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 ةيرئإزجلإ ةيدنأ’إةعاصس رخآإ
 سضـــيفختب ةــــمزلم
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 عاطقلاب ةققع هل ام لكو ةيبطلا تافلملا نيزخت ،دعب نع بطلا نمضتت

نوــــــصسدـنهم
 ةـــــــــــباـنعب
جمإرب نوروطي
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انوروك ءابو نم ةياقولا تاءارجإ راثآ نم فيفختلل

ةملاقب جتحي““انوروك““ سسوريفل يعجرملإ ىفصشتصسملل يبطلإ هبصش مقاطلإ
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 ةدــــــيدج ةـــــــباصصإإ
سسوريفب تاـــيفو01و
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يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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يف ،نيشسحلب دمحم روشسيفوربلإ انوروك ءابو يششفت ةعباتمل ةينطولإ ةنجللإ وشضعو ةيمومعلإ ةحشصلإ يف يلودلإ راششتشسملإ دكأإ
ةورذلإ ةلحرم نأإ ،رئإزجلإ يف انوروك سسوريفل ةيئابولإ ةيعشضولإ لوح ةريخأ’إ مايأ’إ لÓخ اهيلع لشصحتملإ تايطعملل هتءإرق

 .اهانزوجت دق رئإزجلإ يف91 ديفوك سسوريفلإ راششتن’

ةيشسنرفلإ ةيوجلإ طوطخلإ

تÓحر عبرأإ ميظنت
رئإزجلاب نيقلاعلإ نييصسنرفلإ ءÓجإل

عبرأا ةجمرب نع ،ةيسسنرفلا ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تفسشك

ءلجإ’ لوغيد لراسش سسيراب راطمو رئازجلا راطم نيب تلحر

.انوروك سسوريف ءارج رئازجلاب  نيقلاعلا نييسسنرفلا اياعرلا

ميظنت نع ،اهل نايب يف ةهجلا تاذ تنلعأا قايسسلا اذه يفو

ىلا نييسسنرفلا نينطاوملا ءلجإ’ رئازجلا ىلا  تلحر عبرا

سسمأا موي تمظن  تلحرلا ىلوا نأاب ةحسضوم ،مهنطو سضرأا

تجمرب ا˘م˘ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ن˘م51 ـل فدا˘سصم˘لا

مو˘يو ءا˘ثل˘ث˘لا مو˘ي،81تبسسلا يموي ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تل˘حر˘لا

ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تفاسضأاو .يراجلا ليرفأا52تبسسلا

ةداعإا˘ب مو˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب م˘ت ي˘ت˘لا تل˘حر˘لا نأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

نييسسنرفلا نينطاوملاو رئازجلا ربع نورمي نيذلا نييسسنرفلا

يراسس ةماقإا حيرسصت نولمحي نيذلا نييرئازجلاو نييرئازجلا

ةرازو عم ةلوذبملا دوهجلا ىلإا ةريسشم ،اسسنرف يف لوعفملا

يف نيدجاوتملا نييسسنرفلا ةداعإا لجأا نم  ةيجراخلا نوؤوسشلا

ىلا ةهجلا ىلا تاذ تراسشاو اذه .مهدلب ىلا لودلا فلتخم

كرويوين نم تلحر ثلث ميظنتب يسضاملا نينث’ا اهمايق

ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ةدو˘˘ع نا˘˘م˘˘سضل سسيرا˘˘ب ى˘˘لا نار˘˘هوو كيرا˘˘مو

.نييسسنرفلا
S°ÉQI.T¢

يلاعلإ نرفلإ ةنايشصل لاغششأإ ةجمرب

 ليرفأإ22 موي راجحلإ رإديصس لامع روجأإ بصص
روجأا بسصب راجحلا راديسس بكرمل ةماعلا ةيريدملا موقتسس

عم اهدعوم قيبسست مت ثيح يراجلا ليرفأا22 موي لامعلا

رخآا» رداسصم تفسشكو ،ناسضمر رهسشل يلزانتلا دعلا ةيادب

دعب مهبسصانم ىلإا لماع005 يلاوح ةداعإا متيسس هنأا «ةعاسس

ةنايسصلا لاغسشأا يف عورسشلا لجأا نم كلذو ةلطع يف اوناك نأا

تايلمعب مايقلا ىلإا ةفاسضإا ،بكرماا يف تادحولا فلتخم يف

نياع نأا دعب يلاعلا نرفلا فيظنت متيسسو ،ةفاظنلاو درجلا

يتلاو ةيلمعلا قلطن’ رسضخأ’ا ءوسضلا يبطلا مقاطلا ىطعأا

دقو ،انوروك سسوريف نم ةياقولل ةيزارتحا تاءارجإ’ عسضختسس

لئاسسوب ةسصاخ تادادمإا نم راجحلا راديسس بكرم دافتسسا

مه˘ن˘ئا˘بز فر˘ط ن˘م ة˘ع˘ن˘قأاو تا˘ما˘م˘ك ،تازا˘ف˘ق ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ب او˘عر˘ب˘ت ثي˘ح ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘سصلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو

بكرم ةباقن تماق ىرخأا ةهج نم ،ةبانع يف ةيئافسشتسس’ا

ليسصافت نأاسش يف لمعلا ةيسشتفم ةلسسارمب راجحلا راديسس

نم نأا اوربتعاو لامعلا ىلع اهسضرف مت يتلا ةيرابجإ’ا ةلطعلا

نم مهتدافتسسا ام وهو ةيئانثتسسا ةلطع نم ةدافتسس’ا مهقح

ىلع اودنتسساو ةيونسسلا مه˘ل˘ط˘ع ن˘م ا˘ه˘م˘سصخ نود ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘مأا ،ار˘خؤو˘م ردا˘سصلا يرازو˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا

اذهب ينعم ريغ اهعاطق نأا تدكأا ةعانسصلا ةرازو نأا تفسشكف

رظتنتو ،ريزولا اهب ىلدأا يتلا تاحيرسصتلا بسسح كلذو رارقلا

لامعلا ددعف ريكذتلل ،اهبلطم نع لمعلا ةيسشتفم در ةباقنلا

هسضفخ متو لماع0076ب ردقي راجحلا راديسس بكرم يف

ىلع ءاقبإ’ا مت ثيح ةريخأ’ا ةرتفلا يف لماع009 يلاوح ىلإا

.ةمدخلا نم ىندأ’ا دحلا
S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢
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د˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا ح˘˘سضوأاو
افيسض سسمأا هلوزن للخ ،نيسسحلب

«حا˘ب˘سصلا ف˘ي˘سض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘˘ع
ةيعاذإ’ا ةانقلا ريثأا ربع ثبي يذلا
ددعب ةقلعتملا تانايبلا » نأا ىلوأ’ا
ا˘نورو˘كلا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا

عون دوجو ني˘ب˘ت تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع˘بو
اذهو ،ىنحنملا يف رارقتسس’ا نم
انزواجت دق اننأا لوقن نأا انلعجي ام
ةلحرملا يف انأادبو ةورذلا ةلحرم

هنكل .«سسوريفلا راسشتن’ ةيلزانتلا

ةرور˘سض ى˘ل˘ع دد˘سش ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف

نأا˘سشب ا˘هر˘كذ ي˘ت˘لا ةءار˘ق˘لا ح˘˘ن˘˘م

ن˘م عو˘˘ن ى˘˘سصقأا ةورذ˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

سسوريف عم هنإا» لاق ثيح ظفحتلا

.«مز˘ج˘لا اد˘بأا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ’ ا˘نورو˘˘ك

را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو

اهب يتأات يتلا تانايبو تايئاسصحا

ةءارق ءاطعإ’ ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا

رو˘ط˘ت ها˘ج˘تا ة˘فر˘ع˘مو ة˘ح˘ي˘ح˘سص

ركذو .سسوريف˘لا را˘سشت˘نا ى˘ن˘ح˘ن˘م

ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م

تلجسس يتلا ةيباجيإ’ا تارسشؤوملا

يتلاو ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا للخ

ددع سضافخنا اهتمدقم يف يتأات

ت’احلا ددع سضافخناو تايفولا

ع˘سضو˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ،ة˘ب˘ع˘˘سصلا

يف ثدح ام˘ل˘ث˘م تل˘ف˘ن˘ي م˘ل يذ˘لا

ثي˘ح ا˘ي˘نا˘ب˘سسإاو ا˘سسنر˘فو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

كانه ت’اجعتسس’ا حلاسصم تناك

ة˘ه˘ج ن˘م .د˘˘يد˘˘سش ط˘˘غ˘˘سض تح˘˘ت

ن˘˘م رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا رذ˘˘ح ،ىر˘˘خأا

،ءابولا راسشتنا نم ةيناثلا ةجوملا

ع˘˘فر بق˘˘ع ةدا˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ام˘ل˘ث˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا

سسور˘ي˘ف ع˘م ي˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘قو

قرسشلا انوروك سسوريفو سسراسسلا

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأاو ,ط˘˘˘سسو’ا

يتلا تاءار˘جإ’ا ة˘يا˘ن˘ع˘ب ة˘سسارد˘لا

ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ل˘ب˘ق ا˘هذا˘خ˘تا بج˘˘ي

ةجو˘م˘لا بي˘ن˘ج˘ت˘ل اذ˘هو ي˘ح˘سصلا

يف سسوريفلا را˘سشت˘نا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.هللا ردق ’ رئازجلا

¯  S°∏«º.±
ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تفسشك
سسمأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا حل˘˘سصاو

ةباسصإا09 ليجسست نع ءاعبر’ا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج

لل˘خ تا˘ي˘فو01و دج˘ت˘سسم˘لا

عفترت˘ل.ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس42ـلا
ىلا ةيلا˘م˘جإ’ا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا كلذ˘ب

ددع عفترا امنيب ةباسصإا0612

بسسحو .ةافو633 ىلإا تايفولا
ةعباتمو دسصرل ةينطولا ةنجللا
ددع ناف انوروك سسوريف روطت
ءافسشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا

71 ليجسستب ةلاح807  تغلب

تاعفدلا نيب نمو .ةديدج ةلاح
سسمأا تايفسشتسسملا ترداغ يتلا
سسوريفب نيباسصم يسضرم ةعسست

،ةزابيت ىفسشت˘سسم˘ب91-ديفوك
ل˘سضف˘ب ءا˘ف˘سشل˘ل م˘ه˘لا˘ث˘ت˘ما د˘ع˘ب
جل˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘˘˘ب
تح˘˘سضوأاو .ن˘˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘كلا˘˘˘ب
ة˘˘عاذ’ا بسسح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ردا˘˘˘سصم
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
د˘ب˘ع تياز˘ق˘˘ت» ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا
يعجرملا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ،«ردا˘ق˘لا
ىلع ةدكؤوملا ت’احلاب لفكتلل
تسسفنت ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم
ةعسست لاثتما دعب ءادعسصلا سسمأا
نم ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘ف˘سشل˘ل سصا˘خ˘سشأا

ل˘˘˘سضف˘˘˘ب ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
جلعلا لوكوتورب ،نيكورولكلا
.رئازجلا لبق نم ايمسسر دمتعملا

يباجيإ’ا رسشؤوملا اذه ليجسستبو
نو˘كي ردا˘سصم˘لا تاذ˘ل دا˘ن˘ت˘˘سسا

يذلا نيباسصملا سصاخسشأ’ا ددع
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ءا˘ف˘سشل˘ل او˘ل˘ثا˘م˘˘ت
غلب دق ةزابيت ىفسشتسسمب جلعلا

فيفخت هنأاسش نم ام ،اسصخسش41
مقاوطلا ىلع يسسفنلا طغسضلا
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن سسم˘˘ل˘˘ت ترا˘˘سص ي˘˘ت˘˘˘لا
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضت
يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ى˘ل˘ع ا˘هد˘عا˘سسيو
سسوريفلا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ل˘ل ادد˘ج˘م
رسشبلا ف’آا ايموي دسصحي يذلا

ةرازو تنلعأاو .ةرو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ب˘ع

42 خ˘يرا˘ت˘ب نا˘ي˘ب ي˘˘ف لا˘˘سصت’ا
دا˘م˘ت˘˘عا ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م
نا˘˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو
ايمسسر تايف˘سشت˘سسم˘لا حل˘سصإاو
جل˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘كلا
.ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘كلا» نا تفا˘˘˘سضأاو
مدختسسي ،ايرلملل ةداسضم ةئيزج
نمو ءابولا اذه نم جلعلا يف
،«ة˘ب˘ئذ˘لاو مز˘ي˘تا˘مور˘لا سضار˘˘مأا

ةد˘˘عاو ا˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ى˘˘ط˘˘˘عأا ثي˘˘˘ح
ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل

ةيعا˘ن˘م˘لا تارد˘ق˘لا ةدا˘يز لل˘خ
.درفلل

¯  Qjº.Ω

حلسصإاو ةحسصلا ةرازو تهجو
عيمج˘ل ة˘ل˘سسار˘م تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا نو˘ما˘ع˘لا  ءارد˘م˘لا
اد˘كو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘يءا˘ف˘سشت˘˘سس’ا
نم ةح˘سصل˘ل ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا ءارد˘م˘لا
نيي˘ن˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘ب م˘هدا˘ف˘يا ل˘جا
ةول˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا˘˘˘˘ب
ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
لكايهلاو ةيمومعلا تاسسسسؤوملا
ا˘ق˘فو كلذو عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

02-97 مقر يسسائرلا موسسرملل

0202 سسرا˘˘˘م13 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا
ةول˘ع سصي˘سصخ˘ت ن˘م˘سضت˘˘م˘˘لاو
يمد˘خ˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
رمأ’ا قلعتيو ةيمومعلا ةحسصلا
يسشفت ةهجاومل  طقف نيدنجملاب

91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ثي˘ح ة˘ح˘سصلا لا˘م˘ع ل˘ك سسي˘لو
ةسصتخملا قرفلا ةيلمعلا سسمتسس
ىلع رباخملا و ةئبوأ’ا ملع يف
روتسساب دهعم يف نيلماعلا رارغ
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘حل˘˘˘م و
ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب تثد˘ح˘ت˘˘سسا

و نيسضرمم و ءابطأا نم انوروك
كل˘˘˘˘سس’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع و ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يردا
م˘˘قاو˘˘ط˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ىد˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
اذكو  ةسصسصختملا  ةيئافسشتسس’ا

لك ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ر˘با˘خ˘م˘لا لا˘م˘ع
تدنج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لل˘˘خ
بسسحو ط˘ق˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ر˘خآا تل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا
ددح هنإاف اهنم ةخسسن ىلع ةعاسس

61  مئاوق˘لا م˘ي˘ل˘سست˘ل ل˘جا ر˘خآا

نإاف ردسصملا تاد بسسحو ليرفأا
ةرور˘سض ي˘ل˘ع سصن˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
ءاردم عم قيسسنتلاب مئاوقلا دادعإا
ة˘˘يءا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءارد˘مو
ءارد˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا

ةحسصلل ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
مئاوقلا نمسضتت نأا يلع ةيراوجلا

يسشفت ةجاومل نيدنج˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج

نم91 ديفوك انوروك سسوريف
رباخملا لامع نيسضرممو ءابطأا

نيدنجملا نيلماعلا نم مهريغو
يتأاتو سسوريفلا يسشفت ةيادب دنم
ع˘فر˘ل ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م
رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘ثا يذ˘˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘لا
ميم˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لامع عيمج ى˘ل˘ع ةود˘ع˘لا ة˘ح˘ن˘م

سسي˘˘ئر نا˘˘كو ة˘˘ح˘˘˘سصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
موسسرملا ردسصأا دق ةيروهمجلا

نم عاطقلاب نيلماعللل ةأافاكمك
نم اهنولدب˘ي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ل˘جا
ةدجاوتملا ت’احلاب لفكتلا لجأا
نأاو قبسسو نطولا تايفسشتسسمب
ة˘سصا˘خ ار˘كسش ة˘لا˘سسر م˘ه˘ل ه˘جو
قلعتملا ريخ’ا رارقلا بناج يلا
ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشأا با˘˘سست˘˘حا˘˘ب
تاونسس نمسض سسوريفلا ةهجاوم
. دعاقتلا
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ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دد˘ج
م˘ل˘ع˘م˘لا˘ب ما˘م˘ت˘˘ه’ا˘˘ب ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت
ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ا˘يدا˘م ثحا˘ب˘˘لاو ذا˘˘ت˘˘سسأ’او
د˘ي˘ع˘ت ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو ة˘سضه˘˘ن ع˘˘ن˘˘سصل
ل˘كب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
لاقو.اهتبيه ةلودلا د˘ي˘ع˘ت˘سستو ا˘هراو˘طا
ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘˘لا
ينطولا مو˘ي˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةر˘سسأ’ا ي˘ي˘حأا ا˘م رد˘ق˘˘ب ي˘˘نإا» :م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نيذلا ركفلا ةلمحو ةيعماجلاو ةيوبرتلا
لايجأل˘ل ق˘ير˘ط˘لا اوؤو˘ي˘سضي˘ل نو˘قر˘ت˘ح˘ي
هذه مرحن نأا نيزح انأا ام ردقب ةقباسسلا
يف ءاجو.«ملعلا ديع ت’افتحا نم ةنسسلا

ا˘ن˘خ˘ي˘سش برا˘ح د˘ق˘ل» :سسي˘ئر˘لا ة˘˘لا˘˘سسر
رخآا ىّتح سسيداب نب ديمحلا دبع ةّملعلا

تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ّل˘˘ك ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ن˘˘م ق˘˘مر
ةيوهلا سسمطل ةيسسنرفلا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا
ةلواحمو ،ةمأ’ا ةديقع مدهو ،ةينطولا
،اهقلخأا دا˘سسفإاو ،ا˘ه˘ت˘غ˘ل ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا

ط˘ط˘خ˘ل ىّد˘سصتو ،ا˘ه˘ت˘فا˘ق˘˘ث ه˘˘يو˘˘سشتو
مامإ’ا انخيسش ناك»:عباتو.«ةوقب جامدإ’ا

نيذلا لئاوأ’ا نم سسيداب نب ديمحلا دبع
ل˘ه˘ج˘لا ن˘م ل˘ق˘ع˘لا ر˘ير˘ح˘ت نأا˘˘ب او˘˘ن˘˘مآا

نيح ناطوأ’ا ريرحت قبسسي ،تافارخلاو
عبّتملا مامإ’ا هدحو وه ملعلا» ّنأاب مزج
ةيروهمجلا سسيئر فسشكو.«ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
ةقيتعلا دجاسسملا عيمج ميمرتب رمأا هنأاب
ع˘ما˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘مّد˘ق˘م ي˘فو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
خيسشلا ناك يذلا ،ةنيطنسسق يف رسضخأ’ا

