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تا˘ي˘فؤ˘لا نأا ة˘ح˘شصلا ر˘يزو د˘˘كأا
«ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘شسب
ايلاح يلزانت ىحنم يف دجتشسملا
ن˘ب ثد˘ح˘ت ا˘م˘˘ك .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
عا˘م˘ت˘شسا ة˘˘شسل˘˘ج لÓ˘˘خ د˘˘يزؤ˘˘ب
نأا ،نينثلا سسمأا ،ةمألا سسلجمب
عشضخي مل تايفؤلا سضعب كانه
نؤ˘كي د˘ق را˘ب˘ت˘خÓ˘ل ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا
ازر˘˘ب˘˘م ،«ا˘˘نورؤ˘˘˘ك» ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘شس
ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا نأا
رثكأا ةيعؤتو ةمارشص ىلإا ةجاحب

ءاود نأا ،ريزؤلا دكأاو .اهمارتحل
،رئازجلا يف رفؤتم «نيكورؤلك»
ءابؤلا اذه لؤح تامؤلعملا نأاو
ددشش هنكل.ةظحلب ةظح˘ل ر˘ي˘غ˘ت˘ت

لشصاؤتت نيذلا ءابطألا نأا ىلع
اذه ةعاجن اودكأا رئازجلا مهعم
هب جÓع˘ل˘ل ع˘شضخ˘ي يذ˘لا ءاود˘لا

باشصم0004 ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا
رشسؤيفوربلا ثدحتو .سسوريفلاب
يتلا فؤخلا ةلاح نع ،ديزؤب نب
˘ما˘يألا لÓ˘خ ة˘مؤ˘كح˘˘لا تدا˘˘شس
،رئازجلاب ءابؤلا راششتنل ىلوألا
ةمؤظنملا ةيع˘شضو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
ةليل˘ق˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلاو ة˘ي˘ح˘شصلا

نأاو ا˘م˘ي˘شس ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا نإا اؤ˘˘لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م
فشصت˘ن˘م ءا˘بؤ˘لا ةورذ سشي˘ع˘ت˘شس
نأا ،ةحشصلا ريزو دروأاو .ليرفأا

،كردلا حلاشصمو ةيلخادلا ةرازو
.تايفؤلا ةلي˘شصح ا˘هرود˘ب مد˘ق˘ت
ءا˘˘˘˘بو نأا ،د˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘فأاو
ةريبك تاءافك فششك «انورؤك»
نكمي هنأا ازربم ،نطؤلا اهب رخزي
حÓ˘شصإا ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا
.ةمزألا دعب ةيحشصلا ةمؤظنملا

ةحصصلأ عاطق لامع نم اصصخصش81
انورؤك ضسوريفب أؤفؤت

نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ف˘ششك
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو
،نينثإلا سسمأا ديزؤب نب نامحرلا

لامع نم اشصخشش81 ةافو نع
ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

نب لاقو .«91ديفؤك» دجتشسملا
ىلع افي˘شض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ د˘يزؤ˘ب

سصخشش002 نإا ةينطؤلا ةعاذإلا
تناك ،ةيبطلا ةرشسألا لامع نم
ي˘ت˘لا ا˘نورؤ˘ك ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن

.«ةيباجيإا اهل اؤعشضخ

ضسيئر اهرقأأ يتلأ رطخلأ ةحنم
هجؤتصس يبطلأ كلصسلل ةيرؤهمجلأ

طقف اهيقحتصسمل

نأا ىلإا هثيدح يف ريزؤلا راششأاو
لطعب اؤبلاط ءابطألا نم ريثكلا

نأا ادكؤؤم ،«انورؤك» ةمزأا لÓخ
ةين˘ع˘م تشسي˘ل ح˘لا˘شصم˘لا سضع˘ب
،ىرخأا ةهج نم.انورؤك ةبراحمب
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م نأا ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو د˘˘كأا
سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘ب˘ط˘لا كل˘شسل˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ط˘ق˘ف ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل ه˘˘جؤ˘˘ت˘˘شس
أادبم دامتعا بجي ل» هنأا افيشضم
،ةحنملا هذه فرشص يف ميمعتلا

جاردإا ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م سسي˘ل ه˘نأاو
ةمئاق يف ةينعملا ريغ حلاشصملا
.اهنم نيديفتشسملا

نع فصشكلأ لئاصسو جاتنأ يف عرصشنصس
عيباصسأ ةثÓث دعب انورؤكلأ

عورششلا متيشس هنأا ريزؤلا دكأاو
ن˘ع ف˘ششكلا ل˘ئا˘شسو جا˘ت˘نإا ي˘˘ف

3 لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘م ا˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك
ءارجا نم اننكميشس ام ؤهؤعيباشسأا
ربكأا ةفرعمل ةيفاشضا تاشصؤحف

اذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع

ىلع ةرطيشسلا يلاتلابو سسوريفلا

.لشضفأا لكششب ءابؤلا

تايفؤلأ ددع نع نلعت رئأزجلأ

ةيفافصش لكب انورؤك ضسوريفب

ناكشسلاو ةحشصلا ريزو حشضوأا امك

د˘˘ب˘˘ع ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘˘شصإاو

تايفؤلا ددع نأا ديزؤب نب نامحرلا

لك باشستحا ببشسب عفترا انورؤك

سضرملا اذهب اؤفؤت نيذلا سصاخششألا

ي˘ف م˘ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح

لاقو .جÓعلا يقلتل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ءا˘بؤ˘لا˘ب ي˘فؤ˘ت ن˘يذ˘لا ل˘ك» ر˘˘يزؤ˘˘لا

اود˘جاؤ˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح م˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘شسن

ىلإا ريزؤلا راششأا امك ،«تايفششتشسملاب

نشسلا رابك دنع تايفؤلا مظعم نأا

سضارمألا ىلإا ىلوألا ةجردلا ةعجار

فاشضأاو.اهر˘ي˘غو بل˘ق˘لا˘ك ة˘ن˘مز˘م˘لا

م˘ت ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘م دد˘ع نأا ر˘˘يزؤ˘˘لا

ن˘ع  ا˘نورؤ˘كب م˘ه˘ت˘با˘شصا فا˘ششت˘˘كا

نم سسيلو «ريناكشس» ةعششألا قيرط

ة˘شصا˘خ˘لا تارا˘ب˘ت˘خلا ءار˘جا لÓ˘˘خ

.انورؤك سسوريفب
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انوروك شسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإأ ةلاح98 ليجشست نع شسمأأ اهل نايب يف تايفششتشسملأ حÓشصإأو ناكشسلأو ةحشصلأ ةرأزو تفششك

ةافو تلاح9 ليجشست مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح8172 ىلأ ينطولأ ىوتشسملأ ىلع ةدكؤوملأ تاباشصإلأ ددع كلذب عفتريل ،دجتشسملأ
تلاح ددع يف اعافترأ ،ةحشصلأ ةرأزو تلجشس امك.ةيلو83 ربع ةعزوم ،ةافو483 ىلإأ ةافولأ تلاح ددع عفتريل ،ةديدج

.9901  نيفاعتملأ ددع حبشصيل ،ةلاح25 ـب ،ءافششلأ

ليشضفلأ ناشضمر رهشش لولح عم انمأزت

ديربلأ زكأرم يف لمعلأ تاعاصس ديدمت
ديربلأ بتاكم لمع تيقأوم فييكت ةداعإأ رئأزجلأ ديرب ةشسشسؤوم تررق
تاششاعم بشص ةرتفل ابشسحتو يرا˘ج˘لأ عو˘ب˘شسألأ لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ ة˘ف˘شصب
ديربل نايب راششأأو.مظعملأ ناشضمر رهشش لولح عم اهنمأزتو ،نيدعاقتملأ

51 ةعاشسلأ نم يحشصلأ رجحلأ اهيف دتمي يتلأ تايلولأ يف هنأأ رئأزجلأ

تبشسلأ نم لمعلأ تيقوت نوكيشس يلأوملأ مويلأ نم احابشص اشس70 ىلإأ اشس

رجحلأ اهيف دتمي يتلأ تايلولأ يفو.اشس41 ىلإأ اشس80 نم شسيمخلأ ىلإأ

نوكيشس يلأوملأ مويلأ نم احابشص اشس70 ىلإأ اشس91 ةعاشسلأ نم يحشصلأ

يف ديربلأ بتاكم لمع تيقأومل ةبشسنلاب امأأ.اشس61 ىلإأ اشس80 نم لمعلأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ تأرأر˘˘˘ق˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘شضا˘˘˘خ ىق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ف ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘يلو
نامشضب مأركلأ اهنئابز ةفاك رئأزجلأ ديرب ةشسشسؤوم تنأامطو.ةشصتخملأ
ةبشسانملاب مهوعدتو ،ةيفاكلأ ةلويشسلأ ريفوت عم ،اهتامدخ ةيرأرمتشسأ
ةرورشض ىلع ديكأاتلأ عم ،ديربلأ بتاكم يف محأزتلأو عفأدتلأ مدع ىلإأ
.ةياقولأ تاميلعت مأرتحأ
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طرافلأ يرفيف9 موي يشسائر موشسرم لÓخ نم تأاششنأأ ةئيهلأ

ىلع حابصصم قيفصش بصصني ةيرؤهمجلأ ضسيئر
يلودلأ نواعتلل ةيرئأزجلأ ةلاكؤلأ ضسأأر

أريدم حابشصم قيفشش ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ شسيئر شسمأأ بشصن
.ةيمنتلأو نماشضتلأ لجأأ نم يلود˘لأ نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘لا˘كو˘ل˘ل ا˘ما˘ع
ةيروهمجلأ شسيئر نÓعإأ دعب يشسائر موشسرم لÓخ نم ةلاكولأ تأاششنأأو

نع ابابأأ شسيدأا˘ب ي˘ق˘ير˘فإلأ دا˘ح˘تإلأ ة˘م˘ق˘ب ير˘ف˘ي˘ف9 موي ه˘با˘ط˘خ ي˘ف
يف ةكراششملأ اهزربأأ ماهملأ نم ديدعلاب ة˘لا˘كو˘لأ ع˘ل˘ط˘شضتو.ا˘ه˘ثأد˘ح˘ت˘شسأ
يداشصتقلأ لاجملأ يف يلودلأ نواعتلل ةينطولأ ةشسايشسلأ ذيفنتو دأدعإأ

،ينقتلأو يملعلأو يوبرتلأو ينيدلأو يفاقثلأو يناشسنإلأو يعامتجلأو
عم تاقÓعلأ ةماقإأو ،جرا˘خ˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تأءا˘ف˘ك˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ي˘قر˘تو
ريوطتو ،جراخلأ يف نييرئأزجلأ لامعألأ لا˘جرو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

تاشسأرد زاجنإأ بناج ىلإأ ،ةلثامملأ ةيبنجألأ تائيهلأ عم نواعتلأ تاقÓع
ديلأوم نم حابشصم قيفشش.ا˘ه˘شصشصخ˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإلأ ة˘ظ˘ق˘ي˘لأ

ةداهشش زرحأأ ،يبعششلأ دأدزولب يحب هتشسأرد أأدب ،ةمشصاعلاب9491 ةيليوج

ىهنأأ،1891 ةنشس رئأزجلأ ةعماجب ةيشسايشسلأ مولعلأ يف ةلودلأ هأروتكد
ةينهملأ هتريشسم أأدبيل ،ةيركشسعلأ تاشصبرتلأ نم ديدعلأ ءأرجإاب هنيوكت
اهل مئأدلأ ثوعبملأ ناك ثيح, ةيرئأزجلأ ةزفلتلأو ةعأذإلاب يفحشصك

نواعتلل ةيرئأزجلأ ةلاكولل ديدجلأ ريدملأ طرخنأو1791. ةنشس شسيرابب
اهدعب لي˘ق˘ت˘شسي˘ل ،د˘ي˘ق˘ع ة˘ب˘تر ىلإأ ل˘شصوو ي˘ن˘طو˘لأ ششي˘ج˘لأ ي˘ف ي˘لود˘لأ

.ةيروهمجلأ ةشسائرب قحتليو
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   :دكؤوت ىوتفلأ ةنجل..توشصلأ تأربكم ربع اهثبل ةرورشض ل هنأأ تدكأأ

«تؤيبلأ يف حيوأرتلأ ةÓصصو ةصصخرب ’إأ راطفإأ ’»
ل هنأأ فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوششلأ ةرأزول ةعباتلأ ىوتفلأ ةنجل تنلعأأ

رأذ˘˘عألأ با˘˘ح˘˘شصأل لإأ ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لأ نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘˘شش ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لأ زو˘˘˘ج˘˘˘ي
رقمب شسمأأ اهل عامتجأ جوت اهل نايب يف ةنجللأ تراششأأو.ةيعرششلأ
موشصلأ نيب ة˘قÓ˘ع د˘جو˘ت ل ه˘نأأ ن˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ثو˘ح˘ب˘لأ نأأ ةرأزو˘لأ

أذه كرت ىلع مأدقإلأ زوجي ل هيلعو ،انوروك شسوريفب ةباشصإلأو
ةنجل تدكأأو.نيرداقلأ نيفلكملأ ىلع مايشصلأ ىقبيو ميظعلأ نكرلأ
تاعامجلأو ةعمجلأ ةÓشص قيلعت شصوشصخب قباشسلأ اهرأرق نأأ ىوتفلأ

نإاف نايبلأ بشسحو.ةنشس يهف ىلوأأ باب نم حيوأرتلأ ةÓشص لمششي
حيوأرتلأ ةÓشص ةماقإل ةجاح لو ةرورشض يأأ نوري ل ةنجللأ ءاشضعأأ

رششابملأ ثبلأ قيرط نع وأأ دجاشسملأ يف توشصلأ تأربكم ةطشسأوب
ءاهقفلأ نم ريثك هيلإأ بهذ امل ةاعأرم ةفلتخملأ لاشصتلأ لئاشسوو

.«مومأاملأو مامإلأ نيب رششابم لاشصتأ دوجو ةرورشض ىلع

S°∏«º.±
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هيف فششك تقو يف اذه يتأاي
ف˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا
يفطل ,ةينلدي˘شصلا ة˘عا˘ن˘شصلا˘ب
ن˘م د˘يزأا جا˘ت˘نإا ن˘ع د˘م˘حا˘ب ن˘ب
ع˘ير˘شس ف˘ششك را˘ب˘ت˘خا نؤ˘˘ي˘˘ل˘˘م
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ي˘شصي˘خ˘ششت
ينطو عنشصم فرط نم ايلحم
نؤ˘كت˘شس ة˘ير˘شضخألا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب

.ةلبقملا عيبا˘شسألا لÓ˘خ ةز˘ها˘ج

فلأا512 داريتشسا مت  نيح يف
دهعم اهملتشسا سصيخششت ةدحو
ةيشضام˘لا ما˘يألا لÓ˘خ رؤ˘ت˘شسا˘ب

عيرشس رابتخا فلأا63 بناج ىلإا
عورششلا دكأا يذلا ريزؤلا بشسح
نيب قيشسنتلاب ايلحم اهجاتنإا يف
.يلحم عنشصمو رؤتشساب دهعم
جÓ˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف سصؤ˘˘شصخ˘˘بو
لا˘ق ,ي˘جÓ˘˘ع˘˘لا لؤ˘˘كتور˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ءاود نأا بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزؤ˘˘˘˘لا

دج ج˘ئا˘ت˘ن ر˘ه˘ظأا ن˘ي˘كورؤ˘ل˘كلا
ةرازؤ˘لا نأا˘ب ار˘˘كذ˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
عيب ديمجت ىلإا تدمع ةبدتنملا
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا جؤ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تلا˘ح˘لا ي˘ف لإا تا˘ي˘لد˘˘ي˘˘شصلا
.ىؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضلا

فلأا352 رئازجلا تدرؤتشساو
,نآلا د˘ح˘ل ن˘ي˘كورؤ˘ل˘ك ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع

دكأا يذلا لوؤؤشسملا سسفن بشسح
ءاودلا اذه نم ةدحاو ةبلع نأا
ام ,ةلماك جÓع ةعرج لكششت

ةعر˘ج ف˘لأا352 رفؤت ين˘ع˘ي
كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح جÓ˘˘˘ع
ن˘ع بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا ف˘˘ششك

ةبلع فلأا021 نم رثكأا ةعانشص
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كورؤ˘˘˘ل˘˘˘كلا ءاود ن˘˘˘م

064 مÓتشسا راظتنا يف ,رئازجلا
ةليلقلا عيباشسألا لÓخ ةبلع فلأا
داريتشسا نا˘م˘شض د˘ع˘ب ,ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
.د˘˘ن˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لوألا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا

ءاود سصؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو
لكششي يذلا ,ن˘ي˘شسي˘مور˘ت˘يزلا

دكأا, جÓعلا لؤكؤتورب نم اءزج

5 دؤ˘جو بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا

ايلحم ةداملا هذه جتنت عناشصم

ردقت ةبه تحنم عناشصم3 اهنم

عا˘ط˘ق˘ل ة˘ب˘ل˘ع ف˘˘لأا005 ـب
. اناجم ةحشصلا
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ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو سسمأا دكا
نأا ،يدهم˘ل˘ب ف˘شسؤ˘ي فا˘قوألاو
ءابؤب هل ةقÓع ل ناشضمر مؤشص
ناشضمر رهشش نا ادكؤؤم انورؤك
ا˘ف˘لا˘خ˘م ي˘تأا˘˘ي˘˘شس ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه
،ريزؤلا لاقو .ةقباشسلا تاؤنشسلل

ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘فا˘˘شضت˘˘شسا لÓ˘˘˘خ
عامتجا دقع هنأا ىلوألا ةيعاذإلا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
لامج انورؤك ءابو رؤطت ةبقارم
دافأاو .ىؤتفلا ةنجل عم رارؤف
ىلإا سصلخ عامتجلا نأا ،ريزؤلا

نأل ،نينطاؤملا مؤشص ةرورشض
ءا˘بؤ˘لا˘ب ه˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع ل ما˘˘ي˘˘شصلا

سصا˘خ˘ششألا نأا ر˘ي˘غ مؤ˘شصن˘شسو
ةيحشص ةشصخر نؤكلتمي نيذلا
ة˘ي˘شضق ا˘مأا .را˘ط˘فإلا م˘ه˘ن˘˘كم˘˘ي

ن˘˘م ي˘˘ه˘˘ف ،ح˘˘يوار˘˘ت˘˘˘لا ةÓ˘˘˘شص
نيلشصملا اهيل˘شصي˘شسو ل˘فاؤ˘ن˘لا
يبنلا نأا فاشضأاو ،لزانملا يف

فششكو .تيبلا يف اهيلشصي ناك
ةقلخأا نأا ةينيدلا نوؤؤششلا ريزو
تا˘ماز˘ت˘لا ن˘م نا˘ك ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

فا˘شضأاو .ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
دجا˘شسم˘لا ق˘ل˘غ رار˘ق نأا ر˘يزؤ˘لا

˘مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ا˘ب˘ئا˘شص نا˘ك
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت
نأا ى˘لإا ر˘يزؤ˘لا را˘ششأاو .رار˘ق˘ل˘˘ل
ى˘لإا اوأا˘ج˘ل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا سضع˘˘ب
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاؤ˘ت˘لا ع˘قاؤ˘˘م
ة˘برا˘ح˘م بج˘˘ي˘˘ف ،سشيؤ˘˘ششت˘˘ل˘˘ل
نأاو ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ششإلا
ةشسشسؤؤملا اهنيب نم تاعمتجملا
،انورؤك ءا˘بؤ˘ب تر˘ثأا˘ت ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ةين˘يد˘لا ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا˘˘˘ب تل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘ت
تاذ يف يدهملب دكأاو .ءابؤلا
امل ةيرئازجلا ةلودلا نأا ،قايشسلا
نا˘ك د˘جا˘˘شسم˘˘لا قÓ˘˘غا ترر˘˘ق
ثد˘ح˘تو .ءا˘ه˘ق˘˘ف˘˘لا ةروا˘˘ششم˘˘ب
ةي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ،يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘شسؤ˘ي
انورؤك سسوريف اياحشض عييششت

م˘ت د˘ق ه˘نأا ه˘˘لؤ˘˘ق˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ديدحتو ،ةيبطلا ةربخلل عؤجرلا

ا˘يا˘ح˘شض ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك
م˘هر˘ب˘ت˘عا ن˘يذ˘˘لاو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
تاذ يفو .ءادهششلا نم ريزؤلا
كانه نأا ،ريزؤلا دروأا ،قايشسلا
دن˘ع ذ˘خأا˘ت نأا بج˘ي تا˘طا˘ي˘ت˘حا
فاشضأاو .اياحشضلا ءلؤؤه عييششت
تبلط دق هترازو نأا ،يدهملب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةÓ˘˘˘شصلا ة˘˘˘م˘˘˘˘ئألا ن˘˘˘˘م

،91 د˘ي˘فؤ˘ك» ـب ن˘˘ي˘˘ي˘˘فؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا
نيدرف رؤشضحب ،ةماركب مهنفدو
سسابللا ءادترا عم مهتلئاع نم
نأا ىلإا ،ريزؤلا راششأاو .يقاؤلا
ي˘لا˘هأا ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ب مؤ˘˘ق˘˘ي ما˘˘مإلا
،ءاد˘˘˘ه˘˘˘شش م˘˘˘ه˘˘˘نأا ،ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘˘شضلا

لقنتلاو مهتاشساؤ˘م˘ب نؤ˘مؤ˘ق˘يو
فؤقؤلاو مه˘ت˘يز˘ع˘ت˘ل م˘ه˘تؤ˘ي˘ب˘ل
ريثأا ام لك ،ريزؤلا دنفو .مهعم
،سسوريفلا اياحشض نفد مدع نم
ينجت ربتعي رمألا اذه نأا Óئاق
يفو .نيير˘ئاز˘ج˘لا ة˘مار˘ك ى˘ل˘ع

نأا ،يد˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ب ف˘˘ششك ،ر˘˘ي˘˘خألا
سسوريفب اؤفؤت ،ةمئأا دقف هعاطق
ةرازو تنل˘عأا ا˘هرود˘ب .ا˘نورؤ˘ك
يف فاقوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤؤ˘ششلا
كششلا ةليل دعؤم نأا اهل نايب
ماعلا اذهل ناشضمر رهشش بقرتل
سسي˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا مؤ˘˘˘˘ي نؤ˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس
ةرازؤلا نايب يف ءاجو .لبقملا
ة˘ل˘هأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا» نأا

ةرازؤ˘ل ة˘ي˘عر˘ششلا تي˘˘قاؤ˘˘م˘˘لاو
ملعت فاقوألاو ةينيدلا نوؤؤششلا

ةليل دعؤم نأا نينطاؤملا ةفاك
نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘شش بقر˘˘ت˘˘ل كششلا

/ ه1441 ماع˘لا اذ˘ه˘ل م˘ظ˘ع˘م˘لا

سسيمخ˘لا مؤ˘ي نؤ˘كي˘شس0202

ليربأا32 ل قفاؤملا نابعشش92

ة˘ن˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل ءا˘˘ي˘˘حإاو .«0202
ةشصاخ ةودن دقع˘ت˘شس ة˘كرا˘ب˘م˘لا
ةÓ˘شص ن˘م ءاد˘ت˘با كششلا ة˘ل˘ي˘ل˘ب
نوؤؤ˘ششلا ةرازو ر˘ق˘م˘ب بر˘غ˘م˘لا
ربع ثبتشسو فاقوألاو ةينيدلا

.نايبلا فيشضي مÓعإلا لئاشسو

483 ىلإأ تايفولأو8172 ىلإأ ةدكؤوملأ تلاحلأ ددع عافترأ

تايفو9 و ةباصصإأ98 و ءافصش ةلاح25
ةعاصس42 لÓخ انورؤك ضسوريفب ةديدج

 :ديزوب نب .. ششاعنإلأ فرغ يف نودجأوتي طقف اشضيرم04 و يلزانتىحنم يف تايفولأ نإأ لاق

«ربكأأ ةمأرصص ىلإأ ةجاحب يحصصلأ رجحلأو هتيلاعف رهظأأ نيكورؤلكلأ»

ءأدهشش مه انوروك ىتوم نأأ دكأأ

تؤيبلأ يف نؤكتصس حيوأرتلأ ةÓصصو ضضرف ناصضمر مايصص نأأ دكؤؤي يدهملب
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ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا نا˘ي˘ب بشسحو
يذلا نييرامعملا نيشسدنه˘م˘ل˘ل
ينطولا سسلجملا عامتجإا جوت
لو’ا ريزولا وعدت ةباقنلا نإاف
Óجاع رابتع’ا نيعبذخأ’ا ىلا
ة˘˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ششن’ا

لجأا نم ةيرور˘شضلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘حا˘˘شصم
يدا˘ف˘تو ة˘مزأ’ا هذ˘ه ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ا˘ه˘تا˘˘شسا˘˘كع˘˘نا
ى˘˘ل˘˘عو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘ششن
يف Óبقت˘شسم ة˘لود˘لا ع˘يرا˘ششم
نارمعلاو ءانبلاو نكشسلا لاجم
قلعتملا  نوناقلا ليعفت اهزربأا

راطخ’ا نم هياقو˘لا˘ب ل˘ع˘ت˘م˘لا

يف ثراوكلا رييشستو ىربكلا

ه˘ماد˘ت˘شسم˘˘لا ه˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا را˘˘طا

هو˘˘ق˘˘لا ه˘˘˘لا˘˘˘ح ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘ع’او

سسدنهملا هنهم رابتعاو هرهاقلا

ءارجةررشضتم هنهم يرامعملا

ةنهارلاةيحشصلاةمز’ا

تا˘ي˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘شضوةرورشضو

ن˘ه˘م˘لا با˘˘ح˘˘شصا سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل

امومع نهم˘لا با˘ح˘شصاةرحلا

ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘˘لاو

ينطولا لودجلا يف نيلجشسم

عمةشصاخةفشصب0202

في˘ف˘خ˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاةرورشض

م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم سضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘تو

عور˘˘ششم˘˘لا را˘˘طا ه˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا

ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا

با˘˘˘ح˘˘˘شصا ر˘˘˘˘ماو0202

با˘˘ح˘˘شصا ر˘˘˘ماو ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا

ةفاك ىوتشسم ىلع عيراششملا

تابلط لك قيلعتب تاعاطقلا

ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا سضور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

ه˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لاو

ةيمومعلا تاقفشصلل ةعشضاخلا

كل˘ت سضور˘ع˘لا عاد˘يا ل˘ي˘جا˘تو

ى˘ت˘ح ل˘ب˘ق ن˘م ترد˘شص ي˘ت˘˘لا

تاششرو ف˘ي˘قو˘تو ر˘خا را˘ع˘ششا

طورششلا لك قيلعت عم ءانبلا

هشصاخلاةشضورفملاةيدقاعتلا

اد˘˘ع ا˘˘مةينف˘لا هرا˘ششت˘شس’ا˘ب

ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا

بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’ا

تاءار˘˘ج’ا ى˘˘˘شصقا تا˘˘˘عار˘˘˘م

عيرشستلاو اهيف همزÓلا هينم’ا

ر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف

هقلاعلا با˘ع˘ت’ا تا˘ق˘ح˘ت˘شسمو

ثحو نييرامعملا نيشسدنهملل

ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا ح˘˘لا˘˘شصم

سسونشسك ءارجا ر˘ي˘غ˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل
كارتشش’ا عفد ليجات لجا نم
هغلبمة˘˘لود˘˘ج وا يو˘˘˘ن˘˘˘شسلا

سضي˘ف˘خ˘ت ه˘ي˘نا˘كماةشساردو
ة˘ن˘شسلا كار˘ت˘ششا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم د˘˘˘˘حاوةلبقملا
لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا
كار˘ت˘ششا ع˘فد ل˘جا ن˘م ءار˘˘ج’ا
ءار˘˘ج’ا ن˘˘ع تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
عم لبقم˘لا ي˘ثÓ˘ث˘ل˘لةبشسنلاب
ىتح اهشضيفختةيناكما هشسارد
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘ي˘كن˘ب˘لا سضور˘ق˘لا ل˘ي˘ه˘˘شستو
د˘˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘˘ف نودةرغشصملا
نم نييرامعملا ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘ل˘ل
نم ىدملا ريشصق ديدشستلا لجا
تاو˘˘ن˘˘˘شس سسم˘˘˘خ ى˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘شس
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا د˘ع˘ب سصر˘ح˘˘لاو
لمعلاةرور˘شض ى˘ل˘ع ءا˘˘بو˘˘لا
لوشصولا لجا نم مزحوةيدجب
يف ءانبلاةموظنم انمقر ىلا

هراششتشسا لحارم هلحارم عيمج
لماك يف ءانبلا لحارمو هينفلا
.ةلودلا تاعاطق

¯ S°∏«º.±

بدت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا سسمأا فششك

،ةين’ديشصلا ةعانشصلاب فلكملا

نب لامج ي˘ف˘ط˘ل ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع

ة˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لا ل˘خد˘˘ت د˘˘م˘˘حا˘˘ب

ةشصح نامشضل ةوق˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل

د˘˘ن˘˘ه˘˘لا تدوز ثي˘˘ح ة˘˘يودأÓ˘˘˘ل

ءاودل ةيلو’ا داوملاب ةموكحلا

ن˘ب لا˘م˘ج را˘ششأاو .ن˘ي˘كرو˘ل˘كلا

سسلجمب هتل˘خاد˘م لÓ˘خ د˘م˘حا˘ب

تدوز نم دنهلا نأاب سسما ةمأ’ا

ءاودل ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘م˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

ل˘خد˘ت ل˘شضف˘ب «ن˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك»

حشضوأاو .انتيشسامو˘ل˘بد ح˘لا˘شصم

352 مÓتشسا مت هنأاب ثدحتملا

«ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘ك» ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘لأا

فلأا064 مÓتشسا ىلإا ةفاشضإ’اب
،لبق˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا لÓ˘خ ة˘ب˘ل˘ع

فلأا02 ن˘م د˘يزأا نأا˘ب ار˘˘ي˘˘ششم
ة˘˘كر˘˘شش ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘شص ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ف˘˘˘ششكو .ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
ةعان˘شصلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
رئازجلا نوزخم نأاب ةين’ديشصلا

نويلم52 قوفي تامامكلا نم

نويلم02 نأا ىلإا اريششم ،ةمامك
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا

نويلم5و تايف˘ششت˘شسم˘ل˘ل
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م
متيشس هنأاب اريششم ،ةيئافششتشسإ’ا

فلأا005و نيÓ˘م3 مÓتشسا
.يراجلا عوبشسأ’ا ةياهن ةمامك

¯ S°∏«º.±

ةيقيشسنت˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ن˘م˘ث

عاطق يفظومو ةمئأÓل ةينطولا

،فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

يذ˘لا رار˘ق˘لا ،ي˘م˘ي˘ج˘ح لو˘ل˘˘ج

دبع ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر هذ˘خ˘تا

عورششم ريرمتب نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

قداشص يذلا تابو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق

يذ˘لاو  ءارزو˘لا سسل˘ج˘م ه˘ي˘ل˘ع

يف تابوقعلا ديدششت نمشضتي
ة˘م˘ئأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ا˘˘يا˘˘شضق
لو˘˘ل˘˘ج» لا˘˘قو.ه˘˘ل˘˘˘لا تو˘˘˘ي˘˘˘بو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف «ي˘˘م˘˘ي˘˘ج˘˘ح
او˘ج˘ت˘حا ة˘م˘ئأ’ا نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
قطانم ةدع يف تافقو اومظنو
بلا˘˘ط˘˘مو ىوا˘˘˘كشش او˘˘˘ع˘˘˘فرو
ةجهن˘م˘م˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا ف˘قو˘ل

عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘هأاو ة˘˘م˘˘˘ئأ’ا د˘˘˘شض
برا˘ح˘م˘لا ي˘ف م˘هدا˘ه˘˘ششت˘˘شساو

فا˘˘شضأاو.ه˘˘ل˘˘لا تو˘˘˘ي˘˘˘ب ما˘˘˘مأاو
ىلإا لشصو رمأ’ا نأا ثدحتملا
،ا˘يد˘شسج ة˘م˘ئأ’ا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا

ىلا لوخدلا نم مهشضعب عنمو
نم مهشضع˘ب لاز˘نإاو ،د˘جا˘شسم˘لا
ه˘يو˘ششت˘لا ة˘لوا˘ح˘مو ر˘˘با˘˘ن˘˘م˘˘لا

انرطشضإا امم اهريغو ةءاشسإ’او
ليدعت تحت ،يلع˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘ل˘ل
داوم جاردإ’ تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق
د˘كأاو.حو˘شضو˘لا ل˘˘ك ة˘˘ح˘˘شضاو

نو˘نا˘ق عور˘˘ششم نأا ي˘˘م˘˘ي˘˘ج˘˘ح

نمشضت يذلا لدعملا تاابوقعلا

م˘ئار˘ج ي˘ف تا˘بو˘ق˘ع˘لا د˘يد˘˘ششت

،مامإ’ا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو ة˘نا˘هإ’ا

ةدابعلا نكامأا سسيندت وأا مدهو

ةل’دو افاشصنا لثمي ةيمومعلا

رئازجلا ءانب ىعشسم قدشص ىلع

سسيئر اهب دعو يتلا ةديدجلا

.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةحرتقملا ريبادتلاو بلاطملا يف قيقدتلا دارج زيزعلا دبع لولا ريزولا نييرامعملا نيسسدنهملا ةباقنل ينطولا صسلجملا اعد
ةسسمخ نم رثكأا ذنم بسستكملا ينهملا لاملا يأار ىلع ظافحلاو ةنهارلا ةيحسصلا ةمزألا تايعادت يطخت لجأا نم اهتيلاعف ىدمو

تلÓتخإلا كردتسساو لمعلل ةيجيردتلا ةدوعلا ليهسست ةيغب ءابولا دعب ام رئازجلا ءانب يف مهاسسيسس يذلا ةنسس نيرسشعو
. اهل ةمئاد لولح عسضوو ءابولا اذه اهرهظأا يتلا نييرامعملا فوفسص يف ةيداسصتقلاو ةيعامتجلاو  ةينهملا

ةيئابجلاو ةيونسسلا تاكارتسشإلا يف تاسضيفخت و ةيكنب ت Óيهسستب تبلاط

نييرامعملا نيسسدنهملا ةباقن
 انوروك ةمزأا يطختل مهتبحاسصمل دارج وعدت

ةعانسصلاب فلكملا بدتنملا ريزولا
:فسشكي ةينلديسصلا

نامسضل ةوقب تلخدت رئازجلا»
«ملاعلا يف ةيودألا نم اهتسصح

ةديدجلا رئازجلا ءانب ىعسسم قدسص ىلع ةللدو افاسصنإالثمي هنأا تلاق

تابوقعلا ديدسشت رارق نمثت ةمئألل ةينطولا ةيقيسسنتلا
مامإلا ةناهإاب ةسصاخلا مئارجلا يف

