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5281ىلإإ يلامجإلإ ددعلإ لصصيل ،ةديدج ةلاح46 ـب انوروك ضسوريفب ةدكؤوملإ تاباصصإلإ ددع يف اعافترإ ةحصصلإ ةرإزو تلجصس
 .ضسمإ ةلاح91 مهنيب نم ةافو572 ليجصستو

تإءإرجلإ نم ددع نع لمعلإ ريزو فصشك اميف
:ديزوب نب .. ءابولإ راصشتنإ ةحفاكمل

«هتبراحمل دنجم لكلاو كرتششم ودع انوروك»
قضشاع يقوضش» لمعلأ ريزو نم لك تبضسلأ سسمأأ ةحيبضص دقفت
،تايفضشت˘ضسم˘لأ حÓ˘ضصإأو نا˘كضسلأو ة˘ح˘ضصلأ ر˘يزوو ،«ف˘ضسو˘ي
ةيدلبب يعامت˘جإ’أ نا˘م˘ضضلأ ر˘ق˘م ،«د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع»
ةد˘حو˘ل ا˘ه˘ترا˘يز نأر˘يزو˘لأ سصخو.ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ي˘ف يأد ن˘ي˘ضسح
ريزو دكأأ ،ةرايزلأ سشماه ىلعو .سصيخضشتلأو جÓعلأو فضشكلأ
ترخضس تأرأزولأ لك نأأ ىلع ديزوب نب نامحرلأ دبع ةحضصلأ

امك.ةحضصلأ عاطق معد لجأأ نم ةيتضسجوللأو ةيداملأ اهلئاضسو
ةيداملأ اهتأدوهجم لك تدنج تاطلضسلأ نأأ ةحضصلأ ريزو دكأأ

نب لاقو.دÓبلأ يف انوروك سسوريف يضشفت ةحفاكمل ةيرضشبلأو
،عيمجلل كرتضشم ودع انوروك» ةيفحضص تاحيرضصت يف ديزوب
ءأربخلأ هب بلاطي ام نيب قلطملأو ماتلأ بواجتلأ يعدتضسي
ريزو نلعأأ هتهج نم.«نطأوملأ هب مزتلي نأأ بجي امو هب مايقلل
،فضسوي قضشاع يقوضش ،يعامتج’أ نامضضلأو ليغضشتلأو لمعلأ

نولمعي ةيعامتجأ ةدعاضسم131 و بيبط0001 ريخضست نع
فرضصت تحت مهعضضوو ،«سسونضساك» و«سسانك» نم لك يف
تايفضشتضسملأ يف ءابطأ’أ ةدعاضسمو ةرزأؤومل ةحضصلأ عاطق
ةيمÓعإأ تاحيرضصت يف فضسوي قضشاع لاقو.ةيحضصلأ زكأرملأو
لكا˘ي˘ه˘لأ ع˘ي˘م˘ج ة˘ح˘ضصلأ عا˘ط˘ق فر˘ضصت تح˘ت ع˘ضضو» م˘ت ه˘نإأ
،ينطولأ بأرتلأ ةفاك ربع يعامتج’أ نامضضلل ةعباتلأ ةيحضصلأ

عبرأأو ،جÓعلأ نع فضشكلأو سصيخضشتلل زكرم13 يف ةلثمتملأ
ريزو فضشك امك.«يئاعضشإ’أ يبطلأ ريوضصتلل ةيوهج زكأرم
ثيح ،دعاقتلأ حنمو تاضشاعملأ بضص دعوم ميدقت نع لمعلأ

نوضضا˘ق˘ت˘ي ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب نو˘كي˘ضس ل˘ير˘فأأ02 موي«:لاق

ةبضسنلاب ليرفأأ22 موي و ،رهضش لك نم22 موي مهتاضشاعم

.«رهضش لك نم62و42 يموي مهتاضشاعم نوضضاقتي نيذلل
S°∏«º.±

ضسوريف يصشفت دصصرل ةيملعلإ ةنجللإ وصضع
:فصشكي يوايهم ضضاير روصسيفوربلإ ..انوروك

سسوريف راششتنا ةروذ دهششتشس رئازجلا»
«ليرفأا رهشش نم ثلاثلا عوبشسأ’ا يف انوروك

ةيملعلأ ةنجللأ و˘ضضع «يوا˘ي˘ه˘م سضا˘ير» رو˘ضسي˘فور˘ب˘لأ ع˘قو˘ت
راضشتنأ ةورذ رئأزجلأ فرعت نأأ انوروك سسوريف يضشفت دضصرل

ثلاثلأ عوبضسأ’أ لÓخ «91ديفوك» دجتضسملأ «انوروك» سسوريف
دد˘ع عا˘ف˘ترأ ع˘قو˘ت ي˘ن˘ع˘ي يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘هو ،ل˘ير˘فأأ ر˘ه˘ضش ن˘م
،يوايهم روضسيفوربلأ بضسحو.رئأزجلأ يف ةدكؤوملأ تاباضصإ’أ
قفو ايلاح ى˘ضضر˘م˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘ضست ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’أ ح˘لا˘ضصم˘لأ نإا˘ف
لج عزوتت ثيح،ةرطيضسلأ تحت لأزت ’ رومأ’أ نأأو اهتأردق
سضأر˘مأ’أو ي˘ل˘خأد˘لأ بط˘لأ ح˘لا˘˘ضصم ى˘˘لإأ ةد˘˘فأو˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ
سشاعنإ’أ ةحلضصم ىلإأ اهلقن لبق ،ةيدعملأ سضأرمأ’أو ةيضسفنتلأ
ت’احلأ عاف˘ترأ ة˘لا˘ح ي˘فو.ت’ا˘ح˘لأ هذ˘ه ترو˘ط˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف
اهليوحتو ةيفاضضإأ حلاضصم حتف نكمي ،ثدحتملأ لوقي ،ةدفأولأ
رو˘ضسي˘فور˘ب˘لأ فا˘ضضأأو .با˘ضصعأ’أو د˘ل˘ج˘لأ بط ل˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ

يذلأ يئابولأ روطت˘لأ نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ،يوا˘ي˘ه˘م
،رخآ’ موي نمو ىرخأ’ ةي’و نم ابذبذتم لأزي ’ رئأزجلأ هفرعت

راضشتنأ عجأرتب ةقلعتملأ ةيباجي’أ جئاتنلأ وه ديكأ’أ نأأ ريغ
أذهو ،ءابولأ لاقتن’ ةرؤوب تناك يتلأ ةديلبلأ ةي’و يف انوروك
.ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ي˘ف ق˘ب˘ط˘م˘لأ ل˘ما˘كلأ ي˘ح˘ضصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ضضف˘˘ب

هديدمت مت يذلأ يحضصلأ رجحلأ جئاتن نأأ سصتخملأ حضضوأأ امك
هجئاتن فرعتضس تاي’ولأ نم ديدعلأ يف لأوزلأ دعب ةثلاثلأ ىلإأ

ايعأد ،خيراتلأ أذه لبق كلذ نوكي نلو هقيبطت نم اموي41 دعب
ر˘ج˘ح˘لا˘ب مأز˘ت˘ل’أو ة˘ي˘ح˘ضصلأ ة˘يا˘قو˘لأ ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لأ مد˘ع ى˘لإأ
ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف تا˘ي˘فو˘لأ لد˘ع˘م عا˘ف˘ترأ سصو˘ضصخ˘بو .ي˘ح˘ضصلأ

مل اننأأ يوايهم روضسيفوربلأ دافأأ ةيلودلأ ت’دعملأ اهزواجتو
ىلع مكحلأ نأأو ةبولطملأ سصيخضشتلأ ةنيع ىلإأ دعب لضصن
رئأزجلأ لضصت نل ةيملع ةلداعم راطإأ يف جردني تايفولأ لدعم
±.S°∏«º.دعب اهيلإأ
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دقف ،ةحضصلأ ةرأزو نايب بضسحو

ةريخأ’أ ةعاضس42 لÓخ لجضس

91 ـب تايفولأ ددع يف اعافترأ
ة˘˘ح˘˘ضصلأ ةرأزو تن˘˘ل˘˘عأأ .ة˘˘لا˘˘˘ح
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلأو

46 ليجضست نع ،تايفضشتضسملأ
سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘ضصإأ ة˘˘لا˘˘ح

عفتريل ةعاضس42 رخآأ يف انوروك
روه˘ظ ذ˘ن˘م تا˘با˘ضصإ’أ ي˘لا˘م˘جإأ

5281 ىلإأ رئأزجلأ يف سسوريفلأ
حاتجي يذّلأ ءابولاب ةباضصإأ ةلاح
ق˘طا˘˘ن˘˘لأ ف˘˘ضشك ا˘˘م˘˘ك .م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
ةيملعلأ ةن˘ج˘ل˘لأ م˘ضسإا˘ب ي˘م˘ضسر˘لأ
،انوروك سسوريف يضشفت ةعباتمل

سصو˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ب ،رأرو˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ّنإأ ،ءافضشلل نيلثامتملأ ىضضرملأ
تد˘ه˘ضش ةر˘ي˘خأ’أ ة˘عا˘ضس42ـلأ

يلامجإأ عفتريل ،ةلاح55 ءافضش

.اًضصخضش064 ءافضشلل نيلثامتملأ
رجحلأ قيبطت نم عيباضسأ دعبو
ين˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘ضصم تف˘قوأ

ةديل˘ب˘لأ ة˘ي’و˘ب ن˘مأ’أ ح˘لا˘ضصمو

223 ي˘ضضا˘م˘لأ عو˘ب˘ضسأ’أ لÓ˘˘خ
تأءأر˘جإا˘ب أو˘مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ا˘ًضصخ˘˘ضش
يذّلأ ،لما˘ضشلأ ي˘ح˘ضصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
ذ˘ن˘م ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ة˘ي’و ه˘ل ع˘ضضخ˘˘ت

مت ام˘ك .ي˘ضضا˘م˘لأ سسرا˘م42ـلأ

ةجأرد631و ةبكرم005 رجح
،رضشح˘م˘لأ ي˘ف م˘ه˘ع˘ضضوو ة˘يرا˘ن
ر˘˘˘ي˘˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘ف أذ˘˘˘˘هو
يدا˘ف˘ت˘ل ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أو
ةراضشإÓلو .انوروك ءابو راضشتنأ

5 ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ ةرأزو تضصضصخ

ا˘˘يا˘˘عر˘˘لأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضس’ قدا˘˘˘ن˘˘˘ف
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأ
ا˘يا˘عر˘لأ دد˘ع رد˘ق˘˘يو .تأرا˘˘مإ’أ
تأرامإ’اب نيقلاعلأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

مهؤوÓجإأ متي ثيح،009 نم رثكأأ
سصيضصخت م˘تو .ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م ر˘ب˘ع

جر˘˘ب˘˘ب غ˘˘ي˘˘غدأأ قد˘˘ن˘˘ف ن˘˘م ل˘˘˘ك

نرق˘لأ ،را˘ط˘م˘لأ قد˘ن˘ف ،نا˘ف˘ي˘كلأ

،مÓضسلأ قدنف ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ي˘ب˘هذ˘لأ

لابقتضس’ ،ةبقلا˘ب زأرا˘م’ قد˘ن˘ف

نم نيمداقلأ نييرئأزجلأ اياعرلأ

.تأرامإ’أ

¯  S°∏«º.±
ا˘˘˘˘ضضر رو˘˘˘˘ضسفور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘ضشك
د˘ضصر ة˘ن˘ج˘ل و˘ضضع ،يوا˘˘ي˘˘ح˘˘م
،انوروك سسوريف يضشفت ةعباتمو
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘ضصإ’أ ت’ا˘˘ح نأأ
ىو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ
جÓعلل تعضضخ يتلأ و ينطولأ
ىلإأ سضرعت˘ت م˘ل ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب
,ريبخلأ تأذ حضضوأأو.تافعاضضم
ى˘ل˘ع ة˘فا˘ح˘ضصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف
ة˘ل˘ي˘ضصح˘لأ ن˘ع نÓ˘عإ’أ سشما˘˘ه
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘ضصإÓ˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘˘لأ

جÓعلأ نأأ ,رئأزجلأ يف انوروك
ى˘لأ تعد يذ˘لأ ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘˘ب

32 ذ˘ن˘م ة˘ح˘ضصلأ ةرأزو ه˘ف˘ضصو
ءأود بنا˘ج ى˘لأ طرا˘ف˘˘لأ سسرا˘˘م
هت˘عا˘ج˘ن تب˘ثأأ د˘ق سسكا˘مور˘ت˘يز
ت’ا˘˘ح ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ضسو
ى˘لأ أدا˘ن˘ت˘˘ضسأ أذ˘˘هو ,ى˘˘ضضر˘˘م˘˘لأ
تدكأأ ,اهبناج نم.ةيلوأ’أ جئاتنلأ

سضأر˘˘مأ’أ ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم ة˘˘˘ضسي˘˘˘ئر
ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
يف ةضصضصختملأ ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’أ
را˘ط˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ
روضسفوربلأ ,ةمضصاع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب

24 نيب نم نأأ ,روضشاع ةميضسن
جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تع˘˘˘˘˘ضضخ ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح

تلثامت ةلاح71 ,نيكورولكلاب
,قايضسلأ تأذ يفو.ءافضشلل امامت
طا˘ق˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ر˘˘كذ
د˘ضصر ة˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘ضضع ,ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب
,انوروك سسوريف يضشفت ةعباتمو
ءافضشلل لثامتت ت’احلأ سضعب نأأ

ن˘ي˘ح ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م
جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘عو˘˘ضضخ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘خآ’

نم هنأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ,ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب
لك جئاتن ءاطعإأ هنأوأ’ قباضسلأ
أذ˘ه˘ل ع˘˘ضضخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ
أذ˘˘هو ,ن˘˘طو˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع جÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ
يعدتضست ةلاح لك نوكل رظنلاب

مايأأ01 ةدمل جÓعلل عوضضخلأ
جئاتنلأ ترهظأأ دقو .لقأ’أ ىلع
جÓ˘˘ع ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘لوأ’أ
هب حرضص ام بضسح ,نيكورولكلأ
ة˘˘ح˘˘ضصلأ ر˘˘يزو ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإأو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلأو
دبع روضسفوربلأ ,تاي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ
ةعجضشم اهنأأ ,ديزوب نب نامحرلأ

سضرع متيضس هنأأ ىلأ أريضشم ,أدج
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ضش ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ضسأرد
ىضضرملأ نم لئاه ددع عوضضخ
قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع جÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ل
لثامت ءابطأ’أ عقوتيو أذه.عضسأو
سسوريف نم ءافضشلل ةلئاه ت’اح
عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’أ لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
و ةمضصا˘ع˘لا˘ب ا˘ضصو˘ضصخ  مدا˘ق˘لأ
ة˘عا˘ج˘ن ثو˘˘ب˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

ثيح,ن˘ي˘كورو˘ل˘كلأ لو˘كو˘تور˘ب
د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لأ تا˘ع˘قو˘ت د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
ة˘ح˘ل˘ضصم ن˘م يد˘يا˘ق ظ˘ي˘ف˘ح˘˘لأ
ىفضشت˘ضسم˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لأ سضأر˘مأ’أ
ةرداغمب ةديلبلاب  «نوناف سسنأرف»
ى˘˘ضضر˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘˘ع˘˘˘فد
ةمضصاعلأ و ةديلبلأ تايفضشتضسم
يف أدكؤوم مداقلأ عوبضسأ’أ لÓخ
ىلوأ’أ ةيعأذإ’أ ةا˘ن˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘ضصت
ىلع ظو˘ح˘ل˘م ن˘ضسح˘ت ل˘ي˘ج˘ضست

ةباضصملأ ت’احلأ  نم ريبك ددع
ىلع عوبضسأأ ذنم عضضخت يتلأو
ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلأ جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل ل˘˘قأ’أ
ني˘ضسي˘مور˘ت˘يز˘لأ ى˘لأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب
لمعلأ نم ةعرج حنمي ام وهو
أذ˘ه˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘ضصم˘˘لأ ى˘˘ضضر˘˘م˘˘ل˘˘ل
برضضي يذ˘لأ ل˘تا˘ق˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
نا˘كو.ل˘كك م˘لا˘˘ع˘˘لأو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
دق «لوؤوأر هييديد» روضسيفوربلأ

ةديدج ةضسأرد جئاتن نع فضشك
ة˘عا˘ج˘ن ىد˘م ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘كأأ

راقعب انوروكب نيباضصملأ جÓع

داضضمب قوفر˘م˘لأ ن˘ي˘كورو˘ل˘كلأ
هذه تلمضش يتلأ ةضسأردلأ.يويح

طضسوتمب ،ابا˘ضصم1601 ةرملأ

مهنم ةئاملاب34و ةنضس34 رمع
سسيئرلل روت˘كد˘لأ ا˘ه˘مد˘ق ،لا˘جر
لÓخ نوركام ليوناميأ يضسنرفلأ

ى˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ه˘˘ترا˘˘يز
روتكد˘لأ ل˘م˘ع˘ي ن˘يأأ ا˘ي˘ل˘ي˘ضسرا˘م
ن˘ع ثد˘ح˘ت ن˘م لوأأ نا˘˘ك يذ˘˘لأ
Óئاق نيكررولكلأ جÓع ةعاجن
يذلأ سسفنتلأ لكضشم» نأأ اهموي
وه انوروك سسوريف هيف ببضستي
.«هتفداضص يضسفنت لكضشم لهضسأأ

يفاعت ةضسأردلأ جئاتن ترهظأأو

نيذلأ ،نيباضصملأ نم ةئاملاب19
ىلوأ’أ مايأ’أ يف جÓعلل أوعضضخ
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ضص’أ ن˘˘˘م
،«ن˘ي˘كورو˘ل˘ك ي˘ضسكورد˘ي˘ه˘˘لأ»
را˘˘ق˘˘ع ن˘˘م عر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م ءأود و˘˘˘هو
داضضم هيلأ فاضضي ،نيكررولكلأ

