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ةعاشس رخآا

نابايلاو ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا
ةيلودلا تاطوغصضلل ناخصضري

ةرود لـــيجأات
ةيبملوألا باعلألا

0202  وــــيكوط
انوروك ببشسب ايمشسر

ةافو91 ىلإ انوروك سوريف تايفو ددع عفترا اميف

ةدكؤوملا تلاحلا ددع عافترإا
اباشصم462 ىلإا رئازجلاب

عافدلا ةئيه ةعفارمو مهتملا لاوقأا نم تلخ ةمكاحم يف

اذفان انجشس ةنشس ةدمل وباط ميرك سسبحب يشضقي ةمشصاعلا ءاشضق سسلجم
مغر ،رمآاتلاو سشيجلا تايونعم فاعصضإاو سضيرحتلا ةمهتب ،““وباط ميرك““ يصسايصسلا طصشانلا قح يف اذفان انجصس ةنصس ةدمل مكحلاب ،ةمصصاعلا ءاصضق سسلجم ىصضق
ةئيه ةعفارمو مهتملا عامصس نم تلخ يتلاو ةعرصسب اهتجمرب تمت يتلا ةمكاحملل هصضفر بقع اصضرأا هتطقصسأا ةيحصص ةكعول هصضرعت دعب ةمكاحملا نع هبيغت
ةدمل نجصسب يصضقي امكح ،وصسيور ةمصصاعلا ءاصضق سسلجم يصضاق ردصصأا ،ءاوصس دح ىلع عافدلاو مهتملا بايغل تامكاحملا نم اهتاريظن هبصشت ل ةمكاحم يف .عافدلا
اررقم ناك امدعب ،رهصشأا ةتصس ذنم نجصسلاب دجاوتملا”وباط ميرك9102 “ يرفيف رهصش نم22ـلا يف قلطنملا ينطولا يبعصشلا كارحلا زومر دحأا دصض ةذفان ةنصس

،اهيلع مغرأا يذلا ةمكاحملا هذه ةدصشب سضفري هلعجام ،يراجلا سسرام رهصش نم42 ـلا يف يأا سسمألاب هتيصضق فانئتصسل ةيلاجعتصسلا ةجمربلا هذهب وباط أاجافت دقو .سسيمخلا ادغ هجورخ
نأا ،““يداب ينغلادبع““ يماحملا لاق قايصسلا اذه يفو .هعافد بصسح همفو هفارطأا لك تجوعا نأا دعب مدلا طغصض يف داح عافترإا ىلا اهلÓخ سضرعت ةيحصص ةكعو يف هل ببصست يذلا رمألا

يصضقي مكح هقح يف اهلÓخ ردصص نيأا يراجلا سسرام رهصش نم50ـلا يف دمحما يديصس ةمكحم نع رداصصلا مكحلا فانئتصسا بقع نجصسلا نم هجورخ لبق نيموي تجمرب وباط ميرك ةمكاحم
،ةمكاحملاب مهمÓعا متي مل يذلا هيماحم مامأا مكاحي نأاب اصضيأا بلطيو ةمكاحملا سضفري هلعجام وهو ،ءاثÓثلا موي هتيصضق ةجمربب أاجافتيل ،ةذفان رهصشأا ةتصس اهنم سسبح ماع ةدمل نجصسلاب

،سضفرلاب تلبوق اهنأا ريغ اهلكوم ةرايز كلذ دعب تبلط عافدلا ةئيه نأا ىلا اريصشم ،هكف جاجوعاو هدصسج نم ءزج لصش ىلإا تدأا ةيحصص ةكعول سضرعتي هلعجام كلذ سضفر يصضاقلا نا ريغ
غÓبإا نود ةيصضقلا فانئتصسل ةعيرصسلا ةجمربلا ،م هبارغتصسا هصسفن يماحملا ىدبأاو .““هبايغ مغرو هتحصص روهدت مغر ةنصس ةدمل ذفانلا نجصسلاب امكح ميرك دصض ردصصا يصضاقلا““ فاصضأاو
سسلجم نع رداصصلا مكحلا يف نعطيصس عافدلا نأاب احصضوم ،““ مهتملا روصضح نود نمو عافدلا بايغ يف مكحلا رادصصاو اهرارمتصساو ةمكاحملا ءدب وه هتمدصص راثا ام نأاب ادكؤوم ، عافدلا ةئيه
سسبحلا هلوخد دعب رهصشأا ةتصس ىصضمأا دق هنوك نجصسلا يف وباطل ةيقبتملا رهصشأا ةتصسلا قوفي دق ةمكحملا هذهب نعطلا هقرغتصسي دق يذلا تقولا نأاب ازربم ،ايلعلا ةمكحملاب ةمصصاعلا ءاصضق
يقرصش ةراصس ^.يصضاملا ربمتبصس رهصش نم62ـلا يف
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...يراذح
سســــيل ““نــــيكورولكلا““

يتاذــــلا يوادــــتلل

تÓحملا قلغ تاءارجإا نم كاششكألاو تايلديشصلا ءانثتشسا ^

انوروك سسوريف يصشفت ببصسب

ةـمظنم
نيماحملا
ةبانعب
لـــيجأات ررـــقت
تاـــــــــباختنلا
ةرؤوب ىلا اهلوحت نم ةريبكلا فواخملا لظ يف
  انوروك سسوريفل

ةقطنملل كيششو قلغ
لجيجب ةرÓبب ةيعانشصلا

4 صص علاط

11 صص علاط

7 صص علاط

 ةذـــــختملا ةرـــــيخألا تاءارـــــجإلا““ :يناكرب ^

““رـــــئازجلا يف انوروك سسوريف يششـــــفت عنمل زـــــجاح ةـــــباثمب

          ماجحألا فلتخم  نم

 راجحلاب ةنيرف سسيك041 زجح

ةدام نم سسيك001 زجح نم ،راجحلا ةرئاد نمأا رصصانع تنكمت
زجح ىلإا ةفاصضإا ، غلك05 دحاولا سسيكلا نزي ثيح ،ةنيرفلا

ثيح ،غلك01 دحاولا سسيكلا نزوب ،ديمصسلا ةدام نم سسيك04
ذاختاو اهبحاصص فيقوت عم ، ةنحاصش نتم ىلع ةيمكلا طبصض مت
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ل˘˘خد˘˘تو،ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك
يف  ةيلولا بارتب نمألا حلاصصم فلتخم اهب موقت يتلا تايلمعلا
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ة˘˘برا˘˘˘صضم˘˘˘لا ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘طإا
هذه نولغتصسي نم نيبراصضملا سضعب كانه دجوي ذإا،ةينوناقلا
ي˘تدا˘م  ىل˘ع  بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف داز ي˘ت˘لاو دÓ˘ب˘لا ر˘م˘˘ت  ي˘˘ت˘˘لا  ة˘˘مزألا
 .ربتعم حبر سشماه قيقحتل،ةنيرفلاو ديمصسلا

ب زوزام ^
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ةباسصإا ةلاح ةيأا ليجسست لدعلا ةرازو تفن
ىوتسسم ىلع د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب

يف ةرازولا دكأاو.ةيباقعلا تاسسسسؤوملا عيمج
صضعب هتلوادت ام صسكع» هنأا صسمأا اهل نايب
ةرازو مل˘ع˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
ةباسصإا ةلاح ةيأا ليجسست متي مل هنأا ،لدعلا
ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب ،كلذ ي˘˘تأا˘˘يو.«ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةظقيلا ةلاح رارمتسساو ،ةذختملا ةيقابتسسإلا
تاهيجوتب Óمع ىودعلا هذه ءازإا ىوسصقلا

هنأا ،نايبلا تاذ فاسضأاو .ةيروهمجلا صسيئر
ةيئاقولا ريبادتلا نم ةعومجم ذاختا مت دق
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘لإا صسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نا ع˘ن˘˘م˘˘ل
ىلوألا تلاحلا فاسشتكا ذنم اذهو ،ةيباقعلا
يأا ع˘ن˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ،كلذ ي˘تأا˘يو.ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ى˘لإا ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف بب˘سست˘˘ي د˘˘ق لا˘˘سصتا
.نيسسوبحملا
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يسشفت دسصرل ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع ف˘سشك
ةحسصلا ةرازو ىوتسسم ىلع انوروك صسوريف
روسسفوربلا نييرئازجلا ءابطألا ةدمع صسيئرو
ةذختملا ةريخلا تاءارجلا نأا «يناكرب طاقب»
ديجملا دبع ديسسلا ةيروهمجلا صسيئر لبق نم
يسشفت عنمل زجاح ةباثمب يهو ةيباجيا نوبت
روسسفوربلا ددسشو.رئازجلا يف انوروك صسوريف
ةا˘ن˘ق˘لا ا˘ه˘ب صصخ تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب
ماز˘ت˘للا ةرور˘سض ى˘ل˘ع صسمأا ى˘لوألا ة˘ي˘عاذإلا
و ةيروهمج˘لا صسي˘ئر ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا˘ب
ىلع لماكلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

،ءابولا اذه يسشفت ةرؤوب دعت يتلا ةديلبلا ةيلو
رئازجلا ةيلول ةبسسنلاب ةذختملا ريبادتلا اذك و
دد˘ع ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف ادد˘˘سشم تا˘˘با˘˘سصإلا

لا˘˘قو. ة˘˘مار˘˘سصب ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض

تتبثأا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه» نإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةهجاوم يف انتقبسس يتلا لودلا ىدل اهتعاجن

نيسصلا رارغ ىلع ،دجتسسملا انوروك صسوريف

ةلثامم ريبادتل اهذاختاب ءابولا ترسصاح يتلا

بلغتلا نم نكمتت يهاهو «ناهوو» ةنيدم يف

˘ما˘يأا ةد˘ع˘ل ة˘با˘سصإا ر˘ف˘سص ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سستـب ه˘ي˘˘ل˘˘ع

دمتعملا لوكوتربلا نع ثيدح˘لا˘بو.«ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م

ة˘مو˘كح˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف جÓ˘ع˘˘ل

ديدجلاب صسيل ءاودلا نإا» يناكرب لاق ةيرئازجلا

يف جتنم وهو ايرÓملا جÓع يف لمعتسسي و

ظحول دقو ،ةيبنجأا ةكرسش عم نواعتلاب ،رئازجلا

يطعي هلامعتسسا نأا بناجأا نيثحاب فرط نم

ة˘با˘سصم˘لا ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

نأا ى˘لإا قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف ار˘ي˘سشم.«صسور˘ي˘ف˘لا˘ب

يف صسوريفلا ةبسسن ليلقت يف نمكت هتيلاعف

يعانملا زاهجلل كلذب حيتيل صضيرملا مسسج

دد˘سشو.ة˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

دي˘ق˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘نا˘كر˘ب رو˘سسي˘فور˘ب˘لا

ةيمويلا ةعرجلل ةبسسنلاب لوكتر˘ب˘لا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا

يه تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ناو ،ة˘با˘سصم˘لا تلا˘ح˘ل˘ل

نطاوملا صسيلو هعم يطاعتلل ةديحولا ةلوخملا

رارسضلا ىلا هثيدح صضرعم يف اريسشم ،يداعلا

يوادت˘لا ءارو ة˘ن˘ما˘كلا ر˘طا˘خ˘م˘لاو ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا

ةيملعلا ةنجللا وسضع اعد امك.هب يئاوسشعلا

ىلا نينطاوملا ،انوروك صسوريف يسشفت دسصرل

اهنأل اهمارتحاو ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

و بعسشلا ةيامحل ايلاح حاتملا ديحولا ليبسسلا

.«انوروك» صسوريف يسشفت رطخ نم نطولا

ةدكؤوم ةديدج ةلاح43 ليجضست نع سسمأا ،راروف لامج روضسفوربلا ،انوروك سسوريف ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا فضشك
ةلاح42 تلثتما اميف91 ىلإا تايفولا ددع عافترا ىلإا ةفاضضإا ،ةدكؤوم ةلاح462 ىلإا يلامج’ا ددعلا لضصيل رئازجلاب انوروك سسوريفب

 .ةديلبلا ةي’وب ةلاح341 اهنم ةي’و72 يف سسوريفلا راضشتنا عم ءافضشلل

ةافو91 ىلإا تايفولا ددع عفترا اميف

اباصصم462 ىلإا رئازجلاب انوروك سسوريفب ةدكؤوملا ت’احلا ددع عافترا

ةنضسلا رارمتضسا نامضض لجأا نم
ةيلاحلا ةيعماجلا

ةذتاصس’ا وعدي روتيصش
 ةبلطلل سسوردلا ريفوتل

تنرتن’ا قيرط نع
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو بلاط
نيثحابلا ةذتاسسألا روتيسش نيدلا صسمسش
نييعماجلا نييئافسشتسسلاو نيمئادلا نيثحابلاو
نامسض دسصق ةفيثكلا ةكراسشملل ةبلطلا و
نسسحأا يف ةيلاحلا ةيعماجلا ةنسسلا رارمتسسا
ىلإا اههجو ةلاسسر يف ريزولا دكأاو.فورظلا
رارغ ىلعو رئازجلا نإا مويلا ةيعماجلا ةرسسألا
ارظن ةبعسص ةلحرمب ،ملاعلا لود نم ديدعلا
انوروك صسوريف اهببسسي يتلا ةيملاعلا ةحئاجلل

ىلوألا ةياغلا نإا« :ثدحتملا عباتو.91-ديفوك
صسوردلا ريفوت ةلسصاوم يف نمكت ةيسساسسألاو
نم مهنيكمت دسصق ،تنرتنإلا قيرط نع ةبلطلل
يتلا تاءافكلاو يفرعملا ىوتسسملا باسستكا
حاجنلا دعب ةيعماجلا ةنسسلا زارحإاب مهل حمسست
Óئاق هثيدح ريزولا لسصاوو .«تاناحتملا يف
ةيلمع ىلإا مامسضنÓل مكوعدأا ،ددسصلا اذهب»
.«تنرتنإلا ربع ةيجوغاديبلا تاماعدلا عسضو
نأا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ركذو
نيماسضم ةغايسصل نيلهؤوملا مهدحو ةذتاسسألا
،ةبلطلا ةدئافل طخلا ىلع اهعسضول صسوردلا

اددسشم ،مهفرط نم اهباسستكا ىوتسسم مييقتلو
لثمألا ليبسسلا وه اعيمج اندوهج رفاظت نأا
ةراسشإلا ردجتو» .ةيعماجلا ةنسسلا هذه حاجنل
رمأا ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر نأا

ةفاك يف ةسساردلل يروف فقوب صسرام21 موي
نم صسماخلا ةياغ ىلإا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
يسشفت يدافتل  كلذو لبقملا ليرفأا رهسش
 .دجتسسملا انوروك صسوريف
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يعامتج’ا لضصاوتلا تاضصنم ىلع ثدحلا عنضص

انوروكلل هجÓع لامتحا نع نلعأا امدعب

«نيكورولكلا» .. يراذح

يتاذلا يوادتلل سسيل
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يزو نÓ˘عا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ب˘˘م

ع˘سضو ن˘ع ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

،ذيفنتلا زيح ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ل د˘يد˘ج جÓ˘ع لو˘كو˘تور˘ب

تلاحل همادختسسا متي ،ايلحم جتنم ديدج ءاود هسساسسأا

يعام˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م تج˘ع.ةد˘كؤو˘م˘لا ة˘با˘سصإلا

ةيناكما يف لؤواف˘ت˘لاو ل˘مألا لوألا ا˘ه˘ناو˘ن˘ع تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

لكسشب هيلع رجحو ملاعلا برسض يذلا ءابولا ىلع ءاسضقلا

هنإا ةيفحسص تاحيرسصت يف ،«ديزوب نب» لاقو.يلك هبسش

ةيملعلا ةن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق لود˘لا صضع˘ب برا˘ج˘ت˘ل ادا˘ن˘ت˘سسا»

ءاود هسساسسأا ديدج جÓع لوكوتورب ذيفنتلا زيح عسضو

تلاحل هفسصو متي ،اسضيأا دروتسسمو ايلحم جتنم ديدج

تا˘ي˘م˘كلا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘فو˘˘ت˘˘م و˘˘هو ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإلا

ةرم˘ت˘سسم د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع دو˘جو ر˘يزو˘لا د˘كأاو.«ة˘ي˘فا˘كلا

دهعمو تايف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘سصلا نوز˘خ˘م˘ل

اقبطو ىرخألا تاعاطقلا عم قيسسنتلاب ،«رئازجلا روتسساب»

ريزولاو ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر تاهيجوتل

يت˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘ك ل˘سضف˘ب دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا

تناك امك.داوملا هذه داريتسسا ةيلمعل ةموكحلا اهتدمتعا

ماعلا ريدملاو يرئازجلا ثحابلا اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلل

ميكحلا دبع» ةيبونجلا ايوروكب روتسساب دهعمل قباسسلا

حسصن امدعب ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ثألا «ه˘ل˘لا با˘ج

جÓع يف اسساسسأا ةمدختسسملا «نيكورولكلا» ةدام دامتعاب

صصاخسشأÓل ةبسسنلاب صسوريفلا نم ةياقولا يف «ايرÓملا»

لامع رارغ ىل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ل˘كسشب ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

دامتعلا مدعب حسصن لباقملا يف هنكل.نمألاو ةحسصلا

نأا بجي هنأا دكأا ثيح, يتاذ لكسشب يوادتلل ةقيرطك هيلع

تايفسشتسسملا ىوتسسم ىلع نيسصتخم قيرط نع فسصوي

ام وهو.يوادملا بيبطلا لإا اهملعي ل ةسصاخ تاعرجبو

ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا نم ةمداقلا رابخألا هتدكأا

«انوزيرأا» ةيلوب «صسكينيف» ةقطنم نم لجر يفوت ثيح,

ةجرح ةلاح يف ىفسشتسسملاب هتجوز دقرت اميف.ةيكريمألا

ةلواحم يف نيكورولكلا ءاود نم نيتبح لوانت نأا دعب

ريراقتل اًقفو ،ديدجلا انوروك صسوريف دسض يتاذلا يوادتلل

«نإا.نإا.يسس» عقوم لقنو.يلحملا «ثليه رناب» ىفسشتسسم

نيكورولكلا فسصو نإا نايب يف اهلوق ىفسشتسسملا نع

ةفاسضم ةدام اًسضيأا هنكلو،91 ديفوكل لمتحم جÓع هنأاب

تانازخ فيظنتل كمسسلا صضاوحأا يف مادختسسلا ةعئاسش

لبق نم نيكورولكلا ىلع ةقفاوملا تمت دقو.«كامسسألا

باهت˘لاو ة˘ب˘ئذ˘لاو ا˘يرÓ˘م˘لا جÓ˘ع˘ل ءاود˘لاو ءاذ˘غ˘لا ةرادإا

،«صسكورب لايناد» روتكدلا لاقو.يديوتامورلا لسصافملا

رظنلاب«:نايبلا يف ،ةيودألا تامولعم زكرمل يبطلا ريدملا

صسانلا نأا م˘ه˘ف˘ت˘ن،91 دي˘فو˘ك نأا˘سشب ن˘ي˘ق˘ي˘لا مد˘ع ى˘لإا

،هجÓع وأا صسوريفلا اذه عنمل ةديدج قرط داجيإا نولواحي

مايقلل ةحيحسصلا ةقيرطلا وه صسيل يتاذلا جÓعلا نكل

ةيفيك لوح ليسصافت يأا ،ىفسشتسسملا مدقي ملو.«كلذب

ى˘ل˘ع ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سسلا ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا لو˘˘سصح

نم ةقيقد نيثÓث نوسضغ يفف نايبلل اقفوو .نيكورولكلا

لوخدلا بلطتت ةيروف راثآا نم ناجوزلا ىناع ءاودلا عÓتبا

ولوؤوسسم ردسصأا ،ايريجين يفو.ىفسشتسسملا ىلإا يروفلا

ر˘يذ˘ح˘ت ة˘ح˘سصلا
ً

ةثÓ˘ث نإا ن˘ي˘ل˘ئا˘ق ،ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا نأا˘سشب ا

تلاقو.ءاودلا نم ةدئاز ةعرج اولوانت دÓبلا يف صصاخسشأا

ةيحسصلا ةياعرلا يمدقم ةدسشب ثحت اهنإا «ثليه رناب»

نولخدي ل نيذلا ىسضرملل نيكورولكلا فسصو مدع ىلع

جÓع ءاود نا ىلع د˘كؤو˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو.ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

دبع ةحسصلا ريزو نلعا يذلا «نيكورولكلا» وأا ايرÓملا

نم تايفسشتسسملا يف همادختسسا نع ديزوب نب نامحرلا

صسوريف نم ةمدقت˘م˘لاو ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘سصلا جÓ˘ع ل˘جأا

لوكوتورب وه امنإاو يتاذلا يوادتلل صسيل «91 ديفوك»

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا ءا˘ب˘طأا ى˘لا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي د˘˘ق˘˘ع˘˘م

ةيودأا ةقفر ةددحم ةعرجب هفسصو لجأا نم تايفسشتسسملا

.ىرخأا
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يتلا ىلوألا ةافولا ةلاح قلعتتو
وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘ب تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس

27 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي صصخ˘˘سشب
ه˘ت˘ن˘با ن˘م ىود˘ع˘لا ه˘ي˘لا تل˘ق˘ت˘˘نا
ةرايز ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘بر˘ت˘غ˘م˘لا

صصختف ةيناثلا ةلاحلا امأا ،ةيلئاع

ةنسس57 رمعلا نم غلبي برتغم
اهت˘ه˘ج ن˘م .صسادر˘مو˘ب ة˘يلو ن˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ته˘˘˘جو
تباهأا صسي˘سسح˘تو ة˘ي˘عو˘ت ة˘لا˘سسر
نييرئازجلا نينطاوملا ةفاكب اهيف

يتيلو يف نيميقملا مهنم ةسصاخ

نأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا

كرد˘˘لا تاد˘˘حو ل˘˘م˘˘ع او˘˘ل˘˘ه˘˘سسي

لماكلا مازتللا لÓخ نم ينطولا

صسي˘ئر ن˘ع ةردا˘سصلا تارار˘ق˘˘لا˘˘ب

ر˘ي˘بد˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

را˘سشت˘نا ف˘قو ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا

ةلاسسرلا تسصخو.انوروك صسوريف

01 ةدمل تويبلا يف ماتلا رجحلا

ةكرحلا عنم عم ديدمتلل ةلباق مايأا

نم رجحلاو ةديلبلا ةيلو ىلإاو نم

ى˘˘لإا ءا˘˘سسم ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

.رئازجلا ةيلوب ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا
نأاب ينطولا كردلا ةدايق تددسشو
م˘ه˘ف˘ت ي˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
ةمÓسس ىلع مهسصرحو نينطاوملا

ةراسشلا ردجتو.عي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘سصو
ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘عألا صسل˘ج˘م˘لا نأا ى˘˘لإا
لوألا صسمأا هل عامتجا يف ذختا

ة˘ح˘فا˘كم˘ل تاءار˘جإلا ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
ةيدلبلا صصخو ينطولا ىوتسسملا
ليجسست مكح˘ب ة˘سصا˘خ تاءار˘جإا˘ب
لÓخ نم ة˘با˘سصإا تلد˘ع˘م ى˘ل˘عأا
ةدمل تويبلا يف مات رجح قيبطت

عنم عم ديدمتلل ةلباق مايأا ةرسشع

،ة˘يلو˘لا هذ˘ه ى˘لإا و ن˘م ة˘كر˘ح˘لا

نأا بجي هنأا صسلجملا نايب راسشأاو

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا نو˘˘كت

فر˘ط ن˘م ا˘ق˘ب˘سسم ا˘ه˘˘ب ا˘˘سصخر˘˘م

كرد˘ل˘ل ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ركذو.ين˘طو˘لا ن˘مألا وا ي˘ن˘طو˘لا

اسضيأا نمأÓل ىلعألا صسلجملا نايب

تاءار˘˘جا ذا˘˘خ˘˘˘تا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا˘˘˘ب

ناكسسلا نيومت نامسضل ةيئانثتسسا

داوم˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا˘ب

.ةيئاذغلا

يناكرب..راطقلا ىفضشتضسم ىوتضسم ىلع نيكورولكلا بيرجت يف تعرضش ةحضصلا ةرازو

«رئازجلا يف انوروك سسوريف يصشفت عنمل زجاح ةباثمب ةذختملا ةريخ’ا تاءارج’ا»

عافدلا ةئيه ةعفارمو مهتملا لاوقأا نم تلخ ةمكاحم يف

ذفان نجصس ةنصس ةدمل وباط ميرك سسبحب يصضقي ةمصصاعلا ءاصضق سسلجم
ةمهتب ،«وباط ميرك» يضساي˘ضسلا ط˘ضشا˘ن˘لا ق˘ح ي˘ف ذ˘فا˘ن ن˘ج˘ضس ة˘ن˘ضس ةد˘م˘ل م˘ك˘ح˘لا˘ب ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ءا˘ضضق سسل˘ج˘م ىضضق

اضضرأا هتطقضسأا ةيحضص ةكعول هضضرعت دعب ةمكاحملا نع هبيغت مغر ،رمآاتلاو سشيجلا تايونعم فاعضضإاو سضيرحتلا
يف .عافدلا ةئيه ةعفارم و مهت˘م˘لا عا˘م˘ضس ن˘م تل˘خ ي˘ت˘لاو ة˘عر˘ضسب ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب تم˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل ه˘ضضفر بق˘ع
ءاضضق سسلجم يضضاق ردضصأا ،ءاو˘ضس د˘ح ىل˘ع عا˘فد˘لاو م˘ه˘ت˘م˘لا با˘ي˘غ˘ل تا˘م˘كا˘ح˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘تار˘ي˘ظ˘ن ه˘ب˘ضشت’ ة˘م˘كا˘ح˘م
قلطنملا ينطولا يبعضشلا كارحلا زومر دحأاو لضضانملا دضض ةذفان ةنضس ةدمل نجضسب يضضقي امكح ،وضسيور ةمضصاعلا

ادغ هجورخ رارقم ناك امدعب ،رهضشأا ةتضس ذنم نجضسلاب دجاوتملا «وباط ميرك »9102 يرفيف رهضش نم22ـلا يف
سسرام رهضش نم42لا يف يا سسمأ’اب هتيضضق فانئتضس’ ةيلاجعتضس’ا ةجمربلا هذهب وباط أاجافت دقو  .سسيمخلا
سضرعت ةيحضص ةكعو يف هل ببضست يذلا رمأ’ا ،اهيلع مغرأا يذلا ةمكاحملا هذه ةدضشب سضفري هلعجام ،يراجلا

لاق قايضسلا اذه يفو .هعافد بضسح همفو هفارطأا لك تجوعا نأا دعب مدلا طغضض يف داح عافترإا ىلا اهلÓخ
مكحلا فانئتضسا بقع نجضسلا نم هجورخ لبق نيموي تجمرب وباط ميرك ةمكاحم نأا ،«يداب ينغلادبع» يماحملا
نجضسلاب يضضقي مكح هقح يف اهلÓخ ردضص نيأا يراجلا سسرام رهضش نم50ـلا يف دمحما يديضس ةمكحم نع رداضصلا
ةمكاحملا سضفري هلعجام وهو ،ءاثÓثلا موي هتيضضق ةجمربب أاجافتيل ،ةذفان رهضشأا ةتضس اهنم سسبح ماع ةدمل
هلعجام كلذ  سضفر يضضاقلا نا ريغ ،ةمكاحملاب مهمÓعا متي مل يذلا هيماحم مامأا مكاحي نأاب اضضيا بلطيو
كلذ دعب تبلط عافدلا ةئيه نأا ىلا اريضشم ،هكف جاجوعاو هدضسج نم ءزج لضش ىلا تدا  ةيحضص ةكعول سضرعتي
مغر ةنضس ةدمل ذفانلا نجضسلاب امكح ميرك دضض ردضصا يضضاقلا» فاضضأاو ،سضفرلاب تلبوق اهنأا ريغ اهلكوم ةرايز
غÓبإا نود ةيضضقلا فانئتضس’ ةعيرضسلا ةجمربلا ،م هبارغتضسا هضسفن يماحملا ىدبأاو .«هبايغ مغرو هتحضص روهدت

نود نمو عافدلا بايغ يف مكحلا رادضصاو اهرارمتضساو ةمكاحملا ءدب وه هتمدضص راثا ام نأاب ادكؤوم ، عافدلا ةئيه
ازربم ،ايلعلا ةمكحملاب ةمضصاعلا ءاضضق سسلجم نع رداضصلا مكحلا يف نعطيضس عافدلا نأاب احضضوم ،» مهتملا روضضح

دق هنوك نجضسلا يف وباطل ةيقبتملا رهضشأا ةتضسلا قوفي دق ةمكحملا هذهب نعطلا هقرغتضسي دق يذلا تقولا نأاب

«S°ÉQI T°ôb.يضضاملا ربمتبضس رهضش نم62ـلا يف سسبحلا هلوخد دعب رهضشأا ةتضس ىضضمأا

سسوريفلا لاقتنا عنمل ةيئاقولا ريبادتلا نم ةعومجم ذاختا مت هنا تلاق

 انوروكلاب تاباصصإا دوجو يفنت لدعلا ةرازو
ةيباقعلا تاصسصسؤوملا يف ءانجصسلا نيب
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ىلع’أ ضسل˘ج˘م˘لأ عا˘م˘ت˘جأ بق˘عو
نأأ ةصسائرلأ نم ردصصم لاق نمÓل
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘صس’أ تأءأر˘˘˘جإ’أ هذ˘˘˘ه
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ا˘م˘ي˘صس’ ح˘˘م˘˘صست˘˘صس
با˘˘ح˘˘صصأ’و ،ة˘˘يودأ’ا˘˘ب دوز˘˘ت˘˘لا˘˘ب
امب ،مهتاطاصشن ةصسراممب كاصشكأ’أ
و .ةينطولأ فحصصلأ عيب كلذ يف
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’أ تأءأر˘جإ’أ ن˘ي˘ب ن˘م
رر˘ق˘ت ن˘مآÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’أ ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لأ را˘˘ج˘˘ت˘˘ل ضصي˘˘خر˘˘ت˘˘لأ
ةصسرامم˘ب» ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ
ىلع يبوانت لكصش يف مهتاطاصشن
لوصصح ليهصستل ،«ءايحأ’أ ىوتصسم
ةيئأذغلأ تاجتن˘م˘لأ ى˘ل˘ع نا˘كصسلأ
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘صشت˘˘لأ ع˘˘م ،ة˘˘جزا˘˘ط˘˘لأ

ناكو .»تاعمجتلأ بنجت» ةرورصض
ديجملأ د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ضسي˘ئر
تأو˘ق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’أ د˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ نو˘˘ب˘˘ت
دق ينطولأ عافدلأ ريزو ةحلصسملأ
،ةيروهمج˘لأ ة˘صسا˘ئر ر˘ق˘م˘ب ،ضسأأر˘ت
نمآÓل ىلعأ’أ ضسلج˘م˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جأ

روطت ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘صسأرد˘ل ضصصصخ
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو
ى˘ل˘عأ’أ ضسل˘ج˘˘م˘˘لأ رر˘˘قو .دÓ˘˘ب˘˘لأ
ضسيئر ةصسائرب هعامتجأ يف نمأÓل
،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
ةديلب˘لأ ة˘ي’و˘ب ي˘ل˘ك ر˘ج˘ح ضضر˘ف

لو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘حو ،ما˘يأأ01 ةد˘م˘˘ل

ة˘عا˘صسلأ ن˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسلأ ى˘˘˘˘لإأ ءا˘˘˘˘˘صسم (00:91)

راصشتنأ نم دحلل ،احابصص (00:70)

ضسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘مأأو .ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘بو

يهاقملأ عيمج قلغ˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأو م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لأو

ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

فلاخي نم لكو ةيئأذعلأ تÓحملأ

ةصصخر هنم بحصستصس ءأرجإ’أ أذهل

ه˘˘˘ل ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ن˘˘˘لو لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صس’أ
تاعاق لك قلغب رمأأ امك .أددجم
ضسأرعأ’أو ت’افتح’أو تÓفحلأ
ةنام’أ ة˘فا˘صسم مأر˘ت˘حأو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ
لك يف لق’أ ىلع رتم ةيرابج’أ
ترايصسلأ لقنت عنمو تاصسصسؤوملأ
ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘˘ج’أ

بح˘صست˘صس كلذ ف˘لا˘خ˘ي ن˘م ل˘كو
تنا˘كو .لÓ˘غ˘ت˘صس’أ ة˘صصخر ه˘ن˘م
حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو
ن˘ع تن˘ل˘عأ د˘˘ق تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لأ

ءا˘بو˘ب ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لأ دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترأ

ةلاح032 ىلإأ رئأزجلأ يف انوروك

نمو .ةديل˘ب˘لأ ة˘ي’و˘ب521 اهنم
ةيأدب نع ةحصصلأ ريزو نلعأأ هتهج
ايلحم جتن˘م د˘يد˘ج ءأود مأد˘خ˘ت˘صسأ
أذ˘ه ي˘˘فو .ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو جÓ˘˘ع˘˘ل
لا˘˘صصت’أ ةرأزو تف˘˘صشك ،دد˘˘˘صصلأ
يف لثمتي ءأودلأ نأ ،اهل نايب يف
نا˘˘ك ءأود و˘˘هو ،«ن˘˘ي˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك»
ضضأرمأأ و ايرÓملأ جÓعل لمعتصسُي
.مزيتامورلأ
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ىلع قوبصسملأ ريغ تفاهتلأ زفق
ة˘ن˘ير˘ف˘لأو د˘ي˘م˘صسلأ ي˘تدا˘˘م ءأر˘˘صش
ط˘˘˘˘˘صسو فا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صضأ ة˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘خ
ر˘ي˘بأو˘ط ف˘ل˘خ ا˘م ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘˘لأ

عيبلأ طا˘ق˘ن بر˘ق ع˘فأد˘تو ة˘ل˘يو˘ط
ءابو ي˘صشف˘ت ن˘م فوا˘خ˘م حر˘ط˘ت˘ل

ريدم حصضوأأ .ء’ؤوه طصسو انوروك
هريوطت و يحÓفلأ جاتنإ’أ طبصض
,ةيفيرلأ ةيمنتلأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو˘ب
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ,ي˘بور˘خ د˘م˘ح˘˘م
نيومتب ماق عاطقلأ نأأ هل ةيفحصص
بأرتلأ ربع ةدجأو˘ت˘م˘لأ ن˘حا˘ط˘م˘لأ

نييÓم5 غلبت تايمكب ينطولأ
بلصصلأ حمقلأ ي˘تدا˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق

مايأأ01 لأ لÓ˘خ ن˘ي˘ل˘لأ ح˘م˘ق˘لأو

02 ىلإأ01 نم ةدتمملأ ةريخأ’أ
جا˘ت˘نإأ ضضر˘˘غ˘˘ل , يرا˘˘ج˘˘لأ ضسرا˘˘م
فاصضأأو .ةنيرفلأو ديمصسلأ يتدام
اجمانرب عصضو عاطقلأ نأأ يبورخ
ي˘ف ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ا˘˘صصا˘˘خ
ةعا˘ب ىد˘ل ضصق˘ن يدا˘ف˘ت˘ل قو˘صسلأ

005 ناف ,يبورخ بصسحو .ةئزجتلأ
بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع ةد˘جأو˘ت˘م ة˘ن˘˘ح˘˘ط˘˘م
ةداملأ ل˘يو˘ح˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘ت ي˘ن˘طو˘لأ
نيللأو بلصصلأ حمقلأ نم ةيلوأ’أ
حمقلأ قيقدو نيللأ حمقلأ قيقد ىلإأ
بل˘˘˘˘ط ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل بل˘˘˘˘˘صصلأ
«: لو˘ق˘ي ي˘بور˘خ ع˘˘با˘˘تو .قو˘˘صسلأ
ةرفو˘ت˘م ا˘ه˘فا˘ن˘صصأ ل˘كب بو˘ب˘ح˘لأ

تايمكب نزا˘خ˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ة˘ي˘فا˘ك تا˘ي˘م˘كب ه˘جو˘تو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘˘م ن˘˘حا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
أريصشم ,«قأوصسأ’أ ىلإأ ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘تو
فعاصضت نأأ ىلإأ تقولأ تأذ يف
أذه ىلإأ ىدأأ كÓهتصس’أ ىوتصسم
ىلعو .ةئزجتلأ ةعاب ىدل ضصقنلأ

«: هنأأ يبورخ حصضوأأ لاثملأ ليبصس
ىل˘ع ةدا˘ت˘ع˘م ن˘حا˘ط˘م˘لأ تنا˘ك أذإأ

و د˘ي˘م˘˘صسلأ ن˘˘م ن˘˘ط01 ع˘˘صضو
ةرصشع لÓ˘خ قو˘صسلأ ي˘ف ة˘ن˘ير˘ف˘لأ
ايلاح متي ناف ,ام ةقطنم يف مايأأ
نئابزلأ فرط نم ةيمكلأ هذه ءانتقأ

بصسحو .»ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي لÓ˘˘˘خ
نم ريبكلأ تفاهتلأ «: نإاف يبورخ
ةداملأ هذه ءانتق’ نينطأوملأ فرط
ىلع نوزخ˘م˘لأ ذا˘ف˘ن˘ت˘صسأ ى˘لإأ ىدأأ

بلطتي ام ةلمجلأ قأوصسأأ ىوتصسم
نم اهنيومت ةداعإ’ تقولأ ضضعب

ي˘بور˘خ ا˘عدو .»ن˘حا˘ط˘م˘˘لأ فر˘˘ط
ىلإأ ةب˘صسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ريذبتلأ يدافت و كÓهتصس’أ ةنلقع
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ هذ˘˘˘ه نأأ كلذ ,
فلتلل ضضرعتت نأأ نكمي اهنورتصشي
امم ةمئÓم فورظ يف نزخت مل أذإأ
ةدا˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه عا˘˘ي˘˘صض ى˘˘˘لإأ يدؤو˘˘˘ي
ةرورصض ىلع أدكؤوم ةيجيتأرتصس’أ
لÓخ رذ˘ح˘لأو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأ
ةداملأ هذه ءانتقأ ريبأوط ليكصشت
رطاخم˘ل ا˘يدا˘ف˘ت ,ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن ي˘ف
ضسف˘˘˘ن لو˘˘˘ح و .ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ را˘˘˘صشت˘˘˘نأ
داحت’ ماعلأ نيمأ’أ دكأأ عوصضوملأ
دبع يمليد ,نييرئأزجلأ نيحÓفلأ
ن˘م ة˘ي˘لوأ’أ ةدا˘م˘لأ نأأ ,ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لأ
ن˘ي˘ل˘لأ ح˘م˘ق˘˘لأو بل˘˘صصلأ ح˘˘م˘˘ق˘˘لأ
يف ةيفا˘ك د˘ج تا˘ي˘م˘كب ةر˘فو˘ت˘م»
ىقبت ةيلاكصشإ’أ» نأأ و «نزاخملأ

ىلإأ كÓهتصس’أ لوصصوب ة˘ط˘ب˘تر˘م
ل˘ل˘خ˘لأ بنا˘ج ى˘لأ ةورذ˘لأ ة˘ل˘حر˘م
ع˘يزو˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لأ
نأأ يمليد ىريو .»ةبراصضملأ لعفب
فرط ن˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل طا˘ق˘ن ةد˘ع ح˘ت˘ف
دعت تاي’ول˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ تا˘ير˘يد˘م
رصسك نم تنكمت ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ةو˘ط˘خ

ضضع˘˘˘˘ب فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ح’أ
أزربم ,ةدام˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ضصأو˘خ˘لأ
تأءأر˘˘جإا˘˘ب ق˘˘فأر˘˘ت نأأ د˘˘ب’ ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ
اهعيزوت متي يتلأ تايمكلأ ديدحتل
لك نيب ةينمزلأ ةرتفلأو ةلئاع لكل
نيمأ’أ دكأأ هبناج نم .رخآأو نيومت
ةحÓف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لأ

أومدق نيحÓفلأ نأأ رديوق دولوم
ام˘ي˘صس بو˘ب˘ح˘لأ ن˘م م˘ه˘تا˘جو˘ت˘ن˘م
رخأوأأ نيللأ حمقلأو بلصصلأ حمقلأ
نم أونكم˘تو ,ي˘صضا˘م˘لأ ضسط˘صسغأأ
هذ˘ه ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ر˘ي˘فو˘ت

م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘˘ت˘˘صس’أ دأو˘˘م˘˘لأ
تاينواعتو نزاخملأ ىلإأ اههيجوت
تأدحوو ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ
نإاف رديوق بصسحو .هقيوصستب موقت
في˘ي˘كت بل˘ط˘ت˘ي ي˘لا˘ح˘لأ فر˘ظ˘لأ

بلطلأ مجح عم عيزوتلأ تايلمع
ةيعوت بناج ىلإأ هتورذ غلب يذلأ
ة˘ن˘ل˘˘ق˘˘ع ةرور˘˘صضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

، دأو˘م˘لأ هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘صسأ د˘ي˘صشر˘تو
تايمكلأو أرمتصسم نيومتلأ مأدام
ةيبلتل ةيفا˘ك ن˘م ر˘ث˘كأأ» ة˘نز˘خ˘م˘لأ
.»بلطلأ

 .مهتÓحم قلغ نم كاصشكأ’ا باحصصأاو سصاوخلا ةلدايصصلا دÓبلا يف انوروك سسوريف راصشتنا ةهجاوم لجأا نم ةيئانثتصس’ا تاءارجإ’ا تنثتصسا

بوانتلاب مهتاطاصشن ةصسراممب نيلقنتملا ةيئاذغلا داوملا راجتل تصصخر تاطلصسلا

تÓحملا قلغ تاءارجإا نم كاسشكأ’او تايلديسصلا ءانثتسسا

حمقلا نم راطنق نييÓم5ـب ةنحطم005 ديوزت

فاعسضأا ةسسمخ ىلإا زفقي ةنيرفلاو ديمسسلا ءانتقا ىلع تفاهتلا

راهن فصصتنم ةياغ ىلإا لجصست مل ةصسبت
ةدجتصسم ةلاح يأا ءاثÓثلا

سسنوت نم نييرئازجلا ءÓجإا ةيلمع قيلعت
ةيئاقولا تاءارجإ’ا ديدسشتل ةسسبت ربع

ةيلحملأ تاطلصسلأ نأأ ةعاصس رخآأ ةديرجل رداصصم تدكأأ
ءÓجإأ تايلمع يف اتقؤوم اقيلعت ترجأأ دق ةصسبت ةي’وب
ا˘هز˘كأر˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ي˘صضأرأ’أ ن˘م ن˘ي˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةهجأومل بهأاتلأ ةجرد نم عفر ررقت امدعب ةيدودحلأ
لكصشب دودحلأ قلغ ءاجو دلبلأ يف انوروك ءابو يصشفت
تحت نيميقملأ ددع رقتصسأ نأ دعب رخآأ راعصشإأ ىلإأو مات

رأرقلأ أذه يتأايو دفأو572 ىلإأ ةصسبتب يحصصلأ رجحلأ
نيب ىودعلأ لقنتل ةيزأرتحإ’أ تأءأرجإ’أ قيبطتل اينمصض
تقؤوملأ قلغلأ رأرق نأأ ىلإأ ريصشنو .نيقيقصشلأ نيدلبلأ
تاطلصسلأ نم لفكت ءأرجإأ ملع ام بصسحب هعبتي دودحلل
ىلإأ اهيصضأرآاب نيدجأوتملأ نييرئأزجلأ اياعرلاب ةيصسنوتلأ

.عصضولل رأرقتصسأ تقو

طقف سسوريفلاب ةباسصإ’ا ت’اح لابقتسس’ ’إا ةيراكب ىفسشتسسم سصيسصخت ةيناكمإا

ديدصشتب ةريخأ’أ تأرأرقلأ ليعفتل أرظنو رخآأ بناج نمو
ىلع ةيئ’ولأ ةنجللأ ضسمأأ تفرصشأأ ةيزأرتحإ’أ تأءأرجإ’أ
ضسأرعلوب ةرقوب ىفصشتصسم ضصيصصخت ةيناكمأ ةصسأرد
ةقلعتملأ ت’ا˘ح˘لا˘ب ط˘ق˘ف ي˘ح˘صصلأ ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يرا˘كب˘ب
هزيهجت عم انوروك ضسوريف اهنمو ةيدعملأ ضضأرمأ’اب
هنأاصش نم يذلأ رأرقلأ وهو كلذب ةصصاخلأ لئاصسولأ لكب
ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ ع˘فرو ل˘كي˘ه˘لأ أذ˘ه˘ب ةر˘˘صسأ’أ دد˘˘ع ةدا˘˘يز
مهيف هبتصشم˘لأو ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل ي˘فا˘كلأ دد˘ع˘لأ با˘ع˘ي˘ت˘صسإأ
.مهلزعو ةباصصإ’اب نيلمتحملأ
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ةبراصضملاو راكتح’ا ةحفاكم راطإا يف
ءابولا ببصسب ئراوطلا ةلاح طصسو راعصسأ’اب

ةنيرفلا ةدام نم اسسيك19 زجح
فراطلاب ةجلثوب ةنيدمب

ةينأديملأ اهتاجرخ ةينم’أ حلاصصملأ فيثكت راطأ يف
ر˘ث˘كأ’أ را˘ع˘صسأ’ا˘ب ة˘برا˘صضم˘لأو را˘كت˘˘ح’أ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
حلاصصم تنكمت ةلودلأ فرط نم ةمعدمو اكÓهتصسأ
ةيلمع لÓخ نم فراطلاب ةجلثوب ةرئأد نمأاب ةطرصشلأ

نم ةراجتلأ ةيريدم نم نيلث˘م˘م ة˘ق˘فر ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ب˘قأر˘م

19 ـب ةردق ةنيرفلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك زجحو طبصض
ديمصسلأ ةدام عيبب ضصاخ يراجت لحم لخأد أذهو ضسيك
رجاتلأ طبصض ثيح ةج˘ل˘ثو˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ئا˘كلأ ة˘ن˘ير˘ف˘لأو
نينطأوملل ةنيرفلأ ةدام عيب ددصصب وهو لحملأ بحاصص
ةفلاخم ربتعي ام وه و  يعجرملأ رعصسلأ نع عفترم رعصسب
يف قيقحت حتف متيل هب لومع˘م˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ن˘ي˘نأو˘ق˘ل˘ل
هقح يف ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج ذاختأ دعبو ةيصضقلأ
ةيئاصضقلأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ ل˘صسرأأ ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م ه˘ل ز˘ج˘نأأ
.هل ةبوصسنملأ لاعفأ’أ ىلع هتمكاحمل ةصصتخملأ
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نيصضرممو ءا˘ب˘طأأ ن˘م ة˘ح˘صصلأ دو˘ن˘ج ىد˘بأأ

ةي’و تايفصشتصسمب نيلماعلأ نييرأدإأ ىتحو

رأرق نم مهءايتصسإأ اهجراخ نيميقملأو ةديلبلأ

ةديلبلأ ةي’و ىلع لماصشلأ يحصصلأ رجحلأ

مهلمع رق˘م ى˘لإأ جو˘لو˘لأ ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م يذ˘لأ

نيباصصملأ  مهنم ىصضرملل جÓعلأ ريفوتل

ل˘ي˘ه˘صست ضضو˘ع ه˘نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ،ا˘˘نورو˘˘كب

اميصس’ تايفصشتصسملأ لا˘م˘ع ل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

أذه يف مهل تايناكم’أ لك ريفوتو ءابطأ’أ

مهلمع ة˘لوأز˘م˘ل بع˘صصلأ ي˘ح˘صصلأ فر˘ظ˘لأ

نم ةصسخرب ’أ لقنتلأ نم مهعنم مت ،ليبنلأ

ةا˘˘عأر˘˘م نود ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ كرد˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

ن˘ي˘عزو˘م .ى˘صضر˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ح˘ل˘˘صصم˘˘لأ

ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لأ ،ءا˘ب˘طأ’أ ،ة˘لدا˘ي˘صصلأ ،ة˘˘يودأ’أ

راطأ يف ةديلبلأ ةي’و لوخد نم أوعنم مهلك

عنمو ةي’ولأ ىلع يلكلأ رظحلأ رأرق ذيفنت

،ءابولأ ببصسب اهيلإأو نم جورخلأ وأأ لوخدلأ

نيذلأ ةيئأذغلأ دأوملأ تÓحم باحصصأأ ىتح

ةي’ولاب مه˘تÓ˘ح˘م ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ’

،مهتÓحم ىلأ جولولأ نم أوعنم ةروكذملأ
رصصا˘ن˘عو ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ لا˘جر فر˘ط ن˘م
ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ةر˘˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م’أ

ح˘ت˘ف˘˘ب ح˘˘م˘˘صس رأر˘˘ق˘˘لأ نأأ م˘˘غر ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو
ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ  تÓ˘ح˘م ،تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلأ

ءابطأ’أ دحأأ لاق قايصسلأ أذه يفو .زباخملأو
حمصست تأءانثتصسأ تعصضو ملاعلأ لود لك نأأ
ةيحيرأأ لكب تايفصشتصسملل مهلقنتب ءابطأÓل

نود ايئأوصشع أرأرق تذخأأ يتلأ رئأزجلأ أدع
معن رجحلل معن«عباتو ،هبصسح ةصسأرد ىندأأ
ىلع يصضقن في˘ك ن˘كل ا˘نورو˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل
مل أذأ نيباصصملأ ىصضرملأ جلاعنو انوروكلأ
ى˘لأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘ط’أ ن˘˘ح˘˘ن ن˘˘كم˘˘ت˘˘ن
ءا˘ط˘عأ رد˘جأ’أ ن˘م نا˘ك ،؟ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
ءا˘ب˘ط’أ ن˘كم˘ت ن˘م’أ لا˘جر˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
لو˘خد˘لا˘ب ا˘ه˘جرا˘خ وأ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ

باهذلأ نم تعنم دقل» فاصضأو » جورخلأو
ي˘ن˘نأأ م˘غر كرد˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ى˘˘لأ
.«لوقعم ريغ أذه ،ةينهملأ يتقاطب ترهظأأ
تا˘صصن˘م ى˘ل˘ع ة˘لدا˘ي˘صصلأ د˘حأأ لا˘˘ق هرود˘˘ب
«هل ةروصص رصشني وهو يعامتج’أ لصصأوتلأ

ىد˘حأ ي˘ف ل˘˘م˘˘عأأو ي˘˘لد˘˘ي˘˘صص ا˘˘نأأ أور˘˘ظ˘˘نأأ
يتيب نع أريثك دعبت ’ يتلأ تايلديصصلأ
رورملاب ي˘ل ح˘م˘صسي م˘ل كلذ ع˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ا˘ي˘لا˘ح ا˘نأأو تي˘ب˘لأ ى˘لأ ةدو˘ع˘لأ ي˘ن˘م بل˘طو
ى˘ت˘ح ط˘ق˘ف ا˘نأ ع˘ن˘مأ م˘ل» ع˘با˘تو «ي˘لز˘ن˘م˘˘ب
ةعقأولأ تايفصشتصسملاب نيلماع˘لأ ي˘ئا˘قد˘صصأأ

ليقو جورخلأ نم مهعنم مت ةي’ولأ جراخ
يت˘لأ تأرا˘ي˘صسلأ رور˘م˘ب ط˘ق˘ف ح˘م˘صسي م˘ه˘ل
فدرأأو .«كردلأ نم ةصسخر اهباحصصأأ لمحي
ضشيعيد’وأاب ةيئأذغ دأوم لحم بحاصص نيمأأ
تÓ˘ح˘م ى˘لأ ي˘ق˘ير˘ط ي˘ف تن˘ك«ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
علصسلا˘ب ي˘ل˘ح˘م د˘يوز˘ت˘ل ةر˘يود˘لا˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لأ
ملو نئاجعو ديمصسو تيز نم ةيرورصضلأ
كردلل ترهظأأ يننأأ مغر كلذ نم نكمتأأ
ل˘خأد˘م  ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مأأ ز˘جأو˘ح أو˘ما˘قأأ ن˘يذ˘لأ

ايعأد ،«يراجت˘لأ ي˘ل˘ج˘صس ة˘ي’و˘لأ جرا˘خ˘مو
كردلأ لاجرل تاميل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإ’ تا˘ط˘ل˘صسلأ
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ لا˘م˘ع˘ل ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

دأو˘م˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘صصأأو ة˘˘لدا˘˘ي˘˘صصلأو
لكصشب مهلمع ةلوأز˘مو ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

.هبصسح ةثراكلأ ثودح مدعل يعيبط

 ةقطنملا ىلع لماصشلا رجحلا رارق ببصسب

ةي’ولا لوخد نم نوعنمي ةديلبلا تايفسشتسسم لامع
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نأا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا تد˘˘كأاو
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا

ايلع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا  ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو
ةلمج ةلبقملا تاعاسسلا يف ذختتسس
ةيزارتحإ’او ةيفاسضإ’ا تارارقلا نم
صشينروكلا ةمسصاع ناكسس ةيامحل
ل˘˘ظ ي˘˘ف ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘م
تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘يا˘˘˘م
تارار˘ق˘لا هذ˘ه د˘حأا نأاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةرÓبب ةيعانسصلا ةقطنملا صسميسس
ديمجت رظتني ثيح ةيلي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

اد˘يد˘ح˘تو ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘˘ه˘˘ب طا˘˘سشن˘˘لا
يذ˘لا بل˘سصلاو د˘يد˘ح˘لا  ع˘ن˘˘سصم˘˘ب
نييرئازجلا لامعلا نم تائملا مسضي
.بناجأ’او
نأا˘˘ب ردا˘˘سصم˘˘˘لا تاذ تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
تطيحأا لجيجل ةيئ’ولا تاطلسسلا

ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘˘ل˘˘كسشت تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘خأ’ا˘˘ب
ىلع ةرÓ˘ب˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةيليملا ةنيدمب  نا ةنكاسسلا ةمÓسس
ةيقبب ىتح وأا ةرواجملا قطانملاو
ل˘ظ ي˘ف ىر˘خأ’ا ة˘ي’و˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا جور˘˘خو لو˘˘خد ل˘˘سصاو˘˘ت

هذه ىلا تاي’و ةدع نم نيمداقلا
ةرÓب عنسصم ىلا اديدحتو ةريخأ’ا

يرا˘ج˘لا ة˘يرار˘ح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا اذ˘كو
دقام ديدحلا عنسصم بناجب اهزاجنا
صسوريف لقنو لوخد ةيلمع لهسسي

هراسشتناو لجيج ةي’و ىلا انوروك
با˘ي˘غ ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ة˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب
نكمي ةمراسصو ةلاعف ةيئاقو ريبادت
كي˘سشو˘لا ر˘ط˘خ˘لا اذ˘ه ن˘م د˘˘ح˘˘ت نأا
ةعيرسس تاءارجا بلطتي تاب يذلا

صسأارلا يف صسأافلا عوقو لبق ةلاعفو
نأاو قبسس رداسصملا صضعب نأاو املع
ةيعانسصلا ةقطنملا قلغ تدعبتسسا

ي˘لاو ن˘م رار˘ق˘ب ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ةرÓ˘˘ب˘˘ل
رار˘ق˘لا نو˘كب كلذ ة˘ل˘ل˘ع˘م ة˘ي’و˘˘لا
تاطلسسلل دوعيو ريخأ’ا اذه ىدعتي
عغن˘سصم نأاو ا˘م˘ي˘سس دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
رادي ةقطنملا هذهب دجاوتملا ديدحلا
ينع˘يا˘م ة˘ير˘ط˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘كار˘سشب

نأا ة˘لا˘ح˘ت˘سسا ردا˘سصم˘لا هذ˘˘ه بسسح
ايلحم ةقطنملا هذه قلغ رارق نوكي

يتلا تارارقلا ةيقب عم ثدح امك
صضع˘˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘ك ق˘˘˘ل˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لا تدأا
اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘سضف˘˘لا
يفو ةيراجتلا تÓحملا نم فانسصأا

. معاطملاو يهاقملا اهتمدقم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح3495ددعلا0202 سسرام52 ءاعبرألا4

www.akhersaa-dz.com

  انوروك سسوريفل ةرؤوب ىلا اهلوحت نم ةريبكلا فواخملا لظ يف

لجيجب ةرÓبب ةيعانسصلا ةقطنملل كيسشو قلغ
كلذو لجيج ةيلو قرصش ةيليملا ةيدلبب ةرÓب ةيعانصصلا ةقطنملا قلغب يصضقي رارق رودصص برق نع ءاثÓثلا سسمأا ةقباطتم رداصصم تثدحت

81 . ةيلولا ىوتصسم ىلع انوروك سسوريف راصشتنإل ةريبك ةرؤوب ىلا ةريخألا هذه لّوحت نم فواخملا مظاعت لظ يف

  ةملاق

ةيمك زجح
ةيئاذغلا تاجوتنملا نم

كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
راعسسا يف ةبراسضملاو راكتح’ا ةبراحم راطا يف

ه˘ب˘سشلاو ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لاو ع˘˘ل˘˘سسلا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت ، ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سص

نمأاب ميظنتلاو ةماعلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل

ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب ارخؤوم ةملاق ةي’و

رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت نم ةملاقب  ةراجتلا

ةبقارملاو صشيتفتلا ةيلمع رثا ،ةملاقب ميقم ةنسس74

ةيلمعلا.ةملاقب يباقع يحب نئاكلا يراجتلا هلحمل

نم غك0892 براقي ام زجحو طبسض نع ترفسسا

ةهجوملا ردسصملا ةلوه˘ج˘م د˘سسا˘ف˘لا د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م

،ةيسضقلا يف قيقحت حتف مت روفلا ىلع. كÓهتسسÓل

صصخسشلا دسض ةينوناقلا تاءارج’ا ةفاك ذاختا دعب

لامكتسس’ نمأ’ا زكرلم ىلا هليوحت مت ،فلاخملا

نع يئاسضق فلم هدسض نوك نيا ، قيقحتلا تاءارجا

جوتنملا نع ةقبسسملا ةباقرلاو ةباقرلا ةيمازلا لعف

هذه ترفسسا ىرخا ةهج نم.قباطملا ريغ مسسولاو

ام طبسضو زجح نع ةيباقرلا ةيطرسشلا تايلمعلا

ةيئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م (ن˘ط1) ن˘ط˘لا برا˘˘ق˘˘ي

نيا ، كÓهتسسÓل ةحلاسصلا ريغ ةيحÓسصلا ةيهتنملا

لاعف’ا نع ةيئاسضق تافلم نيفلاخملا دسض تنوك

ةسسراممو يراجتلا لجسسلا يف ديقلا مدع :ةيلاتلا

˘مد˘ع ،م˘سسو˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع ،ل˘ج˘سسلا جرا˘˘خ طا˘˘سشن

ةقباطم ريغ ،ةمامك0052 زجح مت  امك .ةرتوفلا

.مسسولل
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فيطصس

نم فثكت ةيندملا ةيامحلا
راسشتنا نم دحلا اهدوهج

دجتسسملا انوروك ءابو
، فيطسس ةي’وب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تف˘ث˘ك

ءابو راسشتنا نم دحلا يف ةمهاسسملا لجا نم اهدوهج

عم نواعتلاب اذه و، ““91ديفوك““ دجتسسملا انوروك

ىلا تد˘م˘ع ثي˘ح ،تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

نم، ةيراوجلا  ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ة˘ف˘عا˘سضم

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ىر˘ق˘لا و ءا˘ي˘ح’ا ر˘ب˘ع تا˘يرود لÓ˘˘خ

نينطاوملا  ةوعد لج’ لخدتلا تانحاسش و تارايسس

رجحلا ريبادتل مراسصلا لاثتمÓل توسصلا تاربكمب

دنع ’ا جورخلا يدافت و، لزانملا يف ءاقبلا و ماعلا

بناج ىلا ،ةددسشملا دعاوقلاب مازتل’ا و ةرورسضلا

نكاما ةد˘ع ر˘ي˘ع˘ط˘ت˘ب ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم مو˘ق˘ت اذ˘ه

ءاسضقلا اهناسش نم يتلا فيظنتلا داومو تامقعلامب

. ريطخلا صسوريفلا اطه راسشتنا ىلع
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0001 زجحي فيطسس نمأا
ةرهطملا داوملا نم ةدحو

ةيئ’ولا ةحلسصملاب ةفاظنلاو ريهطتلا ةقرف تنكمت

لÓخ، فيطسس ةي’و نمأ’ ةعباتلا يمومعلا نمأÓل

لÓخ ةفاثكب متت تتاب يتلا ةيباقرلا اهتايرود ىدحإا

ةدحو فلأ’ا ةبارق زجح نم ، ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا

ةيلمعلا هذه جردنت و،ةرتوفم ريغ تارهطملا نم

ءاقرز˘لا ة˘لذ˘ب˘لا با˘ح˘سصأا دو˘ه˘ج ف˘ي˘ث˘كت را˘طإا ي˘ف

ل˘كو ،صشغ˘لا و صسي˘لد˘ت˘لا و ة˘برا˘سضم˘لا ة˘برا˘ح˘م˘˘ل،

نييزاهتن’ا راجتلا صضعب هب ردابي دق نيسشم كولسس

تناك نإاو ىتح، لاومأ’ا حبر ىوسس مهل مه ’ نيذلا

رطخلل كلهتسسملا صضرع˘ت وأا ة˘مر˘ج˘م م˘ه˘تا˘كو˘ل˘سس

.دÓبلا هسشيعت يذلا نهارلا فرظلا نيلغتسسم
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يرابجإلا قلغلا تاميلعتل اهباحصصأا ةفلاخم دعب

لجيجب يراجت لحم004 نم رثكأا  عيمسشتل لخدتت ةطرسشلا
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لجيج ةي’و نمأا حلاسصم تلسصاو

ىل˘ع ر˘ه˘سسل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ا˘ه˘تا˘جر˘خ

يرا˘ب˘جإ’ا ق˘ل˘غ˘لا تارار˘ق ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت

يف ةسصسصختملا ةيراجتلا لاحملل

تا˘بور˘سشم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب اذ˘˘كو ما˘˘ع˘˘طإ’ا

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا صضع˘˘ب ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سضا

دد˘ع د˘جاو˘ت بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ىر˘˘خأ’ا

تÓحملا هذهب صصاخسشأ’ا نم ريبك

ةيمارلا يعاسسملا قايسس يف كلذو

صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ى˘˘˘لا

. صشينروكلا ةمسصاع ميلقاب انوروك

دجاوت ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا تل˘ج˘سسو

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ف˘ي˘ث˘ك ي˘ناد˘ي˘˘م

وأا يمسسر˘لا يز˘لا˘ب اءاو˘سس ل˘ج˘ي˘ج˘ب

يزلا باحسصأا ىعسس ثيح يندملا

ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا ى˘˘لا قرزأ’ا

ةياقولاب ةقلعتملا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ا˘م˘ي˘ف اءاو˘سس ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ن˘˘م

لكسشي يتلا تÓحملا قلغب قلعتي

ةماعلا ةمÓسسلا ىلع ارطخ اهطاسشن

فقوتت مل يتلا تاعمجتلا ىتح وأا

صصوسصخلا اذهبو ، نكامأ’ا صضعبب

لجيجب ةطرسشلا رسصانع لخدت دقف

صصا˘سصت˘خإ’ا م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ايراجت Óحم244 نع لقي’ام قلغل

تاهيجو˘ت˘لا˘ب  ا˘ه˘با˘ح˘سصأا مز˘ت˘ل˘ي م˘ل

نم ةيئ’ولا تاطلسسلا نع ةرداسصلا

اءاو˘سس طا˘سشن˘لا م˘ه˘ت˘ل˘سصاو˘م لÓ˘خ

لخدت امك ،   ةيفخ وأا ةينلع ةقيرطب

ن˘م دد˘ع ق˘ير˘ف˘ت˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا لا˘˘جر

ةمسصاع ءا˘ي˘حأا صضع˘ب˘ب تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ةيسسيئرلا اهندم صضعبب اذكو ةي’ولا

ناوتي مل ثيح ةيلي˘م˘لاو ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ك

نابسشلا اسصوسصخو صصاخسشأاا صضعب

ىلع صضورف˘م˘لا ر˘سضح˘لا قر˘خ ي˘ف

لكسشب دجاوتلا لÓخ نم تاعمجتلا

ةهزنلا تاءاسضف صضعب يف يعامج

رمأ’ا ةيسضا˘ير˘لا تاءا˘سضف˘لا ى˘ت˘حو

ى˘ل˘ع ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ر˘˘ب˘˘جأا يذ˘˘لا

. مهقيرفتل لخدتلا

نمأا حلاسصم تاجرخ تلسصاوتو اذه

ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لا ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و

ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

راطا يف كلذو ةطرسشلا  صصاسصتخا

رطاخمب صسيسسحتلاو ةيعوتلا ةلمح

ز˘ي˘ف˘ح˘ت م˘ث ن˘مو ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف

ةرورسض ىلع قطانملا هذه ناكسس

ةمزÓمو ةيئاقولا تاميلعتلاب ديقتلا

’ا ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لا مد˘عو م˘ه˘لزا˘ن˘˘م

. ىوسصقلا ةرورسضلل

جيريرعوب جربب ةبراصضملا دصصق ةأابخم تناك

ديمسسلا ةدام نم راطنق562  نم رثكأا  زجحي ينطولا كردلا
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ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تاد˘˘˘حو تن˘˘˘كم˘˘˘ت
جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ق’ا

562 نم رثكا زجح نم جيريرعوب

ةأابخم تناك ديمسسلا ةدام نم راطنق
ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘سضم˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سصق
ةدايقلا تاميلعتل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
را˘كت˘ح’ا ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تاذ ةيئاذغلا داوملا يف ةبراسضملاو

ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو ع˘˘سساو˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا

ةقر˘ف˘لا دار˘فأا ى˘لإا ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م

رسصانعلاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

عرف عم قيسسنتلابو  ةي’ولا قرسش

مت ، ريدغ˘لا جر˘ب˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم ة˘˘م˘˘هاد˘˘˘م

اهن˘يا˘ع˘م فد˘ه˘ب ح˘م˘ق˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م

ز˘ج˘ح م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘عو ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘˘مو

ا˘ه˘ترد˘ق د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

052 عومجمب  ةيميلق’ا ةعومجملا

دحأ’ ةنسضحلا عون غلك05 و راطنق

عدوت˘سسم˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك صصاو˘خ˘لا

ةبراسضملل ةدع˘م رو˘ج˘ه˘م ن˘كسسم˘ب

تافلاخملا عفر مت:قح’ تقو يف

علسسلا نيزختو ةرتوفلا مادعنا اهنم

ع˘ي˘م˘سشت  م˘ت ن˘يا.ة˘برا˘سضم˘لا د˘˘سصق

˘ما˘م˘تإا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

تقو˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو .تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا

كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

زجح نم كرابمأا يديسسب  ينطولا

فلع راطنق72و ديمسس راطنق51

راطنق5.7 و ةلاخن راطنق411و

علسسلا هذه نيزخت لجا نم  ةنيرف

ميدقت  مت ثيح  ةبراسضملا دسصق

د˘ي˘سسلا ما˘مأا  فو˘˘قو˘˘م˘˘لا صصخ˘˘سشلا

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

.يداولا صسأار
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ة˘˘ي’و و˘˘ن˘˘طأو˘˘م ىد˘˘بأأ ثي˘˘˘ح
عاطقنأ نم مهطخصس نع فراطلأ
يرورصض ربتعي يذلأ ءاملاب هدوزت
ةجاحب مهف تأذلاب تقولأ أده يف
يف ءيصش لك فيظنتو ريهطتل
شسوريفلأ أده ةحفاكمل مهلزانم
ع˘ير˘صس م˘ه˘نأأ ة˘صصا˘خو ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
ل˘˘جأ ن˘˘˘م ىود˘˘˘ع˘˘˘لأ را˘˘˘صشت˘˘˘ن’أ
ىلع ءا˘ب˘طأ’أ ثح˘ي ه˘ل يد˘صصت˘لأ

ءاملأ مأدختصساب ةفاظنلاب مامته’أ
روزت مل هايملأ نكلو تأرهطملأو
مغرلابو مايأأ ةعبرأأ دنم مهتايفنح
هايملل ةيرئأزجلأ ةصسصسؤوم نأأ نم
ه˘نأا˘ب تن˘ل˘عأأ د˘ق فرا˘˘ط˘˘لأ ةد˘˘حو
هايملاب دوز˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ نو˘كي˘صس

شسرام32 نينث’أ موي نم ةيأدب

موي دنم عاطقن’أ نكلو0202
موي دنم ىرخأأ ءايحأأ و ةعمجلأ
نبو يصساق يديصس ءايحأاك تبصسلأ

ةيرئأزجلأ نايب بصسحبو يديهم

ةعاصس84 مودي عاطقن’أ هايملل
تأذ ةا˘ن˘ق ط˘˘بر لا˘˘غ˘˘صشأأ بب˘˘صسب

ن˘م د’و˘ف عو˘˘ن ن˘˘م م˘˘ل˘˘م0021
ىلعو تصسورجوصس ةكرصش فرط
ةد˘ع ءا˘ي˘حأأ شسم˘˘ي عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’أ نأأ
فراطلأ ةي’وب ءايحأأ و تايدلب

شسو˘قو˘بو فرا˘ط˘˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
توحلأ دأوو ةلاقلأ و ةنوتيزلأو
ن˘بو نو˘ي˘˘ع˘˘لأو ل˘˘صسع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘عو
ناعردلأو يصساق يديصسو يديهم
ام و رويطلأ ةريحبو شسابصسبلأو

فيلاكت عافترأ وه ةلب نيطلأ دأز

ي˘ت˘لأو ها˘ي˘م˘لأ ج˘يرا˘ه˘صص ءا˘ن˘ت˘˘قأ

0051 دودح ىلأ اهرعصس لصصو

نأ ’إأ رتل005 هتعصس نأزخلل جد

هايملأ ءانتق’ نومزلم نونطأوملأ

تايلمع يف اهمأدختصسأ لجأ نم

ل˘صسغو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

ى˘لأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب أد˘˘هو شسبÓ˘˘م˘˘لأ

.برصشلل ةيندعملأ هايملأ ءأرصش

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

3495ددعلا0202 سسرام52 ءاعبرألا 5ةعاسسلا ثدـح
www.akhersaa-dz.com

انروك ةمزأأ زع يف

هايملا عاطقنا نم نوناعي فراطلاب تايدلب ةدع ناكصس
هايملاب مهديوزت عاطقنأ لكصشم ءأزإأ نيديدصشلأ مهرمذتو مهئايتصسأ نع فراطلأ تايدلب ميلقإأ ربع ةدجأوتملأ ءايحألأ ناكصس نم ديدعلأ ربع

 .انوروكلأ سسوريف راصشتنأو دÓبلأ هدهصشت يذلأ يحصصلأ عصضولأ ءأرج نهأرلأ تقولأ أذه يف ةصصاخومايأأ ةعبرأأ يلأوح دنم برصشلل ةحلاصصلأ

ةنيطنصسق

ديمصسلا نم ةربتعم تايمك زجحي نمأ’ا
ةيئاذغلا داوملاو

يف ةنيطنصسق ةي’و نمأ حلاصصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلصصأوم
و ثحبلأ ةقرف تنكمت ،ةيكÓهتصس’أ دأوملأ يف ةبراصضملأ ةحفاكم
دأوملأ نم ةربتعم ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لأ
مأرتحأ مدعل اصسينيصسام ةديدجلأ ةنيدملأ ىوتصسم ىلع ةيكÓهتصس’أ
ةزايح ، كلهتصسملأ مÓعإأ ةيمأزلإأ مأرتحأ مدع ، ةيحصصلأ ةفاظنلأ ةيمأزلإأ

ةيصضقلأ عئاقو دوعت. ةرتوفلأ مأدعنأ عم يعرصش رربم نود تاجوتنم
شصوصصخب لخدتلأ و ثحب˘لأ ة˘قر˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘لإأ
زجح مت تايرحتلأ فيثكتب ،ةيكÓهتصس’أ دأوملأ راعصسأأ يف ةبراصضملأ

تيز نم رتل0132 يف تلثمت يتلأ و ةيكÓهتصس’أ دأوملأ نم ةيمك

غلك261 ، ركصسلأ ةدام غلك5761 ،ةنيرفلأ ةدام غلك8821 ،ةدئاملأ

حلاصص ريغ ) عأونأ’أ فلتخم نم نبجلأ نم غلك141 ،نئاجعلأ نم

ليوحت مت دقو ،كابصس ةمÓع لمحي غراف شسيك06 ،(كÓهتصسÓل
شسفن يفو ،ةصصتخملأ ةيرأدإ’أ حلاصصملأ لبق نم ةماعلأ ةعفنملل علصسلأ
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب شسما˘خ˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت قا˘˘ي˘˘صسلأ

ةيصضق يف طروتم ةنصس45 رمعلأ نم غلبي لهك فيقوت نم ةنيطنصسق
طاصشن ةصسرامم و ،ةرتوفلأ مأدعنأ ، ةبراصضملأ فدهب جوتنم نيزخت
ىلإأ ة˘ي˘صضق˘لأ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ،يرا˘ج˘ت˘لأ ل˘ج˘صسلأ ي˘ف د˘ي˘ق نود يرا˘ج˘ت
ميل˘قإا˘ب شسما˘خ˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق˘ل ة˘ل˘جأر تا˘يرود
نوموقي شصاخصشأ’أ نم ة˘عو˘م˘ج˘م م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل ن˘يأأ شصا˘صصت˘خ’أ
ةيلمع ،ليمجلأ رظنملأ يحب تاعدوتصسملأ دحأأ نم ديمصسلأ ةدام ءانتقاب
رأدصصتصسأ متيل ،ةهبصشلأ لحم عدوتصسملأ ديدحت نم تنكم ةبقأرملأ
ةيلمعلأ ، ريخأ’أ أذه ششيتفت هبجومب مت ةصصتخملأ ةطلصسلأ نم نذإأ

ماق ديمصسلأ ةدام نم ريطانق8 نم ديزأاب ردقت ةيمك زجح نم تنكم
ىلع ايجيردت اهعيب شضرغب هلزنم ةقيدحب اهئافخإاب شصاخصشأ’أ دحأأ

زاجنأ مت قيقحتلأ تايرجم نم ءاهتن’أ دعب ،عدوتصسملأ تأذ ىوتصسم

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب مدق ينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم
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ةنيطنصسق

قاطنلا ةعصساو ميقعتو ريهطت تÓمح
سسوريفلا راصشتنا ةهجاومل

ةعصسأو ةلمحب ،ةنيطنصسق ةي’وب ةي˘ن˘مأ’أو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ تما˘ق
ىلإأ ةفاصضإأ ،ىربكلأ عرأوصشلأو ءايحأ’أ ،ةيمومعلأ تأءاصضفلأ ريهطتل
انوروك» شسوريف ةبراحمو ةياقولأ دصصق ،تاعمجتلأ نكامأأو تاحاصسلأ

تاناكمإ’أ ريخصستب ةصصتخملأ حلاصصملأ تماق ثيح .«91 ديفوك–
تانحاصشلأ وأأ ،ششرلأ لئاصسوب رمأ’أ قلعت ءأوصس ،ةيرصشبلأو ةيداملأ
ةلحرملأ يف تصسم ثيح ،ريهطتلأ ةيلمعب مايقلأ لجأأ نم ،ةصصصصختملأ
ديربلأ ةحاصس نم اقÓطنأ ،ىربكلأ عرأوصشلأ و ةنيدملأ طصسو ،ىلوأ’أ
،يئ’ولأ نمأ’أ ،ةي’ولأ لثم ةيمومعلأ تأرقملأ نم برقلاب و يزكرملأ
فقأوم ،ةفصصرأ’أ ،نأرود˘لأ روا˘ح˘م ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ةر˘ئأد˘لأ
،ةصسوردم قيرط ةطراخ عصضو لÓخ نم كلذو ،تÓفاحلأ و يأومأرتلأ
ةيئابولأ ةيعصضولأ ةصشقانم دعب ،ميقعتلأ و ريهطتلأ ةيلمع ةلصصأومل
ةيلاجعتصسأ ةطخ عصضول شصلخ ريخأ’أ عامتج’أ نأأ امك ،شسوريفلل
يفو ،ةيرصشبلأ و ةيداملأ تاناكمإ’أ ريخصستب ،نأديملأ يف لخدتلل
ةيندملأ ةيامحلأ عم قيصسنتلاب ةينمأ’أ تاطلصسلأ ترطصس لصصتم قايصس
شسيصسحتلأ تايلمع ريطصست يف لثمت لوأ’أ ،ةيصساصسأأ رواحم ةثÓث
قلعت ءأوصس ،روهمجلل ةلبقتصسملأ تاصسصسؤوملأ ىوتصسم ىلع ةيعوتلأو
لمع ةطراخ عصضو ىلإأ ةفاصضإأ ،اهريغ و يهاقملأ ،معاطملاب رمأ’أ
رخصسملأ داتعلأ ءاصصحإأ أريخأأ و هراصشتنأ نم دحلل ،يلاجعتصس’أ لخدتلل
ةرمتصسم ةيلمعلأ نأأ امك ،اهكرأدت عم ةنكمملأ تاجايتح’أ و ةيلمعلل

راصشتنأ ةدح يف شضاف˘خ˘نأ ل˘ي˘ج˘صست ة˘يا˘غ ى˘لإأ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ

LªÉ∫ HƒYµÉR.شسوريفلأ

دأوملأ يف ةبراصضملأ ةحفاكمل /يقأوبلأ مأأ
ةينلديصص هبصشلأ دأوملأو ةيئأذغلأ

،زافق006 ،ةيبط ةمامك0613 زجح

مهرم ةعطق871
ةيوعوتلأو ةيصسيصسحتلأ اهتÓمح يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأأ حلاصصم لصصأوت
ةيراجتلأ تاطاصشنلأ ةفاك قيلعت ىلع ةصصا˘ن˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
،باعلأ’أ تاعاقو يهاقملأ باحصصأأ لك غيلبتو ةيفاقثلأو ةيصضايرلأو

فلتخم ىلإأ يم˘صسر غ˘ي˘ل˘ب˘ت391 غيلبت م˘ت ن˘يأأ تÓ˘ف˘ح˘لأ تا˘عا˘قو
ياصشلأ تاعاق ،باعلأ’أ تاعاق) تلمصش ةيراجتلأ تاطصشنلأ باحصصأأ
رود ،باعلأ’أ تا˘عا˘ق ،ة˘صشي˘صشلأ ن˘ي˘خد˘ت˘ل تأءا˘صضف ا˘ه˘ب شصصصخ˘م˘لأ
معدلأ شسورد ميدقتل ةهجوملأ ماصسقأ’أ لافطأ’أ تاصضورو ةناصضحلأ
يفو .(ىرخأ’أ ةيصضايرلأو ةيهيفرتلأ تاطاصشنلأ نم اهريغو ذيمÓتلل
نمأأ ىلع ظافحلأو ششغلأ لاكصشأأ لك ةحفاكم راطإأ يفو هتأذ قايصسلأ

راعصسأأ يف ةبراصضملأ ةرهاظب اهنم قلعت ام اميصس’ ،كلهتصسملأ ةحصصو
لاصصتإ’أ ةيلخ نايب دافأأ ةين’ديصص هبصشلأ دأوملأو ،ةيئأذغلأ دأوملأ

ذيفنت نع ترفصسأأ ةيلمعلأ نأأ يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو

يف ،نامعن قوصسو يقأوبلأ مأأ ةنيدم نم لكب تÓحم30 قلغ تأرأرق
،اهب لومعملأ تاميظنتلأ ةفلاخم عم راعصسأ’أ يف ةبراصضملأ ةيصضق

ةعطق871 ،زافق006 ،ةيبط ةمامك0613 زجحو نيصصخصش فيقوتو

 GCMªó RgÉQ  .ةلأدعلأ مامأأ امهميدقتو ،ريهطت مهرم

 نيبراصضملل يدصصتلأو راعصسألأ بيهلل يدصصتلأ لجأأ نم

 لجيجب ةيصسفانت راعصسأاب ةيصساصسأ’ا ةيئاذغلا داوملا عيبل طاقن ةدع حتف
¯Ω.eù°©ƒO

ةي’وب ةراجتلأ ةيريدم تنلعأأ
عيبل طاقن ةدع حتف نع لجيج
ربع ةي˘صسا˘صسأ’أ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ

يف كلذو ةي’ولأ نم ندم ةدع
لجأأ نم ةذختملأ تأءأرجإ’أ راطأ

شضعب اهفرعت يتلأ ةردنلأ فقو
ةمصصا˘ع˘ب ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’أ دأو˘م˘لأ
ة˘˘˘كو˘˘˘صش ر˘˘˘˘صسكو ششي˘˘˘˘نرو˘˘˘˘كلأ
يف أوب˘ب˘صست ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘برا˘صضم˘لأ
ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ شضع˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خأ
ثدحتملأ دكأأو .ةيلحملأ قوصسلأ
يف لجيجب ةراجتلأ ةيريدم مصساب
هذ˘ه نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘˘ير˘˘صصت

تاطلصسلأ عم قيصسنتلابو ةريخأ’أ
ىر˘خأأ ح˘لا˘صصم أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ
دأوملأ عيبل طاقن ةدع حتف تررق
ةد˘ع ر˘ب˘ع ة˘ي˘صسا˘صسأ’أ ة˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ

أد˘يد˘ح˘تو ة˘ي’و˘لأ ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةي’ولل ةثÓثلأ ةيصسيئرلأ ندملاب
،ةيليملأو ريهاطلأ ، لجيج يهو
دأوملأ هذه نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأو
ايعأد أدج ةيصسفانت راعصسأاب عابتصس
ىلأ هجوتلأ ىلأ ةي’ولأ ينطأوم
ام لك ءأرصش لجأأ نم طاقنلأ هذه
امب ةيكÓهتصسأ دأوم نم مهمزلي
عأونأأ تذفن يتلأ تانّجعملأ اهيف
تÓحملأ فوفر نم اهنم ةريثك
لابقإ’أ ةجيتن لجيج˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

ف’آأ ءو˘˘ج˘˘لو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ
ل˘كصشب ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قأ ى˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

لخأد اهصسيدكت لجأأ نم طرفم
دعب ئراط يأ’ ابصسحت تويبلأ
ن˘ع تثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘عا˘˘صشإ’أ
ندمو عرأوصشب لوجت رظح شضرف
را˘صشت˘نإ’أ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘˘ي’و˘˘لأ
دكأأ امك. انوروك شسوريفل ريبكلأ
عيبلأ طاق˘ن ح˘ت˘ف نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ
تح˘ت رأد˘ت˘صس ي˘ت˘لأو ةرو˘كذ˘م˘˘لأ

دع˘ي ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘با˘قر
بيه˘ل˘ل يد˘صصت˘ل˘ل ءأر˘جأ ة˘با˘ث˘م˘ب
دأوملأ مظعم شسم يذلأ راعصسأ’أ
ةكوصش رصسكو لجي˘ج˘ب ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ
ى˘لأ أوؤو˘ِج˘ل ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘برا˘صضم˘˘لأ

دأوملأ نم ةريثك فانصصأأ بحصس
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ قو˘صسلأ ن˘م ة˘ي˘ئأذ˘غ˘˘لأ

ة˘ي˘غ˘ب فو˘˘فر˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘خأو
ا˘ه˘ع˘ي˘بو ا˘هرا˘ع˘صسأأ ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لأ
ء’ؤو˘˘ه ا˘˘هدر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ نا˘˘م˘˘ثأ’ا˘˘˘ب
ق˘ب˘ط˘ن˘ي ا˘˘م و˘˘هو نو˘˘برا˘˘صضم˘˘لأ
ةدا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوأ’أ ة˘˘˘جرد˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘˘غ˘˘صشلأ تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ د˘˘ي˘˘م˘˘˘صسلأ
لظ يف لجيج ناكصسل لغاصشلأ
قأو˘صسأ’أ ن˘م ةدا˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ذا˘˘ف˘˘ن
موي لك ةليوط ريبأوط لكصشتو
أذ˘كو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ما˘مأأ

د’وأا˘ب ةد˘ي˘˘حو˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإ’أ ةد˘˘حو
ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ششورد˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
. ديمصس شسيك ىلع لوصصحلأ

انوروك سسوريف نم دحلل

 ةيلوأا ةلحرم يف ةمامك0002 رفوت ةنتاب ةي’ول ةيديلقتلا ةعانصصلا ةفرغ
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ةعانصصلأ ةفرغ ،أرخؤوم تماق
ةنتاب ةي’ول فرحلأو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ
يبطلأ ششامقلأ نم ةيمك عيزوتب

نيذلأ تايفرحلأو نييفرحلأ ىلع
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف أو˘˘طر˘˘خ˘˘نأ
قيصسنتلاب ةعانصصلأ ةفرغ اهتقلطأأ

نييفرحل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ ع˘م
عنصص شضرغل كلذو ،نييرئأزجلأ
يف ،تامامكلأ وأ ةيقأولأ ةعنقأ’أ

هفرعت يذلأ حدافلأ شصقنلأ لظ
ام ،اهمأدعنأو ،تاي˘لد˘ي˘صصلأ ر˘ب˘ع

ثحب ةلحر يف نينطأوملأ لعج

رظتني ثيح أذه ،ىودج نود اهنع

ةل˘حر˘م˘لأ ي˘ف ة˘فر˘غ˘لأ م˘ها˘صست نأ

عانق0002 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ى˘˘لوأ’أ

اهب لومعملأ ريياعملأ قفو قأو

عم قيصسنتلاب اهميقعت متيصس ثيح

ةي’ول ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم

يهو ،عيزوتلأ ةيلمع لبق ،ةنتاب

ع˘فر ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ ةردا˘ب˘م˘˘لأ

ةداملأ هذه يف لجصسملأ شصقنلأ

ة˘يرور˘˘صض تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ما˘˘ه˘˘لأ

شسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

يف ذخأ يذلأ91 ديفوك انوروك
مل ةنتاب ةي’و نأ مغرو ،راصشتن’أ
ناف ،ةدكؤوم ةلاح يأأ اهب لجصست
ةمزÓلأ تاطايتح’أ ذخأو ةياقولأ
،ا˘˘يرور˘˘صضو أد˘˘كؤو˘˘م أر˘˘˘مأ تا˘˘˘ب
فأرط’أ ديدع هلÓخ نم ىعصست
ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘˘ج’أ ذا˘˘خ˘˘تأ ى˘˘لأ

ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كم’أ ق˘˘فوو
،تاصصصصخت˘لأ أذ˘كو تأءا˘ف˘كلأو
تايفرحلأو نييفرحلأ ةئف اهنمو
تحت نيوظنملأ ام˘ي˘صس ،ة˘ي’و˘لا˘ب
ةيديل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘صصلأ ة˘فر˘غ ءأو˘ل
لÓخ نمو ،ةنتاب ةي’ول فرحلأو

،ةطايخلأ ةفرح وأ ةنهم يصسرامم
ذا˘ق˘نإ’ ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م أو˘تا˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لأ
رد˘ق˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لأو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لأ
تامامكلأ ريفوت يف عاطتصسملأ

ة˘ل˘م˘ح˘لأ ي˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم
شسور˘ي˘ف ة˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

رداب يذلأ تقولأ يف أذه .انوروك
ىلأ باب˘صشلأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘ي˘ف
عنصص تامزلتصسمو ششامقلأ ءانتقأ
قل˘ع˘ت˘م ر˘م’أ ي˘ق˘بو تا˘ما˘م˘كلأ
ريفوتل نيعوطتم نيطايخ داجيإاب
فلتخم ربع اهنم يفاكلأ ردقلأ
.ةي’ولأ رئأودو تايدلب

يقأوبلأ مأأ

 ريتاوف نودب رهطم عباط تاذ ليمجت داوم زجح
ةيئ’ولأ ةحلصصملأ عم قيصسنتلاب و لوأ’أ يرصضحلأ نمأ’اب اهحلاصصم نأأ يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ تدافأأ
ىلع ةيعفن ةبكرم فيقوت نم تنكمت ،كلهتصسملأ ةحصصو نمأأ ىلع ظافحلأو ششغلأ لاكصشأأ لك ةحفاكم راطإأ يفو ،يمومعلأ نمأÓل
عباط تأذ عأونأ’أ فلتخم نم ليمجتلأ دأوم نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم اهنأأ نيبت ةبكرملأ ششيتفت دعب ،يقأوبلأ مأاب ةبقأرم ةطقن ىوتصسم

ىلع ،ميتنصس نويلم841 اهردق ةيلامجإأ ةميقب جوتنملأ مصسو ةيمأزلأ مأرتحأ مدعو ،ةعاصضبلل ريتأوف ىلع اهبحاصص ةزايح مدع عم ،رهطم

GCMªó RgÉQ .ةيصصولأ تاهجلأ ىلإأ تأزوجحملأ ميلصستو ةيصضقلأ يف قيقحت حتف متيل ةحلصصملأ ىلإأ ينعملأ ليوحت مت روفلأ



¯hd«ó gô…

ىلدأأ يذلأ حيرضصتلأ نأأ ودبي
نامحرلأ دبع ةحضصلأ ريزو هب
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’أ مو˘˘˘ي د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب
«ني˘كورو˘ل˘ك» ءأود سصو˘ضصخ˘ب
جÓ˘˘ع ي˘˘˘ف مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسي يذ˘˘˘لأ
هنأاب ريزولأ لاق ثيح ،ايرÓملأ
ديدج جÓع لوكوتورب عضضو مت
أذ˘˘ه نأأو ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل
جتنم ءأود لÓخ نم متي جÓعلأ

يف رفوتم هنأأو دروتضسمو ايلحم
متيو ةيفاكلأ تايمكلاب رئأزجلأ

ةد˘كؤو˘˘م˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘ف˘˘ضصو
ثي˘ح ،ط˘ق˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ر˘يزو˘لأ ن˘م ح˘ير˘ضصت˘لأ أذ˘ه ءا˘ج
ددع يف هبيرجت ءدب عم نمأزتلاب
اضسنر˘ف ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘ع لود˘لأ ن˘م
ةيكيرمأ’أ ةدح˘ت˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأو
سسوريف˘ب ة˘با˘ضصم ت’ا˘ح ى˘ل˘ع
ن˘م دد˘ع ع˘فد ا˘م و˘هو ا˘˘نورو˘˘ك
سسمأأ حابضص هجوتلل نينطأوملأ
ءأرضش فدهب تا˘ي˘لد˘ي˘ضصلأ و˘ح˘ن
ه˘˘نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م أدا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عأ ءأود˘˘˘لأ

كلذو ءابولأ أذه نم مهيمحيضس
ريزولأ حيضضوت مدعل دوعي امبر
مهفت ىتح رثكأأ ةطضسبم ةقيرطب
ءأودلأ أذه نأاب عمتجملأ حئأرضش
جاتحيو بير˘ج˘ت˘لأ د˘ي˘ق لأز˘ي ا˘م
ةحضصلأ ةمظنم ةقفأومل اهدعب
ه˘˘فر˘˘ضصل ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘ل˘ل
ى˘˘لإأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو ،م˘˘هر˘˘ي˘˘غ نود
نينطأومل˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ ظا˘ظ˘ت˘ك’أ
ىلع تايلديضصلأ نم ددع مامأأ

ينو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ثد˘ح ا˘م رأر˘غ
،رضصحلأ ’ لاثملأ ليبضس ىلع
تل˘˘خد˘˘ت ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘˘ضصم نإا˘˘˘ف
ديرت يتلأ عومجلأ هذه قيرفتل
ءأود أذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘لأ
ر˘ي˘غ ،ن˘م˘ث يأا˘ب «ن˘ي˘كورو˘ل˘˘ك»
ءأودلأ ءأرضش ةلواحم نأاب نيهابأأ
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ضصإأ ي˘˘ف بب˘˘˘ضست˘˘˘ي د˘˘˘ق
لÓ˘خ ن˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
مهو نيرخآأ سصاخضشأاب كاكتح’أ
يف ءاقبلأ مهناكمإاب ناك نيذلأ

يأأ نع كلذ مهينغيضسو مهلزانم
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل نأأو ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ ،ءأود

ةرأزو˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
لام˘ع˘ت˘ضسأ ن˘م ترذ˘ح ة˘ح˘ضصلأ
ا˘يرÓ˘م˘لأ ءأود˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ريخأ’أ أذه نأاب ةدكؤوم ،مهضسفنأاب
ط˘ق˘ف ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ ي˘ف ذ˘˘خؤو˘˘ي
ي˘˘ب˘˘ط م˘˘قا˘˘˘ط فأر˘˘˘ضشإأ تح˘˘˘تو
.سصضصختم

لمأا يأاب نوثبسشتي نورخآاو
سسوتيلاكلا قرول نوؤوجليو

هب موقي امب ةلضص يذ قايضس يف
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي’و نا˘˘˘كضس سضع˘˘˘ب
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ه˘ي˘ف لوا˘ح يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف˘˘ف
ءأود ءأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضش سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
رخآ’أ سضعبلأ نإاف ،«نيكورولك»
بط˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ را˘˘˘ت˘˘˘خأ
دا˘م˘ت˘ع’أ لÓ˘خ ن˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ

يذلأ رمأ’أ وهو باضشعأ’أ ىلع
م˘ت˘˘ي ا˘˘م ى˘˘لإأ سسا˘˘ضسأ’ا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي
تا˘˘ح˘˘ف˘˘ضص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ت
ي˘ت˘لأ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘ضصأو˘˘ت˘˘لأ
ةيضضاملأ تاعاضسلأ يف تثدحت

«ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘ك» ءأود نو˘˘ك ن˘˘ع
وأأ سسوتي˘لا˘كلأ ةر˘ج˘ضش هرد˘ضصم

تنا˘ك ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه نأأو ا˘ن˘ي˘كلأ
يف رباغلأ نمزلأ يف لاعف حÓضس
سضأرمأ’أ سضعبو ايرÓملأ جÓع
امك ،أزنولفنأ’أ ةضصاخو ةيدعملأ
ىلإأ لأزت ام تÓئاعلأ سضعب نأأ

قأروأأ ع˘ضضو˘ب مو˘ق˘ت نآ’أ ة˘يا˘˘غ
ءاملأ ن˘م رد˘ق ي˘ف سسو˘ت˘ي˘لا˘كلأ

كلذو لز˘ن˘م˘لأ ر˘ي˘خ˘ب˘ت˘ل ه˘ي˘ل˘غو
تاضسوريفلأ ىلع ءاضضقلأ فدهب
و˘هو أز˘نو˘ل˘ف˘نأ’أ ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘عو
سضع˘˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘فد يذ˘˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘˘مأ’أ
ن˘ع ثح˘ب˘لأ ى˘لإأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ةدجأوتملأ سسو˘ت˘ي˘لا˘كلأ را˘ج˘ضشأأ
لمأأ ىلع ةبانع ةي’و يف ةرثكب
،سسوري˘ف˘لأ أذ˘ه ن˘م م˘ه˘ي˘ي˘ق˘ت نأأ

يأأ وأأ ة˘˘ح˘˘˘ضصلأ ةرأزو نأأ م˘˘˘غر
مل ةيلود وأأ ةيلحم ةيملع ةهج
،سسوتيلاكلأ ةيلاعف نع ثدحتت
نع أوثدحت نو˘ي˘ن˘ي˘ضصلأ ى˘ت˘ح˘ف
يت˘لأ رو˘هز˘لأ سضع˘بو نو˘م˘ي˘ل˘لأ
أذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ أوؤو˘˘ج˘˘ل
ري˘ح˘ي لأز˘ي ا˘م يذ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
عون يأأ هعدري نأأ نود ةيرضشبلأ

.ةيودأ’أ نم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلا ثدـح3495ددعلا0202 سسرام52 ءاعبرألا6
www.akhersaa-dz.com

مهقيرفتل تلاحلا سضعب يف تلخدت ةطرسشلا

«انوروكلا ءاود» ءارششل تايلديشصلا ىلع نودفاوتي نونطاوم
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ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج ر˘˘يد˘˘م مد˘˘ق˘˘ت

ة˘ح˘ف˘ضصلأ ر˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘˘خ˘˘م

ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لأ

ل˘˘جأأ ن˘˘م ءأد˘˘ن˘˘ب كو˘˘ب˘˘ضسيا˘˘ف˘˘لأ

ءاضضقلأ يف ةلاعف˘لأ ة˘م˘ها˘ضسم˘لأ

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت ى˘ل˘˘ع

بط˘لأ ة˘ي˘ل˘˘ك ر˘˘با˘˘خ˘˘م نأأ ثي˘˘ح
لضصأوت مول˘ع˘لأ ة˘ي˘ل˘ك ر˘با˘خ˘مو
رهطملأ مÓهلأو لولحملأ جاتنإأ

ةيئايميكلأ دأوملأ ةردن نأأ ريغ
تايمك جاتنإأ نود لوحت ةيلوأ’أ

دم˘ح˘م ذا˘ت˘ضسأ’أ بل˘طو ،ةر˘ي˘ب˘ك
ةر˘ضسأ’أ دأر˘فأأ ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘م ع˘˘نا˘˘م
ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م ع˘ي˘م˘جو ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

د˘يوز˘ت˘ب كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لأ ة˘˘ح˘˘ف˘˘ضص

لاضصت’أ تامول˘ع˘م˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لأ

نم مهنوفرعي يذلأ نيدروملاب

نم ةيئايميكلأ دأوملأ ريفوت لجأأ

˘مÓ˘ه˘لأو لو˘ل˘ح˘م˘لأ جا˘ت˘نإأ ل˘جأأ

هذهل نو˘جا˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ر˘ه˘ط˘م˘لأ

،ةئاملاب69 لو˘نا˘ث˘˘يأ دأو˘˘م˘˘لأ

،eénégyxo uaE ،نيريضسيلغ

،نيمولاثيرتو049 لوبوبراك

يجاب ةعماج نوي˘با˘ن˘ع˘لأ ر˘كضشو

يتلأ تأدوهجم˘لأ ى˘ل˘ع را˘ت˘خ˘م

ةنوآ’أ ي˘ف ا˘هر˘با˘خ˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت

يف ةمهاضسملأ لجأأ نم ةريخأ’أ

.انوروك سسوريف نم ةياقولأ

انوروكلا نم ةياقولل ةيئانثتسسا تادوهجم لذبت رباخملا

رهطملا مÓهلاو لولحملا جاتنإل ةيئايميكلا داوملا جاتحت ةبانع ةعماج
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دو˘قو˘لأ تا˘˘ط˘˘ح˘˘م تد˘˘ه˘˘ضش
نم ريبك لابقأ سسمأأ لوأأ ةبانعب