كÓهتسسإلا صصيلقتل ةيوقاطلا داوملا نع معدلا عفر ىلا اعد

ةبراحم يف عارسسإلاب بلاطي يناملرب
يوق داسصتقا ءانبل ةيطارقوريبلا

يف ةيلاملا ةنجل وشضعو رئازجلا ةعماجب داشصتق’ا  ذاتشسا ددشش
ةيعاذا تاحيرشصت يف رادغز دمحا ،ينطولا يبعششلا سسلجملا

لاجملا حتفو ةيطارقوريبلا ةبراحم يف عارشس’ا ةرورشض ىلع
عاطقلاو يملعلا ثحبلا عاطق نيب رشسج ةماقإاب ةفرعملا داشصتق’
يف ةعدبملا تاقاطلل لاجملا حتفو تاردابملا ريرحتو يداشصتق’ا
عيونتو تاقورحملا عاطقل ةيعبتلا نم جورخلل ،ت’اجملا ىتشش
بشصانمل اقلاخو ةورثلل اجتنم اداشصتقا هلعجو ينطولا داشصتق’ا
نم سصلختلا يف عارشسإ’اب ةبلاطم رئازجلا نإا رادغز لاقو .لغششلا
،ةيملع سسشسا ىلع موقي يقيقح داشصتقا ءانبب تاقورحملل ةيعبتلا
ةردابملا ريرحتو ةددجتملا تاقاطلا ىلا اعيرشس باهذلا  ىلا ايعاد
اهب رخزت يتلا ةيعادب’ا تاقاطلا عيجششتو يداشصتق’ا عاطقلا يف
ةريخ’ا ةرتفلا يف تزرب يتلا تاقاطلا نع ةلثمأا ايطعم رئازجلا
سسفنتلا ةزهجا جاتنا لاجم يف ،انوروك ءابو اهيف رششتنا يتلا
نأا فا˘شضأاو.تا˘ما˘م˘كلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘م˘ق˘ع˘˘م˘˘لاو ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شص’ا
تاشسايشسلاو يلاملاو يراد’ا داشسفلاو ةيطارقوريبلا تاشسرامملا

عاطقلاب سضوهنلا ةيناكما نم رئازجلا مرح ام يه ةشسوردملا ريغ
ىلا ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا لاو˘ما بهذ˘ت نا ا˘بر˘غ˘ت˘شسم.؟يدا˘شصت˘ق’ا

ىلا5ـب جامدا ةبشسن قيقحت عيطتشست نا نود رييÓملاب تاعانشصلا

رييشستلاو ةمكوحلا بايغب هفشصو امو داشسفلا ةجيتن ،ةئاملاب01
عاطق نيب ةيقيقح روشسج دم ةرورشض ىلع ددشش  امك.يثراكلا
نم يداشصتق’ا عاطقلاو ةهج نم ثوحبلا زكارمو يملعلا ثحبلا

يفرعم يداشصتقا جذومن ءانبل تقولا ناح هنأا افيشضم ، ةيناث ةهج
نمأ’او يئاذغلا نمأ’ا يدحت وهو نْييدحت ربكأ’ يدشصتلل عونتم
اكيرماو نيشصلا نيب يملاعلا عارشصلا راثا نا ادكؤوم ،يوقاطلا
ىلا اعد ام˘ك.بير˘ق˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تار˘ي˘ثأا˘ت ه˘ل نو˘كت˘شس

هنا افيشضم ،ةقاطلا راعشسا  ريرحتو معدلا عفر رظنلا ةداعا ةرورشض

،ةئاملاب06 ىلا ةيوقاطلا داوملا معد لشصي نأا لوقعملا ريغ نم
.كÓهتشس’ا سصيلقت هنأاشش نم معدلا عفر نا ادكؤوم

S°∏«º.±

بÓطلاو ذيمÓتلا ةدئافل

يناجملا جولولا نمسضت «وديروأا»
دعب نع ميلعتلا تاسصنمل

عقاومل لوخدلا ةيناجم نع ،«وديروأا» لاقنلا فتاهلا لماعتم نلعأا
،بÓطلاو ذيمÓتلا ةدئافل ينورتكلإ’ا ميلعتلا تاشصنمو تنرتنأ’ا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازوو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو فر˘ط ن˘م ةأا˘ششن˘م˘˘لاو
ديربلا ةرازو عم قيشسنتلابو هنأا ,ةكرششلا نايب يف ءاجو.يلاعلا

ةرازوو يملعلا ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازوو تÓ˘شصاو˘م˘لاو
نييرئازجلا ذيمÓتلاو بÓطلل حامشسلا دشصقو ،ةينطولا ةيبرتلا
عشضولا لÓخ ةنكمملا فورظلا نشسحأا يف مهتشسارد ةلشصاومب
تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا «ود˘˘˘يروأا» م˘˘˘شضن˘˘˘ت ،ن˘˘˘هار˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
لك كلذكو تنرت˘ن’ا ع˘قاو˘م˘ل ي˘نا˘ج˘م لو˘خد ح˘ن˘م˘تو،ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

ذيمÓتلا ناكمإاب هنأا ،نايبلا دروأاو.ينورتكل’ا ميلعتلا تاشصنم
فلتخم ىلا اناجم جولولا «وديروأا» ةكبشش لÓخ نم ةبلطلاو
لبق نم ةأاششنملا ينورتكل’ا ميلعتلا تاشصنمو تنرتن’ا عقاوم
ميلعتلاب سصاخلا ىوتحملا نم ءزج ءاويإاب لفكتلا اذكو ،نيترازولا

ديدجتب ،نايبلا متتخاو.ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ع˘با˘ت˘لا د˘ع˘ب ن˘ع
بÓ˘ط˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘نا˘شسم˘˘ل ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا «ود˘˘يروأا» ة˘˘شسشسؤو˘˘م
عشضولا لÓخ مهتشسارد ةلشصاو˘م ى˘ل˘ع م˘هز˘ي˘ف˘ح˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.رئازجلا يف دئاشسلا يحشصلا

S°∏«º.±
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 :دكؤويو انوروك ءابو نم جورخلل هلؤوافت يدبي ةديلبلاب ةحصصلا ريدم

““ابيرق ةيعيبطلا ةايحلا ةدوعو ةرقتسسم ةيعسضولا““
ماقرأ’ا ىلإا رظنلاب هبصسح اذهو ةقلقم ريغو ةرقتصسم تحبصصأا ةديلبلاب انوروك ءابو ةيعصضو نأا ،دمحا يعمج ةديلبلا ةي’وب ةحصصلا ريدم دكأا

اذه ةبراحمل اهصصيصصخت مت يتلا ةتصسلا ةيئافصشتصس’ا حلاصصملاب ءافتك’اب مهل تحمصس ماقرأ’ا كلت نأا ىلإا اريصشم ،ريخأ’ا عوبصسأ’ا لÓخ ةلجصسملا
 .عاصضوأ’ا مقافت ةلاح يف اهزيهجت مت ىرخأا حلاصصم لامعتصسا نود ءابولا

اتقؤوم فصصوتصسملا قلغ مت امنيب /ةنيطنصسق

سسوريفلاب ةسضرمم ةباسصإا لوح كوكسش
يجارد حلاسص ةيرقب
بورخلا ةيدلبب يجارد حلاصص فصصوتصسم قلغ مت

ةباصصإا يف هابتصش’ا ببصسب اتقؤوم ةنيطنصسق ةي’و

دقو،91 ديفوك انوروك سسوريف ىودعب ةصضرمم

ناكصس فوخو عله ةصضرمملا يف هابتصش’ا ربخ راثأا

تملع دقف قايصسلا سسفن يفو ،ةيفيرلا ةقطنملا

دحأا نأاب ةقوثوملا اهرداصصم نم ةعاصس رخآا

انوروك سسوريف سضارعأا اهيلع تدب تاصضرمملا

لÓخ نم ةعرصسب لخدتت تاطلصسلا لعج اموهو

ليلاحتلا ءارجإ’ اهيف هبتصشملا مد نم تانيع ذخأا

،مويلا ةحيبصص اجئاتن رهظت نأا سضورفملا نم يتلا

مت فصصوتصسملاب لماعلا يبطلا مقاطلا لك نأا امك

جئاتن روهظ ةياغ ىلا يلزنملا رجحلا يف هعصضو

 .ةيبلصس نوكت نأا عيمجلا ىنمتي يتلا ليلاحتلا

زاكعوب لامج

فيطصسب ةعاقوب

عسضوو انوروك سسوريفب نيباسصم ةافو ليجسست
 يحسصلا لزعلا تحت سصاخسشا6

ةي’و لامصش  ىفصشتصسمب ةيبطلا حلاصصملا تلجصس

رمأ’ا قلعتيو نيصصخصش ةافو سسمأا موي ،فيطصس

نم ردحني هرمع نم سسداصسلا دقعلا يف لجرب

نم غلبت ةارمإاو ،ةياجب ةي’و سشوعم ينبو ةيدلب

يلحوم ينب ةيدلب نم ردحنت ةنصس05 رمعلا

مايا5 ذنم يحصصلا لزعلل عصضخت تناك ةيحصضلا

مت امك ،ةيباجيا سسمأا ليلاحتلا جئاتن ترهظو

نونطقي ةدحاو ةلئاع نم ت’اح5 عاصضخإا

يف هابتصش’ا دعب يحصصلا لزعلل نيصسو ينب ةيدلبب

  .مهتباصصا

ر نميا

ةديدجلا ةريدملا بسصني فيطسس يلاو
 ةحسصلل ةميدقلا
سسما لاوز بتاكلب دمحم فيطصس ةي’و يلاو بصصن

،فيطصس ةي’وب ةحصصلل ةريدم ريملب ةليلد ديصسلا

ةيندملا تاطلصسلا روصضحب ةي’ولا رقمب كلذو

ةيحصصلا تاصسصسؤوملاو ءاردملا ةفاكو ةيركصسعلاو

مت يتلا ةريدملا نأا ملعلا عم ،فيطصس ةي’وب

بصصنملا سسفن لغصشت تناك ،ديدج نم اهبيصصنت

ىلا دوعتل اهتئربت مت دقو ايئاصضق ةعباتم تناكو

 .ديدج نم اهبصصنم

ر نميا
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سصي˘سصخ˘ت˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’أ م˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب
كيرافوبب ةيئافسشت˘سس’أ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ
أذكو نورفعلأ ىفسشتسسم بناج ىلأ
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ

رو˘˘˘با˘˘˘ف ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسمو .حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘م
زتنأرفب ءاسضعأ’أ عرز ىفسشتسسمو
ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأو نو˘˘نا˘˘ف
بسسحو .ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ط˘سسو سشا˘ع˘نإÓ˘˘ل
لؤوا˘ف˘ت˘لأ نا˘ف د˘ق˘˘ف لوؤو˘˘سسم˘˘لأ تأذ
دعب نوكي ءابولأ أذه نم جورخلاب
نكل .هب تاباسصإ’أ ىنحنم رأدحنأ
تب˘˘ن˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ رأر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأ
لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ

قلعتي اميف امأأ .ىرخأأ ةيبط لكايه
يبطلأ طسسولأ يف تاباسصإ’أ ددعب
ةحسصلأ ريدم ف˘سشك د˘ق˘ف ة˘ي’و˘لا˘ب
يتلأ ةيفحسصلأ ةودنلأ لÓخ سسمأأ

52 ليجسست نع ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘ه˘م˘ظ˘ن

اهنم ةدكؤوم ةلاح31 اهنم ةباسصإأ
ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘يو تا˘˘˘ي˘˘˘فو سسم˘˘˘خ
سضر˘˘م˘˘م لوأ’أ ن˘˘ي˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ب
قئاسس يناثلأو ةدي˘ل˘ب˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
كيرافوب ىفسشتسسمب فاعسسإأ ةرايسس
امأأ .سصأوخ ءابطأأ ةثÓث بناج ىلإأ
ن˘م تي˘ف˘سش د˘ق˘ف ىر˘خأ’أ ت’ا˘ح˘˘لأ
اميف امأأ .اهنع رطخلأ لأزو ءابولأ
يف تلجسس يتلأ ت’ا˘ح˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ن˘ع تي˘ف˘سشو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ طا˘˘سسوأأ

ةيبطلأ ةبقأرملاب اهب لفكتلأ قيرط
تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لأ أوردا˘˘غو

ت’احلأ نأأ ىلإأ أريسشم ةلاح621

ة˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ ن˘˘˘م تجر˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ا˘ه˘نأأ د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ر˘ه˘سشلأ تزوا˘˘ج˘˘ت
ليجسست مت دقو أذه .امامت تفاعت

هب˘ت˘سشم ة˘لا˘ح0021 ن˘م ر˘ث˘˘كأأ

ةدكؤوم ةلاح796 نيح يف اهتباسصإاب

ةيبلسس اهجئاتن ةلاح007 نم رثكأأو
اهت˘با˘سصإأ مد˘ع ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ تف˘سشكو
تاباسصإ’اب قلعتي اميفو .انوروكب
ح˘ب˘سصأأو تع˘جأر˘ت د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ

ةلا˘ح ة˘لا˘ح51 ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ه˘لد˘ع˘م
نأ ليلاحتلأ فسشكي ام ةداع هبتسشم
ىرخأأ ةهج نم .باسصم ريغ اهفسصن
ل˘˘ئا˘˘سسو با˘˘ي˘˘غ نإأ ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘كأأ
’ حبسصأأ ةديلبلاب ليلحتلأو فسشكلأ
د˘ه˘ع˘م نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ’ا˘كسشإأ حر˘ط˘˘ي
ةديلبلأ ةي’و نع أديعب سسيل روتسساب
ليلا˘ح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ ن˘كم˘يو
’ ةهوبسشملأ ت’ا˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
عم ةسصاخو Ó˘يو˘ط ا˘ت˘قو قر˘غ˘ت˘سسي
قرسشب روتسساب د˘ه˘ع˘م˘ل عور˘ف ح˘ت˘ف
ف˘ف˘خ ا˘م˘م دÓ˘ب˘لأ بو˘ن˘جو بر˘غو
رو˘ت˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلأ

’ ليلاحتلأ ىلع لوسصحلأ حبسصأأو
امك .نيمويوأأ موي نم رثكأأ قرغتسسي

م˘˘˘ت ه˘˘˘نأ لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ تأذ ف˘˘˘˘سشك
تا˘˘˘ئ˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
عم ةسصاخ ليلاحتل˘ل ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت˘ل
مقاط˘لأو تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ سضع˘ب دو˘جو
رظتنت تي˘ح ي˘ف بسسا˘ن˘م˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ

نم رسضخأ’أ ءوسضلأ ةحسصلأ ةيريدم
نأأ ىلإأ أريسشم .اهلÓغتسس’ ةياسصولأ
هذهو ةثلاث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ

لك لÓغتسسأ ي˘سضت˘ق˘ت ’ ة˘ل˘حر˘م˘لأ
ف˘˘سشك ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م .ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لأ
سسيئر دمحم دماحوب رو˘سسي˘فور˘ب˘لأ

زتنأرف ىفسشتسسمب سشاعن’أ ةحلسصم

طقف سضيرم75 دوجو نع نوناف
نكامأأ دوجو عم سشاعنإ’أ ةلاح يف
ىسضرملأ سضعب رداغ امدعب ةرغاسش
دوجو بناج ىلإأ سشاعنإ’أ ةحلسصم

مت ريرسس002 اهب ىرخأأ ةحلسصم
ملو ىسضرملأ لابقتسس’ هسصيسصخت
روسسيفوربلأ فسشك ا˘م˘ك ل˘م˘ع˘ت˘سسي
ن˘كا˘˘مأأ سصي˘˘سصخ˘˘ت ن˘˘ع د˘˘ما˘˘حو˘˘ب
ن˘ب˘سصأأ ي˘تأو˘ل˘لأ ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘سسن˘ل˘˘ل

70 هتحلسصمب نأ ىلإأ أريسشم ءابولاب
مت دقو نهب لفكتلأ متي لمأوح ءاسسن
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘نأ ءا˘ب˘طأ’أ ن˘ي˘ب قا˘ف˘ت’أ
ةد’و˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ن˘كم˘ي ةرو˘ط˘˘خ˘˘لأ
ىلع ظافحلل تاباسصملل ةيرسصيقلأ
نم .رمأ’أ بلطت ةلاح يف نينجلأ

هنأ ثدحتملأ تأذ دكأأ ىرخأأ ةهج
ثوكملأ بلطتت ت’احلأ لك سسيل
سصسصخ˘˘ت ل˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ةعباتم بلطتت يتلأ ت’احلل ةرسسآ’أ

باحسصأأ نم ابلاغو ةياعرو ةرمتسسم
ت’احلأ يقاب امأأ ةنمزملأ سضأرمأ’أ
ر˘ج˘ح˘لأ مأز˘ت˘لا˘ب ي˘فا˘ع˘ت˘لأ ا˘ه˘ن˘كم˘ي
ع˘˘سضو ر˘˘˘سشب تي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
دأرفأأ ةيقب مهتباسصأأ بنجتل تايقأولأ
ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لأ دد˘˘ع ا˘˘مأأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
ف˘سشك د˘ق˘ف ا˘˘نورو˘˘كب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإأ
دد˘˘ع نأأ د˘˘ما˘˘حو˘˘ب رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لأ
ثيحب عجأرت يف حبسصأأ نيهبتسشملأ
رثكأأ لبقتسست ’أ هتحلسصم تحبسصأأ

نوكي ةداع هبتسشم61وأ51 نم

امنيب دكؤوم ةلاح70وأ60 مهنم
ع˘ي˘با˘سسأ’أ لÓ˘خ ه˘ت˘ح˘ل˘˘سصم تنا˘˘ك

ةلاح03 نم رثكأأ لبقتسست ةيسضاملأ
حسضوأأ امك .ايموي اهتاباسصإأ هبتسشم
ت’ا˘ح˘لأ بل˘غأ نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ
نأ ى˘لإأ أر˘ي˘˘سشم ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘ل تل˘˘ثا˘˘م˘˘ت

