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تلاكول ةينطولا ةباقنلا سسيئر دكأا

،يبيرج ريششب ،را˘ف˘شسألاو ة˘حا˘ي˘شسلا

ئطاوششلا حتفب ةموكحلا رارق نإا

تبشسلا موي نم ةيادب تاهزتنملاو

فايطشصلا مشسوم ذقني نل ،لبقملا

ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا تلا˘˘كو˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب

ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا را˘˘ف˘˘شسألاو

ريششب دكأاو.مشسوملا ةيادب ذنم ةيلام

ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ب˘ير˘ج
ح˘˘˘ت˘˘˘ف رار˘˘˘ق نأا سسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘لدأا
تب˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ئ˘˘˘˘طاو˘˘˘˘ششلا
هفرعي يذلا دوكرلا يهني نل لبقملا

نوك رهششأا5 ذنم تلاكولا طاششن
كششو ى˘ل˘ع فا˘˘ي˘˘ط˘˘شصلا م˘˘شسو˘˘م
سضيو˘ع˘˘ت ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسيو ءا˘˘شضق˘˘نلا
نيرهشش ةدم نأا افيشضم ،ةراشسخلا
ةيفاك ريغ مشسوملا ذاقنإل ةيقبتملا

.ةقلغم لازت ل دودحلا ناو ةشصاخ

نم ةئاملاب08 نأا ثدحتملا ركذو
ةدد˘˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تلا˘˘˘كو˘˘˘لا
ام اذهو طاششنلا رييغتو  سسÓفإلاب
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘˘ك ةرا˘˘شسخ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
اذ˘˘˘ه .دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر بلا˘˘طو
را˘ف˘˘شسألاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا تلا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
اهدوعوب ءافو˘لا˘ب ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا

ق˘ب˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو
تاناعإا ميدقت رارغ ىلع اهوعفرو

سسوريف ءارج ةررشضتملا تلاكولل
ءا˘˘غ˘˘لإاو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ, مو˘˘شسر˘˘لاو بئار˘˘شضلا
عاطقلا اذه يف نيلماعلا نم ديدعلا
يذ˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘شش ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي
عاطق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ا˘شضيأا د˘ت˘ما
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

تارا˘ي˘شس با˘ح˘شصأاو ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو
با˘˘˘ح˘˘˘شصأاو قدا˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو ةر˘˘˘˘جألا
.معاطملا
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سسمأا ة˘حا˘ي˘˘شسلا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كأا
لوكوتورب دامتعا متيشس هنأا ءاثÓثلا

ة˘˘ط˘˘ششنألا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘شص
دا˘˘م˘˘ت˘˘عا نأا ار˘˘ي˘˘ششم .ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
تارارقل اذيفنت متيشس لوكوتوربلا
ة˘ي˘مار˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
،ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ةري˘ششم.ة˘نر˘مو ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘شصبو
تا˘ي˘شصو˘ت˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نا
ةيملعلا ةنجللا فرط نم ةمدقملا
ة˘ح˘ئا˘ج را˘ششت˘نا ة˘ع˘با˘ت˘˘مو د˘˘شصر˘˘ل
ىلع سصنت يتلاو.انوروك سسوريف
يتلا ةيحشصلا دعاوقلل ليلد دادعإا

لكل ةبشسنلاب ،اهب لاث˘ت˘ملا ن˘ي˘ع˘ت˘ي

ززعم ماظن عشضو ىلع اذكو ،عاطق

تما˘ق ثي˘ح ,ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘شصلاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ةرازو

لو˘كو˘تور˘ب˘لا داد˘عإا˘ب ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلا

كلذو .ةيحايشسلا ةطششنأÓل يجاتلا

نئابزلا ةحشص ةيامحو ةياقو دشصق

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا دار˘فألاو

ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ة˘شصشصخ˘م˘لا تاءا˘شضف˘لا ىو˘ت˘˘شسم

قل˘ط˘ن˘ي˘شسو .ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ة˘ط˘ششنأÓ˘ل

تاشسشسؤوملا حتف ءدب عم هب لمعلا

ءادتبا اهطاششن فانئتشساو ةيحايشسلا

ثيح ,توأا51 لبقملا تبشسلا موي

تايفيك ديدحت ىلإا ءارجإلا فدهي

دعاوقلل ا˘ق˘فو ة˘ط˘ششنألا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا

ةياقولا ريبادت زيزعت تايفيك ديدحت

لاقت˘نا ر˘ط˘خ ن˘م د˘ح˘ل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو

اذكو .قفارملا عيمج يف سسوريفلا

لجأا نم تامولعملا ميمعتو ريوطت

نيلماعلل ناكمإلا ردق يعولا ةدايز

كلذ˘˘˘كو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف

اذ˘ه نأا ةرازو˘لا تفا˘شضأاو.ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا

نو˘كي˘شس ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

ةيحايشسلا ةطششنألا لك ىلع ايمازلإا

.ةيحايشسلا تاشسشسؤوملا عيمج يفو

لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘ف نأاو
عيمجلا ةكراششم بل˘ط˘ت˘ت ي˘ح˘شصلا

ةظقيلاو مازتللاو مهفلا لÓخ نم
لوكوتوربلا ن˘م˘شضت˘يو .ةد˘ياز˘ت˘م˘لا
ة˘يا˘قو˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘˘ع د˘˘عاو˘˘ق
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
تاءارجإا اذكو دجتشسملا «انوروك»
ةقيرطو دعابتلاو ميقعتلاو ةياقولا
ة˘حا˘ي˘˘شسلا تلا˘˘كو˘˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا

تاشسشسؤوم ىلإا ةفاشضإلاب .رافشسألاو
ة˘˘˘ط˘˘˘ششنألاو ،ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ءاو˘˘˘يإلا
ةجلاعملاو ةقايللا ةداعإاو ةيومحلا
،ةيحايشسلا معاطملاو ،ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م˘ب
ة˘˘ط˘˘ششنألاو ي˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ل˘˘ي˘˘لد˘˘لاو
.ةيديلقتلا تاعانشصلاب قلعتملا
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ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا عرا˘شست
ةيلحاشسلا نطو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م
كاردتشسا لجأا نم مايألا هذه لÓخ
مشسوم حاتتفا يف لجشسملا رخأاتلا
بل˘غأا تج˘مر˘ب ثي˘ح ،فا˘ي˘ط˘˘شصلا
فيظنتو ريهطت تايلمع تايلولا
يف اهحاتتفا متيشس يتلا ئطاوششلل
مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا ه˘جو
لك تذختا ام˘ن˘ي˘ب.ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘شسلا
نوكتل ةينمألاو ةيئاقولا تاءارجإلا

قيلعتلا عفر رارق عم ةازاوم ةزهاج
فرط نم ئطاوششلا ىلع سضورفملا
را˘طإا ي˘ف ة˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

«انوروك» سسوريف راششتنا ةبراحم

يرجتو اذ˘ه.«91ديفوك» دجتشسم˘لا
قا˘شسو مد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
فايطشصلا مشسوم حاتتفل ادادعتشسا

ثيح ،نيفاطشصملا لابقتشسا ةيادبو
ة˘كر˘ح ة˘ي˘ل˘حا˘˘شسلا ند˘˘م˘˘لا د˘˘ه˘˘ششت

راجتلا فرط نم ءاوشس ةيكيمانيدو
باحشصأا اذكو ةيلحملا تاطلشسلا وأا
تاعجتنملاو ةيقدنفلا تاشسشسؤوملا
ىلع اهنم لك لمعت يتلا ،ةيحايشسلا
نيعب ذخأاب ،فورظلاو ءاوجألا ريفوت
ةيامحل ةيحشصلا ريباد˘ت˘لا را˘ب˘ت˘علا
يجاتلا سسوريفلا نم ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ق˘˘فو د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا
تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘تدد˘ح ي˘ت˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م تفر˘عو .دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ئ˘طاو˘˘ششلا
سسادر˘مو˘بو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لك ريفو˘ت نا˘م˘شضل ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘ششأا
تارقم نم ةبول˘ط˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ها˘ي˘م˘لا تارودو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لاو ن˘˘مألا

ديدجت لا˘غ˘ششأا زا˘ج˘نإاو ،ر˘ئا˘ظ˘ح˘لاو
،با˘˘˘ط˘˘˘˘عألا حÓ˘˘˘˘شصإاو ،ءÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

قر˘ط ح˘ت˘فو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلاو
،اهنم جور˘خ˘لاو ئ˘طاو˘ششلا لو˘خد˘ل
تا˘˘يوا˘˘ح سصي˘˘شصخ˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
امك.تايافنلا عمج د˘شصق ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل

نو˘كل˘˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ششا˘˘ب
م˘˘عا˘˘ط˘˘˘مو ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت تا˘˘˘حا˘˘˘شسم
مهرودب ع˘ير˘شسلا ل˘كأÓ˘ل تÓ˘ح˘مو
عم مهلمع ءدب لجأا نم مهتاريشضحت
يرجي ثيح ،ئطاوششلا حتف ةيادب
ميقعت تايلم˘ع ما˘يألا هذ˘ه م˘ه˘ب˘ل˘غأا

لÓخ اونكمتي نأا ن˘ي˘ل˘مآا ،ة˘نا˘ي˘شصو
نم مهطا˘ششن ذا˘ق˘نإا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه
مشسوملا اذه اهودبكت يتلا رئاشسخلا
ترخأا يتلا ةيحشصلا ةمزألا ببشسب
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا فا˘˘ي˘˘ط˘˘شصلا م˘˘˘شسو˘˘˘م
تقلطأاو اذه .يراجلا توأا فشصتنم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘شسلا ند˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
حاتتفل تاريشضحتلا عم ةازاوملاب
ة˘ي˘شسي˘˘شسح˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح ئ˘˘طاو˘˘ششلا
ةيئاقولا ريبادتلاب نينطاوملا ريكذتل
اميف د˘عا˘ب˘ت˘لا ةرور˘شضب م˘ه˘مÓ˘عإاو
نودب ة˘حا˘ب˘شسلا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘لاو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب

ةرورشض عم مه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ
ي˘ت˘لا ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا

تلوأا ا˘˘م˘˘ك.تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ا˘˘ه˘˘˘تدد˘˘˘ح

بناجلل ةيمهأا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

نم ةلمج ميدقت متي ثيح ،يوعوتلا

ة˘ي˘عو˘ت˘˘ل تادا˘˘ششرإلاو ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لا

ع˘شضو˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

يدا˘˘ف˘˘˘تو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ششف˘˘˘تو

دعابتلا ريبادت مارتحاو ،تاعمجتلا

.ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا ع˘˘شضوو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا

ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘ج تردا˘ب ا˘˘هرود˘˘ب

يف ةكراششمل˘ل ،ما˘يألا هذ˘ه ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ةداعإل ئطاوششلا زيهجتو ريشضحت

نم ديدعلا تقلطأا ثي˘ح ،ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا

ريهطتو فيظنت تÓمح تايعمجلا

ريغ ىتحو ةشسور˘ح˘م˘لا ئ˘طاو˘ششل˘ل

ئ˘˘طاو˘˘ششلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ة˘˘شسور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

تق˘˘ل˘˘طأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘شصلا

ةيشسيشسحت تÓمح ىرخأا تايعمج

ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ثح ل˘˘جأا ن˘˘م

ةشسورحملا ئطاوششلا يف ةحابشسلا

تدهشش يتلا قرغلا ثداوح ليلقتل

.اريبك اعافترا مشسوملا اذه
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زيكرتلاب ةحصصلإ ةرإزول حمصسيصس ةينلديصصلإ

ةيبطلإ ةياعرلاب لفكتلإ ىلع

تلواحم نيدت ةلدايسصلإ ةباقن
اهترسشاب يتلإ تاحلسصإلإ لاسشفإإ

عاطقلإ ىوتسسم ىلع ةلودلإ
تإروانملاب هامصسأإ ام ةلدايصصلإ ةباقنل ينطولإ سسلجملإ نإدأإ
عاطقلإ يف اهترصشابم تمت يتلإ تاحÓصصإلإ لاصشفإإ ىلإإ ةيمإرلإ
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلإ ةرإزو ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م نأإ ىلإإ إر˘˘ي˘˘صشم ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلإ
ةيعون ىلع زي˘كر˘ت˘لا˘ب ة˘ح˘صصلإ ةرإزو˘ل ح˘م˘صسي˘صس ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلإ
ةروكذملإ ةئيهلإ نايب يف ءاجو .ةي˘ب˘ط˘لإ ة˘يا˘عر˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لإ
ةيمإرلإ تإروصشنملإو تاحير˘صصت˘لإو تإروا˘ن˘م˘لإ ةد˘صشب ن˘يد˘ي˘ل
نم ةيرئإزجلإ ةموكحلإ اهترصشاب يتلإ تاحÓصصإلإ لاصشفإإ ىلإإ
ربتعيو .ينلديصصلإ عاطقلإ سصاخ لكصشبو اندÓب ريوطت لجإ
لثمت تايقÓ˘خأإ ة˘ئ˘ي˘ه ة˘لدا˘ي˘صصلإ ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لإ سسل˘ج˘م˘لإ

ةلداي˘صص ن˘م ،م˘ه˘تا˘ئ˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ب ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف ة˘لدا˘ي˘صصلإ ع˘ي˘م˘ج
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ة˘˘لدا˘˘ي˘˘صص و ن˘˘ي˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب ة˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘صصو سصإو˘˘˘خ
امك .نييعان˘صص ة˘لدا˘ي˘صصو ن˘ي˘عزو˘مو ة˘ي˘ع˘ما˘ج-تا˘ي˘ف˘صشت˘صسمو
ءاصشنإا˘ب إو˘ب˘حر عا˘ط˘ق˘لإ ي˘ل˘عا˘ف ع˘ي˘م˘ج نأإ ىل˘ع سسل˘ج˘م˘لإ دد˘صش
تإذ راصشأإو .ةينلديصصلإ تاعانصصلل ةرإزو مث ةبدتنم ةرإزو
يتلإ ،ةينلديصصلإ تاجتنملل ةينطولإ ةلاكولإ نأإ ىلإإ ردصصملإ

امم رقمو لئاصسوب اهديوزت مت ،قيمع تابصس يف تإونصسل تلظ
يف إريخأإ إولمأاي نأاب نييلحملإ نيجتنملإ نم ديدعلل حمصسي
بب˘صسبو ي˘ت˘لإ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لإو ة˘˘يرإدإلإ م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لإ
امك .ةيجاتنإلإ مهعيراصشمب ترصضأإ و لب ترخأإ طقف تإدرإولإ

ر˘ك˘ت˘ب˘م˘لإ ل˘م˘ع˘لإ ط˘ط˘خ˘م نأا˘ب دد˘صصلإ إذ˘ه ي˘ف سسل˘ج˘˘م˘˘لإ ر˘˘كذ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع قدا˘صص يذ˘لإ ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلإ ة˘عا˘ن˘صصلإ ةرإزو˘ل حو˘م˘ط˘لإو
ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘لا˘كو˘˘لإ ة˘˘يا˘˘صصو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘م˘˘صش ءإرزو˘˘لإ سسل˘˘ج˘˘م
.ةينلديصص ةصسايصس يأل سسيئر روحمك ةينلديصصلإ تاجتنملل
ة˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلإ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلإ ةرإزو ءا˘˘صشنإإ نأإ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لإ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عإو
ن˘م ط˘ق˘ف ة˘لا˘كو ىو˘ت˘صسم زوا˘ج˘ت ي˘ف ة˘لود˘لإ ةدإرإل بي˘ج˘ت˘صسي

سسك˘ع˘ي ا˘م˘م ه˘ل ة˘صصصصخ˘˘م ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ د˘˘يوز˘˘ت لÓ˘˘خ
يتلإ ةينلديصصلإ ةعانصصلل ةلإوملإ ةيجيتإرتصسإلإ ةيمهألإ
امك .ينطولإ داصصتقÓل ةبصسنلاب ةورثلل اقÓخ اعاطق تحصضأإ
ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘صصلإ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلإ ةرإزو نأإ ىلإإ قا˘˘ي˘˘صسلإ إذ˘˘ه ي˘˘ف را˘˘صشأإ
نأإ افيصضم ةينلديصصلإ تاصسصسؤوملإ تاطاصشن ميظنتب لفكتتصس
ع˘يزو˘ت˘لإو لÓ˘غ˘ت˘صسلإو دإر˘ي˘ت˘صسلإو ع˘ي˘ن˘صصت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مألإ

ينلديصصلإ جتنملاب ةقلعتملإ تايحÓصصلإ ةفاكو ريدصصتلإو
ةطصشنألإ عيمج نأإ قايصسلإ إذه يف حصضوأإو .يبطلإ زاهجلإو
يف ةجمدملإ ةينلديصصلإو ةيب˘ط˘لإ تا˘صسرا˘م˘م˘لا˘ب ة˘ل˘صصلإ تإذ
ةيلديصصو ليلحت˘لإ ر˘ب˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘لد˘ي˘صصلإو ة˘ي˘ح˘صصلإ ة˘قا˘ط˘ب˘لإ
د˘ه˘ع˘مو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لإ ة˘ي˘لد˘ي˘˘صصلإ و ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لإ

ةرإزو سصاصصتخإ نم لاحلإ ةعيبطب نوكتصس رئإزجلإ روتصساب
ريغ لك اهنوك ةموكحلإ ةصسايصس نأإ سسلجملإ ىري امك .ةحصصلإ

ةدئافلإ لجأإ نم اعم نÓمعت نيترإزولإ نإاف ،ةئزجتلل لباق
ىلإإ ةوعدلاب هنايب سسلجملإ متتخإو .دÓبلإ ةيمنتل ةديحولإ
اهربد˘ت ي˘ت˘لإ ل˘ي˘ل˘صضت˘لإو بعÓ˘ت˘لإ تلوا˘ح˘م ن˘م ف˘قو˘م ذ˘خأإ

نود اهعقإوم وأإ اهحلاصصم ىلع ةظفاحملإ ىلع ةصصيرح تاهج
.ةنهملإ لبقتصسمب لاغصشنلإ
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:دكؤوي يبيرج ريصشب ،رافصسألإو ةحايصسلإ تلاكول ةينطولإ ةباقنلإ سسيئر

«فايطسصإلإ مسسوم ذقني نل تاهزنتملإو ئطإوسشلإ حتف رإرق»

ةيحايصسلإ تاصسصسؤوملإ عيمج يفو ةطصشنألإ لك ىلع ايمإزلإإ نوكيصس

مراسص يحسص لوكوتورب نع جإرفإلل دعتسست ةحايسسلإ ةرإزو

:ديزوب نب «انوروك» سسوريفب تاباصصإلإ ددع يف فيفط عجإرت دوجو نع فصشك

«قباسسلاب ةنراقم إريبك اطغسض دهسشت دعت مل تايفسشتسسملإ»
نييرئإزجلل هرفونسسو ربوتكأإ رهسش لبق قوسسي نل يسسورلإ حاقللإ ^

رارقتشسا نع ةيناثلا ةيعاذإلا ةانقلا ىلع افيشض هلوزن ىدل سسمأا ديزوب نب نمحرلا دبع روشسيفوربلا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو فششك
افيفط اعجارت هشسفن تقولا يف Óجشسم اريبك اطغشض دهششت دعت ملو ةيحيرأا يف تتاب نطولا ربع تايفششتشسملا نأا دكأا ثيح,دÓبلا يف يحشصلا عشضولا

تايفششتشسملا لعجي ام اذهو ةلغتشسم اهنم طقف ةئاملاب63 ةبشسنو ،ريرشس فلأا91 ىلع رفوتي يحشصلا عاطقلا نأا ديزوب نب فاشضأاو.تاباشصإلا ددع يف

وحن سسوريفلا باشصأا امنيب07 نم رثكأا مهنم يفوت نيذلا ةحشصلا عاطق لامع اهلذب يتلا تايحشضتلاب ةبشسانملاب اركذم لاجملا اذه يف ةيحيرأا دهششت

يتلا نيناوقلا نآا امك ةدوجوم دعت مل ةرهاظلا هذه نأا ديزوب نب لاق عاطقلا لامع ىلع ةريخألا ةرتفلا يف ةلجشسملا تاءادتعلا سصوشصخبو.لماع0004
دعابتلاو ةمامكلا لامعتشسإا رارغ ىلع ةياقولا تاءارجإاب مازتللاب نينطاوملا يعو هتاذ تقولا يف ريزولا نمثو اذه.اهرامث تطعأا نأاششلا اذه يف تردشص
حاقللا ةيشضق نعو.رذحلاو ةطيحلا ذخاو يخارتلا مدع ىلع ددشش هنأا ريغ سسوريفلا راششتنا رشصح يف ايباجيا ارششؤوم تاكولشسلا هذه ربتعاو يدشسجلا
ثيح, هتيلاعف اهنم طورشش ةدعل عشضخي اذه نأا ريغ ،هقيوشست روف يرئازجلا بعششلل رفوتم نوكيشس هناو هجاتنإا بقرتت رئازجلا نأا ريزولا حشضوأا بقترملا
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عاطق لامع نم96 ةافوو5204 ةباصصإإ
دجتصسملإ يجاتلإ سسوريفلإ ببصسب ةحصصلإ

سسوريفب ةديدج ةباسصإإ294 ليجسست
ايفاعتم343و تايفو01 ،انوروك

سسمأإ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘˘لإ حÓ˘˘صصإإو نا˘˘ك˘˘صسلإو ة˘˘ح˘˘صصلإ ةرإزو تف˘˘صشك
انوروك سسوري˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإإ294 لي˘ج˘صست ن˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لإ
كلذو.ةري˘خألإ ة˘عا˘صس42 لÓ˘˘خ ،تا˘˘ي˘˘˘فو01و ،دج˘ت˘صسم˘لإ

،انوروك سسوريف دصصرو ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فصشك امبصسح
ىلإإ عفترإ تاباصصإلإ ددع نإإ دكأإ يذلإ رإروف لامج روتكدلإ
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأإ .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘صصإإ40263
دع˘ب ،ةا˘فو ة˘لا˘ح2231 ىلإإ ي˘لا˘م˘جإلإ ع˘ف˘ترإ د˘ق˘ف ،تا˘ي˘˘فو˘˘لإ

ددع تغلبو.ةري˘خألإ ة˘عا˘صس42ـلإ لÓ˘خ تا˘ي˘فو01 ليج˘صست
عفتريل،343 انوروك سسوريف نم ءافصشلل تلثامت يتلإ تلاحلإ
اصضيرم94 دجإوتي اميف،36252 ىلإإ ءافصشلإ تلاح يلامجإإ

تايفصشتصسم فلتخم ربع ةزكرملإ ةيانعلإ زكإرم ىوتصسم ىلع
دصصر ةنجلل يمصسرلإ قطانلإ فصشك هتهج نم.يرئإزجلإ رطقلإ

Óماع5204 ةباصصإإ نع ،رإروف لامج ،انوروك سسوريف ةعباتمو
.سسوريفلاب مهتباصصإإ رثإإ نيرخآإ96 نإدقفو ةحصصلإ عاطقب
يحصصلإ عا˘ط˘ق˘لإ نأإ سسمأإ ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف رإرو˘ف لا˘قو
ةيبطلإ هب˘صشو ة˘ي˘ب˘ط˘لإ كÓ˘صسألإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م Ó˘ما˘ع96 د˘ق˘ف
إذ˘ه˘ب ة˘با˘صصإلإ ىلإإ إر˘˘خآإ5204 سضرعت ا˘م˘ك ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب
نع هتإذ لوؤوصسم˘لإ بر˘عأإ ا˘م˘ك.ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب هرا˘صشت˘نإ ذ˘ن˘م ءا˘بو˘لإ
سضع˘˘ب˘˘ل ىلوألإ ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لإو ،ع˘˘صضو˘˘لإ إذ˘˘ه˘˘ل ه˘˘˘ف˘˘˘صسأإ
تإءإرجإإ نومرتحي ل نيذلإ ،نينطإوملل ةصشئاطلإ تاكولصسلإ

يمصسرلإ قطانلإ لمحو .سسوريفلإ راصشتنإ نم ةياقولإ دعإوقو
لقن يف نينطإوملإ سضعبل ةيلوؤوصسملإ انوروك ةعباتم ةنجلل
م˘غر ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لإ د˘˘عإو˘˘ق˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘مإر˘˘ت˘˘حإ مد˘˘ع بب˘˘صسب ىود˘˘ع˘˘لإ
يدصصتلإ لجأإ نم ةيمومعلإ تاطلصسلإ اهب تماق يتلإ تإدوهجملإ
،ئطإوصشلإو دجاصسملل يجيردتلإ حتفلإ سصوصصخبو.ءابولإ إذهل
حتف ةداعإإ دعب ةيئاقولإ دعإوقلإ عابتإل نينطإوملإ ،رإروف اعد
تإءا˘˘صضفو ئ˘˘طإو˘˘صشلإو د˘˘جا˘˘صسم˘˘لإ ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل مدا˘˘ق˘˘لإ عو˘˘ب˘˘˘صسألإ
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ع˘˘صسإو˘˘لإ را˘˘صشت˘˘نÓ˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ،ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست˘˘˘لإ

ةيعصضولإ نصسحتل هحايترإ نع ربع ،رياغم قايصس يفو.انوروك
فيف˘ط˘لإ ع˘جإر˘ت˘لإ لÓ˘خ ن˘م ةر˘ي˘خألإ ما˘يألإ لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ
نيدجإوتملإ ىصضرملإ دد˘عو تا˘ي˘فو˘لإ ة˘ب˘صسنو تا˘با˘صصإلإ دد˘ع˘ل
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يراجلا توأا03 وه ةيلمعلا هذه نم ءاهتنÓل لجأا رخآا

تانكصسلا ةيعصضو ةصسارد يف عرصشت ةيبرتلا ةرازو
ءابرغ لبق نم ةلوغصشملا ةيفيظولا

فرط نم ةلوغسشملا تانكسسلا ةيعسضو ديدحتو نكسسلا تاررقم لاسسرإل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ريدم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تلسسار

 .ةيراجلا ةنسسلا نم توأا03 لبق ءابرغلا
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ىلع ءانب تاميلعتلأ هذه تءاجو
ةلو˘لأ شضع˘ب ن˘˘ع ردا˘˘ضص رأر˘˘ق
ةيبرتلأ ةرأزو تأرأرقل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيلو يلأو رأرغ ىلع ،ةينطولأ
تاميلعت تطعأأ يتلأ ،طأوغألأ
ةرور˘ضضب ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ ير˘˘يد˘˘م لا˘˘ضسرإأ
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ن˘˘كضسلأ تأرر˘˘ق˘˘م˘˘ل
ةلوغضشم˘لأ تا˘ن˘كضسلأ ة˘ي˘ع˘ضضو

توأأ03 لبق ءابرغلأ فرط نم
ي˘ف ءا˘جو .ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘ضسلأ ن˘˘م
هذه ءاضصحإلأ ةيلمع نأأ ةميلعتلأ
نيضسحتو ةعباتم راطإأ يف يتأات
ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ ن˘كضسلأ ة˘ي˘˘ع˘˘ضضو
أريضضحتو ،يفيظولأ ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ة˘يو˘ن˘ضسلأ ة˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لأ زا˘˘ج˘˘نإل
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ ةرأزو ة˘˘ما˘˘نزر بضسح

لك نم توأأ13 لبق ةينطولأ
يف تأءأرجإلأ هذه يتأاتو .ةنضس
أذ˘ه ة˘ي˘˘ف˘˘ضصت ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لأ را˘˘طإأ
ءدبلل ةرغاضشلأ ءاضصحإأو فلملأ
اهيقحتضسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت ي˘ف

18 مقر يرأزولأ روضشنملل اقبط

4102 ربمتبضس71 يف خرؤوملأ
طورضشو تا˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لأ

نكضسلأ ة˘غ˘ي˘ضص ن˘م ةدا˘ف˘ت˘ضسلأ
هنأأ ةميلعتلأ يف ءاجو .يفيظولأ
عيمجو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ و˘ف˘ظو˘م مز˘ل˘ي
تانكضسلأ هذه نم نيديفتضسملأ
ةيبرتلأ ةيريدم حلاضصم ةافأومب
،نكضسلأ حنم ررقم نم ةخضسنب
ةيقرتلأ نأويد حلاضصم نم ءأوضس
كÓ˘مأأ ح˘لا˘ضصم وأأ ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ريدم قيرط نع كلذو ،ةلودلأ
ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ
نيريدملأ لك ىلعو ،ديفتضسملأ
ى˘لإأ تأرر˘ق˘م˘لأ ع˘ي˘م˘˘ج لا˘˘ضسرإأ

ة˘ح˘˘ل˘˘ضصم ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
نأأ ى˘ل˘ع ،ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو ة˘ج˘مر˘ب˘لأ
هذه نم ءاهتنÓل لجأأ رخآأ نوكي

.يراجلأ توأأ03 وه ةيلمعلأ
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نأأ ةرأزو˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘كذو
تانكضسلأ هذه نم نيديفتضسملأ
أرر˘ق˘م كل˘م˘ي ل د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضسم يأأ
ي˘ف ل˘ضصت˘ي نأأ ه˘ي˘ل˘˘ع ح˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ح˘لا˘ضصم˘لا˘ب ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ بير˘˘ق˘˘لأ
ن˘م ة˘خ˘ضسن ه˘ح˘ن˘م˘ل ةرو˘كذ˘م˘لأ
نكضسل Óغاضش ربتعي لإأو ررقملأ
لعجي ام ،ةينوناق ريغ ةقيرطب
ةرأدإÓل ةبضسنلا˘ب أر˘غا˘ضش ه˘ن˘كضس
.هيقحتضسم ىلع عيزوتلل Óباقو
ير˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م ةرأزو˘˘˘˘˘لأ تر˘˘˘˘˘˘مأأو
مÓعإاب ةيميل˘ع˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ
روف ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ هذ˘ه˘ب ةذ˘تا˘ضسألأ
د˘ع˘ب لو˘خد˘لأ ر˘ضضا˘ح˘م ءا˘˘ضضمإأ

اقيبطت كلذو.ةر˘ضشا˘ب˘م ة˘ل˘ط˘ع˘لأ

18 م˘˘قر يرأزو˘˘لأ رو˘˘ضشن˘˘م˘˘ل˘˘ل

رداضصلأ ربمتبضس71 يف خرؤوملأ

،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو ن˘˘ع

طورضشو تايفيك ددحي يذلأو

ن˘˘˘˘كضسلأ ن˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسلأ

،يفيظولأ يمومعلأ يعامتجإلأ

ة˘حو˘ن˘م˘م تا˘ن˘كضس ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ نأو˘ن˘˘ع˘˘ب