امم تأرا˘ي˘ضسلأ با˘ح˘ضصأ فر˘ط
ي˘ت˘˘ح تد˘˘ت˘˘مأ ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط ق˘˘ل˘˘خ
تاطحملأ ةيذا˘ح˘م˘لأ تا˘قر˘ط˘لأ

تا˘˘ي˘˘م˘˘كلأ دا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ل يدأ ا˘˘˘م˘˘˘م
ع˘˘فد يد˘˘لأ ر˘˘م’أ ةر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
نوبلا˘ط˘ي تا˘ط˘ح˘م˘لأ با˘ح˘ضصأأ
نايلطلأ ةيبلتل ةيفاضضأ تايمكب
نودو ةدحأو ةعفد تلجضس يتلأ
نأو م˘˘ل ه˘˘نأأ م˘˘غر رأد˘˘نأ ق˘˘با˘˘ضس
دو˘قو˘لأ ي˘˘ف ة˘˘مزأ ة˘˘يأ ل˘˘ج˘˘ضست
د˘ي˘ع˘ب˘لأ وأأ بير˘ق˘لأ ي˘ل˘ع ءأو˘ضس

سضع˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘فأ ا˘˘˘˘˘م بضسحو
نيدلأ ةرج’أ تأرايضس باحضصأ
تاطحم يلع ةلمجلاب أودفأوت
ر˘˘ي˘˘بأو˘˘ط أو˘˘ع˘˘ن˘˘˘ضصو دو˘˘˘قو˘˘˘لأ
ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘ضسل تر˘م˘ت˘ضسأ

ةمز’ حوري هنأاب سسمأأ لوأأ ءاضسم
يحضصلأ رجحلأ سضرف دعب دوقو
عضسأولأ لوأد˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ي˘ل˘عو
ة˘ع˘فد ع˘ي˘م˘ج˘لأ د˘فأو˘ت را˘˘ب˘˘خأ’أ

نيزن˘ب˘لأ تا˘ط˘ح˘م ي˘ل˘ع ةد˘حأو
تأرا˘˘ي˘˘ضسلأ تا˘˘نأز˘˘خ ءي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل
وهو ئراط يأ’ ابضسحت دوقولاب
دوقولأ تاطحم باحضصأأ هافن ام
ناب نيدكؤوم اعو˘ضضو˘مو ة˘ل˘م˘ج
رمتضستضس دوقولاب ديوزتلأ ةيلمع

يأأ رد˘ضصي م˘لو ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ف˘˘ضصب
دو˘قو˘لأ تا˘ط˘ح˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل رأر˘˘ق
نا˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لأ تأذ بضسحو
مايق أوبرغتضسأ تاطحملأ لامع
ءلمب تابكرملأ باحضصأأ سضعب

نود˘ير˘يو م˘ه˘تأرا˘ي˘ضس تا˘˘نأز˘˘خ
وأ توزا˘م˘لأ ةدا˘م˘ب ء’د ءي˘˘ل˘˘م
ةيلمع فقوتل ا˘ب˘ضسح˘ت ن˘يز˘ن˘ب˘لأ
هنأاب مهملع مغر دوقولاب دوزتلأ
دوقولأ ةئ˘ب˘ع˘ت ا˘تا˘ب ا˘ه˘ن˘م ع˘ن˘م˘ي

تأرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ تا˘˘˘نأز˘˘˘˘خ جرا˘˘˘˘خ
ه˘نأا˘ب  ردا˘ضصم˘˘لأ تأذ تفا˘˘ضضأأو
نأ ’أ تا˘˘عا˘˘ضش’أ م˘˘˘ه˘˘˘نأ م˘˘˘غر
ةعاضس يتح ترمتضسأ ريبأوطلأ

تايمكلأ ذافنل ىدأأ امم ةرخأاتم

ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

نودب نيزنبلأ ةدام و توزاملأ

زا˘˘˘غر˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ أذ˘˘˘˘كو سصا˘˘˘˘ضصر

تاطحم نأأ ىلإأ ةراضش’أ ردجتو

تامدخلأ فلتخم تمدق دوقولأ

اهنوك سسمأأ راهن ةيداع ةفضصب

نمضض قلغلأ رأرقب ةينغم ريغ

ر˘ج˘ح˘لا˘ب سصا˘خ˘لأ ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لأ

سسور˘ي˘ف ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘ضصلأ

ن˘˘كا˘˘مأأ سسم يذ˘˘˘لأو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

قفأرملأ فل˘ت˘خ˘مو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

ةطقن لكضشت نأأ اهنأاضش نم يتلأ

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ت وأأ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل

.نينطأوملأ

 قفارملا عيمج قلغب تاعاسشإا راسشتنا دعب

ةردنلا نم افوخت دوقولا تاطحمب ريباوط

يذلا اريلوكلا ءاود ءارسش فدهب كلذو اهيلع نينطاوملا نم ربتعم ددع دفاوت سسمأا ةبانع ةيلوب تايلديسصلا نم ددع تدهسش
.انوروك سسوريفب ةباسصم تلاح ىلع هتبرجت ربخ ةينورتكلإلا عقاوملا نم ديدعلا تلقانتو لوأا ةحسصلا ريزو هنع ثدحت

عابتإا نود اهيلع نئابزلا ظاظتكا ببسسب /ةبانع

ةياقولا تاءارجإا

ينوبلاب ةزبخم بحاشص ربجت ةطرششلا

ازتيبلا عيب فقو ىلع
هتايرود نم ةريخأ’أ ةرتفلأ يف ةبانع ةي’وب ينوبلأ ةرئأد نمأأ فثك

نينطأوملأ مأزتلأ نامضض فدهب كلذو ةيدلبلأ زكرم يف ةبكأرلأ

يدافتل ةيزكرملأ تاطلضسلأ اهترقأأ يتلأ ةياقولأ تأءأرجإاب راجتلأو

رخآأ» تداق ةلوج لÓخ نمف ،ربكأأ لكضشب انوروك سسوريف راضشتنأ

ينوبلأ عرأوضشو ءايحأأ نم ددع ىلإأ يراجلأ عوبضسأ’أ علطم «ةعاضس

يف تناك ةطقن نم رثكأأ يف ةطرضشلأ دأرفأأ زكرمت ىلع انفقو

روحم رأرغ ىلع نيلجأرلأو نيبكأرلل ةريبك ةيكرح دهضشت يضضاملأ

يح ىلإأ ةيدؤوملأ قيرطلأو ةيمومعلأ ةحاضسلأ نيب لضصافلأ نأرودلأ

اههجأوي يتلأ ةبوعضصلأ ىلع انفقو ةطقنلأ هذه يفف ،ةرورعزوب

ىلإأ اضساضسأأ نوهجوتي نيذلأ نينطأوملأ ميظنت يف ةطرضشلأ دأرفأأ

ن˘م ة˘ئ˘ف ثأر˘ت˘كأ مد˘ع بب˘ضسب كلذو ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ر˘˘ضضخ˘˘لأ قو˘˘ضس

ام وهو اهنع نÓعإ’أ مت يتلأ تأداضشرإ’أو تاميلعتلاب نينطأوملأ

تاضسرامم هيف ىرت ةرم لك يف لخدتلأ ةطرضشلأ تأوق ىلع متحي

ةيراجتلأ تÓحملأ مامأأ نينطأوملأ ظاظتكأ رأرغ ىلع ةيحضص ريغ

1» عراضش ىوتضسم ىلع هتأذ رمأ’أو هكأوفلأو رضضخلأ تابرعو

ثيح ،ينوبلأ ةنيدم يف عراضش مهأأ ربتعي يذلأ «4591 ربمفون

تÓحم4 نع لقي ’ ام هب دجأوتل ةريبك ةيراجت ةكرح دهضشي

،زباخم ثÓث ىلإأ ةفاضضإ’اب ةيئأذغلأ دأوملأ عيبل «تأريبوضس» ىربك

درجمب ةطرضشلأ دأرفأأ لخدت ىلع انفقو ةريخأ’أ هذه سصوضصخبف

نيبت ثيح ،زباخملأ ىدحإأ لخدم دنع نئابزلل ظاظتكأ مهتدهاضشم

وهو أزتيبلأ ءأرضش ىلع نئابزلأ لابقإاب قلعتي رمأ’أ نأأ اهدعب مهل

يذلأ ةزبخملأ بحاضصل سسرد ميدقت ىلإأ يطرضش عفد يذلأ رمأ’أ

مÓك ةحضصب فرتعأو بحر ردضصب هل هجو يذلأ مÓكلأ لبقت

لقأ’أ ىلع أزتيبلأ عيب نع ءانغتضس’أ ةيناكمإأ سصوضصخب يطرضشلأ

ىلع اظافح كلذو زبخلأ عيبو ريضضحتب ءافتك’أو ةيلاحلأ ةرتفلأ يف

فثاكت بلطتت ةيلاحلأ ةمزأ’أ نأاب هل أدكؤوم ،نينطأوملأ ةحضص

نيذلأ نئابزلأ نيب رتم ةفاضسم ديدحت ىلإأ هاعد امك ،عيمجلأ دوهج

عم ةطرضشلأ دأرفأأ هب ماق ام وهو زبخلأ ءأرضشل روباطلأ يف نوفقي

تأءأرجإاب اهضضعب مزتلي مل يتلأ ةيراجتلأ تÓحملأو زباخملأ يقاب

.ةياقولأو ةمÓضسلأ
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قاوسسألا نيومت ليهسستل ةمراسص تاميلعت ىطعأا

ةيحÓفلا تاجتنملا فلتخمب

راجت يلثمم عم ءاقل دقعي ةبانع يلاو

نيزابخلاو رشضخلل ةلمجلا
عامتجأ ءاثÓثلأ سسمأأ«نيدلأ لامج يميرب» ةبانع ةي’و يلأو دقع

راجتلل ماع˘لأ دا˘ح˘ت’أ ءأو˘ل تح˘ت يو˘ضضن˘م˘لأ را˘ج˘ت˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م

لبق نم ةحورطملأ ت’اغضشن’أ يف رظنلل نييرئأزجلأ نييفرحلأو

ةضصاخ نيزابخلأ ةئف أذكو هكأوفلأو رضضخلل ةلمجلأ راجت يلثمم

يلثمم ناف داحت’أ نم انرداضصم بضسحو .تÓقنتلاب قلعتي اميف

لو’أ لوؤوضسملأ ىلع أوحرط ةبانعب هكأوفلأو رضضخلل ةلمجلأ راجت

اهزربأأ ت’اغضشن’أ نم ةل˘م˘ج ة˘ي’و˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع

نيب ام رورملأ نم هكأوفلأو رضضخلأ تانحاضشل حامضسلأ ةرورضض

تاجتنملأ نم نطأوملأ هجاتحي امب ةبانعب قوضسلأ ديوزتل تاي’ولأ

مهطاضشن ةضسرامم نم ةئزجتلأ راجت ن˘ي˘كم˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

بضسحو .راعضسأ’أ يف ةدايز نودو فقوت نود ةيماظنلأ قأوضسأ’اب

ميدقتل ةينعملأ ةزهجأÓل تاميلعت ةي’ولأ يلأو ىطعأأ دقف ردضصملأ

ديوزت نامضض لجأ نم مهيلثممو ةلمجلأ راجتلل تÓيهضستلأ لك

كÓهتضس’أ تأذ ةضصاخ هكأوفلأو رضضخلاب قأوضسأÓل يمويو مئأد

سسيئر ةميلعت عم ايضشامت امهريغو لضصبلأو اطاطبلاك عضسأولأ

راجتلأ يلثمم قرطت امك .ةريخأ’أ نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ

ةئزجتلأ قأوضسأ’أو قوضسلاب ني˘ل˘ما˘ع˘لأ لا˘م˘ع˘لأ ل˘ق˘ن˘ت ة˘ي˘ضضق ى˘لإأ

ةيلاكضشإ’أ أذهل لح داجإاب نيدلأ لامج يميرب نئمط ثيح ةي’ولاب

ةلوأزمب لامعلاب حمضسي ام ةينعملأ حلاضصملأ ىدل لخدتلأ لÓخ نم

دوزتلأ نم نطأوملل ن˘ي˘كم˘ت˘ل يدا˘ع ل˘كضشب م˘ه˘طا˘ضشنو م˘ه˘ما˘ه˘م

نيزابخلأ يلثمم مدق امك .هكأوفلأو تأورضضخلأو علضسلأ فلتخمب

لمع ليهضست نع ةي’ولأ يلأو سصرح اضضيأأ ت’اغضشن’أ نم ةلمج

.نينطأوملل زبخلأ ريفوت ىلع نيرهاضسلأ نيزابخلأ لك
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انوروك شسوريف يضشفت ببضسب

تاباختن’أ ليجأات ررقت نيماحملأ ةمظنم
 اهؤوارجإا ررقم تناك يتلا ةبانع ةيحانل ةمظنملا شسلجم تاباختنا ليجأات ةبانع ةيحانل نيماحملا ةمظنم تنلعأا

  .اقح’ ددحيضس خيرات ىلإا0202 ليرفا11  موي
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سسلجملا عامتجا بقع اذه ءاج دقو

ن˘ي˘ن˘ث’ا سسمأا لوأا مؤ˘ي يؤ˘ه˘˘ج˘˘لا

ةمظنملا رقمب يراجلا سسرام32

ة˘سسارد˘ل بي˘ق˘ن˘لا  ة˘سسا˘ئر تح˘˘تو

عسضؤلا لظ يف ةينهملا عاسضوأ’ا

متو دÓبلا هدهسشت يذلا يحسصلا
اهزربا تارارقلا نم ةلمج  ذاختا
سسلجملا ررقو تاباختن’ا ليجأات
مت ىتلا تاح˘ي˘سشر˘ت˘لا ءا˘غ˘لإا ا˘سضيأا
اهحتف داعيو  نكت مل ناك  اهعاديإا
د˘يد˘ج˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
طور˘سشلا سسف˘ن˘بو تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

مؤسسرملا ىلع ءانب اذه و  ةينؤناقلا

يف خرؤؤملا02-90 مقر يديفنتلا

ريبادتب قلعتملا0202 سسرام12

سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قؤ˘˘˘لا

ةركذم˘لا و ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘نورؤ˘كلا

ةرازو ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘سضإ’ا

لمعلا قي˘ل˘ع˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا لد˘ع˘لا
يف  ءاج ام بسسحب ادهو يئاسضقلا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ن˘˘ع ردا˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
يذلا  و ةبانع  ةيحانل نيماحملا
هنم ةخسسن ىلع  ةعاسس رخأا زؤحت
سسلجملا عامتجا جئاتنب سصاخلاو
.  نيماحملل يؤهجلا
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نم سسمأا ةبانع ةي’ؤل ةراجتلا ةيريدم ترذح
يتلاو هكاؤفلاو رسضخلا راكتحا وا ةبراسضم يا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تاءار˘جÓ˘ل ا˘ه˘ب˘حا˘سص سضر˘ع˘˘ت د˘˘ق
ةي’ؤ˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م .ة˘مرا˘سصلا ة˘يراد’او
ريبادتلا راطا يف هنا تلاق اهل نايب يفو ةبانع
ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا تاءار˘˘ج’او
ن˘م ة˘با˘سصإ’ا ر˘ط˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو
عنمل ةدختملا ريبادتلا عيسسؤتو انورؤك سسوريف
ةسصاخلا ةماعلا طاسسوأ’ا يف ىودعلا راسشتنا
اهناف تاي’ؤلا نيب سصاخسشأ’ا تÓقنت عنمب
هكاؤفلاو رسضخلل ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت ع˘ي˘م˘ج م˘ل˘ع˘ت
ءارج’ا اذهب نيين˘ع˘م ر˘ي˘غ م˘ه˘نأا ن˘ي˘ي˘نؤ˘م˘م˘لاو
رسضخلل ةلمجلا ءÓكو ملعت  اهنأا نع Óسضف
ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا قؤ˘سس طا˘سشن نأا ه˘كاؤ˘ف˘˘لاو
ي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ «ر˘ت˘˘ن˘˘ع » لور˘˘سصلا˘˘ب ه˘˘كاؤ˘˘ف˘˘لاو

ةيريدمل نايب بسسح هيلعو فقؤتلا تاءارجإاب

رسضخلل ةئزجتلو ةلمجلا راجت لك ناف ةراجتلا

تاجؤتنملل ريفؤتو نامسضل نيؤعدم هكاؤفلاو

ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا د˘يوز˘تو قاؤ˘سسأ’ا ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

نا امك ةلؤبقم را˘ع˘سسأا˘ب ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا تا˘ي˘جا˘ح˘لا˘ب

اهبحاسص سضيعت راكتحا وا ةبراسضملا ةسسرامم

. ة˘مرا˘سصلا ة˘يراد’او ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا تاءار˘˘جÓ˘˘ل

هكاؤفلاو رسضخلل ةلمجلا قاؤسسأا يلثمم ناكو

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو سسما لوأا اؤ˘˘عد د˘˘ق

يتلا تاعئاسشل ادح عسضو نم مهنيكمتل لجاعلا

ةعزعز ىلع لم˘ع˘ت ة˘لؤ˘ه˘ج˘م فار˘طا ا˘ه˘جور˘ت

اذه يف ةسصاخ نينطاؤملا سسؤفن يف ةينكسسلا

ثب لÓ˘خ ن˘م دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت يد˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا

ةيمؤمعلا تاط˘ل˘سسلا ة˘ي˘ن ن˘ع ة˘بذا˘ك تا˘عا˘سشا

عنم ام هكاؤفلاو رسضخلل ةلمجلا قاؤسسأا قلغ

ي˘ن˘ج ن˘م ن˘ي˘عراز˘م˘لاو را˘ج˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

يف راجتلا لعج ام قؤسسلل اهلاخداو مهليسصاحم

ببسسب طاسشنلا نع فقؤتلاب نيددهم قاؤسسأ’ا

ةيحÓفلا تاجتنملا نم ةيفاك تايمك لؤخد ةلق

راجتلا لثمم دسشان ددسصلا اذه يفو .  قاؤسسأÓل

ةعمجؤب» ةبا˘ن˘ع˘ب ه˘كاؤ˘ف˘لاو ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا

»ةعاسس رخأا «ل سصاخ  حيرسصت يف «سشؤلعؤب

داحت’ ةينطؤلا ةنامأ’ا قيرط نع ةراجتلا ةرازو

نايب رادسص’  نييرئازجلا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا

مÓعإ’ا لئاسسو ربع لجاعلا بيرقلا يف يمسسر

ناب ءاؤسس ادح ىلع نينطاؤملاو راجتلل نيبي

اهقلغ متي نل هكاؤفلاو رسضخلل ةلمجلا قاؤسسا

عاؤنا فلتخمب ةئبعملا تانحاسشلل حامسسلا عم

تاي’ؤلا ربع رور˘م˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

تاي’ؤلا نم اهريغو ةبانع يف قاؤسسأ’ا ديوزتل

ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ل˘كب  ة˘ل˘م˘ج˘لا قاؤ˘سسأا ا˘ه˘ب ي˘˘ت˘˘لا

. ةيمؤيلا هتاجايتحاو هتابلاطم نم نطاؤملل
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،ةمسش ) غبتلا عيب كاسشكأا تدهسش

دنم «ي˘سسكي˘ل˘ف» تا˘مد˘خو (نا˘خد

ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘˘فاؤ˘˘˘ت سسمأا لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل

هنؤجاتحي ام ءانت˘ق’ ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل

ق˘ل˘غ˘لا ما˘يا لÓ˘خ ةدا˘م˘لا هذ˘ه ن˘م

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م تÓ˘ح˘م˘˘ل˘˘ل

ءايح’ا و تايدلبلا يف كاسشك’ا

غب˘ت˘ل عاؤ˘نا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ن˘م ذ˘ف˘ن˘ت

ةئزج˘ت˘لا را˘ج˘ت بسسحو . نا˘خد˘لاو

ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا˘ب اؤؤ˘جا˘ف˘˘ت  م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف

اهيلع اودفاؤت نيد˘لا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل

ةليل نم ةنماثلا ةعاسسلا دعب ةسصاخ
نم ةريبك تايمك ءارسشل نينث’ا

نود˘˘ب غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا عاؤ˘˘نا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نأا لبق راعسس’ا نع  راسسفتسس’ا
رارق يف نمكي ببسسلا ناب دكأاتن
ل˘ك ق˘ل˘غ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةلاقبلا ءانثتسساب ةيراجتلا تÓحمل
تايلديسصلاو هكاؤ˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لاو
ريغلا راجت سضعب دجو مهتهج نم.
كا˘سشك’ا ق˘ل˘غ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
نم ةربتعم تايمك نيزختل ةسصرف
ماي’ا يف اهعيب ةداع’ غبتلا عاؤنا
لظ يف ةسصاخ فعسضلاب همداقلا

هذهل نينطاؤملا نم ريثكلا ةجاح
رخآا» ل ةريسصق ةلؤج لÓخو. ةدامل
تايدلب ىدحا طسسؤل سسمأا «ةعاسس
تحتف يتلا كاسشكتلا ناف ةي’ؤل

نيراتحم ا˘ه˘با˘ح˘سصأا نا˘ك ا˘حا˘ب˘سص
راظت˘نا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا وا ق˘ل˘غ˘لا ن˘ي˘ب
ةيراجتلا ةيريدم نم رارقلا لؤسصو
م˘ه˘تÓ˘ح˘م تفر˘ع ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نيدلا نينطاؤملل ريبك باطقتسسا
بلعلاب غبت˘ل˘ل م˘هؤوار˘سش نأا ظ˘حؤ˘ل
تيبلا يف اه˘ن˘يز˘خ˘تو (ة˘سشؤ˘طر˘ك)
سضعب نأا امك ةمداقلا مايÓل ابسسحت
دنع ةأاجف اهرعسس داز غبتلا عاؤنا

ىلع تا˘حا˘سسلا˘ب ت’وا˘ط˘لا ة˘عا˘ب

ىلا جد042 نم زاؤلق ناخد رارغ

ىلا072 نم رؤبرملاو جد0082

ى˘˘لا جد071ن˘˘˘˘˘م م’و جد003

ى˘˘˘˘˘لا جد041 م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسنو جد002

ىلا جد071  نم ةمسشلا و جد061

سضعب حرسص مهبناج نم . جد002
رطاخ˘م لا م˘غر ه˘نا˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
مازتل’ا ةرورسضو انورؤك سسوريف
اذه يسشفت نم ةياقؤ˘ل˘ل ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ن˘م نؤ˘ل˘مأا˘ي م˘ه˘˘نا ’ا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
غبتلا كاسشكأا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا تا˘ط˘ل˘سسلا

. قلغلا رارق نم ةمسشلاو
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ةرئاد نمأ’ يمؤمعلا نمأÓل ريهطتلا ةقرف تماق
ةعسساو ة˘ل˘م˘ح˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسما حا˘ب˘سص ي˘نؤ˘ب˘لا
ق˘ير˘ط˘ل يوا˘سضؤ˘ف˘لا قؤ˘سسلا ة˘لازإ’ قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا
يف ةقطنملا تلؤحت امدعب ينؤبلا ةرورعزؤب
ةيزاؤملا ةراجتلل ناكم ىلا ةطرافلا عيباسس’ا
ةيزارتح’ا تاءارج’ا مغرو .هكاؤفلاو رسضخلل
د˘فاؤ˘ت نأا ’ا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘ل˘˘ل
اذه ىلع لسصاؤتمو  رمتسسم يقب نيقؤسستملا
ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا مؤ˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق قؤ˘˘سسلا
عيبلا ت’واط لك ةلازا ىلع لمعلاب ةسصتخملا
تلمع ههيرك حئاور نم ثعبنت يدلا ناكملاب
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف عور˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ
ةيدلب حلاسصم عم قيسسنتلاب اهميقعتو اهريهطت
يسشفت نم نينطاؤملا ةمÓسس ةيامحل ينؤبلا
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م. ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مأ’ا
ةيلم˘ع˘ل˘ل ز˘كر˘م ي˘نؤ˘ب˘لا ي˘ن˘طاؤ˘م نا˘سسح˘ت˘سسا
لÓخ ن˘م ةر˘ئاد˘لا ن˘ما ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
زكرم ينؤبلاب ءادؤسس ةطقن مهأا ىلع ءاسضقلا
ىسضؤف˘لاو ج˘ي˘ج˘سضلاو خا˘سسو’ا ةر˘ث˘ك بب˘سسب

يف ةهجلا ا˘ه˘فر˘ع˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا تا˘م˘سسلا ي˘هو
ىلا ددسصلا اذه يف نييعاد .ةطرافلا عيباسس’ا

قؤسسلاب هكاؤفلاو رسضخلل ةئزجتلا راجت عمج
قؤسسلل رابت˘ع’ا ةدا˘عا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو د˘يد˘ج˘لا
تارارق مها نم نأا ةراسش’اب ريدجلاو. ةاطغملا

قلغ نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
طاسشنلا نع لماك لكسشب ةيماظنلا قاؤسسأ’ا

ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءارج’ا نم ةمزح نمسض
نم نييرئازجلا ةيامحل سسيئرلا اهنع نلعا يتلا
.انورؤك سسوريف يسشفت

 ءايحأ’ا بوجت ششرلا ت’آاو تارارجلا نم ةلفاق

ةعسسأو ميقعت تÓمح
ءابولأ ةهباجمل ةينماسضت تأردابمو

ةيريدم ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب و ة˘با˘ن˘ع ي˘حÓ˘ف ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب
ةيامحلا و ةفيظن ةبانع ةسسسسؤؤم و ةيحÓفلا حلاسصملا
ءايحأا ربع ةلماسش ميقعت ةيلمع ميظنت سسمأا مت ةيندملا

ةي’ؤل ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم بسسح و . ةبانع ةنيدم
ةينواعت و ةيحÓفلا حلاسصملا تاراطإا ةكراسشمبو ةبانع
ةسسسسؤؤم و ةيندملا ةيامحلا و ةفاجلا لؤقبلاو بؤبحلا

ةلمح تقلطنإا ،» لمأا ة˘م˘سسب » ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع
يحÓفلا داتعلا فلتخم لامعتسسإاب ةريبك ميقعتو ةفاظن

ا˘ه˘ي˘حاؤ˘سضو ة˘با˘ن˘ع ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘˘ع ة˘˘ع˘˘سساو طا˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع

ةيلمعلاو تارهطملا نم رتل0008 ـب تناك ةقÓطنإ’او
ةيلمع تمت امك .ةلماسشلا ةيطغتلا ةياغ ىلإا ةلسصاؤتم
سشر ت’أاو ترار˘ج˘لا ن˘م ة˘ل˘فا˘ق ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
نيذلا ةبانع ةي’و يحÓف ةمهاسسمب ةيحÓفلا تاديبملا

ءايحأا ربع انورؤك سسوريف  ةبراحم ءادن ةيبلتل اؤبه

مجحب سشرلا ت’أاب تارارج80 ترخسس ثيح ،ةبانع

تاهجاؤلاو قرطلا سشر ىلع رهطملا نم رتل0008
ةسسسسؤؤم نيؤمتو ةقفارمب ءايحأ’ا لماك ربع تÓحملاو
.ةيندملا ةيامحلاو ةبانع
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  تايعمجلاو تاعاطقلا ءاضسؤورو ةيدلبلا شسيئر فارضشا تحت

 ةعسسأو ريهطت تÓمح
ينوبلأ ةيدلب ءايحأأ يف

ىلع ةمزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ بي˘سصن˘ت ن˘ع ي˘نؤ˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب تن˘ل˘عأا
ةمزأ’ا ةيلخل ةازاؤمو دادتما يه يتلاو ةيدلبلا ىؤتسسم
ةهجاؤمل يئ’ؤلاو ينطؤ˘لا ىؤ˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘كسشم˘لا
تاطلسسلا لك نم ةنؤكتملاو ،دجتسسملا انورؤك سسوريف
سصلخو يندملا عمتجملا نع نيلثممو ةيندملاو ةينمأ’ا
ىؤتسسم ىلع تؤسصلا تاربكم ريخسست  لمع ءاقل لوأا
نيح نم ةيعؤتلا تÓ˘م˘ح ي˘ف ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سس’ د˘جا˘سسم˘لا

ميقعتلل تايلمعب قلعتي اميف تادؤهجملا ةفعاسضم .رخ’
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لاو
ىلع ةيسسيسسحت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن و ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
عم قيسسنتلاب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا ىؤ˘ت˘سسم
ماعلا داحت’او ةيعامتجإ’ا نوؤؤسشلا ةباين ،نمأ’ا حلاسصم
تامظنملا عم قيسسنتلا و نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل
تاسشاعملا مÓتسسا ةيلمع ميظنت لجأا نم تايعمجلاو
رطخب مهسسيسسحتو مهت˘ي˘عؤ˘تو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
نأا ىلع قافت’ا مت امك.نامأ’ا ةفاسسم مارتحاو كاكتح’ا
ؤه ام ل˘كل داد˘ع˘ت˘سساو بهأا˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘ي

نب ديجملا دبع ينؤبلا ةيدلب سسيئر بسسحو .ءىراط
Óيل ايمؤي متت سسيسسحتلاو ةيعؤتلا تÓمح ناف نودعسس
تايعمجلاو حلاسصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ارا˘ه˘نو
سشرلا تايلمع لÓخ نم زكرم ينؤبلاب سسمأاو ةلسصاؤتم
ةيراؤجلا تادايعلاو ةماعلا تاحاسسلاو ءايحأÓل ريهطتلاو
مايقلا مت نيا نيحÓفلا عم قيسسنتلابو سسما لوأا تناكو
ملاسس يديسسو قيلÓعلو ةرسضخؤب قطانمب ميقعت ةلمحب
تايلمع نع Óسضف هكاؤفلاو رسضخلل ةلمجلا قؤسسو
ةيامحلا عم اسضيا قيسسنتلابو تؤسصلا ربكمب سسيسسحتلا
ءايحا عيمج يف ةيلمعلا تاذ لسصاؤت ىلع ادكؤؤم ةيندملا
ايعاد .يام لواو ةيباسشلاو لينلا داوو لورسصلاك ةيدلبلا
ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘ج’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ى˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ن˘طا م
تاطلسسلا اهنع تنلعا يتلاو انورؤك سسوريف نم ةياقؤلل
يلؤسش عاطق ةبودن˘م تر˘سشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘سصت˘خ˘م˘لا
يلواسش لم’ا ةيعمج عم قيسسنتلاب  ينايز ىليل مسساقلب

فلتخمل ريهطتو ميقعت تايلمع يندملا عمتجملاو30
عنمل  ،عاطقلا اذهل ةعباتلا ةيرادإ’ا قفارملاو تاءاسضفلا
يف ةؤط˘خ˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘ت و.«ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا
سسوريف ةهجاؤمل ةيقابتسس’او ةيزارتح’ا ريبادتلا راطإا
ثيح لظلا ءايحأاب ةفورعملا قطانملاب ةسصاخ «انورؤك»
مهتايناكماب اودنجت نيحÓف اهيف كراسش ميقعتلا تايلمع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تفر˘ع ا˘م˘ك تارار˘ج ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘يدا˘م˘لا

نيلمحم اؤناك نيذلا نينطاؤملا نم تارسشعلا ةكراسشم
لبق نم تمدق  ريهطتو ميقعت داؤم يؤحت تاعدربب
ميقعت تايلمع و  تÓخدت تناك ثيح ،ةئيبلا ةيريدم

007و004 يح، قيلÓعلا يح تلمسش ةديدع تاءاسضفل
نيزكرم ةلمحلا هذه تلمسش امك .ملاسس يديسسب نكسسم
ن˘م دد˘ع ى˘لا ة˘فا˘سض’ا˘ب Ó˘ي˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت م˘˘ت  ن˘˘يد˘˘ير˘˘ب
نؤ˘ج˘سسلا ةدا˘عا ز˘كر˘مو ة˘ي˘ح˘سص ز˘كار˘مو تا˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘باا
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ةيحÓفلا تاجتنملاب نينطاوملا نيومت نامضض ىلا راجتلا تعد

هكأوفلأو رسضخلاب ةبراسضملأ و راكتح’أ نم رذحت ةراجتلأ ةيريدم

ةيراجتلا تÓحملا قلغ رارق دعب

ناخدلأو ةمسشلأ عيب كاسشكأأ ىلع ريبك دفأوت

ةقطنملل ميقعتو ريهطت ةلمحب مايقلا عم انمازت

ةرورعزوب قيرطب يواسضوفلأ قوسسلأ ليزي ينوبلأ ةرئأد نمأأ



نأا ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘شسارد تف˘˘˘ششك
بع˘ل˘ت ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا فور˘ظ˘˘لا

ءا˘بو ي˘ششف˘ت ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك ارود
تاءارجإ’ا عم بنج ىلإا ابنج ،انوروك
را˘˘˘ششت˘˘˘نا ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شسل˘˘˘ل ة˘˘˘مرا˘˘˘شصلا
.ىودعلا
““ز˘م˘يا˘ت كرو˘يو˘˘ي˘˘ن““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تر˘˘ششن
يف ءاملعلا نم قيرفل ةيليلحت ةشسارد
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘ل˘ل سست˘شسو˘ششتا˘شسا˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘م
يف سشيعت يتلا تاعمتجملا نأا اهدافم
ةيبشسن ةزيمب عتمتت ائفد رثكأا نكامأا

سسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ءا˘˘˘ط˘˘˘بإا ي˘˘˘ف
ل˘قأ’ا تا˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ،ا˘نورو˘˘ك

م˘ظ˘ع˘م نأا ة˘شسارد˘لا تر˘ه˘˘ظأاو .ةرار˘˘ح
تثدح انوروك سسوريف لاقتنا ت’اح
ةرار˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘جرد تاذ ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف

ةجرد71و3 نيب حوارتت ةشضفخنم
سضع˘˘ب نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ىل˘˘˘عو.ة˘˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م
ةيئاو˘ت˘شس’ا تا˘خا˘ن˘م˘لا تاذ ق˘طا˘ن˘م˘لا

ةر˘˘ك˘˘لا ف˘˘˘شصن ي˘˘˘ف ع˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘تو
،ةيفيشص ءاوجأاب عتمتت يتلا ،يبونجلا
،انوروك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإا ن˘ع تغ˘ل˘بأا
تا˘˘˘جرد تاذ ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت نأا ’إا

ةجرد81 قوف يأا ،ةطشسوتملا ةرارحلا
لقأا تاباشصإا نآ’ا ىتح تلجشس ،ةيوئم

ىتشش يف ت’احلا نم ةئملا يف6 وحنب
دحأا نع ةفيحشصلا تلقنو.ملاعلا لود
مشساق روتكدلا ،ةشساردلا قيرف ءاشضعأا

تا˘جرد نو˘ك˘ت ا˘مد˘ن˘ع““ :ه˘لو˘ق يرا˘خ˘˘ب
ت’احلا ددع نإاف ،ةشضفخنم ةرارحلا

ي˘ف لود˘لا هد˘˘ه˘˘ششت ا˘˘م اذ˘˘هو ،د˘˘ياز˘˘ت˘˘ي
ة˘يا˘˘عر˘˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ىل˘˘ع ،ا˘˘بوروأا
لشضفأ’ا نيب ن˘م د˘ع˘ت كا˘ن˘ه ة˘ي˘ح˘شصلا

نأا يراخب روتكدلا فاشضأاو.““ملاعلا يف
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ل˘˘˘خاد تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا را˘˘˘ششت˘˘˘نا
ةرارحلا لماع نأا ىلع ليلد ةدحتملا

راششتنا نم دحلا يف اريبك ارود بعلي
،ةيبونجلا تا˘ي’و˘لا تد˘ه˘شش ذإا ،ءا˘بو˘لا

،سسا˘˘شسك˘˘تو اد˘˘يرو˘˘ل˘˘فو ا˘˘نوز˘˘˘يرأا ل˘˘˘ث˘˘˘م
ًةنراقم ءابولا يششفت يف ائيطب اديازت
ن˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘ششاو ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب

ءاملع بشسحبو.ودارولوكو كرويوينو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف كو˘ل˘˘شس نإا˘˘ف ة˘˘ئ˘˘بوأ’ا

تا˘شسور˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘ط˘م˘ن˘لا كو˘ل˘شسلا ه˘ب˘ششي
ارو˘˘ب˘˘يد ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو.ىر˘˘˘خأ’ا

نم دحلل لمعلا قيرف وشضع ،سسكريب
ةرادإ’ا ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا
نأا ،يفحشص رم˘تؤو˘م لÓ˘خ ،ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا
ةر˘ك˘لا ف˘شصن ي˘˘ف از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نإ’ا را˘˘ششت˘˘نا
ط˘˘م˘˘ن ما˘˘ع ل˘˘ك˘˘ششب ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘ي ،ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ششلا
ىتحو ربمفون يرهشش لÓخ راششتن’ا
عاو˘˘نأ’ا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ل˘˘ير˘˘˘بأا ر˘˘˘ه˘˘˘شش
ببشست يتلا انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ة˘ع˘برأ’ا
سسق˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ىششÓ˘˘ت˘˘ت در˘˘˘ب˘˘˘لا ت’ز˘˘˘ن
ىلإا سسكريب ةروتكدلا تراششأاو.ئفادلا
ءا˘بو˘ل ا˘ه˘با˘ششم نا˘ك را˘˘ششت˘˘ن’ا ط˘˘م˘˘ن نأا

تددشش اهن˘ك˘ل،3002 ما˘˘ع ي˘˘ف سسرا˘˘شس
ناك اذإا ام ديدحت بعشصلا نم هنأا ىلع

تاذ ذختيشس ديدجلا يجاتلا سسوريفلا
ارظ˘ن ،را˘ششت˘ن’ا ي˘ف كو˘ل˘شسلاو را˘شسم˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ششف˘˘˘˘ت نأ’
تقو ي˘˘˘ف أاد˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘كو

ىل˘˘˘ع نا˘˘˘ت˘˘˘شسارد تشصل˘˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘ك.ق˘˘˘ح’
قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘تاذ ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىلإا ل˘قأ’ا

.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا ط˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
ةي˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا تا˘شسارد˘لا ىد˘حإا تف˘ششكو
ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا ي˘˘ف نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب ا˘˘هار˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا

راششتن’ لثمأ’ا ةئيبلا نأا ىلإا ادنلنفو
يتلا ةفاجلا ةئيبلا يف يه سسوريفلا

2 ني˘ب ا˘م ا˘ه˘ي˘ف ةرار˘ح˘لا تا˘جرد غ˘ل˘ب˘ت

تاجرد01و ر˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘شصلا تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
نأا ىر˘˘خأا ة˘˘˘شسارد تر˘˘˘ه˘˘˘ظأاو.ة˘˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م
ند˘م˘لا ي˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا لد˘˘ع˘˘م
ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ةرار˘˘ح˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا

هنم أاطبأا ناك ةبوطر رثكأ’ا تائيبلاو
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تاذ ىر˘خأ’ا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
سضر˘ف ل˘˘ب˘˘ق كلذو ةدرا˘˘ب˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا
ةمرا˘شص تاءار˘جإا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘مو˘ك˘ح˘لا
روتكدلا دكأاو.ءابولا راششتنا نم دحلل
ل˘ث˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا نأا يرا˘˘خ˘˘ب
د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘شسلا دو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘˘شضو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ي˘ف قور˘ف˘لاو ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تا˘شصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شس’ا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو ار˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘˘م
ر˘ثأ’ا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م˘˘بر تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
تاباشصإ’ا ددع يف نيابتلا يف ريبكلا

ىلإا ة˘شسارد˘لا تهو˘نو.م˘لا˘ع˘˘لا لود ي˘˘ف
ىتح وأا رارقلا عانشص ىلع يغبني ’ هنأا

يششفت رطاخم نم ليلقتلا سسانلا ةماع
ىدم طا˘ب˘ترا ىل˘ع ادا˘م˘ت˘عا سسور˘ي˘ف˘لا
ةرارحلا تاجردب انوروك ءابو راششتنا

رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا لا˘˘ق كلذ لو˘˘حو.خا˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو
ذا˘خ˘تا ىلإا ة˘جا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘م““ :يرا˘˘خ˘˘ب
تا˘جرد نأا م˘غر˘ف ،ة˘يو˘ق تا˘طا˘ي˘˘ت˘˘حا
ل˘ع˘ج ىلإا يدؤو˘ت د˘ق ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا ةرار˘˘ح˘˘لا

ءطب نكلو ،ةيلاعف لقأا سسوريفلا اذه
راششأاو .““هيششفت مدع ينعي ’ هراششتنا
د˘˘ق ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد عا˘˘˘ف˘˘˘ترا نأا ىلإا

انوروك سسوريف ىلع بعشصلا نم لعجي
ح˘˘ط˘˘شسأ’ا ىل˘˘ع وأا ءاو˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا
نكمي نكلو ،نمزلا نم ةليوط تارتفل
ة˘يد˘ع˘م ة˘ئ˘ي˘ب ح˘ط˘شسأ’ا كل˘ت ىق˘˘ب˘˘ت نأا
ىت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف ،ما˘˘˘˘˘يأ’ ىت˘˘˘˘˘ح وأا تا˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘شسل
ازنولفنأ’ا لثم ةيمشسوملا تاشسوريفلا
بب˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لا
لÓ˘خ ا˘ما˘م˘ت ي˘ف˘ت˘خ˘ت ’ در˘ب˘لا ت’ز˘˘ن
نكل ةدوجوم ىقبت يهف ،فيشصلا لشصف
م˘˘شسج ي˘˘ف ة˘˘شضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ب
قطانم يف ىرخأا تائيب يفو ناشسنإ’ا
فورظلا نيحت نأا ىلإا ،ةيشضرأ’ا ةركلا
دكأاو .ىرخأا ةرم اهراششتن’ ةيتاوملا

لودلل ةحشصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ر˘يد˘م د˘عا˘شسم
ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا
ةعبرأا قر˘غ˘ت˘شسي˘شس ر˘مأ’ا نإا ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
نوكي نأا لبق ىرخأا عيباشسأا ةتشس ىلإا
ح˘˘شضوأا ةرو˘˘شص ة˘˘ح˘˘شصلا ي˘˘لوؤو˘˘شسم ىد˘˘ل
فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘فر˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘شس ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

سضع˘˘˘˘˘ب كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شس ذ˘˘˘˘˘خأا˘˘˘˘˘يو.ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ا˘شسكا˘ع˘م ىح˘ن˘م ىر˘خأ’ا تا˘˘شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ليبشس ىل˘ع˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف كو˘ل˘شسل
ل˘˘˘˘ل˘˘˘˘شش سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ششت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءاو˘˘جأ’ا ي˘˘ف عر˘˘شسأا ل˘˘˘ك˘˘˘ششب لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
.ائفد رثكأ’ا

سسمل ىلع سصاخششأ’ا ريثكلا داتعا
مفلاب ةطيحملا قطانملاو مهنوقذ
’إا ،رار˘م˘ت˘شسا˘ب ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘لاو ف˘˘نأ’او
ر˘ط˘خ˘˘ل م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا نو˘˘شضر˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا
ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شصإ’ا
تا˘ي˘فو˘˘ب بب˘˘شست يذ˘˘لا د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

71ـلا تزوا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘ح

ي˘˘ف ه˘˘جو˘˘لا سسم˘˘ل م˘˘ها˘˘شسيو.ا˘˘˘ف˘˘˘لأا
يتلا ايريتك˘ب˘لاو تا˘شسور˘ي˘ف˘لا ر˘ششن
حطشسأ’ا سسمل دعب انيديأاب قشصتلت
ىت˘˘ح وأا ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف
ترذ˘˘˘˘˘˘˘ح اذ˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘لو ،سصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘ششأ’ا
سسم˘˘ل ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
را˘˘ششت˘˘نا سصر˘˘ف ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘جو˘˘لا

نو˘˘ك˘˘ي ’ د˘˘˘قو.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
،ة˘ب˘ئا˘شص ةر˘ك˘˘ف تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا

تا˘شسور˘ي˘ف˘˘لا ا˘˘شضيأا ط˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأ’
ةل˘ك˘ششم˘لا ن˘م˘ك˘تو.ثو˘ل˘ت˘لا ر˘ششن˘تو

يه انهاوفأاو انفونأاو اننيعأا نأا يف

ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ذ˘˘˘فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلإا تا˘˘شسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لاو ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘لا

ماع تيرجأا ةشسارد يفو.انماشسجأا

،زولكام سسو’ يرام تبقار،5102

ةعما˘ج˘ب ىود˘ع˘لا ة˘ب˘قار˘م ةر˘ي˘ب˘خ

،ي˘˘ند˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف ز˘˘ل˘˘˘يو ثوا˘˘˘شس ثرو˘˘˘ن

ي˘ف بط˘لا ة˘ي˘ل˘ك بÓ˘ط تا˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘شس

او˘شسم˘ل م˘ه˘نأا تظ˘ح’و ،ا˘˘ي˘˘لار˘˘ت˘˘شسأا

ي˘˘ف ةر˘˘م32 لد˘ع˘م˘ب م˘˘ه˘˘هو˘˘جو

سضرتفملا نم مهنأا مغر ،ةعاشسلا

سسمل رطاخمب ايعو رثكأا اونوكي نأا

يب يب““ ةكبشش عقوم لقنو.هجولا

م˘لا˘ع ،د˘لوو˘نار˘غ ن˘ترا˘م ن˘ع ““ي˘شس

،اينام˘لأا˘ب غ˘يز˘ب˘ي’ ة˘ع˘ما˘ج˘ب سسف˘ن

تا˘كر˘ح و˘ه تاذ˘لا سسم˘˘ل نإا ه˘˘لو˘˘ق

ميظنتو ،سسفنلا طبشضل ةيميظنت

ا˘˘˘م˘˘˘ئاد فد˘˘˘ه˘˘˘ت ’و ،ت’ا˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن’ا
ام اري˘ث˘كو ،ن˘ير˘خآ’ا ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا

.ةيروعشش هبشش وأا ةيروعشش ’ نوكت

ةمامك ءادترا

ة˘ح˘شصلا ءار˘ب˘خ سضع˘ب ىر˘ي اذ˘ه˘˘لو
نم انيمحت دق تامامكلا نأا ةماعلا
اهلقنت يتلا تاشسوريفلاو ايريتكبلا
،م˘ف˘لاو ف˘نأ’ا سسم˘ل ر˘ب˘˘ع ا˘˘ن˘˘يد˘˘يأا

’ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا تنا˘˘ك نإاو
تا˘شسور˘ي˘ف˘لا لو˘˘خد ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ت
ىلإا ىر˘خأا ل˘ئا˘شسو ر˘ب˘ع ة˘لو˘ق˘ن˘م˘لا
.مشسجلا

يديفا لسغ

،ثر˘˘˘يوز˘˘˘لو˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘يا˘˘˘˘م بشسح˘˘˘˘بو
ي˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘شس سسف˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شصخأا

ر˘يذ˘ح˘ت نإا˘ف ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب

’ تا˘ي˘كو˘˘ل˘˘شسب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م سسا˘˘ن˘˘لا
د˘˘˘˘˘حأا ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي لاز˘˘˘˘˘˘ي ’ ة˘˘˘˘˘˘يدارإا
اههجاو˘ي ي˘ت˘لا ىر˘ب˘ك˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
نأا لهشسأ’ا نم نوكي دقو .ءاملعلا

ل˘˘شسغ ن˘˘م را˘˘˘ث˘˘˘كإ’ا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘شصن˘˘˘ت
’د˘ب ر˘خآ’او ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب م˘ه˘يد˘يأا

حشصنت اذل .هجولا سسمل ليلقت نم
لشسغ˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةفاشسم كر˘تو ،رار˘م˘ت˘شسا˘ب ن˘يد˘ي˘لا
د˘ن˘ع ن˘ير˘خأ’ا ن˘ي˘بو كن˘ي˘ب ة˘ن˘˘مآا
لبشس عيمج بنجتو مهيلإا ثدحتلا
.ةحفاشصملا لثم ،سسمÓتلا

هابتنقا

نأا لواحن نأاب ثريوزلوه حشصنيو
سسم˘ل˘ن ي˘ت˘لا تار˘م˘لا دد˘ع˘ل ه˘ب˘ت˘ن˘˘ن
تايكولشس عبتن نأا وأا انهوجو اهيف
اذإا Ó˘ث˘م˘ف .ه˘جو˘لا سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب

،كه˘جو كح˘ل Ó˘˘ث˘˘م جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت تن˘˘ك
ن˘˘م ’د˘˘ب كعارذ ر˘˘ه˘˘ظ مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسا
نأاو .كيد˘˘˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘˘˘حارو كع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘شصأا

ف˘قاو˘م˘لا ىل˘ع فر˘ع˘ت˘ت نأا لوا˘ح˘ت
.كهجو سسمل ىلع كلمحت يتلا

كتراظن يدترا

سصاخششأ’ا ثريوزلو˘ه ح˘شصن˘ي ا˘م˘ك
ةرو˘شصب م˘ه˘ن˘ي˘عأا نو˘شسم˘˘ل˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

وأا ،تارا˘ظ˘ن اود˘تر˘ي نأا˘˘ب ةرر˘˘ك˘˘ت˘˘م
ا˘م˘ل˘˘ك م˘˘ه˘˘يد˘˘يأا ىل˘˘ع او˘˘شسل˘˘ج˘˘ي نأا˘˘ب
كح ي˘ف ة˘ح˘ل˘م ة˘˘ب˘˘غر م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘نا
.اهشسمل وأا مهنيعأا

كتاظحقم بتكا

،تاظحÓم ةباتك كدعاشست امبرو
ي˘˘˘˘ف زرا˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضوو
.كهجو سسمل مدعب كريكذت

؟ءاوهلا ربع انوروك رشتني له ..لدجلا مسحت ةيملاعلا ةحصلا
يأا دجوي ’ هنأا ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم تركذو.ءاوهلا ربع ““91-ديفوك““ دجتشسملا انوروك سسوريف راششتنا نأاششب ةريخأ’ا ةنوأ’ا يغ ريثأا يذلا لدجلا ،نينث’ا ءاشسم ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم تمشسح

ديلا ةفاظنب هعنم نكميو ةطلاخملاو تاريطقلا قيرط نع رششتني انوروك نأا ،كوبشسيف ىلع اهباشسح ربع ةمظنملا تحشضوأاو.ءاوهلا ربع دجتشسملا انوروك سسوريف لاقتنا ىلع يملع ليلد
نيح يأا ،““يوجلا ءابهلا““ ديلوت تاءارجإا ءانثأا ءاوهلاب ةلوقنملا ىودعلا تاطايتحا عابتا ةيحشصلا ةياعرلا يمدقم ،ةمظنملا تبلاطو.ةيعامتج’ا ةدعابملاو يشسفنتلا زاهجلاو
ءابو راششتنا ةريتو عراشست نم ،سسوشسييربيغ موناهدأا سسورديت ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنمل ماعلا ريدملا رذح نأا دعب كلذ يتأايو.ءاوهلا يف لوطأا ةرتف ءاقبلا سسوريفلل نكمي

حشضوأاو.ملاعلا لود ةيبلغأا نم ““91-ديفوك““ سسوريفب ةباشصإا ةلاح فلأا003 ليجشست مت هنأا افيشضم ،““ةعراشستم ةريتوب ملاعلا لود مظعم ىلإا لشصي انوروك ءابو““ :لاقو.انوروك
ةيودأا مادختشسا نأا ىلإا راششأا امك.““سسانلا نم ريثكلا توميشسف ةيبطلا مقاوطلل ةيولوأ’ا طعن مل““ لاح يف هنأا ىلع اددششم ،““انوروك ءابو راشسم رييغت ىلع رداق““ ملاعلا نأا سسوشسييربيغ

رثكأا ةافو ىلإا ىدأا دجتشسملا انوروك نأاب دافأا ،نينث’ا ،ةيمشسر ماقرأا ىلإا ادانتشسا ““سسرب سسنارف““ هتدعأا دادعت ناكو.““ةبذاكلا لامآ’ا““ سشعني دق سسوريفلا جÓعل ةيفاك براجتل عشضخت مل
.ةافو7919ـب ابوروأا يف اهتيبلاغ ،ةافو ةلاح98151 تلجشس ،لامجإ’ابو.ملاعلا لوح سصخشش فلأا51 نم
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ةــحص
ةعاسلا

 فشكت ةثيدح ةسارد

انوروك راشتناو ئفادلا سقطلا نيب ةققعلا

 ..انوروك يشفت نمز يف
ةشضرع رثكأإ حبشصتشس اهلعفت ول

اهبنجت ..انوروك سسوريفب ةباشصإلل  فـــــيـك
 بنـــجتت
 سســـــمل
؟كـهجو

،مدل˘ل را˘ب˘ت˘خا لوأا كرو˘يو˘ي˘ن ءا˘م˘ل˘ع ر˘ك˘ت˘با
بي˘شصأا د˘ق ،ا˘م سصخ˘˘شش نا˘˘ك اذإا ا˘˘م فا˘˘ششت˘˘ك’
رو˘طو  ،ىجا˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب

نع فششكلا بجي ثيح ،هدشض ةعانم همشسج
مايأا7 يلاوح دعب ةداشضملا ماشسجأ’ا هذه

بط ةيلك يف نوثحابلا ماقو.ةباشصإ’ا نم
““ ةديرج ريرقتل اقفو ءانيشس لبجب ناكيإا
ل˘شصم را˘ب˘ت˘خا لوأا ءار˘˘جإا˘˘ب  ،““ل˘˘ي˘˘م ىل˘˘يد˘˘لا

تا˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘فDIVOC-91 ـب با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصم
مايأ’ا يف ه˘حر˘ط˘ل نو˘ط˘ط˘خ˘يو ، ةد˘ح˘ت˘م˘لا

تادا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
نع غÓبإ’ا مت ثيح كلذ يتأايو.ةيجراخلا

ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘˘ح001
ةر˘م˘ل˘ل د˘حاو مو˘ي ي˘˘ف ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
ة˘˘با˘˘شصإا ي˘˘ف سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا أاد˘˘ب نأا ذ˘˘ن˘˘˘م ىلوأ’ا
ةيلشصملا تارابتخ’ا يدؤوت˘شس.ن˘ي˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘˘ثو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأ’او عر˘˘˘˘شسأ’او سصخرأ’ا

ىلإا ريششت يهف ،كلذ عمو ،ةفلتخم ةفيظو
ءاوشس ،يجاتلا سسوريفلاب لعفلاب بيشصأا نم
اورو˘˘˘ط ل˘˘˘هو ، ’ مأا كلذ نو˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘˘ي او˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك
سصاخششأ’ا.ىودعلا ةبراحمل ةداشضم اًماشسجأا
ةيباجيإا مهيدل مدلا تارابتخا نوكت نيذلا
ن˘م ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةدا˘شضم˘˘لا ما˘˘شسجأÓ˘˘ل

د˘قو ىود˘ع˘لا˘˘ب او˘˘ب˘˘ي˘˘شصأا نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
امم ، لمعلا ىلإا ةدوعلا ىلع نيرداق نونوكي
دا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت ةدا˘˘˘عإا ىل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘˘شسي
د˘˘˘ح ىلإا ا˘˘˘ًت˘˘˘قؤو˘˘˘م ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘مأ’ا

ةيفاكلا مدلا تاشصوحف نوكت امدنعو.ريبك
˘ما˘شسجأ’ا هذ˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا سصا˘˘خ˘˘ششأ’ا ىد˘˘ل
نأاب ةحشصلا يلوؤوشسم ىلإا ريششتشس ، ةداشضملا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا لا˘م˘عأ’او ة˘كر˘ح˘لا ىل˘ع دو˘ي˘˘ق˘˘لا

نود اهفيفخت نكمي يعامتج’ا لشصاوتلاو

را˘˘˘ششت˘˘˘نا ي˘˘˘ف دا˘˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا˘˘˘ب ةر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
فرشصتيDIVOC-91 نا˘ك اذإا.سسور˘ي˘˘ف˘˘لا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘با˘˘˘ششم ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
نإاف ، نيشصلا يف اهيلع تناك يتلا ةقيرطلاب
مهيدل نوكي نل ىشضرملا نم08 % نم رثكأا
نيب ةلوه˘شسب ط˘ل˘خ˘ي ة˘ف˘ي˘ف˘خ سضار˘عأا ىو˘شس
ىم˘˘ح˘˘لا  ىهو ،ز˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نأ’ا وأا در˘˘ب˘˘لا ت’ز˘˘˘ن
ن˘˘˘م ، نآ’ا ىت˘˘˘ح.م˘˘˘˘شسج˘˘˘˘لا م’آاو لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسلاو
نوناعي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘ششأ’ا نأا ا˘ًما˘م˘ت ح˘شضاو˘لا

،اًشضيأا ىودع رثكأاDIVOC-91 سضارعأا نم
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ا˘˘ًشضيأا ل˘˘˘ه˘˘˘شسلا ن˘˘˘م ن˘˘˘ك˘˘˘لو
لبق - ءابولل ىلوأ’ا مايأ’ا ذنم.اهئاوتحاو
تررك ، ““ةحئاج““ هنأاب نولوئشسملا هفشصي نأا

را˘ب˘ت˘خ’ا نأا ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ا˘ًحا˘ت˘ف˘م نو˘ك˘ي˘˘شس ،مد˘˘لا ق˘˘ير ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
نا˘˘˘ك˘˘˘شسلا دد˘˘˘ع ن˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘شضوأا ةرو˘˘˘˘شص م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘ل
سسوريفلا ةروطخ ىدمو ،لعفلاب نيباشصملا
مت ، لعفلابو.مظعمل ةبشسنلاب اًقح يجاتلا

ن˘ي˘شصلا ل˘ب˘ق ن˘م تارا˘ب˘ت˘خ’ا هذ˘ه ر˘يو˘˘ط˘˘ت
تماق ام˘ك ، ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘يرو˘كو ةرو˘فا˘غ˘ن˘شسو
ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو سضار˘مأ’ا ة˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ز˘˘كار˘˘م
(CDC) هنم ققحتلاو اهرابتخا ريوطتب.

انوروكب ةباشصإلإ نع فششكلإ هنكمي مدلاب رابتخإ لوأإ ريوطت

يناطيرب ملاع
طسبأ فشكي
نم ةياقولل ةقيرط

انوروك سوريف
ح˘ئا˘شصن ة˘ي˘بر˘غ˘لا مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘˘شسو سشقا˘˘ن˘˘ت
ي˘˘ئا˘˘شصخأا ي˘˘لد˘˘ي˘˘م ما˘˘هر˘˘غ رو˘˘شسي˘˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا
نم ةياقولا ةيفيك نأاششب ةيدعملا سضارمأ’ا

تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلا ترر˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
ريغ ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ماد˘خ˘ت˘شسا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘ك˘م ي˘ف ة˘˘يدا˘˘ي˘˘ت˘˘عا

ءود˘ه˘لا˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا““ أاد˘˘ب˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف عار˘شسإ’ا ل˘جأا ن˘م ““رار˘م˘ت˘˘شس’او
ءا˘شضق ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘بو .نا˘ك˘شسلا ة˘عا˘ن˘م
انطاوم12 ةا˘˘ي˘˘ح ىل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
مدع ررقت ، نطاوم0001 نم رثكأا ةباشصإاو
مدعو ةمراشص يحشص رجح تاءارجإا ذاختا

ةعومجم نمشض اوشسيل نيذلا سصاخششأ’ا عنم
مهل حامشسلاو ،مه˘لزا˘ن˘م ةردا˘غ˘م ن˘م ر˘ط˘خ˘لا

جرا˘˘˘خ ىلإا ر˘˘˘ف˘˘˘شسلاو ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
˘ما˘هر˘غ رو˘شسي˘فور˘ب˘لا ح˘˘ب˘˘شصأا د˘˘قو.دÓ˘˘ب˘˘لا

بط˘لاو ة˘ح˘شصل˘˘ل ند˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك ن˘˘م يد˘˘ل˘˘ي˘˘م
طاشسوأ’ا فلتخ˘م سشا˘ق˘ن ع˘شضو˘م ي˘ئاو˘ت˘شس’ا

““رتيوت““ ةكبشش يف هرششن دعب ايناطيرب يف
هلجشس ويديفلا اذه .اريشصق ويديف طيرشش
اهلÓ˘خ سشقا˘ن˘ي،СВВ ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م د˘ع˘ب
رثكأ’ا انوروك سسوريف نم ةياقولا ةلأاشسم

˘مد˘ق˘ي ثي˘ح ،ر˘شضا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح
عن˘م˘ل اد˘ج ة˘ط˘ي˘شسب ة˘ح˘ي˘شصن رو˘شسي˘فور˘ب˘لا

:لوق˘يو.ة˘ي˘عا˘م˘ج ىود˘ع ثود˘ح بن˘ج˘تو
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإ’ا ن˘م نور˘ي˘ث˘ك˘˘لا فا˘˘خ˘˘ي““

بنجتل ةليشسو لشضفأا نأا دقتعأا انأاو .انوروك
با˘˘˘شصم ه˘˘˘نأا سصخ˘˘˘ششلا رو˘˘˘شصت˘˘˘ي نأا و˘˘˘ه كلذ
بنجتي ثيحب هكولشس ري˘ي˘غ˘تو ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
،روشسي˘فور˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فوو.““ن˘ير˘خآ’ا ىلإا ه˘ل˘ق˘ن

يف ركفي ،باشصم هنأا ناشسنإ’ا روشصتي امدنع
هربجيشس ريكفتلا اذه .اقح’ سشيعلا ةيفيك
ريباد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج ةا˘عار˘م ىل˘ع

ةيا˘ن˘ع˘ب ن˘يد˘ي˘لا ل˘شسغ ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
دارفأا ةباشصإا عنمل ،ثولملا حطشسلا ريهطتو

يف ناشسنإ’ا رك˘ف˘ي““ اد˘كؤو˘م لو˘ق˘يو.ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
نأا د˘ير˘˘ي ل˘˘ه˘˘ف .ه˘˘ت’ا˘˘شصتا˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
نإا .م˘ه˘ي˘م˘ح˘ي ه˘كو˘ل˘شس ل˘هو هءا˘بر˘قأا يد˘ع˘ي
ءي˘شش ل˘ك ل˘ب˘ق ي˘ه سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ا˘ن˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م
.ةيشصخششلا انتيلوؤوشسم

انوروكب دّدهت رفاظفا مضق ةداع
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل نا˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا نÓ˘˘ما˘˘ع ..لا˘˘ع˘˘شسلاو سسط˘˘ع˘˘˘لا
ىرخأا ةيموي تاداع كانه نكل ،انوروكب ىودعلا

مشضق وأا ديلاب هجولا سسمل لثم ،ىودعلا ببشست
نم ..ميثارجلل ًاعترم لكششت ديلا نوك رفاظأ’ا

لشسغ ةيمهأا لوح ةيبطلا تايشصوتلا ىلاوتت انه
يف ةشصاخ حطشسأ’ا ةشسمÓم دعب ماظتناب نيديلا
رثكأا نم رفاظأ’ا مشضق ربتعيو.ةماعلا نكامأ’ا
ةباشصإ’اب ا˘ه˘شسرا˘م˘م دّد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘شسلا تادا˘ع˘لا

لاقتن’ له˘شسأ’ا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘نورو˘ك˘ب
مفلا سسمل درجمب ميثارجلا لقنت اهنأ’ ىودعلا
ًا˘ق˘فو ،م˘ف˘لا ىلا ا˘ه˘لا˘خدإا م˘ث يد˘يأ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘لا وأا

ةيدعملا سضارمأ’او ةيشساشسحلا يف ةيشصاشصتخ’
كرو˘يو˘ي˘ن ة˘ع˘ما˘ج˘ب ي˘ب˘ط˘لا نو˘˘ج˘˘ن’ ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف
عاونأا عيمج نأا ةريبخلا تحشضوأاو.كيراب يفروب
نأا ا˘ه˘ن˘ك˘م˘ي خا˘شسوأ’او تا˘شسور˘ي˘ف˘لاو ا˘ير˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘ب˘˘لا

دنع مفلا ىلإا لقتنت مث رفاظأ’ا تحت عمجتت
ل˘˘شسغ مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ر˘˘˘فا˘˘˘ظأ’ا م˘˘˘شضق
تقولا يفو.م˘ي˘ل˘شس ل˘ك˘ششب ا˘م˘هر˘ي˘ه˘ط˘تو ن˘يد˘ي˘لا
بنجتب سصاخششأ’ا كيروت ىروب تبلاط ،هشسفن
ي˘ف ة˘شصا˘خ ن˘ك˘م˘م رد˘ق ىشصقأا ىلإا ه˘جو˘˘لا سسم˘˘ل

ةحشضوم ،نيديلا ليشسغ نم نكمتلا مدع ةلاح
˘مد˘ق˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف  ىود˘ع˘لا˘ب دد˘ه˘م سصخ˘˘ششلا نأا

نينيعلاو فنأ’او مفلا ةشصاخو هجولا سسمل ىلع
عمو.انوروك سسوريف اهيف امب ميثارجلا لك لقني

تشضرعو ،ةيدارإاÓلا رفاظأ’ا مشضق ةداع ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل بشسنأ’ا تي˘قو˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م˘بر˘ف ،م˘لا˘ع˘لا لو˘ح ا˘نورو˘ك ىود˘ع ي˘ششف˘ت ة˘لو˘ه˘شس
:اهنم رفاظأ’ا مشضق نع فقوتلل ءاربخ نع اهتلقن حئاشصن ةيناطيربلا ليم يليد ةفيحشص
هرفاظأا سصخششلا مشضق نود لوحتل ناكمإ’ا ردق تازافقلا ءادترا -
 رتوتلا نم سصلختلل رفاظأ’ا مشضق ةداع نم للقي نابللا عشضمب مفلا لغشش -
ةدهاششم ءانثأا ةيطاطم ةرك مادختشسا لثم ،اهمشضق ىلع سصخششلا عجششت ةيعشضوب نوكت ’ يك ““لاغششنا““ ةلاح يف ًامئاد كيدي لعج -
لمعلا يف ملقب كاشسمإ’ا وأا نويزفلتلا

