
ماــــــهم ءاـــــــــهنإا
يوــــــهجلا ريدملا
«لدـــع» ةــــــلاكول

«تصسأا-بورتصسنوك» ةكرصش نم ةبانعب عاطقلا يف راطإا نييعت

عمجم كلام قيقصش عاديإا مت اميف
سسبحلا يملوع رذيخ «كافوصس»

سشارحلاب تقؤوملا

ءاـــسضق سســـلجم
ردـــسصي رئازجلا
تاونسس4 ـب امكح
يف اذـــفان انجسس
يسشوبلا لامك قح

قيقحتلا يسضاق
هـــــــجوي
 ءاــــــعدتسسا
راودـــــم ـل
مــــــــيدقتل
هــــــــتدافإا

يتوصلا بيرستلا ةيضق يف

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد02 نمثلا1106 ددعلا - رصشع ةعصساتلا ةنصسلاـه1441 لاوصش32 ـل قفاوملا -0202ناوج51 نينثإلا

âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاسس رخآا

ليجسست ةجيتن ءاج رجحلا عفر رارق»
«انوروك ءابو راسشتنإا ءاوتحإا يف ظوحلم مدقت

4-2 صص علاط

6 صص علاط

21 صص علاط

:يناكرب طاقب .. بونجلا ندمب ةنراقم سوريفلا راشتنإ نم اررضت رثكأ لامشلا ندم نأ دكأ

2 صص علاط

 ةلدايصصلا ةباقن
رطخلا سسوقان قدت

ءاود722
قوسسلا يف ادوقفم
نوناعي ىسضرملاو

3 صص علاط



¯  S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

لا˘˘˘م˘˘˘ك» رو˘˘˘شسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا سسي˘˘ئر «ي˘˘جا˘˘ه˘˘ن˘˘شص
ّنأا ي˘ح˘شصلا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
افيشض هلوزن لÓخ سسمأا ةلاكولا

سصرحتشس ةينطولا ةعاذإلا ىلع
ز˘كار˘مو ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع
.رئاز˘ج˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ثح˘ب˘لا

نم تاب هنأا ،يجاهنشص حشضوأاو
كا˘ن˘ه نو˘كت نأا اد˘˘ج يرور˘˘شضلا

يرادإلا بناجلا يف ةيملع ةربخ
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘شس ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا
،ةحشصلا ةرازو وأا تايفششتشسملا

«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف نأاو ة˘شصا˘˘خ
تاءا˘ف˘كلا فا˘ششت˘كا ن˘م ا˘ن˘ن˘˘كم

فلتخم ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

قايشسلا سسفن يفو.انتاي˘ف˘ششت˘شسم

ةلاكولا نأا ،ثدحتملا تاذ دكأا

جÓ˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘شست˘˘˘شس

لماك ربع ىشضرم˘ل˘ل يوا˘شست˘لا˘ب

يف طقف سسيلو ينطولا بارتلا

.ىر˘ب˘كلا تا˘يلو˘لاو ة˘م˘شصا˘ع˘لا

لا˘م˘ك رو˘شسي˘فور˘ب˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

مuعد˘ت لود˘لا ل˘ك نإا ،ي˘جا˘ه˘ن˘شص

نع ديزي امب ةنمزملا سضارمألا

عاطقلا ةينازيم نم ةئاملاب08

روشسيفور˘ب˘لا فا˘شضأاو .ي˘ح˘شصلا

يف تءاج ةلاكولا« نأا يجاهنشص

ةمهم ةادأا نوكتشسو ةماه ةلحرم

نأا ىلإا اريششم ،ةحشصلا ناديم يف

ةلاكولا حنم ةيروهمجلا سسيئر
يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ع˘شساو تا˘ي˘حÓ˘شص
سسف˘˘ن ي˘˘فو .ا˘˘ه˘˘تارار˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘˘شس
ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ دد˘شش ،قا˘˘ي˘˘شسلا

ءاطخأا نع داعتبلا ةرورشض ىلع
تا˘ي˘ن˘ق˘ت ماد˘خ˘ت˘شساو ي˘شضا˘˘م˘˘لا

ءا˘كذ˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج
لا˘م˘ك فا˘شضأاو .ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف نأا ي˘جا˘ه˘ن˘˘شص
،يحشصلا عاطقلا زه ديدج ءابو
ن˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت و˘˘˘˘هو
يفو.حاقللا داجيإل نييجولو˘ي˘ب˘لا
نأا ،يجاهنشص فششك قايشسلا تاذ
مهم ةيحشصلا ةمزألا هذه رييشست

لبق˘ت˘شسم دد˘ح˘ي˘شس ا˘م اذ˘هو اد˘ج
،را˘ششت˘نلا ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

قيشسنتلاب لمعتشس ةلاكولا نأا امك

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م

تاذ لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.ا˘˘نورو˘˘˘ك

ةحشصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا

جÓعلا فقو ىلإا تعد ةيملاعلا

ربتعي ام وهو ،نيكرولكلا ءاودب

تا˘ي˘بو˘ل كا˘ن˘ه نأا اد˘كؤو˘˘م ،ارا˘˘ع

تاجÓ˘ع ع˘ي˘ب˘ل ى˘ع˘شست ة˘ي˘م˘لا˘ع

را˘˘ششأاو .ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كت ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ىر˘˘˘خأا

سسي˘˘ئر˘˘لا نأا ى˘˘لإا ي˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘شص

هداقتنل قحلا لك هل يكيرمألا

ببشسب ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم

تع˘قو ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا ءا˘ط˘خألا

اهتيقادشصم تبرشض يتلاو اهيقف

.قمعلا يف
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ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا وشضع فششك
انورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘نا رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
«يناكرب طاقب» ءابطألا ةدامع سسيئرو
ةانقلا اهب سصخ تاحيرشصت يف سسمأا
عفر ةموكحلا رارق نأا ىلوألا ةيعاذلا
ظوحلم مدقت ليجشست ةجيتن ءاج رجحلا
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘˘نا ءاو˘˘˘ت˘˘˘حا ي˘˘˘ف
حشضوأاو.ةباشصلا تلاح يف رارقتشساو
ةف˘شصب ءاو˘شس ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر نأا ي˘نا˘كر˘ب

تلاح عجارت ببشسب ناك ةيئزج وأا ةيلك
ربع تايلولا نم ديدعلا يف ةباشصإلا
ةرورشض ىلع ادد˘ششم ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا

ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘˘جإا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا

لامششلا ندم نأا يناكرب دكأاو.ةبولطملا

سسوريف راششتنا نم اررشضت رثكألا يه

ببشسب بونجلا ندمب ةنراقم انوروك

اربتعم يناكشسلا ظا˘ظ˘ت˘كلاو ة˘فا˘ث˘كلا

ريخألا زجاحلا وه عانقلا نأا ةبشسانملاب

رشسك لجأا نم عمتجملاو درفلا ةيامحل

نم د˘ح˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘بو ىود˘ع˘لا ة˘ل˘شسل˘شس

ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘جو˘˘م يدا˘˘ف˘˘تو هرا˘˘ششت˘˘نا

ة˘يرا˘ب˘جا ى˘ل˘ع ي˘نا˘كر˘ب دد˘ششو.ءا˘˘بو˘˘لا

يف هتيمهأا اهبششم يقاولا عانقلا ءادترا

نامألا مازح عشضو ةيمهأاك درفلا ةيامح

ىلإا راششأا لباقملا يف هنكل ةرايشسلا يف

نأل هنم ىودج ل تازافقلا ءادترا نأا
اعقوتم ءاوهلا يف لقت˘ن˘ت تا˘شسور˘ي˘ف˘لا
اذه لÓخ ةباشصلا تلاح ددع عجارت
مازتللا ةلاح يف ريبك لكششب رهششلا
يف يناكرب تفلو.ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
لجشسم˘لا مد˘ق˘ت˘لا نأا ى˘لإا ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا
تاءار˘˘جإلا ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘شضف˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
سصيلقتب ةموكحلا فرط نم ةذختملا
تÓحملاو سسرادملا قلغو تاطاششنلا

ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘شسو ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
 .ةيعامجلا

عفرو ةيفاسضإإ اموي51 ةدمل رجحلإ انددم»
«ةي’و لكل ةيئابولإ ةيعسضولإ بسسح نوكي رجحلإ

يحشصلا رجحلا دعوم نع هثيدح يفو

ةدم ديدحت مت هنإا يناكرب لاق ،يلاحلا

ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا ا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي51

ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع را˘ششأاو.د˘حألا سسمأا ن˘م

ءابو يششفت ةعبا˘ت˘مو د˘شصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

رجحلا عفر رارق ذاختا متي هنأا ،انوروك

ةيئابولا ةيعشضولا قفو ،ايلك يحشصلا

تاماه˘تا ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ي˘فو.ة˘يلو ل˘كل

ع˘با˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإل ي˘م˘ي˘ل˘˘قلا بت˘˘كم˘˘لا

بعÓت لوح ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنمل

ءا˘بو را˘ششت˘نا تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءا˘ب˘طألا ةدا˘م˘˘ع سسي˘˘ئر لا˘˘ق ،ا˘˘نورو˘˘ك

ةموكحلاو ةيملع ةنجلك نحن انئجافت»

ةعاششلا هذه نم ةيروهمجلا سسيئرو

فاشضأاو.«ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم نم

م˘كح˘ت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘نأا ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب

انفادهتشسا مت هنأا لإا ،ءابولا يف رئازجلا

امك ،ةحشصلا نم اهل سساشسأا ل ليواقأاب

اهتذختا يتلا سسيياق˘م˘لا˘ب م˘ل˘ع˘ن ل ا˘ن˘نأا

اهنأا ىتح ،ةحشصلل ةيملا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

اينهم تثدحت امم رثكأا ايشسايشس تثدحت

يتأات مل اهنأل امامت لوبقم ريغ رمأا وهو

ام وهو ةثحب ةيملع تايطعم بشسح

عفد يذلا ببشسلا نع لؤواشستلل انعفد

هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ى˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

.«تاحيرشصتلا

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ اميف
لمعلل ةديدجلأ تيقأوملأ نع

ةديدج ةباسصإإ901 ،تايفو7 ليجسست
ءافسش ةلاح681و انوروك سسوريفب ةدكؤوم

ليجشست نع دحألأ سسمأأ تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تفششك

،«91ديفوك» دجتشسملأ «انوروك» سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإأ ةلاح901

،ةدكؤوم ةلاح91901 ىلأ ينطولأ ىوتشسملأ ىلع تاباشصإلأ ددع كلذب عفتريل

767 ىلإأ ةافولأ تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو تلاح7 ليجشست مت نيح يف

ءافشش نع ةلجشسملأ ةليشصحلل  يمويلأ اهثيدحت يف ةرأزولأ ،تفششك امك.ةافو

ىلأ ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ءافششلأ تلاح كلذب عفترتل ،سسوريفلاب اباشصم681

تدكأأ اهتهج نم.ةزكرملأ ةيانعلاب أدجأوتم اباشصم24 لأزي ل امك .ةلاح6067
سسمأأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف يرأدإلأ حÓ˘شصإلأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘˘لأ
كلت يه ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاشسشسؤوملأ يف ةقبطملأ لمعلأ تاقوأأ نأأ ،دحلأ
يف ءاجو.سسيم˘خ˘لأ ىلأ د˘حلأ ن˘م يأأ لو˘ع˘ف˘م˘لأ يرا˘شس م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لأ
يف ررقملأ يلزنملأ رجحلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل˘ل أر˘ظ˘ن» ه˘نأأ رد˘شصم˘لأ
ديفوك) انوروك سسوريف ءابو راششتنأ نم ةياقولاب ةقلعتملأ ةيميظنتلأ ماكحألأ

ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاشسشسؤوملأ يف ةقبطملأ لمعلأ تاقوأأ نإاف ،هتحفاكمو (91
.«سسيمخلأ ىلأ دحلأ ن˘م يأأ لو˘ع˘ف˘م˘لأ يرا˘شس م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لأ كل˘ت ي˘ه

ةثلاثلأ ةعاشسلأ ىلأ (اشس7)احابشص ةعباشسلأ ةعاشسلأ نم لمعلأ تيقأوم تددحو

،تشسأرنمت ،رأردأأ تايلو يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب (ا˘شس51)ءاشسم
ىلأ كلذو يدأولأ ،ةركشسب ،طأوغلأ ،ةيأدرغ ،ةلقرو ،راششب ،فودنت ،يزيلأ

يقاب يف نيل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأأ0202 .  ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس03 ةياغ

ىلأ (8)احابشص ةنماث˘لأ ة˘عا˘شسلأ ن˘م تدد˘ح د˘ق ل˘م˘ع˘لأ تي˘قأو˘م نا˘ف ،تا˘يلو˘لأ

±.S°∏«º.ءاشسم فشصنلأو ةعبأرلأ ةعاشسلأ

يراجتلأ طاششنلأ ةدوعب حامشسلاب ةموكحلأ رأرق نمث

مإرتحإإ ةرورسض ىلع ددسشي راجتلإ داحتإإ
انوروك ءابو نم ةياقولإ تإءإرجإإ

نب بأزح ،نييرئأزجلأ نييفر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ بحر
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلأ ر˘˘ب˘˘ع سسمأأ ةر˘˘ه˘˘شش
ةموكحلأ ةباجتشسأ «كوبشسياف» يعام˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ىل˘ع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
رأرق نإأ ةرهشش نب لاقو.يراجتلأ طاششنلأ فانئتشساب راجتلأو داحتلأ تأءأدنل

عاجشش رأرق ،ي˘قا˘ب˘لأ ي˘ف ه˘ل˘يد˘ع˘تو ة˘يلو91 نع ر˘ج˘ح˘لأ ع˘فر˘ب لوألأ ر˘يزو˘لأ
ةايحلأو ةيراجتلأ تاطاششنلأ مظعم ةدوعب حامشسلأ رأرق نأاب افيشضم.يريشصمو
هلباقي نأأ بجي ،رجحلأ ريبأدت عفر نم ةيناثلأ ةلحرملأ نمشض ةيداشصتقلأ
نب اعد ،راطإلأ أذه يفو.ةقفرملأ ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ لكب يدج مأزتلأ
˘ما˘ت˘لأ د˘ّي˘ق˘ت˘لأو مأز˘ت˘للأ ىلإأ تا˘مد˘خ˘لأ با˘ح˘شصأأو ن˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘ه˘˘شش
ةفاشسم ىلع ظافحلأو ميقع˘ت˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘شصلأو ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب
بتاكم ةرهشش نب بلاطو.طابشضنلأو يعولأ تاجرد ىشصقأاب يلحتلأ عم ،دعابتلأ
تحت ةيوشضنملأ ةينطولأ ةينهملأ تأداحتلأو تايلأردفلأو ةيئلولأ داحتلأ
ةيعوتلأو سسيشسحتلأو نماشضتلأ تايلمع يف رأرمتشسلأو دوهجلأ ةلشصأومب هئأول
عم قيشسنتلأو دنجت˘لأ ىلإأ ا˘ي˘عأد.ا˘نا˘ج˘م ي˘لو˘ح˘ك˘لأ م˘ق˘ع˘م˘لأو تا˘ما˘م˘ك˘لأ ع˘يزو˘تو
راجتلأو نينطأوملأ قي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ة˘ب˘قأر˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘شصق ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ
بنجتو Óبقتشسم ءابولأ نم ةديدج ةجوم راششتنل ابنجت ةذختملأ ريبأدتلل
.ديدج نم رجحلأ تأءأرجأ ةدوع ببشسب قلغلأ
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 «كافوشس» عمجم كلام قيقشش عأديإأ مت اميف
سشأرحلاب تقؤوملأ سسبحلأ يملوع رذيخ

ـب امكح ردسصي رئإزجلإ ءاسضق سسلجم

يسشوبلإ لامك قح يف إذفان انجسس تإونسس4
يتلأ فانئتشسلأ ةيشضق يف هماكحأأ دحألأ سسمأأ رئأزجلأ ءاشضق سسلجم سصلق
تأزايتمأ يقلتو ىواششرلاب ةقلعتملأو يششوبلأ وعدملأ يخيشش لامك اهيف عباتي

أذفان ان˘ج˘شس تأو˘ن˘شس4 ةبوقع رئأز˘ج˘لأ ءا˘شضق سسل˘ج˘م ط˘ل˘شسو.ة˘عور˘ششم ر˘ي˘غ
مهتملأ دمحمأأ يديشس ةمكحم لبق نم تنأدأأ نأأ دعب ،ةيلام ةمأرغ رانيد نويلمو

دشض رداشصلأ مك˘ح˘لأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘شضق سسل˘ج˘م سصل˘قو.أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘شس تأو˘ن˘شس8 ـب

تأونشس4 ىلإأ تأونشس8 نم ،ةبأرعوب لامك ،قباشسلأ نونكع نب ةيدلب سسيئر
،قباشسلأ نأزيلغ يلأو لجن نيدأأ ىرخأأ ةهج نم.ةيلام ةمأرغ رانيد نويلمو

نب يلع نيدأأو ،ةمأرغ جد فلأأ002و ةذفان انجشس نيماعب ،لهمل نيدلأ لامج

رانيد فلأأ002و ةذفان انجشس تأونشس3ـب ،لماه ينغلأ دبع ةلئاع قئاشس ةرهز
يديشس ةمكحمب  ةشسداشسلأ ةفرغلاب قيقحتلأ يشضاق رمأأ رخأأ قايشس يفو.ةمأرغ
سسبحلأ يملوع دأرم «كافوشس» عمجم كلام  قيقشش «يملوع رذيخ» عأديإاب دمحم
قلعتت داشسف  مهتب «يملوع رذيخ» عباتيو سشأرحلأ ةيباقعلأ ةشسشسؤوملاب تقؤوملأ

فر˘شصلا˘ب ن˘ي˘شصا˘خ˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ع˘ير˘ششت˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م و ة˘ي˘مو˘م˘ع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘ت˘ب
ءافخإأ ةمهت يملوع رذيخل تهجو امك.جراخلأ ىلإأو نم لأومألأ سسوؤور ةكرحو

±.S°∏«º.داشسف مئأرج نم  اهيلع لشصحتم تأدئاع

:دكؤوي يجاهنشص لامك وشسيفوربلأ .. نيكورولكلاب جÓعلأ فقو ءأرو ةيملاع تايبول نإأ لاق

«انتايفسشتسسم يف ةيبطلإ تإءافكلإ نم ديدعلإ فاسشتكإ نم انتنكم انوروك ةمزأإ»

:يناكرب طاقب .. بونجلأ ندمب ةنراقم سسوريفلأ راششتنإأ نم أررشضت رثكأأ لامششلأ ندم نأأ دكأأ

«انوروك ءابو راسشتنإإ ءإوتحإإ يف ظوحلم مدقت ليجسست ةجيتن ءاج رجحلإ عفر رإرق»
«ةي’و لكل ةيئابولإ ةيعسضولإ بسسح رجحلإ عفرو ةيفاسضإإ اموي51 ةدمل رجحلإ انددم» ^

ءإرزولإ سسلجم عامتجإإ



¯ S°∏«º.±

سسيئر يربمعلب دوعشسم سسمأا فششكو
يف رخأاتلا ّنأا هل تاحيرشصت يف ةباقنلا
يف ةردنلا ىلإا يدؤوي ةيودألا ليجشست
قوشس تانزاوت˘ب ل˘خ˘يو تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
بل˘ط˘لا ةدا˘يز ى˘لإا يدؤو˘ي ا˘م˘ك ءاود˘˘لا

عا˘ف˘تراو ةدرو˘ت˘شسم˘لا ة˘˘يودألا ى˘˘ل˘˘ع
لاجآلا نأا احشضوم ،داريتشسلا ةروتاف

3ـب ةددحم ةيودألا ليجشستل ةينوناقلا

رمألا عقاو يف دتمت اهنأا ريغ ،رهششأا

لاوحألا لشضفأا يفو ارهشش21 ىلإا

ّنأا يربمع˘ل˘ب فا˘شضأاو .ر˘ه˘ششأا6 ىلإا
ىشضرملا عم ريبك جرح يف ةلدايشصلا
فو˘فر ي˘ف ة˘˘يودألا با˘˘ي˘˘غ˘˘ل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

ل تاشسرامم ىلإا يدؤوي ام مهتايلديشص
طورششم عيب نم عاطقلا اذهب قيلت
تايلديشصلا ني˘ب ة˘يز˘ي˘ي˘م˘ت ة˘ل˘ما˘ع˘مو
يف ةدوجوملا وأا ةعشضاوتملاو ىربكلا
،ةيلخادلا وأا ةيئانلا قطانملا وأا ندملا
يف نمكي ل ،هبشسح ،مويلا لكششملاف
امنإاو ةدو˘ق˘ف˘م˘لا ة˘يودألا دد˘ع ءا˘شصحإا
ل˘جأا ن˘م تارار˘ق˘لا ن˘شسحأا ذا˘خ˘تا ي˘ف
ة˘ف˘شصب ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل ة˘˘يودألا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ى˘ق˘ب˘ت تا˘ح˘ير˘شصت˘لا م˘غر˘ف ،ة˘ل˘˘جا˘˘ع
عشضولاو ةحورطم اه˘شسف˘ن ل˘كا˘ششم˘لا

ل˘خد˘ت˘ت م˘ل اذإا ر˘ث˘كأا م˘قا˘ف˘ت˘ل˘ل ح˘ششر˘م
ح˘لاو .ه˘ل˘ح˘ل ة˘ل˘جا˘ع ة˘ف˘˘شصب ة˘˘لود˘˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر
،ةلجاع ةفشصب ةيودألا ةرفو نامشضل

ذنم عمتجت مل ةظقيلا ةيلخ نأاو ةشصاخ
نلعملا تاءارجإلا نأا امك ،رهششأا ةدع
ىلع دمتع˘ت رار˘ق˘ت˘شسلا ةدا˘عإل ا˘ه˘ن˘ع
ن˘˘ل ة˘˘يرادإا و ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق تا˘˘حÓ˘˘˘شصإا

ديعبلا ىدملا ىلع لإا اهجئاتن دشسجتت
ةينطولا ةلاكولاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘شسل
ةباقن˘لا تد˘بأاو .ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا داو˘م˘ل˘ل
ةقلعتملا تاحيرشصتلا ىلع اه˘ظ˘ّف˘ح˘ت
ةقلعتملا داريتشسلا جمارب نع جارفإلاب
،ةيشساشسألا ريغو ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘يودألا˘ب

يف ةدجاوتملا ةيودألا عيمج ّنأا املع
ةدمتعملا ةينطولا ةيم˘شسر˘لا ة˘نود˘م˘لا

ربتعت ةيح˘شصلا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م
ركذنو .نينطاوملا ة˘ح˘شصل ة˘يرور˘شض

«سس» نيماتيف˘لا لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع
دمتعي يتلا «كنز˘لا» تار˘شضح˘ت˘شسمو
ي˘م˘شسر˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ي˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تلءاشستو  .انوروكلا ىشضرم ةجلاعمل
نعو فين˘شصت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ة˘با˘ق˘ن˘لا
ج˘مار˘ب ن˘ع جار˘فإلا مد˘ع تا˘شسا˘كع˘نا
ىلع ةيشساشسأا ري˘غ ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا ة˘يودألا
ثيح نم ،طشسوتملاو ريشصقلا ىدملا

