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«انوروك» ضسوريف يششفت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا فرط نم هيلع ةقداشصملا دعب

يحسصلا لوكوتوربلا نع جرفت ةيبرتلا ةرازو
«ايرولاكبلا» و «مايبلا» تاناحتماب سصاخلا

ناحتمإ’ا زايتجإ’ ةشصاخ ةعاق يف73 نم ىلعأا ةرارح ةجرد لجشس يذلا حششرتملا لزع ^
نيحششرتملا نيب رتم1 قوفت ةفاشسم يف يشساركلاو ت’واطلا عشضو ^

لامعلاو نيحششرتملا، ةذتاشسأ’ا نيرطؤوملا فرط نم ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادترا ^
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نع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تجرفأا
ةيئاقولا تاءارجإلاو لو˘كو˘تور˘ب˘لا

يناحتما ةرودب ةسصاخلا ةيحسصلاو
ةداهسشو طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش

زكارمب0202 ةرودل ايرولا˘كب˘لا
هيلع ةقداسصملا دعب يناحتما ءارجإا

ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا فرط نم
نمسضتو.انوروك سسوري˘ف˘ل ي˘سشف˘ت
ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سص يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا
ةعباتمل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا

91 ديفوك انوروك سسوريف يسشفت
زكرم قفارم عيمج ريهطتو ميقعت
تÓحملا قلغو ،هحتف لبق ءارجإلا

دكأاتلاو ،لمعتسست ل يتلا قفارملاو
ر˘˘فو˘˘تو ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج ن˘˘˘م
ىلا ةفاسضإلاب ةيبطلا تامزلتسسملا
.هايملا تانازخ ريه˘ط˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا

عم ةيقيسسنت ةسسلج دقع ررقت امك
ةءار˘ق˘ل ة˘نا˘˘مألا ءا˘˘سضعأاو باو˘˘ن˘˘لا
ىلع ماهملا عيزو˘تو لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘مو ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ط˘ح˘م رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
فسشكلاو ،نيحسشر˘ت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
سشي˘ت˘ف˘ت˘لاو ،ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو يرار˘ح˘لا

،اهب حومسسملا ريغ تاودألا عاديإاو
ىلع فرعتلا ةطحم ىلإا ةفاسضإلاب
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو .نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا ة˘˘˘عا˘˘˘ق
اهترقأا يتلا ةيزارتحلا تاءارجإلا

تلوا˘ط˘لا ع˘سضو ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو
ن˘م ن˘كم˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ي˘˘سسار˘˘كلاو
لخاد يعام˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حا
دحاولا رتملا قو˘ف˘ت ي˘ت˘لاو ة˘عا˘ق˘لا
رفوت نم دكأاتلاو ،نيحسشرتملا نيب
سسايقلا ةز˘ه˘جأاو ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا
،ةيكت˘سسÓ˘ب˘لا سسا˘ي˘كألا ،يرار˘ح˘لا

داد˘˘عألا˘˘ب تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘يوا˘˘˘حو
تنمسضت امك .ةي˘فا˘كلا تا˘ي˘م˘كلاو
زكارم لخاد ةسضورفملا تاءارجإلا
ةيكيتسسÓب سسوؤوك ريفوت ناحتملا
ءا˘م˘لاو د˘ي˘حو˘لا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا تاذ
دوجوو ،ةيفاكلا ةيمكلاب بورسشلا

ي˘لو˘ح˘ك لا˘ج ن˘ع ةرا˘ب˘ع ر˘ه˘˘ط˘˘م
زكرملا لخدم دنع ةيفاكلا ةيمكلاب
نوكي نأا ىلع لمعلا تاعاق يفو
ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف
كلذ ى˘لإا فا˘سضيو .ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لاو
نوباسصلاو ءام˘لا ر˘فو˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا
قفارملاو هايملا تارود يف لئاسسلا
فيظنتلا ىلا ةفاسضإلا˘ب ،ة˘ي˘ح˘سصلا

ناحتملا تاعاقل يمويلا ريهطتلاو
ةسصا˘خ ة˘قورألاو ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘قو
،تلوا˘˘˘ط˘˘˘لا) سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأا

سضبا˘˘ق˘˘م ،م˘˘˘لÓ˘˘˘سسلا ،ي˘˘˘سسار˘˘˘كلا
ةر˘ت˘ف˘لا تارا˘ب˘˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘ب باو˘˘بألا
ةر˘ت˘ف˘لا تارا˘ب˘˘ت˘˘خاو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘سصلا
لوكو˘تور˘ب˘لا ن˘م˘سضتو.ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا
ه˘يد˘ي ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا ماز˘˘لإا
هئادتراو يلوحكلا لاجلا ةطسساوب
،ه˘˘ل م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
سسا˘˘ي˘˘˘كأاو ة˘˘˘فر˘˘˘ظأا سصي˘˘˘سصخ˘˘˘تو
ل˘ئا˘سسو˘لا ظ˘ف˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب
اهبحسس مت يتلا قئاثولاو ةزهجألاو
ةطحم سصيسصخت عم .حسشرتملا نم
،ني˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ة˘سصا˘خ
يرار˘˘˘ح˘˘˘لا ف˘˘˘سشكلا ة˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
سشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘مو ،ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
اهب حومسسملا ريغ تاودألا عاديإاو
ىلع فرعتلا ةطحم ىلإا ةفاسضإلاب ،
دد˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘ك ،نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا ة˘˘˘عا˘˘˘˘ق
ةسسلج دق˘ع ةرور˘سض لو˘كو˘تور˘ب˘لا

سسار˘˘ح˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسألا ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع
يف ناحتملا ميظنتب مهسسيسسحتل
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘˘لا
عم انورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا

ي˘˘˘سسار˘˘˘كلاو تلوا˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘˘سضو
دعابتلا مارتحا نم نكمت ةقيرطب
ي˘ت˘لاو ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا

ن˘ي˘˘ب (10) د˘حاو˘لا ر˘ت˘˘م˘˘لا قو˘˘ف˘˘ت
رفوت نم دكأاتلا عم ،ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
سسايقلا ةز˘ه˘جأاو ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا
،ةيكتسسÓبلا سسا˘ي˘كألاو ،يرار˘ح˘لا

داد˘˘عألا˘˘ب تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘يوا˘˘˘حو
ىلإا ةفاسضإلاب،ةي˘فا˘كلا تا˘ي˘م˘كلاو
ةيكيتسسÓب سسوؤوك رفوت نم دكأاتلا
ءا˘م˘لاو د˘ي˘حو˘لا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا تاذ
دكأاتلاو،ةيفاكلا ةيمكلاب بورسشلا

(ي˘لو˘ح˘ك لا˘ج) ر˘ه˘ط˘م ر˘فو˘ت ن˘˘م
زكرملا لخدم دنع ةيفاكلا ةيمكلاب
نوكي نأا ىلع لمعلا تاعاق يفو
ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف
ن˘م كلذ˘ك د˘كأا˘ت˘لاو ،ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو

يف لئاسسلا نوباسصلاو ءاملا رفوت
.ةيحسصلا قفارم˘لاو ها˘ي˘م˘لا تارود
تÓ˘˘˘سس ر˘˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
سسا˘˘ي˘˘كأا˘˘ب ةدوز˘˘˘م تÓ˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ةد˘حاو ة˘ل˘سس لد˘ع˘م˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب
ةرورسض ىلإا ةفاسضإلاب .ةعاق لكل
ءÓط ،ةنولم ةطرسشأا ،تاتفل عسضو
زجاو˘ح ،ر˘ها˘ظ نو˘ل˘ب سضرألا ى˘ل˘ع
مارت˘حا نا˘م˘سض ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ،ة˘يدا˘م
ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
تاقسصلملا عسضو  عم ،نيحسشرتملا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا تارو˘سشن˘˘م˘˘لاو
ة˘مÓ˘˘سسلا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلاو
نم اهب مازتللا بجاولا ريبادتلاو
ن˘˘يد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج فر˘˘˘ط
لوكو˘تور˘ب˘لا مز˘ل˘ي ا˘م˘ك.ز˘كر˘م˘لا˘ب
ةيبرتلا ةرازو هترقأا يذلا يحسصلا

فيظنتلا ماهلا دعوملا اذه حاجنإل
ناحتملا تاعاقل يمويلا ريهطتلاو
ةسصا˘خ ة˘قورألاو ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘قو
اسساسسأا لثمتت يتلا سسمللا نكامأا
،ملÓسسلا ،يسساركلا ،تلواطلا يف
د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو .باو˘˘˘بألا سضبا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ة˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘سصلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا

عم،ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا تارا˘ب˘ت˘خاو
تا˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسلاو
د˘ن˘ع لإا نا˘كمإلا رد˘ق تا˘ف˘ي˘كم˘لا
بو˘جو ع˘م ،ىو˘˘سصق˘˘لا ةرور˘˘سضلا
،ةز˘ه˘جألا هذ˘ه ي˘فا˘˘سصم ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت
يعامتجلا دعابتلا مارتحا سضرفو
نيب ،لقألا ىلع دحاو رتمب يئاقولا
تابيترتلا لك ذاختاو نيحسشرتملا
دنع ءارجإلا اذه قيبطتل ةيرورسضلا
تاحاسسلا يفو ،جورخلاو لوخدلا

،ناحتملا تاعاق لخادو ةقورألاو
يأا لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م  ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
زكرم ىلإا هل سصخرم ريغ سصخسش

ءادترا ةرازولا تمزلأا امك.ءارجإلا
ل˘ك فر˘ط ن˘م ة˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا
،سسار˘ح˘لا ةذ˘تا˘سسألاو ن˘ير˘طؤو˘˘م˘˘لا
ةرتف ةليط لام˘ع˘لاو ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
ةرور˘سض ع˘م ،ز˘كر˘م˘لا˘ب م˘هد˘˘جاو˘˘ت
لبق عيسضاوم˘لا تا˘ظ˘فا˘ح ر˘ي˘ه˘ط˘ت
.ناحتملا تاعاق ىدحإا يف اهحتف
ةذ˘˘تا˘˘سسألا ماز˘˘لإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘˘ب
عيزوت لبق مهيديأا ريهطتب سسارحلا
نيحسشرتملا ىلع تاباجإلا قاروأا

لك ةياهن دعب مهنم اهمÓتسسا دنعو
ة˘˘نا˘˘مألا ءا˘˘سضعأا ماز˘˘لإا و،را˘˘ب˘˘ت˘˘خا
ميلسست لبق ايرود مهيديأا ريهطتب
مازلإا ،نيحسشرتملل ةيقاولا ةعنقألا
لبق مهيديأا ريهطتب ةنامألا ءاسضعأا
تا˘عا˘ق ى˘ل˘ع ع˘ي˘سضاو˘م˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
تا˘˘ح˘˘سسم˘˘م ع˘˘سضوو ،نا˘˘ح˘˘ت˘˘˘ملا

ل˘خد˘م˘لا د˘ن˘ع ة˘يذ˘حأÓ˘ل ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م
ىلع سصرحلا و ،زكرملل يسسيئرلا
تارودل مئادلا ريهطت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ذ˘فاو˘ن ح˘ت˘ف ة˘ي˘ماز˘˘لا ع˘˘م .ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةيعيبطلا ةيوهتلا نامسضل تاعاقلا
ةيحاب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا تارا˘ب˘ت˘خا د˘ع˘ب
ة˘ي˘ئا˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خاو
ربع رورملاب نيحسشرتملا مازلإا  عم
يتلا ةيذحأÓل ةرهطملا تاحسسمم
دكأاتلا عم لفجم طاسسب يف لثمتت
لخدم دنع نيحسشرتملا ةيوه نم
ةيوهلا ةقاطب راه˘ظ˘ت˘سسا˘ب ز˘كر˘م˘لا

ن˘ير˘طؤو˘م ف˘ي˘ل˘كتو ،ءا˘عد˘ت˘سسلاو
زكرملا لخدم دنع (ةنامأا ءاسضعأا)
نيحسشرت˘م˘لا ةرار˘ح ة˘جرد سسا˘ي˘ق˘ل
زكرم بيب˘ط ة˘ي˘ع˘م˘ب ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو
ع˘˘سضو ي˘˘ف ما˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نلاو ،ءار˘˘˘جإلا
كرت عم (رخآلا ولت دحاولا) يلاتتلا

نيب لقألا ىلع دحاو رتم ةفاسسم
،تاق˘سصل˘م عا˘ب˘تإا˘ب ،ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

ةلاح يف و.طوطخو موسسر ،ءÓط

73 نم ىلعأا ةرارح ةجرد ليجسست
لثم سضارعألا دحأا روهظ وأا ةجرد
ى˘ل˘ع˘ف سسط˘ع˘لا ،ح˘سشر˘لا ،لا˘ع˘سسلا
يئاقولا بناجلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بئا˘ن˘لا

حسشرتملا ةنأامطب مايقلا يحسصلاو
ةيلمعل يداعلا ريسسلا ليطعت مدعو
بيبط مايق ةرورسض عم لابقتسسلا
سصيخسشتو يروف سصحفب زكرملا

ةعاق ي˘ف ه˘لز˘عو ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘ت˘لا˘ح
هنيكمتل سضرغ˘لا اذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م
ن˘سسحأا ي˘ف نا˘ح˘ت˘ملا زا˘ي˘ت˘جا ن˘˘م
نسسحلا ريسسلا نامسض عم فورظلا
ىوتسسم ى˘ل˘ع تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ر˘ي˘سسل
تا˘نا˘ح˘ت˘ملا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘عا˘ق˘لا
.مداقلا ربمتبسس رهسش قلطنت يتلا

ضضعب اهب مدقت يتلا تاراشسفتشسإ’ا دعب
تنرتنأ’ا قيرط نع اوحششرت نيذلا ةبلطلا

يف سسبللا عفرت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةينيسصلا ةموكحلل ةيسساردلا حنملا ةيسضق
اهل نايب يف ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تمدق
سضورعل نيحسشرتم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا سصو˘سصخ˘ب تا˘ح˘ي˘سضو˘ت
ة˘ن˘سسلا م˘سسر˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘مو˘كح˘ل˘ل ة˘ي˘سسارد˘لا ح˘ن˘˘م˘˘لا

نع ةلوؤوسسم تسسيل اهنأا ةدكؤوم،0202/1202 ةيعماجلا
لسصاوتلل اهعسسوب ام لك لذبتسس اهنأاو حنملا هذه رييسست
.ةوجرملا جئاتنلا ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘سصلا بنا˘ج˘لا ع˘م
مدقت يتلا تاراسسفتسسÓل اعبت هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
قير˘ط ن˘ع ط˘خ˘لا ر˘ب˘ع او˘ح˘سشر˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا سضع˘ب
ةينيسصلا ةموكحلل ةيسساردلا حنملا سضورعل تنرتنلا

ميلعتلا ةرازو ملعت،0202/1202 ةيعماجلا ةنسسلا مسسرب
تاءارجإÓل اقفو ،هنأا ةبلطلا ءلؤوه يملعلا ثحبلاو يلاعلا

تم˘ت د˘ق˘ف ،ي˘ن˘ي˘سصلا بنا˘ج˘لا ا˘ها˘سسرأا ي˘ت˘لا د˘عاو˘˘ق˘˘لاو
ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةرسشا˘ب˘م ة˘ي˘لوألا تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
حلاسصملا كارسشإا نود ةيسساردلا حنملل ينيسصلا سسلجملل
.يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لا

غÓ˘بإا ،ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا بسسح م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا نا˘ي˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو
نم ةانقلا سسفن قيرط نع ةرسشابم نيحجانلا نيحسشرتملا
اذ˘ه نأا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تر˘كذو .كير˘سشلا اذ˘ه ل˘ب˘˘ق
ةع˘با˘ت˘م ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ه˘جو˘م ج˘ما˘نر˘ب˘لا
دوت اهنأا ةدكؤوم ،ةيدرف ةفسصب نيسصلاب ايلعلا مهتسسارد
تسسيل اهنأاب ،مهف ءوسس وأا سسبل يأا عفر حيسضوتلا اذهب
حنملا هذه رييسست نع لاوحألا نم لاح يأاب ةلوؤوسسم
ةفلكملا يه ةينيسصلا ةلودلا نإا تلاق يتلا ةيسساردلا

.نيلوبقملل ةيئاهنلا جئاتنلا ميدقتو اهرييسستب اهدحو
S°∏«º.±   

رغاشش بشصنم ف’آا ةينامث ضصختشس ةيلمعلا
ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا ىوتشسم ىلع

ةذتاسسألا بيسصنت يف عورسشلا
مئاوقلا نمسض نيجردملا

لبقملا توأا52 موي ةيطايتحإلا
دبع ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةيرسشبلا دراوملا ريدم دكأا
جمانرب ىلع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ سسمأا سسا˘يرد د˘ي˘م˘ح˘لا
ةيعاذإلا ةا˘ن˘ق˘لا ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘ع ثب˘ي يذ˘لا «حا˘ب˘سصلا ف˘ي˘سض»
ةيطايتحلا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘ف عور˘سشلا ن˘ع ى˘لوألا

و7102 ناونعب ةمظنملا تاقباسسملل ةذتاسسألا فيظوتل

بيترتلا بسسح يرجت يتلا ،مئاوقلا هذه نأا ادكؤوم،8102
ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ىر˘ج ،ي˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسإلا
ةرازولا مامأا ناك هنأا سسايرد حسضوأاو .ةيمومعلا ةفيظولا

مئاوق لÓغتسسا يف رارمتسسلا اهنيب نم تارايخ ةدع

طسسوتملا ميلعت˘لا ةذ˘تا˘سسأل7102 ناونعب ةيطايت˘حلا

،يئادتبا ميلعتلا ةذ˘تا˘سسأل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب8102و ،يونا˘ث˘لاو
نامسضو ذيملتلا ةحسص لجأا نم رارقلا  نأا ىلإا اريسشم
بسصانملا عيمج ةيطغت لÓخ نم حجان يسسارد مسسوم

207 وحن مÓتسسا نم د˘كأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ ةر˘غا˘سشلا
نأا فاسضأا امك.ديدجلا يسسردملا لوخدلا عم ةسسسسؤوم
لسسرأا روسشنم بجومب اهيف رسشوب دق ءاعدتسسلا ةيلمع

يراجلا ةيليوج رهسش نم02ـلا يف ةيبرتلا ءاردم عيمجل
ىلع يقاقحتسسلا بيترتلا بسسح ءاعدتسسلا ةيلمع ءدبل

62 و52 نوسضغ يف ةذتاسسألا ءلؤوه بيسصنت متي نأا
يو˘بر˘ت˘لاو يرادإلا را˘طإلا ةدو˘ع د˘عو˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا توأا
ردسصملا سسفن بسسح ايلاح ةيبرتلا عاطق يسصحيو.لمعلل

يئادتبلا) ة˘ثÓ˘ث˘لا بتر˘لا ي˘ف ذا˘ت˘سسأا ف˘لأا711 يلاو˘ح
يف نوجردملا سسفانتي نأا ىلع (يوناثلاو طسسوتملاو
رغاسش بسصنم فلآا ةينامث  وحن ىلع ةيطايتحلا مئاوقلا

كÓسسأاب سصاخ رارقلا اذه نأا ىلإا ثدحتملا تفلو.ايلاح
دجي نأا وه انمهي ام نأل ةثÓثلا راوطألا يفو ميلعتلا

يوبرتلا مقاطلا ر˘بو˘ت˘كأا4 يف لوخدلا لÓخ ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا
.اقحل كÓسسألا ةيقبب لفكتلا متي نأا ىلع ،هب لفكتيل
رهاظم نم ةدحاو مئاوقلا هذه لÓغتسسا ثدحتملا ربتعاو
ىعسسن يذلا ديدجلا يسسردملا لوخدلل ديجلا ريسضحتلا

ةيداملا تايناكمإلا ةفاك ريفوت دعب احجان نوكي نأل
مهئانبأا ريسضحت ةمهم ءايلوألا ىلع ىقبيو ،ةيرسشبلاو
نم ذختملا يحسصلا لوكوتوربلا حجني نأا نيلمآا  ايسسفن

يف قباسس تقو يف هبيرجت مت يذلاو نيسصتخملا فرط
.لبقملا يسسردملا لوخدلا نيمأات
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ةرازولا اهترطشس يتلا ةيزارتح’ا ريبادتلاو ةيحشصلا طورششلا ذيفنت نم نكمتلل

ةيبرتلا عاطق يف ةديدج لغسش بسصانم حتف لجأا نم عفارت «تسسبانكلا»
ةيبرتلا عاطق يف ةيلام ةديدج بسصانم حتفب ةبيدوب دوعسسم ،ةيبرتلا كÓسسأل لقتسسملا ينطولا سسلجملاب مÓعإلاب فلكملا ينطولا نيمألا بلاط
ةعاذإÓل ىلوألا ةانقلل حيرسصت يفو.لبقملا يسسردملا لوخدلا لÓخ دجتسسملا «انوروك» سسوريف نم ةيئاقولا ريبادتلل مراسصلا قيبطتلا نامسض سضرغب
و.ةيبرتلا ةرازو اهترطسس يتلا ةيزارتحلا ريبادتلاو ةيحسصلا طورسشلا ذيفنت نم نكمتت ىتح ةديدج جاوفأا ثادحتسسا ةرورسض ىلإا ةبيدوب اعد ةيرئازجلا

ىلإا ءوجللا و سسيردتلا كÓسسأا يف ةديدج ةيلام بسصانم حتفب نوهرم «91 ديفوك» نم ةيئاقولا تاءارجإÓل مراسصلا قيبطتلا نإاف ثدحتملا تاذ بسسح
و .لبقملا يسسردملا لوخدلا حاجنإا يلاتلابو نهارلا تقولا يف ةحورطملا لكاسشملا نم ديدعلا لح يف مهاسسيسس يزارتحا ءارجإاك ةيطايتحلا مئاوقلا
تاسسسسؤوملا فلتخم يف مكحم يحسص ماظن طبسض مزلتسسي انوروك ةحئاج لظ يف لبقملا يسساردلا مسسوملا حاجن نأاب ةبيدوب دكأا ،قايسسلا تاذ يف
±.S°∏«º.ينطولا بارتلا ءاحنأا ةفاك ىوتسسم ىلع ةيوبرتلا هبسش لكايهلا و ةيوبرتلا
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«91-ديفوك» ةحئاجل ةيبلسسلأ راثآلأ مغر

لÓخ يراجتلا لجسسلا يف نيلجسسملا ددع عافترا
ةيراجلا ةنسسلا نم لوألا يسسادسسلا

ماعلأ نم ةرتفلأ ضسفنب ةنراقم اسسوسسحم اعافترأ ةيراجلأ ةنسسلأ نم لوألأ يسسأدسسلأ لÓخ يراجتلأ لجسسلأ يف ددجلأ نيلجسسملأ ددع فرع
 .«91-ديفوك» ةحئاجل ةيبلسسلأ راثآلأ مغر كلذو يسضاملأ

¯ S°∏«º.±

ةرازو˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح كلذو
دقف ردسصملا تاذ بسسحو .ةراجتلا
لجسسلا يف ددجلا نيديقملا ددع غلب
ةنسس نم لوأ’ا يسسادسسلل يراجتلا

ةدايزب يا ديقم342.07 ـب0202

سسفنب ةنراق˘م د˘يد˘ج د˘ي˘ق˘م4911

9102 , ةيسضاملا ةنسسلا نم ةرتفلا

ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي˘ق˘˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا رد˘˘ق ثي˘˘ح

ةرازو تح˘سضوأاو .د˘ي˘ق˘م940.96

فورظلا نم مغرلا ىلعو هنأا ةراجتلا

ةحئاجل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا را˘ثآ’او ة˘ي˘ح˘سصلا

يتلا ةسصاخلا فور˘ظ˘لاو «ا˘نورو˘ك»

يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي

ىلع رثؤوي مل اذه نأا ’إا ،يعانسصلاو

ي˘ف يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا ي˘ف د˘ي˘ق˘ت˘˘لا

.ةيراجلا ةنسسلا نم لوأ’ا يسسادسسلا

ةيراجلا ةنسسلا ةيادب ذنم هنأا ركذي

يف ددج˘لا ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا دد˘ع تفر˘ع

سصخسش يتف˘سصب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا

داز ثيح, اعافترا يونعم و يعيبط

ر˘ه˘سش لÓ˘خ Ó˘ج˘سسم724.11 ـب
تغلب عافترا ةبسسنب ,طرافلا سسرام

9102 سسرامب ةنراقم ةئاملاب3.5

.Óجسسم758.01 ددعلا غلب ثيح
يف ني˘ل˘ج˘سسم˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب د˘ق نا˘كو
سسرا˘م ر˘ه˘˘سشل يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا

ي˘ع˘ي˘ب˘ط سصخ˘سش ة˘˘ف˘˘سصب9102

922.01 ل˘با˘ق˘م Ó˘ج˘˘سسم604.9

ةبسسنب يأا0202 سسرام يف Óجسسم

سصخي اميف امأا .ةئاملاب7.8 عافترا
,يونعم سصخسش ةفسصب نيلجسسملا

Óجسسم154.1 مهددع غلب دق ناكف

لباقم9102 سسرا˘م ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف

0202 سسرام يف Óجسسم891.1

4.71 هرد˘˘˘˘˘ق سضا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ب يا

، طرافلا يفناج رهسش يفو.ةئاملاب
ي˘ف دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘˘لا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب
سصخ˘سش ة˘ف˘سصب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا

سسفنب ة˘نرا˘ق˘م093.51 يع˘ي˘ب˘ط

غلب ثي˘ح9102 ة˘ن˘سس ن˘م ر˘ه˘سشلا

ردقت ةدايزب يا954.11 كاذنآا ددعلا

.طقف ةئاملاب3.43 ـب

¯ S°∏«º.±

ةبقارملاب ةفلكملا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تما˘ق
ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع عدر˘˘˘لاو

لحم002 نم رثكأا قلغب رئازجلا
ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ي˘ف يرا˘ج˘ت
تاءار˘جإ’ا مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ة˘يرارد˘ل˘˘ل
ءابو يسشفت نم دحلل ةيزارتح’ا
ة˘˘ي’و نا˘˘ي˘˘ب بسسحو.«ا˘˘نورو˘˘ك»

ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع رئازجلا

يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع

طاسشن قيلعت مت دقف ،«كوبسسياف»

ةعطاقملاب لح˘م002 نم د˘يزأا

ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يرارد˘ل˘ل ة˘يرادإ’ا

فرط نم ةيحسصلا ريبادتلا مارتحا

تماق امك.تÓحم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

عدر˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ل˘˘ب˘˘ق

رازا˘ب» تÓ˘ح˘م طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ب
يدوليم» يدلبلا قوسسلاو «ةزمح
ةفاسضإ’اب حارج سشابب ،«سسينيرب
سضع˘˘ب˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
.سشارحلاب يطعموب يف تÓحملا

نمأا حلاسصم تماق ىرخا ةهج نم
ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و
ةبقارمل ةلمحب ،ةراجتلا حلاسصم
فو˘قو˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا

ريبادتلا مارتحاو قيبطت ىدم ىلع

تمت ددسصلا اذه يفو .ةيحسصلا

يرا˘ج˘ت ل˘ح˘˘م454 ةبقارم

.ةزابيت ةي’و تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

نع ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘ف˘سسأاو

افلاخم Óحم07 ـل يروفلا قلغلا

سسوريف دسض ةيئاقولا تاءارجإÓل

.«91ديفوك» دجتسسملا «انوروك»

 ايفاعتم733 ىلإأ لسصت ءافسشلل ةلثامتملأ تلاحلأ

ةافو11 و ةباسصإا495

 ةعاسس42 لÓخ «انوروك» شسوريفب
،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا

،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا495 ليجسست نع سسما

هنع فسشك ام بسسحو.ةريخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ،ةافو11و

،راروف لامج انوروك سسوريف دسصرو ةعباتم ةنجل سسيئر

ةدكؤوم ةبا˘سصإا26842 ىلإا ع˘ف˘ترا تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع نإا˘ف

عفترا دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا .انوروك سسوريفب

42 لÓخ ةافو11 ليجسست دعب ،ةافو1111ىلإا يلامجإ’ا

ءافسشلل تلثامت يتلا ت’احلا ددع تغلبو .ةريخأ’ا ةعاسس

’ا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ة˘لا˘ح733 ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م

و.ةزكرملا ةيانعلاب اسضيرم15 دجاوتي اميف،38961ىلإا

ديع بارتقا عم تاباسص’ا داعا هيف تعفترا تقو يف

ةيامح تايعمجو ةحسصلا يف نوينهم حسصني ىحسضأ’ا

يتلا ةطيسسبلا تاءارجإÓل مراسصلا قيبطتلاب  كلهتسسملا

ةرازول ىوتفلا  ةنجلو ةيمومعلا تاطلسسلا اهيلإا تعد

لاقتنا نم عمتجملا ةيامحل فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا

رئاعسشلا˘ب ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ا˘م˘ي˘سس ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ىود˘ع

ةيعمجلا سسيئر ددسشو.كرابملا ىح˘سضأ’ا د˘ي˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ىلع تاحونج لامك روسسفوربلا ةعانملا ملعل ةيرئازجلا

