
رــجحلا تاءارجإا دــيدمت
اــموي51 ةدــمل يــحصصلا
موـيلا نـم ةـيادب ةـيفاصضإا
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ةبانع ةيلو رقم ةلابق قيرطلل قلغو نيبتتكملل ةددجتم ةيجاجتحأ ةفقو

ةدكيكصسب يئلولا يبعصشلا ضسلجملا وصضع
 راـقعلا اـيفام فـصشكي يرـمق راــمع

نوجصسم لأو نم زاعيإاب نيبختنم ةاصضاقمب سسيئرلأ مهتأ
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ًأرهصش41 مكحلاب يصضقي امكح ةدكيكصس ءاصضق سسلجم سسمأأ راهن ردصصأأ
قباصسلأ ةدكيكصس ةيدلب سسيئر قح يف ةذفان ريغ رهصشأأ60  و أذفان انجصس
ةءأربلاب مكح ردصص نيح يف ،لواقم قح يف ردصص مكحلأ سسفن و،«ب.م»
تقطن دق ةبأزع ةمكحم تناك و،«ط.ك» قبصسألأ ةيدلبلأ سسيئر حلاصصل

نيتنصس اهنم أذفان اصسبح تأونصس4 ةثÓثلأ نجصسب يصضقي ايلوأأ امكح
ةيدلب يصسيئر نم لك قح يف ، كÓمألأ عيمج ةرداصصم عم ذافنلأ يتفوقوم
رهصشأأ ذنم تقؤوملأ سسبحلأ نهر نيدجأوتملأ قبصسألأو قباصسلأ ةدكيكصس
غلابلأو ةيدلبلأ تأذل حلاصصم ءاصسؤورو نيفظوملأ نم ددعو لواقم ةقفر

و تاقفصص مأربإاب قلعتت اياصضق يف نيعباتم  نيمهتملأ .امهتم02 مهددع
ماعلأ لاملاب بعÓتلأ و ةيمومع لأومأأ ديدبت أذك و عيرصشتلل ةفلاخم دوقع
ةيدلب سسيئر نأأ امك ةيمومعلأ ةنيزخلاب رأرصضإلأ و ذوفنلأ لÓغتصسأ و
امدعب عورصشملأ ريغ ءأرثلاب قلعتت ةيفاصضإأ ةمهتب عباتم قباصسلأ ةدكيكصس
اهيلع لصصح ةمخصض ةيلام ةدصصرأأ و تأراقعل هكÓتمأ تاقيقحتلأ تفصشك

اهيف عباتملأ عيراصشملل ةبصسنلاب و،يصسايق تقو يف و ةيدلبلل هتصسائر لÓخ
عاطقب اهلمجم يف قلعتت عيراصشم01 ىلإأ اهددع لصصي يتلأ و نومهتملأ
و يديهم نب يبرعلأ ئطاصشب رحبلأ ةهجأو ةئيهت و ةيمومعلأ لاغصشألأ

ماهتلأ ةفرغ تناك و ، تاناصضيفلأ رطخ نم ةدكيكصس ةنيدم ةيامح
ةئيه هب تمدقت يذلأ بلطلأ  تقو يف تصضفر دق ةدكيكصس ءاصضق سسلجمب
نم امهتدافإأ يف لثمتملأ قبصسألأ و قباصسلأ ةدكيكصس ةيدلب يصسيئر عافد
قيقحتلأ يصضاق ناك و تقؤوملأ سسبحلأ نع لدب ةمكاحملل رصشابم ءاعدتصسأ
ةيدلب يصسيئر عأدياب يصضقي  ةدم ذنم أرمأأ ردصصأأ دق ةبأزع ةمكحم ىدل
لواقم ىلإأ ةفاصضإلاب ( ك . ط )قبصسألأ أذك و ( م . ب ) قباصسلأ ةدكيكصس
نم ملع ام بصسح , داصسف اياصضق يف مهعم قيقحتلأ دعب تقؤوملأ سسبحلأ

قلعتت اياصضق يف نيعباتم نيمهتملأ نأاب ردصصملأ حصضوأأ و. يئاصضق ردصصم
و ةيمومع لأومأأ ديدبت أذك و عيرصشتلل ةفلاخم دوقع و تاقفصص مأربإاب
امك ةيمومعلأ ةنيزخلاب رأرصضإلأ و ذوفنلأ لÓغتصسأ و ماعلأ لاملاب بعÓتلأ
ريغ ءأرثلاب قلعتت ةيفاصضإأ ةمهتب عباتم قباصسلأ ةدكيكصس ةيدلب سسيئر نأأ
سصاخصشأأ8 عصضوب ةمكحملأ سسفن ىدل قيقحتلأ يصضاق رمأأ امك. عورصشملأ
تحت نيصسدنهم و نيقباصس نييذيفنت نيريدم و نيلواقم نيب نيرخآأ
ةيئاصضقلأ ةباقرلأ

M«ÉI HƒOjæÉQ
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ةي’و91 ىوتشسم ىلع

ةدمل يحسصلا رجحلا تاءارجإا ديدمت

مويلا نم ةيادب ةيفاسضإا اموي51
رجحلا تاءارجإا ديدمت نينثإ’ا سسمأا ىلوأ’ا ةرازولا تنلعأا

.سسرأم2 ءأثÓثلا مويلا نم ءادتبا ،أموي51 ةدمل يحشصلا

دأمتعا،لوأ’ا ريزولا رّرق دقف ،ىلوأ’ا ةرازولل نأيب بشسحو

ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأ’ا ر˘ي˘ي˘شست زأ˘ه˘ج ناو˘ن˘ع˘ب ر˘ي˘باد˘ت

يف أًمئاد ريبادتلا هذه جردنتو .أنوروك سسوريف ةحئأجب

رطخ يأا نم مهتيأمحو نينطاوملا ةحشص ىلع ظأفحلا رأطإا

ديدمت ىلإا ،ريبادتلا هذه يمرتو .أنوروك سسوريف رأششتن’

عشضولا روطتل أًقفو ةيأقولاو ةيأمحلل يلأحلا زأهجلأب لمعلا

لثمتتو.ةديدجلا تأي’ولا ءأششنإا ةأعارم عم اذكو ،يئأبولا

يلزنم˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا د˘يد˘م˘ت ي˘ف ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه

ىلإا ًءأشسم ةرششأعلا ةعأشسلا نم أًموي51 رششع ةشسمخ ةدمـل

ىل˘ع ،ي˘لاو˘˘مـلا مو˘˘ي˘˘لا حأ˘˘ب˘˘شص ن˘˘م ة˘˘شسمأ˘˘خ˘˘لا ة˘˘عأ˘˘شسلا ة˘˘يأ˘˘غ

،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،ةركشسبو ،ةنتأب:ةيتآ’ا91ـلا تأي’ولا

ىلإا ة˘فأ˘شضإ’أ˘ب .ر˘ئاز˘ج˘لاو ،وزو يز˘ي˘تو ،نأ˘شسم˘ل˘˘تو ،ة˘˘شسب˘˘تو

،منأغتشسمو ،ةنيطنشسقو ،سسأ˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شسو ،ل˘ج˘ي˘ج تأ˘ي’و

،تليشسم˘شسي˘تو ،فرأ˘ط˘لاو ،سسادر˘مو˘بو ،نار˘هوو ،ة˘ل˘ي˘شسمـلاو

رجحلا ءارجإا نإا ىلإا ،نأيبلا رأششأاو .نازيلغو تنششومت نيعو

،راردأا :ةي˘تآ’ا93ـلا تأ˘ي’و˘لا سصخ˘ت ’ ،ي˘لز˘ن˘مـلا ي˘ئز˘ج˘لا

،رأ˘˘˘ششبو ،ة˘˘˘يأ˘˘˘ج˘˘˘˘بو ،ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا مأاو ،طاو˘˘˘˘غأ’او ،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ششلاو

،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شسو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شسو ،ة˘˘ف˘˘لــج˘˘لاو ،ترأ˘˘˘ي˘˘˘تو ،تشسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تو

،ة˘˘˘مـلأـقو ،ة˘˘˘بأ˘˘˘ن˘˘˘ع تأ˘˘˘ي’و ىلإا ة˘˘˘فأ˘˘˘شضإ’أ˘˘˘ب .ةد˘˘˘كـي˘˘˘˘ك˘˘˘˘شسو

جر˘بو ،يزــي˘˘لإاو ،سضي˘˘بـلاو ،ة˘˘لـقروو ،ر˘˘ك˘˘شسـع˘˘مو ،ة˘˘يدـمـلاو

،سسار˘هأا قو˘شسو ة˘ل˘ششن˘خو ،يداو˘لاو ،فود˘ن˘تو ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

’ أمك.ةيادرغو ،ةمأ˘ع˘ن˘لاو ،ىل˘فد˘لا ن˘ي˘عو ،ة˘ل˘ي˘مو ،ةزأ˘ب˘ي˘ت

جربو ،نوميميت يهو ةديدجلا تأي’ولا ءارجإ’ا اذه سصخي

،ح˘لأ˘شص ن˘ي˘عو ،سسأ˘ب˘ع ي˘ن˘بو ،لÓ˘˘ج د’وأاو ،رأ˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جأ˘˘ب

.ةعينمـلاو ريغمـلاو ،تنأجو ،ترقتو ،مازق نيعو
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تأبأشصإÓل ةيمويلا ةليشصحلل ديدج عأفترا
دجتشسملا يجأتلا سسوريفلأب

ةديدج ةباسصإا361 ليجسست

 تايفو4 ،انوروك سسوريفب

 ءافسش ةلاح631 و
ت’أح4 ليجشست نع نينثإ’ا سسمأا ةحشصلا ةرازو تنلعأا

ع˘ف˘تر˘ي˘ل أ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘بأ˘˘شصإا361و ةأ˘˘˘˘فو

822311 ىلإا سسور˘ي˘ف˘لأ˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا تأ˘˘بأ˘˘شصإ’ا ي˘˘لأ˘˘م˘˘جإا

.«ةأفو7892 ىلإا ةي’ولا ت’أح يلأمجا غلب أميف .ةلأح

سسوريف نم ءأ˘ف˘ششل˘ل تل˘ثأ˘م˘ت ة˘لأ˘ح631 ليج˘شست م˘ت أ˘م˘ك

ىلإا ي˘فأ˘ع˘ت˘لا ت’أ˘ح ي˘لأ˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا أ˘˘نورو˘˘ك

ةيأن˘ع˘لا تح˘ت أ˘شضير˘م22 دجاو˘ت˘ي أ˘م˘ي˘ف .ة˘لأ˘ح43287

هتودن يف راروف روتكدلا  ددج و اذه .ةزكرملا ةيبطلا

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لأ˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘شض ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلا

مارتحأب قلعت أم أميشس’ سسوريفلا اذه ةحفأكمل ةيئأقولا

.يقاولا عأنقلا ءادتراو يعأمتج’ا دعأبتلا
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دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا نم رمأأب

ميدقت نم نينطاوملا ءافعإا
ةفيحسصو ةيسسنجلا ةداهسش

فيظوتلا تاقباسسم يف قباوسسلا
نم نينطاوملا ءأفعإأب ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا رمأا

يف ةيئأشضق˘لا ق˘باو˘شسلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصو ة˘ي˘شسن˘ج˘لا ةدأ˘ه˘شش م˘يد˘ق˘ت

فيظوتلا تأقبأشسم يف أهطارتششا مدعو ،ةيرادإ’ا تأفلملا

ةيعأمج˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تأ˘شسشسؤو˘م˘لاو تارادإ’ا أ˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا

ةهجوملا ةلشسارملا تحشضوأاو .أهل ةعبأتلا حلأشصملاو ةيلحملا

ةفي˘ظو˘لا تأ˘ي˘ششت˘ف˘م ءأ˘شسؤورو تارازو˘ل˘ل ن˘ي˘مأ˘ع˘لا ءأ˘ن˘مأ’ا ىلإا

ميدقت سصوشصخلا هجو ىلع طرتششي دعي مل هنأا ،ةيمومعلا

تأفلملا يف ةيئأشضقلا ق˘باو˘شسلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصو ة˘ي˘شسن˘ج˘لا ةدأ˘ه˘شش

أميفو .فيظوتلا تأقبأشسمل حششرتلا تأفلم أهيف أمب ةيرادإ’ا

يف أهطارتششا مدع يغبني هنأا دكأا ،ةيشسنجلا ةدأهشش سصخي

ينعملا ميدقت دنع ،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تأ˘ق˘بأ˘شسم˘ل ح˘ششر˘ت˘لا تأ˘ف˘ل˘م

ينطولا رفشسلا زاوج وأا ةينطولا فيرعتلا ةقأطب نم ةخشسن

تأ˘ير˘ح˘ت مز˘ل˘ت˘شسي ف˘ل˘م ن˘يو˘ك˘ت˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘˘ت ة˘˘لأ˘˘ح ي˘˘ف ’إا

ةخشسن نوكت أمدنع وأا نييمومعلا مأظنلا وأا نمأ’ا أهيشضتقي

ر˘ي˘غ ي˘ن˘طو˘لا ر˘ف˘شسلا زاو˘ج وأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘قأ˘˘ط˘˘ب

د˘كأأ˘ت ةرور˘شض ىل˘ع ة˘ل˘شسار˘م˘لا تدد˘ششو .ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘م وأا ةءور˘˘ق˘˘م

اذكو ةيلحملا تأ˘عأ˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تأ˘شسشسؤو˘م˘لاو تارادإ’ا

تأقبأشسمل ةيئأهنلا جئأتنلا نÓعإا لبق ،أهل ةعبأتلا حلأشصملا

سضرأعتت ةيئأشضق قباوشس هل تشسيل حششرتملا نأا نم فيظوتلا

لÓغتشسا لÓخ نم كلذو أهب قأحتل’ا دارملا ةفيظولا عم

ة˘ي˘ئأ˘شضق˘لا ق˘باو˘شسلا ة˘ف˘ي˘ح˘شصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تأ˘نأ˘ي˘ب˘لا ةد˘عأ˘ق

.لدعلا ةرازول
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دبع ةيروهمجلأ سسيئر ىطعأأ دقو
لÓ˘˘خ سسمأأ لوأأ نو˘˘ب˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
ءأرزولأ سسلجم˘ل يرود˘لأ عا˘م˘ت˘جإ’أ
نم ةراجتلأ ريزول رسضخأ’أ ءوسضلأ
عنسصمل يئاهن لح نع ثحبلأ لجأأ
ةقط˘ن˘م˘ب ن˘ئا˘كلأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ تو˘يز˘لأ
ىلع لمعلأو ريهاطلأ ةيدلبب لوزاب
عنسصملأ أذهب ةسصاخلأ ةيكلملأ لقن
هّكÓم ن˘م ه˘عز˘ن د˘ع˘ب ىر˘خأأ ة˘ه˘ج˘ل

ةوخإ’أ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ل˘سصأ’أ
رهسشأأ ذنم نوعبقي ن˘يذ˘لأ فا˘ن˘ي˘نو˘ك
˘ما˘˘كحأأ رود˘˘سص د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ج˘˘سسلأ ي˘˘ف
ةبراحم راطإأ يف مهقح يف ةيئاسضق
ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر بل˘طو. دا˘سسف˘لأ

ة˘ي˘˘كل˘˘م ل˘˘ق˘˘ن ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ن˘˘م
ءاكر˘سش دا˘ج˘يإأو رو˘كذ˘م˘لأ ع˘ن˘سصم˘لأ
راطإأ يف كلذو ةيلمعلأ هذه ليهسستل
ةرد˘ن˘لأو را˘كت˘حإ’أ ة˘برا˘ح˘م نو˘˘نا˘˘ق
ةدئاملأ تيزب قلعتي اميف اسصوسصخ
ر˘ي˘غ ا˘ب˘ي˘ه˘ل هرا˘˘ع˘˘سسأأ فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ

ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ قأو˘˘سسأ’أ ي˘˘ف قو˘˘ب˘˘سسم
أددجم حورلأ ثعب مث نمو ةينطولأو
توزا˘ج˘ت يذ˘لأ ع˘ن˘˘سصم˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف

ةئاملاب08ـلأ ه˘ب لا˘˘غ˘˘سشأ’أ ة˘˘ب˘˘سسن
قلخب حمسسي نأأ سضرتفملأ نم يذلأو

رسشابم لغسش بسصنم0001 ةبأرق
ة˘ي˘كل˘م ل˘ق˘ن رأر˘˘ق نأا˘˘سش ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك.

لوزا˘ب˘ب ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ تو˘يز˘لأ ع˘˘ن˘˘سصم
داتعلأ ذا˘ق˘نأ ي˘ف م˘ها˘سسي نأأ ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ذنم دجأوتملأو عنسصملأ أذهب سصاخلأ
نجنج ءاني˘م˘ب تا˘يوا˘ح ل˘خأد ر˘ه˘سشأأ

نويلم002 ـلأ هتميق زواجتت يذلأو
نم ةدع تاهج ترذح امدعب ر’ود
فيلكتو سساسسح˘لأ دا˘ت˘ع˘لأ أذ˘ه ف˘ل˘ت
اميسس قيطت ’ام ةيمومعلأ ةنيزخلأ

اهلم˘ع˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ لأو˘مأ’أ بل˘غأأ نأأو
أذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك ةو˘˘˘خإ’أ
ةكرسش لبق نم زجنأأ يذلأ عنسصملأ

ةنيزخلأ ن˘م ا˘ه˘سضأر˘ت˘قأ م˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘سص
مÓك اهلوح ليق ةقيرطبو ةيمومعلأ

لوأ’أ ريزولأ دهع ىلع كلذو ريثك
. ىيحيوأأ دمحأأ قباسسلأ
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رون كرامجلل ماعلأ ريدملأ سسمأأ دكأأ
ى˘ل˘ع ه˘فأر˘سشإأ لÓ˘خ ،يد˘˘لا˘˘خ ن˘˘يد˘˘لأ

نأوعأ’61 ـلأ ةعفدلأ جرخت مسسأرم
فوسس ةريخأ’أ هذه نإأ ،بونج ةباقرلأ
ةماع ةفسصب كرامجلأ فوفسص معدت

ا˘ه˘نو˘ك سصا˘خ ع˘با˘ط ا˘ه˘ل نأأو ة˘سصا˘˘خ
معدتسس ثيح ،بو˘ن˘ج˘لأ ءا˘ن˘بأا˘ب ى˘ن˘ع˘ت
انبونج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كرا˘م˘ج˘لأ قر˘ف
تقلت هذه ةعفدلأ نأأ افيسضم ،عسساسشلأ
هقسش يف ءأوسس أدج اماه ايدعاق انيوكت
ه˘ب˘سش أذ˘كو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ ،ير˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
بابسشلأ ء’ؤو˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي˘ل ير˘كسسع˘لأ
وأأ بيرهتلأ ت’واحم لكل يدسصتلأ
أذ˘كو ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘لا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لأ

ينطولأ داسصتق’أ مئأرج لك ةحفاكم
ريدج أذ˘ه. دÓ˘ب˘لأ ءا˘ح˘نأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
مسضت هذه ةجرختملأ ةعفدلأ نأأ ركذلاب

دد˘˘ع كلذ˘˘ب ل˘˘سصي˘˘ل ،ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط552
كرا˘م˘ج˘لأ ة˘سسرد˘م ن˘م ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘˘لأ
دمحم دي˘ق˘ع˘لأ د˘ي˘ه˘سشلأ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل

ىلإأ9991 ةنسس اهئاسشنإأ ذنم يرومع

نوع533 هذه ةريخأ’أ ةعفدلأ ةياغ
ةعفدلأ تلمح دقو ،اهنم اجرختم ةباقر

بجأو˘لأ د˘ي˘ق˘ف م˘سسأ هذ˘ه ة˘جر˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةنيدم نبأ «د˘م˘ح˘م نا˘هدو˘ب» ي˘ن˘طو˘لأ
ثداح رثإأ ةينملأ هتفأو يذلأ ،سسواقن

هبجأو ةيدأات ءانثأأ،8102 ةنسس رورم
ه˘ئÓ˘مز ن˘م ة˘ثÓ˘˘ث ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ميركت ةبسسانملاب م˘ت ن˘يأأ ،تسسأر˘ن˘م˘ت˘ب

ةيريدملأ تذختإأ دقو أذه ،ديقفلأ ةلئاع
زكرملأ يف ةل˘ث˘م˘م كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ
ةد˘ع ي˘كر˘م˘ج˘لأ ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
نيكمتل ةمراسصو ةيئانثتسسأ تأءأرجإأ
ةينيوكتلأ مهتأرود ةلوأزم نم نأوعأ’أ
يحسصلأ لوكوتوربل˘ل مرا˘سص مأر˘ت˘حا˘ب
عاطقلاب نيلماعلأ فرط نم سضورفملأ
نيوكتلأ هيف سصخ تقو يف ،يحسصلأ

يقيبطتلأو ينأديملأ بيردتلأ نم ابناج
ة˘ي˘ند˘م تا˘ئ˘ي˘ه ةد˘˘ع ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ير˘يد˘م˘لأ تمز˘ت˘لأ ا˘م˘ك ،ة˘˘ير˘˘كسسعو
ةمراسصلأ تاميلعتلاب كرامجلل ةماعلأ
سصيسصختب دÓبل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
بون˘ج˘لأ با˘ب˘سش ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ع˘فد˘لأ هذ˘ه
هذهل ةسصرف ءاطعإأ لجأأ نم يرئأزجلأ
ةلودلأو ةسسسسؤوملأ ىلع ةزيزعلأ ةئفلأ
فد˘ه˘يو .ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
يرظن˘لأ ه˘ب˘نا˘ج ي˘ف ا˘سسا˘سسأأ ن˘يو˘كت˘لأ

لا˘كسشأأ ل˘ك ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لأو

ةمظنملأ ةميرجلأو ةيكرمجلأ ةميرجلأ
عم قيسسنت˘لا˘ب دود˘ح˘ل˘ل ةر˘با˘ع˘لأ كل˘تو
ءا˘سضق ن˘م لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لأ

ر˘يد˘م ة˘ير˘كسسع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأو ن˘˘مأأو
ةملك لÓخو ةنتابب كرامجلأ ةسسردم
رواحملأ دحأأ نأأ ربتعأ ةبسسانملاب اهاقلأ
ة˘˘˘يؤور˘˘˘لأ ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’أ
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ةرأدإ’ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تأر˘˘˘ت˘˘˘سس’أ
فيي˘كت ةدا˘عإأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
درأوم˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأودأ’أ
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ،ن˘يو˘كت˘لأو ة˘ير˘سشب˘˘لأ

ير˘سشب˘لأ ر˘سصن˘ع˘لأ ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت ةرور˘˘سض
تاهيجوت تسسرك ثيح ،هئأدأأ ةيقرتو
ةرورسض كرام˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

نيوكتلأ ةموظ˘ن˘م ف˘ي˘ي˘كتو ة˘ع˘جأر˘م
تايسضت˘ق˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ب˘كأو˘م˘ل ي˘كر˘م˘ج˘لأ
يف كرامجلأ ةرأدإ’ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘سسا˘ي˘سسلأ
دسسجتو ، ةلودلل ديدجلأ هجوتلأ راطإأ

رييسست ةبرا˘ق˘م جا˘ه˘ت˘نإأ لÓ˘خ ن˘م أذ˘ه
نيمثت ىل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ة˘ير˘سشب˘لأ درأو˘م˘لأ
ن˘يو˘كت ة˘مو˘ظ˘ن˘م ا˘هدا˘م˘ع تأءا˘ف˘كلأ
ةيكرمجلأ سسرأدملأ نأأ، ةثيدحو ةيوق
تجردأأو ة˘ي˘فأر˘ت˘˘ح’أ و˘˘ح˘˘ن ته˘˘جو˘˘ت

نم ةدافتسس’أ ةرورسض اهجمأرب نمسض
ىلع دعب نع ةيلعافتلأ نيوكتلأ جمأرب

ي˘نور˘ت˘كلإ’أ ن˘يو˘كت˘لأ ة˘سصن˘˘م رأر˘˘غ

ةيملاعلأ ةمظنملأ فرط نم ةثدحملأ

فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ئأر˘ثإأ د˘˘ع˘˘ب ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

نع نيوكت ةسصنم ديسسجتل انينوكم

،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ كرا˘م˘ج˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ د˘˘ع˘˘ب

لÓخ لÓ˘غ˘ت˘سسإأ ن˘سسحأأ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسأو

اهسضر˘ف ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’أ فور˘ظ˘لأ

جهنلأ أذه ربتعي .انوروك ءابو يسشفت

ةنمقر ططخم عم مجسسنت ةمهم ةقلح

هرود˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ كرا˘م˘ج˘لأ زا˘ه˘˘ج

عاطق ةنرسصعل ةمهملأ زئاكرلأ ىدحإأ

يذ˘لأ ر˘˘مأ’أ .ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ

تأءأر˘˘جإأ ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سسي˘˘˘سس

ريتأوفلأ ميخ˘سضت ة˘برا˘ح˘م ،ة˘كر˘م˘ج˘لأ

أذكو ،لأومأÓل يعرسشلأ ريغ ليوحتلأو

نم نييداسصتق’أ نيلماعتملأ عيجسشت

قلخ فد˘ه˘ب تÓ˘ي˘ه˘سست م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ

ة˘ق˘فأر˘مو ل˘غ˘سشلأ بسصا˘˘ن˘˘مو ةور˘˘ث˘˘لأ

جهنلأ أذه ىسشامتي. ينطولأ داسصتق’أ

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تا˘ي˘سصو˘ت ق˘فو

أذهل اهراعسش يف ةدسسجملأ كرامجلل

ةلحرمل ةزراب ةيمهأأ ىلوأأ يذلأو ماعلأ

انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ع˘ب˘ت ن˘م جور˘خ˘لأ

سشا˘ع˘ن’أ زز˘ع˘ت كرا˘م˘˘ج˘˘لأ» نأو˘˘ن˘˘ع˘˘ب

ةلسسلسس لجأأ نم ةنورملأو ديدجتلأو

 .ةمأدتسسم ةيتسسجول
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،دوجلب لامك ،ةيلخأدلأ ريزو سسمأأ دكأأ

يف تمهاسس ةيندملأ ةيامحلأ دوهج نأأ

لاقو. ا˘نورو˘ك تا˘با˘سصإأ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ

هنع ةباين اهاقلأأ يتلأ ةملكلأ يف دوجلب

ر˘يزو ل˘ث˘م˘م ،ير˘ي˘جأأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع

ة˘يا˘م˘ح˘لأ ت’ا˘ف˘ت˘حأ لÓ˘خ ،ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

قرفل تناك يملاعلأ اه˘مو˘ي˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ

تÓخدت ةيرئأزجلأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ن˘مو. «ة˘ي˘لود˘لأ ثرأو˘كلأ ي˘ف ةد˘يد˘ع

،ةيلودلأ ةيندملأ ةيامحلأ تÓخدت نيب

،ايكرتو ،رودافلسسلأو ،كيسسكملأ لأزلز

لا˘ب˘ي˘ن˘لأو د˘ن˘ه˘لأو بر˘غ˘˘م˘˘لأو نأر˘˘يإأو

ىلإأ ةفاسضإ’اب .اسسنرفب تاباغلأ قئأرحو

أا˘فر˘م را˘ج˘ف˘نأو نأدو˘˘سسلأ تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف

اهتيفأرتحأ نم ديزت ام ،نانبلب توريب

ءأرظ˘ن˘لأ لود˘لأ ن˘ي˘ب ا˘ه˘ت˘نا˘كم زز˘ع˘تو

ليلقتلأ يف اندوهج تمهاسس» فاسضأأو.

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك تا˘با˘سصإأ ن˘˘م

اعد ا˘م˘ك .«ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ تÓ˘م˘ح˘لأو

،ةيلحملأ تاعام˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو

،بيا˘˘سش ه˘˘ل˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب تنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأو

عفرل تأدوهجملأ ديزم لذب ةرورسضل

يلأولل ريزولأ دكأأو .ةيلاحلأ تايدحتلأ

رييسست˘لأ ن˘م جور˘خ˘لأ» ى˘ل˘ع ،د˘يد˘ج˘لأ

ر˘ه˘ظأأ يذ˘لأ ،ي˘ن˘ي˘تور˘لأو يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

ةا˘ي˘ح˘لأ د˘ي˘ق˘ع˘ت ن˘م دأزو ،ه˘ت˘يدود˘ح˘م

مسسأرم لÓخ حلأأو.» نطأوملل ةيمويلأ

ا˘ه˘ي˘لأو بي˘سصن˘تو ة˘ي’و˘ل˘˘ل ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت

يف ليج˘ع˘ت˘لأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،د˘يد˘ج˘لأ

اهيف طبختت يتلأ ل˘كا˘سشم˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م

نأأ ى˘لإأ دو˘ج˘ل˘ب را˘سشأأو .تنا˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

سضع˘ب ىد˘ل ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ حور با˘ي˘˘غ

مقافت ىلإأ تدأأ يتلأ يه نيلوؤوسسملأ

،لوؤوسسملأ ىدسسأأ و .عاسضوأ’أ هذه لثم

تنا˘ج ي˘لأو ى˘لإأ ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت

ا˘ه˘ل تأرأر˘ق ذا˘خ˘تأ ةرور˘سضب د˘يد˘ج˘لأ

نطأوملأ ةايح ىلع ةيموي تاسساكعنأ

تايجاحلأ ريفوت ،تأرأرقلأ هذه نمو.

