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ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجللأ تلجصس
،رئأزج˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت

لÓخ ةديدج ةلاح879 نينثإ’أ سسمأأ

ددع لصصأوو.ةيصضاملأ ةعاصس42 ـلأ
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإ’أ
ليجصست مت ثيح ،عجأرتلأ يف رئأزجلأ

ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح879
ق˘طا˘ن˘لأ ه˘ب دا˘فأأ ا˘م بصسح ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لأ
ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجلل يمصسرلأ
،رئأزج˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت
ليجصست مت امك .رأروف لامج روتكدلأ

لامج حصضوأأو .ةديدج ةافو ةلاح12
ن˘ي˘با˘صصم˘لأ دد˘ع ي˘لا˘˘م˘˘جإأ نأأ ،رأرو˘˘ف

يف هروهظ ةيأدب ذنم انوروك سسوريفب

879 اهنم ،ةلاح99138 غلب ،رئأزجلأ

دد˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأ ،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘لا˘˘ح

ةحئاجلأ ةيأدب ذنم تايفولل يلامج’أ

دقو أذه1342. غلب دقف رئأزجلأ يف

لÓخ ءافصشلأ ىلإأ اصضيرم506 لثامت

يلامجإأ لصصيل،ةريخأ’أ ةعاصس42 ـلأ

يف90835. ىلإأ انوروك نم نيفاعتملأ

سسوريفلاب ابا˘صصم64 لأز˘ي ’ ن˘ي˘ح

ى˘ل˘ع أد˘جأو˘ت˘م د˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ي˘˘جا˘˘ت˘˘لأ

ربع ةزكرملأ ةيانعلأ حلاصصم ىوتصسم

.يرئأزجلأ رطقلأ تايفصشتصسم فلتخم

«انريدوم» ة˘كر˘صش تن˘ل˘عأأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ا˘ه˘حا˘ق˘ل نأأ ن˘ي˘ن˘ثإ’أ سسمأأ ،ة˘ي˘كير˘مأ’أ

001 ةبصسنب لاعف انوروك سسوريف دصض

براجتلأ نم ةثلاثلأ ةلحرملأ يف%
ةديدجلأ جئاتن˘لأ تر˘ه˘ظأأو .ة˘ير˘ير˘صسلأ

،كراصشم فلأأ03 نم رثكأأ تلمصش يتلأ

يف001 % ةبصسنب لاعف حاقللأ نأأ
ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ر˘طا˘خ˘م ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

يف ةئا˘م˘لا˘ب49 ة˘ب˘صسن˘بو ةد˘˘يد˘˘صشلأ
.عصسوأأ قاطن ىلع سضرملأ نم ةياقولأ

د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل ه˘˘نإأ ة˘˘كر˘˘صشلأ تلا˘˘قو
ثيح ،ةمÓصسلاب قلعتت ةيدج فواخم
م’آأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لأ را˘ثآ’أ تر˘صصت˘قأ

.بع˘˘ت˘˘لأو عأد˘˘صصلأو ن˘˘ق˘˘ح˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م
تانايب عمج دعبو ،اهنأأ تركذ انريدوم
،ن˘ير˘ه˘صش ةد˘م˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ ة˘مÓ˘˘صسلأ
نذإأ ىل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل بل˘ط˘ب مد˘ق˘ت˘ت˘صس

ءأذ˘˘غ˘˘لأ ةرأدإأ ن˘˘م ئرا˘˘ط مأد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسأ
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’أ ءأود˘˘لأو
ق˘يو˘˘صست سصي˘˘خر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ

.ةيبوروأ’أ ةيودأ’أ ةلاكو نم طورصشم
ةرأدإأ نأأ تغ˘ل˘بُأأ ا˘ه˘نإأ ة˘كر˘صشلأ لو˘ق˘˘تو
حاقللأ يف رظنلل عمتجت ءأودلأو ءأذغلأ

زيهجت عقوتت ثيح ,ربمصسيد71 يف

ى˘لإأ ا˘ه˘ن˘ح˘صشل ة˘عر˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م02
ماع ةياهن لولح˘ب ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأ

01 نيصصحتل ٍفاك ددع وهو ،0202

بل˘ط˘ت˘ي حا˘ق˘ل˘لأ نأ’ سصخ˘صش ن˘ي˘يÓ˘م
ي˘ف ا˘ه˘نإأ ة˘كر˘صشلأ لو˘ق˘تو .ن˘ي˘ت˘˘عر˘˘ج

نويلم005 نيب ام عينصصتل اهقيرط
ملاعلأ ىوتصسم ىلع ةعرج رايلم ىلإأ

1202. ماع يف
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رباخمل ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر فصشك
دبع روتكدلأ، «املأأ» ةيبطلأ ليلاحتلأ
راعصسأأ عافترأ ببصس نع وصشاصش ميلحلأ
ليلا˘ح˘ت˘لأو ،«رأأ.ي˘صس.ي˘ب» ـلأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت
يف ةصصاخلأ رباخملأ يف ةيجولوريصسلأ

انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ي˘صشف˘ت ل˘ظ

أذ˘ه ق˘˘ل˘˘عو .«91 ديفو˘ك» د˘ج˘ت˘صسم˘لأ
ىلع ةيفحصص تاحيرصصت يف ريخأ’أ
يف أريصشم، تأرابتخ’أ راعصسأأ عافترأ
يف جردت مل اهنوك ىلإأ تقولأ سسفن
نا˘˘˘م˘˘˘صضلأ تا˘˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
نوكيصس عب˘ط˘لا˘ب» :Ó˘ئا˘ق ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ةبصسنلاب ىتح افلكم تأرابتخ’أ رعصس

ىتح وأأ يناملأ’أ وأأ يديوصسلأ نطأوملل

تاصضيوع˘ت ه˘ن˘ع تع˘ن˘م أذإأ ي˘صسنر˘ف˘لأ

أذ˘˘ه ي˘˘فو. «ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ نا˘˘˘م˘˘˘صضلأ

˘ما˘ي˘ق ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ حر˘ت˘قأ ،دد˘صصلأ

،ةيئانثتصسأ معد ةيلآأ ءاصشنإاب تاطلصسلأ

ةيلآ’أ هذه نأأ ىرخأأ ةيحان نم اًحصضوم

ة˘ب˘قأر˘م˘ب ة˘بو˘ح˘˘صصم نو˘˘كت نأأ بج˘˘ي

تأزواجتلأ بنجتل ا˘ه˘ت˘مر˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل

لوح لأؤوصس نع هتباجإأ سضرعم يفو.

روتكدلأ لاق، اهميدقت نكمملأ لولحلأ

ف˘ل˘˘كم ي˘˘ب˘˘ط طا˘˘صشن يأأ نإأ و˘˘صشا˘˘صش

نم طقف كانه ،دلبلأ نع رظنلأ سضغب

يف امأأ ةديج ةيعامتجأ ةيطغتب عتمتي

بجي راعصسأ’أ نأأ اًمئأد دقتعُيف رئأزجلأ

ى˘˘لإأ سسي˘˘لو ل˘˘خد˘˘لأ ى˘˘لإأ د˘˘ن˘˘ت˘˘صست نأأ

بجي هنأأ احصضوم، ةيداصصتق’أ ةفلكتلأ

امهم يحصص لكيه يأأ نم ةدافتصس’أ

ءأرقفلل ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ .ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘ك

نأأ ةيعامتج’أ تامظنملأ ىلع بجيف

ةحصصلأ. مهنع ىلختن نلو ،مهب ينتعت

ةفلكت اهل نكلو ،عبطلاب نمث اهل سسيل

راعصسأأ نأأ لوؤوصسملأ تأذ فصشك امك.

ر˘با˘خ˘م ي˘ف «رأأ.ي˘صس.ي˘ب» ـلأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت

نم ل˘قأأ ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ

أذهف. رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م ر˘با˘خ˘م را˘ع˘صسأأ

ـب تايفصشتصسملأ ىلإأ ا˘ه˘م˘ل˘صسي ر˘ي˘خأ’أ

عرف امأأ. دحأولأ ليلحتلل جد00551

.جد00951 رعصسب هنح˘صشي˘ف نأر˘هو

ربا˘خ˘م ن˘م ٪09 را˘ع˘صسأأ نأأ ا˘ح˘صضو˘م

يف اهراعصسأأ نم لقأأ ةيبطلأ ليلاحتلأ

يف راعصسأ’أ نأأ افيصضم .روتصساب دهعم

ىدعتت ’ ة˘صصا˘خ˘لأ ر˘با˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ

ليلاحتلاب قلعتي اميف امأأ.جد00521

تأذ حر˘˘صص د˘˘ق˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لور˘˘˘ي˘˘˘صسلأ

ةدو˘ج ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نأأ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ

اهراعصسأأ حوأرتت نأأ نكميو فصشأوكلأ

رعصس بصسح ،جد0083 ىلإأ0061 نم

.ربتخم لكل ةبصسنلاب ءأرصشلأ
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ة˘ن˘ج˘ل و˘صضع، ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘˘ب ف˘˘صشك
انوروك سسوريف راصشتنأ ةعباتمو دصصر
هلوزن ىدل نينث’أ سسمأأ رئأزجلأ يف

«ريرحتلأ في˘صض» ة˘صصح ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض
ة˘ي˘عأذإ’أ ةا˘ن˘ق˘لأ ر˘ي˘ثأأ ر˘ب˘ع ثب˘ي يذ˘˘لأ
حاقل نأأ ةي˘صسنر˘ف˘لا˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لأ ة˘ث˘لا˘ث˘لأ
يف ا˘نا˘ج˘م عزو˘ي˘صس ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
سضوافتلأ مت هنأأ ىلإأ أريصشم ،رئأزجلأ

جا˘˘ت˘˘˘نإا˘˘˘ب تما˘˘˘ق ر˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م ةد˘˘˘ع ع˘˘˘م

أذإأ ام لوح، يناكرب طاقب لاقو.حاقللأ

ايناجم نو˘كي˘صس سسور˘ي˘ف˘لأ حا˘ق˘ل نا˘ك

ى˘ل˘ع ا˘نا˘ج˘م عزو˘ي˘صس م˘ع˘ن» لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب

يف هئا˘ن˘ت˘قأ د˘ع˘ب كلذو،» ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

وصضع د˘ق˘ت˘نأ ا˘م˘ك.ن˘كم˘م تقو بر˘قأأ

قود˘ن˘صص ع˘صضو ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

م˘ل يذ˘لأ، ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’أ تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لأ

عصضو˘لأ ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لأ ه˘ب˘صسح ،ع˘ط˘ت˘صسي

فصشكلأ سضيوعت ةيصضق لثم يحصصلأ

يذلأ دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلأ نع

مهباصصأأ نيذلأ نينطأوملأ لهاك كهنأأ

ر˘˘ع˘˘صس عا˘˘˘ف˘˘˘ترأ بب˘˘˘صسب سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ

يتلأو «رأأ.يصس.يب«ـلا˘ك تا˘صصو˘ح˘ف˘لأ

سضعب ىوتصسم ىلع جد00021 قوفت

،ثدحتملأ تأذ دكأأو.ةصصاخلأ رباخملأ

زأوج دام˘ت˘عأ نأأ ،ف˘ل˘ت˘خ˘م قا˘ي˘صس ي˘ف

ر˘ب˘ع ه˘لوأد˘ت م˘ت˘ي ا˘م˘ك ي˘ح˘˘صص ر˘˘ف˘˘صس

نيب لقنتلاب حامصسلأ لجأأ نم ،ملاعلأ

ل˘ب˘ق ن˘م هدا˘م˘ت˘عا˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م، لود˘˘لأ

ركذلاب ريدج.ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنم

د˘ق تنا˘ك ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ نأأ

ن˘˘ع ،طرا˘˘ف˘˘لأ د˘˘حأ’أ ءا˘˘صسم ،تن˘˘ل˘˘˘عأأ

بنأوج لكب لفكتلل نيتنجل بيصصنت

رو˘ف ه˘ع˘يزو˘تو ا˘نورو˘ك حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘˘قأ

تقو برقأأ يف رئأزجلأ ىلإأ هلوصصو

.نكمم
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ءاصضق سسلجمب ماهت’أ ةفرغ تردصصأأ

نم ةرخأات˘م ة˘عا˘صس ي˘ف ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و
ءاغلإاب يصضقي رأرق نينث’أ سسمأأ ءاصسم
ةلصشنخ ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق رأرق
بوبحلأ ةينواعت ريدم عصضوب يصضاقلأ

يلاحلأ ةلصشنخ ةي’ول ةفاجلأ لوقبلأو
و ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت ق˘با˘صسلأو
عأديإاب يصضقي ديدج نم رأرق رأدصصإأ

ر˘يد˘م˘لأ و ي˘لا˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م
سسف˘ن ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘غ˘˘صشي يذ˘˘لأ ق˘˘با˘˘صسلأ
ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب بصصن˘˘م˘˘لأ
قلع˘ت˘ت م˘ه˘ت ن˘ع ي˘طا˘ي˘ت˘ح’أ سسب˘ح˘لأ
ةينواعتلاب تأراطإأ عصضو عم داصسفلاب
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ د˘ع˘ب كلذ و ة˘با˘قر˘˘لأ تح˘˘ت
قيقحتلأ يصضاق رأرق يف ةماعلأ ةباينلأ
 . ةلصشنخ ةمكحمب
ةمكحمب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘صضا˘ق نا˘ك د˘قو
رمأأ دق نيعوبصسأأ يلأوح ذنم ةلصشنخ
تأراطإ’أو نيفظوملأ نم ددع عصضوب
ةفاج˘لأ لو˘ق˘ب˘لأو بو˘ب˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ب
ر˘يد˘م م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘ل

ةباقرلأ تحت قباصسلأو يلاحلأ ةينواعتلأ

ىربك تاقيقحت دعب كلذو ةيئاصضقلأ

ةعو˘م˘ج˘م˘لا˘ب ثا˘ح˘بأ’أ ة˘قر˘ف ا˘ه˘تر˘جأأ

ةلصشنخ ةي’ول ينطولأ كردلل ةيئ’ولأ

رهصشأأ4 يلأوح ذنم ةيميلقإ’أ قرفلأ و

لأو˘مأا˘ب بعÓ˘تو دا˘˘صسف تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف

 ةلودلأ

ةيمويل ةقباطتم رداصصم بصسحو ثيح

كردلل ثاحبأ’أ ةقرف نإاف ةعاصس رخآأ

و ةيميلقإ’أ قرفلأ و ةلصشنخب ينطولأ

ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ بئا˘˘ت˘˘كلأ

رهصشأأ4 يلأوح ذنم ترصشاب  ،ةلصشنخب

ي˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشو ة˘˘ع˘˘صسأو تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ر˘ي˘ي˘صست تز˘ي˘م ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب تأزوا˘˘ج˘˘ت

ة˘فا˘ج˘لأ لو˘ق˘ب˘لأو بو˘ب˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘˘ت

ف˘ل˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ل

باحصصأأ فرط نم ةلودلأ لأومأأ ديدبت

ةلصشنخب ةدجأوتملأ ةصصاخلأ نحاطملأ

ثيح ، ةينواعتلأ يلوؤوصسم عم ؤوطأوتلاب

كرد˘لأ دأر˘فأأ ن˘م نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ع˘م˘ت˘صسأ

داصسفلأ فلم يف نيم˘ه˘ت˘م˘لأ تأر˘صشع˘ل

يلا˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لأ ر˘يد˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

و ةينواعتلأ يفظوم نم ددعو قباصسلأو

امك ،  نوحÓفو اهيريصسم و اهتأراطإأ

با˘ح˘صصأأ ل˘م˘صشي˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ع˘˘صسو˘˘ت

نم ديفتصست يتلأ ة˘صصا˘خ˘لأ ن˘حا˘ط˘م˘لأ

و ، ة˘لود˘لأ فر˘ط ن˘م م˘عد˘م˘لأ ح˘م˘ق˘لأ

يتلأ تاقيقحتلأ نإاف ردصصملأ بصسح

ى˘لإأ تصضفأأ كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق

ح˘م˘ق˘لأ سصصصح˘˘ب تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت ف˘˘صشك

ردقت ةمخصض لأومأأ ديدبت و ريعصشلأو

، نيمهتملأ فرط نم رييÓملأ تائمب

يلأوح دأدعإأ مت تاقيقحتلأ ءاهتنأ دعبو

ةينواعتلاب قلعتم داصسف لوح تافلم6

ن˘يأأ ، ة˘صصا˘خ˘لأ ن˘حا˘ط˘م˘لأ با˘ح˘صصأأو

ىلإأ فلم لك ليو˘ح˘ت˘ب ة˘با˘ي˘ن˘لأ تر˘مأأ

ف˘ل˘م ا˘ه˘ن˘˘م سصا˘˘صصت˘˘خ’أ ة˘˘م˘˘كح˘˘م

ةمكحمب رخآأ فلمو راصشصش ةمكحمب

ةمكحمب ىرخأأ تافلمو سشاصشر د’وأأ

. ةلصشنخ

تاقيقحت ءا˘ه˘ت˘نأ ن˘م ر˘ه˘صشأأ4 دعبو

ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لأ ة˘لا˘حإأو ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

لك تلاحأأ اهرودب يتلأ ةماعلأ ةباينلأ

، قيقحتلأ ةاصضق ىلع داصسفلأ تافلم

ةلصشنخ ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق رظن
ردصص نيأأ ، داصسفلأ تافلم ىدحإأ يف
نيمهتم˘لأ ن˘م دد˘ع ع˘صضو˘ب رأر˘ق ه˘ن˘م
م˘ت يذ˘لأ رأر˘ق˘لأ و˘هو ، ة˘با˘قر˘لأ تح˘˘ت
يتلأ ةماعلأ ةباينلأ فرط نم هفانئتصسأ
، نيمهتملأ قح يف عأديإ’أ تصسمتلأ

موي فلملأ يف ماهتإ’أ ةفرغ رظن دعبو
ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘صس ي˘ف رأر˘ق رد˘˘صص سسمأأ
و بوبحلأ ةينواعت ريدم عأديإاب يصضقي
و سسبحلأ ةلصشنخ ةي’وب ةفاجلأ لوقبلأ
يذ˘لأ ق˘با˘صسلأ ر˘يد˘م˘ل˘˘ل رأر˘˘ق˘˘لأ سسف˘˘ن
جر˘ب ة˘ي’و˘ب بصصن˘م˘لأ سسف˘˘ن ل˘˘غ˘˘صشي
رأرق ىل˘ع تقدا˘صص ا˘م˘ك ، ج˘ير˘ير˘عو˘ب
نيفظوم مهنم نيرخآأ نيمهتم عصضو
. ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت
مامأأ نيمهتملأ سسفن لثمي نأأ رظتنيو
سشاصشر د’وأأ مكاحمب قيقحتلأ ةاصضق
نع ةلبق˘م˘لأ ع˘ي˘با˘صسأ’أ لÓ˘خ را˘صشصشو
لأومأاب بعÓتلأ و ريوزتلاب قلعتت مهت

لأومأأ ديدبت و رييصستلأ ءوصس و ةيمومع
معد لأومأأ يف ةلثمم يعامتج’أ معدلأ
نم اهريغو سسÓتخ’أ و حمقلأ رعصس
.داصسفلاب ةقلعتملأ ةليقثلأ مهتلأ

ةيلو41 ينثتصست ةديدجلا تاءارجإلا

يف يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإإ ديدمت

ةيفاسضإإ اموي51 ةدمل ةيلو43
ل˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت را˘˘طا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا تاءار˘˘جإا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا تر˘˘قأا

يحصصلا رجح˘لا د˘يد˘م˘ت ا˘ه˘ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو

03 نينثلا سسمأا ،ىلوألا ةرازولا تنلعأاو .ةيلو43 ىلع يلزنملا

ىلع ةي˘فا˘صضإا ا˘مو˘ي51 ةدمل يحصصلا رج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت ن˘ع،ر˘ب˘م˘فو˘ن

ءاصسم ةنماثلا ةعاصسلا نم يحصصلا رجحلا أادبيو.ةيلو43 ىوتصسم
نايب بصسح ،يئزجلا يلزنملا رجحلا سصخيو .احابصص ةصسماخلا ىلإا
،راردأا :ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لاو ع˘˘˘برألا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ،ىلوألا ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل
،ةريوبلا ،ةديل˘ب˘لا ،ةر˘ك˘صسب ،ة˘يا˘ج˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب، ي˘قاو˘ب˘لا مأا ،طاو˘غألا

،ف˘ي˘ط˘صس ،ل˘ج˘ي˘ج ،ر˘ئاز˘ج˘لا ،وزو يز˘ي˘ت ،ترا˘ي˘ت ،نا˘صسم˘ل˘ت ،ة˘صسب˘˘ت
ةفاصضإا.ةليصسملاو ،مناغتصسم ،ةيدملا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،ة˘با˘ن˘ع ،ة˘م˘لا˘ق
،سسادر˘مو˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ،يز˘ي˘لا ،نار˘هو ،ة˘ل˘قرو ن˘˘م ل˘˘ك ىلإا
،سسار˘هأا قو˘صس ،ة˘ل˘صشن˘خ ،يداو˘لا ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘˘ت ،فود˘˘ن˘˘ت ،فرا˘˘ط˘˘لا

يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإا سصخي لو.تنصشومت نيعو ةزابيت
،ةفلجلا ،تصسارن˘م˘ت ،را˘صشب ،ف˘ل˘صشلا :ة˘ي˘تآلا ر˘صشع ع˘برألا تا˘يلو˘لا
نيع،ةلي˘م ،سضي˘ب˘لا ،ر˘ك˘صسع˘م ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ،ةد˘ك˘ي˘ك˘صس ،ةد˘ي˘ع˘صس
.نازيلغو ةيادرغ ،ةماعنلا ،ىلفدلا
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ةيحصصلا تلوكوتوربلاب مراصصلا دّيقتلا عم
انوروك سسوريف راصشتنا نم ةيامحلاو ةياقولل

رثكأل عسستت يتلإ دجاسسملإ حتف

دغلإ نم ءإدتبإإ يلسصم005 نم
عصست يتلا دجاصسملا حتف نع نينثإلا سسمأا ىلوألا ةرازولا تنلعأا

تل˘ج˘صس ا˘ه˘نأا ة˘مو˘ك˘ح˘لا نأا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘جوٍ.ل˘صصم005 نم ر˘ث˘كأل
ىوتصسم ىلع ةذختملا ةيامحلاو ةياقولا تاءارجإل ديجلا قيبطتلا

0001 نم رثكأا ةعصسب نيلّصصمـلا لابقتصساب اهل سصخرملا دجاصسملا

مارتحا ىلع رارمتصساب اورهصس نيذلا نينطاوملل اًطابصضناو يلصصم
ءادترا،يعامتجلا دعا˘ب˘ت˘لا رار˘غ ىل˘ع ة˘ع˘نا˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج

،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘باد˘ت،ة˘ي˘صصخ˘صشلا ةÓ˘صصلا ةدا˘ج˘صس ،يرا˘ب˘جإلا عا˘ن˘˘ق˘˘لا
لكصشب دجاصسملا حتف ةيلمعل اًرارمتصساو» نايبلا فاصضأاو .اهريغو
ررقت دقف ،ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘م بقار˘مو نر˘مو ي˘ج˘يرد˘ت

عم كلذو ،يلصصم005 نع ديزت يتلا ةعصسلا تاذ دجاصسملا حتف
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لاو ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب مرا˘˘صصلا د˘˘ّي˘˘ق˘˘ت˘˘لا

متيصس هنأا ةموكحلا تنلعأاو.انوروك سسوريف راصشتنا نم ةيامحلاو

يلاولا نم رارقب يلصصم005 نع اهتعصس ديزت يتلا دجاصسملا حتف
نم ءادتبا قيبطتلا زيح لخديصسو،دجاصسمـلا لخادم دنع قصصلي

ررق˘م˘لا ح˘ت˘ف˘لا م˘ت˘ي نأا بج˘يو0202. رب˘م˘صسيد20 ءاع˘برألا مو˘ي
نوؤو˘صشل˘ل ن˘ي˘ي˘ئلو˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا فار˘صشإاو ة˘ب˘قار˘م تح˘ت د˘جا˘صسم˘ل˘˘ل
،دجاصسمـلا ناجلو دجاصسملا يفظوم لÓخ نم ،فاقوألاو ةينيدلا

ءاصسؤور ةمهاصسم و ةيندملا ةيامحلا حلاصصم عم قيثولا قيصسنتلاب
تا˘كر˘ح˘لاو ءا˘ي˘حألا نا˘ج˘ل م˘˘عدو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ماظن سسفنب ديقتلا قفو دجاصسملا حتف متيصسو.ةيلحملا ةيوعمجلا

.«لصصم0001 نم رثكأا لبقتصست يتلا دجاصسملل سصّصصخمـلا ةياقولا
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تايلولا ىلإا تÓحرلا عيمج سصخي ءارجإلا

لامصشلا تايلو نم%05و ةيبونجلا

ةيلخإدلإ ةيوجلإ تÓحرلإ ةدوع

ربمسسيد6ـلإ نم ةيإدب
ىل˘ع ر˘ظ˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا،ىلوألا ةرازو˘˘لا تف˘˘صشك
نايب يف ءاجو.تايلولا نم ددع يف ةيلخادلا ةيوجلا تÓحرلا
نم ددع ىلع ةيوجلا تÓحرلا قيلعت عفر ررقت هنأا ىلوألا ةرازولل

عيمج ءارجإلا اذه سصخيو0202. ربمصسيد6 نم ةيادب تايلولا

05%و،ىلوأا ةلحرمك،دÓبلل ةيبونجلا تايلولا ىلإاو نم تÓحرلا

ءار˘جإلا ع˘فر د˘م˘ت˘ع˘يو.«دÓ˘ب˘لا لا˘م˘صش مد˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘حر˘˘لا ن˘˘م
ىلع باكرل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘يو˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب سصا˘خ˘لا
لاثتملاو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا» ىل˘ع،رد˘صصم˘لا تاذ بصسح،ة˘ي˘ل˘ح˘مـلا ة˘ك˘ب˘صشلا
تاراطملا ىوتصسم ىل˘ع ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل مرا˘صصلا

تاطلصس تايصصوت سساصسأا ىلع اهدادعإا مت يتلا،تارئاطلا نتم ىلعو
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لاو ي˘ند˘م˘˘لا نار˘˘ي˘˘ط˘˘لا

±.S°∏«º.دجتصسملا انوروك سسوريف ةحئاج روطت ةعباتمل

سصاخصشألا تاعمجت عنم رارمتصسا عم
ينطولا بارتلا لماك ربع ةيلئاعلا تاعامتجإلاو

قبسسم دعومب جإوزلإ دوقع مإربإإ
تايدلبلإ ىوتسسم ىلع

اهعابتا بجاولا طورصشلا نع،نينثلا سسمأا ىلوألا ةرازولل نايب دكأا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا رار˘م˘ت˘صسا ل˘ظ ي˘ف،جاوز˘لا دو˘˘ق˘˘ع مار˘˘بإا ل˘˘جأا ن˘˘م
تاءارجإلاب قلعتي اميفو.ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
بجيف،ةيدلبلا تارقم ىوتصسم ىلع جاوزلا دوقع ماربإاب ةقلعتملا
ةلولا سصرحي نأا بجي،راطإلا اذه يفو.ةمظنم ةقيرطب متت نأا

دعب اذهو.ةبصسانم نكامأا يف جاوزلا دقع ماربإا مصسارم متت نأا ىلع
نيينع˘م˘لا سصا˘خ˘صشألا رو˘صضح ىل˘ع ر˘صصت˘ق˘تو،كلذ˘ل د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت
امهم سصاخصشألا تاعمجت لك عنم ءارجإاب ةموكحلا تركذو .طقف
.ينطولا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جلاو ا˘ه˘عو˘ن نا˘ك
ل˘ث˘م ثاد˘˘حألا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو نا˘˘ت˘˘خ˘˘لاو جاوز˘˘لا تÓ˘˘ف˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘صسلو
را˘صشت˘نل ل˘ماو˘ع ل˘ك˘صشت ي˘ت˘لا ،ر˘با˘ق˘مـلا ىو˘ت˘صسم ىل˘˘ع تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تاعامتجلا داقعنا عنم ةرورصضب ريكذتلا ىلع تصصرح امك .ءابولا

ةلولا فلكيو .تاصسصسؤوملا سضعب اهمظنت يتلا ةماعلا تايعمجلاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،ر˘ظ˘ح˘لا اذ˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا سضر˘ف ىل˘ع ر˘˘ه˘˘صسلا˘˘ب
يت˘لا ن˘كا˘مألا ي˘ك˘لا˘م د˘صضو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘صض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا

نينطاوملل اهتو˘عد ة˘مو˘ك˘ح˘لا تدد˘جو.تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘صست
اذه راصشتنا ةحفاكمل ةئبعتلا ةلصصاومو طابصضنلاو رذحلاب يلحتلا

±.S°∏«º.ءابولا

ئراط لكصشب هلامعتصسإا بلطتو ةئاملاب001 ةبصسنب اهحاقل ةيلاعف دكؤوت «انريدوم» ^

:دكؤويو اهعافترا ببصس رربي ةيبطلا ليلاحتلا رباخمل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر

«روتسساب دهعم نم لقأإ ةسصاخلإ رباخملإ ىوتسسم ىلع «رأإ.يسس.يب» ـلإ ليلاحت راعسسأإ»

:يناكرب طاقب ،ةيلاحلا ةيحصصلا ةمزألا عم يعامتجإلا نامصضلا قودنصص اهب لماعتي يتلا ةقيرطلا دقتنا

«نييرئإزجلإ ىلع اناجم عزويسس انوروك حاقل»

رييÓملا نم تائملل ديدبت و ةلمجلاب تازواجت فصشك نع ترفصسأا ةيلولاب ينطولا كردلا حلاصصمل ةلماصش تاقيقحت دعب

قباسسلإو يلاحلإ ريدملإ عإديإإ ررقت ماهتإلإ ةفرغ
  سسبحلإ نهر ةلسشنخ ةيلوب ةفاجلإ لوقبلإو بوبحلإ ةينواعتل