تا˘يلو˘ل ة˘ضصضصخ˘م لزا˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل

طأو˘˘˘˘غألأو رأردأأ بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ

تضسأر˘ن˘˘م˘˘تو را˘˘ضشبو ةر˘˘كضسبو

فود˘˘ن˘˘˘تو يز˘˘˘ي˘˘˘لإأو ة˘˘˘ل˘˘˘ڤروو

جردني ه˘نإا˘ف ،ة˘يأدر˘غو يدأو˘لأو

ةجلاعم راطإأ يف ىعضسملأ أذه

يو˘بر˘ت˘لأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ي˘ف شصق˘ن˘لأ

ي˘ت˘لأو ،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ تا˘يلو˘˘لا˘˘ب

،دأوملأ شضعب يف أزجع لجضست

تاغللأو ةيملعلأ دأوملأ اميضسل

ن˘م ن˘يا˘ب˘ت˘ي يذ˘لأو ،ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جألأ

ن˘م ن˘كم˘ي ا˘م˘ب ،ىر˘˘خأل ة˘˘يلو

ةماع ةعف˘ن˘م تأذ ة˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت

ريفوت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأو ،ةد˘كؤو˘م

دي˘ضسج˘ت˘ل ة˘يرور˘ضضلأ طور˘ضشلأ

ميل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف يرو˘ت˘ضسد˘لأ ق˘ح˘لأ

.هب قاحتللأ يف يواضستلأو
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يلاعلأ مي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو تف˘ضشك
ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لأ ة˘˘˘ما˘˘˘نزر˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ع
ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ضسم˘˘˘˘ب
يعماجلأ مضسومل˘ل تا˘ي˘قر˘ت˘لأو

تدد˘˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘˘˘ح ،0202-1202

خيرات لبقملأ ربمضسيد5 دعوم
فيظو˘ت˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ق˘با˘ضسم˘لأ
اميف أذه ،نيدعاضسملأ ةذتاضسألأ
تايضصوت نع ةياضصولأ تنلعأأ

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘كب ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملأ
ءانبو.ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ

نع ةرداضصلأ تامولعملأ ىلع
ي˘ف ،ي˘لا˘ع˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةرأزو

،ماعلأ ني˘مألأ ا˘ه˘ع˘قو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

5 د˘يد˘ح˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإأ ه˘˘نإا˘˘ف

ةقباضسم ميظنتل أدعوم ربمضسيد

،دعاضسم ذاتضسأأ ةبترل فيظوتلأ

ةضصاخ ةق˘با˘ضسم نو˘كت˘ضس ه˘نإا˘ف

فضصنلأ يف حلاضصملأ ءاضسؤورب

،0202 ربمتبضس رهضش نم لوألأ

ة˘ق˘با˘˘ضسم خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت

ذا˘ت˘ضسأأ ي˘ت˘ب˘˘تر ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ

نأوج وهو ةيذاتضسألأو رضضاحم

ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘خأا˘ت د˘ع˘ب،1202

ةرود˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن ن˘˘˘ع جأر˘˘˘فإلأ

،يضضاملأ ةي˘ل˘يو˘ج ى˘لإأ ى˘لوألأ

نم995 ةيقرت اهيف مت يتلأو

ى˘لإأ «أأ» م˘ضسق ر˘ضضا˘ح˘م ذا˘ت˘˘ضسأأ

047 عومجم نم ذاتضسأأ ةبتر
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘ب يأأ ،تا˘˘˘ضصضصخ˘˘˘ت˘˘˘لأ

جئاتن راطإأ يف أذهو ،49.08٪
ةنجلل نيعبرألأو ةثلاثلأ ةرودلأ
نأأ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ة˘ع˘˘بأر˘˘لأ ةرود˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف نو˘˘كي
مداقلأ ربمفون رخأوأأ نيعبرألأو
نيع˘برألأو ة˘ضسما˘خ˘لأ ةرود˘لأو

نأأ ىل˘ع،1202 نأو˘ج ر˘˘خأوأأ
نع تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م نو˘كت

نم ءأدتبأ ةيمقر ةضصنم قيرط
قفو أذهو ،مداقلأ ربمفون ةرود
يلاعلأ ميلعتلأ ريزو هنلعأأ ام
تط˘عأأ ا˘م˘˘ك.ق˘˘با˘˘ضس تقو ي˘˘ف
تاميلعت يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو

ةيعماجلأ تاضسضسؤوملأ ءاضسؤورل
ةيوهجلأ تأودنلأ ءاضسؤور ربع
ةرأدإل تا˘ي˘ضصو˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
دأد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تأذ تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملأ
يأأ نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ر˘ب˘ع ،ر˘ي˘ب˘كلأ

«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» شسور˘˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘خ
لو˘خد م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ

تا˘˘˘عا˘˘˘ق ن˘˘˘مو ى˘˘˘لإأ جور˘˘˘خو
لضصف˘ن˘م ل˘كضشب تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ

ةيدضسج˘لأ ة˘فا˘ضسم˘لأ شضر˘ف ع˘م
دح˘ب تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ تا˘عا˘ق ي˘ف

،نيبلا˘ط ن˘ي˘ب ر˘ت˘م5.1 ى˘˘ندأأ
ل˘˘ئا˘˘ضسو نا˘˘م˘˘ضضو ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو
تا˘عا˘ق˘لأ ة˘يو˘ه˘˘تو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ى˘لإأ نا˘ح˘ت˘ملأ ةد˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
.ريدقت ىضصقأأ ىلع نيتعاضس
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ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لأو ل˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ
ششيرب رداقلأ دبع ،يداضصتقلأ

ةكأرضشلأ قافتأ ةعجأرم ةرورضض
داحتلا˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ ط˘بر˘ي ي˘ت˘لأ
ن˘˘م˘˘ث ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف .ي˘˘˘بوروألأ
تاحيرضصت يف شسمأأ ثدحتملأ

شسي˘˘˘ئر ةو˘˘˘˘عد ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضص
،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ

،ري˘خألأ ءأرزو˘لأ شسل˘ج˘م لÓ˘خ
قا˘ف˘تأ ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ةدا˘˘عإأ ى˘˘لإأ
،يبوروألأ داحتلأ عم ةكأرضشلأ

ةيراجت˘لأ تا˘ي˘قا˘ف˘تلأ م˘ي˘ي˘ق˘تو
ششيرب دكأأو .فأرطألأ ةددعتملأ

راطإأ يف ،بضصي رأرقلأ أذه نأأ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم ةا˘˘˘عأر˘˘˘م
- حبأر» ةدعاق قفو ةيداضصتقلأ

شسيئر رأرق نمثأأ«: Óئاق «حبأر
ةداعإأ شصخي اميف ،ةيروهمجلأ
عم ةكأرضشلأ قا˘ف˘تأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ،ي˘˘بوروألأ دا˘˘ح˘˘تلأ
بناجلل فضصنم نكي مل رأرقلأ
قافتأ نكي مل ثيحب ،يرئأزجلأ
قا˘ف˘تأ نا˘ك ل˘ب «ح˘˘بأر -ح˘˘بأر»
فرطلل ةبضسنلاب «رضساخ -حبأر»
ةنيزخلأ» في˘ضضي˘ل.«ير˘ئأز˘ج˘لأ
ر˘ئا˘ضسخ تد˘ب˘كت ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

كي˘˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لأ ءأر˘˘˘ج ،ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
فر˘ط˘لأ ح˘لا˘ضصل ،ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لأ

د˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسي م˘˘˘˘لو ،ي˘˘˘˘˘بوروألأ
راطإلأ نم ،يرئأزجلأ داضصتقلأ
ثي˘ح ن˘م ،قا˘ف˘˘تإÓ˘˘ل ل˘˘ما˘˘ضشلأ
ةيرح نمو ،ةيراجتلأ تلدابملأ
بل˘ط˘ي ا˘م˘ل نآلأ ،را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسلأ

رظنلأ ةداعإأ ةيروهمجلأ شسيئر
ةداعإأ متيضس ، قافتإلأ أذه يف
- حبأر» شساضسأأ ىلع هيف رظنلأ

يرئأزجلأ فرطلأ نأأ يأأ ،«حبأر
أذ˘˘ه ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘ضسي نأأ بج˘˘˘ي
جوتنملأ عيطتضسي يكل ،قافتلأ
قأوضسألأ ىلإأ ذافنلأ ،يرئأزجلأ
شسي˘˘˘ئر ز˘˘˘عوأأو .«ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألأ
،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ
ةيراجتلأ تايقاف˘تلأ ة˘ع˘جأر˘م˘ب

ىلع اظا˘ف˘ح فأر˘طألأ ةدد˘ع˘ت˘م
ه˘جو ثي˘ح ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم
شسلجم عامتجأ بقع تاميلعت
،ةراجتلأ ريزول ،ريخألأ ءأرزولأ

م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف عور˘ضشلأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
ةددعتم ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘ي˘قا˘ف˘تلأ
،ةيئان˘ث˘لأو ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ،فأر˘طألأ

ع˘م ة˘كأر˘ضشلأ قا˘ف˘˘تأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ضسل
نا˘ي˘ب د˘كأأو .ي˘بوروألأ دا˘ح˘تلأ
ىلع ،ءأرزولأ شسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جإأ
داحتلأ عم ةكأرضشلأ قافتأ نأأ
لحم نوكي نأأ بجي يبوروألأ

ةي˘قر˘ت˘ب ح˘م˘ضست ة˘ضصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع
ل˘˘جأأ ن˘˘م ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم
.ةنزأوتم تاقÓع

ضضبقلاب رمأا يركسسعلا قيقحتلا يسضاق ردسصأا اميف

ريسصقلب يلاغ قح يف

ماصشه ششيوردو طيمرق ةريونوب عاديإا

ىمظعلا ةنايخلا ةمهتب تقؤوملا شسبحلا
ةريونوب نيمهتملأ عضضوب ةديلبلاب يركضسعلأ قيقحتلأ يضضاق رمأأ

ةيباقعلأ ةضسضسؤوملأ يف تقؤوملأ شسبحلأ ماضشه ششيوردو طيمرق

ريضصقلب مهتملأ دضض شضبقلاب رمأأ ردضصأأ امك ،ةديلبلاب ةيركضسعلأ

نم ةيئاضضقلأ ةعباتملأ نع ينطولأ عافدلأ ةرأزو تنلعأأو .يلاغ

يف ىمظعلأ ةنايخلأ مهت لجأأ نم ةديلبلاب ةيركضسعلأ ةباينلأ فرط

دئأرلأو طيمرق ةريونوب دعاقتملأ لوألأ دعاضسملأ نم لك قح

ةرأزول نايب لاقو.يلاغ ريضصقلب دعاقتملأ ديمعلأو ماضشه ششيورد

نوناق نم3 ةرقف11 ةداملأ ماكحأل اقبط هنأأ ينطولأ عافدلأ

ةرأزوب يركضسعلأ ءاضضقلأ ريدم ديضسلأ طيحي ،ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ

فرط نم ةيئاضضقلأ ةعباتملاب ،املع ماعلأ يأأرلأ ينطولأ عافدلأ

ةلثمتملأ ىمظعلأ ةنايخلأ مهت لجأأ نم ةديلبلاب ةيركضسعلأ ةباينلأ

اهميلضست شضرغل ةيرضس قئاثوو تامولعم ىلع ذأوحتضسلأ يف

دعاقتملأ لوألأ دعاضسملأ نم لك قح يف ةيبنجأأ ةلود ءÓمع دحأل

ريضصقلب دعاقتملأ ديمعلأو ماضشه ششيورد دئأرلأو طيمرق ةريونوب

ماق دقو ،تابوقعلأ نوناق نم2 ةرقف36 ةداملأ شصنل اقبط يلاغ

ةريونوب نيمهتملأ عضضوب ةديلبلا˘ب ير˘كضسع˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘ضضا˘ق

ىدل عأديإأ رمأأ بجومب تقؤوملأ شسبحلأ ماضشه ششيوردو طيمرق

شضبقلاب رمأأ ردضصأأ امك ،ةديلبلاب ةيركضسعلأ ةيباقعلأ ةضسضسؤوملأ

.يلاغ ريضصقلب مهتملأ دضض

S°∏«º.±

1202 ةنسس نم ةيادب ايرابجإا نوكيسس هقيرط نع لماعتلا

تاصسصسؤوملل ديدج ينورتكلا قيبطت قÓطإا

ةيعامتج’ا اهتاباصسح عاديإا ةيلمعب مايقلل
فلكملأ بدتنملأ ريزولأ ةقفر شسمأأ قيزر لامك ةراجتلأ ريزو ماق

قيبطت قÓطإأ مضسأرم ىلع ،ياكب ىضسيع ،ةيجراخلأ ةراجتلاب

عأديإأ ةيلمعب مايقلل تاضسضسؤوملل اضساضسأأ هجوم ديدج ينورتكلأ

يتلأ ةيفحضصلأ ةودنلأ لÓخ قيزر حضضوأأو.ةيعامتجلأ اهتاباضسح

أذه نأأ يراجتلأ لجضسلل ينطولأ زكرملأ رقمب ،ةبضسانملاب اهدقع

،«موك لجضس» ةينورتكلإلأ ةبأوبلأ ربع هقÓطإأ مت يذلأ قيبطتلأ

هنأ ريزولأ راضشأأو.يراجتلأ عاطقلأ ةنمقر دوهج راطإأ يف لخدي

ىوتضسم ىلع تاقيبطت ةدع ثأدحتضسأ مت،0202 يفناج ذنم

.ةيطأرقوريبلأ ىلع ءاضضقلأو عاطقلأ ةنرضصع لجأأ نم ةرأزولأ

ةيلاملأ اهتاباضسح عأديإاب ةمزلم تاكرضشلأو تاضسضسؤوملأ نأأ ركذو

لجضسلل ينطولأ زكرملأ ىوتضسم ىلع ةنضس لك ةيعامتجلأ و

ىلع نيلماعتملأ ربجي امم نطولأ ربع هعورف ىدل وأأ يراجتلأ

،ءأرجإلأ أذهب مايقلل ةليوط تافاضسمل نايحألأ شضعب يف لقنتلأ

يدا˘ف˘ت و تقو˘لأ ح˘بر ن˘م ن˘كم˘ي˘ضس ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه نإا˘˘ف كلذ˘˘ل

موقي فوضس اهلضضفب يتلأ ةديدجلأ ةمدخلأ هذه ريزولأ نمثو.ءانعلأ

حلاضصم ىلإأ لقنتلأ نود هتاباضسح راهضشإاب يداضصتقلأ لماعتملأ

نع رضشنلأ تاقحتضسم عفدب مايقلأ ةيناكمإأ عم يراجتلأ لجضسلأ

عيجضشتل هنأأ حضضوأأو.ينورتكلإلأ عفدلأ تأودأأ مأدختضسأ قيرط

يكيضسÓكلأ عأديإلأ لدب قيبطتلأ أذه مأدختضسأ ىلع نيلماعتملأ

اهعفدي ي˘ت˘لأ ر˘ضشن˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم نإا˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘با˘ضسح˘ل˘ل

لقأ نوكت اينورتكلأ ةيعامتجلأ تاباضسحلأ عأديإأ دنع لماعتملأ

عور˘ف ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع عأد˘يإلأ د˘ن˘ع ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لأ كل˘ت ن˘م ة˘ف˘˘ل˘˘كت

تاباضسحلأ عأديإأ ةيلمع» نأأ ريزولأ لاق ددضصلأ أذه يفو.زكرملأ

نكل، ةيراي˘ت˘خأ نو˘كت0202 لÓ˘خ » ن˘يل نوأأ» ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ينورتكلإلأ قيبطتلأ ربع حيرضصتلأ نوكيضس،1202 نم اقÓطنأ

ديقلأ يف ليج˘ضست˘لأ نأأ ق˘يزر ن˘ل˘عأأو.«ا˘يرا˘ب˘جإأ د˘ع˘ب ن˘ع ع˘فد˘لأو

لبقت˘ضسم˘لأ ي˘ف نو˘كي˘ضس (ل˘ج˘ضسلأ جأر˘خ˘ت˘ضسأ و بل˘ط) يرا˘ج˘ت˘لأ

تا˘يلو ل˘ك ر˘ب˘ع ي˘نور˘ت˘كللأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع بير˘˘ق˘˘لأ

ثيثحلأ هترأزو يعضس عاطقلأ نع لوألأ لوؤوضسملأ دكأأو.نطولأ

ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب أد˘ي˘ضشم ، ر˘ي˘ي˘ضست˘لأ ه˘ن˘م˘قر و ة˘نر˘˘ضصع˘˘ل

معدملأ بيلحلأ ةدامب قوضسلأ نيومت تايلمع ةعباتمل ثدحتضسملأ

دضصرب ةحÓفلأ ةرأزو حلاضصم عم قيضسنتلاب حمضس يذلأ (شسايكألأ)

.عيزوتلأ و جاتنإلأ ةقلح يف لÓتخلأ نطأوم و فعضضلأ طاقن

S°∏«º.±

هببسسب ةريبك رئاسسخ تدبكت ةيمومعلا ةنيزخلا نإا لاق

يبوروأ’ا داحتإ’ا عم ةكارصشلا قافتإا ةعجارم رارق نمثي ششيرب رداقلا دبع يداصصتق’ا ريبخلا

1202-0202 يسساردلا مسسوملل

ةيقرتلاو فيظوتلا تاناحتماب ةصصاخلا ةمانزرلا نع جرفت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
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فيطصس ةي’و تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم تنا˘كو

ببصسب ةبعصص ةيح˘صص ة˘ي˘ع˘صضو سشي˘ع˘ت

ناكو ،ايموي ةلجصسملإ تاباصصإ’إ ةرثك

ةلاح دهصشت ةتصسلإ ةي’ولإ تايفصشتصسم

تناك امك ،ةقوبصسم ريغ عبصشت و طغصض

ببصسب تايفولإ نم ددع اموي لجصست

ةيبطلإ حلاصصملإ تلج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءا˘بو˘لإ

ةيصضاملإ مايأ’إ لÓ˘خ ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ب

،تاباصصإ’إ ددع يف لصصإوتم سضافخنإ

ةنجللإ اهنع تنلعأإ يتلإ ماقرأ’إ بصسح و

يصشفت ةعباتمو دصصرل ةيملعلإ ةينطولإ

لوأإ ليجصست مت دقف ،انوروك سسوريف

مت مويب اهلبق و ةدكؤوم ةباصصإ41 سسمأإ

لقأإ ليجصست مت امك ةباصصإإ71 ليجصست

عجإرت و ،ةيصضاملإ مايأ’إ ةليط91 نم

ىوتصسملإ ىل˘ع ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و بي˘تر˘ت

دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإإ ثي˘˘ح ن˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ
ةبترملإ ىلإ ةيناثلإ ةبترملإ نم تاباصصإ’إ
و نإرهو و ةمصصاعلإ رئإزجلإ دعب ةعبإرلإ
ذنم تاباصص’إ ددع لصصو و ، ةديلبلإ
ىلإإ فيطصس ةي’وب ءابولإ راصشتنإ ةيإدب

نلعأإ ىرخأإ ةهج نم و  .ةباصصإإ3762
ةدجإوتملإ ةصصا˘خ˘لإ ر˘با˘خ˘م˘لإ د˘حأإ سسمأإ
فصشإو˘ك جا˘ت˘نإإ ى˘ل˘ع ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ب
يف انوروكل ةداصضملإ ماصسجأÓل ةعيرصس
بصسح و ،ة˘عا˘صس ع˘بر زوا˘ج˘˘ت˘˘ت ’ ةد˘˘م
إذه نإاف اهيلع انلصصحت يتلإ تامولعملإ
ىو˘ت˘صسم˘لإ ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لإ د˘ع˘ي ر˘ب˘خ˘م˘لإ
ثيح ةعيرصسلإ فصشإوكلإ جاتنإ’ ينطولإ

إذهو ،ايعوبصسإ فصشاك فلأإ002 جتني
هنأاصش نم ةيلحملإ تاجتنملإ نم عونلإ
ةيبطلإ دإوملإ دإري˘ت˘صسإ ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘ت
ةريبك ’إومأإ ةلودلإ اهل ترخصس يتلإ
.ةحئاجلإ هذه ببصسب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ0606ددعلا0202 توأا21 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ةقوبصسم ريغ عبصشت ةلاح دهصشت و ةيصسايق اماقرأا لجصست تناك امدعب

Óصصاوتم اصضافخنإا لجصست فيطصس ةيلو تايفصشتصسم
سسوريفلاب تاباصصإلا ددع يف
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سشاصشر د’وأإ ةمكحم تردصصأإ
ا˘˘م˘˘كح ، لوأ’إ سسمأإ ، ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘˘ب

60 ةبوقعب نيباصش ةنإدإاب يصضقي
ةناهإإ ةمهت نع ةذفان اصسبح رهصشأإ
ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأإ ة˘ح˘صصلإ ي˘ي˘ن˘ه˘م د˘حأإ

رو˘صص طا˘ق˘ت˘لإ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت و ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
رإرصضإ’إ اه˘نأا˘صش ن˘م تا˘هو˘يد˘ي˘فو
ليصصافت .ةيئافصشتصسإ’إ ةصسصسؤوملاب
، لوأ’إ سسمأإ ى˘لإإ دو˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لإ

ةدايعلإ ىلإإ نايصصخصش مدقت نيح

د’وأإ ةيدلب˘ب تا˘مد˘خ˘لإ ةدد˘ع˘ت˘م˘لإ
ثي˘ح ، جÓ˘ع˘لإ سضر˘˘غ˘˘ب ، سشا˘˘صشر
نم بلط ، ىلوأ’إ سصحفلإ دعبو
لمحملإ ةيدلب ىلإإ لقنتلإ سضيرملإ

إرظن ويدإرلإ زاهجب سصوحف ءإرجإ’
جرا˘خ ةدا˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب زا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ نو˘˘كل
كلذ سضيرملإ سضفر نيأإ ، ةمدخلإ

مقاطلإ عم تاصشوانم يف لخد و
هجو يف ةفصصولإ قزم و يبطلإ
طاقتلاب هقفإرم موقيل ، بوانملإ

ةيحصصلإ ةصسصسؤوملل ويديفو روصص
تا˘مد˘خ˘˘لإ با˘˘ي˘˘غ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف دد˘˘ن˘˘ي

بوا˘˘ن˘˘م˘˘لإ م˘˘قا˘˘ط˘˘لإ ، ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلإ
ةدايعلاب لخدتلل ةطرصشلإ ىعدتصسإ
و هقفإرمو سضيرملإ فيقوت متيل ،
نيأإ ، ةرئإدلإ نمأإ رقم وحن امهدايتقإ
و ، مهل عامصس رصضاحم ريرحت مت
و ةيكاصشلإ فإرطأ’إ ىلإإ عامتصس’إ
تحت نيمهتملإ عصضو و اياحصضلإ
امهلوثم ةياغ ىلإإ يرظنلإ زجحلإ
˘ما˘مأإ ي˘لإو˘م˘لإ مو˘ي˘لإ حا˘˘ب˘˘صص ي˘˘ف
ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ ل˘ي˘كو
لا˘˘حأإ هرود˘˘ب يذ˘˘˘لإ سشا˘˘˘صشر د’وأإ
ىلع ءانب ةمكحملإ ىلع نيمهتملإ

د˘قو ،يرو˘ف˘˘لإ لو˘˘ث˘˘م˘˘لإ تإءإر˘˘جإإ

ةبوقع ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لإ ق˘ح ي˘ف رد˘صص

ةمإرغو ةذفا˘ن ر˘ه˘صشأإ60 سسبح˘لإ

سضيوعتو ن˘ي˘يÓ˘م5 ـب ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م

نع نوي˘ل˘م2 غلب˘م˘ب ة˘صسصسؤو˘م˘لإ

يصسرامم دحأإ ة˘نا˘هإإ ة˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت

طاقتلإو هماهم هيدأات ءانثأإ ةحصصلإ

ةصسصسؤوملإ لخإد تاهويديفو روصص

ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م نذإإ نود ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلإ

 .ةيئافصشتصسإ ةصسصسؤومب رإرصضإ’إ

 سشاصشر د’وأاب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب تعقو ةثداحلا

ةلصشنخب  ةحصصلا يينهم دحأا ةناهإا ةمهتب نيباصشل اصسبح رهصشأا6
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سسلجمب ماهت’إ ةفرغ تردصصأإ
سسمأإ مو˘ي ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و ءا˘˘صضق
رإر˘ق د˘ي˘يأا˘ت˘ب ي˘˘صضق˘˘ي رإر˘˘ق لوأ’إ
سسياق ةمكحمب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘صضا˘ق
ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر عإد˘˘يإا˘˘ب
˘ما˘ع˘لإ ه˘ما˘ه˘م ءإدأإ ن˘ع فو˘قو˘م˘˘لإ

عافد فانئتصسإ دعب كلذو يصضاملإ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘صضا˘ق رإر˘ق˘ل م˘ه˘ت˘م˘لإ
ي˘صضا˘ق نا˘˘كو سسيا˘˘ق ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
ةي’وب سسياق ةم˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ

رإرق عيباصسأإ ذنم ردصصأإ دق ةلصشنخ
ةلصشنخ ةيدلب سسيئر سسبحب يصضقي
م˘ت يذ˘لإ فو˘صشح لا˘˘م˘˘ك ق˘˘با˘˘صسلإ
ن˘م رإر˘ق˘ب ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ةرايز ثإدحأإ دعب ةيلخإدلإ ةرإزو

يرفيف91 مو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل زا˘كن

سسي˘ئر˘لإ ةرو˘صص بح˘˘صس و9102

ر˘ق˘م ى˘ل˘ع ن˘م كإذ˘نآإ ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب

فرط نم اهيلع سسودلإ و ةيدلبلإ

سسيئر نأإ ثيح .بصضاغلإ بابصشلإ

فوصشح لامك قباصسلإ ةلصشنخ ةيدلب

ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ن˘ع ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘م تم˘˘ت
ة˘م˘ه˘ت ه˘ل ته˘جو ثي˘ح ، دا˘صسف˘لا˘ب
لو˘صصح˘لإ و بصصن˘م˘لإ لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسإ

ديدبتو ةقحت˘صسم ر˘ي˘غ ا˘يإز˘م ى˘ل˘ع
ة˘با˘ي˘ن˘لإ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع لإو˘مأإ
ةمكحم تراتخإ يت˘لإ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ
هعم قيقحتلإ و هتمكاحمل سسياق
.ةيصضقلإ يف

 ماعلا لاملا ديدبتو داصسف ةيصضق يف مهتم

 سسبحلا نهر فوقوملا ةلصشنخ ةيدلب سسيئر عاديإا رارق ديؤوت ماهتإلا ةفرغ
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يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لإ ي˘ح سسمإ ة˘ل˘˘ي˘˘ل ز˘˘ت˘˘هإإ

ةميرج رثإإ ىل˘ع ي˘قإو˘ب˘لإ مأإ ة˘ي’و˘لإ ة˘م˘صصا˘ع˘ب
يح ىوتصسم ىلع تعقو يتلإ يدمعلإ لتقلإ
نم غلبي باصش اهتيحصض حإر يديهم نب يبرعلإ

(ج.ف)موحرملاب رمأ’إ قلعتيو ةنصس92 رمعلإ

هيلع ءإدتع’إ دعب نويلم03 يح نم ردحنملإ
ة˘ع˘برأإ ل˘ب˘ق ن˘م (ن˘˘ي˘˘كصس) سضي˘˘ب’إ حÓ˘˘صسلا˘˘ب
لا˘˘صصت’إ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسحو .سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأإ

حلاصصم ناف ة˘ي’و˘لإ ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لإ تا˘قÓ˘ع˘لإو
ةميرجلإ حرصسم ىلإ روفلإ ىلع تلقنت نمأ’إ

يف ةقمعملإ اهتاقي˘ق˘ح˘تو ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت تر˘صشا˘بو
تنكمت ، تامولعملإ لك لÓغتصسإابو ةيصضقلإ

نيذلإ ةعبرأ’إ مهيف هبتصشملإ ةيوه ديدحت نم

فيقوتو ةنصس42 و02 نيب مهرامعأإ حوإرتت
ثاحبأ’إ رإرمتصسابو ،خيراتلإ سسفنب مهنم نينثإ

يف مت ةطرصشلإ حلاصصم نم مكحملإ قيصسنتلابو

ة˘صسما˘خ˘لإ ة˘عا˘صسلإ دود˘ح ي˘ف ي˘لإو˘م˘لإ مو˘˘ي˘˘لإ

نم ن˘ير˘خ˘ل ن˘ي˘ن˘ثإ ف˘ي˘قو˘ت ا˘حا˘ب˘صص ف˘صصن˘لإو

.ةيصضقلإ يف يصسي˘ئر˘لإ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لإ ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

لإو˘قأ’ عا˘م˘ت˘˘صس’إ ن˘˘مأ’إ ح˘˘لا˘˘صصم ر˘˘صشا˘˘ب˘˘ت˘˘ل

عفإودلإ ىلإإ لوصصولل ةيصضقلإ يف نيطروتملإ

˘مر˘ج˘لإ م˘ه˘فإر˘˘ت˘˘قإ ى˘˘لإ ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لإ با˘˘ب˘˘صس’إو

تاهجلإ مامأإ مهميدقت راظتنإ يف هب نيعباتملإ

.ةيئاصضقلإ

ةلوهجم بابصسأ’ا ىقبت اميف /يقاوبلا مأا

سسراف باصشلا لتق ةميرج يف نيطروتم سصاخصشأا ةعبرأا فيقوت

ةباصصإا91 تحت ةيمويلا انوروك سسوريفب تاباصص’ا ددع رقتصسا ثيح، اظوحلم انصسحت فيطصس ةي’و تايفصشتصسمب ةيئابولا ةلاحلا تفرع
.دحاولا مويلا يف ةباصصا29 دودح ىلإا تلصص و ةيصسايق اماقرا لجت فيطصس ةي’و تناك امدعب ،ةيصضاملا مايأ’ا ةليط

ooderoOيرئازج رانيد نويلم51 ـب مهاصست
انوروك سسوريف ةبراحمل

نماصضتلإ راطإإ يف ةيمومعلإ ةنيزخلل يرئإزج رانيد نويلم51 غلبمبooderoO عربتت ،انوروك سسوريف راصشتنإ ةبراحمل ةينطولإ ةينماصضتلإ ةبهلإ يف ةمزتلم

هذهب .ةيحصصلإ ةمزأ’إ رييصست راطإإ يف ةلوذبملإ دوهجلإ معد يف ةلاّعف ةفصصب ،ةنطإوُملإ ةصسصسؤوملإooderoO مهاصست ،ةيلاملإ ةبهلإ هذه لÓخ نم .ينطولإ

سسوريف ةبراحمل ةينطولإ ةينماصضتلإ ةبهلإ ىلإ مامصضن’اب ةروخف دجooderoO » :ميهإربإإ لآإ ماصسب ديصسلإooderoO ـل ماعلإ ريدملإ بئان حرصص ،ةبصسانملإ

يفooderoO ةدإرإإ ددجأإ .يئانثتصس’إ فرظلإ إذه لÓخ نييرئإزجلإ بناج ىلإ ةمزتلم دج ىقبت يتلإ انتصسصسؤومل نطإوملإ دعبلإ ىلإإ عربتلإ إذه زمري .انوروك