ه˘ي˘ف ي˘ق˘ل˘ي سسيدا˘ب ن˘ب د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف سسورد˘˘˘˘˘˘˘˘لا

:ةيسسائرلا ة˘لا˘سسر˘لا تفا˘سضأاو.ثيد˘ح˘لاو

نيرخأاتملاو نيلوأ’ا نم لاجرلا رثكأا ام»
،ةرها˘ط˘لا سضرأ’ا هذ˘ه م˘ه˘ت˘ب˘ج˘نأا ن˘يذ˘لا

مهتايحسضتب خيراتلا دادتما ىلع اوكرتو
لاثمأا تامسصبلا نم مهينافتو مهلامعأاو
ريبكلب دم˘ح˘م يد˘ي˘سس ة˘مل˘ع˘لا خ˘ي˘سشلا

بهذملا يف سصسصختملا ،هارث هللا بيط
يليغملا ميركلا دبع خيسشلاو ،يكلاملا
خويسشو ،اهنيفدو تاوت ليزن يناسسملتلا

ةينامحرلاو ،ةيرداقلاو ،ةينا˘ج˘ي˘ت˘لا ا˘ياوز
ي˘لو˘لاو ،ل˘ما˘ه˘˘لا ة˘˘يوازو ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘ه˘˘لاو

ّ
نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصلا
،ةيروهمجلا سسيئر ددج امك.«يب˘لا˘ع˘ث˘لا

،عيمجلا ىلإا هءاد˘ن ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيداملاو ةيرسشبلا تاناكمإ’ا لك ةئبعتب
طابسضن’ا نم ديزملا لجأا نم ،ةيلاملاو
بلجل نيدناسستم ،حسصا˘ن˘ت˘لاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو
ع˘˘فد˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘˘مو ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا

هذ˘ه نأا نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا د˘˘كأاو.ةر˘˘سضم˘˘لا

،اهلهأا دك امهم ،ةسصقان لظتسس دوهجلا

،ةياقولا ريبادتب انم دحاو يأا ناهتسسا اذإا

هتيلوؤوسسم نع ىلختو ،يلزنملا رجحلاو

لاقو.هنطو ينب عم ةيحسضتلا مسساقت يف

ى˘لإا ي˘ئاد˘ن دد˘جأا» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر

ـ هللا ءاسش نإا ـ برتقن نحنو ـ عيمجلا

ةئبعتب اهلجعتسسن يتلا جرفلا ةعاسس نم

ةيلاملاو ةيداملاو ةيرسشبلا انتاناكمإا لك

ةظقيلاو طابسضن’ا نم ديزملا لجأا نم ـ

ةحلسصملا بلجل نيدناسستم ،حسصانتلاو

كلذ˘بو ،ةر˘سضم˘لا ع˘فد˘ل ن˘ي˘ن˘ما˘˘سضت˘˘مو

لاط نإاو ،انل هللا نذإاب ةبقاعلا نوكتسس

تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘م د˘˘˘ئاد˘˘˘سشلا نأ’ ،ءل˘˘˘ب˘˘˘لا

ر˘سسع˘لا د˘ع˘˘ب نإاو ،مود˘˘ت ’ تم˘˘ظا˘˘ع˘˘تو

.«ارسصن ربسصلا دعبو ،ارسسي

:دكؤوي نيشسحلب روشسيفوربلإ .. يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإ’ ركبم عفر نم رذح

ةلحرملإ تزواجت رئإزجلإ نأإ لوقلإ اننكمي»
«انوروكلإ راصشتنإإ نم ةبعصصلإ

 عاطقلإ يمدختشسم عيمج لمششت ’ سسيئرلإ اهرقأإ يتلإ  تإوÓعلإ فرشص

انوروك سسوريف هجإومل طقف نيدنجملإ مئإوق ديدحتب  بلاطت ةحصصلإ ةرإزو

ملعلإ موي ةبشسانمب اههجو ةلاشسر يف ةقيتعلإ دجاشسملإ عيمج ميمرتب رمأإ

انوروك ءابو ةبراحمل ةظقيلإو طابصضنإلاب يلحتلإ ىلإإ نييرئإزجلل هتوعد ددجي نوبت

ةديدج ةلاح71 تفاعت امدعب807 ىلإإ ءافششلإ ت’اح عافترإإ

ةعاصس42 لÓخ انروك سسوريفب تايفو01 و ةديدج ةباصصإإ09
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ليغششتلاو لمعلا ريزو فششك
يقو˘شش ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلاو
عم ءاق˘ل لÓ˘خ ،ف˘شسو˘ي ق˘ششا˘ع
لاجآا ديدمت نع مÓع’ا لئاشسو
نامشضلا ىدل تاكارتشش’ا عفد
˘ما˘ظ˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ره˘شش ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لا ءار˘ج’ا

ىلا ءارج’ا ريغلو مداقلا يام
يف كلذو ،لبقملا ربمتبشس ةياهن
اذه يف ةذختملا تاءارج’ا راطا
هششيعت يذلا يئانثتشس’ا فرظلا
ءا˘˘˘بو را˘˘˘ششت˘˘˘نا ءار˘˘˘ج دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

نأا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأاو.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
د˘ع˘ب تاءار˘جا ذ˘˘خ˘˘تا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

يف لثمتت لو’ا ريزولا ةقفاوم
تاكار˘ت˘شش’ا ع˘فد لا˘جآا د˘يد˘م˘ت
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شصلا ىد˘˘˘˘ل
لامعلل ةيعامتج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
رهششب ةشصاخلا (سسا˘ن˘ك)ءار˘ج’ا
و ،اموي نيثÓثب يراجلا ليرفأا
يعامتج’ا نا˘م˘شضل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
مت دقف (سسونشساك) ءارجأ’ا ريغل
تاكار˘ت˘شش’ا ع˘فد لا˘جآا د˘يد˘م˘ت

ناوج03 موي ايئد˘ب˘م دد˘ح˘م˘لا

03 ة˘يا˘غ ى˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ن˘˘م

نأا ريزولا زربأاو.لبقملا ربمتبشس
را˘طا ي˘ف جرد˘˘ن˘˘ي ءار˘˘ج’ا اذ˘˘ه
اهذختا يتلا ريبادتلا نم ةلمج
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
هذه ي˘ف ة˘يزار˘ت˘ح’ا تاءار˘ج’ا
دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا فور˘ظ˘لا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ءار˘ج
تا˘كار˘ت˘ششا ع˘فد لا˘جآا د˘˘يد˘˘م˘˘ت
لمعلا با˘برأاو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شصلا ىد˘˘˘˘ل
لامعلل ةيعامتج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلاو ءار˘˘ج’ا
ريغل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل

بابرأا ريزولا نأامط امك.ءارج’ا
ارظن هنأا نيمدختشسملاو لمعلا
م˘ت ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ع˘شضو˘لا اذ˘ه˘˘ل
ي˘ف تادا˘يز˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت» ا˘˘شضيأا

ة˘ق˘˘با˘˘شسلا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘مار˘˘غ
تا˘˘كار˘˘ت˘˘ششا ع˘˘فد سصو˘˘شصخ˘˘ب
ةدمل كلذو يعامتج’ا نامشضلا
ل˘ير˘فأا ن˘م ة˘ياد˘ب ر˘ه˘˘ششأا ة˘˘ت˘˘شس
ع˘˘˘˘فد نأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ،يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
نينمؤوملل حمشسي» تاكارتشش’ا
تامدخ نم ةدافتشس’ا ايعامتجا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘˘شضلا تاءادأاو
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘يودأ’ا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م
نأاب ريزولا ركذو.»ءافششلا ةقاطب
دروم˘لا د˘ع˘ت تا˘كار˘ت˘شش’ا هذ˘ه
ق˘يدا˘ن˘˘شص ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
نامشض و يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا
ةبشسنلابو.ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ة˘مو˘م˘يد
لاغششأ’او ءان˘ب˘لا عا˘ط˘ق لا˘م˘ع˘ل
فقوت نيذلا يرلا و ةيمومعلا
ع˘˘˘شضو˘˘˘لا بب˘˘˘شسب م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘˘ششن
ريزولا دكأا ،يلاحلا يئانثتشس’ا
لطعل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا نأا

ةمجانلا ةلاطبلاو رج’ا ةعوفدم
هذهل ةيوجلا لاوح’ا ءوشس نع
نا˘م˘شضل˘ل ع˘با˘ت˘لا ،تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا

ةفشصبو لفكتيشس ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ق˘ب˘شسم˘لا ع˘فد˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا
ء’ؤوه ةدئافل ةيو˘ن˘شسلا ل˘ط˘ع˘ل˘ل
عم بشسانتي امب كلذو ،لامعلا

ع˘˘فد م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ه˘˘˘ششأ’ا دد˘˘˘ع
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ اهتاكارتششا

يرفيف ىلا9102 ةيليوج نم

فشسوي ق˘ششا˘ع فا˘شضأاو0202.
ي˘ف جرد˘ن˘ت تاءار˘˘ج’ا هذ˘˘ه نأا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا را˘˘طا

ةلودلا اهذخ˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآ’او
فرظلا اذه يف ةلشصاوتم ةفشصب
اهيف مهاشست يتلاو يئانثتشس’ا

ة˘˘يرازو˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
،ةينعملا حلاشصملاو تاعاطقلاو
راششأاو.نينطاوملا ةحار نامشضل
ريبادتلا هذه لثم نأا ىلا ريزولا
ىلع ظافحلا ىلا اشضيأا يمرت
ة˘˘مو˘˘م˘˘يدو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘م
’دت˘شسم ،يدا˘شصت˘ق’ا طا˘ششن˘لا
ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب دد˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لام˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل لو˘ل˘ح˘لا سضع˘ب
مهلمع نع اتقؤوم اوفقوت نيذلا
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
دا˘م˘ت˘عا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا

زكر امك.دعب نع لمعلا لئاشسو

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ ر˘˘يزو˘˘لا

اهب لومعملا ةيئاقولا تاءارج’ا

بلطتت يت˘لا ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

ي˘˘˘ف ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا

˘مار˘ت˘حا˘ك ،ي˘ن˘ه˘م˘لا ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا

ةعن˘قأ’ا ع˘شضوو نا˘مأ’ا ة˘فا˘شسم

ة˘ي˘نا˘كما ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘ي˘قاو˘لا

لÓغتشسا اذكو بوانتلاب لمعلا

بشسح كلذو ةيق˘ب˘ت˘م˘لا ل˘ط˘ع˘لا

لك تا˘ي˘شصو˘شصخو تا˘ي˘نا˘كما

ه˘نأا ر˘يزو˘لا د˘كأا ا˘م˘ك.ة˘شسشسؤو˘م

يتلا ةيئانثتشس’ا فورظلا مغر

ءا˘˘بو ءار˘˘ج دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘ت

كانه نوكي نل هنأا ’إا، انوروك

ريبادتلا سضعب سصوشصخب عجارت

تاذ كل˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ق˘با˘˘شسلا

ةفشصب ليغششتلا لاجمب ةلشصلا

ىلع ةقلعتملا اهنيب نم ،ةماع

نيديفتشسملاب سصو˘شصخ˘لا ه˘جو

ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ى˘لا ار˘ي˘ششم ،ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘˘مد’ا

تا˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘نا˘˘كما

دعبلا عم ريباد˘ت˘لا هذ˘ه ف˘ي˘ي˘كت

دÓبلا هفرعت يذلا يداشصتق’ا

.نهارلا تقولا يف

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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اذ˘ي˘ف˘ن˘ت» ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
ةيروهمجلا سسيئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل
نإاف ،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘عو و ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘ب
،اهب طونملا يعانشصلا جيشسنلا
ريبادت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج تذ˘خ˘تا د˘ق
هبششلا و يئا˘ب˘ج˘لا ع˘با˘ط˘لا تاذ
ة˘ي˘كن˘ب˘˘لا سضور˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج
يتلا تاشسشسؤوملا معد سضرغب
ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص د˘˘با˘˘كت
اههجاوت يتلا ةيحشصلا ةمز’ا
تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا نا ر˘˘ي˘˘غ .دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ةطبترملا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

را˘˘˘˘˘˘ث’او «91˘-د˘ي˘فو˘ك» ءا˘بو˘ب
نم ةياقولا ريبادت نع ةمجانلا

ترثا دق هتحفاكمو ءابولا اذه
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةادأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘شس
نم ةدششب يناعت يتلا زاجنإÓل

رخأاتلا ءارج اهطاششن عجارت ةأاطو
داوملاو تادعملاب اهنيومت يف
ةلماعلا ديلا رفوت مدعو ةيلو’ا
لئاشسول تقؤوملا قيلعتلا ببشسب
،قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو .ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

رر˘˘شضت مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘شصر˘˘˘حو
تد˘˘جو ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
نام˘شض ة˘لا˘ح˘ت˘شسا ما˘ما ا˘ه˘شسف˘ن
تا˘مد˘˘خ˘˘لاو لا˘˘غ˘˘شش’ا زا˘˘ج˘˘نإا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت رر˘ق˘ت د˘ق˘ف ،ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا

موشسرملا نم741 ةداملا ماكحا

خرؤوملا742.51 مقر يشسائرلا

و5102 ربم˘ت˘ب˘شس61 يف
تاقف˘شصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا
قفرملا تاشضيوفت و ةيمومعلا
قيلعت ىلع ةداملا سصنتو.ماعلا
سضرف مدعو ةيد˘قا˘ع˘ت˘لا لا˘جآ’ا
ريخأاتلا ببشسب ةيلاملا تابوقعلا

ي˘ف ةر˘ط˘شسم˘لا دود˘ح˘لا ن˘م˘شض
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شساو ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ر˘˘˘ماوأا
ةجيتن اهذخت˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا

.ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا كلذ
هنإاف ،ةميلعت˘لا ف˘ي˘شضت ،ه˘ي˘ل˘عو
تا˘ق˘ف˘شصلا ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب
تاعامجلاو ةلودل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

متي نل ،ةيمومعلا تاشسشسؤوملاو
ءادتبا ريخأاتلا تابوق˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت
˘˘مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا ر˘˘ششن خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘˘م

خرؤوملا02.96 مقر يذيفنتلا

قلعتملا،0202 سسرام12 يف
ءابو راششتنا نم ةياقولا ريبادتب

(91-دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ك .ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ةداملا نأا لو’ا ريزولا ةميلعت

تا˘ق˘ف˘شصلا ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م741
،ق˘ب˘ط˘ت نأا بج˘˘ي ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
باحشصأا لبق نم ،لاحلا ةعيبطب
نم بلط ىل˘ع ءا˘ن˘ب ع˘يرا˘ششم˘لا
ة˘˘˘˘كير˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ةد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيلام˘لا را˘ثآ’ا ف˘ي˘ف˘خ˘ت د˘شصقو

تا˘شسشسؤو˘م ى˘ل˘ع ة˘مزأ’ا هذ˘ه˘˘ل
ةشصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا زا˘ج˘نإ’ا

كلذ˘ك م˘ت ،ل˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
د˘شصر˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ف˘ي˘ل˘كت
ةداعإا تايلمعو عفدلا تادامتعا
د˘يد˘شست˘ل ة˘يرور˘شضلا م˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا نو˘˘يد˘˘˘لا
ةيب˘ل˘ط˘لا ناو˘ن˘ع˘ب تا˘شسشسؤو˘م˘لا
فلتخم ىلإا اهغيلبتو ةيمومعلا
عباط تحت عيراششملا باحشصأا
لوأ’ا ريزولا ددششو.يلاجعتشسا

ي˘ت˘لا ’’ة˘ي˘˘م˘˘هأ’ا غ˘˘لا˘˘ب» ى˘˘ل˘˘ع
˘مرا˘شصلا» ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘˘ي˘˘لو˘˘ي
ادكؤوم ،«ةميلعتلا هذهل لجاعلاو
ي˘ف ر˘م˘ت˘شست˘شس ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا» نا
لئاشسولاو لبشسلا ةفاك ةشسارد
تابوعشصلا ىلع درلاب ةليفكلا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ا˘ه˘ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةيحشصلا ةمزأ’ا لعفب ةيرئازجلا
ملاعلاو رئازج˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا

.«لكك

ىلع ةيلاملإ تابوقعلإ سضرف قيلعت ةلولإ و ةموكحلإ ءاسضعأل اههجو ةميلعت يف سسمأإ دإرج زيزعلإ دبع ،لوألإ ريزولإ بلط
ىلع ،هتحفاكم و (91-ديفوك) انوروك ءابو نم ةياقولإ تإءإرجإإ راثآإ نم فيفختلل إذهو زاجنإلإ يف ريخأاتلإ ببسسب تاسسسسؤوملإ

 .زاجنإلل ةينطولإ ةإدألإ

انوروك ءابو نم ةياقولإ تإءإرجإإ راثآإ نم فيفختلل

ةيلاملا تابوقعلا قيلعت ررقت ةموكحلا
عيراصشملا زاجنإا يف ةرخأاتملا تاصسصسؤوملا ىلع

ةقباسسلإ ريخأاتلإ تامإرغ يف تإدايزلإ فيقوت ىلإإ ةفاسضإلاب

يعامتجإلا نامصضلا ىدل تاكارتصشإلا عفد لاجآا ديدمت

يحسصلإ رجحلإ ةيإدب ذنم

رئازجلا يف دوقولا كÓهتصسإا ةبصسن يف ةئاملاب08 ةبصسنب ضضافخنإا

نيماع ىلإإ لسصإوتي فوسس طفنلإ راعسسأإ رايهنإإ

ومن عجارت عقوتي يلودلا دقنلا قودنصص

ةئاملاب2.5 ىلإا يرئازجلا داصصتقإلا
فوشس يرئازجلا داشصتق’ا نا يلودلا دقنلا قودنشص سسما فششك

راعشسأا يف طوبه ببشسب يراجلا ماعلا ةئملاب2.5 ةبشسنب سشمكني
قافآا» ريرقت يف دقنلا قودنشص لاقو .ايند تايوتشسم ىلإا طفنلا
ايقيرفإا لامششو طشسوأ’ا قرششلا ةقطنم يف يميلقإ’ا داشصتق’ا

سضرعتت طف˘ن˘ل˘ل ةرد˘شصم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا نأا «نا˘ت˘شسكا˘بو نا˘ت˘شسنا˘غ˘فأاو
عجارت عم يملاعلا بلطلا سضافخنا اهيف نمازتي ةجودزم ةمدشصل
نم رثكأاب ةيطفنلا تارداشصلا عجارت عقوتي ثيح ،طفنلا راعشسأا

