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تاحرتقم ةصسأردل عامتجأ بقعو
ةيلاملأ نوناق سصوصصخب ليدعتلأ

سسلجملاب0202 ةنصسل يليمكتلأ

82 سضفر مت ،ينطولأ يبعصشلأ
نيليدعت بحصس م˘ت ا˘م˘ي˘ف Ó˘يد˘ع˘ت
قلعتم امهدحأأ ،نيليدعت لوبق متو
ةد˘يد˘ج˘لأ تأرا˘ي˘صسلأ ة˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘ب
ليدعتلأ لوبق مت امك .ةدروتصسملأ
تأرايصسلأ ءافعإاب سصاخلأ يناثلأ
موصسرلأ نم ةنيجهلأ ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ
قفأوتلل عصضختصس ثيح ةديدجلأ
.ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
مت تأرايصسلأ ةكرمج سصوصصخبو

عم رركم63 ةداملأ جأردإأ حأرتقأ
طر˘˘صش ،ة˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م˘˘لأ
كرا˘م˘˘ج˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ب لا˘˘صصت’أ
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لأ طور˘˘صشلأ ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
نع ةقثبنملأ ةيملاع˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘تÓ˘ل
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ لو˘ب˘ن˘ط˘صسإأ ةد˘˘ها˘˘ع˘˘م
.لود˘لأ ن˘ي˘ب تأرا˘ي˘صسلأ ة˘كر˘˘ح˘˘ل
ةحرتقملأ تÓيدعتلأ سصوصصخبو
مت ةيمÓصسإ’أ ةفريصصلاب ةصصاخلأ

ن˘ي˘ع˘ب د˘خؤو˘˘ت نأأ ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’أ

دقنلأ نوناق عورصشم يف رابتع’أ

ن˘م ة˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘ب أذ˘˘هو سضر˘˘ق˘˘لأو

ة˘عا˘ن˘صصلأ ر˘يزو لا˘قو .ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

رتافد نأأ ،مهأربأ يلع تيأ تاحرف

تا˘طا˘صشن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ طور˘صشلأ

ةز˘ه˘جأ’أ و تأرا˘ي˘˘صسلأ ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت

ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’أو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلإ’أ

ةزهاج ةلوانملأو ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلأ

ةيأدبو اهيلع ةقدا˘صصم˘لأ م˘ت˘ي˘صسو

ىلع ةقداصصملأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لأ

يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم

ر˘يزو˘˘لأ فا˘˘صضأأ و0202. ماعل

بأونلأ ت’اغصشنأ ىلع هدر لÓخ

نو˘نا˘ق عور˘صشم ة˘صشقا˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ

نأأ،0202 ةنصسل يليمكتلأ ةيلاملأ

نيدايم يف بيكرتلأ طورصش رتفد

ةز˘ه˘جأ’أ و تأرا˘ي˘˘صسلأ ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت

ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’أو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلإ’أ

ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘˘مور˘˘˘ه˘˘˘كلأ

عم ةكأرصشلاب بناجأ’أ نيلماعتملل

قÓ˘طإأ وأأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م

ةصصاخلأ مهلأومأأ نم تأرامثتصسأ

ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو جا˘˘مدإأ طر˘˘صش ع˘˘م

ريزولأ راصشأأو .عورصشملأ قÓطنأ

ىلإأ لوصصولأ وه فدهلأ نأأ ىلإأ

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘صضو

فصصتنم ىلإأ انه نم ةيرامثتصس’أ

نأأ ىلإأ أري˘صشم ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ ف˘ي˘صصلأ

ن˘م ي˘ه تأءأر˘جإ’أو ن˘˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ

ة˘ي˘حÓ˘صص سصو˘صصخ˘˘ب رر˘˘ق˘˘ت˘˘صس

تأرأر˘ق سسي˘ل و تأرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ

ة˘ق˘فأو˘م ى˘ت˘˘ح وأ ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

دبع ةيلاملأ ريزو نلعأأو .ريزولأ

تأوطخ3 نع ،ةيوأر نامحرلأ

يف ةبقتر˘م ة˘يدا˘صصت˘قأ و˘ي˘صسو˘صس

،يراجلأ ماعلأ نم يناثلأ فصصنلأ

ر˘˘ي˘˘صشم
ً

ة˘مو˘كح˘لأ ما˘م˘ت˘˘هأ ى˘˘لإأ أ

،ةيعامتج’أ تÓيوحتلأ حÓصصإاب

ةمولعملأ مييقتو مخصضتلأ ءأوتحأ

،مخصضتلأ رطخ ءأزإأو .ةيبيرصضلأ

ةيمومعلأ تاطلصسلأّ نأأ ةيوأر دكأأ

نوناق عورصشم لÓخ نم تذختأ

حمصست ريبأدت0202 ةنصسل ةيلاملأ

اهرثأأ سصيلقتبو مخصضتلأ ءأوتحاب

تÓئاعلل ةيئأر˘صشلأ ةرد˘ق˘لأ ى˘ل˘ع

لغصشلأ بصصان˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو
ريصشم ،رامثتصس’أ ليهصست عم

ً
ىلإأ أ

برا˘ق˘ي ا˘˘م تصصصصخ ة˘˘لود˘˘لأ ّنأأ

تÓيوحتلل رانيد رايلم6.7671
ةلأاصسم سصوصصخبو .ةي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ةيوأر فصشك ،يبيرصضلأ برهتلأ

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ثأد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ ن˘˘˘˘ع
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأ’أ ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م
ةمولعملأ مييقت ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘مÓ˘ع’أ
تفل امك ،رب˘كأأ ة˘قد˘ب ة˘ي˘ب˘ير˘صضلأ
لدا˘ب˘تو ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ى˘˘لإأ ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’أ
ةيرأزولأ هترئأد نيب تامو˘ل˘ع˘م˘لأ

رأرغ ىلع ىرخأأ ةيمومع لكايهو
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأو كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم
تأدأر˘ي’أ ع˘فر فد˘ه˘ب ة˘عأرز˘لأو
ىلإأ ةيوأر هّونو .دلبلل ةيبيرصضلأ
ى˘لإأ فد˘ه˘ي نو˘نا˘ق˘لأ عور˘˘صشم ّنأأ

ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘مزأ’أ را˘ثآأ ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
سضافخناب ةزيمتملأ ةيداصصتق’أو
ةردقلأ معد عم ةيلاملأ ليخأدملأ
ا˘م˘ي˘صس’ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئأر˘صشلأ
تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘˘بإ’ا˘˘˘ب
ينطولأ رجأ’أ عفرو ةيعامتج’أ
.نومصضملأ ىندأ’أ
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دبع ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر سسأأر˘ت˘ي
ا˘عا˘م˘ت˘جأ مو˘ي˘لأ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لأ
لصصأوتلأ ةينقتب ءأرزولأ سسلجمل
هيلأ راصشأأ امبصسح دعب نع يئرملأ
أدكؤوم ةيروهمجلأ ةصسائرل نايب
ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي  لا˘˘م˘˘˘عأ’أ لود˘˘˘ج نأأ
سضور˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘صسأرد
ةركأذلاب ة˘قÓ˘ع˘لأ تأذ ة˘يرأزو˘لأ
ثعب ةدا˘عإأ ط˘ط˘خ˘مو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ة˘ي˘قر˘تو ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ
ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لأ تأرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ
رّوطتو ،ةرأدإ’أ ةنمقرو ،بونجلأ
نم ةينطولأ ةيحصصلأ ةيعصضولأ

ةحئاج يصشف˘ت ة˘ه˘جأو˘م ي˘ت˘يوأز
،ةين’ديصصلأ ةعانصصلأو ،انوروك
ةينطولأ ةلاكولأ قافآأ بناج ىلإأ
ماظنلأو باب˘صشلأ ل˘ي˘غ˘صشت م˘عد˘ل
.ةئصشا˘ن˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ي˘ئ˘ي˘ب˘لأ

دبع لوأ’أ ريزولأ ةموكح رظنتو

تايدحتلأ نم ريثكلأ دأرج زيزعلأ
ةيحصصلأ ةمزأ’أ لظ يف ةصصاخ
ا˘ه˘ب ر˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أو
ة˘ح˘ئا˘ج رأر˘م˘ت˘صسأ ي˘ف ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
رئأزجلأ حا˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لأ «ا˘نورو˘ك»
ىلأ اهرطصضأ يذلأ رمأ’أ .ملاعلأو
يحصصلأ رجحلأ تأءأرجأ ديدمت

يف لبقملأ نأوج31 ةياغ ىلأ
اهعفر عم نطولأ تاي’و ةيبلاغ
نوكيصس امك .تاي’و ةعبرأأ يف
قطان˘م ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
يف تأرامتتصس’أ ثعبو بونجلأ

أذ˘ه ن˘م م˘ه˘م ز˘ي˘ح لا˘ج˘م˘لأ أذ˘˘ه
بلاط امد˘ع˘ب ى˘صصا˘خ عا˘م˘ت˘ج’أ

ةيفيرلأ ةيمن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يزو
ءأرد˘˘˘م˘˘˘لأ ،يرا˘˘˘م˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘صش
ديدحت يف عأرصسإ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
لا˘م˘ع˘ت˘صسأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘يؤور˘˘لأ
أذكو ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘قا˘ط˘لأ
ةرصشابمل ايلا˘ح ر˘فو˘ت˘م˘لأ را˘ق˘ع˘لأ
.ةيرامث˘ت˘صس’أ ع˘يرا˘صشم˘لأ زا˘ج˘نإأ

عم هصسؤورت لÓخ ريزولأ حصضوأأ
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ر˘˘يزو˘˘˘لأ
دأؤو˘˘ف ،ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘عأرز˘˘لا˘˘ب
سصصصخ لم˘ع عا˘م˘ت˘جأ ،تا˘ه˘صش
قلعتت ع˘ي˘صضأو˘م ةد˘ع ة˘صشقا˘ن˘م˘ل
ة˘ي˘عأرز˘لأ تا˘ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ ط˘˘بر˘˘ب
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلأ ة˘˘˘كب˘˘˘صشب
ةقاطلاب دوزتصس يتلأ تاطيحملأ
سصخ˘˘˘ت ىر˘˘˘خأأو ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف تأرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ

ىلع زكر ثيح ،ايلعلأ باصضهلأو
ة˘لأا˘صسم ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأ ةرور˘˘صض
لبقتصسيصس يذ˘لأ را˘ق˘ع˘لأ د˘يد˘ح˘ت
ىربكلأ ةيرامثت˘صس’أ ع˘يرا˘صشم˘لأ
.ةيعانصصلأ تاعأرز˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ

يذ˘˘لأ ،عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ أذ˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
يف ،ةرأزولأ نم تأراطإأ هرصضح
تأرأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘˘ل˘˘م˘˘كت را˘˘طإأ
أرخؤوم دقعنأ يذلأ يرأزولأ ءاقللأ

ريوطتل ةقا˘ط˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ لو˘ح
لمعلأ ةلصصأومل اصضيأأو ،ةحÓفلأ

رطأ’أو ةيتايلمعلأ ريبأدتلأ لوح
ق˘فأر˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
سصخي اميف عاطقلأ ة˘ي˘ج˘تأر˘ت˘صسإأ
بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’أ

قا˘ي˘صسلأ ي˘ف .ا˘ي˘ل˘ع˘لأ با˘صضه˘لأو
ءأردملأ نم يرامع بلط ،هتأذ
ديدح˘ت ي˘ف عأر˘صسإ’أ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
لا˘م˘ع˘ت˘صسأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘يؤور˘˘لأ
أذكو ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘قا˘ط˘لأ
ةرصشابمل ايلا˘ح ر˘فو˘ت˘م˘لأ را˘ق˘ع˘لأ
.ةيرامث˘ت˘صس’أ ع˘يرا˘صشم˘لأ زا˘ج˘نإأ

نإأ ر˘يزو˘لأ لا˘˘ق ،ر˘˘خآأ بنا˘˘ج ن˘˘م
درو˘ت˘صست تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
،بوبحلاب ةصصاخلأ روذبلأ اقباصس
ءا˘ف˘ت˘ك’أ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م تن˘˘كم˘˘ت
ن˘˘˘ع تم˘˘˘ج˘˘˘حأأ ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘تأذ˘˘˘لأ
ةيجيتأرتصسإ’أ ةداملأ هذه دأريتصسأ

امم ،ةنصس52 ذنم جراخلأ نم
يئأذغلأ اهنمأأ زيزعتب اهل حمصس

نويلم004 نم رث˘كأأ ر˘ي˘فو˘تو
.ةيمومعلأ ةنيزخلل ايونصس ر’ود

ةعانصصلا ثعب ةداعإاو ةينطولا ةركاذلا فلم ،انوروك ةحئاج تاروطت ناصشب ةرظتنم ةمهم تارارق

مويلا ءارزولا ضسلجمل اعامتجإا ضسأارتي نوبت ضسيئرلا

 نينطاوملا بطاخت ةموكحلا
اهءادترإا ةيمازلإاب «سسأا.مأا.سسأا» لئاصسر ربع

مهتت ةلدايشصلا ةباقن
تامامكلا عيب يف ةشسنزبلاب نيبراشضملا
نيدمتعملأ نييرئأزجلأ ةلدايصصلل ةينطولأ ةباقنلأ سسمأأ تلمح
را˘˘ع˘˘صسأأ عا˘˘ف˘˘ترأ ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم «ن˘˘ي˘˘برا˘˘صضم˘˘لأ»
تامامكلأ رفوتب ركذن » اهل نايب يف ةباقنلأ تدكأأو .تامامكلأ
تامامكلأ) ةيقيقح راعصسأابو تايلديصصلأ يف اهعأونأأ عيمجب

نإأو ،ةمزأ’أ هذه لبق (رانيد51 اهرعصس ىدعتي ’ ةيحأرجلأ
ىتح اهراعصسأأ أوعفريل ءاطصسوك نيبراصضملأ نم ريثكلأ لخدت
فاصضأأو .»ةفعاصضم فاعصضأاب يلديصصلأو كلهتصسملأ ىلإأ لصصت
اهت’امعتصسأ فلتخت اهعأونأأ فÓتخاب تامزلتصسملأ هذه» نايبلأ

يتلأو اهنم ةعونصصملأ ةيلوأ’أ دأوملأ ةعيبط ىلإأ رظنلاب أذهو
ي˘ف ا˘هر˘ع˘صس ع˘ف˘ترأ د˘قو ةدرو˘ت˘صسم نو˘كت نا˘ي˘حأ’أ بلا˘غ ي˘˘ف
اهراعصسأأ نونج رربي ’ عافتر’أ أذه نكلو ،ةيملاعلأ قأوصسأ’أ

عصضولأ كرأدتب ةينعم˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تب˘لا˘طو .»ا˘ند˘ن˘ع
رصصحب كلذو ،ةيبطلأ تامزلتصسملأ فرصص قرط نيمأات ةداعإأو
ديحولأ يبطلأ ءا˘صضف˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘لد˘ي˘صصلأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘ب
اهلامعتصسأ نأأ نم ةرذحم ،دأوملأ هذه عم لماعتلل انوناق لوخملأ
يف دعاصست ةميخو جئاتن ىلإأ يدؤوت دق ةئطاخ قرطب اهفرصص وأأ

راجتلل ةينطولأ ةيعمجلأ تدافأأ اهرودب .ةحئاجلأ راصشتنأ ةدايز
تاصشرو باحصصأ’ تÓيهصست حنمب موقتصس اهنأأ نييفرحلأ و
يف ةيقأولأ ةعنقأ’أ نم م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م ق˘يو˘صست ل˘جأأ ن˘م ة˘طا˘ي˘خ˘لأ

راصشتنأ دصض ينطولأ دهجلأ زيزعت يف ةمهاصسملل فدهي ىعصسم
اهبا˘صسح ر˘ب˘ع ه˘تر˘صشن ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل نا˘ي˘ب بصسح و .ا˘نورو˘ك ءا˘بو
ناف (كوبصسي˘ف) ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لأ
تاصشرو باحصصأ’ تÓيهصستلأ لك حنمل ايلاح ىعصست ةيعمجلأ
ا˘ه˘با˘ح˘صصأ ة˘ي˘عأد , تا˘ما˘ّم˘كلأ ق˘يو˘صست لا˘ج˘م ي˘ف ة˘طا˘ي˘˘خ˘˘لأ
فتأوه ماقرأ لاصسرأ لÓخ نم ةيعمجلاب لاصصت’أ (تاصشرولأ)
تنا˘ك و .ا˘ه˘ب نو˘ط˘صشن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي’و˘لأ د˘يد˘ح˘ت ع˘م تا˘صشرو˘˘لأ
فتأوه ماقرأأ رصشنتصس اهنأأ قباصس تقو يف تلاق دق ةيعمجلأ
ةفاك ىوتصسم ىلع تاما˘م˘كلأ ة˘عا˘ن˘صصب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ تا˘صشرو˘لأ
ل˘ك نا˘كمإا˘ب ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ عو˘ب˘˘صسأ’أ ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘ب تا˘˘ي’و˘˘لأ
ءا˘ن˘ت˘ق’ ةر˘صشا˘ب˘م تا˘صشرو˘لأ هذ˘ه ع˘م ل˘صصأو˘ت˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ

يتأات و .ةدحولل يرئأزج رانيد03 زواجتي ’ رعصسب تامامكلأ
ءأرج’أ ذيفنتلأ زي˘ح لو˘خد ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأ د˘ع˘ب ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه
راصشتنأ نم دحلأ و ةيقأولأ ةمامكلأ ءأدترأ ةيرابجإاب يصضاقلأ

ة˘ي˘صصن ل˘ئا˘صسر ر˘ب˘ع ،ى˘لوأ’أ ةرأزو˘لأ تر˘كذ و .ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو
نينطأوملأ لاقنلأ فتاهلأ يلماعتم ربع «سسأأ.مأأ.سسأأ» ةريصصق
ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لأ ة˘لا˘صسر˘لأ ي˘ف ءا˘جو .ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘˘مأز˘˘لإا˘˘ب
يقأولأ عانقلأ ءأدترأ» ةلوم˘ح˘م˘لأ م˘ه˘ف˘تأو˘ه ى˘ل˘ع نو˘ن˘طأو˘م˘لأ
يف ردصص دق ناك و .»نيرخآ’أ ةحصصو مكتحصص ةيامحل يرابجإأ
ءأدترأ سضرفي يذلأ يذيف˘ن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأ ,ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ةد˘ير˘ج˘لأ
سسوريف ةهجأومل ةذختملأ تأءأرج’أ راطأ يف يئاقولأ عانقلأ

91.-ديفوك
S°∏«º.±

يجاتلا سسوريفلا نم اباصصم721 ىفاعت اميف

ةديدج ةباشصإا331 و تايفو8

ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ انوروكب
سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تفصشك

ت’اح8 و انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ331 ليجصست نع

هنع فصشك ام بصسح كلذو .ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ ،ةافو
انوروك سسوريف دصصرو ةعباتملأ ةنجل نع مÓعإ’اب فلكملأ

7629 ىلإأ عفترأ تاباصصإ’أ ددع نأأ دكأأ يذلأ ،رأروف لامج
دقف تايفولأ سصخي اميف امأأ .انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإأ

8 ليجصست دعب أذهو ،ةافو ةلاح646 ىلإأ يلامجإ’أ عفترأ

ءافصشلل ةلاح721 تلثامت اميف.ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ تايفو

ىلإأ ددعلأ عفتريل ،ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ انوروك سسوريف نم

دفولأ ةقفر تبصسلأ سسمأأ ةمصصاعلأ يلأو فقو هتهج نم9455.
ةصسصسؤوم ،اهترطصس يتلأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ ةلمج ىلع هل قفأرملأ
،«أزوتيإأ» رئأزجلأ ةي’و˘ل ير˘صضح˘لأ ه˘ب˘صشلأو ير˘صضح˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ

.سصا˘خ˘صشأ’أ ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ ع˘ن˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لأو
تأءأر˘جإأ ط˘صسو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ «أزو˘ت˘˘يإأ» ر˘˘صضح˘˘تو
دعابتلأ دعأوق مأرتحأو ميقعتلاب اهنم قلعت ام اميصس ،ةمكحم
«أزوتيأ» تماق ددصصلأ أذه يفو.ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ
قيبطتل ،ةدحأولأ ةلفاحلأ نتم ى˘ل˘ع ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ دد˘ع ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب
نم نينطأوملأ عن˘م لÓ˘خ ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ د˘عا˘ب˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ
ربتعتو.نامأ’أ ةفاصسم كرتو ،مهصضعب مامأأ فوقولأو سسولجلأ

اهب لمعلأ متيصس ،ةصسصسؤوملأ اهترطصس ةيقابتصسإأ تأءأرجإ’أ هذه
ىلع قيلعتلأ عفرو يئزجلأ رجحلأ ماظنب لمعلأ ءاهنأ ّمتي امنيح
.يرصضحلأ لقنلأ طاصشن

S°∏«º.±

مويلا هيلع ناملربلا باون تيوصصت لبق

يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششمب Óيدعت82 ضضفر



¯ S°∏«º.±

ف˘ي˘ظؤ˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دد˘˘ح

31 مؤي ةياغ ىلإأ هنأأ يمؤمعلأ

تاقوأأ نؤ˘كت˘سسف0202 نأؤ˘˘ج
تاسسسسؤؤملأ يف ةقبطملأ لمعلأ

ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ تأرأدإ’أو

نم0202 نأؤج31 تبسسلأ مؤي
ةعاسسلأ نم سسيمخلأ ىلإأ دحأ’أ

ة˘عا˘سسلأ ى˘لإأ ا˘حا˘˘ب˘˘سص00:80

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ءا˘˘˘سسم00:61
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘ي’ؤ˘˘لأ

ة˘عا˘سسلأ ن˘م ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘لز˘ن˘م˘˘لأ

ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ ءاسسم00:71

رمأ’أ قلعت˘يو.ا˘حا˘ب˘سص00:70

،ةيا˘ج˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب تا˘ي’و ن˘م ل˘كب

يزيت ،ترايت ،ناسسم˘ل˘ت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ

يدي˘سس ،ف˘ي˘ط˘سس ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ،وزو

،ة˘با˘ن˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب

،ة نأرهو ،جيريرعؤب جرب ،ةيدملأ

ةبسسنلابو.ىل˘فد˘لأ ن˘ي˘عو ةزا˘ب˘ي˘ت

ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘˘سضا˘˘خ˘˘لأ تا˘˘ي’ؤ˘˘لأ

ة˘عا˘سسلأ ن˘م ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘لز˘ن˘م˘˘لأ

00:70 ةياغ ىلإأ ءاسسم00:91

ةديعسس ة˘ي’و ي˘ف أذ˘كو ا˘حا˘ب˘سص

ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تي˘˘قأؤ˘˘م نؤ˘˘كت˘˘ف

03:61 ةياغ ىلإأ احابسص00:80

لمعلأ تيقأؤم تددح امك.ءاسسم

ىلإأ احابسص03:70 ةعاسسلأ نم

ةبسسنلاب ءا˘سسم00:51 ةعاسسلأ

ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل

،يزيلإأ تسسأرنمت ،رأردأأ تاي’و

،ة˘يأدر˘غ ،ة˘ل˘قرو ،را˘سشب ،فود˘ن˘ت
.يدأؤ˘˘˘˘لأ و ةر˘˘˘˘كسسب ،طأؤ˘˘˘˘˘غأ’أ

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لأ ترا˘˘˘سشأأو
نأأ ى˘لإأ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظؤ˘˘ل˘˘ل
نم نين˘ث˘ت˘سسم˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لأ
و يئزجلأ يلزنملأ رجحلأ ءأرجإأ

