
نع جرفت ةيبرتلا ةرازو
يناحتمإا ـب ةسصاخلا ةمانزرلا
«ماـــيبلا»و «اـــيرولاكبلا»

طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش ناحتمإا ءاغلإاب تاباقنلا بلاطم تسضفر

ديدجلا يسساردلا مسسوملا ةيادب دعوم لبقملا ربوتكأا نم4 ـلا  ^

رانيد014 ىلإا اهرعسس لسصو امدعب
دحاولا مارغوليكلل

تايمك نع جارفإلا
نجاودلا نم ةريبك
لـــجأا نم ةنزخملا

راــــعسسألا رــــسسك

ررقي ةبانع يلاو
ةــــــيلمع ليجأات
تاـــعسسوتلا ةلازإا
ةــــــــيوسضوـــفلا
ةيراجتلا تÓحملل

صاخ طورش رتفد دادعإ وحنو راجتلا طغضل باجتسإ
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ةعاسس رخآا

ناوج رهسش ةرجأا يف ةدايزلا فرسص متيسس
ةبانعب يراجلا

ءاغلإا قيبطت يف عورسشلا
لخدلا ىلع ةبيرسضلا
جد فلأا03 نم لقأÓل

 ةرـــجألا تاراـــيسس وـــقئاسس
مـــهطاسشن فاـــنئتسسا نوـــسضفري

7 صص علاط

4-3-2 صص علاط

2 صص علاط

 يوهجلا ريدملا دوعو ذيفنتب ةبلاطملل

2 لدع نم نولوحملا
 «وميإا بانك» ىلإا
ةنيطنسسقب نوجتحي

ةيزيجعتلاب مهيلع ةضورفملا طورشلا اوفصو

3 صص علاط

  بناجألا ءاربخلا ةدوع رذعت اميف
 انوروك سسوريف ببسسب

عنسصمب رئاسسخلا مقافت
ليجأات دعب لجيجب ةرÓب

ثÓث ليغسشت ةيلمع
ةديدج تادحو

ءاــــــفسش ةــــــلاح921 و انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا211 ،تاــــــيفو01

6 صص علاط

5 صص علاط
 لــــجيجب لوــــجع داو يريخ ةــــيدلبب ةــــينوناق ريغ تاــــنكسسو ّتÓــــيف مــــيدهت ^

5 صص علاط
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طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش ناحتمإا ءاغلإاب تاباقنلا بلاطم تشضفر

ـب ةصصاخلإ ةمانزرلإ نع جرفت ةيبرتلإ ةرإزو
«مايبلإ» و «ايرؤلاكبلإ» يناحتمإإ

ةذتاشسألل ةبشسنلاب توأا32و توأا91 موي نوكيشس نييرادإلل لوخدلا

ديدجلإ يصسإردلإ مصسؤملإ ةيإدبل إدعؤم لبقملإ ربؤتكأإ نم4 ـلإ ددحت ةيبرتلإ ةرإزو

ةيشصولا ةرازولا ىلع اهشضرعل تلاغششنإلا نم ةلمج رشضحت ةيقيشسنتلا

ايرؤلاكبلإ ةداهصش ناحتمإإ ريطأات نم مهئافعإاب نؤبلاطي تاطصسؤتملإ ءإردم

.9102/0202 ةيشساردلا ةنشسلل ةيمشسرلا تاناحتملاب ةشصاخلا ةمانزرلا نع اهل نايب يف نينثلا سسمأا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تفششك

¯ S°∏Ñº.±

ءأر˘جإأ رر˘ق˘ت ه˘˘نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ح˘˘صضوأأو
طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش تاناحتمأ

9 ىلإأ7 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف

ىرجتصس نيح يف،0202 ربمتبصس
يف «ايرولاكبلأ» ةداهصش تاناحتمأ

71 ى˘˘لإأ31 نم ةدتمم˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

تاطلصسلأ نأأ ركذي.0202 ربمتبصس
طرافلأ رهصشلأ تررق دÓبلل ايلعلأ
ميلعتلأ ةلحرم ةياهن ناحتمأ ءاغلإأ
ي˘نا˘ح˘˘ت˘˘مأ ل˘˘ي˘˘جأا˘˘تو ،ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صشو ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لأ
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ى˘لإأ ط˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
نيلصصفلأ لدعم دام˘ت˘عأو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ
رأوطأ’أ يف لاقتنÓل يناثلأو لوأ’أ
ديدحتل ناك نأو .ةثÓثلأ ةيميلعتلأ

ايرولاكبلأ ةداهصش ناح˘ت˘مأ ة˘ما˘نزر

ءايلوأÓل ةبصسنلاب ’اكصشأ حرطي ’
د˘يد˘ح˘ت نإا˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ تا˘˘با˘˘ق˘˘نو
ةداهصش ناحتماب ةصصاخلأ ةمانزرلأ
ربتعي «مايبلأ» طصسوت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

يت˘لأ تأو˘صصأ’أ ى˘ل˘ع أر˘صشا˘ب˘م أدر
أذه ءاغلإاب ةبلاطملل أرخؤوم تعفترأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع نا˘ح˘ت˘م’أ
تايعمجو ةلقتصسملأ ةيبرتلأ تاباقن
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘لو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘˘لوأأ

يملعلأ ثحبلأو يلا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو
نوؤو˘صشلأو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأو
،ةمأ’أ سسلجم˘ب فا˘قوأ’أو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

تبلاط يت˘لأ ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأو
ديج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘صسأرد ةدا˘˘˘عإا˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ةرأزو˘ل ة˘عو˘فر˘م˘لأ تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ لوح ،ةيبرتلأ
رأرق ذاخ˘تأو ،«ما˘ي˘ب˘لأ» ط˘صسو˘ت˘م˘لأ

متي نأأ ىلع ،ةرودلأ ءاغلإاب يصضقي
نييصسأردلأ نيلصصفلأ جئاتن فيظوت
ةنصسلأ ىلإأ مهلاقتن’ ،يناثلأو لوأ’أ
هتجمرب ة˘ي˘مأز˘لإأ ع˘م ،يو˘نا˘ث ى˘لوأأ
رأرحأ’أ نيحصشرتم˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ط˘ق˘ف
نكمي ،يملع عجرم مأدعن’ أرظن
قيقحتل هيلع دامتع’أو هلÓغتصسأ
.ىلعأ’أ مصسقلأ ىلإأ ةئفلأ هذه لاقتنأ

لامع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تر˘ب˘عو
اهتيصشخ نع ،«وي˘ت˘ن˘صسأ’أ» ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

ءا˘˘غ˘˘لإأ مد˘˘ع رأر˘˘˘ق نو˘˘˘كي يأأ ن˘˘˘م
لي˘جأا˘تو «ما˘ي˘ب˘لأ» ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘مأ
بقأوعلأ بوصسح˘م ر˘ي˘غ ،ه˘ت˘ج˘مر˘ب

ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘بو ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن با˘˘ب˘˘صسأ’
ذيمÓتلأ داعتبأ نأاب ةدكؤوم ،ةينقتو
تاناحتم’أو ةع˘جأر˘م˘لأ ءأو˘جأأ ن˘ع

يه ،ةلصصأوتم رهصشأأ6 زهاني امل
اهنع جتن ة˘قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘صضو

فو˘˘خو م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ح˘˘صضأو كا˘˘˘ب˘˘˘ترأ

ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘ب يو˘˘ه˘˘ي د˘˘ق ف˘˘عا˘˘˘صضم

لي˘ج˘صست تع˘قو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،بو˘صسر˘لأ

ريثك يف ةلوبقم ريغ حاجن بصسن

عجأرتو ةيميلعتلأ تاصسصسؤوملأ نم

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لأ ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ي˘˘˘ف بي˘˘˘هر

ةباقن تنلعأأ ،اهتهج نم .نيزاتمملأ

ل˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ

عا˘ط˘ق˘ل˘ل سسيرد˘ت˘لأ ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل

،«تصسابانك» ةيبرتلل رأوطأ’أ يثÓث

ءاغلإاب يصضاقلأ ءايلوأ’أ بلطم معد

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صش نا˘˘ح˘˘ت˘˘مأ ءأر˘˘جإأ

ببصسب ،ةيئانثتصسأ ةفصصب طصسوتملأ

تع˘فد ي˘ت˘لأ «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ة˘˘مزأأ

قلغلأ ىلإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلا˘ب

ةصسأردلأ قيلعتو سسرأدملل يروفلأ

.حأورأ’أ ةيامحل
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نع سسمأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تجرفأأ
م˘صسو˘م˘لأ ةا˘يد˘ب˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لأ
لطعلأ ىلأ ةفاصضإ’اب مداقلأ يصسأردلأ
م˘صسو˘م˘لأ ة˘يأد˘ب نأأ ثي˘ح ,ة˘ي˘صسرد˘˘م˘˘لأ

4 موي أأدبيصس ةلبقملأ ةنصسلل يصسأردلأ

قحت˘ل˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ

تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب نو˘يرأدإ’أ نو˘ف˘ظو˘م˘لأ

موي ةذتاصسأ’أو ،توأأ91موي ةيوبرتلأ

يف ةيبرتلأ ةرأزو تراصشأأو.توأأ32

ة˘ما˘نزر ل˘يد˘ع˘ت م˘ت ه˘نأأ ى˘لإأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب

ةيصسأردلأ ة˘ن˘صسل˘ل ة˘ي˘صسرد˘م˘لأ ل˘ط˘ع˘لأ

نأأ رظتنملأ نم ثيح ،0202- 9102

نييرأدإÓل ةبصسنلاب فيصصلأ ةلطع أأدبت

ةقلعتملأ تايلمعلأ لك نم ءاهتن’أ دعب

موي نم ءأدتبأ ةيصسأردلأ ةنصسلأ ةياهنب

ءاصسم0202 ةيل˘يو˘ج9 سسيمخلأ

هتأذ ردصصملأ ركذو .قطانملأ عيمجل

ةيميلعتلأ تاصسصسؤوملأ حتف متيصس هنأاب
ميلعتلأ يتداه˘صش ي˘نا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘جإأ ل˘ب˘ق
ةنصسلأ ذيمÓتل ،ايرولاكبلأو طصسوتملأ
يوناث ةثلاثلأ ةنصسلأو طصسوتم ةعبأرلأ
يصسفنلأ لفكتلأو ةعجأرملأو ةركأذملل
ر˘ه˘صش ا˘م˘هزا˘ي˘ت˘ج’ ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ ة˘ي˘غ˘˘ب
.ةياصصولل رخأأ نايب هدكأأ امبصسح ربمتبصس
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نم ةلمج تاطصسوتملأ ءأردم حرط
ىلع اهصضرع لجأأ نم ت’اغصشن’أ
ا˘ه˘ت˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ

ت’اغصشن’أ ةلمج نمو .Óبقتصسم
ةيقيصسنت فرط نم اهحرط مت يتلأ

مدع دجوي طصسوتملأ روطلأ ءأردم
ةداهصش ناحتمأ ري˘طأا˘ت˘ب م˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت
ىلع طقف ءا˘ق˘بإ’أو «ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ»
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘مأ ر˘ي˘طأا˘˘ت
لباقملأ يفو.«ماي˘ي˘لأ» ط˘صسو˘ت˘م˘لأ

ثأد˘ح˘ت˘صسا˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ تب˘لا˘ط
ل˘˘يد˘˘ع˘˘تو  ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن بصصن˘˘˘م

593 –50 يذيفنت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأ

5002 ربو˘ت˘كأأ90 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لأ

ايلعلأ بصصانملأ ةمئاق ددحي يذلأ
ةعباتلأ ةيزكرملأ ريغ حلاصصملأ يف
طورصشو ةينطولأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو˘ل
ءانبو.ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘صصت و ا˘ه˘ب قا˘ح˘ت˘ل’أ

بلاطملأ ةمئاق  يف ءاج ام ىلع
ءأردم ةيقيصسنت نع تردصص يتلأ
زر˘بأ ن˘م نا˘ف ط˘صسو˘ت˘م˘لأ رو˘ط˘˘لأ
فلم دجوي ةحورطملأ ت’اغصشن’أ

04 ةداملأ مأرتحاب فينصصتلأ ةداعإأ

21 -042 يذيفنتلأ موصسرملأ نم

2102 يا˘˘˘م92 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لأ

ي˘صسا˘صسأ’أ نو˘نا˘ق˘˘لأ ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لأ
نيم˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب سصا˘خ˘لأ
ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ كÓ˘˘صسأÓ˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي يذ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
م˘ه˘ت˘ف˘˘صصب نور˘˘يد˘˘م˘˘لأ سسرا˘˘م˘˘ي»
ة˘لود˘لأ ن˘م ن˘ي˘ل˘كو˘م ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
نيفظوملأ عيم˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ط˘ل˘صس
ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نأو˘˘˘˘عأ’أو
اصضيأأ ءأردملأ لمعيو.«ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

ةيلآ’أ ةيقرتلأ نامصض قيقحت ىلع

ةبتر ىلإأ ةطصسوتم ريدم ةبتر نم
سسمخ ي˘صضم د˘ع˘ب ي˘صسي˘ئر ر˘يد˘م
هذهب ةيلعفلأ ةمدخلأ نم تأونصس
ةيقرتلأ يف ريدملأ قح عم ةفصصلأ
ط˘صسو˘ت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ سشت˘ف˘م ى˘لإأ
وأأ دأو˘˘م˘˘لأ سصا˘˘صصت˘˘خأ نأو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
عم تاطصسوتملأ ةرأدإأ سصاصصتخأ

موصسرملأ نم271 ةداملأ ليدعت

ىلع ةوÓع042. –21 يذيفنتلأ
نوكي نأأ بجي يذلأ نيوكتلأ فلم
تصصن ام˘ك.ا˘ي˘ل˘كصش سسي˘لو ا˘ي˘ل˘ع˘ف

30 –60 ر˘مأ’أ ن˘˘م83 ةدام˘لأ

6002 ةيل˘يو˘ج51 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لأ

ي˘صسا˘صسأ’أ نو˘نا˘ق˘˘لأ ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لأ
ىلع ةيمومعلأ ةفي˘ظو˘ل˘ل سصا˘خ˘لأ
ن˘يو˘كت˘لأ ي˘ف ق˘ح˘لأ ف˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل»
يف ةيقرتلأو ىوتصسملأ نيصسحتو
رصصيو.«ةينهملأ هتايح لÓخ ةبترلأ
ةحنم نم ةدافتصس’أ ىلع ءأردملأ
ديف˘ت˘صسي نأأ ل˘جأ ن˘م ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ

اقبط فلكملأ ر˘يد˘م˘لأ ى˘ت˘ح ا˘ه˘ن˘م

موصسرملأ نم8 رركم041 ةداملل

تصصن ي˘˘ت˘˘˘لأ042 يذيفنتلأ
ظفح ىلع نولوؤوصسم نوريدملأ»

ظافحلأو سصاخصشأ’أ نمأأو ماظنلأ
هذهب نولهؤويو ،تاكلت˘م˘م˘لأ ى˘ل˘ع
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘˘ت’ ة˘˘ف˘˘صصلأ
ر˘ي˘صس ن˘صسح نا˘م˘صضل ة˘˘يرور˘˘صضلأ
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’أ ع˘˘م «ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ت’ا˘صصت’أو ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ح˘ن˘م
ريدملأ ىتح اهنم ديفتصسي نأأ بجي
لقأ’أ ىلع لقتني ريدملاف فلكملأ

ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ عو˘˘ب˘˘صسأ’أ ي˘˘ف ةر˘˘م
ى˘˘˘لإأ ىر˘˘˘˘خأأ ةر˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ةفاصضإ’اب، ةفلتخم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لأ ت’ا˘˘صصت’أ ى˘˘لإأ
ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م را˘˘طإأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ي
ءأرد˘م˘لأ ى˘ع˘صسي ا˘م˘ك.«ه˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
نع سضيوعتلأو ةموأدم˘لأ ة˘ح˘ن˘م˘ب
نأأ بجي يتلأ ةيفاصضإ’أ تاعاصسلأ
ر˘يد˘م˘لأ ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسي
نم ةنماثلأ ةداملل اقبط  فلكملأ

513–80 يذيفنتلأ مو˘صسر˘م˘لأ

ر˘يد˘م مز˘˘ل˘˘ي» ى˘˘ل˘˘ع تصصن ي˘˘ت˘˘لأ
را˘صشت˘صسمو ر˘ظا˘ن˘لأو ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
بئا˘˘نو د˘˘صصت˘˘ق˘˘م˘˘لأ و ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ
يف نوروكذملأ ريصسملأ دصصتقملأ

ة˘يدأا˘ت را˘طإأ ي˘ف ها˘˘ندأأ23 ةداملأ
ى˘˘لإأ رو˘˘˘صضح˘˘˘لا˘˘˘ب، م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘ظو

ةرور˘صضلأ ة˘لا˘ح ي˘˘ف ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ
.«أراهنو Óيل لمعلأ تاقوأأ جراخ
رمأ’اب فيلكتلأ ةحنم ىلأ ةفاصضأ
ىر˘˘خأأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م ي˘˘ف فر˘˘˘صصلا˘˘˘ب
ةديج جئاتن ىلع لوصصحلأ ةحنمو
ع˘م ة˘ي˘م˘صسر˘لأ تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’أ ي˘˘ف

ن˘˘م ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسأ ةرور˘˘صض
هبيصصنت درجمب يمأزلإ’أ نكصسلأ

ةرأدإ’أ مزتلت كلذ رذعت ةلاح يفو
.راج˘ي’أ لد˘ب˘ب ر˘يد˘م˘لأ سضيو˘ع˘ت˘ب
بلطم قيقح˘ت˘ل ءأرد˘م˘لأ ى˘ع˘صسيو
ط˘ق˘ف ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لأ ر˘يد˘م  ر˘ي˘طأا˘˘ت
طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ

ددعب تاصضيوعتلأ نوكت نأأ بجيو
ةربتعم نوكتو ةيلعفلأ لمعلأ مايأأ
نع ةيفأزج ة˘ح˘ن˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
سضرع ةيمهأ عم هترايصسب لقنتلأ
لك ةرم لمعلأ بط ىلع ريدملأ
دكأاتلأ ةلاح يفو، تأونصس ثÓث
سضأر˘˘مأ’أ ىد˘˘حإا˘˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإأ ن˘˘م
طغصضلاب ةقÓع اهل يتلأ ةيبصصعلأ

هتفيظو ءأدأأ نم هعنمت يتلأ قلقلأو
دعاقتلأ ىلع ايئاقلت لاحيصس هنإاف
ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ةد˘˘م تنا˘˘ك أذإأ ق˘˘ب˘˘صسم˘˘لأ

.ةنصس52 قوفت وأأ يواصست

تارايشسلا بيكرتو تاقرطلا ديبعت يتيشضق يف

 ىيحيوأإو لÓصس ةمكاحم ليجأات
لبقملإ عؤبصسأ’إ ىلإإ إذفان ’وؤؤصسم51 و

دبعو ىيحيوأ دمحأ نيق˘با˘صسلأ ة˘مو˘كح˘لأ ي˘صسي˘ئر ة˘م˘كا˘ح˘م تل˘جأا˘ت

تبلل لبقملأ عوبصسأ’أ ىلإأ ىرخأ ةذفان ةيصصخصش51و لÓصس كلاملأ
«دمحمأأ يديصس» ةمكحم تلجأأ و .داصسف اياصضق يف ةيئاهنلأ ماكحأ’اب

71 اهيف مهتملأ «نرقلأ ةيصضق» يف مكحلأ سسمأ ،ةمصصاعلأ رئأزجلاب

85و ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباصسلأ سسيئرلأ دهع يف ةذفان ةيصصخصش

تحتو ةيقأولأ ةعنقأ’أو تأزافقلاب مهعيمج أولخد ،نيرخآأ نيمهتم
تزه داصسفلأ ا˘يا˘صضق ر˘ب˘كأأ ي˘ف نو˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ع˘با˘ت˘يو .ةدد˘صشم ة˘صسأر˘ح
«يناثلأ ءزجلأ»و ،«تاقرطلأ تيفزت» امهو ،ريخأ’أ دقعلأ يف رئأزجلأ

.«تÓجعلأ خفن ةحيصضف»ـب ةفورعملأ » تأرايصسلأ بيكرت» ةيصضق نم
قلعتيو ،قباصسلأ ماظنلأ يلوؤوصسم رابك نم ددع ربكأأ ناتيصضقلأ مصضتو
.لÓصس كلاملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأأ نيقباصسلأ ةموكحلأ يصسيئرب رمأ’أ

يف يصسيئرلأ مهتملأ دأدح يلع نم لك مهو لامعأأ لاجر3 بناج ىلإأ
يملوع دأرمو توكح˘ط ن˘يد˘لأ ي˘ح˘مو «تا˘قر˘ط˘لأ تي˘فز˘ت» ة˘ي˘صضق
ةحيصضفل «نيوأدوصسلأ نيتبلعلأ»ـب نو˘نا˘ق˘لأ ءأر˘ب˘خ ا˘م˘ه˘ف˘صصي ن˘يذ˘ل˘لأ

4ـب رمأ’أ قلعتيو ،نيقباصس ءأرزو8 ىلإأ ةفاصضإ’اب .تأرايصسلأ بيكرت

يفصسوي فصسوي نم لك م˘هو ،م˘جا˘ن˘م˘لأو ة˘عا˘ن˘صصل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صس ءأرزو

4و برأوصشوب مÓصسلأ دبع براهلأو سسنوي نب ةرامعو ةدب بوجحمو

يعلط ةعمجوبو لوغ رامع نم لك مهو ،ةيمومعلأ لاغصشأÓل ءأرزو

نيقباصس نيظفاحم5 أذكو ،يصضاق رداقلأ دبعو نÓعز ينغلأ دبعو
ةمكحملأ تعجرأأو .خوز رداقلأ دبع قبصسأ’أ ةمصصاعلأ يلأو مهزربأأ
وأأ مويلأ أذه يف ةمكاحملأ عافدلأ تائيه سضفر» ىلإأ ءاجرإ’أ رأرق
يصضاق مامأأ نكي ملو .اياصضقلأ نم ةدحأو يف ةديدج فأرطأأ مصضل
لدب ،لبقملأ عوبصسأ’أ «ىرخأ’أ نع ةيصضق لك دعبُي» نأأ ’إأ ةصسلجلأ
دأرم لامعأ’أ لجر ةيصضق ليجأات ررقتو .ةدحأو ةصسلج يف امهجمد

ةيقبو دأدح يلع لامعأ’أ لجر ةمكاحم ءاجرإأو نأوج71 ىلإأ يملوع

تلجأات امنيب ،«تاقرطلأ تيفزت» ةيصضق يف نأوج12 ىلإأ نيمهتملأ

لمصشتو .نأوج22 ىلإأ توكحط نيدلأ يحم لامعأ’أ لجر ةمكاحم
لاجر اهيلع لصصحت يتلأ تاقفصصلأ ةفلاخم» ةهجوملأ تاماهت’أ
نع ةجتانلأ تاكلتمملأ ليوحتو ،لأومأ’أ سضييبتو ،ةثÓثلأ لامعأ’أ

ريغ اهردصصم هيومتو ءافخإأ سضرغب داصسفلأ مئأرجل ةيمأرجإأ تأدئاع
ةفيظولأ لÓغتصسأ ةءاصسإأو ،ةيمومع لأومأأ ديدبت» أذكو .«عورصشملأ

نينأوقلأ قرخي وحن ىلع ريغلل ةقحتصسم ريغ عفانم حنم سضرغبً أدمع
يف اهب لومعملأ تأءأرجإ’أ ةفلاخمب حلاصصملأ سضراعتو ،تاميظنتلأو
ماكحأÓل ةفلاخم تاقفصص دوقع مأربإأو ،ةيمومعلأ تاقفصصلأ لاجم
ريغ تأزايتمأ ءاطعإأ سضرغب اهب لمعلأ يراجلأ ةيميظنتلأو ةيعيرصشتلأ