 جيريرعوب جرب ةيلوب بسصنملإ سسفن لغسشي قباسسلإ ريدملإ ^

نيعوبصسأا نم رثكأا ذنم ةرم لوأل ةباصصإا فلألا زجاح تحت لزنت ةيمويلا تاباصصإلا

ءافسش ةلاح506 و ةافو12 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ879 ليجسست
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ديد˘ششلا ه˘ف˘شسأا لو˘ت˘ب˘م ىد˘بأا ا˘م˘ي˘ف
ةرداشصلا يبوروأ’ا داحت’ا ةحئÓل

نامحرلا دبع ىدبأاو .رئازجلا دشض
قباشسلا راششتشسملاو ريبخلا ،لوتبم
نع ديدششلا هفشسأات ،ةموكحلا ىدل
دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ع ةردا˘˘شصلا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا
برغتشساو ،رئازجلا دشض يبوروأ’ا

ىلإا اوفقو طقف باون3 نأا فيك
ةيقب˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا بنا˘ج
لاؤوشس نع هتباجإا يفو .اندشض تناك
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘غر ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘˘ع˘˘لا

داحت’ا عم ةكارششلا قافتا ةعجارم
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ح˘ئÓ˘لا ن˘ي˘بو ي˘بوروأ’ا
ر˘ئاز˘ج˘لا» Ó˘˘ئا˘˘ق لو˘˘ت˘˘ب˘˘م ف˘˘ششك،
عم تاشضوافم يف ارخؤوم تعرشش
ضضعب ةعجارمل يبوروأ’ا داحت’ا
فا˘˘˘شضأاو .«ة˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت’ا دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
ةعجارم اهفده ضسيل تاشضوافملا»

يف رظنلا ةداعإا نكلو ةيقافت’ا لك
نع ثحبلا راطإا يف دونبلا ضضعب
دكأاو .«حبار -حبار ةكارشش قافتا

ت’ا˘كششإ’ا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا لو˘˘ت˘˘ب˘˘م
داحت’ا ةبغر ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘م˘ئا˘ق˘لا
زا˘غ˘لا ف˘ل˘م ما˘ح˘قإا ي˘˘ف ي˘˘بوروأ’ا
تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ن˘م˘˘شض ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘بوروأ’ا بنا˘ج˘˘لا نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم.
زا˘غ˘لا تاردا˘شص ج˘مد ى˘ل˘˘ع ر˘˘شصي
ت’دابملا ةل˘ي˘شصح ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘مأا د˘ق˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةعجارمب، نوبت ديجملا دبع ضسيئرلا
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘ششلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا
يشضاملا ربمتبشس رهشش، يبوروأ’ا
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘شسو ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف
ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا اد˘كؤو˘م، ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يذلا ةكار˘ششلا قا˘ف˘تا ن˘ع ع˘جار˘ت˘ت
ي˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي
كيكفتلا ةمانزر عجارتشس اهنكلو
ق˘˘فو ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

لا˘قو .ة˘يدا˘شصت˘˘ق’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ل˘˘شصم
نع عجارت ’» اهنيح نوبت ضسيئرلا
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘ششلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا
نع داعتب’ا اننكمي ’و يبوروأ’ا

ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’او قا˘˘ف˘˘ت’ا اذ˘˘ه
ضسفن يف نكل .«هب كشسمتن كيرشش
كشسمت نوبت ضسيئرلا دكأا ،تقولا
ةيداشصتق’ا ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘شصم˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

مئاق ريغ داشصتقا ديشسجتل اهيعشسو
Óئاق اه˘ن˘ي˘ح لءا˘شستو .ع˘ير˘لا ى˘ل˘ع
راطإا يف هيلع انقفتا ام لك له»
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘ششلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ىلإا اريششم ،«؟Óعف قبط يبوروأ’ا
ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف د˘م˘ت˘ع˘ي ’ قا˘ف˘˘ت’ا نأا
نأا دب ’ يذلا يكرمجلا كيكفتلا
ا˘ه˘ن˘ي˘ح فا˘شضأاو .ا˘ي˘ج˘يرد˘ت نو˘˘كي
ةمانزر يف ر˘ظ˘ن˘لا د˘ي˘ع˘ن˘شس» Ó˘ئا˘ق
ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا م˘هو كي˘كف˘ت˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ع˘جار˘م˘لا ى˘ل˘ع نو˘˘ق˘˘فاو˘˘م
اددششم .«نويداشصتقا اهيلع فكعي

ءا˘كر˘شش ن˘ح˘ن ا˘ي˘ئد˘ب˘˘م» ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع

ىلع ضسي˘ل ن˘كل ي˘بروأ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل

نإاف ،ريكذتللو.» انداشصتقا باشسح

قافتا2002 ةنشس تعقو رئازجلا

ي˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ششلا

5002. ةنشس ذيفنتلا زيح لخد يذلا

ةقطنم ةماقإاب يشضقي قافت’ا ناكو

ةنشس نيفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘ل˘ل

ةماقإا لجأا ديدمت متي نأا لبق7102

يأا ،تاونشس ثÓثب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه

نأا ريغ0202. ربمتبشس ةياغ ىلإا

تأا˘˘ترا، ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

ينطو˘لا ا˘ه˘جو˘ت˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو

ةعجارم، اهتاعو˘فد˘م ناز˘ي˘م ى˘ل˘عو

ن˘م ا˘م˘ي˘شس’، ىر˘خأا ةر˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا

كي˘كف˘ت˘لا ة˘ما˘نزر ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ

نم ديدعلا حرطي يذلا يكرمجلا

.ماهفتشس’ا تامÓع
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ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ف˘ششك

ءانثأا، ينادمح ديمحلا دبع ،ةيفيرلا
،نيلاوملا ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ه˘شسأار˘ت ءا˘ق˘ل

راطمأ’ا حشش ريثأات ةشساردل ضصشصخ
اذكو يششاوملا ة˘ي˘بر˘ت طا˘ششن ى˘ل˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
تابقعلا عفرل ةيمومعلا تاطلشسلا
ام˘ي˘شس’ نو˘لاو˘م˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا
ءارجإا ع˘شضو ن˘ع ي˘ششاو˘م˘لا ة˘يذ˘غ˘ت

يششاوملا فÓعأا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘ل˘ل د˘يد˘ج
نا˘˘ي˘˘ب بشسح ،ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
لك ءاقللا اذه يف كراششو .ةرازولل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ن˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةبعششل ينهم˘لا ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
ءاقللا اذه يمريو .ءارمحلا موحللا
ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن يذ˘˘˘لا

ييبرم يلثمم مÓعإا ىلإا ،ينادمح
تاءارجإ’اب لبإ’او راقبأ’او مانغأ’ا
كراد˘ت˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ا˘˘هذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا
ضصق˘˘ن ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع بب˘˘شسب طا˘˘ششن˘˘˘لا
ةطبترملا ةيحشصلا ةمزأ’او راطمأ’ا
اذه يفو .انوروك ضسوريف ةحئاجب

ءارجإا عشضو نع ريزولا نلعأا ددشصلا

ىلع نيلاوملا ةدئافل نيومتلل ديدج

وجتنم اذكو لكيهمو يدرف ليبشس

ءارجإ’ا اذه ضصخيو .ماعنأ’ا ةيذغت

ةي˘بر˘ت ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ي˘ق د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لا

.ل˘بإ’او ز˘عا˘م˘لاو ما˘ن˘غأ’او را˘ق˘بأ’ا

حمقلا تاقتششم عيزوت ضصوشصخبو

نأا رد˘˘شصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذ ،م˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا

دشصق ة’ولل ةركذم لشسرأا ريزولا

تاءار˘˘جإ’ا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسلا

ةمعدملا ري˘باد˘ت˘لا ي˘ف ة˘ن˘م˘شضت˘م˘لا

ام˘ك.ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ة˘لا˘خ˘ن˘لاو ر˘ي˘ع˘ششل˘ل

ناويدلل تاميل˘ع˘ت ي˘ناد˘م˘ح ى˘ط˘عأا

ة˘ي˘بر˘تو ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

نم ليدب فلع جاتنإا دشصق نجاودلا

ه˘ع˘ي˘بو ة˘لا˘خ˘ن˘لاو ر˘ي˘ع˘ششلاو ةرذ˘˘لا

.نيلاوملا ةدئافل ة˘شسورد˘م را˘ع˘شسأا˘ب

ناويدلا ضصيخرت مت، نأاششلا اذه يفو

ة˘ي˘بر˘تو ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا

نم ةئاملاب03 عاجرتشساب نجاودلا

ن˘حا˘ط˘م˘لا ي˘ف ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘لا˘خ˘ن˘˘لا

اذ˘ه ع˘ن˘شصل ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

يف مهاشسي˘شس يذ˘لا ل˘يد˘ب˘لا ف˘ل˘ع˘لا

.ماعنأ’ا ةيذغت قوشس ميظنت
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تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا را˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شسأا تفر˘˘˘˘˘˘ع
اعافترا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا

اموي06 فرظ يف%03 نم ديزأاب
ضشا˘ب˘ن ف˘شسو˘ي ح˘جر ثي˘˘ح ،ط˘˘ق˘˘ف
تاراي˘شسلا ءÓ˘كو ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر،
نأا ،ا˘ق˘با˘شس تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا يدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
بايغ رارم˘ت˘شسا ى˘لإا دو˘ع˘ي بب˘شسلا
ةيلمع فاقيإاو ةديدجلا تابكرملا
د˘عا˘شصت˘ت را˘ع˘شسأ’ا ذ˘ه.دار˘ي˘ت˘شس’ا
بلط تافل˘م عو˘م˘ج˘م غ˘ل˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب

541 ةديدجلا تاب˘كر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘شسا
يف ضشابن فشسوي دكأا ثيح, افلم
را˘ع˘شسأا نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
ايلاح غل˘ب ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا تارا˘ي˘شسلا

ضسكعي ’ يهف ،هيف اغلابم ىحنم
’و ،ةرا˘ي˘شسل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
يتلا ةيعونلاو ةدوجلا عم قباطتت
ددشصلا اذه يف دكأا ثيح ،اهب عتمتت

رهششأا4 لبق رعشسلا ضضفخني نل«:
د˘˘عو˘˘م˘˘لا و˘˘هو ،لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘قأا˘˘˘ك
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل بق˘˘تر˘˘م˘˘˘لا
رد˘شصم˘لا تاذ بشسحو .«ةد˘يد˘ج˘˘لا

ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن بلا˘˘˘ط د˘˘˘ق˘˘˘ف،
ىحنم ديد˘ح˘تو قو˘شسلا ف˘ي˘ق˘شست˘ب
ريغ تادايزلا عنمو راعشسأÓل تباث
نم ’إا ىتأاتي نل كلذو ،ةيقطنملا

نزاو˘تو تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ةر˘˘فو لÓ˘˘خ
ليجعتلا ربع ،بلطلا عم ضضرعلا
ح˘ن˘مو دار˘ي˘ت˘˘شس’ا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف
رفوتت نمو اه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل ضصخر˘لا
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا طور˘ششلا م˘ه˘ي˘ف
ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ع˘˘فر ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا،

3 ن˘˘م ل˘˘قأا تارا˘˘ي˘˘شسلا دار˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسا
لقأا تارايشس فلم نأا ركذي.تاونشس

اعشساو ’دج راثأا دق تاونشس3 نم
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘ششم ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ

ضسلجملاب1202 ة˘ن˘شسل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
بلا˘ط ثي˘ح, ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ةيروهمجلا ضسيئر لخد˘ت˘ب باو˘ن˘لا

نع رظحلا عفرل نوبت ديجملا دبع
در نأا قبشس نيح يف ،تابكرملا هذه
تيآا تاحرف ةعانشصلا ريزو مهيلع
ي˘ف ل˘شصف˘ي˘شس ضسي˘ئر˘لا نأا˘ب ي˘˘ل˘˘ع
هتلحر ن˘م ه˘تدو˘ع در˘ج˘م˘ب ف˘ل˘م˘لا
مدا˘ق˘لا ضسل˘ج˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا
.ءارزولل

تاشضوافملا�نمشض�يرئازجلا�زاغلا�فلم�ماحقإا�يف�يبوروألا�داحتلا�ةبغر�فششكي�يداشصتقا�ريبخ

 ةسصاخلآ تاسضوافملآ يف عرسشت رئآزجلآ
يبوروألآ داحتلآ عم ةكآرسشلآ قافتإآ ةعجآرمب

ةيمومعلا�تاطلشسلا�ديب�رارقلا�نإا�تلاق

ككسسلاب لقنلل ةينطولآ ةكرسشلآ
ةكرح فانئتسسإآ يفنت ةيديدحلآ

ربمسسيد51 موي تآراطقلآ
،ضسمأا ةيديدحلا ككشسلاب لقنلل ةينطولا ةكرششلا تدنف
مÓعإ’ا لئاشسو ضضعب لبق نم هلوادت مت يذلا ربخلا

هدافم ناك يذلاو، يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ضضعبو
نيرفاشسملا لقن تاطاششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ ة˘كر˘ششلا داد˘ع˘ت˘شسا

ةلشسارم ىلع ءانب كلذو ،لبقملا ربمشسيد51 نم ةيادب
ىلإا ةهجوم ،ةكرششلاب نيرفاشسملا لقن ريدم نم ةيلخاد
نم ريبادتلا ةفاك ذاختا ضضرغب، ةشصتخملا هحلاشصم ةفاك
نشسحأا يف ر˘ي˘شسل˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا تارا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘شضح˘ت ل˘جأا
لابقتشس’ ةيحشصلا ةيامحلا دعاوق مارتحا عم فورظلا
تحشضوأا، نأاششلا اذه يفو .ت’احلا نشسحأا يف نئابزلا
هذه نأا ىلإا اشضيأا ريششت ةروكذملا ةلشسارملا نأا ةكرششلا
ريشس ةدوعل لمتحم رارق رودشص لاح يف يتأات تاميلعتلا
.نييعماجلا ةبلط˘لا ل˘ق˘ن ا˘م˘ي˘شس’، ن˘ير˘فا˘شسم˘لا تارا˘ط˘ق
نأاب ةيديدحلا ككشسلاب لقنلل ةينطولا ةكرششلا تركذو
رار˘ق˘ل ع˘شضخ˘ي تارا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘شس ة˘كر˘ح فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا رار˘˘ق
ةينطولا ةنجللا مييقت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
.دجتشسملا انوروك ضسوريف يششفت ةعباتمو دشصرل ةيملعلا

لكششب نودنجم اهمقاطو اهلامع نأاب ةكرششلا تدكأا امك
تاءارجإ’ا عشضوو اهتنايشصو تارا˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘ل م˘ئاد
اذه يف رارق يأ’ ابشسحت ةيرورشضلا ةيئاقولاو ةيحشصلا
ءاق˘ت˘شسا ى˘لإا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘شسو ة˘كر˘ششلا تعد ا˘م˘ك.نأا˘ششلا
حئارشش مهي يذلا عوشضوملا اذهب ةشصاخلا تامولعملا

.رششابملا اهردشصم نم ،نينطاوملا نم ةعشساو
S°∏«º.±

يعيرششت�راطإا�عشضو�راظتنا�يف

تاقاطلآ قوسس حتفل تآوعد
نينطآوملآ مامأآ ةددجتملآ

ءابرهكلآ جاتنإآ لجأآ نم
ضسمأا عشساي نيدلا رون، ةددجتملا تاقاطلا ظفاحم اعد
«حابشصلا فيشض» جمانر˘ب ي˘ف ه˘ت˘فا˘شضت˘شسا ىد˘ل ن˘ي˘ن˘ث’ا
قوشس حتف ىلإا ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا ريثأا ربع ثبي يذلا
نطاوملا ىتحو، نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ما˘مأا ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
تعشضو هتئيه نإا ،عشساي نيدلا رون لاقو.ءابرهكلا جاتنإ’،
Óبقتشسم نطاوملا نم لعجت يوقاط لاقتنا ةيجيتارتشسا

ا˘نو˘بز ضسي˘لو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘كر˘˘ششل ا˘˘ن˘˘نو˘˘م˘˘م
حمشسي ،يعيرششت راطإا عشضو نم دب’ هنأا فاشضأاو.طقف
حبشصيل زاغلنوشس ةكرشش ىدل نوبز نم لوحتلاب نطاوملل
،ةيلمعلل ينقتلا بنا˘ج˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو. ا˘ه˘ع˘م اد˘قا˘ع˘ت˘م
حطشس ىلع، نطاوملل ناك اذإا هنإا، لوؤوشسملا تاذ حشضوأا

هنأا افيشضم ،ءابرهكلا اهنم كلهتشسي ةيشسمشش احاولأا، هلزنم
نم هنكمت ةيكذ تادادع كانه، هيدل ضضئاف دوجو لاح يف
رمأ’ا اذه قبطنيو.ءابر˘ه˘كلا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘شس ة˘كب˘شش ن˘يو˘م˘ت
عناشصم˘لا با˘ح˘شصأا ى˘ل˘ع ا˘شضيأا، ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ بشسح،

حطشسأ’ا ربع تاحاشسم كلمت يتلا ،ةيراجتلا تاحاشسملاو
ريغ رمأ’ا اذه نأاب ،عشساي كردتشساو.ةيشسمشش حاولأا بشصنل
،كلذب حمشست تاعيرششت عشضوب يشصونو، ايلاح نكمم
ةيل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘نإ’ كو˘ن˘ب˘لا ر˘ب˘ع ل˘يو˘م˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ت˘حو
عم ،تاكرششلا باحشصأا وأا نطاوملل نكميو، Óبقتشسم
يذلا ءابرهكلا ضضئاف ربع ضضورقلا هذه ديدشست ،تقولا
.«زاغلنوشس» ةشسشسؤوم ىلإا هعيب متيو هجتني

S°∏«º.±

عم�تاشضوافم�يف�رئازجلا�عورشش�نع�ةيفحشص�تاحيرشصت�يف�لوتبم�نامحرلا�دبع�ةموكحلا�ىدل�قباشسلا�راششتشسملاو�يداشصتقلا�ريبخلا�دكأا
�نيفرطلا�نيب�ةكارششلا�قافتا�ةعجارمل�يبوروألا�داحتلا.

افلم541�ةديدجلا�تابكرملا�داريتشسإا�بلط�تافلم�عومجم�غلب�امنيب

رهسشأآ4 لبق ضضفخنت نل رئآزجلآ يف تآرايسسلآ راعسسأآ

فÓعألاب�نيلاوملا�نيومتل�ةديدج�تاءارجإا�نع�ثدحت�ةحÓفلا�ريزو

يسشآوملل ليدب فلع عنسصل نحاطملآ يف ةجتنملآ ةلاخنلآ نم ةئاملاب03 عاجرتسسآ

¯ S°∏«º.±

قيزر لامك ةراجتلا ريزو ددشش
ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
عا˘ط˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
نم دحلل ةينور˘ت˘كل’ا ةرا˘ج˘ت˘لا
ىلع لايت˘ح’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ضضع˘ب
ع˘م ل˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ءافشضإا دشصق يراجتلا لجشسلا
.تÓماعتلا هذه ىلع ةيفافششلا

اعامتجا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ضسأار˘تو
ةيزكرملا تاراطإ’ا عم ايقيشسنت
زكرملل ماعلا ريدملاو ةرازولل
ثيح يراجتلا لجشسلل ينطولا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت
ددشصلا اذه ي˘فو .ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘يزر د˘˘˘˘كا
تاعاطق˘لا ي˘قا˘ب ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
ضضع˘ب ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
عم داجلا لمعلاو نيكلهتشسملا
ءافشضإا دشصق يراجتلا لجشسلا
تÓ˘ما˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششلا
ةفاشضإ’اب ةينورتكل’ا ةيراجتلا
نم نيمد˘خ˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ى˘لإا
مرتحت ’ ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘لا ضضع˘ب
ضصنت يتلا ةينوناقلا ضصوشصنلا

امك. ةينورتكل’ا ةراجتلا اهيلع

عامت˘ج’ا لÓ˘خ ر˘يزو˘لا قر˘ط˘ت

تا˘با˘˘شسح˘˘لا عاد˘˘يإا ف˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا

لاجآا يهتنت يتلاو ةيعامتج’ا

ربمفون03 خيراتب ا˘ه˘عاد˘يإا

ديدمت قيزر ررق ثيح0202,

يأا يفاشضإا رهششل عاديإ’ا لاجآا

0202 ربم˘شسيد13 ةياغ ى˘لإا

ي˘ح˘شصلا فر˘˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب

.دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ضصا˘˘خ˘˘لا

ديدمت، ةراجتلا ةرازو تررقو

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘لا عاد˘˘˘˘˘يإا لا˘˘˘˘˘جآا

ى˘لإا ،9102 ةنشسل ةيعا˘م˘ت˘ج’ا

ءاجو0202. ربمشسيد13 ةياغ

ر˘ب˘ع ر˘ششن ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

عقوم ىلع ةيمشسرلا اهتحفشص

ةرازو ي˘ه˘ن˘ت ه˘نأا «كو˘ب˘˘شسيا˘˘ف»

ة˘˘فا˘˘˘ك م˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ي˘يدا˘شصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تابا˘شسح˘لا عاد˘يإا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘شسل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

اهل ددحو قبشس يتلاو9102

رخآاك0202 ربمفون03 خيرات

فاشضأاو . عاديإ’ا ةيلمعل لجأا

فر˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘نو ه˘˘نأا رد˘˘شصم˘˘لا

دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘˘شصلا

،م˘لا˘ع˘لا لود ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘˘ع

لا˘˘جآا د˘˘يد˘˘م˘˘ت ةرازو˘˘لا ترر˘˘ق

ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘با˘شسح˘لا عاد˘يإا

13 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا9102 ة˘ن˘˘شسل

عيمجل ىنشستيل0202 ربمشسيد

مايقلا نييداشصتق’ا نيلماعتملا

ق˘˘˘ف عاد˘˘˘يإ’ا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب

تاءارجإاو يحشصلا لوكوتوربلا

تاطلشسلا اهترقأا يت˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا

هنا ملعلا عم عبا˘تو. ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تا˘˘˘با˘˘˘شسح˘˘˘لا عاد˘˘˘يإا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ي

ةباوب ربع اينورتكلا ةيعامتج’ا

ل˘˘ج˘˘شسل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

.يراجتلا

ةينورتكلإلا�ةراجتلا�بوششت�يتلا�لياحتلا�تايلمع�ةبراحم�ةرورشض�ىلع�قيزر�ددشش�اميف

انوروك ةحئاج ببسسب ربمسسيد13 ـلآ خيرات ىلإآ ةيعامتجإلآ تاباسسحلآ عآديإآ لاجآآ ديدمت
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ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ف˘قوأا

ةفقششلا ةيدلبب ةيئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل

دعب نينثا نيشصخشش لجيج ةيلو

ةيرادا قئاثو ر˘يوز˘ت ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت

بشسح ةيمشسر تاررحمب بعÓتلاو

ن˘مأا˘ب مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م

ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘˘جو. ة˘˘يلو˘˘لا

نم ناغلبي نيذللا نيشصخششلا نيذه

يلاوتلا ىل˘ع ة˘ن˘شس85و03 رمعلا
دوجوب ديفت تامولعم باقعا يف
روزم يرادا فلم هتزوحب سصخشش
ةطرششلا ر˘شصا˘ن˘ع˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا
عو˘شضو˘م˘لا ي ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لا
لوألا هبتششملا فيقوت ىلا ىشضفأا

رثع ثيح نيثÓثلا يف باشش وهو
يوح˘ي يرادا ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب

لمع ةدا˘ه˘شش ا˘ه˘ن˘مو ةروز˘م ق˘ئا˘ثو
نا˘˘م˘˘شضلا ى˘˘لا با˘˘شست˘˘نا ةدا˘˘ه˘˘ششو
بتار˘ل˘ل تا˘فو˘˘ششك ، ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
م˘تو ، ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ةدا˘ه˘˘ششو ير˘˘ه˘˘ششلاا
لوشصحلا دعب ينعملا لزنم سشيتفت

ح˘˘م˘˘شسا و˘˘هو ي˘˘ئا˘˘شضق نذا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا لق ةروزم ىرخأا قئاثو ةرداشصمب
هعم قيقحتلا دع˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا فر˘ت˘ع˘ي
ريوزتلا ةيلمع يف هل كيرشش دوجوب

د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ل˘ه˘كب ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
و˘ه ه˘ف˘ي˘قو˘ت ىر˘ج ثي˘˘ح سسما˘˘خ˘˘لا
دقو اذه ، قيقحتلا ةمذ ىلع رخآلا
تاهجلا ىلع نيفوقوملا سضرع مت
يئدبم مكح ردشص ثيح ةيئاشضقلا
تحت امهعشضوب يشضقي امهقح يف
ميرغت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

ةزايح ةمهتب رانيد فلأا05ـب امهدحأا
. ةردخم داوم
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ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘˘شصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت

50 ـلا قوفي ام زجح نم فيطشس
نوحطملا غبتلا قاروأا نم ريطانق
تا˘ششرو˘لا ىد˘حإل ة˘ه˘جو˘م تنا˘˘ك،
ة˘˘م˘˘ششلا ةدا˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل ة˘˘ير˘˘˘شسلا
ياب حلاشص ةن˘يد˘م ط˘شسو، ةد˘ل˘ق˘م˘لا

د˘ق˘ع˘˘لا ي˘˘ف سصخ˘˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م
لقن يف طروت ،رمعلا نم سسماخلا

لبق نم ترطأا ةيلمعلا داوملا هذه
نمأاب ةيئاشضقلا ةي˘ط˘ب˘شضلا ر˘شصا˘ن˘ع
ر˘˘˘ثإا تءا˘˘˘ج، يا˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘˘شص ةر˘˘˘˘ئاد
ةلواحم اهدافم تامولعم لÓغتشسا
نتم ةدلقملا ةمششلا نم ةيمك لاخدإا

حلاشص ةنيدم طشسو ةيعفن ةبكرم
ة˘ط˘خ داد˘عإا كلذ رو˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،يا˘˘ب
تاذ ر˘شصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ديدحت نم تنكم يتلاو ةحلشصملا
ةبقارم زجاح عشضو عم ةبكرملا عون

ل˘خد˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ج˘˘ف

اهفيقوت مت˘ي˘ل ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ي˘بو˘ن˘ج˘لا

اهنأا نيبت اهششيتفتو اهتبقارم دعبو

قاروأا نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م

ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا نو˘ح˘ط˘م˘لا غ˘ب˘ت˘لا

يتلاو ةدلقملا ةمششلا ةدام ةعانشص

اهزجح متيل ريطانق50 ــب تردق

ل نا˘ك يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت ع˘م

ه˘ل ح˘ي˘ت˘ت ة˘ق˘ي˘ثو ة˘يأا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ي

رقم ىلإا طاششنلا اذه لثم ةشسرامم
قمعم قيقحت حتف مت نيأا ةحلشصملا
ةيطبشضلا .ة˘ي˘شضق˘لا تا˘شسبÓ˘م ي˘ف
ة˘فا˘كل ا˘هذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
افلم تد˘عأا ، ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ةمهت نع ،طرو˘ت˘م˘لا د˘شض ا˘ي˘ئا˘شضق
لخدت يتلا غبتلا قاروأا لقنو ةزايح
ليحأا ،ةدلقم˘لا ة˘م˘ششلا ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف
ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب
.هيف تبلل ةشصتخملا
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ةيقيرفإلا ةكرششلا ريدم فششكو
» مشساب ةفورعملاو لجيجب جاجزلل
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف «را˘˘˘ف ا˘˘˘كير˘˘˘فأا

نم ةلجا˘ع تاءار˘جا ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص
نيذلا لامعلا بلاطمب لفكتلا لجأا
يدر˘ت بب˘شسب ةر˘ما˘م ر˘ي˘غ او˘بر˘شضأا

د˘يد˘شست مد˘عو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظ
هذ˘ه ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘يو ، م˘هرو˘جأا
ةلاحا ثدح˘ت˘م˘لا بشسح تاءار˘جإلا

ى˘ل˘ع ة˘كر˘ششلا لا˘م˘ع رو˘جأا ف˘˘ل˘˘م
ي˘ف ا˘هد˘يد˘شست ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘شصو˘˘لا
لظ يف كلذو نكمم تقو عرشسأا

ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سسÓ˘˘فإلا ة˘˘لا˘˘ح
بشسح اهل حمشست ل يتلاو ةكرششلا
اذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘˘م˘˘ئاد ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك .سصيو˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘كششم˘˘˘لا
د˘ق تادو˘ه˘ج˘م˘لا نأا˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
سضع˘ب ل˘ي˘غ˘ششت ل˘جأا ن˘م تق˘ل˘ط˘˘نا
ىوتشسم ىلع ةف˘قو˘ت˘م˘لا تاد˘حو˘لا
يذلا نرفلا اهتمدقم يفو ةكرششلا
ف˘قوأا ا˘م˘م با˘ط˘عأا ةد˘ع ه˘ت˘با˘˘شصأا
ة˘كر˘ششلا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع جا˘˘ت˘˘نإلا

بل˘ق˘لا و˘ه ر˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نأا م˘˘كح˘˘ب
رجحو لب ةيلمعلا هذه يف سضبانلا
جاجزلا جات˘نإا ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ف ة˘يواز˘لا

ركذي .ةكرششلا هذه ىوتشسم ىلع
جا˘جز˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘كر˘˘ششلا نأا
لكاششمب تاونشس ذنمو رمت لجيجب

سسلإلا ةفاح ىلع اهتعشضو ةريبك
اهتدافتشسا نم مغ رلا ىلع كلذو
رايلم فشصنب ردقي يلام فÓغ نم
ليهأات ةداعا راطا يف ةناعإاك ميتنشس
لك نأا ر˘ي˘غ ةز˘جا˘ع˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

بيلاود كيرحت يف مهاشسي مل اذه

تفرع يتلا ةكرششلا هذهب جاتنإلا
لا˘م˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘م تا˘˘بار˘˘شضا ةد˘˘ع
لوح تاقيقحت حتفب اوبلاط نيذلا

ريشصمو ةكرششلا هذه رييشست ةقيرط
تدافتشسا يتلا ة˘م˘خ˘شضلا غ˘لا˘ب˘م˘لا

. ديدج نم عÓقإلا لجأا نم اهنم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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 يسسيئرلا نرفلا ليغسشت ةداعإا ةيلمع قÓطنا عم ةازاوم /لجيج