ثي˘ح, «ن˘ي˘ضسي˘مور˘ت˘يزأأ» يو˘ي˘˘ح

.مايأأ9 يلأوح جÓعلأ قرغتضسأ

اباصصم5281 ىلإإ زفقي نيباصصملإ ددع

انوروك نم ءافششلل نولثامتي064و ةديدج ةافو91

يراجلإ عوبصسألإ لÓخ ضسوريفلاب نيباصصملإ نم ةريبك ةعفد لثامت نوعقوتي ءابطأإ

انوروكلا دشض لاعف جÓع نيكورولكلا

:يناكرب طاقب .. هدحو ةيروهمجلإ ضسيئر ديب  ماعلإ رجحلإ ضضرف رإرق نإإ لاق

«رمتشسم ديازت يف ءافششلا ت’احو هتيلاعف تبثأا نيكورولكلا»
نع «انوروك» سسوريفب نيباضصملأ طضسو ءافضشلأ ت’اح ديأزت  ،«يناكرب طاقب» ،رئأزجلأ يف دجتضسملأ «انوروك» سسوريف راضشتنأ ةعباتم و دضصرل ةينطولأ ةنجللأ وضضع دكأأ

مأزتلأ نوكي نأأ سسمأأ ةيفحضص تاحيرضصت يف يناكرب طاقب دعبتضسأو .«نيكورولكلأ» ىلع اضساضسأ دمتعي يذلأ يجÓعلأ لوكوتوربلل ةيبطلأ مقأوطلأ مأدختضسأ قيرط
لوكوتورب مأدخ˘ت˘ضسأ بب˘ضسب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ ا˘هدد˘ع د˘يأز˘ت˘ب لءا˘ف˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءا˘ف˘ضشلأ ت’ا˘ح دد˘ع عا˘ف˘ترأ ي˘ف م˘ها˘ضس د˘ق هد˘عأو˘قو ي˘ح˘ضصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
تأذ يف Óلقم ،هتعاجن تبثأأو هتمدختضسأ نيضصلأ نأأ و ةضصاخ ،«نيكورولكلأ «لامعتضساب اعاجضشو اميكح أرأرق تذختأ رئأزجلأ نأاب ثدحتملأ سسفن ددضشو.«نيكورولكلأ»
يضسنرفلأ سسيئرلأ نأأ ليلدلأو ،اميقع ايطنزيب ’دج هربتعأ جÓعلأ فضشتكم يضسنرفلأ بيبطلأ دضضو ءأودلأ دضض لاقي ام لك«: هلوقب ةيبناجلأ هضضأرعأأ لوح لدجلأ نم قايضسلأ
ةدامع سسيئر حضضوأأ ، دجتضسملأ سسوريفلأ يضشفت عنمل دÓبلأ ىلع ماعلأ رجحلأ سضرف لوح لأؤوضس ىلع هدر يفو.«يضصخضش لكضشب ايليضسرام يف بيبطلأ رأز نوركام لأوناميأ
نييرئأزجلأ ىلع بجوتي و ،بعضص ميظنتلأ نأأ ،يمومعلأ نويزفلتلأ عم يفحضصلأ هئاقل يف دكأأ ةضسائرلأ مضساب قطانلأ نكل ،هدحو نوبت سسيئرلأ ديب رأرقلأ نأاب ،نييرئأزجلأ ءابطأ’أ
،ةيمومعلأ ةوقلاب ماعلأ رجحلأ سضرف يف سسيلو ةيئاقولأ ريبأدتلاب مأزتل’أ يف نمكي لحلأ نإأ» لوقلاب ةيروهمجلأ سسيئر تاحيرضصت ىلإأ طاقب داعو.ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب مأزتل’أ
±.S°∏«º          .ةمغلأ هذه فاضشكنأ ةياغ ىلأ يحضصلأ رجحلاب مأزتل’أ نامضضو اهتيامح ىلع أورهضسي نأأ يغبني ىدل,ةماع نييرئأزجلأ ةحضصب قلعتي رمأ’اف
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لا˘م˘˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ا˘˘عدو
د˘ي˘م˘ضسلا˘ب عر˘ب˘ت˘لا ى˘لا ،ق˘˘يزر
ربعو .لبازملا يف هيمر سضوع
هل رو˘ضشن˘م ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو
نم هفضسأات نع كوبضسيف ىلع
ي˘ت˘لا ة˘ير˘يذ˘ب˘ت˘لا تا˘كو˘˘ل˘˘ضسلا
ةدامل ةردنلا ةيلمع يف تمهاضس
مدع ىلا ،قيزر اعدو .ديمضسلا

ا˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘مر
اهبناج نم .ةيريخلا تايعمجلل
كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب تعد «سسو˘با»
نحاطملا تربجأا يتلا ةيرازولا

ديمضسلا سسايكأا بيضضوت ىلع

عانتملا و غلك01 مجح نم

غك52 م˘ج˘ح بي˘ضضو˘ت ن˘ع
Óجاع ل˘خد˘ت˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
سصخي امي˘ف نو˘نا˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘ل
ريغ نازوألا نم ديمضسلا نمث

تظ˘حل ا˘م˘ب˘ضسحو .غ˘ل˘˘ك52

تادايزلا وهف مايلا هتاه سسوبا

سسايكأا رعضس يف ةرربملا ريغ

غك01 م˘ج˘ح ن˘م د˘ي˘م˘˘ضسلا

ر˘ع˘ضس نا ا˘ن˘م˘ل˘˘ع اذا و ة˘˘ضصا˘˘خ

ر˘جا˘ت˘ل ع˘ن˘ضصم˘لا ن˘م جور˘خ˘˘لا

جد0073 دودح غل˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا

ةئزجتلا رجات هينتقيل. راطنقلل

لضصيل راطنقلل جد0093 ب

ام) ةفلتخم راعضساب كلهتضسملل

ىتح غلب و سسيكلل جد054 نيب

01 مجح نم سسيكلل جد045

2 و غك5 سسايكأا نا امك ( غك

اهراعضسا غ˘ل˘ك1 اذ˘˘ك و غ˘˘ك

ةراجتلا حلاضصم ىقبتو ةعفترم

ل ه˘نأل .سصن˘لا با˘ي˘غ˘ل ةز˘جا˘ع

سصن نودب باقع ل و ةميرج

بضسح ح˘˘˘˘˘ضضاو ي˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ق

تايريد˘م˘لا تق˘ل˘تو.ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

عو˘ب˘ضسلا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

عورضشلاب تام˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ضضا˘م˘لا
ةدا˘م ع˘ي˘˘ب ع˘˘ن˘˘م ي˘˘ف يرو˘˘ف˘˘لا
تاد˘حو˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م د˘˘ي˘˘م˘˘ضسلا
لكضشب ن˘حا˘ط˘م˘لاو ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا

ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لا ر˘ضشا˘ب˘م
ة˘ل˘يو˘ط˘لا ر˘ي˘باو˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثا ى˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘لاو
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ثع˘بو .ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
ى˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل
ىوتضسم ىلع نييئلولا ءاردملا

اهلÓخ نم مهرمأاب ،ةيلو84
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم غÓ˘˘˘˘بإا ةرور˘˘˘˘ضضب
ف˘قو˘لا˘ب ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘˘لا
د˘ي˘م˘ضسلا ةدا˘م ع˘ي˘ب˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
امل نينطاوملل ةرضشابم ةقيرطب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ط˘˘˘خ ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘˘كضشت

ماع˘لا ن˘ي˘مألا د˘كأاو .م˘ه˘ت˘ح˘ضص
ةرورضض ىل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل
ىلإا ةيجاتنإلا تادحولا هيجوت
لÓخ نم ميدقلا ماظنلاب لمعلا
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسلا

نم نيعزوملا كلذكو ةلمجلاو
قبضسو .ديمضسلا ةدام عيب لجأا
ماعلا نيمألا ةما˘ضشو˘ب د˘م˘ح˘م˘ل
نأا مجانم˘لاو ة˘عا˘ن˘ضصلا ةرازو˘ل
نم ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا نا د˘كا

بلطلل بيجتضسي ديمضسلا ةدام
ةلعتفم˘لا ةرد˘ن˘لا نأاو ي˘ن˘طو˘لا
سضع˘بو ة˘برا˘˘ضضم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘ضس
ح˘ضضوأاو .ع˘يزو˘ت˘لا ي˘ف ل˘ل˘خ˘لا
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘ل ة˘ما˘ضشو˘ب
ريزو˘لا نأا ي˘ضضا˘م˘لا عو˘ب˘ضسلا
ىطعأا درج زيزعلا دبع لوألا
عيبلا طاقن لك حتفب تاميلعت
«د˘ي˘فور˘غا» ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ةباجتضسÓل ةيئاذغلا تاعانضصلل
يتدام ىل˘ع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘ل˘ل
نأا ىلإا اتفل ةنيرفلاو ديمضسلا

92و ديمضس ةنحطم72 كانه
لماكب لم˘ع˘ت ة˘ن˘ير˘ف ة˘ن˘ح˘ط˘م
ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘˘قا˘˘ط
.ةينطولا قوضسلا

تايمكب هئانتقل قوبسسملا ريغ تفاهتلا دعب ةعسساو ءايتسسا ةجوم ةيمومعلا تاغرفملا يف ديمسسلا نم سسايكأا يمر روسص ترجف
 .هراعسسا يف ةبراسضملاو هتردن يف ببسست ةريبك

ةيريخلا تايعمجلل هب عربتلا ىلإا اعد

لبازملاب ديمضسلا ةدام ضسايكأا يمر نجهتضسي قيزر

ةيتارامإلا ةيوجلا طوطخلل ةريخأا ةلحرب مويلا ءلجإلا ةيلمع رمتسست اميف

تارامإلاب نيقلاعلا نييرئازجلا طضسو انوروك ضسوريفب ةباضصإا53 فاضشتكا

:ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةعاضشإا درجم تاناحتمإلا ةمانزر رييغت»
«ةحضصلا نم اهل ضساضسأا ل

تاناحتملا ةمانزر ري˘ي˘غ˘ت ر˘ب˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تد˘ن˘ف
ل˘ضصاو˘ت˘لا تا˘ضصن˘م ى˘ل˘ع ه˘لواد˘ت م˘تا˘م نا ةد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا
نيمضسوملا عيزوتو ميظنت ةداعإا سصوضصخب رابخأا نم يعامتجإلا
ةيضسردملا تاناحتمإلا ةمانزر رييغتو لبقملاو يراجلا نييضساردلا
تاذ تددضش قايضسلا اذه يفو.ةحضصلا نم اهل سساضسأا ل ةينطولا
اهردضصم نم ةمولعملا يضصقت ةرورضض ىلع ،اهل نايب يف ةهجلا
ةيبرتلا ةرازول يمضسرلا ينورتكلإلا عقوملا يف لثمتملا يمضسرلا
يعامتجإلا لضصاوتلا عقاوم ىلع ةيمضسرلا اهتاحفضصو  ةينطولا

ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ردا˘ضصم˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع يرود˘˘لا عÓ˘˘طلاو
،لاقم وأا روضشنم يأا رضشن لبق اهنم دكأاتلاو ةحيحضصلا ةمولعملا

عقاومو ةيمÓعإلا لئاضسولا ربع رضشني ام لك بذكت اهنأاب ةدكؤوم
ةيضسردلا ةن˘ضسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا سصو˘ضصخ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا
،ةلضص يذ قايضس يفو. ةينطولا ةيضسردملا تاناحتملاو ةيلاحلا
ىلإا هتلاضسر يف ةينطولا ةيبرتلا ريزو هب ءاج امب مازتللا ىلع تحلأا

اهيف راضشأا يتلاو ،يراجلا ليرفأا40 خيراتب ةيوبرتلا ةعامجلا دارفأا
يف ةدراولا تلامتحإلا فلتخم نمضضتت ةدوضسم عورضشم دادعإا ىلإا

،ةمئÓملا لولحلا داجيإا فدهب ،هعفر وأا يحضصلا رجحلا ديدمت لاح
ةديكأات ىلا ةفاضضإلاب ،ةيضسردملا تاناحتملاب ةقلعتملا كلت اميضسل
ءاكرضشلا فلتخم كارضشإا نود يئاهن رارق يأا ذختت نل ةرازولا نأاب
تاباقنو ذيمÓتلا ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘ج تا˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

اميف ذختملا ءارجإلا ناك ايأا» هنأا تعباتو ، عاطقلا يف ةدمتعم
نوكيضس لب ايدارفنإا نوكي نل هنإاف ةضساضسحلا ةلأاضسملا هذه سصخي
ن˘ي˘ي˘تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ءا˘كر˘ضشلا ع˘ي˘م˘ج هذا˘خ˘˘تا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ضسي ا˘˘ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت
ارم دق يناثلاو لوألا لضصفلا نا» ،نايبلا يف ءاجو.«نييعامتجإلاو
ررقملا  ذيفنت مت ثيح نطولا تايلو لك ربع ةيداع فورظ يف
ذاختاب ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تما˘ق ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ضضر˘م د˘ج ة˘ب˘ضسن˘ب ي˘ضسارد˘لا

لك ةلغتضسم ،ميلعتلا ماود قيلعت ةهباجمل تاءارجلا نم ةعومجم
يأاب اهنكمي ل ريبادتلا كلت نأا نيقي ىلع يهو ةحاتملا تاناكملا

نأاب ةركذم ،«يروضضحلا ميلعتلا لحم لحت نأا لاوحألا نم لاح
عباتت يهو ملاعلا لود يقاب لثم اهلثم ةيحضص ةمزأاب رمت رئازجلا
تادجتضسملا بضسح تارارقلا ذاختا متيضس ثيح عاضضولا تاروطت
.نايبلا هب ءاج امبضسح  ذيملتلا ةحلضصم مدخي امم
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عاطقلا يفظومو ةذتاسسألل ةهجوم ةلاسسر يف

ميدقت ةيلمع نمثي ةيبرتلا ريزو
ذيمÓتلل دعُب نع ةيميلعتلا ضسوردلا

ةلاضسر تبضسلا سسمأا »طوعجاو دمحم »ينطولا ةيبرتلا ريزو هجو
ل˘ي˘ج˘ضست ن˘ع ن˘ير˘ها˘ضسلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف˘ظو˘مو ةذ˘تا˘ضسألا ل˘ك ى˘لإا
يحضصلا رجحلا ةرتف ديدمت ببضسب دعُب نع ةيميلعتلا سسوردلا

ءا˘بو بب˘ضسب ي˘ما˘ظ˘ن ل˘كضشب سسراد˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ضسراد˘˘لا ف˘˘قو˘˘تو
ّنأا ةخضسار ةهانق انوذحي ذإاو» :ةلاضسرلا يف ريزولا لاقو.انوروك
ربع تهباجو راربألا انئادهضش ءامدب توترا يتلا ةزيزعلا اندÓب
نإا ،زاتجتضس ،اميظع اًضسأابو ةوق اهديزتل نحملا نم ديدعلا اهخيرات
ءابو يضشفت لانيلع اهضضرف يتلا ةيئانثتضسإلا فورظلا ،هللا ءاضش

فاضضأاو.»رارضضألا لقأاب ،ملاعلا نادلب ةفاك رارغ ىلع،91 ديفوك
ديعب نم وأا بيرق نم مهاضس نم لكل لÓجإا ةفقو فقن» :ريزولا
وفظوم ءلؤوه نمو ،ةديدج سسمضش ةقارضشإا عم يدحتلا عفر يف
ةذتاضسألا مهتمدقم يفو مهتائف عيمج˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
سصضصح ليجضستل اودنجت نيذلا ،ني˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘فا˘كو نو˘ضشت˘ف˘م˘لاو
يف هتايحب ىحضض نم مهنمو ،ذيمÓتلا انئانبأا ةدئافل ةيميلعت
يناضضمر  ،هللا نذإاب هل روفغملا لاثمأا،ةليبنلا ةمهملا هذه ليبضس
يذلا ،طضسوتملا ميلعتلا ةلحرم يف ةينرفلا ةغللا سشتفم ،فيرضش
،سضاملا سسيمخلا ةليل ،ةيبلق ةتكضس رثإا ىلع هتافو ربخ انيقلت

اهثبي يتلا ةيميلعتلا ةانقلل سسوردلا لجضسي موحرملا ناك ثيح
،بوتويلا قيرط نع دعُب نع نيوكتلاو ميلعتلل ينطولا ناويدلا
بضسحب «ةثداحلا ءانثأا ،طضسوتم ةعبارلا ىوتضسم ،ةضسبت ةيلو يف
YÉO∫ GCe«ø.ةيبرتلا ريزو ةلاضسر سصن
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هل ع˘ضضخ يذ˘لا ق˘ب˘ضسم˘لا سصح˘ف˘لا ف˘ضشك
تاراملا ةلود يف نوق˘لا˘ع˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يتلا ةرئاطلا بوكر لبق ةدحتملا ةيبرعلا

53 دوجو نع ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لا سسمأا م˘ه˘ت˘ل˘قا
م˘ت اذ˘ه ى˘ل˘عو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضصإا
ي˘بد ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا ن˘ي˘با˘ضصم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ةلبقملا ةرتفلا يف مهليحرت لبق مهجÓعل
سسوريفلا اذه نم مهئافضش نم دكأاتلا دعب
عو˘ضضو˘م˘ب ل˘ضصت˘م قا˘ي˘ضس ي˘فو.ر˘ي˘ط˘خ˘لا
ةيبرعلا تارامإلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا
سسمأا تÓحر ةثÓث تطح مت دقف ،ةدحتملا
لجأا نم دحألا مويلا ةريخا ةلحرو تبضسلا