عقوتملا نمف ،كلذل ةجيتنو .ةقطنملا ءاحنأا يف ر’ود رايلم052

نم01% ةزواجتم ،بلاشسلا ىلإا ةماعلا ةيلاملا ةدشصرأا لوحتت نأا
لظي نأا ريرقتلا عقوتو .نادلبلا مظعم يف يلحملا جتانلا يلامجإا

يأا،3202 ماع ىتح ليمربلل ار’ود54 نود طفنلا ليمرب رعشس

نم نيح يف يشضاملا ماعلا طشسوتم نم لقأا ةئاملاب52 يلاوح

53 نم برقلاب «تنرب» يملاعلا سسايقلا ماخ لوادتي نأا حجرملا

نع ةئاملاب3.34 هردق سضافخناب،0202 ماع يف ليمربلل ر’ود

يف ليمربلل ر’ود73 ىلإا عافتر’ا دواعي نإاو،9102 ماع طشسوتم

رثؤوت نأا عقوتملا نم هنأا يلودلا دقنلا قودنشص حشضوأاو1202. ماع
نوعتمتي ’ نيذلا طفنلا يردشصم ىلع ريبك لكششب تاروطتلا هذه
يف ديفيشس طفنلا راعشسأا سضافخنا نأا افيشضم ،يداشصتقا «عونتب»
راعشسأا تشضفخناو .دوشسأ’ا بهذلل ةدروتشسملا لودلا هتاذ تقولا

«انوروك» ةحئاج تدأا ثيح ماعلا ةيادب ذنم ةئاملاب06 وحنب طفنلا
ةلطع لÓخ اهؤوافلحو كبوأا تقفتاو .طفنلا ىلع بلطلا سضفخ ىلإا
دهششتشس ثيح .ويام نم ءدب جاتنإ’ا سضفخ ىلع عوبشسأ’ا ةياهن

ليمرب نويلم7.9 رادقمب جاتنإ’ا سصيلقتب فلاحتلا مايق ةيقافت’ا

قافتاو1202. ليربأا ىتح ةيقافت’ا رمتشستو ناوجو يام يف اًيموي
ن˘م م˘عد˘ب ل˘ير˘بأا ة˘ياد˘ب ي˘ف + كبوأا ه˘تر˘جأا يذ˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا سضف˘˘خ
ةردشصملا نيرششعلا ةعو˘م˘ج˘م تادا˘شصت˘قا بنا˘ج ن˘م تا˘شضي˘ف˘خ˘ت
ريرقت قفو طفن˘لا را˘ع˘شسأ’ م˘عد˘لا سضع˘ب ر˘فو˘ي نأا ن˘كم˘ي ط˘ف˘ن˘ل˘ل
يردشصمل يلا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا عا˘شستأا قود˘ن˘شصلا ع˘قو˘ت˘يو .قود˘ن˘شصلا
ناتشسناغفأاو ايقيرفإا لام˘ششو ط˘شسوأ’ا قر˘ششلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ط˘ف˘ن˘لا

ماع يف يلامجإ’ا يلحملا جتانلا نم ةئاملاب01 ىلإا ناتشسكابو

9102 ماع يف يلامجإ’ا يلحملا جتانلا نم ةئاملاب8.2 نم0202

ةيداشصتق’ا تايعادتلاو سسوري˘ف˘لا ة˘ح˘فا˘كم ى˘ل˘ع قا˘ف˘نإ’ا بب˘شسب
ةيحشصلا ةمزأ’ا» نأا يلودلا دقنلا قودنشص ريرقت يف ءاجو .ءابولل
،يملاعلا يداشصتق’ا طاششنلا ىلع ةداح تاشساكعنا اهل ةيلاحلا

ماع يف ةئاملا يف3- عقاوبً اداح ًاششامكنا دهششي نأا رظتني ثيح

يف ةيملاعلا ةيلاملا ةمزأ’ا نع بترت امم ريثكب أاوشسأا وهو ؛0202

قر˘ششلا ة˘ق˘ط˘ن˘م دا˘˘شصت˘˘قا سشم˘˘كن˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو .»9002-8002

ةن˘شسلا لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف3,3 ةب˘شسن˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘ششو ط˘شسوأ’ا
وهو ً؛اشضيأا طفنلا راعشسأا عجارتو دجتشسملا انوروك ببشسب ،ةيراجلا
دوجو» نم يلودلا دقنلا قودنشص رذح .دوقع ةعبرأا ذنم ءادأا أاوشسأا

ىدم لايُح ةديدششلا ةيبابشضلا ببشسب أاوشسأا ةجيتن نم ةريبك رطاخم
،ملاعلا لود مظعم يف قÓغإا تاءارجإا تشضرُف تقو يف يفاعتلا ةوق
ةياعرلا ةمظنأا رايهنا عنمو ءابولا ءاوتح’ ةيمارلا دوهجلا لظ يف
ريثك هجاوت ،يحشصلا رجحلاو قÓغإ’ا تاءارجإا ببشسبو .»ةيحشصلا

،ة˘ي˘ح˘شص ة˘مد˘شص ن˘م ف˘لأا˘ت˘ت دا˘ع˘بأ’ا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘مزأا ناد˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
،يجراخلا بلطلا يف داح طوبهو ،ةيلحم ةيداشصتقا تابارطشضاو
رايهنا ىلإا ةفاشضإا ،لاومأ’ا سسوؤور تاقفدت ةهجو يف ت’وحتو
ةيولوأ’ا ءÓيإاب ملاعلا لود ريرقتلا ىشصوأاو .ةيلوأ’ا علشسلا راعشسأا

،(91-ديفوك) انوروك سسوريف يششفت تايعادت ءاوتحا يف ةلجاعلا
تاردُقلا زيزعتل ةيحشصلا ةياعرلا ىلع تاقفنلا ةدايز قيرط نع
امك .ىودعلا نم دحلل تاءارجإا دامتعا عم عاطقلا اذه يف دراوملاو
ةيداشصتقا تاشسايشس دامتعاً اشضيأا يلودلا دقنلا تايشصوت نمشضت
؛يلاملا ماظنلاو تاكرششلاو دارفأ’ا ىلع طاششنلا عجارت رثأا فيفختل
؛هبنجت نكمي ’ يذلا داحلا ؤوطابتلل ةرمتشسملا راثآ’ا سصيلقتو
راشسحنا درجمب ةعرُشسب يداشصتق’ا يفاعتلا ءدب ةيناكمإا نامشضو
.ةحئاجلا
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ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا˘ب لا˘شصت’ا ر˘يد˘م ف˘ششك

،«لاطفن» ةيلورتبلا داوملا عيزوت و قيوشستل

نأا ةيفحشص تاحيرشصت يف دودرشش لامج

دوقولا اميشس’ ةيلور˘ت˘ب˘لا داو˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘شسا

رجحلا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘شضا˘ف˘خ˘نا ل˘ج˘شس

مقر نم% 05 براقت ةبشسنب يحشصلا

اذ˘ه نأا دودر˘˘شش ح˘˘شضوأاو .ة˘˘كر˘˘ششلا لا˘˘م˘˘عأا

ةيادب ذن˘م ل˘ج˘ُشس كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ي˘ف ع˘جار˘ت˘لا

سسرام رهشش فشصتنم يف يحشصلا رجحلا
دجتشسملا انوروك سسوريف ءابو يششفت ببشسب

عيمج كÓ˘ه˘ت˘شسا سصل˘ق ا˘م˘م،(91-ديفوك)

05 نم حوارتت بشسنب ةيلورتبلا داوملا عاونأا

ذنمو هنأا ثدحتملا فاشضأاو .%08 ىلإا%
نيزنب ىلع بلطلا ةدششب عجارت ،ةرتفلا كلت
(سصا˘شصر نودو زا˘ت˘م˘م ،يدا˘ع) تارا˘ي˘˘شسلا

لور˘ت˘ب˘لا زا˘غ) زا˘غر˘ي˘شس و لز˘˘يد˘˘لا دو˘˘قوو
و ناريطل˘ل ه˘جو˘م˘لا دو˘قو˘لا اذ˘كو (ع˘ي˘م˘م˘لا
.«تفزلاو ناتوبلا زاغ و تويزلا و ةيرحبلا

سصوشصخب ريبك عجارت ىلإا دودرشش راششأاو

يف ةقوشسملا تايمكلا عم ةنراقملاب مجحلا

موي يأا يحشصلا رجحلا لبق لوأ’ا ،نيموي

لÓخ يناثلا و0202 يرفيف31 سسيمخلا

ليرفأا9 سسي˘م˘خ˘لا يأا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا

تارايشسلا نيزنب كÓهتشسا لقتنا امك.0202

355.01 نم (سصاشصر نود و زاتمم ،يداع)

ىلإا0202 يرف˘ي˘ف31 ي˘ف ير˘ت˘م ن˘ط

24 ةبشسنب سضافخنا يأا يرتم نط751.6

سسف˘˘ن ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘قرأ’ا بشسح،%

سضفخنا ،ةنراقملا ةرتف سسفن يفو.لوؤوشسملا

نط489.92 نم لزيدلا دوقو ىلع بلطلا

عجارت يأا يرتم نط559.61 ىلإا يرتم

نط791.2 نم زاغريشس و% 34 ةبشسنب

يف34 % يأا يرتم نط952.1 ىلإا يرتم

ىلإا يرتم نط424 نم تويزلا تلقتنا نيح

.%16 ةبشسنب سضافخنا يأا يرتم نط361

.ردشصملا سسفن بشسح
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ه˘ن˘ع تر˘ب˘ع يذ˘لأ لؤوا˘ف˘˘ت˘˘لأ م˘˘غرو

سصوصصخب لجيجب ةيحصصلأ رئأودلأ

ميلقأ ىوتصسم ىلع ءابولأ ةرصصاحم

موي دودح ىلأ تلجصس يتلأ ةيلولأ

ةدكؤوم ةباصصأ42 نع لقيلام سسمأأ

ريخألأ أذه نأأ لأ لتاقلأ سسوريفلاب

81 ةيلولاب يصسآا˘م˘لأ ع˘ن˘صصي˘ل دا˘ع

ينامث نم لقأأ لظ يف فصصع امدعب

نم ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ي˘جوز ةا˘ي˘ح˘ب تا˘عا˘صس

ةمصصاع قرصش يفصشن رانقلأ ةيدلب

ي˘ف ةد˘ي˘صسب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘يلو˘لأ

ينيعبصسلأ اهجوزو اهرمع نم66لأ

نم ةليلق تاعاصس دعب يفوت يذلأ

تا˘ف˘عا˘صضم˘ب أر˘ثأا˘ت˘م ه˘ت˘˘جوز ةا˘˘فو

عرا˘صص ا˘مد˘ع˘ب ل˘تا˘ق˘˘لأ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
ةقفر ريهاط˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب تو˘م˘لأ
عوبصسألأ تزهان ةدمل هتايح ةكيرصش
نم ددع هيف ىقبي يذلأ تقولأ يف
تح˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘˘ح˘˘صضلأ برا˘˘قأأو ءا˘˘ن˘˘بأأ
لو˘ح كو˘˘كصش ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ
أو˘ب˘ي˘صصأأ د˘˘ق أو˘˘نو˘˘كي نأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمأ
دجأوت ةرتف لÓخ ىودعلاب مهرودب
،رانقلأ ةيدلبب ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م˘ب ن˘ي˘جوز˘لأ

ةي˘نا˘ث˘لأ ي˘ه ة˘لا˘ح˘لأ هذ˘ه نأأو ا˘م˘ل˘ع
لصسلصسم ةيأد˘ب ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب
ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘ي˘˘فو˘˘لأ

ةثÓث نم رثكأأ لبق ةيلولأ ىوتصسم
نيرخآأ نيجوزل قبصس ثيح عيباصسأأ
ا˘قرا˘ف نأأو ا˘ب˘ير˘ق˘ت ن˘صسلأ سسف˘ن ي˘˘ف
بيرغلأو لجيج ىفصشتصسمب ةايحلأ
امك ابيرقت ةنمأزتم تناك امهتافو نأأ

نيردحنملأ نيجوزلأ ةلاح يف ثدح
.رانقلأ ةيدلب نم
سسوريف تايفو ددع تعفترأ اميفو
ةعب˘صس ى˘لأ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ا˘نورو˘ك
ةيحصصلأ رئأود˘لأ تل˘ج˘صس سصا˘خ˘صشأأ
ةد˘˘يد˘˘ج ءا˘˘ف˘˘صش ة˘˘˘لا˘˘˘ح ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب
رمألأ قلعتيو ريها˘ط˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ة˘ف˘ق˘صشلأ ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ةأأر˘ما˘ب
ة˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تردا˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأو
ةدعل اهب تثكم يتلأ ةيئافصشتصسإلأ
اهدصسج ولخ نم دكأاتلأ دعب عيباصسأأ

ةلاح يناث يهو لتاقلأ سسوريفلأ نم
ي˘ت˘لأ ى˘لوألأ د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا˘ب ءا˘˘ف˘˘صش
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ى˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘ب تل˘˘˘ج˘˘˘صس
يذلأ برتغملأ باصشلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو
يذلأو ة˘ن˘صسكا˘ت ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي

عوبصسألأ أذه ةيأدب ىفصشتصسملأ رداغ

ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ح˘صصلأ ر˘يد˘م نأأو ا˘م˘ل˘ع

ءافصشلأ تلاح ددع عفتري نأأ عقوت

لÓخ لجيجب انوروك سسوريف نم

تلاح عبرأأ ىلأ ةلبقملأ تاعاصسلأ

ن˘ير˘˘خآأ ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب

ىوتصسم ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘ي˘با˘صصم

مل ثيح ةيلولأ ةمصصاع ىفصشتصسم

ىل˘ع لوألأ لوؤو˘صسم˘لأ بصسح ق˘ب˘ت˘ي

روهظ ىوصس ةيلولاب ةحصصلأ عاطق

يرجأأ يذلأ يناثلأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن

نيصضيرملأ نيذه نم تانيع ىلع

مث نمو جورخلأ ةصصخر امهحنمل

تناك لاح يف امهتل˘ئا˘ع˘ب قا˘ح˘ت˘لإلأ

امك ةيبلصس روكذملأ ليلحتلأ جئاتن

ليلحتلأ جئاتن عم لاحلأ هيلع ناك

.لوألأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح2695ددعلا0202 ليرفأا61 سسيمخلا4

www.akhersaa-dz.com

....تاعاسس لÓخ ددعلأ عافتراب تاعقوتو ةي’ولاب ءافسش ةلاح يناث ليجسست

 لجيجب نيجوز يناثب فضصعت انوروك
 ةعبضس ىلإا تايفولا ددع عفرتو

ةي’ولأ ةمسصاع قرسش رانقلأ ةيدلب نم نأردحني نينثأ نيجوز ةايحب هفسصع لÓخ نم لجيج ةي’وب يسسآاملأ عنسص انوروك ءابو لسصأوي
.ضصاخسشأأ ةعبسس ىلأ لتاقلأ ءابولأ أذه ببسسب ضشينروكلأ ةمسصاع ىوتسسم ىلع تايفولأ ددع كلذب عفتريل

ةدكيكسس

دكؤوي روتضساب دهعم
انوروكب ةافو يناث

دهعم لبق نم سسمأأ راهن ةنلعملأ جئاتنلأ تعطق

تدكأأ امنيح نيقيلاب كصشلأ ةنيطنصسق عرف روتصساب

ةقطنمب ميقملأ ةنصس ““08 ر.ب ““ خيصشلأ ةافو نأأ

،انوروك سسوريف ببصسب يفوت دق سشورحلاب ةيبيرزلأ

ةجيتن تناك ه˘تا˘فو نأ ا˘ق˘با˘صس ح˘ير˘صصت˘لأ م˘ت ا˘مد˘ع˘ب

،ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل ه˘ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لأ ثي˘ب˘خ˘لأ سضر˘م˘˘لأ

انوروك سسوريفب هتباصصإأ يف هابتصشإلأ مت ةيحصضلأ

تتبثأأ يتلأ ليلا˘ح˘ت˘لأ رود˘صص ل˘ب˘ق ة˘ي˘ن˘م˘لأ ه˘ت˘فأوو

،نيموي ذنم يفوت ةيحصضلأ نأأ ىلأ راصشي .ةباصصإلأ

ةد˘كي˘كصس ة˘يلو ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةا˘فو˘لأ ة˘لا˘ح نو˘كت˘˘ل

ةقطنملأ سسفن نمو91 ديفوك انوروك سسوريفب

56 رمعلأ نم غلابلأ ““يحلط ،ب““  دعب سشورحلاب

سضرمب باصصم ةي˘ح˘صضلأ ،سشور˘ح˘لا˘ب ن˘ط˘ق˘ي ة˘ن˘صس

د˘عا˘صس ةو˘خلأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل ةد˘م ن˘م ل˘ق˘نو ن˘مز˘˘م

اهدعب لقنيل سسوريفلاب هتباصصأ ديكأات دعب سشمرق

دحلأ ةليل نلعت نأأ لبق ،هتلاح ءوصسل سشاعنلأ ةفرغل

.ربخلأ هتلئاع تدكأأو هتافو

ةيلوب انوروك سسوريفب نيباصصملأ ددع نأ ىلأ راصشي

أورداغ9 مهنم يفصش ،اصصخصش22 غلب دق ةدكيكصس

41 و ،أر˘ه˘˘صش81 يف عيصضر مهنيب .ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

ديدجلأ لوكورتبلاب جÓعلل نوعصضخي اصصخصش

 رانيدوب ةايح

دعب ليلاحتلأ جئاتن روهظ راظتنأ اميف

انوروك ضسوريفب هتباسصأ يف هابتسشأ

ت’اح ةعبضس نمضض خيضش ةافو
فراطلاب اهيف هبتضشم

نم ةنصس87 ـلأ يف خيصش ءاعبرلأ سسمأأ حابصص يفوت

فراطلأ ةنيدمب ديدج نب يداهلأ ىفصشتصسمب هرمع

تلاح ةعبصس نمصض اهيف هبتصشم تلاحلأ دحأ وهو

ليلاحتلأ جئاتن روهظ راظتنأ يف فراطلأ ةيلوب

خيصشلأ نأأ ةعلطملأ رداصصملأ سضعب تركذ ةيبطلأ

وهو ةنمزم سضأرمأأ ةدع نم يناعي ناك يفوتملأ

يف أذه هتافو ىلأ ىدأأ يذلأ رملأ نصسلأ يف نعاط

هذه لوح ةيربخملأ ةيبطلأ ليلاحتلأ روهظ راظتنأ

ىفصشتصسمب ىرخأأ ةلاح كانه دجوت نيح يف ةلاحلأ

ىفصشتصسمب نيتلاحو ةيلولأ ةمصصاع فراطلأ ةنيدم

تلاح ةثÓث كانه سسابصسبلأ ىفصشتصسمب امأأ ةلاقلأ

جئاتن راظتنأ يف سسوريفلأ أذهب اهتباصصأ اهيف هبتصشم

تلاح ةع˘برأأ كا˘ن˘ه نأأ ر˘كذ˘يو .ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ

مت مهنم ةثÓث انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصأ ةد˘كؤو˘م

كانه نأأ نيح يف مهلزانم ىلأ مهتدوعو مهئافصش

راظتنأ يف جÓعلأ ديق وهو باصصم دحأو سصخصش

.هئافصش

 هللأ ىطعم .ن

عسضخت ت’اح01 اهنم ةدكؤوم ةلاح81

 جÓعلل

8 لجضست ةليضسملا ةي’و
ةديدج ةافو ت’اح

ةيئابولأ ةيعصضولأ ةليصصح ةليصسملأ ةيلو تلجصس

انوروك سسوريف يصشفت ءأرج ةيلولأ ميلقأ تايدلبب

امهتبا˘صصأ ةد˘كؤو˘م تلا˘ح81 لي˘ج˘صست م˘ت ثي˘ح

و جÓعلل عصضخت تلاح01 اهنم انروك سسوريفب

راظتنأ يف اهب هبتصشملأ تلاحلأ امأ ةافو تلاح80

يتلأ تلاحلأ ددع امأ70 ةلاح يه ليلاحتلأ جئاتن

ةلاح62 عومجم˘لأ ح˘ب˘صصي˘ل10 ةيبلصس اهجئا˘ت˘ن

ةيلو بأرت ربع51/40/ 0202 ةياغ يلأ ةيبلصس

ةعاصس رخأ تملتصسأ يذلأ نايبلأ بصسح أذهو ةليصسملأ

.ةليصسملأ ةيلولأ يلأو فرط نم يصضمم هنم ةخصسن

خوصشخصش حلاصص
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سسمأأ اهت˘ل˘ج˘صس ي˘ت˘لأ ما˘قرلأ ر˘ي˘صشت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘صصم˘˘لأ

ى˘لأ ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم
ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘صشلأ تلا˘˘ح ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘˘ترأ
ددع يف اعجأرتو ،انوروك سسوريف
رخأات لجصس امك ،ةديدجلأ تاباصصلأ

ليلاح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك
رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م ن˘˘م ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لأ
.اهتباصصأأ يف هبصشملأ تلاحلل
ىفصشتصسمب عيرصسلأ فصشاكلأ رهظأأ

21 ة˘با˘صصأ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ف˘ي˘˘ط˘˘صس

يبطلأ قيرفلأ فوفصص نم اصصخصش
،ىفصشتصسملاب لامعو ييبط هبصشلأ و
ر˘ج˘ح˘˘لأ تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘صضو م˘˘ت د˘˘قو
امك ،زابلاب بابصشلأ تيبب يحصصلأ
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ن˘م تا˘ن˘ي˘˘ع لا˘˘صسرإأ م˘˘ت
نم دكأاتل روتصساب دهعم ىلأ ةيبطلأ

بيصصأأ امك ،ة˘ي˘ح˘صصلأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو
ةير˘يد˘م˘ب ة˘يا˘قو˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئر
يذلأ ،ف˘ي˘ط˘صسب نا˘كصسلأو ة˘ح˘صصلأ

ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع سصي˘˘خ˘˘صشت˘˘ل˘˘ل ع˘˘صضخ
لا˘صسرأ م˘ت د˘˘قو ،ع˘˘ير˘˘صسلأ ف˘˘صشكلأ

د˘ه˘ع˘م ى˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ن˘م تا˘ن˘ي˘ع
ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ن˘˘م د˘˘كا˘˘ت˘˘ل˘˘ل رو˘˘صستا˘˘ب

ةنيدم ىفصشتصسمب و ،اصضيأأ ةيحصصلأ
ةيبطلأ حلاصصملأ تلجصس ناملو نيع

ا˘ه˘ت˘با˘صصإأ ي˘ف كو˘كصشم ة˘لا˘ح71
مه˘ل تر˘جأ ثي˘ح ،ا˘نور˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
نم دعب اهجئاتن رهظت ملو ليلاحتلأ

نفد سسمأأ مت ا˘م˘ك ،رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م
˘˘ما˘˘يلأ لÓ˘˘خ تي˘˘فو˘˘ت ثث˘˘˘ج ةد˘˘˘ع
،ةددصشم تأءأرجإأ ط˘صسو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لأ
أرأر˘ق تا˘ط˘ل˘صسلأ تذ˘˘خ˘˘تأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
سسمأ لوأ دقع عامتجأ لÓخ اهنفدب
ةيلحملأ تاطلصسلأ نيب عمج ةرئأدلاب
ثثجلأ لك متو ،ةيحصصلأو ةينملأو
،رهظت مأ اهئاتن ترهظ يتلأ ءأوصس

نع مجني دق رطخ يأأ يدافتل أذهو

لج˘صس ة˘م˘ل˘ع˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘بو ،كلذ

سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م تلا˘˘ح01 ءا˘ف˘˘صش

ةباصصأ لج˘صس ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو ،ا˘نورو˘ك

تأدا˘ي˘ع˘لأ ىد˘حإا˘ب ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئر

وهو ةرقتصسم نلأ هتلاحو سسوريفلاب

ةبصسنلابو ،ةملعلأ ىفتصشصسمب دقري

ىلأ لجصس دقف لأزأ نيع ىفصشتصسمل

ءافصشلل تلاح5 لثامت سسمأأ ةياغ

م˘˘لو ،سسمأ مو˘˘ي ءا˘˘صسم ة˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لأ

يأأ سسمأ ءا˘صسم ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ل˘˘ج˘˘صست

.اهيف هبتصشم ةلاح وأأ ةديدج ةباصصإأ

ضسوريفلاب باسصي فيطسسب ةحسصلأ ةيريدمب ةياقولأ ةحلسصم ضسيئر

 انوروك سسوريف نم ءافضشلا ت’اح يف اعافترإا لجضست ةي’ولا تايفضشتضسم

ابيرق ةيراكب ىفسشتسسمب ةيعجرملأ ةحلسصملأ مهترداغم بقترملأ نم

ةضسبتب ديدجلا لكوتوربلاب جÓعلا نوقلتي8 لضصأا نم ءافضشلل نولثامتي ت’اح6
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ن˘م دأر˘فأأ ن˘ع ل˘ق˘˘يلا˘˘م ع˘˘صضو م˘˘ت

ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ل˘ما˘ع˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘˘ط˘˘لأ

رانقلأ ةيدل˘ب˘ب تا˘مد˘خ˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ

لجيج ةيلو ةمصصاع قرصش يفصشن

ىلع كلذو يبطلأ رجحلأ نهر سسمأأ

ي˘ب˘ط ه˘˘ب˘˘صشلأ د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم

هابتصشإلأ دعب كلذو ةيلولأ ةمصصاعب

سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصأ ة˘ي˘نا˘˘كمأ ي˘˘ف

ة˘لا˘ح˘ل م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ل˘ع˘ف˘ب ا˘نورو˘˘ك

لتاقلأ ءابولاب ني˘با˘صصم˘لأ ن˘ي˘جوز˘لأ

ريهاطلأ ىفصشتصسمب اي˘فو˘ت ن˘يذ˘ل˘لأو

.ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ

ة˘˘˘ع˘˘˘برألأ دأر˘˘˘فألأ ع˘˘˘صضو رر˘˘˘ق˘˘˘تو

تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلاب نيلماعلأ

ي˘ح˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘هر را˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ة˘م˘صصا˘ع˘ب ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشلأ د˘ه˘ع˘م˘˘لا˘˘ب

ثÓثو ةبيبطب رمألأ قلعتيو ةيلولأ

ةيناكمأ يف هابتصشإلأ دعب نيصضرمم

اقÓطنأ انوروك سسوريفب مهتباصصأ

سسمأأ لوأأ ايفوت نيذللأ نيجوزلأ نم

نأأ رابتعأ ىلع ريهاطلأ ىفصشتصسمب

ىلع فرصشأأ دق ناك مقاطلأ أذه دأرفأأ

نيجوزلل ةي˘ح˘صصلأ ة˘لا˘ح˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م

ى˘لأ ا˘م˘ه˘ل˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

دكأاتلأ لبق ىرحألاب وأأ ىفصشتصسملأ
.لتاقلأ سسوريفلاب امهتباصصأ نم
روه˘ظ ع˘م رأر˘ق˘لأ أذ˘ه ن˘مأز˘تو أذ˘ه
دأرفأأ سضعبب ةصصاخلأ ليلاحتلأ جئاتن
ىفصشتصسمب لماع˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ
ةيلولأ ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلأ

قبصس يذلأو أدرف21 نم نوكتملأو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ن˘˘˘هر هرود˘˘˘ب ع˘˘˘صضو نأأو
لبق يبط هبصشلأ دهعملاب يحصصلأ
امدعب ““ييصسÓقلأ ““ قدنف ىلأ هلقن
أذ˘ه دأر˘فأأ ة˘با˘صصأ ي˘ف ها˘ب˘ت˘صشإلأ م˘˘ت
ءأرج نم انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب م˘قا˘ط˘لأ
باصصم ر˘خآأ سصخ˘صش ع˘م م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت

نم باصشب رمألأ قلعتايو سسوريفلاب

رداصصم تدكأأو ،سسيجاي ينب ةيدلب

ةصصاخلأ ليلاحتلأ جئاتن نأاب ةقباطتم

يتلأو م˘قا˘ط˘لأ أذ˘ه ن˘م دأر˘فأأ ة˘ت˘صسب

ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘صس تءا˘ج سسمأأ تل˘˘صصو

ةيقب ليلاحت جئا˘ت˘ن مÓ˘ت˘صسأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

نو˘كت نأأ ل˘مأأ ى˘ل˘ع م˘قا˘˘ط˘˘لأ دأر˘˘فأأ

ءلؤوهل حمصسي ىتح ةيبلصس اهرودب

مهلمع ىلأ ةدوعلأ مث نمو ةرداغملاب

ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘صسج˘˘لأ ة˘˘جا˘˘ح ل˘˘ظ ي˘˘ف

ل˘جأأ ن˘م هدأر˘فأأ ل˘ك ى˘لأ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

سسوريفلل يدصصت˘لأ ة˘كر˘ع˘م حا˘ج˘نأ

.لتاقلأ

...ةيبلسس ىيحي نب قيدسصلأ ىفسشتسسمب يبطلأ مقاطلأ دأرفأأ ضضعب ليلاحت جئاتن تءاج اميف

 يحضصلا رجحلا نهر ددج نيضضرمم ةثÓثو ةبيبط عضضو
 لجيجب رانقلاب انوروك سسوريفب مهتباضصإا نم فواخم ببضسب
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نيباصصملأ نم ةينامث نأأ ،ةعاصس رخآأ ةديرجل ةيمصسر رداصصم تدكأأ

ديدجلأ لوكتوربلاب جÓع˘ل˘ل نو˘ع˘صضخ˘ي91 ديفوك انوروك سسور˘ي˘ف˘ب
سسأرعلوب ةرقب ىفصشتصسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘كرو˘ل˘كلأ ءأود مأد˘خ˘ت˘صسا˘ب

بقرتملأ نمو ءافصشلل نولثامتي سصاخصشأأ6 مهنيب نم ةصسبت يف ةيراكبب
رصشؤوم وهو ،أدج ابيرق ةيعجرملأ ةحلصصملأ ةرداغمب مهل حامصسلأ متي نأأ
ةصسبت ةيلو ميلقإاب ةيئابولأ ةيعصضولأ ةلاح نع ةيحيرألاب ثعبي يباجيأ

8 ءاعبرلأ موي ةياغ ىلإأ سسوريفلأ راصشتنأ ذنم تلجصس ةيلولأ نأأ رّكذنو

قلعتت ةافو يتلاح مهنيب نم روتصساب دهعم نم ايربخم ةدكؤوم تلاح

اصضيأأ اهنيب نم اهيف هبتصشم تلاح7 ليجصست مت اميف لجرو ةأأرمإاب
قحÓملاب ليلاحت اهيلع ءأرجل مهنم تانيع تلصسرأ دقو ةافو يتلاح
مهنم سضعبلأ دنع ريناكصسلأ فصشك اميف روتصساب دهعمل ةعباتلأ ةيربخملأ
امأأ .جÓعلل مهعاصضخأ ةحصصلأ تاميلع˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘ت م˘ت˘ف ة˘با˘صصلأ ة˘ي˘با˘ج˘يأ
يهف يلزنملأ زجحلأ تحت ةديقملأ تلاحلل يلامجلأ ددع سصوصصخب

ةرتف لامتكأ دنع ددعلأ سصقانتل رظنلاب ددعلأ ثيح نم ةرقتصسم ريغ
تلاح يف كوكصش نع تاغيلبت دعب اهتدايز مث سضعبلأ ىدل رجحلأ

.سصخصش295 ىلإأ سسمألأ دنع مقرلأ لصصوو ةديدج
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مهتفقو نإاف نيجتحملا بسسحو
ةبيبطلا ع˘م ا˘ن˘ما˘سضت تءا˘ج هذ˘ه
ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ل˘ك تر˘خ˘سس ي˘˘ت˘˘لا

فورظلا هذه ي˘ف ل˘م˘ع˘لا تل˘ب˘قو
ر˘˘ث˘˘كأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘فو
سضفر يذلا تقولا يف ،ةروطخ
ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

لماعت˘لا نو˘كي ة˘ح˘ل˘سصم ا˘ه˘نو˘ك
سسوريف ىسضرم عم رسشابم اهيف
نيجتح˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عا د˘قو ،ا˘نورو˘ك
نو˘ك ي˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا˘˘ب رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
رماوأ’ لاثتم’ا تسضفر ةبيبطلا

ي˘ت˘لا  ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ةر˘˘يد˘˘م
اوبلاط امك ةينوناق ريغ اهوربتعا
ةسصاخلا تايناكمإ’ا مهل ريفوتب

قلعت ام اهنم اميسس ’  لمعلاب
تامامكلاو ،ةسصا˘خ˘لا ت’د˘ب˘لا˘ب

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،تازا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لاو
ي˘ف ءا˘ب˘طأ’ا با˘ي˘غ˘ل م˘ه˘ل˘ي˘ج˘˘سست

نو˘سضفر˘ي ثي˘˘ح نا˘˘ي˘˘حأ’ا بل˘˘غا
ام وهو ةح˘ل˘سصم˘لا هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا
نا˘˘ي˘˘حأ’ا بلا˘˘غ ي˘˘ف م˘˘هر˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘ي
امك ،سصاوخ ءابطأاب دا˘ج˘ن˘ت˘سس’ا˘ب

ةرور˘˘سضب نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
ـلا لÓخ مهتماقإا فورظ نيسسحت

دعب رج˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا مو˘ي41
ةردقملا لمعلا ةرتف نم مهئاهتنا

يف ايلاح نوميقي ثيح موي41 ـب
رودلا و ىفانتي ام وه و وبق هبسش
يتلا ةروطخ˘لاو ه˘نو˘مد˘ق˘ي يذ˘لا
لاسصتا يف مهنوك مهتايح ددهت
ى˘سضر˘م˘لا ع˘م ر˘سشا˘˘ب˘˘مو ي˘˘مو˘˘ي
نم مغرلاب ،سسوريفلل ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا

نم  ةباينلاب ةحسصلا ةريدم دوعو
يف مهتماقإا نوكت فوسس هنا لبق
                                                               .فورظل نسسحأا

يئزجلإ رجحلإ تإءإرجإإ اهباحصصأإ مرتحي مل
سسإرهأإ قوصسب

701  عسضوو سصخسش474  فيقوت
 رسشحملا يف ةيران ةجارد02و ةبكرم

تاءارجا ذاختا سسارهأا قوسس ةي’وب يراجلا ليرفأا5 ذنم مت

02و تابكرم701 عسضوو اسصخسش474 دسض ةينوناق
اهبا˘ح˘سصأا مر˘ت˘ح˘ي م˘ل يد˘ل˘ب˘لا ر˘سشح˘م˘لا ي˘ف ة˘يرا˘ن ة˘جارد
ري˘باد˘ت را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي يذ˘لا ي˘ئاز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جا
اذه  راطإا يف  هنا ثيح انوروك سسوريف راسشتنا نم ةياقولا

مايأا01 ذنم دÓبلا تاي’و فلتخم لمسش يذلا ءارجإ’ا

ربع سصخسش567  ةبقارمب سسارهأا قوسس نمأا حلاسصم تماق

تاءارجا مهنم474  قح يف تذختأا ةنيدملا ةقزأاو عراوسش

5 عسضو عم لاوجتلا رظح ءارجإ’ مهتفلاخم ءارج ةينوناق
اياسضق يف مهطرو˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ف˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘فر˘غ˘ب سصا˘خ˘سشأا
،ةيئاسضقلا تاهجلا ماما مهميدقت ةياغ ىلإا ماعلا نوناقلا

ةرايسس074 ف˘ي˘قو˘تو ة˘ب˘قار˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ م˘˘تو

ةفاسضإ’اب يدلبلا رسشحملا يف ةبكرم701 اهنم تعسضو

يف ةجارد03 اهنم تعسضو ةيران ةجارد83 ةبقارم ىلإا
ة˘فا˘ك ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ح˘لا˘سصم  تر˘˘خ˘˘سس و ،ر˘˘سشح˘˘م˘˘لا تاذ
هذه قيبطتو مارتحإا نامسضل ةيداملاو ةيرسشبلا اهتايناكمإا
مازتلإ’ا ةرورسض ىلإا نينطاوملا اعد ةيئاقولا تاءارجإ’ا
عسضوو ةماعلا ةحسصلا ىلع اظافح يئزجلا رجحلا ريبادتب

ةي’ولا نمأا حلاسصم نأا ىلإا اريسشم ءابولا اذه راسشتنإ’ دح

8451 ةيفتاهلا اهمئاعد نينطاوملا فرسصت تحت تعسضو

تاقورخ يأا نع وأا تاعمج˘ت˘لا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل71 مقرلاو
ينطولا كردلا رسصانع ماق و اذه . يئزجلا رجحلا تاءارجإ’
تاءارجا ذاختا˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ

امك ءار˘جإ’ا اذ˘ه او˘مر˘ت˘ح˘ي م˘ل سصخ˘سش99 دسض ةي˘نو˘نا˘ق

ديدع ربع كلذو يدلبلا رسشحملا يف ةبكرم02 تعسضو
 .ةعومجملا سصاسصتخا نمسض ةجمدنملا ةي’ولا ايدلب

G.T¢

يئزجلإ رجحلإ قرتخإ اهبحاصص

لباوت ةجاجز4017 نم ديزأا زجح
ةنتابب ةيحÓسصلا ةيهتنم

بونج ةنتاب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت

لباوتلا نم ةجاجز4017 زجح نم ،ةنتاب ةبيتكل ةعباتلا
ةدم ءاهتنا اهنا اهئاطغ ىلع نيبت ثيح ،ةيحÓسصلا ةيهتنم

هذه زجحلا ةيلمع تءاج دقو،9102 ةنسس يف اهتيحÓسص
نم رخاتم تقو يف لو’ا سسمأا ،ةقرفلا تاذ دارفأا مايق ءانثأا
يحاون قرزأ’ا يداولا ىمسسملا ناكملاب دسس عسضوب ،ليللا

ناك ،ةروطقم تاذ ةنحاسش فيقوت هرثا ىلع مت ،ةديسشك يح

ةبقارم مت نيأا ،ةنسس05 رمعلا نم غلبي سصخسش اهدوقي
ءانثأاو ،اهب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ةز˘ه˘جأ’او ة˘يرادإ’ا ق˘ئا˘ثو˘لا

ةروطقملا نتم ىلع لمحي ينعملا نأا نيبت ةبقارملا ةيلمع

اهنم ةجاجز4017 يف تلثمت ةيحÓسصلا ةيهتنم لباوت

.كمسس لباوت ةجاجز4014و دوسسا لفلف ةجاجز0003

نم6102 ةنسس اهؤوارسش مت لباوتلا نأا نيبت يرحتلا دعبو

دقف هيلعو9102. ةنسس ةياغ ىلإا ةحلاسص يهو ةملاق ةي’و
ينعملا دسض عفرو يدلبلا رسشحملاب ةبكرملا عسضو مت

ميسسارملا ةفلاخم اذكو ةيحÓسصلا ةيهتنم علسس عيب ةحنج
قبطملا يئزجلا يحسصلا رجحلا قرخب ةقلعتملا ةيرادإ’ا

.ةنتاب ةي’و ىلع
T°ƒT°É¿.ì

ةدئافل تاناعإا نم ديفتسست ةيدلب41
ةسسبتب لظلا قطانمب نيزوعملا

تاعاطقلا اهيلع فرسشت يتلا نماسضتلا تايلمع لسصاوتت
طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘سسب˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
قطانمب ةنكاسسلا ةدئافل ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
عيزوت ةي˘ن˘ما˘سضت ة˘ب˘ه ر˘خآا ي˘ف ة˘سسب˘ت تفر˘ع ثي˘ح ل˘ظ˘لا

دحاو موي يف ةيدلب51 ربع ةيئاذغ تادعاسسمو تاناعا
قطانمب ةريقفو ةسشه تائف ةدع لاحلا ةعيبطب تسسم دقو

درط007 يلاوحب ةلمحم ةنحاسش02 كارسشا مت ثيح لظلا
نأا ريسشنو ةيئاذغلا ةيسساسسأ’ا داوملاو ةنيرفلاو ديمسسلا نم

لسصا نم ةيدلب12 ةيادبلا ذنم تسسم ةينماسضتلا تايلمعلا

.يئاذغ درط ف’آا5 عيزوتب ةيدلب72
GdëªõI S°Ø«É¿

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج5
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ةصسيئر عم انماصضت ةيجاجتحإ ةكرح ةملاقب«divoc-91 انوروك» سسوريفل يعجرملإ ىفصشتصسملاب يبطلإ هبصش مقاطلإ سسمأإ لوأإ راهن نصش
.ةباينلاب ةحصصلإ ةريدم نم رإرقب اهبصصنم نم اهفيقوت مت يتلإ ىفصشتصسملإ تإذب نيفظوملإ ةدحو

 اهبصصنم نم اهفيقوت مت يتلإ نيفظوملإ ةدحو ةصسيئر عم انماصضت

ةملاقب جتحي «انوروك» سسوريفل يعجرملا ىفسشتسسملل يبطلا هبسشلا مقاطلا

جيريرعوب جرب

يعانطسصإا سسفنت زاهج زاجنإا نع نونلعي يميهاربإلا ريسشبلا خيسشلا ةعماجب ةذتاسسأا
انوروك سسوريف ءابو ةحفاكمل يعانطسصا سسفنت زاهج زاجنإا نع جيريرعوب جربب يميهاربإ’ا ريسشبلا دمحم خيسشلا  ةعماجب ةذتاسسأا نم قيرف سسمأا موي نلعأا

هقودها نب روتكدلاو ينادملا قيفوت يدايعل روتكدلا نم لكب رمأ’ا قلعتيو  ةعماجلا تاذب  كينورتكلإ’او كيناكيمورتكلإ’ا مسسق ةذتاسسأا نم قيرف ماق ثيح
نمو نيمأا دمحم يبلاط روتكدلا اذكو كيناكيمورتكلإ’ا مسسق نم قازرلا دبع ةينلا نب روتكدلاو ماسصع يوÓغم روتكدلاو سضاير رفنخ روتكدلاو قيدسصلا

دوجوم وه ام عم ةنراقم ةلوبقم ىقبت زاهجلا ةفلكت نأا امك ةركتبملا ةزهجأ’ا يقاب عم ةنراقم تقولا سسفن يف اعم نيسضيرم طبر هل نكمي هنأا زاهجلا تازيم
لفكتلا لجأا نم ةحسصلا ةرازو عم قيسسنتلا عم ةعانسصلا ةرازو و يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهسسأار ىلع  ةينعملا تاطلسسلا ىلإا ءادن اوهجو نوينعملا  قوسسلا يف

≈°eƒS.´ .راكتبإ’او لمعلا اذهب
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ةي’وب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق ماق
ة˘عا˘ن˘سصل ةد˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طا˘ب سسار˘هأا قو˘˘سس
انوروك ءابو راسشتنا ةحفاكمو ةياقولل تازيهجت
تارادإاو ةيبطلا هبسشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م
عورسشلا ذنم مت دق و روهمجلل ةبطقتسسم ةيمومع

ةلدب003و ةمامك0415 ةطايخ  ةيلمعلا يف
ةيحسصلا ري˘يا˘ع˘م˘لاو سسي˘يا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م ة˘ي˘قاو
اهيلإا رداب يتلا ةيلمعلا ل˘سصاو˘ت˘ت˘سسو .ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

عاطقلا لامع نم نيعوطتمو نيسصبرتمو ةذتاسسأا

نم لكل ينهملا نيوكتلا زكارم ىوتسسم ىلع

سشوروادمو سسيردا د’وأاو مياظعل مأاو ةتاردسس

يداو ة˘ق˘ح˘˘ل˘˘مو ةداد˘˘ح˘˘لو ة˘˘ن˘˘هار˘˘م˘˘لاو ةروا˘˘تو

نيسصسصختملا نيينطولا ن˘يد˘ه˘ع˘م˘لاو تيرا˘ب˘كلا

ةي’ولا ةمسصاع نم لكل ينهملا نيوكتلا ييف

لئاسسو زاجنإ’ ةيلوأ’ا داوملا نأاسشبو .ةتاردسسو

اذكو عاطقلا ةمهاسسمب اهؤوانتقا مت هنإاف ةياقولا

مأا ةيدلبو ةحسصلا عاطق ةباقنو نينطاوم تاعربت

ةحلسصمو ءامدقلا ءابطأ’ا ةي˘ع˘م˘ج اذ˘كو م˘يا˘ظ˘ع˘ل

هذه نأاب افيسضم ةي’ولا نمأ’ يعامتج’ا طاسشنلا

ىوتسسم ىلع نيلماعلا ىلإا اسساسسأا تهجو لئاسسولا

تاذ يفو. ةي’ولاب ةيحسصلا تاسسسسؤوملا فلتخم

ينطولا ده˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأا ن˘م دد˘ع مو˘ق˘ي قا˘ي˘سسلا

«راون يعمسس» ينهملا نيوكتلا يف سصسصختملا

هجويسس يلوحك لولحم ريسضحتب سسارهأا قوسسب

ىوتسسم ىلع ءاسضيبلا رزآاملا باحسصأا ىلإا اسساسسأا

. ةي’ولا تايفسشتسسم

:سسإرهأإ قوصس

        انوروك ءابو دسض ةيئاقو تازيهجتو تادعم ةعانسصل ةدع تايلمع قلطي ينهملا نيوكتلا
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نيع ةنيد˘م˘ب ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ تما˘ق

7254  نم ديزأا عيزوتب سسمأا، لازأا

ةيئاذغ ةدام31 ىلع يوتحت ةفق
˘ما˘م˘طو تيز و ق˘ي˘قد ن˘م ة˘ي˘سسا˘سسأا

رد˘ق˘ت ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب،.. ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

لسصاوتتو ،ةدحاولا ةفقلل جد0052ـب

ةلئاع0007 سسمتل عيزوتلا ةيلمع
تÓ˘ئا˘ع˘لا و ن˘يزو˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م

ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘˘جإا ن˘˘م ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا

ءاسضعأا دكأا د˘قو ،ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

ةيعمج نم ةنو˘كت˘م˘لا ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ

تايعمجلا سضعب و تاريخلا لبسس

نم لك سسمت تاناعإ’ا نأاب ،ةيلحملا

ن˘ي˘ي˘مو˘ي˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ،ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لا

ي˘ق˘ئا˘سس ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ن˘ي˘ف˘قو˘ت˘˘م˘˘لا

،تانحاسشلاو نيرفاسسملا لقن لئاسسو

ة˘لا˘ح ي˘˘ف ل˘˘مارأ’او تا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ن˘هزو˘ع
مهو دودحملا لخدلا يوذ و ةزوعملا
ةيلخلا دمت˘ع˘تو ،ة˘يو˘لوأ’ا با˘ح˘سصأا
مئاوقلا ىلع ففقلا عيزوت ةيلمع يف
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ءا˘˘˘سسؤور ا˘˘˘هدد˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

حلاسصم مهتبسصن ن˘يذ˘لا ،ر˘سشاد˘م˘لاو
تدكأا امك ،ارخؤوم لازأا نيع ةيدلب
ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ة˘ي˘ل˘خ˘لا

ةلحرملا ،لحارم3 ىلع ةلسصاوتم
رجحلا ةرتف عم تنمازت يتلا ةينآ’ا

ةيناثلا ةلحرملاو ،ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

،كرابملا ناسضمر لولح عم نوكتسس

نوكت فوسسف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ا˘مأا

ةراسشإ’ا ردجت .ناسضمر رهسش ةياهن

دق لازا نيع ةنيدمل ةمزأ’ا ةيلخ نأا

ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق د˘يوز˘ت˘ب تما˘ق ا˘م˘ك

امب ةثيدح ةيبط و ةزهجأا و تادعمب

.ميتنسس نويلم005 نم ديزأا هتميق

نويلم005 ةميقب ةيبط ةزهجأاب يحصصلإ عاطقلإ تدوز

   ةفق0254 نم ديزأا عزوت فيطسس يف لازأا نيعب  ةمزألا ةيلخ
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سسيدلاوب ءانيم قلغ رارق ببسست
يف لجيج ةي’و˘ب ة˘هز˘ن˘لاو د˘ي˘سصل˘ل
ى˘ل˘ع «ن˘˘يدر˘˘سسلا» را˘˘ع˘˘سسأا با˘˘ه˘˘لا

ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
حمسسام وهو سضرعلا تاءاسضف اذكو
ةسسنزبلا اوداتعا نيذلا راجتلا سضعبل
قو˘˘سسلا و˘˘سشح˘˘ل ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
يف ببسست د˘سسا˘ف كم˘سسب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘ئاذ˘غ م˘م˘سست˘ب تار˘سشع˘لا ة˘˘با˘˘سصا

مهاسسو.ةفقسشلا ةيدل˘ب˘ب ا˘سصو˘سصخ

ديسصل˘ل ءا˘ن˘ي˘م م˘هأا ي˘نا˘ث ق˘ل˘غ رار˘ق

ءا˘ن˘ي˘م ىر˘حأ’ا˘ب وأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سسيد˘˘لاو˘˘ب

ةعاسس27 ـلا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ’ ةد˘˘م˘˘لو
قيبطت يف تافلاخم دوجو ىوعدب
يسشفت يف مهاسست دق ةمÓسسلا دعاوق
اذ˘ه يدا˘تر˘م ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
راعسسأا باهتلا يف يرحبلا ءاسضفلا
ةي’و تÓحم˘ب ادد˘ج˘م «ن˘يدر˘سسلا»
اهب عابت يتلا تاحاسسلا اذكو لجيج
ةي’ولا ءايحأاو تايدلب ربع ةداملا هذه
دحاولا مارغوليكلا رعسس زواجت ثيح

ةعاسس84 ـلا لÓخ نيدرسسلا ةدام نم

اميف را˘ن˘يد006 ـلا ةب˘ت˘ع ر˘ي˘خأ’ا

ةيا˘غ ى˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب˘ب ل˘سصو

هامسسام لظ يف كلذو رانيد007

سضرعلا ىوتسسم ع˘جار˘ت˘ب نو˘ع˘ئا˘ب˘لا

نيدرسسلا ةدا˘م ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ةر˘ث˘كو

دعي يذلا سسيدلاوب ءانيم قلغ دعب

لجيجب نيدرسسلا ةدامل ردسصم يناث

يذلا ةيرو˘سصن˘م ة˘ما˘يز ءا˘ن˘ي˘م د˘ع˘ب

د˘ع˘ب ه˘ت˘قا˘ط ل˘ما˘كب ل˘غ˘ت˘سشي لاز’

تذختأا يتلا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا تاءار˘جإ’ا

يسشفت عنمل هيلع نيمئاقلا لبق نم

ن˘م ه˘يدا˘تر˘م ن˘ي˘˘ب ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا

لغتسسا دقو اذه.ةعابلاو نيدايسصلا

عجارت ةي’ولاب كمسسلا ةعاب سضعب

تا˘ي˘م˘ك خ˘سضل سضر˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

سضعبب دسسافلا نيدرسسلا نم ةربتعم

ة˘يد˘ل˘ب˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

تارسشع ا˘ه˘ب بي˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘ف˘ق˘سشلا

ءارج نم يئاذغ ممسستب سصاخسشأ’ا

دحأا نأاب لاقي دسساف كمسسل مهلوانت

لسصو غلبمب كانه هعيبب ماق راجتلا

دحاولا مارغوليكلل رانيد005 ىلإا

هنأاو جزاط كمسس هنأاب ىعدا امدعب

ةحيبسص ةمايز ءانيم نم هجارخاب ماق

.هيف هعاب يذلا مويلا

 ةفقصشلاب دصساف كمصسل مهلوانت ءإرج ممصستلاب تإرصشعلإ ةباصصإإ

 لجيجب «نيدرّسسلا» راعسسأا بهلُي سسيدلاوب ءانيم قلغ



يرئازجلا قرششلا ةديرج
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 عاطقلاب ةقÓع هل ام لكو ةيبطلا تافلملا نيزخت ،دعب نع بطلا نمشضتت

ةحصصلا عاطق ةنمقرل ةينورتكلإا جمارب نوروطي نوصسدنهم
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تا˘صسارد˘˘لا بت˘˘كم ي˘˘ف نو˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
مÓعإلا يف ريوطتلاو ةراصشتصسلا يف سصتخملا
ةبانع ةيلو نم ذختي يذلا «كيت ةمدخ» يلآلا

ةينورتكلإلا جماربلا نم ددع ريوطت نم هل ارقم
مهيعصس راطإا يف كلذو ةحصصلا عاطقب ةصصاخلا
اذه ريوطت يف نوع˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل
ةيروهمجلا سسيئر نلعأا يذلا سساصسحلا عاطقلا

عيمج ىلع هيف يرذج رييغت ثادحإا نع ارخؤوم
حصضوأا ثيح ،ةنمقرلا لاخدإا اهنيب نمو ةدعصصألا

مهنأا «ةعاصس رخآا» ـل حيرصصت يف بتكملا ريدم
فتاوهلا ىلع قيبطت رهصشلا يلاوح لبق اوقلطأا
يتلا «كود دازيد» ةيحصصلا ةصصنملاب سصاخ ةيكذلا

ةزئاجب اه˘قÓ˘طإا ة˘ن˘صس ي˘هو6102 ةنصس تزا˘ف
كلذو رئازجلا يف يحصص ينورتكلإا عقوم لصضفأا

نكمي ثيح ،«سسدراوأا بيو ايريجلأا» ةرهاظت لÓخ
بيبط يأا دنع دعوم زجح ةصصنملا هذه لÓخ نم
هيبنت يقلتو هيلإا لقنتلل ةجاحلا نود تنرتنإلا ربع
سضير˘م˘لا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل ةر˘ي˘صصق ة˘ي˘صصن ة˘لا˘صسر ر˘˘ب˘˘ع
لاح يف ةلاصسرو هلوصصو بارتقا دنع دعوملاب
كلذ لكو هءاغلإا وأا دعوملا ليجأاتب بيبطلا مايق
ىصضرملا مادختصسا نإاف ثدحتملل اقفوو ،اناجم
ةمزأا ةيادب ذنم فعاصضت ةصصنملا هذهل مهيوذو
ن˘م ة˘صصن˘م˘لا م˘ه˘ت˘˘ن˘˘كم نأا د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
امك ،مهل لقنتلل ةجاحلا نود ءابطألا عم لصصاوتلا
ةمداقلا تاثيدحتلا» :لوقلاب بتكملا ريدم حصضوأا
ةماهلا تافاصضإلا نم ريثكلا نمصضتيصس قيبطتلل
ىصضرملا سصلختو ءابطألا لمع لهصستصس يتلاو
.«بعاتم ةدع نم

انعورششم اهيطعيشس يتلا تافاشضإ’ا يه هذه»
«ةحشصلا عاطقل ينورتكلإ’ا

اولمع يتلا ةديد˘ج˘لا م˘ه˘ع˘يرا˘صشم سصو˘صصخ˘ب ا˘مأا
سضفن يف ةمهاصسملا لÓخ نم اودارأا يتلاو اهيلع
انوروك ءابو فصشك يذلا ةحصصلا عاطق نع رابغلا
لبق» :«كيت ةمدخ» ريدم لاقف اريثك يناعي هنأاب