 ةياصصولا ىلع جاجزلل ةيقيرفإلا ةكرصشلا لامعل ةدّمجملا روجألا فلم ةلاحإا

فيطسس

ةدلقملا ةمصشلا ةعانصصل ةهجوملا غبتلا قاروأا نم ريطانق50زجحت نمألا حلاصصم
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يرشضحلا نمألا رشصانع تنكمت
ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ن˘مأل ع˘با˘شسلا
لقن و ةزايح ةمهتب ينيعبرأا فيقوت
ةشصخر نود ةيلوحكلا تابورششملا

تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ بشسحو

طروت˘م˘لا نا ة˘يلو˘لا ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لا

هرمأا يف هبتششا ةبكرم نتم ىلع ناك

ةينمألا و ةيرادإلا ةبقارملا دعب و ،

ةيمك ىلع روثعلا مت ةبكرملا تاذل

تناك ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا ن˘م

و ةيفلخلا دعاقملاب ماكحإاب ةأابخم

قلعتي و ةبكرملل يفلخلا قودنشصلا

نم غلابلا (م -ت) : وعدملاب رمألا

ةيلخلا تاذ بشسحو ةنشس34 رمعلا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘˘كم ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نا

ةبلع423 ز˘ج˘حو ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘ششم

زجح مت امك ، عاونألا و ماجحألا

يدلبلا رششحملاب اهعشضوو ةبكرملا

هدشض يئاشضق فلم زاجنا مت هيلعو ،

نيأا ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب مدق

يروفلا لوثم˘لا ة˘شسل˘ج ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأا

 .عاديإا رمأا هقح يف ردشص ثيح

جيريرعوب جرب

ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو423 زجحو ينيعبرأا فيقوت
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لومششإا ةرئاد نمأا رشصانع تنكمت

نم غلك101 زجح نم ةنتاب ةيلوب

كÓهتشسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غ مو˘ح˘ل˘لا

ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ن˘ير˘جا˘ت ةزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك

ةنشس32 و02 رمعلا نم ناغلبي
مت ثيح ةنتاب ةنيدم نم ناردحني
لبق نم ةزوجحملا ةيمكلا فÓتإا
اهتنياعم دعب ةشصتخ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

كÓهتشسÓل اهتيحÓشص مدع تابثا
نما رشصان˘ع ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ير˘ششب˘لا
فيقوت نم تنكمت دقف ةناورم ةرئاد

ةنشس43 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘شش
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب نذإا راد˘˘شصت˘˘شسا د˘˘ع˘˘˘بو

ىلع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘ن˘كشسم
ـب اهنزو ردقي تاردخملا نم ةيمك

˘ما˘ما ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘˘ل مار˘˘غ4.88
ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
.ايميلقإا

ةنتاب

 تاردخملا نم ةيمكو كÓهتصسÓل ةحلاصص ريغ موحللا نم راطنق قوفي ام زجح

 نيسصخسش فيقوت مت اميف

 لجيجب ةفقصشلاب ةيرادإلا قئاثولا ريوزت يف ةصصصصختم ةكبصش كيكفت

حطسسلا ىلإا اددجم وفطيل لجيج ةيلوب ريهاطلا ةيدلبب حلاسص دلوأا ةيعانسصلا ةقطنملاب ةدجاوتملا جاجزلل ةيقيرفإلا ةكرسشلا فلم داع
ةيلامعلا تابارسضإلا نم روهسش دعب جاتنإلا ىلا اهتداعاو ةكرسشلا هذهب ةدكارلا هايملا كيرحت لجأا نم اهذاختا مت يتلا ةريخألا تاءارجإلا دعب

. ةريخألا هذه اهتفرع يتلا

فيطسس

رصصق ةيدلب رقم نوقلغي نوجتحم
ريملا ليحرب نوبلاطي و لاطبألا

ةيدلب رقم قلغب سسمأا حابشص نيجتحملا نم تارششعلا ماق
لشسÓشسلاب ،فيطشس ة˘يلو بو˘ن˘ج ة˘ع˘قاو̆لا لا˘ط̆بألا ر˘شصق
قاحتلا و نينطاوملا لوخد كلذب نيعنام ،ةديدحلا لافقألاو
يتلا تامولعم̆لا بشسحو. م˘ه̆ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م̆ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م̆لا
ةبلاطملل تءاج ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه ناف اهيلع انلشصحت
عشضولا روهدت يف مهبشسح ببشست يذلا ةيدلبلا سسيئر ليحرب
و رييشستلا ءوشسب نوجتحملا همهتإا يذلا و، ةيدلبلاب يومنتلا

ناكشسلا ءلؤوه هلمح امك ،ة˘يد̆ل˘ب̆لا بار˘ت̆ب ة˘ي˘م˘ن˘ت̆لا ة̆ل˘قر˘ع
ةيدلبلا قر˘ح̆ب با˘ب˘ششلا د˘حأا طرو˘ت ة˘ي̆لوؤو˘شسم نو˘ب˘شضا˘غ̆لا
اهيلع بتك تاتفل نوجتحملا عفر و، نيزنبلا ةدام لامعتشساب
مهنم ةراششإا يف » ديلو انلك» و «ةيدلبلا سسيئر ليحرب بلاطن»
ةحلشصم قرحب ماق يذلا ديلو باششلا عم مهنماشضت ىلإا
امك .يشضاملا رهششلا لÓخ نجشسلا هعاديإا متو ةيندملا ةلاحلا

قيقحت حتفب ةينعملا تا˘ط̆ل˘شسلا نو˘ج˘ت˘ح˘م̆لا ءلؤو˘ه بلا˘ط
سشيمهتلا يناعت تيقب يت̆لا لا˘ط̆بلا ر˘شصق ة˘يد̆ل˘ب̆ب ق˘م˘ع˘م
ةدهعلا هذه لÓخ هنأا ملعلا عم ،ةيلولا تايدلب يقاب سسكعب
ىلع اجاجتحا رثكلا لاطبلا رشصق ةيدلب دعت ةيباختنلا

GCjªø.Q   .فيطشس ةيلو ىوتشسم

مهنع ثوحبم ثÓث فيقوت
سسارهأا قوصسب  ةعصساو تامهادم يف

،سسارهأا قوشس نمأاب سسماخلا يرشضحلا نمألا رشصانع نكمت
ةيمك زجح و ايئاشضق نيقوبشسم سصاخششأا ةثÓث فيقوت نع
ةلقنتملا ةقرفلا عم قيشسنتلاب كلذ و ، تاردخملا نم ةربتعم
ةعشساو ةمهادمب ، عيرشسلا لخدتلا ةبيتك و ةيئاشضقلا ةطرششلل
سصاشصتخإا ميلقإاب ةيبعششلا ءايحألا نم ءادوشسلا طاقنلا تشسم
نع ةمهادملا ةيلمعلا ترفشسأا ثيح ،سسماخلا يرشضحلا نمألا
ىلإا مهعاشضخإاب و ، ايئاشضق نيقوبشسم سصاخششأا ةثÓث فيقوت

عطق ةتشس ىلع امهدحأا ةزوحب رثع يدشسجلا سشيتفتلا ةيلمع
ةيمكلا زجح مت اهرثإا ىلع ، عيبلل ةأايهم تاردخملا نم
،سسماخلا يرشضحلا نمألا رقم ىلإا مهيف هبتششملا ليوحتو
ةرجاتملا ةمهت نع ،مهيف هبتششملل ةيئاشضق تافلم زاجنإا مت و
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ه˘ب˘جو˘م̆ب او˘مد˘ق ،تارد˘خ˘م̆لا̆ب
لوثملا ةشسلج ىلع مهلاحأا هرودب يذلا ،سسارهأا قوشس ةمكحم

¢GC.T    .سسبحلاب عاديإا رمأا مهقح يف ردشص نيأا ، يروفلا

رورم ثداح يف خيصش ةافو
 لجيجب طاوصشألاب

ىلع رورم ثداح يف سسمأا هفتح عباشسلا دقعلا يف خيشش يقل
ينطولا قيرطلاب ريهاطلا ةيدلب طبري يذلا يعرفلا قيرطلا

رداشصم بشسحو .لجيج ةيلولا ةمشصاع ىلا يدؤوملا34 مقر
تمدشص ةري˘ب˘ك ة˘عر˘شسب ر˘ي˘شست تنا˘ك ة˘ب˘كر˘م نإا˘ف ة˘ي̆ل˘ح˘م
راتمأا دعب ىلع اديدحتو طاوششألا راطم نم برقلاب ةيحشضلا

اذكو ةيلولا ةمشصاع نم لك ىلإا يدؤوملا قرطلا قرتفم نم
ناك ةيحشضلا نإاف رداشصملا تاذ بشسحو ، تشسوشسات ةقطنم
ةوقب همدشصت يهو ةبكرمب أاجافتي نأا لبق قيرطلا عطقب مهي

.ةرئاغلا هحورجب ارثأاتم روفلا ىلع هتافو يف ببشست امم ةريبك
ديعشسلا بودجم ىفششتشسم ىلإا ةيحشضلا ةثج لقن مت دقو اذه
اذه تاشسبÓم لوح قيقحت هيف حتف يذلا تقولا يف ريهاطلاب
لقأا فرظ يف هعون نم ثلاثلا دعي يذلا تيمملا ثداحلا
ةافو ثداحو ركشسع دلوأا ةيدلبب ذاتشسأا ةافو ثداح دعب عوبشسأا
Ω.eù°©ƒO.ليقثلا نزولا قيرطب رانقلا نم ةجارد قئاشس

سسولهم سصرق003 نم ديزأا زجح
ةنتابب ءاصضيب ةحلصسأاو

ةنتاب ةيلو نمأاب رششع يناثلا يرشضحلا نمألا رشصانع تنكمت
مت ،ءاشضيب ةحلشساو ةشسولهملا سصارقألا نم ةيمك زجح نم

ةنشس62 و52 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت اهرثإا ىلع
ليقثلا نزولا قيرطو ةديششك يح نم لكب ايئاشضق نيقوبشسم

عون نم اشسولهم اشصرق613 ىلع امهتزوحب روثعلا مت ثيح

0596 ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاشضإلاب غلم003 نيلباقيرب
،موجن ثÓث وذ نيكشس اذكو جيورتلا تادئاع نم ربتعي جد
ةباينلا مامأا امهب هبتششملا ميدقت مت دقف هيلعو ،قرولا عطاق
.ةيلحملا
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ةليصسملاب نيدمتعملا ريغ ةلدايصصلا

ةيلولا رقم مامأا نوجتحي
ىلع نيدمتعم˘لا ر˘ي˘غ ة˘لدا˘ي˘ضصلا ة˘عو˘م˘ج˘م تمد˘ق

اوعفر ثيح ةليضسملا ةيلو رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو

، ةمركم ضسيلو قح ةيلولا ءانبأل ةيولوألا راعضش

اودكأا نيأا ةعاضس رخأا ةديرجل مهثيدح يف نوجتحملا

تغلب مهراظتنا ةدم نأاو ةضصاخ لاط مهربضص نأا

ءارد˘م ل˘ب˘ق ن˘م دو˘عو˘˘لا تنا˘˘ك ثي˘˘ح تاو˘˘ن˘˘ضس01

مهاقبأا عقاولا نأا لإا نيقباضسلا ةلولا اذكو ةحضصلا

مل ةيضصولا ةرازولل مهتÓضسارم ىتحو ، ةلاطبلا يف

ةرورضضب نوجتحملا بلاط امك، ةيغاضص اناذأا دجت

دا˘م˘ت˘عا تا˘ب˘ل˘ط دد˘ع نأاو ة˘ضصا˘خ، بضصا˘ن˘م˘لا ع˘فر

اضضيأا اوبلاط امك بلط005 ـلا تقاف دق ةلدايضصلا

ىقبيل ، مهينعت ل يتلا تاعارضصلا نع مهداعبإاب

مدع ءارج ةلاطبلا نم م˘ه˘لا˘ضشت˘نا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك م˘ه˘ل˘مأا

دنعو تÓئاع نو˘ل˘ي˘ع˘ي م˘ه˘نأاو ة˘ضصا˘خ ، م˘هدا˘م˘ت˘عا

  .كلذ نم نكمتن مل ةحضصلا ةيريدمب انلضصتا
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ديدعلا قلغت راطمألا و جولثلا

وزو يزيتب نانوحرفأاب تاقرطلا نم
لابج تاعفترم ىلع ةطقاضستملا جولثلا تايمك تدأا

ىلا ةعاضس ـلا42 لÓخ وزو يزيت ةيلوب ةرجرج

بضسحو .ةينطولا ةيئلولا تاقرطلا نم ديدعلا عطق

لاضصتلا ةيلخ ىدل لاضصتلاب فلكملا هفضشك ام

ناكملا نإاف وزو يزيت ةيلو يف ةيوجلا داضصرألاب

طيرضشلا نيب طبارلا ةدرو ريت لابج ىلإا يدؤوملا

نونطاقلا دجي ثيح ،ةريوبلا ةيلو عم يدودحلا

تدضس امدعب لق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘ضص ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب

مت هضسفن عضضولا ،مهيلإا ةيدؤوملا كلاضسملا لك جولثلا

ىلإا يدؤوملا352 مقر يئلولا قيرطلاب هليجضست

تنّكمت ثيح ،نتليليا ةيدلب هاجتاب نانوحرفأا ةرئاد

ةريبك ةبوعضصب قيرطلا اذه حتف نم ةيامحلا حلاضصم

مت ةينعملا حلاضصملا فلتخم عم قيضسنتلاب اذه و

ةيرضشبلا و ةيداملا لئا˘ضسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ل ر˘ي˘خ˘ضست

N∏«π S°©ÉO . .ةمزÓلا

ةملاق

مادطصصا يف اصصخصش11 ةباصصإا

ةلفاحب ةنحاصش
ةياهن ةيندملا ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘ت

طبارلا02 مقر ينطولا قيرطلاب ،يضضاملا عوبضسألا

ةيرق دنع طبضضلاب و ، ةنيطنضسق و ةملاق يتيلو نيب

ثداح عوقو رثإا ، رامع زاجم ةيدلب حلاضص ينافرضس

طÓ˘خ ة˘ن˘حا˘ضش ماد˘ط˘ضصإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ر˘ي˘ط˘خ رور˘˘م

ل˘ق˘ن˘ل ةر˘ي˘غ˘ضص ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘ب نا˘˘م عو˘˘ن ن˘˘م تن˘˘م˘˘ضسإا

ةملاق طخ ىلع لمعت رتضساوك عون نم نيرفاضسملا

اضصخضش11 ة˘با˘ضصإا ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م˘˘م ناد˘˘م˘˘هو˘˘ب -

نيب مهرامعأا حوارتت اياحضضلا ،ةفلتخم تاباضصإاب

يف مهفاعضسإا مت ثيح ،نيضسنجلا نم ةنضس34 و72

تارايضس30 ةطضساوب مهلقن متي نأا لبق، ناكملا نيع

اوقلت نيأا ،يب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا فا˘ع˘ضسإا
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قباطلا نم ضصخصش طوقصس

 ةملاقب يناثلا
يحب ، ةيندملا ةيامحلل ةيضسيئرلا ةدحولا تلخدت

نم ضصخضش طوقضس رثإا ةملاق ةيدلب يباحر ةوخإلا

(ب،م) وعدملاب رمألا قلعتيو ،ةرامعل يناثلا قباطلا

ضضوحلا ىوتضسم ىلع ةباضصإا هل ةنضس82 غلابلا

بيبط فرط نم هفاعضسإا مت ثيح ،ىنميلا لجرلاو

ةطضساوب لقن لقني نا لبق ، ةيندملا ةيامحلا ناوعأاو

نيأا .يبقع ميكحلا ىفضشتضسم ىلإا فاعضسإلا ةرايضس

 . ةمزÓلا ةيبطلا ةنياعملل عضضخ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

4516ددعلا0202 ربمسسيد10 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

يهط ةلأا نم ثعبنملا نوبراكلا ديسسكوأا لوأا زاغب اهقانتخا رثإا ،اهفتح ةنسس86 رمعلا نم غلبت ةديسس لوألا سسمأا ءاسسم نم رخأاتم تقو يف تيقل
.مامحتسسلا لجأا نم ةنتاب ةنيدمب طيسشمات يحب نئاكلا ةيحسضلا نكسسم خبطمب ةدوقوم تناك ،«ةنوباط»
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نم تارضشعلا ضسمأا حابضص نضش
بر˘غ ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب نا˘كضس
ة˘ف˘قو، ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع
اجاجتحا ةرئادلا رقم ماما ةيجاجتحا

ةمئاق نع نÓعإلا رخأات ىلع مهنم
نوجتحملا ،ةيعا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘كضسلا

نÓعإلا ةي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا او˘ب˘لا˘ط
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع

لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘كضسلا
نيذلا نيجتحملا بضسحب ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا

اذه ءازإا ديدضشلا مهبضضغ نع اوربع
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا دو˘˘عو م˘˘غر ع˘˘ضضو˘˘˘لا
تا˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
يف هنأا نيفيضضم ، اهنع نÓعإلاب

ن˘ع ا˘ه˘ي˘˘ف نور˘˘ضسف˘˘ت˘˘ضسي ةر˘˘م ل˘˘ك
ةعنقم ريغ ادودر نوقلتي ةيضضقلا

و˘ب˘لا˘ط د˘ع˘ضص د˘ق و اذ˘ه ، م˘ه˘ب˘˘ضسح
مهجاجتحإا نم ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كضسلا

قلغب اوماق نأا دعب كلذ و ،ضسمأا موي

نيب طبارلا02 مقر ينطولا قيرطلا

ام وه و ،ةنيطنضسق و ةملاق يتيلو

،رورملا ةكرح يف مات للضش ىلإا ىدأا

تانكضس نم مهنيكمتب اوبلاط ثيح

لوقي مهت˘مار˘ك م˘ه˘ل ظ˘ف˘ح˘ت ة˘ق˘ئل

يناعي يذلا تقولا يف نوجتحملا

ي˘ف ة˘ق˘نا˘خ ة˘مزأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م

ر˘خآلا ضضع˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘كضسلا

را˘˘ج˘˘يإا قو˘˘ق˘˘ح ع˘˘فد ن˘˘م او˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت
نامثأاب اهنورجأاتضسي يتلا تانكضسلا

ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
ي˘فو ،م˘ه˘طا˘ضسوأا ي˘ف ة˘ي˘˘ضشف˘˘ت˘˘م˘˘لا
يلاو نم نوجتحملا بلاط ريخألا
رظنلاب و لجاع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘يلو˘لا
برقأا يف لح داجيإا و فلملا اذه يف
ةريبك لاما ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘م ،ن˘كم˘م تقو
م˘˘ه˘˘فا˘˘ضصنإل ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ى˘˘ل˘˘ع
 .مهتيضضق يف رظنلاو

ةملاق

يتانزلا يداوب  ةيجاجتحإا ةكرح نونصشي يعامتجإلا نكصسلا وبلاط
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يرضضح˘لا ن˘مألا ر˘ضصا˘ن˘ع ف˘قوأا
ةأارما ةدكيكضس ةيلو نمأاـب يناثلا

اهطروتل ةنضس84 رمعلا نم غلبت
لحم لخاد نم ةقرضسلا ةيضضق يف
يقلت ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح،
ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشلا ة˘قر˘˘ف
فرط نم ىوكضشل يناثلا يرضضحلا

ةوخإلا يحب يراجت لحم بحاضص

، ةد˘كي˘كضس ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو˘ب ر˘كا˘˘ضس

يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘ح˘م ضضر˘ع˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م

لافطألا ضسبÓ˘م ع˘ي˘ب˘ل ضصضصخ˘م˘لا

تلو˘ت˘ضسا ثي˘ح ، ة˘قر˘ضسل˘ل ءا˘ضسن˘لاو

ةلمعلا نم يلام غلبم ىلع ةلعافلا

، ميتنضس نويلم31ب ردقي ةينطولا

نيب و. ةيضضقلا يف قيقحت حتف متيل

حلاضصم لبق نم حوتفملا قيقحتلا
ءا˘ن˘ثأا تع˘قو ة˘˘قر˘˘ضسلا نأا ة˘˘طر˘˘ضشلا

ثيح ، هلمعل لحملا بحاضص ةلوازم
ريخألا اذه هجوت  ةمهتملا تلغتضسا

ةرتفل و ةرواجملا تÓحملا دحأل
يلاملا غلبملا دخأاب موقتل ، ةزيجو
و ، بح˘˘˘ضسلا جرد˘˘˘ب د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘˘ما˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسإا˘˘ب
مت يراجتلا لحملا لخادب ةدجاوتملا

تناك امنيب ةزيجو ةرتف دعب اهفيقوت

برقلاب يحلا ضسفن ىوتضسم ىلع

دضض زجنأا دق و . ةقرضسلا ناكم نم

مت ، يئا˘ضضق ف˘ل˘م ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا

ليكو ديضسلا مامأا اهميدقت هبجومب

ةدكيكضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

لحم لخاد نم ةقرضسلا» ةيضضق نع

«ضسبلت ةلاح يف يراجت

انويلم31 ـب ردقي يلام غلبم ىلع تلوتسسا

ةدكيكصسب ايراجت Óحم تقرصس ةأارما ىلع ضضبقلا
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ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم تضصحأا

تافلاخملا نم اماه اددع ،فيطضس

م˘ت ثي˘ح طرا˘ف˘لا عو˘˘ب˘˘ضسألا لاو˘˘ط

بب˘˘ضسب ا˘˘ضصخ˘˘˘ضش9552ةعباتم

يقاولا عانقلا ع˘ضضو مد˘ع ة˘ف˘لا˘خ˘م

تابكرملا نم ددع عضضو مت امك

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م بب˘˘ضسب ر˘˘ضشح˘˘م˘˘لا˘˘ب

لقنلا لئاضسول ةيئاقولا تاءارجإÓل

23 ةيران ةجارد141 ةرايضس476

ةفلاخم852 ل˘ق˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضسو

281 يدضسجلا دعابتلا ضصوضصخب

د˘ي˘ق˘ت مد˘ع ضصو˘˘ضصخ˘˘ب ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ةفلاخم8191 ةمزÓلا تاءارجإلاب
رجحلا لاجآا مارتحا مدع ضصوضصخب
تاءار˘جإلا بنا˘˘ج ى˘˘لإا و ي˘˘ح˘˘ضصلا
ةيلو نمأا حلاضصم لازتل ةيعدرلا
تÓ˘م˘ح˘لا د˘يد˘ع ر˘طؤو˘˘ت ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس

عمتجملا فايطأا ةفاكل ةيضسيضسحتلا

ةيناديم ة˘جر˘خ023 ريطأات اه˘ن˘م
لÓغ˘ت˘ضسا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت
لاضصتلاو مÓعإلا لئاضسو فلتخم
ىلع ةفداه˘لا ا˘ه˘ل˘ئا˘ضسر لا˘ضصيإا ي˘ف
لئاضسو اذكو ةيلحملا ةعاذإلا رارغ
. كوبضسيافلاك يعامتجلا لضصاوتلا

 يقاولا عانقلا عسضو مدع ببسسب اسصخسش9552 ةعباتم

فيطصسب تاءارجإلاب مازتلإلا مدع ببصسب رصشحملا يف تابكرم عصضوو تافلاخم ريرحت
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ن˘مأا ح˘لا˘ضصم دو˘ه˘ج˘ل اد˘ي˘˘ضسج˘˘ت

ةراجتلا نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةيلولا

،كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘يو˘ضضو˘ف˘لا

ير˘˘ضضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘ضصم تما˘˘ق

ة˘طر˘ضشلا تاو˘ق˘ب ة˘م˘عد˘م ع˘ضسا˘ت˘˘لا

يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلضصملل
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘˘ضصم ة˘˘ق˘˘فر
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
يرضضحلا عاطقلل ةيدلبلا ةيبودنملا
˘مد˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع .ح˘˘لا˘˘ضص عارذو˘˘ب
ة˘نا˘ع˘ت˘ضسلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ م˘˘ت ءÓ˘˘خلاو
حلاضصمل ةع˘با˘ت تا˘ي˘لآاو تا˘ن˘حا˘ضشب

ا˘ه˘ل تر˘خ˘ضسو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يد˘˘ل˘˘ب
نم ةمزÓ˘لا ة˘ير˘ضشب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
حلاضصملل نيعبا˘ت˘لا ة˘طر˘ضشلا تاو˘ق
نم لك تضسم نيأا ،افنآا ةروكذملا

يح ،ةيباطحلا يح ،يقرضش نب يح
حلاضص عارذوب يح اذكو ءادهضشلا

كضشك81 مده ن˘ع تر˘ف˘ضسأا د˘قو

راجتلاب ةضصا˘خ ة˘لوا˘ط51 ة˘لازإاو

هو˘ضشت تنا˘ك ي˘ت˘لاو ،ن˘ي˘يو˘ضضو˘ف˘لا

هذه لضصاو˘ت˘تو ،ير˘ضضح˘لا م˘ي˘ل˘قإلا

ةيلولا ميلقإا لماك ربع تايلمعلا

هريطضست متي يذلا جمانربلا بضسح

   .ةينعملا ةيلحملا تاطلضسلا لبق نم

ةنيطنسسق

نييوصضوفلا راجتلاب ةصصاخ ةلواط51 ةلازإاو اكصشك81 مده
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ةاقلم ةتيم ةيحضضلا تدجو ثيح
ن˘ط˘ف˘ت˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ضضرألا ى˘˘ل˘˘ع
اه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا فر˘ط ن˘م ا˘هر˘مأل
ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘ب اود˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘يذ˘˘˘لا
ةنياعم تمت نيأا ،ةيندملا ةيامحلا

بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ح˘ضضلا ة˘ث˘ج
ىلإا اهلقن لبق ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ىفضشتضسمب ثثجلا ظفح ةحلضصم
ببضسلا ىقبي اميف ،يعماجلا ةنتاب
فرط نم قي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ضسي˘ئر˘لا

نأا ركذلاب ريدج. نمألا حلاضصم
نم ةثلاثلا دعت هذه ةافولا ةلاح
ثي˘ح ،ن˘ي˘مو˘ي فر˘ظ ي˘ف ا˘ه˘عو˘˘ن
ةيندملا ةيامحلا حلاضصم تلخدت

لجأل نييضضام˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ
غلبي باضش نيتيحضض يتثج لقن

اتي˘م د˘جو ة˘ن˘ضس42 رمع˘لا ن˘م
يهط ةلأا لمعتضسا نأا دعب هتفرغب
ةيدلبب ةين˘ي˘ضسم˘خو ،ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ي˘ف
ل˘خاد تد˘جو ر˘ي˘فا˘ضصع˘لا نو˘˘ي˘˘ع
،ةايحلا تقراف دقو اهنكضسم مامح

تن˘˘كم˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه

ذاقنإا نم ةيندملا ةيامحلا حلاضصم

دار˘فأا ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘ل˘ئا˘ع

تا˘ن˘ب ثÓ˘ثو مألا ن˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م

ءارج ةنضس04و » نيب مهرامعأا

د˘ي˘ضسكوأا لوأا زا˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا

مهنكضسم نم ثعبنملا نوبراكلا

ةيدلب˘ب ناو˘ج91 يحب يلئا˘ع˘لا

ةلي˘ضصح كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ،ة˘نا˘ير˘ضس

نوضضغ يف ةنتابب زاغلا اياحضض

ة˘ثÓ˘ث ى˘لإا ةر˘ي˘خألا ما˘يأا01 ـلا

مهذاق˘نإا م˘ت ا˘ضصخ˘ضش21و ىل˘ت˘ق

ددجتو اذه ،زاغلاب مهقانتخا دعب

اهءادن ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم

ي˘خو˘ت ةرور˘˘ضضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ذ˘فا˘ن˘م كر˘تو رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ثداوحلا هذه لثمل ابنجت ةيوهتلل

ضضافخنلاو تنمازت يتلا ةتيمملا

ةرار˘ح˘لا تا˘جرد ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا

ر˘ي˘˘غو طر˘˘ف˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسلاو

نود ةئفدتلا ل˘ئا˘ضسو˘ل ضسورد˘م˘لا

يت˘لا ة˘م˘ي˘خو˘لا بقاو˘ع˘لا ةا˘عار˘م

تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘غر ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘ت

نم ةيعوتلا تاءادنو ةيضسيضسحتلا

نم دحلل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا د˘يد˘ع فر˘ط

.زاغلا رطاخم

نيموي فرظ يف ةافو ثلاث دعت

ةنتابب اهنكصسم خبطمب ةديصس لتقي تماصصلا لتاقلا



¯MƒQjá aÉQì 
ةميد˘ق تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘شصأا نأا ا˘م˘ك

نم مؤوا˘شصقإا م˘ت تا˘ن˘ع˘ي˘ب˘شسلا ذ˘ن˘مو
تجرفأا يتلا نكشسلل ةيلوألا ةمئاقلا

بق˘عو سسمأا لوأا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘˘ن˘˘ع
راثأا ام اذهو مهئاشصقإا ببشسب جارفإلا

˘ما˘مأا نو˘ج˘ت˘ح˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو م˘ه˘ب˘شضغ
ني˘ب˘لا˘ط˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ةر˘ئاد˘لا ير˘ق˘م
ن˘كشسلا ن˘م ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘شصح ةدا˘يز˘˘ب
تا˘ف˘ل˘م ة˘شسارد˘˘ب لا˘˘حر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ن˘م م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خو اد˘ي˘˘ج نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا
نم مهو ةميدقلا تافلملا باحشصأا
م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘شصألا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا دلوأا
م˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب م˘˘هؤوا˘˘شصقإا
ن˘ي˘جوز˘ت˘مو ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا

تاونشس ذنم نكشس ةمزأا نم نوناعيو
جاردإا مت هنأا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا دد˘ن ا˘م˘ك
ن˘˘م˘˘ف ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا˘˘ب بزا˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘شش
ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘عر نا˘˘ك سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
نيجوزتملل ة˘يو˘لوألاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ءامشسأا جاردإا ىلإا ةفاشضإلاب مهبشسح
ىلإا اومدق دقو ةقطنملا نع ءابرغ
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘فو ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

اذهلو كلمألا يوذ نمو نولواقم
ةمئاقلاب انعط اومدق نييشصقملا نإاف
ةداعإاب لاحرب ةرئاد سسيئر نيبلاطمو
ا˘ه˘ن˘ع جر˘ف˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