،ةي’ولأ بأر˘ت ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘يرور˘سضلأ

يف امي˘سس’ ة˘ن˘ي˘كسسلأو ن˘مأ’أ نا˘م˘سض

.اثيدح ةأاسشنملأ ة˘ي˘ن˘كسسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

سضع˘˘ب ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’أ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ

ةيجيتأرتسسأ ءاسسرإأو ىربكلأ عيراسشملأ

ةطراخ عم قفأوتت ،ةلاعف ةيلحم ةيومنت

سسيئر جما˘نر˘ب˘ب ة˘ن˘م˘سضت˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ

سسمأأ فر˘سشأأ ،ةرا˘سشإÓ˘ل. ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ

ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ،تنا˘ج ة˘˘ي’و ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأو

يلأولأ بيسصنت ميسسأرم ىلع ّةينأرمعلأ

.تناج ةي’ول ديدجلأ

 هتيكلم ليوحت تاءارجإا ءأهنإ’ ةرأجتلا ريزول رماوأا ءأطعإا دعب

لوزابب تويزلا عنسصم يف اددجم حورلا ثعب وحن
ر’ود نويلم002 نم رثكأاب داتع ذاقنإاو لجيجب

: كرأمجلل مأعلا ريدملا ،ةنتأبب ةبأقرلا ناوعأ’61 ـلا ةفدلا جرخت ىلع هفارششإا لÓخ

«ريبكلا انبونج ىوتسسم ىلع كرامجلا قرف معدن فوسس»

تنأج يلاو بيشصنت لÓخ

ينيتورلا رييسستلا نم جورخلا ة’ولا لجعتسسي دوجلب

ريزول رماوأا ةيروهمجلا سسيئر ءأطعإا دعب أيئأهن Óح لجيج ةي’وب ريهأطلا ةيدلب لوزأبب ةيئاذغلا تويزلا عنشصم لكششم دجي نأا رظتني
هب تفقوت يذلا وهو ىرخأا تأهج ىلإا عنشصملا اذه ةيكلم لقن لجأا نم لوأ’ا سسمأا مويل ءارزولا سسلجم عأمتجا لÓخ قيزر لأمك ةرأجتلا

. دأشسفلا ةبرأحم ةيلمع رأطإا يف فأنينوك ةوخإ’ا ىرحأ’أب وأا نييلشصأ’ا هّكÓم لأقتعا دعب رهششأا ةدع ذنم لأغششأ’ا

نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر نم رمأأب

ةموكحلا تاءارجإا ذيفنت ةبقارمل ةليسسو ثادحتسسا وحن هجوتت ةسسائرلا
،ت’اجملأ لك يف نأديملأ ىلع ةموكحلأ تأرأرق ذيفنت ىدم ةبقأرمل ةليسسو ثأدحتسساب ءأرزولأ سسلجم عامتجأ لÓخ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر رمأأ

لك يف نأديملأ ىلع ةموكحلأ تأرأرق ذيفنت ىدم ةبقأرمل ةليسسو» ثأدحتسساب رمأأ نوبت سسيئرلأ نأأ نايبلأ يف ءاجو ةيروهمجلأ ةسسائرل نايب هب دافأأ ام بسسح
قطانملأ يف ةرسشتنملأ لظلأ قطانم نيبو ندملل ينأرمعلأ عسسوتلأ نيب زييمتلأ» ةرورسض ىلع أدكؤوم ،«نينطأوملأ ت’اغسشنأ عم بواجتلأو لولحلأ عسضول ،ت’اجملأ
ةقلعتملأ تأرأرقلأ نم ةعومجم نمسض يتأاي ءأرجإأ وهو اهلÓغتسسأ متي مل يتلأ ةيعانسصلأ تأراقعلأ دأدرتسساب ةيروهمجلأ سسيئر رمأأ امك.«رسشأدملأو ىرقلأو ةريقفلأ
يهو اهلامعتسسأ متي مل تائزجتلأ ف’آاب ةردقم ةلغتسسملأ ريغو ةحونمملأ تأراقعلأ نأأ ءأرزولأ سسلجم نايب يف ءاجو .ءأرزولأ سسلجم يف اهتسشقانم رامثتسس’أ ةيقرتب

ةياسصو تحت تاطاسشنلأ قطانم عسضوب رمأأ سسيئرلأ نأأ نايبلأ فاسضأأو .هل ةسصسصخملأ هاجت’أ يف اهمأدختسسأ ةداعإأو اهعاجرتسسأ امأزل حبسصأأ رامثتسس’أ راطإأ جراخ

±.S°∏«º.ةئسشانلأ تاسسسسؤوملأ مامأأ لاجملأ حتفو ،ةطسشنأ’أ فلتخم نم ةقطنم لك تايجاح ديدحتل تايدلبلأ ءاسسؤور فرسصتو
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ةلويضسلأ» نأأ رئأزجلأ كنب حضضوأأو

ن˘م تل˘ق˘ت˘نأ كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلأ

ةنضس ة˘يا˘ه˘ن جد را˘ي˘ل˘م8,001.1

ةياهن جد رايلم8,164 ىلإأ9102

زجعو ايزأوت0202 ةنضس ربمتبضس

را˘ثآلأو تا˘عو˘فد˘م˘لأ نأز˘˘ي˘˘م ي˘˘ف

.«91-ديفوك ةحئاجل ة˘يدا˘ضصت˘قلأ

ن˘ضسح˘ت نأأ رد˘˘ضصم˘˘لأ تأذ را˘˘ضشأأو

ةن˘ضسلأ ة˘يا˘ه˘ن ل˘ج˘ضسم˘لأ ة˘لو˘ي˘ضسلأ

ة˘ضسا˘ي˘˘ضسلأ تأءأر˘˘جإأ» ى˘˘لإأ ع˘˘جر˘˘ي

يف رئأزجلأ كنب اهرقأأ يتلأ ةيدقنلأ

تاطا˘ي˘ت˘حلأ ة˘ب˘ضسن سضف˘خ لا˘ج˘م

ى˘˘ندألأ د˘˘ح˘˘لأ ع˘˘فرو «ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لإلأ

ةيمومعلأ تأدنضسلأ ليومت ةداعإل

ةدا˘عإأ ةد˘م د˘يد˘م˘تو ة˘ضضوا˘ف˘ت˘م˘˘لأ

(1) رهضش ىلإأ مايأأ7 نم ليومتلأ
ةداعإأ تابل˘ط˘ل ة˘ل˘ما˘كلأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘لأو
,ىرخأأ ةهج نمو .«كونبلأ ليومت
يكنبلأ ماظنلأ ةيعضضو ليلحت نإاف

0202 ربم˘ت˘ب˘ضس03 ة˘يا˘غ ى˘لإأ
كنبل ةتقؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ بضسح
نا˘م˘ت˘ئأ ل˘ما˘ع˘م ف˘ضشكت ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

ةئاملأ ي˘ف81 ب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإأ
ردقيف يضساضسألأ لامضسأأر لماعمو

تأذ بضسحو. ة˘ئا˘م˘لأ ي˘˘ف41 ب
تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ف رد˘˘˘ضصم˘˘˘لأ
تأر˘ضشؤو˘˘م˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ
نم ريثكب ىلعأأ ةيلاملأ ةمÓضسلأ
ة˘ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ندأأ

يف7 ـب ةرد˘ق˘م˘لأو «ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لأ

يضساضسأأ لامضسأأر ل˘ما˘ع˘م˘ل ة˘ئا˘م˘لأ

نامتئأ لماع˘م˘ل ة˘ئا˘م˘لأ ي˘ف9,5و
لاملأ سسأأر سساضسأأ ىلع بوضسحملأ
نأأ رئأزجلأ كنب فضشكو. يميظنتلأ

ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘جإلأ ة˘لو˘ي˘ضسلأ ل˘ما˘ع˘˘م

0202 ربمتبضس03 ةياغ ىلإأ رهضش

يف ةئا˘م˘لأ ي˘ف30,49 ب رد˘ق˘˘ي
ىو˘ت˘˘ضسم˘˘لأ ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عأأ ىو˘˘ت˘˘ضسم

ةئاملأ يف06 ب ردقملأ ىندألأ
بجو˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصو˘˘ضصن˘˘م˘˘˘لأ

يف ةخرؤوملأ50-0202 ةميلعتلأ

تأءأرجإلاب ةقلعتملأ0202 ليرفأأ
سضع˘ب ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسلأ
ىلع ةقبطملأ ةيطايتحلأ ريبأدتلأ
يف .ةيلاملأ تاضسضسؤوملأو كونبلأ
ةهجوملأ سضورقلأ تلجضس لباقملأ

3 ب ردق أومن داضصتقلأ ليومتل

ةنضس8 لباقم0202 لÓخ ةئاملاب

.رئأزجلأ كنبل نايب بضسح،9102

سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘يز˘˘˘لأ ترد˘˘˘قو

تاضسضسؤومل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ سضور˘ق˘لأ

لباقم ةئاملاب75,2 ـب ةيمومعلأ

ةبضسنلاب ةئام˘لا˘ب54,3 ـب ةدا˘˘يز

51,4 و ة˘ضصا˘خ˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

بضسحو. رضسأÓل ةب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب

عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ نإا˘˘˘ف ،رد˘˘˘ضصم˘˘˘˘لأ تأذ

76,15 ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ت ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ

سضور˘ق˘لأ ل˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

لباقم0202 ة˘ن˘ضس ة˘حو˘ن˘م˘م˘˘لأ

سصاخلأ عاطقل˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب23,84

.رضسأÓل ةهجوم ةئاملاب02,8 اهنم
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ماعلأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ سسمأأ ن˘ل˘عأأ

د˘م˘ح˘م ،ي˘مو˘م˘ع˘لأ كن˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل

سضر˘˘ق˘˘لأ قÓ˘˘طإأ ن˘˘ع ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘حد

نوضضغ» يف ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ

(51) اموي رضشع ةضسمخ وأأ عوبضسأأ

«ر˘يد˘ق˘ت ى˘ضصقأأ ى˘˘ل˘˘ع «ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ

ةفريضصلأ» ينور˘ت˘كلإلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ

نئابزل˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس يذ˘لأ «ة˘لا˘ق˘ن˘لأ

اقÓطنأ ةيكنبلأ تايلمعلاب مايقلاب

أذ˘هو ،لو˘م˘ح˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه ن˘˘م

ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لأ ن˘م د˘˘يز˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

مهتاطا˘ضشن ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف ة˘عر˘ضسلأو
يف ينا˘م˘حد ح˘ضضوأأو. م˘ه˘لا˘م˘عأأو
يبعضشلأ سضرقلأ» نأأ هل حيرضصت
نو˘ضضغ ي˘ف مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ةمداقلأ اموي (51) رضشع ةضسمخلأ
ىمضُسي ،ينورتكلإأ قيبطت قÓطإأ
ىلإأ فاضضُيل ،«ةلا˘ق˘ن˘لأ ة˘فر˘ي˘ضصلأ»
ع˘˘˘فد˘˘˘لا˘˘˘ك ىر˘˘˘خألأ تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأ
ة˘فر˘ي˘ضصلأ ة˘ضصن˘مو ي˘نور˘ت˘˘كلإلأ
يذلأ قيبطتلأ و˘هو، ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ
ةطبترملأ ايأزملأ نم ةلمج رفويضس
حم˘ضسي ه˘نأأو ا˘م˘ي˘ضسل ،ة˘ي˘كر˘ح˘لا˘ب
ة˘ي˘لا˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ءأر˘جإا˘ب ن˘ئا˘بز˘ل˘ل

ددج امك. ةنرمو ةطيضسب ةقيرطب
كنبلأ مأزتلأ ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ
ه˘تا˘مد˘خ ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب» ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ل ل˘˘ضضفأأ ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضسل
سضرقلأ نأأ ىلإأ أريضشم ،«نينطأوملأ
ن˘م ى˘ع˘ضسي ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ

ريياعمو فيكتت ةيجيتأرتضسإأ لÓخ
سضر˘˘ع˘˘ل ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لأو ة˘˘نر˘˘ضصع˘˘لأ

ةر˘˘كت˘˘ب˘˘مو ةر˘˘ضصا˘˘ع˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ةمدخ سصوضصخ˘ب ا˘مأأ .ة˘ي˘ضسفا˘ن˘تو
حضضوأأ دقف ،ةيمÓضسإلأ ةفريضصلأ
هذ˘˘ه تا˘˘جو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م نأأ ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘حد
ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م نو˘كت˘ضس ة˘فر˘˘ي˘˘ضصلأ

سضرقلل ةعبات ةيكنب ةلاكو001

ينطولأ ىوتضسملأ ىل˘ع ي˘ب˘ع˘ضشلأ

اقبط أذهو،1202 نأوج ةياهن عم

يذلأ تا˘مد˘خ˘لأ ع˘يزو˘ت ج˘ما˘نر˘ب˘ل

يفو. «نأاضشلأ أذه يف كنبلأ هررق

تفاهتلأ» لوؤو˘ضسم˘لأ د˘كأأ ،ما˘ت˘خ˘لأ

ن˘م ة˘غ˘ي˘ضصلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع «ر˘ي˘ب˘كلأ

هنأأ افي˘ضضم ،ي˘مÓ˘ضسإلأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ

دوهجلأ زيز˘ع˘ت˘ل أز˘ي˘ف˘ح˘ت» ل˘كضشي

اهمعدو ددضصلأ أذه يف ةلوذبملأ

ربكأأ ىلإأ لوضصولأ لجأأ نم رثكأأ

.نينطأوملأ نم نكمم ددع

ريخألإ يثÓثلإ لÓخ نصسحت عم0202 ةنصس ةياهن يف جد رايلم3,236 ىلإإ ةيكنبلإ ةلويصسلإ ضضافخنإ نع رئإزجلإ كنبل نايب ضسمأإ فصشك
 .ةيصضاملإ ةنصسلإ نم ىلوألإ ةعصستلإ رهصشألإ لÓخ ربكأإ ضضافخنإإ دعب

رئإزجلإ كنب بصسح ضضافخنإ ربكأإ يف

ةــيكنبلا ةــلويضسلا راــيهنا
0202 يــف راــنيد راــيلم164 ىــلإا
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نع ةراجتلأ ةرأزو سسمأأ تفضشك

اجتنم31 دأريتضسأ قيلع˘ت˘ل رأر˘ق

اهينج مضسأومو ن˘مأز˘ت˘لا˘ب ا˘ي˘حÓ˘ف

ينطولأ جوتنملأ ةيامحل ،رئأزجلاب

.تأدرأو˘˘لأ ةرو˘˘تا˘˘ف سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو

ءأرجلأ نأأ ةراجتلأ ةرأزو تركذو

ةرأزولأ تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ج

جوتنملأ ةيامحب ةقلعتملأ ىلوألأ

نم ذختملأ رأرقلأ ءاجو ،ينطولأ

تاهيجوتل أذيف˘ن˘ت ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو

اهلÓخ نم عنمي ،ىلوألأ ةرأزولأ

31 ةيحÓفلأ تاجتنم˘لأ دأر˘ي˘ت˘ضسأ

فدهب اه˘ي˘ن˘ج م˘ضسأو˘مو ن˘مأز˘ت˘لا˘ب

ءانب و ،ةينطولأ تاجتنملأ ةيامح

ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو تا˘ي˘لا˘ضسرإأ ى˘ل˘˘ع

نيتنمضضتم˘لأ ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو

تÓمح ةمانزرل ةيحيحضصت ةمئاق

دو˘ن˘ب˘لأ ة˘م˘ئا˘˘قو ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ج

تاجتنملل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لأ ة˘ف˘ير˘ع˘ت˘لأ
رمألأ قلع˘ت˘يو. ر˘ضضح˘لأ عو˘ضضو˘م
ةيأدب تايضضمحلأ دأر˘ي˘ت˘ضسأ ع˘ن˘م˘ب

،نأوج03 ةياغ ىلإأو ربوتكأأ1 نم

13 ىلإأو يام حتافلأ نم خوخلأو
ام هدأريتضسأ عنميف زركلأ امأأ ،توأأ

،ةيليوج13و يا˘م ح˘تا˘ف˘لأ ن˘˘ي˘˘ب
ىلإأ ربمتب˘ضس ح˘تا˘ف˘لأ ن˘م نا˘مر˘لأو

ع˘ن˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ت˘لأ ا˘مأأ. ير˘ف˘ي˘ف92

13 ىلإأ نأوج حتافلأ نم هدأريتضسأ

ىلإأ نأوج حتافلأ نم زوللأو ،توأأ

نأوج حتافلأ نم حافتلأو ،توأأ13

عنميف سصاجإلأ امأأ .سسرام13 ىلإأ

92 ىلإأو نأوج حتافلأ نم هدأريتضسأ
نأوج حتافلأ ن˘م بن˘ع˘لأو ير˘ف˘ي˘ف

نم قوقربلأو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن03 ى˘˘لإأ

.ربمتبضس03 ى˘لإأ نأو˘ج ح˘˘تا˘˘ف˘˘لأ
ىلإأ لير˘فأأ ح˘تا˘ف˘لأ ن˘م رور˘عز˘لأو

1 ن˘˘م ل˘˘جر˘˘ف˘˘ضسلأو ،نأو˘˘ج03

.ربمفون03 ىلإأو ربوتكأأ
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ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت نأو˘˘˘˘يد طا˘˘˘˘ضشن جر˘˘˘˘خ
رونلأ ىلإأ ةيوأر˘ح˘ضصلأ تا˘عأرز˘لأ
سسل˘ج˘˘م ءا˘˘ضضعأأ قدا˘˘ضص نأأ د˘˘ع˘˘ب
ه˘˘ما˘˘ظ˘˘نو ه˘˘نو˘˘نا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ترأدإأ
هطاضشن ج˘ما˘نر˘ب أذ˘كو ن˘ي˘ي˘ل˘خأد˘لأ
ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو سسمأأ تح˘˘ضضوأأو.

يذلأ نايبلأ يف ةيفيرلأ ةيمنتلأو
ةرأزولل ةيمضسرلأ ةحفضصلاب رضشن

لوأأ داقعنأ مت هنأأ كوبضسيافلأ ىلع
تاعأرزلأ ريوطت نأو˘يد˘ل عا˘م˘ت˘جأ

ةرأزولأ ر˘ق˘م˘ب كلذو ة˘يوأر˘ح˘ضصلأ

ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ة˘˘ضسا˘˘ئر˘˘ب

لوا˘ن˘تو .م˘لا˘غو˘ب م˘ير˘ك ،ةرأزو˘ل˘˘ل

ةضسأرد عامتجلأ أذه لامعأأ لودج

يلخأدلأ نوناقلأ ىلع ةقداضصملأو

أذكو يلخأدلأ ماظ˘ن˘لأو سسل˘ج˘م˘ل˘ل

بضسح ،نأو˘يد˘˘لأ طا˘˘ضشن ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

نأويدلأ نأأ ركذي. ردضصملأ سسفن

02- مقر رأرقلأ بجومب ئضشنأأ دق

ربمتبضس22 يف خرؤو˘م˘لأ562

ة˘يرا˘ج˘ت ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ك0202

ددح يذلأو ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘عا˘ن˘ضصو
نأويدلأ ربتع˘يو .ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا˘ب هر˘ق˘م
ريزو ةياضصو تحت لمعت ةئيهك
سضرغب ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ
ةيقرتل ةينطو˘لأ ة˘ضسا˘ي˘ضسلأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘˘عأرز˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ح˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ةهجوملأ ةيجيتأرتضسلأ ةيعانضصلأ
ن˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإÓ˘˘˘لو ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘ل
سصيلقتو ةين˘طو˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘حÓ˘لأ
نأويدلأ ةمهم لثمتتو. تأدرأولأ
ةيحÓفلأ تأرامثتضسلأ ةيقرت يف
لÓخ نم ة˘ي˘عأرز˘لأ تا˘عا˘ن˘ضصلأو

ةيوأرحضصلأ يضضأرألأ حÓضصتضسأ
ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘لأ ا˘˘ضضيأأ ن˘˘م˘˘ضضي ا˘˘م˘˘˘ك
يذلأ يراقعلأ ءا˘عو˘ل˘ل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لأ
ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإلا˘ب .ة˘لود˘لأ ه˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
ءا˘ضشنإأ م˘ت ،را˘م˘ث˘˘ت˘˘ضسلأ ع˘˘ي˘˘ج˘˘ضشت
ةيطأرقور˘ي˘ب˘لأ ة˘برا˘ح˘م˘ل نأو˘يد˘لأ

هجأوت يتلأ ةيرأدإلأ تأد˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأو
نو˘كي˘ضس ثي˘ح˘ب ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ
هجوتي دحوم كابضش ةباثمب نأويدلأ
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘ضسÓ˘ل ر˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لأ ه˘ي˘لإأ
د˘˘ي˘˘ضسج˘˘˘ت˘˘˘ل يرور˘˘˘ضضلأ م˘˘˘عد˘˘˘لأ

.هعورضشم

ينطولإ جوتنملإ ةيامح فدهب

داريتضس’ا نم نيعونمملا ةمئاق يف اجتنم31 عضضت ةحÓفلا ةرازو

ةيجيتإرتصسإلإ ةيعانصصلإ ةعإرزلإ ليصصاحم ريوطتو ةيقرت ىلع لمعي

 ةيوارحضصلا تاعارزلا ريوطت ناويد طاضشن نوناق نع جارفإ’ا

اموي51 نوصضغ يف

  ةلاقنلا ةفريضصلا قلطي ينطولا يبعضشلا ضضرقلا

0202 ةياهن ةياغ ىلإإ افلأإ83 تغلب

تاكرضشلا دضض ةيئاضضق تاعباتم ’
اهؤواضصحإا مت يتلا ةرثعتملا

فيرضشلأ دمحم ةيتلواقملأ ةيمنتو معد ةلاكو ريدم دّكأأ
ةيئاضضق تاعباتم يأأ دجوت ل هنأأ ،نينثإلأ سسمأأ، نايزوب

تغلب يتلأو ،اهؤواضصحإأ مت يتلأ ةرثعتملأ تاكرضشلأ دضض

حضضوأأو.0202 ةياهن ةياغ ىلإأ ةرثعتم ةضسضسؤوم فلأأ83
ةبضسن تضضفخ ةلاكولأ نأأ ةيفحضص تاحيرضصت يف نايزوب
بابضشلأو عيراضشملأ يلماح ةبلطلل ةيضصخضشلأ ةمهاضسملأ

مضسرلأ ءاغلإأ بناج ىلإأ ،%51 نم لدب%5 ىلإأ لاطبلأ
نأأ، ردضصملأ ركذو .داتعلأ ىلع ةفاضضملأ ةميقلأ ىلع
ةدئافل ةلوانملأ عيراضشم حتف نع فضشك ةلاكولأ ريدم
ىلإأ ةفاضضإلاب ،زاغلنوضسو كأرطانوضس عمجم عم بابضشلأ
مت امك. ةئفلأ هذهل ةهجوم ةرغضصم ةيعانضص قطانم ءاضشنإأ

فلأأ001 ليغضشتل «لد˘ع» ة˘لا˘كو ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ءا˘ضضمإأ
ةميقلأ ىل˘ع م˘ضسر˘لأ ءا˘غ˘لإأ بنا˘ج ى˘لإأ، با˘ب˘ضشل˘ل ة˘لوا˘ق˘م
.هتأذ ردضصملأ بضسح داتعلأ ىلع ةفاضضملأ
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 طفنلإ نم دÓبلإ تاطايتحإ ديدجت ىلع حلأإ

عفرل دوهج نع فضشكي باقرع
تاقورحملا جاتنإا

ةرورضض ىلع باقرع دمحم ,مجانملأ و ةقاطلأ ريزو اعد
نم دÓب˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘حأ د˘يد˘ج˘ت˘ل دو˘ه˘ج˘لأ لذ˘ب ة˘ل˘ضصأو˘م
هل عامتجأ لÓخ باقرع دكأأو. جاتنإلأ عفر و تاقورحملأ

لمعلأ ةلضصأوم» ىلع ,ةرأزولل ةيزكرملأ تأراطإلأ عم
ديد˘ج˘ت˘ل دو˘ه˘ج˘لأ لذ˘ب و يو˘قا˘ط˘لأ ن˘مألأ نا˘م˘ضض ى˘ل˘ع
بضسح ,«جاتنإلأ عفر و تاقورحملأ نم دÓبلأ تاطايتحأ
سصوضصخب ةمزÓلأ تاهيجوتلأ باقرع ىطعأأ امك. نايبلأ

تافضسو˘ف˘لأ عور˘ضشم و د˘يد˘ح˘ل˘ل تÓ˘ي˘ب˘ج را˘غ عور˘ضشم
يضضملأ بجو ىوضصق ةيولوأأ» اهربتعأ يتلأ دÓبلأ قرضشب
نم. ردضصملأ سسفن فيضضي ,«ةريبك ةيلاعف و ةعرضسب اهيف
ةرورضض وحن ةرأزولأ تأراطإأ ريزولأ هجو ,ىرخأأ ةهج
ةدو˘ج ن˘ي˘ضسح˘ت» د˘ضصق عا˘ط˘ق˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م ع˘م ل˘م˘ع˘˘لأ
تاعاطقلأ فلتخم و نطأوملل اهنضسحأأ ريفوت و تامدخلأ
امك.» اهنامضض و ةقاطلأ ريفوت ثيح نم دÓبلل ةيجاتنإلأ
عاطق جمد ةيلمع ىلإأ عامتجلأ أذه لÓخ قرطتلأ مت
«ىلإأ باقرع اعد ,سصوضصخلأ أذه يف و ,ةقاطلأو مجانملأ
دضصق لاعف و عيرضس لكضشب جامدإلأ ةيلمع نم ءاهتنلأ
ىربكلأ تاضشرولأ و ع˘يرا˘ضشم˘لأ ى˘ل˘ع ل˘ما˘كلأ ز˘ي˘كر˘ت˘لأ
ىلع باقرع ددضش ,نايبلأ فيضضي ,ريخألأ يفو.» عاطقلل
مجانملأ و ةقاطلأ عاطق لÓخ نم و ةيرئأزجلأ ةلودلأ» نأأ

لك بضسك و تايدحتلأ لك عفرب لماك لكضشب ةمزتلم
.«لبقتضسملأ و رضضاحلأ يف ةحورطملأ تاناهرلأ
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تافلملإ يلامجإإ نم ةئاملاب09 ىلإإ تلصصو

يوضسي هكاوفلاو رضضخلا ناويد
مطامطلا يجتنم تاقحتضسم

ةيلمع نأأ ،موحللأو رضضخلل ينطولأ نأويدلأ سسمأأ دافأأ
عناضصم عم نيدقاعتملأ نيجت˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘ن˘م ع˘فد
ناي˘ب بضسحو. ةر˘م˘ت˘ضسم ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ م˘طا˘م˘ط˘لأ ل˘يو˘ح˘ت
دقو ةرمتضسم ةقلاعلأ حن˘م˘لأ ع˘فد ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ،نأو˘يد˘ل˘ل

ةئاملاب09 تاقحتضسم ةيوضست دعب ءاهتنإلأ ىلع تفراضش

4392 تافلم نأويدلأ حلاضصم تلبقتضسأو .نيحÓفلأ نم

نإأ ىلإأ ،نايبلأ راضشأأو .جتنم حÓف1513 لضصأأ نم احÓف
ةيلاملأ مهتاقحتضسم نم أودافتضسأ نيذلأ نيحÓفلأ ددع

احÓف1513 لضصأأ نم هنأأ افيضضم .احÓف0632 غلب

ةئاملاب89 دافتضسأ ،ليوحتلأ عناضصم عم أدقاعتم اجتنم
ةيقبتملأ ةبضسنلأ لثمت اميف .ةيلاملأ هتاقحتضسم نم مهنم

ةحلضصملأ ىلإأ دعب ةيرأدإلأ مهتافلم لوحت مل ،احÓف76
يقاب عفد مامتإأو اهتجلاعم لامكتضسأ دضصق ،ةضصتخملأ
ليوحتلأ عناضصمل ةبضسنلابو .ةقلاعلأ ةيلاملأ تاقحتضسملأ

لضصأأ نم ليوحت ةدحو81 تاقحتضسم ةيوضست مت دقف

عفد نم ءاهتنلأ متيضس هنأأ ىلإأ ،نايبلأ راضشأأو. اعنضصم12
مهتافلم ةجلاعم مامتإأ روف ةثÓثلأ تأدحولأ يقاب حنم
ءا˘كر˘ضشلأ ة˘فا˘ك نأو˘يد˘˘لأ ر˘˘كذ ،ر˘˘ي˘˘خألأ ي˘˘فو. ة˘˘يرأدإلأ

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ةدا˘ف˘ت˘ضسأ ى˘ل˘ع سصير˘ح ه˘نأا˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأو
،كلذ يتأايو. مهل ةضصضصخملأ معدلأ حنم نم نيدقاعتملأ
عفرلأو رامثتضسلأ ةلضصأوم ىلع نيحÓفلأ عيجضشت فدهب
اهيف تققح يتلأ ةيعانضصلأ مطامطلأ ةدام ةيجاتنإأ نم
بن˘ج˘ت ن˘م ن˘كم ا˘م و˘هو .ي˘تأذ˘لأ ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
يف ريكفتلأ عم مطامطلأ زكرم دأريتضسأ يف رأرمتضسلأ
.نايبلأ فيضضي ،Óبقتضسم ريدضصتلأ
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 ةيسضقلا يف اقيقحت ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم تحتف اميف

 لجيجب تسسوسساتب يناثلا يعماجلا بطقلاب ةبلطلا نيب ةديدج تاهجاوم
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يرسضح˘لأ ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ة˘˘حا˘˘طإلأ ن˘˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب سسدا˘˘˘سسلأ
ماحت˘قأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘فر˘ت˘حأ ن˘ي˘سصخ˘سشب
ءÓت˘سسإلأ سضر˘غ˘ب لزا˘ن˘م˘لأ ة˘قر˘سسو
لأو˘˘مأأ ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘ب ا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قوسسلأ يف اهعيب ةداعأو تأزيهجتو
ة˘حا˘طإلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو. ءأدو˘˘سسلأ
ن˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘سصل˘˘لأ ن˘˘يذ˘˘ه˘˘ب

ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ا˘ي˘ئا˘سضق ن˘ي˘قو˘ب˘سسم˘لأو
سسدا˘سسلأ ير˘سضح˘لأ ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع
ةد˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘م ىو˘˘˘كسشل ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب
نئاكلأ اه˘لز˘ن˘م سضر˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب
لبق نم ماحتقإأ ةيلمعل ةطبأرلأ يحب
ديدع ءافتخإأ ىلإأ تسضفأأ نيلوهجم
تي˘˘ب˘˘لأ ل˘˘خأد ن˘˘م تأز˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
رسصان˘ع عر˘سش أرو˘فو ، فد˘ه˘ت˘سسم˘لأ
ام وهو نيلعافلأ رثأأ ءافتقأ يف نمألأ
ي˘ف سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإأ ى˘˘سضفأأ

ثيح رمعلأ نم نيرسشعلأو ةسسماخلأ
ماظنب ةنا˘ع˘ت˘سسإلأ لÓ˘خ ن˘مو ن˘ي˘ب˘ت
تا˘م˘سصب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لآلأ فر˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
يف هطروت «سسيفأأ » مسساب فورعملأ

تاقيقحتلأ لسصأوتتل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه
دو˘جو ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ر˘ي˘˘خألأ أذ˘˘ه ع˘˘م
رمألأ قلعتيو ةيلمعلأ يف هل كيرسش
كراسش سسماخلأ دقعلأ يف سصخسشب
دا˘ت˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف هرود˘˘ب
ربع روكذملأ لزنملأ نم قورسسملأ

قوسسلاب هعيب لبق ةسصاخلأ هترايسس

مامأأ نيفوقوملأ سضرع دقو. ءأدوسسلأ

مكح ردسص ثيح ةيئاسضقلأ تاهجلأ

ينيرسشعلأ باسشلأ قح يف نجسسلاب

ن˘ج˘سس تأو˘ن˘سس سسم˘خ˘ب رد˘˘ق˘˘م˘˘لأو

رانيد00005 ةميقب ةمأرغو ةذفان

ه˘˘˘كير˘˘˘سش ن˘˘˘يدأأ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج

ةذفان سسبح رهسشأأ ةتسسب ينيسسمخلأ

.رانيد00003 ةميقب ةمأرغو

  تامسصبلا ىلع يلآ’ا فرعتلا ماظنب انيعتسسم

 لزانملا يقراسسب حيطي لجيجب سسداسسلا يرسضحلا نمألا
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ة˘طر˘سشلأ ح˘لا˘سصم أر˘خؤو˘م تحا˘˘طأأ
فراطلاب ةجلثوب ةرئأد نمأاب ةيئاسضقلأ
يف طسشنت ةمظ˘ن˘م ة˘ي˘مأر˘جأ ة˘كب˘سشب
ةيلقعلأ تأرثؤوم˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لأ لا˘ج˘م
ثيح ةيقرسشلأ تايلولأ ىوتسسم ىلع
ة˘سسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ لÓ˘˘خ م˘˘ت
ثلاثلأو يناثلأ نيدقعلأ يف سصاخسشأأ

ة˘˘يلو ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م
ةروا˘˘ج˘˘م ىر˘˘خأأ تا˘˘يلوو فرا˘˘ط˘˘لأ

سصرق00711 زج˘ح ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب
تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كو سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ىلإأ جلاعملأ فيكلأ ةدام يف ةلثمتم
تأدئاع نم دع˘ت ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م بنا˘ج
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت دو˘ع˘ت . ة˘با˘˘سصع˘˘لأ طا˘˘سشن
حلاسصم اهتقلت تامولعم ىلأ ةيسضقلأ
ة˘كب˘سشلأ هذ˘ه ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘طر˘˘سشلأ
تأرثؤوملأ نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإا˘ب
مت ن˘يأأ فرا˘ط˘لأ ة˘يلو ى˘لإأ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ
دأرفأأ ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ دأد˘عإأ

ةكبسشلأ هذه دأرفأأ دحأأ فيقوت ىلع

ةجلثوب ةنيدم ل˘خد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نيأأ عئاسضبلأ لقنل ةنحاسش نتم ىلع
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘سض
ةرئأد عيسسوت دعب و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
حلا˘سصم˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
تعا˘ط˘ت˘سسأ ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

ةجلثوب ةرئأد نمأاب ةطرسشلأ حلاسصم
و ةكب˘سشلأ دأر˘فأأ ي˘قا˘ب˘ب ة˘حا˘طإلأ ن˘م
ةيمك زجح مت مهنكاسسم سشيتفت دعب
ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قألأ ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

فلتخم نم سصرق21711 ـب تردق

رقم ىلإأ نيطروتملأ ليوحتو عأونألأ
تأءأر˘جإلأ لا˘م˘كت˘سسل ةر˘˘ئأد˘˘لأ ن˘˘مأأ
قيقحتلأ نم ءاهت˘نلأ د˘ع˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ةيئاسضق تافلم م˘هد˘سض ز˘ج˘نأأ م˘ه˘ع˘م
دأو˘م ةزا˘ي˘حو ن˘يز˘خ˘ت ل˘ق˘ن مر˘ج ن˘ع
ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لأ سضر˘غ˘ل ةرد˘خ˘م
ةيمأر˘جإأ ة˘عا˘م˘ج را˘طإأ ي˘ف ة˘عور˘سشم
أو˘مد˘ق ة˘ب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ كلذ بجومب
نيأأ فراطلأ ةمكحم ىدل ةسصتخملأ

 .عأديإأ رمأأ مهقح يف ردسص

شسولهم شصرق00711 زجح مت اميف / فراطلا

ةجلثوبب ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا لاجم يف طسشنت ةمظنم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
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نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘˘ط ردا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأأو
ىلإأ لوحتت نأأ تداك ةيمÓك ةأداسشم
ةبلطلأ نم تاعومجم نيب تاهجأوم
تسسوسساتب ري˘سشب ر˘سصا˘ن ن˘ب ة˘ما˘قإا˘ب
ةبلطلأ نم ةعومج˘م ن˘ي˘ب أد˘يد˘ح˘تو
كلذو ثا˘نإلأ ن˘˘م ىر˘˘خأأو رو˘˘كذ˘˘لأ

لخدت دأزو ، ةلوهجم ةيفلخ ىلع
هذهب نيد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘سسأر˘ح˘لأ نأو˘عأأ
تا˘ب˘لا˘ط˘لأ مأز˘لإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ما˘˘قإلأ
ر˘تو˘ت ي˘ف ن˘ه˘˘فر˘˘غ ى˘˘لإأ لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تدا˘˘ك ة˘˘جرد ى˘˘لإأ ءأو˘˘˘جألأ
ةرطيسسلأ قاطن نع جرخت نأأ رومألأ