ظافحلا ىلع نهعيجششتل ليمج لكششب اهيلع ظافحلاو اهغبشصو ،اهرهظمو نهرفاظأ’ ةيفاشضإا ةيانع حنمب ءاربخلا حشصني ،ءاشسنللو -
اهرفاظأا رهظم ىلع
.وهشسلا ت’اح يف مفلا نع عباشصأ’ا داعبإ’ ،قاذملا رم رفاظأا ءÓط مادختشسا -
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ددع ةدايزو انوروك سسوريف راششتنا ذنم
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ح˘˘شصن˘˘ي تا˘˘با˘˘˘شصإ’او ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا

ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا قر˘˘ط عا˘˘ب˘˘تا˘˘ب ا˘˘م˘˘ئاد
ل˘شسغ ىف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ىت˘˘لاو سضر˘˘م˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا
ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا ع˘˘م طÓ˘˘ت˘˘خ’ا بن˘˘ج˘˘تو ن˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘لا
نكلو ،ىعانملا زا˘ه˘ج˘لا ة˘ح˘شص ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘م˘ي˘ل˘شسلا

ة˘با˘شصإÓ˘ل ا˘˘شضر˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأ’ا م˘˘ه ت’ا˘˘ح˘˘لا سضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه
،ة˘ئ˘طا˘خ˘لا تادا˘ع˘لا سضع˘ب م˘ه˘عا˘ب˘ت’ ار˘ظ˘ن ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب
ىهفswentats عقوم هركذ ام بشسحو
:انوروك سسوريفب ةباشصإÓل ةشضرع رثكأا تنأاف  اهلعفت ول ءايششأا

سسوريفب ةباشصÓل اشضرع رثكأا تنأاف نينخدملا نم تنك اذا -
زا˘ه˘ج˘لاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئر˘˘لا بي˘˘شصت ىت˘˘لا سضار˘˘م’ا ن˘˘م و˘˘ه˘˘ف ، ا˘˘نورو˘˘ك
بع˘ت˘لاو ف˘ع˘شضلا بب˘شسيو م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ن˘ي˘خد˘ت˘لاو ىشسف˘ن˘ت˘˘لا
.امهب ديدششلا

نم تÓكأ’ا لوانت نولمهيو ةعيرشسلا تابجولا نولوانتي نم -
اونوكي ىلاتلابو ىعانملا زاهجلا ىف فعشضل نوشضرعتي لزنملا
.انوروك سسوريفب ةباشصÓل اشضرع رثكأا

ة˘ي˘شصخ˘ششلا ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نو˘˘ل˘˘م˘˘ه˘˘ي ن˘˘م -
رثك’ا مه رارمتشسا˘ب ن˘يد˘ي˘لا ل˘ي˘شسغو
نأ’ ، انوروك سسوريفب ةباشصÓل اشضرع

و˘ه سضر˘م˘لا ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا قر˘˘ط م˘˘هأا ن˘˘م
.امئاد نوباشصلاو  هايملاب نيديلا لشسغ

كشضرعي هكاوفلاو تاوارشضخلا لوانت لامها -
ح˘شصن˘ي كلذ˘ل ، ىعا˘ن˘م˘لا زا˘ه˘ج˘لا ىف  د˘يد˘شش ف˘ع˘شضل

تانيماتيف ىلع ىوتحت اهنا ثيح هكاوفلاو تاورشضخلا لوانتي
نم كيمحتو ىعانم˘لا زا˘ه˘ج˘لا ة˘ح˘شص زز˘ع˘ت ة˘ي˘ئاذ˘غ ر˘شصا˘ن˘عو
.سضارم’ا

ةمحدزملا نكام’ا ىف دجاوتلاو طÓتخÓل نوشضرعتي نم -
سسوريفب ةباشص’او ىعانملا زاهجلا فعشضل اشضرع رثك’ا مه
.انوروك
كشضرعي دق لزنملا نم جورخلا ءانثا نيديلا ميقعت لامها -

.انوروك سسوريفب ةباشص’او ىودعلا لاقتن’
اونوكي دق ةمامكلا مادختشسا نود لزنملا نم نوجرخي نم -
.ىودعلا لاقتن’ اشضرع رثكأا

Akher Saa Le 25/03/2020 راــــــــهششإإ
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رلود نويلم001 تقاف تÓيوحتلا قوشس يف هتميق

«يتيسس نأملا» عم زرحم لبقتسسم
يف ثيدحلا عنسصي

ةيملأعلا مÓعإلا لئأسسو
¯ ê.fé«Ö

ةيناطيربلأ ةفاحشصلأ تدعبتشسأ
سضاير يرئأزجلأ يلودلأ ليحر
ناشس سسيراب يدان بوشص زرحم
ديردم لاير وأأ يشسنرفلأ نامرج
امهتبغر ايدبأ نأذللأ ينابشسإلأ
لÓخ بعÓ˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ ي˘ف
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘شصلأ تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ ةر˘˘ت˘˘ف
يلوؤو˘شسم ّنأأ ةد˘ّكؤو˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
«رشضخلأ» مجن ءاقب نم نوقثأو
.«نز˘ي˘ت˘ي˘شسلأ» ع˘م ر˘خآأ م˘شسو˘م˘ل
تجور يتلأ تاعاششإÓل افÓخو
سصوشصخب ي˘شضا˘م˘لأ عو˘ب˘شسألأ

ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
رتشسششنام هيدانو زرحم سضاير
ل˘ح˘م د˘جأو˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘˘شس
نامرج ناشس سسيراب يدان مامتهإأ

يشسنرفلأ مجنلأ ليحر سضيوعتل
رامين يليزأربلأ وأأ يبابم نايليك
ي˘ف˘ي˘˘شصلأ و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ
يليد» ةفيحشص تدّكأأ ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ّنأأ ،سسمأأ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ «رور˘˘ي˘˘م
نوقثأو «نزي˘ت˘ي˘شسلأ» ي˘لوؤو˘شسم
يدا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘م زر˘˘ح˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب ن˘˘م
ّنأأ ىلإأ ةريششم ،لبقملأ مشسوملأ

يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ غ˘ل˘˘ب˘˘ي م˘˘ل زر˘˘ح˘˘م
فوفشص نع ليحرلأ يف هتبغرب
اهتلوأدت يتلأ ءابنألأ مغر يدانلأ
بأرتقإأ لوح ةيملاعلأ ةفاحشصلأ

ـب قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإلأ ن˘˘˘˘م زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ديرد˘م لا˘ير وأأ «ي˘ج˘شسا˘ي˘ب˘ب˘لأ»
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘شسإلأ
ةشضورفملأ ةي˘بوروألأ ة˘بو˘ق˘ع˘لأ

،يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘يدا˘ن ى˘ل˘ع
سضا˘ير حا˘ن˘ج˘لأ نإا˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل

عم ط˘ب˘تر˘ي (ة˘ن˘شس92) زر˘ح˘م

ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
هتّدم يشضقنت ،دقعِب يزيلجنإلأ

نأأ هركذب ريدج،3202 فيشص
زر˘˘ب د˘˘ق نا˘˘ك ،زر˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
رتشسششنام نأولأاب تفلم لكششب
نيذللأ ني˘م˘شسو˘م˘لأ ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس
مدع مغر ،هنأولأأ نع امهيف عفأد

لجشس ثيح ،ماظتناب هتكراششم

ةريرمت41 مد˘قو فأد˘˘هأأ9

،ةكراششم73 لÓ˘خ ة˘م˘˘شسا˘˘ح

هنم ىناع يذلأ سشيمهتلأ مغر

بيب ينابشسإلأ بردم لبق نم

.لويدرأوغ

¯ ê.fé«Ö

ذنم ةيرئأزجلأ ةيدنألأ يكتششت
اهتردق مدع نم ةشسفانملأ قيلعت

بتأور ة˘يو˘شست˘ب مأز˘ت˘للأ ى˘ل˘˘ع
،ف˘قو˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ب˘˘عل
ةيوشست نم نكمتت مل يتلأ يهو
ةيأد˘ب ذ˘ن˘م ى˘ت˘ح تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لأ
ءا˘˘شسؤور بلا˘˘ط˘˘˘يو ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لأ
سسي˘ئر ع˘م عا˘م˘ت˘جلا˘ب ة˘يد˘˘نألأ
مدق˘لأ ةر˘كل ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تلأ

ةركل ةفرتحملأ ةطبأرلأ سسيئرو
بشسانم لح داجيإأ لجأأ نم مدقلأ
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘فر˘ط˘لأ ي˘˘شضر˘˘ي
امب ةلدت˘شسم ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لأ ف˘قو˘ت
ة˘يد˘نألأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ب تما˘˘ق
دعب سصوشصخلأ أذهب ةيبوروألأ

ة˘يور˘كلأ تا˘طا˘ششن˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
رشصانلأ د˘ب˘ع قدو ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لأو
ةرأدإأ سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،سسا˘˘م˘˘˘لأأ
سسوقان ،رئأزجلأ ةيدولوم قيرف
دعب ،دÓب˘لأ ي˘لوؤو˘شسم˘ل ر˘ط˘خ˘لأ
سساملأأ راششأأو ،ةلوط˘ب˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت
نأأ ىلإأ ةيفحشص تاحيرشصت يف
،ةقناخ ةيلام ةمزأاب رمت ةيدنألأ
رو˘جأأ د˘يد˘شست˘ب ا˘ه˘مأز˘لإأ بب˘˘شسب
،فقوتلأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأأو
د˘شصق˘يو مد˘ق˘لأ ةر˘ك ي˘لوؤو˘˘شسم
ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلأ
،ةمزأÓل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإل ،«فا˘ف»
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ن نأأ بج˘˘ي» :ا˘˘حر˘˘شصم
ريخ ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ سسيئرب
،تقو برقأأ يف ،يششطز نيدلأ

ءابعأأ سصيل˘ق˘ت˘ل ة˘ق˘ير˘ط دا˘ج˘يإل
ثدحتن نحن» :لمكأأو ،«ةيدنألأ

ةيدنألأ لكف ،ةيقيقح ةثراك نع
ر˘ئا˘شسخ˘ل تشضر˘ع˘ت م˘لا˘ع˘لأ ي˘˘ف
،ةجرحلأ ةرتفلأ هذه لÓخ ،ةحداف
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ط˘خ ع˘شضو˘ل Ó˘جا˘ع ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ
تفششكو ،رئاشسخلأ فاقيإل ةلاعف
ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ردا˘˘شصم
˘مد˘ق˘لأ ةر˘كل ي˘˘لود˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ
ةشسأرد ددشصب ريخألأ نأأ ،«افيف»
فدهب ،تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج
زوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع ة˘يد˘نألأ ةد˘عا˘˘شسم
ة˘مزأل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ تأر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لأ
،دج˘ت˘شسم˘لأ «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
طاششن قيلعت يف ببشست يذلأ
نم ملاعلأ يف تايرودلأ بلغأأ

ي˘ف ،ير˘ئأز˘ج˘لأ يرود˘لأ ا˘ه˘ن˘ي˘ب

وأأ05 % نيبعÓلأ حنم اهمدقم

تأذ نوكتل ،مهبتأور نم04 %

ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘ششا˘ع˘م ة˘˘غ˘˘ب˘˘شص

قلخ ل˘جأأ ن˘م ،طا˘ششن˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت

رابتعاب ،ةيدنألأ يف يلام نزأوت

اهدعاشسي نل نهأرلأ عشضولأ نأأ

يهتني نأأ نكم˘يو ،ءا˘ق˘ب˘لأ ى˘ل˘ع

،سسÓفإلأ وأأ لحلأ ىلإأ رمألأ اهب

يف ةياهنلأ نوكت نل ،يلاتلابو

،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘لأ فأر˘˘˘طأأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم

لمششيشسو ،نيبعÓلأ ًاشصوشصخو

يف هنع نÓعإلأ عقوتملأ رأرقلأ

عيمج ،ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يألأ

با˘˘ح˘˘شصأأ سسي˘˘لو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لأ

.طقف ةيلاعلأ بتأورلأ

¯ ±.hd«ó

ة˘ط˘بأر˘لأ سسي˘ئر رأود˘م م˘˘ير˘˘كلأ د˘˘ب˘˘ع ا˘˘عد

عربتلأ ىلإأ ةيدنألأ يبعل ةفرتحملأ ةينطولأ

ن˘ي˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل ير˘˘ه˘˘شش بتأر˘˘ب

لاقو ،انوروك ءابو يششفت نم نيررشضتملأ

:يمومعلأ نويزفلتلل تاحيرشصت يف رأودم

نييرأدإلأو نيلوؤو˘شسم˘لأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ و˘عدأأ»

عربتلأ ىلإأ ،ةيبطلأو ةينفلأ ةزهجألأ ءاشضعأأو

نييرئأزجلأ ةدعاشسم لجأأ نم يرهشش بتأرب

يششفت ببشسب مهموي توق أورشسخ نيذلأ

ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ نأا˘˘ب رأود˘˘م ح˘˘شضوأأو ،«ا˘˘نورو˘˘ك

أذه قيقحت ىلع ةيدنألأ ةدعاشسمل ةدعتشسم

نأأ ىلع لأومأأ اهشضأرقأ لÓخ نم ،فدهلأ

قوقح نم اهتشصح نم اقحل اهعاطقتشسأ متي

نب يد˘ه˘م د˘يأأو ،Ó˘ث˘م ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت˘لأ ثب˘لأ

حأر˘ت˘قأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م بعل ،ة˘ي˘ج˘˘ل˘˘ع

دق نيبعÓلأ ةيبلغأأ نأأ ىلأ أريششم ،رأودم

نودبو ،مهتا˘ي˘ح ي˘ف ة˘ب˘ع˘شص فور˘ظ˘ب أور˘م

نيذلأ كئلوأ ةدعاشسم يف أونأوتي نل كشش

بابشش ق˘ير˘ف ءا˘شضعأأ نا˘كو ،مو˘ي˘لأ نو˘نا˘ع˘ي

عربتلأ أوررق دق ةلوطبلأ ردشصتم دأدزولب
ةحفاكمل ينطولأ قودنشصل˘ل م˘ه˘ب˘تأر ع˘بر˘ب
ايلعلأ تاطلشسلأ نأأ ىلإأ راششيو ،انوروك ءابو
ل˘جأأ ن˘م تأءأر˘جلأ ن˘˘م ة˘˘مز˘˘ح تر˘˘قأأ د˘˘ق
رر˘ق˘ت ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘˘ت ءأو˘˘ت˘˘حأ
،ةماعلأ تامدخلأ نم ديدعلأ طاششن قيلعت

ةدكؤو˘م ة˘با˘شصإأ032 رئأزج˘لأ تل˘ج˘شسو

.ةافو71 اهنم ،انوروك سسوريفب

ءارقف ةدعأسسمل نيبعÓلا وعدي ضشوسشنخوب

 نيديلا لسسغ ةيفيك مهميلعت لدب رئازجلا

ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘شسلأ بعÓ˘لأ ه˘جو ،ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م

ةلاشسر سشوششنخوب مي˘ل˘شس ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش

سسورد نوقلي نيذلأ نيبعÓل ةهجللأ ةديدشش

،ن˘يد˘ي˘لأ ل˘شسغ ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل

يف مهلأومأأ نم ماهشسلاب أوموقي نأ سضوع

تايفششتشسم وأ ءأرق˘ف˘لأ ح˘لا˘شصل تا˘عر˘ب˘ت˘لأ

ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ بعل ر˘˘ششنو ،دÓ˘˘ب˘˘لأ

ةيمشسرلأ هتحفشص ىلع ويديف عطقم قباشسلأ

راششتنأ رطخ نم ةيعوتلل «مأرغتشسنأ» ىلع

نأ يتداع نم سسيل» :Óئاق انوروك سسوريف

ديرأ يننكل يتحفشص ىلع تاهويديف رششنأ

كانه» :فاشضأأو ،«نيبعÓل ةلاشسر هجوأ نأ

ميلعتل ويديف رششنب موقن نأ يل لوقي نم

فرعت سسانلأ ،نيد˘ي˘لأ ل˘شسغ ة˘ي˘ف˘ي˘ك سسا˘ن˘لأ

ام مهديل سسيل ءأرقف كانه نكل اهيدي لشسغت

انيلع نيعتيو فورظلأ هذه لثم يف هنولكأاي

.«مهتدعاشسم
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لأطع مادقتسسا ىلع رسصي وينيروم
ةروث نششل لعفلا˘ب و˘ي˘ن˘يو˘م ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ برد˘م˘لأ د˘ع˘ت˘شسي
يدان ابوروأأ لاطبأأ يرود فيشصول يرقفلأ دومعلأ يف تأرييغت
تامÓع هيلع ترهظ امدعب ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ يزيلجنإلأ ماهنتوت
دعب مشسوم هماقرأ نشسحي اهلÓخ لظ تأونشس ةدع دعب كاهنإلأ

«ترو˘ب˘شس يا˘كشس» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تد˘كأأ ،قا˘ي˘شسلأ أذ˘ه ي˘˘فو ،م˘˘شسو˘˘م

5 دقع وينيروم هبردم نم تاهيجوتب ىوني ماهنتوت نأاب ةيزيلجنإلأ

ةيفيشصلأ تلاقتنلأ قوشس لÓخ وروأأ نويلم541 ةميقب تاقفشص
تحشضوأأو ،طشسولأ طخ ةيوقتو يعافدلأ طخلأ ميعدتل لبقملأ
لثم هي˘م˘جا˘ه˘م تأرد˘ق ي˘ف ا˘ما˘م˘ت ق˘ث˘ي و˘ي˘ن˘يرو˘م نأا˘ب ة˘ف˘ي˘ح˘شصلأ
،ن˘ي˘م غ˘نو˘ي˘ه نو˘شس ي˘بو˘ن˘ج˘لأ يرو˘كلأو ن˘ي˘ك يرا˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ
نيمجاهم نع وتاكريملأ يف ثحبي نل كلذلو ،ايلاح نيباشصملأ
تفششكو ،لبقملأ مشسوملأ لÓخ زريبشسأÓل يمامألأ طخلأ ميعدتل
ىلإأ اهبلج وينيروم ىوني يتلأ ةشسمخلأ ءامشسألأ نع ةفيحشصلأ
لاطع فشسوي يرئأزجلأ يلودلأ نم لك مهو ،ريبشستوه ماهنتوت

يدان بعل سسيول لامج يناطيربلأ و يشسنرفلأ سسين يدان بعل
بعل رزتيباشس ليشسرام يواشسمنلأ و يزيلجنإلأ يتيشس سشتيورون
يدان بعل واتيليم ريديإأ يليزأربلأ و يواشسمنلأ غيزبيل يب رأ ىدان
يدان بعل ايبودنوك يرفويج يشسنرفلأ و ينابشسإلأ ديردم لاير
بشسحب بعل لكل ةيقوشسلأ ةميقلأ يف رظنلابو ،ينابشسإلأ ايشسنلاف
واتيليم ريديإأ نإاف ،سصشصختملأ يناملألأ «تكرام ريفشسنأرت» عقوم

04 ـب ردقت ةميقب نيبعÓلأ ىلغأأ نونوكيشس رزتيباشس ليشسرامو

82 ةميقب ايبودنوك يرفويج مهفلخ يتأايو ،بعل لكل وروأأ نويلم

لامج امنيب ،وروأأ نويلم52 ةميقب لاطع فشسوي مث ،وروأأ نويلم

.وروأأ نويلم51 ةيقوشسلأ هتميق زواجتت ل سسيول
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ةيرئازجلا تايفششتشسملا ةدعاشسمو معدل

 يـــفيأسص ةـــلمحل مــسضني يـــنأجم
يناجم لراك مشضنأ
بختنملأ دئاق
،قباشسلأ يرئأزجلأ
يتلأ ،تاعربتلأ ةلمحل
ةدعاشسمو معدل فدهت
تايفششتشسملأ
ةبراحم يف ،ةيرئأزجلأ
سسوريف راششتنأ

بعل ناكو ،انوروك
نيبراحملأ بختنم
قيفر ،قباشسلأ

قلطأأ دق ،يفياشص
،ةعشسأو تاعربت ةلمح
يف ةيريخلأ تايعمجلأ ىدحإأ ةيعمب ،يشضاملأ دحلأ موي
ىلع ،لامعألأو لاملأ لاجرو نينانفلأو نيبعÓلأ ثحل ،رئأزجلأ

هباشسح ربع ةديرغت يناجم رششنو ،ةحشصلأ ةرأزول نوعلأ دي دم
ةلمحلأ ىلإأ مامشضنلأ تررق» :اهيف لاق «مأرغتشسنإأ» ىلع
لك معدل ،يفياشص قيفر يقيدشص اهقلطأأ يتلأ ةيريخلأ
نينماشضتم نوكن نأأ انيلع بجي ،ةيرئأزجلأ تايفششتشسملأ

بختنملأ يبعل يناجم اعدو ،«ةمزألأ ةهجأومل نيدحتمو
ىلع اهرششنو ،ةينماشضتلأ ةردابملأ هذهب قاحتللأ ىلإأ يرئأزجلأ
يف ةمهاشسملأ ديري نم عيمجل اهأدشص لشصيل ،قاطن عشسوأأ

ةافو ةلاح71 ليجشست متو ،ةحشصلأ ةرأزو نع ءبعلأ فيفخت

ىلأ ةدكؤوم ةلاح032 نيب نم رئأزجلاب انوروك سسوريف ببشسب
دشصر ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ هنع نلعأأ امبشسح ،سسمأأ ءاشسم ةياغ
.رأروف لامج انوروك سسوريف ةعباتمو
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انوروك ةمزأل ةيبلشسلا تاريثأاتلا زواجت ىلع ةيدنألا ةدعاشسم فدهب

%05 ةبسسنب نيبعÓلا بتاور ضضيفخت رارقإا ىلإا هجتت «فأفلا»

 يرهشش بتارب عربتلا لÓخ نم

أنوروك يررسضتم ةدعأسسم ىلإا نيبعÓلا وعدي راودم

ةيبملوألا بأعلألا ةرود ليجأأت
أنوروك ببسسب أيمسسر0202 ويكوط

سسمأأ كرتششم نايب يف نابايلأو ةيلودلأ ةيبملوألأ ةنجللأ تنلعأأ
تناك يتلأ ةيف˘ي˘شصلأ ة˘ي˘ب˘م˘لوألأ با˘ع˘لألأ ةرود ل˘ي˘جأا˘ت ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ

انوروك سسوريف يششفت ةيفلخ ىلع ،ماعلأ أذه ويكوط يف ةررقم
فورظلأ هذه يف» :كرتششم نايب يف نافرطلأ دافأأو ،دجتشسملأ
ةحشصلأ ةمظنم ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ة˘ن˘هأر˘لأ
سساموت يناملألأ ةيلودلأ ةيبملوألأ ةنجللأ سسيئر سصلخ ،ةيملاعلأ
يناثلأ دايبملوألأ نأأ ىلإأ يبآأ وزنيشش ينابايلأ ءأرزولأ سسيئرو خاب

،0202 ماعلأ دعب ام ىلإأ هليجأات متي نأأ بجي ويكوط يف نيثÓثلأو

نييشضايرلأ ةحشص ةيا˘م˘ح˘ل،1202 في˘شص ن˘م د˘ع˘بأأ سسي˘ل ن˘كل
تناكو ،«يلودلأ عمتجملأو ةيبملوألأ باعلألاب نيينعملأ عيمجو

.نيلبقملأ توأأ9 و ةيليوج42 نيب ةررقم باعلألأ ةرود
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ةيبوروأا ةهجو ىلا هليوحت ديرت /فيطسس قافو
 ةرادإا ةيبرعلا صضورعلا صضفرتو

فوسصوب حيرسست ةميق عفرت قافولا ةرادإا
ميتنسس رايلم02 ىلإا

بعÓلا تلسصو يتلا شضورعلا ةسسارد يف فيطسس قافو ةرادإا تعرسش
لمأاي ثيح ،ةيبروألا يداونلا شضعب فرط نم ،فوسصوب قاحسسإا باسشلا
بعÓلا ةهجو يف ابيرق لسصفلا يف ةيافلح دهف قيرفلل ماعلا ريدملا
شضفر لظ يف ،ةيبوروأا ةهجو ىلإا هليوحت لÓخ نم اذهو ،قلأاتملا
ةيسسنوتلا ةيدنألا شضعب فرط نم هتلسصو يتلا ةيبرعلا شضورعلل بعÓلا

ىلإا بعÓل ةيليوحتلا ةميقلا عفر ىلع قافولا ةرادإا نهارتو،ةيجيلخلاو

دودح يف ةميقلا تناك نأا دعب ،ةينطولا ةلمعلاب ميتنسس رايلم02 نم رثكأا

تايرابملا يف بعÓلا قلأاتل رظنلاب اذهو ،قباسس تقو يف رييÓم01
لسضفأا ىوتسسمب ةليم نبإا روهظ ىلع اريبك ناهرلا ىقبي امك ،ةقباسسلا
نوكتل ،ليوحتلا ةميق عفرل يراجلا مسسوملا نم ةيقبتملا تاءاقللا يف
تفن قافولا ةرادإا نأا املع ،ةينطولا ةلوطبلاو قيرفلا خيرات يف ربكألا

ةياهن دعب بعÓلا ليوحتل يسسنرفلا وكانوم عم قبسسم قافتإا يأا دوجو
نيبعÓلا شضعب تلسصو يتلا شضورعلاب قلعتي اميفو .يراجلا مسسوملا
رسسنلا» ةرادإا نإاف ،ةرومعو يسسودنق رارغ ىلع قافولا يف نابسشلا
شضفر عم ،قحل تقو ىلإا شضورعلا هذه ةسسارد ءاجرإا لسضفت «دوسسألا
نم هنكمت ةياغ ىلإا اذهو ،ةرومع فيدرلل باسشلا بعÓلا حيرسست ةركف

نأا ة˘سصا˘خ ،ر˘با˘كألا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ع˘م ة˘نا˘كم نا˘˘م˘˘سض
ذنم بعÓلا كراسشي مل ثيح ،ةياغلل ةليلق دعت لوألا قيرفلا عم هتكراسشم
قافولا ةرادإا شضفرت امك ،جربلا يلهأا مامأا ةلوطبلا يف يبرادلا ةارابم
ةرادإا تبلط ،رخأا بناج نمو .ةيلحملا ةيدنأÓل رسصانعلا هذه حيرسست
ىلإا اهمسضل ةباسشلا بهاوملا نع بيقنتلا يف نألا نم عورسشلا قافولا
ف˘ي˘ل˘كت لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ،ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘˘لا

فلتخم ربع ةن˘يا˘ع˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ويرانيسس راركتو ،قلأاتلاو زوربلا ىلع ةرداقلا رسصانعلا ءاقتنإل ،بعÓملا

ê.fé«Ö.قافولا يف ايلاح نيقلأاتملا نابسشلا نيبعÓلا

ةبانع ةيلول ةسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمج ميظنت نم

ةيرئازجلا ةيدنألا راسصنأا
«كريغ ذقنت..كتيب مزلإا» ةلمح يف نوكراسشي

مزلإا» ةلمح ةبانع ةيلول ةسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمج تقلطأا
نييرئازجلل يوعوتو يسسيسسحت اهفده ةردابم يهو «كريغ ذقنت..كتيب
تاميلعتلاو حئاسصنلا عابتاو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح ل˘جأا ن˘م
ءاقدسصأا ةيعمج تراتخاو ،انوروك شسوريف نم ةياقولا لجأا نم ةمزÓلا
نو˘كت نأا شسيورو˘ب د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘سسأار˘ي ي˘ت˘لا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا

يف فسصنو قئاقد5 هتدم ويديف رسشن قيرط نع ةيعوتلا يف اهتكراسشم
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا
ةيرئازجلا ندملا نم ديدعلا نم راسصنأا ةكراسشم فرع «كوبسسيافلا»
لسصت نأا اونمتو «كريغ ذقنت..كتيب مزلإا ةلمحل مهمعد نع اوربع نيذلاو
نمو برغلا ىلإا قرسشلا نم ةيرئازجلا ندملا لك يف عيمجلل مهتلاسسر
يف عسساو قاط˘ن ى˘ل˘ع و˘يد˘ي˘ف˘لا لواد˘ت م˘ت د˘قو ،بو˘ن˘ج˘لا ى˘لإا لا˘م˘سشلا
تاحفسصلا يقاب يف ىتحو ةيسضايرلا ةيدنألا رابخأاب ةمتهملا تاحفسصلا
هذه تفرعو ،ي˘سسي˘سسح˘تو يو˘عو˘ت ي˘سسي˘ئر˘لا ه˘فد˘ه نأا شصا˘خ ىر˘خآلا
،ةليم بابسش ،ةنتاب بابسش ،دادزولب بابسش ةيدنأا راسصنأا ةكراسشم ةلمحلا
رسصن ،ةديلبلا داحتا ،ةديعسس ةيدولوم ،ةنتاب ةيدولوم ،لئابقلا ةبيبسش
يدان ،ةدكيكسس بابسش ،ةنيطنسسق ةيدولوم ،ةليسسملا قافو ،ياد نيسسح
بابسش ،ةملاق يجرت ،فيطسس قافو ،فلسشلا ةيعمج ،ةياجب ةبيبسش ،وداراب

¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.جربلا يلهأاو ءاعبرألا لمأا ،ةنيطنسسق

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادإا تما˘˘˘ق
ىلإا هلاسسرإا مت ةسضيرع زيهجتب
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
ىلع د˘ي˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

دمجملا يواه˘لا يدا˘ن˘لا د˘ي˘سصر

دعب ر˘ه˘سشأا3 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م
حلاسصل ةيئاسضق ماكحأا رودسص
نين˘ئاد˘لا ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ميقب لاومألا ىلع اوزجح نيذلا

رد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
لوا˘˘حو ،ن˘˘يرا˘˘ي˘˘ل˘˘م ي˘˘لاو˘˘ح˘˘˘ب
قيرفل يلاحلا تقؤوملا شسيئرلا
نأا ناود˘ع ز˘يز˘ع ة˘با˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا
هذه يف ةلوطبلا فقوت لغتسسي
ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا
.ديسصرلا لكسشمل

ديمح فيسض قباسسلا بعÓلا
اسضيأا ديسصرلا دمجي

ربخب ةبانع داحتا ةرسسأا تمدسص
قباسسلا بعÓلا مايق وهو ديدج
ديسصر دي˘م˘ج˘ت˘ب د˘ي˘م˘ح ف˘ي˘سض
بعÓلا كلميو ،يواهلا يدانلا

تاعزانملا ةنجل نم قباسس مكح
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا ل˘˘م˘˘ح ثي˘˘ح
ىسسي˘ع ق˘با˘سسلا شسي˘ئر˘لا ةد˘ه˘ع
دا˘ح˘˘تلا نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘م
ى˘لوألا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ي
ماق مورك نأا مغرو ،ةفرتحملا
ه˘نأا لإا بعÓ˘لا نو˘يد د˘يد˘˘سست˘˘ب

ح˘لا˘سصل ي˘˘ئا˘˘سضق م˘˘كح رد˘˘سص
قاروأا ط˘ل˘˘خأا ا˘˘م و˘˘هو بعÓ˘˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م مور˘˘˘ك ـب او˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصتا
اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسلا
.بعÓلا

دسض ىوكسش عفر نأاو هل قبسس
قباسسلا ةنيزخلا نيمأا

فيسض قباسسلا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سس
د˘سض ىو˘كسش ع˘فر نأاو د˘˘ي˘˘م˘˘ح
قير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا ة˘ن˘يز˘خ˘لا ن˘ي˘مأا
ثيح تاونسس لبق ةبانع داحتا

هعيقوت لمحي كسص كلمي ناك

ة˘يا˘غ ى˘لإا م˘كا˘ح˘م˘لا ى˘لإا هر˘جو
يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ةد˘يد˘سست
،كسصلا يف ةنودملاو اهب نيدي
ديمجتب موقيو ديدج نم رهظيل
نأا ود˘ب˘يو ،ىر˘خآا ةر˘م د˘ي˘سصر˘لا

ة˘ق˘˘با˘˘سسلا تاو˘˘ن˘˘سسلا ل˘˘كا˘˘سشم
ةياغ ىلإا قيرفلا قحÓت تلازام
ديمجت مت دقو ،يلاحلا تقولا
ةيسضاملا ر˘ه˘سشألا ي˘ف د˘ي˘سصر˘لا
ي˘ئا˘سضق˘لا ر˘سضح˘م˘لا ع˘فد د˘ع˘˘ب

نب نيقباسسلا نيبعÓلا ماكحأل

.ةيفاعوبو يبيرع ،ينايز ،كلام
نيتيرهسش نيترجأل نيبعÓلا يقلت
ديسصرلا نع ديمجتلا عفرب طبترم
تقؤوملا داحتلا شسيئر كرحتيو
يف ةرتفلا هذه يف ناودع زيزع
ع˘˘فر ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ك
يدا˘ن˘لا د˘ي˘سصر ن˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نوبعÓلا نكمتي يكل يواهلا