ةيعمب تايلمعلإ نم ديدعلابooderoO ترداب ،ءابولإ إذه روهظ ذنم هنأإ ركذلإ ردجي «.ءابولإ إذه راصشتنإ ةبراحم يف نيلاّعفلإ اهمإزتلإإو اهماهصسإإ ةلصصإوم
قÓطإاب رمأ’إ قلعتي .تايفصشتصسملإ حÓصصإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزوو ةيرئإزجلإ ةيمÓصسإ’إ ةفاصشكلإو ،يرئإزجلإ رمحأ’إ لÓهلإ رإرغ ىلع ،اهئاكرصش فلتخم
ريهطتو ،كيرافوب ىفصشتصسم ةدئافل ةيبط تإزيهجتب عربتلإو ،يرئإزجلإ رمحأ’إ لÓهلإ عم نواعتلاب ةزوعملإ تÓئاعلإو يبطلإ مقاطلإ ةدئافل ةينماصضت ةلفاق

يرئإزج رانيد نويلم72 غلبمب إرخؤوم عربتلإو ،ةحصصلإ عاطق يفظوملMIS ةحيرصش051 حنمو ،ةيرئإزجلإ ةيمÓصسإ’إ ةفاصشكلإ عم نواعتلاب ةزجعلإ رود

 .ةيئانثتصس’إ فورظلإ هذه يف تايرئإزجلإو نييرئإزجلإ بناج ىلإ اهماهصسإإو اهمإزتلإooderoO دكؤوت ،ةردابملإ هذه لÓخ نم .يرئإزجلإ رمحأ’إ لÓهلإ ةدئافل

 Óيوط مدي مل عداخم عجارت دعب

انوروك تاباصصإا يف عافترإلا ةدوع

ةلاح21 ليجصستو لجيجب

 ةعاصس42 رخآا لÓخ ةديدج
ايب˘صسن ا˘عا˘ف˘ترإ ل˘ج˘صست˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تا˘با˘صصإإ تدا˘ع

ةي’ولإ تصصحأإ ثيح ةريخأ’إ تاعاصسلإ لÓخ لجيج ةي’وب

وهو ةيصضاملإ ةعاصس42ـلإ لÓخ ةديدج ةلاح21 نع لقي’ام

مل مايأإ ةثÓث ةدمل يبصسن رإرقتصسإ دعب ءاج يذلإ عافترإ’إ

مويلإ يف تاباصصإإ8 نم لقأإ ىوصس ةي’ولإ اهيف لجصست

ىلع هلÓظب يقليل انوروك سسوريف سسجاه داعو .دحإولإ

ددع ةي’ولإ تلجصس امدعب ةيبطلإ اهمقإوطو لجيج ناكصس

ددع لصصو ثيح ةعاصس42 رخآإ لÓخ تاباصصإ’إ نم عفترم

ددع يلامجإ عفر امم ةباصصإإ21 ىلإإ ةدكؤوملإ تاباصصإ’إ

034 نم رثكأإ ىلإإ ةي’ولإ ىلإإ ءابولإ لوخد ذنم تاباصصإ’إ

ةلاح493 لباقم ةيحصصلإ رئإودلإ تايئاصصحإ بصسح ةباصصإإ

ةرم لوأ’و لجيج تعصضو يتلإ ةحصصلإ ةرإزو تانايب بصسح

نم ددع ربكأإ تلجصس يتلإ نيثÓثلإ تاي’ولإ يدان نمصض

تناك امدعب ةريخأ’إ ةرتفلإ لÓخ انوروك سسوريفب تاباصصإ’إ

ةدوع نم مغرلإ ىلعو .ةمئاقلإ ليذ يف بيرق تقو ىلإإ

ر˘يد˘م نأإ ’إإ ة˘ي’و˘لإ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع عا˘ف˘ترÓ˘˘ل تا˘˘با˘˘صصإ’إ

تاحيرصصت يفو داع ةبيصش نيدلإ رصصن لجيج ةي’ول ةحصصلإ

ةيئابولإ ةيعصضولإ سصوصصخب لجيج ناكصس ةنأامطل ةيفحصص

نأإو د˘ي˘ج ل˘كصشب ا˘ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م ةر˘ي˘˘خأ’إ هذ˘˘ه نأا˘˘ب إد˘˘كؤو˘˘م

ىوتصسم ىلع اميصس إريبك اظاظتكإ يناعت ’ تايفصشتصسملإ

ةهجوملإ ةرصسأ’إو ةزهجأ’إ لÓغتصسإ ةبصسن نأإو انوروك ماصسقأإ

ناكصسلإ ايعإد ، ةئاملاب73 ـلإ ىدعتت ’ سسوريفلاب نيباصصملل

ةيإدب عم اميصس ةياقولإ ريبإدتب مإزتلإ’إ ةلصصإومو رذحلإ ىلإإ

ني˘فا˘ط˘صصم˘لإ ما˘مأإ ة˘ي’و˘لإ ئ˘طإو˘صش ح˘ت˘ف˘ل ي˘صسكع˘لإ د˘ع˘لإ

.لبقملإ تبصسلإ نم ةيإدب حايصسلإو
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 تاقفصصلا دونب قرخ ةمهتب

ةيمومعلا لاغصشألا ريدمل سسبحلا

 تقؤوم يرادإا بصساحمو ةصسبت ةيلول
نينث’إ ءاصسم ةصسبت ةمكحم ىدل قيقحتلإ يصضاق عدوأإ

سسفنو ةصسبت ةي’ول ةيمومعلإ لاغصشأ’إ ريدم ،طرافلإ

مهت نع كلذو ةرإدإ’إ بصساحم لمصش عإديإ’اب رمأ’إ

ىلع ءانب تقؤوملإ سسبحلإ عإديإ’إ رإرق ءاجو .داصسفلإ

عم ةصسبت ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو تاقيقحت

تا˘ق˘ف˘صصلإ دو˘ن˘ب كا˘ه˘ت˘نإ عو˘صضو˘˘م ي˘˘ف فإر˘˘طأإ ةد˘˘ع

حلاصصم هيف تققح ف˘ل˘م˘لإ إذ˘ه ة˘صسب˘ت ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ

طرافلإ ماع˘لإ ة˘صسب˘ت ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘يدا˘صصت˘قإ’إ ة˘قر˘ف˘لإ

لوح انردا˘صصم ه˘ب ا˘ن˘تدا˘فأإ ا˘م بصسح ق˘ل˘ع˘ت˘يو،9102

ىل˘ع ر˘خأا˘ت˘لإ تا˘مإر˘غ سضف˘خ˘ل ة˘يرإدإإ ةدا˘ه˘صش رإد˘صصإإ

ريدلإ فاحلوب يتيدلب نيب طبري قيرط زاجنإإ عورصشم

دإدرتصس’ ةيمومعلإ ةنيزخلإ ىلع اهلاصسرإإو طصسرمو

افلاخم دعي ا˘م و˘هو عور˘صشم˘لإ بحا˘صصل ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م

عم قيقحتلإ مت هيل˘عو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ق˘ف˘صصلإ نو˘نا˘ق˘ل

نيأإ ةلإدعلإ ىلإإ ةيصضقلإ فلم ليوحتو فإرطأ’إ عيمج

يف عاطقلإ ريدمل عإديإ’اب إرإرق ةئيهلإ هذه تردصصأإ

ن˘م نور˘خآإ دا˘ف˘˘ت˘˘صسإ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف يرإدإإ بصسا˘˘ح˘˘مو ة˘˘صسب˘˘ت

ةصسلج ىلع ةيصضقلإ ة˘لا˘حإإ ل˘ب˘ق ةر˘صشا˘ب˘م تإءا˘عد˘ت˘صسإإ

.اهيف لصصفلل ةمكاحملإ
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دحأأ ةناجو ة˘يد˘ل˘ب تد˘ه˘ششو
تعلد˘نأ ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ ر˘ط˘خأأ
ـلأ لÓخ لجي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا˘ب

علدنأ ثيح ةريخأ’أ ةعاشس42
يف دعشسي ينب ةقطنمب قيرح
نينثإ’أ ةليل نم ةمدقتم ةعاشس
تع˘شسو˘ت يذ˘لأ ق˘ير˘ح˘لأ و˘˘هو
ةد˘ع لا˘ط˘ي˘ل ة˘عر˘˘شسب ه˘˘تر˘˘ئأد
ةبا˘غ ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ق˘طا˘ن˘م
رمأ’أ رفاع ينب ةقطنمب ةلودلأ
تائم فÓتإأ يف ببشست يذلأ
، تا˘با˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م تأرا˘˘ت˘˘كه˘˘لأ

رشصانع نم ددع لخدت مغرو
ىلع ةرطيشسلأ لجأأ نم ءافطإ’أ

مل هنأأ ’أ لوهملأ قيرحلأ أذه
لأوز ةياغ ىلأ هيف مكحتلأ متي
ن˘˘˘م فوا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ط˘˘˘˘شسو سسمأأ

ةيمهأأ رثكأأ قطانم ىلأ هدأدتمأ
ةلوهأاملأ قطانملأ نم هبأرتقأو
تا˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب أذ˘˘˘كو
لبق نم ةلغت˘شسم˘لأ ة˘ي˘عأرز˘لأ
.ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ نا˘˘كشس
عيباشسأ’أ لÓخ لجيج تفرعو

05 نم رثكأأ ع’دنأ ةريخأ’أ

ةيدلب71 ىوتشسم ىلع اقيرح
يتلأ قئأرحلأ يهو ةي’ولأ نم
يفلأأ ةبأرق ىلع ةعمتجم تتأأ

سشأرحأ’أو تاباغلأ نم راتكه
رمأ’أ ةرمثملأ راجششأ’أ أذكو
رمذتلأ نم ةجوم فلخ يذلأ

يف اشصوشصخ ناكشسلأ طشسو
عو˘قو˘˘ب عا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ دو˘˘جو ل˘˘ظ
و˘بر˘م أد˘يد˘˘ح˘˘تو ا˘˘م تا˘˘ه˘˘ج
قئأرح˘لأ هذ˘ه ءأرو ي˘ششأو˘م˘لأ
نم تقلطنأ اهبلغأأ نأأ ليلدب
.ةلوهأام قطانم

ءافطإأ نوع21و ءافطإأ تانحاسش50 ريخسست مت امنيب

قئأرحلأ نم ةلسسلسس
ةنيطنسسقب ةفلتخم قطانمب تعلدنإأ

42 لÓخ ةنيطنشسق ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تلخدت
ةيدلب ، ديبعأأ نيع ةيدلب ،ةنيطنشسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’أ ةعاشس
ليشصاحم قئأرح ع’دنإأ لجأ’ ،فشسوي دوغيز ةيدلب و دايز نبإأ

تانحاشش50 ةيلمعلأ هذهل ريخشست مت ،ةشسباي باششعأأو ةيعأرز

قرف اهب تماق يتلأ دامخإ’أ ةيلمع دعب ،لخدت نوع21 و ءافطإأ

أÓكو ،دئاشصحلأ نم عبرم رتم0052 و راتكه20 لجشس لخدتلأ

دوعتو ،عبرم رتم0551 ةشسباي باششعأأ ،ةطبر06 تانأويحلأ
ديقتلأ مد˘ع ى˘لأ ن˘ب˘ي˘ئا˘شصخأ’أ بشسح ق˘ئأر˘ح˘لأ ع’د˘نإأ با˘ب˘شسأأ
ةيامحلأ لاجر فرط نم ةيامحلأ تايلمع ،ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب
تاحاشسملأو ةرواجم نكاشسم تناك ةنيطنشسق ةي’ول ةيندملأ
.ةيقبتملأ
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ةنتاب

ةيديلقت ةيران ةحلسسأأ زجح

ةدحو0003 نم ديزأأو عنسصلأ
ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم

ةحلشسأأ نيتلشصفنم نيتيشضق يف ةنتاب ةي’و نمأأ حلاشصم تزجح
ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةربتعم ةيمكو عنشصلأ ةيديلقت ةيران
ةقرفلأ رشصانع اهب ماق ىلو’أ ةيلمعلأ ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم

دورو ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب10 ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ

42 نيب امهرامعأأ حوأرتت نيقيقشش مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم

ةي’وب ةتوتلأ نيع ةنيدمب ةيرانلأ ةحلشسأ’أ عيبب ةنشس04 و
ناكملأ نيع ىلإأ روفلأ ىلع ةقرفلأ رشصانع لقنت نيأأ ،ةنتاب

50 ىلع روثعلأ مت يلئاعلأ امهنكشسم سشيتفتب نذإأ رأدشصتشسابو

لمحب ة˘شصا˘خ ة˘مز˘حأأ90 و عنشصلأ ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘يرا˘ن ة˘ح˘ل˘شسأأ
رشصانع اهلÓخ نم نكمت دقف ،ةيناثلأ ةيشضقلأ امأأ. سشيطأرخلأ
فيقوت نم ،ةلمح ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةيناثلأ ةلقنتملأ ةقرفلأ

نتم ىلع اناك ،ةنشس33 و92 رمعلأ نم ناغلبي نيشصخشش
مت سشيتفتلل اهعاشضخإأ دعب ،ةنتاب راعرع يحب ةيعفن ةبكرم
ردقت ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةي˘م˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خأد˘ب رو˘ث˘ع˘لأ

مت دقف هيلعو ،ماجح’أو عأون’أ فلتخم نم ةدحو4203 ـب
.ايميلقإأ ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ نيفوقوملأ ميدقت
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ةملاق

ةدحو005 نم ديزأأ زجح
 عأونألأ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم

يقلت رثإأ ىلعو ،اهعأونأأ فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم راطإأ يف
لحم سصخشش دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعمل نمأ’أ حلاشصم
نود اهب ةرجاتملأو ةيلوحكلأ تابورششملأ لقنب موقي ،ةهبشش
ةطرششلأ تأوق تنكمت ،ةيحايشسلأ هتبكرم نتم ىلع ةشصخر
فيقوت نم ،ةملاقب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلل ةعباتلأ

قيرط ىوتشسم ىلع ،ةنشس45 رمعلأ نم غلابلأ ،ريخأ’أ أذه
نأاششبو هنأاششب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب و .ريخلب
تابورششم˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ط˘ب˘شض م˘ت ،ة˘ب˘كر˘م˘لأ

حتفيل .ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم نم015 عومجمب ةيلوحكلأ
ةيلوحك تابورششم لقنو ةزايح لعف نع ةيشضقلأ يف قيقحت
،ةملاق ةمكحم مامأأ مدق هيف هبتششملأ.عيبلأ سضرغل ةشصخر نود

ذيفنتلأ ةفوقوم اشسبح رهششأأ60 ةـــتشسب مكح هقح يف ردشص نيأأ

YõGdójø.∫.ةذفان ةيلام ةمأرغو

ةرايسس قراسس فيقوت
ةملاقب ءاسضيب نب نيعب

ةلقنتملأ ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘طر˘ششلأ تأو˘ق تن˘كم˘ت
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ر˘خأوأأ ءا˘شضي˘ب ن˘ب ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘طر˘ششل˘˘ل
ىلع ثح˘ب ل˘ح˘م ة˘قور˘شسم ة˘ب˘كر˘م عا˘جر˘ت˘شسأ ن˘م ،مر˘شصن˘م˘لأ

61 مقر ينطولأ قير˘ط˘لا˘ب تبا˘ث˘لأ ي˘م˘شسر˘لأ ز˘جا˘ح˘لأ ىو˘ت˘شسم
نم غلابلأ هيف هبتششملاب رمأ’أ قلعتي و ،فوقششوب ةنيدم جرخمب

تأءأرجإ’أ ذاختإأ دعبو .سسأرهأأ قوشسب ميقم «ةنشس62 » رمعلأ
لامعتشساب ةبكرم˘لأو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ نأا˘ششب ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
هبتششملأ ليوحت متيل ثحب لحم اهنأأ نيبت ،ةينورتكلإ’أ ةحوللأ
.ةيشضقلأ يف قيقحت حتفل ةطرششلأ زكرم ىلإأ هيف

∫.Yõ Gdójø

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

0606ددعلا0202 توأا21 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تاجرد يف لجسس يذلأ ديدجلأ عافترإ’أ عم انمأزت كلذو لجيج ةي’و نم ةدع قطانمب شسمأأ قئأرحلأ نم ةديدج ةجوم تعلدنإأ
.ةيباغلأ تاحاسسملأ نم تأراتكهلأ تائم تمهتلأ يتلأ قئأرحلأ نم ددع قاطن عيسسوت يف مهاسس يذلأو ةرأرحلأ

 اهلكأأ تأات مل ءافطإ’أ رسصانع دوهج

 دعسسي ينب ةقطنمب تأراتكهلأ تائم مهتلتو لجيجب ةناجو ناكسس رسصاحت نأرينلأ
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ن˘م تأر˘˘ششع˘˘لأ سسمأأ ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ة˘ي’و ر˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
يف مهقحب ةبلاط˘م˘ل˘ل ،ةد˘كي˘كشس
نيددن˘م ،ن˘كشسلأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’أ
يتلأ ةلوؤوشسملأ تاهجلأ تمشصب
.مهقح يف ةفحجم˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘شصو
فلتخم ن˘م أو˘مد˘ق نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
د˘قو ، ةد˘كي˘كشس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأأ
نم قيمعلأ مهئايتشسأ نع أوبرعأأ

ةيئ’ولأ تاطلشسلأ لماعت ةقيرط
ةمئاق نأ ةشصاخ، نكشسلأ فلم عم

ذنم ترششن ي˘ت˘لأ ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ
مغر مويلل قلعت مل ةنشس نم رثكأ
و نو˘ع˘ط˘لأ عأد˘يأ ةر˘ت˘˘ف ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ
تÓئاع تجتحإأ امك ، اهتشسأرد
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جأردإأ م˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل
سسمأأ يف مهنأ مغر نيديفتشسملأ
أو˘شصخ و ،ن˘كشسلأ ى˘لإأ ة˘جا˘˘ح˘˘لأ
رو˘ي˘ط˘لأ ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘ح ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
م˘ت ن˘يأأ ،سشتا˘م˘لأ و ير˘يد˘˘شصق˘˘لأ
تيقب اميف ،قح ريغب خأوكأأ ميدهت

اهرفوت مغر ءأرعلأ يف تÓئاع
ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ طور˘˘˘ششلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك .ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسÓ˘˘˘ل

نكشسلأ ةمئاق ى˘ل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
تويبلأ يف نيميقمل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ
ةميدقلأ ةنيدملاب طوقشسلل ةليآ’أ
ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تجر˘˘فأأ ي˘˘ت˘˘لأ
م˘ه˘ب˘شسح تم˘شض ثي˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘لأ
ىلإأ ةجا˘ح ي˘ف أو˘شسي˘ل ا˘شصا˘خ˘ششأأ
ريياعملأ نع نيلئاشستم ،نكشسلأ
ط˘ب˘شض ي˘ف ا˘هدا˘م˘ت˘عأ م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ةي’ولأ رقم دهشش امنيب ،ةمئاقلأ
تل˘ظ ةدد˘ششم ة˘ي˘ن˘مأأ تأز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م و ع˘شضو˘لأ بقأر˘ت
يأ’ ابشسحت ةي’ولأ ىنبم طيحم
ى˘ن˘ب˘م ط˘ي˘ح˘م د˘ه˘˘شش و .ئرا˘˘ط

ن˘˘˘م دو˘˘˘ششح د˘˘˘فأو˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لأ

جأرفإ’اب نيب˘لا˘ط˘م ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

و يعامتج’أ نكشسلأ ةمئاق نع

ا˘م˘م ، ة˘نو˘˘ح˘˘ششم ءأو˘˘جأأ تدا˘˘شس

ةطر˘ششلأ ح˘لا˘شصم ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت

،ةراششإ’أ ردج˘ت .ما˘ظ˘ن˘لأ سضر˘ف˘ل

عزو˘˘ت˘˘شس تا˘˘ي’و ةد˘˘˘ع نأأ ى˘˘˘لإأ

توأأ02 ت’افتحأ عم تانكشسلأ

رهظت مل يتلأ ةدكيكشس ةي’و ’إأ

و ةظحللأ دحل كلذ نع تأرششؤوم

و نينطأوملأ بشضغ راثأأ ام وه

.جاجتحÓل مهعفد

 اهنوقحتسسي ’ اسصاخسشأأ تمسض ةمئاقلأ/ةدكيكسس

نوجتحي نكسسلأ وبلاط

   لاملأ ديدبت و ةفيظولأ للغتسسأ ةمهتب /ةليسسملأ

 ةيئاسضقلأ ةباقرلأ ريبأدت تحت صصاخسشأأ30 عسضو
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ةعباتلأ ناشسمل ةيدلبب لشصأوتت
تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
ءأرج ،ةيدلبلأ رقم مامأأ نينطأوملأ
ذنم اهنوششيعي يتلأ سشطعلأ ةمزأأ

˘ما˘ق ثي˘ح ،ر˘ه˘ششلأ ن˘ع د˘يز˘ي ا˘˘م
رأد لخدم قلغب نوجتحملأ سسمأ
هيلع بوتكم تنمشس’اب ةيدلبلأ

ن˘ع م˘ه˘ن˘م أر˘ي˘ب˘ع˘ت «ءا˘م» ة˘م˘ل˘ك
يذ˘˘لأ ع˘˘شضو˘˘لأ ن˘˘˘م م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت
ة˘شسا˘م˘لأ م˘ه˘ت˘جا˘حو ه˘نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ون˘طأو˘م نا˘ك ثي˘ح ،ءا˘م ةر˘ط˘ق˘ل

عوبشسأÓل أوج˘ت˘حأ د˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
ديحو بلطم لجأ’ ،ايلأوت ثلاثلأ
ىوشس هل Óح نولوؤوشسملأ دجي مل
مل نيجتحملأ بشسح ةبذاك أدوعو
سضرأأ ىلع يلعفلأ قيبطتلأ قلت
ناكشس بشضغ نم دأز امو ،عقأولأ
لشصفو ع˘شضو˘لأ ن˘مأز˘ت ،نا˘شسم˘ل
ءاملأ كÓهت˘شسأ د˘يأز˘ت ما˘مأأ ر˘ح˘لأ

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ ،ه˘˘˘ي˘˘˘لإأ ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لأو
،يششف˘ت˘م˘لأ ي˘م˘لا˘ع˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
ةفاظنو رثكأأ اشصرح بلطتي يذلأ

ةدا˘م˘لا˘˘ب ’أ ى˘˘تأا˘˘ت˘˘ت ’ ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم
جتحأ ثيح ،ءاملأ يهو ةيشساشسأ’أ

ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ نو˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
تأروراق قيلعتب تأرملأ ديدعل
ةيدلبلأ لخدم دن˘ع ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب
م˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م أر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت
يشضقت ءام ةبر˘ششب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو
ز˘˘ع ي˘˘ف سشط˘˘ع˘˘لأ ة˘˘˘مزأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لولح يأأ أوقلتي نأأ نود ،فيشصلأ

أوررقي نأأ لبق ،ةشسوملمو ةيرذج
ةيدلبلأ رقم قلغي رأدج ءانب سسمأأ
اهحتف نم ىودج ’ مهبشسح يتلأ
نود لكيهك نينطأوملأ هجو يف
ةيشساشسأ’أ اميشس بلاطملل ةيبلت
ام ةشصاخ ،اهنم ةيولو’أ تأذو

رطشضي نيأأ ،بورششلأ ءاملاب قلعت
ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘ئا˘ن˘ت˘قأ ى˘لإأ ر˘ي˘ث˘كلأ
هي˘لإأ عا˘ط˘ت˘شسأ ن˘م˘ل ج˘يرا˘ه˘شصلأ
دجي نأأ راظتنأ يف أذه .Óيبشس
ا˘نأذأأ نا˘كشسل˘ل ح˘ل˘م˘لأ بل˘˘ط˘˘م˘˘لأ

م˘˘ه˘˘نأأو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ،ة˘˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘شص
جاجتحإ’أ ةلشصأوم ىلع نورشصم
أذه ةيبلت نيح ىلإأ قرطلأ ىتششب
ةنتاب ةي’و يلأو لخدتو بلطملأ
ى˘ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘شسم˘لأ ه˘ت˘˘ف˘˘شصب

يذلأ عشضولأ يف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل م˘ه˘لا˘ح
مهلعجو مهتششيعم دكنو مهقرأأ
.ءام ةبرشش نع ثحب ةلحر يف

ةنتابب ششطعلأ ةمزأأ ءأرج ثلاثلأ عوبسسألل

ةيدلبلأ رقم لخدمب  يتنمسسإأ روسص ءانبب نوجتحي ناسسمل ونطأوم
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نمأأ رشصانع سسمأأ ءاشسم نكمت

ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ر˘ما˘ع يد˘ي˘شس ةر˘ئأد

(30) ةثÓث ميد˘ق˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘شسم˘لأ

نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخششأأ

لÓغتشسأ ةمهتب ةنشس07 و66

.ماعلأ لام˘لأ د˘يد˘ب˘ت و ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ

ىلإأ ة˘ي˘شضق˘لأ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ثي˘ح
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ىد˘˘حإ’ ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘˘يرأدإ’أ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
رايغ عطق ءانتقأ ريتأوف ميخشضتب
تأذ ةريظحل ةع˘با˘ت˘لأ تأرا˘ي˘شسلأ
ةرئأدلأ نمأأ حلاشصم موقتل ،ةئيهلأ
ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب

نيأأ ،ةيلحملأ ةباينلأ عم قيشسنتلاب
مهيف هبتششم ةثÓث طروت نيبت
ةيرأدإ’أ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ تأذ˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
مت قيقح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ لا˘م˘كت˘شسأ
مامأأ ةثÓثلأ مهيف هبتششملأ ميدقت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘حأأ يذ˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لأ

سسف˘ن ىد˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘شضا˘˘ق

تحت مهعشضوب رمأأ نيأأ ةمكحملأ

أذهو ةي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت

ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خأ’ حر˘˘˘شص ا˘˘˘م بشسح

يئ’ولأ نمأ’اب مÓعإ’اب فلكملأ

.ةليشسملاب

 نيمرجملأ دحأأ فيقوتب ةبلاطملل/وزو يزيت

 نوميم ىسسيع ثيأأ ةيدلب رقم نوعمسشي جواقأأ ةيرق ناكسس
فيقوتب ةبلاطملل نوميم ىشسيع ثيأ ةيدلب رقم قلغ ىلع وزو يزيت ةي’وب نونقأو ةرئأدب جواقأ ةيرق ناكشس نم تأرششعلأ سسمأأ راهن مدقأأ
مث رأوشصب ةيرقب رومخلأ عيب لحم مامأأ وزو يزيتب جواقأ ةيرقب ديشص ةيقدنب رخآأ ةباشصإأ و باشش لايتغإأ ىلع عوبشسأ’أ رحب مدقأ يذلأ مرجملأ

N∏«π S°©ÉO              .رأرف ةلاح يف أدجأوتم لأزي ’ هيف هبتششملأ نإاف رطشس’أ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ و هنإاف هيلع و . ةلوهجم ةهجو ىلإأ رأرفلاب ذ’



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف0606ددعلا0202 توأا21 ءاعبرألا6
 مهبصصانم نم مهتيحنت ةلوادم ىلع ةقداصصملا رظتني هنأاو هدح نع داز رمألا نأا دكأا

ةيدلبلاب ةيمنتلا ةلقرعب مهمهتيو باون3 ىلع رانلا حتفي رامع يديشس ريم
نؤمؤقي نيذلا باؤنلا سضعب ىلع رانلا «ةعاصس رخآا » ةديرجل هثيدح يف يلع دايصص رامع يديصس ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا سسيئر حتف
. مهمامأا باؤبألا عيمج تقلغأا نأا دعب ةيصصخصشلا مهحلاصصم قيقحت لجأا نم نيفظؤملا طصسو ةلبلبلا نوريثيو ةيدلبلاب ةيمنتلا ريصس ةلقرعب
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باون ةثÓث نإاف ريملا بصسحو
ة˘ن˘ت˘ف˘لا عرز˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘م م˘ه
بل˘غأا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لا سضفرو
ل˘صش ي˘ف بب˘صست ا˘م تلواد˘م˘˘لا
قلعت˘ت ي˘ت˘لا ة˘صصا˘خ ع˘يرا˘صشم˘لا
˘ما˘صسقألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت و ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
˘مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
ةيلاملا تاناعلا نع ةقداصصملا
باو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع نأا فا˘˘˘صضأاو،
عامطألا ىلع ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا

ىلع ولو مه˘ح˘لا˘صصم ق˘ي˘ق˘ح˘تو
مل ة˘يد˘ل˘ب˘لا و ن˘طاو˘م˘لا با˘صسح
قباصسلا ريملا د˘ه˘ع ذ˘ن˘م ر˘ي˘غ˘ت˘ت

و ةئدهتلا تلواحم مغر ثيح
ةحلصصم˘لا بي˘ل˘غ˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح
ةحلصصملا باصسح ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع˘لا
ع˘ف˘ن˘ي م˘˘ل كلذ نأا لإا ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ةلوادم دقعل هعفد ام وهو مهعم

لجأا نم يصضاملا ناوج61 موي
ةر˘ئاد سسي˘ئر نأا لإا م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘ت
دحل اهيلع قداصصي مل راجحلا
ة˘ي˘فو˘ت˘صسم ا˘ه˘˘نأا م˘˘غر ة˘˘عا˘˘صسلا

61 توصص ثيح طورصشلا عيمج

اوصضع02 ل˘˘صصأا ن˘˘م او˘˘صضع
بب˘صسب اذ˘هو، م˘ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ىلع هنوصسرامي يذلا طغصضلا
مهماه˘تا لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ةيرادإا قئاثو جارخإاو ةلطاب مهتب
تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘صشنو
عرز ى˘لإا ىدأا ا˘˘م كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا
نأا ثيح نيفظوملا نيب ةلبلبلا
ءاصضمإلا نم فاخي تاب مهبلغأا

نأا داي˘صص ع˘با˘تو، ق˘ئا˘ثو˘لا ى˘ل˘ع
ديزملا ل˘م˘ت˘ح˘ت ل تتا˘ب رو˘مألا

باونلا ءلؤوه نأا امك رخأاتلا نم
مهتا˘فر˘صصت ي˘ف اودا˘م˘ت ة˘ثÓ˘ث˘لا

لÓخ نم رثكأا مهعامطأا تدازو
˘مد˘خ˘ت ع˘يرا˘صشم˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا

بصسح تا˘با˘م و˘هو م˘ه˘ح˘لا˘صصم
لخدت بلطتي رامع يديصس ريم
دح عصضو و ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تلقرع يتلا باونلا تازواجتل
ةرورصضو ةيدلبلاب ةيمنتلا ريصس
مهتيحنت ةلوادم ىلع ةقداصصملا

ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا د˘˘يد˘˘ع نأا ة˘˘صصا˘˘˘خ
لظ ام لح يفو مهببصسب ةلطعم
م˘لو ه˘ي˘ل˘ع و˘ها˘م ى˘ل˘ع ع˘صضو˘لا
نإاف ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘ت
را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب رو˘˘مألا
رومألا نأا ةصصاخ اءوصس دادزتصس
ري˘خألا ي˘ف. ه˘قا˘ط˘ن ن˘ع ة˘جرا˘خ
ناك بصصنملا اذه هيلوت نأا دكأا