±.S°∏«º.ريغلل ةرربم

فارطألا ددعت ىلإا دوعي ليجأاتلا ببشس
ددج نيمهتم روهظو

ةيصضق يف رظنلإ لجؤؤت دمحمأإ يديصس ةمكحم

نإؤج نم71 ـلإ ىلإإ «كافؤصس» عمجم كلام
داصسفلأ ةيصضق فلم يف لصصفلأ سسمأأ دمحمأ يديصس ةمكحم تأاجرأأ
ىلإأ يملوع دأرم «كافوصس» عمجم باحصص لامعأ’أ لجر اهب عباتملأ

ددعت ىلأ ليجأاتلأ ببصس دوعيو .يراجلأ نأوج رهصش نم71ـلأ خيرات
يصسيئرلأ مهتملأ قيقصش رأرغ ىلع ددج نيمهتم روهظو فأرطأ’أ
قلعت˘تو .ة˘ي˘صضق˘لأ فأر˘طأأ ن˘م ا˘فر˘ط ح˘ب˘صصأأ يذ˘لأ «ي˘م˘لو˘ع رذ˘ي˘خ»
بيكرت عيراصشمب ةصصاخلأ ةيكنبلأ سضورقلأ فلمب ةلجؤوملأ ةيصضقلأ
كنب نم تأراطإأ ةقفر ،«دأرم يملوع»  اهيف طروتملأ تأرايصسلأ
قباصسلأ ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ مهصسأأر ىلعو يرئأزجلأ يبعصشلأ سضرقلأ
تأذب سضورقلأ ةنجل ءاصضعأأ نم ددعو تقؤوملأ سسبحلأ نهر دجأوتملأ
قلعتت مهت نيين˘ع˘م˘ل˘ل ته˘جوو .«ي˘م˘لو˘ع» ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م دأر˘فأأو كن˘ب˘لأ
ةيمأرجإأ تأدئاع نع ةجتانلأ تاكلتمملأ ليوحتو لأومأ’أ سضييبتـب
يف ،عورصشم ريغلأ اهردصصم هيومت و ءافخإأ سضرغب داصسفلأ مئأرجب
كنبلأ لأومأأ لامعتصسأ و ديدبت يف ةكراصشملأ و ةيمأرجأ ةعامج راطإأ
نيفظوم سضيرحت مهت ىلإأ ةفاصضإ’اب.كنبلأ حلاصصمل ةيفانم ةفصصب

لوصصحلل سضرتفملأو يلعفلأ مهذوفن لÓغتصسأ لجأأ نم نييمومع
ةلودلأ نأوعأأ ريثأات ةطلصس نم ةدافتصسإ’أ و ةقحتصسم ريغ ةيزم ىلع
و ماعلأ نوناقلل ةعصضاخلأ ةيمومعلأ تائيهلأ و ةيلحملأ تاعامجلأو
يراجتلأ و يعانصصلأ عباطلأ تأذ ةيداصصتق’أو ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأ
ليدعتلأ و راعصسأ’أ يف ةدايزلأ لجأأ نم تاقفصصلأ و دوقعلأ مأربإأ ءانثأأ
مهت ،نوينعملأ هجأوي امك.تامدخلأ و دأوملأ ةيعون يف مهحلاصصل
سسوؤور ةكرحب نيصصاخلأ ميظ˘ن˘ت˘لأ و ع˘ير˘صشت˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘م و ن˘يو˘م˘ت˘لأ

±.S°∏«º.جراخلأ ىلإأو نم لأومأ’أ

ةعاشس27 اهرمع سسوريفلاب ةباشصإلا مدع دكؤوت ةداهشش نييرئازجلا ىلع سضرفت سسنوت

ءافصش ةلاح921و انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةباصصإإ211 ،تايفو01
ةديدج تايفو01 اهيلإأ فاصضت «91ديفوك» دجتصسملأ «انوروك» سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإأ ةلاح211 ليجصست نينث’أ سسمأأ رئأزجلأ يف انوروك سسوريف يصشفت يصصقت ةنجل تدكأأ

،ءافصشلأ ت’اح سصخي اميف امأأ.ةديدج ةباصصإأ13011 ىلإأ تاباصصإÓل ةيلامجإ’أ ةليصصحلأ تعفترأ امك ،ةافو777 ىلإأ تايفولأ ةليصصح تعفترأو .ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ يجاتلأ سسوريفلاب

تايفصشتصسم فلتخم ربع ةزكرملأ ةيانعلأ ىوتصسم ىلع اصضيرم93 ردصصملأ تأذ بصسح دجأوتي امنيب.ءافصش ةلاح5377 ىلإأ ةيلامجإ’أ ةليصصحلأ عفترتل ،ءافصش ةلاح921 ةنجللأ تلجصس دقف
رباعملأ ةفاك ربع انوروك سسوريفب ةباصص’أ نم ةيبلصسلأ ةداهصشب ىمصسي ام راهظإأ ىلع نيمغرم يصسنوتلأ بأرتلأ لوخد يف نيبغأرلأ نييرئأزجلأ حايصسلأ نوكيصس رخأأ بناج نم.يرئأزجلأ رطقلأ
راصشتنأ نم ةياقولل ةيئاقوو ةيزأرتحأ ريبأدت تذختأ ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ نأاب دكأأ ثيح, سسمأأ ةيفحصص تاحيرصصت يف ةحايصسلل يصسنوتلأ ينطولأ نأويدلأ سسيئر هب دافأأ امبصسح كلذو.ةيدودحلأ

يوجلأ ءاصضفلأ حتفل ةيصسنوتلأ ةموكحلأ هتددح يذلأ خيراتلأ وهو يراجلأ نأوج رهصش نم72ـلأ خيرات نم أرابتعأ سسنوت لوخد يف نيبغأرلأ بناجأ’أ حايصسلأ ىلع سضرفتصس انوروك سسوريف

لوخدب ناك يأ’ حمصسي نل ثيح, ايرابجإأ كلذ نوكيصس ثيح, ةعاصس27 اهرمع ىدعتي ’ نأأ بجي سسوريفلاب ةباصص’أ مدع ةيبلصس ةداهصش راهظإأ نأأ ثدحتملأ سسفن دكأأو.ةيرحبلأو ةيربلأ رباعملأو

±.S°∏«º.ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ اهتذختأ يتلأ ريبأدتلاب ديقتلأ دعب ’إأ, دÓبلأ ةرداغمب مهل حمصسي نلو تأءأرج’أ هذهب نوينعم نويصسنوتلأ ىتح هنأأ أدكؤوم سسنوت
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نحن» لئاق ،نيشسح تيأ حشضوأأو
فاعشسإأ ةرايشس انشسلو ةرجأ ةرايشس
ةدو˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ع˘˘طا˘˘ق ا˘˘شضفر سضفر˘˘˘ن
طورششلأ هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف طا˘ششن˘ل˘ل
ثدحتملأ دكأ ام˘ك .«ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ
ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شس نأأ قا˘˘ي˘˘شسلأ سسف˘˘ن ي˘˘˘ف
لئاشسو ءانتقاب نيمزلم ريغ ةرجأ’أ

رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘بز˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو
، تامامكلأ ، ةيلوحكلأ تامقعملأ

ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘غأ’أو ،ي˘˘˘قأو˘˘˘لأ جا˘˘˘جز˘˘˘لأو
سسف˘ن زر˘بأأ ا˘م˘ك .ة˘ي˘كي˘ت˘˘شسل˘˘ب˘˘لأ
سضورفملأ نم ناك هنأأ ،لوؤوشسملأ
ىلع قئاشسلأ ةردق لوح لؤواشستلأ
،تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لأ هذ˘ه ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
يتلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘مزأ’أ ى˘لأ أر˘ي˘ششم
دعب تايشسكاطلأ أوقئاشس اهششيعي
ثلث نم رثكأ’ مهطاششن فقوت
ةيقيشسنت وشضع بلاط امك .رهششأأ
ةعجأرمب ةرج’أ تأرايشس يقئاشس
يف ةدا˘يز˘لأ د˘ع˘ب دأد˘ع˘لأ ةر˘ي˘ع˘شست
’ اهنإأ لاق يتلأو دوقولأ راعشسأأ
تعشضوو.امامت ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلأ مد˘خ˘ت

ة˘ي˘ح˘˘شصلأ طور˘˘ششلأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
،طاششنلأ أذه فانئت˘شس’ ة˘ق˘فر˘م˘لأ
،قئاشسلل وأأ نوبزلل ةبشسنلاب ءأوشس

جا˘˘˘جز ع˘˘˘شضو˘˘˘ي نأأ بج˘˘˘ي ثي˘˘˘˘ح
«سسلغ يشسكيلب» ةدام نم  يقأو
عم ،نوبزلأ و قئاشسلأ نيب لشصفي
ي˘قأو˘لأ عا˘ن˘ق˘˘لأ ءأد˘˘ترأ ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لأ
ق˘˘ئا˘˘شسلأ ن˘˘˘م ل˘˘˘كل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
لو˘˘ل˘˘ح˘˘م ع˘˘شضو ع˘˘˘م ،نو˘˘˘بز˘˘˘لأو
فر˘شصت تح˘ت ر˘ه˘ط˘م˘لأ لو˘ح˘كلأ

هذ˘ه ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘بو .ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأ
دد˘ع د˘يد˘˘ح˘˘ت بجو˘˘ت˘˘ي طور˘˘ششلأ
ةيلمع لكل دحأو نوبزب نكامأ’أ
دعقملاب هشسولج بوجو عم لقن
نأأ بجي ا˘م˘ك، ةرا˘ي˘شسل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لأ
ةاطغم ةرجأ’أ ةرايشس دعاقم نوكت
ن˘ي˘ع˘ت˘ي و ،ة˘ي˘كي˘ت˘شسل˘ب ة˘ف˘ل˘غأا˘˘ب

ةيلمع لك دعب ايئاق˘ل˘ت ا˘هر˘ي˘ه˘ط˘ت
ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ل˘˘ق˘˘ن
ايمو˘ي ر˘ه˘ط˘م لو˘ل˘ح˘م˘ب ةرا˘ي˘شسلأ

فيظ˘ن˘ت˘لأ ع˘م ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘شصبو
سسأأرلأ دناشسمل يرودلأ ميقعتلأو
بأو˘˘بأ سضبا˘˘ق˘˘م أذ˘˘˘كو عأرذ˘˘˘لأو
.ةرهطم دأومب ةرايشسلأ
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ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر رمأأ
ق˘ي˘قد دأد˘عإا˘ب ة˘حل˘ف˘لأ ر˘يزو نو˘ب˘˘ت
عم نيلماعتملأ سصخي طورشش رتفدل
يف ةيعانشصلأ تاعأرزلأ ةيمنت نأويد
نأأ رر˘ق˘م˘لأ ة˘يوأر˘ح˘شصلأ ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لأ
رأرقلأ ءا˘ج .بو˘ن˘ج˘لا˘ب هر˘ق˘م نو˘كي

هعامتجأ ءأرزولأ سسلجم دقع بقع
نع يئرملأ لشصأوتلأ ةينقتب يرودلأ
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘شسا˘ئر˘ب ،د˘ع˘˘ب
ىلعأ’أ د˘ئا˘ق˘لأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
عا˘فد˘لأ ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘شسم˘لأ تأو˘ق˘˘ل˘˘ل
ةيروهمجلأ سسيئر ركذ و .ينطولأ
يداشصتق’أ فدهلأ ةاعأرم ةرورشضب
ةيمن˘ت نأو˘يد سسي˘شسأا˘ت ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ
قطانملأ ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ تا˘عأرز˘لأ
ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي يذ˘˘لأ ،ة˘˘˘يوأر˘˘˘ح˘˘˘شصلأ
دأريتشسأ نم تقو برقأأ يف سصلختلأ
،ةرذلأو ةيتيزلأو ةيركشسلأ تاعأرزلأ
ىلع احلم ،ةبعشصلأ ةلمعلأ ريفوتل
نيلماعتملأ تابجأوو قوقح ديدحت
ةيعانشصلأ تاعأرزلأ ةيمنت نأويد عم

رتفد نمشض ةيوأرحشصلأ قطانملأ يف
ةحلفلأ ريزو مدق و .قيقد طورشش
قلع˘ت˘ي ا˘شضر˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو
ةيمنت نأويد˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب
قطانملأ ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ تا˘عأرز˘لأ
سسلجم تأرأرقل أذيفنت ،ةيوأرحشصلأ

،0202 ويام3 يف دقعنملأ ءأرزولأ
نأويدلل يجيتأرت˘شس’أ رود˘لأ أزر˘ب˘م
ة˘ي˘قر˘تو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ب ف˘˘ل˘˘كي˘˘شس يذ˘˘لأ
ةيجيتأرتشس’أ ةيعا˘ن˘شصلأ تا˘عأرز˘لأ
يف ةلثمتملأ ةيوأرحشصلأ يشضأرأ’اب
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كشسلأ تا˘˘˘˘عأرز˘˘˘˘˘لأو ةرذ˘˘˘˘˘لأ

أذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت كلذ ي˘˘تأا˘˘يو .ة˘˘ي˘˘ت˘˘يز˘˘˘لأو
ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر تا˘˘مأز˘˘ت˘˘ل’
،دأريتشس’أ ةروتاف سضفخ سصوشصخب
ةيرورشضلأ ة˘ي˘لوأ’أ دأو˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘تو
ةعشسأولأ ةيجيتأرتشس’أ علشسلأ جاتنإ’
تأرد˘ق˘لأ لل˘غ˘ت˘شسا˘ب ،كل˘ه˘˘ت˘˘شس’أ
،ةيوأرحشصلأ ةعأرز˘لأ ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لأ
ةينطو˘لأ تأرد˘ق˘لأ ن˘م ع˘فر˘لأ د˘شصق
.يئأذغ˘لأ ن˘مأ’أ نا˘م˘شضو ة˘ي˘حل˘ف˘لأ

نو˘كي˘شس يذ˘لأ نأو˘يد˘لأ ه˘˘جو˘˘ي˘˘شسو
ر˘˘ي˘˘شسي˘˘ت ى˘˘لإأ ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب هر˘˘˘ق˘˘˘م

نير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لأ ة˘ق˘فأر˘مو تأءأر˘جإ’أ
ة˘ل˘كي˘ه˘م˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ما˘˘حو
،نأو˘يد˘لأ ل˘ف˘كت˘ي˘شسو .ة˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لأو
ىربكلأ عيراششملأ يلما˘ح ة˘ق˘فأر˘م˘ب
ةلكيهملأ ةيحل˘ف˘لأ تأرا˘م˘ث˘ت˘شسل˘ل
تا˘عأرز˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ب ح˘˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لأ
ةهجوملأ ةيجيتأر˘ت˘شس’أ ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ

ةدروتشسملأ ةيلوأ’أ دأوملأ لأدبتشس’
فر˘ط ن˘م ة˘ف˘ث˘˘كم ة˘˘ف˘˘شصب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
مدق هرودب .نييداشصتق’أ نيلماعتملأ

لوح روحمت ا˘شضر˘ع ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزو
تاج˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م تأدرأو˘لأ ة˘ي˘ع˘شضو
نم ةذختم˘لأ تأءأر˘جإ’أو ة˘ي˘حل˘ف˘لأ

جاتنإ’أ ةيامحل ةيرأزولأ هترئأد فرط
سضرعلأ لمششيو ،ينطولأ يحلفلأ
ةيعأرزلأ تأدرأولأ لكيه ليلحتلاب
هكأوفلأو رشضخلأو موحللأ ةشصاخو
.ةرذلأو ريعششلأو حمقلأو بيلحلأو
،ة˘حر˘ت˘ق˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ةعشضاخلأ تاجتنملأ ةم˘ئا˘ق ع˘ي˘شسو˘ت
،يئاقولأ تقؤوملأ ي˘فا˘شضإ’أ م˘شسر˘ل˘ل
أأد˘ب˘م˘ل دأر˘ي˘ت˘شس’أ طا˘ششن عا˘˘شضخإأو
ر˘ت˘فد ي˘ف با˘ت˘˘ت˘˘ك’أو سصشصخ˘˘ت˘˘لأ

ةيجراخلأ ةراجتلأ ةنمقرو طورششلأ
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘˘لأو
لكيه ليلحتو ةيحلفلأ ةيعانشصلأ
تاجتنملأ ةمئاق د˘يد˘ح˘ت˘ل تأدرأو˘لأ
عم ،اهدأريتشسأ سصيلقت نكمي يتلأ
ريتأوف˘لأ م˘ي˘خ˘شضت ة˘برا˘ح˘م د˘يد˘ششت
ر˘˘يد˘˘شصت ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘˘شسأ ع˘˘˘شضوو
أذ˘ه ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘ت ي˘˘فو .ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
لماكلأ عنملاب سسيئرلأ رمأأ ،سضرعلأ

يف ةيحلفلأ تاجوتن˘م˘لأ دأر˘ي˘ت˘شس’
،ينطولأ جاتنإ’أ ةيامح ينجلأ مشسوم
ه˘كأو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لأ د˘يد˘˘ششت˘˘ب و
،ريتأوفلأ ميخشضت عنمل ةدروتشسملأ

ىلع اظا˘ف˘ح ة˘ي˘عو˘ن˘لأ ن˘م د˘كأا˘ت˘لأو
ىلع سسيئرلأ ددششو .نطأوملأ ةحشص
دأريتشس’أ ةروتاف سصيلقت نم ديزملأ
رمأأو ،قوشسلأ يف ةردنلأ قلخ نود
ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ ةور˘ث˘ل˘ل ق˘ي˘قد ءا˘شصحإا˘˘ب
ى˘ت˘ح ة˘يو˘ج˘لأ رو˘شصلأ لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘˘ب
نم ا˘ن˘ن˘كم˘ت تا˘نا˘ي˘ب ةد˘عا˘ق ئ˘ششن˘ن
م˘ث ن˘مو ،ةور˘ث˘لأ هذ˘ه ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘م˘كلا˘˘ب قو˘˘شسلأ د˘˘يوز˘˘ت نا˘˘م˘˘شض
.موحللأ نم ةمزللأ
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رو˘ن ،كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘كأأ

لا˘خدإأ م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب يد˘˘لا˘˘خ ن˘˘يد˘˘لأ

زيح ديد˘ج˘لأ ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ

لاقو2202. ة˘˘ن˘˘˘شس ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأ

قيبطت نإأ لل˘خ يد˘لا˘خ ن˘يد˘لأرو˘ن

نواعت راطإأ يف ممشصملأ ماظنلأ أذه

رشصانعلأ دحأأ دعُي يروك -يرئأزج

ةشضهن ثأدحإ’ اهي˘ل˘ع لو˘ع˘ُي ي˘ت˘لأ

نم عفرلأو يكرمجلأ رييشستلأ يف

هتأذ لوؤوشسم˘لأ دد˘شش ا˘م˘ك.ه˘ت˘عا˘ج˘ن
كلذ ة˘˘˘ق˘˘˘˘فأر˘˘˘˘م ةرور˘˘˘˘شض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
داشصتق’أ ةيامحل ةينوناق سصوشصنب
ةيعشضو˘لأ ن˘ي˘شسح˘ت أذ˘كو ي˘ن˘طو˘لأ
غولب لجأأ نم يكرمجلل ةيعامتج’أ
نيدلأ رون تفلو .ةرطشسملأ فأدهأ’أ

يف سضرعت زاهجلأ نأأ ىلإأ يدلاخ
فا˘ع˘شضإأ ى˘لإأ ة˘ي˘شضا˘م˘لأ تأو˘ن˘شسلأ
سشيمهت راطإأ يف ةيداملأ هتايناكمإأ

تايحلشصلأ يف سصيلق˘تو ج˘ه˘ن˘م˘م
ىلإأ أريششم ،بوقعي سسفن يف ةياغل

لاحفتشسأ ةجيتن كلذ نع جتن ام هنأأ
ي˘عر˘ششلأ ر˘ي˘غ ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لأ ر˘˘هأو˘˘ظ
ة˘ل˘م˘ع˘لأ بير˘ه˘تو لأو˘مأ’أ سسوؤور˘ل
تأدأر˘يإ’أ سصو˘شصخ˘بو .ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلأ

ترهظأأ،7102 ماع˘ل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لأ
نأأ ر˘يد˘م˘لأ ا˘ه˘شضر˘ع ي˘ت˘˘لأ ما˘˘قرأ’أ
ل˘ي˘شصح˘ت˘ب تما˘˘ق كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ةرأدإأ

ةدايزب يأأ رانيد رايلم18,500.1

6102. ةنشسب ةنراقم ةئاملاب5.1
قوقح نم تأدأريإ’أ هذه لكششتتو

رايلم75,463 ةميقب ةي˘كر˘م˘ج

ةفاشضملأ ةميقلأ ىلع موشسرو رانيد

58 را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م18,495 ةميقب
ةينأز˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
زاجنإأ ةبشسن ردقتو.ة˘لود˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ

7102 ة˘˘ن˘˘شسل كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ تأدأر˘˘يإأ
ةي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘ق تا˘ع˘قو˘ت˘ب ة˘نرا˘ق˘م

ةئاملاب5.501ـب ة˘˘ن˘˘شسلأ سسف˘˘ن˘˘ل
ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لأ قو˘ق˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب

مشسرلل ةبشسنلا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب09.09و
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘فا˘شضم˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع
.ةينمزلأ ةرتفلأ سسفنل

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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ةيزيجعتلاب مهيلع ةصضورفملأ طورصشلأ أوفصصو

مهطاسشن فانئتسسإا نوسضفري ةرجألا تارايسس وقئاسس ةيبلغأا

يروك -يرئأزج نواعت راطإأ يف ممصصملأ ماظنلأ أذه قيبطت

2202 ةنسس نم ةيادب ديدج يتامولعم ماظنب نيعتسست كرامجلا

ةيوأرحصصلأ قطانملاب تاعأرزلأ ةيمنت نأويد ءاصشنإأ دعب

ىربكلا ةيحÓفلا عيراسشملا يلماحل قيقد طورسش رتفدب رمأاي نوبت

رانيد014 ىلإأ اهرعصس لصصو امدعب
دحأولأ مأرغوليكلل

 ةريبك تايمك نع جارفإلا
 ةنزخملا نجاودلا نم
راعسسألا رسسك لجأا نم

ريد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ «ة˘ي˘م’ رو˘كشش يوا˘ن˘ج» تد˘كأأ

نع جأرفإ’أ تايلمع نع نجأودلأ ةكرششل ماعلأ

ىوتشسم ىلع ةدوجوملأ نجأودلأ نم تانوزخملأ

.ينطولأ ديعشصلأ ىلع ةشصتخملأ طبشضلأ نيوأود

حامشسلأ لجأأ نم لشصأوتتشس ةيلمعلأ نأأ ةدكؤوم

عيزوتلأو جاتنإ’أ ةلشسلشس يف نيلخدتملأ فلتخمل

052 رعشسب كلهتشسملل رششابملأ ع˘ي˘ب˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل

ىلع ظافحلأ فدهب كلذو.دحأولأ مأرغولغلل رانيد

يوانج تلاقو.طيشسبلأ نطأوملل ةيئأرششلأ ةردقلأ

نم ربتعم نوزخم نع جأرفإ’أ ةبشسانمب روكشش

نزاخم ىوتشسم ىلع ةدمجملأ ءاشضيبلأ موحللأ

هنأأ ،ةمشصاعلأ رئأزجلاب ةقأرششلاب نجأودلأ ةكرشش

ةربتعم ةي˘م˘كب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ قو˘شسلأ ن˘يو˘م˘ت م˘ت˘ي˘شس

موحللأ اهتفرع يتلأ راعشسأ’أ باهتلأ ةحفاكمل

اهرعشس براق ثيح, ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف ءاشضيبلأ

نأأ تفاشضأأو.دحأولأ مأر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل را˘ن˘يد014ـلأ

ىلع اهطاششن رشصتقي ’ نجأودلأ ةكرشش تاجتنم

كلذ˘ك قو˘شست ل˘ب ط˘ق˘ف د˘ّم˘ج˘م˘لأ جا˘جد˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب

.تاشصلشصو ةلوحم موحل نم نجأودلأ تاقتششم

يرا˘ج˘ت˘لأ م˘˘شسق˘˘لأ ة˘˘شسي˘˘ئر تلا˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ما˘ع˘نأ’أ ة˘يذ˘غ˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لا˘ب ق˘يو˘شست˘لأو

نأويدلأ نأأ يربغ ةنيشسح ،(بانوأأ) نجأودلأ ةيبرتو

بأرتلأ ربع نجأودلأ عيب ةطقن96 سصيشصختب ماق

نمو .مأرغولي˘كل˘ل را˘ن˘يد052 رع˘شسب ي˘ن˘طو˘لأ

نأويدلأ يشصحي ، ر˘ششا˘ب˘م˘لأ ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن ن˘م˘شض

بونجلأ تاي’و ةدئافل ةلقنتم عيب طاقن اشضيأأ

اهريغو ةعينملأو يزيلإأو رأردأأ ةي’وب تثدحتشسأ

نأأ مل˘ع˘لأ ع˘م ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ تا˘ي’و˘لأ ن˘م

قو˘شسلأ ي˘ف ةر˘ث˘كب ة˘بو˘ل˘ط˘م ءا˘شضي˘ب˘لأ مو˘ح˘˘ل˘˘لأ

.ةينطولأ
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 كرابملأ ىحصضألأ ديعل يلزانتلأ دعلأ ءدب عم

كلهتسسملا ةيامح ةمظنم
يسشاوملا قاوسسأا حتفل وعدت

عوبسسألا يف نيترم
،كلهتشسملأ ةيام˘ح˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تعد

ي˘ف ن˘ي˘تر˘م ي˘ششأو˘˘م˘˘لأ قأو˘˘شسأأ ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإأ سسمأأ

ن˘م ة˘ل˘م˘ج ذا˘خ˘تأ ح˘شضأل˘ل ر˘ي˘فو˘ت ع˘م عو˘ب˘˘شس’أ

انوروك ةحئاج نم نينطأوملأ ةيامحل تأءأرجإ’أ

تا˘ي˘جا˘ح عا˘˘ب˘˘ششإ’ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ ة˘˘مو˘˘م˘˘يد أذ˘˘كو

ىحشضأ’أ دي˘ع بأر˘ت˘قأو ا˘ن˘مأز˘ت ،ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ

ريبأدتلأ ذاختأ نأأ تربتعأأ اهل نايب يف و .كرابملأ

جوتنملأ ةرفول ةيرورشضلأ رومأ’أ نم ةيميظنتلأ

هئانتقأ أذكو هتيعون نامشض عم ،لوبقم رعشسبو

ةماعلأ تايشصوتلأو ىششامتت ةيحشص فورظ يف

يششفت ةعباتمو دشصرل ةيملع˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ل

مزلتشسي رمأ’أ أذه نأاب ةدكؤوم .انوروك سسوريف

،أدحأو اعاطق سسيلو تاعاطق ةدع دوهج رفاشضت

ع˘م ى˘ح˘شضأ’أ  تقو بر˘قأأ ي˘ف ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ءد˘˘بو

ةيبهشسلأ قطانملأ يف نيلأوملل لاجملأ ليهشست

ءاشضقلأ لجأ’ أذهو ىربكلأ ندملأ ىلإأ لقنتلاب

ى˘ل˘ع تد˘كأأ ا˘م˘ك .ة˘برا˘شضم˘لأ عأو˘نأأ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأو قأو˘˘شسأ’أ دد˘˘ع ة˘˘ف˘˘عا˘˘شضم ةرور˘˘˘شض

ماحدز’أو ظاظتكلل ايدافت ةريبكلأ تاحاشسملل

ةيمأزلإأ و نامأ’أ ةحأرلأ طورشش لك ريفوت عم

نايبت عم ةيراجتلأ تلما˘ع˘م˘لأ لو˘شصو˘ب ل˘م˘ع˘لأ

حبذ طاقن ريفوتو اهيلع لأوملأ تايطعم عيمج

و هايملاب لقأ’أ ىل˘ع ةز˘ه˘ج˘م ،ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘يرأو˘ج

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأ ل˘جأ’ ي˘ح˘شصلأ فر˘˘شصلأ تأو˘˘ن˘˘ق

حبذ تأءاشضف بايغ نع ةجتانلأ ةيبلشسلأ رهاظملأ

ةمئلم
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هذه لثم يف اهطاصشن ىلأ ةدوعلأ ةيقيصسنتلأ ضضفر نع ةيفحصص تاحيرصصت يف «نيصسح تيأ يلع ديصس» ةرجألأ تأرايصس يقئاصس ةيقيصسنت وصضع دكأأ
 .ةيزيجعت اهربتعأ يذلأ فورظلأ
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ةيئانثتصسإ’ا سصخرلل يئاقلت ديدجت مت اميف

رجحلا ماظن قفو لمعلا ديدمت
ةبانع ةيلو ىوتسسم ىلع يلزنملا
يح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا تاءار˘جا د˘يد˘م˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع
نطولا تايلو بلغأا ربع لوألا  ريزولا هرقأا يذلا يلزنملا
نلعأا هتحفاكمو انوروك سسوريف ةحئاجل يدصصتلا فذهب
لمعلا ديدمت متيصس هنأا نيدلا لامج يميرب ةبانع ةيلو يلاو
ةيلولا ميلقإا ةفاك ىوتصسم ىلع يلزنملا رجحلا ماظن قفو
ةصسماخلا ىلإا Óيل ةيناثلا ةعاصسلا نم دحلا موي نم اءادتبا

تاطلصسلاو سصاخصشألا عيمج نا يلاولا نايب دكأاو . احابصص
ل˘ق˘ن˘ت سصي˘خار˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘صصلا˘ح˘لا ة˘صصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيلولا حلاصصم نع ةرداصص ةيئانثتصسإا

92 ىلإا51 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ رئاودلا وأا سشيرلا عارذ

نود0202  ناوج31 ىلإا يام03 نم ةرتفلاو0202 يام
لوعفملا ةيراصسو ةحلاصص ىقبت سصيخارتلا هذه نأاب امهاوصس
ةيلولا ينطاق ةفاك يلاولا اعدو . اهديدجت ىلإا ةجاحلا نود
ريبادتلا لكل مراصصلا مارتحإا ةرورصض ىلإا اهيلإا نيدفاولاو
اميصس ل ةيحصصلا ةطلصسلل اهيلمت يتلا ةيئاقولاو ةيزارتحلا
ةفاظن˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حإا ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترإا ة˘ي˘مار˘لا

ظفحو ءابولا اذهل يدصصتلا لجأا نم يعامتجإلا دعابتلاو
.ةيمومعلا ةحصصلا
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دحاو موي يف تلجصس اهنم22

انوروك سسوريفب ةباسصإا567 نم ديزأا
فيطسس ةيلو تايفسشتسسمب تلجسس

ةيلو تايفصشتصسم ىوتصسم ىلع ةيبطلا حلاصصملا تلجصس

ةيادب ذنم انوروك سسوريفب ةباصصإا567 نم ديزأا ، فيطصس
ىلإا سسمأا لوأا موي تاباصصإلا ددع تلصصو و،ءابولا راصشتنإا

لعجي و عفترم دج و يصسايق مقر وه و ةباصصإا22 دودح
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوألا بتار˘˘م˘˘لا ل˘˘ح˘˘ت ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘يلو
ةيلولاب ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوملا ةيبلاغ لازت ل و،ينطولا
نيع ىفصشتصسمف، ن˘يد˘يد˘صش ط˘غ˘صض و ظا˘ظ˘ت˘كا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
عصضخت يتلا تلاحلا ددع يف اعافترإا هدحول لجصس ناملو

عفد ام وهو، ةلاح061 نم ديزأا ىلإا لصصو ثيح جÓعلل
نيوكتلا دهعم سصيصصخت يف ريكفتلا ىلإا ىفصشتصسملا ةرادإاب
يتلا عبصشتلا ةلاح ببصسب ةديدجلا تلاحلا لابقتصسإل ينهملا
ةبصسنلاب رمألا سسفن، فايصضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم ا˘ه˘صشي˘ع˘ي
حلاصصم˘لا تصصصصخ ثي˘ح ي˘ع˘ما˘ج˘لا ف˘ي˘ط˘صس ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل
ىصضرملا لابقتصسإل تنيبتب ةنهملا نيوكتلا دهعم ةيئلولا
سسفن دهصشي كلذك وه ةملعلا ىفصشتصسم نأا امك ، ددجلا
. ةملعلا ىفصشتصسم اهدهصشي ةيعصضولا سسفن و، ةيعصضولا
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ةملاق

ةباسصإا تلاح3 ليجسست
 انوروك سسوريفب

ةثÓث ،سسما موي ، ةملاق ةيلوب ةيحصصلا حلاصصملا تلجصس
ديفوك انوروك سسوريفب نيباصصم سصاخصشأل ةديدج تلاح

ردحنت و ةنصس18  رمعلا نم غلبت ةارمإاب رمألا قلعتي و،91

و ةنصس62  رمعلا نم غلبت ةأارما و ، فولخم نيع ةيدلب نم
نم غلبي سصخصش ىلا ةفاصضلاب ، فوقصشوب ةيدلب نم ردحنت

نيباصصملا .يتانزلا يداو ةيدلب نم ردحني و ةنصس53 رمعلا
انوروك ءابول يعجر˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا او˘ل˘خدا
ليلاحت˘لا تب˘ث˘ت˘ل ،ما˘يا ل˘ب˘ق ة˘م˘لا˘ق˘ب ل˘ف˘ط˘لا و ملا بكر˘م˘ب
اهتهج نم ،ةيباجيا اهجئاتن تءاج نا دعب ىودعلاب مهتباصصا
يئابو قيقحت حتفب   ةينعملا ةيحصصلا حلاصصملا ترصشاب
لاصصتاب اوناك نيذلا سصاخصشألا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل
.نيباصصملا عم
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د˘ج˘ت˘صسم˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا لاز˘ي ل

ديد˘ع ا˘ي˘مو˘ي ل˘ج˘صسي،91 د˘ي˘فو˘ك
ىوتصسم ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘صصلا

تايفصشتصسملا تتاب ذا ،ةنتاب ةيلو
لبقتصست ءابولا اهميلقاب رصشتنا يتلا

02 ى˘لا51 نيب هلدع˘م ا˘م ا˘ي˘مو˘ي
ىلا وعدي يذلا عصضولا وهو ،ةلاح
تÓف˘نا ن˘م فوا˘خ˘م ط˘صسو ،ق˘ل˘ق˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘عو ع˘˘˘صضو˘˘˘لا
ةلا˘˘ب˘˘م ل ما˘˘ما ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
تاءارجاب مهمازتلا مدعو نينطاوملا
تغلب .انوروك سسوريف نم ةياقولا
ةلاح لوا ليجصست ذنم ءابولا تاباصصا
ة˘يلو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘ب ة˘با˘˘صصÓ˘˘ل
تئافلا سسرام رهصش فصصتنم ةنتاب

ةلاح035 نم ديزأا سسما ةياغ ىلا
ليلحتلا قيرط نع اهتباصصا تدكأات
ةعصشلاب سصيخصشتلا اذكو ،يربخملا

تلا˘ح˘لا هذ˘ه عزو˘ت˘ت ،ر˘ي˘˘نا˘˘كصسلاو
ة˘يلو˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم د˘يد˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ةرؤوب تلجصس يتلا قطان˘م˘لا˘ب ا˘م˘ي˘صس
تايفصشتصسم رارغ ى˘ل˘ع ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

ةصسصسؤوملا نم لكب ةيلولا ةمصصاع
سضارمÓل ةيئاف˘صشت˘صسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىف˘صشت˘صسم˘لا ،ة˘يرد˘صصلاو ة˘يد˘ع˘م˘لا
ن˘ي˘ع ،ة˘ناور˘م ،ة˘كير˘ب ،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ،ة˘تو˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا
،سسوريفلا نم جÓعلا ىقلتت تلاح
ة˘ي˘ق˘ب ه˘ي˘ف تي˘ق˘ب يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ةلاح يف تادايع˘لاو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
لي˘ج˘صست ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ىو˘صصق بهأا˘ت

تلاح اهتهج نم .اهب ةباصصا تلاح
،اعافترا ىرخلا يه تفرع تايفولا

نم ديزا سسما ةياغ ىلا تغلب ثيح

،ءابولاب ةباصصلا ءارج ةافو ةلاح42
رارغ ىلع ،ةافولا دعب تدكات اهبلغا

رمعلا نم تاينيعبصسلا يف خيصش ةلاح
يفوت ةنمزملا سضارملا ديدع يناعي
ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘˘ب لولا سسما ءا˘˘˘˘صسم
لوا لجصسي يذلا ريخلا اذه ،ةناورم
دق ناك نا دعب ،سسوريفلاب ةافو ةلاح
ن˘˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘كصشب سصل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
ءافصشلل مهلج مهلثامتو نن˘ي˘با˘صصم˘لا

دوعي˘ل ،عو˘ب˘صسلا ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ذ˘ن˘م
ثي˘˘ح ،ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا

ةلاح31 رم˘ن˘لا ي˘ل˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ايلا˘ح ي˘ه ءا˘بو˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصا د˘كؤو˘م

ةلاح42 ىلا فاصضت ،جÓعلا ىقلتت
دق ىفصشتصسملا تاذ حلاصصم تناك
ةردا˘˘غ˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تل˘˘˘ف˘˘˘كت
ءا˘بو˘لا كلذ˘ب دو˘ع˘ي˘ل ،ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا

تناك يتلا قطانملاب ،ةوقب برصضيو
ىلع ،هنم تصصلخت دق عيباصسا لبق
ةناورمب رمنلا يلع ىفصشتصسم رارغ

يتلا تايفصشتصسملا بكرب قحل يذلا
سصلخ˘ت˘لا د˘ع˘ب ى˘صضر˘م˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صست
بناج ىلا ،نيبا˘صصم˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ةينث اذ˘كو ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم
فرعت يذلا تقولا يف اذه ،دباعلا
دجاوتت يتلا تايفصشتصسملا ةيقب هيف
ابذبذت انوروكب ةباصصم تلاح اهب
ءارج ةرصسا ءÓخاو ةرات عافترلا نيب
مهلثامت دعب ا˘ه˘ل ا˘ه˘با˘ح˘صصا ةردا˘غ˘م
ةبصسن تغلب ثيح ،ىرخا ةرات ءافصشلل

ةئاملاب08 ةرفوتملا ةرصسلا لغصش
ر˘ملا و˘هو ،ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ةرطيصسلا متي مل اذا قلقلل وعدي يذلا

يتلا ،مايلا مداق يف عصضولا ىلع
يبطلا مقاطلا اهلÓخ نم ثيغتصسي
˘ماز˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘ج˘ن˘ت˘صسيو
ويرانيصس راركت مدعل ،رجحلا ريبادت
ن˘ع ة˘يلو˘لا ة˘م˘صصا˘ع ةر˘صسا ءÓ˘ت˘ما
دق نوكي نا حجري ام وهو ،اهرخا
اصصوصصخ ،ءابولا راصشتنا يف مهاصس
سضارعا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ تلا˘ح ناو
اهليب˘صس ي˘ل˘خا ءا˘بو˘ل˘ل ةد˘كؤو˘م ه˘ب˘صش

م˘تو ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘صسا ماد˘˘ع˘˘نل
يقلتل اقحل تلاحلا هذهب لاصصتلا
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن اذ˘˘ه ،مزÓ˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
نينطاو˘م˘ل˘ل ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م˘لا تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا

ءاصضقنا ذنم اصصوصصخ مهراتهتصساو
سسور˘˘ي˘˘ف .م˘˘ير˘˘كلا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘˘صش

نيباصصملا نم ينثتصسي مل91 ديفوك

مهفوفصص يف تلجصس نيذلا ،لافطلا

02 تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا د˘يد˘ع

ددع ىلا ةفاصضلاب اذه ،ةدكؤوم ةلاح

ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا رزآا˘˘م˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصا ن˘˘˘م

نمصض تايف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا

ءابو˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ى˘لولا فو˘ف˘صصلا

فو˘ف˘صص ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصا54 تغ˘˘ل˘˘ب

نيحارج ،نو˘ما˘ع ءا˘ب˘طا ،ن˘ي˘صضر˘م˘م

وهو ،سشاعنلاو ريذختلا يف نيرخاو

ىل˘ع ع˘صضو˘لا ةرو˘ط˘خ ن˘م د˘يز˘ي ا˘م

ط˘˘˘صسو ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

نلعملا ماقرلا لوح ةريبك تلؤواصست

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ن˘˘ع

ر˘ملا ،ءا˘بو˘لا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘صسم د˘˘صصرو

ر˘ي˘غ ة˘يلو˘لا ي˘ن˘طاو˘م ل˘ع˘ج يذ˘˘لا

تلفنت دق يتلا رطاخملا مجحب نيهبآا

ذخا مت ام اذا ،ةرطيصسلا نع جرختو

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ،ة˘يد˘˘ج ر˘˘ث˘˘كا˘˘ب رو˘˘ملا

دعابتلاو ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جل مرا˘صصلا

ةيقاولا ةعنقلا ءاد˘تراو يا˘ع˘م˘ت˘جلا

يف اذه ،ري˘ث˘كلا ا˘ه˘ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا

لظ يف عافترÓل ةحصشرم تاباصصلا

ىلع نيدجاوتملا نيربخملا لابقتصسا

تانيعلا تارصشع˘ل ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘صسم

تايفصشتصسملا فلت˘خ˘م ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا

راظتنا يف ،ءابولاب اهتباصصا هبتصشي

.اهنأاصشب ليلاحتلا جئاتن روهظ
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ة˘ظ˘ح˘˘ل ةد˘˘كي˘˘كصس ة˘˘يلو تصشا˘˘ع
ةحرف  يحصصلا رجحلا عفر نÓعا

تارايصسلا تر˘صشت˘نا ثي˘ح، ة˘مرا˘ع
ديراغزلا تلاعت و Óيل عراوصشلاب
باعلألا تقلطأا امك،تافرصشلا نم
نأا ةدكيكصس ناكصس دقتعا و،ةيرانلا
دوعتصس هايحلا نأا و تهتنا ةمزألا
ءاوجأا نأا ثدح ام نكل ،اهتعيبطل
ن˘كت م˘˘ل ا˘˘هودارأا ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا

تاهجلا تلصصاو امدعب ةحومصسم
ةيلولا ئطاوصش لك قلغ ةلؤوصسملا

ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ دد˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘جأل
نيفاط˘صصم˘لا تفا˘ه˘ت و طÓ˘ت˘خلا

كلت ةصصاخ ةرواجملا تايلولا نم
ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘صضا˘˘خ لاز˘˘تل ي˘˘ت˘˘لا
تا˘با˘صصلا دد˘ع د˘ياز˘ت˘ل ي˘ح˘˘صصلا

فيكت اذه مغر و ،91 ديفوكب اهيف
اوحبصصأا و عصضولا عم ةيدكيكصسلا
تا˘عا˘صس ة˘يا˘غ˘˘ل Ó˘˘ي˘˘ل نو˘˘جر˘˘خ˘˘ي
ي˘˘ف لو˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘لولا حا˘˘ب˘˘˘صصلا

و ئطاصشلا ىلع يصشملا و ةنيدملا
ة˘ي˘ل˘ئا˘ع تا˘˘ق˘˘ل˘˘ح ي˘˘ف سسو˘˘ل˘˘ج˘˘لا
بائتكلا و رتوتلا وج ىلع ءاصضقلل
رجحلا ةرتف ةليط مهبحاصص يذلا
يتلا تايدلبلا ناكصس امأا ،يحصصلا

نينطاوملاف ئطاوصش اهب دجوت ل
باو˘˘كأا ع˘˘م نور˘˘ه˘˘˘صسي او˘˘˘ح˘˘˘صضأا
ونيمودلا و قرولا ةبعل و باصشلا
ىلولا حابصصلا تاعاصس ةياغ ىلإا

تايدلبلا نيب لقنلا لاجم حتفب بلاطم

رج˘ح˘لا تع˘فر تا˘ط˘ل˘صسلا نأا م˘غر
تب˘لا˘ط و ةد˘كي˘كصس ى˘ل˘ع ي˘ل˘˘كلا
ىلا ةدوعلاب ني˘ف˘ظو˘م˘لا و لا˘م˘ع˘لا
لازام لقنلا سسجاه نأا ريغ مهلامعأا
،مهتظيفح ريثي و نينطاوملا قرؤوي
مل ماصشتحاب يرصضحلا لقنلا ةدوعف
نينطاوملا ىلع اريبك ارثا هل نكي
ل˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘تأا ن˘˘يذ˘˘لا
ةيلولا ةمصصاعل نولقنتي اوحصضاف
ل˘جأا ن˘م ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا و
ةطصساوب ببيبطلا ةيؤورل وا لمعلا
ة˘صضها˘ب غ˘لا˘ب˘م˘ب نا˘ت˘صسيد˘نو˘˘ل˘˘كلا

نيب لقنلا حتف ىلا اوعد و مهتقهرأا

و مهنع ئبعلا فيفختل تايدلبلا

ءا˘˘صضق ل˘˘˘جا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘صسم

مه˘لا˘م˘عا ى˘لا ةدو˘ع˘لا و م˘ه˘نؤوو˘صش

ريبك غلبم عفد ىلا رارطصضلا نود

ايموي

اررسضت رثكلا فايرألا ناكسس

ريبك لكصشب فايرلا ناكصس ررصضت

دو˘جو مد˘ع˘ل ل˘ق˘ن˘لا ف˘ي˘قو˘ت ذ˘˘ن˘˘م

نورطصضي ثيح مهبناجب تÓحم

لجأا نم ةصصاخ تارايصس راجئتصسل

ةفلتخملا مهتايجاح ءاصضقل لقنتلا

ةر˘ي˘خألا ة˘˘ن˘˘ق˘˘ح د˘˘خا ل˘˘جا ن˘˘م وا

يف نطاقلا نطاوملل  اهدخا ةفلكت

نأا مغر و،رانيد003 غلبم فيرلا

لئاصس و ةدوعب تحمصس تاطلصسلا

ع˘فر د˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ق˘˘ن˘˘لا

با˘ح˘صصا نا لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا

ببصسب لم˘ع˘لا او˘صضفر تÓ˘فا˘ح˘لا

مهيلع ةصضورفملا تاءارجلا لقث

لك اهريهطت و دعاقملا فيلغتك

ءادترا ىلع نيبكارلا رابجا و ةرم
هنوصضفر˘ي يذ˘لا ر˘ملا تا˘ما˘م˘كلا

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ن˘صسلا را˘˘ب˘˘ك ة˘˘صصا˘˘خ
ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ي˘˘ف نورا˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف  نوا˘ه˘ت˘لا نا ة˘˘صصا˘˘خ
ةريبك تابوقع مهفلكي تاءارجلا

.ةينمألا تاهجلا فرط نم
ةيلو يف يحصصلا رجحلا عفر نإا
ع˘فر˘ب سضع˘ب˘لا ه˘ف˘صصو ةد˘˘كي˘˘كصس
اع˘فر سسي˘ل و Ó˘ي˘ل لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
هر˘ظ˘ت˘نا يذ˘لا ه˘مو˘ه˘ف˘م˘ب ر˘ج˘ح˘ل˘ل
ل تÓفاحلا نأا ثيح ،نونطاوملا
تفقو˘ت ةر˘جلا تارا˘ي˘صس و ل˘م˘ع˘ت
،ةياقو˘لا بي˘لا˘صسا ة˘بو˘ع˘صص بب˘صسب
و اهصضعب ن˘ع ة˘لوز˘ع˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا
نو˘ن˘طاو˘م˘لاو ة˘ق˘ل˘غ˘م ئ˘˘طاو˘˘صشلا
ة˘صصا˘خ و ل˘ق˘ن˘ت˘لا د˘˘ن˘˘ع نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
تÓحملا با˘ح˘صصا ى˘ت˘ح،ل˘م˘ع˘ل˘ل
اهباحصصا يناعي اهحتفب حمصس يتلا
ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا سصق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةماقلا تحت ءاقبلا ىلع نيربجملا