ي˘بد را˘ط˘م ر˘˘ب˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج009 ةداعا

سسمأا تÓ˘˘حر3 تج˘مر˘ب ثي˘ح,ي˘لود˘لا
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل نا˘˘ت˘˘ل˘˘حر ،تب˘˘ضسلا
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘ل ةد˘˘حاوو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ع˘بار ة˘ل˘حر تج˘مر˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف،ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإلا
˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘تارا˘˘مإلا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل
دعب ،ليحرتلا يف ةيولوألا تحنمو.دحألا

نينضسملاو ءاضسنلل ،مزÓلا سصحفلا ءارجإا

نيقلاعلا يرئازج009 نيب نمو .لافطألاو

اوراز ارفا˘ضسم736 دجو˘ي تارا˘مإلا ي˘ف
دجوي امن˘ي˘ب ،ة˘حا˘ي˘ضسلا ل˘جأا ن˘م تارا˘مإلا

يف نيميقملاو نيلماعلا نم نيرخآا361
راطمل ماعلا ريدملا حرضصو اذه.تارامإلا

ةعاذإÓل ،سشÓع رها˘ط˘لا، ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه
تضصضصخ دق ةيرئازجلا ةلودلا نأا ةينطولا
ةيوجلا طوطخلل نيترئاط قايضسلا اذه يف
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ا˘ت˘ع˘ل˘قأا نا˘ت˘ل˘لا  ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

يف نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلا ةداعتضسل
اتÓح ناتللاو ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا
تجمرب امك .تبضسلا سسمأا نطولا سضرأاب

تطح ةيتارامإلا ةيوجلا طوطخلل ةرئاط
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خألا ي˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةجمرب مت هنأا سشÓع رهاطلا فاضضأاو.مويلا

ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ىر˘˘خأا ةر˘˘ئا˘˘ط
راطمب طح˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘تارا˘مإلا

تنلعأا اهت˘ه˘ج ن˘م.مو˘ي˘لا ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه
ل˘ثا˘م˘ت ن˘ع ا˘ي˘كر˘ت ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘ف˘˘ضس
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ءا˘ف˘ضشل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج

تحضضوأاو.ايكرت تايفضشتضسمب ،دجت˘ضس˘ُم˘لا
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ، ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةرا˘ف˘ضسلا
«كوباراك» ىفضشتضسمب نودقري اوناك نيذلا
يف مهنأاب ةريضشم ، ءافضشلل مهلك اولثامت

ةرداغمب م˘ه˘ل ح˘م˘ضست ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ح˘ضص ة˘لا˘ح
نأاب ،هتاذ ردضصملا ددضش امك.ىفضشتضسملا
عيمج تذختا ايكرت يف ةيرئازجلا ةرافضسلا
تاطلضسلا عم قيضسنتلاب ةمزÓلا تاءارجإلا
ىلإا نييرئازجلا نينطاوملا لق˘ن˘ل ة˘ي˘كر˘ت˘لا
.رئازجلل مهليحرت لبق لوبنطضسأا

مهب لفكتتسس «ادنوألا»

يفاقثلا طاضشنلا فقوت نم نيررضضتملا نينانفلا ضضوعت ةفاقثلا ةرازو
فقوت ببضسب مهل ةضصضصخم ةيئانثتضسا ةحنم نم ةدافتضسÓل نينانفلل تامÓعتضسا ةقاطب ةفاقثلا ةرازو تعضضو
ةروتكدلا ةفاقثلا ةريزو نم تاهيجوتب تاقاطبلا هذه ملضستو ،انروك سسوريف ةحئاج ةجيتن يفاقثلا طاضشنلا

ناويدلل ةديدجلا ةريدملا هضسأارتت لمع قيرف بيضصنت ىلع يضضاملا عوبضسألا تفرضشأا يتلا ةدود نب ةكيلم
ءارج مهتاطاضشن نع نيفقوتملا نينانفلل تاضضيوعت ميدقتل »ادنوا» ةرواجملا قوقحلا و فلؤوملا قوقحل ينطولا
و ةديدج تايلأا» يف ريكفتلا ددضصب ةفاقثلا عاطق نأا ةبضسانملا هذهب ةريزولا تراضشأاو ،سسوريفلا ءابو يضشفت
نب  تنأامط امك ،ناويدلا ىوتضسم ىلع ةيلاحلا نيناوقلا اهبعوتضست ل تائفل ةيلاملا تادعاضسملا ميدقتل »ةفلتخم
و تارامتضسلا ءلمب مهل حمضست ةينورتكلإا ةيضضرأا ثادحتضسا مت هنا تاضضيوعتلاب نيينعملا نينانفلا ةدود
 S¢.Q.ناويدلا ىلا لقنتلا نود تاناعإلا هذه نم ةدافتضسÓل ةبولطملا تامولعملا
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صسوريفب ةباشصإلآ تلدعم تداعو
ة˘م˘شصا˘ع ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
صضعب لج˘شست˘ل ل˘ج˘ي˘ج صشي˘نرو˘كلآ
مايألآ لÓخ موهفملآ ريغ عراشستلآ
ءا˘شصحآ لÓ˘خ ن˘م ةر˘ي˘خألآ ة˘ثÓ˘ث˘لآ

هذ˘ه لÓ˘خ ةد˘يد˘ج تا˘با˘شصآ صسم˘˘خ
ددع رقتشسآ امدعب ةريشصقلآ ةرتفلآ
عوبشسألآ تبراق ةدم˘لو ن˘ي˘با˘شصم˘لآ

ةليشصحلآ ع˘فرا˘م ا˘با˘شصم71 د˘ن˘ع
صسوريف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإلآ

ىلآ ةيحشصلآ رئآودلآ ماقرأآ بشسحو

نيتلاح ليجشست دعب ةدكؤوم ةلاح32
ردحنت ةأآرمآو لجر صصخت نيتديدج
عشضو يتلآو يفششن رانقلآ ةيدلب نم
ر˘ج˘ح˘˘لآ ن˘˘هر ا˘˘ه˘˘تر˘˘شسأآ دآر˘˘فأآ ل˘˘ك
لبق نم ةمراشص ةباقر تحت يلزنملآ

كوكششلآ لظ يف ةطرششلآ رشصانع
مهشضرعت ةيناكمآ لوح موحت يتلآ
ىلآ م˘هد˘جآو˘ت ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأآ ىود˘ع˘ل˘ل

صسف˘ن ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لآ ةأآر˘م˘لآ بنا˘˘ج
ءاشسنلآ ىدحآ جوز نأآو املع لزنملآ
˘ما˘يأآ ل˘ب˘ق تي˘فو˘ت نأآو ق˘ب˘˘شس ي˘˘ت˘˘لآ
صسوريفلاب ةرثأاتم لجيج ىفششتشسمب
دعب رخآلآ وه يفوت يذلآو لتاقلآ
آرثأاتم هتجوز ةافو نم طقف نيموي
نا˘ك ه˘نأا˘ب د˘كأا˘ت د˘ق ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘ت˘˘كشسب

انوروك صسوريفب رخآلآ وه باشصم
نو˘كي نأآ ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م˘˘لآ دآز ا˘˘م˘˘م
دآرفأآ صضعبل هرودب هبرشس دق ينعملآ
هعم آولماعتو هورآز نيذلآ ةلئاعلآ
رر˘ق˘ت ىر˘خأآ ة˘ه˘ج ن˘م .ه˘تا˘فو ل˘ب˘˘ق

اشضرمم31 ن˘ع ل˘ق˘˘يلا˘˘م ع˘˘شضو
ن˘ب ق˘يد˘شصلآ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ا˘ب˘ي˘ب˘طو
يحشصلآ رجحلآ نهر لجيجب ىيحي

يبط هبششلآ زكر˘م˘لآ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
يت˘لآ كو˘كششلآ د˘ع˘ب كلذو ل˘ج˘ي˘ج˘ب

صسوريفب ءلؤوه ةباشصآ لوح تماح
يلماح دحأآ عم مهلماعت رثآ انوروك
آريخأآ هرمأآ فششتكأآ يذلآ صسوريفلآ
ر˘مألآ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ى˘ف˘ششت˘شسم˘لآ تآذ˘ب
ةعيردوب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي با˘ششب
دق ينعملآ ناك ثيح ،صسيجاي ينب

01 لبق روكذملآ ىفششتشسملآ لخد
ةيحشصلآ ةكعولآ د˘ع˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ما˘يأآ
ءا˘ب˘طألآ نأآ ر˘ي˘غ ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لآ

هتباشصآ ىلآ آوهبتني مل نيشضرمملآو

آوناك مهنأآ ليلدب انوروك صسوريفب
نمو يداع لكششب ه˘ع˘م نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘ي
لبق ةيقآولآ ةشسبلألآ لامعتشسآ نود
رمألآ صسوريفلا˘ب ه˘ت˘با˘شصآ د˘كأا˘ت˘ت نأآ
نم مظا˘ع˘ت˘ت فوا˘خ˘م˘لآ ل˘ع˘ج يذ˘لآ
دق صضيرملآ آذه نوكي نأآ ةيناكمآ
يبطلآ مقاط˘لآ دآر˘فأل ىود˘ع˘لآ ل˘ق˘ن
لÓ˘خ ه˘ب˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع فر˘˘ششأآ يذ˘˘لآ
لبق ىفششتشسملاب اهاشضق يتلآ ةرتفلآ
.صسوريفلاب هتباشصآ فاششتكآ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح8595ددعلا0202 ليرفأا21 دحألا4

www.akhersaa-dz.com

 ةلاح32 ىلإا ةدكؤوملا تاباشصإ’ا ددع عفترا اميف

 لجيجب يحضصلأ رجحلأ نهر ابيبطو اضضرمم31 عضضو
دعب تبشسلا ضسمأا ةياغ ىلا كلذو ةدكؤوم ةباشصا32 ىلا لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع انوروك ضسوريفب ةدكؤوملا تاباشصإ’ا ددع عفترا

دودح دنع مويلا ضسفن دودح ىلا تايفولا دادع هيف فقوت يذلا تقولا يف ةيشضاملا ةعاشس42لا لÓخ ةديدج ت’اح4 ليجشست
.ضصاخششأا ةعبرأا

ةدكؤوم ةلاح42 ىلإا تاباشص’ا عافترا

سسوريفل ةديدج تلاح30
ةنتابب ةيبلضس60و91 ديفوك

ءابو ةرئاد راششتنا ةنتاب ةي’و ضسما تلجشس

ةمئاق نمشض ةديدج تايدلب قحليل انوروك

قلعتيو ،ضسوريفلل ةلجشسملا قطانملاو تايدلبلا

تءاج اهنم نيتلاح ،ةدكؤوم ت’اح ةثÓثب رم’ا

ةثلاثلا ةلاحلا اما ،ضسيرا ةرئادب ةيباجيا اهجئاتن

06و02 نيب مهرامعا ،ةناورم ةيدلبب تلجشسف

،مهيلع ضضارع’ا ضضعب ترهظ دق تناك ،ةنشس

يف مهتلاح تدكا نيباشصمب نيرخا كاكتحا اذكو

افوخت ليلاحتلل نوعشضخي مهلعج ام،قباشس تقو

مهشضرعت تتبثا يتلاو ،ةرهاظلا ريغ ةباشص’ا نم

نم لكب مهيلع يقبا نيا ،ضسوريفلاب ةباشصÓل

رمنلا يلع ىفششتشسم اذكو ضسيرا ىفششتشسم

ةي’وب تاباشص’ا ةليشصح كلذب عفترتل ،ةناورمب

اذكو تايفو40 اهنم ،ةدكؤوم ةلاح42 ىلا ةنتاب

مهنم رداغ نيا ،ءافششلل تلثامت ت’اح40

ةعبارلا ةلاحلا ةرداغم راظتنا30 ىفششتشسملا

نم48 ـلا يف زوجعب رم’ا قلعتيو ىفششتشسملل

ترهظ امك اذه ،دباعلا ةينث ةيدلب نطقت رمعلا

يتلاو ضسوريفلاب مهتباشصا هبتششم60 جئاتن ضسما

اوناك ضصاخششا مهو ،ةيبلشس تناك ظحلا نشسحلو

ضسوريفب اهتباشصا تدكات ت’احب لاشصتا ىلع

تلجشس دق ةنتاب ةي’و نوكت كلذبو،91 ديفوك

فواخم طشسو ،تايدلب60 ربع ضسوريفلل اراششتنا

يا اهب لشسجت مل يتلا تايدلبلا ةيقبل هراششتنا نم

اهب ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوملا لبقتشست ملو ت’اح

ضسواقن ةنيدم ادع ،اهيف كوكششم ت’اح ىتح

مهيف كوكششم ليلاحت جئاتن اهب ترهظ يتلا

تعد تقو يف اذه ،ىفششتشسملا اورداغو ةيبلشس

رجحلا مازتلاب نينطاوملا ةلوؤوشسملا تاهجلا هيف

ناو اشصوشصخ ،ةرورشضلل ’ا جورخلا مدعو يلزنملا

ةياغ ىلا دجاوتي ذا ،رمتشسم ديازت يف ماقر’ا

.جÓعلا تحت ةلاح61 ةظحللا

ح .ناششوشش

اهيف هبتششم ةلاح31 تلجشس اميف

 ةديدج3 اهنم

سسوريفب ةدكؤوم تاباضصإأ8
 ةليضسملاب تايفو5و انوروك

امهتباشصا ةدكؤوم ت’اح80 ةليشسملا ةي’و تلجشس

خيششل مهو ةافو ت’اح50 اهنم انروك ضسوريفب

نطقيو ةنشس97 رمعلا نم غلابلا اشسنرفب برتغم

يوارهزلا يفششتشسمب يفوت ةعلشضلا مامح ةيدلبب

ةنشس86 رمعلا نم ةغلابلا ةأارما ةيناث ةلاحو

يفششتشسمب تيفوتو رماع يديشس ةيدلبب نطقت

07 رمعلا نم ةغلابلا ةأارما ةثلاثلا ةلاحوةداعشسوب

تيفوتو رماع يديشس ةيدلبب نطقت ةنشس

ةعبارلا ةلاحو ةليشسملا يوارهزلا يفششتشسمب

ةيدلبب نطقي ةنشس37 رمعلا نم غلابلا خيشش

يفششتشسمب يفوت ةليشسملا ةي’و رماع يديشس

رمعلا نم ةغلابلا ةأارما ةشسماخلا ةلاحو ةداعشسوب

ميهارب يديشس د’وأا ةيدلبب نطقت ةنشس48

انوروك ءابوب تبيشصأا،ةي’ولا بونج ““ضسيدلا““

ت’احلا ددع اما ،ةداعشسوب ىفششتشسمب تيفوتو

01 يه ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف اهب هبتششملا

ددع اما اهب هبتششم ةديدج ت’اح30 اهنم ت’اح

ميلقا ربع20 ةيبلشس اهجئاتن يتلا ت’احلا

رجحلا تحتو ةيبطلا ةبقارملل نوعشضخي ةي’ولا

ىفششتشسمو يوارهزلا ىفششتشسم نم لك يحشصلا

.ةداعشسوب

خوششخشش حلاشص
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ة˘شسم˘خ صسمأآ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو تل˘ج˘شس
صسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ةد˘كؤو˘م تا˘با˘شصإآ

نم صصاخششأاب رمألآ قلعتيو انوروك
ةحلشصمب ةميقم˘لآ ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لآ ة˘ل˘ئا˘ع
““دششر ن˘بآ““ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لآ
دد˘ع˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلآ دد˘˘ع˘˘لآ ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل

91 ى˘لإآ ة˘يلو˘˘لآ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لآ
.ءابولآ آذهب اباشصم
صسوريفب نيباشصملآ ةعقر تعشسوت

ةميقملآ ةبيبطلآ ةلئاع يف انوروك

ءا˘شسن˘لآ ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
،““دششر نبآ““ ىفششتشسمب ديلوتلآو
ةباشصإآو اهت˘با˘شصإآ تد˘كأا˘ت نأآ د˘ع˘ب˘ف
ا˘˘هد˘˘لآو ،تي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لآ ا˘˘ه˘˘تد˘˘˘لآو
ليلاحتلآ ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ه ا˘ه ،ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ششو
ع˘برألآ ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘˘ششل تير˘˘جأآ ي˘˘ت˘˘لآ

يه ةيباجيإآ ترهظ اهقيقشش ةجوزو
ةشسم˘خ ل˘ي˘ج˘شست ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ىر˘خألآ
ةلئاعلآ هذه طشسو ةديدج تاباشصإآ
ةيدلبب ةرورعزوب يحب نطقت يتلآ
نيباشصملآ ددع عفترآ يتلآو ينوبلآ
ةعشست ىلإآ ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ي˘ف

ددعلآ نم ةئاملاب05 زهاني ام وهو
يف ءابولآ آذهب نيباشصملل يلامجإلآ

ددع كلذب عفترآ يتلآ ةبانع ةيلو

آذه ،اباشصم91 ىلإآ اهيف نيباشصملآ
دد˘ج˘لآ ن˘ي˘با˘شصم˘لآ ع˘˘شضو م˘˘ت د˘˘قو
ةحلشصم ىوتشسم ى˘ل˘ع صسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ى˘ف˘ششت˘شسم˘˘ب ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لآ صضآر˘˘مألآ
يقلت لجأآ ن˘م ““نا˘بر˘شض م˘ي˘كح˘لآ““
ةشسمخ ىلإآ كلذب آومشضنيل ،جÓعلآ

يهو ةحلشصملآ مهلبق تلخد تلاح
تلاحلآ امأآ ،كانه اهجÓع لشصآوت
تايفولآ امأآ ،ةعبرأآ يهف تيفشش يتلآ

ةدحآو) نيتنثآ ةبانع ةيلوب اهددعف
آذه ،(ةميقملآ ةبيبطلآ ةدلآو امهنم
يذلآ ربخملآ نأآ ىلإآ ةراششإلآ ردجتو
صسوريف تانيع ليلحتل هثآدحتشسآ مت

