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ةعاسس رخآإ
زجعو انوروكلا ةمزأا اولغتصسا
  نهب لفكتلا يف تايفصشتصسملا

ةسصاخلإ تإدايعلإ
ةريبك غلابم ضضرفت

ةدلولإ تايلمعل
ةـــــــــــــــــبانعب
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ةــــيئاسضقلإ تاــــئيهلإ
 ةــــيباقعلإ تاــــسسسسؤوملإو
تإءإرجإلإ نم ةلسسلسس ذّختت

انوروك يّسشفت عنمل ةيزإرتحإلإ

ةديدج ةباصإ ةافو
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91 ديفوك ضسوريفب بيبط ةباصصإا

ةباسصإإ81 ىلإإ تلاحلإ عافترإإ
ةنتابب ءافسشلل تلثامت تلاح30 اهنم

هتباصصا ةنصس35 رمعلا نم غلابلا »ج ز““ ىعدي بيبط نأاصشب ةارجملا ليلاحتلا ضسما تدكا
،ضسيرأا ةيدلبب هماهم ضسرامي ناكو ،ةنتاب ةي’و نم ردحني بيبطلا،91 ديفوك ءابوب

ةصسصسؤوملاب هيلع ءاقب’ا ىعدتصسا يذلا رم’ا ،هيلع ضسوريفلا ضضارعا رهظت نا لبق اذه
يتلا جئاتنلا روهظ ةياغ ىلا ،ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘صصلا ضضار˘مÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ىلا ةنتابب انوروك ضسوريفب اهتباصصا دكؤوملا ت’احلا ددع كلذب عفتريل ،ةيباجيا تناك
قلعتيو ،ءافصشلل تلثمت ىرخا ت’اح ثÓث اذكو  ،ةافو ت’اح30 اهنم ،ةدكؤوم ةلاح81
ضسما رداغ ةنصس72 رمعلا نم غلبي اصسنرفب ميقم لاقعوب يح نم ردحني باصسب رم’ا
نيع ىفصشتصسمب ءافصشلل ةنصس53 رمعلا نم غلابلا باصشلا لثامت اميف ،ىفصشتصسملا لو’ا
لوا نا ةيبط رداصصم تدكا اميف اذه ،هليبصس ءÓخا راظتنا يف فيطصس ةي’ول ةعباتلا لازا
دباعلا ةينث ةيدلب نم ردحنملا برتغملا بيبطلاب ةقلعتملا ةنتاب ةي’وب تلجصس ةباصصا
يتلا ةيبطلا ليلاحتلل اددجم عصضخا نا دعب ءافصشلل رخ’ا وه لثامت دق »م ا““ وعدملا

اذه ،ىفصشتصسملا رخ’ا وه هترداغم راظتنا يف ،ضسوريفلا نم هولخو ةيبلصس اهتجيتن تناك
نا دعب ،ءافصشلل نولثامتيو ارارقتصسا ةلاح21 مهددع غلابلا نيباصصملا ةلاح فرعت اميف
كانه لازت ’ هنا ركذلاب ريدج .نيكولورك جÓعلا لوكوتوربل مهنم ضضعب عاصضخا ررقت

يف ،ارخؤوم باصصملا بيبطلاب تكتحا ت’اح اهنم ءابولاب اهتباصصا يف كوكصشم ت’اح
ةقطنم ىلا ضسما تلقنت د˘ق ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا تنا˘كو ،ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ را˘ظ˘ت˘نا

لوا بيرق ،ةنصس15 رمعلا نم غلابلا »ع أا““ يفوتملا ةيحصضلا ناريج نع فصشكلل ةنيزوب
.هتافو دعب ’ا هتلاحل نطفتي مل يذلاو ةنتاب ةي’وب ةلجصسم ةباصصا ةلاح

ح ناصشوصش ^

ايلخاد تقاوحلا فرصو ايفتاه لهقا عم ثدحتلا نيجاسملل حامسلا اهنم

40121

ةباسصإإ دكؤوت ليلاحتلإ جئاتن^
اهقيقسشو اهدلإو ،ةميقملإ ةبيبطلإ
اـنوروك ضسوريفب

نـــيتديدج نـــيتلاح لـــيجسست ^
ةـــملاقب انوروك ضسوريفب نيتدكؤوم

ضسوريفلاب ةافو ةلاح لوأإ ليجسست^
فــــيطسس بوــــنجب

تاــــباسصإلإ ددــــع يف رإرــــقتسسإ ^
  عبإرلإ مويلل  لجيجب انوروك ضسوريفب
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ضضومغلا هفنتكي كبوا ءاقل نا تلاق

رئإزجلإ حرتقم ضضراعت نإريإإ
مويلإ عامتجإ دقعل
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فيطسس قافو ةرإدإإ
 ةرـــــكف ضضــــفرت
ضضــيبألإ مــسسوملإ
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ةديدج ةباسصإا401 ليجسست نع شسمأا راروف لامج رئازجلا يف انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا فسشك
 .ةيلو54 ربع ةلاح2751 ىلإا ددعلا عفتريل انوروك شسوريفب

ةيلاحلا ةيحسصلا ةمزألا نع ةمجانلا تافلخملا ببسسب

نييئ’ولا ءاردملا وعدت ةحصصلا ةرازو

ايصسفن انوروكب نيباصصملا ةقفارمل
ةقفارملا ةرورضض ىلا ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو سسما تعد

سسوريفب مهتباضصإا هبتضشملا وأا نيباضصملا سصاخضشأÓل ةيضسفنلا

ءاردم ىلإا تلضسرأا اهل ةميلعت يف ةرازولا تفاضضأاو .انوروك

ةمزأ’ا نع ةجتانلاو ةنهارلا ةيضسفنلا تافلخملا نأا ،ةحضصلا

تايناكمإا بضسح دوهجلا لك رفاضضت يضضتقت ةيلاحلا ةيحضصلا

اضصوضصخ ،ةحضصلا يينهم عم رواضشتلاب كلذو ،ةي’و لك

ن˘ي˘ي˘ئا˘ضصخأ’او ،ي˘ل˘ئا˘ع˘لا بط˘لا ي˘ف ن˘ي˘ضصت˘خ˘م˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا

ةي˘ضسف˘ن˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ر˘يزو˘لا بلا˘طو .ن˘ي˘ي˘نا˘ضسف˘ن˘لا

مهبراقأاو مهتباضصإا يف هبتضشملا وأا ،نيباضصملا سصاخضشأÓل

لك ذاختإا نم دب’ هنأا ةرازولا تفاضضأاو .ةحضصلا يينهمو

نأا مهناكمإاب امك ،دارفأ’ا ةيامحل ةيحضصلا ةيئاقولا ريبادتلا

قيرط نع وأا دعب نع ةراضشتضسإ’ا لئاضسو ربع مهلخدت نوكي

ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم تررك تقو يف كلذ يتايو .فتاهلا

ىلع دويقلا عفر لامتحا نم ًاقباضس ريذحت ،ءاعبرأ’ا سسما

ةدع يف تضضرف يتلا تاءارجإ’ا نم اهريغ وأا لقنتلاو ةكرحلا

دضصح يذلا انوروك سسوريف حبك لجأا نم ملأ’ا لوح نادلب

هطاضشن يف ارمتضسم لازي ’و ،سصخضش فلأا08 نم رثكأا ةايح

ةليوط ءابولا ةحفاكم قيرط نأا ىلع تددضش امك .يعضسوتلا

ً’اجم كر˘ت˘ي ’ سسور˘ي˘ف˘لا نأا ا˘م˘ي˘ضس ’ ،ي˘خار˘ت˘ل˘ل لا˘ج˘م ’و

،غولك زناه ،ابوروأا يف ةمظنملا بتكم سسيئر هبنو .أاطخلل

ةباضصإ’ا ت’اح يف ةدايزلا لدعم يف سضافخن’ا هاجتا نأا نم

فيفختل نا˘ح د˘ق تقو˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي ’ د˘ج˘ت˘ضسم˘لا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

سضع˘ب نأا فا˘ضضأاو .هرا˘ضشت˘نا ف˘قو ى˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ةر˘ف˘ط وأا ت’ا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ير˘˘ضس ةدا˘˘يز د˘˘ه˘˘ضشت» ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

انمامأا لاز ام» ًافيضضم ،ةرمتضسملا ةظقيلا ىلإا اعد امك.«ةديدج

هانزرحأا يذلا مدقتلاو نوثاراملا يف هعطقنل ليوط قيرط

اننأاب داقتع’ا .ةياغلل سشه سسوريفلا ةحفاكم يف نآ’ا ىتح

’ سسوريفلا .اريطخ ارمأا نوكيضس ةياهنلا ةطقن نم انبرتقا

.«سسفنلا نع اضضرلا وأا أاطخلل ’اجم كرتي
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ةمهلا دلت ةمزألا راعسشب ةيرئازجلا تاعماجلا

 لخدتصس رباخملا نم ديدعلا

«انوروك» سسوريف نع فصشكلل ةمدخلا زيح
ثحبلا ةيريدمب راكتب’او يجولونكتلا ريوطتلا ريدم فضشك

يف سسمأا،«يضشتاولضص نايفضس» يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

لجأا نم ةيجيتارتضسا تمضسر ةيريدملا نأا ةيعاذا تاحيرضصت

انوروك سسوريف يضشفت ةهجاومل ينطولا دهجلا يف ةمهاضسملا

ميمضصت لÓخ نم ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’او ي˘ئا˘قو˘لا يو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع

ةجلاعمل نيلوكورولكلا جات˘نإاو ي˘عا˘ن˘ط˘ضصا ي˘ضسف˘ن˘ت زا˘ه˘ج

وزو يزيت ةعماج ربخم نأا ، يضشتاولضص حضضوأاو.نيباضصملا

،روتضساب دهعم ةدعاضسمل سصيخضشتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ا˘ي˘لا˘ح مو˘ق˘ي

،ةيدملا ،فلضشلا تاعماجب ىرخأا رباخم كانه نأا ىلإا اريضشم

يف ةكراضشملل اقح’ ةمدخلا زيح لخدتضس ةياجبو فراطلا

كانه نأا ،يضشتاول˘ضص فا˘ضضأا ،قا˘ي˘ضسلا ي˘فو.ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ج˘لا

ليلاحمو تامامك جاتنإا ىلع نهارلا تقولا يف لمعت تاعماج

نامدختضست ناتللا نيتدام˘لا ن˘ي˘تا˘ه ي˘ف ز˘ج˘ع˘لا د˘ضسل ة˘ي˘مÓ˘ه

،لضصتم ديعضص ىلعو.ةياقولاو ميقعتلا تايلمع يف ةرثكب

جذا˘م˘ن تج˘ت˘نأا ة˘ي˘ث˘ح˘ب ز˘كار˘˘م نأا ن˘˘ع ي˘˘ضشتاو˘˘ل˘˘ضص ف˘˘ضشك

تف˘لو.ي˘عاد˘بإا ل˘م˘ع˘ك ق˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘˘ل تارو˘˘ضصق˘˘م

ةيريدم نيب ةعانضصلا ةرازوب تاعامتجا نأا ىلإا يضشتاولضص

عينضصت ىلع قافت’ا ىلإا تضضفأا ةيعانضص تاعمجمو ثحبلا

هب لفكتتضس ريهطتلاو ميقعتلا تاروضصقم نم جذومن لوأا

اذإا ةوطخلا نأا اربتعم «رئازجلا كÓيأا» يه ةيرئازج ةضسضسؤوم

عاطقلاو تا˘ع˘ما˘ج˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ياد˘ب ل˘ث˘م˘ت˘ضس تح˘ج˘ن

زكارم ةثÓث نأا ىلإا يضشتاولضص تفل ،ىرخأا ةهج نم.يعانضصلا

يعانضضلا سسفنتلاب سصاخ زاهج ريوطت ىلع ايلاح لمعت ثحب

يف ةمهاضسمل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘ضص تا˘ضسضسؤو˘م ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ح˘م˘ط˘نو

ميمضصتلا يت˘ل˘حر˘م تزوا˘ج˘ت ر˘با˘خ˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘ضضم هر˘يو˘ط˘ت

.يلعفلا قيبطتلا ةلحرم راظتنا يف ينورتكلإ’او يكيناكيملا
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هتودن يف راروف لامج فضشكو
ليجضست نع ةيموي˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلا

ى˘ل˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح21

ددعلا عفتريل ،تاي’و5 ىوتضسم

ةعزوم ةافو502 ىلإا يلامجإ’ا

دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو .ة˘˘˘ي’و33 ربع

ءافضشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا

نيباضصملا ددع غلب امنيب732

جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل نو˘˘ع˘˘˘ضضخ˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

سصاخ˘لا د˘يد˘ج˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب

ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘ضسكورد˘ه ءاود˘˘ب

ةرازو ب˘˘ضس˘˘حو.8421 ى˘˘˘˘لإا

تاباضص’ا تعزو دقف ،ةحضصلا

امأا.ةي’و52 ر˘ب˘ع ةد˘يد˘ج˘لا

اهددع غلابلاو ةديدجلا تايفولا

.تاي’و5 ربع تعزو دقف،21

ت’احلل ي˘لا˘م˘ج’ا دد˘ع˘لا غ˘ل˘بو

732،46 ءافضشلل تلثامت يتلا

.ةمضصاعلاب87و ،ةديلبلاب اهنم

¯  S°∏«º.±
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م م˘˘˘ضضت يداو˘˘˘ن تقد
راث’ا نم رطخلا سسوقان ةيرئازج

91 ديفوك سسور˘ي˘ف˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا

لب بضسحف رضشبلا لتقي ’ يذلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق دد˘˘ضصب و˘˘˘ه
داجيإا اوحرتقا اميف تاضسضسؤوملا

عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘جا˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح
ةناعإا فرضصب سصاخلاو يزاوملا

000.01 اهردق ةيرهضش ةيفازج
هذ˘˘ه ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘˘ج را˘˘˘ن˘˘˘يد
ءاضسؤور ىدتنم سسيئر اعدو .ةئفلا
يلغا يماضس دمحم تاضسضسؤوملا
سشا˘˘ع˘˘نإا ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م ع˘˘˘ضضو ى˘˘˘لإا
تاضساكعنا نم ليلقتلل يداضصتقا
د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

دا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع (91-ديفوك)
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ذا˘ق˘نإا و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ه˘˘˘جاو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ي˘ف ي˘ل˘غا را˘˘ضشأا و .تا˘˘بو˘˘ع˘˘ضص
دقل» دع˘ب ن˘ع ة˘ي˘ئر˘م ةر˘ضضا˘ح˘م
ةيحضصلا ةمزأ’ا هذهب اريثك انرثأات
ع˘م م˘˘ئاد ل˘˘ضصاو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ح˘˘ن
ا˘ن˘ت˘ل˘ضصو و ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘ضضعأا
نأا ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ضس د˘˘˘ج ءاد˘˘˘ضصأا

ل˘ت˘ق˘ي ’91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘˘ف
لتق ددضصب وه لب بضسحف رضشبلا
و .«تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يناعت» قايضسلا تاذ يف فاضضأا
لج اهب رمت ةمزأا نم تاضسضسؤوملا
ءاق˘بإ’ا˘ب» ا˘ب˘لا˘ط˘م ،«تا˘عا˘ط˘ق˘لا

امهم يداضصتق’ا طاضشنلا ىلع
بجي» Óئاق ,«كلذ رمأ’ا بلطت
ظافحلل اندهج ىراضصق لذبن نأا

ةدم لوطأ’ لمعلا بضصانم ىلع
ةيمهأا ىلإا يلقع راضشأا و .»ةنكمم
دعب امل يداضصتقا سشاعنإا ططخم
نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘مزأ’ا
سشي˘ج» ي˘ه ي˘ت˘لا تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
عفد لاجآا ديدمت ىلإا جاتحت «دغلا

هبضش و ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا
يئا˘ق˘ل˘ت˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘لا و ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
ي˘فو .ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل
و ةكرحلا يدان مدق هتاذ قايضسلا
احارتقا ةضسضسؤوملا لوح ريكفتلا

ناونع لم˘ح˘ي ل˘خد ثاد˘ح˘ت˘ضس’

لامع عم انماضضت0202-ديفوك
ن˘يرر˘ضضت˘م˘لا سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا

نع ةمجانلا ةيحضصلا ةمزأ’ا ءارج
يف و .دجتضسملا انوروك سسوريف
ة˘مو˘كح˘لا نأا˘ب هر˘ي˘˘كذ˘˘ت قا˘˘ي˘˘ضس
ف˘˘ضصن ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت رار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘˘تا

عم يمومعلا ف˘ي˘ظو˘لا ي˘ف˘ظو˘م
م˘هرو˘˘جأا فر˘˘ضص ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب’ا
ىلا هحار˘ت˘قا ي˘ف يدا˘ن˘لا قر˘ط˘ت,

,سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘ضسم
عا˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘ع سصو˘˘ضصخ˘˘لا˘˘ب
ةردقلا مدع لعفب نيذلا يزاوملا

رد˘ضصم نود˘ق˘ف˘ي ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘مزأ’ا بب˘ضسب د˘ي˘حو˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘خد
يذلا يحضصلا رجحلا و ةيحضصلا
نأا ع˘˘م و .كلذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘˘ط سضر˘˘˘ف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سصخ˘˘˘ي ’ ل˘˘˘كضشم˘˘˘لا
يذ˘لا حار˘ت˘ق’ا بضسح˘ب ا˘هد˘حو˘ل
ينورت˘كل’ا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ضشن
نإا حارتق’ا باحضصا ىري ,يدانلل
ابعضص نوكيضس ناكضسلا دومضص»
رجحلا نم دحاو رهضش رورم دعب
و طا˘ضشن˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا و ي˘˘ح˘˘ضصلا
,«هليخادمل يجيردت˘لا بو˘ضضن˘لا

يو˘ف˘ضشلا د˘ه˘ع˘˘ت˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم
كرت مدعب ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسل˘ل
ديضسجتب عبتي نأا بجي دحأا يأا

ى˘ضصوو و .ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع, م˘يد˘ق˘ت˘ب يدا˘˘ن˘˘لا
ناد˘ل˘ب˘لا د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
قيرط يف ةرئاضسلا وأا ةمدقتملا
ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘لا˘م ةد˘عا˘ضسم ,و˘م˘ن˘˘لا
نينطاوملا نم ةئفلا هذه ةدئافل
هذه لعفب مهليخادم اودقف يذلا

بر˘ضضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘˘مزأ’ا
,كلذ ذيفنتل و .ينطولا داضصتق’ا
ريخأ’ا قيقحتلا ىلا يدانلا دنتضسا
تايئاضصحإÓل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل

ردقي يذلا9102 ويام خيراتب
ني˘ل˘ما˘ع˘لا سصا˘خ˘ضشأ’ا عو˘م˘ج˘م

7 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م نو˘ي˘ل˘˘م3,11ب
عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
اذا ه˘نأا يدا˘ن˘لا را˘˘ضشأاو .سصا˘˘خ˘˘لا

نم ةئام˘لا˘ب07 نأا» ا˘ن˘ضضر˘ت˘˘فا
ي˘ف ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘لا سصا˘خ˘ضشأ’ا
ن˘يرر˘ضضت˘˘م سصا˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

مدختضسم نويلم5 ىلا لضصنضسف
ةرتف لÓخ م˘ه˘تد˘عا˘ضسم بل˘ط˘ت˘ي
هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘˘هرد˘˘˘ق˘˘˘ن نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
اذهب و .»رهضشأا ثÓثب ,ةلحرملا
ة˘ير˘ه˘ضش ة˘ي˘فاز˘ج ة˘نا˘عإا فر˘ضصف

يرئازج را˘ن˘يد000.01 ا˘هرد˘ق
نا˘كضسلا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘˘ل

را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م051 ف˘ل˘˘كت˘˘ضس
يف هنأا حرتقملا حضضوأاو .يرئازج
أادبم ىلع ةياهنلا يف ءاقب’ا ةلاح
اقزأام نوكيضسف ,ةد˘عا˘ضسم˘لا هذ˘ه
,هي˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا بجو˘ت˘ي ا˘جودز˘م
نمو ,هليومت ةلكضشم ةهج نمف
ل˘ظ ي˘ف ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ,ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ضصح’ا با˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ
ةظحللا يفف» ,يلاتلابو .ةقيقدلا
نع ةموكحلا اهيف تنلعأا يتلا
ري˘ي˘ضست ة˘ي˘ناز˘ي˘م سضي˘ف˘خ˘ت رار˘ق

يف03ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ةهج نم ,اهيلع بعضصي ,ةئاملا
ريغو ةديدج ةفلكت حارتقا ,ىرخأا

,رانيد را˘ي˘ل˘م051ب ةع˘قو˘ت˘م
ئجافملا رايهن’ا ببضسب اميضس’
ناك نإاو ىتح لورتبلا راعضسأا يف
ىلإا رظنلاب ’دتعم ودبي غلبملا
ةرد˘ق˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت

ةلجضسملاو رانيد رايلم398.4ـب

يف3 يأا0202 ةنضس ةينازيم يف

ةكرحلا يدان حرتقي امك.«ةئاملا
,نيلح ةضسضسؤوملا لوح ريكفتلاو
ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم ي˘˘ف لوأ’ا ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
ربع نيفظوملا لمجمل ةينماضضت
ةوعد لÓخ نم ,ينطولا بارتلا
باحضصأ’ هجوت ة˘م˘ها˘ضسم˘لا ى˘لإا
قوفت يتلا ةعفتر˘م˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘لا

يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ر˘جأ’ا ط˘ضسو˘˘ت˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا بضسح ,رد˘˘ق˘˘ي

,رانيد000.14ـب ,تايئاضصحإÓل
يف يناث˘لا ل˘ح˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
ىلإا ةيئانثت˘ضسا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ءو˘ج˘ل˘لا
ةهج نم .يديلقتلا ريغ ليومتلا
لح داجيا مت هنأا اضضرفو ,ىرخأا
لكضشملا نإاف ,ةيلا˘م˘لا ة˘ق˘ئا˘ضضل˘ل
ر˘خأ’ا و˘ه حور˘ط˘˘م˘˘لا بع˘˘ضصأ’ا
سصخي ءارجا قيبط˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م رو˘˘˘˘جأا ع˘˘˘˘فد
ل˘خد˘˘لا يوذ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
,اضضيأا ,يدانلا حرتقيو .فيعضضلا
نأا لجأا نم «باو» ةحفضص ءاضشنا
يزاوملا عاطق˘لا لا˘م˘ع ن˘كم˘ت˘ي
ىلع لوضصحلل بلط ميدقت نم
ح˘˘م˘˘˘ضسي ا˘˘˘م˘˘˘م ,تاد˘˘˘عا˘˘˘ضسم˘˘˘لا
ل˘كل ي˘ضسا˘ضسأ’ا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘ضس’ا˘˘ب
اذكو ,يزاوملا عاطقلا يفظوم
ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو فر˘ح˘لا با˘˘ح˘˘ضصأا
مهتفيظو اودقف نيذلا نييدرفلا
سصو˘˘ضصخ˘˘˘بو .م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خد˘˘˘م وأا

يمضسرلا سصاخلا عاطقلا يفظوم
لكضشملا سسفن نو˘ه˘جاو˘ي ن˘يذ˘لا
نإاف ,لوخدملا ةراضسخب قلعتملا

0202-ديفو˘ك لو˘خد˘م ل˘يو˘ح˘ت
لÓخ نم هليغضشت متي نأا نكمي
يتلا ةقلحلا بضسح ,مهتاضسضسؤوم
نأا بجي ةيلهأ’ا ءارجا نأا حضضوت
ق˘فو ,نا˘كمإ’ا د˘ق Ó˘ه˘ضس نو˘˘كي
ر˘˘كذ˘˘لا ع˘˘م ي˘˘˘فر˘˘˘ضش ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
سضرعتي يتلا تابوقعلل حيرضصلا
.فلاخم لك اهل

ةلاح732 ىلإا ءافسشلا تلاح ددع عافترا

انوروكلاب ةديدج ةباصصإا ةلاح401
ةعاصس42 فرظ يف ةافو21 و

يداسصتقإا ششاعنإا ةطخ ىلإا «ويسسفألا» اعد اميف

يزاوملا عاطقلا لامعل ةيلام ةناعإا حرتقي ريكفتلاو ةكرحلا يدان
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ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةو˘ط˘خ˘˘لأ تءا˘˘ج د˘˘قو
يت˘لأ لد˘ع˘لأ ةرأزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ذاّختاب ةيشصولأ تاهجلأ ترمأأ
ةمزÓ˘لأ ة˘يرور˘شضلأ تأءأر˘جإلأ
سسوريف راششتنأ عنم˘ب ة˘ي˘شضا˘ق˘لأ

قيرط نع رئأزجلاب رثكأأ انوروك
ة˘ّ̆ي˘˘شصو˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لأ ءأر˘˘˘جإأ
قاطنلأ ةعشسأو ميقعت تاّيلمعل
ى˘˘ل˘˘ع كلذو ي˘˘˘مو˘˘˘ي ل˘˘˘كششبو
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ىو˘ت˘˘شسم
تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ةرورشض ىلإأ ةفاشضإلاب ةيباقعلأ
ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عإلأ
ن˘م ا˘ه˘ب ى˘شصو˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حإلأ
تط˘عأأ ي˘ت˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
ةّيأأ ليجشست مدعل أرظن اهرامث

ّلج لخأد انوروك سسوريفل ةلاح
افلاشس ةرو˘كذ˘م˘لأ تا˘شس˘ّشسؤو˘م˘لأ

،نطولأ عوبر ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م˘لأو
ةيئا˘شضق˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ نأأو ا˘م˘ل˘ع
تامي˘ل˘ع˘ت˘لأ تقّ̆ب˘ط د˘ق ة˘با˘ن˘ع˘ب
تا˘شسل˘ج ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بإلأ م˘˘˘˘كا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

تف˘قوأأ ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإلأو
و م˘كا˘ح˘م˘لا˘ب ح˘ن˘ج˘لأ تا˘˘شسل˘˘ج
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لأ سسلا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

كلت ءان˘ث˘ت˘شسا˘ب ،ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإلأو
ةلودجملأ نيفوقوملاب ةقلعتملأ
روشضحب ىرجت يتلأ مهاياشضق
روهمجلأ نود طقف ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ي˘ف تا˘شسل˘ج˘لأ فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسأ ع˘˘م
رو˘شضح˘لا˘ب ة˘يرأدإلأ م˘كا˘ح˘˘م˘˘لأ
نود ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘شصح˘˘لأ
ف˘ي˘˘قو˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ،فأر˘˘طألأ
ىوتشسم ىلع روهمجلأ لابقتشسأ
تلاحلل لإأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ
تاه˘ج˘لأ و˘لوؤو˘شسم ا˘هأر˘ي ي˘ت˘لأ
ي˘فو ،كلذ مز˘ل˘ت˘شست ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
تقّ̆ب˘ط د˘˘ق˘˘ف ل˘˘شص˘ّ̆ت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
اهتهج نم ةيباقعلأ تاشسشسؤوملأ
فرط نم ةرداشصلأ تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

عنمب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو لد˘ع˘لأ ةرأزو
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لأ تأرا˘˘يز˘˘لأ
مهتÓئاع مÓعإأ عم نيشسوبحملل
ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ةرا˘˘˘يز ل˘˘˘شصفو
ةعاق قيرط ن˘ع ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘ل˘ل
ل˘م˘ع˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘م ة˘ثدا˘ح˘˘م˘˘لأ
ةزاجإأو  ةيفشصنلأ ةيرحلأ ةمظنأاب
ةيف˘شصن˘لأ تا˘ششرو˘لأو جور˘خ˘لأ

تأءأرجإلأو ريبأدتلأ نم اهريغو
فرط نم ةذخ˘ّت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حإلأ

ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘˘م لد˘˘ع˘˘لأ ةرأزو
اهديدمت ّمت يتلأ طرافلأ سسرام
نم لبقملأ عوبشسألأ ةياغ ىلإأ
.ءابولأ راششتنأ عنم ةبراحم لجأأ

ددع يرجت ةبانع ةمكحم
دعب نع تامكاحملأ نم

لÓ˘خ ة˘با˘ّن˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م تر˘˘جأأ
تامكاح˘م ةّد˘ع ةر˘ي˘خألأ ة˘نوآلأ

ح˘ّشضو˘ت ةرو˘˘شص ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ذاخّتاب يئاشضقلأ لمعلأ رأرمتشسأ
رقملأ ةمزÓلأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ

ّ
ة

لجأأ نم لدعلأ ةرأزو فرط نم
ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لأ ة˘مÓ˘شس نا˘م˘˘شض
تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لأ ل˘˘خأد ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأو

سصيشصختّ مت ثي˘ح ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
لخأد ءانجشسلأ سسو˘ل˘ج˘ل ن˘كا˘مأأ
ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
مهلشصأوتّ متو اهيف نيدجأوتملأ

لامعتشساب ةم˘كح˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه ع˘م
امك توشص تأرّبكمو تأريماك
م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع أو˘˘م˘˘كو˘˘ح
ةرششابم ةقيرطب مهيلإأ ةبوشسنملأ

مهتابوقع أولان نيح يف ّةيداعو
تا˘˘عا˘˘ق ى˘˘لإأ م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ّق˘˘˘ن˘˘˘ت نود
ل˘ي˘جأا˘تّ م˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘م˘كح˘˘م˘˘لأ

نيشسوبحملأ ةم˘كا˘ح˘م تا˘شسل˘ج
نع مهتمكاحم ةركف نيشضفأرلأ
ي˘هو ،ة˘ق˘حل تا˘قوأأ ى˘˘لإأ د˘˘ع˘˘ب
تءاج يتلأ ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

نيلماعلأ ةمÓشس نامشض لجأأ نم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ل˘˘خأد
ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
تامزلت˘شسم˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ّم˘ت ن˘يذ˘لأ
˘مد˘ع ل˘جأأ ن˘م م˘ه˘ل ة˘يرور˘شضلأ
ا˘يدا˘ف˘ت ن˘ج˘شسلأ ن˘م م˘˘ه˘˘جأر˘˘خإأ

سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘شصإأ ة˘ي˘نا˘كمإل
.انوروك

لدب رسشابملأ ءاعدتسسإلأ ىلع دامتعإلأ
نايحألأ بلغأأ يف يروفلأ لوثملأ

ة˘لوؤو˘شسم˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ
ى˘ل˘ع ماّ̆يألأ هذ˘ه لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع˘˘ب
ن˘م لد˘ب ر˘ششا˘ب˘م˘لأ ءا˘عد˘ت˘˘شسإلأ
تلاحلأ يف لإأ يروفلأ لوثملأ
رأرقإأ اهيف بّلطتملأ ةيئانثتشسإلأ
ثيح ،هريغ نود يروفلأ لوثملأ
قيبطت راطإأ يف ةوطخلأ جردنت
ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششك ي˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ

˘ما˘ت˘˘خألأ ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
ىلع زّكر يذلأ يتامغز مشساقلب

يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ ةنلقع
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ءÓ˘كو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
را˘˘˘شصت˘˘˘قإلأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
سصاخششأÓل تاميدقتلل ةبشسنلاب
طقف رشضنلأ تحت نيعوشضوملأ

ماكحأÓ˘ل تقؤو˘م˘لأ ل˘ي˘جأا˘ت˘لأ ع˘م
ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘لا˘˘شسلأ
ةلاح يف نيدوجوملأ سصاخششأÓل
نأاب ةراششإلأ ردجت ،اتقؤوم جأرفأ
ةناخ نمشض هرودب جردني رمألأ

ة˘يزأر˘˘ت˘˘حإلأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ذا˘˘خ˘ّ̆تأ
سسوري˘ف ي˘ششف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘مزÓ˘لأ

.هراششتنأ ةبراحمو انوروك

لجأأ نم نيسسوبحملل قئاقد01
لامعتسساب مهتÓئاع عم لسصأوتلأ

 ايعوبسسأأ فتاهلأ

ر˘˘ق
ّ

ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ تر

قئاقد01 سصي˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘ت
لشصأوتلأ لجأأ نم نيشسوبحملل
فتاهلأ لامعتشساب مهتÓئاع عم
دعب رأرق˘لأ ءا˘ج د˘قو ،ا˘ي˘عو˘ب˘شسأأ
ة˘ي˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لأ تأرا˘˘يز˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
مÓعإأو نيشسوبح˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

ثودحل ايدافت رمألاب مهتÓئاع
سضير˘ع˘ت ا˘ه˘نا˘كمإا˘˘ب ىود˘˘ع ّيأأ
سسوريفلاب ةباشصإأ ىلإأ نيجشسلأ
رخآأ» رداشصم بشسحو ،ّدجتشسملأ
تÓ˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ع نإا˘˘˘˘˘˘ف «ة˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘شس
لشصأوتلأ مهنكمي نيشسوب˘ح˘م˘لأ

ي˘ف ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ م˘ه˘برا˘قأأ ع˘˘م
ن˘˘ع كلذو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ن˘˘ج˘˘˘شسلأ

ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ءأر˘جإأ ق˘ير˘˘ط
ىّدعتي ل نأأ طرشش ىلع مهعم
قئاقد رششعلأ ةريخألأ هذه نمز
دعب ةيلمعلأ هيف ّمتت تقو يف
نجشسلأ ةأردإأ عم قبشسم قاّفتأ

ة˘م˘لا˘كم˘لأ تقوو خ˘يرا˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تÓ˘ئا˘ع نا˘كمإا˘˘ب ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ّقد˘˘ب
ةيلام غلابم لاشسرإأ نيشسوبحملأ

ىلع نيدجأوتملأ مهرشسأأ دأرفأل
تاشسشسؤوملأو نوجشسلأ ىوتشسم
ةرامتشسأ أÓم قيرط نع ةيباقعلأ
ةباتك عم رئأزجلأ ديرب بتكمب
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ج˘˘شسلأ م˘˘˘شسأ
وهو ،اهيف د˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ
سسو˘ب˘ح˘م˘لأ ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لأ ر˘مألأ
،هيلإأ لشسرملأ غلبملأ نم ديفتشسي

نأا˘ب ردا˘شصم˘لأ تأذ تدا˘فأأ ا˘م˘ك
ر˘ق د˘ق ة˘ّي˘شصو˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

ّ
تر

حوتفم دحأو ءاشضف ىلع ءاقبإلأ
عم ةيباقع ةشسشسؤومّ لك لخأد
ي˘ت˘لأ تا˘بّ̆ل˘ط˘ت˘م˘لأ ّل˘ج ر˘ي˘فو˘˘ت
اهن˘م ة˘شصا˘خ ءا˘ن˘ج˘شسلأ ا˘هد˘ير˘ي
فرط نم مهل حنمت تناك يتلأ

ةرايز˘لأ تا˘قوأأ ءا˘ن˘ثأأ م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
لبق نم أرخؤوم اهفيقوت ّمت يتلأ

رقأأ يتلأ لدعلأ ةرأزو
ّ

ةلشسلشس ت
تأءأر˘˘˘جإلأو ر˘˘˘ي˘˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
ر˘ه˘˘شش ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م ة˘˘يزأر˘˘ت˘˘حإلأ

ىلإأ اهديدمتّ متو  طرافلأ سسرام

نم يلاحلأ ليرفأأ51 موي ةياغ
سسوريفلأ أذه يّششفت عنم لجأأ
.ّدجتشسملأ

ريبادتلاو تاءارجإلا نم ةلصسلصس ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا ةيباقعلا تاصسّصسؤوملاو ةيئاصضقلا تائيهلا تذخّتا
.انوروك ضسوريف يّصشفت عنم لجأا نم ةيزارتحإلا

ايلخاد تلاوحلا فرصصو ايفتاه لهألا عم ثدحتلا نيجاصسملل حامصسلا اهنم

ةلسسلسس ذخّتت ةيباقعلأ تاسسسسؤوملأو ةيئاسضقلأ تائيهلأ
 انوروك يّسشفت عنمل ةيزأرتحإلأ تأءأرجإلأ نم

ضضومغلا هفنتكي كبوأا ءاقل نإا تلاق

مويلأ عامتجأ دقعل رئأزجلأ حرتقم ضضراعت نأريإأ

:ةعانصصلا ريزو ،نيكورولكلا نم فاك انوزخم كلتمت رئازجلا نا لاق

 عنمت ةيعوسضومو ةيداسصتقأ بابسسأأ»

«لماسش رجح ضضرف نم
اهيدل رئأزجلأ نأأ ،مهأرب يلع تيآأ تاحرف ،ةعانشصلأ ريزو دكأأ

نوزخم اهيدل نيح يف نيكورولكلأ جاتنإل ةيرورشضلأ تايناكملأ

حشضوأأو .انوروك سسوريفب باشصم فلأأ423 ةجلاعمل يفكي هنم

سشماه ىلع اهطششن يتلأ ةيفحشصلأ ةودنلأ يف ةعانشصلأ ريزو

تا˘ي˘نا˘كملأ نأأ ،لأد˘ي˘شص ع˘م˘ج˘م ى˘لأ ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ةرا˘˘يز