ر˘يد˘م ن˘م ل˘ك ل˘خد˘ت ى˘عد˘ت˘سسأ ا˘˘م
ةيعماجلأ تامدخلأ ريدمو ةعماجلأ

ةرو˘كذ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ما˘˘قإلأ ةر˘˘يد˘˘م أذ˘˘كو
ةيريدم تردسصأأو. فقوملأ ءأوتحإل
يف نايب لجيجب ةيعماجلأ تامدخلأ
ىلع اهيف تدكأأ ةثداحلأ هذه باقعأأ
ة˘ي˘سضق˘لأ ي˘ف ع˘سسو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف
ذا˘خ˘تأو تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل

هذه نأأو املع ةبسسانملأ تأءأرجإلأ

ىلع تاجاجتحأ اهتعبت تاسشوانملأ

ع˘با˘ت˘لأ ة˘سسأر˘ح˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم

هذه تداعأأو أذه. ةروكذملأ ةماقإÓٌل

ثد˘˘ح ا˘˘م نا˘˘هذألأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ

تسسو˘سسا˘ت˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘ما˘قإلا˘˘ب

ةطرافلأ عيباسسألأ لÓخ لجيج ةيلو

ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘˘ه ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘سش ا˘˘˘مو

ناك ةرركت˘م تا˘تÓ˘ف˘نأو تأزوا˘ج˘ت

ىدحإل رومخم بلاط ماحتقأ اهرخآأ

ءابرغ سصاخسشأأ ةقفر تانبلأ تاماقإأ

ي˘ف سضي˘˘بأأ حÓ˘˘سسل لوألأ را˘˘ه˘˘سشإأو

ةبلطلأ نم هفيقوت أولواح نم هجو

ماهفتسسأ ةمÓع نم رثكأأ حرطي ام

تأزوا˘ج˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ك بب˘˘سس لو˘˘ح

ىودج ىد˘مو ةرر˘كت˘م˘لأ ثأد˘حألأو

ظفح لجأأ ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘˘ما˘˘قإلأ ل˘˘خأد ن˘˘مألأ

ثد˘ح ا˘م ثد˘ح˘ي ل ى˘ت˘ح ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب

نم تايلو ةدع ربع ةلثامم تاماقإاب

 .نطولأ
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ةنوآلاب ةظحÓملأ ةردنلأ لظ يف
ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلأ دأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ
تيزلأ، بيلحلأ اهسسأأر ىلع ةيسساسسألأ

ي˘نو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ عا˘˘ف˘˘ترلأ و د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأ و
تما˘ق ، ا˘هر˘فو˘ت لا˘ح ي˘ف ا˘هرا˘ع˘˘سسأل
بسسح يقأوب˘لأ مأا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘لا˘سصم
لا˘˘سصتلأ و مÓ˘˘عإلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ نا˘˘˘ي˘˘˘ب
و ة˘با˘قر ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا˘˘ب
نا˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل سسي˘˘سسح˘˘ت
ةمعدملأ ةيكÓهتسسلأ دأوملأ لوسصو
كلهتسسملل ينوناقلأ رعسسلاب ةننقملأو
ديمسسلأ ةدامو تيزلأ و بيلحلأ اهنم
ع˘م ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تا˘مÓ˘ع˘لأ فÓ˘ت˘خا˘˘ب
جا˘ت˘نإلأ ة˘ل˘سسل˘سسل ة˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م. ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لأو

ةيريدم نأو˘عأأ ل˘ج˘سسي م˘ل ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ
ىلع ،دأوملأ هذه يف ةردن يأأ ةراجتلأ
جا˘ت˘نأ م˘ت˘ي ن˘يأ ي˘ل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘˘سسم˘˘لأ

نم رتل00059 براقي ام قيوسستو
نم ايموي ننقملأ رعسسلأ وذ بيلحلأ

معد نم ديفتسست تانبلم60 فرط
نأويدلأ فرط نم بيلحلأ قوحسسم
و بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لأ ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

ىلإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب،LINO هتا˘ق˘ت˘سشم

نم رتل0003-0005 نيب ام لوخد
ىلع عزوت ةيلولأ جراخ نم بيلحلأ

ةنبلمل ةعبات˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم
،نامعن قوسس ، يقأوبلأ مأأ) ايديمون

جاتنإأ متي امك ،(سسوقيسس ،ةليلم نيع

رتل00042-رتل00051 نيب ام ايموي
تيزلل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ةر˘ق˘ب˘لأ بي˘ل˘ح ن˘م

جاتنإأ مت نايبلأ تأذ بسسح يئأذغلأ

نط0007 سسيمخلأ موي ةـياغ ىلإأ
ة˘ي˘جا˘ت˘نإلأ ةد˘˘حو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب سسو˘ب˘˘ي˘˘لور˘˘ب
ي˘تدا˘م سصو˘سصخ˘ب ا˘˘مأأ. ق˘˘يو˘˘سست˘˘ل˘˘ل
ام ايموي جاتنإأ متي ةنيرفلأ و ديمسسلأ

ديمسسلأ ةدام نم راطنق046 براقي
سسيغرأأ يديسس نحاطم ىوتسسم ىلع

0001ـــب ايموي ةنحطملأ نومت ثيح

راطنق0001و نيللأ حمقلأ نم راطنق
ة˘ي˘لوأأ ةدا˘˘م˘˘ك بل˘˘سصلأ ح˘˘م˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م
عا˘ط˘ق˘لأ ة˘م˘˘ها˘˘سسم ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ر˘˘سصق˘˘ب بيذ ة˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ط˘˘˘م) سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ

ةدام نم راطنق53 جاتنإاب (يحيبسصلأ
نيومتلأ نم ديفتسست ذإأ ايموي ديمسسلأ

بل˘سصلأ ح˘م˘ق˘لأ ن˘م را˘ط˘˘ن˘˘ق84ب

و هنأأ ىلإأ انه ةراسشإلأ ردجت و.ايموي

ةرفو حلاسصملأ هذه ديكأات نم مغرلاب

اهتليسصحل اعبت ةيكÓهتسسلأ دأوملأ

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع˘˘˘تو ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

ريب˘كلأ عا˘ف˘ترلأ ن˘م ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ

لوح˘ت ةو˘ج˘ف كا˘ن˘ه ى˘ق˘ب˘ت را˘ع˘سسأÓ˘ل

نم ولخي ل يذلأ عقأولأ نيب و اهنيب

سصو˘سصخ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ىوا˘˘كسش

كلذل دأوملأ هذه ءÓغو ةردن لسصأوت

ة˘فا˘ك و˘عد˘ت ة˘ير˘يد˘م˘لأ ح˘لا˘سصم نإا˘ف

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لأ

لك ىلع غيل˘ب˘ت˘لأ ى˘لإأ ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ

بت˘˘كم˘˘ب لا˘˘سصتلا˘˘ب تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘جأو˘ت˘م˘لأ ىوا˘كسشلأ

ةي˘م˘ي˘ل˘قإلأ تا˘ي˘سشت˘ف˘م˘لأو ة˘ير˘يد˘م˘لأ

. ةيباتك ىوكسش ميدقت و سسمخلأ

اينونج اعافترإا ةيسساسسأ’ا داوملا شضعب هيف فرعت تقو يف/يقاوبلا مأا

نيبراسضملا راجتلا عدرل قاطنلا ةعسساو ةلمح نسشت ةراجتلا ةيريدم

ةديدج ةاداسشمو تاهجاوم نينثإ’ا ىلإا دحأ’ا ةليل ريسشب رسصان نب ةيعماجلا ةماقإ’ا اديدحتو لجيج ةي’و تسسوسساتب يناثلا يعماجلا بطقلا ششاع
.عسضولا ءاوتحا لجأا نم ءاردملا شضعب اذكو نمأ’ا ناوعأا لخدت بلطت ام وهو ةبلطلا نم تاعومجم نيب

ةدكيكسس

معطملا قلغي يبÓط ميظنت

توأا02 ةعماجب يزكرملا
ميظنتلأ ى˘لإأ نو˘م˘ت˘ن˘ي ة˘ب˘ل˘ط سسمأأ را˘ه˘ن ما˘ق

أوعنمو يزكرملأ معطملأ قلغب رحلأ يبÓطلأ

أو˘ع˘جرأأو ،ءأذ˘غ˘لأ ة˘ب˘جو لوا˘ن˘ت ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

˘مد˘ع و ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ ة˘ب˘جو˘لأ ةءأدر ى˘لإأ بب˘سسلأ

يف ريبكلأ نواهتلاب أوددنو،ةبلطلل اهتمئÓم

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ما˘ع˘طإلأ بنا˘˘ج˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هإلأ

تائم ايموي هدسصقي يذلأ يزكرملأ معطملأ

نيعأد ،نيميقملأ ر˘ي˘غو ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

كرحت˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م

لاح يف ديعسصتلاب نيددهم عسضولأ رييغتو

عنم عم ةسصاخ يدجلأ و لاعفلأ لخدتلأ مدع

تاماقإلاب فرغلأ ىلإأ خبطلأ لئاسسو لاخدإأ

لكأأ ةمحر تحت ةبلطلأ لعجي ام ةيعماجلأ

عفد وأأ يزكرملأ معطملأو تاماقلأ معاطم

ن˘م تا˘ب˘جو ءأر˘سش ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م

أاجلملأ تحسضأأ يتلأ عيرسسلأ لكألأ تانحاسش

ة˘ي˘عو˘ن˘ب ة˘يا˘ن˘عو ما˘م˘˘ت˘˘هإأ با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف

،ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ م˘عا˘ط˘م˘لا˘ب ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘ب˘جو˘لأ

رحلأ يلÓطلأ ميظنتلأ نع نيلثمم حرسصو

مدع لاح يف مهجاجتحأ نم نودعسصيسس مهنأأ

ةيمهأأ ءاطعإأ و ةي˘ئأذ˘غ˘لأ تا˘ب˘جو˘لأ ن˘ي˘سسح˘ت

نييÓملأ ه˘ي˘ل˘ع فر˘سصت يذ˘لأ بنا˘ج˘لأ أذ˘ه˘ل

تاعلطت و ةجاح ىوتسسم ىلإأ يقتري نأأ نود

لوانت ىلع نيربج˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

.ةقئل ريغ تابجو
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4 و3 رطسشلا بسصب ةبلاطملل

انوروك ةحنم نم

فسسوي ىفسشتسسم لامع

فلتخمب فيطسسب يوÓعي

ةفقو يف مهكÓسسأا

 ةيجاجتحإا
فسسوي ىفسشتسسم لامع مويلأ حابسص جتحإأ

نم، فيطسس ةيلوب لأزأأ نيع ةنيدمب يوÓعي

لا˘م˘ع و ن˘ي˘يرأدإأ و ن˘ي˘ي˘ب˘ط ه˘˘ب˘˘سش و ءا˘˘ب˘˘طأأ

رطسشلأ بسصب ةبلاطملل ،ةكرتسشم كÓسسألأ

هذه تءاج و.انوروك ةحنم نم عبأرلأو ثلاثلأ

يذ˘لأ نا˘ي˘ب˘لأ بسسح ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ

هنم اخسسن تلسسرأأ و، ةخسسن ةديرجلأ تملتسسأ

عقوملأ و ،ةحسصلأ ريدم و ةيلولأ يلأو ىلإأ

ي˘با˘ق˘ن˘لأ عر˘ف˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مألأ فر˘˘ط ن˘˘م

ريغلأ رخأاتلأ ببسسب ،ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملل

نم عبأرلأ و ثلاثلأ رطسشلأ بسص يف رربملأ

ةلاح يف هنأاب نوجتحملأ دكأأو ، ةحنملأ هذه

مهتكرح نولسصأويسس مهبلطمب لفكتلأ مدع

يموي ةيرود ةفسصب ة˘ي˘م˘ل˘سسلأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلأ

أوبلاط و ، عوبسسأأ لك نم ءاثÓثلأ و نينثلأ

يف عأرسسإلأ ةرورسضب ةينعملأ تاطلسسلأ نم

ملعلل .بأرسضإأ يف مهلوخد لبق ةحنملأ بسص

يوÓعي فسسوي ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملأ نأأ

ةيلÓ˘ق˘ت˘سسلا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت و يرأدإلأ ع˘با˘ط تأذ

ةحنملأ بسص ةيلمع لهسسي ام وه و، ةيلاملأ

ىلع رورملأ نود، ةحسصلأ ةرأزو نم ةرسشابم

ةيرأدلأ لي˘قأر˘ع˘لأ ي˘قا˘ب و ي˘لا˘م˘لأ بقأر˘م˘لأ

. ىرخألأ

GCjªø.Q



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

2326ددعلا1202 سسرام20 ءاثÓثلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

¯ M«ÉI HƒOjæÉQ

““ةعاصس رخآأ““ ةديرجل لاصصتأ يفو
ف˘˘ل˘˘م نأأ د˘˘كأأ““ير˘˘م˘˘ق““ د˘˘ي˘˘صسلا˘˘ب
وه ،ة دكيكصس ةي’و يف رامثتصس’أ
اي˘فا˘م˘لأ ه˘ن˘م تل˘ل˘صست يذ˘لأ ةر˘غ˘ث˘لأ
را˘ق˘ع˘لأ به˘ن˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ
مرت˘ح˘م˘لأ را˘م˘ث˘ت˘صس’أ نأأ ا˘ح˘صضو˘م،
تاصسأرد بصسح ةيروهمجلأ نينأوقل
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘ق’أ ىود˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةصسفانملأ أأدبم قفو ةماتلأ ةيفافصشلأ
باحصصأأ هءأرو فقي يذلأ ةهيزنلأ
يل˘ما˘ح ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ع˘يرا˘صشم˘لأ
ة˘فا˘ق˘ث˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صشت˘˘م˘˘لأو را˘˘كفأ’أ
ةي˘عا˘ن˘صصلأ ة˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لأ
ةلئاعلأ يف لايجأ’أ ر˘ب˘ع ة˘ثرأو˘ت˘م˘لأ
ءاصشنإ’ لثمأ’أ ليبصسلأ وه ةدحأولأ
لأو˘˘مأ’أ صسوؤور م˘˘˘كأر˘˘˘تو ةور˘˘˘ث˘˘˘لأ

صسانلأ لاصشتنأو ةي˘ها˘فر˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ى˘لإأ نا˘مر˘ح˘لأو صسؤو˘ب˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘ح ن˘˘م
ةر˘فو˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘م˘ير˘كلأ ةا˘ي˘ح˘لأ
رمأ’أ قلعت˘ي ا˘مد˘ن˘عو ،ة˘يدا˘صصت˘ق’أ
ي˘ه ي˘ت˘لأ ةد˘كي˘كصس ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب
تÓ˘يود˘لأ صضع˘ب وأأ ة˘˘لود م˘˘ج˘˘ح˘˘ب
ن˘م ا˘ه˘ل ا˘م˘ل ة˘ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘ي˘˘بوروأ’أ

و ة˘ل˘ئا˘ه ة˘ير˘صشبو ة˘يدا˘م تأرد˘˘ق˘˘م
يفأرغجلأو يئيبلأ ا˘ه˘عو˘ن˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘غ
ع˘م ن˘˘كل، يدا˘˘صصت˘˘ق’أ طا˘˘صشن˘˘لأو
لب ملظمو يفخ هجو كانه فصسأ’أ

ودبيف  ، رامثتصس’أ فلمل حيبق هجو
عونتلأو ءأرثلأ أذهو ةمعنلأ هذه نأأ
ىلإأ  لوحت  تأريخلأو درأوملأ يف
ةيلاملأ بصصعلأ مكح لظ يف ةمقن
يتلأ تافلملأو  ةدصسافلأ ةيصسايصسلأ
رصشؤوم ر˘ب˘كأأ ة˘لأد˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘ف تل˘صصف
لقي ’ رخأأ رصشؤوم كانهو، كلذ ىلع
تافلملأ ددع وهو لوأ’أ ىلع ةيمهأأ
ىلإأ تلصصو يتلأ اهيلع قداصصملأ

يلأوح ’إأ اهنم قلطني مل فلم003

فلاحتلاك بابصسأأ ةدعل  افلم51
يذ˘لأ يرأدإ’أ ي˘صسا˘ي˘˘صسلأ ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
مهل  نيرمثتصسملأ هابصشأأ نم ةئف زرفأأ
تامظنملأ قأرتخأ ىلع ةبيهر ةردق
’ يتلأ  ةينهملأ تايعمجلأو ةيباقنلأ

د˘˘˘صصق  ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل دو˘˘˘جو
أذ˘كو ط˘غ˘صض ة˘قرو˘ك ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ
ةو˘صشر˘لأ بي˘لا˘صسأا˘˘ب ةرأدإ’أ قأر˘˘ت˘˘خأ

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأو ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأأ ط˘˘˘غ˘˘˘صضلأو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘هو˘ب˘˘صشم˘˘لأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ

نوناقلأ بايغ يف عفانمو حلاصصم
كلذ لك نم ر˘ط˘خ˘لأو، ة˘ي˘فا˘ف˘صشلأو
ط˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘لأ بي˘˘لا˘˘صسأأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسأ

ة˘يا˘عد˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ل˘˘ي˘˘ل˘˘صضت˘˘لأو
نأأ ير˘˘م˘˘ق حر˘˘˘صص و، ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ
صسلجملأ لظ يف أوصشاع نيبختنملأ
ةأرأر˘م ي˘لا˘ح˘لأ ي˘ئ’و˘لأ ي˘ب˘˘ع˘˘صشلأ

صسي˘˘ئر أو˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع، ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ناصسح““ يئ’ولأ يبعصشلأ صسلجملأ

تا˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب ““ةرأو˘˘˘ن
يف را˘ق˘ع˘لأ به˘ن ف˘ل˘م صصو˘صصخ˘ب
ةداملأ بصسح أذهو ةدكيكصس ةي’و

صسلجملأ نوك ةي’ولأ نوناق نم17
ة˘ي˘قÓ˘خأأو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم ه˘˘ل
يلأولأ نم زاعيإاب و  ماق  ةيصسايصسو
ع˘فر˘ب ير˘ج˘ح فو˘فرد نو˘˘ج˘˘صسم˘˘لأ
ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق ىو˘عد
و كلذ نم رثكأ’أو مهتاكصسإأ دصصق
صسلجملل ةيداع˘لأ ةرود˘لأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
نم ةعومجم رداب يئ’ولأ يبعصشلأ
ةنجل ليكصشتب ةبلاطملاب نيبختنملأ
تمت هنأأ ’إأ راقعلأ فلم يف قيقحت

نم قرطلأ لكب ل˘م˘ع˘لأو ا˘ه˘ت˘ل˘قر˘ع
ف˘˘صشكتو رو˘˘ن˘˘˘لأ ىر˘˘˘ت ’ نأأ ل˘˘˘جأأ
تا˘ح˘ير˘صصت تن˘مأز˘ت و. رو˘ت˘صسم˘˘لأ
ع˘م ي˘ئ’و˘لأ صسل˘ج˘م˘لا˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘لأ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘صضق صسل˘˘ج˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
يف فانئتصس’أ يف رظنلأ ةمصصاعلأ
قح يف ةرداصصلأ ةيئأدتب’أ ماكحأ’أ
راقعلأ بهن ةي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ
ىلعو ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و˘ب ي˘حا˘ي˘صسلأ

دمحأأ قباصسلأ لوأ’أ ريزولأ مهصسأأر

متو لبقملأ صسرام41 ىلإأ ىيحيوأأ
مهتملاب لاصصت’أ رذعت دعب ليجأاتلأ
ةلدابعلأ نجصسب دجأو˘ت˘م˘لأ ى˘ي˘ح˘يوأأ
يد˘ي˘صس ة˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو .را˘˘صشب˘˘ب
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ،ترد˘˘صصأأ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مأأ
ام حوأرتت ةيئاصضق اماكحأأ ،يصضاملأ

قح يف انجصس تأونصس7 و3 نيب
ىيحيوأأ دمحأأ قبصسأ’أ لوأ’أ ريزولأ

لا˘غ˘صشأÓ˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صسلأ ن˘ير˘يزو˘˘لأ و
يناغلأ دبع و لوغ رامع ةيمومعلأ

د˘م˘حأأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ تنأدأأو .نÓ˘˘عز

أذفان انجصس تأونصس7 ـب ىيحيوأأ
مكح اميف ةيلام ةمأرغ جد نويلمو
لوغ رامعو نÓعز ينغلأ دبع ىلع

جد نويلمو أذفان اصسبح تأونصس3 ـب

4 ـب مكح ردصص امك.ةيلام ةمأرغ
جد نو˘ي˘ل˘مو أذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس تأو˘ن˘صس
نب رمثتصسملأ قح يف ةيلام ةمأرغ
أذفان اصسبح ني˘ما˘عو د˘م˘ح˘م ح˘صسي˘ف
قح ي˘ف ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ جد نو˘ي˘ل˘مو
ن˘ب ةد˘كي˘˘كصسل ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ ة’و˘˘لأ

اميف يرجح فوفرد و يزوف نيصسح
يلابردوب دمحم قباصسلأ يلأولأ نيدأأ

اميفو .أذفا˘ن ا˘ن˘ج˘صس تأو˘ن˘صس5 ـ˘˘ب
نيدأأ دقف ،نيمهتم˘لأ ي˘قا˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

اصسبح نيماعب لامك نأولع نم لك
ةرام˘ع ة˘لود˘لأ كÓ˘مأأ ر˘يد˘مو أذ˘فا˘ن
ريغ ماع اهنم اصسبح نيماعب ،ديصشر
ف˘ي˘صس ح˘صسي˘ف ن˘ب ن˘يدأأ ا˘م˘ي˘ف ،ذ˘فا˘ن
نب دمحم لامعأ’أ لجر لجن) نيدلأ
عبوتو.أذفان اصسبح ن˘ي˘ما˘ع˘ب (ح˘ي˘صسف
ةي’وب راقعلأ بهن ةيصضق يف ء’ؤوه
لÓ˘غ˘ت˘صسأ ءو˘˘صس م˘˘ه˘˘تو ةد˘˘كي˘˘كصس
ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘مأ ح˘˘ن˘˘مو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ

.ةيمومع لأومأأ ديدبتو ةقحتصسم
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لخدتلأو ثحبلأ ةقرف دأرفأأ نكمت
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
ة˘با˘صصع طا˘صشن ل˘صش ن˘م ف˘ي˘˘ط˘˘صس

نوفرتح˘ي دأر˘فأأ40 ن˘م ل˘˘كصشت˘˘ت
تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ج˘˘يور˘˘ت
،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

غ001 ز˘ج˘ح˘ب تح˘م˘صس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ن˘˘م ا˘˘صصر˘˘˘ق021 ،تأرد˘˘˘خ˘˘˘˘م

زهان يلام غلبمو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

نأأ حجري م˘ي˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م40 ـلأ
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت تأد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م نو˘˘˘كي
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘صس بنا˘˘ج ى˘˘˘لإأ ،مو˘˘˘م˘˘˘صسلأ
د˘ع˘ب تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ.ن˘˘ي˘˘صضي˘˘بأأ
طروتب ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ

اياصضق يف صصاخصشأ’أ نم ةعومجم
تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت
مت نيأأ ،فيطصس ةنيدم طصسو ةيلقعلأ
نم تنكم ةعصسوم ثاحبأأ قÓطإأ
،ةعبرأ’أ مهيف هبتصشملأ ةيوه ديدحت

ديدحت مت ةمكحم ةطخ لÓخ نمو
نم اهيلع نولوأدتي  يتلأ نكامأ’أ
ر˘˘˘ي˘˘˘غ م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘صشن فأر˘˘˘ت˘˘˘حإأ ل˘˘˘جأأ
ءا˘ق˘لإأو ل˘خد˘ت˘لأ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،عور˘˘صشم˘˘لأ
مهتزوحبو اعي˘م˘ج م˘ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لأ

(جلاعم فيك) تأردخملأ نم غ001

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق021

نييÓم40 ـلأ زها˘ن ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو
هذه جيورت تأدئاع نم وه ميتنصس
ن˘ي˘حÓ˘صس ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب مو˘م˘˘صسلأ
رقم ىلإأ مه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ي˘صضي˘بأأ

يف قمعم قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ع˘م ة˘قر˘ف˘لأ
ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلأ.ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ تا˘˘صسبÓ˘˘م
ا˘ه˘˘لا˘˘م˘˘كت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
، ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ  ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل
هبت˘صشم˘لأ د˘صض ا˘ي˘ئأز˘ج ا˘ف˘ل˘م تد˘عأأ
نيزختو ةزايح ةحنج ةمهت نع مهيف
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘˘م˘˘لأ
عيبلأ صضرغب ةعورصشم ريغ ةقيرطب
يأأ نود صضي˘˘بأأ حÓ˘˘صس ةزا˘˘ي˘˘ح ع˘˘˘م
مامأأ هبجومب أوليحأأ يعرصش ىصضتقم
.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

نوجسسم لاو نم زاعيإاب نيبختنم ةاسضاقمب سسيئرلا مهتا

 راقعلا ايفام فصشكي يرمق رامع ةدكيكصسب يئلؤلا يبعصشلا صسلجملا ؤصضع
ةلادعلا ىدل نيبولطملا دحأا مهنيب نم

عباصسلا يرصضحلا نمألا
صصاخصشأا70 فقؤي فيطصسب

تاردخم مهتزؤحب تطبصض
ءاصضيب ةحلصسأاو

نمأ’اب ةلثمم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت

فيقوت نم ةقرفتم تايلمع لÓخ عباصسلأ يرصضحلأ

مهنع ثوحبملأ دحأأ مهنيب نم صصاخصشأأ70 ةعبصس

فيكلأ ةدام نم امأرغ57 زجح عم ةلأدعلأ لبق نم

ةثÓث و ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق54 ،جلاعملأ

ةيران ةجأرد عاجرتصسأ عم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ

ةمصصاعب عباصسلأ يرصضحلأ نمأ’أ دأرفأأ .ةقرصس لحم

ةينمأ’أ مهتايرود لصضفب أونكمت ،فيطصس ةي’ولأ

تاصسرامم ةيأأ حبك يف امود مهاصست يتلأ ةيباقرلأ

ءأدوصسلأ طاقنلأ فلتخم ةبقأرم لÓخو ةينوناق ريغ

70 فيقوت نم نو˘فر˘ح˘ن˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘لإأ أا˘ج˘ل˘ي د˘ق ي˘ت˘لأ

هنوك ةلأدعلأ نم ن˘يرا˘ف˘لأ د˘حأأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م م˘هدأر˘فأأ

57 زجح عم ،ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘صس ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘طرو˘ت˘م

نم ا˘صصر˘ق54 ن˘م ر˘ث˘كأأو تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ا˘مأر˘˘غ

ءاصضيب ةحلصسأأ ةثÓث بناج ىلإأ ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

،ةقرصس لحم ةيران ةجأرد عاجرتصسأ عم ،ةروظحم

تأدئاع نم وه جد فلأأ05 ـلأ زهان يلام غلبمو

تءاج ةقرفتم تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت

ةيطبصضلأ تدعأأ د˘قو.ة˘ي˘ئا˘قو تا˘جر˘خ ل˘كصش ى˘ل˘ع

،ةعبصسلأ نيطروتملأ دصض ةيئأزج تافلم ةيئاصضقلأ

ةزايح ءأوصس،مهنم دحأو لكل ةبوصسنملأ مهتلأ قفو

راجت’أ صضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ،تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ

ءاصضيب ةحلصسأأ ةزايح ،نيعورصشملأ ريغ كÓهتصس’أو

م˘ه˘ت˘لا˘حأأ  ،ة˘قر˘صسلأ ة˘ح˘ن˘ج ،ي˘عر˘صش ى˘صضت˘ق˘م نود

.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ اعيمج اهبجومب

ر نميأأ

 غلك3 زجحي فيطصس نمأا
 جلاعملا فيكلا نم
 راصشبن يزيت ةيدلبب

ةقرفب ةلثم˘م ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

لصش نم ةيعون ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو تأرد˘خ˘م˘لأ ة˘ح˘فا˘كم

نوفرتحي دأرفأأ30 نم نم لكصشتت ةباصصع طاصشن

ةيلامصشلأ ةقطنملأ ىوتصسم ىلع تأردخملأ جيورت

““راصشبن يزيت““ ةيدلبب طبصضلابو ةي’ولأ ةمصصاعل

فيكلأ ةدام نم غلك30 زجحب تحمصس ةيلمعلأ

05 ـب ردقي ماه ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ ج˘لا˘ع˘م˘لأ

تأدئاع نم نوكي نأأ صضرتفي يذلأو ميتنصس نويلم

ر˘ثإأ تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ.عور˘صشم˘لأ ر˘ي˘غ طا˘صشن˘˘لأ أذ˘˘ه

صصاخصشأأ ةثÓث طروتب ديفت تامولعم اهلÓغتصسأ

ةيدلب ميل˘قإأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت ي˘ف

مت نيأأ ،فيطصس ةي’و ةصشومع ةرئأد راصشبن يزيت

ةيوه ديدح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘ع˘صسو˘م تا˘ير˘ح˘ت قÓ˘طإأ

ةباقر مهيلع تصضرف نيذلأو ةثÓثلأ مهيف هبتصشملأ

يف مهفيقوتو لخدتلأ متيل ،اموي51 ةدم ةقيصصل

تأردخملأ نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح

بناج ىلإأ جلاعملأ فيكلأ ةدام نم غلك30 تغلب

صضرتفي ميتنصس نويلم05 ـب ردق ربتعم يلام غلبم

م˘ت˘ي˘ل ،مو˘م˘صسلأ هذ˘ه ج˘يور˘ت تأد˘ئا˘ع ن˘م نو˘˘كي نأأ

قيقحت حتف عم ةقرفلأ رقم ىلإأ مهيف هبتصشملأ ليوحت

ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ .ةيصضقلأ تاصسبÓم يف قمعم

تدعأأ ، ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج لامكتصسأ دعبو

،ةيصضقلأ هذه يف ةثÓثلأ نيطروتملأ دصض ايئأزج افلم

““جلاعم فيك““ تأردخملأ ةزايح ةحنج ةمهت نع

تاهجلأ مامأأ اهبجومب أوليحأأ ،عيبلل عصضولأ صضرغل

ن˘هر ه˘ع˘صضو˘ب تر˘مأأ ي˘ت˘لأ ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ

.صسبحلأ

ر نميأأ

يتلا ةدكيكسس ةي’و نايكل هرخن و راقعلا بهن لاجمب هسشيسشعت و داسسفلا لاحفتسسا نع””يرمق رامع””ةدكيكسسب يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا بختنم فسشك
كرحت ىلإا اعد و نييلاحو نيقباسس نيلوؤوسسمو نيبختنم ؤوطاوتب يزمرلا رانيدلاب عيب و هيلع يلوتسسا يذلا اهراقع تلاط ةيلاتتم تابرسضل سضرعتت

.ةي’ولا اهيلإا سضرعتت يتلا بهنلا تÓمحل يدسصتلا لجأا نم هي’ولا ءانبأا

ءاسضيب ةحلسسأاو تاردخملا نم ةيمك زجح مت اميف

فيطصس ةنيدم طصسو ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملا جيورت ةباصصعب ةحاطإلا
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ةي’ولا رقم ةلابق قيرطلل قلغو نيبتتكملل ةددجتم ةيجاجتحا ةفقو

ءاقرزلا ةكربلابAPL امعدم ايوقرت انكشس056 عورششم «ةلحلح»ـل بولطم يبيرعلب
يتلا مهتانكسسب اهلÓخ نم نوبلاطي تاتف’و تاراعسش نيعفار ةبانع ةي’و رقم مامأا ةيملسس ةيجاجتحإا ةفقوب سسمأا ينوبلا ةيدلبب ءاقرزلا ةكربلابAPL امعدم ايوقرت انكسس056 وبتتكم ماق

.تاونسس ةتسس ذنم اهراظتنإا لاط
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ل هنإاف مهتاحيرشصت بشسحو
ءا˘˘بر˘˘غ ا˘˘شصا˘˘خ˘˘ششأا نأا ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي
روا˘ح˘ت˘يو تا˘ن˘كشس نؤ˘م˘ح˘ت˘ق˘ي
قيرطل˘ل م˘ه˘ق˘ل˘غ بب˘شسب م˘ه˘ع˘م

مهل ثحب˘يو44 مقر ي˘ن˘طؤ˘لا
نأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف لؤ˘˘ل˘˘ح ن˘˘˘ع
م˘˘غر ز˘˘ج˘˘ن˘˘ت م˘˘ل م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘كشس
و. طور˘˘ششلا ل˘˘ك م˘˘ها˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسإا

دؤ˘عو ر˘ي˘شصم ن˘ع ن˘ي˘ل˘ئا˘˘شست˘˘م
عؤب˘شسألا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘شسو
ددشصلا اذه يف نيعادو .طرافلا
يميرب ةيلؤلا يلاو لخدت ىلإا

«ن˘كشسلا ر˘يزوو ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج
لÓ˘خ ن˘م «ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب قرا˘˘ط
ةلجعتشسم ةرايز ةجمربل هتؤعد
ايناديم فؤ˘قؤ˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ل

.ف˘قؤ˘ت˘م˘لا م˘˘ه˘˘عور˘˘ششم ى˘˘ل˘˘ع
ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا جا˘ج˘ت˘حإا ر˘م˘ت˘شسأاو
رقم˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘باؤ˘ب˘لا ة˘لا˘ب˘ق
لاوز دعب تاعاشسل ةبانع ةيلو
ي˘لاو ة˘ل˘با˘ق˘م صضر˘غ˘ب ن˘ي˘ن˘˘ثإلا
ة˘ل˘جا˘ع لؤ˘ل˘ح دا˘ج˘يإل ة˘˘يلؤ˘˘لا

لا˘˘˘غ˘˘˘˘ششألا قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نإا ةدا˘˘˘˘عإل
مÓتشسإاو لباقملا يف عورششملاب
تلا˘ط ةا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب م˘ه˘تا˘˘ن˘˘كشس
مهلؤق دح ىلع ةليؤط تاؤنشسل
ن˘م ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم تف˘˘ث˘˘ك و.
.ةيلؤلا رقم طيحمب اهدجاؤت

ةلو5 هفلخ ليقث ثرإا
ةيلؤلا ىلع اؤبقاعت نيقباشس

نيذلا نيقباشسلا ةلؤلا فلخ
اثرإا ةبانع ة˘يلو ى˘ل˘ع اؤ˘ب˘قا˘ع˘ت
عورششم رثعت يف لثمتي Óيقث

ا˘م˘عد˘م ا˘يؤ˘قر˘ت ن˘˘كشس056
م˘ل ه˘نأا ثي˘ح ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘˘ب˘˘لا˘˘ب

مامتإا نم نيقباشس ةلو5 نكمتي
ه˘ل˘جأا ن˘م ع˘فد يذ˘لا عور˘ششم˘˘لا
صسيفنلاو يلاغ˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

ةدحاؤلا ةقششلا نمث لشصو ثيح

ميتنشس نؤيلم003 نم رثكأا ىلإا
ن˘˘كشسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘طإا ي˘˘ف˘˘ف.