.ددحم ريغ لجأل ةيربجلا
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نمو لجيجب ةيحصصلا حلاصصملا تفّثك
ن˘م كرد˘˘لاو ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم ا˘˘ه˘˘ئارو
ة˘يو˘عو˘ت˘لاو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا
ةمصصاع ناكصس سسيصسحت ىلا ةيمارلا
ديقتلا ة˘ل˘صصاو˘م ةرور˘صضب سشي˘نرو˘كلا
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا د˘عاو˘ق ى˘صصقأا˘ب

رار˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘م ةازاو˘˘˘˘م كلذو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر˘ب ي˘˘صضا˘˘ق˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةمصصاع نع يلك لكصشب نع يحصصلا

تا˘˘عا˘˘صسلا تد˘˘˘ه˘˘˘صشو . سشي˘˘˘نرو˘˘˘كلا
تÓمح ي˘ف ا˘ح˘صضاو ا˘ف˘ي˘ث˘كت ةر˘ي˘خألا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا سسي˘صسح˘ت˘لا
طصسو ةينمألا اذكو ةيحصصلا حلاصصملا
ند˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج نا˘˘كصس
تاعمجتلا ربع اذكو ةيلولل ىربكلا
ثح لجأا نم كلذو ةريبكلا ةينكصسلا

طورصشب ديقت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع ءلؤو˘ه
˘مد˘عو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا
عم لهاصستلاو نواهتلا خف يف طوقصسلا

ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ىو˘عد˘ب سسور˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه

ق˘ن˘ع ن˘م ة˘˘يلو˘˘لا جور˘˘خو ي˘˘ح˘˘صصلا
يذلا نواهتلا لظ يف اميصس ةجاجزلا
ة˘يلو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م بل˘˘غأا ي˘˘ف ظ˘˘حو˘˘ل
نم عراوصشلا ىلا ناكصسلا فلآا جورخو
ةرتف دعب وج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘تو ع˘صضب˘ت˘لا ل˘جأا

ةثÓ˘ث˘لا ءا˘هز تر˘م˘ت˘صسا ة˘ل˘يو˘ط ر˘ج˘ح
يتلا ةيلولا لاحم تدهصشو . رهصشأا
نئابزلا مامأا اهباوبأا حتف اهبلغأا تداعأا
تا˘حا˘صسم˘˘لاو قاو˘˘صسألا ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
تا˘صسصسؤو˘م˘لا سضع˘ب ى˘˘ت˘˘حو ىر˘˘ب˘˘كلا
دارفأل تارايز  ديربلا زكارمك ةيمصسرلا

ةيلام تامار˘غ اورر˘ح ن˘يذ˘لا ة˘طر˘صشلا
ءادترإلا رارقل نيفلاخملا سضعب قح يف
لصصاو امك ، يقاولا عانقلل يرابجإلا

سسي˘صسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ناو˘˘عألا ءلؤو˘˘ه
ةروكذم˘لا تاءا˘صضف˘لا يدا˘تر˘م ط˘صسو
طور˘صشب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صض سصو˘صصخ˘˘ب
اذكو دعاب˘ت˘لا أاد˘ب˘م ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘يا˘قو˘لا
ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘جو˘م˘ل ا˘يدا˘ف˘ت م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اذه . ةيلولا م˘ي˘ل˘قا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ة˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا تن˘˘ماز˘˘˘تو
تاباصصإلا ددع بارتقا عم ةروكذملا

ىوتصسم ىلع انروك سسوريفب ةدكؤوملا

001لا زجاح ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو م˘ي˘ل˘قا

تا˘با˘صصا ع˘ب˘صس ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘ب ة˘با˘˘صصا

ثÓثلا ةيلولا تايفصشتصسم ربع ةلماك

وأا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ

عوبصسألا ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع ذ˘ن˘م ىر˘حألا˘ب

رطخلا ىوتصسم نأاب دكؤوي يذلا رمألا

ةياقولا دعاوقب مازتلإلا نأاو ايلاع لازل

ىلا رومألا دوعتل ىتح يرورصض ىقبي

.  رفصصلا ةطقن

ةلاح42 نم ديزأا ىلإا تايفولا عافترإاو ةدكؤوم ةباصصإا035 نم ديزأا

ةيلولا ىوتسسم ىلع ةئاملاب08 غلب ةرفوتملا ةرسسألا لغسش ةبسسن
ةلاح02 ىلإا51 نيب يمويلا تاباصصإ’ا لدعم ^

ماهملا ةيدأات ءانثأا ءابولاب ابيبط54 ةباصصإا ^

ت’افتحإا نم هبكاو ام و يلكلا رجحلا عفر دعب

ئطاوسشلا ىلع اهيلايل يسضقت ةيدكيكسسلا تÓئاعلا

001 ـلا ةبتع نم  ةي’ولاب انوروك سسوريفب نيباصصملا ددع برتقي اميف

  ةياقولا دعاوقب مازتلإلا ىلع ناكسسلا ثحل لجيجب ةيوعوتلا تÓمح فيثكت
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ةيرطقلا ةيرئازجلا ةكرسشلا ترقأا
ري˘ي˘سست ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لا بل˘سصل˘ل
د˘يد˘ح˘ل˘ل ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘سصم نوؤو˘˘سش
ةقطنملا نم ذختي يذلا بلسصلاو
ةيلو ةيليملا˘ب ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ةميق فعا˘سضت˘ب ه˘ل ار˘ق˘م ل˘ج˘ي˘ج
اذه اهدبكت يتلا ةيداملا رئاسسخلا
لمعلا فقوت لعفب كلذو ريخألا
ع˘ن˘سصم˘لا اذ˘ه تاد˘حو م˘ظ˘˘ع˘˘م˘˘ب

لامع نم ةئاملاب08 ءاهز  ةلاحاو
مهددع زوا˘ج˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ع˘ن˘سصم˘لا

ة˘˘حار ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘˘ع0021لا
.  انوروك صسوريف ببسسب ةيرابجا

د˘عا˘سسم˘لا ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو

ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل
نوؤوسش رييسستب ةفلكملا بلسصلل
يتسس بياسش نايفسس ةرÓب عنسصم
دق هنأاب ةيفحسص تاحيرسصت يف
تاد˘حو ثÓ˘˘ث ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت رذ˘˘ع˘˘ت

نأا صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘ك ةد˘˘يد˘˘ج
ار˘خؤو˘م لÓ˘غ˘ت˘سسإلا ز˘ي˘ح ل˘˘خد˘˘ت
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘سصم˘˘ب
ةدحو ، رسشابملا لازتخإلا ةدحوب
ريجلا ةدحو اذكو تازاغلا عيمجت
ءاربخلا ةدوع رذعت ببسسب كلذو
ناك نيذلاو نطولا ىلا بناجألا

ىلع اوفرسشي نأا صضرتفملا  نم
تاد˘حو˘لا هذ˘ه ل˘ي˘غ˘سشت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نأاب ثدح˘ت˘م˘لا فا˘سضأاو ، ة˘ما˘ه˘لا

نو˘كت ن˘ل  ءار˘ب˘خ˘لا ءلؤو˘ه ةدو˘˘ع

نم نيرهسش وأا فسصنو رهسش لبق
لكسشب طبترم كلذ نوك  نآلا

ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ف˘ل˘˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ثو
صسوريفلا ىلع ةلماكلا ةرطيسسلاو
يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ث ن˘˘مو
بنا˘جألا لا˘م˘ع˘لا ما˘مأا ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ي˘ن˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ا˘هد˘كت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘م˘لا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا
ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا  ءار˘ج ن˘م ع˘ن˘˘سصم˘˘لا
ة˘م˘ه˘م˘لا تاد˘حو˘لا هذ˘ه ل˘ي˘غ˘سشت
وأا ىرخأا تادحوب لمعلا فقوتو
بب˘سسب ة˘ف˘ي˘ع˘سض ةر˘ي˘تو˘˘ب هر˘˘ي˘˘سس
ةلاحاو انوروك صسوريف تافلخم
ىلع تاد˘حو˘لا هذ˘ه لا˘م˘ع بل˘غأا

تاعقوت تناكو . ةيرابجا ةلطع
د˘ق ةرÓ˘ب ع˘ن˘سصم ةرادإل ة˘ق˘با˘˘سس

ع˘ن˘سصم˘˘لا ةرا˘˘سسخ ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت

مقر نم ةئا˘م˘لا˘ب04 ن˘م ر˘ث˘كأل

صسوريف تافلخ˘م بب˘سسب ه˘لا˘م˘عأا

ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘ب ةد˘كؤو˘م ا˘نورو˘ك

جاتحيو ةبعسص ةلحرم ىلع لبقم

ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تقو ى˘˘˘لا

ةل˘ج˘ع ةدا˘عاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘نزاو˘ت

ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع ق˘˘˘با˘˘˘سس ى˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا

تنمازت ة˘ح˘ئا˘ج˘لا نأاو ا˘سصو˘سصخ

ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ع˘ن˘سصم˘لا لو˘خد ع˘˘م

ي˘ف عور˘سشلاو ي˘ل˘ع˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإلا

ةمهملا تادحولا صضعب لÓغتسسا

لÓخ اهبيكرت نم ءاهتنإلا مت يتلا

. ةيسضاملا رهسشألا
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يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ثي˘˘˘ح
يذ˘لاو صسمأا ة˘يلو˘˘لا ه˘˘ترد˘˘سصأا
ةخسسن ىلع »ةعاسس رخآا» زوحت
يذلا لابقتسسلا رثإا ىلع» هنأا هنم
را˘ج˘ت ي˘ل˘ث˘م˘م صضع˘ب ه˘ب ي˘ظ˘ح
نلعأا »ناويدلا رقمب ةبانع ةيلو
ةلازإا ةيلمع ءاجرإا» نع يلاولا
تاعسسوتلاو ةي˘ما˘مألا تا˘ي˘قاو˘لا
ةيراجتلا تÓحمل˘ل ة˘يو˘سضو˘ف˘لا

لوقي »ةفسصرألا ىلع ءÓتسسلاو
اسضيأا هيف ءاج يذلا ةيلولا نايب
صسيئر نم لك عم قافتلا مت» هنأا
يبعسشلا صسلجملا صسيئرو ةرئادلا
كارسشإا ىلع ةبانع ةيدلبل يدلبلا

نم ءاهتنلا يف را˘ج˘ت˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م

بسسح طور˘˘˘˘سش ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘فد داد˘˘˘˘˘عإا

لومعملا رييا˘ع˘م˘لاو صسي˘يا˘ق˘م˘لا

صصرحلا عم لاجملا اذه يف امهب

ة˘ي˘كل˘م˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ي˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

دق يلاولا نوكي كلذبو »ةنيدملل

نيذلا راجتلا بلط˘م˘ل با˘ج˘ت˘سسا

ر˘ق˘م ما˘مأا م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ج˘˘ت˘˘حا

فقوب ةبلاطملا لجأا نم ةيلولا

مل اهنأاب اولاق يتلا ميدهتلا ةيلمع

ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ا˘ه˘˘ت˘˘قو ي˘˘ف تأا˘˘ت

يتلا ةيسسفنلاو ةيداملا رارسضألا

،انوروك ءابو ةجيتن مهب تقحل

ح˘لا˘سصم نو˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب

تاراذعإا مهل ه˘جو˘ت م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا

تايقاولا ةلازإا صصوسصخب ةيباتك

اوماق يتلا تاعسسوتلاو ةيمامألا

م˘ه˘˘سضع˘˘ب نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ا˘˘ه˘˘ب

ةيدلبلا نم ةسصخر ىلع زوحي

ثيح ،تاع˘سسو˘ت˘لا هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل

تاماهتا صصوسصخلا اذهب اوهجو

نوناقلا زواج˘ت˘ب ةر˘ئاد˘لا صسي˘ئر˘ل

ةطلسسلا لامعتسسا يف فسسعتلاو

مهل عامتسسلا صضفر لÓخ نم

طسسو لح ىلإا لسصوتلا لجأا نم

،فار˘˘˘طألا ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘سضر˘˘˘˘ي

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع نأاو ا˘سصو˘سصخ

لوبقل مهدادعتسسا اورهظأا راجتلا

ةرئادلا اهعسضتسس يتلا طورسشلا

تا˘ع˘سسو˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو

هجولا عم ى˘سشا˘م˘ت˘ت تا˘ي˘قاو˘لاو

رمألا وهو ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل يرا˘سضح˘لا

د˘ع˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف هو˘ق˘ق˘ح يذ˘لا

ديدعلا ناكو اذه ،يلاولا لخدت

ار˘خؤو˘م او˘ق˘ل˘ت د˘˘ق را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

ح˘لا˘سصم ن˘م ة˘ي˘ه˘ف˘سش تاراذ˘˘عإا

ة˘لازإل م˘ه˘ع˘فد د˘سصق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةيعاوط »تادنيتلا»و تاعسسوتلا

كلذ˘ب او˘مو˘ق˘ي م˘ل لا˘ح ي˘ف ه˘نأاو

ن˘ع تا˘ع˘سسو˘ت˘لا ة˘لازإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سسف

لاغسشأÓل ل˘ي˘ق˘ث˘لا دا˘ت˘ع˘لا ق˘ير˘ط

امك ةيدل˘ب˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

صشوديد يح ،ميرلا يح يف تلعف

قطانملا يهو ي˘بر˘غ˘لا ل˘ه˘سسلاو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف تل˘˘بزأا ي˘˘ت˘˘لا

ةيما˘مألا تا˘ي˘قاو˘لاو تا˘ع˘يو˘ت˘لا

لا˘˘غ˘˘سشألا تلآا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب

.ةيمومعلا
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لوجع داو يريخ ةيدلب تدهسش
صسمأا لوأا لجيج ةيلوب ةيلحاسسلا

ن˘م دد˘ع تسسم م˘يد˘ه˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘سضو˘ف˘لا تا˘ن˘˘كسسلا
ةق˘ير˘ط˘ب ق˘با˘سس تقو ي˘ف ا˘هؤوا˘ن˘ب

ىلا داعأا يذلا رمألا ةيعرسش ريع
يتلا مدهلا تايلمع ةجوم ناهذألا
ةيلولاب ةريثك تايدل˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘سش
يبرعلا قباسسلا يلاولا دهع ىلع
ةعبات تافارج تلخدتو . قوزرم
لوأا ةيمومعلا لاغسشألا ة˘ير˘يد˘م˘ل
ينابملا صضعب ةلازا لجأا نم صسمأا

داو يريخ ةيدلبب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ

ىدحا اهي˘ف ا˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب لو˘ج˘ع

د˘ع˘ب كلذو ة˘م˘˘خ˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ةلازاب يسضقي يئاهن رارق رودسص

قو˘ف تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ي˘نا˘ب˘م˘لا هذ˘ه

صصيخارت نودو ةيمومع يسضارأا

ةيلحم رداسصم نم ملعام بسسح

لعفلا دودر نم ةجوم راثأا ام وهو

با˘ح˘˘سصأا ط˘˘سسو ة˘˘سضع˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘يو˘سضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘˘ب˘˘لا

تايلمع طيرسش اوداعتسسا نيذلاو

ةدع اهتدهسش يتلا ةيمويلا مدهلا

د˘ه˘ع ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ن˘م ق˘طا˘ن˘˘م

قوزر˘م ي˘بر˘ع˘لا ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا

تارسشع ةيوسست اهموي مت ثيح

ربع صضرألاب ينا˘ب˘م˘لا تا˘ئ˘م ل˘ب

لبق ةيلولا تايدلب نم ريبك ددع

وأا ميده˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘قو˘ت˘ت نأا

ةجÓث˘لا ل˘خد˘ت نأا ل˘ب˘ق ىر˘حألا˘ب

ةدافتسساو راف ريسشب يلاولا مودقب

ينابم˘لا با˘ح˘سصأا ن˘م تار˘سشع˘لا

80/51 رارقلا نم ةينوناقلا ريغ

ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا˘ب ي˘سضا˘ق˘لا

ةقيرطب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا  تا˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل

تئسشنأا يتلا كلت اميسس ةيوسضوف

م˘ت يذ˘˘لاو8002 ماع˘لا ل˘ب˘ق

فلأا41 نم رثكأا ءاسصحا هبجومب

م˘ي˘ل˘قا ر˘ب˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘يا˘ن˘˘ب

يتلا مدهلا ةيلمع يتأاتل ، ةيلولا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘يا˘ن˘˘ب˘˘لا صضع˘˘ب تسسم

ةيدلبب اهلبقو لوجع داو يريخ

فوخلا ة˘ل˘ع˘سش ظ˘قو˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

اذه باحسصأا صسوفن يف  اددجم

ل˘ظ ي˘ف تا˘˘ن˘˘كسسلا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا

تايلمع عي˘سسو˘ت ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م

ن˘م˘م ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب ى˘لا مد˘ه˘˘لا

ل˘ب تار˘سشع ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت لاز˘تل

اهلمسشت مل يتلا تا˘يا˘ن˘ب˘لا تا˘ئ˘م

. ةريخألا ةيوسستلا ةيلمع

¯Ω.eù°©ƒO

نمأاب ةطرسشلا ح˘لا˘سصم تج˘لا˘ع
يام ر˘ه˘سش لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو

132 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘م ي˘سضق˘ن˘م˘لا

فلتخمب ةقلعتم ةفلتخم ةيسضق
يهو مئارجلاو تافلاخملا عاونأا
ا˘ه˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا

نمم اسصخسش932 نع لقيلام
˘˘ما˘˘كحأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘˘ف ترد˘˘˘سص
ة˘ل˘ي˘سصح ي˘ف ءا˘جو . ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل

ةريخألا هذه طاسشن صصوسصخب

نأا˘ب ي˘سضق˘ن˘م˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ

تج˘لا˘ع ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم

نع لق˘يلا˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ

932 اهيف طروت ةيسضق132

را˘م˘عألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘سصخ˘سش

ا˘يا˘سضق ترد˘سصتو ، تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو

اذكو قر˘ح˘لاو مد˘ه˘لا ، ة˘قر˘سسلا

ةراد˘سصلا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘ب صسم˘لا

ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي˘˘سضق36 عوم˘ج˘م˘ب

˘ما˘ظ˘ن˘لا د˘يد˘ه˘ت ا˘يا˘سضق تل˘ت˘حا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسألا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘حو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

تار˘˘جا˘˘سشم˘˘لاو ةرو˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

71 عو˘م˘ج˘م˘ب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘˘لا

ا˘يا˘سضق˘˘لا˘˘ب ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق

، ةينورتكلإلا مئارجلاب ةقلعتملا

ةايحب صسملا اذكو متسشلاو بسسلا

اياسضق ةينامث عومجمب نيرخآلا

اسصخسش31 ة˘˘˘نادا تم˘˘˘˘تو .

صصاخسشألا يلامجا نم صسبحلاب

ا˘يا˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

صسب˘ح˘لا˘ب او˘ن˘يدأا م˘ه˘ن˘م ة˘سسم˘خ

نيرخآا ةثÓث دافتسسا اميف ذفانلا

لباقم رسشابم˘لا ءا˘عد˘ت˘سسإلا ن˘م

تح˘˘ت صصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس ع˘˘˘سضو

م˘ت ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا

يف طروتم47 تافلم هيجوت

ىلا ةروكذملا اياسضقلا عومجم

. ةيئاسضقلا تاهجلا

سصاخ طورشش رتفد دادعإا وحنو راجتلا طغشضل باجتشسإا

تاعصسوتلا ةلازإا ةيلمع ليجأات ررقي  ةبانع يلاو
ةيراجتلا تÓحملل ةيوصضوفلا

 انوروك سسوريف ببشسب  بناجألا ءاربخلا ةدوع رذعت اميف

 ةديدج تادحو ثÓث ليغصشت ةيلمع ليجأات دعب لجيجب ةرÓب عنصصمب رئاصسخلا مقافت

ةيوشضوفلا تانكشسلا باحشصأا طشسو ةريبك فواخم تراثأا ةيلمعلا

 لجيجب لوجع داو يريخ ةيدلبب ةينوناق ريغ تانكصسو تÓّيف ميدهت

ذفانلا سسبحلاب اونيدأا مهنم ةشسمخ

 لجيجب ةفلتخم مئارج يف مهطروت دعب اصصخصش932 فيقوت

لابقتشسا دعب كلذو ةيراجتلا تÓحملل ةيوشضوفلا تاعشسوتلاو ةيمامألا تايقاولا ةلازإا ةيلمع ليجأات سسمأا ةبانع يلاو ررق
.ةبانع ةيدلب حلاشصم اهترششاب يتلا ةيلمعلا هذه دشض اوجتحا نيذلا راجتلا نع نيلثمم

تاردخملا جيورت يف ةشصتخم ةينطو ةكبششب ةحاطإلا دعب

تاردخملا نم غك1 زجح

ةملاقب اصسولهم اصصرق2793  و
تنكمت عوبسسأا نم لقأا فرظ يف ةيناثلا ربتعت و ةيعون ةيلمع يف

ةيلو نمأل ةعباتلا»IRB» لخدتلاو ثحبلا ةقرف اهلÓخ نم
ىوتسسملا ىلع تارذخملا تانورابل ةيوق ةبرسض هيجوت نم ةملاق
ةيمارجا ةكبسش رسصانع فيقوتب تماق نا دعب كلذ و ،ينطولا

ىوتسسملا ىلع تارذخملا نم ةريبك تايمك جيورتب موقت ةريطخ
يتلا تامولعملل ديجلا لÓغتسسلا دعب  تءاج ةيلمعلا .ينطولا

ينطولا ديعسصلا ىلع طسشنت ةمظنم ةيمارجإا ةكبسش دوجو اهدافم
جيورت يف ةسصتخم ،ةن˘تا˘بو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو ن˘م ل˘كب
،ةملاق ةنيدمب بابسشلا طسسو يف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

02 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف هبتسشم صصخسش21 فيقوت مت ثيح

لازي ل اميف ،ةنتابب ةكيربو ةنيطنسسق ،ةملاقب نيميقم ،ةنسس04 و
نأاسشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب . رارف ةلاح يف نانثا

تاردخملا نم غك10 يلاوح زجح و طبسض مت  ،مهيف هبتسشملا

عون نم بلسص ردخم صصرق2793  ،يدنهلا بنقلا جنتار عون نم

تابكرم40 زجحو فيقوت ىلع ةيلمعلا ترفسسأا امك ،يزاتسسكا
،ةعونمملا داوملا عيبو جيورتو لقن ةيلمع يف لغتسست تناك
مدختسست تارايسسلا ميقرت تاحولو ةلاقنلا فتاوهلا نم ةعومجم
ىلع .مهيلا ةبوسسنملا ةيمارجلا لاعفلا يف هيومتلا ةيلمع يف
ام زجح دعب ،ةطرسشلا زكرم ىلإا مهيف  هبتسشملا ليوحت مت روفلا
افلم مهدسض نوك و ةيسضقلا يف قيقحت حتف نيا ،هيلع روثعلا مت
جنتار  عون نم تاردخملا نيزختو لقن و ةزايح  لعف نع ايئاسضق
ةقيرطب يزاتسسكا عون نم ةبلسصلا تاردخملاو  يدنهلا بنقلا

ةيمارجإا ةعامج راطا يف ريغلا ىلع اهعيب صضرغل ةيعرسش ريغ
. .ةمظنم
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يتانزلا يداو ةرئاد نمأا فرط نم

ةيودألا نم ةربتعم ةيمك  زجح
ةملاقب ةصسولهملا

ىلعو ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا مئارج ةحفاكم راطإا يف
ةيران ةجارد نتم ىلع صصخسش دوجو اهدافم ،ةدكؤوم تامولعمرثإا
بارتلا نيع ةيرق نم امداق ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك ىلع زوحي
نمأاب ةطرسشلا تاوق ترسشاب هيلعو ،يتانزلا يداو ةنيدم هاجتإاب
فيقوت نع ترفسسأا ،ةيتايلمع ةطخ دادعإاب يتانزلا يداو ةرئاد