ديحولأ لكششملأ ىقبيو ،رئأزجلأ يف نيكورولكلأ جاتنإل ةدوجوم

نأأ ،قايشسلأ تأذ يف مهأرب يلع تيآأ راششأأو .ةيلولأ ةداملأ يف

فرظ يف اهدأريتشسأ م˘ت˘ي˘شس ن˘ي˘كورو˘ل˘كلأ جا˘ت˘نإل ة˘ي˘لوألأ ةدا˘م˘لأ

تاحرف ،مجانملأو ةعانشصلأ ريزو ماق امك .رثكألأ ىلع نيعوبشسأأ

عمجملل ةعباتلأ ،«بابام»  ةدحو ىلإأ ةيدقفت ةرايزب ،يلع تيآأ

ىلإأ اهطاششن تلوح يتلأ ،«سسكات.يج» دولجلأو جيشسنلل يمومعلأ

تدروأأو .ةمزÓلأ سصيخأرتلأ ىلع اهلوشصح دعب تامامكلأ جاتنإأ

جتنتشس ةدحولأ» نأأ كو˘ب˘شسي˘ف ى˘ل˘ع ةرأزو˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ة˘ح˘ف˘شصلأ

عفرت نأأ ىلع ايموي ةمامك فلأأ001 لدعمب ايرهشش ةمامك ينويلم

رياعملل ةقباطم تامامكلأ» نأأ ىلإأ ةريششم ،ايجيردت اهجاتنأ ةقاط

يفو .«ىلوألأ ةجردلاب ي˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ي˘هو ي˘لود˘لأ

بابشسأأ كانه» نأ ةيشسورلأ كينتوبشس ةلاكول مهأرب لاق رخأ حيرشصت

قطانم لك ىلع يلك رجحب حمشست ل ةيداشصتقأو ةيعوشضوم

يذلأ يحشصلأ عاطقلأ ىلإأ ةفاشضإلابف ،تقولأ سسفن يف نطولأ

نأأ بجي ل يداشصتقأ عاطق كانه ،ةغلاب ةيمهأأ ةموكحلأ هيلوت

، فاشصأأو .«ةيكÓهتشسلأ دأوملأ بلغأأ رفوت متظحل دقلو ،فقوتي

أذهو ،لÓتخلأ سضعب هيف لشصح يذلأ ديحولأ جوتنملأ وه ديمشسلأ

سسكعلاب ،عيزوتلأ وأأ جاتنإلأ وأأ نوزخملأ سصقن ببشسب نكي مل

نكل ،جاتنإلأ ةريتو نم تدأز ةشصاخ˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘م˘لأ

ةشصاخ ،تقولأ سسفن يف جوتنملأ سسفن ىلع ديأزتملأ بلطلأ مامأأو

ماق لعف دركو يرئأزجلأ نطأوملأ ،ةشضرغملأ تاعئاششلأ راششتنأ عم

سضعب قلخ يذلأ ءيششلأ ،ةيرورشض دأوم نم ةنوؤوملأ نيزختب

قوشسلأو هيف مكحتم عشضولأ ًايلاح نكل ،تفاهتلأ ءأرج ريبأوطلأ

نم دحلل تأءأرجلأ ريثأات ةلاشسم مهأرب لوانتو .»ةنومم ةينطولأ

هذه نأأ ىلإأ أريششم دÓبلأ يف لمعلأ عاطق ىلع ءابولأ راششتنأ

وأ ةيلامعلأ تائفلأ سضعب حيرشستب لّثمت لاكششأ تدّلو تأءأرجلأ

لئاشسو سصقنل أرظن مهلمع نكامأ ىلأ لامعلأ لوشصو ةبوعشص

وه هششيعن يذلأ لاكششإلأ «:ددشصلأ أذه يف لاقو .يعامتجلأ لقنلأ

يزأرتحأ ءأرجإاك ،لامعلأ نم تائفلأ سضعب حيرشستل انرأرطشضأ

لامعلأو نيجتنملأ ةحيرشش نم ةئاملأ يف06 يلأوح مهو ،يئاقو

دعب ةيعامجلأ لقنلأ لئاشسو سصقن ىلأ ةفاشضإلاب ،ةماع ةفشصب

هذه نأ مهأرب ربتعأو .«سسوريفلأ راششتنأ يدافتل اهمظعم فيقوت

جاتنلأ ىلع تاشساكعنأ نود نوكت نأ نكمي ل ةماعلأ ةلاحلأ

بشصانم ىلإأ لامعلأ سضعب لقنت قيعي ماعلأ لقنلأ يف سصقنلأ»

،اهشضيوعت متيشس رومأأ يهو ،جتنملأ عاطقلأ لامع ةشصاخ مهلمع

نامشضو ةريغشصلأ ةيلامعلأ ةقبطلأ ىلع ظافحلأ وه ًايلاح مهألاف

ةيدودر˘م˘لأ سصو˘شصخ˘ب ا˘مأأ ،م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘شس ة˘لود˘لأو ،ا˘ه˘ل˘ي˘خأد˘م

ةلجع عفد ةداعإأ وه ةحئاجلأ لبق يموكحلأ ططخملاف جاتنإلأو

ةداعإأو ةماعلأو ةشصاخ˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘م˘لأ ة˘يدودر˘م ع˘فدو ،دا˘شصت˘قلأ

بلغتلأ دعب اهشضوعنشسف رئاشسخلأ امأأ ،ينطولأ داشصتقلأ ةلكيه

.»انوروك سسوريف ىلع

S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو سسمأأ فششك
سضفر ،هنغ˘نز ن˘ج˘ي˘ب ،ي˘نأر˘يإلأ
ـل ئراط عامتجأ يأأ دقع هدÓب
حأر˘˘ت˘˘قأ با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف «+كبوأأ»
لثمل ةعقو˘ت˘م ة˘ج˘ي˘ت˘نو ح˘شضأو
قوشسل ةبشسنلاب تاثداحملأ هذه
با˘ط˘خ ي˘ف كلذ ءا˘جو .ط˘ف˘ن˘لأ

خيرات يف ينأريإلأ ريزولأ ههجو

ر˘يزو ى˘لإأ يرا˘ج˘˘لأ ل˘˘ير˘˘فأأ7
سسأأرتي يذلأ يرئأز˘ج˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ

ه˘ن˘غ˘نز بت˘كو .«كبوأأ» ة˘شسا˘ئر
فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ» :با˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
ميظنت فنت˘كت ي˘ت˘لأ ة˘شضما˘غ˘لأ
ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ يرأزو˘˘لأ عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ

ر˘ي˘ث˘ت ا˘ه˘˘جرا˘˘خ لود˘˘لأو كبوأل
نأأ ررقم˘لأ ن˘مو .»ةد˘ششب ي˘ق˘ل˘ق
أرم˘تؤو˘م «+كبوأأ ف˘لا˘ح˘ت د˘ق˘ع˘ي

سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي˘لأ و˘يد˘ي˘ف˘لأ ر˘ب˘ع

تيقوتب00:51 ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسلأ
يف عا˘م˘ت˘جلأ ي˘تأا˘يو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

قأو˘شسألأ ه˘˘ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت تقو
سضافخنأ ل˘ظ ي˘ف تا˘طو˘غ˘شضل
بب˘˘شسب ما˘˘خ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لأ
تع˘˘ف˘˘ترأو .ا˘˘نورو˘˘ك را˘˘˘ششت˘˘˘نأ
تÓماعت لÓ˘خ ط˘ف˘ن˘لأ را˘ع˘شسأأ
ذنم ىلوألأ ةرملل كلذو سسمأ
معدب ،ىراج˘لأ عو˘ب˘شسألأ ة˘يأد˘ب
ءأزإأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لأ لؤوا˘ف˘ت ن˘˘م
ىذلأ «+ كبوأأ» فلاحت لشصوت
لوح ماخلأ ىجتنم رابك مشضي

جا˘ت˘نإلأ سضف˘خ نأا˘ششب ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

مجانلأ بلطلأ فعشض ةهجأومل

سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ششف˘˘ت ن˘˘ع

، دد˘˘شصلأ أذ˘˘ه ي˘˘فو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ماخل ةلجآلأ دوقعلأ رعشس عفترأ

ةبشسنب وينوي رهشش ميلشست تنرب

رلودÓ 4.23جشسم7.1%

ةبشسنب تطبه نأأ دعب ، ليمربلل

ن˘ي˘مو˘˘ي˘˘لأ رأد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع7%

رعشس دع˘شص ا˘م˘ك ، ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لأ

يكيرمألأ ماخلل ةلجآلأ دوقعلأ

،%4 وحن ويام رهشش ميلشست

06.42 ىوت˘شسم د˘ن˘ع ل˘شصي˘ل

ريراقت تفششكو .ليمربلل رلود

ةكلمملأ بأرت˘قأ ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص

نم ايشسورو ةيدوعشسلأ ةيبرعلأ

سضف˘خ˘ب ي˘شضق˘ي قا˘ف˘تأ ع˘˘شضو

نويلم01 رأد˘ق˘˘م˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإلأ

ءابنأأ ةلاكو تلقنو .ايموي ليمرب

ن˘ع ة˘ي˘كير˘مألأ » جر˘˘ب˘˘مو˘˘ل˘˘ب»

نإأ ، ا˘ه˘لو˘˘ق ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘شصم

و˘˘عد˘˘ي د˘˘ق «+ كبوأأ» ف˘˘لا˘˘ح˘˘˘ت

نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘˘لأ تا˘˘يلو˘˘لأ

دد˘شصلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف ئ˘˘ششلأ سضع˘˘ب

يف لجشسملأ عجأرتلأ ناك نإأو،

ي˘كير˘مألأ ما˘˘خ˘˘لأ تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م

دع˘ت ي˘شضا˘م˘لأ عو˘ب˘شسألأ لÓ˘خ

ءا˘˘شضرإل نآلأ ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك

بشسح (سضا˘˘ير˘˘لأ)و (و˘˘كشسو˘˘م)

.ةلاكولأ

ت
يوصص

 :ر
باع

يدرو د
ة
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بيبط يتفشصبو دقتعأا انأا»:Óئاق لوؤوشسملا دروأاو
هل صسيل  ،رئازجلاب انوروك صسوريف نأا ،ريشسمو
نأاب لمأا يدنعو ،تاهجلا يقابك روطتلا صسفن
دكأا امك.““ةيلاحلا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ءا˘بو˘لا ر˘شصح˘ن˘ي
ةبها ىلع ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا نأا ،ءاو˘ل˘لا
ىلع صسوريفلل يششفت يأا ةهجاومل ،دادعتشسإ’ا

تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لاو تاد˘˘حو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘شسم
ةيرارح تاريماك عشضو ىلإا ةفاشضإ’اب ةيركشسعلا

نوكت دق صصخشش لك ىلع فرعتلا فدهب اذهو

هذه نأا ءاوللا دكأاو.ةعفترم همشسج ةرارح ةجرد
فششكت لخادملا يف اشساشسأا ةدجاوتملا تازيهجتلا

ىلع متي ثيح ،ةعفترم هترارح ةجرد صصخشش لك
دكأاتلل ةيرورشضلا تاشصوحفلا ءارجإاو هلزع روفلا

ا˘م˘ك.ا˘ه˘مد˘ع وأا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘شصإا ن˘˘م
ةد˘حو ل˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘عّ نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا فا˘˘شضأا

يأا نأاششب رارقلا ذختي ماع بيبط دجاوتي ةيركشسع
انوروك صسوريفل هلمحب ههابتششا نكمي صصخشش
ىفششتشسملا ىلإا روفلا ىلع هلاشسرإا ىلع لمعيو
˘ما˘شسقأا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ثي˘ح يو˘ه˘ج˘لا ير˘كشسع˘˘لا

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م

ح˘لا˘شصم˘ل يز˘كر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو.صضار˘˘مأ’ا

نم ةئاملاب07 يلاوح نأا ةيركشسعلا ةحشصلا
ةر˘خ˘شسم ة˘ير˘كشسع˘لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا
ثادحتشسا نع كيهان ،انوروك صسوريف ةهجاومل
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل صصشصخ˘م ا˘ه˘ن˘م د˘حاو ل˘ك ي˘ف قاور
نيب ىودعلا راششتنا يدافتل انوروكلاب نيباشصملا
ايلاح ثادحتشسا مت هنأا ءاوللا فاشضأاو.ىشضرملا

انوروكلا صسوريفب نيباشصملا ةجلاعمل تادحو
ظافت˘حÓ˘ل اذ˘هو صشا˘ع˘ن’ا تاد˘حو ا˘ه˘ب˘ن˘ج ى˘لإاو

ةيوهجلا تايفششتشسملل ةئاملاب07 ـلا تاردقب
.ءابولا يششفت لاح يف اطايتحا اهكرتو ةروكذملا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح6595ددعلا0202 ليرفأا90 سسيمخلا4

www.akhersaa-dz.com

:دكؤوي لولج نب رداقلا دبع ءاوللا ينطولا عافدلا ةرازول ةيركسسعلا ةحسصلا ريدم

 رئازجلا يف انوروك سسوريف روطتي نأا دعبتصسأا““
““ءابولا رصصحني نأاب لمأا يدلو

ةرازولا ةحفسص ىلع رسشن هل راوح يف  لولج نب رداقلا دبع ءاوللا،ينطولا عافدلا ةرازول ةيركسسعلا ةحسصلا ريدم دعبتسسا
.رئازجلاب انوروك سسوريف روطتي نأا ،““كوبسسياف““ يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع

نمم سصخسش يأا ةباسصا مدع دكأات اميف
 برتغملا ةزانج يف اوكراسش

ددع يف رارقتصسا
انوروك سسوريفب تاباصصإلا

  عبارلا مويلل  لجيجب
يلاوتلا ىلع عبارلا مويللو لجيج ةي’و تلشصاو
لÓخ نم ““انوروك ““ صسوريف هجو يف اهدومشص
ىل˘ع صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصا يأا ل˘ي˘ج˘شست مد˘ع
دنع تاباشصإ’ا ددع رقتشسيل ةي’ولا بارت ىوتشسم

رئاودلا ريراقت بشسحب ةافو يتلاحو ةدكؤوم ةلاح71
. ةيحشصلا

ادعاشصت تلجشس دق صشينروكلا ةمشصاع تناك اذاو

لÓخ ““91 ديفوك ““ ءابوب تاباشصإ’ا ددع يف اريبك
كششو ىلع اهتلعج ةجرد ىلا نييشضاملا نيعوبشسأ’ا
ربكأا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ششع˘لا تا˘ي’و˘لا ة˘م˘ئا˘ق لو˘خد
ناف ا˘ه˘نا˘كشس ن˘ي˘ب ل˘تا˘ق˘لا ءا˘بو˘لا ي˘ششف˘ت ت’د˘ع˘م
لظ يف ىرخأا ةرم ءادعشصلا اوشسفنتيل اوداع اهناكشس
زجاح دنع اهفقوتو ةي’ولاب تاباشصإ’ا دع رارقتشسا

تقولا يف ، ةافو يتلاح ىلا ةفاشضا ةباشصا71لا
ىلع ع˘بار˘لا مو˘ي˘ل˘لو ة˘ي’و˘لا ه˘ي˘ف ل˘ج˘شست م˘ل يذ˘لا
˘˘ما˘˘قرأ’ا بشسح˘˘ب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘شصا يأا ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا

صسمأا لاوز دود˘ح ى˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’او
يف حولت ةديدج لمأا ةرداب ةباثمب ربتعأاام ءاعبرأ’ا
امايأا اوششاع نيذلا ةي’ولا هذه ناكشسل ةبشسنلاب قفأ’ا

انرو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإ’ا ي˘لاو˘ت ل˘ع˘ف˘ب ة˘ب˘ع˘شص
. تايدلب ةدع ناكشس طشسو

ةراشس ىرخأا رابخأا ةيشضاملا ةعاشس42لا تلمحو اذه
ة˘م˘شصا˘ع نا˘كشس اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و نا˘˘كشسل
اوناك نيذلا صصاخششأ’ا عيمج جورخ دعب ةي’ولا

ةزانج يف او˘كرا˘شش ن˘يذ˘لاو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘هر
نب يحب عيبا˘شسأا و˘ح˘ن ل˘ب˘ق ي˘فو˘ت يذ˘لا بر˘ت˘غ˘م˘لا

ء’ؤوه نيب ةدكؤوم ةلاح يأا لجشست نأا نود روششاع
ا˘با˘شصم نا˘ك يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا برا˘قأا كلذ ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ب
ىرخأا ىرششب ةباثمب ربتعأا يذلا رمأ’ا صسوريفلاب
لدعم اهب عفترا يتلا صشينروكلا ةمشصاع ناكشسل
ىربكلا ندملاب اشصوشصخ يلزنملا رجحلاب مازتلإ’ا
فلتخ˘م ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ل˘ع˘ف˘ب
صضعب ليجشست نم عنمي مل كلذ ناك ناو حلاشصملا
لÓخ نم قطانملا صضعب ىوتشسم ىلع تاقورخلا

ةعباشسلا ةعاشسلا دعب عراششلا ىلا صصاخششأا جورخ
نم مزحب لخدتلا ىلا نمأ’ا حلاشصم عفدام اءاشسم
تد˘كأا صصو˘شصخ˘لا اذ˘ه˘بو ، ء’ؤو˘ه˘ل يد˘شصت˘لا ل˘جأا

تابكرملا نم ددع ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘شصم
ةنيدمب يلزنملا رجحلاب ا˘ه˘با˘ح˘شصأا مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ي˘ت˘لا

عم ةازاوم كلذو ءاعبرأ’ا ىلا ءاثÓثلا ةليل لجيج
ريهاطلا يت˘ن˘يد˘م ن˘م ل˘كب تا˘ع˘م˘ج˘ت ةد˘ع ق˘ير˘ف˘ت
. ةيليملاو

 دوعشسم / م

نيتديدج نيتلاح ليجصست
انوروك سسوريفب نيتدكؤوم

ةـــــــــــملاقب
ن˘ع ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘شصم ن˘م ““ة˘˘عا˘˘شسر˘˘خا““ تم˘˘ل˘˘ع
ةحيبشص ، ةملاق ةي’وب ةيحشصلا حلاشصملا  ليجشست
ةد˘كؤو˘م ن˘ي˘تد˘يد˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ،ءا˘˘ع˘˘بر’ا صسمأا مو˘˘ي

قلعتي و،91 ديفوك انوروك صسوريفب امهتباشصإا

غلبي باشش و ،ةنشس57  رمعلا نم غلبت ةأارمإاب رمأ’ا

ىفششتشسمب صضرممك ل˘م˘ع˘ي ،ة˘ن˘شس93 رمعلا ن˘م
تاذ نم ةدكؤوم ةلاح ثلاث هذه ربتعت و ،فوقششوب
نيباشصملا نإاف  ، رداشصملا تاذ بشسح و ، ىفششملا