2102 ةنشسل معدم˘لا يؤ˘قر˘ت˘لا
ةيلؤل ينؤ˘ب˘لا ةر˘ئاد تدا˘ف˘ت˘شسإا

ةدحو056 عورششم نم ةبانع
ةشسشسؤؤمل ا˘هدا˘ن˘شسإا م˘ت ة˘ي˘ن˘كشس
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘شضا˘˘خ ة˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت
(صسا˘طر˘ك) ةا˘م˘شسم ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

قÓ˘˘ط˘˘نإا خ˘˘يرا˘˘ت دؤ˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح

4102 ةن˘شس ى˘لإا ا˘ه˘ب لا˘غ˘ششألا

نأا لإا ارهشش42 زاجنإا ةدمبو
دودح ىدعتت مل زاجنإلا ةبشسن

عورششم ربت˘ع˘ي و ة˘ئا˘م˘لا˘ب23

ا˘م˘عد˘م ا˘يؤ˘قر˘ت ا˘ن˘كشس056
عيراششملا نم ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘ب˘لا˘ب
ةبان˘ع ي˘ف ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا

اهميلشست يف ارخأات دهششت يتلاو

ءاهتنإا خيرات نم تاؤنشس6 ـل
لطامت ببشسب ةشضرتفملا لاجألا
يف (صساطرك )ةيكرتلا ةكرششلا
ةددعتم بابشسأل عورششملا مامتإا
ىلإا نيبتتكملاب عفد يدلا رمألا

بح˘شسب تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
هميلشستو كارتألا نم عورششملا
ن˘ي˘لوا˘ق˘م وأا ة˘ي˘مؤ˘م˘ع ة˘كر˘ششل

عور˘˘˘ششم˘˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘˘تإل صصاؤ˘˘˘˘خ
اؤعفد يتلا مهتانكشس مÓتشسإلو
ي˘ف صسي˘ف˘ن˘لاو ي˘لا˘غ˘لا ا˘ه˘ل˘˘جأل

.لجاعلا بيرقلا
لشسري «يميرب» يلاؤلا

تاطلشسلل Óشصفم اريرقت
 ةيزكرملا

يلاو نأا ( ةعاشس رخأا ) تملع
ماق نيدلا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع
لشصفم ر˘ير˘ق˘ت لا˘شسرإا˘ب ار˘خؤؤ˘م
ةشصتخملا ةيزكرملا ح˘لا˘شصم˘ل˘ل

بناؤ˘ج˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ه˘˘ي˘˘ف صضر˘˘ع
عورششم رثعت بابشسأاب ةقلعتملا

امك امعدم ايؤقرت انكشس056
لؤلح يف لثمتت تاحارتقإا مدق
ثع˘ب ةدا˘˘عإا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي
نكم˘ي ا˘م د˘يد˘ج ن˘م عور˘ششم˘لا
ىلع لؤشصحلا نم نيديفتشسملا
بشسحو ه˘نأا ا˘˘م˘˘ك .م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كشس
يلاؤلل ناك نيبتتكم˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
تايريدملا عيمج عم ارخؤؤم ءاقل
لامعألا لودج نمشضت ةينعملا

يفوAPL 056 عورششم
نم رداشصم بشسحو رخأا قايشس
م˘ه˘ن˘م ادؤ˘ع نإا˘ف ن˘ي˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ر˘˘شضح˘˘ي
ر˘يزو ءا˘ق˘ل صضر˘غ˘ب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا
قرا˘˘˘ط» نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘˘كشسلا
مهاؤكشش هي˘لإا ع˘فر˘ل «ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب

لؤلحلا مه˘ل د˘ج˘ي ل˘ع˘لو ى˘شسع
ف˘˘قؤ˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

عور˘˘ششم˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا تا˘˘˘ششرو
لبق نم اهرجهو يئاهن لكششب
بعا˘˘ت˘˘م ن˘˘م داز ا˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ءابعأاو فيلاكت نم نيديفتشسملا
اد˘ع اودد˘شس ن˘˘م م˘˘هو را˘˘ج˘˘يإلا

نود ميتنشس نؤيلم053 اذقنو
هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك د˘˘ح˘˘ل لؤ˘˘شصح˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘˘كشس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘شسألا
.ةدؤعؤملا

تاششرو ثعب ةداعإا دؤعو
 ناديملا يف دشسجت مل زاجنإلا

نيت˘ن˘شسلا راد˘م ى˘ل˘ع تد˘ق˘ع
لؤح تاعامتجإا ةدع نيتيشضاملا
ىود˘ج نود˘˘ب ن˘˘كل عور˘˘ششم˘˘لا
ل لا˘ث˘م˘لا لا˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ر˘˘كذ˘˘ن
تا˘ح˘ير˘˘شصت بشسح˘˘ب ر˘˘شصح˘˘لا
» ة˘عا˘شس ر˘خأا «ل ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

8102 ةنشس دقعنملا عامتجإلا
رؤشضحب نكشسلا ةير˘يد˘م ر˘ق˘م˘ب

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ةكربلاapl 056 عور˘ششم˘ب
˘ماز˘ت˘لإا ه˘لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت ءا˘˘قرز˘˘لا

(صسا˘˘طر˘˘ك )ة˘˘كر˘˘˘شش ي˘˘˘لؤؤ˘˘˘شسم
ديق يأا نودب لاغششألا فانئتشسإاب
لزنت ة˘ن˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘ع˘ت و طر˘شش وأا

ءارجإا لجأا نم عورششملل ايناديم
ىدم ةبشسن رشصحل ةينقت ةنياعم
مازلإا عم ةقباشسلا لاغششألا مدقت
يف قÓطنإلاب ( صساطرك) ةكرشش
عفر يأا لب˘ق زا˘ج˘نإلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘ل˘ل تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘˘م
ح˘لا˘˘شصل ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا لاؤ˘˘مأا
لباق˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘كر˘ششلا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لإا
تا˘˘ي˘˘ع˘˘شضؤ˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘˘يؤ˘˘˘شست˘˘˘ب
لجأا نم عورششم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نيكمتل زا˘ج˘نإلا ةر˘ي˘تؤ˘ب ع˘فد˘لا

.مهتانكشس نم نيديفتشسملا لك
هذ˘˘ه ل˘˘ك نأا  ةرا˘˘ششإلا رد˘˘ج˘˘يو
ي˘ف ا˘هر˘ير˘ح˘ت م˘ت ي˘ت˘لا دؤ˘ن˘ب˘˘لا

ي˘لاؤ˘˘لا ما˘˘يأا ي˘˘م˘˘شسر ر˘˘شضح˘˘م
دجت مل (دؤهزم قيفؤت )قباشسلا
ل˘ظو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘لا
 .ارؤجهم اناكم عورششملا

نؤلشساري ناملربلاب باؤن
 نكشسلا ةرازو

ن˘ع نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب بئا˘ن˘˘لا نا˘˘ك
«باهؤلا دبع ةرياد» ةبانع ةيلو
ريزو ى˘لإا ي˘با˘ت˘ك لاؤؤ˘شسب مد˘ق˘ت
ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كشسلا
ن˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘شسف˘˘˘ت˘˘˘شسي
ا˘هد˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا
بحاشص ءافيإا مدع دعب ةرازؤلا
(صسا˘طر˘ك) ة˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘˘لا
ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ها˘ج˘تإا˘ب ه˘تاد˘ه˘ع˘ت˘ب
ةلماك ةرؤشصب لاغششألا فقؤتو

ايؤقرت ا˘ن˘كشس056 عورششمب
بئا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ح لا˘˘قو .ا˘˘م˘˘عد˘˘م
نأا قباشسلا نكشسلا ريزو ابطاخم
ة˘˘يلو ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘خألا م˘˘كترا˘˘يز
اهاقلت يتلا تانيمط˘ت˘لاو ة˘با˘ن˘ع

056 ةشصح ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

ةكرب˘لا˘ب (apl)ايمؤمع ا˘ن˘كشس
ي˘˘نؤ˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ءا˘˘˘قرز˘˘˘لا
ىلع ةرازؤلا صصرح صصؤشصخب

نم ديفتشسم لك نيكمت ةرورشض
ي˘ف اد˘ي˘شسج˘ت د˘ج˘˘ت م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كشس
ةيكرت˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘لا ىد˘ل ع˘قاؤ˘لا
زاجنإلا ةششرو ىلع تلخت يتلا
افيشضم هيلعو . «يئاهن لكششب
نم نؤكتششي نيديف˘ت˘شسم˘لا نإا˘ف
زاجنإلا ةششرؤب لاغششألا فقؤت

تادؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
تاطلشسلا فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا
ىلع طغشضلا لجأا نم ةيلحملا
لاغ˘ششألا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإل ة˘لوا˘ق˘م˘لا

ةريخألا نأا لإا عورششملا مامتإاو
تاهي˘ب˘ن˘ت˘لا ل˘كل بي˘ج˘ت˘شست م˘ل
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي اذ˘˘˘˘˘لو تارذ˘˘˘˘˘عإلاو
نع ةرازؤ˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

ة˘يلؤ˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم ق˘˘ير˘˘ط
عم دقاعتلا حشسف يف عارشسإلاب
حنمو «صساطرك» ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘شش
ة˘ي˘مؤ˘م˘˘ع ة˘˘كر˘˘ششل عور˘˘ششم˘˘لا

. عور˘˘ششم˘˘لا ما˘˘م˘˘تإل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ن˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح بئا˘˘ن˘˘لا لءا˘˘شستو
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لاو تاءار˘˘˘جإلا
نم Óبقتشسم ةرازؤلا اهذختتشس
لا˘غ˘ششألا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ةدا˘عإا ل˘˘جأا
مدع لظ يف ةشصاخ عورششملاب
ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘شش ءا˘˘ف˘˘يإا
تا˘ط˘ل˘شسلا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘تاد˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘ب
.ةيزكرملاو ةيلحملا

فششكت و درت نكشسلا ةرازو
«رؤتشسملا»

نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘˘كشسلا ةرازو
لاؤؤشسلا ىلع اهدر يف ةنيدملاو
صسل˘ج˘م˘لا˘ب بئا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا
د˘ب˘ع ةر˘ياد» ي˘ن˘طؤ˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا
ر˘بؤ˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف » با˘˘هؤ˘˘لا

عور˘ششم صصؤ˘شصخ˘˘ب8102

) apl (056ن˘ع تف˘ششك
ةشسشسؤؤ˘م ن˘م عور˘ششم˘لا بح˘شس

91 خيراتب ةيكرتلا «صساطرك»

نأا˘ب تد˘كأاو8102. ربمت˘ب˘شس
تع˘فر ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةمكحم˘لا ما˘مأا ة˘ي˘ئا˘شضق ىؤ˘عد
نم اهدير˘ج˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘يرادإلا

72لا خيرا˘ت˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ءا˘عؤ˘لا

مت˘ي˘شس ا˘م˘ك8102 رب˘م˘ت˘ب˘شس
ةينقت ةربخ زاجنإل ريبخ نييعت
) ريزؤلا دكأاو .عورششملل ةيلامو
فر˘ع˘ي عور˘ششم˘لا نأا˘ب ( ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ةيعشضؤلا ببشسب اظؤحلم ارخأات
زاجنإلا ةشسشسؤؤملا اهفرعت يتلا

ة˘˘قورأا ى˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ب تدأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
د˘حأا ة˘نادإا تم˘ت ثي˘˘ح ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ثÓث ةد˘م˘ل ن˘ج˘شسلا˘ب ءا˘كر˘ششلا
نود˘ب كي˘شش راد˘شصإل تاؤ˘˘ن˘˘شس
غ˘ل˘ب˘م˘ل ا˘˘ه˘˘شضيؤ˘˘ع˘˘تو د˘˘ي˘˘شصر
ل˘كا˘ششم ه˘ن˘ع ج˘˘ت˘˘ن ا˘˘م كي˘˘ششلا

نمو ةيلاملا ةيحانلا نم زجعو

ة˘شسشسؤؤ˘م نأا ن˘ي˘ب˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج
تب˘لا˘ط د˘ق ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإلا

48 غلبم ديدشستب نيديفتشسملا

85 ن˘م لد˘ب م˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م

لوأا ر˘ط˘ششك م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م

دؤقع ماربإا نود اذهو ةئاملاب02

نع كيهان ميماشصتلا ىلع عيبلا

نمث عفدب نيبتكملا صضعب مايق

تانكشسلا نأا مغر Óماك ةقششلا

كلذ ىلإا فشض دعب رؤنلا رت مل

نم اهيل˘ع ل˘شصح˘ت˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا

تامدخلا ةلداعم قودنشص فرط

نود تددشس ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

مدقت ةبشسن رابتعإلا نيعب دخألا

دحلو ةرازؤلا در دنمو لاغششألا

لاز˘˘ي ل1202 صسرام ر˘ه˘شش

6 دعب هناكم حواري عورششملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نإا ن˘˘م تاؤ˘˘ن˘˘شس

ر˘˘ت˘˘فد ي˘˘ف ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإلا

ردجيو .طقف نيتنشسب طورششلا

مهلابقتشسإا م˘ت ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا نأا

طيشسو بودنم فرط نم ارخؤؤم

ناك هدعبو ةبانع˘ب ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

عم ةفقو يشضاملا صسيمخلا مهل

صسنؤي ميرك ةيرؤهمجلا طيشسو

هيلع حرط نيا ةيلؤلا ةباؤب دنع

.ةيشضقلا ليشصافت لم

لوكوتوربلا مارتحا مدعو بيسستلا دعب
انوروك نم دحلل يحسصلا

ةدع قلغت ةراجتلا ةيريدم
تاءارجإلا ذختتو تÓحم

ةينوناقلا
عم قيشسنتلا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘شصم ار˘خؤؤ˘م تعر˘شش
تÓحملا قل˘غ ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ل ن˘مألا ح˘لا˘شصم
ءارج اهباحشصأا دشض ةينؤناقلا تاءارجإلا ذاختاو ةيراجتلا

– انورؤك نم ةياقؤلل ريبادتلاو تاءارجإلا مارتحا مدع

كل˘ت نأا  ثي˘ح ي˘˘ح˘˘شصلا لؤ˘˘كؤ˘˘تور˘˘ب˘˘لا يأا91- ديفؤك
دقف ةبانع ةيلو نع رجحلا عفر رارق دعبو تÓحملا

ن˘م ا˘عؤ˘نو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘˘قإا تفر˘˘ع
تاءارجإلا مارتحا مدع بناج ىلإا ظاظتكلاو ىشضؤفلا

لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا ن˘م˘شض جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو
˘مد˘عو د˘حاو تقو ي˘ف صصا˘خ˘ششأا ةد˘ع لؤ˘خد˘ك ي˘ح˘˘شصلا

تÓحملا لخاد نينطاؤملا نيب ام يدشسج دعابت دؤجو
بيشستلا دعب اذهو تامامك ىتح نود نايحألا صضعب يفو
ىتحو تÓحملا باحشصأاو راجتلا فرط نم لامهإلاو
ةيئاقؤلا تاءارجإلاب نؤلابي ل اؤحبشصأا نيذلا نينطاؤملا

صسوريفلا قبي ملو تهتنا دق انورؤك ةحئاج نأا نودقتعيو
تÓ˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف ءا˘ج ق˘ل˘غ˘لا رار˘ق نأا ا˘م˘ك اد˘˘جاؤ˘˘ت˘˘م
مازتللا ىدم صصؤشصخب ةيراجتلا تÓحملل  ةيششيتفتلا
ةيحشصلاو ةيئاقؤلا تاءارجإلا مارتحاو يحشصلا  قيبطتب
نم ديدعلا عفر مت نيأا انورؤك صسوريف راششتنا نم دحلل
مهتلاحإاو رشضاحم ةدع ريرحتو راجتلا دشض تافلاخملا

نأا ثيح قلغلاب مزتلت ل يتلا صضعبلا قلغ عم ةلادعلا ىلع
تاءارجإلا مارتحا مدعب قلعتت ةلجشسملا تافلاخملا بلغأا

مارتحا مدعو تامامكلا ءادترا مدعو ةيحشصلا ريبادتلاو
ر˘ت˘م ي˘لاؤ˘ح˘ب رد˘ق˘م˘لا يد˘شسج˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ماد˘ع˘نا اذ˘كو ر˘˘خآاو صصخ˘˘شش ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ف˘˘شصنو
دحاو تقو يف صصاخششأا ةثÓث نم رثكأا لؤخدو تÓحملاب

نيذلا ةنشس61 نع مهرامعأا لقت نيذلا لافطألا لؤخدو
ابنجت ةيراجتلا تاءاشضفلاو تÓحملا لؤخد نم نؤعنمي
لخاد ظاظتكلاو ىشضؤفلا ةرهاظ نأا صصخألابو ىودعلل
ةشسبلألا عيبب ةشصاخلا تÓ˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع د˘ق تÓ˘ح˘م˘لا

ةشسا˘ي˘شس ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ صصخألا˘بو ة˘يذ˘حألاو
لجأا نم راجتلا اهد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا د˘لؤ˘شصلاو تا˘شضي˘ف˘خ˘ت˘لا
ةشصرف اهنوربتعي نينطاؤملا نأا امك نينطاؤملا باطقتشسا

.ةيذحألاو صسبÓملا نم مهئانبأا تايجاحو مهتايجاح ءانتقل
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 رهصشأأ ذنم مئاقلأ لكصشملل يئاهن لح داجيإأ يف لصشفت ةياصصولأ

 ديربلا بتاكم يف لصصاوتت ةلويصسلا ةمزأا
¯Mù°«ø L©Øô 

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘مزأا تدا˘˘ع
د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ي˘ف ةو˘ق˘ب بر˘شضت˘ل
ةبانع ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا

صضاع˘ت˘ما ة˘لا˘ح ي˘ف بب˘شست ا˘م و˘هو
ةرازو تمدق ن˘ئا˘بز˘لا ط˘شسو ر˘ي˘ب˘ك
ةيشضاملا رهششأ’ا رادم ىلع ديربلا
صصو˘شصخ˘ب دو˘˘عو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ر˘فو˘ت مد˘ع ل˘كششم ى˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا
ديربلا بتاكم يف ةيلاملا ةلويشسلا

ةرازولا اهمدقت يتلا لولحلا نأا ريغ
تيح Óيوط رمعت ’ ةرم لك يف
ديدج نم عشضولا مزأاتي ام ناعرشس
˘ما˘مأا رو˘ه˘ظ˘ل˘ل ر˘ي˘باو˘˘ط˘˘لا دو˘˘ع˘˘تو
يذ˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم

ةجلاعم يف ةموكحلا زجع  فششكي
اهنم يناعت يتلا لكاششملا ربكأا دحأا
تناك ولف نييرئازجلا نم ةريبك ةئف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘عا˘˘شسم ي˘˘ف ةدا˘˘ج ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
تلعفل لكششملا اذه ىلع ءاشضقلل
ةمزأ’ا نأاب انملع اذإا اشصوشصخ كلذ
ةيحشض ربكأاو ةلماك ةنشس ذنم ةمئاق
ىرن يذلا طيشسبلا نطاوملا وه اهل

ي˘نا˘ع˘ي ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ه˘ن˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع
يتلا لاومأ’ا بحشسل ايموي نيرمأ’ا

ديربلا بتاكم بلغأا يف رفوتت ’
لكششلاب نوكت ’ اهنإاف ترفوت نإاو
ن˘م دد˘ع ا˘ن˘ل هد˘كأا ا˘˘م و˘˘هو مزÓ˘˘لا
د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘ب كي˘با˘ب˘ششلا ناو˘˘عأا
نأا او˘ح˘شضوأا ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ىلع ةرادإ’ا زكرت ةيلاملا ةلويشسلا

ةي˘شسي˘ئر˘لا ة˘شضا˘ب˘ق˘لا ي˘ف ا˘هر˘ي˘فو˘ت
تارششع ايموي بطقتشست اهرابتعاب
رارغ ىلع بتاكملا يقاب امأا نئابزلا

بت˘كمو ءا˘ن˘ي˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م بت˘˘كم
لاثملا ليبشس ىلع صشوريمع ديقعلا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا نإا˘ف ر˘˘شصح˘˘لا ’
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘˘غ
نإا ى˘ت˘˘حو ماود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا
بلغأا تابلط يبلت ’ اهنإاف ترفوت
ى˘˘ت˘˘ح د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا
ةشصاخلا كونبل˘ل ة˘ي˘لأ’ا تا˘عزو˘م˘لا
ةمزأا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ي˘ب˘ل˘ت
كون˘ب˘ل˘ل تد˘ت˘ما ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا
نكمي ’ اهشضعب حبشصأا يتلا اشضيأا
ةشصاخلا ةيبهذلا ةقا˘ط˘ب˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
نم بح˘شسلا ن˘م د˘ير˘ب˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ب

اهنم ةبغر كلذو ةيلأ’ا اهتاعزوم

بح˘شسلا ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘شضفأ’ا ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف

فششك ةلشص يذ قايشس يف اهنئابزل

انلشصاوت نيذلا ديربلا بتاكم ناوعأا

ة˘مزأا ةد˘ح ن˘م د˘يز˘ي ا˘م نأا˘ب م˘ه˘ع˘˘م

نم ريبكلا ددعلا وه ةيلاملا ةلويشسلا

ن˘يذ˘لا ةروا˘ج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا نا˘كشس

ديربلا بتاكم نم مهلاومأا نوبحشسي

يناعت ىقبتشس اهنأا ودبي يتلا ةبانعب

رخأا راعششإا ىتح لكششملا اذه نم

ناشضمر رهشش ىلع نولبقم اننأا مغر

بتاكم نم بحشسلا هيف دادزي يذلا

تارارق˘ل ة˘جا˘ح˘ب ي˘ه ي˘ت˘لا د˘ير˘ب˘لا

ماتلا ءاشضقلل ةموكحلا نم ةيلمع

.ةيلاملا ةلويشسلا ةمزأا ىلع

ةديدج ت’اكو ثÓثب معدت اميف

 ةيمÓصسإلا ةفريصصلاب لماعتلا يف عرصشي يرئازجلا يبعصشلا صضرقلا
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ة˘˘ق˘˘فر ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت˘˘لا ر˘˘شضح يذ˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
نأا ثيح ،كنبلا نم ةيماشس تاراطإاو
ةلاكولا يه ةديدجلا ت’اكولا كلت

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ي˘˘ت˘˘لا «102» ةيكن˘ب˘لا
ةلاكو ىلإا ةروثلا ةحاشس نم اهرقم
ة˘لا˘كو˘لاو صسرا˘˘م ل˘˘ق˘˘ح˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
يبعششلا صضرقل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘لا

يام8 يحب ةدجاوتملا702 مقر
اذكو ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ر˘ق˘م ل˘با˘ق˘م
يرئازجلا ي˘ب˘ع˘ششلا صضر˘ق˘لا ة˘لا˘كو

402 م˘قر ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا402 م˘˘˘قر
لاحربل ةعباتلا ةشسوتيلاكلا ةقطنمب

ةنششدملا ةديدجلا ت’اكولا نأا ثيح
انمازتو ناتديدج نا˘ت˘مد˘خ نÓ˘م˘ششت
ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘˘شسح˘˘تو رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
مت نيأا كنب˘لا ن˘ئا˘بزو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ة˘فر˘ي˘شصل˘˘ل ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم صصي˘˘شصخ˘˘ت
صصاخ ءاشضف بناج ىلإا ةيمÓشسإ’ا
ةطشسوتملاو ةريغشصلا تاشسشسؤوملاب
ةرابع وهو ةئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ل˘جأا ن˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ن˘˘ع
را˘طإا ي˘˘ف صضر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

عرفلا اذه نأا امك عورششم ليومت
لامعأا ريوطتو ديشسجت ىلع دعاشسي
ناونعب تاشسشسؤو˘م˘لا كل˘ت با˘ح˘شصأا
ميدقت نيششدتلا لÓخ مت امك لهاشس
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا كل˘˘ت لو˘˘ح تا˘˘حور˘˘شش
تاجتنملا نم ةد˘يد˘ج˘لا صضور˘ع˘لاو
ةفريشصلل ةشصشصخ˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لاو

9 صصخي صضرقلا اذهو ةيمÓشسإ’ا
يهو ايج˘يرد˘ت قو˘شست˘شس تا˘ج˘ت˘ن˘م
ةفدهتشسملا حئارششلا عيمجل ةهجوم
وأا ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ،ادار˘˘فأا او˘˘نا˘˘ك ءاو˘˘شس
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ا˘م˘ي˘شس ’ تا˘شسشسؤو˘˘م

ق˘ل˘ع˘ت˘تو .ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘شصلا
يمÓشسإ’ا كشصلا باشسح تاجتنملا

ةرا˘ي˘شسو را˘ق˘ع ة˘ح˘بار˘م˘لا صضر˘˘عو
صضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو
ةيبلت لجأا نمو داتعلاو راقع ةراجإ’ا
نم مدقي كنبلا نإاف نئابزلا تاعقوت

ن˘م ه˘ن˘˘ئا˘˘بز ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘شضر˘˘ع لÓ˘˘خ
اد˘˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةفاشضإ’اب ةطشسوت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘شصلاو
نيجوتنم ةئششانلا تاشسشسؤوملا ىلإا
لهاشست»  امهو لهاشست صضرع تحت
تايجاحلا ليومتل هجوملا «يطاششن

تا˘شسشسؤو˘م˘لا با˘ح˘شصأ’ ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
ةطشسو˘ت˘م˘لاو ة˘ئ˘ششا˘ن˘لاو ةر˘ي˘غ˘شصلا

ليومت˘ل ه˘جو˘م˘لا «ل˘ح˘م ل˘ها˘شست«و
ةئيهت وأا ةيراجتلا تÓحملا ءانتقا
نأا ىلع اذهو يراجت لحم ريجأات وأا
وأا ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه بلا˘˘ط ل˘˘شصح˘˘ت˘˘ي
بشسح˘ب ةر˘ي˘شصق ةد˘م ي˘ف صضر˘˘ق˘˘لا
يفو كنبلاب نيلوؤوشسملا تاحيرشصت
يأا نيديدج˘لا ن˘ي˘شضر˘ع˘لا اذ˘ه را˘طإا
حبشصي ةيمÓشسإ’ا ةفريشصلاو لهاشس
كنب لوأا يرئازجلا يبعششلا صضرقلا

˘˘˘مز˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي قو˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
تاكرششلل ماظن ءانب يف ةدعاشسملاب
ل˘ك ر˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ششا˘˘ن˘˘لا
ءاششنإ’ ةمزÓلا ةفرعملاو تاربخلا

تا˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه و˘م˘نو ر˘يو˘˘ط˘˘تو
كنبل ماعلا ريدملا دكأا دقو ةئششانلا
هذه نأاب يرئازجلا يبعششلا صضرقلا
ريوطتلا لجأا نم ةديدجلا تامدخلا

ةيلاملا تامدخلا ملاع يف يقرلاو
جردنيو نئابزلل تامدخلا نيشسحتو
كنب ءاششنإ’ كنبلا تاحومط نمشض
يذ˘لا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا ن˘م ير˘˘شصع
ة˘مد˘خ˘لا ةدو˘˘ج ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل ن˘˘م˘˘شضي
.يشسفانت جوتنم صضرعو

  خاصسوأ’أو نأرئفلأ راصشتنأ ببصسب

دعاصصملأ لطعتو

رادوفلب روتيل يح ناكصس
يثراكلا عصضولا نم نوكتصشي

مهرمذتو مهءايتشسا ةبانعب رادوفلب روتيل يح ناكشس ىدبأا

ءارج مهيح هيلإا لآا يذلا يثراكلا عشضولا ءازإا نيديدششلا

ةتافتلا مدع لظ يف يحلا اهيف طبختي يتلا لكاششملا

ربتعي يحلا اذه نأا نم مغرلا ىلع مهل ةينعملا تاهجلا

حبشصأا ه˘نأا ’إا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ءا˘ي˘حأ’ا ى˘قرأا ن˘مو ا˘م˘يد˘ق ا˘ثرإا

تتا˘ب ي˘ت˘لا خا˘شسوأ’او تÓ˘شضف˘لا م˘كار˘ت ءار˘ج Ó˘˘م˘˘ه˘˘م

لاغششأ’ا اياقب مكارت بناج ىلإا يحلا اذهل اروكيد لكششت

عشضولا روهدت يف مهاشس ام ةمامقلا تايواح صصقن اذكو

ةرششتنم خاشسوأ’ا ماوكأا ظحÓي هل رئازلاف يحلاب يئيبلا

لوحت ةجيتن ناكشسلا قرؤوي تاب عشضولا اذه كانهو انه

ةيموم˘ع ة˘غر˘ف˘م ن˘ع ةرا˘ب˘عو خ˘شست˘م ءا˘شضف ى˘لإا ي˘ح˘لا

هنع جتن ام اذهو يحلا ءاجرأا لكب ةرششتنم خاشسوأ’اف

ةرامعلا لخدمب صصخأ’ابو يحلاب ةهيركلا حئاورلا راششتنا

يتلا نارئفلاو ناذرجلا راششتنا يف اشضيأا مهاشس ام ب

يف ةشصاخو ةرامعلاب ناكشسلا محازت تحبشصأا اهرودب

نم مهفوختو ميحج ىلإا مهتايح تلوح اهنأا ثيح ءاشسملا

دعاشصملا لطعت وه ةلب نيطلا داز امو صضارمأ’ا راششتنا

ام ةفقوتم يهو رهشش يلاو˘ح˘ل تارا˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

نم لوز˘ن˘لاو دو˘ع˘شصلا تارا˘م˘ع˘لا كل˘ت ي˘ن˘طا˘ق ر˘ط˘شضي

نارئف˘لا ا˘ه˘ب نو˘كي ي˘ت˘لا م˘لÓ˘شسلا ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘لزا˘ن˘م

ةينعملا تاهجلا نودششاني ناكشسلا نإاف اذهلو مهدشصرتت

يئيبلا عشضولا روهدت نم دحلل لجاعلا لخدتلا ةرورشض

لكششب تايافنلل ةشصشصخملا تايواحلا ريفوت لÓخ نم

مايقلا اذكو ةمكارتملا تÓشضفلا كلت عفرو يحلاب فاك

دعا˘شصم˘لا حÓ˘شصإاو ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا تÓ˘شضف˘لا كل˘ت ع˘فرو

ءاشضقلاو تارامعلل ريهطت تÓمح˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا

.ميحج ىلإا  مهتايح تلوح يتلا ناذرجلاو نارئفلا ىلع
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 نمأ’أ حلاصصمل ةيونصس ةليصصح يف

بنقلا نم غلك32 ةبارق زجح

رثكأاو نيياكوك غلك1و يدنهلا

صسولهم صصرق00043 نم
بنقلا نم غلك32 ةبارق يئ’ولا نمأ’ا حلاشصم تزجح

صسولهم صصرق فلأا43و نيياكوكلا نم غلك1و يدنهلا

ةيجيتارتشسا نأا ةبانع ةي’و نمأا صسيئر صسمأا فششك ثيح

ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘ب ي˘ه ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم

تاردخملا جيورت ةرهاظ ىلع ايئاهن ءاشضقلل تادوهجملا

ةبراحم نع كيهان ،اهعاونأا عيمجب ةشسولهملا صصارقأ’او

ءايحأاب تاكلتمملاو دارفأ’ا ىلع تاءادتع’او ةميرجلا

ةود˘ن ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششلا صسي˘ئر صضر˘˘عو.ة˘˘ي’و˘˘لا

جئاتنلاو ةيشضاملا ةنشسلا يف ةزجنملا تاطاششنلا ةيفحشص

بنقلا نم غلك32 ةبارق زجح يف ةلثمتملاو ،ةققحملا

ىلإا ةفاشضإا ،نيياكوكلا نم مارغوليك نم رثكأاو يدنهلا

ل˘ي˘ج˘˘شست م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘شصر˘˘ق07643 زجح

امأا،0165 اهيف طروت تاردخملاب ةقلعتم ةيشضق1625

ةفلتخملا ةطرششلا تايلمع يف نيفوقوملا صصاخششأ’ا نع

م˘˘˘هدد˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ف ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو

ثدحتملا تاذ فششك قايشسلا تاذ يفو،اشصخشش62382

،ةرايشس43 ةقر˘شس ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نا

زجحو ،لتق مئارج9 ليجشست امك ،ةرايشس61 اهنم عجرتشسا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو4329

ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،خور˘˘˘م˘˘˘شش79064و ة˘ع˘قر˘˘ف˘˘م673522و

ة˘ل˘˘ي˘˘شسم زا˘˘غ ةرورا˘˘ق55و صضي˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘شس0252زجح

ةم˘ششلا ن˘م ةد˘حو063162 زج˘ح ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،عو˘مد˘ل˘ل

تاطاششنب قلعتي اميف اما ،رئاجشس ةبلع8941و ةدلقملا

يئاشضق رمأا643 ليجشست مت دقف ةيئاشضقلا تاشضيوفتلا

فششك ىرخأا ةهج نم .يئاشضق مكح1483 ليجشست عم

ةنشس نأا ةيفحشصلا ةودنلا لÓخ يمومعلا نمأ’ا صسيئر

رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘شضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا تفر˘˘˘ع0202

اثداح053 ليجشست مت ثيح ةئملاب52 ةبشسنب ةينامشسجلا

صصخي اميف امأا ،Óيتق61 و اشصخشش754 حرج نع رفشسأا

ب تردقف رادارلا مقاط فرط نم ةزجنملا تايلمعلا ددع

مت نيح يف ،ةبكرم80624 ةبقارم مت امك ،ةيلمع504

ها˘ج˘تا يو˘عو˘تو ي˘شسي˘شسح˘ت ل˘˘م˘˘ع59401 ب ما˘ي˘ق˘لا

.قيرطلا يلمعتشسم
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نون˘طا˘ق˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘كت˘ششي
نم ةبانع ةي’و تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ي˘ف ل˘ق˘ن˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك صصق˘ن
ي˘ف ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘شس
ةيئاشسملاو ةيحابشصلا ةورذلا تاقوأا
مهلعجي ام وهو ،طوطخلا صضعبب
لجأا نم ةليو˘ط ر˘ي˘باو˘ط نو˘ع˘ن˘شصي
رمأ’ا، ةبانع ةنيدم ىلإاو نم لقنتلا
«دور˘˘ف˘˘لا» تارا˘˘˘ي˘˘˘شسب ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا

مايقلاو مهبا˘ي˘غ ة˘شصر˘ف لÓ˘غ˘ت˘شس’
«ةعاشس ر˘خآا» تما˘ق .با˘كر˘لا ل˘ق˘ن˘ب
ى˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘˘لو˘˘ج˘˘ب صسمأا ءا˘˘شسم
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس تا˘˘ط˘˘ح˘˘م صضع˘˘ب
رارغ ىلع ةبانع ةنيدمب ةيعامجلا

،ةدرا˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ،ة˘˘فر˘˘ششلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ي˘ف ا˘شصق˘ن ا˘ن˘ظ˘ح’ ن˘يأا ،م˘هر˘˘ي˘˘غو
هلباقي ،ةي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس

يف نيبغارلا نينطاوملا نم ريباوط

انعفد ام وهو ،مهلزانم ىلإا لقنتلا
ن˘ع را˘شسف˘ت˘شسإ’او م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘˘ل
مهنأا انل اوحشضوا ثيح، عوشضوملا
ةرايشس يف صصقن نم ايموي نوناعي
ةورذلا تاقوأا يف ةيعامجلا ةرجأ’ا
نأ’ كلذو ،ة˘ي˘ئا˘شسم˘لاو ة˘ي˘حا˘ب˘شصلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا بل˘˘˘غأا
’ ،ةبانع ةنيدم ىلإاو نم نيرفاشسملا
اهلقن ةلاح يف ’إا اهتاطحم رداغت
ي˘ف ا˘شصق˘ن ق˘ل˘خ ا˘م و˘هو ،با˘كر˘ل˘ل
صضع˘ب ي˘ف ل˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ه˘شضو˘ع˘ت صصق˘ن˘لا اذ˘ه ،طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ة˘ي˘˘عر˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘شس
بلغأا يف ةوقب اهدجت يتلا «دورفلا»
لقن فدهب ،ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م تا˘ط˘ح˘م
نم ،ةفعاشضم راع˘شسأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

صصيلقت نأا انوثدحم لاق ىرخا ةهج
ةر˘˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس با˘˘˘˘كر دد˘˘˘˘ع
تارايشسلا مظع˘م ل˘ع˘ج ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ي˘˘ف را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإ’ا ةد˘˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت

ددع لقنب موقت اهنأا ذإا ،تاطحملا
عو˘ن قÓ˘ط˘ن’او دد˘ح˘م˘لا با˘كر˘˘لا
مهاشس يذلا رمأ’ا ،ةوجرملا ةهجولا
ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘شس دو˘˘جو مد˘˘ع ي˘˘ف
دعب ةشصاخ تاطحملا يف ةيعامجلا
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ل˘ب˘قو ة˘شسما˘خ˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا

لوح رثكأا ءوشضلا طيلشستلو ،احابشص
بتكملا صسيئرب انلشصتا عوشضوملا
ة˘با˘ن˘ع˘ب ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شسل ي˘ئ’و˘˘لا

لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لاو
Ó˘ع˘ف ه˘نأا لا˘ق يذ˘لاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف صصق˘ن طو˘ط˘خ˘لا صضع˘ب د˘ه˘ششت
ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تا˘˘˘قوأا لÓ˘˘˘خ ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسب
ادكؤوم، ةيئاشسملاو ةيحابشصلا ةورذلا
باحشصأا مازلإا نوعيطتشسي ’ مهنأا
م˘ه˘ل˘ي˘شصو˘ت ءا˘ن˘ثا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘شس
،ةر˘غا˘شش ةرا˘ي˘شسلا ةدو˘ع˘ب ،با˘كر˘ل˘˘ل
ي˘نو˘نا˘ق صصن دو˘جو مد˘˘ع˘˘ل كلذ˘˘لو
دجوت لبا˘ق˘م˘لا˘ب ن˘كل كلذ˘ب ه˘مز˘ل˘ي

با˘˘ح˘˘˘شصأا ن˘˘˘م تاردا˘˘˘ب˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه

ى˘˘لإا نودو˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

ل˘ق˘ن ل˘جأا ن˘م ،ن˘ير˘غا˘شش ة˘ط˘ح˘م˘لا

ةشصاخ ،ةورذلا تاقوأا يف باكرلا

رامع يديشس وح˘ن ة˘با˘ن˘ع طو˘ط˘خ˘ب

افششاك، مهريغو راجحلاو ،ينوبلاو

كانه نوكتشس هنأا قايشسلا تاذ يف

ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شسل ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت تÓ˘˘م˘˘˘ح

،ةلبقملا مايأ’ا يف ةرجأ’ا تارايشس

يف لقن˘لا تا˘مد˘خ ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م

نع هدر لÓخو اذه ،تاقوأ’ا عيمج

«دور˘ف˘لا» وز˘غ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ن˘لاؤو˘˘شس

نوناعي مهنأا انثدحم لاق تاطحملل

ثدحت ذإا ايموي لكششملا اذه نم

ي˘ق˘ئا˘شس ن˘ي˘ب تا˘كا˘ب˘˘ت˘˘ششا ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا

م˘غرو ،«دور˘ف˘لا«و ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس

ى˘ق˘ب˘˘ي ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘ج’ا ل˘˘ك

 .امئاق لكششملا

 ةصصتخملأ حلاصصملأ ةبقأرم و ةرجأ’أ تأرايصس بايغ يف

ةيئاصسملا ةرتفلا يف ةصصاخ لقنتلل «دورفلل» نوؤوجلي نونطاوملا

يلأولأ فرط نم اهنيصشدت مت نيأأAPC  يرئأزجلأ يبعصشلأ سضرقلل ةعبات ةيكنب ت’اكو ثÓثب ةبانعب ةيلاملأو كونبلأ عاطق سسمأأ معدت
.ينامحد دمحم كنبلل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ فأرصشإأ تحتو نيدلأ لامج يميرب

ت
 : ريوصص

باع
ةدرو د
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 ةبانع يف يوبابمز ريفشس

لابقتسساب نينثإ’ا ضسمأا رئازجلاب يوبابمز ةيروهمج ريفسس يظح
لوح ثيدحلا فارطأا نافرطلا لدابت ثيح ةبانع يلاو فرط نم
ضضر˘ع و يو˘با˘ب˘مز و ر˘ئاز˘ج˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تاور˘˘ث˘˘لا
،ي˘عارز˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘ت و نوا˘ع˘ت˘لا ل˘˘ب˘˘سس ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا
.ةبانع ةي’و نم اقÓطنا نيدلبلا نيب يحايسسلا و يعانسصلا

«ةششاط» بابشش لبقتشسي «يميرب»

ءراد˘م˘لا رو˘سضح˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
لاحرب ةيدلبب ةسشاط ةقطنم يلثمم بابسشلا نم اددع نيينعملا
و م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ضصخ˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج او˘˘ع˘˘فر ن˘˘يذ˘˘لا
يسشيعملا راطإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت و ن˘ك˘سسلا و ل˘ي˘غ˘سشت˘لا˘ب ا˘سسا˘سسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

.ةماع ةفسصب

اطاطبلا قوشس طبشضل  لحلا وه اذه

رسضخ˘ل˘ل كر˘ت˘سشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا ناو˘يد˘لا ضسي˘ئر ي˘بور˘خ د˘م˘ح˘م لا˘ق
انواعتم43 ربع ةنزخملا اطاطبلا نم ةماه تايمك نإا موحللاو
ل˘يو˘م˘ت˘لا اذ˘ه ثي˘ح ،ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘سسأا ي˘ف مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب عزو˘ت˘˘سس
را˘ع˘سسأ’ا ي˘ف م˘ك˘ح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م يرا˘ج˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘سش ل˘ك ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
وليكلل جد05 زواجتي ’ ةلمجلا قاوسسأاب اطاطبلا رعسس نأاب فيسضيل

.مارغ

؟ةبانعب لقنلا ةيريدم نيأا

ينوبلا ةبانع طخ ربع نوطسشانلا ةرجأ’ا تارايسس وقئاسس لازي ’
ىلع جد06 باسستحإاب ةيعرسش ريغ ةريعسست نوبزلا ىلع نوسضرفي
ح˘لا˘سصم˘ل ةر˘ي˘ث˘ك˘لا ىوا˘ك˘سشلا م˘˘غرو ،جد54 ن˘˘م ’د˘˘˘ب بكار ل˘˘˘ك

.ةدع روهسش ذنم اهلاح ىلع لازت ’ نامقل راد نأا ’إا لقنلا ةيريدم

تÓحملل لح نع ثحبلا
ةنيطنشسقب ةروجهملا

،ظيفحلا دبع دمحأا يسساسس ةنيطنسسق يلاو رمأا
ىلع ةدجاوتملا ةيراجتلا تÓحملا عاجرتسساب
تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ءاركلل ةسضورعم تناك يتلا كلت ءاوسس ،ةيدلبلا
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ةدا˘عإا فد˘ه˘ب ،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘˘لا وأا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا وأا

ةيقيقحلا بابسسأ’ا نع ثحبلا عم ،لثمأا لكسشب
قاو˘سسأ’ا لو˘˘خد ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فوز˘˘ع ءارو
.ةروجهملا

 فيطشسب ليشصأا لفطلا ذاقنإ’ هتلاشصحب عربتي لفط و عيبلل ريوشصت ةلآا سضرعي  بلاط
ةدعاسسمل، فيطسس ةي’وب ةينماسضتلا ةلمحلا لÓخ ةعاسس رخآا ةديرج اهتدسصر يتلا يعامتج’ا لفاكتلا روسص زربأا نم

امك.  اهنمثب عربتيل  عيبلل  هب ةسصاخ ريوسصت ةلآ’ يعماج بلاط  ضضرع وه، نطولا جراخ جÓعلل لقنتيل «ليسصأا» لفطلا

محÓت و طبارت ىدم ىلع لدت يتلا روسصلا ىدحإا هذهو، ليسصأا معربلل ةلاسصح يف دوقن نم هرخدا امب ريغسص لفط عربت

.دئادسشلا و نحملا تاقوأا يف يرئازجلا بعسشلا

لاقلا ووليقلا

نيلوؤوشسملا رابك ميعطتل انوروك تاحاقل لوشصو نأاششب سسنوتب لدج
م˘ي˘ع˘ط˘ت˘ل تل˘سصو ا˘نورو˘ك تا˘حا˘ق˘ل نإا نو˘ي˘سسنو˘ت باو˘˘ن لا˘˘ق
تفن ةيروهمجلا ةسسائر نكل ،ضسيئرلا مهنيب رابك نيلوؤوسسم
تهجو ةسسائرلا اهيلع تلسصح ةعرج فلأا نأا ةدكؤوم ،كلذ
ن˘يد˘لا رد˘ب نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو.ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا بط˘˘ل˘˘ل
...ةيجيلخ ةلود نم ةدم ذنم لسصو انوروك حاقل» يدومقلا

ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا را˘˘ب˘˘ك ىل˘˘ع حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت
بئانلا لاق هرودبو.»هيمحي بر بعسشللو ..ةينمأا تادايقو
’وؤوسسم نكلو.ةسسائرلل تلسصو تاحاقل نإا يرايعلا نيسساي
ةعرج0001 ىلع تلسصحت ةسسائرلا» نإا لاق ةسسائرلا نم
اهحنم ديعسس ضسيق ضسيئرلا نكلو تارامإ’ا نم ةيده حيقلت
.«ةيركسسعلا ةحسصلا حلاسصمل اهلك

 لجيجب عوجلاو نامرحلا ببشسب تومت «ءارهزلا » ةدجلا
لÓخ لجيجب يعامتجإ’ا لسصاوتلا داور طسسو ثيدح’

«ءارهزلا ةجاحلا » زوجعلا نع ىوسس ةريخأ’ا تاعاسسلا
ةعيردوب ةيدلبب يرجحلا اهخوكب اهسسافنأا تظفل يتلا

اهقيذتل اهيلع تسسقو ةايحلا اهتنظأا امدعب ضسيجاي ينب
» نأا˘ب ة˘لواد˘ت˘م˘لا تا˘ياور˘لا لو˘ق˘تو ، ةا˘نا˘ع˘م˘لا عاو˘نأا ل˘˘ك
ا˘ه˘خو˘˘ك˘˘ب ةد˘˘ي˘˘حو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تسضق » ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
نيعم وأا ضسينأا نود نايدولا دحأا فافسض ىلع دجاوتملا

قوذ˘ت˘ت ن˘ك˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا ثي˘ح˘ب عو˘ج˘ل˘ل ة˘سسير˘ف تنا˘ك ا˘ه˘نأاو
تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘ل ه˘ب˘ت˘ن˘ت نأا نود ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ما˘يأ’ ل˘كأ’ا م˘ع˘˘ط

املا˘ط˘ل ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىت˘ح’و ضسي˘جا˘ي ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب
.نيروقحملاو نيقوحسسملا لجأا نم لاسضنلا تعدا

نرق ذنم رركتي مل اثدح ّلجشست دتيانوي رتشسششنامو يشسليششت ةهجاوم
يسسليسشت ةهجاوم يبلسسلا لداعتلا مسسح
امهتعمج يتلا دتيانوي رتسسسشنام هفيسضو
تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘حأ’ا ضسمأا لوأا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ن˘˘م62ـلا ة˘لو˘ج˘لا
ملو.»غيلريميربلا» مدقلا ةركل زاتمملا

كا˘ب˘سشلا ز˘ه ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘م يأا ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
تح˘˘ن˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا ضصر˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘غر
ركذي.ةارابملا قئاقد لÓخ ام˘ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ته˘ت˘نا ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘˘م نأا
ة˘ك˘ب˘سش بسسحو.ي˘ب˘ل˘سسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘سضيأا
نإا˘˘ف ،تاءا˘˘سصحإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا «ا˘˘˘ت˘˘˘بوأا»
’داعتي مل «رمحلا نيطايسشلا«و «زولبلا»
با˘هذ˘لا ي˘ت˘ه˘جاو˘م ي˘ف يرود˘لا˘ب ا˘ي˘ب˘˘ل˘˘سس
ذ˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،نر˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م با˘˘يإ’او
.1291 -2291 مسسوم

ةيطارقوريبلل داشضم ينورتكلإا قيبطت ءاششنإاب ردابت ةيرئازج ةي’و
ناز˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا تثد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا

عÓطإ’ا نم نكمي ةيطارقوريبلل اداسضم اديد˘ج ا˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإا ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةريبكو ةريغسص لك ةعباتمو ةيرادإ’ا تاءارجإ’او تارارقلا لك ىلع

هدروأا ام بسسح تايلوؤوسسملا لمحتو ناقتحإ’ا ةلاحو رخأاتلا يدافتل
بسسح و. كوبسسيافلا ىلع ةي’ولل  ةيمسسرلا ةحفسصلا يف رسشن نايب
يلاو ناويدب1202 يرــفيف82 دـــحأ’ا موي ءاسسم مت دقف نايبلا
ةــــيطارقوريبلا ةبراحم˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإ’ا ة˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ضضر˘ع ة˘ي’و˘لا
ل˘كا˘سشم˘لا ضضع˘ب ىل˘ع ه˘عÓ˘طا بق˘ع ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘سسا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘مأا ي˘˘ت˘˘لا

ح˘لا˘سصم˘لا ضضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ة˘سسرا˘م˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لاو
ة˘ي˘ك˘ل˘سسÓ˘لاو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘سسلا تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ر˘˘مأا ثي˘˘ح ،ة˘˘يرادإ’ا

يت’وم» نازيلغ يلاو لاقو.اهثادحتسسا ىلع رهسسلا لجأا نم ةي’ولاب
؛وه ةينورتكلإ’ا ةـــقيبطتلا هذه ثادحتسسإا نم فدهلا نأا » هللا اطع

تايولوأ’ا ديدحت ىلع دعاسست اهلÓخ نمو نييونعملا ضصاخسشأ’او نييعيبطلا ضصاخسشأ’ا ىدل ناقتحإ’او رخأاتلا يدافتل تافلملا ةجلاعم
  . اهماهم ةيدأات يف اهمكحتو تارادإ’ا بواجت ىدم امو مهيلإا ةلكوملا ماهملا ةيدأات ىلع تاراطإ’ا ةءافك ىدـــمام ةبقارمو
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ىلع ةيرطيب˘لإ تا˘ي˘صشت˘ف˘م˘لإ تل˘ج˘صس
ةيريدمب ةيعرفلإ تايريدملإ ىوتصسم
،ةنيطنصسق ةي’ول ةيحلفلإ حلاصصملإ

ة˘ن˘صسلإ ن˘م ر˘˘ي˘˘خأ’إ ي˘˘ثل˘˘ث˘˘لإ لل˘˘خ
ي˘ج˘ت˘ن˘م دد˘ع ي˘ف ا˘ع˘جإر˘ت ،ة˘طرا˘ف˘لإ
ةدعل ،ةي’ولإ ىوتصسم ىلع تيكاتكلإ
للخ لمع˘لإ فور˘ظ ا˘ه˘م˘هأإ ،با˘ب˘صسأإ

ترثأإ ي˘ت˘لإ،““91-ديفوك““ ةح˘ئا˘ج
ربع نيطصشانلإ نيبرملإ طاصشن ىلع

جاجد جاتنإإ يف ةصصتخم ةدحو42

،تيكاتكلل هرودب ج˘ت˘ن˘م˘لإ ،صضو˘ي˘ب˘لإ
نم ةد˘م˘ت˘صسم˘لإ تا˘ي˘ئا˘صصحإل˘ل ا˘ق˘فو
ىوتصسم ىلع ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لإ

نإا˘ف ،ة˘ي˘حل˘ف˘لإ ح˘لا˘صصم˘˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةياه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإإ تل˘ج˘صس ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
˘˘ما˘˘قرأ’إ ن˘˘م˘˘صض ،ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لإ ة˘˘ن˘˘صسلإ
ربمفون ،ربوتكأإ رهصشأإ للخ ةمدقملإ

يتلإ نجإودلإ ة˘ب˘ع˘صش ي˘ف ،ر˘ب˘م˘صسيدو
نم رث˘كأإ ،ة˘ي’و˘لا˘ب إرإر˘ق˘ت˘صسإ فر˘ع˘ت

اهنم ،نجإودلإ ة˘ي˘بر˘ت˘ل ةد˘حو0061

7121 اهيلإإ فاصضي ،ةبلصص ةيانب573

اتيب05و ا˘يدا˘ع ا˘ي˘كت˘˘صسل˘˘ب ا˘˘ت˘˘ي˘˘ب

تإد˘ع˘م م˘صضي ’د˘ع˘م ا˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسل˘˘ب

صضيبلل ةيجاتنإإ ةدحو03و ،ةيرصصع
صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأإ ،ي˘˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’إ
ة˘حو˘ن˘م˘م˘لإ ة˘ي˘ح˘˘صصلإ تإدا˘˘م˘˘ت˘˘ع’إ
إذ˘ه ةر˘صشا˘ب˘˘م ل˘˘جأإ ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ح˘لا˘صصم˘˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نإا˘˘ف ،طا˘˘صشن˘˘لإ
ىلع اهح˘ن˘م ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘ت ،ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لإ
يف ةلثم˘م ،ير˘ط˘ي˘ب˘لإ بط˘لإ ن˘ي˘نإو˘ق

ةحصصلاب صصا˘خ˘لإ،88/80 نونا˘ق˘لإ
ةحصص ىلع ظفاحت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘نإو˘ي˘ح˘لإ
ى˘ل˘عو كل˘ه˘ت˘صسم˘لإ ة˘ح˘صص ،ج˘ت˘ن˘م˘لإ
ةدا˘˘ع نو˘˘كتو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ دا˘˘صصت˘˘ق’إ

˘مإر˘ت˘حإ ل˘ظ ي˘ف ،ة˘ط˘ي˘صسب ا˘ه˘تإءإر˘جإإ

ميدقت نم ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لإ تإءإر˘جإ’إ

دقع وأإ ءإرك دقع دوجو ،يطخ بلط

جرا˘˘خ طا˘˘صشن˘˘لإ نو˘˘كي نأإ ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘م

يتلإ قطانملإ وأإ ةينإرمعلإ ةقطنملإ

دعب ع˘م ،ي˘عا˘ن˘صص ثو˘ل˘ت ا˘ه˘ب د˘جو˘ي

لقي ’ امب طاصشنلاب ةينعملإ ةأاصشنملإ

،حبإذملإ ،تايانبلإ نع رتم001 نع

وأإ ةيراجلإ هايملإ ،ةيمومعلإ غرافملإ

قرطلإ نع ةدي˘ع˘بو ،ة˘ثو˘ل˘م˘لإ ها˘ي˘م˘لإ

.ةيعانصصلإ تآاصشنملإو ةرايصسلإ
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ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ب لوأ’إ صسمأإ ءا˘صسم م˘ت

نيب ةكإرصشو نواعت ةيقافتإ مإربإإ،10

ةيمومعلإ ةصسصسؤوملإو1 ةنتاب ةعماج
دقو ،ةنتاب ينقتلإ مدرلإ زكإرم رييصستل
رإد ةيقافت’إ ءاصضمإإ تايلاعف نصضتحإ
صصنت اميف ،ةنتاب ةعماجب ةيت’واقملإ
ريصضحتلإ  ىلع ةا˘صضم˘م˘لإ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ
““ جإر˘˘خ˘˘ت˘˘صسإ عور˘˘صشم د˘˘ي˘˘صسج˘˘˘ت˘˘˘ل
مجانلإ زاغلإ يف لثمتملإ ،““زاغويبلإ

ة˘يو˘صضع˘˘لإ تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لإ ر˘˘م˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع
ينقتلإ مدرلإ زكرم يقدنخب ةدجإوتملإ
ي˘ف ه˘لل˘غ˘ت˘صسإ فد˘ه˘ب كلذو ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب
ةدجإوتملإ تآاصشنملإو تايلآ’إ ليغصشت
قافآإ ةعصسوت متي نأإ ىلع قفرملإ إذهب
ة˘مدا˘ق˘لإ تإو˘ن˘صسلإ لل˘خ عور˘صشم˘˘لإ

52 براقت ةدمل هت’امعتصسإ ميمعتل
يذلإ إذه عورصشملإ جردني امك ،ةنصس
اهتاهجوت نمصض ة˘لود˘لإ ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ت
لاقت˘ن’إ ة˘ي˘م˘ت˘حو ا˘ي˘صشا˘م˘ت ةد˘يد˘ج˘لإ
تا˘يد˘ح˘ت˘˘لإ ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل يو˘˘قا˘˘ط˘˘لإ
رإرقتصسإ مدع ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لإ

بجو لئإدب دوجو إذكو ،طفنلإ راعصسأإ

ىلع ءاصضقلإ بناج ى˘لإإ ،ا˘ه˘لل˘غ˘ت˘صسإ

ءا˘صضف ي˘ف ةد˘جإو˘ت˘م˘لإ تإزا˘غ˘لإ ل˘˘ك

نأإ بقترملإ نم ثيح ،قدانخلإ هتاه

للخ عورصشملل يلعفلإ ديصسجتلإ متي

ةيلخ بصسح ،ة˘مدا˘ق˘لإ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ ما˘يأ’إ

دعب إذكو،10 ةنتاب ةعماجب ملعإ’إ

ر˘ي˘فو˘تو ه˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ة˘صسإرد˘لإ دإد˘عإإ

ق˘فو ه˘جإر˘خ˘ت˘صس’ ة˘مزل˘لإ تا˘ي˘˘لآ’إ

ةقيرطب ،ةحات˘م˘لإ تا˘ي˘نا˘كمإ’إ دود˘ح

صسا˘˘صسم˘˘لإ نود ،ة˘˘˘صسورد˘˘˘مو ة˘˘˘ن˘˘˘مآإ

ة˘ح˘صصلإو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لإ تإرد˘ت˘ق˘م˘لا˘˘ب

بصسحو ،ة˘ن˘يد˘م˘لإ ة˘ن˘كا˘صسل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لإ

نإا˘˘ف ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لإ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لإ

ريوطت ي˘ف م˘ها˘صسي˘صس إذ˘ه عور˘صشم˘لإ

ي˘م˘ل˘ع˘لإ ثح˘ب˘لإ ع˘يرا˘صشم ق˘ي˘م˘ع˘˘تو

ةبلط تاجايتحإ ةيبلتو يجولونكتلإو

نيوكتلإ زيزعت إذكو ةن˘تا˘ب ي˘ت˘ع˘ما˘ج

بناج ىلإ لاجملإ إذه يف يعماجلإ

قيقحتل عاطقلإ ةيلاعفو ءإدأإ نم عفرلإ

هجوتلإو ، ةمإدتصسملإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإ ل˘ب˘صس

،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لإ ن˘˘ع ل˘˘يد˘˘ب˘˘لإ و˘˘ح˘˘˘ن

نم ،اهب نيوكتلإو ةعماجلاب ءاقتر’إو

تإرد˘ق˘م˘ل˘ل ل˘ث˘مأإ لل˘˘غ˘˘ت˘˘صسإ لل˘˘خ

ةي’ولإ ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لإ تا˘نا˘كمإ’إو

ق˘˘فوو صصصصخ˘˘ت˘˘لإ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ك

.كلذل ةجاحلإ

جاجدلا تيكاتك ةيبرت يف عجارت ليجسست مت اميف

رؤيطلإ إزنؤلفنأإ نم ايئاهن ةيلاخ ةنيطنضسق
يأا وأا ،يقاؤبلا مأاب عيباسسأا ذنم ترهظ يتلا رؤيطلا ازنؤلفنأا نم ةلاح يأا ليجسست متي مل هنأا ةنيطنسسق ةي’ؤب ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم تدكأا
فلتخم ىؤتسسم ىلع بهأات ةلاحو نيسصتخملا لك ترفنتسساو ايقابتسسا اططخم ،يلاؤلا نم رمأابو ةيلحملا تاطلسسلا تعسضو ثيح ،اهيف هبتسشم ةلاح
فسصلا دعت قطانم يهو ،ةبطرلا قطانملا نم برقلاب نؤكت يتلا ،ةمدقتملا ةيبرتلا قطانم سضعب ربع سسوريفلا رؤطت ةعباتم متي ذإا ،تايدلبلا

.ىودع ثودح ةلاح يف لوأ’ا

يف ضصاخضشأإ6 ةباضصإإ
ةيدلبب رورم ثداح
ةليضسملاب رورضس نب

ثداح احابصص03.1 ةعاصسلإ دودح يف عقو
مقر  قيرطلاب يناهزلإ ةقطنمب ريطخ رورم

و  ةليصسملإ ةي’و رورصس نب ةيدلب ميلقإاب64
و ن˘ي˘ترا˘ي˘صس ن˘ي˘ب مإد˘ط˘صصإ ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لإ

صصاخصشأإ60 ة˘با˘صصإإ ف˘ل˘خ ثي˘ح  ة˘ن˘˘حا˘˘صش

اميف تإونصس60 و86 نيب مهرامعأإ حوإرتت
حانج ىل˘ع ة˘ي˘لوأ’إ تا˘فا˘ع˘صسإ’إ م˘ه˘ل تمد˘ق
نب ىفصشتصسم ىلإإ اعيمج مهلقن مت و ةعرصسلإ
ام˘ي˘ف  ،ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ فر˘ط ن˘م رور˘صس
ةثداحلإ يف اقيقحت ةينمأ’إ حلاصصملإ تحتف
تل˘ئا˘ع ة˘صصا˘خو نا˘كصسلإ ا˘ه˘ل ز˘ت˘˘هإ ي˘˘ت˘˘لإ
.نيباصصملإ

 خوصشخصش حلاصص

ةنهم سسرامي  /جيريرعؤب جرب
داؤم عيب و ةعورسشملا ريغ ةلديسصلا

 روزملا لامعتسساو ةين’ديسص

زجحو ينيرضشع فيقؤت
نيلاباقيرب ةبح081

بونج يدإولإ صسأإر ةرئإد نمأإ رصصانع نكمت
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب قر˘˘˘صش
ةقيرطب ةين’ديصص دإوم عيبب موقي  ينيرصشع
. ل) وــعدملاب ر˘مأ’إ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ

ميقم صصتخم بيبط هتيحصض ةنصس92.(ي
تامولعم رثإإ ةيلمعلإ تمتو ةي’ولإ ةمصصاعب
دإو˘م ع˘ي˘ب˘ب مو˘˘ق˘˘ي صصخ˘˘صش دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
مت نيأإ يدإولإ صسأإر ةنيدم طصسوب ةين’ديصص

نم ءإود ةبح081 هتزوحب طبصضو  هفيقوت

ةروزم ةيبط ةفصصو غلم003 نيلاباقيرب عون
ةينوناقلإ تإءإرجإلل ’امكتصسإو .ءإودلإ تإذل
لإوقأإ عامصس مت ،نأاصشلإ إذه يف اهب لومعملإ
ةنهم ة˘صسرا˘م˘م ل˘ع˘ف ل˘جأإ ن˘م ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لإ
عيب صضرعب ةعورصشم ريغ ةقيرطب ةلديصصلإ

لامعتصسإو ماعلإ ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص دإو˘م
، ““ (ةيبط ةفصصو) يفرع ررحم يف روزملإ
ةمكحمل ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ اهرثإإ ىلع مدق
.صسبحلإ عدوأإ نيأإ يدإولإ صسأإر

ىصسوم.ع

ايئاضضق نيقؤبضسم فيقؤت
ىلع امهتزؤحب رثع

      ةنتابب تإردخم
نمأاب ،لخدتلإو ثحبلإ ةقرف رصصانع تفقوأإ

و82 رمعلإ نم ناغلبي نيصصخصش ،ةنتاب ةي’و

امهتزوحب رثع ،ايئاصضق نيقوبصسم ةنصس44
ي˘ح˘ب كلذو ،تإرد˘خ˘م˘لإ ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
،اهجيورت ددصصب اناك ،ةنتاب ةنيدمب نإروزوب
امهتزو˘ح˘ب ةزو˘ج˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘م˘كلإ تغ˘ل˘ب د˘قو