دعب .يتانزلا يداوب ميقملا ،ةنسس23 رمعلا نم غلابلا هيف هبسشملا
ىلع هتزوحب روثعلا مت ،هنأاسشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا

ةلثمتم فانسصألاو عاونألا فلتخم نم ةينلديسص داوم نم ةيمك

01 هب طسشم لكgm051ACIRYL ءاود نم طسشم22 : يف

-ABAGERP gm003 REKEB ءاود نم طسشم + تلوسسبك

ENILةلوسسبك026 يلامجإاب تلوسسبك01 هب طسشم لك
ىلا هيف هبتسشملا ليوحت مت . جيورتلا تادئاع نم يلام غلبمو
ةيسضقلا يف قيقحت حتف ،هيلع روثعلا مت ام زجح دعب ،ةحلسصملا

ةنهمل ةيعرسشلا ريغ ةسسرامملا لعف نع ايئاسضق افلم هدسض نوك
ردسص نيأا ،يتانزلا يداو ةمكحم مامأا هيف هبتسشملا مدق ، ةلديسصلا

.عاديإلا عم ةيلام ةمارغو ةذفان صسبح رهسش81 مكح هقح يف
∫.YõGdójø

ةعاشس42 نم لقأا يف هعون نم يناثلا ثداحلا دعي

دوقولا لقنل راطق مادطصصإا
 ةنتابب ناحيرج فلخي ةرايصسب

ريغ تارمملا دحأا ىوتسسم ىلع صسمأا عقو ،ريطخ رورم ثداح ىدأا
ةرئادل ةعباتلا توقاي نيع ةيدلبل يلامسشلا جرخملاب ةسسورحملا

و92 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش ةباسصإا ىلا ،ةنتاب ةيلوب رعملا

راطق نيب مادطسصا رثا كلذو ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب ةنسس73
ةبكرملا تناك ثيح ،تنسسكأا عون نم ةيحايسس ةرايسسو دوقولا لقنل
يف مكحتلا نم نكمتلا نود اهب راطقلا قحلي نا لبق رمملا ربعت
توقاي نيع ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لا قر˘ف تل˘خد˘ت د˘قو ،ع˘سضو˘لا
لبق ناكملا نيعب ني˘ح˘ير˘ج˘لا فا˘ع˘سسا ل˘جل ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ثداحلا نا ركذلاب ريدج ،ةيدلبلل يحسصلا عاطقلا ىلا امهليوحت

قيرطلا دهسش نا دعب ،ةعاسس42 نم لقأا يف هعون نم يناثلا دعي

ىدوا ريسس ثداح ةرمسشلاو رذعملا نيب طبارلا62 مقر يئلولا
هيلعو ،ةروطخلا ةتوافتم حورجب دارفا ةعبرا ةباسصاو لفط ةايحب
قيرطلا يلمعتسسم ةفاكل اهئادن ةيندملا ةيامحلا حلاسصم ددجت
بنجتل رورملا نيناوقو تاراسشا مارتحاو رذحلاو ةطيحلا يخوتب
.مايلا هذه اعافترا فرعت يتلاو ،ةتيمملا ثداوحلا هذه لثم
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ة˘ف˘قو ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لأ م˘˘ظ˘˘ن د˘˘قو
ةيوهجلأ ةيريدملأ مامأأ ةيجاجتحأ
هريوطتو نكسسلأ نيسسحت ةلاكول
ذيفنتب ةبلاطملل ، ةروسصنملأ يحب
لمح˘تو ،يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ دو˘عو
ها˘˘ج˘˘تأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ
لمعلأو ،ني˘لو˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘ط˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
نم ،نكسسل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘سصلأ
ة˘عر˘ق˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘جأأ
عيزوت يف عورسشلأو ،مهب ةسصاخلأ
نأأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ د˘كأأ ،م˘ه˘تا˘˘ن˘˘كسس

مهبطسش مدعب ةسصاخلأ مهتلكسشم
’ نكسسلل ةينطولأ ةيقاطبلأ نم
ةلاكو مايق مدع ببسسب ،ةمئاق لأزت
رمأ’أ ،مهبطسشب ة˘يو˘ه˘ج˘لأ «لد˘ع»
يتغيسص نيب نيقلاع مهلعج يذلأ

هريوطتو نكسسلأ نيسسحت ةلاكو
طايتح’أو ريفوتلأ كنبو ،«لدع»
ةلكسشملأ تببسست ثيح ،«بانك»
ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’أ م˘˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح ي˘˘ف
ريدم هتهج نم ،ةزهاجلأ مهتانكسس
،«لد˘ع«ل ق˘يو˘سست˘لأو با˘ت˘˘ت˘˘ك’أ

،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأو ه˘عا˘م˘ت˘جأ لل˘˘خو
ثيح ،مهلاغسشناب لفكتلاب مهدعو
،ةمسصاعلل نيتلسسأرم ه˘ي˘جو˘ت د˘كأأ

ريغ ،مهلاغسشناب لفكتلأ لجأأ نم
يأأ قلتي مل ،ةعاسسلأ دح ىلإأو هنأأ
ة˘ظ˘ي˘ف˘ح را˘ثأأ ا˘م و˘هو ،ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت
ديعسصتب أودده نيذلأ نيجتحملأ
جاجتح’أ ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لأو ،ع˘سضو˘لأ
،ةمسصاعلاب ةماعلأ ةيريدملأ برق
لخد˘ت˘لأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘ب˘لا˘ط˘مو
ل˘كسشم˘لأ نأأ ة˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
نل مهنأأ أودكأأ امك .طقف يرأدإأ
ة’ا˘ب˘م’ ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم أو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ترخأأ يتلأ ،ةلاكولأ ىلع نيمئاقلأ
م˘غر م˘ه˘ق˘ق˘سش ن˘م م˘ه˘˘تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسأ

مهسسفنأأ أودجو نأأ دعب ،اهتيزهاج
ةلاكو نيب لتاقملأ طوسش نوعطقي

دسشان ،ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ و لد˘ع

نيلوحملأ2 لد˘˘ع ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘كم

نيلوؤوسسملأ وميأ بان˘ك ج˘ما˘نر˘ب˘ل

نبغلأ عفر و م˘ه˘فا˘سصنإ’ ل˘خد˘ت˘لأ

نم نوربت˘ع˘ي نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ، م˘ه˘ن˘ع

جما˘نر˘ب ي˘ف ل˘ئأوأ’أ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

خيراتب مهئاعدتسسأ مت ثيح2 لدع

فرط ن˘م6102 ربمتب˘سس50

لدع عيرا˘سشم˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ير˘يد˘م

مهرييختب أوما˘ق ن˘يأأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

ن˘كا˘سسم˘لأ ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’أ ن˘˘ي˘˘ب

ىلإأ ليوحتلأ وأأ ةلا˘كو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

. وميإأ بانك جمانرب
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لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلسصأوم
يف ةنيطنسسق ةي’و نمأأ حلاسصم
ةقلعتملأ ةسصاخ ةميرجلأ ةحفاكم
يف ةطسشانلأ ةيمأرجإ’أ تاكبسشلاب
تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ةقرفلأ نكمت ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لأ

30 ة˘ج˘لا˘ع˘م ر˘ثأ كور˘ب˘م يد˘ي˘˘سس

40 فيقوت ن˘م ة˘ل˘سصف˘ن˘م ا˘يا˘سضق
نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ

يف مه˘طرو˘ت˘ل ة˘ن˘سس52 و02
ةنهمل ةي˘عر˘سش ر˘ي˘غ˘لأ ة˘سسرا˘م˘م˘لأ
ة˘يودأأ ع˘يزو˘ت و ةزا˘ي˘ح˘ب ة˘ح˘˘سصلأ

أذ˘ك و ة˘˘سصخر نود ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘سص

رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘بأ حل˘˘سس ل˘˘˘م˘˘˘ح

ر˘ثأ ى˘ل˘ع تءا˘ج ى˘لو’أ ة˘ي˘سضق˘لأ

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م

سصا˘خ˘سشأ’أ د˘حأأ ما˘ي˘ق سصو˘سصخ˘ب

يح ىوتسسم ىلع ةيود’أ جيورتب

فيثكت متيل فسسوي يديسس ةيقاسس

ثيح هفيقو˘ت و ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ل˘م˘ع˘لأ

طاسشمأأ60 ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘سض

ءأود نم ةلوسسبك95 ىلع يوتحت

اهيفخي ناك غلم05 لودامأربوسس

ةدا˘˘˘م˘˘˘ل سصسصخ˘˘˘م سسي˘˘˘ك ل˘˘˘خأد

متيل ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م أذ˘ك و سسب˘ي˘سشلأ

ىلأ تأزوجح˘م˘لأ ة˘ق˘فر ه˘ل˘يو˘ح˘ت

تأءأر˘ج’أ ذا˘خ˘ت’ ة˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م

دو˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ ،ة˘مزل˘لأ

ةقرفلأ رسصانعل ةيرود ىلأ اهعئاقو

نيأأ فسسو˘ي يد˘ي˘سس ة˘ي˘قا˘سس ي˘ح˘ب

ىلع هوبسشم سصخسش مههابتنأ تفل

ناغول ايسسأد » عون نم ةبكرم نتم

سشيت˘ف˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘سضخإا˘بو »

81 ىلع هتزوح˘ب ر˘ث˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

003 ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءأود ن˘م سصر˘ق

ىلأ هدايتقأ متيل يلام غلبم و غلم

ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘سس’ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م

دوعت ةثلاث˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ ،تأءأر˘جإ’أ

ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ة˘يرود ى˘لأ ا˘ه˘تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح

عمجت مههابت˘نأ را˘ثأأ ثي˘ح ة˘قر˘ف˘لأ

ل˘خأد سصا˘خ˘سشأأ ة˘ثل˘ث˘˘ل هو˘˘ب˘˘سشم

لخدتلأ رم˘ثأأ ن˘يأأ ة˘نو˘كر˘م ة˘ل˘فا˘ح

ةع˘با˘ت˘لأ ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق˘ل لا˘ع˘ف˘لأ

ةثلثلأ سصاخسش’أ فيقوتب ةقرفلل

نم ةلوسسبك14 مهتزوحب زجح و

حلسس و غلم003 نيلاباغيرب ءأود

نيكسس نع ةرابع روظحم سضيبأ

متيل موجن ةثلث يباكوأ عون نم

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لأ م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت

،ة˘مزل˘لأ تأءأر˘ج’أ لا˘م˘˘كت˘˘سس’

ف˘ل˘م زا˘ج˘نأ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ د˘˘ع˘˘ب

قح يف ةلسصفنم ةيئأزج تأءأرجإأ

ةباينلأ مامأأ مهميدقت مت نيينعملأ

. ةيلحملأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ
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 يوهجلا ريدملا دوعو ذيفنتب ةبلاطملل

ةنيطنشسقبنوجتحي «وميإأ بانك» ىلإأ2 لدع نم نولوحملأ

كوربم يديسسب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلل ةيلمع يف

 ةنيطنشسقب ةيودأأ ةلوشسبك801 زجحو سصاخششأأ40 فيقوت
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دهسشت جرب ءاسضيب ةيدلب تحبسصأأ
ن ةيجاجتحأ ةكرح موي لك حابسص
نا˘˘كسس سسمأأ حا˘˘ب˘˘سص مد˘˘قأأ ثي˘˘ح
رقم قلغ ىلع «نماث د’وأأ»  ةيرق
حلاسصلأ ءاملاب ةبلاط˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
و زاغلأ ةكبسش عيسسوتو برسشلل
ءاسشنأو يمومعلأ ق˘ير˘ط˘لأ د˘ي˘ب˘ع˘ت
ء’ؤو˘ه د˘كأأو . ة˘ي˘ئأد˘ت˘˘بأ ة˘˘سسرد˘˘م
نأا˘˘˘ب نو˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘كسسلأ
لب مويلأ ةديلو تسسيل مهت’اغسشنإأ

ي˘ف تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ةد˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ب˘˘سس
دو˘عو˘ب ا˘ه˘ل˘ك تل˘بو˘ق و، ق˘با˘˘سسلأ

سضرأأ ى˘ل˘ع د˘ي˘سسج˘ت˘ت م˘ل ءا˘˘فو˘˘ج
دو˘˘عو در˘˘ج˘˘م تي˘˘ق˘˘˘ب و،ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ

ةكر˘ح˘لأ هذ˘ه نأأ م˘ل˘ع˘لأ ع˘م،ة˘بذا˘ك
اهعون نم ةيناثلأ دعت ةيجاجتح’أ
ناكسس  مدقأأ ثيح نيموي فرظ يف
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب ءا˘سضي˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ة˘ير˘˘ق
فورظ نيسسحتب ةبلاطملل ةيدلبلأ

ةرور˘سضب و ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لأ م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح
ع˘يرا˘سشم˘لأ د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف عأر˘سسإ’أ
دكأأ و، عقأولأ سضرأ ىلع ةيومنتلأ

ةيحسض مه˘نأا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ء’ؤو˘ه
ببسسب ةيلحملأ تاطلسسلأ سشيمهت
ةي’و عم يدودحلأ مهتيرق عقوم
فورظ نوهجأوي مهناب و ، ةنتاب

با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص ةا˘˘˘ي˘˘˘ح
نيع ةيرق˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ
اهتمدقم يف يتأاي يتلأ، ءاسضيبلأ

عورسشم نأأ ثيح سشطعلأ لكسشم
بورسشلأ ءاملا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ د˘يوز˘ت
ذنم فقوت ةيرقلأ هنمةتدافتيأ يذلأ

ناكسسلأ ى˘كت˘سشأ ا˘م˘ك، ر˘ه˘سشأأ7
ة˘لز˘ع˘لأ ل˘كسشم ن˘م نو˘ب˘سضا˘˘غ˘˘لأ

ط˘بر˘ت ي˘ت˘لأ تا˘قر˘˘ط˘˘لأ ة˘˘كب˘˘سشف
ءاسضيب ةيدلب رقمب ناكسسلأ لزانم
ريغ و ةئيسس ةيعسض و دهسشت جرب

ى˘كت˘سشإأ ا˘م˘ك، ر˘ي˘سسل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص
ة˘سسرد˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو ن˘م نا˘˘كسسلأ
يه يتلأ مهؤوانبأأ اهيف سسردي يتلأ
لبق ميمرت ةيلمع ىلإأ ةسسام ةجاحب
ن˘م دأزا˘م و، ي˘سسرد˘م˘لأ لو˘خد˘˘لأ

و˘ه نا˘كسسلأ ء’ؤو˘ه ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ةد˘˘ح
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ عور˘سشم با˘ي˘غ
ىر˘ق˘لأ ل˘ك ه˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘سسإأ يذ˘˘لأ
. ةرواجملأ

سسمأا «ءاسضيبلا نيع» ةيرق  ناكسس هقلغ امدعب

 فيطشسب جرب ءاشضيب ةيدلبلأ رقم مامأأ نوجتحي «نماث د’وأأ» ناكشس

يتلا هدوعو ذيفنت يوهجلا ريدملا نم ،ةنيطنسسق ةي’وب «وميإا بانك» ةغيسص ىلإا ،«2 لدع» ةغيسص يبتتكم نم نيلوحملا تارسشع بلاط
.نيديفتسسملا ىلع اهعيزوت يف عورسشلا هنمو ةزهاجلا مهتانكسس نم ةدافتسسÓل ةعرقلا ءاردا ةرسشابم هنمو اقباسس مهيلع اهقلطأا

ةليسسملا

 جأرد د’وأأ ةيدلبب Óفط سسهدت ةنحاشش
هفتح تأونسس30 رمعلأ نم غلابلأ لفط سسمأأ ءاسسم يقل

فلخلأ ىلإأ اهعوجر ءانثأأ أذهو ةنحاسش هسسهد رثإأ يلع

، اهفلخ بعلي ناك يذلأ لفطلأ دوجول قئاسسلأ هابتنإأ نود

ةحلسصم ىلإأ هلقن مت ثيح ناكملأ نيعب هسسافنأأ ظفليل

اميف ةليسسملأ ةي’و جأرد د’وأأ ةدايعلاب ثثجلأ ظفح

اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت نم’أ حلاسصم تحتف

نم بولطملأ ةي˘ح˘سضلأ ة˘ل˘ئا˘ع ة˘سصا˘خو ة˘ي’و˘لأ نا˘كسس

دنع لافطألل أدي˘ج ها˘ب˘ت˘ن’أ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ي˘ق˘ئا˘سس ع˘ي˘م˘ج

عدي ’ نأأو فلخلأ ىلإأ عوجرلأ ءانثأأ وأأ ةبكرملأ ليغسشت

نوك ءأرولأ ىلإأ ةدايقلأ نيبو دكأاتلأ نيب رمي ًاينمز ًلسصاف

دجأوتلأ وأأ ءابتخ’أ ىلإأ أاجلي دق بأ’أ ةقفأرم بحي لفطلأ

.هتقفأرم نم هعنم دنع ةرايسسلأ وأأ ةنحاسشلأ فلخ
U°Édí T°îû°ƒñ

ةدكيكسس

ةبأزعب اشسولهم اشصرق095 زجح
نم  ةبأزع ةرئأد نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ ةقرف تنكمت

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت يف اطروت نيسصخسش فيقوت

تامولعم رثإأ ىلعف .ةنسس92 و13 رمعلأ نم ناغلبي

، ةبأزع ةرئأد نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ ةقرف ىلإأ ةدرأو

تأرثؤوم˘لأ ج˘يور˘ت ي˘ف سصخ˘سشل هو˘ب˘سشم طا˘سشن ا˘هدا˘ف˘م

،ةبأزعب نوتيزلأ رايد ةقطنمب بابسشلأ طاسسوأأ يف ةيلقعلأ

اناك نأذللأو  امهب هبتسشملأ نم20 فيقوت نم نكمتتل

ةقفر امهعاسضخإأ دعب ثيح ايك عون نم ةبكرم نتم ىلع

ىلع ةرايسسلأ لخأد روثعلأ مت قيقدلأ سشيتفتل ةبكرملأ

تاهجلأ ىلع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل،ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق095

يف تقؤوملأ سسبحلأ ام˘ه˘عأد˘يا˘ب تر˘مأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ ةزاي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م را˘ظ˘ت˘نأ

.عيبلأ سضرغب
M«ÉI HƒOjæÉQ 

ةدكيكسس

نوجتحي ةرجأ’أ تأرايشس وقئاشس
ةر˘جأ’أ تأرا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس تأر˘سشع سسمأأ را˘ه˘˘ن ع˘˘م˘˘ج˘˘ت

،لقنلأ ةيريدم ما˘مأأ ةد˘كي˘كسس ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ

مهيلع تسضرف يتلأ لمعلأ طورسشل مهسضفر نع ريبعتلل

ةريثك تأءأرج’أ أوربتعأ ثيح91 ديفوك سسوريف ببسسب

يف مهلعجي اهلهاج˘ت و م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘ت وا˘ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م و

نوجتحملأ حرسص و،ةطرسشلأ لاجر عم ةرسشابم ةهجأوم

ءأدترأ رأرغ ىلع اهقيبطت مهناكماب تءأرجأ كانه نأأ

ر˘ي˘فو˘ت كلذ˘ك و نو˘بز˘لأ و ق˘ئا˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ما˘م˘كلأ

دعاقملأ ةيطغت سصخي اميف امأأ ،نئابزلل يئاملأ لوحكلأ

ةيلمع لك دنع اهتلأزأ و اهفيظنت و ةيكيتسسلب ةيطغأاب

اهوربتعاف يقأو جاجز عسضوو دحأو نوبز لقن و لقن

تاطلسسلأ نأأ أودكؤويل،ةيزيجعت طوريسش و ةريبك ةغلابم

نع فقوت دعب لمعل˘ل ة˘جا˘ح˘لأ ة˘قر˘ط˘م ن˘ي˘ب م˘ه˘ت˘ع˘سضو

طور˘سشلأ نأد˘ن˘سس و ر˘˘ه˘˘سشأأ3 ن˘م ر˘ث˘˘كأ’ مأد ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

أوبلاطيل،نيقئاسسلأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘ف م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ

و مهلامعأاب رسضت ’ و ةلوقعم اهلعجي لكسشب اهفيفختب

.نئابزلأ حلاسصم
M«ÉI HƒOjæÉQ

قرغلا نم اباسش ذقنأا

تومي فيطشس نم يكرد
مناغتشسمب «تÓباشصلأ» ئطاششب اقرغ

لوأأ  ةريخ’أ هسسافنأ ةنسس82 رمعلأ نم غلبي باسش ظفل

ةي’وب تلباسصلأ ئطاسشب  قرغلل سضرعت امدعب سسمأأ

ناف اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسح و، مناغتسسم

ةي’و بونج جر˘ب ءا˘سضي˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ة˘ي˘ح˘سضلأ

رحبلأ لخد ثيح مناغتسسم ةي’وب يكرد لمعي و، فيطسس

طسسو ةريخأ’أ هسسافنأأ وه ظفليل قرغلأ نم باسش ذاقنإ’

ىفسشتسسم ىلأ اهليوحت و هتثج لاسشتنأ مت دق و، ءاملأ

ةيدلبب هنفدل ةيحسضلأ ةثج لقن مويلأ متيسس و،مناغتسسم

.هسسأأر طقسسم جرب ءاسضيب
GCjªø.Q
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ةبيرصضلا قيبطتل ةبصسنلاب انرداصصم بصسحو

نيفظوملا0202 ةنصسل يلامجإلا لخدلا ىلع

جد فلا03 نم لقأل يمومعلا فيظولا لامعلاو
حنملا نع ةدايز يدعاقلا رجألا يأا ماخلا رجألا

لخدلا ىلع ةب˘ير˘صضلا ن˘م نو˘ف˘ع˘م تاوÓ˘ع˘لاو

جد فلا53و جد فلا03 نيب ام ةرجأل ةبصسنلابو
ىلع ةبيرصضلا يهو ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘لدا˘ع˘م كا˘ن˘ه˘ف

يواصست0202 ةد˘يد˘ج˘لا ي˘لا˘م˘˘جإلا ل˘˘خد˘˘لا
ةنصسل ميدقلا ي˘لا˘م˘جإلا ل˘خد˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘صضلا

عومجملاو5 ىلع مصسقيو8 يف برصضي8002

فلا53 قوفو3 ميصسقت000,02 هنم سصقني

ناكو8002. ميدقلا ملصسلا ىلا عوجرلا متي جد
سسي˘ئر ة˘صسا˘ئر˘ب طرا˘ف˘لا يا˘م ءارزو˘لا سسل˘˘ج˘˘م

تارارق ةدعب نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

معدو نينطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا عفر ىلإا فدهت

يصشفت تاعبت ةهجاوم يف ينطولا داصصتقلا

اهزربأا طفنلا راعصسأا عجارت ةمزأاو انوروك ةحئاج

يتلا (GRI’L ) ليخادملا نع ةبيرصضلا ءاغلإا

رجألا عفرو ،جد فلأا03 يواصست وأا نع لقت

ىلإا جد000.81 نم نومصضملا ىندألا ينطولا

ر˘ه˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب اذ˘هو جد000.02

ىلع ةبيرصضلا ءاغلإا ايمصسر ررق و يراجلا ناوج

فلأا03 يواصست وأا لقت يتلا روجألا نع لخدلا

امك يراجلا ناوج حتافلا نم ءادتبا اذهو جد

نوم˘صضم˘لا ى˘ندألا ي˘ن˘طو˘لا ر˘جألا ع˘فر م˘ت˘ي˘صس

ى˘˘˘˘لإا جد000.81 ن˘˘م را˘˘ن˘˘يد ي˘˘ف˘˘˘لأا ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب

.جد000.02

يحلا اهيف طبختي يتلا ةيرزملا عاصضوألا لظ يف

صصئاقنلاب لفكتلل تايلمع زاجنإا دكؤوي يلاولا
ةيرقلاب نكضسم001 يحب ةلجضسملا

يح ةيعصضو يف رظنلاب يميرب نيدلا لامج ةبانع ةيلو يلاو دهعت

هدر يف اذهو،راجحلا ةرئاد رامع يديصس ةيدلب ةيرقلا نكصسم001
متيصس هنأاب دكا ثيح، يناميلصس قداصص بئانلل يباتكلا لاؤوصسلا يلع
كلذ و ،يحلا ىوتصسم ىلع ةلجصسملا سصئاقنلاب لفكتلل تايلمع زاجنإا

،يراقعلا رييصستلا و ةيقرتلا ناويدل ةحاتملا ةيلاملا تايناكمإلا بصسح

اميلقا عباتلا ةيرقلاب نكصسم001 يح ناكصس يكتصشي قايصسلا تاذ يف

،50و30،40 تارامعلا لخادم ينطاق ةصصاخ ،رامع يديصس ةيدلبل
دجي ثيح اءاتصش و ا˘ف˘ي˘صص ن˘ير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘م˘ج ل˘كا˘صشم
ةصصاخ ،اهيف ثوكملاو مهلزانم ىلا لوصصولل ةبوعصص نونطاوملا
ءارتها و،تاقرطلا ءارتها ءارج ،ة˘يو˘ل˘ع˘لاو ى˘ل˘ف˘صسلا ق˘باو˘ط˘لا ي˘ن˘طا˘ق
حئاورلا ثاعبنا ىلا ىدا امم، ةرذقلا هايملاو ةيفوجلا هايملا تاونق
هترايز لÓخ ينام˘ي˘ل˘صس بئا˘ن˘لا ه˘ي˘ل˘ع ف˘قو ا˘م و˘هو،ا˘ه˘ن˘م ة˘ه˘ير˘كلا
عفر لجأا نم يلاولل نينطاوملا تلاغصشنا عفرب ماق نيا يحلل ةيدقفتلا
لكاصشملا هذه بابصسا نعو،ةيرزملا مهتيعصضو يف رظنلاو مهنع نبغلا
ةرذقلا هايملا عوجر ىلا يحلا ونطاوم اهعجرا دقف اهيف نوطبختي يتلا

ناردج ىتح بايغو ايلك ةماتكلا بايغ نع كيهان ،مهلزانم ىلع
نم لقألا يلع يلفصسلا قباطلا يف ةدوجملا تانكصسلا ةيامحل ،ةيامحلا
تار˘صشح˘لاو ي˘عا˘فلاو ة˘م˘خ˘صضلا را˘ج˘حألا طو˘ق˘صسو تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘لا
تÓحم دوجو نع بئان˘ل˘ل م˘ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف نا˘كصسلا ف˘ي˘صضيو،ةر˘صضم˘لا

تحبصصا رخآلا سضعبلاو ةرذقلا هايملاب ةئولمم اهصضعب،امامت ةلمهم
ذنم نونطاوملا هصشيعي يذلا سسمادلا ،مÓظلا ىلإا ةفاصضا،ةليذرلل ركو
مت تانكصسلا هذه نا مغر،ةيمومعلا ةرانإÓل ماتلا بايغلا ببصسب ةذم

نكصسلل ةحلاصص ريغ ناكصسلا بصسحو اهنأا لإا،2102 ةنصس يف اهعيزوت
ام وهو لاغصشألا يف سشغلاو ةيانبلا ةقباطم مدع ببصسب ،ةيادبلا ذنم
لÓخ نم ةنوآلا يف ةينكصسلا عيراصشملا نم ديدعلا يف رركتي تاب
ريخألا يف، ةناصسرخلا ةعرج ثيح نم ءانبلا داوم يف حدافلا سصقنلا

عصضولا ةجلاعمل لجاعلا لخدتلا يلاولا نم يناميلصس بئانلا بلاط
هذه هصشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ي˘ثرا˘كلا ع˘صضو˘لا ع˘م لو˘ل˘ح دا˘ج˘يا ي˘ف عار˘صسإلاو

U°Édí. Ü .ةزوعملا تÓئاعلا

ةباقر قرف ليكصشتب بدتنملا يلاولا تدهعت اميف
ةيمنتلا عقاو ىلع فوقولل

714 يح ناكضس اهيف طبختي ةيرزم ةيعضضو
 ةئيهتلا بايغ ببضسب صشيرلا عارذب نكضسم

ةيعصضو بنعلا داو ةيدلب سشيرلا عارذب نكصسم714 يح ناكصس يناعي
اهنم يناعي يتلا ةريثكلا سصئاقنلاو ةئيهتلا لاغصشا رخأات ببصسب ةيرزم
ل˘خد˘ت ةرور˘صضب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا يوا˘˘كصشلا م˘˘غر ي˘˘ح˘˘لا
يلاولا اوبلاط امك، ءاقصشلاو سسؤوبلا ةايح نم مهجارخاو نيلوؤوصسملا
يلاولا لازتل رخآا قايصس ي˘ف، م˘ه˘ي˘ح˘ل تا˘ف˘ت˘للا ةرور˘صضب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
ةيناديملا تارايزلا لصصاوت سشيرلا عارذ ةيرادلا ةعطاقملل بدتنملا
لمعلا ةرايز تصسم ثيح  ةعطاقملاب ةيومنتلا عيراصشملا فلتخمل
ةيوناث زاجنإا عورصشم ةيبرتلا عاطق عيراصشم زاجنإا عقاوم ةريخألا

زاجنإا عورصشم، يمومع نكصسم0002 يحب يجوغاديب دعقم0001

ةيلامكا زاجنإا عورصشم ةرايز، د فنصص مصسق21 يصسردملا عمجملا

يموم˘ع ن˘كصسم004/718 ي˘ح˘ب6ب فنصص طصسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ميلعتلا ةيلام˘كا زا˘ج˘نإا عور˘صشم ا˘صضيا تد˘ق˘ف˘ت ا˘م˘ك1.عقوم يراج˘يإا

ةغي˘صص ن˘كصسم738 ي˘ح ى˘لإا لو˘˘ح˘˘م˘˘لا6ب فن˘صص ط˘صسو˘ت˘م˘لا

لوحملا6 ب فنصص طصسوتملا ميلعتلا ةيلامكا زاجنإا عورصشم و.لدع

21 يصسردملا عمجملا زاجنإا عورصشم.لدع ةغيصص نكصسم0052 ىلإا

تددج ريخألا يف.لدع ةغيصص نكصسم0002 يحب د فنصص مصسق
ددحملا اهتقو يف تآاصشنملل ميلصستلا لاجآا مارتحإا ةرورصض ىلع ديكأاتلا
تاميلعت تطعأا امك ،يعامتجلا لوخدلا عم ةمدخلا زيح اهعصضول
تلا˘غ˘صشنا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ه˘صصا˘صصت˘خا بصسح ل˘ك ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘ل˘˘ل
دوزتلا ةصصاخ ةحاتملا تايناكمإلا دود˘ح ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةرانإلا ،طيحملا ةيقنتو ةفاظنلاب مامتهلا ،برصشلل ةحلاصصلا هايملاب
ةقطنملا بابصش اهنم يناعي يتلا ةلاطبلا ةرهاظ ةجلاعم ،ةيمومعلا
فوقولل ةرصشابم اهفارصشا تحت لمعت ةباقر ةقرف ليكصشتب تدعو امك،

U°Édí.Ü.نينطاوملا تلاغصشنا ،ةفاظنلا ،ةيمنتلا عقاو ىلع

 ةدرابلا نيع ةيدلبب ةقناخ هايم ةمزأا
نم ديزا ذنم ةقناخ هايم ةمزأا نم ةدرابلا نيع ةيدلب ونطاوم يكتصشي
بصسحو، نينطاوملا طاصسوأا يف اريبك ارمذت فلخ يذلا رمألا ،عوبصسا

نم ديزا ذنم هايملاب دوزتلا لكصشم نم نوناعي مهنإاف ناكصسلا هب دافأا ام
داختا مدع ببصسب ةيقيقح ةمزأا يف نوطبختي مهلعج ام وهو ،عوبصسا
ناكصسلا بلغأا أاجل ةمزألا رارمتصسإا لظ يف و رذحلاو ةطيحلا تاءارجإا
ىلإا رخآلا فصصنلا هجوت امك جيراهصصلا هايم نم تانازخلا أÓم ىلإا

اومدقت مهنا نونطاوملا فاصضاو،ةرواجملا قطانملا نم هايملا بلج
،لح ىلإا لوصصولا نود نكل ةينعملا تاهجلل يواكصشلا نم ديدعلاب
ط˘قا˘صست ز˘ع ي˘ف ءاو˘صس ة˘مزألا با˘ب˘صسأا ن˘م نا˘كصسلا بر˘غ˘˘ت˘˘صسإا د˘˘قو
دهصشي يذلا فيصصلا لصصف لÓخ وا، ءاتصشلا لصصف لÓخ، راطمألا
ةيعصضولا نم مهجارخإاب اوبلاط امك، ةرارحلا تاجرد يف ريبك عافترا
.لجاعلا بيرقلا يف لح داجياو اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا

U°Édí.Ü

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

2106ددعلا0202 ناوج61 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

لخدلا ىلع ةبيرصضلا ءاغلإا دعب يراجلا ناوج رهصش ةرجأل  روجألا يف تادايزلا قيبطت يف ايمصسر ةبانعب تايدلبلا حلاصصم تعرصش
.0202 ةنصسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق يف ديدجلا ضضيفختلا قيبطت دعب ةيرادإلا كÓصسألا ضضعبل يلامجإلا

يراجلا ناوج رهصش ةرجأا يف ةدايزلا فرصص متيصس

جد فلأا03 نم لقأÓل لخدلا ىلع ةبيرضضلا ءاغلإا قيبطت يف عورضشلا
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سسمأا لوأا مو˘˘˘˘˘˘˘˘ي ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصأا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ي˘صضق˘ي ار˘مأا ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل
تقؤو˘م˘لا ن˘ج˘صسلا نا˘ّصصل عاد˘يإا˘ب
ةّدع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ا˘م˘ه˘طّرو˘ت د˘ع˘ب

ّفلم ي˘ف ءا˘جو ة˘قر˘صس تا˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ير˘˘ي˘˘خألا ن˘˘يذ˘˘ه نأا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

ةنصس82 و02 رمعلا نم ناغلابلا
ن˘يو˘كت ة˘ّي˘صضق ي˘ف ا˘˘طّرو˘˘ت د˘˘ق
داد˘عإلا سضر˘غ˘ب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
ر˘فاو˘ت˘ب ة˘قر˘صسلا ل˘ع˘ف با˘˘كترل
ةفاصضإلاب دّدعتلاو ل˘ي˘ل˘لا ي˘فر˘ظ
املع ةدّلقم حيتافم لامعتصسا ىلإا

نا˘ت˘ّي˘˘صضق ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘بو˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘نأاو
ةبكرم ةقرصس باكتراب ناتقّلعتم
اهريصس قئاثو نود فقوت ةلاح يف
فقوت ةلاح يف ةبكرم ةقرصس عم
فرظ رفاوتب حيتافم لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
ةعقاولا ليصصا˘ف˘ت دو˘ع˘تو ،ل˘يّ̆ل˘لا
نيح يصضاملا عوبصسألا رحب ىلإا

ىد˘ل ةد˘ّكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م تدرو
دوجو ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘م تا˘ي˘ن˘ير˘صشع˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘با˘˘صش
نم تاّيلمع ذيفنتب ناموقي رمعلا
يف كلذو تارايصسلا ةقرصس لجأا

ةبانع ة˘ّيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت ءا˘ي˘حأا ةّد˘ع
ام وهو ،اصضيأا ةرواجملا ءايحألاو
امهيف هبتصشملا عاصضخإا ىعدتصسا

فرط نم دعب نع ةبقارم ةيلمعل
يف تجهتنا يتلا ةطرصشلا تاوق
ةرّو˘ط˘ت˘م بي˘لا˘صسأا قا˘ي˘˘صسلا تاذ

،اهتديصصم يف نامرجملا عاقيإل
ةيئانجلا ةقرفلا تلمعتصسا ثيح
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ة˘يلو ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسا
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
ةبقار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
عراو˘˘˘صشلا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةر˘˘˘صشت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
سصاصصتخا ميلقإا نمصض ةجردنملا
ةروكذ˘م˘لا ةّ̆صصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
فيقوت نع ةّيلمعلا رفصستل ،افلاصس

02 رمعلا نم ناغلابلا نيمرجملا

رصصانعلا تحجن امك ،ةنصس82و
نيتراّيصسلا عاجرتصسا يف ةينمألا

راطإا يف لخدي امم ةقرصسلا لحم
طصسولا ي˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ام لك عدر لجأا نم يرصضحلا

نطاوملا نمأاب سساصسملا هنأاصش نم
تذخّتا اميف ،هتاكلتمم ةمÓصسو
تاءارجإلا ة˘فا˘ك ح˘لا˘صصم˘لا تاذ
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
يف تزجنأا ناذللا امهيف هبتصشملا

مامأا هرثإا ىلع Óثم اّفلم امهقح
تردصصأا يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا
نجصسلا امهعاديإاب يصضقي ارارق
.تقؤوملا

مرصصنملا عوبصسألا ةياهن امهيلع ضضبقلا يقلأا

 ةقرضس تاّيلمع ةّدع اذّفن نأا دعب تقؤوملا نجضسلا ناّباضش عاديإا

ثداحلا  تاصسبÓم يف اقيقحت حتف كردلا

 «بوراك’» يف قونضشم لهك ىلع روثعلا

غوديإلا ةنبلم حلاصصم حيرصصت ىلع اءانب

رقبلا بيلح نم ةربتعم ةيمك فÓتإا
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ي˘جا˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةرادإا تف˘˘صشك

عورصشلا نع سسمأا ةبانعب راتخم

تار˘˘˘كذ˘˘˘˘م تا˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب جر˘خ˘ت˘لا تا˘حور˘طأاو

ةبانع راتخم يجاب ةعماج تايلك

656 ءاصصحإا مت راطإلا اذه يف ،

ةركذم ةصشقا˘ن˘م˘ل ل˘ج˘صسم بلا˘ط

هاروت˘كد بلا˘ط03 و ر˘ت˘صسا˘م˘لا

0202. ناو˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش لÓ˘˘˘˘˘خ

يف هنإا˘ف ة˘ع˘ما˘ج˘لا نا˘ي˘ب بصسحو

يجاب ةعماج تذختأا ،راطإلا اذه
ةيئاقوـلا ريبادت˘لا ع˘ي˘م˘ج را˘ت˘خ˘م
يف ةصشقا˘ن˘م˘لا نا˘م˘صضل ة˘مزÓ˘لا
ي˘ف ا˘صصو˘صصخ فور˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا

ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ل˘˘˘ظ

ةحئاج يصشفت ءارج ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا

ذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسألا نا˘˘˘˘˘كو ‘91-ديفوك‘
يجاب ةعماج ريدم ،عنام دمحم
ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسأار˘ت ،ة˘با˘ن˘ع را˘˘ت˘˘خ˘˘م
رقمب ًايقيصسنتً ا˘عا˘م˘ت˘جا ،طرا˘ف˘لا

ءاردم روصضحب ،ةعماجلا ةصسائر
˘-ة˘با˘ن˘ع‘ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا

.‘رامع يدي˘صس-ة˘با˘ن˘ع‘و ‘ط˘صسو
ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأا ،را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
قيصسنتلا ةرورصض ىلع ةعماجلا
يتيريدمو ةعماجلا ةيريدم نيب
اد˘ي˘صسج˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا

و د892/ مقرلل ةلماحلا ةلصسارملل

70 خيراتب ةخرؤوملا0202 /ج خ

ءاويإا سصو˘صصخ˘ب0202 ناو˘˘ج
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ناوج ره˘صش لÓ˘خ تا˘صشقا˘ن˘م˘لا˘ب
نأا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تإلا م˘ت ذإا يرا˘˘ج˘˘لا
ءاردم ىلإا ةعماجلا ةيريدم لصسرت

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا

اود˘بأا ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘صسإلا

لÓخ مهتاركذ˘م ة˘صشقا˘ن˘م ة˘ب˘غر

ة˘ير˘يد˘˘م ل˘˘صسر˘˘تو ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش

تا˘مد˘خ˘لا ءارد˘م ى˘لإا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

،ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘صصب ،ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

ةنمصضتملا ةلصصفم˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا تا˘صشقا˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق

ثيح يراجلا ناوج رهصش لÓخ

املك ةيعصضولا هذه ن˘ي˘ي˘ح˘ت م˘ت˘ي

.كلذ ةرورصضلا تصضتقإا

 هاروتكد بلاط03 مهنم

 راتخم يجاب ةعماجب جرختلا تاركذم تاضشقانم ريضس نامضضل ةيئاقو ريبادت
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ةيلول ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تر˘ث˘ع

بناجب  قونصشم لهك سسمأا لوأا ةيصسمأا ةبانع

فور˘ظ ي˘ف «بورا˘كل»  ة˘بور˘خ˘˘لا ئ˘˘طا˘˘صش

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تحصضوأاو .ةصضماغ

دود˘ح ي˘ف Ó˘خد˘ت تل˘ج˘صس ا˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم نأا˘˘ب

لجأا نم ، دحألا ءاصسم ةقيقد12و ةعباصسلا

ةطصساوب اقونصشم هيلع رثع سصخصش ةثج لقن

ةيويحلا هفئاظوو ،ةصضماغ فورظ يف لبح

نأا˘ب ردا˘˘صصم˘˘لا تاذ تح˘˘صضوأا و .ة˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م

تانيصسمخلا يف و ةيوهلا لوهجم ةيحصضلا

ىلع ةيحصضلا ةثج ليوحت مت دقو. رمعلا نم

فرط نم اهغÓبا دعب فاعصسإا ةرايصس نتم
ظفح ةحلصصم ىلإا ةصصتخملا ةينمألا تاهجلا
جئاتن راظتنا يف ،دصشر نبا ىفصشتصسمب ثثجلا
اهتهج نم ،ةافولا بابصسا ةفرعمل حيرصشتلا

ح˘ت˘ف ى˘لإا تعرا˘صس ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘˘صصم
ثداحلا اذه تاصسبÓ˘م ي˘ف ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
. ميلألا
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غوديإلا ةنبلم حلاصصم حيرصصت ىلع اءانب

جزاطلا بيلحلل ةيربخملا ليلاحتلا ةيباجيإاب

ةحلصصم سسيئر ماق ،ةنبلملا سسفنل عوفدملا

ةبيبطلا ةيعمب جاتنإلا ميظنتو ينقتلا معدلا

0672 ةيمك فÓتإا ةيلمعب ةنبلملل ةيرطيبلا
تثبثأا امدعب اهريخأا ىلإا رقبلا بيلح نم رتل
مت ا˘م˘ك ،ة˘يو˘ي˘ح تادا˘صضم دو˘جو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
يتلا ةيمكلاب عمجملل فÓتإا رصضحم ريرحت
ة˘ي˘قا˘ف˘تإلا دو˘ن˘ب نأا ةرا˘صشإلا رد˘ج˘ت و.تف˘ل˘˘تأا
ة˘ير˘يد˘م) ن˘م ل˘ك ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

و (ةنبلملا،بيلحلا عمجم ،ةيحÓفلا حلاصصملا
(ةنبلملا ،يبرملا،ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم)
جزاطلا بيلح˘لا ة˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع سصن˘ت
بيلحلا يف ةيويح داصضم دوجو ةلاح يفو
ىلإا فلت˘ت ة˘ي˘م˘كلا نإا˘ف ،ة˘ن˘ب˘ل˘م˘ل˘ل عو˘فد˘م˘لا
.اهريخأا



والي الطارف ي�ستفز المحتجين
ببن مهيدي

بت�سليم  المطالبين  المحتجين  من  عدد  اأ�سيب 
اأ�سهر  قبل  منها  ا�ستفادوا  التي  ال�سكنات  مفاتيح 
التوقف  الطارف  والي  رف�ض  بعدم  ه�ستيرية  بحالة 
ال�سط  لبلدية  طريقه  في  وهو  لهم  واال�ستماع 
المحتجين  وعبر  والدر�ض  الح�سد  مو�سم  لتد�سين 
اإهانة  ذلك  معتبرين  الوالي  لموقف  ا�ستنكارهم  عن 
ب�سرورة  العليا  ال�سلطات  فيه  تنادي  وقت  في  لهم 
هذا  في  المواطنين خ�سو�سا  اال�ستماع الن�سغاالت 

الظرف الح�سا�ض.

العاهل المغربي يجري عملية
ناجحة في القلب

اأجرى العاهل المغربي، الملك محمد ال�ساد�ض، عملية 
اأفاد  ما  بح�سب  بالنجاح«،  »كللت  القلب  في  جراحية 
وقال  االثنين.  اإلى  االأحد  ليلة  بيان  في  الطبي  فريقه 
البيان، الذي ن�سرته وكالة االأنباء المغربية اإن العملية، 
اأجريت االأحد في م�سحة الق�سر الملكي بالرباط من 
اأجل »اإزالة ا�سطراب« على م�ستوى »االإيقاع االأذيني 
اال�سطراب  هذا  »عودة ظهور  ت�سجيل  بعد  للقلب«، 
بالنجاح  العملية  هذه  »تكللت  واأ�ساف  جديد«.  من 
القلب  نب�ض  اإيقاع  انتظام  اإعادة  الكامل ومّكنت من 

وعودته اإلى و�سعه الطبيعي«.

9و و القال القيل
www.akhersaa-dz.com

جريدة ال�شرق الجزائري
Akher Saâ

اآخر �ساعة
الثالثاء 16 جوان 2020 العدد   6012

فنادق تركيا تطالب بت�سديد فواتير الجزائريين العالقين
تلقت ال�سفارة الجزائرية بتركيا اإخطار من 
اإ�سطنبول  منطقة  في  الفنادق  من  العديد 
الجزائريين  بالرعايا  بالتكفل  فيه  يطالبون 
غلق  اإقرار  بعد  تركيا  في  علقوا  الذين 
نقلت  ح�سبما  والبرية،  الجوية  الحدود 
نيوز«.  دايلي  »حرية  التركية  الجريدة 
المعنيين  الجزائريين  الرعايا  عدد  ويبلغ 
طلبة  منهم  �سائحا   60 نحو  االإجراء  بهذا 
ومهنيين، علقوا جراء اإقرار تعليق الرحالت 
الجزائرية  ال�سفارة  وزعتهم  الذين  الجوية 

باإ�سطنبول على 17 فندقا في اإ�سطنبول لعدة اأيام بتكلفة اإقامة بلغت 3.1 مليون ليرة تركية، اأي ما يعادل 
الـ455.000 دوالر اأمريكي. تجدر االإ�سارة اإلى اأن �سفارة الجزائر في اإ�سطنبول �سددت حتى االآن نحو مليون 
ليرة من الم�ستحقات، اإال اأن الفنادق التركية المعنية قامت بطرد الجزائريين المقيمين فيها واأخطرت ال�سفارة 

الجزائرية بت�سديد باقي الم�ستحقات.

 توقيف ثاني مير في �سوق اأهرا�س
رئي�ض  توقيف  اأم�ض  يوم  تم 
المجل�ض ال�سعبي لبلدية ويالن، 
ال�سوؤون  لجنة  رئي�ض  رفقة 
المجل�ض.  بنف�ض  االجتماعية 
وذلك ب�سبب تهمة جنحة تبديد 
ا�ستغالل  واإ�ساءة  العام  المال 
ثاني  يكون  وبذلك  الوظيفة 
بدائرة  ايقافه  يتم  بلدية  رئي�ض 
بلدية  رئي�ض  بعد  المراهنة 
الدائرة  اأن  العلم  مع  المراهنة 
هي  بلديات  ثالث  تحوي 
فرج  �سيدي  و  ويالن  المراهنة 

الحدودية مع تون�ض.