نوزؤحي نيذلأ نيمدختسسملأ أذك
ءا˘ن˘ثأأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘سصخر
نيعسضاخ نؤقبي رجحلأ تاعاسس
، ة˘يدا˘ي˘ت˘ع’أ ل˘م˘ع˘˘لأ تا˘˘عا˘˘سسل
ميظنتلأ يف اه˘ي˘ل˘ع سصؤ˘سصن˘م˘لأ
.لؤعفملأ يراسس

¯ S°∏«º.±

ةرور˘سضب ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ تب˘لا˘˘طو
ى˘لإأ ةد˘ت˘م˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ
˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لأ لؤ˘˘˘خد˘˘˘لأ
و ج˘ها˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘سش ة˘ع˘˘جأر˘˘م˘˘ل
ترّذح امك ،ة˘ي˘سسأرد˘لأ ج˘مأر˘ب˘لأ
لطامتلأ نم ةينطؤلأ ةيقيسسنتلأ
مت يتلأ بلاطملأ ىلع درلأ يف
لؤخدلل اهن˘م ةرا˘سشإأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘فر
لؤ˘˘˘خد˘˘˘لأ ع˘˘˘م تا˘˘˘بأر˘˘˘سضإأ ي˘˘˘ف
مدع لا˘ح ي˘ف مدا˘ق˘لأ ي˘سسرد˘م˘لأ
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘م يأ’ ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’أ

ن˘ي˘ب ن˘مو.ة˘عؤ˘فر˘م˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘قؤ˘م˘لأ تأد˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

جمأر˘ب˘لأ ل˘يد˘ع˘ت ،ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو

م˘ج˘ح˘لأ سصي˘ل˘˘ق˘˘تو ج˘˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لأو

ةظفحم لقث ففخي امم ،يعاسسلأ

13 خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘تو، ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لأ

ل˘˘جأأ ر˘˘خآا˘˘ك ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لأ سسرا˘˘˘م

ي˘سسا˘ئر˘لأ مؤ˘سسر˘م˘لأ ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل

نؤنا˘ق˘لأ ل˘يد˘ع˘ت ع˘م،662/41

م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ ي˘˘سسا˘˘سسأ’أ

د˘ي˘حؤ˘ت˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘ب ي˘ئأد˘ت˘˘ب’أ

لحأرملأ ةذ˘تا˘سسأأ ع˘م ف˘ي˘ن˘سصت˘لأ

رأر˘قإأ ع˘م ، ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لأ

ف˘ي˘ظؤ˘لأ ن˘م ةرر˘ق˘م˘˘لأ ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ

تأر˘كذ˘م˘لأ د˘ي˘حؤ˘تو ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ

ر˘ه˘سش دد˘ح ن˘يأأ ،ة˘ي˘جؤ˘غأد˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

ىسصقأاك0202 يسضاملأ يرفيف

تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد ى˘˘˘˘لوأأ دأد˘˘˘˘عإ’ ل˘˘˘˘جأ

ةسصنملأ ىلع اهرسشنو تأركذملأ

نايرسس ةيأدبو ةرأزؤ˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لأ

،ةييقسسنتلأ تركذ امك.اهب لمعلأ

ةرورسضب ةلاسسرلأ تأذ لÓخ نم

ةذ˘˘تا˘˘سسأ’أ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو ة˘˘˘يؤ˘˘˘سست

لاجملأ مه˘ل ح˘سسف˘ي˘ل ن˘ي˘نؤ˘كم˘لأ

ليهأاتلأ تاقباسسم يف ةكراسشملل

لي˘ع˘ف˘ت ع˘م ة˘يرأدإ’أ بسصا˘ن˘م˘ل˘ل

قطانم يف رمتسسملأ مأودلأ ماظن

لÓغت˘سسأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ،بؤ˘ن˘ج˘لأ

مسسؤملأ ىلإأ ةدتمملأ ةرتفلأ هذه

ل˘يد˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘سسأرد˘˘لأ

ن˘ي˘سسح˘تو ج˘ها˘ن˘م˘لأو ج˘˘مأر˘˘ب˘˘لأ

امل ةيعامتج’أو ةيداملأ فورظلأ

،ةي˘ئأر˘سشلأ ةرد˘ق˘لأ ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي

ذاتسسأÓل ةيفاسضإ’أ ماهملأ نيمثتو

ةداعإأو كلذ لفكت ةيزيفحت حنمب

.دعاقتلأ نؤناق ليعفت

¯ S°∏«º.±

نأأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأأ
براقي ا˘م أؤ˘ب˘ح˘سس ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

طسسؤتمب را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م7.043

امك ،ران˘يد را˘ي˘ل˘م9.01 ي˘مؤ˘ي

مؤي رانيد رايلم82 ةورذ تلجسس

ر˘ه˘سش لÓ˘خ يرا˘ج˘˘لأ يا˘˘م12
تفر˘˘عو .ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لأ نا˘˘سضمر
نم ةرتفلأ لÓخ ةيديربلأ ةكبسشلأ

0202 يام32 ىلإأ ليرفأأ42
ري˘بأد˘ت˘لأ ءأر˘ج ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ ة˘لا˘ح
أزربم ،يحسصلأ رجحلل ةيئاقؤلأ

نام˘سض ى˘ل˘ع ة˘سسسسؤؤ˘م˘لأ سصر˘ح
لÓخ ةيديربلأ ةكبسشلل ماع رفؤت
ن˘م ن˘كم˘˘ت ثي˘˘ح, ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه
ي˘لأؤ˘ح˘ب ترد˘ق ة˘ب˘سسن ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

طسسؤتم لثمي ام ؤهو ،3.79٪

تحتف يتلأ ديربلأ بتاكم ددع

ة˘ف˘سصب ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘كي˘˘با˘˘ب˘˘سش

اهطاسشن يف تدمتعأو ةرمتسسم

م˘كح˘ت˘لأ ن˘م ة˘ي˘لا˘ع ة˘جرد ى˘ل˘ع

و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ ل˘سضف˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لأ

أذكو ةسسسسؤؤملأ ة˘كب˘سش ة˘سسد˘ن˘ه

ة˘يد˘ير˘ب˘لأ بتا˘كم˘لأ ط˘بر ةدا˘˘يز

اهقفدت ةعرسس عفرو تينرتن’اب

9102. ةنسس ذنم اغيم20  ىلإأ

ر˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘سصحأأو

طسسؤتمب ةلماعم217,180,68

مؤيلأ يف ةل˘ما˘ع˘م862,344,3

،ةلماعم161,772,6 ةورذ˘˘˘بو

يام02 مؤ˘˘ي لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم

تمهسسأأ ،ىرخأأ ةهج نم0202.

لكسشب ةلقن˘ت˘م˘لأ د˘ير˘ب˘لأ بتا˘كم

ىلع طغسضلأ نم دحلأ يف لاعف

ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لأ بتا˘˘كم˘˘لأ كي˘˘با˘˘ب˘˘سش

،لأؤ˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآ’أ كي˘˘با˘˘ب˘˘˘سشلأو

و ،ىر˘ب˘كلأ ند˘م˘لأ ي˘ف ة˘سصا˘˘خو

مأرتحأ ةا˘عأر˘م ع˘م تط˘سشن ي˘ت˘لأ

لÓخ ةسضورفملأ دعابتلأ ةفاسسم

ام ليجسست مت ثيح ،ةرتفلأ هذه

بحسس ةيلمع583,451 لداعي

لقنت˘م يد˘ير˘ب بت˘كم75 ربع

ىلع تيرجأأ ةيلمع572,7 لباقم

يف لقن˘ت˘م بت˘كم81 ىؤت˘سسم

راسشأأو9102. يأأ ةيسضاملأ ةنسسلأ

ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ نأأ ى˘˘لإأ ه˘˘تأذ رد˘˘سصم˘˘لأ

ةسسسسؤؤملأ اهتققح يتلأ ةيسضرملأ

د˘فأؤ˘ت˘لأ تأذ ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ

يف ل˘سضف˘لأو ا˘ه˘ع˘جر˘م ،ر˘ي˘ب˘كلأ
ا˘˘سصؤ˘˘سصخ دؤ˘˘ع˘˘ي ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
تيقأؤم مأرتحأو مراسصلأ مأزتلÓل
امب ،ةيديربلأ بتاكملأ لمعو حتف
امدنع ةعمجلأ مايأأ لÓخ كلذ يف
اهكيبابسش حتف ةسسسسؤؤملأ تررق
بح˘سسب ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘ل˘ل حا˘˘م˘˘سسل˘˘ل
رهسش ةيسشع تاسشاعملأو مهرؤجأأ

ةه˘ج ن˘م.ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘عو نا˘سضمر
همأزتلأ رئأزجلأ ديرب دكأأ ،ىرخأأ
ىطعأأ ذإأ يعامتج’أ هرود ءأدأاب
ن˘ما˘سضت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ما˘˘ه ا˘˘ع˘˘فد

’ ام اهنم دافتسسأ يتلأ0202

ديفتسسم777,876,1 نع لق˘ي
ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإأ غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب

نم جد09.132.088.516.61
.ةيلاملأ تأدعاسسملأ
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فينسصتلا ديحوتو يعاسسلا مجحلا سصيلقتو جهانملاو جماربلا ليدعت رارغ ىلع

بلاطت يئأدتبإلأ ميلعتلأ ةذتاسسأأ ةيقيسسنت
اهتأدهعتب ءافولاب ةياسصولأ

يئزجلا يلزنملا رجحلل ةعسضاخلا تايلولا يف نيلماعلا نيمدختسسملل ةبسسنلاب

نأوج نم31 ـلأ ةياغ ىلأ ةيدجلأ لمعلأ تاقوأأ ددحت يمومعلأ فيظولأ ةيريدم

دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتسسإلا فورظلل ارظن
يحسصلا رجحلا تاءارجإا ديدمتو

ةسصاخلأ تافلملأ مÓتسسإأ دعوم ليجأات
لبقملأ يسسأردلأ مسسوملل ةيلقنتلأ ةكرحلاب

تاسسسسؤؤملأ ءأردم اهاقلت ةيلاسسرأ ىلع ءانب ةيبرت تايردم تلجأأ
لاجأ يئأدتب’أ ميلعتلل ةرأد’أ يسشتفمو رأؤط’أ عيمجل ةيؤبرتلأ
يسسأردلأ مسسؤملل ةيلقنتلأ ةكرحلاب ةسصاخلأ تافلملأ مÓتسسأ

دلبلأ اهب رمت يتلأ ةيئانثتسس’أ فورظلل أرظن أذهو1202-0202
تذختأ نيأ انورؤك ءابو يسشفت ءأرج ملاعلأ لود يقاب رأرغ ىلع
راسشتنأ نم دحلأ راطأ يف ةيزأرتحأو ةيئاقو ريبأدتو تأءأرجأ ةدع
ىلع يحسصلأ رجحلأ سضرف اهمهأ ناك ريطخلأ سسوريفلأ أذه
ةكرحلاب نيينعملأ نيفظؤملأ لك نيكمت ةيغبو.نطؤلأ تاي’و

مهتافلم لامكتسسأ نم0202-1202 يسسأردلأ مسسؤملل ةيلقنتلأ
قيرط نع سشيتف˘ت˘لأو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم ىد˘ل ا˘ه˘عأد˘يإأو
ةددحملأ لاج’أ يف اهب نؤمعي يتلأ ةيؤبرتلأ تاسسسسؤؤملأ يريدم
مسسؤملل ةيلقنتلأ ةكرحلأ تافلم عأديأ لاجأ ديدمت ررقت هناف

0202 نأؤج41 مؤي دح’أ ةياغ ىلأ0202-1202 يسسأردلأ
ديدمت ىرخأ تايردم تررق اميف تايريدملأ سضعب يف أءاسسم

ءأردم ىلأ تهجو ةميلعت ترمأأو. نأؤج01و نأؤج7 ىلأ لاجآ’أ
نيينعملأ عاطقلأ يفظؤم ديقت ةي˘م˘هأا˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تا˘سسسسؤؤ˘م˘لأ
فلم يأأ لبقي ’ ثيح ةيلمعلل ةددحملأ لاجآ’اب ةيلقنتلأ ةكرحلاب

نكميو ،ةيريدم لك بسسح ةددحملأ ةديدجلأ خيرأؤتلأ جراخ
لسصأؤتلأ لئاسسو لكو تاسسسسؤؤملل ينورتكل’أ ديربلأ لامعتسسأ
ةيلقنتلأ ةكرحلاب ينعملأ فظؤملأ لقنت رذعت ةلاح يف ةثيدحلأ
يفو ةسسسسؤؤملأ ريدم عم قيسسنتلاب كلذو لمعلأ ةسسسسؤؤم ىلأ

يسسأردلأ مسسؤملل ةيلقنتلأ ةكرحلاب ةسصاخلأ لوأدجلأ ليدعت ةلاح

ديدجت ةيلقنتلأ ةكرحلاب ين˘ع˘م˘لأ ف˘ظؤ˘م˘لأ ى˘ل˘ع122-0202
لماك لكسشب فلملأ ديدجت ىلأ ةجاحلأ نود طقف تابغرلأ ةقاطب

.ةيلاسسر’أ هتدكأأ امبسسج
S°∏«º.±

دÓبلا يف انوروك سسوريف يسشفت عجارت دعب

مامأأ دودحلأ حتفل رّسضحت سسنوت
 نييرئأزجلأ حايسسلأ

لوأ ،سشؤيزب ليبن ةحايسسلل ينطؤلأ نأؤيدلل ماعلأ ريدملأ نلعأأ
حايسسلأ لابقتسس’ ةيسسنؤتلأ دودحلأ حتف ابيرق متيسس هنأأ ، سسمأأ
لوؤؤسسملأ فسشكو .مهريغو نييرئأزجلأو نييبوروأ’أو ناملأ’أ
عم ةيراج تاسضوافملأ نأأ ،ءابنÓل ايقيرفأ سسنؤت ةلاكو بسسح ،
أربتعم ،اسضيأأ ،اهدودح حتف لجأأ نم ،ةينعملأ ةيناملأ’أ فأرطأ’أ
ةلاسسرب ثعب˘ي˘سس ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ي˘ح˘سصلأ لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لأ قÓ˘طأ نأأ

عيمج عسضو هنأأ اميسس ،حايسسللو رافسسأ’أ ت’اكو لكل ةنأامط
.هلؤق بسسح ،سسنؤت يف ةنمآأ ةماقإأ نامسضل ةيحسصلأ دعأؤقلأ

ة˘حا˘˘ي˘˘سسلأ ر˘˘يزوو ي˘˘سسنؤ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يزو سسمأأ فر˘˘سشأأو
ليلد ةسشقانمل سصسصخ عامتجأ ىلع ،ةيديلقتلأ تاعانسصلأو
مسسؤم˘لأ قÓ˘ط˘نإأ د˘ن˘ع هدا˘م˘ت˘عإأ بجأؤ˘لأ ة˘ي˘ح˘سصلأ تأءأر˘جإ’أ
ةمÓسس ىلع سصرحلأ بناج ىلإأ ةفئاسصلأ هذه لÓخ يحايسسلأ
ريدجلأو عاطقلأ يّينهمو ةيحايسسلأ لزنلأ ىلع نيدفأؤلأ حاّيسسلأ
نأأ لبق رفسصلأ ىلإأ سسنؤت يف عجأرت انورؤك سسوريف نأأ ركذلاب
YÉO∫ GCe«ø. ةدودحم ت’احب نكل رؤهظلأ دؤعي

دراوملاو لئاسسولا ةفاك دينجت ةرورسض ىلع ددسش
لمعلا ةفعاسضمو ةيداملاو ةيرسشبلا

دقفتو لمع ةرايز يف ةمسصاعلأ يلأو
لقنلأ عاطق عيراسشمل

سسمأأ مؤي ةحيبسص ،«ةفرسش فسسؤي» رئأزجلأ ةي’و يلأو  ماق
لقنلأ عاطقل ةيؤيحلأ عيراسشملأ نم سضعبل دقفتو لمع ةرايزب

ةددعتم يربلأ لقنلأ ةطحم رأرغ ىلع ةي’ؤلأ ىؤتسسم ىلع
قبأؤط تأذ تأرايسسلأ ةريظح و ،مداخ رئب ةيدلبب تامدخلأ
ةي’و ىلع لوأ’أ لوؤؤسسملأ ددسش قايسسلأ أذه يفو .ةبقلأ ةيدلبب
درأؤملأو لئاسسؤلأ ةفاك دينجت ةرورسض ىلع ،ةمسصاعلأ رئأزجلأ
يربلأ لقنلأ  زاجنإأ عورسشم ثعب ةداعإ’ ةيداملأو ةيرسشبلأ

ةفعاسضم ةرورسضب يفرسش رمأ ام˘ك .ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ع˘فد ه˘ئا˘ط˘عإأو
ةي’ؤلاب تأرايسسلأ ةر˘ي˘ظ˘ح عور˘سشم م˘ي˘ل˘سست ل˘جأأ ن˘م ل˘م˘ع˘لأ

أذه .لبقملأ ربمتبسس رهسش لÓخ لÓغتسسإÓل هتيزهاج نامسضو
ةيدقفتلأ هترايز لÓخ هل قفأرملأ دفؤلأ ةقفر يفرسش فقوو
ةلمج ىلع ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي’ؤ˘ب ل˘ق˘ن˘لأ عا˘ط˘ق ع˘يرا˘سشم˘لأ سضع˘ب˘ل
يرسضحلأ لقنلأ ةسسسسؤؤم ،اه˘تر˘ط˘سس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

عنمب ةسصاخلأو ،«أزؤت˘يإأ» ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي’ؤ˘ل ير˘سضح˘لأ ه˘ب˘سشلأو
اهنم قلعت ام اميسس ،سصاخسشأ’أ نيب انورؤك سسوريف راسشتنأ
نيب يعامتجإ’أ د˘عا˘ب˘ت˘لأ د˘عأؤ˘ق مأر˘ت˘حأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تأءأر˘جإا˘ب
¢S¢.T.نيرفاسسملأ

رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم هتدكأا ام بسسح

ناسضمر رهسش لÓخ نويرئأزجلأ اهبحسس رانيد رايلم043 نم ديزأأ

تادهعتلاو دوعولاب اهلÓخ نم اهتركذ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ىلإا ةلاسسر ،يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأل ةينطولا ةيقيسسنتلا تهجو
 .يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأل ةيجوغاديبلاو ةيعامتجلا بلاطملا ةيبلتل كرتسشم يمسسر رسضحم يف اهنيودت مت يتلا
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ةدكيكضسب نيفاطضصملل بيهرلا دفاوتلا ةجيتن

انوروك ببصسب ايمصسر ئطاوصشلا قلغي لقلا ةيدلب سسيئر
لخاد نم نيفاطضصملل بيهرلا دفاوتلا بقع رارقلا ءاج و،ةقطنملا ئطاوضش عيمج قلغب ايمضسر ارارق لقلا ةيدلب سسيئر سسمأا راهن ردضصأا

..انوروك سسوريفل ةرؤوب دعت يتلا تايلولا اميضس اهجراخ وأا ةيلولا

¯ M«ÉI HƒOjæÉQ

ةيدلب سسيئر نايب يف ءاج امبسسحو
ئ˘طاو˘سشلا ق˘ل˘غ م˘ت˘ي˘سس ه˘نا˘ف ل˘ق˘˘لا
ريغ ل˘جأا ى˘لا ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا ه˘جو˘ب
نيع ئطاوسشب رم’ا قلعتي و ددحم
،ةزلت ،كراربل ،ةلود نيع ،بسصقلا مأا
ر˘˘ي˘˘سسك ،د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ي˘˘˘ن˘˘˘ب ئ˘˘˘طا˘˘˘سش
يلمجلا داو ئطاسشو ،ةبي˘ب˘ق˘ل،زا˘ب˘لا
ة˘˘ي’و تد˘˘ه˘˘سشو ،د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ي˘˘˘ن˘˘˘ب
ايسسايق ادفاوت ةعمجلا موي ةدكيكسس
تاي’ولا فلتخم نم نيفاطسصملل
اظوحلم اعافترا فرعت يتلا اميسس
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘˘سص’ا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ئ˘طاو˘سش تأÓ˘˘ت˘˘ما ثي˘˘ح،ا˘˘نورو˘˘ك
يتلا تارايسسلاب ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘ي’و˘لا
لز˘ن؛ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘م˘ي˘قر˘˘ت ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
تÓئا˘ع وا با˘ب˘سش م˘هو ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

اوغسضوو ئطاسشلا ىلا لافطا مهعم
ة˘حا˘ب˘سسل˘ل اداد˘ع˘˘ت˘˘سسا تا˘˘ي˘˘سسم˘˘سش
ر˘ي˘باد˘ت ط˘ئا˘ح˘لا سضر˘ع ن˘ي˘برا˘سض؛
مل ثيح،انوروك سسوريف نم ةياقولا
ءاقبلا و يعامتج’ا دعابتلا اومرتحي
را˘˘سصح˘˘نا ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
ىلع نيدفاولا ددع ردقو؛سسوريفلا
و تائملاب ة˘يد˘كي˘كسسلا ئ˘طاو˘سشلا

ع˘فد ا˘م،ة˘يدا˘ع فور˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ك
ل˘خد˘ت˘لا ى˘˘لا كرد˘˘لا و ة˘˘طر˘˘سشلا˘˘ب
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘فا˘˘˘ط˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ك در˘˘˘طو
ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘لا و ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
يحسصلا رجحلا مارتحا و مهتويبل
و ع˘م˘ج˘ت˘لا مد˘ع ى˘ل˘ع سصن˘ي يذ˘˘لا
ةرور˘سضل˘ل ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا

نأا ةسصاخ ةيلسستلل سسيل و ىوسصقلا
نكمي مامجتسس’ا و رحبلا عوسضوم
ةلحرملا هذه زواجت دعب هسضيوعت
ىلع دÓبلا اهب رمت يتلا ةسساسسحلا