ىلع مت ،جلا˘ع˘م˘لإ ف˘ي˘كلإ ن˘م ا˘مإر˘غ5.47
 .ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ امهميدقت اهرثإإ

ح ناصشوصش

ةيلقع تارثؤؤم هتزايح ىلإا ةفاسضإا

ةنيطنضسق يف اضسينيضسام يحب تابكرملإ ضضإرغأإ قراضسب ةحاطإلإ
يجراخلإ يرصضحلإ نمألل ةيئاصضقلإ ةيطبصضلإ تنكمت ،يرصضحلإ طصسولإ يف اصصوصصخ ةميرجلإ لاكصشأإ ةفاكل يدصصتلل ةنيطنصسق ةي’و نمأإ حلاصصم دوهج راطإإ يف

يدمعلإ بيرختلإ عم تابكرم لخإد نم ةقرصسلإ ةيصضق يف هطروتل ةنصس73 رمعلإ نم غلبي صصخصش فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب بورخلإ ةرئإد نمأ’ اصسينيصسام
كلهتصس’إ صضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع تإر˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق ى˘لإإ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ي˘عر˘صش رر˘ب˘م نود صسدا˘صسلإ ف˘ن˘صصلإ ن˘م (ر˘ج˘ن˘خ) رو˘ظ˘ح˘م صضي˘بأإ حل˘صس ل˘م˘حو ر˘ي˘غ˘لإ كل˘م˘ل
نينطإوملإ نواعت لصضفب هفيقوت روفلإ ىلع متيل ةبكرم لخإد ىلإإ جولولإ لواحي اصصخصش مههابتنإ تفل نيأإ ةطرصشلإ تإوقل تايرود ىلإإ دوعت ةيصضقلإ تايثيح.يصصخصشلإ

صسيك هتزوحب طبصض صشيتفتلل هعاصضخإاب و يرصضحلإ نمأ’إ رقم ىلإإ هدايتقإ مت ينعملإ ، هب ةصصاخلإ ليصصوتلإ كلصسأإ عطق نم نكمت امدعب ويدإر زاهج عاجرتصسإ و
ليغصشت حيتافم ةعومجم إذك و نيتصشامك ، يغإرب يكفم ، ةيكيناكيم حيلصصت حيتافم ةعومجم ، نيرخآإ ويدإر يزاهج ىلع يوتحي هترتصس تحت هيفخي ناك يكيتصسلب
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رهاطلا دمحم جرخملا فششكو
يف «ةعاشس رخآا» ـل فاكؤب يقؤشش
م˘ل˘ي˘ف˘لا نأا ل˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
لئاشسؤل يفخلا ريثأاتلا هعؤشضؤم
ىلع اهلاكششأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب مل˘عإ’ا
رؤ˘ه˘م˘ج˘لا تا˘يؤ˘لوأاو تا˘ه˘جؤ˘˘ت
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا ى˘ت˘˘حو ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا
ثدحت امك ،ت’ؤيملا و قاوذأ’ا
ة˘فا˘ح˘شصلا ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا
،ةشسرامملا ادناغابوربلا ،ءارفشصلا
ل˘˘شصاؤ˘˘ت˘˘لا ط˘˘ئا˘˘شسو ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف
ليجلا ةل˘ب˘ل˘ب ى˘ت˘حو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
عورششلا مت دقو ،اهريغ و سسماخلا

يفناج62 مؤي مليفلا زاجنإا يف

،يرفيف62 مؤي ىهتنا و يشضاملا
بؤتشسلا» ة˘ي˘ن˘ق˘ت لا˘م˘ع˘ت˘شسا م˘تو
ةديدج ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘كل و »ن˘ششؤ˘م
دئار˘ج لا˘م˘ع˘ت˘شسا م˘ت ثي˘ح ،ا˘ي˘ل˘ك
دقو ،تانيعشستلا ةرتف ىلإا دؤعت

ةشصاشصق051 نم رثكأا عمج مت
تل˘م˘ع˘ت˘شسا تا˘شصا˘˘شصق˘˘لا هذ˘˘هو
لل˘خ ن˘˘م ثاد˘˘حأل˘˘ل كر˘˘ح˘˘م˘˘ك
عؤشضؤملا مدخت ةقيرطب اهعشضو
مت˘ي ةر˘م لوأا ي˘هو ر˘ب˘كأا ة˘يز˘مر˘ب

مليفك تاشصاشصقلا هذه لامعتشسا

را˘˘ت˘˘خاو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘طؤ˘˘لا ي˘˘˘ف

ة˘ه˘جو ا˘˘حر˘˘ط˘˘ي نأا نا˘˘جر˘˘خ˘˘م˘˘لا

بر˘ح˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘م˘˘هر˘˘ظ˘˘ن
تقؤلا يف ةشسرام˘م˘لا ة˘ي˘مل˘عإ’ا
و يأارلا ةيرح ءاطغ تحت نهارلا

جردن˘ي اذ˘ه نأا ار˘ب˘ت˘عاو لا˘شصتإ’ا

ةيفخ تادنجأاو تاشسايشس نمشض

حلاشصملا ةمدخل فد˘ه˘ت ة˘ي˘م˘لا˘ع

ريشصقلا مليفلا عمج دقو ،ةقيشضلا

يقؤشش رهاطلا د˘م˘ح˘م جر˘خ˘م˘لا˘ب

جرخملاو ةبانع ةنيدم نم فاكؤب

ن˘˘م طؤ˘˘˘نر˘˘˘غ ن˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘شصم

نمو يئانث جارخإا ؤهو مناغتشسم

DORP TRA EURT جاتنإا

تشسيل »نششؤم بؤتشسلا» ةينقتو

نؤكت نلو ،نيجرخملل ةبرجت لوأا

ى˘ق’ م˘ل˘ف˘لا نأا ة˘شصا˘خ ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

نييلاطيإا ني˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شس ن˘م ءار˘طإا

ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن˘ل م˘ه˘تد˘ها˘˘ششم د˘˘ع˘˘ب

،ايجؤلؤيميشسلا و زؤمرلا ةيمكف

جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت تاؤ˘˘˘˘شصأ’او ناؤ˘˘˘˘لأ’ا

ةرر˘كت˘م تاءار˘ق و تاد˘˘ها˘˘ششم˘˘ل

قلطن’ا مت دقو ،مليفلا ليلحتل

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف م˘ل˘ي˘ف˘لا ع˘˘يزؤ˘˘ت ي˘˘ف

ةيمشسرلا تارهاظتلا يف هشضرع

يف هتكراششمو مناغتشسمو ةبانعب

 .ةيلودلا تاناجرهملا

 طونرغ نب ىفطسصمو فاكوب يقوسش رهاطلا دمحم جارخإا نم

مليفلا يف ثادحألا كيرحتل دئارجلا تاشصاشصق مادختشسا
WOHS A TSUJ ريشصقلا
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ةليلقلا مايأ’ا يف سضرع متيشس

زع يؤ˘ه˘ج˘لا حر˘شسم˘لا˘ب ة˘مدا˘ق˘لا

ةيحرشسم ةبا˘ن˘ع˘ب ي˘بؤ˘ج˘م ن˘يد˘لا

ةلحر» اهناؤن˘ع ل˘م˘ح˘ت لا˘ف˘طأل˘ل

ةيعمج ـل لمع يهو «نمزلا ربع

يحرشسملا ن˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘هذ˘لا ح˘كر˘لا

جارخإاو فيلأات نم ةبانع ةي’ؤل

يفك ماهشس كلمتو ،يفك ماهشس

«نؤنف˘لا بأا» ع˘م ة˘ل˘يؤ˘ط ة˘بر˘ج˘ت

ف˘ي˘لأا˘ت˘ب تما˘˘ق نأاو ق˘˘ب˘˘شس ثي˘˘ح

تايحرشسملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا جار˘خإاو

ىلع رابكلاو لاف˘طأ’ا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

»ءارذع˘لا ف˘ي˘ط» ة˘ي˘حر˘شسم رار˘غ

ن˘ع ةرا˘ب˘عو را˘ب˘كل˘ل ل˘م˘ع ي˘هو
ة˘ي˘ئا˘ن˘غ ة˘ي˘كي˘شسل˘ك ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ،ة˘˘ي˘˘شضار˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شساو
«ةايحلا ملح» ةيرؤثلا ةيحرشسملا
ة˘˘˘ن˘˘˘شس ا˘˘˘ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘˘نإا م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

تا˘ي˘حر˘شسم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا،3102
كل˘م˘لا» ي˘هو لا˘ف˘طأ’ا˘ب ة˘شصا˘˘خ
«ءار˘˘شضخ˘˘لا ةد˘˘ل˘˘ب˘˘لا» ،«ع˘˘ششج˘˘لا

تحت ةكلمم» ،«ىمدلا حرشسم«و

»2 مقر ةبيجعلا ة˘ل˘حر«،»ر˘ح˘ب˘لا
ة˘˘˘با˘˘˘غ» ،»ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا ر˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’ا»
ةي˘ع˘م˘ج˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،»ءا˘قد˘شصأ’ا
يحرشسملا ن˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘هذ˘لا ح˘كر˘لا
جا˘ت˘نإا ا˘شضيأا ا˘ه˘ل ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘ل
اهل »لافطأ’ا ةنج يف مايأا ىلحأا»

ةجر˘خ˘م˘لا بر˘شضت˘شسو ،نا˘ت˘ع˘ب˘ط
قا˘ششع˘ل د˘عؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ك ما˘˘ه˘˘شس
ة˘ي˘حر˘˘شسم ةد˘˘ها˘˘ششم˘˘ل حر˘˘شسم˘˘لا
عورششملا امأا ،»نمزلا ربع ةلحر»
ةيحرشسم ؤه اقح’ هجتنتشس يذلا
 .اديشسلا سضرم نع ملكتت رابكلل

يفك ماهسس جارخإاو يحرسسملا نفلل يبهذلا حكرلا ةيعمج جاتنإا نم

 ةبانع حرشسم يف ابيرق ضضرعتشس «نمزلا ربع ةلحر» ةيحرشسم

ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييسستل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا بسصنم لغسشي

رييشست ماهمب حودحد رداقلا دبع فيلكت
 ىربكلا ةيفاقثلا عيراششملا

ةينطؤلا ةلاكؤلا يف فّرشصلاب رمآاو رييشستلاب فلكم ماهمب حودحد رداقلا دبع فيلكت نع ،نؤنفلاو ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
رداقلا دبع لغششيو ،ديدج ماع ريدم نييعت تاءارجإا لامكتشسا ةياغ ىلإا كلذو ؛ىربكلا ةيفاقثلا عيراششملا رييشستل
نامشض ىلإا  ءارجإ’ا اذه فدهيو ،ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييشستل ينطؤلا ناؤيدلل ماعلا ريدملا بشصنم ،حودحد
،اهيف نيلماعلا ت’اغششناب لفكتلاو ،ىربكلا ةيفاقثلا عيراششملل ةينطؤلا ةلاكؤلا هب علطشضت يذلا لمعلا ةيرارمتشسا

،ةمزللا تادؤهجملا لذبو ،ةشسشسؤؤملا طاششن ليعفت ـب ،ةتقؤؤم ةفشصب رييشستلاب فلكملا نؤنفلاو ةفاقثلا ةريزو ترمأاو
ظفح ةرورشض ىلع ةريزؤلا تشصرحو ،ةلّجشسملا عيراششملا زاجنإا نم ةمدقتم ةريتو غؤلبل ،اهتاراطإا عم قيشسنتلاو
ةشسشسؤؤملا هذه حلشصإا ططخم يف رارمتشس’ا عم ؛رييشستلا يف ةلماكلا ةيفافششلا مازتلاو ،لامعلاو ةلاكؤلا قؤقح
رييشستلا ءانثأا اهعؤقو نكمملا تازواجتلا لك نع فششكلاو ،اقباشس ةزجنملا تايلمعلا ةفاك يف قيقدتلاو ،ةماهلا
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 ةرجسشلا ةيمهأا لوح سسيسسحتلاو هميقعتب تماق

ةيحرشسم ضضورع ةلمح مظنت قرششلا ةؤؤلؤؤل ةيعمج
ريششع نيع ـب بابششلا ميخم يف ةيهيفرتو

لؤح ةيؤ˘عؤ˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’ؤ˘ل قر˘ششلا ةؤؤ˘لؤؤ˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘ق
ةبانع يف ريششع نيعب بابششلا ميخم يف ةرجششلا ةيمهأاو ريجششتلا

اشضرع اشضيأا اؤمدقو ،ّ«احرم مكب احرم» ناؤنعب ةينغأا اؤمدق ثيح
ناؤلأا ةقرفل ةرجششلا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ن˘غأاو لا˘ف˘طأل˘ل ا˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت ا˘ي˘حر˘شسم
تاشسشسؤؤم ناؤيد ،ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم عم قيشسنتلاب ةيناؤلهبلا
ةيريدم ،يدلبلا يبعششلا سسجملا سسيئر ،تاباغلا ةيريدم ،بابششلا
ريششع نيع بابششلا ميخمو ةحايشسلاو ةفاقثلل يدلبلا ناؤيدلا ،ةفاقثلا

ةبان˘ع ة˘ي’ؤ˘ل قر˘ششلا ةؤؤ˘لؤؤ˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘شصاؤ˘تو ،ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح
ةيعمجللو ،ربكأا ةجردب لافطأ’ا ىلإا ةه˘جؤ˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘ششن

   S°∏«ªÉ¿.Q .ةبانع ىدم يف اريبك ىدشص ةيناؤلهبلا ناؤلأا ةقرفو

ةقباشسم يف نيزئافلل زئاؤجلا حنم
تامنمنملاو طخلا نف

ةيملشسإ’ا تامنمنملا و يبرعلا طخلا ةقباشسم يف نيزئافلا ميركت مت
قافآا ةشسشسؤؤمو ةفرخزلاو يبرعلا طخلل يرئازجلا يدانلا اهمظن يتلا
دقو ،ةمشصاعلا رئازجلاب ايركز يدفم ةفاقثلا رشصقب  ةفرعملاو نؤنفلل
ةراق نيدلا لامج و هللا دبع نب ديعشس نم لك ىلوأ’ا ةبترملا مشساقت
ةبترملا يف يرداؤق ىفطشصم مهيليل «يبرعلا طخلا» مشسق يف ؤنرب
ىلع ريخلا باج سضاير و ينامحر ةزمح نم لك لشصحت امنيب ةيناثلا

طاطخلا زئاؤجلا تملشس يتلا ميكحتلا ةنجل سسأارتو ،ةيزمر زئاؤج

تاي’و فلتخم نم احارتقا82 تقلت ثيح يتاب رفشص دمحم ريهششلا
ىلوأ’ا ثلثلا بتارملا تناك ةيملشسإ’ا تامنمنملا نف يفو ،نطؤلا

بنيز نب ةميلشسو فيفنأا ىملشس و تؤغم ءامشسأا تانانفلا بيشصن نم
،ناشسحإا يشضاق ةنيمأ’ ةيعيجششت ةزئاج ميكحتلا ةنجل تملشس امنيب

فرط نم يجاح اباب نيريشس ةكراششم رغشصا ميركت ةبشسانملاب مت امك
،ةيملشسإ’ا تامنمنم˘لا و ي˘بر˘ع˘لا ط˘خ˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا يدا˘ن˘لا سسي˘ئر
ةقبا˘شسم˘لا˘ب ةز˘ئا˘ف˘لا ة˘ت˘شسلا تا˘حؤ˘ل˘لا تشضر˘عو ،ف˘ي˘ن˘غ ن˘ب د˘م˘ح˘م
ميلشست لفح لل˘خ˘ت ثي˘ح ة˘ي˘نآار˘ق تا˘يآا ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘ه و رؤ˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
و نفلل ةمشسبلا» يتعؤمج˘م ة˘عار˘ب˘ب ا˘ه˘تدأا ة˘ي˘ئا˘ن˘غ تار˘ق˘ف ز˘ئاؤ˘ج˘لا
سشاعنلؤب ميهاربا و يرارغ دمحم تاؤشصأاب «نيدششنملا» و «ةلاشصأ’ا

 ç.¥.ركباب ريهز و ليعامشس يبأا دمحمو

تليسسمسسيتل «مسساقلب تيان مسساق دولوم» ةفاقثلا رادب

«ةاشسرملا» ةيحرشسمل يفرششلا ضضرعلا ميدقت
تليشسمشسيتل «م˘شسا˘ق˘ل˘ب تيا˘ن م˘شسا˘ق دؤ˘لؤ˘م» ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد تن˘شضت˘حا
ةيعمج˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م «ةا˘شسر˘م˘لا» ة˘ي˘حر˘شسم˘ل لوأ’ا ي˘فر˘ششلا سضر˘ع˘لا
يحرشسملا لمعلا اذه ثادحأا رودتو ،»نؤنفلا ىدشص» ةيئ’ؤلا ةيفاقثلا
جارخإاو سشورح ديششر ةرؤكذملا ةيعمجلا سسيئر هفيلأاتب ماق يذلا

رحبلا جاؤمأا نيب مهتنيفشس تهات ةراحبلا نم ةعؤمجم لؤح ةله حبار
ىلإا لؤشصؤلل مهنيب عارشص عقيل عيباشسأا ةليط رب ىلع سسرت ملو
ةيفاقثلا ةيعمجلا سسيئر زربأاو ،لانملا بعشص ودبي يذلا ةشسبايلا
ي˘فر˘ششلا سضر˘ع˘لا نأا˘ب سشور˘ح د˘ي˘ششر «نؤ˘ن˘˘ف˘˘لا ىد˘˘شص» ة˘˘ي˘˘ئ’ؤ˘˘لا
هتيعمجل يحرشسملا طاششنلا ءايحإا ةداعإ’ ءاج «ةاشسرملا» ةيحرشسمل
فششكو ،دجتشسملا انورؤك سسوريف ةحئاج ببشسب عاطقنا ةرتف دعب
تاجاتنإا رخآا دعت يتلا ةيحرشسملا هذه سضرع ةجمرب نع ردشصملا تاذ
فلششلاو ترايت اهنم ةرواجملا تاي’ؤلا نم ددعب ابيرق ةيعمجلا
ةلبقملا ةيعيبرلا ةيشسردملا ةلطعلا للخ اهشضرع ةجمرب نع لشضف

 ç.¥.سسابعلب يديشسو ركشسعمو ةديعشسل ةيؤهجلا حراشسملاب



ةلصاومب حصنيو كلاش بيردت نم لاقي سورغ
 بلاط نب يف ةقثلا عضو

نأإ ترعشش يننأل كلذو ،ةريبك لمأإ ةبيخب رعششأإ““ :حرشص ثيح هتلاقإإ دعب تمشصلإ زجاح ،سسورغ نايتشسيرك يرشسيوشسلإ بردملإ رشسك
ل امبرف ،يعم ةلكششم ةمث نأاب مهدحأإ رعشش إذإإ ةرششابم يلإإ ثدحتلإ مهناكمإاب هنأإ نيبعÓلإ تربخأإ““ :لمكأإو ،““يدانلل يلوشصو ذنم روطتي قيرفلإ

يرئإزجلإ ةداعإاب هرإرق نأإ سسورغ دكأإو ،““كلذ يف يدل ةلكششم دجوت Óف ،ةينÓع كلذ لوق كنكمي نكل ،ينبحت ل وأإ يهجو ةيؤور بحت
.““قيرفلل ةفاشضإإ ميدقت هنكمي بعل هنإإ““ :لاق ثيح ،طشسوتملإ ىدملإ ىلع هرامثب يتؤويشس قيرفلإ عم ةكراششملل بلاط نب ليبن

ديلو.ف
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سضا˘ير ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘˘لود˘˘لإ بعÓ˘˘لإ ل˘˘شصإو˘˘ي
رتشسششنام عم ةيوقلإ هشضورع ةلشسلشس زرحم
يرودلإ تاشسفا˘ن˘م لÓ˘خ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلإ ي˘ت˘ي˘شس
ينطولإ بختنملإ مجن ،زاتمملإ يزيلجنإلإ

ةهجإوملإ لÓخ يشضاملإ تبشسلإ ،افده عنشص

،62 ةلوجلإ تاشسفانم نمشض ،ماه تشسو مامأإ

،2-1 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ““يوا˘م˘شسلإ““ ا˘ه˘ي˘ف زا˘ف ي˘˘ت˘˘لإو
فإد˘هألإ عا˘ن˘شص ر˘ث˘كأإ ةرإد˘شص ن˘م بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ل
ةر˘ير˘م˘ت˘لإ ،ة˘ق˘با˘شسم˘لإ خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘قرا˘فألإ
بقلملإ يرئإزجلإ مجنلل ةديدجلإ ةمشساحلإ

ة˘م˘حإز˘م ن˘م ر˘ث˘كٔإ بر˘ت˘ق˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج زور˘ح˘˘ب
ىلع ،ا˘ب˘غورد يد˘يد ة˘يرإو˘ف˘ئلإ ةرو˘ط˘شسألإ
خيرات يف ةقرافألإ بعللإ عانشص لشضفٔإ بقل
ددع زرحم سضاير عفرو ،يزيلجنإلإ يرودلإ

ىلإإ ““غيلريميربلإ““ يف ة˘م˘شسا˘ح˘لإ ه˘تإر˘ير˘م˘ت

فإدهلإ نم طقف تإوطخ01 دعب ىلع،44
ي˘˘لو˘˘غو˘˘ت˘˘لإ ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،ي˘˘شسل˘˘ي˘˘˘ششت˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلإ
ةمئاق يف ثلاثلإ زكرملإ رويابيدٔإ ليونامئإ

63 دي˘شصر˘ب ة˘قرا˘فألإ فإد˘هألإ عا˘ن˘شص زر˘بأإ

نع تإريرمت4ـب اقوفتم ،ةمشساح ةريرمت
ي˘ق˘ير˘فأإ بو˘ن˘ج˘لإو ه˘˘يرو˘˘ت ا˘˘يا˘˘ي يرإو˘˘ف˘˘يإلإ
د˘م˘ح˘م ير˘شصم˘لإ نو˘عر˘ف˘لإ ،را˘ن˘ي˘ب ن˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شس

ةمئاقلإ يف نماثلإ زكرملإ يف دجإوت ،حÓشص

ةريرم˘ت˘ب ا˘ف˘ل˘خ˘ت˘م ،ةر˘ير˘م˘ت82 د˘ي˘˘شصر˘˘ب
ي˘نا˘مو˘يدا˘شس ي˘لا˘غ˘ن˘شسلإ ه˘ل˘ي˘˘مز ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘حو
زرحم سضاير ىقبيو ،عباشسلإ زكرملإ بحاشص
ةلشصإوم ىلع ،لوبر˘ف˘ي˘ل ي˘ئا˘ن˘ث ة˘ق˘فر إردا˘ق
مهنٔإ ةشصاخ ،بيترتلإ إذه يف خيراتلإ ةباتك

.مهتيدنأإ عم ىوتشسملإ ةمق يف نولإزي ل

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةنس71 نم لقأ ةئفِل ةيقيرفإلا ةلوطبلا

 ايناملأإ سسأاك نم يئاهن عبرلإ رودلإ

ايسوروب
خابدقغنشنوم
ينيعبس نبو

ةبعص ةمهم مامأ
 دنومترود مامأ

دعوم ىلع مويلإ خابدÓغنششنام ايشسورب يدان نوكيشس
،ايناملأإ سسأاك نم يئاهن عبرلإ رودلإ تإءاقل ةمق عم
ىلع ،دنومترود ايشسورب قÓمعلاب هعمجيشس يذلإو
زور وكرام بردملإ لوعيشس نيأإ ،كراب ايشسورب بعلم

نم ينيعبشس نب يمإر يرئإزجلإ يلودلإ عفإدملإ ىلع
ةدايقب دنومترودل ةيموج˘ه˘لإ ةر˘طا˘ق˘لإ فا˘ق˘يإإ ل˘جإ
هلغششي يذلإ قإورلإ يف امتح بعليشس يذلإ ،وششناشس
نب ةم˘ه˘م نو˘ك˘ت˘شس ن˘يأإ ،ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ ع˘فإد˘م˘لإ
ي˘ج˘يور˘ن˘لإ م˘جا˘ه˘م˘لإ ن˘ع تإر˘ك˘لإ ع˘˘ط˘˘ق ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس

حتف يف وششناشس هليمز ىلع ايلك دمتعي يذلإ دنلاه
نا˘ف كلذ˘ل ،تإر˘ك˘لا˘ب هد˘مو مو˘ج˘˘ه˘˘لإ ي˘˘ف تا˘˘غإر˘˘ف˘˘لإ

ليوعت يتأايو .ينيعبشس نب ديب سسفانملإ قلأات حاتفم
˘ما˘مأإ م˘ئإد˘لإ ه˘ق˘لأا˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب ىل˘˘ع زور
سضيرعلإ زوفلإ يف مهاشس نإو هل قبشس ثيح ،رابكلإ
ةيناملألإ ةلوطبلإ يف قيرفلإ سسفن ىلع لجشسملإ

ءإرو نا˘كو ا˘فد˘ه ل˘ج˘شس ثي˘ح ،ن˘ي˘فد˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر˘˘ب
نر˘يا˘ب ىل˘ع زو˘ف˘لإ ي˘ف م˘ه˘شسأإ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘خآإ فد˘˘ه
وهو ،يناشس يورول ةكرح لشش امدعب ،كلذك خينويم
ام وهو ،يرافابلإ يدانلل ةيموجهلإ ةنيكاملإ لطع ام
 .ءاقللإ إذه يف يناملألإ بردملإ هنم هديري

 بيجن.ج

فادهفل ةعانص رثكفا ةقراففا نوبعقلا

ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘˘لإ بعÓ˘˘لإ ل˘˘شصإو˘˘ي

ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘لإ ع˘˘˘ن˘˘˘شص يوإدو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ششه

ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب ا˘شسنر˘˘ف

،ي˘لا˘ح˘لإ م˘شسو˘م˘لإ ي˘ف سسي˘˘ن ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

هترششن يذلإ لوطملإ ريرقتلإ دعبو

ه˘ت˘ف˘شصو ي˘ت˘لإو ““بي˘ك˘˘ي˘˘ل““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص

يوإدوب مشسإ ءاج ،ءإرحشصلإ ةرهوجب

ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لإ ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لإ ي˘ف د˘˘جإو˘˘ت˘˘ي˘˘ل

،ي˘شسنر˘ف˘لإ يرود˘لإ ن˘م72 ةلوج˘ل˘ل

ن˘م تأا˘ي م˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ بعÓ˘لإ ق˘لأا˘ت

ل˘يو˘ط حا˘ف˘˘ك ةر˘˘م˘˘ث و˘˘ه ل˘˘ب ،مد˘˘ع˘˘لإ

ي˘˘˘فو تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإو

،يرئإزجلإ يلودلإ رهبأإو ،تايرابملإ

د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لإ ،يوإدو˘˘ب ما˘˘ششه

ة˘لو˘ج˘لإ لÓ˘خ ةدا˘ع˘ل˘ل قرا˘خ˘لإ ه˘ئإدأإ

ىل˘ع ه˘قو˘ف˘تو ،ن˘˘ير ما˘˘مأإ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لإ

ودرإودإإ ،د˘˘˘عا˘˘˘شصلإ ة˘˘˘ك˘˘˘˘يد˘˘˘˘لإ م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن

،ءإرحشصلإ براحم نكمتو ،اغنيفاماك

81 بحا˘شص ىل˘ع ه˘ق˘ط˘ن˘م سضر˘ف ن˘˘م

قو˘˘ف هد˘˘جإو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ا˘˘˘ما˘˘˘ع

و˘هو ،““كرا˘ب نا˘هزور““ بع˘ل˘م ة˘ي˘شضرإ

،اي˘شسروأإ نا˘يردأإ ه˘برد˘م ه˘ي˘لإإ را˘ششأإ ا˘م

نا˘˘ك يوإدو˘˘ب““ :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق حر˘˘˘شص يذ˘˘˘لإو

د˘جو ا˘غ˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘كو ،ةدا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘قرا˘˘خ

لجرلإ حشضوأإو ،““هتإرا˘ج˘م˘ل ة˘بو˘ع˘شص

سسين يدانل ينفلإ مقاطلإ يف لوألإ

دق راششب ةنيدم نبإ نأاب ،يشسنرفلإ

ءا˘ن˘غ˘ت˘شسلإ ن˘ك˘م˘ي ل إر˘شصن˘ع ح˘ب˘˘شصأإ

:لاقو ،ةيشساشسألإ ةليكششتلإ يف هنع

ه˘˘˘نأإ م˘˘˘غرو ،إزا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م نا˘˘˘ك يوإدو˘˘˘˘ب““

نأإ لإإ ،ىلوألإ ةلحرملإ لÓخ بيشصأإ

إد˘˘ج ا˘˘ب˘˘ع˘˘شص إر˘˘مأإ نا˘˘ك ،ه˘˘˘لإد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسإ

.““يل ةبشسنلاب

ديلو.ف

يشسنرفلإ يرودلإ يف

32 ةلوجلل ةيلاثملا ةمئاقلا سأر ىلع همساو هقلأت رامث ينجي يوادوب

  ”رضخلا“ ركسعمب قاحلل نمزلا عم قابس يف لخدي يحلوبم
ىمرم سسراح ،يحلوبم سسيإر باهو لخد
نم نمزلإ عم قابشس يف ،يدوعشسلإ قافتلإ
لبق ةينفلإ هتايوتشسم لشضفأإ ةداعتشسإ لجأإ

هجإويشسو ،ةمداقلإ يلود˘لإ ف˘قو˘ت˘لإ ةر˘ت˘ف
ايقيرفإإ لطب يرئإزجلإ ينطولإ بختنملإ

ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م يرا˘ج˘لإ سسرا˘م ر˘ه˘˘شش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ممأإ سسأاك تايفشصت نمشض ،انإوشستوبو ايبمإز

اهت˘ه˘ج ن˘م،2202 نوريماكلاب اي˘ق˘ير˘فإإ
،ة˘يدو˘ع˘شسلإ ““ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تف˘ششك
يو˘˘ط˘˘ع˘˘لإ يدو˘˘ع˘˘شسلإ قا˘˘ف˘˘تلإ““ برد˘˘م نأا˘˘ب
ةدو˘˘ع ل˘˘جأإ ن˘˘م ر˘˘شضخألإ ءو˘˘شضلإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ناك يحلوبم ،ةشسفانملإ ءإوجأإ ىلإإ يحلوبم
مايأإ ةرششع ذنم هقيرف تابيردتل داع دق
،هب ةفزاجم˘لإ سضفر ي˘ب˘ط˘لإ م˘قا˘ط˘لإ ن˘ك˘ل
سسمأإ ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ سسرا˘˘˘ح˘˘˘لإ زا˘˘˘ت˘˘˘جإ كلذ˘˘˘ل
اهنأاشش نم ةديدج ةيبط تاشصوحف نينثلإ

مامأإ اهمدع نم هتكراششم فقوم حشضوت نإو
يف لبقملإ ة˘ع˘م˘ج˘لإ مو˘ي يدو˘ع˘شسلإ ر˘شصن˘لإ

ترج املثم ةيعافدلإ ةبÓشصلإ قيرفلإ حنم لجأإ نم ةإرابملإ هذهل إزهاج يحلوبم نوكي نأإ قافتلإ بردم ديريو،22 ةلوجلإ راطإ

ةلوجلإ تاشسفانم نمشض ةيشسداقلإ مامأإ ةهجإوملإ خيرات ،يشضاملإ ربمشسيد72 موي ذنم ةإرابم يأإ يف يحلوبم كراششي ملو ،ةداعلإ

039 دودح يف بعل تقو عقإوب ،يلاحلإ مشسوملإ لÓخ تايرابم رششع بعلب ريخألإ ىفتكإو ،ناملشس نب دمحم يرود نم ةرششاعلإ

يف هكابشش ةفاظن ىلع اهلÓخ ظفاح ءإرحشصلإ يبراحم عم ةإرابم57 هديشصر يف يحلوبم كلميو ،افده31 هامرم اهيف ىقلت ،ةقيقد

.ةإرابم03
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ةسفانملا ىلإ روليد ةدوع
رهشلا فصتنم ةرظتنم

 مين مامأ يراجلا
،يشسنرفلإ ييلبنوم يدان بردم ،نايراكإز ريد ليششيم دقتنإ
يتلإ تاباشصإلإ ببشسب ،روليد يدنأإ يلودلإ يرئإزجلإ همجن
نيتباشصإل روليد سضرعتو ،ةيشضاملإ ةرتفلإ لÓخ اهل سضرعت

نمشض ،تايرا˘ب˘م ع˘برإ ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لإ ن˘ع ها˘ت˘ع˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘شضع
نأإ رظتنيو ،ريخألإ رهششلإ لÓخ ،يشسنرفلإ يرودلإ تاشسفانم