عا˘˘صضوألا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م
و ىعصس امك رامع يديصس ةيدلبب
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م اد˘ها˘ج ى˘ع˘˘صسي
كرت باصسح ىلع ولو ةفاصضإلا

لجأا نم رمألا مزل اذإا هبصصنم
يدي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ل را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا

نآلا ى˘ح˘صض ه˘نا ة˘صصا˘خ را˘˘م˘˘ع
مدع لجأا نم ةيصضرملا هتلطعب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ح˘لا˘صصم ل˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت
ةلوادملا باونلا سضفرب أاجافتيل
باصسحلا ليدع˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
 يراجلا

ةيلو يلاو تاب رخآا بناج نم
لجأا نم لخدتلاب ابلاطم ةبانع
نيب م˘ئا˘ق˘لا عار˘صصل˘ل د˘ح ع˘صضو
رمألا نأا ثيح رايمألاو باونلا
دعب ريملا ليحرب قلعتي دعي مل
كرتو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا بÓ˘ج مد˘ق نأا
ليدعتب قحألا وه نمل لاجملا
سسف˘ن نأا ر˘ي˘غ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا لاو˘˘حأا

ع˘م ه˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع ل˘˘ظ ل˘˘كصشم˘˘لا

نأا دكؤوي ام وهو ديدجلا ريملا

ردقب رايمألا يف سسيل لكصشملا

اذه لظ يفو، باونلا يف وهام

وه طيصسبلا نطاوملا ىقبي كاذو

ةيمنتلا باي˘غ بب˘صسب ة˘ي˘ح˘صضلا

تزغ يتلا خاصسوألا ىلإا ةفاصضإا

ى˘لإا ا˘ه˘˘ت˘˘لو˘˘حو ءا˘˘ي˘˘حألا بل˘˘غأا

تاب يذلا رمألا ةيمومع غرافم

يف ةيحصصو ةيئيب ةثراكب ؤوبني

لا˘م˘ج ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت˘ي م˘˘ل لا˘˘ح

اذ˘˘ه سضف˘˘يو ي˘˘م˘˘ير˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا

 .عارصصلا

انورؤك ببصسب ايزارتحا ينؤبلاب يديربلا زكرملا قلغ مت اميف

تاششاعملاو بتاورلا فرشصل ديربلا زكارم مامأا ماحدزلا رارمتشسا
¯ YÉO∫ GCe«ø

نين˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘باو˘ط تر˘م˘ت˘صسا
تا˘عزو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ما˘مأا
اماحدزا طصسو ةبانعب دوقنلل ةيلآلا
بتاور˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا ن˘˘م اد˘˘˘يد˘˘˘صش
كلذو تا˘˘صشا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
دعب يلاوتلا ىلع يناثلا عوبصسأÓل

مهنم ةبغر كرابملا ىحصضألا ديع
نكل مهلاومأا ىلع لوصصحلا يف
ريبكلا طعصضلاو ةلويصسلا سصقن
ىلإا ةدوعلل مهن˘م د˘يد˘ع˘لا تر˘ب˘جأا

مهرود ىلإا لوصصولا نود مهلزانم
.لاومألا بحصس يف

سسمأا ةحيبصص ةلوادتملا روصصلا
ة˘صضا˘ب˘ق˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م م˘ج˘ح ر˘ه˘ظ˘ت

ةرار˘˘ح تح˘˘ت نو˘˘ن˘˘صسم˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م

نيذلاو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘طرو سسم˘صشلا

مهرود نورظتني ر˘ي˘باو˘ط او˘ل˘كصش

ن˘م م˘هدو˘ق˘ن ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف

تاب نيح يف ةيديربلا مهتاباصسح

سسوريف يصشفت نم فواخملا ديازت

˘˘ما˘˘مأا ما˘˘حدزلا بب˘˘صسب ا˘˘نورو˘˘˘ك

يف ةصصاخ اعقاو ارمأا ديربلا زكارم

نينطاوملا سضعب ةاعارم مدع لظ

امم مهنيب اميف يدصسجلا دعابتلا

سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘م ل˘˘ه˘˘صسي د˘˘ق

ى˘˘˘صسن˘˘˘˘ن نأا نود اذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك

نيفظوملا ىلع ديدصشلا طغصضلا

مغرلا ىلعو ماودلا تاعاصس ةليط

ة˘صضا˘ب˘˘ق˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘م

ىل˘ع ي˘صسار˘ك ع˘صضو˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

اهيلع سسولجلل ةدعابتم تافاصسم

كي˘ب˘با˘صشلا ما˘مأا رود˘لا ارا˘ظ˘˘ت˘˘ناو

ملو ةيفاك نكت مل اهنأا لإا لخادلاب

نئابزل ريباوطلاو سسد˘كت˘لا ع˘ن˘م˘ت

نيفقاو اولظ نيذلا رئازجلا ديرب

طيحم يف راظتنلا تاعاصس لاوط

يف .م˘هرود نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘صضا˘ب˘ق˘لا

رهصسلاب نمألا ناوعأا موقي لباقملا

جورخو لوخد ةيلمع ميظنت ىلع

ط˘ي˘ح˘م ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

 . ةصضابقلا

قÓ˘غإا م˘ت ل˘صصت˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف

ينوبلاب يديربلا زكرملا ايزارتحا

بب˘صسب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ما˘˘مأا ز˘˘كر˘˘م

انوروك سسوريفب نيفظوم ةباصصإا

ز˘كر˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘يا˘غ ى˘˘لإا كلذو

ريبادتلاو تاءارجإلا عيمج ءارجإاو

ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ءاو˘˘صس د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يا˘˘بز˘˘لاو

دجاوت سسمأا ظحول ثيح سسوريفلا

˘ما˘مأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م تار˘صشع˘˘لا

ى˘لإا ة˘ق˘ل˘غ˘م تل˘ظ ي˘ت˘لا باو˘˘بألا

.ميقعتلا تايلمع نم ءاهتنلا ةياغ

ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ر˘كذ˘يو

ةلجعتصسم تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا˘ب تما˘ق

دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع» سسي˘ئر˘لا ن˘م ر˘مأا˘ب

سصقن ةلكصشم لح لجأا نم «نوبت

رئازجلا ديرب بتاكم يف ةلويصسلا

ربعو قباصس تقو يف تايلولا يف

تاجايتحل ة˘ي˘ب˘ل˘تو ه˘نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب

ةيدقنلا ةلوي˘صسلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

يف ديربلا بتاكم ىوتصسم ىلع

اقيبطتو91 ديفوك ةح˘ئا˘ج ل˘ظ

ررقت ةيروهمجلا سسيئر ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل

تاءار˘جإلا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

ح˘˘˘لا˘˘˘صصل ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘صسلا نا˘˘˘م˘˘˘˘صضل

بحصس يف نيبغار˘لا  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

قيصسنت ربع تاصشاعملاو بتاورلا

ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘ب

رئازجلا ديربل ةماعلا  ةيريدملاو

ىل˘ع ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م

ةيلو لك يف يلحملا ىوتصسملا

ةير˘يد˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب عر˘ف ن˘ي˘ب

نامصض متي ىتحو  ةيئلولا ديربلا

ةفاك ىوتصسم ىلع ةلويصسلا رفوت

ةيلخ بيصصنت مت ةيديربلا بتاكملا

ديربلا عا˘ط˘ق ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م م˘صضت

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو

رهصست رئازجلا كنبو ةيكلصسÓلاو

ةيعصضول ةيمويلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع

ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا

.ةيديربلا بتاكملا

ةلؤهجم بابصسألا ىقبت اميف

يف ببشستي ةقششب قيرح
تاباشصإل ةأارما ضضرعت

رامع يديشسب
ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘صشب ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح سسمأا لوأا بصش

ى˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صسب ن˘˘كصسم004

ر˘م˘ع˘لا ن˘م ع˘بار˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف ةأار˘˘ما سضر˘˘ع˘˘ت

نيع يف اهرثإا ىلع تفعصسأا ،ةفلتخم تاباصصإل

ى˘لإا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع تل˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لا

ف˘صشك.مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

ةيامحلا ةيريدمب لاصصتلاو مÓعإلاب فلكملا

سسمأا لوأا حابصص اوقلت هناوعأا نأا ةبانعب ةيندملا

ناونعلا ي˘ف ة˘ق˘صشب ق˘ير˘ح بو˘ب˘صش هدا˘ف˘م ءاد˘ن

نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع،ركذلا فلاصسلا

نأا ني˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘صصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا

رمعلا نم غلبت ةأارما سضرعت يف ببصست قيرحلا

تامدكو ىرصسيلا ديلا يف تاباصصإل ةنصس74

ةيلوألا تافاعصسإلا اهل تمدق ثيح،سسأارلا يف

تلاجعتصسلا ىلإا تلقن مث ناكملا نيع يف

ببصس ىقبيو اذه،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا

هذ˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

رور˘م ثدا˘ح ع˘قو مو˘ي˘لا سسف˘ن ي˘فو،ر˘ط˘˘صسألا

راملا هعطقم يف44 مقر ينطولا قيرطلاب

ىلإا ىدأا امم ةرايصس فارحنا يف لثمت راجحلاب

رمعلا نم ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘با˘صش سضر˘ع˘ت

مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع افعصسأا تاباصصإل

جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتصسلا ىلإا Óقن

ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملا اهتهج نم،مزÓلا

ةفرعمل ثداحلا يف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

لازتل يتلاو هل ةيدؤوملا بابصسألاو هتاصسبÓم

.رطصسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةصضماغ
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:دكؤؤي رامع يديصس ةيدلبب ةيلاملا ةحلصصم سسيئر

يتعمشس هيوششت لواحت فارطألا ضضعب»
«باونلاو ريملا نيب مئاقلا عارشصلاب يل ةقÓع لو

اميف ةصصاخ هل اهقيفلت ةيدلبلاب فارطألا سضعب لواحي يتلا تاعاصشإلا عيمج نأا دكأا يرون يدمحم رامع يديصس ةيدلبب ةبصساحملاو ةيلاملا ةحلصصم سسيئر هتهج نم
هتعاطتصسا مدع نع قباصسلا راجحلا ةرئاد سسيئر نم ةلصسارم يأا يقلت دنف امك كلذ نم ربكأا ةيرادا بصصانم يلوت هنأاو ةلطاب بصصنملا اذه يلوتب هتيلهأا مدعب قلعتي
عيمج نم هديرجت سصوصصخب هنأا عباتو، نيتنصس لبق ةماعلا لئاصسولاو ةئيبلل ريدمك هنييعتب ماق نم وه قباصسلا ةرئادلا سسيئر نأا فاصضأاو، ةيدلبلاب ةيلوؤوصسم يأا دلقت
نم مه هتعمصس هيوصشت نولواحي نيذلاو ةيدلبلاب فارطألا سضعب نأا متتخاو ةيدلبلا رييصستو لمعلا ةقيرط يف هتصضراعمل عجار قباصسلا ريملا فرط نم تايلوؤوصسملا
طصسو ةلبلبلا عرز و هتروصص هيوصشت لجأا نم ةيرادإا قئاثو جارخإاب نوموقي نم مهصسفنأا مه مهنأاو ةلوؤوصسم بصصانم يلوتل مهتيقحأا مدعب تÓصسارم مهيدل

U°Édí. Ü .ناصصقن وأا ةدايز نود هبجاوب موقي هنأاو باونلاو ريملا نيب مئاقلا عارصصلاب هل ةقÓع ل هنأاب متتخاو.نيفظوملا
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نم ذخّ̆ت˘م˘لأ ر˘ي˘خأ’أ رأر˘ق˘لأ ثع˘ب
ليدعتب ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط
لخأد حورلأ يئزجلأ رجحلأ تيقأوم
يف ةايحلأ تداع نأأ دعب ةبانع ةي’و
مايأأ ةثÓ˘ث˘لأ لÓ˘خ ا˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ة˘فا˘ك
ون˘طأو˘م بل˘غأأ جر˘خ ثي˘ح ةر˘ي˘خأ’أ

أور˘˘صسكو عرأو˘˘˘صشلأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
مه˘ن˘ي˘تور ر˘ي˘ي˘غ˘ت سضر˘غ˘ب م˘ه˘ت˘لز˘ع
ة˘˘بأر˘˘ق˘˘ل م˘˘ه˘˘مز’ يذ˘˘لأ ي˘˘مو˘˘ي˘˘˘لأ
ر˘˘ج ر˘˘ه˘˘صشأأ ة˘˘˘صسم˘˘˘خ˘˘˘لأ

ّ
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ءأ

ل˘˘خأد ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ «91--ديفوك»
لصصّت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ،ن˘طو˘لأ ءا˘جرأأ
ةي’ولأ قطانم فلتخم تفرع دقف
نم ّل˘كب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘م ة˘ّصصا˘خ
،رامع يديصس ،ينوبلأو  ةبانع ةّيدلب
ط˘ير˘صشلأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
أر˘ي˘ب˘ك أد˘فأو˘ت ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأ
عم انمأزت تÓ˘ئا˘ع˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
موصسرم ى˘ل˘ع لوأ’أ ر˘يزو˘لأ ع˘ي˘قو˘ت
ل˘يد˘ع˘ت ن˘ّم˘صضت˘ي أر˘خؤو˘م يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
ةرتفلأ يف يئزجلأ رجحلأ تيقأوم

توأأ92 ى˘˘لإأ90 نم ةدت˘م˘مـلأ

رصشع ةيداحلأ ةعاصسلأ نم يراجلأ

ة˘عا˘صسلأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ Ó˘˘ي˘˘ل00:32

مويلأ حابصص نم00:60 ةصسداصسلأ

نم ةي’و92 ـل ةبصسنلاب يلأومـلأ
ءأر˘جإا˘ك كلذو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
يجيردتلأ ىعصسمـلأ راطإأ يف ذخّتأ
ريي˘صست ي˘ف ة˘لود˘لأ ه˘تد˘م˘ت˘عأ يذ˘لأ
ري˘بأد˘ت˘لأ جا˘ه˘ت˘نأ ع˘م ا˘نورو˘ك ة˘مزأأ
لكل يحصصلأ عصضولأ اهيلمي يتلأ

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي’و
ليدعت وأأ رأرقإأ اميصس’و ،ةصصتخمـلأ
ر˘ج˘ح˘لأ ءأر˘جإأ تي˘قأو˘م ف˘ي˘ي˘˘كت وأأ
لكصشب يلكلأ وأأ يئزجلأ يلزنمـلأ
ءا˘ي˘حأأ وأأ تا˘يد˘ل˘ب ةد˘˘ع فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسي
عفرّ مت امك ،ىودعلل أرؤوب دهصشت
رورم ةكرح عنمب قلعتمـلأ ءأرجإ’أ
ى˘˘لإأو ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ

«92» نيرصشعلأو ةعصستلأ تاي’ولأ
عم ،يئزجلأ رجحلأ ءأرجإاب ةينعمـلأ
ةكرح عنمب قلعتمـلأ ءأرجإ’أ ديدمت
ير˘صضح˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘صسو رور˘˘م
لÓخ سصاخلأو يمومعلأ يعامجلأ

ىوتصسم ىلع ،عوبصسأ’أ ةياهن ةلطع

«92» نيرصشعلأو ةعصستلأ تاي’ولأ

ّ’إأ ،يئزجلأ رجحلأ ءأرجإاب ةينعمـلأ
ةبانع ينطأوم ّنأأ رمأ’أ يف بيرغلأ

ةل˘م˘ج ة˘مو˘كح˘لأ تأءأد˘ن أو˘ل˘ها˘ج˘ت

ةقّلعتم˘لأ ا˘ه˘ن˘م ة˘ّصصا˘خ ،Ó˘ي˘صصف˘تو

ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ب

ةلصصأومو ةظقي يف ءاقبلأ ةرورصضب

ريبأدتل ةيلوؤوصسمو ةمأرصصب لاثتمإ’أ

يد˘˘صسج˘˘لأ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ّلح˘لأ مو˘ي˘لأّ ل˘ظ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأو
ءابولأ أذه يّصشفت نم ّدحلل بصسنأ’أ

دأدعأاب ء’ؤوه جرخ ثيح ،لحفتصسملأ

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ أو˘˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘جأو ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

تاعّمجتلأو ةكرح˘ل˘ل ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘صسم˘لأ

نم اهريغو ةبانع «سشينروك» اهزربأأ

ىوتصسم ىل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ن˘كا˘مأ’أ

ريخأ’أ رأرقلأ ل˘بو˘ق ن˘يأأ ،تاّ̆يد˘ل˘ب˘لأ

تÓئاعلأ لبق نم حرفلأ نم عونب

تايصصوت أوبرصض نيذلأ نينطأوملأو

أو˘˘حأرو ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لأ سضر˘˘ع ة˘˘لود˘˘˘لأ

ديدصش راتهتصساب ةحئاجلأ نوهجأوي

يذلأ يصسايقلأ عا˘ف˘ترإ’أ ع˘م ا˘م˘ي˘صس

لÓخ ةّصصتخملأ حلاصصملأ ه˘ت˘لّ̆ج˘صس

ددع˘ب قّ̆ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ةر˘ي˘خأ’أ ة˘نوآ’أ
ّل˘ج تقا˘ف ي˘ت˘لأ ا˘نورو˘ك تا˘˘با˘˘صصإأ
دقف ةي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو ،تا˘ع˘ّقو˘ت˘لأ
ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘ب «ة˘˘˘عا˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘خآأ» تما˘˘˘˘ق
سضع˘ب ى˘لإأ ا˘ه˘تدا˘ق ة˘˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘صسأ
لابقإأ تصسملو ةبانع تاّيدلب عرأوصش
م˘ظ˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سصا˘˘خ˘˘صشأ’أ تا˘˘ئ˘˘م
ىلإأ ةفاصضإ’اب ةيراجتلأ تأءاصضفلأ
ةّدعب ّةيبعصشلأو ةيوصضوفلأ قأوصسأ’أ
ا˘˘ن˘˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نأ تف˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،تا˘ّ̆يد˘˘ل˘˘ب
ع˘ي˘ب طا˘ق˘نو ي˘ها˘ق˘م˘لأ با˘ط˘ق˘ت˘˘صسأ
اهنم ةدجأوتملأ ة˘صصا˘خ تا˘ج˘ّل˘ث˘م˘لأ
وأأ ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘ل˘˘حا˘˘صسلأ ط˘˘ير˘˘صشلا˘˘ب
تاّ̆يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كا˘˘مأ’أ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه دأد˘عأ’ ،ةروا˘ج˘م˘لأ
تايصصوت أولهاجت نيذلأ نينطأوملأ
ىل˘ع نود˘فأو˘ت˘ي أو˘حأرو ة˘مو˘كح˘لأ
وأأ حابّصصلأ يف ءأوصس قطانملأ بلغأأ
ىلإأ ءاصسملأ نم ةرّخأاتم تاعاصس يف
نمأزتملأ رجحلأ دعوم مودق ةياغ
نود ،Óي˘ل ر˘صشع ة˘يدا˘ح˘لأ ة˘عا˘صسلأو
ةرّطصسملأ ةياقولأ ريبأدتل مهتاعأرم
مصسرت ةروصص يف ةموكحلأ لبق نم
.ةبانع ةي’و ىلإأ ةايحلأ ةدوع

  عراوششلا ىلإا تÓئاعلا جرخي يئزجلا رجحلا تيقاوم ليدعت رارق

ةي’ولإ تايدلب فلتخم  ىلإإ ةايحلإ ةدوع
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ع˘ي˘م˘ج ءا˘غ˘لإأ ن˘م د˘كأا˘ت˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو
دأدرتصس’ عيمجلأ هجوت تابصسانملأ
اهقيبصست مت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ غ˘لا˘ب˘م˘لأ

ىتحو تÓفحلأ تا˘عا˘ق با˘ح˘صص’
مدط˘صصي˘ل تا˘قÓ˘ح˘لأو ن˘ي˘خا˘ب˘ط˘لأ
فأر˘˘طأ’أ كل˘˘ت سضفر˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’أ
اهوقلت يتلأ ةيلاملأ غلابملأ عاجرإأ

ءا˘بو ي˘صشف˘ت ل˘ب˘ق ز˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘م˘˘ث˘˘ك
ةماقإأ ىلإأ سضعبلأ أاجل اميف  انوروك
ىوتصسم ىلع تÓفحلأو سسأرعأ’أ
ى˘ت˘حو تا˘عدو˘ت˘صسم˘لأو نزا˘خ˘˘م˘˘لأ
حيرصصت يأ دوجو مدع ببصسب ميخلأ

تاعاق طاصشن ةدوع˘ب د˘ي˘ف˘ي ي˘م˘صسر
 .بيرقلأ دمأ’أ  يف حأرفأ’أ

حإرفأ’إ تاعاق باحسصأإ
ةقبسستلإ غلابم نأاب نودكؤوي

  مهبيسصن نم
تا˘عا˘ق با˘ح˘صصأأ سضع˘˘ب ف˘˘صشك

وأ نوبرعلاب فرعي ام نأاب حأرفأ’أ
درت ’و مهبيصصن نم زجحلأ ةقبصست
م˘ت أذإأ ةد˘حأو ة˘لا˘ح ي˘ف ’أ نو˘بز˘˘ل˘˘ل
بحا˘صص فر˘ط ن˘˘م ز˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإأ
سسيل ني˘ن˘طأو˘م˘لأ نأ م˘غرو ة˘عا˘ق˘لأ
ءاغلإاب أوموقي مل مهنوك لخد مهل
ءاج ءاغلإ’أ لب هيلع قفتملأ زجحلأ
ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ بب˘صسب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت

91 ديفو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘تو ي˘ح˘صصلأ
تÓ˘ف˘ح˘لأ تا˘عا˘ق با˘˘ح˘˘صصأأ نأأ ’إأ

ليم˘ج˘ت˘لأ تا˘عا˘ق با˘ح˘صصأأ ى˘ت˘حو
كل˘˘ت ةدا˘˘عإأ نو˘˘صضفر˘˘ي م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
لظ يف ةصصاخ اهباحصصأ’ لأومأ’أ
ي˘ت˘لأ ة˘˘مزأ’أو ة˘˘ن˘˘هأر˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ
ن˘ه˘م˘لأ با˘ح˘صصأأ بل˘غأ ا˘˘ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ي
ر˘مأ’أ ءأو˘صس د˘ح ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو
نيب ةيموي هبصش لكاصشم قلخ يذلأ
د˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف فأر˘˘˘طأ’أ كل˘˘˘ت
˘ما˘مأ تÓ˘ف˘ح˘لأ تا˘عا˘˘ق با˘˘ح˘˘صصأ
مدعو برهتلأ ىلإأ رجحلأ رأرمتصسأ
نيذلأ نئابزلأ تا˘م˘لا˘كم ى˘ل˘ع در˘لأ

تاعاق تأرقم ىلع ايموي نوددرتي
ىلأ ةقلغم ىقبتصس يتلأ تÓفحلأ

سسور˘ي˘ف ءا˘ه˘ت˘نأو ءÓ˘ب˘لأ ع˘فر ن˘ي˘ح
ر˘مأ’أ ا˘ما˘م˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م ا˘نورو˘˘ك
تاعاق باحصصأأ ةصصاخ دبك يذلأ
 ةربتعم رئاصسخ سسأرعأ’أ

ديزيام إورسسخ نونطإوم
فيلاكت نييÓم ةسسمخلإ نع

 شسإرعأ’إ ةقبسست
م˘ه˘نأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘ب د˘˘كؤو˘˘ي

ن˘ع ل˘ق˘˘ي ’ ا˘˘م أو˘˘ع˘˘فد د˘˘ق أو˘˘نا˘˘ك
ىلأ تلصصو ىتحو نييÓم ةصسمخلأ
ز˘ج˘ح˘لأ ف˘ي˘لا˘كت ن˘ي˘يÓ˘م ةر˘صشع˘˘لأ

ىربكلأ تاعاقل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
اهباحصصأ لبقي’ ي˘ت˘لأ ة˘فور˘ع˘م˘لأو
كلذ نع ديزي ام وأ نويلم نم لقأأ
˘ما˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ع˘م  ة˘ق˘ب˘صست˘ل˘ل ا˘ن˘م˘˘ث
ن˘م ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘صش لÓ˘خو طرا˘ف˘˘لأ
نم متي زجحلأ نوك يراجلأ ماعلأ

ةرثك ببصسب قوف امف رهصشأأ ةصسمخ
ير˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ ة˘˘صصا˘˘˘خ سسأر˘˘˘عأ’أ

فيلا˘كت بنا˘ج ى˘لإأ توأأو ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ةطصشاملاب فرعي امل ةبصسنلاب زجحلأ
ةقبصستو خابطلأ زجحو ةقÓحلأ وأأ
ىلع كيهان تايولحلأ يعناصص ىدل
أأدبت ةيرئأزجلأ تÓئاعلأو بلغأأ نأأ
وأ سسر˘˘ع˘˘لأ تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسمو ءأر˘˘صشب
ة˘ن˘صس وأأ ر˘ه˘صشأأ ة˘ت˘صس ل˘ب˘˘ق حأر˘˘ف’أ
سضع˘ب ل˘ع˘ج يذ˘˘لأ ر˘˘م’أ ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
نع لقت ’ رئاصسخ دبكتت تÓئاعلأ
سضفري لباقملأ يف  نييÓم ةرصشعلأ
غلابم ةداعإأ نم نوبرهتي وأ ةيبلغ’أ
ةلب نيطلأ دأز امم نئابزلل ةقبصستلأ

ةيداصصتق’أ فورظ˘لأ لÓ˘خ ة˘صصا˘خ
رئأزجلأ اهدهصشت يتلأ ةبعصصلأ

ىلإإ نوؤوجلي نونطإوم
تÓفحلإو شسإرعأ’إ ةماقإإ

لظ يف ميخلإو تاعدوتسسملاب
ءابولإ يسشفت

ميلصستلأ نينطأوملأ ةيبلغأأ سضفر
مغر ناتخ لفح وأأ سسرع ةماقإأ أدبمب
عصضولأ ةروطخو ةبعصصلأ فورظلأ

انوروك سسوريف ءابو يصشفت ببصسب

أوؤوجل ثيح ىودعلأ راصشتنأ ةعرصسو

تاعدوت˘صسمو تÓ˘ح˘م را˘ج˘ئ˘ت˘صس’

ةجرد˘لا˘ب سسأر˘عأ’أ تÓ˘ف˘ح ة˘ما˘قإ’

برا˘قأ’أو نأر˘ي˘ج˘لأ ةو˘عدو ى˘˘لو’أ

نع ةديعبلأ ةيئانلأ قطانملاب ةصصاخ

ءانغ تÓفح ةماقإأو نمأ’أ حلاصصم

ةعاصس ىتح رهصسلأو ءاصشع بدآامو

فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ةر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م

فل˘ت˘خ˘م بو˘ج˘ي يذ˘لأ جا˘ترو˘كلا˘ب

هفيقوت متي نأأ نود ةيرح لكب ندملأ

ىدل جأوزلأ دوقع ةيلمع عنم مغرو

نم دحلأ وأأ عنمل تايدلبلأ حلاصصم

سضفر سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ نأأ ’أ سسأر˘˘˘˘˘عأ’أ

دوقعلأ حلاصصم حتف ىتح راظتن’أ

دوق˘ع نا˘م˘تا˘ب أوؤو˘ج˘لو تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

ةءأر˘ق ق˘ير˘ط ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ جأوز˘˘لأ

نأأ ىلإأ جأوزلأ لفح ةماقإأو ةحتافلأ

˘ما˘م˘تإ’ ى˘لإأ تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي

د˘˘ق˘˘عو ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ جأوز˘˘لأ تأءأر˘˘جأ

.ةينوناقو ةيمصسر ةفصصب نأرقلأ

لوأ’ا ءزجلا ميمرت نم ءاهتن’ا دعب

طسسو باطحلإ قوسس حتف ةداعإإ
انوروك نم ةيزإرتحإ تإءإرجإإ

قوصس حتف ءاثÓثلأ سسمأأ ةبانع ةيدلب حلاصصم تداعأأ

تأءأرج’أ لظ يف كلذو ةنيدملأ طصسوب باطحلأ

سسوريف يصشفت نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘يزأر˘ت˘ح’أو ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

دعب قوصسلأ طاصشن ةداعأ مت ثيح دجتصسملأ انوروك

تأءرج’أ قيبطت لظ يف لوأ’أ ءزجلل ميمرت ةيلمع

ثيح91 ديفوك سسوريف راصشتنأ نم ةياقولل ةيئاقولأ

مأزتل’أو ةياقأولأ تامامكلأ ءأدتراب ةعابلأ مأزلإأ مت

ةيلمع تءاجو  . مهنيب اميف ةيدعابتلأ تافاصسملاب

رخأوأأ دنم قل˘غ˘م˘لأ قو˘صسلأ طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ةدا˘عأ

ةيجاجتحإ’أ ةفقولأ ةيفلخ ىلع طرافلأ يام رهصش

رقم مامأأ يراجلأ عوبصسأ’أ علطم مهيلثممو راجتلل

يف عأرصسإ’اب اهلÓخ نم أوبلاط يتلأ ةبانع ةرئأد

مهطاصشن فانئتصسإ’ قوصسلاب ةيراجلأ لاغصشأ’أ ةريتو

ببصسب هقلغ نم نيرهصش نم رثكأأ دعب ديدج نم

تانا˘خ˘لأو تÓ˘ح˘م˘ل˘ل م˘ي˘مر˘ت˘لأو ة˘نا˘ي˘صصلأ لا˘غ˘صشأأ

ةيريدم ) ةبانع ةيدلب حلاصصم اهتهج نم .ةيراجتلأ

ميقعتب سسمأأ لوأأ تماق ( طيحملأو ةئيبلأ ةيامح

تأءأر˘جإ’أ را˘طإأ ي˘ف ه˘ط˘ي˘˘ح˘˘مو با˘˘ط˘˘ح˘˘لأ قو˘˘صس

انوروكلأ ءابو راصشتنإأ نم دحلل ةصصاخلأ ةيئاقولأ

قوصسلأ نم لوأ’أ مصسقلأ حتفل ابصسحتو91 ديفوك

ي˘ق˘ل يذ˘لأ ر˘م’أ م˘ي˘مر˘ت˘لأ لا˘غ˘صشأأ ه˘ب ته˘ت˘نأ يذ˘لأ

. ءأوصس دح ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو را˘ج˘ت˘لأ نا˘صسح˘ت˘صسأ

ةبانع ةيدلبل ةيلحملأ تاطلصسلأ نأأ ةراصشإ’أ ردجتو

ةيأدب باطحلأ قوصس ةئيهت ةيلمع يف تقلطنأ دق

ةئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عأ را˘طأ ي˘ف أذ˘هو0202 يا˘م03 نم

ةربتعم ةينأزيم اهل تصصصصخ يتلأ ةيدلبلأ قأوصسأأ

يلغ˘ت˘صسم را˘ج˘ت˘لأ ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ تب˘لا˘ط ا˘م˘ك