آذ˘˘ه ة˘˘مد˘˘خ˘˘لآ ل˘˘خد˘˘ي˘˘شس ا˘˘نورو˘˘ك
تانيعلآ ددع نم عفريشسو عوبشسألآ
ةيلمعلآ عرشسيو اهلي˘ل˘ح˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘لآ
ةيشصولآ تاهجلآ قلعت ثيح ،اشضيأآ
لجأآ نم ربخملآ آذه ىلع آريبك Óمأآ
صسور˘ي˘ف ةر˘شصا˘ح˘م ي˘ف ةد˘عا˘شسم˘لآ

هراششتنآ عنمو ةبانع ةيلوب انوروك
.رثكأآ

اباشصم91 ىلإا عفتري يلامجإ’ا ددعلاو ةبيبطلا ةلئاع نم

ةبانع يف انوروك سسوريفب ةباضصم ةديدج تلاح5 فاضشتكإأ
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قيرف نأآ ““ةعاشس رخآآ““ ـل ميلع ردشصم فششك
قدانفلآ ىلإآ مويلآ هجوتيشس ةبانعب صصتخم يبط
ةيبطلآ هبششو ةيبطلآ مقطألآ اهيف تعشضو يتلآ
ذخأل عوبشسأآ نم رثكأآ لبق يحشصلآ رجحلآ يف
يأآ ةباشصإآ مدع نم دكأاتلل اه˘ل˘ي˘ل˘ح˘تو م˘ه˘تا˘ن˘ي˘ع
.انوروك صسوريفب مهنم
ليلحتلآ ربخم˘ل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لآ برا˘ج˘ت˘لآ مو˘ي˘لآ أآد˘ب˘ت
ىلع هثآدحتشسآ مت يتلآ انوروك صسوريفب صصاخلآ

يذلآ ““نابر˘شض م˘ي˘كح˘لآ““ ى˘ف˘ششت˘شسم ىو˘ت˘شسم
لبق نيوكت ةيلمع نم ريشسملآ همقاط ديفتشسيشس
نم ثيح ،““روتشساب““ دهعم نم دامتعلآ هحنم
عو˘ب˘شسألآ ة˘يا˘ه˘ن ة˘مد˘خ˘لآ ل˘خد˘ي نأآ ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لآ
اهددع يف ““ةعاشس رخآآ““ هتركذ ام وهو يراجلآ
ي˘ت˘لآ ى˘لوألآ ما˘ه˘م˘لآ ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو صسمأآ ردا˘˘شصلآ
وه اهيف لماعلآ مقاطلآو ربخملآ آذهل لكوتشس
يبطلآ مقاطلاب ةشصاخلآ تانيعلآ تآرششع ليلحت

د˘ي˘لو˘ت˘لآو ءا˘شسن˘لآ ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لآ ه˘˘ب˘˘ششو
رجحلآ يف دجآوتملآ ““دششر نبآ““ ىفششتشسمل
ه˘تآذ ر˘مألآو عو˘ب˘شسأآ ن˘م ر˘ث˘˘كأآ ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ح˘˘شصلآ
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم ي˘˘شضر˘˘م˘˘مو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
نيذلآ ““انيشس نبآ““ ىف˘ششت˘شسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلآ

يف مرشصنملآ عوبشسألآ رحب اشضيأآ مه آوعشضو
ـل ميلع ردشصم هدكأآ امل اقفوو ،يحشصلآ رجحلآ
ملع يف صصتخم يبط مقاط نإاف ““ةعاشس رخآآ““
ثد˘ح˘ت˘شسم˘لآ ر˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لآ ن˘˘م ءا˘˘ب˘˘طأآو ة˘˘ئ˘˘بوألآ
ىلإآ ةفاشضإلاب ““نابرشض م˘ي˘كح˘لآ““ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب
ةمزÓلآ ةيشسفنلآ ةياعرلآ ريفوتل نييناشسفن ءابطأآ
مقاطلآ لفكتيشس ثيح ،رجحلآ يف نيدوجوملل
ءابطألآ ن˘م ة˘مزÓ˘لآ تا˘ن˘ي˘ع˘لآ ذ˘خأا˘ب رو˘كذ˘م˘لآ

ىوتشسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت فد˘ه˘ب ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لآو
يف رظنلآو ““نابرشض ميكحلآ““ ىفششتشسم ربتخم
ىودع هيلإآ تلقتنآ دق مهنم درف يأآ ناك آذإآ ام
ذاختآ متي كلذ ءوشض ىلعو ل مأآ انوروك صسوريف
رهظت نم حيرشست رآرغ ىلع تآءآرجإآ نم مزلي ام

مهجئا˘ت˘ن ن˘م ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلآو ة˘ي˘ب˘ل˘شس م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
رظنلآ ةداعإآ ىلإآ ةفاشضإلاب ،رجحلآ يف ةيباجيإآ
ىدع ام ةيبطلآ حلاشصملآ فلتخم طاششن يف
““دششر نبآ““ ىفششتشسمب تلاجعتشسلآ ةحلشصم
ذنم كلذو ىندألآ دحلاب لمعت تحبشصأآ يتلآ
ءاشسنلآ ةحلشصم يف ةميقم ةبيبط نأآ فاششتكآ

مت ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصم د˘ي˘لو˘ت˘لآو
ةشسشسؤوملآ وحن لمآوحلآ ءاشسنلآ عيمج ليوحت
““ةيروآون هللآ دبع““ ةشصشصختملآ ةيئافششتشسلآ
رجح˘ل˘ل ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لآو ءا˘ب˘طألآ ذ˘خأآو ي˘نو˘ب˘لا˘ب
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسلآ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘ب ا˘˘˘مأآ ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلآ
خيشش جئاتن ترهظ دقف ““انيشس نبآ““ ىفششتشسمب

نأآ لبق ةحلشصملآ يف مايأآ ةشسمخ ةدمل جلاع
ددع عشضو ىعدتشسآ ام وهو ةيباجيإآ اهنأاب ىفوتي
يف يحشصلآ رجحلآ يف نيشضرمملآو ءابطألآ نم
رهظت نأآ لمأآ ىلع اهليلحتل مهتانيع ذخأآ راظتنآ
ةروكذملآ تلاجعتشسلآ ةحلشصم دوعتل ةيبلشس
.اهتقاط لماكب لمعتل

انيشس نبا ت’اجعتشساب يفوت ضضيرمو ةد’ولا ةحلشصمب ةبيبطلل انوروك ةلاح فاششتكا دعب

مويلأ اهليلحتل ةبانعب رجحلأ يف نيدوجوملأ نيضضرمملأو ءابطألأ تانيع ذخأأ
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ةيلو ناكسسل ةثاغتسسا ءادن عوبسسألا ةياهن نيسضرمملاو ءابطألا نم ددع اذكو لجيجب يثارولا  مدلا رقف ىسضرم ةيعمج تقلطأا
نيباسصملا ىسضرملا تائم ةايح ذاقناو مهمد نم ليلقلاب عربتلا لجأا نم ةيلولا تايفسشتسسم ىلإا هجوتلا ىلع مهثح لجأا نم لجيج

.مدلا نم ةريخألا هذه نوزخم ذافن لظ يف كلذو ىرخألا سضارمألا فلتخمو ثداوحلا اياحسض اذكو مدلا رقفب

انوروك سسوريف نم ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا يف

ريهطت قفن زجني راجحلا راديسس بكرم
ةيندملا ةيامحلل

قفن ءاضشنإاب عوبضسألا اذه ةياهن راجحلا راديضس ةضسضسؤوم تماق

قافنأا4 ءاضشنإاب موقتضسو ،ةيندملا ةيامحلا لاجر رورمل ريهطتلا

ةضسضسؤوملل يضسيئرلا لخدملا يف تابكرملل5 و لامعلل ىرخأا
ىقبيضسو ،انوروك ضسوريف نم ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا يف كلذو
تذختا دقو ،انوروك ءابو ءاهتنا دعب ىتح اهب يراج لمعلا
ةيئاقولا تاءارجإلا نم ةلمج «ديدحلا قÓمع» ـل ةماعلا ةيريدملا
،لمعلا نكامأاو تادحولا لك ميقعت مت نيأا ةيضضاملا عيباضسألا يف

0002 يلاوح ىلإا لماع0706 نم لامعلا ددع ضصيلقت متو
ةنايضصلا لامع يقبو جاتنإلاو يلاعلا نرفلا فيقوت دعب لماع

 S¢.Q.طقف فيظنتلاو ةضسارحلاو

يقاوبلا مأا

مل اسصخسش001 نم ديزأا فيقؤت
يئزجلا رجحلا ءارجإا اؤمرتحي

يحضصلا رجحلا قيبطت ذنم يقاوبلا مأا ةيلو نمأا حلاضصم تلجضس
اهنم تافلاخملا ديدع انوروك ضسوريف راضشتنا ةبراحمل يئزجلا

يف تزجنأا نيأا نمألا زكارم ىلع اولوح اضصخضش501 فيقوت
عم يلزنملا رجحلا تاءارجل مهمارتحا مدعل ةيئازج تافلم مهقح

.رضشحملا ىلإا اهليوحت مت  ةيران تاجارد30و ةبكرم62 زجح
مهنم ةضصاخ نينطاوملا يقاوبلا مأا ةطرضش وعدت راطإلا اذه يف
لÓخ ل˘ق˘ن˘ت˘لا مد˘ع و م˘ه˘ن˘كا˘ضسم ماز˘ت˘لا ةرور˘ضض ى˘لإا  با˘ب˘ضشلا
ءايلوألا وعدت امك ىوضصقلا ةرورضضلل لإا يئزجلا رجحلا تاعاضس
مازتللا لجأا نم رضصقلا مهئانبأا هاجتا ةيلوؤوضسملاب يلحتلا ىلإا
GCMªó RgÉQ.مهتيحضص ىلع اظافح .ءارجإلا اذهب

يقاوبلا مأا

ةنيرفلا ةدام نم راطنق001 زجح
ةسشرك نيع ـب راكتحإلل ةهجؤم

فلتخم ةبراحم راطإا يف  ةضشرك نيع ةرئاد نمأا حلاضصم تنكمت
راكتحلا اميضسل ةينو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘ضشن˘لا لا˘كضشأا

ـب ةلمحم ةروطقم ةنحاضش فيقوت نم راعضسألا يف ةبراضضملاو

يف عرضشي اهبحاضص ناك ةنوحطملا ةنيرفلا ةدام نم راطنق001
مدع عم ةقباطم ريغ ةروتاف رهظتضسا نيأا ، بآارم لخاد اهغيرفت

ليوحتو ةعلضسلا زجح مت˘ي˘ل ، ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ق˘ي˘ثو يأا ى˘ل˘ع ه˘تزا˘ي˘ح
لا˘ضصتلا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بضسح˘بو.ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا ى˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘˘لا

زجنا ةيضضقلا يف طروتملا ناف ةيلولا نماب ةماعلا تاقÓعلاو
ةيعرضشلا ر˘ئاود˘لا جرا˘خ ع˘ي˘ب˘لا :ة˘ي˘ضضق ن˘ع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م هد˘ضض
ةيضسيلدت ةراجت ةضسرامم ، ةروتافلا مادعنا ، ينوناقلا عيزوتلل
رربملا ريغ عافترلا زي˘ف˘ح˘ت فد˘ه˘ب تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م نوز˘خ˘م˘ب
.ةضصتخملا حلاضصملل تازوجحملا ملضست عم ، راعضسأÓل
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ةنتاب

اهفحز لسصاؤت «مهؤثيغأا» ةلمح
ةزؤعملا تلئاعلا ةناعإل

مهلفكت انوروك ة˘ح˘ئا˘ج را˘ضشت˘نا ذ˘ن˘م عو˘ط˘ت˘م با˘ب˘ضش ل˘ضصاو˘ي
يهو ،ةنتاب ةنيدم ميلقاب ةرضشتنملا ،ةريقفلاو ةزوعملا تÓئاعلاب
ةيلو ءاقدضصا بابضش ةيعمج اهميظنت ىلا ىعضس يتلا ةردابملا
راعضش تحت ،ةنطاوملاو ةئيبلل ةيرئازجلا ةمظنملا اذكو ةنتاب
يتلا ةيئاذغلا داوملا نم رضسيت ام عمجب اوماق ثيح ،«مهوثيغأا»
نم ،نيجاتحملا ىلع اهعيزوتب لفكتلاو نونضسحم اهب مهاضس

051 تضسم دق اهتيادب يف ةيلمعلا ناكو ،ةزوعمو ةريقف تÓئاع
ضسمتل ةيلمعلا هيف لضصاوتت تقو يف ،ةنتاب ةنيدمب نطقت ةلئاع
هب رمت يذلا نهارلا فرظلا يف اضصوضصخ ،تÓئاعلا نم ددع ربكا
لكل امهم ينماضضتلا لمعلا تابو ،عمجا ملاعلا رارغ ىلع دÓبلا

هذه نم عوجلا يناعت تÓئاع جارخل Óيبضس هيلا عاطتضسا نم
،انوروك ضسوريف ببضسب لطعت يذلا يمويلا لمعلا ببضسب ةنحملا
رثكا تاناعلا هذه ىلا ةجاحب نلا مه ماتياو لمارا ىلا ةفاضضلاب
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ى˘˘لا نوردا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘كو اذ˘˘ه ،ى˘˘ضضم تقو يا ن˘˘م

هراضشتنا ذنم91 ديفوك اوبكاو دق رمتضسملا يناضسنلا ينماضضتلا
ةيمومعلا نكاملا ربع ةيضسيضسحتلا تÓمحلا كلت لÓخ نم
اذكو تامام˘كو تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت بنا˘ج ى˘لا ،د˘ير˘ب˘لا بتا˘كمو
ةيمومعلا تاضسضسؤوملا فل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ند˘ع˘م ها˘ي˘مو تا˘م˘ق˘ع˘م
مه˘ل˘م˘ع ة˘ل˘ضصاو˘م با˘ب˘ضشلا ءلؤو˘ه ر˘ضصا د˘قو نة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلاو
ءابو˘لا اذ˘ه ن˘م دÓ˘ب˘لا جور˘خ ة˘يا˘غ ى˘لا ي˘ن˘ما˘ضضت˘لا ي˘عو˘ط˘ت˘لا

T°ƒT°É¿.ì    .ةيئاهن ةفضصب هيلع ءاضضقلاو

 «انوروك » سسوريف نم افوخ عربتلا ةريتو عجارت ببسسب

 لجيج تايفسشتسسمب مدلا نوزخم ذافن ببسسب رطخ يف ىسضرملا تائم ةايح
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فراطلا ة˘يلو˘ل ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘م نأا ود˘ب˘ي
بارخ دعب» اذام ثادحألا كردتضست نأا ديرت
نا˘ي˘ب  لÓ˘خ ن˘م نو˘˘لو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك «ا˘˘ط˘˘لا˘˘م
ةعمجلا ضسمأا لوأا حلاضصملا تاذ هتردضصأا

ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل  ا˘˘ه˘˘جو˘˘م

5 نيب  نم  ةافو  ةلاح  نع كوبضسيفلا
لثتمأاو  انوروك  ضسوريفب  ةدكؤوم تاباضصإا

ضصيخضشتلا  تلاح امنيب ،ءافضشلل3 مهنم
يف تضسم ضسا˘ب˘ضسب˘لاو ة˘لا˘ق˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب

نايبلا  اذه  ءاجو ،  اضصخضش31  اهعومجم
ايمضسر  فرتعأا  ثيح  هيقباضس ضسكع  ىلع

قلعتيو   موي71  رورم  دعب  ةافولا  ةلاحب
اضسنرفب  جلاعي  ناك  نضسم ضصخضشب  رمألا

61  موي  هتنبا  عم  ينطولا  بارتلا  لخدو

نم لقن32 موي  يفو  يضضاملا  ضسرام
ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لإا ر˘م˘ح˘لا˘ب  ي˘ح  ي˘ف  ه˘ت˘˘ي˘˘ب

ل˘م˘ح˘ي ه˘نأا˘ب د˘كأا˘تو ي˘فو˘ت ن˘يأا ضسا˘ب˘ضسب˘لا
تاءار˘˘جإا  تح˘˘ت  ن˘˘فدو ا˘˘نور˘˘ك  ضسور˘˘ي˘˘ف
لقنب ة˘قا˘ب˘ضس «ة˘عا˘ضس ر˘خأا» تنا˘كو ة˘ضصا˘خ
تفنضص  هتافو  ةلاح  نكلو ،هنيح يف ربخلا

بضسح ةيبلق ةتكضسب  هتباضصا  ضساضسأا  ىلع
يف  فراطلا يلاو  ىتحو  ةينعملا تاهجلا
فراطلا  ةعاذا  جاومأا ربع يمضسر حيرضصت
،نيباضصملا نيب نم ةافولل ةلاح يأا ركنأا

32 موي  ةلجضسملا  ةافولا ةلاح  تلظ  امنيب
ةيئاضصحإلا  ي˘ف ة˘ب˘ي˘غ˘م مر˘ضصن˘م˘لا ضسرا˘م
دقو  ،ةحضصلا  ةرازول  ةيمويلا ةيمضسرلا
ةلاحلاب  فرتعا  يذلا  ريخألا  نايبلا  راثأا
نيعوبضسأا نم رثكأا دعب  ةافولل  ةديحولا
هربتعأاو  يلحملا ماعلا  يأارلا  ناجهتضسا
ضضع˘ب  ترر˘ب ا˘م˘ي˘ف ،Ó˘ي˘ل˘˘ضضت  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
تناك  ةافولا  ةلاح  نأا  ةيبطلا  رداضصملا

ريراقتلاو ضصيخضشتلا  يف  ءاطخأا  لحم
ةمزألا  ةيلخ  ناف  ىرخأا  ةهج  نمو ،ةيبطلا

رورم دعبو رخأاتم  تقو  يف  تلكضشت  يتلا
ةياقو˘لا  تاءار˘جإا  ذ˘ي˘ف˘ن˘ت  ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘ضسأا

نييعما˘ج˘لا  ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا تضصقأا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
تمضضو  فراطلا  ةعماج  نم نيضصتخملا
ةقÓع  ل نييرادإا  ضصاخضشأا  اهتيوضضع  يف
تاداقتنا بضسح ةحئاجلا هذه تايطعمب مهل
نب  يلذاضشلا  ةعماجب  ةضصتخم  فارطأا

ل˘ك تد˘ق˘˘ت˘˘نا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘فو ،د˘˘يد˘˘ج
با˘˘ي˘˘غ  ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو ف˘˘ح˘˘ضصلا
ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب ة˘مزألا  ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل  ي˘˘ل˘˘كضشت
اهنع رتضستملا ةافولا  ةلاح  نع تفضشكو
ةيلولاب نيدمتعملا  نويفحضصلا ضضرعتف
تبر˘ضضو د˘ي˘عو˘لاو  د˘يد˘ه˘ت˘لا  ة˘ل˘م˘ح  ى˘لإا
ميتعتلا مههجو  يف  ةيئلولا  تاطلضسلا
ن˘م ة˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا   ل˘˘ق˘˘ن د˘˘ضصو ي˘˘مÓ˘˘عإلا

ةيلخ طاضشن  ديمجتو يمضسرلا  اهردضصم
ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا  ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل مÓ˘˘˘˘عألاو لا˘˘˘˘ضصتلا

     .ةفاحضصلا  عم  لماعتلل  اهتعطاقمو

موي71 دعب انوروك سسوريفب خيسشلا ةافوب ةحسصلا ةيريدم اريخأا تفرتعا اميف

فراطلاب ةمزألاةيلخ ةيؤسضع نم نيسصتخملا نييعماجلا ءاربخلا ءاسصقإا
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ةضصاخ و ةيمومع تاضسضسؤوم ةدع تملعأا
نع اوفقوت نيذلا اهيفظوم تايلو ةدعب
لئاضسو فقوت بب˘ضسب م˘ه˘ن˘ع ا˘م˘غر ل˘م˘ع˘لا
نأا يحضصلا رجحلا فورظ يعاود و لقنلا
ن˘م بضست˘ح˘ت˘ضس ل˘م˘ع˘لا ن˘ع بي˘غ˘ت˘˘لا ما˘˘يأا

ربتعا يذلا رملا وه و،ةيونضسلا مهتلطع
لامعلا نجهتضساو   مهقح يف افضسعت لامعلا

و ةضصاخ مهيلوؤوضسم تارارق نيفظوملاو
و ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ن˘ع اور˘˘ب˘˘جأا م˘˘ه˘˘نأا
ر˘ثأا˘ت د˘ع˘ب ي˘نو˘نا˘ق ق˘ح ة˘يو˘ن˘ضسلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ةفاضضإا يحضصلا رجحلاب ةي˘ضسف˘ن˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ح

نورظتني نيف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ل˘ج نأا ى˘لإا

وا جاوز˘ل˘ل وا ر˘ف˘ضسل˘ل ة˘يو˘ن˘ضسلا م˘ه˘ت˘ل˘ط˘˘ع

ىلإا راضشي ةيلئاع تابضسانم يف ةكراضشملل

ريبادتب ةقلعتملا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسإلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا نأا

بضسح ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا

ه˘تدا˘م ي˘ف02_96 يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘ضسر˘م˘لا

ةيئانثتضسإا ةلطعلا نأا ىلع ضصن ةضسداضسلا

ة˘يرا˘ب˘جإا ة˘ل˘ط˘˘ع  ا˘˘ه˘˘نأل.ر˘˘جألا ة˘˘عو˘˘فد˘˘م

ل˘ما˘ع˘لا ةدارإا ر˘ي˘غ˘ب تضضر˘ف ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسإا

لماعلا بتار نم مضصخت ل رجألا ةعوفدم

،ةينطولا وأا ةينيدلا تابضسانملاو دايعألاك
ةلطعلا يه تضسيل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسإلا ة˘ل˘ط˘ع˘لاو
˘ما˘يأا عا˘ط˘ت˘قإا زو˘ج˘˘ي ل ثي˘˘ح ، ة˘˘يو˘˘ن˘˘ضسلا
ةيونضسلا ةلطعلا نم ةيئا˘ن˘ث˘ت˘ضسإلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
مايأل وأا رجألا رضصانع دحأل مضصخ يأا كلذل
ةيئانثتضسإلا ةلطعلا ببضسب ةيونضسلا ةلطعلا
ضساضسمو حيرضص يذيفنت ضصنل قرخ نوكي
نإاف اذهبو ل˘ما˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘ضست˘كم˘لا قو˘ق˘ح˘لا˘ب
ةيمومعلا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ي˘لوؤو˘ضسم فر˘ضصت
مهرارقإا دعب نوناقلل اقرخ دعي ةضصاخلاو
نمضض نم يحضصلا رجحلا مايأا باضستحاب
.ةيونضسلا ةلطعلا مايأا

 يحسصلا رجحلا و انوروك سسوريف ببسسب

ةيؤنسس لطع ىلع لامعلا ليحت ةسصاخو ةيمؤمع تاسسسسؤؤم
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ى˘ضضر˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج ناو˘ت˘ت م˘لو
ن˘م ل˘˘كب ي˘˘ثارو˘˘لا مد˘˘لا ر˘˘ق˘˘ف
ضضع˘ب اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لاو ل˘ج˘ي˘ج
هيجوت يف  نيضضرمملا ءابطألا
ن˘ي˘ن˘ضسح˘م˘لا ى˘˘لا ل˘˘جا˘˘ع ءاد˘˘ن
عا˘ق˘ضصأا ة˘فا˘كب ن˘ي˘عر˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح ل˘جـأا ن˘م ة˘يلو˘لا
ى˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ضسب ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
فل˘ت˘خ˘م اذ˘كو تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘ضصلا تاءا˘ضضف˘لا
م˘ه˘مد ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل

نم ةريخألا هذه نوزخم ميعدتو
ىلع فرا˘ضشي تا˘ب ا˘مد˘ع˘ب مد˘لا
ف˘قو˘ت ءار˘ج ن˘م كلذو ذا˘˘ف˘˘ن˘˘لا

ى˘ل˘ع مد˘لا˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةجيتن تاءاضضفلا هذه ىوتضسم
اءاو˘˘ضس ن˘˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا فو˘˘خ˘˘ت
ضسوريف نم ددجلا وأا ىمادقلا

لد˘ع˘˘م ع˘˘جار˘˘ت ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع مد˘لا˘˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا

بضسح ة˘يلو˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم
˘مد˘لا ر˘˘ق˘˘ف ى˘˘ضضر˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ه˘تا˘يو˘ت˘ضسم ى˘ندأا ى˘لا ي˘ثارو˘لا
نم نيعربت˘م˘لا فو˘خ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن

ة˘ي˘˘ح˘˘ضض او˘˘نو˘˘كي نأا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
لا˘ح ي˘˘ف ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ببضسب ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق

ة˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘جا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضض
ن˘م دد˘ع نأا˘م˘طو .م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
مهتهج نم اوعرق نيذلا ءابطألا
ضصو˘˘˘ضصخ˘˘˘ب راذ˘˘˘˘نإلا ضسار˘˘˘˘جأا
تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم نوز˘خ˘˘م ع˘˘جار˘˘ت
دد˘ه˘يا˘م و˘هو مد˘لا ن˘م ة˘يلو˘لا

ا˘م˘ي˘ضس ى˘ضضر˘م˘لا تا˘ئ˘م ةا˘˘ي˘˘ح
اياحضض اذكو مدلا رقف ىضضرم
نيعربتملا ةنأامط يف ثداوحلا
ة˘يا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جا ضصو˘˘ضصخ˘˘ب

ماضسقأا ىوتضسم ىلع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
ةيلولا تايفضشتضسمب  مدلا نقح
نيعربتملا ةحضص نأاب نيدكؤوم
رطخ يأل دوجول هنأاو  نامأا يف
نع لاقيام لك نأاو ءلؤوه ىلع
ضسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘˘ضصا لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

مهمدب مهعربت لاح يف انوروك
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل ضسا˘˘˘˘ضسأال
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘ضسي نأا لا  ن˘˘كم˘˘يلو
ضضعبل ةحضصلا ةيعضضولا ديقعت
ثداو˘ح˘لا ا˘يا˘ح˘ضضو ى˘ضضر˘م˘لا
ةرطق ىلع مهتايح فقوتت نيذلا
.كاذ وأا عربتملا اذه نم مد
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رقأأ دقف ل˘ضص˘ّت˘م قا˘ي˘ضس ي˘فو
ّ

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ صسيئر
نم ةلمج قباضس تقو يف نوبت
راضشتنأ عنمل ةمضساحلأ تأرأرقلأ

«91 ديفوك» ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
هيلع ةرطيضسلأ عم هل يدضصتلأو
نمو ،رئأزجلاب رثكأأ هيّضشفت لبق
تأءأر˘˘جإ’أو ر˘˘ي˘˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب
قلغ ّمت عوضضوملأ يف ةذخّتملأ
ة˘ف˘ضصب ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ تل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

اميف ءابولأ راضشتنأ حبكل ةتّقؤوم
ة˘ّي˘ضصو˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ تن˘ث˘˘ت˘˘ضسأ
ةي˘ن˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ ة˘ط˘ضشنأ’أ صضع˘ب
اهذيفنت قبضس يتلأ قلغلأ رأرقب
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم را˘˘طإأ ي˘˘˘ف
ةرورضض عم دج˘ت˘ضسم˘لأ ا˘نورو˘ك
ةفاظنلأ دعأوقب مراضصلأ دّيقتلأ

اهيلمت يتلأ يعامتج’أ دعابتلأو
ّل˘ع˘لو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ
˘˘ما˘˘ي˘˘ق و˘˘ه ر˘˘مأ’أ ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لأ
تلحملأ باحضصأأ نم صضعبلأ
راطإأ نمضض مهتطضشنأأ ةجردنملأ
اهلمضش يتلأ ةيراجتلأ ةطضشنأ’أ
هجو يف فو˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘غ˘لأ رأر˘ق
مه˘ما˘ي˘قو ة˘يزأر˘ت˘حإ’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
صضر˘ع تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ بر˘˘ضضب
نو˘لوأز˘ي أو˘حأر ثي˘ح ط˘ئا˘˘ح˘˘لأ

تف˘ل نود ءا˘ف˘خ˘لأ ي˘ف م˘ه˘ل˘˘م˘˘ع
ام وهو ةّضصتخملأ تاهجلأ هابتنأ
با˘ي˘غ ي˘ضسا˘ضسأأ ل˘كضشب صسكع˘ي
ّدعي مويلأ ىحضضأأ يذلأ يعولأ

نم ةيامحلل لئاضسولأ عجنأأ نم
دقف ةي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘با˘ضصإ’أ

تاضسرامم «ةعاضس رخآأ» تفضشك
ةطضشنأ’أ باحضصأأ نم صضعبلأ
،ا˘ت˘قؤو˘م ةرو˘ظ˘ح˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ

ن˘˘م دد˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’أ ق˘˘˘ّل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ي˘ها˘ق˘مو ة˘قل˘ح˘لأ تا˘نو˘˘لا˘˘ضص
صضع˘ب ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘˘ب تنر˘˘ت˘˘نأأ
ىوتضسم ىلع ةنئاكلأ ي˘ها˘ق˘م˘لأ

ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأأ ن˘م دد˘ع
ءافخلأ يف لمعت تراضص يتلأ

صصاخضشأ’أ نم أددع بطقتضستو
مقا˘ف˘ت˘ب ئ˘ب˘ن˘ي تا˘ب ا˘ّم˘م ا˘ّي˘مو˘ي
ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جور˘˘˘˘خو عا˘˘˘˘ضضوأ’أ
ّدح عضضو مدع لاح يف ةرطيضسلأ
.ةريطخلأ تأزواجتلأ هتاهل

مهتامدخ نوضضرعي نوقÓح
نولخديو «كوبضسيافلا» ربع
دعب مهتانولاضص ىلإا نئابزلا

فتاهلا ربع ّمتي قبضسم قافّتا

با˘˘ح˘˘ضصأأ ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘لأ م˘ّ̆ل˘˘˘ضس
هلل مهر˘مأأ ة˘قل˘ح˘لأ تا˘نو˘لا˘ضص
تلحم˘لأ با˘ح˘ضصأأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
ن˘م˘ضض م˘ه˘ت˘ط˘ضشنأأ ل˘خد˘ت ي˘ت˘لأ
قلغلأ رأرق اهّضسم يتلأ ةطضشنأ’أ
صسكع˘˘ت ةرو˘˘ضص ي˘˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لأ

ظافحلأ يف مهتمهاضسمو مهيعو
صضرغب نينطأوملأ ةملضس ىلع
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ي˘ّضشف˘˘ت ع˘˘ن˘˘م
صضعبلأ جهتنأ ام˘ي˘ف ،ّد˘ج˘ت˘ضسم˘لأ
نم مهنّكمت ةرياغم اقرط رخآ’أ

م˘ه˘حا˘برأأ م˘ج˘حو م˘ه˘ل˘خد ةدا˘˘يز
انوروك ةمزأأ مهرودب نيّلغتضسم
صصق˘نو ة˘ي˘حا˘ن ن˘م م˘ه˘ح˘لا˘˘ضصل
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لأ
،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م صصا˘˘خ˘˘ضشأ’أ

يف مهتاطاضشن نولوأزي أوحأرو
بيلاضسأأ ذاخّتأ قيرط نع ءافخلأ

يفو ،راظنأ’أ مهنع دعبت ليحو
ر˘خآأ» تلأزأأ د˘ق˘˘ف قا˘˘ي˘˘ضسلأ تأذ
تاضسرامم ن˘ع را˘ت˘ضسلأ «ة˘عا˘ضس
عقأوم نم أوذخّتأ نيذلأ ء’ؤوه
مهل ليبضس يعامتجإ’أ لضصأوتلأ
مهل مّدقت˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ئا˘بز˘لأ ّثح˘ل

مهتأروضشنم يف نيحضضوم ريغ
ةّقلعتملأ اهنم ةضصاخ تايلآأ ةّدع
ةقلحلأ نمث وأأ ّلحملأ ناكمب
مهفتأوه مقر عضضوب أوفتكأ لب
يف تاعومجم ةّدع لخأد طقف
ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،«كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لأ»
ة˘ي˘غ˘ب م˘ه˘ن˘م ة˘˘ثل˘˘ث˘˘ب ل˘˘ضص˘˘ّت˘˘ن
ة˘ق˘ير˘ط ن˘ع ر˘ث˘كأأ را˘ضسف˘ت˘˘ضسإ’أ

ريغ تأزواجتلاب أاجافتنل مهلمع
اهللخ نم أوضسأد يتلأ ةينوناقلأ

رقملأ تاميلعتلأ ىلع
ّ

فرط نم ة
نوضضرفي مهاندجو ثيح ،ةلودلأ

جد005 نيب ام حوأرتت أراعضسأأ

ةحيرضست˘لأ ل˘با˘ق˘م جد0001و
ره˘ضش ل˘ب˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘ع˘لأ

يف جد052 زواجتت ’ دحأو
ة˘˘قل˘˘ح˘˘لأ تا˘˘نو˘˘˘لا˘˘˘ضص بل˘˘˘غأأ
رلاب ةضصاخلأ

ّ
موقي تقو يف ،لاج

0002 غلبم بل˘ط˘ب ء’ؤو˘ه ه˘ي˘ف
لزا˘ن˘م ى˘لإأ ل˘ّق˘ن˘ت˘لأ ل˘با˘ق˘م جد
نو˘ضضفر˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘ضشأ’أ
تا˘نو˘لا˘ضصلأ كل˘ت و˘ح˘ن مّد˘ق˘ت˘لأ
بهتلتو راعضسأ’أ فلتخت امنيب
عو˘˘˘ن بضسح ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ
،نوبزلأ اهّدوي ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ير˘ضست˘لأ
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ي˘˘ف ل˘˘ضصت ي˘˘ت˘˘لأ

جد0006 ف˘˘ق˘˘ضس نا˘˘˘ي˘˘˘حأ’أ
نئابزلأ بلط دنع كلذ قوفتو
ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘خأأ دأو˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ
دأوملأ نم اهريغو «نيتأريكلأ»
ةيناث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘لأ

نيب قافتإ’أ ّةيلمع مامتإأ دنعو
ربع نمثلأ ىلع نوبزلأو قلحلأ
دجأوت ناكمب هل حضصفي فتاهلأ
ه˘˘˘مود˘˘˘ق د˘˘˘عو˘˘˘مو نو˘˘˘لا˘˘˘ضصلأ
رطتلأ عم قيقدتلاب

ّ
ىلع هعم ق

ةداعإأ عم نولاضصلأ لوخد ةيفيك
هابتنأ تفل ريغ نم بابلأ قلغ
لثم ةبقأرمب ةضصتخملأ تاهجلأ

ي˘˘˘هو ،تا˘˘˘ضسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه
ر˘˘˘ضصت˘˘˘لأ

ّ
ة˘˘ق˘˘ئل˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘ف

يف مايأ’أ هذه للخ ةلحفتضسملأ
      .انوروك ةمزأأ ّزع
يهاقم ىلع قبطني رمأ’ا ضسفن

تنرتنأ’ا
صضع˘˘ب «ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآأ» تد˘˘ضصر
رضصتلأ