باسصم801 ءافسش تفرع هتحلسصم
هتحلسصم موقت امك سسمأأ ةياغ ىلأ

92 مهنم سضيرم07 ةعباتمب ايلاح
يف مهتلاحو ءأودلأ نولوانتي سضيرم
رجحلأ راطإأ نمسض رمتسسم نسسحت
ىوسس هتحلسصمب دجوي ’و يلزنملأ

راسشأأ ىرخأأ ةهج نم .سضيرم75
ةدوعلأ نكمي دماحوب روسسيفوربلأ
Óبقتسسم ةيداع˘لأ ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
تايقأولأ ءأدترأ مأزلإاب ةيأدب نوكتو
ده˘سشت ي˘ت˘لأ نا˘يد˘ل˘ب˘لأ ع˘ي˘م˘ج ل˘ث˘م
 .ايجيردت ءابولأ نم جورخلأ ةلحرم
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ةديدجلأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ترا˘ثأأ ا˘مد˘ع˘ب
حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزول
نب نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
م˘ئأو˘ق دأد˘عإا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ ،د˘˘يزو˘˘ب
ة˘˘ح˘˘سصلأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةيئانثتسس’أ ةوÓعلأ نم ةدافتسسÓل
’د˘ج نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لأ ا˘هر˘˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ

نع ثدحت˘ت ا˘ه˘نأأو ا˘م˘ي˘سس ،ا˘ع˘سسأو
ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
حسضوأأو .ليسصفت نود ““انوروك““
يسسراممل ةينطولأ ةبا˘ق˘ن˘لأ سسي˘ئر

طبأرم سسايلإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ
اهرقأأ يتلأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ نأا˘ب
اقÓطإأ ةموهفم ريغ ةحسصلأ ريزو
دأد˘عإأ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ا˘ه˘نأأو ة˘سصا˘˘خ
ي˘ف ن˘يد˘ن˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدد˘˘ع م˘˘ئأو˘˘ق
نأأ نود ““انوروك““ ءابو ةحفاكم
ثدحتملأ دكأأو .م˘ه˘ما˘ه˘م ح˘سضو˘ت
ةحسصلأ عا˘ط˘ق ي˘سسرا˘م˘م ل˘ك نأا˘ب
ءابولأ أذهب توملأ رطخل نيسضرعم
تأرا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس أو˘˘نا˘˘ك ءأو˘˘سس
ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘موأأ ءا˘˘ب˘˘طأأوأأ فا˘˘ع˘˘˘سسإأ
انلعج رمأ’أ أذه »:اعباتم ،تÓباقوأأ
ة˘ح˘ن˘م˘لأ ةذ˘ه ي˘م˘سسن ة˘با˘ق˘ن˘لأ ي˘ف

أر˘ظ˘ن ““تو˘م˘لأ ر˘ط˘˘خ““ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
نم مهب قدحي يذلأ ريبكلأ رطخلل

دعبأأ ىلإأ طبأرم بهذو .ةهج لك
ةحنملأ هذه نأاب ددسش امل كلذ نم

نأأ بج˘ي ر˘ه˘سشأأ3 لك ةددجتم˘لأ
عاطقلأ ي˘سسرا˘م˘م ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي
احسضوم ،سصاخلأو ماعلأ يحسصلأ
ه˘تدا˘ي˘ع ي˘ف نا˘ن˘سسأ’أ بي˘˘ب˘˘ط نأا˘˘ب
،كلذك يلديسصلأو رطخلل سضرعم
عيمجلأ ملعي نأأ بجي»:هلوق متخيل
عا˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘ب˘˘طأأ كلا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘ب
ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو أو˘˘˘فو˘˘˘ت سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ

 .““لتاقلأ ءابولأ أذهب سضيرموه

سسوريفب ةثلاث ةافو لو’أ سسمأأ ةليل تلجسس
ةي’وب دج˘ت˘سسم˘لأ91 د˘ي˘فو˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ ن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كسس
ةافو نع سشمرق دعاسس ةوخ’أ يعجرملأ
ةنسس17 رمع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سصم خ˘ي˘سش
ددع أذه˘ب ل˘سصي˘ل ،تب˘سسلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘ق˘ي
نيتلا˘ح د˘ع˘ب3 ى˘لأ ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ

دد˘ع ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف ،سشور˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ل˘ثا˘م˘م
اميفو ،ةباسصأ72 ىلأ يلامج’أ تاباسص’أ

ديكأات دعب ىفسشتسسملأ اسصخسش71 رداغ
9 دجوي ،سسوريفلأ نم م˘هو˘ل˘خ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ
ىفسشتسسملاب يحسصلأ رجحلأ يف سصاخسشأ
روهظ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف م˘ه˘ت˘با˘سصأ ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي
نم ،اهمدع نم مهتبا˘سصأ د˘ي˘كأا˘تو ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ

رجحلاب اسصخسش91 عسضو مت ةيناث ةهج
ديكأات د˘ع˘ب سسو˘لا˘م˘ت˘ب ي˘لز˘ن˘م˘لأ ي˘ح˘سصلأ
ناك ةنوتيزلأ نم ةيندم ةيامح نوع ةباسصأ

هذ˘˘ه ل˘˘ك م˘˘غرو ،م˘˘˘ه˘˘˘ب كا˘˘˘كت˘˘˘حأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تداع ةايح˘لأ نأ ’أ ة˘ج˘عز˘م˘لأ تأرو˘ط˘ت˘لأ
لك حتف مت ثيح ةدكيكسسل يعيبط لكسشب
سسانلأ جرخو قأوسسأ’أ تظتكأو تÓحملأ
ة˘يا˘قو˘لأ بي˘لا˘سسأ دا˘م˘ت˘عأ نود تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأر˘˘ت˘˘حأو
قأو˘سسأو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ ي˘نأو’أ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م
نينطأوملأ لج لهاجتو ،هكأوفلأو رسضخلأ

د˘جأو˘ت ة˘ي’و˘لأ تا˘ي’و˘لأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ءا˘سضق˘ل تأر˘سشع˘لا˘ب أو˘ع˘م˘ج˘تو سسور˘ي˘ف˘لأ

هفرسصت ررب نم مهنمو ،تايجاحلأ فلتخم
ريفوت لجأ نم ل˘م˘ع˘ل˘ل جور˘خ˘ل˘ل ه˘ت˘جا˘ح˘ب

لجأ نم ربجم هنأ ربتعأ نم كانهو هتايجاح
ندرمت دقف ءاسسنلأ امأ ،هتامزلتسسم ءأرسش
ليبق نقوسستي ’ نأ ليحتسسي هنأ نلعأو
ىلع ءاسضفلاب انروكل نحمسسيو ناسضمر
ةلثمتملأو لايجأ ذنم ةثرأوتملأ ةداعلأ هذه
نوحسص ن˘م خ˘ب˘ط˘م˘لأ تا˘ي˘جا˘ح ءأر˘سش ي˘ف
ىلع تفاهتلأ مهاسس امك كوسشو قعÓمو
.ن˘˘ي˘˘تدا˘˘م˘˘لأ د˘˘ي˘˘م˘˘سسلأو بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لأ ءأر˘˘˘سش
ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ر˘سسك ي˘ف ن˘ي˘ت˘˘سسا˘˘سسأ’أ
هذه ءانتقأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ظ˘ت˘كم˘لأ ر˘ي˘بأو˘ط˘لا˘ب
هنأأ تدكأأ ةراجتلأ ةيريدم ة نأأ مغر ،دأوملأ

ىرخأ رهسشأأ ةتسس ةدمل ةيفاك ةيمك كانه
ةفعاسضم تايمك جاتنإأ ىلع لمعت اهنأأو
نأأ ’إأ ،لبق نم اهجتنت تناك يتلأ ىلع
ةهج نم تاطلسسلأ فرط نم رييسستلأ ءوسس
ةيناث ةهج نم نينطأوملأ لبق نم هنيزختو
ةتوقوم ةلبنق لثمت ريبأوط روهظ ىلأ ىدأ

يدؤوي دحأو سصخسش سضرم فاسشتكأ نوك
نأأ امبو ،مهتÓئاعو ةيقبلأ طسسو ةثراك ىلأ

نمف هنم رفم ’ رمأ حبسصأ سسانلأ جورخ
ءأد˘ترا˘ك ة˘يا˘قو˘لأ بي˘لا˘سسأ عا˘ب˘تأ ل˘سضفأ’أ
رتم1،5ة˘فا˘سسم مأر˘ت˘حأو تا˘ما˘م˘˘كلأ

تايجاحلأ ءا˘سضق در˘ج˘م˘ب تي˘ب˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأو
بنجتو ببسس نود عراسشلأ يف ءاقبلأ مدعو
 رانيدوب ةايح           .طÓتخ’أو تاعمجتلأ

انوروك سسوريفب مهتباصصإا يف هبتصشم9و ةثلاث ةافو ليجصست مغر

ةدكيكسسب ةيراجتلا تلحملاو قاوسسألل ةايحلا ةدوع

 عاطقلا طاصسوأا يف ’دج تثدحأا يتلا ةحصصلا ريزو ةميلعت دعب

ةحسصلا عاطق يمدختسسم لك ىلع ““انوروك““ ةحنم ميمعتل وعدي طبارم
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تا˘با˘غ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تد˘˘ه˘˘ششو
ة˘ي’و˘ب ءار˘شضخ˘لا تا˘حا˘شسم˘˘لاو
ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق
تا˘˘جرد عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ع˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
،تÓئاعلل اريبك ادفاوت ،ةرارحلا
˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا مد˘˘ع تل˘˘˘شضف ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يف جورخلاو ،يحشصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

نع اثح˘ب ،ه˘ي˘ما˘م˘ج˘ت˘شسا ت’و˘ج
ةيشسانتم ،ءاوجأ’ا رييغتو ةهزنلا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تاءار˘˘˘جإ’ا ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت

را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو

لجشس يذلا،91 ديفوك سسوريف

نم قرششلا ةمشصاعب ةيعون ةزفق

مت ا˘مد˘ع˘ب تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع ثي˘ح

،ةعفد ةبا˘شصإا51 ن˘ع ف˘˘ششكلا

ذنم لجشسي مل يذلا مقرلا وهو

ة˘ي’و˘لا تنا˘ك ذإا ؛ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

ع˘برأاو ة˘با˘شصإا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ج˘˘شست

يفو ،ريدقت ىشصقأا ىلع تاباشصإا

بابرأا نم ريبك ددع دوجو لظ

ة˘عو˘فد˘م ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘˘لا

تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا ل˘˘خ˘˘˘ت م˘˘˘ل ،ر˘˘˘جأ’ا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأ’ا ءار˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا
ةرتف زع يف ةمداشصلا دهاششملا
ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا تجر˘خو ،ءا˘˘بو˘˘لا
رارغ ىلع قطا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

جيرملا ةباغو سشحولا لبج ةباغ
ج˘ير˘م˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘˘لاو
قيرط اذكو ،سسيداب نبا ةيدلبو
تتاب ثيح ،ةرامشسلا نيع ةيدلب
اهلاط˘بأا ،رر˘كت˘ت د˘ها˘ششم˘لا سسف˘ن

،مئاقلا عشضولا تشضفر تÓئاع
ةيرئازجلا تاطلشسلا ناف ريكذتلل

رثكأ’ تاعم˘ج˘ت˘لا تع˘ن˘م ترر˘ق
تا˘ي’و ل˘ك ى˘ف ن˘ي˘شصخ˘شش ن˘م
را˘ششت˘نا ة˘ه˘جاو˘م˘ل كلذو ،دÓ˘ب˘لا
،د˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تن˘˘ل˘˘عأا
و ةشصاخ  يحشصلا رجحلا سضرف
امك ةعرشسب رششتنت ةحئاجلا نأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تد˘˘عو˘˘ت
قح يف ديدح نم ديب برشضلا

دح ىلا لوشصولا و فلاخم لك
لاخدإاو ةي˘لا˘م تا˘مار˘غ ط˘ي˘ل˘شست
.رششحملا ىلا تارايشسلا

ةملاقب يلزنملا رجحلا نم ةررضضتملا

داوملا نم يئاذغ درط0003 عيزوت

 ةضشهلا تائفلا ةدئافل ةيضساضسألا
سسيئر ةيعمب ةملاق ةي’و يلاو لوأ’ا سسمأا ةحيبشص فرششأا

قÓطنا ىلع ،نييذيفنتلا ءاردملا و يئ’ولا يبعششلا سسلجملا

عونتم يئاذغ درط0003 ـب ةلمحم ةينماشضت ةلفاق سسماخ

رجحلا رثأا نم ةررشضتملا و ةششهلا تائفلا تامزلتشسم ةيبلتل

ةدحولا نزخم ريخشست مت نيأا ،ةيدلب31 ربع اهعيزوت و ،يحشصلا

داوملا عاونأا ع˘ي˘م˘ج لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ىلإا م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت داو˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ن˘م ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شسإ’ا

يحÓف ةدئافل نماشضتلل ةينطولا ةيلمعلا راطإا يف مت امك،اهريغ

ةيريدملا نم ةردابمب و ،ةملاق ةي’وب ةيئانلا قطانملا يبرم و

ديشسلا فرششأا ،يحÓفلا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

ةياقولاب ةشصاخ لئاشسو نم ةعومجم حنم ةيلمع ىلع يلاولا

يبرم و نيحÓف)  ةيحÓف تارمثتشسم ةدئافل يحÓفلا ميقعتلاو

نم24 و ةيرهظ ةخشضم22 يف تلثمت ،(..لحن يبرم ،يششاوم

نيب قيشسنتلاب اهعيزوت متي ، اهتامزلتشسم عيمجب ةيقاو ةشسبلأا

عاطقو تاباغلا ةظفاحم و يحÓفلا نواعتلل يوهجلا قودنشصلا

يحÓفلا مشسوملا لÓخ تررشضت تايدلب50 ىلع، ةحÓفلا

ةتششم»و «فاكلا لباق ةتششم» ةيامششنلا ةيدلب  رارغ ىلع طرافلا

ن˘ي˘عو طا˘ب˘شصلا جر˘ب ،ناد˘م˘حو˘ب ،ءا˘ف˘شصلا زا˘ج˘م ،«ر˘يا˘شصح˘˘لا

داوملا نزخمل ةيدقف˘ت ةرا˘يز˘ب ي˘لاو˘لا د˘ي˘شسلا ما˘ق ا˘م˘ك.ي˘بر˘ع˘لا

قيبطت و دورطلا فيفشصت ةيلمع ريشس ىلع فوقولل ةيئاذغلا

هركشش ددج امك ،ريطأاتلا و ميظنتلاب قلعتي ام يف هتاهيجوت

ليلدت يف اومهاشس نيذلا نيعوطتملا و نينشسحملل هنافرعو

.ءابولا اذه ءاوتحإ’ يحشصلا رجحلا ءارجإا تاعبت فيفختو
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فيطضسب جرب ءاضضيب

جد00001 ةحنم ىلع جاجتحا

 ةيدلبلا رقم باوبأل ريضسكتو
ذنم فيطشس ةي’و يبونج ةعقاولا جرب ءاشضيب ةيدلب تفرع

تÓئاعلا ةدعاشسمل جد00001 ةحنم نع  تاطلشسلا نÓعا

ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاو˘ت ،ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جا ن˘˘م ةرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا

و مهشسفنا ليجشستل ةيدلبلا رقم ماما حابشص لك نينطاوملل

ءادأا نمونكمتي م˘ل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا نا ة˘جرد ى˘لا،ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

لخاد ديدششلا ظاظتك’ا و ةيهانتمÓلا ريباوطلا ببشسب مهلمع

لمعلا مهل ىنشستل ةيدلبلا باوبأا قلغل مهعفد امم ةيدلبلا رقم

سضعب هلبقتي مل يذلا رم’ا وهو ،ةحيرم ءاوجا طشسو لخادلاب

ىلا لوخدلا و باوبأ’ا ريكشست ىلع اومدقأا نيذلا نيجتحملا

دكأا دقو، مهليجشست ىلعنيفظوملا رابجإا نيلواحم ةيدلبلا لخاد

يأا ىقلتت مل هحلاشصم نأاب انلاشصتا لÓخ ةيدلبلا سسيئر انل

مهليجشست لوقعملا ريغ نمف نينطاوملا ء’ؤوه ليجشستل ةميلعت

هلاح ىلع عشضولا لازي ’ و ،كلذ انم بلطي رارق رودشص نودب

 .ةلشصاوتم  ةيدلبلا باتك ةاناعم و
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ةيضسيضسحت تارايزب ةيئلولا تاطلضسلا تماق امنيب

 ةيراجتلا باطقأÓل

نينطاوملا ىلع ةيناجم تامامك عيزوت

  ةنيطنضسقب راجتلاو
نين˘طاو˘م ى˘ل˘ع نا˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘قاو تا˘ما˘م˘ك سسمأ’ا مو˘ي تعزو

ةعطاقملاب ىربكلا ةيراجتلا تاءاشضفلا ديدع ربع كلذو راجتو

هذ˘ه ع˘يزو˘ت سشما˘ه ى˘ل˘˘عو ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرادإ’ا

اذهب ىربكلا ةيراجتلا تÓح˘م˘لا د˘حأا˘ب ة˘ي˘قاو˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا

باحشصأا ةيعوت ىلإا فدهت ةيلمعلا هذه نأا ،يرشضحلا بطقلا

دعابتلا ةيمهأاب ءاوشس دح ىلع نينطاوملا و ةيراجتلا تÓحملا

ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا و نيشصخشش نيب لقأ’ا ىلع دحاو رتمب