،؟ن˘طو˘لا تا˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شص ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تر˘˘فو
ة˘يودألا ن˘م د˘يز˘م ءا˘ف˘ت˘خا ة˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م
ة˘˘يودألا ن˘˘م ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘مر˘˘˘حو
ايلحم ةعنشصملا اهي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ط˘ي˘شسب˘لا

،ةدروتشسملا ةيلوألا ةداملاب اهطابترل
عافترا سساكعنا ن˘م ا˘ه˘فّو˘خ˘ت ة˘يد˘ب˘م
ىلع نحششلاو يلود˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘ف˘ل˘كت
داريتشسلا جمارب لاجآا زاجناو مارتحا

تفرع ةراششإÓل و .ءاودلا راعشسأا ىلعو
لÓخ ةئزجتلاب عيبلل ةيودألا تادراو
˘ما˘ع˘لا ن˘م ى˘˘لولا ثÓ˘˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا
ةعومجم نم˘شض ة˘ف˘ن˘شصم˘لا) يرا˘ج˘لا
(ةيئاذغ˘لا ر˘ي˘غ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا ع˘ل˘شسلا

رقتشستل،54.02 % ةبشسنب ا˘عا˘ف˘ترا

لباقم ،رلود نو˘ي˘ل˘م80.142 دن˘ع

.رلود نويلم51.002
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بكر˘م˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
فانئتشسا نع سسمأا راجحلا راديشس
ي˘ف «د˘يد˘ح˘لا قÓ˘م˘ع» ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا
مت نأا دعب لامعلل اهتلشسرأا ةميلعت
دحلاب فشصنو نيرهشش ةليط لمعلا
نم ةياقولا لجأا نم ةمدخلل ىندألا
ربكأا ريفوت متيشسو ،انوروك سسوريف
لئاشسوو تÓفاحلا نم نكمم ددع
يف ظاظتكلا يدافت لجأا نم لقنلا
مشضي بكرملا نأا ةشصاخ تÓفاحلا

ا˘˘م بشسحو ،Ó˘˘ما˘˘ع0906 ايلاح
هنأاف «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ردا˘شصم ه˘ت˘ف˘ششك

07 يلاوح ةبشسنب فنأاتشسيشس لمعلا

ميظنت متيشسو بكرم˘لا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب

بشصانم ى˘لإا لا˘م˘ع˘لا ةدو˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع

تاد˘حو تا˘ي˘جا˘ح بشسح م˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘شش

ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘شس ثي˘ح ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا

حاتنا طوطخ كلمت يتلا تادحولاب

ع˘˘ن˘˘شصم ف˘˘شصن جو˘˘ت˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘يد˘˘لو

ريبادت ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق تف˘قو˘ت لا˘غ˘ششأاو

أاد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

،«FAL» درابلا ىلع ةلفردلا  ةدحو

ر˘ي˘غ˘لا بي˘با˘نألا ةد˘حوو «ة˘ن˘ف˘ل˘غ˘لا»

يف فششكلا متيشسو «SST» ةمحلم

د˘عو˘م ن˘ع ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا

ةد˘˘حوو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا نر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت

«AMP» بل˘ق˘لا نار˘ب˘ت˘ع˘ي ناذ˘ل˘˘لاو
،را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘شس بكر˘م˘ل سضبا˘ن˘˘لا

نأا «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ردا˘˘شصم تف˘˘ششكو
سسمأا تق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا كير˘˘ششلا˘˘ب
بج˘ي ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
ىلإا لامعلا ةيبلاغ ةدوع دنع اهذاختا

تب˘˘ل˘˘ط د˘˘قو ،م˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘شش بشصا˘˘ن˘˘˘م
يتلا ةميلعتلا يف ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةرورشضب لامعلا نم سسمأا اهتردشصأا
نيب دعابتلاو نامألا ةفاشسم مارتحا
ءاد˘˘تراو تاد˘˘حو˘˘لا ي˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ل˘كششب ن˘يد˘ي˘لا ل˘شسغو تا˘ما˘م˘كلا

يف بيب˘ط˘لا˘ب لا˘شصتلاو ل˘شصاو˘ت˘م

نم كلذو سضارعأا يأاب روعششلا ةلاح

انوروك سسوريف يششفت يدافت لجأا

هيف لمعي راجحلا بكرم نأا ةشصاخ

دجويو ةبانع تايدلب لك نم0906

رارغ ىلع ةرواجم ندم نم لامع

بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ة˘م˘لا˘˘قو فرا˘˘ط˘˘لا

دقو ،عيمجلا فرط نم رذحلا يخوت

12 موي ي˘لا˘ع˘لا نر˘ف˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت

ي˘˘قا˘˘ب هد˘˘ع˘˘بو ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م

ى˘لإا لا˘م˘ع˘لا جار˘خإا م˘˘تو تاد˘˘حو˘˘لا

نم ةياقولا لجأا نم ةيئانثتشسا لطع

.انوروك سسوريف
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راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر دكأا
ر˘ها˘ط˘لا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةيروهمجلا سسيئر رارق نأا ،راونلوب
ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ريغ «انوروك» ةمزأا نم نيررشضتملا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح,فا˘˘ك
هنكل رارقلا اذه نمثن نحن» ةيفحشص
راجتلاو نييفرحلا تابجاح يبلي ل
قيبطت تاعبت نم ادج اورثأات نيذلا

نم دحلل يحشصلا رجحلا تاءارجإا
لءاشست و.«يجاتلا سسوريفلا يششفت
بجاولا ةلدألا ة˘ي˘عو˘ن ن˘ع راو˘ن˘لو˘ب

ل˘با˘ق˘م ا˘ه˘مد˘ق˘˘ي نأا ر˘˘جا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نظأا Óم ،سضيوع˘ت˘لا ن˘م ه˘تدا˘ف˘ت˘شسا

قلع اي˘فر˘ح وأا ار˘جا˘ت كا˘ن˘ه» اد˘كؤو˘م
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا بب˘˘شسب ه˘˘طا˘˘ششن
يف اميشس ،ايدام ررشضتي مل يحشصلا

3 ىلإا تلشصو يتلا ةرتفلا لاوط لظ

ا˘م˘بر» ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘شضأاو.«ر˘ه˘˘ششأا
ةلدأا نع ثدحت ةيروهمجلا سسيئر

ىلإا دانتشسلاك رارشضألا مجح سصخت
ررشضلا نكل ،نينمؤوملا لامعلا ددع
نود ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ل˘˘ك سسم
تارارق ذا˘خ˘تا بجو˘ت˘ي ا˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا
ي˘ف م˘ه˘ح˘لا˘شص ي˘ف بشصت ة˘˘ل˘˘ما˘˘شش
ل˘ث˘م˘م حر˘ت˘قاو.«ل˘جا˘˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا

0202 بئارشضل يئزج حشسم راجتلا

ىلع ةدايز ريخأاتلا تامارغ ءاغلإاو
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب سضور˘˘˘ق ح˘˘˘ن˘˘˘م
سسيئر ناكو.ةدئاف نودب نييفرحلاو
دق ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

هنأا ةينويز˘ف˘ل˘ت ة˘ل˘با˘ق˘م لÓ˘خ ن˘ل˘عا

ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘شصأا ةد˘عا˘شسم م˘˘ت˘˘ي˘˘شس

ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ارر˘شضت ر˘ث˘كألا ةر˘˘ح˘˘لا

تاد˘˘عا˘˘شسم م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك

لاق يت˘لا ةرر˘شضت˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل

ة˘با˘˘قر ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب نو˘˘كت˘˘شس ا˘˘ه˘˘نأا

ةهيزنلا ريغ تابلطلا لكل يدشصتلل

يتلا تاشسشسؤوملا سضع˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

لÓخ يداع لكششب اهطاششن تلشصاو

.يحشصلا رجحلا ةرتف
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رطخلأ صسوقان قدت ةلدايصصلأ ةباقن

نوناعي ىصضرملاو قوصسلا يف دوقفم ءاود722

فاك ريغ نييفرحلأو راجتلأ صضيوعت رأرق نإأ لاق

راجتلل ةيكنب صضورق حنمو ريخأاتلا تامارغ ءاغلإاو بئارصضلل يئزج حصسمل وعدي راونلوب

تÓفاحلأ نم نكمم ددع ربكأأ ريفوت عم«SST» و«FAL» يتدحوب نوكتصس ةيأدبلأ

مويلا نم ةيادب%07 ةبصسنب راجحلا راديصس بكرم يف لمعلا فانئتصسإا

¯ S°∏«º.±

ف˘˘ير˘˘شش ،ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يزو دد˘˘˘شش
ة˘م˘ها˘شسم ةرور˘شض ى˘ل˘ع يرا˘˘م˘˘ع
ةر˘طا˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
حلاشصملا بنا˘ج ى˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا

انمازت سسيشسحتلاو ةيششاملا ةبقارم
ىحشضألا ديع ةبشسانم بارتقا عم

ءاقل لÓخ ريزولا دكأاو .كرابملا
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شضعأا˘ب ه˘ع˘م˘ج
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘شض
سسور˘ي˘ف د˘شض ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا

ىوتشسم ىل˘ع د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
عيب طاقن ربعو ،ةيششاملا قاوشسأا
تادو˘ه˘ج˘م˘ب اد˘ي˘˘ششم ،ي˘˘حا˘˘شضلا
عاط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ءا˘ب˘طلا
ة˘ه˘با˘ج˘˘م ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا وأا سصا˘˘خ˘˘لا

ة˘ح˘شصلا ى˘ل˘ع م˘هر˘ه˘˘شسو ،ءا˘˘بو˘˘لا
ةحشص ىلع ةظفاحملل ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا
،يرامو˘ع ،د˘كا ا˘م˘ك .كل˘ه˘ت˘شسم˘لا

ةيعمجلل ةرادلا باوبا حتف ىلع
ي˘ف م˘ه˘تاردا˘ب˘م م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيناويحلا ةورثلا ةح˘شص ن˘ي˘شسح˘ت˘ب
،نيوكتلا و ثحبلا ىلع دامتعلاب
ةوقب طارخنلا ىلإا اهئاشضعا ايعاد

ءا˘ب˘طأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف

ابشسكم ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا

برعأا مهت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ن˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘ل

ن˘ع سصاو˘خ˘لا ةر˘طا˘ي˘ب˘لا و˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

ريوطت يف ةمهاشسملل مهدادعتشسا

ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ عا˘ط˘ق˘لا ة˘˘نر˘˘شصعو

ةيناويحلا ةورثلا د˘يد˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

.ينطولا ىوتشسملا ىلع

كرابملأ ىحصضأ’أ ديع ةبصسانم بأرتقإأ عم انمأزت

ةيصشاملا قاوصسأا لخاد ةياقولا تاءارجإا مارتحإا ةرورصض ىلع ددصشي ةحلفلا ريزو

تاطلصسلأ نم رصضخأ’أ ءوصضلأ اهحنم رظتنت

اهطاصشن فانئتصسإأ لجأأ نم ايلعلأ

صصاخ يحصص لوكوتورب
 تارئاط ىوتصسم ىلع
ةيرئازجلا ةيوجلا

طوطخلا ةكر˘شش م˘شسا˘ب ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ف˘ششك

ي˘ف سسمأا «ي˘شسلد˘نأا ن˘ي˘مأا» ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

سصو˘شصخ˘ب ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت

ة˘يو˘ج˘لا ه˘ق˘ب˘ط˘ت˘شس يذ˘لا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

روف ا˘ه˘تار˘ئا˘ط ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دكأاو .اهطاششن فانئتشسل رشضخألا ءوشضلا اهئاطعإا

لوكوتورب قبطتشس ةيرئازجلا ةيوجلا نأا ثدحتملا

نع نÓ˘عإلا رو˘ف ا˘ه˘تار˘ئا˘ط ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ي˘ح˘شص

تاطلشسلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

ةيوجلا نأا ثدحتم˘لا تاذ فا˘شضأاو.دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

اشضيا تماق يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخو ةيرئازجلا

.اهتارئاط عيمج ىلع ةنايشصلا لوكوتورب قيبطتب

اموي تشصشصخ ةكرششلا نأا ىلإا يشسلدنأا راششأاو

سسمأا ةبقلاب اهل عبات˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م˘ب ا˘ي˘مÓ˘عإا

تلو˘كو˘تور˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج ه˘ي˘ف تزر˘با ثي˘˘ح,د˘˘حألا

سسوريف ي˘ششف˘ت ع˘ن˘م˘ل ا˘هاو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا

يشسلدنأا راششأا امك .«91ديفوك» دجتشسملا انوروك

ةيقنت ةزهجأا رودو ةيمهأا زاربإا تأاترا ةكرششلا نأا

د˘كأاو.ا˘ه˘تار˘ئا˘ط ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م˘لا ءاو˘ه˘لا

لخاد ةمدختشسملا ءاوهلا ةيقنت ةزهجأا نأا يشسلدنا

ىلع اشصيشصخ لمعت ةيرئازجلا ةيوجلا تارئاط

ةثÓث ىلإا ةقيقد لÓخ نوكي يذلا ءاوهلا ةيفشصت

ةينقتلا هذه لمعت ثي˘ح,ر˘يد˘ق˘ت ر˘ث˘كأا ى˘ل˘ع ق˘ئا˘قد

ةرئاطلا لخاد ةئاملاب09 ىلإا لشصت ةيلاع ةجردب

ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م

.باكرلا

S°∏«º.±

مئأرجلأو تاقرصسلأ نع غيلبتلأ تاملاكم اهنم

رجحلأ ةفلاخمو رورملأ ثدأوح و

 يفتاه ءادن فلأا036 ليجصست
ينطولا نمألل ءارصضخلا ماقرألا ربع

ليجشست ينطولا نمأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘كأا

لÓخ ءارشضخلا ماقرألا ربع يفتاه ءادن فلأا036

رمعأا ،ةطرششلل لوألا ديمعلا دكأاو.ةريخألا رهششأا3

503236 تق˘ل˘ت ة˘طر˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم نأا مور˘˘ع˘˘ل

سسرام1 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيفتاه ةملاكم

تفرعو.ينطولا بارتلا ربع0202 يام13 ىلإا

يف ةلثمتملا ةطرششلا حلاشصمل ةيناجملا طوطخلا

ام يقلت،401 طخو «71» ةدجنلا طخ و8451

نّكم ام ،نينطاوملا نم ءادن فلأا036 نع ديزي

ةيروفلا ةدجنلاو ةدعاشسملا ميدقت ةطرششلا دارفأا

ةير˘يد˘م˘لا˘ب لا˘شصتلا ة˘ي˘ل˘خ سسي˘ئر فا˘شضأاو .م˘ه˘ل

ةد˘ج˘ن˘لا تا˘ب˘ل˘ط نأا˘ب ،ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

عو˘˘م˘˘ج˘˘م ترد˘˘شصت ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسلاو

.ةملاكم378242 اهغولبب ةاقلتملا تاملاكملا

ـب ايناث رورملا ثداوح نع غيلبتلا تاملاكم يتأاتل

ـب تا˘قر˘شسلا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘كم33862

2661 قئارحلا نع غي˘ل˘ب˘ت˘لاو ،ة˘م˘لا˘كم05122

ـب ةثاغإلاو ةدعاشسملا دي ميدقت اريخأاو ،ةملاكم

نم ربتعم ددع ليجشست مت امك.ةملاكم28526

ىلإا ل˘شصو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ةدراو˘لا تا˘م˘لا˘كم˘لا

ةف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ئا˘شسم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘م˘لا˘كم116781

رجحلا تاف˘لا˘خ˘م ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘عو˘ن˘ت˘مو

ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب لÓ˘خإلاو ي˘ح˘شصلا

تاملاكملا هذه ددع سسكعيو .«انوروك» سسوريف

ل ،ةطرششلا دوهج معد يف نطاوملا ةكراششم ىدم

،نارمعلاو ةئي˘ب˘لا˘ب سسا˘شسم˘لا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ا˘م˘ي˘شس

اهنم ،ةميرجلا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو ،ناو˘ي˘ح˘لا˘ب ق˘فر˘لاو

غيلبتلاو ةشسولهملا سصارقألاو تاردخملا جيورت

يف ةريطخلا تاروانملاو ةيرورملا تافلاخملا نع

.تاقرطلا
S°∏«º.±

ةعبرأ’أ رهصشأ’أ لÓخ ءأود722 ىلأ ةينطولأ قوصسلأ يف ةدوقفملأ ةيود’أ عافترأ صصأوخلأ ةلدايصصلل ةيرئأزجلأ ةينطولأ ةباقنلأ تصصحأأ
 .اقباصس ءأود05 ىلإأ ةمئاقلأ تصصلقت امدعب ،ةريخأ’أ
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ضسجاهو ةلاح95 ىلإ ددعلإ  عفترإإ اميف
 نينطإوملإ ىلع ميخي رجحلإ عفر

ةديدج تاباصصإا ةثÓث
 فراطلاب انورؤك سسوريفب

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم د˘حأ’ا سسمأا را˘ه˘˘ن تل˘˘ج˘˘سس
اهتباسصا ةدكؤوم ةديدج ت’اح ةثÓث فراطلاب ناكسسلاو
نيباسصملل يلامج’ا ددعلا حبسصيل انوروك سسوريفب

ت’اح تأادب ةلاح95 ةقطنملاب ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم

ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ديازتت91 ديفوك سسوريفب ةباسص’ا

اهنم ةدكؤوم ةلاح95 ىلا فراطلا ةي’وب ةيسضاملا

راظتنا يف اهب هبتسشم ةلاح41 و ةديدج ت’اح ةثÓث
ة’ا˘ب˘م مد˘ع ى˘لا ع˘جار اذ˘ه ل˘ه˘ف ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
بابسسأ’ وأا ةياقولا تاجراد نم سضيفختو نينطاوملا
نأا فراطلاب انوروك ءابو عسضول نوعبتتملا ىري ؟ىرخأا

نأا ةجردل ىرخأا تاي’و نم ريثكب نسسحأا ةريخ’ا هذه
نع يئزجلا زجحلا عفر تررق دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا

مل يتلا ىرخ’ا تاي’ولا سضعب رارغ ىلع ةي’ولا هذه
نأا ريغ ءابولا اذهب نيباسصملا نم ةريبك ت’اح لجسست

نوفوختم فراطلاب قطانملا سضعبب نينطاوملا نم ددع
تاي’و نم نيفاطسصملا مودقو رجحلا عفر ءارجا نم
عم ةقلغم دودحلا نأاو اميسس فراطلا ةي’ول ةءوبوم
رطخ ىلا ةي’ولا هذه ناكسس سضرعي دق امم سسنوت

نيباسصملا ددع عافتراو ةوقب ءابولا راسشتنا نم يقيقح
ل˘ظ ي˘ف ىر˘خأا تا˘ي’و ن˘م ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ق˘فد˘ت د˘ع˘ب
تاهجولاب ةيف˘ي˘سصلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ءا˘سضق ة˘ي˘نا˘كما سصل˘ق˘ت
،ايكرتو سسنوت نم لكب نييرئازجلا حايسسلل ةفولأاملا
يف ةمقن وأا ةمعن فراطلا نع رجحلا اعفر ءارجا ىقبيل

   ¬∏e©£≈ Gd .¿.قدحملا رطخلا لظ

يقإوبلإ مأإ

ةديدج ةلاح51 ليجصست

 ةعاصس42 فرظ يف انورؤك ءابؤب
عفر تاءارجا نورظتني ةي’ولا ناكسس ناك تقو يف
ةديازتملا ماقر’ا نا ’ا مهتي’و ىلع يئزجلا رجحلا
ما ةي’و تلجسس نيا كلذ نود تلاح انوروك ءابول

انوروك ءابوب ةديدج ةلاح51 ءاسصحا سسما موي يقاوبلا

ددعلا عف˘تر˘ي˘ل (RCP) ةبجوم ليلاحت ه˘ت˘ت˘ب˘ثا ا˘م˘ب˘سسح

لواب ةنراقم ت’اح90 ةدايزب ةلاح082 ىلا يلامج’ا

تلجسس ثيح.ءافسش ةلاح261 تايفو21 اهنم سسما
ةحسصلا ةير˘يد˘م˘ب ي˘مÓ˘عا نا˘ي˘ب˘ل ا˘ق˘فو ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه
رمع ةدومح ىفسشتسسم نم لكب  ةي’ولاب ناكسسلاو

ىفسشتسسم˘ب ت’ا˘ح4و ت’ا˘˘ح70ـب نور˘كف ن˘ي˘ع˘ب

تلجسس تا’اح4 امنيب يقاوبلا ما فايسضوب دمحم
تءاج امنيب .ةليلم نيعب تاريمع ناميلسس ىفسشتسسمب

ليجسست عم ةهبتسشم ت’اح80 ـل ةيبلسس ليلاحت جئاتن

ةلاح71و نوركف نيع ىفسشتسسمب  ةديدج ءافسش  ةلاح
GCMªó RgÉQ .ةديدج ةهبتسشم ءافسشتسسإا

ةملاق

 ةديدج تلاح6 ليجصست
 انورؤك سسوريفب

مايا لوا عم ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا تلجسس

ةديدج ت’اح60 ةتسس ، ةي’ولا نع يلكلا رجحلا عفر

و،91 ديفوك انوروك سسوريفب نيباسصم سصاخسشأ’

ردحنت و ةنسس36  رمعلا نم غلبت ةارمإاب رمأ’ا قلعتي
ىرخا ةارما و ، ةداقر نيع ةيدلبب بزاعلا رسصق ةيرق نم

، ةملاق ةيدلب نم ردحنتو ةنسس43 رمعلا نم غلبت

ردحني و ةنسس95 رمعلا نم غلبي سصخسش ىلا ةفاسض’اب

ةنسس43 رمعلا نم غلبت ةأارما و .اسضيا ةملاق ةيدلب نم
و ةيامسشنلا ةيدلب نم ىرخأا و ،ةملاق ةيدلبب ةنطاقلا و

يف زوجع ةباسصا لجسس امك ،ةنسس44 رمعلا نم غلبت

ربكأا هذه ربتعت و ،روظانلا ةيدلبب نطقت و رمعلا نم58
ةيادب ذنم ةملاق ةي’وب انوروك سسوريفب ةباسصا ةليسصح
يحسصلا رجحلا اول˘خدا ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ف ةرا˘سشÓ˘ل ،ءا˘بو˘لا
لفطلا و م’ا بكرمب انوروك ءابول يعجرملا زكرملاب
مهتباسصا ليلاحتلا تبثتل ،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سس’ا ة˘م˘لا˘ق˘ب
اهتهج نم ،ةيباج˘يا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج نا د˘ع˘ب ىود˘ع˘لا˘ب
يئابو قيقحت حتفب  ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ترسشاب
اوناك نيذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا ل˘ك ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو ة˘فر˘ع˘م˘ل
YõGdójø.∫.نيباسصملا عم لاسصتاب
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لثمل عو˘سضخ˘لا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘م’ا
أاوسس’ا عوقول اب˘ن˘ج˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا هذ˘ه
يذ˘لا ،سسور˘ي˘ف˘لا ي˘سشف˘ت سصو˘سصخ˘ب