هل ينجح قمداني في تحقيق الأماني؟
عام  مدير  بلعريبي  طارق  اختار 
قمداني  طارق  »عدل«  وكالة 
المديرية  راأ�ض  على  ليكون 
�ستكون  حيث  بعنابة،  الجهوية 
تحقيق  هي  االأخير  هذا  مهمة 
برنامج  في  المكتتبين  اأماني 
»عدل 2« بالوالية الذي ينتظرون 
�سبع  منذ  �سكناتهم  ا�ستالم 
ذلك،  يتحقق  اأن  دون  �سنوات 
الجهوي  المدير  �سيكون  فهل 
على خالف  ميدان  رجل  الجديد 

�سابقه؟

بداية الحرب على البعو�س
بوالية  الخروب  بلدية  اأطلقت 
الجاري،  جوان  خالل  ق�سنطينة 
اإطار  في  تدخل  وا�سعة  عملية 
»النامو�ض«  البعو�ض  محاربة 
ل�سيف  المو�سمية  والح�سرات 
االإطار  تح�سين  بهدف  2020؛ 
والتخفيف  للمواطن،  المعي�سي 
من �سغط ف�سل ال�سيف الذي 
نهارا،  الحرارة  درجة  فيه  ترتفع 
ال�سكان  متاعب  من  وتزيد 
البعو�ض،  �سكل  في  الح�سرات 

خالل الفترة الليلية.



:دكؤوي بعتم دامع يرشصملا يلودلا

”ةيوركلا يتريسم يف ىلغفا رئازجلا ىمرم يف يفده”
بختنم ةقفر هلجشس يذلا فدهلا نأا ،ةيرشصملا ““ميات نوأا““ ةانق ىلع ،سسمأا لوأا ةرهشس هثب مت يذلا ““ةثلاثلا روهمج““ ةشصح يف افيشض هلوزن لÓخ ،بعتم دامع ،قباشسلا يرشصملا يلودلا بعÓلا فششك

.““يوركلا يراوششم يف ،يل ةبشسنلاب ىلغألا وه ،رئازجلا دشض هتلجشس يذلا فدهلا““ :ددشصلا اذه يف Óئاق .هل ةبشسنلاب ىلغألا وه،0102 لايدنوم تايفشصت لÓخ ،رئازجلا ىمرم يف هدÓب
مجنلا عباتو ،““ريهامجلا كلت لك ىلع ةحرفلا لاخدإا يف اببشس نوكت نأا لهشسلا نم سسيل ،بعلملا يف تناك يتلا ريهامجلاو ،يئÓمز ةحرف ةدهاششمو ،هتدهاششم ديعأا مويلا دح ىلإا تلزل““ :فاشضأاو

لدب تقولا نم ةريخألا ةقيقدلا يف لجشس ،بعتم دامع نأا ركذي .““ةلشصافلا ةارابملا يف اهدعب ءاشصقإÓل سضرعتن نأا لبق ،مايأا ةثÓث نم رثكأا مدت ملو ،لمتكت مل ةحرفلا فشسأÓل““ :يرشصملا
.نامرد نمأاب ةريهششلاو ةلشصافلا ةهجاوملا لبق ،رئازجلا ىلع2-0ـب مهزوف لÓخ ،ةرهاقلا بعلم يف ،رشصمل يناثلا فدهلا ،عئاشضلا

بيجن.ج
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سسل˘˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘شضعأا ،سسمأا لوأا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
،قيرفلا رقمب رئازجلا ةيدولوم ةرادإا

سسمخ˘لا ة˘بار˘ق˘ل عا˘م˘ت˘جلا ماد ثي˘ح
ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك تا˘˘˘عا˘˘˘شس
ة˘ن˘شسل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘بدألا ة˘ل˘ي˘شصح˘˘لا

نم اهيلع ةقداشصملا لجأا نم،9102
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا فر˘˘ط

اذه نأا ريغ ،ةلبقملا ةيداعلا ةماعلا
د˘˘يد˘˘ج يأا ىلإا سضف˘˘ي م˘˘ل عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

تا˘˘با˘˘شسح˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م ىد˘˘˘بأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
يلاملا رييشستلا ةلي˘شصح ن˘م ه˘ظ˘ف˘ح˘ت
،تاد˘˘ن˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘عو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘شضما˘غ رو˘مأا ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ريرمت اشضفار ،غلابملا سضعب فرشصب
دوجو هفاششتكا بقع ،يلاملا ريرقتلا

تدكأا ام بشسح ةلمجلاب ةيلام تارغث
،““د˘ي˘م˘ع˘˘لا““ تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘شصم
د˘ي˘ع˘˘شسلا ي˘˘شسا˘˘ق لا˘˘م˘˘ك تارادإا سصخ˘˘ت
اهنيب نم،يرخشص داؤوفو بيرغ رمعو

قوراف عفادملا حير˘شست ة˘م˘ي˘ق با˘ي˘غ
،يدو˘ع˘شسلا كم˘˘شض يدا˘˘ن ىلإا ،ي˘˘ع˘˘فا˘˘شش

ة˘يو˘ت˘˘ششلا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
نأا ،رداشصم˘لا تاذ ة˘ف˘ي˘شضم ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

بب˘شس ن˘ع ر˘شسف˘˘ت˘˘شسا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
خ˘شض ي˘ف يدا˘ن˘˘لا ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت

04 ةغ˘لا˘ب˘لاو ،ي˘ع˘فا˘شش ل˘يو˘ح˘ت ة˘م˘ي˘ق

يف ميتنشس رايلم يلاوح يأا وروأا فلأا
نأا م˘˘غر ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ن˘˘ب˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا

،لوألا ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش تم˘ت ة˘ق˘˘ف˘˘شصلا
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ةرادإلا سسل˘ج˘˘م سشقا˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘شش ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،نا˘˘˘ب˘˘˘ششلا

تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن تط˘˘خ˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
نويلم2.1 ز˘جا˘ح ،هد˘حو˘ل ف˘يدر˘˘لا
مغر ،ميتنشس رايلم51 لداعي ام ،وروأا

ىل˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘˘شصح مد˘˘˘˘˘˘ع
ةرادإلا اهب مهتدعو يتلا مهتاقحتشسم
.مشسوملا قÓطنا ذنم

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

ديعسسلا يسساقو بيرغل يلاملا رييسستلا ةليسصح شصخت ةلمجلاب ةيلام تارغث

نأا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تد˘˘كأا
وتاكر˘ي˘م˘ل˘ل ا˘ه˘فاد˘هأا بشصن تع˘شضو د˘ق ر˘ي˘خألا ةرادإا
ر˘م˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج سسرا˘ح ل˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا

،دايوشس نيدلا ردب لئابقلا ةبيبشش عفادمو ،يجاح
ةلي˘ك˘ششت˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ىع˘شست ي˘ت˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا زر˘بأا ن˘م
قايشسلا يفو ،لبق˘م˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت ا˘م˘ه˘تا˘مد˘خ˘ب

يشضايرلا ريدملا نأا ىلإا انرداشصم نراششأا دقف ،هتاذ
يئانثلا هتامامتها نمشض عشضو ،ىيحي رتنع داحتÓل

يف ““ةراطشسوشس““ يدان ةبغر نأا ثيح ،دويعشس يجاح
دعب ددحي مل سشومامز سسراحلا نأل ،ناث سسراح مشض
ىمر˘م سسرا˘ح نأا ا˘م˘ك ،ي˘لا˘ح˘لا ه˘يدا˘ن ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسم
يذلا رمألا ،ايلاح مازتلا يأا نم رح ةليلم نيع بابشش

لجأا ن˘م ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا و˘لوؤو˘شسم د˘ير˘ي
ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ىي˘ح˘ي ر˘ت˘˘ن˘˘ع ع˘˘شضو ا˘˘م˘˘ك .ه˘˘م˘˘شض
لئابقلا ةب˘ي˘ب˘ششل يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا م˘شسا ،دا˘ح˘تÓ˘ل
نم نيفد˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘ح˘ئل ن˘م˘شض ،دا˘يو˘شس ن˘يد˘لا رد˘ب
ط˘˘بر˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ،ر˘˘خآلا و˘˘˘ه ه˘˘˘م˘˘˘شض ل˘˘˘جأا
ةليلقلا مايألا يف لÓم يرانكلا سسيئر عم هتلاشصتا
ىلإا بعÓلا ل˘يو˘ح˘ت˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
عم دقعب اطبترم لازام دايوشس نأل ،ةمشصاعلا داحتا
،رخآا د˘ي˘ع˘شص ىل˘ع1202. ماع ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا

نع ،ةمشصاعلا داحتا تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك
سشتيفيرادزاب دمحم ينشسوبلا بردملا مشسا دجاوت

ةشضرا˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘لو˘ت ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا ن˘م˘شض
،دودغز رينمل افلخ ،لبقملا مشسوملا قيرفلل ةينفلا

،ىيحي رتنع داحتÓل يشضايرلا ريدملا لشصاوي ثيح
ةدايق لجأا نم ،بشسانملا ينقتلا نع ثحبلا ةلحر
طبر دق ناك ثيح ،دوشسألاو رمحألا نينوللا باحشصأا
ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا˘˘ب ،ق˘˘با˘˘شس تقو ي˘˘˘ف ه˘˘˘تلا˘˘˘شصتا

،هبناج نمو .اشضيأا سضرغلا اذهل ينيلوكيشس اوشسنارف
هنأا ،ةتيشش ةماشسأا ةمشصاعلا داحتا ناديم طشسوتم دكأا

ثر˘ت˘ك˘ي لو ““ةرا˘ط˘˘شسو˘˘شس““ ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
ربع ثيح ،ارخوم هتلشصو يتلا ةريبكلا سضورعلل

برقا يف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىلا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ت˘ي˘ن ن˘ع
،داجلا لمعلا ةلشصاوم قيرط نع كلذو نكمم تقو
فقوتلا لبقو ثيح ،يدانلا عم رارقتشسلا ةشصاخو
،ةو˘ق˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ءاو˘˘جا ىلا دا˘˘ع د˘˘ق نا˘˘ك يور˘˘ك˘˘لا

نم رث˘كا ماد با˘ي˘غ م˘غر ة˘ي˘شسا˘شسلا ه˘ت˘نا˘ك˘م ن˘م˘شضو
.رهششا ةعبشس

بيجن.ج

ةمشصاعلا داحتا

يحي رتنع ةركفم نÓخدي ““يرانكلا““ عفادمو ةليلم نيع شسراح

علدنتل ةيمÓكلا برحلا تداع ثيح ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ فيطشس قافو تيب يف تازهلا يلاوتت
يدانلا ريي˘شست˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئرو ،بار˘عأا ن˘يد˘لاز˘ع ةرادإلا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ن˘ي˘ب ادد˘ج˘م
سسيئر ىلإا ةيباتك ةلشسارم هيجوتب سشÓغز ماق دقف ددشصلا اذه يفو ،سشÓغز رباج يواهلا

تقو يف ةرادإلا سسلجم اهذختا يتلا تارارقلا لك ءاغلإاب هتبلاطم لجأا نم بارعأا ةرادإلا سسلجم
ربتعا اميف ،ةرادإلا سسلجم ةبيكرت يف رييغتب اشضيأا ابلاطم ةينوناق ريغ اهنوكل رظنلاب ،قباشس
ةريثكلا لكاششملل رظنلاب ةهوبششم تيقوتلا اذه يف سشÓغز اهب موقي يتلا تاكرحتلا نأا بارعأا
دمحمأا يديشس ةمكحمل ةماعلا ةباينلا تشضفرو .ديعشص نم رثكأا ىلع قافولا اهنم يناعي يتلا

ماعلا ريدملا نع جارفإلا لجأا نم قافولا يماحم هب مدقت يذلا جارفإلا بلط ةمشصاعلا رئازجلاب
رظتنملا نمو ،يتوشصلا بيرشستلا ةيشضق يف تقؤوملا سسبحلا نهر دجاوتملا ةيافلح دهف قيرفلل
موي اددجم دمحمأا يديشس ةمكحمب ما˘ه˘تإلا ة˘فر˘غ ما˘مأا ة˘يا˘ف˘ل˘ح قا˘فو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ث˘م˘ي نأا
هذه يف ددج دوهشش ةدع ىلإا عامتشسإلا مت نأا دعب ةيشضقلا هذه يف تاقيقحتلا ةلشصاومل ءاعبرألا
رارق نأا يعاشس دمحأا نيماحملا ةباقن سسيئر وهو ةيشضقلا هذه يف قافولا يماحم دكأاو .ةيشضقلا
عم ةبرشسملا هتملاك˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف قا˘فو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا عاد˘يإا

سصوشصخلا اذه يف يعاشس دمحأا يماحملا فاشضأاو ،ينوناق ريغ يوادعشس ميشسن نيبعÓلا ريجانم
ةملاكملا ليجشست هل قحي ل يذلاو يوادعشس ريجانملا وه ةيشضقلا هذه يف يشسيئرلا مهتملا نأا
رخأا بناج نمو ،يتوشصلا ليجشستلل ةيحشض ةلاحلا هذه يف ربتعي يذلا ةيافلح عم هتعمج يتلا

مدع لظ يف ةشصاخ ،نآلا دحل كئاششو مهبم يتوشصلا ليجشستلا فلم نأا يعاشس يماحملا ىري
راظتنا يف اذهو ةيشضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘خاد˘ت˘م˘لا فار˘طألا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رو˘مألا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا حو˘شضو
.ةديدج تايطعم ىلع لوشصحلل ةيشضقلا هذه لوح مهلاوقأاو دوهششلا ىلإا عامتشسلا
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فيطشس قافو

ششÓغزو بارعأا نيب اددجم علدنت ةيمÓكلا برحلا

¯ ê.fé«Ö

ىلعو ،يمشسرلا اهعقوم ىلع نم فافلا تهجو
رو˘ت˘˘كد˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر نا˘˘شسل
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ،ن˘˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘جرا˘˘˘ماد
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ب˘عل تار˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لا

ي˘˘˘ب˘˘˘عل ن˘˘˘م ،ي˘˘˘جرا˘˘˘ماد رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا بلا˘˘˘طو
مدعب ،اهتاجرد فلتخُمب ةينطولا ةلوطبلا

نود ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ تÓ˘˘م˘˘ك˘˘م وأا ة˘˘يودأا يأا لوا˘˘ن˘˘ت
،اهيف نوطششني يتلا ةيدنألا ءابطأا ةراششتشسإا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘ُم ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘شس ،ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه نأا˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
فور˘ظ˘لا م˘˘غر ،تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ،تا˘˘ط˘˘ششن˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ا˘ي˘لا˘˘ح دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا

نوبلاُطم ،نيبعÓلا نأا ىلع تددششو ،انوروك
،يحشصلا رجحلا تاءارجإا مار˘ت˘حإا ة˘ل˘شصاو˘م˘ب
نأا راب˘ت˘عإا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘قو
يف ،رئازجلا يف ادوجوم لازي ل سسوريفلا
,ينيقرز نيشسي روتكدلا فششك قايشسلا سسفن

ةي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ن˘˘ع (ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا) مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل
بل˘˘˘˘ط ىل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جلا
(فافلا) مدقلا ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا

فانئتشسل ابشسحت يحشص لوكوتورب دادعإل
يذلا ينيقرز حشضويو ،تاشسفان˘م˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م
ة˘ن˘ج˘ل˘ل سسي˘ئر˘ل˘ل ا˘ب˘ئا˘ن بشصن˘˘م ا˘˘شضيأا ل˘˘غ˘˘ششي
مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلل ةيبطلا

نم ماهشسإلا اذه فده لثمتي »:يلي ام (فاك)
طور˘ششلا د˘يد˘ح˘˘ت ي˘˘ف ,ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ند˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘ط˘بار˘لا و ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘ب˘ت˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
راطا يف اه˘طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ن˘م (ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
جمانربل ةيحشصلا دعاوقلل لماكلا مارتحلا

يذلا تقولا يف ينطولا يحشصلا رجحلا عفر

تاجردب ةطششن91-ديفوك ةحئاج لازت ل
ف˘ي˘شضيو ،““ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لكب أا˘ب˘ن˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ت˘ي˘لو˘ئ˘شسم ن˘م ه˘نإا““ ي˘ن˘ي˘قرز
و راطخألا ميي˘ق˘ت و ،ة˘ن˘ك˘م˘م˘لا تلا˘م˘ت˘حلا
حامشسلا لجأا نم ،اهعشضو بجي يتلا لماوعلا

اهطاششن فان˘ئ˘ت˘شسا˘ب ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
،““بعللا هذه يطششنم لكل ةبشسنلاب نامأا لكب
ىلوأا ةلحر˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘قرز رو˘ت˘كد˘لا حر˘ت˘قاو
دان لك و ةطبارلا و ةيداحتلا لحاد فيظوت
(91ديفوك ةدي˘شس وأا د˘ي˘شس) ا˘شصخ˘شش ,فر˘ت˘ح˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘طا˘ششن˘لا ل˘ك ق˘ي˘شسن˘ت˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ي
سصخششلا نوكي نأا ل˘ي˘شضف˘ت˘لا ع˘م ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا˘ب
و ةيبط تامولعمب املم و مدقلا ةرك ةاوه نم

ل˘ئا˘شسو˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ىل˘˘ع ادو˘˘ع˘˘ت˘˘م و ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف
بتار نوكي نأاب احرتقم ،لاشصتÓل ةثيدحلا

وأا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ق˘˘˘تا˘˘˘ع ىل˘˘˘˘ع سصخ˘˘˘˘ششلا اذ˘˘˘˘ه
فان˘ئ˘ت˘شسا را˘طإا ي˘فو ،““ن˘ي˘ت˘يور˘ك˘لا ة˘ط˘بار˘لا
راششأا ,سسرام رهشش ذن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
رطخ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت ةرور˘شضب ي˘ن˘ي˘قرز ر˘ت˘كد˘لا
ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شض ىل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا و ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
قر˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا نود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا

يتلا و اهيلأا ةشسام ةجاحب يه يتلا ةيحشصلا
ي˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب لا˘˘شصتلا ىل˘˘ع ةردا˘˘ق نو˘˘ك˘˘ت
ل˘ي˘لد˘لا ي˘ف ءا˘جو ،““ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘قد˘˘ب ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘لا
ةرك ة˘شسفا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ىل˘ع““ ه˘نأا ي˘ب˘ط˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ,تا˘فو˘˘ششك˘˘لا ىلا عو˘˘شضخ˘˘لا ,مد˘˘ق˘˘لا
.ةفاظنلا تاميلعت ىلا ادانتشسا قرفلا ءابطا

مهتافوششك نا تبثت نيذلا سصاخششلا ىلعو
.““ةيحشصلا تاطلشسلا تاميلعت عابتا ةيباجيا

يرودلا فانئتسا دعب ةهجاوم لوا يف طقسي يلوغيف
دشض در نود نيفده ةجيتنب ،يلوغيف نايفشس ،يرئازجلا يلودلا مجنلا هل بعلي يذلا يارشس ةطلغ قيرف دحألا سسمأا لوأا ةرهشس مزهنإا
ةليط يرئازجلا يلودلا ةكراششم تدهشش زاتمملا يكرتلا يرودلا نم72 ةلوجلا باشسحل لخدت يتلا ةهجاوملا ،روبشس ازير فيشضملا
،هئÓمز ةقفر اهداق يتلا ةيموجهلا تلواحملا لك مغر ءاقللا يف هتمشصب كرت عطتشسي مل رشضخلا ةقفر ايقيرفإا لطب ،اهراوطأا

ايكرت ةلوطب يهتنتو ،دجتشسملا انوروك سسوريف يششفت ببشسب رهششأا3 ةدمل فقوتلا دعب يلوغيفل ىلوألا ةهجاوملا هذه ربتعتو
ذخّتا ةشسفانملا فانئتشسا رارق نأا تفا˘شضأا ي˘ت˘لا .ا˘ه˘تاذ ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نا˘ي˘ب ىلإا ادا˘ن˘ت˘شسا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ن˘م62 ـلا يف ،يلاحلا م˘شسو˘م˘ل˘ل
تاشسفانملا ءاهنإا رارق ،ارّخؤُوم اتذخّتا دق اشسنرفو ادنلوه اتموكح تناك ،ايكرت سسكع ىلعو ،دلبلل ةيّحشصلا تاطلشسلا عم قيشسنتلاِب
،يلاحلا مشسوملل ةيكرتلا ةلوطبلا راتشس لادشسإا نع تلوج7 تيقبو ،““انوروك““ سسوريف ةحئاج رارمتشسا ببشسِب .ناوآلا لبق ةيوركلا

يفو ،طاقن6 قرافِب روبشس نوزبارط يدان دئاّرلا نع افّلختُم ،ةطقن05 ديشصرِب ثلاثلا زكرملا ايارشسلا ةعلق قيرف لتحي ثيح
بقللا نع عافدلا يف يلاتلاِب اولششفو ،يئاهنلا عبر رودلا نم ،قابشسلا ايارشسلا ةعلق هقيرفو يلوغيف نايفشس عّدو ،ايكرت سسأاك ةشسفانم
سسرام يف ““انوروك““ سسوريفِب ةباشصإِال سضّرعت ميريت حيتف ينقتلا يلوغيف بردم نإاف ،ةراششإÓل ،ةيشضاملا ةخشسنلا يف بشستكُملا
بيجن.ج.جÓعلا هيقلت دعب يُفششو ،يشضاملا

بيبطلا ةصخر نود ةيئاذغ تقمكم وأ ةيودأ يأ لوانت مدعب مهتبلاط

تاطسشنملا نم نيبعÓلا رذحت ““فافلا““

غروبسلوف ةهجاوم نع بيغي ينيعبس نب
فاقيإلا ةبوقع يعادب

ا˘ي˘شسورو˘ب يدا˘ن ع˘فاد˘م ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب ي˘˘مار بي˘˘غ˘˘ي
عمجتشس يتلا ةمداقلا ةهجاوملا نع خابدÓغنششنوم
راطإا يف ءاثÓثلا مويلا ،غروبشسلوف يدانب هقيرف
كلذو ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا ة˘شسفا˘ن˘˘م ن˘˘م23 ةلوجلا

ةشسماخ ءارفشص ةقاطبل هيقلت دعب ،فاقيإلا ببشسب
ريخألا اه˘م˘شسح ي˘ت˘لا خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
د˘ق˘ف˘يو ،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘م ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصل
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘مد˘خ ،ا˘شضيأا خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ششنو˘م ا˘ي˘شسورو˘˘ب
،غروبشسفلوف ءاقل نع ،ايلب نشسحلاو ماروت سسوكرام
ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘نا˘م˘لألا يرود˘لا را˘طإا ي˘˘ف
بردم هزور وكرام ىطعأا ،نينثإلا سسمأا اهب ىلدأا

ماروت ةلاح نع نانئمطلا سضعب ،خابدÓغنششنوم
نر˘˘يا˘˘ب ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خ بي˘˘˘شصأا يذ˘˘˘لا

،ءو˘˘شسلا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ب تشسي˘˘ل““ :هزور لا˘˘قو ،خ˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
بجي ،ءاو˘ت˘لا كا˘ن˘ه نا˘ك ا˘م˘بر ،ر˘شسك كا˘ن˘ه سسي˘ل˘ف
ي˘ف  ،““رو˘مألا رو˘ط˘ت˘˘ت˘˘شس ف˘˘ي˘˘ك ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع

،ةكراششملل هتيزهاج يديفلا وكين داعتشسا لباقملا
نر˘يا˘ب ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ءا˘ي˘عإا˘ب َب˘ْي˘ِشصُأا نأا د˘ع˘˘ب كلذو
.ةارابملا نم اًركبم جرخو ،خنويم

ر.ع

ريرسوأ سراحلا
فانئتسا ةبوعص دكؤي

يوركلا مسوملا
نأا ،قباشسلا يرئازجلا يلودلا سسراحلا ،ريرشسوأا ميشسن فششك
يشضايرلا طاششنلا فقو˘ت ل˘ظ ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا يرود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