سسرام41 مو˘ي تا˘شسفا˘ن˘م˘لإ ءإو˘جأإ ع˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘لإ رو˘˘ل˘˘يد دد˘˘ج˘˘ي
لاقو ،كي˘ب˘م˘لوأإ م˘ي˘ن ما˘مأإ ي˘برإد˘لإ ة˘ه˘جإو˘م لÓ˘خ ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ

ر˘ث˘كأإ يد˘نأإ نا˘ك و˘ل““ :دد˘شصلإ إذ˘ه ي˘ف نا˘يرا˘˘كإز ر˘˘يد ل˘˘ي˘˘ششي˘˘م
يف لشضفأإ ةريشسم هشسفنل مشسرل ةشصاخلإ هتايح يف امإزتلإ

نأإ روليد يلع نيعتي ““ :فاشضأإو ،““ةريدتشسملإ ةرحاشسلإ ملاع
لوطأل يلاعلإ ىوتشسملإ يف بعللإ دإرأإ نإإ ةيدج رثكأإ نوكي
تا˘ب˘شسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ه˘ع˘م تثد˘ح˘ت““ :ل˘شصإوو ،““ة˘ن˘ك˘م˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف
،““ةحشضإو ةلاشسرلإ نوكت نأإ ىنمتأإو ،عوشضوملإ إذه سصوشصخب

رهظو ،““ةيوركلإ هتريشسم ةيإدب ذنم هتايوتشسم لشضفأإ ميدقت ددشصب وهو ،ييلبنومل همامشضنإ ذنم إريبك إروطت دهشش روليد ءإدأإ““ :متأإو
بعÓلإ مهشسأإو ،يشسنرفلإ يرودلإ نم ةيلاحلإ ةخشسنلإ تاشسفانم لÓخ هييلبنوم يدان عم عئإر لكششب روليد يدنأإ يرئإزجلإ مجنلإ

قلأاتلإ إذه سسكعنإو،““1غيللإ““ يف يلاحلإ مشسوملإ يف اهيف كراشش ةإرابم02 ةلمج نم ليجشستو ةعانشص نيب ام افده61 يف يرئإزجلإ

.ةيوركلإ هتريشسم ةيإدب ذنم ىلعألإ يهو ،““تكرام ريفشسنإرت““ عقوم يف وروأإ نويلم51 ىلإإ تعفترإ يتلإ ةيقوشسلإ روليد ةميق ىلع
ديلو.ف

ةمئاقلا ردضصت نم تاوطخ01 دعب ىلع زرحم

¯ ê.fé«Ö 

ل˘˘˘يد˘˘˘ب دا˘˘˘ج˘˘˘يإإ ن˘˘˘م فا˘˘˘ف˘˘˘لإ تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘يدو˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل

يَتهجإو˘م ءا˘غ˘لإإ د˘ع˘ب ،لا˘ب˘ششأإ ي˘ن˘طو˘لإ

نا˘كو ،ن˘ي˘َت˘ير˘ي˘شضح˘ت˘˘لإ رإو˘˘ف˘˘يد تو˘˘ك

““ر˘شضخ˘لإ““ لا˘ب˘ششأإ ه˘جإو˘ُي نأإ سضر˘˘ت˘˘ف˘˘ُي

رئإزجلاِب ،رإوفيد توك نم مهءإرظن

نكلو .يلاحلإ سسرام نم7 ـلإو4 ـلإ يف
،ة˘ظ˘ح˘ل ر˘خآإ ي˘ف ا˘ت˘ي˘غ˘ُلأإ ن˘يَ̆ت˘ل˘با˘ق˘م˘لإ

““ة˘ل˘ي˘ف˘لإ““ ر˘غا˘شصأإ مود˘ق رذ˘ع˘ت بب˘شس˘˘ِب
ةكرح قلغ ةجيتن ،نطولإ سضرأإ ىلإإ
د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف يو˘˘˘ج˘˘˘لإ ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لإ
ة˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘ّشصلإ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلإ تإءإر˘˘˘˘˘˘جإلإ
ة˘ح˘ئا˘ج ر˘طا˘خ˘م ق˘يو˘ط˘ت˘ِل ةذ˘خ˘ت˘ُم˘˘لإ

كلذ دع˘ب فا˘ف˘لإ تر˘ط˘شضإو ،““ا˘نورو˘ك““
لابششأاِل ددج نيشسفاُنم نع ثحبلإ ىلإإ
،تا˘˘˘شسل د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لإ بخا˘˘˘ن˘˘˘لإ

،ل˘˘ك˘˘ششم˘˘لإ إذ˘˘ه ة˘˘˘حإزإإ تعا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسإو
ي˘ن˘طو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م˘لإ ه˘جإو˘ُي˘˘شس إذ˘˘ك˘˘هو

نم Óك ،ايّدو ةنشس71 نم ّلقأإ ةئفِل
،لابششأإ رإوفيد توكو إدنغوأإ يبختنم

سسرام نم01 ـلإو7 ـلإ يف برغملاِب

سسرام نم6 ـلإ يف كلذ لبقو ،يلاحلإ
لاحّرلإ ““رشضخلإ““ لابششأإ ّدششي ،يلاحلإ

ة˘لو˘ط˘ب˘لإ سضو˘خ˘ِل ،بر˘غ˘م˘لإ و˘ح˘ن إو˘ج

،ةنشس71 ن˘م ّل˘قأإ ة˘ئ˘فِ̆ل ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلإ
ـلإ نم ةيإدب كانه ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت رّر˘ق˘ُم˘لإ

نأإ ىلإإ ةراششإلإ عم .هتإذ رهششلإ نم31
،لابششأإ رإوفيد توكو إدنغوأإ يبختنم
 .ةشسفانملإ هذه يف اهرودِب ناكراششُي

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلإ ترر˘˘ق
ة˘˘˘ع˘˘˘برألإ ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألإ ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإإ ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإ
تا˘شسفا˘ن˘م˘لإ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لإ
سسأاكل يديهمتلإ رودلإ نم ةيقيرفإلإ
ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ

با˘هذ ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
ةئيهلإ هنع تنلعأإ ام بشسح ،ةلوطبلإ
نايب يف ةيداحتلإ تركذو ،ةيلإردفلإ
يف ةكراششملإ ةعبرألإ ةيدنألإ نأإ اهل
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلإ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
بي˘تر˘ت ي˘ف ىلوألإ بتإر˘م˘لإ ة˘ب˘حا˘شصو

يهو9102-0202 م˘شسو˘م˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘˘لإ
،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘˘مو ،دإدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش
،ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششو ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فوو
يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لإ رود˘لإ ن˘م ةا˘ف˘˘ع˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘شس
يف ةشصاخ ةفرتح˘م˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ سسأا˘ك˘ل

،ةر˘خأا˘ت˘م˘لإ ا˘ه˘تإءا˘ق˘ل دد˘ع د˘يإز˘ت ل˘˘ظ
بت˘˘ك˘˘م˘˘ل˘˘ل يدا˘˘ع˘˘لإ عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ لÓ˘˘خو
ر˘ق˘م˘ب سسمإ لوإ د˘ق˘ع˘ن˘م˘لإ ي˘لإرد˘ي˘˘ف˘˘لإ
،م˘ي˘هإر˘بإ ي˘لإد˘ب ة˘يدا˘˘ح˘˘تلإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لإ

˘˘مد˘˘ق ،ي˘˘ششطز ن˘˘يد˘˘لإ ر˘˘ي˘˘خ ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ب
مدقلإ ةركل ةفرتحملإ ةطبإرلإ سسيئر

ماظن لوح اشضرع رإودم ميركلإ دبع
حإر˘˘˘ت˘˘˘قإ م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ط˘˘˘بإر˘˘˘˘لإ سسأا˘˘˘˘ك

ءا˘شضعألإ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ق˘فإو ،ن˘ي˘ت˘غ˘ي˘شص
يف ةلثمتملإ ةغيشصلإ ىلع نيرشضاحلإ

هذ˘ه ي˘ف ا˘فر˘ت˘ح˘م ا˘يدا˘ن02 ةكراششم
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لإ

تلاقتنلإ ةرتف دعبو باهذلإ ةلحرم

11 خ˘يرا˘ت ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ة˘يو˘ت˘˘ششلإ
ةعرقلإ ءإرجإإ متيشسو ،لبقملإ ليرفإ

61 ن˘ي˘ب ن˘م ة˘يد˘نأإ ة˘ي˘نا˘م˘ث د˘يد˘ح˘ت˘ل
يذلإ يديهمتلإ رودلإ بعلل ةيقبتملإ

ةعبرألإ قرفلإ ،قرف ةعبرأإ هنم لهأاتت
ة˘ع˘برلإ قر˘ف˘لإ ا˘ه˘ل فا˘شضت ة˘ل˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لإ
ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لإ قر˘ف˘لإ بنا˘˘ج ىلإإ ةا˘˘ف˘˘ع˘˘م˘˘لإ
،يئاهنلإ نمث رودلإ ءإرجإل ةيقبتملإ

نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسح ،ة˘˘˘عر˘˘˘ق˘˘˘لإ بح˘˘˘شس د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ىر˘˘خألإ رإودألإ ىر˘˘ج˘˘ت˘˘شسو ،““فا˘˘˘ف˘˘˘لإ““

فشصن ،يئاهنلإ عبر) ةيكيشسÓك ةفشصب

5 ىلإإ4 لدعمب يأإ ،يئاهنلإو يئاهنلإ
تنا˘كو ،(د˘حإو˘˘لإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
دق مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ

بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإ لÓ˘˘˘˘˘خ ترر˘˘˘˘˘ق

يفناج62 خيراتب ريخألإ يلإرديفلإ

1202 ةنشسل رئإزجلإ سسأاك ةخشسن ءاغلإإ
ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ سسأا˘˘ك˘˘ب ا˘˘ه˘˘لإد˘˘ب˘˘ت˘˘˘شسإ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘ح˘˘شصلإ فر˘˘ظ˘˘لإ بب˘˘شسب ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ
بابشش نأإ ركذي ،انوروك ءابوب قلعتملإ

سسأا˘˘˘ك ر˘˘˘خآا˘˘˘ب زا˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘ك دإدزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب

0002. ةنشس يف ةطبإرلل
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مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةطبإرلإ سسأاك

 يديهمتلا يرودلا نم ةيراقلا ةضسفانملا يف ةكراضشملا ةعبرألا ةيدنألا ءافعإا

 ةرثؤم ةلاسرب يرئازجلا عراصملا ةلئاع عم نماضتي يبابم
مجن ّربع ثيح ،اشسنرف يف يشضايرلإ طشسولإ ،دياق نميأإ ،دعإولإ يرئإزجلإ عراشصملإ ةافو ةثداح تّزه

72 عوبشسألإ ةإرابم ةياهن دعب ةرششابم ،ديقفلإ ةلئاع عم هنماشضت نع ،يبابم نايليك ،نامريج ناشس سسيراب
ةاشسإومو ةيزعت ةلاشسر يشسنرفلإ بختنملإ عم ملاعلإ لطب رششنو ،نوجيد يدان مامأإ يشسنرفلإ يرودلإ نم
،نآلإ تنأإ نيأإ مهي ل ،انل ةبشسنلاب عإدو دجوي ل ،نميأإ““ :اهيف ءاجو ،نميأإ اهنبإ نإدقف رثإإ ،دياق ةلئاعل
نميأإ ،يرئإزجلإ ىتفلإ يقلو ،““ةلئاعلإ دإرفأل ةشصلاخلإ ّيزاعت ،يدنوب ناكشس عيمج بلق يف ًامئإد نكل

رثإإ ةغيلبلإ هحورجب إرثأاتم اشسنرفب ““يدنوب““ ةيحاشضب ،ةعمجلإ ءاشسم ،هعرشصم ةنشس51 ـلإ بحاشص ،دياق
هبتششملإ نيباششلإ فيقوت مت هنأإ ةينمأإ رداشصم نع Óقن ةيشسنرف مÓعإإ لئاشسو تدكأإو  ،يران قلطل هشضرعت
ناغلبي ءاقششأإ ريغ ةوخإاب رمألإ قلعتيو  ،ةعشساتلإ ةعاشسلإ ىلع تبشسلإ ةحيبشص ،نميأإ ىتفلإ لتق يف امهب

تثدحأإو ،ةيحشضلإ نافرعيو ةي˘ن˘ك˘شسلإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ سسف˘ن ن˘م ا˘م˘هو ي˘لإو˘ت˘لإ ىل˘ع ة˘ن˘شس72و91 رمعلإ ن˘م
نوشسلين““ ة˘ي˘ل˘شست˘لإ ز˘كر˘م بر˘ق ر˘ه˘ظ˘لإ د˘ع˘ب ة˘شسما˘خ˘لإ ي˘لإو˘ح د˘يا˘ق ن˘م˘يأإ ق˘ح ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لإ ،ة˘م˘ير˘ج˘لإ

سسيراب ،““سسنإرف ود ليإإ““ يف اهعون نم ةثلاثلإ اهنأإ اميشسل ،ناكشسلإ طاشسوأإ يف اقلقو ةمدشص ،““Óيدنام
نأإ ةيلوألإ تاقيقحتلإ ترهظأإ دقف هتإذ ردشصملإ بشسحو ،دحإو عوبشسأإ فرظ يف ،اهب ةطيحملإ يحإوشضلإو
اماقو ةيران ةجإرد نتم ىلع نيباشش لشصو امدنع هيحل ةعباتلإ هيفرتلإو بابششلإ رإد برق ناك نميأإ ىتفلإ

هشسافنأإ ظفل نيأإ ةقطنملإ ىفششتشسم ىلإإ ةعرشسلإ حانج ىلع رودغملإ لقن متو   ،رإرفلإو هيلع رانلإ قÓطإاب
قرشش فيطشس ةيلوب نإودع دلوأإ ةيدلبب ةبرخلإ ةيرق نم ردحني دياق نميأإ قهإرملاف ةراششإÓل   ،بلقلإ ىوتشسم ىلع هتباشصأإ يتلإ ةقلطلاب إرثأاتم ةريخألإ
““ءايحألإ تاباشصع““ تاعإرشصب ةطبترم ،نميأإ اهتيحشض حإر يتلإ ةميرجلإ نوكت نأإ ةيشسنرف مÓعإإ لئاشسو تدعبتشسإو ،غنيشسكوب غيكلإ ةشضاير يف لطب وهو ،رئإزجلإ

ةلمتحملإ بابشسألإ لوح نايع دوهشش اهلقانت يتلإ تايإورلإ سضعب حجرت اميف ،كولشسلإ ةماقتشسإو ةبيطلاب هل دهششي هيح يف عيمجلإ نأإ تدكأإو  .تإردخملإو
  .ةعششب ةقيرطب هشسفنل ماقتنÓل رخآإ سصخششب ةناعتشسإلإ ريخألإ إذه ررق ثيح غنيشسكوب غنيكلإ ةشضاير يف هتلتق نم دحإو ىلع بلغت ةيحشضلإ نأإ ةميرجلل
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يلودلإ عفإدملإ نأاب سسمأإ ةينابشسإإ ةيفحشص ريراقت تفششك

لاير ةرإدإإ ىرخإ ةرم جرحأإ دق يدنام ىشسيع يرئإزجلإ

تاب يدنام ،ةريخألإ ةرت˘ف˘لإ ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك˘لإ ه˘ئإدأا˘ب سسي˘ت˘ي˘ب

توشص قوف ولعي توشص لو عافدلإ طخ يف لوألإ لجرلإ

ةليكششت يف لولإ دئاقلإ ربتعي يذلإ يرئإزجلإ عفإدملإ

ل˘ع˘ج˘ي˘شس ير˘ئإز˘ج˘لإ ع˘فإد˘م˘لإ ءإدأإ ،ي˘ن˘ير˘غ˘ي˘ل˘ي˘ب برد˘م˘لإ

لجأإ نم هطورشش لك ىلع قفإوت يشسلدنألإ قيرفلإ ةرإدإإ

ةرإدإإ نأإ ركذي ،ةفئاشصلإ هذه يهتني يذلإ هدقع ديدمت

لجأإ نم رشضخلإ عفإدم عم تاشضوافم يف تلخد دق سسيتيب

هي˘ف تف˘ششك يذ˘لإ تقو˘لإ ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘لإ ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت

لبق نم ريبك مامتهإ دوجو نع ةيلاطيإ ةيفحشص ريراقت

يرئإزجلإ يلودلإ تامدخ˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يلإ ة˘يد˘نألإ ن˘م دد˘ع

ىلإإ ىعشسي يذلإ نÓيم رتنأإ يدان اهشسأإر ىلع دجوي يتلإو

لباقمبو يدنام ةلكاشش ىلع بلشص بعÓب هعافد ميعدت

ةشصرف مامأإ نوكيشس يرئإزجلإ يلودلإ نأإ امب ،لوبقم يدام

ه˘يدا˘ن ع˘م هد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نإ بب˘شسب ر˘ح لا˘ق˘ت˘نإ ة˘ق˘ف˘شص د˘ق˘ع

.لبقملإ نإوج رهشش سسيتيب لاير يلاحلإ

ديلو.ف

سيتيب ةرادإ ىلع طغضلا ديزيو قلأتلا لصاوي يدنام

 ادنغوأا يبختنم نوهجاوي ““رضضخلا““
برغملاب ايدو راوفيد توكو
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ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا را˘˘ط˘˘ق كردأا

،51ـلا هتطحم نيفرت˘ح˘م˘ل˘ل ى˘لوألا
قر˘ف˘لا سضع˘ب راو˘سشم ف˘لا˘خ ثي˘˘ح
يتلا ةمزألا ىلإا رظنلاب ،تاعقوتلا

نأا لإا ،مسسوملا قÓطنا لبق اهتمزل
ةلق مغر ،مهتامسصب اوكرت اهيبردم
نع ثيدحلا نكمي لو ،تايناكمإلا
،مسسوملا اذه ةلوطب تآاجافم زربأا
ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف ءا˘ط˘ع˘ل نود
اذهف ،امهقح راجح فيرسش هبردمو
بهذ نم فرحأاب همسسا نود ريخألا
ةقÓطنا ذنم ،يدحتلا تÓجسس يف
ةسسايسسب هقيرف راجح داقو ،مسسوملا
،ثلاثلا زكرملا لÓتحا ىلإا ،ةيعقاولا
قا˘فو ن˘ع ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘˘ف˘˘ب
اوعقوت نيريثكلا نأا مغرو ،فيطسس

ىلإا اعيرسس ةدوعلا ،ةيدملا يبملوأل
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا لإا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةبيبسش امأا ،ناهرلا بسسك يرئازجلا
ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘سص يذ˘˘لا ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
ملف ،رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘سسل
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ن˘˘˘كت
ز˘˘ج˘˘ع ثي˘˘ح ،ه˘˘ت˘˘قار˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب
،ينافلزلا نماي ،ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

نكل ،ةبسسانملا ةفيلوتلا داجيإا نع
،يسسنرفلا بردملاب ةرادإلا داجنتسسا
،قيرفل˘ل حور˘لا دا˘عأا ،نا˘فل سسي˘ن˘يد
زوفلل نيحسشرملا زربأا نم هلعجو

فر˘ظ ي˘ف نا˘فل ن˘كم˘تو ،بق˘ل˘˘لا˘˘ب
ءادأا ىلع هتمسصب عسضو نم ،زيجو
ةرجرج ءانبأا حبسصأا ثيح ،ةبيبسشلا
،ر˘خآلا و˘ل˘˘ت را˘˘سصت˘˘نلا نو˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
ةيدولوم باسسح ىلع ناك اهرخآاو
ربتعي امك ،هراد رقع يف ،ةمسصاعلا

تقؤوملا بردملا ،تيلاج ىفطسصم
ل˘جر ة˘با˘ث˘م˘ب ،ةروا˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل
بونجلا يدان راوسسأا لخاد ءافطإلا
لك يف بسسنألا سصخسشلاو ،ريبكلا

دقف ،راسصنألا بسضغ دامخإل مسسوم
،ءاو˘سضألا ف˘ط˘خ ي˘ف تي˘لا˘ج ح˘ج˘ن

بق˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘خألا تلو˘˘ج˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
افلخ ،قيرفلا ىلع فارسشإلاب هفيلكت
دوقيل ،ليغيإا نايزم لاقملا بردملل
تاراسصتنا ةعبرا قيقحتل ةرواسسلا

ةلوطبلا ة˘فا˘سصو Ó˘ت˘ح˘م ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
.فيطسس قافو فلخ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ2326ددعلا1202 سسرام20 ءاثÓثلا14
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تاعقوتلإ لك نوفلاخي طيلاجو ناف’ ،راجح
ةنيطنسسق بابسشةعئار جئاتن قيقحتل مهتيدنأ ةدايق دعب

لطاهتت تاحإرتق’إ
بإرتقإ عم ةرإدإ’إ ىلع

““وتاكريملإ““

ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ل˘˘سصاو˘˘ت
كلاملا دبع نب بعلم ىلإا ةدوعلا لجأا نم اهتاكرحت
رسصن ةارابم نم ةيادبو ،لجاعلا بيرقلا يف ناسضمر

ةسصاخ ،سسرام5 ةعمجلا موي ةجمربملا ياد نيسسح
تبلط ناو قبسس املثم ديدج طاسسب عسضو ةيلمع نأاو
،دعب قلطنت مل ،ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا

ى˘ل˘ع قدا˘سص ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا نأا م˘˘غر
قايسس يفو ،رهسش نم رثكأا لبق عورسشملاو ةيلمعلا

خيراوت مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تددح ،لسصتم
ةلوطب نم رسشع ةسسداسسلا ةلوجلا ءارجإا ديعاومو
با˘ب˘سش ءا˘ق˘ل تج˘مر˘ب م˘ت ثي˘˘ح ،لوألا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

5 ةعجلا موي ياد نيسسح رسصن فيسضلاو ةنيطنسسق

نكل ،لاوزلا دعب ةثلاثلا ةعاسسلا نم ةيادب سسرام
ليوحت ىلع ةرسصم رفانسسلا ةرادإا لازت ل اذه مغرو
دنع لوزن اذهو ،كلاملا دبع نب بعلم ىلإا ةلباقملا

نع ةرم نم رثكأا يف اوربع نيذلا اهيبعل ةبغر
،بورخلا ةنيدم بعلمب بعللا ةلسصاوم نم مهرمذت

ةماحلا يف موسصخلا لابقتسسا حرتقم اوسضفر امك
يتلا ةريبكلا لاومألا نأا ودبي ،رخآا بناج نم ،نايزوب
ليبسس يف رابآلا رفحلل ةينطولا ةكرسشلا اهدسصرت
كلاملا اهنأا امب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا رييسست
ن˘م د˘يد˘ع˘لا با˘ع˘˘ل ل˘˘ي˘˘سست تح˘˘سضأا ه˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلا
نود˘ير˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأاو فار˘˘طإلا
،قيرفلا لاومأا نم ديعب نم وأا بيرق نم ةدافتسسلا
ريسسلا ىقلتت يسسا˘ي˘سسلا ةرادإاو ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م˘ف
ةيقيرفإلا ةسصاخ رسصانعلا سضعبب ةسصاخلا ةيتاذلا

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ا˘ه˘م˘سض ل˘مأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م
يسضايرلا ريدملا ىقلت دقو اذه ،ةيوتسشلا تلوحتلا
نم لئاسسرلا و تلاسصتلا نم ديدعلا يسسايسسلل
سضع˘ب حار˘ت˘قل ةر˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو فار˘˘طأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يف ر˘خألا سضع˘ب˘لا ماد˘ق˘ت˘سسا˘ب ما˘ي˘ق˘لا وأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

يذلا دوبيع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش با˘ع˘لا ع˘نا˘سص ةرو˘سص
ةئفلا هذ˘ه˘ف ،ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا ءا˘ن˘بأا فو˘ف˘سص ةردا˘غ˘م د˘ير˘ي
ةقل˘ع˘م˘لا رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف و ة˘فور˘ع˘م تح˘سضأا

ةرتف تبرتقا املك قيرفلا نم برتقت اهنأاو ةسصاخ
،كادو اذه نيبو ،نيب˘عÓ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
ماربإا يف عرسستلا مدع ىلع ةرسصم ةرادإلا ىقبت

لجأا نم اهتقو لماك ذخأاتسس ثيح ،ةديدج تاقفسص

نل اميف ،ليق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا ن˘م تا˘ق˘ف˘سص3  نامسض

نم نيبعل3 دوقع خسسف نيح ىلإا كلذ نم نكمتت
تدقاعت ةقباسسلا ةرادإلا نأا مكحب ،يلاحلا دادعتلا

نم قيرفلا عنمي ام وهو ،فيسصلا يف ابعل72 عم
بعل دقع خسسف متي مل اذإا ءاتسشلا يف بعل يأا مسض
ي˘ف ةرادإلا د˘جاو˘ت˘تو اذ˘˘ه ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

3 ابيرق راتخت نأا ىلع ،نيبعل ةدع عم تاسضوافم

تلاقتنلا قوسس باوبأا حتف روف مهعم دقاعتلل مهنم
ب.ماسشه.ةيوتسشلا

دودح يف دادزولب بابسش قيرف داع
ن˘م ف˘سصن˘لاو ة˘سسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

سضرأا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا حا˘˘ب˘˘˘سص
همازهنا دعب اينازنت نم امداق ،نطولا
ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا د˘˘حاو˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م˘˘˘خ˘˘˘ب
بو˘ن˘ج˘لا ز˘نواد نا˘سص يدو˘ل˘˘ي˘˘ما˘˘م
ري˘مأا ءÓ˘مز ف˘نأا˘ت˘سسي˘سسو .ي˘ق˘ير˘فإا
مهتاب˘يرد˘ت ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا دو˘ي˘ع˘سس
ينادوسسلا لÓهلا لابقتسسل ابسسحت
نأا ،ركذلاب ريدج ،مداقلا ةعمجلا موي
دنع دمجت ،دادزولب بابسش ديسصر
قرافب ،بيترتلا ليذ يف ةدحاو ةطقن
،ي˘˘نادو˘˘سسلا لÓ˘˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ فد˘˘˘ه
يواسستملا ،ثلاثلا زكرملا بحاسص
،لباقملا يف .ديسصرلا سسفن يف هعم
ه˘˘˘˘تراد˘˘˘˘˘سص ،ز˘˘˘˘˘نواد ن˘˘˘˘˘سص زز˘˘˘˘˘ع
ىلإا هديسصر عفر امدعب ،ةعومجملل
ةلماكلا ةمÓعلا اققحم ،طاقن تسس
غولب يف هلامآا سشعنيل ،نآلا ىتح
قرافب هداعتبا لظ يف ،ةينامثلا رود
يت هيقحÓم برقأا مامأا ،طاقن عبرأا

بئان دكأاو ،يلوغنوكلا يبميزام يب
رهاط ،ينادوسسلا لÓهلا يدان سسيئر
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي ةارا˘˘ب˘˘م نا ،سسنو˘˘ي
رئازجلاب دادزولب بابسش مامأا لبقملا
لاطبأا ةطبارل تاعومجملا رود يف
ةريسسم يف ةلسصاف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا
نمو  ،ةيراقلا ةسسفانملا يف قيرفلا
لÓ˘ه˘لا ا˘ق˘ير˘ف ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا

لبقملا ةعمجلا موي دادزولب بابسشو

يب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعلمب

،00:02 ةعا˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ةعومجملل ةثلاثلا ةلوجلا باسسحل
يب يت كلذك مسضت يتلاو ،ةيناثلا

زنواد نسصو يلوغنو˘كلا ي˘ب˘م˘يزا˘م
 .يقيرفإا بونجلا

مÓسسلأ رأد يف ناهي قيرفلأ
 ةمدسصلأ تحت راسصنأ’أو

زنواد نا˘سص يدو˘ل˘ي˘ما˘م ق˘ير˘ف نا˘هأا
ة˘سسم˘خ˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ه˘فّ̆ي˘سضم
ةلوجلا راطإا يف ،دحاو لباقم فادهأا
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةيقيرفإلا لاطبألا ةط˘بار ة˘سسفا˘ن˘م˘ل
،ةيناثلا ةعومجملا نع مدقلا ةركل
ين˘طو˘لا ا˘با˘كم ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب بع˘ل˘م˘ب
،مÓسسلا راد ةي˘ناز˘نا˘ت˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
نيذلا ةبيقعل ءانبأا ىلع ةيسساق ةجيتن
دعب ،مسسوملا يف ةميزه لوأا اودبكت

فلت˘خ˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك ة˘ه˘جاو˘م71
ناسص يدوليمام قحسس ،تاسسفانملا
ة˘ط˘بار ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م ز˘˘نواد
دادزولب باب˘سش ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا لا˘ط˘بألا
،دحاو فده لباقم فادهأا ةسسمخب
رود ي˘˘˘ف ل˘˘˘ق˘˘˘ثألا ي˘˘˘ه ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن
ىوقألا ةسسفانملا نم تاعومجملا
ل˘ط˘ب تب˘سصن ،ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘لا ي˘ف
ةعوم˘ج˘م˘ل˘ل اد˘ئار ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج
ليذتي نيح يف ،طاقن تسسب ةيناثلا

بيترت دويعسس ريمأا ورتسسياملا ءاقفر
ن˘م ،ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘ن˘ب ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف سضور˘ف˘م˘˘لا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
قÓمعلا مامأا يسشابموبولب ىلوألا
،اذه ،يبمازام .يب.ي˘ت ي˘لو˘غ˘نو˘كلا

يسسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا سضا˘خو

رمع نم ة˘ل˘ما˘ك ة˘ق˘ي˘قد78 ،ا˘˘مود
رمألا وهو ،نيبعل ةرسشعب ةارابملا
يف نييمسصاعلا ةيرومأام دقع يذلا
راد ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
بلسصلا عفادملا درط ثيح ،مÓسسلا
،ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب داد˘ك بي˘ع˘˘سش
نييدانلا نيب ىوتسسملا قرف رهظو
ز˘نواد نا˘سص ر˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،ا˘˘ح˘˘سضاو
ا˘جو˘سسن او˘ق˘ل˘خو ،اد˘ي˘ج ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا

عافد تلعج ،ةعيرسسو ةيقار ةيورك
ىلإا ،رخآلا ولت أاطخلاب موقي بابسشلا

ةهجاوملا ةياهن مكحلا نÓعإا ةياغ
،دحاو فدهل فادهأا ةسسمخ ةجيتنب
نينوللا باحسصأا لخدي دق ام وهو
،ج˘ئا˘ت˘ن ة˘مزأا ي˘ف سضي˘بألاو ر˘م˘حألا

ةرارم اوعرجت˘ي م˘ل م˘ه˘نأا ا˘سصو˘سصخ
،م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ة˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا

يف ةرخأاتم تاهجاوم6 مهرظتنتو
 .ةفرتحملا ةلوطبلا

 بيجن.ج

 ينإدوسسلإ لÓهلإ ةهجإومل ريسضحتلإ يف مويلإ عرسشت ةليكسشتلإ
دادزولب بابش

ة˘مزأا ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو ةرادإا ه˘˘جاو˘˘ت
يف نآلا ىتح ا˘هز˘ج˘ع د˘ع˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك
ةارابم ةفا˘سضت˘سسا ل˘ب˘ق˘ي د˘ل˘ب دا˘ج˘يإا
سسترياب ودنلروأا هفيسض مامأا قيرفلا
ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
يف ،يراجلا سسرام رهسش نم رسشاعلا
ةعومجملا نم ةي˘حا˘ت˘ت˘فلا ة˘لو˘ج˘لا
،ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘كلا سسأا˘˘كب ى˘˘لوألا

ده˘ف ن˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإلا تل˘ق˘نو
قافو يدانل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح

نادوسسلاو رسصم ناب هلوق فيطسس
م˘ه˘ب˘ل˘ط تسضفر ،ا˘ي˘ناز˘ن˘تو ي˘لا˘˘مو
ود˘نلوأا ما˘مأا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘فا˘سضت˘سسا˘ب
نأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو ،سسترياب
مامأا فيطسس قافو ةهجاوم ريسصم
لح داجيإا نيحل اقلعم تاب ودنلروأا
تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا ،ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
يلوئسسم ىل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ئ˘ب˘ع ل˘كسشت
رد˘سصت˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
دبع ناكو ،ايلاح ةينطولا ةلوطبلل

،فيطسس قافو سسيئر ،رارسس ميكحلا
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ل˘˘خد˘˘ت بل˘˘˘ط د˘˘˘ق
ةد˘عا˘سسم˘ل ،””فا˘ف˘لا»و ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ه˘تا˘يرا˘˘ب˘˘م سضو˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
بعسصلا عسضولا لظ يف ةيقيرفألا
نأا ر˘كذ˘ي ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
تسضفر د˘˘ق تنا˘˘ك ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو
نسصو دادزولب بابسش يتارابم ةماقإا
،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ز˘˘نواد
يف ودنلوروأا مامأا فيطسس قافوو

ةلÓسسلا ي˘سشف˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ةد˘يد˘˘ج˘˘لا

قفاوو ،ايقيرفأا بونج يف ترهظ
ةفاسضتسسا ىلع ينازنتلا ةركلا داحتا
زنواد نسص اهيف بلغت يتلا ةارابملا