رمأ’ا رسصتقي مل و.ملاعلا لود رارغ
ناكسس ىتح لب طقف راوزلا ىلع
نم نوبرهي اوحبسصا نيذلا ةي’ولا

تيبلا يف ءاقبلا و رجحلا طغسض
تاعاسسلاب نوقبي نيأا ئطاسشلا ىلا
را˘سشت˘ناو .داد˘عأ’ا د˘ياز˘˘ت ع˘˘م ن˘˘كل
تل˘˘خد˘˘ت ىود˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م فوا˘˘˘خ˘˘˘م
اهذوفن تطسسب و ةينمأ’ا تاهجلا

رد˘˘سصت نأا ل˘˘ب˘˘ق.ئ˘˘طاو˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع
.سسمأا اهرارق تاطلسسلا
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91 ديفوك ءابو راسشتنا راسسم فرعي

اراسشتنا ،ةنتاب ةي’و ىوتسسم ىلع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا طا˘˘سسوا ي˘˘ف ،ا˘˘ب˘˘ي˘˘هر
ي˘ن˘ث˘ت˘سسي م˘ل˘ف ،تا˘ئ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب
ىلع تائ˘ف ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا
هل تدنج ايملاع ءابو تابو ىرخا

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كم’او ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
لظ يفو ،هت˘برا˘ح˘مو ه˘ل يد˘سصت˘ل˘ل

يئاهن جÓع داجيا نم نكمتلا مدع
ل˘ي˘˘ب˘˘سسلا ي˘˘عو˘˘لا تا˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘كل
رجحلا لÓخ نم هتهباجمل ديحولا
يذلا ءابولا بقاوعل ايدافت يلزنملا
،ملاعلا رب˘ع ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ةا˘ي˘ح˘ب ىدوا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع نا ر˘˘ي˘˘غ
نكمتلا نود لاح ةيئاقولا ريبادتلاب
يذ˘لا ،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م

ىلع هب نيباسصملا ت’اح تلسصو

ةلاح703 ىلا ةنتاب ةي’و ىوتسسم

ليلحت051 لÓ˘خ ن˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م

سصخسش ليلحت751 اذكو يربخم

نم ،ةعسش’او ريناكسسلا قيرط نع

ءافسشلل تل˘ثا˘م˘ت ة˘لا˘ح052 اهنيب

دعب ،تايفسشتسسملا اهباحسصا رداغو

ةي’و تناكو اذه ،جÓع˘ل˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت

ليلاحتلل نيربخم لÓخ نمو ةنتاب

سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘˘سشكلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

ةلاح398 تر˘˘˘جا د˘˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

نا دعب ءابولاب اهتباسصا يف كوكسشم

اميف ،ىسضرملا ىلع سضارعا ترهظ

اهيف امب ايبلسس Óيلحت347 تلجسس

ت’ا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ةافولا ت’اح امأا ،ءافسشلل ةلثامتملا

ءابولاب ارثأات ةي’ولا ىوتسسم ىلع

ةلاح41 دنع مايا ذنم ترقتسسا دقف

سضارما نم نوناعي سصاخسش’ ،ةافو

تحت ةلاح21 عسضو مت اميف ،ةنمزم

ةيحسصلا تاديقعتلا ءارج سشاعن’ا

تقولا يف اذه ،اهنم نوناعي يتلا

تادو˘ه˘ج˘م ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت يذ˘˘لا

تايفسشتسسملا ربع ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘ط’ا

اميسس ،ةي’ولا ميلقا ربع ةرسشتنملا

راسشتن’ ارؤوب فرعت تتاب يتلا اهنم

بطقلا ،ةديسشك ءايحا اهنمو ،ءابولا

لا˘ق˘عو˘ب ي˘حو ة˘ل˘م˘˘ح ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا

تعزو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب

نم لكب ةلجسسملا ىرخ’ا ت’احلا

،32 ة˘ناور˘م ،ة˘لا˘ح72 ـب ة˘كير˘ب

لا˘كود˘˘ما ،ة˘˘لا˘˘ح51 تنÓ˘˘˘سسكا˘˘˘˘ت

يداو ،ة˘لا˘ح11 سسيرأا ،ة˘˘لا˘˘˘ح11

،ت’اح8 داقميت ،ت’اح8 ةقاطلا

6 ة˘ب˘ق˘ي˘ق ،ت’ا˘ح7 ةتوتلا ن˘ي˘ع

،ت’اح6 نو˘ي˘˘ع˘˘لا سسأار ،ت’ا˘˘ح

،ت’اح5 سسيدسسف ،ت’اح6 ماطيب

4 دباعلا ةينث ،ت’اح4 لسضاف د’وأا

3 ةمرج ،ت’اح4 رذعملا ،ت’اح

ريفاسصعلا نو˘ي˘عو نا˘ي˘ف˘سس ،ت’ا˘ح

نم لكب10 ةدحاو ةلاح ،نيتلاح
،نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘سس د’وا ،ر˘سسا˘ج ن˘ي˘˘ع
و˘˘طÓ˘˘ي˘˘ت ،ة˘˘˘ن˘˘˘يزو˘˘˘ب ،مÓ˘˘˘سس د’وأا

ت’اح درت لازت ’ اميف ،ةرمسشلاو
روهظ دعب ءابولاب اهتباسصا هبتسشي
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘˘ع’ا سضع˘˘˘ب
ابنجت ليلاحتل˘ل ا˘ه˘با˘ح˘سصا عا˘سضخا

ظحلا نسسحلو يذلا ،ءابولا راسشتن’
ت’اح لÓخ نم هيف مكحتلا مت دق
ف˘ي˘ف˘خ˘ت ن˘م تن˘كم ي˘ت˘لا ءا˘ف˘˘سشلا
ةمسصاع تايفسشتسسم ىلع طغسضلا
.ةي’ولا

052 ءافضشلا تلاح ددع غلب اميف

ةافو ةلاح41و ةدكؤوم ةلاح703 ىلإا ةنتابب انوروك يباصصم ددع عافترا

حضضاولا راتهتضسإلا لظ يف
ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا مدعو

لجيجب ةطرصشلاو كردلا
تاعمجتلا قيرفتل نÓخدتي

 ةيصضايرلا بعÓملاو هزنتلا تاءاصضفب
ةدعب ةطرسشلاو ينطولا كردلا نم رسصانع لخدت
نم ددع قيرفت لجأا نم لجيج ةي’و نم قطانم
اذكو ةهز˘ن˘لا تاءا˘سضف˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
تاسشوانم يف ببسستام وهو ةيسضايرلا تاءاسضفلا

سصاخسشأ’ا سضعب فيقوت دح ىلا تلسصو تاداسشمو
حلاسصملا تاميلعتل يعوطلا ناعذإ’ا اوسضفر نيذلا
ينطولا كردلاو ةطرسشلا نم دارفأا لمعو . ةينمأ’ا

ةفلتخم تايدلبو قطانمب تاعمجت ةدع قيرفت ىلع
ى˘ل˘ع ا˘سصو˘سصخ ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘˘ج ن˘˘م
ئطاوسش اذكو ةفورعملا ةهزنلا تاءاسضف ىوتسسم
نينطاوملا نم ةريبك دادعأا رطاقت تفرع يتلا رحبلا
اديدحتو ةي’ولا جراخ نم نيمداقلا كئلوأا مهيف نمب
ةليم ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ك ة˘ي˘قر˘سشلا تا˘ي’و˘لا سضع˘ب ن˘م
كردلا نم رسصانع لخدت امك ،ةياجب ىتحو فيطسسو
تاءاسضفلاب تميقأا تاعمجت ةدع قيرفتل ةطرسشلاو
تفرع يتلا ةي˘سضا˘ير˘لا بعÓ˘م˘لا اذ˘كو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ةماقا لÓخ نم ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةيداع ريغ ةكرح
فلت˘خ˘م ن˘م نا˘ب˘سش ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب ة˘ي˘سضا˘ير تارود
نيتورلا نم سصلختلا ىلا نوعسسي نيذلاو رامعأ’ا
ةيملاعلا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع ه˘ت˘سضر˘ف يذ˘لا ي˘مو˘ي˘لا

ط˘˘ق˘˘سسم ى˘˘لا اودا˘˘ع ء’ؤو˘˘ه بل˘˘غأا نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
اوناك امدعب لجيج ةي’و قطانم فلتخمب مهسسأار
يفو ةديعب تاي’وب ةفل˘ت˘خ˘م تا˘طا˘سشن نو˘سسرا˘م˘ي
ةلاطبلل ةسسيرف مهسسفنأا اودجيل ةمسصاعلا اهتمدقم
رسصان˘ع ت’وا˘ح˘م و˘ل˘خ˘ت م˘لو . ل˘تا˘ق˘لا ن˘ي˘تور˘لاو
ريغ تاعمجتلا قير˘ف˘ت˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب كرد˘لاو ة˘طر˘سشلا
ع˘م تا˘ف˘كا˘ن˘م˘لاو تا˘˘سشوا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سصخر˘˘م˘˘لا
تاءا˘سضف˘لا˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
سصا˘خ˘سشأ’ا سضع˘ب ما˘ي˘ق ة˘جرد ى˘لا ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةراجحلا ةط˘سساو˘ب ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإ’ا˘ب
سضع˘ب ف˘ي˘قو˘ت ى˘لا ىدأا يذ˘لا ر˘مأ’ا تا˘فود˘ق˘م˘لاو
عراوسش فر˘ع˘تو اذ˘ه . ةدرا˘ط˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ء’ؤو˘ه
ةيلمعب قلعتي اميف اري˘ب˘ك ارا˘ت˘ه˘ت˘سسا ل˘ج˘ي˘ج ند˘مو
انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

ليلدب تاماّمكلا عسضو˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘تا˘م ا˘سصو˘سصخ
وهو تامامك نود قطانملا فلتخمب ف’آ’ا لوجت
عيبلا تاءاسضفو ةيراجتلا لاحملاب ظحولام سسفن
تاعبت ن˘م تا˘فر˘سصت˘لا هذ˘ه ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي د˘قا˘م ل˘كب

ءابولاب نيباسصملا دادعأا مقافت يف مهاسست دق ةريطخ
 دوعسسم .م. لتاقلا

ددع و ةباضصإا031 غلب ةدكؤوملا تلاحلا ددع

 تايفو6 و301 ءافضشلا تلاح

تلاح3 و ةديدج ةباصصإا ليجصست
 ةلصشنخ ةيلوب ةعمجلا موي ءافصش

ةديدج ةباسصإا ةع˘م˘ج˘لا مو˘ي ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و تل˘ج˘سس
ربع ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل انوروك سسوريفب

سسفن يف لجسس امك ،ةباسصإا ةلاح031 ىلإا ةي’ولا

يف ءافسشلا ت’اح ددع عفتريل ،ءافسش ت’اح3 مويلا

تحت ةلاح12 تيقب و ةلاح301 ىلإا ةلسشنخ ةي’و

نايب بسسح ت’اح6 تايفولا ددع غلب امنيب ،جÓعلا
- اهعقوم ربع ةرازولا لازت ’ امنيب ،ةحسصلا ةيريدم

بسسحو . طقف ةافو ت’اح3 لجسست91 - ديفوك
يف ةيئابولا ةيعسضو˘لا لو˘ح ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘ب
ةي’ولا نإاف ةعمجلا موي ءاسسم رداسصلا ةلسشنخ ةي’و
ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإا تل˘˘ج˘˘سس
نم غلبي سصخسشل سسياق ىفسشتسسمب ةلاحلا تلجسس

ةلجسسملا ت’احلا ددع لسصي اذهبو ،ةنسس16 رمعلا

ربخم نم ةدكؤوم ةلاح031 ىلإا ةلسشنخ ةي’و يف
راهن تلجسس ةي’ولا نأا نايبلا فاسضأاو ،ليلاحتلا

ىلإا سسوريفلاب ةباسصم ت’اح30 لثامت ةعمجلا
ىلإا ةي’ولا ربع ءافسشلا ت’اح ددع عفري امم ءافسشلا

نيباسصم6 مهنم باسصم031 لسصأا نم ةلاح301
يف ةرازو˘لا م˘قر نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل ،ه˘ل˘لا م˘ه˘م˘حر و˘ي˘فو˘ت

3 يسصحي ةعم˘ج˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإاو ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م

ناي˘ب د˘كؤو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي’و˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف ةا˘فو ت’ا˘ح

. ةافو ت’اح60 ءاسصحإا ةحسصلل ةيئ’ولا ةيريدملا
تاسشوهلب نارمع
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27لا لÓ˘خ ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و تفر˘˘ع

ريغو اريبك ادعاسصت ةريخأ’ا ةعاسس
تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف قو˘˘˘ب˘˘˘˘سسم
ىل˘ع ا˘سصو˘سصخ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ةي’ولا نم ةيقرسشلا ةهجلا ىوتسسم
فوا˘˘خ˘˘م ى˘˘كذأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘˘هو
ه˘˘ف˘˘سصيا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ف˘ي˘خ˘م˘لا رو˘ط˘ت˘لا˘˘ب نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةمسصاع قطانم سضع˘ب˘ب سسور˘ي˘ف˘ل˘ل
. سشينروكلا

لجيجب ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘لا تسصحأاو

81 نع ل˘ق˘ي’ا˘م ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ذ˘ن˘م

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘با˘˘سصا
نم ةددعت˘م ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

لÓخ ةباسصا31 اهنيب نمو ةي’ولا

رمأ’ا طقف ةي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس27لا
طسسو ةريبك بعر ةجوم راثأا يذلا
سشي˘˘˘نرو˘˘˘كلا ة˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كسس
ةيقرسشلا ةهجلا نا˘كسس د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ةلابغو ةيليملا ،ةراطسسلا ةروسص يف
رثكأا اهب تعقو يتلا تايدلبلا يهو

تا˘با˘سصإ’ا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب09 نم
تا˘˘مÓ˘˘ع ل˘˘˘ع˘˘˘جا˘˘˘م ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م حر˘˘ط˘˘ت ما˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسإ’ا
اهتقلطأا يتلا تانيمطتلا سصوسصخب
سصوسصخب لجيجب ةيحسصلا رئاودلا
ءابولل يلكلا ءاوتحإ’ا دعوم بارتقا
قيرط ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا ر˘ي˘سسو ل˘تا˘ق˘لا
يهو سسوريفلا ىلع يئاهنلا ءاسضقلا
امامت ىسشامتت’ يتلا تاحيرسصتلا

تدا˘ع ي˘ت˘لا تا˘با˘˘سصإ’ا ما˘˘قرأا ع˘˘م
ي˘نو˘ن˘جو عرا˘سست˘م ل˘كسشب ز˘ف˘ق˘ت˘˘ل

ىدل فواخملا مجح نم ةفعاسضم
تقو ىلا تناك يتلا ةي’ولا ناكسس
تا˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘˘سض بير˘˘˘ق
ديفوك ءابوب ارثأات لقأ’ا ةيرئازجلا

لجسسملا دعاسصتلا عم ةازاومو91 .

انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع يف
لجيج ةي’و نم ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
تا˘سضر˘م˘م تسس ع˘سضو ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
يروتنم ريسشب ىفسشت˘سسم˘ب ن˘ل˘م˘ع˘ي
دعب يحسصلا رجحلا نهر ةيليملاب
سسوريفلاب نه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشإ’ا
ة˘ل˘ي˘˘مز ة˘˘با˘˘سصا ر˘˘ثا كاذو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا
ىودعلاب تاروكذملا تاسضر˘م˘م˘ل˘ل
وحن لبق ىسضرملا دحأا نم اقÓطنا
نم مظاعتت فواخملا لعجام نيموي
دق ةريخأ’ا هذه نوكت نأا ةيناكما
تÓماعلا ةيق˘ب ى˘لا ىود˘ع˘لا تل˘ق˘ن

نع نلعأا امك ،مسسقلا سسفن يف اهعم
ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘˘نو˘˘كم ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ع˘˘سضو
ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘ت ي˘ت˘لاو سصا˘خ˘سشأا
ر˘ج˘ح˘لا ن˘هر ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘˘سس
،ر˘ي˘ها˘ط˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا

دارفأا ناف ةقباطتم رداسصم بسسحو
ىلا ارخؤوم اوداع ةروكذملا ةلئاعلا
لجأا نم زيزعلا دبع يديسس ةيدلب
م˘˘كح˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ط˘˘ع ءا˘˘˘سضق
نأاو ةيدلبلا هذهب نكسسمل مهكÓتما
ةي’و˘ب نو˘م˘ي˘ق˘ي او˘نا˘ك ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
امم ةلئاعلا بر لمعي نيأا ةديلبلا
افوخ ةبقارملا تحت مهعسضو بلطت
ىودعلا˘ب ن˘ي˘با˘سصم او˘نو˘كي نأا ن˘م
اوداع يتلا ةقطنملا نأاو اسصوسصخ
ءا˘بو˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ةرؤو˘ب˘لا د˘ع˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
. رئازجلاب

يحضصلا رجحلا نهر زيزعلا دبع يديضسب ةلئاعو ةيليملا ىفضشتضسمب تاضضرمم تضس عضضو

 لجيج نم ةيقرصشلا ةهجلاب انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع يف فيخم دعاصصت
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دأرفأأ لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ
تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
لÓغتصسأ بقع تءاجو ،فيطصس
مايق ةلوا˘ح˘م˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
يجورم رطخأأ نم دعي صصخصش
،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ج˘˘يور˘˘˘ت
ةنيدملأ طصسو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

مت روف˘لأ ى˘ل˘ع م˘ت ن˘يأأ ،ف˘ي˘ط˘صس
يندملأ يزلاب هومم جوف فيلكت
دصصق دصصرتلأ هتمهم عل تدنصسأأ

فقوأأ يذلأ هيه يتصشملأ ناكم
ي˘فو ي˘صسا˘ي˘ق ي˘ن˘مز فر˘˘ظ ي˘˘ف
ةيلوأأ ةيمك ةزاي˘ح˘ب صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح
د˘ع˘ب و،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘˘م
صشي˘ت˘ف˘ت˘˘ب نذإأ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لأ

ةباينلأ نم رداصص ينعملأ نكصسم

007 رث˘كأأ ز˘ج˘ح م˘ت ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نم ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم صصرق
غلبم ىلإأ ةفاصضإأ ،عأونأ’أ فلتخم

ميتنصس نويلم95 ـلأ قاف يلام

هذه ج˘يور˘ت تأد˘ئا˘ع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ةقمعم˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ،مو˘م˘صسلأ

تنكم ةقرفلأ دأرفأأ اهرطأأ يتلأ

تب˘˘ث دأر˘˘فأأ30 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

نأأ دعب ،ةي˘صضق˘لأ ي˘ف م˘ه˘عو˘ل˘صض

003 يلأوح ىلع مهتزوحب رثع

غل˘ب˘مو تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لأ ن˘م ةد˘حو

،متنصس نييÓم30 ـب ردق يلام

ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘˘صضإأ

مجح˘لأ ن˘م ن˘ي˘ف˘ي˘صس» ةرو˘ظ˘ح˘م

قعا˘صصو ر˘جا˘ن˘خ30 ،ر˘ي˘ب˘˘كلأ

ةيئاصضقلأ ةيط˘ب˘صضلأ «ي˘ئا˘بر˘ه˘ك

تأءأرجإ’أ ةفاك لامكتصسإأ دعيو

ايئأزج ا˘ف˘ل˘م تز˘ج˘نأأ ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ن˘ع ،ة˘ع˘برأ’أ ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ د˘صض

ةيلقعلأ تأرثؤو˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت

صضر˘غ˘ل ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب

ةحلصسأأ ةزايح عم عيبلل عصضولأ

هبجومب أوليحأأ ةروظحم ءاصضيب

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ

.ةصصتخملأ

فيطسسب ةملعلأ

«يبد عراشش» راجت جاجتحإا

 مهتÓحم حتفب ةبلاطملل
،فيطصس ةي’و قرصش ةعقأولأ ةملعلأ ةنيدم صسمأأ حابصص تدهصش

يبد  عراصش راجت اهنصش ، ةعصسأو ةيجاجتحأ ةكرح صسمأأ حابصص

ةيأدب يراجتلأ مهطاصشن ىلإأ ةدوعلأو مهتÓحم حتفب ةبلاطملل

طصسوب راجتلأ نم تا˘ئ˘م˘لأ ع˘م˘ج˘ت˘ب تنا˘ك ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ

ةريصسم يف أولقنت مث ،تاحأولأ قدنف مامأأ يراجتلأ عراصشلأ

وهو ،قيرطلأ طصسو ةوقب أورهمجت نيأأ فيرلأ قدنف ىلإأ ةدصشاح

نأرودلأ روحم ىوتصسم ىلع رورملأ ةكرح لصش يف ببصست ام

نوجتحملأ بلاطو ،فيطصس ةي’و ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ قلغو

مهت’ا˘غ˘صشنإ’ عا˘م˘ت˘صسÓ˘ل ا˘ي˘صصخ˘صش ي˘لأو˘لأ رو˘صضح ةرور˘صضب

مهنأاب نوجتحملأ ء’ؤوه دكأ ، لاجآ’أ برقأأ يف مهل لح داجيإأو

تصضرف يتلأ تأءأرجإ’أ هذه ببصسب ةبعصص فورظ نوهجأوي

ةريبك رئاصسخ مهدبك يذلأ رمأ’أ وهو ، مهتÓحم قلغ مهيلع

هنأأ يأأ ةيمصسوم علصس اهبلغأأو رهصشأأ ةدع ذنم ةصسدكم مهعلصسف

يتلأ ءأركلأ فيلاكت نع كيهان، ةرتفلأ هذه لÓخ ’إأ اهعيب متي ’

امك ،تÓحملأ صضعب يف ايرهصش ميتنصس نويلم02 ىلإأ لصصت

راصشتنإأ ىلع رثؤوي ’ يراجتلأ مهطاصشن  نأاب نورخآأ راجت انل دكأأ

ليلق ددع ’إأ لبقتصست Óف ةلمجلاب عيبت مهتÓحم نأأ مكحب ءابولأ

ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ عيمج ذاختإاب أودهعت كلذ عمو ،نئابزلأ نم

ةظفاحملأو ،ةيحصصلأ تامامكلأ ءأدترإاك ءابولأ راصشتنأ نم دحلل

.تÓحملأ لخأد نئابزلأ نيب دعابتلأ تافاصسم ىلع
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يقأوبلأ مأأ

تابورششملا نم ةدحو05503 زجح

 ةششرك نيعب سصخشش  ةزوحب ةيلوحكلا
ةقرفلأ عم قيصسنتلاب  ةصشرك نيع ةرئأد نمأ حلاصصم تنكمت