نل ،دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا بب˘شسب ،ر˘ه˘ششأا3 ذن˘م
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف ر˘˘˘ير˘˘˘شسوأا لا˘˘˘قو .ل˘˘˘ه˘˘˘شسلا ر˘˘˘مألا˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي
يف يرودلا تايرابم لامكتشسا نأا دقتعأا““ :سسمأا ،ةينويزفلت
عشضولا سسردن نأا انيلع .نيهلا رمألاب نوكي نل يلاحلا فرظلا

ذا˘خ˘تا ل˘ب˘ق تا˘ي˘با˘ج˘يإلاو ،تا˘ي˘ب˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘فا˘˘ك دد˘˘ع˘˘نو ،اًد˘˘ي˘˘ج
ةيعشضولا فششكDIVOC -91 ءابو راششتنا““ فاشضأاو .““رارقلا
تآاششنملل اهمظعم رقتفي يتلا ةيلحم˘لا ا˘ن˘ت˘يد˘نأل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ءود˘ه˘˘لا˘˘ب ىل˘˘ح˘˘ت˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي““ م˘˘ت˘˘خو .““تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإلاو
خيرات ديدحتو ،انشسفنأا ميظنت ىلع سصرحن نأاو ،ةنازرلاو

تقو˘لا ة˘يد˘نألا ح˘ن˘م˘ل ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسل
.““اهتاطايتحا لماك ذخأاو ،اهشسفن زيهجتل يفاكلا
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ليل يدان نأا ،سسمأا ،ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت فششك
مدآا ،يرئازجلا يلودلا عم دقاعتلا ديري يشسنرفلا
.ةلبقملا ةيفيشصلا تلاقتنإلا قوشس لÓخ ،سسانوأا

ليل ةرادإا نأا ،يشسنرفلا ““وتاكريم توف““ عقوم دكأاو

وروأا نييÓم01 ـلا دودح يف سضرع ميدقتل ىعشست
اهبعل نع يلختلاب يلاطيإلا يلوبان عانقإا لجأا نم
يشضاملا مشسوملا بعل ،سسانوأا نأا ركذي .يرئازجلا

لبق ،““يبوينترابلا““ فرط نم سسين يدان يف اراعم
هتراعإا ةرتف ةياهن دعب يلاطيإلا هقيرفل دوعي نأا

سسفن يف .دقعلا ءارشش دنب ليعفت ““سسين““ سضفرو
فرط نم سضورعلا نم اددع سسانوأا ىقلت ،قايشسلا
،ا˘ه˘ت˘˘يو˘˘ه ن˘˘ع ف˘˘ششك˘˘لا نود ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘يد˘˘نألا

ةريخألا تاءاقللا يف يرئازجلا يلودلا عجرتشساو
رخآا يف هءاغلاو هفقوت لبق يشسنرفلا يرودلا نم
،ري˘ب˘ك˘لا هاو˘ت˘شسم ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘شسب فا˘ط˘م˘لا

ل˘ي˘لد˘ب ،يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘شسحأا د˘˘حأا را˘˘شصو
ن˘ي˘ت˘ب˘شسا˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت
سسي˘ن ي˘ف سسا˘نو مدآا بع˘لو ،تا˘با˘شصإلا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

61 يف ايشساشسأا ناك هنأا يأا ةقيقد1041 نآلا دحل

م˘شسو˘م˘لا ه˘ب ع˘ت˘م˘ت ا˘م ف˘˘ع˘˘شضلا˘˘ب ازوا˘˘ج˘˘ت˘˘م ،ةارا˘˘ب˘˘م
طقف نيفده نآلا دحل لجشسو ،يلوبان عم يشضاملا

يشضاملا مشسوملا ناكو ،ةمشساح تاريرمت عبرأا مدقو
عم بعÓلا ىقبيو ،ةيثÓث ويششلاكلا يف لجشس دق
م˘ل ذإا ة˘لو˘مأا˘م˘لا ما˘قرألا ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ه˘ب˘˘هاو˘˘مو ه˘˘ن˘˘شس

61ىوشس نآلا دح˘ل ة˘ي˘فار˘ت˘حلا ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف ل˘ج˘شسي

ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘ن برد˘م ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب ن˘مؤو˘يو ،ا˘˘فد˘˘ه
قوفي سسانو مدآا ىوتشسم نأاب عنتقم وهو لب ،ارييف
ابعل كلتمي ناك ول هنأاب كرديو يدانلا يف هءÓمز
ازكرم سسين لتحي ثيح ،بقللا ىلع سسفانل هلثم
تاركشسع˘م˘لا لÓ˘خ سسا˘نوأا با˘غو ،ن˘ما˘ث˘لا ا˘ط˘شسو˘ت˘م
م˘مأا سسأا˘ك ذ˘ن˘م ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يداد˘˘عإلا
بيهر بذبذت دعب ،رشصمب يشضاملا فيشصلا ايقيرفأا

ع˘فد ا˘م و˘هو ،ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ه˘˘تا˘˘كرا˘˘ششمو ،هاو˘˘ت˘˘شسم ي˘˘ف
نيبعÓل ةشصرفلا حنم˘ل ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا˘ب
.نيرخآا
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سانو مدآ عم دقاعتلا ديري يسنرفلا ليل

ةلماك رهششأا7 ةدمل قيرفلا تابيردت نع باغ

تابيردتلا ءاوجأل دوعي لاطع فسسوي
هنع فششك امل اقفو ،نينثإلا سسمأا ،يشسنرفلا سسين هقيرف تابيردت ىلإا ،لاطع فشسوي ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع

نع لاطع باغو .ليوط بايغ دعب تاريشضحتلا يف هئÓمزب قحتلإا بعÓلا نأاب فششك يذلا ،يدانلل يمشسرلا عقوملا
متيو ةلوطبلا فقوتت نأا لبق ،يشضاملا ربمشسيد رهشش ةيوق ةباشصإا ىقلت نأا ذنم ،ةلماك رهششأا7 ةدمل قيرفلا تابيردت
تابيردتلل دوعي يشسنرف قيرف ثلاث سسين يدان نوكيشس امك .““انوروك““ سسوريف ببشسب يشضاملا ليرفأا رهشش مشسوملا ءاهنإا

لبق ةينيتورلا تاشصوحفلا ءارجإا لجأل سصشصخ ،سسمأا دعوم نأا ،ركذلا ريدج .ليلو نويل نم لك دعب ديدشش رذحب
مارتحا ةرورشض ىلع اوددشش قيرفلا ءابطأا نأا امك .ديدج مشسوم لك ةيادب لبق امئاد ثدحي املثم تابيردتلا ةيادب
فشسوي عفادملا طبتريو ،مداقلا سسيمخلا موي ناديملا ةيشضرأا قوف تابيردتلا ةيادب لبق ،يعامتجلا دعابتلا دعاوق
،3202 ناوج نم03 ـلا يف يشضقنتو يشضاملا فيشصلا هتّدم تأادب ،دقِعب يشسنرفلا سسين يدان عم (ةنشس42) لاطع
،نيَيزيلجنإلا ماهنتوتو يشسليششت اهزربأا ،لاطع تامدخ نم ةدافتشسإلا يف اهتبغر ةريبك ةيبوروأا قرف ةّدع يدبُتو
اهل سضّرعت ةباشصإا دعب ،ءافششلل ارّخؤُوم لاطع فشسوي لثامتو ،يشسنرفلا نامريج ناشس سسيرابو ،يناملألا خينويم نريابو
.ناوآلا لبق همشسوم تهنأاو ،ةحارجلا ىلع هتربجأاو ،يشضاملا ربمشسيد رهشش ةبكّرلا يف

بيجن.ج
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةليسسملاب ةقورسسم وروأا0003  نم ديزأاو ميتنسس نويلم007 عاجرتسسا
ةعامج طاسشنل دح عسضو نم ةليسسملا ةي’و ةداعسسوب ةرئاد نمأاب ةطرسشلا رسصانع سسما ءاسسم نكمت
دوعت ثيح  ةقرسسلا ةمهتب ةنسس03 و91 نيب نم مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا ةثÓث نم نوكتت رارسشأا

اهدافم نينطاوملا دحأا لبق نم (ني) لوهجم دسض ىوكسشل حلاسصملا تاذ يقلت رثإا ىلع ةيسضقلا عئاقو
ـب ردق ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم نيلعافلا فدهتسسا نيأا هنكسسم لخاد نم ةقرسسلا لعفل هسضرعت
كلذ رثإا ىلعو ،وروأا0005 ـب ردق ةيبنجأ’ا ةلمعلا نم يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ميتنسس نويلم087
نيلعافلا ىلع فرعتلا نم تن˘ك˘م ي˘ت˘لا ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تر˘سشا˘ب

نم يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ، ميتنسس نويلم767 : نم رثكأا عاجرتسسا عم ،زيجو فرظ يف مهفيقوتو

مامأا مهميدقتو مهيف هبتسشملا دسض ةيئاسضق تافلم زاجنإا متيل ،وروأا5483 ـب ردقي ةيبنجأ’ا ةلمعلا
نم’اب مÓع’اب فلكملا ةعاسس رخ’ حرسص ام بسسح اذهو ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.   ةليسسملاب يئ’ولا

خوسشخسش حلاسص

نيحيرج فلخي ““ةقوقرب““ ـب يلسسلسست رورم ثداح

ةبانع ـب ءاقرزلا ةكربلا يف ةسشرو نم ءانب يلماع طوقسس
ةي’وب ““ءاقرزلا ةكربلا““ ةقطنم يف ةسشروب ءانب يلماع احابسص رسشع ةيداحلا ىلع سسمأا لوأا طقسس

سضرعت ثيح ةنسس04 و ةنسس24 نÓماعلا غلبيو ،ةناسسرخلا طوقسس ءارج راتمأا5 ولع نم ةبانع
ىنميلا لجرلاو سسأارلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ سضرعت يناثلاو سسأارلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ لوأ’ا

،ىفسشتسسملا ىلإا امهلقنب تما˘ق ا˘هد˘ع˘بو ا˘م˘ه˘فا˘ع˘سسإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘تو
يف رامع يديسس ةيدلبب ““ةقوقرب““ ةقطنم يف يلسسلسست رورم ثداح سسمأا لوأا ةحيبسص عقو امك
،ةنسس54 و ةنسس23 رمعلا نم ناغلبي نيلجرل نيتباسصإا فلخو احابسص ةعسساتلا يلاوح ىلع ةبانع
حلاسصم تلخدتو ىنميلا لجرلا ىوتسسم ىلع يناثلاو ةبقرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ لوأ’ا سضرعتو
ثداح رمع يزير ديهسشلا يح يف اسضيأا سسمأا لوأا عقو امك ،امهفاعسسإا لجأا نم ةيندملا ةيامحلا
تاباسصإ’ ةن˘سس24 هرمع ل˘جر سضر˘ع˘ت ف˘ل˘خ يذ˘لاو ’اوز ة˘ي˘نا˘ث˘لا ىل˘ع ة˘ي˘ع˘ف˘ن ةرا˘ي˘سس فار˘ح˘نا

ايرادإا ةعباتلا ةسسابسسبلا يح يف ةرايسس فارحنا ثداح اءاسسم ةسسداسسلا ةعاسسلا ىلع عقوو ،ةقرفتم
.ىرسسيلا لجرلا ىوتسسم ىلع حورجب ةنسس03 هرمع باسش ةباسصإا فلخو ةدرابلا نيع ةيدلبل

 ر.سس

يمهاسست نكسسم021 يح  ناكسس سسمأ راهن نسش

6002 ةنسس جمانرب ) ةملاقب ةديدجلأ ةنيدملاب لدع

مغر مهنأ يحلأ ناكسس بسسحو،ةيجاجتحأ ةكرح (

ةينعملأ تاهجلل فلتخملأ و  ةديدعلأ تÓسسأرملأ

ةيوهجلأ ةلاكولأ و ةملاقب لدع ةلاكو عرف اهيف امب

’أ ، ةمسصاعلأ رئأزجلاب ةينطولأ ةلاكولأ و ةبانعب

مهنإاف ناكسسلأ تأذ بسسح يدانت نمل ةايح ’ هنأ

مهلأومأ نم يحلاب قلعتي ام لك زاجنأ نم أومئسس

برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ عم ثدح املثم ةسصاخلأ

مهباسسح ىلع مهنكاسسم ىلأ اهليسصوتب أوماق يتلأ

لاغسش’أ نم ديدعلل مهزاجنأ نع كيهان ، سصاخلأ

ىلأ ةيدؤوملأ ةيتنمسس’أ ملÓسسلأ رأرغ ىلع ىرخ’أ

د˘ق و ، ر˘خ’أ سضع˘ب˘لأ م˘ي˘مر˘ت و تأرا˘م˘ع˘˘لأ ل˘˘خأد

يلأو ىلأ ةهجوملأ مهلكاسشم يحلأ ناكسس سصخل

ةئيهتلأ مأدعنأ يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ و ة˘ي’و˘لأ

بايغ يف اسساسسأ ةلثم˘ت˘م˘لأ عور˘سشم˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

،عورسشملل ةيلخأدلأ قر˘ط˘لأ ى˘ل˘ع تي˘فز˘ت˘لأ ع˘سضو

مدع لظ يف تأرامعلل ةيجراخلأ ةران’أ مأدعنأ

دو˘جو مد˘ع ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ةرا˘˘ن’أ ةد˘˘م˘˘عأ بي˘˘كر˘˘ت

ةزجنملأ ةاعأرم مدع تدجو نأ ىتح و ةفسصر’أ

مظعم نأ و ةسصاخ اهب لومعملأ ريياعملل  اهنم

ةبرتلأ ق’زنأ ةج˘ي˘ت˘ن ف˘ل˘ت˘ل˘ل تسضر˘ع˘ت ة˘ف˘سصر’أ

حلسسملأ ديدحلأ دوجو مدعل أرظن اهزاجنأ يف سشغلأ
يحسصلأ فرسصلأ تاعولاب  دأدسسنأ  أذكو.اهلخأدب
مدع و اهزاجنأ يف سشغلأ ببسسب عورسشملل ةيلخأدلأ

ىدأ امم ،ةيسسيئرلأ فرسصلأ تأونقب اهسضعب طبر
لك يف ةهيركلأ حئأورلأ و ةرذقلأ هايملأ راسشتنأ ىلأ

سضع˘˘ب دو˘˘جو ى˘˘لأ ة˘˘فا˘˘سضأ أذ˘˘ه ،ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب نا˘˘˘كم
ىلع ريبك أرطخ لكسشي امم ءاطغ نود تاعولابلأ
طوقسسل ت’اح ةدع ليجسست دعب ناكسسلأ ءانبأ
لوقي  ةفاسضإ’اب ، تاعولابلأ هذه لخأد لافط’أ
تحت ةدجأو˘ت˘م˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ل˘كسشم ى˘لأ نا˘كسسلأ
فرط نم اهيف فرسصتلأ متي مل يتلأ تانكسسلأ

نيفرحنملل أذÓم تحبسصأ يتلأ و ، لدع ةلاكو
فرسصلأ تأونق اهب رمت اهمظعم نأ ىلأ ةفاسضأ
اهيف مكأرتت تحبسصأ زاجن’أ ةسشوسشغملأ يحسصلأ
ةجيتن تأرسشحلأ و ةهيركلأ حئأورلأ و ةرذقلأ هايملأ
ناكسس ىلع أرطخ لكسشت تحبسصأ نيأ اهرسسكت
و ناكسسلأ ىلع ةريطخ نكامأ دوجو كيهان  ، يحلأ

يف اسساسسأ ةلثمتملأ و يحلأ لخأد مهئانبأ ىلع
يف و،ةيمحم ريغ و ةنمأ ريغ ةيلاع رأوسسأ دوجو
ةينعملأ تاهجلأ نم يحلأ ناكسس بلاط ريخ’أ
تقو برقأ يف لح داجيأ لجأ نم لجاعلأ لخدتلأ
..مهلكاسشمل

نيدلأزع.ل

ةيدلبل يدلبلأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ ة˘ب˘ئا˘ن تم˘ظ˘ن
سسمأأ ةحيبسص يلاهوب ةيب ةبانعب رامع يديسس
اهتوسص لاسصيإأ لجأأ نم ةيدلبلأ رقم مامأأ ماسصتعأ
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئرو ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لأو ى˘˘لإأ

يديسس ةيدلب ىلإأ قيقحت ةنجل لاسسرإاب تبلاطو
،ةهوبسشملأ تاقفسصلأ يف قيقحتلأ لجأأ نم رامع
لامعتسسأ ،ةيمومعلأ لأومأ’أ ديدبتو رييسستلأ ءوسس
م˘ث نو˘نا˘ق˘لأ جرا˘خ ة˘يو˘ف˘سش دو˘ق˘ع مأر˘بإأ ،ذو˘ف˘ن˘لأ
ـب هتمسسأأ ام ميدهت رأرق ذيفنت مدعو ةيوسستلأ
ىلع ءÓيتسس’أ مت ثيح ““ةيوسضوفلأ تÓيفلأ““
رامع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف تأرا˘ق˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
اهولوح يتلأو نينطأوملأ فرط نم بيهر لكسشب

’ مهنأأ م˘غر ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘مو ““تÓ˘ي˘ف““ ى˘لإأ

تماقو ،ءانبلاب م˘ه˘ل ح˘م˘سست ة˘ق˘ي˘ثو يأأ نو˘كل˘م˘ي

يف تبلاطو اياسضقلأ هذه يف قيقحتلاب ةبئانلأ

ديدعلأ تقلتو اهتجلاعم تابسسانملأ نم ريثكلأ

عيسضأوملأ هذهل ا˘ه˘ح˘ت˘ف بب˘سسب تأد˘يد˘ه˘ت˘لأ ن˘م

يديسس ةيدلب يف ““وباطلأ““ ةباثمب ربتعت يتلأ

بأرسضإأ يف لوخدلاب ةبئانلأ تدده دقو ،رامع

قيقحت حتفو اهتوسص عامسسأ لجأأ نم ماعطلأ نع

ةيدلب ةلاح نأأ ةسصاخ اهانفسشك يتلأ اياسضقلأ يف

.رمتسسم روهدت يف رامع يديسس

 ر.سس

ةيروهمجلا سسيئرو ةبانع يلاو تدسشانو ةيدلبلا رقم مامأا تمسصتعا

داسسفلا تافلم يف قيقحت حتفب بلاطت ةبئان
رامع يديسس ةيدلبب

 لدع ايمهاسست انكسسم021 يح  ناكسس
ةملاقب ةيجاجتحا ةكرح نونسشي

تابورسشملا نم ةدحو0062 براقي ام زجح
ةملاقب  ةيلوحكلا

ةرهاظ ة˘ح˘فا˘كم را˘طإأ ي˘ف
ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيب
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘سصخر نود˘˘˘˘˘ب
ةعومجملأ ميل˘قإأ ىو˘ت˘سسم
ينطولأ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
نود˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘˘نو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب
،تا˘قر˘ط˘لأ ر˘ب˘ع سصي˘خر˘ت
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘˘ت
ينطولأ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ب

50 ةجلاعم نم عوبسسأ’أ
ز˘ج˘حو ة˘ل˘سصف˘ن˘م ا˘يا˘˘سضق

ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘حو8952
ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘˘سشم˘˘لأ

ىلوأ’أ ةيلمعلأ.ةنسس75و43 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ40 اهيف طروت ،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتخم

0312 زجحو نيتيسضق ةجلاعم نم ةزومكوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ اهلÓخ نم نكمت
نيتلم˘ح˘م ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع أءا˘ن˘ب كلذو ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م ةد˘حو
ىلع ةبكرم فيقوت مت نيأأ ،مهيف هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عسضو مت نيأأ ،ةيلوحكلأ تابورسشملاب

،ةورسضوب ةيرق لخدمب طبسضلاب سسأرهأأ قوسسو ةبانع ةي’و نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم

ىلع ةيناث ةبكرم فيقوت مت امك ،ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو0402 ىلع اهلخأدب رثع اهسشيتفت دعب

ةيلمعلأ.ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو09 ىلع اهلخأدب رثع اهسشيتفت دعب ةزومكوب ةيرق ىوتسسم

تابورسشملأ نم ةدحو822 افسصلأ زاجمب ينطولأ كردلل لخدتلأو نمأ’أ ةليسصف دأرفأأ اهلÓخ زجح ةيناثلأ

متيل ،ةيقيأزرلأ ةتسشمب61 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع امهفيقوت مت نيتبكرم سشيتفت رثإأ ةيلوحكلأ
كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ رقم ىلإأ امهيف هبتسشملأ دايتقأو هÓعأ ةروكذملأ ةيلوحكلأ تابورسشملأ ةيمك زجح
نم جوجفلاب ينطولأ كردلل لخدتلأو نمأ’أ ةليسصف دأرفأأ نكمت قايسسلأ سسفن يف.افسصلأ زاجمب ينطولأ

ىوتسسم ىلع سصخسش اهنتم ىلع ةبكرم سشيتفت دعب كلذو ،ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو042 زجح
اهسشيتفتو اهقئاثو ةبقأرم دعب ،ةيامسشنلأ ةيدلبو يلع د’وأأ مامح ةيرق نيب طبأرلأ فنسصملأ ريغ قيرطلأ

نيدلأزع.ل.ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو042 ىلع اهلخأدب رثع

فيطسس

 قيرطلا نيعب ةرايسس بÓقنا يف ةاتف ةافو
 ايسسيروأاب اخيسش سسهدي قئاسسو

نيرخآأ5 ةباسصإأو و نيسصخسش ةافو يف،فيطسس ةي’وب سسمأأ اعقو نيريطخ نيرورم نيثداح ببسست
ةيدلب نأوملأ يبانتج’أ قيرطلأ  ىوتسسم ىلع لجسس لوأ’أ ثداحلأ، ةروطخلأ ةتوافتم رأرسضأاب

يف ببسست ةنسس08 رمعلأ نم غلبي خيسشل ةيحايسس ةرايسس قئاسس سسهد ةيلمع يف لثمت و، ايسسيرو’أ

لخدملأ ىلع57مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع سسمأأ ءاسسم لجسس يناثلأ ثداحلأ  و،ناكملأ نيع يف هتافو
عون نم ةيحايسس ةرايسس بÓقنأو فأرحنأ يف لثمت ،فيطسس ةيدلب قيرطلأ نيع يحل يلامسشلأ

رمعلأ نم غلبت ةاتف امهأدحإأ ،ةريطخ ةددعتم مهتباسصإأ مهنم3 سصاخسشأأ5 ةباسصإأ فلخ،““602وجيب““

ىلإأ نيباسصملأ عيمج لقن مت دقو ، فيطسسب يعماجلأ ىفسشتسسملاب ةريخأ’أ اهسسافنأأ تظفل ةنسس81
 .ميلأ’أ ثداحلأ أذه تايثيح يف اقيقحت ينطولأ كردلأ حلاسصم هيف تحتف يذلأ تقولأ يف ىفسشتسسملأ

 ر نميأ

ةدكيكسس

ارتم05 ولع نم ةأارما طوقسس
ةدحولأ يسساطغ يف ةلثمتملأ ةدكيكسس ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم  سسمأأ  راهن فسصتنم  تذقنأأ

دعب ةنسس05رمعلأ نم غلبت سس.ق ةديسس ةيندملأ ةيامحلل ءانيملأ عاطق ةدحوب ةمعدم ةيرحبلأ

ىلعأ نم تجرحدت ثيح ةدكيكسس ةيدلبب  يرخسصلأ ةرجحملأ ئطاسشب أرتم03  ولع نم اهطوقسس
تاهجلأ تحتف اميف ةدكيكسس ىفسشتسسم ىلأ اهلقن مت دق و ، ئطاسشلأ ىلأ لسصتل يرخسص عفترم
رانيدوب ةايح.ثداحلأ تاسسبÓم و فورظ ديدحتل اقيقحت ةينمأ’أ
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