تبثت نا لبق ،يحشصلا رجحلا يف نيموي لبق اعشضو
جئاتنلا تءاج نا دعب ىودعلاب امهتباشصإا ليلاحتلا
صسوريفب ةدكؤوملا ت’احلا دد˘ع ح˘ب˘شصي˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يا

اهتهج نم .ةدكؤوم ت’اح70  ةملاق ةي’وب انوروك
قيقحت حتفب .ةينعملا ة˘ي˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘لا تر˘ششا˘ب
نيذلا صصاخششأ’ا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو
..نيباشصملا عم لاشصتاب اوناك

نيدلازع. ل
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ةبيبطلا ة˘با˘شصإا ا˘ي˘م˘شسر صسمأا د˘كأا˘ت
ءا˘شسن˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا

““دششر نبا““ ىفششت˘شسم˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لاو
كلذو انوروك صسوريفب ةبانع ةي’وب
اهتدلاو ةافو نم عوبشسأ’ا ةبارق دعب
ليلاحتلا تف˘ششك ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب
ةبيبطلا قيقششو دلاو نم لك ةباشصإا
.صسوريفلا اذهب

تانيعلا ليلحت ةجيتن صسمأا ترهظ
ةميقملا ةبيبطلا نم لكب ةشصاخلا

ءا˘شسن˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
،““دششر نبا““ ىفششتشسمب ديلوتلاو
تد˘كأا ي˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ششو ا˘˘هد˘˘لاو
مت ثيح ،انوروك صسوريفب مهتباشصإا
لبق مهتدلاو ةافو دعب مهل ليلحتلا

اهت˘با˘شصإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن عو˘ب˘شسأ’ا ي˘لاو˘ح
ةجيتن روهظ دعبو اذه ،ءابولا اذهب
نيمقاطلا ىلع ءاقبإ’ا ررقت ليلحتلا
ةحلشصم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ي˘ب˘ط˘لا
ىلع يحشصلا رجحلا يف ةروكذملا

را˘طإا ي˘ف كلذو قدا˘ن˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
هابتشش’ا درجم˘ب ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ءارجإا متيشس امك ،ةبيبطلا ةباشصإا يف
ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لا ة˘فا˘كل ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
مهل تلقتنا اذإا ام يف رظنلل رجحلا
’ مأا ةميقملا ةبيبطلا نم ىودعلا

اهذاختا مت يتلا تاءارجإ’ا نيب نمو
ءا˘˘شسن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شضم قÓ˘˘˘غإا ا˘˘˘شضيأا

ليوحتو ““دششر نبا ““ ـب ديلوتلاو
ة˘شسشسؤو˘م˘لا و˘ح˘ن ت’ا˘ح˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
دبع““ ةشصشصخت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ““ة˘˘يرواو˘˘ن ه˘˘ل˘˘لا
صضيفخت مت دقف كلذ ىلإا ةفاشضإ’اب

ةيبطلا هبششو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا دد˘ع
ح˘لا˘˘شصم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ن˘با““ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم ىد˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م ““د˘˘˘˘˘ششر
لم˘ع˘ت ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
ءارجإا ةلشصاوم عم ةلماكلا اهتقاطب
طقف ةيرورشضلا ةيحارجلا تايلمعلا

حلا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةجمرب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا كل˘ت ل˘ي˘جأا˘تو
يعدتشست ’و ليجأاتلل ةلباق اهنكلو
.ةعرشسلا حانج ىلع اهءارجإا

ةباسصملا ت’احلا ددع عافترا

41 ىلإا ةبانعب

تارو˘ط˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘˘ف
ةي’و يف انوروك ءا˘بو˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةبيبطلا ةباشصإا ديكأات د˘ع˘ب˘ف ،ة˘با˘ن˘ع
عافترا اهقيقششو اهد˘لاوو ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا

41 ىلإا ةبانع ةي’و يف صسوريفلاب
نو˘با˘˘شصم˘˘لا م˘˘ظ˘˘نا ثي˘˘ح ،ا˘˘با˘˘شصم

دجاوتت ت’اح5 ىلإا ددجلا ةثÓثلا
صضار˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
م˘ي˘كح˘لا““ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا

يتلاحو ءافششلل ت’اح4 ،““نابرشض
نطقت ةديشسب رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ةا˘فو˘لا
ينوبلا ةيد˘ل˘ب˘ب ةرور˘عزو˘ب ي˘ح ي˘ف
خيششو ةميقملا ةبيبطلا ةدلاو يهو
يرا˘ج˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ي˘˘فو˘˘ت
ةيدلبب صضيبأ’ا رشسجلا يحب نطقيو

.ةبانع

هبسشو يبطلا نيمقاطلا عسضو

““انيسس نبا ““ ت’اجعتسساب يبطلا

““نوبيه““ قدنفب رجحلا يف

ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘شضق صصو˘شصخ˘ب ا˘˘مأا

ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ي˘ب˘˘ط˘˘لا

ن˘با““ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘شس’ا

ءاثÓثلا حابشص اجتحا نيذللا ““انيشس

ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘شضو˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

صضيرم ةباشصإا ديكأات دعب يحشصلا

صسوريفب ةحلشصملا يف يفوتو جلاع

تا˘ه˘ج˘لا تبا˘ج˘ت˘شسا د˘ق˘ف ،ا˘نورو˘ك

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل درو ذ˘خأا د˘ع˘ب ة˘ي˘شصو˘لا

ىلع يحشصلا رجحلا يف مهتعشضوو

ع˘با˘ت˘لا ““نو˘ب˘ي˘ه““ قد˘ن˘ف ىو˘ت˘˘شسم

““ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ب““ ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل

امك ،““ةبقلا داو““ يحب دجاوتملاو

يئاقو ءارجإاك ةحلشصملا ميقعت مت

ردشصم دكأا ،رخآا قايشس يف ،يفاشضإا

نأا ““ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘˘خآا““ ـل م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع

نم ةيئاقولا ةي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا

عزو˘˘ت رزآا˘˘مو تازا˘˘˘ف˘˘˘ق ،ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأا

ةفاك ىوتشسم ىلع ماظتناب ايعوبشسأا

تايفششتشسم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘ت˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأاو

.ةيزكرملا ةيلديشصلا

ينوبلا ىفسشتسسمل لماوحلا ليوحتو ةبانعب  ““دسشر نبا““ ـب ديلوتلا ةحلسصم قلغ مت اميف

اهقيقصشو اهدلاو ،ةميقملا ةبيبطلا ةباصصإا دكؤوت ليلاحتلا جئاتن
اـــــنوروك سسوريـــــفب

سسارها قوسس

ةطرصشلا رصصانع ىلع نودتعي نونطاوم
يحصصلا رجحلا مازتلاب مهتبلاطم دعب

،صسارهأا قوشس نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع مايق رثا صسارهأا قوشس  ةي’وب صصاخشش’ا نم ةعومجم ماق
مل نيذلا و، ةيبعششلا ءايحأ’ا دحأا ىوتشسم ىلعو ، ةي’ولا ةمشصاعب ةدجاوتملا ءايحأ’ا لج تشسم ةبكار تايرودب
مهدحا ماق  مهنم برقتلا دعب و ثيح ،ةطرششلا رشصانع ىلع ءادتع’اب  ، يئزجلا رجحلا تاءارجإا ىلإا  اولثتمي
ةيدام رارشضأا يف ببشست امم بششخلا نم عطق و ةراجحلاب  ةطرششلا ةبكرم  قششرو ،  يلئاعلا هنكشسم ىلإا لوخدلاب
يئاشضق فلم هل زجنأا نيأا ، ةطرششلا رقم ىلإا هليوحتو لعافلا فيقوت مت يحلا تاذ يف ةتباث ةبقارم ةطقن عشضوب و  ،

هرودب يذلا ،صسارها قوشس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هبجومب مدق ،ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا مرج نع
صش .ا ، ةيئاشضقلا ةباقرلا تامازتلإا تحت ركذلا فلاشس عشضو نيأا ،  ةمكاحملا ةشسلج ىلع هلاحأا

تاءارجإ’ا ذاختا مت اميف
اهبحاسص قح يف ةينوناقلا

يرصضحلا نمألا رصصانع
0003 زجحت سسماخلا

ةبانعب يحصص ريغ عانق
ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘ك˘م˘˘ت
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب سسما˘خ˘لا ير˘سضح˘لا

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ريغ عانق0003 زجح نم ،سسمأا

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غو ي˘ح˘سص
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ن˘˘˘يأا  ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

03 رمعلا نم غلابلا فلاخملا قح
يف تايلم˘ع˘لا ل˘ث˘م ل˘خد˘تو ،ة˘ن˘سس
ة˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘سضم˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘˘طإا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
نهارلا تقولا يف اميسس ةينوناقلا
راسشتنا ببسسب دÓبلا هب  رمت يذلا

سضعب  دجت  نيأا ،انوروك  سسوريف
ري˘غ تا˘سسرا˘م˘م˘ب نو˘مو˘ق˘ي را˘ج˘ت˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصب ر˘˘˘˘˘˘˘سضت ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ق
ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ،نيكلهتسسملا

سسماخ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ماـيأ’ا ي˘˘˘ف او˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ةيرسس ةسشرو كيكفت نم ةيسضاملا
ريغ ةقيرطب تاما˘م˘ك˘لا ة˘عا˘ن˘سصل
ز˘ج˘حو ،ة˘ي˘ح˘سص ر˘˘ي˘˘غ و ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
مزحو ،ةما˘م˘ك0031 ن˘˘م  ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

، سشامق ةمزحأا و ،يطاطم طيخ
ع˘˘م ،سصق˘˘م ،ير˘˘ت˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ط˘˘˘ير˘˘˘سش
ي˘هو ة˘˘سشرو˘˘لا ة˘˘ب˘˘حا˘˘سص ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،ةنسس22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ت ةا˘˘ت˘˘ف

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ثي˘ح
. اهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

ب/زوزام

فيطس بونجب سوريفلاب ةافو ةلاح لوأ ليجست
ىلع ةافو ةلاح لوا، لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمب ةيئافسشتسس’ا حلاسصملا سسما حابسص تلجسس
يتلا تامولعملا بسسحو ،هرمع نم عبارلا دقعلا يف ديرب يعاسسب رم’ا قلعتي و ،فيطسس ةي’و بونج ىوتسسم
تحت يقبو ،ةيسضاملا ةعمجلا موي هتباسصإا نم دكأاتلا مت و، جرب ءاسضيب ةيدلبب نطقي ةيحسضلا ناف اهيلع انلسصحت
 . ةريخأ’ا هسسافنأا سسمأا حابسص ظفل نيا ىفسشتسسملاب ةزكرملا ةيانعلا

ر نميا
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لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م تأر˘˘˘سشع˘˘˘لأ دد˘˘˘ج
مهجاجتحأ لجيج ةيلؤب ةحسصلأ

نم ةيامحلأ لئاسسو بايغ ىلع
ى˘ل˘˘ع أءأؤ˘˘سس ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ ىؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ى˘ت˘ح وأأ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ تأدا˘ي˘ع˘˘لأو
تلأزل يتلأ سصاخ˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لا˘ب
ىسضرملأ هجو يف ةقلغم اهبلغأأ
اهب ني˘ل˘ما˘ع˘لأ ر˘فؤ˘ت مد˘ع بب˘سسب

نم يتلأ ةيفاكلأ لئاسسؤلأ ىلع
نم مهاسضرمو مه˘ت˘يا˘م˘ح ا˘ه˘نأا˘سش
دوا˘˘˘عو .ل˘˘˘تا˘˘˘ق˘˘˘لأ سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
يبطلأ كلسسلأ دأرفأأ نم تأرسشعلأ

اسصؤسصخو لجيجب يبطلأ هبسشو
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ىؤ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع أذ˘˘كو ثÓ˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘يلؤ˘˘˘لأ

تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم
بايغ ىلع  جاجتحإلأ ةسصاخلأ
ةيامحلل ةيرورسضلأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

ي˘˘˘فو ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
ىتحو ةيقأؤلأ ةسسبلألأ اه˘ت˘مد˘ق˘م

لعج امم تاما˘م˘كلأو تأزا˘ف˘ق˘لأ
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كل˘˘ل  ة˘˘سضر˘˘˘ع ءلؤؤ˘˘˘ه
يف نؤينعملأ بلاطو ، رطاخملأ
ىلع نيمئاقل˘ل ا˘هؤ˘ه˘جو ىؤ˘كسش
ةسسبلألأ ر˘ي˘فؤ˘ت˘ب ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق
نيسضرمملأو ءابطألأ لكل ةيقأؤلأ
هذ˘ه ل˘ع˘ج مد˘عو  ءا˘ن˘ث˘ت˘˘سسأ نود
ءا˘˘ب˘˘طألأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘كح ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ

ماسسقأاب نيل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لأو
ئرأؤطلأ ماسسقأأو يحسصلأ رجحلأ
ر˘ط˘خ ي˘ف ل˘كلأ نأأ ا˘م˘لا˘ط ط˘ق˘ف
بيبط يأل نكميو ءلؤؤه لؤقي
ىود˘ع˘لأ با˘˘سصي نأأ سضر˘˘م˘˘م وأأ
سضيرم سصح˘ف˘ب ما˘ق ه˘نأأ در˘ج˘م˘ل
نأأ نود سسوريفلأ لمحي ناك امبر
ةيقيقح ىفخأأ امبر وأأ كلذب ملعي
.يبطلأ كلسسلأ دأرفأأ ىلع هسضرم
ة˘يلو تا˘ط˘ل˘˘سس سضؤ˘˘خ˘˘تو أذ˘˘ه
ةحسصلأ ةيريدم أديدحتو لجيج
با˘ح˘سصأأ ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘كر˘˘ع˘˘م
يف ةيلؤلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأ

حتف ةداعأ ءلؤؤه بلغأأ سضفر لظ

ى˘˘سضر˘˘م˘˘لأ ما˘˘مأأ ةر˘˘ي˘˘˘خألأ هذ˘˘˘ه

داتع ىلع مهرفؤت مدع ىؤعدب

تأديدهت˘لأ م˘غر كلذو ة˘يا˘م˘ح˘لأ

تغلب يتلأو ءلؤؤهل تهجو يتلأ

نم دامتعإلأ بحسسب دعؤتلأ دح

يف ةطرخنملأ تأدايعلأ باحسصأأ

ي˘˘ف بب˘˘سستا˘˘م نا˘˘ي˘˘سصع˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه

نيذلأ ىسضرملل ةلمجلاب لكاسشم

تأد˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ه˘˘جأؤ˘˘م ي˘˘ف أؤ˘˘تا˘˘ب

ق˘ل˘غ ءأر˘ج ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘ح˘˘سص

راسصتقأو ةيلؤلاب تأدايعلأ بلغأأ

تايفسشتسسملاب  ل˘ف˘كت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةريطخلأو ةئراطلأ تلاحلأ ىلع

.طقف
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سسمأأ ا˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
نماسضتلأ راطأ يف هناف ءاعبرألأ

تايلؤلأ ناف تايلؤلأ نيب ام
لسصت ةديدع نحاطم اهب يتلأ

نحاطم01 ى˘لأ ا˘ه˘سضع˘ب ي˘ف
جاتنلأ سضئا˘ف˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس
تايلؤلاب ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘لأ د˘يوز˘ت˘ب
ةليلق نحاطم اهل يتلأ ىرخألأ

نينطأؤملأ تابلط لك يبلت ل
ق˘ي˘قد˘لأ ةدا˘م ى˘ل˘ع ةد˘يأز˘˘ت˘˘م˘˘لأ

رجحلأ ةرتف رأرمتسسأ عم ةسصاخ
يدلأ رمألأ يلز˘ن˘م˘لأو ي˘ح˘سصلأ
ةقسشم نينطأؤم˘لأ ى˘ل˘ع ف˘ف˘خ˘ي
أءانثتسسأو. ديمسسلأ ىلع ثحبلأ
را˘ع˘سسلأ نا˘ف ردا˘˘سصم˘˘لأ تأذ˘˘ل
يف ديمسسلأ اهل قيؤسست متي يتلأ
يتلأ ةيلؤلأ ةرواجملأ تايلؤلأ
ةنققملأ كلت يه نحاطملأ اهيف
يأأ ة˘لود˘لأ فر˘ط ن˘م م˘عد˘م˘لأو

05 ةعسس وذ سسيكلل جد0001
تا˘ن˘حا˘سش ل˘ف˘˘كت˘˘ت ثي˘˘ح غ˘˘ل˘˘ك
ا˘ه˘لا˘سصيأو ا˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب ن˘حا˘ط˘˘م˘˘لأ

هذه ربتعتو. ةينع˘م˘لأ تا˘يلؤ˘ل˘ل
ي˘ف ي˘تا˘ت ة˘ن˘سسح د˘ج ةردا˘ب˘م˘˘لأ
ىلع ءاسضقلل ةلودلأ يعسس راطإأ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘˘م˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ةرد˘˘˘ن
لك فثاكتو ينطؤلأ نماسضتلأ
ن˘˘يؤ˘˘م˘˘ت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م دؤ˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ
ن˘طؤ˘لأ عؤ˘بر ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘˘لأ
تأذ ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسألأ دأؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لأ ع˘سسأؤ˘لأ كÓ˘ه˘ت˘˘سسلأ

ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘˘ت˘˘نأ
سسوريف ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘سضق˘لأو
.دÓ˘ب˘لأ ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورؤ˘ك
تناك هراجتلأ ةرأزو نأأ ردجيو
دي˘م˘سسلأ ن˘حا˘ط˘م˘لأ ع˘ي˘ب تع˘ن˘م
ءاسضق˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م
يت˘لأ ة˘ل˘يؤ˘ط˘لأ ر˘ي˘بأؤ˘ط˘لأ ى˘ل˘ع
˘˘ما˘˘مأأ مؤ˘˘ي ل˘˘ك دد˘˘ج˘˘ت˘˘ت تتا˘˘˘ب
ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘لأ تعدو ،ا˘˘˘ه˘˘˘نزا˘˘˘خ˘˘˘م

با˘ح˘سصأو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأ

مهل نيدلأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ

دأؤملل طاسشنل ةيراجت تÓجسس

ن˘طأؤ˘م˘˘لأ د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل ه˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ

ة˘م˘ئÓ˘م فور˘ظ ي˘ف ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا˘˘ب

طورسشب رجاتلأ اهلÓخ نم مزتلي

سسور˘ي˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لأ

.نامألأ ةفاسسم مأرتحأو انورؤك

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5
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 يلزنملأ و يحسصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ هيلع بلطلأ ديأزت ببسسب