ةرورصضب اهنيح قوصسلاب ةنئاكلأ تÓحملأو تاناخلأ

ربع مت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئ˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ا˘ه˘ئÓ˘خإأ

ةيأدبلأ تناكو، اموي54 ةلحرم لك ةدم نيتلحرم

لخدم ةهج نم ةدجأوتملأ تاناخلأ ليهأاتو ةئيهتب

ةيأدب يأأ اموي54 دعب و، ةعمجوب ينأديوصس عراصش

ةئيهتلأ ةيلمع تقل˘ط˘نأ طرا˘ف˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج51 نم

.دأرم سشوديد عراصش لخدم ةهج ةدجأوتملأ تاناخلل

YÉO∫ GCe«ø

 قناخ يرورم ماحدزإ
ةي’ولإ «ششينروك» ـب

ايرورم اظاظتكأ مايأ’أ هذه «ةبانع» سشينروك دهصشي

ةدفأوتملأ تابكرملل ةعصسأولأ ةكرحلأ ةجيتن أريبك

يئزجلأ رجحلأ تيقأوم ليدعت رأرق دعبو ثيح هيلع

طيرصشلأ ىحصضأأ ،ة˘با˘ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي’و92 ـل

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ءأدو˘صس ة˘ط˘ق˘ن ل˘ّكصشي ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأ

تابكرملأ ريصس ةكرح لعج يذلأ يرورملأ قانتخ’أ

،ءاصسملأ مودق عم ةّصصاخ مات هبصش لكصشب فقوتت

يف Óلصش ةبانع سشينروك فرع دقف ةلصص يذ يفو

هباطقتصسأ ببصسب  ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ رورملأ ةكرح

،ورديفلأ» نم لكب ةّصصاخ تأرايصسلأ نم ريبك ددعل

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،«يو˘˘با˘˘صش ،و˘˘كنا˘˘صسلأ

يف نوق˘ل˘ع˘ي تأرا˘ي˘صسلأ با˘ح˘صصأأ ن˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

مهلمع تاقوأأ ءاهتنأ دنع ءأوصس يرورملأ ماحدز’أ

نأأ دعب مهتويب ىلإأ ةدوعلأ ددصصب نونوكي نيحو

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ل˘ي˘ب˘صس ي˘ل˘حا˘صسلأ ط˘ير˘˘صشلأ ى˘˘ح˘˘صضأأ

رف يتلأ ةيبانعلأ تÓئاعلأو
ّ

يمويلأ اهنيتور نم ت

نأأ هنأاصش نم يذلأ رمأ’أ وهو ،اهتلزع تزواجتو

أرظن انوروك سسوريف راصشتنأ يف رثكأاف رثكأأ مهاصسي

د˘عا˘ب˘ت˘لأو ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل ء’ؤو˘˘ه مأر˘˘ت˘˘حأ مد˘˘ع˘˘ل

م˘ه˘تأرا˘ي˘صس نو˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘كر˘ي ن˘يأأ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ

اميف ةريبك دأد˘عأا˘ب ر˘ح˘ب˘لأ ئ˘طا˘صش ما˘مأأ نو˘صسل˘ج˘يو

ىوتصسم ىلع ةدجأوتملأ ةفصصرأ’أ فلتخم دهصشت

ةياغ ىلإأ ةعصسأو ةكرح افلاصس ةروكذملأ ةقطنملأ

سسوريف رطخب نيهبآأ ريغ ليللأ نم ةرخأاتم تاعاصس

ة˘ي˘صضا˘ق˘لأ ة˘مو˘كح˘˘لأ تا˘˘ي˘˘صصو˘˘تو «91--ديفوك»

تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘فا˘˘كل سصا˘˘خ˘˘صشأ’أ مأر˘˘ت˘˘حأ ةرور˘˘صضب

  .هراصشتنأ حبك لجأأ نم ةيئاقولأ ريبأدتلأو

hd«ó S°Ñà»
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 لوشسرلل ءاشسأأ يريجينل مأدعإ’أ
هتينغأأ يف ملشسو هيلع هللأ ىلشص

ايريجين لامسشب اوناك ةيلو يف ةيمÓسسإا ةمكحم تسضق
دمحم يبنلل ةءاسسإلاب هتنادإل (اماع22) نغم مادعإاب
لسسارتلا قيبطت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ب ما˘ق ة˘ي˘ن˘غأا ي˘ف (سص)
هد˘˘سض رد˘˘سص يذ˘˘لا با˘˘سشلاو .سسرا˘˘م ي˘˘ف «با˘˘سستاو»
،ةيلولا ةمسصاع ،اوناك ةنيدم ناكسس نم  سسمأا ،مكحلا

عنمو .ايريج˘ي˘ن لا˘م˘سشل يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كر˘م˘لا ا˘سضيأا ي˘هو
موكحملا ىلإا ثيدحلا نم نييفحسصلا ةمكحملا سسارح
م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م لا˘قو .م˘كح˘˘لا رود˘˘سص د˘˘ع˘˘ب ف˘˘ير˘˘سش
.مكحلا فانئتسسل اموي03 همامأا فيرسش نإا ةمكحملا

لزنم نوجتحم قرحأا يراجلا ماعلا نم قباسس تقو يفو
.ةينغألا ببسسب فيرسش ةرسسأا

رهششلل نيزنبلأ راعشسأأ صضفخت صسنوت
يلأوتلأ ىلع صسماخلأ

، سسمأا ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا م˘جا˘ن˘م˘˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
داو˘م˘لا سضع˘ب را˘ع˘سسأا ي˘ف ي˘ئز˘ج سضي˘ف˘خ˘˘ت رار˘˘ق ن˘˘ع
نايب دكأاو.يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع سسما˘خ˘لا ر˘ه˘سشل˘ل ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا
رقأا يذلا سضيفختلا رارق نأاب ةرازولا

ّ
ةينفلا ةنجللا هت

أادبي ،ةزهاجلا طفنلا تاجوتنم راعسسأا طبسضب ةفلكملا
ّمت دقو0202. توأا11 ءاثÓثلا موي نمً ءادتبا هنايرسس
نيثÓثب سصاسصرلا نم يلاخلا نيزنبلا رعسس سضيفخت
رعسس سضّفخ امك ،رتلل ميلم5191 هرعسس حبسصيل ،اميلم
هرعسس حبسصيل ا˘م˘ي˘ل˘م52 ـب تير˘ب˘ك Ó˘ب «لاوزا˘غ˘˘لا»
ّدعي سضيفختلا اذه نأا ركذلاب ريدج.رتلل ميلم0071
رارقلا ذيفنت ةيادب ذنم سسنوت يف يلاوتلا ىلع سسماخلا
يوقاطلا لاقتنلاو مجانملاو ةقاطلا ريزو نيب يرازولا

.طرافلا سسرام13 موي ةيلاملا ريزوو

ذنم ناك ربخ يف نوبختنم
ةنتابب انوروك يششفت

ةنتابب ةيدلبلا ةيبعسشلا سسلاجملا يبختنم نا ودبي
سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م اوذ˘خ˘تا د˘ق م˘ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م ي˘˘ف
نع مهينغي تا˘ب˘سس ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل ة˘ع˘يرذ ا˘نورو˘ك
ري مل ثيح ،نينطاوملا تلاغسشنا ديدعب لفكتلا
ركذي طاسشن يأا مهل عمسسي ملو ،رثأا مهتيبلاغل
يف نينطاوملا لعج يذلا رمألا ،ةحئاجلا ببسسب

ودبي يتلا تلاغسشنلا ديدع ءارج مهرمأا نم ةريح
.91 ديفوك ءابو ليحرب نرتقم اهلح نأا

صسأأرتي نوبت صسيئرلأ
ةموكحلأ ءاقل
مويلأ ة’ولأو

سسي˘˘˘ئر سسأار˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا بق˘˘˘˘تر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ءاقل مويلا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ةيادب ربونسصلا يدانب ةلولا عم ةموكحلا

سشقانيسسو ،احابسص ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م
ةماهلا روملا نم ريثكلا عامتجلا اذه
تايلولاب ةيمنتلا عيسضاوم اهسسأار ىلعو
ةقÓع اهل ىرخأا تافلمو لظلا قطانمو
يحسصلا ف˘ل˘م˘لا و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب
ح˘ت˘ف˘ل تاداد˘ع˘ت˘سسلاو ا˘نرو˘كب سصا˘خ˘لا
.دجاسسملا و ئطاوسشلا

 ةملاقب فوقششوبب ةقطنمب ةباغ قرحب ماق صصخشش فيقوت
ةيلو اهتفرع يتلا قئارحلا ةلسسلسس رثإا ىلع
تعرا˘˘سس ، ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
تاقي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا
سسلجم ىدل ماعلا بئانلا فسشك نيأا، اهنأاسشب
راهن » ميرك ةسسوك «،ديسسلا ةملاق ءاسضق
تنكم˘ت ة˘ف˘ث˘كم تا˘ير˘ح˘ت د˘ع˘بو ه˘نأا ، سسمأا

نم ةدحاو طويخ كف نم ةيطبسضلا حلاسصم
قرحب ماق سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘تو، ا˘يا˘سضق˘لا هذ˘ه
هقاطنتسسا دعبو ، فوق˘سشو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘با˘غ
ةيداريإا ةفسصب ةباغلا قرحب ماق هنأاب فرتعا

هتعباتم دعبو ، يعرلل دعب اميف اهلÓغتسسإل
ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن فر˘ط ن˘م
قيقحتلا يسضاق ىلع هتلاحإا مت ، فوقسشوب
اميف ، سسبحلا هعاديإا مت نيأا ةيئانج ةمهتب
لكو افيسضم، ايراج يئاسضقلا قيقحتلا لظي
سسمت يتلا ةيبيرختلا لامعألا هذه لثم يف علاسض هنأا ةيلوألا تايرحتلا وأا يئاسضقلا قيقحتلا هنع فسشكي نم
. ةمارسص لكب نوناقلا هيلع قبطيسسو داسصرملاب ةلادعلا هل نوكتسس ةيرئازجلا ةلودلل ةيباغلا تاكلتمملاب

ةيوأرعبلأ ةباغ فيظنت يف كراششت ةيعمج02 نم رثكأأ
ةيدلب حلاسصم عم قيسسنتلاب تاباغلا ةظفاحم نم ةمهاسسمب
ةكرحلاو ةئيبلا ةيريدمو ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدمو بورخلا
ةعسساو ةيلمع ،مرسصنملا عوبسسألا ةياهن ،تقلطأا ،ةيوعمجلا

قطانم مهأا ىدحإا دعت يتلا ةيوارعبلا ةباغ فيظنت لجأا نم
تÓئاعلل اسسفنتم دُعت امك ،ةسضايرلا ةسسراممو مامجتسسلا
ديسسلا حسضوأا بورخلا ةيدلب ناكسس نم ةسصاخ ،ةينيطنسسقلا

هذه نأا ،ةنيطنسسقب تاباغلل يئلولا ظفاحملا ،يفانسش ىسسوم
ةكراسشم تفرعو ،ةيلولا يلاو فارسشإا تحت تءاج ةيلمعلا
ةيعوتو سسيسسحت ىلإا فدهتو ،ةيئلو ةيعمج02 نم رثكأا
يف هتيمهأل يباغلا ءاطغلا ىلع ظافحلا ةرورسضب نينطاوملا
.ينطولا داسصتقلا يف ىتحو ةئيبلا
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 ،دجتشسملإ انوروك سسوريفل يشسورلإ حاقللإ ىلع تقفإو ةيشسورلإ ةحشصلإ ةرإزو نأإ ،نيتوب ريميدÓف يشسورلإ سسيئرلإ نلعأإ

.حاقللإ تذخأإ هتنبإ نأإو

 هب اهميعطت مت هتنبإ و ةيرششب تإرابتخإ يف برج

ملاعلا يف انوروك سسوريف دسض حاقل لوأا ليجسست نلعي نيتوب

 ينانبللإ ءإرزولإ سسيئر ةلاقتشسإ دعب

  ةفينع تاكابتسشا دعب توريب دوسسي رذح ءوده

ى˘˘لإا ي˘˘صسور˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا را˘˘˘صشأاو
امك ،ازهاج حبصصأا انوروك حاقل نأا
حا˘ق˘ل˘لا تذ˘خأا ه˘ت˘ن˘با نأا ى˘لإا  را˘˘صشأا
ةريبكلا هتقث ىلع ليلدك ،ديدجلا
نأا ركذي.حاق˘ل˘لا ة˘مÓ˘صسو ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ب
زكرم هروط يصسورلا انوروك حاقل
،وكصسو˘م ي˘ف «ا˘ي˘لا˘ما˘غ ي’و˘كي˘ن»
ءد˘ب˘لا ن˘م ن˘ير˘ه˘˘صش ن˘˘م ل˘˘قأا د˘˘ع˘˘ب
ةلاكول اقفو ،ةيرصشبلا تارابتخ’اب
د˘ق ،ا˘ي˘صسور تنا˘كو.زر˘ت˘˘يور ءا˘˘ب˘˘نأا
اهنأا ىلإا ،يصضاملا عوبصسأ’ا تدكأا
تا˘ئ˘م جا˘ت˘نإا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ن˘كم˘ت˘ت˘صس
دا˘صضم  حا˘ق˘ل تا˘˘عر˘˘ج ن˘˘م ف’آ’ا
،ايرهصش دجتصسملا انوروك سسوريفل
˘ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م «ن˘ي˘يÓ˘م ةد˘ع«و
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ر˘˘كذو.ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

3 نأا ،فوروتنام سسينيد ،يصسورلا

،نكمت˘ت˘صس ة˘يو˘ي˘ح ة˘ي˘ب˘ط تا˘كر˘صش
ن˘˘م ،ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس ن˘˘˘م ارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
زكرم لبق نم هريوطت مت حاقل جاتنإا
ةئ˘بوأ’ا م˘ل˘ع˘ل «ا˘ي˘لا˘ما˘غ ي’و˘كي˘ن»
تا˘ي˘م˘كب ،ة˘˘ير˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’او
،روهصش ذنم ايصسور ل˘م˘ع˘تو.ةر˘ي˘ب˘ك
يف ىرخأ’ا نادلبلا نم ديدعلا لثم
تاحاقل ةد˘ع ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ،م˘لا˘ع˘لا

91.-ديفوك ءابول ةداصضم ةيبيرجت

نواعتلاب «ايلاماغ» حاقل ريوطت متو
،اي˘صسور تن˘ل˘عأاو.عا˘فد˘لا ةرازو ع˘م
ددع ثيح نم ملاعلا يف ةلود عبار
ةدحتم˘لا تا˘ي’و˘لا د˘ع˘ب تا˘با˘صصإ’ا

،ل˘ير˘˘فأا ي˘˘ف ،د˘˘ن˘˘ه˘˘لاو ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لاو
لودلا نيب نم نوكت نأا يف اهتبغر

يتلا ،ىلوأ’ا نكت مل نإا ،ةقابصسلا
نأا نود ،سسوريفلا دصض احاقل روطت
تا˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع و˘˘كصسو˘˘م ف˘˘صشكت
اهتاحاقل ةيلاعف تبثت يتلا ةيملعلا

سسي˘ئر بئا˘ن تن˘ل˘عأاو ا˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صسو
،افوكيلوغ انايتات ،يصسورلا ءارزولا
دصض حاقللا نوكي نأا عقوتملا نم هنأا
،ربمتبصس يف ارفوتم انوروك سسوريف
عاطق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا نأا ة˘ف˘ي˘صضم
نيديفتصسملا لوأا اونو˘كي˘صس ي˘ب˘ط˘لا

عامتجا يف ا˘فو˘كي˘لو˘غ تلا˘قو.ه˘ن˘م
ر˘ي˘م˘يدÓ˘ف ي˘˘صسور˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘م
نأا ل˘مأا˘ن» :ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ،ن˘˘ي˘˘تو˘˘ب
- ربمتبصس يف ارفوتم حاقللا نوكي
نو˘˘˘كي نأا ل˘˘˘مأا˘˘˘نو ،توأا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘˘ن
نم لوأا يبطلا عاطقلا يف نولماعلا
قايصس يفو.»حاقللاب مهمي˘ع˘ط˘ت م˘ت˘ي
يكيرمأ’ا ةحصصلا ريزو لاق لصصتم
حاقل يأا نإا ،نينث’ا ،رازاع سسكيلأا
تا˘ي’و˘لا ه˘ي˘لإا ل˘صصو˘˘ت˘˘ت جÓ˘˘ع وأا

،91˘-د˘ي˘فو˘˘ك سضر˘˘م˘˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

روف ملاعلا ةيقب مامأا احاتم حبصصيصس
رثكأا كانهو.هدÓب تاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘ت

سضرملل لمت˘ح˘م حا˘ق˘ل002 ن˘˘م

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ير˘˘ج˘˘ي

02 نم رثكأا كلذ يف امب ،ملاعلا
برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘ل
د˘ه˘ع˘تو.ر˘˘صشب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ير˘˘صسلا
د˘˘˘˘لا˘˘˘˘نود ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
،ماعلا ةياهن لبق حاقل ريفوتب بمارت
ةدعل جاتحت ةداع تاحاقللا نأا مغر
را˘ب˘ت˘خ’او ر˘يو˘ط˘ت˘لا ن˘م تاو˘˘ن˘˘صس

لاقو.ةي˘ل˘عا˘ف˘لاو ة˘مÓ˘صسلا نا˘م˘صضل
ةرا˘يز ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل رازا˘˘ع
ا˘ن˘تا˘يو˘لوأا ة˘مد˘ق˘م ي˘˘ف» :ناو˘˘يا˘˘ت˘˘ل
ةيفاك ةيمك جاتنإاو ريوطت عبطلاب
ة˘ن˘مآ’ا تا˘جÓ˘ع˘لاو تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘م
ةرادإا اهي˘ل˘ع ق˘فاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ع˘ف˘لاو
ة˘ي˘كير˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘قا˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يذ˘˘غأ’ا
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ماد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل
نأا عقوتن اننكل» :فاصضأاو.»ةدحتملا
هذه ةيبلت روف ،ةردقلا انيدل نوكت
تاجتنملا هذه حيتن نأا ،تاجايتح’ا
عيزوت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ق˘فو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
رواصشتنصس ةاواصسملاو لدعلاب مصستت
.»يلودلا عمتجملا يف اهنأاصشب

حاقل لوأا نع تامولعم01

ملاعلا يف انوروكل
ريميدÓف يصسورلا سسيئرلا نلعأا

،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ،سسمأا حا˘˘ب˘˘صص ن˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ب
انوروك سسوريفل حاقل لوأا ليجصست
دق هيتنبا ىدحإا نا دكأاو ،ملاعلا يف
،حاقللا ىلع ة˘بر˘ج˘ت˘لا ي˘ف تكرا˘صش
.ةديج ةلاح يف اهنأاو
مهأا سضرعتصسن ةيلاتلا روطصسلا ىفو

ام بصسحب ،حاقللا نع تامولعم01

:ةيصسورلا سسات ةلاكو تركذ

ءابو د˘صض حا˘ق˘ل˘لا ر˘يو˘ط˘ت م˘ت1-

ا˘ي˘لا˘ما˘غ ز˘كر˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
ةرازو˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا سضار˘مأÓ˘ل
ى˘لإا د˘ن˘ت˘صساو ،ة˘˘ي˘˘صسور˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

ةتصس اهيلع دمتعت ةفورعم ةصصنم
.ىرخأا تاحاقل

ةيصسورلا ةحصصلا ةرازو هتلجصس2-
.نقحلل لولحمك

انامأاو ةيلاع ةءافك ءاودلا رهظأا3-
.ةيريرصسلا تاصسارد˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ا˘ق˘فو
نإا ي˘صسور˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو لا˘˘قو
ارايعم اوروط ني˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةدا˘صضم˘˘لا ما˘˘صسجأ’ا ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م

مهنم يأا بصصي ملو،91 ديفوكل
.ةريطخ تافعاصضمب

نإا ةيصسورلا ةحصصلا ةرازو تلاق4-
نكمي انوروك سسوريف دصض ةعانملا
نيماع ىلإا لصصت ةدمل رمتصست نأا
.ميعطتلا ىلع لوصصحلا دعب

جا˘ت˘نإ’ا أاد˘ب˘ي نأا ن˘ي˘تو˘ب ع˘قو˘ت5-
متيصسو ابيرق انوروك حاقلل لئاهلا
ز˘كر˘م ي˘ف ،ن˘ي˘ع˘قو˘م ي˘˘ف ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا

ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ما˘˘ج
.مرافونيب ةكرصشو

امامتها لودلا سضعب ترهظأا6-
اهنيب نم لعفلاب ي˘صسور˘لا حا˘ق˘ل˘لا˘ب
.ةيدوعصسلاو تارامإ’ا

ةياعرلا ىف نولماعلا نوكيصس7-
ن˘˘م لوأا نو˘˘صسرد˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
.حاقللا ىلع لصصحيصس

ميعطت أادبي نأا نكمملا نم8-
وأا يلاحلا رهصشلا رخاوأا يف ءابطأ’ا
.ربمتبصس يف

يف ايندم حاقللا عيزوت أادبيصس9-

1202 يفناج نم لوأ’ا

ايرايتخا حا˘ق˘ل˘لا نو˘كي˘صسو01-
.نيتوب لاق امك ،ايرابجإا سسيلو

ةمصصاعلا طصسو رذح ءوده دوصسي
نيب تاكابتصشا دعب توريب ةينانبللا
لوخد عم نمأ’ا تاوقو نيرهاظتملا
ى˘ل˘ع ع˘بار˘لا ا˘ه˘مو˘ي تا˘جا˘ج˘ت˘˘ح’ا
أافرم زه يذلا راجفن’ا بقع يلاوتلا
رفصسأاو ،يصضاملا عوبصسأ’ا توريب

ف’آ’ا ديرصشتو تارصشعلا لتقم نع
طيحم دهصشو.ةمصصاعلا ناكصس نم
ةفينع تا˘كا˘ب˘ت˘صشا باو˘ن˘لا سسل˘ج˘م
ة˘ق˘ب˘ط˘لا د˘صض ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
،نمأ’ا تاوقو ةمكاح˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘فو ر˘˘ك تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘صسو
،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ىو˘ق˘لا تق˘لأاو.ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا
ى˘ل˘ع عو˘مد˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ل˘با˘ن˘˘ق˘˘لا
م˘ه˘ق˘صشر ى˘ل˘ع ادر ،ن˘ير˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا
بي˘ل˘صصلا د˘كأا ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نم رثكأا ة˘با˘صصإا ،ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ر˘م˘حأ’ا

ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘ب˘˘صس
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم
عقوم يف اصصخصش03 وحن فاعصسإا

طوغ˘صضل ة˘با˘ج˘ت˘صساو.تار˘ها˘ظ˘م˘لا
ءارزو˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،عرا˘˘˘˘صشلا
ة˘لا˘ق˘ت˘صسا با˘يد نا˘صسح ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا

نا˘ي˘ب ي˘ف Ó˘ئا˘ق ،ا˘ي˘م˘صسر ه˘ت˘مو˘˘كح
ة˘ق˘ب˘ط˘لا ن˘م ة˘ئ˘˘ف نإا «ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا
ل˘˘ك ي˘˘˘مر تلوا˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

اهليمحتو هتموكح ىل˘ع ا˘ه˘تا˘ق˘بو˘م
،بايد حصضوأاو«.رايهن’ا ةيلوؤوصسم
يف ة˘لا˘ق˘ت˘صس’ا نا˘ي˘ب ه˘توÓ˘ت لÓ˘خ
ة˘مو˘ظ˘ن˘م» نأا  ،ي˘ف˘ح˘˘صص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
لصصا˘ف˘م ل˘ك ي˘ف ةرذ˘ج˘ت˘م دا˘صسف˘لا
ةموظنم نأا تفصشتكا يننكل ،ةلودلا
ةلودلا نأاو ،ةلودلا نم ربكأا داصسفلا

عيطتصست ’و ةموظنملا هذهب ةلبكم

سصل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا وأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘م
˘ما˘مأا ن˘ح˘ن مو˘ي˘لا» فا˘صضأاو.«ا˘ه˘ن˘˘م
لك نم سضرتفي ناكو ىربك ةاصسأام
هذه زواج˘ت˘ل نوا˘ع˘ت˘ت نأا ح˘لا˘صصم˘لا
ىوصس همهي ’ سضعبلا نكل ،ةنحملا
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست
يقب ام مدهو ةيوبعصشلا تاباطخلاو
.ةلودلا رهاظم نم

نكي مل ةلاقتصس’ا رارق نأا ودبي
ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا عرا˘صشلا ة˘ئد˘ه˘ت˘ل ا˘ي˘˘فا˘˘ك
نورهاظ˘ت˘م˘لا ع˘فر ثي˘ح ،بصضا˘غ˘لا

نيلوؤوصسملا لك ةمكاحمب مهبلاطم
،توريب أافرم زه يذلا راجفن’ا نع
لتقم نع رفصسأاو ،يصضاملا ءاثÓثلا

ة˘با˘صصإا ن˘ع Ó˘صضف ا˘صصخ˘صش261

ام˘ك.ف’آ’ا تا˘ئ˘م د˘ير˘صشتو ف’آ’ا
مدعل تانامصضب ،نوجتحملا بلاط

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه ةدو˘˘˘ع

ن˘ع Ó˘˘صضف ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

باو˘ن˘لا سسل˘ج˘م ءا˘صضعأا ة˘لا˘ق˘˘ت˘˘صسا

.«.لماكلاب

يف نيي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا سضع˘ب ككصشت˘يو

نمي˘ه˘ي د˘ل˘ب ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا

برحلا ذنم هيلع ي˘ف˘ئا˘ط˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

ماع نم اهاحر تراد يتلا ةيلهأ’ا
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ن˘م ر˘ب˘كأ’ا جا˘ج˘ت˘ح’ا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م

جر˘خ ا˘مد˘ن˘ع ر˘بو˘ت˘كأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘˘عو˘˘ن

ةمزأ’ا ىلع اجاجت˘حا نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

دا˘صسف˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘يدا˘صصت˘˘ق’ا

ةلءاصسم مدعو ةرادإ’ا ءوصسو ردهلاو

.ايلعلا بصصانملا باحصصأا

ةيشسنوت  ةموكح ليكششت نÓعإإ دعب

 ةلقتشسم تإءافكب

ديعسس سسيق سسيئرلا أادب له
؟بازحألا عم «ةهجاوملا»

ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر نÓ˘˘˘عإا ل˘˘˘ّث˘˘˘م

ليكصشتل ههجوت نع يصشيصشملا ماصشه فلكملا

،نيبزحتملا نم ةيلاخ ةلقتصسم تاءافك ةموكح

ةنوكملا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘حأÓ˘ل ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘صض

ة˘كر˘ح˘لو ،ة˘ما˘ع ي˘لا˘ح˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا د˘ه˘صشم˘ل˘ل

نÓعإا ءاجو.نيب˘قار˘م بصسح˘ب ،ة˘صصا˘خ ة˘صضه˘ن˘لا

تاءا˘ف˘ك ة˘مو˘كح ل˘ي˘كصشت ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن ي˘˘صشي˘˘صشم˘˘لا

ا˘ه˘جر˘ع˘ن˘م تاروا˘صشم˘لا لو˘˘خد ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم

ةصضهنلا ةكرح نÓعإا نم تاعاصس دعبو ،مصساحلا

باز˘حأ’ا د˘ع˘ب˘ت˘صست ة˘مو˘كح ل˘ي˘˘كصشت ا˘˘ه˘˘صضفر

دعبو ،ةريخأ’ا ةيعيرصشتلا تاباختن’ا يف ةزئافلا

ديعصس سسيق ةيروهمجلا سسيئر هئاقل نم قئاقد

ةلمج تطعأاو.تارواصشملا جئاتن ىلع هعÓطإ’

ىد˘ل ا˘عا˘ب˘ط˘نا تا˘قا˘ي˘صسلاو تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

نأا˘ب سسنو˘ت ي˘ف ي˘صسا˘ي˘صسلا نأا˘صشل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا

سسيق ةيروهمجلا سسيئر هئارو نمو ،يصشيصشملا

باز˘حأ’ا ع˘م «عارذ˘لا ي˘ل» ة˘ب˘ع˘˘ل أاد˘˘ب ،د˘˘ي˘˘ع˘˘صس

حنم نع ديحولا ليدبلا نأا اميصس ’ ةيصسايصسلا

نام˘لر˘ب˘لا ل˘ح و˘ه ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘مو˘كح˘ل˘ل ة˘ق˘ث˘لا

وهو ،ةركبم ةيعيرصشت تاباختنا ىلإا يصضملاو

قفو ،هل ةدعتصسم ريغ بازحأ’ا لج ودبت رمأا

ةأاجافم رايخلا اذه نÓعإا تيقوت لّثمو.نيبقارم

ىلع نهارت تناك يتلا ةيصسايصسلا بازحأ’ا لجل

ي˘صسا˘ي˘صس ف˘ي˘ط ر˘ب˘كأا م˘صضت ة˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كصشت

،ناملرب˘لا ي˘ف فر˘ط ل˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت ه˘ي˘ف ى˘عار˘ت

سسنو˘ت بل˘ق بز˘حو ة˘˘صضه˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ا˘˘ه˘˘لوأاو

نÓعإاب ةصضهنلا ةكرح تقّلعو.ةماركلا فÓتئاو

هرابتعا ىلإا تبهذو هجوتلا اذه قلطملا اهصضفر

بئان ريبع˘ت ق˘فو «ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عا»

فيصس ربتعا هبناج ن˘م.سضير˘ع˘لا ي˘ل˘ع ا˘ه˘صسي˘ئر

نأا ةماركلا فÓتئا ةلتك سسيئر فولخم نيدلا

تاءافك ةموكح ليكصشت وحن يصشيصشملا هجوت

ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع بÓ˘ق˘نا» ه˘يأار ي˘ف و˘هو ،سضو˘فر˘م

ق˘فو ،«بع˘صشلا تارا˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘عو تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

رايخلا اذه» نأا رابتعا ىلإا فولخم بهذو.هلوق

وه هيلع سضورفم رايخ يصشيصشملا هكلصسي يذلا

جهن عم «قصسانتم» رايتخا هنأا احصضوم ،«هصسفن

باز˘˘حأ’ا ل˘˘يذر˘˘ت ة˘˘لأا˘˘صسم ي˘˘ف جا˘˘طر˘˘˘ق ر˘˘˘صصق

ق˘˘˘فو ،«تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘˘تو

بÓقنا» هنأاب رار˘ق˘لا فو˘ل˘خ˘م ف˘صصوو.هر˘ي˘ب˘ع˘ت

اريصشم ،«ةنامأ’اب فارحناو بعصشلا ةدارإا ىلع

ملو بختنم بزحل يمتني ’ يصشيصشملا» نأا ىلإا

بلق بزح ىدبأاو.هلوق بصسحب ،«بعصشلا هبختني

تقو يف نلعأاو رايخلا اذه ىلع هظفحت سسنوت

تارواصشملا نم يئاهنلا هفقوم نلعيصس هنأا قباصس

عامتجا دعب ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘مو˘كح˘لا ل˘كصش ن˘مو