ةيلئاعلا تارايزلا يدافتو يقاولا عانقلا ءادترا ةرورسض

91-ديفوك ىودع راسشتنا نم عمتجملا  ةيامحل كلذو

يمسس  ام ةجيتن ةيحسص ةمزأا سشيعي ملاعلا» نأا و ةسصاخ

«سسوريفلا يسشفت ببسسب هتحاتجا يتلا ةيناثلا ةجوملاب

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا بسسح ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا  رداو˘ب زر˘ب˘ت م˘ل يذ˘˘لا

ةعانملا ملع ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا تاذ ا˘عدو.ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘ئرو

تاءار˘جإÓ˘ل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ب˘يور˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

مايقلل ىوتفلا ةنجل اهيلا  تعد يتلا كلت اميسس ةيئاقولا

ةيئانثتسس’ا فورظلا هذه لÓخ ىحسضأ’ا ديع رئاعسشب

نأا اد˘كؤو˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ا˘هو˘ج ر˘كع  ي˘˘ت˘˘لا

ربجي ةيلاحلا  ةريتولا سسفنب سسوريفلا راسشتنا رارمتسسا

.هعم ملقأاتلا ىلع تاعمتجملا
S°∏«º.±

فيطسسب ةديدج ةلاح03 ليجسست

ةرئادل ةيراوجلا ةحسصلا ريدم
انوروك شسوريفب باسصي لازأا نيع

يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘سس

ةباسصإا سسمأا موي،فيطسس ةي’و بونج لازأا نيع ةنيدمب

نيع ةرئادل ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ريدم

دقو .انوروك سسوريفب «سشابلب ىفطسصم» ديسسلا لازأا

و ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل ه˘ئار˘جإا د˘ع˘ب ه˘ت˘با˘سصإا تد˘كأا˘ت

تامولعملا بسسح و،ريناكسسلا زاهج ةطسساوب فسشكلا

عاطق نع لوأ’ا لوؤوسسم˘لا ه˘نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا

ةبا˘سصإÓ˘ل سضر˘ع˘ت،ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج˘ب ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘سصلا

ريبادتلا عيمج ذاختإا ىلع ديدسشلا هسصرح مغر سسوريفلاب

ريدج ، ةسصاخلا ةمزÓلا ةيحسصلا طورسشلا و ةيئاقولا

ةحسصلا عاطقل ريثكلا مدق باسصملا ريدملا  نأا ركذلاب

راسشتنا ةيادب ذنم ةسصاخ، فيطسسل ةيبو˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل

ريدم كلذك بيسصأا ةلسص يذ قايسس يف و،ةقطنملاب ءابولا

ةرواجملا ناملو نيع ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم

ريدم فيلكت مت دق و،نيموي يلاوح ذنم انوروك سسوريفب

د˘ب˘ع نا˘هد» د˘ي˘سسلا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘سصلا

ددع فرع و،ةباينلاب ىفسشتسسملا نوؤوسش رييسستب «ميكحلا

عافترا سسما مويل انوروك سسوريفب ةديدجلا تاباسصإ’ا

03 ، فيطسس ةي’و تايفسشتسسم تلجسس ثيح فيفط

ةيرازولا ةنجللا سسمأا ءاسسم هنع تنلعا ام بسسح ةباسصا

ةيبطلا حلاسصملا تناك و، ءابولا ةعباتم و دسصرب ةفلكملا

يلامجا لسصو اميف ،ةباسصإا42 سسمأا لوأا موي تلجسس دق

ى˘لا ا˘ندÓ˘ب˘ب ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘با˘سص’ا دد˘ع

فيطسس ةي’و لازت ’ امك، ةدكؤوم ةبااسصا0722دودح

رئازجلا دعب ينطولا ىوتسسملا ىلع ةيناثلا ةبترملا لتحت

مت دق و اذه ،تاباسص’ا ددع يلامجا ثيح نم ةمسصاعلا

نم لكب تايفو ةدع ةيسضاملا ةعاسس42ـلا لÓخ ليجسست

عاطق ي˘فو،ة˘م˘ل˘ع˘لا و ف˘ي˘ط˘سس و لازا ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم

ليلاحتلل ربخم بحاسص يلديسص ةافو ليجسست  مت ةحسصلا

. ءابولا ببسسب فيطسس ةنيدمب ةيجولويبلا
GCjªø.Q

ءابولأ يسشفت نم ةياقولأ تأءأرجإاب تÓحملأ ضضعب لÓخإأ دعب ءاج رأرقلأ

ةمسصاعلا ىوتسسم ىلع تÓحملا نم ديدعلا طاسشن قيلعتو يروفلا قلغلا

انوروك ءابو ةهجأومل رئأزجلل اهتمدق يتلأ تأدعاسسملأ ىلع ايسسور موداقوب ركسش اميف

نيدلبلا طبرت يتلا ةيوقلا تاقÓعلاو نواعتلا زيزعت ىلع يسسور يرئازج قفاوت
¯ S°∏«º.±

،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو د˘˘كأا
نع ءاعبرأ’ا سسمأا موداقوب يربسص
رئازجلا نيب رواسشتو قيسسنت دوجو
اياسضقلا نم ديدعلا لوح ايسسورو
.ةقطن˘م˘لا ي˘ف تا˘مزأ’او ة˘ي˘لود˘لا

اهاقلأا ةملك يف موداقوب فاسضأاو
هريظن فرط ن˘م ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا لÓ˘خ
ر˘ئاز˘ج˘لا نإا و˘كسسو˘˘م˘˘ب ي˘˘سسور˘˘لا

قلعتت ةيقافتا ا˘م˘ه˘ط˘بر˘ت ا˘ي˘سسورو
تمربُأا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا ة˘كار˘سشلا˘ب

مدق ،ىرخأا ةهج نم1002. ةنسس

ر˘كسشلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا ر˘يزو

ةيبطلا تادعاسسملا ىل˘ع ا˘ي˘سسور˘ل

ةهجاوم˘ل ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا

دجت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘سشف˘ت

˘مودا˘قو˘˘ب أا˘˘ن˘˘ه ا˘˘م˘˘ك .«91ديفوك»

حا˘˘ج˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع فور˘˘˘ف’ هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن

سسيئرلا اه˘جردأا ي˘ت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا

رو˘ت˘سسد˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘تو˘ب ي˘سسور˘˘لا

نم.يراجلا ةي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ع˘ل˘ط˘م

ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو حر˘˘سص ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

نأا ،فور˘ف ’ ي˘غر˘ي˘˘سس ،ي˘˘سسور˘˘لا

تاقÓع امهطبرت ايسسورو رئازجلا

.ةيجيتارتسسا ةكار˘سشو ة˘ب˘ي˘ط ة˘يدو

يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا عا˘م˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خو

يربسص ،ةي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو˘ب ه˘ع˘م˘ج

ا˘ي˘سسور نأا فور˘ف’ د˘كأا ،مودا˘قو˘ب

عافدلا تاعاطق ر˘يو˘ط˘ت˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م

داسصتق’او رامثت˘سس’او م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو

ر˘˘˘˘يزو بسسحو .ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م

˘مو˘ق˘˘ي˘˘سس ،ي˘˘سسور˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

نهارلا عسضولا ةع˘با˘ت˘م˘ب نا˘فر˘ط˘لا

ل˘ب˘سسو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف

فا˘سضأاو .ا˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ا˘˘هز˘˘يز˘˘ع˘˘ت

تا˘حا˘ج˘ن˘لا نأا تظ˘˘ح’» فور˘˘ف’

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خ’ا

هذ˘ه سصر˘ف ا˘˘ن˘˘ل تر˘˘فو ،ا˘˘نورو˘˘ك

جرد˘ن˘ت و.«ة˘ي˘سصخ˘سشلا تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا

ير˘ب˘سص ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ةرا˘˘يز

را˘طإا ي˘ف و˘كسسو˘م ى˘˘لإا مودا˘˘قو˘˘ب

لبسس لو˘ح تا˘ث˘حا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘سصاو˘م

بقع ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت

يتلا ةريخأ’ا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘م˘لا˘كم˘لا

دبع ةيروهمجلا سسيئر نيب ترج

ي˘سسور˘لا هر˘ي˘ظ˘نو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

.«نيتوب ريميدÓف»

:دكؤوي يوايهم روسسيفوربلأ ..أدج ةرسشبم براجتلل ةيلوألأ جئاتنلأ نأ دكأأ

  «انوروك حاقل ىلع لوسصحلا تبلط رئازجلا»
¯ S°∏«º.±

ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وسضع فسشك
روسسي˘فور˘ب˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘سصرو
نيب نم رئازجلا نأا «يوايهم سضاير»
ءانت˘قا˘ب تب˘لا˘ط ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا لود˘لا
.هرفوت دع˘ب ءا˘بو˘ل˘ل دا˘سضم˘لا حا˘ق˘ل˘لا

ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف فا˘سضأاو
م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ن˘ح˘ن» ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا

ءابولا اذهل ديحولا لحلا نأا قبسسم
برا˘ج˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘فو حا˘ق˘ل˘لا و˘ه
نم لك يف ناسسنإ’ا ىلع ةيراجلا
ايسسورو  ةيبعسشلا نيسصلاو ايناطيرب
.«ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا و

جئات˘ن˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ر˘ب˘ت˘عاو
ةراسشب ي˘ه برا˘ج˘ت˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘لوأ’ا

نأا يف لمأا انلك» Óئاق فاسضأاو.ريخ
برقأا يف ايلمع راقعلا اذه نوكي
ءابو سسوبا˘ك ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل لا˘جآ’ا

ةفاسضإاو.«ملاعلا عزفأا يذلا انوروك
يتلا «دروفسسكوأا» ةعماج حاقل ىلا
نامأاو حجان هنأا ةيفحسص ريراقت تلاق

لقأ’ا ىلع تاحاقل01 دجوت لاعفو

حاقل ريوطتل ةبرجت041 نيب نم
ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا د˘˘˘سض لا˘˘˘ع˘˘˘ف
ل˘حار˘م˘لا ى˘لا تل˘سصو د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ىلع ةيريرسسلا براجتلا نم ةيئاهنلا

تاحاقل4 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو نا˘˘سسن’ا

ة˘مو˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر ر˘˘كذو .ة˘˘ي˘˘سسور
يف نيتسسوسشيم ليئا˘خ˘ي˘م ي˘سسور˘لا

نأا «ا˘مود˘˘لا» سسل˘˘ج˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
ثح˘ب˘لا تا˘سسسسؤو˘م ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
لمعت ،ةيسسورلا ةيملعلا تاسساردلاو
هذ˘ه ر˘يو˘ط˘تو م˘ي˘م˘سصت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
لمعتو .نهارلا تقولا يف تاحاقللا
ةعباتلا تاسسسسؤوملا لاجملا اذه يف
ةرازوو ،مو˘ل˘ع˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل
ةيامحل ةيلارديفلا ةئيهلاو ،ةحسصلا

ة˘˘ي˘˘ها˘˘فرو كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
،«روزدانبيرتوب سسور» ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لاو
ءارزو˘لا سسي˘ئر لا˘قو .ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا

كانه ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘سسور˘لا

62 نم رثكأاو ةيملع ةسسسسؤوم71

هفرعن ام اذهو ،تاحاقللا نم اعون

اقفو ،تا˘حا˘ق˘ل4 تتب˘ثأاو .مو˘ي˘لا
،اهتمÓسسو اهنمأا ،رودانبيرتوبسسورل
تارابتخ’ا تتاب ،اهنم نيحاقل يفو
،ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ،ة˘ير˘ير˘سسلا

يلاميغ ز˘كر˘م حا˘ق˘ل ن˘ع ثيد˘ح˘لاو
دروأاو .ةيسسورلا عافدلا ةرازو حاقلو
ريسضحت يرجي هنأا ،ثدحتملا تاذ
ثيدحلاو ،تارابتخ’ا ءدبل نيحاقل

ةيملعلا تاسساردلا دهعم حاقل نع
ثو˘ح˘ب˘لا د˘ه˘ع˘م حا˘ق˘˘لو رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف
.لاسصمأ’او

فيطسسب لأزأأ نيع

   ةقناخلا ششطعلا ةمزأا ىلع نكسسم881 يح ناكسس جاجتحا
ةدم ذنم اهنوسشيعي يتلا ةقناخلا سشطعلا ةمزأا ىلع،فيطسسةي’و بونجب لازأا نيع ةنيدم طسسوب عقي يذلا نكسسم881 يح ناكسس سسمأا موي جتحا

نم بورسشلا ءاملا جيراهسصءارسشل مهعفد يذلا رمأ’ا وهو ،مايأا01 ةدم لÓخ نيترم وأا ةرم ىوسس مهتايفنح روزت’ ةكبسشلا هايم نأا ثيح، ةينمز
مل ءافوج دوعو ميدقتب ةرم لك يفتكت تناك يتلا هايملل ةيرئازجلاب نمأ’احلاسصم ىدل نوبسضاغلا ناكسسلا ىكتسشا دق و، ةسضهاب نامثاب سصاوخلا

∫.≈°Y«ù . لاجآ’ا برقأايف ءاملا ريفوت ةرورسضب ةينعملا تاهجلا نم نكسسم881 يح ناكسس بلاط و، عقاولا سضرايلع ققحتت
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ناتر˘ئا˘ط صسمأا حا˘ب˘شص تط˘ح

ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘˘ل نا˘˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت
طاطيب حبار راطم˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

005 ا˘م˘ه˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لود˘˘لا
ةيرئازجلا ةي˘لا˘ج˘لا ن˘م صصخ˘شش
ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع او˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
يتلا رداشصملا بشسحو اشسنرفب
ةعاشس رخآا ةديرجل ربخلا تدروأا
ن˘ي˘تر˘ئا˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘م’ا نإا˘˘ف
نويلو ليل يتنيدم نم نيتمداق
ةيل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ي˘شسنر˘ف˘لا
صسي˘ئر ا˘ه˘ن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ءÓ˘˘جإ’ا
دقو عوبشس’ا ةيادب ةيروهمجلا
تاءار˘˘ج’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت
وحن نيدفاولا لابقتشساب ةشصاخلا

يف ناك نيأا طاطيب حبار راطم
ةيندملا تاطل˘شسلا م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسا

ةيامح˘لاو ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم ة˘ق˘فر
متي نأا لبق يبط مقاطو ةيندملا
يحشصلا رجحلا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
م˘ت ة˘شصا˘خ تÓ˘فا˘ح ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب
ىوتشسم ىلع اقبشسم ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل قدا˘˘ن˘˘ف ة˘˘ع˘˘برأا

قد˘ن˘ف ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ل˘ي˘م˘ج˘لا م˘ير˘لاو كي˘ت˘شسجا˘˘م˘˘لا

هزتنملا قدن˘ف ار˘ي˘خأاو ازو˘م˘ي˘مو
م˘هز˘ي˘ه˘ج˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا يد˘˘يار˘˘شسب
لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘فا˘كب

اموي41 نوشضقي نيذلا نيدفاولا
اورداغي نأا لبق يحشصلا رجحلاب

م˘ه˘تا˘ي’و اذ˘كو م˘ه˘لزا˘ن˘˘م ى˘˘لإا
را˘ط˘م ر˘ب˘ع ن˘يد˘فاو˘˘لا نأا تي˘˘ح
تاي’و فلتخمب نوميقي ةبانع
نأا املع نطولل ةيقرششلا ةهجلا
اهنتم ىلع ناك ىلوأ’ا ةرئاطلا

يلع ناك ةيناثلاو صصخشش003

نيقلاع اونا˘ك ا˘ب˘كار582 اهنتم
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ءار˘ج ا˘شسنر˘ف˘ب
وأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح ىر˘˘˘˘حأ’ا˘˘˘˘ب
رداشصملا تاذ بشسحو يوجلا
نأا رظتني هنأا ربخلا تدروأا يتلا

صصخشش002 نم ديزأا ءÓجإا متي

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب ن˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع

ةر˘ئا˘ط ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا

راط˘م ر˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا

ربخلا ديكأات را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع

صسيئر ةقفر ةبانع يلاو نأا املع

ي˘ئ’و˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

فار˘ششإÓ˘ل صسمأا ءا˘شسم او˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع

دفولا ةقفر طاطيب حبار راطم

ىلإا ةراشش’ا ردجتو مهل قفارملا

دق نا˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر نأا

ة˘ياد˘ب ر˘شضخأ’ا ءو˘شضلا ى˘˘ط˘˘عأا

ءÓجإا ةيلمع ةرششابمل عوبشس’ا

ملاعلا لود فلتخ˘م˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا

تÓ˘حر ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

تار˘˘ئا˘˘ط ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خ

يتلا ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

نيقلاعلا لقن ةمهم اهل تلكوأا

تÓحر ةدع ربع نطولا صضرأ’

ةيلمعلا ةينازيم تشصشصخ اميف

ع˘ي˘م˘ج ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘ل˘˘ع

ةمشصاعلا تاراطم ربع نيدفاولا

ةلقروو ةبانع ةنيطنشسق نارهو

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا

تاءاشضفلا وأا قدانفلا ىوتشسم

ابشسحت ةيلمعلل صصشصخت يتلا

صسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصا يأا دو˘˘جو˘˘ل

 .دجتشسملا انوروك

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4406ددعلا0202 ةيليوج32 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

 ةنيدملأ طسسوب قدانف ةعبرأاب يحسصلأ رجحلأ ىلإأ مهليوحت مت نودفأولأ

«نويل» و «ليل» ـب نيقلاع اوناك سصخشش005 نم ديزأا ءÓجإا
 ةبانع راطم ربع نيتيشسنرفلا
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ءا˘˘ع˘˘برأ’ا صسمأا تق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ة˘˘شسناو˘˘ت˘˘لا ءÓ˘˘جإا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘˘لا

فرا˘ط˘لا˘ب لو˘ب˘ط˘لا مأا ر˘ب˘ع˘˘م
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘م فار˘˘˘ششإا˘˘˘˘ب
و ةبانعب ةيشسنوتلا ةيلشصنقلا
و ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا تل˘˘˘˘م˘˘˘˘شش
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
فلتخم نم نيمداقلا و صسنوت
تناكو .ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا
ةيشسنوتلا ةيروهمجلا ةرافشس
ةفاكل اهل غÓب يف رئازجلاب
و ن˘ي˘ي˘شسنو˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تدكأا نيينعملا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةجمربملا ءÓ˘جإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا

˘مأا يدود˘ح˘لا ر˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع

لوخدلا ةي˘ل˘م˘ع نأا ، لو˘ب˘ط˘لا
ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
ى˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘شصت˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘شس

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا و ن˘ي˘ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا
و ني˘ي˘شسنو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘جوز˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘عر˘شش ة˘ف˘شصب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘˘م˘˘لا

يقدن˘ف˘لا ز˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا

(REHCUOV)، لزنلا دحأاب

را˘طإا ي˘ف صضر˘غ˘ل˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م˘˘لا

يرا˘ب˘جإ’ا ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ن˘ي˘قو˘فر˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا د˘˘حأاو

و ةنشس21 نشس نود مهلافطأاب

يحشصلا رجحلاب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م˘لا

م˘ه˘ت˘ما˘˘قإا تار˘˘ق˘˘م˘˘ب ي˘˘تاذ˘˘لا

نييشسنوتلا نينطاوملا تعدو

ر˘فو˘ت˘ي ’ ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا و

ن˘˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘ششلا د˘˘˘˘حأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ىلإا لوحتلا مدع نيروكذملا

.لوبطلا مأا يدودحلا ربعملا

نطولأ تايلو فلتخم نم أومدق

لوبطلا مأا ربعم مامأا رئازجلا يف نيقلاعلا ةشسناوتلا نم ريباوط

¯HƒS°©ÉOI.± 

052 ن˘م د˘˘يزأا صسمأا ع˘˘شضخ

ةماعلا ةيريدملاب افظومو Óماع

ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل

ليلاحتل ةبانع ةي’ول يراقعلا

امدعب دجتشسملا انوروك صسوريف

ةقفر ماعلا ريدملا ةباشصإا تتبث

ثيح صسوريفلاب ةحلشصم صسيئر

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت

يتلا رداشصملا بشسحو .يحشصلا

ةعاشس رخآا ةديرجل ربخلا تدروأا

ناو˘يد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نإا˘˘ف
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
لÓخ نايلغ ةلاح تدهشش ةبانعب
بر˘شست بب˘˘شسب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا

نع ةدكؤوم نكت مل تامولعم
صضع˘بو ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإا
ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ع˘فد ا˘˘م˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
بيغتلا ىلإا لامعلا نم ديدعلاب

ةيق˘ب˘لا مز˘ت˘لا ا˘م˘ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
لوجتلا نع اوعنتماو مهبتاكم
توبث نيح ىلإا ةيريدملا لخاد

صسي˘ئرو ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإا
ةيقب روهظ راظتنا يف ةحلشصم
لامعلا اهل عشضخ يتلا ليلاحتلا
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا نا˘كو صسمأا را˘ه˘ن
ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل
لÓ˘˘خ فر˘˘˘ششا د˘˘˘ق يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ير˘ي˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأ’ا

نم نيديفتشسملا ليحرت ةيلمع
يتيدلبب ةيعام˘ت˘ج’ا تا˘ن˘كشسلا
يح وحن رامع يديشسو راجحلا

نم ديدعلا ةقفر رامع قوزرم
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘طإا

نأا ل˘ب˘ق لا˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ب ةباشصإ’ا تامÓع هيلع رهظت

وأا راطإا لوأا دعيو91 ديفوك
باشصي ةبانع ةي’وب ماع ريدم
تاذ بشسحو صسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ةر˘ق˘ت˘شسم ه˘ت˘لا˘ح نإا˘ف ردا˘شصم˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘˘فر
ل˘كششب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل نا˘˘ع˘˘شضخ˘˘يو
م˘لو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ع
ا˘م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت ا˘م˘ه˘ت˘لا˘ح بل˘ط˘ت˘ت
هده ةباتك ةياغ ىلإا ىفششتشسملل
 .رطشسأ’ا

صسوريفلاب ةحلسصم صسيئرو ماعلأ ريدملأ ةباسصإأ توبث دعب

انوروك ليلاحتل ةبانع «ييجيبوأا» ـب Óماع052 نم ديزأا عاشضخإا

.ابيرق ةبانع وحن ةيدوعسسلأ نم صصخسش002 ءÓجإل ةرئاط صصيسصخت^

تانّيعلأ لاسسرإأ يدافتو ليلاحتلأ عيرسست لجأأ نم

 ةنيطنسسق ىلإأ

نيربخم حتف نع نلعي لجيج يلاو

 انوروك سسوريفب نيباشصملا نع فششكلل
يذلا ءاقللا لÓخ لاكلك رداقلا دبع لجيج ةي’و يلاو فششك

تاءارجإ’ا نع ثيدحلل صصشصخ يذلاو يبطلا مقاطلا دارفأاب هعمج

صسوريف ةهجاو˘م ي˘ف صضي˘بأ’ا صشي˘ج˘لا دار˘فأا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

نيربخم حتف نع ء’ؤوهل ةبشسنلاب لشضفأا لمع راطإا نيمأاتو انوروك

نم ام وهو انوروك صسوريفب ةشصاخلا ليلاحتلا ءارجإ’ نييئ’و

فزو. نيباشصملا نع فششكلا ةيلمع عيرشست يف مهاشسي هنأا هنأاشش

نيلماعلا كئلوأا اديدحتو يبطلا كلشسلا دارفأ’ اراشس اربخ يلاولا

ءارجإ’ نييئ’و نيربخم حتف ىلع دكأا نيح انوروك ماشسقأا يف

يتلا تاينقتلا رخآاب نÓمعيشس ناذ˘ل˘لا نار˘ب˘خ˘م˘لا ا˘م˘هو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

مهاشسي نأا هنأاشش نم ام زيجو تقو يف جئاتنلا راهظإا ىلع دعاشست

نولماحلا اهدبا˘كي ي˘ت˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا را˘ظ˘ت˘ن’ا ما˘يأ’ د˘ح ع˘شضو ي˘ف

ريخأ’ا اذهل مهلمح يف هابتشش’ا متي نيذلا كئلوأا اذكو صسوريفلل

جئاتن نم دكأاتلا لبق عوبشسأا نم رثكأ’ انايحأا ء’ؤوه رظتني ثيح

ثوكملا لعفب مهنم عطتقت يتلا تا˘ن˘ي˘ع˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

نع بترتي ام لكب ةنيطنشسقب روتشساب دهعمب تانيعلا هذهل ليوطلا

صسيوريفلا راششتناب قلعتي اميف اشصوشصخ راطخأاو لكاششم نم كلذ

صسوريفلل مهلمح يف هبتششملا بلغأا نأاو اشصوشصخ ىودعلا ةايزو

اهقرغتشست يتلا ةرتفلا ةليط مهئايحأاو مهتÓئاع طشسو ءاقلط نوقبي

ىودعلل ريبك راششتنا يف ببشستي ام ليلاحتلا جئاتن روهظ ةيلمع

ةثÓثلا ةي’ولا تايفششتشسمب لزعلا زكارم ءÓتما لظ يف اشصوشصخ

يف نوري نيذلا نوشضرمملاو ءابطأ’ا هنم رذح نأاو قبشس ام وهو

مكحتلا يف مهدعاشست دق لمأا ةقراب ةباثمب نيروكذملا نيربخملا

لكششب ةرطيشسلاو ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘ششت˘نا ي˘ف

رثكأا تشصحأا يتلا صشينروكلا ةمشصاعب ةيئابولا ةلاحلا ىلع لشضفأا

.يشضاملا ءاثÓثلا دودح ىلإا ةباشصإا082 نم
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 ةباقرلأ نأوعأأ اهب ماق لخدت ةيلمع0083

مارتحإا مدع ببشسب لجيجب ايراجت Óحم42 قلغ

 انوروك سسوريف نم ةياقولا تاءارجإل اهباحشصأا
قلغ ىلع لجيجب ةراجتلا ةيريدمل نيعباتلا ةباقرلا رشصانع مدقأا

اهباحشصأا ةفلاخم ببشسب كلذو ايراجت Óحم42 نع لقي ’ام

تاميلعتلاب ء’ؤوه ديقت مدعو انوروك صسوريف نم ةياقولا دعاوقل

لتاقلا صسوريفلا اذه راششتنا نم دحلل ةي’ولا راجتل تهجو يتلا

رشصانع مايق نع لجيجب ةراجتلا ةيريدم مشساب ثدحتملا دكأاو.

