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ةعاسس رخآا
عونمم ريغ جقعلا تارورضلو مهلزانم برق صاخشفا لقنت

يئزجلا رجحلا تاءارجإا عيسسوت
مويلا نم ةيادب تاي’و9 ىلإا

4-3-2 صص علاط

ةينطولا ةطبارلا
دـــيدمت ررـــقت
دـــيمجت ةرـــتف
ىلإا ةـــــــلوطبلا
ليرفأا رهسش ةياهن

31 صص علاط

62
ةاــــــفو

904و
ةباسصإا
ةدكؤوم

انوروكلاب

““لأيشسوشسلا““ تأنكشس مهحنمب مهأيأحشض نومهوي
  ةلئأط غلأبم مهنوبلشسيو

لحتني ةريطخ ةكبسش كيكفت
 تاراــــطإا ةفسص اـــهدارفأا
ةــــبانع  ““ييـــــجيبوأا““ ـب

نينطاوملا دششأنت ةبأنعب نيعربتملا ةيلاردف
ةئفلا هذه نأيشسن مدعل

دعب نوثيغتسسي مدلا رقف ىسضرم
انوروك ببسسب تاعربتلا عجارت

 يعرششلا بطلا ةحلشصمل لوح ةيحشضلا
ةأفولا بأبشسأا فششكل

 لهك ةثج ىلع روثعلا
61 صص علاطةبانعب ةيوهلا لوهجم

6 صص علاط

61 صص علاط

يلودلا لبأكلا عطقب رثأأتت نل تنرتنألا ةكبشش

يلودلا يرحبلا لباكلا عطق
3 صص علاط مايأا7 ايليسسرمو ةبانع
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ا˘ه˘ح˘لا˘سصم نأآ ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لآ نوؤو˘˘سشلآ ةرآزو تف˘˘سشك
ةيعسضو ةعاسسلآ رآدم ىلعو بثك نع عباتت ةيزكرملآ
ةنئمطم ، لود˘لآ سضع˘ب ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لآ ن˘ي˘ير˘ئآز˘ج˘لآ
ىلإآ مهتداعإآ متتسس هنأاب ايكرتب نيقلاعلآ نينطآوملآ
دكأاتلآو يحسصلآ رجحلآ ةرتف ءاهتنآ لاح نطولآ سضرأآ

لوأ’آ سسمأآ اهل نايب يف ةرآزولآ دكأآو.مهتايوه نم
ا˘ه˘ح˘لا˘سصم نأآ ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لآ نوؤو˘˘سشلآ ةرآزو ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت»
ةيعسضو ةعاسسلآ رآدم ىلعو بثك نع عباتت ةيزكرملآ
لودلآ سضعب يف نيقلاعلآ ن˘ي˘ير˘ئآز˘ج˘لآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ

ةيسسامولبدلآ تايليثمتلآ عم مئآدلآ قيسسنتلاب كلذو
سسفن قفو ةينعملآ نآد˘ل˘ب˘لآ تا˘ط˘ل˘سسو ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لآو
نييرئآزجلآ نينطآوملآ ةداعإآ اهب تمت يتلآ ةيجهنملآ
آذ˘هو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت د˘ع˘ب ن˘طو˘˘لآ سضرأآ ى˘˘لإآ
اميف امأآ.»ةيروهمجلآ سسيئرل ةيماسسلآ رمآوألل اقيبطت

تدكأاف ايكرت يف نيقلاعلآ نينطآوملآ ةيعسضو سصخي

قيسسنتلاب تذختآ ريبآدتلآ لك» نأاب ةيجراخلآ ةرآزو

يف مهب لفكتل˘ل ة˘ي˘كر˘ت˘لآ تا˘ط˘ل˘سسلآ ع˘م نوا˘ع˘ت˘لآو

.«نيقلاعلآ ء’ؤوه نم ريثكلآ ةيوه نم دكأاتلآ راظتنآ

ىلإآ مهتداعإآ مت˘ت˘سس» ه˘نأا˘ب م˘هر˘سسأآو ء’ؤو˘ه ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م

دكأاتلآو يحسصلآ رجحلآ ةرتف ءاهتنآ لاح نطولآ سضرأآ

ايموي مهددع دآدز˘ي ن˘يذ˘لآ ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لآ ل˘ك ة˘يو˘ه ن˘م

مهنم ريثكلآ نأآ ةسصاخ ، لؤواسستلآو ةبيرلآ ريثي لكسشب

قئاثو ىلع ىتح ’و رفسسلآ ركآذت ىلع ’ زوحي ’

نوؤوسشلآ ةرآزو تركذ ددسصلآ آذه يفو.»ةيمسسر رفسس

جراخلاب ني˘ق˘لا˘ع˘لآ ن˘ي˘ن˘طآو˘م˘لآ ل˘ك» نأآ ة˘ي˘جرا˘خ˘لآ

1181 يراجلآ سسرام12 خيرات ىتح مهددع غلابلآو

آذهل تآرئاط تسس سصيسصختب اعيمج مهؤولجإآ مت

نم مهنم ىقبت ام ءلجآ لامكتسسآ راظتنآ يف سضرغلآ

.«ةروكذملآ تآءآرجإ’آ ذافنتسسآ دعب ايكرت
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ةيرئآزجلآ ةيعمجلآ سسيئر دكأآ

سسنوي روتكدلآ رآرحأ’آ ءابطألل

ىلختي» نل كلسسلآ نأآ كلآوم

فورظلآ هذه للخ هماهم نع

تاسصوح˘ف˘ب مو˘ق˘يو «ة˘ب˘ع˘سصلآ

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط

ةيعمجلآ سسيئر دكأآو .تنرتن’آ

لوانتم يف عسضو كلسسلآ نأاب

لاسصت’آ لئاسسو لك نينطآوملآ

ل˘˘سصآو˘˘˘ت˘˘˘لآ تا˘˘˘كب˘˘˘سش ر˘˘˘ب˘˘˘ع

لا˘ق˘ن˘لآ ف˘تا˘ه˘لآو ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’آ

تمد˘ق ا˘م˘ك ة˘مد˘خ˘لآ نا˘˘م˘˘سضل

ءابطأل˘ل تا˘ه˘ي˘جو˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لآ

تاسصوح˘ف˘لآ ءآر˘جإآ قر˘ط لو˘ح

ا˘م˘ك .ت’ا˘ح˘لآ بسسح ة˘ي˘ب˘ط˘لآ

سصاخلآ عاطقلآ ءابطآ نأآ حسضوآ

م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خآ ى˘˘˘ت˘˘˘سشبو

«ةمدخلآ نامسض» ىلع نورهسسي

ة˘ي˘ب˘ط˘لآ ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لآ م˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح

لخآد ةيداعلآ ت’احلل ةبسسنلاب
نمأ’آ ةفاسسم مآرتحآ عم ةدايعلآ
كانه تناك آذآو (آدحآو آرتم )

م˘˘ت˘˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصع˘˘ت˘˘˘سسم ت’ا˘˘˘ح
تايف˘سشت˘سسم˘لآ ى˘لآ ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإآ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لآ
روتكدلآ هرودب دكآو .سضيرملآ

سسي˘ئر م˘˘هآر˘˘ب ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
ءا˘ب˘طأل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لآ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لآ
يف ىقبي» كلسسلآ نآ سصآوخلآ

عسضو نأآ دعب نينطآوملآ ةمدخ
لكب بيبط لكل ةيفتاه اماقرآ

ء’ؤو˘ه لوا˘ن˘ت˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
دنعو دعب نع ةنياعملآ نامسضل

بسسحو .ا˘سس42/اسس42 ةجاحلآ
سضع˘˘˘ب نإا˘˘˘ف ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لآ تآذ
اه˘بآو˘بأآ ق˘ل˘غ ترر˘ق تآدا˘ي˘ع˘لآ

بب˘سسب ل˘م˘ع˘لآ ة˘˘لوآز˘˘م مد˘˘عو
تامزلتسسملآ ىلع اهرفوت مدع»
يمحتو اهيقت » ةمزللآ ةيبطلآ
سسوريفب ةباسصإ’آ نم نطآوملآ

بدتنملآ ريزولآ ناكو .انوروك

ةين’ديسصلآ ةعانسصلاب فلكملآ

دق دمحاب ن˘ب ي˘ف˘ط˘ل رو˘ت˘كد˘لآ

نيي˘ع˘ت ن˘ع ق˘ب˘سس ا˘م˘ي˘ف حر˘سص

ةيدل˘ب ل˘كب ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص ة˘لا˘كو

تامز˘ل˘ت˘سسم˘لآ ع˘يزو˘ت˘ب ف˘ل˘كت

تا˘ي˘لد˘ي˘سصلآ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لآ

ة˘ع˘با˘ت˘لآ ة˘ي˘ب˘ط˘˘لآ تآدا˘˘ي˘˘ع˘˘لآو

عقوتملآ نمو . سصاخلآ عاطقلل

ةيزكرملآ ةيلديسصلآ عرسشت نأآ

ع˘يزو˘ت ي˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

ى˘ل˘˘ع ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلآ لو˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لآ

ةعباتلآ تآدايعلآو تاي˘لد˘ي˘سصلآ

ن˘˘م أآد˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لآ عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل

عر˘سش نأآ د˘ع˘ب مدا˘ق˘لآ عو˘ب˘سسأ’آ

جاتنآ يف ةثلث˘لآ نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لآ

عمجم يف نولثمتيو ةداملآ هذه

يد˘ن˘كلآو لآد˘ي˘سصو مرا˘˘فو˘˘ي˘˘ب

ةلحرمك يواسست ةيمكب كلذو

.رتيل فلآ674 ىلوأآ
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ز˘يز˘ع˘لآ د˘ب˘ع لوأ’آ ر˘يزو˘˘لآ رد˘˘سصآ

ن˘م˘سضت˘ي آد˘˘يد˘˘ج ا˘˘مو˘˘سسر˘˘م دآر˘˘ج

ىلآ يئزجلآ رجحلآ تآءآرجإآ عيسسوت

تاهيجوتل آذيفنت كلذو تاي’و9

د˘ي˘ج˘م˘لآ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لآ سسي˘ئر

ةيليم˘كت˘لآ ر˘ي˘بآد˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘طو.نو˘ب˘ت

سسوري˘ف ءا˘بو را˘سشت˘نآ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

نا˘ي˘ب د˘كأآو.ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو ا˘˘نورو˘˘ك

سسمأآ ى˘˘لوأ’آ ةرآزو˘˘لآ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل

تاهيجو˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت» ه˘نآ ة˘ع˘م˘ج˘لآ
موسسرملل اقبطو ةيروهمجلآ سسيئر

ددحملآ02- 07 مقر يذيفن˘ت˘لآ
نم ةياقو˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لآ ر˘ي˘بآد˘ت˘ل˘ل
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نآ

لماك ربع ،هتحفاكمو (91-ديفوك)
ر˘يزو˘لآ رد˘سصآ ،«ي˘ن˘طو˘لآ بآر˘˘ت˘˘لآ

62 سسيمخلآ دآرج زيزعلآ دبع لوأ’آ

ن˘م˘سضت˘ي آد˘يد˘ج ا˘مو˘سسر˘˘م سسرا˘˘م
سضعب ىلإآ رجحلآ تآءآرجإآ عيسسوت
ةداملآ نآ نايبلآ حسضوأآو .«تاي’ولآ

سصنت ديدجلآ موسسرملآ نم2 ـلآ
ر˘ج˘˘ح˘˘لآ تآءآر˘˘جآ ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

نم لك يه تاي’و9 ىلآ يئزجلآ
، ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ، وزو يز˘˘ي˘˘ت ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
سسآدرموب ،نآرهو ،ةيدملآ ،ةنيطنسسق
آذ˘ه ق˘ب˘ط˘ي˘سسو .ةزا˘ب˘˘ي˘˘تو يدآو˘˘لآ،
ع˘˘˘سست˘˘˘لآ تا˘˘˘ي’و˘˘˘لآ ي˘˘˘ف ءآر˘˘˘˘جإ’آ

82 مو˘ي˘لآ ن˘˘م ءآد˘˘ت˘˘بآ ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لآ

ةر˘ت˘ف˘لآ سصخ˘˘تو0202 سسرا˘˘˘˘˘م

ىلآو91 ـلآ ة˘عا˘سسلآ ن˘م ة˘ي˘ن˘مز˘لآ
.«ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلآ ة˘عا˘سسلآ ة˘يا˘˘غ

رجحلآ تآءآرجآ نإاف طقف ريكذتلل

ةي’و ىلع نآ’آ دحل تقبط يلكلآ

ت’اح عافترآ ببسسب طقف ةديلبلآ

د˘ج˘ت˘سسم˘لآ سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘سص’آ

ت’ا˘ح تغ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح,«91 د˘ي˘فو˘ك»

ة˘ع˘سست م˘قر ة˘ي’و˘لآ ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سص’آ

.مويلآ دحل ةلاح371

رئازجلا يف (91 -ديفوك) انوروك صسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا ةلاح24 تايفصشتصسملا حلصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تلجصس
 .ةافو ةلاح62و ةدكؤوم ةلاح904 ىلإا ةيلامجإلا ةليصصحلا لصصتل ةدحاو ةافو ةلاح اهنم

يحصصلا رجحلا قطانمب لمعلاب اهل صصخرملا تاطاصشنلا ةمئاق ددحت ةموكحلا

عؤنمم ريغ جÓعلإ تإرورصضل و مهلزانم برق صصاخصشأ’إ لقنت

لوكوتوربلا نع ةحصصلا ريزو عفاد اميف

انوروك صسوريف دصض ديدجلا يجلعلا

«نيكورؤلكلإ» ـب جÓعلإ جئاتن
مداقلإ عؤبصسأ’إ رهظتصس

يف «انوروك» ءابو راسشتنآ دسصرو ةعباتم ةنجل وسضع فسشكل

ي˘سسكورد˘ي˘ه» ءآود مآد˘خ˘ت˘سسآ نأآ ،«ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب» ،ر˘ئآز˘ج˘˘لآ

يذلآ  ديحولآ لحلآ وه انوروك سسوريف جلع يف «نيكورولك

لود ةدع يف بطلآ يف نيسصتخملآ نم ريبك ددع هيع عمجأآ

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘نا˘كر˘ب ف˘سشكو.ي˘م˘لا˘ع˘لآ ىو˘ت˘سسم˘لآ ى˘ل˘ع

ذنم يجلعلآ لوكوتربلآ آذه مآدختسسآ ةيآدب نع سسمأآ ةيفحسص

نآر˘هوو سسو˘سسم ي˘ن˘بو را˘ط˘ق˘لآ ى˘ف˘سشت˘سسم ن˘م ل˘كب ما˘يأآ3

لآؤوسس ىلع هدر يفو.جئاتنلآ مييقتل اعوبسسأآ دتميسسو ةديلبلآو

يف» نييرئآزجلآ ءابطأ’آ ةدامع سسيئر لاق براجتلآ ةعاجن لوح

نوكت نأآ لمتحملآ نم نكل ،جئاتن كانه سسيل يلاحلآ تقولآ

جلعلآ آذهو اسسنرف نم دروتسسم سسوريفلآ نأ’ ةيباجيإآ جئاتنلآ

ددسشو.«اسسنرف يف ت’احلآ نم ةئاملاب07  جلع يف  مهاسس

متي نم تاباسصإ’آ نم ىوسصقلآ ت’احلآ نأآ ثدحتملآ تآذ

آذه مآدختسسآ بجيو،ليلحتلل روتسساب دهعم ىلإآ اهتانيع لاسسرإآ

يف آريسشم ،سشاقن وأآ رخأات نود اهجلعل يجلعلآ لوكوتربلآ

سضع˘˘ب جل˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘مآد˘˘خ˘˘ت˘˘سسآ م˘˘˘ت ه˘˘˘نأآ ى˘˘˘لآ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلآ تآذ

لو˘كو˘تور˘ب˘لآ ما˘مأآ ،ا˘يرل˘م˘لآ سضر˘م ي˘ف تآو˘ن˘˘سسل ت’ا˘˘ح˘˘لآ

’ طقف امايأآ رمتسسي هنإاف انوروك سسوريفب قلعتملآ يجلعلآ

نيب رئآدلآ لدج˘لآ ن˘م ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب نو˘هو.ا˘عو˘ب˘سسآ ىد˘ع˘ت˘ت

˘مآد ا˘م ا˘سسنر˘ف ي˘ف ة˘سصا˘خ, جل˘ع˘لآ آذ˘ه لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لآ

ا˘عا˘ب˘ت م˘سضن˘ت لودو ه˘ت˘عا˘ج˘ن تب˘ثأآ ي˘جل˘ع˘˘لآ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لآ

ةليسصح ىلع هقيلعت يفو.«نيكورو˘ل˘ك«ـب جل˘ع˘لآ لو˘كو˘تر˘ب˘ل

سسيئر لاق ،نآ’آ دحل رئآزجلآ اهتلجسس يتلآ انوروك سسوريف

جئاتن رظتننو ةثلاثلآ ةلحرملآ تلخد رئآزجلآ نإآ ءابطأ’آ ةدامع

’إآو ،دلبلل ايلعلآ تاطلسسلآ اهتسضرف يتلآ ةيئاقولآ تآءآرجإ’آ

سسي˘ئر ى˘لإآ بل˘ط م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ىر˘˘خأآ تآءآر˘˘جإآ ى˘˘لإآ ر˘˘ط˘˘سضن˘˘سس

بآرتلآ لك ىلع يحسصلآ رجحلآ سضرف لجآ نم ةيروهمجلآ

حل˘سصإآو نا˘كسسلآو ة˘ح˘سصلآ ر˘يزو ع˘فآد ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لآ

ءآود لامعتسسآ نع ، د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لآ د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لآ

انوروك سسوريفب نيبا˘سصم˘لآ ى˘سضر˘م˘لآ جل˘ع˘ل «ن˘ي˘كورو˘ل˘ك»

نم ريبخ عم اهطسشن دعب نع ةيئرم ةودن سشماه ىلعو.لتاقلآ

ىلع انسسل«:نييفحسصلل ديزو نب لاق ،ةينيسصلآ ةحسصلآ ةرآزو

رآذنإلل ةينطولآ ةيملعلآ ةنجللآ رايتخآ ةحسص آًدكؤوم ،«أاطخ

ربتعم ،«91 ديفوك» ءابو سصوسصخب ملعإ’آو ةعباتملآو
ً

ّنأآ آ
رخآآ آًرايخ اهيدل سسيل» رئآزجلآ

ً
:نييفحسصلل ريزولآ حرسصو.»آ

ةنجللآ ةقفآومب يظح رئآزجلآ هتدمتعآ يذلآ جلعلآ لوكوتورب»

د˘ي˘ج˘م˘لآ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لآ سسي˘ئر ا˘هأا˘سشنأآ ي˘˘ت˘˘لآ ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لآ

ايرلملل داسضملآ جلعلآ آذه رايتخآ» :ديزوب نب ىهتنآو.نوبت

يتلآ براج˘ت˘لآ ى˘لآ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ّم˘ت ،«91 ديفوك» ىسضر˘م جل˘ع˘ل

ريسشم ،»يعون ةحسص ماظن كلتمت ىرخأآ نآدلب يف تيرجأآ
ً

ىلإآ آ

آذه راسشتنآ يف مكحتلآ يف تحجن اهنآ ودبي يتلآ نيسصلآ ةلاح

.ملاعلآ حاتجي حبسصأآ يتلآ لتاقلآ سسوريفلآ
S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±
دآرج زيزعلآ دبع لوأ’آ ريزولآ ردسصأآ
،ة’ولآو ةموكحلآ ءاسضعأ’ ةميلعت
سصا˘خ˘سشأ’آ ل˘ق˘ن˘ت طور˘سش ح˘سضو˘˘ت
رجحلآ تآءآرجإاب ةينعملآ تاي’ولاب
ةقلعت˘م˘لآ كل˘تو ي˘ئز˘ج˘لآ وأآ ي˘ل˘كلآ
راطإآ يف ةيئانثتسس’آ سصخرلآ حنمب
ءا˘˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘˘سشف˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لآ

ح˘لا˘سصم˘ل نا˘ي˘ب ح˘˘سضوأآو .ا˘˘نورو˘˘ك
ذيفنت راطإآ يف«و هنأآ لوأ’آ ريزولآ
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘لآ ر˘˘ي˘˘بآد˘˘ت

،هتحفاكمو91 ـ د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘˘ف
نايذيفنتلآ ناموسسرملآ اهيلمي يتلآ

12 ي˘˘ف خرؤو˘˘مـلآ96ـ02 مقر

07ـ02 م˘˘قرو0202 سسرا˘˘م

،0202 سسرا˘˘م42 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘مـلآ
ز˘يز˘ع˘لآ د˘ب˘ع ،لوأ’آ ر˘يزو˘˘لآ رد˘˘سصأآ

ةموكحلآ ءاسضعأآ ىلإآ ةميلعت دآرج

لقنت طورسش اهيف حسضوأآ ،ة’ولآو
ةين˘ع˘مـلآ تا˘ي’و˘لآ ي˘ف سصا˘خ˘سشأ’آ
،يئزج˘لآوأآ ي˘ل˘كلآ ر˘ج˘ح˘لآ ر˘ي˘بآد˘ت˘ب
سصخرلآ حنمب ةطبترملآ كلت آذكو
،را˘طإ’آ آذ˘ه ي˘فو .»ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’آ

ل˘˘ث˘˘مأآ ر˘˘˘ي˘˘˘سسب حا˘˘˘م˘˘˘سسلآ د˘˘˘سصق«و
سسا˘سسح˘لآ ع˘با˘ط˘لآ تآذ ح˘لا˘سصم˘ل˘˘ل
،يحسصلآ لفكتلآ نامسضل ةهجوملآ

ام ررقت دقف ،ناكسسلآ نيومت آذكو
سسفن لخآد لق˘ن˘ت˘لا˘ب سصخر˘ي :ي˘تأا˘ي
عاطقل نيعباتلآ سصاخسشألل ،ةي’ولآ
ني˘سسرا˘م˘م˘لآو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لآ ة˘ح˘سصلآ
در˘ج˘م˘ب كلذو ،ة˘ح˘سصل˘ل سصآو˘˘خ˘˘لآ
امك .«ةينهمـلآ مهتاقاطب را˘ه˘ظ˘ت˘سسآ
تناك امهم ،عئاسضبلآ لقن ىنثتسسي»

ع˘ن˘˘م˘˘لآ ر˘˘ي˘˘بآد˘˘ت ن˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
نيموسسرملآ يف اهيلع سصوسصنملآ
نم ةياقولاب نيقلعتملآ ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لآ
’ ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو .ه˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو ءا˘˘بو˘˘لآ

عئاسضبلآ م˘ي˘ل˘سست تا˘طا˘سشن ع˘سضخ˘ت
ميلسستلآ نمسضت يتلآ كلت اهيف امب
ىلإآ ،رجحلاب ةينعملآ تاي’ولآ لخآد
رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لآ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضي ،«ة˘˘˘˘˘سصخر
هنأآ ىلع لوأ’آ ريزولآ ددسشو .هتآذ
ةرا˘ج˘ت طا˘سشن ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’آ بج˘˘ي»
نم اهريغو ةيئآذغلآ دآوملل ةلمجلآ
ةيراجتلآ تلحملل ةنومملآ دآوملآ
ي˘ف كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ل سصخر˘˘م˘˘لآ
رجحلآ ري˘بآد˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لآ تا˘ي’و˘لآ
هنأآ ىلإآ نأاسشلآ يف اتف’ .«يحسصلآ
ةلمجلآ قآوسسأآ ر˘م˘ت˘سست نأآ ي˘غ˘ب˘ن˘ي»
هكآوفلآو رسضخلآو ةيئآذغلآ دآوملل
ة˘˘ف˘˘سصب ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ي˘˘ف ح˘˘بآذ˘˘م˘˘لآو
راسشأآ ،ةلسص يذ قايسس يفو .»ةيداع
هنأآ ىلإآ هت˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف لوأ’آ ر˘يزو˘لآ
ىلإآو نم عئاسضبلآ لقنتب سصخري»
ه˘نأآ ا˘م˘ك «ا˘ه˘ب سصخر˘˘مـلآ ن˘˘كا˘˘مأ’آ

عسضوي نأآ بجي ،كلذ نع لسضف«و

لقنلآ لئاسسو ريه˘ط˘ت˘ب سصا˘خ ما˘ظ˘ن

ذيفنت متي نأآ بجي املثم ذيفنتلآ زيح

آذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلآ ة˘يا˘قو˘ل˘ل د˘عآو˘˘ق

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع قآو˘سسأ’آ ن˘م عو˘ن˘لآ

اميف امأآ .»رئآزجلآو ةديلبلآ يتي’و

ءا˘سضق˘ل سصا˘خ˘سشأ’آ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت سصخ˘˘ي

آذكو ،لزنملآ نم برقلاب مهجئآوح

دي˘ف˘ت ،ة˘ح˘ل˘مـلآ جل˘ع˘لآ تآرور˘سضل

طر˘ت˘سشت ن˘ل» ه˘نأا˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لآ تآذ

نأآ بجي» هنأآ امك ،«ةقبسسم ةسصخر

حلاسصم عم قيسسنتلاب ،ة’ولآ رهسسي

ل˘˘˘ظ˘˘˘ت نأآ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلآ ةرآزو

،ليللآ للخ ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘ي˘لد˘ي˘سصلآ

رجح لحم تاي’ولآ يف اميسس ’و

تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك ق˘˘˘فو كلذو ،ي˘˘˘ح˘˘˘سص

.«ةداتعملآ ةموآدملآ
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ا˘ه˘ن˘ع ف˘سشك ة˘ل˘ي˘سصح ر˘خآآ بسسح

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لآ سسي˘˘ئر ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لآ سسمأآ

سسوريف يسشفت ةعبا˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لآ

روسسيفوربلآ ،رئآزجلآ يف انوروك

ة˘˘لا˘˘ح تل˘˘ج˘˘سسو.«رآرو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج»

جر˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لآ ةا˘˘˘فو˘˘˘لآ

نم غلبت ةبرتغم ةأآرم’ جيريرعوب

سسف˘ن د˘كأآ ا˘م˘ك.ة˘ن˘سس17 رمعلآ

يفاعتلآ ت’اح ددع نأآ ثدحتملآ

92 دنع آرق˘ت˘سسم ي˘ق˘ب ءا˘بو˘لآ ن˘م

تطح ةلسص يذ قايسس يفو.ةلاح

نيدموب يرآوه راطمب سسمأآ ةيسشع

ةيرئآزجلآ ةيوجلآ طوطخلآ ةرئاط

ةل˘م˘ح˘م ن˘ي˘سصلآ ن˘م تع˘ل˘قآ ي˘ت˘لآ

و ةيبطلآ تآدعملآ نم ةعومجمب

يف سصسصختم ينيسص يبط قيرف

نمسضتتو  .انوروك ءابو ةحفاكم

ر˘ئآز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘سصلآ تآد˘عا˘سسم˘˘لآ

نم نوكملآ يبطلآ مقاطلل ةفاسضإآ

ينيسص بيبط31 مهنم رسصنع12

سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م

مهل نيرخآ نيسسرامم8 و انوروك

رثكأآ ،سسوريفلآ ةحفاكم يف ةربخ

0002 و ي˘قآو عا˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م ن˘˘م

ريبك ددعو يعانطسصآ سسفنت زاهج

ةموكح اهتل˘سسرأآ ،تا˘م˘ق˘ع˘م˘لآ ن˘م

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلآ ن˘˘ي˘˘سصلآ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج

.ةيرئآزجلآ ةموكح˘لآ ع˘م قا˘ف˘ت’ا˘ب

ىلع اسضيأآ يطلآ قيرفلآ لمعيسسو

ةيرئآزجلآ ةيبطلآ مقآوطلآ نيوكت

تا˘˘˘ح˘˘˘سصم˘˘˘لآ ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف

نأآ نيسصلل ق˘ب˘سسو .ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’آ

يف ا˘ه˘تر˘ب˘ج˘ت و ا˘ه˘تر˘ب˘خ تسضر˘ع

ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم

يسشفت دعب ,ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’آ تا˘ط˘ل˘سسلآ

يلاطيإ’آ لامسشلآ ةقطنم يف ءابولآ

ىلع ماعلآ يحسصلآ رجحلآ سضرف و

تناكو .يلاطيإآ نويلم51نم رثكأآ

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تل˘˘سسرأآ د˘˘ق ر˘˘˘ئآز˘˘˘ج˘˘˘لآ

052 يف تلثمت نيسصلل تآدعاسسم

ع˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ،ي˘قآو عا˘˘ن˘˘ق ف˘˘لآ

سسوريفلآ يسشفت ةرتف ءانثأآ نيسصلآ

د˘˘ع˘˘بو «نا˘˘هوو» ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف

.ةينيسصلآ تاعطاقملآ

انوروك صسوريف ءابو راصشتنا نم ةياقولل ةيليمكتلا ريبادتلا راطإا يف

مؤيلإ نم ةيإدب تاي’و9 ىلإإ يئزجلإ رجحلإ تإءإرجإإ عيصسؤت

ةبيرلاو كصشلا ريثت ايموي ديازتت يتلا مهدادعأا نإا تلاق

ءاهتنإ دعب ايكرت يف نيقلاعلإ نييرئإزجلإ ءÓجإإ
مهتايؤه نم دكأاتلإو يحصصلإ رجحلإ ةرتف

:فصشكي رارحألا ءابطألل ةيرئازجلا ةيعمجلا صسيئر

«دعب نع ىصضرملل ةيبط تاصصؤحف يرجت ةصصاخ تإدايع»

رئازجلاب صسمأا لح ءابولا ةحفاكم يف صصتخم ينيصص يبط دفو

ةافو ةلاح62 و انورؤكلاب ةدكؤؤم ةباصصإإ904



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

Gdù°Ñâ 82eÉQS¢ 0202Gd©óO 5495 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

¯  YÉO∫ GCe«ø

نأأ د˘حأو˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ح˘˘ضضوأأ
يذلأ يلودلأ مويتروضسنوكلأ

نع نلعأأ دق ةلود61 مضضي

ءأدتبأ مايأأ7 ةدمل لباكلأ عطق

لجأأ نم لبقملأ ليرفأأ2 نم
ةد˘˘يد˘˘ج تأد˘˘ع˘˘م˘˘ب هد˘˘˘يوز˘˘˘ت
رئأز˘ج˘لأ عا˘ط˘ق˘نلأ سسم˘ي˘ضسو
ل˘با˘˘كلأ أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘لو˘˘ضصو˘˘م˘˘لأ
ايليضسرمو ةبان˘ع ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ
ةكبضشلأ أريثك ررضضتت نأأ نود
زر˘بأأو .«تنر˘ت˘نأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

4EWMS نأأ لوؤوضسملأ تأذ
يذ˘لأ ي˘ضسي˘ئر˘لأ ل˘˘با˘˘كلأ و˘˘ه
،ا˘ي˘لا˘ح ر˘ئأز˘ج˘لأ ه˘مد˘خ˘˘ت˘˘ضست
ءز˘ج˘لأ ةرد˘ق نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ضشم
يلأوح غلبت عطقلا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لأ

سسيئرلأ فضشكو.اغ˘ي˘ج007
ةيزهاج مدع نع ماعلأ ريدملأ
ـك ىرخألأ ةيرئأزجلأ لبأوكلأ
رئأزجلأ نيب طبأرلأ «لافروأأ»
ة˘ن˘يد˘مو نأر˘هوو ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ضسإلأ ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف
نم طبري يذلأ «سسكيديمو
ةينطولأ ةكبضشلأ ةبانع ةنيدم
ةكبضشلاب ة˘ير˘ضصب˘لأ فا˘ي˘لأÓ˘ل
تايلولأ نيب ةطبأرلأ ةيلودلأ
ا˘ي˘ضسآأو ة˘ي˘كير˘ملأ ةد˘ح˘ت˘م˘لأ

ثيحب ،طضسوتملأ سضوح ربع
نيرهضش لÓخ أرفوتم نوكيضس
لاق ددضصلأ أذه يف و .«ابيرقت
انذختأ د˘ق˘ل» د˘حأو˘لأ د˘ب˘ع ن˘ب
ا˘˘ن˘˘ت˘˘كب˘˘ضش ط˘˘بر˘˘ل تأءأر˘˘˘جإأ
يتلأ كلت اهنم ىرخأأ لبأوكب
،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإأو سسنو˘ت ن˘ي˘ب ر˘م˘ت
موقت» ه˘ت˘ضسضسؤو˘م نأأ ا˘ف˘ي˘ضضم
ليعف˘ت˘ل ة˘يرور˘ضضلأ رو˘ملا˘ب
مل ثيحب تأردقلأ نم ديزم