 ةبراضضملاو ةردنلل ادح عضضول ديمضسلاب نينطاوملا ديوزتل تاي’ولا نيب ام نماضضت
هذه لÓخ فرعت يتلأ تاي’ولأ يف نحاطملأ باحسصأ تعد نييئ’ولأ اهءأردم لÓخ نم ةراجتلأ ةرأزو نأأ (ةعلطم) رداسصم تفسشك
ءأدغ يف ةيسساسسأ’أ ةداملأ هذه يف ةداح ةردن دهسشت يتلأ و اهل ةرواجملأ ىرخأ’أ تاي’ولأ ديوزتب ديمسسلأ جاتنأ يف ةرفو ةرتفلأ

.قيقدلأ سسيك يف ءأوسس أدح ىلع ةبراسضملأو ةردنلل أدح عسضول كلذو نينطأوملأ

مأزتل’اب ةيلوؤوسسملاب يلحتلاب نطأوملأ أوعدي يلأولأ
ةحسصلأ تايسصوتب

قطانم ىلإا ةهجوم ةيئاذغ ةنوؤوم85
ةضسبتب ىرضسولا فاضصفضصب لظلا

قطانم ىلإأ ةسسبت ةيلو رقم نم ةينماسضت ةلفاق سسمأأ ةحيبسص تقلطنأ
يف لخدي أذهو ،ةسسبت ةيلو بؤنجب ىرسسؤلأ فاسصفسص ةيدلبب لظلأ
دعب ةمزألأ هذه لظ يف ةيئأذغلأ تاجايتحإلاب ةسشهلأ تائفلأ معد راطإأ
فلتخمبو ةيلؤلأ ءاجرأأ لك يف مهنم نيريثكلأو ريثكلأ ءاسصحإأ مت نأأ
اهعؤن نم ةيناثلأ ءأرقفلأ ةدعاسسم يف ةقÓطنإلأ هذه دعتو اهتايدلب
ريدلأ فاحلؤب ةيلب يف رسشأدم ىلإأ ةيئأذغ نؤؤم لاسسرأ نم عؤبسسأأ دعب
تايجاح سضعب ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘ف كلذ ل˘ث˘م˘ت˘يو ح˘ط˘سسلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م
نؤسشيعي نيذلأ ءلؤؤهل اميسس تأورسضخو ةيئأذغ دأؤم نم نينطأؤملأ
يمؤيلأ اهتؤق ليسصحت ىلع ةرداق دعت مل ةيرزم ةيسشيعم اعاسضوأأ

اهدنع لخدلأ ردسصم اهنع عطقنأ ةرح نهم نم تاتقت تناك ىرخآأو
ىدل هفأرسشإأ دنع هللاطع يتلؤم يلأؤلأ لاقو ،فرظلأ أذه دعب
أؤمهاسس ةيلؤلأ ءانبأأ نم نيرّي˘خ˘لأ نأأ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لأ ة˘ل˘فا˘ق˘لأ قÓ˘ط˘نإأ

هتأذ قايسسلأ يف ايسصؤم ةبيسصعلأ تاقوألأ هذه يف ةلودلأ أؤمّعدو
ةدحؤملأ ةيقاطبلاب مأزتلإلاب ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ل˘ك
ءاطعإأ أذكو عيزؤتلأ يف لدعلأ نم اعؤن ققحتي ىتح تايدلبلل
مهل نؤنطأؤم كانه نأأ لاثمب حسضوو لظلأ قطانمب ةنكاسسلل ةيؤلوألأ
اهنؤسشيعي يتلأ سشيمهتلأ فورظل ةاعأرم مهل تافتلإلأ يف قحلأ

ةفورعم ةبسصخ يسضأرآاب نؤنطقي نيذلأ ىلع اعبط ةيؤلوأأ مهلو
ىرقلأو رسشأدملأ سضعب Óعف هفرعت ام أذهو ةيمسسؤملأ ةحÓفلاب
عقدملأ رقفلأ ةعقؤق نع جرخت داكت ل مؤيلل يهف ةيلامسشلأ قطانملاب
ةي˘ل˘ب˘ج˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘مور˘ح˘م˘لأ تا˘ئ˘ف˘لأ كلذ˘كو
،سسي˘ت˘ن˘ق˘لأ ح˘ط˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ق˘طا˘ن˘˘مو ر˘˘ق˘˘ير˘˘ق ل˘˘ث˘˘م ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لأو
لك لمسشتل ءاسصحإلأ ةيلمع عيسسؤتب لمأأ يلأؤلأ ىطعأأو،طسسرمو
ثيح رقفلأ طخ تحت سشيعت يتلأ تائفلاب ةيانعلل لظلأ قطانم
ةحÓفلأو يعامتجإلأ طاسشنلأ ةيريدم يف ةلثمم تاطلسسلأ قفأرتسس
ىتح ةينماسضتلأ تÓمحلأ ةيلؤلأ يلأو نم فأرسشإابو تايدلبلأو
ةمزألأ جأرفنأ نيح ىلإأ نيجاتحملأ ةدئافل تاعربتلأو تأريخلأ رسشتنت
نيينطأؤملأ لك هللاطع يتلؤم يلأؤلأ ىسصوأأ هتأذ قايسس يفو
همأزتلإاي بعسشلأ نأأ رابتعإا˘ب ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘يلؤ˘لأ عؤ˘بر˘ب
نم دحلأ يف أدج ريبك رود هل ةمؤكحلأ تأءأرجإأو ةحسصلأ تايسصؤتب

6 مايأأ3 نؤسضغ يف فسسآÓل تلجسس يتلأ ةسسبت يف ةحئاجلأ راسشتنأ
ةلجسسملأ تلاحلأ نيب نم ةافو فسسؤؤملأ نمو ةدكؤؤم ةباسصإأ تلاح
.كاتفلأ انورؤك سسوريف اهتيحسض احأر ةأأرمإأو لجر مؤيلل
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ةنتاب

ىلإا ديمضسلا جاتنإا ةردق عفرب رمأاي يلاولا

ايموي راطنق0052
سسمأأ اهتداق ةيئاجف ةرايز ىدل ،دؤهزم قيفؤت ةنتاب ةيلو يلأو ىدسسأأ
جاتنل ةسصسصخملأ نحاطملأ سضعبو سسأروألأ نحاطم ىلإأ لوألأ

0052 ىلأ جاتنلأ ةدق عفرب يسضقت رمأوأ ،ةنتاب ةنيدمب ديمسسلأ ةدام
فرط نم افثكم ابلط ىقلي تاب يذلأ ،ديمسسلأ ةدامل ،ايمؤي راطنق
سسوريف ةحئاج ببسسب سضورفملأ يحسصلأ رجحلأو انمأزت ،نينطأؤملأ

ةيئأذغلأ دأؤملأ يقاب نم ابلط رثكلأ ديمسسلأ ةدام تتابو ،انورؤك
قطانم فلتخم نيؤمت فورظ ىلع دؤهزم فقو ثيح ،ىرخلأ
عنمل ةلجعتسسمو ةمراسص تاميلعت ىطعأأو ،ةديمسسلأ ةدامب ةيلؤلأ
راجت قيرط نع يداعلأ نيؤمتلأ جمانرب ىلإأ عؤجرلأو رسشابملأ عيبلأ
مئأدو رمتسسم نيؤمت نامسضل يلاجعتسسأ ءأرجإاك ،ةئزجتلأو ةلمجلأ

ةرأزو نع ةرداسصلأ ةميلعتلل ةباجتسسأ كلذو ،ءايحألأ فلتخم ربع
فيفختلأ هنأاسش نم ام ؤهو ،ميدقلأ ماظنلأ ىلأ ةدؤعلاب ةيمأرلأ ةراجتلأ

،ديمسسلأ ىلع لؤسصحلأ مهمه حبسصأ نيذلأ ،نينطأؤملأ تاعمجت نم
ريبكلأ راسشتنلأ مغر انورؤك سسوريفل ةريبكلأ ةرؤطخلاب نيهبآأ ريغ
.ملاعلأ عاقسصأأ ربع ايمؤي لجسست يتلأ ةبعرملأ ماقرألأو هل
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 راجحلأ بكرم لخأد سسوريفلأ يسشفت عنمل يئاقولأ ططخملأ راطإأ يف

انوروك ةبراحمل راديضس لبق نم ةيئانثتضسا دوهج

  «انوروك» سسوريف نم ةياقولأ ةزهجأأ رفوت مدع ببسسب

 لجيجب ةحضصلا لامع طضسو تاجاجتحا
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ىلع ،دؤهزم قيفؤت ةنتاب ةيلو يلأو ،فرسشأأ
،لقنتملأ يديربلأ بتكملأ ةمدخلأ زيح عسضو
ذأ ،ةنتابب يعماجلأ يئافسشتسسلأ زكرملاب كلذو
ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ه˘تا˘مد˘خ ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي
لقنتلأ ءانع نود مهلمع رقمب مهرؤجأ بحسسل
هنمث يذلأ ءأرجلأ أذه ءاجو ،ديربلأ بتاكم ىلأ

ىسضرملاب عجنلأ لفكتلأ فدهب ةحسصلأ لامع
لامع لقنت ءانع نم ليلقتلأ أذكو ةهج نم
بتكم نأاسش نم ذأ ،ديربلأ بتاكم ىلأ ةحسصلأ

لامع ءاقب يف مهسسي نأ أذه لقنتملأ ديربلأ

ءأدأ يف مهلم˘ع ن˘كا˘ما˘ب ن˘ي˘ط˘بأر˘م˘لأ ة˘ح˘سصلأ

عجنلأ لفكتلأو ،ةنسسح فورظ يف مهماهم

ىلولأ فؤفسصلأ يف مهنأو اميسس ،ىسضرملاب

أذه ،راسشتنلأ يف ذخأ يذلأ ءابؤلأ ةهباجمل

سشماه ىلع ىقتلأ دق ةنتاب ةيلو يلأو ناكو

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ يد˘˘ير˘˘ب˘˘لأ بت˘˘كم˘˘˘لأ بي˘˘˘سصن˘˘˘ت

يحسصلأ رجحلاب ةفلكمـلأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘قأؤ˘ط˘لا˘ب

ىلع91-ديفؤك انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو

داسشأأ نيأأ ،ةيئافسشتـسسإلأ تاسسسسؤؤملأ ىؤتسسم

نيذلأ ةحسصلأ عاطق لامع اهلذبي يتلأ دؤهجلاب
ةمحلم رطسسي يذلأ سضيبألأ سشيجلاب مهفسصو
سسوريفلأ ىلع ءاسضقلل ،ابرح سضؤخيو ةينطو
ه˘ه˘جوو أذ˘ه ،دÓ˘ب˘لا˘ب ه˘ي˘سشف˘ت ذ˘ن˘م بعر˘˘م˘˘لأ
لامعل ركسش ةلاسسر ةيلؤلاب لولأ لوؤؤسسملأ
مهفؤقوو ةفعاسضمـلأ مهدؤهج ريظن ةحسصلأ

ةهباجم يف ديدح نم ةدأرإابو لوأأ يعافد طخك
ةقفر ةنتا˘ب ي˘لأو ف˘قو ا˘م˘ك .ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ةحتا˘ف ةءأر˘قو تم˘سص ة˘ق˘ي˘قد ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ
ديفؤك ءابو اياحسض حأورأأ ىلع امحرت باتكلأ

91.

ةنتاب

ةحضصلا ينهتمم ةدئافل ةمدخلا زيح لقنتم يديرب بتكم عضضو
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ديدحلل رأديسس ةسسسسؤؤم تدكأأ
ي˘˘ف سسمأأ را˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب بل˘˘˘سصلأو
ع˘فر ن˘م ءز˘ج˘ك ه˘نأأ ا˘ه˘ل ة˘ير˘˘سشن
لؤح لامعلأ نيب يعؤلأ ىؤتسسم
عم نواعتلابو انورؤك عؤسضؤم
ة˘˘كي˘˘سشلا˘˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘سسق˘˘˘لأ

مÓسسلأو نمألأ ةيريدم ةدعاسسمو
ن˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ قÓ˘˘˘طأ م˘˘˘ت
ايلاح يهو تÓخدتلأو تأءأرجلأ
أذه انمؤي ى˘لأ لؤ˘ع˘ف˘م˘لأ ة˘يرا˘سس
ع˘ي˘م˘ج عÓ˘طأ  ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لأو
ةئز˘ج˘ت˘لأو ة˘ل˘ئ˘سسأأ ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لأ
ةردا˘سصلأ سسور˘ي˘ف˘لأ سصؤ˘سصخ˘˘ب

نا˘˘كسسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ةرأزو ن˘˘˘ع

نع ةدايز تاّيفسشتسسملأ حÓسصإأو
نم ةياقؤلأ نأاسشب ةيعؤت تÓمح
˘˘مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب كلذو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

ؤيديف عطاقم رسشنو  تاقسصلم
ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كللأ د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ام ؤهو ةي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘كب˘سشلأو
ه˘ب تما˘ق يد˘لأ ل˘م˘ع˘˘لأ ح˘˘سضؤ˘˘ي
ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ فأر˘˘طألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لخد يجاتلأ سسوريفلأ ةحفاكمب
ةرعطم تاجتنم ءانتقأو عنسصملأ

ريهطتب مايقلأو ميقعتلأ لئاسسوو
ينابملأو تاسشرؤلأ لمعلأ نكامأ

يمؤمعلأ لقنلأ لئاسسوو ةرأدلأو
رهسسلل ةيلخأدلأ ةكرسشلأ دينجتو
ىلع رجألأ عفد مايأ ةروريسس ىلع
يجراخلأ رئأز˘ج˘لأ كن˘ب ىؤ˘ت˘سسم

طرافلأ سسرام61 يف هنأ ركذيو

ىلع يئانثت˘سسأ عا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ع م˘ت

لمسش ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ىؤ˘ت˘سسم

نيمألأو ةماع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ م˘قا˘ط

ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئرو ة˘با˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ

تا˘مد˘خ˘˘لأ سسي˘˘ئرو ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل

ع˘سضو را˘طأ ي˘ف أذ˘هو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

را˘سشت˘نأ ع˘ن˘م˘ل ي˘ئا˘قو ط˘˘ط˘˘خ˘˘م

ع˘ن˘م كلذ˘كو ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

لماع1906ل ىود˘ع˘لأ لا˘ق˘ت˘نأ

رسشابم ريغ لماع0051و رسشابم

عيبلأ طاق˘ن ة˘فا˘مو ع˘ن˘سصم˘لأ ي˘ف

ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ م˘تو ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا˘˘ب

ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم تا˘˘مزأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ ءا˘˘˘سشنأ

ةد˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جلأ ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

حير˘سست˘ل ط˘ط˘خ˘م ءا˘سشنأ ا˘هزر˘بأأ
د˘˘يرؤ˘˘˘تو ةزا˘˘˘جإأ ي˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
دأؤملأو ةيبطلأ هب˘سش تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ
ةيامحل ةمزÓلأ ةفاظنلاب ةسصاخلأ
تأزافقلأو ةعن˘قلأ ل˘ث˘م لا˘م˘ع˘لأ

عسضوو ةرهطم دأؤمو تاممكلأو
عيمج ريهطت˘ل ة˘سصسصخ˘ت˘م قر˘ف
ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘سسوو ل˘م˘ع˘لأ ن˘˘كا˘˘مأ
تلاسصتلأ نم دخلأو يمؤمعلأ
يمدقمو نيدرؤملأ عم ةيجراخلأ
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ف˘ي˘قؤ˘تو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘يؤ˘ح˘تو ة˘ن˘خا˘˘سسلأ
يف رهظت ي˘ت˘لأأ ة˘ع˘ن˘ث˘م ف˘سصن˘لأ
نئابزلأ ءاسضرإل تايؤلولأ ةمئاق
د˘ح˘لأ نا˘م˘سضل ط˘ط˘خ˘م ع˘سضوو
.ةمدخلأ نم ىندألأ
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ة˘ياـم˘ح˘لا ناوـعأا حا˘ب˘سص ما˘˘ق
عربتلل ةلمحب ةبانعب  ةـيندـملا
ةنحاسش صسـمأا تطح نيأا ،مدلاب
ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘حر  مد˘˘˘لا˘˘˘ب عر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بهيل ،ةي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لار˘ق˘م˘ب

ة˘˘˘ياــم˘˘˘ح نو˘˘˘˘ع002 ة˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ق
نمو  مهبتر فلتخمب ةـيندــم
فلتخم˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘سسن˘ج˘لا

˘˘مد˘˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ،تاد˘˘˘حو˘˘˘لا
يف مه نيذلا ىسضرملا ةدعاسسمل

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ه˘ي˘لإا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح
نوزخم نم عفرلا يف ةمهاسسملا
زـكر˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب مدـلا كـن˘˘˘˘˘˘˘˘ب
،ةبانعب يعماجلا يئاــفسشتسس’ا

ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘يدــم تعد د˘˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘˘ه
نيفعسسملا ةي˘ندــم˘لا ة˘ياــم˘ح˘لا
يف مه˘ت˘نو˘ك  ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا
عرب˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشأ’ا

،ةيسسيئر˘لا ةد˘حو˘لا ر˘ق˘م˘ب مد˘لا˘ب
ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تاذ تد˘˘سشا˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
حلاسصملا يفظومو نين˘طاو˘م˘لا

ى˘˘˘لإا ىر˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
عربــتلل تÓمح مظنت ةرورسض
نيذلا ىسضرملا ةدعاسسمل مدلاب
ةسصاخ ،هل  ةسسام ةجاح  يف مه
يتلا ةنهارلا فورظلا لظ  يف
را˘سشت˘نا ءار˘ج دÓ˘ب˘لا ا˘˘هـب ر˘˘م˘˘ت
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف

عربتل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

يف تدسشان ةبانع ةي’وب مدلاب

ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا

ببسسب ،مدلاب عربتلل نينطاوملا

كنب نوزخم ىوتسسم صضافخنا

ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب مد˘˘لا

رقف لافطأا لعجي امم،يعماجلا

ة˘سضر˘ع ر˘ث˘˘كأ’ا ي˘˘ثارو˘˘لا مد˘˘لا

.توملا رطخل

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت

نيدرسشملا صصاخسشأÓل يحسصلا

زكرم ىوتسسم ىلع نيدجاوتملا

يديسس ىوأام نودب صصاخسشأ’ا

قلعتيو ةميدقلا ةنيدملاب ديعلب

اونا˘ك ا˘سصخ˘سش71 ـب ر˘˘˘مأ’ا

قطانملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م

ةن˘يد˘م˘لا ط˘سسو يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ءارعلاب نو˘ت˘ي˘ب˘ي او˘نا˘ك م˘ه˘ب˘ل˘غأا
مت بعسشلا ى˘ه˘ق˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

