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ةدكؤوم ةديدج ةباشصإأ ةلاح96 ليجشست سسمأ رأروف لامج روتكدلأ ,انوروك سسوريف ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلأ قطانلأ فششك
 .ةدكؤوم ةلاح0231 ىلإأ يلامجإلأ ددعلأ عفتريل ةعاشس42 لÓخ رئأزجلأ يف انوروك سسوريفب

نييلحم نييلوؤوشسم فرط نم ةحشصلأ ةرأزو تايحÓشص زواجت ببشسب

نم ة’ولا رذحت ةيلخادلا ةرازو
 انوروك ءابو روطت ةليسصحب حيرسصتلا

لامك ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ريزو هجو
نم اهيف مهرذحي ةيروهمجلأ ةيلول ةلجعتشسم ةميلعت سسمأأ دوجلب
ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةا˘فو˘لأو ة˘با˘شصلأ تلا˘ح˘ب ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لأ

ةحشصلأ ةرأزو يه كلذب ةلوخملأ ةديحولأ ةهجلأ نأاب أركذم مهتايلو
ينفرششي » ةلولأ ابطاخم  ريزولأ دكأو .تاّيفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو
ن˘ع ح˘ير˘شصت˘لا˘ب ا˘ير˘شصح ة˘لو˘خ˘م˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ه˘ج˘˘لأ نأا˘˘ب م˘˘كر˘˘كذأ نأ

هبتششملأو ةدكؤوملأ تلاحلأو تا˘ي˘فو˘لأ ه˘ي˘ق˘ششب ءا˘بو˘لأ رو˘ط˘ت ة˘ل˘ي˘شصح
تأءاجو . أرشصح تاّيفششتشسملأ حÓشصإأو ةحشصلأ ةرأزو حلاشصم يه اهيف
اهمكحت ىرخأأ ةرم دكؤوتل ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو ةميلعت
يف ءابولأ روطت ةليشصحب ةقلعتملأ ةمولعملأ تايثيحو ليشصافت يف
ن˘م ةردا˘شص ة˘ي˘م˘شسر ر˘يرا˘ق˘ت ىل˘ع أءا˘ن˘ب (ة˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘ب ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل) ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

نم ةيبطلأ ليلاحتلأ ج˘ئا˘ت˘ن ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت تا˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ تا˘ير˘يد˘م
تايفولأو اهيف هبتششملأو ةدكؤوملأ تاباشصلأ ددع قثوت روتشساب دهعم
تاميلع˘ت˘لا˘ب ةلو˘لأ ر˘ي˘كذ˘ت ل˘ك˘شش ي˘ف ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘تا˘ت ا˘م˘ك .تد˘جو نإأ
يذيفنتلأ زاهجلأ ىلع نيفرششملأ مهنوكل سصوشصخلأ أذه يف ةقباشسلأ

ةباشصلأ تلاح نع ةبراشضتملأ تاحيرشصتلأ ليجشست ببشسب ةيلولاب
ة˘ح˘شصلأ ءأرد˘مو ةلو˘لأ سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م تا˘يلو˘لأ سضع˘ب ي˘ف تا˘ي˘فو˘˘لأو
لبق نم ىتحو تايدلبلأو رئأودلأ ءاشسؤورو تايفششتشسملأ ءأردم ىتحو
د˘خأ نود ( كو˘ب˘شسيا˘ف˘لأ) ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص با˘˘ح˘˘شصأ
لي˘لا˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن رود˘شص ل˘ب˘ق ىت˘ح ي˘م˘شسر˘لأ ا˘هرد˘شصم ن˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
ةيوهجلأ هتاقحلم ربع وأ ةمشصاعلأ رئأزجلاب روتشساب دهعم نم ةيبطلأ

جوري تامولعم لوأدت متي ةظحل لك يف ةريخألأ مايلأ يف تاب ثيح
ىلأ رييششت يعامتجلأ لشصأوتلأ تاشصنم ىلع ةيمشسر اهنوك ىلع اهل
تلاح يف ببشستي ام (كانهو انه) انوروكب ةدكؤوم تاباشصأ ليجشست
Óيلق ثبل˘ي ا˘مو ة˘ن˘كا˘شسلأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سسو˘ف˘ن ي˘ف بعر˘لأو عز˘ف˘لأ ن˘م

يهو ةحشصلأ نم اهل سساشسأ ل تاعاششإأ درجم هل جور ام ناب نيبتي ىتح
˘ما˘ق ة˘ن˘مز˘م˘لأ سضأر˘مألأ با˘ح˘شصأأ ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأ ىشضر˘م˘ل ة˘يدا˘ع تلا˘˘ح

ىشضرملل يحشصلأ ءÓجإلأ ىلع امود نيرهاشسلأ ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ
ترايشس نتم ىلع مهلقنب تايفششتشسملأو ةيرأوجلأ تأدايعلأ فلتخم ىلأ
سضأر˘عأ نو˘ك˘ت ا˘نا˘ي˘حأو ءا˘ف˘ششت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘ح˘شصلأ ز˘كأر˘م˘˘لأ ىلأ فا˘˘ع˘˘شسلأ
كل˘ت ي˘ف نو˘ك˘ت نا˘ي˘˘حألأ بلا˘˘غ ي˘˘ف كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ أز˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نلأ
ة˘با˘شصم˘لأ تلا˘ح˘ل˘ل ي˘ح˘شصلأ ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م ز˘كأر˘م تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ

. انوروكب اهيف هبتششملأو
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  انوروكلأ ةرتف يف ىودعلأ ةحنم نم كÓشسألأ سضعب  ءانثتشسأ دعب

بلاطت نييناسسفنلل ةينطولا ةباقنلا
ةحسصلا يمدختسسم ىلع اهميمعتب

ةينعملأ تاطل˘شسلأ ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تعد
ةيئانثت˘شسلأ  ة˘ح˘ن˘م˘لأ– ةوÓ˘ع˘لأ ن˘ع سضو˘م˘غ˘لأو سسب˘ل˘لأ  ع˘فر ةرور˘شضب
كلدو ةحشصلأ عاطقب نيلماعلأ  ةدئافل ةيروهمجلأ سسيئر اهرقأ يتلأ

م˘ه˘ب˘ترو م˘ه˘كÓ˘شسأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ح˘شصلأ ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةهباجمل دوهجلأ عيمج لدب لشصأوت لأزت ل و تناك يتلأو  مهتيلوؤوشسم

ينهملأ اهبجأو نم اقÓطنأ أدهو91ديفوك انوروك سسوريف ةحفاكمو
ة˘با˘ق˘ن˘لأ ن˘ع ردا˘شصلأ نا˘ي˘ب˘لأ بشسح˘بو  ي˘نا˘شسنإلأ ا˘هر˘ي˘˘م˘˘شضو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
نهأرلأ تقولأ يف هنأاب هداف ام  يذلأ نييناشسفنلل ةيرئأزجلأ ةينطولأ

نم ةياقولأ راطإأ يف أدنجم ةيمومعلأ ةحشصلل نييناشسفنلأ كلشس نأو
كÓشسألأ مهئÓمز عم بنج ىلإأ ابنج هراششتنأو انوروكلأ ءابو يششافت
نأأ مغرلابو  ةحشصلأ كÓشسأأ يقابو  ةيرأدإلأ و ةيبطلأ هبششو ةيبطلأ

فور˘ظ˘لأ هد˘˘ه ي˘˘ف م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘لأو ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘لأ ىلإأ ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هد˘˘ه

ي˘ف خرؤو˘م˘˘لأ02 97 م˘قر ي˘شسا˘ئر˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ ءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلأ

يمدختشسم ةدئافل ةيئانثتشسأ ةوÓع حنمب نمشضتملأ0202سسرام13
نو˘م˘ت˘ه˘ي ن˘م م˘ه ا˘م˘ن˘ي˘ب ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘لأ كل˘شس ا˘ي˘ن˘ث˘ت˘˘شسم ة˘˘ح˘˘شصلأ عا˘˘ط˘˘ق
نم مهتÓئاع أدكو سسوريفلاب نيباشصملأ ىشضرملل ةيشسفنلأ ةيحانلاب
مهل ىودعلأ لاقتنأو راطخأÓل ةشضرع مهنإاف أدهب و ةيشسفنلأ ةيحانلأ

نم نيمدختشسملأ نم ةئفلأ هده ءانثتشسأ دعب ةشصاخو سسوريفلأ أدهب

خرؤوملأ02 91مقر يديفنتلأ موشسرملأ اهرقأ يتلأ ةيئانثتشسلأ ةلطعلأ

ةهباجمل ةموكحلأ اهتعشضو يتلأ ريبأدتلاب قلعتملأ0202سسرام12 يف
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ نا˘ف أد˘ه˘لو  هرا˘ششت˘˘نأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةيئانثتشسلأ ىودعلأ ةحنم ميمعتب بلا˘ط˘ت ن˘ي˘ي˘نا˘شسف˘ن˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ةحشصلأ عاطق يمدختشسم كÓشسأ عيمج ىلع
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رئأزجلأ يف «انوروك» ةحئاج يششفت ةهجأومل

ةقفن نم رانيد رايلم4 ليوحت
ةحسصلا ةرازو ةينازيم ىلإا طايتح’ا

نايشضقي نايشسائر ناموشسرم نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر عقو
رانيد نويلم نينامثو رييÓم ةعبرأأ ةميقب ةيلام تأدامتعأ ليوحتب

يف «انوروك» ةحئاج يششفت ةهجأومل ةحشصلأ ةينأزيم ىلإأ ،يرئأزج

ردا˘شصلأو سسرا˘˘م91 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ لوألأ مو˘شسر˘م˘˘لأ ّسصن˘˘يو.ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

هردق يلام دامتعأ ليوحت ىلع،91ـلأ اهددع يف ةيمشسرلأ ةديرجلاب

تناك ،( جد000.000.007.3 ) رانيد نويلم ةئامعبشسو رييÓم ةثÓث

تاقفنلأو ةكرت˘ششم˘لأ ف˘ي˘لا˘ك˘ت˘لأ با˘ب ي˘ف0202 ةينأزيم ي˘ف ةد˘ّي˘ق˘م
تا˘ق˘ف˘ن˘لأ با˘ب تح˘ت ة˘ح˘شصلأ ةرأزو ر˘ي˘ي˘شست ة˘ي˘نأز˘ي˘م ىلإأ ،ة˘ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

موشسرملأ ا˘مأأ.»91–ديفوك» انوروك سسوريف ءابوب لفكت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

هردق دامتعأ ليوحت ىلع ّسصني وهف ،سسرام52 موي خرؤوملأ يناثلأ

ةديقم تناك ،( جد000.000.033 ) رانيد نويلم نونامثو ةئامثÓث

،ةلمتحملأ تاقفنلأو ةكرتششملأ تاقفنلأ باب تحت0202ةينأزيم يف
ةينطولأ ةلاكولل ةمهاشسـم باب يف ةرأزولأ تأذ رييشست ةينأزيم ىلإأ
تايناكملأ لماك  ةيرئأزجلأ ةمو˘ك˘ح˘لأ تد˘ن˘جو.ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلأ دأو˘م˘ل˘ل
دجتشسملأ «انوروك» سسوريف راششتنأ ةبراحم لجأأ نم ةيداملأو ةيرششبلأ

.رئأزجلأ يف ريبك لكششب رتني حبشصأ يذلأ «91 ديفوك»

S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأاو

عافترا نع ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو

ىلإا انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع

251 ليجسست مت اميف ،ةلاح0231

تا˘ي˘ئا˘˘سصحإ’ا بسسحو .ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح

م˘ت ه˘نإا˘ف ،ة˘ح˘سصلا ةرازو˘ل ةد˘يد˘ج˘˘لا

سسوريفب ةديدج ةباسصإا96 ليجسست

ةلاح22 ليجسست مت امنيب انوروك

22 ـلا تايفولا عزوتتو .ةديدج ةافو

يف ةافو ت’اح6 ،ةي’و11 ربع

ةديلبلا يف ددع˘لا سسف˘نو ة˘م˘سصا˘ع˘لا

جر˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘ف ةا˘˘فو ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘حو

نم لك يف تلجسس امنيب .جيريرعوب

يزيت ،ةزابيت ،نازيلغ ،ةسسبت ،فلسشلا
ة˘با˘ن˘عو ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘˘عو راردأا ،وزو
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ما .ةد˘حاو ةا˘فو ة˘لا˘ح

09 ءافسشلل لثامت دقف ءافسشلا ت’اح

رسصحلو .سسوريفلاب اباسصم اسصخسش
د˘عو˘م سسما ق˘ل˘ط˘نا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘˘نا
امدعب ،ةمسصاع˘لا˘ب ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ىلإا ،’اوز ةثلاثلا نم هديدمت ررقت
تي˘قو˘ت سسم˘يو .ا˘حا˘ب˘سص ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا
ن˘م ل˘ك ،د˘يد˘ج˘لا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘˘لا

،نار˘هو ،ف˘ي˘ط˘سس ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب تا˘˘ي’و
،ةيدملاو ناسسملت ،ةزابيت ،وزو يزيت

ترر˘ق ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل .ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ىلإا يئزجلا رجحلا ديدمت تاطلسسلا

يسشفت ببسسب ،نطولا تاي’و لك
سسمي ناك امدعب ،انوروك سسوريف

نا˘كو .ط˘ق˘ف تا˘ي’و˘لا ن˘م ا˘˘سضع˘˘ب

91 ةعاسسلا نم ةيادب يئزجلا رجحلا

ىقبتسس امك.احابسص70 ىلإا ًءاسسم
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سضا˘خ ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و
.اقباسس ررقت املثم ،لماسشلا يحسصلا

تÓ˘خد˘ت داد˘ع˘ت غ˘ل˘ب قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’ا و ءÓ˘˘˘جإ’ا
يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةمسصاعلا
ةبارق ىلوأ’ا اهتل˘حر˘م ي˘ف ي˘ئز˘ج˘لا

تÓخدت01 اهنيب نم ،لخدت057
ه˘ب˘ت˘سشم سصا˘خ˘سشأ’ ت’ا˘˘ح سصخ˘˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا˘˘˘ب
ردسصم نع ملع ام˘ب˘سسح،د˘ج˘ت˘سسم˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا ن˘˘م
نب لوأ’ا مزÓملا حسضوأاو .ةيندملا

مÓعإ’اب ف˘ل˘كم˘لا د˘لا˘خ ه˘ل˘لا ف˘ل˘خ

ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم ىدل
هنأا ةيفحسص تاحيرسصت يف رئازجلا
ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ليجسست مت

ةياغ ىلإا مرسصنملا سسرام42 نيب

رجحلا ةرتف) يراجلا ليرفا5 ةليل
لبق ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

لخدت447 لدا˘ع˘ي ا˘م (ا˘هد˘˘يد˘˘م˘˘ت
فاعسسإ’او ءÓجإ’ا تايلمعب سصاخ
ىلإا اءاسسم ةعباسسلا ةعاسسلا نيب ام
رسشع وحن نأا لاقو .احابسص ةعباسسلا

تÓخدتلا يلامجإا نم تÓخدت (01)
ت’ا˘˘˘ح سصخ˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘سشم˘˘˘لا

م˘ه˘ت˘˘با˘˘سصإا˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم سصا˘˘خ˘˘سشأ’
نيبت ،دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

مهليلاحت تناك مهنم ةثÓث نأا اقح’
.ةيباجيا

¯  S°∏«º.±
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو بلا˘˘˘ط
روسسفوربلا تايفسشتسسملا حÓسصإاو
ةرور˘سضب د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
يدسصتلل نين˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘ن˘ج˘ت
فر˘ع˘ي˘سس يذ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ل
لÓ˘خ تا˘با˘سص’ا دد˘ع ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا
لÓ˘خ ر˘يزو˘لا د˘كأاو. ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا
لو˘ح ة˘سصح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘سض ه˘˘لوز˘˘ن
ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لا
ةقفر يرئازج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ة˘سشا˘سش
ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضار˘˘مأ’ا ي˘˘˘ف ءار˘˘˘ب˘˘˘خ
ة˘با˘˘سص’ا ت’ا˘˘ح نأا ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةفيخم ةريتوب عفتر˘ت˘سس سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

دينجت يعدتسست ةمداقلا مايأ’ا لÓخ
دعاوقل مهمارتحاو نينطاوملا عيمج
تاعمجتلا يدافتو يحسصلا رجحلا

نم مغرلابو.ءوسس عسضولا ديزت يتلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا
نب روسسفوربلا لاق ةلودلا اهترخسس
ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا د˘˘يزو˘˘ب
ديدعلا سسم يذلا ءابولا اذه ةهجاوم
مز˘ت˘ل˘ي م˘ل اذإا ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا لود˘لا ن˘م
تاطلسسلا تاي˘سصو˘ت˘ب نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ل˘ف˘كت˘لا سصو˘سصخ˘بو.ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلاح يف ىسضرملا نم ريبكلا ددعلاب
لوؤو˘سسم˘لا د˘كأا تا˘با˘سصإ’ا عا˘˘ف˘˘ترا
ل˘˘˘˘˘ك نا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘ع لوأ’ا
تا˘طا˘سشن تد˘م˘ج تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةد’و˘لا ما˘سسقأا ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ىر˘˘خأ’ا

ا˘ه˘ح˘لا˘سصم ل˘ك ةأا˘ي˘ه˘م ة˘حار˘˘ج˘˘لاو
ولخت مل نيذلا ىسضرملا لابقتسس’
زجاحلا نأا  اربتعم ،ةي’و يأا مهنم
ءابولا اذهل يدسصتلل لاعفلاو ديحولا
ةماتلا ةباجتسس’ا يف لثمتي لتاقلا

ةرازو تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ى˘لا د˘يزو˘ب ن˘ب را˘سشأا ا˘م˘ك.ة˘ح˘˘سصلا

ةرازولا اهتنبت يتلا ةديدجلا ةطخلا

نيب ةرسسأ’ا ددع رييسست لاجم يف

ت’ا˘˘ح˘˘لا دد˘˘عو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ع˘سضخ˘ت ي˘ت˘˘لا كل˘˘تو ة˘˘سصخ˘˘سشم˘˘لا

را˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت بنا˘ج ى˘لا جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل

عسضو نع ديزوب نب نلعأاو.سضيرملا

سصاخلا عاطقلل ةعبات تادايع01

يب˘ط˘لا ر˘يو˘سصت˘لا ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م

ءارجإ’ ىسضرملا لوانتم يف اهتامدخ

ن˘˘ع ف˘˘سشكل˘˘ل «ر˘˘ي˘˘نا˘˘كسس» ة˘˘ع˘˘سشا

بناج ىلإا انوروك سسوريف سضارعأا

ىرخأا ةسصا˘خ ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسا تادا˘ي˘ع

دنع ةمدخلا يف اهحلاسصم تعسضو

فسشك ا˘م˘ك.ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ت’ا˘ح˘لا

نأا˘ب ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ح˘سصلا ر˘˘يزو

دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا
عفدتسس ملاعلا لود ةيقب رارغ ىلعو
ةدا˘عإا ى˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘˘ب
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.Óبقتسسم يلك لكسشب