تاو˘ن˘˘شسل اور˘˘ظ˘˘ت˘˘نا م˘˘ه˘˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ
نود ةمئاقلا نم مهئاشصقاب اؤوجافتيل
نيجتحملا تاحيرشصت بشسحب ببشس

ةلقرع يف جاجتحلا ببشست دق اذهو
ىوتشسم ىلع رورملاو ريشسلا ةكرح
˘ما˘مأاو تا˘عا˘شس ةد˘ع˘ل ق˘ير˘ط˘˘لا كلذ
ةلشصاو˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا رار˘شصإا
مهبلاطم ةيبلت ة˘يا˘غ ى˘لإا جا˘ج˘ت˘حلا

ةمئاق يف رظنلا ةداعإاو نعطلا وهو
تاو˘ف ل˘ب˘ق ا˘ه˘ن˘ع جر˘ف˘م˘لا ن˘˘كشسلا
اودكأا مهنأا ةشصاخو ةينوناقلا ةدملا
رثكأا ديع˘شصت˘لا˘ب نو˘مو˘ق˘ي˘شس م˘ه˘نأا˘ب

مدع ةلاح يف ةمداقلا مايألا للخ
نإاف ةراششإللو .ةرئادلا سسيئر لخدت
اوم˘ح˘ت˘قا ن˘ي˘ي˘شصق˘م˘لا سضع˘ب كا˘ن˘ه
ةدجاوتم ةزهاج تا˘ن˘كشسلا تا˘ن˘كشس

سصاشصقوب دمحأا يتقطنم نم لكب
يلاهأا ن˘م م˘ه˘نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م سشير˘قو
نكشس ةمزأا نم نو˘نا˘ع˘يو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ن˘م م˘ه˘ئا˘شصقإا م˘ت˘ي˘ل تاو˘ن˘˘شس ذ˘˘ن˘˘م
تا˘˘ن˘˘كشسلاو بب˘˘شس نود ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا
دقو مهقح نم مهتقطنمب ةدوجوملا
جاردإا م˘ت˘˘ي˘˘ل دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘م او˘˘م˘˘ئ˘˘شس
مهبشسح ةقطنملا نع ءابرغ سصاخششأا

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم را˘˘شضحإا م˘˘ت اذ˘˘˘هو
ن˘م ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘لا جار˘خإل ي˘ن˘طو˘لا
مهرودب نيذلا ةيعامتجلا تانكشسلا

تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا كل˘˘˘ت ءل˘˘˘˘خإا او˘˘˘˘شضفر
ي˘ف م˘ه˘ق˘ح م˘ه˘ئا˘ط˘عإا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م

ة˘˘شصح˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘ششإلاو .ن˘˘˘كشسلا
ادج ةلئيشض يه لاحربب ةشصشصخملا

نأا امك نكشسلا يبلاط ددعب ةنراقم
حنم لباقم تابلطلا نم فلآلا كانه

ةين˘كشس ةد˘حو355ب رد˘ق˘˘ت ة˘˘شصح
قطانم فل˘ت˘خ˘م نا˘كشس نا˘كو ط˘ق˘ف
ةقطنمو زكر˘م لا˘حر˘ب ا˘ه˘ن˘م لا˘حر˘ب
ةشسوتيلا˘كلاو سشير˘قو تا˘ع˘ير˘ششت˘لا

ي˘ف او˘ما˘ق د˘˘ق سصا˘˘شصقو˘˘ب د˘˘م˘˘حأاو
مامأا جاجتحلاب تارملا نم ديدعلا

ةبلاطملل ةيلولا ىتحو ةرئادلا رقم
م˘˘ه˘˘ت˘˘شصح ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو جار˘˘˘فإلا˘˘˘ب
.ةرم لك يف ةينكشسلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف4516ددعلا0202 ربمسسيد10 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com

   ةمئاقلا ءاغلإل لخدتلاب يلاولا اوبلاط

 ةيلولإ رقم مامأإ نوجتحي لاحربب نكشسلإ نم نويشصقملإ
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نكشسلا يبلاط نم ديدعلا جتحإا
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا يرا˘ج˘يإلا ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

سسمأا ةيعوبشسأا ةيجاجتحإا ةفقو للخ
ةبانع ةيلوب ينوبلا ةرئاد رقم مامأا

لمأا ةرئادلا سسيئر ةلباقم لجأا نم
نيديفتشسملا ةمئاق نع جارفإلا يف
باح˘شصأل ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ن˘كشسلا ن˘م

ةنشس ىلإا89 نم ةعدوملا تافلملا

م˘ه˘ت˘˘ل˘˘م˘˘شش ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘هو4102

ناجل لبق نم تايناديملا تاقيقحتلا

بشسحو.قباشس تقو يف ينوبلا ةرئاد

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘˘ه نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘شصم

اهعاديإا خيرات دوعي ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م

ن˘كشسلا ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

مل كلذ مغرو8991 ةنشسل ةرئادلاب

نم مهريغك نكشسلا نم اوديفتشسي
.ل˘ي˘ن˘لا داو ي˘ح˘ك ىر˘˘خألا ءا˘˘ي˘˘حألا
تا˘ط˘ل˘شسلا دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف ن˘˘ي˘˘عاد
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع جار˘˘فإل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
نكمم تقو برقأا يف نيديفتشسملا
.نكشسلا ة˘مزأا ن˘م او˘م˘ئ˘شس م˘ه˘نو˘كل
سسي˘ئر نإا˘˘ف ردا˘˘شصم˘˘لا تاذ بشسحو
ن˘ع او˘ل˘ث˘م˘م ل˘ب˘ق˘ت˘شسإا نا˘ك ةر˘ئاد˘˘لا

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإا ن˘˘˘˘يأا نا˘˘˘˘كشسلا ءلؤو˘˘˘˘˘ه

مهته˘ج ن˘م .حور˘ط˘م˘لا م˘ه˘لا˘غ˘ششنإل

يحل رواجملا لينلا داو يح نيلثمم

مهتهج نم ديكأاتلا اوددج لورشصلا

ةمئاق نع نلعإلاب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع

ةرئادلا ةنجل لبق ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ءا˘ه˘ت˘˘نإا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ

يحلل ةشصح سصيشصختو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

. يعامتجلا نكشسلا جمانرب نم

نيديفتصسملا ةمئاق نع جارفإÓل اوعد

ينوبلإ يف نوجتحي يعامتجإلإ نكشسلإ وبلاط

مهتجهل نم ديعصصت يف ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو لاحربب ايعامتجا انكصس355 لا ةصصح نم نويصصقملا سسمأا ةحيبصص نصش
يف رظنلا ةداعإاب عيرصسلا لخدتلاب يلاولا ةبلاطملل لاحرب ةرئاد رقم قلغب مايقلا لÓخ نم يلاوتلا ىلع سسماخلا مويلل ةيجاجتحلا

.ةمئاقلاب ةقطنملا نع ءابرغ جاردإا مت دقف ةمئاقلا يف املظ كانه نأا نوجتحملا دكأا ثيح اهيف نعطلاو ةمئاقلا

بعÓتلإ توبث ةلاح يف ةلإدعلإ ىلإإ ءوجللإ و ةقدب نوعطلإ ةشسإردب دهعتي يلإولإ
يذلا8002 ةنشسل80-241 يذيفنتلا موشسرملا بشسحب كلذو ةقدب ةعدوملا نوعطلا تابلط لك ةشسارد متيشس هنأاب يميرب نيدلا لامج ةيلو يلاو حشضوأا
نيديفتشسملا ءامشسأا مشضت فوشس يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا طبشض متي ثيح راطإلا اذه يف هب لومعملا ةيمومعلا ةيراجيإلا نكشسلا نم ةدافتشسلا دعاوق ددحي
بعلتلا  يف ؤوطاوت نيبتيو هتفشص تناك امهم سصخشش يأا نإاف ىرخأا ةيحان نمو نوناقلا اهيلع سصني يتلا ةينوناقلا طورششلا لك نوفوتشسي نيذلا نيلعفلا
ةيجاجتحلا ةكرحلا بقع ةيلولا حلاشصم نع نم رداشصلا نايبلا بشسحب ةيئاشضق ةعباتم لحم نوكيشس قح هجو نودب ءامشسا جاردإا نكشسلا ةمئاق دادعإا يف

عمتشساو يلاولا ناويد حلاشصم فرط نيجتحملا نع نيلثمم لابقتشسا مت اهرثإا ىلعو ةيلولا مامأا لاحربب انكشس355ـلا ةمئاق نم نويشصقملا اهنشش يتلا
ماهم اهنإا يف ةلثمتملا ايئدبم  ةماه تارارق ذاختا مت دقف نيينعملا تاحيرشصت بشسحبو نوعطلا ةشساردو ةمئاقلا يف رظنلا ةداعإاب ةقلعتملاو مهتلاغششنل
اريخأاو نكشسلاب ةفلكملا ةنجللا ءاشضعأا ماهمو ريشس فاقيإا اذكو لماك قيقحت حتف متي نأا دعب لإا نيديفتشسملل تانكشسلا ميلشست متي نل  لاحرب ةرئاد ماع بتاك

MƒQjá aÉQì.ةلادعلل هميدقتو هفاقيا متيشس يعامتجا نكشس نم دافتشسا هنا تبثي ةنجل ءاشضعأا نم وأا لوؤوشسم سصخشش يأا

مايقلا عنمت  ةميلعت دوجو نم مغرلا ىلع
انوروك نمز يف ءارجإلا اذهب

تÓئاع درطت ييجيبوألإ حلاشصم
عراششلإ ىلإإ

عورششلاب ةبانعب يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد حلاشصم ارخؤوم تماق
اهل ةعبات ةيعامتجا تانكشسب نطقت يتلا تلئاعلا نم ديدعلا درط يف
ةرتف ذنم نكشسلا تمحتقا تلئاعلا كلت تناك ءاوشس ةينوناق ريغ ةفشصب

تلئاعلا كلت تدجو ثيح ةينوناق قارواأا نود اهب نكشست وأا ةليوط
انوروك سسوريف راششتنا عم انمازت تقولا اذه يف عراششلا يف اهشسفن
عنمت نيناوقلا نأا نم مغرلا ىلع راطمألا طقاشستو دربلاو ءاتششلا لشصفو
دقو اذه ةبعشصلا فورظلا هذه لثم يف درطلا تارارق قيبطت متي نأاب
درطل تاءارجإلاو ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع ي˘ي˘ج˘ي˘بوألا ح˘لا˘شصم تمد˘قأا
ةوقلا مادختشساب اهب ن˘ط˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ن˘كشسلا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تل˘ئا˘ع˘لا
تلئاعلا نم ديدعلا ىلع رارقلا كلذ تقبط اميف اذهو ةيمومعلا
سساطنقوبو ينوبلاو رامع يديشسو راجحلا اهنم ةبانع تايدلب فلتخمب

ةريطخلا ةيئابولا ةيعشضولا زع يفو نيطرافلا نيمويلا يف سسرام8و
نإا ةشصاخ راطمألاو دربلا ىلإا ةفاشضإلاب انوروك سسوريف راششتنا ببشسب

تلشصحت اهنأاو تاونشس11 ذنم نكاشسملا كلتب نطقت تناك ةلئاعلا كلت
نم اهتيعشضو ةيوشست نودب يزاغلا يلاولا فرط نم نكشسلا ىلع
اذه يف عراششلا يف اهدرششتو درطلا رارقب أاجافتتلو ييجبوألا حلاشصم
حلاشصم لازت لو  ةلادعلا يف عازن لح لازام رمألا نأا نم مغرلاب تقولا
نإاف اذهلو تلئاعلا نم ديدعلا دشض درطلا تارارق قبطت ييجيبوألا
لخدتلا يميرب نيدلا لامج يلاولا دششانت ةدورطملا تلئاعلا كلت
نمز يفو تقولا اذه يف ةشصاخو تافرشصتلا هذه لثمل لولح داجيإاو
يف تلئاعلا ديرششت متيل باوبألا ىلع يذلا ءاتششلا بارتقاو انوروكلا
ةينوناقلا تايلآلا ييجيبوألا حلاشصم ذختت نأا ردجألا نم ناكف عراوششلا
ذنم ءاركلا فيلاكت عفدت تلئاعلا كلت نأا ةشصاخ ةيعشضولا ةيوشستل
تاقيقحتلاب مايقلا للخ نم تانكشسلا كلت اهلوخد ذنمو تاونشس

MƒQjá aÉQì.عراوششلا يف تلئاعلا ديرششت سسيلو ةيناديملا

ةيلولا يلاو ىلإا ةدصشانم ةلاصسر يف

نوبلاطي2102 تافلم باحشصأإ
 يفيرلإ نكشسلإ نم ةشصحب

يحب يفيرلا نكشسلا تافلم باحشصأا نم تارششعلا نينثإلا سسمأا دششان
ةيلول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوألا لوؤوشسملا ينوبلا ةيدلبب لورشصلا

ةرازول ةيزكرملا حلاشصملا ىدل لخدتلا نيدلا لامج يميرب ةبانع
جمانرب راطإا يف ةينكشس ةشصح نم مهيح نيكمت لجأا نم نكشسلا

2102 ةنشس ةعدوملا تافلملا باحشصأا ولثمم دكأاو. يفيرلا نكشسلا
ةيريدم ىلإا لوحت نأا لبق ينوبلا ةرئادب نكشسلا ةيريدم حلاشصم ىدل
ىلع ( ةعاشس رخآا) تقلت يتلا ةلشسارملا سصن يف ينوبلا ةيدلبب نكشسلا
ةرهاق افورظ مهتلئاع ةقفر نوششيعي مهنأا نينثإلا سسمأا اهنم ةخشسن
يتلاو ةيوشضوفلا تويبلاو يلئاعلا ظاظتكإلا ببشسب ةياغلل ةبعشصو
اهتششاششه ببشسب ءاتششلا لشصف لولح عم اءوشس اهيف سشيعلا دادزي
راطمألا للخ اهرخآاو ةششهلا تويبلا كلت ىلإا راطمألا هايم قفدتو
ىدأا ام ةبانع ةيلو طرافلا عوبشسألا تبرشض يتلا ةريخألا ةينافوطلا
يتلا رارشضألا  رشصحو ةنياعملل ةيندملا ةيامحلا حلاشصم لخدت ىلإا
يوانشسح يتقطنم رارغ ىلع ةفراجلا راطمألا لويشس ءارج مهب تقحل
يف نونطقي نمم مهشضعب ةاناعم نع لشضف امهريغو يشسملشسلاو
مهلعج ام ةدحاو ةفرغ يف مهئانبأا ةقفر مهو مهتلئاع عم ةدحاو ةقشش
نيعاد.يلئاعلا ظاظتكإلا ببشسب نيرمألا نوناعي نينشسلا هذه رادم ىلع
لجأا نم نكشسلا ةرازو ىدل لخدتلا ةبانع ةيلو يلاو ددشصلا اذه يف
يف ةلودلا كلمأل عباتلا راقعلا رفوت لظ يف ةشصاخ مهل ةشصح ريفوت

ينوبلا ةيدلبب رداشصم هنع تفششك ام بشسحب ينوبلا ةيدلبب ءايحأا ةدع
ىلإا لقنتلا للخ مهريبعت دح ىلع تابشسانم ةدع يف مهعم ءاقل يف
نكشسلا جمانرب نع راشسفتشسلا لجأا نم مهيلإا مهلاغششنإا لقنل ةيدلبلا
يرشصان لامك ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ريزو نأاب نيدكؤوم.يفيرلا

نكشسلا جمانرب نم ةينكشس سصشصح سصيشصخت نع ارخؤوم نلعأا ناك
مهتبغرب لفكتلا لجأا نم نطولا تايلو فلتخم يف نينطاوملل يفيرلا
ةموكحلا نأا اولاق يذلا نكشسلا نم طمنلا اذه نم ةدافتشسإلا يف
ةرهاظو نكشسلا ةمزأا ىلع ءاشضقلل اهجمانرب يف ةيولوأا هحنمت

YÉO∫ GCe«ø.ةيوشضوفلا تويبلا

 ماصصتعا يف لوخدلاب اودده ءاقرزلا ةكربلاAPL وبتتكم

ةليذرلل إركو و ةروجهم تاششرو ىلإإ لوحتت ةينكشس عيراششم
نيأا لبق نم باهولا دبع ةرياد بئانلا هيلإا قرطت ام وهو ةليذرلل اركو و ةروجهم تاششرو ىلإا لوحت اهنم ديدعلا نأا امك ،لاغششألا يف اريبك ارحأات ةبانع ةنيدمب ةينكشسلا ةشصاخ عيراششملا نم ديدعلا فرعت

نم يرشسأا ظاظتكا ةلاح نوناعي نيذلا دارفألا و ةيوشضوفلا تانكشسلا باحشصأل طامنألا ةفلتخم ةربتعم ةينكشس جماربب اهمعد ةرورشضو ناكشسلا ةاناعم ءاهنإاو لكاششملا هذه لح و لخدتلاب ةموكحلا بلاط
نكشسلا ةمزأا نم يناعت ةرياد بشسح لاحربو يديارشسو ةملعلاو ةفرششلاو بنعلا داوو رامع يديشسو راجحلا، ينوبلا ،ةبانع تايدلب يف ىربكلا ءايحألا نأا ةشصاخ، معدملا يوقرتلاو يعامتجلاو يفيرلا نكشسلا

دده ثيح .ينوبلاب ءاقرزلا ةكربلاب  انكشسم056 ةشصح معدملا معدملا يوقرتلا نكشسلا عيراششم اهنم  ةلطعتملا و ةفقوتملا ةينكشسلا عيراششملا نع كيهان اذه، يوشضوف نكشس فلأا51 نم رثكأا يشصحتو

005 ةشصحو ،ةريبك غلابم اهيف اوعفد يتلا مهتانكشس ىلع لوشصحلا لجأا نم لح رخآاك ماشصتعلا ىوشس مهل قبتي ملو مههوجو يف باوبألا عيمج تدشسنأا دعب ةيلولا رقم مامأا ماشصتعا يف لوخدلاب نوبتتكملا
ناملربلاب بئانلا بشسح ةبانع ةيلو نأا امك، ةرورعزوب و ةرشضخوبو رامع سسرام و ةبيعششلاب ةشصاخ ةليذرلاو مارجإلل اركو تحبشصأاو ةروجهم تاششرو ىلإا تلوحت يتلا ييجيبوألا عيراششم، ةبانعب نكشسم
عيراششم هب تقلطنا يذلا ريخألا لورشصلا يح، لينلا داو، زكرم ينوبلاو ةرشضخوبك ءايحألاب ةيتحتلا ىنبلا عيراششم يف ةشصاخ زاجنإلا لاجآا مارتحا مدعو عيراششملا ةعباتم مدع نم ةطرافلا تاونشسلا يف تناع
برغ ةبانعو رامع يديشسب ىرخأا ءايحأاو لاحربب ةششاط يح يف نأاششلا كلذكو تايوتشسملا عيمج ىلع يحلا روهدت نم ةيرزم ةلاح نوششيعي نونطاوملاو اذه انموي ىلإا هتنت ملو تلخ تاونشس ىلإا دوعت ةئيهت
تاريذحتلا مغر هنإاف قايشسلا تاذ يف.لجاعلا بيرقلا يف اهل لح داجيإا بلطتت ةمج ةيومنت لكاششم نم يناعت اهلك ةيعامجلا ةيفيرلا تانكشسلا و ةملعلاو ةميدقلا سشيرلا عارذو بنعلا داوو راجحلاو طشسوو
نم ديدعلاو نآلا دح ىلإا هتنت ملو ةدم ذنم لاغششألا امهب تقلطنا يذلا لوشسغلا زاجم يح ةئيهت و ميرلا يح ةئيهت عورششم رارغ ىلع قرو ىلع اربح تلظ اهعيمج نأا لإا نينطاوملل ةديدعلا ىواكششلاو
قرغت تتاب يتلا قرششلا ةرهوجل رابتعلا ةداعإاو ديدح نم ديب برشضلا بلطتي ام وهو رخآلا سضعبلا يف جلوكيربلا ةشسايشس و اهشضعب زاجنإا يف رخأاتلا ببشسب تاناشضيف يف تببشست يتلا ةرخأاتملا عيراششملا

U°Édí. Ü .رطملا نم تارطق طقاشست دنع
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ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدم تنلعأأ

مرسصنملأ ربمفون91 خيراتب ةبانعب
نمسضتت فيظوت ةقباسسم اهحتف نع

ةسصاخ بسصان˘م ة˘ت˘سس ،ا˘ب˘سصن˘م81
لوأ’أ ىوتسسم˘لأ ن˘م ي˘ن˘ه˘م ل˘ما˘ع˘ب

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘سسرا˘˘ح21و
ىلإأ تعراسس ةبانع ةي’ول ليغسشتلأ

ةيعامجلأ تامدخلأ ةيريدم ةلسسأرم

تبلطو ربم˘فو˘ن32 خيرا˘ت˘ب كلذو
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ءأر˘جإ’أ ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ ءأر˘˘جإأ ن˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب
يلماح بابسشلأ نأأ رابتعاب ،ةروكذملأ
دوقع نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ تأدا˘ه˘سشلأ

جا˘مدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘˘سسم˘˘لأ يزا˘˘ه˘˘ج
ةيولوأ’أ مهل يعا˘م˘ت˘ج’أو ي˘ن˘ه˘م˘لأ
تناك لاح ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةبولطملأ بسصانملأ يبلت مهتأداهسش
ة˘ير˘يد˘م تب˘ل˘ط سصو˘سصخ˘لأ أذ˘ه˘˘بو
تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لأ
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ةرور˘سض ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سس’ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
نم نيديفتسسم˘لأ جا˘مدإ’ بسصا˘ن˘م˘لأ

يعامتج’أو ينهملأ جامدإ’أ يزاهج
ي˘ف طا˘سشن ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لأو
وهو ةيمومعلأ ةفيظولأ تأرأدإأ ىدحإأ

ةيريد˘م ه˘ل تبا˘ج˘ت˘سسأ يذ˘لأ بل˘ط˘لأ

تن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘˘لأ

ع˘سضوو ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ نÓ˘عإأ ا˘ه˘˘ئا˘˘غ˘˘لإأ

فر˘سصت تح˘ت ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

أريثك لوع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ن˘ي˘ب ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

رظنلاب كلذو جامدإ’أ ةيلمع عيرسستل

با˘ب˘˘سشلأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ دد˘˘ع˘˘لأ ى˘˘لإأ

ة˘ل˘ق ل˘با˘ق˘م جا˘مدإ’ا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ىطعأأ دقو أذه ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ

91-633 مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘سسر˘م˘لأ

9102 ةنسس ربمسسيد80 يف خرؤوملأ

يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘˘ل ق˘˘ح˘˘لأ

زا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘˘ل˘˘ل جا˘˘مدإ’أ

ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘˘سسم˘˘لأ

بابسشلل يعامتج’أ جامدإ’أ زاهجو

يهو جامدإ’أ يف تأداهسشلأ يلماح

ةيئ’ولأ ةنجللأ اهعباتت يتلأ ةيلمعلأ

نوعطلأ ةسسأردب لفكتتو ةروكذملأ

ا˘ه˘سسأأر˘ت˘ي ثي˘ح ،ا˘سضيأأ ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ

لك هبناج ىلإأ اهيف نوكيو يلأولأ

ي˘لوؤو˘سسم ،ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م

ىوتسسم ىلع ةين˘ع˘م˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ

ةفيظو˘لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م سسي˘ئر ،ة˘ي’و˘لأ

ةي’ولل يلاملأ بقأرملأ ،ةيمومعلأ

ة˘لا˘كو˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لأ عر˘ف˘˘لأ سسي˘˘ئرو

.ليغسشتلل ةينطولأ

نم يوسضوفلا قوسسلا ليوحت رارق دعب

4vu يح ىلإا «شسينيمرت»

 يديسسب ةيراوج قاوسسأا

رهسشأا ذنم ةقلغم رامع
ناكسس ةسصاخ رامع يديسس ةيدلبب نينطأوملأ نم ديدعلأ ددن

يديسس ةيدلب فرط نم رييسستلأ ءوسسو ىسضوفلاب5/4vu يح

ىلإأ سسينيمرتلاب يوسضوفلأ قوسسلأ ليوحتل ىعسست يتلأ رامع

اهيلع تفرسص ةيرأوج قأوسسأأ ةثÓث كانه دجوت تقو يف مهيح

ةيدلبلأ سسيئر نونطأوملأ لمح امك،نآ’أ دحل حتفت ملو رييÓملأ

داجيإأ ةرورسضب أوبلاطو ةيئأوسشعلأ تأرأرقلأ ةيلوؤوسسم ةباينلاب

يف.ىرخأأ ىسضوف يف ببسستتسس يتلأ ةيعيقرتلأ لولحلأ لدب لح

ةيدلبب ةثÓث˘لأ ة˘يرأو˘ج˘لأ قأو˘سسأ’أ حا˘ت˘ت˘فأ د˘ه˘سشي ر˘خآأ قا˘ي˘سس

ةدع ذنم ةيلحملأ تاطلسسلأ ديكأات مغر أريبك أرخأات رامع يديسس

نوكيسس حاتتف’أ نأأو ةريغسص تاسشوتور ’إأ قبتت مل هنأأ رهسشأأ

وأأ يسضاملأ ماعلأ ةياهن نوكي نأأ عقوتملأ نم ناك ثيح ابيرق

’ ةعاسسلأ دحلو هنأأ ريغ ريدقت رثكأأ ىلع يراجلأ ماعلأ ةيأدب

دهسشت تقو يف اهلاح ىلع نامقل رأد تلظو لسصح كأذ ’و أذه

عاسضوأ’أ لعج ام نييوسضوفلأ ةعابلل أريبك أراسشتنأ ةيدلبلأ هيف

و ةبيعسشلاب ة˘سصا˘خ ى˘سضو˘ف˘لأو ة˘ما˘م˘ق˘لأ بب˘سسب ة˘ي˘ثرا˘ك ا˘ه˘ب

ةيرأوجلأ قأوسسأ’أ تف˘ل˘ك د˘ق˘ف قا˘ي˘سسلأ تأذ ي˘ف،سسي˘ن˘ي˘مر˘ت˘لأ

سصخي اميف و. رييÓم6 نم ديزأأ ةنيزخلأ رامع يديسسب ةثÓثلأ

قوفي يلام غلبم هل سصسصخ دقف2vu يحب يرأوجلأ قوسسلأ

دبع يراتخ˘م يرأو˘ج˘لأ قو˘سسلأ زا˘ج˘نإأ عور˘سشمو، ر˘ي˘يÓ˘م3

نيح يف،رايلملأ براقي غلب˘م ه˘ل سصسصخ ة˘ب˘ي˘ع˘سشلا˘ب د˘ي˘ج˘م˘لأ

سسيئر هتهج نم، رايلم2 هتينأزيم زواجتت يزكرملأ قوسسلأ

دق ناك قباسسلأ رامع يديسس ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ

يح و ةبيعسشلأ ةقطنم يرأوجلأ قوسسلاب لاغسشأ’أ نأاب انل دكأأ

تاسسمللأ ىوسس قبتت ملو ءاهتنإ’أ ىلع تفراسش2 يف يإأ

ةيدلبلل لباقملأ ثلاثلأ يرأوجلأ قوسسلأ سصخي اميف امأأ ةريخأ’أ

لاغسشأ’أ نم ةئاملاب02 ةبسسن ىوسس قبتي مل هنأاب فسشك دقف

قأوسسأ’أ نإاف يراجلأ ماعلأ لولح عم هنأاب هحيرسصت  متتخيل،

ةبسسنب مهاسسيسس ام وهو، راجتلل ةبسسنلاب ةزهاج نوكتسس ةثÓثلأ

ةرثكب ةرسشتنملأ ةيوسضوفلأ ةراجتلأ ىلع ءاسضقلأ يف ةريبك

يسسيئرلأ قيرطلاب ةسصا˘خ ا˘ه˘ترو˘سص تهو˘سش ي˘ت˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

فيرتت اهلعج ام اهنع رجنت يتلأ خاسسوأ’أو ىسضوفلأ نع كيهان

يف ا˘ب˘ب˘سس ىر˘خأ’أ ي˘ه تح˘سضأأ ي˘ت˘لأ تÓ˘سضف˘لأ ي˘ف قر˘غ˘تو

ةمÓسس ددهي تاب يذلأ رمأ’أ ةلاسضلأ بÓكلأ و راقبأ’أ راسشتنأ

تلظ كلذو أذه لظ يفو،ثدحي مل كلذ نأأ ريغ.نينطأوملأ

U°Édí. Ü .قرو ىلع أربح دوعولأ عيمج

ةرازو فرط نم ديمجتلا عفر دعب

ةينطولا ةيبرتلا

تامدخلل ةيئ’ولا ةنجللا
عرسشت ةيبرتلا لامعل ةيعامتجإ’ا

فلسسلا تافلم لابقتسسإا يف
ةيبرتلأ لامعل ةيعامتجإ’أ تامدخ˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تن˘ل˘عأأ

نع هيدعاقتمو عاطقلأ لامع ةفاكل سسمأأ ةبانع ةي’ول ةينطولأ

ديمجتلأ عفر دعب فلسسلأ فلتخم تافلم لابقتسسإأ يف اهعورسش

نإاف ةن˘ج˘ل˘لأ نا˘ي˘ب بسسحو.ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو فر˘ط ن˘م

ديدج بتأر فسشكب اهنييحت بولطملأ اقباسس ةعدوملأ تافلملأ

فرط نم ملسسملأ عأديإ’أ لسصو راهظتسسإأ عم ربمفون رهسشل

ةيئ’ولأ ةنجللأ ءاسضعأأ نأأ ردجيو .اهمقرو ةفلسسلأ عون) ةنجللأ

أوناك ةبانع ةي’ول ةينطولأ ةيبرتلأ لامعل ةيعامتجإ’أ تامدخلل

رأرق أونمث يسضاملأ ربمتبسس رهسش ةدقعنملأ45 مقر ةلوأدم يف

ءاج هنأأ أودكأأ مغر ةيئ’ولأ ناجللأو ةينطولأ ةنجلل ديدمتلأ

مأزتلإأ مغرو ماعلأ يحسصلأ عسضولأ ببسسب ايئانثتسسإأو أرخأاتم

تأءانثتسس’أ دامتعإاب نييعامتج’أ ءاكرسشلأو ةينطولأ ةنجللأ

فقوب91 ديفوكب قلعتملأو02/96 موسسرملأ اهب ءاج يتلأ

ةلسسأرمك تءاج ةيسضايرلأو ةيحا˘ي˘سسلأو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ

ةيبرتلأ تايريدم ىلإأ معدلأو لكايهلأو ةيلاملل ةماعلأ ةيريدملأ

فلسسلأ افسسعت فقوت0202 ربوتكأ7 خيراتب رييسستلأ لكايهو

ةنجللأ تعد و .ةيكÓهتسسإ’أ تاينواعتلأو اهعأونأأ فلتخمب

ةي’ول ةينطولأ ةيبرتلأ لامعل ةيعامتجإ’أ تامدخلل ةيئ’ولأ

تأذ ت’اجملأ عيمج يفو تاطاسشنلأ عيمجب كسسمتت ةبانع

تاميظنتلأو سصوسصنلأ بسسح يعامتجإ’أ ينماسضتلأ عباطلأ

ةياقولأ ريبأدتب ةقلعتملأ مي˘سسأر˘م˘لأ ةا˘عأأر˘م ع˘م ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ

ةيبرتلأ ةرأزو ةنجللأ تعدو .انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل

بسص يف ليج˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

.ةيعامتجإ’أ تامدخلاب ةسصاخلأ ةيلاملأ تأدامتعإ’أ
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تنلعأا يتلا فيظوتلا ةقباسسم ءاغلإا ةرورسضب ةقلعتملا ليغسشتلا ةيريدم ةلسسارم ىلإا ،ارخؤوم ،ةبانعب ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم تباجتسسا
.ةيولوأ’ا مهيدل نيذلا ليغسشتلا لبق ام لامع جامدإ’ لغسشلا بسصانم لÓغتسسا فدهب كلذو مايأا ةرسشع يلاوح لبق اهنع

ليغسشتلا لبق ام لامع ةدئافل ةيلاملا بسصانملا هيجوت

فيظوتلا ةقباسسم يغلت ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم

جامدإ’او مهدوقع ديدجتب  ةبلاطملل

71ـلا ةيجاجتح’ا ةفقولا نومظنيDIP،SIADةيهتنملا دوقعلا لامع
¯eÉRhR HƒY«û°á

نودقاعتملأ لامعلأ سسمأأ حابسص ددج
ةيهتنملأو يعامتج’أ طاسشنلل نوعباتلأ

مهتفقوdipوsiad مهدوقع
،ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و  ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ’أ

ىلإأ مهت’اغسشنأ عفرب يلأولأ نيبلاطم
لو˘˘ل˘˘ح  دا˘˘ج˘˘يإأو ة˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لأ ةرأزو˘˘˘لأ

ةفقو˘لأ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح.ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم

اميسس ،نيعوبسسأأ لك ددجتتو71مقر
ةفقو اه˘ي˘ل˘ع أو˘ق˘ل˘طأأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ نأأو
عا˘جر˘ت˘سسا˘ب بلا˘ط˘ت ا˘ه˘نو˘ك  ة˘مأر˘˘كلأ

اسساسسأأ  ةلثمتملأو ةموسضهملأ مهقوقح

دو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘˘˘عإأ ي˘˘˘˘˘˘ف

ىلإأ اهليو˘ح˘توdipوsiad ةيهتن˘م˘لأ

دعب جامدإ’أ أذ˘كو ،ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ ة˘ير˘يد˘م

ءا˘غ˘لإأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ،طور˘سشلأ ءا˘ف˘ي˘ت˘˘سسأ

،ةنسس53ـب ةددحملأ نسسلأ  طرسش ةلداعم

يتلأ نايبلأ يف ءاج ام  بسسح كلذو

ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘سس ر˘خآأ زو˘˘ح˘˘ت

لولح داجيإاب ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل و˘عد˘ي يذ˘لأو،

هده بلاطم ذخأأ ةرورسض عم ،مهل ةيروف

نيعب نيدقاعتملأ لامعلأ نم ةحيرسشلأ

0651 ةميلعتلأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،را˘ب˘ت˘ع’أ

9102 ربمسسيد61 خيراتب ةرداسصلأ

ةرسسأ’أ اياسضقو نماسضتلأ ةرأزو نع

ة˘يرأزو˘لأ ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو

أوقلت دق مهنأأ امك،52 مقر ةكرتسشملأ

ةق˘با˘سسلأ ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط ن˘م أدو˘عو

بناج ىلإأو ديسسجتلاب مزتلت مل اهنكلو

لامعلأ لعج ام أذهو رأوحلأ باب قلغ

جا˘ج˘ت˘ح’أ ى˘لإأ نوؤو˘ج˘ل˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ةداعإاب مهقوقح عاجرتسسا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

هذه نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو ،دوقعلأ حتف

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب تما˘˘˘ق د˘˘˘ق ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ

ةبلاطملل ةي’ولأ رقم مامأأ تاجاجتح’أ

ىلع نير˘سصم، مهتيعسضو ة˘يو˘سست˘ب

ةياغ ىلإأ جاجتح’أو لاسضنلأ ةلسصأوم
ةهج نم ،ةعوفرملأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت
مهنأأ نيجتحملأ نع لثمم فسشك ىرخأأ
تافقو يف ةيروهمجلأ طيسسو أولباق
لق˘ن˘ب د˘عو يذ˘لأ ة˘ق˘با˘سس ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ
تا˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ م˘ه˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنأ
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘ق˘ت˘لإأ ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
ةعومجملأ بتكم ءاسضعأأ نيجتحملأ
ر˘ق˘م˘ب رأر˘حأ’أ بأو˘ن˘ل˘ل  ة˘ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لأ
أوماق  نيأأ،ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع در˘ل˘ل  لوأ’أ ريزولل ا˘ه˘ع˘فر˘ب
ةي˘ع˘سضو ى˘ق˘ب˘ت كلذ را˘ظ˘ت˘نإأ ي˘فو
.اهلاح ىلع نيجتحملأ

ششغلا عمقو ةباقرلا ناوعأ’Óخدت31 ـلا يف

رامع يديسس يف ةدسساف «ةدمجم » ءاسضيب موحل زجح
¯YÉO∫ GCe«ø

نو˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘با˘قر˘لأ نأو˘عأأ ن˘كم˘˘ت

ةي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ل

«ءأر˘م˘ح˘˘لأ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

كÓهتسسإÓل ةحلاسصلأ ريغ » ةدمجملأ

عيبلل ةسضورعم تناك يتلأو يرسشبلأ

ى˘ل˘ع تا˘ب˘سصق˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘˘ف

.رامع يديسس ةيدلب ىوتسسم

ةبقأرم ةيلمع رثإأ تءاج ةيملعلأ

حلاسصملأ تأذ موقت ةيئاجف ةيرود

ةكرت˘سشم˘لأ ةز˘ه˘جأ’أ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

مت نيأأ ةحÓ˘ف˘لأ ة˘ير˘يد˘م رأر˘غ ى˘ل˘ع

موحللأ نم غلك06 نم رثكأأ زجح

اهفÓتإأ مت ةدسسافلأ ةدمجملأ ءاسضيبلأ

ق˘ح ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘م ر˘سضح˘م ر˘ير˘ح˘تو

نايب دكأأو.نيفلاخم˘لأ را˘ج˘ت˘لأ ء’ؤو˘ه

ةي’ول ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ن˘ع ردا˘سص

طا˘سشن لو˘ح ن˘ي˘ن˘˘ثإ’أ سسمأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ي˘ت˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

ه˘نأأ ةرا˘ج˘ت˘لأو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘سصم˘˘لأ

ة˘˘مÓ˘˘سسو ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح

ةيرود ةجرخ ميظنت مت ،كلهتسسملأ

فرط نم دحأ’أ سسمأأ لوأأ  ةيسشيتفت

يعرفلأ مسسقلل ةيرط˘ي˘ب˘لأ ة˘سشت˘ف˘م˘لأ

ة˘ق˘فر را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ئأد˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

تأذل ةيميلقإ’أ ةيسشت˘ف˘م˘لأ ي˘سشت˘ف˘م

تا˘ب˘سصق˘م ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ئأد˘˘لأ

ةيدلبل ءأر˘م˘ح˘لأو ءا˘سضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ

ة˘قر˘ف˘لأ تما˘ق ن˘يأأ ، را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس

رفسسأأ ،اينأديم Óخدت31 ـب ةطلتخملأ

مو˘ح˘ل˘لأ ن˘م غ˘ل˘ك56 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع

نم نيبت ام دعب ،«ةدمجملأ «ءاسضيبلأ

ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
ر˘ير˘ح˘ت ع˘م، ير˘سشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل
ذاختإأو تأزوجحملل فÓتإأ رسضحم
ة˘˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإ’أ

لسصأويو نأاسشلأ أذ˘ه ي˘ف ةدا˘ت˘ع˘م˘لأو
ةنياعمو ،سشغلأ عمقو ةباقرلأ نأوعأأ
ني˘ع˘با˘ت˘لأ ، ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
ح˘لا˘سصم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
، اهنم ةين˘مأ’أ رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

قأوسسأÓل ةيئاجفلأ ةينأديملأ اهتاجرخ

فلتخم ربع، ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأو

يأأ طابحإأ لجأأ نم ،ةي’ولأ تايدلب

علسسب نينطأوملأ ميمسستل ،ت’واحم

ريغو ،ةيحÓسصلأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ع˘ئا˘سضبو

ن˘ع Ó˘سضف ,كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص

ريبأدتلاب راجت˘لأ مأز˘ت˘لإأ ةد˘م ة˘ب˘قأر˘م

ةد˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأو ، ة˘˘يزأر˘˘ت˘˘حإ’أ

.91 ديفوك سسوريف ءابو ، ةهباجمل

ةيئ’ولا تايريدملا ىوتسسم ىلع متت تناك ةيلمعلا

اينورتكلإا ةيرسسلا مهماقرأا ةداعتسسا نم «2 لدع» يبتتكم نيكمت
مهاقرأأ أوعاسضأأ نيذلأ نيبتتكملأ نيكمت نع ،سسمأأ ،«لدع» هريوطتو نكسسلأ نيسسحت ةلاكول ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ
نيبتتكملأ نم ديدعلأ مدطسصأ نأأ دعب كلذو ةيئ’ولأ ت’اكولأ نم برقتلأ سضوع اينورتكلإأ اهتداعتسسأ نم ةيرسسلأ

مهتانكسس عقأوم رايتخأ ةيلمع مامتإأ نم مهنكمت مدع يلاتلابو يرسسلأ مقرلل مهتعاسضإأ لكسشمب «2 لدع» جمانرب يف
ثدحتسسأ اهنأأ اهنايب يف ةيريدملأ تحسضوأأ ثيح ،نيبتتكملأ رخأوأأ ةدئافل ،يسضاملأ تبسسلأ ،«لدع» اهتقلطأأ يتلأ

نم كلذو همقر عاجرتسس’ اهل جولولأ يرسسلأ همقر عاسضأأ بتتكم لك ىلع نوكيسس ينورتكلإ’أ اهعقوم يف ةناخ

رهظيسس اهدنعو نكسسلأ ةميق نم ةئاملاب01 ـب ةردقملأو لوأ’أ رطسشلأ عفد ةلأوح مقرو يئ’ولأ مقرلأ لاخدإأ لÓخ
تناك يتلأ ةيطأرقوريبلأ تابقعلأ نم ةدحأو تلأزأأ دق «لدع» ةلاكو نوكت ءأرجإ’أ أذه لÓخ نم ،يرسسلأ همقر هل
مهمقر ةداعتسس’ ةمزÓلأ تأءأرجإ’اب مايقلل ةيئ’ولأ تايريدملأ ىلإأ لقنتلأ مهيلع متحت تناك يتلأو نيبتتكملأ هجأوت
تايلمع لبق نم تقلطأأ اهنأأو اسصوسصخ ،ةمقرلأ وحن «لدع» ةلاكو هجوت راطإأ يف ديدجلأ ءأرجإ’أ يتأاي ثيح ،يرسسلأ

`h. g.عيراسشملأ ريسس ةعباتمو ديعأوملأ زجحب سصاخلأ قيبطتلأ رأرغ ىلع ةلثامم ةينورتكلإأ
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انوروكلإ ىدحتي ينيعبصس نب
«5 نصشياتصسيÓبلاب»

مدقلأ ةركل يرئأزجلأ ينطولأ قيرفلل رصسيألأ ريهظلأ رصشن
ي˘ف ي˘م˘صسر˘لأ ه˘با˘صسح ىل˘ع ه˘ل ةرو˘˘صص ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صس ن˘˘ب ي˘˘مأر
«5 نياتصسيÓب» ةديدجلأ ه˘ت˘ب˘ع˘ل ل˘م˘ح˘ي و˘هو ،«مأر˘غ˘ت˘صسنإأ»
لكصشب ،يرئأزجلأ يلودلأ لماعت ثيح ،رورصسو حرف هلكو
نÓعإأو ،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإأ فا˘صشت˘كأ د˘ع˘ب ي˘با˘ج˘يإأ
،خابÓغدنصشنوم ايصسوروب بعل ماقو ةيمصسر ةفصصب ربخلأ

لصسرأأ يذلأو «5 نياتصسيÓب» يف بعللاب هغأرف تقو لمب
.ايرابجإأ أرجح هلوخد عم انمأزت هل

ةينواعتلإ ةنحاصشب لوهم قيرح بوبصش
 ةملاقب ةيحÓفلإ

ة˘يا˘ه˘ن ، ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ ةد˘حو˘˘لأ تل˘˘خد˘˘ت
نيومتلل ةيحÓفلأ ةينواعتلأ ةصسصسؤومب ،يصضاملأ عوبصسألأ

عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صش ي˘ف ق˘˘ير˘˘ح بو˘˘صشن د˘˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ر˘ئا˘صسخ  يأأ ق˘ير˘ح˘لأ ف˘ل˘خ˘ي م˘ل ظ˘ح˘لأ ن˘˘صسح˘˘ل و ،نو˘˘طو˘˘ف
ةمدقم فÓتإأ ي˘ف تل˘ث˘م˘ت˘ف ة˘يدا˘م˘لأ ر˘ئا˘صسخ˘لأ ا˘مأأ ة˘ير˘صشب
ةرواجملأ تاعدوتصسملأ ةيام˘ح و ا˘ه˘ت˘يا˘م˘ح م˘تو ة˘ن˘حا˘صشلأ
 .  اهل

«رطخم » لاحرب قيرط

ىلإأ يدؤو˘م˘لأ هر˘ط˘˘صش ي˘˘ف44 مقر ين˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ د˘ه˘صش
عمجت سسمأأ ة˘ي˘لأد ن˘ي˘ع ىم˘صسم˘لأ نا˘ك˘م˘لا˘ب لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب
دأر˘فأأ ما˘ق ثي˘ح ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ح ىل˘˘ع ة˘˘بر˘˘تألأو ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ

لخدتلاب ةيمومعلأ لاغصشألأ حلاصصم ةقفر كردلأ حلاصصم
يخوت ني˘ق˘ئا˘صسلأ ىل˘ع تا˘ب ا˘م ق˘ير˘ط˘لأ ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م
.ةعرصسلأ سضيفخت عم رذحلأ و ةطيحلأ

ةمئألإ نيب ةنتف
ةذتاصسألإو

دأور ه˘˘لوأد˘˘ت و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘ثأأ
ةبطخل يعامتجلأ لصصأوتلأ عقأوم
دبع مامإÓل ةيصضاملأ ةعمجلأ ةÓصص

يف ناقرفلأ د˘ج˘صسم˘ب ر˘ت˘ن˘ع كلا˘م˘لأ
دعب اصصوصصخ ،أريبك لدج ةعينملأ
ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ تا˘ما˘ه˘ت˘نإلأ

ةيفاصضإأ تاعاصس لمعلأ ةذ˘تا˘صسألأ سضفر ما˘مإلأ ر˘ب˘ت˘عأو.ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لأو ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل
ببصسب سسرأدملأ قلغ دعب لمع نود رهصشأأ8 ةدمل ةيراصس تيقب مهروجأأ نإأ Óئاق ،«يقطنم ريغ» ذيمÓتلأ تاف ام كأردتصسل
سضيو˘ع˘ت ي˘ف أور˘خأا˘ت ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لأ نإأ لا˘ق ة˘يو˘بر˘ت˘لأ ةر˘صسأÓ˘ل ما˘مإلأ ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘لأ تأدا˘ق˘ت˘نإلأ سضر˘ع˘م ي˘فو.ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
مدع لجأأ نم بأرصضإلأ يف لوخدلأ نأأ ربتعأ نيح ،عوصضوملأ يف أديعب بيطخلأ بهذو.دعب نع سسورد ميدقتب مهذيمÓت
مهبتأور نم اهريفوت ىلإأ قايصسلأ أذه يف ةذتاصسألأ ايعأد ،«تابصسلأ» ىلإأ ةدوعلأ اهصضرغ ةلطاب اججح ةياقولأ لئاصسو رفوت
ذاتصسأأ لك نع ةيرئأزجلأ ةيصسنجلأ طاقصسإاب رتنع كلاملأ دبع مامإلأ ددصش ،كلذ نم دعبأأو.«ةيرغملأ» ـب اهفصصو يتلأ ةصصاخلأ
عقوم يف تأروصشنمب ةذتاصسألأ نم ددع درو.دÓبلأ هصشيعت يذلأ بعصصلأ فرظلأ أذه يف هتايلوؤوصسم نم لصصنتي ملعم وأأ

ليلد نع»  تلؤواصست ةدع سشوديد ىفطصصم طصشانلأ حرط تيح ،ةعينملاب ناقرفلأ دجصسم مامإأ تاماهتإأ ىلع كوبصسياف
و ةذتاصسألأ تاباقن ىلع مرحي ةمئألأ ةباقن ىلع لÓحلأ له اصضيأأ ،ماملأ وأأ بيبطلأ وأأ ذاتصسألأ بأرصضإأ مرُحي ينآأرق يعرصش
.«؟ ءابطألأ

   «نجصسلإ نم هنم دافتصسإ ام إذهو..ةبانع عتن وصشوصش ةبيلط»
ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب فو˘قو˘م˘لأ م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ عا˘˘فد لءا˘˘صست

وهو سسبحلأ يف هلكوم دجأوت ببصس نع ةبيلط
حأرو.زأز˘ت˘بأ ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ن˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ب غ˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
اهيل˘ع را˘صس ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإلا˘ب ر˘كذ˘ي ي˘ما˘ح˘م˘لأ
ة˘با˘نإأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘صضا˘ق رد˘˘صصأأ ن˘˘ي˘˘ح ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ

ةفاصضإأو ،هل˘كو˘م كÓ˘مأأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق
ةبيلط نأأ يماحملأ لاقو.فلملأ يف ةقيثولأ
لو سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو ءا˘˘ن˘˘بأل ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل

ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق سسأأر ىل˘˘˘ع ه˘˘˘ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جأل م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غ
رركو.«ة˘با˘ن˘ع و˘صشو˘صش»ب ها˘يإأ ا˘ف˘صصأو ،نÓ˘فألأ
ة˘ب˘ي˘ل˘˘ط دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسأ أذا˘˘م لو˘˘ح لأؤو˘˘صس ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ريثكلأ دقفي مويلأ وهاهو ،سسبحلأ يف هعصضوب
لÓ˘˘خو ه˘˘˘نأأ ىلإأ ةرا˘˘˘صشإلأ رد˘˘˘ج˘˘˘تو.ه˘˘˘نزو ن˘˘˘م
قباصسلأ ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ر˘صصأأ ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ تا˘ير˘ج˘م
نم زأزتبأ ةيحصض عقو هنأأ ،ةبيلط نيدلأ ءاهب
اقباصس ريرحتلأ ةهبج بزح سسيئر ءانبأأ لبق

.«يفأولأو ردنكصسأ «سسابع دلو لامج

مدقلإ يف ةباصصإإ ىلإإ ضضرعتي ندياب وج
و˘ج ،بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘كر˘ي˘مألأ سسي˘ئر˘لأ بت˘ك˘م ن˘ل˘عأأ

يف ءأوتلاب بيصصأأ هنأأ نينثلأ سسمأأ رجف ،ندياب
عباتو.هبلك عم وهل˘ي و˘هو ق˘لز˘نأ ا˘مد˘ن˘ع ل˘حا˘ك˘لأ

،عقو ثداحلأ نأأ بصضتقم نايب يف ندياب بتكم
سصح˘˘ف˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صس ما˘˘˘ظ˘˘˘ع بي˘˘˘ب˘˘˘ط نأأو ،تب˘˘˘صسلأ
،(اماع87) بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ سسي˘ئر˘˘لأ
نأأ رّر˘˘ق˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو .«يزأر˘˘ت˘˘حأ ءأر˘˘جإا˘˘ك» ،د˘˘حألأ

،يفناج02 يف ّةيروتصسدلأ نيميلأ ندياب يّدؤوي
خ˘يرا˘ت ي˘ف اً̆ن˘صس ر˘ب˘كألأ سسي˘ئر˘لأ كلذ˘ب ح˘ب˘صص˘ُ̆ي˘˘ل
ةيلو تهنأأ ،قباصس تقو يفو. ةدحتملأ تايلولأ

زر˘˘ف ةدا˘˘عإأ ،د˘˘حألأ ،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألأ ن˘˘˘صسنو˘˘˘ك˘˘˘صسيو
زوف تدكأأو ،ةيصسائرلأ تاباختنلأ يف تأوصصألأ
د˘لا˘نود سسي˘ئر˘لأ ىل˘ع ند˘يا˘ب و˘ج ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘˘لأ

تا˘حا˘صس ىد˘حإأ د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘ف ،بمأر˘˘ت
.ةيباختنلأ ةكرعملأ يف ةيصسيئرلأ سسفانتلأ

هنوناق خف يف عقي نوركام
سسمأأ ةرداصصلأ ةيصسنرفلأ فحصصلأ تعمجأأ

رصصانع سضعب هصسرامي يذلأ فنعلأ نأأ ىلع
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ ىل˘ع ة˘ي˘صسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ

د˘قو ا˘صسنر˘ف ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ة˘مزأأ ىلإأ لو˘ح˘ت
نم كرحتلأ ىلإأ يصسنرفلأ سسيئرلاب عفدي
ه˘صسف˘ن ع˘قوأأ يذ˘لأ خ˘ف˘لأ ن˘م جور˘خ˘لأ ل˘˘جأأ

ل˘ما˘˘صشلأ ن˘˘مألأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو ه˘˘ي˘˘ف
ثيح ،هنم نورصشعو عبرأأ ةداملأ ةصصاخو
وأأ هنع عجأرتلأ ةرورصض ىلع عامجإأ كانه
.هديمجت لقألأ ىلع

لاقلا ووليقلا
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ي˘ع˘سسم د˘لا˘خ بار˘˘لا ي˘˘ن˘˘غ˘˘م ح˘˘ت˘˘ف

ـل هبلق«KM 32» مسسإاب اينف فورعملا

ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘تو ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا»
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘نا˘˘غألاو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
امك ،اريبك ىدسص تقل يتلاو اهردسصأا
ضضوهنلا ةيفيك نأاسش يف هيأارل قرطت
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا بار˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأا˘˘ب
نانف يأا اهب مدطسصي يتلا ليقارعلاو
،ءانغلا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘عو
بار˘˘لا ي˘˘ف «ضشÓ˘˘˘كلا» ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا

ناكو ىرخألا عيسضاوملا نم ديدعلاو
 ..راوحلا اذه هعم انل

O ATALP» بيلك نم أادبن

OMOLP»«كلاÓحجن يذلا«شش

تقاف بوتويلا يف هتدهاششم ةبشسنو

نع هلوقت يذلا امف ايلاح فلأا442
 ؟ةينغألا هذه

ى˘ل˘ع در ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك ة˘ي˘˘ن˘˘غألا هذ˘˘ه
ملو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م مر˘ت˘ح˘ي م˘ل ضصخ˘سش
عيمجلا ىلع لواطت ثيح اهقح اهحنمي
ول ايسصخسش انأاف ،امامت هلبقتن مل ام وهو
نكأا مل «ومولب وأا اتÓب» ةينغأاب درأا مل
«ضشÓكلا» اذه نأا امك ،يليلغ يفسشأاسس
نأا بجي ام وهو ةيسساق تاملك نمسضت
«ضشÓكلا» يف هنأل ا˘نرو˘ه˘م˘ج ه˘م˘ه˘ف˘ي
ل˘سصت ي˘كل «ح˘سسا˘˘ق» نو˘˘كت نأا بج˘˘ي
تقو يف اهانردسصأا اننأا مغرو ،ةركفلا

اريبك ىدسص تلان اهنأا لإا ايبسسن رخأاتم
ةيادبلا نم نحنو ،ةديج جئاتن تققحو
ام ردق˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ن ن˘كن م˘ل
ضصاخسشأÓل ةلاسسرلا لاسصيإا يف انبغر
ل ي˘كل ا˘ن˘مÓ˘ك م˘ه˘ل ا˘˘ن˘˘ه˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا
ريكفتلا درجم يف ىرخأا ةرم اوركفي
اندر نأل يبانعلا بارلا ىلع مجهتلا يف
 .ايوق امئاد نوكيسس

نيب نم «ششÓكلا» له كيأار بشسح
بارلا ششاعتناب حمشست يتلا لئاشسولا

 ؟نينانفلا نم ديزملا زوربو
«ضشÓكلا» نود بارلا ةينغأل دوجو ل
ضسف˘ن ي˘ف ن˘˘كل ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ءي˘˘سش اذ˘˘هو
ر˘ي˘غ˘لا ى˘ل˘ع م˘ج˘ه˘ت˘˘لا بج˘˘ي ل تقو˘˘لا
نوكي امدنع هنأا امك ،ةيئاوسشع ةقيرطب
نأا بجيف نينانف نيب عارسصلاو «فيبلا»
ركذ ةلاح يفو ،امهنيب «ضشÓكلا» كرتن

عيمجلا ضصخي ماع عوسضوم وأا ةبانع

نينانفلا نم ريثكلا لخدتي نأا نكميف
زيمم دعاسص ليج دجوي ،«ضشÓكلا» يف
يف دعب اورهظي مل مهنأا مغر نينانفو
بار» نودؤو˘ي م˘ه˘نأا لإا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘حا˘سسلا

ةميدقلا ةقيرطلا ىلع «بار»و «يقيقح

رثكأل ةينغألا عامسس يف بغرت ثيح
نم نانف لك نكمتي نأا ىنمتنو ةرم نم
ىرنو ةديدجلا هلامعأاو هتاجوتنم ميدقت
 .بارلا يناغأاو لامعألا نم ديزملا

ةينغأا دجوت لهو كديدج وه ام
 ؟ةمداقلا مايألا يف هردشصتشس بيلك وأا

«SEHCNUP SED» م˘سضت ة˘ي˘ن˘غأا
ينان˘ف˘ل ضسي˘لو ضصا˘خ˘سشأا ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م
نو˘كت نأا ا˘ن˘ل˘سضفو ة˘با˘ن˘˘ع ي˘˘ف بار˘˘لا
انتايادب يف «انورقح ضسان» ـل در ةباثمب
يف بغرن ةرم لك يف انعم اوفقي ملو
ملو ما˘مألا و˘ح˘ن ةو˘ط˘خ˘ب ا˘ه˘ي˘ف ما˘ي˘ق˘لا
انزربو ةبثو انققح نأا درجمبو انومعدي

برقتلا يف نوبغريو ديدج نم اوداع

ةديدج يناغأا3 لمجملا يف كلمن ،انم
بي˘˘ل˘˘ك ر˘˘يو˘˘سصت دد˘˘سصب ن˘˘ح˘˘ن ثي˘˘˘ح
«ةبانع ا˘ي هآا» ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘غألاو
طيحملاو ايندلاو ةقادسصلا اهعوسضوم
ةلاسسر اهيف هجونسسو هيف ضشيعن يذلا
رحبلا يف دهاسشم دجوت ،عمتجملا ىلإا

ةريخألا مايألا يف راطمألا طقاسست دعبو
ةينغألا ،ا˘ي˘ب˘سسن ر˘يو˘سصت˘لا ي˘ف ا˘نر˘خأا˘ت

بيلكلا ريوسصت لمكن امدنعو ةزهاج
.هقلطنسس

احاجن تققح يتلا يناغألا يه ام
 ؟مكلامعأا نم اريبك

اهب انزرب يتلا«ecirtacic» ةينغأا انيدل

ةينغأا انردسصأا اهدعبو «ةيمارح» ةينغأاو
احاجن تقق˘ح ي˘ت˘لاو «و˘مو˘ل˘ب و ا˘تÓ˘ب»
لاعتسشا عم تنمازت اهنأا ةسصاخ اريبك
ةفاسضإا ،برغملاو ةبانع نيب «ضشÓكلا»

AL ENÔB» ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘غأا ى˘˘˘˘˘لإا

ETTEUQOC»باجعإا تلان يتلا

امدنع هتظحل ام اذهو اريثك روهمجلا
ةينغألا هذهف عراسشلا يف ضسانلاب يقتلا
،ةيرمع˘لا فا˘ن˘سصألا ل˘ك با˘ج˘عا تلا˘ن
ىلع اريثك ضسيقن نأا بجي ل عبطلاب
ي˘ف˘ف بو˘تو˘ي˘لا ي˘ف ةد˘ها˘˘سشم˘˘لا ما˘˘قرأا
ناك نوناك لبود يفطل Óثم قباسسلا
عمتسسي عيمجلاو بارلا ةحاسس يف ازراب

رايعملا وه بوتويلا نكي ملو هيناغأل
..«تي˘˘سسا˘˘كلا» ي˘˘ف رد˘˘سصت ه˘˘لا˘˘م˘˘˘عأاو

هتدهاسشم متت بارلا تقو ىلإا انلسصو
نحن هلل دمحلاو هيلإا عامتسسلا متي لو
ويديفلاو ةروسصلا نوبحي نم انيسضرأا