نوكنل اغيج08 ىوضس قبتت

ليرفأأ2 مو˘ي ن˘يز˘˘ها˘˘ج
نل» لوقلاب نأامط و .«لبقملأ
تنر˘ت˘˘نألأ مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم سسح˘˘ي
ي˘ف بذ˘بذ˘ت يأا˘ب ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةر˘ت˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ق˘˘فد˘˘ت˘˘لأ

.«(ليرفأأ2 نم ءأدتبأ عوبضسأأ)
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سسلجمل اضسيئر حلاضصب ديمح نيع
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ةرأدإأ
.ر˘ئأز˘ج˘لأ تلا˘ضصتأ ة˘يدا˘ضصت˘˘قلأ

د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ةرأزو˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘ضضوأأو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘ضسلأ تÓ˘˘˘˘ضصأو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأو
لخدي نييعتلأ أذه نأأ ،ةيكلضسÓلأو
سسلاجم ءاضضعأأ ديدجت راطإأ يف
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ ةرأدإأ

ديربلأ عاطقل ةعباتلأ ةيداضصتقلأ

و ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ضسلأ تÓ˘˘˘ضصأو˘˘˘م˘˘˘لأ و

حلاضصب ديم˘ح نا˘كو .ة˘ي˘كل˘ضسÓ˘لأ

ديربلأ ريزو بضصنم اقباضس دلقت دق

و ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ضسلأ تÓ˘˘˘ضصأو˘˘˘م˘˘˘لأ و

ز˘كر˘م ر˘يد˘م أذ˘ك و ة˘ي˘˘كل˘˘ضسÓ˘˘لأ

ةروطتملأ تايجولون˘كت˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت

يف ىرخأأ ايلع فئاظو ىلإأ ةفاضضإأ

فا˘˘ضضأأو .نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ق˘˘فو ة˘˘˘لود˘˘˘لأ

حلاضصب ديمح نأأ هضسفن ردضصملأ

ةضسضسؤو˘م ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف هد˘عا˘ضسي˘ضس

ر˘هأو˘ج ر˘ي˘ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ تلا˘˘ضصتأ

هتفضصب ةضسضسؤوملاب يزكرم ريدم

رينم زوحيو .ةباينلاب اماع أريدم

جردتلأ دعب ام ةداهضش ىلع رهأوج

مولعلأو تاضسضسؤوم˘لأ ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف

نو˘كم را˘ضشت˘ضسم و˘هو ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ

ةربخلأ ن˘م تأو˘ن˘ضس ةد˘ع كل˘م˘يو

ح˘م˘ضست˘ضسو .ر˘ي˘ي˘ضست˘لأ لا˘ج˘م ي˘˘ف

ديمحل ةريب˘كلأ ةر˘ب˘خ˘لأو ةءا˘ف˘كلأ

را˘طإأ را˘كت˘˘بأو طا˘˘ضشنو ح˘˘لا˘˘ضصب

عفد ءاطعإاب ةضسضسؤوملأ نم باضش

ي˘ف تلا˘ضصتلأ ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل د˘˘يد˘˘ج

نايبلأ يف ءاج ام بضسح رئأزجلأ

د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ةرأزو ه˘˘˘ترد˘˘˘ضصأأ يذ˘˘˘لأ

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘ضسلأ تÓ˘˘˘˘ضصأو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأو

.لوألأ سسمأأ ةيكلضسÓلأو

ةيرشصبلا فايلأÓل يلودلا يرحبلا لباكلا عطق متيشس هنأا ،دحاولا دبع نب رونأا دمحم ،رئازجلا تلاشصتل ماعلا ريدملا سسيئرلا دكأا
4EWMSادكؤوم ،هريشست يذلا (مويتروشسنوك) ةعومجملا فرط نم مايأا7 ةدمل لبقملا ليرفأا20 موي ةبانع ربع رئازجلا طبري يذلا

 .كلذب ررشضتت نل تنرتنÓل ةينطولا ةكبششلا نأا

هعطقب رثأاتت نل تنرتنألا ةكبشش

 مايأا7 ةدمل ايليضسرم - ةبانع يلودلا يرحبلا لباكلا عطق

ةباينلاب اماع اريدم رهاوج رينم نييعت مت اميف

رئازجلا ت’اضصتا ةرادإا سسلجمل اضسيئر حلاضصب ديمح

 ةنتاب

ةجرد2.4 ةوقب ةيضضرأا ةزه
 مÓضس د’وأا برغ لامضش برضضت

ملع يف ثحبلأ زكرم يضضاملأ سسيمخلأ ةحيبضص لجضس
تغلب ةيضضرأ ةزه ءايزيفويجلأو ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ

دود˘ح ي˘ف كلذو ،ر˘ت˘ضشر م˘ل˘ضس ى˘ل˘ع ة˘جرد2.4 اهتوق

ملك20 دعب ىلع اهزكرم ددح ،قئاقد90و80 ةعاضسلأ
نويعلأ سسأر ةرئأدل ةعباتلأ مÓضس دلوأ ةيدلب برغ لامضش
ةيدام رأرضضأ يأأ فلخت مل يتلأ ةزهلأ يهو ،ةنتاب ةيلوب
يف اهتكرت يتلأ بعرلأو علهلأ ةلاح أدع ركذت ةيرضشب وأ
نوكرت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م ا˘ه˘ب أو˘ضسحأ ن˘يذ˘لأ نا˘كضسلأ سسو˘ف˘ن
ةزه ثودح نم افوخت عراضشلأ ىلأ نوجرخيو مهنكاضسم
ناتزه ىلولأ ةزهلأ ىلت دقو ،ىلوألأ نم فنعأ نوكت دق
ناكضس ىلولأ ةيضضرلأ ةز˘ه˘لا˘ب ر˘ع˘ضش د˘قو ،نا˘ت˘يدأد˘ترأ

فيطضس ا˘ه˘ن˘م ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ أذ˘كو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو
نيذلأ ناكضسلأ سسوفن بعرلأ كلامت اميف ،ةنيطنضسقو
ءابو يضشفت ببضسب يلزنملأ رجحلأ مامأ مهضسفنأ أودجو
دقو ،مهلزانم نم مهجورخ بجوتضسي لأزلزو انوروك
اضصوضصخ نينطأوملأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصم تنأامط
،ةزهلأ زكرم اهرواجامو مÓ˘ضس دلوأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ

.ركذت تÓخدت يأأ لجضست مل ذأ ،ءودهلاب مأزتللأو
T°ƒT°É¿.ì

 ةنتاب

 انوروك سسوريفل ةدكؤوم ةلاح يناث ليجضست
ةلاح يناث سسمأ ةنتاب ةيلول ةيحضصلأ حلاضصملأ تلجضس

قلعتيو،91 ديفوك انوروك سسوريفب ةباضصÓل ةدكؤوم

وهو ،ةنضس72 رمعلأ نم غلابلأ «ل ب» باضشلاب رملأ

3 لاقعوب يح نم ردحني ،اضسنرفب سشيعي ،برتغم باضش
سضرأ هلو˘خد بق˘عو با˘ضصم˘لأ با˘ضشلأ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب

ةضسضسؤوم˘لأ ى˘لأ يرا˘ج˘لأ سسرا˘م22 ي˘ف ه˘جو˘ت ن˘طو˘لأ
ذخأو يحضصلأ رجحلأ تحت هيلع يقبأ نيأ ةيئافضشتضسلأ

سضرعت تبثو ةيباجيأ اهتجيتن تناك يتلأ ،ليلاحتلأ ةنيع
ةينا˘ث˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ ي˘هو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب ة˘با˘ضصÓ˘ل با˘ضشلأ
ىلولأ ةلاحلأ تلجضس نأ دعب ،ةنتاب ةيلوب ةلجضسملأ
ذنم ،اضسنرفب برتغم بيبط وهو نيثÓثلأ يف باضشل
ذخلأ راظت˘نأ ي˘ف أذ˘ه ،د˘با˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب ما˘يأ ة˘ثÓ˘ث
نم لكو باضصملأ لهأاب ةقلعتملأ ةمزÓلأ تأءأرجلاب
أذه ،ةباضصلأ ديكاتو يحضصلأ رجحلأ لبق مهب كتحأ

يتلأ90 تايلولأ نمضض نم ةنتاب ةيلو نأ ركذلاب ريدج
T°ƒT°É¿.ì.مويلأ نم ءأدتبأ يئزجلأ رجحلأ اهب نلعأ

لجيج

 رمأات ةيرادإ’ا ةمكحملا
ةمامقلا عفرب ريهاطلا ريم

وأأ يلأولأ وأأ ريزولأ  لجيج يف ةيرأدإلأ ةمكحملأ ترمأأ
يرأدإأ لوؤوضسم لكو يدلبلأ يبعضشلأ سسلجملأ سسيئر

يراجلأ سسرام32 خيراتب اهنع رداضصلأ مكحلأ ذيفنتب
يف ةرضشتنملأ تامامقلأ عفرب ريهاطلأ ةيدلب اهيف رمأات
يف نوماحم ةعبرأأ ناكو.اهفيظنتو اهل ةعباتلأ ءايحألأ
ريهاطلأ ةيدلب دضض ةضضيرع ميدقتب أوماق ريهاطلأ ةيدلب

،سسرام81 خيراتب يدلبلأ اهضسلجم سسيئر يف ةلثمم
ةيدلبلأ نوناق ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لأ ه˘ما˘ه˘م˘ب مأز˘ت˘لإلا˘ب ه˘مأز˘لإل
يف ءايحألأو عرأوضشلأ عيمج نم ةمامقلأ عفرب كلذو
مهنأأ ىوعدلأ باح˘ضصأأ د˘ن˘ت˘ضسأو.ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإأ
ميلقإأ قوف مهتنهم نوضسراميو ريهاطلأ ةيدلب يف نوميقي
ينطأوم ةيقبو مهتÓئاع ةقفر نوددهم مهو  ةديلبلأ
راضشتنأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘يد˘ع˘م˘لأ سضأر˘مألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ
.اهعرأوضشو اهئايحأأ عيمج ربع ةمامقلأو خاضسوألأ
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ريغضصلأ ةبانعب ةيحÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘ضصم˘لأ ر˘يد˘م د˘كأأ
تايلديضص باحضصأأ حتف ةرورضض ىلع متاخوب
دأوملأو روذبلأ عيب تÓحمو ةيتابنلأ ةحضصلأ
نوحÓفلأ هجاتحيام ريفوتل ،مه˘بأو˘بأأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ةد˘˘˘م˘˘˘ضسأأو روذ˘˘˘بو ة˘˘˘يودأأ ن˘˘˘م
تأءأرجإلاب ذخألأ عم ةي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم˘لأ
سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نأ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ب˘جأو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

يحÓفلأ طاضشن˘لأ ة˘ل˘قر˘ع مد˘ع˘ل كلذو،ا˘نورو˘ك
لوأأ  تثعب ثيح.ةرأزولأ تأرأرقل أذيفنت ةبانعب
تÓضسأرم ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ةرأزو سسمأأ
فر˘غ˘لأو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘ضصم˘لأ ءأرد˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘ل
راطإأ يف هنأأ اهيف مهثحت بأرتلأ ربع ةيحÓفلأ
عضضولأ سصوضصخب ةمزÓلأ ريبأدتلأو تأءأرجإلأ
راضشتنإأ سصو˘ضصخ˘ب دÓ˘ب˘لأ هد˘ه˘ضشت يذ˘لأ ما˘ع˘لأ

ى˘ل˘ع بج˘ي »91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك » سسور˘ي˘ف
تÓحمو ةيتابنلأ ةحضصلأ تايلديضص باحضصأأ
مهتÓحم ح˘ت˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ دأو˘م˘لأو روذ˘ب˘لأ ع˘ي˘ب
ن˘م  نو˘حÓ˘ف˘لأ ه˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
روذ˘ب˘لأ  رأر˘غ ى˘ل˘˘ع  ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘ضسم
ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح نا˘˘˘م˘˘˘ضضل ،ة˘˘˘يودألأو
فلتخم نم ةرمث˘م˘لأ را˘ج˘ضشألأو تأور˘ضضخ˘لأو
عم ةضصاخ ةيرضشحلأ تافآلأو ةيرطفلأ سضأرمألأ
تايلولأ سضعب اهتدهضش يتلأ ةيخانملأ فورظلأ

نم ةربت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك طو˘ق˘ضسب تز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لأو

ريفوت نم نيحÓفلأ نيكمت نع Óضضف ،راطمألأ
امك ،دودرملأ يف ةدايزو ةدوج تأذ تاجتنم
حامضسلاب ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ريزو بلاط
مهطاضشن ةلوأزم لوقحلاب نيلماعلأو نيحÓفلل
جوتنملأ ىلع ظافحلأو  جاتنإلأ ةيرأرمتضسإأ ةيغب
ريدم فضشك قايضسلأ أذه يفو .يلحملأ يحÓفلأ
» متاخوب ريغضصلأ » ةبانعب ةيحÓفلأ حلاضصملأ

باحضصأل  تاميلعت رأدضصإأ مت هنأ ةعاضس رخل
كلذو  ،مهريغو ةيودألأو روذبلأ عيب تÓحم
قضسنملأ ،ةيحÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لأ د˘ع˘ب
،نييرئأزجلأ نيحÓفلل ينطولأ داحتإÓل يئلولأ

بعضشلل ةكرتضشملأ ةين˘ه˘م˘لأ سسلا˘ج˘م˘لأ ءا˘ضسؤور
دأو˘م˘لأو روذ˘ب˘لأ ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
نيلعافلأو نيلماعتملأ لكو نيدمتعملأ ةيحÓفلأ
رهضسلل عيمجلأ ةوعد ىلأ ةفاضضإأ  ،عاطقلأ يف
يحÓفلأ مضسوملل ديجلأو نضسحلأ ريضسلأ ىلع
لضصوتن ىتح هفأرطأأ نم فرطب لÓخإأ يأأ نود
،ةضصاخ ةديج ةيعونو ةيمكب جوتنملأ نيمأات ىلإأ
نع كيهان ،دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةمزألأ لظ يف
يحÓفلأ لاجملأ يف نيلماعتملأ لك ىلعديكأاتلأ

ةعانضص تاضسضسؤوم ،ةدمضسألأو روذبلأ يعئاب نم
،ح˘بأذ˘م˘لأ ،تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لأ ،تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لأ ،فÓ˘˘عألأ
تأءأرجإلأ لك ذاختإاب هكأوفلأو رضضخلأ قأوضسأأ

فورظلأ لك ريفوت اهنأاضش نم يتلأ ريبأدتلأو
لضصأوتلأو ةفلتخملأ جاتنإلأ تايلمعل ةيتأوملأ

لاح يف ةيحÓفلأ حلاضصملأ ةيريدم حلاضصم عم
عم هنيح يف هتيوضست  لجأل ئراط وأأ لÓخإأ
ردجتو،.عضضولأ ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘مزألأ ة˘ي˘ل˘خ ة˘ن˘ج˘ل
ةلضسأرمل اعبتو ديمضسلأ ةدامل ةبضسنلاب ةراضشإلأ

ةيريدم˘لأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو
ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلل ينهملأ نأويدلل ةماعلأ

مايأأ (50) ةضسمخ نيومت ةضصح قيبطت مت دقف
ةيمومعلأ ن˘حا˘ط˘م˘لأ ل˘كل بل˘ضصلأ ح˘م˘ق˘لأ ن˘م
هتاه ريفو˘ت ل˘جأأ ن˘م أذ˘هو ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ضصا˘خ˘لأو
ىوضصقلأ تأردقلأ لامعتضسإاب ةيضساضسألأ ةداملأ
راكتحإلأو ةبراضضملأ ىلع ءاضضقلأو نحاطملل
نمألأ حلاضصمو ةراجتلأ ةيريدم عم قيضسنتلابو
 .ينطولأ كردلأو

انروك سسوريف ببشسب  يحÓفلا طاششنلا  ةلقرع مدع فدهب

ةحضصلا تايلديضص حتف لجأا نم اهتايريدم لضسارت ةحÓفلا ةرازو
ةيحÓفلا روذبلا عيب تÓحمو ةيتابنلا

ةيبرتلا ةرازوب مÓع’اب فلكملا
ةيضسردملا ةلطعلا ديدمت ةقيقح حضضوي

هلوأدت متي ام نأأ ةعمجلأ سسمأأ ،يوافرضش نيمأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو ىدل لاضصتلأو مÓعإلاب فلكملأ حضضوأأ

ردضصي مل مويلأ دحل هنأأو ،ةحضصلأ نم هل سساضس ل ليرفأأ91 ةياغل ةيضسردملأ ةلطعلأ ديدمت سصوضصخب رابخأأ نم
تاميلعتب ةيروهمجلأ ةضسائر لبق نم ردضصت تأرأرقلأ هذه لثم نأأ يوافرضش لاقو.سصوضصخلأ أذه يف رأرقي يأأ

ريزولأو ةرأزولأ ةيحÓضص نم تضسيل تأرأرقلأ هذه لثم نأأ ىلإأ أريضشم ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر نم
نيمأأ ةيبرتلأ ةرأزوب مÓعلاب فلكملأ دكأأو .»انوروك» سسوريف راضشتنأ ءأرج دÓبلأ اهب رمت يتلأ فورظلأ لظ يف
ةيمضسرلأ اهتحفضصو ةرأزولأ عقوم ربع هرضشن متيضس سصوضصخلأ أذه يف رأرق يأأ رودضص لاح يف هنأأ يوافرضش
h.¥.كوبضسيفلأ ىلع
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لجيج ةيلول ةحشصلا ريدم فرتعاو
لوأل سشينروكلا ةمشصاع ليجشستب
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘˘با˘˘شصا

نيعبرألا يف باششب رمألا قلعتيو
ةقطنم نم ردحني يذلاو رمعلا نم
تتبث ثيح ةنشسكات ةيدلبب ةنايرغلا
طقف ارخؤوم داع يذلا ينعملا ةباشصا

بلطتام انوروك سسوريفب اشسنرف نم
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر ه˘˘˘ع˘˘˘شضو

، ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘شصلا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب

عاطق ىلع لوألا لوؤوشسملا  دكأاو

دجوي ينعملا نأاب لجيجب ةحشصلا

ه˘ي˘ل˘ع فو˘خلو  ةد˘ي˘ج ة˘˘ح˘˘شص ي˘˘ف

ي˘ئا˘بو˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم

ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م

م˘ه˘ع˘م ل˘شصاو˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘ششألا

اهاشضق يتلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ي˘ن˘ع˘م˘لا

هيف عشضو يذلا رجحلا زكرم جراخ

اهاشضق يتلا مايألا لÓخ ىرحألاب وأا

متي نأا لب˘ق ه˘ئا˘قد˘شصأاو ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ع˘م

ريطخلا سسوريفلاب هتباشصا فاششتكا

ل˘ك ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو

نهر م˘ه˘ع˘شضوو سصا˘خ˘ششألا ءلؤو˘ه

ريبك مك طشسو اذه ثدحي ، رجحلا

ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘عا˘˘ششإلا ن˘˘م

لبق نكامأا ةدعل سضيرملا اذه ةرايز

عم هل˘شصاو˘تو ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ه˘لو˘خد

ه˘فرا˘ع˘مو ه˘ئا˘˘قد˘˘شصأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

نأا ىتح ةنشسكات ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘شصو˘شصخ

سضع˘ب نأا˘˘ب تد˘˘كأا را˘˘ب˘˘خألا سضع˘˘ب

با˘˘ششلا او˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘ب˘˘˘ششلا

اوبر˘ه ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب با˘شصم˘لا

ةنشسكات ةيدلبب ة˘ي˘ل˘ب˘ج ق˘طا˘ن˘م ى˘لا

عوبشسأا نم رثكأا ذنم كانه نوششيعيو

م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘يل ى˘˘˘ت˘˘˘ح

يحشصلا رجحلا تحت نوعشضويلو

تلا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف يرور˘شضلا

سسوريفلا راششتنا يف ببشستي دق امم

.ةقطنملا ناكشس نم ريبك ددع نيب

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح5495ددعلا0202 سسرام82 تبسسلا4

www.akhersaa-dz.com

مهعم لشصأوت نيذلأ سصاخششأ’أ ةيوه ديدحتل

لجيجب انوروك سسوريفب باصصملأ باصشلل ةيئابولأ تاقيقحتلأ لصصأوت
باشصملأ باششلأ مهعم لشصأوت نيذلأ سصاخششأ’أ ةيوه ديدحت لجأأ نم لشصأوتم يئابولأ قيقحتلأ نأاب مهديشس نابعشش لجيج ةي’ول ةحشصلأ ريدم دكأأ

.ىيحي نب قيدشصلأ ىفششتشسمب يبطلأ رجحلأ نهر لأز’ يذلأو لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفب

انوروك ءابو راششتنأ ببشسب

حبأذملأ و معاطملأ قÓغأ
ةمزأأ يف نجأودلأ وبرم لخدي

فيطصسب ةيقيقح
ارخؤوم،فيطشس ةيلوب نجاودلا ةيبرت طاششن دهشش

ببشسب، لبق نم نوحÓفلا هدهششي مل اريبك ادوكر

بلطلا فقوت ببشسب و لمعلا نع حباذملا فقوت

بق˘ع، ا˘ه˘باو˘بأا م˘عا˘ط˘م˘لا تق˘ل˘غأا ا˘مد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

نم دحلل ةيرئازجلا ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا

مل مهنأاب اود˘كأا نو˘بر˘م˘لا، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت

اذه رارم˘ت˘شسا لا˘ح ي˘ف نا˘ب و نو˘ع˘ي˘ب˘ي ن˘م˘ل ود˘ج˘ي

نجاودلا ةيبرت ةبعشش ناف تايطعملا هذه و عشضولا

ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ل˘خد˘ت م˘غر و، ف˘قو˘ت˘لا˘ب ةدد˘ه˘م

سسلجملا عم ه˘قا˘ف˘تإا و ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت و ة˘يذ˘غ˘ت˘ل˘ل

001 سصاشصتملا لجا نم نجاودلا ةيبرتل ينطولا
بشسح يفاك ريغ ءارجلا اذه نأا لإا ،اراطنق فلا

ذاقنل تاءارجلا نم ديزمب نوبلاطي نيذلا نوحÓفلا

.  مهطاششن

ر نميا

فيطصسب ةملعلأ ةيدلب
 انوروك سسوريفب تاباصصإأ3 لجصست

ةملعلا ةنيدمب سصخشش ةثلاث ةباشصإا سسمأا، تدكأات

قلعتي و ، انوروك سسوريفب  فيطشس ةيلو قرشش

ىلا ةرايز يف ناك ةنشس95 رمعلا نم غلبي سصخششب

ى˘ل˘ع ة˘با˘شصلا دد˘ع ي˘لا˘م˘جا غ˘ل˘ب اذ˘ه˘ب و ، ا˘ي˘كر˘˘ت

تلجشس اهنم4 ، تلاح8 فيطشس ةيلو ىوتشسم

ةلاح و ةملعلاب3 و ، يعماجلا فيطشس ىفششتشسمب

. ةعاقوب ىفششتشسمب تلجشس ةدحاو

ر نميا

  ئراط يأ’ ابهأات ةي’ولأ تايفششتشسمب ةحنجأأ ةدع غيرفت عم ةأزأوم

لجيجب ةريبك ةيحصص ةمزأأ يف ببصستي لمعلأ نع ةصصاخلأ تأدايعلأ فقوت
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سصاوخلا ءابطألا بلغأا رارق ببشست
فقوتلاب ةشصاخلا تادايعلا كÓمو
ىلا ءلؤوه داقتفا ببشسب لمعلا نع
ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لا ي˘ب˘ط˘لا دا˘ت˘ع˘لا

ن˘م م˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بزو م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ة˘˘مزأا ي˘˘ف ““ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ““ سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

تايدلب ىوتشسم ىلع ةريبك ةيحشص
امدعب يف كلذو لجيج ةيلو رئاودو
ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ى˘˘˘شضر˘˘˘م ى˘˘˘ح˘˘˘شضأا

تادايعلا ىلا هجوتلا ىلع نومزلم
لجأا نم تايف˘ششت˘شسم˘لاو ة˘يراو˘ج˘لا
. جÓع ةفشصو ىلع لوشصحلا

نلعم ريغلا بارشضإلا ةبشسن تردقو

سصاو˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا فو˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف

ى˘لا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو

ةئاملاب08ب عوبشسألا ةياهن دودح

ءابطألا ةباقن مشساب ثدحتملا بشسح

رمألا ةيلولاب سصاوخلا ةلدايشضلاو

لجيجب ةحشصلا ةيريدمب عفد يذلا

ءا˘˘ب˘˘طألا  ى˘˘لا ةو˘˘عد ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ى˘˘لا

با˘ح˘شصأا اذ˘كو ة˘يلو˘لا˘ب سصاو˘خ˘لا

فانئتشسا لجأا نم ةشصاخلا تادايعلا

طغ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت م˘ث ن˘مو ل˘م˘ع˘لا

ىلع اطلشسم ىحشضأا يذلا بيهرلا

وأا ثÓ˘ث˘لا ة˘يلو˘لا  تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

، ل˘ج˘ي˘ج تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ىر˘˘حألا˘˘ب

تاشسشسؤوملا يهو ةيليملاو ريهاطلا

حيرشست يف مايأا ذنمو تعرشش يتلا

او˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لا ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا تار˘˘ششع

مهتداعاو اهماشسقأا فلتخم نيميقم

نيذلا كئلوأا اشصوشصخ مهلزانم ىلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا م˘˘˘ه˘˘˘فور˘˘˘ظ تن˘˘˘شسح˘˘˘ت

ل˘خاد جÓ˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م م˘ه˘ن˘كم˘يو

نومئاقلا ىقلت امدعب كلذو مهلزانم

ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

نيمئاقلا لبق نم ةمراشص تاميلعت

ءÓخاب يشضقت ةحشصلا عاطق ىلع

هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ق˘˘˘باو˘˘˘طو ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘جأا ةد˘˘˘˘ع

ابشسحت ةغراف اهكرتو تايفششتشسملا

فواخم لظ يف ةشصاخ ئراط يأل

تا˘با˘˘شصإل ة˘˘يلو˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘م

ا˘مد˘ع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب   ةد˘يد˘ج

ة˘˘با˘˘شصا لوأا ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘˘ه تشصحأا

. يشضقنملا عوبشسألا علطم ةدكؤوم

يبعششلا سسلج˘م˘لا سسي˘ئر نا˘كواذ˘ه

ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا˘˘ب د˘˘كأا د˘˘ق ي˘˘ئلو˘˘˘لا

ميتنشس رايلم2 لداعيام تشصشصخ

ةز˘ه˘جأا ن˘˘م دد˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ل˘˘جأا ن˘˘م

ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ي˘عا˘ن˘ط˘شصإلا سسف˘ن˘ت˘لا

ةفاشضا ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ى˘ل˘ع

ن˘م دد˘عو زا˘ف˘ق0052 و˘ح˘ن ى˘˘لا

ىر˘˘خألا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا

ىلع اهعيزوت متيشس يتلاو انوروك

. ةيلولاب يبطلا كلشسلا دارفأا

سسابشسبلاب مهلزانمب يحشصلأ لزعلأ اشصخشش02 ةبأرق عشضو مت اميف

فراطلاب انوروك سسوريفب ةباصصإأ ثلاث
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ثلاث سسيمخلا سسمأا لوأا راهن ترهظ
دعب فراطلاب انوروك سسوريف ةباشصا
ةباشصا نع لي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ف˘شسأا
ةريحب ةيدلب نم وهو ثلاثلا سصخششلا
ةادانم ىلا تاطلشسلا عراشستل رويطلا

مهتويبب مازتللاب ةيدلبلا هذه ينطاوم
 .ءابولا اذه راششتنا نم ابشسحت
انوروك سسوريفب تاباشصا ةثÓث تعقو
خ˘ي˘شش ةا˘فو د˘ع˘ب˘ف فرا˘ط˘˘لا˘˘ب ا˘˘عا˘˘ب˘˘تا

يشضاملا ءاثÓثلا ءابولا اذهب باشصم
تعرا˘˘˘شس كلذ˘˘˘ك ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘با ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإاو
لزع˘لا ءار˘جإا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

ةلئاع نم سصخشش02 ةبارقل يحشصلا
او˘مد˘ق د˘ق او˘نا˘ك نور˘˘خآاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا

سسلجملا سسيئر مهنيب نم ءازعلا بجاو
نم ابشسحت سسابشسبلل يدلبلا يبعششلا
تر˘ه˘ظ ى˘ت˘ح سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘ششت˘˘نا

عبارلا دقعلا يف سصخششل ةثلاث ةلاح
عو˘ب˘شسأا ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م ع˘ب˘ق˘ي ر˘م˘ع˘لا ن˘م
نأا دعب ةلاقلا ةنيدمب يحشصلا رجحلاب

ةيربخملا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تف˘ششك
نطقي يذلا ريخلا اذه اذهو ةيباجيا
ءابوب باشصم رويط˘لا ةر˘ي˘ح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ط˘˘شسو ع˘˘ل˘˘ه˘˘˘لا بد ى˘˘˘ت˘˘˘ح ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
بيهرلا فحزلا نع ةرواجملا ىرخألا
تاطلشسلا تعرا˘شس د˘قو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل
ةيامحلاو ينطولا كردلا حلاشصم نم
ةريحب ةيدلب ينطاقل ةادانملل ةيندملا
ذاختاو م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ماز˘ت˘للا˘ب رو˘ي˘ط˘لا

يششفت نم افوخ ةيئاقولل لبشسلا عيمج
نأا ى˘لا ةرا˘ششلا رد˘ج˘تو .ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
ةيلو ناكشسب اهتلعف تلعف تاعئاششلا
طشسو بيهر فوخ بد امم فراطلا

يف ةيلولا هذه تناك امدعب ناكشسلا

اودبي يذلا مهادلا رطخلا اذه نم ىأانم

˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ه˘با˘ي˘نأا ى˘ل˘ع ر˘˘ششك ه˘˘نا

ةيئاقولا تاءارجإلاب نينطاوملا مازتلا

ةيريدم تعدو .م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ثو˘كم˘لاو

فرا˘ط˘لا ة˘˘يلو˘˘ل نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا

عاب˘تا ى˘لا ن˘ي˘ن˘طو˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا

سسوريف نم ةيحشصلا ةمÓشسلا دعاوق

ليجشست دعب كلذو دجتشسملا انوروك

تت˘ب˘ثا ة˘يلو˘لا˘ب ن˘ي˘تد˘كؤو˘م .ن˘ي˘ت˘لا˘ح

نيباشصم امهنا روتشساب دهعم ليلاحت

تدكا و91. ديفوك انوروك سسوريفب

اهتحفشص ربع اهل روششنم يف ةيريدملا

ه˘نأا ““كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا““ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ناكشسلاو ةحشصلا ريزو حرشص امدعب

ى˘˘لوأا تل˘˘ج˘˘شس فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘يلو نأا˘˘˘ب

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘˘م تا˘˘با˘˘شصإا

دنجتلا ىلا نينطاوملا وعدت91ديفوك

تاءار˘˘جإلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘لإلاو

ة˘مÓ˘شسلا د˘عاو˘ق عا˘ب˘تاو ة˘يد˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ، ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

نأا دكؤوتو ، جورخلا بنجتو لزانملا

سصرحلا نم اديزم بلطتي حبشصأا رمألا

.ى˘شضم تقو يا ن˘م ر˘ث˘كا ة˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لاو

ة˘يلو˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘˘م نأا رد˘˘ج˘˘يو

نيذلا نينطاوملا تعد تناك فراطلا

مازتلإلا  ىلا ارخؤوم تازانجلا اورشضح

دنعو موي41 ةدمل يحشصلا رجحلاب

سضار˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘م سضار˘˘˘˘عأا يأا رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ

ر˘شضخألا م˘قر˘لا˘ب لا˘شصتإلا ا˘˘نورو˘˘كلا

يف ءاقبلا عيمجلا تعد امك0303.