نمأ’ا حلاسصم فرط نم مهعمج
طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصمو
ةبانع ة˘يد˘ل˘ب اذ˘كو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
رجحلا مهليوحت ررقتي نأا لبق
ديعلب يد˘ي˘سس ز˘كر˘م˘ب ي˘ح˘سصلا
نع ةلزعنم ةفرغب اوعسضو نيأا
ءاهت˘نا ن˘ي˘ح ى˘لإا ز˘كر˘م˘لا ء’ز˘ن

ةر˘يد˘˘م بسسحو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ل˘خد˘ت˘ب بلا˘ط˘ت ا˘ه˘نأ’ ز˘كر˘م˘˘لا
نوك نمأ’ا حلاسصمو تاطلسسلا
ةرتف يه˘ت˘ن˘ت ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘سشأ’ا
اوعسضخ يذلا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
ا˘سصا˘خ˘سشأا نو˘م˘˘سضي مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ل
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘مد˘˘م
رهسشلاب لماح   ك.ي) ةامسسملل
زكرملاب ءاقبلا صضفرت صسماخلا

ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قأا ثي˘˘˘ح

لÓ˘خ تار˘م ةد˘ع ي˘ف ا˘˘هد˘˘سسج

ىلع اهليو˘ح˘ت م˘ت ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف

املع جÓعلل ىفسشتسسملل اهرثإا

عراسشلاب م˘ي˘ق˘ت تنا˘ك ةأار˘م˘لا نأا

ن˘كم˘ي ’و نا˘مدإ’ا ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت

زكر˘م˘لا˘ب ء’ز˘ن˘لا ة˘ق˘فر ا˘هءا˘ق˘ب

ىلإا ةريطخلا اهتافرسصت ببسسب

 .ةيحسصلا اهتلاح بناج

عراششلا ىلإا عوجرلاب نوبلاطي نينمدم مهنيب

مويلا ديعلب يديصس زكرمب ادرصشتم71 ـل يحصصلا رجحلا ةرتف ءاهتنإا
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ا˘ما˘م˘ت ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي ر˘˘مأ’ا نا ’إا
عسضو دعب ةسصاخ ةبانع ةي’وب
ءا˘سسن˘لا م˘سسق˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا

يحسصلا رجحلا ل˘خاد د˘ي˘لو˘ت˘لاو
مهتليمز ةباسصإا يف كسشلا دعب
صسوري˘ف˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ط ي˘هو
ةلب نيطلا داز يذلا رمأ’ا انوروك
ءاسسنلا مظ˘ع˘م ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح
دسشر نبا ىف˘سشت˘سسم˘ب ل˘ماو˘ح˘لا
ام وهو ،ينوبلا ىفسشتسسم ىلإا

ءا˘˘سسن˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ع˘˘˘سضو
نا ة˘سصا˘خ ة˘طرو ي˘ف ل˘ماو˘ح˘لا

ه˘ن˘كم˘ي’ ي˘نو˘ب˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ناك املثم ريبكلا ددعلا باعيتسسا
يفو ،دسشر نبا ىفسشتسسمب لاحلا

تاروسسيملا ءاسسنلا تأاجل تقو
نم ةسصاخلا تادايعلا ىلا لاحلا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘˘جأا

يف نهل ناكم داجيا نع نهزجع

نإاف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ةنيدمب تادايعلا هذه نم ديدعلا

لباقم ةريبك غلابم صضرفت ةبانع

ةد’ولل ةيرسصيق تايلمع ءارجا

ام وهو نويلم11 اهنمث لسصي

ريغ ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘سسن˘لا ه˘تر˘ب˘ت˘عا

ايقÓخا ردجأ’ا نم ناكو يقطنم

لقأ’ا ىلع ةيلمعلا نمث صضيفخت

فورظلا لظ ي˘ف ن˘ه˘تد˘عا˘سسم˘ل

ةدايز صسيلو دÓبلا اهب رمت يتلا

رمأ’ا نإاف لباقملا يف، مهتاناعم

ءا˘˘سسن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي

ر˘خآا» ـل ند˘كأا ن˘يذ˘لا تا˘˘ير˘˘خأ’ا

ءا˘بو ي˘سشف˘ت ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأا «ة˘˘عا˘˘سس

تدادزا مهتاناعم نإاف انوروكلا

يف ن˘ه˘ل ا˘نا˘كم ند˘ج˘ي م˘ل ثي˘ح

ل˘جا ن˘م ءاو˘سس تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غا نا د˘ع˘˘ب صصح˘˘ف˘˘لا

ببسسب مهتدايع صصاوخلا ءابط’ا

تايلمع لجا نم وا91 ديفوك
ة˘ل˘حر ي˘ف ن˘ه˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م ةد’و˘˘لا
د˘حأا ا˘ن˘ل د˘كا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ثح˘˘ب˘˘لا
ا˘نا˘كم د˘ج˘ي م˘ل ه˘نا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لجأا نم ىفسشتسسملا يف هتجوزل

اهدخأ’ ر˘ط˘سضف ةد’و˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

11 غلبم عفد نيا ةسصاخ ةدايعل

ةد’و ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘جا ن˘م نو˘ي˘˘ل˘˘م
ةحسص نا ربتعا ثيح، ةيرسصيق
ي˘ف م˘˘هأ’ا ي˘˘ه ه˘˘ن˘˘با و ه˘˘ت˘˘جوز
هاسضر مدع مغر يلاحلا تقولا

تادا˘ي˘ع˘لا صضع˘ب ة˘يزا˘ه˘ت˘نا ن˘ع
فورظ ل˘غ˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا
حبرلا قيقحت لجأا نم نينطاوملا

صسور˘ي˘ف ءا˘بو ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
صضورفملا نم ناك نيا انوروك
صسيلو نينطاوملل نوعلا دي دم
ىرخأا ةأارما، مهيلع ءابع’ا ةدايز

ن˘ع تر˘ب˘ع ا˘˘ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف

ىدل ريمسضلا ماد˘ع˘نإ’ ا˘ه˘تر˘سسح

ثيح ةسصاخلا تادايعلا باحسصا

ة˘ي˘ح˘سصلا ا˘ه˘ت˘لا˘ح˘ل او˘م˘ت˘ه˘ي م˘ل

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق مد˘ع و ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا

و ىفسشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جا

ر˘ي˘ب˘ك غ˘ل˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع او˘˘سضر˘˘ف

نيا يفوتم˘لا ن˘ي˘ن˘ج˘لا طا˘ق˘سسإ’

صضار˘ت˘قا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘ل تر˘˘ط˘˘ظا

ءار˘˘˘˘˘جا ل˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م لاو˘˘˘˘˘˘مأ’ا

طقف ةنيع هذه ربتعتو،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نيذلا لماوحلا ءاسسنلا ديدع نم

رهسشأ’ا لÓ˘خ ن˘ير˘م’ا ن˘ي˘نا˘ع˘ي

ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ن˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ه˘ن˘˘م

نم ةي’ولا يلاو و ةبانع ةي’ول

هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘ياو ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا

’ ي˘ت˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

 .ريخأاتلا نم ديزملا لمتحت

انوروك سسوريف يششفت ةجيتن ةريخألا عيباشسألا يف ةيرزم اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةيعشضو ةبانع ةنيدمب لماوحلا ءاشسنلا نم ديدعلا يناعت
ثيح تايلولا سضعبب ،ةشصاخلا تادايعلاب ةدلولا تايلمعب ،يحشصلا لفكتلا تررق دق تناك ةموكحلا نأا مغرو يحشصلا رجحلا تاءارجاو

.فيلاكتلا ةفاك يعامتجلا نامشضلا قودنشص لمحتي نأا ىلع ،ةشصاخلا تائيهلاب جÓعلا يف قحلا نم ،ايعامتجا نونمؤوملا ديفتشسيشس

انوروك سسوريف ةهباجم تاءارجإا ةلشصاوم راطإا يف

ريهطت ةلمحب موقت ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم
ةبانع ءايحأل ةريبك ميقعتو

ةلمح تاهج ةدع عم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم صسمأا تمظن
ءابحأا نم ريبك ءزج تسسمو ةبانع ءايحأا  ميقعتو ريهطتل ةعسسوم
اهريغو ةمواقملاو ةسشرفلا داو رارغ ىلع عبارلا يرسضحلا عاطقلا

ثلاثلا يرسضحلا عاطقلل ةعباتلا ءايحأا فلتخم ىلإا ةفاسضإ’اب و
دنم ةسسسسؤوملا اهب تماق يتلا تايلمعلا ربكا نم ربتعت يتلاو
ةنيدم عراوسشو ءايحأ’ ريهطتلاو ميقعتلا تÓمح يف اهعورسش
انوروك صسوري˘ف ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ه˘با˘ج˘م تاءار˘جإ’ا را˘طإا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
حلاسصمك حلاسصم ةدع ةكراسشم ةيلمعلا تفرع ثيح دجتسسملا
تانحاسشلاب كردلا حلاسصمو ةيندملا ةيامحلاو تارارجلاب ةحÓفلا

ةيقرتلا ناويد حلاسصم ادكو ريهطتلا تايلمعل ةسصسصخملا داتعلاو
ةكراسشم ادكو لام˘ع˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب-يجيبوأ’ا-يراقعلا ريي˘سست˘لاو
ىتحو تايعم˘ج˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا صضع˘ب
ةيلمع نا امكو  ميقعتلا ةيلمع اهتسسم يتلا ءايح’ا نم نينطاوم
ةيموي ةفسصب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم  اهب موقت ريهطتلاو ميقعتلا

راطإا يف تارادإ’او تاسسسسؤوملا نم  ديدعلا  ىوتسسم ىلع ةيرودو
حاتجا يتلا انوروكلا صسوربف يسشفت نم ةيزارتح’ا  تاءارجإ’ا
لك دينجت مت دقو  ةسصاخ ةفسصب رئازجلاو ةماع ةفسصب ملاعلا
ريخسست لÓخ نم صسوريفلا اده ةهباجمل ةيرسشبلاو ةيداملا لئاسسولا

تاسضخملاب ةدوزملا تارارجلا ادكو تاسضخملاو تانحاسشلا لك

مت امك و ةيكتاموتاو ةيودي اهنم ةسشرم001 يلاوحب ردقت يتلاو
تسسيرا˘ف˘ب ى˘م˘سست ي˘ت˘لاو تا˘سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ةدا˘سضم˘لا ةدا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘˘قا
ذاختا عم ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم لامع لك دينجت ىلإا ةفاسضإ’اب
ةبسسنلاب تا˘ما˘م˘كلاو تازا˘ف˘ق˘لاو صسا˘ب˘ل˘لا˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
ةدع ةيلمعلا تلمسش  دقو ميقعتلا ةيلمعب نوموقي نيدلا لامعلل
ةحاسس ادكو  تاسسسسؤوملا فلتخمو ةطرسشلا زكارم اهنم تارادإا
ير’ نود˘ل˘خ ن˘با عرا˘سشك  ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘˘سسو عراو˘˘سشلاو ةرو˘˘ث˘˘لا
ةمربو دارم صشوديد يحو دوهيل ةنابج ةيبعسشلا ءايحأ’ا و اطيبموق

يديسسو يا˘م91 يحو ةموا˘ق˘م˘لاو ة˘سشر˘ف˘لا داو ي˘ح اذ˘كو زا˘غ˘لا
ةبانع ةيدلب ءايحأا  لك صسمتو  لاطبأ’ا و ميرلا يحو يباسش روسشاع
ريهطتلاب مدختسسم˘لا ءاود˘لا ح˘ن˘م ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘لا تم˘ها˘سس ا˘م˘كو
اهئايحأا ميقعتو ريهطت ةيلمعب مايقلل تايدلبلا يقابل لئاسسولاو
ةيامحلا حلاسصم اهنم  تاهج ةدع ةيلمعلا يف تكراسش اميف ادهو
نيحÓفلاو ةفاجلا بوبحلا ةينواعت ادكو ةراجتلا ةفرغو ةيندملا

يقيسسنتلا لمعلا راطإا يف ةبانعب ةيريخلا مسستبا ةيعمج ءاسضعأاو
.ايموي ةلسصاوتم ةيلمعلا لازت’و ءابولا اده ةهباجمو ةبراحمل
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 ةيلمعلا نم تدافتشسا ةلئاع0081 وحن

عاطقب ديمصس سسيك فلآا3 عيزوت
ينوبلاب يام لوأا ةيباصشلا

ةدام عيزوت ةيلمع ميظنتب ةبانعب ينوبلا ةيدلبب حلاسصم تماق
ىلع ،ةدوجوملا نحاطملا عم قيسسنتلاب تÓئاعلا ىلع ديمسسلا
لورسصلا ةيعانسصلا ةقطنملاب ديمسسلا جاتنا ةدحوك ةي’ولا بارت
ةدامل ةجاح يف يتلا تÓئاعلا مئاوق دادعإا لÓخ نم كلذو «ةنايل»
عفد عم ةروكذملا ةسسسسؤوملاب عيبلا ةحلسصمل اهلاسسراو قيقدلا

غلك52 نزو وذ ديمسس صسيك لك ىلع جد0001 ـب ردقملاو غلبملا
ديمسسلا نم نيسسيك ليجسست ةلاح يفو ةلئاع لك لبق نم عفدي وهو

.ةلودلا فرط نم معدملا رعسسلا يأا جد0002 نطاوم لك عفدي

ـل دمحم ةلحكم كاوتكيل يام لوأا ةيباسشلا عاطق بودنم بسسحو
صسلجم˘لا صسي˘ئر فار˘سشإا˘ب تم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف «ة˘عا˘سس ر˘خأا»

هذهب دوزتلا نم عاطقلاب ةلئاع0081 وحن تنكمت يدلبلا يبعسشلا
ماقرأ’اب ةغلبو .يلزنملا رجحلا ةيادب دنم دلءو ةيسساسسأ’ا ةداملا

نم دافتسسا ديمسس صسيك ف’آا3 وحن نأاب عاطقلا بودنم دكؤوي

ةريخأ’ا ماي’ا يف اهعيزوت مت صسيك5562 اهنم ةهجلا ينطاوم

ناطيلاب ءاعبر’ا صسمأا اهعيزوت متي نأا جمربملا نم صسيك543و
نينطاوملا فرط نم ناسسحتسسإ’ا ىقلت يتلا تاردابملا هذه يتأاتو
نم يلوتملا رجحلا يف يتلا تÓئاعلا نوعلا ميدقتو ةدعاسسملل

يفو ةمارك لكب ةداملا هذه ىلع لوسصحلا نم اهنيكمت لÓخ
رداسصم بسسحو ، لسصتم قايسس يفو .ردسصملا تاذ بسسحب اهلزنم
تÓئاعلل ريخأ’ا ءاسصحإ’ا ناف ةقطنملا نم يندملا عمتجملا نم
ةينماسضت تادعاسسم ىلا ةجاح يف و لخد نودب يه يتلا ةزوعملا

يف يه عاطقلا بارت لماك ربع ةلئاع ف’آا3 ـلا قوفي ام لجسس
تاذ ة˘ما˘ع˘لا ه˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةد˘عا˘سسم˘لا ى˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح
عم ايسشا˘م˘تو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو نأا رد˘ج˘يو ع˘سساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
تÓئاعلا ءاسصحاب رمأا ناك دارج زيزعل دبع لو’ا ريزولا ةميلعت
ءاسصحإا ناف ( ةدكؤوم) رداسصم بسسحو ،ةي’ولا بارت ربع ةزوعملا

 .ةلئاع00051 ـلا زواجت ينوبلا ةيدلبب ةجاتحملا رسسأ’ا
YÉO∫ GCe«ø
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صضار˘˘مأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم تر˘˘˘سشن
ةعباتلا ةرجنحلاو نذأ’او فنأ’ا
يعماجلا يئافسشتسس’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل
ةيمسسرلا اهتح˘ف˘سص ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب

نينطاوملل نايب كوبسسيافلا ىلع
صصا˘خ˘سشأ’ا ل˘كلو ة˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف
يف صضار˘مأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ثي˘ح ةر˘ج˘ن˘ح˘لاو نذأ’او ف˘نأ’ا
ءا˘ب˘طأ’ا م˘ه˘ت˘مد˘خ ي˘ف تع˘سضو
لاجملا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأ’او
مهتا˘م˘لا˘كم لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م
ةر˘سشا˘ع˘لا ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا

،اءاسسم ةعباسسلا ةياغ ىلإا احابسص
ينورتكل’ا دير˘ب˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
لجأا نم ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
كلذو تاراسسفتسسا يأا لابقتسسا

ىلإا لق˘ن˘ت˘لا ن˘م د˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م
نا˘بر˘سض م˘ي˘˘كح˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ةئراط ريغلا ت’احل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
اسصرح كلذو ،ةلجعتسسم ريغلاو
ف˘˘نأ’ا صضار˘˘مأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘م
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ج˘˘ن˘˘ح˘˘˘لاو نذأ’او
يعماجلا يئافسشتسس’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب
م˘ه˘تا˘مد˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ي˘˘ح˘˘سصلا

نم دجوي هنأا ةسصاخ نينطاوملل
حئاسصنلاو تاهيجوتلل نوجاتحي

اهل صضارعأا يأاب مهسساسسحإا دنع
ةرجنحلا ،فنأ’ا صضارمأاب ةقÓع
نأا ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،م˘ف˘لاو
ةلماكلا تامولعملا لك اودجي
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ي˘˘ف
مسسا لمح˘ت ي˘ت˘لاو كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

«ABANNA UHC LRO».