م˘˘هرو˘˘جأا ن˘˘م ءز˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ن ن˘˘˘م
مهدعو ثيح ةقلا˘ع˘لا ة˘ير˘ه˘سشلا

م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لاو
ةياهن ل˘ب˘ق ن˘ي˘ت˘ير˘ه˘سش ن˘ي˘تر˘جأا
ةرادإلا د˘ير˘ت لو ،شسرا˘م ر˘ه˘˘سش
نيبعÓلا نأا ةسصاخ رثكأا رخأاتلا

رهسشأا4 روجأاب ايلا˘ح نو˘ن˘يد˘ي
.ةلماك

صصلختلا نونمتي نوبعÓلا
ابيرق روجألا صسوباك نم

لوطي ل نأا نوبعÓلا ىنمتيو
مهملسست دعومل رثكأا مهراظتنا

ثيح ةقلاعلا ةيرهسشلا مهروجأل
م˘˘ه˘˘نأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م شضع˘˘ب˘˘لا ف˘˘سشك
مهدعو نأا دعب ءادعسصلا اوسسفنت
ن˘ي˘تر˘جأا بسصب ار˘خؤو˘م ي˘˘لاو˘˘لا
ششما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش
،ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م ي˘ف م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا

ن˘كم˘ت˘ي نأا نو˘ب˘عÓ˘لا ى˘ن˘˘م˘˘تو
لكسشم نم شصلختلا نم ناودع
ي˘كل يوا˘ه˘لا د˘ي˘سصر د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت
تقو برقأا يف مهلاومأا اوملسستي
دعوم نع نÓعإلا لبقو نكمم
.ةلوطبلا فانئتسسا

ةمكحملل ةسضيرع تمدق / ةبانع داحتإا

دمجملا يواهلا يدانلا ديسصرل لح داجيإا لواحت ةرادإلا
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بقرتلا نم ةلاح ةيرئازجلا ةيدنألا ششيعت
فاقيإاب ارارق تاطلسسلا ذاختا دعب ،قلقلاو
راسشتنا ببسسب ،ق˘حل را˘ع˘سشإا ى˘لإا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
قافو ربتع˘يو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف
طاسشنلا قيلعت نم ربكألا رسساخلا ،فيطسس
دئاعلا لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سش بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
نأاب نانثا فلتخي لو ،تلوج رخآا يف ةوقب
مسسوملا اذه ثدحلا عنسص دق ،فيطسس قافو
هوحن تفلو ،ىلولا ةفرتحملا ةلوطبلا يف
ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ل˘˘سضف˘˘ب را˘˘ظ˘˘نألا
ةيوقلا هتدوع بناج ىلإا ،ةباسشلا بهاوملاب
نيب نم ناك نأا دعب ،ةريخألا عيباسسألا يف
،ةيناثلا ةجردلا ىلإا طو˘ق˘سسل˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

ةريبك جئاتن ةمزأا نم فيطسس قافو ىناعو
ةدوع ىلع مسصبي نأا لبق ،باهذلا ةلحرم يف
كاكتفا يف حجنيل ،بايإلا ةرتف لÓخ ةيلاثم

فقوت ءا˘جو ،ةراد˘ج ن˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘فا˘سصو

مامأا ،فيط˘سس قا˘فو يدا˘ن ع˘سضي˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا

نيبعÓلا داعتبا نأاو ةسصاخ ،ةيقيقح ةطرو

نأا هناسش نم ،ةيعامجلا تابيردتلا وج نع

يف ببسستيو ،رفسصلا ةطقن ىلإا قيرفلا ديعي

فلتخي لو ،قيرفلا ىدل ةسسفانملا متر رسسك

قافو هميرغ لاح نع ،يلئابقلا يدانلا لاح

ةمزأا نم ةرجرج ءانبأا ىناع ثيح ،فيطسس

ل˘ج˘ع ا˘م ،م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م ةدا˘ح ج˘ئا˘ت˘˘ن

لبق ،دوليف ريبوه يسسنرفلا بردملا ليحرب

حجنيو ،هقيرب ةداعتسسا نم قيرفلا نكمتي نأا

،ةلوطبلا بقل ىلع ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا يف

.ينافلزلا نماي ،يسسنوتلا بردملا مودق عم

نيحبارلا ربكأا نم رئازجلا ةيدولوم

 نيررسضتملا نم ةليلم نيعو

ىلع نيسسفانت˘م˘لا ةر˘ئاد ن˘ع هدا˘ع˘ت˘با م˘غرو

ةفرتحملا ةلوطبلا يف ىلوألا راودألا بعل

ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج نأا لإا ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ى˘˘لولا

نم نيرسساخلا زربأا نيب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ،ة˘ل˘ي˘ل˘م

نيمل ،هبردم حجن نأا دعب ،ةسسفانملا فقوت

نزاو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا ي˘˘˘ف ،ةرار˘˘˘غو˘˘˘ب

ىلع يباجيإا لكسشب شسكعنا ام ،ةعومجملل

يتأايو ،ةريخألا تلوجلا يف قيرفلا جئاتن

ةمئاق شسأار ىل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف

دعب ،ةسسفانملا فقوت نم ةديفتسسملا ةيدنألا

هاوتسسم دهسشو ،ةقيقح جئاتن ةمزأا ششاع نأا

مغر ،ةري˘خألا تلو˘ج˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘بذ˘بذ˘ت

ءاجو ،زيغن ليبن بردملا عم قيرفلا دقاعت

زيغن برد˘م˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘ك ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت

ع˘جار˘ت˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو ،ه˘تا˘با˘سسح ة˘ع˘جار˘˘م˘˘ل

هرادهإا لسسلسسم لسصاوتو ،قيرفلا ىوتسسم

يدانلا راسصنأا نأاو ةسصاخ ،ةجاذسسب طاقنلل

ز˘كر˘م ي˘ف م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا˘ب لإا او˘سضر˘ي ن˘ل

.بيترتلا لودج يف مدقتم

انروروك ببسسب ةلوطبلا فقوت دعب

 لوألا فرتحملا ةيدنأا ىدل ةراسسخلاو حبرلا تاباسسح يه هذه



ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘كشسب دا˘˘ح˘˘˘تإأ ةرأدإأ تد˘˘˘كأأ
ديدج˘لأ برد˘م˘لأ ة˘ي˘شضق ي˘ف م˘شسح˘لأ
ثيح ،يراجلأ عوبشسأ’أ رحب قيرفلل
ةيوه نع نÓعإ’أ متي نأأ رظتنملأ نم
متو ،ةمداقلأ تاعاشسلأ لÓخ بردملأ
ةوقب يدوج تيأأ بردملأ مشسإأ لوأدت
ق˘با˘˘شسلأ برد˘˘م˘˘لأ ة˘˘فÓ˘˘خ ل˘˘جأأ ن˘˘م
ىر˘خأأ فأر˘طأأ ر˘شصت ا˘م˘ي˘˘ف ،يوا˘˘ن˘˘كل
ةشصرفلأ حنم ىلع قيرفلأ يف ةلعاف
نأأ ة˘شصا˘خ ،و˘حو˘ح ر˘ي˘م˘شس برد˘م˘˘ل˘˘ل
،أديج ق˘ير˘ف˘لأ ا˘يا˘ب˘خ فر˘ع˘ي ي˘ن˘ع˘م˘لأ

نو˘˘˘كي نأأ سضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘كو
،يوا˘ن˘كل دا˘ح˘تإÓ˘ل ق˘با˘شسلأ برد˘م˘لأ

مايأ’أ لÓخ ةر˘كشسب ة˘ن˘يد˘م˘ب أر˘شضا˘ح
هدقع خشسف ىلع قافت’أ ةيغب ةطرافلأ

يمر ينعملأ ررق نأأ دعب ،قيرفلأ عم
سسأاك يئاهن عبر ءاقل دعب ةفششنملأ
دكأأو .كيرافوب دأدو مامأأ ةيروهمجلأ

رداقلأ دبع دا˘ح˘تإÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لأ
يف داحتإ’أ ظوظح نأأ ىلع ،ةعيرت
ةنرا˘ق˘م ةر˘فأو ى˘ق˘ب˘ت ءا˘ق˘ب˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
داحتإ’أ سسفانت يتلأ ىرخأ’أ ةيدنأ’اب

بشسح ي˘فو ،طو˘ب˘ه˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
قيرفلأ رظتنت يتلأ ةمانزرلأ نإاف ةعيرت
قيقحتل ةيتأوم ةلبقملأ ت’وجلأ يف
مزلم قيرفلأ نأاب افرتعم ،فدهلأ أذه
لÓخ ةيباج˘يإأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
قيرفلأ رظتنت يتلأ ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘جر˘خ˘لأ
ةيعمجلأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ى˘لإأ
ر˘ث˘ع˘ت˘لأ سضيو˘ع˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
مامأأ ةطرا˘ف˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لأ
نإاف ةعيرت رظن يفو ،ةنيطنشسق بابشش
قيقحت لجأأ نم ةيتأوم فورظلأ لك
ق˘ير˘ف˘لأ زوا˘ج˘ت نأأ د˘ع˘ب ءا˘ق˘ب˘لأ فد˘ه
تقو يف اهب رم يتلأ ةبعشصلأ ةرتفلأ
بيجن.ج.قباشس
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جربلأ يلهأأ ةرأدإأ سسلجم سسيئر لأزام
لوشصحلأ ىلع أرشصم ،يدامح نب سسينأأ

ةيراجتلأ ة˘كر˘ششلأ م˘ه˘شسأأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ى˘ل˘ع

ىل˘ع يوا˘ه˘لأ يدا˘ن˘لأ لزا˘ن˘تو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
سسأأر ىلع ءاقبلأ لجأأ نم أذهو ،هتشصح
مدع لاح يف ةلاقتشسإ’اب أددهم قيرفلأ

لطامتلأ ابرغتشسم ،ةوطخلأ هذه لوشصح
يواهلأ يدانلأ سسيئر فرط نم ريبكلأ

لزانتلأ سضفري يذلأو ،سشامر سسأوحلأ
م˘˘غر ،يوا˘˘˘ه˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘شسأأ ن˘˘˘ع
فرط نم ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ طو˘غ˘شضلأ
د˘ق سشا˘مر نا˘كو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ
ةشصح نع لزانتلأ ىلع هتقفأوم نلعأأ
يلأولأ عم ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خ يوا˘ه˘لأ يدا˘ن˘لأ
هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت م˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأأ ’إأ ،ق˘˘با˘˘شسلأ
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،نأ’أ د˘ح ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م˘˘لأ
يفو .ةي’ولأ يف ةلشصاح˘لأ تأر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ
ىل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘نإا˘ف ،يدا˘م˘ح ن˘ب ر˘ظ˘ن
يف يدانلأ سسأأر ىلع هتمهم ةلشصأوم
لظ يف ةشصاخ ،ةيلاحلأ ةيعشضولأ لظ
اهنم يناعي يتلأ ةقناخلأ نويدلأ ةمزأأ
ريغ ةرأدإ’أ سسلجم تلعج يتلأو ،قيرفلأ
اهبناج نمو .ةمهملأ ةلشصأوم ىلع رداق
رظتنت ةي’ولل ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ نإا˘ف
ع˘شضو ل˘جأأ ن˘م ط˘ق˘ف م˘شسو˘م˘لأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن
،نيريشسملأ نيب فور˘ح˘لأ ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لأ

نأأ هناشش نم يذلأ عأرشصلأ أذه ءاهنإأو
تببشستو .قيرفلأ تاحومط ىلع رثؤوي
ةدافتشسإ’أ لطعت عم ةيلاحلأ ةيعشضولأ

ل˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘نا˘˘عإ’أ ن˘˘م
ناك ثيح ،نيبعÓلأ تاقحتشسم ةيوشست
قيرفلأ وبع’ لشصحتي نأأ سضرتفملأ نم
يذلأ رمأ’أ وهو ،نيتيرهشش نيترجأأ ىلع
م˘˘غر ةر˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ةرأدإأ ل˘˘ع˘˘˘ج
نب سسي˘ئر˘لأ ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ي˘عا˘شسم˘لأ

ةيوشستو ةمزأ’أ ةلويشسلأ ريفوتل ،يدامح
نم ةيأدب ةشسفانملأ فانئتشسإأ لبق روجأ’أ
.لبقملأ رهششلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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جربلا يلهأا

 لوسصحلا ىلع رسصي يدامح نب
ةلاقتسسإلا وأا مهسسألا ةيبلاغ ىلع

ةركشسب داحتإا

 ةينفلا ةسضراعلا ريسصم
ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ددحتي

ةملعلا ةيدولوم
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ةيوشست نم ةملعلأ ةيدولوم ةرأدإأ تنكمت
سسابع قير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘شسلأ بعÓ˘لأ ة˘ي˘شضق

005 غلبم هحنم لÓخ نم ،كلاملأ دبع
لوأ’أ رطششلأ لثمي يذلأو ،ميتنشس نويلم
ةميقب هيلع لشصحت يذلأ سضيوعتلأ نم

دعب ،ميتنشس را˘ي˘ل˘م1.5 زهانت ةيلام˘جإأ
ةم˘كح˘م˘لأ ىد˘ل ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لأ ة˘ي˘شضق˘لأ
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لأ ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لأ

يذلأ دقعلأ خشسف دعب ،ةيلاملأ هتاقحتشسم
ةرأدإ’أ فرط نم ق˘ير˘ف˘لا˘ب ه˘ط˘بر˘ي نا˘ك
ن˘م بعÓ˘لأ ةا˘نا˘ع˘م بب˘˘شسب ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ

تنا˘كو ،بل˘ق˘لأ ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘م
ن˘م طا˘ق˘ن˘لأ م˘شصخ˘ب تدد˘ه د˘ق ا˘ف˘ي˘ف˘لأ

ة˘يو˘شست مد˘ع لا˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ د˘˘ي˘˘شصر
تي˘قو˘ت˘لأ ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
ماششه سسانوف ريشسملأ سضفرو .ددحملأ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ة˘شسا˘ئر ة˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت
امامت سضفري هنإأ Óئاق ،ةلبقملأ ةرتفلأ
فرششي هنأأ ةشصاخ ،يدانلأ ةشسائر ةركف
لمأأ يدان ةشسائر ىلع نهأرلأ تقولأ يف
م˘شسق˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لأ ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
سسانوف ناكو ،فيطشس ةطبأرل يفرششلأ
لكشش يف ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م مد˘ق د˘ق
،مشسوملأ ةيأدب ذنم قيرفلأ ةرأدإ’ سضورق

اهنم ىناع يتلأ ةيلاملأ ةمزأ’أ ءأوتح’
ةرأدإ’أ ع˘م ل˘م˘ع˘لأ ه˘شضفر ع˘م ق˘ير˘˘ف˘˘لأ
ةقير˘ط ي˘ف فÓ˘ت˘خ’أ بب˘شسب ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ
““رأوتكريدلأ““ ءاشضعأأ دق˘عو .ر˘ي˘ي˘شست˘لأ
ةيفحشص ةودن يوا˘ه˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل ر˘ي˘شسم˘لأ
مت ثيح ،لولب يم˘ل˘ع˘لأ سسي˘ئر˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب
بحشس ىلع ةود˘ن˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ د˘ي˘كأا˘ت˘لأ

حلاشص ةرأدإ’أ سسلجم سسيئر نم ةقثلأ
نوؤوشش يف لخدتلأ نم هعنمو ،يششوأرك
مشسوملأ ةيا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأ لوأ’أ ق˘ير˘ف˘لأ
ى˘ل˘ع هرود ر˘شصت˘ق˘ي˘شس ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لأ
قئاثو˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لأ
ه˘ب˘شسح ءا˘ج يذ˘لأ رأر˘ق˘لأ و˘هو ،ة˘يرأدإ’أ
فلتخم ل˘ح ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لأ ل˘ششف بب˘شسب
Óشضف ،قيرفلأ ته˘جأو ي˘ت˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأ

قيرفلأ اهاقلت يتلأ ةريخأ’أ ةميزهلأ نع
تأرأر˘ق نأأ و˘˘لو ،تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ما˘˘مأأ
أريبك اشضاع˘ت˘مأ ترا˘ثأأ ““رأو˘ت˘كر˘يد˘لأ““
ة˘ي˘شضق ة˘شصا˘خ ،ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ عرا˘˘ششلأ ي˘˘ف
،نيريشسملأ فرط نم ةذختملأ تانييعتلأ

م˘˘ه˘˘شضفر أود˘˘بأ را˘˘شصنأ’أ نأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شس’
تناك يتلأ ءامشسأ’أ سضعب ةدوعل قلطملأ
ةطبأرلأ ىلإأ ق˘ير˘ف˘لأ طو˘ق˘شس ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس
.نأ’أ نم مشسأوم ةشسمخ لبق ةيناثلأ

ةليلم نيع ةيعمج

قيرفلل ميتنسس رييÓم ثÓثب ةناعا حنمت ةيدلبلا
نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م
ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شست

ةليلم ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
دج ةيلا˘م ة˘م˘ي˘ق ن˘م
زوا˘ج˘ت˘˘ت ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ميتنشس رييÓم ةثÓث
،ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘نا˘عإأ ن˘م
ةرأدإأ ا˘ه˘ل˘غ˘˘ت˘˘شست˘˘شس
دأد˘˘˘˘˘شش سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لأ
رو˘˘جأ’أ ة˘˘˘يو˘˘˘شست˘˘˘ل
ة˘شصا˘خ ،ةر˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ
تدد˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ بلا˘˘ط˘˘م
مهتاقحتشسم ةيوتشسب
عم ةيعمجلأ ةرأدإأ هتد˘ق˘ع يذ˘لأ عا˘م˘ت˘جإ’أ د˘ع˘بو ،ه˘تأذ قا˘ي˘شسلأ ي˘فو .ة˘ق˘لا˘ع˘لأ
ىلع هيف أوقفتأ يذلأو ،ةرأرغوب نيمايل ةينفلأ ةشضراعلأ نع لوأ’أ لوؤوشسملأ
ةرأزو نم ةديدج تانايب رودشص ةياغل تابيردتلأ ىلإأ نيبعÓلأ ةدوع ليجأات
ةحأرلأو ةلوطبلأ فقوت لغتشستشس اهنأ ةيعمجلأ ةرأدإأ تدكأأ ،ةشضايرلأو بابششلأ
يئانثلأ ءانثتشسإاب ،يدانلأ ةماقإأ رقم أورداغ نيذلأ نيبعÓل تمدق يتلأ ةحوتفملأ
ن˘م ءز˘ج بشص ي˘ف ،يدا˘ن˘لأ ر˘ق˘م ي˘ف نأد˘جأو˘ت˘م˘لأ Ó˘˘ي˘˘شسو ي˘˘نور ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ
تابيردتلأ ىلأ نيبعÓلأ ةدوع تمأدام ،ةيكنبلأ تاباشسحلأ يف تاقحتشسملأ
.““انوروك““ سسوريف يششفت ءأرج ةريخأ’أ تايطعملأ ببشسب ام اعون لوطتشس

بيجن.ج

كلاملا دبع سسابع قباسسلا بعÓلا ةيسضق يوسست ةرادإلا

ةدكيكشس ةبيبشش

ةلوطبلا فانئتسسا رظتنيو ارخآا ايريسضحت اجمانرب رطسسي ينفلا مقاطلا
سصاخ جما˘نر˘ب ر˘ط˘شس ه˘نأأ نا˘شسي˘ت˘فأ سسنو˘ي ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م د˘كأأ
هجمانرب يف زكرو أذه ،ةيموي ةفشصب مهب لشصأوتي هنأأو ،نيبعÓلأ تابيردتل

بلط امك ،ةقايللأ ىلع ةظفاحملأ لجأأ نم نيبعÓل يندبلأ بناجلأ ىلع
داعتب’أ ىلع ددشش و مهنأزوأأ ةبقأرمو ةيدأرفن’أ تابيردتلاب مأزتل’أ مهنم
داششأأ ةلشص يذ قايشس يفو ،نيبعÓلأ ةحشص ىلع اشصرح تاعمجتلأ نع
انيدل لاقو ،قيرفلل ريظنلأ عطقنملأ مهمعدو تقولأ أذه يف راشصنأ’أ رودب
هورظتنأ املاطل يذلأ دوعشصلأ ملح قيقحت وهو راشصنأ’أ ء’ؤوه هاجتأ نيد

وهو ،ةركلل مهفغششب نوفورعم مهنأأو ةشصاخ ،ةنشس23 دنم دودح Óب راشصنأأ
داعشسإأ لجأأ نم مهدهج ىراشصق لذبب نيبعÓلأ ةبلاطمب هب ىدأأ يذلأ رمأ’أ
ريهطتو فيظنتو مهتويب مأزلإاب يلاحلأ تقولأ يف اشضيأأ مهثحو ،راشصنأ’أ
Óف ““ :Óئاق دجتشسملأ انوروك سسوريف راششتنأ نم دحلأ لجأأ نم يدايأ’أ
.““انشضعب عم دوعشصلأ ةحرف لدابتنشس هللأ ءاششنإأو انراشصنأأ رشسخن نأأ ديرن

قيلششوب يزمر
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يفحشص ريرقت دكأا
ةرادإا رارقتشسا ،ينابشسإا

ىلع ،ديردم لاير
دئاقو مجن ةفيلخ

ويجريشس يجنريملا
تاونشسلا لÓخ ،سسومار

بشسحبو ،ةلبقملا
«تروبشس» ةفيحشص

لاير نإاف ،ةينابشسإ’ا
دقاعتلاب متهم ديردم

راينيركشس نÓيم عم
نÓيم رتنإا عفادم

غلبي يذلاو ،يلاطيإ’ا

،طقف اماع52 رمعلا نم
:ةفيحشصلا تفاشضأاو

بع’ وه يكافولشسلا»
تاططخم يف يشسيئر

ريدملا يتنوك وينوطنأا
فيكتو ،رتنإÓل ينفلا
ةقيرط عم ديج لكششب

اًدج يوق وهو ،بعللا
ةيئاوهلا تاركلا يف

،ةيدرفلا تايدحتلاو
يف رمتشسي نل نكل

يروزتارينلا فوفشص
راششأاو ،«لوطأا ةرتفل

لاير نأا ىلإا ،ريرقتلا
مشض ديري ديردم

رعشس لشصيشسو ،راينيركشس

07 نم رثكأا ىلإا ةقفشصلا
بعÓل ،وروي نويلم

عم دقعب طبتري يذلا
ىتح يروزتارينلا

تدافأاو،3202 فيشص
نل هنأاب ،ةفيحشصلا

ىلع لهشسلا نم نوكي
ماربإا ديردم لاير

لمأ’ا نكل ،ةقفشصلا
ايوق ايئانث نوكيل ،ريبك

ناراف ليئافار بناجب
.ةلبقملا تاونشسلا يف

زيسشناسس ريسصم مسسحي نÓيم رتنإا

ريشصم مشسح نÓيم رتنإا نأا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت دكأا
يروز˘تار˘ي˘ن˘لا م˘جا˘ه˘م ،ز˘ي˘ششنا˘شس سسي˘شسك˘ي˘لأا ي˘ل˘ي˘ششت˘˘لا
ويششتلاك» عقومل اًقفوو ،دتيانوي رتشسششنام نم راعملا

ءارشش مدع ررق نÓيم رتنإا نإاف ،يلاطيإ’ا «وتاكريم
رتنإا ولوؤوشسم ىريو ،لبقملا فيشصلا يف اًيئاهن زيششناشس
بعÓ˘لا بتار ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ة˘ق˘ف˘شصلا ة˘م˘˘ي˘˘ق ع˘˘فد نأا
م˘شض ىل˘ع يدا˘ن˘لا ةرد˘ق ن˘م د˘ح˘ي˘شسو ،ا˘ًظ˘ها˘ب نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس

ءاقب ىلع قفاوي دق رتنإا نأا ىلإا راششأاو ،ددج نيبع’
مشسومل هتراعإا ىلع دتيانوي سضرتعي مل اذإا ،زيششناشس
يلا˘ط˘يإ’ا ع˘قو˘م˘لا ح˘شضوأاو ،ءار˘ششلا ة˘ي˘ماز˘لإا نود ر˘خآا
ر˘ت˘نإا و˘تا˘كر˘ي˘م ي˘ف تآا˘جا˘ف˘م˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘شسا ن˘ك˘م˘˘ي ’ ه˘˘نأا
ةيلامتحا ىلع دمتعت رومأ’ا نم ريثكلا نأ’ ،يموجهلا
ل˘ي˘ع˘ف˘تو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ىلإا ز˘ي˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م ورا˘˘تو’ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

.يدراكيإا وروام ءارشش دنب نامريج ناشس سسيراب

«غيلريميربلا بقل قحتسسي لوبرفيل» :ينور

وكيتلتأا رادار ىلع سسيلانكو ريقف

د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ،ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ،سسي˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب
ددج نيبع’ نع ديردم وكيتلتأا ثحبيو ،ةلبقملا ةيفيشصلا

ةفيحشص بشسحبو ،يدانلل يلبقتشسملا عورششملا راطإا يف
سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م»
لهأاتي م˘ل اذإا م˘ه˘ع˘ي˘ب˘ب بحر˘ي˘شس ه˘نأا˘ب ه˘ي˘ب˘ع’ ر˘ب˘خأا
،د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘بوروأا ة˘ق˘با˘شسم˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

و˘ي˘جر˘ي˘شسو ر˘ي˘ق˘ف ل˘ي˘ب˘ن سصا˘ن˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘ل˘˘تأ’ا د˘˘ير˘˘يو
لظ يف برقأ’ا وه رمأ’ا اذه نأا ودبيو ،سسيلاناك
ة˘ي˘بوروأ’ا ز˘كار˘م˘لا ن˘ع ي˘شسلد˘˘نأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا دا˘˘ع˘˘ت˘˘با

ويجري˘شس نأا ىلإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘ششأاو ،ة˘ط˘ق˘ن21 قراف˘ب
مام˘ت˘ها ىل˘ع اذاو˘ح˘ت˘شسا ر˘ث˘كأ’ا بعÓ˘لا و˘ه سسي˘لا˘نا˘ك
لÓخ نم ةق˘ف˘شصلا م˘ت˘ت نأا ن˘ك˘م˘يو ،د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا

،ةيلمعلا يف يتلتأ’ا عفادم ،وشسومريه ويرام نيمشضت
،قباشسلا ايشسنلافو ديردم لاير بع’ ،سسيلاناك رهظو
نأا ل˘ب˘ق ،ه˘تر˘ي˘شسم ة˘ياد˘ب ي˘ف ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ز˘˘ي˘˘م˘˘م ل˘˘ك˘˘ششب
سسيتيب يف لشصح هنكل ،تاباشصإ’ا نم ديدعلا هلقرعت

نم هاوتشسم ةداعتشس’ اهجاتحي يتلا ةيرارمتشس’ا ىلع
بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف ي˘ك˘ير˘نإا سسيو˘ل را˘ي˘ت˘˘خا˘˘ب ىظ˘˘حو ،د˘˘يد˘˘ج

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا د˘˘حأا و˘˘ه˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا
دجاوتي امبرو ،ىربكلا قرفلا نم ديدعلا يف نيبولطملا
.ابوروأا لاطبأا يرود ىلع سسفاني قيرف يف لبقملا مشسوملا

دقع ديدجت تاسضوافم لطعت
«انارغوÓبلا» عم نغيتسش ريت

نيب تاشضوافملا ليجأا˘ت ن˘ع ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
،نغيتشش ريت هيردنأا كرام هامرم سسراحو ةنولششرب
تر˘˘كذو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت ىل˘˘˘ع

يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا نأا «ترو˘˘ب˘˘شس» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص
ي˘ششف˘ت ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب تف˘قو˘ت ،ن˘غ˘ي˘ت˘ششو ي˘نو˘لا˘ت˘˘ك˘˘لا
نأا تفاشضأاو ،ايناب˘شسإا ي˘ف د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةر˘ت˘ف˘ل ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا سسرا˘˘ح˘˘لا ط˘˘بر د˘˘ير˘˘ي ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب
،2202 ماع يف يلاحلا هدقع يهتني ثيح ،ةليوط
ماع ىتح يناملأ’ا ءاقب يف بغري اشسرابلا نأا ’إا
ي˘ط˘ع˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘لا نأا ىلإا ترا˘ششأاو،4202
’إا ،ةديدع تاونشسل ةنولششرب يف ءاقبلل ةيولوأا
ىلإا تتفلو،يدانلا نم يداملا ريدقتلا ديري هنأا
ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خأ’ا سضر˘˘ع˘˘لا نأا

،4202 ىت˘˘ح د˘˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘شضت ، سسرا˘˘˘م
يفاشص وروي نويلم5.6 ىلع بعÓلا هيف لشصحي

.سضرعلا سضفر نغيتشش ريت نأا ’إا ،مشسوم لكل

هددح يذلا رعشسلا ، ،ةيناطيرب ةيفحشص ريراقت تفششك
يف ،ابغوب لوب يشسنرفلا هبع’ عيبل دتيانوي رتشسششنام

يلودلا طبتريو ،ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف
عم،1202 فيشص ىتح دتيانوي رتشسششنام عم دقعب يشسنرفلا

قفاوي ’أا حجرملا نم نكل ،يفاشضإا مشسومل هديدمت ةيناكمإا
ةفيحشص بشسحبو ،ديدمتلا رارق ىلع يشسنرفلا مجنلا

لوشصحلا طرتششيشس دتيانوي رتشسششنام نإاف ،ةيناطيربلا «روريم»
يف ابغوب ليحر ىلع ةقفاوملا لجأا نم وروي نييÓم011 ىلع
رظنلاب وروي نويلم04 نع دتيانوي رتشسششنام لزانتو ،فيشصلا

يشضاملا فيشصلا وروي نويلم051 ىلع لوشصحلا هبلط ىلإا
ةثÓث مامتهاب سسوتنفوج مجن ىظحيو ،ابغوب عيب ريظن

،سسوتنفوي ،ديردم لاير يهو ابوروأا ةقلامع نم ةيدنأا
لامعأا ليكو ،’ويار ونيم ناكو ،نامريج ناشس سسيرابو

ةيشضاملا ةليلقلا تاعاشسلا لÓخ حرشص دق ،ابغوب
،ديردم لاير حلاشصل ىربك ةقفشص عيقوت يف هتبغرب

موي يف عيطتشسأا نأاب ةريبك لامآا يدل» :لاقو
ىلإا ىربك ةقفشص راشضحإا مايأ’ا نم

:فاشضأاو ،«ديردم لاير
اذهلو يل رخف ردشصم نوكيشس»
ديردم لاير نأ’ ،بعÓلا

.«ميظع دان

 دــــيردم لاـــــير

سومار ةفيلخ ىلع رقتسي

نأا ىلع ،قباشسلا دتيانوي رتشسششنام بع’ ،ينور نياو ددشش
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا بقلب جيوتتلا قحتشسي لوبرفيل

سسوريف يششفت ببشسب مشسوملا فقوت نم مغرلاب ،مشسوملا اذه
:ةيناطيربلا «زميات» ةفيحشصل اًقفو ينور لاقو ،انوروك
نأا كنكمي امك نآ’ا ،غيلريميربلاب زوفلا قحتشسي لوبرفيل»
،«مشسوملا ءاغلإا بجي هنأاب نودانيشس نوترفيإا وعجششم ،ليختت
بناجب نوترفيإ’ بع’و عجششمك ،لاحلا ةعيبطبو» :فاشضأاو
يلخاد ءيشش كانه ،دتيانوي رتشسششنامل ًاماع31 تبعل يننأا

،«نيعئار اوناك لوبرفيل ،’ نكل اًفيطل اًرمأا نوكيشس هنإا لوقي
نأا كنكمي له ،بقللا نوقحتشسي مه ،دجب اولمع دقل» :متخو
،«ةقيرطلا هذهب بقللا رشسختو ًاماع03 رظتنت نأا ليختت
،نوترفيإ’ بعل مث ،دتيانوي رتشسششنامل بعل نأا ينورل قبشسو
غيلريميربلا فقوت لبقو ،رتلجنإا يف لوبرفيلل نيمشصخ دلأا

ةرادشص لتحي لوبرفيل ناك ،انوروك سسوريف يششفت ببشسب
برقأا نع ةطقن52 قرافب ةطقن28 ديشصرب بيترتلا لودج

.يتيشس رتشسششنام هيشسفانم

 «وي ناملا»
ابغوب عيب رعسس ددحي
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تنرتنألا ىلع يمسسرلا عقوملا
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:ينورتكلإلا ناونعلا
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لتاصسلأ ليلد