تلمشش لخدت0083 نع لقي’ امب ةريخأ’ا هذهل نيعباتلا ةبقارملا

فرعت يتلا كلت اميشس ةي’ولاب عيبلا تاءاشضفو ةيراجتلا تÓحملا

ىرج هنأاب ثدحتملا دكأاو ، نئابزلاو راوزلا لبق نم اريبك ’ابقإا

لÓخ نم ايراجت Óحم42 نع لقي’ام قلغ تايلمعلا هذه لÓخ

لجأا نم اهباحشصأا قح يف رشضاحم ريرحتو ةريخأ’ا هذه عيمششت

مهديقت مدع ةيفلخ ىلع كلذو ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع مهتلاحإا

تاميلعتلل مهمارتحا مدعو اهيلع صصوشصنملا ةياقولا تاءارجإاب

ميظنت ةرورشض صصوشصخب صشينروكلا ةمشصاع راجتل تهجو يتلا

ىلع نئابزلا رابجإاو ء’ؤوه تÓحم ىلإا جورخلاو لوخدلا ةكرح

نيب ةفاشسملا مارتحاو ةفاظنلا مازتلا نع كيهان تامامكلا ءادترا

ةراجتلا ةيريدم تنلعأا لشصتم قايشس يفو ىرخأا ةهج نم .نئابزلا

ىوتشسم ىلع ةفئاشصلا هذهل تاشضيفختلا مشسوم ءاغلإا نع لجيجب

هذه يف كراششت نأا صضورفملا نم ناك يتلا ةي’ولا تÓحم عيمج

رششع عشساتلا يف قلطنت نأا صضرتفملا نم ناك يتلاو ةرهاظتلا

، لبقملا توأا ره˘شش ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘شستو يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ةريبكلا تاعمجتلا عنمب رارقلا اذه لجيجل ةراجتلا ةيريدم ترربو

«دلوشصلا» ةرهاظت نأاو اشصوشصخ ةيراجتلا تÓحملا لخادب نئابزلل

نيب براقت نع كلذ نم بترتي دق امب رثك نئابز بلجت ام ةداع

.انوروك ىودع راششتنا ت’امتحا ةفعاشضم مث نمو صصاخششأ’ا
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ناكشس نم تارششع˘لا ع˘م˘ج˘تو

اهتمدقم يفو ةرو˘كذ˘م˘لا ىر˘ق˘لا
رقملا مامأا ةنبل نيعو عشصرملا
ثي˘ح ن˘˘قار˘˘يا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يرادإ’ا
اذه قلغ ىلع ةيادبلا يف اومدقأا
ل˘˘شسÓ˘˘شسلا ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

ن˘م اود˘ّع˘شصي نأا ل˘ب˘ق لÓ˘˘غأ’او
ل˘كششب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا م˘ه˘ت˘˘كر˘˘ح
عيم˘ج ق˘ل˘غ لÓ˘خ ن˘م ي˘ج˘يرد˘ت
˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘خاد˘˘˘م
ىلع مهتابكرم نكرب نوجتحملا

ن˘ي˘ع˘˘نا˘˘م ل˘˘خاد˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لو˘˘ط
ةمشصا˘ع ى˘لإا جور˘خ˘لاو لو˘خد˘لا
ةلوزعم هبشش تدب يتلا ةيدلبلا

˘مو˘ي ي˘ف ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘˘لا ن˘˘ع
ةرار˘ح˘˘لا ة˘˘جرد ه˘˘ي˘˘ف تزوا˘˘ج˘˘ت

بلاطو. رفشصلا قوف ةجرد04لا
ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشس ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
يفو ةيشصولا تاهجلا نم نقاريا

حنمل لخدت˘لا ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأا

عيراششملا ديشسجت يف عارشسإ’او
ملو تاونشس ذنم اهب اودعو يتلا
لاجم يف اشصوشصخ دعب رونلا رت
ةدع تلاز’ ثيح ةيتحتلا ةينبلا

ا˘ه˘ط˘بر˘ت تا˘˘قر˘˘ط نود ر˘˘ششاد˘˘م
هذه تلاز’ امك شضعبلا اهشضعبب
ة˘مزأا ع˘قو ى˘ل˘ع ششي˘ع˘ت ةر˘ي˘خأ’ا

ثيدحلا نود اذهو ةقناخ ششطع
ىرخأ’ا ةايحلا تابلطتم ةيقب نع
قفارمو جÓعلا قفارم ليبق نم
ن˘˘م كلذ ى˘˘˘لإا ا˘˘˘مو ه˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘لا
تلوحت يت˘لا ىر˘خأ’ا تآا˘ششن˘م˘لا

ل˘ج˘شس ى˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا بشسح
نو˘لوؤو˘شسم˘لا ه˘ب ر˘جا˘ت˘ي يرا˘ج˘˘ت
ديعاوملا تبرتقا املك نويلحملا
نقاريا ةيدلب نأا ركذي. ةيباختن’ا
رقفأا نم دع˘ت ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘شسيو˘شس
ر˘ث˘كأا ىد˘حإاو ة˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اريبك اددع مشضت يتلا تايدلبلا

ةيدلب اهت˘ف˘شصب ل˘ظ˘لا طا˘ق˘ن ن˘م

يذلا رمأ’ا ةيدودح اذكو ةيلبج

شسؤو˘ب˘لا ة˘لا˘ح ةدا˘˘يز ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس

ناكشس ةشصا˘خو ا˘ه˘نا˘كشس ط˘شسو

او˘لاز’ ن˘يذ˘لا ةد˘ي˘ع˘ب˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لا

ىنعم متأاب ةيئادب ةايح نوششيعي

.ةملكلا

وزو يزيت

مدعب ةقّلعتم ةفلاخم81 ريرحت

 ةيحضصلا ةياقولا تاءارجإا مارتحا
ةميرجلا ةبراحم ىلا فدهت يتلا ةينمأ’ا ةيجيتارتشسÓل ةلشصاوم

تماق ، هتاكلتمم و نطاوملا ةمÓشس ةيامح عم اهعاونأا ىتششب

يزيت نمأ’ ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا ةحلشصم

شصاشصتخ’ا عاطق ربع ةهوبششملا نكامأÓل ةمهادم ةيلمعب وزو

دق و وزو يزيت ةنيدم عراوشش و ءايحأا فلتخم تلمشش يتلا

شضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا ل˘ح˘م شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تر˘˘ف˘˘شسأا

هذ˘ه جرد˘ن˘تو .رو˘ظ˘ح˘م شضي˘بأا حÓ˘شس ه˘تزو˘ح˘ب ر˘خأا شصخ˘ششو

نيفرحنملاو ةيمارجإ’ا تاباشصعلا ةدراطم راطإا يف تايلمعلا

قايشس يف و .نينطاوملا و ناكشسلا طشسو بعرلا اوعرز نيذلا

عم ةبكرم61 ةبقارمو فيقوت نم حلاشصملا تاذ تنكمت رخا

ةيران تاجارد ةثÓث فيقوت عم ةيرورم تافلاخم تشس ريرحت

اذك و نيمأاتلا ةداهشش مادعنا عم ةشصخر نودب قايشسلا ةحنج نع

ةيحشصلا ةياقولا تاءارجإا مارتحا مدعب ةقلعتم ةفلاخم81ريرحت

 .تامامكلا ءادترا مدع و
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فيطشسب ةششماهدلا ةيدلبب

 ششيمهتلا و ةلزعلا يناعت ةيلاعوب ةيرق
ةهجلاب ةششماهدلا ةيدلبب ةعقاولا ةيلاعوب ةيرق ناكشس هجاوي

ءارتها ببشسب ةريبك ةلزع ،فيطشس ةي’ول ةيقرششلا ةيلامششلا

لشصف لÓخ ةشصاخ يجراخلا م˘لا˘ع˘لا˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ىلا يبارتلا قيرطلا اذه لوحتي نيأا راطمأ’ا لوزن و ءاتششلا

ناكشس ىلع بعشصي ةيئاملا تاعقنتشسملا و كربلا نم ةعومجم

نم ناكشسلا ء’ؤو˘ه ي˘كت˘ششي ا˘م˘ك ، ه˘لÓ˘خ ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا

مغرلاب رايهنÓل تشضرعت يتلا يحشصلا فرشصلا ةكبشش ةيعشضو

عورششمو ةيشضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ تز˘ج˘نا ا˘ه˘نأا ن˘م

يذلا رمأ’ا وهو ،تقولا نم ريثكلا هيلع شضمي مل اهزاجنا

كلذ ىدأاو تاونقلا هذه نم ةرذقلا هايملا برشست يف ببشست

يف نحنو ةشصاخ ةراشضلا تارششحلا و ةهيركلا حئاورلا راششتنإ’

نييعت متيشس هنأاب دكأا نييلحملا نيلوؤوشسملا دحا ،رحلا لشصف

لفكتلا متيشس و يحشصلا فرشصلا ةكبشش ةنياعمل ةشصتخم ةنجل

.نينطاوملا لاغششناب
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فيطشس

ءابرهكلاب انكضسم49 ديوزتل رايلم8.1

 يلحوم ينب ةيدلبب ةيفيرلا
ةيبرغلا ةيلامششلا ةهجلاب ةعقاولا يلحوم ينب ةيدلب تدافتشسا

هردق يلام فÓغ نم، ةياجب ةي’و عم دودحلاب فيطشس ةي’ول

،ةيفيرلا ءابرهكلاب انكشسم49 نم ديزأا طبرل ميتنشس رايلم8.1

ةيادب ةيدلبلا هذه ىلا هترايز لÓخ فيطشس ةي’و يلاو دعو دقو

فرط نم ةمدقملا تاحارتق’ا عيمج ةشساردب ،يراجلا عوبشسأ’ا

معطملا زاجنإاب فلكملا لواقملا نم بلط و، تايعمجلا يلثمم

لاغششأ’ا مامتإا ةرورشضب «نايزم يطاقب» ةبجو001 يشسردملا

ةيئادتب’ا ريدم لوؤوشسملا تاذ دعو امك، يشسردملا لوخدلا لبق

ليجشست مت اذه بناج ىلإا و ،عمجملل ةعشسوت ماشسقأا ليجشستب

نويلم056 ب ردقي غلبمب ةيدلبلا زكرمل ديدج يراوج بعلم

.ميتنشس
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فيطشس

يمورلا كيدلا موحل نم ةيمك زجح

دضسافلا جاجدلا ءاضشحأاو
بونج لازأا نيع ةيدلبب ينطولا كردلا حلاشصم شسمأا تزجح

ءانب ، ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمك  ،فيطشس ةي’و

شصخشش دوجوب ديفت حلاشصملا تاذ ىلإا تدرو تامولعم ىلع

مت ثيح ،يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشصلا ريغ موحللا هذه لقني

نم ريطانق7 و يمورلا كيدلا موحل نم اراطنق51 طبشض

تاءارجإ’ا عي˘م˘ج ا˘ه˘ب˘حا˘شص ع˘م تذ˘خ˘تا د˘ق و ،جا˘جد˘لا ءا˘ششحأا

.ةمزÓلا ةينوناقلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

4406ددعلا0202 ةيليوج32 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

اجاجتحا كلذو يرادإ’ا اهرقم اذكو ةيدلبلا لخادم قلغ ىلع لجيج ةي’وب يشسيوشس نقاريإا ةيدلبل ةعبات يتاششم ةدع ناكشس مدقأا
. ةيمنتلا نم اهقح ةريخأ’ا هذه حنم يف نيلوؤوشسملا ؤوكلتو قطانملا هذهب ةيمنتلا راطق فقوت ىلع

 اهنوششيعي يتلا نامرحلاو فلختلا ةلاح ىلع اجاجتحإا

 لجيجب نقاريإا ةيدلب لخادم نوقلغي يتاضشم ةدع ناكضس
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ة˘ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت

معدب و ةملاقب ةيندملا ةيامحلل

ةملاق ةي’ول لقنتملا لترلا نم

ناكملاب تاباغلا قئارح ةحفاكمل

نيشسح يتاوحلا ةعرزم ىمشسملا

و ةد˘ي˘شصح ق˘ير˘ح دا˘˘م˘˘خإا ل˘˘جأ’

فÓتإا فلخ ثيح ، ةفاج باششعأا

م005، ةديشصح كه20 ،يلاوح

نم ةمزح083 و ، ةفاج باششعأا
ع˘م˘ج˘م ة˘يا˘م˘ح م˘ت ا˘م˘ي˘ف ن˘ب˘˘ت˘˘لا
ةرمثملا راجششأÓل ناتشسب ،ينكشس
ترخشس ثيح ،يحايشس قدنف و

04و ءافطإا تانحاشش70 ةيلمعلل
مدقتملا زكرملا لخدت امك ،انوع
ةدحولا نم معدب ةينياشسحأا نيع
ل˘خد˘م˘ب غا˘بد ما˘م˘˘ح ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا

يراو˘ه ة˘يد˘ل˘ب ن˘يد˘مو˘ب يراو˘˘ه
را˘ج˘ششأا ق˘ير˘˘ح ل˘˘جأ’ ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب
يلاوح فÓتإا فلخ ثيح ،ةرمثم

03 و ة˘˘فا˘˘ج با˘˘˘ششعأا كه20

ربونشص ةرجشش02 ،نوتيز ةرجشش
و نوتيز ةرشصعم ةيامح مت و ،
راجششأÓل ناتشسب و ينكشس عمجم
تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا

اشس61 ةعاشسلا ىلع لئابنلا مامح

يداو ةيدلب ةنوتيز نيع د53و

لجأ’ لئابنلا مامح ةرئاد ،محششلا

ثي˘ح ،ةد˘ي˘شصحو ششار˘حا ق˘˘ير˘˘ح

كه5.1 ي˘لاو˘ح فÓ˘˘تإا ف˘˘ل˘˘خ

20و لا˘˘˘غدأا كه40و ةدي˘شصح

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح م˘˘ت د˘˘˘قو ، ششار˘˘˘حأا كه

.ةيباغ ةقطنمو ةينكشس ةقطنم

ةملاق

 قئارحلا ببضسب ةيعارزلا ليضصاحملا نم تاراتكهلا تارضشع فÓتإا
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ةكرحلا شسما لوا راهن تلخد
ا˘˘هر˘˘ششا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
ةشسشسؤوم˘لا لا˘م˘ع ن˘م تار˘ششع˘لا
ةينورتكلإ’ا تاعانشصلل ةينطولا
ةرئادب ةحيرف ةنيدمب ةدجاوتملا

اهرهشش وزو يزيت ةي’وب ةقزارغ
بشسح و . ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا

او˘ل˘شصاو لا˘م˘ع˘لا نإا˘ف ا˘نردا˘˘شصم

مهنم اديدنت حوت˘ف˘م˘لا م˘ه˘بار˘شضإا
اهششيعي يتلا ةيرزملا عاشضوأ’اب
مهنم ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘شصا˘خ لا˘م˘ع˘لا
ة˘˘ير˘˘ه˘˘ششلا م˘˘هرو˘˘جأا ة˘˘يو˘˘شست˘˘˘ب
اوررق و .نيرهشش ذنم ةفقوتملا
نع حوتفم بارشضإا يف لوخدلا
ة˘˘يو˘˘˘شست ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

نيشسحتب ةبلاطملا عم مهتيعشضو
ردشصم بشسح و . لمعلا فورظ
لا˘م˘˘ع˘˘لا نا˘˘ف قو˘˘ثو˘˘م ي˘˘ل˘˘ح˘˘م

ي˘ف او˘عر˘شش ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
نإاف ،لمعلا نع حوتفملا بارشضإا

د˘ع˘ب ءا˘ج عرا˘ششلا ى˘لإا م˘ه˘جور˘خ
يلوؤوشسم ةباجتشسا مدع نم مايأا
دعب ةشصاخ ةيعرششلا ،مهبلاطمل
ة˘ير˘ه˘ششلا م˘˘هرو˘˘جأا بشص ر˘˘خأا˘˘ت
.ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا ر˘ه˘˘ششل˘˘ل
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لا˘م˘ع نا˘ف ه˘ي˘ل˘˘عو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي
ل˘ح دا˘ج˘يإ’ ع˘ير˘شسلا ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ا˘م˘ك .ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه ة˘˘يو˘˘شست˘˘ل

ةشسشسؤوملا نإاف ةراششإ’ا هيلإا ردجت

ةينورتكلإ’ا تاعانشصلل ةينطولا

تاشسشسؤوملا مهأا و ربكأا نم ربتعت

و وزو يزي˘ت ة˘ي’و˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

،Óماع077 م˘شضت ا˘ي˘˘لا˘˘ح ي˘˘ه

اذ˘ه ت’و˘˘خد˘˘م ن˘˘م نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي

 .عنشصملا

وزو يزيت

يلاوتلا ىلع يناثلا رهضشلل ةيجاجتحإلا مهتكرح نولضصاوي «لانيإا» ةضسضسؤوم لامع
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جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘˘لاو ف˘˘˘˘˘ششك
كلا˘م ن˘ب رو˘ت˘كد˘لا ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
ة˘ير˘ق ى˘لإا ه˘ترا˘يز لÓ˘خ د˘م˘ح˘م
ىشصقأا ششعلا ةيدلبل ةعباتلا جفلا
يف هنأا ةي’ولل يبرغلا بونجلا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ج˘مار˘ب˘˘لا را˘˘طا

جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم

ةقطنم734 ءاشصحإا نع فششك

مت ةيل˘م˘ع008 ليج˘شستو ل˘ظ

ةيلمع071 ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘ه˘مÓ˘˘ت˘˘شساو

ليجشست مت يت˘لاو ج˘ف˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
اهنم ةماه ةيومنت عيراششم ةدع
عيشسوتو يشسرد˘م م˘ع˘ط˘م زا˘ج˘نإا
ةكبشش اذكو نييشسردم نيمشسق
ةكب˘شش ع˘ي˘شسو˘ت اذ˘كو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
يتلاو يعيبطلا زاغلاو ءابرهكلا
حتافلا ةب˘شسا˘ن˘م لÓ˘خ م˘ل˘ت˘شسي˘شس
ىرخأا ةماه عيراششم اذكو ربمفون

يتلاو وكيتام بعلم رارغ ىلع
ةيمنتلا راطإا يف ةماهلاب اهربتعا
ن˘ي˘شسح˘تو بير˘ق˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل ي˘˘ششي˘˘ع˘˘م˘˘لا را˘˘ط’ا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب

قير˘ط˘لا ن˘ع ثج˘ت ا˘م˘ك ة˘ي’و˘لا

نيب طبري يذلا54 مقر ينطولا
يذلاو ةليشسم˘لاو جر˘ب˘لا ي˘ت˘ي’و
ةقطنمب ةشصاخ تاجرعنم ةدع هب
ة˘كر˘ح فر˘ع˘ي ه˘نأا اذ˘كو زا˘ج˘م˘لا

لي˘ج˘شست ن˘ع ف˘ششك ن˘يأا ةر˘ي˘ث˘ك
تاءارج’ا يف قÓطن’او ةيلمع
ةعشسوت لجأا نم ةينقتلاو ةيراد’ا

ءادو˘شسلا طا˘ف˘ن˘˘لا ل˘˘كششم ل˘˘حو
ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
قيرطلا نوك هب˘شسح ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا
امك ةيرورم ةفاثك وذ روكذملا
با˘شضه˘لا˘ب بو˘ن˘ج˘لا ط˘بر˘ي ه˘˘نأا

بجوتشسي ةيلعو برغلاو ايلعلا

تا˘˘جر˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘˘لا

لÓخو اذه ةت˘ي˘م˘م˘لاو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

ةزا˘ع˘م ة˘ير˘ق˘ب ا˘شضيأا م˘ت ةرا˘يز˘˘لا

ة˘شسرد˘م راو˘ج˘ب ما˘شسقا ة˘ن˘يا˘ع˘˘م

طغشضلا فيفختل فيرششلا يحاي

ي˘ت˘ط˘شسو˘ت˘م ن˘˘ع ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’او

72و ناتشسفغب يواشسي˘ع د˘م˘ح˘م

’وطم عمتشسا امك ششعلاب اديهشش

يتلا  نينطاوملا ت’اغششنا ىلإا

عيراششملا شضعب لوح تروحمت

.لغششلاو ةهجلاب ةيومنتلا

 لظ ةقطنم734 ءاشصحإا نع فششكي يلاولا /جيريرعوب جرب

زاجملا ةقطنمب54 مقر ينطولا قيرطلا تاجرعنم ىلع ءاضضقلل ةيلمع008
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بنعلا داوب » ةمودرملا» زاجنإا تاودأاو ةئلتمم سسايكأا زجح

ىحضضألا ديع ةيضشع محفلا ايفام ةهجاوم يف تاباغلا ناوعأا
ىلإا اهليوحتو ،،ةينوناق ريغ ةقيرطب اهراجششأا ثاثتجاو ، ةباغلا بيرخت ىلإا أاجلت يتلا ، بششخلا بهن تاكبشش رطخ نم ( ةعلطم ) رداشصم ترذح

.كرابملا ىحشضألا ديع بارتقإا عم ةشصاخ ،محفلا نم سسايكأا

ةددحم نكامأا ديدحت مت اميف

ديعلا موي دولجلا عيمجتل

يحاضضألا عيب طاقن ةبراحم

ىوتضسم ىلع ةضصخرملا ريغ

ةيرادإلا ةعطاقملا ميلقإا

ششيرلا عارذ
ةيرأدإ’أ ةعطاقم˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘لأ تشسأأر˘ت

لك مشض اعامتجإأ ةليشسو يششاششوب سشيرلأ عأرذ

يبعششلأ سسلجملأ سسيئر ،يرأد’أ اهمقاط نمأ

يبودنم ةفاكو ،بن˘ع˘لأ يدأو ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ

ريبأدتلأ لامعأ’أ لودج نمشضت ثيح ةيدلبلأ

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف أرا˘ششنأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

،ءأدوشسلأ طاقنلأ ، طيحملأ ةفاظنو91 ديفوك

و يد˘ل˘ب˘لأ ة˘˘ح˘˘شصلأ ظ˘˘ف˘˘ح بت˘˘كم ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف

، ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ر˘ي˘طأا˘˘تو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

أذه يفو كرابملأ ىحشضأ’أ ديع تأريشضحت

مييقت ىلع بدتنملأ يلأولأ تددشش سصوشصخلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م و ر˘ط˘شسم˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م

نم دحلل ةقلع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ و تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

و تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ يدا˘ف˘ت ا˘م˘ي˘شس’ ءا˘بو˘لأ ي˘ششف˘ت

تأءاشضفلأ و ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘كا˘مأ’ا˘ب ر˘ي˘بأو˘ط˘لأ

و ة˘يزأر˘ت˘ح’أ تا˘طا˘ي˘ت˘ح’أ ذ˘خأأ و ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ

كلذ و ةيشسيئرلأ عرأوششلأ يف ةشصاخ ةيئاقولأ

ق˘ير˘ط˘لأ ة˘ط˘ير˘خ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف

و ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ةر˘ط˘˘شسم˘˘لأ

و ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لأ سضع˘˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسأ

ةداعإأ ىلع ديكأاتلأ و.ةيعامتج’أ و ةيداشصتق’أ

ى˘ل˘ع ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘يرأزو˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت

و راجتلل ةبشسنلاب تامامكلل يرابجإ’أ ءأدترإ’أ

ن˘ي˘نو˘بز ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب حا˘م˘شسلأ مد˘ع و ن˘ئا˘بز˘˘لأ

لحملأ ةحاشسم بشسح ) لحملأ ىلإأ جولولاب

ةطلتخملأ ةنجللأ ةلشصأوم ةرورشض و (يراجتلأ

و ةحشصلأ بتكم ، ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘شصم ي˘ل˘ث˘م˘م)

ةيريدم ،ةي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ

مأرتحإأ ىدم ةبقأرمل ينأديملأ اهلمعل (ةراجتلأ

. ةيئاقولأ ريبأدتلل ةيراجتلأ تÓحملأ باحشصأأ

فيثكت ىلع ةطلتخملأ ةنجللأ ثح ىلع ةدايز

ةيراجتلأ تÓحملأ دشصرل ةينأديملأ تاجرخلأ

قلغلأ حأرتقإأ عم ةيئاقولأ ري˘بأد˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ

و فلاخم لك ةبقاعم؛ عيمششتلأ عم يروفلأ

ةراجتلأ ىلع ءا˘شضق˘لأ ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ

نع يندملأ عمتجملأ ريطأات ةرورشضو ةيزأوملأ

ةفاك ربع ، ءايحأأ ناجل تايعمج قلخ قيرط

ةيلخأدلأ ةرأزو تاميلعتب أديقت ةعطاقملأ ءايحأأ

و ةينأرمعلأ ةئيهت˘لأ و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو

قيرط نع نينطأوملأ سسيشسحت ةيلمع ةلشصأوم

تايعمج قلخ ىلع مهثحو نييدلبلأ نيبودنملأ

لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘كب ء’دإ’أو م˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ

يحاشضأأ عيب طاقن عيمج ةبراحمو مهتايعمج

م˘ي˘ل˘قإأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘شصخر˘م˘لأ ر˘ي˘غ د˘ي˘ع˘لأ

و ةيرشضح ةقطنم اهرابتعإاب ةيرأدإ’أ ةعطاقملأ

و م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت˘˘˘لأ

تأديبملأ سشرو فيظنتلأ و ل˘شسغ˘لأ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأ

قطانم˘لأو ءا˘ي˘حأ’أو عرأو˘ششلأ ر˘ب˘ع ة˘ير˘ششح˘لأ

ةئيبلأ ةئي˘ه˘ت˘ل ة˘يرأدإ’أ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كشسلأ

و. يحاشضأ’أ حبذ ةيلمعل ةمئÓملأو ةفيظنلأ

تاشسشسؤوملأ ىدحإأ عم ةلاعف ةيلآأ قلخ ةشسأرد

لجأأ نم تايافنلأ عفرو ةفاظنلأ يف ةشصتخملأ

ةعزوم ةددحم طاقن لÓخ نم دولجلأ عيمجت

ة˘فا˘ظ˘ن فد˘ه˘ب ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ م˘ي˘ل˘قإأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘˘ع

تا˘˘بور˘˘كي˘˘م˘˘لأ را˘˘ششت˘˘نأ ع˘˘ن˘˘مو ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

ىنغتشسملأ دولجلأ ريودت ةداعأو تاشسوريفلأو

. اهنع
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تابا˘غ˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م تر˘ه˘ظأأو
اه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
أروشص ءاع˘برأ’أ سسمأأ ة˘ي˘م˘شسر˘لأ

،م˘ح˘ف˘لأ ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك سسا˘˘ي˘˘كأ’
بهن تاكبشش ىلإأ دوعت اهتيكلم
ذإأ ،بن˘ع˘˘لأ دأو ة˘˘با˘˘غ˘˘ب بششخ˘˘لأ
ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإأ ة˘˘با˘˘غ˘˘لأ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت
،ينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ل˘كششب را˘ج˘ششأ’أ
قو˘شسلأ ي˘ف ا˘ه˘ب˘ششخ ع˘ي˘ب ل˘˘ب˘˘ق
تا˘با˘غ ةد˘ع د˘˘ه˘˘ششتو ، ا˘˘م˘˘ح˘˘ف

ا˘ف˘ث˘كم ا˘طا˘ششن ، ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب

دأد˘ت˘مإأ ى˘ل˘ع ،تا˘كب˘ششلأ هذ˘˘ه˘˘ل

فر˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ، غود˘˘يإ’أ لا˘˘ب˘˘ج

سضرفي ام ،أديأزت ةباغلأ بيرخت

اهتطششنأأ فقول مزاحلأ لخدتلأ

را˘˘ج˘˘ششأ’أ ي˘˘ع˘˘طا˘˘ق ةدرا˘˘ط˘˘مو

أذه ي˘فو .ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ل˘كششب

م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ نأو˘˘عأأ ن˘˘كم˘˘ت دد˘˘˘شصلأ

فأرششإأ تحت و بنعلأ دأو تاباغ

لاحرب تاباغلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م سسي˘ئر

فيرعتلأ و دييحتلأ نم سسمأأ لوأأ

يف تلثمت ةي˘جأر˘ح تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ب

نود˘ب ي˘با˘˘غ درو˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسأ

هذ˘ه تر˘ف˘شسأأ ثي˘ح ، (م˘ي˘˘ح˘˘ف˘˘ت)

ةدع عاجرتشسأ ى˘ل˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

نحششلل ةدعم تناك ةيباغ دأوم

ة˘˘˘شصخر نود˘˘˘ب ق˘˘˘يو˘˘˘˘شست˘˘˘˘لأ و

زجح ىلإأ ةفاشضإأ (محف سسايكأأ)

ةيكيناكيم و ةيودي لئاشسو ةدع

هذه باكترأ يف ةلمعتشسم تناك

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ،تا˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

و ي˘ئأز˘ج˘لأ ف˘ل˘م˘لأ لا˘م˘˘كت˘˘شسأ

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ى˘˘˘لإأ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ةرأدإأ ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت و ،سصا˘˘˘شصت˘˘˘خإ’أ

سسحلأ عفر ىلع نهأرت تاباغلأ

لجأأ نم نطأوملأ ىدل يندملأ

هذه لث˘م˘ل يد˘شصت˘لأ و غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأ

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘م˘ي˘شس ’ ر˘هأو˘ظ˘˘لأ

ديفوك ةحئاجل يحشصلأ رجحلأ

ةرأدإأ مأزتلإأ و انمأزت أذك و،91

ةرتف لÓخ اهئاكرشش و تاباغلأ

مشسوم تاباغلأ قئأرح ةحفاكم

0202.