بار˘˘لاو تا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘كلا نو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘مو
،فارطألا لك ا˘ن˘ي˘سضرأاو ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لاو

edam» اهناونع ىرخأا ةينغأا دجوت امك

enoppih ni»دد˘ع ل˘سصو ي˘˘ت˘˘لاو

ددع˘لاو ةد˘ها˘سشم ف˘لأا57 اهتد˘ها˘سشم
رثكأا انيدل ايلاح ،رثكأا عافترÓل حسشرم

نإاو بوتويلا ةانق يف عباتم فلأا32 نم
 .لسضفأا مداقلا هللا ءاسش

امو هيدؤوت يذلا «بارلا» نم فدهلا ام
اهلاشصيإا يف بغرت يتلا لئاشسرلا يه

؟بابششلا ىلإا
اهيدؤون يتلا يناغألا لÓخ نم انفده
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ئا˘˘سسر لا˘˘سصيإا ي˘˘ه
لك نع بابسشلا داعبإا يف ةمهاسسملاو
ةسسولهملا بوبحلا لوا˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م
جيورتو مارجإلا ة˘برا˘ح˘مو «ة˘قر˘ح˘لا»و
ه˘˘يدؤو˘˘ن يذ˘˘لا بار˘˘لا˘˘ف ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

«enneicna’l à»و «ح˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘ي»
نيعمتسسملا بجعتو ةديج ىقيسسومو
ةحيرسش ديعن نأا حمطأا امك ،روهمجلاو
،بارلا روهمج ىلإا نسسلا يف رابكلا

«ةيفاسص» يناغأا رادسصإا ىلع لمعنسسو
،ة˘ق˘ئل ر˘ي˘غ تا˘م˘ل˘ك يأا ن˘م˘سضت˘˘ت لو
ىقبت نأا وه ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘يو
 .بارلا يف دحاو مقر ةبانع

 ؟هانعم وه امف«32KM» ينفلا كمشسا

ه˘ب د˘˘سصق˘˘ن م˘˘سسإلا ن˘˘م لوألا فر˘˘ح˘˘لا

يمسسا وهK يناثلا فرحلاو «مونغام»

،ةبانع ةنيدم زمر عبطلاب32و «دلاخ»
هراتخاو يدر˘ف˘م˘ب هر˘ت˘خا م˘ل م˘سسإلا اذ˘ه
و˘هو ار˘ي˘ث˘ك يد˘ل ز˘يز˘ع ق˘يد˘سص ي˘ع˘م
ديدعلا حرتقاو ةسصÓبلا دلو «ودبع»
ةياهن يف ترتخاو ىرخألا ءامسسألا نم

.«32KM» فاطملا
نيذلا ءاقدشصألا نم ةعومجم كيدل

كلامعأا يف كنودناشسيو كنومعدي
 ؟مهنع انثدح

ينمعدت ةلماك «ةبيتك» كلمأا هلل دمحلا
انسضعب عم انك ثيح «ودبع» رارغ ىلع
«ةسصÓبلا دلو» ةعومجم يف ضضعبلا

،اريثك يندعاسسيو اعم انلزام نآلا دحلو
«و˘ن˘ي˘م» ر˘ي˘˘غ˘˘سصلا ي˘˘خأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

يف «ةبرغلا يلع» دنع يناغألا لجسسنو

ثيح عئار ضصخسش وهو رامع يديسس
لمعيو زيمم لابقت˘سسا˘ب ا˘م˘ئاد ا˘ن˘سصخ˘ي
ةي˘ح˘يرأا˘ب ل˘م˘ع˘ت ككر˘ت˘يو ة˘ي˘فار˘ت˘حا˘ب

دجو˘ي ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف تل˘ق ا˘م˘كو ،ةر˘ي˘ب˘ك
ام وهو ي˘ن˘نو˘م˘عد˘ي ن˘يذ˘لا نور˘ي˘ث˘كلا
فسشكأا ىرخأا ةهج نم ،رثكأا ينعجسشي

-ORP SR » جاتنإا راد عم يلماعت نع

NOITCUD»ن˘ي˘ت˘ي˘˘ن˘˘غألا ي˘˘ف

 .امهردسصنسس نيتللا نيتديدجلا
ي˘˘ف زر˘˘ب ر˘˘ئاز̆˘ج˘˘لا ي˘˘ف بار˘˘لا نأا م˘̆˘غر
مدقألا ربتعيو8991و7991 تاونشس
بارلا راجفنا ا˘ن˘ظ˘حل ه˘نأا لإا ا˘ي˘برا˘غ˘م
نينانفلا نم ديدعلا روهظو شسنوت يف
ةر˘ي˘خألا تاو˘ن̆˘شسلا ي̆˘ف ن˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
«ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘̆˘لا بار̆˘˘لا» ـل ح˘̆˘˘م˘˘̆˘شس ا˘˘̆˘م و̆˘˘˘هو
بار˘̆˘˘لا ىل˘˘̆˘ع تا˘̆˘˘جرد˘˘̆˘ب قو̆˘˘̆˘ف̆˘˘̆˘ت˘̆˘˘˘لا˘̆˘˘˘ب

 ؟كيأار امف،يرئازجلا

يسسنوت يدلاوو يسسنوت انأا ةبسسانملاب
نم ديدعلا ّيدلو رئازجلا يف دولوم انأاو
،ي˘ئا˘قد˘سصأا ضسنو˘ت ن˘م بار˘لا ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف
انيلع اوقوفت «ةسسناوتلا» ييأار بسسح
ىلعف ،ضضعبلا مهسضعب نومعدي مهنأل

ميعز يداهلا يمÓعإلا لاثملا ليبسس
ةينغأا ىدأا بار ينغم نأا ظحÓي امدنع
يذلا نيعباتملا ددع نع ثحبي ل ةديج
فيسضتسسيو بوتويلا ةانق يف مهكلمي
يف مهاسسيو روهمجلل همدقيو ينغملا
ل ةبا˘ن˘ع ي˘ف ا˘ن˘ه ن˘ح˘ن˘ف ،ر˘ث˘كأا هزور˘ب
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘فو ضضع˘ب˘لا ا˘ن˘سضع˘ب م˘عد˘˘ن
جاتنإلا رود «مهاسضعب عات» ةمسصاعلا

 .يزكرم ءيسش لك

بارلا زربي يكل لثمألا لحلا وه ام
نونانفلا لاني يكلو رثكأا يبانعلا

 ؟ةيموجنلا يف مهقح
بارلا يف نينانفلا لك داحتا وه لحلا
انأاف ،«ةمأا وريحن دحتن» امدنعو يبانعلا
ةجهللاب بارلا عمسسأا امدنع ايسصخسش
نوكت هتربنو اريثك ينبج˘ع˘ي ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا

ةبانع يف بارلا ينانفل لوقأاو ،ةسصاخ
اولماعتي نأاو ابناج تافÓخلا اوكرتي نأا

نأا امك ،ايقيسسوم ضضعبلا مهسضعب عم
رو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘م نو˘كي نأا بج˘ي م˘˘عد˘˘لا
رو˘ه˘م˘ج˘لا كم˘عد˘ي ا˘مد˘ن˘ع˘ف ي˘با˘ن˘ع˘لا
معدلاو اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ت˘سس
رسشن ةداعإا قيرط نع لعافتلاب نوكي
ىلع انعجسشت يتلا تاقيلعتلاو انلامعأا
.ديزملا ميدقت

ةبانع داحتا قيرف قاششع نيب نم تنأا
نم ريثكلا يف درو يدانلا مشساو

يفو رشصانم كنأا ملعن امك ،كلامعأا
يذلا امف شضيبألاو رمحألا نينولل

 ؟داحتلا نع هلوقت
ةملك يف ةبانع داحتا قيرف مكل ضصخلأا

وعيسضن انيطخت» و «ايندلا» يهو ةدحاو
تا˘ير˘كذ كل˘مأا «و˘ع˘ي˘سضن هو˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘نو
امزايل ايحت»و تا˘جرد˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ي˘م˘ج
قيرف˘لا م˘عد˘ن نأا بج˘ي..«ة˘با˘ن˘ع ا˘م˘يدو
ه˘ت˘نا˘كم د˘ي˘ع˘ت˘سسي ي˘كل ه˘˘ع˘˘م ف˘˘ق˘˘نو
تاجردملا يف ءاوجألا دوعتو ةيقيقحلا

نم ديدعلا دجوت هنأا دكؤوأاو ،Óبقتسسم
يتلاو ةبانع داحتا قيرف نع يناغألا
نأا د˘كؤوأا ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو ،ا˘˘هرد˘˘سصن˘˘سس
ىلإا ا˘ند˘ع «ة˘سصÓ˘ب˘لا دلو» ة˘عو˘م˘ج˘م
ينا˘غأا راد˘سصإا م˘ت˘ي˘سسو ادد˘ج˘م ل˘م˘ع˘لا

 .ةديدج

:«ةعاشس رخآا» ـل فششكي«32KM» بارلا ينغم

 «بآرلآ ةمسصاع يه ةنوبو «حسساق» نوكت نأآ بجي ششÓكلآ يف..يديدج ةبانع اي هآآ»
 .«ةمأا وريحن ةبانع زربار دحتي ول» ^

 .«انتايادب يف انورقح نم ىلع يشساق در انيدل» ^
 .«يل ةبشسنلاب ايندلا يه ةبانع داحتا» ^

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ةعاسسلا تاراوح4516ددعلا0202 ربمسسيد10 ءاثÓثلا10
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“2202 لايدنوم يف يساسأك ةكراشملاب ملحأ“ :ةجديكوأ
عم ةيسضاملأ ثÓث˘لأ تأو˘ن˘سسلأ لÓ˘خ ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بر˘ج˘ت بسست˘كأ ه˘نأأ ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ سسرا˘ح ة˘جد˘ي˘كوأأ رد˘نا˘سسك˘ي˘لأأ د˘كأأ

نيبع’ نم برقلاب دجأوتلأ““ :Óئاق سصوسصخلأ أذه يف ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحسصل زتيم سسراح حرسص ثيح ،““رسضخلأ““
،““ةريبك ةبرجت بسستكأأ ينلعج ،يتيسس رتسسسشنام بع’ زرحم سضاير رأرغ ىلع ةريبك ةيبوروأأ ةيدنأأ عم نوطسشني

لاح يف““ :متتخيل ،““يسساسسأاك ’ املو ،يرئأزجلأ بختنملأ عم2202 ملاعلأ سسأاك تايئاهن سضوخب ملحأأ““ :لسصأويل
.““يل ةبسسنلاب ةياغلل ريبك فرسش ةباثمب نوكيسس رمأ’أ أذه ققحت

سش.م

¯ ±.hd«ó

يرئأزجلأ يلودلأ نأدي˘م˘لأ ط˘سسو˘ت˘م سضر˘ع˘ت
ي˘ف ة˘ير˘سصن˘ع ة˘ل˘م˘ح ىلإأ ،بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
ثي˘ح ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ه˘لو˘سصأأ بب˘˘سسب ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأأ
،ق˘با˘سسلأ ي˘نا˘˘م˘˘لأ’أ ي˘˘لود˘˘لأ بعÓ˘˘لأ د˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
هايإأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘سضخ˘لأ بع’ د˘نور˘ف ن˘ف˘ي˘ت˘سس

ىلإأ كلذ ا˘˘ع˘˘جر˘˘مو ،ط˘˘ب˘˘سضن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘ب˘˘˘ع’
باح˘سصأأ ا˘ف˘سصأو ة˘ير˘ئأز˘ج و˘ك˘نأر˘ف˘لأ ه˘لو˘سصأأ

دنورف حر˘سصو ،ن˘ي˘ي˘نأود˘ع˘لا˘ب  لو˘سصأ’أ كل˘ت

نب ليبن““ :Óئاق ةيناملأ’أ ““1 تروبسس““ ةانقل

هروذ˘ج بب˘سسب ط˘ب˘سضن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ بع’ بلا˘˘ط

ةئيبلأ نأأ ثيح ،ةيرئأزج وكنأرفلأ هلوسصأأو

ءيسشلأ سسفن و˘هو ة˘ي˘نأود˘ع ا˘ه˘ن˘م ءا˘ج ي˘ت˘لأ

تف˘ل˘خو ،““ثرا˘ح ن˘ي˘مأأ ىل˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لأ

لاعفأأ دودر ،دنورفل ةت˘ي˘ق˘م˘لأ تا˘ح˘ير˘سصت˘لأ

مÓعإ’أ لئاسسو فرط نم بلاط نبل ةدناسسم

دنورف بعÓلأ م’ک تربتعأ يتلأ ،ةيلحملأ

يف اهتفنسصو ،اهلحم ريغ يفو ةحيحسص ريغ

ىعسسي اناطرسس ربتعت يتلأ ،ةيرسصنعلأ ةناخ

ةر˘ك ة˘ب˘ع˘ل د˘سسج ن˘م ه˘لا˘سصئ˘ت˘سس’ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ

كلا˘سش يدا˘ن د˘˘نا˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لأ

ةديرغتب دنورف تاحيرسصت ىلع درو هبع’

لسصأوتلأ عقوم ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص ربع

نم هداعبتسسأ اهيف رکب ““رتيوت““ يعامتج’أ

ريكفتلل ةسصرف ه˘ح˘ن˘م˘ب ،ق˘ير˘ف˘لأ تا˘ب˘يرد˘ت

ة˘˘ي˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘سضن’أ ر˘˘˘ي˘˘˘غ ه˘˘˘تا˘˘˘جر˘˘˘خ يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل

ة˘قÓ˘ع يأأ كلذ˘ل نو˘ك˘ي نأأ ا˘ي˘فا˘ن ،Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم

يف رخأاتي مل ريخأ’أ أذه ،بعÓلأ لوسصأاب

““رتيوت““ ىلع هباسسح ربع ،دنورف ىلع درلأ

رسشنو ،اماع نيسسمخلأ بحاسصب أأزهتسسأ نيح

لكب رومأ’أ لاقت امدنع““ :اهيف لاق ،ةديرغت

.““نفيتسس اي قينأأ تنأأ ،ةعأرب

بعق يناث روليد
يف مساح

 يسنرفلا يرودلا

،رو˘ل˘يد يد˘نأأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ ل˘سصأو˘˘ي
’ امدنع˘ف ،ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لأ

ه˘˘ئÓ˘˘مز ح˘˘ن˘˘م˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف فأد˘˘هأ’أ ل˘˘˘ج˘˘˘سسي
ه˘فد˘ه˘ل رو˘ل˘يد ل˘سصو ،ة˘م˘سسا˘ح تأر˘ير˘م˘˘ت
أذ˘˘˘ه ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ يرود˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف سسدا˘˘˘˘سسلأ
يف لجسسي بع’ رثكأأ حبسصأأ امك ،مسسوملأ
92 ـب8102 ربمتبسس رهسش ذنم ةقباسسملأ

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب م˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ،ًا˘˘فد˘˘ه
نويل مجاهمو (ًافده65) يبابم نايليك
ة˘غ˘ل˘بو ،(ًا˘فد˘ه13) ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘م˘˘يد ىسسو˘˘م
يف مهاسس يرئأزجلأ يلودلأ نإاف ماقرأ’أ

ةيأدب ذنم ه˘ق˘ير˘ف˘ل فأد˘هأأ01 ليجسست
ح˘ن˘مو فأد˘˘هأأ6 ل˘˘ج˘˘سس د˘˘ق˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ربتع˘يو ،ة˘م˘سسا˘ح تأر˘ير˘م˘ت4 ه˘ئÓ˘˘مز
يف مسسا˘ح بع’ ي˘نا˘ث ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ
ي˘˘˘لود˘˘˘ل˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ يرود˘˘˘˘لأ
يف مهاسس يذلأ ،يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ك ،ي˘سسنر˘ف˘لأ

تفتحأو ،يجسساي˘ب˘ل˘ل فد˘ه41 لي˘ج˘سست
لسصوتلأ عقأوم ىلع ةيسسنرفلأ ريهامجلأ
يذ˘لأ ز˘ي˘م˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لا˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

ةدا˘˘سشإ’أ تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأأ ه˘˘مد˘˘˘ق
هليمز عم هر˘ه˘ظ˘ي يذ˘لأ م˘ها˘ف˘ت˘لا˘ب ًأر˘ي˘ث˘ك
تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ،درو˘ب’ نا˘ت˘ي˘غ ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لأ

ي˘لود˘لأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
ةلوجلل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ يف يرئأزجلأ
عم هقلأا˘ت د˘ع˘ب ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ ن˘م11
بيجن.ج  .هقيرف

¯ ê.fé«Ö 

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تع˘˘فر
بطلل ةيرئأزجلأ ةينطو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
سسوقان هئأرو نم قدت نايب ،يسضايرلأ
ة˘ي˘ح˘سصلأ فور˘ظ˘لأ ل˘ظ ي˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
نم رئأزجلأ اهدهسشت يتلأ ةيئانثتسس’أ

““انوروك““91 ديفك ءابولأ يسشفت ءأرو
ن˘˘م ردا˘˘سصلأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ نو˘˘م˘˘سضم بسسحو

فرط نم يسضمملأ ةنجللأ تأذ فرط
ةيرئأزجلأ ةينطولأ ةي˘ع˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
˘˘ما˘˘سشه““ رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ،ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ بط˘˘ل˘˘˘ل

ة˘خ˘سسن ““ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ“““ تم˘˘ل˘˘سست ““مÓ˘˘ع
يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘ف““.. ح˘˘˘سضو˘˘˘˘ي ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لأ دد˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست
ةباسصإأ فلأ’أ ةبتع زواج سسوريفلاب
يرئأزجلأ عمتجملأ دأرفأأ فوفسص نيب
ءا˘˘بو˘˘لأ أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ا˘˘˘هأود˘˘˘ع م˘˘˘ل˘˘˘سست م˘˘˘ل
ةينطو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ بر˘سضت˘ل ر˘ي˘ط˘خ˘لأ

،ىلوأ’أ ةفرتحملأ ةطبأرلل ةلوج يف
نيباسصم˘لأ ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لأ دد˘ع ا˘هد˘كؤو˘ي
لوأأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،يرئأزجلأ يرودلأ رمع نم ةيحاتتفأ

بختنملأ يبع’ نم ددع ةباسصإأ أذكو
يبطلأ مهم˘قا˘طو ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ

مهتدو˘ع د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب يرأدإ’أو
 .““…يوبابمز ةيرفسس نم

نم ةيئاقو ريبادت ذاختا يف عارصسإلا
 يحصصلا رطخلا اذه نم دحلا اهنأاصش

بط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تأذ نا˘˘ي˘˘ب ف˘˘ي˘˘˘سضيو
ن˘م ر˘ي˘ط˘خ˘لأ ع˘سضو˘لأ لو˘˘ح ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
قد ’إأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م ““..ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ را˘˘˘سشت˘˘˘نأ
ع˘˘سضو˘˘لأ أذ˘˘ه لو˘˘ح ر˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ سسو˘˘˘قا˘˘˘ن
ةيرئأزجلأ ةركلأ هسشيعت يذلأ قلقملأ

ىلع ةيماسسلأ تائيهلأ ىلع امف ،ايحسص

،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ي˘سضا˘ير˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ سسأأر
نم ةيئاقو ريبأدت ذاختأ يف عأرسسإ’أ
،يحسصلأ ر˘ط˘خ˘لأ أذ˘ه ن˘م د˘ح˘لأ ا˘ه˘نأا˘سش

ا˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘˘مو ا˘˘˘ن˘˘˘قر˘˘˘ف نأأو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
سضو˘˘˘خ ىل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

،ايلودو ايراقو ايلحم ةمهم تاسسفانم
ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ،ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ي˘سصو˘˘تو

مقاطلأو نيبعÓلأ نيب دعابتلأ ىلع
ل˘خأد يرأدإ’أو ي˘ب˘˘ط˘˘لأو ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ
سسا˘م˘ت˘لأ ط˘خ ي˘سشأو˘ح ىل˘عو بع˘ل˘˘م˘˘لأ

ءأدترأ ةي˘مأز˘لإأ ع˘م ،سسبÓ˘م˘لأ فر˘غو
لكسشب تامق˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘تو ،تا˘ما˘م˘ك˘لأ

سصرحلأ ةرورسض عم ،درف لكل لقتسسم
تا˘ئ˘سشن˘م˘ل˘ل ة˘يرود˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ىل˘˘ع

 .اهمزأولو ةيسضايرلأ

نود يرئازجلا يرودلا ةماقإا حارتقا

ةصسفانم قيلعتو ةلوج83 سضوخ
 سسأاكلا

ةماقإأ حرتقن ءابولأ يسشفت ةلاح يفو

83 سضو˘˘خ نود ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ يرود˘˘˘لأ
ثÓ˘ث ىلإأ قر˘ف˘˘لأ م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت يأأ ،ة˘˘لو˘˘ج

هذهل بعÓ˘م د˘يد˘ح˘ت ع˘م ،تا˘عو˘م˘ج˘م
ي˘˘ف ا˘˘هءأر˘˘جإأ ’ ا˘˘˘م˘˘˘لو ،تÓ˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

ر˘فو˘ي ا˘˘م˘˘ل ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ تا˘˘ي’و بعÓ˘˘م
يف مهسست ةبسسانم فورظ نم اهسسقط

قيلعت حأرتقأ  ،ءابولأ راسشتنأ نم دحلأ
ا˘ه˘لأد˘ب˘ت˘سسأو ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
لوأ’أ اهسضوخي ةيئاهن ةأرابمب اتقؤوم
 .يرودلأ يف يناثلأو

نييصضايرلل ةيصضرملا ةزاجإلا ديدمت

 اموي52 ىلإا نيباصصملا

ماكحلأو نييسضايرلل يرودلأ سصحفلأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ةزا˘˘˘˘˘جإ’أ د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تو

،اموي52 ىلإأ نيباسصملأ ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘ل˘ل

ل˘ما˘˘سش سصح˘˘ف ءأر˘˘جإأ ىل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لأو
ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأو
اهفلخي يتلأ تافعاسضم نم مهتيامحل

91 دي˘فو˘ك˘لا˘ب سصا˘خ˘لأ ءأود˘لأ لوا˘ن˘ت
.يسس .يب ““عير˘سسلأ ف˘سشا˘ك˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأو
سضو˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘سش سصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ““.رأأ
 .ت’وجلأ

ىودعب ةباصصإا ةلاح641 ليجصست
 ةيدنألا فوفصص يف انوروك سسوريف

داحتاب ةيبطلأ ةنجللأ لوؤوسسم فسشكو
لي˘ج˘سست ن˘ع ،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ

سسور˘ي˘ف ىود˘ع˘ب ة˘با˘سصإأ ة˘˘لا˘˘ح641
،ةيلحملأ ةيدنأ’أ فوفسص يف انوروك
لوؤوسسم يجرمأد نيدلأ لامج حسضوأأو
ةعأذإÓل هثيدح يف ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

641 نيب نم ةلاح72 نأأ ،ةيرئأزجلأ
،ةيدنأ’أ يف نيلوؤوسسمو ءابطأ’ دوعت
ي˘˘ف ت’ا˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب تل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

قÓطنأ ذنم أذهو ،نيبعÓلأ فوفسص
ي˘سضا˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ي˘ف ا˘˘ه˘˘تأدأد˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ

يرود˘˘لأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘نأو  ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ ىت˘˘حو
مأد فقوت د˘ع˘ب ،ة˘ع˘م˘ج˘لأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ

ع˘قو ىل˘ع ،ر˘ه˘سشأأ ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’
ةلاقإأ تمت امدعبف ،نيبردملأ ةرهاظ
دعب ينيلوكيسشت رئأزجلأ داحتأ بردم
با˘ب˘سشو دا˘ح˘ت’أ ن˘ي˘ب ر˘بو˘˘سسلأ ةأرا˘˘ب˘˘م
ىلإأ دو˘˘ع˘˘سصلأ ه˘˘سضفر بب˘˘سسب ،دأدزو˘˘ل˘˘˘ب
ىل˘˘ع را˘˘سس د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘فر˘˘سشلأ ة˘˘سصن˘˘م˘˘لأ

ي˘نا˘ف˘لز˘لأ ي˘سسنو˘˘ت˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ها˘˘ط˘˘خ
ةرأدإأ فر˘ط ن˘م ه˘ت˘ي˘ح˘˘ن˘˘ت تم˘˘ت يذ˘˘لأ
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع أذ˘هو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش
يذلأ ءاقللأ هيلع ىهتنأ يذلأ لداعتلأ

لبق ،جربلأ يلهأأ مامأأ ةبيبسشلأ عمج

برد˘م˘لأ تا˘مد˘خ ىلإأ ءو˘ج˘ل˘لأ م˘˘ت˘˘ي نأ
تيب ىلإأ أددجم دئاعلأ يديزوب فسسوي
ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ل ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلأ
 .ةلبقملأ ةيمسسرلأ تاطحملل

لوكوتربلا ةيحصض ةيصضايرلا ةفاحصصلا
 يحصصلا

دقف يحسصلأ لوكوتوربلأ ديعسص ىلعو
ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ورو˘˘˘˘سصم ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سض بهذ
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأو

ةيسضرأأ بناجب دجأوتلأ نم مهنامرح
هغسستسسي مل يذلأ رمأ’أ وهو ،نأديملأ
ديد˘ع نو˘ع˘طا˘ق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ر˘ي˘ث˘ك˘لأ
سسي˘ئر تأرر˘ب˘م ىل˘ع أدر ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ رأود˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ

م˘غرأأ ا˘م˘ي˘ف ،ع˘ن˘ق˘م˘لأ ر˘ي˘غ˘ب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو
ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ءأدأأ ىل˘˘˘˘˘˘ع نور˘˘˘˘˘˘خآأ
تقو˘لأ ي˘ف أذ˘ه ثد˘˘ح˘˘ي .تا˘˘جرد˘˘م˘˘لأ
ن˘˘˘˘م مÓ˘˘˘˘عإ’أ لا˘˘˘˘جر ىك˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشأ يذ˘˘˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأو م˘هد˘سض ة˘سسرا˘م˘م˘لأ تا˘بو˘ع˘˘سصلأ

بعÓم˘لأ ي˘ف م˘ه˘ل˘م˘ع ءأدأأ نود لو˘ح˘ت
لوكوتوربلأ ءا˘ط˘غ تح˘ت ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ م˘˘˘هأأ ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ

سصاخلأ يحسصلأ لوكوتوربلأ اهيوتحي
قيرف لك ءأرجإأ وه ،انوروك سسوريفب

““زأر˘ي˘م˘ي˘لو˘ب˘لأ““ ل˘عا˘ف˘ت˘لأ تأرا˘ب˘ت˘خ’
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل (رآأ ي˘˘سس ي˘˘ب) ل˘˘سسل˘˘سست˘˘م˘˘˘لأ

لك نم ةعاسس27 لبق ينفلأ مقاطلأو
ليل˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن نأأ مو˘ل˘ع˘م˘لأو ،ةأرا˘ب˘م
ه˘˘˘ئأر˘˘˘جإأ تقو ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سص ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
بعÓلأ باسصي نأأ نكمي هنأ’ ،طقفو
لاح يف ،جئاتنلأ روهظ لبق ىودعلاب
انه نمو .باسصم سصخسش عم هطÓتخأ

ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘سصف˘ي نأأ يدا˘ن˘لأ ىل˘ع بج˘˘ي
د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ع

ةياغ ىلإأ ““رآأ يسس يب““ ليلحت هئأرجإأ
.ةأرابملأ موي

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 يصضايرلا بطلل ةينطولا ةنجللا
رـــــطخلا سسوـــــقان قدـــــت

ةينطولا ةلوطبلا برضت ”انرووك“

ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر

بولطملا ققحت ““ةبيقعل»
راظتنا يف رئازجلا يف
 رصصم يف ةريصشأاتلا مصسح

زافو ،هبعلم ىلع مهأ’أ دأدزولب بابسش قيرف ققح
ءاسسم ،در نود نيفدهب ،يبيللأ رسصنلأ هفيسض ىلع

راطإأ يف ،يبملو’أ ةيليوج5 بعلم ىلع سسمأ لوأ
،ايقيرفأأ لاطبأأ يرود نم يديهمتلأ رودلأ باهذ
ن˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م ،ا˘ه˘ع˘قو يدأدزو˘ل˘ب˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث
يف خاسسن نيدلأ سسمسشو،41 ةقيقدلأ يف وبكوك
ىوتسسم˘لأ ىلإأ ةأرا˘ب˘م˘لأ ق˘تر˘ت م˘لو،06 ةقيقدلأ
،نيقيرفلأ ءأدأأ ىلع رذحلأ بلغ ثيح ،بولطملأ

رثكأأ ناك يذلأ ،دأدزولب بابسشل ةيبسسن ةيلسضفأأ عم
ءأدأ’أ رسصحنأ ،لوأ’أ طوسشلأ يفف ،ةيندبلأ ةيحانلأ نم اهنم أوناع يتلأ سصئاقنلأ يطختل ةدأرإ’أ حÓسسب هوبع’ ىلحتو ،ةميزع
يبيللأ عافدلأ قأرتخأ نم ،وبكوك نيليسسرام ينينبلأ فأدهلأ نكمتي نأأ لبق ،دأدزولب بابسشل ةميقع ت’واحم عم ،بعلملأ طسسو يف
بابسش ءأدأأ نسسحت ،يناثلأ طوسشلأ يفو ،سسراحلأ راسسي ىلع مدقلأ جراخب ةركلأ ددسسو ،نيبع’ غوأر ثيح ،زيمم يدرف لمعب

لسصحت،06 ةقيقدلأ يفوو ،بايإ’أ ءاقل يف تآاجافم يأأ يدافتل ،ىرخأأ فأدهأأ ليجسست دسصق موجهلأ ىلإأ هوبع’ ردابو ،دأدزولب
،كابسشلأ يف ةركلأ عسضو نع نأوتي مل يذلأ ،خاسسن هليمز بوسص اهذيفنت دويعسس ىلوت ،رسسيأ’أ بناجلأ نم ةينكر ىلع دأدزولب بابسش
بنجتل ،يبيللأ رسصنلأ مامأأ ةيباجيإأ ةجيتن قيقحت ربع ،تأراسصتن’أ ةيكيمانيد ىلع ظافحلأ نم ةبيقعل ءانبأ نكمت كلذبو
بابسش هجأويسس ،لهأاتلأ لاح يفو ،يلاحلأ ربمسسيد6 و4 نيب رسصم يف هؤوأرجإأ رظتنملأ ررقملأ بايإ’أ ءاقل لÓخ ةمهملأ ديقعت
ايهام روغو يدنأورلأ رايبأ يسس فأأ نيب ةجودزملأ ةهجأوملأ يف زئافلأ ،ربمسسيد32 و22 نيب باهذلأ لوأ’أ رودلأ يف دأدزولب
.لبقملأ يفناج6 و5 نيب بايإ’أ ءاقل نوكي نأأ ىلع ،ينيكلأ

