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طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمإأ ةمانزر ديدحتب ةيبرتلأ ةرأزو مايق نم مغرلأ ىلع

«مايبلإ» ءاغلإإ ةرورصض ىلع رصصت «تصسبانكلإ»

يناثلأو لوألأ نييلصصفلاب ةصصاخلأ ةقلاعلأ نييحتل ةيبرتلأ تايريدمل تاميلعت

نإوج32 موي ةينعملإ تاناحتمإ’اب ةصصاخلإ حيحصصتلإ ةيلمع فانئتصسإإ

«انوروك» ءابو ةمزأأ ببصسب دعب نع ةمكاحم5201 ءأرجأ نع فصشك

ةينورتكلإ’إ ةباينلإ ماظنب لمعلإ يف عورصشلإ نلعي يتامغز

ةقفر «تصسبانكلأ» نإأ ةبيدوب دوعصسم ،رأوطألأ يثلث عاطقلل سسيردتلأ يمدختصسمل لقتصسملأ ينطولأ سسلجملأ مصساب قطانلأ فصشك
ةصصاخلأ ةمانزرلأ ديدحتب ةرأزولأ مايق مغر طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ ءاغلإاب كصسمتت نييعامتجلأ ءاكرصشلأ نم ددع

 .مداقلأ ربمتبصس9 ىلإأ7 نم يمصسر لكصشب اهئأرجإاب
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تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ة˘ب˘˘يدو˘˘ب ا˘˘عدو
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو سسمأأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
رأرق ةعجأرم ةرورصضل ،ةينطولأ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘˘جإأ
نأل ،نأوألأ تأوف لبق طصسوتملأ
ةدئا˘صسلأ فور˘ظ˘لأ ط˘صسو هءأر˘جإأ
ى˘ل˘ع ي˘ب˘˘ل˘˘صس ر˘˘ثأأ ه˘˘ل نو˘˘كي˘˘صس
يمصسرلأ قطانلأ رربو .ذيمÓتلأ

ذيمÓتلأ نأأ ىلإأ تصسبانكلأ  مصسإاب
عاطقنأ دعب ابيهر اطغصض أوصشاع
م˘˘عو ة˘˘صسأرد˘˘لأ ن˘˘ع ر˘˘ه˘˘˘صشأأ مأد
ةيصسأردلأ ةن˘صسلأ ر˘ي˘صصم د˘يد˘ح˘ت
ءابو يصشفتل ىلوألأ عيباصسألأ يف
م˘˘ي˘˘صسر˘˘ت ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةبصسنلاب ايفاصضإأ اطغصض ناحتملأ
ةصصاخ ذيمÓتلأ نأأ فاصضأأو .مهل
تاطوغصض أوصشاع ،مهنم ءابجنلأ

ءا˘بو ي˘صشف˘ت بب˘صسب تا˘˘مد˘˘صصو

ة˘صسأرد˘لأ ل˘ي˘ط˘ع˘ت م˘˘ث ،ا˘˘نورو˘˘ك
ءأر˘جإأ خ˘يرا˘ت م˘ي˘صسر˘ت م˘ت˘˘ي نآلأو
ددج هتأذ قايصسلأ يفو .ناحتملأ
ءا˘غ˘لإأ ةرور˘صضب ه˘ب˘ل˘ط˘م ة˘ب˘يدو˘ب
طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ

ءا˘كر˘صشلأ تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘ب ذ˘˘خألأو
أو˘ب˘لا˘ط ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
لدعم باصستحاب ةيصصولأ ةرأزولأ
ليزنتو يناثلأو لوألأ نيلصصفلأ

ة˘ل˘حر˘م˘لأ ى˘لإأ لا˘ق˘ت˘˘نلأ لد˘˘ع˘˘م

ةرأزو˘˘لأ تجر˘˘˘فأأو .ة˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ

ةمانزر نع لوألأ سسمأأ ةيصصولأ

«مايبلأ»و «ايرولاكبلأ» ينا˘ح˘ت˘مأ

تا˘نا˘ح˘ت˘˘مأ ءأر˘˘جإأ رر˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح,

7 نم طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش

نيح يف،0202 ربمتبصس9 ىلإأ

ةدا˘ه˘صش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مأ ىر˘˘ج˘˘ت˘˘صس

نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف ايرولاكبلأ

.لبقملأ ربمتبصس71 ىلإأ31
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ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تن˘ل˘عأأ
ةيلمع فانئتصسأ نع ءاثÓثلأ سسمأأ
ةينهملأ تاناحتمÓل ح˘ي˘ح˘صصت˘لأ
يصسيئر ذاتصسأأ يتبتر يف ةيقرتلل
ةيميلعتلأ لحأرملل نوكم ذاتصسأأو

و .نأو˘˘˘˘˘ج32 مو˘ي ة˘ثÓ˘ث˘˘لأ
اهل نايب  يف ةيبرتلأ ةرأزو تلاق
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل لا˘م˘كت˘صسأ ه˘نأأ
يف ةيقرتلل ةينهملأ تاناحتملأ

ذا˘ت˘صسأأو ي˘صسي˘ئر ذا˘ت˘صسأأ ي˘ت˘ب˘˘تر

ةثÓثلأ ةيميلعتلأ لحأرملل نوكم

ةرودلأ9102 ةن˘صس نأو˘ن˘ع˘ب

41 خيراتب ترج يتلأو ,ةيناثلأ

نع نلعت اهنإاف ,مرصصنملأ سسرام

هذهل حيحصصتلأ ةيلمع فانئتصسأ

نأوج32 مو˘ي تا˘نا˘ح˘ت˘ملأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تنا˘˘˘˘كو .يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت  تل˘جأأ د˘ق ح˘ي˘ح˘˘صصت˘˘لأ

نم ةيزأرتحلأو ةيئاقولأ ريبأدتلل

تحصضوأأو ,انوروك ءابو يصشفت

, ح˘ي˘ح˘صصت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ةرأزو˘لأ

˘مرا˘صصلأ مأر˘ت˘حلأ ا˘˘ه˘˘مزÓ˘˘ي˘˘صس

ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ و ة˘ي˘ح˘صصلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل˘ل

ىلع انوناق ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ

امك.حيح˘صصت˘لأ ز˘كأر˘م ىو˘ت˘صسم

ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تردصصأأ

تا˘ير˘يد˘م ة˘فا˘ك ى˘لإأ ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

تا˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لأ سصخ˘˘ت ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

لوألأ ن˘ي˘ل˘صصف˘لأ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

9102- ةيصسأردلأ ةنصسلل يناثلأو

نو˘˘م˘˘˘صضم ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج0202.

سضعب نع تأراصسفتصسأ ةميلعتلأ

نيلصصفلأ نم ةقلاعلأ تايعصضولأ

.ا˘ه˘ل˘ح ة˘ي˘ف˘ي˘كو ي˘نا˘˘ث˘˘لأو لوألأ

هذ˘ه نأأ ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تح˘˘صضوأأو

متيو ةلزعنم ىق˘ب˘ت تا˘ي˘ع˘صضو˘لأ

ميظن˘ت˘لأ را˘طإأ ن˘م˘صض ا˘ه˘ت˘يو˘صست

سسل˘˘ج˘˘م لو˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ يرا˘˘˘صسلأ

.ماصسقألأ سسلاجم وأأ ةذتاصسألأ
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ر˘يزو ي˘تا˘م˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘ب ف˘صشك
ي˘ف سسمأأ ما˘ت˘خألأ ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لأ

بيصصنت سشماه ىلع اهاقلأأ ةملك
ا˘˘ما˘˘ع أر˘˘يد˘˘˘م «و˘˘˘نر˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ك»
ن˘ع لد˘ع˘لأ ةرأزو˘ب ة˘˘نر˘˘صصع˘˘ل˘˘ل
ةباينلأ ماظنب لمعلأ يف عورصشلأ
ةباين ىوتصسم ىلع ةينورتكلإلأ
لاقو .ةماعلأ ةباينلأو ةيروهمجلأ

ةينورتكلإلأ ةباي˘ن˘لأ نأأ ي˘تا˘م˘غز
م˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صست˘˘صس
,اينورتكلإأ ةباينلأ مامأأ ىوكصشلأ

در˘لا˘ب ةر˘ي˘خألأ هذ˘ه  مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت˘˘صسو
ا˘ي˘نور˘ت˘كلإأ يأأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ سسف˘ن˘˘ب

نم اهل ةمدقملأ ىواكصشلأ ىلع
أذ˘ه ل˘خد˘يو .ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط
عاطق ةنرصصع قايصس يف ءأرجإلأ
دو˘˘ع˘˘ت تأو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأ
،ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب

،د˘˘ه˘˘ج˘˘لأو تقو˘˘لأ را˘˘صصت˘˘˘خا˘˘˘ك
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ا˘م˘ك .جرا˘خ˘لأ ي˘˘ف ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ءأر˘جإأ ن˘ع لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو ف˘˘صشك

ببصسب دعب نع ةمكاحم5201
دج˘ت˘صسم˘لأ «ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ة˘مزأأ

نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘˘ي˘˘˘صشم،«91ديفوك»
ءأر˘جإأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘صس ه˘ح˘لا˘صصم
ءا˘غ˘لإا˘ب ح˘م˘صسي ي˘نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘˘ت
.مهتملل ةقبصسملأ ةقفأوملأ طرصش
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘صس» ي˘تا˘م˘غز لا˘قو
نع ةمكاحم˘لأ تأءأر˘جإأ ع˘ي˘صسو˘ت
تايا˘ن˘ج˘لأ ا˘يا˘صضق ل˘م˘صشت˘ل د˘ع˘ب
ةقبصسملأ ةقفأوملأ طرصش ءاغلإأو
نأأ لدعلأ ريزو فصشكو .«مهتملل

ة˘˘˘م˘˘˘كا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م تا˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ج دد˘˘˘˘ع
ةينقت لامع˘ت˘صسا˘ب ن˘ي˘صسو˘ب˘ح˘م˘لأ
غلب دعب ن˘ع ة˘ي˘ئر˘م˘لأ ة˘ثدا˘ح˘م˘لأ

5201 يامو ليرفأأ يرهصش لÓخ

ىوتصسم ىلع377 لدعمب ةصسلج

ىوتصسم ىلع972 و سسلاجملأ

ىلإأ لدعلأ ريزو راصشأأو.مكاحملأ

ة˘ن˘م˘قر ي˘ف عور˘صشلأ م˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأأ

مكاحم˘لأ ن˘م ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘ف˘ل˘م˘لأ

سسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘بلأ

ر˘˘مألأ ع˘˘صسو˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘˘لأ

تافلم اهدعب ل˘م˘صشي˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت

سسل˘ج˘˘مو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لأ

يتامغز مصساقلب دكأأ امك.ةلودلأ

مل ةيئا˘صضق˘لأ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ خ˘يرا˘ت نأأ

ع˘م ةأزأو˘م˘لا˘ب د˘ع˘ب ه˘ي˘ف ل˘صصف˘ي
ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لأ ةدو˘ع˘لأ ن˘ع ه˘نÓ˘عإأ
سصخي ا˘م˘ي˘ف ي˘ئا˘صضق˘لأ ل˘م˘ع˘ل˘ل
فا˘صضأأو .ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ا˘˘يا˘˘صضق
ةي˘ج˘يرد˘ت˘لأ ةدو˘ع˘لأ نأأ ي˘تا˘م˘غز
مأرتحأ عم متت يئاصضقلأ لمعلل
سسوريف نم ةي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلأ

رو˘صضح مد˘ع˘ب مأز˘ت˘للأو ا˘نرو˘˘ك
روصضحلأ رصصتقي ثيح, روهمجلأ

نيصضاق˘ت˘م˘لأو ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ ى˘ل˘ع
.ريغ ل طقف

ءاصضقلأ تززع ةريخألأ ريبأدتلأ نأأ تدكأأ

تاباصصإلل لاعلأ ثودحلأ تأذ قطانملأ ىلع

نع عجإرتت ةيملاعلإ ةحصصلإ ةمظنم
رئإزجلاب انوروك راصشتنإ هاجتإإ اهتاحيرصصت

سضعب نأأ ،ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنمل ةيوهجلأ ةيريدملأ تدكأأ

ةيوهجلأ ةلوؤوصسملأ تاحيرصصت مهف تءاصسأأ مÓعإلأ لئاصسو

يصشفتل ةيئابولأ ةيعصضولأ لوح ،وزيدصشتام ييتيوم ،ةمظنملل

رمتؤو˘م لÓ˘خ ا˘ه˘ب تلدأأ ي˘ت˘لأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

نييفحصص عم مرصصنملأ سسيم˘خ˘لأ ير˘جأأ ي˘صضأر˘ت˘فأ ي˘ف˘ح˘صص

سضعب نأأ ،اهل نايب يف ،ةيوهجلأ ةيريدملأ تلاقو .نييلود

.ةيميلقإلأ ةريدملأ تاحيرصصت مهف تءاصسأأ مÓعإلأ لئاصسو

رئأزجلأ نأأ ىلع تلوأأ اهتاحيرصصت نأأ ةيريدملأ تأذ تراصشأأو

فاصضأأو .ةقطنملأ يف تاباصصإل لاع ثودح تأذ ةقطنم دعت

،وزيدصشتام ييتيوم ،ةروتكدلأ ،عقأولأ يف» هنأاب نايبلأ تأذ

تأذ قطانملأ رييصست يف هب ىذتحي دلبك رئأزجلأ ىلأ تراصشأأ

نأأ ىلإأ ةريصشم.«نأدلبلأ نم اهريغك تاباصصإÓل لاع ثودح

ءاصشنإأ لمصشت يتلأو ،رئأزجلأ اهتذختأ يتلأ ةريخألأ ريبأدتلأ»

اهنأاصش نم ةيئابولأ تاقيقحتلأ ةعباتمو يرحتلل ةيتايلمع ةيلخ

لاعلأ ثودحلأ تأذ قطانملأ ىلع ءاصضقلأو ةباجتصسلأ زيزعت

دوهجلاب ةيملاعلأ ةحصصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م تد˘كأأ ا˘م˘ك .«تا˘با˘صصإÓ˘ل

ءأوتحل رئأزجلأ اهيف امب ،ءاصضعألأ لودلأ عيمج اهتلذب يتلأ»

نأأ ةيريدملأ تلاقو .«ةيداصصتقلأ هراثآأ نم فيفختلأ عم ،ءابولأ

ةدكؤوملأ تلاحلأ ددع يف اصضا˘ف˘خ˘نأ ر˘ه˘ظ˘ي ا˘ي˘ئا˘بو ل˘ي˘ل˘ح˘ت»

ةمظنملأ تركذو .«0202 يام52 ذنم رئأزجلأ يف سسوريفلل

ةلصصأومب» اهدهعت ةيوهجلأ اهتريدم ربع ةحصصلل ةيملاعلأ

ة˘ح˘صصلأ لا˘ج˘م ي˘ف ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسلأو ي˘ن˘ق˘ت˘لأ م˘عد˘لأ م˘يد˘ق˘˘ت

لودلأ عيم˘جو ر˘ئأز˘ج˘لأ م˘عد ل˘صصأو˘ت˘صس» ا˘ه˘نأأو .«ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ةجلاعمو91-ديفوك ةحئاج ةحفاكمل اهدوهج يف ءاصضعألأ