ايموي اهيلع نودفاوتي تارششعلاو اهب جعت ةيبعششلا ءايحألا

تايرطفلاك رثاكتت ششابكلا عيبل ةيئاوضشعلا طاقنلا
¯h. g`

أر˘خؤو˘م ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘لأو رد˘˘شصأأ
عيبو ع˘م˘ج˘ت طا˘ق˘ن دد˘ح˘ي أرأر˘ق
كلذو تايدلبلأ لج ربع مانغأ’أ
ع˘م ى˘ح˘شضأ’أ د˘ي˘ع ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
مأرت˘حأ ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘يد˘ششت˘لأ
سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ د˘˘عأو˘˘ق
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘نورو˘˘ك
تر˘ششت˘نأ ة˘ي˘ئأو˘ششع˘لأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

ل˘غ˘ت˘شسأ نأأ د˘ع˘ب تا˘ير˘ط˘˘ف˘˘لا˘˘ك
ثيح.ةباقرلأ ف˘ع˘شض ا˘ه˘با˘ح˘شصأأ
اهيف متي يتلأ ةرتفلأ يلأولأ ررق

03و51 ن˘ي˘ب ما˘ن˘غأ’أ ع˘ي˘˘ب
ة˘عا˘شسلأ ن˘م يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لأ
ىوتشسم ىلعف ،ءاشسم ةشسماخلأ
ة˘ط˘ق˘ن تدد˘ح يد˘يأر˘شس ة˘يد˘ل˘˘ب
امأأ ،يزيزوب ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ع˘ي˘ب˘لأ
ي˘ح˘ب تدد˘ح˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
ينوبلأ ةيدلب ،«ونأوج» سسوبيشس
يف عيب طاقن ثÓث اهب تددح

لور˘˘˘˘شصلأ ،ةزأر˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك
يف راجحلأ ةيدلب ،ملاشس يديشسو
دأو ي˘ح˘ب ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأ’أ قو˘˘شسلأ
يف ةدرابلأ نيع ةيدلب ،سسوبيشس
لاحرب ةيدلب ،يعوبشسأ’أ قوشسلأ
تاعيرتلأ ةيدلب ،ةششاط ةقطنمب
نيع ةقطنمب ةشصاخ ةعرزم يف
بنع˘لأ دأو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘مأأ ،سشحو˘لأ
ي˘ح ي˘ف ع˘ي˘ب˘لأ ة˘ط˘ق˘ن تدد˘ح˘ف
نأأ ر˘ي˘˘غ ،دا˘˘يز دأو˘˘ب ة˘˘ح˘˘ط˘˘شسلأ
ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘ششأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ
ةرا˘˘ج˘˘ت م˘˘لا˘˘ع لو˘˘خد أودو˘˘˘ع˘˘˘ت
بأرت˘قأ د˘ن˘ع ا˘يو˘ن˘شس ي˘ششأو˘م˘لأ

حاتتفأ نم أونكمت ىحشضأ’أ ديع
ءايحأ’أ نم ديدعلأ يف عيب طاقن
وهو اهنم ةيب˘ع˘ششلأ ا˘شصو˘شصخو
يئ’ولأ رأرقلأ عم سضراعتي ام
ي˘ششف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل فد˘ه˘ي يذ˘لأ
ددع دأدزي يذلأ انوروك سسوريف
ةبانع ة˘ي’و ي˘ف ه˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لأ
«ةعاشس رخآأ » تفقو ثيح ،ايموي

نم ديدعلأ يف عيب طاقن ىلع
ة˘ي˘˘با˘˘ششلأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأ’أ

،ينوب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘مو ةزأر˘خو
، «دوهيل ةنابج» بهذلأ دأو ءايحأأ

ي˘بر˘غ˘˘لأ ل˘˘ه˘˘شسلأو م˘˘ير˘˘لأ ي˘˘ح
رامع يديشس يف ،ةبانع ةيدلبب
ي˘ت˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ي˘هو را˘˘ج˘˘ح˘˘لأو
نئابزلأ تأرششع ايموي بطقتشست
ديعلأ ةيحشضأأ ءأرشش يف نيبغأرلأ
نم ةيا˘قو˘لأ د˘عأو˘ق مأر˘ت˘حأ نود
دده˘ي ا˘م و˘هو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ددعل ريخأ’أ أذه ىودع لاقتناب
اشصوشصخ ،نينطأوملأ نم ربكأأ

نكم نم وه ةباقرلأ فعشض نأأو
ن˘م هذ˘ه ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن با˘ح˘شصأأ

عيبلل اهشضرعو يششأوملأ بلج
ام وهو دحأأ مهشضرتعي نأأ نود
لوح ةريبك ماهفتشسأ طاقن عشضي
ن˘ع ما˘ت˘لأ ه˘ب˘شش ز˘˘ج˘˘ع˘˘لأ بب˘˘شس
ةبانع ةي’و يف نوناقلأ قيبطت
عيبلأ طاق˘ن˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت ءأو˘شس

رشسكب وأأ يحاشضأÓل ةيئأوششعلأ
مأر˘ت˘حأ مد˘عو ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
،سسوريفلأ نم ةيئاقولأ ريبأدتلأ

نيذلأ ةعابلأ نم ددع دكأأو أذه
نأأ «ةعاشس رخآأ» مهعم تلشصأوت
سشا˘ب˘˘كلأ ءأر˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘ق’أ
ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ة˘ن˘شسلأ هذ˘˘ه ع˘˘جأر˘˘ت
’ م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ف˘˘شصن˘˘لأ
اهنم ريبك ددع ءأرششب نورماغي
نأأ ىلع دكؤوي يذلأ رمأ’أ ،اهعيبل
ةي’ولأ ناكشس نم ةريبك ةبشسن
كلذو ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه ي˘ح˘˘شضت ن˘˘ل
سسور˘ي˘ف ن˘م فوا˘خ˘م˘˘لأ بب˘˘شسب

يت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘مزأ’أو ا˘نورو˘ك
،تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ تبر˘شض
نوؤو˘˘ششلأ ةرأزو نأأو ا˘˘شصو˘˘شصخ
ن˘م فا˘خ˘ي ن˘م˘ل تت˘فأأ ة˘ي˘ن˘يد˘لأ
سسوريفلأ ىودع لاقتنأ ةيناكمإأ
’ وأأ سشبكلأ ءأرششل هلقنت لاح هل
نأاب ةيحشضأ’أ ءأرششل لاملأ كلمي

.سشبكلأ يرتششي ’

 نيلاطبلا بابضشلا فرضصت تحت ينوبلا يف Óحم811 عضضو
تحت ينوبلأ ةيدلب ىوتشسم ىلع يراقعلأ رييشستلأو ةيقرتلأ نأويدل اعبات Óحم811 عشضو نع ينوبلأ ةيدلبل يدلبلأ يبعششلأ سسلجملأ سسيئر نلعأأ

تÓحم5و يام لوأأ يحب تÓحم9 ،ةرورعزوبب تÓحم401 دجوت ثيح رامثتشس’أ عيراششم نوكلمي نيذلأ وأأ نيلاطبلأ بابششلأ فرشصت

نكمي هنأأ نÓعإ’أ يف ينوبلأ «ريم» فششكو ،ةيليوج7 خيراتب ةبانع ةي’و يلأو نم ةلشسأرم ىلع ءانب رأرقلأ أذه ذاختأ مت دقو ،«ءاقرزلأ ةكربلأ» ـب

لوبق لجأأ نم اموي51 ةدم ديدحت مت دقو ينوبلأ «ييجيبوأأ» نم برقتلأ تÓحملأ هذه نم ةدافتشس’أ ليشصافت ىلع فرعتلأ يف نيبغأرلأ بابششلل

يقاب بابشش ىلع ممعيشس سضرعلأ أذهف ةددحملأ لاجآ’أ لÓخ تابلطلأ يقلت مدع ةلاح يف هنأأ فاشضأأو ،يشضاملأ ةيليوج51 موي نم ةيأدب تافلملأ
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 ةيزارتحإلا ريبادتلاب اودّيقتي مل رّاجتل تاراذعإا تهّجو اميف

ةيعوتلآ تÓمح لسصآوت ةراجتلآ ةّيريدم حلاسصم
 ىحسضأ’آ ديع ليبق «انوروك» سسوريف نم

ةلوفطلاو بابششلا تاطاششن ريوطتو ةيقرت ةيعمج

 تامامكلآ عيزوتو91 ديفوك نم سسيسسحتلآ ةيلمع لسصآوت

ىلع مهّثح شضرغب نينطاوملاو راجتلا ةدئافل كلذو ةبانعب ّةشصتخملا تاهجلا عم قيشسنتلاب ةّيشسيشسحتلا اهتÓمح ةراجتلا ةيريدم حلاشصم لشصاوت
.«انوروك» شسوريف ةبراحم لجأا نم ةرّطشسملا ةيزارتحإلا ريبادتلاب ّديقتلا ةرورشض

 تفدهتشسا ةبقارم ةّيلمع لÓخ

 ةنيدملا طشسو

ةفلاخم71 ريرحت
تاطاسشن ةلوآزمب ةطبترم

 ةسصخر نود ةيراجت
ر˘ح

ّ
71 ةبانعب ةّشصتخ˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ تر

ةّيراجت تاطاششن ةشسراممب ةقّلعتم ةفلاخم

ةنيدم طشسو ىوتشسم ىلع ةشصخر نود

ةّينعملأ تاه˘ج˘لأ تذ˘خ˘ّتأ د˘قو أذ˘هة˘با˘ن˘ع

،نيف˘لا˘خ˘م˘لأ ّق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘جإلأ

حلاشصم مايق رثإأ تءاج ةّيلمعلأ نأأو املع

ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ع˘شسا˘ت˘لأ ير˘شضح˘لأ ن˘مألأ

ةير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ّشصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ

تلا˘ط ة˘ع˘شسأو ة˘ب˘قأر˘م ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ

ةدجأوتملأ ةيراجت˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

لخأد ةبانع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ن˘ي˘عو˘ب˘شسألأ لÓ˘خ سصا˘شصت˘˘خإلأ م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ

دق˘ف ل˘شص˘ّت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،ن˘ي˘مر˘شصن˘م˘لأ

ةّد˘ع ر˘ير˘ح˘ت ن˘˘ع تا˘˘ّي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تر˘˘ف˘˘شسأأ

تا˘طا˘ششن ة˘لوأز˘م˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م تا˘ف˘لا˘˘خ˘˘م

تفششك اميف ةّيعرشش ريغ ةقيرطب ةيراجت

فلتخم ذاخّتأّ مت هنأأ «ةعاشس رخآأ» رداشصم

ءلؤوه ّقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ

ىلإأ ةراششإلأ ردجت ،نوناقلأ نع نيجراخلأ

ةينمألأ حلاشصملأ اهب موقت يتلأ ةّيلمعلأ نأأ

ة˘يدأا˘ت˘ل ما˘يألأ هذ˘ه ل˘شصأو˘ت˘ت ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

ىلع ءاشضقلأ راطإأ يف ةجردنملأ ماهملأ

ر˘ي˘غ ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘مÓ˘م لا˘˘كششأأ ة˘˘فا˘˘ك

دعوم عم نمأزت رمألأ نأأو ةّشصاخ ةشصخر

ديأزتت نيأأ كرابملأ ىحشضألأ ديع بأرتقأ

حمÓم تابشسانملأ نم عأونألأ هذه لÓخ

وهو ،راجّتلأ لبق نم ةشصخر نود ةراجتلأ

ةّيلمعب موقت ةروكذملأ حلاشصملأ لعج ام

نع رفشست˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ة˘ب˘قأر˘م

ةشسراممب ةقّلع˘ت˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م71 ر˘ير˘ح˘ت

نينأوقلأ عابّتأ ريغ نم ةيراجت تاطاششن

ةرور˘شض ي˘ف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لأو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘˘لأ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘شصخر ى˘ل˘ع ر˘˘جا˘˘ّت˘˘لأ لو˘˘شصح

.هطاششن ةلوأزمل ةينعملأ تاهجلأ
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«ءابطألا عم انلك» راعشش تحت

ةيريدم نم ةبيط ةتافتلإآ
هاجت ةينيدلآ نوؤوسشلآ

ءابطأ’آ
ةيلول فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوششلأ ريدم ماق

ةيلولأ ةم˘ئأأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر ة˘با˘ن˘ع

نماشضتو لمع ةرايزب نييرأدإلأ سضعبو

يف أذهو ،ناكشسلأو ةحشصلأ ةيريدم ىلإأ

ةرشسألأ عم نماشضتلل ةينطولأ ةلمحلأ راطإأ

ع˘م ا˘ن˘ل˘ك «را˘ع˘شش ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ر˘يد˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ ي˘˘ف نا˘˘كو، «ءا˘˘ب˘˘طألأ

ءا˘ب˘طألأ ن˘م م˘˘قا˘˘طو نا˘˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ

سسوريف ةهجأومل نأديملأ يف نيطبأرملأ

،ن˘ي˘يرأدإلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر ا˘نورو˘ك

نع ثيدحلأ فأرطأأ نافرطلأ لدابت ثيح

ءابو راششت˘نأ ن˘م د˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلأ ل˘ب˘شسلأ

ى˘لإأ ءا˘ق˘ل˘لأ سصل˘خو91. د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك

سسيشسحتلاب نيعاطقلأ نيب كرتششملأ لمعلأ

.عمتجملأ طاشسوأأ فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘عو˘ت˘لأو

نوؤوششلأ ةيريدم بشسح ةرايزلأ هذه ربتعتو

امل نافرعو ر˘كشش ة˘ف˘قو ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

تأدو˘ه˘ج˘م ن˘م ة˘ح˘شصلأ لا˘م˘ع ه˘ب مو˘ق˘˘ي

أذ˘ه˘ل يد˘شصت˘لأ ل˘ي˘ب˘شس ي˘ف تا˘ي˘˘ح˘˘شضتو

.ءابولأ
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ةروكذملأ حلاشصملأ تهّجو ثيح
ريبأدتلاب أودّيقتي مل راّجتل تأرأذعإأ
ءأدترأ مد˘ع ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ة˘يزأر˘ت˘حإلأ
تامّقعم˘لأ ع˘شضو مد˘عو تا˘ما˘م˘كلأ
ىلع نيدفأوتملأ نئابزل˘ل ةّ̆ي˘لو˘ح˘كلأ

رح امنيب مهتاّلحم
ّ

ّدشض تافلاخم تر
ع˘ير˘شسلأ ل˘كألأ تÓ˘˘ح˘˘م با˘˘ح˘˘شصأأ
اهب لومعملأ نينأوقلأ أوزواجت نيذلأ
ريبأدتلاب مأزتلإلأ ةناخ يف ةجردنملأ
اميف اهنم ة˘شصا˘خ ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
يشسأركو تلواط عشضو عنمب قّلعتي
د˘ق˘ف قا˘ي˘˘شسلأ تأذ ي˘˘فو ،ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل

تماق يتلأ ةينأديملأ ةجرخلأ تلمشش
مايألأ لÓخ ةروكذملأ تاهجلأ اهب
ىلع طاقن ةّدع ةمرشصن˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ

تاّيدلب ةّد˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ّيد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘ّ̆يو˘˘عو˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ىر˘˘˘خأأ

حلاشصملأ تماق ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
ة˘ط˘ششنألأ ة˘فا˘ك ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ة˘ّي˘شصو˘˘لأ
ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ا˘ه˘طا˘˘ششن˘˘ل ة˘˘موأد˘˘م˘˘لأ
ةيراج˘ت˘لأ تأءا˘شضف˘لأو تا˘ب˘شصق˘م˘لأ
موحّ̆ل˘لأ عأو˘نأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘شضرا˘ع˘لأ
دأوملأ عيب تÓحم عم عيبلأ سضرغب
ريغ ةطششنألأ نم ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ
تاطاششن˘لأ ة˘نا˘خ ن˘م˘شض ة˘جرد˘ن˘م˘لأ
را˘ج˘ت˘˘لأّ ثح ّم˘˘ت ن˘˘يأأ ،ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

دّي˘ق˘ت˘لأ ة˘ي˘مأز˘لإأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
ةجردنملأو اهب لومعملأ تأءأرجإلاب

ةذختملأ ةيزأرتحإلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘م˘شض
ع˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل
ىلع ةينأديملأ ةجرخلأ لÓخ ديكأاتلأ
ةفاشسملاب مأز˘ت˘للأ ةرور˘شضب را˘ج˘ت˘لأ
عم براقتلأ يداف˘ت˘ل أذ˘هو ة˘ي˘ح˘ّشصلأ

تا˘˘ما˘˘ّم˘˘كلأ لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسأ ةرور˘˘˘شض
يعامتجإلأ دعاب˘ت˘لأ أأد˘ب˘م˘ب مأز˘ت˘لإلأو
يف جردني ام وهو ،ظاظتكإلأ عنمل
ةيشسيشسحتلأ تÓمحلأ ةلشصأوم راطإأ
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘ّظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ح˘لا˘شصم ي˘ف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لأ ة˘ّشصت˘خ˘م˘لأ

عم ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م

عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘شصم˘لأ

ةيدلبلأ ةيبعششلأ سسلاج˘م˘لأو ر˘ئأود˘لأ

ينطولأ كردلأ حلاشصم ىلإأ ةفاشضإلاب

ةفاك ةدئافل كلذو ،ةيندملأ ةيامحلأو

سسوريف نم ةياقولل عمتجملأ حئأرشش

ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تو˘˘عد ّم˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك

ة˘مÓ˘شسلأ د˘عأو˘ق˘ب مأز˘ت˘لإلأ ةرور˘˘شض

ةلودلأ فرط نم ةذخّ̆ت˘م˘لأ ة˘يا˘قو˘لأو

عنمو انوروك ءابو ةبراحم لجأأ نم

تا˘طا˘ي˘ت˘حإلأّ ل˘ج ذ˘خأأ ع˘م ه˘˘ي˘˘ّششف˘˘ت

نامشضل ىحشضألأ ديع ليبق ةمزÓلأ

.مهتمÓشس
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ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘ق
ةيلول ةلوفطلأو بابششلأ تاطاششن

ة˘لو˘ف˘ط˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘ل ةرا˘يز˘ب ة˘با˘ن˘˘ع
نم بيشصن اهل تناك يتلأ ةفعشسملأ
ربتعم ددع عيزوت مت ثيح،تامامكلأ

ع˘يزو˘ت م˘ت ا˘م˘ك، ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘˘م

تي˘ب لا˘م˘ع ى˘ل˘ع ا˘شضيأ تا˘ما˘˘م˘˘كلأ
تأذ ي˘ف، نا˘م˘ث˘˘ع ةز˘˘عو˘˘ب با˘˘ب˘˘ششلأ
عم قيشسنتلاب ةيعمجلأ تمظن قايشسلأ

ةبانعب ةي˘فا˘ق˘ث˘لأ سسووا˘ط˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘يو˘عو˘ت ا˘ي˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت ا˘˘طا˘˘ششن
ي˘م˘لا˘ع˘لأ مو˘ي˘لأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب لا˘ف˘طألأ
طاششنلأ أذه نمشضت ثيح. ةلوفطلل
لبق نم ينأولهب سضأر˘ع˘ت˘شسأ م˘يد˘ق˘ت

ةي˘ل˘شست˘ل ن˘ي˘جر˘ه˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م

فر˘˘ظ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ، لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ

.انوروك ةحئاج ببشسب يئانثتشسلأ

قيلعتو تامامكلأ عيزوت مت امك

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م م˘˘شضت تا˘˘ق˘˘شصل˘˘م

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ح˘ئا˘شصن˘لأ و تأدا˘˘ششرلأ

نم دحلل اهب ديقتلأ بجأولأ ريبأدتلاب

رخآأ بناج نم.انوروك سسوريف يششفت
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لأ رأد تم˘˘ظ˘˘ن
ةلمح ،لحاشسلل ةين˘طو˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ
سسوريف نم ةياقولأ لوح ةيشسيشسحت

ىوتشسم ىلع اهب موقت يتلأ انوروك
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘˘كا˘˘مألأ و تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ثحلل ةيشسيشسحت تاقشصلم عشضوب

.ةمامكلأ ءأدترأ ىلع

ةفلتخم تاعفترم نم مهطوقشس ببشسب نيباشصم4 ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فعشسأا اميف

 ةددعتم تاباسصإآ يف اهل ببسستي ةرامع ملسس نم ةأآرمآ طوقسس
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ن˘˘م طو˘˘ق˘˘شسلأ ثدأو˘˘ح نأأ ود˘˘ب˘˘ي

يف ةفلتخملأ تاعفترملأو تا˘يا˘ن˘ب˘لأ

ن˘يأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ر˘م˘˘ت˘˘شسم د˘˘يأز˘˘ت

ةيامحلأ حلاشصم سسمأأ لوأأ تفعشسأأ

سصاخششأأ5 نع لقي لا˘م ة˘ي˘ند˘م˘لأ

تا˘ع˘ف˘تر˘م ن˘م م˘˘ه˘˘طو˘˘ق˘˘شس بب˘˘شسب

هذ˘ه ر˘˘ط˘˘خأأ نا˘˘ك ثي˘˘ح. ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ف˘ل˘كم˘لأ ه˘ل˘ق˘ن ا˘م بشسح ثدأو˘ح˘˘لأ

ةيامحلأ ةيريدمب لاشصتلأو مÓعإلاب

طوقشس ثداح «ةعاشس رخآأ«ـل ةيندملأ

يف ةنشس24 رمعلأ نم غلبت ةأأرمأ
د˘ب˘ع رو˘ي˘م˘ع عرا˘ششب ةرا˘م˘˘ع م˘˘ل˘˘شس
امم سسمأأ لوأأ ةنيدملأ طشسوب رداقلأ
ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘شصإل ا˘ه˘شضر˘ع˘ت˘˘ل ىدأأ

اهفاعشسإأ تعدتشسأ ةروطخلأ ةتوافتم
حانج ىلع اهلقنو ناكملأ نيع يف
ةيبطلأ تلاج˘ع˘ت˘شسلأ ى˘لإأ ة˘عر˘شسلأ
ىق˘ب˘يو أذ˘ه، مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل
ة˘يا˘غ ى˘لإأ لو˘ه˘ج˘م ثدا˘ح˘˘لأ بب˘˘شس
مويلأ سسفن يفو ،رطشسألأ هذه ةباتك

رمعلأ ن˘م ة˘ن˘شس17يف خي˘شش ط˘ق˘شس
سضرعت نيأأ، راط˘ق˘لأ ة˘ط˘ح˘م بنا˘ج˘ب

فعشسأأ سضوحلأو سسأأرلأ يف ةباشصإل
فرط نم ناكملأ نيع يف اهرثإأ ىلع
ىلإأ لقن مث ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ لا˘جر
جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتشسلأ

ةنشس13 يف باشش طقشس امك ،مزÓلأ
ةيدلبب رفاحم ي˘ن˘ب ي˘ح˘ب ر˘م˘ع˘لأ ن˘م
ي˘ف ة˘با˘شصإأ ه˘ل ف˘˘ل˘˘خ ا˘˘م˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ه˘ل˘ق˘نو ه˘فا˘ع˘شسإأ تعد˘ت˘شسأ سضو˘ح˘لأ
،مزÓلأ جÓعلأ يقل˘ت˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فعشسأأو أذه

هل ة˘ن˘شس02 رم˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ا˘با˘شش
نع ةجتان ةددعتم تاباشصإأو حورج

دعبو ،رتم9 يلأوح ولع نم هطوقشس

تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلأ ى˘لإأ ل˘ق˘˘ن ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإأ

يقلتل دششر نبأ ىفششتشسمب ةيبطلأ

طو˘ق˘شس ىدأأ ا˘˘م˘˘ك ،مزÓ˘˘لأ جÓ˘˘ع˘˘لأ

قوف نم رمعلأ نم ةنشس42 يف باشش

ءأرشسإلأ دجشسم بناجب ةيران ةجأرد

تا˘با˘شصإل ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ت˘˘ل ،جأر˘˘ع˘˘م˘˘لأو

ىلع لقن ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم

جÓع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ا˘هر˘ثإأ

هذ˘ه با˘˘ب˘˘شسأأ ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو أذ˘˘ه ،مزÓ˘˘لأ

 .ةلوهجم ثدأوحلأ

هتنايشص ةداعإاو ناردجلا نهد دعب ةديدج ةلح يف رهظ

مهيح فيظنتل ةعسسآو ةلمح نومظني «نولوك’» يح ناكسس
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د˘م˘ح˘م ر˘كا˘شس ج˘ه˘ن نا˘كشس م˘˘ظ˘˘ن
«نولوكل» يبعششلأ يحلأ يف حلاشص
نم أوشصلخت نيأأ ةعشسأو ةفاظن ةلمح
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘مر˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘شضف˘˘لأو
ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ف ة˘˘ي˘˘ئأو˘˘ششع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ميمر˘ت ةدا˘عإأو ة˘نا˘ي˘شص ي˘ف أو˘عر˘ششو
ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لأو ة˘˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لأ نأرد˘˘ج˘˘لأ
نم ي˘ح˘لأ نا˘كشس ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘ششم˘ب
أو˘عو˘ط˘˘ت ثي˘˘ح را˘˘غ˘˘شصلأو را˘˘ب˘˘كلأ
ءأر˘شش ل˘˘جأأ ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘لأ م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ب
هذه ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘شسأ ي˘ت˘لأ تأد˘ع˘م˘لأ
يحلأ ةهجأو لماك ءÓط متو ةلمحلأ

دمحم ركاشس جهن رهظو نأردجلأو
ةيلمعلأ تلأزامو ،ةديدج ةلحب حلاشص
،جهنلأ نييزت متيشس ثيح ةلشصأوتم
موقي نأأ «نو˘لو˘كل» نا˘كشس ى˘ن˘م˘تو

تايلم˘ع˘ب ةروا˘ج˘م˘لأ ءا˘ي˘حألأ نا˘كشس
أوبلاطو ة˘مدا˘ق˘لأ ما˘يألأ ي˘ف ة˘ل˘ثا˘م˘م
ي˘ئأو˘ششع˘لأ ي˘مر˘لأ يدا˘ف˘ت ةرور˘شضب
ةدوعلأ يداف˘ت˘ل Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم خا˘شسوأÓ˘ل
تفرع دقو ،رفشصلأ ةطقن ىلإأ أددجم

ةقافتشسأ ةبانع يف ءايحألأ نم ديدعلأ
فيظنت لجأأ نم مهكرحتو ناكشسلأ
ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لأو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأأ

ةفاظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ي˘ف ة˘يرا˘شضح
نأأ ةشصاخ ةئي˘ب˘لأ ة˘يا˘م˘حو ط˘ي˘ح˘م˘لأ

نع أريثك فلتخت ل «نولوكل» ةقزأأ

اهيلع ظافحلأو «مرأد سصÓب» ةقزأأ

لك هيف مهاشسي نأأ بجيو يرورشض

 .يحلأ ءانبأأو ناكشسلأ

ششريق ةقطنمب برشست حÓشصإا لاغششأا ببشسب

بورسشلآ ءاملآ عيزوت يف بذبذت نع نلعت هايملل ةپرئآزجلآ
ةهجلاب ةينكشس تاعمجت ةدع سسم يذلأو بورششلأ ءاملأ عيزوت يف ابذبذت ءايحألأ نم ديدعلأ سسمأأ راهن تدهشش
عيزوتلأ ةكبششب برشست ىوتشسم ىلع تقلطنأ يتلأ لاغششألأ ببشسب لاحرب ةيدلبب ةشصاخ ةبانع ةيلول ةيبرغلأ
نايب ربع اهنئابز تغلبأأ (ةبانع ةدحو) هايملل ةيرئأزجلأ ةشسشسؤوم تناكو. ةدكيكشسو ةبانع نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلاب

ماه برشست حÓشصإأ لجأأ نمIR-DINO ةكرششل لخدت جمرب ،ءاملل ةيمومعلأ ةمدخلأ نيشسحت راطإأ يف هنأاب اهل

.لاحرب ةقطنمل ةنومملأ مم006 رطق تأذ ةانق ىلع «سشريق» ةقطنم يف44 مقر ينطولأ قيرطلأ ربعم ىوتشسم ىلع

امم ،لاغششألأ ءاهتنإأ ةياغ ىلإأ0202 ةيليوج22 ءاعبرألأ موي ةحيبشص نم ءأدتبأ زابرق ةطحم فيقوت مت ،هيلعو
رامع بياع، ةقوشش نيع،، ةشسوتيلاكلأ، زكرم لاحرب نم لك ءايحأأ يف برششلأ هايمب ديوزتلأ يف بذبذت هنع رجني
مهتاطايتحإأ ذخأل ، ءايحألأ هذهب نينطأوملأ ةبانعب هايملل ةيرئأزجلأ ةشسشسؤوم تعدو(يئزج بذبذت) يبياطشش، ةلزعلأ،

.ءاملل مهكÓهتشسأ يف ديششرتلأ أذكو

YÉO∫ GCe«ø

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

4406ددعلا0202 ةيليوج32 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

8Gdîª«ù¢ 32Lƒj∏«á 0202Gd©óO4406راـهششإإ
www.akhersaa-dz.com

ANEP/2023002496 Akher Saa le 23/07/2020-95100 ANEP/2023002495 Akher Saa le 23/07/2020-95099

ANEP/2023002461 Akher Saa le 23/07/2020-95097ANEP/2023002481 Akher Saa le 23/07/2020-95098



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

44069ددعلا0202 ةيليوج32  سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com

لدابت ببسسب لزتعت دق «انوروك»
! ..نينطاوملا نيب تامامكلا

لوادتلاب يلجنم يلع ةيرادإلا ةعطاقملاب بابسش موقي
زكارم جولو ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ى˘ل˘ع
نم لهسسي نأا هنأاسش نم ام وهو ،ةيمومع قفارمو ةيراجت
بب˘سسب ةر˘ي˘ح˘لا ر˘ي˘ث˘يو سصا˘خ˘سشألا ن˘ي˘ب ءا˘بو˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ةحئاج لظ يف بابسشلا سضعب اهب زيمتي يتلا ةلابمÓلا

.انوروك

 فراطلاب لظلا قطانمل ةمامك ف’آا8

ةلفاق قÓطنإا ةراسشإا فراطلا ةرئاد سسيئر سسمأا ىطعأا
ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل
لظلا قطانمل ة˘ه˘جو˘م ،ا˘ه˘ئاد˘ترإا ةرور˘سضب سسي˘سسح˘ت˘لا

داو ،ة˘نو˘ت˘يز˘لا ،ة˘مر˘كلا ن˘ي˘ع تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
سسيئر روسضحب ،راجحوبو ،حلاسص ينب مامح ،نوتيزلا
،لقنلا ريدم ، فراطلا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

.ةيندملا ةيامحلا ريدمو ،ةراجتلا ريدم

رومتلل جتنم ربكأا يناث رئازجلا
ايقيرفإا يف

يف روملل جتنم دلب ربكأاك ةيناثلا ةبترملا رئازجلا تلتحا
ةنسس نط نويلم2.1 جاتنإاب ايبراغم ىلولاو ايقيرفا
ب سسنوت اهيلت ةيبراغملا ةحÓفلا تارازو بسسح9102
 .نط فلأا341 ب برغملا مث نط فلا043

مامأا نونح ةزيول
اددجم ءاسضقلا

«لامعلا بزحل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘مألا ل˘ث˘م˘ت

ةمكحم مامأا لبقملا دحألا «نونح ةزيول

ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو ىو˘كسش د˘ع˘ب سشار˘ح˘لا

تفسشك امبسسح «يديبعل ةيدان» ةقباسسلا

نونح تناكو بزحلا نم رداسصم اهنع

ةديل˘ب˘لا ن˘ج˘سس ن˘م ا˘ه˘حار˘سس ق˘ل˘طأا د˘ق

ةرتف ءاسضق دعب طرافلا يرفيف رهسش

لو˘ل˘ج» ل˘ث˘م˘ي˘سس ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘م

سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ي˘سضا˘ق˘لا ما˘مأا «يدو˘˘ج

.ةريزولا سسفن نم ىوكسش دعب مداقلا

قوفتب فرتعي رجام
حÓسص

«ر˘سضخ˘ل˘ل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا د˘˘كأا
«يرسصملا مجنلا نأا «رجام حبار
.ةزيمم ةنوقيأا تاب «حÓسص دمحم
مأا» ةانقل ةيمÓعإا تاحيرسصت يفو
«:Óئاق حرسص و «رسصم يسس يب
حÓ˘˘سص جر˘˘خ˘˘ي نأاً ا˘˘ن˘˘يز˘˘ح تسسل
ثيح ةيسصخسشلا يماقرأا مطحيو
ق˘لأا˘ت˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘م ة˘نو˘˘ق˘˘يأا ح˘˘ب˘˘سصأا