 ““ةدوعلا ءاقل ىلع زيكرتلاو ةارابملا هذه نايصسن انيلع““ :خاصسن

زوفب هتداعسس يبيللأ رسصنلأ ىمرم يف يناثلأ فدهلأ لجسسمو ،دأدزولب بابسش دئاق ،خاسسن نيدلأ سسمسش ىدبأأ ،هتأذ قايسسلأ يفو
اقلعم ةيفحسص تاحيرسصت يف خاسسن لاقو ،ايقيرفأأ لاطبأأ يرود نم يديهمتلأ رودلأ باهذ يف،(2-0) ةجيتنب سسمأ لوأ ،هقيرف
نوكت نل ةهجأوملأ نأأ ملعن انك““ :فاسضأأو ،““عوبسسأأ فرظ يف انل يناثلأ دعي يذلأ ،زوفلأ أذهب أدج ءأدعسس““ :ةأرابملأ ةجيتن ىلع
م˘ج˘ح˘ب ي˘عو ىل˘ع ا˘ن˘ك““ :ع˘با˘تو ،““يد˘ح˘ت˘لأ بسسك ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ة˘يا˘ه˘ن˘لأ ي˘فو ،دورو˘لا˘ب ق˘ير˘ط˘لأ ا˘ن˘ل سشر˘ف˘ي ن˘ل م˘سصخ˘لأ نأأو ،ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس
ديسسجت ىنمتن انك اننأأ مغر ،نيفده ليجسست يف انحجن نأأ دعب ،ةينفلأ ةيحانلأ نم ةسصاخ اهب سسأاب ’ ةأرابم انيدأأو ،ةيلوؤوسسملأ

يتلأ ةدوعلأ ةأرابمل ةيدجب ريسضحتلأو ،زوفلأ أذه نايسسن نآ’أ لواحنسس““ :متخو ،““ةأرابملأ يف انل تح’ يتلأ سصرفلأ عيمج
.““باهذلأ ةهجأوم نم ةبوعسص رثكأأ نوكتسس
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مقعإلا لئاسوو هيدان نم اريبك امعد يقل

مÓعإلا لئاصسوو هقيرف نم ةدناصسملا ىقليو ايناملأا يف ةيرصصنعلل ةيحصض بلاط نب

 ةيدنلوهلا ةلوطبلا يف هفادهأ ثلاث لجسي ولفرد
نمسض ،سسمأأ لوأأ ،انوتنروف يدانب ميهنرأأ سسيتيف هقيرف تعمج يتلأ ةهجأوملأ لÓخ كابسشلأ زهل ولفرد ةماسسأأ يرئأزجلأ مجاهملأ داع
،ةأرابملأ رمع نم36 ةقيقدلأ يف Óيدب قباسسلأ ةمسصاعلأ داحتأ موجه بلق لخدو ،يدنلوهلأ يرودلأ نم ةرسشاعلأ ةلوجلأ تايلاعف
ةأرابملأ ةجيتن تهتنأو،27 ةقيقدلأ يف نأديملأ ةيسضرأأ ىلإأ هلوخد نم قئاقد رسشع دعب ةهجأوملأ يف هقيرف فأدهأأ يناث لجسسيل
تايرابم يقاب لامكتسسأ راظتنأ يف اتقؤوم يناثلأ زكرملأ ىلإأ ميهنرأأ سسيتيف يدان كلذب يقتريل ،ةفيظن ةيئانثب ولفرد ءÓمز قوفتب
بيترت لودج يف فأدهأأ ثÓث ىلإأ هديسصر ولفرد عفر ،مويلأ ةأرابم فدهبو ،““يزيفيدرأ’أ““ يدنلوهلأ يرودلأ نم ةرسشاعلأ ةلوجلأ

لحم هلعج امم ،ةريخأ’أ ةرتفلأ لÓخ يدنلوهلأ ميهنرأأ هسسيتيف يدان عم ءأوسضأ’أ ولفرد ةماسسأأ فطخو ،يدنلوهلأ يرودلأ يفأده
اهيف كراسش تايرابم6 لÓخ فأدهأأ5 ليجسست نم ةمسصاعلأ داحت’ قبسسأ’أ فأدهلأ نكمتو ،قيرفلأ ريهامج لبق نم ةريبك ةداسشإأ

قاطن يف يسضاملأ مسسوملأ يف بعل نأأ دعب ميهنرأأ هسسيتيف عم يلاحلأ مسسوملأ لÓخ دهعلأ ولفرد ددجو ،ةيريسضحتلأ تايرابملأ نمسض
لÓخ هدوجو تابثإ’ اماع62ـلأ بحاسص مجاهملأ ىعسسيو ،فأدهأأ4 اهيف لجسس طقف تايرابم9 يف هعم كراسش يذلأ ولنيف عم ةراعإ’أ
،ةمسصاعلأ داحتأ عم هدقع ءاهتنأ بقع8102 يف هيلإأ لقتنأ يذلأ يدنلوهلأ يرودلأ عم لماك لكسشب ملقأات نأأ دعب ،يلاحلأ مسسوملأ

يف ةيعون ةلقن قيقحت فدهب كلذو ،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ عم هدوجو تابثإاب ولفرد ةماسسأأ ملحيو
يف يرئأزجلأ ينطولأ بختنملل نييديلقتلأ موجنلأ ةسسفانم يف ةريخأ’أ تأونسسلأ لأوط ريخأ’أ لسشفو ،يلودلأ ديعسصلأ ىلع هتريسسم

  .ينأدوسس لÓه يبرعلأو يليÓب فسسويو حاجنوب دأدغب نم نوكملأ يثÓثلأ أديدحتو ،موجهلأ طخ
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““ديدجلأ زرحم““ بقل هيلع تقلطأأ

لازغ ـب ىنغتت يكرتلا شاتكشيب ريهامج
ل˘ك˘سشب سسمأأ لوأأ لأز˘غ د˘ي˘سشر ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ج˘ن˘لأ ق˘لأا˘ت
يكرتلأ يرودلأ ةمق يف ،سشاتكسشب هيدان ةقفر ،تفلم
عوبسسأ’أ تايرابم نمسض كلذو ،هسشخبرنف ميرغلأ مامأأ
،يدانلأ ري˘ها˘م˘ج ن˘م أد˘يد˘ج ا˘ب˘ق˘ل لا˘ن ثي˘ح ،ر˘سشا˘ع˘لأ
ةعبرأا˘ب را˘سصت˘نأو ،ة˘ي˘لا˘ع˘لأ ه˘تأرا˘ه˘م˘ب تع˘ت˘م˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ
لسضفأأ نم ةدحأو لأزغ مدقو ،ةثÓث لباقم فأدهأأ

يناثلأ فدهلأ ءأرو ناكو ،ديدجلأ هيدان عم هتايرابم
ةريرمت لسضفب ،ر˘ك˘بو˘بأأ تن˘سسنا˘ف ه˘ل˘ي˘مز ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لأ

،02ـلأ ةقيقدلأ دنع يناثلأ سسأأر ىلع اهعسضو ةقيقد
رتسسسشنام مجنب هنو˘ه˘ب˘سشي يدا˘ن˘لأ ي˘ع˘ج˘سشم ل˘ع˘ج ا˘م˘م
،بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘ف ه˘ع˘م بع˘ل يذ˘لأ ،زر˘ح˘م سضا˘ير ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
،زرحم لأزغو زرحم ديسشر نيب تايمسستلأ تفلتخأو
هيدان نم بعÓلأ لاقتنأ ةقفسص نأأ ىلع تقفتأ اهنأأ ’إأ
دعب ةسصاخ ،ديعب دح ىلإأ ةحجان تناك يتيسس رتسسيل
،همودق ذنم ةيباجيإ’أ ه˘ق˘ير˘ف ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسم
تبت˘ك ثي˘ح ،ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأأ ا˘ب˘ع’ ح˘ب˘سصي˘ل
و˘ه لأز˘غ نأا˘ب لو˘ق˘ن نأأ ن˘ك˘م˘ي““ :سشا˘ت˘ك˘سشب˘˘ل ةر˘˘ِسصا˘˘ن˘˘م
و˘˘ه ع˘˘قأو˘˘لأ ي˘˘ف لأز˘˘غ““ :ر˘˘خآأ بت˘˘كو ،““زر˘˘ح˘˘م ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سش
،““امامت زرحم وه لأزغ““ :رخآأ عجسشم هفسصوو ،““زرحم
نع لأزغ باغو ،““زرحم زواجت لأزغ““ :عجسشم بتكو
بب˘˘سسب ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ر˘˘ه˘˘سشأ’أ ي˘˘ف ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
زر˘ح˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،هز˘كر˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لأ ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لأ

برد˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’أ ة˘˘نا˘˘ك˘˘م˘˘لأ بحا˘˘سص
زكرم يف هرأوسشم لأزغ رسشابو ،لوأأ ليدبك ةقثلأ لاني يذلأ سسانوأأ مدآأ يرايلاك مجن ىلإأ ةفاسضإأ ،هوقبسس نيذلأ نيبردملأو يسضاملب
امك ،زرحم هنطأوم ةفÓخل يتيسس رتسسيل همدقتسسأ نأأ دعب ،يزيلجنإ’أ يرودلأ مث ،وكانوم وحن لقتني نأأ لبق ،نويل كيبملوأأ نيوكت
.لوأ’أ همسسوم هعم يسضقي يذلأ سشاتكسشب يف أريخأأو ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع هل بعل يذلأ انيتنرويف يدان عم ةحجان ةبرجت هل تناك
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،م’وغ يزوف ،يرئأزجلأ ،رسسيأ’أ عفأدملأ بايغ لسصأوتي
ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’أ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف ،ي˘لو˘با˘ن ،ه˘ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع

يسسرك ىلع سسولجلاب دحأ’أ ىفتكأ ثيح ،ىلوأ’أ ةجردلأ
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ يدا˘˘ن زا˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأ ا˘˘مور ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م ي˘˘ف طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حإ’أ
تأرتف اماع92 ““م’وغ““ سشيعيو ،ةلماك ةيعابرب يلاطيإ’أ

،ن˘ي˘ت˘ن˘سس ل˘ب˘ق ة˘با˘سصإ’ سضر˘ع˘ت نأأ ذ˘ن˘م ي˘لو˘با˘ن ي˘ف ة˘ب˘ع˘سص
،ءافسشلل هلثامت مغر قباسسلأ هأوتسسم ىلإأ ةدوعلأ نع زجعو
لا˘ج˘م يأأ ““يور و˘يرا˘م““ ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ ي˘لود˘لأ ه˘ل كر˘ت˘˘ي م˘˘ل ذإأ

لسضفب ،عا˘فد˘لأ ن˘م ر˘سسيأ’أ قأور˘لأ ي˘ف ه˘ت˘نا˘ك˘م عا˘جر˘ت˘سس’
ة˘ق˘ث لا˘ن˘ي يذ˘لأ ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
““م’وغ““ روهظ رسصتقأو ،““وزوتاك““ نÓيمل قبسسأ’أ بعÓلأ

ينامث دعب ةقيقد85 ىلع يلوبان ةليكسشت يف مسسوملأ أذه
Óيدب لزن ثيح ،ةيلاطيإ’أ ةلوطبلأ قÓطنأ نم ت’وج
يف ترهظ يتلأ تايطعملأ سسكع كلذو ،تايرابم ثÓث يف
،م’وغ يزوف ،ةدوع ىلإأ ريسشت تناك يتلأ تأريسضحتلأ ةرتف
ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ر˘يود˘ت˘لأ ل˘قأ’أ ىل˘ع وأأ ي˘سسا˘˘سسأ’أ ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ىلإأ

ناك بردملأ نأأ ةسصاخ ،ىرخأ’ ةأرابم نم يلاغتربلأ هليمز
تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ دودر˘م ن˘ع أد˘ج ا˘˘ي˘˘سضأر
ي˘لود˘˘لأ كرا˘˘سش ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ يرود˘˘لأ سسك˘˘ع˘˘لأ ىل˘˘ع  ،ة˘˘يدو˘˘لأ
ىل˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ثِ̆ب ي˘لو˘با˘ن ه˘ق˘ير˘فزو˘ف ي˘ف ير˘ئأز˘ج˘لأ
باسسحِل ،طرافلأ سسيمخلأ ءاسسم يتأوركلأ اكيير سسفانُملأ
يرودلأ ةسسفانِمل تاعومجملأ ةلحرم نم ةعبأّرلأ ةلوجلأ
هذه يف رسضخأ’أ ليطتسسملأ قوف بع’ نسسحأأ ناكو ،ايقأر ًءأدأأ مÓغ يزوف مّدقو ،ءاقللأ أذه رأوطأأّ لك مÓغ عفأدملأ سضاخ ثيح .يبوروأ’أ
،ديدجلأ مسسوملأ يف يلوبان هقيرف عم ايسساسسأأ ةأرابم سضوخ هل قبسسي مل يرئأزجلأ عفأدملأ نأأ رابتعأ ىلع ،ايئانثتسسأ أرمأأ ّدُعت يتلأ ،ةأرابملأ

اهنع بيغي يتلأ ،يسضاملب لامج ،ينطولأ بخانلأ ةليكسشت نمسض ةناكم ىلع ةسسفانملأ ““م’وغ يزوف““ ىلع بعسصلأ نم حبسصأأ ،رخآأ قايسس يف
8102. ملاعلأ سسأاك تايفسصت مسسرب ايبمأز بختنم ةهجأوم لÓخ7102 ربمتبسس5 ىلإأ ينطولأ سصيمقلاب هل روهظ رخآأ عجريو ،تأونسس3 ذنم
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عفأدم لاطع فسسوي يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ ىنثأأ
ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ه˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ن يدا˘˘ن
ريبكلأ رودلأ ىلإأ أريسشم ،ديدجلأ نويل يدان عفأدم
ءأوجأ’أو ينطولأ بختنملأ يف يرمعلب هبعلي يذلأ
ي˘ف لا˘ط˘ع لا˘قو ،ه˘تأر˘ك˘سسع˘م ل˘خأد ا˘ه˘ع˘ن˘سصي ي˘˘ت˘˘لأ

يرمعلب““ :““لوبتوف سسنأرف““ ةفيحسص عم هأرجأأ رأوح
رود ه˘لو ،ا˘م˘ئأد ة˘ي˘با˘ج˘يأ ة˘ي˘سصخ˘سشب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي بع’
بختنملأ تأركسسعم لÓ˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ط˘سسو ر˘ي˘ب˘ك
و˘ه““ :ق˘با˘سسلأ ودأرا˘ب يدا˘ن بع’ فا˘سضأأو ،““ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

،ةريبك ةيدجب لمعي ،هتماسستبأ ىلع امئأد ظفاحي
،““ءي˘سش يأأ ن˘م فا˘خ˘ي ’و ،هأو˘ت˘سسم ر˘يو˘ط˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م
ينطولأ بختنملأ يبع’ لك““ :رسضخلأ بع’ عباتو
ع˘˘ن˘˘سصي ا˘˘م˘˘ئأد ه˘˘نأ’ ،ير˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج نو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ي
امك ،““نيبعÓلأ طسسو ةحرم ءأوجأأ قلخيو ،ةحرفلأ

ا˘سضيأأ ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘ع ه˘ث˘˘يد˘˘ح لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ل˘˘سصأو

ىوتسسم غولب لجأ نم دهجب لمع دق هنأاب احسضوم

ه˘يدا˘ن ع˘م ا˘ي˘لا˘ح د˘ي˘ع˘سس و˘هو ،ا˘بوروأأ ي˘ف فأر˘ت˘ح’أ

نوكت امد˘ن˘ع““ :قا˘ي˘سسلأ أذ˘ه ي˘ف لا˘ط˘ع لا˘قو ،نو˘ي˘ل

بع˘سصلأ ن˘م ه˘نإا˘ف ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ع’

وه أذهو ،ابوروأأ يف فأرتح’أ ملح ققحت نأأ كيلع

:سسين بع’ فاسضأأو ،““يرمعلب ههجأو يذلأ لكسشملأ

ةبغربو ،رأرسصإاب لمعو ،ا˘يو˘ق ا˘م˘ئأد نا˘ك ير˘م˘ع˘ل˘ب““

،““هتايناكمإأ تبثأ دقلو ،ابوروأأ يف فأرتحÓل ةريبك

،نويل يدان عم ايلاح أدج ديعسس وه““ :لاطع متخو

ةعبرأأ وأأ ةثÓثل نويل عم بعللأ لسصأوي نأأ ىنمتأأ انأأو

نآ’أ هيلع ،هتأراهمب انعتمي ىتح لقأ’أ ىلع مسسأوم

ة˘سصا˘خو ع˘ي˘م˘ج˘لأ ة˘ب˘ح˘م بسسكو ،ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مأ تا˘˘ب˘˘ثإأ

.““لوأ’أ ماقملأ يف راسصنأ’أ

ديلو.ف

 ““ابوروأا ىلإا لصصو ىتح ريبك دهجب لمع يرمعلب““ :لاطع

 ت’وج عسست دعب  طقف  ةقيقد85 بعل

لــــــصصاوتت يلوــــــبان عم مÓــــــغ ةاــــــناعم
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ةلوط˘ب ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلا د˘ع˘ب

هب داع يذلا زوفلاو ،ديدجلا مسسوملا

ما˘مأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو

ةرادإا تررق ،ةفيظن ةيئانثب داحتلا

ءاقفرل ةحنم دسصر »دوسسألا رسسنلا»

نويلم03 ة˘م˘ي˘ق˘ب ،ة˘سشغ ما˘˘سسح

ةرادإلا نيب قافتلا مت ثيح ،ميتنسس

لسصحي ةطقن لك نأا ىلع نيبعÓلاو
غلبمب اهتمي˘ق نو˘كت قا˘فو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع

يف ،رايدلا جراخ ميتنسس نييÓم01
دعاوقلا لخاد زوفلا ةحنم نأا نيح

يفو  ،ميتنسس نييÓم5 دودح يف
يدا˘ن˘لا سسي˘ئر دا˘ع ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس
جرعيل ،يفل لامك قافولل يواهلا

باسسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
مهم زوفلا» لوقلاب ةمسصاعلا داحتإا

تنكو ،راوسشملا ة˘ياد˘ب ي˘ف ا˘يو˘ن˘ع˘م

،ةيباجيإا ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م اد˘كأا˘ت˘م

عيمج نم ةلماكتم ةعومجم انيدلو

لك يف اهتملك لوقتسسو ،بناوجلا

،ةيجرا˘خ˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا

سضرألا ىلع لجرألا عسضو بجيو

انزف ةدحاو ةارابم لإا يه ام اهنأل

 .»اهب

داحتأ ءاقل يف مدقملأ ءأدألأ» :يكوكلأ
 «أريبك نكي مل ةمصصاعلأ

لوألا لوؤوسسملا فرتعا ،هتهج نم
ليبن قافول˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ن˘ع
ءاقل يف مدقملا ءادألا نأا ،يكوكلا
ناك رمأا وهو ،اريبك نكي مل داحتإلا
يتلا ةليوطلا ةرتفلا ببسسب هرظتني
فا˘سضأاو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف تف˘˘قو˘˘ت
مهم زوفلا اذه نأا يسسنوتلا ينقتلا

ديكأات ىلإا ةجاح يف ىقبي هنكل ادج
لبقتسسي يتلا ةمداقلا ةارابملا لÓخ
،نازيلغ عيرسس فيسضلا قافولا اهيف
يف تلازام ةسسفانملا نأا ىلإا اريسشم
ىلإا ةجاح يف ىقبي قيرفلاو اهتيادب

يف ،ةلبقملا ةرتفلا يف نيبعÓلا لك
كراسشت مل يتلا رسصانعلا ىلإا ةراسشإا
ينقتلا جردأا دقو اذه،داحتإلا ءاقل يف
ةديدج ةباسش ءام˘سسأا ة˘ت˘سس ي˘سسنو˘ت˘لا
ةينعملا ةيقيرفإلا قافولا ةمئاق يف
سسأا˘ك ة˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
نيبعل ةعبرأاب رمألا قلعتيو ،فاكلا

،ديعلب ،يلهاج مه فيدرلا فنسص نم
طسساوألا نم يئانثو ،يابلبو يحÓف
دد˘ع˘لا ح˘ب˘سصي˘ل ،فا˘ي˘سضو˘بو رار˘˘كب

03 دود˘ح ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلا
ل˘ي˘ج˘سست ة˘˘ل˘˘ه˘˘م نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘ب˘˘عل
ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
 .سسمأا لوأا ةيسشع تهتنا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآأ
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قيرف ةرادإا تنيع ،ىرخأا ةهج نم
با˘هو˘لا د˘ب˘˘ع ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
د˘˘˘عا˘˘˘سسم برد˘˘˘م˘˘˘ك ن˘˘˘يوراز˘˘˘ي˘˘˘˘ت
،قيرفلل ينفلا مقاطلا يف يديزوبل

دارم سضيوعتل نيورازيت ءاج ثيح
بسصنملا تاذ رداغ يذلا فورعك
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
ربتعي لو ،ينافلزلا نماي يسسنوتلا
،يرانكلا تيب نع ابيرغ نيورازيت

هل قبسس هنا امب اديج هفرعي ثيح
لمع امك ،يدانلا ناولأا لمح ناو

يف ةنسس12 نم لقا ةئفل ابردم
نيورازيت نو˘كي˘سسو اذ˘ه ،ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا
يرانكلا بردم ةدعاسسم ةمهم يف
نم ارابتعا يديزوب فسسوي ديدجلا

ءاقلل اريسضحت كلذو عوبسسألا اذه
يذلاو ةلوطبلا نم ةمداقلا ةلوجلا
ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘ف سضو˘خ˘ي˘سس
ةفوفحم ةجر˘خ ي˘ف ة˘ب˘ع˘سص ةارا˘ب˘م
ة˘ه˘جاو˘م˘ل نار˘هو ى˘لإا ر˘طا˘خ˘م˘˘لا˘˘ب
عوبسسلا ةياهن ةيلحملا ةيدولوملا
رثعتلا سضيوعت لمأا ىلع ،يلاحلا
وزو يزيت يف ىلوألا ةلوجلا يف

.جربلا يلهأا مامأا

هذهو ةدوعلاب ديعصس» :يديزوب
 »هزاجنأ ىلع رداق انأأ ام نيبأل يتصصرف

ةبيبسش قيرفل ديدجلا بردملا ربع
ن˘ع يد˘˘يزو˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
فارسشإÓل اددجم ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
،يرانكل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘ف بغر˘˘ي نا˘˘ك ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘˘سشم
يدا˘ن˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘˘خ
،ه˘ي˘ل˘ع ردا˘ق و˘ه ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ن˘هر˘ب˘ل˘ل
يف هميدقت لÓخ يديزوب حرسصو
ة˘ح˘ف˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ث˘˘ب م˘˘ت و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
:»كوبسسيف» ىلع يدانل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ةبيبسش ىلإا يتدوعب ادج ديعسس انأا»
،ةيناثلا يتلئا˘ع د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
يدانلا اذه عم ةليمج تاقوأا تيسضق
:Ó˘˘ئا˘˘ق ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل ،»هرا˘˘سصنأا ع˘˘مو
لئابقلا ةبيبسش مجحب قيرف بيردت»
ةحار˘سصبو ،برد˘م يأا م˘ل˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي

يدانلا اذه ىلإا ةدوعلا ىنمتأا تنك
ى˘ل˘ع ردا˘ق ا˘نأا ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘هر˘˘ب˘˘ل˘˘ل
يديزوب داعو ،»قيرفلا اذهل هتفاسضإا

فورظلا نع ثيدحلل ،هلخدت لÓخ
ه˘˘ب لا˘˘سصتلا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

هنأا احسضوم ،قيرفلا ىلع فارسشإÓل
جتن يتلا ة˘يرادإلا ل˘كا˘سشم˘لا د˘ع˘بو
ن˘م˘يأا ي˘سسنو˘ت˘لا با˘ح˘˘سسنا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
جربلا يلهأا مامأا ةراسسخلاو ينافلزلا

ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘˘خ
هب لسصتا ،ةفرتحملا ىلوألا ةطبارلا
فرظ ي˘فو ،لÓ˘م ف˘ير˘سش سسي˘ئر˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع هرود˘˘˘ب و˘˘˘ه ق˘˘˘فاو ز˘˘˘ي˘˘˘˘جو
تنسسحتسسا دقل» :دكؤويل ،»سضرعلا

اهب يلابقتسسا مت يتلا ةقيرطلا اريثك
نأا اينمتم ،»ريسسملا بتكملا لبق نم
ل˘ب˘ق ن˘م با˘حر˘ت˘لا سسف˘ن˘˘ب ى˘˘ق˘˘ل˘˘ي
.راسصنألاو نيبعÓلا

ةدعاصسمل دحتي نأأ عيمجلأ ىلع»
 «يئانثتصسأ مصسوم قيقحت ىلع ةبيبصشلأ

ر˘سصن ق˘ير˘˘ف برد˘˘م قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ى˘˘لإا ا˘˘سضيأا ق˘˘با˘˘˘سسلا ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح
يف ةلثم˘ت˘م˘لاو ةر˘ط˘سسم˘لا فاد˘هألا
ي˘ف ءاو˘سس ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘سسحأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا وأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
كلذ ققحتي نل هبسسحو ةيقيرفإلا
مسسوم قيقحتل عيمجلا ةمهاسسمب لإا
دق يديزوب فسسوي ناكو ،يئانثتسسا
ةبيبسشل ةينفلا ةسضراعلا ىلع فرسشأا

،7102-8102 مسسوم لÓخ لئابقلا
ءاقبلا نامسض يف اهنيح مهاسس ثيح
رفسصألا يزلا باحسصأا غولب يفو
سسأا˘كل ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا رود˘˘لا ر˘˘سضخألاو
،سسابعلب داحتا اهب جوت يتلا رئازجلا

دق يديزوب فسسوي نأا ركذلاب ريدج
ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ
هد˘ق˘ع خ˘˘سسف م˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا
ه˘ترد˘˘ق مد˘˘ع بب˘˘سسب ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يتلا »أا فاك» ةداهسش ىلع لوسصحلل
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت
اذه اهل ءاقل لوأا يفو هنإاف ةراسشإÓلو
لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش تر˘ث˘ع˘ت ،م˘سسو˘م˘لا

ربمفون لوأا بعل˘م˘ب ا˘ه˘ناد˘ي˘م ى˘ل˘ع
جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ما˘˘˘مأا وزو يز˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب

0-0. ةجيتنب جيريرعوب

ق˘با˘سسلإ بعÓ˘لإ ي˘نو˘ف˘ل˘خ يد˘˘ه˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلإ سسمأإ ،ي˘˘فو˘˘ت
يبهذلإ ليج نم ديقفلإ ربتعيو ،ةمسصاعلإ داحتإإ قيرفل
هدو˘ع˘سص لÓ˘خ ة˘م˘سصا˘ع˘لإ دا˘˘ح˘˘تإإ يدا˘˘ن حإر˘˘فأإ ع˘˘ن˘˘سص يذ˘˘لإ

لمح امك،5991 مسسوم لÓخ ىلوألإ مسسقلإ ىلإإ يخيراتلإ
،دإدزولب بابسش رإرغ ىلع ةيدنأإ ةدع نإولأإ ،رئاطلإ حانجلإ
هيف كرت يذلإ قيرفلإ وهو ةبقلإ دئإرو يإد نيسسح رسصن
ميسسن ،تيمز ديرف ،رإوسصوب قيفر نم لك ةقفر هتامسصب
يور˘ك˘لإ هرإو˘سشم ة˘يا˘ه˘ن ي˘فو ،ة˘مر˘فو˘ب مÓ˘عو˘بو ر˘ير˘˘سسوأإ

ىلع ابردمك لمع نيأإ ،بيردتلإ لاجم ىلإإ ينوفلخ هجوت
ةرإدإإ تمد˘قو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإل ة˘با˘سشلإ تا˘ئ˘ف˘لإ ىو˘ت˘سسم
ر˘يد˘م˘لإو لو˘ل˘ج رو˘سشا˘ع د˘ي˘سسلإ ة˘سسا˘ئر˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لإ دا˘ح˘˘تإإ
اهيزاعتب ،يدانلإ ةرسسأإ ةفاكو يحي رتنع قيرفلل يسضايرلإ
ةيداحتلإ تمدق امك ،ينوفلخ ةلئاعل ةسصلاخلإ ةيبلقلإ
ديقفلإ ةلئاعل ةسصلاخلإ ا˘ه˘يزا˘ع˘ت مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

سسيافلإ ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع تر˘سشن ثي˘ح ي˘نو˘ف˘ل˘خ يد˘ه˘م
انيقلت ،هردقو هللإ ءاسضقب ةيسضإر ةعسشاخ بولقب »:كوب
بردمو ق˘با˘سسلإ بعÓ˘لإ ،ه˘ل˘لإ نذإا˘ب ه˘ل رو˘ف˘غ˘م˘لإ ةا˘فو أا˘ب˘ن
،ينوفلخ يدهم ،رئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘تإإ يدا˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ب˘سشلإ تا˘ئ˘ف˘لإ

يرئإزجلإ داحتإلإ سسيئر مدقتي ةميلألإ ةبسسانملإ هذهبو
بتك˘م˘لإ ءا˘سضعأإ ة˘فا˘كو ،ي˘سشطز ن˘يد˘لإ ر˘ي˘خ مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل
˘مو˘حر˘م˘لإ ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ةإوا˘سسم˘لإو يزا˘ع˘ت˘لإ ر˘حأا˘ب ي˘لإرد˘˘ي˘˘ف˘˘لإ

هدمغتي نأإ لجو زع ىلوملإ نيلئاسس ،رئإزجلإ داحتإإ يدانو

ê.fé«Ö.هتانج حيسسف هنكسسيو هتمحر عسسإوب

¯  ±.hd«ó
ةلوطبلا تداعتسسا ،قافخإلاو قلأاتلا نيب ام
،اهطاسشن ى̆لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م̆لا ة˘ير̆ئاز˘ج̆لا

تسشاع نأا دعب ،ديدج نم اهباوبأا تحتفو
ر˘ه˘سشألا ي˘ف قÓ˘غإلا ن˘م ة̆ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف
سسوريف راسشتنا ببسسب ةيسضاملا ةينامثلا