ةمظنملأ تدكأأو .«ةيولوألأ تأذ ىرخألأ ةيحصصلأ اياصضقلأ

يف حأورألأ ذاقنإأو عيمجلأ ةحصص نيصسحتب اهمأزتلإأ» ةيملاعلأ

ةيملعلأ ةنجللأ ءاصضعأأ ربعو .«فورظلأ عيمج يفو ناكم لك

مهبأرغتصسأ نع اقباصس انوروك ةحئاج راصشتنأ ةعباتمو دصصرل

عباتلأ ايقيرفإل ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ بت˘كم˘لأ ةر˘يد˘م ه˘ب تلدأأ ح˘ير˘صصت˘ب

هيف تبعÓت» ىلأ تراصشأ يذلأ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘صصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل

يف تاباصصإلأ ةلاح نع ةي˘مو˘ي˘لأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تا˘نا˘ي˘ب˘ب

ةريدملأ تاجاتنتصسأ ايلك ةيمل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘ن˘فو .«ر˘ئأز˘ج˘لأ

نوكي دقو اهتايحÓصصل أزواجت» اهفقوم تربتعأو ةيميلقإلأ

.«انومصضمو Óكصش ةصضوفرم ةيئاقتنأ تأرابتعاب اعوفدم

S°∏«º.±

تأءأرجإلاب مأزتللأ ةلصصأوم ةرورصض ىلأ تعد

:دكؤوت ىوتفلأ ةنجل...ةيئاقولأ

«دجاصسملإ حتفب حمصست ’ ةيلاحلإ ةيعصضولإ»
ةيمومعلأ ةحصصلأ ءأربخ نأأ ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ تدكأأ

،تاطاصشنلأ لك حتفب دعب حمصست ل ةيلاحلأ فورظلأ نأأ أوفصشك

يف متتو ،سسانلأ نم ةريبك أدأدعأأ لبقتصست يتلأ كلت اميصس ل

يف ىوتفلأ ةنجل تعدو.دجاصسملأ اهنمو ةقلغملأ تأءاصضفلأ

بابصسأاب ذخألأ يف رأرمتصسلأ بوجو ىلإأ سسمأأ رداصصلأ اهنايب

قلع يت˘لأ ل˘ل˘ع˘لأو با˘ب˘صسألأ لوز˘ت نأأ ى˘لإأ رذ˘ح˘لأو ة˘ط˘ي˘ح˘لأ

لاجم يف عيمجلأ نواعت نأأ نايبلأ ددصشو.دجاصسملأ حتف اهببصسب

ىلإأ ةدوعلأ لجعت دق يتلأ بابصسألأ نم دعُي زأرتحلأو ةياقولأ

رصصنلأ نأأ انتملع املاط يتلأ اندجاصسم ىلإأو ةيعيبطلأ انتايح

ىوتفلأ ةنجل تفصشك امك.ةدابع جرفلأ راظتنأ نأأو ربصصلأ عم

مهنيب اميف نوقصسني و مئأد لاصصتأ يف نودجأوتي اهءاصضعأأ نأأ

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘صصلأ ح˘لا˘صصم ع˘م ة˘˘صصا˘˘خ ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم ل˘˘كصشب

،دÓبلأ يف ءابولأ ةيعصضو ىلع فوقولأ لجأأ نم ،ةصصتخملأ

دوأري يذلأ لمألأ ققحت يتلأ بابصسألأ رفوت ىدم ةفرعمو

ةيقأرلأ ةيناميإلأ اهئأوجأأو دجاصسملأ ىلإأ ةدوعلأ يف عيمجلأ

.عيمجلأ اهيلأ قاتصشأ يتلأ
S°∏«º.±

انوروك سسوريفل ةديدج ةليصصح يف

ءافصشلل لثامت ضضيرم701 و ةديدج ةباصصإإ611 ،ةافو11
ةافو ةلاح11و انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ611 ليجصست نع ءاثÓثلأ سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

74111 ىلإأ رئأزجلأ يف ةحئاجلأ روهظ ذنم يجاتلأ سسوريفلاب تاباصصإÓل يلامجإلأ ددعلأ كلذب عفتريل .ةريخألأ ةعاصس42ـلأ لÓخ ةديدج

يصشفت ةعباتمل ةينطولأ ةنجللأ تفصشك دقف ءافصشلأ تلاح قلعتي اميف مامأأ.887 ىلإأ تايفولل يلامجإلأ ددعلأ عفترأ اميف .ةدكؤوم ةباصصإأ

ىلأ ءافصشلأ تلاحل يلامجإلأ ددعلأ عفتريل ءافصشلل دجتصسملأ يجاتلأ سسوريفلاب باصصم701 لثامت نع رئأزجلأ يف انوروك سسوريف

±.S°∏«º .ةزكرملأ ةيانعلأ حلاصصم ىوتصسم ىلع دجأوتم اصضيرم24 هيف لأزي ل يذلأ تقولأ يف2487.
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ةيلاملا ةنجل ىلع هلوزن لÓخ دوجلب لاقو
ينطولا يب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
ةينازيملا ةيوصست عورصشم ةصشقانمل صسما

را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ةدو˘˘˘ع نأا7102 ةنصسل
ةرورصض نم رثكأا تاب عيراصشملا فانئتصساو
ة’ولا حنم متو ليوط ديمجت دعب مويلا
ليهصستلل ةصصاخ ةميلعت ربع تايحÓصصلا
وأا صصخرلا حنم ربع ءاوصس رامثتصس’ا يف
تاراقع عيزوتل فاريبلاكلا ناجل ليكصشت
طا˘صشن˘لا ق˘طا˘ن˘مو ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا
مجانملاو ة˘عا˘ن˘صصلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

نع ديمجتلا عفرب تاميلعت ءاطعإا مت امك
اهب طاصشنلا فانئتصساو ةفقوتملا عيراصشملا

بصسح و .تاي’ولاو تايدلبلا ةفاك ربع
رماوأا ميدقت مت هنأاف ةيلاملا ةنجل تابيرصست
تاقف˘صصلا نو˘نا˘ق ىو˘ح˘ف ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ا˘صضيأا
اذ˘ه ي˘ف تازوا˘ج˘ت ة˘يأا ع˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ح˘ن˘م ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا مد˘ع لÓ˘خ ن˘م را˘˘طإ’ا

لمحت عيمجلا ىلع هنأا اددصشم تاقفصص
ىلع بكترت تازواجت ةيأا يف هتيلوؤوصسم
تاقفصصلا نم ةقيرطلا هذهو ىوتصسملا اذه
عاطقلا تاصسصسؤوم عم اهيلإا ءوجللا متي دق
ة˘ع˘ير˘صسلاو ة˘جر˘ح˘لا ت’ا˘ح˘لا ي˘ف ما˘˘ع˘˘لا

.ةصصاخ تاكرصش عم صسيل نكلو
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ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا صسما تعد
يلقا˘ن˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ىلا ةيصصولا ةرازولا نيرفاصسملا

نم ءز˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل م˘ه˘تد˘عا˘صسم
تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘نا˘ي˘˘صص ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت
ةيبيرصض ءابعأاو اهيلع نيماتلاو
ل˘كصشت تح˘ب˘صصا ي˘˘ت˘˘لا ,ىر˘˘خأا
ى˘˘لا فا˘˘صضت «Ó˘˘ي˘˘ق˘˘ث ا˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ع»
نع ةبترتملا ةري˘ب˘كلا ر˘ئا˘صسخ˘لا
ةحئا˘ج بب˘صسب طا˘صشن˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت

هذ˘ه و˘ل˘ث˘م˘م ح˘صضوأاو.ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘نا˘ي˘صص ف˘ي˘لا˘كت نأا تا˘با˘ق˘ن˘˘لا
اذك و اهيلع نيمأاتلا و تÓفاحلا

ة˘ي˘ب˘ير˘صضلا تاءاد’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
Óيقت ائبع لكصشت تتاب ىرخأ’ا

مهحبر صشماوه نم صضوقي امم
ةديدج تادايز رارقا دعب اميصس
ريبادت نمصض دوقولا راعصسا يف
ي˘ل˘ي˘م˘كت˘˘لا  ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق

تاباق˘ن˘لا هذ˘ه تب˘لا˘ط و0202.
ة˘صسارد ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ن˘˘م
هذه نم ءزج صصاصصتما ةيفيك
نيلقانلا نكمت ةقيرطب  ءابعأ’ا

نود مهطاصشن يف رارمتصس’ا نم
ة˘ي˘ئار˘صشلا ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘ب صسا˘˘صسم˘˘لا
ىري  ,عوصضوملا يفو.نطاوملل
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر

ةلاكول ةباروب نيصسح نيلقانلل
بجو˘ت˘ي ه˘نا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ب˘˘ن’ا

ىدملا ىلع ةيجيتارتصسا عصضو
ت’Óتخ’ا ةج˘لا˘ع˘م˘ل ل˘يو˘ط˘لا
نم ,لقنلا عاطق يف ةلصصاحلا

يتلا ءابع’ا لك ةصسارد لÓخ
لولح ثحبو نولقانلا اهلمحتي
ة˘بارو˘ب بصسحو .ا˘ه˘ل ة˘ماد˘ت˘صسم
ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف نإا˘˘ف
ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
تادا˘˘يز˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

يف ةئاملاب01 ةبصسنب ةقبطملا
نأا ةباروب لاقو .لقنلا ةريعصست
اه˘ب بلا˘ط˘ي ي˘ت˘لا تاد˘عا˘صسم˘لا
صضيوعت نم نكمتصس نولقانلا
عطق و ةنايصصلا لاغصشا ةفلكت
نيربجم نيلقانلا نأا املع ,رايغلا

نيترم لاغصش’ا هذه ءارجا ىلع
ثدحتملا اعد امك . رهصشلا يف
ديدجت يف نيلقانلا ةدعاصسم ىلا

لÓ˘خ ن˘م تÓ˘فا˘ح˘لا ةر˘ي˘˘صضح
تÓفا˘ح ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت

طيصسقتلا قيرط نع اما  ,ةديدج
صضورق قيرط نع وا رصشابملا

نم ةئملاب04 ناو اميصس , ةيكنب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةر˘˘ي˘˘صضح˘˘لا  م˘˘ج˘˘ح

52 ذ˘ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
دوجو نع ةباروب فصشكو.ةنصس

ىلع تÓفاحلاب لقان فلا08

نيعاطقلا نم ينطولا ىوتصسملا
نومو˘ق˘ي صصا˘خ˘لا و ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘طاو˘م نو˘ي˘ل˘˘م21 ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
صسورديع دافا هبنا˘ج ن˘م.ا˘ي˘مو˘ي
ةباقنلل ماعلا ن˘ي˘م’ا ي˘م˘ج˘عو˘ب
تارا˘ي˘صس ي˘ق˘ئا˘˘صسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف م˘ت˘ي ه˘نأا ,ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لاو ةر˘ج’ا
تاريثأات ة˘صسارد ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
را˘ع˘صسا ي˘ف ةر˘ي˘˘خأ’ا تادا˘˘يز˘˘لا
ةرازو˘لا ى˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘فر˘˘ل دو˘˘قو˘˘لا
و .ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘صس’ا ة˘ي˘صصو˘لا
نع نيفقوتم نيلقانلا نأا فاصضا
,ي˘صضا˘م˘لا صسرا˘م ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا
ل˘ق˘ن˘لا طا˘صشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت بب˘˘صسب
ام و يرصضحلا هبصش و يرصضحلا
اذه نع بترت و تاي’ولا نيب
عبات و. ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘صسخ ع˘صضو˘لا
دعب ةرج’ا يقئاصس ءارآا» لوقي
ةيادب مهطاصشن نع رجحلا عفر

ةنيابتم يراجلا وينوي41 نم

061 ن˘م د˘يزا دو˘جو ل˘˘ظ ي˘˘ف
ىوت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ي˘صسكا˘ط ف˘لا
قطان˘م˘لا فÓ˘ت˘خا ع˘م ي˘ن˘طو˘لا

يعدتصسي امم ,ا˘ه˘تا˘ي˘صصو˘صصخو
ع˘م روا˘صشت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت
عيصص داجي’ ةيصصولا تاطلصسلا
حر˘˘ت˘˘قاو.ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ي˘˘˘صضر˘˘˘ت
ي˘ق˘ئا˘صس ةد˘عا˘صسم ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تامزي˘نا˘كي˘م لÓ˘خ ن˘م ةر˘ج’ا

م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ
تادا˘يز˘لا ن˘م ءز˘ج صصا˘صصت˘ما˘ب
و.طا˘˘صشن˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘˘صس’او
تارا˘ي˘صس ي˘ق˘ئا˘صس ةدو˘ع تنا˘˘ك
,ةمصشتح˘م طا˘صشن˘لا ى˘لا ةر˘ج’ا
صضعب يف اما˘م˘ت ة˘مد˘ع˘ن˘مو ل˘ب
ةيئاقولا ريبادتلا نوك ,تاي’ولا
-اهب ديقتلاب نيمز˘ل˘م˘لا ةر˘ي˘خ’ا
د˘يد˘˘ع˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسح˘˘ب
م˘هر˘ئا˘صسخ ن˘م ق˘م˘ع˘ت -م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيلاردفلل ماعلا نيم’ا امأا.رثكأا
ةيوصضنملا لقنلا لامعل ةينطولا
لامعلل ماعلا داحت’ا ءاول تحت
دكأاف قيدصص ةمارب نييرئازجلا
ريزو هيلا اعد يذلا عامتج’ا نا
ل˘ق˘ن˘لا و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا
لبقملا عوبصس’ا لÓخ بقترملا
راوحلل ةديج ةيصضرا لكصشيصس
تاحرتق˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘صشقا˘ن˘م و
متي˘صس ة˘مار˘ب بصسحو ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا
عا˘˘ف˘˘ترا تا˘˘صسا˘˘˘كع˘˘˘نا ة˘˘˘صسارد
اهتجلاعم ةيفيكو دوقولا راعصسا
يتلا ءابعأ’اب قلعتي اميف اميصس
صصخي اميف نيلقان˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ي
را˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘قو ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘صصلا

فا˘صضاو.ا˘هر˘ي˘غو تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لاو
قر˘ط˘ت˘ي˘صس عا˘م˘ت˘ج’ا نا ة˘مار˘ب
دعب ةياقولا تاءارجا ىلا اصضيا

.رجحلا عفر
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،ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو د˘كأا

تاح˘ير˘صصت ي˘ف صسمأا يرا˘م˘ع ف˘ير˘صش

تاءار˘جإا ذ˘خ˘ت˘ت˘˘صس ة˘˘لود˘˘لا نإا ة˘˘ي˘˘عاذا

نا˘م˘صضل ة˘ق˘فار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مأاو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت

فلتخم ربع ي˘صشاو˘م˘لا ل˘ق˘ن تا˘ي˘ل˘م˘ع
مت هنأا يرامع فاصضأاو.نطولا تاي’و
يلحملا ىوتصسملا ىلع تاءارجإا ذاختا