لسسلسسملا ثادحأا رودت

يتلا (ةخيسش) لوح

نيرخآ’ا ةاناعم سشيعت

طسسو ،اهءانبأا ةسصاخو

ةفسصاعلا تامزأ’ا

نأا لواحت اهب ةطيحملا

ةفيطلو ةئداه حبسصت

.اهلاعفأا دودر يف

ةباصصعلأ

نمراك

03:71

باسش ةايح ذخأات

نيح ًاملظم ًافطعنم

ةاتف بح يف عقي

هباهذ بقعو .ةباذج

دجي ،ايسسور ىلإا

يف ًاطروتم هسسفن

.ايفاملاو حÓسسلا ملاع

03:12

00:91

00:61

رثعت .اهترسسأا نعً اديعب اهتاذ ققحتل ةرهاقلا ىلإا نمراك هجوتت
ناعرسسو اهيلع لسصحتل ةجوزتم اهنأا يعدتو ةديج ةفيظو ىلع
نيبو اهنيب ًاقئاع فقت بيذاكأا ةلسسلسس ىلإا ةبذكلا لوحتت ام
.اهبيذاكأا هرك نكلو اهبحأا يذلا قيفوت

ايأون مه

باحصسلأ قوف

2102 يف اهتأاسشنأا يتلا ةيريخلا اهتمظنم تعربت ،اناهير نم ةتف’ ةردابم يف

noitadnuoF  lenoiL alraCم5ـبÓتادعملا و معدلا ريفوتل ر’ود نيي
يف نايبلا ركذو .رطخلل ةسضرعملا تاعمتجملا مدخت يتلا ماعطلا كونب ةدعاسسمو
ريغيسس فيك ليختن مل ،ةنسسلا هذه انأادب امدنع «هنأا ةمظنملل يمسسرلا عقوملا

91-DIVOCءابولا اذه ،تيتأا نيأا نم وأا تنأا نم نآ’ا مهي ’ ،لكسشلا اذهب انتايح
دحأا نأا ملعن» ،«ملاعلا يف فعسضأ’ا مه نمل تأاي مل أاوسسأ’ا امبرو ،اًعيمج انيلع رثؤويسس

نايبلا بسسحب و «دادعتسس’ا وهDIVOC-91 دسض اهكلتمن يتلا ةحلسسأ’ا ىوقأا

اهنمو ءابولا براحت يتلا تامظنملا نم ددعل تعزو دق ر’ود نويلم5ـلا نإاف

aciremA gnideeFوhtlaeH dlroW eht feileR tceriD

eht ,dnuF esnopseR ytiradiloS 91-DIVOC s’noitazinagrO

eettimmoC eucseR lanoitanretnIتاءارجإا عيرسست ىلإا ةفاسضإ’اب .مهريغو
 .انوروك سسوريف نم ةياقولا ىلع بيردتلاو يوÓمو يتياه يف رابتخ’ا

يبراغم نانف لوأأ نوينيم لصصيف
انوروك دصض «يماغنأأ» تأرهصس يف كراصشي

هروهمج ىلع نوينيم لسصيف لطأا
يسضاملا دحأ’ا ةليل مارغتسسنإ’ا ربع
سسوريف˘ل يد˘ح˘ت ي˘ف ف˘ي’ ي˘ن˘غ˘ي˘ل

ا˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
.مهتويب يف اوثكمي ىتح هيعباتمل
نأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘غ˘˘م˘˘لا ف˘˘˘سشكو
نوكي نأا ه˘ي˘ل˘ع تحر˘ت˘قا «ي˘ما˘غ˘نأا»
،ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘م˘سش ل˘˘ث˘˘م˘˘ي نا˘˘ن˘˘ف لوأا
ىلع ءاسضقل˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح ي˘ف كرا˘سشي
راسشتنا لظ يفو .انوروك سسوريف
يف «يماغنأا» مدقت انوروك سسوريف
تامدخلا سضعب ملاعلا لود نم ددع
سسان˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘ج˘سشت ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ةرهسس» ةمدخ اهنم مهتويب يف ءاقبلل
نانف اهييحي «يماغنأا عم تيبلا نم
لك ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ ةردابملا هذه يف كراسشو قبسس دقو هلزنم نم رسشابم ثب يف
،ولحلا رون ،ناسضمر دمحم ،يسسام كيام ،اموط ينوطنأا ،زيزعلا دبع هللا دبع نينانفلا نم
.يسضيرع ينادو اسشاتان ،دوراب عيبر

«يحصصلأ لزعلأ» للم نم صصلختلل حئاصصن مدقت باصشخلأ ةيمصس
،باسشخلا ةيمسس ةيرسصملا ةنانفلا تمدق
لزنملا لخاد اهذيفنت نكمي راكفأاب ةمئاق
دعب لزانملا حاتجي يذلا للملا ةمواقمل
ي˘سشف˘ت˘ل ا˘ع˘ن˘م يرا˘ي˘ت˘خا لز˘ع˘ل ءو˘ج˘ل˘˘لا
ح˘ئا˘سصن ر˘سصت˘ق˘ت م˘لو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
تمدق اهنكلو طقف ءاسسنلا ىلع ةيمسس
،ة˘ي˘م˘سس .ا˘سضيأا لا˘جر˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ارا˘˘كفأا
ىلع يمسسرلا اهباسسح ربع ويديف ترسشن
تيبلا يف كيلخ ةلمحل امعد ،مارغتسسنإا

تاجاح يف تيبلا يف ةدعاق يتناو :تلاقو
بترن نكمم ،اهيلمعت نكمم يوا ريتك
دحل اهيدن ةميدقلا مودهلا علطن ،انبيلاود
سضو’ا انبترو ريخ انلمع ىقبن ،اهجاتحم
،مكرعسشبو مكلامج˘ب او˘م˘ت˘ها بت˘ك اور˘قا
.ادج ريتك تاجاح هيف

لسسلسسملا قرطتي

ةلئاع ةسصق ىلإا

«يليب ركاسش»

مهتايح ةرادإا ةيفيكو

ةيلمعلاو ةيعامتج’ا

حÓسسلا ةراجت طسسو

ءادوسسلا قوسسلاو

يف تاماعزلا برحو

.ناويدلا تاعامتجا

ريوصصتلأ فقو أونلعأأ تÓصسلصسم6 عانصص
 ربكألأ ررصضتملأ نيدلأ زع يمو انوروك ببصسب

مازتلاب ةيرسصملا ةلودلا نم ةرركتملا تادسشانملل ةباجتسسا
سسوريف ىودع يسشفت نم ليلقتلل تاعمجتلا عنمو لزانملا

ةدمل ريوسصت˘لا فا˘ق˘يإا تÓ˘سسل˘سسم6 عانسص نل˘عأا ،ا˘نورو˘ك
ءاجو ،نيينفلاو موجنلا ةايح ىلع اسصرح ،طقف دحاو عوبسسأا
زع يم ةمجنلا قاحل ت’امتحا نم للقيل ئجافملا رارقلا

ريوسصت ءد˘ب˘ل ار˘ظ˘ن،0202 نا˘سضمر ا˘مارد م˘سسو˘م˘ب ن˘يد˘لا
ءدبو هذاختا مت رارقلا .رخأاتم تقوب «ريرح طيخ» اهلسسلسسم

ريمأ’ «رايتخ’ا» يه تÓسسلسسم6 يف سسمأ’ا ذنم هقيبطت
لداع ةداغل «انيلايل«و ،رمع يمو لÓج رسسايل «ةوتفلا»و ،ةرارك
ةناطلسس» ،نيدلا زع يم ةمجنلل «ريرح طيخ«و ،راسصن دايإاو
«ا˘ي˘ند˘لا ر˘خآا ر˘م˘ق˘لا» ل˘سسل˘سسمو ،قزار˘لا د˘ب˘ع ةدا˘غ˘ل «ز˘ع˘م˘˘لا
ىلع بورج لدعلا ةكرسش ترسصأا تقولا سسفنبو .ىرسشبل

رسسآاو ميرك يللينل «سشو001» يلسسلسسم ريوسصت رارمتسسا
تاهويدتسسإ’ا ميقعت دعب ،ارسسي ةمجنلل «ةريع بهد«و ،نيسساي
موجنلا لك سصحفب ةيليثمتلا نهملا ةباقن تارارقب مازتل’او
لسصاوي امك ،ريوسصتلا ءدب لبق تارهطملا ريفوتو نيينفلاو
.«سسنربلا» لسسلسسم ريوسصت رونو ناسضمر دمحم

M¶∂ Gd«ƒΩ
ةسصاخلا ةيدايتع’ا ةيكولسسلا طامنأ’ا كتناخ ةرم لوأ’
لولحلا ةيجيتارتسسا .ةجرح فقاوم يف كتعسضوو كب
امهم ،رومأ’ا نم نسسحت ’ داتعملا يف اهجهتنت يتلا

يلختلا لواح ،رييغتلا نم عونك .اًراركتو اًرارم تلواح
مايقلا !اًديدج اًجهنم ذختاو ةيدايتع’ا طامنأ’ا كلت نع
لكاسشملاو فقاوملل جرخم˘لا نو˘كي˘سس م˘سسا˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
.ةيسصعتسسملا

عم عجرت˘سست فو˘سسو ا˘ًق˘م˘ع ر˘ث˘كأا كتا˘قد˘سص ح˘ب˘سصت˘سس
طسسو يف .ىسسنت ’ ةيسضام تايركذو ثادحأا كئاقدسصأا
كباسشتت فوسس ،سصخأ’اب اهيلإا يمتنت يتلا تاعومجملا
فوسسو اًدج ةيباجيإاو ةيويح ةيعامج تاءارجإا ةلسسلسس
درف لك لبقتت نأا بجي .كفده ىلإا ةلهذم ةعرسسب كدوقت

! يرسست ةقاطلا عدو هيلع وه ام ىلع

نم ةسسÓسسب ريسسي ناك ءيسش لك نأا نم مغرلا ىلع
ددح .نآ’ا كقيرط يف ام سصخسش وأا ءيسش فقي ،لبق
وأا تابقعلا هذه ىلع بلغتلل اهجاتحت يتلا ةوقلا رادقم
نأا بجي نآ’ا .ةطاسسبب اهلهاجت لسضفأ’ا نم ناك اذإا ام
وأا لطعتت نأاب كسسفنل حمسست ’ ؛ةمكحب كتوق مدختسست
مادختسسا ءيسست ’ .ةريغسص تاعوسضوم ببسسب لوحتت

لامتح’ا ىلع كتردقو كتقاط

نآ’ا تقولا ،اًثيدح امهتفسشتكا نيذللا كسسامحو كتقاط عم
براجت ىلإا يدؤوت دق ةديدج سصرف فاسشتكا يف ءدبلل ديج
ي˘ف ل˘خد˘ت ’ ى˘ت˘ح رذ˘ح˘لا خو˘ت ن˘كل .ى˘سسن˘ُت ’ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
،كلذ ثدح اذإا .كسسفن قهرتو ةفلتخم ةريثك تاعورسشم
حبسصت دق يتلا ةماتلا ريغ ماهملا نم ريثكلا هجاوت فوسسف
.كيلع اًمازتلا

كلذ عدت ’ نكلو ،ءيسش يأا زاجنإا ىلع اًرداق ودبت ’ مويلا
ر˘ي˘ث˘ك كع˘جر˘ي

ً
،تابثب لمعلا يف تير˘م˘ت˘سسا اذإا .ف˘ل˘خ˘ل˘ل ا

يف ه˘با˘سشم ع˘سضو˘لا .ىر˘خأا ةر˘م حا˘ج˘ن˘لا ف˘سشت˘كت فو˘سس
.ءاقدسصأ’ا عم اًسضيأاو كتايح كيرسش عم ،ةسصاخلا كتايح
لÓخ نم مهافتلا ءوسسو تاسضقانتلل لولحلا نع ثحبا
ر˘ط˘خ ر˘تو˘ت˘لا ل˘كسشي .فدا˘ه˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

ً
،كتحسص ى˘ل˘ع ا

.طاسشنلاو ءاخرتسس’ا نيب طسسو طخ نع ثحباف

نم ري˘ث˘كلا ،ة˘ي˘حا˘ن ن˘م˘ف ،اً̆بر˘ط˘سضم مو˘ي˘لا نو˘كي د˘ق

،ىرخأا ةي˘حا˘ن ن˘مو ،كت˘ب˘غر ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست ن˘ل ءا˘ي˘سشأ’ا

.كلوح مه نم ببسسب ةبعسص فقاوم يف كسسفن دجتسس

،كئوده ةداعتسسا لواح نكلو ،كلعف ةدر يف غلابت ’

جرخت فوسس ذئدنعو نيرخآ’ا ىلع كلذ سضرف لواحو

.راسسلا ريغ فقوملا اذه نم اًملاسس

رومأ’اف ،ةديدج تÓكسشم ةهجاومل دعتسست نأا بجي
زاجنإا عيطتسست ’ تنأاو لمعلا ناكم يف ةديج تسسيل
لحارملا هذهف ،كفيخي كلذ لعجت ’ .ليلقلا ىوسس
ىلإا ةجاحب تنأا ،ةسصاخلا كتايح يف .بهذت مث ءيجت
دقفت كلوح نم عم تاقÓعلا نأا رعسشت تنأاف ،ديدج عفاد
.يديلقت ريغ اًئيسش لعفاو نيتورلا دويق رسسكا .اهقنور

مدختسسا ؛ينهذلاو يندبلا طاسشنلاو ةيويحلاب معفم تنأا
كتاططخم ذيفنتل ميلسسلا رارقلا ذاختا يف كتاناكمإا

ءافتك’ا كديفي نل .كتاعورسشم يف مامأ’ا ىلإا مدقتلاو
لماعتلا ةردق نآ’ا كيدل !ةيبلسسلاو ةيسضاملا داجمأ’اب
سضرعتتو اههجاوت يتلا فقاوملا عيمج عم ةمكحو ةقدب
!ناكمإ’ا ردقب اهل كلÓغتسسا نم دكأاتف ،اهل

نوعبا˘ت˘يو نو˘ب˘قار˘ي كتا˘ي˘ح ي˘ف نو˘م˘ه˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
نم ةدافتسس’ا كيلع .ةيسصخسشلاو ةينهملا كتاعورسشم
ةهجوو كئارآا حرتقا !ةقثب ةمهملاب مزتلاو ريثأاتلا اذه
ةديازم نودب تقولا تاذ يف نكل ،عنقُم بولسسأاب كرظن
كراسشت دق ةناسصرلا - دعاسسي نل رورغلا - ةغلابمو
.جئاتنلا قيقحت يف ةيلعافب

تناك ا˘م˘ه˘م ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم ى˘ن˘ب˘ت˘ت نأا بج˘ي ’
ةبسسنلاب مهأ’ا رومأ’ا ىلع زكرت نأا بجي .تايرغملا
كيلع ىغطت نأا رطخل كسسفن سضرعت فوسسف ’إاو ،كل
اًحتفنم نك ،ةديدج رومأا ةهجاوم تررق اذإا .رومأ’ا هذه
تمق اذإا نومسضم حاجنلا .نيرخآ’ا ةدعاسسم بلطاو
كت˘ت˘سشت ’ نأاو ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب كتا˘˘قا˘˘ط ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب
.كسصخت ’ يتلا تÓكسشملا

كيدلف ،مويلا ةديج ةروسصب ريسست ءايسشأ’ا نأا ودبي ’
ىلع .ةيمويلا ماهملا ىلع زيكرتلا يف ةلكسشم اًسضيأا
يف كسسأار سضفخت ’ ،كتاذ زيفحت ةبوعسص نم مغرلا
ىلع لسصحت فوسسف كدنع ام لسضفأاب تمق اذإا .سسأاي
عقوتت نأا بجي ’ هنأا ’إا ،ةدودحملا تاحاجنلا سضعب
فوسس ،ةقث رثكأا حبسصتو كئوده ديعتسست امدنع .ريثكلا
.رومأ’ا نسسحتت

بلطت Óف ،تافÓخلا يف ببسسلا تنأا نوكت دق ،لمعلا يف
حبسصي فوسس ذئدنعو ،كئÓمز نمو كسسفن نم ريثكلا

ً’اح نسسحأا سسيل عسضولا .لسضفأا لكسشب مدقتت نأا اًنكمم
دج .نيرخآ’ا اًيداعم اًعيرسس فلخلل رودت تنأاف ،لزنملاب
كتا˘ي˘ح كير˘سش ع˘م ر˘ث˘كأا اً̆ت˘قو سضقاو ي˘ل˘˘خاد˘˘لا كمÓ˘˘سس
ل˘كأا˘ت نأا بج˘ي ؛سضر˘م˘لا˘ب كب˘ي˘سصي ر˘تو˘ت˘˘لا .كئا˘˘قد˘˘سصأاو
كتقث ءانبل ةسضايرلا نم ءيسش سسرامت نأاو ةيحسص ةقيرطب
.كتحارإاو

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

سسوقلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةقرصس سسمأأ ““رئأزجلأ ت’اصصتأ““ ةصسصسؤوم تلجصس
ةيدلبب ةبيعصشلأ ةقطنمب ةيفتاهلأ لبأوكلأ نم ددع
عاطقنأ يف ببصست ام وهو ةبانع ةي’و رامع يديصس
.اهتدوع نامصضل ةصسصسؤوملأ لامع لخدتو ةمدخلأ
اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف سسمأأ ““ر˘ئأز˘ج˘لأ ت’ا˘صصتأ““ تن˘ل˘عأأ

4 سضرعت نع هنم ةخصسن ىلع ““ةعاصس رخآأ““ زوحت

يعامت˘جأ ن˘كصسم004 ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ف˘تا˘ه ل˘بأو˘ك
يتلأ تاباصصعلأ ىدحإأ لبق نم ةقرصسلل يمهاصست
ءا˘ق˘ب ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لأ ن˘˘هأر˘˘لأ ع˘˘صضو˘˘لأ تل˘˘غ˘˘ت˘˘صسأ
يفظو˘مو لا˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘صسنو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
تأءأرجإأ نمصض مهلزانم يف تاعاطقلأ نم ديدعلأ
مغرو يذلأ انوروك سسوريف راصشتنأ نم ةياقولأ

ـل ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع نإا˘˘ف ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ

نيع ي˘ف ةر˘صشا˘ب˘م أو˘ل˘خد˘ت ““ر˘ئأز˘ج˘لأ ت’ا˘صصتأ““
نامصضو ةيفتاهلأ لبأوكلأ سضيوعت فدهب ناكملأ
يحلأ يف نئابزل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ ة˘يرأر˘م˘ت˘صسإأ
لأز ام رطصسأ’أ هذه ةباتك ةياغ ىلإأو يذلأ روكذملأ
لاغصشأأ ءاه˘نإ’ ه˘ي˘ف نود˘جأو˘ت˘ي نو˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘لأ
نمأ’أ حلاصصم هيف تحتف يذلأ تقولأ يف ،لبأوكلأ
ةانجلأ ةيوه ديدح˘ت فد˘ه˘ب ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةرورصض ىلع دكؤوت ةثداحلأ هذه نأأ امك ،مهفيقوتو
فاعصض سضعبل يدصصتلل ةينمأ’أ تأءأرجإ’أ زيزعت
بعصصلأ عصضولأ لÓغتصس’ نوعصسي يذلأ سسوفنلأ
لاعفأ’أ سضعب ذيفنت لجأأ نم دÓبلأ هب رمت يذلأ
.ةيمأرجإ’أ

يره ديلو

ةمدخلا ةدوع نامضضل اولخدت ““رئازجلا ت’اضصتا““ لامع

 ةيفتاه لبإوك4 قرسستو عسضولإ لغتسست ةباسصع
رامع يديسسب ةبيعسشلإ يف

قيلعت نود ةروصص

ةحيبصص ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تحجن
نم ةربتعم ةّيمك زجح يف ءاثÓثلأ سسمأأ
كÓهتصسإÓل ةحلاصص ريغ ءاصضيبلأ موحّللأ

.اهعيب سضرغب قأوصسأÓل ةهّجوم تناك
ةنحاصش فيقوت دعب ةيلمعلأ تّمت ثيح
ةطرصشلأ تأوق˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ب˘قأر˘م ة˘ط˘ق˘ن˘ب
ةبانع ةنيدم لخدم ىوتصسم ىلع كلذو
اهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ة˘ن˘حا˘صشلأ عا˘صضخإأ ّم˘ت˘ي˘ل
ةلّمحم اهنأأ نّبتي نأأ لبق ةبقأرم ةيلمعل

ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م ءا˘صضي˘ب مو˘ح˘ل˘˘ب ا˘˘هر˘˘خآأ ن˘˘ع
ةّحصصلأ ةداهصش نوبل˘ط˘ي ن˘مأ’أ ر˘صصا˘ن˘ع
كÓ˘ت˘مأ مد˘ع ح˘صض˘ّتأ ي˘ت˘لأ ة˘˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
تاهجلأ كوكصش راثأأ ام وهو اهل قئاصسلأ
ع˘م ل˘صصأو˘ت˘لا˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ
ّكصشلأ تعطق يتلأ ةّصصتخملأ حلاصصملأ

قايصس يفو ،كÓهتصسإÓل امامت ةحلاصص ريغو ةدصساف موحّللأ نأأ ةعاصضبلأ ةنياعم دعب تدّكأأ نيح نيقيلاب
امهرامعأأ ةغلابلأ هقيفرو قئاصسلاب رمأ’أ قلعتيو امهيف هبتصشملأ ةطرصشلأ رصصانع تفقوأأ دقف لصّصتم

نّطفت لبق ةبانع قأوصسأاب موحللأ هتاه عيبو عيزوت ددصصب اناك امهنأأ حصضّتأ نأذّللأ ةنصس72و62
يف ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاخّتأ ّمتيل امهب لومعملأ نينأوقلل يفانملأ امهطاصشنل ةينمأ’أ حلاصصملأ

ةنحاصشلاب ةلّمحم تناك يتلأ ةعاصضبلأ زجح عم امهلأوقأأ عامصسل نمأ’أ رقم ىلإأ امهدايتقأو امهّقح

ةحلاصصلأ ريغ جاجدلأ ءاصشحأأ نم غك04و راطنق عم دصسافلأ جاجّدلأ نم أراطنق71 يف ةلّثمتملأ
ةحصصلاب سساصسملأ هنأاصش نم ام لك ةبراحمو كلهتصسملأ ةيامح ةناخ نمصض جردني اّمم ،كÓهتصسإÓل
سس ديلو.ةيمومعلأ

ينوناقلا عافتر’ا مارتحا مدعل/ةبانع

ملاسس يديسس يحب يديدحلإ يولعلإ رمملإ ررسضت
ملاضس يديضس يح ىوتضسم ىلع سسما قرضش44مقر ينطولا قيرطلاب  يديدحلا يولعلا رمملا فرع
لاغضشأ’ا ةيريدم حلاضصم تماقو.ةلومحلل ينوناقلا عافتر’ا تانحاضشلا مارتحا مدعل اذه و اررضضت
دئازلا ول˘ع˘لا بب˘ضسب ر˘م˘م˘لا ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع تف˘ل˘خ ي˘ت˘لا رار˘ضص’ا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تايواحلاب ةلمحملاو ةبانع ءانيم نم ةيجراخلا وا ةهجوتملا ةروطقم تاذ تانحاضشلا ت’ومحل
نيب طبارلا قيرطلاب رارغ ىلع ةيولعلا تارمملاب ثداوحلا هذه لثم عوقو يف اببضس تناك يتلاو
نيمأا لداع. ينوبلا ةطقن دنع ةبانعو راجحلا

نينطاوملل اهعيب سضرغب قاوضسأÓل ةهّجوم تناك

ةبانعب ةدسسافلإ ءاسضيبلإ موحللإ نم إراطنق81 نم ديزأإ زجح

سسولهم سصرق58و رذخم لئاضس  ةروراق  زجح  مت اميف

تإرثؤوملإ ةزايح ةيسضق هيف هبتسشم ينيعبرأإ فيقوت
ةــــــبانعب ةـــــــيلقعلإ

هبتضشم، ةنضس14 رمعلا نم غلبي سصخضش فيقوت نم ، عباضسلا يرضضحلا نمأÓل ةطرضشلا تاوق تنكمت
ةضسولهملا سصارقأ’ا نم ةيمك زجحو جيورتلا سضرغب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيضضق يف هيف
تاءارجإ’ا ةفا˘ك ذا˘خ˘تإا م˘ت ثي˘ح،رد˘خ˘م ل˘ئا˘ضس ةرورا˘ق ىلإا ة˘فا˘ضضإا ،سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق58 ـب ترد˘ق
ةضشيعوب زوزام.هيف هبتضشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

قيوضستلل  ةدعم تناك ةيجاجزو  ةيكيتضسÓب ةبلع0052  زجح/فيطضس

 تايولحلإ ةعانسصب ةسصاخلإ تاعململإو تانولملإ ةعانسصل ةسشرو ةمهإدم
ةيئاذغلا تاعمل˘م˘لاو تا˘نو˘ل˘م˘لا ة˘عا˘ن˘ضص فر˘ت˘ح˘ت ة˘ير˘ضس ة˘ضشرو ف˘ضشك ن˘م ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم تن˘ك˘م˘ت
ةحضص ىلع ةرطخ نوكت دق ،ردضصملا ةلوهجم ةقباطم ريغ داوم دامتعاب متت تناك يتلاو ،ىولحلاب ةضصاخلا
هل حيتي Óجضس وا ةضصخر يا ىلع زوحي ’  ةضشرولا بحاضص نا نيبت ةمهادملا ةيلمع لÓخ و .كلهتضسملا

ة˘طا˘ي˘خ˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ةدا˘ع ل˘م˘ع˘ضست تا˘نو˘ل˘مو داو˘م    ز˘ج˘ح ن˘م ن˘م’ا ح˘لا˘ضصم تن˘ك˘م˘ت و ،طا˘ضشن˘لا اذ˘ه ة˘ضسرا˘م˘˘م
ةيكيتضسÓب ةبلع0052 ـلا ةبارق  زجحب تحمضس ةيلمعلا ، (هريغو جرح ،رعضش تانيزم ،كلضس )ليمجتلاو
مهلÓغتضسا رثا تءاجو ،تانرأا نيع ةرئاد نمأا دارفأا اهرطأا ةيلمعلا،قيوضستلل ةأايهم تناك ةيجاجز ىرخأاو
كلذ روف ،تانرأا نيع ةنيدم ءايحأا دحأاب ادجاوتم ابآارم Óغتضسم هوبضشم طاضشنب سصخضش مايقب ديفت تامولعمل
كلت ةحضص نم دكأاتلا ىلع لمعلاو ،هوبضشملا ءاضضفلا دجاوت ناكم ديدحت نم تنكم ةمكحم ةطخ دادعإا مت
ىلا Óعف هلوح دق هبحاضص نأا حضضتيل هضشيتفتو ناكملا ةمهادم تمت ةيلحملا ةباينلا عم قيضسنتلابو تامولعملا

ريغ داوم ةفاضضإاب متت تناك يتلا ةيلمعلا  ،تايولحلا نييزتب ةضصاخلا ةيئاذغلا تانولملا ةعانضصل ةيرضس ةضشرو
ةبارق  زجحب ةيلمعلا  تحمضس دق و،طاضشنلا اذه ةضسرامم هل حيتي يراجت لجضسل هتزايح نودو ،امامت ةقباطم
فلم زاجنإا اهبجومب مت ،ةيكيتضسÓب ىرخأاو  ةيجاجز  تاوبعو ابلع تلمضش قيوضستلل ةأايهم ةدحو0052 ـلا

نود يئاذغ نولم بيلعتو ةعانضص يف ةضصتخم ةيرضس ةضشرو ءاضشنإا ةيضضق سصوضصخب ،فلاخملا دضض يئازج
.هيف تبلل ةيئاضضقلا تاهجلا ىلإا لضسرأا ،سشغلا عمقو كلهتضسملا ةيامح نوناقو سضراعتي ام وهو ةضصخر

     ر نميا

 فيطسسب جلاعملإ فيكلإ نم غلك2 زجحت يرحتلإو ثحبلإ ةقرف
تنكمت ةيلمع لÓخ جلاعملا فيكلا غلك2 ،فيطضس ةي’و نمأاب يرحتلاو ثحبلا ةقرف رضصانع سسمأا تزجح

لخدتلاو ثحبلا رضصانع ىلا نامولعم دورو رثا ةيلمعلا هذه تءاجو.سصاخضشأا4 فيقوت نم حلاضصملا تاذ اهيف
ةنيدم ىلإا لاجق ةيدلب نم امهقيرط يف ،نييحايضس نيترايضس نتم ىلع سصاخضشأا3 دوجوب ديفت ،فيطضس نمأاب
امهيضشتفت دعبو ،نيترايضسلا فيقوتب جوت مكحم نيمك بضصن مت هيلعو ،فيكلا نم ةيمك امهتزوحب ،فيطضس

نيأا ،قيقحتلا ىلع مهليوحت متيل ،فيكلا نم مارغ001 ـب اهنزو ردق تاردخملا نم ةيمك ىلع امهلخادب رثع
هذ˘ه ىل˘ع ءا˘ن˘بو ،لا˘ج˘ق ة˘ن˘يد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘ي تارد˘خ˘م نورا˘ب د˘ن˘ع ن˘م ا˘هو˘ن˘ت˘قا ،ف˘ي˘ك˘لا ة˘ي˘م˘ك نأا˘ب ،او˘حر˘˘ضص

سصاضصتخ’ا ديدمتب نذإا ىل˘ع او˘ل˘ضصح˘ت نا د˘ع˘ب اذ˘هو ،لا˘ج˘ق ة˘يد˘ل˘ب ىلإا ،ير˘ي˘ب˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع ل˘ق˘ن˘ت ،تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
اوفقوأا نيأا ،لاجقب ةيحÓف ةعرزم يف دجاوتم عدوتضسم اومهاد ثيح ،ةيئاضضقلا تاهجلا فرط نم سشيتفتلاو
جيورت تائاع نم ربتعي ميتنضس نويلم03 هردق  يلام غلبمو ،فيكلا نم مارغ009 و غلك1 هتزوحب نورابلا
حابضص ةيئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘ما ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي˘لا4 ـلا نيمه˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأا ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه .مو˘م˘ضسلا
 ر نميا          .مويلا

ةنتابب هايملا لقنل ةانق لخاد اوقلع ءارج90 ذاقنا
ءارِج90 ذاقنا لج’ ،داقميت ةيدلبل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولل لخدتلا قرف رضصانع سسما لخدت

اديدحتو ةنتاب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ىلإا رود˘م˘ل ة˘يد˘ك د˘ضس ن˘م ها˘ي˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ب ة˘ضصا˘خ ةا˘ن˘ق ل˘خاد تق˘ل˘ع ،ةر˘ي˘غ˘ضص
حلاضصمل ،ةانق˘لا ل˘خاد ءار˘ج˘لا د˘جاو˘ت ن˘ع غÓ˘ب’ا م˘ت ثي˘ح ،ر˘ضصن˘ع˘م يد˘ي˘ضس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘لا˘م˘لا داو˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
لمعلا وهو ،هوركمب اوباضصي نا نود90 ـلا ءارجلا ذاقنا متو ناكملا نيع ىلا تلقنت يتلا ،ةيندملا ةيامحلا
اهتفضص تناك امهم تاناويحلا ذاقن’ رخ’او نيحلا نيب ةيندملا ةيامحلا ناوعا هب موقي يذلا ليبنلا يناضسن’ا

مهحاورا ذاقناو دارفÓل ةمدخ يف اهب نوموقي يتلا ةينهم نوكت نا لبق ةيناضسن’ا لامع’ا كلت ىلا فاضضت
ءابول مهيدضصت سصوضصخلا هجو ىلع اهنمو ،ةبجاولاو ةماهلاب ةيندملا ةيامحلا ناوعا اهيف ىري ةيلوؤوضسمك
ةيمومعلا قفارملا ديدع ميقعت يف عورضشلاو تايناكم’او تازيهجتلا ةفاك ريخضست لÓخ نم انوروك سسوريف
.سسوريفلا يضشفت ذنم

ح ناضشوضش

انوروك سسوريف ةهجاومل ةينماضضتلا هدوهج نمضض

فاعسسإإ ةرايسسب كيرافوب ىفسشتسسم معدت سسيليبوم

عم ةيقافتا ىلع  سسيليبوم  رئازجلا يف لاقنلا فتاهلا يف لماعتملل ماعلا ريدملا سسيئرلا ديكم لÓب ديضسلا   عقو
لكب ةزهجم فاعضسإا ةرايضسب ةريخأ’ا هذه ديوزتب يضضقي ةديلبلا ةي’وب (HPE ) كيرافوب ىفضشتضسم ةضسضسؤوم
نم ةميقلا ةردابملا هده يتأات و .(4G) عبارلا ليجلا نم لاقنلا فتاهلا حئارضش نم ةيمكو ،ةيبطلا تامزلتضسملا

ةيئافضشتضس’ا ةضسضسؤوملا هذهل ًاحايترا ربتعي و انوروك سسوريف ءابو ءارج ةيحضص ةمزاب رمت دÓبلا و سسيليبوم
ةنطاوم ةضسضسؤوم هرابتعاب سسيليبوم لماعتملا موقيضس و انوروك سسوريف دضض  ةلوذبملا دوهجلل اًضسيركت اًضضيأا نكلو
،تادعملاب ةيبونجلاو ةيئانلا قطانملا يف ةيحضصلا تاضسضسؤوملا ديوزتب ،بيرقلا لبقتضسملا يف ىلو’ا ةجردلاب
.ةيبطلا تامزلتضسملاو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

