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دعاقتلل ةينوناقلا نسسلا دعب لمعلا ةلسصاوم سصخي

ددحي يذيفنت موشسرم
يراــيتخإلإ دــعاقتلإ

ةــنــشس06 نـــشسب

:ينطولا نماضتلا ةرازو

يلماحل ةرغشصم صضورق
لئاشسوب ةشصاخلإ عيراششملإ
انوروك صسوريف نم ةياقولإ

ةيجيتارتسسإلا تاعاطقلا ءانثتسسإاب15/94 ةدعاق يف رظنلا ةداعإا ررقت اميف

دإريتشساب تإرايشسلإ ءÓكول صصيخرتلإ
ةديدجلإ ةيحايشسلإ تابكرملإ

ةعاشس رخآإ
âaS rehkA

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www
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موسسرملاو ءاهتنإلا ىلع تفراسش مهدوقع
مهلمسشي مل يذيفنتلا

 ديفتشسم004 ةبإرق
يعامتجإلإ جامدإلإ جمانرب نم

ةــــلاطبلاب نوددـــهم
WÉd™ U¢ 7

ةيلوؤوسسملا اولمح سسيدلا رجح ونطاوم
رامع يديسس ةيدلبل ةيلحملا تاطلسسلل

باــــبـششـلإ رإد
لوحتت «يرإرز دوعشسم»

ةيمومع ةغرفم ىلإإ
WÉd™ U¢ 7

ةدكيكسس يف راقعلاب بعÓتلا  ةسسايسسب اوددن

نوعنمي زابعوب ناكشس
عورـــششم ةـــماقإإ

ةــــيبط ةـــحشصم
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 ايرولاكابلإ ليجأات و ماــيكناشسلإ ناــحتمإإ ءاــغلإإ ^
مداــقلإ ربمتبشس رهشش ىــلإإ مايبلإ و
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تامامك نودب قاوسفا لوخد نم نينطاوملا عنمت نمفا حلاصم

ةنيطنشسقب ةوقب برشضلإ لشصإوي انوروك

انوروك صسوريف نم ءافششلل باشصم231 لثامت ةديدج ةباشصإإ561
:نم لك يف ةديدج تايفو8 ليجشست

صسابعلب يديشس^ ةديلبلإ ^ جيريرعوب جرب^  ةلقرو^ فيطشس^
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ةيبنجألإ تإرامثتشسÓل قبشسملإ صصيخرتلاب هلإدبتشسإإو ةعفششلإ قح ءاغلإإ ^
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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

نيسصبرتملل نيوكتلإ قلطنإ ليجأات ةثلثلإ رإوطألإ يف لوبقلإ لدعم ضضيفختو يناثلإو لوألإ نيلسصفلإ لدعم باسستحاب لاقتنلإ ^
مداقلإ ربمتبسس ةرود ىلإإ يرفيف ةرودل نيلجسسملإ

0202 ربوتكأإ رهسش فسصتنم نم ءإدتبإ ،مداقلإ يسسإردلإ ماعلل ةديدج نيوكت ةرود حاتتفإ ^

0202 ربمفون رهسش فسصتنم ىلإإ يعماجلإ لوخدلإ ليجأات ^
ربمتبسسو نإوج يرهسش ةيئاهنلإ تإونسسلاب ةسصاخلإ جرختلإ تإركذم تاسشقانم ةجمرب ^

ةديدجلإ ةيعماجلإ ةنسسلإ ةيإدب ريخأات ىلإإ تعد
ربمسسيد رهسش ىلإإ

ةسشقانم ليجأات حرتقت ةيبÓط ةمظنم
رتسساملاو هاروتكدلا لئاسسرو تاركذملا
ةنشسلا ديدمت ىلا ،ةرحلا ةيرئازجلا ةيبÓطلا ةمظنملا صسمأا تعد
ةشساردلا قيلعت دعب ،لبقملا ربمشسيد رهشش ةياغ ىلإا ةيعماجلا

جوت نايب يف ةمظنملا تددششو .يناثلا يشسادشسلا ةيادب عم
ربمتبشس نم حتافلا نوكي نأا ىلع ،ينطولا اهبتكم عامتجا

- ربمتبشس) عيباشسأا6 دودح يف يناثلا يشسادشسلل لامكتشسا
ةيادب - ربوتكأا فشصتنم نم ةيادب تاناحتملا ىرجتو ،(ربوتكأا
،نيتيعماجلا نيتنشسلا نيب لشصاف ةلطع عوبشسأا ديدحتو ربمفون

ةباقنلا تبلاطو .ةديدجلا ةنشسلا ةيادب ربمشسيد نوكي نأا ىلع
ميلعتلا تاعماجلا ينبت ،يلبيرشس حتاف اهشسأاري يتلا ةيبÓطلا

يقيقح مييقت ءارجإاو عاطقنا نود ميلعتلا رمتشسي ىتح دعب نع
يف ةبلطلا فورظ نابشسحلا يف ذخألاو ةيمقرلا تايشضرأÓل
،جرختلا ىلع نيل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا صصو˘شصخ˘بو .ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
لئاشسرو تاركذملا ةششقانم ليجأات ،ةيبÓطلا ةمطنملا تحرتقا
اعد امك .ةيليوج ىتح ناوج رهشش ىلإا رتشساملاو هاروتكدلا
جرختلا تاركذم وهنأا نيذلا ةبلطلا ،هتاذ قايشسلا يف نايبلا
صسوريفلا ةهباجم تاءارجإاب مازتلإلا (هاروتكدلاو رتشساملا ةبلط)
لك ةداتعملا لافتحإلا رهاظم طاقشسإاب ةششقانملا ءانثأا يجاتلا
هنأا اهشسفن ةباقنلا ىرت ،ةيعماجلا تامدخلا ديعشص ىلعو .ةنشس
نمشضي امب ةبلّطلا لقنل مراشص طّطخم عشضو يرورشضلا نم
وأا دعابتلا نامشضل معاطملاب ةديدج ةيلآا يف ريكفتلاو مهتمÓشس
.راظتنإلا ريباوط يدافتو زهاجلا ماعطإلا ىلإا ءوجللا
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ىندألإ دحلإ عفرب ةريخألإ تإءإرجإلإ تنسسحتسسإإ
نومسضملإ ينطولإ رجألل

وعدت ةكرتسشملا كÓسسأÓل ةينطولا ةباقنلا
روجأÓل ةينطولا ةكبسشلا ةعجارم ىلإا ةموكحلا

نيينهملا لامعلاو ةكرتششملا كÓشسأÓل ةينطولا ةباقنلا تعد
ةكبششلا يف رظنلا ةداعإا ىلا ةموكحلا ةينطولا ةيبرتلا عاطقل
اببشس تناك ةقيمع تلÓتخإا اهبوششت يتلا روجأÓل ةينطولا

قيقحت نود تلاحو ةي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا زاز˘ت˘ها ي˘ف ا˘ي˘شسي˘ئر
يتلا ةمولظملا تائفلا فاشصنإاو دوقفملا يعامتجلا نزاوتلا
عاطقل نوينهملا لامعلا مه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي˘ند˘ت˘م د˘ج ارو˘جا ى˘ق˘ل˘ت˘ت
ةديدجلا تاءارجإلا نأا اهل نايب يف ةباقنلا تربتعاو.ةيبرتلا
نومشضملا ينطولا رجأÓل ىندألا دحلا عفرب ةشصاخلا ةموكحلل

ليدعتلا اذه تربتعا اهنإا لإا ، ةنشسح يرئازج رانيد فلأا02 ىلإا
ةقبطلل ةعورششملا تاعلطتلا ى˘ل˘ع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك اد˘ي˘ع˘ب د˘يد˘ج˘لا
رئازجب ملحت تلاز لو تناك يتلاو ةقوحشسملاو ةششهلا ةلماعلا

قوقح˘لا ي˘ف ةاوا˘شسم˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا لد˘ع˘لا ا˘ه˘شسا˘شسأا ةد˘يد˘ج
رثعتلا ةيلوؤوشسم لمحت ىلا ةموكحلا ةباقنلا تعدو.تابجاولاو
ةيشساشسألا بلاطملا ةشصاخو يعامتجلا راوحلا هفرعي يذلا
ىندألا دحلا نم عفرلا اهمهأاو ،روجألا يف ةدايزلاب ةقلعتملا
يف ةدايزلاو  حنملاو ، ةيئارششلا ةردقلاو بشسانتي امب نومشضملا
لخدلا نيشسحت ىلإا ةفاشضإلاب تائفلا هذه مهت يتلا تاشضيوعتلا

اهبلاطم نم ىقبت ام ذيفنت يف عارشسإلاو ،يبيرشضلا صضيفختلاو
نيذلا نييربخملا ة˘ئ˘ف صصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘يا˘شصو˘لا ع˘م ة˘عور˘ششم˘لا

اهب فرتعملا2102 ةنشس ذنم حنملا يف مهتاقحتشسم نورظتني
مل تلاز ام ةموكحلا نأا اهنا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘لا تر˘ب˘ت˘عاو.ا˘نو˘نا˘ق
ةمقل مهلعجو لامعلا صسوفن رخن يذلا قيمعلا حرجلا صسمÓت
ةينبلا نولكششي مهنأا مغر ةيعامتجلا صضارمألاو رقفلل ةغئاشس
ىلع ةباقنلا تددشش راطإلا اذه يفو.ةينطولا ةدعاقلل ةيتحتلا
عاطقب جد فلأا نوعبرأاو صسمخ نع لقت يتلا روجألا ءافعإا
رانيد فلأا نوثÓث صسيلو ،لخدلا ةبيرشض نم يمومعلا فيظولا

ةيبيرشضلا ةكبششلا ةعجارمو ءارزولا صسلجم نايب يف ءاج امك
±.S°∏«º.روجأÓل
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دحألا صسمأا ءارزولا صسلجم دقع
صسل˘ج˘م˘ل ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
صسي˘˘˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘˘˘˘شسأار˘˘˘˘˘˘˘ت ءارزو˘˘˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘عألا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ةح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
.نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

لام˘كت˘شسل عا˘م˘ت˘جلا صصشصخو
نوناق ىلع ةقداشصملاو ةشساردلا

0202 ةنشسل يليمكتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘˘شسارد عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا لÓ˘˘˘خ م˘˘˘تو
ميظنت ةداعإل ةذختملا تاءارجإلا
ةيعماجلاو ةيشساردلا ةنشسلا ةياهن
عا˘م˘ت˘جلا جر˘خ ثي˘ح,ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ةماهلا تارارقلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب
ةشصاخلا تاءارجإلاب قلعتي اميف
ةيراجلا ةيشساردلا ةنشسلا ةياهنب
ءاغلإا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف نا˘ك ي˘ت˘لاو
ميل˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘ه˘ن نا˘ح˘ت˘ما
نا˘ح˘˘ت˘˘ما ءار˘˘جإا ع˘˘م ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
يف طشسوت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش
ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا
ءارجإاب  قلعتي اميف امأا .ربمتبشس
دقف ايرولا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش نا˘ح˘ت˘ما
عو˘˘ب˘˘شسألا ي˘˘ف ا˘˘هؤوار˘˘جإا رر˘˘ق˘˘˘ت
.لبقملا ربمتبشس رهشش نم ثلاثلا
يف لا˘ق˘ت˘نلا نو˘كي˘شس ن˘ي˘ح ي˘ف
ميلعتلا ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا

يوناثلاو طشسوتم˘لاو ي˘ئاد˘ت˘بلا
ر˘خآا ىو˘ت˘شسم ى˘لإا ىو˘ت˘شسم ن˘˘م
لوألا نيلشصفلا لدعم باشستحاب
.لوبقلا لدعم صضيفختو يناثلاو
لوخدلا ليجأا˘ت ا˘شضيأا رر˘ق˘ت ا˘م˘ك

0202 يشساردلا ماعلل يشسردملا

ربوتكأا رهشش ةيادب ىلإا-1202
عاطقب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ل˘ب˘ق˘م˘لا
دقف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
يلعف˘لا قÓ˘ط˘نلا ل˘ي˘جأا˘ت رر˘ق˘ت
نيشصبرتملل ةب˘شسن˘لا˘ب ن˘يو˘كت˘ل˘ل
ةرودل نيلجشسم˘لا ن˘ي˘نو˘كت˘م˘لاو
ةرود ى˘˘لإا ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
صصخي اميف امأا.مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس

صصبرت يف نيدوجوملا نيينهملا
تاشسشسؤوملاب قاحتللا م˘ه˘ن˘كم˘ي
ةشصاخلا وأا ة˘ما˘ع˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا
فنأاتشست امدنع اهيف نيلجشسملا
نيوكت ةرود حا˘ت˘ت˘فا ع˘م.ل˘م˘ع˘لا

˘مدا˘ق˘لا ي˘شسارد˘لا ما˘ع˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
ربوتكأا رهشش فشصتنم نم ءادتبا

ةششقانملا ج˘مر˘ب˘ت˘شس ا˘م˘ك0202.
نينوكتملاو نيملعتملاب ةشصاخلا
يف نيوكتلا ةيا˘ه˘ن˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يرهشش لÓخ0202 ناوج رهشش
ة˘ن˘˘شسلا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شسو ناو˘˘ج
عاطق صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ة˘يرا˘ج˘لا
ليجأات  ررقت دقف يلاعلا ميلعتلا

فشصتنم ىلإا يع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا

ةجمرب عم0202. ربمفون رهشش
تار˘كذ˘م تا˘ششقا˘ن˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب جر˘خ˘ت˘لا تا˘˘حور˘˘طأاو
تاون˘شسلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
يرهشش لÓخ ميلعتلا نم ةيئاهنلا

دكأاو0202. رب˘م˘ت˘ب˘شسو ناو˘ج
هذه ق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ءارزو˘لا صسل˘ج˘م
ميلعت˘لا راو˘طأا ل˘ك ي˘ف ر˘ي˘باد˘ت˘لا
عشضو˘لا ن˘شسح˘ت˘ب ا˘نو˘هر˘م ل˘ظ˘ي
هلوانت ىدلو.دÓبلا يف يحشصلا
ةيروهمج˘لا صسي˘ئر د˘كأا ة˘م˘ل˘كلا

صسرادملا نأاب نوبت ديجملا دبع
تارازولا فلتخمل ةعباتلا ايلعلا
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ي ا˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘˘ط˘˘ي
ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م
قÓطإا نلعأاو.ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ةي˘تا˘عو˘شضو˘م ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ةا˘ن˘ق
دعب نع ميلعتلاب ةشصاخ ةيمومع
ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘م˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ت

متهت «1- تاشسموكلأا» يرئازجلا
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف صسورد˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
لك ذيمÓت حلاشصل تاشصشصختلا
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘شسقأا ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ راو˘˘˘˘˘˘طألا
م˘ت ا˘م˘ك.ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘˘مإلا
ـل قفاو˘م˘لا بلا˘ط˘لا مو˘ي د˘يد˘ح˘ت

ةيادبل ادعو˘م0202 يا˘م91
نم خيراتلا اذه هيشستكي امل ثبلا
.رئازجلل ةبشسنلاب ةيزمر ةللد
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دئا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر رر˘ق
ريزو ةحلشسملا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا
نوبت ديجملا دبع ينطولا عافدلا

ءارزو˘لا صسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ
ةد˘عا˘˘ق ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا صسمأا

ءانثتشساب15/94 را˘م˘ث˘ت˘˘شسإلا
قداشصو.ةيجتارتشسلا تاعاطق˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسمأا ءارزو˘˘˘لا صسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
دودر˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل تاءار˘˘˘جإا
ة˘ب˘ير˘شضلا ة˘ع˘جار˘م˘ك ي˘ئا˘ب˘˘ج˘˘لا
لاد˘ب˘ت˘شساو ،ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘فاز˘ج˘˘لا
ةبيرشضلاب كÓمألا ىلع ةبيرشضلا

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب.ةور˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
،يدعاشصت ّملشسل اهباشسح عاشضخا

بقارملا حيرشصت˘لا ما˘ظ˘ن ءا˘غ˘لإاو
ةبيرشضلا عاشضخإاو ،ةرحلا نهملل

ر˘ي˘باد˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘شسألا حا˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع
˘مو˘شسر˘لا ة˘ع˘جار˘م اذ˘كو.ةد˘يد˘˘ج
،ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
قرطت امك ،ةديدجلا تارايشسلاو
م˘شصخ˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘˘لا ءا˘˘ب˘˘عألا ى˘˘لا

ع˘ي˘ج˘ششت˘ل تا˘نا˘عإلاو تا˘ب˘ه˘لاو
ىلع نييداشصتقلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
تاردا˘˘ب˘˘م ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘شضت˘˘لا

ن˘م˘شضت ثي˘ح ,ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
اددع يداشصتقلا صشاعنلا روحم

رظنلا ةداعإا اهنيب نم ريبادتلا نم

ءانثتشساب15/94 ةد˘عا˘ق ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسلا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بو ءار˘˘˘˘˘˘شش ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ششنأاو
عفر ى˘لا ة˘فا˘شضإلا˘ب.تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

رد˘شصم˘لا ن˘م عا˘ط˘ت˘قلا لد˘˘ع˘˘م
ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تا˘˘كر˘˘ششل˘˘ل
رئازجلا يف تامدخ ةيدأات دوقعب

،ةئاملاب03 ىلإا ةئاملاب42 نم
ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت فد˘˘ه˘˘ب
ءاغلإا اشضيا متو .رئازجلاب بتاكم
ه˘˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شساو ة˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ششلا ق˘˘˘ح
ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا صصي˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ءاغلإاو ةي˘ب˘ن˘جألا تارا˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل
ىلإا ءوج˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت ة˘ي˘ماز˘لإا

نم ءافعإاو .ةيلحملا تÓيومتلا
ىلع مشسرلاو ةيكرمجلا موشسرلا
نيتنشس ةد˘م˘ل ة˘فا˘شضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
تا˘نو˘كم˘ل˘ل د˘يد˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘با˘˘ق
فر˘ط ن˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ةا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘طا˘ب˘لا ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م
ءابرهكلاو كيناكيملا تا˘عا˘ن˘شص
،را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘قو كي˘نور˘˘ت˘˘كلإلاو
ةبشسنلاب يلي˘شضف˘ت ما˘ظ˘ن ءا˘ششنإاو
اشضيا ررق˘تو.بي˘كر˘ت˘لا ة˘ط˘ششنأل
داريتشسل يليشضفتلا ماظنلا ءاغلإا

DKC/DKS تاعومجم

صصيخرتلاو ،تاراي˘شسلا بي˘كر˘ت˘ل
دار˘ي˘ت˘شسا˘˘ب تارا˘˘ي˘˘شسلا ءÓ˘˘كو˘˘ل
.ةديدجلا ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا تا˘ب˘كر˘م˘لا

صسي˘˘˘ئر نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ دا˘˘˘˘فأاو

ةدعاق عاشضخإاب هجو ةيروهمجلا

ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت صصو˘شصن˘ل15/94

وأا ل˘يوأا˘ت يأل ا˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت ة˘˘فا˘˘ف˘˘شش

ةورثلا ىلع ظافحلا يف صسابتلإا

تاميلع˘ت ى˘ط˘عأا ا˘م˘ك.ة˘ي˘ن˘طو˘لا

صصوشصخب لثام˘م ءار˘جإا ذا˘خ˘تا˘ب

نأا ىلع ة˘ع˘ف˘ششلا ق˘ح لا˘م˘ع˘ت˘شسا

ر˘يزو˘˘لا صصا˘˘شصت˘˘خا ن˘˘م نو˘˘كي

ن˘م ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘˘شسارد د˘˘ع˘˘ب لوألا

نأا˘ششلا كلذ˘كو.ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا فر˘˘ط

مهشسألا نع لزانت يأل ةبشسنلاب

ةطششانلا ةيبنجألا تاكرششلا نيب

.دÓبلا يف

لبقملإ ربوتكأإ رهسش ىلإإ يسسردملإ لوخدلإ ليجأات مت اميف

ايرولاكابلا ليجأات و مايكناسسلا ناحتمإا ءاغلإا
مداقلا ربمتبسس رهسش ىلإا مايبلا و

ينطولإ جاتنإلإ ةيامح لجأإ نم

 ةيذحألا و قرولا نم تادراولا صصيلقت ةيمتح ىلع ددسشي ياكب
يشسفانت خانم ريفوتو ينطولا جاتنإلا ةيامح ىلا ايعاد  ،ةيذحألاو قرولا نم تادراولا صصيلقت ةيمتح ىلع ، «ياكب ىشسيع» ةيجراخلا ةراجتلاب فلكملا بدتنملا ريزولا ددشش
يتلا ةيلوألا داوملا صضعب ىتحو يئاهنلا جوتنملا نم ءاوشس تادراولا ةروتاف صضفخ ةرورشض ىلع هتاذ لوؤوشسملا راششأا قايشسلا اذه يفو .ةدروتشسملا تاجتنملا يقاب عم مئÓم
ةشسفانملا نم ينطولا جوتنملا ةيامحل ةديدجلا تايلآلا كلذكو ، نيتبعششلا نيتاه يف ةشصاخ ايلحم ةعنشصملا ةيلوألا داوملاب اهشضيوعتو ايجيردت اهداريتشسا نع يلختلا نكمي

تاجتنملا يقاب عم مئÓم يشسفانت خانم ريفوتو ينطولا جوتنملا ةيامح نم نكمتشس ةشسايشس عشضوب كلذو ،تاونشس ةدع رادم ىلع اهل صضرعتي ناك يتلا ةلداعلا ريغ
ىوتشسملا ىلع قرولاو ةيذحألا يعنشصم يتبعششل نييداشصتقإلا نيلماعتملل نيلشصفنم نيعامتجا تبشسلا موي صسأارت  ريزولا نا ،هيف ءاج ةراجتلا ةرازول نايب يفو . ةدروتشسملا
ةراجتلا ةرازو اهيف تعرشش يتلا تارواششملا راطا يف  يتأاي ءاقللا نأا ةدكؤوم ،ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلاب ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةيريدملا تاراطإا روشضحب ينطولا

ةيمتح ثيح نم ، ةراجتلا ةرازو ةيجيتارتشسا نع ةماع ةرظن ميدقتب لمعلا يتشسلج حتتفا بدتنملا ريزولا  نأا نايبلا يف ءاجو . نيينهملاو ءاكرششلاو بعششلا عيمج عم
نينلعم ةراجتلا ةرازو اهيف تعرشش يتلا تاءاقللاو تاءارجإلا هذه اوكراب نيذلا نيلخدتملا فلتخمل ءاقللا اذه لÓخ عمتشسا هنأا ةدكؤوم ،ةيذخألاو قرولا نم تادراولاشصيلقت

.تادراولا صضيوعتل ينطولا جوتنملاب يقرلاو ةيلحملا تارامثتشسإلا مجح عفر لجأا نم ةموكحلا اهذختت يتلا تاءارجإلا لك عم بواجتلاو نواعتلل مهدادعتشسا لماك
S°ÉQI.T¢

ةيجيتإرتسسإلإ تاعاطقلإ ءانثتسسإاب15/94 ةدعاق يف رظنلإ ةداعإإ ررقت اميف

ةديدجلا ةيحايسسلا تابكرملا داريتسساب تارايسسلا ءÓكول صصيخرتلا
ةيبنجألا تارامثتسسÓل قبسسملا صصيخرتلاب هلادبتسسإاو ةعفسشلا قح ءاغلإا ^
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يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ مؤ˘سسر˘م˘لأ ي˘ف ءا˘جو
ة˘ل˘سصأؤ˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كل دد˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ةي˘نؤ˘نا˘ق˘لأ ن˘سسلأ د˘ع˘ب طا˘سشن˘لأ
لماعلأ ىلع بجي هنأأ ،دعاقتلل
ه˘طا˘سشن ة˘ل˘سصأؤ˘م را˘ت˘خأ يذ˘˘لأ
خرؤؤ˘مو بؤ˘ت˘كم بل˘ط م˘يد˘ق˘˘ت
ىد˘ل عدؤ˘ي ،ه˘فر˘ط ن˘م ع˘ّقؤ˘˘مو
(لمعلأ ةهج) ةمدختسسملأ ةئيهلأ
نم لقألأ ىلع رهسشأأ ةثÓث لبق
ىلع ةلا˘حإÓ˘ل ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لأ ن˘سسلأ
لماعلأ نؤكي نأأ ىلع ،دعاقتلأ
عأد˘˘يإأ د˘˘ن˘˘ع طا˘˘˘سشن لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي لو .بل˘˘ط˘˘لأ
˘مÓ˘ت˘سسأ سضفر ة˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
لماعلأ لبق نم عَدؤملأ بلطلأ