نيلوؤوشسملا دحأا ثح دقو ، دجتشسملا انوروك سسوريف ةحئاج نم

قلعت ام ةشصاخ ،ةيئاقولا تاداششرإ’اب مازتل’ا ىلع نينطاوملا

دجتشسملا انوروك سسوريف راششتنا عنمل يعامتج’ا دعابتلاب اهنم

زكارمب اهعنشص مت ةيقاولا تامامكلا هذه نأا ىلإا ريششي نأا لبق

.ةنيطنشسق ةي’وب ينهملا نيوكتلا
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يحضصلا رجحلا رضسك لواحت يتلا تÓئاعلا قح يف ةمراضص تابوقع ضضرف تررق ةريخألا نأاب ةينمأا رداضصم نم ةعاضس رخآا تملع
.انوروك ضسوريف راضشتناو ةحئاجلا يضشفت نم مغرلاب تاباغلاو ءارضضخلا تاحاضسملا وزغو عمجتلل تاءاضضف قلخ لÓخ نم يئزجلا

 ءارضضخلا تاحاضسملاو تاباغلا ىلع تÓئاعلل ريبكلا دفاوتلا ببضسب/ةنيطنضسق

 نيفلاخملا قح يف ةمراضص تابوقع ضضرف وحنو ةددضشم ةينمأا تاءارجإا
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ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت
ةحفاكم يف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم
ةقلعتملا ةشصاخ اهلاكششأا فلتخمب ةميرجلا
تنكمت ،ةماعلا تاكلتمملا نيمأاتو ةيامحب
ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘شضلا
ةي’و نمأاب يل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا ي˘جرا˘خ˘لا
نم ةيليللا ةبوانملا عم قيشسنتلاب ةنيطنشسق

40 ن˘م نو˘كت˘ت رار˘ششأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج كي˘˘كف˘˘ت

ةنشس81 نود ل˘ف˘ط م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا
يف ةفوشصوملا ةقرشسلا ةيشضق يف مهطروتل

دو˘ع˘ت .يد˘ير˘ب ز˘كر˘م ل˘خاد ن˘م سسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح

ىلع لوأ’ا سسمأ’ا موي ىلإا ةيشضقلا عئاقو
ءادن ر˘ثا ا˘حا˘ب˘شص ف˘شصن˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا

نم ينطولا نمأÓل رشضخأ’ا مقرلا ىلع يفتاه
و ءاشضوشض عامشس هدافم نينطاوملا دحأا لبق
ديرب زكرم ةاذاحمب نيلوهجم سصاخششأا دجاوت

ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب لÓ˘ق˘˘ت˘˘شس’ا ي˘˘ح
رشصانع تلقنت ةعرشسلا حانج ىلع ،يلجنم
ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ة˘ق˘فر ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘لا
يلعب ةيتايلمعلا قرفلا اذكو يناثلا يجراخلا

باب نأا ح˘شضت˘ي˘ل نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لا ي˘ل˘ج˘ن˘م
عم هميطحت مت ديربلا زكرمل يفلخلا بتكملا
مامأا ،هلخاد ددعلا يلوهجم سصاخششأا ءابتخا

ةمكحم ةينهم ةطخ مشسر مت ةيعشضولا هذه

نم ةطرششلا رشصانع ةيفارتحا تنكم ثيح

ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا و م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم40 فيقوت

يغارب كفم و ريماشسم عزان ،يديدح بيشضق

و˘نور عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك ر˘ي˘ب˘ك

و تاقورشسملا لق˘ن˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘ك لو˘ب˘ما˘شس

ةقفر مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،رار˘ف˘لا

ير˘شضح˘لا ن˘م’ا ر˘ق˘˘م ى˘˘لا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

ءاهتن’ا دعب ،ةمزÓلا تاءارجإ’ا لامكتشس’

تاءارجإا فلم زاجنا مت قيقحتلا تايرجم نم

مامأا مهميدقت مت ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو / د˘ي˘شسلا

.بورخلا

يلجنم يلعب Óيل يحضصلا رجحلا اولغتضسا /ةنيطنضسق

يديرب زكرم ىلع وطضسلا ددضصب اوناك دارفأا4 فيقوت
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قلطا يتلا ةلهولا ذنم تدهشش
ةناع’ا ةيروهمج˘لا سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘ف

جد ف’آا01 اهدق غلابلا ةيلاملا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ظ˘ن˘لا ع˘ط˘ق˘˘ن˘˘م اد˘˘فاو˘˘ت
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا
،اه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ل˘ي˘ج˘شست˘ب
دق ةيلاملا ةناع’ا هذه نا مكحبو
نيررشضتملا نينطاو˘م˘ل˘ل ته˘جو
ةحئاج ببشسب يحشصلا رجحلا نم
يذلا تقولا يفف ،انروك سسوريف
ريغشصلا تايدلب˘لا ه˘ي˘ف ى˘ق˘ل˘ت م˘ل
ي˘˘نا˘˘كشسلا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م
،ر˘˘م’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘كششا

ةناع’ا هذه يقحتشسم ليجشستو
ناجل ءاشسؤور لÓخ نم ،ةيلاملا
سسلاجملا يبختنم اذكو ءايح’ا
م˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م م˘˘كح˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ةيداملا مهعاشضواو سصاخشش’اب
ىر˘ق˘لا هذ˘ه و˘ن˘طا˘ق ى˘ق˘ل˘ي م˘˘ل ذا

رقمب نينطاقلا ىتحو يتاششملاو

لقنتلا ءانع ةريغ˘شصلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

م˘تو ،ل˘ي˘ج˘شست˘ل˘ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ى˘˘لا

فرشصل مهليجشستو مهب لاشصت’ا

ة˘ي˘ق˘ح’ا ق˘فو نو˘ي˘ل˘م˘لا ة˘ح˘˘ن˘˘م

ىل˘ع تز˘كترا ي˘ت˘لا ،ة˘يو˘لو’او

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،سصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘جو

نع اوع˘ط˘ق˘نا ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘شش’ا

انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب م˘ه˘ل˘م˘ع

م˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تع˘˘ط˘˘ق˘˘ناو

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب وا ،ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ل˘م˘ع˘˘ل

يف مهاشس دقو ،مهن˘م ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘ل˘ل

ةفق تاف˘ل˘م ،ن˘يزو˘ع˘م˘لا ءا˘شصحا

ح˘لا˘شصم˘لا تنا˘ك ي˘ت˘لا نا˘˘شضمر

مايا ذنم اهتل˘ب˘ق˘ت˘شسا د˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا

رهششلا ل˘ب˘ق ا˘ه˘فر˘شصل ار˘ي˘شضح˘ت

ت’اح مهل تفيشضا نيا ،ليشضفلا

ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ءارجا ذختا ثيح ،يحشصلا رجحلا

01 ىلا ناشضمر ةفق ةناعا عفر

ةررقم تناك0006 لدب جد ف’آا

ىنثتشسي ثيح ،ءابولا راششتنا لبق

نم ناشضمر ةفق ةناعا وديفتشسم

يحشصلا رجحا نم ررشضتلا ةناعا

نا ري˘غ،91 ديفو˘ك ءا˘بو ءار˘ج

ة˘بو˘ع˘شص و˘ه ،ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م˘لا

ندملا لخاد عشضولا يف مكحتلا

ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا

فرعت يتلا ةنتاب ةنيدم ديدحتلا

ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ي˘نا˘˘كشس ا˘˘شضا˘˘شضت˘˘كا

نيذلا نينطاومل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قاو

بتا˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ث˘˘كب ادو˘˘فاو˘˘ت

ةناعا نم ةداف˘ت˘شسÓ˘ل ل˘ي˘ج˘شست˘لا

ةلاح ثدحا يذلا نويلملل ةلودلا

مهتشسنا ،تفاهتلاو ىشضوفلا نم

تفقو ام بشسحو ،ديمشسلا ةمزا

ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ف ة˘عا˘شس ر˘خا ه˘ي˘˘ل˘˘ع

مهشسفنا ليجشست ىلع نيدفاوتملا

ةحنم نم نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا م˘ئاو˘ق˘ب

لمارا انوروك ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا

تا˘ث˘كا˘م ،ن˘يد˘ها˘ج˘˘مو ءاد˘˘ه˘˘شش
فلتخم ن˘م سصا˘خ˘ششاو ،تي˘ب˘لا˘ب
اهر˘جا ف˘قو˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
هنا لب ،انوروك ببشسب يرهششلا
ديدع ةدحاولا ةلئاعلا نم لجشس
،د˘ي˘م˘شسلا ة˘ف˘ه˘ل د˘˘ع˘˘ب˘˘ف ،دار˘˘ف’ا

ة˘برا˘شضم˘لا ي˘ف را˘ج˘ت˘˘لا ع˘˘ششجو
داو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل را˘˘ع˘˘شس’ا˘˘ب
رودلا ءاج ،تامقعملاو ةيئاذغلا

ل˘˘خد˘˘لا بحا˘˘شصا ع˘˘م˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يف ايدام نيروشسيملاو رمتشسملا

عوجلا مهددهتي نيزوعم ةشسفانم
مهتاناعم نم داز ،ءابولا ببشسب
سضا˘شضت˘ك’او ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘لا كل˘˘ت
مهتحشص ددهتي يذلا تاعمجتلاب
سسوريفب ةباشصÓل سضرعتلا يف
تاءار˘˘˘ج’ا بر˘˘˘˘شضب ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تابو ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
نم مهاو ىلوا تايداملاب رفظلا
يذلا بعرملا يملاعلا سسوريفلا
.هنم سصلختلا دعب متي مل

ةنتابب ىربكلا تايدلبلاب ىضضوف و ريباوط

 نويلملاب رفظلل نيررضضتملا نومحازي يحضصلا رجحلا نم نيررضضتملا ريغ
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ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘˘لأ تما˘˘ق

3701 ي˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘م˘كت˘صسا˘ب

ةينطولأ ة˘لا˘كو˘ل˘ل ع˘با˘ت ن˘كصسم
هر˘يو˘ط˘تو ن˘˘كصسلأ ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت˘˘ل
نم يقبتملأ ءزجلأ ءاهنإاب «لدع»
عو˘˘ب˘˘صسأ’أ ع˘˘ل˘˘ط˘˘م عور˘˘صشم˘˘˘لأ
ع˘˘˘صضو لل˘˘˘خ ن˘˘˘˘م يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
يقب˘ت˘م ءز˘ج ر˘خآأ ي˘ف تل˘ف˘صسإ’أ

ط˘صسو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ تا˘قر˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م
ه˘˘م˘˘صسأ ط˘˘ب˘˘˘ترأ يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ح˘˘˘لأ
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ذ˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسل˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لأ
نكصسلأ جمانرب نم هيف تانكصس
جمانرب ىلإأ يوقرت˘لأ ي˘مو˘م˘ع˘لأ

دعبف،9002 ةنصس «لدع» ةلاكو

عصضوت لأزت ام ةنصس11 رورم
أذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘صشو˘˘تور˘˘لأ سضع˘˘˘ب
يف هنم ءزج قرغي يذلأ يحلأ
ةهيركلأ حئأورلأو ةرذقلأ هايملأ
نع لقي ’ ام ذنم اهنم ةثعبنملأ

لاصصتأ مغر كلذو رهصشأأ ةثلث
ر˘ي˘ي˘صست˘لأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب نا˘˘كصسلأ
ي˘ت˘لأ «و˘م˘يإأ تصسي˘ج» يرا˘ق˘ع˘لأ
ي˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشت

،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘˘لأو
نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل أودكأأ ثيح
حبصصأأو قاطي ’ حبصصأأ عصضولأ
،مهتحصصل ايقيقح أديدهت لكصشي

ق˘ل˘ط˘ت ن˘يذ˘لأ نا˘كصسلأ نأأ ا˘˘م˘˘ك

هيف يذلأ قيرطلأ ىلع مهلزانم

مهناكمإاب دعي مل لكصشملأ أذه

ى˘لإأ جور˘خ˘لأ وأأ ذ˘فأو˘˘ن˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف

ةد˘˘˘˘صش ن˘˘˘˘م كلذو تا˘˘˘˘فر˘˘˘˘صشلأ

يذلأ ززقملأ رظ˘ن˘م˘لأو ح˘ئأور˘لأ

لبق نم لجاع لخدت يعدتصسي

أذ˘ه ل˘ح˘ل ة˘ي˘˘صصو˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

لك قحتصسي ’ يذلأ لكصشملأ

د˘كأأ ثي˘ح ،ه˘ل˘ح˘ل ر˘ي˘خأا˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه

رخأات نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل ناكصس

ىلع ليلد لصضفأأ لكصشملأ لح

ناكصس اهيف سشيعي يتلأ ةلزعلأ

«لدع» نكصسم3701 يح أذه

ط˘˘˘صسبأأ ه˘˘˘ي˘˘˘ف مد˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ

ةيحان نم اصصوصصخ ،تامدخلأ

لأزت ام يتلأ ةيراجتلأ تلحملأ

ا˘م و˘هو نآ’أ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘ق˘ل˘غ˘م

يح ةياغ ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘ه˘ف˘ل˘كي

ءأر˘˘صش ل˘˘جأأ ن˘˘م3 ةر˘صضخو˘˘ب

.رومأ’أ طصسبأأ

ةهيركلا حئاورلاو ةرذقلا هايملا يف رهسشأا ةعسضب ذنم ةبانع ةيلو ينوبلا ةيدلبب «لدع» نكسسم3701 يح نم ءزج قرغي
.اهب لاسصتلا مغر لكسشملا لحل ةيسصولا تاهجلا كرحتت نأا نود تاعولابلا صضعب دادسسنا ببسسب

¯hd«ó S°Ñà»

دجأوتملأ نكصسم805 يح ناكصس دصشان
تاطلصسلأ رامع يديصس ةيدلب ىوتصسم ىلع
نم مهصصيلخت لجأأ نم ةبانع ةي’ول ةيلحملأ

ةرذق˘لأ ح˘ئأور˘لأو خا˘صسوأ’أ را˘صشت˘نأ ل˘كصشم
ر˘صست˘لأ بب˘صسب

ّ
لصسأر دقو أذ˘ه ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘ب

رام˘ع يد˘ي˘صسب ن˘كصسم805 ي˘˘ح نا˘˘كصس
ىل˘ع فو˘قو˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ّي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
هنأاصش ىصضوفلأ يف قرغ يذلأ مهّيح عاصضوأأ
فّلخ اّمم ةقطنملأ عرأوصش نم ديدعلأ نأاصش
نيذلأ نين˘طأو˘م˘لأ بو˘ل˘ق˘ب أد˘يد˘صش أءا˘ي˘ت˘صسأ
اهل ىدني عاصضوأأ طصسو نوصشيعي أوحصضأأ
رحت راظتنأ يف نيبجلأ

ّ
ةّينعملأ حلاصصملأ ك

موي دعب اموي د˘يأز˘ت˘ت ي˘ت˘لأ م˘ه˘تا˘نا˘ع˘مّ كف˘ل
يذلأ ةيئاملأ تابرصستلأ لكصشمل ّدح عصضوو
م˘ه˘ّي˘ح ي˘ف تأروذا˘ق˘لأ را˘صشت˘نأ ي˘ف بّ̆ب˘˘صست
تأونق˘ب ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م با˘ط˘عأأ لو˘صصح ة˘ج˘ي˘ت˘ن
اهتنايصص نم مغرلأ ىلع يحصصلأ فرصصلأ

دقف لصّصتم قايصس يفو ،ةقباصس تاقوأأ يف

نع رامع يديصسب ءايحأأ ةّدع ونطأوم فصشك

يتلأ عاصضوأ’أ يّدرت ءأزإأ ديدصشلأ مهطخصس

ونطاق رّمذت ىلإأ ىدأأ ايقيقح اصسوباك تقلخ

اهيف خاصسوأ’أ مكأرت ةجي˘ت˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ كل˘ت

تلكصشت اهنأأو املع مهتأرامع لخأدم مامأأو

تأو˘ن˘ق ن˘م ة˘ل˘صصا˘ح˘لأ تا˘بر˘صست˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن

فلخ ةدجأو˘ت˘م˘لأ ها˘ي˘م˘ل˘ل ي˘ح˘صصلأ فر˘صصلأ

،نكصسم805 يحب ةصصاخ يحلأ تأرامع

مامأأ لاحوأأو ةلحصض اكرب اهرودب ةلّكصشم

01 مقر ةرامعلأ نم أءدب مهتأرامع لخأدم

مهلعج ا˘م˘م71 م˘قر ةرا˘م˘ع˘لأ ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ

ةيثراك ةلاح طصسو ايقيقح اصسوباك نوصشيعي

ةرا˘نإ’أ مأد˘ع˘نأ ل˘كصشم دأز ا˘م˘ك ا˘ه˘ل ى˘ثر˘˘ي

نم ةثعبنملأ ةهيركلأ ح˘ئأور˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ةيرزملأ مهعاصضوأأ ةدح نم خاصسوأ’أ مكأرت

فلتخمل أاجلم ىلإأ مهّيح لوحت ىلإأ ةفاصضإأ

يذلأ رمأ’أ وهو ةلاصضلأ تانأويحلأ عأونأأ

هذه نم نورمذتيو نوناعي نونطأوملأ لعج

تدأدزأ م˘ه˘لأو˘حأأ نو˘ك ،ة˘ئ˘ي˘˘صسلأ عا˘˘صضوأ’أ

هذ˘ه با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسأّ ل˘˘ظ ي˘˘ف أر˘˘خؤو˘˘م أءو˘˘صس

نأأ اهنأاصش نم نأذرجو تأرصشحل تلصضفلأ

ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م ة˘˘ح˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كصشت