اميسس ،افيخم اديازت ةنتاب ةي’وب فرع
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تل˘ج˘سس ذا ،اذ˘ه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لا كرا˘ب˘م˘لا
دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ن˘م د˘يزأا ن˘م تز˘ف˘ق ي˘ت˘لا ،تا˘با˘سصا

ةلاح005 براقي ام ىلا ةلاح051
ة˘ع˘سش’ا˘ب ة˘سصخ˘سشم˘لا ن˘ي˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
ليلاحتلل ةعسضاخلا كلتو ريناكسسلاو
سصاخسش’ا تÓقنت ببسسب ،ةيربخملا

نم ذ˘خ˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ،د˘ي˘ع˘لا تارا˘يزو
طور˘سش ى˘ندا نو˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
اوذخاو ،ةمزÓلا تاءارج’او ةياقولا
ن˘ي˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو برا˘˘ق’ا ةرا˘˘يز ي˘˘ف
ام وهو ،ةي’ولا جراخ ىتحو تايدلبلا

ةلجسسم˘لا ءا˘بو˘لا ت’ا˘ح بل˘غا ل˘ع˘ج
.ردسصملا ةلوهجم ةريخ’ا ماي’ا يف

نم نينطاوملا نم ناف ىرخا ةهج نم
ةفسصب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح نو˘سسرا˘م˘ي

رثا دوجو مدعب نيقي مهلكو ،ةيداع
م˘ه˘ت˘فر˘ع˘م مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ،سسور˘ي˘ف˘˘ل˘˘ل
،ءابولاب ي˘ل˘ع˘ف با˘سصم˘ب ة˘ي˘سصخ˘سشلا

ربع بيهرلا هراسشتناو هتيملاع مغر
يف ةنتاب ةنيدم عراوسش تتابو ،ملاعلا

ماي’ا لÓ˘خ ا˘سصو˘سصخ ة˘يدا˘ع ة˘كر˘ح
مجحب يعولا اهنع باغ يتلا ،ةريخ’ا

سصق˘ن ل˘ظ ي˘ف ،سسور˘ي˘ف˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ
يبطلا لفكتلاو ةيحسصلا تايناكم’ا
،ةرطيسسلا نع عسضولا جورخ لاح يف
ةيبطلا مقط’ا لعج يذلا رم’ا وهو
اميسس ،تايفسشتسسملاب ةي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
د˘كؤو˘م ت’ا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ثيغتسستو خرسصت سسوريفلاب اهتباسصا
مازتلا لÓخ نم ةدعاسسملا نينطاوملا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘تو تو˘ي˘ب˘لا
ناو ا˘سصو˘˘سصخ ،ة˘˘با˘˘سصÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت
نيباسصملاب جعت تتاب تايفسشتسسملا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

دق تناك يتلا ،ةنتا˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
يف امقر ةيسضاملا ماي’ا لÓخ تلجسس
ةرسس’ا ددع زوا˘ج˘ت ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع
تبلغت تامامكلا Óف .اهيوتحت يتلا

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا ’و ءا˘˘بو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ةرطيسسلا نم نكمت سضورفملا
ةقي˘سض ةر˘ئاد ي˘ف هر˘سصحو سسور˘ي˘ف˘لا
تفتخا ثيح ،هيلع يئا˘ه˘ن˘لا ءا˘سضق˘ل˘ل
ةريبكلا تÓمحلا كلت ،ةنتاب ةي’وب
اميسس ،اهعيزوتو تامامكلا عينسصتل
ىلوا يف اهتدهسش دق تناك يتلا كلت
ىوسس ىقبتي ملو ،ءابولا راسشتنا مايا

تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لظ يف نولمعي نيذلا نيعوطتملاو
ةسشمقا نم ةيداملا تايناكم’ا سصقن
ةر˘˘ي˘˘خ’ا هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ت˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بناج ىلا اذه ،ةيمومعلاو ةيحسصلا

ءاد˘ترا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
نا ذا ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘ق’او تا˘ما˘˘م˘˘كلا
ةنيد˘م˘لا عراو˘سشب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بل˘غا

’ اهئادتراب نيمزتلملاو ،اهنع ولخت

ةيحسصلا ريبادتلاب مهنم سضعبلا مزلتي

ةدملاك ،اهئادترا تاميلعتو ةمزÓلا

ةيلمعو كلذل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مز˘لا

رطاخملاو روم’ا نم اهريغو ميقعتلا

كلذب حب˘سصت˘ل ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ت د˘ق ي˘ت˘لا

.اهعفن نم رثكا اهرا˘سضمو ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘سس

رجحلاب مازتل’ا ناف ىرخا ةهج نم

ةنتاب ةي’و ىلع سضورفملا يئزجلا

قبطي مل ،تاي’ولا ديدع رارغ ىلع

تار˘ه˘سسلا تتا˘˘بو ،مزÓ˘˘لا ل˘˘كسشلا˘˘ب

بابسشل قطانملا ديدع وزغت ةيرسسلا

نيذختم ،سسوريفلا راسشتن’ اولابي مل

ءا˘ق˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ن˘˘كا˘˘م’ا د˘˘يد˘˘ع ن˘˘م

ءا˘سضقو ثيد˘˘ح˘˘لا فار˘˘طا بذا˘˘ج˘˘ت˘˘ل

ميخي ’ ءاوجا يف ةيفيسصلا تارهسسلا

يملاعلا ءابولا انوروك راسشتنا اهيلع

هلاوز هدوجوب نيقتم لك لمأاي يذلا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ى˘˘˘لا رو˘˘˘م’ا عو˘˘˘جرو

.ةيداع ةروسصب ةايحلا ةسسراممل
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سسمأا ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تسصحأا
سسوريفب ةديدج تاباسصا عبرأا دحأ’ا

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك
تاباسصإ’ا لسسلسسم كلذب لسصاوتيل
نا˘كسس ط˘سسو ل˘تا˘ق˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

نم مغرلا ىلع  سشينروكلا ةمسصاع
ل˘كسشب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر رار˘ق
تل˘ج˘سس د˘قو . ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب ي˘˘ل˘˘ك
دحأ’ا سسمأا لجيجب ةيحسصلا رئاودلا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘با˘˘سصا ع˘˘برأا
ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
مت ثيح ةيليملاو ريهاطلا ييفسشتسسم
ىلع ةدكؤوم  ت’اح ثÓث فاسشتكا

ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم ىوتسسم
ليلاحتلا جئاتن تءاج امدعب ريهاطلاب
او˘نا˘ك ن˘ي˘تأار˘ماو ل˘˘جر˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘ب لز˘˘ع˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘ب نو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ي
ن˘ي˘ح ي˘ف ، ة˘ي˘با˘ج˘يا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ع˘بار ة˘لا˘ح تل˘ج˘سس
ةيليملاب يروتن˘م ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم

كلذب عفتريل ةي’ولا ةمسصاع قرسش
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ي˘لا˘م˘˘جا

ةيا˘غ ى˘لاو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ا˘نورو˘ك

ةدكؤوم ةباسصا49 ىلا دحأ’ا سسمأا

و˘ه ظ˘حÓ˘م˘لاو . ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح11و
دد˘˘ع ي˘˘˘ف ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘سصلا
ةي’وب انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا

ذن˘م ىر˘حأ’ا˘ب وأا ما˘يأ’ا هذ˘ه ل˘ج˘ي˘ج
ثي˘ح يرا˘ج˘˘لا ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ياد˘˘ب
ةثÓث نيبام لجسست ةي’ولا تحسضأا

رمأ’ا يموي لدعمك تاباسصا عبرأاو

ىد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك فوا˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ج يذ˘˘لا
ةمسصاع ىوتسسم ىلع ن˘ي˘ظ˘حÓ˘م˘لا
ثود˘ح ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما ن˘˘م سشي˘˘نرو˘˘كلا

ةريخأ’ا هذهب سسوريفلل ةيناث ةجوم
نمسض لجيج جاردا دعب اسصوسصخ
نم تدافتسسا يتلا تاي’ولا ةمئاق
رمأ’ا يحسصلا رجحلل يلكلا عفرلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘˘ب ح˘˘م˘˘سس يذ˘˘لا
داد˘عأا˘ب نا˘كسسلا جور˘˘خو ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا

بترتي دقام لكب عراوسشلا ىلا ةلئاه
. ةيفاسضا تاباسصا نم كلذ نع
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تبسسلا ةليل ذنم لجيج ةي’و تسشاع
ةيفلخ ىلع كلذو ةيقيقح ت’افتحا
ةرازولا حلاسصم نع رداسصلا رارقلا
يحسصلا رجحلا ىهنأا يذلاو ىلوأ’ا

81 ةقفر سشينروكلا ةمسصاعب ةيلك
قئاقد ىوسس رمت ملو . ىرخأا ةي’و
يحسصلا رجحلا عفر ربخ روهظ ىلع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع كلذو م˘ه˘ت˘˘ي’و ن˘˘ع
ةعومسسملاو ةيئرملا مÓعإ’ا لئاسسو
يعامتجإ’ا لسصاوتلا لئاسسو ىتحو
ة˘ل˘جاو˘ج˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا جر˘خ ى˘ت˘ح
ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ر˘˘ب˘˘عو

ىه˘نأا يذ˘لا رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ب لا˘ف˘ت˘حإÓ˘ل
رهسشأا ةثÓث نم رثكأا ترمتسسا ةاناعم
نا˘كسس بل˘غأا ا˘ه˘لÓ˘˘خ مز˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لاو
مدعو مهتويب ةمزÓم ىلع ةي’ولا

رجحلا˘ب ا˘ماز˘ت˘لا ارذا˘ن ’ا ا˘ه˘تردا˘غ˘م
تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا ي˘ح˘سصلا

سضعب ناوتي ملو ، ةريخأ’ا هذه ىلع
تارايسسلا بوكر يف لجيج ناكسس
نم ددع ربع بكاوم يف قÓطنإ’او
عفر رارقب Óيلهت ةقزأ’او عراوسشلا
تّود اميف ةي’وبلا نع يلكلا رجحلا
لزان˘م˘لا تا˘فر˘سش سضع˘ب  د˘يرا˘غز˘لا

ةي’ولل ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لا˘ب ا˘سصو˘سصخ
ىتحو ةيلي˘م˘لاو ل˘ج˘ي˘ج رار˘غ ى˘ل˘ع

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب
رارق دعب ءاد˘ع˘سصلا ا˘ه˘نا˘كسس سسف˘ن˘ت
ن˘م ع˘ي˘با˘سسأا ى˘ه˘نأا يذ˘لا ة˘مو˘كح˘لا
نا˘كسس ى˘ل˘ع تسضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘لز˘ع˘˘لا
نمأ’ا حلاسصم ترطسضاو . ةي’ولا
قطانم ةدع يف لخدتلل سسمأا لجيجب

ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘˘لا سضع˘˘ب را˘˘ب˘˘جإ’
يهاقملا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو م˘ه˘تÓ˘ح˘م
هذه حتف ىلا ء’ؤوه عراسس  امدعب
نأاب مهنم انظ مومعلا مامأا ةريخأ’ا
ها˘ن˘ع˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘˘فر رار˘˘ق
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ل˘ك فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
نيلقا˘ن˘لا سضع˘ب د˘جو ا˘م˘ك ، ة’و˘لا˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ح ي˘ف م˘ه˘سسف˘˘نأا

ل˘˘ظ ي˘˘˘ف را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا  وأا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةمي˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘برا˘سضت˘م˘لا تار˘ي˘سسف˘ت˘لا
فانسصأا  سصوسصخب ىلوأ’ا ةرازولا
فانئنسسا رارقب نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
نا˘˘كسس  سضع˘˘ب نأا ى˘˘ت˘˘ح طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
تاطح˘م سضع˘ب˘ب او˘ف˘ط˘سصا ة˘ي’و˘لا
تÓ˘فا˘ح˘لا مود˘ق ي˘˘ف Ó˘˘مأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لبق ةليوطلا طوطخلا ىلع ةلماعلا
امدعب م˘ه˘جاردأا ةدو˘ع˘ل اور˘ط˘سضي نأا
ى˘لوأ’ا ةرازو˘˘لا  رار˘˘ق نأا˘˘ب اود˘˘كأا˘˘ت
نيلقانلا طاسشن فانئسسا سصوسصخب

ط˘ق˘ف ي˘ن˘ع˘يو ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه سسم˘˘ي’
طوطخلا ىلع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
. ةيرسضحلا

عافترإ’إ يف رمتشست ةنتابب91 ديفوكب ةباشصإ’إ يف هابتششإ’إ ت’اح

راصشتنإا ةرئاد نم عصسو ةياقؤلا ريبادت مازتلإا مدع
ةلاح005 براقي ام ىلإا ءابؤلا

ةي’ولإ ميلقاب نيدجإوتملإ نيربخملإ تابو ،دجتشسملإ انوروك ضسوريفل ةدكؤوم ت’اح ليجشست نود ةنتاب ةي’وب موي ولخي داكي ’
،ءابولاب ةباشص’إ ضضإرعإ مهيلع ترهظ ضصاخشش’ ،تانيعلإ تإرششع ايموي نÓبقتشسي ضسوريفلإ نع فششكلإ ليلاحت ءإرج’ نيشصشصخملإ

 .ةيباجيإ قباشس تقو يف مهليلاحت جئاتن ترهظ نيباشصم عم لاشصتإو كاكتحإ ىلع إوناك نيذلإ ىلإ ةفاشض’اب

 يحشصلإ رجحلإ عفر دعب تاباشصإ’إ نم ديزملإ ليجشست نم فواخم طشسو

 لجيجب انورؤك سسوريفب ةديدج تاباصصإا عبرأا ليجصست

نيلقانلإو تÓحملإ باحشصأإ طشسو ىشضوف يف ببشستي رجحلإ عفر رإرق مهف ءوشس

 ةيلؤلا نع يحصصلا رجحلا عفر رارق دعب لجيج يف تلافتحإا

  يلامجإ’إ ت’احلإ مقر ءاطعإإ ضضفرت ةحشصلإ ةيريدمو ريناكشسلاب ةشصخششملإ ت’احلإ ددع يف عافترإإ

 ةلصشنخ ةيلؤب ةلاح961 ىلإا زفقي انورؤك سسوريفب ةدكؤؤملا تاباصصإلا ددع
ةباسصإا ةلاح961 ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل  انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإا30 تبسسلاو ةعمجلا يموي ةلسشنخ ةي’و تلجسس

يربخملا ليلحتلاب اهسصيخسشت مت جÓعلا تحت ةلاح34 دوجو ىلإا ةيريدملا نايب راسشأا امنيب ، ةديدج ءافسش ةلاح11 ةريخأ’ا ةعاسس42 يف لجسس امك ،
تبسسلا موي ءاسسم ةيريدملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب رسشن يذلا ةلسشنخ ةي’و يف ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةحسصلا ةيريدم نايب ركذو ( ريناكسسلا ) ةعسشأ’ا وأا
ةلسشنخ ةي’و يف ةلجسسملا ت’احلا ددع لسصي اذهبو ، نيتديدج نيتلاح تلجسس مويب اهلبقو انوروك سسوريفب ةديدج ةدحاو ةباسصإا تلجسس ةي’ولا نإاف

ءافسشلا ىلإا سسوريفلاب ةباسصم ةلاح11 لثامت تبسسلا مويلا كلذ يف تلجسس ةي’ولا نأا نايبلا فاسضأاو ، ليلاحتلا ربخم نم ةدكؤوم ةلاح961 ىلإا

و يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقاوم لازت ’و . ةي’ولا تايفسشتسسمب جÓعلا تحت دجوت ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم ةلاح34 ءاسصحإاو
ءامسسأا فذحب ةيريدملا تماق نأا دعب ، ةلسشنخ ةي’و يف سسوريفلا راسشتنا لوح ةمولعملا حنم ةقيرط يف ةلسصاحلا تارييغتلا نودقتني نونطاوملا
ركذي ديدجلا نايبلا يقبيل ، مهرامعأا و زومرلاب ءامسسأ’ا رسشن تفذح اهلبقو ، تايفولا ددع فذحب تماق امك ، ت’احلا اهب تلجسس يتلا تايدلبلا

سضومغب ركذي امك  ، ةيلامجإ’ا ةباسصإ’ا ت’احو ، ةيلامجإ’ا ءافسشلا ت’اح ددع فذح عم دحاولا مويلا يف ءافسشلا ت’احو ةيبلسسلا ت’احلا ددع
 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä. ىرخأا ليسصافت ءاطعإا نود ليلحتلاو ةعسشأ’اب ةسصخسشم جÓعلا تحت ةدجاوتملا ت’احلا ددع
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هن˘سس زوا˘ج˘ت˘ي ل˘ف˘ط سسما ي˘ق˘ل
ةعبرا بيسصاو ،هف˘ت˘ح ن˘ي˘ما˘ع˘لا

ةتوافتم حورجب هتلئاع دارفا نم
هيدلاوب رملا قلعتيو ،ةروطخلا

24و33 رمعلا نم ني˘غ˘لا˘ب˘لا

80 و40 ه˘ي˘ق˘ي˘ق˘سشو ة˘ن˘˘سس

رورم قداح رثا كلذو ،تاونسس

يئلولا قيرطلا هد˘ه˘سش ،ر˘ي˘ط˘خ

يتر˘ئاد ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا62 م˘˘قر

ةيدلب ميلقاب ،ةر˘م˘سشلاو رذ˘ع˘م˘لا

فينع مادطسصا نع مجن ،ةيموب

ةرو˘ط˘˘ق˘˘م تاذ ة˘˘نا˘˘ح˘˘سش ن˘˘ي˘˘ب

ةلئاعلا تناك ةي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سسو

تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع

هاج˘تا ي˘ف نار˘ي˘سست نا˘ت˘ب˘كر˘م˘لا

يذلا مادطسصلا لبق ،سسكاعتم

مكحتلاو هبانتجا نم نكمتي مل

تل˘خد˘ت د˘قو اذ˘ه ،ع˘سضو˘˘لا ي˘˘ف

تماقو ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ة˘˘ع˘˘˘برلا ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لا ءÓ˘˘˘جإا˘˘˘ب

ةنحا˘سشلا ق˘ئا˘سس ى˘لا ة˘فا˘سضلا˘ب

ىلا ةفيفط هتاباسصا تناك يذلا

تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

نيعب م˘ه˘فا˘ع˘سسا د˘ع˘ب رذ˘ع˘م˘لا˘ب

هيف مت يذلا تقولا يف ،ناكملا

ىلا يفوتملا لفطلا ةثج ليوحت

ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم

اهته˘ج ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

د˘ق˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘˘سصم

ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف

.هبابسسا دنع فوقولل
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نا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘سصم بسسحو
سشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
ةيم˘كلا هذ˘ه ر˘ج˘ح ن˘م او˘ن˘كم˘ت
يمورلا كيدلا محل نم ةلئاهلا
ثيح ةينيتور ةبقارم ةيلمع ءانثأا

ةنحاسشلا سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تن˘ك
ةلومحلا لقن ددسصب تناك يتلا
نم ريهاطلا ةيدلب ىلا ةروكذملا
با˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ل˘˘جأا
عيب يف ةسصسصختملا تÓحملا

ن˘˘م مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘˘لااذ˘˘˘ه

محل نم ةل˘ئا˘ه ة˘ي˘م˘ك فا˘سشت˘كا

ترد˘ق ي˘ت˘لاو ي˘˘مور˘˘لا كيد˘˘لا

ةعبسس براقيام يأا غلك576ب

ةيلمع لÓخ نم نيبتو ، ريطانق

موحللا نأاب ةنحسشلا هذه سصحف

متخ  ىلع رفو˘ت˘تل ةزو˘ج˘ح˘م˘لا

تامولعملا ةيقب اذكو يرطيبلا

اهتيحÓسص دكؤوت يتلا ىرخألا

يذلا رمألا يرسشبلا كÓهتسسإÓل

اهزجح ىلا ةباقرلا ناوعأاب عفد

ةقيدح ىلا اهليوحتو روفلا ىلع
ةازاوم ةناوعلا ةيدلبب تاناويحلا

ق˘ح ي˘ف ر˘سضح˘م ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت  ع˘˘م
سضرعل ابهأا˘ت ة˘ن˘حا˘سشلا بحا˘سص
دع˘تو . ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضق˘لا
نم ربكألا ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
ربع اهترداسصم متت يتلا اهعون
نم رثكأا ذنم لجيج ةيلو ميلقا
نينط وحن زجح  مت امدعب ةنسس
ميلقاب يمورلا كيدلا موحل نم
ةنسس وحن ل˘ب˘ق ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف ف˘˘˘سصنو

ر˘ي˘غ ح˘باد˘م˘لا د˘حأا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا

ةراسشإلا ردجت امك ، ةيعرسشلا

ةدسسافلا موحللا مظعم نأا ىلا

يتلا اهتيحÓسص يف كوكسشملاو

ارخؤوم ةباقرلا حلاسصم اهتزجح

يتلا ريهاطلا ةيدلب ميلقاب تمت

ريغ حباذملا نم ديدعلا يوحت

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘عر˘سشلا

ردسصم ىلا تلوحت يتلا لوزاب

موحللا نم عونلا اذهل يسسيئر

. ةريخألا تاونسسلا لÓخ
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ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ةيلو نمل ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب
ايئاسضق نيقو˘ب˘ب˘سسم ن˘ي˘سصخ˘سش

ةمهتب ةنسس14و83 امهرامعا
(جلاعم فيك) تاردخملا ةزايح
ةيعرسش ريغ ةقيرطب عيبلا دسصق
بسسح ةيلمعلا تمتو دوعلا عم
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘سصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ن˘مل ة˘ما˘ع˘لا

ةزايح اهدافم ةدكؤوم تامولعم
دسصق تاردخملل  امهب هبتسشملا
ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو د˘˘ع˘˘بو ، ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

نيسسبلتم امهفيقوت مت ةمكحم

41 ىلع امهتزوحب طبسض نيأا
غل˘ب˘مو ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م غ

تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘˘م جد005.62
نذإا بجو˘˘˘م˘˘˘بو ،ةر˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
د˘ي˘سسلا ن˘ع ردا˘سص سشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب
سصتخ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ن˘كا˘سسم سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ، ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
طب˘سض م˘ت ن˘يأا ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ةعبرأا اذكو  جد000.881 غلبم

ةداح تاودأا  ةلاقن فتاوه (40)
تاردخملا عيطقت يف لمعتسست
سضي˘بأا حÓ˘سس ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،
لولا ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ن˘˘كسسم˘˘ب
ةزو˘ح˘ب ةروز˘م ة˘يد˘˘ق˘˘ن ة˘˘قروو
تاذ بسسحو يناثلا هب هبتسشملا
لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘˘ب  ه˘˘نا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
هبتسشملا مدق ، قيقحتلا تاءارجإا
ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ب
م˘˘كح رد˘˘سص ن˘˘يأا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةذ˘فا˘ن سسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘سسب ي˘سضق˘˘ي
ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘غو

هبتسشملا قح يف  جد000.005

هبتسشملا دافتسسا اميف ،  لولا هب

مت ، ىرخا ةهج نمةءاربلا نم هب

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

هبتسشملا دسض لوألا نيلسصفنم

سصوسصخب ( سس ب ) لولا هب

رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأا حÓ˘سس ةزا˘˘ي˘˘ح

ن˘يدأا ن˘يأا ، ي˘˘عر˘˘سش بب˘˘سس نود

ةفوقوم اسسبح رهسشأا (60) ةتسسب

هب هبتسشملا دسض يناثلاو ، ذافنلا

ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح سصو˘˘سصخ˘˘ب (ع – ب)