،يرأدإلأ هفلم يف ظفحي ثيح
ةلاحإأ مدختسسملل نكمي ل امك
هتدأرإا˘ب د˘عا˘ق˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ل˘ما˘ع˘لأ
تأؤ˘˘ن˘˘سسلأ لÓ˘˘خ ةدر˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
بلط ي˘ت˘لأ ة˘ي˘فا˘سضإلأ سسم˘خ˘لأ
.اهلÓخ هطاسشن ةلسصأؤم لمعلأ

ي˘ف بغأر˘لأ ل˘ما˘ع˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘يو

نأأ ً،اماع56 مامتإأ لبق دعاقتلأ

ةئ˘ي˘ه˘لأ ما˘مأأ ا˘سضيأأ ه˘ب˘ل˘ط مد˘ق˘ي
ىلع نيرهسش لبق ةمدختسسملأ
ى˘ل˘ع ة˘لا˘حإلأ خ˘يرا˘ت ن˘م ل˘قألأ
نكمي اميف ،بق˘تر˘م˘لأ د˘عا˘ق˘ت˘لأ

ايئاق˘ل˘ت رر˘ق˘ت نأأ ل˘م˘ع˘لأ ة˘ه˘ج˘ل
ءأدتبأ دعاقتلأ ىلع لماعلأ ةلاحإأ

ن˘ي˘ت˘سسلأو ة˘سسما˘خ˘˘لأ ن˘˘سس ن˘˘م
مغرلأ ى˘ل˘عو .قؤ˘ف ا˘مو ة˘ل˘ما˘ك

دأؤم نمسضتي مؤسسرملأ نأأ نم

نوري نؤبقأرم نأأ ريغ ،ةيرايتخأ

يداسصتقأ ،رأرقلأ ذاختأ ببسس نأأ

ة˘˘لود˘˘لأ ى˘˘ع˘˘سست ثي˘˘˘ح ،تح˘˘˘ب

هذه رؤجأأ نم عاطتقلأ نامسضل

،ةيفاسضإأ تأؤنسس سسمخل ةئفلأ

ينطؤلأ قودنسصلأ نأأ اسصؤسصخ

ةيلام تابؤعسص هجأؤي دعاقتلل

لجسسو .هدرأؤم لÓتخأ ىلإأ تدأأ

006 ةمي˘ق˘ب أز˘ج˘ع قود˘ن˘سصلأ

ي˘سضا˘م˘لأ ما˘ع˘لأ را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م

دد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف،9102

نييÓم3.3 ؤحنب نيدعاقتملأ

تا˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ى˘˘ع˘˘سستو .سصخ˘˘سش

يبسسنلأ دعاقتلاب لمعلأ ةداعإل

نود ن˘م ق˘ب˘˘سسم˘˘لأ د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لأو

ل˘غ˘ت˘سشأ ن˘م ل˘كل ن˘سسلأ طر˘سش

يف كلذ يتاي .ةلماك ةنسس23

نع ،لمعلأ ةرأزو تنلعأأ تقو

ح˘ن˘مو تا˘سشا˘˘ع˘˘م ي˘˘ف تأدا˘˘يز

،%7و%2 نيب ،نيدعا˘ق˘ت˘م˘لأ

ةرد˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف

كلذو ،نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئأر˘سشلأ

.يراجلأ يام نم ءأدتبأ
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ام دؤقع نم نوديفتسسملأ مظن
تب˘سسلأ ي˘مؤ˘ي ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ ل˘ب˘˘ق
ىلع «ةينورتكلإأ ةمجه» دحألأو
ة˘سسا˘ئر˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلأ
ع˘˘قؤ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرؤ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
ر˘ي˘كذ˘ت ل˘مأأ ى˘ل˘ع «كؤ˘ب˘سسيا˘ف»
يف اهلوانتو مهتيسضقب سسيئرلأ
.سسمأأ دقعنملأ ءأرزؤلأ سسلجملأ
ة˘يرؤ˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ئر تن˘˘ل˘˘عأأ

دقع ن˘ع تب˘سسلأ مؤ˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘سص
اعامتجأ حابسص ءأرزؤلأ سسلجم
سسي˘ئر ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسأ
نؤبت ديجملأ دب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لأ
ةسسأرد˘لأ لا˘م˘كت˘سسل سصسصخ˘ي
ةيلاملأ نؤناق ىلع ةقداسصملأو

0202 ة˘ن˘سسل ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لأ

ةدا˘عإل ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأو

ةيسسأردلأ ةن˘سسلأ ة˘يا˘ه˘ن م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ي˘˘هو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأو

ا˘ه˘ل˘غ˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

لبق ام دؤقع نم نوديفتسسملأ

ىلإأ مهتؤسص لاسصيإل ليغسشتلأ

كلذو دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ

ةينطو ةلم˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م

ةسسائرل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ وزغل

ع˘˘قؤ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرؤ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ

تاقيلعتلأ لÓخ نم كؤبسسيافلأ

ةياغ ىلإاف ،ةسصاخ˘لأ ل˘ئا˘سسر˘لأو

تل˘ج˘سس ر˘ط˘˘سسألأ هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك

91 ة˘بأر˘˘ق ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ف˘˘سص

قيلعتلأو باجعإلأ ن˘ي˘ب ل˘عا˘ف˘ت

سصا˘خ˘لأ ة˘سسا˘ئر˘لأ رؤ˘سشن˘م ع˘˘م

عا˘م˘ت˘جأ د˘عؤ˘م ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا˘˘ب

ترأد ثي˘˘ح ،ءأرزؤ˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘˘م

تقا˘ف ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ بل˘˘غأأ

بلا˘ط˘م لؤ˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت0058

ةيلمع عيرسست ةرورسضب قلعتت

ليغ˘سشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م لا˘م˘ع جا˘مدإأ

لبق ام دؤقع لامع» رأرغ ىلع

ر˘سضا˘ح˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ

Óهف مؤلظملأ ةقرحب بيسصنتلأ

بلطن» ،«مهبؤلقل ةحرفلأ متلخدأأ

لامع نحن سسيئرلأ يديسس كنم

رمأات نأأ ليغسشتلأ لبق ام دؤقع

ة˘م˘ئأد بسصا˘ن˘م ي˘ف ا˘ن˘˘جا˘˘مدإا˘˘ب

،«تر˘مأأ ا˘˘م˘˘ك عأر˘˘سسإلأ سسي˘˘لو

سسي˘ئر˘لأ يد˘ي˘سس كن˘م ى˘ن˘م˘ت˘ن»

ليغ˘سشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م دؤ˘ق˘ع جا˘مدإأ

«يليمكتلأ ةيلاملأ نؤناق نمسض

ليغسشتلأ لبق ام دؤقع لامع»و

لا˘ط د˘ق˘ل م˘ي˘سسر˘ت˘لأ نور˘ظ˘ت˘ن˘˘ي

م˘ل ا˘م˘ك ،«؟ى˘ت˘م ى˘لإأ را˘ظ˘ت˘˘نلأ

ةلمحلأ يف نؤ˘كرا˘سشم˘لأ نأؤ˘ت˘ي

قي˘سسن˘ت د˘ع˘ب ا˘ه˘قÓ˘طإأ م˘ت ي˘ت˘لأ

ام يف ليغسشتلأ لبق ام لامع

يتلأ تاعؤمج˘م˘لأ ر˘ب˘ع م˘ه˘ن˘ي˘ب

لسصأؤتلأ عقأؤم ىلع اهوؤؤسشنأأ

ل˘ئا˘سسر ثع˘ب ي˘ف ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ

ةسسائرلأ ةحفسص ديرب ىلإأ ةسصاخ

سضع˘˘ب هد˘˘˘كأأ ا˘˘˘م رأر˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ن˘م ة˘ل˘م˘ح˘لأ ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘˘لأ

نع أور˘ب˘ع ن˘يذ˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو

نؤ˘نا˘ق ن˘م˘سضت˘ي نأأ ي˘ف م˘ه˘ل˘˘مأأ

تأدامتعلأ يلي˘م˘كت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ح˘م˘سست ي˘ت˘لأ ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ

ىقبيل ،مهجامدإأ ةيلمع عيرسستب

دعب Óسصأؤتم ةئفلأ هذه لاسضن

ى˘ل˘ع ر˘ه˘سشأأ ة˘ت˘سس ة˘بأر˘ق رور˘م

يف يذيفنتلأ مؤسسرملأ رودسص

يذ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ةد˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لأ

.جامدإلأ يف قحلأ مهاطعأأ

¯ S°∏«º.±

فلأأ51 ةيلخأدلأ ةرأزو يسصحت

ثيح رئأزجلأ يف «لظ ةقطنم»

نؤيلم5.8 زهاني ام اهب سشيعي

ةيلخأدلأ ريزو فسشكو .نطأؤم

ةنيدملأو ةيلحم˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو

افيسض هلوزن لÓخ دؤجلب لامك

5.8 نأ يمؤمعلأ نؤيزفلتلأ ىلع

ي˘ف نؤ˘سشي˘ع˘ي ن˘طأؤ˘م نؤ˘ي˘˘ل˘˘م

ةيلمع نأأ أريسشم لظلأ قطانم

يف تمت لظلأ قطانمل ءاسصحإأ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘نؤ˘طأر˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

يلأو نم نييلحملأ نيلوؤؤسسملأ

فا˘سضأأ ا˘˘م˘˘ك .ةر˘˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئرو

ة˘˘لود˘˘لأ نأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو

لك ىلع ةرظن اهيدل ةيرئأزجلأ

نيلوؤؤسسملأ ىلعو لظلأ قطانم
لسصحيام أؤكردي نأ نييلحملأ
قايسسلأ تأذ يفو .مهقطانم يف
ءاسصحإأ نم فدهلأ نأ ريزؤلأ دكأأ

كا˘ن˘ه نؤ˘كي˘˘ل ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب نزأؤ˘ت˘لأ
نم هنأ ريزؤلأ لاق امك .دÓبلأ

سضعب سشيعي نأل لؤقعملأ ريغ
ةيهافرو فرت ةايح يف ناكسسلأ
يف نور˘خلأ د˘جأؤ˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف
ةهج نم .عقدملأ رقفلأ نم ةلاح
رود نأأ ر˘˘يزؤ˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأ ىر˘˘˘خأ
لÓ˘خ ن˘م ع˘سسؤ˘˘ت˘˘ي ن˘˘طأؤ˘˘م˘˘لأ
ة˘ب˘قأر˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘كأر˘˘سشإأ
ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ

ةباقرلأو ه˘مأر˘ت˘حأ ه˘ي˘ل˘ع ل˘كلأو
نأأ ر˘يزؤ˘لأ ح˘سضوأأو .ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

م˘ت ن˘طؤ˘لأ ر˘ب˘ع ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م

نم سسيراسضتلأ بسسح اهفينسصت

،ةينق˘ت ة˘قا˘ط˘ب ف˘لأ51 لÓخ

.قيقدلأ ينأدي˘م˘لأ ل˘م˘ع˘لأ أذ˘كو

سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت ر˘˘يزؤ˘˘˘لأ لا˘˘˘قو

621 ةميقب يلوأ يلام فÓغ

عورسشم0002 ـل رانيد رايلم

005 اه˘ن˘م ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ي˘ف

ربع لاغسشلأ اهب تهتنأ عورسشم

.نطؤلأ ربع قطا˘ن˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ر˘˘يزو ف˘˘سشك ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف

نأأ ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ

يف تكراسش يح ةنجل فلأأ03

و .ناسضمر رهسش لÓخ تاجرخ

ددسصب ن˘ح˘ن دؤ˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك لا˘ق

ليهسستو ءاي˘حألأ نا˘ج˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘ت

م˘ه˘ئا˘ط˘عإأو م˘ه˘˘ل تأدا˘˘م˘˘ت˘˘عإلأ

عمتجملأ لخأد ةكراسشملأ سصرف

فلأأ03 نأأ ريزؤلأ راسشأو .رثكأ

تاجرخ يف تكراسش يح ةنجل

نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘ي˘نأد˘ي˘˘م

لؤح مهءأرأ أؤمدقي نأأ نكميو

لكسشب م˘ه˘ئا˘ي˘حأأ ي˘ف ثد˘ح˘يا˘م

د˘كأأ قا˘ي˘سسلأ تأذ ي˘˘فو .ق˘˘ي˘˘قد

ل˘ك ة˘ع˘با˘ت˘م م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ ر˘يزؤ˘لأ

هذه هؤجو ري˘غ˘ت˘سسو ع˘يرا˘سشم˘لأ

ةدع رييغ˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ها˘ي˘م˘لأ ل˘ي˘˘سصؤ˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م رؤ˘˘مأأ

لاقو .تاقرطلأ أذكو ءابرهكلأو

فؤ˘سس ة˘ن˘سس لÓ˘خ ه˘˘نأأ ر˘˘يزؤ˘˘لأ

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سضق˘˘˘ن

قطانم اهسشيعت يتلأ لكاسشملأ

انورؤك ءابو نأ نم مغرلاب لظلأ

نكلو رؤملأ سضعب لطع يذلأ

.يدحتلأ عفر ىلع نؤمزاع نحن

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
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نكمي ثيح ً،اماع06 ـب ةددحملا دعاقتلا نسس غولب دعب ،لمعلا يف رارمتسسإلاب نيبغارلا لامعلا مامأا بابلا ةموكحلا تحتف
 .تاونسس شسمخ دودح يف دعاقتلل ةينوناقلا نسسلا دعب هطاسشن ةلسصاوم هنم بلطب راتخي نأا لماعلل

دعاقتلل ةينوناقلا نسسلا دعب لمعلا ةلسصاوم شصخي

ةنصس06 نصسب يرايتخإلإ دعاقتلإ ددحي يذيفنت موصسرم
لامعلل ةمÓسسلا تابلطتمو ريبادت ةفاك ريفوت عم

 انوروك ءابو نم ةياقولل

ةينكصسلإ تاصشرولإ ىلإإ لاغصشألإ ةدوع

PPL ةغيصصب ةصصاخلإ
يف لاغسشألأ ةلسصأؤم ةيراقعلأ ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لأ ة˘سسسسؤؤ˘م˘لأ تد˘كأأ

مدق ىلع يرجت اهنأأ ةدكؤؤم،ppl ةغيسصب ةسصاخلأ ةينكسسلأ تاسشرؤلأ
يف اهميلسست دسصق ةسسسسؤؤملل ةعباتلأ ةينكسسلأ عقأؤملأ يف قاسسو
ن˘كسسلأ ةرأزو ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لأ ة˘ما˘نزر˘لأ ق˘فو ةدد˘ح˘˘م˘˘لأ لا˘˘جآلأ

نيلماعتملأ نأأ  ،اهل نايب يف ةسسسسؤؤملأ تدكأأو .ةنيدملأو نأرمعلأو
تابلطتمو ريبأدت ة˘فا˘ك ر˘ي˘فؤ˘ت˘ل نؤ˘ع˘سسي ة˘سسسسؤؤ˘م˘ل˘ل ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلأ
زاجنإأ ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لأو لا˘م˘ع˘ل˘ل ا˘نورؤ˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ة˘مÓ˘سسلأ
ةسسسسؤؤملل ماعلأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل.ع˘يرا˘سشم˘لأ
ةيريدملاب يسضاملأ عؤبسسلأ ةياهن ،نايفسس ظفاح ةيقرتلل ةينطؤلأ
ؤطÓب عقؤم نع «يب يب ل» ةغيسص يف نيبتتكمو نيلثمم ،ةماعلأ

تلاغسشنلأ ىلإأ عمتسسأ ثيح ،ايمؤمع ايؤقرت انكسسم062 ةينأديؤسس
برقأأ يف دجلأ لمحم ىلع اهذخأأو نيبتتكملأ لبق نم ةحورطملأ
ةرايز ج˘مر˘ب˘ت˘سس ه˘ح˘لا˘سصم نأأ ظ˘فا˘ح د˘كأأو.ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصبو لا˘جآلأ

اهحرط مت يتلأ لكاسشملأ لكب لفكتلل ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ يف ةينأديم
ةنيدملأو نكسسلأ ريزو ددسش ىرخأأ ةهج نمو .نيبتتكملأ لبق نم
ةيلحملأ تاطلسسلأ عم لمعلأ ةرورسض ىلع ،يرسصان لامك ،نأرمعلأو
تانكسسب قلعتي اميف ةسصاخ نيبتتكمل˘ل ة˘ي˘م˘سسلأ م˘ئأؤ˘ق˘لأ ر˘ي˘سضح˘ت˘ل

اهتيعوأأو ةيلاملأ اهتفرظأأ ىلع اهرفؤت عم،APL معدملأ يؤقرتلأ
.ةيعامتجلأ تائزجتلأو ةيفيرلأ تا˘ن˘كسسلأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ
راسشتنأ ذنم ةفقؤتم تناك ةينكسسلأ تاسشرؤلأ بلغأأ نأأ ركذلأ ردجي

.ايجيردت رسشابتسس لاغسشألأ نأأ تدكأ ةرأزؤلأ نأأ ريغ ،انورؤك ةحئاج
تاسسسسؤؤملأ ةسصاخ زاجنإلأ تاسسسسؤؤم تاقحتسسم عفد ىلع ددسش امك
ةقلح يف لوألأ يداسصتقلأ جيسسنلأ ربتعت يتلأ ةطسسؤتملأو ةريغسصلأ
ىلع ةدؤجؤملأ تافلملأ ة˘يؤ˘سستو ة˘سسأرد˘ب ر˘مأأ ير˘سصا˘ن نا˘كو.ءا˘ن˘ب˘لأ

ةئيهتلأ تاسشرو ثعب ةدا˘عإأو ،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘سصلأ نا˘ج˘ل ىؤ˘ت˘سسم
نيب كاكتحأ دجؤي لو قلطلأ ءأؤهلأ يف زجنت اهنأل عيراسشملل ةيجراخلأ
اع˘ب˘ت ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘حلأ ل˘ك ذ˘خأأ ةرور˘سض ع˘م ،لا˘م˘ع˘لأ
ترثأات نيذلأ نيلواقملأ ةيعسضو ةيؤسستو،ةيحسصلأ تاطلسسلأ تاميلعتل
نود لاغسشألأ فقؤب رمأوأأ قيرط نع يحسصلأ رجحلأ ءأرج مهعيراسشم

.ريخأاتلأ تابؤقع قيبطت
±.Ü

انوروك شسوريف ةحئاج رارمتسسإا لظ يف

ضضافخنإلإ لصصإوت «زيفودلإ» راعصسأإ
سضافخنلأ ليجسست ،«ورؤيلأ» ةيبوروألأ ةلمعلأ فرسص راعسسأأ  لسصأؤت
يف ،كؤنبلأ ىؤتسسم ىلع رلودلل فيفط عافترأ لباقم ،رخآأ  ىلأ ؤي نم
مات هبسش دؤكر يف تببسست يتلأ ،انورؤك سسوريف ةحئاج رأرمتسسأ لظ
ببسسب ،رئأزجلأ ي˘ف ءأدؤ˘سسلأ قأؤ˘سسألأ ي˘ف ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ةرا˘ج˘ت˘ل
ةرتفلأ هذه يف ةبعسصلأ ةلمعلأ ىلع بلطلأو سضرعلأ ةلداعم لÓتخأ

يف ةريبكلأ قأؤسسألأ مؤيلأ وروأأ001 ءأرسش ةميق تغلب ذإأ ،ديدحتلاب

اميف  .جد00381 فيطسسو فلسشلأ ،نأرهو ةبانع  رأرغ ىلع رئأزجلأ

دأدزي نأأ ةيؤق تأرسشؤؤم طسسو ،جد00681 رعسسب عيبلأ ةميق ديدحت مت

تفÓلأ للسشلأ ببسسب ،ةئاملاب7 ىلإأ3 دودح يف راعسسألأ سضافخنأ
دؤيقلأ رأرمتسسأو ةريبكلأ ةيرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ط˘سشنألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م هد˘ه˘سشت يذ˘لأ
سسوريفل يداسصتقلأ ر˘ي˘ثأا˘ت˘لأ ن˘م ط˘غ˘سضب ر˘ف˘سسلأ ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لأ

يجيردتلأ طؤبهلأ أذه تأريثأات تدبو .هجراخو نطؤلأ لخأد انورؤك
تاكرسشلأ ىلع ةحسضأو ،يبوروألأ داحتÓل ةدحؤملأ ةلمعلأ راعسسأل
لكسشب اهطاسشن تفقوأأ يتلأ ،دأريتسسلأ لاجم يف ةطسشانلأ ةريبكلأ
تÓمعلاب دأدمإلأ فعسضو ةيملاعلأ ئرأؤطلأ ةلاح ببسسب ،يرأرطسضأ
يف قؤسسلأ ليؤمت نإاب ،ةبعسصلأ ةلمعلأ  يف ةسسانزبلأ  يأأربو.ةيبنجألأ
يأأ عيبلأ قؤفت ثيح نم ،قؤبسسم ريغ ابأرطسضأ دهسشي ،يلاحلأ تقؤلأ
ىلع لابقإلأ نم ةلاح نآلأ قؤسسلأ زيمت ذإأ ،ءأرسشلأ هنم رثكأأ سضرعلأ
ةدؤع نيحل راخدلأ ة˘ي˘ن˘ب ،وروألأ ةد˘حؤ˘م˘لأ ة˘ي˘بوروألأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ءأر˘سش
تا˘ح˘ير˘سصت بسسحو .را˘ع˘سسألأ ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلأو عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل ورولأ

،ةجرحلأ فورظلأ هذه لثم يف ةبعسصلأ تÓمعلأ نيزخت نإاف ،نيريثك
سشماه نأأ امب ،ةبعسصلأ ةلمعلأ راجت نم ةرسسامسسلأ هكلسسي بؤلسسأأ
سسوريفلأ نم ما˘ت ي˘فا˘ع˘ت ثود˘ح لا˘ح ي˘ف ا˘نؤ˘م˘سضم نؤ˘كي˘سس ح˘بر˘لأ
.انورؤك يملاعلأ

±.Ü

«جاصسنوأإ» ةلاكو قاحلإإ
ةئصشانلإو ةريغصصلإ تاصسصسؤوملإ ريزوب

نمسضتي يذيفنت مؤسسرم ةيمسسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ ددعلأ يف ردسص
ىلإأ بابسشلأ ليغسشت معدل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ ىلع ةياسصؤلأ ةطلسس دانسسإأ

.ةفرعملأ داسصتقأو ةئسشانلأ تاسسسسؤؤملأو ةريغسصلأ تاسسسسؤؤملأ ريزو

دنسست» هنأاب0202 يام5 يف خرؤؤملأ يذيفنتلأ مؤسسرملأ يف ءاجو
ريزو ىلإأ بابسشلأ ليغسشت معدل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ ىلع ةياسصؤلأ ةطلسس
.«ةفرعملأ داسصت˘قأو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ تا˘سسسسؤؤ˘م˘لأو ةر˘ي˘غ˘سصلأ تا˘سسسسؤؤ˘م˘لأ