رهصش نم موي رخأ يف ةصشرك نيعب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘حو صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م  نا˘˘صضمر

لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ.ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ

ر˘ثإأ ى˘ل˘ع تءا˘ج  ي˘قأو˘ب˘لأ مأ ة˘ي’و ن˘ما˘ب ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘˘لأو

صصاخصشأ’أ دحأأ مايق اهدافم ةطرصشلأ رصصانع اهتقتصسأ تامولعم

هنكصسم نم أذختم ،ةصصخر نودب ةيلوحكلأ تابورصشملأ عيبب

تأءأرجإ’أ لك ذاختأ دعب ،ةيلوحكلأ تابورصشملأ نيزختل اناكم

متيل ،لزنملأ صشيتفتو ناكملأ ىلإأ لقنتلأ مت ةمزÓلأ ةينوناقلأ

ماجح’أو عأونأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك ةد˘حو05503زجح

زجنأ نيأ ةرئأدلأ نمأ رقم ىلأ  طروتملأ دايتقأو.عنصصلأ ةيلحم

ل˘ق˘نو ن˘يز˘خ˘ت ةزا˘ي˘ح ع˘ي˘ب » ة˘ي˘صضق ن˘ع هد˘صض ي˘˘ئأز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م

طاصشن ةصسرا˘م˘م دا˘م˘ت˘عأو صصي˘خر˘ت نود ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘صشم

تأزوجحملأ ميلصست مت امك ،ةرتوفلأ مأدعنإأ ،ةصصخر نود يراجت

.ةصصتخملأ تاهجلأ ىلإأ
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جيريرعوب جرب

ةقرشسلاب اشسبلتم ايئاشضق قوبشسم فيقوت

ةبكرم لخاد نم
جرب قرصش بونج يدأولأ صسأأر ةرئأد نمأأ  حلاصصم تنكمت

ةقرصسلأ ةمهتب ايئاصضق قوبصسم اينيثÓث فيقوت نم جيريرعوب

وعدملاب رمأ’أ قلعتي دوعلأ عم صسبلت ةلاح يف ةبكرم لخأد نم

ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ بصسحو ةنصس13 (ح - ب)

رئاجصسلأ نم ةبلع002 هب ةقرصسب ماق طروتملأ نأ ةي’ولأ نم’

صسيكب تناك (ةمصشلأ) غبتلأ نم صسيك02 و عأونأ’أ فلتخم نم

دحأاب ةنوكرم تناك يتلأ ةيحصضلأ ةبكرم لخأدب يكيتصسÓب

هنم ابلاط نأريج دحأأ دنع اهكرتو ، ةنيدملأ طصسو عرأوصشلأ

تايرحتلأ نأ ةيلخلأ تأذ بصسحو هتدوع ةياغل اهب  ظافتح’أ

مويلأ صسفن يف هفاقيأو هب هبتصشملأ ةيوه ديدحت نم تنكم

يئاصضق فلم ريرحت مت ثيح ةلماك تاقورصسملأ عاجرتصسأو

تمكح يذلأو ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجل مامأ هميدقتو هدصض

عدوأأو يرئأزج رانيد فلأ ةئام ةمأرغو أذفان انجصس نيتنصسب هيلع

.ةيباقعلأ ةصسصسؤوملأ
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8995ددعلا0202 يام13 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

طسسو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت نوفرتحي دأرفأأ40 نم لكسشتت ةرطخ دج ةباسصع كيكفت نم فيطسس ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت
تأدئاع نم دعي ،ميتنسس نويلم26 ـلأ قاف يلام غلبمو تاسسولهلأ نم صصرق0001 ــلأ زهاني ام  زجحب تحمسس ةيلمعلأ ،فيطسس ةنيدم

 .مهتزوحب تطبسض ءاسضيب ةحلسسأأ زجح عم ،مومسسلأ هذه جيورت

فيطسس

سصرق0001 زجح و ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت ةباشصع فيقوت
 ميتنشس نويلم26 و سسولهم
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ة˘˘ي˘˘صشت˘˘ف˘˘م˘˘لأ نأو˘˘عأأ ن˘˘كم˘˘˘ت
صسياق ةرئأدب ةراجتل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
ز˘ج˘ح ن˘م لوأ’أ صسمأأ ة˘ل˘صشن˘˘خ˘˘ب

ةمصشلأ ةدام نم ةربتعم تايمك
ةهجوم تناك ةيحÓصصلأ ةيهتنم
نا˘ي˘˘ب ر˘˘كذ ثي˘˘ح كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
ةبراحم راطإأ يفو هنأأ ةيريدملل

ةصضورعملأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل صشغ˘لأ

ىلع أءانبو ، ةيلحملأ قوصسلأ يف

د˘حأأ ن˘م  ىو˘كصشو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

حلاصصم نأو˘عأأ  ما˘ق ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م

ةيصشتفملل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ ط˘ب˘صضلا˘بو

ةبقأرمب صسياق ةراجتلل ةيميلقإ’أ

طا˘صشن˘ل ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

غبت ىلع  ثحبلأو غبتلأ كصشك

ةيدلبب كاصشكأ’أ فلتخمب قصشرلأ

تللكو ةيحÓصصلأ يهتنم  صسياق

تأذ صسيك325 طبصضب ةيلمعلأ

فلتخمل غ03 صسيك لك نزو

-ةحفن -لÓهلأ قبصس) تامÓعلأ

روفصصعلأ- اتريصس -لÓهلأ ةلكام

ايئاهن ا˘ه˘ب˘ح˘صس م˘تو (زأو˘نو˘ب ’و

،كÓهتصسÓل صضر˘ع˘لأ را˘صسم ن˘م

زجح نع ةيلمعلأ ترفصسأأ ثيح

اهتميق ردقت يتلأو ةربتعم ةيمك

ترر˘˘ح ا˘˘م˘˘ك .جد06726 ـب

ر˘صضا˘ح˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ ح˘لا˘صصم˘˘لأ

ىلع اهتلا˘حإأو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ د˘صض

نوناقلل اقبط ةيئاصضقلأ تاهجلأ

 .لوعفملأ يراصسلأ

ةلأدعلل نيفلاخملأ تافلم ةلاحإأ / ةلسشنخ

ةيحÓشصلا ةيهتنملا «ةمششلا» ةدام نم ةربتعم تايمك زجح
سسياق ةنيدمب غبتلا تÓحمب

¯YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت

ةي’وب ينطو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ

راطإأو ،صسمأأ لوأأ ءاصسم ، ةلصشنخ

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

،عورصشملأ ريغ حبذلأ ةحفاكمو

ىلع ناك ةيراجت ةبكرم فيقوتب

نم غ˘ل˘ك05 نم د˘يزأأ ا˘ه˘ن˘ت˘م

يف كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ه˘جو˘م جا˘جد˘لأ

قودنصصلأ يف ةيكيتصسÓب صسايكأأ

ريغ ةقيرطب ة˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لأ

طورصشلأ ةاعأرم نود و ةيعرصش

اهنمث ردقملأو ،ةمزÓلأ ةيحصصلأ

نايب بصسحو .جد00081 يلأوح

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘ل
ةي’وب ينطو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ

ىلع ةعاصس رخآأ تلصصح ةلصشنخ
را˘˘طإأ ي˘˘فو ه˘˘نأأ ،ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘صسن

ةحصصلأ ةيامحو ةبقأرملأ تÓمح
ةعمجلأ موي حابصص مت  ،ةيمومعلأ

كرد˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع˘ل ة˘˘يرود لÓ˘˘خو
ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

م˘ت ،ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘بو ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت

،جاجدلأ نم تايمك ىلع روثعلأ

نم غلك05 نم ديزأأ زجح مت نيأأ

ةحلاصص ريغ˘لأ ءا˘صضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ

فيقو˘ت م˘ت ا˘هد˘ع˘ب ،كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل

ةروكذملأ ةعلصسلأ زجحو قئاصسلأ

.ةيصضقلاب ةباينلأ غÓبإأو ،هÓعأأ

 يرسشبلأ كلهتسسإلل ةهجوم تناك

ةيلولا ةمشصاعب دشسافلا جاجدلا نم غلك05 زجحي ةلششنخ كرد
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ةيدلبب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ ي˘ح ز˘ت˘هأ
لجيج ةي’و قرصش يفصشن رانقلأ

عور˘م رور˘م ثدا˘˘ح ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ما˘ع ي˘ف ة˘ي˘ب˘صص ةا˘ي˘ح˘ب ىدوأأ
تناك ةرايصس اهتصسأد امدعب يناثلأ
نكصسملل يذاحملأ قيرطلاب رمت
بصسحو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لأ

يتلأ ةيحصضلأ ناف ةيلحم رداصصم
تناك نيتنصسلأ اهرمع زواجتي’

ةقفر يلئاعلأ اهنكصسم مامأأ بعلت
ةرا˘ي˘صس نأأ ر˘ي˘غ ا˘˘ه˘˘نأر˘˘قأأ صضع˘˘ب
ببصستام ةرغ نيح ىلع اهتثغاب
ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب ا˘ه˘ت˘˘با˘˘صصأ ي˘˘ف
حا˘ن˘ج ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن تعد˘˘ت˘˘صسأ
بودجم ىفصشتصسم ىلأ ةعرصسلأ
تقرا˘ف ن˘يأأ ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘˘صسلأ
ةغيلبلأ تاباصصإ’اب ةرثأاتم ةايحلأ
نم مغرلأ ىلع اهل تصضرعت يتلأ

، اهتايح ذاقنأ ءابطأ’أ ت’واحم
ن˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تح˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘قو

ثداحلأ يف اقي˘ق˘ح˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘لأ
يف هعون نم ثلاثلأ دعي يذلأ

كÓ˘ه د˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘صصق ما˘˘يأأ فر˘˘ظ
لكب نيلثامم نيثداح يف نيباصش
كلذ ىلإأ .رصصنعلأو ةيليملأ نم
ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تنلعأأ

صصا˘خ˘˘صشأأ ة˘˘صسم˘˘خ ة˘˘با˘˘صصأ ن˘˘ع
نم ةل˘صسل˘صس ي˘ف حور˘ج˘ب ن˘ير˘خآأ

ا˘ه˘تد˘ه˘صش ي˘ت˘لأ رور˘م˘لأ ثدأو˘ح
لÓخ ةي’ولأ نم ةقرفتم قطانم

دعتو ، ةيصضا˘م˘لأ ة˘عا˘صس42 ـلأ

اهعون نم لقثأ’أ ةليصصحلأ هذه

لظ يف ناصضمر رهصش لبقام ذنم

ن˘م رور˘م˘لأ ثدأو˘ح ه˘˘ت˘˘فر˘˘عا˘˘م

تا˘قر˘ط ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ع˘˘جأر˘˘ت

ةي˘صضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘ي’و˘لأ

ة˘˘˘كر˘˘˘ح ع˘˘˘جأر˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب كلذو

رواحملأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع رور˘م˘لأ

نا˘كصسلأ بل˘غأأ ة˘مزÓ˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب

د˘ي˘ق˘ت˘˘لأ را˘˘طإأ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م˘˘ل

.يلزنملأ رجحلأ تأءأرجاب

  ةفلتخم ثدأوح يف حورجب صصاخسشأأ ةسسمخ بيسصأأ اميف

 لجيجب رانقلاب ةلفط ةايح يهنت ةرايشس
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ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
يف نيصصخصش فيقوت نم فيطصس
ةمهتب ،رمع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ
تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت
فيطصس «يوايحي» يحب ةيلقعلأ

نم غ003 يلأوح  زجح مت ثيح

51 «جلاعم ف˘ي˘ك» تأرد˘خ˘م˘لأ
تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ةرورا˘˘قو صصر˘˘ق

ة˘ح˘ل˘صسأأ ن˘ع Ó˘صضف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
ىلإأ ةفاصضإ’اب ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب
هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسأ

هذه جيورت تأدئاع جد00043
لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ .مومصسلأ
تأردخملأ ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف دأر˘فأأ
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
لÓغتصسأ بقع تءاجو ،فيطصس
مايق ةلوا˘ح˘م˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م

يجورم رطخأأ نم دعي صصخصش
ةيلقعلأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ
مت روفلأ ىلع مت نيأأ ،ةنيدملاب
يندملأ يزلاب هومم جوف فيلكت
عبتتو دصصرت هتمهم هل تدنصسأأ
ي˘ف ف˘قوأأ يذ˘لأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لأ

هكيرصش وه يصسايق ينمز فرظ
ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ة˘˘ي˘˘لوأأ

صصأر˘قأأ) ةد˘˘حو51 ـب ترد˘˘˘˘˘˘ق

ةلصصأومو (ةصسول˘ه˘م تأرورا˘قو
نذإأ رأدصصت˘صسأ م˘ت ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
رداصص طروتملأ نكصسم صشيتفتب

زجح مت ثيح ةيلحملأ ةباينلأ نع
ترد˘ق تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

(جلاعم فيك) غ003 يلأوحـب
اهيفخي ناك حئافصص نع ةرابع
غلب˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ ،ه˘مو˘ن ة˘فر˘غ˘ب

تأدئاع جد00043 هردق يلام
.مومصسلأ هذه جيورت

فيطسس

 جلاعملا فيكلا جيورت ةمهتب نيشصخشش فقوي نمألا
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ةريخأ’ا هذه تلحفتشسا ثيح
ّلظ يف ريظنلا عطقنم لكششب
ي˘ت˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘˘مزأا
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت
وهو ملاعلا يف نادلبلا فلتخم
ل˘ّخد˘ت ةرور˘شض ي˘˘عد˘˘ت˘˘شسي ا˘˘م
ةبراحم يف ةّشصتخملا تاهجلا
يت˘لا ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘لا
نويوشضوفلا را˘ّج˘ت˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
اذه يتأاي ،عاشضوأ’ا مقافت لبق
تاطلشسلا هيف تدّدشش تقو يف
ةرورشض ىلع ةي’ولل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا
ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ت’دا˘ب˘ت˘لا
ريهطت عم ةي˘عر˘شش ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب
ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’او ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصرأ’ا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ششع˘˘لا ت’وا˘˘ط˘˘لا

يشساشسأ’ا عباطلا لّثمت تراشص
اهنم تايدلبلا فلتخم عراوششل
مغرلا ىلعو ثيح ،ةبانع ةيدلب
يف ةين˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لاّ ن˘شش ن˘م
قاطنلا ةعشساو ةلمح قباشس تقو
ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
فرعت ي˘ت˘لا ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غو ا˘غ˘لا˘ب ارا˘˘ششت˘˘نا

فلتخم يف ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ
تادوهجم نأا ’إا تايدلبلا ءايحأا
ف˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا
جاردأا تبهذو روكذملا سضرغلاب
ةر˘ها˘ظ ةدو˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف حا˘˘ير˘˘لا
ديدج ن˘م ة˘يو˘شضو˘ف˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

ةفاشضإ’اب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو
ةدجاوتم ءايحأاو عراوشش ةّدع ىلإا

تا˘˘ّيد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عراوشش ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ةروا˘ج˘م˘لا

ىلإا رامع يديشسو ينوبلا ةيدلب
ر˘بو را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب بنا˘˘ج

ّ
لا˘ح

يتلا ىرخأ’ا تايدلبلا اهريغو
نم ر˘ح˘ب ي˘ف ا˘ه˘عراو˘شش تقر˘غ
انمازت مايأ’ا هذه لÓخ ىشضوفلا

تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘مرو
ةبرا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م

ي˘˘˘˘˘فو ،«91-د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف
ّل˘غ˘ت˘شسا د˘ق˘ف ل˘˘شص˘ّ̆ت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
ة˘شصر˘ف نو˘يو˘شضو˘ف˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘˘مزأا˘˘ب تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا لا˘˘˘غ˘˘˘ششنا
نور˘ششت˘ن˘˘ي او˘˘حارو «ا˘˘نورو˘˘ك»
عراو˘˘شش ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

ةّدعل ةعبات ءايحأا ةّدع تاقرطو
ا˘ه˘ل ىد˘ن˘ي ةرو˘شص ي˘ف ق˘طا˘ن˘˘م
تاشسرامملا كلتل ارظن نيبجلا
بقاوع نم هفّلخت امو ةيبلشسلا
نا˘ي˘حأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف لوؤو˘˘ت

عاشضوأ’ا يّدرت يف ةمهاشسملاب
ي˘لا˘م˘ج˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘يو˘˘ششتو
ةكرح ةلقرع ىلإا ةفاشضإا ءايحأÓل
تابكرملل ةبشسنلاب ءاوشس ريشسلا
ء’ؤو˘ه ن˘م سضع˘ب˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ة˘عرا˘ق ن˘م نوذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا
ةشسرام˘م˘ل م˘ه˘ل ءا˘شضف ق˘ير˘ط˘لا
يتلا ةفشصرأ’ا ىلع وأا مهتراجت
ت’واطلاب ىرخأ’ا يه تظتكا
تاكرحتل ةقيع˘م˘لا ة˘ي˘ئاو˘ششع˘لا
اورا˘˘شص ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ةلوؤو˘شسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي
ءاشضقلل لجاعلا كرحتلا ةيمازلإاب

ر˘ي˘غ تا˘شسرا˘م˘م˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘˘ع
ميلقإا ربع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا
نأا˘˘ب ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘ي’و˘˘˘لا
م˘قا˘ف˘ت˘ب رذ˘ن˘˘ت تتا˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘شست تح˘˘شضأاو عا˘˘شضوأ’ا

نأا رابتعاب ةعشساو ريهطت ةّيلمع

نم ةلشسلشسل ةعبات عراوشش ةّدع

ي˘ف ّج˘ع˘˘ت ترا˘˘شص تا˘˘ّيد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

مزلتشسي ام وهو ةريبك ىشضوف

سضرفو ةلجعتشسم لولح داجيإا

ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا

ةناخ نمشض ارخؤوم تفّنشص يتلا

هفّلخت امل ارظن ءادوشسلا طاقنلا

يف بقاوع نم ةيزاوملا ةراجتلا

ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ت’ا˘˘ج˘˘م ةّد˘˘ع

ري˘شس تا˘مزأا ق˘ل˘خ˘ب ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لا

طيحملا هيوششت ىلإا ةفاشضإ’اب

رح˘ت ة˘ل˘قر˘عو ما˘ع˘لا
ّ

ةراملا تاك

ن˘م ا˘هر˘ي˘˘غو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع

ةراجت˘لا ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا بقاو˘ع˘لا

نمز يف ةلحفت˘شسم˘لا ة˘يزاو˘م˘لا

.«انوروكلا»

  «انوروك» ةمزأاب تاطلشسلإ لاغششنإإ طشسو

  تاّيدلبلا عراوشش فلتخم يف ةوقب دوعت ةيزاوملا ةراجتلا
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ةي’وب نمأ’ا حلاشصم تددشش
ربع ةب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع
لÓخ ةشصاخ ة˘ي˘ن˘م’ا ز˘جاو˘ح˘لا
نم ادب˘ت ي˘ت˘لا ر˘ظ˘ح˘لا تا˘عا˘شس
د˘ع˘ب اءا˘شسم ة˘شسما˘خ˘لا ة˘عا˘˘شسلا
ه˘ت˘ن˘ل˘عا يد˘لا ر˘ي˘خ’ا د˘يد˘م˘ت˘˘لا
سسوريفلا يششفت دعب ةموكحلا
دهششت يتلا تاي’ولاب ق˘ح˘ت˘ل˘ت˘ل
ىلإا اذه ءابو˘ل˘ل ا˘ع˘شساو ارا˘ششت˘نا

ي˘ل˘ع ثح˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح ن˘شش بنا˘ج
ة˘ع˘˘ن˘˘ق’ا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسإا ةرور˘˘شض
يف ادبت نأا لبق يوعوت ءارجاك
ي˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
وا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
بشسح ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘شس’ا
تثح يت˘لا ة˘يءا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘مو˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

امك91 ديفوك انوروك سسوريف
تاراد’ا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا
لوخد عنمل كونبلاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسإا نود ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
كو˘ن˘ب˘لا تد˘م˘ع ا˘م˘ك ة˘ما˘م˘كلا
لو˘خد ع˘ن˘مو ر˘ي˘باو˘ط˘لا ما˘ظ˘ن˘˘ل
يدافتل ةدحاو ةعفد نينطاوملا
يد˘˘لا كا˘˘كت˘˘ح’او ي˘˘شضو˘˘ف˘˘˘لا
وأا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘ن’ يدؤو˘˘ي
ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم نا ا˘م˘ل˘ع ءا˘بو˘لا
لوحت عن˘م˘ل ا˘ج˘ما˘نر˘ب تر˘ط˘شس

لÓخ ني˘ن˘طاو˘م˘لاو تا˘ب˘كر˘م˘لا
ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ر˘ج˘ح˘لا تا˘عا˘شس
بار˘ت˘قا ع˘م تاءار˘ج’ا د˘يد˘˘ششت
دنع ادبت يت˘لا ر˘ج˘ح˘لا تا˘عا˘شس
ةيادب اءا˘شسم ة˘شسما˘خ˘لا ة˘عا˘شسلا

ليوحتو تبشسلا سسمأا موي نم
زوحي ’ يتلا تابكرملا عيمج
ةيءانثتشسا سصخر يلع اهباحشصا
داختا عم يدلبلا رششحملا يلا
ل˘ك ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘ج’ا
تاءارجاب نيفلاخملا نينطاوملا

تمظ˘ن ثي˘ح  ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح’ا بو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘˘يرود
لمع˘ت ة˘ي˘نا˘كشسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا ن˘كا˘م’ا ة˘م˘˘هاد˘˘م ي˘˘ل˘˘ع
Ó˘ي˘ل با˘ب˘˘ششلا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت د˘˘ه˘˘ششت

دهششت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا وا ءا˘بو˘لا را˘˘ششت˘˘نا
سسوريفلا اهب رششتني يتلا رؤوبلا

تا˘م˘هاد˘˘م ةد˘˘ع تم˘˘ظ˘˘ن ثي˘˘ح
ءا˘ي˘حا يو˘ت˘˘شسم ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خ
ةرؤوب تناك يتلا يبرعلا لهشسلا

مت˘ت نأا ل˘ب˘ق ءا˘بو˘لا ا˘ه˘ب ر˘ششت˘ن˘ي

يلاو نا ا˘م˘ل˘ع ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا

قلغل ارارق ردشصا دق ناك ةبانع

د˘فا˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ع˘م ءي˘طاو˘شسلا و˘ح˘ن ة˘يدؤو˘˘م˘˘لا

ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا ة˘ياد˘ب

ةحابشسلاو ت’ءاعلا عمجت عنمل

راششتنا يلع ءاشضقلا راظتنا يف

.سسوريفلا

91 ديفوك ءابو راششتنإل ةرؤوب ةيلولإ تلوحت امدعب

 ةينمأ’ا زجاوحلاب تامامكلا ءادترإ’ ةيعوتلاو ةباقرلا ديدششت

نييرئإزجلإ نييفرحلإو راجتلإ داحتإإ بشسح

باحشصأ’ ةينماشضتلا ةحنملا بشص ةلشصاوم
دحأ’ا اذه ةرجأ’ا تارايشس

ةبانع ةي’ول نييفرحلا و راجتلا داحتÓل يذيفنتلا بتكملا نلعأا

ة˘ح˘ن˘م˘لا بشص ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ن˘ع

نويلمب ةردقملا ةي’ولاب عاطقلا يبشستنمل ةشصشصخملا ةينماشضتلا

ةرجأ’ا تارايشس باحشصأاو ني˘ل˘قا˘ن˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘شس م˘ي˘ت˘ن˘شس

ملع ىلا تبشسلا سسمأا هجوم هل هنايب يفو .ةقايشسلا ميلعت سسرادمو

تارايشس يقئاشسو ةقايشسلا ميلعت سسرادم ءاردمو نيلقانلا ةفاك

ةينماشضتلا ةحنملا بشص ةلشصاوم يف عرششي فوشس هنأاب دكأا ةرجأ’ا

رشسأ’ا بابرأ’ نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا

ةشصاخلا تاباشسحلا يف يحشصلا رجحلا تاءارجإا نم نيررشضتملا

0202 يا˘م13 دحأ’ا مويلا نم ءاد˘ت˘بإا تارا˘م˘ت˘شسإ’ا با˘ح˘شصأا˘ب

ل˘ك ة˘يو˘شست ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كششب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘ت˘ت˘شسو

ناشضمر فشصتنم د˘ن˘م تعر˘شش ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م تنا˘كو.تا˘ف˘ل˘م˘لا

يقئاشسل ةناعإا بلط ف’أا4 نم رثكأا ةيعشضو ةيوشست يف يشضقنملا

ءارج طاششنلا نع مهفقوت ببشسب امومع نيلقانلا و ةرجأ’ا تارايشس

ةناعإ’ا بلط ةرامتشسإا عاديإاب اوماق ثيح يحشصلا رجحلا ريبادت

ةيريدم و نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا داحتا نم لك ىوتشسم ىلع

YÉO∫ GCe«ø.ةبانع ةي’ول لقنلا

نطولاب تايلو ةدع يف ةششإرفلإ ةرششح روهظب

اطاطبلا ريخبتب يشصوت ةحÓفلا ةيريدم
نيزختلا نكامأاب

دئاشصملا ماظن نأا سسمأا ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا ةيريدم تفششك

اهنم نطولاب تاي’و ةدع يف ةبقارملا ىوتشسم ىلع دجاوتملا

ةيمشسوملا اطاطبلا ةششارف دارفأا دايطشصإا بشسن نع فششك ةيبرغلا

سساشسحلا روطلا ارظنو سضرغلا اذهلو لخدتلا ةبتع تزواجت يتلاو

نيذلا  مهنم ةشصاخ نيحÓفلا حشصنن تانردلا رومن اطاطبلل يلاحلا

يف ةجلاعملا ةرششابمل ة˘طرا˘ف˘لا م˘شساو˘م˘لا لÓ˘خ تا˘با˘شصإا او˘فر˘ع

لبق اذهو سصشصخمو مئÓم يرششح ديبم سشرب كلذو لاجآ’ا برقأا

حلا˘شصم˘لا تاذ تشصوأاو. ا˘طا˘ط˘ب˘لا تا˘نرد ل˘خاد تا˘قر˘ي˘لا ل˘غو˘ت

نيزختلا نكامأا لخاد اطاطبلل ريخ˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

تانرد لخادب ةدجاوتم˘لا ة˘ششار˘ف˘لا تا˘قر˘ي ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا سضر˘غ˘ل

مايقلا يف لثتمت اهناف ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا سصوشصخبو. اطاطبلا

يدافت لجأا نم مظتنملا يقشسلاو نردتلا ةيادب عم رييجتلا ةيلمعب

YÉO∫ GCe«ø.اطاطبلل ركبملا ينجلاو ةبرتلا تاققششتلا روهظ

ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم ريدم بشسح

ليفاجلا ةدام نم رتل فلأا05 عيزوت
تايدلبلا ىلع ميقعتلل زكرملا

سسوريفل ةيحشصلا ةمزأ’ا ةيادب ذنم (ةفيظن /ةبانع) ةشسشسؤوم ترفو

مت يتلاو زكرملا ليفاجلا ةدام نم رتل فلأا05 زهاني ام انوروك

.ميقعتلا تايلمع يف اهلامعتشس’ ةي’ولا تايدلب لج ىلع اهعيزوت

ذنمةشسشسؤوملا ناف ةعاذإÓل ةفيظن ةبانع ةشسشسؤوم ريدم بشسحو

ميقعتلا تايلمع يف عورششلا مت انوروك سسوريف يششفت ةيادب

نم رتل فلأا05 زهاني ام ايلاحو دجاشسملاو ةماعلا قفارملاو ءايحأ’ا

،ميقعتلا تايلمع يف اهلامعتشسا مت يتلاو زكرملا ليفاجلا ةدام

تاذل اذانتشسإاو .ةلشصاوتم تلزام ردشصملا بشسح تلازم ةيلمعلاو

YÉO∫ GCe«ø.تايدلبلا عيمج يف ةلشصاوتم تايلمعلا ناف ردشصملا

ةرإرحلإو ةبوطرلإ ةــبشسن عاــفترإ بــبشسب

ةيقرششلا تاي’ولاب مورـكلا راـجششأا ددـهي يقيقدلا ضضايبلا
¯eÉRhR HƒY«û°á

تاتا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ةر˘يد˘م ترذ˘ح
سضرم راششتنا نم نيحÓفلا فراــطلا ةي’و سسوــكلاب
بب˘شسب ماــيأ’ا هذ˘ه مور˘كلا را˘ج˘ششأا ي˘ق˘ي˘قد˘لا سضا˘ي˘ب˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘عاد ،ةرار˘ح˘لا ة˘جردو ة˘بو˘طرـلا ة˘ب˘˘شسن عا˘˘ف˘˘ترا

ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘مو م˘ه˘لو˘ق˘ح˘ل ةـي˘موـي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا  ةرور˘شض
ثيح .سضرملا سضارــعأا روهظ روـف ةيئايميكلا ةيودأ’اب
سضايبلا سضرم نأا «ةعاشس رخآا» ـل ةلوؤوشسملا تاذ تلاق
بجي يتلا ةريطخلا ةيرطفلا سضارـمأ’ا نم يقــيقدلا

ةيودأ’او تاديبملاب ا˘ه˘شضار˘عأا رو˘ه˘ظ رو˘ف ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘م
رات˘خ˘ت نأا بج˘ي ي˘ت˘لاو ،ة˘ع˘جا˘ن˘لاو ة˘لا˘ع˘ف˘لا ةـي˘حÓ˘ف˘لا
عيمج يقــيقدلا سضا˘ي˘ب˘لا بي˘شصيو اذ˘ه ،ة˘قد˘ب ا˘ه˘عاو˘نأا
،ا˘ه˘م˘عار˘بو ا˘ه˘قاروأا ن˘م ة˘ياد˘ب ،مورـكلا راـج˘ششأا ءاز˘جأا

ققششتتو طقاشستتو قاروأ’ا فـجت نيأا ،ناشصغأ’ا ىتحو
لثمتتو اذه ،جوتنملا سصقن ىلإا يدؤوي امم بنعلا تابح

ةيدامر ءاشضيب عقب قاروأ’ا ىلع روهظ يف هشضارعأا

Óك وأا يلفشسلا وأا يولعلا حطشسلا ىلع رهظملا ةقيقد

،يولعلا حطشسلا ىلع اًحوشضو رثكأا نوكتو ،نيحطشسلا

راحلا وجلا ءانثأا ةمئÓملا فورظلا يف عقبلا هذه دتمتو

يف ةباشصملا ةجشسنأ’ا نول ذخأات ةباشصإ’ا مدقتبو ،فاجلا

ىتح ةجشسنأ’ا تومل ةجيتن ،ينبلا نوللا ىلإا لوحتلا

ةباشصإ’ا يف قاروأ’ا ليمتو اهلك ةقرولا حطشس معت

لو˘بذ˘ب ر˘مأ’ا ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،ى˘ل˘عأا ى˘لإا ءاو˘ت˘لÓ˘ل ةد˘يد˘˘ششلا

ديقانعلا تبيشصأا اذإا امأا ،اهطقاشستو اهفافجو قاروأ’ا

قرط  نــعو ،رامثلا نع زجعتو لبذت اهنإاف ةيرهزلا

لوخد ةيمازلإاب نوكتف ريطخلا سضرملا اذه نم ةياقولا

،ل˘ي˘ل˘ظ˘ت˘لا بن˘ج˘تو تار˘ي˘ج˘ششلا ى˘لإا سسم˘ششلاو ءاو˘ه˘لا

كلذو ،يرشضخلا ومنلا يف ةدايزلا بنجت ىلإا ةفاشضإا

ةيانعلا وينيجورت˘ي˘ن˘لا د˘ي˘م˘شست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘كح˘ت˘لا˘ب

ليل˘ق˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود ه˘ل يذ˘لا ي˘شسا˘تو˘ب˘لا د˘ي˘م˘شست˘لا˘ب

قاروأ’ا ة˘˘˘لازإا ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،سضر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإ’ا

اذإا ا˘مأا ،مور˘كلا˘ب ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘لا سشرو ة˘يد˘عا˘ق˘لا

عار˘شسإ’ا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ى˘ل˘ع˘ف سضر˘م˘لا سضار˘˘عأا تر˘˘ه˘˘ظ

تا˘قوأا مار˘ت˘حا ع˘م ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا ة˘يودأ’ا˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا˘˘ب

ةيودأ’ا ءانتقا ةرورشضو ،اهتيفيكو اهريداقمو ةجلاعملا

مدعو ،يئاوششعلا ءارششلا نع داعتب’او ةلاعفلاو ةمئÓملا

يتلا فورظلا نم اهريغو حايرلا بوبه ءانثأا ةجلاعملا

ىلإا ةفاشضإا اذه ،ةيرطفلا سضارمأ’ا ةبراحم ةيلمع قيعت

نم كلذو،عرشستلا مدعو ،جÓعلا ةدم مارتحا ةرورشض

،ةيرطفلا سضارمأ’ا ىلع ءاشضقلاو  فادهأ’ا قيقحت لجا

ديدع رؤوب ترهظ مايأ’ا هذه نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو

ةيعانشصلا مطامطلا ليشصاحمب يبغزلا سضايبلا سضرمل

يف داشسفلاب اهددهي ىحشضأا ام وهو ةيقرششلا تاي’ولاب

تفعاشضت يتلا ةيحÓفلا ةيودأÓل يشسايقلا عافتر’ا لظ

 .ارخؤوم اهراعشسأا

تقلأإ يتلإ ةيزإوملإ ةراجتلإ ةرهاظ يف هابتنإلل تفلم ايمانت ةيلولإ تاّيدلب ةفاك عرإوشش ىلإإ ةفاشضإلاب ةبانع ةنيدم دهششت
 .تاقرطلإ فلتخم ىلع اهللظب
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كا˘م˘سسلا د˘ي˘سص ة˘ياو˘ه فر˘ع˘˘ت
طسسو اريبك اراسشتنا ةرانسصلاب
تتا˘ب ثي˘ح ي˘با˘ن˘ع˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
و ه˘ي˘فر˘ت˘لا لا˘˘كسشا ن˘˘م ل˘˘كسش
ةب˘سسن˘لا˘ب شسف˘ن˘لا ن˘ع ج˘يور˘ت˘لا
رجح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘ير˘ي˘ث˘كل˘ل
ة˘سسرا˘م˘م ر˘˘سشت˘˘ن˘˘تو،ي˘˘ح˘˘سصلا

ةرا˘˘ن˘˘سصلا˘˘ب كا˘˘م˘˘سسألا د˘˘˘ي˘˘˘سص
ةيلوب ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘كسشب

اهتر˘ط˘ي˘سس م˘كح˘ت ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع
نم ةريبك ح˘ئار˘سش بو˘ل˘ق ى˘ل˘ع
م˘هرا˘م˘عأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب قا˘˘سشع˘˘لا

م˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كمو م˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘سسمو
كلذ تد˘ع˘ت ل˘ب ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

شضعب˘لا ىد˘ل نا˘مدا تح˘ب˘سصاو
ىلع ني˘ف˘ط˘سسم م˘هد˘ج˘ت ثي˘ح،

ة˘˘سصا˘˘خ ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا فا˘˘˘ف˘˘˘سض
مهنم شضعبلا نا امك ةيرخسصلا
ديلو انل هدكا املثم كانه تيبي
هب انيقتلا يذلا و ةرسضخوب نم
ديسصب ةلسضفملا هتياوه شسرامي
نا فاسضاو ةرانسصلاب كامسسألا

ذوحتسست تح˘سضا ة˘ياو˘ه˘لا هذ˘ه
ة˘˘ح˘˘ير˘˘سش ل˘˘ق˘˘عو ر˘˘كف ى˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو
مهقورع يف ير˘ج˘ت تح˘ب˘سصاو
مهتامامتها لك ىلع ترطيسسو
ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘سشا˘ق˘˘ن نا ا˘˘م˘˘ك،
كا˘م˘سسألا عاو˘نأا ى˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘ت
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ا˘هد˘˘جاو˘˘ت ق˘˘طا˘˘ن˘˘مو
تاد˘ع˘م˘لا و ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
اهمعطو اهدايط˘سصل ة˘ث˘يد˘ح˘لا

باسسح ىلع نوكي كلذ لكو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘للا

قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ةدوجوملا دودسسلا شضعب دهسشت
تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
،يديارسس و يبياطسش، تاعيرتلا
ةاو˘ه فر˘ط ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘م لا˘ب˘قإا

تراسص نأا دعب ،كامسسألا ديسص
ديحولا شسفن˘ت˘م˘لا دود˘سسلا هذ˘ه
ةيبانعلا تÓئاعلا نع ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل
ةا˘ي˘ح˘لا ءا˘˘ب˘˘عأاو طو˘˘غ˘˘سض ن˘˘م
يحسصلا رجحلا ةلاحو ةيمويلا
ةرهوج ناكسس بلغأا دجو دقو،
تاءا˘˘سضف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف قر˘˘˘سشلا

يف مهتياوه ةسسراممل شسفنتم
وأا تارانسصلا ةطسساوب ديسصلا
ام ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ،تا˘كب˘سشلا
نم قطانم˘لا هذ˘ه ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
اهلّو˘ح ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘كم˘سس ةور˘ث
قزر درو˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا

شضرع لÓخ نم كلذو ،يقيقح
ام و، كا˘م˘سسألا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ى˘ل˘ع د˘ي˘سصلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘م ن˘ي˘˘ب

،ه˘قزر رد˘سصم ر˘ح˘ب˘لا فا˘ف˘˘سض
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب د˘ي˘سصل˘ل أا˘ج˘ل˘ي ر˘خآاو
ارظن ه˘ئار˘سش ن˘ع ز˘ج˘ع˘ي كم˘سس

ىرخأا ةئف نإاف، هرعسس عافترل
لإا شسيل ة˘ياو˘ه د˘ي˘سصلا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
موي ل˘ك ق˘با˘سست˘ي م˘ه˘ن˘م ل˘كو،
قو˘˘ف ل˘˘سضفأا ن˘˘كا˘˘مأا ز˘˘ج˘˘ح˘˘˘ل
عقومت ىلع دعاسست ،روخسصلا

د˘ي˘سص ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ن˘˘م˘˘سضي د˘˘ي˘˘ج
نم رفوأا دودرم لجأا نم ةيباجيإا
ر˘ح˘ب˘لا رو˘خ˘سص قو˘ف، كم˘˘سسلا
براو˘ق ة˘با˘ث˘م˘ب ترا˘سص ي˘˘ت˘˘لا
شسمسش بيغت داكت Óف ، قازرأا
ةاوه اهقوف عدوت نأا نود موي
.ديسصلا ةعتم
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دا˘يز داو ي˘ح و˘ن˘طاو˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
بنعلا داو ةيد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادا ع˘با˘ت˘لا
م˘ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘ج ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ ها˘˘ي˘˘م ة˘˘مزا
جيراهسصلا هايم ءارسشل نوؤوجلي
ن˘م داز يذ˘لا ر˘مألا، ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ام وهو، مهيلع ةيلاملا ءابعألا

تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
هذهل لح داجياو لخدتلا ةينعملا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
دادزتو، ةدم ذنم اهيف نوطبختي
لسصف لولح بارتقا عم اءوسس
ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘سشي يذ˘لا ف˘ي˘˘سصلا

ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك

هايملل ةجاحلا دا˘يدزا ي˘لا˘ت˘لا˘بو،
هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،

ةمزا ببسس تعجرا ةبانع ةدحو
ى˘˘لإا دا˘˘يز داو ي˘˘˘ح˘˘˘ب ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘كب˘سش شصخ˘ت ي˘ت˘لا تاو˘ن˘˘ق˘˘لا
ةيسسيئرلا ةانقلا ىتحو عيزوتلا
خسضلا ةانق يهو ،يحلل ةنومملا

ي˘ت˘لاو،ل˘ي˘ن˘لا داو ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م
ءارتهإلا نم ةمدقتم ةلاح دهسشت
ةرركتم تÓخدت يعدتسسي امم
ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘عو
،ةبانع ةدحو هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نيومت نيمأاتل اهحÓسصا لجأا نم
ةحلا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ىلع ظافحلاو ةهج نم برسشلل

ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ةور˘ث˘لا هذ˘ه

تاعاطقنلا ن˘ع كي˘ها˘ن .ىر˘خأا

ىلع يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا

داو خ˘˘سضلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

تاعاطقنا هنع رجني امم .لينلا

ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ي˘ف ةرر˘˘كت˘˘م

بسسحو ،مايا ةدعل انايحا رمتسست

ةيرئازجلا قرف نإاف نايبلا تاذ

ناديملا يف امئاد ةدجاوتم هايملل

ءارج عسضولا ةبوعسص نم مغرلاب

لخدتت امك،91- ديفوك ةحئاج

حÓ˘سصل ر˘مألا بل˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ك

ي˘ف ر˘ه˘ظ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بر˘˘سست˘˘لا

روهظلل دوعت اهنأا مغر ،ةكبسشلا

تاونقلا ءارتهإا ءارج ةيناث ةرم

يح نا ريخألا يف تدكا امك،

طاقنلا نيب نم جردأا دايز داو

ةيريد˘م تق˘ل˘طأا ثي˘ح ،ءادو˘سسلا

، ةبانع ةيلول ةيئاملا دراوملا

،عور˘سشم˘لا ة˘ب˘حا˘سص ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘سصب

ة˘كب˘سشلا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصقا˘˘ن˘˘م

حتف مت دقو ،خسضلا ةانق ةسصاخو

ديدحت ةلحرم يف يهو ةفرظلا

ف˘ل˘كت فو˘سس ي˘ت˘لا ة˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيلمع أادبت نأا ىلع، لاغسشلاب

وهو،لاجآلا برقا ي˘ف د˘يد˘ج˘ت˘لا

يف عيزوتلا ةيلمع نسسحيسس ام

. يحلا اذه

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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نارينلا نم مهليسصاحم ةيامحل ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختإا ىلع نيحÓفلا ثحت

ىربكلا ليضصاحملا قئارح نم ةياقولل ةيوعوت ةلفاق
  نينثإ’ا اذه تايدلب3 بوجت تاباغلاو

يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ مهل اسسفنتم تتاب

 بابضشلا بطقتضست كامضسأ’ا ديضص ةياوه

 هايملا ةمزأا عم ةليوط ةاناعم دعب

دايز داو يحل حضضلا ةانقو هايملا ةكبضش ديدجت

حلاسصملا ةيريدم رقم نم لبقملا نينثلا ىربكلا ليسصاحملا قئارح تاباغلاو ةحفاكمو ةياقولل ةيسسيسسحتلا ةلفاقلا قـلطنت
ةيلولا بارتب بوبحلا يجتنمو نيحÓفلا ةيـعوت لجأا نم كلذو ،ةدرابلا نيعو ةفرسشلاو راجحلا ةيدلب ىلإا ةبانعب ةيحÓفلا

.قئارحلا نم اهريغو بوبحلا نم مهليسصاحم ةيامحل ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختا ىلع مهثحو

  لافطألاو نينطاوملا ىدل ةديدسش رعذ ةلاح قلخ يف بّبسستت

ةي’ولا عراوضش وزغت ةلاضضلا تاناويحلا
لخدتلاب ةيلولل ةيّلحملا تاط˘ل˘سسلا ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب نا˘كسس بلا˘ط˘ي
ءاسضقلا لجأا نم ةلاسضلا بÓكلا ةبراحمل تÓمح ميظنتو لجاعلا

ّلكسشت ةريخألا هذه تراسص نأا دعب ةسصاخ لاجآلا برقأا يف اهيلع
ركذي لخدت يأا نود نم م˘ه˘ت˘مÓ˘سسو م˘ه˘ن˘مأا˘ب ا˘قد˘ح˘م ار˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘خ
شسوفن يف عله˘لاو بعر˘لا ر˘سشن˘ت تح˘سضأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
ةرورسضب اهايإا نيبلاطم ةّيسصولا تاهجلا اولسسار نيذلا نينطاوملا

تاناويحلا نم اهريغو ةروعسسملا بÓكلا راسشتنا ةرهاظل ّدح عسضو
تراسص دقف قايسسلا تاذ يفو ،هابقع دمحي ل ام ثودح لبق ةلاّسضلا

تايدلبلا ءايحأا فلتخم ىلع ىغطت ةلاسضلا تاناويحلا راسشتنا ةروسص
اهل ةلجعتسسم لولح داجيإا مزلتسسي تاب امم  ةريخألا ةنوآلا لÓخ
ةرهاظلا هذه راسشتنا تقو يف  ةرطيسسلا نع جرخ عسضولا نأا رابتعاب
ناكسسلا ىلع لاوجتلا رظح تسضرفو ةفسصرألاو تاقرطلا تزغ يتلا