ةركللً اريفسس حبسصأا ايلاح دمحمو
.هريبعت دح ىلع «ةيبرعلا

يلاولاب نودجنتسسي ميرلا يح ولثمم
لمألا ةيع˘م˘ج تد˘سشا˘ن
ي˘ح˘ب ا˘ن˘˘كسسم053
ي˘لاو˘لا ة˘با˘ن˘ع˘ب م˘˘ير˘˘لا
«يمير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج»
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

لا˘˘غ˘˘˘سشألا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
ىوتسسم ىلع ة˘يرا˘ج˘لا
هوعدتو روكذملا يحلا
ي˘ف ة˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ل
دقفتو لجا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنإلا سضع˘˘˘˘ب
ىلع يحلاب ةحورطملا

نيسسحتلا بلاطم رارغ
. يرسضحلا

لاقلا ليقلا

اياعرلا ةرئاط
طحت نييرئازجلا

طاطيب راطمب
سسمأا ةيمومعلا تاطلسسلا تجمرب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘جإل ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
نطولا جراخ نيقلاعلا نييرئازجلا
سسوريفل ةيحسصلا ةمزألا ببسسب

نتم ىلع كلذو دجتسسملا انوروك
ةيرئازجلا طوطخلل ة˘ع˘با˘ت ةر˘ئا˘ط
حبار يلودلا راطملا ىوتسسم ىلع
تاطلسسلا روسضحب ةبانعب طاطيب
 .ةينمألاو ةيندملا
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مايلا هذه هتورذ ىلإا ةيعانسصلا مطامطلا ينج لسصو اميف

 ةليوطلأ ريبأوطلأ ببسسب رورملأ ةكرح يف ةلقرع
ةيقرسشلأ تأي’ولأب ةيليوحتلأ عنأسصملأ سضعب مأمأأ

لابقلا ببسسب، ةيعانسصلا مطامطلاب ةلمحملا تانحاسشلا نم ةيهانتملو ةليوط ريباوط ةيقرسشلا تايلولاب ةيليوحتلا عناسصملا ضضعب فرعت
نم نيحÓفلل ةيقيقح ةاناعم يف مهاسسام وهو،اهينج ةورذ ىلإا تلسصو يتلا ةيعانسصلا مطامطلا نم مهتاجوتنم عيبل نيحÓفلا فرط نم ريبكلا

.ىرخأا ةهج نم تاقرطلاب رورملا ةكرح ةلقرعو ةهج

ببسسب/ةنيطنسسق

- ديفوك انوروك ةحئاج

قاوسسألا قلغ رارقو91

نئأبزلأ فوزع

ةي’ولأ جرأخ نم

تأيونعم طبحي

ديبعأأ نيع رأجت

ةيسشأملل
نيع ةقطنمب ةيسشاملا قاوسسأا دجوت

يحÓفلا اهعباط˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا د˘ي˘ب˘عأا

ن˘ع ما˘ت ف˘قو˘ت ة˘لا˘ح ي˘˘ف يو˘˘عر˘˘لا

يف لاحلا وه ام رارغ ىلع ،طاسشنلا

يتلا رسشادملاو ريواودلا نم ريثكلا

رارق رودسص دعب نئابزلل ةلبق تناك

لاقتن’ ابنجت قاوسسأ’ا قلغب يئ’و

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م،91˘-د˘ي˘فو˘ك ىود˘˘ع

عم مهرمأا نم ةريح يف نينطاوملا

د˘ح ى˘ل˘ع ،ى˘ح˘سضأ’ا د˘˘ي˘˘ع بار˘˘ت˘˘قا

روهظ ذ˘ن˘م˘ف.م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘ت

˘ما˘ت ه˘ب˘سش با˘ي˘غ ظ˘حÓ˘ي ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا

ىلع ةبيرقلا تاي’ولا نم نيدفاولل

بب˘˘سسب ،ةد˘˘كي˘˘كسسو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق رار˘˘˘غ

دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا عسضولا

ي˘˘ف ر˘˘مأ’ا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك ا˘˘˘م سسكع

لقنتي ناك ثيح ،ةقباسسلا تاونسسلا

ءا˘ن˘ت˘˘ق’ ة˘˘ن˘˘سضح˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب

نيلاوملا نم سضعب مايق وأا ةيحسضأ’ا

بئارز حتفب لقنلا لئاسسول نيكلاملا

،ةقطنملا هذه ءايحأا سضعب ربع ةتقؤوم

ىد˘ل ة˘ي˘سشا˘م˘لا قاو˘سسأا ق˘ل˘غ زر˘˘فأاو

ن˘م ة˘لا˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

رار˘ق ن˘م رد˘سصي د˘˘ق ا˘˘م˘˘ع بقر˘˘ت˘˘لا

دكأاو عوسضوملا لوح ديدج يمسسر

م˘˘ه˘˘نأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سضع˘˘˘ب

مغر ديعلا ة˘ي˘ح˘سضأا ر˘ح˘ن نو˘مز˘ت˘ع˘ي

ءان˘ت˘قا ى˘ل˘ع اودو˘ع˘ت م˘ه˘نو˘ك ءا˘بو˘لا

ىدل وأا مهل بيرق نم ديعلا ةيحسضأا

منغلل اعيطق كلتمي نمم مهفراعم

،فراعملاو براقأÓل ةنسس لك هعيبي

لاوم وهو ،ةيسشاملا يبرم دحأا دكأاو

ف’آا كل˘م˘يو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م

ني˘ن˘طاو˘م نأا ا˘ت˘ف’ ،ما˘ن˘غأ’ا سسوؤور

هعيطق نم ديعلا سشبك ءانتقا اودوعت

اوررقي مل ،هدعوم لبق عيباسسأا ةعسضب

مأا ةيحسضأ’ا نورتسشيسس اوناك نإا دعب

ةبوعسص نم ديزي ام نأا فاسضأاو ،’

ق˘ل˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ما˘ن˘˘غأ’ا ق˘˘يو˘˘سست

ناك دق و ،لقنتلا ةبوعسص قاوسسأ’ا

تا˘˘ي’و ةد˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘ن˘˘غأا ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ي

و نييمويلا لامعلا ةئف امأا ،ةرواجم

ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح لءا˘سست˘ت˘ف ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا

ءانتق’ هريفوت بجاولا غلبملا ريخسست

ءار˘˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا و ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سضأ’ا

ن˘ي˘لاو˘م˘لا سضع˘ب ن˘م ط˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘لا˘˘ب

هذه ىلع قباسس تقو يف نيدوعتملا

يلك ه˘ب˘سش ف˘قو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا

.يحسصلا رجحلا ببسسب مهطاسشنل
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راو˘ج˘ب را˘˘م˘˘لا ظ˘˘حÓ˘˘ي ثي˘˘ح

ةي’وب مطامطلا ليوحت عناسصم

ريباوط ةملاقو ة˘با˘ن˘عو فرا˘ط˘لا

تارار˘˘ج˘˘لاو تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سشلا ن˘˘˘م

ة˘ل˘م˘ح˘م˘لا ما˘ج˘حأ’ا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا

مهنم لك رظتني ،مطامطلا نانطأاب

مهاسسام وهو، هتعلسس عيبل هرود

ةهج نم نيحÓفلل ةيقيقح ةاناعم

رور˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع و

نع كيهان ،تاقرطلا يلمعتسسمل

ةسصاخ رورم ثداوح عوقو رطخ

بابسسأا عجرتو ،ةيليللا ةرتفلا يف

ىلع مايأ’ا هذ˘ه ر˘ي˘ب˘كلا د˘فاو˘ت˘لا

ام بسسح ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا ع˘نا˘سصم˘لا
ىلإا ةعاسس رخآا رداسصم هتفسشك
جوتنملا جسضن اهمهأا بابسسأا ةدع
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘˘هو د˘˘حاو نآا ي˘˘ف
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا م˘طا˘م˘ط˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
ي˘ن˘ج˘لا ي˘˘ف ه˘˘تورذ ى˘˘لإا ل˘˘سصو
سصاسصتما مدع ىلإا ةفاسضإا ،ايلاح
ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا قاو˘˘˘˘سسأا
اهرعسس سضافخنا ءارج مطامطلل

جد61 مايأ’ا هذه زواجتي ’ يذلا
ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ل حÓ˘ف˘لا˘ب ع˘فد˘ي ا˘م و˘هو

نأا كيهان،جد71رعسسب عناسصملل
ةريتوب عناسصملا سضعب لمع نع
ا˘م و˘هو ة˘ف˘ي˘ع˘سض وأا ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م
ن˘م ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م’ ر˘ي˘باو˘ط ل˘ع˘ج˘ي

يف بيرغلاو ،اهمامأا تانحاسشلا
مامأا اهدجت ريباوطلا هذه نأا رمأ’ا
ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘نا˘˘سصم˘˘لا سضع˘˘ب
رمأ’ا ىرخأا عناسصم مامأا مدعنتو
نينطاوملا نم ريثكلاب عفد يذلا
اذ˘˘ه ،بب˘˘سسلا ن˘˘˘ع لؤوا˘˘˘سست˘˘˘لا˘˘˘ب
كانه نأا رداسصملا تاذ تفاسضأاو
بلط نم عناسصملا باحسصأا نم
ي˘˘ن˘˘ج مد˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م
بب˘سسب ما˘يأ’ا هذ˘ه م˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ح˘م
م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا

ةلبقملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأÓ˘ل ا˘ه˘كر˘تو
رد˘ج˘تو ،ر˘ي˘باو˘ط˘لا ف˘خ˘ت ى˘ت˘˘ح
يتلا تازيفحتلا نأا ىلإا ةراسشإ’ا

ميعدت لجأا نم ةلودلا اهتعسضو

ة˘عارز لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

رارغ ىلع ةيعا˘ن˘سصلا م˘طا˘م˘ط˘لا

ـب ةردقملا ةرسشابملا معدلا ةحنم

يف تمها˘سس ،مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل جد4

ةننكملا نأا امك ةبعسشلا ريوطت

اهل ةيعانسصلا مطامطلا ينج يف

را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘ثأ’ا

،مطامطلا ةب˘ع˘سش ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

يتلا لكاسشملا مهأا نم هنأا هنوك

سصقن يه نوحÓفلا اهنم يناعي

يحÓفلا عاطقلا يف ةلماعلا ديلا

تاد˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يودأ’ا ءÓ˘˘˘غو

.ةيحÓفلا

 ةنيطنسسق

يرأجيإ’أ يمومعلأو لدع يتغيسصب ةينكسس ةدحو0011 عيزوت
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ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي م˘˘ت

ةي˘ن˘كسس ةد˘حو0011 ع˘يزو˘˘ت

ةلاكولل راجيإ’اب عيبلا يتغيسصب

ن˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لاو لد˘˘ع هر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو

ي˘م˘سسر ل˘ف˘ح لÓ˘˘خ يرا˘˘ج˘˘يإ’ا

زا˘ه˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا

دب˘ع د˘م˘حأا ي˘ل˘ح˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ماعلا ريدم˘لاو ي˘سسا˘سس ظ˘ي˘ف˘ح˘لا

.يبيرعلب قراط «لدع» ةلاكول

نكسس0001 ب رمأ’ا قلعتيو

ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت «لد˘˘ع» ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصب

ةعطاقم˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ع˘سسو˘ت˘لا˘ب

001 و ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘˘ع ة˘˘يرادإ’ا

عباط تاذ ىرخأا ةينكسس ةدحو

ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا

سسيئر هحسضوأا ام بسسح ،ةرامسس

لÓخ يلحملا يذيفنتلا زاهجلا

رسصقب ةبسسان˘م˘لا˘ب ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك

نسضتحا يذلا دادح كلام ةفاقثلا

تانكسسلا حيتا˘ف˘م م˘ي˘ل˘سست ل˘ف˘ح

هتهج نم ر˘كذو ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل

ةينطولا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

هر˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل

فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا˘˘ب

راطإ’ا نيسسحت لجأا نم ةلودلا

هنأاب ادكؤوم ،نينطاوملل يسشيعملا

ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإا م˘˘ت»

لجأا نم نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل

ج˘˘مار˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست

ةي’وب ةلجسسملا «لدع» تانكسس
نيبتتكملا ن˘ي˘كم˘تو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
برقأا يف مهتانكسس مÓتسسا نم
ن˘ل˘عأا دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘فو ،لا˘˘جآ’ا

لبق» عيزوت نع ةنيطنسسق يلاو

ج˘ما˘نر˘˘ب «0202 ةن˘سس ة˘يا˘ه˘ن

ةد˘˘حو ف’آا6 ه˘ماو˘ق ي˘ن˘˘كسس
،حم˘سسي˘سس ا˘م˘م «لد˘ع» ة˘غ˘ي˘سصب

تابلطل ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا˘ب ،لا˘ق ا˘م˘ك
ةي’ولا هذهب اهنع ربعملا نكسسلا

هجو ىلع «لدع» ةغيسص نمسض
جماربب قلعتي اميفو ،سصوسصخلا
يعامتج’ا عباطلا تاذ نكسسلا

لوؤوسسملا تاذ ثدحت نأا دعبو

يمومع نكسس فلأا45 لا نع
مهنم تدا˘ف˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا يرا˘ج˘يإا

،ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ ةي’ولا

سصسصح˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت نأا˘˘ب ح˘˘˘سضوأا

يسسادسسلا لÓخ متيسس » ةيقبتملا

ةازاوملاب1202 ةنسس نم يناثلا

تانكسسلا لاغ˘سشأا لا˘م˘كت˘سسا ع˘م

يلجنم ي˘ل˘ع˘ب ا˘هزا˘ج˘نإا يرا˘ج˘لا

ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو

ةيلمع فدهتسستسسو ،سصوسصخلا

تا˘ئ˘ف˘لا تا˘ن˘كسسلا هذ˘ه ع˘˘يزو˘˘ت

ى˘ل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘˘لا

ة˘ق˘ب˘سسم˘لا ةدا˘ف˘ت˘سس’ا تارر˘˘ق˘˘م

ي˘ب˘لا˘طو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

تا˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كسسلا

ن˘ي˘ع و بور˘خ˘لاو ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

د˘ي˘˘سسلا هد˘˘كأا ا˘˘م بسسح ،د˘˘ي˘˘ب˘˘ع

.يسساسس

جيريرعوب جرب

ديلقتو ةطرسشلأ سسيسسأأتل85 ـلأ ىركذلأ ييحي ةي’ولأ نمأأ
بترلأ فلتخم نم رأطإأ831 حلأسصل  بترلأ

¯´/eƒS°≈
تا˘ي’و م˘˘ظ˘˘ع˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ةيريدم سسمأا موي تيحا نطولا

ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل ن˘˘مأ’ا

سسيسسأاتل85 ىركذلا تاي˘لا˘ع˘ف

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

روسضحب ةي’ولا ةماقإا اهتنسضتحا

ةيركسسعلاو ةيند˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

لفح لÓخو زاه˘ج˘لا ي˘ب˘سست˘ن˘مو

لوا ديمع د˘ي˘سسلا ى˘ل˘ت حا˘ت˘ت˘ف’ا

سسيئر م˘سساو˘ق˘لا د˘ير˘ف ة˘طر˘سشل˘ل

ماعلا ريدم˘لا ة˘م˘ل˘ك ة˘ي’و˘لا ن˘مأا

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل

ي˘ف كلا˘م ن˘ب د˘م˘ح˘م رو˘ت˘˘كد˘˘لا

ةلاسسر ةبسسانملا نأا ربتعأا هتملك

ن˘مأا تارا˘طإ’ ر˘يد˘˘ق˘˘تو نا˘˘فر˘˘ع

لكل ةيحت ىمسسا اهجوم ةي’ولا

نطوللو مهل اينمتم نيرسضاحلا

لاقو راهدز’او يقرلاو حاجنلا

ىلع يميركتلا لفحلا ميظنت نأا

م˘جر˘ت˘ي تارا˘طإ’ا سضع˘˘ب فر˘˘سش
ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لاو ة˘ي˘ما˘سسلا م˘ي˘ق˘˘لا كل˘˘ت
ل˘ئا˘سضف˘ب ةدا˘سش’ا ى˘لإا ة˘فدا˘˘ه˘˘لا

ن˘يذ˘لا لا˘جر˘لا ء’ؤو˘ه ل˘ئا˘˘سصخو
نو˘مد˘ق˘يو تا˘يد˘ح˘ت˘لا نو˘ع˘فر˘˘ي

نطاوملاو نطولا ةمدخل مهتايح
لاو˘˘˘حأ’او فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
ريسسعلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘سصا˘خ
ةينمأ’ا حلاسصملا هيف تتبثأا يذلا
لÓخ نم ةظقيلا تاجرد ىلعأا
ل˘خد˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لاو ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘هدا˘˘ت˘˘ع ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو
ىلع يمويلا فوقولاو ميقعتلاو
ةينوناقلا تاءارج’ا مارتحا سضرف
ىلإا ةفاسضإا يعامتج’ا دعابتلاو
ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت
هيونت وه مويلا اذه نأا فاسضأاو
ح˘لا˘سصم ه˘ب مو˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ل ةدا˘˘سشاو
سشيجو كردو ةطرسش نم نمأ’ا

ةبراح˘مو ة˘يا˘قوو سسي˘سسح˘ت ن˘م
فوقو˘لاو ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كسشا ل˘ك

مدع ادكؤوم نطاوملا عم مئادلا
نيذلا لاجرلا ء’ؤوه لسضف نايسسن

سشي˘˘˘ج˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا او˘˘˘ح˘˘˘سض
لجأ’ سسيفنلاو سسفنلاب سضيب’ا
ةبسسانملا نأا ربتعاو اذه نطولا
ى˘ي˘حو ءا˘م˘ظ˘ع لا˘جر˘ل ا˘م˘ير˘˘كت
ل˘م˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘نا˘ف˘تو م˘ه˘تا˘˘ب˘˘ث
نمأ’ا سسيئر هتهج نم بوؤودلا
ديرف ةطرسشلل لوأا ديمع يئ’ولا
ةرسسأÓل هح˘ير˘سصت ي˘ف م˘سساو˘ق˘لا
ةب˘سسا˘ن˘م˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا

ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خ ة˘˘يز˘˘مر ة˘˘يد˘˘ه
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا بع˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا
ةرومعملا لود رارغ ىلع دÓبلا
نيلاحملا وأا نيدعاقتملا ميركتل

نم ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا وأا د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةيريدم˘لا ا˘ه˘تر˘قا تا˘ي˘قر˘ت لÓ˘خ
قفو هبسسح ينطولا نمأÓل ةماعلا

831 دافتسسا نيأا ةددحم سسيياقم
ن˘˘مأا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘طر˘˘˘سش
فلتخم نم تايقرت نم ةي’ولا

ءاو˘سس ن˘ير˘يد˘ج م˘˘ه˘˘ل˘˘كو بتر˘˘لا
نوديفتسسي نم وأا اودافتسسا نيذلا

عيمجلل هيناهت اهجوم Óبقتسسم
بردلا ةلسصاوم ىلإا مهايإا ايعادو
لظ يف ةسصاخ ةميزعلاو ةدارإ’او
نأا هبسسح ةبعسصلا ةلحرملا هذه
د˘˘سشأا ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ن˘˘˘مأ’ا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ى˘˘˘لإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا

اهار˘ج˘م ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘سس’
ءادن هجو ةبسسانملابو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
اوفعاسضي نأا نينطاوملا لك ىلإا
د˘عاو˘ق˘ب ماز˘ت˘ل’او ر˘ث˘كأا ي˘عو˘لا
نأا دعب ةسصاخ ةيحسصلا ةياقولا

ددع يف ارارقتسسا ةي’ولا تفرع
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد تا˘˘با˘˘سص’ا ت’ا˘˘ح
يباجيإ’ا ىحنملا اذه يف ريسسلا

ديع باوبأا ىلع عيمجلاو ةسصاخ
ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ا˘سسم˘ت˘ل˘م ى˘ح˘˘سضأ’ا
ةيئاقولا ريبادتلا قيبطتب مازتل’ا

ةرور˘˘سضل˘˘ل ’إا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘عو
. ىوسصقلا



يبويثإ’أ ةي˘جرا˘خ˘لأ ر˘يزو لا˘قو
عقوم ىلع يمسسرلأ هباسسح ربع
بع˘سشل˘ل ه˘ت˘ئ˘ن˘ه˘ت ي˘˘ف ،ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت
ره˘ن نا˘ك .م˘كئ˘ن˘ه˘ن» :ي˘بو˘ي˘ثإ’أ
ةر˘ي˘ح˘ب ر˘ه˘ن˘لأ ح˘ب˘سصأأو ،ل˘ي˘ن˘˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘ي˘بو˘ي˘ثإأ ه˘ن˘م ل˘سصح˘˘ت˘˘سس
عقأولأ يف .اهديرت يتلأ ةيمنتلأ
عورسشملأ أذه ناكو.»ا˘ن˘ل ل˘ي˘ن˘لأ
تأر˘˘تو˘˘ت˘˘ل أرد˘˘˘سصم م˘˘˘خ˘˘˘سضلأ
ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ةدا˘ح ة˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد

ايبويثإأ ربتعتو1102. يف هئاسشنإأ
فدهت˘سسي يذ˘لأ ،عور˘سشم˘لأ أذ˘ه
ن˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ ة˘قا˘ط˘لأ جا˘ت˘نإأ

اهومنل ايرور˘سض ،ها˘ي˘م˘لأ ة˘كر˘ح
ا˘ي˘سسا˘سسأأ أرد˘سصمو يدا˘سصت˘ق’أ
.ةقاطلل
رسصم ىدل فواخم كانه نكل
امهتسصح عجأرت لايح نأدوسسلأو
د˘سسلأ بب˘سسب ل˘ي˘˘ن˘˘لأ ها˘˘ي˘˘م ن˘˘م
ءأرزو˘لأ سسي˘ئر لا˘˘ق.قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ن˘م تا˘ب» :ءا˘ثÓ˘ث˘لأ ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’أ
ن˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأ’أ لÓ˘˘خ ح˘˘سضأو˘˘لأ
ة˘ن˘˘سسلأ فد˘˘ه نأأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
دق ةسضهنلأ دسس ءلم نم ىلوأ’أ
لأزي ’ يذلأ ،دسسلأ نأأو ققحت
تايوتسسم زواجت ،ءاسشنإ’أ ديق
لاقو .«ايلا˘ح ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ ءل˘م˘لأ
يرلأ ريزو ،يلي˘كي˘ب ي˘سشي˘ل˘ي˘سس
ها˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ك نإأ ،ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإ’أ
حمسست فو˘سس ا˘ي˘لا˘ح ةدو˘جو˘م˘لأ
د˘ي˘لو˘ت تا˘˘ن˘˘ي˘˘برو˘˘ت را˘˘ب˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ردا˘سصلأ نا˘ي˘ب˘لأ ن˘كل.ءا˘بر˘ه˘كلأ

ةي˘م˘ك دد˘ح˘ي م˘ل د˘م˘حأأ ي˘بآأ ن˘ع
.دسسلأ نأزخ يف ةدوجوملأ هايملأ

تقو ي˘ف تلا˘ق ا˘ي˘بو˘ي˘ثإأ تنا˘كو
ة˘ن˘سسل˘ل ءل˘م˘لأ فد˘ه نإأ ق˘˘با˘˘سس

رتم رايلم9.4 بلطتي ىلوأ’أ
ترر˘˘كو.ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م بع˘˘˘كم
اهنأأ ةدع تابسسانم يف ايبويثإأ
دسسلأ نأزخ ءلم يف أأدبت فوسس
ن˘˘كل ،يرا˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ه˘˘سشلأ لÓ˘˘خ
ةبلاطم كلذ نم ترذح رسصم
ى˘ت˘ح ةو˘ط˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت˘˘ب
نمو .تاثدا˘ح˘م˘لأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ

أذإأ ا˘م نآ’أ ى˘ت˘ح مو˘ل˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ
تذ˘˘خ˘˘تأ د˘˘ق ا˘˘ي˘˘بو˘˘˘ي˘˘˘ثإأ تنا˘˘˘ك
ةر˘ي˘تو ن˘م عأر˘˘سسإÓ˘˘ل تأءأر˘˘جإأ
ي˘˘˘ف عا˘˘˘ف˘˘˘˘تر’أ نأأ مأأ ءل˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ءا˘ج ها˘ي˘م˘لأ تا˘يو˘ت˘سسم
عيباسسأ’أ ي˘ف را˘ط˘مأ’أ لو˘ط˘ه˘ل

.ةيسضاملأ ةليلقلأ
رسصم فقوم

ةير˘سصم˘لأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ترد˘سصأأ
بتكم ةمق نأأ هيف تدكأأ انايب
تلوا˘˘ن˘˘ت ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فأ’أ دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ
مكحت يتلأ ةيسساسسأ’أ ئدابملأ

اهزربأأ ،ةسضهنلأ دسس تاسضوافم
مدعب فأرطأ’أ ةفاك نم مأزتل’أ
دمحأأ لاقو.ةيداحأأ تأءأرجإأ ذاختأ

م˘˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ،ظ˘˘˘فا˘˘˘ح
ةمقلأ» نإأ ،ةيرسصملأ ةيجراخلأ
ى˘لإأ ل˘سصو˘ت˘لأ ةرور˘˘سض تد˘˘كأأ
ءلم لوح مز˘ل˘م ي˘نو˘نا˘ق قا˘ف˘تأ

ةي˘لآأ ن˘م˘سضت˘ي ،د˘سسلأ ل˘ي˘غ˘سشتو
تاعأزنلأ سضفل ةمزلم ةينوناق
ىلع لمعلأ اقح’ متي نأأ ىلع
هجوأأ ةفاكل لماسش قافتأ ةرولب
زيزعت فدهب كرتسشملأ نواعتلأ

لينلأ لود نيب ةكأرسشلأ تاقÓع

تاحوم˘ط ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘بو قرزأ’أ

نمؤو˘يو ثÓ˘ث˘لأ لود˘لأ بو˘ع˘سش

نا˘ي˘ب ي˘ف فا˘سضأأو.»ا˘ه˘ح˘لا˘سصم

اهتحفسص ىلع ةيجراخلأ هترسشن

يعامتج’أ لسصأوتلأ عقوم ىلع

اسضيأأ ةمقلأ لÓخ مت» :كوبسسيف

ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض د˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ت

ةسضهنلأ دسس ىلع تاسضوافملأ

ءابرهكلأ ديلوت˘ل أد˘سس هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

˘مد˘عو ،ها˘ي˘م˘ل˘ل كل˘ه˘ت˘سسم ر˘ي˘غ

تأذ ريغ تاعوسضوم يأأ ماحقإأ

ىرج امك» :عباتو .«دسسلاب ةلسص

ةيقيرفإ’أ ةمقلأ ماتخ يف قفأوتلأ

ةيو˘لوأ’أ ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ةر˘غ˘سصم˘لأ

ءلم لوح مزلملأ قافت’أ ةرولبل

.«ةسضهنلأ دسس ليغسشتو

دلانود يكيرمأ’أ سسيئرلأ رذح
ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت نأأ ن˘˘˘م بمأر˘˘˘˘ت

ةدحتملأ تا˘ي’و˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك
نسسحتت نأأ لبق أءوسس دأدزي دق»
عيمج نم بمأرت بلطو.»رومأ’أ
تاما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ن˘ي˘ي˘كير˘مأ’أ
ناكو.سضرملأ راسشتنأ نم دحلل
ةمامك نودب رهظ يذلأ ،سسيئرلأ

د˘ق ،ي˘ف˘ح˘سصلأ هر˘م˘تؤو˘˘م لÓ˘˘خ
ءأد˘ترا˘ب ق˘با˘سسلأ ي˘ف ف˘خ˘˘ت˘˘سسأ
ريغ» اها˘يإأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،تا˘ما˘م˘كلأ

نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأأو .«ة˘ي˘ح˘˘سص
عم لماعتلاب هوب˘لا˘ط ه˘يد˘عا˘سسم
تقو˘لأ ي˘ف ،ر˘ب˘كأأ ة˘قد˘ب ءا˘˘بو˘˘لأ
سسور˘ي˘ف˘لأ ه˘ي˘˘ف حا˘˘ت˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لأ
روهظلأ ناكو.ةدحتملأ تاي’ولأ
.ف˘قو˘ت د˘ق بمأر˘ت˘ل م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ءاثÓثلأ هتملك يف سسيئرلأ رركو
نييحسص ن˘ي˘لوؤو˘سسم تأر˘يذ˘ح˘ت
ءوسسي دق ءابولأ عسضو» نأأ نم
أأد˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘˘سسأÓ˘˘˘˘˘ل
بغرأأ ’» فا˘سضأأو.»ن˘سسح˘ت˘لا˘˘ب
ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ا˘ه˘˘ن˘˘كل ،أذ˘˘ه لو˘˘ق˘˘ب
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ن» لا˘˘قو .«ف˘˘سسأÓ˘˘ل
يف تا˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ع˘ي˘م˘ج˘لأ