نيباسصملا ةجلاعمل هجتت ةحسصلا ةرازو
قدانفلا ىوتسسم ىلع انوروكلاب

تعسضو هحلاسصم نأا ريزولا لاق امك
نا˘م˘سض ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ثح˘˘ب˘˘ت ة˘˘ط˘˘خ
،نيباسصملا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا ة˘ج˘لا˘ع˘م
قدانف وحن مهلقن لÓخ نم ،كلذو
ىعسست ،هترازو نأا ىلإا اريسشم.ةسصاخ
تايفسشتسسملا نم نيباسصملا جارخإ’
رجحلل ايدافت ،ةسصاخلا قدانفلا وحن
’ ن˘طاو˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ي˘لز˘ن˘م˘لا
لقنب ددهي ام وهو تاميلعتلاب مزتلي
.نيرخآ’ا ىلإا ىودعلا
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جÓ˘ع لو˘كو˘تور˘ب ماد˘خ˘ت˘سسا ح˘˘ن˘˘م
ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح
«ا˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ب
تعرسش يذلا «نيكورولكلا»  ءاودب
سضارمأ’ا ةل˘ح˘سصم ه˘ماد˘خ˘ت˘سسا ي˘ف
ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘يد˘ع˘˘م˘˘لا
دبع» ىفسشتسسمو نارهول يعماجلا
نم هريغو ةزاب˘ي˘ت˘ب «تياز˘ق˘ت ردا˘ق˘لا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ت’احلا جÓع˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
دجتسسملا انوروك سسوريفب ةباسصملا
تركذو.ةي˘ب˘ل˘غأÓ˘ل ة˘ع˘ج˘سشم ج˘ئا˘ت˘ن
ةحلسصم سسيئر قفوم ةاجن ةذاتسسأ’ا
نارهو ىفسشتسسمب ةيدعملا سضارمأ’ا
جÓعب ل˘ف˘كت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا نأا
ةدكؤوملا ت’ا˘ح˘لا ف˘سصن ن˘م ر˘ث˘كأا
تما˘ق نار˘هو˘ب ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
تفاعت ت’اح ثÓث ىلوأا حيرسستب
,انوروك سسوريف نم يئاهن لكسشب
نيذلا ىسضرملا عيمج نأا ىلا ةريسشم
اذه قفو ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ي˘ف نو˘ج˘لا˘ع˘ي

يف نودجوي ي˘جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تر˘ب˘لا
ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو.ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ح
ةحلسصملا ىلإا تلسصو يتلا ت’احلا
ىفاعت˘ت تأاد˘ب ،«ةر˘ي˘ط˘خ» ة˘لا˘ح ي˘ف
اهحايترا نع ة˘بر˘ع˘م ,ا˘ئ˘ي˘سشف ا˘ئ˘ي˘سش
يف ةافو ةيأا ليجسست مدعل ريبكلا
ةيادب ذنم اهسسأار˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
’» كلذ ع˘˘م ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو.ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
نأاب مزجلا رسضاحلا تقولا يف نكمي
د˘ي˘حو˘لا بب˘سسلا و˘ه ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلا
ءافسشلا نأ’ ،ىسضرملا ء’ؤوه ءافسشل
نأا اسضيأا نكمي انوروك سسوريف نم
امك.«نايحأ’ا سضعب يف ايوفع نوكي
ىف˘سشت˘سسم˘ب  ة˘ي˘ب˘ط ردا˘سصم تد˘كأا
نأا ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب «تياز˘ق˘ت ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع»
ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
دعب «ةعج˘سشم» ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع تر˘ف˘سسأا
سسوريفب نيباسصم ىل˘ع ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا

نأا ردا˘˘سصم˘˘لا تح˘˘سضوأاو.ا˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل ي˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا
,تيازقت ىفسشتسسمب جÓعلل عسضخت
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
قفو ,انوروك سسوريفب نيباسصملاب

ءاود˘˘˘˘ب جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب
ايباجيا Óعافت ترهظأا ,نيكورولكلا

و ةي˘با˘ج˘يا» ج˘ئا˘ت˘ن ي˘هو ءاود˘لا ع˘م
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا كل˘ت ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘تو.«ة˘˘ع˘˘ج˘˘سشم
ةيحسصلا ةلاحلا نسسحت يف ةلثمتملا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘˘ل
و «ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد سضا˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘نا»
«ايبسسن سسفنتلا يف ةيحيرأا ليجسست»
ج˘ئا˘ت˘˘ن ,«لا˘˘ع˘˘سسلا ةد˘˘ح سصل˘˘ق˘˘ت» و
د˘ع˘ب «ة˘ي˘با˘ج˘يإا تار˘سشؤو˘مو ة˘˘ي˘˘لوأا»

لوكوتوربل ا˘با˘سصم41 عا˘˘سضخإا»
راظت˘نا ي˘ف «ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا جÓ˘ع˘لا

ةرسشع دعب ةيئاهنلا جئاتنلا» روهظ
فسشك امك.«ءاودلا لامعتسسإا نم مايأا
سسي˘ئر ،ي˘ف˘سسو˘ي د˘م˘ح˘م رو˘ت˘˘كد˘˘لا

ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘˘لا سضار˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ،كيرا˘فو˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘ب
جÓعك لوكوتورب ة˘بر˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘لوأ’ا
ةدام ىلع دمتعملا انوروك سسوريفل
اتف’ ،ةيسضر˘م تنا˘ك ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا
ن˘˘يذ˘˘لا ل˘˘ئاوأ’ا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘لإا

مهت’اح تنسسحت دق جÓعلل اوعسضخ
،ةحلسصملا مهسضعب رداغو ةيحسصلا

جئاتنل يلعفلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل

جاتحيو هناوأ’ اق˘با˘سس لو˘كو˘تور˘ب˘لا

،مايأا01 ى˘لإا عو˘ب˘سسأا ة˘˘ل˘˘ه˘˘م ى˘˘لإا

ن˘م ر˘ب˘كأا ادد˘ع م˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘سشيو

لاسصت’ا ةرازو تنلعأاو .ىسضرملا

سسرام42 خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف

ةحسصلا ةرازو دامتعا نع يسضاملا

تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا و

جÓ˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا ا˘ي˘م˘سسر

حسضوأاو.انوروك سسوري˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل

وه «نيكورولكلا» نأا اهموي نايبلا

مدختسسي ,ايرÓ˘م˘ل˘ل ةدا˘سضم ة˘ئ˘يز˘ج

ن˘مو ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف

ةدكؤوم ,«ةبئذلاو مزيتامورلا سضارمأا

دق ددسصلا اذه يف تاسساردلا» نأا

0202, يرفيف يف نيسصلاب تقلطنا

دحل ابوروأا يف ةرمتسسم لازت ’و

نإا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘سضأاو.«نأ’ا

ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ط˘عأا د˘ق «ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلا»

نم انوروك سسوريف ةهجاومل ةدعاو

.درفلل ةيعانملا تاردقلا ةدايز لÓخ

ةلاح0231 ىلإأ عفترت انوروك سسوريفب نيباشصملأ دأدعأأ

ةديلبلاو ةمسصاعلاب اهلج ةديدج ةافو22 ليجسست

راطقلأو كيرافوب ةزابيت نأرهو تايفششتشسم ىوتشسم ىلع

انوروكلا جÓع يف هتيلاعف دكؤوي نيكورولكلا

:ديزوب نب .. ءابولل يدشصتلأ لجأأ نم نينطأوملأ دنجت ةرورشض ىلع ددشش

«ةمداقلا مايأ’ا لÓخ ةفيخم ةريتوب عفترتسس صسوريفلاب ةباسص’ا ت’اح»

:دأرج .. سسوريفلأ نم ةيامحلأ لئاشسوب ةشصاخلأ ةيبلطلأ نم ةعفد لوأأ مÓتشسأ ىلع سسمأأ فرششأأ

«رسصق وأا نامزلا لاط انوروك ءابو نم صصلختتسس رئازجلا»
يبعششلأ ينطولأ سشيجلأ تأدوهجم دأرج ايح هتأذ قايشسلأ يفو.«رشصق مأأ نمزلأ لاط ءابولأ أذه نم سصلختتشس رئأزجلأ نأأ ،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ دكأأ
دوهجب هشسفن تقولأ يف أديششم.يبعششلأ ينطولأ سشيجلل نيتعبات نيترئاط نتم ىلع ةيبلطلأ هذهب ةدوعلأو نيشصلأ ىلأ هجوتلأ نم ةعاشس84 فرظ يف هنكمتل
ملاعلأو رئأزجلأ ىلع ايقيقح أرطخ لكششي حبشصأ يتلأ انوروك سسوريفب نيباشصملأ ىشضرملاب لفكتلأ يف تايفششتشسملأ نأوعأأ لكو يبطلأ هبششو يبطلأ كلشسلأ

نم ةيامحلأ لئاشسوب ةشصاخلأ ةيبلطلأ نم ةعفد لوأأ مÓتشسأ ىلع نيدموب يرأوه راطم ىوتشسم ىلع سسمأأ ةحيبشص ،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ مدقأأو أذه.لكك
نييÓم8 مشضت ينطولأ سشيجلل نيتعبات نيترئاط نتم ىلع تءاج يتلأ ةيبلطلأ نأاب ىلوألأ ةرأزولل نايب حشضوأأو.نيشصلأ ةيروهمج نم ةمداق «انوروك» سسوريف
001 مشضت ىرخأأ تايمك يراجلأ رهششلأ لÓخ ملتشستشس رئأزجلأ نأاب لوألأ ريزولأ حشضوأأو.ءابطأÓل ةهجوم ةشصاخ ةعنقأأو تايوطم ثÓث تأذ ةمامك فلأأ005و

±.S°∏«º.اهلقنل عمجم فلأأ02و ركبملأ فششكلل عمجم فلأأ002 ىلإأ ةفاشضإأ ،ءابطأل سصشصخم يلك سسابل نويلمو ةمامك نويلم
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ي˘ف ،بئأر˘سضلأ ة˘ير˘يد˘م تح˘سضوأأو
ةبيرسضلاب نيفلكملأ نأأ ، اهل نايب
تاحيرسصتلأ عأديإأ م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي

عفدو يام02 خيرات لولحب ثÓثلأ
امي˘ف ا˘مأأ ،ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ قو˘ق˘ح˘لأ
ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تا˘ير˘˘ب˘˘ك ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
عأد˘يإأ نو˘ل˘سصأو˘ي˘˘ف ،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
ع˘˘فدو ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لأ مو˘˘سسر˘˘لأو بئأر˘˘سضلأ

حيرسصتلاب قلعتي اميفو .اينورتكلإأ
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لأ
ةبيرسضلل ن˘ي˘ع˘سضا˘خ˘لأ ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب
ديدمت مت د˘ق˘ف ،ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ي˘فأز˘ج˘لأ
ي˘ل˘سصف˘لأ ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لأ عأد˘˘يإأ لا˘˘جآأ
يلا˘م˘جإلأ ل˘خد˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضل˘ل

ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سشأأ رو˘˘جأل

يام02 مو˘ي ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ سسرا˘˘مو

حيرسصتلأ ديد˘م˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف.0202
ةيونسسلأ ةينأزيملأ) جئاتنلل يونسسلأ

نأوج03 خيرات ىلإأ (تاقحلملأو

تاكر˘سشل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأأ.0202

تا˘˘ير˘˘ب˘˘ك ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لأ
عأديإأ ل˘جأأ دد˘م˘ي˘سسف ،تا˘سسسسؤو˘م˘لأ
ةياغ ىلإأ جئاتنلل يونسسلأ حيرسصتلأ

هتأذ نايبلأ راسشأأو.0202 يام13
نم يقبتملأ ديسصرلأ ةيفسصت نأأ ىلإأ
تاكر˘سشلأ حا˘برألأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلأ

عأديإأ خيرات نم ءأدتبأ اموي02 وه
مت امك .جئاتنلل يونسسلأ حيرسصتلأ
يونسسلأ حيرسصتلأ عأديإأ لجأأ ديدمت
لخدلأ ىلع ة˘ب˘ير˘سضلأ) ل˘ي˘خأد˘م˘ل˘ل
ةياغ ىلإأ (ةماقإلأ لحم /يلامجإلأ

ع˘فد لا˘جآأ تدد˘م ا˘م˘ي˘ف .نأو˘ج03

ة˘ب˘ير˘سضل˘ل لوألأ ي˘ت˘قو˘لأ ط˘سسق˘˘لأ

ةبيرسضلأو ي˘لا˘م˘جإلأ ل˘خد˘لأ ى˘ل˘ع

خ˘يرا˘ت ى˘لإأ تا˘كر˘سشلأ حا˘برأأ ى˘ل˘ع

ردسصملأ ددسشو.0202 نأوج02

ةبيرسضلاب نيفلكملل نكمي هنأأ هتأذ

ةيلام ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلأ سسا˘م˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص

م˘ه˘نو˘˘يد د˘˘يد˘˘سست˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز لود˘˘ج

سسامتلأ ءلؤوهل نكمي امك ،ةيئابجلأ

أوناك أذإأ ي˘ن˘مز˘لأ م˘ه˘لود˘ج ل˘يد˘ع˘ت

.ةيداملأ ةلويسسلأ سصقن نم نوناعي

عفدو سسرامو يرفيف يرهسشب سصاخلأ يبيرسضلأ يرهسشلأ حيرسصتلأ عأديإأ لاجآأ ديدمت نع ،بئأرسضلل ةماعلأ ةيريدملأ تنلعأأ

 .دجتسسملأ «انوروك» سسوريف يسشفت نم يئاقو ءأرجإاك ،لبقملأ يام02 موي ةياغ ىلإأ ،امهب ةقلعتملأ موسسرلأو قوقحلأ

سسرامو يرفيف يرهسش سصخي ءأرجإلأ

يرهسشلأ حيرسصتلأ عأديإأ لاجآأ ديدمت
لبقملأ يام نم02ـلأ ىلإأ يبيرسضلأ

تاطلسسلأ اهتعسضو يتلأ تأءأرجإلأ مأرتحاب نينطأوملأ بلاط

قلغلأ نم ةيراجتلأ تاطاسشنلأ شضعب ءانثتسساب ةمؤكحلأ رأرقب بحري يدبز

نيجاتحملأ ىلع اهعيزوت لÓخ يمÓعإلأ جيورتلأ تعنم

ةينماسضتلأ تابهلأ عيزؤت ةقيرط ةلؤلأو ءأرزؤلل ددحت ةمؤكحلأ

«انوروك» سسوريف ةحئاج تايعأدت رأرسضأأ  نم فيفختلل ءأرجإاك

ةسصاخلأ تاسسسسؤؤملأ شضعبو ةيمؤمعلأ تاسسسسؤؤملأ نؤيد ةلودج ةداعإل ةسصاخ تاميلعت

انوروك سسوريف نم ةياقولل تايفسشتسسملأ معد لجأأ نم

ششاعنإلأ ةمظنأأ عينسصت يف عرسشت «EINE» ةسسسسؤؤم
ةيكيتامؤتولأ شسفنتلأ ةزهجأأو ةيعانطسصلأ

«EINE»  »ينيإأ» ةينورتكللأ تاعانسصلل ةينطولأ ةسسسسؤوملأ تعرسش
و ةمظنألأ هذه جاتنإأو ميمسصت يف ،مجانملأو ةعانسصلأ ةرأزول ةعباتلأ
،انوروك سسوريف نم ةياقولأ لجأأ نم ةيكيتاموتولأ سسفنتلأ ةزهجأأ

سصقنلأ ليلقت ىلإأ ةوطخلأ هذه لÓخ نم ةيمومعلأ ةكرسشلأ فدهتو
لمع لقرعي ام وهو ةزهجألأ هذه نم ايلاح تايفسشتسسملأ هفرعت يذلأ
تماق راطإلأ أذه يفو ،ىسضرملأ جÓع يف ةحسصلأ نأوعأأ و ءابطألأ
سضوعي يذلأ يعانط˘سصلأ سشا˘ع˘نإلأ ما˘ظ˘ن م˘ي˘م˘سصت˘ب »ي˘ن˘يإأ» ة˘كر˘سش
أذه دعيو ،سسفنتلأ ىلع ةدعاسسملل ةيديلقتلأ لئاسسولاب يوديلأ لخدتلأ
ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصلأ سسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأأ ن˘م أد˘ج ة˘˘ط˘˘سسب˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
بيجتسسيل اسصيسصخ ماظنلأ أذه جذومن ميمسصت مت دقو ،ةيكيسسÓكلأ

ةيسسوريف ىودعب ةيسسفنتلأ مهتأردق رثأاتت نيذلأ ىسضرملأ تاجايتحل
سسفن˘ت˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ةد˘عا˘سسم بل˘ط˘ت˘ت ىر˘خأأ سضأر˘مأأ وأأ

ةعباتلأ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملأ هذه تعرسش ،ىرخأأ ةهج نمو ،اهنيسسحتو

ةيملاعلأ ةكرسشلأ تررق نأأ دعب «RIAZAJDLE-CELE» عمجمل

CINORTDEM13 موي ةيبطلأ تايجولونكتلأ يف ةسصسصختملأ
ماظن ةيكلم قوق˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘سسنإأ ع˘فأود˘ب لزا˘ن˘ت˘لأ ي˘سضا˘م˘لأ سسرا˘م

ةيكيتاموتوأ سسفنت ةزهجأأ عينسصت يف اسضيأأ،065BPيبطلأ سسفنتلأ
.سسوريف انوروك ءابو ءأوتحأ يف ةمهاسسملل ماظنلأ أذه قفو
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هدعاقت ششاعمب عربتي لأورز نيمايلأ
انورؤك شسوريف ةحفاكم يف هنم ةمهاسسم

عربت دق ،لأورز نيمايلأ قبسسألأ سسيئرلأ نأأ ةعلطم رداسصم تدافأأ
انوروك سسوريف ةبراحم يف ةمهاسسملأ لجأل ،هدعاقت سشاعم نم رهسشب

ءابولأ أذه ئرد يف هنم ةبغر كلذو ،هراسشتنأ نم دحلأو،91 ديفوك
ةردابملأ تءاجو ،قلقلل وعدت ةروسصب راسشتنلأ يف ذخأأ يذلأ ثيبخلأ
دوهجلأ راطأ يف لأورز نيمايلأ قبسسلأ ةيروهمجلأ سسيئرل ةريخلأ

يف مكحتلأو سسوريفلأ راسشتنأ نم دحلأ ليبسس يف ةلوذبملأ جمأربلأو
،هذه ةبيطلأ هتتافتلأ لÓخ نم لأورز دأرأأ اميف أذه ،نهأرلأ عسضولأ

هيف امو لسضفلأ وحن دÓبلأ ىنعي ام لك يف قابسسلأ ناك املاطل يتلأو
دوهجلل هتدناسسمو بولطملأ معد˘لأ مد˘ي˘ق˘ت ،ن˘طأو˘م˘لأو ن˘طو˘ل˘ل ر˘ي˘خ
سسوريفلأ ةحفاكم لجأأ نم ةلودلأ فرط نم ةلسصأوتملأو ةلوذبملأ
ءاسضعأ ةقفر نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر ناكو أذه .بعرملأ

جأرخأو ةهماسسملأ ليبسس ي˘ف ر˘ه˘سشل م˘ه˘ب˘تأور˘ب أو˘عر˘ب˘ت د˘ق ه˘ت˘مو˘كح
دوهجلأ هذه بناج ىلأ بلطتت يتلأ ةيجولويبلأ ةنحملأ هذه نم رئأزجلأ
نم كلذو حأرولأ ىلع ظافحلأو ةيلوؤوسسملأ حورب يلحتلأ ةلوذبملأ

مأزتلأ اهتمدقم يف يتات يتلأو ةئاقولأو ةمÓسسلأ دعأوق مأرتحأ لÓخ
.ىوسصقلأ ةرورسضلل لأ جورخلأ مدعو لزانملأ
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راطمألأ طقاسست رخأاتو ةيخانملأ تأريغتلأ ةجيتن

 شضأرمأأ رؤهظ نم نؤكتسشي نؤحÓف
 ةبانعب حمقلأ ليسصاحم  ددهت

سضع˘ب سضأر˘عأ رو˘ه˘ظ ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ح˘لا˘˘سصم تل˘˘ج˘˘سس
راجحلأو ةفرسشلأ يتيدلبب حمقلأ ليسصاحم يلع ةيرطفلأ سضأرمألأ

لخدتب وبلاط ثيح ةررسضتملأ قطانملأ نم نوحÓف هب دافأ ام بسسح
قيرط نع اهتجلاعمل تايرطفلأ ةيعو˘ت د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ
زويرتبسس ةيرطفلأ سضأرمألاب رملأ قلعتيو نأولأ تأوف لبق ةدمسسلأ