امسسوم لوألا فرتحملا سشيعيو ،انوروك
يتلا ةريبكلا تايدحتلا لظ يف ،ايئانثتسسا
عم ملقأاتلل ةبعللا رسصانع عيمج رظتنت
يتلا ةيدنألا ةيعسضو ىلإا ةفاسضإا ،ءابولا

،ايدان02ـب ةلوطب مسسوملا اذه سضوختسس
بقللاب جيوتتلا قابسس نأا ينعي ام وهو
سسفنلا باحسصأا ني̆ب Ó˘ع˘ت˘سشم نو˘كي˘سس
يدان دع˘يو ،ةر˘ي˘ب˘كلا ةر˘ب˘خ̆لاو ل˘يو˘ط̆لا
يف ارارقتسسا ةيدنألا رثكأا نم ادحاو بابسش
باجيإلاب سسكعنا ام وهو ،ةريخألا ةنوآلا

نيمسسوم̆لا ي˘ف ق˘ير˘ف̆لا ىو˘ت˘سسم ى̆ل˘ع
ةلوطب بقل دسصحب هل حمسسو ،نيريخألا
يدا˘ن̆لا د˘جاو˘ت˘يو ،ي˘سضا˘م˘̆لا م˘˘سسو˘˘م˘̆لا
نيحسشرملا زربأا ةمئاق نمسض يدادزولبلا
حجن نأا دعب ،ديدجلا مسسوملا بقل دسصحل
،نيبعÓلا نم ةبيهر ةفيلوت ليكسشت يف
،امود كنارف يسسنرفلا بردملا اهدوقي
ةسسفانملل زئاكر ةدع ىلع امود دمتعيو
بقل̆لا د˘سصح ى̆ل˘ع ،م˘سسو˘م̆لا اذ˘ه ةو˘ق̆ب
سسراحلا اهزربأا ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
،راسشوب نايفسس عفادملاو ،يواسسوم قيفوت
مجاهمو ،دويع˘سس ر˘ي˘مأا با˘ع̆لألا ع̆نا˘سصو
امك ،وبكوك نيل˘ي˘سسرا˘م ن˘ي˘ن̆ب بخ˘ت˘ن˘م
مسسومل رئازج̆لا ة˘يدو̆لو˘م يدا̆ن د˘ع˘ت˘سسي
لاطبأا يرود يف كراسشي ثيح ،يئانثتسسا
ايناث يسضاملا مسسوملا ىهنأا امدعب ،ايقيرفأا
بابسش لطبلا فلخ بيترتلا لودج يف
ىلع ،يمسصاعلا يدانلا رسصيو ،دادزولب
ةيوئم ةبسسانمب مسسوملا اذه زاجنإا قيقحت
ىلإا ةيدولوملا ةرادإاب عفد ام وهو ،هسسيسسأات
زاجنإا قيقحتل ،ةب˘ي˘هر تا˘ي̆نا˘كمإا ر˘ي˘فو˘ت

تابو ،يراقلاو يلحملا ىوتسسملا ىلع
ل˘ك ي˘ف از˘ي˘م˘م ا˘ماو˘ق كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف˘̆لا
ىلع اسسفانم نوكي نأا رظتنيو ،طوطخلا
دبع هموجن لسضفب ة˘مد˘ق˘ت˘م̆لا ز˘كار˘م̆لا

دبعو ،يعيبر دو̆ل˘ي˘مو ،دو˘سشح ن˘م˘حر̆لا

و ،ميدروب نمحرلا دبعو ،وباج نمؤوملا

ن̆ب يد˘ه˘مو يو˘ير˘ف ي˘ما˘سسو ،نذؤو˘م˘̆لا

.ةيجلع

ةيأدبلأ مغر ةحصشرم ىقبت ةراطصسوصس
 هباينأأ نع رصشك قافولأو ةرثعتملأ

،ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ه˘ت˘ياد˘ب م˘غرو

داح˘تا نأا لإا ،ر˘بو˘سسلا ي˘ئا˘ه˘ن ه˘ترا˘سسخو

ةيدنألا ةمئاق نمسض دجاو˘ت˘ي ة˘م˘سصا˘ع˘لا

رظنلاب ،بقللا ىلع ةسسفانملل ةحسشرملا

تحت ةحورطملا ةريبكلا تايناكمإلا ىلإا

نم ةزيمملا ةناسسرتلاو ،ةرادإلا فرسصت

لÓخ قيرفلا مهبدت˘نا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

،ةيسضاملا ةي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف

رتنع ،ديدجلا يسضايرلا ريدملا لوعيو

ر˘سصا˘ن˘عو ،يدا˘ن˘لا ز˘ئا˘كر ى˘ل˘ع ،ي˘ح˘ي

دعب ،جيوتتلا تاسصنم ىلإا ةدوعلل ةربخلا

يسضاملا مسسوملا يف داحتلا ىناع نأا

امك ،تازهلا يلاوتو تامزألا ةرثك نم

اذه ةقفسص نم رثكأا ىيحي رتنع مربأا

ةنيطنسسق بابسش فاده اهزربأا ،فيسصلا

تناسس سسراحو ،ي˘م˘سسا˘ق˘ل˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا

دئاقو ،زودنغ سسيسسكيلأا يسسنرفلا نايتيإا

عفادمو ،ةنيسشوب ىفطسصم وداراب يدان

يف ،ي˘ناو˘سضر يد˘ع˘سس ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو

ىل˘ع ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو يدا˘ن ى˘ق˘بأا ن˘ي˘ح

يناثلا مسسوملل يكوكلا يسسنوتلا هبردم

ةسسوململا تاحاجنلا دعب يلاوتلا ىلع

يسضاملا مسسوملا ىهنأا ثيح ،اهققح يتلا

سسأاك يف كرا˘سشي˘ل ،ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف

ءانبأا كلميو ،ةيقير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا

بابسشلاب مسستت ةيموجه ةوق ةراوفلا نيع

نيدلا ماسسح يئانثلا د˘جاو˘ت˘ب ة˘يو˘ي˘ح˘لاو

ةرومع نيمألا دمحمو ،(اماع52) ةسشغ

،لجيج بابسش ةسسردم جيرخ (اماع02)

ريهظلاو ،طينحج مركأا دئاقلا فÓخب

م˘غرو ،ي˘نا˘حر˘ف يراو˘ه ،ةو˘ق˘ب د˘ئا˘ع˘˘لا

لÓخ هبهاوم زربأا تامدخ يف هطيرفت

ىلع ،ةيسضاملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف

لقتنملا ،فوسصوب قاحسسإا همجن رارغ

قا˘فو نأا لإا ،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘˘لا يرود˘˘لا ى˘˘لإا

ةيدنألا لسضفأا نم ادحاو ىقبي فيطسس

لسضفب ،ةريخألا تاونسسلا يف ةيرئازجلا

هرارسصإاو ،بابسشلاب ةنا˘ع˘ت˘سسلا ة˘سسا˘ي˘سس

موج˘نو ه˘ب˘هاو˘م˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع

.فيدرلا

لئابقلإ ةبيبسش

فورعكل افلخ يديزوبل أدعاصسم نيورأزيت

ةمصصاعلأ داحتإأ مجن ةافو
ينوفلخ يدهم قباصسلأ

فيطسس قافو

يئانثتسسإإ مسسوم يف

 نخاصس حيفصص ىلع لوألأ فرتحملأ ةيدنأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

Akher Saa Le 01/12/2020 راــــــــهسشإا

ءاملأ ناخسس نم ةقورحم تأزاغل مهقاسشنتسسأ رثإأ /جيريرعوب جرب

تيعلقت ةيدلبب نيقنتخم (60) ةتسس فاعسسإا
جر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘˘سصم تف˘˘˘ع˘˘˘سسأأ

81 نيب م˘هرا˘م˘عأأ ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م (60) ةتسس ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ة˘ع˘با˘ت˘لأ رو˘ب˘لأ ة˘ير˘ق ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ة˘ن˘˘سس74و أر˘ه˘سش
مهقاسشنتسسإأ رثإأ ةي’ولأ قرسش بونج تيعلقت  ةيدلبل
. ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ نا˘˘خ˘˘سس ن˘˘م ة˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م تأزا˘˘˘غ˘˘˘ل
ةيامحلأ ةيريدمل مÓع’أ ةيل˘خ بسسح ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م˘لأ
أوناك  (نيدلوو نيتنبو  ةأأرمأو لجر)  مه ةيندملأ

يف ةي˘لوأ’أ تا˘فا˘ع˘سسإ’أ م˘ه˘ل تمد˘ق نا˘ي˘ث˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف
تعدو أذه ةيدلبلأ  ةدايع مهليوحت متو ناكملأ نيع
بنجتل ريبأدت ذا˘خ˘تأ ىلأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم

تا˘ح˘ت˘ف ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ ا˘ه˘˘ن˘˘م نو˘˘بر˘˘ك˘˘لأ د˘˘ي˘˘سسكأأ لوأأ زا˘˘غ

يف اهدسسب نايقلأ مدعو ةدودسسم ريغ اهنأ  ةيوهتلأ
زاغلاب لغتسشت يتلأ ةزهجأ’أ ةنايسص عم .لأوحأ’أ لك
أذ˘كو ل˘قأ’أ ىل˘ع ة˘ن˘سسلأ ي˘ف ةر˘م فر˘ت˘ح˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ريغ ةقورحملأ تأزاغلأ فرسص تأونق نأأ ىلع سصرحلأ

ىلأ ةفاسضإأ  ماظتناب  اهسصحفو اهتبقأرم عم ةدودسسم
قرزأ’أ نوللأ نأأ مهبسسح  ةزهجأ’أ ةلعسش نول  ةبقأرم
ة˘ل˘ع˘سشلأ نو˘ل نا˘ك أذإأ ا˘مأأ ما˘ت قأر˘ت˘ح’أ نأأ ي˘ل˘ع ل˘˘ي˘˘لد
نأأ ىل˘ع لد˘ي ا˘م ر˘م˘حأأ وأأ ي˘لا˘ق˘تر˘ب ،ر˘ف˘˘سصأأ  ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لوأأ زا˘غ ثا˘ع˘ب˘نأ ىل˘ع ر˘سشؤو˘م و˘هو ما˘ت ر˘ي˘غ قأر˘ت˘ح’أ
.ماسسلأ نوبركلأ ديسسكأأ

ىسسوم/ع

 سضورقلأ ىلع لوسصحلل نيحÓفلل تÓيهسست حنمب رمأأ يلأولأ

 ةماه ةيرادإا تاءارجإا نع نÓعإلا
 لجيجب زوملا ةهكاف ةعارز ةيمنتل

عم اسصاخ اعامتجأ لاكلك رداقلأ دبع لجيج يلأو دقع
ةعأرز ةبع˘سش ي˘ف نو˘ط˘سشن˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م
تأءأر˘˘جإ’أ ذا˘˘خ˘˘تأ ل˘˘جأأ ن˘˘˘م كلذو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب زو˘˘˘م˘˘˘لأ
ىوتسسم ىلع ةعأرزلأ هذه معد اهنأاسش نم يتلأ ةمزÓلأ
ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يأو ة˘˘ي’و˘˘لأ
يف فسشكلأ متو .ةبعسشلأ هذه ىلإأ نومتنملأ نوحÓفلأ
لاجم يف نويئاسصخأ هرسضح يذلأ ءاقللأ أذه باقعأأ

تا˘ي’و ن˘م وأأ ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ن˘˘م أءو˘˘سس زو˘˘م˘˘لأ ة˘˘عأرز
نم ةماه تأءأرجأ نع ةزابيت ةي’و رأرغ ىلع ىرخأأ
، لجيج ةي’وب زوملأ ةهكاف جاتنأ طاسشن معد لجأأ

ة˘م˘ه˘˘م ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست تأءأر˘˘جإ’أ هذ˘˘ه ة˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘يو
ي˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ هذ˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
ةيمنت ىلع م˘هد˘عا˘سست ة˘ي˘ك˘ن˘ب سضور˘ق ىل˘ع لو˘سصح˘لأ
، تاحومطلأ عم ىسشامتي وحن ىلع هعيسسوتو مهطاسشن
قايسس يف بسصت ىرخأأ تأءأرجأ نع يلأولأ فسشك امك
اهنمو ةي’ولاب زوملأ ةعأرز ةبعسش يف نيطسشانلأ معد
دوزتلأ لكسشم لحو نيحÓف˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ك˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘ت
يتلأ تÓ˘ك˘سشم˘لأ م˘هأأ ن˘م ا˘م˘هو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لأ ة˘قا˘ط˘لا˘ب
زوملأ ةعأرز ةبع˘سش ىلأ ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ته˘جأو

ةبعسش ىلأ نومتنملأ نوحÓفلأ حمطيو أذه. ةي’ولاب
طا˘˘سشن˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ترإ’أ ىلإأ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب زو˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘عأرز
بعسشلأ ةيقبل يوق سسفا˘ن˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ه˘ل˘ع˘جو ي˘حÓ˘ف˘لأ
يتلأ ثيدحتلأ تايلمع د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس ىر˘خأ’أ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ل˘خدأأ ا˘˘مو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ طا˘˘سشن˘˘لأ أذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع
فور˘ظ˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘عأرز˘˘لأ هذ˘˘ه ة˘˘مءأو˘˘م د˘˘سصق تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
يتلأ تاحاجنلأ دعب اميسس لجيجب ةدئاسسلأ ةيخانملأ

لÓخ جاتنإ’أ ةيلمع يف نيحÓفلأ نم ديدعلأ اهققح
ع˘ي˘سسو˘ت ىل˘ع ء’ؤو˘ه تع˘ج˘سش ي˘ت˘لأو ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
ءاطعأ لجأأ نم تاطلسسلأ نم ةنوعملأ بلطو مهطاسشن
د˘ه˘سشتو أذ˘ه. ي˘حÓ˘ف˘لأ طا˘سشن˘لأ أذ˘ه˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘سضأ ة˘˘ع˘˘فد
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ سضع˘ب ي˘ف ةرو˘ث ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
نو˘لوا˘ح˘ي ن˘يذ˘لأ با˘ب˘سشلأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لأ تأر˘˘سشع ل˘˘سضف˘˘ب
ديدعلأ يف جاتنإ’أ لاجم ماحتقأو عاطقلأ هجو رييغت
ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لأ ه˘كأو˘ف˘لأ سضع˘ب جا˘ت˘نأ ىت˘حو بع˘˘سشلأ ن˘˘م
«يويكلأ » ةهكاف رأرغ ىلع يئأوتسس’أ خانملأ يف أومنت
با˘˘ي˘˘غو تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإ’أ سصق˘˘˘ن ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لأ ىل˘˘˘ع كلذو
يفو ةيسصولأ تاهجلأ لبق نم معدلأو ةيفاكلأ ةعباتملأ

دوعسسم.م. ةحÓفلأ ةيريدم اهتمدقم

يتبسس ديلو ^

ةلواحم ىلإأ ينوبلأ نمأأ حلاسصمل عبات يطرسش سضّرعت
حورجب هفتكو هسسأأر ىوتسسم ىلع بيسصأأ نأأ دعب لتق
حطسس نم ةراجحب ه˘ي˘مر ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةرو˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م
’ول هتايحل أّدح عسضت نأأ تداكو اسضرأأ هتطقسسأأ ىنبم
.ىفسشتسسملأ ىلإأ ةعرسسلأ حانج ىلع هلقن
تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأأ ن˘ي˘˘ن˘˘ثإ’أ سسمأأ ل˘˘ث˘˘مو
ةقفر نمأ’أ لجر لتق لواح يذلأ باسشلأ ةيئأدتبإ’أ

ةيانج باكترأ ىلع أومدقأأ ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
تأو˘ق ىل˘ع يد˘ع˘ت˘لأ سضر˘غ˘ب رأر˘سشأأ ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت
باكتر’ دأدعإ’أ سضرغب مهماهم ةيدأات ءانثأأ ةطرسشلأ

ةيمومعلأ ةوقلأ لاجر ىلع يّدعتلأ ةحنج عم حنج
نأأو املع ،ريغلأ كل˘م م˘ي˘ط˘ح˘تو م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأأ

نم ربمت˘ب˘سس91 موي ىلإأ ان˘ع˘جر˘ت ة˘ع˘قأو˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عا˘سسلأ ىل˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ة˘ن˘˘سسلأ

رقم ىلإأ ““م.سش““ ىمسسملأ مّدقت نيأأ احابسص فسصنلأو
سضّر˘ع˘ت ءأّر˘ج ل˘ّخد˘ت بل˘ط ل˘جأأ ن˘م ي˘نو˘ب˘لا˘ب ن˘˘مأ’أ

نم ةعومجم لبق نم ماحتقأ ةلواحمل يلئاعلأ هنكسسم
ىعدتسسأ ام وهو ،““ه.د““ مه˘ت˘م˘لأ م˘ه˘مّد˘ق˘ت˘ي سصا˘خ˘سشأ’أ

ط˘با˘سض ن˘م نّو˘ك˘م جو˘ف ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘ب ن˘˘مأ’أ تأو˘˘ق ما˘˘ي˘˘ق
ىم˘سسم˘لا˘ب ر˘مأ’أ قّ̆ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو بوا˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ة˘˘طر˘˘سش
ةبوانملأ ةطرسشلأ رسصانع ةقفر لّقنت يذلأ ““د.ن.ع““
سصا˘خ˘سشأ’أ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م أود˘جوو نا˘ك˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ىلإأ

ماجحأ’أ فلتخم ن˘م ءا˘سضي˘ب˘لأ ة˘ح˘ل˘سسأ’ا˘ب ن˘ي˘ج˘ّجد˘م
لبق ،““سش.م““ يكاسشلأ لزنم وحن نّومدقتي لاكسشأ’أو
ىلإأ دوعسصلاب ““سش.م.سش““ ىّمسسملأ يكاسشلأ نبأ موقي نأأ
باسصأأ نيح يف ةراجحلأ يمر يف عرسشو هنكسسم حطسس
ةقيرطب هسسأأر ةرخؤوم ىلع ةبوانملأ ةقرف سسيئر اهب
،هئامد يف اقراغو هيلع ّايمغم اسضرأأ هتطقسسأأ ةّيسشحو
ىوتسسم ىلع ““ف.سس““ ةطرسشلأ فظوم ةباسصإأ ّمت امك
يف ““سش.م.سش““ ىمسسملأ رأرمتسسأ ةجيتن هلجرو هفتك
تل˘خّد˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يا˘ن˘ب˘لأ ىل˘عأأ ن˘م ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ق˘˘سشر˘˘لأ

تأوق يرسصنع لقن لجأأ نم ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم
ة˘ي˘ّب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘سستإ’أ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ن˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ ن˘˘مأ’أ
حا˘ن˘ج ىل˘ع د˘سشر ن˘بأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ىف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
ي˘ق˘ب ا˘م˘هد˘حأأ نأأو ا˘م˘ل˘ع ،م˘ه˘فا˘ع˘سسأ سضر˘غ˘ب ة˘عر˘سسلأ

ةّ̆ي˘ل˘م˘ع ه˘ل تير˘جأأ نأأ د˘ع˘ب ةز˘ّكر˘م˘لأ ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ تح˘˘ت
ي˘ت˘لأ ة˘با˘سصإ’أ ةرو˘ط˘خ˘ل أر˘ظ˘ن ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ة˘ي˘حأر˘˘ج

ىلع رسسكو ةروطخلأ ةتوافتم حورج يف هل تبّبسست
عامسس ّمت دقف لسّصتم قايسس يفو ،ةمجمجلأ ىوتسسم

فسشك يذلأ ““د.ن.ع““ ةّيحسضلأ ةطرسشلأ فظوم لأوقأأ
ةمكحم ةئيه مامأأو ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ رسصانع مامأأ
ناك ّهنأأ نينثإ’أ سسمأأ ةحيبسص ةيئأدتبإ’أ تايانجلأ

ىم˘سسم˘لأ مد˘ق˘ت ا˘مد˘ن˘ع ي˘نو˘˘ب˘˘لأ ن˘˘مأا˘˘ب ه˘˘ل˘˘م˘˘ع لوأز˘˘ي
ه˘ت˘ي˘˘ب سضر˘˘ع˘˘ت ءأّر˘˘ج ل˘˘خد˘˘ت بل˘˘ط ل˘˘جأأ ن˘˘م ““م.سش““
ةيدلبل عباتلأ ةرورعزوبب نكسسم061 يحب نئاكلأ
سصاخسشأ’أ نم ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ما˘ح˘ت˘قإÓ˘ل ي˘نو˘ب˘لأ

عيمج ريخسست ّمتيل ،نورخآأو ““ه.د““ مهتملأ مهسسأأرتي
˘ما˘ظ˘˘ن˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘م ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’أ

ىلإأ هلوسصو لبق هنأأ افيسضم مزÓلأ يرسشبلأ دأدعتلأو
نيتبكر˘م˘لأ  ة˘ي˘ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم˘لأ تن˘كر ة˘ع˘قأو˘لأ نا˘ك˘م
امنيب عقوملأ ةعيبطل أرظن لخدتلأ ناكم نع أديعب
˘مأد˘قأ’أ ىل˘ع ا˘ي˘سشم ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ّجو˘˘ت
ءأر˘جإأ ق˘ير˘ط ن˘ع غÓ˘ب˘لأ ة˘ّح˘سص ن˘م د˘ّكأا˘ت˘لأ سضر˘˘غ˘˘ب
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘نأد˘˘ي˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
مجحلأ نم ءاسضيبلأ ة˘ح˘ل˘سسأ’ا˘ب ن˘ي˘جّ̆جد˘م سصا˘خ˘سشأ’أ
احسضوم ،ناكسسلأ طسسو أريبك اعله أوثدحأأ نيأأ ،ريبكلأ
ه˘ّنأأ ر˘ي˘غ عا˘سضوأ’أ ة˘ئد˘ه˘ت ه˘ئÓ˘˘مز ة˘˘ق˘˘فر لوا˘˘ح ه˘˘نأأ

هسسأأر ةرخؤو˘م تبا˘سصأأ ةرا˘ج˘ح ة˘ط˘سسأو˘ب ة˘بر˘سض ى˘ّق˘ل˘ت
تا˘ح˘ير˘سصت˘لأ سسف˘ن ي˘هو ،ه˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘م˘غ˘م ا˘سضرأأ ط˘ق˘سسو
سضّرعت يذلأ ““ف.سس““ ةطرسشلأ فظوم اهب ىلدأأ يتلأ

ةراسشإ’أ ردجت ،ةراجحلأ ةطسسأوب ةبرسضل هتهج نم
ن˘م ق˘ح’ تقو ي˘ف تنّ̆ك˘م˘ت د˘ق ة˘ي˘ن˘مأ’أ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ نأأ
نم ةنّوكتملأ رأرسشأ’أ ةباسصع دأرفأأ ىلع سضبقلأ ءاقلإأ
باكترأ اهنم ركذن ةفلتخم مهتب مهتعباتو اسصخسش11

ىلع يد˘ع˘ت˘لأ سضر˘غ˘ب رأر˘سشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘ك˘ت ة˘يا˘ن˘ج
دأدعإ’أ سضرغب مه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأأ ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق

ةوقلأ لاجر ىلع يّد˘ع˘ت˘لأ ة˘ح˘ن˘ج ع˘م ح˘ن˘ج با˘ك˘تر’
عم ،ريغلأ كلم ميطحتو مهماهم ةيدأات ءانثأأ ةيمومعلأ

رأر˘سصإ’أ ق˘ب˘سس ع˘م يد˘م˘ع˘لأ ل˘ت˘ق˘˘لأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
اعيمج أولثم نيذلأ نيمهّتملأ دحأأ ّقح يف دّسصرتلأو
ّفلم تحتف يتلأ ةيئأدت˘بإ’أ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م ما˘مأأ

نيح يف ،مهيلإأ ةبوسسنملأ مهتلاب مهتعباتو ةّيسضقلأ
ام ةتوافتم تابوقع مهّدسض ةماعلأ ةباينلأ تسسمتلأ

م˘ه˘ت˘م˘لأ ّد˘سض مأد˘عإ’أو أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تأو˘˘ن˘˘سس5 نيب
قح يف ةلأدعلأ تطّلسس امنيب ،““سش.م.سش““ يسسيئرلأ

7 ةبوق˘عو أذ˘فا˘ن أر˘ه˘سش81 ةبوقع نيمهتملأ ع˘ي˘م˘ج
““سش.م.سش““ يسسيئرلأ مهتملأ ّدسض أذفان انجسس تأونسس
عم يدمعلأ لتقلأ ة˘لوا˘ح˘م ة˘يا˘ن˘ج با˘ك˘ترا˘ب ع˘با˘ت˘م˘لأ
.دّسصرتلأو رأرسصإ’أ قبسس

هماهم ةيدأات ءانثأا لتق ةلواحمل ضضّرعتي يطرسش
هفتكو هسسأار ىوتسسم ىلع ةغيلب حورجب باسصيو

 ةيسضقلأ يف لسصفت ةبانع تايانج ةمكحم
ةتوافتم تابوقعب رأرسشأ’أ ةباسصع دأرفأأو مهّتملأ نيدتو

ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يتنج يلخدأأو يدابع يف يلخداف

ةعاسس رخآأ ةديرج تقلت هردقو هللأ ءاسضقب ةنمؤوم بولقبو ىسسأ’أو نزحلأ غلابب
ةديرج قيدسص نيدلأ رسصن يدأوع نبأ ميسسو يدأوع هللأ نذإاب هل روفغملأ ةافو أابن
هردقو هللأ ءاسضقب ناميإ’أ ىوسس هؤولمي ’ ابيهر اغأرف هءأرو اكرات ةعاسس رخآأ

ةاسسأوملأو يزاعتلأ تأرابع ىمسسأاب ةديرجلأ مقاط مدقتي للجلأ باسصملأ أذهبو
.نأولسسلأو ربسصلأ يدأوع لآأ مهلي نأأو هتمحر رفأوب ديقفلأ دمغتي ،أأ هللأ ايعأد

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل ّانإأ
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ثأريملأ لوح عأزن هببسس  يلئاع فÓخ رثأ/ يقأوبلأ مأأ

ةذفان اسسبح نيماعب هيخا ىلع يدتعملا نيدت  تايانجلا ةمكحم
001و ذفان اسسبح نيماع ةبوقعب سسمأأ موي تقلطنأ يتلأ ةيداعلأ اهترود يف ةيئأدتب’أ تايانجلأ ةمكحم تقطن
ةميدتسسم ةهاع ىلإأ يسضفملأ يدمعلأ حرجلأو برسضلأ ةيانجب  عباتملأ (سس.م) مهتملأ قح يف ميتنسس نويلم
ةيليوج رهسش يف ءاسضيبلأ نيع ةنيدم  ءايحأأ دحأاب اهثأدحأأ ترج يتلأ ةيسضقلأ (سش.م) ةيحسضلأ هيخأاب أرأرسضإأ

بسسح ةلئاعلأ دأرفأأ نيب برسضلأ ىلإأ تلوحت ام ناعرسس ةيمÓك ةسشوانم يف نأوخأ’أ لخد نيح9102 ةنسس نم
مهتملأ  اهنبأ لعج امم اقنخو ابرسض اهيلع لاهنأ يذلأ ةيحسضلأ اهنبأ دسض ةمكحملأ ةئيه مامأ مأ’أ هب تحرسص ام
،سش) اهنبأ ناف ةيحسضلأو مهتملأ مأأ بسسحو امهيلع هيخآأ ءأدتعأ نم هتخآأو همآأ ةيامحل لخدتي ةنسس53  (سس.م)
تدكأأ امدنعو ، همسساب تيبلأ ليجسستو ميتنسس نويلم002 هحنم ينم بلط نأأ دعب هترئاث تراث يذلأ ةنسس84 (م
امئان ناك يذلأ هوخأأ لعج امم ، متسشلأو بسسلأو برسضلاب هتخآأ ىلعو يلع مجهت ينم  هبلط ام زوجي ’ هنأ هل
ىلع باسصيل  هجراخ مث لزنملأ لخأد تمت يتلأ ةكرعملأ ةرمغ يفو ، انيلع هئأدتعأ نم هعنميل لخدتي
هيخآأ ىلع هيدعت ركنأأ مهتملأ .لمعلأ نع زجع اموي نيعبرأأ يعرسشلأ بيبطلأ هحنم نبأ ىرسسيلأ هنيع ىوتسسم
نيعلأ ىوتسسملأ ىلع بيسصأأو ةفينع ةيرتسسه ةلاح يف ناك نيح هتخآأو همأأ نع هداعبإاب موقي ناك احرسصم ،

اهددهي امئأد ناك ةيحسضلأ اهنبأ نأ ةمكحملأ ةئيه مامأ  ةدلأولأ فيسضتو ريغ’أ سضرأ’أ ىلع انطقسس نيح
لخد’و  هيخأ دسض ىوكسشلأ ىلع هلزانت لباقم ميتنسس نويلم002 غلبمب اهبلاط هنأ فيسضتو لأومأ اهنم بلطيو
مهتملأ نأ ىلع دكأأ ةيحسضلأ عافد هتهج نم هنيع ةباسصإأ يف هل ببسست نم وه هوخأأ نوكي نأأ ةدعبتسسم برسضلل

هتعفأرم يف ةماعلأ ةباينلأ لثمم  ةداح ةلاب نيعلأ هباسصإأ دكؤوت اهلك ةيبطلأ تأداهسشلأ نأو هقيقسش باسصأ نم وه
أذفان انجسس تأونسس01 ب  مهتملأ ةتبقاعم سسمتلأو كلذ تبثت نئأرقلأ و ةلدأ’أ لكو ةرفوتم  مرجلأ ةين ربتعأ

نأأ امك ، ةيحسضلأ باسصأأ يذلأ نم ديدحت مدع ىلع تزكر يتلأ (ز ،ح) ةذاتسسأ’أ يف Óثمم مهتملأ عافد  نأأ ريغ
لماكب هتدافإأ ةسسمتلم  أريغسص ناك نأأ ذنم ةباسصم هنيع نأأ رابتعاب رسصبلل هنأدقف دكؤوت مل ةيبطلأ ةداهسشلأ

نجسس نيتنسسب ةيحسضلأ خأ مهتملأ ةبقاعمب تقطن ةينوناقلأ ةلو أدملأ دعب ةمكحملأ ةئيه ، فيفختلأ فورظ
راهز دمحأ.. مكحلأ يف نعطلأ يف هقح نم هنيكمت عم ةيحسضلل اسضيوعت ميتنسس نويلم001و ذفان
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