مأزتل’أ ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ مد˘ع لا˘ح
ءأو˘سس ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نإاف اهوبحت مل مأأ ةمامكلأ متببحأأ
ثبسشتلل ةجاحب نحنو ،أريثأات اهل
جرخأأو .«دعاسسي دق ءيسش يأاب
ف˘˘سصو د˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لأ بمأر˘˘˘ت
«ينيسصلأ سسوريفلاب» سسوريفلأ

.اهيدتري نأأ نود هبيج نم ةمامك
يف ابعسص اعسضو بمأرت هجأويو
يف ةديدج ةي’وب زوفلل هيعسس
˘ما˘مأأ ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘سش
،ندياب وج يطأرقميدلأ حسشرملأ

تا˘عÓ˘ط˘ت˘سسأ ر˘ي˘سشت ا˘˘م بسسح
م˘˘ه˘˘تأ د˘˘ق ند˘˘يا˘˘ب نا˘˘كو.يأأر˘˘لأ
ن’ذ˘˘˘خ˘˘˘ب ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ بمأر˘˘˘˘ت
هتجلاعم ةقيرط يف نييكيرمأ’أ
د˘˘ق˘˘ل» لا˘˘قو ،ءا˘˘بو˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو˘˘˘ل

دقو.»دÓ˘ب˘لأ لذ˘خ د˘ق˘ل ،م˘كلذ˘خ
ءأربخ ةقفر نودب بمأرت رهظ
ه˘ع˘م نور˘ه˘ظ˘ي أو˘نا˘ك ن˘ي˘ي˘˘ب˘˘ط
ةرسصتخم هتملك تناكو .اقباسس
ع˘م لا˘ج˘سسلأ بن˘ج˘تو ،ةز˘كر˘مو
سضعب أوهجو نيذلأ نييفحسصلأ
نم بلطن» بمأرت لاقو.ةلئسسأ’أ
تاما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ن˘ي˘ي˘كير˘مأ’أ

يعامتج’أ د˘عا˘ب˘ت˘لا˘ب مأز˘ت˘ل’أو
،ةمراسص ة˘فا˘ظ˘ن د˘عأو˘ق عا˘ب˘تأو
ن˘˘كمأأ ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك يد˘˘˘يأ’أ ل˘˘˘سسغ
ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ن » فا˘˘˘˘سضأأو.»كلذ
بن˘ج˘ت با˘ب˘سشلأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’أ
نكامأ’أ لكو ةظتكملأ تأرابلأ
ءايكذأأ أونوك .ةظتكملأ ةقلغملأ

بمأر˘˘ت د˘˘تر˘˘ي م˘˘لو .«ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘مآأو
،مÓعإ’أ ل˘ئا˘سسو ما˘مأأ ة˘ما˘م˘كلأ

ا˘ه˘نود˘تر˘ي سضع˘˘ب˘˘لأ نأأ ى˘˘عدأو
.ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ه˘ت˘سضها˘ن˘˘م سضر˘˘غ˘˘ب
د˘˘ق مÓ˘˘˘عإ’أ ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو تنا˘˘˘كو
و˘هو أر˘خؤو˘م ه˘ل ةرو˘سص تر˘سشن
ءانثأأ ىلوأ’أ ةرملل ةمامك يدتري
.ا˘ير˘كسسع ى˘ف˘سشت˘˘سسم ه˘˘ترا˘˘يز
ببسس نع ءاثÓثلأ لئسس نيحو
ءأدترأ سصوسصخب هفقوم رييغت
ءأر˘˘ب˘˘خ˘˘لأ نإأ لا˘˘ق ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ

.مهفقوم أوريغ اسضيأأ نييحسصلأ
دحأأ وهو ،يسشتوف ينوتنأأ ناكو
ةحفاكم نع نيلوؤوسسملأ رابك
ر˘ي˘ب˘كو بمأر˘ت ةرأدإأ ي˘ف ءا˘بو˘لأ
هنإأ ’اق دق ،زمأدأأ موريج ءابطأ’أ

.ة˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘تر’ ةرور˘˘سض ’
سضأرمأ’أ ةحفاكم زكأرم نكل
ءأد˘˘ترا˘˘ب تح˘˘سصن ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مأ’أ
ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأ’أ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كلأ
ىلع نإأ يسشتوف لوقيو.ةماعلأ
رسشنت نأأ ةي˘كير˘مأ’أ تا˘ط˘ل˘سسلأ
ءأدترأ سصو˘سصخ˘ب تأر˘يذ˘ح˘ت˘لأ
نأأ عم ،امزح رثكأأ لكسشب ةعنقأ’أ
تي˘ب˘˘ل˘˘ل تأو˘˘عد سضفر بمأر˘˘ت
تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت رأد˘˘سصإ’ سضي˘˘بأ’أ
دكأأو.ةلأاسسملأ سصوسصخب ةيموق
يفت˘خ˘ي˘سس سسور˘ي˘ف˘لأ نأأ بمأر˘ت
لد˘˘ع˘˘م نأا˘˘ب ى˘˘عدأو .ا˘˘م ا˘˘مو˘˘˘ي

تا˘˘ي’و˘˘لأ ي˘˘ف ةا˘˘فو˘˘لأ ت’ا˘˘ح
لود م˘ظ˘ع˘م ن˘م ل˘قأأ ةد˘ح˘ت˘م˘˘لأ
ةعماج تايئاسصحإأ ديفتو .ملاعلأ

تا˘ي’و˘لأ نأا˘˘ب ز˘˘ن˘˘كبو˘˘ه نو˘˘ج
رسشاعلأ زكرملأ لتح˘ت ةد˘ح˘ت˘م˘لأ
ي˘ف ة˘لود ن˘˘ير˘˘سشع أأو˘˘سسأ ن˘˘ي˘˘ب
لد˘˘˘ع˘˘˘م ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
تاي’ولأ تلجسس د˘قو.تا˘ي˘فو˘لأ

نييÓم9.3 نم رثكأأ ةدحتملأ

رثكأأو91-ديفوكب ةباسصإأ ةلاح

يهو ،ةافو ةلاح فلأأ141 نم
ن˘م م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف ى˘˘ل˘˘عأ’أ كلذ˘˘ب

.دأدعأ’أ ثيح

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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«يداحأإ» كرحت يأإ سضفرت رسصم

هدÓب بعسش ئنهي ايبويثإأ ةيجراخ ريزو
 دسسلأ ةريحب ءلم لحأرم ىلوأأ مامتإاب

 :انوروك سسوريف

«أءوسس دأدزيسس» ءابولأ يسشفت نأأ نم رذحي بمأرت دلانود

ققحت دق ةسضهنلإ دسس نإزخ ءلم نم ىلوأ’إ ةنسسلإ فده نأإ إدكؤوم هدÓب بعسش ،ويسشاجرإدنأإ وديج ،ايبويثإإ ةيجراخ ريزو أانه
.دسسلإ ىلع ةماقملإ ءابرهكلإ ديلوت تانيبروت بيرجتب حمسسيسس ام وهو ،لعفلاب

 :موداقوبو فورف’

ايبيل يف يسسايسس لح نع ليدب ’
نيلرب تاجرخم سساسسأأ ىلع

ةيوسست نكمي ’ هنأأ فورف’ يغريسس يسسورلأ ةيجراخلأ ريزو دكأأ
،ايبيلو ايروسس اتمزأأ اهيف امب ،طسسوأ’أ قرسشلأ يف ةمئاقلأ تاعأزنلأ
نزأوتو طسسولأ لولحلأ سساسسأأ ىلعو تاسضوافملأ لÓخ نم ’إأ
فورفÓل كرتسشم يفحسص رمتؤوم لÓخ حيرسصتلأ أذه ءاج .حلاسصملأ

دكأأو.ءاعبرأ’أ مويلأ وكسسوم يف موداقوب يربسص يرئأزجلأ هريظنو
فيفختو رانلأ قÓطإأ فقو ةيمأزلإأ ىلع فورف’ عم قفتأ هنأأ موداقوب

ددسش نيح يف ،ايبيل يف ةيسسايسسلأ ةيوسستلأ ىلإأ لاقتنÓل رتوتلأ ةدح
نأأ بجي لب ،ةياهن ةطقن سسيل رانلأ قÓطإأ فقو نأأ ىلع فورف’
ايبيل ةدايسس ةداعتسسأ ىلإأ فدهت ةيسسايسس ةيلمع روفلأ ىلع هعبتت
نأودعلأ اهرمد يتلأ ةيبيللأ ةلودلأ نايك ءانب ةداعإأو اهيسضأرأأ ةدحوو

فÓخ ىلع ايسسور نأأ فورف’ دكأأو1102. ماع ينوناقلأ ريغ يبرغلأ
عأرسصلأ فأرطأأ نم فرط يأأ ىلع نهأرت مل ،ىرخأأ ةيجراخ ىوق
نم اعيمج فأرطأ’أ كلت عم لسصأوت ىلع لأزت ’و تناك لب ،يبيللأ
.ةيوسست ىلإأ لسصوتلأ يف اهتدعاسسم لجأأ

رايلم59.1 عفدتسس ةدحتملأ تاي’ولأ
ءأرسشل «كت نإأ وياب«و «رزياف» ىلإأ ر’ود

«91 ديفوك» حاقل
نÓسصحتسس امهنإأ ،ءاعبرأ’أ مويلأ ،«كت نإأ وياب«و «رزياف» اتكرسش تلاق

001 ميلسستو جاتنإ’ ةيكيرمأ’أ ةموكحلأ نم ر’ود رايلم59.1 ىلع

ةرأزو تلاقو.»91-ديفوك» سضرمل حرتقملأ امهحاقل نم ةعرج نويلم
ح˘م˘سسي قا˘ف˘ت’أ نإأ عا˘فد˘لأ ةرأزوو ة˘ي˘نا˘سسنإ’أ تا˘مد˘خ˘لأو ة˘ح˘˘سصلأ

ةعر˘ج نو˘ي˘ل˘م005 ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’أ ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
تأرايلم قافنإأ ىلع بمأرت دلانود سسيئرلأ ةرأدإأ تقفأوو.ةيفاسضإأ
ةيلمع» ةموكحلأ تقلطأأو ،لمتحم حاقل ءأرسشو ريوطتل تأر’ودلأ
عينسصت عيرسستل نيترأزولأ نيب كرتسشم جمانرب وهو «عيرسسلأ زاجنإ’أ
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’أ سصي˘˘خ˘˘سشت ل˘˘ئا˘˘سسوو ة˘˘يودأ’أو تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ

ىلع دمتعت انوروك سسوريفل احاقل051 نم رثكأأ كانهو.انوروك
ةلحرم يف نيرسشع وحن اهنيب ايملاع اهريوطت يرجي ةعونتم تاينقت
ءأودلأ تاكرسش عم تاقافتأ ةموكحلأ تعقوو.ةيريرسسلأ براجتلأ
جاتنإأ وه فدهلأو.ةفلتخم ةحسشرم تاحاقل ىلع لوسصحلأ نامسضل
تأرايلم ةيامح لÓخ نم ةحئاجلأ ىلع ءاسضقلأ عيطتسست تاحاقل
«رزياف» نم حسشرملأ حاقللأو .ديدسشلأ سضرملأ وأأ ىودعلأ نم رسشبلأ

رابتخأ نمسض اهتبرجت عمزملأ تاحاقللأ نيب نم وه «كت نإأ وياب«و
تيرجأأ ةركبم ةل˘حر˘م ي˘ف ةر˘سشب˘م ج˘ئا˘ت˘ن حا˘ق˘ل˘لأ ر˘ه˘ظأأ د˘قو ،ع˘سسأو
دنع تاعرجلأ «رز˘يا˘ف» م˘ل˘سست˘سسو.ر˘سشب˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘غ˘سص تا˘سسأرد˘ب

نم سصيخرت وأأ ئراطلأ مأدختسس’اب حيرسصت ىلع جتنملأ لوسصح
ة˘مÓ˘سسلأ ر˘ي˘يا˘ع˘م ءا˘ف˘ي˘ت˘سسأ د˘ع˘ب ة˘ي˘كير˘مأ’أ ءأود˘لأو ة˘يذ˘غأ’أ ةرأدإأ

تلاقو.ةثلا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب ة˘ع˘سسأو ة˘ير˘ير˘سس ة˘بر˘ج˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأو
ام لكسش بلطل دأدعتسسأ عسضو يف انوكت نأأ ناعقوتت امهنإأ ناتكرسشلأ

تاسسأردلأ تحجن أذإأ ربوتكأأ يف ركبم تقو يف سصيخرتلأ لاكسشأأ نم
ىلإأ لسصي ام عينسصت ايلاح «كت نإأ وياب«بو «رزياف» عقوتتو.ةيراجلأ

3.1 نم رثكأأ امبرو0202 ةياهن لولحب ايملاع ةعرج نويلم001

،ةئملاب ةعبرأأ «رزياف» مهسسأأ تعفترأو1202. ةياهنب ةعرج نويلم

6 وحنب ةدحتملأ تاي’ولاب ةجردملأ «كت نإأ وياب» مهسسأأ تزفق اميف
.قÓغإ’أ لبق ةئملاب

نيسصلأ نم بلطت ةدحتملأ تاي’ولأ
نتسسويه ةنيدم يف اهتيلسصنق قÓغإأ

ايسسور نإأ ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘سسور˘لأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ةرأزو تلا˘ق
ليوط فقول لسصوتلأ لجأأ نم دوهجلأ ةلسصأوم ىلع اتقفتأ ايكرتو
ىلإأ ةفاسضإأ ،ايسسور معدتو.ايبيل يف رانلأ قÓطإ’ رمتسسمو دمأ’أ

رتفح ةفيلخ قرسشلأ يف زكرمتملأ يركسسعلأ دئاقلأ ،تأرامإ’أو رسصم
فرتعملأ ةيبيللأ ةموكحلأ تأوق دسض كراعم هولتاقم سضوخي يذلأو
.ايكرت نم ةموعدملأو ايلود اهب

:وكسسوم

دوهجلأ ةلسصأوم ىلع ناقفتت ايكرتو ايسسور
ايبيل يف رانلأ قÓطإأ فقول

ايسسور نإأ ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘سسور˘لأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ةرأزو تلا˘ق
ليوط فقول لسصوتلأ لجأأ نم دوهجلأ ةلسصأوم ىلع اتقفتأ ايكرتو
ىلإأ ةفاسضإأ ،ايسسور معدتو.ايبيل يف رانلأ قÓطإ’ رمتسسمو دمأ’أ

رتفح ةفيلخ قرسشلأ يف زكرمتملأ يركسسعلأ دئاقلأ ،تأرامإ’أو رسصم
فرتعملأ ةيبيللأ ةموكحلأ تأوق دسض كراعم هولتاقم سضوخي يذلأو
.ايكرت نم ةموعدملأو ايلود اهب



لوبرفيل عم رارمتسقاب حقص حصني رجام
يسس يب مأأ» ةانق ىلع «بيعللأ» جمانÈل رجام لاقو ،لوبرفيل عم يزيل‚إ’أ يرودلأ بقلب هجيوتتو حÓسص دمٔ يرسصŸأ همدقي اÃ ،قبسسأ’أ ›اغتÈلأ وتروب بع’ ،رجام حبأر ةيرئأز÷أ ةروطسس’أ داسشأأ

نأاب أدكؤوم يزيل‚إ’أ لوبرفيل ‘ ءاقبلاب حÓسص رجام حسصنو ،«ةيبرعلأ ةركلل أÒفسس حبسصأأ ايلاح دمٔو ،قلأاتلل ةزي‡ ةنوقيأأ حبسصأأ ثيح ،ةيسصخسشلأ يماقرأأ مطحيو حÓسص جرخي نأأ انيزح تسسل» :«رسصم
نأأ احسضوم يزيل‚إ’أ Óيف نوتسسأأ م‚ هيغيزيرت نسسح دومٔ يرسصŸأ بعÓلأ قلأات ىلع رجام ىنثأأو ،ةيراهŸأو ةيفيدهتلأ هتأردقل ابسسانمو أزي‡ اسضرع ىقلتي Úح نكلو لعفلاب لحري دق بعÓلأ

كانهو تأÈخ امهب ةيبرغŸأو ةيرسصŸأ ةركلاف بعسص رمأأ لطبلأ ةيوه ديدحتب نهكتلأ» :لاق ،ايقيرفأأ لاطبأأ يرود ةلوطب نعو ،لسضفأأ لكسشب اهتقو رهظيسسو Èكأأ قيرفل ليحرلاب هل حمسست هتايناكمإأ
،ةيراقلأ ةلوطبلاب ةعبرأ’أ رود ‘ ءاجرلأ دسض كلامزلأ بعلي امنيب دأدولأ هسسفانم يلهأ’أ يقتليو ،«يئاهنلأ فسصن ةلحرم ‘ درأو ءيسش لكو ،ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ ةعبرأ’أ قرفلأ اهتققح ةزي‡ جئاتن

تايوتسسم مدق كلامزلأ نأأ دكأأو ،«رسصم ¤إأ رفسسلأ لبق برغŸأ ‘ ةمهŸأ مسسح نم دبÓف بايإ’أو باهذلأ ماظن قيبطت لاح ‘ ةبعسص ةمهم امهمامأأ ءاجرلأو دأدولأ نأأ دقتعأأ» :قباسسلأ رسضÿأ م‚ فاسضأأو
هتمدق امو ةيرظنلأ تايطعŸاب» :رجام لاقو ،لهسسأأ هتمهم نوكتسس برغŸأ ‘ ةيباجيإأ ةجيتن ققحي ول ضضيبأ’أ نأأ احسضوم بقللأ دسصحو يسسنوتلأ يجÎلأ مامأأ يقيرفأ’أ ربوسسلأ ةلوطب ‘ ةرهبم

.«ةياغلل ابعسص حبسصأأ ناهرلأو اموسسٔ ضسيل رمأ’أ نكلو بقللاب زوفلاب ردجأ’أ يلهأ’أ ودبي ةعبرأ’أ قرفلأ

قا˘˘˘فو ةرأدإأ ن˘˘˘م ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘سشك
ة˘م˘ئا˘ق تط˘ب˘سض د˘ق ةÒخأ’أ نأأ ،ف˘ي˘ط˘˘سس
دأد˘ع˘ت ن˘م ح˘ير˘سست˘لا˘ب Úي˘ن˘˘عŸأ Úب˘˘عÓ˘˘لأ
52 ‘ اهنع ءاطغلأ طيمتسس يتلأو ،قيرفلأ

‘ ل˘سصف˘لأ د˘عو˘˘م و˘˘هو ،يرا÷أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ةيدا–’أ فرط نم يرا÷أ مسسوŸأ Òسصم
ةرأدإأ تل˘˘سضفو ،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ
لظ ‘ ةمئاقلأ نع فسشكلأ Òخأات قافولأ
Òسصم ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسلأ ضضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لأ
ن˘˘˘˘ع لوأ’أ لوؤو˘˘˘˘سسŸأ بغر˘˘˘˘يو ،ة˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘نŸأ
‘ ،يكوكلأ ليبن قافولل ةينفلأ ةسضراعلأ
دأدعتلأ نم ابع’81 تامدخب ظافتح’أ
ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘عŸأ ضسك˘ع ىل˘˘ع أذ˘˘هو ،›ا◊أ

‘ ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ن˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ‘ تثد–
دأد˘ع˘ت ن˘م Úب˘عÓ˘لأ ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’أ
ةيقرت ‘ يكوكلأ بغريو ،›ا◊أ مسسوŸأ

ةسصرف مهحنمو Úبع’ ةتسس نع لقي ’ ام
حا‚ د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘با˘˘كأ’أ ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشŸأ
،يرا÷أ مسسوŸأ لÓخ نابسشلأ عم ةبرجتلأ

” ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ نإا˘ف ة˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م ة˘˘ف˘˘سصبو
ةرأدإ’أو ينفلأ مقاطلأ Úب اهيلع قافتإ’أ

با˘سست˘حا˘ب ،Úب˘˘ع’ ة˘˘ت˘˘سس نآ’أ د◊ م˘˘سضت
دأد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ردا˘˘˘غ يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘ب ع˘˘˘فأدŸأ
د˘ع˘ب ة˘طرا˘ف˘لأ ةÎف˘لأ لÓ˘خ ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلأ

لؤوا˘سست˘لأ ىق˘ب˘ي˘ل ،ي˘سضأÎلا˘ب هد˘ق˘ع خ˘˘سسف
دعبو ،يقبتŸأ يسسامÿأ ةيوه لوح ابسصنم
اهوقلت يتلأ دوعولأ ىلع عيباسسأأ ةدع رورم
تاناعإأ نم قيرفلأ ةدافتسسأ برق نع ثيد◊أ لظ ‘ اميسس’ ،ةقلاعلأ مهتاقحتسسم نع راسسفتسس’أ ‘ أوئدب قافولأ يبع’ نإاف ،ةيلاŸأ مهتاقحتسسم ةيوسست ضصوسصخب
نم نآ’أ دح ¤إأ مهب لاسصت’أ مدعل رظنلاب،قرفلأ ةرأدإأ ‘ اهنوعسضي يتلأ ةقثلأ مغر ةقلاعلأ مهتاقحتسسم نع ÚبعÓلأ راسسفتسسأ ءاجو ،ةيلا◊أ ةÎفلأ لÓخ ةمهم

يوأدغب ويزرأأ يبŸوأأ مجاهم لخد ،رخآأ قايسس ‘و ،يرا÷أ رهسشلأ ةيأدب عم تاقحتسسŸأ نم ءزج ةيوسستب قباسس تقو ‘ اهحنم ” يتلأ دوعولأ مغر ،نيÒسسŸأ فرط
يذلأ ىوتسسŸاب قيرفلأ ›وؤوسسم فرط نم Òبكلأ باجعإ’أ دعب أذهو ،ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ ةÎف لÓخ مهعم دقاعتلأ ‘ قافولأ ةرأدإأ بغرت نيذلأ ÚبعÓلأ ةمئاق
،Úمسسوم ذنم ل لوأ’أ قيرفلأ تايرابم ‘ كراسشي يوأدغب مجاهŸأ نأأ ’إأ هنسس رغسص مغرو ،يبŸوأ’أ ةليكسشت عم يرا÷أ مسسوŸأ تايرابم لÓخ باسشلأ بعÓلأ هرهظأأ

هل يمسسر ضضرعب نومدقتيسس نيذلأ «ةرأوفلأ» يÒسسم راظنأأ تفل ام ،يبŸوأ’أ ةليكسشت عم ةناكم زجح نم نك“ ثيح ،اهكلÁ يتلأ ةÒبكلأ تايناكمإ’أ لظ ‘ أذهو

ê.‚«Ö.ةبرقم رداسصم هتدكأأ ام بسسح ةلبقŸأ ةÎفلأ لÓخ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطسس قافو

حيرشستلاب ينعŸا يشسامÿا ةمئاق طبشضت ةرادإ’ا

¯Ω.T¢.´
نÓ˘ي˘م يدا˘ن م‚ ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإأ ىق˘˘ل˘˘ت

هقيرف تعمج يتلأ ةأرابŸأ لÓخ ةيوق ةبرسض

Ãنم53 ةلو÷أ تاسسفانم نمسض ،ولوسساسس هفيسض
يرئأز÷أ ›ودلأ ىقلت ثيح ،›اطيإ’أ يرودلأ

،ةأرابŸأ رمع نم16 ةقيقدلأ ‘ ءأرفسص ةقاطب
‘ «يÒنو˘˘سسور˘˘لأ» فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘ع كلذ˘˘ب بي˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل
يهو ،يوقلأ اتن’اتأأ يدان مامأأ ةمداقلأ ةهجأوŸأ

22 بحاسص مدقو ،ةعم÷أ موي ةبقترŸأ ةأرابŸأ
‘ م˘ها˘سس ثي˘ح و˘لو˘سسا˘سس ما˘مأأ ع˘ئأر ىو˘ت˘سسم ة˘ن˘˘سس
فده لباقم Úفدهب هقيرف هققح يذلأ زوفلأ

ل˘سضف˘ب «يدرا˘ب˘مو˘ل˘لأ» يدا˘ن˘لأ ع˘فر ثي˘ح ،د˘ي˘حو

.ةطقن95 ¤إأ هديسصر راسصتن’أ أذه

مجن» حيري يلويب دقع ديدجت
«رضخلا

هبردم دقع نÓيم يدان ددج ،ىرخأأ ةهج نم
نأأ ه˘نأا˘سش ن˘م يذ˘لأ ÿÈأ و˘هو ،›و˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘˘ت˘˘سس
كاكتفأ ‘ ح‚ يذلأ رسصان نب ليعامسسإأ حيري
Òخأ’أ أذه مهاسس ثيح ،›اطيإ’أ ينقتلأ ةقث

ةعطق تاب يذلأ ةنسس22 بحاسص روطت ‘ أÒثك
هبناج نمو ،«يÒنوسسورلأ» ةليكسشت ‘ ةيسساسسأأ

يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ برد˘˘˘م ›و˘˘˘ي˘˘˘ب و˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس تو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي ’
،ر˘سصا˘ن ن˘ب ىل˘ع ءا˘ن˘ث˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لأ «يدرا˘ب˘˘مو˘˘ل˘˘لأ»

›ود˘˘˘لأ نأأ ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس45 بحا˘˘سص د˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ل˘ك ‘ Òب˘ك ط˘سسق˘ب م˘ها˘سسي ير˘˘ئأز÷أ
.يدانلأ اهققحي يتلأ ةيباجيإ’أ

ةمسصاعلأ دا–أ

 رانلا حتفي «ةراطشسوشسل» ماعلا ريدŸا
«دادح» عم‹و ةقباشسلا ةرادإ’ا ىلع

ينغلأ دب˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لأ دا–’ ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ ح˘ت˘ف
،«دأد˘ح» ع˘م‹و ة˘ق˘با˘سسلأ ةرأدإ’أ ىل˘ع ،يدا˘˘ه
ن˘˘˘˘يÒسسŸأو «رو˘˘˘˘بÒسس» ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سش نأأ ¤إأ أÒسشم
أوثروو ضصئاقنلأ كلت نمث نوعفدي Úيلا◊أ

ا˘هر˘خآأو ،نو˘يد˘لا˘ب ة˘ل˘ق˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ـل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ ›و˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضق
دا–’أ رأرق ةأدغ ،أرابيإأ ضسنأرب «ةراطسسوسس»
قيرفلأ نامرحب «ا˘ف˘ي˘ف˘لأ» مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ›ود˘لأ
ةÎف لÓ˘˘خ تا˘˘˘مأد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’أ ن˘˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ماعلأ ريدŸأ ،ةمداق تأÎف ثÓثل تÓيجسستلأ
تاح˘ير˘سصت˘لأ لÓ˘خ ن˘م د˘كأأ ي˘م˘سصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل
نأأ ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘˘لأ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب ضصخ ي˘˘ت˘˘لأ
بعسص فقوم ‘ اهسسفن تدجو ةيلا◊أ ةرأدإ’أ

،Úقباسسلأ نيÒسسملل ةلسشا˘ف˘لأ ة˘سسا˘ي˘سسلأ ءأر˘ج
بئأو˘سشلأ ن˘م ضصل˘خ˘ت˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح

ا˘مد˘ق ي˘سضŸأ را˘ب˘ت˘ع’أ Úع˘ب ذ˘خأ’أو ة˘ق˘˘با˘˘سسلأ
ةر˘˘ط˘˘سسŸأ فأد˘˘هأ’أ غو˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل ÒسسŸأ ة˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘مو
،ةد˘يد˘ج ةرأدإا˘˘ك» لا˘˘ق ثي˘˘ح ،دد÷أ كÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
و ةÁد˘˘˘ق˘˘˘لأ ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘˘لأ Òي˘˘˘˘سست دد˘˘˘˘سصب ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن
ةيسضق نأاب ملع ىلع انك» :فاسضأأو ،«ةديد÷أ
نحن ،فسسؤوŸأ رأرقلأ أذهل لوؤوتسس أرابيإأ بعÓلأ

نحن ،ةقباسسلأ ةرأدإ’أ ضصئاقن نمث عفد ددسصب
.»أÒثك انرسضيسس أذه و يدانلل رامثتسس’أ قودنسص نم نوكتسس يتلأو وروأأ فلأأ002 عفد ىلع نومغرم

»روبريس» ـل اعادص لكشت ىرخفا يه فلخي ةيضق
ةبلاطملل افيفلأ ىدل ىوكسشب أرابيإأ بعÓلأ مدقت ،يكيجلبلأ توسشرب يدانب قاحتلÓل يسضاŸأ مسسوŸأ ةراطسسوسسل هترداغم دعبو

Ãأ هتاقحتسسŸثيح ،ةيلا◊أ ةرأدإ’أ قرؤوت يتلأ ةديحولأ ةكئاسشلأ ةيسضقلأ دعت ’ اهنأأ امك ،يفسسعتلأ هدرط نع ضضيوعتو ةرخأات
افيفلل ىوكسشب عفأدŸأ مدقت نيأأ ،ةيسضام تأونسس عبسسل دوعي يذلأ ،فلخي دمحـم قباسسلأ بعÓلأ فلم ¤إأ ثدحتŸأ تأذ قرطت
كانه» يداه لاق ثيح ،ىرخأأ تابوقعل ايدافت هتيوسست نيÒسسŸأ ىلع امأزل نوكيسس يذلأ رمأ’أ وهو ،تاسضيوعتب اهلÓخ نم بلاطي
توأأ رهسش لÓخ أرأرق اهنأاسشب افيفلأ ردسصتسس يتلأو،2102-3102» مسسوŸ دوعت يتلأ و فلخي دمحـم بعÓلاب قلعتت ةيناث ةيسضق
.هدقع خسسف تلسضف ةقباسسلأ ةرأدإ’أ نكل ةÒطخ ةباسصإ’ ضضرعت دق فلخي بعÓلأ ناكو ،«لبقŸأ