تاّيدلب ىوتسسم ىلع ةدجاوتم ءايحأاو عراوسش ةّدع يف لافطألاو
لخاد نييقيقح ارعذو ابعر قلختو ايقيقح اسسجاه لّكسشت اهنوك ةبانع
حلاسصملا كرحت نود كحملا ىلع مهتايح تتاب نيذلا ناكسسلا طاسسوأا
اهتمهاسسم نع كيهان ،اهيلع ءاسضقلاو اهتبراحمب ةينعملا ةسصتخملا
ام وهو ةمامقلا شسايكأل اهترثعب ءارج ةئيبلا ثيولت يف ةريبك ةفسصب
ةفسصب لوؤويو ةقزألا يف تابوركيملاو تاروذاقلا راسشتنا ىلع لمعي
راظتنا يف عراوسشلاو ءايحأÓل ةيلامجلا ةروسصلا هيوسشت يف ةرسشابم
ر˘˘ح˘˘ت

ّ
شصي˘ل˘خ˘تو ةر˘ها˘ظ˘لا ة˘برا˘ح˘˘م˘˘ل تاءار˘˘جإا شضر˘˘فو را˘˘ي˘˘مألا ك

هذه ةبراحمل ةيريهطت تÓمح ليعفت قيرط نع اهنم نينطاوملا
شسو˘ف˘ن ي˘ف ع˘ل˘ه˘لاو بعر˘لا ر˘سشن˘ت ترا˘سص ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘فآلا
.نينطاوملا
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انوروك ببسسب لمعلا نع مهفقوت اولغتسسا

ينوبلا ءايحأ’ ةئيهتو فيظنت تÓمح نودوقي نونطاوم
يحسصلا رجحلا ةرتف ينوبلا ةيدلب زكرم ناكسس نم ديدعلا لغتسسا
يعوطتلا لمعل˘ل عر˘ف˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ا˘ه˘سضر˘ف ي˘ت˘لا

نونطقي يتلا ءايحألا ةئيهتو فيظنتب ةقلعتملا هقسش يف اسصوسصخو

ـب ارورم ،نكسسم009 نم اقÓطنا ءايحألا بلغأا تحبسصأا ثيح ،اهيف

ةسشرو نع ةرابع »لدع» يح ىلإا لوسصوو3 ةرسضخوب ،نكسسم005
اهنييزتو اهتئيهت ،ءايحألا فيظنت وه اهفدهو ناكسسلا اهلاطبأا ةحوتفم
رسشبلا لبق نم هيف ةايحلل ابسسانم هلعجو طيحملا نيسسحت ليبسس يف
»لاغدأا» نع ةرابع زكرم ينوبلا ءايحأا بلغأا تحبسصأا نأا دعب كلذو
رهاظم طسسبأا بايغو ةمامقلا ،تÓسضفلا ،ةراسضلا باسشعألا قرغت
ةعسساو فيظنت ةيلمعب ةروكذملا ءايحألا ناكسس ماق ثيح ،ةئيهتلا

فلتخمو شسومانلل اردسصم تحبسصأا يتلا ةراسضلا باسشعألا شصقو
مهنم شضعبلا بهذ لب ،دحلا اذه دنع اوفقوتي مل لب ،تارسشحلا عاونأا
دسسو تاعولابلا شضعب ةئيهت ةداعإا لجأا نم تاعربتلا عمج دح ىلإا

يف ةينف تاحول مسسر ةيلمع ىلإا اولسصي نأا لبق ،قرطلا يف رفح
ءايحألا هذهل ةيلامج ةمسصب ىطعأا ام وهو تارامعلا نم ددع ناردج

009 يح ناكسس دكأا ثيح ،ةيراج فيظنتلا تايلمع اهيف لازت ام يتلا
ةلازإا ىلع نومزاع مهنأاب »ةعاسس رخآا» مهنم تبرقت نيذلا نكسسم
ناكسسلا مهاسسي نأا نونمتي يذلا يحلا يف يتلا ءادوسسلا طاقنلا ةفاك
ىلع رثكأا مهعيجسشتل اهرود ةيدلبلا بعلت نأاو هيلع ظافحلا يف
»لدع» يح ناكسس هيف دكأا يذلا تقولا يف ،ةردابملا هذه ةلسصاوم
نييزت تايلمع ةرسشابم لجأا نم ناسضمر رهسش ءاسضقنا اورظتنا مهنأاب
حلاسصم نم معد˘لا ق˘ح˘ت˘سست ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ي˘هو ي˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سساو
.ةيدلبلا
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عاطقنإلا نم تاونسس دعب ءÓمز ءاقتلإاو ةذتاسسأا ميركت

ناكضس تايركذ ييحت كوبضسياف ةعومجم
ةضساردلا مايأا ةي’ولا

ارخؤوم ةبانع ةيلوب يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ءاطسشن قلطأا
يف اعم اوسسرد شصاخسشأا نيب لاسصتلا طبر ةداعإاب ةسصاخ ةعومجم
لÓخف ،ةريبك جئاتن تققحو اجاور تقل يتلا ةركفلا يهو رغسصلا
اهوثعاب اهيلع قلطأا يتلا ةعومجملل نيمظنملا ددع زهان ةليلق مايأا

مهنم ديدعلا اوماق ،شصخسش فلأا06 »اياعم أارقي ناك نوكسش» مسسا

ذيمÓتل تطقتلا ةنسس04 ةبارقل اهسضعب دوعي ةيعامج روسص رسشنب
ام وهو اسضيأا ةفلتخم ةينمز تارتف يفو ةفلتخم ةيميلعت راوطأا يف
حمسسو ةعومجملا يف نيكرتسشملا نيب تايركذلا عاجرتسساب حمسس
نم تاونسس دعب كلذو رغسصلا يف اعم اوسسرد ءÓمز ءاقتلاب اسضيأا
ةعومجملا هذه تناك دقف كلذ ىلإا ةفاسضإلاب ،مهنيب لاسصتلا عاطقنا
ع˘م تا˘ير˘كذ˘لا عا˘جر˘ت˘سسل ة˘سصر˘ف ا˘ع˘سساو ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا تقل ي˘ت˘˘لا
نم مهميركت مت نيذلاو دعاقت نمو يفوت نم مهنم نيذلا ةذتاسسألا

نا˘هذأا ي˘ف ا˘هور˘ف˘ح ي˘ت˘لا تا˘ير˘كذ˘لاو م˘ه˘ل˘ئا˘سضف را˘كذ˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خ
هقيرط قسش نم مهنمو ميلعتلا كلسس لخد نم مهنم نيذلا مهذيمÓت
تافاسسملا بيرقت يف ةعومجملا هذه مهاسستل ،ىرخأا تلاجم يف
نم ربتعم ددع نع ةسصاخ ةقيرطب هيفرتلاو تايركذلا عاجرتسساو
اسصوسصخ ةيلولا يف ةيحسصلا ةيعسضولا رثأا نيذلا ةبانع ةيلو ناكسس
.يبلسس لكسشب مهيلع امومع دÓبلاو

hd«ó gô…

¯ eÉRhR HƒY«û°á

تاءار˘جإلا هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بسسح ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
يف ةبانعب ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

رتم5 ا˘ه˘سضر˘ع ة˘طر˘سشأا زا˘˘ج˘˘نإا
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ
لوـح لاعتسشÓل ةلباقلا داوملاو
قرح ع˘ن˘مو، ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ع˘طـق˘لا
با˘سشعألاو تا˘تا˘ب˘˘ن˘˘لاو ششق˘˘لا
ةيحÓف˘لا تا˘حا˘سسم˘لا˘ب ىر˘خألا
تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ناو˘ج ح˘تا˘ف˘لا ن˘م اءادــت˘˘بإا

،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘˘غ
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ي˘˘لآلا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو
ءاملاب ةءولمم جيراهسص ريفوتو
ءا˘˘ف˘˘طإا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘ب
اذه،اهعلدنا ةلاح يف قئارحلا
با˘ح˘سصأا ن˘يو˘كت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تار˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةهباجم يف تاباغلل ةرواجملا

ن˘ع كي˘ها˘ن ،نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا دا˘˘م˘˘خإاو
ىلع ةي˘حÓ˘ف˘لا تلآلا ز˘ي˘ه˘ج˘ت

تارار˘ج˘لاو تاد˘سصا˘ح˘لا رار˘غ
دكأاتلاو نارينلا دامخإا لئاسسوب

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘م
،ةيكيناكيملا

كراسشيسس ثيح
ةلفاقلا هذه يف

لك
نم

ةفرغلا
ةيحÓفلا

قسسنم˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا شسل˘ج˘م˘لاو
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تل ي˘˘ئلو˘˘لا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ما˘˘سسقألا ءا˘˘˘سسؤورو
لو˘ق˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لاو
رار˘ق˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت كلذو ،ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا

هنا ةراسشإلا ردجتو ،ةبانع يـلاو
ةيسضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف م˘ت
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت
مسسوم مييقتو ةعباتم ريسضحتل
نم ةياقولاو شسردلاو داسصحلا

فدهب،ةبانعب ق˘ئار˘ح˘لا ر˘طا˘خ˘م

ي˘ج˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ق˘˘فار˘˘م
داسصحلا تايلمع ءانثأا بوبحلا
لإا اهنع انلسصفت دعت مل يتلا
ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ةدود˘˘˘ع˘˘˘م ا˘˘˘ما˘˘˘˘يأا
قئارحلا راطخأا لوح م˘ه˘ت˘ي˘عو˘ت
ريبادتلاو اهعم لعافتلا ةيفيكو
ةر˘˘يا˘˘سسم˘˘ل ا˘˘هذا˘˘خ˘˘˘تإا بجاو˘˘˘لا
ثيح ةديج فورظ يف ةلمحلا
ةبانعب ةحÓفلا ريدم اهنيح دكأا

ةديجلا ةعبات˘م˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ة˘ل˘م˘ح˘لا ه˘تا˘ه˘˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
ةيمازلإا لÓخ نم ،اهقÓطنا  ذنم

ريسضحتو داتعلا ةيزهاج
ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن

ل˘˘˘˘˘˘˘ك داد˘˘˘˘˘˘˘عإاو
لكاسشملا

ليقارعلاو
اقئاع لكسشت نأا اهنأاسش نم يتلا
ةيلمعلا هتاهل نسسحلا ريسسلا يف
قيسسنتلاب اهتحازإا ىلع لمعلاو
نع Óسضف ، نيلعافلا لك عم
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا دا˘˘سشرإاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ت
را˘˘ط˘˘خأا لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘˘عراز˘˘˘م˘˘˘لاو
وأا ةيبا˘غ تنا˘ك ءاو˘سس ق˘ئار˘ح˘لا

ىرب˘كلا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
ريبادتلاو اهعم لعافتلا ةيفيكو
ةر˘˘يا˘˘سسم˘˘ل ا˘˘هذا˘˘خ˘˘˘تإا بجاو˘˘˘لا
.ةديج فورظ يف ةلمحلا



 ةداح تاداقتنا هجوي روليد
نويل يدان ضسيئرل

¯ ê.fé«Ö

داحتا تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك
دو˘شست ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح نأا ،ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ماعلا ريدملا سسيئرلا ةدايقب ةرادإلا
رو˘ششا˘ع ““رو˘بر˘ي˘شس““ ة˘ك˘لا˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل

ه˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ،لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
ىيحي رتنع ري˘جا˘ن˘م˘لا ع˘م ه˘ق˘ي˘شسن˘تو
دعب قحتلي ملو اشسنرف يف دجاوتملا

بب˘شسب يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘شسب
ن˘م ة˘لا˘ح ق˘ل˘خ ا˘م ،““ا˘نورو˘ك““سسور˘˘ي˘˘ف
نومري نيذ˘لا ن˘ير˘ي˘شسم˘لا ىد˘ل ق˘ل˘ق˘لا
ترثك نيذلا قيرفلا را˘شصنأا ن˘ي˘م˘ط˘ت˘ل
،مهتليكششت لبقتشسم لوح مهتلؤواشست
هنأا امب ديدجلا ريجانملا ةمهم لوحو
دعب قحتلي ملو نطولا جراخ دجاوتم
د˘جاو˘ت نأا كلذ ،ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب

هيدان عم تقو برقأا يف ىيحي رتنع
د˘˘ح ىل˘˘ع ا˘˘يرور˘˘شض ح˘˘ب˘˘شصأا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ريكفتلا ىلإا ةرادإلا عفد ام ،مهريبعت
يلود˘لا بعÓ˘لا ماد˘ق˘ت˘شسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف
،ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘م تقو عر˘˘˘˘شسأا ي˘˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شسلا

نأا نكمي ل عشضولا اذه نأا مهداقتعل
Ó˘ك˘ششم ح˘ب˘شصي نأا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي

م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ،يدا˘˘ن˘˘˘لا ةرادإل ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ل˘˘˘˘ك ىل˘˘˘˘ع نآلا د˘˘˘˘ح ىلإا ظ˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
اهمدق يتلا تا˘ي˘شصو˘ت˘لاو تا˘حار˘ت˘قلا

اميشس ل ،ددجلا هيريشسمل ىيحي رتنع
،ىماد˘ق˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف
رارغ ىلع مهب ظافتحلا بجي نيذلا

ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا وأا ،سشو˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘يزو يردو˘˘˘˘ك
قيرفلا دادعت معدتشس يتلا ةديدجلا

ر˘ت˘ن˘ع .مدا˘ق˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف
نآلا د˘˘˘˘˘˘ح ىلإا نا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسا ىي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ي
مييقتل داحتلا تايرابم تاهويديفب

طا˘ق˘ن ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
تاحارتقلا ديدحتو ،هفعشضو هتوق
ىتح ،ةرادإÓل اه˘مد˘ق˘ي نأا ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لا

ميعدت ةيلمع يف حاجنلا نم نكمتت
لو ،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ق˘ير˘ف˘˘لا
دنتشسا قباشسلا رشضخلا دئاق نأا يف كشش
ي˘لا˘ح˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘شضيأا
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘ل دود˘˘غز ر˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل

،م˘˘ئاد لا˘˘شصتا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
ل˘˘˘ط˘˘˘ب نأا ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو .ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘شصم بشسح

ريشصم اريثك همهي ل نامرد مأا ةمحلم
ام ردقب ةيلاحلا ةلوطبلا يف قيرفلا

ةرا˘ط˘شسو˘شس ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت نو˘˘ك˘˘ت نأا د˘˘ير˘˘ي
اقÓطنا ةثÓث˘لا ا˘ه˘طو˘ط˘خ ي˘ف ة˘يو˘ق
يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘˘لا ن˘˘م
،دود˘غز برد˘م˘ل˘ل اد˘ج ا˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط اد˘˘ب

اعنام ىرأا ل““ نأاششلا اذه يف لاق يذلا
يف نآلا نم ىيحي رتنع ركفي نأا يف
هتمهم نوك˘ل مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘لا ر˘ي˘شضح˘ت
ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ل يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

يف قيرفلا هيلع نوكيشس امب ةرششابم
دكأاتم يننأا اميشس ل ،ةمداقلا ةلوطبلا

ل˘يو˘ط تقو ن˘م ا˘ن˘تدا˘ف˘ت˘˘شسا مد˘˘ع ن˘˘م
““مداقلا مشسوملا ريشضحتل
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حا˘ن˘جو ر˘شضخ˘لا د˘ئا˘˘ق زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ف˘˘ششك
عم هتنراقم نأاب يزيلجنلا يتيشس رتشسششنام
اريششم ،همهت ل ،لوبرفيل مجن حÓشص دمحم
يف ةديج ةقيرطب هلمع يدؤوي حÓشص نأا ىلإا
لÓ˘˘خ زر˘˘ح˘˘م لا˘˘قو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا

:““سسترو˘˘ب˘˘شس نإا ي˘˘˘ب““ ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘ششل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
،ةشسفانملا نم ءزج يه حÓشص عم ةنراقملا““

يدؤو˘يو يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘لا ىلإا مد˘ق حÓ˘˘شص
د˘˘ئا˘˘ق فا˘˘شضأاو ،““ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع

نافلتخم نابعل نحن““ :يرئازجلا بختنملا
ينمهت لو نيعجششم ةنراقم طقف هذه نكل

فور˘ظو ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘مأا ،““ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
تقو ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص عا˘˘شضوألا““ :لا˘˘ق˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك

تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ند˘˘ع نآلا ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ود˘˘ب˘˘ت رو˘˘مألاو ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ةدو˘˘ع˘˘لا لوا˘˘ح˘˘نو

يرود اذهو با˘ق˘لألا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ىع˘شسأاو ،ةد˘ي˘ج
ل““ :فا˘˘˘شضأاو ،““نا˘˘˘ق˘˘˘تإا˘˘˘ب هز˘˘˘ج˘˘˘نأا نأا ا˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
ا˘ن˘ن˘ك˘لو ن˘شسحألا ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب لو˘˘قأا نأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي

يرودب جيوتتلل تايناكمإلا كلمنو ،نوديج
عي˘م˘ج˘لاو ة˘ب˘ع˘شص ة˘شسفا˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ك˘لو لا˘ط˘بألا

بختن˘م زو˘ف ر˘كذ˘ت ا˘م˘ك ،““ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ىع˘شسي
ر˘شصم ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا م˘مألا سسأا˘ك˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

رمأا ممألا سسأاكب زوفلا““ :لاقو يشضاملا ماعلاب

نأا لمجا ام ،يدلب لكلو يئÓمزلو يل عئار

انب نوروخف عيمجلاو ةد˘ي˘ع˘شس كد˘ل˘ب ل˘ع˘ج˘ت

ةطبار نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،““ا˘ن˘فد˘ه نا˘ك اذ˘ه

،يمشسر نايب يف تنلعأا ،يزيلجنإلا يرودلا

لبقملا ناوج71 نأا يشضاملا سسيمخلا ءاشسم
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسل ا˘˘˘ي˘˘˘ئد˘˘˘ب˘˘˘م اد˘˘˘عو˘˘˘م

تفقوت امدع˘ب كلذو ،ادد˘ج˘م غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ف˘شصنو ن˘ير˘˘ه˘˘شش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأل

““91 ديفوك““ انوروك

نع عجارتي راودم
ضصوسصخب ىلوألا هتاحيرسصت

ةلوطبلا فانئتسسا ةيناكمإا
ةطبارلا ةلوطب تاشسفانم فانئتشسا ةيناكمإا يف راودم ميركلا دبع ةفرتحملا مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا سسيئر ككشش
اهفانئتشسا دكؤوي قباشس تقو يف ناك هنا مغر انوروك سسوريف ءابو يششفت ببشسب يشضاملا سسرام رهشش فشصتنم ذنم ةفقوتملا ،ىلوألا

اننكمي ل هنأا ىرأا ،ايشصخشش““ :Óئاق ،ةينطولا ةعاذإلا ريثأا ىلع هلخدت ىدل راودم حشضوأاو ،لبقملا ربمفون رهشش يف ىتح ولو
،يحشصلا لوكوتوربلاو سسوريفلا نم ةيئاقولا دعاوق مارتحا ،ةيدنألا ىلع بعشصلا نم نوكيشس هنأاب لوقي ىشضمو ،““ةلوطبلا فانئتشسا

تائم تخشض ابوروأا ،ةشسفانملا ةلشصاومل ة˘ي˘بوروألا ناد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو˘ل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ن““ :ا˘ن˘نإا Ó˘ئا˘ق ة˘حار˘شصب كلذ رر˘بو
،““ءيشش لك نم ىلوأا نينطاوملا ةحشص““ :ةجحب حرطلا اذه نع عافدلا يف رمتشساو ،““ىغتبملا اذه قيقحتل تاورولا نم نييÓملا

ةرازو رقمب ةيشضاملا عيباشسألا يف عامتجا دقع ،يشضاملا سسرام رهشش فشصتنم ذنم ةقلعملا ةلوطبلا فانئتشسا ةيناكمإا ةششقانملو
لثمم اذكو راودم ميركلا دبع ،ةبعلل ةينطولا ةطبارلا سسيئرو مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لثمم روشضحب ،ةشضايرلاو بابششلا
حشضتتشس رومألا نأا ىلع نولخدتملا لك عمجا ثيح ،ةلوطبلا ةدوع ةيناكمإا لوح رارق يأا ذختي ملو يشضايرلا بطلل ينطولا زكرملا

،دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلل عجري ،ةلوطبلا فانئتشسا رارق ،قباشسلا يف تحشضوأا نأا قبشس امك““ :راودم فاشضأاو ،يحشصلا رجحلا عفر دعب
لامهإا اننكمي ل““ :لوقلاب فورظ اذكه يف دÓبلل ماعلا قايشسلا ىلإا رظنلا ىلع ادكؤوم ،““ةحشصلاو ةشضايرلاو بابششلا يترازو يف ةلثمم
.““ةشساشسحلا تلاحلا هذه لثم يف ليشصافت يأا

ةلبقملا لحارملا نع ثيدحلا اننكمي ناوج31 دعب يحصلا رجحلا عفر مت ام اذإ

نكمي ،ناوج31 دعب يحشصلا رجحلا عفر مت ام اذإا““ :عباتو ةبعل لإا يه ام مدقلا ةرك نأا ةركف ىلإا هابتنلا بوجو ىلا راودم لاحأاو
ةركل ةينطولا ةطبارلا يف لوألا لوئشسملا لخدت يتأايو ،““كلذ يف سضوخلا ليحتشسي ايلاح نكل ، ةلبقملا لحارملا نع ثيدحلا
وه هيف ككششو يجرمد لامج مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةيبطلا ةنجللا سسيئر هيف ىلدأا يذلا حيرشصتلا دعب عوبشسأا ،مدقلا
،يلاحلا تقولا يف ةريغشص تاعومجمب تابيردتلا فانئتشسا ليحتشسي““ :نأاششلا اذه يف لاقو ،ةلوطبلا فانئتشسا ةيناكمإا يف رخآلا

بابشش ناك ،ىلوألا ةطبارلا ةلوطب فيقوت لبقو ،““دعب ثدحي مل ام وهو يحشصلا رجحلا عفرب اشساشسأا ةطبترم ةشسفانملا ةدوع امنيب
سصقنتو ،رئازجلا ةيدولومو فيطشس قافو هيقحÓم برقا نع طاقن ثÓث قرافب ،ةطقن04 ديشصرب بيترتلا ردشصتي دادزولب
نع نيتطقن قرافب ، ةطقن24 ديشصرب لوألا زكرملا ةيدملا يبملوا لتحي ةيناثلا ةطبارلا يفو ،ةدحاو ةارابم ديمعلاو بابششلا
ديلو.ف.ةدكيكشس ةبيبشش قحÓملا