ةيلخ اهب تماق يتلأ ةيلوألأ ةنياعملأ بسسح لأوروأأ سشاتو نوجبورول و
ةبانع ةيلول ةيحÓفلأ ةفرغلاب ءاسضعأ نم ةنوكتملأ ةبقأرملأو ةنياعملأ

ةياقول ةيوهجلأ ةطحم˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م˘لأ ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لأ ة˘ح˘سصلأ ة˘ي˘سشت˘ف˘مو
يحÓفلأ يعرف˘لأ م˘سسق˘لأ سسي˘ئرو فرا˘ط˘لأ ة˘يلو˘ب سسو˘كلأ تا˘تا˘ب˘ن˘لأ
ةجرخلأ رثأأ يلع ةبانع ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ ةينواعت أدكو ةماعلأ
نم لكب تايرطفلأ اهتسسم يتلأ حمقلأ ليسصاحم ةنياعمل ةينأديملأ
ةيدلب ميلقإاب ةيحÓفلأ لوقحلأ أدكو ةسشيرحلأ ةقطنمب يسسوم يديسسب
روهظ راظتنأ يف ةيلوأ يقبت ةينأديملأ ةنياعملأ جئاتن نأ املع ةفرسشلأ
نأ يلأ ةراسشلأ ردجتو ةيربخم ليلاحتل تانيعلأ عاسضخأ دعب جاتنلأ
ليرفأ رهسش ةيأدبو سسرام رهسش ةياهن عم ةلجسسملأ ةريخلأ راطملأ

ءأوجأ ةءيهت يلع لمعت ةرأرحلأ تاجرد يف عافتراب ةبوحسصملأو
ليسصاحم يلع ءاسضفلأ يف مهاسست يتلأ تايرطفلأ راسشتنل ةبسسانم
تقو˘لأ ي˘ف تأد˘ي˘ب˘م˘لأ سشرو ع˘سضو˘لأ كرأد˘ت مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف ح˘˘م˘˘ق˘˘لأ
تأديبملأ نم ةيفاك تايمك سشر نيحÓفلأ يلع نوكي ثيح بسسانملأ
ةرسشابم راطملأ طقاسست لك دعب اهعون ديدحت دعب تايرطفلأ ةداسضملأ
لظ يف حمقلأ لوقحب ةعرسسب يسشفتت يتلأ سضأرمألأ راسشتنأ يدافتل
عم سضأرملأ روهظ نمأزتيو ةرأرحلأ ةجرد عافترأ عم ةبوطرلأ رفوت
دبكي ام راطملأ طقاسست عم ةسصاخ مسسوم لك نم ليرفأ رهسش ةيأدب
مدع ببسسب يتلأ تايرطفلأ يسشفت ءأرج ةربتعم رءاسسخ نيحÓفلأ
ةرسشابم رطملأ فقوت دعب لوقحلأ لوخد نم نيحÓفلأ ةيبلغأ نكمت

 لأوحلأ ءأرج
Qjº.Ω
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر بحر
مايق يد˘بز ى˘ف˘ط˘سصم كل˘ه˘ت˘سسم˘لأ
عطق ةراجت جأردإاب ىلولأ ةرأزولأ

حÓسصإأ تاسشرو و ،تأرايسسلأ رايغ
تÓجعلأ حÓسصإأ أذك و ،تأرايسسلأ

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأ ن˘˘˘م˘˘˘سض
ةرت˘ف لÓ˘خ ق˘ل˘غ˘لأ ن˘م ةا˘ن˘ث˘ت˘سسم˘لأ
ى˘لإأ ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
تل˘سصو ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ث˘˘كلأ ىوا˘˘كسشلأ
مل تأرايسسلأ ةكرح نوك ةيعمجلأ

لثمل نوجاتحي نونطأوملأو فقوتت
ي˘ف يد˘بز د˘˘كأأو .تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه
سصيخرتلأ نأاب ةيفحسص تاحيرسصت
ي˘ت˘لأ ىر˘خألأ تا˘طا˘سشن˘لأ ي˘˘قا˘˘ب˘˘ل
ى˘لوألأ ةرأزو˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت

و تلآلأ و تا˘ب˘كر˘م˘˘لأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصك
˘مزأو˘ل˘لأ و ،ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأ
،ةيحÓفلأ تأرمثتسسملل ةيرورسضلأ
امل ةمو˘كح˘لأ ر˘يد˘ق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأأ
ةحسصلأ ىلع أرطخ لكسشي نأأ نكمي
كلمت اهنأل ،ه˘مد˘ع ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ي˘هو ،د˘حأأ ا˘ه˘كل˘م˘ي ل تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م

هذه لثم ذاختأ ىلع ةرداقلأ ةديحولأ
ثدحتملأ تأذ دكأأ امك .تأرأرقلأ
تل˘سصو يوا˘كسشلأ ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلأ نأأ
لجأأ نم لخدتلاب اهبلاطت ةيعمجلأ
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لأ سضع˘˘ب˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لأ
نم اهءان˘ث˘ت˘سسإأ و ،ل˘م˘ع˘لا˘ب ىر˘خألأ
هنأأ هتأذ قايسسلأ يف افيسضم .قلغلأ

اهسشيعت يتلأ ةبيسصعلأ فورظلأ عم
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ ر˘طا˘خ˘م و دÓ˘ب˘˘لأ

يئأذغلأ طاسشنلأ نإاف «91 ديفوك»
هأد˘ع ا˘م ا˘مأأ نا˘يرور˘سض ي˘ح˘˘سصلأو
ع˘فر ن˘ي˘ح ى˘لإأ را˘ظ˘ت˘نلأ ن˘كم˘˘ي˘˘ف

ى˘ل˘ع هدر ي˘فو .«ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ

تايلولأ نيومت سصوسصخب لأؤوسس

نأأ «يدبز» د˘كأأ ،ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لا˘ب

ن˘˘كل, د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب ر˘˘ي˘˘سسي ر˘˘˘مألأ

را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ سضع˘˘˘ب لأزا˘˘˘م ف˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل

.راكت˘حلأو ة˘برا˘سضم˘لأ نو˘سسرا˘م˘ي

ريغلأو ديأزتملأ بلطلأ نايسسن نود

دأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘ل˘˘ل رر˘˘ب˘˘م

ريبأوط يف ببسستت يتلأو ةيئأذغلأ

ة˘ح˘سصل˘ل أر˘ي˘˘ب˘˘ك أد˘˘يد˘˘ه˘˘ت ل˘˘كسشت

.ةيمومعلأ
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ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لوألأ ر˘يزو˘˘لأ ىد˘˘سسأأ

ةموكحلأ ءأرزو ىلإأ تاميلعت ،دأرج
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل ،ةلو˘˘لأو
رييسستو ري˘طأا˘ت˘ل ى˘ل˘ث˘مـلأ فور˘ظ˘لأ
ة˘ب˘ه˘لأ ن˘م ة˘ي˘تأا˘ت˘˘مـلأ تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
لبق نم اهنع رّب˘ع˘مـلأ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لأ
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘مـلأو سصأو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ
ةرأزولأ ناي˘ب ق˘فوو .ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ
ا˘يا˘عر˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘نإا˘˘ف ى˘˘لوألأ
ءاكرسشلأو جراخلأ يف ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
تايعمجلأو رئأزجلل ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ

ة˘ي˘مو˘كح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مـلأو
،عر˘ب˘ت˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألأ
ز˘كأر˘مـلأ ى˘لإأ م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسف
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأو ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘˘لأ
تاعربت˘لأ هذ˘ه ءا˘سصحإا˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘سس
غÓبإأ دعب اهليوحت تايفيك ديدحتو
نم .كلذب ةيجراخلأ نوؤوسشلأ ةرأزو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘عو ،ىر˘˘˘˘خأأ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج
متيسس ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ق˘ن˘لأ تا˘م˘ها˘سسمـلأ
ةسصّسصخملأ تاباسسحلأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘فد
ةينيعلأ تاعربتلأ نإاف ،سضرغلأ أذهل

ةيولوألأ باب نم اه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي˘سس
،ةحسصلأ ةرأزو تا˘جا˘ي˘ت˘حأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
تأد˘˘ع˘˘مـلأ ثي˘˘ح ن˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسلو
قلعتي اميف امأأ .ةيبطلأ تأزيهجتلأو
نإا˘˘ف ،دÓ˘˘ب˘˘لأ ل˘˘خأد تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
دعأوقلأ ديدحت ىلإأ فدهت ةميلعتلأ
طاسشنلأ قيسسنت مكحت نأأ بجي يتلأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ي˘نأد˘ي˘مـلأ

.ةينعمـلأ ةلعافلأ تا˘ه˘ج˘لأ ع˘ي˘م˘جو
تأد˘˘ع˘˘مـلا˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
ةميلعت تدكأأ ،ةيبطلأ تأزيهجتلأو
عيمج ليوحت بجي هنأأ لوألأ ريزولأ
ى˘لإأ ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘م تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ
تايفسشتسسملل ةيزكرملأ ةيلديسصلأ
اهتايلمعو اهنيزخت نمسضتسس يتلأ
ةرأزو فأر˘سشإأ تح˘ت ة˘ي˘ب˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ةريخألأ هذه موقت نأأ ىلع ؛ةحسصلأ
نيزختلأ نكامأاب تا˘يلو˘لأ غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب
تا˘عر˘ب˘ت˘لأ ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سسلأو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألأ بسسح
تاعربتلاب قلعتي اميف امأأ .ةدّدحمـلأ
ةي˘لوؤو˘سسم ع˘ق˘ت˘ف ىر˘خألأ ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لأ
هذه ءاسصحإأ ةيلمع ىلع فأرسشإلأ
ىلع اهعيزوتو اهنيزختو تاعربتلأ

ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ،ي˘ل˘ح˘مـلأ ىو˘ت˘˘سسمـلأ
يذ˘لأ ًا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ سصت˘خ˘مـلأ ي˘˘لأو˘˘لأ
كلذ˘ل ة˘سصسصخ˘م ةد˘حو ل˘كسشي˘˘سس

بسسحو .ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ن˘˘م˘˘سض
ى˘ل˘ع بج˘ي لوألأ ر˘يزو˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ى˘ق˘ل˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرأزو˘˘لأ ر˘˘ئأود˘˘لأ
ةيلخلأ ر˘ط˘خ˘ت نأأ ة˘ي˘ن˘ي˘ع تا˘عر˘ب˘ت
اهتدحو لÓخ نم ةمزأÓل ةينطولأ
ديدحت ىلوتتسس يتلأ ةسصّسصخمـلأ

با˘ب ن˘م م˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك .ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جُو
ةينيعلأ تاعربتلأ عيزوت ،ةيولوألأ

نيعتي ي˘ت˘لأ ةزو˘ع˘مـلأ ر˘سسألأ ى˘ل˘ع
ماظنلأ قيرط نع اًقبسسم اهديدحت
يترأزو فأرسشإأ تحت عسضو يذلأ
ي˘ن˘طو˘˘لأ ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

مت يتلأ ةيلحمـلأ ناجللأ كأرسشإابو
لوألأ ريزولأ ةميلعتل اًقفو اهؤواسشنإأ
نم .سضرغلأ أذهل اًفلاسس ةرداسصـلأ

ءانثتسسلأ ليبسس ىلع مت ،ىرخأأ ةهج
يلوؤوسسمو ةراج˘ت˘لأ ةرأزو ف˘ي˘ل˘كت
دأو˘مـلأ ع˘سضو˘ب ،ة˘ي˘ن˘مألأ ةز˘˘ه˘˘جألأ
ةفاظنلأو ةناي˘سصلأ دأو˘مو ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

متي يتلأ ،ةيحÓسصلأ ةيهتنمـلأ ريغ
راطإأ يف ةلولأ لوانتم يف ،اهزجح

ىرخأ ةميل˘ع˘ت ي˘فو .زا˘ه˘ج˘لأ سسف˘ن

ىلإأ نيلوؤوسسملأ لوألأ ريزولأ اعد

ي˘˘مÓ˘˘عإلأ ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو

ى˘ل˘ع ،دأو˘مـلأ ع˘يزو˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

ظحول هنأأ انيبم ةزوعملأ تÓئاعلأ

سسكعي ةينيعلأ تاعربتلأ عيزوت نأأ

ة˘˘˘مأر˘˘˘كب سسم˘˘˘ت أًرو˘˘˘سص ا˘˘˘ًنا˘˘˘ي˘˘˘حأأ

لÓخ نم ،نيزو˘ع˘مـلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘مـلأ

ام ردقب ةيوسضوف تاعمجت ليكسشت

متو «.ة˘ح˘سصلأ ى˘ل˘عً أر˘ط˘خ ل˘كسشت

ىل˘ع م˘ه˘ل˘م˘ح˘ل ةلو˘لأ ى˘لإأ زا˘ع˘يإلأ

أذكو ،ةيلحمـلأ تاطلسسلأ سسيسسحت

،اهلك ةينعمـلأ ةينماسضتلأ ةلسسلسسلأ

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه ر˘˘˘ظ˘˘˘ح سضر˘˘˘غ˘˘˘ب

راسشأأ ،دّدسصلأ أذهبو .تاسسراممـلأ

نيلوؤوسسملأ ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ دأر˘ج

عيمج يف ،أو˘ل˘سضف˘ي نأأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

رسشابمـلأ عيزوتلأ ةقيرط ،تلاحلأ

رسسألأ ةما˘قإأ ن˘كا˘مأأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

يأأ يدافت ل˘جأأ ن˘مو ،ة˘فد˘ه˘ت˘سسمـلأ

سصاخسشألأ مسصو لاكسشأأ نم لكسش

ن˘يذ˘لأ لا˘ف˘طألأ ا˘م˘ي˘سسلو ر˘˘سسألأو

.ةسشه ةيعامتجأ ةيعسضو نوناعي
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ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر ىدسسأأ
ةلودج ةداعإأ سصخ˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت
سضعبو ةيموم˘ع˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ نو˘يد
فيفختلل ءأرجإاك ،ةسصاخلأ تاسسسسؤوملأ

سسوريف ةحئاج تايعأدت رأرسضأأ  نم
.ملاعلأو رئأزجلأ تبرسض يتلأ «انوروك»
،ةعا˘ن˘سصلأ ةرأزو˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ د˘كأأو
سصخ تاحيرسصت يف ،ةماسشوب دمحم
نأأ ،سسمأأ ى˘لوألأ ة˘ي˘عأذإلأ ةا˘ن˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب
نم تامي˘ل˘ع˘ت تق˘ل˘ت ة˘عا˘ن˘سصلأ ةرأزو

نم لوألأ ريزولأو ةيروهمجلأ سسيئر

سصيلقتل ةيلمعلأ تأءأرجإلأ ديدحت لجأأ

ى˘ل˘˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ثرا˘˘ك تا˘˘ي˘˘عأد˘˘ت

نم ،ةسصاخلأو ةيمومعلأ تاسسسسؤوملأ

ع˘فدو ا˘ه˘نو˘يد ة˘˘لود˘˘ج ةدا˘˘عإأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

نا˘˘م˘˘˘سضلأ تا˘˘˘كأر˘˘˘ت˘˘˘سشأو بئأر˘˘˘سضلأ

هذه ةأاطو نم في˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

لوؤوسسملأ فاسضأأو .ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ثرا˘كلأ

نوكتسس ىرخأأ ةيلمع تأءأرجإأ نأأ ،هتأذ

ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سسل ،ي˘لا˘م˘لأ نأد˘ي˘م˘˘لأ ي˘˘ف

ةيمومعلأ ةن˘يز˘خ˘لأو كو˘ن˘ب˘لأ ىو˘ت˘سسم

هذه يط˘خ˘ت˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ةد˘عا˘سسم˘ل

نأأ ثدحتملأ فسشكو .ةبعسصلأ ةلحرملأ

ةيمومعلأ تاسسسسؤو˘م˘لأ سضع˘ب تا˘ف˘ل˘م

،ةزهاج اهنويد ةلودج ةداعإأ تبلط يتلأ

تأرايسسلل ةينطولأ ةسسسسؤوملأ اهنيب نم

نع اهزجع ءأرج يناعت يتلأ ،ةيعانسصلأ

21ـ ب ةردقملأ ،اهتاقحتسسم ليسصحت

سسلجم عامتجأ راظتنأ يف ،رانيد رايلم

لوألأ ريزولأ ةسسائرب ةلودلأ تامهاسسم

ريسضحت ةعانسصلأ ةرأزو نم بلط يذلأ

تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘كب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

ةيلام لكاسشم يناع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ،سسل˘ج˘م˘لأ ما˘˘مأأ ا˘˘ه˘˘حر˘˘طو

ةيعسضو ةسسأردو ةيطأرقوريبلأ تأءأرجإأ

يناع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ

قايسسلأ يف احسضوم .ةلويسس لكسشم

،ةلود˘لأ تا˘م˘ها˘سسم سسل˘ج˘م نأأ ه˘سسف˘ن

˘ما˘ظ˘ن˘لأ د˘ه˘ع ذ˘ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘ي م˘ل لأزا˘م

ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ق˘˘با˘˘سسلأ

ريزولأ ل˘ب˘ق ن˘م ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص ط˘ب˘سضو

عامتجأ لÓخ كلذ متيسس ثيح ،لوألأ

.ابيرق كرتسشم يرأزو سسلجم
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ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م لإ˘˘م˘˘ع سسمأأ رإ˘˘ه˘˘ن ن˘˘شش

ةملإقب فوقششوبب دوعشسم ةيمهأربأ ةيئإفششتشس’أ

بأرشضإأ يف  إهلÓخ نم أولخد ةيجإجتحأ ةفقو،

ةحشصلأ ةيريدم لخدت مدع ببشسب لمعلأ نع

ءأزإأ ةي˘ئإ˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ ذإ˘خ˘ت’ ة˘م˘لإ˘ق ة˘ي’و˘ل

رإ˘ششت˘نأ ن د˘ح˘ل˘ل ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ي˘ف˘ظو˘م و لإ˘م˘˘ع

ىلإأ هلإقتنأ مث نم و لإمعلأ طشسو يف سسوريفلأ

دع˘ب أذ˘ه و ، ي˘جرإ˘خ˘لأ م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م و م˘ه˘تÓ˘ئإ˘ع

نيلمإعلأ نيشضرمملأ دحأ’ ةدكؤوم ةلإح ليجشست
د˘حأإ˘ب ر˘ششإ˘ب˘م˘لأ ه˘لإ˘شصتأ ر˘ثأ ة˘شسشسؤو˘م˘˘لأ تأذ˘˘ب
، سسوريفلأ لمإح نإك يذلأ و نيحأرجلأ ءإبطأ’أ

يذلأ بلطلأ  مغر هنإإف ةشسشسؤوملأ لإمع بشسح و
لخدتلأ ل˘جأ ن˘م ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م˘ل ه˘ب أو˘مد˘ق˘ت
’ ةشسشسؤوملإب نيلمإ˘ع˘ل˘ل تإ˘ن˘ي˘ع ذ˘خأو ل˘جإ˘ع˘لأ
مهيلع رهظت نيذلأ سصإخششأÓل ةبشسنلإب إميشس
بشسحو ،سسوري˘ف˘لإ˘ب ة˘شصإ˘خ˘لأ سضأر˘عأ’أ سضع˘ب
هلإشصتأ دعب هنأ ةشسشسؤوملل يبإقنلأ عرفلأ سسيئر
’ م˘ه˘نأأ ه˘ل  أود˘كأأ ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م ح˘˘لإ˘˘شصم˘˘ب
يف تإشسوريفلأ سصح˘ف رإ˘ب˘ت˘خأ ى˘ل˘ع نور˘فو˘ت˘ي