    طقف ىوشصقلا ةرورشضلل نابرشض ميكحلا ىفششتشسم ىلإا لقنتلاو يحشصلا رجحلا قيبطتل

ءابطألا فارصشإا تحت نينطاوملا ةمدخ يف ايفتاه اطخ عصضت «LRO» ةحلصصم
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تÓخدتلا نم ةلسسلسسب ةبانع ةيدلب تماق

،ةماعلا نكام’او عراوسشلا فلتخم تسسم

اهجما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ل˘سصاو˘م را˘طا ي˘ف اذ˘هو
نكام’ا ميقعتو ري˘ه˘ط˘ت˘ب صصا˘خ˘لا ي˘مو˘ي˘لا
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ،ة˘ي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ،ة˘ما˘ع˘لا

ا˘˘سضيا اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ة˘˘يرادإ’ا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ذاختا ىلا ةيمارلا ةي’ولا يلاو تايسصوتل

ىودع راسشتنا عنمل ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف
صسما حابسص تدهسش ثيح، ةنيدملا ةنكاسس
و ميقعت ةيلمع ةبانع ةي’و عراوسش فلتخم
حلا˘سصم˘لا ل˘ك ة˘كرا˘سشم˘ب ة˘ع˘سساو ر˘ي˘ه˘ط˘ت

ةسسسسؤوم و ةبانع ةيدلب اهيف امب ةيئ’ولا
حلاسصملا و ةئيبلا ةيريدم و ةفيظن ةبانع
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
امك.ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا و ن˘مأ’ا و ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةيدام لئاسسو ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه حا˘ج˘ن˘ل تد˘ن˘ج
و نيعو˘ط˘ت˘م م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ير˘سشبو
.تايعمج

انوروك سسوريف راششتنا عنمل

ةماعلا نكامألاو عراوصشلا فلتخم ربع ةلصصاوتم ميقعتلا تÓمح
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 رجحلا نم عيباسسأا ةثÓث دعب

ثيغتسست ىرخأاو رقفلا يناعت تÓئاع
عوجلا نم مهءانبأا داقنإل

ةلاقن فتاوه3 و يلام غلبمو تاغوسصم عاجرتسسا مت اميف

راجحلاب نيلزنم ةقرسس ةيسضق يف امهيف هبتسشم ناباسش فيقوت
رسسكلا ليللا فورظ رفاوتب ةقرسسلا ةيسضق يف امهيف هبتسشم ةنسس12 رمعلا نم ناغلبي ناباسش فيقوت نم سسمأا راجحلا نمأا رسصانع تنكمت
نم تنكمت راجحلاب ةطرسشلا تاوق نأا ةبانع ةي’و نمأ’ ناــيب فسشك.راجحلا ةرئاد سصاسصتخا ميلقإاب نينئاك نيلزنم تفدهتسسا  ددعتلا و

،نوميكوب عون نم توسص ربكم ، ةلاقن فتاوه30 ،ميتنسس نويلم51 براقي يلام غلبم يف ةلثمتملا تاقورسسملا عاجرتسساو ناباسشلا فيقوت
يف ردسص نيأا ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا امدق ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسا دعبو ثيح ،تاغوسصم ىلإا ةفاسضإا ،يغارب كفم

205 يحب لزانم ىلع وطسس تايلمعب سصاخ لاقم نيموي ذنم ترسشن دق تناك «ةعاسس رخآا»  نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ،عاديإا ارمأا امهقح
نينطاوملا لخدا امم ت’احلا هذه لثم تلجسس نأا قبسست ملو ،اهنمأاب فرعت تناك  يتلاو ةيدلبلا رقم ةاذاحمب ةنيدملا طسسوب نئاكلا نكسسم
ام سسكع اركاب ةكرحلا فقوت نوناجلا لغتسسي ثيح ،Óيل يحسصلا رجحلا عم انمازت ةقرسسلا تايلمع لاحفتسسا ببسسب بعر فوخ ةلاح يف
eÉRhR.Ü .مهتايلمع اوذفنيل ةرخأاتم ةعاسس يتح ةحوتفم تÓحملا اهب يقبت يتلا راجحلا ةنيدم هب فرعت

عطقنا امدعب عوجلا نم اهءانبا يناعي  تÓئاع ةدعاسسمل ةثاغتسس’ا تاءادن ىلاعتت تأادب يحسصلا رجحلا نم عيباسسأا ةثÓث دعب
ىتحو تويبلاب ةمدخلاو ليمحتلاو ءانبلا تاسشروب لمعلا نم مهموي توق يلع نولسصحتي اوناك نيذلاو تاهمأ’ا يتحو ءابآ’ا قزر

 .اهريغو سصمحلاو لويدلا وأا كاروبلا قاروأا اهب نوعيبي يتلا ت’واطلا نم مهموي توق نوبسسكي اوناك نيدلا كئلوأا
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كاروبلا عيب ت’واط تفتخا امك
تارسشعلا قزر لثمت يتلا ءاوسشلاو
نهملا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م
تÓ˘ح˘م˘لا تق˘ل˘غا ا˘م˘ك ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ةسصاخ لقنلا لءاسسو عيمج تفقوتو
تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لاو ةر˘˘˘ج’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيموي قزر رداسصم كلدب فقوتتل
ع˘مو  تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ئ˘ف˘˘ل
تأادب ديحولا قزرلا ردسصم فقوت

يلع رهظت ةجاحلاو زوعلا تامÓع
تمسصب نوملأات˘ي ن˘يد˘لا ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
ةسصاخ مهعومد دحا يري نا نود
نع نيزاع اوحبسصا  نيدلا ءابآ’ا
˘˘مأ’او م˘˘هرا˘˘غ˘˘سصل بل˘˘ح˘˘لا ءار˘˘سش
ةسسمخ وا ةعبرأا ليعت يتلا ةلمر’ا
مو˘ي ل˘ك ل˘ك’ا نو˘جا˘ت˘ح˘ي ى˘ما˘ت˘ي

تاب مÓظلا يف سشيعت ت’اح اهلك
لبق مهبلا لوسصولا يرورسضلا نم
ر˘ه˘سش بار˘ت˘قا ع˘م ع˘سضو˘لا م˘قا˘˘ف˘˘ت
نفدل رطسضتسس  ا ناف ’إاو ناسضمر
يلا اعوج مه˘لزا˘ن˘م˘ب نو˘تو˘م˘ي ن˘م
انوروك سسوريف اياحسض نفد بناج
ا˘ندو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا لÓ˘خ ن˘˘مو
يلع انفقو قطانملا سضعبل انايحأا

ةجاحلا مهتجرخا سصاخسشأ’ روسص
بيل˘ح ة˘ب˘ل˘ع وا ة˘م˘ق˘ل ن˘ع ثح˘ب˘لا
مهءانبا خارسص توسص هب نوتكسسي
 .اعوج نوروسضتي نيدلا

سسوتيلاكلا قاروأا نوعيبي ءارقف
  مهموي توق ىلع لوسصحلل دنرلا و

نع ربع˘ت ي˘ت˘لا ر˘ظا˘ن˘م˘لا ر˘ث˘كا ن˘م
تفسصع يتلا رقفلا ةجردو ةجاحلا
بر رارطظا يه تÓئاعلا سضعبب
سضر˘ع˘ل  ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ةر˘˘سس’ا
ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصغا وا قاروا
لوجتلاو عيبلل دنرلا و  سسوتيلاكلا
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كا ع˘ي˘ب˘ل ءا˘ي˘ح’ا ن˘ي˘˘ب
قاروا ناب جيورتلا مت نا دعب مزحلا

وأا جÓعل داسضمك لمعتسست دنرلا و
ن˘مو  ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ة˘˘موا˘˘ق˘˘م

انظح’ اهب انمق يتلا ةلوجلا لÓخ
سضرع ةيلمعل ريبك جاور وأا راسشتنا

ربع دنرلا و سسوتيلاكلا مزح عيبو
ءا˘˘ي˘˘ح’ا ط˘˘سسو اد˘˘ك  تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
نم بارتق’ا انلواح ةبانع تايدلبب
يه ةجاحلا ناب دكا يذلا ةعابلا دحا
عرا˘سشلا جور˘خ˘لا ه˘˘ب ة˘˘ع˘˘فد ي˘˘ت˘˘لا

نم هءانبا ةايحو هتايحب ةرطاخملاو
دوقنلا سضعب يلع لوسصحلا لجا
زبخلاو بيلحلا ن˘م˘ث ي˘ط˘غ˘ت ي˘ت˘لا

هنأاب رخآا لهك دكا اميف  اطاطبلاو
بيلحلاو تاظافحلا ءارسشل رطسضم
م˘هرا˘م˘عا  د˘ع˘ت˘ي ’ ن˘يد˘˘لا هد’وأ’
سسوتيلاكلا ةمزح نا املع نيماعلا

اميف دح يسصقاك جد05 ـب عابت
ـب اهعيب يلا رخ’ا سضعبلا رطسضا

 .جد07 ب دنرلا و طقف جد03

مامأا Óماك اموي نرظتني لمارأا
سضعب عمجل ةيراجتلا تاءاسضفلا

 نينسسحملا نم ةيئاذغلا داوملا

ة˘سصا˘خ ل˘مار’ا سضع˘ب تر˘˘ط˘˘سضا

قطانملاب ةسشه تو˘ي˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
˘مو˘ي ءا˘سضق وا ءا˘ق˘ب˘لا ي˘لا ة˘يءا˘ن˘˘لا

وهو ةيراجتلا تاءاسضفلا ماما لماك
طسسو و تايدلب ةدعب هيلع انفقو ام
يلع لوسصحلا لجا نم  ةنيدملا

نئابزلا نم ةيئاذغلا داوملا سضعب
تي˘ح م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح نو˘ن˘ت˘ق˘˘ي ن˘˘يد˘˘لا
ةو˘ه˘ق˘لا ي˘ل˘ع ةد˘حاو ل˘ك ل˘سصح˘˘ت
مدقي اميف نئابزلا دحا نم ركسسلاو
ةبلعو تيز ةروراق اهحنم يلع رخآا

اهريغو تانجعم ىتح وأا مطامط
هدكأا ام بسسحو ةيئاذغلا داوملا نم

ةيراجتلا تاءاسضفلا يدحا بحاسص
لحملا ماما سسلجت يتلا ةأارملا ناف
تاتقت ناك يماتيلا ليعت ةلمرا يه
تدقف اهنكل لزانملاب لمعلا نم
ءا˘˘˘بو˘˘˘لا بب˘˘˘سسب ا˘˘˘ه˘˘˘قزر رد˘˘˘سصم
ن˘م ةد˘عا˘سسم˘لا بل˘ط˘˘ل تر˘˘ط˘˘سضا
بسسح اهدعاسسي دحاو لكف نئابزلا
نمث عفد مهدحا نا ىتح هتايناكما

هحنمي نا هنم بلطو ديمسس سسيك
لحملا يدل هرفوت درجمب ةلمر’ا

يل˘ع ة˘ل˘مر’ا تل˘سصح˘ت ل˘ع˘ف˘لا˘بو
ا˘˘ها˘˘ند˘˘جو ن˘˘يأا د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا سسي˘˘˘ك
با˘ح˘سصا ن˘م ةردا˘ب˘م˘لا ف˘قو˘ت˘سست
ا˘ه˘لز˘ن˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘سصيإ’ تارا˘˘ي˘˘سسلا

ةعاسس يت˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ير˘خا ة˘ل˘مرأاو
قوسس راجت ردا˘غ˘ي ا˘مد˘ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م
ةقطنملا سسفنب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لا
اهلزنمل اهب دوعتو ايا˘ق˘ب˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ل
ةليوط ةفاسسمل مادق’ا يلع ايسشم
اهءا˘ن˘با د˘ج˘ت˘ل مÓ˘ظ˘لا لو˘ل˘ح م˘غر

ةفهلب اهتدوع راظتنا يف راغسصلا

كلتل يو˘سسأا˘م˘لا ع˘قاو˘لا اذ˘ه ما˘مأاو

ر˘˘ه˘˘سش بار˘˘ت˘˘قا ع˘˘م و تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ىلع عقت ةيلوؤوسسملا ناف ناسضمر

ء’ؤو˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا ق˘تا˘ع

و  يندملا عمتجملا عم نواعتلاب

.ةسصتخملا تاهجلا

تاحفسص ربع ةثاغتسسا تاءادن

 عوجلا نم تÓئاع داقنإل كوب سسيافلا

تاءاد˘˘ن ما˘˘يأا ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م تر˘˘ه˘˘˘ظ

ةسصاخ بابسش فرط نم ةثاغتسسا

لجا نم ةريقفلاو ةيئانلا ءايحأ’اب

دعت مل تÓئاع ةدعل تاعربت عمج

ا˘ه˘مو˘ي تو˘ق ر˘ي˘فو˘ت ي˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق

فتاوه ماقرأاو روسص رسشن ةجردل

نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت ل˘جا ن˘م

كل˘ت سضع˘ب ة˘لا˘ح ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا

مهب لاسصت’ا قيرط نع تÓئاعلا

يتلا تÓئاعلا كلت ةسصاخ ةرسشابم

بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا  ءار˘˘سش ن˘˘م˘˘ث د˘˘ج˘˘ت م˘˘˘ل

سضعبلا لمح اميف عسضرلا مهءانب’

تاعربتلا عمج راعسش بابسشلا نم

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘م

يتلا ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘نو

نا املع تمسص يف اهءانبا يكبي

ردسصم ناك تÓئاعلا كلت بلغا

كارو˘˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب ت’وا˘˘ط م˘˘ه˘˘˘قزر

نونكسسي ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ءاو˘سشلاو

ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي وا ا˘˘˘ه˘˘˘ب

نطفت دقو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لاو

ببسسب ءايح’ا كلت بابسش   مهل

ءان˘ت˘ق’ ة˘ل˘ئا˘ع˘لا بر رو˘ه˘ظ مد˘ع

ةيئاذغ˘لا  داو˘م˘لا ن˘م تا˘مز˘ل˘ت˘سسم

مهلعج امم عوبسسأ’ا تدعت ةدمل

اوفقو مهنع لاؤوو˘سسل˘ل نو˘ه˘جو˘ت˘ي

مداسص و ريرم  عقاو يلع اهÓخ نم

هب نودسسي ام رفوت مدع يف لثمتي

ر˘ي˘غ˘˘سصلا ع˘˘ي˘˘سضر˘˘لا ق˘˘مر ي˘˘ت˘˘ح

. ةلئاعلاب

انوروك سسوريف يسشفتب دÓبلا اهب رمت يتلا ةيعسضولا ببسسب

 رخآا راعسشإا ىلإا ناكسسإلا و ليحرتلا تايلمع ديمجت
يتلا ليحرتلا ةيلمع ليجأات ةبانع ةي’ول ةيئابولا تاطلسسلا تررق

ببسسب قح’ راعسشإا ىلا ناسضمر رهسش ةيادب لبق ةررقم تناك

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت˘ب دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يد˘لا ن˘هار˘لا ع˘سضو˘لا

ةرازوو لو’ا ريزولا ةميلعتلا ةباجتسسا رارقلا يتايو.دجتسسملا

تايلمع ديمجتب مهر˘مأا˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و˘ل نار˘م˘ع˘لاو نا˘كسسلا

لمعلاو نهارلا تقولا يف ةجمربملا ناكسسإ’ا تايلمع فلتخم

تادوهجملا لك لد˘ب لÓ˘خ ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف

ءابولا ةهباجمل ةينمأ’او ةسصتخملا حلاسصملا فلتخم عم قيسسنتلاب

سسوريفلا يسشفت نم ةياقولل تايناكم’ا عيمج ريخسست لÓخ نم

يف يتلاو ةجاتحملا تÓئاعلل ةين˘ما˘سضت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ط˘سستو

روسشنم هتهج نم .يلزنملا رجحلا ةرتف لÓخ ةدعاسسملل ةجاح

هنأا دكأا ةبانع ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلل ناويد حلاسصمل

ةسصاخ ةفسصب دÓبلاو ملاعلا اهب رمي يتلا ةجرحلا ةيعسضولل ارظن

ع˘ي˘م˘ج ل˘˘سشب ما˘˘ق يذ˘˘لا،DIVOC-91 .ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ءار˘˘ج

رجحلا هيلع بترت امم ،ةماع ةفسصب ةيداعلا ةايحلاو تاعاطقلا

ىلع اءانب اذهو . ت’واقملا عيمج فقوتو ،يمازلإ’ا يحسصلا

تادجتسسملا راظتنا يف  ةيروهمجلا سسيئرل  ةمراسصلا تاميلعتلا

يف ةلجؤوم ناكسسإ’ا  تايلمع عيمج نأا هونن ،ءابولا اذه سصخي اميف

طامنأ’ا ةفلتخم تانكسسلا تائم نأا ركذيو .قح’ رارق راظتنا

ديدعلا يف يراجلا رهسشلا ةياهن لبق اهباحسصأا ىلع عزوتسس تناك

نكسس054 ةسصح و رامع يديسس رارغ ىلع ةي’ولا تايدلب نم

. ينوبلا ةيدلبب يراحيا يمومع

YÉO∫ GCe«ø

 اهنئابز هايملل ةپرئازجلا تنأامط اميف

ءايحأا فلتخم يف تايفنحلا هايم حسش

ةفرسشلاو ةملعلا يتيدلب
نم ةبان˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘فر˘سشلاو ة˘م˘ل˘ع˘ل ي˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طاو˘م ي˘كت˘سشي

سسوريف ةمزأا زع يف بورسشلا ءاملاب دوزتلا يف لجسسملا بذبذتلا

حلا˘سصم دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘عاد ، م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك

لجأا نم لجاعلا لخدتلاب ةبانع ةدحو هايملل ةپرئازجلا ةسسسسؤوم

ةپرئازجلا ةسسسسؤوم تناك اهتهج نم.تايفنحلا ءامل ةعيرسس ةدوع

ةطحم ىوتسسم ىلع لاغسش’ا ءاهتنا نع تنلعأا ةبانع ةدحو هايملل

نيسسحتل اذهو ةديدج ةخسضم عسضو مت نيأا ةملعلا ةيدلبب خسضلا

، ةفرسشلاو ةملعلا قاورل برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ديوزتلا ةيلمع

ىلع اظفح ةناسسرخلا ةيزهاج دعب قلطتنسس خسضلا ةيلمع  نا املع

تلسصاوت امدعب تÓخدتلا هذه تاءاجو ةخسضملا ةدعاق ةناتم

لجا نم ةملعلا خسضلا ةطحم ىوتسسم ىلع ةدع مايأ’ لاغسش’ا

لكل برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ديوزتلا نيسسحتل ةخسضملا عسضو

مت نأا ركذيو  ةرواجملا قطانملاو ةفرسشلا و ةملعلا ةيدلب نم

ع˘سضو ل˘جا ن˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع خ˘سضلا ف˘ي˘قو˘˘ت

ةيامح لجا نم اذ˘هو لا˘غ˘سشأ’ا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ح˘ل˘سسم˘لا ة˘نا˘سسر˘خ˘لا

ةيدلب قاورل عيزوتلا ةيلمع يف بذبذت  هنع رجنأا ام تاخسضملا

نم ءادتبا يداعلا هماظن ىلإا عيزوتلا دوعي نا ىلع ةفرسشلاو ةملعلا

.ءاعبرأ’ا سسما
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 رجحلاب مهمازتلا مدعل سصاخسشا ةسسمخ فيقوت مت اميف

راجحلاب ةيحÓسصلا ةيهتنم  رمخ ةروراق048 زجح
خيرات لمحت ’ رمخ ةروراق048 راجحلا نما حلاسصم تزجح