مه˘ل ب˘ّب˘صست نأأ ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ثي˘ح ةرور˘عزو˘ب

ن˘˘مز ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘مو ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ا˘˘˘صضأر˘˘˘مأأ

ةغلابلأ تا˘بو˘ع˘صصلأ ى˘لإأ ةدا˘يز «ا˘نورو˘كلأ»

وأأ جورخلأ أودأرأأ املك اهب نومدطصصي يتلأ

ىلع نوربجم أوريصصيل مهلزانم نم لوخدلأ

ةراصشإ’أ ردجت ،خاصسوأ’أو كربلأ كلت يطخت

ىدأأو لصصح نأأو هل قبصس دهصشملأ أذه نأاب

ل˘خأد˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تأرأر˘صش ثود˘ح ى˘˘لإأ

تاهجلأ تلّخدت اميف ةروكذملأ تأرامعلأ

مهلكاصشم نم مهصصيلخت˘ب تما˘قو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ركت دهصشملأ أذه ويرانيصس نأأ ريغ
ّ

أدّدجم ر

يحلأ ناكصس لعج امم
ّ

لولح داجيإاب نوبلاطي 

.مهلكصشمل ةيئاهن

ةينعملا تاهجلا لّخدت نود صصئاقن ةّدع نم نوناعي

ةيئاملا تابرصستلا لكصشم نم نوكتصشي رامع يديصسب نكصسم805 يح ناكصس
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ةيرطي˘ب˘لأ ةيصشتفم˘لأ تف˘صشك
هذه نوفثكي مهنأأ ةبانعب ةيئ’ولأ
ةينأدي˘م˘لأ تا˘جر˘خ˘لأ ن˘م ما˘يأ’أ
تانبلملأو تابصصقملأ  ةبقأرمل
دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لأ تل˘ح˘م˘لأو
ةدوجوملأ ينأويحلأ لصصأ’أ تأذ
كلذو ،ةي’ولأ تايدلب  فلتخمب
ةيحصصلأ ةلاحل˘ل ر˘ث˘كأأ ة˘ب˘قأر˘م˘ل
عيبلل ةصضور˘ع˘م˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ىل˘ع نا˘صضمر ر˘ه˘صش نأأو امي˘صس
ة˘برا˘ح˘م ى˘لإأ ة˘فا˘˘صضإأ ،بأو˘˘بأ’أ
موحللأ عيبو يعرصشلأ ريغ حبذلأ
ة˘صصا˘خ قأو˘صسأ’أو تا˘قر˘ط˘˘لا˘˘ب
تأذ تفاصضأو .ةيفيرلأ قطانملاب
رخآأ» ـل حيرصصت يف ةلوؤوصسملأ
فور˘˘ظ˘˘لأ م˘˘غر م˘˘ه˘˘نأأ «ة˘˘عا˘˘صس
اندلب اه˘صشي˘ع˘ت  ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘صصلأ

ملا˘ع˘لأ نأد˘ل˘ب ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع

انوروك سسوريف راصشتنأ ببصسب
ذإأ ،لصصأوتم ل مهلمع مهنأأ ’إأ
نولم˘ع˘ي ةر˘طا˘ي˘ب˘لأ ن˘م قر˘ف نأأ
ةينعملأ تايريدملأ عم قيصسنتلاب
تا˘جر˘خ˘ب ما˘يأ’أ هذ˘ه نو˘مو˘ق˘˘ي
تلحمو تاب˘صصق˘م˘ل˘ل ة˘ف˘ث˘كم
يتلأ رجاتملأ لكو  نابلأ’أ عيب
ل˘˘˘صصأ’أ تأذ دأو˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ت
فلتخمب  ةدوجو˘م˘لأ ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ
ةبقأرملأ فدهب، ةي’ولأ تايدلب
تاجتنملل ةيحصصلأ ةلاحلل رثكأأ
رأرغ ى˘ل˘ع ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘صضور˘ع˘م˘لأ
ءا˘صضي˘ب˘˘لأو ءأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ موـحـل˘˘لأ

نع كيهان ،ا˘هر˘ي˘غو  ق˘نا˘ق˘ن˘لأو
يتلأو  تلحملأ  ةفاظن  ةبقأرم
ريياعملأ  قفو  نوكت  نأأ  بجي
ى˘ل˘ع  ا˘ظا˘ف˘ح ،ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ة˘صصا˘خ ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لأ  ة˘ح˘صص
يذ˘˘لأ ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لأ ر˘˘ه˘˘صشلأ  ما˘˘يأأ
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب ه˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘صسي

سشماه قي˘ق˘ح˘ت˘ل نو˘برا˘صضم˘لأو
تاجتنم سضرع للخ  نم  حبر
تأذ  يفو ،ةحصصلاب رصضت دق
ة˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لأ تف˘˘˘صشك قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
كلذك مهنأأ ةي˘ئ’و˘لأ ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ
قطانملأ ةيموي تاجرخ نومظني
يتلأ تايدلبلأ سضعب يف ةيفيرلأ
عيب تايلمع ايونصس  اهب  لجصست
ام وهو ،ت’واطلأ ىلع موحللأ
ة˘ح˘صصلأ ر˘ي˘يا˘ع˘م ع˘م ى˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘ي
ربتع˘ت ذإأ ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو ة˘مل˘صسلأو
،ة˘ح˘صصلا˘ب ةر˘صضم مو˘ح˘ل˘لأ هذ˘ه
ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لأ قر˘ف˘لأ مو˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح
ةراجتلأ حلاصصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ريغ حبذ˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘برا˘ح˘م˘ب
˘˘˘مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘بو ي˘˘˘عر˘˘˘صشلأ
تل˘˘ج˘˘صس ثي˘˘ح ،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب

يف يعرصش ر˘ي˘غ ح˘بذ تا˘ي˘ل˘م˘ع
يح نم لكب ةطرافلأ تأونصسلأ
ةفرصشلأو ةملعلأ ةيدلب ،ةرطنقلأ

ةرطاـيبلأ لـعج ام وهو ،مهريغو
هذه دوهجلأ نم ديزملأ نولذبي
ةرهاظلأ  هذه ةبراحمل  ةنصسلأ
نم ،كلهتصسملأ ةحصصب ةرصضملأ

نأأ انتثدحم تفصشك ىرخأأ ةهج
ى˘م˘ح˘لأ د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح

03 ي˘ف ته˘ت˘نأ د˘ق  ة˘ي˘˘عل˘˘ق˘˘لأ

دصض حيقلتلأ ةلمح ىقبتو سسرام
ي˘ت˘لأ  ةر˘ي˘˘غ˘˘صصلأ تأر˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ

يرفيف51 ي˘˘˘ف تق˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نأ

فصصت˘ن˘م ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘ل˘صصأو˘ت˘م
ح˘ي˘ق˘ل˘ت م˘ت˘ي˘صس ن˘يأأ ،يا˘م ر˘ه˘˘صش

منغلأ  نم  سسأأر فلأأ05 يلأوح

،ةي’ولأ بأرتب ةدوجوم زعاملأو
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ تل˘م˘ح فد˘ه˘تو أذ˘ه
ةور˘ث˘لأ ة˘يا˘م˘ح ى˘لإأ ة˘ي˘نا˘ج˘˘م˘˘لأ
يأا˘ب  ة˘با˘صصإ’أ ن˘م  ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ

،ا˘ه˘كل˘ه ي˘ف بب˘صسي د˘ق سضر˘م
.اهب ةئبوأ’أ راصشتنأ يدافتو

:ةبانعب ةيئلولا ةيرطيبلا ةيسشتفملا ،تابسصقملا ةبقارمل تاجرخلا فيثكت ىلإا ةفاسضإا

«عونمم تاـقرطلاو قاوصسأ’اب ت’واطلا ىلع موحللا عيبو يعرصشلا ريغ حبذلا»

ةيعامتجإلا تافآلا نم بابسشلا ةيامحل ىعسست

ةيميداكألل يئ’ولا بتكملا بيصصنت
يناصسنإ’ا لمعلل ةيرئازجلا

ةيميداكألل ةبانع ةي’ول يئ’ولأ بتكملأ بيصصنت نع سسمأأ نلعأأ
ريمصس فر˘ط ن˘م نا˘صسنإ’أ قو˘ق˘حو ي˘نا˘صسنإ’أ ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ي˘ئ’و˘لأ بت˘كم˘لأ سسي˘ئر بصسحو .ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’أ سسي˘˘ئر ي˘˘كمرو˘˘ب
بيصصنت رصضحم ىلع لصصحت هنإاف ديعصسلأ ةصشوكوب ةيميداكألل
لمعلل ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘م˘يدا˘كأل˘ل  ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ي˘ئ’و˘لأ بت˘كم˘لأ
سسي˘˘˘ئر فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ي˘˘˘صضم˘˘˘م نا˘˘˘صسنإ’أ قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘حو ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘صسنإ’أ
بتاكم ءاصشنإأ ةمداقلأ ةليلقلأ مايأ’أ يف متيصس هنأأ أدكؤوم.ةيميداكأ’أ

لجأأ نم ، ةيدلب21اهددع و ةبانع ةي’و تايدلب لك يف ةيميداكأ’أ
هعم لصصأوتلأ ىوصس ةيميداكأ’أ ىلإأ مامصضن’أ نوديري نم اعد أذه
اهل مامصضن’أ وأأ ةيدلبلأ بتاكملأ بيصصنت ةيغب ةحفصصلأ ربع
نيصسصسؤوم ءاصضعأ نم نو˘كت˘ت ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’أ نا˘ب أد˘كؤو˘م .ءا˘صضعأا˘ك
وصضعلأ هفصص حنمتو نيطرخ˘ن˘مو ن˘ي˘ي˘فر˘صش ءا˘صضعأو ن˘ي˘ط˘صشا˘نو
بتكم وأ سسيئرلأ نم حأرتقابو هرورصضلأ بصسح هيعمجلل يفرصشلأ
عيرصشتلأ يف اهيل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ طور˘صشلأ ى˘ل˘ع هدا˘يز ه˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

خرؤوملأ21 /60 مقر نوناقلأ نم4 هداملأ اميصس ’و هب لومعملأ

هفصص يف رفوتت نأ بجي تايعمجلاب قلعتملأ2102 21 يف
يونصسلأ كأرتصش’أ ه˘م˘ي˘ق ع˘فد و ه˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لأ و˘صضع˘لأ

هيميداك’أ هيلع اهحرتقت يتلأ تاطاصشنلأو لامع’أ يف هكراصشملأو
تأوعدلأ ةيبلتو هيميداك’أ ئدابمو ف أدهأ قيقحت ىلع لمعلأو
’و اهعيراصشم يف همهاصسملأو اهتاطاصشن يف روصضحلأو هيميداك’أ
نوكي نأو نيبصصنم لغصشي نأ ةيميداكأ’أ يف وصضع ي’ زوجي
هعمصس نم نوكي نأو هماعلأ هحلصصملأو يعوطتلأ لمعلاب انمؤوم
نوناقلأ قيبطتو مأرتحأ ىلع لمعي نأو هنصسحلأ هريصسلأو هبيط
هيعمجلأ فأدهأ نمو .ماعلأ قاثيملأو يلخأدلأ ماظنلأو يصساصس’أ
عم لاع˘ف˘لأ ي˘نا˘صسن’أ ي˘ل˘م˘ع˘لأ ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ي˘ف ه˘م˘ها˘صسم˘لأ ا˘صساصسأأ
نيجاتحملأ هرصصانمل هوخ’أ ئدابم ىلع مئاقلأ نطأوملأو ءاكرصشلأ

أذه يف اهليلحتو تامولعملأ لدابتو عمج للخ نم نيررصضتملأو
ةطصشنأ’أ م˘ي˘ظ˘ن˘تو د˘صشح˘ل تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘ح’أو تا˘˘يو˘˘لوأ’أ د˘يد˘ح˘ت˘لأ
مئاعد امهرابتعاب ناصسن’أ قوقحو هنطأوملأ هفاقث رصشنوةيناصسنإ’أ
نم’أو مل˘صسلأةفاقث رصشن ىلع لمعلأ ه˘ي˘قرو ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

ذبن عم نينطأوملأ نيب نماصضتلأو يعامتج’أ لفاكتلأو فنعللأو
لئاصسو كيصسوك كلذ لامعتصسأ سضفرو ينيدلأو يركفلأ فرطتلأ
هيامح يف هلاعفلأ همهاصسملأو قوقحلأ نع عافدلأ وأأ هبلاطملل
هيعامتج’أ هيعوتلأ هطصسأوب كلذو هيعامتج’أ تاف’أ نم بابصشلأ
هاجتأ هيئاصصحأو هيئاصصقتصسأ هصسأردلاب ميقلأةصسأردب ميقلأةلماصشلأ
هينطو تايقتلم ميظنتو هصصتخملأ تاهجلأ عم قيصسنتلاب هئفلأ

مومعلو نيطرخنملأ ءاصضع’ تاصشروو هينيوكت تأرودو هيلودو
يناصسن’أ لمعلأ لاجملأ ي˘ف م˘ه˘ن˘يو˘كتو م˘هر˘ي˘طا˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

يوق عمتجم ءانب يف هصصتخملأ تاطلصسلأ عم لمعلأو يقوقحلأو
هلباق ريغو ةطبأرتم هيملا˘ع ا˘هرا˘ب˘ت˘ع’ قو˘ق˘ح˘لأ ه˘يا˘م˘ح ن˘م˘صضي
ىعصست ’ ن’ هيميداك’أ دهعتتو زيزعتلأو عافدلأ لاجمب هئزجتلل
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تاباسصإا ليجسست نع رفسسأا

راجحلا ةيدلب ةمركلاب ريطخ رورم ثداح

ثداح ةبانعب راجحلأ ةيدلبب ةمركلأ ةقطنمب سسمأأ ةحيبصص عقو
يئ’ولأ قيرطلاب ةيعفن امهدحإأ نيتبكرم مأدطصصإأ رثإأ ريطخ رورم
.نيترايصسلأ با˘كر فو˘ف˘صص ي˘ف تا˘با˘صصأ ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع ر˘ف˘صسأأ ا˘م
مأدطصصأ رثأ عقو ثداحلأ نإاف »ةعاصس رخأأ »ل نايع دوهصش بصسحو
ىلع امهأدحإأ فأرحنأ يف ببصست ام يئ’ولأ قيرطلاب نيترايصس
نيترايصسلأ باكر فوفصص يف تاباصصأ ليجصست عم قيرطلأ بناج
مأدطصصإ’أ ةدصش نم كلذو ةينمأ’أ ةهجلأ نم ةربتعم ةيدام رئاصسخو
و بابصضلأ ىلإأ ىلوأ’أ ةجردلاب دوعي هبابصسأأ انرداصصم حجرت يدلأ
سسمأأ ةحي˘ب˘صص ةرأز˘غ˘ب را˘ط˘مأ’أ ط˘قا˘صستو ة˘يو˘ج˘لأ لأو˘حأ’أ ءو˘صس
ىفصشتصسم ىلأ نيباصصملأ لقن هيف مت يدلأ تقولأ يف أذه ،نينث’أ
حلاصصملأ تحتف اهتهج نم .ةمزللأ تافاعصس’أ يقلتل راجحلأ
.ثداحلأ تاصسبلم يف اقيقحت سصاصصتخ’أ ميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ
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ةيلولا يلاو روصضحب ةفرغلا رقم نم تقلطنا ةلفاقلا

انط04 ـب عربتت ةراجتلاو ةعانسصلا ةفرغ
 لظلا قطانمب نيزوعملل ةيئاذغلا داوملا نم

  لباوتلا ىلع ريبك لابقإاو لزانملل ءÓطو فيظنت تايلمع

انوروك ةحئاج مغر ناسضمر رهسش لابقتسسإل دعتسست تÓئاعلا

داوملا نم انط04 نم ديزأاب ةلمحم تادعاصسملا نم ةلفاق سسوبيصس ةراجتلا و ةعانصصلا ةفرغ نم نينثإلا سسمأا حابصص تقلطنا

عزوت ىلع ،ةنحاصش41 نم رثكأا اهل ترخصس دقل و يمويلا لخدلا باحصصا و نيزوعملا و نيجاتحملاب ةصصاخلا ةعونتملا ةيئاذغلا
 .ءانيملا لبق ام يحب تادعاصسملا و تابهلا و تاناعلاب سصاخلا زكرملا يف اهعصضو مت نا دعب اهيقحتصسم ىلع اقحل
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دا˘˘˘ح˘˘˘˘تأ ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘شصم بشسحو
ة˘ل˘فا˘ق قÓ˘طإأ م˘ت د˘ق˘ف  را˘ج˘ت˘˘لأ
ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘فر˘˘غ ن˘˘م تا˘˘نا˘˘علأ

ة˘با˘ن˘ع سسو˘˘ب˘˘ي˘˘شس ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو
ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لأو رو˘˘شضح˘˘ب
عم قيشسنتلاب نيدلأ لامج يميرب

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأ و ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فر˘˘غ
را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تأو سسو˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘شس
.  ةراجتلأ ةيريدمو ،  نييفرحلأو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘شصأو˘˘˘تو
لÓ˘ه˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ طا˘ششن˘˘لأ
را˘طإأ ي˘ف و ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘˘م˘˘حلأ
عيزوت ،ةين˘ما˘شضت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘شضت˘˘˘لأ تأد˘˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لأ
ةررشضتملأ ةزوع˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
ةدجأوتملأو يحشصلأ رجحلأ نم
تد˘ع˘ت ثي˘ح ل˘ظ˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب

درط0004لأ تأد˘عا˘˘شسم˘˘لأ
تأدوهجم لشضفب أذهو يئأدغ
طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةيلول نماشضتلأ و ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