تا˘ط˘ل˘صسلاو ة’و˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
عيبل ةيراجت تاءاصضف ريخصستل ةينمأ’ا
را˘صشأا ،قا˘ي˘صسلا صسف˘ن ي˘فو .ي˘صشاو˘م˘˘لا

ةعباتلا ةرطيبلا حلاصصم نأا ىلإا ريزولا
ةصصاخ ةيبط تاداهصش ردصصتصس هعاطقل
ةياغ ىلإاو ،أاصشنملا ةي’وب ةيحصضأا لكب
اعد امك.اهعيبل نطولا عوبر ربع اهلقن

ديقتلا ةرورصض ى˘لإا ن˘ي˘لاو˘م˘لا يرا˘م˘ع
ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ة˘ي˘ح˘صصلا تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب

دÓبلا اهب رمت يتلا ةيئانثتصس’ا فورظلا
.دجتصسملا انوروك صسوريف يصشفت ءارج
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو لا˘ق ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نإا ،يرامع فيرصش ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
تنا˘ك ة˘ن˘صسلا هذ˘ه˘ل دا˘صصح˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و ن˘م تق˘ل˘ط˘ناو ة˘ح˘˘جا˘˘ن

فاصضأاو.ةيلامصشلا تا˘ي’و˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ةد˘˘˘ع تد˘˘˘صصر ةرازو˘˘˘لا نأا يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
نم داصصحلا مصسوم حاجنإ’ تايناكمإا

نع ةدحوم˘لا كي˘با˘ب˘صشلا د˘يد˘ج˘ت لÓ˘خ
ةفاصضإ’اب ،بوب˘ح˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘ت ق˘ير˘ط
.صضورقلا ليعفتو نيمأاتلا ىلإا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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هعيزوت تايحÓشصب ةفلكملا ةنجللا عم ة’ولا قيشسنتب

 يعانشصلا راقعلا عيزوت صصخر حنم يف عورششلا

كرابملا ىحشضأ’ا ديع بارتقإا عم

نطولا تايلو فلتخم ربع يششاوملا لقن تايلمع نامشضل ةينمأاو ةيميظنت تاءارجإا

 مداقلا عوبشسأ’ا ةرازولا ىلإا اهبلاطم ةحئ’ عفرت

بئارشضلاو ةنايشصلا فيلاكت يف تادعاشسمب بلاطت نيلقانلا تاباقن

صصاوخلا ةلدايشصلا ةباقنب ةحشصلا ريزو عمج ءاقل ةبشسانمب

ةنجللا لاغششأا ثعب ةداعإا ىلع قافتإلا
ةيودألا ةرفو ةعباتمو دشصر ةيلخل ةلكششملا

,تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو ع˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةينطولا ةباقنلا نع دفوب ,ديزوب نب نامحرلا دبع روصسيفوربلا
عامتج’ا نأا تدكأا يتلا ةرازولل نايب بصسح ,صصاوخلا ةلدايصصلل
ءاكر˘صشلا ع˘م ةرازو˘لا ا˘هد˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي
يتلا لئاصسملا نع ثيدحلاب نافرطلا قرطت ثيح ,نييعامتج’ا
ةين’ديصصلا داوملا ةرفو لاجم يف ناكصسلا تايجاحل ةلصصب تمت
راصشتنا ةرتف لÓخ ةيامحلا ل˘ئا˘صسوو ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جأ’او ة˘م˘ئاد˘لا
لاغصشأا ثعب ةداعإا ىلع نافرطلا قفتاو .دجتصسملا انوروك صسوريف
ةنجللا اذكو ةيودأ’ا ةرفو ةعباتمو دصصر ةيلخل ةلكصشملا ةنجللا
كير˘صشلا ة˘م˘ها˘صسم زار˘بإ’ ,صصاو˘خ˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘˘صصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
داوملاب ةقلعتملا ةي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا صصو˘صصن˘لا داد˘عإا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

يف خرؤوملا81-11 مقر نوناقلا ماكحأا هيصضتقت امك ةين’ديصصلا

.ةيمومعلا ةحصصلاب قلعتملا8102
S°∏«º.±

مدقت ناشسنإلا قوقحل ةينطولا ةطبارلا
روتشسدلا ليدعت عورششم يف اهتاحارتقإا

تارواصشملا راطإا يف ناصسنإ’ا قوقحل ةينطولا ةطبارلا تعصضو
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘ه˘ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ع˘صساو˘لا

يصساصسأ’ا نوناقلا زيزعت ىلإا ةفداهلا تاحارتق’ا نم ةعومجم
ةطبارلا ءاصضعأا نيب تيِرجُأا ةقمعم تارواصشم دعب كلذو نطولل
نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ةذا˘ت˘صسأ’او ةر˘تا˘كد˘لاو ن˘ي˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
مت نإا ،يروتصسدلا ليدعتلا اذهل نكمي هنأا تربتعا و ،يروتصسدلا
رئازجلا ءانبل صساصسأ’ا رجح نوكي نأا ةحيحصص ةقيرطب هديصسجت
ةكراصشملل ناصسنإ’ا قوقحل ةينطولا ةطبارلا عفد ام وهو .ةديدجلا
فلتخمو اهؤواصضعأا هفصصو ام ىلع زيكرتلا لÓخ نم ءانبلا اذه يف
يفو اهل لولح حارتقا عم «تارغثلا» ب لاجملا يف نيصصتخملا

ناصسنإ’ا قوقحل ةينطولا ةطبارلا صسيئر لابقتصسا مت ،قايصسلا اذه

13 نم انّوكم اريرقت مّدق نيأا ةيروهمجلا ةصسائرب ديعصس نب راتخم

24 ،افذح21 ،ةفاصضإا71 اهنيب نم ،احارتقا17 نمصضتي ،ةحفصص
يفو ،روتصسدلا ليدعت عورصشم ةدوصسم داومل ايئزج وأا ايلك Óيدعت

ةينعملا (1+) ةتصسلا رواحملا عومجم ىلإا قرطتلا مت ،ريرقتلا اذه
تÓيدعت حارتقا و اهتصشقانم ،روتصسدلا ليدعت عورصشم ةدوصسمب
 .اهصصوصصخب

S¢.Q

ةراجتلا ةرازو نيب ةكارشش ةيقافتإا عيقوت
AAS نيمأاتلل ةينطولا ةكرششلاو

ماعلا ريدملا صسيئرلا روصضحب «قيزر لامك» ةراجتلا ريزو فرصشأا
ةكارصش ةيقافتا ىلع عيقوتلا مصسارم ىلع «صسياصس رصصان» نيمأاتلل
يتلاو »أا أا صسأا» نيمأاتلل ةينطولا ةكرصشلاو ةراجتلا ةرازو نيب
تازايتماو صضورع نم تاراطإ’او لامعلا اهبجومب ديفتصسيصس
يفو .ةلمتحملا رطاخملا نم مهتاكلتمم ىلع ظافحلا نم مهنكمت
ةعاصس رخا تملصست اهل نايب يف ةراجتلا ةرازو تلاق قايصسلا اذه
ةدئافل  ةيعامتج’ا تامدخلا نيصسحت راطإا يف هنأا ،هنم ةخصسن

عيقوتلا0202 ناوج51 نينثإ’ا موي مت ،ةراجتلا ةرازو يفظوم
نيمأاتلل ةينطولا ةكرصشلاو ةراجتلا ةرازو نيب ةكارصش ةيقافتا ىلع
نم  تاراطإ’او لامعلا اهبجومب ديفتصسيصس يتلا ، »أا أا صسأا »
رطاخملا نم مهتاكلتمم نيمأات نم مهنكمت تازايتماو صضورع
نيمأاتلا ،ةيعيبطلا ثراوكلا دصض نيمأاتلا رارغ ىلع ةلمتحملا
نأا نايبلا يف ءاجو.  تارايصسلا ىلع نيمأاتلا و نكصسلل ددعتملا
متو ديدجتلل ةلباق تاونصس ثÓث رادم ىلع دتمت يتلا ةيقافت’ا
«صشق م˘ير˘ك» ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ع˘ي˘قو˘ت
«صسياصس رصصان نيمأاتلل ةينطولا ةكرصشلل «ماعلا ريدملا صسيئرلاو
ميصسارم ىلع فرصشأا يذلا «قيزر لامك» ةراجتلا ريزو روصضحب
.عيقوتلا

S¢.T¢

عم قيشسنتلاب يعانشصلا راقعلا عيزوتو رامثتشس’ا صصخر حنم يف عورششلاب دوجلب لامك ةيلخادلا ريزو نم رماوا ة’ولا ىقلت
رهششأ’ رامثتشس’ا ديمجت مت» : Óئاق ريدقت ىشصقأاك لبقملا رهششلا نم ةيادب راقعلا عيزوت تايحÓشصب ةفلكملا فاريبلاكلا ةنجل

 .«عيراششملا ةدوعل ناوأ’ا نآا مويلا نكلو يحشصلا رجحلا تايعادتو انوروك صسوريف ببشسب ةدملا تدادزاو ةليوط
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ةدجأوتملأ ةدكؤوملأ تلاحلأ ددع  غلب اميف

 ةلاح71 ةيلولأ تايفسشتسسمب

سصاخضشألإ ددع يف  عافترإإ
مهتباضصإإ يف هبتضشملإ

 لجيجب انوروك سسوريفب
انوروك سسوريفب نيباسصملأ سصاخسشأÓل يلامجإلأ ددعلأ عجأرت

ةيلولأ تايفسشتسسم ربع جÓ˘ع˘لأ نو˘ق˘ل˘ت˘ي أو˘لأزل ن˘م˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ةلاح يأأ هيف لجسست مل يذلأ تقولأ يف اسضيرم71 ىلأ ةثÓثلأ

ةيلاتتملأ تاباسصإلأ دعب ةيسضاملأ ةعاسس42لأ لÓخ ةديدج

أذكو يسضاملأ عوبسسألأ  لÓخ ةيلولأ اهتسصحأأ يتلأ ةريثكلأو

نيباسصملأ ددع عجأرتو . يراجلأ عوبسسألأ نم لوألأ فسصنلأ

لزعلأ ماسسقأاب جÓعلأ نوعباتي أولأزل نيذلأو انوروك سسوريفب

ر˘خآأ بسسح ة˘ثÓ˘ث˘لأ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع

ىلع مهنم ةتسس ةعبسس اسصخسش71 ىلأ ةيبطلأ حلاسصملل ةيئاسصحأ

ةتسسو ةيلولأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب ىي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلأ ىف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم

لباقم ريهاطلاب ديعسسلأ بودجم ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع نورخآأ

تلجسس لباقملأ يف .ةيليملاب يروتنم ريسشب ىفسشتسسمب ةسسمخ

تلا˘ح˘لأ دد˘ع ي˘ف ا˘ح˘سضأو عا˘ف˘ترأ ثÓ˘ث˘لأ ة˘يلو˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم

ةيربخملأ ليلاحتلأ ج˘ئا˘ت˘ن ا˘ه˘با˘ح˘سصأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘هو˘ب˘سشم˘لأ

هذهل يلامجإلأ ددعلأ غلب ثيح ، روتسساب دهعم ىلأ تلسسرأأ يتلأ

تلاح عبسس اهنيب نم ةلاح61 ءاثÓثلأ سسمأأ ةياغ ىلأ تلاحلأ

لباقم ةيليملأ ىفسشتسسمب ةسسمخو ةيلولأ ةمسصاع ىفسشتسسمب

نيباسصملأ دأدعت نأاب ينعيام ريهاطلأ ىفسشتسسمب تلاح عبرأأ

49 دنع د˘حألأ مو˘ي ة˘يا˘غ ىلأ ر˘ق˘ت˘سسأ يذ˘لأو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ءو˘سض ىل˘ع كلذو ة˘ظ˘ح˘ل يأأ ي˘ف عا˘ف˘ترإÓ˘ل ح˘سشر˘م ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح

متيسس يتلأ و ةهوبسشملأ تلاح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن

. ىرخألأو ةنيفلأ نيب اهنع فسشكلأ

Ω.eù°©ƒO 

  رسشحملأ يف ةبكرم09 تعسضو اميف

ءاضضقلإ ىلع سصاخضشأإ906 ةلاحإإ
 يحضصلإ رجحلل  مهقرخ ببضسب لجيجب

فلتخم طاسشن ةليسصح نع لجيج ةيلو نمأأ ةيريدم تفسشك

رجحلأ قيبطت ةيلمع ةبقأرمب تفلك يتلأ ةينمألأ تأدحولأ

ذنم يلك لكسشبو سشينروكلأ ةمسصاع نع هعفر مت يذلأ يلزنملأ

ن˘ع ةردا˘سص ة˘ير˘سشن تد˘كأأ سصو˘سصخ˘لأ أذ˘ه˘˘بو .ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ د˘˘حألأ

ن˘ي˘ف˘ل˘ك˘م˘لأ ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘˘ع نأا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘مأا˘˘ب مÓ˘˘عإلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ

ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ أوفقوأأ يلزنملأ رجحلأ ةبقأرمو قيبطتب

اسصخسش7221   لقيلام يراجلأ نأوج31 ـلأو يام13 ـلأ نيبام

نم442 نع لقيلام عسضخأأو ، يلزنملأ رجحلل مهتفلاخم ببسسب

تاف˘ل˘م زا˘ج˘نأ م˘ت˘ي˘ل ة˘ق˘م˘ع˘م ة˘لا˘ح ة˘سسأرد˘ل ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ ءلؤو˘ه

ابهأات نيفوقوملأ يلامجأ نم سصاخسشأأ906 قح يف ةيئاسضق

نود يحسصلأ رجحلل مهقرخ تبث امدعب ةلأدعلأ ىلع مهتلاحإل

ةيلوب يلزنملأ رجحلأ قيبطتب لسصتم قايسس يفو ، عنقم ببسس

ة˘ير˘سشن˘لأ تأذ ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘كو ةرو˘كذ˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج

43 اهنم  ةبكرم973 نع لقيلام ةيلولأ نمأأ حلاسصم تفقوأأ

مهلوجتو يلزنملأ رجحلل اهباحسصأأ قرخ ببسسب ةيران ةجأرد

نع لقيلام عسضو مت دقو، رظحلأ تاعاسس ءانثأأ تاقرطلأ يف

عم رسشحملاب اهفيقوت مت يتلأ تابكرملأ يلامجأ نم ةبكرم09

كلذو تابكرملأ هذه باحسصأاب ةسصاخلأ ةقايسسلأ سصخر بحسس

. ةيرأدإلأ تاهجلأ نع رداسص سصيخرت نود لقنلأ ببسسب

Ω.eù°©ƒO

يقأوبلأ مأأ

ةباضصإإ تلاح6 ليجضست
ىرخأإ ةلاح91 ءافضشو انوروك ءابوب

ةديدج ةلاح60 ءاسصحأ سسمأ موي يقأوبلأ مأ ةيلو تلجسس

(RCP)  ة˘ب˘جو˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت ه˘ت˘ت˘ب˘ثأ ا˘م˘ب˘سسح ا˘˘نور و˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ب

51 ا˘ه˘ن˘˘م تلا˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح882 ىلأ ي˘لا˘م˘جلأ دد˘ع˘لأ ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل

اقفو تلاحلأ هذه تلجسس دقو ءافسش ةلاح261و تايفو

نم لكب  ةيلولاب ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدمب يمÓعأ نايبل

ةلاح اهنم تلاح50ب نوركف نيعب رمع ةدومح ىفسشتسسم

تقو ي˘ف  ءا˘سضي˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘حو ةا˘˘فو

ةديدج ةهبتسشم ةلاح91 ءافسشتسسأ ةيبطلأ حلاسصملأ تلجسس
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ي˘صسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا ن˘ي˘ب˘˘ت ثي˘˘ح
،يكازاوك ضسوري˘ف اذ˘كو ا˘نورو˘ك
،رئازجلا˘ب ل˘ج˘صست ة˘لا˘ح لوأا ي˘هو
تر˘ت˘عا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك فوا˘˘خ˘˘م ط˘˘صسو
ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م نا˘˘كصس
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ضسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘نا

متي مل يذلا91 ديفوك عم عقو
نا ركذلاب ريدج .هيف مكحتلا دعب
نيذلا لافط’ا بيصصي اذه ضضرملا
ضسم˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع م˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عا ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ادا˘ح ا˘با˘ه˘ت˘لا بب˘˘صسي ذا ،تاو˘˘ن˘˘صس
،اهردصصم فورعملا ريغ ةيعوأ’اب
ضضار˘عأا ر˘ه˘ظ˘ت يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ىمحلاب لفطلا ةباصصا يف ضضرملا

نينيعلا باهتلاو يدلجلا حفطلاو
ف˘يو˘ج˘تو مو˘ع˘ل˘ب˘لا ي˘ف رار˘م˘حاو
˘مرو˘ت ى˘لا ة˘فا˘صض’ا˘˘ب اذ˘˘ه ،م˘˘ف˘˘لا
،ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘لاو ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا فا˘˘ف˘˘ك’ا

ي˘ف ة˘يوا˘ف˘م˘ل˘لا د˘ق˘ع˘˘لا م˘˘خ˘˘صضتو
ل˘ه˘ج˘ي ردا˘ن ضضر˘م و˘هو ،ة˘ب˘قر˘˘لا

ل˘ح˘م تا˘بو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا هرد˘˘صصم
ن˘ي˘˘ب ءار’ا ي˘˘ف برا˘˘صضتو لاد˘˘ج
نا ر˘ي˘غ ،ن˘ي˘صصت˘خ˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘ط’ا
باهتلا ىلا هعجري مهنم ةيبلغ’ا
مومصس نم ةيصساصسح وا يصسوريف
نونطاوملا مه نوريث˘ك .ة˘ير˘ي˘ت˘كب
ضضرملا اذهب ضسما اوؤوجافت نيذلا
ةنتاب ةي’و ىوتصسم ىلع لجصسملا

اذه نو˘ل˘ه˘ج˘ي ا˘ي˘ن˘طو ة˘لا˘ح لوا˘ك
،هروهظ بابصساو ردصصمو ءابولا
ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘صسو يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘م’ا

ي˘عاوو ل˘ب˘ق˘ت˘م ن˘ي˘ب ،م˘ه˘فوا˘خ˘˘م

Óصصا هب نمؤوم ريغ رخاو ضضرملاب

نا ر˘ي˘غ،91 د˘ي˘فو˘ك نا˘صش ه˘نا˘صش

،Óعف دوجوم اذه يكازاوك ضضرم

ماع ةرم لو’ هفاصشتكا مت ثيح

فاصشتكا مت مث ،نابايلا يف7691

تاونصس90 دعب  ةلثامم ت’اح

ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘˘لا˘˘ب ياو˘˘ه ي˘˘ف

ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ،ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘م’ا

لوح ةيصضرف نو˘ع˘صضي ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا

ةقطنملا يف ضصاخ ضسوريف دوجو

تيقب اهنا ريغ ،ياوهو نابايلا نيب

يف ،ايملع تبثت مل ةيصضرف درجم

ةقح’ تاصسارد هيف تراصشا تقو

ي˘ن˘ي˘ج ضسور˘ي˘ف˘لا رد˘صصم نا ى˘˘لا

ةحصص ىلع ريثاتلاب موقي .يثارو

يف تاباهتل’ يدؤوي هن’ لافط’ا
نا ن˘كم˘ي ،م˘صسج˘لا ءا˘ح˘نا ع˘ي˘˘م˘˘ج
،بلقلا ةلصضع باهتلا ىلا لصصي
وا ،بلقلا ءاصشغ ،روماتلا باهتلا
امك ،بلقلا تامامصص يف باهتلا
روطت ىلا اصضيا يكازاوك يدؤوي
تاباهت˘لا اذ˘كو ا˘يا˘ح˘صسلا با˘ه˘ت˘لا
رارغ ىلع ضضرملاب طبترت ىرخا
نيتئرلاو  نينيعلاو دلجلا تاباهتلا

،لصصافملاو ةيوافمللا دقعلا اذكو
ءادب ةطبترم ةلكصشم رطخا نا ’ا

داح باهتلا يف لثمتت يكازاوك
ا˘م˘˘ي˘˘صس ،ة˘˘يو˘˘مد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو’ا ي˘˘ف
،مجحلا ةطصسوتم اه˘ن˘م ن˘ي˘يار˘صشلا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘ل’ا ر˘˘ط˘˘خا و˘˘هو
بصسح ضضر˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘˘ي
امدنع ا˘مد˘ن˘ع ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا

ةيجات˘لا ة˘يو˘مد˘لا ة˘ي˘عو’ا˘ب ر˘صضي
ع˘صسو˘ت˘ت ثي˘ح ،بل˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
لثمب ةررصضتملا ةيومدلا ةيعو’ا

دادصسنا هنع جتني ام ت’احلا هذه
مدلا لوصصو مدعو نييارصشلا يف
،بجي ام˘ك ن˘ي˘ج˘صسكو’ا˘ب ي˘ن˘غ˘لا

ن˘˘˘م د˘˘˘˘يز˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘م’ا و˘˘˘˘هو
ءا˘صشت˘˘حا˘˘ب ة˘˘با˘˘صص’ا ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘حا

ةبونلاب فرعي ام وا بلقلا ةلصضع
ةيرمعلا لحارملاب ام˘ي˘صس ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا
ىلا لصصت دق يتلا ادج ةريغصصلا
.ةد’ولا نم رهصش’ا وا مايا ةعصضب
ليلا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه
باصصملا لفطلا ةباجتصسا ىدمو
هنأاصشب ةذختملا ريباد˘ت˘لاو جÓ˘ع˘ل˘ل
يذلا ضضرملا اذه نم هصصيلختل

.لوهجم هردصصم لازي’

¯ hd«ó gô…

عم نيدقاعتملا نيماعلا ءابطأ’ا ررق
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ز˘كر˘م˘لا
يذلا بارصضإ’ا قيلعت ةبانع ةي’ول
عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف او˘˘ل˘˘خد
عم عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب كلذو مر˘صصن˘م˘لا

ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ز˘كر˘م˘لا ما˘ع ر˘يد˘م
اريخأا ادعوم مهحنم يذلا يعماجلا
ة˘˘يو˘˘صست ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
يف اهرمأا دجاوتي يتلا مهتيعصضو
ءابطأ’ا فصشك .ةحصصلا ةرازو دي
ـل ةبانع ةي’وب نيدقاعتملا نيماعلا
ق˘ي˘ل˘ع˘ت اورر˘ق م˘ه˘نأا «ة˘عا˘صس ر˘˘خآا»
ضسيمخلا هيف اولخد يذلا مهبارصضإا
م˘ه˘عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب كلذو ي˘صضا˘˘م˘˘لا
يئافصشتصس’ا زكرملل ماعلا ريدملاب
نأاب مهل دكأا يذلا ةي’ولل يعماجلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘ت˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو
ا˘ه˘ب ا˘ه˘ل او˘ث˘ع˘ب ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م˘˘لا

22 خيراتب ةيصضقلا هذه ضصوصصخب
يذلا خيرا˘ت˘لا و˘هو يرا˘ج˘لا ناو˘ج
مهل لقنو هيف مهلابقتصساب مهدعو
نإاف ءاب˘طأÓ˘ل ا˘ق˘فوو ،ة˘يا˘صصو˘لا در
لاح يف مهيلع ضضرع ماعلا ريدملا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست م˘ت˘ي م˘ل
هو˘صضفر يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ة˘بوا˘ن˘م
رثؤوتصس ةي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب

بيبط لكل ةيرهصشلا ةرجأ’ا ىلع
،ىرخأ’ا تازا˘ي˘ت˘م’ا تا˘فا˘صضإ’ا˘ب
ناك لاح يف هنأا ءابطأ’ا دكأاو اذه
ديعصصتلاب موقيصس هنإاف يبلصس درلا

بار˘˘صضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م

بارصضإ’ا نأا ىلإا نيتف’ ،حوتفم

طقف ةبانع ةي’وب اصصاخ نوكي نل

اذه نأا رابتعاب اينطو نوكيصس امنإاو

نم ديدعلا يف حورطم لكصشملا

ي˘صصح˘ت ثي˘ح ،ىر˘خأ’ا تا˘ي’و˘˘لا

ماع بي˘ب˘ط006 ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو

(ةبانع ةي’و يف مهنم03) دقاعتم

اقبط مهتيعصضو ةيوصست نورظتني

ىلوأ’ا ةرازولا رارق يف ءاج امل

ليرفأا80 يف خرؤوملا242 مقر

نيماعلا ءابطأ’اب قلع˘ت˘م˘لا9102

مهفي˘ظو˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

ريزولا ةلصسارم ىوتح˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

60 يف ةخرؤوملا763 مقر لوأ’ا

ةلصسارم يف ءاج ثيح،8102 يام

نأا مغلبأا نأا ينفرصشي» :ريخأ’ا اذه

ىد˘˘بأا د˘˘ق لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ضصي˘خر˘ت ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م
ر˘صشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسا
اونيعي نأا ةطيرصش ،ءابطأ’ا ء’ؤوهل
طا˘˘˘˘صشن ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئاد ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصب
هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو «ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘صس’ا
ةحصصلا ةرازو تلصسار ،ة˘ل˘صسار˘م˘لا

9102 ناو˘ج11 خيرات˘ب ا˘هرود˘ب
ز˘˘كار˘˘م˘˘ل˘˘˘ل نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ءارد˘˘˘م˘˘˘لا
ءاردمو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا نم ددع
تاصسصسؤو˘م ءارد˘مو ة˘صصصصخ˘ت˘م˘لا

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

ماع بيبط006 ةيعصضو ةيوصست
مل ي˘ت˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘لا ي˘هو د˘قا˘ع˘ت˘م
اذه ،ةلماك ةنصس رورم دعب قبطت
ءا˘ب˘طأ’ا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘ج˘˘تو
اوماق ةبانعب نيدقاعت˘م˘لا ن˘ي˘ما˘ع˘لا

مامأا ةيجاجتح’ا تافقولا نم ددعب

ة˘ير˘يد˘م˘لا ،ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ن˘˘م ل˘˘ك

ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا ز˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأاو ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’ا ةحلصصم

تاتف’ اهلÓخ اوعفر «انيصس نبا»

ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإا˘˘ب ةدد˘˘ن˘˘م

ةيروهمجلا ضسيئر لخدتب ةبلاطمو

ىلع مهت˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست ل˘جأا ن˘م

يتلا تايحصضتلاب مهل انافرع لقأ’ا

،انوروك ءابو ةمزأا لÓخ اهومدق

مهدوقع نأا ىلع ةراصشإ’ا ردجت امك

،يلاحلا رهصشلا ةياهن عم يهتنتصس

دد˘ح˘م˘لا د˘ق˘ع˘لا نا˘ير˘صس أاد˘ب ثي˘˘ح

ديدجتل ةل˘با˘ق ةد˘حاو ة˘ن˘صسب ةد˘م˘لا

نم حتافلا يف طقف دحاو ماع ةدمل

8102. ةيليوج رهصش

ةتوت نيعب تأونسس3 رمعلأ نم غلبي لفط اهب بيسصأأ

ةنتابب ردانلإ يكإزإوك سسوريفل رئإزجلإ يف ةلاح لوأإ ليجضست
تأونسس30 رمعلأ نم غلبي لفطل كلذو ،لافطألأ بيسصي يذلأ ردانلأ يكأزأوك سسوريفب ةباسصإأ ةنتاب ةيلوب ةيحسصلأ حلاسصملأ تلجسس

يذلأ رمألأ انوروكلأ سضأرعأأ هيلع ترهظ باسصملأ ،ليلاحتلأ قيرط نع اهديكأات متو سضأرعألأ هيلع ترهظ ،ةتوتلأ نيع ةيدلب نم ردحني
 .هجÓعو ليلاحتلل هعاسضخإل ىفسشتسسملأ ىلإأ هلقن ىعدتسسأ

ةبانعب يعماجلأ يئافسشتسسإلأ زكرملل ماعلأ ريدملاب مهعامتجإأ دعب

 ةحضصلإ ةرإزو در راظتنإإ يف مهبإرضضإإ نوقلعي نودقاعتملإ نوماعلإ ءابطألإ

هدونج نم دنج دقفي فيطسسب لأزأأ نيع ىفسشتسسم

انوروك سسوريفب هتباضصإإ دعب نمألإ ةحلضصم سسيئر ةافو
ضسوريفب هتباصصإا ببصسب ،هدونج نم دنج ضسمأا لوأا ءاصسم،فيطصس ةي’و بونج لازا نيع ةنيدمب يوÓعي فصسوي ىفصشتصسم دقف
يف ىلوأ’ا فوفصصلا يف امود فقي ناك يذلا، «ةيبح دمحم» نمأ’ا ةحلصصم ضسيئر  بجاولا ديهصشب رمأ’ا قلعتي و انوروك
ىفصشتصسملا تاذب لزعلا ةحلصصمب جÓعلل عصضخي يقب و ءاعبرأ’ا موي ذنم هتباصصإا تدكأات ةيحصضلا .انوروكصسوريف ةهجاوم

ريبك مارتحإاب ىظحي ناك و لمعلا يفهطابصضناب» ةيبح دمحم» فرع و،ةنصس54 زهان رمع نع ضسمأا لوأا ءاصسم ةايحلا قراف نأايلإا،
نيع ةنيدم ناكصس  عيمج هلدهصشي امك ، نيصضرمملا و ءابطأ’ا و نييرادإ’ا و  نمأ’ا ناوعأا نم ىفصشتصسملا يف هئÓمز لبق نم
ضسمأارصصع ىرثلا يروو ،ىفصشتصسملاب اهاصضق يتلا لمعلا ةرتف ةليط ضشوصشب هجوب ىصضرملا لبقتصسي ناكثيح، هتبيطب لازا
يوÓعي فصسوي ىفصشتصسم ىلعريبك نزح ميخ و ، ىصسأ’ا و نزحلاب ةنوحصشم ءاوجأا طصس و، لازأا نيع ةيدلبب ضساق نب ةربقمب

ىفصشتصسم نأا ىلا ةراصش’ا دجت.6002 ةنصس هباوبأا حتف نأا ذنم هرمع نم تاونصس هيف ىصضق يذلا مهئÓمزدحأ’ هلامع نادقف دعب
ةيادبذنم ىفصشتصسملا هلجصسي يصسايق مقر وه و دحاو موي يف انوروك ضسوريفب ةافو ت’اح ثÓث ضسمأ’وأا ءاصسم لجصس لازأا نيع