عيراسشم ل˘يؤ˘م˘ت ن˘ع ة˘لوؤؤ˘سسم˘لأ جا˘سسنوأأ ة˘لا˘كو نأأ ةرا˘سشإلأ رد˘ج˘تو
يف يعامتجإلأ نامسضلأو ليغسشتلأو لمعلأ ةرأزو عبتت تناك بابسشلأ

h.¥  .قباسس تقو

مهتيسضقل يئانثتسسإلا ءارزولا شسلجم تافتلإا لمأا ىلع

ةيروهمجلإ ةصسائر ةحفصص ىلع ليغصشتلإ لبق ام لامع نم «ةينورتكلإإ ةمجه»
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سسابعلب يديسسو ةديلبلا ،جيريرعوب جرب ،ةلقرو ،فيطسس نم لك يف تايفو8 ليجسست

انوروك ضسوريف نم ءافصشلل اباصصم231 لثامتو ةديدج ةباصصإا561
لÓخ ،دجتسسملا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصا561  ليجسست نع اهل نايب يف دحأ’ا سسمأا تايفسشتسسملا حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا

.ةي’و84 ربع ةعزوم ،ةدكؤوم ةلاح3275 ىلا ينطولا ىوتسسملا ىلع تاباسصإ’ا ددع كلذب عفترتل ةريخ’ا ةعاسس نورسشعو ةعبر’ا

تاباسصÓل ددع ربكا ةكيرب تلجسس اميف

91 ديفوك تاباصصإا
061 ـلا براقت ةنتابب

ةدكؤوم ةلاح
دد˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و تل˘˘ج˘˘سس
زوا˘ج˘ت يذ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘سص’ا

نم ددع نع كيهان اذه ،ةدكؤوم ةلاح551
روهظ راظتنا ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ت’ا˘ح˘لا
ت’احلا نيب نمو ،اهنأا˘سشب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

ةلاح ةري˘خ’ا ة˘عا˘سس42 ـلا لÓ˘خ ةد˘كؤو˘م˘لا

تلجسس ةلاح02 نع ديزي ام اذكو ،ةسضرممل
نم ددع ربكا يوحت تتاب يتلا ،ةكيرب ةنيدمب
عفترا اميف ،انوروك ءابوب ةباسصملا ت’احلا

لÓ˘خ ن˘˘م ت’ا˘˘ح80 ى˘لا تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع

60 ىلا فاسضت ،نيتديدج ةافو يتلاح ليجسست
نم رهسشلا ةبارق ذنم تلجسس دق تناك ت’اح
ت’احلا ددع فرع دقف كلذ لباقم يفو ،ن’ا
لوكوتوربل ةبيجتسسملاو ءافسشل˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا
ىرخ’ا يه اظوحلم اعافترا دمتعملا جÓعلا

فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ة˘لا˘ح05 ـلا زوا˘ج˘ت
تلبقتسسا يت˘لا ا˘م˘ي˘سس ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
ىلع انوروك سسوريفب ةباسص’ا ت’اح اهنم
ة˘كير˘ب ،ة˘ناور˘م ،سسوا˘ق˘ن ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم رار˘˘غ
عسضولا يف مكحتلا متي نا ىلع اذه ،ةنتابو
ذخاو مهنكاسسمب سصاخسش’ا مازتلا لÓخ نم
ةنتاب ةي’و ناو اسصوسصخ رثكا ةيدجب روم’ا
ةريتوبو ةريثك ت’اح اهب لجسست تتاب دق
را˘سشت˘نا ن˘م ى˘لو’ا ما˘ي’ا سسكع ة˘عرا˘سست˘م
ىلا سساسس’ا يف اهبابسسا عجرت يتلاو ،ءابولا
فرط نم جهتنملا راتهتسس’او يعولا مادعنا

مهناميا مدعل يحسصلا رجحلاب نيمزتلملا ريغ
ت’احلا ددع مغر سسوريفلا دجاوتب قلطملا
وا ةنتاب ةي’و ىوتسسم ىلع ءاوسس ةلجسسملا

اهنع نلعملا ماقر’ا امو ،ايملاع ىتحو اينطو

ىلع ليلد ’ا ةلاح نويلم4 تزواجت يتلاو
نم ديز˘م˘لا ذا˘خ˘تا بو˘جوو ع˘سضو˘لا ةرو˘ط˘خ
ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا

91 ديفوك ناو اسصوسصخ حاور’او ةحسصلا
.ريبكلاو ريغسصلا نيب هتاباسصا يف قرفي ’

ح ناسشوسش

ةحسصلا ةيريدم بسسح
فراطلا ةي’ول

ةلاح54 ليجصست
انوروكب اهيف هبتصشم
ةدكؤوم ةلاح22 اهنم

ة˘ي’و˘ل نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا

هبتسشم ةلاح54 ليجسست نع سسمأا فراطلا

ىلع مويلا ةياغ ىلإا سسرام22 موي نم اهب

22 اهنم ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم ةيباجيإا ة˘لا˘ح

ةيدلب˘ب ةد˘كؤو˘م ت’ا˘ح60 ة˘عزو˘م ةد˘كؤو˘م

ت’اح30 و ةافو ةلاح مهنيب نم سسابسسبلا

ةياعرلا تحت نيدجاوتم ت’اح20 و ءافسش

يديهم نب ةيدلبب ةدكؤوم ت’اح40 و ةيبطلا

تحت ةدجاوتم ةلاح10 و ءافسش ت’اح30 و
سسابسسبلا ىفسشتسسمب ةدجاوتم ةيبطلا ةياعرلا

ة˘لا˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘تد˘كؤو˘م ن˘ي˘ت˘˘لا˘˘ح (2) و

ت’اح30 و ةلاقلا ىفسشت˘سسم˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م
ىفسشتسسمب راتخ˘م ة˘ط˘ي˘ب˘سش ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘كؤو˘م

ةنوتيزلا ةيدلبب ةدكؤوم (1) ةلاحو سسابسسبلا

ةيدلب˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح (1) و ءاف˘سشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت
ةلاحو سسابسسبلا ىفسشتسسمب ةدجاوتم طسشلا

تلثامت رو˘ي˘ط˘لا ةر˘ي˘ح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘كؤو˘م (1)

ناعرذلا ةيدلبب ةدكؤوم ت’اح40 و ءافسشلل

22 و سساب˘سسب˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ن˘ي˘تد˘جاو˘ت˘م

ةهبتسشم ةلاح10 ةيبلسس مهجئاتن مهب هبتسشم
. جئاتنلا راظتنإا يف ناعرذلا ةيدلب نم

نيمأا لداع
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نا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ،تد˘كا ا˘م˘ك

ربتعت يتلا ةديلبلا ةي’و

ىلا تلجسس ،ءابولل ةرؤوب

ةلاح529  مويلا ةياغ

ةديدج ةلا˘ح21  اهنم

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت سسمأا تل˘˘ج˘˘˘سس

136 ـب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و

7 ت’اح7 اهنم ةلاح

سسمأا تل˘˘ج˘˘سس ةد˘˘˘يد˘˘˘ج

ة˘ي’و ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘ل ،كلذ˘˘ك

ةلاح433  ـب نار˘˘˘˘˘˘˘هو

61 ـل ا˘ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب

نيح يف ،ةديدج ةباسصا

يا ةي’و11 لجسست مل

ا˘˘م˘˘ك.ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصا

نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘˘˘سشك

ت’اح8 ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع

اهليجسست مت ةديدج ةافو

نور˘سشعو ة˘ع˘˘بر’ا ي˘˘ف

كلذ˘بو ةر˘ي˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘سس
ةافولا ت’اح ددع عفترت

205 ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
رب˘ع ة˘عزو˘م ةا˘فو ة˘لا˘ح

حسضوأاو.ةي’و83
ةافولا ت’اح نأا نايبلا
ر˘ب˘ع عزو˘ت˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةل˘ج˘سسم تا˘ي’و سسم˘خ
ةي’و نم ل˘كب ن˘ي˘ت˘لا˘ح
جر˘بو ة˘ل˘قرو ،ف˘ي˘ط˘˘سس
ةدحاو ةلاحو جيريرعوب
،ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
دافأاو.سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسو
ة˘ن˘ج˘ل نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن
ءا˘˘بو د˘˘سصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ي˘˘ف تف˘˘سشك ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘˘ل˘˘ل

ةلاح231 ليجسست  نع
ع˘ف˘تر˘ت˘ل ،ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘˘سش
ىلا ءافسشلا ت’اح كلذب

.ةلاح8762
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و ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘يزو تن˘ل˘عأا
ر˘˘ثو˘˘ك““ ةأار˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضقو ةر˘˘˘سسأ’ا

ةيرازولا اهترئاد معد نع ،““وكيرك
ءاسشنإا يف نيبغارلا عيراسشملا يلماحل
لئاسسو ةعان˘سصب سصت˘خ˘ت تا˘سسسسؤو˘م
ىل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لا

مقطأ’او ““تامامكلا““ ةعنقأ’ا رارغ
سضر˘˘˘ق˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ىلع ةرازولل روسشن˘م ي˘فو.ر˘غ˘سصم˘لا

، كو˘ب سسيا˘ف˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص

ةرايز لÓخ تلاق ةريوولا نأاب حسضوأا

ددجأا““ وزو يزيت ةي’ول دقفتو لمع

نوبغري نيذلا سصاخسشأ’ا لكل يمعد

تاطاسشنلا هذه لثم يف رامثتسس’ا يف

اذه راسشتنا ةحفاكم يف مهاسست يتلا

يف ةيولوأ’ا مهل نوكتسس ثيح ،ءابولا

سضرقلا رييسستل ةينطولا ةلاكولا راطإا

،اهتاذ ةلوؤوسسملا تدكأاو .““رغسصملا

ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ي˘˘عا˘˘سسم ق˘˘فار˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نا

ةفداهلا يندملا عمت˘ج˘م˘لا تاردا˘ب˘مو

،91-ديفو˘ك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف

يفو .ينطولا بارتلا عوبر لك ربع
ةرازو ىلع ةريزو تداسشأا قايسسلا اذه
بعسشلل ةينماسضتلا ةبهلاب ،نماسضتلا
نماسضت˘لا اذ˘ه نأا ةد˘كؤو˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا
تيبث˘ت ى˘ل˘ع بع˘سشلا رار˘سصإا سسكع˘ي
ل˘جأا ن˘م ةد˘حو˘لاو ل˘فا˘كت˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م
ةمزأا وه كرتسشم ةودع ىلع ءاسضقلا

عمتجم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جو˘م ،ا˘نورو˘ك
بابسشو وزو يزيتب طسشنلا يندملا
ةلوذبملا تادوهجملا ىلع ةق˘ط˘ن˘م˘لا
و.نماسضتلا ىع˘سسم˘ل م˘هد˘ي˘سسج˘ت ي˘ف
ةقفارم ىلع لمعتسس اهنأاب ،اسضيا تلاق

لك يف يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو با˘ب˘سشلا

سصÓخإاب اوتب˘ثا ن˘يذ˘لا ن˘طو˘لا عو˘بر

هذ˘ه ي˘ف ن˘طو˘˘لا ءاد˘˘ن˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت

دهعمل اهترايز ىدل تفدراو.ةمزأ’ا

نيأا ،ةي’ولا تاذب ةحايسسلاو ةقدنفلا

نأا ،نيسضرمملل قا˘ب˘طأا ر˘ي˘سضح˘ت م˘ت˘ي

تاردابملا هذه لثم معدت اهحلاسصم

ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘فر˘˘˘سشم˘˘˘لا

ةرورسض ىل˘ع ةدد˘سشم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو

يتلا ةين˘ما˘سضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا هذ˘ه ة˘ق˘فار˘م

.يبطلا مقاطلا زفحت و عجسشت

ينطولا نماسضتلا ةرازو

انوروك ضسوريف نم ةياقولا لئاصسوب ةصصاخلا عيراصشملا يلماحل ةرغصصم ضضورق
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رار˘ق ذ˘ن˘م ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
فرط نم تامامكلا ءادترا ةيرابجا
ن˘م تار˘سشع˘لا ع˘ن˘م˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ديدعلا ىلإا لوخد˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةنيطنسسق ةنيدم طسسوب قاوسسأ’ا نم
اوقفار ثيح ،تامامكلا عسضو نود
يف ةفاسشكلا دارفأاو ةيدلبلا حلاسصم
نيح يف ،اهنم نيفلأا يلاوح عيزوت

لكسشم راجت˘لاو نو˘قو˘سست˘م˘لا حر˘ط
رطسضا امك ،اهراعسسأا ءÓغو اهتردن
مهنوقذ ةيطغت ىلإا نينطاوملا سضعب
ة˘ي˘سشا˘م˘ق قر˘˘خو ة˘˘ي˘˘قرو مرا˘˘ح˘˘م˘˘ب
رار˘ق˘ب ماز˘ت˘ل’او م˘ه˘سسف˘نأا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل
.يلاولا

يلاولا مزلأا ،يلاولا ةميلعت بسسحو
ى˘ل˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ءادتراب ،ةيراجتلا زكارملاو تÓحملا
مزل˘يو ،ا˘يرا˘ب˘جا ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘كلا

ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘فاو˘˘ت˘˘م˘˘لا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تامامكلا ءادتراب ،ةيراد’ا حلاسصملا

،ةميلعتلا يف ءاج امك ،ايرابجا ةيقاولا

زكارملاو تÓحملا باحسصا ىلع هنأا

ىل˘ع ن˘يد˘فاو˘ت˘م˘لا را˘ب˘جإا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

˘˘مز˘˘ل˘˘يو ،تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا هذ˘˘˘ه ءاد˘˘˘ترا

ز˘كار˘م˘لاو تÓ˘ح˘م˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ءاد˘˘ترا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘سضيأا ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ف˘لا˘خ˘م ل˘كو ،ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘˘كلا

تا˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘لإا سضر˘ع˘˘ت˘˘ي ءار˘˘جإÓ˘˘ل

با˘˘˘ح˘˘˘سصأ’ ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘يراد’ا

لسصت ةيراجتلا زكارملاو تÓحملا

،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ق˘ل˘غ˘˘لا د˘˘ح

02 ىلإا ف’أا01 نم ةيلام ةمارغو

،ءارج’ا اذه فلاخي نم لكل جد فلأا

تم˘˘ظ˘˘نو ،ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا تاذ بسسح

ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلاو ةيدلبلا حلاسصم

تامامكلل عيزوت ةيل˘م˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

قاوسسأا يف راجتلاو نينطاوملا ىلع

ةسسÓسسب ترج ثيح ،ةنيدملا طسسو

«هللا دب˘ع و˘ط˘ب» قو˘سس ل˘خد˘م د˘ن˘ع

د˘قو «ود˘نور˘ي˘ف» م˘˘سسا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

،اهنم نينطاوملا نم تائملا دافتسسا

عنمب ةيلمعلا نمأ’ا ناوعأا قفار اميف

نو˘˘ع˘˘سضي ’ ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

عم ،قفرملا ىلإا لوخدلا نم تامامك

سسور˘˘ي˘˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب م˘˘ه˘˘سسي˘˘سسح˘˘˘ت

ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو ةرور˘˘˘سضبو «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»

ددع برقت دقو ،تاءارجإ’اب مازتل’او

قوسسلا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م

،احابسص فسصن˘لاو ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ي˘لاو˘ح

ةيدلبل ماعلا نيمأ’ا انل حسضوأا ثيح

يفلأا ع˘يزو˘ت بق˘تر˘ي ه˘نأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

ة˘ئ˘م˘˘سسم˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م مد˘˘ق˘˘ت ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ك

«ود˘نور˘ي˘ف» قو˘سس ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

«وزموب» يقوسس يف نايرخأا ناتيمكو

نأا هد˘ي˘كأا˘˘ت ع˘˘م ،«ر˘˘سصع˘˘لا قو˘˘سس»و

قوسسلا ىلإا هجوتسس ربكأ’ا ةسصحلا

 .’ابقإا رثكأ’ا

ةنيطنسسقب انوروك سسوريف نم ةياقولل

تامامك نودب قاوصسألا لوخد نم نينطاوملا عنمت نمألا حلاصصم

ةليصسملاب ةافو11و ةدكؤوم ةباصصإا53
ذنم ةافو11 تايفولا ددع عفتريل ىسسيع يديسس ةيدلبو لÓسشلا ةيدلب نم لكب انوروك سسوريفب نيباسصم نيسصخسش ةافو سسما ءاسسم ةليسسملا ةي’و تلجسس

يسسيوك يفسشتسسمو يوارهزلا يفسشتسسم نم لكب ةباسصا ةلاح53 تاباسصا ددع عفتريل انوروك سسوريفب ةديدج ت’اح30 ليجسست مت امك انوروك ءابولا ةيادب
يف ت’احلاو بعسص رمأ’ا ءابولا عفريو ىسضرملا يفاسشيو ىتوملا محري ناو ةيفاعلا هللا لأاسسن ةداعسسوبب ريسشبلا قيزر يفسشتسسمو يسسيع يديسس سشيعلب
 خوسشخسش حلاسص .ماحدز’ا عقاوم اوبنتجا تاعمجتلل ’ مكتويب اومزتلا عافترا

ةديدج ةباصصا71 ليجصستو ةنيطنصسق يف ةوقب برصضلا لصصاوي انوروك
مت ثيح ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع يف بيهر عافترا ةنيطنسسق ةي’و تلجسس

ةيلحملا تاطلسسلا لعج يذلا رسشؤوملا وهو تاباسص’ا يلامجا عفتريل ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا71 سسم’ا موي ليجسست
دعاوق قيبطتو يلزنملا رجحلاب مازتل’او تامامكلا ءادترا ةرورسضب نينطاوملاو ناكسسلا بلاطتو رطخلا سسوقان قدت
زاكعوب لامج.ةمÓسسلا
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قلغلأ رأرق رأرمتصسأ لظ يفو
ةيئ’ولأ تاطلصسلأ هتذختأ يذلأ
رو˘ه˘ظ مد˘عو ر˘˘خآأ را˘˘ع˘˘صشأ ى˘˘لأ
ءا˘بو ة˘مزأ’ بير˘ق جأر˘ف˘نأ ردأو˘ب

ةمصصاع ىوتصسم ىلع91 ديفوك
ءاجرأأ ةيقب يف امك سشينروكلأ
را˘ج˘ت د˘ج˘ي م˘ل م˘لا˘ع˘لأو ن˘˘طو˘˘لأ

ىلع ظافحلل ةليصسو نم لجيج
مهتÓئاعو مهئانبأأ توق ردصصم
لّيح راكتبأ ىلأ ءوجللاب ىوصس
أديعب مهطاصشن ةلصصأومل ةفلتخم
أذ˘كو ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم را˘ظ˘نأأ ن˘ع
د˘م˘ع ثي˘ح ، ة˘با˘˘قر˘˘لأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
˘ما˘يأ’أ لÓ˘خ ء’ؤو˘ه ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ
م˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
امأ كلذو ةرصشاب˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
نئابزلل نكمي ةيفلخ بأوبأأ حتفب
هذه ىلأ اهلÓخ نم أوللصستي نأأ

يتلأ عل˘صسلأ را˘ي˘ت˘خأو تÓ˘ح˘م˘لأ
ي˘ئز˘ج ع˘فر˘ب وأأ ا˘هءأر˘˘صش نودو˘˘ي
ىتح تÓ˘ح˘م˘لأ هذ˘ه تا˘فا˘ج˘صسل
ولو لوخدلأ نم نئابزلأ نكمتي
ةريخأ’أ هذه ىلأ يدأرفنأ لكصشب
ي˘ت˘لأ ع˘˘ل˘˘صسلأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
ها˘˘ب˘˘ت˘˘نأ ةرا˘˘ثأ نود ا˘˘ه˘˘˘نود˘˘˘ير˘˘˘ي
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ق˘ل˘غ˘لأ تأءأر˘جأ ة˘ب˘˘قأر˘˘مو
نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ق˘ح ي˘ف تذ˘خ˘تأأ
ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ لا˘˘ح˘˘م˘˘لأ با˘˘ح˘˘صصأأ
تا˘صسد˘ع تل˘˘قا˘˘ن˘˘تو .ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘˘ي˘˘لو˘˘صضفو ةأو˘˘ه ن˘˘يرو˘˘صصم
أرو˘ّصص سشي˘˘نرو˘˘كلأ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
ىلأ ةصسلخ نللصستي نهو ءاصسنل
ةصصصصخت˘م˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ  سضع˘ب
ىتحو لافطأ’أ سسبÓم عيب يف
سسبÓملأ ءانتقأ لجأأ نم رابكلأ
يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘هو ا˘ه˘˘ندر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
مهنوك ايداع راجتلأ ء’ؤوه هربتعأ

نا˘م˘صضل أو˘لا˘ق ا˘م˘ك ن˘ير˘ط˘˘صضم
لأومأأ نع ثحبلأو سشيعلأ ةمقل
تا˘ي˘جا˘ح ر˘ي˘فو˘ت˘ب م˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست
مدع ل˘ظ ي˘ف ا˘صصو˘صصخ م˘هر˘صسأأ
ةعاصس نأاب يحوي رصشؤوم يأأ زورب
سسور˘˘ي˘˘˘ف سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب جر˘˘˘ف˘˘˘لأ

مهتهج نم .أدغ نوكتصس انوروك
با˘ح˘صصأأ ن˘˘م تأر˘˘صشع˘˘لأ د˘˘م˘˘ع
تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م
لّيح ى˘لأ ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘ب˘طر˘م˘لأو
نئابزلل مهعلصس لاصصيإ’ ةفلتخم
ريصضحت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ لÓ˘خ ن˘م
ل˘˘خأد تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ى˘ت˘ح وأأ  ة˘ق˘ل˘غ˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
تÓحمب امأ اهعيب  لبق  لزانملاب
اهل حومصسملأ ةيئأذغلأ دأوملأ عيب
عرأو˘صشلا˘ب ى˘˘ت˘˘ح وأأ طا˘˘صشن˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘˘يا˘˘م و˘˘هو ة˘˘قزأ’أو
نيذلأ ةقÓح˘لأ تا˘عا˘ق با˘ح˘صصأأ

ع˘صضو ى˘لأ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م أود˘م˘˘ع

تا˘ه˘جأو ى˘ل˘ع م˘ه˘ف˘تأو˘˘ه ما˘˘قرأأ
لكل حامصسلأ لجأأ نم مهتÓحم
ةّصصق نم ةدافتصسإ’أ ديري نوبز
لاصصتإ’اب راظنأ’أ نع أديعب رعصش
ريخأ’أ أذه عم دعوم ديدحتو مهب
تح˘˘˘ت ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لأ م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
سضغ ظحولو ، ةقلغم تافاجصس

تافرصصتلأ هذه نع حصضأو فرط
ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ  ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
سضع˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ح رأر˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘˘ب
كلذو ةي’ولاب ةيراجتلأ ةطصشنأ’أ
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ن˘م ا˘عا˘ن˘ت˘˘قأ

ةيلمع لصصأوت ةلاحتصساب  ودبيام
ة˘˘ط˘˘صشنأ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
لوطأأ تقول ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
ةلاطبلأ ما˘قرأأ ه˘ت˘غ˘ل˘با˘م ل˘ظ ي˘ف
نم انوروك ءابو اهيف ببصست يتلأ

تع˘صضو ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم
ة˘م˘صصا˘ع˘ب ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’أ م˘˘ل˘˘صسلأ
.تيرفع فك ىلع سشينروكلأ

ةلفط محفت يف ببسستت ةيئابرهك ةقعاسص
 فيطسسب اهمع و

ةيئابرهك ةقعصصب ،ةنصس92 اهمعو تأونصس9 رمعلأ نم غلبت ةلفط تيفوت
بصسحو  ،في˘ط˘صس ة˘ي’و بو˘ن˘ج نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةرو˘صشر˘صش ي˘ح
تايثيح نإاف ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم نم اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ
قوف اهمع ةقفر ةلفطلأ تناك امنيح سسمأأ لوأأ ءاصسم ىلإأ دوعت ةثداحلأ
امم طصسوتملأ رتوتلأ وذ يئابرهكلأ كلصسلأ تصسم’ ثيح، لزنملأ حطصس
اهمع اهكصسمأأ ءانثأ’أ كلت يف و،ةيئابرهك ةقعصصب اهتباصصإأ ىلإأ يدأأ