مهتايح و ريطخ عشضولا نوكل مهتويب

.رطخ يف

  ““32 نطأوم““ ةعومجمو ““لمأأ““و ““بابشش اي““ يتيعمج نم ةردابمب

ةيبانعلأ تÓئاعلأ ىلع ةفق07 نم ديزأأ عيزوت
يحصصلأ رجحلأ قيبطتل

لمأا ةيعمجو ““32 نطاوم““ ةعومجم عم قيشسنتلاب ةلوفطلاو بابششلل »Ô senuej““ ““بابشش اي““ ةيعمج تماق

يدافت لجأا نم ةيبانعلا تÓئاعلا ىلع ةيئاذغلا داوملا نم ةفق07 نم ديزأا عيزوتب ىشضرملا لافطألا ةدعاشسمل
لجأا نم ةردابملا هذهب تايعمجلا تماقو ،تلوكأاملا نم اهتايجاح ءارشش لجأا نم اشصيشصخ اهتويب ةرداغمو اهجورخ
ميمعتلاو ءانثلا ةجرخلا هذه قحتشستو ،انوروك سسوريف نم ةياقولاو يحشصلا رجحلا ريبادت قيبطت ىلع عيجششتلا

قيبطت مهنكمي ثيح مهبراقا وأا مهناريج ةدعاشسم يف نيبغارلا نيعوطتملا وأا ةيريخلا تايعمجلل عشسوأا ةكراششمو
سصخي انوروك سسوريف نم ةياقولا نأا ةشصاخ ةبانع ةنيدم يف اهيف نونطقي يتلا تايدلبلاو قطانملا يف ةركفلا هذه
يمهد يبرعلا يماحملاو ذاتشسألا ““بابشش اي““ ةيعمج سسيئر موقيو ،فارطألا لك هيف كراششت نأا بجيو عيمجلا
ءاقبلا ىلع نييبانعلا ثح لجأا نم كوبشسيافلا تاعومجم يفو ةيعمجلا ةحفشص ىلع ةلشصاوتم ةيشسيشسحت تÓمحب
نكمم قاطن عشسوأا ىلع ةيعوتلا لئاشسر لاشصيإا ىلع لمعيو انوروك سسوريف نم ةياقولا ريبادت قيبطتو مهتويب يف
.ةبانع يف ءابولا اذه راششتنا يدافتل

ر.ناميلشس
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ةضسضسؤوملا ريدم صسمأا لوأا عمتجا
دبع» ةضصضصختم˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا
ةي’و ينوبلا ةيدلبب «ةيرواون هللا

داحتÓل يباقنلا عرفلا نيمأاب ةبانع
كلذو ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا صصو˘˘ضصخ˘˘ب

صسوباك ةباثمب حبضصأا يذلا انوروك
عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ا˘ضصو˘˘ضصخ
ةهجاولا يف مهنأا رابتعاب ةحضصلا
بلطتت يذلا ءابو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ةياقو لئاضسو ر˘فو˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

،تامامكلا ،تازا˘ف˘ق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
اذهب ،ةيبط رزآا˘مو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا مÓ˘ه
ام بضسح ريدملا دكأا ،صصوضصخلا

يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا ر˘ضضح˘م ي˘ف ءا˘˘ج
،هنم ةخضسن ىلع «ةعاضس رخآا» زوحت
ل˘ئا˘ضسو ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ةرادإ’ا نأا
ي˘ف ءا˘ج ا˘م بضسح كلذو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةدد˘ح˘م˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لامعتضساب نيي˘ن˘ع˘م˘لا صصا˘خ˘ضشأÓ˘ل
صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘ضسو
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت ة˘ط˘˘ق˘˘ن

تماق دÓبلا يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
ام وهو لقنلا لئاضسو ةفاك فيقوتب
ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضص ل˘˘كضشي نأا ه˘˘نأا˘˘˘ضش ن˘˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم˘˘ل
د˘ق˘ف ،ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ى˘لإا لو˘˘ضصو˘˘لا
يباقنلا عرفلا نيمأ’ ريدملا حضضوأا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا
تح˘˘ت تع˘˘ضضو ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
نم مهلقنل تÓفاح لامعلا فرضصت
،اهيف نونطقي يتلا قطانملا ىلإاو
ةيريدم نيب قيضسنتلاب كلذ مت ثيح
ةي’ول˘ل ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘مو ل˘ق˘ن˘لا

ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت م˘ت ر˘ط˘ضسم لود˘˘ج ا˘˘ق˘˘فو
لك ملعي ىتح حلاضصملا فلتخمل
اهيف فقوتت يتلا ةطقنلا مدختضسم
ا˘مأا ،ه˘ل˘ق˘ن˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لا ة˘ل˘فا˘ح˘لا
جراخ نينطاقلا لامعلا صصوضصخب
اذ˘ه م˘ه˘ل˘م˘ضشي م˘ل ن˘يذ˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
جرا˘خ ع˘ق˘˘ي را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب تاءار˘˘جإ’ا
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ة˘ط˘ل˘˘ضس
ةرادإ’ا نأا ريدملا حضضوأا دقف ،ةبانعب
تا˘ه˘ج˘لا ع˘م عو˘ضضو˘م˘˘لا صسرد˘˘ت
مه˘ت˘ي˘ع˘ضضو ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ضصو˘لا

نا˘˘م˘˘ضضل مزÓ˘˘لا ءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تاو

ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ضصو˘˘˘ت

ي˘ف ة˘ضصضصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا

تناك يتلا ديلوتلاو ءاضسنلا صضارمأا

ةيادب عم عزفلا نم ةلاحل احرضسم

ط˘ضسو را˘ب˘خأا لواد˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘مزأ’ا

ط˘ئا˘ضسو ى˘ل˘عو ن˘ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا

صصوضصخب يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا

صسوريفب تاباضصإ’ا صضعب ليجضست

رهظت مل يتلا رابخأ’ا يهو انوروك

.عقاولا صضرأا ىلع اهتحضص

يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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يباقنلإ عرفلإ تإراضسفتضسإ ىلع هدر يف

ةياقولا لئاصسو ريفوت دكؤوي ةبانعب ينوبلا ىفصشتصسم ريدم
نيمدختصسملل لقنلاو

تإءإرجإإ نم مزلي ام تذختإ ةريخألإ هذه نأإ سسمأإ لوأإ ينوبلاب «ةيروإون هللإ دبع» ةضصضصختملإ ةيئافضشتضسلإ ةضسضسؤوملإ ريدم دكأإ
.رئإزجلإ ىلإإ انوروك ءابو لوخد درجمب رابخألإ نم ريثكلإ اهلوح ترإد يتلإ ةضسضسؤوملإ يمدختضسم ةيامح نامضضل

:فضشكي عنام دمحم ةبانعب راتخم يجاب ةعماج ريدم

ميلعتلا ةيرارمتصسا نامصضل نوزهاج»
«سساصسحلا فرظلا اذه يف

هنأا ،عنام دمحم ذاتضسأ’ا ،ةبانعب راتخم يجاب ةعماج ريدم فضشك
اميف يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تاهيجوتل اقيبطتو
انامضض طخلا ربع ةيجوغاديبلا مئاعدلا عضضو عيجضشت صصخي

ءارج صساضسحلا فرظلا اذه يف اضصوضصخ ميلعتلا ةيرارمتضس’
ىلع نيمئاقلا تادوهجم لضضفب هنإاف انوروك صسوريف يضشفت
ىلع ةريخأ’ا هذه نإاف ةبانع ةعماجل ةيمقرلا ةيضضرأ’ا رييضست

امب طخلا ربع ةذتاضسأ’ا صسورد عيمج لابقتضس’ ةمات ةيزهاج
ةنضسلا ماتتخاب مه˘ل ح˘م˘ضسي ةدو˘ج وذ ا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ن˘م˘ضضي
ةعماج ريدم ىنثأاو ،تاناحتمإ’ا زايتجا دعب حاجنب ةيعماجلا
ىدل هضسمل يذلا يباجيإ’ا لعافتلا ىلع ةبانعب راتخم يجاب

ميل˘ع˘ت˘لا ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه ها˘ج˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘ضسأ’ا دار˘فأا ة˘فا˘ك
نامضضل ةرباثملاو ده˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ى˘لإا ا˘عدو ،ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا
رئازج تاراطإا ،ةبلطلا انئانبأا لبقتضسم نمضضي ءانب يباجيإا لعافت
ميلعتلا ةيلمع حاجنإا لجأا نم هنأا ةعماجلا ريدم دكأا امك .دغلا

نيعتي ،نطولا ءاجرأا صسمت يتلا ةنحملا هذه زواجتو ،دعب نع
ميلعتلل ةيمقرلا ةيضضرأ’ا لامعتضسا ىلع ةدايزو عيمجلا ىلع
ط˘ئا˘ضسو˘لا ة˘فا˘ك لا˘م˘ع˘ت˘ضسا˘ب ل˘عا˘ف˘ت˘لاو ل˘ضصاو˘ت˘لا ،د˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ةيضصخ˘ضش ة˘ي˘نور˘ت˘كلا تا˘ح˘ف˘ضص ن˘م ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
لضصاوتلا تاحفضصو ،ينورتكلإ’ا ديربلاو ،ةبلطلاو ةذتاضسأÓل
نامضضو ةلماك ةلاضسرلا لاضصيإا نمضضي امب ةيميلعتلا يعامتج’ا
S¢.Q.ةيلاع ةدوج وذ يملع ليضصحت

نطإوملل ةرضشابم مهوجتنم عيبب مهل حامضسلل

ةملاقب نحاطملا باحصصأا نم ديدعلا
 يلاولا نودصشاني

عيبل صصيخرتلا مهحنم ةملاقب ةراجتلا ةيريدم صضفر ةيفلخ ىلع
ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا لوأ’ا صسمأا را˘ه˘ن د˘ضشا˘ن، م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
مهل حيرضصتلا ةملاق ةي’وب نحاطملا باحضصأا نم نييداضصتق’ا

مهوجتن˘م ع˘ي˘ب ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘يرد˘م فر˘ط ن˘م
ةلمجلا راجت ربع رورملا نود كلهتضسملا ىلإا ةرضشابم (ديمضسلا)
مهدنع نم ءارضشلا نوضضفري اوحبضصأا مهنأا مهناضش يف اولاق نيذلا

ةينمأ’ا حلاضصملا اهتضضرف يتلا ةمراضصلا تاءارجإ’ا نم افوخ
صضفر مامأاو ، ةيضساضسأ’ا ةداملا هذهل هلقن تبثي نم لك ىلع
رضشابملا عيبلل نحاطملا هذه باحضصأ’ حيرضصتلا ةراجتلا ةيردم
نطاوملا ىقبي ، اهعم لماعتلا ةلمجلا راجت صضفرو ،نطوملل
ىقبي و د˘ي˘م˘ضسلا ن˘م صسي˘ك ن˘ع ةر˘م˘ت˘ضسم ة˘ل˘حر ي˘ف ي˘م˘لا˘ق˘لا
ةدحاولا ةنحطمل رفوت نأا عيطتضست يتلا نحاطملا كلت باحضصأا

52 نزو صسيك021 لداعي ام يا ايموي راطنق04 لقأ’ا ىلع
ةيغب ايموي مهيلع نينطاوملا دفاوت و ،تمضص يف نوناعي غلك
مامأا اونكمتي مل مهنأا ’إا ،ديمضسلا ةدم نم ادحاو اضسيك ولو ءانتقا

كلت بحضصأ’ صصيخرتلا حنم ةراجتلا ةيردم حلاضصم صضفر
كلت باحضصأاب عفد ام وهو ،نطاوملل ةرضشابم عيبلل نحاطملا
ل˘خد˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ي˘لاو ة˘ل˘ضسار˘م ى˘لإا ن˘حا˘ط˘م˘لا

مث نم و نطاوملل ةرضشا˘ب˘م م˘هو˘ج˘ت˘ن˘م ع˘ي˘ب˘ل م˘ه˘ل صصي˘خر˘ت˘لاو
مامأا قيرطلا عطقو ةداملا هذه ةردن ىلع ءاضضقلا يف ةمهاضسملا
راضشتنا ءارج دÓبلا اهضشيعت يتلا ةمزأ’ا لظ يف نيبراضضملا
ىلع نينطاوملل ريبك تفاهت نم اهنع جتن امو انوروك صسوريف
ةدام اهنم اميضس ة˘يدا˘ع ر˘ي˘غ تا˘ي˘م˘كب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا
لظ يف ،نينطاوملل يضسي˘ئر˘لا بل˘ط˘م˘لا ح˘ب˘ضصأا يذ˘لا د˘ي˘م˘ضسلا
صضعب فرط نم ةداملا هذه اهفرعت يتلا ةريبكلا ةبراضضملا
Yõ Gdójø.∫.ةرضسامضسلا

جيريرعوب جرب

راطنق08 زجح يف حجني كردلا
ةبراصضملل ةهجوم بلصصلا حمقلا ةدام نم

جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا دارفأا نكمت

ةبراضضملل ةهجوم بلضصلا حمقلا ةدام نم راطنق08 زجح نم
رثإا ىلع ةيئ’ولا ةعومجملا ةدايق نايب بضسح ةيلمعلا تمتو
ينطولا كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ى˘لإا ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م
تايمك ريرمتب صصخضش مايق اهدافم ةي’ولا قرضش راتضسكيتب
،يادنويه عون ةنحاضش نتم ىلع بلضصلا حمقلا ةدام نم ةربتعم

ىلإا يداولا صسأار ةيدلب نم ةمداق301 مقر ينطولا قيرطلاب
نأا نيبت ديجلا قيقدلا صشيتفتلاو ةنياعملا دعبو ،ريضشايلا ةيدلب
ب ةردقم ةيكيتضسÓب صسايكأاب ةأابعم تناك ةيلحم ةعلضسلا هذه

ءادوضسلا قوضسلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ب ةدا˘عإ’ ةد˘ع˘م ي˘ل˘ح˘م را˘ط˘ن˘ق08
لا˘م˘كت˘ضسا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ن˘حا˘ضشلا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ة˘برا˘ضضم˘لاو
نود را˘ق ر˘˘ي˘˘غ يرا˘˘ج˘˘ت طا˘˘ضشن ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م بب˘˘ضسب تاءار˘˘جإ’ا

≈°eƒS.´   .يراجتلا لجضسلا يف ليجضستلا

 ةيدلب لكب ةجاتحملإ تÓئاعلإ ءامضسأاب مئإوق طبضض يف عرضشيضس اميف

 زاغلاو ديمصسلا ةمزأا ببصسب لجيجب تايدلب ةدعب ةريبك تاجاجتحا
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ةي’و نم تايدلب ةدع تدهضش
تاجاجتحا عوبضسأ’ا ةياهن لجيج
بايغ لضصاوت ببضسب كلذو ةريبك
رجات˘م˘لا فو˘فر ن˘ع د˘ي˘م˘ضسلا ةدا˘م
يتلا نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق اذ˘كو
نم ئجافم لكضشبو اهرودب تفتخا
يذلا رمأ’ا ةضصضصختملا تÓحملا
ر˘ي˘غ ي˘ب˘ع˘ضش نا˘ي˘˘ل˘˘غ ي˘˘ف بب˘˘ضست
ة˘˘مزÓ˘˘˘م ع˘˘˘م ةازاو˘˘˘م قو˘˘˘ب˘˘˘ضسم
برحلا راطإا يف مهلزانمل ناكضسلا
ملو .انوروك صسوريف ىلع ةنلعملا
ىلع لجيج ةي’و ناكضس ربضص مدي
تÓ˘ح˘م ن˘م د˘ي˘م˘ضسلا ةدا˘˘م ذا˘˘ف˘˘ن
جرخ ثي˘ح ا˘مد˘ع˘ب Ó˘يو˘ط ة˘ي’و˘لا
تايدلب ةدعبو ناكضسلا نم تائملا
هذه بايغ لضصاوت ىلع جاجتحإÓل
نيبلاطم رجاتملا فوفر نم ةداملا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
ءاهنا لجأا نم مزحو ةوقب لخدتلل
ا˘˘هو˘˘˘ف˘˘˘ضصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه
ة˘˘كو˘˘ضش ر˘˘ضسكو ة˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تاب˘ضسا˘ن˘م˘لا را˘ج˘تو ن˘ي˘برا˘ضضم˘لا
فرظ يفو ةرطيضسلاب اوماق نيذلا

هذه نم ةي’ولا نوزخم ىلع زيجو
اهعيبو اهب ةرجاتملا لجأا نم ةداملا
ببضست ام اهنودري يتلا راعضسأ’اب
فر˘ظ ي˘فو ةدا˘م˘لا هذ˘ه ذا˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف
تÓ˘ح˘˘م ن˘˘م ةدود˘˘ع˘˘م تا˘˘عا˘˘ضس
ءاضسنلا صضعب تدهوضشو .ةقطنملا
ن˘هو ل˘ج˘ي˘ج ن˘م تا˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع˘˘ب
صضع˘˘˘ب ما˘˘˘مأا عو˘˘˘مد˘˘˘لا ن˘˘˘˘فرذ˘˘˘˘ي
تاءا˘ضضفو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
يف نلضشف امدعب ىربكلا صضرع’ا
دحاو مارغول˘ي˘ك ى˘ل˘عو لو˘ضصح˘لا

ي˘ف داز يذ˘لا ر˘مأ’ا د˘ي˘˘م˘˘ضسلا ن˘˘م
هذه نم يبعضشلا ءايتضسإ’ا ىوتضسم

تاط˘ل˘ضسلا ىو˘ق˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا

ن˘م عو˘ب˘ضسأا د˘ع˘ب ا˘هزوا˘ج˘ت ى˘˘ل˘˘ع

دو˘عو˘لا ةر˘ث˘˘ك م˘˘غر ا˘˘ه˘˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘ضشا

ثدحي ، ةي’ولا ناكضسل ةمدقملا

ءاضسؤور انل دكأا يذلا تقولا يف اذه

مهب انلضصتا نيذلا تايدلبلا صضعب

م˘ئاو˘ق داد˘عا ي˘ف او˘˘عر˘˘ضش م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب

ةدامل ةجاتحملا تÓئا˘ع˘لا ءا˘م˘ضسأا˘ب

ريفوت لجأا نم مهتايد˘ل˘ب˘ب د˘ي˘م˘ضسلا

هذ˘ه ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا

ةرو˘كذ˘م˘لا ةدا˘م˘لا ن˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

صضع˘˘ب ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ضسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب كلذو

يفو ةي’ولا جراخو لخاد نحاطملا

مÓضسلا لبانضس نحا˘ط˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

وحن جتنت يتلا ىيحي د’وأا ةيدلبب

قايضس يفو .مويلا يف راطنق004

تÓئاعلا تائم تجتحا ةلضص يذ

ة˘ن˘طا˘ق˘لا كل˘ت اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

باي˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب

ن˘˘˘م نا˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘غ تارورا˘˘˘˘ق

ي˘ت˘لاو ة˘ضصضصخ˘ت˘م˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا

ثيح قربلا ةعرضسب اهرودب تفتخا

هذ˘ه ل˘ح˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه تب˘لا˘˘ط

ةدو˘ع˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس ل˘كضشم˘˘لا

قطانملا هذهب دربلا ةجومل ةيوقلا

تعجرأا ةعلطم رداضصم نأاو املع

ىوتضسم عجارت ىلا صصاضصخلا اذه

ح˘˘لا˘˘ضص د’وأا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ب جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا

تاروراق ةئبع˘ت ي˘ف صصضصخ˘ت˘م˘لا

ببضسب كلذو لجيجب ناتوبلا زاغ

ىلع ريخأ’ا اذه لامع بلغأا ةلاحا

تاءارجإ’ا راطا يف ةيرابجا ةلطع

راضشتنا يدافتل ةذختملا ةيزارتحإ’ا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف

لغضشت يتلا ةينطو˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

.لامعلا نم ريبك ددع

 ةيحÓضصلإ ةيهتنم ينيجيضسكوألإ ةدام نم غلك0041 ىلإإ ةفاضضإإ

 ةملاقب ةينوناق ريغ ةقيرطب عنصصم مقعملا لجلا ةدام نم ةيمك زجح
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را˘كت˘˘ح’ا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طا ي˘˘ف
ع˘ل˘ضسلا را˘ع˘˘ضسأا ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘ضضم˘˘لاو
ة˘ي˘ن’د˘ي˘ضصلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘لاو
ر˘ثا ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘ضص ه˘˘ب˘˘ضشلاو
مت ،تامولعملل ديج˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضس’ا
ة˘ي˘طر˘ضش ة˘ي˘ن˘مأا ة˘م˘هاد˘م˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا
داو˘م ة˘عا˘ن˘˘ضصب صصا˘˘خ ل˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘ل
،ةين’ديضصلا هبضش داوملاو ،ليمجتلا
ةيدلبب ةنئاك ةضصاخ ةضسضسؤومل عبات
ةطرضشلا تاوق تنكمت نيأا ،ةملاق
ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملل ةعباتلا
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ،م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ةي’و نمأاب ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا
ةبقارملا ناوعأا عم قيضسنتلاب ،ةملاق
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘ل صشغ˘˘لا ع˘˘م˘˘قو

ن˘ي˘ضصخ˘ضش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘م˘لا˘˘ق˘˘ب

ام امهرامعأا حوارتت امهيف هبتضشم

نيميقم «ةنضس13 ىلا92 «نيب

طبضض نع ترفضسأا ةيلمعلا ،ةملاقب

001 ةعضسب ةروراق0063 زجحو

صسفن˘ب ةأا˘ب˘ع˘م تارورا˘ق30+للم

نم ةأابعم للم005 ةعضسب جتنملا

،«ميثارجلا دضض مقعملا لجلا» ةدام

ةقيرطب ةعن˘ضصم ق˘يو˘ضست˘ل˘ل ةد˘ع˘م

لل˘م ةرورا˘ق701 ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ

005 ةعضسب ةروراق001+ ةغراف

دوجو -.ةئبعتلل ةدعم ةغراف للم

ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ت’ا50

ةيندعم عامقا اهولعت ،تاروراقلا

ةدا˘م ن˘م تا˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع يو˘ت˘˘ح˘˘ت

تناك ،«ميثارجلا دضض مقعملا لجلا»

تارورا˘ق˘لا ي˘ف ة˘ئ˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا دد˘˘ضصب

نم غلك0041 يلاوحو ،ةغرافلا

يف لخدي يذلا ينيجيضسكوأ’ا ةدام

02» ليمجتلا داوم صضعب ةعانضص

«ليمرب لكل غلك07 ةعضسب ليمرب

ل˘يو˘ح˘ت م˘ت  ة˘ي˘حÓ˘ضصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘˘م

دعب ،ةحلضصملا ىلا مهيف هبتضشملا

قيقحت حتف ،هيلع روثعلا مت ام زجح

اف˘ل˘م ا˘م˘هد˘ضض نو˘ك ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف

عادخ ة˘لوا˘ح˘م ل˘ع˘ف ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ضضق

تاجوتنملا ةعيبط يف كلهتضسملا

ةدم لÓخ نم كÓهتضسÓل ةهجوملا

ةيلو’ا داومل˘ل ،ة˘ي˘حÓ˘ضصلا ءا˘ه˘ت˘نا

نيزختو ةزايح ،جوتنملل ةنوكملا

ةيوايميك داومل يعرضش ببضس نود

ة˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ضصخر نود ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ

،ردضصملا ة˘لو˘ه˘ج˘مو ،ة˘ي˘حÓ˘ضصلا
ه˘˘ب˘˘ضش داو˘˘م˘˘ل صشغ˘˘لاو ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضص
ة˘ي˘ماز˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘ضص
مدع ،ة˘ق˘ب˘ضسم˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا ة˘با˘قر
كÓتما مدعب جوتنملا نمأا مارتحا
مار˘ت˘حا مد˘ع ،ق˘ب˘ضسم˘لا صصي˘خر˘ت˘لا
امدق نيا ،كلهتضسملا مÓعا ةيمازلا
ةملاق ةمكحم ماما امهيف هبتضشملا
.عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘ه˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘ضصي˘˘ل
تايلمعلا نا ىلا ةراضشإ’ا ردجتو
ةرمتضسم لازت ’ ةيعدرلا ةيباقرلا

قيضسنتلاب نمأ’ا حلاضصم لبق نم
ءاكرضشلا يقابو ةراجتلا ةيريدم عم
ةمÓضس ىلع ظافحلا ةيغب نينم’ا
لكل داضصرملاب فوقولاو نطاوملا

ن˘˘هار˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسي ن˘˘˘م
.ةبراضضملاو راكتحÓل
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ةيرئازج˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ته˘جو
ى˘ل˘ع ءاد˘ن مد˘لا˘ب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘ل˘˘ل
اصصوصصخو ةبانع ةيلو ناكصس
عر˘ب˘ت˘لا اودو˘ع˘ت ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا
نا˘˘ي˘˘صسن مد˘˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م مد˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ثارو˘لا مد˘لا ر˘ق˘ف˘ب ى˘صضر˘م˘˘لا
ةثاغتصسا لثم نوثيغتصسي نيذلا
وأا انوروك سسوريفب نيباصصملا
دمتعت مهتايح نأا رابتعاب ،رثكأا

ثي˘ح ،ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا ءا˘مد ى˘˘ل˘˘ع

م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضير˘˘م ل˘˘ك ع˘˘˘صضخ˘˘˘ي

موي02 ل˘ك مد ل˘ق˘˘ن ة˘˘صصح˘˘ل
يلا˘ح˘لا ع˘صضو˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
د˘ح ن˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت يذ˘˘لا
فلتخم يف نينطاوملا ةكرحل
ءا˘بو را˘صشت˘˘نل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ند˘˘م˘˘لا

دد˘˘˘ع ىد˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةبانع ةيلو ي˘ف ه˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا

تاه˘ج˘لا نإا˘ف ،ن˘ي˘ت˘ئا˘م˘لا ز˘جا˘ح
بر˘ت˘قا ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ذافنلا نم ءامدلا نم اهنوزخم
تارصشعلا ةايح عصضيصس ام وهو

سضر˘م˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا ن˘˘م
تائملاو ةبانع ةيلوب يثارولا

ىوتصسم ىلع هب نيباصصملا نم
سسيل لكصشملا نأا رابتعاب نطولا

يلحملا ىوتصسملا ىلع حورطم
نإا˘ف ع˘˘صضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأا ،ط˘˘ق˘˘ف
اهلÓخ نمو ةروكذملا ةيلاردفلا

يثارولا مدلا رقف ىصضرم عيمج
ع˘ت˘م˘ت˘ي سصخ˘صش ل˘ك نود˘صشا˘ن˘ي
د˘ع˘ب ه˘جو˘ت˘ي نأا ةد˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘صصب
يتلا ةيئاقولا تاءارجإلا هذاختا
ىلإا ةحصصلا ةرازو اهيلع تدكأا

مهتايح ذاقنإل مدلاب عربتلا زكرم

،قرط قرتم يف نآلا يه يتلا

سضعب هيف تدان يذلا تقولا يف

ة˘ن˘˘حا˘˘صشلا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ب تاو˘˘صصألا

ىلإا مدلاب عرب˘ت˘ل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

ةيلمعلا ليهصست لجأا نم ءايحألا

نأا امبو ،عربتلاب نيبغارلا ىلع

برحلا˘ب ه˘ب˘صشأا ن˘هار˘لا ع˘صضو˘لا

دو˘ه˘ج ر˘فا˘صضت نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

.بجاو رمأا عيمجلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف5495ددعلا0202 سسرام82 تبسسلا6
www.akhersaa-dz.com

ةئفلا هذه نايسسن مدعل نينطاوملا دسشانت ةبانعب نيعربتملا ةيلاردف

انوروك ببصسب تاعربتلا عجارت دعب نوثيغتصسي مدلا رقف ىصضرم
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ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تعر˘صش
ةبدتنملا ةيلولا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب سشير˘˘لا عارذ˘˘ب
يف ةبانع ةيلو˘ل را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا
ةن˘يد˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت
فلتخمب سشيرلا عارذب ةديدجلا
موي نم ةيادب ةيصساصسألا داوملا
ح˘ت˘ف لÓ˘خ سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوا

نكصس0001 ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
عيبل سسوبي˘صس ن˘حا˘ط˘م˘ل ة˘ط˘ق˘ن
عيبل ىرخأاو ةن˘ير˘ف˘لاو د˘ي˘م˘صسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ه˘كاو˘ف˘˘لاو ر˘˘صضخ˘˘لا
يتلاو ةلمجلا را˘ع˘صسأا˘ب ا˘ه˘عاو˘نا
ةيادب عيبلا يف ايمصسر قلطنتصس
ع˘ي˘ب˘ل ة˘ط˘˘ق˘˘نو د˘˘حلا مو˘˘ي ن˘˘م
عيزوتل ةطقنو ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
غوديإلا ةنبلم˘ل ة˘ع˘با˘ت بي˘ل˘ح˘لا

عيزوت يف تعرصش يتلا ةريخلا
يقل يدلا رملا سسايكألا بيلح
ةهجلاب نين˘طاو˘م˘لا نا˘صسح˘ت˘صسا
ةطقنل ديمصسلا عيزوت راظتنا يف
داحتلا ناكو .سسوبيصس نحاطم
ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
نع ن˘ل˘عأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘كصس بلا˘ط˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلا
سشيرلا عارد ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
داوملاب نيومتلا ريفوت ةرورصضب
يف كÓهتصسإلا ةعصساو ةيئاذغلا
عم اي˘صشا˘م˘تو ة˘ن˘هار˘لا فور˘ظ˘لا
ةيئانثت˘صسلا تاءار˘جلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل

نا داح˘تلا نا˘ي˘ب لا˘قو. ا˘نورو˘ك
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘لاو˘لا
تصسأار˘˘ت سشير˘˘لا عارد ة˘˘˘يرادإلا
دا˘ح˘تإلا ع˘م ي˘ق˘ي˘صسن˘ت عا˘م˘ت˘جإا
ةيلول نييفرحلاو راجتلل ماعلا

ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ر˘يد˘مو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ر˘يد˘م˘لاو يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘˘صست˘˘لاو
ريدم اذكو لدع ةلاكول يوهجلا

نحاط˘م ةر˘يد˘مو غود˘يا ة˘ن˘ب˘ل˘م
عيزوت ةكر˘صش ر˘يد˘مو سسو˘ب˘ي˘صس
ةصسارد تمتو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

سصي˘صصخ˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘مو
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘˘م
ن˘يو˘م˘ت نا˘م˘صضل ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
ةروكذملا ةرتفلا لÓخ ناكصسلا

كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘˘صشو
نم ةيمويلا ةايحلا تايرورصضب
ثيح ةيصساصسألا ةيئاذغلا داوملا

ة˘جر˘˘خ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا سصل˘˘خ
حتفب رارق ذاختا ىلا ةيناديملا
ةنيرفلاو ديمصسلا ةدام عيب ةطقن
حتفو سسوبيصس نحاطم فرط نم
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م ع˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
ة˘ن˘ب˘ل˘م فر˘ط ن˘م ه˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘صشمو

ع˘ي˘ب˘ل تار˘ي˘بو˘صس ح˘ت˘فو غود˘˘يا
افيف فرط نم ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

رصضخلا عيبل لحم حتف و لوم
ل˘˘ي˘˘كو فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘كاو˘˘ف˘˘˘لاو
ة˘ل˘م˘˘ج˘˘لا قو˘˘صس ن˘˘م د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
لحم حتف و هكاوفلاو رصضخلل
نم هعاونأا لكب زبخلا ةدام عيبل
يلاو هتهج نم نيزابخلا عرف
نيدلا لامج يميرب ةبانع ةيلو
ءا˘ع˘برألا ة˘ي˘صشع د˘ق˘ع د˘˘ق نا˘˘ك
ماعلا داحتا عم عامتجا طرافلا
نييرئازجلا نييفرح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل
تلاغصشنلا مهأل قرطتو ةبانعب
فرط ن˘م ا˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘حور˘ط˘م˘لا
تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ىد˘˘صسأاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘˘ل
نا˘م˘صضل ا˘ع˘ير˘صس ا˘ه˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
رصضخلاو ديمصسلاو زبخلا ريفوت
.نينطاوملل هكاوفلاو

ةيئاذغلا داوملاو زبخلاو ديمسسلل ةيراجت تاءاسضف سصيسصخت دعب

 ششيرلا عارذب ةلمجلا راعصسأاب هكاوفلاو رصضخلل عيب ةطقن
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ديرب» ةصسصسؤوم ةدحو تحجن
زايتجا يف ةبانع ةيلوب «رئازجلا
تا˘˘صشا˘˘ع˘˘˘م فر˘˘˘صص نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
ل˘صضف˘˘ب كلذو ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
مت ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا
،ةهج نم ةرادإلا لبق نم اهذاختا

ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م دد˘˘˘ع ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم
كردلاو نمألا دارفأا ،نيعوطتملا
ىلإا ةفاصضإلاب ةيلمعلا ميظنت يف
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صش ي˘˘˘عو
ىلع اودفاوت نيذلا نيدعاقتملا

ى˘ل˘ع د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
نأا دعبف ،ةيصضاملا مايألا رادم
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا ما˘˘˘˘ق
تاصشاعم فرصصب نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل

موي ةبانع ةيلو˘ب ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

دعوملا لبق يأا يصضاملا نينثإلا

راطإا يف كلذو نيموي ددحملا

د˘ير˘ب» ة˘صسصسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا

ىلع طغصضلا فيفختل «رئازجلا

،نئابزلا لبق نم ديربلا بتاكم

ةيديربلا بتاكملا ةرادإلا تزهج

ةيلمعلا هذهل86 اهددع غلابلا

مÓه ،تازافقلا ريفوت لÓخ نم

تامامكلا ن˘م دد˘عو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

سسا˘ي˘ق˘ل رار˘ح˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ف˘ظو˘م ل˘ك ةرار˘ح