Y«ù°≈ dü°∏è.ةدادحرئب ةيدلب نم ةنصس75 رمعلا نم غلبت ةأارما ةافو ضسمأا لجصس امك ، ءابولا راصشتنا

ةنتابب ةافو ةلاح62 ىلإإ«91 ديفوك» اياحضض عافترإإ
نيخيصشل نيريخأ’ا نيمويلا لÓخ ،اتلجصس نيتلاح اهنم ةافو ةلاح62 ىلا ةنتاب ةي’وب91 ديفوك اياحصض ةليصصح تعفترا
،ةنمزملا ضضارم’ا ديدعب هتباصصا رثا ىفصشتصسملاب دجاوتي ناك ،ةناورم ةنيدم نم ردحني امهدحا رمعلا نم تاينيعبصسلا يف
تاباصص’ا ددع نإاف كلذ لباقم يفو ،انوروك ضسوريفب ةيحصضلا ةباصصا ىلا عجار ةافولا ببصس نا ليلاحتلا تدكا ثيح
ةعرصسو ضسوريفلا ةروطخب ةي’ولا ينطاوم ىدل يعولا ضصقن لظ يف قلقلل وعدي اعافترا فرعي رخ’ا وه لازي ’ ةدكؤوملا
وا ة’ابم نود اهدهع قباصس ىلا ةيكرحلا اهب تعجر يتلا ةيمومعلا ناكم’اب اصصوصصخ ،ضصاخصش’ا نيب هراصشتناو هلاقتنا
ثيح ،ةيمومعلا نكام’ا هذه لثمب قبطت املق يتلا دعابتلا ةفاصسمو تامامكلل ءادترا نم ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلل ذاختا

ليلاحتلل ةعصضاخلا وا ريناكصسلاب ةصصخصشملا نيب ،ةدكؤوم ةلاح055 نع ديزي ام ضسما ءاصسم ةياغ ىلا نيباصصملا ددع زواجت

اعافترا ىرخ’ا يه تفرع دقف ،ءافصشلا ت’اح اما ،ريناكصسلاب اهنع فصشكلا مت ةلاح072 نع ديزي ام اهنيب نم ،ةيربخملا

اورداغ503 ضسوريفلا نم نيفاعتملا ددع غلب ثيح دمتعملا جÓعلا لوكوتوربل نيباصصملا نم ريبك دددع ةباجتصسا ببصسب

يف ادرف64 ىلا ضسوريفلا لقتنا يذلا تقولا اذه ،ضسوريفلا ىلع مهبلغت تتبثا ليلاحت ىلا اوعصضخاو ،تايفصشتصسملا مهلج
مهلمع زكارم لخدا ةلقنتملا ت’احلا نيب ،تايفصشتصسملاب عاطقلا يمدختصسم اذكو ةيبطلا هبصشو ةيبطلا مقط’ا فوفصص
تاصصوحفلا ددع غلب دقف ىرخا ةهج نم .دارف’اب كاكتحاو ةيلئاع تاءاقل نم ىودعلا اهيلا تلقتنا ىرخاو ،ةهج نم

ءابولاب نيباصصم اوناك ضصاخصشا ىلع ةداعملا كلت اهنيب نم ضصحف8051 ضسوريفلاب ةباصص’ا نع فصشكلاب ةصصاخلا
نادمعتملا ناربخملا هيف لبقتصسي تقو يف .ضسوريفلا ىلع مهبلغت نم دكاتلل ءافصشلل مهلثامت دعب ليلاحتلا مهل تديعاو
T°ƒT°É¿.ì.ةيمصسوم ازنولفنا درجم اهنا نيبت مهصضعب ،ءابولاب مهتباصصا هبتصشملل ايموي تانيعلا تارصشع ةي’ولاب
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حور˘ج˘ب نا˘˘ب˘˘صش ة˘˘ثÓ˘˘ث بي˘˘صصأا
نينثإ’ا ةليل ةروطخلا ةتوافتم
نثارح يحب كلذو ءاثÓثلا ىلا
ي˘قر˘صشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘˘لا
ر˘ثا ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ل
تاعومجم نيب ةفينع ةرجاصشم
ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا نا˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘م
هجراخ نم اذكو روكذلا يحلا

ر˘صصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت بل˘ط˘تا˘م و˘˘هو
ي˘ف ي˘ح˘لا تقو˘ط ي˘ت˘˘لا ن˘˘مأ’ا
داعو . ليللا نم ةرخأاتم ةعاصس
ناكصس ىلع اددجم ميخيل بعرلا

رث˘كأا د˘حأا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘ثار˘ح ي˘ح

دعب81 ةي’ولاب ةنوخصس ءايحأ’ا
ط˘صسو ة˘ي˘˘ماد ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ع’د˘˘نا
تاعومجم نيب روكذملا يحلا

يتلا ةكرعملا يهو نابصشلا نم
ةحلصسأ’ا فلتخم اهيف تلمعتصسأا

تاور˘ه ، ر˘جا˘ن˘خ ن˘م ءا˘صضي˘ب˘˘لا
ي˘ف بب˘صستا˘م فو˘ي˘صسلا ى˘˘ت˘˘حو
حور˘ج˘ب نا˘ب˘˘صش ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘با˘˘صصا

مهيقلت دعب ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
نم ةفلتخم قطانم يف تانعط
تا˘با˘صصا تف˘صصوو ، م˘هدا˘˘صسجأا
ي˘˘ف ق˘˘هار˘˘م و˘˘هو ء’ؤو˘˘˘ه د˘˘˘حأا
هر˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م ر˘˘˘صشع ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘صسلا
ىدحا تقرتخا امدعب ةريطخلاب
في˘صس ن˘ع ةردا˘صصلا تا˘ن˘ع˘ط˘لا

ام هرهظ طصسوتملا مجحلا نم
حا˘ن˘ج ى˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ى˘˘عد˘˘ت˘˘صسا
قيدصصلا ىفصشتصسم ىلا ةعرصسلا
ثيح ةي’ولا ةمصصاعب ىيحي نب
ةعيرصس ةيحارج ةيل˘م˘ع˘ل ع˘صضخأا

ملأا يذلا فيزنلا فيقوت لجأا نم
تلاز’ ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح نأا ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ ه˘˘˘˘ب
لقن يذلا تقولا يف ةروهدتم
ىلا نيباصصملا نابصشلا دحأا هيف
وه هيقلت دعب ريهاطلا ىفصشتصسم

في˘صس ة˘ط˘صساو˘ب ة˘ن˘ع˘ط˘ل ر˘خآ’ا
نم ىنميلا ةهجلا ىوتصسم ىلع
تا˘با˘صصا تنا˘ك ا˘˘م˘˘ي˘˘ف رد˘˘صصلا
ثيح ايبصسن فخأا ثلاثلا باصشلا
ةيرور˘صضلا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا  ى˘ق˘ل˘ت
نأا ل˘ب˘ق ل˘ج˘˘ي˘˘ج ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
. هلزنم ىلا ةدوعلاب هل حمصسي
نمأ’ا نم رصصانع تقّوطو اذه
نم ةرخأاتم ةعاصس يف نثارح يح
هذهب اهمÓعا دعب ةرصشابم ليللا
عيباصسأا تهنأا يتلا تاكابتصشإ’ا

رو˘كذ˘م˘لا ي˘ح˘لا˘ب ءود˘ه˘˘لا ن˘˘م
ةجردلاب اهيف لصضفلا ناك يتلاو
يذلا انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ى˘لوأ’ا
لÓخ ةكرحلا رظح يف ببصست
ع˘فر نأا ر˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا تا˘˘عا˘˘صس
ل˘ج˘ي˘ج ن˘ع ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب نا˘كصسل˘ل حا˘˘م˘˘صسلاو
ىلع ظقيأا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح
اذهب ادجم فنعلا ةرارصش ودبيام

د˘ه˘صش نأاو ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا

تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘صضإ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘جو˘˘˘˘م

تارت˘ف ي˘ف ة˘ي˘ماد˘لا كرا˘ع˘م˘لاو

ةمهتلا اهيف تهجو يتلاو ةقباصس

ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘صشع˘˘˘˘ل

اذه اولوح نيذلا ن˘ي˘قو˘ب˘صسم˘لاو

يف مهل ذÓم ىلا يبعصشلا يحلا

املع هب ةينمأ’ا ةيطغتلا بايغ

مهكلمتي نيذلا يحلا ناكصس نأاو

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ف˘ئا˘˘خ او˘˘تا˘˘بو بعر˘˘لا

اوعاب مهصضعب نأا ىتح مهتايح

كا˘ن˘ه ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م

يف سشي˘ع˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘نإ’ا او˘ل˘صضفو

نأاو ق˘ب˘صس ا˘˘نا˘˘مأا ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘كا˘˘مأا

عصضولا اذه ىلع ةوقب اوجتحا

ةي˘صصو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

طيحمب نمأ’ا سضرفل لخدتلاب

نيذلا نيمرجملا فيقوتو مهيح

. ةيقيقح برح ةحاصس ىلا هولوح
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ةزجنملا تاقيقحتلا تفصشك ثيح
نوطصشني  مهنا ةطرصشلا فرط نم
يف ةمظنم ةيمارجإا ةكبصش نمصض
يف ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةرجاتملا

ةدا˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ث˘م ة˘صسا˘˘صسح داو˘˘م
م˘ت ن˘يأا ي˘صضف˘لا سضي˘بأ’ا ق˘ب˘˘ئز˘˘لا

ردق هنم ةيمك زجح ةيلمعلا لÓخ

ةفاصضإ’ا˘ب مار˘غ4.781 ـب ه˘˘نزو
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست تنا˘˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘لإا

تÓ˘ق˘˘ن˘˘ت ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو˘˘ك
هذ˘ه ل˘ي˘صصا˘ف˘ت دو˘ع˘˘ت ،ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا
رصصانع لÓغتصسا لصضفب ةيصضقلا
لخدت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف˘ل ة˘طر˘صشلا
ةعومجم مايق اهدافم تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
ةيبرغ ةي’و نم نوردحني ةيمارجإا
ةربتعم ةيمك بير˘ه˘ت˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

يصضفلا سضيبأ’ا قبئزلا ةدام نم
متيل  فراطلا ةي’و ميلقإا ربع اذهو
نم ةمكحم ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ ر˘ي˘ط˘صست

هبتصشملا دحأ’ عبتتو دصصرت لÓخ

ن˘يأا ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه دار˘فأا ن˘م ه˘ي˘˘ف

م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘صسأا

ددصصب مهو ةبكرم نتم ىلع اعيمج

اذهو فرا˘ط˘لا ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا لو˘خد

نيأا ناعرذلا ةنيدم ىوتصسم ىلع

ي˘ت˘لا ق˘ب˘ئز˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت

تر˘ه˘ظأا ا˘م˘ك ،م˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك

دار˘فأا نأا˘ب ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ة˘كب˘صش ن˘م˘صض ط˘صشن˘ت ة˘با˘˘صصع˘˘لا

ةرجاتملاو بيرهتل ةمظنم ةيمارجإا

دعب ،قبئزلا ةدام يف ةيعرصش ريغلا

زجنأا مهعم قيق˘ح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

ةيصضق نع ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م م˘هد˘صض

لقن ةلي˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب بير˘ه˘ت˘لا

ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا او˘˘مد˘˘ق

ناعردلا ةمكحم ىد˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا

.عاديإا رمأا اعيمج مهقح يف ردصص
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نم تارصشعلا سسمأا حابصص ماق
ة˘ع˘با˘ت˘لا سسا˘بر˘˘ب ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس
ةعقاو˘لا لا˘ط˘ب’ا ر˘صصق ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ق˘ل˘غ˘ب، ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و بو˘˘ن˘˘ج

طبارلا82 مقر ينطولا قيرطلا
ةليصسملا و فيطصس يتي’و نيب
نيعنام ةراجحلا و سسيراتملاب،
اذه ربع تابكرملا لقنت كلذب
، يو˘ي˘ح˘لا يرو˘˘م˘˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا هذه تءاجو

51 غلبي لفط ةافو ةيفلخ ىلع
دجاوتم يئام سضوحب اقرغ ةنصس
تافلخم نم قيرطلا ةفاح ىلع
ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا ىد˘˘حإا
ءا˘م˘لا ل˘ي˘صصو˘ت لا˘غ˘صشأا زا˘ج˘نإا˘ب
ء’ؤو˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘ل د˘˘˘كأا و ،بور˘˘˘صشلا
هذه مه˘نأا˘ب˘نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نا˘كصسلا
ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا سضاو˘˘ح’ا و ر˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ر˘ي˘ب˘ك ار˘ط˘خ ل˘كصشت تح˘˘ب˘˘صصا

سسيئر اورطخأا مهنأاب و ،مهيلع

نم ديدعلا يف و لبق نم ةيدلبلا

رفحلا هذه رطاخم لوح تارملا

و ة˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا

، قيرطلا ةفاح ىلع ةرصشتنملا

كرحت مل ةيدلبلا حلاصصم نأا ريغ

نوجتحملا بلاط دق و، انكاصس

ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘˘صضب

تاط˘ل˘صسلا عار˘صسإا˘ب و، ف˘ي˘ط˘صس

هذه لك ىلع ءاصضقلاب ةينعملا

اريبك ارطخ لكصشت يتلا رفحلا

رد˘ج˘˘ت ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا حاورأا ى˘˘ل˘˘ع

ةيامحلا حلاصصم نأا ىلا ةراصشإ’ا

نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘ند˘ي˘م˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

يذلا غل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ة˘ث˘ج تل˘صشت˘نا

هذ˘˘ه ىد˘˘حا ي˘˘ف ا˘˘قر˘˘غ ي˘˘فو˘˘˘ت

. ةيئاملا سضاوح’ا
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نم ةلوذبملا دوهج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘م

ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘ما ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق

ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنصسق

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘صصا˘خ ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةطصشانلا ةيمار˘جإ’ا تا˘كب˘صشلا˘ب

تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف

تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو

ةلقنتملا ةقرفلاب ةطرصشلا تاوق

يلجنم يلع ةيئاصضقلا ةطرصشلل
ايئاصضق ني˘قو˘ب˘صسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

ةنصس82و62 رمعلا نم ناغلبي
ةصسرامم ةيصضق يف ا˘م˘ه˘طرو˘ت˘ل
ة˘˘صصخر نود ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ن’د˘˘ي˘˘صص ة˘˘˘يودأا ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب
و يرصشبلا بطلا يف لمعتصست
ةردخم سصئاصصخ تاذ ةيودأا عيب
.ة˘صصخر نود ا˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘م و
خيرات ىلا دوعت ةيصضقلا تايثيح

دود˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف0202/60/21
ف˘صصن˘لا و ة˘صسما˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا

تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ا˘حا˘ب˘صص
اهدافم ةقرف˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘ت
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش دو˘˘جو
لوبماصس ونور » عون نم ةبكرم
، ةرامصس نيع ةنيدم ىلا ةمداق »
و ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
و ةيود’ا نم ةيمك امهتزوحب
لÓغتصس’ا ، ةيلقعلا تارثؤوملا