نيفظوملأ و لإمعلأ لخدأ إم وه و يلإحلأ تقولأ
تإحيرشصتلأ كلت ءأرج إيريتشسهلأ نم ةلإح يف
إ˘م و˘ه و ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘يد˘م ن˘م ة˘لوؤو˘شسم ر˘ي˘غ˘لأ

نإك أذإأ نينطأوملأ ريشصم نع نولأإشستي مهلعج
هجو دقو ،لوهجم حبشصأأ عإطقلأ لإمع ريشصم
ةيروهمجلأ سسيئر ىلإأ ةرششإبم هءأدن نيبرشضملأ

ل˘ح دإ˘ج˘يإ’ ل˘جإ˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘شصلأ ر˘˘يزو و
إم ذإقنإأ و عورششملإب إهوفشصو يتلأ مهبلإطمل
دع˘ب ة˘شصإ˘خ ة˘ثرإ˘كلأ لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق هذإ˘ق˘نإأ ن˘كم˘ي
ةشسشسؤو˘م˘لأ تأذ˘ب ن˘ي˘تد˘كؤو˘م ن˘ي˘ت˘لإ˘ح ل˘ي˘ج˘شست
. ةيئإفششتشس’أ
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ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ة˘ي˘شضإ˘م˘لأ تإ˘عإ˘شسلأ لÓ˘خ تلوأد˘ت
ل˘شصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ءإ˘ط˘ششن˘لأو تإ˘ح˘ف˘˘شصلأ
إهدإفم تإمولعم عشسأو قإطن ىلع يعإمتج’أ
ءإشسن˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘ط ة˘بإ˘شصإأ

سسوريفب ةبإنعب ““دششر نبأ““ ىفششتشسمب ديلوتلأو
يف نيلمإعلأ نم ديدعلل ىودعلأ إهلقنو إنوروك
نم ىودعلأ إهيلإأ تلقتنأ نأأ دعب كلذو ةحلشصملأ

مويلأ سسفن وهو تبشسلأ موي تيفوت يتلأ إهتدلأو
تدكأأ يتلأ إهل˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ي˘ف تر˘ه˘ظ يذ˘لأ
حي˘شضو˘ت ل˘جأأ ن˘م ،إ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب إ˘ه˘ت˘بإ˘شصإأ
““ةعإشس رخآأ““ تلشصتأ ،ةقيقحلأ فششكو ةروشصلأ
ةنبأ نأأ ريخأ’أ أذه دكأأ ثيح ،لوؤوشسم ردشصمب
يف ةميقم ةبيبط يه ينوبلإب ةإفوتملأ ةديشسلأ

““دششر نبأ““ ىفششتشسمب ديلوتلأو ءإشسنلأ ةحلشصم
إهنأإب إهتدلأو ليلحت ةج˘ي˘ت˘ن رو˘ه˘ظ در˘ج˘م˘ب ه˘نأأو
ى˘ل˘عو تأءأر˘جإأ ن˘م مز˘ل˘ي إ˘م ذإ˘خ˘تأ م˘ت ة˘ي˘بإ˘ج˘يإأ

إهدلأوو ةميقملأ ةبي˘ب˘ط˘لأ ن˘م ة˘ن˘ي˘ع ذ˘خأأ إ˘ه˘شسأأر

أذهب نيبإشصم إ˘نإ˘ك أذإأ إ˘م ة˘فر˘ع˘مو إ˘م˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل

قري ’ يذلأ هتأذ ردشصملل إقفوو ،’ مأأ سسوريفلأ

سصي˘خ˘ششت م˘ت ةإ˘فو˘ت˘م˘لأ ةأأر˘م˘لأ نإإ˘ف ،كششلأ ه˘ي˘˘لإأ

سضرم نم ينإعت إ˘ه˘نأأ ى˘ل˘ع ة˘يأد˘ب˘لأ ي˘ف إ˘ه˘ت˘لإ˘ح

ةبإشصم إهنأأ ليلحت˘لأ ر˘ه˘ظأأ إ˘ه˘تإ˘فو مو˘يو ن˘مز˘م

ءإ˘شسن˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم نأأ ح˘شضوأأ إ˘م˘˘ك ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لإ˘˘ب

ةظفإحملل تأءأرجإ’أ لك إشضيأأ تذختأ ديلوتلأو

ةفإكو يبطلأ هبششو يبطلأ مقإطلأ ةحشص ىلع

هذه نيب نمو ةحلشصملأ ىوتشسم ىلع نيلمإعلأ

يتلأ تإكرحتلأ ةفرعمل قيقحت حتف تأءأرجإ’أ

عيمج ةيوه ديدحتو ةميقملأ ةبيبطلأ إهب تمإق

ىلإأ ةفإشضإ’إب ،مهعم تلشصأوت نيذلأ سصإخششأ’أ

ةيإغ ىلإأ كلذو ةحلشصملأ هذه مقإط ددع سصيلقت

دكؤوي إمك ،ةميقملأ ةبيبطلأ ليلحت ةجيتن روهظ

فوخلأ مدع لمأوحلأ ءإشسنلأ ىلع نأأ ردشصملأ

ربع ةلوأدتملأ تإعإششإ’أ عإبتإأ لÓخ نم علهلأو

دح يف ءإبطأ’أ نوكل ،يعإمتج’أ لشصأوتلأ عقأوم
رطخلل ىشضرملأ ةإيح سضيرعتب أوحمشسي نل مهتأذ
ةحلشصملأ هذه يف ىششفت سضرملأ نإك لإح يف
.ةشسإشسحلأ

هبسشلإو يبطلإ راطإÓل قدانف3 سصيسصخت
ديلؤتلإ ةحلسصمب لماعلإ يبطلإ

م˘ت ي˘ت˘لأ إ˘شضيأأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ تأءأر˘جإ’أ ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
إهي˘ف م˘ي˘ق˘ي˘شس قدإ˘ن˘ف ة˘ثÓ˘ث سصي˘شصخ˘ت إ˘هذإ˘خ˘تأ
ءإشسنلأ ةحلشصمب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘ششو ي˘ب˘ط˘لأ م˘قإ˘ط˘لأ
ىلإأ ““دششر نبأ““ ىفششتشسم ىوتشسم ىلع ديلوتلأ

ةميقملأ ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ة˘يإ˘غ
ةشصتخملأ تإهجلأ هنأإب ردشصملأ دكؤويو إهدلأوو
كلذو إهدورو درجمب ليلحتلأ ةجيتن نع نلعتشس
ءيششل ’ ثدح يذلأ ليوهتلل يئإهن دح عشضول
ىلع ءإطششنلأو تإحفشصلأ سضعب ةبغرل ىوشس
ىلع لوشصحلأ يف يعإمتج’أ لشصأوتلأ عقأوم
.مهتأروششنمو مهتإحفشصل رثكأأ تإبإجعإأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح3595ددعلا0202 ليرفأا60 نينثإلا4

www.akhersaa-dz.com

   ينؤبلاب ةافؤتملإ ةديسسلإ ةنبإ ةبيبطلإ ليلحت ةجيتن رؤهظ راظتنإ يف

  انوروك يصشفت يفنت ةبانعب  ””دصشر نبا”” ىفصشتصسمب ديلوتلا ةحلصصم
ديلؤتلإ ةحلسصمب لماعلإ يبطلإ هبسشو يبطلإ راطإÓل قدانف3 سصيسصخت ^

““دسشر نبإ““ ىفسشتسسمب ديلؤتلإو ءاسسنلإ ةحلسصم ىؤتسسم ىلع انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباسصإإ يأإ ليجسست ““ةعاسس رخآإ““ ـل لوؤؤسسم ردسصم ىفن
.ءابؤلإ إذهب ةافؤتملإ اهتدلإو نم ىودعلإ اهل تلقتنإ ةميقم ةبيبط نأإ اهدافم تاعاسشإإ لوإدت دعب كلذو ةبانع ةيلؤب

يحصصلا رجحلا تحت ناتبيبط
فيطصسب ناملو نيع ىفصشتصسمب

فايسضؤب دمحم ىفسشتسسمب ةيبطلإ حلاسصملإ تماق
عسضؤب،فيطسس ةيلو يبؤنج ناملو نيع ةنيدمب

يف هابتسشإلإ دعب يح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘لإ تح˘ت ن˘ي˘ت˘ب˘ي˘ب˘ط
يتلإ تامؤلعملإ بسسح و،انورؤك سسوريفب امهتباسصإإ

نإاف، ةد˘كؤؤ˘م و ة˘ي˘م˘سسر ردا˘سصم ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت
تإذب يلخإدلإ بطلإ ةلسصمب نÓمع˘ت ن˘ي˘ت˘ب˘ي˘ب˘ط˘لإ
جلاعي ناك يذلإ ،يبطلإ مقاطلإ نسض و ىفسشتسسملإ
عؤ˘ب˘سسألإ تي˘˘فؤ˘˘ت نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م ةأإر˘˘مإإ
مل ثيح،انورؤك سسوريفب اهتباسصإإ ببسسب يسضاملإ

دعب لإإ اهتباسصإإ رمأاب ملعي ءابطألإ نم دحأإ نكي
ر نميإ.اهتافو

فيطسسب لإزإ نيع ةيدلب

””يبد””ـب رجحلا تحت رجات
ءايحأ’ا ناجل ءاصسؤور ةمئاق نمصض

ة˘يلو ي˘بؤ˘ن˘ج لإزأإ ن˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم تب˘˘سصن
و ءايحألإ ناجل  ءاسسؤور ةمئاق نمسض رجات، فيطسس
يتلإ ةيلاجعتسسلإ رجحلإ ريبإدت راطإإ يف، ىرقلإ
رجاتلإ إذه نإ رمألإ يف بيرغلإ، ةمؤكحلإ اهتذختإ
قرسشب ةعقإؤلإ ىرقلإ دحأإ ىلع اسسيئر  بسصن يذلإ

ر˘ج˘ح˘لإ تح˘ت ا˘ي˘لا˘˘ح د˘˘جإؤ˘˘ت˘˘م،لإزأإ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةد˘˘ع حر˘˘ط يذ˘˘˘لإ ر˘˘˘ملإ ؤ˘˘˘هو ، ““ ي˘˘˘بد““ ـب ي˘˘˘ح˘˘˘سصلإ

ة˘ي˘ف˘ك  لؤ˘ح،ة˘˘ير˘˘ق˘˘لإ هذ˘˘ه نا˘˘ك˘˘سس ىد˘˘ل تلؤوا˘˘سست
ناك إذإ ةلودلإ تاناعإإ نم مهتدافتسسإ و مهئاسصحإإ

يحسصلإ رجحلل ايلاح عسضخي مهتيرق ةنجل سسيئر
. نطؤلإ جراخ

جلسصل ىسسيع

اهتباصصإا دكؤوم ةلاح عبار
ةملاقب انوروك سسوريفب

ةحيبسص ، ةملاق ةيلؤب ةيحسصلإ حلاسصملإ تلجسس
سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإإ د˘˘كؤؤ˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ع˘˘بإر ،سسمإ مؤ˘˘ي

سصخسشب رمألإ قلعتيو ،دجتسسملإ91ديفؤك انورؤك

،ةعلطم رداسصم بسسح و ، ةنسس03  رمعلإ نم غلبي
ةيلؤب فؤقسشؤب ةيدلب نم  ردحني ةيحسضلإ نإاف
و ،فؤقسشؤب ىفسشتسسم˘ب سضر˘م˘م˘ك ل˘م˘ع˘ي و ،ة˘م˘لا˘ق
نم ردحني  حإرج بيبط عم رسشابم لاسصتإ ىلع ناك
سسور˘ي˘ف˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ت˘با˘سصإإ تت˘ب˘ث، ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو
ي˘ف ن˘ي˘˘مؤ˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلإ ع˘˘سضو ثي˘˘ح  ،ا˘˘نورؤ˘˘ك
هتباسصإإ لي˘لا˘ح˘ت˘لإ تب˘ث˘ت نإ ل˘ب˘ق ،ي˘ح˘سصلإ ر˘ج˘ح˘لإ

حبسصيل ،ةيباجيإ اهجئاتن تءاج نإ دعب ىودعلاب
ة˘يلؤ˘ب ا˘نورؤ˘ك سسؤ˘ي˘ف˘ب ةد˘˘كؤؤ˘˘م˘˘لإ تلا˘˘ح˘˘لإ دد˘˘ع

ح˘لا˘سصم˘لإ تر˘سشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م .تلا˘˘ح4 ة˘م˘لا˘ق
ةفرعمل يئابو قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب   ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ ة˘ي˘ح˘سصلإ

لاسصتاب إؤناك نيذلإ سصاخسشألإ لك ةيؤه ديدحتو
.باسصملإ بيبطلإ  عم

نيدلإزع.ل

ةيلمعلإ  يف  ةاتف  فيقؤت  اميف

ةمامك0031 نم  رثكأإ زجحو

ةعانصصل ةيرصس ةصشرو كيكفت
ةيعرصش ريغ ةقيرطب تامامكلا

ةبانعب ةيحصص ريغو
ير˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلإ تإؤ˘˘˘˘˘ق تح˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن
ة˘عا˘ن˘سصل ة˘ير˘سس ة˘سشرو كي˘ك˘ف˘ت ي˘ف سسمإ  سسما˘خ˘لإ
،ةيح˘سص ر˘ي˘غ و ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب تا˘ما˘م˘ك˘لإ

21 و ،ةمامك2731 زجح نع ةيلمعلإ ترفسسأإ ثيح

طيرسش ، سشامق ةمزحأإ70 ،يطاطم طيخ ةمزح
و ةسشرؤلإ ةبحاسص فيقؤت نيأإ  ،سصقم ،يرتميلم

،ةنسس22 ر˘م˘ع˘لإ ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةا˘ت˘ف˘ب ر˘˘مألإ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةمزÓلإ ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ ةفاك ذاختإ مت  ثيح
تايل˘م˘ع˘لإ هذ˘ه ل˘ث˘م نأإ ةرا˘سشإلإ رد˘ج˘تو،ا˘ه˘ق˘ح ي˘ف
تاسسرام˘م˘لإو ة˘برا˘سضم˘لإ ة˘برا˘ح˘م را˘طإإ ي˘ف ل˘خد˘ت
رسصانع نإاف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لإ ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ةدرا˘ب˘لإ ن˘ي˘ع ةر˘ئإد ن˘مأل ة˘طر˘سشلإ
ةيريدمو رامع يديسسب يجراخلإ يرسضحلإ نمألإ
ة˘ير˘سس ة˘سشرو كي˘ك˘ف˘ت ن˘م إر˘خؤؤ˘م إؤ˘ن˘ك˘ت ،ةرا˘ج˘ت˘˘لإ
،ةيعرسش ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ دإؤ˘م ة˘عا˘ن˘سصل
يف لمعتسست ةيلوأإ دإؤم وزجح نيأإ  ،رامع يديسسب
لئاسس ل˘ي˘مإر˘ب رإر˘غ ىل˘ع ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ  دإؤ˘م بي˘كر˘ت

ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ىلإإ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإإ ،سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لإو ي˘˘˘نإوألإ ل˘˘˘ي˘˘˘سسغ
ط˘ل˘خ ة˘لآإو ،نؤ˘ب˘ي˘نا˘سصو ل˘ي˘فا˘ج ءاــم ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م
 .دإؤملإ  نم  اهريغو لئإؤسسلإ

ةسشيعؤب زوزام

ةلئاعلإ دإرفأإو كردلإو نمألإ حلاسصم رؤسضحب

ةرورعزوب ةربقمب انوروك سسوريفب ةافوتملا ةأارملا نفد

حإرج بيبطل  انرؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباسصإإ ليجسست دعب /ةملاق

ةيجاجتحا ةفقو نونصشي فوقصشوبب ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا وفظومو لامع
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د˘˘كؤو˘˘م˘˘لأ ت’إ˘˘ح˘˘لأ دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘ترأ

ىلع91 ديفوك سسوريفب إهتبإشصأ

ةلإح61 ىلأ ةنتإب ةي’و ىوتشسم

ج˘ئإ˘ت˘ن رو˘ه˘ظ د˘ع˘˘ب كلذو ،ةد˘˘كؤو˘˘م

،لو’أ سسمأ ءإشسم نيشصخشش ليلإحت

رم’أ قلعتيو ،ةيبإجيأ تنإك ثيح

نم غلإبلأ »سص ع وعدملأ نم لكب

،ةنتإب ةنيدمب ميقم ةنشس64 رمعلأ

ة˘شسشسؤو˘م˘˘لإ˘˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي نإ˘˘ك ثي˘˘ح

نأ د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئإ˘ف˘ششت˘شس’أ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

إم ،سسوريفلأ سضأرعأ هيلع ترهظ

يتلأو ل˘ي˘لإ˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘عإ˘شضخأ بل˘ط˘ت

ةينإث˘لأ ة˘لإ˘ح˘لأ إ˘مأ ،ة˘ي˘بإ˘ج˘يأ تءإ˘ج

نم ةغلإبلأ »ر ب““ ةلفطلإب قلعتتف

ةنيدم˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م ة˘ن˘شس31 رمعلأ
إهتلإ˘ح سصي˘خ˘ششت م˘ت ثي˘ح ،ة˘كير˘ب
ةنيدمب تأريمع نإميلشس ىفششتشسمب
إ˘هد˘لأو ة˘بإ˘شصأ د˘ع˘ب كلذو ،ة˘˘كير˘˘ب
م˘ت ن˘يأ ،سسور˘ي˘ف˘لأ بب˘شسب ه˘˘تإ˘˘فوو
نم لكو هتلئإع دأرفأ لمإك عشضو
ر˘ج˘ح˘لإ˘ب ة˘ي˘ح˘شضلإ˘ب كإ˘كت˘حأ م˘ه˘˘ل
م˘ه˘عإ˘شضخأ م˘ت ن˘˘يذ˘˘لأو ،ي˘˘ح˘˘شصلأ
ةلفطلأ جئإتن تنإك ثيح ،ليلإحتلل
،يفوتملأ إهدلأول إهكإكتح’ ةيبإجيأ

ليلإحت جئإتن روهظ رإظتنأ يف أذه
نيدجأوتملأ مه˘ي˘ف كو˘كششم˘لأ ة˘ي˘ق˘ب
إميشس ةي’و˘لأ تإ˘ي˘ف˘ششت˘شسم د˘يد˘ع˘ب
نيبإشصملإب لإشصتأ ىلع أونإك نيذلأ
م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،إ˘ث˘يد˘ح ن˘ي˘ف˘ششت˘كم˘لأ
مهددع غلإ˘ب˘لأ نور˘خ’أ نو˘بإ˘شصم˘لأ

نم لكب جÓعلل نوعشضخي ةلإح21

دجأوتت يذلأ دبإعلأ ةينث ىفششتشسم
بيبطلأ ةلئإع نم ت’إح عبرأأ هب
ىلع لجشست ةلإح لوأ وهو برتغملأ

لقن دق نإك ،ةنتإب ةي’و ىوتشسم
،ه˘˘برإ˘˘قأأ ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لأ ىود˘˘ع˘˘لأ

ة˘˘ي’و˘˘ب لأزأ ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسمو
بإششل ةلإح هب دجأوتت يذلأ فيطشس
ة˘ع˘بإ˘ت˘لأ ة˘ب˘ق˘ي˘ق ةد˘ي˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي
ة˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ ة˘˘لإ˘˘حو ،ة˘˘ن˘˘تإ˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
إميف ،ةكيرب ىفششتشسمب ةدجأوتملأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘˘لإ˘˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘ت
ةيردشصلأ سضأرمÓل ة˘ي˘ئإ˘ف˘ششت˘شس’أ