طئارصشب بتا˘كم˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘لإا

دد˘˘ح˘˘ت سضرألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘صصل

ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ي˘ب ة˘ن˘مآلا ة˘فا˘˘صسم˘˘لا

لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا يدا˘ف˘ت˘ل كلذو

نيفظوملاو نئابزلا نيب ىودعلا
با˘صصم ا˘م د˘˘حأا نا˘˘ك لا˘˘ح ي˘˘ف
ي˘˘˘هو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
ناصسحتصسا تقل يتلا تاءارجإلا
ناو˘عأاو ا˘مو˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘صصو˘صصخ كي˘با˘ب˘˘صشلا
ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م نو˘ل˘صصاو˘ت˘ي م˘ه˘نأا
دقف ،كلذ ىلإا ةفاصضإلاب ،نئابزلا

ةريدم هتهجو يذلا ءادنلا قل
رخآا» ربع ةبانعب «رئازجلا ديرب»
ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل «ة˘˘عا˘˘صس
بتاكملا ميقعت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا

ةي˘غا˘صص ا˘ناذأا ن˘ئا˘بز˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو
يتلا «ريخ ةمصسب» ةيعمج ىدل
ة˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘صسا د˘˘˘˘ق تم˘˘˘˘ها˘˘˘˘صس
ميظن˘ت ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
حلاصصم عم قيصسنتلا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

امك ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ن˘مألا

نم ددع عوطت ةيلمعلا تدهصش

ىلع نوعلا دي ميدقتل بابصشلا

ةيدلب بتكم يف ثدح ام رارغ

نم ددع ماق نيأا رامع يديصس

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا

نئابزلا مارتحا نامصضو ريباوطلا

،نامألا ةفاصسمو ةياقولا ريياعمل

ةد˘حو ةر˘يد˘م ته˘جو˘ت د˘قو اذ˘ه

ركصش ةلاصسرب ةبانعب ةصسصسؤوملا

حا˘ج˘نإا ي˘ف م˘ها˘صس ن˘م ل˘ك ى˘˘لإا

سضا˘ب˘ق ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

ارور˘˘م ،ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘˘كم˘˘˘لا

لوصصوو لامعلاو ني˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب

كرد˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘مألا دار˘˘˘˘˘فأا ى˘˘˘˘˘لإا

.نيعوطتملاو

كردلا ،نمأ’او نيعوطتم ةمهاسسمب

نيدعاقتملا تاصشاعم فرصص ناحتما زاتجي ةبانعب «رئازجلا ديرب»

مدلا سسايكأا نم يفكي ام رفوت مدع ببسسب كلذو مهتايح ددهي ايقيقح ارطخ ةبانع ةي’وب يثارولا مدلا رقف ىسضرم هجاوي
 .نينطاوملا ةكرح نم دح يذلا انوروك سسوريف ببسسب نيعربتملا ددع عجارت ةجيتن اهيلع نوسشيعي يتلا

يناثلا مويلل بيلحلاو ديمسسلا يتدام مادعنا ىلع اجاجتحا

نولصصاوي تاعيرتلا ونطاوم
«ةنداكلا» ـب ةيدلبلا رقم قلغ

ةرئادل ايرادإا ةعباتلا تاعيرتلا ةيدلب ناكصس سسيمخلا سسمأا لوأا لصصاو
مادختصساب ةيدلبلا رقم مهقلغب يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةبانعب لاحرب
يتلا ةيرزملا عا˘صضوألا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا «ة˘ندا˘كلا» ة˘يد˘يد˘ح˘لا لا˘ف˘قألا
ديمصسلا يتدام مادعنا سصخألاب و ةرتفلا هده لÓخ ناكصسلا اهصشيعي
ةقطنملا ىوتصسم ىلع ةيئاذغلا داومل ةيراجتلا تÓحملاب بيلحلاو
ثيح نطاوملل ةيمويلا ةايحلا يف نيتيصساصسأا نيتدام امهنأا رابتعا ىلعو
هنا ةصصاخو تاطلصسلا فرط نم مهل سشيمهتلا ةصسايصسب نوجتحملا ددن

ةدام ريفوتب ريملا بئان فرط نم مهدعو مت نيطرافلا نيمويلا لÓخ
درجم تيقب بيلحلاو ديمصسلا عنصصم ىلإا ةلصسارم لاصسرإا متو ديمصسلا

تمصص يف نوناعي تاعيرتلاب نينطاوملا نأا تقولا يف ادهو دوعو
لقنت عنمت كردلاو نملا حلاصصم اهب رصشتني تاقرطلا لك نا ةصصاخو
ةرفوتم بيلحلاو ديمصسلا يتدام نأا امنيبو لقنلا مادعنا ادكو نينطاوملا
مدعنتو ةصشمهم تاعيرتلا تيقبو ةصشاطو لاحربك ةرواجملا قطانملاب
ةينعملا تاهجلا نودصشانيو نوصضفتني مهلعج ام ادهو ةيصساصسألا داوملا
برقأا يف بيلحلاو ديمصسلا يتدام مهل بلجو لجاعلا لخدتلا ةرورصضب
MƒQjá aÉQì.ةيدلبلا حتف نيصضفارو تقو

 ةنيدملا طسسو وحن ةيسسيئرلا لخادملا قلغ دعب

راجحلاب نينطاوملا ةكرح عجارت
راجحلا ةنيدم طصسو يوتصسم يلع نينطاوملا ةكرحل ريبك عجارت لجصس
ةصسيئرلا جراخملاو لخادملا قلغب ةيصضاقلا رجحلا تاءارجا قيبطت دعب
مغر ةقطنملا اهتدهصش يتلا تاعمجتلا ةيفلخ يلع ةنيدملا طصسو وحن

تÓحملا قلغب ةيصضاقلا ةموكحلا فرط نم ةذختملا تارارقلا ةلمج
نا لإا ةيئاذغلا داوملا عيب تÓحم ادكو تايلديصصلاو زباخملا ءانثتصساب
نيذلا خويصشلل ةبصسنلاب ةصصاخ م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ءا˘ق˘ب˘لا او˘صضفر نو˘ن˘طاو˘م˘لا
اناكم ةنيدملا طصسوب ةيمومعلا ةحاصسلا ادكو ديربلا زكرم نم اوذختا
اهليوحتو قلغلاب تÓحملا باحصصا مازتلا مدع بناج يلا اذه عمجتلل
ةعابلا نم ةنيدملا طصسو عراوصش ولخت نا امك عمجتلل زكارم يلا
مدع ةلاح ليجصست دعب ةينملا حلاصصملا لعج يذلا رملا نييوصضوفلا
يذلا رملا ةنيدملا طصسو جراخمو لخادم قلغ تاءارجا ذاختاب مازتلا
عجارت نيطرافلا نيمويلا لÓخ رجحلا تاءارجإاب ةعصساو ةباجتصسا لجصس
نيدلا ءانثتصساب عراوصشلا نوبوجي نيدلا نينطاوملا ددع اهرثا يلع
نا املع تاعمجت يا ليجصست نود طقف مهتامزلتصسم ءاصضقل نوهجوتي
نمألا حلاصصم نم سصيخرتب لإا متي ل راجحلا ةنيدم طصسو وحن لوخدلا
ءارصشل نيهجوتملا هجوي اميف زبخلا ءارصشل نوهجوتي نيدلا ةبصسنلاب
Qjº.Ω.اهب نونطقي يتلا ءايحلا ةيئاذغلا داوملا

مهلزانم ةمزÓمل نينطاوملا تعد

ديبم لمعتصست ةدرابلا نيع ةيدلب
ميقعتلا يف ربكأا ةيلاعف نامصضل

نم ةيناثلا ةلحرملا ىلإا سسمأا لوأا ةبانع ةيلوب ةدرابلا نيع ةيدلب تلقتنا
ةيدلبلا يبعصشلا سسلجملا تنلعأا ثيح ،انوروك سسوريف نم ةياقولا ةيلمع
عراوصشلا فلتخم ىلع هصشر لÓخ نم «مرجوت» ديبمل هلامعتصسا نع
يهو سشرلا تلآاب ةناعتصسلاب كلذو ةيدلبلا زكرمب تاحاصسلاو ةقزألاو
هيف ديبملا اذه نأاو اصصوصصخ ،نمألا حلاصصم روصضحب ترج يتلا ةيلمعلا

ءوجللا مت دقف اذل ،هيلع ةرصشابم هصشر لاح يف سصاخصشألا ىلع ةروطخ
،مهلزانم ةمزÓمل مهتوعدو نينطاوملا ريذحتل توصصلا تاربكم ىلإا
ةياغ ىلإا تقولا لاوط اصضيأا نكلو ديبملا سشر ةرتف يف طقف سسيل
سسلجملا دكأاو اذه ،ةيرصشبلاب كتفي يذلا سسوريفلا اذه ىلع ءاصضقلا
قطانملا نم ديدعلا سسمتصس ةيلمعلا نأاب هل نايب يف يدلبلا يبعصشلا
ىلع كلذو ديصصلا نيع ،حارم ةيدك ،لوصسغلا زاجم رارغ ىلع ىرخألا
نيع ناكصس طصسو يصشفتلل انوروك سسوريفل ةصصرف يأا كرت مدع لمأا
هذه لثم يف ةدعاصسملاو عصضولا مهفتل ةيدلبلا مهتعد نيذلا ةدرابلا
.ةيعوتلاو ميقعتلا تايلمع يف ةكراصشملل عوطتلا لÓخ نم تايلمعلا

h.g`

ةبلطلا ةطبار لبق نم

ينوبلاب بادآلا ةيلك ماصسقأاو بتاكم ميقعت
سسمأا لوأا نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةطبارلل ةبانعب يئلولا بتكملا
ة˘ي˘نا˘صسنإلا مو˘ل˘ع˘لاو بادآلا ة˘ي˘ل˘ك ما˘صسقأاو بتا˘كم˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب
راطإا يف كلذو ينوبلاب يعماجلا بطقلا ىوتصسم ىلع ةيعامتجإلاو
يدعصس ةذاتصسألا دجاوتب ةيلمعلا ترج ثيح ،انوروك سسوريف نم ةياقولا

ةبلطلا هجو يف تايلكلا يقابك اهباوبأا تقلغأا يتلا ةيلكلا ةديمع ةديحو
نم دحلل ةيزكرملا تاطلصسلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا راطإا يف كلذو
نم ديدعلا يف ميصشهلا يف رانلاك رصشتني يذلا سسوريفلا اذه يصشفت
ةبانع ةيلو يف هيلع ةرطيصسلا ىلإا ريصشت ةيمصسرلا ماقرألاو تايلولا

.تاباصصإا5 دنع اهيف نيباصصملا ددع فقوت يتلا
h.g`
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بناجألا ةبلطلاب لفكتلل نيسضرممو ءابطأا ريخسست مت اميف

 ةيعماجلا تاماقلاب ةعسساو ريهطت تايلمع
انوروك سسوريف ةحفاكمل رامع يديسسب

 .انوروك شسوريف ةحفاكم لجأا نم ةعسساو ريهطت تÓمح رامع يديسس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدمل ةعباتلا ةيعماجلا تاماقلا دهسشت
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و ةيريدملا˘ب ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك ثي˘ح

«2 سسوفيصس» ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘ق’ا

بتاكم م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت م˘ت ن˘يا
عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا نز˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ةراد’ا
ةيلمع˘لا سسم˘ت نا ل˘ب˘ق ي˘صضا˘م˘لا
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م سسما لوا
و م˘ع˘ط˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ما˘ق’ا˘ب
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصمو ءاو˘˘˘ي’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘جأا
فار˘صشا تح˘ت اذ˘هو تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا

ةنير˘ب˘صص ة˘قرارز ة˘ما˘ق’ا ةر˘يد˘م

ميقعتلا تايلمع ىلع فقت ىتلا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
لامعلل ةريبك تادوهجم طصسو،
ميقعتلا ةيلم˘ع تل˘صصاو˘ت ا˘هد˘ع˘ب،
مث ةبيع˘صشلا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا˘ب

تصسم ن˘يا65 يا˘م91 ةما˘قا
ةبلطلاب ةصصا˘خ˘لا ءاو˘ي’ا ة˘ح˘ن˘جا
ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قا ار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خاو، بنا˘˘˘˘˘˘جأ’ا
موقي نا لبق اذه، مو˘ير˘تا˘ب˘ل˘ي˘صسلا
ةيندملا ةيامحلا ناوعا سسما لوا

و ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب را˘م˘ع يد˘ي˘صس ةد˘حو
قفارملا اذك و ةدحولا رقم ميقعت

ة˘ما˘ق’ا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

هتهج نم.65 يام91 ةيعماجلا

يديصس ةيعماجلا تامدخلا ريدم

عيمج نأا˘م˘ط ر˘هز˘ل طو˘ع˘ب را˘م˘ع

ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ي˘لود˘لا ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

0002 ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘ق’ا˘˘ب

65 يا˘م91 ، ةب˘ي˘ع˘صشلا ر˘ير˘صس

نأاب ريرصس0001 رامع يديصس،

ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب و ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

اهل ةعبات˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘ق’ا

عصضو˘ب ة˘مز’ا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تما˘ق

نم ةياقولل ةمزÓلا تاطايتح’ا
ةبلطلا طصسو يف ءابولا راصشتنا
و ءابطا ريخصستب كلذ و نييلودلا

حلاصصم ىلع نوبوانتي نيصضرمم
ةينعملا تاماقÓل يئاقولا بطلا
ةيحصصلا ةياعرلا نامصضل ماظتنإاب
عيزوتب تماق امك ،مهل ةمزÓلا

و ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ليلقتلل مهيلع هكاوفلا و رصضخلا

كيهان،ةماق’ا جراخ مه˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘م
ةبلطلا ةحنجا ميقعت و ريهطت نع
.ةيعماجلا تاماق’ا لكب
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ةر˘ي˘خ’ا ع˘ي˘با˘صسأ’ا ي˘ف تر˘صشت˘نا
ىلع ةرهطم داومل جيورتلا ةرهاظ
ةيئايميك وأا فيظنت لئاوصس اهنوك
ىلع لمعت اهلك يئادغ لولحم وا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا

نع اهيلع لوصصحلا متيو انوروك
ر˘ي˘غ ءÓ˘كوو ن˘˘ي˘˘جور˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
ة˘ي˘ن˘طو تا˘صسصسؤو˘م˘ل ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م

داو˘م جا˘ت˘نا ناد˘ي˘م ي˘ف ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن

ةيريدملا اهته˘ج ن˘م . ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

روصشنم يف ينطولا نمÓل ةماعلا

نم نينطاوملا ترذح تناك اهل

ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘ئاو˘˘˘صسلاو تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

جورت يت˘لاو ة˘با˘قر˘لا ة˘ع˘صضا˘خ˘لا

يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ربع

داو˘م ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع » كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف»

ةر˘˘˘˘˘˘صضم ي˘˘˘˘˘˘هو ةر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘م

ريهطت˘لا داو˘م فر˘ع˘تو.ة˘ح˘صصلا˘ب

يف اريبك اجاور ةريخ’ا مايأ’ا يف

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘صسب قو˘صسلا

بصسن˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لا داز ثي˘˘ح

لجا نم نينطاوملا لبق نم ةريبك

فيظنتلل ةديدع تايلمعب مايقلا

يئاقو ءارجإا˘ك د˘حاو˘لا مو˘ب˘لا ي˘ف

نم ةصصاخ سسوريفلا يصشفت نم

ى˘ل˘ع ة˘ير˘˘صضح˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ل˘˘ب˘˘ق

ىتحو تارامعلا لخادم ىوتصسم

اهققصش لخادب تÓئاعلا لبق نم

ل˘ئاو˘صسلا ى˘ل˘ع لا˘˘ب˘˘ق’ا ةدا˘˘يزو.

ج˘يور˘ت˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘م داز ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا

لبق نم ةفور˘ع˘م ر˘ي˘غ تا˘مÓ˘ع˘ل

لوح موحت كوكصشو قوصسلا يف

نم ةباقرلل اهعوصضخ ىدم نوك

ىلع يقيقح رطخ لكصشت اهلعجي

.نينطاوملا ةحصص
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ةباصصع ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

ةيراجتلا تÓحملا ةقرصس ةيلمع يف طصشنت

ةيمصسرلا يواكصشلا دعب ةبانع ةنيدم طصسوب

ا˘هر˘ثا ي˘ل˘ع تح˘ت˘ف را˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نع ترفصسا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا

رجحلا او˘ل˘غ˘ت˘صسا ن˘يد˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت

رم’ا قلعتي و تÓحملا يلع وطصسلل يحصصلا

ةثÓث˘ب ر˘ب˘خ˘لا تدروا ي˘ت˘لا ردا˘صصم˘لا بصسح
نبا عرا˘صش يو˘ت˘صسم ي˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت  تÓ˘ح˘م
نم برقلاب رخآا لحمو اطيبموق ير’ نودلخ
ةقرصس هبحاصص لجصس  يصسبتلا يبرعلا عراصش
يتلا تايوتحملا سضعبو ةيلزنمورهك تادعم
تد˘جو ة˘با˘صصع˘لا نا ا˘م˘ل˘ع ل˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب تنا˘˘ك
مظع˘م˘ب ا˘ي˘ل˘ك ة˘كر˘ح˘لا ءا˘ف˘ت˘خا ي˘ف ا˘ه˘ت˘لا˘صض
قلغ دعب ةصصاخ ةبانع ةنيدم طصسو عراوصش
تدب ثيح ةيصسيئرلا تاقرطلاو دفانملا عيمج

يلع  اوموقيل ةكرح يا نم ةيلاخ عراوصشلا

عصضخي يتلا ةيراجتلا تÓحملا يلع وطصسلا

ءاهتنا ةياغ يلا مهتيب لخاد رجحلاب اهباحصصا

مظعمب رصشتني يذلا انوروك سسوريف ءافتخا وا

نيمهتملا ليوحت متيصسو ادهو نطولا تاي’و

رجحلاب مهعصضو متيصس نيأا ةيروهجلا ليكول

سسبحلا مهعاديإاب ارما ردصص ةلاح يف يحصصلا

. رصسكلا قيرط نع ةقرصسلا مهتب تقؤوملا
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داو ةيدلب ىلإا لقنتلاب لاحرب ريخلا سسان تماق

ةيدلب ميقعت ةيلم˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب بن˘ع˘لا

نينطاوملل معدلا ميدقت لجأا نم اذهو لاحرب

ايدافت ةيدلبلا ءا˘ي˘حا م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل كا˘ن˘ه

ةيلمعلا تصسم ثيح،انوروك سسوريف راصشتن’

تاصسصسؤوملا و بنعلا داو ةنيدم ءايحا مظعم
تارامعلا لخادم ةصصاخ، ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘يو˘ي˘ح˘لا
، ينطولا كردلا ةزرفم،ةيمومعلا تاحاصسلا،
دعبو،بن˘ع˘لا داو تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع˘لا
سسان ةيعمج تبلاط ميقعتلا ةيلمع نم ءاهتن’ا
مهنا˘كمإا˘ب سسي˘ل ن˘يذ˘لا دار˘ف’ا لا˘حر˘ب ر˘ي˘خ˘لا
ي˘ف ة˘ب˘ق˘ع او˘نو˘كي ’ نا نو˘˘ع˘˘لا د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

نا رابتعا ىلع، مهتويب اومزلي نأاو مهقيرط
امك، مهل اهنومدقي ةمدخ رثكأا نوكيصس كلذ
كردلا رصصان˘ع˘ل ر˘كصشلا˘ب ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف تمد˘ق˘ت
اهتيادب ذنم ةيل˘م˘ع˘لا او˘ب˘كاو ن˘يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا

اومهاصس نيذلا نيعوطتملا لكو اهئاهتنا ىتح
نا ىلا لاحربب  لصصاوتتصس يتلا،ةيلمعلا يف
 .ءابولا اذه ىلع راصصتن’ا متي

ةيسشياوحلاب عفدلا ةانق يف ريبك برسست ةجيتن

 هايملا عيزوت يف بذبذت
يف بذبذت ليجصست نع ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا تنلعا

ةانق ىوتصسم ىلع ريبك برصست روهظ رثإا ىلع هايملا عيزوت

فراطلا ةي’و ةيصشياوحلا ةقطنمب (مم0001) رطق عفدلا

ةانقلاب ةلوصصوملاو فراطلا ةي’ول ةيبرغلا ةهجلل ةلومملا

تفا˘صضاو، ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ل ة˘˘لو˘˘م˘˘م˘˘لا م˘˘م0041 ةيصسيئرلا

ةبيعصشلا زكرم لخدتلا ةقرف نا ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا

يلك قلغ و برصستلا حÓصصإ’ لخدتلاب تماق ةبانع ةدحو

برصستلا فاقيإاو لاغصش’ا ةياهن ىتح ةبانع ةنيدم وحن عفدلل

ةيلمع بعصص امم ةئرتهم دج ةانقلا نا ةصصاخ، ميحلتلا عم

ةنيدمب ءايحا ةدع ناكصس مهتهج نم، فورظلا هذه يف  لخدتلا

ةصصاخ هايملا عيزوت ةيلمع يف بدبدتلا نم نوكتصشي ةبانع

ةبارق هايملا اهرزت مل مهتيافنح نأاب اودكا نيذلا ةزارخ ناكصس

لظ يف ةصصاخ نيرمأ’ا نوناعي مهلعج ام وهو مايا ةتصس

سسوريف راصشتنا ببصسب دÓبلا اهدهصشت يتلا ةنهارلا فورظلا

ميقعتلاو ريهطتلا لجا نم هايملل ةصساملا مهتجاحو انوروك

ةروريصسل ةلصصاوم و رخآا بناج نم .هراصشتنا عنمو هنم ةياقولل

نيع عاطق لخدتلا ةقرف تماق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لاو ل˘م˘ع˘لا

مم04 رطق ةانق ىوتصسم ىلع ريبك برصست حÓصصإاب ةدرابلا

حÓصصا نع كيهان، ةفرصشلا تاصضايرلا تددعتم ةعاقلا ماما

1 مقر لخدتلا فرط نم ليعامصس يماصشح عراصشب برصست

. ةيئاملا ةورثلا ىلع ظافحلل كلذو، ةبانع زكرم
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ءايحألا ميقعت ةيلمعو ايزاوت

تاسسسسؤوملا ميقعتب موقت ةبانع ةيدلب

مهتويب يف ءاقبلاب نينطاوملا سسيسسحت و
ايزاوت تاصسصسؤوملا ديدع ميقعتب ةبانع ةيدلب حلاصصم تماق

ةيئاقولا تاءارجإ’ا را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ءا˘ي˘حأ’ا م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘عو

مت نيا  «91 ديفوك» انوروكلا ءابو راصشتنإا نم دحلل ةصصاخلا

يبرغلا لهصسلا ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا تاصسصسؤوملا ميقعت

امو سسوبيصس ي˘ح م˘ي˘ق˘ع˘ت كلذ˘ك ثلا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا عا˘ط˘ق˘لا

عاطقلاب دجاصسملاو سسرادملا نم ددع ىلإا ةفاصضإ’اب هرواج

انوروك سسوريف راصشتنا ةبراحم راطا يف و. لوأ’ا يرصضحلا

ةيدلب عم قيصسنتلابو يرصضحلا نيصسحتلا ةصسصسؤوم تماق امئاد

قرف نع كيهان جيرهصص يتنحاصش ةمدخلا تحت عصضوب ةبانع

51 ةدملو رطصسملا جمانربلا بصسح ةنيدملا عراوصش ميقعتل

ةيلمع ىلإا ةفاصضا ةبانع ةيدلب حلاصصم نإاف ةراصشÓل.اموي

ةيعوتو سسيصسحت ةيلمعب اصضيا موقت نكامأ’او ءايحأ’ا ميقعت

تاداصشرإ’ا عابتإاو مهتويب مازتلا ةرورصضب نينطاوملا هيجوت و

’ا جورخلا مدعو تويبلا يف ءاقبلا مهنم بلطت امك ةيئاقولا

.ىوصصقلا ةرورصضلل
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ينوبلا ةيدلبل عاطقلا يلوؤوسسم عم قيسسنتلاب

ميقعتل ةيعوطت تÓمح

ةرورعزوببو ةردسسوب ءايحأا
ىوتصسم ىلع ريهطتلاو ميقعتلا تÓمح نوعوطتم لصصاوي

بابصش اهب موقي يتلاو ينوبلاب ةرورعزوببو ةردصسوب ءايحأا

بودنم و يندملا عمتجملا عم قيصسنتلاب ةصصاخلا مهتايناكماب

يليان دمحم » ديلولا نب دلاخ ةردصسوب ةرورعزوب عاطقلا

طيحملاو ةئيبلا ةيريدم نم رهطملا ءاملاب مهديوزت متي ثيح»

بصسح ةروكذملا ةيعوطتلا تايلمعلا تلمصشو .ينوبلا ةيدلبب

فقاو˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ر˘ب˘ع ر˘صشن ا˘م

رارغ ىلع ةيراجتلا تÓحملاو تانكصسلا طيحم و تÓفاحلا

نينطاوملا لزانم˘ل ه˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘ه˘جاو˘لا ى˘ت˘حو ةرد˘صسو˘ب˘ب

نطاوم انأا راعصش» تحت اهب مايقلا متي يتلا ةلمجلا هذه يتأاتو

يتلا تÓمحلل ةلمكت  عاطقلا يلوؤوصسمب سسحب «يعاو انأا..

ةيدلبل ةعباتلا طيحملاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت

نم ديدعلاب اهلامعو ةيلخلا سسيئرو عاطقلا بودنم فارصشإاب

لصصاوت راظ˘ت˘نا ي˘ف ةرور˘عزو˘ب˘ب802 يح عاط˘ق˘لا ءا˘ي˘حأا

عوبصسأ’ا علطم ع˘م ىر˘خا ءا˘ي˘حأا سسم˘ت˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

اذكو ةرورعزوبب دجصسملل ةلباقملا تارامعلا ىلع ديدجلا

تÓمح نع Óصضف ةيفيرلا تاعمجتلاو ديلولا نب دلاخ يح

.ةفيظن (ةبانع / ةصسصسؤوم )اهب موقتصس ىرخأاو تماق
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«كوبسسياف» يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ربع اهل جوري

 ةحسصلاب ةرسضم ةرهطم داوم ءارسش نم نينطاوملا رذحي نمألا

  يواكسشب نودلخ نبا عراسشب راجت ةدع مدقت دعب

 نمألا ةسضبق يف ةنيدملا طسسوب تÓحملا ىلع وطسسلا ةباسصع

 انوروك شسوريف ةحفاكم و ةياقولا راطإا يف

 ميقعتلا و ريهطتلا ةيلمع بنعلا داو ناكسس كراسشت لاحرب ريخلا سسان

ةيفيرلا ءايحألا بلغأا ميقعتب اوماق

انوروكلا نم ةياقولل رامع قوزرم يح ينطاوم نم ةعئار ةردابم
تصسم ثيح عراوصشلاو ءايح’ا فلتخمل ريهطتلاو ميقعتلا ةيلمع رامع يديصس ةيدلب لصصاوت
رصصانع و،ةيدلبلا لامع ةكراصشمب كلذو ةيصسيئرلا عراوصشلاو ،ةيدلبلا زكرم ،سسما لوا ةيلمعلا
سسيئر نمت امك.هراصشتنا عنمو انوروك سسوريف نم ةياقولل اذهو ةيندملا ةيامحلا و ينطولا نمأ’ا
ةيعمجو يندملا عمتجملا ماق نيا رامع قوزرم يحب ةيعوطتلا ةلمحلا ةيدلبلا يبعصشلا سسلجملا
ثيح، يحلا بودنم فارصشا تحت اذهو يلاوتلا يلع يناثلا مويلل ةعصساو ميقعت ةيلمعب يحلا

44 و661 يح ،سصاصصل يح. يفير نكصسم211 ، نكصسم08، نكصسم005 ءايحأا تصسم
عمتجملا عم نواعتلاب رامع يديصس ةيدلب حلاصصم تناكو، ةينيصصلا ةكرصشلا و يفير نكصسم
تايلمعب تماق دق ،«انوروك» سسوريف ةهجاومل ةياقولا تاءارجإ’ اديفنتو نيحÓفلا ةصصاخ يندملا

مجر يجارد،سسيدلا رجحب نكصسم044 يح ،يتاذلا ءانبلا تلمصش نييصضاملا نيمويلا لÓخ ميقعت
حورب يلحتلا ىلا نينطاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر و˘عد˘ي ر˘خآا بنا˘ج ن˘م،
جورخلا مدع و ،ةصصتخملا تاهجلا نم ةحرتقملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا لماك ذاختا و ،ةيلوؤوصسملا

U°Édí. Ü.ىوصصقلا ةرورصضلل ’إا لزنملا نم

 قيسسنتلاب ةراجتلا ةيريدم
نمألا حلاسصم عم

نط048.1 ـل فÓتا
 دسسافلا جاجدلا ةدام نم

ةيلول ةراجتلا ةيريدمل ششغلا عمق حلاسصم تماق
ةطرسش) ينطولا نمألا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةبانع

ح˘لا˘سصم˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر و (ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح و نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم نط048.1 ـل فÓتا و يئاهن بحسسب ةيرطيبلا

نود و كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغ ءاسشحأاو جاجد ةدام
ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘سصب تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا

فلم  ريرحت روفلا ىلع متيل يرسشبلا كÓهتسسلاو
هليوحتو فلاخم˘لا ر˘جا˘ت˘لا د˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق ة˘ع˘با˘ت˘م

ه˘نأا رد˘ج˘يو .ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا ىل˘˘ع
موحللا نم راطنق71  زجح مت يسضاملا عوبسسألا
ريغ جاجدلا ءاسشحا نم غلك04و راطنق و ءاسضيبلا

ة˘ب˘قار˘م˘لا طا˘ق˘ن ىد˘˘حإا˘˘ب  كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص
ريطانق3 زجح اهل˘ب˘قو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘مألا

YÉO∫ GCe«ø.ينوبلاب  ةدسساف جاجد ةدبك



نأا ةيلاطيإ’اacilbbuper al ةفيحضصل ريرقت فضشك

ةيودأا مادختضسا ىلع قفاو ىلاطيإ’ا ىحضصلا ماظنلا

ةدا˘ضضم˘لا ة˘يودأ’او ا˘ه˘ب حر˘ضصم˘لا ا˘يرÓ˘م˘˘لا تادا˘˘ضضم

،انوروك سسوريف ىضضرم هجلاعمل ايلاطيإا يف زديإÓل

رارقلا ايلاطيا ىف ةيمضسرلا ةديرجلا ترضشن ثيح

ىلع دمتعت يتلا ةيودأ’ا فضصو ءابطأÓل نكمي هنأاب

ىضضر˘م˘ل˘ل ن˘يو˘كورو˘ل˘ك ي˘ضسكورد˘ي˘هو ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘ك˘˘لا

.انوروك نيباضصملا

ةداضضملا ةيودأ’ا ىلع ةقفاوملا تمت ريرقتلل اقفوو

ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل

ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كورو˘˘ل˘˘ك ي˘˘ضسكورد˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا

ةيحضصلا ةمدخلل ةلماكلا ةي˘لوؤو˘ضسم˘لا ي˘ه˘ف  ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

ىود˘ع˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا ىضضر˘˘م˘˘لا جÓ˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ماد˘خ˘˘ت˘˘ضس’ا سسف˘˘ن˘˘ل ا˘˘ًضضيأا حر˘˘ضصُ ا˘˘م˘˘ك˘˘ي.ا˘˘نورو˘˘ك

ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يودأ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب

rivanotir  rivanipol،/ rivarunad زد˘يإÓ˘ل

tatsiciboc،rivanurad،rivanotir،متي يتلاو

ىف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ضصلا ة˘مد˘خ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ًضضيأا ا˘ه˘ع˘˘فد

. ايلاطيا ىف انوروك سسوريف ىباضصم جÓع هطخ

هذه ي˘ف ه˘نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا ر˘ير˘ق˘ت ح˘ضضوأاو

ةحفاكمل ةيودأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ب˘ت˘خا م˘ت˘ي ءا˘ن˘ثأ’ا

ىت˘˘ح جÓ˘˘ع ىل˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

جÓعل همادختضسا نكمي  جÓعلا راظتنا  ىتحو.نآ’ا

،rivisedmer 91-divoC عم نييلاطيإ’ا ىضضرملا

تاي’ولا يف جتنملا يبيرجتلا تاضسوريفلل داضضملا

لضصأ’ا يف ه˘ماد˘خ˘ت˘ضسا م˘ت يذ˘لا ، ءاود˘لا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا

نم نذإا ىلع لعفلاب لضصح ،’وبيإ’ا ت’اح جÓعل

ة˘يودأ’ا ة˘لا˘كو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ينطولا دهعملاب تايقÓخأ’ا ةنجل نمو ةيلاطيإ’ا

يف همادختضسا نكمي .يدعملا ينازن’ابضس سضارمأ’

تا˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف.ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ضضارأ’ا ءا˘˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج

،divoC-91 ـل داضضم ءاود لوأا رابتخا أادب ، ةدحتملا

ف˘ئا˘ظو ن˘ضسح˘˘ي ىذ˘˘لا وddiE-1082 هيلع قل˘ط˘ي

و نزو˘لا ناد˘ق˘فو ي˘ضسور˘ي˘ف˘لا ل˘م˘ح˘لا ل˘ل˘ق˘يو ة˘˘ئر˘˘لا

دلو دقل نارئفلا ىلع طقف يلاحلا تقولا يف ، لمعي

ةيجاتلا تاضسوريفلل ه˘ل˘م˘ع سسر˘ك م˘لا˘ع ر˘ب˘ت˘خ˘م ن˘م

ةعانملا ربتخم كيراب فلار سسأاري ًاماع53 ةدمل

.انيلوراك ثرون ةعماجب ةقيقدلا ءايحأ’او

ودب˘ي ،ة˘ي˘ئا˘بو˘لا تا˘قوأ’ا هذ˘ه ي˘ف

ءاذ˘˘غ˘˘˘لا ءار˘˘˘ضش ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م قو˘˘˘ضست˘˘˘لا

ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضص ار˘˘˘˘مأا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا داد˘˘˘˘˘عإاو

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف نأ’ ،ار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خو

اطضشن لظي نأا نكمي (91-ديفوك)

سضعب نكلو ،ةيئاذغلا داوملا ىلع

عنمت نأا نكمي كلذ عم تاءارجإ’ا

ة˘ف˘ي˘ح˘ضص مد˘˘ق˘˘ت كلذ˘˘لو.ىود˘˘ع˘˘لا

ح˘˘ئا˘˘ضصن ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ورا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ل

اذ˘ه˘ب ىود˘ع˘لا يدا˘ف˘ت ىل˘ع د˘عا˘ضست

هب ةباضصإÓل يفكي يذلا سسوريفلا

ثو˘˘˘ل˘˘˘م ح˘˘˘ط˘˘˘ضس يأا سسم˘˘˘ل ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن

سسم˘˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘˘ث ط˘˘˘˘˘˘ضشن سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ب

نأا ىلإا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا ترا˘ضشأاو.ه˘جو˘لا

اطضشن ىقبي ا˘ي˘ل˘م˘ع سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه

،ةدا˘ع تا˘عا˘ضس ع˘ضضب˘˘ل داو˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع

،ما˘يأا ة˘˘ع˘˘ضضب ا˘˘ط˘˘ضشن ىق˘˘ب˘˘ي اردا˘˘نو

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك بضسح كلذو

’ كلذ دعبو ،ةطيحملا فورظلاو

ول ىتحو ،رثأا يأا سسوريفلل ىقبي

ايدعم نوكي نل هنإاف ءيضش هنم يقب

ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،ثÓ˘˘˘ث وأا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ضس د˘˘˘ع˘˘˘ب

م˘˘لا˘˘ع لو˘˘ق˘˘يو.ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح ة˘˘ضسارد˘˘ل

او˘˘˘ضسنار˘˘˘ف ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مأ’ا

ن˘م فو˘خ˘ل˘ل ي˘عاد ’““ ه˘نإا ر˘ي˘ك˘ير˘ب

وه مه˘م˘لا ن˘ك˘لو ،قو˘ضست˘ل˘ل با˘هذ˘لا

اذإا كنأ’ ،زجاحلا ريبادت مارتحا

نيرخآ’ا نم رتم دعب ىلع تيقب

سسط˘˘˘ع اذإا ’إا كي˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘خ Ó˘˘˘ف

قلقي ام نكلو.““كهجو يف كراج

ن˘˘ع ىود˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘ت˘˘˘حا و˘˘˘ه Ó˘˘˘ع˘˘˘ف

Ó˘ث˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ءار˘ضش ق˘˘ير˘˘ط

با˘˘˘˘˘˘˘ضصم سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ضش كمد˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ت اذإا““

وأا ه˘˘كاو˘˘ف˘˘˘لا سسم˘˘˘لو سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب

دقف ،اهيرت˘ضشت˘ضس ي˘ت˘لا تاور˘ضضخ˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘مأا.““؟’ م˘˘˘ل ..با˘˘˘ضصت

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ترا˘˘˘ضشأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،مو˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ة˘˘˘يذ˘˘˘غأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

11 موي ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ح˘ضصلا ة˘مÓ˘ضسو

نأا ىلإا را˘˘ع˘˘ضشإا ي˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا سسرا˘˘م

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا““

د˘قو ،ح˘جر˘م ر˘ي˘غ ر˘مأا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا

سسوريفلا لاقتنا ءاربخلا دعبتضسا

عطتقملا ماعطلا لÓخ نم ةرضشابم

- كلذ ع˘˘˘مو.““با˘˘˘ضصم ناو˘˘˘ي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م

ينعي ’ كلذ نإا -ةفيحضصلا لوقت

نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي سضير˘˘م˘˘لا نأا دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘ضسا

،هر˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ثو˘˘ل˘˘ي

ر˘يد˘م بئا˘ن تا˘ف˘لا˘˘ضس ل˘˘ي˘˘ج لو˘˘ق˘˘ي

ةبضسانم اهنإا““ ةلاكولا يف ثاحبأ’ا

يغبني باضصملا ءرملا نأاب ريكذتلل

نأا˘ب م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ة˘ب˘جو˘لا د˘˘ع˘˘ي ’ نأا

خ˘ب˘˘ط˘˘لا موا˘˘ق˘˘ي ’ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه

ةلد˘ت˘ع˘م ةرار˘ح تا˘جرد ي˘ف ىت˘ح

عبرأا ةد˘م˘ل ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد46 ن˘˘م

تاروضشنملا تائم نيب نمو ،قئاقد

لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ىلإا د˘˘˘˘حاو يأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضشي ’

.““ماعطلا قيرط نع انوروك

نأا يقطنملا نم هنإا تافلضس لوقيو

داو˘˘م˘˘˘لا ’إا- تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا كر˘˘˘ت˘˘˘ن

نيتعاضس اهانبلج ي˘ت˘لا -ة˘جزا˘ط˘لا

،اهتفلغأا كف لبق تاعاضس ثÓث وأا

ظفحلا ىلإا جاتحت يتلا داوملا امأا

هر˘˘ي˘˘غو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا˘˘ك ة˘˘جÓ˘˘ث˘˘لا ي˘˘˘ف

ةيقرو ةفضشنمب اهفظنن نأا يفكيف

امأا.ةجÓثلا يف اهعضضو لبق ةللبم

،تاور˘ضضخ˘لاو ه˘كاو˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب

امك ““طقف ءام˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ضسغ ي˘ف˘ك˘ي˘ف““

هنأا تافلاضس حضضويو ،ريكيرب لوقي

ةمزÓلا تاطايتح’ا ذاختا بجي““

تاور˘ضضخ˘لاو ه˘كاو˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م

اهلضسغو ،ةجÓثلا يف اهعضضو لبق

ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ج˘˘تو ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب

’و ،““ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘عر˘˘˘ضسب ن˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

لخلا وأا نوبا˘ضصلا˘ب ا˘ه˘ل˘ضسغ˘ل ة˘جا˘ح

ءا˘˘م˘˘لا نأ’ ا˘˘هر˘˘ي˘˘ضشق˘˘ت وأا سضي˘˘˘بأ’ا

،ةياغلل ديج لكضشب ةمهملا يدؤوي

،““تارهط˘م˘لا˘ب م˘م˘ضست˘ل˘ل ي˘عاد ’و““

ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘مأا.تا˘ف˘لا˘ضس ه˘ب˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك

Óف -ةفيحضصلا لوق˘ت ا˘م˘ك- ز˘ب˘خ˘ل˘ل

زا˘˘ب˘˘خ˘˘لا نا˘˘˘ك اذإا ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ضشم د˘˘˘جو˘˘˘ت

˘مد˘خ˘ت˘ضسيو تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا مر˘ت˘˘ح˘˘ي

فظني وأا اريثك اهريغيو تازافقلا

ي˘ف ز˘ب˘خ˘لا ع˘ضضيو ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ه˘˘يد˘˘ي

ىقبي ’ سسوريفلا نأا املع ،قرولا

ح˘˘ط˘˘˘ضس ىل˘˘˘ع تا˘˘˘عا˘˘˘ضس ع˘˘˘ضضب ىو˘˘˘ضس

ق˘ل˘˘ق و˘˘ه ن˘˘م˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،فا˘˘ج

ق˘˘فر˘˘ب ف˘˘ي˘˘غر˘˘لا ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ضشب

ةجرد46 دنع قئاقد عبرأا ةدمل

.““ةيوئم

لزنملا جراخ كءاذح كرتت نأ كيلع بجي ببسلا اذهل : انوروكلا نمز يف
رطخ نم ديزي ام ،مايأا ةضسمخ ىلإا لضصت ةدمل (DIVOC-91) انوروك سسوريف لمحت نأا اهنكمي ةيذحأ’ا نأا نم ةيدعملا سضارمأ’ا يف نوضصضصختم رذح
قطانملا يهو ،تاراطملاو ،تÓضصاوملاو ،تكرام ربوضسلا تÓحم لثم ،ةظتكملا قطانملا يف ةيذحأ’ا ىلإا ىودعلا لقتنتو.سسوريفلاب ةرضسأ’ا ةباضصإا

زكارمو ،بتاكملا يهو ،سسوريفلا طاقتلا اهيف ةيذحأÓل نكمي ىرخأا قطانم كانه نأا امك.مظتنم لكضشب سسانلا نم دوضشح رورم دهضشت يتلا
يهو ،مايأا ةعضست ىلإا لضصت ةدمل تاراطقلاو تÓفاحلا ةدمعأاو باوبأ’ا سضباقم ىلع سشيعي نأا نكمي ثيح ،ةيضضايرلا ت’اضصلاو ،قوضستلا

تاضسوريفلا““ نإا ،ةيكيرمأ’ا ““يروضسيم“ ةي’و يف ةيحضصلا ةراضشتضسملا ،تديمضش يإا يرام ةروتكدلا تلاقو.ازنولفنأ’ا نم تارم عبرأا لوطأا ةدم
ةجرد يف ةيذحأ’ا ةضشمقأاب ةهيبضش داوم ىلع تيرجأا تاضسارد تنيب امك ،““رثكأا وأا مايأا ةضسمخ““ ةدمل ةيعانطضص’ا حطضسأ’ا ىلع سشيعت ةيجاتلا

.ةفرغلا ةرارح

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

09

5495ددعلا0202سسرام82 تبضسلا

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

5495ددعلا0202سسرام82 تبضسلا

08

ةــحص
ةعاسلا

نيكورولك ىسكورديه مادختسا ىلع قفاوت ةيلاطيإلا ةحصلا

بيجت ”ةيملاعلا ةحصلا“ةيئاذغلا داوملا ءارش ءانثأ

انوروك  رطاخم  نم دحلل ةطيسسب تإوطخ ..؟سضوعبلإ ربع انوروك سسوريف لقتني له

،دجتضسملا يجاتلا انوروك سسوري˘ف˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا نأا ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ضسارد تر˘ه˘ظأا

عوبضسأ’ا لÓخ مهريغل سسوريفلا اذه ىودع لقن يف ةروطخ رثكأا نونوكي

جئاتنلا هذهل لضصوتلا مت.مهيدل يوئرلا باهتل’ا سضارعأا روهظ نم لوأ’ا

ترضشنو ،غنوك غنوه ةعماج يف ةقيقدلا ءايحأ’ا ءاملع اهرجأا ةضسارد يف

تضسوب انياضشت غنينروم ثواضس ةلجم تداعأا مث،tecnaL ehT عقوم ىلع

32 نم تذخأا باعل تانيع ليلحت ىلإا ةضساردلا هذه تدنتضساو.مويلا اهرضشن

،ةضساردلا جئاتنل اقفووDIVOC-91. سسوريفب مهتباضصإا ديكأات مت اضضيرم

57و53 نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا ىضضرملا باعل يف سسوريفلا لدعم ناك

ذخأا كلذ دعبو ،مهيلع سضارعأ’ا روهظ دعب مايأا ةعبضس ةدمل ىلعأا ةنضس

ملع مضسق يف كراضشملا ذاتضسأ’او لاقملا بتاك ،وت نفلاك لاقو.سضافخن’اب

عفترملا يضسوريفلا لمحلا ريضشي““ :غنوك غنوه ةعماجب ةقيقدلا ءايحأ’ا

سصخضش نم ةلوهضسب هلقن نكمي هنأا ىلإا سضرملا نم لوأ’ا عوبضسأ’ا لÓخ

وه ءاربخلا ريحي لظ ام رثكأاو.““ىفضشتضسملا ىلإا سضيرملا لوخد لبق رخآ’

ةيضسنجو لب ،ةيرمع تائفل اقفو طقف سسيل هاياحضض91” انووروك““ ءاقتنا

،اوفوت نيذلا سسوريفلاب نيباضصملا لاجرلا ددع نأا ذإا ،ةلوهجم بابضسأ’

دعب نوينيضصلا مه هجوتلا اذه ظح’ نم لوأا.ءاضسنلا نيب هنم ريثكب ىلعأا

نأا م˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘ت ،سسن˘ج˘لا بضسح تا˘ي˘فو˘لا ت’د˘ع˘م˘ل با˘˘ضسح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جإا

نيب تلجضس نيح يف ،نيباضصملا نم8.2% ةبضسن تغلب لاجرلا نيب تايفولا

سسنجلا ىدل امم فضصنو ةرم نم رثكأا لاجرلا ىدل يأا،7.1% ةبضسن ءاضسنلا

يف سصخضش فلأا414 نم رثكأا بيضصأا دقف ،تانايبلا ثدحأ’ اقفوو.فيطللا

.مهنم افلأا81 نم رثكأا يفوت ،سسوريفلاب ملاعلا

انوروك ىودع نوباسصملإ اهيف لقني يتلإةروطخ رثكفا ةرتفلا نوفسشتكي ءاملعلإ

انوروك سوريف
ناكس ثلث يقبي
مهلزانم يف ملاعلا

07 وحن يف ةمضسن تارايلم3 نم رثكأا مزÓي

ةمزÓم ىلإا تاطلضسلا مهتعد ةقطنمو ادلب
ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘ن’ ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
ةلاكو هترجأا ءاضصحإا بضسحب،91-ديفوك
.ةيضسنرفلا ةفاحضصلا

ا˘ضسا˘ضسأا نو˘ل˘ك˘ضشي او˘نا˘ك نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘ك˘˘ضسلاو
ناكضس ثلث نم رثكأا يضضاملا ءاثÓثلا ذنم
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ترد˘˘˘ق ن˘˘˘يذ˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ي˘ف ة˘م˘ضسن تارا˘ي˘ل˘˘م8,7 و˘ح˘ن˘ب م˘˘هدد˘˘ع
لود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا تضضر˘˘˘˘˘˘فو0202.

،04 و˘ح˘ن ا˘هدد˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
رايلم3,2 ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ضشي ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ماز˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح

د˘ن˘ه˘لا سصا˘خ ل˘ك˘ضشب كلذ ل˘م˘˘ضشيو.ة˘˘م˘˘ضسن
ا˘ي˘نا˘ب˘ضسإاو ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو ا˘ضسنر˘˘فو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘بو
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘جرأ’او
بناج ىلإا ،ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا

قارعلاو لابين˘لاو ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’او ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك
مضضنت ةلود ر˘خآا ا˘م˘ن˘ب تنا˘كو.ر˘ق˘ضشغد˘مو
بونج اهيلإا مضضنت اميف ،ةحئÓلا هذه ىلإا
لودلا هذه ةيبلاغ يفو .سسيمخلا ايقيرفأا

لزا˘ن˘م˘لا ن˘م جور˘خ˘لا ن˘ك˘˘م˘˘ي ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
وأا ةيضسا˘ضسأ’ا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ءار˘ضش وأا ل˘م˘ع˘ل˘ل
دعت) لقأ’ا ىلع لود عبضسو.جÓعلا يقلتل
ايناملأاو ناريإا ا˘ه˘ن˘ي˘ب (ة˘م˘ضسن نو˘ي˘ل˘م614
م˘ه˘لزا˘ن˘م ة˘مزÓ˘م ىلإا ا˘ه˘نا˘ك˘ضس تعد اد˘ن˘كو
ا˘ي˘ضسور تنا˘كو ،تاءار˘˘جإا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت نأا نود˘˘ب
تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىلإا م˘˘˘ضضن˘˘˘ت ة˘˘˘لود ر˘˘˘خآا
وأا ل˘قأ’ا ىل˘˘ع ة˘˘لود81 تضضرفوءاع˘برأ’ا

لوجت رظح (ةمضسن نويلم003) ةقطنم
اذهو .ليللا لÓخو ءاضسم لقنتلا تعنمو
راوفيد توكو رضصم ىلع اضصوضصخ قبطني
تضضر˘˘فو .ا˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ضصو Ó˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘مو ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ضشتو
’ ثيح اددضشت رثكأا لوجت رظح روداوكإ’ا

ن˘ي˘ب ’إا م˘ه˘لزا˘ن˘م ةردا˘غ˘م ا˘ه˘نا˘ك˘ضسل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ار˘˘ج˘˘ف ة˘˘ضسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘ضسلا
ىل˘ع لود سسم˘خ تضضر˘ف ار˘ي˘خأاو .ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
عنم عم اهندم زربأا يف ايحضص ارجح لقأ’ا
يف كلذ يرضسيو.اهنم جورخلا وأا لوخدلا

ة˘م˘ضصا˘ع ا˘ضسا˘ضشن˘ي˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةد˘˘ع ند˘˘م
وكابو ةيطارقوميدلا و˘غ˘نو˘ك˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج
غ˘ل˘ب˘˘ي ىر˘˘خأا ند˘˘مو ،نا˘˘ج˘˘ي˘˘برذأا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع

.ةمضسن نويلم03 اهناكضس ددع يلامجإا

انوروك سوريف نع فشكلل

طقف تاعاسس3 قرغتسسي قلحلإ ةحسسم نم طيسسب رابتخإإ
،ةيناطيربلاnuS ehT ةفيحضص تف˘ضشك

اًد˘˘يد˘˘ج اًرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأا ع˘˘˘ن˘˘˘ضصم رو˘˘˘ط
سصيخضشت هنكمي ،يجاتلا انوروك سسوريفل
،تاعاضس3 ن˘م ل˘قأا ي˘ف ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

ي˘ف ج˘ئا˘ت˘ن˘لا فا˘ضشت˘كا را˘˘ب˘˘ت˘˘خÓ˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
لا˘˘˘ضسرإا ىلإا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا نود ،ىف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا

تلا˘قو.ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل ر˘ب˘ت˘خ˘م˘˘لا ىلإا تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع
ق˘ير˘ط ن˘ع را˘ب˘ت˘خ’ا ل˘م˘ع˘ي ،ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
،ه˘ف˘نأا وأا سضير˘م˘لا ق˘ل˘ح ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ضسم ذ˘˘خأا

م˘ت˘˘ي ز˘˘ه˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ضص زا˘˘ه˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘لا˘˘خدإاو
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت ةد˘˘˘حو ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘˘ت
citylaviV را˘ب˘ت˘خا م˘ضسا˘ب فر˘ع˘ي.ا˘ه˘˘تاذ˘˘ب

IRVزاهجلا تاباهتلا نع فضشكي ىذلاو
ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘ي و˘هو ،ة˘ي˘ضسور˘ي˘ف˘لا ي˘ضسف˘ن˘ت˘˘لا

،انوروك سسوريفب باضصملا سضيرملا ةنيع
ةج˘ي˘ت˘ن ىل˘ع كلذ د˘ع˘ب ءا˘ب˘طأ’ا ل˘ضصح˘ي˘ضس
نم لقأا يف ،ةيبلضس وأا ةيباجيإا امإا ةرضشابم
ي˘ف ،ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا تلا˘قو.ف˘ضصنو ن˘ي˘ت˘عا˘˘ضس
م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م قر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضست ،ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا
ةعاضس42 مادختضس’ا ةعئاضش تارابتخ’ا

ليلحتلا دعب ةج˘ي˘ت˘ن م˘يد˘ق˘ت˘ل ل˘قأ’ا ىل˘ع
بوير نيضشوج روتكدلا لاقو .يربتخملا

ل˘ك ،را˘ب˘ت˘خÓ˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘كر˘ضشلا ر˘˘يد˘˘م
،طقف فضصنو نيتعاضس لÓخ همدع نم سسوريفلاب سصخضشلا ةباضصإا نيبتو ،زاهجلا ىف اهعضضو متي اهقلغو ةحضسملا ذخأا دعبف ،يلآا ءيضش
ةيباجيإا وأا ةيبلضس اًراهن وأا Óًيل ،ةرضشابم ةجيتنلا ىلع بيبطلا لضصحي ،يوديلا لمعلا نم ىندأ’ا دحلا عمو ،ةياغلل ةطيضسب اهنإا افيضضم
اًضضارعأا ببضست ىرخأا ىودع9و ،انووك سسوريف نيب قيرفتلا ًاضضيأا زاهجلل نكمي ،دكأاو.عيرضسو رضشابم لكضشب لعافتي نأا نكميو
يف هحرطو عضسوأا قاطن ىلع هريفوت متيضسو ،تادايعلا يف لعفلاب مادختضس’ا ديق هنإا احضضوم ،ةيمضسوملا ازنولفنأ’ا لثم ،ةهباضشم
.ابوروأا ءاحنأا عيمج يفو ،ةيلامضشلا ادنلريإا ىف ،ايجولونكتلا عيزوتل ططخ اًضضيأا كانه نأا حضضوأاو.لبقملا رهضشلا ايناملأا

مهاضسي نأا نكمي ،اًدج ريضصق تقو يف ركتبم رابتخا ريوطت يف انحجن دقل،ةيحضصلا ةياعرلا مضسقل يرادإ’ا ريدملا ،ريام كرام لاق
ام وهو ،عوبضسأ’ا يف انوروك سسوريفل اًرابتخا فلأا005 ايناملأا يرجت ،ةفيحضصلا تلاق.انوروك سسوريفل يملاعلا راضشتن’ا حبك يف
.مويلا يف ةعاضس42 ةدمل لمعي زاهج0007 نم رثكأا لداعي

اناذيإا لودلا نم ددع يف عافتر’اب ةرارحلا تاجرد ءدب عم
انوروك سسوريف ناك اذإا امع نوريثك لءاضستي ،فيضصلا مودقب
هذه لثم يف ةداع رثكي يذلا ،سضوعبلا ربع لاقتنÓل Óباق
لودلا سضعبو ةيقيرفأ’ا نادلبلا يف اميضس ’ ،ةيئيبلا فورظلا

ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم لوقتو.طضسوتملا رحبلا لحاضس ىلع
تا˘غد˘ل ق˘ير˘ط ن˘ع ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ن˘ك˘م˘˘ي ’““ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف نإا
يمضسرلا اهباضسح ربع روضشنم يف ةفيضضم ،““تارضشحلاو سضوعبلا

لئ’د وأا تامولعم يأا نآ’ا ىتح رفوتت ’““ هنأا ىلإا كوبضسيف يف
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي نأا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف نأا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘ت
زربأا نأا ىلع دي˘كأا˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تدد˘جو.““سضو˘ع˘ب˘لا

يضسفنتلا ذاذرلا لÓخ نم نوكت انوروك سسوريف لاقتنا قرط
قيرط نع وأا ،سسطعلا وأا لاعضسلا ءانثأا باضصملا هزرفي يذلا

ىلع ةرطيضسلا زكرم بضسحبو.فنأ’ا تازارفإا وأا باعللا تارطق

سضع˘ب نإا˘ف ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لاو سضار˘˘مأ’ا

ل˘ق˘ن ي˘ف ا˘ما˘ه ارود بع˘ل˘ت ،سضو˘ع˘ب˘لاو دار˘ق˘لا ل˘˘ث˘˘م ،تار˘˘ضشح˘˘لا

لقن نع لوؤوضسم Óثم سضوعبلاف ،ةيدعملا سضارمأ’ا نم ديدعلا

برقعلا هبضشت يتلا ،دارقلا ةرضشح امأا.اكيز سسوريفو ايرÓملا

ىلإا سضارمأ’ا نم ددع لقن نع ةلوؤوضسم يهف ،ريبك دح ىلإا

م˘ي’ ءادو ة˘ع˘ق˘ب˘م˘لا ة˘ير˘˘خ˘˘ضصلا لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ىم˘˘ح ل˘˘ث˘˘م ،ر˘˘ضشب˘˘لا

كنار˘ف بي˘ب˘ط˘˘لا لو˘˘ق˘˘يو.ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا سضار˘˘مأ’ا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

،ةدحتملا تاي’ولاب ئراوطلا بط يف سصضصختملا ،غروغكام

ربع لقتنت ’ ،انوروك سسوريف اهنمو ،ةيجاتلا تاضسوريفلا نإا

دجوي ’و ،يضسفنتلا زاهجلا تازارفإا لÓخ نم لب ،تارضشحلا

سسوريف لقنت تارضشحلا نأا ةئبوأ’ا ملع يف تبثي ام نآ’ا ىتح

.حطضسأ’ا ىلع فوقولا وأا غدللا ربع ءاوضس ،انوروك

؟انوروك سوريفبنيعلا رارمحا ةققع ام

ةدحتملا تاي’ولا يف دجتضسملا انوروك سسوريفب نيباضصملا ىضضرملا ةجلاعمب نمقي نمم تاضضرمملا ىدحإا تدكا
يضسليضشت لوقت.سسوري˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘ضصإا˘ب سصخ˘ضشلا ه˘ب˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع˘لا ىد˘حإا نو˘ك˘ت د˘ق ن˘ي˘ع˘لا رار˘م˘حا سضار˘عأا نأا
،نطنضشاو يف سضرملا يضشفت ةرؤوب ،““دنÓكريك يف ريك في’““ زكرم يف تÓماعلا تاضضرمملا ىدحإا يهو ،تضسنريإا
.سسوريفلا هببضسي يذلا سضرملا وهو،91ديفوك سضرمب سصخضشلا ةباضصإا ىلع ةمÓع مهأا يه نيعلا رارمحا نإا

هبضشت ؛ىضضرملا عيمج يف ةمÓعلا هذه تيأار دقل““ :ةيكريمأ’ا ““نإا نإا يضس““ ةطحم عم ةلباقم يف تضسنريإا تلاقو
نيع˘لا ط˘ي˘ح˘م ىل˘ع جا˘ي˘ك˘م˘لا لÓ˘ظ˘ب ه˘ب˘ضشأا ل˘ب ن˘ي˘ع˘لا ة˘ل˘ق˘م ي˘ف سسي˘ل رار˘م˘ح’ا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘ضسا˘ضسح˘لا˘ب ن˘ي˘ع˘لا ة˘با˘ضصإا
يف لكاضشم يأا وأا نيعلا رارمحا جردت ’ (CDC) اهنم ةياقولاو سضارمأ’ا ىلع ةرطيضسلا زكارم نأا مغرو.ةيجراخلا
تردضصأا نويعلا بطل ةي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’ا ن˘ك˘ل ،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘ضصإ’ا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا سضار˘عأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘ب ن˘ي˘ع˘لا

ءاضشغلا باهتلا وهو ،ةمحتلملا باهتلا ببضسي نأا نكمي سسوريفلا نأاب ديفت ريراقت نأاضشب يضضاملا دحأ’ا تاهيبنت
.نفجلا نطبي يذلا

سسوريفلاب ةباضصإ’اب مهيدل يتلا سضارعأ’ا نوكت ام ابلاغ ““ريك في’““ زكرم يف ىضضرملا نأا ىلإا تضسنريإا تراضشأاو
قيضضو لاعضسلاو ىمحلا لمضشت يتلاو ،ىرخأا سضارعأا يأاب روعضشلا نود ةافولا مث نمو ،نيعلا رارمحا طقف يه

زكرملا يف ىضضرم انيدل ناك““ :ةضضرمملا لوقتو.نيتفضشلا قاقرزاو ردضصلا ىلع رمتضسم طغضضب روعضشلاو ،سسفنتلا
ا˘هد˘ع˘بو ىف˘ضشت˘ضسم˘ل˘ل نو˘ه˘جو˘ت˘ي ،د˘ي˘حو سضر˘ع˘ك ،ن˘ي˘ع˘لا ي˘ف رار˘م˘حا ي˘ه ط˘ق˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ضشي ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘عأ’او
سضارعأا مهيدل ىضضرملا ناك اذإا اميف ينلأاضسي ناك انوروك ىضضرم نع لوؤوضسملا بيبطلا ىتح““ تفاضضأاو.““نوتومي
رثكأا دحأا ناك ،لتايضس جراخ عقي يذلا ،““ريك في’““ زكرم نأا ركذي.““سسوريفلاب مهتباضصإاب دكأاتلل نيعلا رارمحا
.يضضاملا رياربف يف ةدحتملا تاي’ولا يف ىلوأ’ا ت’احلا فاضشتكا ذنم سسوريفلاب ةباضصإا قطانملا

انوروك يباصم جقعل
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يتلأ تايلمعلأ ترفسسأأ ثيح

80 فيقوت نع ةقرفلأ اهب تماق
نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ

ددسصب أوناك ،ةنسس26 و52
ةدامب ةيعرسشلأ ري˘غ ة˘برا˘سضم˘لأ
طي˘سشما˘ت ي˘ح˘ب كلذو د˘ي˘م˘سسلأ

1631 زجح مت نيأأ ةنتاب ةنيدمب

مت غلك52 نزوب ديمسس سسيك
ةيلحملأ ةباي˘ن˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

تابوقع مهقح يف ردسص ثيح

ماعو ر˘ه˘سشأأ60 نيب حوأر˘ت˘ت

ةمأرغو جأرفإ’أ عم ذفان سسبح

عم جد000.05 ـب ردقت ةيلام

نم أذه .تأزوجحملأ ةرداسصم

نم’ ةيئا˘ن˘ج˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج

30 فيقوتب تماق ،ةنتاب ةي’و

تباثلأ ينمأ’أ زجاحلاب سصاخسشأأ

مهرامعأأ حوأرتت سسيدسسف ةيدلبب

ىلع أوناك ةنسس63 و62 نيب

مهتزوحب رثع نيأأ ةبكرم نتم

نم سسولهم سصرق8392 ىلع

003و051 نيلاباق˘ير˘ب عو˘ن

تفقوأأ قايسسلأ تأذ يفو .غلم

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

غلبي سصخسش10 ةنتاب ةيئاسضقلأ

ي˘ح˘ب ة˘ن˘سس24 ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م

دأومب ةبراسضملاب موقي طيسشمات

زجح مت ثيح ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص ه˘ب˘سش

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م زا˘˘ف˘˘ق02307

رهط˘م ةرورا˘ق3011 عأو˘˘ن’أ

00252 لو˘˘ح˘˘ك ةرورا˘˘ق09

،ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأدا˘م˘كلأ ن˘˘م ةد˘˘حو

ةلوهج˘م ة˘ي˘ب˘ط ة˘ما˘م˘ك006

دأو˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب عو˘˘˘ن˘˘˘لأ

تاسصاسصم ،ةيحÓسصلأ ةيه˘ت˘ن˘م

دأو˘˘م ،لا˘˘ف˘˘طأأ بي˘˘ل˘˘ح ،لا˘˘ف˘˘˘طأأ

ميدقت راظت˘نأ ي˘ف أذ˘ه ،ل˘ي˘م˘ج˘ت

ةيلحملأ ةباينلأ مامأ نيفوقوملأ

.قيقحتلأ تأءأرجأ ءافيتسسأ دعب
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ة˘طر˘˘سشلأ ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت

14 زجح نم فيطسس ةي’و نمأاب
ةيبطلأ تأزافقلأ نم ةدحو فلأأ
ي˘ت˘لأ ،ة˘برا˘سضم˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ
ةقيرطب اهبحاسص اهيلع لسصحت

زو˘ح˘ي ’ ه˘نو˘ك ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ
أذه عيب هل حيتي ايراجت Óجسس
نا˘ك ي˘ت˘لأو ع˘ل˘سسلأ ن˘م عو˘˘ن˘˘لأ

يراجتلأ ةلحم ل˘خأد ا˘ه˘سضر˘ع˘ب
.ىر˘خأأ دأو˘م ع˘ي˘ب˘ل سصسصخ˘م˘˘لأ
ةرئأد نمأ دأرفأأ اهر˘طأأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ة˘˘يرود ر˘˘ثإأ تءا˘˘جو ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأ

تÓ˘ح˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ج˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘قر
تمتو ،ةيندملأ ميلقإاب ةيراجتلأ
يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م ىد˘˘ل
،فيظنتلأ دأوم عيبل سصسصخم
زو˘ح˘ي ه˘ب˘˘حا˘˘سص نأأ تي˘˘ب˘˘ت ن˘˘يأأ

تأزا˘ف˘ق˘لأ ن˘م ة˘ما˘˘ه تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

ة˘نز˘خ˘م تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
ه˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل روا˘˘ج˘˘م عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘ب
ـب اهدد˘ع رد˘ق ي˘ت˘لأو يرا˘ج˘ت˘لأ

ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه ،ةد˘˘حو00014
ةيعر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ها˘ن˘ت˘قأ
،اهراعسسأأ يف ة˘برا˘سضم˘لأ د˘سصق
ىلع ةطرسشلأ حلاسصم لمح ام
ى˘لأ ا˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ا˘˘ه˘˘تردا˘˘سصم
ةيطبسضلأ .ةسصتخملأ حلاسصملأ
ا˘ه˘لا˘م˘كت˘سسأ د˘ع˘بو ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ

،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘فا˘˘كل
فلاخملأ دسض ايئأزج افلم تدعأأ

ربغ ةسسرامملأ ةحنج ،ةمهت نع
ةحنج ،ةحسصلأ ةنهمل ةيعرسشلأ
ة˘عور˘سشم˘لأ ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘برا˘˘سضم˘˘لأ
سضرغب ةيلايتحأ قرط لامعتسساب
جتان ر˘ي˘غ ح˘بر ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ

سضرعلل يعيبطلأ قيبطتلأ نع
تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ ل˘سسرأأ ،بل˘ط˘˘لأو
.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

فيطسس

ةبراسضملل ةهجوملا ةيبطلا تازافقلا نم ةدحو فلأا14 زجحي نمألا
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تأر˘˘سشع لوأ’أ سسمأأ ج˘˘˘ت˘˘˘حأ
ةر˘ئأد ر˘ق˘˘م ما˘˘مأأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ةر˘م˘سشلأ

سصقن ىلع مهنم اجاجتحأ كلذو
ةجاح˘ب م˘ه ي˘ت˘لأ ،د˘ي˘م˘سسلأ ةدا˘م
بقع أذه جاجتحإ’أ ءاجو اهيلإأ

رذعملأ ةرئأد نمأأ حلاسصم زجح
ةنحا˘سشل ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

نم سسيك042 ـب ةلمحم تناك

يأأ غلك52 نزو ،ديمسسلأ ةدام

هذه ن˘م أرا˘ط˘ن˘ق06 هرد˘ق ا˘م

عيبلل ةهجوم تناك يتلأ ةداملأ

ته˘جو د˘قو ،ةر˘م˘سشلأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سشلأ بحا˘˘˘سصل

فأرتع’أ متي مل ذإأ ،ةبراسضملأ

ا˘هزو˘ح˘ي نا˘ك ي˘ت˘لأ ةرو˘تا˘ف˘لا˘˘ب

ر˘مأ’أ و˘هو ،ة˘ن˘˘حا˘˘سشلأ بحا˘˘سص

ةيدلب ينطأوم بسضغ راثأأ يذلأ

03 يلأوحب دعبت يتلأ ةرمسشلأ
ناكم رذع˘م˘لأ ة˘ن˘يد˘م ن˘ع م˘ل˘ك
،ةيمكلأ زجحو ةنحاسشلأ فيقوت
نإا˘˘˘˘˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
را˘ظ˘ت˘نا˘ب أو˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

،ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ لو˘˘سصو
ع˘فر نود ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لأ ر˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
ءأرجإ’أ أذهب أوؤوجافتيل ،رعسسلأ
نأأ دعبو هلÓخ نم أوبلاط يذلأ

م˘ه˘˘هو˘˘جو ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘سسلأ تد˘˘سس
ةرئأد سسيئر نم ةيمكلأ عاجرإ’
داجيإأو لجاعلأ لخدتلأ ةرمسشلأ

،ديمسسلأ عيزو˘تو ،ع˘سضو˘ل˘ل ل˘ح
ثيح ،أريب˘ك ا˘ب˘ل˘ط د˘ه˘سشي يذ˘لأ
نيلثمم ةرئأدلأ سسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ

لح داجيإاب دعوو نينطأوملأ نع
عزوتسس ديمسسلأ ةدام نأأو لجاع
عم˘ج˘ت˘لأ سضف ل˘ب˘ق ،تقو˘لأ ي˘ف
.ةرئأدلأ رقم مامأأ مظن يذلأ

ةنتاب

 رذعملا نمأا ىدل ديمسسلا نم ةيمك زجح ببسسب نوجتحي ةرمسشلا ونطاوم
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ة˘ب˘قأر˘م˘لأ تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تسضفأأ
يزيتب نمأ’أ حلاسصمل ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لأ

ت’وا˘˘ح˘˘˘م طا˘˘˘ب˘˘˘حإأ ى˘˘˘لإأ وزو
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ن˘يز˘˘خ˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘˘لأ
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصلأ
ةسصاخ راعسسأ’أ يف ةبراسضملل
انوروك سسوريف يسشفت لظ يف

ا˘ي˘فا˘م˘ل ي˘ف˘خ˘˘لأ ه˘˘جو˘˘لأ ن˘˘ع و

ء’ؤوه نم راكتح’أ و ةبراسضملأ

ي˘سسآا˘م ي˘ف نور˘م˘ث˘ت˘سسي ن˘يذ˘لأ

ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت ،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

نم وزو يزيتب يئ’ولأ نمأ’أ

نم غل˘ك082 نم د˘يزأأ ز˘ج˘ح

ىلع ةيحÓسصلأ ةيهتنم سصمحلأ

د˘˘جأو˘˘ت˘˘م عدو˘˘ت˘˘سسم ىو˘˘ت˘˘سسم

.وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘˘سسو˘˘˘ب

هذه ناف ةيلحم رداسصم بسسحو
ةحفاكم راطإأ يف لخدت ةيلمعلأ
تأذ اهب تماق يتلأ ةبراسضملأ
أذه ةمهأدم لÓخ نم حلاسصملأ
دأوملأ زجح مت ثيح عدوتسسملأ
يتلأو افلاسس ةروكذملأ ةيئأذغلأ

اههيجوت دد˘سصب ا˘ه˘ب˘حا˘سص نا˘ك
ا˘ه˘ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘جأأ ن˘˘م قو˘˘سسلأ ى˘˘لإأ
تأذ يف مت امك .نيكلهتسسملل
يذلأ سصخسشلأ فيقوت قايسسلأ

نا˘˘ك عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ل˘˘˘خأد د˘˘˘جو

ىوتسسم ىلع ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت دد˘سصب

ةبراسضم˘لأ سضر˘غ˘ل عدو˘ت˘سسم˘لأ

ةيسسيلدت ةقيرط˘ب ا˘هرا˘ع˘سسأأ ي˘ف

مت دقو نوناقلأ ماكحأ’ ةيفانم

ةيئاسضقلأ ةعبا˘ت˘م˘ل˘ل ف˘ل˘م ح˘ت˘ف

لوحيسس يذلأو ف˘لا˘خ˘م˘لأ د˘سض

ةيروهمجلأ ليكو ىلع هبجومب

 .وزو يزيت ةمكحم ىدل

انوروك ضسوريف يسشفت لظ يف ةسصاخ راعسسألإ يف ةبراسضملل ةهجوم تناك

ةيحÓسصلا ةيهتنم وزو يزيتب سصمحلا نم غلك082 نم رثكأا زجح

إذه ،اهيف ةبراسضملل ةهجوم تناك ،ديمسسلإ ةدام نم ةربتعم تايمك زجح نم ،ةنتاب ةيلول ةيلاملإو ةيداسصتقإلإ ةقرفلإ تنكمت
يذلإ ماهلإ رودلإو ةفثكملإ تاطاسشنلإ راطإإ يف تءاج ،ةقرفتم تايلمع يف كلذو ،تاسسولهمو ةينلديسص هبسش دإوم ىلإ ةفاسضإلاب

يسشفت دعب ،دÓبلل نهإرلإ عسضولإ يف ،ةراجتلإ حلاسصم ةقفر ،نطولإ تايلو يقاب رإرغ ىلع ةيلولاب نمألإ تإدحو هب موقت
 .ديمسسلإ ةدام اهنم ةسصاخ ةيئإذغلإ دإوملل راعسسألإ فلتخم يف ةبراسضملل فرظلإ لÓغتسسإ ىلإإ راجتلإ ضضعب يعسسو ،انوروك ءابو

رسضخألإ مقرلإ ربع نينطإوملإ دحأل غÓب رثإإ

لحم ةقرسس ددسصب نيسصل فقوي نمألا
فيطسس ةنيدم طسسوب يراجت

سسبلت ةلاح يف ناسصخسش فيقوت نم ،فيطسس ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت
«كسشك» يراجت لحم لخأد نم ةقرسس ةيل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م د˘ع˘ب
ةلمعلأ نم غلبم عاجرتسسأ نم تنكم ةيلمعلأ ،فيطسس ةنيدم طسسوب

05 هردق ةبعسصلأ ةلمعلأ نم رخأأو ،ميتنسس نييÓم30 ـب ردق ةينطولأ
تءاجو ،ةي’ولأ نمأاب سسداسسلأ يرسضحلأ نمأ’أ دأرفأأ اهرطأأ ةيلمعلأ .وروي

دوجو هدافم8451 رسضخأ’أ مقرلأ ربع نينطأوملأ دحأ هدروأأ غÓب رثإأ
،فيطسس ةنيدم طسسو ةيراجتلأ تÓحملأ دحأ ماحتقأ ن’واحي ناسصخسش
تايرودلأ ىدحإأ د˘جأو˘ت ل˘سضف˘ب ا˘ع˘ير˘سس ة˘طر˘سشلأ دأر˘فأأ ل˘خد˘ت نا˘ك ن˘يأأ
لحملأ لخأد امهفيقوت مت ذفانملأ عيمج قلغ دعيو ،ناكملأ نيعب ةيباقرلأ

ةلمعلأ نم رخأأو ،ميتنسس نييÓم30 ةردق لاملأ نم غلبم امهدحأ ةزوحبو

،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتسسأ روف ،وروي05 ةردق ةبعسصلأ
ةقرسسلأ ةمهت نع ناطروتملأ دسض ايئأزج افلم ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ تدعأأ

GCjªø.Q.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب Óيحأأ ،ةفوسصوملأ

يسشاوملا ةباسصعب حيطي فيطسس كرد
ةيلمع يف ،فيطسسب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ رسصانع حجن
ربع طسشنت تناك ،يسشأوملأ ةقرسس يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت
ةدعل اهذيفنت لÓخ نم نيحÓفلأ سسوفن يف بعرلأ تعرزو ةي’ولأ ميلقإأ

فيقوتلأ ةيلمع تءاجو ، مهتاكلتممو مهيسشأوم تلاط ةقرسس تايلمع
اياحسضلأ نم ةعومجم مدقت نأأ دعب اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسح
و يرحتلأ ةيلمع دعبو ،مهيسشأوم نم سسوؤور نم ددع ةقرسس نع غيلبتلل

حوأرتت سصاخسشأ4 نم ةنوكتملأ ةباسصعلأ هذهب ةحاط’أ مت ةعباتملأ

تأذ يف كردلأ رسصانع تنكمت امك ،ةنسس (75و23) نيب ام مهرامعأأ
ميدقت مت دقو .ةيسشاملأ سسوؤور نم ربتعم ددع عاجرتسسإأ نم ةيلمعلأ
ىلإأ تقؤوملأ سسبحلأ مهعأديإاب رمأأ يذلأ ةيروهمجلأ ليكو مامأ نيمهتملأ

ة˘قر˘سسلأ ،رأر˘سشأأ ة˘عا˘م˘ج ن˘يو˘كتو ة˘قر˘سسلأ ة˘م˘ه˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘ح

GCjªø.Q.ليللأ فرظأاب ةنرتقملأ ةفوسصوملأ

ةيحÓسصلإ ةيهتنم ةيكÓهتسسإ دإوم نزخي /ةدكيكسس

ةبراسضملا ةمهتب رجات سسبح
رمأأ امدعب ،رجات سسبحب يسضقي امكح ةدكيكسسب حنجلأ ةمكحم تردسصأأ

،تقؤوملأ سسبحلأ نهر هعسضوب ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
دأومل ةعورسشم ريغلأ ةزايحلأو ،ةعورسشم ريغلأ ةبراسضملاب قلعتت مهت نع
ةفاظنلأ ةيمأزلأ ةفلاخم ةحنج ىلأ ةفا˘سضإأ ،ة˘ي˘حÓ˘سصلأ ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ة˘ي˘ئأذ˘غ

،ةنيرفلأ ةدا˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق13 يفخي ناك ينعم˘لأ .ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو

ديمسس سسايكأأ نم ددعو ،عأونأ’أ فلتخم نم تيوكسسب ةبلع0006و
أذه .كÓهتسسÓل ةهجوم تناك اهنأ قيقحتلأ تبثأو ،ةيحÓسصلأ ةيهتنم
نع ةيئأدتب’أ ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأ رجاتلأ ليحأأو
،هيلإأ ةبوسسنملأ مئأرجلاب هتنأدإأو هتمكاحم متو يروفلأ لوثملأ ءأرجإأ قيرط
تردق ةيلام ةمأرغو ،ذافنلأ فوقوم ماع اهنم سسبح نيماعب هيلع مكحلأو

M«ÉI HƒOjæÉQ.سسبحلأ هعأديأ عم جد000001 غلبمب

ةزوعملإ تÓئاعلإ ىلع اهعيزوت مت

راطنق901 زجحي فيطسس كرد
ةنيرفلاو ديمسسلا يتدام نم

ةي’و يبونج لأزأأ نيعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ دأرفأأ تزجح

ىلع أءانب ،ةنيرفلأو ديمسسلأ يتدام نم راطنق901 سسمأأ لوأأ ، فيطسس
ةبراسضملأ سضرغل ةيئأذغ دأوم نيزختب رجات مايق ديفت ةدكؤوم تامولعم
ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ ن˘ع ردا˘سصلأ سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإ’أ بل˘ط د˘ع˘بو ،را˘ع˘سسأ’أ ي˘ف

57و ديمسسلأ ةدام نم راطنق03 ىلع عدوتسسملأ لخأدب رثع، ةيروهمجلأ
راطإأ يف ةيلمعلأ هذه جردنتو ،كلذ دعب زجحتل ةنيرفلأ ةدام نم راطنق
دأو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ˘لأ ةر˘جا˘ت˘م˘لأو را˘كت˘حإ’أو ة˘برا˘سضم˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
يتلأ ةلودلأ كÓمأأ ىلإأ تأزوجحملأ هذه ميلسست مت دقو، ةيكÓهتسس’أ
ىلع اهعيزوت˘ب ما˘ق ثي˘ح ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘م˘ح’أ لÓ˘ه˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب تما˘ق
زربأأ نم نيتفنسصملأ تونات و Óيزاط يتيرقب ةزوعملأو ةريقفلأ تÓئاعلأ

GCjªø.Q.فيطسس ةي’وب لظلأ قطانم

ةليسسملاب عورم رورم ثداح رثإإ

ةداعسسوبب ةدحاو ةلئاع نم ىلتق5
98 مقر ينطولأ قيرطلاب61 سسم لوأأ تيمم رورم ثداح عقو
لبجو لماهلأ يتيدلب نيب ةليسسملأ و ةفلجلأ يتي’و نيب طبأرلأ
يف ثدا˘ح˘لأ ل˘ث˘م˘ت ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ة˘ي’و ةرأد˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب د˘عا˘سسمأأ

فلخ ثيح،604 وجيب عون ةيعفن ةرايسسو رأرج نيب مأدطسصأ

20 ،دحأو لجر10 ةدحأو ةلئاع نم ناكملأ نيعب ىلتق (5) ةافو

ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت روفلأ ىلع  حوأرتت لافطأأ20 ،ءاسسن
ةيدام و ةيرسشب تايناكمإأ ريخسست متو ةداعسسوب ةيندملأ ةيامحلل
تانياعملاب مايقلل ةليسسملاب ينطولأ كردلأ رسصانعب نيمعدم
ظفح ةحلسصمل مهليوحتو ىلتقلأ ىلع فرعتلأ مت ثيح ةمزÓلأأ
كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ تحتف اميف ةداعسسوب ىفسشتسسمب ثثجلأ
زتهأ يتلأ ثداحلأ تاسسبÓم فورظ يف ققحت لماهلاب ينطولأ

U°Édí T°îû°ƒñ  .ةي’ولأ ناكسس اهل



ملوغ دقع خضسف سسردت يلوبان ةرادإا
ر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت تد˘˘˘˘كأا

نأا ةيلاطيإا ةيفحشص
ضسردت يلوبان ةرادإا
بعÓلا د˘ق˘ع خ˘شسف
ي˘لود˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ةياهن ملوغ يزوف
،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘˘ششف د˘˘˘ع˘˘˘ب

ة˘˘˘نا˘˘˘كم نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شض
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ن˘˘م˘˘شض
ورا˘ن˘ي˘˘ج برد˘˘م˘˘لا

ام بشسحو .وزوتاغ
ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو ه˘˘˘تر˘˘˘˘كذ
ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م مÓ˘˘عإا
بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن
ـل رشسيألا ريهظلا دقع خشسف ىلع نولمعي يلوبان يلوؤوشسم نإاف ،يلاطيإلا
ةثÓث ريفوت ريفوت لمأا ىلع ،يراجلا مشسوملا ةياهن عم يشضارتلاب «رشضخلا»
تناكو .ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا ةرتف يف رامثتشسلا ةداعإل وروأا نييÓم
رهشش ملوغ يزوف نع يلختلا لجأا نم ةدهاج تعشس ،ضسيتنيرول يد ةرادإا

ةياغ ىلإا ءاقبلاب كشسمتو ةركفلا ضضفر «رشضخلا‘ بعل ّنأا ريغ ،يشضاملا يفناج
ةداعتشسا نم نآلا ىتح مÓغ يزوف نكمتي مل ، ريكذتلل .يدانلا عم هدقع ةياهن
ةباشصإا نم هتاناعم ببشسب كلذو ،اًدج ليوط بايغ دعب يلوبان هيدان عم هتناكم

ê.fé«Ö.نيتيحارج نيتيلمع ىلإا عوشضخلل هترطشضإا ةبكرلا ىوتشسم ىلع

:ةجديكوأا

«تقو برقأا يف ةيعيبطلا انتايح ىلإا دوعن نأا ىنمتأا»
بختنملا ضسراح ربع
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

يشسنرفلا زتيم يدانو
ة˘جد˘ي˘كوأا رد˘ن˘˘شسكلأا

زواج˘ت ي˘ف ه˘ل˘مأا ن˘ع
امك ةيلاح˘لا ة˘ن˘ح˘م˘لا
بعششلل ةلاشسرب هجوت
اهع˘ج˘ششم ير˘ئاز˘ج˘لا
ةياقولل هل ايعادو هل
،انوروك ضسوريف نم
يف قلأاتم˘لا ضسرا˘ح˘لا

ويدي˘ف ر˘ششن1 غي˘ل˘لا
ةشصنم ىل˘ع يو˘عو˘ت
يعامتجلا لشصاوت˘لا

نم هلÓخ نم بلاط «فاف» مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلاب ةشصاخلا «كوبشسيف»
،ىوشصقلا ةرورشضلل لإا جورخلا مدعو لزانملا يف ءاقبلاب يرئازجلا بعششلا

تاميلعت عبتن نا اعيمج انيلع بجي» :قايشسلا اذه يف رشضخلا ضسراحأا لاقو
ضسوريف راششتنا نم انتÓئاع ةحشص ىلعو انتحشص ىلع ظافحلل نييئاشصخألا

ناو تقو برقأا يف ضسوريفلا اذه ىلع ءاشضقلا متي نا ىنمتأا» :فاشضأاو ،«انوروك
بختنملا يبعل نم ديدعلا تفاهتو ،«لبق نم انك املثم ةيعيبطلا انتايحل دوعن
يتلا فورظلا هذه يف نييرئازجلل نانئمطاو ةيعوت لئاشسر ثعب ىلع ينطولا
نم لئاشسرلا هذهب بختنملا موجن نم ديدعلا ثعب ثيح ،هرشسأاب ملاعلا اهب رمي

يناميلشس رارغ ىلع رجحلا لخاد نم مهتاحفشص ىلع ترششن تاهويديف لÓخ
hd«ó.±.ةيلحملا ةلوطبلا يبعل نم ىتحو ديبع يدهمو ينادوشسو

مهضسفنأا ىلع ظافحلاب نييرئازجلا يضصوي نادم
ةديلبلا لهأا ييحيو

يلودلا بعÓلا ربع
ميكحلا دبع قباشسلا

هن˘ما˘شضت ن˘ع ناد˘م
ة˘˘˘يلو نا˘˘˘كشس ع˘˘˘م
مهتنحم يف ةديلبلا

ضسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘شض
ا˘م˘˘ي˘˘شسل ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘يلو ناو
ة˘˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ه
ةديحولا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نلا ضشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

Óماك ايحشص ارجح
اهذفانم لك قلغ عم
ىوتشسم ىلع ىلوألا ة˘يلو˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت بب˘شسب
ةفحشص ىلع يوعوت ويديف قباشسلا رشضخلا ريجانم رششنو ،ءابولا اذهب تاباشصإلا
مكيلع مÓشسلا» :هيف لاق «كوبشسيف» عقوم يف مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
جÓع وه اذه ،تيبلا يف كءانبأاو كتجوز يقبأا بولطم رذحلا ،مكلزانم يف اوقبأا

ل»0991: ةنشس يف ينطولا بختنملا عم ايقيرفا لطب عباتو ،«ضضرملا اذه

hd«ó.±.«اعيمج مهل انتايحت ةديلبلا ةيلو يف انتوخإا ىشسنن

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ5495ددعلا0202 سسرام82 تبسسلا12
www.akhersaa-dz.com
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ةيف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك
يدا˘˘˘ن نا ،ضسمأا ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شس
يف تلخد يدوعشسلا رشصنلا

بعÓ˘˘لا ع˘˘م تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م
نا˘ي˘ف˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
لÓخ همشضل ابشسحت يلوغيف
ةي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘ت˘نإلا ةر˘ت˘ف
نم ديدعلا تدكأاو ،ةلبقملا
ةرادإا نأا ،ةيفحشصلا عقاوملا
˘مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا˘بو ر˘˘شصن˘˘لا

ةدوع نأاششب ةيؤورلا حوشضو
ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
لإا ،ه˘مد˘ع ن˘م ة˘يدو˘ع˘شسلا˘˘ب
فل˘م ح˘ت˘ف ي˘ف تعر˘شش ا˘ه˘نأا
قيرفلا موجن ضضعبل ديدجتلا

˘مو˘ج˘˘ن م˘˘شض ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو
تلاقتنلا ةرتف لÓخ نيرخآا
مشسوم˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘شسا ة˘مدا˘ق˘لا
بارتقا ىلإا ةريششم .ديدجلا
م˘ج˘ن˘لا م˘شضل ر˘˘شصن˘˘لا يدا˘˘ن
يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

دكؤو˘م˘لا ل˘ي˘حر˘لا ضضيو˘ع˘ت˘ل

د˘م˘حأا ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا ه˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل

˘˘مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لاو ى˘˘شسو˘˘م

همودق ذنم قيرفلل ةفاشضإلا

يزيلجنإلا يتيشس رتشسيل نم

تاذ تدكأاو . نيمشسوم ذنم

ر˘˘شصن˘˘لا ةرادإا نا ردا˘˘شصم˘˘لا

ةد˘ع˘ت˘˘شسم ا˘˘ه˘˘نأا يدو˘˘ع˘˘شسلا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ءار˘˘غإل

زواجتي يلايخ بتار لباقم

ري˘شستو ،وروأا ن˘ي˘يÓ˘م7ـلا

ي˘لود˘لا ع˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
ضسأا˘كب جو˘ت˘م˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ماري ام ىلع ةريخألا ايقيرفإا

ىلع قافتألا طقف مهشصقنيو
ريغ˘شصلا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا ضضع˘ب
ضسفن يلعو . ةقفشصلا مشسحل
ر˘ي˘ها˘م˘ج ضضفر˘ت د˘˘ي˘˘ع˘˘شصلا
يكرتلا يارشس ة˘ط˘ل˘غ ق˘ير˘ف
ق˘ير˘ف˘لا م˘ج˘ن ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لا

و˘ه ي˘لو˘غ˘ي˘ف ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
ىلع قيرفلل ضضبانلا بلقلا

.مهفشصو دح

وروأا نييÓم7ـلا زواجتي يلايخ بتار لباقم

يلوغيف نايفضس مضض ىلإا ىعضسي يدوعضسلا رضصنلا
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قا˘ح˘شسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا كشسم˘˘ت

،يناملألا مياهنفوه بعل ،ل˘ي˘شضو˘ف˘ل˘ب

،ةلبقملا ةرتفلا يف قيرفلا نع ليحرلاب

يف ببشست يذلا يبطلا أاطخلا ببشسب

ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘˘ح بعÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘ت˘˘با

ليشضوفلب عشضخ˘يو .ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا

يليهأات جمانربل ايلاح ،اماع82 بحاشص
ةحارجل هئارجإا دعب كلذو ،دارفنا ىلع
يف ،يب˘ي˘ل˘شصلا طا˘بر˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
عقوملا فششكو .يشضاملا ربمشسيد رهشش
نأا «زر˘ي˘ف˘شسنار˘ت لو˘ب˘شسو˘ف» ي˘نا˘م˘˘لألا
˘مد˘ع˘ب كشسم˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

يرود˘لا ع˘شسا˘ت ع˘م بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م

ة˘ق˘ير˘ط ن˘م ه˘ب˘شضغ بب˘شسب ،ي˘نا˘م˘لألا

ءابطأا ماق ثي˘ح ،ه˘ت˘با˘شصإا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ةباشصإÓل ئطاخ ضصيخششتب م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه

ىوتشسم ىلع بعÓلا اهل ضضرعت يتلا

،يشضام˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ه˘ت˘ب˘كر

،بعÓ˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘ل او˘ح˘م˘شس ثي˘ح

قيمعت يف تمهشسأا يتلا ةوطخلا يهو

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا أا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ،بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘شصإا

رهششأا6 ةراشسخ يف ببشست مياهنفوهل

ثيح ،بعÓ˘ل˘ل ة˘يور˘كلا ةر˘ي˘شسم˘لا ن˘م

رهشش ذنم بعÓملل ةدوعلا هناكمإاب ناك

ةحارجلا ءارجإاب ماق ول ،يشضاملا رياني

هنأا ريغ ،يشضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف

ةياهن ىتح راظتنÓل ارطشضم نوكيشس

يف ليشضوفلب كلميو ،يلاحلا مشسوملا

يذلا مياهنفوه عم ةارابم04 هديشصر

مهشسأا،2202 يف هعم هدقاعت يهتني

ةعانشص نيب ام افده32 يف اهلÓخ

.ليجشستو

دارفنا ىلع يليهأات جمانربل ايلاح عضضخي

مضسوملا ةياهن يناملألا مياهنفوه نع ليحرلا رارقب كضسمتي ليضضوفلب
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كلا˘مز˘لا يدا˘ن ف˘ششك
ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا

،رو˘˘˘شصن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘شضتر˘˘˘˘م
يتلا ءا˘ب˘نألا ن˘م ه˘ف˘قو˘م
˘˘˘ما˘˘˘يألا لÓ˘˘˘خ تددر˘˘˘˘ت
يف لوخدلا نع ةيشضاملا

نب نيشسح عم تاشضوافم
با˘˘˘ب˘˘˘شش بعل ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
م˘ه˘م˘˘شضل ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
لوألا ق˘ير˘ف˘لا فو˘ف˘˘شصل
،يدان˘لا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل

تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ
علطم ةمداقلا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا
لاقو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

تاحيرشصت يف ىشضترم
مارتحلا عم» :ةينويزفلت
ل نحن ،رئازجلل لماكلا

ملو ةدايع نب وه نم ملعن

تا˘شضوا˘ف˘م ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ن

نم تاشضوافم يأا ،هعم

بعل يأا عم يدانلا لبق

،لوأا اهب ملع ىلع نوكأا

د˘˘˘حأا ي˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘لو

بعÓ˘لا ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا˘ب

ن˘˘ب نا˘˘كو ،«ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘كأا ،ةدا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ع

نأا ،ةيفحشص تاحيرشصت

كلا˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم

لجأا ن˘م ه˘ع˘م او˘ل˘شصاو˘ت

مشسوملا نم ةيادب همشض

Ó˘يد˘ب نو˘كي˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

.زاقنلا يدمح يشسنوتلل

،يرئازجلا بعÓلا دكأاو

نأا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك فر˘˘˘شش ه˘˘˘نأا˘˘˘ب

ة˘ع˘ل˘ق˘لا ضصي˘م˘ق يد˘تر˘ي

تاذ د˘˘˘كأاو ،ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لا

ةرادإا ةرادإا نأا رد˘˘شصم˘˘˘لا

ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق با˘˘˘ب˘˘˘شش

ع˘م تثد˘˘ح˘˘تو تكر˘˘ح˘˘ت

،هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب بعÓ˘لا

ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ

ءاقبإلاب يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج

˘˘مد˘˘عو بعÓ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

م˘هأا ن˘م ه˘˘نو˘˘ك ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر

ىد˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا

لاق ،هبناج نم،«رفانشسلا»

ر˘˘يد˘˘م ،د˘˘ي˘˘ب˘˘ع ل˘˘شصي˘˘ف

كانه نأا ،ةدايع نب لامعأا

ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئد˘ب˘م تلا˘˘شصتا

يرشصملا كلا˘مز˘لا يدا˘ن

ه˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘شضل بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لاو

م˘شسو˘م˘لا ي˘˘ف ضضي˘˘بأÓ˘˘ل

.لبقملا

«ةدايع نب عم تاضضوافم يف لخدن مل»
 :فضشكي روضصنم ىضضترم كلامزلا يدان سسيئر



ةطبأرلأ سسيئر رأودم ميركلأ دبع دكأأ

نأاب مدقلأ ةركل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ببسسب ةلوطبلأ تاسسفانم ءاغلإأ رأرق

،دجت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ

يف ةلثمم ةلودلأ تايحÓسص نم لظي

لا˘˘قو ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ ةرأزو

يف قباسسلأ فلسش ةيعمج قيرف سسيئر

رأرق نأأ دقتعأأ““ :ةيفحسص تاحيرسصت

ةلودلأ د˘ي ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ءا˘غ˘لإأ

يف عيمجلأ ،ةركلأ داحتأ مث ةيرئأزجلأ

،““لبقملأ ل˘ير˘فأ5 عامتجأ راظ˘ت˘نأ

يف قÓطإلأ ىلع ركفن ل““ :فاسضأأو

نآلأ ءيسش ل˘ك ن˘كل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ءا˘غ˘لإأ

نأأ ةسصاخ ،يسسايسسلأ رأرقلاب طبترم

ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لأ ا˘ن˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي ع˘سضو˘˘لأ

ع˘با˘تو ،““ط˘ق˘ف ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لأ

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ نأ ى˘˘لو˘˘م˘˘لأ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ن““

عم يباجيإأ لكسشب تلماعت ةيرئأزجلأ

ةيئاقو ريبأدت تسضرفو ،انوروك ةمزأأ
متأأو ،““ابوروأأ ةرا˘ق˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ح˘جا˘ن
ى˘ل˘ع ا˘ع˘ي˘م˘ج سصر˘˘ح˘˘ن نأأ ى˘˘ن˘˘م˘˘تأأ““
ظافحلل ريطخلأ ءابولأ أذه نم ةياقولأ

.““انتÓئاع ةحسصو انتمÓسس ىلع
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نأأ ““ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآأ““ ردا˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘سشك
مدقلأ ةركل ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلأ
ىلإأ ةلوطبلأ ديمجت ةرتف ديدمتب ترقأأ
تددح نأأ دعب ،مداقلأ ليرفأأ رهسش ةياهن

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل د˘عو˘م˘ك ل˘ير˘فأأ5 موي
ىلوألأ نيتفرتحملأ نيتطبأرلأ يتسسفانم
ةري˘خألأ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ بسسحو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لأو
تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ةحسصلأ ةرأزول
سسوريف انوروك ءابو يسشفت سصوسصخب
لود ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ر˘ج˘ح˘لأ سضر˘˘ف يذ˘˘لأ
بق˘ع ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
بأرتلأ ربع فيخملأو بيهرلأ هراسشتنأ
هب تاباسصإلأ دأدعأأ فعاسضتو ينطولأ