هديصسجت مت تامولع˘م˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا

ةينهم ةطخ عصضوب ناديملا ىلع

ةبقارم ةطقن بصصن عم ةمكحم

نيع ةنيدم لخدم ىوتصسم ىلع

ةبكر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ةرا˘م˘صس

رثع اهصشيتفتب و ركذلا ةفلاصسلا

ن˘ي˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ن˘ي˘صسي˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

امهب نايوتحي ما˘كحإا˘ب ن˘يأا˘ب˘خ˘م

ءاود ن˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘صسب˘˘˘ك0002

م˘ت˘ي˘ل . غ˘ل˘˘م003 نيلابا˘غ˘ير˘ب
ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
تاطوبصضملا ةقفر امهل˘يو˘ح˘تو
لا˘م˘كت˘صس’ ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لا
ن˘ي˘ب˘ت ثي˘ح ة˘مزÓ˘لا تاءار˘ج’ا
قباوصسلا يوذ نم امهنأا دعب اميف
زاجنا نم ءاهتن’ا دعب ،ةيلدعلا

ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م
مامأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةيلحملا ةباينلا

ةيعرضش ريغلا ةرجاتملا يف ةضصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبضش نمضض نوطضشني

ةيمك زجحو ضصاخسشأا ةثÓث فيقوت
فراطلاب يسضفلا ضضيبألا قبئزلا ةدام نم

  ةريطخ مهدحأا ةلاحو فويضس تانعطب نابضش ةثÓث ةباضصإا

 لجيجب نثارح يحب ةيماد ىرخأا ةليل

ةيئام ةكرب يف اقرغ لفط ةافو ةيفلخ ىلع

82 ينطولا قيرطلا نوقلغي فيطسسب لاطبألا رسصق ةيدلب ناكسس

ةيمارجإ’ا تاكبضشلاب ةقلعتملا ةضصاخ ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف

 نيلاباغيرب ءاود نم ضصرق0002 امهتزوحب ايئاسضق نيقوبسسم فقوي ةنيطنسسق نمأا

ةحاطإ’ا نم فراطلا ةي’و نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئ’ولا ةحلضصملل ةعباتلا » يرايبلا » لخدتلاو ثحبلا ةقرف رضصانع تنكمت
.عبارلاو يناثلا دقعلا نيبام مهرامعأا حوارتت ةيبرغ ةي’و نم نوردحني مهعيمج دارفأا ةثÓث نم نوكتت ةيمارجإا ةعومجمب

 ششيمهتلا و قيضضلا نم نوناعي مهنم تائملا

عراسشلل ةدكيكسس ناكسس جرخي نكسسلا
امدعب،ةدكيكصس ةي’وب نكصسلا ببصسب جاجتح’ا لصسلصسم لصصاوتي
نم ديدعلا ةليلق مايأا نوصضغ يف ةعبارلا ةرملل سسمأا راهن ماق
نوناعي نيذلا نكصسلا تافلم باحصصأا نم ةدكيكصس ةنيدم ناكصس
ةي’ولا رقم مامأا جاجتح’اب ةصشهلا تايانبلا ينكاصس و قيصضلا
ةنيد˘م نا˘كصس بلا˘ط˘يو ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ر˘صشن˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةيلمعلل ةايحلا ةداعاو تانكصسلا عيزوتب ةي’ولا يلاو ةدكيكصس
ربتعا و،انوروك سسوريف روهظ ليبق يأا ،سسرام رهصش ذنم ةفقوتملا
نع رابغلا سضفنو مهنع نبغلا عفرل ناح دق ناوآ’ا نأا نونطاوملا

ءا˘فو˘لا ى˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا او˘عد و ،سسا˘صسح˘لا ف˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
و سشيمهتلا و قيصضلا نم يناعت تÓئاعلا تائم نوك اهدوعوب

رهصشأا01  ذنم ةمئاقلا نÓعا رظتنت و ةيداملا و ةيصسفنلا طوغصضلا
ةداعإ’ هلام هعم ىهتنا و هئارك دقع ىهتنا نم  مهنمف راظتن’ا نم
نطقي نم كانه و لاملا ةلمكتل هل سضارغا عاب نم مهنم و ءاركلا
ببصسب مهنع دعتبا و هد’وا  ري مل نم مهنم و ،  عدوتصسم وأا وبقب

موقيل هد’وأ’ هتمئÓم مدع و هيف نكصسي يذلا نكصسملا قيصض
نأا هملح ناك و ايندلا رداغ نم مهنم و ، براق’ا تويب ىلا مهلقنب
رصشنب نونطاوملا بلاطي اذهل .ديدجلا هنكصس يف هتلئاعب عمتجي
اهب يلاولا دعو يتلا  يعامتج’ا نكصسلل ةيئاهنلا ةيمصس’ا ةمئاقلا
سسرا˘م ر˘ه˘صش ن˘م ي˘نا˘ث˘لا عو˘ب˘صس’ا دد˘ح و،ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
اودكأا و، انوروك ةحئاج ببصسب اهليجأات مت مث ، اهل ادعوم مرصصنملا
نأا  مهملعل، مهيف لم’ا ثعب و نانئمطÓل ةمئاقلا نوديري مهنأا
ريغ و ةلصصاوتم لازت’ ةدكيكصس ةنيدمب تانكصسلا عورصشم لاغصشا

لاط يتلا ةيئاهنلا ةمئاقلا رصشن  نوديري مهنكلو عيزوتلل ةزهاج

لوط عمو ،ةيلوأ’ا ةمئاقلا روهظ خيرات نم  رهصشأا9 ذنم اهراظتنا
مهفورظل بصسانم ريغ و ايصساق و ابعصص راظتن’ا حبصصا ةدملا
.ةيعامتج’ا

M«ÉI HƒOjæÉQ

ةدكيكضس

رييÓم4 ىلع ىلوتسسإا باسصن ىلع ضضبقلا
53 رمعلا نم غلبي  اصصخصش  ةدكيكصس يف نمأ’ا حلاصصم تفقوأا
لامعتصسا و ريوزتلا و بصصنلاب ناقلعتت نيتيصضق يق طروت ،ةنصس
ن˘ي˘صصخ˘صش سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب˘ف .د˘ي˘صصر نود كي˘صش راد˘˘صصإاو روز˘˘م˘˘لا
ةربتعم ةيلام غلابم مهبلصسب ماق  سصاخصشأ’ا دحأا فرط نم بصصنلل

مدقت  ثيح ،ةيراجت قئاثو ريوزتو لايتح’او بصصنلا قيرط نع
اهنمث غلبي ةهراف ةرايصس ءانتقإا لجأا نم راجتلا دحأا نم مهتملا

غلبملا هيف نودم همصسإاب اكيصش  هملصسو ، ميتنصس رايلم7.1 يلاوح
ةلاكولا فرط نم هراطخإاب أاجافت ةرايصسلا بحاصص نأا ريغ ،بولطملا
غلبملا اذه ىلع هديصصر يف  Óصصا  زوحي’ هيف هبتصشملا نأا ةيكنبلا

تاونصس50 ةدمل كيصش يأا رادصصإا نم عونمم هنأا امك يلاملا
يذلا مهتملا ءافتخإا دعب ةصصاخ بصصن ةيحصض عقو هنأا عئابلا نقيتيل
يف مهتملا طروت اهدعب و ،ةيفتاهلا تاملاكملا ىلع دري’ حبصصأا
يلاوحب ردقت ةربتعم ةيلام غلابم هملصس سصخصش عم اهدقع ةكارصش

يف ، دئاوفلا مصساقتو اهرامثتصسا متي نأا ىلع ميتنصس رايلم7.2
يف هنأا ريغ ، حابر’ا سضعب هملصس كيرصشلا ةقث بصسكلو ةيادبلا
مجح سسكعت’ اد˘ج ة˘ل˘ي˘ئ˘صض حا˘بر’ا ه˘تا˘ه ترا˘صص ر˘ي˘خ’ا ةد˘م˘لا
هلاومأا عاجرتصسا ىلع لجر˘لا رار˘صصإا ع˘مو ، ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا
مث، كيصش اهنأا سساصسأا ىلع تاكيصش رتفد بلط ةرامتصسا هملصس
زاهج قيرط نع ةخصسنتصسملا تاكيصشلا دحا ىرخا ةرم  هملصس
ةيكنبلا ةلاكولا تماق ثيح ةيلام غلابم اهيلع نودم رانكصسلا
ىلع دري’ حبصصأاو ةلوهجم ةهجو وحن رداغ اهدعب و،اهصضفرب
يف اهتيرحت ةيئانجلا ةقرفلا رصشابتل  هدرت يتلا ةيفتاهلا تاملاكملا
تنكمت يرحتلاو ثحبلا يف ةثيدح تاينقت لامعتصسإابو نيتيصضقلا

امك ، فيطصس ةنيدمب هتفقوا و هيف هبتصشملا ناكم ديدحت نم
بوصساح زاهجو ةنو˘ل˘م ة˘عا˘ب˘ط ة˘لآا عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م ا˘صضيأا تن˘كم˘ت
.  ةدكيكصس ةي’وب يلئاعلا هلزنمب تناك تاكيصشو
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ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘صصم بصسحو
قلعتي رمأ’ا ناف ربخلا تدروأا

91 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ل˘˘ي با˘˘صشب
تانعطل صضرعت يذلا ،ةنصس
نم غلبي قهارم دي ىلع رجنخ

ي˘˘صسح و. ة˘˘ن˘˘صس61 رمعلا
تا˘˘ن˘˘صسل˘˘˘م نأا ، ا˘˘˘نردا˘˘˘صصم
هبتصشملا نيب تأادب  ةيملك
اهدعب روطتيل ،ةيحصضلاو هيف
راجصش ىلإا لوحتيو فلخلا

(ة˘لو˘ه˘ج˘م) لاز˘ت ’ با˘ب˘صسأ’
ه˘ي˘جو˘ت˘ب را˘ج˘صشلا ي˘˘صضف˘˘ي˘˘ل
ةلتاق تان˘ع˘ط ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ةيحصضلل بلقلا ىوتصسم ىلع
لبق هئامد يف حبصسي هكرت و
راصشتنإا روفو .ةايحلا قرافي نأا

،ءاعنصشلا ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه ر˘ب˘خ
كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم  تل˘˘˘˘˘خد
ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘نو˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ق˘˘فر ىو˘˘صصق را˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صسإا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
حر˘صسم ى˘لإا او˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
ةثج ةنياع˘م د˘ع˘بو ،ة˘م˘ير˘ج˘لا
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صضلا

ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
نبإا يع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
ر˘صصا˘ن˘ع عرا˘صس ا˘م˘˘ك ، د˘˘صشر
صضب˘ق˘لا ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ةر˘صشا˘ب˘م ع˘م ي˘نا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تاصسبلم لوح هعم قيقحتلا

ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ي˘˘لأ’ا ثدا˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.راجحلا
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نا˘˘˘كصس صسمأا ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘صص مد˘˘˘˘قأا
ةعباتلا تاعيرتلا ةقطنم ونطاومو
قلغ ىلإا ةبانعب لاحرب ةرئادل اياردا

لصسلصسلا مادختصساب ةيدلبلا  رقم
ىلع اجاجتحا ةيديدحلا لافقأ’ا و
ةيعامتج’ا لكاصشملاو  عاصضوأ’ا
ةقطنملا يلاهأا اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا

صسيئر ليحر  ةرورصضب نيبلاطم
يميرب نب لام˘ج ل˘خد˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

يف  تاقيقحتلا حتفب ةبانع يلاو
تما˘ق ي˘ت˘لا تازوا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ة˘ي˘˘صضق صصو˘˘صصخ˘˘ب تا˘˘ع˘˘ير˘˘ت˘˘لا
ل˘ي˘غ˘صشت˘لا دو˘ق˘ع ح˘˘ن˘˘مو ن˘˘كصسلا
دوقع راطإا ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ب˘صش
لل˘˘خ نا˘˘كصسلا نأا ثي˘˘˘ح «صسياد»
رقم اوقلغ   ةيجاجتح’ا مهتكرح
عنم يف ببصست ام تاعيرتلا ةيدلب

قا˘ح˘ت˘ل’ا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م

نا ة˘صصا˘خو م˘ه˘ل˘˘م˘˘ع بصصا˘˘ن˘˘م˘˘ب

مدع بناج ىلا  نيصشمهم ناكصسلا

اهرقا يتلا ةيلاملا ةحنملا مهحنم

تل˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر

ةيزارتح’ا ريبادت نم ةرررصضتملا

ةصصاخو انوروك صسوريف ةهباجمل

تقولا يف مهتافلم اوعدوا دق مهنا

نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش لل˘˘خو دد˘˘ح˘˘م˘˘لا

ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع  م˘˘ير˘˘كلا

ديفتصسي مل نآ’ا دح ىلاو ةيدلبلا

را˘ن˘يد ف˘˘لا01 غ˘ل˘˘ب˘˘م ن˘˘م د˘˘حا

نونطاوملا لعج ام ادهو  يرئازج

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كصسو

بلاطملاو ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

دقو ةيغاصصلا ىناد’ا  داجيإا نودب

م˘تو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا دار˘فأا ل˘خد˘ت

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ عا˘˘م˘˘ت˘˘˘صس’ا

يف ةلثمتملا مه˘ب˘لا˘ط˘م صصو˘صصخ

ل˘كا˘صشم˘˘لا اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر

صصوصصخب ةلصصاحلا تازواجتلاو

ذنم هايا مهحنم مت يذلا نكصسلا

ةز˘ها˘ج تا˘ن˘كصس ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ةر˘ت˘˘ف

فصصن اهنأا نيبت ةرتف رورم دعبو

لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشأ’ا تلاز ا˘˘˘˘مو ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج

مهنأا نم مغرلا ىلع اهب ةلصصاوتم

تاقحتصسم˘لا ل˘ك ع˘فد˘ب او˘ما˘ق د˘ق

متي مل  نآ’ا دح ىلإا نكل ةمزللا

ةيصضق بناج ىلإا حيتافملا مهحنم

دو˘˘ق˘˘ع ح˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ف تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ةيدلبلا حلاصصم فرط نم ليغصشتلا

دوقع راطإا يف لا˘ط˘ب˘ل˘ل با˘ب˘صشل˘ل

م˘˘ها˘˘يإا ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «صسياد»

طا˘˘˘صشن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم

ةيدل˘ب˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ما˘صضت˘لاو

ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل را˘صسف˘ت˘صس’ا د˘ن˘عو

يعا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ما˘صضت˘لاو طا˘صشن˘لا

ح˘ن˘م م˘ت ه˘نأا˘ب تد˘كأا ي˘ت˘لا «صساد»

تاعيرتلا ةيدلبل دقع005 ةصصح

ةيوصضوف ةقيرطب اهحنم مت نكلو

نيجتحملاو بابصشلا ءايتصسا راثأا ام

ى˘لإا ىو˘كصش ع˘فر˘ب او˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا

ةرورصضب نيبلاطم كردلا حلاصصم

لك يفو ةيصضقلا يف قيقحت حتف

اذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘صصا˘ح˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