ن˘م ل˘ك ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب و ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
لÓه˘لأ و ة˘ي˘مÓ˘شسلأ ة˘فا˘ششكلأ
ى˘ل˘ع نور˘ه˘˘شسي ثي˘˘ح ر˘˘م˘˘حألأ
نو˘مو˘ق˘ي و تا˘نا˘˘عإلأ مÓ˘˘ت˘˘شسأ
ة˘ي˘ئأد˘غ˘لأ دور˘ط˘˘لأ ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘ب
ى˘ل˘ع ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ىلع نييزو˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

21لأ ةيلولأ تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م˘شض ة˘ف˘ن˘˘شصم˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘بو
نأ ركذلاب ريدجلأو .لظلأ قطانم
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فر˘˘˘غ
ةرداب˘م˘لأ هد˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت سسو˘ب˘ي˘شس
اهعون نم ةيناثلأ يه ةينماشضتلأ

ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘طأأ د˘ق تنا˘˘ك ثي˘˘ح
نييعانشصو راجت مشضت ةيعوطت
ءا˘ن˘ت˘قأ ل˘جأ ن˘م لا˘م˘عأ لا˘˘جرو
ىلع اه˘ع˘يزو˘تو ة˘ي˘ب˘ط تأد˘ع˘م
.ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
هنأأ اهل غÓب يف تنلعأأ تناكو
نم ةين˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ را˘طإأ ي˘ف
سسوري˘ف را˘ششت˘نأ ن˘م د˘ح˘لأ ل˘جأ

لشصو يذلأ91 ديفوك انوروك

،ةروطخلأ نم ةريبك ةجرد ىلأ
ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘فر˘˘غ م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
عيمج ةبانع سسوبيشس ةعانشصلأو
ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلأ ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ل˘جأأ ن˘م ا˘ه˘م˘ي˘ل˘قإل ن˘ي˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ
د˘˘˘يوز˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لأ
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلأ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ
،تامامك) ةيبطلأ تأزي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
،ميقعتلأ ليلاحم ،ةيبط تأزافق
تعظ أذلو (...خلأ ةيبط تلدب

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فر˘˘˘غ
ةوقب ةمهاشسملل ةبانع سسوبيشس
ةيريخلأ ةينطولأ ةلمحلأ هذه يف
ة˘ي˘ل˘خ˘لا˘˘ب لا˘˘شصتلأ لÓ˘˘خ ن˘˘م
. ةفرغلأ ىوتشسم ىلع ةبشصنملأ
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تÓئا˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تر˘ششا˘ب
ةيلمع لكك ةيرئأزجلأو ةيبانعلأ
ميركلأ ناشضمر رهششل ريشضحتلأ
مايأ ىوشس هيلع ىقبتي مل يذلأ
ر˘˘ه˘˘ششلأ أذ˘˘ه لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ ن˘˘كل،
نوكي نل ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه ل˘ي˘شضف˘لأ

يششفتل أرظن،تأو˘ن˘شسلأ ي˘قا˘ب˘ك
رجحلأ ةلاحو ا˘نورو˘كلأ ة˘ح˘ئا˘ج
نم ديدعلأ تدجو دقو،يحشصلأ
يف اهشسفن ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ
ةفا˘ك ما˘م˘تإل ن˘مز˘لأ ع˘م قا˘ب˘شس
أذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ
ل˘شضف˘˘ي ذإأ ،ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ششلأ
ريشضحتلأ نييبانعلأ نم ريثكلأ
ام˘ي˘ف ه˘لو˘ل˘ح ن˘م ةر˘ت˘ف ل˘ب˘ق ه˘ل
هذه يف تويبلأ تابر دعتشست
اهمزلي ام لك زيهجتل نايحألأ
ثيح، دهجلأو تقولل أراشصتخأ
نييزتو فيظنت تÓمحب نمقي
ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ لزا˘ن˘م˘لأ
أذه˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لأ تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ
د˘ه˘ششت ن˘يأ، ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ ف˘˘ي˘˘شضلأ
فيظنتلأ تÓمح ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
تا˘˘بر ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘˘ششت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ىلع نف˘كع˘ت ي˘تأو˘ل˘لأ تو˘ي˘ب˘لأ
يف لي˘شضف˘لأ ر˘ه˘ششلأ لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ

ةدا˘عإأ لÓ˘خ ن˘م ل˘ل˘ح˘˘لأ ى˘˘ه˘˘بأأ
ى˘˘ت˘˘ح لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ نأرد˘˘ج ءÓ˘˘ط
فÓتخلأ نم اعون كلذ يفشضي
دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأو
ءانثأأو هتأذ قايشس يف،فولأاملأو
تÓحم ىلإأ انتداق يتلأ ةلوجلأ

انظحل ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م قأو˘شسأأو
رجحلأ ةلاح مغر ةريبك ةيكرح
ءا˘ن˘ت˘قأ ل˘جأ ن˘م أذ˘هو ي˘ح˘شصلأ

دأوم نم رهششلأ أذه تامزلتشسم
ه˘كأو˘ف˘˘لأو ر˘˘شضخ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘غ
ةيأدب عم و، لبأوتلأ نع كيهان
د˘عو˘م لو˘ل˘ح˘ل ي˘لزا˘ن˘ت˘لأ د˘ع˘لأ
تقلطنإأ م˘ير˘كلأ نا˘شضمر ر˘ه˘شش
ةيبانع˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ثح˘ب ة˘ل˘حر
نع تويبلأ تابر اهشسأأر ىلعو
لمعتشست يتلأ لبأو˘ت˘لأ ة˘ل˘شسل˘شس
أذه لÓخ قابطألأ ريشضحت يف
قأوشسأأ ي˘ف لو˘ج˘ت˘م˘لا˘ف،ر˘ه˘ششلأ

يبعششلأ قو˘شسلأ ة˘شصا˘خ ة˘با˘ن˘ع
نم لئاهلأ مكلأ ظحÓي باطحلأ
يتلأ ةفلتخم˘لأ ل˘بأو˘ت˘لأ سسا˘ي˘كأأ
نود نوقوشست˘م˘لأ ا˘ه˘لو˘ح ف˘ت˘لإأ
و نا˘˘˘مألأ ة˘˘˘فا˘˘˘شسم˘˘˘ل مأر˘˘˘ت˘˘˘˘حأ
سسوريف نم ةياقولل تاهيجوتلأ

خ˘ب˘ط˘م˘لأ د˘ي˘لا˘ق˘ت ي˘ف .ا˘نورو˘˘ك
ل  ةما˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ و ي˘با˘ن˘ع˘لأ
هر˘ط˘ع˘ت نأأ نود ر˘م˘ي نأأ ن˘˘كم˘˘ي

اهفلأأ يت˘لأ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ ل˘بأو˘ت˘لأ
ماع لك مهخباطم يف نويبانعلأ
ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ ي˘ف را˘ج˘ت˘لأ أأد˘ب˘˘ي ذإأ

ميركلأ ناشضمر رهشش لابقتشسإل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل م˘ه˘شضر˘ع لÓ˘خ ن˘م
،رهششلأ أذه يف ةجئأرلأ علشسلأ

لثم اهيلع لابقإلأ رثكي يتلأو
ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘بأو˘˘ت˘˘لأ
ا˘م˘ك ر˘ه˘ششلأ ة˘ل˘˘ي˘˘ط خ˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لأ
ءا˘ن˘˘ت˘˘قأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شسألأ سصر˘˘ح˘˘ت
هذه نم ةلكششم ةريبك ةعومجم
قا˘ب˘طألأ ن˘يز˘ت ي˘ت˘˘لأ ل˘˘بأو˘˘ت˘˘لأ
لÓخ و.ماع لك يف ةيناشضمرلأ
ل˘˘ج ى˘˘ع˘˘˘شست نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش
لككو ةدهاج ةيبانعلأ تÓئاعلأ
˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘شس

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأ ،ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسل
نلف خب˘ط˘م˘لأ تا˘نو˘كم د˘يد˘ج˘ت
قلغل أرظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت كا˘ن˘ه نو˘كي
ر˘ط˘خ يدا˘ف˘ت˘ل تÓ˘ح˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه

ا˘م و˘˘هو91 د˘ي˘فو˘ك را˘˘ششت˘˘نأ
ف˘يرا˘شصم˘لأ سضع˘ب سصق˘˘ن˘˘ي˘˘شس
هذه ءأرششل اهيشصشصخت مت يتلأ
ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م. ي˘˘نأوألأ
ةلمج تمدق ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘شصلأ

مايشصب ةقلعتملأ تأداششرإلأ نم
كشسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لأو نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش

يششفت عم نمأزتلاب هب ةقلعتملأ
اعدو.يملاعلأ «انوروك» سسوريف
يف ةمظنملل يميلقإلأ بتكملأ
رهشش لÓخ سصرحلأ ،هل ريرقت
بر˘شش ى˘ل˘ع ل˘ي˘شضف˘لأ نا˘شضمر
لوانتو ءاملأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك
راثكإلأو ،هايملاب ةينغلأ ةمعطألأ

يت˘ب˘جو ن˘ي˘ب ها˘ي˘م˘لأ بر˘شش ن˘م
د˘˘˘كأأو.رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘شسلأو را˘˘˘˘ط˘˘˘˘فإلأ
تلدعم نأأ ىلع ،هتأذ ردشصملأ
تاجرد عافترأ عم مشسجلأ قرعت
كلذل ،ديزت ةع˘ف˘تر˘م˘لأ ةرأر˘ح˘لأ

لئأوشسلأ برشش يرورشضلأ نم
ءانثأأ مشسجلأ هدقفي ام سضيوعتل
نع لقي ل ام) راهنلأ تاعاشس

ةمظنملأ تدد˘ششو.(بأو˘كأأ01
لوا˘ن˘˘ت بن˘˘ج˘˘ت ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
ىلع يوتحت يتلأ تابورششملأ
ياششلأو ةوهقلأ لث˘م ن˘ي˘ي˘فا˘كلأ

نأل ،ة˘˘يزا˘˘غ˘˘لأ تا˘˘بور˘˘ششم˘˘˘لأو
،لوبتلأ ةرثك ببشسي دق نييفاكلأ

ة˘˘با˘˘شصإلأ ى˘˘لإأ يدؤو˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م˘˘م
ى˘لإأ ترا˘ششأأ ا˘˘م˘˘ك ،فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا˘˘ب
للُظم ناكم يف دجأوتلأ بوجو
تاعاشس لÓ˘خ ة˘يو˘ه˘ت˘ل˘ل د˘ي˘جو
سضر˘ع˘ت˘لأ بن˘ج˘تو ،ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لأ

 .سسمششلأ ةعششأل

 رورملا ةكرح ليهصستل تلخدت نمألا حلاصصم

 قرغت راطمألا هايم
  يبرغلا لهسسلاو ةنيدملا طسسو تاقرط

لهشسلأ ءايحأأ أذكو ةبانع ةنيدم طشسو سسمأأ حابشص تدهشش

لكششت ءأرج هايملأ مكأرت ةيوشضوفلأ ءايحألأ رأرغ ىلع يبرغلأ

ةليل ذنم ةيلولأ اه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لأ را˘ط˘مألأ ط˘قا˘شست د˘ع˘ب لو˘ي˘شس

ةدع ىوتشسم ىلع رورملأ ةكرح لششل ىدأأ امم دحلأ ىلإأ تبشسلأ

روحم وحن يدؤوملأ ةنيدملأ طشسو قفن قلغ اهشسأأر ىلع رواحم

ةكرح ليهشستل نمألأ حلاشصم لخدتل ىدأأ امم باطحلأ نأرودلأ

راطقلأ ةطحم ربع ةنيدملأ لخدم هايملأ تقلغأأ اميف رورملأ

ريغ ةكرح دهششت يتلأ يبرغلأ لهشسلأ ءايحأأ تدهشش لباقملاب

يشسيءرلأ قيرطلأ هايملأ ترمغ نأ دعب يرورم اماحدزأ ةيداع

8 نأرودلأ روحم ربع يبرعلأ لهشسلأو ميرلأ يح وحن يدؤوملأ

ىوتشسم ىلع تأرامعلأ سضعب لخأدم هايملأ تدشس اميف سسرام

فاشصفشصلأ يحل يدؤوملأ نأرودلأ روحم نم ةبيرقلأ  ءايحألأ

تاعولابلأ دأدشسنأ نع جتن لويشسلأ لكششتو هايملأ مكأرت نأأ املع

ءايحألأ ناكشس مهرودب ةمكأرتملأ هايملأ عيزوت نود تلاح يتلأ

مكأرت نم أوكتششأ ةرشضخوبو برح يديشس ةشصاخ ةيوشضوفلأ

مغر ةيلحملأ تاطلشسلأ نم يأأ لخدت مدعو ءايحألأ طشسو هايملأ

تايمك نأأ املع تاعاطقلأ فلتخمل اهب أوهجوت يتلأ تأءأدنلأ

مل ةطرافلأ ةعاشس42 لÓخ ةبانع ةيلو اهتدهشش يتلأ راطمألأ

ىرخأ ةيوج تابأرطشضأ لوشصو راظتنأ يف ايلحم مم02 ىدعتت

عوبشسألأ ةياهن ىتح راط˘مألأ ط˘قا˘شست رأر˘م˘ت˘شسأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘ل

ايلحم مم03 ىدعتتل ةرأزغ رثكأأ نوكت نأأ حجري يتلأو مداقلأ

ةيوجلأ داشصرأÓل ينطولأ نأويدلأ اهردشصأأ يتلأ تأرششنلأ بشسح

نوكت دق ةربتعم راطمأأ طقاشست نم اهلÓخ نم رذحي يتلأو

. دربلأ تابحب ةبوحشصم
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يديهم نب يبرعلا جوفو ءارصضخلا ةجاردلا ةيعمج فرط نم

 ىفسشتسسم يف مقعم رمم عسضو
ضضيبألا رسسجلاب نابرسض ميكحلا

ميكحلأ ىفششتشسم يف يكذ يحشص ميقعت رمم   عشضو أرخؤوم مت

ءأرشضخلأ ةجأردلأ ةيعمج فرط نم سضيبألأ رشسجلاب نابرشض

،ةيمÓشسإلأ ةفاششكلل رامع يديشس يديهم نب يبرعلأ جوفو

يبط هبششلأو يب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ نا˘شسح˘ت˘شسأ ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه تقلو

مأرتحلأ ةيحت فأرطألأ عيمج تلدابتو ،ىفششتشسملاب لامعلأو

يديهم نب يبرعلأ جوف ل˘شصأوو ،م˘ق˘ع˘م˘لأ ر˘م˘م˘لأ م˘ي˘ل˘شست د˘ن˘ع

نم ةريخألأ ةرتفلأ يف ةزيمملأو ةيريخلأ هتردابم رامع يديشسب

»كياب نيرغ» ةيعمج امأأ ،انوروك ءابو هجو يف فوقولأ لجأأ

وه اهفده نأأ كوبشسيافلأ ىلع ةيمشسرلأ اهتحفشص يف تفششكف

و ىلولأ فوفشصلأ دون˘ج˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لأ و يدا˘م˘لأ د˘ن˘شسلأ م˘يد˘ق˘ت

حأورألأ لك ركششنو هميدقت اننكمي ءيشش لقأأ أذه» تفاشضأأ

ةملكلاب ىتح وأ ديعب نم وأ بيرق نم اندناشست يتلأ ةبيطلأ

.»ةبيطلأ
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ينطولا لتكتلل ةيئلولا ةيقيصسنتلا  عم نواعتلاب

ةثاغإلاو نماصضتلل

  «ضسايجيد» رقم مامأا مدلاب عربتلل ةلمح
ةيلول ةشضايرلأو بابششلأ ةيريدم رقم مامأأ سسمأأ ةحيبشص تمظن

با˘ب˘ششلأ ة˘ير˘يد˘م فأر˘ششإأ تح˘ت مد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

عم قيشسن˘ت˘لا˘بو ة˘حا˘ي˘شسلأ ة˘ير˘يد˘مو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘شضا˘ير˘لأو

يلثمم نم ريبك لابقإأ ةردابملأ هذه تفرعو ،يندملأ عمتجملأ

نهأرلأ تقولأ يف مهعمجت نيذلأ ةبانع يف تايعمجلأ فلتخم

ةيلول ةثاغإلأو نماشضتلل ينطولأ لتكتلل ةيئلولأ ةيقيشسنتلأ

أوعربت ثيح »انوروك» ةحئاج هجو يف فوقولأ لجأأ نم ةبانع

ةدعاشسملأ دي ميدقت لجأأ نم ةيويحلأ ةداملأ نم ةربتعم تايمكب

كنب معدو ةبانع تايفششتشسم فلتخم يف نيدجأوتملأ ىشضرملل

تأرا˘طإأ كرا˘شش د˘قو ،د˘ششر ن˘بأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘˘ل مد˘˘لأ

ن˘م بو˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘يو ،ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه ي˘ف ا˘شضيأأ  «سسا˘ي˘ج˘يد˘لأ»

عم ةشصاخ مدلاب عربتلأ يف أومهاشسي نأأ ءايحألأ لك يف نييبانعلأ

يف ةيويح˘لأ ةدا˘م˘ل˘ل ة˘شسا˘م˘لأ ة˘جا˘ح˘لأو نا˘شضمر ر˘ه˘شش بأر˘ت˘قأ

نيذلأ ىشضرملأ ةشصاخ تايفششتشسملأو ةيبطلأ حلاشصملأ فلتخم

رقفب ىشضرملأو لمأوحلأ ءاشسنلأو يولكلأ روشصقلأ نم نوناعي

.مدلأ
S°∏«ªÉ¿.Q  



16
ةعاشس رخآا

âaS rehkA

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  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةشسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441نابعشش72 ـل قفاوملا -6695 ددعلا0202 ليرفأا12 ءاثÓثلا