روف و، امهمحفت يف تببصست يئابرهكلأ رايتلأ ةدصش نأأ ريغ اهذاقنإأ ’واحم
نيتيحصضلأ ةثج تلقن و ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت ةثداحلأ عوقو
تماق و ةثداحلأ ناكم ىلأ زاغلنوصس حلاصصم تلقنت امك، ىفصشتصسم ىلإأ

GCjªø.Q .ىرخأ راطخأ يأ يدافتل ةقطنملأ ىلع يئابرهكلأ رايتلأ طقب

ةليشسملا

ةرايسس بÓقنإإ و فإرحنإإ
 حلملإ نيعب ةأإرمإإ ةافو فلخت

ةي’و حلملأ نيع ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ  سسمأ ءاصسم تلخدت

ىلع حلملأ نيع ةنيدم جرخمب د40 اصس61 ةعاصسلأ دودح يف ةليصسملأ

يف لثمتملأ و تيمم رورم ثداح يف98 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم
يلأوح رمعلأ نم ةغلابلأ ةأأرمأ ةافو فلخ ثيح  ةرايصس بÓقنأ و فأرحنأ

مت ةنصس92و71 نيب حوأرتت مهرامعأ سصاخصشأا30 حرج و ةنصس14

ةيامحلأ لاجر فرط نم حلملأ نيع ىفصشتصسم ىلإأ مهلقنو مهفاعصسأ
اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت ةينم’أ حلاصصم تحتف اميف ةيندملأ

.عرصسأ توملاف عرصست ’ ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ةي’ولأ ناكصس
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فيطشسب لاطبأ’ا رشصق

لامع4 ذقنت ةيندملإ ةيامحلإ
 زاجنإلإ روط لزنم فقسس طوقسس ةثداح يف

ةفأرقل ةيرقب ،لامع4 ذاقنإأ نم سسمأأ لوأأ ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع تنكمت
زاجنإ’أ روط لزنمل نيتفرغ فقصس طوقصس ثداح يف لاطبأ’أ رصصق ةيدلب
مهرامعأ حوأرتت نيذلأ اياحصضلأ سضرعت ثيح ،ةناصسرخلأ بصص لاغصشأأ ءانثأأ

ىلإأ مهلقنو مهفاعصسأ مت دقو ،ةتوافتم تاباصصإ’ ةنصس84 و83 نيب ام

GCjªø.Q .ةمزÓلأ تافاعصس’أ يقلتل فايصضوب دمحم ىفصشتصسم

لزنم لخإد لوهم قيرح بوبسش
ةملاقب ءاسضيب نب نيع ةيدلبب

)» ءاصضيب نب نيع ةيدلبب لزانملأ دحاب بصش لوهم قيرح سسمأ راهن ىدأأ
قيرحلأ ، ةربتعم ةيدام رئاصسخ ىلأ ةملاق ةي’ولأ ةمصصاع قرصش ملك
ةيوناثلأ ةدحولأ نم معدب ءاصضيب نب نيع عاطقلأ ةدحو  هل تلخدت

مت نيأأ  ،’أوز د75و اصس51  ةعاصسلأ دودح فوقصشوبل ةيندملأ ةيامحلل

قيرحلأ لوه ءأرج ةريبك ةمدصص اهل رمعلأ نم  ةنصس54 غلبت ةأأرمإأ فاعصسإأ
جÓعلأ يقلتل ناعرذلأ ىفصشتصسم ىلأ فاعصسإ’أ ةرايصسب اهلقن مت  نيأ ،
باب و ةجÓثو خبطم تامزلتصسم يف تلثمتف ةيداملأ رئاصسخلأ امأأ. مزÓلأ

Yõ Gdójø.∫    .ناتوبلأ زاغ ةروراق2 و نيتيبصشخ نيتذفانو

فيطشسب ياب حلاشص

ششيجلإ يدعاقتم نم ةعومجم
نكسسلاب ةبلاطملل  ةيجاجتحإ ةفقو نومظني

رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو سشيجلأ يدعاقتم نم ةعومجم سسمأأ حابصص مظن
بصسح و، نكصسلاب ةبلاطملل فيطصس ةي’و يبونج ياب حلاصص ةرئأد
عرفلاب ةرغاصش ققصشلأ سضعب كانه ناف اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ
مهل نأاب نيجتحملأ ء’ؤوه ىري ثيحو ،ةفصصرلأ ةيدلبب يليصسأر يدلبلأ
GCjªø.Q .اهنم ةدافتصس’أ يف ةيقحأ’أ

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

3895ددعلا0202 يام11 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةبراحم ىلا ةيمارلا ريبادتلا راطا يف ضشينروكلا ةمشصاعب ةيراجتلا ةطششنأ’ا نم ديدعلا قيلعت ةدواعمب يشضاقلا لجيج ةي’و تاطلشس رارق ببشست
ةدع راكتبإ’ نيرطشضم مهشسفنأا اودجو نيذلا ةيراجتلا لاحملا باحشصأا اديدحتو ةي’ولا راجتل ةقوبشسم ريغو ةريبك ةمزأا  يف انوروك ضسوريف

.ةيمويلا مهفيراشصمب لفكتلل لاملا نم ليلقلا ولو ليشصحتو مهتÓئاع قزر ردشصم ىلع ظافحلا لجأا نم لّيح

ةيراجت ةطششنأا ةدع قيلعت تاطلشسلا رارق دعب

  تابوقعلإ يدافتو علسسلإ قيوسستل لّيحلإ نوركتبي لجيجب راجتلإ
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باصش ،لو’أ سسمأ ءاصسم يقل

،هفتح ةنصس73 رمعلأ نم غلبي
عقو ،ميلأ رورم ثداح رثأ كلذو
يئ’ولأ ق˘ير˘ط˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ62 م˘˘˘قر
ط˘ب˘صضلا˘بو ،ةر˘م˘صشلأو رذ˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ل˘صسلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
رثأ ،ةنتاب ةي’و˘ب ة˘ي˘مو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ةرا˘ي˘صس ن˘ي˘ب ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع مأد˘˘ط˘˘صصأ

»و˘˘ي˘˘ل˘˘ك» عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلأ
ةمداق تنا˘ك ةرو˘ط˘ق˘م ة˘ن˘حا˘صشو
د˘˘قو ،سسكا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ها˘˘ج˘˘ت’أ ي˘˘˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ قر˘˘ف تل˘˘خد˘˘ت
ةيندملأ ةيامحلل رذ˘ع˘م˘لأ ةد˘حو˘ل
لاصشتناب تماقو ناكملأ نيع ىلأ

تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلأ ة˘˘˘ث˘˘˘ج
ديدحلأ نم ةموك نيب ةروصصحم
ظفح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
ه˘ي˘ف تح˘˘ت˘˘ف تقو ي˘˘ف ،ثث˘˘ج˘˘لأ

رذعملل ينطو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘صصم

م˘ي˘ل’أ ثدا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ر˘يد˘ج ،ه˘با˘ب˘صسأ د˘˘ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
يناثلأ دعي أذه ثداحلأ نأ ركذلاب

دعب ،ةنصس42 فرظ يف هعون نم
ةثÓث بيصصأو هفتح لهك يقل نأ

ىلع ةتوافتم حورجب هتلئاع نم

30 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم
ةر˘˘كصسبو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بأر˘˘˘لأ
تف˘ل˘م˘لأو ،ي˘تا˘ج˘غ˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
يف رور˘م˘لأ ثدأو˘ح نأ ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل
نأذأ دعوم ل˘ي˘ب˘ق ل˘ج˘صست ةدا˘ع˘لأ

ةروصصب نرتقي ام وهو برغملأ
ة˘˘طر˘˘ف˘˘م˘˘لأ ة˘˘عر˘˘صسلا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يلمعتصسم نكاصسم ىلأ لوصصولل
،را˘ط˘ف’أ د˘عو˘م ل˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

يف اببصس نوكي ام ابلاغ يذلأو
يتلأ ةتيمملأ ثدأوحلأ هذه لثم
ةيامحلأ حلاصصم اهلÓخ نم تعد
ي˘خو˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ
نم ليل˘ق˘ت˘لأو رذ˘ح˘لأو ة˘ط˘ي˘ح˘لأ
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘ت ة˘˘عر˘˘˘صسلأ
.ةتيمملأ ثدأوحلأ

ةنتاب

ةروطقم ةنحاسشب هترايسس مإدطسصإإ رثإإ باسش لتقم
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ىلأ ةيمأرلأ اهدوهج راطأ يف

و ةماعلأ ةح˘صصلأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ

يف اصصوصصخ كلهتصسملأ ةيامح

و ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج را˘صشت˘˘نأ ل˘˘ظ

،ليصضفلأ ناصضمر رهصش و انمأزت

ن˘مأ’ا˘ب ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق تن˘كم˘ت
يلجنم يلع سسداصسلأ يرصضحلأ

و ة˘ما˘ع˘لأ ة˘طر˘صشلأ ة˘قر˘ف ة˘˘ق˘˘فر
،يلجنم يلع ةرئأد نمأاب ميظنتلأ
و ةراجتلأ نأو˘عأأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
يلحم فأده˘ت˘صسأ د˘ع˘ب ةر˘طا˘ي˘ب˘لأ

نم31 ةيرأوجلأ ةدحولاب ةباصصق

705 لوأ’أ ل˘ح˘م˘لأ ي˘ف ط˘˘ب˘˘صض

موحل غك02 مهنمصض موحل غلك

ةيحÓصصلأ ةيهتنم ةدمجم ءأرمح

ل ةفاصضإ’اب (ة˘ي˘حÓ˘صصلأ خ˘يرا˘ت)

ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ة˘˘صضي˘˘ب0927

يناثلأ لحملأ يف امأأ كÓهتصسÓل

و جاجد موحل غك73 طبصض متف

ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ءا˘˘صشحأأ غ˘˘ك50
مأرتحأ مدع بب˘صسب كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
ةيحÓصص مدع و نيزختلأ طورصش
يف زاجنإأ مت نيفلاخملأ ،جوتنملأ

تأءأرجإ’أ ذاخت’ تافل˘م م˘ه˘ق˘ح
.مهدصض ةبصسانملأ ةينوناقلأ

 يلجنم يلعب كÓهتشسإÓل ةحلاشص ريغ ةشضيب0927 زجح مت امنيب

ةنيطنسسقب ةيحÓسصلإ ةيهتنملإ موحللإ نم ريطانق50 نم ديزأإ زجح
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ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ دأرفأأ نكمت
ن˘م ،ف˘ي˘ط˘صسب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل

نم راطنق02 براقي ام زجح

تامولعم رثأ ، ءاصضيبلأ موحللأ

لم˘ع˘ي ح˘بذ˘م نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت ةد˘كؤو˘م

و،ةيرصسو ةيعرصش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

نذإ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لأ د˘˘˘ع˘˘˘ب

ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘صسلأ ن˘˘م ي˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلأ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

حبذ˘م˘لأ ة˘م˘هأد˘م تم˘ت ف˘ي˘ط˘صس

ةراجتلأ ةيريدم نم دأرفأأ ةقفر

مت دق و ،يرطيب بيبط ريخصستبو

ةيمكلأ زجح دعب حبذملأ عيمصشت

م˘ت ا˘م˘ك جا˘جد˘لأ ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ

.ةلأدعلأ ىلع ةيصضقلأ فلم ةلاحأ

فيطشس

براقي ام زجحي و ينوناق ريغ حبذم مهإدي ينطولإ كردلإ
جاجدلإ نم راطنق02
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تأرصشعلأ سسمأأ ةحيبصص عمجت

ط˘صسو زا˘ب˘عو˘ب ي˘ح نا˘كصس ن˘˘م

ة˘˘كر˘˘ح ي˘˘ف ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

نم ت’’أ أو˘ع˘ن˘م و ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف لا˘غ˘صش’أ ةر˘صشا˘˘ب˘˘م

ة˘ح˘صصم ة˘ما˘قأ ل˘جأأ ن˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘غ

هر˘صشا˘ب يذ˘لأ عور˘صشم˘لأ ة˘˘صصا˘˘خ

سضفرو ،ةقطن˘م˘لا˘ب لا˘م˘عأ ل˘جر
ةماقأ Óيصصفت و ةلمج ناكصسلأ
مهنامرح و مهتقطنمب عورصشملأ

أودد˘˘ن و ءأر˘˘صضخ ة˘˘حا˘˘˘صسم ن˘˘˘م
ةي’وب راقعلاب بعÓتلأ ةصسايصسب
ةرؤو˘ب تح˘ب˘صصأأ ي˘ت˘لأ ةد˘˘كي˘˘كصس
ىلأ راصشي ،لاجملأ أذه يف داصسفلل
˘ما˘ق˘ي˘صس ة˘˘ح˘˘صصم˘˘لأ عور˘˘صشم نأأ
ةباغب ةفورعملأ ةريغصصلأ ةباغلاب

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لأ ر˘˘بو˘˘ن˘˘صصلأ
يحب «ةنينجلأ » ةيمصست ناكصسلأ
ءا˘ن˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘˘ع ل˘˘ط˘˘ت ،زا˘˘ب˘˘عو˘˘ب
عماج رظنم اهل و راطقلأ ةطحمو
ا˘ه˘ن˘م ن˘كم˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
نأأ لبق، لÓقتصسإ’أ ذنم لامهإ’أ
لاغصشأ قÓطناب ناكصسلأ أاجافتي
لاجر دحأاب ةصصاخ ةحصصم ءانب
عورصشملأ نأأ ملعلأ عم ، لامعأ’أ

يرجح قباصسلأ يلأولأ دهعل دوعي

ةورقوب ةيدلبلأ سسيئر و فوفرد

.داصسف اياصضق يف ايلاح نوجصسملأ

نا˘˘˘˘كصسلأ نأأ ردا˘˘˘˘صصم تر˘˘˘˘كذو

ع˘فر و تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ ع˘م˘ج أورر˘ق

نيلوؤوصسملأ دصض ةيئاصضق ةوعد

فا˘ق˘يأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ ن˘˘ع

 ةباغلأ ةيامح و عورصشملأ

ةدكيكشس يف راقعلاب بعÓتلا ةشسايشسب اوددن

ةيبط ةحسصم عورسشم ةماقإإ نوعنمي زابعوب ناكسس

راهششإا

نÓــــعإإ
موحللا يف ةشصتخملا «دام وقيرف» ةكرشش ملعت
ىلعةئزجتلاب عيب ةطقن حتف نع ،اهتاقتششمو

 : ـبةنئاكلاةكرششلارقمىوتشسم
21مقر82ةعطقلا «نيم»ةيعانشصلاةقطنملا

.ةبانع ،لورشصلا
اءادتبإا رعشسلا ،ةدروتشسم ةجزاط موحل ضضرعن

.جد009 نم
.اركششوعيمجلابابحرم
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ةبقارملا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت˘ت

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ةر˘˘طا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘يرود˘˘˘لا

ةبانع ةيلول ةيحلفلا حلاصصملا

ةراجتلا ةيريد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

نيأا ليصضفلا رهصشلا مايأا للخ

ةيدلبب صسمأا لوأا ةطحملا تناك

ا˘ه˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع

عم قيصسنتلاب صشغلا عمق وصشتفم

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘صشت˘ف˘م˘˘لا

نجاودلا حباذمب ةيئاجف صشيتفت

غلك3.731 فلتإاو زجح متيل
ةحلاصص ريغ ءاصضيبلا موحللا نم
بق˘˘˘ع كلذو كل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسإل˘˘˘˘ل
كلذ د˘ع˘ب رر˘ح˘ي˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
امك،تازوجحملل فلتإا رصضحم

581 زجح نم نوصشتفملا نكمت
ةبصصقمب تازوجحملا نم غلك

ةيدلبب0691 ربمصسيد11 يحب
ةيلحم موحل يف تلثمت ةبانع

،زاقرم،موحصشو موحل«ةدمجم

د˘ع˘˘ب كلذو«زاقرملا ةن˘ي˘ج˘ع

ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا

دقو اذه، اهب لومعملا ةمزللا

حبذم صشيتفت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع تل˘م˘صش

ةيدلبب ديصصلا نيع ةقطنمب رخآا

قباطم دجو يذلاو ،ةدرابلا نيع

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لاو طور˘صشلا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل

ماق  ىرخأا ةهج نم ،ةيحصصلا

ة˘ي˘عو˘ت ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب نو˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

حباذ˘م˘لا با˘ح˘صصأل صسي˘صسح˘تو

ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةرور˘˘صض ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ماز˘ت˘˘لإلاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ةيزارتحإلاو ةمزللا تاءارجإلا

صسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

هنا ىلإا ةراصشإلا ردجتو،انوروك

مت ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف

ءاصضيبلا موحللا نم راطنق زجح

دصسب كلهتصسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ

ثي˘ح،ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘ل صشي˘ت˘ف˘˘ت

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع مو˘ح˘ل˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘ك

لخدتو،ةملاق نم ةمداق ةنحاصش

يف ةيعونلا تايلمعلا هذه لثم

ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح را˘˘طإا

نع ةجتانلا ةيئاذغلا تاممصستلا

ي˘ف ة˘صصا˘خ مو˘ح˘ل˘لا كل˘ه˘ت˘˘صسا

.ناصضمر رهصش

ةبانع يف ةبشصقمب كلهتشسإلل ةحلاشص ريغ ةدمجم ةيلحم موحل نم581 طبشض مت اميف

ءاسضيبلإ موحللإ نم غلك731 ديزأإ زجح
  ةدرابلإ نيع ةيدلب حبإذمب ةيئاجف ششيتفت ةلمح يف
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ديزأا ّةصصتخملا حلاصصملا تمّدق

هنع ثوحبم اصصخصش021 نم
ةبانعب ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

مرصصنملا ليرفأا رهصش علطم ذنم
بصسحو ،صسمأا ءاصسم ةياغ ىلإا

ّم˘ت د˘ق˘ف «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآا» ردا˘˘صصم
هيف هبتصشم اصصخصش99 ليوحت
ةلادعلا ىلإا يصضاملا ليرفأا رهصش
تايّلمع يف مهفيقوت ّمت نأا دعب
ر˘ف˘ت˘م

ّ
ةطرصشلا تاّوق اهتّ̆ن˘صش ة˘ق

ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
رصصانعلا تاذ تقلأا اميف ةبانع

ىلع اهطاصشن ةلواز˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

ةّد˘ع˘ب تا˘عا˘ط˘ق ةّد˘ع ىو˘˘ت˘˘صسم

صصخصش22 ىلع صضبقلا قطانم

مايأا ةعصستلا للخ هنع ثوحبم

يلا˘ح˘لا يا˘م ر˘ه˘صش ن˘م ى˘لوألا

ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا دد˘˘˘ع˘˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل

حصضّتا اصصخصش121 نيفوقوملل

اياصضق يف مهنع ثوحبم مهنأاب

دقف لصصّتم قايصس يفو ،ةفلتخم

نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ تف˘˘˘˘صشك

تردصص نيفوقوملا نم ديدعلا

صضبقلا˘ب ر˘ماوأا ةّد˘ع م˘ه˘ّق˘ح ي˘ف

˘ما˘كحأا رود˘صص ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

ي˘ف م˘ه˘طّرو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ة˘˘ي˘˘با˘˘ي˘˘غ
ةقّلعتم اهزربأا ةف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘صضق
تارّثؤوملاو تارّدخم˘لا ةزا˘ي˘ح˘ب
ىرخأاو جيورتلا صضرغب ةيلقعلا

رّفوتب ةقرصسلا اياصضق˘ب ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م
ةزا˘ي˘ح بنا˘ج ى˘لإا فور˘˘ظ ةّد˘˘ع
بر˘˘˘صضلاو ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأا

لعج ام وهو يدمعلا حرجلاو
ءلؤوه عصضت ةّصصتخملا تاهجلا

يتلا ةينمألا تاهجلا ثحب ّلحم

121 ـب ة˘حا˘طإلا ي˘˘ف تح˘˘ج˘˘ن
ةهج نمو ،هنع ثوحبم اصصخصش
ريبادتلا ةفاك ذاخّتا ّمت دقف ةيناث
تاءار˘جإلا جا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ب ة˘˘مزل˘˘لا

متي نأا لبق ةيرورصضلا ةينوناقلا
ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا مهليوحت
مامأا مهيف هبتصشملا ميدقتّ مت نيأا
ةلّثمتملا ةّ̆صصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ل˘ي˘كوو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ي˘˘ف
ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘˘ّصصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

تا˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
رق يتلا ةيلولاب ةيئاصضقلا

ّ
تر

نجصسلا مهن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع عاد˘يإا
ة˘ّي˘ق˘˘ب ع˘˘صضو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ت˘˘ّقؤو˘˘م˘˘لا
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا
 .ةيئاصضقلا

ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت نورخآأ عشضو اميف تقؤوملأ نجشسلأ مهنم ديدعلأ عأديإأ ّمت

 ةيئاسضقلإ تاهجلإ مامأإ هنع ثوحبم اسصخسش021 نم ديزأإ ميدقت

ةي’ولأ بأرتب يراجت لحم84 قلغ مت اميف

مايأإ01 ـلإ يف شسولهم شصرق004 نم رثكأإ زجحو شصاخسشأإ8فيقوت
ةرورعزوبب ناسضمر نم ىلوألإ

ةرانإ’أ ةدمعأأ حلشصإأ يف «رون ةبانع» ةشسشسؤوم رخأات ببشسب

 ءاسصقإلإو ششيمهتلإ يناعي لورسصلاب يوانسسح يح
ءادن صسمأا ينوبلا ةيدلبب يوانصسح يحب نكصسم07 يح ناكصس هجو
نبغلا عفر لجأا نم ةبانعب رون ةبانع ةصسصسؤومل يئلولا ريدملل ةثاغتصسا

ةجهتتملا ءاصصقإلأا ةصسايصس ببصسب يحلا اهنم يناعي يدلا صشيمهتلاو
ةيمومعلا ةرانإلل ةيئابرهكلا ةدمعألا ةنياصصو ديدجت مدع ءارج مهدصض
ملظلا نم يناعي يدلا يحلا لخاد كلذكو يصسيئرلا جهنلاب ةيجراخلا
دكأاو .يحصصلا رجحلاو كرابملا ناصضمر رهصش يف مهو ةصصاخ صسمادلا

مهنا ةروكذملا ةصسصسؤوملاب رمألا همهي نمل هجوم ءادن يف صسمأا ءلؤوه
يميرب ةبانع ةيلول يذيفنتلا زاهجلا ىلع لولا لوؤوصسملا نولصسارييصس
دنم مهيح دصض ةجهتتملا ءاصصقإلاو ةصسايصسل ادح عصضول نيدلا لامج
ةيدامرلا تايناكمإلا لك ىلع ينوبلاب ةصسصسؤوملا رفوت مغر ةديدع رهصشأا

ةيمومع ةرانإا لب يحلا كرتي نأا لقعي ل هنا نيدكؤوم. ةمزللا ةيرصشبلاو
دح ىلع عوج نم ينغت لو نمصست ل تتاب يتلا دوعولا مغر ةدع روهصشل
ةصسصسؤوملا يلوؤوصسم نييعاد دوعولا كلت نم اومئصس مهنأاو ةصصاخ مهريبعت

يحب نينطاوملا تلاغصشنإل لفكتلاب عارصسإلاو ىلإا ينوبلاب رون ةبانع
يف لجصسملا عافترلا عم ةصصاخ ةدم دنم مهيلع ةحورطملا يوانصسح
يحلا اذه هاجتا مهتايلوؤوصسم لمحت نم برهتلا مدعو ةرارحلا تاجرد
ىرخأا ءايحأا ىلإا تابكرملا تائم رورمل ماه يجيتارتصسا عقوم ربتعي يدلا