مهرار˘صصإا بنا˘ج ى˘لإا صصو˘صصخ˘لا

ليحر وهو مهبلاطم ديصسجت ىلع

اصضيأا اودد˘ن  ا˘م˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر

ا˘ه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا صشط˘˘ع˘˘لا ة˘˘مزأا˘˘ب

ةدعل رمتصستو ةرم لك يف ةقطنملا

مل مهتايفنح نأا ثيح ةيلاتتم مايأا

هذه مايأا ةرصشع ةدمل هايملا اهلصصت

و˘يرا˘ن˘ي˘صس نأا ا˘م˘ك ر˘ث˘كأا وأا ةر˘م˘لا

ةر˘م ل˘ك ي˘ف رر˘كت˘ي ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا

لازام هده  ةباتك ن’ا دح ىلاو

ليحر ىلع ن˘ير˘صصم نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ةيدلبلا صسيئر

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

6G’CQH©ÉA  71LƒG¿ 0202Gd©óO3106نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

فينع راجسش ىلإأ روطت فÓخ بوسشن رثإأ

يام لوأا يف رجنخ تانعطب باشش لتقم

  لسسÓسسلاب ةيدلبلأ رقم قلغب  أوماق

ريملا ليحرو قيقحت حتفب نوبلاطي تاعيرتلا ناكشس

¯  YÉO∫ GCe«ø

005 ةصصح نم نيديفتصسملا ددج
ة˘˘ي˘˘با˘˘صشلا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ن˘˘˘كصس
ةيوصضوفلا تويب˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لاو

ةيدلبب7002 ءا˘صصحإا با˘ح˘˘صصأا
ةي’و رقم مامأا جاجتح’ا ينوبلا

يميرب» ةبانع يلاو ةبلاطمل ةبانع
ى˘لا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب » ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج

ةنكمم ةصصرف برقأا يف مهتانكصس
تح˘ت صشي˘ع˘لا او˘م˘ئ˘صس م˘˘ه˘˘نو˘˘م˘˘ل
تا˘ن˘كصس ى˘لا ح˘˘ي˘˘ف˘˘صصلا تو˘˘ي˘˘ب
ميركلا صشيعلا فورظ ىلع رفوتت
»اهنأاب اهنع نولوقي يتلا ةيباصشلاب
م˘ه˘نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م و .» ة˘م˘ح˘˘ت˘˘ق˘˘م
لبق نم طرافلا عوبصسأ’ا لبقتصسإا

مهلاغصشنا هيلا اولقنو ةي’ولا يلاو
اذ˘ه م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘كو

مهليحرتل دعوم ديدحت عوبصس’ا

د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع كلذ م˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نا ’إا

نيديف˘ت˘صسم م˘ه˘نا م˘غر م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت

دنم ةبتعلا قوقح ديدصستب اوماقو

ن˘م نا˘كو ر˘˘ه˘˘صشأا4 ن˘م ر˘ث˘كا

ليرفأا ره˘صش م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ةر˘ئاد ح˘لا˘صصم تنا˘˘كو . طرا˘˘ف˘˘لا

يياحلا ماعلا علطم تجرفأا ينوبلا

004 ن˘م د˘يزا م˘صضت ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع

يعامتج’ا نكصسلا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسم

ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل ج˘ما˘نر˘ب را˘طا ي˘ف

رب˘ع ن˘ي˘عزو˘م˘لاو صشه˘لا ن˘كصسلا

ينوبلا نوكتل ةيدلبلا ءايحأا عيمج

ءا˘صصحإا ى˘ل˘ع ي˘صضق˘ت ة˘يد˘ل˘ب لوأا

تو˘ي˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأ’7002

.ةيوصضوفلا
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اّدح ة˘با˘ن˘ع ن˘مأا ح˘لا˘صصم تع˘صضو
ةّصصتخم رارصشأا يتباصصع طاصشنل
ةّد˘˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ة˘˘قر˘˘صسلا ي˘˘ف
ىلع مهتزوحب تطبصض صصاخصشأا

ةبانعب ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةّيمك
رفتم ةينمأا تاّيلمع للخ كلذو

ّ
ةق

ّلكل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق اهتّنصش
لّوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم نم
ة˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق ،ة˘˘صسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا

،ينوبلا ةرئاد نمأا حلاصصمل ةعباتلا
تحجن د˘ق˘ف ل˘صص˘ّت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
ن˘مأل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق
يف ةصسوتيلاكلاب لوأ’ا يرصضحلا
ى˘لوأ’ا ة˘با˘صصع˘لا دار˘˘فأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

حوارتت صصاخصشأا30 نم ةنّوكتملا

،ةنصس24 و92 نيب ام مهرامعأا
نيوكت ةي˘صضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم
،ة˘قر˘صسلا صضر˘غ˘ب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
مهو مهيلع صضبقلا ءاقلإاّ مت ثيح
نوموقي اوناك نيأا صسّبلت ةلاح يف

دّد˘ع˘ت˘لا فور˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب ة˘قر˘صسلا˘ب
تاذ ةبكرم را˘صضح˘ت˘صساو ل˘ي˘ل˘لاو
ّم˘ت˘ي˘ل ،م˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا ل˘ب˘ق كر˘ح˘˘م
ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خّ̆تا
ةيناث ةهج نمو ،مهّقح يف ةمزللا
ةعباتلا ةطرصشلا تاوق تحجن دقف

دارفأا فيقوت نم ينوبلا ةرئاد نمأ’

40 نم ةنّوكتملا ةيناثلا ةباصصعلا
نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا

يف مهيف هبتصشم ةنصس73و62
نم رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيصضق

فور˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘صسلا ل˘جأا
نيح يف ،ددعتلاو رصسكلاو ليللا
افلاصس ةروكذملا رصصانعلا تنّكمت
ربتعم يلا˘م غ˘ل˘ب˘م عا˘جر˘ت˘صسا ن˘م
ّم˘ت˘ي˘ل تا˘قور˘صسم ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب
ةينونا˘ق˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘ك جا˘ه˘ت˘نا
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘مزل˘لا
امم مهطاصشنل ّدح عصضو ّمت نيذلا
قانخلا قيي˘صضت ة˘نا˘خ ي˘ف جرد˘ن˘ي

ةميرج ةبراحمو نيمرج˘م˘لا ى˘ل˘ع
 .اهعاونأا ىتّتصشب

ةيباسشلأ يحب «ةمحتقم» مهتانكسس

ينوبلاب «يراديب» ـب نكشسلا يبلاط جاجتحإا

ةربتعم ةيلام غلابمو تاقورسسم عاجرتسسإأ عم

  ةقرشسلا يف نيتّشصتخم رارششأا يتباشصع طاششنل ّدح عشضو

فورعم ةقطنملأ بابسش دحأأ اهتيحسض حأر ، ءاعنسش لتق ةميرج  عقو ىلع  سسمأأ لوأأ ةليل، ةبانعب ينوبلأ ةيدلبب يام لوأأ يح زتهإأ
 .ةنسسحلأ هقÓخأاب

ماظن ظفح ةيلمعÓ، 19ّخدت711 تلّجسس

مايأأ5 فرظ يف

7301 ةبقارمب موقت ةطرششلا

 اشصخشش0021 نم ديزأاو ةبكرم
نمأ’ ةعباتلا يمومعلا نمألل ةيئ’ولا ةحلصصملا تماق

لخدت711 عم ماظن ظفح ةيلمع19 ـب ةبانع ةي’و

ةرتفلا للخ طاقن ةّدع تلمصش ةينمأا ةيطغت تايلمعو

ناوج رهصش نم رصشع ثلاثلاو نماثلا نيب ام ةدتمملا

حلاصصملا تاذ تلجصس دقف لصصتم قايصس يفو ،يلاحلا

ةقلعتم ةفلاخ˘م11 و ة˘ي˘فاز˘ج ة˘مار˘غ003 نم د˘يزأا

ىلإا ةفاصضإا ،ميقرتلا حاولأ’ ةبصسنلاب نيناوقلا ةفلاخمب

7301 ةبقارمب يمومعلا نمألل ةيئ’ولا ةحلصصملا مايق

رورم ثداوح ةثلث ليجصست عم صصخصش2221 و ةبكرم

50 حرج نع ترفصسأا ةينامصسج ثداوح ةعبرأا عم ةيدام

نيب ام ةدتمملا ةرتفلا نم طقف مايأا صسمخ للخ صصاخصشأا

نأا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘ت ،ي˘لا˘ح˘لا ناو˘ج ر˘ه˘صش ن˘م31و80

ديدعلاب ةرتفلا تاذ للخ تماق ةبانع ةي’و نمأا حلاصصم

و قيرطلا يلمعتصسم ةدئافل ةيصسيصسحتلا تايلمعلا نم

ثداوح نم ةياقولا لجأا نم نيقئاصسلا ةيعوت صضرغب اذه

  .رورملا
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ةيلقعلأ تأرّثؤوملأو بوبحلأ نم ةيّمك زجح عم

اشصخشش71 ىلع ضضبقلا ءاقلإا
ةقرشسو تارّدخم اياشضق يف نوطّروتم

ن˘ي˘مو˘ي˘لا لل˘خ ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ّصصت˘خ˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تف˘˘قوأا

.اياصضق ةّدع يف مهطّروت هبتصشي اصصخصش71 نييصضاملا

حلاصصم نم لكل ةعباتلا ةينمأ’ا حلاصصملا تنّكمت ثيح

ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘طر˘صشلا تاو˘˘ق ،لا˘˘حر˘˘ب ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا

نمأ’ا ةطرصش رصصانع عم قيصسنتلابو ،ةزارخ يجراخلا

ةلقنت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأاو ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘كلا لوأ’ا ير˘صضح˘لا

للخ صصخصش71 فيقوت نم ،لاحرب ةيئاصضقلا ةطرصشلل

ةميرجلا ةبراحم راطإا يف جردني امم ةريخأ’ا ةعاصس84

را˘م˘عأا حوار˘ت˘تو اذ˘ه ،ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لا

يف مهيف هبتصشي ثيح ،ةنصس24 و72 نيب ام نيفوقوملا

ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح اهنم ةفلتخم اياصضق

نيوكت عم روظحم صضيبأا حلصس ةزايح ىلإا ةفاصضإ’اب

ل˘ي˘ل˘لا فور˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب ة˘قر˘صسلا صضر˘غ˘ب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج

دقف ةينا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صسا ع˘م دد˘ع˘ت˘لاو

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةّيمك ةّصصتخملا حلاصصملا تطبصض

ددع ةزوحب اهيلع ترثع تارّدخملا نم ةيمك بناج ىلإا

موقت  ةروكذملا تاهجلا لعج ام وهو نيفوقوملا نم

هبتصشملا قح يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاخّتاب

.مهيف
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 ةبيعسشلأ عاطق ةبودنم بأرسضإأ ةثداح دعب

 Óيدعت يرجي رامع يديشس ريم
 ةيذيفنتلا ةئيهلا يف

صسمأا «يلع دايصص» رامع يديصس ةيدلبب صسيئر ىرجأا

تمت ثيح ةيدلبلل ةيذيفنتلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ي˘ف ا˘ي˘ئز˘ج ل˘يد˘ع˘ت

صسلجملا ءاصضعا فرط نم ةي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘لا

تدروأا يتلا انرداصصم بصسحو. اوصضع32 نم نوكتملا

نوؤوصشلاب فلكملا بئانلا تصسم ليدعتلا ةيلمع نإاف ربخلا

مت يذلا للج دارم ةيصضاير˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مت امك ، يرفيف42 بودنم » رماع يعصشخ» ـب هصضيوعت

ةيفاقثلا نوؤوصشلا ةنجل نم » ةمح يركاصش» ماهم ءاهنا

عاطق ةصسائر نم» ةيب يلاهوب» ماهم ءاهناو ةصضايرلاو

ي˘ف تل˘خد صسمأا لوأا تنا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘خ’او ة˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘صشلا

يف قيقحتلل ةي’ولا يلاو ةيعاد ةيدلبلا رقم ماما بارصضا

ةلوادملا ناف ردصصملا تاذل اذانتصسإاو. رامع يديصس ةيدلب

ءاصضعا فرط نم ةيبلغأ’اب اهيلع ةقداصصملا تمت يتل

صسيئر ىلع اهليوحت مت˘ي˘صس يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا

حلاصصم ىلا اهليوح˘تو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘صشأا˘ت˘ل˘ل را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد

.هيلع قيدصصتلل ةي’ولا
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ب�سبب ت�أخر اإجراءات عودة النقل

معاناة يومية للعمال والمواطن
تحت اإ�سراف الوك�لة الوطنية للتبرع ب�لدم لوالية عن�بة 

موؤ�س�سة »SGS« للحرا�سة والمراقبة 
تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت م�ؤ�س�سة الحرا�سة والمراقبة حملة للتبرع بالدم في مقرها 
الرئي�سي بالتعاون مع ال�كالة ال�طنية للتبرع بالدم ل�الية عنابة 
الطبيين  المخت�سين  من  فريق  مع  بالدم  للتبرع  التجهيز  كاملة 
تحت تغطية وتاأتي هده الحملة االإن�سانية في اإطار تعزيز التزام 
المجتمع  تجاه خدمة  وم�ظفيها  عنابة  ا�س«  »ا�س جي  م�ؤ�س�سة 
وتهدف اإلى تكري�س الثقافة االأمنية ورفع م�ست�ى ال�عي باأهمية 
التبرع بالدم باعتبارها مبادرة اإن�سانية، كما القت الحملة تجاوب 
المبادرة  بهده  اأ�سادوا  الدين  ال�سركة  م�ظفي  قبل  من  ملح�ظ 
التي ت�سجع على العمل االإن�ساني وجاءت هده الحملة في اإطار 
�سرح  كما  االجتماعية،  الم�س�ؤولية  تجاه  ال�سركة  مكانة  تعزيز 
المدير العام منطة كريم قائال: »هذه الحملة تعد جزءا من اأهداف 
ال�سركة اال�ستراتيجية واأننا فخ�رين بالتعاون مع ال�كالة ال�طنية 
للتبرع بالدم ل�الية عنابة لما لها من اأهمية للمجتمع«، اأما مدير 
اأعرب بدوره عن �سكره  الذي  الب�سرية ب��سعيد م�ل�د  الم�ارد 
التط�عي  لدورهم  تقديرا  ودالك  المتبرعين  الم�ظفين  لجميع 
في الحملة وقال »ناأمل بان نك�ن قد �ساهمنا في تعزيز الت�عية 
اأن  واأو�سح  التط�عي،  والعمل  التبرع  اأهمية  ح�ل  والتح�سي�س 
حملة التبرع بالدم هي جزء من الح�س الذي تتحلى به الم�ؤ�س�سة 
تجاه الم��س�ع وكدا طبيعة عمل ال�سركة المتمثل في الجانب 
االأمني لالإن�سان والم�ؤ�س�سات اأخذت على عاتقها هده المبادرة 
االإن�ساني  العطاء  ثقافة  مفه�م  ن�سر  في  الكبير  االأثر  لها  التي 
والعمل التط�عي في المجتمع كما اأن �سركة الحرا�سة والمراقبة 
تعك�س  التي  االجتماعية  المبادرات  هده  بتبني مثل  تهتم كثيرا 
فيها قيمها وروؤيتها المنبثقة من اأهدافها وخططها اال�ستراتيجية 

تجاه المجتمع المدني.
�سليمان.ر

الوالي يعاين م�سروع 1900 �سكن
بحي القنطرة ب�سيدي عمار

قام والي والية عنابة في اإطار متابعة الم�ساريع التنم�ية ب�الية 
االأمين  ال�سيد  و  ال�الئي  ال�سعبي  المجل�س  رئي�س  رفقة  عنابة 
العام بال�الية بمعاينة و تفقد مدى تقدم اأ�سغال التهيئة الخارجية 
لجملة من الم�ساريع ال�سكنية الجاري بها االإنجاز منها م�سروع 
حي  م�ست�ى  على  االإيجاري  العم�مية  ب�سيغة  �سكن   1900
�سرورة  على  ال�الي  �سدد  اأين  عمار،  �سيدي  ببلدية  القنطرة 
الرفع من وتيرة اأ�سغال التهيئة و الربط بال�سبكات المختلفة من 
مياه و قن�ات ال�سرف ال�سحي و الغاز و الكهرباء لت�سليمها في 

االآجال القريبة.
�س.ر

�سوق الموا�سي بعين الباردة
يبا�سر ن�ساطه

التفقدية،  خرجاتها  ت�ا�سل  الفالحة  مديرية  م�سالح  تزال  ال 
لعين  الفالحي  الفرعي  للق�سم  البيطرية  الطبيبة  وقفت  حيث 
اأم�س على عملية  اأول  البلدية �سبيحة  ذات  الباردة رفقة عمال 
تطهير وتعقيم كبرى م�ست كامل الم�ساحة المخ�س�سة لل�س�ق 
ن�ساطه  با�سر  الذي  الباردة  عين  لبلدية  للم�ا�سي  االأ�سب�عي 
فيرو�س  تف�سي  اإطار محاربة  فــي  االجراءات  هذه  وتاأتي  اأم�س. 