ةيليوج13 يف يبرادلا فلم يف لصفتس «ساتلا»
مامأأ طاسسبلأ ىلع ةمسصاعلأ دا–أ هرسسخ يذلأ ءاقللأ لوح ،نأزولب يسضايرلأ ميكحتلأ ةمكحـم رأرقب قلعتي لأؤوسس ىلع هدر ‘و
نأأ ضضورفŸأ نم ناك» ددسصلأ أذه ‘ افيسضم ،يرا÷أ ةيليوج13 ‘ ردسصيسس رأرقلأ نأاب يداه ينغلأ دبع لاق ،رئأز÷أ ةيدولوم
يرا÷أ ةيليوج13 خيرات موي رأرقلأ رودسص رظتنن نحنو ،كلذب دعب مقت ⁄ اهنكل ةيسضقلأ هذه ‘ تلسصف دق ضساتلأ نوكت
.»نعطلأ لبقي ’و أدفان نوكيسسو

قيرفلا بعاتم ديزي يوازمح
ة˘سشا˘ك˘ع رو˘ت˘كأر˘ت يدا˘ن ع˘م Êأر˘يإ’أ يرود˘لأ ‘ ا˘ي˘لا˘ح فÙÎأو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ دا–إ’ ق˘با˘سسلأ م˘جا˘هŸأ ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشكو

هقيرف نم ةقلاع روجأأ ثÓث همÓتسسأ مدع ببسسب ،تاعأزنلأ ضضف ةن÷ ىدل ىوكسش عفر دق نوكي Òخأ’أ أذه نأاب ،يوأزمح
هترداغم لبق ةلماك روجأأ ثÓث نم يوأزمح تمرح دق ،دأدح نيوخأ’أ ةدايقب ةقباسسلأ ةرأدإ’أ نوكتو .ةمسصاعلأ دا–إأ قباسسلأ
.Òيسستلأ ديلاقم «روبÒسس» ةكرسش تملتسسأ امدعب تاقحتسسŸأ هذهب ةبلاطŸأ ررقي هلعج ام ،يمسصاعلأ يدانلأ

لبقملا مسوملا يسقافصلل بعلي نل ةعاش نب
نوكيسسو ،قيرفلأ ¤إأ ايمسسر دوعيسس ،ةعاسش نب ايركز بعÓلأ نأأ ،يداه Êاغلأ دبع ةمسصاعلأ دا–أ قيرفل ماعلأ ريدŸأ دكأأ دقو أذه

نأأ ثيح ،ابيرق لحتسس ةراعإ’أ لأومأأ ةيسضق نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةماسسأأ ليل÷أ دبعو ضصويـم ةقفر ثلاث مجاهمك لبقŸأ مسسوŸأ أرسضاح
تدعو اهنأأ امك ،ةرسشابم اهديدسست لجأ نم يكنبلأ باسس◊أ مقر اهنم تبلطو دا–’أ ةرأدإأ تلسسأر يسسنوتلأ يسسقافسصلأ ةرأدإأ
.اهزيهŒ روف باسس◊أ ‘ خسضتسس لأومأ’أ كلت نٔاب قيرفلأ

ةيقيرفإلا لاطبفا ةطبار بعل ينعي ضيبفا مسوملا
هيف تلسصف يذلأ تقولأ ‘و ثيح ،رئأز÷أ ‘ يسضايرلأ دهسشŸأ ردسصتي مسسوŸأ أذه ةلوطب Òسصم عوسضوم لأزام ،رخآأ قايسس ‘و
رمأ’أ ‘ أولسصفي ⁄ رئأز÷أ ‘ مدقلأ ةرك نوؤوسش ىلع نومئاقلأ لأزي ’ ،اهئاغلإأ وأأ ةسسفانŸأ ةلسصأوÃ امإأ ةيŸاعلأ تأدا–’أ مظعم
باسستحأو ايئاهن مسسوŸأ فيقوتب امإأ نوكيسس يذلأو ،يئاهنلأ رأرقلأ ذاختأ لجأأ نم تاطبأرلأو ةيدنأ’أ ةراسشتسسأ متيسس لب ،دعب
لطبلأ Úيعت لجأأ نم ةلوطبلل ›ا◊أ بيتÎلأ باسستحأ ‘ لثمتŸأو ،لوأ’أ رايÿأ نأ و ،ضضيبأأ مسسوم نÓعإأ وأأ ›ا◊أ بيتÎلأ

دا–أ هيف جوت يذلأ يسضاŸأ مسسوŸأ جئاتن باسستحأ ينعي ضضيبأأ مسسوم نÓعإأ نإاف ،احسضأو ةيقيرفأ’أ تاسسفانŸأ ‘ ÚكراسشŸأو
لاطبأأ ةطبأر ةسسفانم نم ةلبقŸأ ةخسسنلأ ‘ ةكراسشŸأ نم نكمتيسس يذلأو ةمسصاعلأ دا–أ ىقبي لطبلأ نإاف ›اتلابو ،Óطب ةمسصاعلأ

.ضشوماÁز ضسرا◊أ ءاقفر هاسضق بعسص مسسوم دعب قيرفلأ راسصنأأ هانمتي نأأ نكÁ ويرانيسس نسسحأأ وهو ،ايقيرفإأ
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ولوسساسس مامأأ عئأر ىوتسسم مدق

فاقيإ’ا ةبوقع ببشسب اتن’اتأا ةهجاوم نع بيغي رشصان نب

لئابقلأ ةبيبسش

هفوفشص معدي «يرانكلا»
ةديدج تاقفشص6 ـب

ÚبعÓب هفوفسص زيزعتل هتلمح لئابقلأ ةبيبسش لسصأوي
6 ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ،ءا˘˘ع˘˘برأ’أ ضسمأأ ن˘˘ل˘˘عأأ ثي˘˘ح ،Úبو˘˘هو˘˘م

يدانلأ ركذو ،تأونسس ضسمخ ةدŸ ،ةدحأو ةعفد Úبع’
ىل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ ه˘˘˘با˘˘˘سسح Èع نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ ،ي˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ
يدا˘ن˘لأ ¤إأ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘با˘˘سش بهأو˘˘م ة˘˘ت˘˘سس» :»كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
12 ت– Úب˘ع’ ة˘ثÓ˘˘ث ..ر˘˘ئأز÷أ ‘ ا˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت Ìكأ’أ
،ق˘ي˘فو˘ت ي˘ف˘ير˘سشو ،Úسسا˘ي د˘م˘حـم ي˘بر˘ع˘لأ :م˘هو ،ة˘ن˘˘سس
ت– Úبع’ ةثÓثو» :فاسضأأو ،»ميهأربإأ ناجو تيآأو
،كيلام يم˘ل˘يدو ،ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ›Ó˘ي˘ف :م˘هو ة˘ن˘سس91
راتخأ بوهوŸأ يسسأدسسلأ نأأ نايبلأ دكأأو ،»لÓب نورتوأأو
يتلأ ةيرغŸأ ضضورعلأ مغر ،لئاب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ع˘ي˘قو˘ت˘لأ

نأأ ¤إأ ةراسشإ’أ ردŒ ،¤وأ’أ ةجردلاب ةيدنأأ نم اهاقلت
Òغ ،قباسس تقو ‘ يسسأدسسلأ عم تقفتأ ،ةبيبسشلأ ةرأدإأ
عم اهقافتأ ميسسرت ةياغ ¤إأ ،عيقوتلأ ةيلمع تأاجرأأ اهنأأ

.طينحج قأزرلأ دبع ،ةينابسشلأ تائفلل ماعلأ ريدŸأ

Ω.T¢

 «رخفلاب Êرعششي يتامدخب يشسليششت مامتها» :ةمحر نب
دروفتنيرب يدان م‚ ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ فسشك
هر˘خ˘ف ن˘ع ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚’أ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘جرد˘˘لأ يرود ‘ ق˘˘لأا˘˘تŸأ يز˘˘ي˘˘ل‚’أ

تاحيرسصت ‘ ضسمأأ ةم˘حر ن˘ب لا˘قو ،ه˘تا˘مد˘خ˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن ما˘م˘ت˘ها˘ب
˘ما˘م˘ت˘هأ د˘ع˘ب ءأر˘طإ’ا˘ب تر˘ع˘سش» :ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلأ «ل˘يا˘م ي˘ل˘يأد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
هذهب متهأأ ’و دروفتنيرب يقيرف عم زكرم يننكل ،يتامدخب يسسليسشت
:فاسضأأو ،«ةقثلأ نم Òثكلأ ينحن“ اهنأأ Òغ ،›ا◊أ تقولأ ‘ رابخأ’أ
ة˘ق˘ث˘لأ ل˘ك ي˘ن˘ح˘ن˘م يذ˘لأ يدا˘ن˘لأ و˘هو ،درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب ع˘˘م أÒث˘˘ك ترو˘˘ط˘˘ت»
قيق– لجأأ نم ءيسش لك لعفأاسسو ،مهركسشأأ نأأ دوأأ ،بع’ لسضفأأ ينلعجو
كنأرف ضساموت هبردم ةمحر نب ركسش ،هتأذ قايسسلأ ‘و ،«مهتقفر دوعسصلأ

كلت ىسسني نل هنأأ أدكؤوم ،هدلأو رسضÿأ م‚ دقف امدنع ،هب ماق ام ىلع
،يدلأو تدقف امدنع ينمعدو بردŸأ Êدناسس دقل» :حرسصو ،أدبأأ ةفقولأ
ىتم قيرفلل ةدوعلأ يننكÁ هنأأ › لاقو ءاسضيبلأ ةقرولأ ينحنم دقل
يلع طغسضي ⁄» :عباتو ،«ةدوعلأ لبق بسسانŸأ تقولأ لك ذخأأ نأأو ديرأأ

يننأ’ قيرفلل تدع دقل ،هاسسنأأ نل رمأ’أ أذهو بعŸÓأ ¤إأ دوعأأ ىتح
ن˘يد˘م ي˘ن˘نأا˘ب ر˘ع˘سشأ كلذ˘لو ،يد˘لأو ة˘ب˘غر تنا˘ك ا˘ه˘نأ’و بع˘ل˘لأ بحأأ تن˘ك
نع اسضيأأ بعÓلأ فسشك ،ىرخأأ ةهج نم ،«يدانللو بردملل Òبك لكسشب

،لانسسرأأو يسسليسشت ييدان كلذكو دتيانوي Îسسسشنام يدانل Ëدقلأ هبح
تايرابم ضصخأ’ابو رغسصلأ ذنم غيلÈÁÒلأ عباتأأو دهاسشأأ تنك» :لاقو
أÒغسص تنك نأأ ذنم» :فاسضأأو ،«يسسليسشتو لانسسرأأ و،دتيانوي Îسسسشنام
ام أذهو ‘ده وه أذهو ،موي تأذ يزيل‚إ’أ يرودلأ ‘ بعللاب ملحأأ تنك
.»دروفتنيرب يقيرف ةقفر يزيل‚إ’أ يرودلأ ‘ بعللأ ديرأأو هان“أأ
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دأدزولب بابسش

دقع ددجي «يبرايشسلا»
2202 ةياغ ¤إا يŸاشس
ثيح ،يŸاسس Úسسح بع’ دقع دأدزولب بابسش ددج

ةياغ ¤إأ «ةبيقعلأ» يدانب طبتري72 بحاسص تاب
ةرأدإأ تنا˘كو ،د˘˘يد÷أ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ بجو2202Ã ماع
دوقع ديدجتل تدمع دق ةينطولأ ةلوطبلأ ردسصتم
ذختت نأأ لبق ةقباسسلأ ةلحرŸأ لÓخ رسصانعلأ زربأأ
،ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش ـل ق˘با˘سسلأ بعÓ˘لأ ع˘م ةو˘طÿأ ضسف˘˘ن
ثي˘ح Òب˘ك ل˘ك˘سشب ه˘سسف˘˘ن ضضر˘˘ف ‘ بعÓ˘˘لأ ح‚و
عفد ام ،«يبرايسسلأ» ةموظنم ‘ ةيسساسسأأ ةعطق تاب
ظافتح’أ لجأأ نم أدهاج لمعلل يدانلأ ›وؤوسسم
ديدعلأ اهعم لم– يتلأ ةمداقلأ مسسأوملل ابسس– هب

Q.´.دأدزولب بابسش ـل تايدحتلأ نم

ةنيطنسسق بابسش

يتمهم» :Êارمع
بنا÷ا ىلع رشصتقت
يتقÓعو يشضايرلا

«ةعئار قيلع عم
با˘ب˘سش برد˘م ،Êأر˘م˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع بر˘˘عأأ

يتلأ تاعئاسشلأ نم هئاي˘ت˘سسأ ن˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ريدŸأ عم لمعلأ هسضفر لوح أرخؤوم تجأر
،قيلع ديع˘سس ،دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل ق˘با˘سسلأ ما˘ع˘لأ

نأأ تد˘كأأ د˘ق ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تنا˘˘كو
ا˘ه˘ت’ا˘سصتأ تط˘بر ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش ةرأدإأ

افلخ ،ماعلأ ريدŸأ بسصنم ‘ هنييعتل ،قيلعب
ضضرا˘˘ع Êأر˘˘م˘˘ع نأأ Òغ ،جأر˘˘˘جر د˘˘˘ي˘˘˘سشر˘˘˘ل
‘ Êأر˘م˘ع لا˘قو ،Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ةر˘ك˘ف˘لأ

‘ م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘م ا˘˘˘نأأ تسسل» :ضصو˘˘˘سصÿأ أذ˘˘˘ه
برد˘˘˘˘م ا˘˘˘˘نأأ ،Úلوؤو˘˘˘˘سسŸأو ءا˘˘˘˘سسؤور˘˘˘˘لأ Úي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ بنا÷أ ىل˘˘ع ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘م˘˘˘ه˘˘˘مو
تاعئاسش بيرسست راعلأ نم» :فاسضأأو ،»طقفو
،يبلق ىلع زيزع قيدسص قيلع» :متخو ،»هبيردت ىلع تفرسشأأ قيرف يأ’ يرأدإ’أ نأاسشلأ ‘ تلخدت نأأ › قبسسي ⁄و ،أÒثك يلمع مÎحأأ انأاف ،عونلأ أذه نم
.»أدبأأ هعم لمعلأ ضضفرأأ نأأ نكÁ ’و ،ةنيتم ةقأدسص ةقÓع هب ينطبرتو
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يأرسس ات’اغ عم يرئأز÷أ ›ودلأ مايأأ
ةدودعم تتاب

›وغف عم دقاعتلل ططخي يششتابÔيف
›ودلأ دقع خسسف ‘ ،يأرسست’اغ يدان ةبغر نع ةيكرت ةيمÓعإأ ريراقت تفسشك
هعيب وأأ ،ةفئاسصلأ هذه لÓخ Úفرطلأ Úب يسضأÎلاب ›وغيف نايفسس يرئأز÷أ

ببسسب ،ةÒبك ةيلام ةقئاسض نم يكÎلأ يدانلأ Êاعيو ،وروي ÚيÓم01 لباقم
ع˘قو˘م ح˘سضوأأو ،›ا◊أ م˘˘سسوŸأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

بعÓ˘˘لا˘˘ب ةد˘˘سشب م˘˘ت˘˘ه˘˘م ي˘˘كÎلأ ي˘˘سشتا˘˘بÔي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف نأأ ي˘˘كÎلأ «رو˘˘ب˘˘سسو˘˘تو˘˘˘ف»
،›زأ’أ Ëرغلأ رداغ نإأ همسضل ضضرعب مدقتيسسو هدقع خسسف ةروسص ‘ يرئأز÷أ

نأأو ةسصاخ ،اهيدان ةرأدإأ نم ديدسشلأ اهئايتسسأ نع يأرسس ات’اغ Òهامج تÈعو
ÚمهŸأ ÚبعÓلأ ىلع ظاف◊اب تبلاطو ›ا◊أ مسسوŸأ ةسسفانŸأ نع دعتبأ قيرفلأ

بعÓلاب يسشتابÔيف Òهامج تّبحر لباقŸأ ‘ ،ةزي‡ رسصانعب يدانلأ زيزعتو
ىق˘ب˘ت ة˘م˘هŸأ نأأ تد˘كأأ ن˘ك˘لو لوأ’أ ضسفا˘نŸأ ع˘م ا˘ق˘با˘˘سس بع˘˘ل نإأو ىت˘˘ح ير˘˘ئأز÷أ

براÙأ كرا˘سشو ،ير˘ئأز÷أ ›ود˘لأ د˘ير˘ت ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ ا˘˘قر˘˘ف نأأو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص

.6عنسصو فأدهأأ7 لجسسو يأرسست’اغ عم ةأرابم53 ‘ ›ا◊أ مسسوŸأ يرئأز÷أ
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ىوقلا باعلأا داحتإا سسيئر ـل ةيوق ةلاصسر هجوي يفولخم

يرئازجلا داحت’ا سسيئر ىلع اًداح اموجه ،يفولخم قيفوت يرئازجلا ءادعلا نسش
ايرزم اعسضو سشيعي هنأا ىلإا اريسشم ،ةرادإ’ا ءوسس ببسسب ،بيذ ميكح ،ىوقلا باعلأ’
داحتاو هدÓب تاطلسس نم هئايتسسا نع برعأا دق يفولخم ناكو ،ايقيرفإا بونج يف
راسشتنا دعب ،ايقيرفإا بونج نم هئÓجإا يف مهرخأات ببسسب ؛يرئازجلا ىوقلا باعلأا
:ءاعبرأ’ا سسمأا ،ةيفحسص تاحيرسصت يف يفولخم لاقو ،دجتسسملا انوروك سسوريف
ةسصاخ ،ايقيرفإا بونج يف امامت ةراهنم يتايونعمو ،ايرزم اعسضو سشيعأا ،ةحارسص»
برقأا يف دوعأا نأا ىنمتأا» :عباتو ،»ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةلزعلاو ةدحولا يناعأا يننأا

ابتارو ،حبسسمب Óيف يحنم نع ليق ام لك» :فاسضأاو ،»رئازجلا ىلإا نكمم تقو
نأا ،ىوقلا باعلأا داحتا سسيئر نم ىنمتأاو ،ةلسصب ةقيقحلل تمي ’و بذك ،ايلايخ
ربع مهتمجاهم ’ ،مهنع عافدلاو نييسضايرلا ةيامحب ،بسصنملا اذهب هترادج تبثي

Q.´.«مÓعإ’ا لئاسسو

سسنت

وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا باختنإا
سسنتلل ةيلودلا ةيداحتإلا يبعل جوف نمصض

ةيلودلا ةيداحت’ا يبع’ جوف نمسض وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا سسنتلا ةبع’ تبختنا

(تاديسس6و لاجر6 ) رخآا ابع’21 بناج ىلإا (سسنتلل يملاعلا كلسسملا) ةبعلل
كادنب يسسوج يبملوكلا :نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،ةيلودلا ةئيهلا هتنلعأا امبسسح
زاب ولباب نوج ينيتنجر’ا و اسشانوب ادن’ايك يكين يدنهلا و نسش يت يبيياتلاو
لا˘جر˘لا د˘ن˘ع ودرÓ˘ي˘ف و˘كسسي˘سسنار˘ف ي˘لا˘ط˘ي’او كي˘˘ت˘˘كسس ناد˘˘لآا ي˘˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لاو
ا˘فو˘كسسي˘نا˘ج ار˘ت˘ي˘ب ة˘يد˘ن˘كلا و ا˘فودار ي˘م نو˘ما ل˘˘ي˘˘غ˘˘كا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘سسكا˘˘بزو’او
ناريب ينوك ةيرسسيوسسلا و روم ارات ةيناطيربلا و وزارازيل انايلل ةيبمولوكلاو
عباسس حسشرم نييعت راظتنا يف ،تاديسسلا ىدل ايليم اردنجت ايفيلوا ةيلارتسس’او
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ةد˘ير˘غ˘ت ي˘فو ،رد˘سصم˘لا سسف˘ن بسسح لا˘جر˘˘لا د˘˘ن˘˘ع

يبع’ جوف ي˘ف ي˘با˘خ˘ت˘نا ر˘ب˘ت˘عأا» : (ة˘ن˘سس12) وبيإا تبتك «ر˘ت˘يو˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يتلا تاقوعملا ىلع ءوسضلا طيلسستل ةيتاوم ةسصرف سسنتلل ةيلودلا ةيداحت’ا
،سصاسصتخ’ا اذه يف ةدوجوملا قراوفلل نيينعملا هابتنا تفلو نيبعÓك انفداسصت
سسيئر حرسص ،هتهج نم ،«سسنتلا رييسست يف نسسحت كانه نأا لوقلا عيطتسسا
نم ددعلا اذه كارسشإاب فرسشتن» :Óئاق يتريغاه ديفاد ةبعلل ةيلودلا ةيداحت’ا

ت’اغسشنا حرطل نيبعÓلا نم جوفك مهحيسشرتو سسنتلل يملاعلا كلسسملا يبع’

لسصاوتلا نيسسحتب ةريخ’ا هذه تدهعت4202 انتئيه ةيجيتارتسسإا راطإا يف ةبعللا
ءاسضعأ’ا عم لمعلل قوتن ملاعلا ءاحنأا يفو تايوتسسملا عيمج ىلع نييسضايرلا عم
ذاختا يف انل ةبسسنلاب ةمهم ء’ؤوه ءارأا نأا حسضون ىتح نيبعÓلا جوفل نيبختنملا

hd«ó.±.«سسنتلل يملاعلا كلسسملاب ةقلعتملا تارارقلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
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جر˘ب ي˘ل˘هأا ةرادإا ل˘سصاو˘˘ت
ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘لا جر˘˘ير˘˘عو˘˘ب
نأا دعب ،تامزأ’او لكاسشملا
ر˘سضح˘م ق˘ير˘ط ن˘˘ع تق˘˘ل˘˘ت
سصخ˘˘ت تاراذ˘˘عإا ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
داد˘ع˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ثÓ˘ث
رخأاتلا نم نوكتسشي ،يلاحلا
روجأ’ا ةيوسست يف لسصاحلا
لكب رمأ’ا قلعتيو ،ةيرهسشلا

يا˘ب˘لا ى˘سسي˘عو ة˘سشاد˘ق ن˘م
أا˘ج˘لو ،لا˘ت˘ق ع˘فاد˘م˘لا اذ˘˘كو

بر˘ت˘غ˘م˘لا با˘ع˘لأ’ا ع˘˘نا˘˘سص

تاعزانملا ةنجل ىلإا ةسشادق

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

ةرادإا نم ةقلاعلا هتاقحتسسم

روجأا8 زهانت يتلاو ،يلهأ’ا

مسسوملا نع ةل˘ما˘ك ة˘ير˘ه˘سش

بعÓ˘لا نأا م˘كح˘ب ،ي˘لا˘ح˘˘لا

ى˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ىو˘˘˘˘كسشلا بسسح

ةنجل تلسسارو ،طقف نيترجأا

نم يلهأ’ا ةرادإا تاعزانملا

يتلا ىوكسشلا ىلع درلا لجأا

م˘˘يد˘˘ق˘˘تو بعÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق

لبق ةمزÓ˘لا تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘لا
يفو ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ل˘سصف˘لا
ناديملا طسسو ،هتاذ قايسسلا
يدنومايد Óسسيإا يراوفيإ’ا
ءوجللا ىلإا رخأ’ا وه هجتي
ةعباتلا تاعزانملا ةنجل ىلإا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ة˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
ةسصاخ ،ةقلاعلا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
د˘جاو˘ت˘ي ه˘نأا د˘كأا بعÓ˘لا نأا
ذ˘ن˘م ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘ي˘ع˘˘سضو ي˘˘ف
نم ديزأا ذنم ةلوطبلا فقوت
ثي˘ح ،ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘˘برأا
ةرادإا ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لإا ي˘ف ل˘مأا˘ي
ةفسصب هجو˘ت˘لا ل˘ب˘ق ي˘ل˘هأ’ا

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر
دد˘ع ع˘ف˘ترإاو ،تا˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

اوذختا نمم يلهأ’ا يبع’
ءوجللا يف ةلثمتملا ةوطخلا
ىلإا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا
باسستحاب ،ن˘ب˘ي˘ب˘ع’ ة˘ع˘ب˘سس
ع˘ق˘ع˘ق ،ير˘ي˘م˘ع˘ل˘ب ن˘˘م ل˘˘ك
ماسشه مجاهملا اذكو نوقعو
ةرادإا تق˘˘ل˘˘تو ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ي˘˘ل˘˘هأ’ا
جار˘جر د˘ي˘سشر ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا

،ماعلا ريدملا بسصنم يلوتل
يلا˘ح˘لا ر˘يد˘م˘لا نÓ˘عإا د˘ع˘ب
ايمسسر هباحسسنا دانزوب ريذن
رهسش ةياهن عم هبسصنم نم
جارجر ناكو ،يلاحلا ةيليوج
بابسش قيرف رييسست ىلوت دق
ع˘سضي نأا ل˘ب˘ق ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ببسسب هبسصنم نم هتلاقتسسا
،نا˘˘يز˘˘م سسرا˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
’ اهنأا يلهأ’ا ةرادإا تدكأاو
يف يلاحلا تقولا يف ركفت
هنأا ةسصاخ ،بعÓلا حيرسست
مسسومل دقعب اطبترم لازام
د˘قو ،ي˘˘ل˘˘هأ’ا ع˘˘م ي˘˘فا˘˘سضإا
ارود يلام˘لا سضر˘ع˘لا بع˘ل˘ي

لبقتسسم ديدحت يف امسساح
ةسصاخ ،يل˘هأ’ا ع˘م لا˘بر˘غ˘لا
يدامح نب سسيئرلا ةرادإا نأا
بعÓلا حيرسست سضراعت نل
ةميق ىلع لوسصحلا لاح يف
دقع عيب ريظن ةيرغم ةيلام
دكأا نأا قبسس يذلا ،بعÓلا

سضو˘خ ي˘ف ه˘حو˘م˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ابوروأا يف ةيفار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت

.ةمداقلا مسساوملا لÓخ

تامزألاو لكاصشملا يف طبختلا لصصاوت ةرادإلا
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ةركسسب داحتإا راسصنأا قد

ة˘ي˘سضق ي˘ف ر˘ط˘خ˘لا سسو˘قا˘ن

را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

ماتلا با˘ي˘غ˘لا د˘ع˘ب ،ي˘سسي˘سس

انكاسس كرحت مل يتلا ةرادإÓل

بلاط ثيح ،لكسشملا لحل

عار˘سسإ’ا «نا˘ب˘يز˘˘لا» قا˘˘سشع

،بعÓلا ةيعسضو ةيوسست يف

ةيلاملا هتاقحتسسم هميلسستو

ةعمسس ىلع اظا˘ف˘ح ة˘ق˘لا˘ع˘لا

رو˘˘ط˘˘ت يدا˘˘˘ف˘˘˘تو ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

دده نأا دعب أاوسسأÓل ةيسضقلا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب بعÓ˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘عزا˘ن˘م˘لا

لوسصح˘ل˘ل ،ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإ’ا

،هحيرسست ةقروو هلاومأا ىلع

ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘يذ˘لا را˘˘سصنأ’ا

،ةرادإ’ا فقوم نم مهبسضغ

يف مهبسسح عراسست مل يتلا
يذ˘لا ،بعÓ˘لا ة˘ل˘كسشم ل˘ح
ر˘˘ه˘˘سشأا ةد˘˘ع˘˘ل ا˘˘ق˘˘لا˘˘ع ل˘˘˘ظ
ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا˘˘ب

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع اود˘بأا ،ا˘نورو˘˘ك
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘م ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘سضت
ع˘˘م˘˘ج لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ي˘˘سسي˘˘سس
ن˘˘م ي˘˘ت˘˘˘لا لاو˘˘˘مأ’ا سضع˘˘˘ب
ى˘ل˘˘ع ،ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش

يذلا بعسصلا فرظلا زواجت
لوسصحلا نيح ىلإا ،هسشيعي

ةيلاملا هتاقحتسسم ةفاك ىلع
ح˘˘ل˘˘يو ،ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
داجيإا ةرورسض ىلع راسصنأ’ا

اظفح ،ةلكسشملل عيرسس لح
ذفنتسسا نأا دعب ،هجولا ءامل
،ةيدو˘لا قر˘ط˘لا ل˘ك بعÓ˘لا

ه˘ي˘ما˘ح˘م ق˘ير˘ط ن˘˘ع مد˘˘قو
يف ت’زانت ةدع ،يسسنوتلا

ل˘ح ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ه˘ت˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ،يدو
لطام˘ت ن˘يد˘ق˘ت˘ن˘م ،يدا˘ن˘لا˘ب
ءزج ولو ةيوسست يف ةرادإ’ا

ذنم ،ةقلاعلا مهتاقحتسسم نم
دوعولا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ رو˘ه˘سش
سسراف سسيئرلا اهقلطأا يتلا
ةد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ،ى˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ب
نينو˘ل˘لا قا˘سشع ،تا˘ب˘سسا˘ن˘م
اور˘˘ب˘˘ع ،دو˘˘سسأ’او ر˘˘سضخأ’ا