قلعتي ةحصصلا ريدمل اعورصشم انمدق نيماع يلاوح
ىنثأا اهتقو ،ةبانع ةيلو يف ةحصصلا عاطق ةنمقرب
ةقداصصملا نأاب انربخأا هنكلو عورصشملا ىلع ريدملا

ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ت رو˘˘مألا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةنمقر ن˘م˘صضت عور˘صشم˘لا» :فا˘صضأاو ،«يز˘كر˘م˘لا
ةيلمع لÓخ نم يعماجلا يئافصشتصسلا زكرملا

ةديعب نكامأا نم نوتأاي نم كانهف ديعاوملا زجح
يبط فلم مهعمو ناطرصسلا ىصضرم اصصوصصخو
لÓخ نم نكل ،لجأا مهدعوم نأاب نوؤوجافي دقو
تامولعملا لك نإاف اهثادحتصساب انمق يتلا ةصصنملا
جئاتنب ارورم ديعاوملا نم اقÓطنا ةنمقرم نوكت
تامولعملا لك ىلإا لوصصوو ةعصشألاو سصوحفلا
ةطغصضب جلاعملا بيبطلل رهظت يتلاو سضيرملاب
دهجلاو تقولا حبر يف مهاصسيصس ام وهو ةدحاو رز
تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا نو˘˘˘كي˘˘˘صسو
ىلع عÓطإلا بيبطلل نكم˘ي ثي˘ح ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا
اهرودصص درجمب ةرصشابم ةعصشألاو ليلاحتلا جئاتن
ثدح˘ت˘م˘لا فا˘صضأا ا˘م˘ك ،«تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘فر˘غ و˘هو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘˘ك» :ة˘˘صصن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه سصو˘˘صصخ˘˘ب
داع لاح يفو اينورتكلإا نزخت سضيرملاب ةصصاخلا

بيب˘ط يأا نإا˘ف تاو˘ن˘صس وأا ر˘ه˘صشأا د˘ع˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
ينورتكلإلا يبط˘لا ه˘ف˘ل˘م ى˘ل˘ع عÓ˘طإلا ه˘ن˘كم˘ي
وهو سضيرملاب ةقلعتملا ليصصافتلا ةفاك ةفرعمو
دح ىلع سضيرملاو بيبطلل ةريبك ةدئاف لكصشي ام
،«فلملا عايصض لامتحا ىلع اصضيأا يصضقيو ءاوصس
اولمع ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا سصو˘صصخ˘ب ا˘مأا

انيدل» :«ةعاصس رخآا» ـل بتكملا ريدم لاقف اهيلع
نع بطلاب ةصصاخ ةصصنم يف لثمتت ةديدج ةردابم
مهتادايع اوقلغأا ءابطألا نم ديدعلا نأا اندجو ،دعب
ام مهو رئازجلا ىلإا انوروك سسوريف لوخد دعب

با˘ح˘صصأا ا˘صصو˘صصخ ،نو˘نا˘ع˘ي ى˘˘صضر˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
لكصشم عصضولا اذه قلخ ثيح ،ةنمزملا سضارمألا

نم ةئاملاب06 ،هبيبطو سضيرملا نيب يلاصصتا
مهل مدقي لاثملا ليبصس ىلع مصضلا طغصض ىصضرم
ل اذلو ايرود ا˘ب˘ير˘ق˘ت تا˘ف˘صصو˘لا سسف˘ن م˘ه˘ئا˘ب˘طأا

ةرم لك يف تادايعلل مهلقنتل ةجاح كانه دجوي
اذه» :فاصضأاو ،«قيبطتلا اذهب ةناعتصسلا نكميو
اهعون نم ةديرف ةينورتكلإلا ةصصنملا وأا قيبطتلا
تمدق يتلا براجتلاف اريثك ةروطتمو رئازجلا يف
«ربياف» تاقيبطت ربع لصصاو˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ار˘خؤو˘م
ةريبك ةيرصس ةصصنملا نمصضت ثيح ،«بياكصس«و
تا˘ف˘ل˘م ر˘فو˘ت ،ءا˘ب˘طألاو ى˘صضر˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘ل
نوكي سضيرملاو بيبطلا نيب لاصصتلا ،ةينورتكلإا
،مات ينورتكلإا نامأا يف نوكيو يرصصب يعمصس
نع عفدلا ةيناكمإا ىتح هيف قيبطتلا اذه نأا امك
لبق لاح يف كلذو لاقنلا فتاهلا قيرط نع دعب
.«ةركفلا لاقنلا فتاهلا ولغصشم

ةيمومعلا تارادإ’ا ريوطتل عورششم اشضيأا انيدل»
»هباب يلاولا انل حتفي نأا لمأانو

«كت ةمدخ» بتكم ريدم دكأا ،ةلصص يذ قايصس يف
اهيف ببصست يتلا ةيلاحلا ةمزألا نأا «ةعاصس رخآا» ـل
ةنمقر ةيلمعل ةريبك ةعفد يطعتصس انوروك ءابو
ةيمومعلا تايفصشتصسملا اصصوصصخو ةحصصلا عاطق
ةرورصض نم رثكأا حبصصأا اهروطت نأاب لاق يتلا

ينوناق سصن نصس متي نأا يف هتينمأا نع ربع هنكلو
عا˘˘م˘˘ت˘˘صسلا م˘˘ت˘˘ي لأاو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع بط˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ
ثدحي نأاو طقف ةمصصاعلا رئازجلا يف نيروطملل
سصو˘صصخ˘ب ا˘مأا ،تا˘يلو˘لا ي˘قا˘ب ي˘˘ف ه˘˘تاذ ر˘˘مألا

لا˘ق˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ل˘م˘ع ي˘ت˘لا ىر˘خألا م˘ه˘ع˘يرا˘˘صشم

لمع ريوط˘ت˘ل عور˘صشم ا˘صضيأا ا˘ن˘يد˘ل» :ثد˘ح˘ت˘م˘لا

اذه نم˘صضي ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م

يف ةيفافصشلا نم ردق ربكأا ينورتكلإلا عورصشملا

نيكمت ىلإا ةفاصضإلاب ةيرادإلا تÓماعملا فلتخم

لوؤو˘˘صسم يأا ع˘˘م د˘˘عو˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

:لو˘ق˘لا˘ب ه˘ث˘يد˘ح م˘ت˘ت˘خ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،«ا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا

ر˘يد˘مو ما˘يألا هذ˘ه ي˘لاو˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل ى˘˘ع˘˘صسن˘˘صس»

اهحرصشو مهبتاكم ىلع انعيراصشم عصضول ةحصصلا

اهذيفنتل ةمزÓلا ةعفدلا انءاطعإا لمأا ىلع مهل

.«عقاولا سضرأا ىلع

اهحامشس لÓخ نم كلذو لكك رئازجلاو ةبانع ةي’وب ةحشصلا عاطق يف ةروث ثادحإا اهنأاشش نم جمارب ريوطت يف مهحاجن نع «ةعاشس رخآا» ـل ةبانع ةي’و يف تايجمربلا يشسدنهم نم ددع دكأا
.نييرادإ’ا وأا ىشضرملا ،ءابطأÓل ةبشسنلاب ءاوشس تقولاو دهجلا نم ريثكلا حبر يف حمشسيشس ام وهو عاطقلا لماك ةنمقرب

¯YÉO∫ GCe«ø

(ةفيظن /ةبانع ) ةصسصسؤوم لصصاوت
قفارملاب ميقعتلا تÓم˘ح ي˘نو˘ب˘لا˘ب
فلت˘خ˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاءا˘صضف˘لاو
قطانملا فلتخمب عراوصشلاو ءايحألا
عاطق سسيئر بصسحو .ينوبلا ةيدلبب
«سسينأا ةنباعصش» ةصسصسؤوملاب ينوبلا
نإاف «ةعاصس رخأا» ـل ءاعبرألا سسمأا

ايموي ةلصصاوتم مي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
لجأا نم ةيدلبلا ءايحأا ىوتصسم ىلع
ىود˘˘ع ن˘˘م ة˘˘مÓ˘˘صسلاو ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا
كلذو د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةبانعب ةصسصسؤوملا يلوؤوصسم فارصشإاب
ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘صست لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كملا

ريهطتلاو ميقعتلا تايلمع حاجنل
ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘صسح˘ت˘صسا ى˘ق˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةيمارتملا ةيد˘ل˘ب˘لا ر˘ب˘ع ن˘طاو˘م˘لاو
نأاب لوؤوصسملا تاذ دكؤويو .فارطألا

ةماه قفارم5 ميقعت مت سسمأا موي
لافطلا ىفصشتصسمب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘صسن˘˘لا بطو
ميق˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح ي˘نو˘ب˘لا˘ب ة˘يرواو˘ن

ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ح˘لا˘صصم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةحاصسلاو تلاجعت˘صسإلا ة˘ح˘ل˘صصمو

فا˘ع˘صسلا تارا˘˘ي˘˘صسو ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ىلا ةفاصضإلاب حلاصصملا نم اهريغو
ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةيدلبلا طصسوب نيديربلا نيزكرملل
ةصسصسؤوم ن˘ئا˘بز نا˘صسح˘ت˘صسإا ط˘صسو
ةيلمعلا يه اهنا ملعلل رئازجلا ديرب
لامعل ةبصسنلابو اهعون نم ةيناثلا

ةدايز ينوبلاب ةفيظن ةبانع ةصسصسؤوم
ةددعتملا ةدايعلا ميقعت اذه لك نع
ميقعتلا ل˘م˘صش ثي˘ح تا˘صصصصخ˘ت˘لا

˘ما˘صسقألاو ة˘ي˘ح˘صصلا ق˘فار˘م˘˘لا ل˘˘ك
ميقعت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لاو
ةقيدحلاو روكلا ةيزكرملا ةحاصسلا

ةحلصصمو ةيدلبلا ةبتكمل ةلباقملا
نوؤوصشلا ةيريد˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ةيدلب ر˘ق˘م˘ب تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا
نإا˘˘ف نا˘˘صشلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو .ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لا

Óيل لمعت ةفي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘صسصسؤو˘م
ميقعتلا تايلمع فيثكت يف ا راهنو
فلتخم ربع ةيلزنملا تايافنلا عفرو
يديصس ،زكرم ينوبلاكةيدلبلا ءايحأا
اهريغو، لورصصلا ،ةرورعزوب ،ملاصس
ةد˘ع لÓ˘خ ن˘م ى˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘ي ا˘˘م كلذو
ريبادتلا راطا يف يتات ةماه تايلمع
ي˘صشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا
.انوروك سسوريف

ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم لامع فرط نم

ينوبلا يف ةيديربو ةيحصص قفارمل ميقعت تÓمح
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دورــطلا عيزوــت ةيلمع لصصاوتت
نم اه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم  ى˘ل˘ع  ة˘ي˘ئاذــغ˘لا

ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا  ة˘ل˘فا˘ق˘˘لا فرـط
يديصس  ةيدلبب سسمأا ةطحملا تناك
ة˘يد˘ل˘بو را˘ج˘ح˘لاو ي˘نو˘ب˘لاو را˘م˘ع
ع˘يزو˘ت  م˘˘ت ن˘˘يأا ،لا˘˘حر˘˘بو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

رداصصم  تفصشك.يئاذغ درط0541

دق ةزوعملا تÓئاعلا نأا  ةعاصس رخآا

،ةيئاذغ دورط نم سسمأا تدافتصسا

053 ع˘يزو˘ت˘ب ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك نــيأا

ةيدلبب هيقحتصسم ىلع يئاذغ درط

ي˘ئاذ˘غ در˘ط004 عيزوتو،ةبانع

راجحلا ةيدلــب امأا،ينوبلا ةيدلبب

يئاذغ درط081 اهل تصصصصخ دقف

درط023 را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘˘ل˘˘بو

درط002 لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘بو ي˘ئاذ˘˘غ

دور˘ط˘لا عو˘م˘ج˘م ل˘˘صصي˘˘ل ي˘˘ئاذ˘˘غ

تÓئاعلا ىل˘ع ة˘عزو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

درط0541 ى˘لإا سسمأا ة˘جا˘ت˘ح˘˘م˘˘لا

تايمل˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘ت ثي˘ح ،ي˘ئاذ˘غ

تادعا˘صسم را˘طإا  ي˘ف  ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

ةزو˘ع˘م˘لاو ة˘حا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ى˘لإا ةرا˘صشإلا رد˘˘ج˘˘تو ،ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لاو

مايألا يف تعزو  ةينماصضتلا ةلفاقلا

يئاذغ درط006ةيصضاملا  ةليلقلا

ل˘ظ˘لا  ق˘طا˘ن˘م˘ب تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

داوو ةدرابلا نيع يدلبب  ةدوجوملا

تÓئاعلا ىلع ةفق0041 و ،بنعلا

ةفرصشلاو ةملعلا تايدلب˘ب ةزو˘ع˘م˘لا

ةفق431و ،تاعير˘ت˘لاو ي˘ب˘يا˘ط˘صشو

يحب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م تÓ˘ئا˘ع ى˘ل˘ع

،يديارصس ةيدلبب يزيزوبو ربرب نيع

ة˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘صش ثي˘˘˘˘ح

ر˘˘م˘˘حألا لÓـه˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا

ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘فا˘صشكلاو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م فار˘˘صشإا  تح˘˘ت

ة˘يلو˘ب ن˘ما˘˘صضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘مـت˘˘جلا

تن˘صسح˘ت˘صسا ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

هذه ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

مت دقو اذه ،ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘تا˘ف˘ت˘للا

مهل لـخد ل نيذلا لامعلاب لفكتلا

نم ،مهموي لمع نم هنونجي ام لإا

را˘صشت˘نا ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘صسم ل˘˘جأا

ىلع سضرف يذلا انوروك سسوريف

يف لمعلا نع فقوتلا نينطاوملا

،تا˘طا˘صشن˘لاو ن˘ه˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا

يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘قو ءار˘˘˘جإا˘˘˘ك كلذو

اذ˘˘˘ه  ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإلا

ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صسو

قطانم ة˘فا˘ك ل˘م˘صشت˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

يفو ، ةبانع ةيلو تايدلبب لظلا

نأا انرداصصم تفاصضأا قايصسلا تاذ

ى˘ل˘ع عزو˘ت˘˘صس تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه

ءاصسؤور عم قيصسن˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم

ة˘جا˘ح˘لا نود ر˘ئاود˘لاو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ىلع نيمئاقلا نإاف ةراصشإÓل ،لقنتلل

مهنم ةصصاخ ةينماصضتلا ةيلمعلا هذه

يعامتجلا طاصشنلا ة˘ير˘يد˘م لا˘م˘ع

ففقلا ءلم يف ةريبك دوهج نولذبي

ع˘ل˘صسلا ل˘ق˘نو ل˘م˘حو عدو˘ت˘صسم˘لا˘ب

عيمج ىلع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ا˘ه˘ي˘صضح˘تو

عـفد ا˘م و˘هو ،يوا˘صست˘لا˘˘ب ف˘˘ف˘˘ق˘˘لا

تاعاصس لمعلل لامعلا ن˘مر˘ي˘ث˘كلا˘ب

ةيئاذغلا دورطلا ريصضح˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘صضإا

.نكمم تقو عرصسأا يف

لاحرب راـجحلا ةبانع ينوــبلا رامع يديشس تايدلب تلمشش  ةيلمعلا

تايدلب سسمخب ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع يئاذغ درط0541 عيزوــت
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ةيلولاب ةنشسلا هذه هيعونب حمقلل ريفو جاتنإا عقوتي اميف

ةدرابلا نيعب ضصمحلا لوقحب «زونكارتنألا» ضضرمل رؤوب روهظ

ءاملا عيزوت نيشسحتلو ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتشسا راطإا يف

ةملعلاو ةفرسشلا ةقطنم لومت يتلا ةيسسيئرلا ةانقلاب برسست حلسصت هايملل ةيرئازجلا

ةنيدملا طشسو عراوشش تباج

تويبلا مازتلإلل نينطاوملا وعدت توسصلا تاربكمب ةطرسشلا

تايلوقبلا نم عونلا نم عونلا اذه ةيدودرم ددهي ام وهو ،ةبانع ةيلوب سصمحلا لوقح سضعبب زونكارتنلا سضرمل رؤوب ترهظ
 .سصمح راتكه0001 اهب عورزم ةيلولا ناو ةشصاخ
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ن˘˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘˘طإا ضسمأا لوأا ما˘˘˘˘˘ق
ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
ةبانع ةيلول ةيحÓفلا حلاسصملا
ضصمحلا لوقحل ةيناديم ةرايزب
اوظحل نيأا ،ةدرابلا نيع ةيدلبب

زو˘ن˘كار˘ت˘˘نلا ضضر˘˘م˘˘ل رو˘˘ه˘˘ظ
ةعورز˘م˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ضضع˘ب˘ب
ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا بب˘˘˘سسب
عافترإاب ةزيمتملاو ايلاح ةدئاسسلا

ع˘م ةرار˘ح˘لا ة˘جرد ضضا˘ف˘خ˘˘نإاو

يتلاو ةبوطرلا نم ةبسسن دوجو

ضضر˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سست

«esoncarhtna’L«ضضعبب

،ضصمحلاك تايلوقبلا ليسصاحم

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ضسي˘سسح˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح

لو˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘يرود˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘˘ب

لخذ˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو

ةيئايميكلا ةجلا˘ع˘م˘لا˘ب ع˘ير˘سسلا

،ضصخرم يرطف ديبم لامعتسسإاب

مهحسصنو مهتيعوت نع Óسضف

ن˘˘مآلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإلا ةرور˘˘سضب

م˘ه˘ث˘ح ن˘ع كي˘ها˘ن ،تاد˘ي˘ب˘م˘ل˘ل

مظتنم ةجلاعم جمانرب ريطسستب
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تإا ع˘˘م
،مهسسفنا ةيامخل ةياقولل ةمزÓلا

تاذ تما˘ق قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
ةنياعمب ةظقي˘لا ة˘ن˘ج˘ل ر˘سصا˘ن˘ع
نيع ةيدلبب بوبحلا ليسصاحم
لي˘سصا˘ح˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةدرا˘ب˘لا
نيللاو بلسصلا هي˘عو˘ن˘ب ح˘م˘ق˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن تسصل˘خ ن˘يأا ، ر˘ي˘ع˘سشلاو
امك ريفو جاتنإا عقوتب ةبقارملا

ل˘طا˘ه˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘عو˘˘نو
بارتب ةريخألا را˘ط˘مألا ة˘ي˘م˘كل
مسسوملا تدقنأا ي˘ت˘لاو .ة˘يلو˘لا