ةزارخ لوحم هاجتاب44 مقر ينطولا قيرطلاو لينلا داوو تصسامرتنوصسك
ددصصب مهنا نيدكؤوم . ةيمومعلا ةرانإلل بايغ نم يناعي يدلا رخلا
هيلإا لقنل يحلا يلثمم فرط نم ةاصضمم ةيلولا يلاول ةصضرع ريرحت
جراخو لخاد ةيمومعلا ةرانلا بايغ يف لثمتملا ديدجلا ميدقلا مهلاغصشنا

YÉO∫ GCe«ø.يحلا

   ةيران تاجأرد50 فيقوتو ةبكرم12 ةبقأرم مت اميف

مهيف هبتسشم شصاخسشأإ9 ىلع شضبقلإ
ةنيدملاب ةفلتخم اياسضق يف

ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملل ةعباتلا ةطرصشلارصصانع تنكمت

10 يرصضحلا نمألاو ،يمومعلا نمألل ةيئلولا ةحلصصملا عم قيصسنتلاب

تصسم ،قاطنلا ةعصساو ةيطرصش ةيلمعب مرصصنملا عوبصسألا ةياهن،90 و
نع ةيلمعلا ترفصسأا ثيح ،عصساتلاو لوألا يرصضحلا نمألا عاطق نم لك

3 فيقوتو ،ثحب لحم صصاخصشأا5 فيقوت ،صصخصش72 ةلاح صصحف
صصخصش فيقوتو ، ةصصخر نود يراجت طاصشن ةصسرامم لجأا نم صصاخصشأا

اذه ،عومدلل ليصسم زاغ ةروراقو روظحم صضيبأا حلصس لمح لجأا نم

ىقبتو ،ةيران تاجارد50 فيقوتو ، ةبكرم12 ةبقارم ىلا ةفاصضإا
ةميرجلا ةبراحم تاداوهجملا نم ديزملا لذبت ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم
ةصصاخ،هتاكلتمم ةملصسو نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام لك عدرو
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ةيئابرهك ةقعشصل اهشضرعت ببشسب

ىــلوألإ ةجردلإ نم قورحب باسصت ةأإرمإإ
ششـيرـلإ عإرذ يحب نـيديلإ يف

قورحب رمعلا نم عبارلا دقعلا يف ةأارما صسمأا لوأا راهن فصصتنم تبيصصأا
عارذ يحب ةيئابرهك ةقعصصل اهصضرعت بقع نيديلا يف ىلوألا ةجردلا نم
ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتصسا امم،بنعلا داو ةيدلبب صشيرل
ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘صسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
لاصصتلاو ملعإلاب فلكملا فصشك .مزللا جلعلا يقلتل ىفصشتصسملا
هدافم ءادن اوقلت هناوعأا «ةعاصسرخآا» ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب

روفلا ىلع،صشيرلا عارذ نكصسم061يحب ةيئابرهك ةقعصصل ةأارما صضرعت

ةنصس73 غلبت ةباصصملا نأا نيبت لوصصولا روفو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت
تافاعصسإلا اهل تمدق ثيح،نيديلا يف ىلوألا ةجردلا نم قورح اهل

اذه،مزللا جلعلا يقلتل ىفصشتصسملا ىلإا اهلقنو ناكملا نيع يف ةيلوألا

e`É̀RhR.Ü.ةلوهجم ةثداحلا بابصسأا ىقبتو

راهششإأ

مـــحرتو ىرــــكذ
يف يلخداف ةيشضرم ةيشضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي»

«يتنج يلخدأأو يدابع

هللأ نذإاب ةموحرملأ

«ةكوربم ةزيول يششانح»
،نزحيل بلقلأ نإأو عمدتل نيعلأ نإأ

ىلع انإأو ،انبر يشضري ام ’إأ لوقن ’و
.نونزحمل يمأأ اي كقأرف
ةنشس رمت،0202 يام11 مويلأ

نطوتشسأ ..يمأأ اي كنأدقف ىلع ةلماك
نع ةمشسبلأ تباغو ،انبولق نزحلأ
للجلأ باشصملأ ىلع انربشصو ،انهافشش
ىركذلأ هذهبو .ةيلاغ اي كنأدقفب
ةلئاع نحن انعشسي ’ ةميلأ’أ
«ةيزوف» كتنبأ ةشصاخو «يششانح»
ىلع محرتلأ ىوشس ،امود كبحت يتلأ

:ءاعدلأ أذهب ةرهاطلأ كحور
اهنكشسأو ،اهل رفغأو ،اهمحرأ مهللأ»
يف اهنإأ مهللأ ،جلثلأو ءاملاب اهلشسغأ مهللأ ،دولخلأ تانج ..كتانج حيشسف
ءافولأ لهأأ تنأاف ،رانلأ بأذعو ،ربقلأ ةنتف اهقف ،كرأوج لبحو ،كتمذ
تنأأو اهقلاخ تنأأ ،نيملاعلأ بر اي ..ةعشسأولأ كتمحرب اهمحرأ مهللأ ،دمحلأو
وعدن امك .«اهتششحو يف انشسنأأ مهللاف ،هاحور تشضبق تنأأو ملشسإلل اهتيده
،ةرفغملأو ةمحرلاب اهل وعدي نأأ ،ديعب وأأ بيرق نم ةموحرملأ فرع نم لك
.نيقدشصلأو ءأدهششلأ عم ،هنانج حيشسف هللأ اهنكشسي نأأو

.ذخأأ ام هللو ىطعأأ ام هلل
نوعجأر هيلإأ انإأو هلل

انوروـك سسورـيف ىودـع نم نيـنطأوـملأ فوـخو اهقـلــغ دعب

 ةيئابرـهكلإ ةـــقÓحلإ تانيكام ءانــتقإ ىلــع ريــبك لاـــبقإإ
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ة˘قل˘ح˘لا تا˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م فر˘˘ع˘˘ت
اريبك لابقإا مايألا هذه ةيئابرهكلا

ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
تقؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا د˘˘ع˘˘ب،ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع
راصشتنا ببصسب ةقلحلا تانولاصصل
د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف
رمألا ،نطو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
اهراعصسأا صشاعتنا يف مهاصس يذلا

ثيح .ةيصضاملا ره˘صشألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا تدأا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘صضو
صسوري˘ف ىود˘ع ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

كلذو هراصشتنا نم دحلاو انوروك
ةطصشنألا صضعب قلغ للخ نـم

تا˘نو˘لا˘صص ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

قو˘˘صس صشا˘˘ع˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘قل˘˘ح˘˘˘لا

يتلا ةيئابرهكلا ةقلحلا تانيكام

نم اه˘ي˘ل˘ع اد˘ياز˘ت˘م ا˘ب˘ل˘ط تفر˘ع

يف اهلامعتصسل نينطاوملا فرط

،م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ب ة˘قل˘ح˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

تانولاصص ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا يدا˘ف˘تو

ر˘مألا نا˘˘ك ناو ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘قل˘˘ح˘˘لا

نم مهفوخل ةجيتن كلذو حومصسم

ع˘ير˘صسلا ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا

لا˘ب˘قإلا م˘ها˘˘صس ثي˘˘ح ،را˘˘صشت˘˘نلا

اهراعصسأا عافترا يف اهيلع ديازتملا

ةنراقم ةئملاب02 زواجتت ةبصسنب

فصض ،ا˘نورو˘كلا لـب˘قا˘م ر˘ه˘صشأا˘ب

ةيرا˘ج˘ت˘لا تل˘ح˘م˘لا نأا كلذ ى˘لإا

تانيكام˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ع˘ي˘ب˘ت ي˘ت˘لا

ءلغل ىدأا رخآا ببصس وهو، ةقلغم

يف اهصضر˘ع ي˘ف م˘ها˘صسو ،ا˘ه˘ن˘م˘ث

ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘فو ،ءادو˘˘˘صسلا قو˘˘˘صسلا

را˘ع˘صسأا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘˘لا

ح˘ف˘صصت˘م˘لا ظ˘حل˘ي ذإا ،ة˘ع˘ف˘تر˘˘م

نم ريثكلا دو˘جو ع˘قاو˘م˘لا ه˘تا˘ه˘ل

ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘مل˘ع˘ل ن˘ي˘صضرا˘ع˘لا

را˘ع˘صسأا˘ب ،ة˘قل˘ح˘لا تا˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م˘˘ل

نع اهلمجم يف لـقــتل ةفلتخم

لاؤو˘صسلا ن˘كل،ةد˘حاو˘ل˘ل جد0003

هتا˘ه ةدو˘ج لو˘ح حور˘ط˘م ى˘قـب˘ي

نينطاوملا بلغا دجيل ،تانيكاملا

ن˘˘م˘˘ب نود˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘صسي م˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘نأا

تلحملا باحصصأا نم مهنوفرعي

لابقإلا ناك يتلا ةادألا هذه ءانتقل

اهل تناكو ا˘ق˘با˘صس دود˘ح˘م ا˘ه˘ن˘ع

لــب˘ق ا˘م ن˘مز ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘ق ن˘ئا˘بز

نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو ،انوروكلا

ي˘ف تق˘ل˘غأا ة˘قل˘ح˘لا تا˘نو˘لا˘صص

دحلل اتقؤوم ني˘صضا˘م˘لا ن˘ير˘ه˘صشلا

متيل انوروك صسورـيف راصشتنا نم

ةيصضاملا ةليلقلا مايألا يف اهتحتف

ا˘ه˘ل ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘جإا ع˘صضو د˘ع˘ب

ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لا˘˘خدإا مد˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م

ةعاق لامعت˘صسا مد˘عو ن˘ي˘صصخ˘صش

ريهطتلاو ميق˘ع˘ت˘لا ع˘م ،را˘ظ˘ت˘نلا

تاودأاو تا˘نو˘لا˘صصل˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘˘لا

مايألا يف ديدج نم قلغتل ةقلحلا

.ةيصضاملا ةليلقلا

نجأودلأ حبأذمل تلمشش ةيئاجف سشيتفت ةيلمعب ةبانع ةي’وب سشغلأ عمق يششتفم ةيعمب ةيرطيبلأ ةششتفملأ سسمأأ لوأأ تماق
ةفاشضإأ،كلهتشسإلل ةحلاشص ريغ ءاشضيبلأ موحللأ نم غلك731 نم ديزأأ زجح مت نيأأ،ةبانع ةيلبب ةبشصقمو ةدرابلأ نيع ةيدلبب

.ةبانع ةيدلب يف ةبشصقمب ةدمجم ةيلحم موحل نم غلك581 زجح ىلإأ
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ة˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تح˘˘ج˘˘ن
ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأل˘˘˘˘ل
ما˘يأا ةر˘صشع˘لا لل˘خ ،ةرور˘عزو˘ب
يف ،يراجلا رهصشلا نم ىلوألا

حوارتت صصا˘خ˘صشأا80 فيقوت

، ةنصس82 و22نيبام مهرامعأا

هبتصشم صصاخصشأا70 مهنيب نم
ةزا˘˘ي˘˘ح ا˘˘يا˘˘˘صضق ي˘˘˘ف ،م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

صصخ˘صشو ، ةر˘جا˘ت˘م˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ب

ةيصضق نع ، صضبقلاب رمأا لحم

ا˘م˘ك. يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م

زجح نم ةحلصصملا تاذ تنكمت

ةعطق33 ،صسولهم صصرق704

ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م

جيورتلا تادئاع نم ةيلام غلابم

،ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘صسأاو ،

تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت ثيح

ق˘ح ي˘ف ة˘˘مزل˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ىرخأا ةهج نم ،مهيف هبتصشملا

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تما˘˘ق

ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل

رهصش لل˘خ ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ما˘ع˘لا

ةبقارم ةي˘ل˘م˘ع254 ـب يا˘˘˘˘˘˘م

ىلإا تصضفأا ، ةمظ˘ن˘م˘لا ن˘ه˘م˘ل˘ل

عم يراجت لحم36 قلغ حارتقا

تلحملل قلغ رارق84 ذيفنت

مايق ىلإا ةفاصضإا اذه ،ةيراجتلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا تاذ

ةدئافل ةي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تل˘م˘ح˘لا

دح ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لا

نم ةياقولا لجأا نم اذهو ،ءاوصس

ردجتو .انوروك صسوريف يصشفت

ةيلو نمأا حلاصصم ىلإا ةراصشإلا

ةميزعلا صسف˘ن˘ب ل˘صصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع

نم ،ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلاو

لك عدرو ةميرجلا ةبراحم لجأا

ن˘مأا˘ب صسا˘صسم˘لا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ا˘˘م

.هتاكلتمم ةملصسو نطاوملا
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جا˘˘˘مدإلأ ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘صس
ي˘˘˘ف «سسيأد» ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ
نع نيلطاعلأ تأرصشع ةدافتصسأ

ةنصس04 نم لقأأ مه نم لمعلأ
تأداهصشلأ يل˘ما˘ح ا˘صصو˘صصخو
ةلباق ةنصس ةدمل لمع دوقع نم
لك ىصضا˘ق˘ت˘ي ثي˘ح د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل
غلبم دق˘ع˘لأ أذ˘ه ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسم

نكل ،رانيد0006 هردق يلام
نيمأاتلأ فيراصصم عاطتقأ دعب

رانيد0645 غلبم˘لأ ح˘ب˘صصي
هنكلو ديهز نم رثكأأ غلبم وهو
ةي˘ع˘صضو ي˘ف م˘ه ن˘م ر˘ظ˘ن ي˘ف
دعب مهل دصسي ةصشه ةيعامتجأ
أذ˘ه ر˘ي˘صسي ثي˘ح ،ف˘يرا˘صصم˘لأ
ن˘ي˘ب ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ

ةيعام˘ت˘جلأ ة˘ي˘ن˘م˘ت˘لأ تلا˘كو
طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘مو
ةئفلأ هذه نأأ ريغ ،يعامتجلأ
ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ا˘هدد˘ع رد˘ق˘م˘لأ

تحبصصأأ سصخصش004 يلأوح
نأأ د˘ع˘ب ة˘لا˘ط˘ب˘لأ بأو˘بأأ ى˘˘ل˘˘ع

م˘ه˘ت˘ن˘صس لا˘م˘كإأ ن˘˘م أو˘˘بر˘˘ت˘˘قأ
هذه نمصض لمعلأ نم ةصسداصسلأ
نأأو ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ ،دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ردا˘صصلأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأ

9102 ةنصس نم ربمصسيد رهصش
جامدإأ يف عورصشلاب قلعتملأو
م˘ل ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ل˘ب˘˘ق ا˘˘م لا˘˘م˘˘ع
تناك يت˘لأ ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه ل˘م˘صشي
اهدوق˘ع ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي نأأ ل˘مأا˘ت
لي˘غ˘صشت˘لأو ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو ى˘لإأ

لمأأ ىلع يعامتجلأ نامصضلأو
ن˘ي˘صسح˘˘ت ي˘˘ف كلذ م˘˘ها˘˘صسي نأأ

لح داجيإأ يف رظنلأو مهدوقع
سضعب رأرغ ىلع Óبقتصسم مهل
ةرأزو دوقع نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ
دحأأ هدكأأ امل اقفوو ،نماصضتلأ
ـل دوقعلأ هذه نم نيديفتصسملأ
م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأأ نأأ «ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ»
يرهصش ن˘ي˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت م˘هدو˘ق˘ع
أذل ،نيلبق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صسو توأأ

تا˘ه˘ج˘لأ مو˘ق˘ت نأأ م˘ه˘ل˘مأأ نإا˘ف
ايلآأ مهدوقع ديد˘م˘ت˘ب ة˘ي˘صصو˘لأ

سسم يذلأ ءأرجإلأ رأرغ ىلع
زاهج دوقع نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ
جا˘˘˘مدإلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لأ
سسيئر نأأو اصصوصصخ ،ينهملأ
أر˘˘خؤو˘˘م ر˘˘مأأ ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
ةيعصضو ةيوصست يف عأرصسإلاب
لبق ام دوقع نم نيديفتصسملأ
.ليغصشتلأ
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سسيد˘لأ ر˘ج˘ح نا˘˘كصس ي˘˘كت˘˘صشي
مكأرت نم رامع يديصس ةيدلبب
ةمواقملأ يحب ةصصاخ تايافنلأ

ر˘خآأ» ل نو˘ن˘طأو˘م˘لأ د˘˘كأ ثي˘˘ح
ل تتاب ةيعصضولأ نأ » ةعاصس
ةما˘م˘ق˘لأ م˘كأر˘ت ل˘ظ ي˘ف قا˘ط˘ت
مهي˘ح ز˘ي˘م˘ي رو˘كيد تتا˘ب ي˘ت˘لأ
دد˘ه˘يو نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ،

امك مهئانبأ ة˘مÓ˘صسو م˘ه˘ت˘ح˘صص
ر˘م˘ت˘صسأ ا˘م لا˘ح ي˘ف ه˘˘نأ أود˘˘كأ
و ه˘ي˘ل˘ع و˘˘ها˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘صضو˘˘لأ
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت

ل˘جأأ ن˘م تأءأد˘ن˘لأو يوا˘كصشل˘ل
ي˘ف ل˘كصشم˘لأ أذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يأ
ة˘ئ˘بوألأ نإا˘ف ل˘جا˘˘ع˘˘لأ بير˘˘ق˘˘لأ

م˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘صضق˘ت˘˘صس سضأر˘˘مألأو
ةحئاج را˘صشت˘نأ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ
نيطلأ دأز يذلأ رمألأ انوروك
نأأ نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ فا˘˘صضأو،ة˘˘ل˘˘ب
رمت تتاب ةمامقلأ عفر ةنحاصش
و عوبصسألأ يف ةرم يحلأ ىلع
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ءا˘˘ي˘˘حألأ سضع˘˘ب ي˘˘˘ف
ة˘ما˘م˘ق˘˘لأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م عو˘˘ب˘˘صسألأ
أاجل ثي˘ح،لزا˘ن˘م˘لأ ي˘ف م˘كأر˘ت˘ت
مهترايصس يف ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ل سضع˘ب˘لأ

ءايحألاب ةيواح برقأ يف اهيمرو

رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لأ
يزيزع و ل˘ي˘عا˘م˘صسأ برا˘صشو˘ب
رخآلأ سضعبلأ نأ نيح يف، دمحأ
ل˘ظ ي˘ف عرا˘صشلأ ي˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘مر˘˘ي
لعج يذلأ رمألأ، لولحلأ مأدعنأ
ةيوأز لك يف ةرصشتنم تايافنلأ

أو˘ل˘م˘ح ا˘م˘ك ، ي˘ح˘لأ ا˘يأوز ن˘˘م
ةيلحملأ تاطلصسلل ةي˘لوؤو˘صسم˘لأ
يح نأ ثيح رامع يديصس ةيدلبل
،مهتامامتهأ رخآأ ىقبي ةمواقملأ

يلأولأ نوبلاطي مهلعج ام وهو
د˘ح ع˘صضو و ل˘خد˘ت˘˘لأ ي˘˘م˘˘ير˘˘ب

ةلابمÓلأ ةصساي˘صس و را˘ت˘ه˘ت˘صسل
رامع يديصس ةيدلبب نيلوؤوصسملل

أوتاب مهنأ نون˘طأو˘م˘لأ م˘ت˘ت˘خأو،

ام رأرغ ىلع اهقرحل نوؤوجلي

بابصشلأ رأد مامأأ سسمأ لوأ ثدح

تلو˘ح˘ت يذ˘لأ يرأرز دو˘˘ع˘˘صسم

يف أذهو ةي˘مو˘م˘ع ة˘غر˘ف˘م ى˘لإأ

لظ يف ة˘صصا˘خ لو˘ل˘ح˘لأ با˘ي˘غ

يتلأ نأدرجلأ سسومانلأ راصشتنأ

،نينطأوملأ ة˘مÓ˘صس دد˘ه˘ت تتا˘ب

يف ةجهللأ ديعصصتب أودده امك

وهام ىلع عصضولأ لظ ام لاح

ةينعملأ تاهجلأ لخدت ملو هيلع

يتلأ سسؤوبلأ ةايح نم مهلاصشتنل

 .اهيف نوطبختي
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ةديدجلأ ةنيدملأ ونطأوم يناعي
ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘مألأ سشير˘˘˘˘لأ عأرذ
رايتلأ يف تاعاطقنلأ لكصشم
ع˘يزو˘ت بد˘بذ˘ت و ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلأ
ل˘كا˘صشم˘لأ ن˘ع كي˘ها˘ن ،ها˘ي˘م˘لأ
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ىر˘خألأ
د˘˘صشا˘˘ن˘˘ي أذ˘˘ه ل˘˘ك ل˘˘ظ ي˘˘˘فو،
ةينعملأ تا˘ه˘ج˘لأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ

مهبلا˘ط˘م ى˘لأ ر˘ظ˘ن˘لأ ةرور˘صض
ل˘كصشم ل˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ
و ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘نأ
هايم˘لأ نأ ثي˘ح ها˘ي˘م˘لأ بد˘بذ˘ت
ي˘˘ف ةر˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح روز˘˘˘ت
اي˘ل˘ع˘لأ ق˘بأو˘ط˘لأ ا˘مأ عو˘ب˘صسألأ
يهو مه˘ل ل˘صصت دا˘كلا˘ب ا˘ه˘نإا˘ف
مهئايتصسأ تراثأ يتلأ لكاصشملأ

و ناصضمر رهصش لÓخ ةصصاخ
ي˘ت˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح

بنا˘ج ن˘م ، ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘˘لأ تدأز
بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘˘لأ تما˘˘ق ر˘˘خآأ
سشيرلأ عأرذ ةيرأدإلأ ةعطاقملل
بابصشلل بدتنملأ ريدم ةيعمب
سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئرو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لأو
بن˘ع˘لأ دأو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ
بابصشلأ رأدل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةردا˘يز˘ب
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘ل سشير˘˘˘˘˘لأ عأرد
تأدوهجملأ ىلع تاعوطتملأ

ة˘ب˘ه˘لأ هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لأ
نأ ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘كلأ
تمصص يف نلمعي تاعوطتملأ

ن˘ع˘صسو˘يو يد˘ح˘ت˘لأ ن˘ع˘˘فر˘˘يو
ةصسبلألأ ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف طا˘صشن˘لأ
ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قأو˘˘˘لأ

، انوروك ةحئاج ةمزأأ يطختو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طأو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ نأأ م˘˘˘˘˘غرو

ة˘˘جر˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه أو˘˘ن˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘صسأ

هب موقت يتلأ ر˘ي˘ب˘كلأ ل˘م˘ع˘لأو

أذه اهيلوت ذنم بدتنملأ يلأولأ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لأ نأ ى˘˘لإأ بصصن˘˘م˘˘لأ

نم رثكأ تاب ىرخألأ لكاصشملأ

عأرذ نا˘˘كصس بصسح يرور˘˘˘صض

ي˘˘ف نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لأ سشير˘˘˘لأ

 .تمصص

 راجتلل Óثمم «لإزغ جاحلإ» قباشسلإ سسيئرلإ ةيكزت ددج اميف

يباقنلإ عرفلإ ةشسائرل حششرتلإ نم تاباحشسنإإ
ينوبلاب هكإوفلإو رشضخلل ةلمجلإ قوشسل

قوصسل يباقنلأ عرفلأ ديدجتل ةيباختنلأ ةماعلأ ةيعمجلأ تدهصش

و ةبانع˘ب ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب لور˘صصلا˘ب ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لأ

تاباحصسنأ نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلأ داحتأ ءأول تحت يوصضنملأ

حصشرتملاب رمألأ قلعتيو قوصسلل يباقنلأ عرفلأ ةصسائرل حصشرتلأ نم

نم هباحصسنإأ نلعأأ هنأأ «ةعاصس رخأأ »ل دكأأ  يذلأ » سشولعوب ةعمجوب»