90:40

82:21

11:61

70:91

73:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 فيطشسب جرب ءاشضيب

قرح لواحي نوبز
نيزنبلاب فظوم
 ديربلا بتكم لخاد
نئابز دحأا صسمأا حابشص ماق
ءادتعإلاب رئازجلا ديرب

بتكم لخاد فظوم ىلع
ةعباتلا ةيارز ةيرق ديرب
لواحو ،جرب ءاشضيب ةيدلبل

نشسحلو ةلئاشس ةدامب هقرح
بشصي مل ةيحشضلا نا ظحلا

بشسح ،هوركم ياب
انلشصحت يتلا تامولعملا

نا دارأا يدتعملا نإاف اهيلع
،لاملا نم غلبم بحشسي
فظوملا هنم بلط امنيحو
مدق ةيوهلا ةقاطب ميدقت
ةيوه ةقاطب نوبزلا هل

اهشضفر ثيح ةحلاشص ريغ
يذلا رملا وهو ،فظوملا
ماق و نوبزلا هلبقي مل
 .هيلع ءادتعلاب

ر .نميا

ىدحل ةهجوم تناك
بونجلا تايلو

ديزا زجح
ةدحو0051 نم
تامامكلا نم
ةلوهجم ةيبطلا
ةنتابب ردشصملا
نمألا رشصانع نكمت
ةيلو نمأاب21 ـلا يرشضحلا

نيشصخشش فيقوت نم ،ةنتاب
36 نيب امهرامعأا حوارتت

امهتزوحب رثع ،ةنشس76و
تامامكلا من ةيمك ىلع
اهددع غلب ردشصملا ةلوهجم
مت ثيح ،ةدحو5251

قيقحت حتفو ةيمكلا زجح
نيذلا ،نيفوقوملا عم
تامامكلا هذه نا احرشص
ىدحل ةهجوم تناك
يهو ،بونجلا تايلو
ىلا فاشضت يتلا ةيمكلا

ةيبطلا تازوجحملا ديدع
يتلا ةينلديشص هبششلاو
دق نملا حلاشصم تناك

ءابو راششتنا ذنم اهتزجح
91. ديفوك

ح ناششوشش

لÓخ و˘ج˘لا ة˘لا˘ح تا˘ع˘قو˘ت ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت ترذ˘ح

ثÓثب ةينافوط راطما نم نيمداقلا نيعوبسسلا

ةرئاد ن˘م˘سض م˘ه˘جاردا م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘قر˘سش تا˘يلو

دق يتلاو ةعقوتملا ةريبكلا تايمكلا ارظن رطخلا

تايلو نم لكب رملا قلعتيو ملم002 يدعتت

يتلا تايلولا يهو وزو يزيتو ةياجب لجيج

ثيح ايونسس طقاسستلل لدعم وا ةبسسن ربكا دهسشت

ةينافوط نو˘كت د˘ق را˘ط˘ما ن˘م ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ترذ˘ح

نم برقلاب ريسسلا يدافتل قابسسلا تاذ يف تعدو

ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلو˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا يرا˘ج˘م˘لا

راطما لكسش يلع نوكتسس يتلا راطملا طقاسستب

تايلولا سضعبب مم08 ىدعتت ةريزغ ةيدعر
اسسوسسحم اسضافخنا ةرارحلا تاجرد دهسشت اميف
ةطرافلا مايلا لÓخ ةلجسسملا تاجردلاب ةنراقم

لسصت دقو لحاوسسلاب ةجرد،51 ىلا سضفخنتل

طقاسست ءارج ةيلخادلا ندملاب طقف تاجرد01
رد˘ج˘تو ة˘ف˘ي˘ف˘خ نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا جو˘ل˘˘ث˘˘لا سضع˘˘ب
ارارق˘ت˘سسا د˘ه˘سشت˘سس و˘ج˘لا ة˘لا˘ح نا ى˘لا ةرا˘سشلا

تاجرد ثي˘ح ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘عو˘ب˘سسلا لÓ˘خ
ىدع˘ت˘ت ن˘لو ة˘ي˘م˘سسو˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ةرار˘ح˘لا
رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ل˘ير˘فا ر˘ه˘سشا ي˘ل˘سصف˘لا لد˘ع˘˘م˘˘لا
م .مير .راطملا طقاسست

عباتلا ““HCETMIV““ يملعلا يدانلا كراسش

ةبانعب راتخم يجاب ةعماجب تاينورتكللا مسسقل

سسوريف دسض ةيسسيسسحتلاو ةيوعوتلا ةلمحلا يف

ةسسيئر تماق ثيح ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘نورو˘ك

يدانلا ءاسضعأا ةقفر ةيروح نسسحم قازر يدانلا

نييرئازج ريهاسشمل ةريسصق ويديف عطاقم عمجب

ةرورسض ىلع نينطاوملا اهيف نوثحي نييملاعو

ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب ماز˘ت˘للاو م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا

قئاقد4 هتدمو ويديفلا اذه راعسش ناكو يحسصلا

يف ىقبا““““EMOH TA YATS““ ةيناث31و

م˘هد˘ل˘ب تا˘غ˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘لا˘ق ي˘ت˘˘لاو ““كت˘˘ي˘˘ب

نم تاكراسشم ويديفلا اذه نمسضتو ،اهفÓتخاب

ناكو ةيكيرمأاو ةيقيرفإاو ةيويسسأاو ةيبروأا لود

ةفلتخم تاغل ،ةفلتخم لود““ وه يسسيئرلا هأادبم

ديدعلا ةكراسشم نمسضتو ““ةدحاو ةلاسسرلا نكل

ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘هو لود˘˘لا ن˘˘م

،دنهلا ،ايكرت ،اسسنرف ،ايسسور ،نيسصلا ،ةيكيرمألا

،رسصم ،ايناملأا ،اكيجلب ،نيتنجرألا ،نانويلا ،ادنك
،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا ،نا˘ن˘ب˘ل ،ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا
توك ،وغوطلا ،اينامور ،سصربق ،اينابسسا ،جيورنلا
،نميلا ،برغملا ،لاغنسسلا ،يلام ،سسنوت ،راوفيد
،لاميتاوغ ،ايفيلوب ،ليزار˘ب˘لا ،ا˘يز˘ي˘لا˘م ،لا˘ب˘ي˘ن˘لا

““HCETMIV““ يملعلا يدانلا ءاسضعأا مدقتو
ل˘كل ر˘كسشلا˘ب ة˘يرو˘ح ن˘سسح˘م قازر ه˘ت˘سسي˘ئرو
نينانفلا سضعب ةسصاخ ويديفلا يف نيكراسشملا
،ةنهاكلا يرارز نبو يلسسرم ةزنك ةروسص يف
ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘جوز زور ن˘˘يرا˘˘ك ا˘˘سضيأا تكرا˘˘سشو
ا˘سضيأا اور˘˘كسش ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘كير˘˘مألا
تناك يذلا ةقرارز طسسابلا دبع عرابلا ممسصملا
هذه لثم قحتسستو ،ويديفلا يف ةزيمم هتسسمل
يسسيئرلا فدهلا نأا ة˘سصا˘خ ه˘يو˘ن˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا

ل˘جأا ن˘م سسي˘سسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا ر˘سشن و˘ه ا˘ه˘ن˘˘م
عيمجلا ظافحو انوروك سسوريف هجو يف فوقولا

 .مهئانبأا ةحسصو مهتحسص ىلع
 سسافر ناميلسس

تايشسنجلا فلتخم ةكراششمبو تاغللا لكب ““تيبلا يف اوقبا““ هراعشش

 ““HCETMIV““ يملعلا يدانلا
انوروك دشض يشسيشسحت ويديف قلطي

 صسارهأا قوشس

ةدحو0001 نم ديزأا زجح
ةيلوحكلا تابورششملا نم

ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
يجورم دحأا مايق اهدافم تامولعم رثا ىلع ،سسارهأا قوسس نمأاب
تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ير˘م˘تو لا˘خدإا˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘˘لا
ىوتسسم ىلع سسارهأا قوسس ةيلو ىلإا ةرواجم ةيلو نم ةيلوحكلا

رجحلا عفر نم ىلوألا تاقوألا لÓغتسسإاب كلذو ،ةسصاخ ةبكرم
تابكرملل ةيئاجف ةبقارم طاقن عسضوب ةقرفلا رسصانع ماق ،يحسصلا

دحأا فيقوتبو ةنيدملا جراخمو لخادم ىوتسسم ىلع ،سصاخسشألاو
دنع و ،رارفلاب اذلو اهقئاسس لثتمي مل ،ةهبسش لحملا تابكرملا

رمحألا ءوسضلا ةراسشإل لثتمي مل ةينارودلا رواحملا دحأا ىلإا هلوسصو
ةطرسشلا رسصانع عم قيسسنتلابو ،يدام رورم ثداح يف ببسست امم
اهلخادب رثع اهسشيتفتب ،ركذلا ةفلاسس ةبكرملا فيقوت مت ةيئاسضقلا

ةيمكلا زجح مت نيأا ،ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0401 ىلع
ةقرفلا رقم ىلإا ،ركسسلا نم ةلاح يف ناك يذلا هيف هبتسشملا دايتقإاو
مامأا هبجومب ليحأا يذلا ركذلا فلاسسلل نييئاسضق نيفلم زاجنإا مت نيا

ىلع هلاحأا هرودب يذلا سسارهأا قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
ةي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘سشم بير˘ه˘ت ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ،يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا ة˘سسل˘ج
نيأا ،فقوتلا راذنإل لاثتملا سضفر ةحنجو ،لقن ةليسسو لامعتسسإاب

ةرداسصم عم ةيكر˘م˘ج ة˘مار˘غو سسب˘ح˘لا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص
سش .ا .لقنلا ةليسسو

فقوي سسارها قوشسب سشوروادم ةرئاد نمأا
 تاششرولا ةقرشس نهتمت رارششأا ةعومجم

كلام ،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصخسش اهب مدقت ىوكسش رثإا ىلع
ىلإا ةسصاخلا هتسشرو سضرعت اهدافم ،ءانبلاب ةسصاخلا تاسشرولا دحأل
بقث تلآا ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ءا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ةز˘ه˘جأاو تاودأا ة˘قر˘سس
ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي سصا˘˘خ˘˘سشأا د˘˘سض ،كي˘˘نور˘˘ت˘˘كي˘˘لإا ناز˘˘ي˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك
سشوروادم ةرئاد نمأاب ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ر˘سشا˘ب م˘ه˘ت˘يو˘ه
هبتسشملا ةيوه ديدحت ىلإا تسضفأا يتلا ،يرحتلاو ثحبلا تايلمع
ىدل ةيروهمجلا ليكو نع رداسصلا سشيتفتلاب نذإا رادسصتسسإاب ،مهيف
م˘ت ثي˘ح ،سصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ن˘كا˘سسم سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ،ة˘تارد˘سس ة˘م˘كح˘˘م
نمأا رقم ىلإا مهيف هبتسشملا ليوحتو ،تاقورسسملا سضعب عاجرتسسإا
فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتسسإاب .سشوروادم ةرئاد
ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج نيوكت مرج نع ،ركذلا نيفلاسسلل يئاسضق
مامأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘ل˘ي˘حأا ،ل˘ي˘ل˘لاو ر˘سسكلا ي˘فر˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب ة˘فو˘سصو˘م˘لا
يذلا ،سسارهأا قوسسب ةتاردسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديسسلا
تحت سصخسش عسضو مت نيأا ،يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع مهلاحأا هرودب
نم نيرخآلا امهيف هبتسشملا دافتسسإا امنيب ،ةيئاسضقلا ةباقرلا تامازتلإا
سش .ا .تقؤوملا جارفإلا

قيوشستلل ةهجوم تناك

 كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ تÓلخملا نم اراطنق03 زجحي فيطشس نمأا
امامت ةحلاشصلا ريغ تÓلخ˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ف˘ي˘ط˘شس ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم تن˘ك˘م˘ت
ةيلاملا ةقرفلا دارفأا اهر˘طأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا .ارا˘ط˘ن˘ق03 ــب يلا˘م˘جإلا ا˘ه˘نزو رد˘ق ي˘ت˘لاو كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل
رثإا تءاجو ،فيطشس ةيلو نمأل ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب ةيداشصتقلاو
دمعي ،تÓلخملا عاونأا صضعبو نوتيزلا عينشصت يف ةشصتخم ةششرو مايقب ديفت تامولعم لÓغتشسإا

ةرشضم صضماوح ةفاشضإا لÓخ نم ةينوناقلا رييا˘ع˘م˘لا مار˘ت˘حا نود ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م ر˘ي˘شضح˘ت˘ب ا˘ه˘ب˘حا˘شص
كلت ناكم ديد˘ح˘ت ن˘م لوأا تن˘ك˘م ة˘ق˘م˘ع˘م ثا˘ح˘بأاو تا˘ير˘ح˘ت قÓ˘طإا م˘ت رو˘ف˘لا ىل˘ع ،كل˘ه˘ت˘شسم˘لا˘ب
.ف˘ي˘ط˘شسب ““ داد˘ك˘ل فو˘شش ““ ي˘ح ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ي˘نار˘م˘ع˘لا ج˘˘ي˘˘شسن˘˘لا جرا˘˘خ ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ،ة˘˘ششرو˘˘لا
عاشضخإا دعب ةرششابم ،تامولعملا كلت ةحشص ىلع اوفقو ءاشضفلا اذهل مهتبقارم دعبو نوققحملا

تتبثأاو ““صسابشسبلا““ ةدام نم اهبلغأا تناك يتلاو اراطنق03 ـلا اهنزو قاف يتلا تÓلخملا نم ةنيع
ءاربخلا دكأا يذلاو ،كلهتشسملا ةحشص ىلع ايقيقح ارطخ لكششت اهنأاو كÓهتشسÓل اهتحشص مدع
افلم تزجنأا ةيئاشضقلا ةيطبشضلا ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتشسا دعب .اهفÓتا بوجو

لئاوشس دامتعابو كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ داوم ليلختو عينشصت نأاشش يف ،فلاخملا دشض ايئازج
 .هيف تبلل ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلل لشسرأا ،ةحشصلاب ةرشضم صضماوحو

ر .نميا

 رطخلا ةرئاد نمشض مهعشضو مت

 ةمداقلا مايأ’ا ةينافوط اراطمأا دهششتشس ةيقرشش تاي’و ثÓث

لباقم فتاوهلا عيبل لحم رايهنا

ةليسملا يلاو ةماقإ
ىف ةليسسملا ةيلوب ةطقاسستملا ةريخلا راطمألا سسما ءاسسم تببسست
ةيدلبب سشوكلا يحو بوقرعلا يحب لزانملا سضعب فقسسأا طوقسس
رعذلا نم ةلاح ثودح يف ببسست امم ،اهناردج رايهناو ةليسسملا
ينابملا ررسضت .ءارعلل اورف نيذلا ةلئاعلا دارفأا طاسسوا يف ديدسشلا
ةفاسضإلاب .نينطاوملا طاسسوأا يف رعذلا نم ةلاح تفلخ يتلا ةميدقلا
ثيح ةليسسملا ةيلو يلاو ةماقا لباقم فتاوهلا عيبل لحم رايهنا ىلإا

 خوسشخسش حلاسص .ةيدام رئاسسخ تقلخ

جيريرعوب جرب

ةشصخر نودب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجحو ينيرششع فيقوت
عيبو نيزخت  ةمهتب ينيرششع فيقوت نم جيريرعوب جرب ةيلو نمأل لوألا يرشضحلا نمألا حلاشصم تنكمت
تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ بشسحو ةنشس42(ع - ت) وعدملاب رمألا قلعتي ،ةشصخر نودب ةيلوحكلا تابورششملا
دعبو ،ايميلقإا صصتخملا ةيروهمجلا ليكو ديشسلا نع رداشص صشيتفت نذإا ىلع ءانب ةيلمعلا نا ةيلولا نمأل ةماعلا

،اهزجح مت يتلا ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك زجح نم  نملا  حلاشصم تنكمت هب هبتششملا نكشسم صشيتفت
SLIP  عون نم ةعج تاناك50  صسمخو لشس05 ةعشسESIORAVAB عون نم ةعج تاناك79  يف ةلثمتملاو

RENESLIPعون نم ةعج تاناك20  نينثاو لشس05 ةعشس TROFUAEBةبلع42 ىلا ةفاشضا  لشس05 ةعشس
.ةلودلا كÓمأا ةيششتفم حلاشصمل اهميلشست مت ،رتل10 ةعشسROD NOLFUOM EL عون نم رمحأا ذيبن ةينوترك
يتلا ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هبجومب مدق هدشض يئاشضق فلم زاجناو  هفيقوت مت هب  هبتششملا
 .جيريرعوب جربب ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب عاديإا رمأا هقح يف تردشصأا

ىشسوم .ع

ةبانع

لاحربب ةدلقملا ةمششلا نم سسيك000061 نم رثكا زجح
ةيشضق يف هيف هبتششم ، ةنشس44 رمعلا نم غلبي صصخشش فيقوت  نم لاحرب ةرئاد نمأل ةطرششلا تاوق  تنكمت

حلاشصملا تاذ تنكمت امك  ةشصخر نود يراجت طاششن ةشسرامم و ، ةدلقملا ةمششلا ةدام عيبلا صضرغل نيزخت و ةزايح
ةينوناقلا  تاءارجإلا ةفاك ذاختا  متو. صسيك000461 ـب ةردقم ، ةدلقملا ةمششلا نم ةربتعم ةيمك زجح نم،
ب ف .هيف هبتششملا قح يف ةمزÓلا



هذه الصحيفة تم تحميل 
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