لوألأ ريزولأ ردسصأأ امك ،رخآل موي نم
نمسضتي أديدج اموسسرم دأرج زيزعلأ دبع

9 ىلإأ يئزجلأ رجحلأ تأءأرجإأ عيسسوت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ب ع˘فد ا˘˘م و˘˘هو .ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘يلو

ةسسفانملأ فانئتسسأ دعوم ليجأاتل ،رأودم
عبتتسسو ،يراجلأ ليرفأأ رهسش رخأوأأ ىلإأ
ةيملاعلأ تايرودلأ ةيقب تأوطخ سسفن

مت يتلأ ةيزيلجنلأ ةلوطبلأ رأرغ ىلع
ليرفأأ رهسش ةياهن ىلإأ اهفقوت ةرتف ديدمت
ىلإأ رخأاتت نأأ رخآأ لامتحأ دجويو مداقلأ
دع˘ب ةرو˘سصلأ ح˘سضت˘ت م˘لو ،نأو˘ج ر˘ه˘سش
يف برا˘سضت كا˘ن˘ه ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘ل˘ل
ةلو˘ط˘ب˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ د˘عو˘م لو˘ح ءأرآلأ
يام رهسش فسصت˘ن˘م ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ

دا˘˘ح˘˘تلأ ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،نأو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سشو

فانئتسسل ا˘خ˘يرا˘ت يا˘م2ـلأ يلا˘ط˘يلأ
ةلوطب ر˘م˘ع ن˘م ق˘ب˘ي م˘لو ،و˘ي˘سشت˘لا˘كلأ
نامث ىوسس ى˘لوألأ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘جرد˘لأ

ةياغ ىلإأ فقوتلأ لسصأوت أذإأو تايرابم
نو˘كت˘سس ““فا˘ف˘لأ““ نإا˘ف نا˘سضمر ر˘ه˘سش
لدعمب يرودلأ لامكإأ امإأ ،نيرايخ مامأأ

قبت ام ريخأاتب وأأ ،عوبسسألأ يف نيتلباقم
،لبقملأ فيرخلأ ةياغ ىلإأ ةسسفانم نم

لظيسس يرودلأ فيقوت ءأرجأ نأأ ريكذتلل
ثدحت نأأ ل˘مأأ ى˘ل˘ع ،لو˘ع˘ف˘م˘لأ يرا˘سس
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ة˘ي˘با˘ج˘يأ تأد˘ج˘ت˘˘سسم
اق˘فو أذ˘هو ،ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلأ
ءا˘ب˘طأأ فر˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
اهلذبت يتلأ دوهجلأ نع كيهان ،نيثحابو
،بنا˘ج˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
يتلأ ةيطايتحلأ تأءأرجإلأ نع كيهان
ي˘ف ءأو˘سس ،فأر˘طألأ ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ف وأأ ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
بت˘˘كم˘˘لأ نأأ ى˘˘لإأ را˘˘سشي ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لأ
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتÓل يلأردفلأ
يذلأ يرودلأ ه˘عا˘م˘ت˘جأ ل˘جأأ ““فا˘ف˘لأ““

،قحل دعوم ىلإأ13 موي أررقم ناك
ءابو يسشفت نأا˘سشب تأرو˘ط˘ت˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘ل
ةديدج تأرأرق ذاختأو انوروك سسوريف
ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسأ د˘˘عو˘˘م نأا˘˘سشب
ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلأ عم رواسشتلاب
.ىرخألأ تاطبأرلأ ةفاكو مدقلأ ةركل
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انوروك ببضسب تاي’و عضست ىلا يحضصلا رجحلا عيضسوت دعب

ةرتف ديدمت ررقت ةينطولا ةطبارلا
ليرفأا رهشش ةياهن ىلإا ةلوطبلا ديمجت

ةيلامتحا يف ركفن انسل“:راودم
”نآلا ةلوطبلا ءاغلا

برد˘م يو˘سضم ن˘يد˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خ ف˘˘سشك

لوزعم هنأاب يدوعسسلأ جيلخلأ يدان

ةنيدمب قدانفلأ دحأأ يف هينواعم ةقفر

برد˘م لا˘قو ،ة˘يدو˘ع˘سسلأ ي˘ف ما˘مد˘لأ

هتاحيرسصت يف قباسسلأ فيطسس قافو

9 خيرات نم““ :سسمأأ ةينطولأ ةعأذإÓل
ة˘ن˘˘يد˘˘م أو˘˘ق˘˘ل˘˘غأأ ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ سسرا˘˘م
لقنتلأ يف ةبوعسص اندجوو ،فيطقلأ
تا˘ط˘ل˘سسلأ نل ،ما˘مد˘لأ ة˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لأ
˘˘ما˘˘ت˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ
بق˘ل˘ب جو˘ت˘م˘لأ فا˘سضأأو ،““ة˘ن˘يد˘م˘ل˘˘ل
ر˘سسن˘˘لأ ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ لا˘˘ط˘˘بأ يرود
يف امام˘ت نو˘لوز˘ع˘م ن˘ح˘ن““ :دو˘سسلأ
ةقلغم تأراطملأو ندملأ لكو قدنفلأ

رأر˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ة˘ف˘قو˘ت˘م ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأو
رأرق ذختي دق يذلأ يدوعسسلأ داحتلأ
متخو ،““تقو يأأ يف يرودلأ ءاغلأ

ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ل““ :ه˘˘˘مÓ˘˘˘ك
تحبسصأأ تابيردتلأ لكو تاسسفانملأ

ا˘ن˘ي˘ط˘عأأ ،ا˘ي˘عا˘م˘ج ة˘˘حو˘˘م˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
هذه لظ يف نيبعÓل ةيدرف تابيردت
هذه رمت نأ لمأانو ،ةبعسصلأ فورظلأ
.““مÓسسب ةبعسصلأ ةلحرملأ

ديلو.ف

:يوضم
ةنيدمب قدنف يف لوزعم انا“
”يضاملا سرام9 ذنم مامدلا

ةنيطنضسق بابضش

بابسش قيرفل يسضا˘ير˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ف˘سشك
ةرأدإأ فقوم نع جوجم رسصان ،ةنيطنسسق
مسسوملأ ةلوطب ءاهنإأ سصوسصخب ،هقيرف
براسضت دعب ةسصاخ اهمدع نم يراجلأ
يلاح˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ر˘ي˘سصم لو˘ح را˘ب˘خلأ
ن˘سسح˘ت˘ت م˘ل لا˘ح ي˘ف ه˘ئا˘ه˘نا˘ب دد˘ه˘م˘˘لأ
ة˘ج˘ي˘ت˘ن دÓ˘ب˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلأ عا˘سضوألأ
لاقو ،دجتسسملأ انوروك سسوريف راسشتنأ

:ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،جو˘˘ج˘˘م
انمهيو ،ةمزألأ هذه زواجتن نأأ ىينمتن““

هنأأ تبثأأ انقيرفف ،ةلوطبلأ ةلسصأوم أريثك
دع˘ب ة˘سصا˘خ ،ةأا˘جا˘ف˘م˘لأ ع˘ن˘سص ل˘ع رد˘ق

،““كلا˘م˘لأ د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘م˘ل ا˘˘ن˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
با˘˘ب˘˘سشلأ ةرأزو ترر˘˘˘ق أذإأ““ :فا˘˘˘سضأأو

دعب طاسشنلأ فانئتسسأ مدع ،ةسضايرلأو
نأل ،ةلوطبلأ ءاغلإأ رأرق عم انأاف ،ليرفأأ
،““ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘مزأأ سشي˘˘ع˘˘ت˘˘سس ة˘˘يد˘˘نألأ

ةلوطبلأ ءاهنإأ ينعي ليجأاتلأ““ :حسضوأأو
بعسصيسس أذهو ،نأوج وأأ يام هسش رخأوأأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ع˘م قا˘ف˘˘تلأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ن˘مو ،نأو˘ج ر˘ه˘سش م˘هدو˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس
ةد˘يد˘ج تأد˘قا˘ع˘ت مأر˘بأ ا˘˘سضيأأ بع˘˘سصلأ
:جوجم عباتو ،““لبقملأ مسسوملل ابسسحت
ل˘ح دا˘ج˘يأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي““

ءاسسؤورب عامتجلأ ةيداحتلأ لعو ،يئاهن

ةحلسصمل يعامج رأرق ذاختل ،ةيدنألأ

:لسصأوو ،ةيرئأزجلأ مدقلأ ةركو قرفلأ

نو˘سصير˘ح ن˘ح˘ن ،ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف““

دقل ،نيبعÓلأ عم مئأدلأ لسصأوتلأ ىلع

بعل لكل ايريسضحت اجمانرب مهل انمدق

،فقو˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف ن˘م لوألأ عو˘ب˘سسألأ ي˘ف

لبق د˘يد˘ج ج˘ما˘نر˘ب˘ب م˘هد˘يوز˘ت˘ب ا˘ن˘م˘قو

.““مهتيزهاج ىلع ظافحلل نيموي

ديلو.ف

جربلا بعلم ةيضضق يف

 يلهألل9ؤ فيطشس قافولا ـل اعجششم52 سسبح
جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م تسضق

52 ةب˘قا˘ع˘م˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل أر˘سصا˘ن˘م
مهمير˘غ˘تو ن˘ير˘ه˘سش ةد˘م˘ل

دعب ،مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م02
بغسشلأ ثأدحأأ يف مهببسست
مهقيرف ةأرابم تبقعأأ يتلأ

باهذ يف ،جربلأ يلهأأ دسض
،رئأزجلأ سسأاك يئاهن عبر
تآاسشنمو ةيمومع كÓمأأ ميطحتو ماعلأ نمألاب لÓخإلأ مهت ،ةباينلأ تدنسسأأو
ليكو ناكو ،نجسسلاب نوناقلأ ه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘لود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘سضا˘ير

يف مهعولسض ببسسب يطايتحلأ نجسسلأ لخأد اعجسشم52 عدوأأ دق ،ةيروهمجلأ
أولسصح رسصق عبرأل ءاعدتسسأ هيجوت عم ،ةهجأوملأ تبقعأأ يتلأ بغسشلأ ثأدحأأ

قافو ةرأدإأ سسلجم نع ني˘ل˘ث˘م˘م رو˘سضح ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ تد˘ه˘سشو ،ةءأر˘ب˘لأ ى˘ل˘ع
نع أوربع ثيح ،قافولأ راسصنأأ نم تائملأ بناج ىلإأ ،قيرفلأ يماحمو ،فيطسس
يف قحلأ ،مهيلع موكحملأ نيمهتملل نوكي نلو ،نيفوقوملل مهمعدو مهنماسضت
،ةمكحملأ تردسصأأ ،جربلأ ةيلو ءاسضق سسلجم مامأأ رداسصلأ مكحلأ ىلع نعطلأ

ةيسضق يف ،جيريرعوب جرب يلهأأ راسصنأأ نم9 قح يف اهماكحأأ ،اسضيأأ سسمأأ لوأأ
متو ،فيطسس قافوب مهتعمج يتلأ سسأاكلأ ةأرابم اهتدهسش يتلأ بغسشلأ ثأدحأأ

ةدمل ذفانلأ سسبحلاب جيريرعوب جرب يلهأأ يدان يرسصانم نم9 ىلع مكحلأ

دعب متي مل ىرخأأ ةهج نمو ،ميتنسس نويلم2 ةميقب ةيلام ةمأرغو ،نيرهسش
غلبي نيذلأو ،ةيسضقلأ تأذ يف نيفوقوملأ نيرسصانملأ ةيقب ماكحأأ يف لسصفلأ

جرب يلهأأ اهي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ سسأا˘كلأ ةأرا˘ب˘م نأأ ر˘كذ˘ي ،ر˘سصا˘ن˘م81 مهددع
يف تببسست ،ةري˘ب˘ك ف˘ن˘ع ثأد˘حأأ تد˘ه˘سش ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو را˘ج˘لأ ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ديلو.ف.ةيدام رئاسسخو ،ةديدع تاباسصأ

““اهؤؤاغلإا نشسحألا نمف ليرفأا دعب ةلوطبلا فنأاتشست مل اذإا““ :جوجم

نارهو ةيدولوم

قيرفلا لبقتشسمب هلؤؤافت يدبي ينازولا فيرشش
هلؤوافت نع ،نأرهو ةيدولوم قيرفل ماعلأ ريدملأ ،ينأزولأ فيرسش رهاط يسس برعأأ
““كوربيه““ ةكرسش مامتهأ دع˘ب ،بير˘ق˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ ي˘ف يدا˘ن˘لأ عا˘سضوأأ ن˘سسح˘ت˘ب
لئاسسول حيرسصت يف ينأزولأ فيرسش لاقو ،ةيلاملأ هتاقفن ةيطغتو قيرفلأ ليومتب
نكل ،مسسوملأ قÓطنأ ذنم ةقناخ ةيلام ةمزأأ نم ىناع قيرفلأ““ :سسمأأ لوأأ ،مÓعإلأ
،““يدانلأ ليومتب ةمتهملأ تاسسسسؤوملأ لسضفب ،ايجيردت نسسحتت تأأدب عاسضوألأ

انعيسض دقل ،كوربيه ةكرسش مودق عم ةيدولوملأ لبقتسسمب نولئافتم نحن““ :فاسضأأو
تيبلأ بيترت ةداعإأ وه نآلأ انل ةبسسنلاب مهألأ نكلو ،قباسسلأ يف رومألأ نم ريثكلأ

يلوؤوسسم مامتهأ نأاسشب أدبأأ كسش انيدل نكي مل““ :متخو ،““ليسصافتلأ ةفاك طبسضو
مكدعنو ،ابيرق جأرفنلأ ىلإأ اهقيرط فرعتسس ةمزألأ ،يدانلأ لكاسشم ءاهنإاب كوربيه
ديلو.ف.““جيوتتلأ تاسصنم ىلإأ ابيرق ةيدولوملأ ةدوعب



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14Gdù°Ñâ 82eÉQS¢ 0202Gd©óO5495ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

¯  ±.hd«ó

ةيدولوم قيرف ةرإدإإ سسلجم ررق
رسصا˘ن˘لإ د˘ب˘ع ة˘سسا˘ئر˘ب ،ر˘ئإز˘ج˘لإ
ه˘طا˘ب˘ترإ كف سسمأإ لوأإ ،سسا˘˘م˘˘لأإ
ي˘نور ،ي˘نور˘ي˘ما˘˘كلإ بعÓ˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ع˘م˘ج ى˘لإإ را˘ع˘م˘لإ ،يإو˘˘كنإو
هإوتسسم يندت ببسسب ،ةليلم نيع
ءإو˘جأإ ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لإ ن˘ع هز˘˘ج˘˘عو
يدانلإ ناكو ،ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ
لسصوتلإ نع زجع دق يمسصاعلإ
خ˘سسف˘ل ،بعÓ˘لإ ع˘م قا˘ف˘˘تإ ى˘˘لإإ
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘سضإر˘ت˘لا˘ب د˘ق˘˘ع˘˘لإ
،ةطرافلإ ة˘يو˘ت˘سشلإ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لإ
نيع ةيعمجل هتراعإإ ررقي نأإ لبق
عم ،مسسوملإ ةياهن ى˘ت˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
لإو˘ط هرو˘جأإ د˘يد˘سست˘ب ل˘ف˘كت˘˘لإ
ةرإدإإ رإرق يتأايو ،ةراعإلإ ةرتف
بعÓلإ دق˘ع خ˘سسف˘ب ة˘يدو˘لو˘م˘لإ

ءابعأإ فيفختل ،دحإو فرط نم
د˘ب˘كت نأإ د˘ع˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ ي˘˘˘ف ة˘˘˘حدا˘˘˘ف ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ
طاسشنلإ ديمجت بقع ،ةيسضاملإ
بب˘سسب ،دÓ˘˘ب˘˘لإ ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ
ن˘˘مو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نإ
ة˘ي˘سضق د˘عا˘سصت˘˘ت نأإ بق˘˘تر˘˘م˘˘لإ
دده امدعب ،ينوريماكلإ مجاهملإ
ةركل يلودلإ داحتلإ ىلإإ ءوجللاب
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ،«ا˘ف˘ي˘ف» مد˘ق˘لإ

.هتاقحتسسم لماك

فوفسص تدحو انوروك ةمزأا» :زيغن

اورهظا نوبعÓلاو نييرئازجلا

«ليسصألا مهندعم

،زيغن ليبن داسشأإ ،رخآإ قايسس يفو

ةبهلاب رئإزج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م برد˘م

،نييرئإزجلإ نيبعÓل ةينماسضتلإ

ع˘م˘ج˘ل ة˘ل˘˘م˘˘ح إو˘˘م˘˘ظ˘˘ن ن˘˘يذ˘˘لإ

ةد˘عا˘سسم ل˘جأإ ن˘˘م تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لإ

ة˘ه˘جإو˘م ى˘ل˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لإ

لاقو ،دجتسسملإ انوروك سسوريف

:ةيفحسص تاحير˘سصت ي˘ف ،ز˘ي˘غ˘ن
د˘˘˘˘˘حو ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف»
،مهمحÓت ن˘م دإزو ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

امدنع رخفلا˘ب ر˘ع˘سشأإ ي˘نو˘قد˘سص
فل˘خ ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م ا˘ن˘ي˘ب˘عل ىرأإ

نو˘ع˘لإ د˘ي د˘م و˘هو ،د˘حإو فد˘˘ه
،«ةمزألإ ةهجإومل م˘هد˘ل˘ب ءا˘ن˘بأل
ةي˘فإر˘ت˘حل حا˘تر˘م ا˘نأإ» :فا˘سضأإو
م˘˘ه˘˘مإز˘˘ت˘˘لإو ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘عل
نع داعتبلإ نأإ ملعأإ ،تاميلعتلاب

رثؤويسس ةيعامجلإ تابيردتلإ وج
ا˘ن˘ن˘كل ،إر˘ي˘ث˘ك م˘ه˘ت˘قا˘˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
ظافحل˘ل م˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل نوز˘ها˘ج
سصقن مغر ،ةيندبلإ مهتقايل ىلع
ةر˘ي˘˘تو ع˘˘فر ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ديدمت نأإ دقتعأإ» :متخو ،«لمعلإ
،انفيخي ل نإو˘ج ى˘ت˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لإ

،انل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘مزأإ ل˘كسشي ن˘لو
ن˘م لا˘ح ل˘سضفأإ ا˘˘ن˘˘سسل ن˘˘ح˘˘ن˘˘ف
.«ةيبوروألإ تايرودلإ
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ةديلبلإ داحتإإ قيرف بردم فسشك
بي˘˘سصأإ يذ˘˘لإ ة˘˘م˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
هنأإ ،دجتسسملإ انوروك سسوريفب
لثامتيو فّثكم جÓ˘ع˘ل ع˘سضخ˘ي
ل˘˘سضف˘˘ب ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ءا˘˘˘ف˘˘˘سشل˘˘˘ل
دمتعملإ يجÓع˘لإ لو˘كو˘تور˘ب˘لإ

.ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلإ ةرإزو فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
ةد˘ي˘ل˘ب˘لإ دا˘ح˘تإإ برد˘م ثد˘ح˘تو
يحسصلإ رجحلإ تحت دجإوتملإ
،ةمسصاعلاب راطق˘لإ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

هتباسصإإ دعب ةيحسصلإ هتلاح نع
ربع هتجوز ةقفر سسوريفلإ إذهب

سسمأإ ى˘˘˘لوألإ ةا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘˘لإ جإو˘˘˘˘مأإ

نكمي ،هلل دمحلإ» :Óئاق ةعمجلإ

ةلوقمب ةيحسصلإ يتلاح فسصو

ي˘ف د˘ي˘ع˘ب ن˘م ةدو˘ع˘˘لإ ،ة˘˘يور˘˘ك

ءا˘ف˘سشل˘ل ل˘ثا˘م˘تأإ ا˘نأإ ،ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لإ

لوأإ ىلاعت هللإ لسضفب ايجيردت

م˘˘ت يذ˘˘لإ ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك ءإودو

يتجوز ىت˘حو ،إر˘خؤو˘م هدا˘م˘ت˘عإ

.«هلل د˘م˘ح˘لإو ءا˘ف˘سشل˘ل ل˘ثا˘م˘ت˘ت

،ةمسشن ددسش ،هتإذ قايسسلإ يفو

تيبلإ ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لإ ةرور˘سض ى˘ل˘ع

را˘سشت˘نإ يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ هذ˘˘ه

ن˘م تنا˘ك ىود˘ع˘لإ» سسور˘ي˘ف˘˘لإ

ةرا˘يز ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لإ ة˘˘جوز˘˘لإ

،اسسنرف نم ةد˘ئا˘ع˘لإ ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘سشل

ي˘ف ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لإ مو˘˘ي˘˘لإ ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل

كانه» :فاسضأإو ،«ر˘ي˘ب˘ك ن˘سسح˘ت

ة˘فر˘غ˘لإ ي˘ف ة˘ن˘سس87 زو˘ج˘˘ع

ا˘˘ن˘˘ل و˘˘عد˘˘ت ي˘˘هو ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لإ

،ءانفلإ يف ةلئاع انّوك ،رإرمتسساب

،رخآÓ˘ل ل˘كألإ بي˘ج˘ي د˘حإو ل˘ك

يف دحإو اكيرمأإ يف ناك دحإو

،ةيقي˘ق˘ح ة˘ل˘ئا˘ع ا˘نو˘ك ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإإ

م˘ت˘خو ،«ا˘نورو˘كلإ إذ˘ه ا˘˘ن˘˘ي˘˘سسن

كلزانم يف إوقبإ» :لوقلاب هثيدح

.«إريخ هللإ مكإزج

رئإزجلإ ةيدولوم

زيغنو ينور ينوريماكلا دقع خسسفي سساملأا
نييرئازجلا نماسضت ىلع ينثي

انوروكب هتباسصإإ دعب هتلاح نع ثدحتي ةديلبلإ داحتإإ بردم

ىلاعت هللا لسضفب ايجيردت ءافسشلل لثامتأا انأا
ايناث نيكورولك ءاودب و لوأا

ىوقلإ باعلأإ/0202 دايبملوأإ

 ينحنمي ليجأاتلا» :ولوحل
«ديجلا ريسضحتلل تقولا نم اديزم

دبع يرئإزجلإ ،زجإوح رتم004 قابسس يف ايقيرفإإ لطب ربتعإ

،ويكوطب0202 ةيبملوألإ باعلألإ ءإرجإإ ليجأات ،ولوحل كيلملإ
هحنمي كلذ نأإ امب إديج إرمأإ ،سسوريف انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب
يسضايرلإ دعوملإ إذهل ديجلإ ريسضحتلإ لجأإ نم يفاكلإ تقولإ
ربخ يعامسس دنع إريثك تحرف» :Óئاق ولوحل حرسصو ،ريبكلإ
تنك ،رهسشأإ ةعسضب ذنم يتإريسضحت تعطق امدعب ةسصاخ ،ليجأاتلإ

يف سسوريفلإ ءدب امدنع ةيكيرمألإ ةدحتملإ تايلولاب إدجإوتم
إذه ،رئإزجلإ ىلإإ اعيرسس تدعو يتابيردت تفقوأإ ثيح ،راسشتنلإ
ةقيرطب ريسضحتلإ لجأإ نم يفا˘كلإ تقو˘لإ ي˘ن˘ح˘ن˘م˘ي˘سس ل˘ي˘جأا˘ت˘لإ

يسضاملإ ءاثÓثلإ موي ،ةيلودلإ ةيبملوألإ ةنجللإ تنلعأإو ،«ةديج

ىلإإ0202 ويكوط دايبملوأإ ةرود ليجأاتب يسضاقلإ اهرإرق نع

سسوريف انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب ،دح ىسصقأاك1202 فيسص
نيسضفإرلإ نم تنك» :ولوحل لاقو ،ملاعلإ لك ابيرقت تسسم يتلإ

،يلسصألإ اهخ˘يرا˘ت ي˘ف0202 ةيبملوألإ باعلألإ ىل˘ع ءا˘ق˘بإÓ˘ل
ةقفر اكيرمأاب طرافلإ رب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ي˘تإر˘ي˘سضح˘ت ي˘ف تق˘ل˘ط˘نإ

نواسشريب بردملإ ةدايقب يلاعلإ ىوتسسملإ نم نيئإدع ةعومجم
كانه احاترم تنك ،سسوريف انوروك ببسسب فقوتأإ نأإ لبق ،نسسكاج
سسكع ،ايموي نيتيبيردت نيتسصح ةريتوب تايناكمإلإ لك دوجول
ةبسسنلاب ريسضح˘ت˘لإ ل˘ئا˘سسو ا˘ه˘ي˘ف ل˘ق˘ت ي˘ت˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لا˘ب يد˘جإو˘ت
لزع˘لإ ةر˘ت˘ف ه˘ئا˘سضق ة˘ي˘ف˘ي˘ك سصو˘سصخ˘بو ،«ي˘لا˘ع˘لإ ىو˘ت˘سسم˘ل˘ل
،هدرفمب هتإريسضحت لسصإوي هنأاب يرئإزجلإ لطبلإ دافأإ يلزنملإ

تلسصحت ثيح ،ةيليوج5 بعلم قدنفب ايلاح ميقم انأإ» :لاق ثيح
يف يدرفمب بردتلل ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزو نم سصيخرت ىلع
ثيح ،يكيرمألإ يبردمب مئإد لاسصتإ ىلع انأإ ،وطاسسلإ نإديم
.«تابيردتلإ يف اهزرحأإ يتلإ ةنمزألاب هملعُأإ

«يام حتافلا يف تابيردتلل دوعأا نأا لامتحا»

ةديدجلإ تاسسفانملإ ةمانزر رظتني هنأاب لجيج ةنيدم نبإ فسشكو
نم نكمتي ىتح ،ىوقلإ باعلأل يلودلإ داحتلإ اهحرطيسس يتلإ

ىلإإ دوعأإ نأإ لمتحملإ نم» :حرسص ثيح ،ديدجلإ هجمانرب طبسض
ريغ رومألإ ايلاح ،لب˘ق˘م˘لإ يا˘م ح˘تا˘ف˘لإ ي˘ف ا˘كير˘مأا˘ب ي˘تا˘ب˘يرد˘ت
فقسس عفريسس ليجأاتلإ إذه بقع هنأاب ولوحل دكأإو ،«امامت ةحسضإو
نم يفا˘سضإإ ما˘ع ع˘م» :لا˘قو ،ي˘ب˘م˘لوألإ د˘عو˘م˘لإ ي˘ف ه˘تا˘حو˘م˘ط
دايبملوأإ يف جيوتت˘لإ ة˘سصن˘م قو˘ف دو˘ع˘سصل˘ل ى˘ع˘سسأإ ،ر˘ي˘سضح˘ت˘لإ

يف ةنماثلإ ةبترملإ ىلع تلسصحت ،عورسشم حومط إذهو1202

ةوق يف تروطت يننأإ رعسشأإ انأإو ةحودلاب9102 ملاعلإ ةلوطب
.«ينقتلإ بناجلإ إذكو ةريتولإو ،لمحتلإ
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ماعلإ ريدملإ ،سسÓيإإ ميلسس لاق

هنأإ،1202 نإر˘هو با˘ع˘لأل
تاطلسسلإ هررقت˘سس ا˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةي˘لود˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ

سضي˘˘˘بألإ ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لإ با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأل
هذه ريسصم نأا˘سشب ،ط˘سسو˘ت˘م˘لإ
ي˘˘ف ،سسÓ˘˘يإإ د˘˘كأإو ،با˘˘ع˘˘˘لألإ
يرئإزجلإ نويزفل˘ت˘ل˘ل ح˘ير˘سصت
نإر˘˘هو نأإ ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لإ ءا˘˘˘سسم
ةرود ة˘فا˘˘سضت˘˘سسل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
يف ط˘سسو˘ت˘م˘لإ ر˘ح˘ب˘لإ با˘ع˘لأإ
يأإ ا˘ف˘ل˘سس دد˘˘ح˘˘م˘˘لإ د˘˘عو˘˘م˘˘لإ

ىلإإ حمل هنأإ ريغ ، ماعلإ فيسص
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘خإ رإر˘˘˘ق رود˘˘˘سص
ةنحللإو ةيرئإز˘ج˘لإ تا˘ط˘ل˘سسلإ
سضيبألإ رحبلإ باعلأل ةيلودلإ
ةرود لي˘جأا˘ت د˘ع˘ب ،ط˘سسو˘ت˘م˘لإ
ة˘ي˘ب˘م˘˘لوألإ و˘˘ي˘˘كو˘˘ط با˘˘ع˘˘لأإ

ليجأات رإرق ،سسÓبإإ ديأإو،0202
إدد˘سشم ،ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألإ با˘˘ع˘˘لألإ

ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لإ ة˘مÓ˘سس نأإ ى˘ل˘ع
نأإ رظ˘ت˘ن˘يو ،را˘ب˘ت˘عإ ل˘ك قو˘ف
ةلب˘ق˘م˘لإ ما˘يألإ لÓ˘خ ع˘م˘ت˘ج˘ت
رحبلإ باعلأل ةيلود˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ
د˘˘ع˘˘ب ط˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لإ سضي˘˘˘بألإ
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلإ ع˘˘˘م روا˘˘˘سشت˘˘˘˘لإ
ريسصم يف لسصفلل ةيرئإزجلإ

باعلأÓل91 ةعبطلإ

ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لإ ة˘˘ي˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لإ
يف نإرهو يف ةمداقلإ ةفئاسصلإ

عم ةريخألإ نمإزت لامتحإ لظ
ةيلود ةيسضاير تإرهاظت ةدع
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع إر˘خؤو˘˘م تل˘˘جأا˘˘ت
دجتسسملإ انوروك ءابو راسشتنإ
نإد˘˘ل˘˘ب بل˘˘˘غأإ بر˘˘˘سضي يذ˘˘˘لإ
باعلألإ ةرود اه˘م˘هأإو ،م˘لا˘ع˘لإ
نم وهو و˘ي˘كو˘ط˘ب ة˘ي˘ب˘م˘لوألإ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ي نأإ ه˘˘نأا˘˘سش
ةررقملإ ةيطسسوت˘م˘لإ با˘ع˘لألإ

عفدي ام وهو،1202 ةفئاسصل
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لإ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لإ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلإ ع˘˘˘م روا˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرهاظتلإ هذه ةمظنم ةيرئإزجلإ
ةلبقملإ مايألإ يف عامتجلإ لبق
ةرود˘لإ ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ي˘˘ف ثب˘˘ل˘˘ل
.ةمداقلإ ةيطسسوتملإ
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تاعاقلا ريخسست
نارهوب ةيسضايرلا
نكامأا ىلإا اهليوحتل

 يحسصلا رجحلل
ريخسست نإرهو ةي’و ىوتسسم ىلع ررقت
ابسسحت ةي’ولل ةيسضايرلإ تاعاقلإ ةفاك

ي˘˘˘ح˘˘˘سصلإ فر˘˘˘ظ˘˘˘لإ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف ئرا˘˘˘˘ط يأ’
رجح نكامأإ ىلإإ اهليوحت لجأإ نم نهإرلإ

ةرور˘سضلإ تعد˘ت˘˘سسإ ا˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سص
ة˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسإ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح كلذ˘˘ل
سسف˘˘˘ن نأا˘˘˘م˘˘˘طو ،ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لإو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلإ
ةعباتلإ ةيسضايرلإ تاعاقلإ نأاب ردسصملإ
تا˘سضا˘ير˘لإ ر˘سصق رإر˘غ ىل˘ع ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
‘‘يفطل ديقعلإ‘‘ ةعاقو ‘‘سسيليلتوب ومح‘‘

ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لإ تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لإ ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ةزهاج نوكتسس ةي’ولإ تايدلب فلتخم
يف يحسصلإ رجحل˘ل ن˘كا˘مأإ ىلإإ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ل

إزربم كلذل ةرورسضلإ تعدتسسإ ام لاح
لخديو ،يلإولإ نم رإرقب ءاج كلذ نأإ

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأإ قÓ˘طإإ را˘طإ’إ إذ˘ه ن˘م˘سض
ر˘˘˘سصق˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ةد˘˘˘حو˘˘˘˘لإ
ي˘ت˘لإو ه˘تإذا˘ح˘م˘ب ة˘ع˘قإو˘لإو تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ

اهلامعتسسإ لجأإ نم ريرسس03 وحنل عسستت
ةرور˘سضلإ د˘ن˘ع ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘ل˘ل ع˘قو˘م˘ك