ت’إحلأ ةيقب ةنتإب ةنيدمب ةيدعملأو
نأ ردإشصم تدكأ ثيح ،ةلجشسملأ

كلذ˘ب نو˘كت˘ل ،ةر˘ق˘ت˘شسم م˘˘ه˘˘ت˘˘لإ˘˘ح
إنوروك سسوريفب نيبإشصملأ ةليشصح

ةإفو يتلإح إهنم ةدكؤوم ةلإح61

دأرفأ لأزي ’ نيعشستلأ يف زوجعل
بب˘شسب جÓ˘ع˘لأ نو˘ق˘ل˘ت˘ي إ˘ه˘ت˘˘ل˘˘ئإ˘˘ع
نم سصخششو ،سسور˘ي˘ف˘لإ˘ب ة˘بإ˘شص’أ
هتنبأ ىلأ ىودعلأ لقن يذلأ ةكيرب
،لو’أ سسمأ ءإشسم إهتلإح فششتكملأ

لوح نينطأوملأ فوإخم طشسو أذه
يف ةدكؤوملأ ت’إحلأ ددع عإفترأ

تأءأرجإب ةيبلغ’أ مأزتلأ مدع لظ
ي˘ف ذ˘خأ يذ˘لأ ءإ˘بو˘لأ ن˘م ة˘˘يإ˘˘قو˘˘لأ
هإ˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘˘كششب رإ˘˘ششت˘˘ن’أ

ن˘ع ه˘جور˘خو ه˘تÓ˘ف˘نأ ن˘م ق˘ل˘ق˘مو
سضع˘ب هر˘ع˘ي م˘ل إ˘م و˘هو ،ةر˘ط˘ي˘شسلأ
أوذخأو ةمزÓلأ مإمته’أ نينطأوملأ
ةنتإب ة˘ن˘يد˘م عرأو˘ششب لو˘ج˘ت˘لأ ي˘ف
مجحب نيلإبم ريغ قأوشس’أ طشسوو
رإششتنأ نع رجنت دق يتلأ ةروطخلأ
.نآ’أ هيلع وه إمم رثكأأ ءإبولأ

ةنتابب ةدكؤوم ةلاح61 ىلإا انوروك سسوريفب نيباصصملا ددع عافترا
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نذإإب ةموحرملأ نفد سسمأأ ةيششع مت
سسوريف ببشسب ةإفوتملأ ىلإعت هللأ

ي˘ح˘ب ن˘ط˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ةأأر˘م˘لأ إ˘نورو˘ك
ة˘ي’و ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرور˘˘عزو˘˘ب

مت ثيح إهإنكشس رقم ةربقمب ةبإنع
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ةإ˘فو˘ت˘م˘لأ نإ˘م˘ث˘ج ل˘˘ق˘˘ن
هذه لثمل ةشصشصخم فإعشسأ ةرإيشس

ن˘مأ’أ ح˘لإ˘شصم رو˘شضح˘ب ت’إ˘ح˘˘لأ
ةر˘ب˘ق˘م˘˘ب ىر˘˘ث˘˘لأ ىرأو˘˘ت˘˘ل كرد˘˘لأو
دأرفأ نم ددع روشضحب ةرورعزوب
نم ةيإقولأ تأءأرجأ دإختأ عم هلئإعلأ
ل˘بإ˘ق˘م˘لأ ي˘ف .إ˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
دأر˘فأ عو˘شضخ ن˘˘ع ردإ˘˘شصم تد˘˘كأأ
نم دكأإتلل ةيبطلأ ليلإحتلل هلئإعلأ

حلإشصم تنإكو .ةبإشصإ’أ نم مهولخ
حلإشصم عم قيشسنتلإب ينوبلأ ةيدلب

ةيششع تمإق ةيندملأ ةيإمحلأو نمأ’أ
سسيشسحتو ةيعوت ةلمحب سسمأ لوأ
ي˘ف إ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يإ˘قو˘ل˘˘ل
م˘ت ةرور˘عزو˘ب ي˘ح نإ˘كشس طإ˘˘شسوأ

نين˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ةأدإ˘ن˘م˘لأ إ˘ه˘لÓ˘خ
ةلإح ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب تو˘ي˘ب˘لأ مأز˘ت˘لأ

نإكشس نم إنوروك سسوريفب ةدكؤوم
ةرورعزوب عإطق سسيئر نإكو .يحلأ
يليإن دمحم ديلولأ نب دلإخ ةردشسوب

ةر˘ي˘خأ’أ ع˘ي˘بإ˘شسأ’أ رأد˘م ى˘ل˘˘ع مإ˘˘ق
ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لإ˘˘ب
ديدعلأ يندملأ عمتجملأو طيحملأو
ري˘ه˘ط˘ت˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تإ˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
ن˘م ة˘يإ˘˘قو˘˘ل˘˘ل ةرور˘˘عزو˘˘ب ءإ˘˘ي˘˘حأ’
ةرإشش’إب ريدجلأو .إنوروك سسوريف
ةحشصلأ ةرأزو بشسح ةبإنع ةي’و نأأ

9 رطشسأ’أ هذه ةبإتك ةيإغل لجشست
. إنوروك سسوريفب ةبإشصإأ ت’إح
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صسمأا اهدقع ةيفحسص ةودن يف
ة˘ي’و ي˘لاو د˘كأا ة˘ي’و˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

نأاب لاكلكوب رداقلا دبع لجيج
ل˘ك ي˘ف ة˘م˘˘كح˘˘ت˘˘م ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
نم ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رو˘مأ’ا
ميلقا ىوتسسم ىلع انوروك وريف
ةيلمع ناو صشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع
داوملاب ةزوعملا تÓئاعلا ديوزت
فور˘ظ ي˘ف ير˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

ىج هنأاب لجيج يلاو دكأاو .ةديج

ىوتسسم ىلع ةيلخ925 ليكسشت
لجأا نم ةي’ولا تايدلبو ءايحأا

ديوزت ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ع˘با˘ت˘م
داو˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نا˘ج˘ل˘لا هذ˘ه نأاو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘˘سسإ’ا
ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ت˘ع˘م ا˘طاو˘˘سشأا تع˘˘ط˘˘ق

د˘مو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ءا˘ه˘نا ق˘بر˘ط
هجاتحت امب ةجاتح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

ةدا˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م ي˘˘فو نؤو˘˘م ن˘˘م

دد˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا رد˘˘قو ، د˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلا

ةيلمعلا هذهب ةين˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

05ب ةي’ولا ميلقا ىوتسسم ىلع

صضع˘ب نأا˘ب اد˘كؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ف˘˘لأا

لوا˘ح˘ت ةرو˘˘سسي˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

نم ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘ف˘ط˘ت˘لا

مئاوق يف اهسسفن ليجسست لÓخ

بسسح بل˘ط˘˘ت˘˘يا˘˘م ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

يف قيقدتلا نم ديزملا ثدحتملا

ى˘ت˘ح ن˘يزو˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق داد˘˘عا

ةدوسصرملا تادعاسسملا بهدت’

يلاولا درو اهيقحتسسم ريغ ىلا

ته˘جو ي˘ت˘لا تا˘ما˘˘ه˘˘تإ’ا ى˘˘ل˘˘ع

صصوسصخب ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل

ل˘˘ئا˘˘سسو ي˘˘ف حدا˘˘ف˘˘˘لا صصق˘˘˘ن˘˘˘لا

ل˘تا˘ق˘لا صسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

تاءاسضفلا ىوتسسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سس

تاطل˘سسلا نأاـب اد˘كؤو˘م ة˘ي˘ح˘سصلا

هجاتحت امب ةريخأ’ا هذه تدوز

تامامكلا اهتمدقم يفو داتع نم

نأاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘سسب˘لأ’او ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

ةرتفلا لÓخ لسصاوتتسس ةيلمعلا

ل˘ك تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ق˘˘فو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

د˘كأا ا˘م˘ك .ةد˘ح ى˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم

يبطلا زاه˘ج˘لا دار˘فأا نأا˘ب ي˘لاو˘لا

ىسضرملا عم نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘ي ن˘ب˘يذ˘لا

مسسق يف نيلماعلا كئلوأا اديدحتو

نم انوروك صسوريف نم ةياقولا

ءاويا زكارم˘ب او˘ب˘لا˘ط˘ي نأا م˘ه˘ق˘ح

لك مهتÓئاع ىلا اودوعي’ ىتح

يف تلمع تاطلسسلا نأاو ءاسسم

ر˘ي˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ها˘˘ج˘˘تإ’ا اد˘˘ه

يف نيلما˘ع˘لا ل˘كل ة˘ما˘قا ن˘كا˘مأا

، ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘جأا

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا صصو˘˘سصخ˘˘بو

ةرذ˘ن ن˘م ه˘فر˘ع˘تا˘مو ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا

ر˘كسسلا اذ˘˘كو د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس

نأا˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘كأا تيز˘˘˘˘˘لاو

دكؤوت هتزوحب يتلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

لماع نأاو ةرفوتم داوملا هذه نأاب

ءارو اناك ةفهللا اذكو ةبراسضملا

صضعب ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا صصا˘سصخ˘لا

لك ةبراحمب ادهعتم داوملا هذه

صصوسصخبو كلذ ءارو نوفقي نم

ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘فو دد˘˘ع

صسكعو ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كأا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب

رئاودلا لبق نم ةلوادتملا ماقرأ’ا

ءر’ؤو˘˘˘ه دد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

يف ةلاح رسشع ةسسمخلا ىدعتي’

تاهجلا هيف تدكأا يذلا تقولا

نيباسصم˘لا دد˘ع نأÓ˘ب ة˘سسح˘سصلا

دودح ىلا ةلاح رسشع ةعبسس غلب

ىلع يلاولا دكأا امك ، تبسسلا موي

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ن˘ي˘سصخ˘سش ةا˘˘فو

رمأ’ا قلعتيو صسوريفلاب نيرثأاتم

 .ةأارماو لجرب
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زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا رمأا
ة’ولا ارخؤوم هل ةميلعت يف دارج
ةدعاسسمل صصا˘خ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘سضو˘ب
ليلذت دسصق نينطاوملا ةقفارمو
ةيعامت˘ج’او ة˘يدا˘سصت˘ق’ا را˘ثآ’ا
يف اهرارقإا مت يتلا رجحلا ريبادتل
صسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ة˘ح˘فا˘˘كم را˘˘طإا

هذه يف ءاج ام نيب نمو انوروك
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ت» و˘ه ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

عمجت وأا ةيرقو يح لك ىوتسسم
ن˘مو ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل لوؤو˘˘سسم ،ي˘˘ن˘˘كسس
ةيولوأ’ا باب نم متي نأا لسضفملا
روكذملا ءايحأ’ا يلوؤوسسم نييعت
صسيئر نيعي كلذ رذعت نإاو هÓعأا
دحأا يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا
يحلاب نوميقي نمم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ن˘كسسلا ع˘م˘ج˘ت˘لا وأا ة˘ير˘ق˘˘لا وأا

ناكسسلا مارتحاب ىظحي نأا ىلع
لثمتي فدهلا نأا ىلإا ةراسشإ’ا عم
هنمسضي يبعسش ريطأات عسضو يف
،«مهولثمم وأا مهسسفنأا نونطاوملا

ةي˘سسي˘ئر˘لا ما˘ه˘م˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ت ثي˘ح
ءاسصحإا يف ناجللا هذهب ةطونملا
جاتحت يتلا كلتو ةزوعملا رسسأ’ا
رجحلا ةرتف لÓخ ةدعاسسم ىلإا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا مÓ˘˘˘عإاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ناكسسلا ت’اغسشنا لكب ةيلحملا

ةرتف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حاو

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم فد˘˘˘ه˘˘˘ب
تايجاح تايبلت ىلع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ا˘سصو˘˘سصخو نا˘˘كسسلا
دمتعت تناك يتلا كلتو ةزوعملا

طبترم يموي يلام لوخدم ىلع
اهسسرام˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ح˘لا لا˘م˘عأ’ا˘ب
ه˘نأا ر˘ي˘غ ،تÓ˘ئا˘ع˘لا كل˘ت با˘˘برأا

ءاسصحإا ةيلمع تأادب نأا درجمبو
ل˘ب˘ق ن˘˘م ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ىتح نينيعملا ءايحأ’ا يلوؤوسسم
ط˘سسو ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا رداو˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظ
لÓ˘خ ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأ’ا هذ˘˘ه نا˘˘كسس

ءايحأ’ا هذه ءاسسؤور صضعب مادقإا
ي˘ف او˘سسي˘ل صصا˘خ˘سشأا ل˘ي˘ج˘سست˘ب

نم ةناعإا ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ة˘جا˘ح
رخآا» هيلع تفقو ام وهو لودلا
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يأا   «ة˘˘˘عا˘˘˘سس
˘ما˘ي˘ق ن˘م م˘هر˘مذ˘ت ن˘ع نا˘˘كسسلا

ءامسسأا لي˘ج˘سست˘ب ءا˘ي˘حأ’ا ءا˘سسؤور
يرهسش لوخدم مهيدل صصاخسشأا

يتلا ف˘ئا˘ظو˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘م
ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب اذ˘ه ،ا˘ه˘نو˘سسرا˘م˘ي
ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ء’ؤو˘˘˘ه ماد˘˘˘قإا

ي˘ف م˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأاو م˘ه˘فرا˘ع˘˘م

ءاسسؤورب ردجي ناك يذلا تقولا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا˘˘ب لا˘˘سصت’ا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
ةرحلا نهملا باحسصأاو ةزوعملا
نم مهقزر ردسصم عطقنا نيذلا
نأاو ا˘سصو˘سصخ ،م˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست ل˘جأا
ىلع نور˘ثؤو˘ي ء’ؤو˘ه ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةسصاسصخ مهب ناك ولو مهسسفنأا

صضعب ىدل هانسسمل ام لÓخ نمو
دقف زكر˘م ي˘نو˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا نا˘كسس
دامتع’ا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع نأا اود˘كأا

ةدافتسسÓل نيلجسسملا مئاوق ىلع
ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب نا˘˘سضمر ة˘˘نا˘˘عإا ن˘˘م
نيذ˘لا صصا˘خ˘سشأÓ˘ل م˘ئاو˘ق ع˘سضو
ةناعتسس’او ةرح نهم نوسسرامي
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لاو تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ع˘يزو˘ت تدا˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا
ةريقفلا تÓئاعلا ىلع تاناعإ’ا

د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذ ل˘˘˘كو
اقح ةجا˘ح˘ب ي˘ه ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

لمع اهدعب نوكيل ،لودلا ةناعإ’
لÓخ نم يليمكت ءايحأ’ا ءاسسؤور
نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ءا˘م˘سسأا ة˘فا˘˘سضإا

لك ح˘لا˘سصم ىد˘ل ة˘ل˘ج˘سسم ر˘ي˘غ
صضعب هب موقي ام نأا امك ،ةيدلب
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م لا˘˘˘ح˘˘˘لا يرو˘˘˘سسي˘˘˘م
ةناعإا ىلع لوسصحلا يف «عمطلا»
ى˘ن˘غ ي˘ف م˘ه˘نأا م˘غر ة˘لود˘لا ن˘م
عجسش نم رخآا بناج رهظي اهنع
.نييرئازجلا نم ةئف
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نيزوعملأ باصسح ىلع مهئامصسأأ أولجصس لاحلأ يروصسيم نم ددع

ةبانعب ةنتف يف ببسستي ةلودلا تاناعإاب ةينعملا تÓئاعلا ءاسصحإا
دصصق ةينكصسلأ تاعمجتلأو ءايحأ’أ فلتخم ىلع نيلوؤوصسم نييعت ةيلمع مرصصنملأ عوبصسأ’أ ةياهن ةبانع ةي’و تايدلب ترصشاب

ءايحأ’أ سضعبب ةتف يف تببصست يتلأ ةيلمعلأ يهو يحصصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ ةدعاصسم ىلإأ جاتحت يتلأ كلتو ةزوعملأ رصسأ’أ ءاصصحإأ
.ةزوعم تÓئاع باصسح ىلع لاحلأ يروصسيم سضعب ءاصصحإأ ةجيتن

ةملاق

ةيئاذغ داؤم زجحو طبسض

ةيحÓسصلا ةيهتنم
داوملاو علسسلا راعسسا يف ةبراسضملاو صشغلا ةبراحم راطا يف

ةيلمع رثا ىلعو ، ةين’ديسص هبسشلاو ةين’ديسصلاو ةيئاذغلا

،ةيئاذغلا داوملاو علسسلا لقن˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م

ةيعفن ةنحاسش فيقوت نم ةملاق ةي’وب نمأ’ا حلاسصم تنكمت

اهبحاسصل ،ةملاقب فيرسشلا دمحم ينتÓقم يح ىوتسسم ىلع

تاءارجإ’ا ذاختإا دعبف .ةملاقب ميقم ةنسس93 رمعلا نم غلابلا

طبسض ع مت ةراجتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ةمزÓلا ةينوناقلا

،ىلع ةنحاسشلا لخاد ةيحÓسصلا ةيهتنم علسس نم ةيمك زجحو

عو˘ن ن˘م ن˘ئا˘ج˘ع  ي˘ف تازو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘ث˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح

و غك5.81 لامجإا نزوب صسيك73 نع ةرابع (تاريعسش)

صسيك02 اهب ةدحاو لك ةبلع62 (يلتيلت) عون نم نئاجع

لفلف عون نم لباوت بلع (30)  ، غك5.072 يلامجإا نزوب

نيسسيك .غك5.1 يلامجإا نزوب صسيك05 اهب ةبلع لك دوسسأا

نزوب ىولح صسايكأا01 ،غ009 دحاولا صسيكلا نزو ىولح

نزوب  ىولح صسايكأا90  ىلا ةفاسض’اب .غك01 يلامجإا

زكرم ىلا هيف هبتسشملا ليوحت مت روفلا ىلع .غك54 يلامجإا

يف قيقحت حتف نيا،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرسشلا

داوم لقنو ةزايح لعف نع ايئاسضق افلم هدسض نوك و ةيسضقلا

.يعرسش رربم نود ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيئاذغ
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ةنتابب  هنم راطنق001 زجح مت

مهباكترإل صصاخسشأا ةدع فيقؤت

ديمسسلا ةدام يف ةبراسضملاو ةقرسسلا لاعفأا
نم ،ةنتاب ةي’و نمأ’ ةيلاملاو ةيداسصتق’ا ةقرفلا تنكمت

ةسسراممب موقي ةنسس45 رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت

زيفحت فدهب جوتنم نيز˘خ˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘سسي˘لد˘ت ة˘يرا˘ج˘ت

يحب كلذو ،ديمسسلا ةدامل ةرتوفلا مدع عم راعسس’ا عافترا

ديمسسلا نم راطنق001 زجح مت ثيح ،ةنتاب ةنيدمب لاقعوب

ةباينلا مامأا هميدقت مت دقف هيلعو ،فاجلا حمقلا نم بطرلا

000.05 ـب ردقت ةيلام ةمارغ هقح يف ردسص ثيح ةيلحملا

اوماق11 ـلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع مهتهج نم    جد

ةنسس03 و71 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا30 فيقوتب

ةيسساحنلا كÓسس’ا نم ةربتعم ةيمك ةقرسسب اوماق نيذلاو

تاخسضمو تايراطب ىلإا ةفاسض’اب رئازجلا ت’اسصت’ ةعبات

نم ةحلسصملا تاذ تنكمت امك ماجحأ’ا فلتخم نم هايملل

قوبسسم ةنسس71 رمعلا نم غلبي رخآا هب هبتسشم فيقوت

ةجارد نتم ىلع ناك ةنتاب ةنيدمب ةلمح قيرط يحب ايئاسضق

ميدقت راظتنا ي˘ف ،ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسا م˘ت ن˘يأا ة˘قر˘سس ل˘ح˘م ة˘يرا˘ن