فيقوت مت اميف عئاسضبلا لقن ةرايسسب ةلمحم تناك ةيحÓسصلا

يتلا ةعاسضبلا ردسصم فسشكل قيقحتلل  لوح يذلا  اهبحاسص

ةلمج راطا يف يتأاي كلدو ءادوسسلا قوسسلاب جيورتلا ةهجوم تناك

ةريخ’ا ةعاسس42 لÓخ حلاسصملا تاذ اهب تماق يتلا تاطاسشنلا

نيناوقلا مهتفلاخمل نيرخا سصاخسشا ةسسمخ فيقوت اهلÓخ يتلاو

مهفيقوت مت ثيح يئزجلا يحسصلا رجحلا تاءارجإاب دييقتلا مدعو

ردجتو راجحلا ةرئاد ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا ن˘مأ’ا ز˘كر˘م يو˘ت˘سسم ي˘ل˘ع

ن˘م تف˘ث˘ك د˘ق تنا˘ك را˘ج˘ح˘لا˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم نا ي˘˘لا ةرا˘˘سش’ا

زجاوحلا فيثكت مت اميف ةريخ’ا عيباسس’ا لÓخ ةبقارملا تايرود

يتلا ةنيدملا طسسو وحن ةيدؤوملا تاقرطلا عيمج قلغ دعب ةينم’ا

يذاحملا رسسجلا قلغ ا˘هر˘ثا ي˘ل˘ع م˘ت ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ل ا˘هد˘يد˘م˘ت م˘ت

رقمل ةيذاحملا لخادملا قلغ ةيلمع ديدمت ادكو راجحلا ةيوناثلا

لوحت عنمل ةرئادلا نما زكرمل يذاحملا قيرطلا قلغ ادكو ةيدلبلا

مهتايجاح ءاسضقل نوهجوتملا ءانثتسساب ةنيدملا طسسوب نينطاوملا

. سصيخارتلا باحسصا وا طقف
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ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 ىفسشتسسملا ىلإا Óقن ناتيحسضلا

نيزنبلا ةدامب ينيرسشعلا هنبإاو ينيسسمخ قرحي رومخم
 لجيجب ريهاطلاب

ةميرج عقو ىلع ءاثÓثلا ةيسسمأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘لا˘سص دلوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م تز˘ت˘ها
دقعلا فسصتنم يف لهك يدسسج يف رانلا مارسضا ىلع رومخم صصخسش مادقا يف تلثمت ةديدج

ىلا اهرثا ىلع Óقن ةريطخ قورحب نيتيحسضلا ةباسصا يف ببسستام وهو ينيرسشعلا هنباو صسماخلا
يف ناك يذلا يناجلا ناف ةيلحم رداسصم بسسحبو .جÓعلا يقلت لجأا نم ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم

هيف ناك يذلا تقولا يف ئيذب مÓكب هوفتي ناك نينمدملا نم هنارقأا صضعب ةقفرب رمخ ةسسلج
نع فكلاب ينعملا ةبلاطم ىلا ريخألا اذهب عفدام ناكملاب نارمي هنباو ينيسسمخلا ةيحسضلا
هرثا ىلع ناوتي مل راجسش ىلا نيلجرلا نيب فÓخلا روطتيل هتازازفتسسا نع فقوتلاو هلاعفأا
امهيف رانلا مرسضي نأا لبق ينيرسشعلا هنبا اذكو ةيحسضلا ىلع نيزنبلا نم ةيمك بسص يف يناجلا

اديدحتو مسسجلا نم ةددعتم قطانم ىوتسسم ىلع ةغلاب قورحب نيينعملا ةباسصا يف ببسستام
نيأا ريهاطلاب ديعسسلا بودجم ىفسشتسسم ىلا ةعرسسلا حانج ىلع امهلقن متيل ىلفسسلا فارطألا

انرداسصم بسسح ثداحلا عوقو نم ةعاسس وحن دعب يناجلا فيقوت مت اميف جÓعلل ناعسضخي لازل
ةمسصاعب ““يثيكيل ““ ةقطنم ةثداح ةلجاوجلا ناهذأا ىلا ةريطخلا ةثداحلا هذه تداعأاو اذه .امئاد
ىلع نيزنبلا ةدام بسص ىلع ايئاسضق قوبسسم مدقأا ثيح يسضاملا ماعلا رخاوأا ىتعقو يتلا ةيلولا

ببسستام ةعّلو ةطسساوب هيف رانلا مرسضي نأا لبق نيفرطلا نيب طيسسب فÓخ ببسسب باسش دسسج
.تاعاسس ةدعل توملا عراسص امدعب لجيج ىفسشتسسمب ةيحسضلا ةافو يف

 دوعسسم .م

رجحلا نم ثلاثلا مويلا لÓخ
صسارهأا قوسسب يئزجلا

001 نم ديزأا فيقوت
نم ديزأا عسضوو سصخسش
 رسشحملا يف ةبكرم02

رجحلا قيبطت نم ثلاثلا مويلا يف
ةيلو نمأا حلاسصم تماق يئزجلا
صصخسش361 ةبقارمب صسارهأا قوسس
،لاوجتلا رظح تاءارجإا اومزتلي مل

فلاخم صصخسش19 فيقوت مت ثيح
تاءارجإا مهقح يف تذختا

ةسسمخ زاجنإا مت امنيب ،ةيئاسضق
نم رثكأل عمجتلا نع تافلاخم
ةفلاخم ليجسست عم ،نيسصخسش
نود عيبلا ةيلمعب ناموقي نيرجاتل
امأا ةماسسلا دعاوقب مازتلإلا

رسصانع ماق ،تابكرملا صصوسصخب
تلوح ،ةبكرم52 ةبقارمب ةطرسشلا

قوسسب يدلبلا رسشحملا ىلإا12 اهنم
.صسارهأا

صش.ا

نمأا حلاصصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلصصاوم
ةصصاخ ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنصسق ةي’و
ةيودأ’ا و ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب ةقلعتملا
،يرصشبلا بطلا يف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا
ةي’و نمأاب تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت

40 فيقوت نم ةقرفتم تايلمع يف ةنيطنصسق

،ةنصس84 و81 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا
تارثؤوملا جيورت و ةزايح اياصضق يف نيطروتم
ةحلصسأا لمح اذك و ةين’ديصصلا داوملا و ةيلقعلا
 .يعرصش رربم نود ءاصضيب
هيف هبصشم فيقوت نم تنكم ىلوأ’ا ةيصضقلا

ىلع ةمهادم ةيلمع رثا ةنصس84 رمعلا نم غلبي
ن˘كا˘مأÓ˘˘ل (د˘˘ح˘˘لا داو ) سسا˘˘ب˘˘ع ةو˘˘خإ’ا ي˘˘ح˘˘ل
تنكم ةيدصسجلا ةصسمÓملا ةيلمع ،ةهوبصشملا

تارثؤوملا نم سصرق34 هتزوحب طبصض نم
،تاردخملا نم نيتعطق ىلإا ةفاصضإ’اب ةيلقعلا

ـب ردقي يلام غلبم اذك و ءاصضيب ةحلصسأا20

ن˘م ل˘كصشم ة˘ي˘مار˘جإا تاد˘˘ئا˘˘ع جد005721
هدصض زجنأا ،ةيقرولا و ةيدقنلا عطقلا فلتخم
ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م
ةقيرطب ةين’ديصصلا ةيودأ’او ةيلقعلا تارثؤوملا

ةزايح و عيزوتلا و عيبلا سضرغل  ةيعرصش ريغ
و ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمحو ،تاردخملا
تنكم ةيناثلا ةيصضقلا ،ةباينلا مامأا هميدقت مت

ةنصس14رمعلا نم غلبي هيف هبصشم فيقوت نم
ةليصضف يح ىوتصسم ىلع ةمهادم ةيلمع رثا

سصرق73 هتزوحب طبصض هصشيتفت دعب ،نادعصس
و ةين’ديصصلا داوملا و ةيلقعلا تارثؤوملا نم

هدصض زجنأا ،ةيمار˘جإا تاد˘ئا˘ع ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م اذ˘ك
ةنهم ةصسرامم ةيصضق نع ةيئازج تاءارجإا فلم
ةقيرطب ةين’ديصص ةيودأا ةزايح و عيبب ةحصصلا

ةيصضقلا ،ةباينلا مامأا هبجومب مدق ،ةيعرصش ريغ
نم غلبي هيف هبتصشم فيقوت نم تنكم  ةثلاثلا

ىوتصسم ىلع ةمهادم ةيلمع رثا ةنصس81رمعلا
هتزوحب طبصض هصشيتفت دعب ،ةنيدملا طصسو يح

نم ةلوصسب˘ك751 يوتحي يكيت˘صسÓ˘ب سسي˘ك
هدصض زجنأا ،يلام غلبم اذك و ةين’ديصصلا داوملا

ةنهم ةصسرامم ةيصضق نع ةيئازج تاءارجإا فلم
ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص ة˘˘يودأا و ع˘˘ي˘˘بو سضر˘˘ع˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلا
طةباينلا مامأا هبجومب مدق .ةيعرصش ريغ ةقيرطب
هيف هبصشم فيقوت نم تنكم  ةعبارلا ةيصضقلا

سشيتفت ةيل˘م˘ع ر˘ثا ة˘ن˘صس92 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي
داو ) سسابع ةوخإ’ا يح ىوتصسم ىلع هنكصسم

سصرق04 ىلع همون ةرغ لخاد طبصض مت ،(دحلا

40 و سضيبأا حÓصس اذك و ةيلقعلا تارثؤوملا نم
تاءارجإا فلم هدصض زجنأا ،قرو عطاقل تارفصش
ةيلقعلا تارثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح  ة˘ي˘صضق ن˘ع ة˘ي˘ئاز˘ج
ءاصضيب ةحلصسأا ةزايحو ،جيورتلا و عيبلا سضرغل
مامأا هبجومب مدق ،يعرصش رربم نود ةروظحم
ةقرف امهتداق يتلا ةقرفتملا تايلمعلا ،ةباينلا

772 ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘˘كم

داو˘˘م˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م سصر˘˘˘ق
و  ريداقملا و عاونأ’ا فلتخم نم ةين’ديصصلا

ـب ردقي ة˘ي˘مار˘جإا تاد˘ئا˘ع ر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

.ءاصضيب ةحلصسأا30 و جد009931
زاكعوب .لامج

ةنيطنسسقب ةفلتخم قطانمب ةميرجلا راكوأل تامهادم رثا

سصاخسشأا4 فيقوتو تاسسولهمو ءاسضيب ةحلسسأا زجح
ةدكيكسس

ةيكÓهتسسا داوم زجح
 ةبازعب ةحلاسص ريغ

ةقرفلا عم قيصسنتلاب ةبازع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب ةيلاملاو ةيداصصتقإ’ا
ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمك زجح نم ،ةيئاصضقلا

دعبف.ةيحÓصصلا ةيهتنمو ةيرصشبلا ةيذغتلل ةحلاصص ريغ
دوجو اهدافم ةبازع ةرئاد نمأا رصصانع ىلا تامولعم دورو
ةيذغتلل ةحلاصصلا ريغ ةيئاذغلا تاجتنملا نم ةيمك
ةقرفلا عم قيصسنتلا مت ،ةيحÓصصلا ةيهتنم يرخأاو ةيرصشبلا
ةمهادم متيل ةدكيكصس ةي’و نمأاب ةيلاملاو ةيداصصتقإ’ا
ةيحÓصصلا ةيهتنم ةيئاذغ داوم زجحو طبصضو عدوتصسملا

يوتحت ةبلع لك ،رومتلا نم ةينوترك بلع7 يف .لثمتت

ةعطقلل مارغ وليك فصصن نزوب ةعطق72 ىلع

وليك دحاو نزو تاذ كرتلا ىولح ةبلع11،ةدحاولا

001 ىلع يوتحت ةبلع لك موقلحلا ىولح بلع4،مارغ

رصضحتصسم نم ةبلع87،تيوكصسب ةعطق61،ةعطق

05 ىلا ةفاصضإا ،لصس52 ةعصس ريعصش ةروراق11 ،ةميركلا
متيل ،(ةنفعتم ) ةيرصشبلا ةيذغتلل ةحلاصص ريغ ىولح ةعطق
.فلاخملا قح يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج دخأا

رانيدوب ةايح

ةليسسملاب صسولهم صصرق0631 زجح مت اميف

قئاثو نودب نيتروسسام تاذ ديسص ةيقدنب زجح
نكاسسلا (صص.صش) ىمسسملا فيقوت نم ةليسسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو صسما ءاسسم تنكمت
نم غلابلا (ع .صش) ىمسسملا فيقوت مت قيقحتلل ةلسصاوم دعب جلاعم فيك غ40 هتزوحب و ةلابقلا يدع دلوأا ةيدلب
تاردخملا نم ةعطق زجح مت هلزنم صشيتفت دعب و ةليسسملا ةيلو ةلابق يدع دلوأا ةيدلب نكاسسلا ةنسس24 رمعلا

ةنينق93 و فنسصم ريغ صصرق001 اهنيب نم عاونألا فلتخم نم صصرق0631 و غ7 يلاوحب ردقت(جلاعم فيك)
00054.1461 هردق يلام غلبم و ملم61 رايع ةلوسسبك86 اهب قئاثو نودب نيتروسسام تاذ ديسص ةيقدنبو ةريغسص
و ةزايح ةمهتب ةرقم ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ناينعملا ميدقت متيسس قيقحتلا نم ءاهتنلا روف جد
حرسص ام بسسح اذهو ةسصخر نودب صسماخلا فنسصلا نم حÓسس ةزايح + ةسسولهملا صصارقألا و تاردخملاب ةرجاتملا

  خوسشخسش حلاسص.ةليسسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملاب مÓعألاب فلكملا ةعاسس رخأل

قيلعت نود ةروصص

ينوبلاب ىحرج4 ةرايسس بÓقنا فلخ اميف

ةرورعزوــب يحب رورم ثداح يف هفتح ىقلي خيسش
يف61 مقر ينطولا قيرطلاب رورم ثداح يف هفتح رمعلا نم عباصسلا دقعلا يف خيصش سسمأا حابصص يقل
يروــفلا لخدتلا ىعدـتصسا اـمم ،ينوبلا ةيدلبب ةرورعزوب ةيـباــقعلا ةصسصسؤوملا راوجب راـملا ةعطقم
ةباعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاصصت’او مÓعإ’اب فلكملا فصشك .نمأ’او ةـيندملا ةياـمحلا حلاصصمل
رورم ثداح عوقو هدافم ءادن احابصص ةعصساتلا ةعاصسلا دودح يف سسمأا اوقلت هناوعأا نا ““ةعاصس رخآا““ ـل

مت روفلا ىلع،ةرورعزوب ةيباقعلا ةصسصسؤوملا نم ةبرقم ىلع اديدحتو61 مقر ينطولا قيرطلاب تيمم
ةرايصس مدصص يف لث˘م˘ت˘م ثداـح˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ةـن˘ياـع˘م˘لاو لو˘صصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

هتثج تلقن ثيح ،هتاــفول ىدأا امم ،ناكملا نيع نم اهرارفو ،ةنصس27 رمعلا نم غلابلا ““ب،ع““وعدملل
اهتهج نم ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب راجحلا ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىــلإا
اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او هتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف ايميلقإا ةصصتخملا ةينمأ’ا حلاصصملا

اهبÓقناو ةرايصس فارحنإا ىدأا قايصسلا تاذ يفو،رــطصسأ’ا هذــه ةباتك دـــح ىلإا ةصضماغ لازــت’ يتلاو

حوارتت لاجر4 سضرعت ىلإا ،ينوبلا ةيدلبب ةيداقعوب يحب راملا هعطقم يف44 مقر ينطولا قيرطلاب

ناكملا نيع يف مهفاعصسإا تعدتصسا ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإ’ ةنصس15و81 نيبام مهرامعأا
ىفصشتصسمب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع مهلقن مث ةيندملا ةيامحلا رصصانع فرط نم
ىلإا ةراــصشإ’ا ردجتو،ينمأ’ا قيقحتلا ديق ثداحلا بابصسأا ىقبتو اذه ،مزÓلا جÓعلا يلقتل دصشر نبا
تفلخ ةي’ولا تاقرطب رورملا ثداوح نم ددع سسمأا لوأا تلجصس ةباــنعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدــم نأا
ىلإا مهنم نوررصضتملا لقنو ناكملا نيع يف اهرثإا ىــلع اوفعصسأا ،ةفيفخ تاباصصإا مهل ىحرجلا سضعب
ةصشيعوب زوزام .مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا

مهنيب يلاملا غلبملا ماسستقاو اهعيبو هتبكرم ةقرسس فدهب

 سسادرموبب باسش لتق يف نيطروتملا ةتسسلا نيمهتملا فيقوت
ةيصضق  يف نيطروتملاب ةحاطإ’ا نم سسادرموب ةي’و نمأاب ةعباتلا ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصم تنكمت
ةميرجلا عئاقو نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو ةرجأاتصسملا هتبكرم ةقرصس فدهب باصش حور قاهزإا
ةي’و يف دجاوتملا يلئاعلا تيبلاو راظنأ’ا نع ةيحصضلا ءافتخا دعب تقلطنا ماعلا يارلا تزه يتلا ءاركنلا
فتاهو ةلوهجم بابصسأ’ مايأا ةدع ذنم تيبلا ىلإا ةيحصضلا عوجر مدع نع غيلبت مت نيا سسادرموب
لك لÓغتصساب سسادرموب ةي’و نمأا حلاصصم اهترصشاب يتلا ةقمعملا تاقيقحتلا دعبو نري ’ لومحملا
ءاحنأا فلتخم ربع تابرصض ةدع ىقلت امك ةيحصضلا ةثج دوجو ناكم ىلإا لوصصولا مت ةرفوتملا تامولعملا

دقو سسابعلب يديصس ةي’و يف ةدجاوتم ةريحب هايم يف هتثج يمر مت اهدعبو ءاصضيب ةحلصسأا ةطصساوب هدصسج

هذه يف نيطروتملا ةنصس93 و32 نيب ام مهرامعأا حوارتت ةتصسلا نيمهتملا فيقوت ىلإا تايرحتلا ترفصسأا
ليوحت مت نارهوو ةليمو ةمصصاعلا رئازجلا و سسابعلب يديصس نم  ةفلتخم تاي’و نم نوردحني ةميرجلا
مث هتثج ليبكتو هلتقو ةيحصضلا جاردتصساب اوفرتعا رصضاحم ىلع مهامصس دعبو ةحلصصملل مهيف هبتصشملا
.مهنيب يلاملا غلبملا ماصستقاو اهعيبو هتبكرم ةقرصس عم سسابعلب يديصسب ةريحب ىوتصسم ىلع اهيمر مت

داعصس ليلخ
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