عم هتاءاقل لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘بو ي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ب˘ت˘كم

ل˘ل˘ح˘م˘لا ق˘ّل˘عو.ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا سسي˘˘ئر

نÓ˘˘عإا» نأا˘˘ب   ي˘˘نÓ˘˘ع˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

جرحأا تاءافك ةموكح ليكصشت هرايخ يصشيصشملا

رمأ’ا مامأا اهعصضوو اعيمج ةيصسايصسلا بازحأ’ا

ةبغر دبت مل يتلا بازحأ’ا كلذ يف امب ،عقاولا

تدكأاو ةديدجلا ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ف

ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ه˘ي˘لإا بهذ˘ي˘صس ا˘م˘ب ا˘˘ه˘˘لو˘˘ب˘˘ق

جر˘ح˘لا ه˘جو» نأا ي˘نÓ˘ع˘لا ح˘صضوأاو.«ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

سسي˘˘ئر ن˘˘م تءا˘˘ج ة˘˘ع˘˘ف˘˘صصلا نأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘كي

ىلإا زعوأا يذلا وهف ،ديعصس سسيق ةيروهمجلا

ام ،يأارلا اذهب هيلإا راصشأاو هجوتلا اذهب يصشيصشملا

تاباختن’ا جئاتنل ابرصض سضعبلا رظن يف لثمي

ةموكح ىلإا رورملاو اهيلع ازفق وأا ةيعيرصشتلا

اهل ايبزح ءامتنا ’ ةلقتصسم ةيصصخصش اهصسأارتت

سسيل رمأا وهو ،نيبزحتم ريغ ءارزو نم فلأاتتو

ةصضهنلا ةكرح اصصوصصخ هب لوبقلا لهصسلا نم

قفو ،«ةماركلا فÓتئاو «سسنوت بلق»  اهيفيلحو

.هديكأات

قباسسلا سسيئرلا ةرسسأا نم دارفأا تازاوج رداسصت ةيناتيروملا تاطلسسلا
تاقيقحتلا راطإا يف مهل عامتصس’ا دعب ،زيزعلا دبع دلو دمحم قباصسلا سسيئرلا ةرصسأا دارفأا نم ددع رفصس تازاوج ،ةيناتيروملا تاطلصسلا ترداصص
ةنب’ نآ’ا ىتح نوققحملا عمتصسا دقف ،ةيناتيروم مÓعإا لئاصسو هب تدافأا ام بصسحبو.زيزعلا دبع دلو مكح لÓخ داصسفلا تافلم سضعب لوح ةيراجلا
رداصصم نع Óقن ،يلحملا نولصسارم عقوم دروأاو.امهيرفصس ْيزاوج اورداصصو ،عوبصصما دلو دمحم اهجوزو ،زيزعلا دبع تنب ءامصسأا قباصسلا سسيئرلا

نيققحملا نأا افيصضم ،ىرخأا ةلئصسأا ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيكنبلا امهتاباصسح لوح زكرت ،اهجوزو قباصسلا سسيئرلا ةنبا عم قيقحتلا نأا ،ةعلطملاب اهفصصو
اهدلاو نأا داصسفلا اياصضق يف نيققحملا تغلبأا ،زيزعلا دبع دلو دمحم تنب ءامصسأا نأا ىلإا عقوملا راصشأاو.قح’ تقو يف امهب نولصصتيصس مهنأا امهوغلبأا

راطإا يف دمحأا تنم ربكت قباصسلا سسيئرلا ةجوز رفصس زاوجل ةيناتيروملا تاطلصسلا ةرداصصم نع ،رداصصملا سضعب تثدحتو.مهمامأا لوثملل دعتصسم
قيقحتلا راطإا يف قباصسلا سسيئرلا ةلئاع نم دارفأا ىلإا عامتصس’ا يتأايو.ثادحأ’ا هذه لك ىلع يمصسر لكصشب سسيئرلا ةلئاع قلعت مل اميف ،هتاذ فلملا
نم ددع ءاعدتصسا قيقحتلا اذه بجومب متو.قباصسلا سسيئرلا مكح لÓخ داصسفلا تافلم يف ،ةيناتيروملا ةيئاصضقلا تاطلصسلا هتحتف يذلا ،يئادتب’ا
.مهرفصس تازاوج ةرداصصم تمت امك ،يناملربلا قيقحتلا اهل قرطت يتلا داصسفلا اياصضق يف مهؤوامصسأا تدرو نيذلا نيلوؤوصسملاو نيقباصسلا ءارزولا



 دئارلا عم هل ةجرخ لوأ يف فارتعقا لاني ةخود
يدوعسلا يرودلا فانئتسا دعب

ةهجإوملإ بقع ،يدوعسسلإ دئإرلإ هيدان ةليكسشت يف بعل لسضفأاك ،ةخود نيدلإ زع يرئإزجلإ يلودلإ صسراحلإ ىلع رايتخلإ عقو
،ةدحولإ مامأإ ،ةهجإولإ هذه يف ،دئإرلإ هيدان ةليكسشت نمسض ايسساسسأإ هتداعك ،ةخود نيدلإ زع كراسشو ،ةدحولإ يدانب مهتعمج يتلإ

،دئإرلإ هيدان ةليكسشت يف بعل لسضفأإ ةزئاج ،رسضخلإ صسراح لانو ،نيفرتحملل ناملسس نب دمحم صسأاك يرود نم42ـلإ ةلوجلإ نمسض
،دئإرلإ هيدان ةقفر داع ،ةخود نيدلإ زع نأإ ركذي ،ةإرابملإ هذه يف هئإدأإ ريظن،8.8 ةمÓع لع هلسصحتو ،ةميزهلإ نم هقيرف ذقنأإ امدعب

ديلو.ف.يدوعسسلإ ةدحولإ يدان مهفيسضم عم فإدهأإ نودب مهلداعت دعب ،ةنيمث ةطقنب

¯ ±.hd«ó

ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل يلإردفلإ بتكملإ صسمأإ لسصإو
نينثلإ صسمأإ لوأإ تقلطنإ يتلإ هلاغسشأإ مدقلإ ةركل
ىلع ةحورطم اياسضق ةدع يف رظنلإ لجإ نم كلذو
يتلإ لكاسشملاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لإ كل˘ت ا˘م˘ي˘سسلو ““فا˘ف˘لإ““

لبقو ،ةلوطبلإ فيقوتب ةريخألإ تإرإرقلإ اهتفلخ
ىل˘ع ي˘لإرد˘ف˘لإ بت˘ك˘م˘لإ صصر˘ح ،لا˘˘غ˘˘سشألإ قÓ˘˘ط˘˘نإ

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ ةر˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘سصلا˘˘خ˘˘لإ ه˘˘يزا˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
يف نيزراب نيم˘سسإ إر˘خؤو˘م تد˘ق˘ف ي˘ت˘لإ ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

بعل ةرا˘م˘ع د˘ي˘ع˘سسب ر˘مألإ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،لا˘ج˘م˘˘لإ إذ˘˘ه
تو˘ح˘ل˘ب د˘ي˘سشرو ي˘ن˘طو˘لإ ر˘ير˘ح˘ت˘لإ ة˘ه˘ب˘ج بخ˘ت˘ن˘˘م
يلإردفلإ بت˘ك˘م˘لإ صصر˘ح ا˘م˘ك ،ير˘ئإز˘ج˘لإ برد˘م˘لإ

ةيوركلإ ةلئاعل˘ل نا˘فر˘ع˘لإو ر˘ك˘سشلإ ل˘ك م˘يد˘ق˘ت ىل˘ع
ز˘ع ي˘ف ن˘ما˘سضت˘م ل˘ك˘˘سشب تف˘˘قو ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ةر˘ك˘لإو ر˘ئإز˘ج˘˘لإ تبر˘˘سض ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘مزألإ

نم هنع ترفسسأإ امو ،انوروك صسوريف ةحئاج ببسسب
،يسضاملإ صسرام رهسش فسصتنم ذنم ةلوطبلل فقوت

ة˘˘يد˘˘˘نألإ م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘مو ي˘˘˘سشطز دا˘˘˘سشأإ ثي˘˘˘ح
،ا˘هذا˘خ˘تإ م˘ت ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘خألإ تإرإر˘ق˘ل˘ل ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

اهفسصو مت امك قإوبألإ صضعب فلخ قايسسنلإ مدعو
اه˘ب دو˘سصق˘م˘لإو ،صسمأإ ردا˘سصلإ ة˘يدا˘ح˘تلإ نا˘ن˘ي˘ب ي˘ف
˘˘˘مد˘˘˘عو كسشلإ عرز تلوا˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘يد˘˘˘˘نألإ صضع˘˘˘˘ب
ىر˘˘خألإ ة˘˘يد˘˘نألإ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ل˘˘ق˘˘ع˘˘ت لو˘˘ل رإر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلإ

.ةمكحلاب اهيلحتو

ظفتحت يناثلا مصسقلا يف ةطصشانلا ةفرتحملا ةيدنألا
 طقف نيتنصس ةدمل يفارتحلا اهعصضوب

يلإردفلإ بت˘ك˘م˘لإ نا˘ن˘ي˘ب ف˘سشك ،ه˘تإذ قا˘ي˘سسلإ ي˘فو
تي˘ق˘ب ي˘ت˘لإ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘يد˘˘نلإ نأا˘˘ب صسمأإ ردا˘˘سصلإ

ا˘˘ه˘˘ع˘˘سسو ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لإ م˘˘˘سسق˘˘˘لإ ي˘˘˘ف ط˘˘˘سشن˘˘˘ت
نيتنسس مودت ةل˘ه˘م˘ل فإر˘ت˘حلإ ةزا˘جا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلإ

،ةإوه ةيدنإ ىلإ لوحتلإ اهيلع نيعتي نإ لبق ،طقف
يناثلإ مسسقلإ يف طسشنت يتلإ ةيدنلإ نأإ نيح يف
تمإد ام ةفرتحم ةيدنإ ىلإ لوحتلإ اهعسسوب نوكي نل

،دوعسصلإ تققح لاح يفو ،مسسقلإ إذه يف طسشنت
لوسصحلل طورسشلإ رتفدل ةباجت˘سسلإ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي

تإذ ةيسضاير ةكرسش قلخو فإرتحلإ ةسصخر ىلع
د˘ق ة˘يد˘نلإ كل˘˘ت نو˘˘ك˘˘ت تقو˘˘لإ صسف˘˘ن ي˘˘فو ،م˘˘ه˘˘سسإ

يدا˘ن˘لإ ة˘غ˘ي˘سص ي˘˘ف م˘˘يد˘˘ق˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ط ن˘˘م تسصل˘˘خ˘˘ت
كلت بناج ىلإ فوقولاب ““فافلإ““ تدهعتو ،يواهلإ
ي˘ف ا˘سضيإو ةإو˘ه˘لإ ة˘غ˘ي˘سص ىلإ لو˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لإ ة˘يد˘نلإ

ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ط ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لإ ىل˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘نلإ ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم
نينإوق هيلع صصنت املثم تقؤوم لكسشب يفإرتحلإ
.““افيفلإ““
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 يلإردفلإ بتكملإ عامتجإ صشماه ىلع

 ماهصسإلا ىلع ةيوركلا ةلئاعلا ركصشي يصشطز
 انوروك ةمزأا زع يف ةبصسانملا لولحلا داجيإا يف

دقعنملإ يلإردفلإ بتكملإ لاغسشإ يف هتلخإدم يف

رإودم ميركلإ دبع دكإ ،يسضاملإ نيمويلإ رإدم ىلع

مدقلإ ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ صسي˘ئر

اهذختإ يتلإ ةريخلإ تإرإرقلل لماكلإ هتئيه معد

رإر˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسلو ي˘˘لإرد˘˘ف˘˘لإ بت˘˘ك˘˘م˘˘لإ

،عامجلاب هيلع باختنلإ مت يذلإ ةلوطبلإ فيقوت

طوقسس ءاغلإو دإدزولب بابسس قيرفل بقللإ حنم عم

فرتحملإ نم ةيدنإ ةعبرإ دوعسص ريرقتو ةيدنلإ

ميلسست لفح ميظنت متي نأإ رإودم حرتقإ امك ،يناثلإ

ىلولإ نيت˘لو˘ط˘ب˘لإ ي˘ف بق˘ل˘لا˘ب ن˘ي˘جو˘ت˘م˘ل˘ل ز˘ئإو˘ج

يف ،ةيدملإ يبملوأإو دإدزولب بابسش امهو ةيناثلإو

ايلام امعد مدقت نإ ““فافلإ““ نم رإودم بلط نيح

يف نيجوتملل ةيلام حنم ميدقت لجأإ نم ةطبإرلل

مسسوملإ إذه ةلوطبلل يجراخ لومم يإ بايغ لظ

انوروك ةحئا˘ج بب˘سسب ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ف˘قو˘ت ع˘م ا˘م˘ي˘سسل

ةئيه تحر˘ت˘قإ ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م˘لإ صسرا˘م ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م

ةرتفلإ يف ةددعتم تاعامتجإ دقع متي نأإ رإودم

إونوكيل قرفلإ ةداقو ةيدنلإ ءاسسؤور عمجت ةلبقملإ

ةدو˘م˘ح ف˘سسو˘ي رو˘سضح˘ب كلذو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ن˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

فلتخم ءاسسؤور كلذكو تاعإزنلإ صضف ةنجل صسيئر

ةر˘ي˘خألإ تا˘عإز˘ن˘لإ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لإ ل˘جإ ن˘م تا˘ط˘بإر˘˘لإ

انوروك صسوريف ةحئاج تا˘سسا˘ك˘ع˘نإ ن˘ع تج˘ت˘ن ي˘ت˘لإ

يذلإ نيبعÓلإ روجأإ صضيفختب قلعتي اميف اميسسلو

ن˘م د˘يد˘ع˘لإ فر˘ط ن˘م ا˘سضإر˘ت˘عإو إر˘ي˘ب˘ك لد˘ج را˘ثأإ

.نيبعÓلإ

ديلو.ف

ضراعي ق يميهارب
هبتار ضيفخت
وتروب ىلإ ةدوعلل
مÓعإلإ لئاسسو طسسو رمتسسم ثيدحلإ لإزي ل

يميهإرب نيسساي ةدوع ةيناكمإإ لوح ةيلاغتربلإ
،يفيسصلإ ““وتاكريملإ““ يف وتروب فوفسص ىلإإ

يلودلإ نأإ ةيلاغترب ةيمÓعإإ رداسصم تفسشكو
عئإر نم رثكأإ مسسوم ايلاح مدقي يذلإ يرئإزجلإ

ةياغلل صسمحتم ،نايرلإ رطقلإ هقيرف عم
،قباسسلإ هيدان ىلإإ ديدحتلابو ابوروأإ ىلإإ ةدوعلل
يرئإزجلإ يلودلإ نإاف رداسصملإ تإذل اقفوو
عافدلإ لجأإ نم يونسسلإ هبتإر صضيفختل دعتسسم
كردي ثيح ،““واغإردلإ““ نإولأإ ىلع إددجم
نكمتي نل يلاغتربلإ يدانلإ نأإ ةنسس03 بحاسص
لسصحي يذلإ يونسسلإ بتإرلإ صسفن هحنم نم

صضعب نأإ ركذي ،نايرلإ يدان عم ايلاح هيلع
ديدعلإ مامتهإ نع تثدحت دق تناك ريراقتلإ

ىلع كلذو ““رسضخلإ““ مجن تامدخب ةيدنألإ نم
.يدوعسسلإ رسصنلإ يدان رإرغ

ع.صش.م

”غيلرميربلا“ ةيدنأ نم ةيوق ةسفانم هجاويس

ةمحر نب عم دقاعتلا قابصس محتقي نÓيم

يدانلإ ةرإدإإ نأاب ةيدوعسسلإ ““نطولإ““ ةفيحسص صسمأإ تفسشك
يليÓب فسسوي يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ عم قسسنت يلهألإ

ةدوعل ةسصاخ ةرئاط ريفوتو رئإزجلإ نم جورخلإ لجإ نم
نم هجورخ رثعت نأإ دعب ،ةدج ةنيدم ىلإإ بعÓلإ
دعب ةيوجلإ تÓحرلإ فقوت ببسسب ةرتف ذنم رئإزجلإ
دعب ةيرئإزجلإ تاطلسسلإ هتسضرف يذلإ يوجلإ رظحلإ

ىلع يدوعسسلإ يلهألإ يدانلإ ةرإدإإ تلمعو ،انوروك ةحئاج
ةيمسسرلإ تاهجلإ نم تاقفإوملإ رظتنتو تإءإرجإلإ ءاهنإإ

رودسص روف بعÓلإ لوسصو عقوتملإ نمو ،رئإزجلإ يف
ةرئاط كانه ثيح ،نيلبقملإ نيمويلإ لÓخ تاقفإوملإ

اينإديمو ،إروف هتلئاعو بعÓلإ لقنل ةزهاج ةسصاخ
نأإ دعب ،هتإريسضحتو هتابيردت يدوعسسلإ يلهلإ لسصإوي

ةإرابم يف فدهل نيفدهب داحتلإ هريظن ىلع زوفلإ ققح
يرودلإ نم42 ةلوجلإ تاسسفانم نمسض ةدج يبرإد
مجن يلهألإ يفده لجسس ثيح ،مدقلإ ةركل يدوعسسلإ
ىلع46 و03 نيتقيقدلإ يف ةموسسلإ رمع قيرفلإ
هلإلإ دبع بعÓلإ داحتلإ فده لجسس امنيب ،يلإوتلإ
صصيلقت يلهألإ عاطتسسإ دقو،24 ةقيقدلإ يف يكلاملإ
ثيح ،اتقؤوم طقف نيتطقن ىلإإ رسصنلإو نيبو هنيب قرفلإ

فيسصولإ رسصنلإ فلخ (ةطقن34) ىلإإ هديسصر يلهألإ عفر
.(طقن54)ـب

ديلو.ف

 ةلوطبلل لومم يأإ بايغ لظ يف

 ةيدملا يبملواو دادزولب بابصشل ةيلام حنم ميدقتل ““فافلا““ نم يلام معد بلطي راودم

““رسضخلإ““ مجنب بجعم يغإزنإإ

 يلوغيف عم دقاعتلاب متهم ويزل
ةراعإلا ليبصس ىلع

ميدقتل دعتسسي ويزل يدان نأإ ،ةيكرتلإ اهتريظن نع Óقن ةيلاطيإإ ةيمÓعإإ رداسصم تفسشك
يإر˘سس ا˘تلا˘غ يدا˘ن بعل ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلإ ل˘˘جأإ ن˘˘م ي˘˘م˘˘سسر صضر˘˘ع

عم دقاعتلإ يف نوبغري ةيلاطيإلإ ةمسصاعلإ يدان يلوؤوسسم نإاف رداسصملإ تإذل اقفوو ،يكرتلإ
نأإ ىلإإ رداسصملإ تراسشأإو ،ةراعإلإ ليبسس ىلع يلاحلإ يفيسصلإ ““وتاكريملإ““ يف ةنسس03 بحاسص
هتربخ نأاب ىريو ،اقباسس ينابسسإلإ ايسسنلاف بعÓب بجعم ،““روسسنلإ““ بردم يغإزنإإ ينوميسس
دعب اطبترم يلوغيف لإزامو ،ةيبوروألإ ةسسفانملإ يف ويزل قيرف إريثك ديفت نإ اهنأاسش نم
،ةيدام بابسسأل يرئإزجلإ يلودلإ نم صصلختلإ ررق ريخألإ إذه نكل ، يإرسس اتلاغ يدان عم

،يكرتلإ يدانلإ يف يونسس بتإر ىلعأإ ىلع لسصحت يتلإ رسصانعلإ نيب نم يلوغيف ربتعي ثيح
يرئإزجلإ مداقلإ مسسوملإ يف لمإزي دق هنإاف ويزل ىلإإ يلوغيف لاقتنإ ةقفسص تمت لاح يفو
وأإ نيسسوق باق ةنسس42 بحاسص تاب ثيح ،يلاطيإلإ لابسس يدان بعل صسراف دمحم رخآلإ
.““روسسنلإ““ فوفسص ىلإإ مامسضنلإ نم ىندأإ

ع.صش.م

يرئازج يعابر
يرطقلا دراطي
ىلع فيفع
فاده بقل
 يرطقلا يرودلا
يرودلإ فإده بقل ىلع عإرسصلإ دتسشإ
دعب ،يلاحلإ مسسوملإ يف يرطقلإ

ةرئإد يف نيبعÓلإ نم ريثكلإ لوخد
ةيناكمإإ لظ يف ةيقيقحلإ ةسسفانملإ

،ريبكلإ ريغ فإدهألإ قراف صضيوعت
رمع نم نيتيقبتملإ نيتإرابملإ يف
ودبي مسسوملإ إذه عإرسصلإ ،ةقباسسملإ

مسسإوملإ نع ريبك دح ىلإإ افلتخم
يرطق بعل نأإو ةسصاخ ،ةقباسسلإ

،نآلإ ىتح نيفإدهلإ بيترت ردسصتي
ةريخألإ تإونسسلإ بلغأإ نأإ نيح يف
موجنلإ دحأإ ىلإإ بقللإ بهذي ناك
ةإردسص يلتعيو ،بناجألإ نيفرتحملإ
يلودلإ ،يرطقلإ يرودلاب نيفإدهلإ

بقللاب زوفلل فيفع صصرف نأإ ودبي نكلو ،افده41 ديسصرب ،يسضاملإ ماعلإ ايسسآإ يف بعل لسضفأإو ،دسسلإ يدان فإده ،فيفع مركأإ
نوعسسي مهعيمج ،ليقثلإ رايعلإ نم يرئإزج بعل نم رثكأإ لبق نم ،هل ةفثكملإ ةيرئإزجلإ ةدراطملإ لظ يف ،ةلهسس نوكت نل
،يسضاملإ مسسوملإ فإده حاجنوب دإدغب قيرفلإ يف هليمز ،فيفع مركأل نييرئإزجلإ نيسسفانتملإ صسأإر ىلع يتأايو ،بقللاب رفظلل
ىوسس مركأإ نع هلسصفي ل حاجنوب ،دحإو مسسوم يف فإدهأإ ددع ربكأإ ليجسستب ،يرطقلإ يرودلإ خيرات يف يسسايقلإ مقرلإ بحاسصو
،مسسوملإ إذه حاجنب هقيرف ةدايق لسصإو يذلإ ،نايرلإ مجن ،يميهإرب نيسساي يرئإزجلإ هنطإوم ديسصر صسفن وهو ،ديحو فده
،(افده11) فإدهألإ نم ديسصرلإ صسفنب نيبعل3 صسفانتي ،ثلاثلإ زكرملإ يفو ،يرودلإ عرد ىلع ةسسفانملإ يف هلامآإ ىلع ظفاحو
.ةيناحسشلإ بعل نايئسضإر نيمإر ينإريإلإو ،ةفإرغلإ بعل ينه نايفسسو ،ةركولإ مجن وطي نب دمحم نايرئإزجلإ مهو

ديلو.ف

ةسصاخ ةرئاط يف هتلئاعو يليÓب لقنل

 لوصحلا راظتنا يف يدوعسلا يلهفا
 ةيرئازجلا تاطلسلا نم نذإلا ىلع

¯ Ω.T¢.Y∏«º
يدان مجن ةمحر نب ديعسس لسصإوي
يف ثدحلإ ةعانسص ،دروفتنيرب
ةيناطيربلإ مÓعإلإ لئاسسو فلتخم
همسسإ ددرت لظ يف كلذو ،اهريغو

ةيدنألإ نم ديدعلإ ىوتسسم ىلع
نم قيرف ةدعل ءإدبإإ دعبو ،ةريبكلإ
ةدافتسسلإ يف اهتبغر ““غيلرميربلإ““

لÓخ يرئإزجلإ يلودلإ تامدخ نم
،ةيلاحلإ ةيفيسصلإ تلاقتنلإ ةلحرم

زديل ،لانسسرأإ ،يسسليسشت رإرغ ىلع
نم يدان محتقإ  ،Óيف نوتسسوأإو

عم دقاعتلإ قابسس ايناطيرب جراخ

يدانب رمألإ قلعتيو ،ةنسس52 بحاسص
نب ةياغلل متهم ودبي يذلإ نÓيم
ةيمÓعإإ ريراقت تفسشكو ،ةمحر
يدانلإ يلوؤوسسم نأإ ةيلاطيإإ
لعفلاب نوسسردي ““يدرابموللإ““
يدانل صضرع ميدقت ةيناكمإإ

مسسح ةلواحم لجأإ نم دروفتنيرب
نأإ ىلإإ راسشي ،““رسضخلإ““ بعل ةقفسص
عئإر مسسوم مدق دق ناك ةمحر نب
نم مغرلاب دروفتنيرب هقيرف عم
ةسصرف نم رثكأل ريخألإ إذه عييسضت
،ءإوسضألإ يرود ىلإإ دوعسصلإ لجأإ نم

مدقو افده71 ةمحر نب لجسسو
لÓخ ةمسساح تإريرمت عسست

يف ةإرابم64 يف هتكراسشم
.““بيسشنويبموسشلإ““

لئابقلإ ةبيبسش

 يفيصصلا وتاكريملا تاقفصص ثلاث دقعيو قيرفلا ةرادإا معدي لÓم
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘˘ف ةرإدإإ صسل˘˘ج˘˘م ل˘˘سصإو˘˘ي
ف˘ير˘˘سش صسي˘˘ئر˘˘لإ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لإ

بت˘˘ك˘˘م˘˘˘لإ م˘˘˘عد˘˘˘ل ه˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت ،لÓ˘˘˘م
صسفن حنمل ،ةديدج رسصانعب ريسسملإ

،لبقم˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘يد˘ج
ربع نايب يف ،يلئابقلإ يدانلإ نلعأإو
لسصإوتلإ عقوم ىلع ةيمسسرلإ هتحفسص

لوأإ ءا˘˘سسم ““كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلإ
د˘ب˘˘ع لا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت صسمأإ
ي˘ب˘سصن˘م ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م كي˘لا˘مو ،مÓ˘˘سسلإ
،يرإدإلإ ريد˘م˘لإو ،ي˘سضا˘ير˘لإ ر˘يد˘م˘لإ

د˘ب˘ع م˘سض رإر˘ق ءا˘جو ،بي˘تر˘ت˘لإ ىل˘ع
ر˘˘ي˘˘سسم˘˘لإ بت˘˘ك˘˘م˘˘ل˘˘ل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘مو مÓ˘˘˘سسلإ
اهنم يناعت ةوجف دسس فدهب ،ةبيبسشلل
،ةر˘ت˘ف ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ ةرإدإإ

يورك ريبخ تامد˘خ تد˘ق˘ت˘فإ ا˘مد˘ع˘ب
لامك قباسسلإ بعÓلإ ليحر عم ،ريبك
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لإ ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لإ د˘˘˘ع˘˘˘يو ،كإرا˘˘˘˘م
،ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلإ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ
د˘يد˘˘سشلإ م˘˘ه˘˘ئإد˘˘ع˘˘ب إور˘˘ه˘˘ت˘˘سشإ ن˘˘يذ˘˘لإ
صسي˘ئر˘لإ ،ي˘˘سشا˘˘ن˘˘ح ف˘˘ير˘˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘ل
يف داق ثيح ،لئابقلإ ةبيبسشل قباسسلإ

نم ،هب ة˘حا˘طإÓ˘ل ة˘ل˘م˘ح5102 ما˘˘ع
.يرانكلإ ةرإدإإ صسأإر ىلع

ةبيبصشلا تاقفصص ثلاث سشودح سسايلا
 مصساوم ةثÓثل عقويو

ةيبيبسش قيرف نلعأإ ،ىرخأإ ةهج نمو

ع˘م هد˘قا˘ع˘ت ،ا˘سضيإ صسمأإ لوأإ ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ
صسا˘ي˘لإإ ،ءا˘سضي˘ب˘لإ رإد˘لإ با˘ب˘سش ع˘˘فإد˘˘م

يدانلإ تاقفسص ثلاث حبسصيل ،صشودح
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلإ تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلإ ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

هتحفسص ربع ،يدانلإ لاقو ،ةيراجلإ
ر˘˘سسي““ :““كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف““ ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لإ
لوسصو ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي نأإ ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘سش

ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،ثلا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لإ ه˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘عل
بعÓلا˘ب ر˘ملإ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،تÓ˘يو˘ح˘ت˘لإ
با˘ب˘سش ع˘فإد˘م ،صشود˘ح صسا˘ي˘˘لإإ با˘˘سشلإ
كب Ó˘˘ه˘˘˘سسو Ó˘˘˘هأا˘˘˘ف ،ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لإ رإد˘˘˘لإ

22) صشودح عقو ،““صشودح كوربمو
،ةلبقم مسسإوم ةثÓثل دقع ىلع (اماع

ة˘م˘ي˘ق ن˘ع يدا˘ن˘لإ ن˘ل˘ع˘ي م˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف
يجير˘خ ن˘م صشود˘ح د˘ع˘يو ،ة˘ق˘ف˘سصلإ
جردت ثيح ،ةمسصاعلإ داحتإ ةيميداكأإ

نأإ ل˘ب˘ق ،ة˘ير˘م˘ع˘لإ ه˘˘تا˘˘ئ˘˘ف ل˘˘ما˘˘ك ي˘˘ف
بابسش ىلإإ يسضاملإ مسسوملإ يف لقتني
.ءاسضيبلإ رإدلإ

ديلو.ف

ءاقبلا يف هتبغر دكؤي يحلوبم
 قافتقا يدان عم

لماعلإ وهو ،قافتلإ هقيرف هفوفسص يف هحايترإو هتداعسس نع يحلوبم صسيإر باهو برعأإ
نإوج يف هدقع ءاهتنإ ةياغ ىلإإ يرطقلإ يدان عم رإوسشملإ ةلسصإوم يف بغري هلعجي يذلإ
ةداعسسلاب رعسشأإ““ :Óئاق صصوسصخلإ إذهب ينطولإ بختنملإ نيرع صسراح حرسص ثيح،1202
لك““ :لسصإويل ،““ةسسناجتم ةعومجم نوكن نحنو ينمرتحي عيمجلإ ،قافتلإ عم ةحإرلإو

مه˘م ر˘مأإ إذ˘ه د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ،ة˘فا˘سضإلإ م˘يد˘ق˘ت ل˘جأإ ن˘م د˘ه˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لإ ل˘خإد ر˘سصن˘ع
فرط نم ددحملإ دعوملإ يف تإريسضحتلاب قحتلأإ مل““ :ةنسس43 بحاسص فيسضيل ،““ةياغلل
ينتربجأإ ةيلئاع بابسسأل لب قيرفلإ يلوؤوسسم فÓخ ببسسب نكي مل كلذ نكلو ،ةرإدإلإ

ةدعاسسمل يدهج ىرا˘سصق ل˘ط˘ب و˘ه ه˘ي˘ف ر˘ك˘فأإ ا˘م ل˘ك““ :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،““ا˘سسنر˘ف ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لإ ىل˘ع
.““قافتلإ ـب ينطبري يذلإ دقعلإ فيرسشتب حمطأإو ،قيرف