ّ
ددع اهب موقي يتلأ تاف

تنرت˘نأ’أ ي˘ها˘ق˘م با˘ح˘ضصأأ ن˘م
نمضض ىرخأ’أ يه لخدت يتلأ
رأر˘ق ا˘ه˘ل˘م˘ضش ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ضشنأ’أ
˘ما˘ي˘ق ا˘ن˘ل ح˘ضض˘ّتأ د˘˘قو ،ق˘˘ل˘˘غ˘˘لأ
ةهباضشم تا˘ّفر˘ضصت˘ب ا˘ه˘با˘ح˘ضصأأ
اهب موقي يتلأ ةروكذملأ كلتل
،ة˘قل˘ح˘لأ تا˘نو˘لا˘ضص با˘ح˘ضصأأ

صضعبلأ ىلع رمأ’أ قبطني ثيح
تنرت˘نأ’أ ي˘ها˘ق˘م با˘ح˘ضصأأ ن˘م
ن˘˘م أدد˘˘˘ع نو˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ
ى˘ل˘ع نودا˘ت˘ع˘˘م˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘ضشأ’أ
نولضصأوتي نيأأ ،مهع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ

ف˘˘تا˘˘ه˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘˘م
مودقلل أد˘عو˘م م˘ه˘ل نو˘بر˘ضضيو
ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ب˘ضس نو˘ع˘بّ̆ت˘يو
،راظ˘نأ’أ تي˘ت˘ضشت نود م˘ه˘لا˘خدإأ

ر˘ج˘م˘˘بو ثي˘˘ح
ّ

ح˘لا˘ضصم رور˘م د
روكذملأ ّل˘ح˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لأ
ريغ قلغم ّلحملأ نأاب اهل أاّيهتي
صصاخضشأ’اب ّجعي عقأولأ يف هّنأأ
يتلأ ةقيرطلأ يهو ،لخأدلأ يف

باحضصأأ نم ددع اهاّنبتي راضص
را˘ضص ن˘يذ˘لأ تنر˘ت˘نأ’أ ي˘ها˘ق˘˘م
لاملأ ليضصحت يضساضسأ’أ مهّمه
ة˘ب˘ع˘ضصلأ فور˘ظ˘لأ م˘غر ط˘˘ق˘˘ف
راطإأ يف دلبلأ  اهضشيعت يتلأ

  .ءابولأ ةبراحم
ةوهقلا نم بوك ىلع لوضصحلا

نورخآاو ،طقف «ةفيرعملا«ـب
! ّرضس ةملكب دّيقتلا ىلع نودمتعي
تا˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘ضصت˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ل
يهاقم ى˘ل˘ع ا˘ف˘لا˘ضس ةرو˘كذ˘م˘لأ
ةقلح˘لأ تا˘نو˘لا˘ضصو تنر˘ت˘نأ’أ
كلذك يهاقملأ تلاط لب ،طقف
لوأزت اهنم صضعبلأ تتاب يتلأ

عيبت تحضضأأو ءافخلأ يف اهلمع

ربع نئابزلأ ىلإأ ةوهقلأ بأوكأأ
راعضسأابو «ةفيرع˘م˘لأ«ـب ذ˘فأو˘ن˘لأ

ةفورعملأ نام˘ثأ’أ ن˘ع ة˘ع˘ف˘تر˘م
بأوكأ’أ عضضو متيو ،لبق نم
تفل مدعل ةيقرو صسايكأأ لخأد
نأأ رمأ’أ يف بيرغلأو ،هابتن’أ
يها˘ق˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ صضع˘ب
بأو˘كأأ م˘يد˘ق˘ت˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ّل˘˘كم˘˘لأو
تح˘˘ت» ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأ ى˘˘لإأ ةو˘˘ه˘˘ق˘˘لأ
نود˘ّ̆ي˘˘ق˘˘ي أورا˘˘ضص «ة˘˘˘لوا˘˘˘ط˘˘˘لأ
ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘˘لأ

رضس ةملك ركذب ةوهقلأ نم بوك
ّ

كلذو ،م˘ها˘غ˘ت˘ب˘م م˘ه˘ح˘ن˘م ل˘ب˘ق
ءايفوأ’أ نئابزلأ نم مهنأأ دّكأاتلل
نولّكضشي ’ نيذلأ نيضصلخملأو
فلاخملأ ى˘ه˘ق˘م˘لأ ى˘ل˘ع أر˘ط˘خ
رقأأ يتلأ تاميلعتلل

ّ
،ةلودلأ اهت

ناضسللأ لعجي يذلأ رمأ’أ وهو
ر˘ج ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ ن˘ع أز˘جا˘˘ع

ّ
هذ˘ه ءأ

ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ي˘ضشم˘لأ تا˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
دمحي ’ام ف˘ّل˘خ˘ت نأأ ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب

.هابقع
تاطاضشنلا هتاه باحضصأا

تاميلعتلا نوقرخي
اءزج نولّمحتي نونطاوملاو

ةيلوؤوضسملا نم اريبك
نم صضعبلأ مايق نم مغرلأ ىلع
ةفلاخمب تلحملأ كلت باحضصأأ
تايضصوتلل مهقرخو تاميلعتلأ
ر˘قأأ ي˘ت˘لأ

ّ
ة˘ي˘ضضا˘ق˘لأ ة˘لود˘لأ ا˘ه˘ت

هذه للخ نه˘م˘لأ هذ˘ه ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
ةيا˘غ ى˘لإأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسإ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ
يّح˘ضصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف ءا˘ضضق˘نأ

نأأ ’إأ اهيراجم ىلإأ هايملأ ةدوعو
مهقتاع ىلع عقت ’ ةيلوؤوضسملأ
ريبك ددع مضساقتي ثيح ،بضسحف
عم ةيلوؤوضسملأ نونطأوملأ نم
نولّم˘ح˘ت˘يو نو˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ء’ؤو˘ه
جاهتنأ ببضسب اهنم أريبك أءزج
ة’اب˘مل˘لأ ة˘ضسا˘ي˘ضس م˘ه˘ن˘م دد˘ع
تأءأرجإ’أ نأأو املع ،يعوللأو
ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ

ا˘ه˘تاّ̆ي˘ط ي˘ف تل˘م˘ح ا˘م أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ر˘˘ضشن ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘ت تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘˘ت
ةبلاطم نينطأوم˘لأ ن˘ي˘ب ي˘عو˘لأ
جلع˘لأ ا˘ه˘نو˘ك ة˘يا˘قو˘لا˘ب م˘ها˘يإأ
ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ة˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ع˘˘ج˘˘نأ’أ
اهئاجر ىلإأ ةدايز ةيمضسر ةفضصب
مدع ىلع مهثحو نينطأوملأ نم
تاع˘ّم˘ج˘ت˘لأ يدا˘ف˘تو كا˘كت˘حإ’أ
رد˘ق د˘عا˘ب˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
وأأ ةقلغملأ نكامأ’أ نم ناكمإ’أ
يدافتو ةكرحلأ اهيف رثكت يتلأ
تقو ’إأ لز˘ن˘م˘˘لأ ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لأ
نم اهريغو ىوضصقلأ ةرورضضلأ
’و ّد˘ع˘ت ’ ي˘ت˘لأ تا˘˘ي˘˘ضصو˘˘ت˘˘لأ
أءابه مويلأ تبهذ نيأأ ىضصحت
نم ريبك ددعل ةبضسنلاب أروثنم
 .نينطأوملأ

رخآا» تدضصر ثيح هيلع ءاضضقلاو انوروك ءابو ةبراحم ضضرغب مهتاطاضشن ةلوازم عنمب ةديفملا ةلودلا تاميلعتل مهروهظ ةبانع ةي’و ىوتضسم ىلع ةدجاوتملا تÓحملا باحضصأا نم ديدعلا رادأا
مهنع دعبتو ةباقرلا حلاضصم راظنأا مهنع تّتضشت لبضس جاهتناب راتضسلا ءارو نوطضشني اوحارو طئاحلا ضضرع ةموكحلا تايضصوت اوبرضض نيذلا راجتلا ء’ؤوه نم ضضعبلا اهب موقي تازواجت ةّدع «ةعاضس

لبضسلاّ لج قلغ ةناخ يف ةجردنملاو ةيروهمجلا ضسيئر اهب ىضصوأا يتلا تاميلعتلل ةيفانملا مهتاضسرامم نع بّترتت نأا اهنأاضش نم يتلا ةميخولا بقاوعلل نيهبآا ريغ ةّضصتخملا تاطلضسلا هابتنا
.هيلع ءاضضقلل هتبراحمو هيف مكّحتلا ضضرغب ءابولا راضشتنا ىلإا لوؤوت نأا نكمملا

 مهروجأا فرضص و انمازت

ةيندملا ةيامحلا دارفأا قفاري لقنتملا ديربلا
ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم رقم ىلإأ رئأزجلأ ديرب ةلفاح صسمأ تلقنت
كلضسب ةضصا˘خ˘لأ ة˘ير˘ه˘ضشلأ ةر˘جأ’أ بضص و ا˘ن˘مأز˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
رئأزجلأ ديربل ماعلأ ريدملأ تاميلعتل أذيفنت أذه،ةيندملأ ةيامحلأ

،ةبانع- رئأزجلأ ديرب ةدحو ةريدم فرط نم ةينأديم ةعباتمو
يف لخدت يتلأ ةردابملأ هذه ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ نضسحتضسإأ دقو
ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘نإأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ
ةيامحلأ نأوعأأ قفأريضس ةبانعب رئأزجلأ ديرب نأ ةضصاخ.انوروكلأ
تأذ يف، مهبتأور مل˘ت˘ضسإأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ما˘ي’أ هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘ند˘م˘لأ
نم تقفأر دق، ةبانع - رئأزجلأ ديرب ةدحو ةيريدم تناك قايضسلأ
ينطولأ نمأ’أ كلضس روجأأ فرضص ةيلمع تمت نيأ نمأ’أ دأرفأ لبق
اهنمث يتلأ ةردابملأ يهو رئأزجلأ ديربل ةلقنتملأ ةلفاحلأ ةطضسأوب
U¢. Ü.ةبانعب ينطولأ نمأ’أ دأرفأأ

نيضصخضش اهنتم ىلع ناك

ملاسس يديسس رسسجب ةرايسس فارحنإا
يديضس رضسجب تبضسلأ صسمأأ ةحيبضص ريطخ يرورم ثداح عقو
صسديضسرم عون نم ةيحايضس ةرايضس فأرحنإأ رثإأ ينوبلأ ةيدلبب ملاضس
ناك ةرايضسلأ نإاف ردضصملأ تأذل أذانتضسإأو .نايع دوهضش بضسحب

راطمو ةبانع نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلاب نيضصخضش اهنتم ىلع
قيرطلأ لفضسأأ ىلأ ةأاجف فرحنت نأأ لبق يلودلأ طاطيب حبأر
فوفضص يف ةريطخ تاباضصأ يأ لجضست مل هنأ ظحلأ نضسحلو
يجراخلأ نمأ’أ حلاضصم غلبأ مت روفلأ ىلعو هقفأرمو قئاضسلأ
يتلأو ثداحلاب ةيندملأ ةيامحلأ تغلبأأ اهرودب يتلأ ملاضس يديضس
نيباضصملأ لقنو ةنياعملل ثداحلأ ناكم ىلأ روفلأ ىلع تلقنت

     .ثداحلأ تاضسبلم يف اقيقحت تحتف نمأ’أ حلاضصم اهبناج نم
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د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ رأد تن˘˘ل˘˘عأأ
ة˘ير˘يد˘مو  ة˘با˘ن˘ع˘˘ب فا˘˘ي˘˘ضضو˘˘ب
ميظنت نع ةبانع ةي’ول ةفاقثلأ

صصقرلأ ي˘ف لا˘ف˘طأل˘ل ة˘ق˘با˘ضسم
تحت «كيت˘ضسا˘ن˘م˘ي˘ج˘لأ» ي˘ن˘ف˘لأ
بردتو كرأد يف دعقأأ» راعضش
ن˘مو ،«كي˘ت˘ضسا˘ن˘م˘ي˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ويديف لاضسرإأ ةقباضسملأ طورضش
لبقت ،فضصنو قئاقد ةثلث هتدم
ق˘فر˘ي د˘حأو ل˘م˘ع˘ب ة˘كرا˘ضشم˘لأ

مقر و كراضشملأ بقللأ و مضس’اب
ى˘ل˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘يو ،ي˘˘لو˘˘لأ ف˘˘تا˘˘ه
ةقباضسملأ يف ةثل˘ث˘لأ ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ

ل˘˘˘ضصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لا˘م˘عأأ ر˘ضشن ع˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
امك ،«كوبضسيافلأ» ىلع نيزئافلأ
لمحت ةينف ةقباضسم ميظتت متيضس
تحت «فزا˘ع˘لأ با˘ضشلأ» نأو˘ن˘ع
نمو ،«انتور˘ث ا˘ن˘ب˘هأو˘م» را˘ع˘ضش
ثي˘ح ن˘ضسلأ ة˘ق˘با˘ضسم˘لأ طور˘ضش
ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘كرا˘ضشم˘لأ نو˘كت˘˘ضس

لقأأ ىلإأ51 نم عدبملأ بابضشلل

ت’آ’أ ىلع فزعلأ يف ةنضس53

ةفاضضإأ ،ةعونتم˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لأ

ىدحإأ ىلع يدرفلأ فزعلأ ىلإأ

ل˘ضسر˘يو ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ضسو˘˘م˘˘لأ ت’آ’أ

3 هتدم ويديف ليجضستب لمعلأ

د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ  ى˘˘لإأ ف˘˘ضصنو ق˘˘ئا˘˘˘قد

ةكراضشملأ لبق˘تو ،ي˘نور˘ت˘كل’أ

بقللأو مضس’اب قفري دحأو لمعب

لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تا˘ه م˘قرو كرا˘˘ضشم˘˘لأ

موي ديدحت مت دقو ،يضصخضشلأ

لجأأ رخآا˘ك يرا˘ج˘لأ ل˘ير˘فأأ03

مظنت امك ،تاكراضشملأ لاضسرإ’
فا˘ي˘ضضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ رأد
ة˘با˘ت˘كلأو م˘ضسر˘لأ ي˘ف ة˘ق˘با˘˘ضسم
راعضش تح˘ت لا˘ف˘طأل˘ل فز˘ع˘لأو
ةكراضشملأو «ا˘ن˘تور˘ث ا˘ن˘ب˘هأو˘م»

41 و6 نيب لافطألل ةحوتفم

52 مو˘ي د˘يد˘ح˘ت م˘ت د˘قو ،ة˘ن˘˘ضس
ل˘˘جأأ ر˘˘خآا˘˘ك يرا˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘ير˘˘˘فأأ

لك لضسرتو ،لامعأ’أ لابقتضس’
فلاضسلأ تاقباضسملأ يف لامعأ’أ
ينورت˘كل’أ د˘ير˘ب˘لأ ي˘ف ا˘هر˘كذ
moc.liamg@32abannacm

  ةفاقثلا ةيريدمو فايضضوب دمحم ةفاقثلا راد ميظنت نم

مسسرلاو ةباتكلاو فزعلاو ينفلا صصقرلا يف تاقباسسم
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 رجحلا نيناوق رسسكو مهتايحب ةرطاخملا نيب

دورفلا تارايصسل نوؤوجلي نونطاوم
لقنلا لئاصسو لمع فيقوت دعب ةلزعلا كفل

تايدلبلا يقاب لمسشتل ةيلمعلا لسصاوتتسس اميف

بنعلا داوو ةدرابلا نيع ةيدلبب هيقحتصسم ىلع عزو يئاذغ درط006

ةنمزملا ضضارمألا باحسصأل ةبسسنلاب ةسصاخ ةيمويلا مهتايجاح ءاسضقل دورفلا تارايسس نع ثحب ةلحر يف نونطاوملا لوحت
ىلإا  لقنتلا بناج ىلإا ديعاوم مهطبرت نيذلا كئلوأا وأا تايفسشتسسملاب جÓعلل ةرم لك يف هجوتلاو لقنتلل نورطسضي نيذلا

 .براقألا نيب تاناعإلا لقن  اذكو ديمسسلا ضسايكأا ةسصاخ اهؤوانتقا متي يتلا داوملا لقنو ةيراجتلا تاءاسضفلا
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لئاشسو عي˘م˘ج ف˘ي˘قو˘ت رار˘ق د˘ع˘ب
اهيف امب ا˘ه˘عاو˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ل˘ق˘ن˘لا
يدر˘ف˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس
تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ند˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا بب˘شسب ن˘طو˘˘لا
انوروك ضسوريف راششتنا ةهجاومل
نينطاوملا بلط لعج يذلا رمأ’ا
لقنلا تارايشس باحشصأ’ هجوتي
نكمتي نيذلا دورفلا ةيعرشش ريغلا
ةيرح ل˘كب لو˘ج˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأا

مهنوك ةيداع تارايشس مهنأا ىلع
 ةيراجت ةمÓع يا نولمحي ’

فتاه ماقرأا اهباحصصأا عصضي تارايصس
مهنئابز ةمدخ يف

ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غا ن˘˘كم˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف
ط˘ششن˘ت ي˘ت˘لا دور˘˘ف˘˘لا تارا˘˘ي˘˘شس
تاطحملاب ةيعرشش ريغ ةقيرطب
اهنولغششي اوناك يتلا فقاوملاو
رجحلا تاءارجا ببشسب لبق نم
نيفلاخملا رظتنت يتلا تابوقعلاو
حلاشصم فرط نم ةباقرلا ديدششتو
لامعتشس’ا ارادورفلا ءيجل نمأ’ا
نئابزلا بلا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ف˘تا˘ه˘لا

يذلا دورفلا تارايشس دحا بشسحو
لازا˘م ه˘نا˘ف ا˘ي˘ف˘تا˘ه ه˘ب ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصتا
ةيداع ةفشصب هنئا˘بز ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي
ضضع˘ب ي˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا ضصق˘˘ن ع˘˘م
لقنتلا ةبشسنلاب ةشصاخ تاهاجت’ا
ل˘ج˘شسي ا˘م˘ي˘ف   ط˘شسو˘ب قو˘شست˘لا