دافتسسا نيأا ، ةروزم ةيدقن ةقرو

.رسشابم ءاعدتسسا نم
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ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا سسمأا لوأا ن˘˘كم˘˘ت
يف ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ةمسصاع برغ مدقم رئب ةقطنم
دسس ةما˘قا لÓ˘خ ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘نو تبا˘˘ث
مقر ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا يو˘ت˘سسم

رئب يت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا10
ةعباتلا ةـعل˘سضلا ة˘يد˘ل˘بو مد˘ق˘م
فيقوت نم ،يقاوبلا مأا  ةيلول

ا˘ه˘عا˘سضخإا ن˘ي˘ح ن˘ي˘ب˘ت ةرا˘ي˘˘سس
نم ةيمكب ةلمحم نأا ةبقارملل
ليوحت مت دعبو ءارمحلا موحللا

ةنسس14 رمعلا نم غلابلا قئاسسلا
ةلاحل ةقرفلا رقم ىلإا هقفارمو
م˘˘˘تو ا˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ها˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا

ى˘ل˘ع مو˘ح˘ل˘لا سضر˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تدكأات نيأا ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا

كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘لا˘سص مد˘ع
نوك ظفحلا فورظ رفوت مدعل
ة˘ب˘كر˘م د˘ع˘ت ل˘ق˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘سسو نأا

م˘˘ت كلذ بجو˘˘م˘˘بو  ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس
ن˘م ة˘نو˘كت˘م  ة˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ي˘˘كسشت
ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد˘ل ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا

رئب ة˘يد˘ل˘ب ن˘ع ل˘ث˘م˘مو ، مد˘ق˘م
ظفح بتكم سسيئر اذكو مدقم
فÓتل مدقم رئب ةيدلبل ةحسصلا

قيرط نع ءارمحلا موحللا  ةيمك
رولكلا ةدام لامعتسسا عم مدرلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا،
رئب ةيدلبل ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘لا

تفقوا قايسسلا تاذ يفو مدقم

ةقطن˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘قر˘ف

دق˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ر˘ق˘ير˘ق

نتم ىلع ناك هرمع نم ثلاثلا

ةي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس

ه˘ناو ح˘سضتا ي˘˘لآلا ط˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نمألا فر˘ط ن˘م ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘طرو˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

يراج قيقحتلا ةيسشاملا ةقرسس

ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ما ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق

.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

 ةنسس نم رثكأأ ذنم اهعون نم مهأ’أ دعت ةزوجحملأ ةيمكلأ

يمورلإ كيدلإ موحل نم ريطانق ةعبصس ةبإرق زجح
 لجيجب ريهاطلاب ةدصسافلإ

ةنتابب ريطخ ريسس ثداح يف

 هتلئاع نم دإرفأإ ةعبرأإ ةباصصإإو لفط كÓه

ةدكؤوم تامولعم رثإأ

جيريرعوب جربب تإردخملإ ةزايح ةمهتب ايئاصضق نيقوبصسم نيصصخصش فيقوت

 ةي’ولأ ةمسصاع برغ مدقم رئب ةقطنمب

ةصسبتب اينمأإ بولطم ضصخصش ىلع ضضبقلإ يقليو ةدصسافلإ موحللإ نم نيراطنق زجحي كردلإ

ةدسسافلأ يمورلأ كيدلأ موحل نم ةلئاه ةيمك زجح نم لجيج ةي’وب ريهاطلأ ةيدلب ميلقاب ششغلأ عمقو ةباقرلأ نأوعأأ نكمت
. شصأوخلأ دحأ’ ةعبات ةنحاسش نتم ىلع تناك تناك يتلأو

فيطسس

رجنخ تانعطب هميرغ ةايح يهني باصش
قيرطلإ نيع يحب

حار ة˘ع˘سشب ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج ع˘قو ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘م سسمأا تز˘ت˘هإا

ةلتاق رجنخ تانعط هيقلت رثا ةنسس52 رمعلا نم غلبي باسش اهتيحسض
تعقو لتقلا ةميرج ناف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و،
ةيدلب قرسش عقاولا قيرطلا نيع يحب ةاطغملا قوسسلا نم برقلاب
يناجلا هيجوتب تهتنا نيباسش نيب تاسشوانم بسشن ثيح، فيطسس
ثداحلا عوقو روفو، Óيتق هتدرأا نيكسسب تانعط ةدع ةيحسضلل
حانج ىلع ةيحسضلا لقنب تماق و ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
دعب ةايحلا قراف ثيح يعماجلا فيطسس ىفسشتسسم ىلا ةعرسسلا
يذلا تقولا يف ،اهاقلت يتلا تانعطلا ببسسب داح فيزنل هسضرعت
يذلا يناجلا ىلع سضبقلا تقلأا و ينطولا كردلا حلاسصم تلخدت
دبع ةنداعسس ىفسشتسسم لخدم دهسش دق و ، يسشرموب يحب نطقي
قيرطلا نيع يح ناكسس و ةيحسضلا لهأل ةريبك تاجاجتحا رونلا
يذلا قيرطلا نيع يح ةقطنمب نمألا ريفوت ةرورسضب اوبلاط نيذلا
ىدعتسسا يذلا رملا وه و، ةريخلا ةنولا يف تاءادعلا هيف تسشفت
GCjªø.Q. ةطرسشلا رسصانع لبق نم ةريبك ةينما تازيزعت

 فيطسس

 لطر براقي ام زجحي ياب حلاصص نمأإ
جلاعملإ فيكلإ نم

نم ،ياب حلاسص ةرئاد نمأاب ةلثمم فيطسس ةيلو نمأا حلاسصم تنكمت

جلاعملا فيكلا نم لطرلا زهاني ام زجحو سصاخسشأا30 ةثÓث فيقوت
ءاسضيب ة˘ح˘ل˘سسأاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ةرورا˘ق ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب،
مادقإاب ديفت تامول˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا بق˘ع تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.ةرو˘ظ˘ح˘م
،ياب حلاسص ةنيدم طسسو تاردخملا نم ةيمك جيورت ىلع سصخسش
عبتتو دسصرت ةمهم هل تدنسسأا جوف فيلكت روفلا ىلع مت نيأا
هفيقوت مت يذلا هتافسصاومو هتيوه ديدحت مت نأا دعب هيف هبتسشملا

سسبلت ةلاح يف هيكيرسش وه يسسايق ينمز فرظ يف ةنيدملا طسسو
لطرلا» اهنزو زهان (جلا˘ع˘م ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب
ةلسصاومو ،هترتسس لخاد ماكحإاب اهيفخي ناك حئافسص نع ةرابع»
ةباينلا عم قيسسنتلاب مت ةيسضقلا تاسسبÓم يف حوتفملا قيقحتلل
زجح نع رفسسأا يذلا ينعملا نكسسم سشيتفتب نذإا رادسصتسسا ةيلحملا
،ةرفسش) ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأاو ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةروراق
تاءارجإÓل اهلامكتسسا دعبو ةيئاسضقلا ةيطبسضلا.همون ةفرغب (رجانخ
نع ةثÓثلا نيطروتملا دسض ايئازج افلم تدعأا ،ةمزÓلا ةينوناقلا
ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملاو (جلاعم فيك) تاردخملا ةزايح ةمهت

ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا هبجومب اوليحأا عيبلا سضرغل ةعورسشم ريغ
.هيف تبلل ةسصتخملا

GCjªø.Q

فيطسس

 ءاصضيبلإ نيع ةيرق ناكصس جاجتحإإ
 جرب ءاصضيب ةيدلب رقم قلغب

ءاسضيب ةيدلبب ةعقاولا ءاسضيبلا نيع ةيرق ناكسس سسمأا حابسص مدقا
ىلع اجاجتحا ةيدلبلا رقم قلغ ىلع، فيطسس ةيلو بونجب جرب

و ةلزعلا اهعبطت يتلا ، اهنوسشيعي يتلا ةبعسصلا ةايحلا فورظ
تاطلسسلا سشيمهت ةيحسض مهنأاب نوجتحملا ءلؤوه دكأا و.سشيمهتلا
مهناب و ، ةنتاب ةيلو عم يدودحلا مهتيرق عقوم ببسسب ةيلحملا
ةيرقب ةيومنتلا عيراسشملا بايغ ببسسب ةبعسص ةايح فورظ نوهجاوي

نأا ثيح سشطعلا لكسشم اهتمدقم يف يتأاي يتلا، ءاسضيبلا نيع
ةيرقلا هنمةتدافتيا يذلا بورسشلا ءاملاب ةقطنملا ديوزت عورسشم

لكسشم نم نوبسضاغلا ناكسسلا ىكتسشا امك، رهسشأا7 ذنم فقوت
ةيدلب رقمب ناكسسلا لزانم طبرت يتلا تاقرطلا ةكبسشف ةلزعلا
ىكتسشإا امك، ريسسلل ةحلاسص ريغ و ةئيسس ةيعسض و دهسشت جرب ءاسضيب
يه يتلا مهؤوانبأا اهيف سسردي يتلا ةسسردملا ةيعسضو نم ناكسسلا
نم دازام و، يسسردملا لوخدلا لبق ميمرت ةيلمع ىلإا ةسسام ةجاحب

يذلا يعيبطلا زاغلا عورسشم بايغ وه ناكسسلا ءلؤوه ةاناعم ةدح
هذه هنم تمرح يذلا تقولا يف ةرواجملا ىرقلا لك هنم تدافسسإا
.  ةيسسنملا
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ةدكيكسس

ةبإزع يف باصش راحتنإإ
ثيح،هتايحل ادح رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باسش سسمأا راهن عسضو
ةنيد˘م˘ب لد˘ع ت ارا˘م˘ع ىد˘حل ثلا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ن˘م ه˘سسف˘ن˘ب ى˘مر
رسصانع ةقفرب ترسضح يتلا ةطرسشلا ءاعدتسسا مت اروف و،ةبازع
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا باسشلا ةثج اولقن نيذلا ةيندملا ةيامحلا
و فورظ ةفرعمل ةينملا تاقيقحتلا تقلطنا اميف ةبازع ىفسشتسسمب
باسصم هنا ةيلوا تامولعم تركذ يذلا باسشلا راحتنا تاسسبÓم
M«ÉI HƒOjæÉQ.تاونسس ذنم هنم جلاعتي يبسصع سضرمب

ةصسبت ةنيدمب نيررصضتملإ فاعصسإإو دحإو موي يف نيلصصفنم نيقيرح ذامخإإ
اثدح نيلسصفنم نيقيرح دامخا نم ،سسمأا لوأا ءاسسم ةسسبتب حود يناسشح ديهسشلا ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولاب لخدتلا قرف تنكمت

نم ةنوكتم ةلئاع ذاقنا نم ةلخدتملا قرفلا تنكمت نيا ،ةسسبتب2 مائولا يح ىوتسسم ىلع ةرامعب ةقسشب بسش لوألا قيرحلا ،ةسسبت ةنيدمب

فرجلا تلاجعتسسا ىلا مهليوحتو مهفاعسسا مت سسفنتلا يف قيسض مهل ةلئاعلا دارفأا ،ةنسس05و7 نيب حاورتت مهرامعا دارفأا ةسسمخ
نارينلا تعلدنا امنيح نيتايزلا باب ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا عاطقلا ةدحوب ةلماعلا قرفلا فرط نم يناثلا قيرحلا دامخا مت امك.ةسسبتب
رمعلا نم غلابلاو سصخسش ةباسصإا نع قيرحلا رفسسأا امك نييلحملاب ةيدام رئاسسخ فلخ ،ةنيدملا طسسو ىوتسسم ىلع نييراجت نييلحمب

.ةسسبتب فرجلا تلاجعتسسا ىلا هليوحتو هفاعسسا مت ةنسس52 يلاوح
GdëªõI S°Ø«É¿



¯  hd«ó gô…

رخآا» ـل ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘صصم تد˘كأا
ةلا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا «ة˘عا˘صس
˘˘ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا صسمأا رر˘˘ق «لد˘˘ع»
ةبانعب ةلاكو˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا

ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ع يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘صشر يد˘˘˘ياز
تاونصس ثÓث نم رثكأل هبصصنم
تا˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘جاوو
دح ىلإا تلصصو يتلا ةيجاجتحلا

ماحتقا نيبتتكملا صضعب ةلواحم
تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم
نيبتتكم ة˘كرا˘صشم ا˘نا˘ي˘حأا تفر˘ع
ةيريدملل ةعبات ىرخأا تايلو يف
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ءاج ثيح ،ة˘صسب˘ت ة˘يلو ي˘ب˘ت˘ت˘كم
ن˘م اد˘حاو ق˘ق˘˘ح˘˘ي˘˘ل رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
يف نيبتتكملل ةديدع˘لا بلا˘ط˘م˘لا

نيذلا اصصوصصخ «2 لدع» جمانرب
تا˘ف˘قو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق
ره˘صشألا راد˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ةيحنتب ةبلاطملا لجأا نم ةيصضاملا
يذ˘لا يد˘ياز يو˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

«2 لدع» جمانرب ةلقرعب هومهتا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘صشفو
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ةيصضرألا رايتخا ،ةيجراخلا ةئيهتلا
مدع ،صصصصحلا صضعبب ةصصاخلا
زا˘ج˘نإلا تا˘كر˘صش ع˘˘م ة˘˘مار˘˘صصلا
زاجنإلا د˘ي˘عاو˘م مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لا

ىر˘خألا تا˘ما˘ه˘تلا ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو
ةرم لك يف اهيلع دري ناك يتلا
اهجئاتن رهظت ل ةنأامط لئاصسرب

ع˘قاو˘لا و˘هو ع˘˘قاو˘˘لا صضرأا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا ةبانع ةيلو نأاب لوقي يذلا

بتتكم فلأا51 يلاوح يصصحت

ة˘ن˘˘صس ثع˘˘ب يذ˘˘لا «2 لد˘ع» ي˘ف

ىو˘صس م˘ه˘ن˘م د˘ف˘ت˘صسي م˘ل3102

تانكصس نم بتتكم004 ةبارق
نم تاونصس عبصس رورم مغر كلذو
مت ،ةد˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ˘ف ،را˘ظ˘ت˘نلا

تل˘˘ط˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘كا˘˘صشم ق˘˘ل˘˘خ

ل˘˘˘ح صضو˘˘˘˘ع «2 لد˘ع» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نم داز ام وهو ةمئاقلا لكاصشملا
ناك ثيح ،رثكأا لكصشملا ليطعت
جمانربلا زجن˘ي نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘ل˘ما˘كب
نأا ل˘ب˘ق ،«صشير˘لا عارذ» ةد˘يد˘ج˘لا
لقنو رايخلا اذه نع يلختلا متي

يعقوم ىلإا جمانربلا نم صصصصح
ة˘ج˘ح˘ب ةر˘ط˘ن˘ق˘لاو ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘˘كلا

ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوألا ي˘ف ة˘˘ل˘˘كصشم

.ةديدجلا ةنيدملاب

ةفÓخل سضاير ينادمق راتخا يبيرعلب
ةيريدملا سسأار ىلع يدياز

صصخ˘صشلا ة˘يو˘˘ه صصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأا
ي˘لو˘ت˘ل ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘˘ب هرا˘˘ت˘˘خا يذ˘˘لا

ةلاكول يوه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا بصصن˘م
تف˘˘صشك د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب «لد˘˘˘ع»
ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ا˘ه˘تاذ ردا˘صصم˘لا

صضا˘ير ي˘ناد˘م˘ق ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث ع˘صضو
ثيح ،نكصسلا عاطق يف راطإا وهو
ةينطولا ةصسصسؤوملا صسأار ىلع ناك
ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا «ي˘با˘ن˘ع-ي˘˘جو˘˘ل»
ي˘هو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘صشل ة˘ع˘با˘˘ت ة˘˘صسصسؤو˘˘م
-بورتصسنوك» قرصشلل نار˘م˘ع˘لاو
نأا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب ل˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح ،«تصسأا
لجأا نم هتربخ راطإلا اذه فظوي
ةلاكو عيراصشم نع رابغلا صضفن
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب «لد˘˘ع»
لثمتملا نيبتتكملا بلطم قيقحت
يتلا مهتانكصس نم ةدافتصسلا يف
تاو˘ن˘صس ع˘ب˘صس ذ˘ن˘م ا˘ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘صشف ي˘˘ت˘˘لاو
.اهلح يف قباصسلا

رظتنت يتلا تايدحتلا يه هذه
ديدجلا يوهجلا ريدملا

ديدجلا يوهجلا ر˘يد˘م˘لا نو˘كي˘صس
دحت مامأا ة˘با˘ن˘ع˘ب «لد˘ع» ة˘لا˘كو˘ل

م˘ج˘ح ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب كلذو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ج˘ما˘نر˘ب ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘ف˘˘ف ،«2 لد˘˘˘˘ع»
ع˘قو˘م را˘ي˘ت˘خا م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘صصح˘˘لا
لازت ام لاحرب ةيدلبب ةصسوتيلاكلا

005 ل˘كصشم نأا ا˘م˘ك ،ة˘ف˘قو˘ت˘˘م
لحي مل ةرط˘ن˘ق˘لا ع˘قو˘م˘ب ن˘كصسم
˘˘مد˘˘ع رور˘˘م م˘˘غر نآلا د˘˘˘ح ى˘˘˘لإا
اوعفد نم نأا ىلإا ةفاصضإلاب ،رهصشأا

رهصشأا ذنم نورظتني لوألا رطصشلا
ةصصاخلا ةصسارد˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ة˘ل˘يو˘ط
م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا ة˘صصح˘لا˘ب
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ل ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا

ل˘كا˘صشم˘لا ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،«2 لد˘˘ع»
ةئيهتلا لاغصشأا وه اصضيأا ىربكلا
ن˘ي˘ب ن˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ميلصست مدع يف ةيصسيئرلا بابصسألا
فرعت ثيح ،نيبتتكملل تانكصسلا
.بابصسألا نم ديدعلل اريبك ارخأات

جمانرب نع ةصضئافلا تانكصسلا ةيصضق

 ةهجاولا يف نوكتصس «1 لدع»

نوكيصس ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
د˘يد˘ج˘لا يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ن˘كصسلا ف˘ل˘م و˘ه ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘˘م

،«1 لد˘ع» ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ة˘صضئا˘ف˘لا

«2 لدع» وبت˘ت˘كم ثد˘ح˘ت˘ي ثي˘ح

ةين˘كصس ةد˘حو003 ة˘بار˘˘ق ن˘˘ع
ةيد˘ل˘ب˘ب «ن˘ي˘صسح ة˘ع˘م˘ج» ع˘قو˘م˘ب
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض جرد˘ت م˘ل ي˘نو˘˘ب˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب اذ˘ه ،تارا˘ي˘ت˘خلا
دو˘جو ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا د˘ي˘˘كأا˘˘ت
لدع» نع ةصضئاف ةينكصس تادحو

ةرصضخوب» عقوم نم لك يف «1

ةنيدم˘لا ي˘ف ىر˘خأاو ي˘نو˘ب˘لا˘ب «3
صشير˘˘˘˘˘˘˘لا عارذ ةد˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.ةصسوتيلاكلاو

«1 لدع» يبتتكم ددع نع فصشكلا
ةبانع يف يصساصسأا بلطم

ة˘ي˘صسا˘صسألا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م

ةبانع ةيلوب «2 لدع» يبتتكمل
ي˘ب˘ت˘ت˘كم دد˘ع ن˘˘ع ف˘˘صشكلا و˘˘ه

م˘هدد˘ع نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،«1 لد˘˘˘ع»
ةصصصصخم˘لا ة˘ي˘ن˘كصسلا ة˘صصح˘لاو
«لدع» ةلاكو جمانرب نمصض مهل
حتف ام وهو دعب قلغي مل ةيلولاب
لجأا ن˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ما˘مأا با˘ب˘لا

تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا حر˘˘˘ط
،ر˘˘مألا اذ˘˘ه لو˘˘ح ما˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا

ةيوهجلا ةيريدملا نأاو اصصوصصخ
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ج˘ج˘ح˘ت˘ت ة˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل

ثيدحلا دنع «1 لدع» يبتتكمب
تا˘ن˘كصسلا تاد˘حو˘لا صضع˘˘ب ن˘˘ع
نأل ،عقاوملا نم ددع يف ةصضئافلا

يف اوبتتكا نيذلا نيبتتكملا ددع

ةرم لك يف ديزي ناك1002 ةنصس
لكصشب فصشكنا يذلا رمألا وهو
ن˘كصسلا ر˘يزو د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف ح˘˘صضاو
يذلا نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘صسلا
ي˘ب˘ت˘ت˘كم دد˘ع ن˘˘ع م˘˘قر ى˘˘ط˘˘عأا

دعبلا لك ديعب ةبانع يف «1 لدع»
ةيريدملا ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا دد˘ع˘لا ن˘ع
عم ة˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
حيصضو˘ت˘ب د˘يد˘ج˘لا ا˘هر˘يد˘م مود˘ق
طاقنلا ةفاك صصوصصخب ةروصصلا
.ةبانع يف جمانربلاب ةقلعتملا

نم ةيلاصصت’ا ةصسايصسلا نيصسحت
نيبتتكملل ةيصساصسأ’ا بلاطملا

اصضيأا تهوصش يتلا رومألا نيب نم
ةلاكول ةيوهجلا ةيريدملا ةروصص
ام اهميدقت مدع وه ةبانعب «لدع»
نيبتت˘كم˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م مز˘ل˘ي

تايريدملا هب موقت ام رارغ ىلع
لصصاوتت ي˘ت˘لا ىر˘خألا ة˘يو˘ه˘ج˘لا

تاصصنم لÓخ نم نيبتتكملا عم
مهتا ثيح ،يعام˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا م˘ه˘تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حا
ةيلاصصتا ةصسا˘ي˘صس عا˘ب˘تإا˘ب ق˘با˘صسلا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف تم˘صصلا ى˘ل˘ع مو˘˘ق˘˘ت
نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا د˘جو ا˘ن˘˘هو لاو˘˘حألا
لوصصحلا ىلع نوربجم مهصسفنأا

نيبت˘ت˘كم ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع
عافدلا ةيصضق يف نوطصشني مهلثم
.نيبتتكملا مهقوقح نع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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«تسسأا-بورتسسنوك» ةكرسش نم عاطقلا يف راطإا نييعت

«لدع» ةلاكول يوهجلا ريدملا ماهم ءاهنإا

¯  hd«ó gô…

ع˘م˘ج˘م ر˘ق˘م ما˘مأا صسمأا حا˘ب˘˘صص ج˘˘ت˘˘حا
ن˘م دد˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ب «لاد˘˘ي˘˘م˘˘صسأا»
ة˘˘صسصسؤو˘˘م تمد˘˘˘قأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيلوب ةيعانصصلا ةنايصصلل «صسايموصس»
لجأا نم كلذو مهحيرصست ىلع ةبانع
م˘ه˘تدا˘عإاو ل˘خد˘ت˘لا˘ب ه˘ترادإا ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘˘م
لامعلا عمجت ثيح .مه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م˘ل