تاءارجا ءافيتسسا دعب ةيل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

.قيقحتلا
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ةدكيكصس

قيرطلا نؤقلغي رسضخل صشؤكب ناكسس

ماعلا يأارلا بسضغ نوريثي و
ىلع رسضخل صشوكب ناكسس نم ةعومجم صسمأا راهن مدقأا

نيسسحت و ةيمنتلاب ةبلاطملل هيلمعتسسم مامأا قيرطلا عطق

رجحلا ءارج ةليلق رورملا ةكرح نأا مغرو ،ةيسشيعملا مهفورظ

بسضغ راثا فرسصتلا نا ’ا انوروك صسوريف ببسسب يحسصلا

و مهسسفنأا نيجتحملا صضيرعت اهمها بابسسأا ةدعل ماعلا يأارلا

و ةددعتملا تاريذحتلا مغر عمجتلا ببسسب رطخلل مهتÓئاع

ةي’ولا عوبر ربع نيرسشتنملا نمأ’ا لاجر تيتسشت اسضيا

رارق ذيفنت ىلع صصرحلا و تاقرطلا ميقعت و نم’ا ظفحل

بسسانم ريغ تقو يف قيرطلا قلغ يتأايل يحسصلا رجحلا

يذلا صسوريفلا اذه ءارج بهأاتم و كبترم عيمجلا نا ةسصاخ

مهلزانم ىلا ملاعلا بوعسش لخدأا و تاططخملا عيمج طبحأا

.رثكأا هراسشتنا و ىودعلا نم افوخ
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«انوروك» سسوريفل ردصصم ىلإأ لوحتت نأأ نم فواخم

 ةيحسصلا تايافنلا نم صصلختلا ةيلمع نيمأاتل لجيجب تايفسشتسسملا ءاردمل ةمراسص تاميلعت

  سسمأأ اهطصشن ةيفحصص ةودن يف

  تايفسشتسسملا زيهجتو ةزؤعملا تÓئاعلا لكب لفكتلا دكؤؤي لجيج يلاو
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ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ته˘˘جو
يلوؤوسسمل ةديدج ةميلعت لجيجل
ةي’ولا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ن˘م صصل˘خ˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع صصخ˘˘ت
لظ يف كلذو ةيب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
صصو˘سصخ˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا فوا˘خ˘˘م˘˘لا
ءابول ردسصم ىلا اهلوحت ةيناكما

ولوؤوسسم قلتو دجتسسملا انوروك
ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تاد˘˘حو˘˘لا

تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ءارد˘م اد˘يد˘ح˘تو
ي˘لاو ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

صصلختلا ةي˘ل˘م˘ع صصخ˘ت ة˘ي’و˘لا
اهزرفت يتنلا ةيبطلا تايافنلا نم
صصن˘˘˘ت ثي˘˘˘ح تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
لماعتلا ةرورسض ىلع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
مازتلإ’او تايافنلا هذه عم رذحلا
ةيلمع ءانثأا ةمÓسسلا طورسش لكب
وحن تايا˘ف˘ن˘لا هذ˘ه ل˘ق˘نو جار˘خا
تدكأاو ، قرحلاو غيرفتلا نكامأا
بجي تايافنلا هذه نأاب ةميلعتلا
نوسصتخم اهلقن ىلع رهسسي نأا
ةيامحلا ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع نور˘فو˘ت˘ي
هذه نأا امك ، انوروك صسوريف نم
اه˘ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا بج˘ي تا˘يا˘ف˘ن˘لا

تح˘ت ا˘ه˘قر˘ح لÓ˘خ ن˘م ما˘كحا˘ب

0021 ـلا ل˘˘˘سصت ةرار˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘جرد

لوحتت’ ىتح كلذو ةيوئم ةجرد

صسوري˘ف ر˘سشنو ل˘ق˘ن˘ل بب˘سس ى˘لا

نم ةبيرقلا تاءاسضفلاب انوروك

ى˘لا لو˘ح˘ت˘ت’و قر˘ح˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م

ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كسس دد˘˘ه˘˘ت ة˘˘ثرا˘˘ك

تءاجو عقاوملا هذه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا

امدع˘ب ة˘مرا˘سصلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه

يف نواهتلا صضعب دوجو ظحول

ةيبطلا تايا˘ق˘ف˘ن’ا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘هزر˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

اد˘يد˘ح˘تو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ةي˘ل˘ي˘م˘لا ، ل˘ج˘ي˘ج تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
داخ˘تا مد˘ع لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘ها˘ط˘لاو
صصلختل˘ل تاءار˘جا ن˘م ي˘ف˘كيا˘م
كلت اهيف امب ةيبطلا تايافنلا نم
ر˘ج˘ح˘لا ما˘سسقأا  ن˘م جر˘خ˘ت ي˘ت˘لا
رمأ’ا لزعلا ماسسقأا اذكو يحسصلا
نوفوختي نير˘ي˘ث˘كلا ل˘ع˘ج يد˘لا

اببسس تايافنلا هذه نوكت نأا نم
هرسشنو لتاقلا صسوريفلا لقن يف
ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس نا˘˘كسسلا ط˘˘سسو
يمرلا عقاوم ىلع نيريثكلا ددرت
 .تايافنلا هذه اهب ىمرت يتلا
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ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو د˘˘كأا
ت’اح نع نÓعإ’ا نأا يميرب
نم انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سص’ا

ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص
ي˘ف ي˘لاو˘لا فا˘سضأاو .نا˘كسسلاو
كانه نا ةبانع ةعاذإ’ حيرسصت
ة˘ي˘˘ل˘˘خاذ˘˘لا ةرازو ن˘˘م ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت
ءادتق’ا لجأا نم ة’ولا عيمجل
نم رد˘سصت ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
عيمج˘لا نأا˘ب م˘ت˘ت˘خاو ة˘مو˘كح˘لا

سسوريف ةحفاكم لجأا نم دنجم

دكؤوي نÓع’ا نا ريغ انوروك
تا˘سصا˘سصت˘خا ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ه˘˘نأا˘˘ب
ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

داسشا ةبانع ةي’ول ةحسصلا ريدم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ي˘عو˘˘لا˘˘ب
ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ن˘ي˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا
ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نم دحيسس يذلا رمأ’ا مهتويبب
ةرطيسسلا لهسسيو ءابولا راسشتنا

ي˘ف ر˘كن˘ت˘سسا ا˘م˘ك، اذ˘هو ه˘ي˘ل˘ع
ة˘˘˘لا˘˘˘ح  ةد˘˘˘سشبو تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
ةروطخب ة’ابمÓلاو راتهتسس’ا
ري˘باد˘ت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل  ع˘سضو˘لا

د˘ق ا˘م و˘ه و ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
م˘ه˘تا˘ي˘ح سضير˘ع˘ت ي˘ف بب˘سست˘˘ي
ةباسصإ’ا رطخل مهتÓئاع ةايحو
تاذ ي˘˘ف.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
ءا˘ي˘حأ’ا د˘يد˘ع د˘ه˘سشت قا˘˘ي˘˘سسلا

رامع يديسس و ينوبلاب ةسصاخ
ن˘م ة˘يدا˘ع ة˘كر˘حو تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت

نيلابم ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط
تاب ام و˘هو ع˘سضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب
ء’ؤوهل يعولا نم اديزم بلطتي
راطا يفو رخآا بناج نم .دارفأ’ا

لوا عقو91 ديفوك نم ةياقولا
زيزعلا دبع  لوأ’ا ريزولا سسما

نمسضتي ايذيفنت اموسسرم دارج
ىلإا يئزجلا رجحلا ءارجإا عيسسوت

كلذ يف امب،دÓبلا تاي’و ةفاك
ةي’و ءانثتسساب اذه، ةبانع ةي’و
ةعسضاخ ل˘ظ˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ام بسسح ,يلكلا رجحلا ءارجإ’
ةرازو˘لا ح˘لا˘سصم˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا
اذه نأا ،نايبلا فاسضأاو .ىلوأ’ا
ةرتفلا ل˘م˘سشي ي˘ئز˘ج˘لا ز˘ج˘ح˘لا
ةعبا˘سسلا ة˘عا˘سسلا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ن˘مز˘لا

احابسص  ةعباسسلا ةعاسسلاو ءاسسم
تاي’ولا لمجمل ةبسسنلاب كلذو
.ةفدهتسسملا ةديدجلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف3595ددعلا0202 ليرفأا60 نينثإلا6
www.akhersaa-dz.com

اهتيلوؤوصسم لمحتب لقنلا ةيريدم اوبلاط

مهقزر ردسصم عاطقنا دعب نوجتحي ةرجألا تارايسس وقئاسس

يحصصلا رجحلاب نيمزتلملا نينطاوملا يعوب ةحصصلا ريدم داصشأا اميف

ةحسصلا ةرازو تايحÓسص نم تاباسصإلا نع نÓعإلا نأا دكؤوي يلاولا
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ةيريخلا مسستبا ةعو˘م˘ج˘م مو˘ق˘ت
ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
حلاسصم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا
ح˘لا˘˘سصم سضع˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

رارغ ىلع دسشر نبا ىفسشتسسم
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا

ثي˘ح ا˘ن˘ي˘˘سس ن˘˘با ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسمو
ةعومجملا عم ةيلمعلا لسصاوتت
نيثحابو ةذتاسسأا ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لا

،ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا سضع˘بو ة˘ب˘ل˘طو
ةعومجم ىلع نومئاقلا ركسشو

ةيعمجل يمل˘ع˘لا يدا˘ن˘لا م˘سست˘با

يذلا ةنتابب ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘م˘ل˘ع

عانق005 ـب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل عر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت

ةيعمج˘لا ل˘م˘ع˘تو ،ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب

ةعنقأ’ا نم ديزملا عنسص ىلع

يتلي˘ل او˘ما˘قو ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف

نم رثكأا عيزوت ةيلمعب ةعمجلا

ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘خا˘˘سس ة˘˘ب˘˘جو001

لا˘م˘عو ىوأا˘م نود سصا˘خ˘سشأ’ا

ى˘سضر˘م˘لا ي˘ق˘فار˘مو ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا

اومظنو ةيلاجعتسس’ا حلاسصملاب

،اسضيأا تبسسلا ةليل ىرخآا ةيلمع

ع˘م˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘سصاو˘ت ا˘˘م˘˘ك
داوملا فلتخم نم تادعاسسملا
ةد˘عا˘˘سسم ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
رجحلا نم ةررسضتملا تÓئاعلا
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تما˘قو ،ي˘ح˘˘سصلا
ي˘ف تاردا˘ب˘م˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسب
عيزوت رارغ ىلع ةريخأ’ا ةنوآ’ا
لا˘م˘ع ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ب˘˘سصلا رو˘˘ط˘˘ف
،ىوأام نود سصاخسشأ’او ةفاظنلا
دات˘عو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م ر˘ي˘سضح˘ت
عم قيسسنتلاب ءابطأÓ˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا
تا˘عا˘ن˘سصل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا
ميق˘ع˘ت ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’او تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةبانع ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب او˘ما˘قو ،ة˘ف˘ي˘˘ظ˘˘ن

ى˘ل˘ع ف˘ف˘ق˘لا ع˘يزو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
دجاوتيو ،ةجا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

يف ريخلا مسستبا ةعومجم رقم
˘مو˘ق˘يو ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ب˘ق˘لا داو ي˘˘ح
نم ةريبك تادوهجمب اهءاسضعأا
ل˘كل ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا د˘˘ي د˘˘م ل˘˘جأا
هذ˘˘هو ة˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا
ىلع ةد˘يد˘ج تسسي˘ل تاردا˘ب˘م˘لا

ذنم ةفورعملا «مسستبا» ةعومجم
.ةبانع يف ةديدع تاونسس

ىوأام نود سصاخصشألا ىلع ةنخاصسلا تابجولاو ةيئاذغلا داوملاو ةيكيتصسÓبلا ةعنقألا اوعزو

ةيناسسنإلاو ةيريخلا تاردابملا نم ةلسسلسس مظنت مسستبا ةعومجم
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نم ربت˘ع˘م دد˘ع ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح
رقم مامأا ةرجأ’ا تارايسس يقئاسس
دن˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م
نأا دعب كلذو ةبانع ةنيدم لخدم
توق نيمأاتل لبسسلا مهب تقاسض
ىلإا ةفاسضإ’اب يمويلا مهتÓئاع
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
بحسس لÓخ نم مهنم سضعبلا

ةطرسشلا دارفأا لبق نم مهقئاثو
ثيح ،مهتارايسسب مهلقنت ببسسب
نيذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ل˘ث˘م˘م د˘كأا
اذ˘ه نأا ل˘ق˘ن˘لا ر˘يد˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
ع˘ن˘م رار˘ق نأا˘ب ه˘˘ل د˘˘كأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا

لقن˘لا ل˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن’و˘ج
يف ايلعلا تاطلسسلا نم ردسص
فلاخ نم نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو دÓ˘ب˘لا
˘ما˘مأا ه˘سسف˘ن ع˘سضو رار˘ق˘˘لا كلذ
دق يتلا ةبوقعلل سضرعتلا ةيمتح
ه˘˘ن˘˘م بح˘˘˘سس د˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سصت
اسصو˘سصخ ،لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ة˘سصخر
مهنأاب تبث يذلا كئلوأ’ ةبسسنلاب

كئلوأا امأا ،نئابز نولقني اوناك
ءاسضقل مهتارايسس اولغتسسا نيذلا

ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل وأا ة˘ي˘سصخ˘سش تا˘جا˘˘ح
سسرد˘ت˘سس ه˘نإا˘ف ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا˘˘ب
نأاو ة˘لا˘˘ح˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب تد˘كأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةرا˘ي˘سس ل˘غ˘ت˘سسي ن˘م˘ل حا˘م˘˘سسلا
لقنل وأا يسصخسش سضرغل ةرجأ’ا
ةقيثو راهظإا عم سضيرم سصخسش
ةيداع ةفسصب لوجتلاب كلذ تبثت
،لÓغتسس’ا مقر بطسش عم نكل

ءادتبا طقسسيسس كلذ لك نأا ريغ
ىلإاو ءاسسم ةعباسسلا ةعاسسلا نم
لك نم احا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا ة˘يا˘غ

تارايسسل حمسسي نل ثيح ،موي
ل˘كو رر˘ب˘م يأا تح˘ت لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا

حلاسصمب لاسصت’ا هيلع سضيرم
كلذو هلقن˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

نيجتحملا لثمم هلقن امل اقفو
اوعسضو يذلا ل˘ق˘ن˘لا ر˘يد˘م ن˘ع
طاسشن ةيسضق هتلواط ىلع اسضيأا
ةيعر˘سشلا ر˘ي˘غ ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس
هوربت˘عا ا˘م و˘هو ة˘يدا˘ع ة˘ف˘سصب

اوبلاط ثيح ،مهل فاسصنإا مدع
ةيريد˘م ىد˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘م˘لا
ةمارسصب لماعتلا لجأا نم نمأ’ا

.ةئفلا هذه عم
باحصصأا لصصحتيصس اذكه

 «انوروك ةناعإا» ىلع «تايصسكاطلا»
ىلع نيجتحملا لثمم حرط امك
يتلا ةناعإ’ا ةيسضق لقنلا ريدم

فقو˘ت ن˘م˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘سس
م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو م˘ه˘قزر رد˘سصم
،ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف نو˘ط˘سشا˘ن˘˘لا

سصوسصخب ريدملا حسضوأا ثيح
ءا˘ط˘عإا م˘ت ه˘نأا˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه
نم ةيسصولا تاهجلل تاميلعت
ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ءا˘˘ط˘˘عإا ح˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جأا

نيذلا ةرجأ’ا ةرايسس باحسصأ’
نم برقتلا مهنم دحاو لك ىلع
يف ةيلمعلا هذه ىلع لوؤوسسملا

ة˘˘سصخر ه˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘تو م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ح
ه˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا
،تاناعإ’ا عيزوت دنع ةيولوأ’ا

بلغأا بسضغأا حرتقملا نأا ريغ
،مهيلع هحرط دنع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

م˘ه˘ل ة˘نا˘هإا كلذ اور˘ب˘ت˘˘عا ثي˘˘ح
ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ى˘ل˘ع او˘سضر˘فو

لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا

م˘ه˘لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا سصخر ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م

لفكتتو مهفتاوه ماقرأاب ةقوفرم

تا˘ه˘ج˘لا ىد˘ل ا˘ه˘ع˘˘سضو˘˘ب ي˘˘ه

ع˘يزو˘ت ة˘ي˘سضق ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘سصو˘˘لا

نوجتحملا بلاط امك ،تاناعإ’ا

ةقلع˘ت˘م˘لا ءا˘ب˘عأÓ˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب

يعامتج’ا نامسضلا تاكارتسشاب

نأا اهنأاسش نم يتلا بئارسضلاو

هذه لثم نم رثكأا مهلهاك لقثت

نع ثيدحلا نود اذه فورظلا

باحسصأا ىلإا عفدت يتلا ءابعأ’ا

.لÓغتسس’ا ماقرأا

مهقزر ردصصم عطقنا نأا دعب كلذو ةرجألا تارايصس يقئاصس نم ددع ةبانع ةيلول لقنلا ةيريدم رقم مامأا سسمأا حابصص جتحا
لئاصسو فيقوت دعب اهنوصشيعي يتلا ةمزألا لقث مهيلع فيفختل هيلإا تاطلصسلا تفتلت نأا نود ةينقت ةقاطب يف مهصسفنأا اودجوو

.انوروك ءابو يصشفت عنمل يعصسلا راطإا يف لقنلا

مدلاب عربتلل ةيرئازجلا ةيلارديفلا ميظنت نم

«5/4VUةيعمج» عم قيصسنتلابو

رامع يديسس يف مويلا مدلاب عربتلل ةلمح
ناميإلا دجسسم نم برقلاب

عم قيسسنتلاب ةبانع ةي’ول مدلاب عربتلل ةيرئازجلا ةيلارديفلا مظنت

برقلاب مدلاب عربتلل ةلمح مويلا رامع يديسسب«5/4VU ةيعمج»

ىلإا احابسص ةرسشاعلا نم «سسونيمرتلا» يح يف ناميإ’ا دجسسم نم
ةيدلبب نينطاقلا عربتلا يف نيبغارلا عيمج اوعدو ،اءاسسم ةعبارلا
ةسصاخ ةيويحلا ةداملا هذهب عربتلا لجأا نم روسضحلا رامع يديسس
يف ةبانع تايفسشتسسم فلتخم يف مدلل ريبكلا سصقنلا ببسسب
لجأا نم ةذختملا تاءارجإ’او يحسصلا رجحلا ببسسب ةريخأ’ا ةنوآ’ا
ةيرئازجلا ةيلاردي˘ف˘لا تق˘ل˘طأا د˘قو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
كوبسسيافلا يف ةيمسسرلا اهتحفسص ربع ةبانع ةي’ول مدلاب عربتلل
حاورأ’ا ذاقنإا يف ةمهاسسملا لجأا نم نييبانعلل تاءادنلا نم ديدعلا

مدلاب عربتلل نوجتحي نيذلا ىسضرملا نم ديدعلا دجوي هنأا ةسصاخ
نيذلاو يثارولا مد˘لا ر˘ق˘ف نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طأ’ا ن˘يذ˘لا ة˘سصا˘خ
ىسضرمو لماو˘ح˘لا ءا˘سسن˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،تو˘م˘لا ر˘ط˘خ نو˘ه˘جاو˘ي
تايلمع نورجيسس نيذلاو ناطرسسلا ىسضرمو يولكلا روسصقلا

.ةلجعتسسم ةيحارج
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ةفاصشكلل يديهم نب يبرعلا ديهصشلا جوف ميظنت نم
رامع يديصسب ةيرئازجلا ةيمÓصسإلا

ةينماسضتلا ةلمحلا قÓطنا
«كراج يف ممخ حسصب كراد يف دعقأا»

ةيرئازجلا ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلل يديهم نب يبرعلا ديهسشلا جوف مظن