تابيردتلا ىلإ ةدوعلا راظتنا يف هيفاعت دكؤي حاجنوب
دق بعÓلا نأاب عقوملا فششكو ،اهارجأا يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا بقع ،ليهأاتلا ةرتف ىلإا هعوشضخ دعب ،يرطقلا دشسلا بعل حاجنوب دادغب يرئازجلا مجاهملا ىلع ءوشضلا ،““دتيانوي توف اكيرفأا““ عقوم طلشس

دعب ةشصاخ يلاوتملا تايرابملا طغشض نأا ىلإا عقوملا راششأاو ،يرطقلا دشسلا يدان تابيردت نع هتدعبأا يتلاو ،ةماشضلا ةلشضعلا يف يشضاملا ليرفأا فشصتنم يف ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإا بقع ،ىفاعت
ملآلا ببشسب ،ةريخألا تايرابملا يف دشسلا عم حاجنوب ءادأا عجارت رشسفي ام وهو ،لكاششملا نم ديدعلا يف ببشست رشضخلا بختنم عم اهب جوت يتلا ،ايقيرفإا ممأا سسأاك ءاهتنا بقع ،دشسلاب حاجنوب قاحتلا

عم اهشضاخ يتلا ةيوقلا تايرابملاو ،يلاعلا طغشضلا دعب ،ءافششتشسلا ةيلمعل ايفاك نكي مل ام وهو ،ةيراقلا ةشسفانملا دعب ةحار عوبشسأا ىلع لشصح وهف ،ةماشضلا ةلشضعلا يف اهب رعششي ناك يتلا
نم ةريخألا ةلحرملا ءاهنإا لامكتشسا راظتنا يف ،دشسلا قيرف يف يبطلا مقاطلا نم ةعباتمب ““راتيبشسأا““ ىفششتشسم يف ةيدرفلا تابيردتلا سضوخي أادب حاجنوب نأاب عقوملا هونو ،يرئازجلا بختنملا

لمأايو ،ةيشضايرلا نيرامتلا ةشسراممب هلÓخ موقي ،حاجنوبل ويديف عقوملا قفرأاو ،لبقملا عوبشسألا لÓخ ةركلا عم تابيردتلا ةلحرم يف لوخدلا مث نمو ،ةلبقملا مايألا يف يجÓعلا جمانربلا
.انوروك سسوريف ةحئاج ببشسب ليوط فقوت دعب ،توأا62 ىتحو لبقملا ةيليوج42 موي موجنلا ةلوطب تاشسفانم فانئتشسا لبق يفاعتلا يف رشضخلا مجاهم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةمصاعلا داحتإ

راسصنألا قلقي حبسصأا يحي رتنع ريجانملا قاحتلا مدع

هءايتشسا ،رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم ىدبأا
ة˘نوآلا ق˘ير˘ف˘لا تلا˘ط ي˘ت˘لا ه˘˘يو˘˘ششت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح ن˘˘م
ةيئاشضقلا ةعباتملا قحب هظافتحا ادكؤوم ،ةريخألا
يدانلا ناكو ،اددجم يدانلا مشساب ثدحتي نم لكل
دعب ،ةعشساو تاداقتنا ةجومل سضرعت دق يمشصاعلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ط˘˘ي˘˘شسو لو˘˘شصح د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو بير˘˘شست
˘ماد˘ق˘ت˘شسا ة˘لو˘م˘ع ىل˘ع ،يواد˘ع˘شس م˘ي˘شسن د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

مغر9102 ةنشس فلششلا ةيعمج نم ،يناورم دمحم
:ناي˘ب ي˘ف يدا˘ن˘لا لا˘قو ،ه˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ن˘ك˘ي م˘ل ه˘نأا
ة˘˘˘يور˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘شسلا˘˘˘ب ل˘˘˘شصا˘˘˘ح˘˘˘˘لا لد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘شسو““
ة˘ت˘ي˘م˘ت˘شسم˘لا سضع˘ب˘لا تلوا˘ح˘م ما˘مأاو ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘ع نو˘ك˘ت ا˘م د˘ع˘بأا ا˘يا˘˘شضق ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا˘˘ب جز˘˘ل˘˘ل
هيدل دحأا لأا ،ادعاشصف مويلا نم انررق ،ةقيقحلا
سسي˘ئر ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘ب ةرادإلا م˘شسا˘ب ثيد˘ح˘لا ي˘ف ق˘˘ح˘˘لا
فا˘˘شضأاو ،““لا˘˘شصتلاو ،مÓ˘˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خو ،سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
طلشسيشسو ،مزحب لما˘ع˘ت˘ي˘شس ةرادإلا سسل˘ج˘م““ :نا˘ي˘ب˘لا

،يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ي سصخ˘شش يأا ىل˘ع ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
مشساب تاحيرشصت قلطيو ،تامي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ف˘لا˘خ˘يو
ل ءزج˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م““ :ع˘با˘تو ،““ة˘يدو˘لو˘م˘لا

يف ادبأاو امئاد ناك ،رئازجلاب ةموظنملا نم أازجتي
،ة˘يدا˘ح˘تلا تارار˘ق مر˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ة˘ع˘ي˘ل˘ط
نع ديحي نلو ،ةركلل نيتريشسم نيتئيهك ةطبارلاو
ةقÓعلا وفشص ريكعت سضعبلا لواح امهم ،راشسملا اذه
ةيدولوم˘لا ةرادإا““ :م˘تأاو ،““ة˘يور˘ك˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو ه˘ن˘ي˘ب
هشسفن هل لوشست نم لك ىلع ،ديدح نم ديب برشضتشس
يف اهق˘ح˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ت˘شس ثي˘ح ،نا˘ي˘ك˘لا اذ˘ه˘ب سسا˘شسم˘لا

م˘˘شسا˘˘˘ب جز˘˘˘ي سصخ˘˘˘شش يأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ن˘˘م˘˘شض جرد˘˘ن˘˘ت ا˘˘يا˘˘˘شضق ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لا
لئاشسو ،ةيدولوملا ةرادإا تعدو ،““ةقيشضلا تاباشسحلا
يقتشست نأاو ،ةنهم˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا˘ب ماز˘ت˘لÓ˘ل مÓ˘عإلا

ف˘ل˘خ قا˘ي˘˘شسنلا مد˘˘عو ،رد˘˘شصم˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةعمشسب سساشسملل فدهت يتلا تاءارتفلاو تاعئاششلا
ديلو.ف.يدانلا

ادج بعص فورظلا هذه يف تابيردتلا فانئتسا نأب دكأ

رئازجلا ةيدولوم

قيرفلا مسساب ةيئاوسشع تاحيرسصت نوقلطي نم دعوتت ديمعلا ةرادإا

““ينينعت ل حÓسص عم يل ريهامجلا ةنراقم““ :زرحم

نو˘ج ،ي˘شسنر˘ف˘لا نو˘ي˘˘ل يدا˘˘ن سسي˘˘ئر ل˘˘شصاو˘˘ي
رارقل ةدقت˘ن˘م˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ،سسلوأا لا˘ششي˘م
يرودلا ةقباشسم ءاغلإاب ،ةيشسنرفلا ةموكحلا
ةيبوروألا تايرودلا تتاب تقو يف ،يلحملا
ا˘ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘˘ب ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت دو˘˘ع˘˘ت ىر˘˘خألا ىر˘˘ب˘˘ك˘˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘˘ششل
ع˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘عا˘˘ف˘˘تو
ةدوعلاب رركتملا هئادنو ،سسلوأا نويل سسيئر

بعÓ˘لا بلا˘ط ذإا ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ءا˘غ˘لإا رار˘ق ن˘˘ع
سسلوأا ن˘م ،ه˘ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م يدا˘ن ي˘ف فر˘ت˘ح˘م˘˘لا
نم˘ب رو˘ع˘ششلاو ،تا˘ح˘ير˘شصت˘لا هذ˘ه ن˘ع ف˘ك˘لا

فلآلا تفطق يتلا ةحئاجلا هذه نم اوناع
ربع سسلوأا ىلع روليد در ءاجو ،حاورألا نم
ثيح ،““ر˘ت˘يو˘ت““ ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م

هي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م ي˘ف ي˘ل˘ي˘مز ،سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘يأا““ :بت˘ك
نا˘˘ك اذ˘˘هو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ةد˘˘ششب ر˘˘ثأا˘˘ت
هيلع نيفئاخ انك نحنو ،انل ةمدشص ةباثمب
يف مهنم ريثكلا كلمن نيذلا ،انئابحأا ىلعو
لو ،ةايحلا ل˘جأا ن˘م نو˘ل˘تا˘ق˘ي ،ا˘ن˘تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم
ط˘شسو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألا ر˘ك˘ششن نأا لإا ا˘ن˘˘ع˘˘شسي

اديدج انايب نويل يدان رششنو ،““فورظلا هذه
ىلإا ةدوعلا هي˘ف ن˘ل˘ع˘ي ي˘شضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي

ءادن اهجوم ،لبقملا ناوج2 موي تابيردتلا
ءا˘غ˘لإا رار˘ق ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل
نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف كلذ˘ك ه˘ف˘شصو م˘ت يذ˘لا ،م˘شسو˘˘م˘˘لا

ىل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘˘شس يذ˘˘لاو ،ر˘˘ك˘˘ب˘˘م˘˘لاو عر˘˘شست˘˘م˘˘لا˘˘ب
.Óبقتشسم ةيشسنرفلا ةيدنألا

ديلو.ف

سسابعلب داحتا

روجألا ضضيفختل نيبعلا تاسضوافم يف عرسشتسس ةرادإلا

ةيلمع ةشساردل كلذو ،نيبعÓلا عم تاشضوافم يف ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف سسابعلب داحتإا ةرادإا عرششت
ريششتو .““انوروكلا““ ةلحرم تاقحتشسم سصوشصخب قافتإا لوكوتورب ىلع عيقوتلا مت نمو روجألا سضيفخت
هتدكأا ام بشسحف ،““ةركملا““ ةليكششت يف نيبعÓلا لك سسمت نل روجألا سضيفخت ةيلمع نأاب تايطعملا لك
نيذلا نيبعÓلا ىلوألا ةجردلاب سسميشس روجألا سضيفخت رارق نإاف ،يشسابعلا يدانلا نم ةبرقم رداشصم
ريدملا ةرادإا نم ةوطخ يف كلذو ،ميتنشس نويلم081و001 نيب ام حوارتت ةعفترم ةيرهشش روجأا نوشضاقتي
سصيلق˘ت نا˘م˘شض م˘ت ن˘مو ،ءا˘بو˘لا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ ة˘ير˘ه˘ششلا رو˘جألا ة˘ل˘ت˘ك سضي˘ف˘خ˘ت˘ل ،رود˘ق دا˘ي˘ع ن˘ب ما˘ع˘لا

ةشضفخنم ةيرهشش روجأا نوشضاقتي نيذلا نيبعÓلا نإاف ،لباقملاب .ةلحرملا هذه لÓخ يدانلا فيراشصم
مهشسمي نل روجألا سضيفخت رارق نإاف ،ميتنشس نويلم08و03 نيب ام حوارتت يتلاو ““ةركملا““ ةليكششت يف
يفتكتشس ثيح ،ةيرهششلا مهروجأا نم اريثك سضفخت نل ةرادإلا نإاف ةيلمعلا مهتشسم اذإا ام لاح يف ىتحو
روجأا سضيفخت رارق ىقبي اذه .ةشضفخنملا ةيرهششلا مهترجأل ةاعارم كلذو طقف ةريغشص ةميق عاطتقإاب
نل ثيح ،ةقلاعلا نيبعÓلا تاقحتشسم ديدشست يف عورششلا ىلع داحتإلا ةرادإا مادقإاب طبترم نيبعÓلا

قافتإا لوكوترب ىلع عيقوتلاب مهمازلإاو عوشضوملا يف هئاقفرو ةكرب عفادملا ةحتافمب نيريشسملا موقي
ةردقملاو ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتشسم نم ءزج ديدشست دعب لإا ،انوروكلا ةلحرم تاقحتشسم سصوشصخب
،““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ةميلعتل اقفوو هنأاب ةراششإلا ردجتو .ةيرهشش روجأا ةتشس يلاوحب
مهتاقحتشسم سصوشصخب اهيبعل ع˘م قا˘ف˘تإلا تلو˘كو˘تور˘ب ع˘شضو˘ب ةر˘ب˘ج˘م ىق˘ب˘ت سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا ةرادإا نإا˘ف
يأل ايدافت كلذو ،ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف تاعازنلا ةنجل ةلواط ىلع ،انوروكلا ةلحرم لÓخ ةيلاملا

بيجن.ج.ربكألا رشساخلا ةرادإلا اهيف نوكت دق ةينوناقو ةيرادإا تاعارشص وأا لكاششم

نا˘˘ك يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘جأا˘˘˘ت
رداقلا دبع بردملا نيب ابقترم

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسمو ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
ةرادإا ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ،ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسق

يف ىرخأا ةشسلج نع ““يشسايشسلا““
ا˘م˘ك ،ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا
برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص نأا تر˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
عافدلاو دادزولب بابششل قباشسلا
نو˘ك˘ي˘شسو ،ة˘مو˘شسح˘م يد˘يد˘ج˘لا
و˘هو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل مدا˘˘ق˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
هد˘˘˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘شسف˘˘˘˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘˘˘˘مألا

عامتجلا فششك نيح ،ينارمع
عرششيشسو اي˘ل˘ك˘شش نو˘ك˘ي˘شس مدا˘ق˘لا

،هبناج نم .هماهم يف ةرششابم
بابششل يشضايرلا ريدملا فششك
مل هنأا ،جوجم رشصان ةنيطنشسق
قا˘˘ف˘˘˘تل ل˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي
ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ي˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘م ،ي˘˘˘م˘˘˘شسر
ي˘˘˘ف Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘ت
يف انلخد““ ةيفحشص تاحيرشصت
،ينارمع بردملا عم تاشضوافم

ررقملا نمو ،ناشضمر رهشش لÓخ
لÓ˘خ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ي نأا
ة˘˘ل˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘يألا
م˘ل نآلا د˘˘ح˘˘ل ن˘˘ك˘˘ل ،سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
،““ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تإل ل˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن
ةيهتنملا نيبعÓ˘لا سصو˘شصخ˘بو

انثدحت““ Óئاق حشضوأا ،مهدوقع

ةيهتنملا قيرفلا يبعل لك عم
لكششم يأا هجاون ملو ،مهدوقع
دعتشسي ،رخآا قايشس يفو .““مهعم
˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش
هعفادم عانقإل ،يلايخ سضرعب

د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب ،ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘شسح
ىل˘ع ة˘شصر˘ف˘لا تيو˘˘ف˘˘تو هد˘˘ق˘˘ع

لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يد˘نألا
.ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘م˘˘˘شض
ع˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ةرادإا نأا لإا ،ف˘˘˘ي˘˘˘˘شصلا

د˘يد˘م˘ت قر˘˘ط˘˘لا ىت˘˘ششب لوا˘˘ح˘˘ت
،ن˘ي˘ي˘فا˘˘شضإا ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘ل هد˘˘ق˘˘ع
ىل˘˘˘˘ع سضا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘شضح˘˘˘˘تو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘˘ئار˘˘˘غإا˘˘˘ب ،بعÓ˘˘˘لا
ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش بتار ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لا

،ةدايقلا ةرا˘شش ه˘ح˘ن˘م ع˘م ،ر˘ي˘ب˘ك
يف بتار ىلعأا بحاشص حبشصيل
دعي هنأا اميشس ،““يشسايشسلا““ خيرات
لشضفأاو قير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر ن˘ي˘ب ن˘م
ىل˘ع اور˘م ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

ةدا˘ي˘ع ن˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي .ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ة˘ق˘با˘شسلا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ط˘ب˘ترا

يئانث˘لا فو˘ف˘شص ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب
ي˘˘جر˘˘ت˘˘لاو ير˘˘شصم˘˘لا كلا˘˘˘مز˘˘˘لا
.يشسنوتلا
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ةنيطنشسق بابشش

ينارمع بردملاو ةرادإلا عامتجا ليجأات

ربتعي يقح ميرك
لضفأ ينيعبس نب

ايلاح يبرع عفادم
ققطإلا ىلع

ميرك ،يناملألا نزوكرفيل رياب يدانل قباشسلا بعÓلا لاق
زربأا دحأا اشضيأاو ،قباشسلا سسنوت بختنم عفادم وهو يقح

،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ،ير˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب جا˘طر˘ق رو˘شسن مو˘ج˘˘ن
يفو ،يبرع عفاد˘م ل˘شضفأا ،خا˘بد˘ل˘غ˘ن˘ششنو˘م ا˘ي˘شسرو˘ب بعل
،ايلاح يبرع عفادم لشضفأا هاري نم لوح لاؤوشس ىلع هدر
عفادم لشضفأا وه ،ينيعبشس نب نأاب ،يشسنوتلا بعÓلا لاق
ةرو˘شصب ر˘شضخ˘لا بعل ق˘لأا˘تو ،ن˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘ع
اذه هيلإا لقنت يذلا ،يناملألا يدانلا عم هابتنÓل ةتفلم
لو˘ح ر˘خأا لاؤو˘شس ي˘فو ،ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ير ن˘م ا˘مدا˘ق م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
قباشسلا عفاد˘م˘لا ع˘ن˘ت˘ما ،سشا˘يز و حÓ˘شصو ،زر˘ح˘م ي˘ثÓ˘ث˘لا
نم لشضفألا لوح قيلعتلا نع يناملألا نزوكرفيل نريابل

لكل ريبك فرشش وه يثÓثلا قلأات““ :لوقلاب ىفتكاو ،ءلؤوه
ةلشصاوم˘ل م˘ه˘ع˘ج˘ششأا ا˘نأا ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا د˘يرأا لو ،بر˘ع˘لا

بعÓ˘لا ن˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يا ةرو˘شص ءا˘ط˘عإاو م˘ه˘نا˘˘طوأا ف˘˘ير˘˘ششت
ةركلا موجن زربأا دحأا دعي ،يقح ميرك نأا ركذي ،““يبرعلا
،4002 ايقيرفإا ممأا سسأاكب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ه˘ل ق˘ب˘شسو ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا

لاحلا وه امل˘ث˘م ،ة˘ي˘بوروألا ة˘يد˘نألا د˘يد˘ع ناو˘لأا ل˘م˘حو
.امهريغو ،دراغتوتششو ،نزوكرفيل ريابل ،ةبشسنلاب

ةيوشست ةلاح يف لإا /ةدكيكشس ةبيبشش
ةيلاملا مهتاقحتشسم

ءاسضعأاو نوبعÓلا
نونيدي ينفلا مقاطلا
نوقفتيو رهسشأا ةينامثب

ةدوعلا مدع ىلع
ينفلا مقاطلا ءاشضعأاو وبعل ،لوألا سسمأا ،قفتأا
ام قيرفلا ىلإا ةدوعلا مدعب ةدكيكشس ةبيبشش قيرفل
لإا ،ةلوطبلا فانئتشساو انوروك ةحئاج ةياهن دعب
رجأا8اه˘ن˘م ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا م˘هرو˘جأا ة˘يو˘شست ة˘لا˘ح ي˘ف
يف ىلوألا ،نيتحنمو انوروك ةحئاج لبق ةيرهشش
ة˘يدو˘لو˘م د˘شض ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ،نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘با˘ق˘˘م
م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ثي˘˘ح  ،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘شس
قيرفلا اهب رمي يذلا ةبعشصلا فورظلا نم ديدششلا

يراطيق لامج سسيئرلا كلذب دجيل ،مشسوملا اذه
رو˘جأا د˘يد˘شست˘ل لاو˘مألا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘طرو ي˘ف ه˘شسف˘˘ن
اذه ،نيترخأاتملا نيتح˘ن˘م˘لا ة˘يو˘شستو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

د˘يد˘ششلا م˘هءا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع داد˘ح دا˘ع˘م  ءÓ˘مز ر˘ب˘˘عو
تحبشصأا ثيح ،مهلاومأا مهحنم يف ةرادإلا رخأاتل
هذ˘ه اد˘ج ة˘ن˘خا˘شس سسا˘م˘شسي˘ج˘لا تي˘˘ب ي˘˘ف ءاو˘˘جألا
لا˘م˘ج ةدا˘ي˘ق˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ما˘˘يألا

اذه يطل لاومألا ريفوتب اهتداعك تدعو يراطيق
قيلششوب يزمر.ايئاهن فلملا

ةنتاب بابشش

يحسصلا رجحلا عفر دعب قيرفلل ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج
لكف يدانلا ةرادإا ىدل ملع ام بشسح ةيئانثتشسا ةماع ةيعمج دقعب ،مداقلا رهششلا لÓخ ةنتاب بابشش ةرادإا موقت نأا بقترملا نم

دقع لجأا نم نمزلا عراشست ““باكلا““ ةرادإا .مداقلا رهششلا نم ةيادب ةريبك ةبشسنب يحشصلا رجحلا عفر ةيناكمإا ىلإا ريششت تتاب تارششؤوملا
ةبيبششلا ةيريدم ىوتشسم ىلع بلط تعشضو نأاو اهل قبشس يتلا يهو ،ةيلحملا تاطلشسلا تاناعإا ىلع لوشصحلل اذهو ،ةيئانثتشسا ةيعمج
نم ةدافتشسلا لجأا نم اهتاكرحت يف تعرشش ةرادإلاف ،كلذ نود لاح رجحلا قيبطت نكل ةوطخلا هذه ىلع مادقإÓل ،ةيشضايرلاو
تاحرف قيرفلا سسيئر فششكو ،ةيلاملا لكاششملا نع اديعب مشسوملا ءاهنإل ديحولا سسفنتملا اهارت يتلا يهو ةيلحملا تاطلشسلا تاناعإا

ثدحت هنإا لاق بابششلا تيب يف لوألا لجرلا نإاف ،نويلم005 ةناعإا تحرشس دق ةنتاب ةيدلب تناك ام اذإاو يداملا بناجلا ىلع ،ةنيغز
ةرتفلا يف يدانلا ةنيزخل سسفنتم نوكت نأا اهنأاشش نم يتلا ةناعإلا هذه لوخد دعوم ىلع رشسفتشساو ةنتاب ةيدلب ريم عم ارخؤوم
دق ام وهو ،انوروك ءابو ببشسب ةيرابجإا ةلطع يف ودبت يتلاو ةيلولل ةيمومعلا ةنيزخلا ىوتشسم ىلع ةدجاوتم لاومألاف ،ةمداقلا

نيبعÓلا تابيردت نع لماشش ريرقت دادعإاب ،ةحيشش قيفوت بردملا ماق ،رخأا قايشس يفو .قيرفلا ةنيزخ يف ةناعإلا بشص رخؤوي
ريبك ددع لثامت دعب ريبكلا اهحايترا نع ةرادإلا تربع امك ،يباجيإلاب ةرادإلا هتفشصو يذلا ريرقتلا وهو ،ةريخألا ةرتفلا لÓخ