ةدجاوتم˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا ةرادإا ل˘خد˘م د˘ن˘ع
«ميهاربإا يديصس» روحم ىوتصسم ىلع
او˘ع˘فرو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ل˘ح˘ب بلا˘˘ط˘˘ت تارا˘˘ع˘˘صش

،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بصصا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تدا˘˘˘عإاو

«لاد˘ي˘˘م˘˘صسأا» ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ

ةصسصسؤوم مهصسأا نم ةئاملاب54 كلتمي

كل˘ت˘م˘ي يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف «صسا˘ي˘مو˘صس»

دوو» يف لثمتملا يناطيربلا طيرصشلا

يتلا مهصسألا نم ةئاملاب55 «بورق

اذه،7002 ةنصس عمجملا نم اهارتصشا

در نأاب «ةعاصس رخآا» ـل لامعلا حصضوأاو

لاب˘ق˘ت˘صسا˘ب م˘هد˘عو و˘ه ع˘م˘ج˘م˘لا ةرادإا

مداق يف ةيصضقلا ةصساردو مهنع نيلثمم

و˘ح˘ن لا˘م˘ع˘لا ا˘هد˘ع˘ب ه˘جو˘ت˘˘ي˘˘ل ،ما˘˘يألا

نم لوصصحلا لمأا ىلع لمعلا ةيصشتفم

لخدتلا صصوصصخب باوج ىلع اهدنع
م˘ه˘عاد˘˘يإا د˘˘ع˘˘ب كلذو ه˘˘ب تما˘˘ق يذ˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ىو˘˘كصش مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا

مل نوجتحملا لامعلا نأا ريغ ،اهاوتصسم
بوصص اهدعب اوهجوتيل مهدارم اولاني
ةفقوب اوماق نيأا »صصايموصص» ةصسصسؤوم
ع˘فد˘ل م˘ه˘ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإل ي˘ب˘˘ن˘˘جألا كير˘˘صشلا

مهلمع بصصانمل مهتداعإاو مهتيعصضو
ار˘خؤو˘م صضر˘ع م˘ه˘ل˘صضو نأا د˘ع˘ب كلذو
ل˘با˘ق˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘تدا˘˘عإا صصو˘˘صصخ˘˘ب

وهو ةئاملا˘ب05 ـب مه˘تر˘جأا صضي˘ف˘خ˘ت
هذه قلعتتو اذه ،هوصضفر يذلا صضرعلا

يفÓ (021ماع561 حيرصستب ةيصضقلا

مهصسفنأا اودجو (نارهو يف54و ةبانع

نأا نود ةلاطب يف اهاحصضو ةليل نيب

يذ˘لا رار˘ق˘لا ة˘موا˘ق˘م ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي

نولمعي مهنأا رابتعاب ةصسصسؤوملا هتذختا

دكأا ثيح ،ايرهصش ددجت دوقع راطإا يف

دحاو لقأا نأا نوحرصسملا لامعلا نم ددع

ذنم دوقعلا هذه راطإا يف لمعي مهيف

ريربتلا صصو˘صصخ˘ب ا˘مأا ،تاو˘ن˘صس ع˘ب˘صس

،ة˘صسصسؤو˘م˘لا ةرادإا م˘ه˘˘ل ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا

اهرفوت مدعب تججحت اهنأاب اوحصضوأاف

لمحتل ةيفاكلا ةيلام˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ى˘ل˘ع

تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا بب˘˘صسب كلذو م˘˘هرو˘˘جأا

ةصسصسؤوم اهعفدت مل يتلا ةريبكلا ةيلاملا

ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا «لا˘˘ي˘˘تر˘˘ف»

م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ةد˘˘م˘˘صسألا

اذه ،»صسا˘ي˘مو˘صس» ة˘صسصسؤو˘م˘ل ءا˘كر˘صشلا

ة˘با˘˘ق˘˘ن نأا ،ه˘˘ي˘˘لإا ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘مو

تاصشرولا قلغ» نم ترذح ةصسصسؤوملا

كلذ نأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،»لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ح˘˘ير˘˘صستو

قيرط يف ريصسلا ىلع حصضاو رصشؤوم

نم رثكأا فظوت يتلا ةصسصسؤوملا ةيفصصت

002 يلاوح) نطولا ربع لماع008

.(ةبانع ةيلوب مهنم

مهبسصانمل مهتداعإاو يبنجألا كيرسشلل يدسصتلاب اوبلاط

«لاديمصسأا» عمجم رقم مامأا نوجتحي نوحرصسملا «سسايموصس» لامع

اراطإا هناكم نيعو ةبانعب ةلاكولل يوهجلا ريدملا ماهم يبيرعلب قراط «لدع» هريوطتو نكسسلا نيسسحت ةلاكول ماعلا ريدملا سسمأا ىهنأا
.ةيحانلا هذه يف ةلاكولا عيراسشم نع رابغلا سضفن لمأا ىلع كلذو ءانبلا يف ةسصتخم ةسسسسؤوم سسأار ىلع ناك عاطقلا نم

ةيلزنمورهك ةزهجأاو تارهوجم ةقرسسب اوماق

ةيحسضلا تيب نم نويلم44 ةميقب

ةصصصصختم ةباصصع فقوي ينطولا كردلا
راجحلاب لزانملا ىلع وطصسلا يف

نم راجحلاب ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا3 نم ةنوكتم ةباصصعب ةحاطإلا

راجحلا ةيدلب نم نوردحني ةنصس93 ىلإا92 نيب ام

فيقوت مت دقو ،وطصسلاو ةقرصسلا يف ةصصتخم ةباصصعلاو

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تاد˘حو ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘با˘صصع˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع

ةميقملا ةن˘صس04 رمعلا ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا ىو˘كصش

ةقرصسلل يلئاعلا اهنكصسم صضرعت ببصسب راجحلا ةيدلبب

نم تارهوجملا نم ةيمك تفدهتصسا نيلوهجم لبق نم

راوصسو متاوخ ،لصسÓصس يف ةلثمتملاو رفصصألا ندعملا

زافلت زاهج رارغ ىلع ةيلزنمورهك ةزهجأا ىلإا ةفاصضإلاب

غلبمو يئابرهك ناجعو يئا˘بر˘ه˘ك طÓ˘خ ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك

ثيح ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا00007 يلاوح˘ب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م

كلذو ميتنصس نويلم44 يلاوحب تاقورصسملا ةميق تردق

ةقفر لزنملا نع اهبايغ لÓغتصساو ةيحصضلا دصصرت دعب

ىلع اولوتصساو يلئاعلا اهلزنم ماحتقاب اوماق ثيح اهدلوأا

لوصصو دعب ةر˘صشا˘ب˘مو ،ا˘ه˘لز˘ن˘م ة˘فر˘غ ن˘م تا˘قور˘صسم˘لا

كرد˘لا ح˘لا˘صصم˘ل را˘ج˘ج˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ى˘لإا ىو˘˘كصشلا

ر˘صصن˘ع او˘ل˘ع˘فو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت او˘ح˘ت˘ف ي˘ن˘طو˘لا

يصسيئرلا لعافلا ىلإا لوصصولا ىلإا ىصضفأا ام مÓعتصسلا

ام ناعرصس ثيح ةيحصضلا راج هنأا نيبت يذلاو ةيلمعلا يف

مت نيأا هيكيرصش ةقفر وطصسلا ةيلمع يف هتكراصشمب فرتعا

ةميرجلاب فارتعلا دعبو ام˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

ليكو ىلإا ةثÓثلا مهيف هبتصشملا ميدقت مت مهيلإا ةبوصسنملا

مهعاديإاب رمأا يذ˘لا را˘ج˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

.ةقرصسلا صضرغب رارصشأا ةيعمج نيوكت ةمهتب صسبحلا

S¢.Q 

ةثراك ثدحي داك

يراجت لحمب علدنإا قيرح دامخإا
صسبÓ˘م˘ل˘ل ع˘ي˘ب˘ل ل˘ح˘م˘ب لو˘ه˘م ق˘ير˘˘ح د˘˘حألا صسمأا بصش

يف ببصستي نأا داك رداقلا دبع ريمألا عراصشب ةزهاجلا

لاقو . ةرواجملا تÓحملل نارينلا لاقتناو ةحداف رئاصسخ

ةيامحلا ةيريدم تافاعصسا تلخدت ةيندملا ةيامحلل نايب

طصسو مدقتملا زكرملا يف ةلثمتملا ةبانع ةيلول ةيندملا

قيرح لجأا نم صسمأا ةحيبصص ةيصسيئرلا ةدحولا و ةنيدملا

مت رداقلا دبع ريملا عراصشب لافطلا صسبÓم عيبل لحم

تÓحملا و نوزخملا بلغا و صسبÓملا و لحملا داقنا

.ايئاهن قيرحلا ىلع ةرطيصسلا و ةرواجملا
YÉO∫ GCe«ø

فاعصسإا ةرايصسب ةدولوم عصضت لماح
رامع يديصس ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

، ةدلو ةلاح يف ةارمإا لجأل رامع يديصس ةيدلب طصسوب

مألا لقن مت ثيح حاجنب نينجلا و ةأارملاب لفكتلا مت ثيح

ىفصشتصسملا ىلإا ةديج ةحصص يف ىثنا صسنج نم اهدولوم و

ناوعلا فرط نم » ةمحر» ةدولوملا تيمصست مت دقو

. ةدولوملا لها نم بلطب كلدو نيلخدتملا

YÉO∫ GCe«ø



نيمأا لداع¯

ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ط˘ح˘م˘لا لÓ˘˘خو

ة˘قا˘ط˘ب م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘لاو˘لا ةرا˘يز

متاخوب ريغشصلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت

ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا ريدم

،يحÓفلا عا˘ط˘ق˘لا ع˘قاو˘ل ة˘با˘ن˘ع

بوبحلا يتبعشش ةلشصوح كلذك

تا˘ي˘نا˘كمإاو ة˘فا˘˘ج˘˘لا لو˘˘ق˘˘ب˘˘لاو

حمقلا جاتنإا شصخي اميف ةي’ولا

،ريعششلا ،نيللاو بلشصلا ةيعونب

،شسد˘ع˘لا ،شصم˘˘ح˘˘لا ،لا˘˘طر˘˘خ˘˘لا

تفرع يت˘لاو ، ة˘ل˘يو˘ف˘لاو لو˘ف˘لا

6471 شصا˘شصت˘مإا م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه

امك ،روبلا يشضارأ’ا نم راتكه

عيمج نأا ىلع ريدملا كلذك زربأا

ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل تذ˘˘˘خ˘˘˘تإا تاءار˘˘˘˘جإ’ا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘م˘˘لا ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘تو
لÓ˘خ ن˘م ي˘ئ’و˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

بوبحلا عم˘ج طا˘ق˘ن50 ريفو˘ت

و راجحلا20 ) نازيمب ةزهجم

10 ، لاحرب10 ، ةدرابلا نيع10
ن˘يز˘خ˘ت ةرد˘ق˘ب (را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس

عيمج نأا امك ،راطنق0000911
تر˘خ˘شس ة˘يرور˘شضلا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإ’ا اذ˘˘˘كو
قفارملا مزÓلا داتعلاو ةربتعملا
،دا˘˘شصح ت’آا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل

،تان˘حا˘ششو تارار˘ج ،ج˘يرا˘ه˘شص
ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت ع˘˘˘م
تÓمح˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
لو˘ح ة˘يو˘عو˘ت˘لاو ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا

ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ق˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ىلع اظافح تا˘با˘غ˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا

شضورع تمدق كلذك  ،جوتنملا
ىلع ةين˘ق˘ت˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
تاعرازلل ينقتلا د˘ه˘ع˘م˘لا رار˘غ
ةيئاقولا ريباد˘ت˘لا لو˘ح ة˘ع˘شساو˘لا
حاجنإاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘كو ة˘مزÓ˘لا

اهرابتعإاب شسردلاو داشصحلا ةلمح
ةليط ةلوذبملا تادوهجملا ةرمث
فورظ˘لا ةا˘عار˘م اذ˘كو م˘شسو˘م˘لا
لو˘شصح˘م˘لا دا˘شصح˘ل ة˘ي˘خا˘ن˘م˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شض ى˘لإا ةدا˘˘ششإ’او
ةيامحل اذهو بشسانملا تقولا يف
عاي˘شضلا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا

ج˘ما˘نر˘ب˘ل ة˘م˘ي˘ق ءا˘ط˘عإا كلذ˘˘كو
هيلمت ا˘م مار˘ت˘حإاو روذ˘ب˘لا را˘ث˘كإا
بوبحلا ناويدو ةينقتلا دهاعملا

دا˘م˘ت˘عإ’او ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘مو
ة˘م˘ي˘ل˘شسو ة˘ي˘ق˘ن روذ˘˘ب نا˘˘م˘˘شضل

شضرع اميف  ،ةيلاع ةءافك تاذو
نواعتلل يوهجلا قودنشصلا ريدم
تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ةحونمملا تازايتمإ’او ةيحÓفلا

ةطح˘م˘لا و .قود˘ن˘شصلا ل˘ب˘ق ن˘م
ةي’و يلاو ةرايز تفرع ةيناثلا

ر˘ق˘م˘ل ق˘فار˘م˘لا د˘فو˘˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةينواعت
لابقتشسإا ىلع ه˘فو˘قوو را˘ج˘ح˘ل˘ل
ن˘م ة˘ن˘˘حا˘˘شش لوأاو ة˘˘ن˘˘ح˘˘شش لوأا
نيحÓفلا فرط نم نيللا حمقلا

دقفت امك ،جوتنملا غيرفت ةيفيكو
،لو˘شصح˘˘م˘˘لا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت نزا˘˘خ˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘عÓ˘˘˘طإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف
ةرخشسملا ةيتشسجوللا تاناكمإ’ا

شسردلاو داشصحلا ةلمح حاجنإ’

.0202/9102 يحÓفلا مشسوملل

 لاغششأ’ا ريشس ىلع فوقولل ةيدقفت ةرايز يف

حتف ةداعإاو ملسستب رمأاي يلاؤلا
ابيرق باطحلا قؤسس

يلاولا دكأا ةنيدملا طشسوب باطحلا قوشسل ةيدقفت ةرايز يف

02 هاشصقأا لجأا يف ةئيهتلا لاغششأا نم ءاهتنإ’ا ةرورشض ىلع

م˘شسو˘م ة˘ياد˘ب ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت قو˘شسلا ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘مو˘˘ي
لاغشش’ا مدقت يلع يميرب نيدلا لامج ةفقو دقو فايطشص’ا
تروهدت امدعب ارخؤوم تقلطنا يتلا باطحلا قوشس ةءيهتل
طشسوب تاقرطلاو تارمملاب ةءيهتلا مادعنا ةجيتن ةيعشضولا
رشضخلا شضرعل ةشصشصخملا تاناخلا ءارتها بناج يلا قوشسلا

لوؤوشسملا ناف ربخلا تدروا يتلا رداشصملا بشسحو هكاوفلاو
حمشسيشس يدلا رم’ا لاغشش’ا ريشسل ايءدبم هحايترا يدبا لو’ا
.ماه ةطقن لكششب هنوك تقو عرشسا يف قوشسلا حتف ةداعاب
دقو اذه ىلوأ’ا ةجردلاب ةنيدملا طشسو يوتشسم يلع ةيروحمو
نيطرافلا نيرهششلا لÓخ ةشصاخ تاءارجا باطحلا قوشس دهشش

شصيشصخت مت ثيح91 ديفوك انوروك شسوريف يششفت ببشسب
ةيلمع ميظنتل ناوعا عشضو عم جورخلا يرخاو لوخدلا ةباوب
امك قوشسلا لخاد شضاشضتك’ا يدافت يلع اشصرح نءابزلا لوخد
نولغتشسي اوناك نيدلا ن˘يوو˘شضو˘ف˘لا را˘ج˘ت˘لا ي˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا م˘ت
Qjº.Ω.ةيلخادلا تارمملا

انوروك ءابو ببشسب فقوتلا نم عيباشسأا دعب

جودزملا قيرطلا ةئيهت لاغسشأا فانئتسسا
«3 ةرسضخؤب» يحل

ىوتشسم ىل˘ع لا˘غ˘ششأ’ا مر˘شصن˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن تف˘نأا˘ت˘شسا

ةبانع ةي’و ينوبلا ةيدلب «3 ةرشضخوب» يحب جودزملا قيرطلا
نم ةياقولاب ةشصاخلا ريبادتلا ببشسب عيباشسأ’ اهفقوت دعب كلذو
بل˘غأا ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ه˘ت˘ح˘فا˘˘كمو ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
هذه نم فيفختلا ارخؤوم تأادب ةموكحلا نأا ريغ ،تاطاششنلا
ىلعو نارودلل ةطششنأ’ا شضعب ةلجع ةدوعب حامشسلاو دويقلا

ام وهو ةيمومعلا لاغششأ’او ءانبلاب ةطبترملا ةطششنأ’ا اهشسأار
مل يذلا روكذملا قيرطلا ىوتشسم ىلع لاغششأ’ا ءاهنإاب حمشسيشس
يلاوح لازت ام ثيح ،ةمدخلا زيح لماكلاب هعشضول ريثكلا ىقبتي

ةدمعأاو تلفشسإ’ا عشضوو ف˘ي˘شصر˘لا لا˘م˘كإ’ ة˘جا˘ح˘ب ر˘ت˘م03
ةشسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم˘ل ح˘م˘شسي˘شس و˘هو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا
يف ريخأ’ا اذه ملشستب عورششملا ىلع ةفرششملا ءانبلاو ةيرامعملا
لخدم دنع ربكأا ةيرورم ةلويشسب حمشسيشس ام وهو لاجآ’ا برقأا

نوكي يتلا تابكرملا نم تارششعلا نأا رابتعاب ،ينوبلا ةنيدم

ةيبرغ˘لا ة˘ه˘ج˘لا و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا وأا «3 ةرشضخوب» يح ا˘هد˘شصق˘م
احبر كلذو جودزملا قيرطلا ربع اهباحشصأا هجتيشس ةبانع ةنيدمل
.يرورملا ماحدزÓل ايدافتو تقولل

hM«ó gÉf»

 ةنانرفوب ىوتشسم ىلع ةعرشسب تلخدت تاباغلا ةظفاحم

راجسشأا نم ةعسساو تاحاسسم ذاقنإا
نارينلا نم ربؤنسصلاو لورسسلا

نم اهنكمت نع شسمأا ةبانع ةي’ول تاباغلا ةظفاحم تنلعأا
يف ببشستي نأا داك يذلاو ةنانرفوب ةقطنمب ريبك قيرح دامخا
دكأاو .ربونشصلاو لورشسلا راجششأا نم ةعشساو تاحاشسم فÓتإا
ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف ق˘ير˘ح ءا˘ف˘طإ’ ة˘عر˘شسب ل˘خد˘ت˘لا  م˘ت ه˘نا رد˘شصم˘˘لا
ةعرشسو نطفت ’ولو  يجارحلا رمملا ربع ةنانرفوب ةقطنمب
ام  لشصحل راجحلا ةرئادل تاباغلا ميلقإا ناوعأا فرط نم لختلا

ةرجششم ةحاشسم اهب ةقطنملا كلت  نأا و  ةشصاخ هابقع دمحي ’
YÉO∫ GCe«ø.ربونشصلاو لورشسلا فنشص نم

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1106ددعلا0202 ناوج51 نينثإلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

حلاشصملل تاعقوت طشسو2020/2019 يحÓفلا مشسوملل سسردلاو داشصحلا ةلمح قÓطنإا ةراششإا ءاطعإا ىلع «يميرب نيدلا لامج» ةي’ولا يلاو ماق
نيع ةيدلب يششورحلا ةقطنم اهتدهشش يتلا ةرهاظتلا هذهو ،مشسوملا اذه لÓخ بوبحلا نم راطنق نويلم فشصن قوفي امب اريفو جاتنأاب ةيحÓفلا

ىلع ةعبرتملا ، ركبوب ليمح ةيجذومنلا ةعرزملا عم قيشسنتلاب ةيحÓفلا ةفرغلاو ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدم لبق نم تمظن يتلا ةدرابلا

.فÓعأ’ا نم راتكه04 و (سصمح) ةفاجلا لوقبلا نم راتكه031 ، (ريعشش ، بلشص حمق) بوبحلا نم راتكه853 ةحاشسم

يلاحلا مشسوملا لÓخ راطنق نويلم فشصن جاتنإاب تاعقوت

بؤبحلا ةعارز يف رؤبلا يسضارألا نم راتكه6471 شصاسصتمإا

¯S°∏«ªÉ¿.Q
عيزوتل ةيرئازجلا ةكرششلا تملعأا

«GEDAS» زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا
«زاغلنوشس» عمجمل ةيعرفلا ةكرششلا

ة˘ل˘شصاو˘م را˘طإا ي˘فو ه˘نأا ا˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بز
يف بشصت يتلا ةيناديملا تاءارجإ’ا

ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘بز˘˘لا ح˘˘لا˘˘شص
انوروك ةحئاج ةرتف ةليط اهحلاشصم
نم ةعومجم ىلع دامتع’ا مت نيأا
اذه عم لماعتلل ةيناديملا تاءارجإ’ا
ظا˘ف˘ح˘لا د˘شصق شسا˘شسح˘لا فر˘ظ˘لا

،نينطاوملا ةحلشصمو ةحشص ىلع

ر˘يد˘ق˘ت تاءار˘جإ’ا هذ˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو

شسفن ىلع ادامتعا نوبزلا كÓهتشسا

موشسرملل ا˘ق˘فو ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

طبشضلا ةنجل ةرواششمبو01.59

مكارتل ايدافت كلذو زاغلاو ءابرهكلل

ح˘ي˘ح˘شصت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ،كÓ˘ه˘ت˘شس’ا

اذإا عازنلا لح˘م ةرو˘تا˘ف˘ل˘ل يرو˘ف˘لا

ادا˘م˘ت˘عإاو شسشسؤو˘م جا˘ج˘ت˘ح’ا نا˘ك

،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا د˘˘شصر ع˘˘قاو ى˘˘ل˘˘ع

يف طيشسقتلا نم ةدافتشس’ا ةيناكمإا

مدقتلاب كÓهتشس’ا ةروتاف ديدشست

ةكرششل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ى˘لإا

زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل ةيرئازجلا

«GEDAS»احابشص ةنما˘ث˘لا ن˘م

هنأا اوفاشضأاو ،اءاشسم ةثلاثلا ةياغ ىلإا

د˘يد˘شست م˘ه˘ن˘كم˘ي ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ن˘كم˘ي

ع˘˘فد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف

يمشسرلا عقوملا ر˘ب˘ع ي˘نور˘ت˘كل’ا

ZD.GEDAS.WWW،عفدلا

لماك ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ج˘ت ة˘لا˘كو يأا ي˘ف

873 اهددع غلابلاو ينطولا بارت

رب˘ع د˘يد˘شست˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘لا˘كو

تا˘ي’و ل˘ك ي˘˘ف د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم

ريبادتلا نأا نئابزلل تفششكو ،نطولا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا

راششملا ريدقتلا ة˘ط˘شساو˘ب ةر˘تو˘ف˘ل˘ل

تÓ˘ي˘ه˘شست˘لا ن˘م˘شض ل˘خد˘˘ت ه˘˘ي˘˘لإا

فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘مد˘ق˘م˘لا

م˘ت˘ي˘شسو شسا˘شسح˘لاو ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شس’ا

ةر˘تو˘ف˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

انورو˘ك ةر˘ت˘ف رور˘م د˘ع˘ب ي˘ل˘شصأ’ا

،مداق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ن˘م ة˘ياد˘بو

عيزوتل ةيرئازجلا ةكرششلا تمزتلاو

«GEDAS» زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا
لك ع˘م يو˘شسلا ل˘ما˘ع˘ت˘لا نا˘م˘شضب

.نئابزلا

ريبادتلا سسفنب لمعلا اهتلشصاوم دكؤوت زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل ةيرئازجلا ةكرششلا

ءابرهكلا ريتاؤف ـل نينطاؤملا ديدسست ةقيرط يف ةيئانثتسسا تاءارجإاو تÓيهسست
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ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا را˘طإا ي˘ف

ةينطولا ةكرششلا تبل ،مدلاب عربتلل

ءادن«SGS» ةبقارملاو ةشسار˘ح˘ل˘ل

ةيلمع تم˘ظ˘نو ي˘نا˘شسنإ’ا بجاو˘لا

اهلا˘م˘عو ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘م تشصخ عر˘ب˘ت

ةيريدملا ىوتشسم ىلع نيطششانلا

ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا .ة˘با˘˘ن˘˘عو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

لامعلا فرط نم اتفلم ’ابقإا تق’

ةدام˘لا هذ˘ه˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل اوؤوا˘ج ن˘يذ˘لا

يف مه نيذ˘لا ى˘شضر˘م˘ل˘ل ة˘يو˘ي˘ح˘لا

يف تءاج ،مدلا ىلإا ةجاحلا شسمأا

ةحئاجل يملاع راششتناب زيمتي فرظ

ىلا ىدأا ام وهو انوروك شسوريف

«ينطولا نوزخملل» ربتعم شصيلقت

ىلع ه˘فار˘ششإا لÓ˘خو .ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ل

نواعتلاب اهميظنت مت يتلا ةيلمعلا

ز˘كر˘م˘لا˘ب مد˘˘لا ن˘˘ق˘˘ح ز˘˘كر˘˘م ع˘˘م

ي˘ت˘لاو د˘˘ششر ن˘˘با ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا

تناك مايأا3 رادم ىلع رمتشستشس

يملاعلا مويلا ءايحإا راطإا يف جردنت

لمع» ةباث˘م˘ب ي˘هو مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل

د˘يوز˘تو د˘يد˘ج˘ت˘ل ل˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘نا˘˘شسنإا

ة˘ي˘فا˘شضإا تا˘ي˘م˘˘كب مد˘˘لا نوز˘˘خ˘˘م

ذاقنإ’ ةيويحلا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘فو˘تو

ريدملا ديشسلا  ىعد ،«ىشضرملا ةايح

نيلماعلا فلتخم ميرك ةتنم ماعلا

ى˘لإا ي˘ف˘ي˘ظو˘لا م˘ه˘م˘ل˘شس نا˘ك ا˘˘يأاو

حور شسير˘˘كت ل˘˘جأا ن˘˘م عر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا

ى˘شضر˘م˘لا ع˘م ،رزآا˘ت˘لاو ن˘ما˘شضت˘لا

هذهل ةجاحلا شسما يف مه نم عمو

ميظنت نم فدهلا .ةيويحلا  ةداملا

ريدملا دي˘شسلا لو˘ق˘ي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه

ةرركتم ةردابم اهل˘ع˘ج˘ل ي˘ه ما˘ع˘لا
ةشسشسؤوملا ةفاقث نع ريبعتلل ،ايونشس
حاورأ’ا ةمÓشس ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا

ر˘شصا˘ن˘ع ة˘يز˘ها˘جو تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
حاورأا ذاقنإ’ ةيحشضتلا ىلع ةكرششلا
بلشص يف لخدي ام وهو ،نيرخأ’ا
ماعلا ريدملا ديشسلا نّمثو .مهطاششن
اهلذب ي˘ت˘لا ةرا˘ّب˘ج˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا
ةحئاج لÓخ نوف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا

اهزواج˘ت ى˘ل˘ع م˘هر˘ه˘شسو ا˘نورو˘ك
فورظ يف تايحشضتلا نم ريثكلاب
ةمج تابوعشص اهيف اوق’ ةيئانثتشسا
هريغ ىلإا لقنلا لئاشسو مادعنا يف
ةر˘ت˘ف˘لا تز˘ي˘م ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا ن˘م
ة˘˘كر˘˘ششلا تلوا˘˘ح ناو ،ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلا
تا˘ط˘ل˘شسلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ةرازو˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

«لا˘ت˘ي˘م˘يا» ع˘م˘ج˘م وأا م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو

نكل ايدام لامعلا عيجششتو زيفحتل
او˘ق˘ح˘ت˘شسي ن˘م م˘ه لا˘م˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘˘ي
ةراششإ’ا ردجيو .ة˘ل˘ما˘كلا ة˘مÓ˘ع˘لا
ةنشس اهئاششنإا ذنمو ةكرششلا نأا ىلإا

لكششم يف طبختت تناك5991
ةن˘شس ذ˘ن˘مو ا˘ه˘نأا ’إا ةر˘ي˘شسع ة˘ي˘لا˘م

قلخو ري˘فو˘ت ن˘م تن˘كم˘ت4102

ن˘˘مو ،ل˘˘˘غ˘˘˘شش بشصن˘˘˘م8053

ف’آا6 ى˘لإا لو˘شصو˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ىلإا،5202 غو˘ل˘ب ع˘˘م بشصن˘˘م
تققح دق ةكرششلا ناف كلذ بناج
ةنشسل يلاملا طاششنلا ةليشصح لÓخ

نويلم56 غلب ايلام احبر9102
اهرقم نئاكلا ةكرششلا ربتعتو .جد

يف1 مقر ةيمومعلا ةكرششلا ةبانعب
لقنو ةبقارملاو نمأ’ا ةشسارح لاجم
.ةشساشسحلا داوملاو لاومأ’ا

  ةماعلا ةيريدملا رقمبو مايأا3 رادم ىلع

SGSاهلامعل مدلاب عربت ةيلمع مظنت 
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-EJÔ» بابششاي ةيعمج تعزو

SENU»مكاعم» ة˘عو˘م˘ج˘مو»
ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا ىلع
ة˘با˘ن˘ع˘ب دار˘˘م ششود˘˘يد ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا

ةيقاو ةذوخ001 ،يبط زافق0001

تاجرخ نم˘شض ي˘ب˘ط ما˘ث˘ل001و
ةتاغ’ا و نماشضتلا لجا نم لتكتلا

تارايزلا راطإا يف و ةبانع ةي’ول

يبطلا مقاطلا دوهج معدل ةجمربملا

دقو  ،ديفوكلا ةحئاج ةهجاوم يف

ةيعمجلا نم لك عيزوتلا يف كراشش

ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ة˘قا˘عإ’ا يوذ˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

،بابششلا طيششنتو هيجوتل ماركإ’ا

ةيعمجلا ،ةيفاقثلا ةبانع ءانبأا ةيعمج

را˘كفأا ر˘يو˘ط˘تو ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

نواعتلل يرئازجلا ىدتنملا ،بابششلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ،يدا˘˘شصت˘˘ق’ا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو

هيجوتو ةدعاشسم ةيعمج ،نيقوفتملا

م˘قا˘ط˘لا م˘ير˘كت م˘ت ثي˘ح با˘˘ب˘˘ششلا

ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

طخك مهرودل ار˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ةحئاجلا ةهجاوم يف لوأ’ا عافدلا

ماركإ’ا ةيعمجل ركششلا هيجوت مت و

ةيعمج و بابششلا طيششنتو هيجوتل

ي˘ت˘لا دورو˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا

ششيجلا ىلع اهعيزوت يف تكراشش

،مهناشسحتشسا تق’ يتلاو شضيبأ’ا

ةعوم˘ج˘م نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ر˘كشش ا˘م˘ك

ةوقلا ةعومجم و32C نطاوملا

م˘عد ى˘ل˘˘ع32DEM ةيبطلا

.تامزلتشسملاب ةردابملا

يبط ماثل001و ةيقاو ةذوخ001 ،يبط زافق0001 عيزوت

  دارم ششوديد ةيراؤجلا ةحسصلل ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملل يبطلا مقاطلا ميركت



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

11069ددعلا0202 ناوج51 نينثإلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةحابسسلا ضضوعي مييختلا

نم ديدعلا راتخا ئطاؤششلا يف ةحابشسلا عنم هيف مت يذلا تقؤلا يف
لؤخد عنم رارق نع شضيؤعتك كلذو لابجلا يف مييختلا بابششلا
ام رارغ ىلع لابجلا نم ديدعلا فرعت ثيح ،ةحابشسلاو ئطاؤششلا

ةيؤق ةدؤع رشصحلا ’ لاثملا ليبشس ىلع ةبانع ةي’ؤب لاحلا ؤه
.مييختلا ةفاقثل

حبار تاسسيع ةقباسسمل تÓيجسستلا حاتتفإا
وزو يزيتب  ةيرق فظنأل

ةيرق فظنأ’ حبار تاشسيع ةقباشسمل ليجشستلا ةيلمع شسمأا تقلطنإا

يبعششلا شسلجملا لبق نم ةمظنملا ةرهاظتلا هذه8 ـلا اهتعبط يف

ةئيبلاو ةفاظنلا ةنجل هنع تنلعأا امبشسحو ،وزو يزيتل يئ’ؤلا
ناجلل تÓيجشستلا حتف مت دقف يئ’ؤلا يبعششلا شسلجملل ةحشصلاو
عاديإا اهناكمإاب ثيح .ةشسفانملا نمشض ةكراششملا يف ةبغارلا ىرقلا

و يئ’ؤلا يبعششلا شسلجملا رقم ىؤتشسم ىلع حششرتلا تافلم
هيلإا ردجت امكو ةئيبلا ةيامحو ةفاظنلا ،ةحشصلا ةنجل ىدل ديدحتلاب
تلشصحت ةعباشسلا اهتعبط يف ةيشضاملا ةنشسلا ةقباشسم نإاف ةراششإ’ا

وزو يزيت ةي’ؤب ناقزؤب ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا لحاشسلا ةيرق اهيلع
لحاشسلا ةيرق تنكمت ثيح  ةيرق75 ةعبطلا هذه يف تكراشش ثيح
لشضفبو .ميتنشس نؤيلم009 ـب ةميقب ىلوأ’ا ةزئاجلا  كاكتفا نم
يزيت ةي’و يف رششادملاو ىرقلا نم ديدعلا تنكمت ةقباشسملا هذه
.فورعملاو دؤهعملا يعيبطلا هجؤلا عاجرتشسا نم وزو

تافرع رسساي ةايح ةسصق يكحي لسسلسسم ..ابيرق
ف˘لؤؤ˘˘م˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسإا
دؤمحم ينيط˘شسل˘ف˘لا
لشسلشسم ةباتك ،دهف
شسيئرلا ةاي˘ح د˘شصر˘ي
لحارلا يني˘ط˘شسل˘ف˘لا
ىذلاو ،تافرع رشساي
ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘شصر˘˘ي
ةا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ً̆شضيأا
ينيطشسلفلا عمتجملا

.لÓت˘حإ’ا تاؤ˘ق ع˘م
ييف ،دؤمحم فششكو
ةيفحشص تاح˘ير˘شصت

لعلو ،تافرع رشساي ينيطشسلفلا شسيئرلا ةايح ليشصافت شضعب نع
ىلإا ةفاشضإ’اب ةيعامتجإ’ا بناؤجلاو ةيناشسنإ’ا هفقاؤم اهزربأا نم
جاتنإا لشسلشسملا :Óئاق دهف فاشضأاو .هترشسأا عم ةطيشسبلا هتايح
تاريشضحتلا ديق تحت لمعلا لازامو كرتششم ينيطشسلف يرشصم
ىلع هشضرع ررقملا نمو جرخملا وأا لاطبأ’ا رايتخ’ تازيهجتلا و
حشضوأاو .لبقملا ماعلا يف ةريهششلا ةينورتكلإ’ا تاشصنملا ىدحإا
ةيقئاثؤلا تÓشسلشسملا ةلشسلشسل يمتني ’ لشسلشسملا نأا : Óئاق دهف
ةلشسلشسل يم˘ت˘ن˘ي ل˘شسل˘شسم˘لا نأا ل˘ب ؛ط˘ق˘ف ثاد˘حأÓ˘ل ق˘ثؤ˘ت ي˘ت˘لا
نم شصاخششأ’ا ةايح دشصرت يتلا ةيعامتجإ’ا ةيماردلا تÓشسلشسملا
.هتافو ىتح رغشصلا

«IDNA» ةلاكول اماع اريدم ةراكيز ىفطسصم

ةرازؤل ماعلا نيمأ’ا فرششأا
دمحم ،مجانملاو ةعانشصلا
ىلع ،دحأ’ا شسمأا ،ةمششؤب
ةراكيز ىفطشصم بيشصنت
ة˘˘لا˘˘كؤ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ما˘˘˘ع ار˘˘˘يد˘˘˘م
رامثتشس’اريؤطتل ةينطؤ˘لا
(IDNA). بيشصنت مت دقو
ا˘ف˘ل˘خ ،ةرا˘كيز ى˘ف˘ط˘˘شصم
ة˘لا˘كؤ˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
رامثتشس’ا ريؤطتل ةينطؤلا
م˘˘ير˘˘كلا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،ق˘˘˘با˘˘˘شسلا

.يرؤشصنم

رجحلا عفر دعب فراطلا يف ديراغز
ع˘˘فر˘˘لا نÓ˘˘عإا در˘˘ج˘˘م˘˘˘ب
ة˘ي’ؤ˘ب ر˘ج˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘˘كلا
تاؤشصأا تلاعت فراطلا
تافرشش ةد˘ع˘ب د˘يرا˘غز˘لا
اذ˘ه˘ب ا˘جا˘˘ه˘˘ت˘˘با و ا˘˘حر˘˘ف
د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي يذ˘لا رار˘ق˘˘لا
نم رهششأا ة˘ثÓ˘ث ا˘ب˘ير˘ق˘ت
شسفنت ام ردقبو رجحلا
ةيقبك63 ةي’ؤلا ناكشس
ىر˘˘˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘˘˘ي’ؤ˘˘˘˘˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
نأا ’إا رار˘ق˘لا˘ب ءاد˘ع˘شصلا
شسوريفب تاباشصإ’ا فعاشضتب بشسكملا اذه عييشضت يدافتل ةطيحلاو رذحلا يخؤتب بلاطت ةديدع اتاؤشصأا

.ابيرقت ةلاح06 ـلا براقي يذلا يلاحلا ددعلا زواجت و انرؤك

ةلاح يف ةبانع ةرئاد
ةيعشضؤلاب ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو مد˘شص
ة˘م˘˘شصا˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا
ءا˘ن˘˘ثأا ا˘˘هد˘˘جو ثي˘˘ح ة˘˘ي’ؤ˘˘لا
اهب ماق يتلا ةيئاجفلا ةرايزلا
ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف عؤ˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
بايغ و ىشضؤفلا نم ةمدقتم
نع ربعي هل˘ع˘ج ا˘م˘م ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
يذلا رؤهدتلا اذه نم هطخشس
ءادأا ي˘˘ف بل˘˘˘شسلا˘˘˘ب شسكع˘˘˘ن˘˘˘ي
ةه˘ج ن˘م ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ةميلع رداشصم تفششك ىرخأا
نؤ˘ل˘غ˘ت˘ششي لا˘م˘ع كلا˘ن˘ه نأا˘˘ب

شصخي اميف ةشصاخ بكترت تازواجتلا نم ريثك لعج امم ةشساشسح بشصانم يف دؤقع  Óب و نؤناقلا جراخ
يفو  ةي’ؤلا يلاو عماشسم ىلإا تلشصو ةيطارقوريب و بعÓت تفرع يتلاو يحشصلا رجحلا ءانثأا لقنتلا شصخر
.ةلؤهجم ةهجو ىلإا لؤح نيخشست زاهج ءافتخا ةرئادلا رقم دهشش  لشصتم قايشس

؟ ةبانع «لدع» ماع ريدم روزيسس له
يبير˘ع˘ل قرا˘ط «لد˘ع» ة˘لا˘كو ما˘ع ر˘يد˘م عر˘شش
تاي’ؤلا نم ددع ىلإا ةيناديم تارايز يف ارخؤؤم
ؤهو عيراششملا فلتخمل عفد ءاطعإا فدهب كلذو
نؤهجؤي ةبانع ةي’ؤب ةلاكؤلا يبتتكم لعج ام
ؤهو ةريخأ’ا هذه ةرايز لجأا نم هل ءادن ارخؤؤم
لا˘غ˘ششأ’ا ق˘شسن عا˘ف˘ترا ع˘م ن˘ماز˘ت يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
نم اشصؤشصخ «ششيرلا عارذ» ةديدجلا ةنيدملاب
شضعبلا هربتعا ام ؤهو ةيجراخلا ةئيهتلا ةيحان
.ةي’ؤلل ماعلا ريدملا ةدايز برق ىلع رششؤؤم



 نيمسومل يدوعسلا دئارلا عم هدقع ديدجتل دعتسي ةخود
لحم يدانلا عم ريصصم ناك امدعب ،نيمداق نيمصسومل قيرفلا عم هدقع ديدجتل دعتصسي هنأاب يدوعصسلا دئارلا يدان ضسراح ،ةخود نيدلا زع يرئازجلا يلودلا ضسراحلا فصشك

عيقوتلا لجأا نم نلا نم مايأا ةرصشع نوصضغ يف دئارلا يدان ضسيئر يقتليصس هنأاب لوألا ضسمأا ءاصسم ،يرئازجلا نويزفلتلل تاحيرصصت يف ،ةخود لاقو ،قباصس تقو يف لدج
ةديدع ةيدنأل بعل ناك امدعب ،يدوعصسلا دحأا يدان نم امداق،8102-9102 مصسوم يف دئارلل اماع33 رمعلا نم غلابلا ،ةخود مصضناو ،نييفاصضإا نيمصسومل دتمي ديدج دقع ىلع
.ضشارحلا داحتاو ياد نيصسح رصصنو ،لئابقلا ةبيبصشو ،ةياجب ةيدولومو ،فلصشلا ةيعمج اهنم رئازجلا يف
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با˘˘˘ب˘˘˘صش ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرادإا ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م ر˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
ديدجت لجأا نم هتاكرحت ،ةنيطنصسق
دبعو ةدايع نب نيصسح يئانثلا دقع

نم ملعو ،يمصساقلب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا حا˘ت˘ف˘لا
ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر نأا˘˘ب ،ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم
ريدملاو ،جارجر ديصشر ،قيرفلا ةرادإا
اعمتجا ،جوجم نيدلا رصصن ،يصضايرلا

نع هل ابرعأاو ،نارهو يف ةدايع نبب
ءاهتنا لبق هدقع ديدجت يف امهتبغر
با˘ب˘صشلا ةرادإا ل˘صصح˘ت˘ت م˘لو ،م˘صسو˘م˘˘لا

نأاصشب ةدايع نب نم حصضاو باوج ىلع
ضضو˘خ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ،ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا

،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ي˘جرا˘خ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
لوصصحلل ديحولا لي˘ب˘صسلا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

بردملا ةبيتك عم ةمئاد هناكم ىلع
د˘كأا ه˘نأا لإا ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا

طبتراو ،ايلحم ة˘يو˘لوألا يدا˘ن˘لا ح˘ن˘م
ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب م˘˘صسا

كلا˘مز˘لا ل˘ث˘م ،ة˘يد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
يلهأاو ،يصسنوت˘لا ي˘جر˘ت˘لاو ،ير˘صصم˘لا

تدكأا ،رداصصملا تاذ ،يدوعصسلا ةدج
بعÓ˘˘˘˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘˘˘صضيأا تق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإلا نأا

روصس هصسأار طقصسم ةنيدم يف يمصساقلب
د˘يد˘ج˘ت˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تصضر˘˘عو ،نلز˘˘غ˘˘لا
تناكو ،هبتار نيصسحت عم ،نيمصسومل
تأاد˘˘ب د˘˘ق ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق با˘˘ب˘˘صش ةرادإا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م تا˘صضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف ار˘˘ك˘˘ب˘˘م
،م˘ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ي˘˘ف بغر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

مصسوملل ركبملا دادعإلا نامصض فدهب
.لبقملا

ىلوألإ رإودألإ بعل ىلع رشصي ينإرمع
ةلوطبلإ فانئتشسإ دعب

د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘ف
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘ه˘نإا ىل˘ع ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘˘لا

ه˘نأا˘ب را˘صشأاو ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك ن˘˘م˘˘صض
ةيقبتملا ةلوطبلا تÓبا˘ق˘م ل˘خد˘ي˘صس
ةين˘ب ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘ن˘ع ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل

ىعصسيصسو ،طاقنلا نم ددع ربكأا عمج
اهنأاكو ةيقبتملا تا˘ه˘جاو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل
ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ضسأا˘˘ك تا˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ىو˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ل˘˘صضفأا ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
نأاو ةصصاخ ،““يصسايصسلا““ راصصنأا تاعلطت
ةدا˘عإل ه˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م ىق˘˘ب˘˘ت لا˘˘مآلا
لاح يف ،تاجيوتتلا ةكصس ىلإا قيرفلا

م˘ه˘نإا˘ف ،ىو˘ت˘صسم˘لا ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا نا˘˘ك
ةيلاحلا ةلوطبلا ءاهنإا نم نونكمتيصس
ةكراصشملا ل املو ،ةمدقتم ةبترم يف

ىلع مداقلا مصسوملا ةيراق ةصسفانم يف
ىلع اقباصس تدكأا ةرادإلا نأا نم مغرلا
ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ ي˘˘نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا

م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا فاد˘˘هأا˘˘ب
بردملا عم ىصضم تقو يف اهريطصست
ءا˘˘ج ه˘˘نأا م˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ب ،نا˘˘˘فل ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
نأا لإا ،طقف ةمداق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘ل
راودألا بعل ضضفري ينارمع بردملا
ي˘ف م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا د˘ير˘يو ،ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.مويدوبلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةنيطنسق بابش

ديدجتلاب يمشساقلبو ةدايع نب عانقإل ةثيثح يعاشسم يرجي ةرإدإلإ ضسلجم

ة˘صضرا˘ع˘لا ىل˘˘ع فر˘˘صشم˘˘لا ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ي˘˘ق˘˘ب
يف ،ينافلزلا نماي لئابقلا ةبيبصشل قيرفل ةينفلا
فصصتنم ذنم يصضايرلا طاصشنلا فقوت مغر رئازجلا

تقاعأا يتلا انوروك ءابو ةمزأا ببصسب يصضاملا ضسرام
نم ايلاح يرانكلا عصضو لوحو ،لودلا نيب لقنتلا