ةينماسضت ةلمح رامع يديسسب نكسسم085 يح يف هرقم نئاكلا
يف ممخ حسصب كراد يف دعقا» راعسش تحت تاعربتلا عمج لجأا نم
رجحلا ةرتف لÓخ ن˘يرر˘سضت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لاو «كرا˘ج
هتحفسص يف يديهم نب يبرعلا ديهسشلا جوف رسشن دقو ،يحسصلا
لماك هيف اوحرسش يسسيسسحت و˘يد˘ي˘ف كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
يح ناكسس اهنم ديفتسسيسس يتلاو ةينماسضتلا ةلمحلا هذه ليسصافت

ن˘يذ˘لا ةروا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’او ن˘ي˘سسح ير˘سشم ي˘˘حو ن˘˘كسسم085
يحسصلا رجحلا ببسسب ةرتفلا هذه يف لمعلا نع فقوتلل اورطسضا

تادعاسسملا جوفلا ءاسضعأا لبقتسسيو ،انوروك سسوريف نم ةياقوللو
ةسسماخلا نم ءاسسملا يفو راهنلا فسصتنم ىلإا احابسص ةرسشاعلا نم
تابيترتلا يف اوعرسش دقو ،اءاسسم فسصنلاو ةسسداسسلا ىلإا اءاسسم
اوقلع ثيح يسضاملا عوبسسأ’ا نم ةيادب ةيلمعلا هذهب ةسصاخلا
عرسش ىرخآا ةهج نم ،يحلا يف تارامعلا لخادم يف تانÓعإ’ا
راتخم يجاب ديهسشلا جوف عم يديهم نب يبرعلا ديهسشلا جوف

يف عنسصلا يلحم يقاو عانق002 عيزوت يف ناسضمر نابع جوفو
يف مهاسسي نم لك اوركسشو انوروك سسوريف نم ةياقولا راطا
.ةيناسسنإ’ا ةردابملا هذه حاجنإا
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انوروك سسوريف ةهباجم تاءارجإا راطإا يف

نامظنت كردلا حلاسصمو ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم
يديارسس ةيدلبب  عراوسشلا ميقعتو ريهطت تÓمح

ةيميلق’ا ةدحولا  عم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم سسمأا تمظن
عراوسش ميقعتو ريهطتل ةعسسوم ةلمح ةبانع ةي’ول ينطولا كردل
ةدوجوملا تارادإ’ا و  تاسسسسؤوملا نم  ديدعلا  ادكو يديارسسةيدلب

يسشفت نم ةيزارتح’ا  تاءارجإ’ا راطإا يف يديارسس ىوتسسم ىلع
ةفسصب رئازجلاو ةماع ةفسصب ملاعلا حاتجا يتلا انوروكلا سسوربف
اده ةهباجمل ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولا لك دينجت مت دقو  ةسصاخ
ادكو تاسضخم˘لاو تا˘ن˘حا˘سشلا ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست لÓ˘خ ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا
ةيودي اهنم يلاوحب ردقت يتلاو تاسضخملاب ةدوزملا تارارجلا

يتلاو تاسسوريفلل ةداسضم˘لا ةدا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا م˘تا˘م˘كو ة˘ي˘كتا˘مو˘تاو

ةبانع ةسسسسؤوم لامع لك دينجت ىلإا ةفاسضإ’اب7وريفب ىمسست
تازا˘ف˘ق˘لاو سسا˘ب˘ل˘لا˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘˘تا ع˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
جردنتو ميقعتلا ةيلمعب نوموقي نيدلا لامعلل ةبسسنلاب تامامكلاو
ةسسسسؤوم حلاسصم ةلسصاوم راطا يف ريهطتلاو ميقعتلا ةيلمع هده
ىوتسسم ىلع ميقعتلا تايلمع ربكا نم ربتعت يهو ةفيظن ةبانع
ةظفاحم رارغ ىلع تاهجلا نم ديدعلا ةكراسشمبو يديارسس ةيدلب
متو ةيندملا ةيامحلا حلاسصمو يديارسس ةيدلب حلاسصم و تاباغلا
دوز˘م˘لا داد˘ع˘لا اد˘كو ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك د˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةيمومعلا نكام’ا لك ريهطتو ميقعتل ميقعتلا داومو  تاراهطملاب
لجأا نم ةيدلبلاب تاسسسسؤوملاو تارد’ا تارقم ادكو يديارسسب
.هراسشتنا ةحفاكمو انوروك سسوريف ةهباجم
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انوروكلا زع يف ءاملاو ءابرهكلا تامزأا و سصئاقنلا  ببشسب

عارذ ةديدجلا ةنيدملاب نكسسم0002 يح ناكسس
لخدتلاب ةبدتنملا ةيلاولا نوبلاطيو نوجتحي سشيرلا

ايريتكبلاو تاشسوريفلل مواقم هنوكل «انوروك» ببشسب هيلع بلطلا داز

يبياطسش يف ءاسضقلا ىلع اهباحسصأا ليوحتو «دنرلا» تابن نم سسايكأا زجح

 انوروك سسوريف راششتنا رطخ ةحفاكمل

تايدلبلا فلتخم ربع ميقعتلاو سسيسسحتلا تÓمح نم فثكت ةيامحلا تادحو

 يمقرلا يعماجلا لوخدلا عم انمازت

دعب نع ميلعتلا ةسصنم مادختسساب ةيجوغاديبلا مئاعدلا ةيلمع ةلسصاوم

ةيجاجتحا ةفقو سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملاب نكشسم0002 يح ناكشس نم تارششعلا سسمأا ةحيبشص مظن
ةبدتنملا ةيلولا رقم مامأا
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ةي’ول تاباغلا ةيريدم تنلعأا

ةبقارم ةيرود لÓخ هنأا ةبانع

تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘˘سش ناو˘˘˘˘عأ’

ةر˘ئاد˘ل تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘ب

(40) ةعبرأا زجح نع يبياطسش

مت دنرلا تابن قاروأ’ سسايكأا

سصي˘˘خر˘˘ت نود ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسإا

رسضحم ريرحت  مت ثيح .ينوناق

ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا د˘˘˘سض ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر

ةيئاسضقلا تاهجلل م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل
ناوعأا لسصاوي و .سصاسصتخ’ا
يبياطسش يتيد˘ل˘ب ي˘ف تا˘با˘غ˘لا

ةب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع يد˘يار˘سسو
لÓغتسس’ ةلواحم يا طابح’
سصي˘خر˘ت ر˘ي˘˘غ˘˘ب د˘˘نر˘˘لا تا˘˘ب˘˘ن
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘سسم
نودب هعلق ربت˘ع˘يو ة˘سصت˘خ˘م˘لا
بقاعي ة˘ف˘لا˘خ˘م د˘ع˘ي سصي˘خر˘ت

ي˘˘ف تازو .نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘سشا˘ع˘ت˘نا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا
فلتخم يف »دنرلا »تابن ةراجت

ةسصاخ ةي’ولا تا˘يد˘ل˘بو ءا˘ي˘حأا
لا˘ب˘ق’ا بب˘سسب ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا

عم نينطاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع
نو˘كل »ا˘نورو˘ك» ءا˘بو رو˘˘ه˘˘ظ
˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م » د˘˘˘نر˘˘˘˘لا »ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشع
،ا˘ير˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لاو تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
د˘نر˘لا تا˘ب˘˘ن قاروأا يو˘˘ت˘˘ح˘˘يو
تا˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةداسضملاو ةد˘سسكÓ˘ل ةدا˘سضم˘لا
ن˘م ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ،ا˘ير˘ي˘ت˘˘كب˘˘ل˘˘ل
ةفل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘م˘ع˘طأ’ا
ة˘موا˘ق˘م ى˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا

در˘ب˘لا˘ك ة˘ي˘سسور˘ي˘ف˘لا ىود˘˘ع˘˘لا
يف مهسسي هنأا امك ،ازناولفنأ’او
ةبحاسصملا سضارعأ’ا نم دحلا
يدلا رمأ’ا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ب ا˘م˘هÓ˘كل

نم ديازتي ه˘ي˘ل˘ع لÓ˘ق’ا ل˘ع˘ج
ن˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق

سضار˘˘˘˘مأ’ا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصا فر˘˘˘˘ط
نم هراعسسا فلت˘خ˘تو ة˘ن˘مز˘م˘لا

عا˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ىر˘˘خأا ى˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج
لجا نم نينطاوملل » مزرلا»ب

رارغ ىلع هب يوادتلل هريسضحت
.ةيمسسوملا ازنولفنأ’ا نم
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ةرور˘سضب نا˘كسسلا بلا˘ط ثي˘˘ح

لخدتلل ةبدتنملا ةيلاولا ةلباقم

م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا و

ةلوؤوسسملا اهرابتعاب ةعو˘فر˘م˘لا

ةبدتنملا ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا

ي˘ف  ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو سشير˘˘لا عارذ

ل˘ظ ي˘ف تا˘يرور˘˘سضلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘نورو˘كلا ة˘مزأا
نيربجملا لامعلل لق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت

مهانكسس رقم ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
سشيرلا عارذ ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب
ةفاسضإ’اب  مه˘ل˘م˘ع تار˘ق˘م ى˘لإا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن’ا  ل˘˘˘كسشم ى˘˘˘لإا
ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا
ي˘ح˘سصلا تاءار˘جإا ع˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت
ذي˘مÓ˘ت˘لا سسورد ة˘ي˘ط˘غ˘ت اد˘كو

ادكو  ةيميلع˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ر˘ب˘ع
ةيمومعلا ةرانإ’ا مادعنا لكسشم
لظ  يف ةسصاخ هايملا ةمزأا و
˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسي ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
ةريبك تايمكب هايملا لامعتسسا
ريهطتو فيظنت ةيلمع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ل˘سسغ اد˘كو لزا˘ن˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘˘تو
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو سسبÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
نا ا˘م˘كو ها˘ي˘م˘لا تا˘ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا

ىوتسسم ىل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب
ءافتكا دجوي ’ ةبدتنملا ةنيدملا
عيزوت ةيلمع لظ يف ةقطنملاب
اهب تماق يتلا ةيئاذغلا داوملا
ةعسساولا سصخأ’اب و تاطلسسلا
بيلحلاو ديمسسلاك كÓ˘ه˘ت˘سس’ا

ة˘ي˘نا˘كسسلا ة˘فا˘ث˘كل ار˘ظ˘ن كلدو
عارذ  ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا˘ب
.سشيرلا
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ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تفثك
تÓمح نم اهتاد˘حو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
رطخ لوح ةيعوتلاو سسيسسحتلا
اذه و انوروك سسوريف راسشتنا
نم رطسسملا ج˘ما˘نر˘ب˘ل˘ل اد˘ي˘ف˘ن˘ت

ةيندملا ةيامح˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط
ةدحو تماق ثيح،ةبانع ةي’ول
ةلمحب سسما لوا رامع يديسس
تل˘م˘سش ة˘ي˘عو˘ت و ة˘ي˘سسي˘˘سسح˘˘ت
رارغ ىلع ةيدلبلا ءايحا فلتخم
قوزرم، مجر يجارد ، ةقوقرب

اذ˘˘ه ،سسيد˘˘˘لا ر˘˘˘ج˘˘˘ح و را˘˘˘م˘˘˘ع
ةيدلبلا حلا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تما˘ق ي˘ت˘لا،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو
ةرورسض ىلع نينطاوملا ثحب
نم ةياقولل تاهيجوتلاب مازتل’ا

ةقطنمب ةسصاخ ءابولا اذه رطخ

ةكرح دهسشت يتلا سسيدلا رجح
هذه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا˘كو ة˘يدا˘ع
رطخب نيي˘ن˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
رمأ’ا انوروك سسوريفب ةباسص’ا
ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا
ا˘هرود˘ب، ي˘عو˘لا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا˘˘ب
ةيلمعب تماق ملاسس يديسس ةدحو
ي˘ح˘ب ق˘فار˘م˘لا سضع˘ب ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت
زكرم رارغ ىلع، ملاسس يديسس
و ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا و د˘˘ير˘˘ب˘˘لا
يفو، ةم˘ل˘ع˘لا ةد˘حو. د˘جا˘سسم˘لا
ميقعتلاو سسيسسحتلا ةلمح راطإا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم تل˘˘˘سصاو
ىوتسسم ىلع اهتايلمع ةيندملا
ديرب ز˘كر˘م ل˘ث˘م، تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘سصح˘˘لا و ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلاو
ف˘قاو˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘حا˘سسلاو
نم،ةرجأ’ا تارايسسو تÓفاحلا

تما˘ق ي˘نو˘ب˘لا ةد˘˘حو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
نم لكل ميقعت و ةيعوت ةلمحب
يح كلذكو ينوبلا ىفسشتسسم
د˘˘ج˘˘سسم و د˘˘ي˘˘لو˘˘لا ن˘˘ب د˘˘˘لا˘˘˘خ
قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘˘˘ف. را˘˘˘˘˘˘˘سصن’ا
ةرا˘˘سشإا سسما لوا تي˘˘ط˘˘عأا ه˘˘تاذ
ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا قÓ˘ط˘نا

لخد˘ت˘لا ةد˘حو ن˘م ة˘يو˘عو˘ت˘لاو
نم ةفرسشلاب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

بئانو ةيامحلا ةدحو دئاق فرط
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
هذ˘˘ه سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو ،يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ةد˘حو˘لا د˘ئا˘˘ق ى˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ريبادتلاب ديقتلا ةرورسضب ةقلعتم
ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
جمانربلل اذي˘ف˘ن˘ت و، سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ة˘ير˘يد˘م فر˘˘ط ن˘˘م ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا

ح˘لا˘سصم تكرا˘سش د˘˘قو،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةداملاب ةأابعم ةنحا˘سشب م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
حلاسصم عم قيسسنتلاب ةمقعملا
و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا

ة˘ت˘˘سس و تا˘˘با˘˘غ˘˘لا او˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ني˘عو˘ط˘ت˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل تارار˘ج
و عراوسش ، ءايحأا فلتخم تباج
نيع ةدحو، ةفرسشلا ةيدلب ىرق
ةلمحب تماق ىرخأ’ا يه ةدرابلا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع و ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
سسوريف راسشتنا رطخ ةحفاكمل

تل˘˘م˘˘سش د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ةدرابلا نيع ةيدلب ءايحا فلتخم
ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب اذ˘˘ه و
تق’ د˘قو ،ة˘طر˘سشلاو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

عيمج تسسم يتلا تايلمعلا هذه
نا˘سسح˘ت˘سسا ة˘ن˘يد˘م˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
. نينطاوملا
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يجاب ةعماج سسلجم عامتجا دعب
ةينقت ربع عسسوملا ةبانعب راتخم
نع نلعا د˘ع˘ب ن˘ع ةر˘سضا˘ح˘م˘لا
ر˘يد˘˘م ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ر˘˘كذ  نا˘˘ي˘˘ب
ةر˘سسأ’ا دار˘فا ة˘فا˘˘ك ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةدختملا تاءارج’اب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ميلعتلا ةيرارمتسسا نامسض دسصق
عم انمازت ةبلطلا عم لسصاوتلاو
ءادتبا يمقرلا يعماجلا لوخدلا

ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م و د˘˘˘ح’ا سسما ن˘˘˘م
ربع ةيجوغاديبلا مئاعدلا ةيلمع

لا˘م˘عأا ،تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م ) ط˘˘خ˘˘لا
كلذو ( ةيقيبطت لامعأا ، ةهجوم
نع ميلعت˘لا ة˘سصن˘م ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب
ل˘ك د˘ي˘ن˘ج˘تو ة˘ع˘ما˘ج˘˘ل˘˘ل د˘˘ع˘˘ب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يراد’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ي˘لوؤو˘سسمو ن˘ي˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
رهسسلا لجا نم ةيملعلا تائيهلا

ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ةبلطلا عيمج نيكم˘تو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا تا˘يو˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م
ة˘ل˘سصاو˘مو د˘˘ي˘˘ق وأا طر˘˘سش نود
سصسصح˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ةد˘˘تا˘˘سساأاا
سسف˘˘ن بسسح ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ن˘مز˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع ي˘نا˘ث˘لا ي˘سسداد˘ي˘ل˘ل
سصرح عم  دعب نع ةرسضاحملا
ةسصحلا لي˘ج˘سست ى˘ل˘ع ذا˘ت˘سس’ا
ةبلط˘لا ا˘هر˘سشنو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ةيجولو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘فا˘م˘ب
،ينور˘ت˘كل’ا د˘ير˘ب˘لا) ة˘حا˘ت˘م˘لا
ةا˘˘ن˘˘ق ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا
، بو˘ي˘تو˘ي˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

(يعامتج’ا لسصاوتلا تاحفسص
ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م كار˘˘سشا ةرور˘˘سض ع˘˘م
هذه ي˘ف ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا جاو˘ف’ا
ليهسست لجا نم ةيعوتلا هيلمعلا

ع˘م ةد˘تا˘سس’او ةراد’ا ل˘سصاو˘˘ت
ة˘يرار˘م˘ت˘سسا نا˘م˘سضو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا
ةيلعافت ةيكرح نم˘سض م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

اودافتسسا نيذلا ةذتاسسأÓل ةوعدو
لاجم يف ةينيوكت تارود نم
لاسصت’او مÓعإ’ا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت
م˘˘هءÓ˘˘˘مز م˘˘˘عد ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘ل
ةبانع يف مهت˘ق˘فار˘مو ةد˘تا˘سسأ’ا
عم طخلا ربع مهسسورد جاردإا

فار˘سشإ’ا ةد˘تا˘˘سسأ’ا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘كد˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةينقت لامع˘ت˘سسا˘ب تا˘حور˘ط’او
.دعب نع ةرسضاحملا

نمألاو ةيندملا  ةيامحلا لاجرو نيعوطتم نيحÓف ةكراششمب

ةعسساو ميقعتو ريهطت تايلمع

ةفرسشلا ةيدلب رسشادمو ءايحأاب
ثيح ةفرسشلا ةيدلبب ةرمتسسم ميقعتلا و ريهطتلا تايلمع لازت’

ةداملاب ةأابعم ةنحاسشب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم سسمأا تكرا˘سش

و ينطولا كردلا ،ةيدلب˘لا ح˘لا˘سصم دا˘ت˘ع ى˘لإا فا˘سضت˘ل ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا

تلمسش نيأا ،نيعوطتم نيحÓفل تارارج60 و تاباغلا اوظفاحم

ثيح .ةفرسشلا ةيدلب ىرق و عراوسش و ءايحأا فلتخم ميقعتلا ةيلمع

ةيامحلا ةدحو دئاق فرط نم فرط نم قÓطن’ا ةراسشإا تيطعأا

يف  ةرسشابم اهدعل عرسشيل ،يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر بئانو

ةباسصإÓل ايدافت ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح

سسوريف راسشتنا نم دحلل  ةيلمعلا هذه فدهتو اذه ،سسوريفلاب

تاذ يفو،تاكلتمملا و حاورأ’ا ىلع ظافحلل هتحفاكمو انوروك

ةدئافل ةينيوكت ةرودب نيوكتلا بتكم ىلع نومئاقلا مظن قايسسلا

بجاولا تاءارجإ’ا ن˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘سس ةد˘حو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ناو˘عأ’ا

اذ˘ه ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا ل˘ق˘ن ت’ا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا

سسوريف راسشتنا رطخ لوح ريهطتلاو سسيسسحتلا ةيلمع لسصاوتتو

ةيدلبلا حلاسصم فرط نم ةدرابلا نيع ةيدلب ءايحا فلتخمب انوروك

يديسسب ةيوناثلا ةدحولا اهتهج نم ،ةيندملا ةيامحلاو،طرسشلاو

لزاعب فاعسسإ’ا ةرايسس زيهجتب تÓخدتلا دعبو لبق موقت ملاسس

.سسوريفلا راسشتن’ ايدافت اهميقعتو  اهريهطتو
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يندملا عمتجملاو ةيدلبلا سسيئر عم قيشسنتلاب