ة˘ق˘ير˘ط ن˘˘م م˘˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
عم ،يرادإ’ا مقا˘ط˘لا ل˘ما˘ع˘ت
سشيمه˘ت˘لاو ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘لا
ف˘قو˘ت˘لا ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘لا˘˘ط يذ˘˘لا
،يوركلا طاسشنلل يرابجإ’ا

ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا نأا˘˘˘ب اود˘˘˘كأاو
ا˘ه˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
كرحتلا ىلإا مهتعفد ،بعÓلا

يف بسسان˘م˘لا ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإ’
.نكمم تقو عرسسأا

ةركسسب داحتإأ

«افيفلا» ىلإا ءوجللاب ةرادإلا ددهي يصسيصس راتخم يلاملا
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ديدسشلا بقرتلا نم ةلاح دوسست
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف
ه˘ي˘لإا لوؤو˘ت˘سس ا˘م˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تارارق
مسسوملا ريسصمب قلعتي اميف ،مدقلا
ىلإا بقرتلا ببسس دوعيو ،يراجلا
مدعب ةبلاط˘م˘لا تاو˘سصأ’ا ي˘لا˘ع˘ت
ةسسفانملل ةديدجلا ةغيسصلا قيبطت

ىلإا اهليجأاتو مداقلا مسسوملا لÓخ
يذلا رمأ’ا وهو ،يلاوملا مسسوملا
دبع سسيئرلا ةرادإا امامت هسضفرت
فيقوت نأا ام˘ي˘سس’ ،ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا با˘سست˘˘حا˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
قيرفلا مرحي نأا هنأاسش نم ةيلاحلا

ةطبارلا ىلإا دوعسصلا ةريسشأات نم
ةيدولوملا ةليكسشت نو˘ك ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ف˘ل˘خ ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ت
يف ،لÓج د’وأا بابسش ردسصتملا

حنمت ةديدجلا ةغيسصلا نأا نيح

ةيدنأا ةعبسسل دوعسصلا يف قحلا

نمو ،ةيقرسشلا ةعومجملا نم

رو˘مأ’ا ل˘ك ى˘ق˘ب˘ت ،ر˘خأا بنا˘ج

،ة˘يدو˘لو˘م˘لا تي˘ب ي˘ف ة˘ل˘جؤو˘˘م

اهب موقي يتلا يعاسسملا مغر

نامسض لجأا نم ةغيمد سسيئرلا

ابسسح˘ت دد˘ج ن˘ي˘ب˘ع’ تا˘مد˘خ

ىقبي ثيح ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ار˘سصم ة˘غ˘˘ي˘˘مد

ةدا˘عإا ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا ه˘˘عور˘˘سشم

ي˘ف ا˘ه˘ت˘نا˘كم ى˘لإا ة˘يدو˘لو˘م˘لا

،تقو برقأا يف ايلعلا ماسسقأ’ا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ةرادإا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘تو

يف ةيمومعلا تاناعإ’ا حيرسست

ل˘˘جأا ن˘˘م ،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا بير˘˘˘ق˘˘˘لا

ديدجلا مسسوملل ةوقب ريسضحتلا

ةقلاعلا تاقحتسسملا ةيوسست عم

.نيبعÓل

ةنيطنسسق ةيدولوم

يوركلا مصسوملا ريصصم لوح ةيدولوملا تيب يف بقرتلا نم ةلاح

جيريرعوب جرب يلهأأ
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شسومإرو يضسيم ىلع قوفتي ةميز نب

اميزنب ميرك يسسنرفلا لان
لطب ديردم لاير فاده

بع’ لسضفأا بقل ، »اغيللا»
بسسحب ،يلاحلا مسسوملا يف

»اكرام» ةفيحسص ءاتفتسسا
ىلع «زنبلا» قوفتو ،ةينابسسإ’ا

فاده يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
هليمز سسومار ويجريسسو ،ةنولسشرب

بسسحب ،ديردم لاير يف عفادملا
اهترسشن يتلا عÓطتسس’ا جئاتن

اهعقوم ربع ،ءاثÓثلا مويلا ،ةفيحسصلا
نم63% ىلع ةميز نب لسصحو ،ينورتكلإ’ا

غلب نيذلاو ،ءاتفتسس’ا يف نيكراسشملا تاوسصأا
لينويل لحو ،سصخسش فلأا021 يلاوح مهددع

اميف ،تاوسصأ’ا نم23% ىلع هلوسصحب اًيناث يسسيم
،تاوسصأ’ا نم41% عقاوب ثلاثلا زكرملا يف سسومار ءاج

65% ىلع هلوسصحب ينابسسإا بع’ لسضفأا ةزئاجب سسومار زافو
يذلا لايرايف بع’ ’روزاك يتناسس ىلع اًقوفتم ،تاوسصأ’ا نم

ىلع ،ديردم لاير بع’ اوتروك وبيت لسصحو ،ايناث لح
لسضفأا ةزئاج امأا ،ينابسسإ’ا يرودلاب سسراح لسضفأا ةزئاج

،تاوسصأ’ا نم56% ىلع هلوسصحب سسومار ىلإا تبهذف عفادم
لسضفأا ةزئاجب ديردم لاير بع’ وريميسساك يليزاربلا زافو

ةميز نب ىلإا تبهذ مجاهم لسضفأا ةزئاج امأا ،طسسو بع’
.يسسيم ىلع اًقوفتم

شضورعلإ
ىـــــلع لـــطاهتت

زـــيغيردور شســـميج
سسميج نإا ،ءاعبرألا سسمأا ،ينابسسإا ريرقت لاق

4 ىقلت ،ديردم لاير مجن ،زيغيردور
يفيسصلا وتاكريملا يف همسضل سضورع

يبمولوكلا يلودلا طبتريو ،يلاحلا
ةياهن ىتح ديردم لاير عم دقعب
هليحر حجرملا نمو ،لبقملا مسسوملا
نم هجورخ لظ يف ،فيسصلا اذه
بسسحبو ،ناديز نيدلا نيز تاباسسح
،ريهسشلا ينابسسإلا »وتيجنريسشلا» جمانرب

ةيدنأا نم سضورع4 هيدل سسيماخ نإاف
رتسسسشنامو نÓيمو نÓيم رتنإاو اكيفنب

ريسشم ،دتيانوي
ً

ردقت ةيقوسسلا هتميق ىلإا ا

بقل سسميج دسصحو ،وروي نويلم23ـب
اذه ديردم لاير عم ينابسسإلا يرودلا

هل عسساتلا وه بقللا اذه نوكيل ،مسسوملا
نأا ركذلاب ريدج ،يكلملا سصيمقب

نييسضاملا نيمسسوملا ىسضق سسميج
هنكل ،خنويم نرياب ىلإا اًراعم

يدانلا ةرادإا عم قفتا
ليعفت مدع ىلع يرافابلا

.اًيئاهن همسض رايخ

دعب رخفلاب رعضشي يلويب
نÓيم عم هدقع ديدمت

،نÓيمل ينفلا ريد˘م˘لا ،ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس ىد˘بأا
،يرينوسسورلا عم رارمت˘سسلا˘ب هر˘خ˘فو ه˘تدا˘ع˘سس
،نÓيم نلعأاو.يمسسر لكسشب هدقاعت ديدمت دعب

بقع،2202 فيسص ىتح يلويب دقع ديدمت
،كينجنار فلار يناملألا عم تلاسصتلا عطق
نع يلويب لاقو ،غيزبيÓل قباسسلا ينفلا ريدملا
انأا» :يمسسرلا هيدان عقومل تاحيرسصت يف ،كلذ
ةرادإا نم اهتبسستكا يتلا ةقثلاب روخفو ديعسس
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘كسشأا نأا د˘يرأا ،نÓ˘˘ي˘˘م
مهنكل ،بعلملا يف مهدقتف˘ن ن˘يذ˘لا ،ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج
تلق امك» :فاسضأاو ،»انل نومعادو نوبيرق اًمئاد
نأا بجي ..لبقتسسملا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ا˘ًق˘با˘سس
نو˘كن نأاو ،مز˘ح˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘م˘˘ق ي˘˘ف نو˘˘كن
يف نحن» :متأاو ،»دحاو لجرك بعلنو نيدحتم
هذهب لمعلا انلسصاو اذإاو ،يداع ريغ راسسم ةيادب
ةيسسفانت رثكأا حبسصنو روطتن فوسسف ،ةقيرطلا
نÓيم نأا ركذلاب ريدج ،»ديدجلا مسسوملا يف

فانئتسسا ذنم ،ويسشتلاكلا يف تايرابم9 سضاخ

7 يف زاف ثيح ،يسضاملا ناوج يف طاسشنلا
.ةميزه يأا قلتي ملو ،نيتنثا يف لداعتو

شسوتنفوج ةيلضضفأاب فرتعي يتنوك

ةجردلا يرود نأاب ،نÓيم رتنإا بردم ،يتنوك وينوطنأا نمؤوي
مغر ،ةيسسفا˘ن˘ت ر˘ث˘كأا ح˘ب˘سصأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لا˘ط˘يإلا ى˘لوألا
ىلع ةعسساتلا ةرملل بقللا قيقحت نم سسوتنفوج بارتقا
يرود˘لا كسش نود» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا ي˘ت˘نو˘ك غ˘ل˘بأاو ،ي˘لاو˘ت˘˘لا
قرفلا ماقرأا ىلإا رظنلا نكميو نآلا ةيسسفانت رثكأا يلاطيإلا
ةقبا˘سسم˘لا ىو˘ت˘سسمو بع˘سصأا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا تح˘ب˘سصأا .ىر˘خألا
اندرأا اذإاو ،لسضفألا ىقبي سسوتنفوج» :فاسضأاو ،»اقح روطت
ى˘ع˘سسي نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا .ل˘سضفألا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ن نأا بج˘ي ن˘سسح˘ت˘لا
نأاو ماع لك ابوروأا لاطبأا يرودل لهأاتلا وه انفدهو نسسحتلل

نأا حسضوأاو ،»يرودلا بقلب زوفلا لواحن نأاو ةيسسفانت رثكأا نوكن
يبهذلا عبرملا يف دوجولا نمسض يذلا يناثلا زكرملا بحاسص ،رتنإلا

،هتدايق تحت لوألا مسسوملا اذه امدقت زرحأا ،لاطبألا يرود غولبو
انك اننأا ةزرابلا رومألا نم» :عباتو ،ةمسساح تايرابم يف رثعتلا مغر
يذلا ناكملا وه اذهو ةياهنلا ىتح ةيادبلا ذنم يبهذلا عبرملا لخاد
ن˘م ه˘نأل كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ع˘ئار˘لا ن˘م» :فدرأاو ،»يدا˘ن˘لا ه˘ي˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ي
مسساوملاب ةنراقم جئات˘ن˘لا ن˘سسح˘ن نأا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا بلا˘ط˘م˘لا
.»مسسوملا ةياهن يف عاسضوألا رتوتت ل يكل رارقتسسلاو ةقباسسلا

 ططخي ششتافوك
وكانوم ىلإإ ششتيفوي مضضل

ةقفسص نم رثكأا ماربإل يسسنرفلا وكانوم يدان ططخي
ةيبل˘ت ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
و˘كي˘ن ،د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا هر˘˘يد˘˘م تا˘˘ب˘˘غر˘˘ل

تروبسش» ةفي˘ح˘سص تر˘كذو ،سشتا˘فو˘ك
د˘ير˘ي سشتا˘فو˘ك نأا ة˘ي˘نا˘م˘˘لألا »د˘˘ل˘˘ي˘˘ب
اكولو سشتيتسسوك بيليف عم دقاعتلا
سشت˘ي˘ت˘سسو˘ك نأا تفا˘سضأاو ،سشت˘˘ي˘˘فو˘˘ي
تخار˘˘ت˘˘ن˘˘يآا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘˘م

اذل،3202 فيسص ىتح تروفكنارف
دق اظهاب هنمث نوكي نأا حجرملا نم

تراسشأاو ،وروي نويلم03 ىلإا لسصي
هسسفن تابثإا يف حجني مل ،سشتيفوي نأا

نيدلا نيز ةدايق تحت ديردم لاير عم
ينابسسإلا يدانل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا د˘ع˘ب ناد˘يز
ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سص
و˘˘كي˘˘ن ي˘˘تاور˘˘كلا ى˘˘لو˘˘تو ،ترو˘˘ف˘˘˘كنار˘˘˘ف
لجألا ليوط دقعب وكانوم ةمهم سشتافوك

هفلسس ةلاقإا دعب كلذو3202 فيسصل دتمي
.ونيروم وتربور ،ينابسسإلا

د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،سسيور و˘˘˘كرا˘˘˘م تا˘˘˘ب
اًدد˘ه˘م ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘˘ب
بعÓملا نع هبا˘ي˘غ ل˘سصاو˘ت˘ب
ري˘غ ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،لو˘طأا ةر˘ت˘ف˘ل
هقيرف عم رو˘ه˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق
ملو ،ة˘ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف

يأا اًماع13ـلا بحاسص بعلي
،لافيتسسيف˘لا دو˘سسأا ع˘م ةارا˘ب˘م
ر˘ظ˘ن ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ذ˘ن˘م

ً
ا

تÓسضع يف قزمتب هتباسصإل
ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو ،ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا
يلودلا نإا˘ف ،»د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘سش»
ملآا نم يناعي لاز ل يناملألا
ينعي ام ،ةباسصإلا عسضوم يف
،ةد˘يد˘ج ة˘سسا˘كت˘نل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت

روعسش ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو

ةركلا ديدسست دنع ،ملآاب سسيور

يف ببسستي دق ام وهو ،اًديدحت

ةرتف يف ةكراسشملا نع هداعتبا

نمو ،لبقملا مسسوملل دادعإلا

دنومترود يبعل ةدوع ررقملا

ةيليوج03 موي ،تابيردت˘ل˘ل

ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،يرا˘ج˘˘لا

نأا ر˘كذ˘ي ،د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ل˘يو˘ط خ˘يرا˘ت بحا˘˘سص سسيور

نع باغ ثيح ،تاباسصإلا عم

ةيمسسر ةارابم001 نم رثكأا

همامسضنا ذنم ،رفسصألا قيرفلل

2102. ماع هل
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حوارت˘ت شصا˘خ˘ششأا30 بيشصأا

ةنشس92 و52 نيب ام مهرامعا
ءارج ةروطخلا ةتوافتم تاباشصاب
ةقرفتم رورم ثداوحل مهشضرعت
ة˘يلو ة˘كو˘ل˘ما˘ت ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب
ثداوحلا هذه رطخأا ناك و ،ةملاق
ةد˘˘حو ه˘˘ل تل˘˘خد˘˘ت يذ˘˘˘لا كلذ ،
ةكولمات ةيندملا ةيامحلل عاطقلا

201 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب

يف لثمت و ةكولمات ةيدلب جرخم
عون نم ىلولا نيترايشس مداشصت
فلخ ، ويك ويك و نويل تايشس
ن˘˘م شصخ˘˘شش ة˘˘با˘˘شصا ثدا˘˘ح˘˘˘لا

وهو ةنشس92 (ع ، د ) ركذ شسنج

ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ، و˘ي˘ك و˘ي˘˘ك ق˘˘ئا˘˘شس

لقنو فعشسا، ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘شصا

ةشسشسؤوملا ىلا فاعشسلا ةرايشسب

ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

لخدت يناثلا ثداحلا اماةكولمات

ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاعا˘ط˘˘ق ه˘˘ل

د02 اشس91 تيقوتب ةكولمات

جرخم201 ينطولا قيرط˘لا˘ب

فارحنا لجل ة˘ي˘كو˘ل˘ما˘ت ة˘يد˘ل˘ب

ياوبيتشس ايشساد عون نم   ةرايشس

ق˘ئا˘شس ة˘با˘شصا ثدا˘˘ح˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ،

ل˘ق˘ن ة˘ف˘ي˘ف˘خ ششود˘خ˘ب ةرا˘ي˘شسلا

قر˘˘ف فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ثا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةشسشسؤوملا ىلا ةيندملا ةيامحلا
ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
شسف˘ن تل˘خد˘ت  ا˘م˘ي˘ف ،ة˘كو˘ل˘ما˘˘ت

51 اشس71 ةعاشسلا ىلع ةدحولا

201 و ط ىمشسملا ناكملاب د

لجل ، ةكولمات ةيدلب حلاملا داو
فارحنا يف لثمتي رورم ثداح
يادنوه ةيحايشس ةرايشس بÓقناو
ةاتف ةباشصا ثداحلا فلخ، نويا

يف م˘لأا ا˘ه˘ل ة˘ن˘شس52 (د ، ب)
فر˘ط ن˘م تف˘˘ع˘˘شسا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘كلا
تلقنو ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عا
ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا ىلا
جÓعلا يقلتل.ةكولماتب ةيراوجلا
.مزÓلا
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ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تف˘˘˘ششك
ءادن نع ةبانع ةيلول ةيحÓفلا
ينطولا دهعملا هه˘جو ة˘ظ˘ق˘ي˘ل˘ل
و ة˘ط˘ي˘ق˘ل˘ل تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل
ةبقارم ةكبشش لÓخ نم ةطيحلا
نع تنلعأا ي˘ت˘لا نو˘ت˘يز˘لا ة˘با˘بذ

رامث ىلع تاباشصأا ةدع روهظ
ةراشضلا ةرششح˘لا هذ˘ه˘ب نو˘ت˘يز˘لا
ى˘ل˘ع تاردا˘خ˘لا د˘جاو˘ت ة˘فا˘شضإا

نوتيزلا نيتاشسب شضعب ىوتشسم
قرششلاو برغ˘لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

نم تانيع دخأا قيرط نع كلذو
كلذ ىلإا ةفاشضإا نوتيزلا تابح
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

ةمئÓم د˘ج˘لا نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘ششأل
ةرا˘شضلا ة˘با˘بذ˘لا هذ˘ه تا˘غاد˘˘ل˘˘ل
خ˘شصن˘ت بب˘شسلا اذ˘ه˘لو .ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
هذه يف نوتيزلا يجتنم ةكبششلا
ة˘شضق˘ي˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةيئايميكلا ةجلاعم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
نيتاشسب ةيام˘ح فذ˘ه˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

نكمي يتلا رئاشسخلا نم نوتيزلا
.ريطخلا ةرششحلا هذه اهثتدحت نأا

ةبانعب ةطرافلا ةنشسلا نأا ركذيو
ةينقتلا ةق˘فار˘م˘لا را˘طإا ي˘ف م˘ظ˘ن
م˘شسو˘م˘ل˘ل يرا˘ششت˘شسإلا م˘عد˘˘لاو

ءاقل9102/0202 ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لبق نم  مظن يحيشضوت يقيبطت
عم قيشسنتلاب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘لا

لوح ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدم
قرطو نوت˘يز˘لا ة˘با˘بذ عو˘شضو˘م
لÓخ تمدق ثيح اهنم ةياقولا

لو˘˘ح تار˘˘شضا˘˘ح˘˘م مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه
ةبابذ ريثأاتو رطا˘خ˘م˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا
اعونو امك دودرملا ىلع نوتيزلا

ةشضومح ةجرد عفر يف اهريثاتو
ميلق˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو نو˘ت˘يز˘لا تيز
ل˘ماو˘ع˘لا م˘هأا ن˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
لو˘˘˘شصح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ميقعتك ةلمعتشسم˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
لبق ليفاجلا ءامب ميلقتلا تاودأا
ةر˘ج˘شش حر˘ج مد˘ع ،لا˘م˘ع˘ت˘شسلا
اياقب قرح ،ميلقتلا دنع نوتيزلا
يكل اهميلقت مت يتلا ناشصغألا

مداقلا جوتنملل ىودعلا ببشست ل
ينجل بشسانملا تقولل قرطتلا و
ة˘ياد˘ب د˘ن˘ع و˘هو نو˘ت˘يز˘لا را˘م˘ث
ى˘˘لإا ر˘˘˘شضخألا نو˘˘˘ل˘˘˘لا لو˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ي˘عو˘˘ت و ي˘˘ناو˘˘جرلا
د˘ئا˘شصم لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا˘˘ب نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
لوح يام رهشش يف نوموريفلا

نأا امل˘ع نو˘ت˘يز˘لا نا˘ت˘شسب ل˘ما˘ك
ةطحم مهل اهرفوت دئاشصملا هذه
فراطلاب شسوكلل تاتابنلا ةياقو
را˘ج˘ششأا ر˘بز˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع و ا˘نا˘ج˘˘م
ن˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا و نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا
عابتإاب ةيئا˘ي˘م˘ي˘كلا تا˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
نم ديجلا ينقتلا راشسملل حÓفلا
جمانرب ريطشست ىلإا ةبرتلا بيلقت
ي˘لا˘ث˘م˘لا م˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا و ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ي˘ن˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ةر˘˘ج˘˘ششل˘˘ل
لو˘شصح˘لا ن˘م ن˘كم˘ي ةر˘ششا˘˘ب˘˘م
شضارمألا نم ةيلاخ ةميلشس رامث
ةديج ةيعون وذ نوتيز انإا تيزو
ي˘ل˘ي˘شصف˘ت شضر˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو
ميلشسلا ينجلل ةثيدحلا تاينقتلل
.ذاذرب طششم لامعتشساب
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AIREGLA» «ومنت رئازج˘لا» ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ظ˘ن˘ت

«WORG92 ىلإا52 نم ةدتمملا ةرتفلا يف

رطاخم لوح ةيشسيشسحت ةلمح يراجلا ةيليوج
ةيمومعلا قفارملا ىوتشسم ىلع انوروك شسوريف

ةيليوج52 موي دعوملا نوكيشس ثيح ةيرادإلاو
رئازجلا ديربل ةيشسيئرلا ةشضابقلا ىوتشسم ىلع

ةقطنم يف ديربلا ةلاكو مامأا ةيليوج62 مويو
ةدجاوتملا ةيكنبلا تلاكولا يفو ءانيملا لبق ام
دعوملا نوكيشسو ،ةروثلا ةحاشس ىوتشسم ىلع

ةلاحلا حلاشصم ىوتشسم ىلع ةيليوج72 موي

ميظنت متيشسف ة˘ي˘ل˘يو˘ج82 موي امأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ـب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘لا قو˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ىوتشسم ىلع ةي˘ل˘يو˘ج92 مو˘يو ،«نو˘لو˘كل»
بوجيشس ثيح ةبانع ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا ءا˘ي˘حألا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا «و˘م˘ن˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا» ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘˘شضعأا

ديفوك» رطا˘خ˘م˘ب شسي˘شسح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ءا˘ي˘حألا

لئاشسو عيزوت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ل˘خ˘ت˘ي˘شسو ،«91

ميقعتو ةيلوحك تامقعمو تامامك نم ةياقولا

شسلجملا فارششإا تحت اهميظنت متيشسو تارقملا

ةحشصلا ةيريدم عم قيشسنتلاب يدلبلا يبعششلا

اهرقم دجاوتي يتلا ديربلل ةيئلولا ةحلشصملاو

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘شصمو ة˘ششر˘ف˘لا داو ي˘˘ف

باششلا «ومنت رئازجلا» ةيعمج شسيئر فششكو

يريخ عباط تاذ ةيدلب ةيعمجلا نأا ميرك رارعك

ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا شسر˘˘غ ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا زر˘˘˘بأاو

جات˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ةد˘عا˘شسمو ي˘ن˘ما˘شضت˘لاو

ة˘لو˘ف˘ط˘لا ،ىوأا˘˘م نود شصا˘˘خ˘˘ششألا˘˘ك م˘˘عد˘˘ل˘˘ل

اشضيأا ركفلا ةيذغت مهفده نأا فاشضأاو ،ةفعشسملا

،ةيحايشسلاو ةيفاقثلا تاطاششنلا ميظنت لÓخ نم

داو يح يف دجاوتي ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ر˘ق˘م˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

.بهذلا

 ةملاق

ةكولماتب ةقرفتم رورم ثداوح يف شصاخسشأا30 ةباسصإا
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ه˘ف˘ت˘ح شسمأا را˘ه˘ن ل˘˘ما˘˘ع ي˘˘ق˘˘ل

نيرفاشسملا لقن ةطحم عورششمب

ةدكيكشس ةنيدم طشسو ةديدجلا

ةريبك ةيمك هيلع  تطقشس ثيح،

اروف و ،اهتحت نفديل بارتلا نم

ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب لا˘شصتلا م˘ت

ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا ة˘˘ث˘˘ج تل˘˘ق˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لا

نم شسماخلا دقعلا يف «شض.ا.ع«

ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلا رمعلا
تحتف اميف ةدكيكشس ىفششتشسمب
فورظ ديدحتل اقيقحت ةطرششلا

ىلا راششي ،ثداحلا تاشسبÓم و
اهعون نم ةثلاثلا ةثداحلا هذه نا
طقشس تيح مايا ثÓث فرظ يف

تاونشس4 رمعلا نم غلبي لفط
ق˘با˘ط˘لا˘ب ع˘ق˘ت ة˘ق˘شش ةذ˘فا˘˘ن ن˘˘م

توا02 تار˘م˘م ي˘ح˘˘ب ع˘˘با˘˘شسلا

ةظحل يفوت ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م5591

اهدعب و ىفششتشسملا ىلا هلوشصو
طقشس ةمركب ىشسيع يحب مويب

عورششمل عبارلا قباطلا نم لماع
زاجنلا رو˘ط ي˘ف ة˘شصا˘خ ةدا˘ي˘ع
ثداوحلا حرطتو ، ةرششابم يفوت
ل˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مأا ي˘˘ف ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
ناملا تاءارجا لوح ةيدج ةلئشسأا
با˘˘ح˘˘شصا ا˘˘هد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

.مهلامع

ةدكيكشس

نيرفاسسملا لقن ةطحم عورسشمب ةرفح لخاد لماع ةافو

ةطيحلا و ةظقيلل ءادن هجو تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملا

نيتاسسبلا ىوتسسم ىلع نوتيزلا ةبابذ روهظ نم تاريذحت

 عربتت نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج
 ةبانع ـل يعانسص شسفنت زاهج62 نم ديزأاب

ةميقب يعانشص شسفنت زاهج62 نم ديزأاب عربتلاب شسمأا حابشص نيملشسملا ءاملعلا ةيعمج تماق

شسوريف ىشضرم ةدئافل ينطولا ىوتشسملا ىلع زاهج0051 لشصأا نم دحاولا زاهجلل نويلم03
يئلولا يبعششلا شسلجملا شسيئر و يميرب نيدلا لامج ةبانع ةيلو يلاو روشضحب ةبانعب انوروك
يبعششلا شسلجملا شسيئرو ةبانع ةرئاد شسيئرو ةيندملا ةيامحلا ريدم و ةحشصلا ريدم ةداشسلاو
 .ةينيدلا نوؤوششلا ريدم و يدلبلا

S¢.Q

ةيبعششلا ءايحألاو قاوشسألا ،كونبلا ،ديربلا زكارم لمششتشس

ةلمح مظنت «ومنت رئازجلا» ةيعمج
انوروكلا رطاخم نم ةيسسيسسحت

انوروك سسوريف يششفت يف مهاشستو اريبك ارطخ لكششت ةرهاظلا

ةبانع «ششينروك» يف نيريبك يرورم ماحدزإا و ظاظتكا
«ولكناشس» حÓف ديششر ديهششلا يئطاششب ارورم «ورديفلا» نم ةيادب ةبانع «ششينروك» فرعي
يف نمألا حلاشصم رطشضي ام وهو نينطاوملا نم ريبك ظاظتكا ايموي «يوباشش» رمع يزير ديهششلاو
قرتخيو ،رحبلا يف ةحابشسلا مدعب نينطاوملا نم ةبلاطملا لجأا نم ئطاششلا ىلإا لوزنلل ةرم لك
اشصيشصخ ئطاوششلا قلغت يتلا ةيديدحلا زجاوحلا عزنب نوموقي ثيح نيناوقلا نينطاوملا نم ريثكلا

راذنإلا تارفاشص نمألا رشصانع قلطيو ،ةيحابشصلا ةرتفلا يف ةحابشسلاو لامرلا يف شسولجلا لجأا نم
ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ا˘مأا ،ة˘حا˘ب˘شسلا مد˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةر˘م ل˘ك ي˘ف نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘يو م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘م
يح ىلإا ىتح لشصي قناخ يرورم ماحدزا ةيولعلا ةهجلا يف وأا ئطاوششلا ةهج نم «رافلوبلا» فرعيف
وهو ةبانع يف يحشصلا رجحلا ةيادبل ددحملا تقولا ابلاغ نينطاوملا نم ديدعلا زواجتيو «ايدانيملا»
تيقوتلا اذه يف نولوجتي نيذلا نينطاوملا ةيبلاغ نأاف انرداشصم هتدكأا ام بشسحو ،Óيل ةنماثلا
نم شسيلو لمعلا تاقوأا يف اشصيشصخ لمعتشست نأا شضورفملا نم يتلاو ةشصاخ شصيخارت نوكلمي
ددع عافترا يف ةريبك ةبشسنب ةششئاطلا تافرشصتلا هذه لثم مهاشستو «ششينروكلا» يف لوجتلا لجأا
ريبك تفاهت ايموي فرعي «رافلوبلا» نأا ملعلا عم ةرتفلا هذه يف انوروك شسوريفب تاباشصإلا
S¢.Q.ءايحألاو تايدلبلا لك نم نينطاوملل
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