هتيوصضعب ظفتحي ينعملأ لأزي ل اميف بابصسألأ ركذ نود قابصسلأ

نم .هريبعت دح ىلع رامثتصسلاب فلكم داحتإل يئلولأ بتكملاب

ميصسن» نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلأ داحتإل يدلبلأ قصسنملأ هتهج

روصضحب تمت ةماعلأ ةيعمجلأ نأأ دكأأ هل حيرصصت يفو «يبرغ

يذيفنتلأ بتكملأ نم ءاصضعأأو يناميلصس سضاير يئلولأ قصسنملأ

ماعلأ داحتÓل ينوبلأ ةيدلب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ ق˘صسن˘م˘لأ رو˘صضح˘بو ي˘ئلو˘لأ

لوؤوصسملأ لع تيوصصتلأ مت ثيح نييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلل

ةقثلأ ديدجتب هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ قوصس ىلع راجتلأ لثممو

راظتنأ يف ةديدج ةدهعل يباقنلأ عرفلل سسيئرك لأزغ جاحلأ يف

«نيدلأ لامج يميرب «ةبانع ةيلو يلأو ناكو  عرفلأ بتكم ليكصشت

قوصس ةيعصضو نع هاصضر مدع نع قوصسلل ةريخألأ هترايز يف ىدبأأ

راجتلأ ناك يتلأو ينوبلأ ةيدلبب لورصصلاب هكأوفلأو رصضخلل ةلمجلأ

اهب لفكتلاب تابصسانملأ نم ديدعلأ يف ةيصصولأ تاهجلأ أوبلاط دق

نع Óصضف لمعلل ةبصسانملأ فور˘ظ˘لأ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ا˘ه˘حÓ˘صصإأو

راج˘ت˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘كلأ دد˘ع˘لأ با˘ط˘ق˘ت˘صسل قو˘صسلأ ع˘ي˘صسو˘ت ةرور˘صض

ةيأدب عم فيصصلأ لصصف يف ةصصاخ عئاصضبلأ تانحاصشو تابكرملأو

عم هثيدح لÓخ برغتصسأأ يلأولأ . علدلأو خيطبلأ فطق مصسوم

.ةليوط تأونصسل ةيرزملأ ةيعصضولأ هذه نع قوصسلأ ءاقب نم راجتلأ

تلا˘غ˘صشنلأ لو˘ح م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘مو را˘ج˘ت˘لأ ع˘م لو˘ط˘م ثد˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

علصسلأ سضرع  رأرغ ىلع اهب لفكتلأ سضرغب مهلبق نم ةحورطملأ

قوصسلأ عيصسوتب ةبلاطم˘لأ را˘ق˘بألأ لو˘ج˘ت ةر˘ها˘ظو تا˘نا˘خ˘لأ جرا˘خ

عيمج ىلع رفوتي ديدج قوصس زاجنإأ وأأ هل رابتعإلأ ةداعإأو يلاخلأ

ةيرصصعلأ ةلمجلأ قأوصسأأ يف ةبولطملأو ةيرورصضلأ طورصشلأ
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يحÓفلإ يرلإ لوح روحمت يذلإ عامتجإلإ دعب

 ةيئاملإ درإوملإ ةيريدمب

ةيدوألإ هايم ليلحت وحن
يحÓفلإ يرلإ يف اهلÓغتشسإإ لجأإ نم

ةبانع ةيلول ةيحÓفلأ ةفرغلأ سسيئر هصسأأرت يذلأ عامتجإلأ فرع

و يحÓفلأ يرلأ لو˘ح رو˘ح˘م˘ت يذ˘لأو، ي˘صضا˘م˘لأ عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘ه˘ن

،ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم يلثمم روصضح ،ةيحÓفلأ تاحاصسملأ ريهطت

يلثمم ،ةئيبلأ ةيريدم ةلثمم ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ ة˘ير˘يد˘م ل˘ث˘م˘م

ىلإأ قرطتلأ مت نيأ، ةمأدتصسملأ ةيمنتلأ و ةئيبلل ينطولأ دصصرملأ

دصصرملأ فرط نم ةيلولأ ميلقأ ربع ةيدولأ هايم ليلحت ةرورصض

يرلأ يف اهلÓغتصسإأ لجأأ نم ةمأدتصسملأ ةيمنتلأ و ةئيبلل ينطولأ

رقم ىوتصسم ىلع هعون نم يناثلأ عامتجلأ أذه ربتعيو، يحÓفلأ

قرطتلأ مت دقف رخآأ بناج نم، ةبانع ةيلول ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم

ذيفنت لوح يصضاملأ توأ رهصش دقعنأ يذلأ ينطولأ ىقتلملأ لÓخ

51 ةبصسن مأدختصسأ متي هنأ ىلإأ،ةيقصسملأ تاحاصسملأ عيصسوت جمأرب

يقصسلأ يف ةجلاعملأ ةلمعتصسم˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ة˘ي˘م˘ك ن˘م ط˘ق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب

عيجصشت ةرورصض ىلإأ قباصسلأ ةيئاملأ درأوملأ ريزو اعد ثيح،يعأرزلأ

ريوطت و يحÓفلأ لاجملأ يف ةافصصملأ ةلمعتصسملأ هايملأ مأدختصسأ

ميمعت جمانرب ةلصصأوم ةرورصض عم، هايملل ةدصصتقملأ يرلأ ةمظنأأ

نكمي امم يحÓفلأ لاجملأ يف يقصسلأ تاينقت ثدحأأ لامعتصسأ

هايملل يلاحلأ كÓهتصسلأ نم ةئاملاب03 قوفي ام داصصتقأ نم ةلودلأ

رمألأ ةيقصسملأ تاحاصسملأ عيصسوت ةرورصض ىلع هون امك،ةحÓفلأ يف

ن˘مألأ نا˘م˘صض و ي˘حÓ˘ف˘لأ جا˘ت˘نلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘يرور˘صض تا˘˘ب يذ˘˘لأ

ربع ةيقصسملأ ةيحÓفلأ تاحاصسملأ عفر متيصس هنأأ ةصصاخ،يئأذغلأ

.دوهجلأ عيمج رفاصضت لصضفب راتكه نويلم2 نم ديزأأ ىلإأ نطولأ
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رامع يديشس ةيدلبل ةيلحملإ تاطلشسلل ةيلوؤوشسملإ إولمح سسيدلإ رجح ونطإوم

ةيمومع ةغرفم ىلإإ لوحتت «يرإرز دوعشسم» بابششلإ رإد

ةيمنتلاب ةقلعتملإ ىرخألإ لكاششملإ نع كيهان

ششيرلإ عإرذ ينطإوم ناقرؤوي هايملإ عيزوت بدبذتو يئابرهكلإ رايتلإ عاطقنإإ لكششم

 عاطقلإ بودنم فإرششإإ تحت

 ةرورعزوب ةربقم فيظنت ةيلمع قÓطنإإ
روبقلأ طيحم فيظنتو سشئاصشحلأ عزن لÓخ نم كلذو نيعوطتمو يندملأ عمتجملأو عاطقلأ ةيلخ نيب قيصسنتلاب ةرورعزوب ةربقم فيظنت ةيلمع دحألأ سسمأ ةحيبصص تقلطنأأ
نم أءأدتبإأ ةربقملأ فيظنت ةيلمع قÓطنإأ نع نلعأأ دق  (كوبصسيافلأ )ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص ربع هل روصشنم يفو ديلولأ نب دلاخ ةردصسوب ةرورعزوب عاطق بودنم ناكو .
حيرصصت يف سسمأأ يليان دمحم عاطقلأ سسيئر ظكأأو . روبقلاب ةطيحملأ تافلخملأ لكو سشئاصشحلأ ةلأزإأ ىلع لمعلأ لÓخ نم كلذو ةيلمعلأ مزÓلأ داتعلأ ريفوت نع نلعم ،دحألأ

ثيح ةردصسوب ةربقم اصضيأأ لمصشتصسو كرابملأ ناصضمر رهصش نم ريخألأ فصصتنملأ ةليط رمتصستصس ةرورعزوب ةربقمب اهب مايقلأ متي يتلأ ةيرودلأ ةيلمعلأ هذه نأأ «ةعاصس رخأأ «ل
دوهصشلأ نيع ديلولأ نب دلاخ ةردصسوب قيرطل رابتعإلأ ةداعإأ عورصشم ةنياعم ىلع دكأأ لصصتم قايصس يفو . كرابملأ رطفلأ ديع لÓخ مهيوذ روبق ةرايز ىلع لمعت تÓئاعلأ
يئاملأ ىراجملأ رهج ةيلمع ةقÓطنإأ نع Óصضف . عورصشملأ مامتإأ لجأأ نم ابيرق قلطنتصس لاغصشألأ نأاب أدكؤوم انوروك سسوريف ريبأدت تايعأدت ببصسب لاغصشألأ هب فقوتملأ
YÉO∫ GCe«ø.ةيباقعلأ ةصسصسؤوملأ ةهج نم ةرورعزوب يح لخدمب دجأوتملأ
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ةيلولاب بارلا ششاعنإل ششÓكلا لاعسشإا تدرأا ^
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» ي˘ح ن˘بإا د˘م˘ح˘م ي˘با˘ن˘ع˘لا ر˘بار˘لا ف˘ششك
نعو هديدج نع «ةعاشس رخآا» ـل «يبوراك
هبولشسأا و ةينفلا هتريشسم سصخت ليشصافت
ةي’ولا ينانف سضعب نم اداقتنا لان يذلا

نكت مل ةيشصخشش تاعارشص ىلإا لشصوو

.ollA ةينغأا بحاشصل ةعقوتم

يتلا ةلمحلل دمحم قرطت هثيدح ةيادب يف
نم ىشصقم هنأا ربتعي نيأا اينف اهل سضرعت
ن˘م ه˘نأا˘ك و ة˘ي’و˘لا˘ب بار˘لا ي˘نا˘ن˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق
سشاعنإا ىلع لمعي هنأا نيح يف . اهجراخ
ثيح اهينانف لك ةحلشصمل ةي’ولاب نفلا
ةجشض ثادحإ’ ةليشسو سشÓكلا نأا ربتعا

ينغم وحن ةلشصوبلا هيجوتل ةيمتح تناك
اهرامثب تتا اهنأا مغر و هتطخ نأا ’إا ةي’ولا
. انايحأا اهقايشس نع تجرخأا اهنأا ’إا ام اعون

شضرغلإ إذهلnias aL عم ةرطضسم ةطخ تناك

ه˘ه˘جو˘ت نأا˘ب ي˘بورا˘ك ي˘ح ن˘بإا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

يذلاnias al عم هل ارطشسم ناك سشÓكلل
ه˘˘ع˘˘م بار˘˘لا أاد˘˘˘ب

8 نم رثكا ذنم

ثي˘˘ح تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
قفتا هناب فششك

هجتي نا هعم

لمعي اميف فيظنلا بارللnias al يقوشش

ربع ةي’ولابemag par لاعششا ىلع وه
.اهينانف بلغأ’ سشÓكلا نم ةلمج هيجوت

ةينغأإ يف اهتحضضوأإ و ةركفلإ يف يعم إوقفتإ نوريثك

نم ابيحرت تقل هتركف نأابhoM حشضوا و

وatissaM رارغ ىلع ني˘نا˘ن˘ف˘لا سضع˘ب

olop ecnirpاشسيل امه˘نا˘ب اد˘كأا ناذ˘ل˘لا
و نورخآا اهلبقتي مل اميف هب موقيشس ام دشض
ةينغا يف رمأ’ا حيشضوتل هجتي هلعج ام وه
يفطل لبق نم اباجعإا تيقل يتلا » ةبانع »
رليك دوه وزع و اجناق قيفر و وناك لبود
 . يبانعلا بارلا ةدمعأا

 اينف ىقبي ششÓكلإ و نانف يأإ عم ةلكضشم يل تضسيل

يتلا ةرظنلا نم هجاعزنا دمحم ىدبأا و اذه

يبوراك يح نبا هنوك مكحب و هنا ربتعت
يف قحلا هل سسيلف يقارلاب فشصوي يذلا

فششك ثيح رقفلا نع ثيدحلا و نفلا اذه
ام يناعي و عيمجلا لثم هشسفن ربتعي هناب
سشÓكلل ههجوت نا امك. يبانع لك هيناعي
ثي˘ح ة˘ي˘شصخ˘شش تا˘عار˘شص سضر˘غ˘ل سسي˘ل
.طقف اينف ىقبي و اينف اهجوت ىقبي

 تهتنإ و ةطلغ»kaD » عم ثدح ام

رماkad عم ثدح ام نا دمحم دكأا و اذه
.هباثمب هربت˘ع˘ي و ه˘ل˘ب˘ق ن˘م لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ
اعون ’دابت ثيح نيفرطلا نم «ةطلغ»
د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘شصو يذ˘˘˘لا سشÓ˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘م
لعج ام وه و نفلا نع ديعبلا يشصخششلا
امهنيب ةيقيقح هكرعمل لوحتي عارشصلا
’ و اهلايح مدنلاب رعششي هناب دكا ثيح .

لوأا نم ناك يذلاkad ل ةنيغشض يأا نكي
. هلامعأا يف هوعجشش نم

nias al عم يئانث لمع مداقلإ موبللإ

مل جمانربلا نأابhom فششك دقف اينف امأا
عورششمب عيمجلا دعي هنا ’ا دعب حشضتي
ن˘ي˘نا˘ن˘ف ع˘م تا˘ي˘ئا˘ن˘ث ل˘م˘ح˘˘ي ير˘˘ث ي˘˘ن˘˘ف
نأاب دكأا امك ةينطولا هحاشسلا يف نيفورعم

al عم ي˘ئا˘ن˘ث مو˘ب˘لا و˘ه مدا˘ق˘لا ه˘عور˘ششم

niasيف نوكتشس ةيدرف يناغأ’ ةفاشضإ’اب
.ىوتشسملا

يقيضسوملإ ىوتضسملإ عفر و لمعلإ نم دبل
ةيلولإ فيرضشتل

ىدبأا دقف يبانعلا بارلا يف هيأار نع امأا
يف نينانفلا سضعب دهج عايشض نم هءايتشسا
دكا ثيح يقيشسوملا جارخ’ا ةيعون ءوشس
و ىوتشسملا يف ابهاوم لمحت هبانع ناب

ةيعون يف رخ’ا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي ي˘ن˘غ˘م ل˘ك
ىقبي لاكشش’ا نا ’ا همدقي يدلا بارلا
ثيح انايحأا يقيشسوملا جارخ’ا ةيعون يف

لك زواجتل عيمجلا دوهج رفاظت نم دب’
. اعم ليقارعلا
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راهسشإا

: «ةعاسس رخآا»  ـل«werc tr hoM» يبانعلا «ربارلا»

 «نانف يأإ عم ةنيغضض يل تضسيل و يبانعلإ بإرلإ لاعضشإل ششÓكلإ تقلطأإ»

ةينفلا ةقاطبلا
دمحم : مسسإلا
يلومز : بقللا 81/01/3991 : دايدزلا خيرات يبوراك يح :نكسسلا ناكم تاونسس8 لبق : بارلا ةيادب خيرات cys . nnelf . nias aL  :  ـل عمتسسي ايلحم mircal. aboob : ـل عمتسسي ايبنجأا abannA . olla . elissim : هيناغأا نسسحأا

نمو فÓخ قيفر روتكدلا اهمدقي
نوبيه فحتم ميظنت

ةيضضإرتفإإ ةرضضاحم
يف ةقراغلإ راثآلإ لوح
ءاعبرألإ إذه رئإزجلإ

راطإا يف نو˘ب˘ي˘ه را˘ثاو ف˘ح˘ت˘م م˘ظ˘ن˘ي
عاطقل  يفاقثلا ثارتلا رهشش جمانرب
ةيادب ءاعبرأ’ا اذه ةبانع ةي’وب ةفاقثلا

ةيشضارتفا ةرشضاحم اءاشسم ةثلاثلا نم
ق˘ي˘فر رو˘ت˘كد˘لا م˘يد˘ق˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت

ي˘ف ة˘قرا˘غ˘لا را˘ثآ’ا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ فÓــــــخ
ة˘ع˘ما˘ج˘ب را˘ث’ا مو˘ل˘ع ذا˘ت˘شسأاو ها˘ي˘م˘لا
راثÓل ةينطولا ةنجللا سسيئرو  ةزابيت
سصوغلا» ةرشضاحملا ناونعو ةقراغلا
ي˘ف ة˘قرا˘غـــــلا راـــــثآ’ا -را˘˘ثآ’ا ي˘˘ف
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل ن˘كم˘يو ،«ر˘˘ئاز˘˘جــــلا
لشصاوتلا ةر˘شضا˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا

رششابملا ثبلا ربعو مووز ةشصنم ربع
ةيريدمو نوب˘ي˘ه ف˘ح˘ت˘م ة˘ح˘ف˘شص ي˘ف
.كوبشسيافلا ىلع ةبانع ةفاقثلا
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سسيئر سسأرت قايسسلأ أذه يفو ذأ
رحب ةي’و˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ
لمع ةسسلج مرسصنملأ عوبسسأ’أ
تروحمت ةيحÓفلأ ةفرغلأ رقمب

ة˘سصا˘خ˘لأ تأر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لأ لو˘˘ح
سسرد˘˘لأو دا˘˘سصح˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
أذهو ، يلاحلأ يحÓفلأ مسسوملل
ىلع ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ة˘فا˘ك رو˘سضح˘ب

ةيحÓفلأ حلاسصملأ ريدم ) رأرغ
بوبحلأ ةينواعت ريدم ، ةي’ولل
بئان، ةي’ول˘ل ة˘فا˘ج˘لأ لو˘ق˘ب˘لأو
ةي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب ةر˘يد˘م
قودنسصلأ ريدم ، ةي’ولل ةيفيرلأ
ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
داحتÓل يئ’ولأ نيمأ’أ ، ةي’ولل
سسيئر ، ني˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
كر˘ت˘سشم˘لأ ي˘ن˘ه˘م˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
أذكو ةي’ولاب بوب˘ح˘لأ ة˘ب˘ع˘سشل
ريثكتل ةينهملأ ةيعمجلأ سسيئر
دكأأ نيأ ( ةملاقب بوبحلأ روذب
ةي’ولل ةيحÓفلأ ةفرغلأ سسيئر
تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’أ ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو ه˘˘˘˘نأ
بو˘ب˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل ةدود˘ح˘م˘لأ

ةسصاخ ةي’ولل ةفا˘ج˘لأ لو˘ق˘ب˘لأو
طاقنو نيزختلأ نكامأاب قلعت ام
داسصحلأ ةلمحل ابسسحت عيمجتلأ

ي˘حÓ˘ف˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل سسرد˘˘لأو
فÓ˘ت˘خأ ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لأ
ر˘فا˘˘ظ˘˘ت ن˘˘م د˘˘ب’ ه˘˘نأ ’أ ءأرآ’أ
ةيقرتل فوفسصلأ سصرو دوهجلأ
عا˘ط˘ق˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘لأو ة˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

نمث لسصتم ديعسص ىلع و،لكك
عا˘ط˘ق˘لأ ى˘ل˘ع لوأ’أ لوؤو˘سسم˘˘لأ
نامحرلأ دبع » ديسسلأ ةي’ولاب
ةرأدإأ سسل˘ج˘م حأر˘ت˘قأ » د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةسسلج د˘ق˘ع˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ
سضرغلأ أذه˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ ل˘م˘ع˘لأ

دعأو يحÓف مسسومب ابنت ثيح
ةهج نم أذه ،جاتنإ’أ ثيح نم
حدافلأ سصقن˘لأ ى˘لأ قر˘ط˘ت ا˘م˘ك
هته˘ج ن˘م ،ن˘يز˘خ˘ت˘لأ طا˘ق˘ن ي˘ف
ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ل˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘فو
نزا˘خ˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لأ
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت ر˘يد˘م د˘˘كأأ بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأ
ةي’ول ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ
د˘ي˘م˘ح˘لأ د˘ب˘ع » د˘ي˘سسلأ ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو ه˘˘˘˘نأأ » سشيا˘˘˘˘ع
نا˘˘ف ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لأ سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
اهعسسو يف ام لذبت ةسسسسؤوملأ
تأردق نم عفرلأ لÓخ نم ءأوسس

ق˘ل˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م وأ ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لأ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت طا˘˘˘ق˘˘˘ن وأ تأءا˘˘˘سضف
ىلع طغسضلأ فيفختل بوبحلأ
با˘ع˘ي˘˘ت˘˘سس’ ىر˘˘خأ’أ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
ى˘لأ قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ تا˘جر˘خ˘لأ ة˘ل˘سسل˘˘سس
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘لأ ه˘˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأو
ءاكرسش ةيع˘م˘ب ة˘ي’و˘لأ تا˘يد˘ل˘ب
ة˘ي˘نا˘كمإأ وأ عÓ˘طÓ˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
ة˘م˘ئÓ˘˘م ة˘˘ي˘˘سضرأأ ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ
بوبحلل نزخم زاجنإأو نيطوتل
نيعو ةينكرلأ ) تايدلب نم لكب
( دومحم يتاعوب أذكو يبرعلأ
يف ىقبي ديحولأ سسجاهلأ نأ ’أ
ة˘˘ي˘˘˘سضرأ’أ وأ را˘˘˘ق˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت

جرع امك ،عورسشملأ ناسضتح’
ة˘ي˘نا˘كمإأ ى˘لأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأذ
ىلع ليوحتلأ ةيلمع ىلأ ءوجللأ

ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘لأ رأر˘˘˘˘غ
تأرسشؤوملأ ل˘ظ ي˘ف ي˘سضق˘ن˘م˘لأ

ة˘ن˘سسلأ تز˘ي˘م ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘˘لأو
ةحئاج راسشتن’ ةج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لا˘ح˘لأ

اهفسصو نيأأ91- ديفوك انوروك
ةينواعتلأ نوؤوسش ىلع نومئاقلأ
، ةبعسصلأو ةيئانثتسس’أ ةنسسلاب

ى˘ل˘عو ل˘سصت˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ر˘يد˘م ثد˘ح˘ت عا˘م˘ت˘ج’أ سشما˘ه
زا˘ه˘ج لو˘خد ى˘ل˘ع ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
زيح ةكو˘ل˘ما˘ت ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ب نزو˘لأ
يلاحلأ مسسو˘م˘لأ لÓ˘خ ة˘مد˘خ˘لأ

تقو˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘ف أد˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسم
بو˘ب˘ح˘لأ ة˘ي˘نوا˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ

مدعل قح’ راع˘سشأ ى˘لأ ر˘ي˘خ˘ل˘ب˘ب
يف اهونم ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه ه˘ت˘يز˘ها˘ج
ةذختملأ تأءأرجإ’اب قايسسلأ أذه
زيزعت قلعت اميف ةسصاخ هلبق نم
ن˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب يرأدإ’أ لا˘˘سصت’أ
ىلع ىر˘خأ’أ ة˘يرأدإ’أ تا˘ي˘ئ˘ه˘لأ

ةيم˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب » رأر˘غ
نيكمت لÓخ نم أذهو » ةيفيرلأ
تا˘با˘سسح ح˘ت˘ف ن˘م ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
تÓما˘ع˘م˘لأ ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘كن˘ب˘ب
يف أريسشم ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘فر˘سصم˘لأ
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘هأأ ى˘لأ ر˘ي˘˘خأ’أ

ةفا˘ك ن˘ي˘ب ق˘ب˘سسم˘لأ ق˘ي˘سسن˘ت˘لأو
يف و، ةيلمعلأ حاجنإ’ نيلعافلأ
بئان لثمم جرع ةلسص يذ قايسس
ةي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب ةر˘يد˘م
» دمحم رودموأ » ديسسلأ ةيفيرلأ
تأءأر˘جإ’أو تÓ˘ي˘ه˘˘سست˘˘لأ ى˘˘لأ
فرظلأ لظ يف أرخؤوم ةذختملأ
ح˘ت˘ف سصو˘سصخ˘ب أذ˘˘هو ن˘˘هأر˘˘لأ