لورسصلاب سسيسسحتلا تÓمح لسصاوت ةيمنتلا ةيعمج
فلتخم عم قيسسنتلاب لور˘سصلا ي˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘سصاو˘ت

دبع يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئ رو يندملا عمتجملل تايلاعف

ةروطخ نم سسيسسحتلاو ةيعوتلا تايلمع نودعسس نب ديجملا

يف ايموي نيباسصملا ددع ديازت لظ يف انوروك سسوريف يسشفت

ةيعمجلا نأا سسمأا يسسيوع ديسشر هيعمجلا سسيئر بسسحو .رئازجلا

يحلا ناكسس طاسسوا يف سسيسسحتلل نيعوطتملا دينجت ىلع لمعت

لÓخ نم سسوريفلا يسشفت نم ةياقولا ريبادتب مازتل’ا لجا نم

ةيزارتح’ا تاءارج’اب ديقتلاو لزانملا مازتلا ةرورسض ىلع لمعلا

تايلمعلا عيمج يف تاكراسشملا نع Óسضف انوروك نم ةياقولل

ةينطولا ةمظنملا رارغ ىلع يندملا عمتجملا ةقفر ةيعوطتلا

اهريغو نيملسسملا ءاملعلا ةيعمجو ءاجر ةيعمجو ناسسن’ا قوقحل

تاوعد عم ايسشامت كلذو يحلا ءانبأا نم نيريخلاو تايعمجلا نم

ةيعوتلا تايلمع يف ةمهاسسملل يندملا عمتجملل ةينعملا تاهجلا

ىلع ادكؤوم، سسوريفلا يسشفت ىلع ءاسضقلا ةياغ ىلا سسيسسحتلاو

ماي’ا هذه يف ةسصاخ ةيزارتح’ا ريبادتلاب نينطاوملا مازتلا ةيمهأا

نم ينوبلاب ينطولا كردلا حلاسصم هل موقت يدلا رودلا لنمثم

ةيتماسضتلا تايلمعلا فلتخ˘م ن˘ي˘ما˘تو ة˘ي˘عو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ

.يحلا ناكسس ةدئافل
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ةقرسسلا تايلمع يسشفت

ةملعلاب نينطاوملا فواخم ريثي
نييسضاملا نيمويلا لÓخ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب تد˘ه˘سش

مت ثيح عله ةلاح يف نينطاوملا لعج ام ةقرسسلا تايلمع يسشفت

يف اهب لمعي ناك ةقطنملاب باسشل سسكيليه عون نم ةرايسس ةقرسس

ذحسشو نسس ةلآاو زاغلا طغاسض ةقرسس نع كيهان بيلحلا عيب

ةقرسس ةلواحم ىلإا ةفاسضا ةقطنملاب لجر لحم نم نيكاكسسلا

لعج ام وهو لسشفلاب تءاب ةباسصعلا هذه ةلواحم نأا ريغ ةرايسس

تناك يتلا ةيدلبلاب ةينمأ’ا تايرودلا فيثكت نوبلاطي نينطاوملا

ةباسصعلا هذه نا ةسصاخ، رهاوظلا هذه نع نمأام يف قباسس تقو يف

انوروكلا ةمزا و يحسصلا رجحلا ةرتف تلغتسسا نينطاوملا بسسح

تايلمع رسصتقت مل رخآا قايسس يف، ةقرسسلا تايلمع ذيفنت لجأا نم

ثيح ةزارخ ةقطنم ىلإا تدتما لب طقف ةملعلا ةيدلب ىلع ةقرسسلا

يذلا رمأ’ا هتقرسس اولواحو ريبك لجر لزنم دارفأ’ا سضعب محتقا

سسيدلا رجح ةقطنم اهدهسشت ةرهاظلا سسفن، ناكسسلا ءايتسسا راثا

يتلا تاباسصعلا هذهل ديدح نم ديب برسضلا بلطتي تاب ام وهو

سسوريف يسشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فوا˘خ˘م ن˘م تداز

لد˘ب˘ت ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا و ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م، ا˘˘نورو˘˘ك

ةي’ولا ميلقا ربع نمأ’ا ىلع ظافحلا ليبسس يف ةريبك تادوهجم

اهب موقت يتلا ةياقولا و سسيسسحتلا تÓمح ىلإا كلذب فاسضتل

. انوروك سسوريف راسشتنا رطخ ةحفاكمل
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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°71ةبانع

°71 ةدكيكصس

°41سسأرهأأ قوصس

°51ةملاق

ربع اهلاصسرإأ ىجري ةعاصس رخآأ ةديرج يف مكتانÓعإأ رصشنلو ،دÓبلأ هب رمت يذلأ يحصصلأ رجحلأ ببصسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’أ ديربلأ
        ريدقتلأ و مأرتح’أ قئاف انم أولبقت

ريرحتلأ ةصسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنتابب ريس ثداح يف ايلقع لتخم حرجو باش لتقم
رمعلأ نم غلبي ايلقع لتخم رخأ بيصصأو ،هفتح ةنصس81 رمعلأ نم غلبي باصش لو’أ سسمأ ءاصسم يقل
هتجأردب خيصشلأ يفوتملأ ةيحصضلأ سسهد نأ دعب كلذو ،ةروطخلأ ةتوافتم حورجب ،ةنصس66
كلذو ،داح فيزن يف هل ببصست يذلأ رم’أ ،سضر’اب هصسأأر مطتريو اصضرأ طقصسي نأ لبق ،ةيرانلأ

ةيحصضلأ لقنب أوماقو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأ لخدت دقو ،ةنتاب ةنيدمب ءأدهصشلأ ةربقم يحب
ىلأ باصصملأ خ˘ي˘صشلأ ه˘ي˘ف ل˘ق˘ن تقو ي˘ف ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ن˘تا˘ب ىف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ىلأ

أوحتف دقف نم’أ حلاصصم مهتهج نم ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ تلذب تÓجعتصس’أ ةحلصصم
.هبابصسأأ دنع فوقولل ثداحلأ يف اقيقحت

ح ناصشوصش

نينطأوملأ نيب انوروك راصشتنأ يف ءأدوصس ةطقن لكصشي ناك

نكشسم054ـب هكإوفلإو رشضخلل ةيوشضوفلإ قإوشسأ’إ ليزي ينوبلإ نمأإ
نمأأ دحأ’أ سسمأأ لصصأو انوروك سسوريف راصشتنأ نم ةياقولل ةيزأرتح’أ هتأءأرجأ يف ةلصصأوم
سسوريف راصشتنأ يف ءأدوصس طاقن لكصشت دق يتلأ ةيوصضوفلأ قأوصسأ’أ ةلأزإأ ةلمح ينوبلأ ةرئأد
عنمت سسيراتم عصضو عم ناكملل ريهطتو ميقعت ةيلمع ةرصشابم اهيلتل نينطأوملأ نيب انوروك
نمأ’ ةعباتلأ ريهطتلأ ةقرف تماق انرداصصم بصسحو.ديدج نم ةيوصضوفلأ ةراجتلأ ةدوع

رصضخلأ تابكرم عصضو نم نيلوجتملأ ةعابلأ عنمل قاطنلأ ةعصسأو ةلمحب سسمأأ حابصص ةرئأدلأ
ديدحتلاب يأ راصصنأ’أ دجصسمو ةعماجلأ ةهجب ينوبلأ لخدم نيب طبأرلأ قيرطلاب هكأوفلأو
عصضو ةعابلأ ء’ؤوه عيمج درطب ةلقنتملأو ةلجأرلأ نمأ’أ رصصانع ماق يأ نكصسم054 يحب

فلتخم عيبت ناك يتلأ ”” تأدزاملأ ””باحصصأ’ ةديدج ةدوع يأ عنمل ناكملأ يف نمأ’أ رصصانع
تيقلو ينوبلأ ةيدلب طصسو ىلأ يدؤوملأ قيرطلأ بناج ىلع هكأوفو رصضخ نم علصسلأ
سسوريف يصشفت ىلأ يدؤوي كاكتحأ وأ ريبأوط يأ عنمل نينطأوملل ناصسحتصسأ ريخصستةيلمعلأ

قأوصسأ’أ عيمج قلغب رأرق تدختأ اهل رأرق يف تناك ةيلحملأ تاطلصسلأ نأو ةصصاخ انوروك
ينوبلأ نمأأ حلاصصم نأأ ردجيو، ةيوصضوفلأ قأوصسأ’أ ةلأزأو ةيعوبصس’أو ةيمويلأ ةيماظنلأ

يواصضوفلأ قوصسلأ يف لثمتت يتلأ ءأدوصسلأ ةطقنلأ ةلزاب تماق يصضاملأ عوبصس’أ تناك
تايدلب لك نم نينطأوملل عمجت ىلأو خاصسو’أ ناكم ىلإأ لوحت امدعب ةرورعزوب قيرطب
.انوروك يصشفت نم نينطأوملأ ةمÓصسو ةحصصلأ ددهي تاب امم ةي’ولأ

نيمأا لداع

زجحو نيشصخشش فيقوت
تإرثؤوملإ نم ةيمك

ةملاقب ةيلقعلإ
تأرد˘خ˘م˘لأ م˘ئأر˘ج ة˘ح˘فا˘ك˘م را˘طإأ ي˘˘ف
ط˘˘صسو˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ تأر˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لأو
ر˘ثإأ ىل˘عو ،ة˘م˘لا˘ق ة˘ن˘يد˘م˘˘ل ير˘˘صضح˘˘لأ

تأو˘˘˘ق تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت ،ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘قر˘ف) ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘˘صشلأ
ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م (تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ةوخإ’أ يح ىوتصسم ىلع امهيف هبتصشم

22) رمعلأ نم ناغلبي ،ةملاقب نأدعصس
د˘ع˘ب و .ة˘م˘لا˘ق˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘˘م ،ة˘˘ن˘˘صس (92،
ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ذا˘˘خ˘˘تإأ

ىل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لأ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا˘˘صشب
ةلث˘م˘ت˘م ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لأ ة˘يود’أ ن˘م ة˘ي˘م˘ك
غلم051 قا˘˘ت˘˘نودأأ ة˘˘لو˘˘صسب˘˘ك12 ي˘˘˘˘˘ف
نو˘˘˘˘˘صسكأرو˘˘˘˘˘ن ءأود˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘˘ك71و
ءاصضيب ةح˘ل˘صسأأو غ˘ل˘م051 نيلاباغ˘ير˘ب
نم يلام غلبمو ،(قرو عطاق - رجنخ)

م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ ىل˘˘ع . ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لأ تأد˘˘˘ئا˘˘˘ع
مت ام زجح دعب ،ةحلصصملأ ىلإأ هليوحت
ايئاصضق اف˘ل˘م هد˘صض نو˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

ر˘ي˘غ ة˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ع
ع˘يزو˘تو ،ة˘لد˘ي˘صصلأ ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلأ

ة˘صسصسؤو˘م ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صص دأو˘˘م
،ةين˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م ر˘ي˘غ
سسدا˘˘˘صسلأ ف˘˘˘ن˘˘˘صصلأ ن˘˘˘م حÓ˘˘˘صس ل˘˘˘م˘˘˘حو
˘˘مد˘˘ق ،ي˘˘عر˘˘صش رر˘˘ب˘˘م نود ( ر˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘خ)
نيأأ ،ةملاق ةمكحم مامأأ امهيف هبتصشملأ

م˘ك˘ح ا˘م˘ه˘ن˘م د˘حأو ل˘ك ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص
ةمأرغو عأديإأ نود ةذفان سسبح ةنصسب
.ةيلام

نيدلازع.ل

ة˘ع˘با˘ت˘لا ““ يرا˘ي˘ب˘لا ““ ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت
نمأاب ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل
““ ىنكملاب ةحاطلا نم ارخؤوم فراطلا ةيلو
ةقرصس لاجم يف طصشنت يتلا هتباصصعو ““ ونيز
ىوتصسم ىل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا و لزا˘ن˘م˘لا
صصاخصشأا ةتصس نم ةباصصع˘لا نو˘كت˘ت ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

مهرامعأا فراطلا ةيلو نم نوردحني مهعيمج
ةباصصعلا هذ˘ه دار˘فأا ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
مت ثيح ةيلولا ميلقا ىوتصسم ىلع نوطصشني

لمعتصست تناك ةبكرم زجح ةيلمعلا هذه لÓخ
ةعومجم اذكو فراطلا ةيلو ربع مهتÓقنت يف
لافقألا رصسك يف مدختصست يتلا تادعملا نم
ةيلمعلا هذه تءاج  ءاصضيب ةحلصسأا ىلا ةفاصضإلاب

اهدافم نينطاوملا دحا اهب مدقت ىوكصش رثا ىلع
رصسكلاب ةقرصس ةيلمع ىلا يراجتلا هلحم صضرعت
صصاخصشأا فرط نم ليللا نم ةرخأاتم ةرتف يف
يف قيقحت حتف ةرصشا˘ب˘م م˘ت˘ي˘ل م˘ه˘ت˘يو˘ه ل˘ه˘ج˘ي
هيف هبتصشملا دحا فيقوت ىلإا رفصسأا يذلا ةيصضقلا

طصشني ينعملا نا نيبت نيا ونيز ىنكملا وهو
ةقرصس لاجم يف ةمظنم ةيمارجإا ةباصصع نمصض
ةتصس نم نوكتت  ةيراجتلا تÓحملاو نكاصسملا
باكترا دنع مهنيب ماهملا عيزوت متي صصاخصشأا
اصضيأا قيق˘ح˘ت˘لا تب˘ثا ا˘م˘ك ة˘ي˘مار˘جإلا م˘ه˘لا˘ع˘فأا
ةقرصسلا مرجب قلعتت اياصضق ةدع يف مهطروت
لحم يهو ةيلولا ميلقإاب نكامأا ةدع يف تذفن
فيقوت متيل ةينمألا حلاصصملا فرط نم قيقحت

تاءارجإلا عيمج لامكتصسا دعب  اهدارفأا عيمج
نع يئاصضق فلم مهل زجنأا مهقح يف ةينوناقلا
باكترا صضرغل رارصشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق
اومدق  ددعتلاو ليللا فرظ رفاوتب ةقرصسلا ةيانج
ىدل ةصصتخملا  ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب
صسي˘ئر ق˘ح ي˘ف رد˘صص ن˘يأا فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
نم ةثÓث ةقفر عاديإا رما ونيز ىنكملا ةباصصعلا
نييقبتملا نيصصخصشلا ع˘صضو م˘ت ا˘م˘ي˘ف ه˘ئا˘كر˘صش
.ةيئاصضقلا ةباقرلا ماظن تحت

 هللا ىطعم .ن

 ثلاثلأ دقعلأ يف ناباصش اهدوقي

تإردخملإ جيورت يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
 لجيجب ةيليملاب ةشسولهملإ صصإرقأ’إو

ةديدج ةكبصش كيكفت نم لجيج ةيلوب ةيليملا ةرئاد نمأاب لوألا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
ةيمك عاجرتصساب تحمصس يتلا ةيلمعلا يهو ةصسولهملا صصارقألاو تاردخملا عيبو جيورت يف ةصصتخم

 .عاونألا فلتخم نم صسولهم صصرق38 اهتمدقم يفو تاعونمملا نم
اهيلع لصصحت تامولعم دعب تءاج ةروكذملا ةيلمعلا ناف ةيلولا نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو
عراوصشو ءايحأا ربع دارفإاألا صضعبل ةهوصشم تاكرحت صصختو ةيليملاب لوألا يرصضحلا نمألا رصصانع
دصصرت دعب ةروكذملا ةكبصشلا رصصانعل مكحم نيمك عصضو متدقو ،  ةعونمم داومل مهلوادتو ةنيدملا

صسوؤورلا نم امهو يلاوتلا ىلع ةنصس93و03 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش فيقوتب حمصسام ةعباتمو
يف تاردخملا نم ةيمك طبصض نم نيينعملا صشيتفت ةيلمع تنكم امك ، ةكبصشلا هذه يف ةربدملا

 .عاونألا فلتخم نم صسولهم صصرق38 وحن ىلا ةفاصضا لوادتلاو عيبلل ةأايهم عطق لكصش
يف تايعصضولا هذه لثم يف ةعبتملا تاءارجإلا راطا يف ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع نيينعملا ةلاحا تمتو
ةيقب اذكو ةكبصشلا هذه يف ني˘صضر˘ت˘ف˘م ءا˘صضعأا ف˘ي˘قو˘ت˘ل تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘ي˘ف ل˘صصاو˘ت˘ت يذ˘لا  تقو˘لا
 .نيفوقوملا نيصصخصشلا تادافا ىلع اءانب اهدارفأا عم نولماعتي اوناك نيذلا صصاخصشألا

 دوعصسم .م

 ةقطنملاب ةيراجتلأ تÓحملأو لزانملأ ةقرصس لاجم يف طصشنت

 هتباشصعو ““ ونيز ““ ىنكملإ
فراطلاب ةطرششلإ ةشضبق يف

ينوبلاب لثامم ثداح يف حورجب باصش  بيصصأأ اميف

ئطاششب  ةيرحبلإ روخشصلاب  ينيعبرأإ  طوقشس
ةفلتخم تاباشصإ يف هل ببشستي رشصنلإ
رمعلأ  نم  عبأرلأ  دقعلأ يف  لجر  سسم أ لوأ  ءاصسم  طقصس
امم  ،ةبانع  ةيدلبب رصصنلأ  ئطاصشب  ةيرحبلأ  روخصصلاب

فرط  نم  هفاعصسإأ  تعدتصسأ  ةفلتخم  تاباصصإأ  هل  فلخ
ىلإأ روفلأ  ىلع  هلقنو ةيندملأ  ةيامحلأ  لاجر
جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسمب  ةيبطلأ  ت’اجعتصس’أ
عفترم نم  ةنصس03  يف  باصش طوقصس ىدأأ امك.مزÓلأ

، ةفيفخ حورجب هتباصصإ’ ،ينوبلاب نكصسم002  يحب
ىلأ  لقن  مث  ناكملأ  نيع يف اهرثإأ ىلع فعصسأأ
.مزÓلأ جÓعلأ  يقلتل  ىفصشتصسملأ

ب/م

زاغب قانتخ’ اشضرعت نيشصخشش ذاقنإإ
ةنتابب نوبراكلإ ديشسكأإ يداحأإ
عاطقلأ ةدحول ةعباتلأ لخدتلأ قرف لو’أ سسمأ تلخدت

ةايح ذاقنأ لج’ ،ةنتاب ةي’ول ةيندملأ ةيامحلل ةلمح
50 رمعلأ نم ةغلابلأ اهتنبأو53 رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأ
نوبراكلأ ديصسكأأ لوأ زاغب قانتخ’ امهصضرعت رثأ ،تأونصس
ينأرمعلأ بطقلاب يلئاعلأ امهنكصسم ةأافدم نم ثعبنملأ

نم ناكملأ نيعب نيتيحصضلأ فاعصسأ مت ثيح ،ةلمح
ىلأ امهلقن لبق ،ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم فرط
يف أذه ،تافاعصس’أ ةيقب يقلتل يعماجلأ ةنتاب ىفصشتصسم
ةفاك ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم هيف وعدت يذلأ تقولأ
بيبانأ ةبقأرمو رذحلأو ةطيحلأ يخوتب نينطأوملأ
أذكو ،زاغلأ تابرصست نع مجني دق هوركم ي’ ابنجت زاغلأ

يتلأ ،ةقورحملأ تأزاغلأ جورخل ةيوهتلل ذفانم كرت
هذه لثم ليجصست يف سسيئرلأ ببصسلأ نوكت ام ابلاغ

سضافخنأ مامأ اصصوصصخ ،رخ’أو نيحلأ نيب تاقانتخ’أ
لئاصسو لÓغتصسأ ىلأ نينطأوملأ ةجاحو ةرأرحلأ تاجرد
.ةئفدتلأ

ح ناصشوصش
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