،تاصسفانملا ةدوع نم هفقومو ،ةلوطبلا بقل ثيح

ةدو˘˘ع ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘نا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا را˘˘˘ف˘˘˘ظ يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م د˘˘˘يأا
ظو˘ظ˘ح نأا ىلإا ار˘ي˘˘صشم ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ضصزصصحبز ،ادج ةر˘ي˘ب˘ك بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف
لا˘ق ،ضسنو˘ت ىلا ه˘تدو˘ع مد˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ه˘ئا˘ق˘˘ب
انصضخ ا˘مد˘ع˘ب““ :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘نا˘ف˘لز˘لا
انناديم جراخ ،يصضاملا ضسرام51 موي ةارابم رخآا

عقيصس هنأا يلابب رطخي نكي مل ،فيطصس قافو مامأا
نأا نكمملا نم نكي ملو ،ءابولا ببصسب دودحلا قلغ

ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع تد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فا““ :فا˘˘˘صضأاو ،““ضسنو˘˘˘ت ىلإا دو˘˘˘عأا
ي˘ن˘نأا و˘لو ،د˘ي˘ع˘لا ما˘يأاو نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ

م˘لو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف اد˘ج ة˘ب˘˘ي˘˘ط ي˘˘فور˘˘ظ ة˘˘حار˘˘صصب
ءاو˘˘جأا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك د˘˘ق˘˘ت˘˘فأا ي˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ءي˘˘صش يأا ي˘˘ن˘˘صصق˘˘ن˘˘ي
ينقتلا فصشكو ،““تÓباقملاو تابيردتلاو بعÓملا
يحصصلا رجحلا ةرتف رييصست ىلع لمع هنأاب يصسنوتلا

بردت ةريتوب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘صسل ي˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك˘صشب
از˘ها˘ج نو˘ك˘ي˘صس ه˘ق˘˘ير˘˘ف نأا˘˘ب د˘˘كا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف““ :لا˘˘قو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسل
عم انلصصاوتو ،دعب نع قيرفلا بيردت ىلع تصصرح
نكل““ :فاصضأاو ،““باصستاو قيبطت ربع نيبعÓلا لك
نحنو ،تابيردتلا قصسن ضضيفخت انررق ناصضمر يف
،ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر طا˘˘صشن˘˘لا ةدو˘˘ع ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
يف فصصوو ،““ةلوطبلا راوصشم يقابل اديج دعتصسنل
ي˘ف ح˘جا˘ن˘لا˘ب ه˘ت˘بر˘ج˘ت ي˘صسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ر˘˘ي˘˘خلا
ربتعا انا““ :حرصص ثيح لئابقلا ةبيبصش عمو ئازجلا
تايرابم8 يف ةليصصحلا نأا امب ،ةحجان ةبرجتلا

4 يف انزف ثيح ،ةبيط ر˘ب˘ت˘ع˘ت ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف تد˘ق
،““ةد˘حاو ي˘ف ا˘ن˘مز˘ه˘˘ناو3 ي˘ف ا˘ن˘لدا˘ع˘تو تÓ˘با˘˘ق˘˘م
ام ،ةرادصصلا قرف ةبكوك يف ايلاح دجاوتن““ :متخو
،بقل˘لا ىل˘ع ة˘ن˘هار˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح نأا ي˘ن˘ع˘ي

رمع نم ةيقبتملا تÓباقم ينامثلا يف هنأا اصصوصصخ
ن˘ي˘صسفا˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ناد˘˘ي˘˘م ىل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسن˘˘صس ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

.““نيرصشابم
ديلو.ف

لئابقلا ةبيبصش

 ““ةريبك بقللاب زوفلإ يف انظوظحو ةلوطبلإ ةدوع عم انأإ““ :ينافلزلإ

،رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ةرادإا ضسل˘ج˘م ع˘م˘ت˘جا
ةقداصصمل˘ل ،ضسا˘م˘لأا ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ة˘صسا˘ئر˘ب ضسمأا

،9102 ة˘ن˘صسل ي˘بدألاو ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ىل˘ع
يدانلا ةرادإا ضسلجم نأاب ،ةدكؤوم رداصصم نم ملعو
،عا˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ضشقا˘˘ن د˘˘ق ،ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

تا˘ماز˘ت˘للا ة˘فا˘كو ،ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ءاصضعأا قرطت امك ،مصسوملا اذه يدانلل ةيلاملا

يف يلاحلا عصضولا تادجتصسم ىلإا ،ةرادإلا ضسلجم
را˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب يور˘˘ك˘˘لا طا˘˘صشن˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ
ةطبارلا تاحرتقمو ،دجتصسملا انوروك ضسوريف
تاذ ،مصسوملا لام˘ك˘ت˘صسا˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ضشقان دق عامتجلا جمانرب نأا تدكأا ،رداصصملا
يتلا لكاصشملا مهأاو ،بابصشلا تائف ةينازيم اصضيأا

ةرادإا ىع˘˘صستو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م تنا˘˘˘ع
نابصشلل ةصصصصخملا ةينازيم˘لا ع˘فر˘ل ة˘يدو˘لو˘م˘لا
مامتهلا ىلع اهرارصصإا لظ يف ،لبقملا مصسوملا
ةحارلا طورصش عيمج ري˘فو˘تو ،ن˘يو˘ك˘ت˘لا˘ب ر˘ث˘كأا
،يدانلا لبقتصسم اهرابتعا˘ب ،ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل
.رابكلل لوألا نازخلاو

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

 اياشضق ةدع ةششقانمل ةرإدإلإ ضسلجمل عامتجإ
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ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا طا˘˘ب˘˘صضنلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نÓ˘˘عإا ل˘˘جأا˘˘˘ت
ةيصضايرلا تابوقعلا نع مدقلا ةرك ةطبارل
ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ريدملا ني˘ب ا˘م بر˘صسم˘لا ي˘تو˘صصلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا
ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو يدا˘˘ن˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

ىلإا يوادعصس ميصسن نيبعÓلا لامعأا ليكوو
تاذ يف قيقح˘ت˘لا ن˘م ة˘لاد˘ع˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ة˘يا˘غ

رد˘صصم ف˘صشكو ،م˘ه˘ما˘ك˘حأا رود˘صصو ة˘ي˘صضق˘لا
طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل تارار˘ق نأا˘ب ة˘ط˘بار˘لا ن˘م
ةيصضقلا ضصوصصخب حابصصم لامك اهصسأاري يتلا

ةروكذملا ةنجللا تهنأا نأا دعب ةزهاج تناك
ناكو ،فارطألا عيمجل تعمتصساو اهتاقيقحت
نكل ،يصضاملا ضسيمخلا موي اهرودصص اررقم
ةطبارلا يلوئصسم نم بلطب ثدحي مل كلذ
يذ˘لا م˘ه˘ب˘ت˘ك˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ اود˘كأا ن˘يذ˘لا
كلذ ل˘ي˘جأا˘ت ةرور˘صض ،مو˘ي˘لا تاذ ي˘ف د˘ق˘ع˘˘نا
بت˘ك˘م نا˘كو ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘ك˘حأا رود˘صص ة˘يا˘˘غ˘˘ل
ضسصسأات˘ل ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ رر˘ق د˘ق ة˘ط˘بار˘لا

ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘ند˘˘˘م فر˘˘˘ط˘˘˘ك
ةو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصو
لصصو يذلا ءاعدتصسÓل اب˘صسح˘ت ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘صسلا
ي˘˘صضا˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا تاذ ضسي˘˘˘ئر ىلإا
ىف˘ن يذ˘لا و˘هو ،ه˘تدا˘فإا م˘يد˘ق˘ت˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

يتوصصلا ليجصستلا لوصصو نع ددرت ام ةدصشب
هرصشن لبق هيلإا يوادعصسو ة˘يا˘ف˘ل˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل

قايصس يفو ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع
ارخؤوم عمتجملا ةطبارلا بتكم ررق ،لصصتم
ق˘با˘صسلا ضسي˘ئر˘لا د˘صض ة˘ي˘ئا˘˘صضق ىو˘˘عد ع˘˘فر
تاماهتلا دعب وعاصس ميهارب ةركصسب داحتلا
،اهصسي˘ئرو ة˘ط˘بار˘ل˘ل ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا د˘˘حأا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صض ه˘˘˘لوز˘˘˘ن ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ا˘يا˘ق˘ب˘ب راود˘م ضسي˘ئر˘لا ه˘ف˘صصوو ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لا

 .ةباصصعلا

فرطك ضسشسأاتلإ تررق ةطبإرلإ““ :ةدإره
 « اهتهإزنب ضساشسملإ مت امدعب يندم

بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘صضع ف˘˘˘صشك ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةفرتحم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
رخأات ببصس نع ،ةداره ضسارع مدقلا ةركل
ي˘ف ي˘˘ند˘˘م فر˘˘ط˘˘ك ضسصسأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ةدار˘ه ثد˘ح˘تو ،ي˘تو˘صصلا ل˘ي˘ج˘صست˘لا ة˘ي˘صضق
ي˘˘تو˘˘صصلا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق تارو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع
قيرف ىلع ةرظتنم˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لاو
ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس قا˘˘˘˘فو
حرط˘ي يذ˘لا لاؤو˘صسلا““ :ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘ح˘ير˘صصت
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ضسصسأا˘˘ت مد˘˘ع و˘˘ه ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘˘صسف˘˘˘ن

ةنجل كانه نأل ،ةيادبلا ذنم يندم فرطك
،ا˘يا˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا طا˘˘ب˘˘صضنلا

فصشكلاو فلملا اذه ةصساردب ةفلكم تناكو
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو ن˘˘ك˘˘ل ،تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت دو˘˘جو ن˘˘˘ع
،““ا˘ن˘ت˘ق˘ب˘صس ي˘ت˘˘لا ي˘˘هو ةرو˘˘ك˘˘صشم ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو
ي˘˘ند˘˘م فر˘˘ط˘˘ك ضسصسأا˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘نرر˘˘˘ق““ :فا˘˘˘صضأاو
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘˘هاز˘˘˘ن˘˘˘ب ضسا˘˘˘صسم˘˘˘لا م˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
يه طابصضنلا ة˘ن˘ج˘ل““ :ل˘صصاوو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

نم انمهف اننكل ،ةطبارلا نع ةلقتصسم ةئيه
ل˘ما˘ك ذ˘خأا ي˘˘ف بغر˘˘ي ه˘˘نأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ضسي˘˘ئر
،ة˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘ب˘˘ق تقو˘˘لا

ربكأا ةلادعلاو ،ةلادعلا يف ةيصضقلا تمادام
ة˘بو˘ق˘ع˘لا نأا ن˘ظأاو ،ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل يأا ن˘˘م
يتلا ةبوقع˘لا ع˘م ةازاو˘م نو˘ك˘ت˘صس ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

د˘كأا ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو ،““ة˘لاد˘ع˘لا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت˘˘صس
،ةداره ة˘ط˘بار˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا و˘صضع
،ةاصضاقمب،ةطبارلل يذيفنتلا بتكملا رارق
م˘ي˘هار˘بإا ،ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تإل ق˘با˘صسلا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ضسي˘˘ئر˘˘لا““ :Ó˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘صشكو ،و˘˘عا˘˘صس
نع ديدج نم ملكت ،ةركصسب داحتل قباصسلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ح˘ير˘صصت˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صسو ،دا˘˘صسف˘˘لا

،““تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ىر˘˘ت˘˘صشاو عا˘˘˘ب ل˘˘˘ك˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع
:ةطبارلل يذي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا و˘صضع فا˘صضأاو
ةفرتحملا ةطبارلل يذيفنت بتكمك انررق““

،““ةيصصخصشلا هتفصصب هتاصضاقم ،مدقلا ةركل
،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م نآلا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
،ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا رو˘مألا ع˘ي˘م˘ج ن˘ع ثيد˘ح˘لاو
.« اهكلمي يتلا تافلملا عيمج ميدقتو

 ابوروأ ةيدنأ رابك راظنأ فطخت ةدعاص ةيرئازج ةبهوم
ةرتف لÓخ هعم دقاعتلل ىعصست ةريبك ةيبوروأا ةيدنأا4 تاباصسح ،يصسنرفلا ايليصسرام كيبملوأا ةبهوم ،يواوز ضسايلإا يرئازجلا لخد
لÓخ ةعئار اماقرأا ققح دق ةنصس61ـلا بحاصص ،يرواوز ناكو ،ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت هنع تفصشك امل اقفو ،ةلبقملا تلاقتنلا
يئصشان قيرف عم تفÓلا قلأاتلا اذه ،اهيف كراصش ةارابم61 ةلمج نم ةمصساح ةريرمت41 ىدهأاو افده51 لجصس ثيح ،يلاحلا مصسوملا

يف طصشنت يتلا بهاوملا دايطصصا ىلع تدوعت ةيبوروأا ةيدنأا ةدع يفاصشك لبق نم ةعباتم لحم بوهوملا بعÓلا لعج ايليصسرام
ةيدنأا4 رادار ىلع يواوز دجاوت نع ،ةيصسنرفلا ةركلا ةعباتمب ضصتخملا ،““وتاكريم توف““ عقوم فصشكو ،اصسنرف يف نابصشلا تايرود
ضسوتنفويو يدنلوهلا مادرتصسمأا ضسكايأا يتأايو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ا˘ه˘فو˘ف˘صص ىلإا ه˘م˘صضل ىع˘صست زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ىر˘ب˘ك
دتيانوي لصساكوينو يناملألا دنومترود ايصسورب نع Óصضف ،ةيرئازجلا ةبهوملا مصضل ىعصست يتلا ىربكلا ةيدنألا ضسأار ىلع يلاطيإلا
تلاقتنلا ةرتف لÓخ هعم دقاعتلا ةيناكمإا يف رظنلل بعÓلا ةلئاع عم تاصضوافم يف ةيدنألا كلت ولوؤوصسم لخد ثيح ،يزيلجنإلا
ةدعاولا بهاوملا غلاب مامتهاب بقارت ةيبوروألا ةيدنألا نم اريبك اددع لعج ةيصسنرفلا نابصشلا ضسرادم ةبرجت حاجن ،ةلبقملا
ةيدنأÓل ةلئاط لاومأا فلكي نل يواوز ضسايلإا عم دقاعتلا نأا امك ،ةيملاع موجنل عيراصشم لثمت اهرابتعاب ،اصسنرف يف ةطصشانلا
،ايليصسرام كيبملوأا يدان عم يفارتحا دقع يأا دعب عقوي مل ثيح ،ايواه ابعل لاز ام هرابتعاب ،هعم دقاعتلل ةيعاصسلا ةيبوروألا

نيوكتلا ةحنم ةميق عفد ريظن اهفوفصصل همصض يواوز مصض يف ةبغارلا ةيدنألا ناكمإابف ،مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نيناوقل اقبطو
.يدانلا عم لوأا دقع عيقوتل بعÓلا عم قافتل لصصوتلا ربع يثراكلا ويرانيصسلا اذه قابتصسل ايليصسرام كيبملوأا ىعصسيو ،طقف
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يتوصلا بيرستلا ةيضق يف

 ءاـــعدتشسإ هـــجوي قــــيقحتلإ يشضاـــق
 هـــتدافإإ مـــيدقتل رإودم ـل

ضشارحلا داحتا

ميتنشس رايلم03 ىلإ ةكرششلإ لام ضسأإر عفر
ع˘ي˘م˘ج ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ““لا˘ط˘ف˘ن““ ة˘صسصسؤو˘م ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ةكرصش مهصسأا ىلع اهذاوحتصسا لامكتصسا لجأا نم ةينوناقلا رومألا
دمحم ضسي˘ئر˘لا ل˘صصاو˘ي ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘صشار˘ح˘لا يدا˘ن˘لا
اهتعصضو يتلا طورصشلا عيم˘ج ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ه˘تا˘كر˘ح˘ت بيا˘ع˘لا
ةيلمع ليهصست لجأا نم ةيصضاملا ةرتفلا يف ةيطفنلا ةصسصسؤوملا
نأا ،““ءار˘˘ف˘˘صصلا““ تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأا ثي˘˘ح ،ءار˘˘˘صشلا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ل˘صسار˘مو ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘˘ق˘˘ع تاءار˘˘جإا ر˘˘صشا˘˘ب بيا˘˘ع˘˘لا
عفر كلذكو ،ةروصصلا يف مهعصضو لجأا نم نييلاحلا نيمهاصسملا

يصساصسألا طرصشلا وهو ،ميتنصس رايلم03 ىلإا ةكرصشلا لام ضسأار
يف رامثتصسلا لجأا نم ““لاطفن““ يلوؤوصسم هعصضو دق ناك يذلا
نو˘ك˘ي˘صس ي˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع ن˘ع ما˘يأا ل˘ب˘˘قو .يدا˘˘ن˘˘لا

يف بغرت يتلا ةيمومعلا ةصسصسؤو˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ه˘م˘ت ا˘ه˘نو˘م˘صضم
نأا انرداصصم تدكأا ،قيرفلل ةيصضايرلا ةكرصشلا مهصسأا بلغأا ءارصش
ةيلاملا بياعلا ة˘ل˘ي˘صصح بب˘صسب ن˘ي˘م˘ها˘صسم˘لا ن˘ي˘ب ر˘م˘ي ل را˘ي˘ت˘لا
نأا ثي˘˘ح ،نآلا ىت˘˘ح ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ىق˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو،8102 م˘صسو˘م˘˘ل
ل˘غ˘ت˘صسي نأا نو˘صضفر˘ي ي˘لا˘ح˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسل ن˘˘ي˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا ة˘كر˘صشل˘ل ه˘م˘ه˘صسأا ىل˘ع لزا˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘صضوا˘ف˘م˘˘لا

ةريبك ةيلام تارغ˘ث فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘صصح˘لا ر˘ير˘م˘تو
بياعلا كرت ةرملا هذه نوصضفري نيذلا ،امئاد هيصضراعم بصسح

.نايحألا نم ديدعلا يف اودكأا امك ةبصساحم نودب
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جيريرعوب جرب يلهأا

قيرفلإ زئاكر يف طيرفتلإ ضضفرت يلهألإ ةرإدإإ
ضضورعلا نم مغرلا ىلع اذهو ،ةيصساصسألا ةليكصشتلا يف زئاكرلا زربأا نع لزانتلا ضضفرت جربلا يلهأا ةرادإا نأا ،ةعلطم رداصصم تدكأا
عفادملا نع Óصضف ،يريمعلب برتغملاو ،لابرغلا ينادوصسلا نم لك ةروصص يف نيقلأاتملا نيبعÓلا نم ددع تلصصو يتلا ةيرغملا
نزول رظنلاب لقألا ىلع رخأا مصسومل اهدوقع ديدمتب رصصانعلا هذه عانقإا ىلإا يلهألا ةرادإا ىعصستو ،طينحج باصشلا مجاهملاو يحيبصس

نأا نوريصسملا دكأاو ،يدانلا اهققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا يف ةلاعفلا مهتمهاصسمو قيرفلل ةيصساصسألا ةليكصشتلا يف نيبعÓلا ءلؤوه
قيرفلا تاحومط لظ يف اذهو ،ضضورعلا ةميق تناك امهم ةفئاصصلا هذه ليوحتلل ةلباق ريغ قيرفلا فوفصص يف ةقلأاتملا رصصانعلا

نألا نم ركفي جربلا يلهأل ةينفلا ةصضراعلا نع لوألا لوؤوصسملا نأا احصضاو ادبو .مداقلا مصسوملا ةلوطب لÓخ يوق دادعت نيوكت يف
نيبعÓلا ضضعب نع Óصضف ىمادقلا دوقع ديدجت ةيصضقب قلعتي اميف نيريصسملا عم مئادلا هلصصاوت لÓخ نم مداقلا مصسوملا ةلوطب يف
نأا لإا مداقلا مصسوملا ىلع ركبملا زيكرتلا اذه مغرو ،ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةرتف يف قيرفلا دادعت ىلإا مهمصض لجأا نم نيفدهتصسملا
ىقبي ثيح ،يراجلا مصسوملا نم ىقبت اميف قيرفلا تاحومط نع يلختلا ينعي ل رمألا اذه نأا ددصصلا اذه يف دكأا ،يريزد بردملا
قافو ةبقع زواجت لÓخ نم ةيروهمجلا ضسأاك ةصسفانم يف اديعب باهذلا نع Óصضف ةفرصشم ةبترم يف ةلوطبلا ءاهنإا وه ناهرلا
ىلع ةديدج ةلكيه ثادحإا ىلع يلهألا ةرادإا نهارتو .قيرفلا خيرات يف بقل لوأا ىلع لوصصحلا ل املو يئاهنلا عبر ءاقل يف فيطصس
مصسوملا لÓخ يرادإلا بناجلا يف اهليجصست مت يتلا ضصئاقنلا كرادت لÓخ نم اذهو مداقلا موصسملا نم ةيادب قيرفلل يرادإلا بناجلا
متأاب فرتحم قيرف ليكصشت ىلإا هيعصس لظ يف اذهو بناوجلا ةفاك نم ةيوق ةرادإا ليكصشت ىلإا يدامح نب ضسيئرلا حمطي ثيح ،يراجلا

ماهملا فلتخم يف هحاجن دعب ،دانزوب ريذن ةيراجتلا ةكرصشلل ماعلا ريدملا دقع ديدجت نع ةوقب ثيدحلا روديو ،ةملكلا ىنعم
.ةديدج هوجوب بصصانملا يقاب ميعدت ةيناكمإا عم يراجلا مصسوملا لÓخ هل ةلكوملا

بيجن.ج

مع˘ن˘م˘لا د˘ب˘ع ي˘بر˘غ˘م˘لا را˘صشأا
داحتإÓل ماع˘لا ر˘ي˘تر˘ك˘صسلا ها˘ب
““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفإلا
ممأا ضسأاك ليجأات ةيناكمإا ىلإا

يلاتلا ماع˘ل˘ل1202 ايقيرفإا

بب˘˘صسب كلذو2202 ي˘˘˘˘ف يأا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ي˘˘˘صشف˘˘˘ت ة˘˘˘مزا
ه˘ل˘ك م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فاو
ذ˘خ˘ت˘ت ة˘يور˘ك˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘˘فلا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘جأا˘˘˘˘ت تارار˘˘˘˘ق ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م
ةلهؤوملا تايف˘صصت˘لا تاءا˘ق˘ل˘ل
ةجمر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ةرود˘ل˘ل

دبع ،يصضاملا ضسرام رهصش يف
ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘ق ها˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

رو˘˘ب˘˘صس““ ة˘˘عاذإل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت
فاك˘لا““ :ة˘ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘لا ““و˘ف˘نأا

ضسأاك ليجأات ةيناكما ضسردت

لماك ماع ةدمل ايقيرفإا ممأا

لدب2202 يفناج يف ماقتل

ببصسب1202 ي˘ف˘نا˘ج ن˘م
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘نا

ي˘صضا˘ير˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا ف˘˘قو˘˘تو
ةرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا لود م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف
نكمي ل““ :فاصضأاو ،““ءارمصسلا
ف˘ي˘صصلا ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ما˘قإا
ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
لÓخ نوريماكلا يف ةبعصصلا

ن˘˘˘عو ،““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘جو ناو˘˘˘˘ج
لاز˘˘ت ل““ :لا˘˘ق تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صصت˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ف تلو˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘برأا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا

دقتعأا ،ايقيرفإا ممأا تايفصصت
ربوتكأا يف يلودلا عمجتلا نأا

ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘فا˘ك ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘نو
.« تايفصصتلا ةلحرم ءاهنإا