تايف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط
وا اهجوز ةقفر ةنوبز لقن ادكو
نم هجاتحت ام ءارششل اهءانبا دحا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لا يد˘˘˘حا
نم ت’اشصتا ىقلتي امك يربكلا
نم اونكمت وا اولشصحت ضصاخششا
اهلقن لجا نم ديمشس ضسايكأا ءارشش
نم تابلط ليجشست عم مهلزانمل
مهبراقأ’ تاناعا لقنل ضصاخششا

جرا˘خ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ا˘نا˘ي˘˘حأا ر˘˘ط˘˘شضيو
ر˘ق˘م˘ل ضصا˘خ˘ششا ل˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا

نيلماعلل ةبشسنلاب ةشصاخ مهلمع
تاي’ولا جراخ ةينم’ا كÓشس’اب
. اهب نونطقي يتلا

نوفقوتي دورفلا تارايصس باحصصأا

 ةيداع ةفصصب ءايحألا لخاد

عم لماعتلل ضضعبلا رطشضا اميف

دا˘ع ف˘تا˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ئا˘بز˘لا

دورفلا تارايشس باحشصا ةيبلغا

فقاوملا وا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ف˘قو˘ت˘ل˘ل

ةشصاخ ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘شسي او˘نا˘ك ي˘ت˘لا

نويع نع اديعب ءايح’ا طشسوب

ن˘˘يأا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘شصمو ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا

ضصق˘ن ن˘يد˘لا ن˘ئا˘بز˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جا بب˘شسب م˘هدد˘˘ع

نع نيفظوملا نم ريثكلا فقوتو

فقوت بناج يلا لم˘ع˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لا

’إا ةشصاخلا تابشسانملاو حارف’ا

ضضع˘ب د˘فاو˘ت ل˘ج˘شسي لازا˘˘م ه˘˘نا

تايجاحلا ضضعب ءاشضقل نئابزلا

نا ’إا قطانم˘لا ضضع˘ب˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لاو

ءا˘ي˘ح’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ف˘قو˘ت˘˘لا

ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ار˘ي˘ب˘ك رذ˘ح˘ي نو˘˘كي

ةيبلغ’ا لعج امم نمأ’ا حلاشصم

ةدعابتم ةقيرطب فقوتلل نودمعي

نمأ’ا حلا˘شصم ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل مد˘ع˘ل

نوعطتشسي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نا ا˘م˘ل˘ع

ةلوهشسب ارادورفلا ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

 يحلا ضسفن نم مهنوك

يف «ارادورف» ـل نولوحتي نوفظوم
 يحصصلا رجحلا ةمزأا لظ

تارايشسلا باحشصا ضضعب لوحت
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘˘يد˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
دعب طيشسقتلا قيرط نع اهئارششب
ل˘ق˘ن ي˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع م˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت
ريغ ةقيرطب لمعلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ارادور˘ف˘˘لا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
دعب لقنلا ةمزا لظ يف ةشصاخ
يلا لقنلا لءاشسو عيمج فيقوت
ءي˘ج˘ل د˘˘قو مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘جا
مه˘تارا˘ي˘شسب ل˘م˘ع˘لا ي˘لا ضضع˘ب˘لا
مهبراقا وا ناريجلا دحا نم بلطب
ضصاو˘خ˘لا يد˘ل نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘˘يد˘˘لا

تارقمل ايموي لقنتلا نورطشضيو
ءادنلا ضضعبلا يبل ثيح مهلمع
نيفئاخ اونوكي نل مهنأاو ةشصاخ
ي˘نو˘فر˘ع˘ي م˘ه˘نو˘ك ضضر˘م˘لا ن˘˘م
م˘ه˘تÓ˘ئا˘˘عو ضصا˘˘خ˘˘ششأ’ا كئ˘˘لوأا

ضضفر˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف م˘˘ه˘˘برا˘˘قا ي˘˘ت˘˘حو
ضصاخششا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غ’ا

ادكو انوروكلا ءابو ببشسب ءابرغ
فرط نم تاءادتع’ا نم فوخلا

 تارايشسلا ةقرشس تاباشصع

ضضفرو ةرايصسلا لخاد يكيتصسÓب لزاع
ضسوريفلا راصشتنا نكامأل لقنتلا

ة˘˘شصا˘˘خ ارادور˘˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب مد˘˘˘قا
ن˘ئا˘بز نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ن˘˘يد˘˘لا كئ˘˘لوأا
ةرايز وا جÓعلل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل

ز˘˘˘جا˘˘˘ح ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘فا˘ف˘شش ةدا˘˘م ن˘˘م ي˘˘كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب
ةرايشسلا ةيفل˘خ˘لا ة˘ه˘ج˘لا ل˘شصفو
بنا˘ج ي˘لا ن˘ئا˘بز˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لاو
متي ةرم لك يف مهتارايشس ميقعت
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو نو˘˘بز ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
راششتنا عنمل ةيئاقولا تاءارج’ا
ةيب˘ل˘غا نا ا˘م˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
طششنت يتلا تارايشسلا باحشصا
نوشضفري ةي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
نيدلا نئابزلا ضضعب تابلط ةيبلت
اهيف رهظ يتلا نكامأ’اب نونطقي
ن˘م م˘ه˘شسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح˘ل  ضضر˘˘م˘˘لا
ضصا˘خ˘ششا ن˘م يود˘˘ع˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

تÓئاعب ةقÓع مهل وا نيباشصم
ةيبلغا نا املع ضسوريفلاب ةباشصم
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل ن˘ي˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا
مهتارايشس مي˘ق˘ع˘ت ي˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي

ي˘ت˘لا ن˘كا˘مÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ي˘˘ت˘˘ح
نع عئاشضبلاو علشسلا اهب عشضوت

يقبتو ليفاجلا ةدامو ءاملا قيرط
ة˘لا˘˘عإ’ لا˘˘م˘˘لا بشسكل ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا

ةر˘طا˘خ˘م˘لا م˘ه˘ع˘فد˘ت م˘ه˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
ارادورفلا ةبشسنلاب ضسيل مهتايحب
ءابآ’ا ةيبلغأ’ ةبشسنلاب لب بشسحف
نم مهتÓئاع نوليعي اوناك نيدلا

.ةيمويلا مهلمع

¯ eÉRhR HƒY«û°á

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ضسمأا لوأا تعزو

يئاذ˘غ در˘ط006 ةينما˘شضت˘لا
لظلا  قطانم˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ةدرابلا نيع يدلبب  ةدوجوملا

عيزوت دعب كلذو ،بنعلا داوو

تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ف˘˘ق0041
ة˘م˘ل˘ع˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

.تاعيرتلاو يبياطششو ةفرششلاو
ة˘˘ب˘˘ه˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘شش ثي˘˘ح
ر˘م˘حأ’ا لÓـه˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا
ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلاو يرئازجلا
طاششنلا ةيريدم فارششإا  تحت
ةي’وب نماشضت˘لاو ي˘عا˘مـت˘ج’ا

لوا ة˘ه˘جو˘لا تنا˘ك ن˘يأا،ة˘با˘ن˘˘ع

تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘لا ضسي˘م˘خ˘˘لا ضسما

نم لكب لظلا قطانمب ةميقملا

،بنعلا داوو ةدرابلا نيعب ةيدلب

006 ةلفاقلا مهيلع تعزو نيا

ةدرابلا نيعب003 ،يئاذغ درط

د˘قو اذ˘ه ،بن˘ع˘لا داو˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘لاو

ةزوعملا تÓئا˘ع˘لا تن˘شسح˘ت˘شسا

ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’ا هذ˘˘˘ه ةر˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘لاو

ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘˘لا

ام ’إا مهل لـخد ’ نيذلا لامعلاب

نم ،مهمو˘ي ل˘م˘ع ن˘م ه˘نو˘ن˘ج˘ي

راششتنا لظ يف مهتدعاشسم لجا

ضضر˘ف يذ˘لا ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف

نع فقو˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع

نه˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا

ءار˘˘جإا˘˘˘ك كلذو،تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لاو
اذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإ’ا يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ئا˘˘قو
هتفششكام بشسح  كلذو  ،ءابولا

تفاشضأا يتلا ،ةعاشس رخآا رداشصم
ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘˘لا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نأا
قطانم ةفاك لمششتل لشصاوتتشس
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا
تفاشضأاو اذه ،مايأ’ا هذه ىرخأ’ا

تاد˘عا˘شسم˘لا هذ˘ه نأا ا˘نردا˘شصم
ا˘ه˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع عزو˘˘ت˘˘شس
تايدلبلا ءاشسؤور عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب
،لقنت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘لا نود ر˘ئاود˘لاو
هذه ىلع نيمئاقلا نإاف ةراششإÓل
مهنم ةشصاخ ةينماشضتلا ةيلمعلا

طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةريبك دوهج نولذبي يعامتج’ا

عدو˘ت˘شسم˘لا˘ب ف˘ف˘ق˘لا ءل˘˘م ي˘˘ف

اهيشضحتو علشسلا لقنو لمحو

ففقلا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو

عـفد ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو،يوا˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

ل˘م˘ع˘ل˘ل لا˘م˘ع˘لا ن˘مر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ب

ر˘ي˘شضح˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا تا˘˘عا˘˘شس

تقو عرشسأا يف ةيئاذغلا دورطلا

نأا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘تو ن˘˘˘كم˘˘˘م

ةليلقلا ماــيأ’ا يف تماق ةلفاقلا

ةفق0041 عيزوت ةي˘شضا˘م˘لا

تايدلبب ةزوعملا تÓئاعلا ىلع

ي˘ب˘يا˘ط˘ششو ة˘فر˘ششلاو ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

ىلع يف ةفق431 و ،تاعيرتلاو

نيع يحب لظلا قطانم تÓئاع

.يديارشس ةيدلبب يزيزوبو ربرب

ةيرطفلا ضضارمألا نم اهولخل

  اطاطبلا لوقحب يصسايق لوصصحمب تاعقوت
ةبقارم ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا تف˘ششك
تاتبن ولخ ةبانعب ةيشصولا تاهجلل ةعباتلا ةيحÓفلا ليشصاحملا
يف ليشصاحملا نابو ةيرطفلا ضضارم’ا نم ةيمشسوملا اطاطبلا

مشسوم لÓخ يلحملا جاتنإ’ا ريفوت نم نكميشس ام ةديج ةحشص
بارت ربع ةيحÓفلا تار˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا بل˘غا يو˘ت˘شسم ي˘ل˘ع ي˘ن˘ج˘لا
م˘ت ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نا˘ف ر˘ب˘خ˘لا تدروا ي˘ت˘لا ردا˘شصم˘لا بشسحو ة˘ي’و˘˘لا
ةقفر تاتابنلا ةيامحل ةيئ’ولا ة˘ي˘ششت˘ف˘م˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘شست
نم قيشسنتلاب فراطلاب تاتابنلا ةياقول ةيوهجلا ةطحملا ةلثمم
فرط نم رطشسملا جمانربلا راطا يف كلدو نييعرفلا ءاردملا

مدع رداشصملا تاذ تعجرا دقو ةبانعب ةحÓفلا ةيريدم حلاشصم
مازتل’ اطاطبلا لوقحب ةيرششحلا تافآ’او ةيرطف ضضارمأا ليجشست
يراجلا مشسوملا حاجنا فدهب تاتابنلا ةجلاعم جماربب نيحÓفلا
جاتنإ’ا ريفوت لجا نم رئازجلا اهب رمت يتلا فورظلا لظ يف
ةيريدم تناكو لوشصحملا ةرفو ءارج ةبشسانم راعشسأاب يلحملا
نمشضتي اشصاخ اجمانرب ترطشس دق ةبانعب ةيحÓفلا حلاشصملا

اءاوشس ةيمشسوملا ليشصاحملا لوقح  ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ
ةيعانشصلا مطامطلا عرز ةيلمع ادكو اطاطبلاو حمقلا ةبشسنلاب
لامعتشسا يلع نيحÓفلا ثح هلÓخ مت ضسرام رهشش تقلطنا يتلا
ضضارمأ’ا راششتنا ع˘ن˘مو ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تاد˘ي˘ب˘م˘لا

دششان نيأا حمقلا لوشصحم يلع ارخؤوم تلجشس يتلا تايرطفلاو
ةبشسانملا لولحلا داجي’ لخدتلا ةشصتخملا حلاشصملا نيحÓفلا
انمازت لوشصحملا فÓتإاو ضضارمأ’ا راششتنا لبق عشضولا ةجلاعمل
ملاعلا لود رارغ يلع رئازجلا اهب رمت يتلا ةبعشصلا فورظلا عم
ةياهن عم لجشست يتلا ةيخانملا فورظلا نا يلا ةراشش’ا ردجتو
ةبوطرلاب ةعبششم نوكت يتلا ليرفا رهشش ةيادبو ضسرام رهشش
يتلا ةريطخلا ضضارمأ’او تايرطفلا راششتن’ ةبشسانم افورظ قلخت
 .ةرمثملا راجشش’ا ينحو ةيمشسوملا ةيحÓفلا ليشصاحملا رمدت دق

Qjº.Ω

ةلوهجم بابسسألا ىقبت اميف

72 ذاقنإاو نبت ةمزح003 مهتلي قيرح
ةدرابلا نيع يف يصشورحلاب منغلا نم اصسأار

ي˘ح˘ب ي˘ششاو˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل ل˘ب˘ط˘شسإا˘ب ق˘يرـح ضسمأا لوأا ءا˘شسم بشش

003 يلاوح نارينلا تمهتلا نيأا ،ةدرابلا نيع ةرئادب يششورحلا

ةعقاولا ليشصافت .منغلا نم ضسأار72 ذاــقنإا مت اميف نبت ةمزح
اهناوعأا نأا ةباــنعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هتلـقنام ىلإا ادانتشسا
ناونعلاب يريدشصق لبطشسإاب قيرـح بوــبشش هدافم ءادن اوــقلت
دعبو ناكم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ر˘كذ˘لا ف˘لا˘شسلا

روفلا ىلع ،نبت ةمزح003 مهتلا قيرحلا نيبت ةنياعملاو لوشصولا

اذه ، منغلا نم ضسأار72 ذاقنإا عم راششتن’ا نم هعنمو هدامخإا مت
يفو ،رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا لوهجم قيرحلا ببشس ىقبيو
ةنازخ قارتحا هدافم ءادن ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تقلت مويلا ضسفن
ةدوجوم نجاودلا ةيبرتل ةيمومع ةشسشسؤومب ةيئابرهكلا تادادعلا
دعبو ناكم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت ثي˘ح ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ق˘ير˘ط˘ب
يئابرهك دادع ىلع ى˘تأا ق˘ير˘ح˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا

راششتن’ا نم هعنمو ايئاهن هدامخإا مت نيأا عطاوقلا نم ةعومجمو
 .ةنجدملا يقاب ىلا

eÉRhR.Ü

ةيئانثتسسا فورظ يف ةنسسلا هذه ليسضفلا رهسشلا لولح

  ناصضمر ةفق ةحنم رظتنت تÓئاعلا نم فلآلا
’0202  .ةنشسل مظعملا ناشضمر رهشش لولح نم نيعوبشسا لبق
ناشضمر ةفق ةناعا بشصب موقت مل ةبانع ةي’وب تايدلبلا لج لازت
تاطلشسلا تايشصوت مغر ةيديربلا مه˘تا˘با˘شسح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل
ىلع تايدلبلاو رئاودلا ءاشسؤور ثتح يتلا ةبانع ةياول ةيئ’ولا

ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘نا˘عإ’ا هذ˘ه فر˘˘شص ةرور˘˘شض
يف اهبشص ىلع ميركلا ركششلا يف ةزوعملا تÓئاعلا ةدعاشسمل

نم مهنيكمت لجأا نم ناشضمر رهشش لولح لبق اهباحشصأا تاباشسح
داو˘م˘لا ن˘م ر˘ه˘ششلا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم ن˘˘م ه˘˘نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
يديشسو ينوبلاو ةبانعب نينطاوملا نم ديدعلا بشسحو.ةيئاذغلا

ناشضمر ةحنم فرشص متي مل رطشسأ’ا هذه ةباتك دحل هناف رامع

ةيئانثتشس’ا فورظلا مغر ةريقفلا تÓئاعلل جد0006ب ةردقملا
دجتشسملا انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لأا

ةدعاشسملا هذهل ةجاح يف مهو ةجاحو يحشصلا رجحلا ةرتف ديدمتو
.ةيعامتج’ا مهتاناعم نم مهد˘يز˘ت˘شس م˘ه˘ل م˘ه˘فر˘شص ي˘ف ا˘هر˘خأا˘تو
ى˘لا ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو دد˘شصلا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘عاد
ة˘نا˘عإ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘م را˘ي˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا

ةيششع ةياغ ىلا اولظ نيا يشضاملا ماعلا ويرانيشس راركت نييشضفار
.اهيلع لوشصحلل كرابملا رطفلا دبع
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكضس

°41سسارهأا قوضس

°51ةملاق

ربع اهلاضسرإا ىجري ةعاضس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رضشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحضصلا رجحلا ببضسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةضسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رضصعلا
:برغملا
:ءاضشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعشش81 ـل قفاوملا -8595 ددعلا0202 ليرفأا21 دحألا

92:40

13:21

80:61

65:81

32:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنيطنشسقب فيظنتلا داوم ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت
ةضشرو طاضشنل دح عضضو نم ةنيطنضسق ةي’وب نايزوب ةماح ةرئاد نمأ’ ةطرضشلا تاوق تنكمت
تاذ طاضشن نع تامولعم لÓغتضسا دعب يرضشبلا كÓهتضس’اب ةضصاخلا فيظنتلا داوم ةعانضصل ةيرضس
،ايناديم ةضشرولا ةنياعمل ةضصتخملا حلاضصملا ةقفر لقنتلا مت ،تايرحتلا فيثكت بقعو.ةضشرولا
نم ديزأاب ردقت قيوضستلل ةأايهملاو ةبلعملا فيظنتلا تاجتنم نم ةربتعم ةيمك زجح مت نيأا
ة˘ضشرو˘لا بحا˘ضص د˘ضض ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘تو .فا˘ن˘ضصأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو0005
.نمأ’ا حلاضصم بضسح ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقتو

زاكعوب لامج

ةلجع راجفنا
فلخي ةريبك
نيحيرجو Óيتق
ةنتابب

راجفنا سسمأا لاوز فلخ
ةضصاخ ةريبك ةلجع
،رفح ةلآا رج ةنحاضشب
رمعلا نم غلبي باضش لتقم
نانثا بيضصاو ،ةنضس52
نم ثلاثلا دقعلا يف نارخا
ثيح ،ةغيلب حورجب رمعلا

خفن ددضصب اياحضضلا ناك
ورز’ ةقطنمب ةلجعلا
،ةنايرضس ةرئادل ةعباتلا

،مهيلع ةلجعلا راجفنا لبق
لو’ا ةيحضضلا تدرا نيأا

نينث’ا تباضصاو Óيتق
اولقن ،حورجب نيرخ’ا

فرط نم اهرثا ىلع
ةيندملا ةيامحلا تافاعضسا

ىلا ةجرح ةلاح يف مهو
امهليوحت لبق ورز’ ةدايع

يف اذه ،ةنايرضس ةدايع ىلا
هيف تحتف يذلا تقولا

ينطولا كردلا حلاضصم

.ثداحلا يف اقيقحت

ح ناضشوضش

م˘ه˘طا˘ششن نو˘لأز˘ي ن˘يذ˘لأ نو˘حÓ˘ف˘لأ د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي
نم فراطلأو ةبانع يتيلوب  مايألأ هذه يعأرزلأ

رجح˘لأ تا˘قوأأ ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ صصخر
يئاقو ءأر˘جإا˘ك ة˘لود˘لأ ه˘ت˘ع˘شضو يذ˘لأ ي˘ئز˘ج˘لأ
ثيح،دجتشسملأ انورك صسوريف راششتنأ ةهباجمل
طرششب ةرئأدلأ فرط نم صصيخرتلأ أذه حنمي
م˘˘شسق˘˘لأ صسي˘˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م هــي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ششأا˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةبانعب ةيحÓفلأ حلاشصملأ ريدم تفششك.يحÓفلأ
نيحÓفلأ ناكمإاب هنأ ““ ةعاشس رخآأ»ـل حيرشصت يف
يف لقنتلل ةيئانثتشسلأ ةشصخرلأ ىلع لوشصحلأ
ليهشست لجأ نم كلذو يئزجلأ رجحلأ تاــقوأأ

أذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ،ة˘ي˘عأرز˘لأ م˘ه˘تا˘طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘م
ةرأزوو دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ تÓ˘شسأر˘م˘˘ل
تن˘ث˘ت˘شسأ ي˘ت˘لأ  ة˘ي˘ف˘ير˘لأ  ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو  ة˘حÓ˘ف˘˘لأ
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لأ نو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘شضي ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ صصا˘˘˘خ˘˘˘ششألأ
ىرخأأ  ةميلعت  يتأاتل، ةيوــيحلأ تاجوتنملاب

نمشضتت ثيح،يئزجلأ رجحلأ  ةلودلأ صضرف دنع
ن˘ي˘لوأز˘م˘لأ  ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ءا˘ن˘ث˘ت˘شسأ ةر˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه
ني˘لا˘ح˘ن˘لأو ن˘ي˘بر˘م˘لأو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ  م˘ه˘تا˘طا˘ششن˘ل
كلذ  ىلع أءانبو ،عاطقلأ ينهم نم مهريغو
ىلإأ  تاميلع˘ت  ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘حÓ˘ف˘لأ  ر˘يد˘م ى˘ط˘عأأ

هل ةعبات˘لأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ي˘عر˘ف˘لأ ما˘شسقألأ ءا˘شسؤور
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت،ة˘يلو˘لأ بأر˘ت˘ب ةدو˘جو˘˘م˘˘لأ
ي˘ن˘ه˘مو ن˘ي˘لاــح˘ن˘لأو نــي˘بر˘م˘لأو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

ةشصخرلأ ىلع لوشصحلأ يف نيبغأرلأ ةحÓفلأ
،يئزجلأ رجحلأ تاــقوأأ يف لقنتلل ةيئانثتشسلأ

نوموقي اهدعبو،بلطلأ بابشسأأ يف  رظنلأ  عم
رئأودلأ  ءاشسؤور  ىلإأ  اهلقنو اهيلع ريششأاتلاب
ملشست مث اهيلع ةقدا˘شصم˘ل˘ل  ا˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ

نم مهنيكم˘ت˘ل تا˘قوألأ عر˘شسأأ ي˘ف ا˘ه˘با˘ح˘شصأل
ريغ نم هنأ أريششم،مهلام˘عأأ ة˘ل˘شصأو˘مو ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
يذ˘لأ ي˘حÓ˘ف˘لأ طا˘ششن˘لأ ل˘قر˘ع˘˘ن نأأ ن˘˘كم˘˘م˘˘لأ
مرتحي نأأ ةطيرشش،يئأذغلأ نيمأاتلأ انل نمشضي
تأءأر˘جإلأ ل˘ك صصــخر˘لأ ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
أذه  ،انوروك صسوريف راششتنأ نم دحلل ةيئاقولأ

تامولعم لقنتلل ةيئانثتشسلأ ةشصخرلأ لمحتو
بقللأو مشسلأ رأرغ ىلع حÓفلل  ةيشصخششلأ

كلذو،ةرايشسلأ مقر ىت˘حو ة˘ن˘ه˘م˘لأو  نأو˘ن˘ع˘لأو
ا˘ه˘لا˘م˘ح˘ل حا˘م˘شسل˘ل ن˘مألأ لا˘جر ن˘كم˘ت˘ي ي˘كل
نعو ،مهلام˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘لأو ة˘ي˘حرأ ل˘كب ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب
اهراعشسأأ نأأ انثدحم لاق هكأوفلأو تأورشضخلأ
دهششت لب،ةلمجلأ قوشس يف عيمجلأ لوانتم يف
ة˘ي˘عو˘ن بشسح را˘ع˘شسألأ ي˘ف جرد˘تو رأر˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ
تلا˘ق ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ،ا˘ه˘تدو˘جو تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لأ

نم مهريغو ني˘بر˘م˘لأو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ نأأ ا˘نردا˘شصم
نوديفتشسي فراطلأ ةيلوب ةحÓفلأ عاطق ينهم
.لقنتلل ةيئانثتشسلأ ةشصخرلأ نم كلذك مه

 ةششيعوب زوزام

 ةيمويلا   مهتاطاضشن  ةضسرامم  ليهضستل

تاقوأا يف لقنتلاب نيبرملاو نيحÓفلل صصيخرتلا
فراطلاو ةبانع يتي’وب يئزجلا رجحلا

ةــــــــــملاق

نم ةدحو0021 نم ديزأا زجح
افشصلا زاجمب ةيلوحكلا تابورششملا

نيتيلمع لÓخ افشصلأ زاجمب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو4221 زجح نم نيتلشصفنم
ع˘ي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘فا˘كم را˘طإأ ي˘ف جرد˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ،ما˘ج˘حألأو عأو˘نألأ
ةعومجملأ ميلقإأ ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘شصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘ششم˘لأ
،تاقرطلأ ربع صصيخرت نودب اهلقنو ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ

نم ةدحو027 زجحب نم ةقرفلأ دأرفأأ اهلÓخ نم نكمت ىلوألأ ةيلمعلأ
دأرفأأ مايق ءانثأأ كلذو ماجحلأو عأونلأ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورششملأ
غلبي صصخشش اهنتم ىلع ةبكرم فيقوت مت نيأأ ميلقإلأ ربع ةيرودب ةقرفلأ

نيب طبأرلأ مقرملأ ريغ يدلبلأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع ةنشس22 رمعلأ نم

دعب ،ءافشصلأ زاجم ةيدلب61 مقر ينطولأ قيرطلأو ءافشصلأ زاجم ةيدلب
تابورششملأ نم ةيمك ىلع اهلخأدب رثع اقيقد اششيتفت ةبكرملأ صشيتفت
هنأأ نيبت هيف هبتششملأ عم قيقحتلأ لÓخ نم ،هÓعأأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ

عفر مت ثيح ،طاششنلأ أذه ةشسراممب هل حمشست قئاثو ةيأأ ىلع زوحي ل
قايشسلأ صسفن يفو.ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم ةزايحو لقن ةحنج
تامولعم ىلع أءانب كلذو ةيناث ةيشضق ةجلاعم نم ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
قيرطلأ ةأذاحمب ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةربتعم تايمك دوجو اهدافم
نيع ىلإأ لقنتلأو ةيرود ليكششت مت اهرثإأ ىلع ،ةفشصرلأ ةقطنمب يبأرتلأ

ةأابخم ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو405 ىلع روثعلأ مت نيأأ ناكملأ
تابورششملأ ةيمك زجح مت تأءأرجإÓل ةلشصأومو.صشأرحألأ طشسو ماكحإاب
.ةملاقب ةلودلأ كÓمأأ ةيششتفم ىلإأ اهميلشستو ةيلوحكلأ

نيدلأزع.ل

قيلعت نود ةروصص

ير˘شضح˘لأ ن˘مألا˘ب ة˘طر˘˘ششلأ ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
ةيمك أرخؤوم فراطلاب راتخم ةطيبششب يجراخلأ

ةرتوفم ريغ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلأ دأو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
عيبلل ةهجوم تناك تايحÓشصلأ ةيهتنم ىرخأأو
را˘طإأ ي˘ف .ة˘برا˘شضم˘لأو را˘كت˘حÓ˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
أذك و علشسلأ يف ةبراشضملأ و راكتحلأ ةبراحم
ةبقأرم ةيلمع رثأ ىلع و كلهتشسملأ ةحشص ةيامح
ن˘مألا˘ب ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ب تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ج˘˘ف
فراطلاب رات˘خ˘م ة˘ط˘ي˘ب˘شش ي˘جرا˘خ˘لأ ير˘شضح˘لأ
هبتششي يتلأ نزاخملأ و تÓحملأ صضعب تلمشش
صضعب راكتحأ ةيل˘م˘ع˘ل ا˘ه˘با˘ح˘شصأ ة˘شسرا˘م˘م ي˘ف
تأذ تعا˘ط˘˘ت˘˘شسأ ة˘˘برا˘˘شضم˘˘لأ صضر˘˘غ˘˘ل ع˘˘ل˘˘شسلأ
دحأل عبا˘ت نز˘خ˘م ة˘م˘هأد˘م لÓ˘خ ن˘م ح˘لا˘شصم˘لأ
دأوم˘لأ ةرا˘ج˘ت ي˘ف ط˘ششن˘ي ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
دأو˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ي˘ئأذ˘غ˘˘لأ
فر˘ط ن˘م ع˘شسأو˘لأ كÓ˘ه˘ت˘شسلأ تأذ ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ
نم علشسلأ ةنياعم لÓخ نم نيبت ثيح نينطأوملأ

ا˘ه˘ن˘م صضع˘ب˘لأ نأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘˘لأ فر˘˘ط
نأ اشضيأ قيقحتلأ ن˘ي˘ب ا˘م˘ك ة˘ي˘حÓ˘شصلأ ي˘ه˘ت˘ن˘م
بحاشص رجاتلأ نأ و ةر˘تو˘ف˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
صضرغل هنزخم لخأد اهنيزختب موقي ناك لحملأ
عل˘شسلأ هذ˘ه تل˘ث˘م˘ت ن˘يأ ة˘برا˘شضم˘لأ و را˘كت˘حلأ

ةدام نم غلك83 و ريطانق50 يف ةزوجحملأ

لكل تأرتل50 ةعشسب تيزلأ نم ولد211 ركشسلأ

نوترك811 يندعملأ ءاملأ نم ةدحو079 ولد
و نئاجعلأ رأرغ ىلع ةيئأدغلأ دأوملأ فلتخم نم
ا˘مأأ ا˘هر˘ي˘غ و ةو˘ه˘ق˘لأ فا˘ج˘لأ بي˘ل˘ح˘لأ ا˘ه˘˘عأو˘˘نأ
تلثمتف ةيحÓشصلأ ةيهتن˘م˘لأ دأو˘م˘لأ صصو˘شصخ˘ب

و ةيئأدغلأ دأوملأ نم ةدحو27 ةشضيب0471 يف

لام˘كت˘شسأ د˘ع˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ دأو˘م ن˘م ةد˘حو21
ز˘ج˘ح و ي˘ن˘ع˘م˘لأ د˘˘شض ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جلأ
ىلأ لشسرأ و هقح يف يئاشضق فلم زجنأ ةعاشضبلأ
 .هتمكاحم صضرغل ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ تاهجلأ

 هللأ ىطعم .ن

 ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا نم نيراطنق  زجحي فيطشس نمأا
تقاف““ءاششحأأو جاجد““ ءاشضيبلأ موحللأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطشس ةيلو نمأأ حلاشصم تنكمت
ةيئاقو تايرود رثإأ تءاج ةيلمعلأ.يرششبلأ ÓهتشسÓل امامت ةحلاشص ريغ  اهنأأ نوشصتخملأ رقأ ،نيراطنقلأ

يراجت لحم ةبقأرم تمت نيأأ ،فيطشس ةيلو نمأل رششع صسماخلأ51 يرشضحلأ نمألأ دأرفأأ لبق نم ترطأأ
ةحلاشص ريغ ودبت يتلأ ءاشضيبلأ موحللأ نم ةيمك صضرعي هنأأ نيبتيل ““ةباشصق““ موحللأ عيب يف صصشصتخم
صصحف صضعب حشضتيل اهشصحفب ةشصتخملأ حلاشصملأ ةبلاطم ىلع ةيرودلأ دأرفأأ لمح ام ،كÓهتشسإÓل

20 نيراطنق نم رثكأأ ) اهزجح مت ثيح ،يرششبلأ كÓهتشسإÓل مامت ةحلاشص ريغ اهنأأ ربخملاب اهنم تانيع
لزاجنإأ عم ،ةيشضقلأ تاشسبÓم يف قمعم قيقحت حتفو اهفÓتإأ عم (جاجدلأ ءاششحأأو ءاشضيبلأ موحللأ نم
ةيئاشضقلأ تاهجلل لشسرأأ  ةمزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ لا˘م˘كت˘شسأ رو˘ف ف˘لا˘خ˘م˘لأ د˘شض ي˘ئأز˘ج ف˘ل˘م
.هيف تبلل ةشصتخملأ

ر نميأ

ماع ناكمب رومخلا يطاعت ددشصب صصاخششا6 فقوي فيطشس كرد
ةنيدمب ةيعانشصلأ تاطاششنلأ ةقطنمب صصاخششأأ6 ىلع صضبقلأ، فيطشسب ينطولأ كردلأ حلاشصم تقلأ
ىلع أءانب تءاج فيقوتلأ ةلمع نإاف اهيلع انلشصحت يتلأ تامولعملأ بشسح و، ينلعلأ ركشسلأ ةمهتبفيطشس
ماع ناكمب رمخلأ نوبرششي صصاخششألأ نم ةعومجم دوجو نع غÓبإÓل، نينطأوملأ تلاشصتأ و يواكشش
ددشصب مهتطبشض نيأأ، صصاخششألأ ءلؤوه دجأوت ناكم ىلإأ ينطولأ كردلأ حلاشصم تلقنت كلذ رثإأ ىلعو ،
ليكو مامأأ مهميدقت مت امك، ةثÓثلأ مهتأرايشس زجح و مهفيقوت مت نيأأ ، ماع ناكمب رمخلأ برشش
.فيطشس ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

ر نميأ

ةملاقب  قورشسم  يحÓف رارج عاجرتشساو صصخشش فيقوت
ةنشس04 رمعلأ نم غلبي صصخشش فيقوت نم فوقششوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

نيأأ0202/30/62 خيرات ىلإأ ةيشضقلأ عئاقو دوعت““.ع.خ““ ىمشسملل كلم يحÓف رأرج ةقرشس ةمهتب
ى˘ل˘ع ،ه˘ل كل˘م ي˘حÓ˘ف رأر˘ج ة˘قر˘شس ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلأ مد˘˘ق˘˘ت
تانياعملاب مايقلل ناكملأ نيع ىلإأ فوقششوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ لقنت اهرثإأ
ناكمو مهيف هبتششملأ ةيوه ديدحت مت يرحتلأو ثحبلأ دعبو مÓعتشسلأ رشصنعل اطيششنتو.ةيلوألأ
صشيتفتلاب نذإأ ىلع لوشصحلأ دعب فراطلأ ةيلو ىلإأ لقنتلأ مت صصاشصتخلأ ديدمت دعب ،يحÓفلأ رأرجلأ
ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لأ دا˘ي˘ت˘قأ م˘ت˘ي˘ل ،ي˘حÓ˘ف˘لأ رأر˘ج˘لأ عا˘جر˘ت˘شسأو““ ف.م ““ى˘م˘شسم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
طروتملأ ميدقت دعب.هكلام ىلإأ هميلشستو يحÓفلأ رأرجلأ عاجرتشسأ مت تأءأرجإÓل ةلشصأومو.ةقرفلأ
نيدلأزع.ل..رأرف ةلاح يف نيرخآأ نيشصخشش يقب اميف ،صسبحلأ هعأديإأ مت ةيئاشضقلأ تاهجلأ مامأأ

انوروك نمز يف ةبراضضملاو راكتح’ا ةحفاكم راطا يف / فراطلا

ةرتوفم ريغ ةيكÓهتشسا داوم زجحت ةطرششلا
راتخم ةطيبشش ةقطنمب تايحÓشصلا ةيهتنمو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