،5 - 1 دادزولب بابسش هفيسضم ىلع
يتلا ةبيخلا ىدم فسشكتل سسما لوا
ةيرئازجلا ةيدنلا اهعرجتت ناو نمي
.اهدعاوق جراخ بعللا ىلع اهرابجإاب

ديلو.ف

 ضسيرتاب ودن’روأ ءاقل ةفاسضتسسأ لود عبرأأ ضضفر دعب/فيطسس قافو

 لخدتلاب ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزوو ““فافلإ““ دسشانت فيطسس قافو ةرإدإإ
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ه˘تأر˘ي˘صضح˘ت ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘˘ف ل˘˘صصأو˘˘ي

ةلوجلل ابصسحت ةدكيكصسب5591 توأ02 بعلمب

فرتحملأ مصسقلأ ةطبأر رمع نم ةرصشع ةصسداصسلأ

تزيمت ثيح ،““ةوأرمحلأ““ ءاقلل أدأدعتصسأ لو’أ

بقع نيبعÓل ةطح˘ن˘م تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ

ريغ،2-1 سسابعلب داحتأ دي ىلع ةريخأ’أ ةراصسخلأ

مهنم بلط ،مهم˘قا˘ط ة˘ق˘فر ي˘ل˘عو˘ب برد˘م˘لأ نأأ

مداق وه اميف ريكفتلأو ،نايصسنلأ يط يف اهعصضو

يبيردتلأ هجمانرب قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع هود˘عا˘صسي ى˘ت˘ح

.يلاحلأ عوبصسأ’اب سصاخلأ

قيقحت ديرنو رفوتم ءيصش لك““ :يلعوب

““ةوارمحلا مامأا ةصضافتن’ا

هقيرف ةيرومأام نأأ قيرفلأ بردم يلعوب دأؤوف لاق

مامأأ تبصسلأ ةأرابم يف امامت ةلهصس نوكت نل

يف أريصشم نأرهو ةيدولوم عبأرلأ فصصلأ بحاصص

قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع ه˘لا˘ب˘صشأأ نأأ ى˘لإأ ح˘ير˘صصت

ةيبلصسلأ جئاتنلأ سسحن درط مث نمو ةيباجيأ ةجيتن
ين˘ق˘ت˘لأ بصسحو برا˘ق˘ع˘لأ ةرا˘صسخ د˘ع˘ب ةر˘ي˘خأ’أ
وه ديحولأ هصسجاه ىحصضأأ قيرفلأ نإاف يناصسملتلأ

همدقت يذلأ ىوتصسملأ نم مغرلاب جئاتنلأ بايغ
اهب لخدي يتلأ ةدأرإ’أو تايرابملأ يف ةليكصشتلأ
ءيصش لك““ :نأاصشلأ أذه يف لاق ثيح نيبعÓلأ

مل كنأاك ةجيتنلأ بيغت امل نكل قيرفلأ يف رفوتم
ءاقل ي˘ف كي˘ل˘كد˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ير˘نو ا˘ئ˘ي˘صش ل˘ع˘ف˘ت

ةيدولو˘م ما˘مأأ61 ـلأ ة˘لو˘˘ج˘˘لأ م˘˘صسر˘˘ب تب˘˘صسلأ
““.نأرهو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

2326ددعلا1202 سسرام20 ءاثÓثلا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيبلسسلأ جئاتنلل دح عسضو ةرورسض ىلع ““صسامسسايجلأ““ يف عامجإأ
 ةليلم نيع ةيعمجةيلاتتملا تاقافخإلا دعب / ةدكيكس ةبيبش

صسلجمل ةيعامج ةلاقتسسأ
ةدايقب ““ماسص’““ ةرأدإأ

 ديسص نب صسيئرلأ

ةصسائرب ،ةليلم نيع ةيعمج يدان ةرأدإأ سسلجم مدقت
ةمزأ’أ ببصسب ،ةيعامجلأ ةلاقتصساب ،ديصص نب دأدصش
قÓطنأ ذنم قيرفلأ اهب رمي يتلأ ةقناخلأ ةيلاملأ
يف ةلوطبلأ يف هجئاتن عجأرت ىلإأ ىدأأ امم ،مصسوملأ
ةميزه˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع سضر˘ع˘تو ،ةر˘ي˘خ’أ ت’و˘ج˘لأ
دأدو هفيصض دي ىلع ،يصضاملأ تبصسلأ ءاصسم ةيصساق

فرتحملأ نم51 ةلوجلأ يف ،ةفيظن ةيثÓثب ناصسملت
،““ماصص’““ ةرأدإأ سسلجم اعدو ،مدقلأ ةركل لو’أ

ل˘م˘ح˘˘ت ى˘˘لإأ ن˘˘ير˘˘ي˘˘صسم˘˘لأو ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك
نوعلأ دي ميدقت نع مهفوزع لظ يف ،مهتايلوؤوصسم
،ةلوطبلأ يف ةيلاثم ةقÓطنأ هقيقحت مغر ،قيرفلل
لودج يف سسدا˘صسلأ ز˘كر˘م˘لأ ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ل˘ت˘ح˘يو

طاقن7 قرافبو ،ةطقن32 ديصصرب ،ةلوطبلأ بيترت
.فيطصس قافو ةدايرلأ بحاصص نع

ديلو.ف

 تاهجلأ نيب ام ةلوطب قÓطنأ دعوم ددحت ““فافلأ““
يرئأزجلأ دا˘ح˘ت’أ دد˘ح
،(فا˘˘˘ف) مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘كل

ه˘ب˘ت˘كم عا˘م˘ت˘جأ لÓ˘خ
د˘˘عو˘˘م ،ي˘˘لأرد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ
نيب ام ةلوطب قÓطنأ

91 خيرات˘ب تا˘ه˘ج˘لأ

سسرام02و
»ـل نايب ر˘كذو،ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ةراصشت˘صس’أ نأ ““فا˘ف˘لأ
اهتر˘جأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘ت˘كلأ

تاهجلأ نيب ام ةطبأر
ةيبلغأأ ليصضفت ترهظأأ
ينا˘ث˘لأ را˘ي˘خ˘ل˘ل قر˘ف˘لأ

ةصسفانملأ ةغيصص دامتعأ عم ةعومجم21 ىلع تصسلأ تاعومجملأ عيزوتب يصضقي يذلأ

ىرابتيصسو ،لبقملأ ةيليوج91و81 يموي ةلوطبلأ متتخت نأ ىلع ،بايإ’أو باهذلأ ماظنب

ديدحتل لبقملأ نأوج62و52 يموي ةرصشابم تاهجأوم يف (21) ىلوأ’أ زكأرملأ باحصصأأ
 .طوبهلأ ةغيصص يف لصصفلأ اقح’ متي نأ ىلع ،ةيناثلأ ةطبأرلل دعصصتصس يتلأ ةتصسلأ قرفلأ

 بيجن.ج

 ةمصصاعلا داحتا

 تابيردتلأ رسشابي يجيعنو ““ةراطسسوسس““ ةرأدإأ بلط صضفرت ““فافلأ““

ةبانع ءارمح

صسيمخلأ ةياغ ىلإأ قلغم صصبرت يف طبأر ءانبأأ
ةريهظلأ هذه داحت’أ فيدر ايدو نوهجأويو

طبأر بردملأ فأرصشإأ تحت ثلاثلأ مصسقلأ ىلإأ ديدجلأ دعاصصلأ ةبانع ءأرمح قيرف لصصأوي
أذهو ةبانع ةنيدم نبأو رئأزجلأ ةيدولومل قباصسلأ بعÓلأ لامك ةديصصعوب هدعاصسمو نيصسح
ةقطنمب قلغم سصبرت يف اهدعب عوبصسأ’أ ذنم لخد دقو ةنيدملأ طصسوب وباصش ديقعلأ بعلمب
تاهجأوملأ يهو ةمداقلأ ةلحرملأ لوخد لجأأ نم أذهو مداقلأ سسيمخلأ موي يهتنيصسو يديأرصس
قرصشلأ يف ةقيرعلأ ةصسردملأ هذه ةداعإأ لجأأ نم ءأرمحلأ قيرفل يرأدإ’أ مقاطلأ ىعصسيو .ةيدولأ
رداصصم نم ةعاصس رخآأ رداصصم تملع امك .تأونصس ذنم عئاصضلأ اهدجم نع ثحبتو يرئأزجلأ

مويلأ ةريهظ هجأويصس يديأرصس يلاعأاب يلاحلأ هصصبرت لÓخ نم ةبانع ءأرمح قيرف نأأ ةقوثوم
دأرزوب بعلمب ةبانع داحتأ فيدر مامأأ نيصسح طبأر ءانبأ’ ةبصسنلاب هل لوأ’أ ايدو ءاقل ءاثÓثلأ

لجأأ نم ءأرمحلأ قيرفل ةبصسانم ةصصرف يهو ’أوز ةيناثلأ ةعاصسلأ نم ءأدتبأ ةبانعب نيصسح
بصسح ثلاثلأ مصسقلأ ةصسفانم قÓطنأ لبق ةيدولأ تايرابملأ يف قيصسنتلأو ماجصسن’أ نع ثحبلأ

يلاجق نب ديمحلأ دبع.سسرام رهصش نم91 يف نوكتصس رداصصملأ رخآأ

،ةمصصاعلأ داحتأ يدان ةرأدإأ تدكأأ

ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل بل˘ط˘ب تمد˘ق˘ت ا˘ه˘˘نأا˘˘ب

ل˘جأأ ن˘م ،مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

فانئتصساب ةيبابصشلأ تائفلل حامصسلأ

ةلوطب ةدوعو ،ةيعامجلأ تابيردتلأ

ةرتف ذنم اه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه

ةيحصصلأ تاطلصسلأ تناكو ،ةليوط

ءاغلإأ ،يصضاملأ سسرام يف تررق دق

راصشت˘نأ بب˘صسب ،تا˘ق˘با˘صسم˘لأ ة˘فا˘ك

لاقو،91 ديفوك انوروك سسوريف

رب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ

““كوبصسيف““ ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص

51 مو˘ي ““فا˘ف˘لأ““ ل˘صسأر د˘ق ه˘نأا˘˘ب

ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف

فان˘ئ˘ت˘صسأ د˘عو˘م ن˘ع را˘صسف˘ت˘صس’أ

ف˘قو˘ت˘لأ نأأو ة˘صصا˘خ ،تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لأ
نأأ هنأاصش نم تابيردتلأ نع ةنصسل
ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي
در نأأ ،نا˘ي˘ب˘لأ فا˘صضأأو ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل
نأأ دكأأ ثيح ،ايبلصس ءاج ةيداحت’أ
ةباصشلأ تائفلأ تابيرد˘ت فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ

ةيحصصلأ تاطلصسلأ ةقفأومب نوهرم
،ىرخأأ ةهج نم ،ةماعلأ تاطلصسلأو
ءاصسم ةمصصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ يدا˘ن ن˘ل˘عأأ
ديدجلأ همجاهم قاحتلأ سسمأ لوأ

ي˘ف ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘ب ي˘ج˘ي˘ع˘ن ا˘ير˘كز
ةذ˘فا˘ن ح˘ت˘ف ع˘م ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ
ره˘صشلأ ي˘ف ة˘يو˘ت˘صشلأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ
دا˘˘˘ح˘˘˘تأ يدا˘˘˘˘ن نا˘˘˘˘كو ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
يف يجيعن عم دقاعت دق ،ةمصصاعلأ
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ تا˘˘˘عا˘˘˘صسلأ

يفناج يف ةيئانثتصس’أ تÓيوحتلأ
ةياغ ىلإأ ةراعإأ لكصش ىلع يصضاملأ
فوفصص نم امداق ،م˘صسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن
ن˘ع ز˘ج˘ع ه˘˘نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،ودأرا˘˘ب يدا˘˘ن
تÓيوحتلأ ةذفان حتف لبق هليهأات
يمصصاع˘لأ يدا˘ن˘لأ لا˘قو ،ة˘يو˘ت˘صشلأ
ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص ربع نايب يف
ايركز ايمصسر قحتلأ““ :““كوبصسيف““
،أدرفنم بردتو ،قير˘ف˘لا˘ب ي˘ج˘ي˘ع˘ن
،““هءÓمز عم جامدن’أ راظتنأ يف
ةيداحت’أ نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو
ةذ˘˘فا˘˘˘ن ح˘˘˘ت˘˘˘ف ترر˘˘˘ق ،ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ة˘يو˘ت˘صشلأ ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’أ

11 ى˘˘لإأ سسرا˘˘م22 نم ةد˘ت˘م˘م˘لأ
.لبقملأ ليرفأ

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةيبوروأ’أ لدعلأ ةمكحم رظنت
ىلعو مويلأ نم ةيأدب ً،أددجم
فلم يف ،نيلماك نيموي رأدم
ن˘ع˘ط˘ت ذإأ ،ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘˘صصلأ

تايقافتأ يف ويراصسيلوبلأ ةهبج
ي˘˘˘˘بوروأ’أ دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإ’أ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
ريدصصت طابرلل حيتت برغملأو
نم كامصسأأو ةي˘عأرز تا˘ج˘ت˘ن˘م
نم .ةلتحملأ ءأرحصصلأ يصضأرأأ
عامتصسأ يت˘صسل˘ج د˘ق˘ع رر˘ق˘م˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع ،ءا˘˘ع˘˘برأ’أو ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ)
ن˘م ثلا˘ث˘لأو ي˘نا˘ث˘لأ ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ

ة˘˘فر˘˘غ˘˘لأ ما˘˘مأأ (1202 سسرا˘˘˘˘م
لد˘ع˘لأ ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘صسا˘˘ت˘˘لأ
ة˘ه˘ب˘ج ن˘ع˘ط لو˘ح ،ة˘ي˘˘بوروأ’أ
ة˘ي˘عر˘˘صش ي˘˘ف و˘˘يرا˘˘صسي˘˘لو˘˘ب˘˘لأ
لتكتلأ نيب ة˘يرا˘ج˘ت تا˘ي˘قا˘ف˘تأ
نأا˘˘صشب بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لأو ي˘˘˘بوروأ’أ
عقوتملأ نمو .ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
ي˘˘ف» ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ رأر˘˘˘ق ر˘˘˘صشن

لا˘ق ا˘م ق˘فو ،«ر˘˘ه˘˘صشأأ نو˘˘صضغ
م˘˘صسا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل
ن˘م ذ˘خ˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
.ا˘˘ه˘˘لً أر˘˘ق˘˘م غرو˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘صسكو˘˘˘ل
،ويراصسيلوب ةهبج ىلإأ ةبصسنلابو
به˘ن ف˘قو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’أّ نإا˘ف
،ءأرحصصلل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ درأو˘م˘لأ

ةيريد˘صصت˘لأ تا˘عأرز˘لأ ة˘صصا˘خ
كامصسأ’أ د˘ي˘صصو تا˘ف˘صسو˘ف˘لأو
ح˘˘˘صضوأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلأو
ريفود ليج يصسنرفلأ يماحملأ
ي˘˘ف ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ى˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ
ّنأأ ’إأ. ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
رصصان يبرغملأ ةيجراخلأ ريزو
ةهجأوم يف هّنأأ نلعأأ ةطيروب
علطتت طابرلأّ نإاف ويراصسيلوبلأ
ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش» ن˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ
داحت’أ عم ةيراجتلأ «اهتكأرصش

هذ˘ه ة˘حا˘صسم غ˘ل˘ب˘تو.ي˘بوروأ’أ
ةعصساصشلأ ةيوأرحصصلأ ةقطنملأ

يهو ،عبرم رتموليك فلأأ662
لصصفيو ،ةيقيرفأأ ةرمعتصسم رخآأ
راعلأ رأدج برغملأ نيبو اهنيب
اهيلع فر˘صشت ة˘لزا˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘مو
ممأÓل ةعبات مÓصس ظفح تأوق
˘ما˘ع ع˘ي˘بر ذ˘˘ن˘˘مو .ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ

تاصضوافم قي˘ل˘ع˘تّ م˘ت،9102
م˘˘˘مأ’أ تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ مÓ˘˘˘˘صسلأ
هنإاف ةراصشإÓلو.اهاعرت ةدحتملأ

فقو ىلع اماع03 وحن دعب
هذه ىلإأ رتوتلأ داع ،رانلأ قÓطإأ

رثإأ0202 ربمفون يف ةقطنملأ
ةقطنم يف هتأوق برغملأ رصشن

ةرغث قل˘خ ة˘لوا˘ح˘مو تأر˘كر˘ك
يف ر˘ب˘ع˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
ةيبرغلأ ءأرحصصلأ بونج ىصصقأأ
،نييوأرحصص ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م در˘ط˘ل
ءأر˘ح˘صصلأ سشي˘ج ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو
ه˘ي˘صضأرأأ ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لأ

لوخدلل اه˘ع˘فد ا˘م ،ه˘ي˘ن˘طأو˘مو
،يبرغملأ لتحملأ عم برح يف
كرا˘ع˘م˘لأ ر˘خآأ تر˘ف˘صسأأ ثي˘˘حو
يوأرحصصلأ سشيجلأ تاموجهو
دونجلأ نم ددع ةثÓث لتقم نع
ة˘يا˘ه˘ن ،ة˘برا˘غ˘˘م˘˘لأ طا˘˘ب˘˘صضلأو
ةهبج دوقتو .يصضا˘م˘لأ ي˘ف˘نا˘ج
نمأز˘ت˘م ل˘كصشب و˘يرا˘صسي˘لو˘ب˘لأ
لÓخ نم «ةيداصصت˘قأ ة˘كر˘ع˘م»
،ةينو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ن˘م دد˘ع
لد˘ع˘لأ ة˘م˘كح˘˘م ما˘˘مأأ ة˘˘صصا˘˘خ
ليج يماحمللً اقفو ،ةيبوروأ’أ
تÓ˘ي˘ه˘˘صست» ّنإأ لا˘˘قو .ر˘˘ي˘˘فود
قو˘˘˘˘˘˘صسلأ ى˘˘˘˘˘˘لإأ لو˘˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘˘لأ
ءاقبإ’أ ي˘ف م˘ها˘صست «ة˘ي˘بوروأ’أ

.ي˘بر˘غ˘م˘لأ را˘م˘ع˘ت˘˘صس’أ ى˘˘ل˘˘ع

عفد ىلإأ ويراصسيلوبلأ ىعصستو
م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘بوروأ’أ تا˘كر˘صشلأ
ةيبرغلأ ءأرحصصلأ يف اهصسيصسأات
أذ˘˘ه ح˘˘صضوأأو.ةردا˘˘غ˘˘م˘˘لأ ى˘˘˘لإأ
اياصضق نع عفأدي يذلأ طصشانلأ
رصشع نم رثكأأ ذنم ويراصسيلوب
ل˘ع˘˘ج» مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘ّ̆نأأ ،تأو˘˘ن˘˘صس
يف «ر˘صصت˘ن˘ي ي˘لود˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ

نيب ةمرب˘م˘لأ تا˘ي˘قا˘ف˘ت’أ ه˘جو
.بر˘غ˘م˘لأو ي˘بوروأ’أ دا˘ح˘˘ت’أ

ةينوناقلأ سسصسأ’أ دمتعن» لاقو
ةدا˘ي˘صس با˘˘ي˘˘غ ي˘˘هو ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
ريصصم˘لأ ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح ،بر˘غ˘م˘لأ

ة˘ه˘ب˘ج˘ل ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لأ ع˘˘با˘˘ط˘˘لأو
ة˘كر˘ح ا˘ه˘ت˘ف˘صصب و˘يرا˘صسي˘˘لو˘˘ب
يلاملأ لماعللو .«ينطو ررحت
يفف .ةيصضقلأ هذه يف مهم ٌدعب

ى˘لإأ بر˘غ˘م˘˘لأ رّد˘˘صص،9102
نم تاجتنم يبوروأ’أ داحت’أ
نم ةصصاخو ،ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
يزأوي ام اهتميق غلبت ،كامصسأ’أ

بصسح˘ب ،ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م534
ة˘ي˘صضو˘ف˘م˘لأ ا˘ه˘˘تر˘˘صشن ة˘˘صسأرد

0202. ربمصسيد يف ةيبوروأ’أ

مقر يأأ ىلإأ ةصسأردلأ رصشت ملو
ّدعت يتلأ تافصسوفلأ ةدام لوح
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘خآأ ًا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘مً أدرو˘˘˘˘˘م
متكت ىلع ليلد وهو .ةقطنملأ
ةريبكلأ هتاقور˘خ ن˘ع بر˘غ˘م˘لأ
ةهبج تناكو .لاجملأ أذه يف
ةياهن ةلوجب تزاف ويراصسيلوب

ةمكحم تصضق ا˘مد˘ن˘ع6102
قا˘˘ف˘˘تأ نأأ ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ لد˘˘˘ع˘˘˘لأ
بر˘غ˘م˘لأ ن˘ي˘ب ةر˘ح˘لأ ةرا˘ج˘ت˘˘لأ

يصسيئرلأ يرا˘ج˘ت˘لأ ا˘ه˘كير˘صشو
نأأ نكمي ’ ،يبوروأ’أ داحت’أ
’إأ .ةيبرغلأ ءأرحصصلأ يف قّبطي
ناملربلأ ّنأأ ىري ريفود ليجّ نأأ
تصصلخ ام ىلع ّفتلإأ يبوروأ’أ
هدامتعأ لÓخ نم ةمكحملأ هيلإأ

عّصسويً اصصن9102 يفناج يف
ةيبرغلأ ءأر˘ح˘صصلأ م˘ي˘ل˘قإ’أ ى˘لإأ
ةيليصضفتلأ ةيكرم˘ج˘لأ مو˘صسر˘لأ
عقوم قافتأ بجومب ةحونمملأ

دا˘ح˘ت’أ ن˘˘ي˘˘ب3102 يف
. برغملأو يبوروأ’أ
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لاجم يف ةطصشا˘ن˘لأ ة˘ي˘مأر˘جإ’أ تا˘كب˘صشلأ ة˘صصا˘خ
، ةين’ديصصلأ ةيودأ’أ و ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت
يديصس ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت
نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنصسق ةي’و نمأاب كوربم

،ةنصس62و52رمعلأ نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت
ةيعر˘صشلأ ر˘ي˘غ ة˘صسرا˘م˘م˘لأ ة˘ي˘صضق ي˘ف نا˘طرو˘ت˘م
ة˘يودأأ ع˘˘ي˘˘بو سضر˘˘ع سضر˘˘غ˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل

دأو˘˘˘م بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘صصخر نود ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن’د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صص
تامولعم ىلإأ دوعت ةيصضقلأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح.ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص
ج˘يور˘ت˘ب ن˘ي˘صصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘ل˘ل تدرو
ءايحأ’أ د˘حأأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قأ’أ

يتلأ ةي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘ير˘ح˘ت˘لأو ثا˘ح˘بأ’أ ،ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ

ةيوه ديد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘قر˘ف˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘تدا˘ق

ناكم ديدحت مت ثاحبأ’أ فيثكتب ،امهيف هبتصشملأ

ةمكحم ةيلمع ةطخ دعب امهفيقوت متيل ، امهدجأوت

سشيتفتلل ام˘ه˘عا˘صضخإا˘ب ، نا˘كم˘ل˘ل د˘ي˘ج ق˘يو˘ط˘ت و

ىلع يوتحي يكيتصسÓب سسيك طبصض مت قيقدلأ

» غل˘م003 ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب » ءأود ن˘م ط˘صشم86

عنصص نم ةلوصسبك0201 ـب ردقي يلامجإأ عومجمب

لامكتصس’ ةقرفلأ رقم ىلإأ امهليوحت متيل يبنجأأ

زاجنأ نم ءاهتن’أ دعب ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

امهميدقت مت ناينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ

نينث’أ ةنولصشرب بعلم ةينابصسإ’أ ةطرصشلأ تلخد
يدا˘ن˘لأ لا˘قو ،را˘صضحإأو ط˘ب˘صض ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإأ ي˘˘ف
قيرف˘لأ ر˘ق˘م ي˘ف تنا˘ك تا˘ط˘ل˘صسلأ نإأ ي˘نو˘لا˘ت˘كلأ
لئاصسو نأأ ريغ.ىرخأأ ليصصافت يأأ مدقت مل اهنكل
رق˘م˘ل ة˘طر˘صشلأ لو˘خد نأا˘ب تدا˘فأأ ة˘ي˘نا˘ب˘صسإأ مÓ˘عإأ
ماعلأ «تيغ ةنول˘صشر˘ب» ة˘ح˘ي˘صضف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت يدا˘ن˘لأ
ةلمح نصشب يدانلأ ولوؤوصسم مهتأ ثيح ،يصضاملأ
نيذلأ نيقباصسلأو نييلاحلأ نيبعÓلأ دصض ريهصشت
ا˘يرا˘م بي˘صسو˘ج كأذ˘نآأ ه˘صسي˘ئرو يدا˘ن˘˘لأ أود˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
دتيصشوصسأ’أ ة˘لا˘كو تر˘كذ ا˘م بصسح˘ب ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب
ةطرصشلأ مصساب ثدحتم نع Óقن ريرقت دافأأو.سسرب
رقم تمهأد ةطرصشلأ نأاب اي˘نو˘لا˘ت˘ك ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
راطإأ يف ةدع «ت’اقتعأ«ـب تماقو ةنولصشرب يدان

سسيئرلأ ،مÓعإأ لئاصسو بصسحب ،تفدهتصسأ ةيلمع
ةتصس لبق كلذو ،ويموتراب ايرام بيزوج قباصسلأ
مصساب ثدحتملأ سضفرو.ةيصسائرلأ هتاباختنأ نم مايأأ
تايوه نع فصشكلأ ةينولاتكلأ ةيميلقإ’أ ةطرصشلأ
ةطرصشلأ لاجر نأأ ىلإأ ةراصشإ’اب ىفتكأو ،نيلقتعملأ
مÓعإأ لئاصسول اقفو نكل.»ت’اقتعاب مايقلأ ددصصب»

نإا˘ف ،«ر˘ي˘صس ا˘ن˘يدا˘ك» و˘يدأر ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ةعأذإأ تدكأأ ام˘ك.ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لأ د˘حأأ و˘ه و˘ي˘مو˘ترا˘ب

ماعلأ ريدم˘لأ لا˘ق˘ت˘عأ ا˘صضيأأ م˘ت ه˘نأأ «ر˘ي˘صس ا˘ن˘يدا˘ك»

ينوناقلأ ريدملأو ،وأرغ راكصسوأأ ،يدانلل يلاحلأ

يف ةيل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘يو.ي˘ت˘نو˘ب سسي˘مو˘غ نا˘مور

تا˘بأر˘ط˘صضأ ي˘ف يدا˘ن˘لأ ه˘ي˘ف قر˘غ˘ي يذ˘لأ تقو˘˘لأ

ةمجانلأ ةريبكلأ نويدلأ طصسو كلذكو ،ةيصسايصس

فلخ بعللأو ،انوروك سسوريف ةحئاج يصشفت نع

نم لقأأ لب˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘تأا˘ت ا˘م˘ك.ةد˘صصو˘م بأو˘بأأ

ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ ءأر˘˘جإأ ن˘˘م عو˘˘ب˘˘صسأأ

مغر ،أرخؤوم هجئاتن تروهدت يذلأ ،ةنولصشرب يدان

يرود ملصس ىلع اتقؤوم يناثلأ زكرملأ لتحي هنأأ

،ديردم وكيتلتأأ ف˘ل˘خ ،ي˘نا˘ب˘صسإ’أ ى˘لوأ’أ ة˘جرد˘لأ

نأأ رظتني يذلأو ،ةطقنب ديردم لاير ىلع امدقتمو

نأأ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لأ.ة˘ل˘ي˘ل˘لأ هذ˘ه ةأرا˘ب˘˘م سضو˘˘خ˘˘ي

ماعلأ هترأدإأ سسلجم عم لاقتصسأ دق ناك ويموتراب

لينويل لوح رئأدلأ لدجلأ تايعأدت طصسو يصضاملأ

.يصسيم

اهلاكسشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةي’ولا نمأا حلاسصم يعاسسمل ةلسصاوم

ةلوضسبك0201 زجحو نيضصخضش فيقوت
ةنيطنضسقب نيلاباغيرب ءاود نم

قباضسلا سسيئرلا لقتعت ةطرضشلا «تيغ ةنولضشرب»
«وــــــيموتراب بـــــيضسوج»

سسطغلا ةسضاير سسرامي ناك ةيحسضلا / فراطلا

 ةلاقلاب «اديضسمل» ئطاضشب قيرغ ةثج لاضشتنإا
رمعلأ نم تانيثÓثلأ يف باصش ةثج لاصشتنإأ نم فراطلأ ةي’وب ةلاقلاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تنكمت

دحأ’أ ةيصشع ةيندملأ ةيامحلأ تلخدت دقف  انرداصصمل اقفوو فراطلأ يف أديصسم’ ئطاصش ىوتصسم ىلع
غلابلأ ( ح ب) وعدملأ ةيحصضلأ و .ئطاصشلأ تأذب روخصصلأ نيب رصصحنإأو قلع قيرغ ةثج لاصشتنإأ لجأأ نم

امدعب اتيم هلاصشتنإأ متيل قرغي نأأ لبق سسطغلأ ةصضاير ةيأوه ةصسراممل رحبلل بهذ ةنصس53 رمعلأ نم
اهتهج نم ةلاقلأ ىفصشتصسمب ثثجلأ ةحلصصم ىلإأ هلقن متيل فاعصسإأ ةرايصسو نيصساطغ ةيلمعلل ريخصست مت
ةيحصضلأو ميلأ’أ ثداحلأ أذه تاصسبÓم يف قيقحت حتف ىلإأ سصاصصتخإ’أ ميلقإأ نمأ’أ حلاصصم تعراصس
. بيهم وج يف هقÓخأاب فورعملأ موحرملأ ةزانج تعيصش دقو طصشلأ ةيدلبب نطقي و نيلفطل بأأ وه
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مكحي يضسنرفلا ءاضضقلا

يزوكراضس ىلع تاونضس3 نجضسلاب
نجصسلاب ،يزوكراصس ’وكين ،قبصسأ’أ دÓبلأ سسيئر نيدي امكح ،نينث’أ ،ةيصسنرف ةمكحم تردصصأأ
ناك مكحلأ أذه نإاف ، .داصسف مهتب هتنأدإأ بقع كلذو ،ذيفنتلأ فقو عم اهنم ناتنثأ ،تأونصس ثÓث
ملاعلأ ءاعد’أ ناك اميف ،يزوكراصس ’وكين ةنأدإأ عقوتت نكت مل ةيصسنرفلأ طاصسوأ’أ نأ’ ةأاجافم ةباثمب

نإاف ،نجصسلأ نم ذيفنتلأ فوقوم اماع لمصشت ةبوقعلأ نأأ امبو.اصسبح تأونصس4 نم ةبوقعب بلاط دق
دعيو.نجصسلأ ةنصس يزوكراصس اهب يصضقيصس يتلأ ةقيرطلأ نأاصشب سسيراب يف ةمكحملأ عم راج سشاقنلأ
ةمكاحم تناك امنيب ،ةمكحملأ يف ماهت’أ سصفق ُلخدي اصسنرف خيرات يف سسيئر لوأأ يزوكراصس
ةقحÓم تمتو.ةمكحملأ ةعاق ىلإأ رصضحي ملف ،ةرياغم ةقيرطب ترج دق ،كأريصش كاج ،قباصسلأ سسيئرلأ
لوصصحلأ لباقم يرأدإأ بصصنمب هأرغأاف ،هيماحم قيرط نع ،سضاق ةوصشر ةلواحم ةمهتب يزوكراصس
ةمكحملأ نإاف ،كلذل اعبتو.ءاصضقلأ مامأأ قبصسأ’أ سسيئرلأ اهيف عباتي ةيصضق نأاصشب تامولعم ىلع
يماحملأو يزوكرا˘صس ق˘ب˘صسأ’أ سسي˘ئر˘لأ م˘ه سصا˘خ˘صشأأ ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ا˘م˘كح ،ن˘ي˘ن˘ث’أ مو˘ي ،ترد˘صصأأ

ةعاق نم جرخي وهو قبصسأ’أ يصسنرفلأ سسيئرلأ دهوصشو.هتوصشرل ةلواحم ةمث تناك يذلأ يصضاقلأو
أذه لكصشيو.ذيفنتلأ يتفوقوم نيتنصسو ذفانلأ سسبحلأ نم ةنصسب هتنأدإاب رأرق رودصص بقع ،ةمكحملأ
ُنهأري يذلأ «نيميلأ ركصسعم» ىلع اصضيأأ رثؤوت امك ،ةيصسايصسلأ هتايحو يزوكراصسل ةبرصض مكحلأ

ةلبقملأ ةنصسلأ يف ةلبقملأ ةيصسائرلأ تاباختن’أ ىلع

يبروأ’ا داحت’ا عم هتايقافتا يف ويراسسيلوبلا ةهبج نعط دعب

ةيبوروألا لدعلا ةمكحم مامأا برغملا
 موــيلا نــم ةــيادب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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