ت’اح نإرهوب ليجسست لظ يف اميسس’
يف يسشفتملإ انوروك سسوريفب ةباسصإ’إ
و با˘˘˘ب˘˘˘سشلإ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘سضت م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ
يف اسضيأإ جردني كلذ نأإ ةزربم ةسضايرلإ
يف باعيتسس’إ تايناكمإإ عفر دوهج راطإ
إذ˘ه ي˘تأا˘يو ،ئرإو˘ط˘ل˘ل ي˘ح˘سصلإ لا˘˘ج˘˘م˘˘لإ
ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’إ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ ن˘م˘˘سض ءإر˘˘جإ’إ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ ا˘˘ه˘˘تذ˘˘˘خ˘˘˘تإ ي˘˘˘ت˘˘˘لإ
ع˘م ةإزإو˘مو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلإ ة˘˘فآ’إ ة˘˘ه˘˘جإو˘˘م˘˘ل
راسشتنإ نم دحلل فدهت ىرخأإ تإءإرجإإ

ع˘˘˘˘سضو رإر˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
لود ن˘م إر˘خؤو˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لإ ن˘ي˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
ي˘ف ا˘ي˘كر˘تو ا˘ي˘نا˘ب˘سسإإو ا˘سسنر˘ف˘ك ة˘ي˘ب˘ن˘جأإ
بكر˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘سصلإ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لإ
نإر˘هو˘ب ىر˘خأإ قدا˘˘ن˘˘فو ‘‘تا˘˘سسي˘˘لد˘˘نأ’إ‘‘

.هيلإإ راسشأإ املثم

±.hd«ó

 :سسÓيإإ

ةيلودلا ةنجللاو تاطلسسلا رارق رظتنن»
«طسسوتملا رحبلا باعلأل
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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Akher Saâ
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تنرتنألا ىلع يمسسرلا عقوملا

moc.zd–aasrehka.www
:ينورتكلإلا ناونعلا
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لتاصسلا ليلد

يف فيسضتسسيو (ةرارك ريمأا) نانفلا همدقي رهاسس جمانرب

.ينفلا طسسولا موجن سضعب ةقلح لك

 ءاصسنلا تÓل

 نومهلم

00:91

ةورذ يف ءارذع ةليمجلا دلوت

امهلاغسشناو اهيدلاو ةيموجن

ة˘˘˘ف˘˘˘ك ح˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ف ،ن˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

با˘سسح ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تا˘طا˘˘ب˘˘ترا

سضرعتت امدنعو .اهب مامته’ا

ربكت ،ةملؤوم ةسسكنل ءارذع

 .اهعم اهرسس ربكيو

53:02

03:02

00:02

راكفأ’ا مهأا سضر˘ع˘ت˘سست ي˘نا˘سسنإ’ا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف ر˘يو˘ن˘ت˘لا ة˘سصق
ةينفلاو ةيبدأ’ا تاجاتنإ’او ةيملعلا تاعارتخ’او تافسسلفلاو
لحارم لوانتتو ،ثيدحلا رسصعلا ىتحو تاراسضحلا ةيادب ذنم
.ةديدع ةيخيرات تابقح ربع يركفلا ريونتلا

نينارهصس

ءارذع

هتباسصإا ةيسشخ يعامتج’ا لزعلاب همازتلا دكأا لامج يمار نانفلا نأا مغر
ثيح ،لزعلاب همازتلا نلعأا نم لك سسكع ىلع ناك هنأا ’إا ،انوروك سسوريفب
لوزنلا ريغ ىودعلا لقن ةيلامتحا نم ديزت دق ىرخأاً اسصرف كانه نأا دكأا
حورأا ينتعنم اهسصرح نم يتارم» :«رتيوت» ىلع هباسسح ربع بتكو .عراسشلل
،ينيدعي هنإا ةفياخ ناسشع دحاو سصخسش ريغ هيف سشفوسشب ام يللا يبتكم

تكرام ربوسسو ةيلديسص نيب ام ،ةرم نويلم2 بابلا تحتف انأا سسب ةدراهنلاو

ةرم لكو نيفلتخم سصاخسشأا6ـل تحتف هللاو ،تيبلا سسراحو راسضخو ناريجو
رتكأا تيبلا باب ىلع نم يتباسصإا ةسصرف انأا ،كديا لسسغاو لوحكلا يلوقت
تايفسشتسسم حلاسصل هعربت نع نلعأا لامج يمار نأا ركذي .«تلزن ول نم ريتكب
.انوروك سسوريف راسشتنا ببسسب ،رسصمب ةرهاقلاو ةيلهقدلا يتظفاحم يف لزعلا

يرئازجلا نويزفلتلا
6VT ةصسداصسلا ةانقلا قلطي
نويزفلتلل ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تق˘ل˘طأا
ةانقلا» ةديدج ةينويزفلت ةانق ،يرئازجلا

تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ،«6VT ةسسداسسلا
يهيفرت ىوت˘ح˘م ثب ا˘ه˘فد˘ه ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

˘مÓ˘فأا ،لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ج˘˘مار˘˘ب م˘˘سضتو عو˘˘ن˘˘م
˘مÓ˘فأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘ي˘˘ها˘˘كف تÓ˘˘سسل˘˘سسمو
˘مÓ˘˘فأ’ا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تÓ˘˘سسل˘˘سسمو
تايرابم اسضيأا جماربلا نمسض نوكيسسو .ةيقئاثولا

جمانرب لÓخ نم مدقلا ةركل ينطولا بختنملل ةيورك
جاتنإا نم تاعونم جماربو تايحرسسم كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب ةانقلا ثبتو .«داجمأاو خيرات»

«H 08611 00572» وهف ةانقلا ددرت امأا ،ةينيدو ةيعامتجا جماربو يرئازجلا نويزفلتلا
نم ةيادب تحبسصأا ةثلاثلا ةيرئازجلا ةانق نإاف ىرخأا ةهج نمو .تاسسليانلا رادم ىلع
جماربلا و ةيرابخإ’ا زيجاوملاو رابخأ’ا تارسشن ثبت ،ةيرابخإا ةانق طرافلا سسيمخلا
لك يف ةسصسصختملا ةيرابخإ’ا تÓجملا ثبت امك ،ةعونتملا ةيراوحلاو ةيرابخإ’ا
نويزفلتلل ىرخأ’ا ةثÓثلا تاونقلا امأا .ةفاقثلاو ةسضايرلاو ةئيبلاو داسصتقإ’اك ت’اجملا
ةيسسنرفلا ةغللاب ةقطانلا ةيناثلا ةانقلا يهو ،ليدعت نود اهماهم ءادأا لسصاوتسسف يمومعلا

 .ميركلا نآارقلا ةانق ،ةسسماخلا ةانقلاو ةيغيزامأ’ا ةغللاب ةعبارلا ةانقلاو

ةباغلا يف ن’زعنم هتجوزو غوتيلتات ششنافيك
kasaB هتجوزو سشنافيك مسضنإا

reziDتعبتا يتلا موجنلا ىلإا
ر˘ج˘ح˘لا˘ب تمز˘ت˘لاو تار˘يذ˘ح˘ت˘لا
بحي يئانثلا اذه نأا امب .يلزنملا
’ز˘ع˘ي نأا ارا˘ت˘˘خا˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نأاو يجراخلا ملاعلا نع امهسسفن
امهلزنم يف ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ا˘سشي˘ع˘ي
ةيامحلل زاجربريم˘ي˘ك ي˘ف ة˘با˘غ˘ب
يئانثلا اذهو .انوروك سسوريف نم
يلاوح ذنم لزنملا نم اجرخي مل
تارايز يأا نÓبقي ’و نيعوبسسأا

تا˘م˘لا˘كم ءار˘جإا˘ب نا˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘كمو
.ا˘م˘ه˘برا˘قأا ع˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه
بح يف همايأا سشنافيك يسضقيو
لÓخ نم تاناويح˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

 .مÓفأ’ا ةدهاسشمو هبÓك ةياعر

ثاد˘˘˘˘حأا رود˘˘˘˘ت
لوح لسسلسسم˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا «رازا˘˘˘ه»
ا˘˘مأا ح˘˘ب˘˘سصت˘˘˘سس
م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘ل
امهد˘لاو Ó˘با˘ق˘ي
ى˘˘ف˘˘ت˘˘˘خا يذ˘˘˘لا

ناسسيم اهيلفط لجأ’و .ادج ةسضماغ فورظ يف ةرخاب نتم ىلع

.ءاقبلا عارسص رازاه سضوختسس ،قورافو

:هيمجاهم ىلع دريو ءاتسسم يعابرلا رباسص

هللا نيبو ينيب يتاعربت
داور نم ددع بلط
ا˘يد˘ي˘م لا˘˘سشو˘˘سسلا

ي˘˘عا˘˘بر˘˘لا ر˘˘با˘˘سص
،غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا˘˘ب
يف هب عربت يذلا
ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘˘مزأا
ه˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ هدÓ˘˘˘˘ب
نع ثيدحلا سضفر
ةيلاملا ه˘ت˘م˘ها˘سسم
ربعي تسسوب رسشنو
ىلع هئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع
ةيمسسرلا هتاحفسص
ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
تاقيلعتلا باحسصأا نم ءاجرلا» :اهيف لاق يعامتج’ا لسصاوتلا
اوأادبيو مÓكلاو ةباتكلا ءانع مهسسفنأا ىلع اورفوي نأا ةغرافلا
نل ينكل هتايناكمإا بسسح لك دحأا يأا لبق عربتلاب مهسسفنأاب
نم انومحرا ..يقلاخ نيبو ينيب وهف هب تعربت امب حرسصأا
يبح يف دحأا ايلع ديازي نلو اهنم ةدئاف ’ يتلا تاقيلعتلا
.«ثادحأ’ا بوكر ءارو نوثهلي نمم تسسلو ،هبعسشلو يدلبل

ناسضمر امارد عانسص رذحت فسسوي اينار

اوتومت ’ ىتح ريوصصتلا اوفقوأا
ر˘ئا˘سسخ˘لا˘ب ا˘ه˘م˘ل˘˘ع م˘˘غر
بي˘سصت˘سس ي˘ت˘لا ة˘حدا˘ف˘لا

نا˘˘سضمر ا˘˘˘مارد عا˘˘˘ن˘˘˘سص

ف˘˘˘˘˘قو م˘˘˘˘˘˘ت اذإا0202
تر˘˘سصأا ،نآ’ا ر˘˘يو˘˘سصت˘˘لا
ىلع فسسوي اينار ةنانفلا
ع˘ن˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر نÓ˘˘عإا
ي˘ن˘ف ل˘˘م˘˘ع يأا ر˘˘يو˘˘سصت
نيلما˘ك ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ةد˘م˘ل
ةلود˘لا تاءار˘جإا˘ب ا˘ماز˘ت˘لا
عنمل ةيزارتح’ا ةيرسصملا
 .انوروك سسوريف يسشفت

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

قّلعتت ةريطخ ةّيسضق يف ةيمإرجإإ ةكبسش دإرفأإ طّروت
ةبانعب نينطإو˘م˘لإ ن˘م دد˘ع ىل˘ع لا˘ي˘ت˘حإلإو بسصن˘لا˘ب

لباقم ةيعامتجإإ تانكسس مهحنمب مهماهيإإ قيرط نع
إولحت˘نإ ة˘با˘سصع˘لإ دإر˘فأإ نأإو ا˘م˘ل˘ع ة˘ل˘ئا˘ط ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م
دعب يراقعلإ رييسستلإو ةيقرتلإ نإويدب تإراطإإ ةفسص

كوكسشلإ ةلإزإل قئاثولإ نم ةعومجم ريوزتب إوماق نأإ
رخآلإ ولت إدحإو مها˘يا˘ح˘سض نود˘ّسصر˘ت˘ي إو˘حإرو م˘ه˘ن˘ع
مهحنم˘ب م˘ه˘ما˘ه˘يإإ د˘ع˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م م˘ه˘ب˘ل˘سسو
ة˘ن˘يد˘م˘لإ ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ةد˘جإو˘ت˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإإ تا˘ن˘ك˘سس
نإاف ““ةعاسس رخآإ““ رداسصم بسسحو ،سشيرلإ عإرذ ةديدجلإ
اهنيب نم دإرفأإ ةسسمخ نم نّوكتت ةيمإرجإلإ ةكبسشلإ

ةنسس06و04 ن˘ي˘ب ا˘م ّن˘هرا˘م˘عأإ حوإر˘ت˘ت ءا˘سسن ثÓ˘˘ث
ة˘˘ّي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ تإرا˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ّل˘˘ح˘˘م بحا˘˘سص ىلإإ ة˘˘فا˘˘سضإإ

راجحلإ ةيدلب ىوتسسم ىلع نئاك ةيرسصبلإ تإّدعملإو
لحتنإ ثيح ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب لمعي ةرجأإ قئاسسو
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لإو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لإ نإو˘˘يد˘˘ب تإرا˘˘طإإ ة˘˘ف˘˘سص ءلؤو˘˘˘ه

تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس م˘ه˘با˘ك˘ترإ ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لإ
ة˘ّسصا˘خ ا˘يا˘ح˘سضلإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ىل˘ع لا˘ي˘ت˘˘حلإو بسصن˘˘لإ

مههؤوامسسأإ جإردإإ ربسصلإ غرافب نورظتني نيذلإ مهنم
ةيعامتجإلإ تانكسسلإ نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لإ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض
ةقيرطبو ماكحإاب هبسصن ّمت ّخف يف مهوعقوي نأإ لبق
مهميدقت قيرط نع م˘ه˘لو˘ح ن˘م كو˘ك˘سشلإ ة˘فا˘ك د˘ع˘ب˘ت

تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلإ نو˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘ي تإرا˘˘طإإ م˘˘ه˘˘نأإ ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأل
مهتايلمع يف نوجهت˘ن˘يو م˘ها˘غ˘ت˘ب˘م م˘ه˘ح˘ن˘م˘ل ة˘ي˘فا˘ك˘لإ
نا˘ك˘م ىل˘ع ق˘ب˘سسم˘˘لإ قا˘˘ف˘˘ّتإلإ ع˘˘م ةرّوز˘˘م ق˘˘ئا˘˘ثو زإر˘˘بإإ
يذلإ مهنم بولطملإ غلبملإ نعو مهاياحسضب ءاقتلإلإ

،ءاقل لّوأإ يف جد0005و ميتنسس نييÓم01 يف لّثمتي

نويلم05 غل˘ب˘م ع˘فد ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘حإو عو˘ب˘سسأإ د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ت
تإرإرق مهنئابزل نورهظي رخآإ عوبسسأاب اهدعبو ميتنسس
ةد˘ّل˘ق˘م ا˘ما˘ت˘˘خأإ ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ع˘˘فد تلو˘˘سصو ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلإ

ي˘ه ل˘م˘˘ح˘˘ت د˘˘ق˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن را˘˘ه˘˘ظإإ ىلإإ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

ر˘ي˘ي˘سست˘لإو ة˘ي˘قر˘ت˘لإ نإو˘˘يد˘˘ل ةرّوز˘˘م ا˘˘ما˘˘ت˘˘خأإ ىر˘˘خألإ

ّلحملإ لخإد اهءاسضمإإ مهنم نوبلطيو ““igpo““ يراقعلإ

˘مد˘عو را˘ج˘ح˘لإ ة˘ّيد˘ل˘ب عرإو˘سش د˘حأا˘ب ا˘˘ف˘˘لا˘˘سس رو˘˘كذ˘˘م˘˘لإ
مدع سضرغب دحأل ةّيلمعلإ هتاهب مهمايق نع حاسصفإلإ
عم يفانتملإ ريطخلإ مهطاسشن  حسضفو تاهبسشلإ ةماحإإ
تإذ بسسحو ةيناث ةهج نمو إذه ،اهب لومعملإ نينإوقلإ
ةكبسشلإ دإرفأإ رّخأات دعب ةّيسضقلإ ترجفنإ دقف رداسصملإ

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلإ تا˘ن˘ك˘سسل˘ل ةدا˘ف˘ت˘˘سسإلإ تإرإر˘˘ق ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
مد˘عو ،ل˘ب˘ق ن˘م ا˘يا˘ح˘سضل˘ل ا˘هرا˘ه˘ظإإ ّم˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘م˘هو˘لإ
حيتافم مهحن˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإ م˘هدو˘عو˘ب ءلؤو˘ه ءا˘ف˘يإإ
عإرذ ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ةد˘جإو˘˘ت˘˘م˘˘لإ ““لا˘˘ي˘˘سسو˘˘سسلإ““ تا˘˘ن˘˘ك˘˘سس
يف كوكسشلإ نم ةلمجو ةريبك ةلبلب قلخ اّمم سشيرلإ
ةيغب ةينمألإ تاطلسسلإ ىلإإ إوؤوجل نيذلإ اياحسضلإ سسوفن
تإرا˘طإلإ““ خ˘ف ي˘ف م˘ه˘عو˘ع˘قو ا˘هدا˘ف˘م يوا˘ك˘سش م˘يد˘˘ق˘˘ت
مه˘ت˘ل˘ع˘ف ن˘م ة˘م˘خ˘سض غ˘لا˘ب˘م إو˘ع˘م˘ج ن˘يذ˘لإ ““نو˘ف˘ّيز˘م˘لإ
ة˘طر˘سشلإ تإّو˘ق ما˘ي˘ق ىد˘ت˘سسإ ا˘˘م و˘˘هو ،كل˘˘ت ة˘˘ث˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لإ
ةقّمعم تاقيقح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ة˘با˘ن˘ع ن˘مأإ ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ
ةينمألإ ةزهجألإ تنّكمت يتلإ ةكبسشلإ دإرفأاب ةحاطإÓل

فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ت˘ّم˘تو م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لإ ءا˘˘ق˘˘لإإ ي˘˘ف
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإلإ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لإ ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع

تذخّتإ يتلإ ةي˘ئا˘سضق˘لإ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
ّقح يف ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإو ريبإدتلإ ةفاك

ىل˘ع م˘ه˘لو˘سصح تا˘يّر˘ح˘ت˘لإ تث˘ب˘ثأإ ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘طّرو˘ت˘م˘لإ
ةريبك ةعومجم مهتّيحسض حإر دعب ةربتعم ّدج غلابم
نم نوطّروتملإ ءلؤوه نأإ ةراسشإلإ ردجت ،سصاخسشألإ نم
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ل˘ي˘ق˘ث م˘ه˘ت˘ب إو˘ع˘با˘ت˘ي نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ

ةفاسضإإ روزملإ لامعتسسإو ريوزتلإو لايتحإلإو بسصنلاب
ريغ ةقيرطب ةيمومع ةفيظو لحم لولح ةحنج ىلإإ
ةي˘قر˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لإ نإو˘يد˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘عر˘سش
.يراقعلإ رييسستلإو

 يتبسس ديلو

  ةلئاط غلابم مهنوبلسسيو ““لايسسوسسلإ““ تانكسس مهحنمب مهاياحسض نومهوي

تاراطإا ةفصص اهدارفأا لحتني ةريطخ ةكبصش كيكفت
ةبانع  ““ييجيبوأا““ ـب

قيلعت نود ةروصص

فيطسس

باصضهلا يحب نيصصخصش لتقي زاغلا
باسضهلاب يمهاسست نكسسم842 يحب نئاكلإ اهلزنم لخإد زاغلاب قانتخÓل ةلئاع، سسمأإ لوأإ ءاسسم تسضرعت

تجن و ،تإونسس4 رمعلإ نم غلبت ةلفط و ةنسس75 رمعلإ نم غلبت ةإرمإإ ةافو ىلإإ ىدأإ،فيطسس ةنيدم قرسش
حلاسصم تلخدت دقو،ىفسشتسسملإ ىلإ اهلقن دعب اهنينج تدقف يتلإ ةنسس82 رمعلإ نم غلبت لماح ةإرمإإ
ثداحلإ بابسسإ لوحو، كلذ نم نكمتت ملاهنإ ريغ ، اياحسضلإ ذاقنإإ تلواح و اهغÓبإ روف ةيندملإ ةيامحلإ

تإونق نم ةثعبنملإ ةماسسلإ قإرتحإلإ تإزاغ قاسشنتسسإل دوعي ثداحلإ إذه ببسس نأإ، انرداسصم تحجرف

 ر نميإ.ةأافدملإ

ةافولإ بابسسأإ فسشكل يعرسشلإ بطلإ ةحلسصمل لوح ةيحسضلإ

 ةبانعب ةيوهلا لوهجم لهك ةثج ىلع روثعلا
هيلع رثع امدعب رمعلإ نم سسماخلإ دقعلإ يف ةيوهلإ لوهجم لهك ةثج لقنل سسمأإ لوإ نمألإ حلاسصم تلخدت
نبإ يعماجلإ يفسشتسسملاب يعرسشلإ بطلإ ةحلسصمل هليوحت اهرثإ يلع مت ديدحوب ةربقم نم برقلاب ايمرم
ةثج ناف ربخلإ تدروإ يتلإ رداسصملإ بسسحو ةافولإ بابسسإ فسشكل حيرسشت ةيلمعل ةثجلإ عاسضخإ لجإ نم دسشر
جئاتن روهظ راظتنإ يف   لتقلإ ةميرج ايئدبم دعبتسسي امم لمعلإ وإ برسضلل راثأإ بإ اهيلع نكت مل لهكلإ

تاسسبÓم فسشكل اقيقحت ثدحلإ سصاسصتخإ ةرئإد نمألإ حلاسصم هيف ترسشاب يذلإ تقولإ يف ةثجلإ حيرسشت
خيرات يلع نيموي رورم مغر هيلع فرعتلل دحإ مدقتي ملو ةيوهلإ لوهجم لإزام ةيحسضلإ نإو ةسصاخ ثداحلإ
م مير.ديدحوب ةقطنمب نينطإوم فرط نم ةثجلإ يلع روثعلإ

ةليسسملإ

ةداعصسوبب اهقئاصس ةافوو ةرايصس بÓقنإا
02 اسس7  ةعاسسلإ دودح يف ةليسسملإ ةيلو رماع يديسس ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ مويلإ حابسص تلخدت
رماع يديسس ةيدلب ميلقإاب98 مقر ينطولإ قيرطلاب ةرايسس بÓقنإ يف لثمتملإ و تيمم رورم ثداح يف د

ةددعتم  ةدايعب ثثجلإ ظفح ةحلسصم ىلإإ لقن ةنسس45 رمعلإ نم غلابلإ ناكملإ نيع يف اهقئاسس ةافو فلخ
نا˘ك˘سس ا˘ه˘ل ز˘ت˘هإ ي˘ت˘لإ ة˘ثدا˘ح˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ملإ ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ر˘˘ما˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘لإ
خوسشخسش حلاسص    .ةيحسضلإ ةلئاع ةسصاخو  ةيلولإ

 نومكلا ةدام نم سسيك002 نم ديزأا زجح
سسارها قوصسب ةحلاصصلا ريغ

لخإدم دحأإ ىوتسسم ىلع ،سسإرهأإ قوسس نمأاب يمومعلإ نمألإ رسصانع اهب ماق ةيئاجف ةبقإرم ةطقن رثإإ ىلع
5.012 اهب ةبكرم فيقوت متيل ،تابكرملإو سصاخسشألإ ةبقإرم اهلÓخ نم مت ،سسإرهأإ قوسس ةيلول ةيسسيئرلإ

يرسضحلإ نمألإ رسصانع ىلإإ ةيمكلإو هيف هبتسشملإ ليوحت نيأإ ، ةيحÓسصلإ ةيهتنملإ ، نومكلإ ةدام نم سسيك
مسسولإ لمحت ل ةزوجحملإ ةيمكلإ نأإ نيبت نيأإ ، ةسصتخملإ تاهجلإ عم قيسسنتلاب إوماق مهرودب نيذلإ ، ثلاثلإ
 . اهب لومعملإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإإ اهرثإإ ىلع متيل ،  لوعفملإ ةيراسسلإ نينإوقلل اقبط  يراجتلإ

سش إ

ينطولإ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قلإ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ دإر˘فإ ن˘ك˘م˘ت
نم ةربتعم ةيمك زجحو فيقوت نم جيريرعوب جربب
نا˘ي˘ب بسسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ تم˘تو ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لإ تا˘بور˘سشم˘˘لإ
ةقرفلإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو تامولعم رثإ ىلع ةعومجملإ
لوح جيرير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ

لو˘ب˘ما˘سس  و˘نور عو˘ن ة˘ب˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م ىل˘˘ع سصخ˘˘سش ما˘˘ي˘˘ق
ربع ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةربتعم ةيمك ريرمتب
ريسشايلإ يتيدلب نيب طبإرلإ50 مقر ينطولإ قيرطلإ

ةنيدم وبقأإ ةيدلب نم امداق  ةيلولإ برغ روسصقلإو

مت ةمولع˘م˘ل˘ل لÓ˘غ˘ت˘سسإإ ،ة˘ل˘ي˘سسم ة˘ن˘يد˘م و˘ح˘ن ة˘يا˘ج˘ب
مت نيأإ سسورتعلإ سضيف ةيرق ىوتسسم ىلع دسس بسصن
اسشيتفت اهسشيتفتو اهتبقإرم دع˘بو ،ة˘ب˘كر˘م˘لإ ف˘ي˘قو˘ت
مت ،ريسشايلاب ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ فرط نم اقيقد

عإونألإ فلتخم نم رمخ ةروراق007 نم رثكأإ زجح
ببسسب ،ةبكرملإ ز˘ج˘حو سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘تو ما˘ج˘حألإو
ة˘سصخر نود عور˘سشم˘لإ ر˘˘ي˘˘غ طا˘˘سشن˘˘لإ إذ˘˘ه ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
.يراجت لجسس ةزايح نودو

ىسسوم/ع

جيريرعوب جرب

 ةربتعم ةيمك زجحيو سصخصش فقوي كردلا
ةيلوحكلا تابورصشملا نم

ةصسبت يف ايلقع لتخم بيذعتب ماق ارصصاق فقوت ةعيرصشلا ةرئاد نمأا
ليوع و خإرسص دوجو مههابتنإ تفل سصاسصتخلإ عاطقب ةعيرسشلإ ةرئإد نمأل ةطرسشلإ تإوقل تايرود رثإإ ىلع
ققحتلل ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ مت روفلإ ىلعو، ةنيدملل يرإوجلإ بكرملإ ءإرو  ةدوجوملإ ةقيدحلإ نم رداسص
دجإوتملإ راجسشألإ ىدحإاب يديدح كلسسب هقنخ مت دق ةدجنلإ ابلاط اسصخسش إودجيل  توسصلإ إذه ردسصم نم
ذل سصخسش فرط نم يديدح كلسس و يكيتسسÓب بوبنأإ ةطسسإوب هبيذعت و هيلع ءإدتعلاب مايقلإ و ةقيدحلاب
مت اميف، ةرئإدلإ نمأإ رقم ىلإإ هليوحت و هفيقوت و هتدراطم تمت نيإ ةطرسشلإ تإوقل هتدهاسشم درجمب رإرفلاب
،ةيلوألإ تافاعسسإلإ يقلتل ةعيرسشلاب ةيبطلإ تلاجعتسسإلإ مسسق ىلإإ هليوحت و ةيحسضلل ةدعاسسملإ دي ميدقت
هيلعو ، يعرسشلإ بيبطلل ةيهيجوت ةيبط ةداهسش هل تحنم ثيح، قنخلإ و فنعلإ راثآإ هيلع ةيداب تناك يذلإو
نيح يف ةنسس51 رمعلإ نم غلبي رسصاق لفط فيقوتب قلعتي رملإ نإ هلÓخ نيبت ةيسضقلإ يف قيقحت حتف مت
فإرطأإ ميدقت مت ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك ذاختإ دعب و ، ةنسس35 رمعلإ نم غلبي ايلقع لتخم ةيحسضلإ نأإ
لتخم سصخسش بيذعت و يدمعلإ لتقلإ ةلواحم يــتيانج ةعقإو لوح ةعيرسشلإ ةمكحم ىدل ةلإدعلإ مامأإ ةيسضقلإ

ىلإ ةيراكبب ثإدحألإ ةياعر زكرمب (لفطلإ)  ةيسضقلإ يف طروتملإ عسضوب يسضقي إرمإ تردسصأإ يتلإو، ايلقع
نايفسس ةزمحلإ.فلاخم رمإ رودسص ةياغ

يرئازج رانيد نويلم24 غلبمب عربتت يزاج
 انوروك سسوريف ةبراحمل ةيبط تادعم ءارصشل

ةينطولإ ةلمحلإ يف ريبك مإزتلاب يزاج لاقنلإ فتاهلإ لماعتم مهاسسي
كراسشي ثيح،91 ديفوك سسوريف راسشتنإ ةبراحمل نماسضتلإو ةيعوتلل
ل˘كا˘ي˘ه˘لإ  ي˘ف ة˘يرور˘سضلإ ل˘ئا˘سسو˘لإ ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأإ ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لإ دو˘ه˘ج˘لإ ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب
.تايفسشتسسملإ لخإد نيباسصملإ ةياعرل ةمزÓلإ تإدعملإ اميسسل ةيحسصلإ

نماسضت بلطتي يذلإ يلاحلإ عسضولإ يف ةسصاخو ةنطإوم ةكرسشك اهرودب اهنم ايعو و هيلع و
ءإر˘سشل سصسصخ ير˘ئإز˘ج را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م24 ةميقب ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب تعر˘ب˘ت يزا˘ج نإا˘ف ،فإر˘طلإ ع˘ي˘م˘ج

.دÓبلإ ءاحنإ فلتخم يف تايفسشتسسملاب ةسصاخ تإدعملإ
ءانتقإ تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ةرإزو عم قيسسنتلإ و ةكإرسشلاب تمت يتلإ ةردابملإ هذه تنمسضت
:يلي اميف تلثمت و دجتسسملإ انوروك سسوريفب ةباسصملإ  ةريطخلإ تلاحلاب لفكتلل ةيسساسسألإ تإدعملإ

سشاعنإلاب سصاخ لقنتم سسفنت زاهج21 -
ةلومحم سسفنت ةزهجأإ3 -
ةيقإو ةراظن051 -
ةبقإرملل تاسشاسش5 -
سسوريفلإ راسشتنإ ةحفاكمل ةينطولإ ةئبعتلإ ةلمح يف  ةكراسشملل ، ءابولإ روهظ ذنم دهج يأإ يزاج رخدت مل امك
لجأإ نم ، (zd.vog.etnas.www) ةحسصلإ ةرإزو عقوم و0303 رسضخألإ مقرلاب لاسصتلإ ةيناجم حنم لÓخ نم
.ةسصتخملإ تاطلسسلإ اهتذختإ يتلإ ةياقولإ تإءإرجإاب ةقلعتملإ تامولعملإ ىلإإ نييرئإزجلإ لوسصو ليهسست
اهيف كراسش قاطنلإ ةعسسإو لاسصتإ ةلمح قÓطإإ لÓخ نم ةحسصلإ ةرإزو تإدوهجم ىلإإ اًسضيأإ اهدوهج يزاج تمسضو

.سسوريفلإ دسض ةينطولإ ةيعوتلإ فدهب يعامتجلإ لسصإوتلإ تاكبسش ىلع نيطسشانلإ نم ددع
!عيمجلإ ةيلوؤوسسم91 ديفوك دسض ةكرعملإ    ،اعيمج مزتلنل   ،انعيمج دحتنل

ةسسبت

 ةيحÓصصلا ةيهتنم ةيودألا نم ةيمك زجح
تانيوعلاب ميتنصس رييÓم ةثÓث ىلا اهتميق لصصت

ةيمومع ةسسسسؤوم يف ةهوبسشم تاقفسص لوح تانيوعلإ ةرئإد نمأإ ةحلسصم لبق نم حوتفملإ قيقحتلإ راطإإ يف
يتلإ تاــيرحتلإ و ثاحبألإ ىلع ءانب ةحلسصملإ تإذ تنكمت ،ةسسسسؤوملل قباسس يرإدإ مقاط لبق نم ةيئافسشتسسإ

ةأابخم تناك، ميتنسس رييÓم30 ىلإ اهتميق لسصت ةيحÓسصلإ ةيهتنم ةيودلإ نم ةربتعم ةيمك زجح نم اهترسشاب
راطإ يف ةحلسصم˘لإ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ىل˘ع ءا˘ن˘ب ثي˘ح ،ةرو˘كذ˘م˘لإ ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ة˘لوز˘ع˘م˘لإ تا˘عدو˘ت˘سسم˘لإ د˘حأا˘ب
رثع يذلإ عدوتسسملإ حتفو تانيوعلإ ةمكحم ىدل ةباينلإ عم قيسسنتلإ دعب ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ مت قيقحتلإ

مت ، ةيودلإ نم عون84 ىلإ اهددع لسصي، ةيحÓسصلإ ةيهتنم ةيودألإ نم ةسسدكم ةريبك ةيمك ىلع هلخإدب
ةقلعتملإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك مامتإإ نيح ىلإ ،ايظفحت اهزجح و ءإود لك نم ةنيع ذخأإ كلذ ىلع ءانب
نايفسس ةزمحلإ.ةيسضقلاب
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