ن˘ع Ó˘سضف ، ي˘لا˘ح˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
نم عبتملا ديجلا ينقتلا راسسملا

ى˘لا ة˘فا˘سضا ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط
رهسسلاو ةظقيلا ةنج˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا
ثي˘ح ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءا˘سضعا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نو˘˘كت˘˘ت
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘˘با˘˘ت
د˘ه˘ع˘م˘لاو تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ة˘ع˘سساو˘لا تا˘عارز˘ل˘ل ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘˘تو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ل
را˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا لو˘˘ق˘˘ب˘˘لاو
ة˘يا˘قو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لاو
 .فراطلاب تاتابنلا
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نيع عاطق لخدتلا ةقرف تماق

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا

حÓسصإاب ةبانعب هايملل ةيرئازجلا

ةانقلا ىوتسسم ىلع ريبك برسست

نم مم052 رطق تاذ ةيسسيئرلا

DHEPتاناز˘خ نو˘م˘ت ي˘ت˘لا

003x2ءاج دقو  ةفرسشلا مم
ن˘ع غÓ˘بإلا بق˘ع ل˘خد˘ت˘لا اد˘ه
ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لا تا˘˘بر˘˘سست˘˘لا

هايملا عيزوت يف بدبدت ثودح

تاحÓسصإلا  هذهب وةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

ي˘ف ا˘يرذ˘˘ج ا˘˘ن˘˘سسح˘˘ت نو˘˘كي˘˘سس

قاورل عيزوتلاو نيومتلا ةيلمع

ي˘˘تأا˘˘ت و  ة˘˘فر˘˘سشلاو ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

تابرسستلا حÓ˘سصإل تÓ˘خد˘ت˘لا

تاونق˘لا˘ب با˘ط˘علا و ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ةمد˘خ˘ل˘ل ة˘يرار˘م˘ت˘سسا را˘طإا ي˘ف

نيسسحتل انم ايعسسو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ضضار˘مأÓ˘ل ة˘برا˘ح˘م و ع˘يزو˘ت˘لا

يف ةسصاخو  هايملا ربع ةلقنتملا

ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي يد˘˘لا  تقو˘˘لا اد˘˘ه

 انوروكلا راسشتنا
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ن˘مألا ح˘لا˘سصم تارا˘ي˘سس تبا˘ج

ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ضسمأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص

تو˘سصلا تار˘ب˘كم ر˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع

˘مد˘ع ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا او˘˘عد˘˘ت

لإا تويبلا مازتلا ىلاو عمجتلا

ربكم ربعو .ىوسصقلا ةرورسضلا

ن˘˘˘˘مألا لا˘˘˘˘جر ا˘˘˘˘عد تو˘˘˘˘سصلا

ة˘حا˘سس عراو˘سشب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ءا˘ي˘حألا ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ و ةرو˘˘ث˘˘لا

رسسجلاو باطح˘لا˘ك روا˘ح˘م˘لاو

ىلإا مهتمÓسس لجأا نمو ضضيبألا
لإا لزانملا نم جورخلا بنجت
نو˘˘˘كل ىو˘˘˘سصق˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سضلا
.جÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘خ ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا

ة˘با˘ن˘ع ن˘مأا ح˘لا˘سصم ل˘سصاو˘˘تو
ةيعوتلاو ضسي˘سسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
يسشفت رطاخم نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘˘ع Ó˘˘سضف
فلت˘خ˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ةنيدم˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘لاو عراو˘سشلا

ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل كلذو

ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
ةلجسسملا تلاحلا ددع رارقتسسا
تامول˘ع˘م ر˘خأا بسسح ة˘يلو˘لا˘ب
ةحسصلا ةرازو عقوم نم ةاقتسسم
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو

مهنم ةلاح41 ـب تاّيفسشتسسملا
نمأا حلاسصم نأا لمك .نيتيافو
قفن تعسضو تناك ةبانع ةيلو
ىوتسسم ىلع ريهطتلا و ميقعتلل
اذهو ،ة˘يلو˘لا ن˘مأا ر˘ق˘م ل˘خد˘م
ءابو ةهجاوم يعاسسم راطإا يف
فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت و ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

.هرا˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘˘لا
تا˘جر˘˘خ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف
فوقولل ةل˘ي˘ل ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ناد˘ي˘م
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ىلع يئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ك  ىو˘ت˘˘سسم
يتيدلب و ينوب˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع رار˘غ
ام˘ك ، را˘م˘ع يد˘ي˘سس و را˘ج˘ح˘لا
ضسح˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘م˘˘ت
مهتباجتسسل  نينطاوملل يندملا
نم ةياقولل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
.انوروك ضسوريف

91 ديفوك  ةحفاكم تاءارجإا راطإا يف

قاوسسألاو ةيمومعلا تاحاسسملاو  ءايحألا ميقعت ةيلمع لسصاوت ةيدلب حلاسصم
¯  MƒQjá aÉQì 

ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ل˘سصاو˘ت
ءايحألا ميقعتو ريه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
يف  تارادإلا و تاسسسسؤوملاو
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا را˘˘˘طإا
ضسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كمو ة˘برا˘ح˘م˘˘ل

ثيح91 د˘ي˘فو˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘˘خ˘˘˘سس

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل لا˘م˘˘ع˘˘لا و ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا
ةيموي ةفسصبو ميقعتلا ةيلمعب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تسسم د˘˘قو  ة˘˘يرودو
ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘سسو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ق˘˘م
مت ادكو ةرواجملا  تارامعلاو
عراو˘سشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت
ىلع ةنيدملا طسسوب ةيسسيئرلا

يرل نودلخ نبا عراسش  رارغ
نيسسح ةلسسع جهنو  اطيبموق
عرا˘سشو ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘نر ج˘˘ه˘˘نو

تسسمو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘مألا

قوسس ميقعتلاو ريهطتلا ةيلمع

نم لابقإا فرعي يذلا باطحلا

ءانتقا ضضرغب نينطاوملا فرط

هكاوفلاو رسضخلا نم مهتايجاح

عم انمازتو ةرتفلا هده ةسصاخو

مير˘كلا نا˘سضمر ر˘ه˘سش بار˘ت˘قا

ةدودعم امايأا هنع انلسصفت يذلا

لك ميقعت ىلإا ةفاسضإلاب و طقف

با˘ن˘ك ن˘كسسم004ي˘ح ن˘˘م

نكسسم044و يبرغلا لهسسلاب

اميف ادهو رهاطلا خيسشلا يحب

ريهطتو ميقعت ةيلمع لسصاوتت

ءايحألا و ةيمومعلا تاحاسسملا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو عراو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلاو

تارادإلا و تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

تاءار˘جإا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

انوروك ءابو نم ةيئاقولا

بابششلا طيششنتو هيجوتل ماركإلا ةيعمج اهب تماق

، برح يديسس ءايحأا يف ميقعت ةيلمع
انيسس نبا ىفسشتسسمو ينوبلا

ةبانع ةيلول بابسشلا طيسشنتو هيجوتل ماركإلا ةيعمج تماق
نع نيتلثمم بابسشلا هيجوت و ةدعاسسم ةيعمج عم قيسسنتلاب
عم قيسسنتلاب ةبانع ةيقيسسنت ةثاغإلا و نماسضتلل ينطولا لتكتلا

ىوتسسم ىلع ضسيسسحتو ميقعت ةيلمعب ةئيبلا رادو ةئيبلا ةيريدم
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو بر˘˘ح يد˘˘ي˘˘سس تارا˘˘م˘˘ع
ىلع ميقعت ةيلمعو انيسس نبا ىفسشتسسمل ةيبطلا تلاجعتسسلا

يف ضسجاوهلا ربكأا ىقبيو ،ينوبلا ةيدلبب ءايحألا دحأا ىوتسسم
فيثكلا دجاو˘ت˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل ي˘عو˘لا ضصق˘ن و˘ه ي˘نو˘ب˘لا
رمذت ثي˘ح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف خو˘ي˘سشلا ى˘ت˘حو نا˘ب˘سشل˘ل
مهتيبلاغ نأا ملعلا عم ،يحسصلا رجحلا مارتحا مدع نم نوريثكلا
مهئايحأا يف امأا وأا ينوبلا «روك» نم برقلاب ضسولجلا نوراتخي
لجأا نم جورخلل نورطسضي نيذلا ضصاخسشألاب قلعتي ل رمألاو
.تÓحملا نم تايجاحلا ضضعب ءارسش لجأا نم وأا لمعلا
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اءاشسم ةعبارلا لبق تÓفاح دجوي ل

ىفسشتسسم يف يئزجلا ماودلا لامع
لقنلا لكسشم نم نوناعي ينوبلا

هللا دبع ىفسشتسسم يف نيلماعلا ةحسصلا عاطق لامع يناعي
ثيح لقنلا رفوت مدع نم يئزجلا ماودلا ماظنب ينوبلاب ةيرواون

اءاسسم ةعبارلا لبق ةنيدملا طسسو ىلإا مهديعت تÓفاح دجوي ل
اذه ةياغ ىلإا راظتنÓل اهلامعتسسا يف بغري نم لك ربجي ام وهو
«دورفلا» تارايسس لامعتسساب مهتويب ىلإا نودوعي وأا تيقوتلا
لمعلا لجأا نم يئانثتسسلا فرظلا اذه اهباحسصأا لغتسسا يتلا

ىلإا نئابزلا نولقني ثيح اسضيأا ةديدج راعسسأا ضضرف لجأا نمو

قباسسلا يف تناك نأا دعب جد004 ـب ينوبلا نم ةنيدملا طسسو

عاطق يف نيلماعلل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ع˘ف˘تر˘م ة˘م˘ي˘ق˘لا هذ˘هو جد003
ينوبلاب ةيرواون هللا دبع ىفسشتسسم لامع ىناع دقو ،يحسصلا

فيقوتو انوروك ضسوريف راسشتنا ةيادب عم لكسشملا اذه نم
ةزهجأا امئاد رظتن˘ي ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘ق˘ب˘ي ىر˘خآا ة˘ه˘ج ن˘م ،ل˘ق˘ن˘لا
نيلماعلا لك ةمÓسس نامسض لجأا نم تامامكو ةعنقأا نم ةياقولا
.نييرادإاو نيفظنم ،نيسضرمم ،ءابطأا نم هيف
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ةرواجملا ءايحألا يقاب سسمتشس تايلمعلا

رامع يديسس ـب «1 يفوأا يح» ناكسس
ةيمومعلا ةرانإلا نوحلسصيو مهيح نوفظني
ةفاظن ةلمحب ضسمأا رامع يديسسب «1 يفوأا» يح ناكسس ماق
نم اوسصلختو ةفسصرألا نهدو راجسشألا ميلقتب اوماقو ةعسساو
ةقيرطب ةيمرم تناك يتلا تÓسضفلاو خاسسوألا نم ةريبك ةيمك
مهاسس دقو ،ةديدج ةلحب يحلا رهظو ،ماعلا قيرطلا يف ةيئاوسشع
اوبلج ن˘يأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف «حÓ˘سصإلاو ر˘ي˘خ˘لا ل˘باو» با˘ب˘سش
د˘حأا ا˘ه˘ب عر˘ب˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘ج˘لا ةدا˘مو ة˘يرور˘سضلا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ناكسسلا ةاناعم دعبو ،نهدلا ةيلمع يف تلمعتسساو نينسسحملا
ماق ةيمومعلا ةرانإلا ضصقن لكسشم نم تاونسس ذنمو ةليوطلا

كÓسسألاو «دل» عون نم حيباسصم ءارسشب «1 يفوأا» يح ناكسس
ةيدلب حلاسصم نأا اونقيا نأا دعب اهحÓسصإاب اوماقو ةيئابرهكلا
،ةليوط تاونسس ذنم ةيمهأا يأا ةقطنملا هذه يلوت ل رامع يديسس
ةقباسسلا اهدادعأا نم ديدعلا يف تراسشأا نأاو «ةعاسس رخآا» ـل قبسسو
ل تحبسصأا يتلا رامع يديسس ةيدلب يف عقاولا ريبكلا لامهإÓل
ضسمت نأا رظتنيو ،ةيمهأا يأا مهبلاطم يلوت لو اهينطاوم مرتحت

ءايحألا ي˘قا˘ب تا˘ه˘جاو˘لاو ة˘ف˘سصرألا ن˘هدو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

نم بول˘ط˘م ى˘ق˘ب˘يو3«ي˘˘فوأا«و «2ي˘فوأا» ،لد˘ع تارا˘م˘ع˘ك
تاردابملا هذه لثم عم يباجيإا لكسشب اوبواجتي نأا ناكسسلا

تÓسضفلاو خاسسوأÓل يئاوسشعلا يمرلا يدافت قيرط نع كلذو
رمت ل– ةيدلبلا ةنحاسش رورم تاقوأا يف مهيمرب اوموقي نأاو
ةيراجتلا تÓحملا باحسصأا ىلع بجي امك –ةمظتنم ةقيرطب
نأاو خاسسوألا يمر ة˘ي˘ل˘م˘ع او˘م˘ظ˘ن˘ي نأا ي˘سسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف
مهنم ريثكلا نأل لقألا ىلع ةيكيتسسÓبلا ضسايكألا اولمعتسسي
موقت نأا اسضيأا بجيو ،ماعلا قيرطلا يف ةمامقلا مكارت يف ببسستي
ةديدج ةمامق تايواح ريفوتب ةبانع ةيلوو راجحلا ةرئاد حلاسصم
هجوو ،لامعت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص د˘ع˘ت م˘لو تر˘سسكت ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ نأل
نع ةزجاع ةيدلبلا نأل يلاولاو ةرئادلا ضسيئرل ءادنلا ناكسسلا
قيرطلا ديبعتب ناكسسلا بلاطو ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ط˘سسبأل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا

.«1يفوأا» يح يف ضسابع نب هللا دبع دجسسمل ةيذاحملا
S°∏«ªÉ¿.mQ  

  ةئيبلا يف ثحبلا زكرم نم ةردابمب

مقعم قفنب ضضيبألا رسسجلاب نابرسض ميكحلا ىفسشتسسم زيهجت
ضسوريفب ةباسصإلا تلاح لبقتسسي يذلا ةبانعب ضضيبألا رسسجلاب نابرسض ميكحلا ىفسشتسسم لخدم زيهجت ىلإا ةئيبلا يف ثحبلا زكرم رداب

دعاسصت عم دجتسسملا انوروك ضسوريف ءابول يدسصتلا لجأا نم ةردابملا هذه يتأاتو ،مقعم قفنب ةيدعملا ضضارمألا ةحلسصم يف91 ديفوك
ىسضرملا نم نيرئازلا اذكو ىفسشتسسملاب نيلماعلاو ةسصاخ يبطلا مقاطلا دارفأا ةيامحب مقعملا قفنلا حمسسيسسو ،ةبانعب اهنمو ،هب ةباسصإلا

هذهب ةبانع يلاو ةقفارمو عيجسشت نع ربع يذلا ةبانع ةيلول ماعلا نيمألاو زكرملا نيب لسصاوتلا دعب قفنلا اذه زاجنإا مت دقو ،مهيقفارمو
ةباسش تاءافك مسضت يتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا عيراسشملا نم ديدعلا يف ةلثمتملا زكرملا دوهج نمسض ةردابملا جردنتو ،تاردابملا

نم دحلا لجأا نم ميقعتلاو فيظنتلا يف ةمراسص تاءارجإا بلطتت يتلاو ،ءابولا راسشتنل ةددعتملا تايعادتلا ةهجاوم لجأا نم ةعوطتم
نم مقعملا قفنلل يلوألا جذومنلا ىلع ةئيبلا يف ثحبلا زكرم لسصحت دقو ،يلاحلا تقولا يف ءابولا نم دحلل ديحو بولسسأاك ىودعلا

ةكرحلل لباق حبسصيل ،جذومنلا ىلع تÓيدعت لÓخ نم قفنلا ءادأا نيسسحتل زكرملا تاحرتقم قيبطت دعبو ،ةنتابب نيعوطتملا داحتإا» ةيعمج
بابسشلا نم ةعومجم تماق ،ةئيبلاو ةحسصلا ءاذيإا مدعو يعيبطلا للحتلل ةيلباقلاو ةيلاعلا ةيلاعفلاب زيمتت يتلا ةلمعتسسملا ةمقعملا ةداملاو
ىقبتسس هباوبأا نأا زكرملا دكأاو ،ةيحسصلا ةمزألا هذه هنع تفسشك ريبك يناسسنإاو ينطو ضسحل نيدكؤوم ،مقعملا قفنلا زاجنإاب ةبانعب عوطتملا

.انوروك ةمزأا زواجت لجأا نم دوهجلا نيب قيسسنتلاو نواعتلا تاكولسسو تاردابملا لكل ةحوتفم
S¢.Q
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41صسارهأا قوشس

°51ةملاق

ربع اهلاشسرإا ىجري ةعاشس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رششنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحشصلا رجحلا ببشسب

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

ريرحتلا ةشسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعشش22 ـل قفاوملا -2695 ددعلا0202 ليرفأا61 سسيمخلا

92:40

13:21

80:61

65:81

32:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةنتابب زاغلاب ممصستل اوصضرعت ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةثÓث ذاقنإا
ذاقنا لجأ’ ،داقميت ةرئادل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولل ةعباتلا لخدتلا قرف تلخدت

،دحاو ماع غلبي لفطو تاونشس4 رمعلا نم غلبت ةلفط اهينباو ةنشس92 رمعلا نم غلبت ةأارمإا ةايح
يلئاعلا مهنكشسمب ءاملا نخشسم نم ثعبنملا نويراكلا ديشسكأا لوا زاغب قانتخ’ مهشضرعت رثا اذهو
حلاشصمب داجنتشس’ا لبق ،نايث˘غو ءا˘م˘غا ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح ،دا˘ق˘م˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ئا˘ك˘لا
ةدايع ىلا مهليوحت متي نا لبق ناكملا نيعب اياحشضلا فاعشساب تماق يتلا ،ةيندملا ةيامحلا
اهءادن ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هيف ددجت يذلا تقولا يف اذه .مزÓلا جÓعلا يقلتل ةنيدملا
را˘ط˘خأا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’او رذ˘ح˘لا ي˘خو˘ت ةرور˘شضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
نوكت ام ةداع يتلا ةيوهتلل ذفانم كرتو ةزهج’ا فلتخم ةبقارم لÓخ نم ،زاغلاب تاممشستلا
ح .ناششوشش.رخ’او نيحلا نيب ةلجشسملا زاغلا تاقانتخا يف ببشسلا

وليك فصصن زجح
يف تاردخم

ينمأا زجاح
ةدكيكصسب

نيشصخشش ةطرششلا تفقوأا

04- نيب ام امهرامعأا حوارتت

راجت’ا ةيشضق نع ةنشس54

تاردخملاب يعرشش ريغلا

ةزايح ةيلقعلا تارثؤوملاو

رربم نود ءاشضيب ةحلشسأا

لÓخ زجح مت نيأا ،يعرشش

وليك فشصن نم رثكأا ةيلمعلا

جلاعملا فيكلا نم مارغ

نم ةيمك ىلإا ةفاشضإا

غلابم و ةيلقعلا تارثؤوملا

و ةينطولا ةلمعلا نم ةيلام

يف لثمتت ءاشضيب ةحلشسأا

.اشصع ،روقاشش ،نيكاكشس

ىلإا ةيشضقلا تاثيح دوعتو

ةطرششلا رشصانع فيقوت

ينمأ’ا زجاحلاب نيلماعلا

ةبكرمل،44 ينطولا قيرطلل

قرخ دعب ناشصخشش اهنتم ىلع

دعب يئزجلا رجحلا رارق

تناك ةرايشسلا ،ءاشسم ةعباشسلا

رشصانعل ةبشسنلاب ةهبشش لحم

عاشضخإا مت ثيح ،نمأ’ا

صصاخشش’او ةبكرملا

مت نبأا قيقدلا صشيتفتل

نم ةيمك ىلع روثعلا

نم رثكأاب ردقت تاردخملا

جلاعملا فيكلا نم غ025

ةيلام غلابم ماكحإاب ةأابخم

دحا .جيورتلا تادئاع نم

رارفلا لواح مهيف هبتششملا

نم ةينمأ’ا تاطايتحإ’ا نكل

تنكم ةطرششلا رشصانع لبق

هيلع ةرطيشسلاو هفيقوت نم

صشيتفت نذإا رادشصتشسا مت و.