ىلع ةيكنب ة˘ي˘فر˘سصم تا˘با˘سسح
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ت’ا˘كو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ليهسست لجأ’ ردبلأ كنبل ةعباتلأ
ليسصحت يف ةيلاملأ تÓماعملأ
ىلأ جرع امك مهليسصاحم ةميق

ءأر˘ج’أ أذ˘ه˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ يرأدإ’أ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو
قودنسصلأ ريدم قرطت  امك،هب
ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ير˘م˘ع » د˘ي˘سسلأ ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘˘ب

ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ى˘لأ» م˘˘تا˘˘ح
تق˘ح˘ل ي˘ت˘لأ رأر˘سض’أ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ب

ي˘ج˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ سضع˘˘ب˘˘ب
دربلأ طقاسستل ة˘ج˘ي˘ت˘ن بو˘ب˘ح˘لأ

تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ب أر˘˘خؤو˘˘م
دكأ قايسسلأ تأذ يفو ، ةي’ولأ
تافل˘م˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع نأ
ىلع ريسست ددسصلأ أذهب ةسصاخلأ
مت تاحيرسصتلأ نأو قاسسو مدق
ةبسسنلاب را˘ب˘ت˘ع’أ ن˘ي˘ع˘ب ا˘هذ˘خأ
ىد˘ل ن˘ي˘ن˘مؤو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل
م˘˘ت ثي˘˘ح قود˘˘ن˘˘سصلأ ح˘˘لا˘˘سصم
، سضرغلأ أذهل نيريبخ ريخسست
ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘سس’أ أد˘ي˘سسج˘تو أذ˘˘ه
أرظنو ةماعلأ ةيريدملاب ةسصاخلأ
هسشي˘ع˘ت يذ˘لأو ن˘هأر˘لأ فر˘ظ˘ل˘ل
ءا˘بو ي˘سشف˘ت˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ا˘˘ندÓ˘˘ب

قودنسصلأ حلاسصم ناف انوروك
تأءأر˘جإ’أ ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج تذ˘˘خ˘˘تأ

ا˘ه˘تا˘مد˘خ بير˘ق˘ت˘ل ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأو
ةماع ةفسصب اهينمؤومو نيحÓفلل

قيرط نع لاسصت’أ ىلع مهثحك
قيرط ن˘ع ل˘ما˘ع˘ت˘لأ وأ ف˘تا˘ه˘لأ
ر˘ي˘فو˘ت˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ
سسيئر قرطت هبناج نم  ،دهجلأ
كر˘ت˘سشم˘لأ ي˘ن˘ه˘م˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ
د˘ب˘ع» د˘ي˘سسلأ بو˘ب˘ح˘لأ ة˘ب˘ع˘سشل
ع˘سضو˘لأ ى˘لأ  » ر˘ي˘هز ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ
ة’ابم’ لظ يف ةبعسشلل نهأرلأ

ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنأ ى˘˘˘لأ ثأر˘˘˘ت˘˘˘ك’أو
ىلع نيمئاقلأ لبق نم نيحÓفلأ
قلعت ام ةسصاخ ،عاطقلأ نوؤوسش
ع˘م ة˘ي˘م˘سسر تا˘عا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ع˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ
سسلج˘م˘لا˘ب ة˘حا˘ي˘سسلأو ة˘حÓ˘ف˘لأ
تا˘˘ه˘˘جو ي˘˘ئ’و˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ

ن˘˘ع ا˘˘بر˘˘ع˘˘م ىر˘˘خأأ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
طا˘˘ق˘˘ن سصق˘˘ن ءأزإأ ه˘˘سضا˘˘ع˘˘ت˘˘˘مأ
هلÓظب يقلي فوسس ام عيمجتلأ

د˘ح ى˘ل˘ع ةرأدإ’أو حÓ˘ف˘لأ ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘ع سصو˘سصخ˘ب ا˘مأ ، ءأو˘˘سس
تق˘ح˘ل ي˘ت˘لأ رأر˘سضأ’أ م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت
دربلأ طقاسستلل ةجيتن نيحÓفلاب

ر˘يد˘م ن˘م رد˘سصم˘˘لأ تأذ بل˘˘ط
ةحاسسم˘لا˘ب ا˘ن˘تا˘فأو˘م قود˘ن˘سصلأ
ا˘˘ه˘˘˘سسم ي˘˘˘ت˘˘˘لأو ةرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لأ
هدر يفو دربلل فيثكلأ طقاسستلأ

ريدم فسشك لاغسشن’أ أذه ىلع
ر˘ي˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ نأ قود˘˘ن˘˘سصلأ

06 زواجتتو ةعرا˘سست˘م ةر˘ي˘تو˘ب
ي˘˘فأو˘˘ي فو˘˘سس ه˘˘نأو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘فا˘˘كب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
˘ما˘يأ’أ نو˘سضغ ي˘ف ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘˘لأ
. ةمداقلأ ةليلقلأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ىرقو ندم
انوروك ةحئاج راصشتنإا لظ يف نيحÓفلا لكاصشم ةصسارد ىلع ةدايز

ةلمحل ريسضحتلل ةيحÓفلإ ةفرغلاب عامتجإإ
ةملاقب سسردلإو داسصحلإ

ةأارمإا61 اهيف تطروت

 سسإرهأإ قوسسب ليرفأإ رهسش لÓخ ةيسضق006 نم ديزأإ ليجسست
936 ـب نيطروتملأ ددع ردق ثيح ،ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ لاجم يف ةيلامجإأ ةيسضق766ليرفأأ رهسش لÓخ سسأرهأأ قوسس ةي’و نمأأ تسصحأأ

،رسشابملأ ءاعدتسس’أ نم سصخسش18 دافتسسأ و سسبحلأ نهر طروتم12 عأديإأ مت ثيح (10 دحأو رسصاق و  ، ةأأرمأ61 و لاجر326) طروتم

ةيسضق37 اياسضقلأ نيب نم و ، ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تامأزتلأ تحت سصاخسشأأ (40) عسضو مت امنيب  تقؤوملأ جأرفإ’أ نماسصخسش (53) دافتسسإأ امنيب

دافتسسأ سصخسش (36) اهيف طروت ثيحب اياسضقلل يلامجإ’أ ددعلأ نم%49.01  ةبسسنب يأأ تاكلتمملأ و لأومأ’أ دسض حنجلأ و تايانجلأ يف

دسض حنجلأو تايانجلأ يف ةيسضق401 و تقؤومل جأرفإ’أ  نماسصخسش41 دافتسسأ امنيب . رسشابملأ ءاعدتسس’أ نم سصخسش (31) مهنم

ءاعدتسس’أ نم سصخسش (92) دافتسسأ ثيح ، سصخسش (301 ) اهيف طروت ثيح اياسضقلل يلامجإ’أ ددعلأ نم%95.51 ةبسسنب يأأ  سصاخسشأ’أ

ةيسضق984 و. اياسضقلل يلامجإ’أ ددعلأ نم%41.0 ةبسسنب ةماعلأ بأدآ’أ و ةرسسأ’اب سساسسملأ يف ةدحأو ةيسضق تلجسس نيح يف رسشابملأ

سصخسش (61) قح يف سسبحلاب عأديإأ رمأأ ردسص ثيح سصخسش (374) اهيف طروت ، اياسضقلل يلامجإ’أ ددعلأ نم%13.37 ةبسسنب يأأ ةفلتخم

سصاخسشأأ (40) ةعبرأأ عسضو مت امنيب ، تقؤوملأ جأرفإ’أ نم  سصخسش (12) دافتسسإأ امك ، رسشابملأ ءاعدتسس’أ نم سصخسش (93) دافتسسأ اميف ،
¢GC.T.  ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تامأزتلإأ تحت

يتلا فورظلاو تارصشؤوملا لظ يفو ىربكلا ليصصاحملا ةبعصشب صصاخلاو9102/0202 يراجلا يحÓفلا مصسوملا ةعباتم راطإا يف

 .91- ديفوك انوروك ةحئاج راصشتنا ةجيتن ةيلاحلا ةنصسلا تزيم

  ليصضفلا رهصشلا زع يف اهدوعصص «نيدرصسلا» راعصسأا تلصصاو اميف

 لجيجب ءاسضيبلإ موحللإ راعسسأإ يف ئجافم عافترإإ
اعافترأ لجيج ةي’و تÓحمب ءاسضيبلأ موحللأ راعسسأأ تلجسس

ةريبك ةمدسص يف ببسستام وهو سسمأأ عقوتم ريغو ائجافم

دعب كلذو لخدلأ ةدودحملأ اسصوسصخو ةيلجيجلأ تÓئاعلل

موحللأ نم عونلأ أذه راعسسأأ يف لجسس يذلأ ريبكلأ رأرقتسسإ’أ

موحل راعسسأأ تزفقو . ليسضفلأ رهسشلأ نم ىلوأ’أ مايأ’أ لÓخ

003 ـلأ براقيام ىلأ ةي’ولأ تÓحم ربع سسمأأ نجأودلأ

مأرغوليكلأ يف رانيد001 ةبأرق ىلأ تلسصو ةدايزب يأأ رانيد

محل عيب ثيح ناسضمر رهسش نم ىلوأ’أ مايأ’اب اسسايق دحأولأ

ةي’ولأ تÓحم بلغأاب رانيد002 وهو دحوم رعسسب جاجدلأ

حلاسصم أذكو ةي’ولاب نوبرملأ اهانبت يتلأ ةردابملأ راطأ يف

قوسس يف مكحتت يتلأ فأرطأ’أ فلتخمو ةراجتلأ ةيريدم

ةريقفلأ تÓئاعلأ ىلع فيفختلأ لجأأ نم ةي’ولاب نجأودلأ

سسمأأ ةداملأ هذه راعسسأأ يف لجسسملأ عافترإ’أ يتأايل ةزوعملأو

ىلع اعقوتم نكي مل رمأ’أ نأأو اسصوسصخ عيمجلأ مدسصيو

لوأ’أ مكحتملأ دعي يذلأ ةرفولأ لماع رفوت لظ يف قÓطإ’أ

» را˘ع˘˘سسأأ تل˘˘سصأو كلذ ى˘˘لأ . ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ ةدا˘˘م يأأ ر˘˘ع˘˘سس ي˘˘ف

يخوراسصلأ اهدوعسص قرزأ’أ كمسسلأ ىرحأ’اب وأأ «نيدرسسلأ

ةريخأ’أ هذه تظفاح ثيح لجيج ةي’و قأوسسأأ ىوتسسم ىلع

نيكلهتسسملأ ىدل ريبك جاعزنأ طسسو ةيكلفلأ اهماقرأأ ىلع

ةدا˘ع «ن˘يدر˘سسلأ » ةدا˘م ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ نأأ م˘غرو ، ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

يباجيأ وحن ىلع ريثأاتلأ مث نمو ناسضمر رهسش يف عجأرتيام

قأوسسأاب لسصح يذلأ وه سسكعلأ نأأ ’أ راعسسأ’أ رسشؤوم ىلع

كمسسلأ راعسسأأ تظفاح ثيح ماعلأ أذه ناسضمر لÓخ لجيج

ةلجأوجلأ همهفي مل يذلأ رمأ’أ وهو ةيسسايقلأ اهتايوتسسم ىلع

ءانيم ىوتسسم ىلع يكمسسلأ جوتنملأ ةرفو لظ يف اسصوسصخ

كمسسلل لوأ’أ ردسصملأ دعي يذلأ ةيروسصنم ةمايزب  ديسصلأ

ةي’ولأ ةمسصاعب سسيدلأوب ءانيم  ىلأ  ةايحلأ ةدوعو ةي’ولاب

يف ةي’ولأ  يلأو لبق نم يظفحت لكسشب ريخأ’أ أذه قلغ دعب

. انوروك سسوريفل يدسصتلأ ةيلمع راطأ
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نيديفتصسملا مئاوق طبصض ةقيرط لوح قيقحت حتفبتبلاط

راظتنإإ يف لجيجب تÓئاعلإ تائم
 نويلملإ ةدعاسسم

راظتنأ يف لجيج ةي’و قطانم فلتخمب رسسأ’أ تائم تلأز’

سسيئر اهرقأأ يتلأ مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م˘لأ ةد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ

نم ةررسضتملأ كلت أذكو ةريقفلأ تÓئاعلأ ةدئافل ةيروهمجلأ

عاقب ةفاك حاتجي يذلأ انوروك سسوريف دسض ةياقولأ ريبأدت

ةيأدبو ناسضمر رهسش نم لوأ’أ فسصنلأ ءاسضقنأ مغرو . ملاعلأ

لجيج ةي’وب تÓئاعلأ تائم نأأ’أ رطفلأ ديعل يسسكعلأ دعلأ

ةهجوملأ ةيروهمجلأ سسيئر ةدعاسسم لوخد راظتنأ يف تلأز’

اهتاباسسح ىلأ رانيد ف’آأ01ب ةردقملأو ةزوعملأ تÓئاعلل

سصو˘سصخ˘ب ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ل˘ب˘ق ن˘م ما˘ت سسأا˘ي ط˘سسو ة˘يد˘ير˘ب˘لأ

لÓخ اهتابا˘سسح ى˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ةد˘عا˘سسم˘لأ هذ˘ه لو˘خد ة˘ي˘نا˘كمأ

اهل ناك يتلأ اهتأريظن نأأو اميسس ليسضفلأ رهسشلأ نم ىقبتام

نم اهتبحسس دق تناك ةدعاسسملأ هذه ىلع لوسصحلأ يف ظحلأ

رهسشلأ ةيسشع ىرحأ’اب وأأ نيعوبسسأأ نم رثكأأ ذنم اهتاباسسح

ةزوعملأ تÓئاعلأ طسسو بسضغلأ نم ةلاح دوسستو . ليسضفلأ

كلت اسصوسصخ دعب ةروكذملأ ةناعإ’أ ىلع لسصحتت مل يتلأ

سضرتفملأ نم يتلأو ناسضمر ةفق ىلع لوسصحلأ تداتعأ يتلأ

عفدب اهمايق دعب ةناعإ’أ هذه ىلع يلآأ لكسشب لسصحتت نأأ

يديربلأ كسصلأ ىتحو تايدلبلأ حلاسصم ىدل بولطملأ فلملأ

هاجت بسضغلأ ةرئأد عسسوت يف مهاسس يذلأ رمأ’أ اهنم بلط يذلأ

ةدعاسسملأ هذه نم نيديفتسسملأ مئأوق طبسض نع نيلوؤوسسملأ

طبسض ةمهم اهيلأ تلكوأأ يتلأ ءايحأ’أ ناجل أديدحتو ةيلاملأ

نم رثكأأ ةناعإ’أ هذه قحتسست يتلأو ةجاتحملأ تÓئاعلأ مئأوق

ةدعاسسمب لسصوتت مل يتلأ تÓئاعلأ سضعب تبهذو . اهريغ

ىوتسسم ىلع ةيروهمجلأ سسيئر اهرقأأ  يتلأ ميتنسس نويلملأ

لوح قيقحت حتفب ةبلاطملأ دح ىلأ لجيج ةي’و تايدلب سضعب

ةحيرسص تاماهتأ ةهجوم اهعيزوت مت فيكو ةناعإ’أ هذه ريسصم

سصوسصخب نيبختنم˘لأ ى˘ت˘حو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘لوؤو˘سسم سضع˘ب˘ل

قطنم قفو اهريغ نود تÓئاعل اهحنمو ةناعإ’أ هذهب ةسسنزبلأ

بسسح ىحسضأأ يذلأ يسسايسسلأ ء’ولأ ىتحو ةبأرقلأو تأء’ولأ

تاناعأ عيزوت يف دمتعملأ يسسيئرلأ سسايقملأ تÓئاعلأ هذه

تاناعأ اهيف امب ةي’ولاب ةقطنم نم رثكأأ ىوتسسم ىلع ةلودلأ

. يفيرلأ نكسسلأ
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أنوروك دسض يويسسآ’ا دأحتإ’ا ةلمح يف كرأسشي ةرقوب
يو˘ي˘˘شسآ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ل˘˘عأا
مجنلا ةكراششم مدقلا ةركل
د˘ي˘ج˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘حد˘˘˘لا بع’ ،ةر˘˘˘قو˘˘˘ب
نم ةديدج ةقلحب ،قباشسلا

ة˘ل˘شسل˘˘شس فا˘˘ق˘˘يإا» ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا فد˘ه˘ب ،«ضضر˘م˘˘لا
ر˘ششن لÓ˘خ ن˘م ي˘با˘˘ج˘˘يإ’ا

،ةد˘˘حو˘˘لاو ل˘˘مأ’ا ة˘˘لا˘˘˘شسر
دشض ةيعوتلا دوهج نمشض
حشضوأاو ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
نأا تنرتنإ’ا ىلع يمشسرلا
ا˘˘شضيأا تد˘˘ه˘˘شش ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا

تاديشسلل ناتشسناغفأا بختنم ةبع’و ،نيشسح مادشص يناتشسكابلا يلودلا بعÓلا ةكراششم
ةدع ىلع ضسان˘لا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘نورو˘ك» :ةر˘قو˘ب لا˘قو ،يارا˘م˘يز اد˘يو
نيلماعلا معدل نكمم ءيشش لكب مايقلا لشصاون نأا يرورشضلا نم يلاتلابو ،تايوتشسم
نأا ديرأا» :فاشضأاو ،«ملاعلا ءاجرأا ةفاك يف نيجاتحملا معد كلذكو ،يبطلا لاجملا يف
لك نم بلطأاو ،ضضرملا راششتنا ةلشسلشس رشسك لجأا نم هرودب موقي نم لك ركششأا
نأا مغر» :حشضوأاو ،«كلذل ةجاحب مه نم لك ةدعاشسم لواحيو هشسفنب ينتعي نأا ضصخشش
تاءارجإ’اب مايقلا لشصاون نأا انيلع بجي ،ةكرحلا دويق فيفختب تأادب لودلا ضضعب
بع’ لاق ،هتيحان نمو ،«ةبعشصلا فورظلا هذه يف نيرخآ’ا ةدعاشسم بناج ىلإا ،ةيئاقولا

لمعلا نإاف ،مدقلا ةرك يف لاحلا وه امك» :نيشسح مادشص ناتشسكاب بختنم طشسو
يأا كرت مدع نامشض ةيلوؤوشسم لمحن نحنو ،قئاوعلا عيمج زواجت حاتفم وه يعامجلا

hd«ó.±      .«ريطخلا ءابولا اذه لÓخ ةدعاشسم نود ضصخشش

ةرادإا ةنجل ءأسشنإ’ تأميلعت يطعي ةمسصأعلا يلاو
يقارب بعلم عورسشم رييسستو

ةنجل ءاششنإاب يشضقت تاميلعت ضسمأا لوأا ،ةفرشش فشسوي ةمشصاعلا رئازجلا ةي’و يلاو هجو
ىلع ةلخدتملا فارطأ’ا ةفاك يلوؤوشسم مشضت يقارب بعلم عورششم رييشستو ةرادإ’
ىلع رششن يذلا نايبلا حشضوأاو ،ةي’ولا حلاشصمل نايب يف ءاج امبشسح ،عورششملا ىوتشسم
ىطعأا دق ةفرشش فشسوي رئازجلا ةي’و يلاو نأا كوبشسيفلاب ةي’ولل ةيمشسرلا ةحفشصلا
ءاطعإا فدهب يقارب بع˘ل˘م عور˘ششم ر˘ي˘ي˘شستو ةرادإ’ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘ششنإا˘ب ي˘شضق˘ت تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
بابششلا ريزو عم عورششملل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز لÓ˘خ كلذو عور˘ششم˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
فلتخم ىوتشسم ىلع ةيراجلا زاجنإ’ا لاغششأا ريشس ةنياعمل يدلاخ ىلع ديشس ،ةشضايرلاو
ىلع ةلخدتملا فارطأ’ا ةفاك يلوؤوشسم مشضت ةنجللا نأاب ردشصملا ركذو ،بعلملا قفارم
،ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمو ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو رارغ ىلع عورششملا ىوتشسم
ةشضايرلاو بابششلا ةيريدمو ةيمومع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا ة˘ير˘يد˘مو ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘مو
بشسحو ،زاجنإ’اب ةفلكملا ةشسشسؤوملا اذكو تاشساردلا بتكم ىلإا ةفاشضإ’اب هيفرتلاو
لاغششأ’ا ةبشسن نإاف طرافلا يرفيف رهشش ةيادب يف ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم تاحورشش

رخأات ليجشست مت نيح يف ،ىربكلا لاغششأ’ا ضصخي اهبلغأا ةئملاب85 تغلب يقارب بعلمب
امنيب موينملأ’ا ةراجنو ةكابشسلاو ةيرورشضلا ةيئابرهكلا تÓشصولا زاجنا يف ضسوشسحم

عومجم نم دعقم0007 لداعي ام يأا طقف ةئاملاب02 ىلإا دعاقملا عشضو ةيلمع تلشصو

ريشس ةريتو ءطب ،ةفرشش دقتنا ،يشضاملا ضسرام9 يف ةيئاجف ةرايز لÓخو ،دعقم فلأا04
كلذو ضصشصحلا ضضعبل ةبشسنلاب ةئيطب ةريتوب ريشست لازت ’ يتلا بعلملاب لاغششأ’ا
مل ضصشصحلا ضضعب نأا ينعملا راششأا ذإا ،ةقلاعلا ةيلاملا تايعشضولا ةيوشست نم مغرلاب

hd«ó.± .دعب لاغششأ’ا اهب قلطنت

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ب
بع’ ،يدنام ىشسيع يرئازجلا

احششرم ،ينابشسإ’ا ضسيتيب لاير
كيبملوأا يدانل مامشضنÓل ازراب
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل
،ةلبقملا ةي˘ف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

،اماع82ـلا بحا˘˘شص يد˘˘نا˘˘˘م
عم هدقع ديدمت ارخؤوم ضضفر
فيشص يف يهتني يذلا ضسيتيب

ي˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر بب˘˘شسب،1202
لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘˘م ضضو˘˘خ
تحشضوأاو ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ةيشسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص
دوجوم يرئازج˘لا ع˘فاد˘م˘لا نأا˘ب

ةر˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘شض
لÓ˘خ نو˘ي˘ل يدا˘ن تاد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل

فدهتشسيو،0202 ف˘˘˘ي˘˘˘شص
ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،و˘ي˘ن˘ي˘نو˘˘ج

ع˘فاد˘م ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ،نو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج يرو˘˘˘ح˘˘˘م
،ةلبقملا ةي˘ف˘ي˘شصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

تا˘شسفا˘ن˘م˘˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا كلذو
لطب يدبيو ،ديد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا
تا˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘ع˘ب˘شس ي˘ف ا˘شسنر˘˘ف
بعÓ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ة˘˘ق˘˘با˘˘˘شس
ن˘م ’و˘ب˘مو˘كششارا˘م ي˘نا˘ب˘لأ’ا

،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف ضسÓ˘˘ي˘˘ه

اموغو˘ب˘كأا ن˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘نا˘م˘لأ’او

نم ردحنملا69 رفوناه ةبهوم
د˘ع˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن لو˘شصأا
و˘ه يد˘نا˘م ى˘شسي˘ع ير˘ئاز˘ج˘˘لا
،يدا˘ن˘لا ةرادإ’ زر˘˘بأ’ا فد˘˘ه˘˘لا

ةيحانلا نم دعي رشضخلا بع’
يدانل انيم˘ث اد˘ي˘شص ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
تا˘يو˘ت˘شسم˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب نو˘˘ي˘˘ل
لاو˘ط ا˘ه˘مد˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ضسيت˘ي˘ب ع˘م ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘شسلا

يرود˘˘˘لا تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ

بخ˘ت˘ن˘˘م كلذ˘˘كو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

ايقير˘فأا م˘مأا ضسأا˘ك ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

رفشس زاوج كلمي يدنام،9102

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا د˘حأا ي˘˘هو ا˘˘ي˘˘بوروأا

فل˘م م˘شسح˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا

،نويل قيرف˘ل د˘يد˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا

يدا˘ن˘ل˘ل ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب

ن˘م دد˘ج ن˘ي˘ب˘ع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ة˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م جرا˘˘˘˘خ

5 ه˘كÓ˘ت˘ما بب˘˘شسب ،ي˘˘بوروأ’ا

،هفوفشص يف نييليزارب نيبع’

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل ق˘ب˘˘شسأ’ا بعÓ˘˘لا

كلتمي كلذك با˘ب˘ششل˘ل ا˘شسنر˘ف

يرود˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م

يدان عم هبعل مكحب ،يشسنرفلا

نيب ةرتفلا لÓخ ضسمار داتشس

.6102و9002 يماع

 يدنأم ىسسيع ـب نويل مأمتهإا بأبسسأا ددعت «بيكيل»
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بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع

لا˘م˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

˘˘مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘شسو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘˘ت

ةركفل هتدناشسم نع ،ةيشسنوت

ةلوطبلا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ فار˘ت˘حا

و ةيجيلخ ةيدنأا يف ةيرئازجلا

نأا ح˘˘˘شضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأا

ةيشسنوتلا ةيدن’ا يف فارتح’ا

ن˘كم د˘ق ي˘جر˘ت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع

ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ل˘يÓ˘ب˘لا ف˘˘شسو˘˘ي فا˘˘ششت˘˘كا

ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘بو

حاجنوب دادغب عم لشصح املثم

،يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا يف

ةر˘˘كف ضضفر˘˘ي ’ ه˘˘نا˘˘ف كلذ˘˘ل

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘ب˘ع’ قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

در ءا˘˘جو ،ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت ة˘˘يد˘˘نأا˘˘˘ب

ر˘ثا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

ةيدنا ةدع اهدوقت يتلا ةلمحلا

ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن د˘˘شض ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج

ة˘يدا˘ح˘ت’ا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

يتلاو مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

راب˘ت˘عا˘ب ح˘م˘شسي نو˘نا˘ق تر˘قا

نيبعÓك ايقيرفا لامشش يبع’

ةرجه يف ببشست ا˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م

ةلوطبلا ي˘ب˘ع’ ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ج

ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.ةيشسنوتلا

 جيلخلاو سسنوت يف ةيرئازجلا ةلوطبلا يبع’ فارتحا نع عفادي يسضأملب
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لÓ˘˘˘ه˘˘˘لا يدا˘˘˘ن بع’ دا˘˘˘˘ع
ى˘لإا ن˘مو˘م ح˘لا˘شص ي˘˘تارا˘˘مإ’ا

3 نم رثكأا لبق نطولا ضضرأا
تارا˘مإ’ا ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأا
نأا لشضف ثيح ةدحتملا ةيبرعلا
مت نيذلا نييرئازجلا عم دوعي

ي˘ت˘لا تÓ˘حر˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإا
بعÓلا ىشضقو ،اهتجمرب تمت

يحشصلا رجح˘لا ي˘ف ا˘مو˘ي41
اهذاختا مت يتلا ريبادتلا نمشض
ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ل˘جأا ن˘˘م
ةنيدم ىلإا داع اهدعبو انوروك
رخآا» ـل بعÓلا فششكو ،ةبانع
رهشش ءاشضق لشضف هنأا «ةعاشس

ضضرأا يفو هتلئاع عم ناشضمر
لÓ˘ه˘لا يدا˘ن نأا م˘˘غر ن˘˘طو˘˘لا
هناو˘لأا ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا ي˘تارا˘مإ’ا

مئÓملا خانملا لك هيبعÓل رفو
ي˘ف ي˘بد ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
يششفت ةيادب عم ةيشضاملا ةرتفلا
لظ يفو نكل انوروك ضسوريف
دقف تابيردتلاو ةلوطبلا فقوت
ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي نأا بعÓ˘˘لا را˘˘ت˘˘خا

ىلإا ادد˘ج˘م ر˘فا˘شسي˘شسو ،ة˘با˘ن˘ع
دنع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا
ءاوجأا ىلإا ةدوعلا خيرات ديدحت
بعÓ˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا

ةبانع ةنيدم نبا حلاشص نموم
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م
يف حاج˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م او˘عرا˘شص
قبشس ثيح ةيوركلا مهتريشسم
ةبانع داحتا ناولأا لمح نأاو هل

متت نأا لبق ةينابششلا تائفلا يف
ر˘با˘كأ’ا ف˘ن˘شص ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت
يف ينطولا بختنملا يف بعلو
اهدعب مشضناو ،ةينابششلا تائفلا
مث ةياجب ةيدولوم فوفشص ىلإا
يف ةبرجت ضضاخو جربلا يلهأا
ة˘با˘ن˘ع ءار˘م˘حو ةر˘يو˘ب˘˘لا يدا˘˘ن
يف ةيفارت˘حا ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘خ˘ي˘ل
ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإ’ا

دكأاو ،هملاعم داجيإا نم نكمتو
حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘شس ه˘˘نأا بعÓ˘˘لا
لÓ˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن ع˘˘م ه˘˘ت˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘يو ي˘˘تارا˘˘مإ’ا
هيدان عم ىوت˘شسم˘لا ي˘ف ج˘ئا˘ت˘ن
نو˘˘كي نأا لوا˘˘˘ح˘˘˘ي ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو
ةيرئازجلا ةركل˘ل ر˘ي˘ف˘شس ن˘شسحأا
ه˘˘ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن ي˘˘ف

 .تايشسنجلا فلتخم نم نيبع’

«رئازجلا جرأخ يتبرجتب ديعسسو ةلئأعلا عم نأسضمر رهسش ةيسضمت تلسضف»

1202 عم يهتني سسيتيب عم هدقع

:«ةعاصس رخآا» ـل فصشكي حلاصص نموم يتارامإ’ا لÓهلا يدان بع’
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با˘ب˘ششلا ةرازو ي˘ل˘ث˘م˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ضضف˘˘ي م˘˘ل
يأاب ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار ،فافلا ،ةشضايرلاو
ي˘ف يور˘كلا طا˘ششن˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ضصخ˘˘ي رار˘˘ق
بشسح˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘نأا˘ت˘شست ن˘ل ثي˘ح ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رارقلا و يحشصلا رجحلا عفر لبق  انرداشصم
ةئيهلا رواششت دعب و .ةحشصلا ةرازول دوعي ريخ’ا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘يور˘˘كلا

لدابتو يشضايرلا بطلل ينطولا زكرملا ىوتشسم
قرطتلا مت ،يحشصلا رجحلا عفر لاح يف ءارآ’ا
قيرطلا ة˘طرا˘خو تا˘ب˘يرد˘ت˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘شس ى˘لإا
يذلا ةشسفانملا فانئتشسإا لجا نم اهعابتا بجاولا
ءاهنإا ررقت لاح يفو .ىرخأا عيباشسأا ىلإا لجأاتي دق
ةديدج تاءارجإا ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي˘شس يور˘كلا م˘شسو˘م˘لا
تاشسفانملا يف ة˘كرا˘ششم˘لا قر˘ف˘لا ة˘يو˘ه ضصخ˘ت
يف ةلزانلاو ةدعاشصلا ةيدنأ’ا ريشصمو ةيراقلا

يتئيه نإاف ،انردشصم بشسحو .تايرودلا فلتخم
رودشص نم دكأاتلا مدع مغرو ،راودمو يششطز
يذ˘لا ةرازو˘لا ضسل˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘يد˘ج تارار˘ق
بر˘ق ع˘م عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ماز˘ت ن˘كلو ،ضسمأا د˘ق˘ع˘˘نا
،لاوجت˘لا ر˘شضحو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘ن

ددع ديازتو ،يراجلا يام41 خيراتب ةررقملا
ينطولا بارتلا لماك ربع «انوروكب» نيباشصملا
فافلا يلوؤوشسم لعجي ،نيريخأ’ا نيعوبشسأ’ا يف
.ةيمومعلا تاطل˘شسلا رار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ط˘بار˘لاو
ي˘ف ن˘ل˘عأا د˘ق ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا نا˘˘كو ،اذ˘˘ه

عشضو نع ،يشضاملا يام03 موي ريخأ’ا هعامتجا
ءاهنإ’ «ا˘نورو˘ك» د˘ع˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘ل ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ
م˘شسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘بو يرا˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
يقبي ةيؤورلا حاشضتا مدع ببشسب نكلو ،يلاوملا

دق ،راودم ميركلا ربع ناكو .هناكم يف ءيشش لك
تاطلشسلا نأا ،ةقباشس ةيفحشص تاحيرشصت يف دكأا
ىدمو يحشصلا عشضولاب ىردأا دÓبلا يف ايلعلا

ةيشضايرلا ةنشسلا ريشصمو «انوروك» ءابو روطت
ىوشس ةركلا يلوؤوشسم ىلع امو ،اهديب نوكيشس
ءا˘غ˘لإا ة˘مو˘كح˘لا تن˘ل˘عأا ءاو˘شس ة˘يا˘شصو˘لا عا˘ب˘˘تا
ىر˘خأا ع˘ي˘با˘شسأ’ را˘ظ˘ت˘ن’ا وأا ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت .يئاهنلا رارقلا رادشصإ’
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘شضا˘ير˘لا م˘شسو˘م˘لا تغ˘لأا لود˘لا ضضع˘ب
ررقت ثيح اشسنرف رارغ ىلع «انوروك» ببشسب
،ةلوطبلا بقلب «نامرج ناشس ضسيراب» يدان جيوتت
تاءاقل ةجمرب نع اشضيأا تنلعأا يتلا ادنلوهو
،يظفحت ءارجإاك ،روهمج نود لبقملا مشسوملا
فانئتشسا ةجمرب تمت اميف ،نيتنجرأ’ا ىلإا ةفاشضإا
،لبقملا ناوج رهشش يف ايناطيرب يف تايرابملا

ةدوع ةركف ىلع ةيناملأ’ا ةموكحلا تقفاو امك
ةياهن ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتجردلا يتلوطب تايرابم
خيراتلا نع نÓعإ’ا راظتنا يف يلاحلا رهششلا
يف ةشضماغ ىقبت رومأ’ا امنيب ،اقح’ ددحملا
.ايشسآاو ايقيرفإا لامشش لود ديدع لثم رئازجلا

يحسصلا رجحلا عفر لبق فنأأتسست نل ةفرتحملا ةلوطبلا
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،ةنيطنشسق با˘ب˘شش ق˘ير˘ف ى˘ع˘شسي
لÓخ ديدج مجاه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنلا ةرتف
ىلإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘شصر˘ف ز˘يز˘ع˘ت˘ل
ن˘م م˘ل˘عو ،ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا تا˘˘شصن˘˘م
سسي˘˘˘ئر نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
د˘ي˘ششر ،ي˘شسا˘ي˘شسلا ةرادإا سسل˘ج˘م
ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘م ،جار˘˘جر
يدان فاده ،يغير لفون مجاهملا

ط˘ششا˘ن˘لا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘˘م
م˘˘عد˘˘ل ،قر˘˘˘شش ةاو˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘شسق˘˘˘ب
ل˘ي˘حر˘لا سضيو˘ع˘تو ،ة˘ل˘ي˘˘كششت˘˘لا
ناكو ،زئاكرلا سضعبل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

يف ربع دق ،ينيطنشسقلا يدانلا
يف هتبغر نع مشسوملا فشصتنم
تا˘شضوا˘ف˘م˘لا ن˘كل ،ي˘غ˘ير م˘شض
ةرادإا سضفر بب˘˘˘˘˘شسب تف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت
ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كف ““كو˘˘م˘˘لا““

،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ

ىلع اماع52ـلا بحاشص مشصبو
،““كو˘م˘لا““ ع˘˘م فر˘˘ششم م˘˘شسو˘˘م

22 لÓخ افده21 لجشس ثيح
،تاشسفانملا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا يدا˘ن˘لا د˘ج˘˘ي˘˘شسو
ةيدنألا لبق نم ةشسرشش ةشسفانم
ىلع ،يغير عم دقاعتلاب ةمتهملا

ر˘˘شصنو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘˘فو رار˘˘˘غ
.ءاعبرألا لمأاو ،ياد نيشسح

عفادم ،يناوشضر يدعشس ىطعأا

ةيئدبملا هتقفاوم ،فيطشس قافو

يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل

اطرشش عشضو هن˘كل ،ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل

رداشصم نم ملعو ،كلذ قيقحتل

يدانل ماعلا ريدملا نأاب ،ةدكؤوم

دق ،ةيافلح دهف ،فيطشس قافو

سضر˘˘عو بعÓ˘˘لا ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت

ا˘م و˘هو ،د˘يد˘ج˘ت˘لا ةر˘كف ه˘ي˘ل˘˘ع

رشصأا هنكل ،يناوشضر هيلع قفاو

،ةقلاعلا هتاقحتشسم فرشص ىلع

تاذ ،قا˘˘ف˘˘تلا م˘˘ي˘˘˘شسر˘˘˘ت ل˘˘˘ب˘˘˘ق

ةر˘خ˘˘شص نأا˘˘ب تد˘˘كأا ردا˘˘شصم˘˘لا

تاقحتشسمب نيدي ،قافولا عافد

ى˘ششخ˘يو ،ة˘ل˘ما˘ك ر˘˘ه˘˘ششأا01
،يفياطشسلا يدانلا ةرادإا سسلجم
ي˘ف نا˘ج˘م˘لا˘ب ي˘ناو˘شضر ل˘ي˘حر
كلذ˘ل ،ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
هبلاطمل ةباجتشسلا متت نأا حجري
عيقوت دشصق هتاحرتقمو ،ةيلاملا

بردملا ةدوع روف ديدجلا هدقع
رميو ،يكوكلا ل˘ي˘ب˘ن ي˘شسنو˘ت˘لا
ذنم ةقناخ ةي˘لا˘م ة˘مزأا˘ب قا˘فو˘لا
هنكل ،يلاحلا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
لودج يف يناثلا زكرملا لتحي
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت

.ةطقن73 ديشصرب ،ىلولا
ديلو.ف

لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘ل˘عأا
ةرادإلا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م نأا˘˘˘˘˘ب سسمأا
،سساملأا رشصانلا دب˘ع ة˘شسا˘ئر˘ب
،اعامتجا نينثلا ادغ دقعيشس
قلعتت ايا˘شضق ةد˘ع ة˘ششقا˘ن˘م˘ل
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزأا˘˘˘ب
يدا˘ن˘لا ف˘ششكو ،د˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ر˘ب˘ع ،نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص
عا˘م˘ت˘جلا نأا˘ب ،““كو˘ب˘شسي˘˘ف““
ة˘طرا˘خ م˘˘شسر˘˘ل سصشصخ˘˘ي˘˘شس

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو
نأاششب ،تاط˘ل˘شسلا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت˘شس

،ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘˘عو˘˘م
،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا نأا˘ب م˘˘ل˘˘عو
عامتجلا اذه لÓخ قرطتتشس
رو˘˘جأا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘ل
م˘قا˘ط˘لا ءا˘شضعأاو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
ةيلاملا ةمزألا لظ يف ،ينفلا
،يدانلا اهب رمي يتلا ةقناخلا

ةرادإلا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يو
ة˘ن˘يز˘خ ن˘ع ءا˘ب˘عألا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
ة˘لو˘ي˘شسلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ،يدا˘˘ن˘˘لا
ل˘يو˘م˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ةرتف يف ةبقترملا تاقفشصلا
.ةيفيشصلا تلاقتنلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

3895ددعلا0202 يام11 نينثإلا 13ةضضاـيرلأ راـبخأأ

رئازجلا ةيدولومةنيطنشسق بابشش

ةسشقانم لسصاوت ““ديمعلا““ ةرادإا
روجأ’ا سضيفخت

www.akhersaa-dz.com

““كوملا““ فاده فدهتسسي ““يسسايسسلا““

داحتا قيرف يريشسم راظنأا هجتت
مداق˘لا م˘شسو˘م˘لا ى˘لإا ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ةقÓطنلا ةباثمب هنوربتعي يذلا
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا
ةشسشسؤوم لبق نم رومألا بيترت
تح˘ب˘˘شصأا ي˘˘ت˘˘لا ،““رو˘˘بر˘˘ي˘˘شس““
،ةراطشسوشسل يق˘ي˘ق˘ح˘لا كلا˘م˘لا

تماق اهنأا نآلا دح ىلإا اهيفكيو
،يرادإلا مقاطلا ءاشضعأا نييعتب
قيرفلا رييشست˘ب ل˘ف˘كت˘ي˘شس يذ˘لا
.ةمداق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

ةيشضايرلا طاشسوألا تربع دقو
قيمع˘لا ا˘ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةرادإلا اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
نا˘˘م˘˘شض ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
سشاع ا˘مد˘ع˘ب ،دا˘ح˘تلا رار˘ق˘ت˘شسا
نم هر˘ي˘ي˘شست ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘بذ˘بذ˘ت

يتلا ،ةقباشسلا ةشسشسؤوملا فرط
ن˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘شسنÓ˘˘˘ل تر˘˘˘ط˘˘˘شضا
يلع كلاملا فيقوت دعب رييشستلا

ىقبيو .ةلادعلا فرط نم دادح
نينوللا قاششعل ةبشسن˘لا˘ب م˘ه˘م˘لا
يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا دو˘˘˘شسألاو ر˘˘˘م˘˘˘حألا
ةشسشسؤوم لبق نم اريشسم حبشصأا

نامشضب اهوريشسم دهعت ،ةديدج
ل˘ما˘ع˘لا و˘هو ،يدا˘ن˘لا رار˘ق˘ت˘شسا
نوبعÓلا هل حاترا يذلا ريبكلا
دو˘جو˘ب Ó˘ع˘ف نور˘ع˘˘ششي ن˘˘يذ˘˘لا
ن˘ير˘ي˘شسم˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك بوا˘ج˘˘ت
د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس ل ،يدا˘ن˘ل˘˘ل دد˘˘ج˘˘لا
ةيلاملا مهتاقحتشسم لك مهملشست
ةوطخلا هذه دعت نيأا ،ةرخأاتملا

ةديدجلا ةق˘ث˘لا نو˘بر˘ع˘ل ا˘نا˘م˘شض
قيرفلا يبعلو يدانلا ةرادإا نيب

ينفلا هم˘قا˘ط ءا˘شضعأا ه˘ي˘ف ن˘م˘ب
ا˘نردا˘˘شصم .ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو يرادإلاو
ي˘ب˘˘عل بل˘˘غأا نأا ا˘˘شضيأا تد˘˘كأا
ة˘ل˘شصاو˘م ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ق˘ير˘ف˘لا

م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ه˘˘ع˘˘م م˘˘هراو˘˘ششم
نل م˘ه˘نأا اود˘كأا˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،مدا˘ق˘لا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘شسحأا اود˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي
رارقتشسلا لاجم يف ةراطشسوشس
مه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم م˘ه˘ل ن˘م˘شضي يذ˘لا
ةديدجلا ةرادإلا نكل ،يشضايرلا
ن˘ع نآلا د˘ح ى˘˘لإا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
ه˘جو م˘شسر˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ينفلا مقاطلا لبقتشسم نأا رابتعاب
ة˘˘ف˘˘شصب ه˘˘ي˘˘ف م˘˘شسح˘˘لا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
سسف˘˘ن نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل ،ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر
ةينا˘كمإا ن˘ع تثد˘ح˘ت ردا˘شصم˘لا

ةدايق˘ل ي˘ب˘ن˘جأا برد˘م ماد˘ق˘ت˘شسا
ىلعو .قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا

ةطبارلا يداون نم ريثك سسكع
ةلأا˘شسم نإا˘ف ،ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
مل ددج نيبعÓب قيرفلا ميعدت
نيريشسملا لبق نم اهتراثإا متي
قباشسلا نم نأا مهكاردإل ،ددجلا

ةلأاشسملا هذه يف سضوخلا هناوأل
هتنت مل يراجلا مشسوملا ةلوطبو
““روبريشس““ ةشسشسؤوم نكل ،دعب
نيبعÓلا نشسحأا نأا امامت كردت

نوبغري ينطولا ىوتشسملا ىلع
رئازجلا داحتا ىلإا مامشضنلا يف
يذلا ديدجلا رارقتشسلا ببشسب
تبذك ،ىرخأا ةهج نمو .هفرعي
نا˘ي˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
ةشصاخلا اهتحفشص ىلع هتردشصأا
ر˘ب˘خ ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نم سصيل˘ق˘ت˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضفر
ىلإا ةريششم ،ة˘ير˘ه˘ششلا م˘ه˘ب˘تاور
يأا ،نأاششلا اذه يف سسملت مل اهنأا

لو˘ح ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ف در
يتلاو ،رو˘جألا سصي˘ل˘ق˘ت ة˘لأا˘شسم
ةيعشضولاب ةر˘ششا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل
دعب دÓبلا اهششيعت يتلا ةيحشصلا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ي˘˘ششف˘˘ت
““رو˘بر˘ي˘شس““ ة˘شسشسؤو˘م تر˘كذو
يف ،يلعف لكششب تمهاشس اهنأا

لÓخ نم ،ءابولا يششفت ةحفاكم
ةيلديشصلل ةرششابم تابه ميدقت
.ةيزكرملا
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ةمشصاعلا داحتا

قيرفلل ةيقيقحلا ةقÓطن’ا نوكيسس مداقلا مسسوملا

فيطشس قافو

 دقعلا ديدمت لباقم ةرخأاتملا هتاقحتسسم ىلع لوسصحلا طرتسشي يناوسضر

لئابقلا ةبيبشش

ةيلاملا مهتاقحتسسمب نوبلاطي نوبعÓلا
ربسصلاب مهبلاطي سسيئرلاو

نيبعÓلا نم لÓم فيرشش ،لئابقلا ةبيبشش ،قيرف سسيئر بلاط
نم ءزج ةيوشستب ةيشضاملا ةرتفلا لÓخ هوبلاط نا دعب ربشصلا

اولشصحتي مل ةلماك رهششأا4 ىلا لشصت يتلا ةيلاملا مهتاقحتشسم
لÓم سسيئرلا نم نوبعÓلا بلاطو ،يلام لباقم يا ىلع اهيف
يذلا رملا وهو رطفلا ديع لبق لقألا ىلع نيرهشش ةرجأا مهحنم
بلاط ثيح ةيفاكلا ةيلاملا ةلويشسلا بايغ لظ يف Óيحتشسم ودبي
نم مهم ءزج مهحنم عم رهشش ةدمل هيلع ربشصلاب نيبعÓلا لÓم
ةيراهششلا دوقعلا سضعب ىلع لÓم نهاريو ،ةيلاملا مهتاقحتشسم
نوكي نل اذه نكل ةربتعم ةيلام ةلويشس قيرفلا ىلع ردتشس يتلا
رئازجلا اهب رمت يتلا فورظلا ببشسب اذهو نلا نم رهشش لبق
،رملا اذهب تاكرششلا بلغا رثأات و انوروك سسوريف يششفت ببشسب
ن˘م ءز˘ج د˘يد˘شست˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تد˘عو د˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا ةرادإا تنا˘كو
مهئايتشسا نع اوربع نأا دعب ،نكمم تقو برقأا يف ،مهتاقحتشسم
ةمزأا لئابقلا ةبيبشش يناعيو ،اهدوعو ديشسجت يف ةرادإلا رخأات نم
ةيرئازجلا تاطلشسلا ذاختا دعب ،ةريخألا ةرتفلا يف ،ةقناخ ةيلام

ءارجإاك ،يراجلا يام41 ىتح ،يشضايرلا طاششنلا فاقيإاب اًرارق
.دجتشسملا انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل يئاقو
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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