ع.صش.م

 فيطسس قافو

نيبعÓلا تاقحتصسم ةيوصستل فوصصوب ليوحت ةقفصص لاومأا رظتنت ةرادإلا
رايلم31 نم رثكأإ زهانت يتلإو ،ليوحتلإ ةقفسص ءإرو ناك يذلإ ““لابولغ يتيسس““ عمجم فرط نم فوسصوب بعÓلإ ليوحت ةميق ىلع لوسصحلإ قافولإ ةرإدإإ رظتنت
ةقفسص يف اهلÓغتسسإ إذكو ،ةقلاعلإ نيبعÓلإ تاقحتسسمب قلعتي اميف ةسصاخ اهنويد ديدسستو تإرغثلإ دسسل ،قافولإ ةرإدإإ إريثك اهيلع نهإرت يتلإ ةميقلإ يهو ،ميتنسس
قيرطلإ يف ديدجلإ مسسوملإ لÓخ ةيعإر ةكرسش ىلع فيطسس قافو لوسصحب ةقلعتملإ رومألإ ريسست ،ىرخأإ ةهج نم ،يلاحلإ يفيسصلإ وتاكريملإ لÓخ نينثإ وأإ
ليومتل ةينطو ةكرسش صصيسصختو ةلبقملإ ةرتفلإ يف لكسشملإ إذه لحب ،ةينعملإ تاطلسسلإ فرط نم نوريسسملإ اهاقلت يتلإ تانامسضلإ لظ يف إذهو حيحسصلإ
ةيلاحلإ ةيعسضولإ نع ةقيقد ليسصافت نمسضت يذلإ ريرقتلإ وهو ،ةيسضاملإ مايألإ لÓخ ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزول لماسش ريرقت ميدقتب ةرإدإلإ تماق امك ،قيرفلإ
.قافولل ةيسضايرلإ ةكرسشلل

 بيجن.ج
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تيب نم ةبرقم رداسصم تراسشأا
ط˘سسو˘ت˘م نأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تإا
،ةفيلخ نب م˘ير˘ك ر˘ها˘ط ناد˘ي˘م˘لا

فوفسص نمسض ءاقبلا ىلع رسصم
ةرتف ةيا˘ه˘ن ن˘م م˘غر˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا
،وداراب كيتيلتأا هيدان نم هتراعإا

سضورعلا نم ديدعلا سضفر ثيح
ةيدولوم يسضرع اهمدقتي يتلا
يفو  ،دادزولب بابسشو رئازجلا
داحتلا ةرادإا نٕاف ،قايسسلا سسفن

با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم اه˘تر˘ي˘ظ˘ن ع˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ءارسش لجا نم كلذو ،وداراب يدان

نأا ر˘ي˘غ ،ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع
لظ يف ةلهسس نوكت نل رومألا

نا˘˘˘سسح سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ةرادإا ة˘˘˘ب˘˘˘˘غر

رد˘ق˘لا˘ب ةدا˘ف˘ت˘سسلا ي˘ف ي˘سشطز

،بعÓ˘لا ل˘يو˘ح˘ت ن˘م ن˘كم˘˘م˘˘لا

رارقب انوهرم هريسصم ىقبي يذلا

يتلا ةمدقملا سضورعلاو ةرادإلا

ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘لا ن˘م ا˘ه˘ب˘سسا˘˘ن˘˘ت

تاذ نأا لإا ،ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ ةرو˘˘˘˘˘سصب

ن˘˘ب نأا ى˘˘لإا ترا˘˘سشأا ردا˘˘سصم˘˘˘لا

داحتإÓل اب˘عل نو˘كي د˘ق ة˘ف˘ي˘ل˘خ

سسيئر دكأا نأا دعب ةيئاهن ةفسصب

ة˘ب˘غر د˘سض ف˘ق˘ي ن˘ل ه˘نأا ودارا˘ب

ةقفر ةلسصاوملا دارأا ام اذإا هبعل

ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘ط˘ير˘سش »ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس»

ىلع ةقفاوملاو ةيلام˘لا ه˘ب˘لا˘ط˘م

بعÓلا فارتحا لاح يف هطورسش

 .رئازجلا جراخ

روسشاع حتاف ديري ىيحي رتنع

 يوادغب ةقفسص ضضيوعتو

يتلا تامادق˘ت˘سسلا قا˘ي˘سس ي˘فو

رتنع ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ع˘سسي

امدعب اهمسسحو اهديسسجتل ىيحي

نطولا سضرأا ىلإا همودق لجسس

تدكأا ،مر˘سصن˘م˘لا د˘حألا ة˘ي˘سشع

ق˘˘ب˘˘سسألا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا نأا ا˘˘نردا˘˘سصم

نم برتقي ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

نميألا ريه˘ظ˘لا تا˘مد˘خ نا˘م˘سض

،روسشا˘ع ح˘تا˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تل

ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ

يدانلا ةرادإا تناكو اذه  ،ةيلاحلا

بعÓلا تع˘سضو د˘ق ي˘م˘سصا˘ع˘لا

ثيح ،ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘فاد˘هأا ن˘م˘سض

قوسس حاتتفا ةياغ ىلإا ترظتنا

ةيلاح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
نأا رظتنملا نمو ،ةقفسصلا مامتإل
داحتلا يلوؤوسسمب بعÓلا يقتلي
،رو˘مألا م˘ي˘سسر˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ب˘ير˘ق
كلذو ،د˘ق˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضمإلاو
يذلل هباسشم ويرانيسس يأل ايدافت

دمحم »ةركملا» عفادم عم ناك
رتنع غوار يذلا يوادغب نيمألا
با˘˘ب˘˘سش ي˘˘ف ى˘˘سضمأاو ى˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي
د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ناك يذلا وهو تاونسس ثÓثل
لمح يف هتبغر اقبسسم ىدبأا دق
،دو˘˘سسألاو ر˘˘م˘˘حألا سصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا

ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ى˘˘ط˘˘عأاو
نأا لبق ،نييمسصاعلا نيريسسملل
ة˘ظ˘ح˘ل ر˘خآا ي˘ف ة˘ه˘جو˘لا ر˘ي˘˘غ˘˘ي
 .»يسسايسسلا» ـل ايمسسر مسضنيو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14G’CQH©ÉA 21GChä 0202Gd©óO0606ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

ةمشصاعلا داحتا

جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأا را˘˘˘˘سصنأا بر˘˘˘˘عأا
م˘هءا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
دعب ،يدامح نب سسينأا سسيئرلا
رفظلا يف ةعاسسلا دحل اهلسشف
م˘ي˘عد˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصب
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت فو˘˘ف˘˘سصلا
ديدعلا تعيسض ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

تنا˘ك ي˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘م
ىلع ةفئاسصلا هذه اهيلع لوعت

يذلا ،دادح ذاعم عفادملا رارغ
ة˘يدو˘لو˘˘م فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف ع˘˘قو
ى˘ل˘ع رود˘لا ي˘تأا˘ي˘ل ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،يرمعم كيرافوب دادو بعل
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ل˘˘ح˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
ي˘ف ع˘قو˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،»ا˘˘با˘˘كلا»

وهو ،ةنيطنسسق بابسش فوفسص
يلهألا ةرادإا لعجي يذلا رمألا

نم اعيرسس كر˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
نم ديزملا عايسض يدافت لجأا
قوسس يف ةفدهتسسملا ءامسسألا
ةسصاخ ،ةيفيسصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
يتلاو ،ةيدنأا ةدع نم ةدوجوملا

و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها تلو˘˘˘ح
ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع نا˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
دكأا ،رخأا بناج نمو  ،ةداعلا

مه˘نأا ي˘ل˘هألا ي˘ب˘عل ن˘م دد˘ع
فر˘ط ن˘م لا˘سصتا نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي
ةيعمجلا دقع دعب قيرفلا ةرادإا
اذهو ،ةيراجتلا ةكرسشلل ةماعلا
ةيسضقب قلعتي اميف سضوافتلل
يف ةيرهسشلا روجألا سضيفخت
مغرو ،ةسسفان˘م˘لا ف˘قو˘ت ةر˘ت˘ف
ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘م˘˘سضلا
يلوؤوسسمل ةيلحملا تاطلسسلا
ل˘˘ك ة˘˘لازإا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ل˘˘˘هألا
عورسشم هجاوت يتلا تابقعلا

نأا لإا ،ق˘ير˘ف˘لا ن˘يو˘كت ز˘كر˘˘م
،اهناكم حوارت تلازام رومألا

نآلا دحل عورسشلا متي مل ثيح
با˘ب˘سسأل عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
 .ةلوهجم
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  جيريرعوب جرب يلهأا

 ةيدولوملاو دادزولب ضضرع ضضفري ةفيلخ نب  «اباكلا» ةرادإا نم نوؤواتسسم راسصنألا
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د˘عا˘سصلا ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش  ق˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي
لوألا ي˘ن˘طو˘لا م˘سسق˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
هيبعÓل يعامجلا ليحر˘لا ر˘ط˘خ ،فر˘ت˘ح˘م˘لا

ةيلاح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
،يدان˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘م سسمأا د˘ي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘سسح
دفن ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نإا˘ف ،رد˘سصم˘لا سسف˘ن بسسحو
ددهم تابو ةبعسصلا فورظلا نم مهربسص
ةرداغمو ةيلاحلا ةفئاسصلا لÓخ داح فيزنب
هسشيعي ام ببسسب ،نييسساسسألا هيبعل بلغأا
ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت د˘˘ق ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
أاو˘سسأا ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘˘لا سسا˘˘م˘˘سسي˘˘ج˘˘لا
يتلا تانيمطتلا نم مغرلا ىلعو ،تلاحلا

لكاسشملا ةجلاع˘م سصو˘سصخ˘ب ا˘ق˘با˘سس تنا˘ك
ةردقم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘جأا د˘يد˘سستو ة˘ي˘لا˘م˘لا
لك تلعج انوروك ةمزأا نأا لإا ،رهسشأا ةينامثب
عاطقلا ةيحان ةبوسصم تاطلسسلا تامامتها
ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،تا˘قور˘ح˘م˘لا ة˘يلو˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا
مهرو˘ع˘سش د˘ع˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ي˘ح ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يف اوعرسشو ،عيم˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م سشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب
مهتمدقم يفو ةيدنأا ةدع عم مهتلاسصتا طبر
قحتلأا يذلا داد˘ح دا˘ع˘م يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا

بانخ ىلإا ةفاسضإا ،ةمسصاعلا ةيدولومب ايمسسر
نوليسسي اوحبسصأا نيذلا يوارحبو نونغزو
.ةيدنأا ةدع باعل

مهتاقحتسسم ةيوسستل ةرادإÓل ةلهم نوحنمي نوبعÓلا

ىلإا ةريسصق ةلهم حنم نوبعÓلا ررقو اذه
،م˘ه˘ل˘كا˘سشم ة˘يو˘سست ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
لإاو ،سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا

نا˘كو ،م˘ه˘ح˘ير˘سست ق˘ئا˘ثو ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
بلا˘ط د˘ق ،نا˘سسي˘ت˘فإا سسنو˘ي ق˘ير˘ف˘لا برد˘˘م
ثيح ،هدقع ديدجتل يسساسسأا طرسشك كلذب
عسضو يف اهسسفن يراطيق لامج ةرادإا تدجو
.ةيلاملا تادعاسسملا مادعنا دعب اميسس ،جرح

لولحلا كلمت ل ةيلاحلا ةرادإلا

ق˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا تن˘ل˘عأا نأا در˘ج˘م˘بو

41 خيراتب ةي˘سضا˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا تما˘˘˘ق ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
مهنم تبلطو نيبعÓلا لكب اهتقو لاسصتلاب
تارار˘ق رود˘سص ة˘يا˘غ˘ل لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

نيرمألا نوناعي نيبعÓلاو اهتقو نمو ةديدج
ةقلاعلا ةيرهسشلا مهروجأا مهيقلت مدع ببسسب

تاباجإا يقلت نود رهسشأا ةتسس نم رثكأا ذنم
د˘كأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإلا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ير˘˘سص
حابسصملا نوكلمي ل مهنأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
يتلا فورظلا هذه لظ يف ايلاح يرحسسلا
ةلاحك ةدكيكسسو ةماع ةفسصب دÓبلا اهسشيعت

.ةسصاخ

قلقم عسضولا نأا اوحرسصو نوفوختم نوبعÓلا

ملو قلقم عسضولا نأا نوبعÓلا حرسصو اذه
لبق نم مهتلكسشمل ةيفاو تاباجإا يأا اودجي
فوخ ةلاح يف مهلعج امم ةيلاحلا ةرادإلا

ةرداغملا قيرفلا رداوك بلغأا ررقيل ،بقرتو
مسسومل ر˘ب˘سصلاو ر˘ث˘كأا ءا˘ق˘ب˘لا م˘ه˘ن˘كم˘ي لو
.لكاسشملاو فورظلا سسفن يف سشيعلاو ديدج

ةدكيكشس ةبيبشش

نيبعÓل ةيعامج ةرجهب ددهم قيرفلا

 نارهو ةيدولوم

يدانلل اديدج اسسيئر يوايحم بيطلا باختنا

ةيدولوم يدانل اديدج اسسيئر سسمأا لوأا ،يوايحم بيطلا بختنا
دحأاب تدقعنا يتلا نيمهاسسملل ةماعلا ةيعمجلا لÓخ نارهو
ةسسائر ىلإا يوايحم داعو ،يرئازجلا برغلا ةمسصاع قدانف
فرسشأا امدعب ،ينارهولا يدانلل مهسسألا تاذ ةيسضايرلا ةكرسشلا

دمحأا يوايحم فلخيو،0102-1102 مسسوم يف اهترادإا ىلع
،ريخألا ةلاقتسسا ىلع ةنسس نم رثكأا دعب ‘‘اباب‘‘ـب بقلملا ،جاحلب

،مرسصنملا يوركلا مسسوملا لاوط ارغاسش بسصنملا يقب ثيح
ةماعلا ةيعمجلا لÓخ مت ،ديدج سسيئر باختنا نع Óسضفو
ىحسضأا يذلا ةرادإلا سسلجمل ددج ءاسضعأا نييعت نيمهاسسملل
فسسويو جاحلب دمحأا ،يدانلل نيقباسسلا نيسسيئرلا نم نوكتي

نب نيدلا سسمسشو يرارجسسب نيدلا رسصن ىلإا ةفاسضإا ،يرابج
نيدلا ريخو رامع نب نايفسسو يواهلا يدانلا لثمم يسسونسس
،ريخألا مسسوملا لÓخ سسيئرلا بسصنم روغسش لظ يفو ،يفرسش
،قباسسلا يلودلا طسسوتملا ،ةوارمحلا نوؤوسش ةرادإا ىلع فرسشأا
،ةكرسشلل اما˘ع ار˘يد˘م ه˘ت˘ف˘سصب ي˘نازو˘لا ف˘ير˘سش ر˘ها˘ط˘لا ي˘سس
اميف ،نماثلا فسصلا يف ةلوطبلا ةينارهولا ةيدولوملا تهنأاو
.يئاهنلا نمث رودلا يف رئازجلا سسأاك ةسسفانم نم تيسصقأا

±.hd«ó
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يداونلا قر˘عأا ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف د˘ع˘ي
ىلع نييديلقتلا نينهارتملا زربأا دحأاو ةيرئازجلا
،فيطسس قافو هيسسفانم بناج ىلإا ةلوطبلا بقل
ربكأا قيرفلا كلميو ،رئازجلا داحتاو لئابقلا ةبيبسشو
،فيطسس قافو ةقفر ةعوفرملا سسوؤوكلا نم ددع
نم ددع ربكأا عبارو ،دادزولب بابسشو رئازجلا داحتا
فيطسس قافو ،لئابقلا ةبيبسش دعب ت’وطبلا

ةدع مسضيو ،كلذك ،رئازجلا داحتاو
ىر˘˘خأا تا˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا

ةر˘˘˘ك ةر˘˘˘ي˘˘˘غ

مدقلا
:اهمهأا

،ديلا ةر˘ك
،ةلسسلا ةرك
ةركلا
لكك ،ةرئاط˘لا

نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش ما˘˘˘يأا
(ايلاح ءادهسشلا ةحاسس) ناسصحلا ناديم يف ،مظعملا
ةريفغ عومجلا تناك ،ةيرئازجلا ةمسصاعلا بلق يف
ت’و˘˘كأا˘˘˘م˘˘˘لا عاو˘˘˘نأا ل˘˘˘ك سضر˘˘˘ع˘˘˘ت كا˘˘˘سشكأ’او
اسسلاج فوع نمحرلا دبع باسشلا ناكو تايولحلاو
ىلعو ،رحبلا لامج يف لمأاتي ةحاسسلاب
سضعب كانه ناك هنم راتمأا دعب
نو˘ب˘ع˘˘ل˘˘ي لا˘˘ف˘˘طأ’ا
ةركب

ةعونسصم
قرو˘لا ن˘˘م
نوسسفانتيو

اهيلع
رور˘˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عو

دهسشملا اذه تفلف ،مههوجو ىلع ةيداب ةءاربلاو
مه امنيبو مامتهاب مهعباتي ذخأاو نمحرلا دبع هابتنا
ركاسسعلا نم ةعو˘م˘ج˘م م˘ه˘ب˘نا˘ج˘ب تر˘م نو˘ب˘ع˘ل˘ي
لافطأÓل بيقرلا رظن˘ف ،ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا
يه هذه :راقتحاب مهل لاقو ءÓعتسساب

ةبسسن˘بر˘ع˘لا ءار˘مأا ة˘ق˘يد˘ح
ةقيد˘ح بع˘ل˘م˘ل

ءارمأ’ا
،سسيرابب
دبع يق˘ب˘ف
نمحرلا

ن˘˘م ’و˘˘هذ˘˘م
ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘م˘ج˘لا هذ˘ه

ه˘تر˘ع˘سشأاو ار˘ي˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘ثأا
ةظحللا هذه ذنمو ليللا ماني ’ هتلعجو ةناهإ’اب
يأا نم رثكأا هدوارت مدقلا ةركل دان سسيسسأات ةركفو
،هل ةبسسنلاب أادبم ةيسضق تحبسصأا ثيح ىسضم تقو
حرط هئاقدسصأاب هئاقل دنعو يلاوملا مويلا يفو
يرئازج دان لوأا سسيسسأات يف ةلثمتملا هتركف مهيلع
هحرتقم يق˘ل˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘يد˘نأ’ا سسفا˘ن˘ي م˘ل˘سسم
 .مهفرط نم اعسساو اباحرت

 فيرششلا يوبنلا دلوملاو ةيدولوملا

فوع نمحرلا دبع عمتجا،1291 توأا7 موي يف
باب و قيتعلا ةبسصقلا يح نم هئاقدسصأا ةقفر
لجأا نم  (رئازجلا ةمسصاعلاب يبعسش يح) يداولا
ديدعلا حارتقاب اوماقو ، يرئازج دان لّوأا سسيسسأات
،يرئازجلا يسضايرلا قربلا رارغ ىلع ءامسس’ا نم
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ،ي˘سضا˘ير˘لا م˘ج˘ن˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا لÓ˘ه˘˘لا
مسس’ا رايتخا يف ةبوعسص اودجو دقو ،ةيسضايرلا
دعسص دحأا ا˘ه˘ع˘قو˘ت˘ي م˘ل ة˘ظ˘ح˘ل ي˘ف و بسسا˘ن˘م˘لا

لوهجم سصخسش نم ىهقملا لخاد نم توسص

فيرسشلا يوبنلا دلوملل ةبسسن »ةيدولوم» :ايدانم
تق’ يتلا ةيمسستلا يهو ،مويلا كلذل قفاوملا
ةيمسست ىلع قافت’ا متيل نابسشلا ء’ؤوه بواجت
رايتخا و ،»ةيرئازجلا ةيبعسشلا ةيدولوملا» قيرفلا
يه و قيرفلل ةيمسسر ناولأاك ينطولا ملعلا ناولأا
نوللا هنوكل ةفاسضإا ،لمأÓل زمري يذلا و رسضخأ’ا

نوللا ا˘مأا ،مÓ˘سسإÓ˘ل يز˘مر˘لا
بح ل˘ث˘˘م˘˘ي و˘˘ه˘˘ف ر˘˘م˘˘حأ’ا

 .ةيحسضتلاو نطولا

فوع نمحرلا دبع
سسيشسأأت يف حجني

مغر ةيدولوملا
 رأمعتشس’ا فنأا

د˘˘˘ب˘˘˘ع ى˘˘˘سضق
نمحرلا

ةليللا فوع
عمجل

قئاثولا
سسي˘˘سسأا˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

ةيعمجلا سسيسسأات :ايمسسر يدانلا
ةمزÓلا تاي˘نا˘كمإ’ا ر˘ي˘سضح˘ت ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

هرقمو قيرفلل بعلم راي˘ت˘خا ،(ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘م˘لا)
نم عيجسشتلاو ةدناسسملا لك يقل دقو ،سصاخلا

ةي’ولا رقمل لقتناف ،هملح قيقحتل هئاقدسصأا فرط
ةيمسسرلا ةقفاوملا ىلع لوسصحلاو فلملا عفدل
،Óيسصفتو ةلمج هبلط سضفر متف ،يدانلا سسيسسأاتل

’ هنأا ةرادإ’ا ةجح تناك دقو
هنأ’ ةيعمج سسيسسأات هنكمي

دعب دسشارلا نسس غلبي مل
رمعلا نم غلبي ناك هنوك

اذ˘ه م˘غرو ،ة˘ن˘سس91
م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا ’إا سضفر˘˘˘لا

˘ما˘ق˘ف ل˘مأ’ا د˘ق˘ف˘˘ي
ق˘ئا˘ثو˘لا ر˘يوز˘ت˘˘ب

ة˘يو˘ه ل˘ح˘ت˘˘ناو
ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ع جوز

دبع»
،كلاملا

م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
نيترم هؤواعدتسسا

فد˘ه˘ب ،ة˘ي’و˘لا فر˘ط ن˘م
دان سسيسسأات يف لثمتملا هفلم ءاغلا

لك زواجت نم نكمت هنأا ’إا ملسسم يسضاير
اوماق لوأ’ا ءاعدتسس’ا يفف ،ةعداخملا مهتلئسسأا
هنأا باجأاف ؟ قيرفلا اذه ءاسشنإا فده نع هلاؤوسسب
ة˘مد˘خ˘ل˘ل نا˘ب˘سشلا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘تو بيرد˘˘ت˘˘ل فد˘˘ه˘˘ي
نع هولأاسس ي˘نا˘ث˘لا ءا˘عد˘ت˘سس’ا ي˘فو ،ة˘ير˘كسسع˘لا

رسضخأ’ا نينوللا هرايتخا ببسس
؟ز˘˘مر˘˘ت ا˘˘م ى˘˘لإاو ر˘˘م˘˘˘حأ’او

رسضخأ’ا :ةر˘سشا˘ب˘م با˘جأا˘ف
ر˘م˘حأ’او ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل ز˘˘مر˘˘ي

ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأ’ا ا˘˘مأا ،را˘˘ن˘˘ل˘˘ل
تنا˘˘˘˘˘˘˘كف ىر˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا

نم نكمتو ةيلكسش
متتل ةيلك اهزواجت

ةقداسصملا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘م˘˘سسر

قيرف سسيسسأات
ةيدولوم

رئازجلا
ذخ˘تا يذ˘لا

ة˘م˘ج˘ن˘لا ه˘ل را˘ع˘˘سشك
 .لÓهلاو

 ةيوركلا ةيادبلا

2291/1291 مسسوم ةسسفانملا ةيدولوملا تلخد

ةرك بعل اهل قبسسي مل نابسش نم ةنوكم ةليكسشتب
ىرخأا قرفب ةنراقم ةربخ يأا كلتمت ’و مدقلا
ديمعلا نأا ’إا اذه مغرو نينسسب اهلبق تسسسسأات
يف مسسوملا ةياهن ةفرسشم ةبترم لÓتحا نم نكمت
يدانلا م˘سضنا ي˘لاو˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘فو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

تحت تناك رئازجلا) ةيسسنر˘ف˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ا˘ي˘م˘سسر
سصقنلا مغرو ،ةسسماخلا اهتجرد يف (رامعتسس’ا
سسبÓملا رفوي ناك قيرفلاف تايناكمإÓل حدافلا
مسسوم ةياهن يفو هنأا ’إا ةغلاب ةبوعسصب هيبعÓل

3291/2291
قيقحت ن˘م ن˘كم˘ت
هجئات˘نو ه˘ئادأا م˘غرو ،ة˘ع˘بار˘لا ة˘جرد˘ل˘ل دو˘ع˘سصلا
نأا ’إا اهمدقي ناك يتلا ةليمجلا ةركلاو ةعئارلا
لبق نم ريبك يمÓعإا ميتعت نم يناعي ناك ديمعلا
ىتح ركذت نكت مل اهنأا ةجردل ةيسسنرفلا ةفاحسصلا
تناك يتلا يدانلا ةيبعسش ومن ةيسشخ اذهو ! هجئاتن
رمعتسسملا ة˘يدا˘ح˘تا جر˘خ˘ت˘ل ،بي˘هر د˘عا˘سصت ي˘ف

ة˘يد˘نأ’ا ى˘ل˘ع مز˘ل˘˘ي يذ˘˘لاEDROB نو˘نا˘ق˘ب

يف ني˘ي˘بروأا2 نيب˘ع’ كار˘سشإا ى˘ل˘ع ة˘م˘ل˘سسم˘لا
نم سصاقنإ’ا فده˘ب اذ˘هو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
 .ةيسسنرفلا تاطلسسلا قلقت تحبسصأا يتلا مهتيبعسش

 ةريبك تأحومطب ةدوعلاو ةشسفأنملا قيلعت

جئاتن يدانلا ققح عبارلا مسسقلا ىلإا دوعسصلا دعب
ةنسس لو˘خد ع˘مو ،ن˘ي˘م˘سسو˘م لوأا ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م

ةوعد ديمع˘لا ي˘ب˘ع’ ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت5291
قيرفلا دجيل ،»ايرابجإا» ةيركسسعلا ةمدخلا ءاسضقل
عفد ام وهو هيبع’ لسضفأا نم اسصوقنم هسسفن
،نيمسسوم ةدمل ةسسفانملا قيلعت رارقل نيريسسملا

8291/7291 مسسوم ةسسفانم˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا دو˘ع˘ي˘ل

فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف جو˘ت˘يو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘حو˘م˘ط˘ب
ةرادجب دوعسصلا ققحيو ،ع˘بار˘لا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ب
ثÓث ىسضق نيأا ةثلاثلا ةجردلا مسسقل قاقحتسساو

قاسش مسسوم دعبو1391 ةنسس ةياغ ىلإا مسساوم
بعليل ىلوأ’ا ةبترملا لÓتحا نم ديمعلا نكمت
دسض اذهو دعاسصلا قيرفلا ديدحتل ةلسصاف ةارابم
هذه اديدج ادوعسص ققحيل ،هيلع زافو ةدلارز يدان
 .يناثلا مسسقلل ةرملا

 لوأ’ا مشسقلا يف بعلي ملشسم قيرف لوأا ةيدولوملا

1391 ةنسس يناثلا مسسقلل دوعسصلا قيقحت دعب

دوعسصلا ديمعلا عيسض ةيلاتتم تاونسس5 ةدملو
حسشرملا ناك مسساوملا سضعب يف هنأا مغر ،ليلقب
م˘سسو˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا اذ˘هو ،بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل لوأ’ا

نم قيرفلا نكمت ةغلاب ةبوعسصبو6391/5391
ىلإا لهأاتيل مسسوملا ةياهن لوأ’ا زكرملا قيقحت
يبعسش يح) سشارحلاب ترج يتلا ةلسصافلا ةارابملا
كيبملوأا يوقلا قيرفلا دسض (ةمسصاعلا رئازجلاب

وهو1-1 لداعتلا ةجيتنب ءاقللا ىهتناو ،وغنيرام
بعلملا سسفن يف ءاقللا ةداعإا ىلإا داحت’اب عفد ام

داعيو،1-1 ةجيتنلا سسفنب اددجم ءاقللا يهتنيل
نورفعلا بعلمب ةرملا هذه نكلو ةثلاثلا ةرملل
مامأاو (رئازجلا برغ ةديلبلا ةي’و يف عقت ةنيدم)

زايحن’ا مغرو ،نوحسشم وجو ادج ريفغ روهمج
نأا ’إا ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ق˘ير˘ف ة˘ه˘ج˘ل م˘كح˘ل˘ل حدا˘ف˘˘لا

نم2-1 ةجيتنب هيلع زوفلا نم تنكمت ةيدولوملا
ايخيرات ادوعسص ققحت˘ل ،د˘با˘عو ي˘با˘ب˘ل˘سش ع˘ي˘قو˘ت
مسسقلا يف بعلي ملسسم قيرف لوأاك ةبخنلا مسسقل
رمعتسسملا را˘سصنأا ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي م˘ل زو˘ف˘لا اذ˘ه ،لوأ’ا

ناديملا ةيسضرأا اوحاتجا نيذلاو تاطلسسلا ىتحو
 .قيرفلا يريسسمو يبع’ ىلع ءادتع’اب اوماقو

ةيرأمعتشس’ا ةرتفلا يف ديمعلل ءأقل رخآا
6591 سسرأم11 موي

نيب˘عÓ˘لا˘ب تع˘فد5491 و˘˘يا˘˘م8 رزاجم
ةيسسنرفلا ةيدنأÓل نوبعلي اوناك نيذلا نييرئازجلا
لقتنا دقف ه˘ن˘مو ،ة˘م˘ل˘سسم˘لا قر˘ف˘ل˘ل ما˘م˘سضنÓ˘ل
،ناجوأا تناسس ةيعمجل ناقباسسلا نابعÓلا ديمعلل
قرفلا تقفتا مث ،سشوعمو ريربإا ـب رمأ’ا قلعتي

يرابجإ’ا دجاو˘ت˘لا نو˘نا˘ق ءا˘غ˘لإ’ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف
مل مهنأ’ ةملسسملا ةيدنأ’ا يف نييبروأا نيبعÓل
اوناك لب ءي˘سش ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا نود˘ي˘ف˘ي او˘نو˘كي
نييسضاير˘لاو ن˘ير˘ي˘سسم˘لا تا˘كر˘ح˘ت نو˘ب˘قار˘ب
ةهب˘ج ي˘ف ءا˘سضعأا او˘نا˘ك م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأاو ة˘سصا˘خ

اوريسسم نكم˘ت د˘يد˘سش حا˘ف˘ك د˘ع˘بو ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
دعبو ،مهاغتب˘م˘ل لو˘سصو˘لا
قرفلا عيمج تحبسصأا اذه
ن˘م ة˘ل˘كسشم ة˘م˘ل˘سسم˘لا

ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’