نيأا امهيف هبتششملا نكشسمل

نم ةربتعم ةيمك ىلع رثع

متيل ،ةشسولهملا صصارقأ’ا

ليكو مامأا امهميدقت

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

راجت’ا ةيشضق نع ةدكيكشس

تاردخملاب يعرشش ريغلا

ةزايح ةيلقعلا تارثؤوملاو

رربم نود ءاشضيب ةحلشسأا

.يعرشش

 رانيدوب ةايح

ةصصاخ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
يف ةطصشان˘لا ة˘ي˘مار˘جإلا تا˘كب˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت لا˘ج˘م
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
ةيعون ةيلمع يف ةنيطنصسق ةيلو نمأاب بورخلا

50 ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م

نم ةنصس13و42 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا

نيطروتم ةيلدعلا قباوصسلا يوذ نم20 مهنيب
داو˘م م˘ي˘ل˘صستو ءا˘ف˘خإا ،ل˘ق˘ن ،ةزا˘ي˘ح ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف

نود ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح ،ةينلديصص
.يعرصش رربم
مازتعا اهدافم ةدكؤوم تامولعم رثإا تءاج ةيلمعلا

702 وجيب عون نم ةبكرم نتم ىلع نيهوبصشم
يف فورعملا نيلباغيرب ءاود نم ةيمك جيورتب
ف˘ي˘ث˘كت˘ب ،خورا˘صصلا م˘صسا˘ب ي˘مار˘جإلا ط˘˘صسو˘˘لا
اوماق ركذلا يفلصسلا نإا نيبت ثاحبألاو تايرحتلا
ةيلمع ةطخ دعب اهفيقوت متيل ،ةبكرملا رييغتب

02 يح نراودلا روحم ىوتصسم ىلع ةمكحم

ةيلمع ،سصا˘خ˘صشأا40 اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع5591توا

نبيلباغيرب ءاود نم بلع زجحب ترمثأا سشيتفتلا

تناك ةلو˘صسب˘ك786 ـب ردقت ةي˘لا˘م˘جإا ة˘ي˘م˘كب

متيل ،ةبكرملل يفلخلا د˘ع˘ق˘م˘لا قو˘ف ة˘عو˘صضو˘م

تاءارجإلا لامكتصسل ةقرفلا رقم ىلا مهليوحت

رقم سشيتفت دعب ىصضفأا قمعملا قيقحتلا ،ةمزÓلا

ةيمك ىلع روثعلا مت مهيف هبتصشملا دحأا ةماقإا

ـب ةردقملاو همون ةفرغب ةيودألا تاذ نم ىرخأا

نيلوصسنأا ةربإا661 ىلإا ةفاصضإلاب ،ةلوصسبك081

مجحلا نم نيفيصس ىلإا ةفاصضإلاب خبطملا لخاد

اذه ةفرغ لخاد فيقوت مت امك ،رجنخو ريبكلا

اذكو ريخألا اذه ةفرغ لخاد هيف هبتصشم ريخألا

فلخ ةنوكرم تناك702 وجيب عون نم ةبكرم

رقم ىلإا اهليوحت متيل ريخألا اذه ةماقإا رقم ةرامع

768 هلمجم ام زجح نم تنكم ةيلمعلا ،ةقرفلا

661 ،(غلم003) نيلباغيرب ءاودلا نم ةلوصسبك

رجنخو ريبكلا مجحلا نم نيفيصس ،نيلوصسنأا ةربإا

.جد005102 ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاصضإلاب

زاكعوب لامج

 نيلوشسنأا ةربإا661و نيلباغيرب ةلوشسبك768 زجح مت امنيب

صصاخصشأا50 نم نوكتت ةيمارجإا ةكبصش ككفي ةنيطنصسق نمأا
ربتعم يلام غلبمو ةيحايشس ةبكرمو صصرق803 زجح مت

ةباصصعب ””حيطي””يديهم نب نمأا
ةأارما مصضت تاصسولهملا جيورتل

ناصصخصشب سسمأا فراطلا ةيلوب يديهم نب ةرئاد نمأا حلاصصم تحاطا
لÓخ زجح عم تاصسولهملا جيورت لاجم يف ناطصشني ةأارمإاو لجر

يف لمعتصست ةبكرم ىلا ةفاصضلاب سسولهم سصرق803 ةيلمعلا هذه
.جيورتلا ةيلمع تادئاع نم دعي يلام غلبم و امهتÓقنت
دارفأل فيقوتلا ةيلمع ناف ربخلا تدروأا يتلا انرداصصم بصسحو
نتم ىلع ةيحايصس ةبكرمل هوبصشم كرحت دصصر دعب ءاج ةباصصعلا
طصسوب ةينمألا طاقنلا ىدحإاب سشيتفتلل اهعاصضخإا دنعو نيصصخصش
بوبحلا نم ةربتعملا ةيمكلا هذه فاصشتكا مت يديهم نب ةيدلب
روفلا ىلع متيل ةرايصسلا لخاد ماكحإاب ةنزخم تناك يتلا ةصسولهملا
ليوحتو تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا ز˘ج˘حو ةأار˘مإا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘ي˘صصخ˘صشلا ف˘ي˘قو˘ت
كلت ردصصم لوخ امهعم قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ملا ز˘كر˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
. ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع ةيصضقلا فلم ةلاحإا لبق مومصسلا

نوصضغ يف تنكمت تناك فراطلاب ينطولا كردلا ةبيتك نأا ردجيو
ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصش طاصشنل ادح عصضو نم نييصضاملا نيمويلا
نع ترفصسا ةيلمعلا ناف انرداصصم بصسحو.تاصسولهملا جيورت يف

نم سصرق6355 زجحو رارف ةلاح يف نيرخأا3و سصاخصشأا8 فيقوت

فتاوه8و نيتيران نيتجاردو نيترايصس بناج ىلا عاونألا فلتخم
.نيصصخصشل سسطغلا داتعو ةلاقن

نيمأا لداع

يقاوبلا ماب ةاتف اهنيب نم رارششا ةباشصعل ادح عشضو

صصرق0052 نم رثكأا زجحي نمألا
ةيلقعلا تارثؤوملا نم

اهمايق رثا يقاوبلا مأا ةيلو نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
تناك ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةيعون ةيلمعب
نايب بصسحب ةيلمعلا هذه يتاتو, ةاتف مهنيب نم سصاخصشأا ةثÓث ةزوحب

يف تءاج يتلاو ة˘يلو˘لا ن˘ما˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘صصتلا ة˘ي˘ل˘خ
لجأا نم يلاحلا فرظلا يلغتصسمل يدصصتلا و ةميرجلا ةبراحمراطإا
ىلع ةطرصشلا رصصانع لصصحت رثا تءاج ةيمارجلا مهلامعأاب مايقلا

ةبقارم ةطقن عصضو مت نيأا ،لثمأا لÓغتصسا اهلÓغتصسا مت تامولعم
ىلع ةبكرم فيقوت نم تنكم يقاوبلا مأا ةنيدم ىوتصسم ىلع ةينمأا

62 و22 نيب مهرامعأا حوارتت ةاتف مهنيب نم سصاخصشأا ةثÓث اهنتم
ةيمك ىلع ةدايقلا ةحولب روثعلا مت ةبكرملل قيقدلا سشيتفتلاب ،ةنصس

متيل نيلاباغيرب ءاود نم سصرق3252 ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم
ةحنج ةيصضق نع ايئازج افلم مهدصض زجنأا نيا ةقرفلا رقم ىلا مهدايتقا

داوم عيب ةحنج ،ةصصخر نود ةينلديصص داوم عيب طاصشن ةصسرامم
لامعتصساب ةينلديصص داو˘م˘ل بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج و ةد˘صسا˘ف ة˘ي˘نلد˘ي˘صص
يتلاو سسما لوا موي ةيئاصضقلا تاهجلا ماما مهميدقت مت ،لقن ةليصسو
 راهز دمحا.مهرما يف تلصصف

ةنيطنشسق

نايزوب ةماحب راجصش يف اوطروت صصاخصشأا90 فيقوت
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنصسق ةيلو نما حلاصصم لبق نم رطصسملا ططخملل اديصسجت
،ةماعلا ةنيكصسلاو ماظنلا اذكو تاكلتمملاو سصاخصشألا ىلع ةظفاحملاب ةقلعتملا اميصسل اهلاكصشأا

تنكمت ،يلاوملا مويلا نم احابصص70 ىلإا91 ةعاصسلا نم قبطملا يئزجلا رجحلا ةرتف لÓخ ةصصاخ

ماعلا قيرطلا يف ةرجاصشملا يف نيطروتم ،سصاخصشأا90 فيقوت نم ،نايزوب ةماح ةرئاد نما حلاصصم
 .لوجتلا رظحب مازتللا مدع عم ةنيكصسلاو ماعلا ماظنلاب لÓخإلاب عوبتم
ةرئاد نمأل ةيلحملا ةبوانملا تقلت Óيل ةنماثلا ةعاصسلا دودح يف سسمأا لوأا ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت

نيب يرادصسلا نيع يح ىوتصسم ىلع يعامج راجصش بوصشن سصوصصخب تامولعم نايزوب ةماح
ىلإا ىدا امم ،ءاصضيبلا ةحلصسألا و خيرامصشلا و ةيرانلا باعلألا نيلمعتصسم سصاخصشألا نم ةعومجم
عيرصسلا لخدتلا ،قبطملا رظحلا تاءارجإاب نيمزتلم ريغ ناكصسلا طصسو علهلا و فوخلا نم وج قلخ

روثعلا مت امك ،ناكملا نيعب سصاخصشأا90 فيقوت نم نكم ناكملا قيوطت دعب ةبوانملا ةطرصش تاوقل
لÓخ مت ،ةحلصصملا رقم ىلإا مهليوحت متيل ةروصسكم اصصع ىلإا ةفاصضإلاب ةغراف خيرامصش بيبانأا ىلع
هعصضو مت يذلا و ،نيطروتملا دحا ةماقإا رقم نم (ديصص ةيقدنب) يران حÓصس عاجرتصسا قمعملا قيقحتلا
ءاهتنلا دعب ،ل مأا لمعتصسا دق ناك نإا ةربخلا ءارجإا دصصق ةنيطنصسقب ةيملعلا ةطرصشلل يوهجلا ربخملاب
ةباينلا مامأا هبجومب اومدق نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا مت قيقحتلا تايرجم نم
.ةيلحملا

زاكعوب لامج

فلتخمب مئارجلا ةحفاكم راطإا يف
رثإا ىلعو ،ةملاق ةن˘يد˘م˘ب ا˘ه˘عاو˘نأا

30 لب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ىوا˘كصشلا
نيبا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ا˘يا˘ح˘صض

رثإا ،ةملاقب نيميقم ،ةنصس (63-22)
فنعلاب ةقرصسلا ل˘ع˘ف˘ل م˘ه˘صضر˘ع˘ت
ة˘ط˘صساو˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ط تح˘˘ت
ريبك نيكصس عون نم سضيبأا حÓصس

،ةلاقنلا مهفتاوه تفدهتصسإا ،مجحلا
ي˘ف كلذ و ،ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م

0001 يحب نيتلصصفنم نيتيلمع
تاوق ترصشاب ثيح .ةملاقب ةعطق
ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مألا˘˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا
و يرحتلاو ثحبلا ةيلمع سسماخلا
هبتصشملا فيقوت نع ترفصسأا يتلا
يلومغم ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف
ةلاح يف يناثلا يقب اميف ،ةملاقب
ز˘كر˘م ى˘لا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘˘ي˘˘ل .رار˘˘ف
نيبت هعم قيقحتلا دعبو ،ةطرصشلا

ا˘يا˘˘صضق ةد˘˘ع ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م ه˘˘نأاو
ن˘م دد˘˘ع تفد˘˘ه˘˘ت˘˘صسإا ،ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ،ا˘يا˘ح˘˘صضلا
ح˘ت˘ف ،ه˘نأا˘صشب ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
هدصض نوك و ةيصضقلا يف قيقحت
نيوكت لعف نع ا˘ي˘ئا˘صضق ن˘ي˘ف˘ل˘م
ةلئاط تحت ةقرصسلا ،رارصشأا ةيعمج
نم سضيبأا حÓصس ةطصساوب ديدهتلا
،م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘˘كصس عو˘˘˘ن
ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘صسلا ى˘لا ة˘فا˘صضلا˘ب
ة˘ط˘صساو˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ط تح˘˘ت
مدق هي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ،سضي˘بأا حÓ˘صس
يف ردصص نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا

نيدلازع .ل            .عاديإا رمأا هقح

لاـفـطأا3 مهنــيب نم

ةنحاصشب ةرايصس مادطصصا رثإا ىحرج5
راجحلاب يصشوب رصسجب

مهنيب نم سصاخصشأا5 سضرعت راجحلا ةيدلبب يصشوب رصسجب سسمأا لوأا ةنحاصشب ةرايصس مادطصصا فلخ

ةيبطلا تلاجعتصسلا ىلإا مهلقنو ناكملا نيع يف مهفاعصسإا تعدتصسا ةفلتخم تاباصصإل لافطا3

ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاصصتلاو مÓعإلاب فلكملا فصشك.مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفصشتصسملاب

روفلا ىلع يصشوب رصسجب رورم ثداح عوقو هدافم ءادن سسمأا لوأا حابصص اوقلت هناوعأا نأا””ةعاصس رخآا»ـل

ةرايصس مادطصصا يف لثمتم ثداحلا نأا نيبت ةنياعملاو لوصصولا دعبو ناكملا نيع ىـلإا لقنتلا مت

لافطا3و،ةرايصسلا ةقئاصس يهو ةنصس25 ةأارماو ةنصس65 يف لجر سضرعت ريخألا اذه فلخ نيأا،ةنحاصشب

مث،ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع اوفعصسأا ،ةفلتخم تاباصصإل ،تاونصس9و نيتنصس نيبام مهرامعأا رصصحنت

ةصصتخملا ةينمألا حلاصصملا اهتهج نم،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتصسلا ىلإا روفلا ىلع اولقن

ىلإا ةصضماغ لازــتل يتلاو ،هل ةيدؤوملا بابصسألاو هتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف ايميلقإا

اهبÓقناو هكاوفلاو رصضخلاب ةلمحم ةيعفن ةرايصس تفرحنا ،مويلا سسفن يفو ،رطصسألا هذه ةباتك دح

نم غلابلا ةرايصسلا قئاصس ةباصصإا ثداحلا فلخ ثيح،ةيلولا بارتب راملا برغ قرصش رايصسلا قيرطلاب

امهل تمدق نـيأا ،ةمدصص ةلاحب رمعلا نم ةنصس61 غلابلا هقفارم بيصصأا اميف ،حورجب ةنصس13 رمعلا

.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتصسلا ىلإا امهنم ررصضتملا لقن مث ةيلوألا تافاعصسإلا

ب/زوزام

جيريرعوب جرب

فلأا42 زجحيو صصخصش فقوي كردلا
ةمصشلا  ةدام نم صسيك

نم جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملا دارفا نكمت
ىلع ةيلمعلا تمتو ةمششلا ةدام نم ةربتعم ةيمك زجحو صصخشش فيقوت
يديشسب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةيرشسلا دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم رثإا
صسديشسرم عون ةبكرم نتم ىلع صصخشش مايق اهدافم  ةي’ولا قرشش كرابمأا

قيرطلا ىوتشسم ىلع ةمششلا ةدام نم ةربتعم تايمك ريرمتب ( وقرف)
نيا يداولا صسأارو كرابمأا يديشس يتيدلب نيب طبارلا أا301 مقر ينطولا

فيقوت مت نيأا  يداولا صسأار ةيدلب صسيبقوب ةيرقب دشس ليكششت عشضو مت
001 ىلع روثعلا مت ةبكرملل قيقدلا صشيتفتلاو ةبقارملا دعبو ةبكرملا

يناوأاب ةأابخم تناك صسيك00042 عومجمب واكيشش نب عون ةمشش ةبلع
ناملو نيع ةيدلب نم اهبلج مت  ةبكرملا زجحو صصخشش فيقوتو ةيلزنم
كانه تÓحملاب اهعيب صضرغب رئازجلا ةي’و ىلإا اهب اهجتم فيطشس ةي’و

دشض ةفلاخملا عفرو ةلودلا كÓمأ’ اهميلشستو ةمششلا ةدام زجح مت ثيح
يراجت طاششن ةشسراممو صسيلدتلاو صشغلاو ةرتوفلا  مدع ببشسب فوقوملا

ىشسوم/ع.يراجتلا لجشسلاب عوشضوم ريغ

ةملاقب ةقرصسلا يف ةصصتخم ةباصصع كيكفت
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