ديلو.ف

 ةلماك ةنسب نوريماكلا ناك ليجأت ةيناكمإل اددجم حملت ”فاكلا“

 ةخيش نب ةرداغم يفنت يبرغملا ةدجو ةيدولوم ةرادإ
 هدقع ديدجتب هعانقإل ىعستو

ةصضراعلل ةخيصش نب قحلا دبع يرئازجلا بردملا ةرداغم لوح ترصشتنا يتلا ءابنألا يبرغملا ةدجو ةيدولوم ةرادا لخاد نم ردصصم ىفن
مصسوملل ابصسحت قيرفلا عم بردملا رارمتصسا ردصصملا دكأاو ،يرطقلا يرودلا نم اهاوقأا ةيجراخ ضضورع ىلع هلوصصح دعب قيرفلل ةينفلا
ةبترم لتحي يذلا قيرفلا لخاد اريبك Óمع زجنأا ةخيصش نب““ :لوقي ردصصملا تاذ فاصضأا و ،ابيرق كلذ نع نÓعإلا متيصس هنأاو لبقملا

راع نأاصشلا اذهب هل جيورتلا متي ام لكو انعم حاترم وهو هترداغمب حمصسن نلو ،رابكلا نيب روهظلا ثيدح وهو يبرغملا يرودلاب ةمدقتم
وأا باقلألا دحأاب هعم زوفلا يف ريبك انحومطو لبقملل لب يلاحلا مصسوملل ضسيل طيطختلا انأادب ةخيصش نب عم““ :عباتو ،““ةحصصلا نم
ةيدولوم قيرف ضسيئر ،راوه دمحم لاق ،هتاذ قايصسلا يفو ،““انيدان ىلع ضشيوصشتلا اهفده هترداغم نع ءابنأا نم ددرتي امو ،ايراق ةكراصشملا

نع ةريخألا ةنوآلا يف ءابنأا تجار يذلا ،ةخيصش نب قحلا دبع بردملا دقع ديدجت تلواحم يف تلخد دق هقيرف ةرادا نأاب ،ةدجو
ّضصخ حيرصصت يف ،راوه حصضوأاو ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا يف هفوفصص زيزعت مزتعي هقيرف نأا هصسفن تقولا يف ادكؤوم هترداغم ةيناكمإا

هتصضوافم ددصصب نحنو ،يراجلا ناوج رهصش نم03ـلا يف يهتني ةخيصش نب قحلا دبع بردملا دقع““ :لوقلاب يبرغملا ““ةلوطبلا““ عقوم هب
نم ةئملاب09 ،ايلاح رارقتصسلا فرعت ةيرصشبلا انتبيكرت““ :فاصضأاو ،““ةمداقلا مايألا يف ثدحيصس ام ىرنصسو ،هل ديدجتلا ةيناكمإا ثحبل

وتاكريملا يف نيبعل ةتصس وأا ةصسمخب انفوفصص معد ىلع لمعنصسو ،يراجلا مصسوملا دعب ام ىلإا ةدتمم مهدوقع تلازل قيرفلا يبعل
ديلو.ف.““اهيلا حمطن يتلا تاعلطتلا ىلإا قيرفلاب ىقرنو انتناصسرت يوقن ىتح ،يفيصصلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنتابب ةيعÓقلا ىمحلاب راقب’او زعاملا نم اضسار82 ةباضصا
سسوؤور نم أددع باصصأ يذلأ ،ةيعÓقلأ ىمحلأ ءأدل أراصشتنأ ،أرخؤوم ،ةنتاب ةي’ول ةرطيبلأ ةيصشتفم تلجصس
ةلمحب ةينعملأ حلاصصملأ عرصشت نأ هيف رظتني يذلأ تقولأ يف أذه ،اصسأأر82 اهلمجم يف تغلب ،راقب’أو زعاملأ

ةلقنتملأ كلت وأ ،ةهج نم اهقوفن ىلأ يدؤوت دق يتلأ سضأرم’أ فلتخم راصشتن’ ايدافت تانأويحلأ ةدئافل حيقلت
ديفوك ءابو راصشتنأ فرعي يذلأ ،سساصسحلأ تقولأ أذه لثم يف اصصوصصخ ،ىرخأ ةهج نم ناصسن’أ ىلأ نأويحلأ نم
هراصشتنأ نم دحلل دوهجلأو تايناكم’أ لك بصصو ،هراصشتن’ ابنجت ةيزأرتحأو ةيئاقو تأءأرجأ بلطتي يذلأ،91
هايملأ وأ تانأويحلأ ببصسب رصشتنت دق يتلأ سضأرم’أ ةيقب ىلأ ةتافتلأ ءÓيأ بلطتي ام وهو ،هيلع ءاصضقلأو
ح ناصشوصش.فيصصلأ لصصف لÓخ ريبك لكصشب رهظت يتلأ روم’أ نم اهريغو

قيلعت نود ةروصص

صسارها قوضسب ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةدحو405 زجحو نيضصخضش فيقوت
عوبصسأ’أ ةياهنصسأرهأأ قوصس نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصملاب لخدتلأو ثحبلأ ةقرف رصصانع نكمت
ـب تردق ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةيمك زجحو ايئاصضق قوبصسم امهدحأأ نيصصخصشب ةحاطإ’أ نم ،مرصصنملأ

رصصانع اهب ماق ةبكأر تايرود ىلع أءانب تءاج ةيصضقلأ تايثيح ،ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم نم ةدحو405
نيصصخصش اهنتم ىلع ةبكرم فيقوت مت ،سسأرهأأ قوصس ةي’ول ةيعرفلأ لخأدملأ دحأأ ىوتصسم ىلعو ةطرصشلأ

نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةدحو405 ىلع اهب رثع ةبكرملل يفلخلأ قودنصصلأ سشيتفتب ،ةهبصش لحم
لامكتصسإاب. ةطرصشلأ رقم ىلإأ امهيف هبتصشملأ ليوحتو ةيمكلأ زجح مت اهرثإأ ىلع ، ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم

ةيلوحك تابورصشم بيرهت مرج نع ،امهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأ م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ع˘ي˘م˘ج
امهلاحأأ هرودب يذلأ  سسأرهأأ قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هبجومب امدق ،لقن ةليصسو لامعتصسإاب

سش.أ.ةيكرمج ةمأرغ سسبحلاب عأديإأ رمأأ امهقح يف ردصصأأ نيأأ ، يروفلأ لوثملأ ةصسلج ىلع

ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو  ،سسمأا مو˘˘˘ي حا˘˘˘ب˘˘˘سص ما˘˘˘ق
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ة˘ي˘ع˘م˘ب ““ة˘ل˘ب˘ع لا˘م˘ك““د˘˘ي˘˘سسلا
بيسصنتب ةيلولل ماعلا نيمألا و يئلولا يبعسشلا
ناكسسلا و ةحسصلل اريدم ““رهاط ينامحر““ديسسلا
ديسسلا اهرقأا يتلا ةريخألا ةكرحلا رثإا ىلع ةيلولل
عا˘ط˘ق تارا˘طإا كل˘سس ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
تاطلسسلا روسضحب تمت بيسصنتلا ةيلمع،ةحسصلا
تاراطإا ،ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا ءاردم ،ةيلحملا

و ءا˘ب˘طألا تا˘با˘ق˘ن ي˘ل˘ث˘م˘م ،عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘˘ظو˘˘م و
راسشأا و اذه .مÓعإلا ةرسسأا و،سصاوخلا ةلدايسصلا
،ةبسسانملاب اهاقلأا يت˘لا ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف ي˘لاو˘لا د˘ي˘سسلا
معدلا لك اودمي نأاب عاطقلا يسسرامم و يبسستنمل
،ةيلولا ىوتسسم ىلع عاطقلل ديدج عفدل نوعلا و
مهماهم ءادأا نم يرادإلا و يبطلا مقاطلا نيكمتل

امك .ريدملا ديسسلا مهسسأار ىلع و هجو لمكأا ىلع
ةباينلاب ريدملا ةديسسلل هنانتما و هركسش لكب مدقت

اهماهم يف هينافت و تادوهجم نم هتمدق ام ىلع
فورظلا هذه يف ةسصاخ ةباينلا اهيلوت ةرتف ةليط

يف اينمتم.ةيلاحلا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا ن˘م ة˘ب˘ع˘سصلا
ن˘ي˘سسرا˘م˘م˘لا ل˘ما˘كل داد˘سسلا و ق˘ي˘فو˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
،نييئاسصخأا و نيماع ءابطأا  ،نييرادا نم نييحسصلا

رودلاب اهونم، مهماهم يف نييبط هبسش و ةلدايسص و
ةعباتمل مهدنجت لÓخ نم هب اوماق يذلا لاعفلا
و ماقرأل ةيلولا ليجسست و ،ءابولا ءاوتحا و روطت
يلاولا ديسسلا من˘ت˘غا ا˘م˘ك.حا˘ي˘ترÓ˘ل ثع˘ب˘ت ج˘ئا˘ت˘ن
د˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘ل˘ل  ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ةيفاسضإا تادو˘ه˘ج˘م لد˘ب و ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جلا˘ب

عفرلا اهلمسش يتلا تايلولا نيب نم نحن و ةسصاخ
سسف˘ن ي˘ف و،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف و .ا˘ي˘ل˘ك ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
فرسصتم قيفوت يكولم  ديسسلا نييعت مت  قايسسلا

ةسسسسؤوملا ريدم˘ك ي˘لا˘ع˘لا بسصن˘م˘لا ي˘ف ي˘سسي˘ئر
ينعملا. يتانزلا يداو ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا

و ةيرسشب˘لا دراو˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر ل˘غ˘سشي نا˘ك
و ةحسصلا ةيريدمب تاعزانملا و ةينوناقلا نوؤوسشلا
.ةملاق ةيلول ناكسسلا

نيدلازع.ل

أرخؤومkad عم هديدج قلطأ

ريوضصتلا بح عم بارلا عمتجي نيحMTH ... مثيه
ذنم اهب زرب يتلا يبانعلا بارلا ةحاسس يف قلأاتلا رامع يديسس ةنيدم نباmth مثيه يبانعلا ربارلا لسصاوي

ةبانع هنيدمل ةوقب داع يذلا نفلا اذه يعمتسسم طسسو احاجنKAD عم هتينغا تققح ثيح تاونسس3

يهوogeuf هموبلا نم ىرخا يناغا ثÓثMTH نانفلل ىقبتي و اذه .بارلا نفل ةدعاق ربتعت يتلا

عم تايئانث ىلع حتفنم هناب ةعاسس رخل مثيه فسشك و اذهinay و32rc. 32melsi نم لك عم تايئانث
نيذلا ةيلولاب بارلا ينانف لك لامعاب هباجعا ىدبا نيا ايلاع يبانعلا بارلا ةيار عفرل ىعسسي يف نانف يا
هتابيلكل اروسصم ربتعي مثيه نا ركذلا ردجي و اذه . ةهجاولل يبانعلا بارلا ةداعا و هريوطت ىلع نولمعي
ةموح مسساب لسسلسسم جارخا ىلع لمعلل هعفد ام وه و ريوسصتلا لاجم ىوهي نيا نيرخا نينانف تابيلك و
بيجن وراقلا. نيلثممك هيلولاب بارلا ينغم فلتخم عمجي بيذلا

نو˘˘˘لا˘˘˘˘سصلا ةرادإا تف˘˘˘˘سشك
ةروسصلل لوألا يسضارتفلا
ءاسضعأا نع ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا
ةنوكتملاو ميكح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م
،قار˘ع˘لا ن˘م رد˘ي˘ح حÓ˘سص
ريوسصت ريبخو بردم وهو
سسيردإا ذاتسسألا ،سصسصختم
ن˘˘م ““ارر˘˘ق˘˘˘م““ ة˘˘˘ب˘˘˘يدو˘˘˘ب
لآا حلا˘سص د˘م˘ح˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيبرعلا ةكلمملا نم بيبسش
يناسسرفلا ةاجن ،ة˘يدو˘ع˘سسلا

دوواد نسسح ،ن˘ير˘ح˘ب˘لا ن˘م
ر˘˘˘سصم ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م
ل˘ي˘ل˘خ ف˘سسو˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
نم ينسسوحلا رسضخ ميهاربإا
نم رودرد قيفو˘ت ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا
ىلإا ةفاسضإا ،ةليسسملا نم ةديود رمعو ةنيطنسسق
تاسشقانم يف ناكراسشي بيردتلا تحت نيمكح
يرانم مركأا امهو ،تيوسصت نود ميكحتلا ةنجل
عابسس فسسويو ترايت نم فرتحم ينف روسصم
ءاقتنلا ةنجل امأا ،ةلسشنخ نم يفارغوتوف روسصم
ةيوسضعو ،ةياجب نم يدوم˘ح ن˘ي˘سسا˘ي ا˘ه˘سسأار˘ي˘ف
ن˘م يوار˘م˘ع دار˘مو ،ترا˘ي˘ت ن˘م ل˘ي˘سسغ ن˘˘ي˘˘مأا
نيب ةعونم تاطاسشن ةجمرب تمت دقو ،ةدكيكسس
يف ةينقتو ةينف تÓخادمو  سسوردو تارسضاحم
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ر˘˘يو˘˘سصت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
رو˘سصل ة˘ق˘با˘سسم˘لا جرا˘خ ة˘ي˘سضار˘ت˘˘فا سضرا˘˘ع˘˘م
ةيكرابم˘ل تا˘م˘ها˘سسم ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف
يناهلب ،ةرجا˘ه˘م رو˘ي˘ط لو˘ح ة˘ن˘تا˘ب ن˘م ل˘سصي˘ف
ةيرهق ،يبعسشلا ثارتلا لوح طاوغألا نم نايفسس
ة˘سضو˘م˘لا لو˘ح سسار˘هأا قو˘سس ن˘م ح˘تا˘ف د˘م˘ح˘˘م
ةيرسشملا نم اسضر دمحم يراوه ،ءايزألا ملاعو
ةزيعموب ،ةعيبطلاو ثارتلا لوح ةماعنلا ةيلوب

ريوسصتلا يف سصتخم ةبانع نم  فوؤورلا دبع
،ترايت ة˘يلو ن˘م د˘م˘ح˘م ة˘ف˘ي˘ل˘خ ،ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا
ميهارب ،ملاعلا قطانم فلتخم نم ةلاوج روسصب
دبع ،ة˘عو˘ن˘ت˘م رو˘سصب ا˘ي˘ب˘ي˘ل ن˘م ة˘قاز˘ع د˘م˘ح˘م
يبعسشلا ثارتلا لوح سسنوت نم مركعلا فيطللا
تاسشرولا تقلطنا ىر˘خآا ة˘ه˘ج ن˘مو ،ي˘برا˘غ˘م˘لا
نيرو˘سصم فار˘سشإا˘ب ر˘يو˘سصت˘لا ن˘ف ي˘ف ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

طاقتلا تاينقت جلاعت ،نييرئازجو برع نيفرتحم

02 ةياغ ىلإا ر˘م˘ت˘سستو ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ةرو˘سصلا

72 ةياغ ىلإا ةينف تاودن اهيلت يراجلا ناوج

.يراجلا ناوج

 ةقباصسملأ يف ةكراصشملل ةلماكلأ ليصصافتلأ

ا˘˘هداد˘˘عأا ي˘˘ف ““ة˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآا““ تف˘˘˘سشك
يسضارتفلا نولاسصلا““ ليسصافت ةقباسسلا
يذلا  ““ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ةرو˘سصل˘ل  لوألا
ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘م˘ظ˘ن˘ت
““طسسوتملا ءوسض ةيعمج““ عم قيسسنتلاب
مت ثيح فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد و

8 موي تاكراسشملا لابقتسسا يف عورسشلا

ةيوه نع فسشكلا متيسسو يسضاملا ناوج

فدهيو ، مداقلا ةيليوج5 موي نيزئافلا
لÓخ للم˘لا ة˘لا˘ح زوا˘ج˘ت نو˘لا˘سصلا اذ˘ه
نيعدبملا عيجسشتو ،يحسصلا رجحلا ةرتف
،مهلامعأل جيورتلاو ،ةروسصلا لاجم يف
لدابتو كاكتحÓل يسضارتفا ءاسضف قلخو
نييرئاز˘ج˘لا ن˘يرو˘سصم˘لا ن˘ي˘ب فرا˘ع˘م˘لا

ع˘ي˘م˘ج ما˘مأا ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو ،بر˘˘ع˘˘لاو
،برعلاو نييرئازجلا نييفارغوتوفلا نيروسصملا

ةروسصلا عوسضوم نأا يهو طورسشلا سضعبل اقفو
يف هريوسصت متي نأا نكمي ام لك نمسضتيو رح
ةيحسصلا ريبادتلا ريوسصتك ،لزنملا طيحمو رادلا

رجحلاب قلعتي ام لكو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘قÓ˘ع˘لاو
لا˘˘ف˘˘طألاو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

،يميهافملاو ،ور˘كا˘م˘لا ر˘يو˘سصت˘لاو ير˘ترو˘ب˘لاو
بسسح ،ءوسضلا تاطاقسسإاو ،يراجتلا ريوسصتلاو
نود نيتروسص لاسسرإا ،هتليخمو روسصملا عادبإا
ر˘˘سصت˘˘خ˘˘م حر˘˘سش ع˘˘م ،ة˘˘مÓ˘˘ع وأا م˘˘سسا وأا را˘˘طإا
ناتروسصلا نوكت نأا بجيو ،ةروسصلا ىوتحمل
قا˘فرإا ع˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ت˘ل˘م
نم اهبحاسص نع ةيسصخسش تامولعمب ةروسصلا
نو˘˘كت نأا بج˘˘يو ة˘˘يلو وأا ة˘˘لودو بق˘˘˘لو م˘˘˘سسا
ل˘سسر˘تو ،كرا˘سشم˘لا رو˘سصم˘لا ة˘سسد˘ع˘ب ةرو˘سصلا
ينورتكللا دير˘ب˘لا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو ةرو˘سصلا

oc.liamg@eihpargotohp.leutriv.nolas

mةنجل يقتنتو ،يراجلا ناوج72 خيرات لبق
ةيمسسرلا ةقباسسملا يف ةكراسشملا روسصلا ،ةسصاخ

ناوج92 موي ميكحتلا ةنجلل اهمدقتو ،نولاسصلل
ي˘ف ا˘ي˘سضار˘ت˘فا رو˘سصلا ل˘ك سضر˘˘ع˘˘تو يرا˘˘ج˘˘لا

كوبسسيافلا ىلع طسسوتملا ءوسض ةيعمج ةحفسص
ميكحتلا ةنجل رات˘خ˘تو ،دا˘ع˘بألا ة˘ي˘ثÓ˘ث ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
موي اهجئاتن نلعتو ،ةّزيمتملا ةسسمخلا روسصلا

لÓقتسسلا يديع ةيلافتحا عم انمازت  ةيليوج50
ةهجوم ،ةميق زئاوج نوزئافلا لانيسسو ،بابسشلاو
نم مهل ملسست ،نيئدتبملاو ةاوهلاو نيفرتحملل

.ةبانع ةيلول ةفاقثلا ةيريدم فرط
 ر.سس

ريوصصتلأ نف يف ةينقتلأ تاصشرولأ قÓطنأ و لصصأوتي لامعأ’أ لابقتصسأ

ةيفارغوتوفلا ةروضصلل لوأ’ا يضضارتف’ا نولاضصلا ةرادإا
ميكحتلا ةنجل ةيوه نع فضشكت

ةملاقب ديدجلا ةحضصلا ريدم بيضصنت

ةليضسملاب ةغونو ةيدلبب ةنحاضش اهتمدضص ةلفط ةافو
يف ةنحاصش اهتمدصص نيأ  قيرطلأ اهروبع رثأ يلع اهفتح تأونصس50  رمعلأ نم ةغلابلأ ةلفط سسمأ ءاصسم تيقل
ةيدلبلأ تأذب تامدخلأ ةددعتم ةدايعلاب ثثجلأ ظفح ةحلصصم يلأ اهلقن مت ثيح ةليصسملأ ةي’و ةغونو  ةيدلب
بابصس’أ يقبت اميف ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ناكصس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت نم’أ حلاصصم تحتف اميف
خوصشخصش حلاصص      .رطصس’أ هذه ةباتك دح يلأ ةلوهجم

ةضسبت يف قيقزلا راودب خوكب اهوزجتحاو صصاخضشا3 اهفطتخا رضصاق ريرحت
نود رسصاق فاطتخا لوح غÓب ،سسمأا لوأا ةسسبتب تابجيوحلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا يقلت روف

ةرسشابم ةحلاملا ةلقعلا ةيدلب قيقزلا راود ىمسسملا ناكملاب نيلوهجم سصاخسشأا30 فرط نم ةنسس51
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا عم قيسسنتلابو مÓعتسسلا رسصنع طيسشنت عم ةيرود ليكسشت مت
ةروجهملا خاوكألا دحأاب رسصاقلا ةاتفلا ىلع روثعلا نم ثاحبألاو تايرحتلا تنكم ةحلاملا ةلقعلاب
ةهجلا راطخا دعب لبق ةقرفلا رقمل اهليوحت متيل  ةحلاملا ةلقعلا ةيدلب قيقزلا راود ىمسسملا ناكملاب
بيبطلا ىلع ةاتفلا سضرعو مهفيقوتو نيفطاخلا ةيوه ديدحتل قيقحتلا ةلسصاوم ترما  يتلا ةيئاسضقلا
نايفسس ةزمحلا.اهرما يلو روسضحب يعرسشلا

يقاوبلا مأاب ةضشرك نيعب كÓهتضسÓل ةحلاضص ريغ ءاضضيبلا موحللا نم ريطانق8زجح
موحللأ نم ريطانق8 نم ديزاب ردقت ةيمك زجح نم لو’أ سسمأ موي ةصشرك نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ نايب بحصسب ةيلمعلأ .يرصشبلأ كÓهتصسÓلل ةحلاصص ريغ ءاصشحأ’أ و ءاصضيبلأ

نيعب ةرمصشلأ قيرط طبصضلاب ةنيدملأ ءايحأأ و عرأوصش ربع ةطرصشلل تايرود رثإأ تءاج يقأوبلأ مأ ةي’و نماب
ةردقم ةيمكب ةلمحم اهنأأ نيبت ،ةنصس04 رمعلأ نم غلبي سصخصش اهدوقي ةيعفن ةبكرم فيقوت مت نيأأ ،ةصشرك

عم قيصسنتلأ دعبو ، ءاصشحأ’أ نم غلك51 و (ةحبذملأ جراخ حوبذم يمور كيد) ءاصضيبلأ موحللأ نم غلك028ـب
ةيحÓصص مدع نم دكأاتلأ مت يرطيب بيبط ريخصست لÓخ نم ةصشرك نيع ةيدلبل ةفاظنلأ و ةحصصلأ بتكم
طاصشن ةصسرامم““ :ةيصضق نع ةبكرملأ بحاصص دصض يئأزج فلم زاجنإأ و اهفÓتإأ متيل يرصشبلأ كÓهتصسإÓل موحللأ

.حبأذملأ جراخ حبذلاب عوبتم ةفاظنلأ و ةحصصلأ دعأوق ةفلاخم عم ، يراجتلأ لجصسلأ يف ديقلأ نود يراجت
 راهز دمحأ
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