فقوت لÓخ ةيباجيإا ةط˘ق˘ن ه˘تر˘ب˘ت˘عا ا˘م و˘هو ،يوا˘شسي˘عو زو˘لو بي˘تا˘مو ة˘ي˘م˘هار˘ب ةرو˘شص ي˘ف ءا˘ف˘ششلا ىلإا ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
تابايغ ةدع نم ةيشضاملا تلوجلا يف ىناع نأا دعب لمتكم دادعتب ديدج نم ةلوطبلا فانئتشسا لÓخ باكلا لخديشس ثيح ،ةلوطبلا

،اموي51 ةدمل قلغم سصبرت ةجمرب ةرورشض يف لثمتي بلط ةحيشش قيفوت بردملا هدعأا يذلا ينفلا مقاطلا ريرقت نمشضت امك ،ةرثؤوم
.ةيعامج ةفشصب نيبعÓلا دجاوت نمشضي ىتح ،سساروألا ةمشصاع جراخ سصبرتلا اذه نوكي نأا بردملا رشصأاو ةلوطبلا فانئتشسإا دعب
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكضس

°41سسارهأا قوضس

°51ةملاق

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

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكللا ديربلا
        ريدقتلا و مارتحلا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةضسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رضصعلا
:برغملا
:ءاضشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لاوشش80 ـل قفاوملا -8995 ددعلا0202 يام13 دحألا

32:30

52:21

91:61

24:91

41:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةليضسملا

لجحلا نيعب رمخ ةروراق3991  زجح
نم ةروراق (3991) زجح نم ةليضسملاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دارفأا سسما ءاضسم نكمت
غلابلا (ب خ) ىمضسملا لزنم سشيتفت دعب اذهو  لجحلا نيع ةيدلب ميلقإاب ماجحألا و عاونألا فلتخم
ةلودلا كÓمأل اهميلضست و ةعاضضبلا زجح مت  ةضصخر نودب هطاضشن سسرامي ينعملا ةنضس04 رمعلا نم
سسفن يف  ةليضسملا ةيلو ىضسيع يد˘ي˘ضس ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
حبحب يضسا˘ح ة˘يد˘ل˘ب ن˘كا˘ضسلا  ة˘ن˘ضس46 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا (ل م) ىم˘ضسم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ر˘ثإا ىل˘ع قا˘ي˘˘ضسلا

و رارضشأا ةيعمج نيوكت لجأا نم (ةنتاب ءاضضق سسلجم) نع سضبقلاب رمأا لحم ريخألا اذه ، (ةفلجلا)
روثعلا مت ، اقيقد اضشيتفت اهضشيتفت دعب ، سسيراي  اطويط عون ةرايضس نتم ىلع ناك ةفوضصوملا ةقرضسلا

ي˘ف ما˘ك˘حإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ما˘ج˘حألا و عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘˘ضشم ةرورا˘˘ق (451) ىل˘˘ع
ليكو مامأا هميدقت راظتنا يف ةلودلا كÓمأل اهميلضست و ةعاضضبلا زجح مت ، ةرايضسلل يفلخلا قودنضص

كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا ب مÓعلاب فلكملا بضسح اذهو ىضسيع يديضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
خوضشخضش حلاضص.ةليضسملاب ينطولا

ن˘سسح ير˘سصم˘لأ نا˘ن˘˘ف˘˘لأ ي˘˘فو˘˘ت
زهان رمع نع مويلأ رجف ،ينسسح

،ةئجافم ةيبلق ةمزأأ رثإأ اماع88
˘˘مÓ˘˘عإأ ل˘˘ئا˘˘سسو تدا˘˘فأأ ا˘˘م ق˘˘فو
يرسصملأ نانفلأ يفوتو .ةيرسصم
ةمسصاعلاب دأؤوفلأ رأد ىفسشتسسمب
تدأأ ةئجافم ةيبلق ةمزأأ رثإأ ةرهاقلأ
ءا˘سسم ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ه˘˘لو˘˘خد ى˘˘لإأ
ينسسح نسسح نانفلأ دلو.سسيمخلأ

ربوتكأأ51) ة˘˘ع˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ح ي˘˘ف

نانفلأ كراسشو.لواقم بأل (1391
ديدعلأ ىف ىنسسح نسسح ريبكلأ

ة˘˘ن˘˘يو˘˘يز˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ ن˘˘م
رأدم ىلع ةمهم˘لأ ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلأو
كراسش ثيح ،ة˘ي˘سضا˘م˘لأ م˘سسأو˘م˘لأ
عم ““زعملأ ةناطلسس““ لسسلسسم ىف
سضرع ىذلأو ،قزأرلأ دبع ةداغ
نا˘˘˘˘سضمر ا˘˘˘˘مأرد م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ف
ىف كراسش اهلبق نمو ،ىسضقنملأ

.ىسضاملأ ناسضمر امأرد مسسوم ىف سضرع ىذلأو ،نابعسش ىفطسصم عم ““لبج وبأأ““ لسسلسسم
دمحأأ ةلوطب نم ،““ةتآام لايخ““ مليفب ،ىسضاملأ ىئامنيسسلأ ىحسضألأ ديع مسسوم ىف اسضيأأ كراسشو
ل˘ث˘م ي˘ن˘سسح ن˘سسح نا˘ن˘ف˘لأ لا˘م˘عأأ د˘ع˘تو.دأؤو˘ف ى˘مو˘ي˘بو ىوا˘سصلأ د˘لا˘خو ى˘˘ب˘˘ل˘˘سش ة˘˘ن˘˘مو ،ى˘˘م˘˘ل˘˘ح
““ةلتاقلأ»و ““يرسصم نطأوملأ»و ““نوبسصتغملأ““ مÓفأأو ““ينأولحلأ ةبأوب»و ““ناجهلأ تفأأر““لسسلسسم

نسسح ىقبيو.ينفلأ هرأوسشم يف ةقرافلأ تامÓعلأ نم65” رسصان»و ““حرفلأ قراسس»و ““فاك ديسسلأ»و

ببسسب هتامامتهأ ةمئاق نم عجأرت دق حرسسملأ ناك نإأو ،““حرسسملأو ويديفلأو امنيسسلأ سشاسشق“ ينسسح
ةافو ببسسب اهسضرع فقوت يذلأ ،““ماني اباب امل““ ةيحرسسم وه همدق ام رخآأ ناكف ،امنيسسلأ يف هلاغسشنأ
.نيدلأ يلو ءÓع لحأرلأ نانفلأ

اكيرمأا يف تاجاجتح’ا ببضسب ““11 ديوردنأا““ قÓطإا ليجأات
11 ديوردنأا ماظن نم ةيبيرجتلا ةخضسنلا قÓطإا تأاجرأا اهنإا ،تبضسلا مويلا ،لغوغ ةكرضش تلاق
تاجاجتحلا ءوضض يف كلذو ،لبقملا عوبضسألا يف اررقم ناك يذلاو ،ةلومحملا فتاوهلا ليغضشتل
ريوطتل اهعقوم ىلع ةلاضسر يف لغوغ تدافأاو.ةدحتملا تايلولا اهدهضشت يتلا تابارطضضلاو
تقو سسي˘˘˘ل اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ك˘˘˘ل11 د˘يورد˘نأا ن˘ع د˘يز˘م˘لا˘˘ب م˘˘ك˘˘غÓ˘˘بإل قو˘˘ت˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن““ :د˘˘يورد˘˘نأا ما˘˘ظ˘˘ن
ي˘ف ن˘ل˘عأاو .ءا˘ع˘برألا ،تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘ع م˘ت˘ي نأا ارر˘ق˘م نا˘ك قÓ˘طإلا نأا ع˘قو˘م˘لا ر˘كذو.““لا˘ف˘˘ت˘˘حلا

ركذ نود ““ابيرق““ ديوردنأا نم ةديدجلا ةخضسنلا نع ليضصافتلا نم ديزملا نلعيضس هنأا ةديرغت
ىعدي دوضسأا لجر ةافو دعب ةدحتملا تايلولا ءاجرأا يف تاجاجتحلا تعلدناو.ةددحم ديعاوم

امم ،تقولا سضعبل هتبقر ىلع هتبكرب مثج سضيبأا يطرضش دي ىلع سسيلوباينم نم ديولف جروج
.ةريخألا هضسافنأا ظفل ثيح ىفضشتضسملل هلقن ىعدتضسا

ينضسح نضسح ريبكلا يرضصملا نانفلا ةافو

ىلع، سسمأأ تردسص يتلأ ةيربخملأ ليلاحتلأ تدكأأ

ةيدلبل ةيبطلأ ةدايعلاب نولمعي نيسضرمم3 ةباسصإأ

انوروك سسوريفب فيطسس ةيلو لامسش تبسسلأ نيع

و ةريبكلأ نيع ىفسشتسسم ىلأ مهلقن مت نيذلأ و،

اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسح و ، نيذلأ

تلجسس دق ةريبكلأ نيع ىفسشتسسم حلاسصم ناف

امك،تÓئاع6 نم ةديدج ةيباجيأ تلاح9 سسمأأ

نم اهتباسصأ يف هبتسشي تلاح8 لوخد ليجسست مت

و راسشبن يزيت يتيدلب نم نوردحني تÓئاع3

دعب تلا˘ح8 جورخ لجسس ا˘م˘ك، ةر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ي˘ع

ددع نأ ملعلأ عم،ءافسشلل مهلثامت و جÓعلأ مهيقلت

دق ةريبكلأ نيع ىفسشتسسمب دجأوتت يتلأ تلاحلأ

يقا˘ب و ةد˘كؤو˘م22 اهن˘م ة˘لا˘ح04 ىلأ ل˘سصو

جئاتن راظ˘ت˘نأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘با˘سصأ ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي تلا˘ح˘لأ

. ةيربخملأ ليلاحتلأ

ر نميأ

تبضسلا نيع ةدايعب نولمعي نيضضرمم3 اهنيب نم

 فيطضسب ةريبكلا نيع ىفضشتضسم
انوروك شسوريفب ةديدج تاباضصإا9 لجضسي

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ته˘˘جو
دأرفأأ دحأل لتقلأ ةمهت ة˘ي˘كير˘مألأ سسي˘لو˘با˘ي˘ن˘م
نم نطأوم ةافو يف ببسست يذلأ ،ةنيدملأ ةطرسش
˘ما˘مأأو ة˘ي˘سشحو ة˘ق˘ير˘ط˘ب ءأدو˘سسلأ ةر˘سشب˘لأ يوذ
تاطلسسلأ تقلأأ ،ةعقأولأ نم موي دعبو.ةراملأ
ةمهتب ،نيفوسشت كيريد ،يطرسشلأ ىلع سضبقلأ
،دمعلأ ريغ لت˘ق˘لأو ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘جرد˘لأ ن˘م ل˘ت˘ق˘لأ

موي (اماع64) ديولف جروج ةافو يف هببسستل
ةثÓثو يطرسشلأ تاطلسسلأ تلاقأأ امك ،نينثلأ

تاطقل يفو.ةع˘قأو˘لأ ي˘ف أو˘كرا˘سش ه˘ئÓ˘مز ن˘م
لومحملأ هفتاهب ةراملأ دحأأ اهطقتلأ ةروسصم
رهظ ،عسسأو قاطن ىلع تنرتنإلأ ىلع ترسشتنأو
ةبقر ىلع ةدسشب هتبكرب طغسضي وهو يطرسشلأ
Óئاق ،سسفنتلأ ةبوعسصب لواحي ناك يذلأ ،ديولف
عمجت مغرو ““سسفنتلأ عيطتسسأأ ل ،كلسضف نم““

هكرتب يطرسشلأ م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو ةرا˘م˘لأ ن˘م د˘سشح
،تأوعدلأ هذهل غسصي مل ريخألأ نأأ  لإأ ،هنأاسشو
ع˘ط˘ق˘م˘لأ ل˘ع˘سشأأو.ةا˘ي˘ح˘لأ د˘يو˘ل˘ف قرا˘ف نأأ ى˘˘لإأ
لاجم يف نوطسشان لوقي بسضغ ليتف روسصملأ
يف ليوط تقو ذنم رعتسسي هنإأ ةيندملأ قوقحلأ

دÓبلأ ءاحنأأ ي˘ف ند˘م˘لأ ن˘م دد˘عو سسي˘لو˘با˘ي˘ن˘م
رمتسسملأ (دوسسلأ دسض) يرسصنعلأ زيحتلأ ببسسب
ه˘جوو.ي˘كير˘مألأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ ة˘لأد˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن ي˘ف
تا˘ما˘ه˘تلأ ن˘ي˘ب˘ن˘ي˘ه ة˘ع˘طا˘ق˘م ي˘˘ف نو˘˘عد˘˘م˘˘لأ
بهنلأو قرحلأ ن˘م ة˘ث˘لا˘ث ة˘ل˘ي˘ل د˘ع˘ب ي˘طر˘سشل˘ل
زكرم يف رانلأ نوجتحملأ اهيف مرسضأأ بيرختلأو
ينطولأ سسرحلأ رسشن ى˘عد˘ت˘سسأ ا˘م˘م ،ة˘طر˘سشل˘ل

ةيلو ندم ربكأأ يف ماظنلأ ةداعإأ يف ةدعاسسملل
يدؤو˘ي نأأ ل˘مأا˘ت تا˘ط˘ل˘سسلأ تنا˘كو.ا˘تو˘سسي˘ن˘ي˘˘م
فقوو ماعلأ بسضغلأ ةئدهت ىلإأ يطرسشلأ لاقتعأ
رظحل دحت يف نكل .ةرمتسسملأ تابأرطسضلأ
،ة˘ن˘يد˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ه˘سضر˘ف يذ˘لأ لو˘ج˘ت˘˘لأ

كبتسشأ ،ءاسسم ةنماثلأ نم أرابتعأ ،يأرف بوكيج

بغسشلأ ةحفاكم ةطرسش عم رهاظتم005 وحن
ز˘˘كأر˘˘م د˘˘حأأ ما˘˘مأأ ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ ءا˘˘˘سسم أدد˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘ف د˘نÓ˘كوأأ ة˘ن˘يد˘م ة˘طر˘سش تن˘ل˘عأو.ة˘طر˘سشلأ

طباسض لتقم نع ةيكيرمألأ اينروفيلاك ةيلو
ءأرج رخآأ ةباسصإأو ةيلأرديفلأ ةيامحلأ ةمدخ يف
ةنيدملأ يف تأرهاظم لÓخ لسصح ران قÓطإأ
نيطباسضلأ نأأ ةطرسشلأ تدكأأو.ةيسضاملأ ةليللأ
ةرأزول ةعباتلأ ةي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘مد˘خ ي˘ف
طسسو ىنبم يف ناطبأرم اناك يلخأدلأ نمألأ
راج قيقحتلأ نأأ ىلإأ ةريسشم ،يلأردفلأ دنÓكوأأ
دنÓكوأأ ةطرسش مسساب ثدحتم دكأأو.ثداحلأ يف

ىلع رهاظتم فلأأ5.7 نأأ ““نإأ نإأ يسس““ ةكبسشل
ةنيدملأ عرأوسش ىلإأ ةيسضاملأ ةليللأ أوجرخ لقألأ
ةرسشبلأ يوذ نم با˘سشلأ ل˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ
ةنيدم يف هفيقوت لÓخ ديولف جروج ءأرمسسلأ

طا˘˘ب˘˘سض مأد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسأ ءأر˘˘˘ج سسي˘˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م
دورو ىلإأ ةطرسشلأ تتفلو.طرفملأ فنعلأ ةطرسش
قأرحإأو ةقرسسو بهنو بغسش لامعأأ نع ريراقت
لÓ˘خ ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع تأءأد˘˘ت˘˘عأو
سضبقلأ ءاقلإأ ةدكؤوم ،ةيسضاملأ ةليللأ تأرهاظم
.سصاخسشألأ نم ددع ىلع

 لاضسرإا نأاضشب حضضوت موكيرف’ا
شسنوت ىلا ““ششيجلا نم ءاول““

جأر ام سصوسصخ يف ،احيسضوت مويلأ يمسسرلأ اهعقوم ىلع ايقيرفإاب ةيكيرمألأ ةيركسسعلأ ةدايقلأ تردسصأأ
لبق نم هركذ مت ام نأأ نايبلأ حسضوأأو ،«سسنوت يف ةينمألأ تأوقلل ةدعاسسمل يكيرمأأ ءأول““ لاسسرإأ لوح

0202 يام92 خيراتب رداسصلأ يفحسصلأ اهنايب يف (موكيرفأأ) ايقيرفإأ يف ةيكيرمألأ ةيركسسعلأ ةدايقلأ
اهب دوسصقملأ سسيل هنأ تدكأأو.ةيركسسعلأ ةدعاسسملأ جمانرب نم ءزج يهو ةريغسص بيردت ةدحو ىلإأ ريسشي
عافدلأ ةرأزوو ةدعاقلأ رأوح راطإأ يف يتأاي كلذ نأأ ةفيسضم ،لأوحألأ نم لاح يأاب ةلتاقم ةيركسسع تأوق
قبسسو.ةكأرسشلل ةديدج قرطو تابراقم نع مئأدلأ ثحبلأو ةلمتحملأ تاجايتحلأ لوح رمتسسملأ ينطولأ

ةدحتملأ تايلولأ0202 يام03 ةعمجلأ سسمأأ لاق يكيرمألأ سشيجلأ نأأ ءابنأÓل زرتيور ةلاكو ترسشن نأأ
يسسور طاسشن نأاسشب فواخم طسسو سسنوت يف ةينملأ ةدعاسسملل اهتيولأ دحأ مأدختسسأ ثحبت ةيكيرملأ
يف تلخدت ةيملاعو ةيميلقإأ ىوق نأأ ةلاكولأ تركذو.ءابنأÓل زرتيور ةلاكو يف ءاج ام بسسح ،ايبيل يف
ايبيل ىلإأ نيلتاقملأو ةحلسسأÓل مخسض قفدتب ةدحتملأ ممألأ هتفسصو ام ىلإأ داق امم ةيبيللأ ةيلهألأ برحلأ

نل ةدايسسو ةبيه سسنوتل نأ نيل نوأ حيرسصلل ميلع ردسصم دكأ امك أذه.حÓسسلأ رظحل كاهتنأ يف كلذو
ةقيقسش ةلود فدهتسسي يركسسع ططخم ذيفنت لجأ نم اهيسضأرأ لÓغتسساب ةيبنجأ ةهج يل حمسست
.ةقيدسصو

جلاعملا فيكلا نم غلك04 طبضضي ششيجلا
مأزق نيعو تسسأرنمت نم لكب ةقرفتم تايلمع رثإأ ةعمجلأ سسمأأ ،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم تفقو
ةيعابر تابكرم ثÓثو ةنحاسش تطبسضو سصاخسشأأ ةثÓث ،ةسسداسسلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب راتخم يجاب جربو

نع بيقنتلل تأدعم ىلإأ ةفاسضإلاب ،بيرهتلل ةهجوملأ فيظنتلأ دأوم نم ةدحو فلأأ001 نم ديزأأو عفدلأ

فيكلأ نم مأرغوليك (04) طبسض مت امك تأردخم يرجات دودحلأ سسأرح فقوأأ ،رخآأ قايسس يف .بهذلأ
عم قيسسنتلاب ،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةزرفم تزجح اميف ةيناثلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب ناسسملتب جلاعملأ

ةهج نم.ةعبأرلأ ةيركسسعلأ ةيحانلاب ةلقروب ةيرانلأ باعلألأ نم ةدحو006و فلأأ984 ،كرامجلأ حلاسصم
ةيحانلاب فرا˘ط˘لأو سسأر˘هأأ قو˘سسو ة˘سسب˘ت ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘م تط˘ب˘حأأ ،ىر˘خأأ

أرجاهم55فيقوت مت نيح يف ،دوقولأ نم رتل رتل فلأ31 نم ديزأ بيرهت تلواحم ةسسماخلأ ةيركسسعلأ
.ةسسبتو تسسأرنمت نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش ريغ

 حلضسم موجهب اضصخضش51 لتقم
وضساف انيكروب لامضشب راجت ةلفاق ىلع

ةعومجم هتنسش موجه ءأرج لقألأ ىلع اسصخسش51 لتقم نع ،تبسسلأ مويلأ ،وسساف انيكروب ةموكح تنلعأأ
ذفن موجهلأ نأأ ،نايب يف ،تلاسصتلأ ةرأزو تركذو.أ سسمأأ دÓبلأ لامسشب راجت ةلفاق ىلع نيحلسسملأ نم
تدافأأو.يلوسس ءاسضق ىلإأ واتيت ةنيدم اهزكرم نم ةهجتم تناك ةلفاقلأ نأأ ةنيبم ،مورول ةظفاحم يف
لتقم نع رفسسأأ ،هنع ةيلوؤوسسملأ ةهج يأأ نلعت ملو نولوهجم نوحلسسم هذفن يذلأ ،موجهلأ نأأ ةرأزولأ

موجهلأ أذه““ :تلاقو.نيدوقفملأ نم ريثك دوجو ىلإأ ةفاسضإأ ،نيباسصملأ نم أددع طقسسأأو اسصخسش51
يتلأ ،نمألأ نامسض ىلإأ ةيمأرلأ دوهجلأ ةيمهأاب ركذي ،ءاسسنو لافطأأ مهنيب ،نييندم فدهتسسأ يذلأ ،نابجلأ
وسساف انيكروب ةموكح براحتو.““دÓب˘لأ ءا˘ح˘نأأ ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ن˘مألأ ةز˘ه˘جألأو ة˘ح˘ل˘سسم˘لأ تأو˘ق˘لأ ا˘ه˘لذ˘ب˘ت

ماعلأ يف تائملأ لتقو102. ماعلأ ذنم ““سشعأد»و ““ةدعاقلأ““ يميظنتب تÓسص مهل نيذلأ نيباهرلأ
يتلأ تامجهلأ ببسسب مهلزانم نم رأرفلل سصخسش نويلم فسصن وحن رطسضأ امك ،دÓبلأ يف مرسصنملأ
يف نيددسشتملل أركسسعم ترمد هتأوق نإأ ،سسيمخلأ ،دÓبلأ سشيج لاقو.ةينيدو ةيقرع تأرتوت اسضيأأ تججأأ

.ةيلمعلأ لÓخ أولتق ايدنجو نيحلسسم01 نأأ ىلإأ راسشأأو ،دÓبلأ لامسشب رخآأ ميلقإأ

 ةيكيرمأا ندم يف مدتحت تابارطضض’ا
ةطرضشلا دارفأا دحأ’ لتقلا ةمهت هجوي ءاعد’او



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