11 مو˘ي ي˘˘ف ،ط˘˘ق˘˘ف

6591 سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه تنا˘˘˘˘˘ك
ة˘م˘ه˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
ي˘ف د˘ي˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
بعلم
تناسس
ناجوأا
(ايلاح ني˘غو˘لو˘ب)

ةيعمج مير˘غ˘لا را˘ج˘لا د˘سض
د˘قو ،(ي˘سسنر˘ف ق˘ير˘ف) نا˘جوأا تنا˘˘سس
تارسشؤوملا لكو هرخآا نع اظتكم بعلملا ناك
ةهج نمف ريخ ىلع ءاقللا رورم مدعب يحوت تناك
ىرخأ’ا ةهجلا نمو اريفغ ةيدولوملا روهمج ناك

دقوSRCـلا تاوق ةقفر مسصخلا قيرفلا ريهامج
،ة˘غ˘لا˘ب تا˘بو˘ع˘سص نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا را˘˘سصنأ’ا د˘˘جو
،نيهمو مراسص سشيتفت تاناهإا
ىندأ’ ةطرسشلا نم تاءادتعا
م˘˘ل اذ˘˘ه نأا ’إا ،با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
ء’ؤو˘ه ةدارإا ن˘م سصق˘˘ن˘˘ي
او˘نا˘ك م˘˘ه˘˘نأ’ نا˘˘ب˘˘سشلا

ناولأ’ا عفرل نيزفحم
 .ايلاع ةينطولا

رأمعتشس’ا
يشسنرفلا
نم مقتني
رأشصتنا

ةيدولوملا
بعششلا ةحرفو

 يرئازجلا

قيرفلا نكمتو ةنوحسشم ءاوجأا يف ءاقللا قلطنا

باب حات˘ت˘فا ن˘مenèguE tS SA فيسضملا
يف ليدعتلا نم ديمعلا نكمتي نأا لبق ليجسستلا
دنع ة˘حر˘ف˘لا ر˘ج˘ف ا˘م و˘هو ءا˘ق˘ل˘لا تا˘ظ˘ح˘ل ر˘خآا
مل ام وهو ةيدولوملا راسصنأا
اودبف نويسسنرف˘لا ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي
ن˘م ل˘ك ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘ت˘˘ع˘˘ي
طلتخيل مه˘ما˘مأا هود˘جو
بسشنتو لبانلاب لباحلا

ريهامجلا نيب ةكرعم
ة˘˘ي˘˘سضرأ’ لو˘˘˘خدو
ل˘خد˘˘ت ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
داز ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا
اد˘ي˘ق˘ع˘ت ر˘˘مأ’ا

نأاو ة˘˘سصا˘˘˘خ
بنذلا
ديحولا
نييرئازجلل
فد˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘حر˘˘ف و˘˘ه
جراخ ىلإا ةكرعملا متسستل لداعتلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ي˘ج˘˘سست م˘˘ت ثي˘˘ح بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

ءاقلإا متو ،ةرايسس02 نم رثكأا ميطحتو تاباسصإ’ا
جزلاو ةيدولوملا راسصنأا نم ريثكلا ىلع سضبقلا
هفتح مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ق˘ل ن˘يأا ن˘ج˘سسلا ي˘ف م˘ه˘ب
يأا نيمويب ثادحأ’ا هذه دعب  ،بيذعتلا ببسسب

ةيدولوملا وريسسم ررق6591 سسرام31 يف
تاءاد˘˘ن˘˘لا م˘˘غر ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘سسن’ا
’ رارقلا نأا ’إا عرسستلا مدعو لقعتلل ةلسصاوتملا

ةملسسملا ةيدنأ’ا يقاب لعج ام وهو ،هنع ةعجر
داحتا يدان مهتمدقم يفو ديمعلا عم فطاعتت
ناك) ةرسشابم ةسسفانملا نم بحسسنا يذلا ةديلبلا
قحتلا مث ،(لوأ’ا مسسقلا يف ديمعلا عم طسشني

داحتا :رارغ ى˘ل˘ع ة˘م˘ل˘سسم˘لا قر˘ف˘لا ي˘قا˘ب ا˘م˘ه˘ب
دا˘ح˘تا ،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
 .روكلب دادو ،ناجوأا تناسس كيبملوأا ،سشارحلا

  يريشسمو نيبع’ نيب اديهشش87 مدق ديمعلا

تلسصحت ،برحلا نم تاونسس7 نم رثكأا دعب
نم سسماخلا تاذ يف اهلÓقتسسا ىلع رئازجلا

نيبعÓلا نم ديدعلا ديمعلا دقف،2691 ةيليوج
رارغ ىلع ةروثلا ءانثأا ريرحتلا ناديم يف

نأا ذإا ،ةطسساب ،يناحرف ،ةيركوب

87 مد˘ق د˘ي˘م˘ع˘˘لا

اديهسش

نيب

نيبع’

 .يريسسمو

ةيدولوملا
دعب قلأأتلا تاونشسو

 رئازجلا لÓقتشسا

ة˘لو˘ط˘ب لوأا ءا˘سشنا ع˘م ق˘ير˘ف˘لا طا˘سشن ف˘نأا˘ت˘˘سسا
مل ،ةلقتسسملا رئازجلا لظ يف مدقلا ةركل ةينطو

امئاد تناك اهنأا مغر بقل يأاب زوفلا عطتسست
ةكرات لئاوأ’ا نيحسشرملا نيب نم

قافو نم لكل ةردابملا
فيطسس

بابسشو
دادزولب
نم اهر˘ي˘غو

ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا
ى˘˘ل˘˘˘ع تر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس
،ةلوطب˘لاو سسأا˘كلا ي˘ت˘سسفا˘ن˘م

فرعتل5791 ةنسس ىتح ةيدولوملا ترظتناو
اعم سسأاكلاو بقللا ،ج˘يو˘ت˘ت يأاو ج˘يو˘ت˘ت˘لا م˘ع˘ط

اذه قيقحت نم تنكمت يتلا قرفلا يه ةليلقو
لاجملا ح˘سسف يذ˘لا ع˘ئار˘لا زا˘ج˘نإ’ا

يف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل
ا˘ي˘ق˘ير˘˘فا سسأا˘˘ك

ةيدنأÓل
.ةلطبلا
ناكو

ءÓمزل
ذإا ودارأا ام ينورتب
يدان» نم لكل مهئاسصقا دعب
(ايبيل) »يزاغنبلا يلهأ’ا يدان»و (رسصم) يلهأ’ا

(اينيك) »نويفيا نويل» و (ايريجين) »سسررجنار»و
يف ةيقيرف’ا ةيدنأ’ا ىوقأا عم ةيدولوملا تلباقت
تهتناو ،»يركانوك ايفاح» نمزلا نم ةبقحلا كلت
ةليقث ةجيتنب ةيدولوملا ةميزهب باهذلا ةارابم

ربمسسيد81 موي بايإ’ا ةلباقم تءاجو (3\0)

ويلوي5 بعلم يف ةمسصاعلا رئازجلاب6791
ردق ريفغ روهمج ةلباقملا رسضح ثيح طبسضلا

رسصانع اهيف رهظتل ،جرفتم فلأا08 نم رثكأاب
يف نيتريبكلا ا˘ه˘ت˘تا˘م˘ت˘سساو ا˘ه˘تو˘ق ة˘يدو˘لو˘م˘لا
نب ،يسشاب لسضفب ،ةينطولا ناولأ’ا نع عافدلا
اولثم نيذ˘لاو ،ي˘نور˘ت˘ب ،ير˘سسو˘ب ،يوارد ،خ˘ي˘سش
هذه لسضفبو ،ةيدولوم˘ل˘ل ي˘ب˘هذ˘لا ل˘ي˘ج˘لا كاذ˘نأا
ةلماك فادهأا ةثÓث ليجسست مت ةعئارلا تايدرفلا
تابرسضلا كلذ دعب تيرجأاو مسصخلا ىمرم يف
ح˘لا˘سصل ف˘قو˘م˘لا تم˘سسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
يف ةيراق سسأاك لوأاب جيوتتلا يلاتلابو ةيدولوملا
 .ةيرئازجلا ةركلا خيرات

 رئازجلا ةيدولوم نع تايئاصحإو ماقرأ
 .ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا سسأاكو سسأاكلاو ةلوطبلا ةيثÓث ماعلا كلذ عمج امدنع خيراتلا6791 ةنسس رئازجلا ةيدولوم قيرف لخد -

 .يركانوك ايفاح باسسح ىلع يئاهنلا يف6791 ةنسس ةلطبلا ةيدنأÓل ايقيرفإا سسأاكب هجيوتتب رئازجلا يف ايقيرفإا بقل ققح قيرف لوأا وه رئازجلا ةيدولوم -
01- 1 ةجيتنب2691 ةنسس رسسي قيرف مامأا ققحت ةيدولوملا خيرات يف زوف ربكأا -

1-8 ةجيتنب5002 ةنسس ناسسملت دادو مامأا تناك ةيدولوملا اهل تسضرعت ةميزه لقثأا-

هللخت7891و1791 نيب ام ةيدولوملا ناولأا اهيف لمح يتلا ةرتفلا لÓخ اهعّقو فده061 نم رثكأاب رئازجلا ةيدولوم خيرات يف فاده لسضفأا يرسسوب مÓسسلا دبع ىقبي-
 .ليانم جرب بابسش قيرف عم هاسضق4891-5891 مسسوم

ةيلاتتم مسساوم ثÓث لÓخ ديمعلا ىلع فرسشأا يذلا ابوز ديمح ناك ةرتف لوطأل رّمع يذلا بردملا نأا نيح يف دادح ديعسس لحارلا ناك رئازجلا ةيدولوم برد نم لوأا -
7791.و4791 نيب ام

2002. ةنسس اريخأاو5891 ةنسس ةيناثلا5691 ةنسس ىلوألا تابسسانم ثÓث يف يناثلا مسسقلا ةلوطبل رئازجلا ةيدولوم قيرف طقسس-

 .تيلاج ىفطسصم ريخأاو سشاقوب جاحلا ،يرسسوب مÓسسلا دبع ،ريهاط ناسسح مهو رئازجلا ةيدولوم ناولأاب ةلوطبلا فاده بقل اوققح نيبعل-
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يترئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
نم ةماه ةيمك زجح نم لجيجب ريهاطلاو ةمايزلا
ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف كلذو ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

نمأا˘ب مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو . ن˘ي˘ت˘ل˘سصف˘ن˘م
برغ ةيروسصنم ةميزب نمألا رسصانع ناف ةيلولا

ريرمت ةيلمع لاسشفا نم اونكمت ةيلولا ةمسصاع

ةدحو7 تمسض ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةنحسش
ةلومحلا هذه ناف نايبلا بسسحو ، عاونألا فلتخم نم
نأاو املع نيتر˘ي˘غ˘سص ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م ى˘ل˘ع تنا˘ك

نم3ـ2لا يف سصخسش فيقوت˘ب تح˘م˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ىلع هسضرع د˘ع˘ب سسب˘ح˘لا ن˘هر ه˘ع˘سضو م˘ت ر˘م˘ع˘لا
نأاب نايبلا تاذ يف ءاج امك ، ةيئاسضقلا تاهجلا

ريها˘ط˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع

ةدحو0016 نم رثكأا زجح نم مهتهج نم اونكمت
ىلع ةأابخم تناك يتلاو ةيلوحكلا تابورسشملا نم
ةيلمعلا هذه تحمسسو ، تاعدوتسسملا دحأا ىوتسسم

نيتجÓث زجحو هرمع نم53 يف سصخسش فيقوتب
لقن يف فوقوملا اهلمعتسسي ناك ةنحاسش ىلإا ةفاسضإا
ةطرسشلا رسصانع فقوأا ىرخأا ةهج نم . تاركسسملا

12 رمعلا نم ناغلبي نيباسش لجيج ةنيدم طسسوب

قطانم˘لا ط˘سسو ة˘ب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ة˘ن˘سس82و

سصرق83 ىلع نيينعملا ةزوحب رثعو ، ةهوبسشملا
حÓسس ى˘لا ة˘فا˘سضا عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م سسو˘ل˘ه˘م
 دوعسسم / م. سسداسسلا فنسصلا نم سضيبأا

 اسسؤلهم اسصرق83 امهتزؤحب ناك ناسصخسش فقوأا اميف

تابورضشملا نم ةدحو فلأا31 زجحت ةطرضشلا
 لجيجب ةيلوحكلا

ة˘كر˘ح˘ب تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا را˘˘ظ˘˘ن سسمأا حا˘˘ب˘˘سص مد˘˘قأا
مأا ةيلول ةيبرتلا ةيريدم رقم ماما ةيجاجتحلا
ة˘سضير˘ع ن˘م ة˘خ˘سسن او˘م˘ل˘سسي نأا ل˘ب˘ق ي˘قاو˘ب˘˘لا
ءاج ام بسسحو. ةيبرتلا ةيندم حلاسصمل بلاطملا
-اهنم ةخسسن ةديرجلا - تقلت يتلا ةسضيرعلا يف
تاطلسسلاو ةينطولا ةيبرتلا ريزو ىلإا اهب اوثعب
اهلÓخ نم بلاط˘ي ي˘قاو˘ب˘لا ما ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

مهقوقح نم مهنيكمتل لجاعلا لخدتلا ةرورسض
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ن˘يدد˘ه˘م ....ة˘عور˘سشم˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيادبل ةيرادلا لامعلاو ةي˘م˘سسر˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
ةيريدم مامأا ةيجاجتحا تافقو ميظنت عم ةنسسلا
ةيسضمملا ةسضيرعلا بسسحبو...ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تسضافا يتلا ةطقنلا نإاف راظنلا نم ددع لبق نم
ةلسسارملا ىوتحم ىلع مهعÓطإا دعب يه سساكلا
ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةماعلا ةناملا نم ةدراولا

22:يف ةخرؤوملاو ع.ا/و.ت.و077/ مقر تحت

ةقلعتملا تابيترتلا مها ددحت يتلا0202ةيليوج
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

9102 ناونعب ةمظنملا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا˘ب
ىل˘ع خرا˘سص د˘ع˘ت و˘ه ءار˘جألا اذ˘ه نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
ءاج هنوكل ةيلاتلا بابسسأÓل ةيروهمجلا نيناوق

لدعملا042-21 يذيفنتلا موسسرمل˘ل ا˘ف˘لا˘خ˘م

يذلا513-80 يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘ل˘ل م˘م˘ت˘م˘لاو
يذيفنتلا موسسرملل هتفلاخمو ةيقرتلا قح لفكي

يذلاو7102 يام51 خيراتب خرؤوملا71-261

ةيونا˘ث˘ل˘ل ي˘جذو˘م˘ن˘لا ي˘سسا˘سسلا نو˘نا˘ق˘لا دد˘ح˘ي

نييعت متي هنا ىلع سصنت يتلا92 ةداملا ةسصاخ
ريغ ل تايوناثلا راظن نيب نم ةيوناثلا ريدم
ا˘ح˘سضاو ا˘قر˘خ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ءار˘˘جلا اذ˘˘ه ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ق˘˘ح ل˘˘ف˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا سصو˘˘˘سصن˘˘˘ل˘˘˘ل

60-30 ةيرملا نم83و73 نيتداملا)ةيقرتلا
(ةيمومعلا ةفيظولل يسساسسلا نوناقلاب ةسصاخلا

21- يذيفنتلا موسسرملا عم ىفانتي هلعجي امم

مئاوقلا لÓغ˘ت˘سسا ة˘ق˘ير˘ط ح˘سضو˘ي يذ˘لاو491
ةيلوؤوسسملاب مهنم انام˘ياو م˘ث ن˘مو .ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
فرظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘سصا˘خ م˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا
يف نيي˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ي˘ل˘عا˘ف م˘ه˘ت˘ف˘سصب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا

ايونسس ردسصي امب نودني ةينطولا ةيبرتلا ةموظنم
ةرازو حلاسصم اهذختت ةيئاوسشع تاسسرامم نم
ةيئانثتسسلا سصخرلاب لمعلا يف ةينطولا ةيبرتلا

أاد˘ب˘م˘ب لÓ˘خلا ى˘لا ىدا ا˘م˘م3102 ةنسس ذن˘م
يف ةغلاب˘م˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘ي˘ب سصر˘ف˘لا ؤو˘فا˘كت
امم ىرخلا كÓسسلا باسسح ىلع كلسس ليسضفت

ةيلاجترا تارارق اهنأا ىلع كسشلل لاجم عدي ل
اهتسشمهو تايوناث˘لا را˘ظ˘ن ة˘ئ˘ف˘ب ار˘ي˘ث˘ك تر˘سضا
طورسش مهيف رفوتت نيذلا راظنلا ددع نا رابتعاب
ةيوناثلا ريدم ةبترب قاحتلÓل ةقباسسملا وا ليهأاتلا

يتلا ةيئانثتسسلا سصخرلا ايلا طقسسي امم فاك
نيحسشرتملا راظنلا ددع سصقن فورظ يف تدجو
راهز.دمحا.بسصنملا اذهل

ةيرادلا لامعألا لكو ةيمسسرلا تاناحتملا ةعطاقمب نيددهم/ يقاؤبلا مأا

ةيريدم مامأا ةيجاجتحا ةفقو يف تايوناثلا راظن
ةينهملا مهفورظ نيضسحتب ةبلاطملل ةيبرتلا

ىلإا ئراوطلا لاح قاطن عضسوت رجينلا
نييضسنرفلا لتقم دعب هيروك ةنيدم

ة˘ن˘يد˘م ل˘م˘سشت˘ل ““ئراؤ˘ط˘لا لا˘ح قا˘ط˘ن ع˘ي˘سسؤ˘ت““ ة˘ير˘ج˘ي˘ن˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ترر˘ق
ةينامث هيف لتُق ًامؤجه دحألا تدهسش يتلا ،رجينلا برغ بؤنج يف هيرؤك
لاح يطعتو.يناسسنإلا لاجملا يف نؤلم˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف ة˘ت˘سس م˘ه˘ن˘ي˘ب سصا˘خ˘سشأا
Óًيل لزانم سشيتفتب رمألا““ اهنيب نم نمألا تاؤقل ةيفاسضإا تايحÓسص ئراؤطلا

دعب ئراؤطلا لاح قاطن عيسسؤت رارق ءاجو.ةيرجينلا تاطلسسلا قفو ،““ًاراهن
دمحم يرجينلا سسيئرلا هسسأارت نمأÓل ينطؤلا سسلجملل ““يئانثتسسا““ عامتجا

لاح قاطن عيسسؤت““ سسلجملا ررقو.يمسسرلا نؤيزفلتلا دروأا ام قفو ،ؤفسسؤي
ر˘ي˘بد˘ت˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘ع˘م نآلا ىت˘ح ا˘نؤ˘ك˘ت م˘ل ن˘ي˘ت˘ن˘يد˘م ل˘م˘سشت˘ل ““ئراؤ˘˘ط˘˘لا
ىلع ةعقاؤلاو ةعسساسشلا يريبÓيت ةقطنم ىلع ماؤعأا ةثÓث ذنم سضورفملا
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ًار˘كو تح˘ب˘سصأاو .ي˘لا˘مو ؤ˘سسا˘ف ا˘ن˘ي˘كرؤ˘˘بو ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا ع˘˘م دود˘˘ح˘˘لا
يف ةيمÓسسإلا ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ل˘حا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘يدا˘ه˘ج˘لا
اهل هيرؤك عبتت يتلا ؤلؤك ،ن˘ي˘ت˘ن˘يد˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه ن˘ي˘ب ن˘مو.ىر˘ب˘ك˘لا ءار˘ح˘سصلا
بر˘غ تا˘فارز ر˘خآا سشي˘ع˘ت ثي˘ح ة˘ف˘ي˘ث˘ك تا˘با˘غ ّم˘سضت ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘هو ،ًا˘˘يرادإا
يف Óً˘سصأا ئراؤ˘ط˘لا لا˘ح ير˘سستو.ي˘ما˘ي˘ن ن˘م م˘ل˘ك ن˘ي˘ع˘ب˘سس د˘ع˘ب ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

تاءادتعا دهسشت يتلاو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا (قر˘سش بؤ˘ن˘ج) ا˘ف˘يد ة˘ق˘ط˘ن˘م
برغ يف ةيمÓسسإلا ةلودلا م˘ي˘ظ˘ن˘تو مار˘ح ؤ˘كؤ˘ب ة˘عا˘م˘ج ا˘هذ˘ف˘ن˘ت ةرر˘ك˘ت˘م
حسضوأاو.مارح ؤكؤب نع نيحلسسم ةعؤمجم لاسصفنا دعب أاسشن يذلا ايقيرفإا

نلعأا سسلجملا نأا ينؤيزفلت ثيدح يف اداهلأا سشاكلأا يرجينلا ةيلخادلا ريزو
ةيراجلا تاقيقحتلا لسصاؤتت““ يك تافارزلا عقؤم ىلإا لؤسصؤلا ““قيلعت““ ًاسضيأا

،يحايسسلا مهدسشرمو مهقئاسسو ةّتسسلا نؤيسسنرفلا لتُقو.““ءوده لكب ًايلاح
نيحلسسم يديأا ىلع ،ةيمؤكحلا ريغ ““ديتكأا““ ةمظنم يف نؤفظؤم مهمظعمو
يماين هتفسصو يذلا مؤجهلاو.هيرؤك ةنيدم يف ةيحايسس ةلحر لÓخ دحألا

.عاطقلا اذه يف نييسسرف فدهتسسي يذلا لوألا ؤه ،““يباهرإلا»ـب سسيرابو

 اهمف اؤقلغأاو هتنبا اؤطبر

هلاومأا ىلع نولوتضسيو ينيعضست ىلع نودتعي نولوهجم
 لجيجب ةيليملاب ارجف

ةيدلبل ةعباتلا لاقعؤب ةقطنمب تؤيبلا دحأا ةمجاهم ىلع سسمأا لوأا رجف نم ةركبم ةعاسس يف نؤلؤهجم مدقأا
تناك تارهؤجمو لاؤمأا ىلع اؤلؤتسسي نأا لبق ةينيعبرألا هتنباو خيسش ىلع ءادتعإلاو لجيج ةيلو قرسش ةيليملا

يف رجفلا ناذآا دنع نيتيحسضلا تيب اؤمجاه نيلؤهجم نإاف ةقباطتم تاياور ىلإا ادانتسساو .رؤكذملا تيبلا لخاد
ةÓسصلا ةماقإل نادعتسسي ةينيعبرألا هتنباو ةنسس نيعسستلا هنسس براقي يذلاو نعاطلا خيسشلا هيف ناك يذلا تقؤلا

ابرسض هؤحربيو اهدلاؤب اودرفن˘ي نأا ل˘ب˘ق ق˘سصل ط˘ير˘سش ة˘ط˘سساؤ˘ب ا˘ه˘م˘ف ق˘ل˘غو ةا˘ت˘ف˘لا ل˘ي˘ب˘ك˘ت˘ب ةا˘ن˘ج˘لا ما˘ق ثي˘ح
نؤمجاهملا اهدعب غرفتيل ، هيلع ءامغإلا يف ببسست ام ةيحسضلا سسأار تابرسضلا ىدحإا تباسصأا ثيح اسصع ةطسساؤب
ةهجو ؤحن اورفي نأا لبق مهعم اهوذخأا يتلا تارهؤجملا سضعبو يلام غلبم ىلع اورثع ثيح تيبلا سشيتفتل
هيدل نم لك ةبلاطم لÓخ نم ةانجلا نع ثحبلل ةلمح مؤجهلا اذه اهب عقو يتلا ةقطنملا ناكسس قلطأاو .ةلؤهجم
.ةثداحلا تاسسبÓم لؤح اعسساو اقيقحت هرودب حتف يذلا ينطؤلا كردلاب لاسصتلاب مهتيؤه نع تامؤلعم

 دوعسسم.م

ةنتابب قيرطلا ةعراق ىلع اتيم دجو باضش ةثج لاضشتنإا
باسش ةثج ةنتاب ةيلؤب ةنايرسس ةرئادل ةيندملا ةيامحلل ةيؤناثلا ةدحؤلل لخدتلا قرف ،سسمأا ةحيبسص تلسشتنا

،فيطسسو ةنتاب يتيلو نيب طبارلا57 مقر ينطؤلا قيرطلا ةعراق ىلع اتيم دجو ةنسس52 رمعلا نم غلبي
ةنتاب ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هتثج ليؤحت مت ثيح ،ءاسضيبلا ةناز ةيدلبب ةينكرلا ىمسسملا ناكملاب
ينطؤلا كردلا حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،ةافؤلا فورظ ةفرعمل حيرسشتلل ةثجلا عاسضخا متيسس نيا ،يعماجلا

نؤكي دق ريسس ثداح وأا لتق ةميرجب قلعتي رمألا نأا تبث اذا اهيبكترمو اهبابسسا دنع فؤقؤلل ةثداحلا يف اقيقحت
بيبطلا ريرقت اذ˘كو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ن˘ع ف˘سشك˘ت˘سس ا˘م ؤ˘هو .رار˘ف˘لا˘ب ه˘ب˘ك˘تر˘م ذلو ق˘ير˘ط˘لا˘ب ه˘ل سضر˘ع˘ت ة˘ي˘ح˘سضلا

ح ناسشوسش.يعرسشلا

قارــــــــــتحا
ادادــــــع02
اـــــــــيئابرهك
 ةراــــــــــمعب
ةريـــــكب يحب
ةــــــنيطنضسقب

ة˘˘يؤ˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ةد˘˘˘حؤ˘˘˘لا تل˘˘˘خد˘˘˘ت
نايزؤب ةماح ةيندملا ةيامحلل
يحب سسمألا مؤي نايزؤب ةماحب
انكسسم683 ح˘˘˘˘بار لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘ب
ق˘ير˘ح ل˘جأا ن˘م كلذ و ةر˘ي˘ك˘˘ب
02 ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك تاداد˘˘ع˘˘ل ي˘˘ل˘˘ك
ةنازخ يف ةعمجم تناك ادادع
ةرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘سضرألا ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب
دئاز يسضرأا ق˘با˘ط ن˘م ة˘نؤ˘ك˘ت˘م
فرط نم دمخأا قيرحلا،90
ليجسست نود ةيندملا ةيامحلا
˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا و ة˘˘˘ير˘˘˘سشب رار˘˘˘سضأا يأا

دكأاتلا ىتح ةسسارح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
.قيرحلل ماتلا دامخإلا نم

زاكعؤب لامج

فيطضسب ةعÓبلا ةيدلبب سسيك لخاد ةثج ىلع روثعلا
لقح طسسو ةيمرم، نوللا دوسسأا يكيتسسÓب سسيك لخاد ةثج ىلع ةحرابلا نينطاوملا نم ةعومجم رثع
تامولعملا بسسحو،فيطسس ةيلو قرسش ةعÓبلا ةيدلبب ةريجلا و نيسسقميت نيع يتيرق نيب عقي يحÓف
يتلا ينطولا كردلا حلاسصم غÓبإا مت دق و، ةأارمل ةثجلا نوكت نأا حجري هنإاف اهيلع انلسصحت يتلا
بحاسص ةيوه ديدحتل ةلسصاوتم تاقيقحتلا لازت لو،ةثجلا دجاوت ناكم ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع تلقنت
ر نميأا.. اهتافو فورظ و تايثيح ةفرعمل و ةثجلا

فيطسسب ادجسسم042 حتف نع نلعت ةينيدلا نوؤؤسشلا ةيريدم

،ةيلضستلا تاءاضضف حتفل تاريضضحتو تاءارجإا
 معاطملاو يهاقملا

ةسساردب قلعتي ةعسسوملا ةينمألا ةنجلل اعامتجإا بتاكلب دمحم ديسسلا فيطسس ةيلو يلاو سسأارت
هيفرتلاو مامجتسسلا نكامأاو ةيل˘سست˘لا تاءا˘سضفو د˘جا˘سسم˘ل˘ل بقار˘مـلاو ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ح˘ت˘ف˘لا تاءار˘جا

دكأا نيأا، نيينعملا نييذيفنتلا ءاردملا و رئاودلا ءاسسؤور روسضحب، معاطمـلاو يهاقمـلاو قدانفلاو
مازتللا عم ، ةلحرملا هذهب ةسصاخلا تاميلعتلا عيمج ذيفنت ةرورسض ىلع ةيلولا نع لوألا لوؤوسسملا
هذهل لثتمي ل يذلا عم ةمارسصلا و ، ءابولا راسشتنا نم ةيامحلا و ةياقولل ةيحسصلا تلوكوتوربلاب
سشيتفت تايلمع فيثكت و لحملل يروفلا قلغلا تاءارجإا قيبطت ىلع ةيلولا يلاو دكأا امك، ريبادتلا
ىلع يجيردتلا حتفلاب ةينعملا دجاسسملا ددع نإاف ملعلل ، ماظنلا اذهل لاثتملا ىدم نم ققحتلل ةيئاجف

0001 نم ديزأل عسستت ةحاسسم ىلع اهب ةÓسصلا ةعاق رفوتت يتلا و ادجسسم042 غلب ةيلولا ىوتسسم

ديقتلا ةرورسضب نينطاوملا عيمج ةيلولا يلاو اعد دقو ، ةيدلب06 لسصأا نم ةيدلب15 ربع ، يلسصم
تنلعأا امك، دجاسسملاب سصاخلا يعوطتلا و يوعوتلا لمعلا يف ةمهاسسملا و رذحلا و ةياقولا تاءارجإاب
ةيلمعب ةينعملا دجاسسملا ةمئاق نع سسمأا لوأا ءاسسم ،فيطسس ةيلول فاقوألا و ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم
ر نميأا.لبقملا تبسسلا موي نم ةيادب يجيردتلا حتفلا

فيطسس قافو

ةــــــيافلح دــــــهف نــــــع جارـــــــفإلا

ريدملا ،ةيافلح دهف نع ايئاهن جارفإلا ،ءاثÓثلا سسمأا ،ةمسصاعلا رئازجلاب ،دمحم يديسس ةمكحم تررق
يديسس ةمكحمب قيقحتلا يسضاق ناكو ،ةيئاسضقلا ىوعدلا هجو ءافتنا ببسسب ،فيطسس قافو يدانل ماعلا

يوادعسس ليبن نيبعÓلا ليكو ةقفر تقؤوملا سسبحلا نهر ةيافلح عاديإاب ،ناوج رهسش علطم رمأا دق ،دمحم
ربع نايب يف ،فيطسس قافو يدان لاقو ،““برسسملا يتوسصلا ليجسستلا““ ةيسضقب فرعي ام يف امهطروتل

،ةيافلح دهف قافولل ماعلا ريدملا نع ،دمحم يديسس ةمكحم تجرفأا““ :““كوبسسيف““ ىلع يمسسرلا هباسسح
تفثك ،فيطسس قافو ةرادإا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت ،““ىوعدلا هجو ءافتنا ببسسب سسارحلا نجسس ايئاهن رداغو
هلوخد ذنم ةيحسصلا هتلاح روهدت دعب ،ةيافلح دهف نع جارفإلاب ةبلاطملل ،ةريخألا ةنوآلا يف اهتاكرحت
ر.ع.سشارحلا نجسس



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