ك�رونا باأ�س�اق الما�سية. 
�سالح. ب

 بو�سعادة فتيحة■
عدم ا�ستعداد ال�سلط�ت 
لعودة حركة النقل مع 

عودة العم�ل �سنع ازمة 
والعمال  الم�ظفين  اغلب  عا�س 
بعد  لمنا�سبهم  عادوا  الدين 
العطلة  الغاء  الحك�مة  اعالن 
اال�ستثنائية ب�سبب تف�سي فيرو�س 
عنابة  ب�الية   19 ك�فيد  ك�رونا 
ال�سبه  الغياب  ب�سبب  تذمر  حالة 
الكلي النقل بعدما ت�جه ا�سحاب 
الفردي  النقل  االجرة  �سيارات 
ان  المفرو�س  من  كان�ا  الدين 
ان  اإال  للعمل  ر�سميا  يع�دوا 
لم�سالح  التعليمات  ت�جيه  تاأخر 
النقل وعدم ايجاد �سيغة لالتفاق 
عرقل  واالإدارة  النقابة  بين 
الدين  العمال  لي�سيع  العملية 
االجرة  �سيارات  بع�دة  طالب� 
الحافالت  وكدا  الجماعي  النقل 
تغطية  قدرتهم علي  ب�سبب عدم 
اجرة  �سيارة  ا�ستخدام  تكاليف 
الفرودور  او  الفردي  النقل 
في  دج   1000 تتعدي  قد  والتي 
بالتهاون  نددوا  ال�احد وقد  الي�م 
ال�سلطات  طرف  من  الم�سجل 

رغم  بال�الية  القرار  وا�سطحاب 
حيث  م�سبقا  باالإجراءات  علمهم 
عملية  ال�ساعة  لحد  تحدد  لم 
باقي  ان  علما  الحافالت  ع�دة 
�سهدت  الكبري  خا�سة  ال�الية 
النقل  و�سائل  لع�دة  تح�سيرات 
المرحلة  �سمن  بها  الم�سم�ح 
الخمي�س  مند  الحجر  من  الثانية 
ي�م  االنطالقة  وكانت  الفارط 
االطراف  جميع  باتفاق  االإثنين 

تزامنا مع ع�دة الم�ظفين. 
الفرودارا ينقذون العم�ل 

من اأزمة النقل 
وكدا  الفروردارا  اغلب  تح�ل 
عاد  التي  االجرة  �سيارات 
ظل  في  خفية  للعمل  ا�سحابها 
النقل  الي  الراهنة  الظروف 
او  البلديات  بين  �س�اء  الجماعي 
حيث  المدينة  و�سط  احياء  بين 
الجماعي  النقل  ت�سعيرة  و�سلت 
و�سط  نح�  العربي  ال�سهل  من 
قدرت  فيما  دج   50 الي  المدينة 
من  الجماعي  النقل  ت�سعيرة 
والحجار  عمار  �سيدي  بلديتي 
ب  عنابة  المدينة  و�سط  نح� 
100دج مع التزام �س�اء �سيارات 

ثالثة  بنقل  الفرودارا  او  االجرة 
رحلة  كل  في  فقط  ا�سخا�س 
وه� ما ا�ستح�سنه الم�اطنين في 
عادوا  الدين  العمال  ا�سطر  حين 
عن  بعيدة  بمناطق  لمنا�سبهم 
تف�ق  مبالغ  لدفع  المدن  و�سط 
خ�سارة  عدم  اأجل  من  قدرتهم 

منا�سبهم. 
اأ�سح�ب الح�فالت يهددون 

ب�الإحتج�ج 
منحها  التي  المهلة  الي�م  تنتهي 
لمديرية  الحافالت  ا�سحاب 
ال�الية  ال�سلطات  وكدا  النقل 
للرد علي ان�سغاالتهم او المطالب 
في  الدخ�ل  قبل  اليهم  المرف�عة 
طرقات  و�سل  مفت�ح  احتجاج 
ال�الية وتتعلق المطالب بالدرجة 
مع  للعمل  بالع�دة  االولي 
باتفاق  ال�قاية  �سروط  تحديد 
االزمة  مراعاة  مع  الطرفين  بين 
اأ�سحاب  عا�سها  التي  المالية 
النقل  ت�قيف  ب�سبب  الحافالت 
وعدم  الفارطة  اال�سهر  ط�ال 
تح�سل االغلبية منهم علي منحة 
جراء  الحجر  من  المت�سررين 
اعاب�ا   وقد   .19 ك�فيد  تف�سي 

عدم  المحلية  ال�سلطات  علي 
للعمل  للع�دة  خطة  اي  و�سع 
الأخذ  الناقلين  مع  التحاور  وعدم 
القرار تزامنا مع بداية رفع الحجر 
عادت  ال�اليات  بع�س  ان  علما 
بها الحافالت للعمل في حين لم 
ت�سجل اي انطالقة علي م�ست�ي 
حافالت  فيها  بما  عنابة  والية 
ات�زا النقل الح�سري مما ا�سطر 
بفرودوار  ال�ستعانة  الم�ظفين 
مقابل مبلغا يتعدي 500 دج ذهابا 
فقط ونف�سه عند الرج�ع خا�سة 
الخ�ا�س  لدي  للعاملين  بالن�سبة 
او الم�سانع بالدرجة االولي والي 
في  بعيدة  بمناطق  معظمها  تقع 
للت�قف  االبع�س  ا�سطر  حين 
قدرتهم  عدم  ب�سبب  العمل  عن 
علما  ي�ميا  المبلغ  ت�فير  علي 
للعمل  ع�دتهم  عند  االغلبية  ان 
ب�سيارات  لال�ستعانة  عمدوا 
عن  يقل  ال  مبلغ  ودفع  الفرودارا 
300دج في الرحلة ال�احدة االمر 
االدارات  الدي دفع بعمال بع�س 
للم�سالح  �سكاوي  ي�جه�ن 
قدرتهم  ب�سبب عدم  لها  التابعين 

علي تحمل ال��سع .

 �سليمان رفا�س■
عنابة  والية  والي  ا�ستقبل 
�سبيحة  بريمي  الدين  جمال 
  UV4/5 حي  جمعية  اأم�س  اأول 
النقائ�س  اأهم  له  نقل�ا  اأين 
منها  يعاني  التي  واالن�سغاالت 
حيهم وبلدية �سيدي عمار ب�سفة 
م�عد  انتظار  طال  اأن  بعد  عامة 
التي  المطالب  بين  ومن  حلها، 
الع�ازل  تجديد  عدم  رفع�ها 
رغم  اأين   UV4/5 بحي  المائية 
لمديرية  العديدة  المرا�سالت 
ال�سكن ودي�ان الترقية والت�سيير 
العقاري، عدم �سيانة اأقبية عمارة 
بالمياه  وامتالئها   UV4/5 حي 
العديدة  ال�سكاوي  رغم  القذرة 
دي�ان  اإلى  بها  تقدم�ا  التي 
تاأخر  العقاري،  والت�سيير  الترقية 

نظيفة«  »عنابة  م�ؤ�س�سة  دخ�ل 
اإلى بلدية �سيدي عمار والنق�س 
الخا�سة  الحاويات  في  الفادح 
الرعي  ا�ستمرار  بالقمامة، 
الع�س�ائي لالأبقار رغم القرارات 
العديدة التي اأ�سدرها والتي بقت 
تطبق  ولم  مجرد حبر على ورق 
اأي�سا  التطرق  تم  كما  ميدانيا، 
»ال�سيف��س«  بـ  »اأن�سيد«  لمبنى 
�سن�ات  منذ  والمغلق  المهمل 
خا�سة  و�سعيته  عن  وت�ساءل�ا 
اأن يح�ل  اأنه كان من المفرو�س 
ك�سف�ا  كما  م�ست�سفى،  اإلى 
الف��س�ية  االأ�س�اق  كثرة  اأي�سا 
وج�د  رغم  والف�اكه  للخ�سر 
م�ساريع مت�قفة الأ�س�اق منظمة 
بعدة مناطق في البلدية، وطالب�ا 
بريد جديد  فتح مكتب  ب�سرورة 
على  الكبير  لل�سغط  نظرا 

زيادة  مع  خا�سة  ال�حيد  المركز 
تراب  في  العمرانية  الت��سعات 
البلدية، اإ�سافة اإلى �سرورة فتح 
فروع للحالة المدنية والبطاقات 
الرمادية التي تعاني ال�سغط هي 
اإح�ساء  عملية  برمجة  كذلك، 
للق�ساء  الف��س�ية  ال�سكنات 
عليها علما اأن اآخر عملية اإح�ساء 
اإعطاء  مع   2007 �سنة  كانت 
ل�سكان  االإ�سكان  في  االأول�ية 
مع  خا�سة  عمار  �سيدي  بلدية 
من  المقيمين  من  الكثير  وج�د 
و�سع  برمجة  البلدية،  خارج 
بالملعب  اال�سطناعي  الع�سب 
البلدي ل�سيدي عمار وه� ملعب 
رغم  البلدية  تملك  وال  ترابي 
م�ساحتها ملعب مع�س��سب  كبر 
نادي  يملك  وال  ا�سطناعي 
عمار  ل�سيدي  الريا�سي  االتحاد 

تدعيم  فيه،  ي�ستقبل  الئق  ملعب 
االإ�سالمية  الك�سافة  اأف�اج 
عمار  �سيدي  في  بق�ة  النا�سطة 
من  دعم  من  ت�ستفد  لم  والتي 
وعبروا  عديدة،  ل�سن�ات  البلدية 
ر�س  عدم  من  ا�ستيائهم  عن 
وقتها  في  الح�سرية  المبيدات 
فيفري ومار�س وه�  �سهري  في 
النام��س  تكاثر  في  ت�سبب  ما 
النمر«  »بع��سة  وظه�ر 
من  اأي�سا  وا�ستك�ا  الخطيرة، 
رئي�س  واالإهمال  »البيروقراطية« 
بلدية  ورئي�س  الحجار  دائرة 
ا�ستقبال  وعدم  عمار  �سيدي 
على  التاأ�سير  وعدم  الجمعيات 

مرا�سالتهم.

بريمي ا�ستقبل جمعية حيUV4/5   وتعرف على »كوارث« االأحي�ء

اأبرز ان�سغاالت ومعاناة �سكان بلدية عمار على طاولة الوالي

 �سليمان رفا�س■
 التف اأبناء حي �سيدي �سالم ح�ل 
بف�سل  االأخيرة  الفترة  في  حيهم 
الذين  االإطارات  بع�س  مبادرة 
في  الحي  اأبناء  جمع  في  نجح�ا 
يقرا  كان  »�سك�ن  مجم�عة 
حيث  �سالم«  �سيدي  في  معايا 
مجم�عة  من  الفكرة  اقتب�س�ا 
في  معايا  يقرا  كان  »�سك�ن 
االأيام  في  ونظم�ا  عنابة« 
الما�سية حملة نظافة لـ »المقبرة 
�سالم«  �سيدي  لحي  القديمة 
وا�سعة  م�ساركة  عرفت  والتي 
اأطفال،  من  الحي  الأبناء  وكبيرة 
وك�سف  و�سي�خ،  كه�ل  �سباب، 
يحظ�ن  الذين  االإطارات  بع�س 
الحي  �سكان  من  كبير  باحترام 
يملك�ن  اأنهم  �ساعة«  »اآخر  لـ 
االإيجابية  المبادرات  من  العديد 
اأر�س  على  �سيج�سدونها  والتي 

في  �سالم  �سيدي  في  ال�اقع 
تكريم  بينها  ومن  القادمة  االأيام 
كل  في  در�س�ا  الذين  االأ�ساتذة 
مثل  والم�سايخ  واالأئمة  االأط�ار 
اأنهم  واأ�ساف�ا  »البحري«  االإمام 
�سيحاول�ن بناء الفرد وم�ساهمته 
بالحي، كما  المحلية  التنمية  في 
عن  ت�سجير  بحملة  �سيق�م�ن 
طريق غر�س االأ�سجار المخ�سرة 
�سالم،  �سيدي  »ك�رني�س«  في 
لم�ساعدة  اآخرى  مبادرة  وي�جد 
من  يعان�ن  الذين  االأطفال 
في  مهند�س  وعد  كما  الت�حد، 
تقني  وااللكترو  االلكترونيك 
وابن  الجن�ب  في  حاليا  يعمل 
ثقافية  ن�ساطات  بتنظيم  الحي 
وتاأطير  ت�جيه  منها  الهدف 
المهنية  الحياة  ال�سباب في �ساأن 
كما  الم�ستقبلية،  وطم�حاتهم 
على  لالأيتام  مبادرات  اقتراح  تم 
�سياحية  رحالت  تنظيم  غرار 

ر�سم  �سيتم  كما  وا�ستك�سافية، 
في  وجداريات  ف�سي�سفاء 
العمارات المقابلة للبحر في حي 
اقترح  من  وي�جد  �سالم،  �سيدي 
مطاعم  انجاز  فكرة  ت�سجيع 
اأجل  من  ال�سمك  اخت�سا�س  في 
الحي  في  العملية  الحياة  انعا�س 
خا�سة اأن الكثير من العائالت في 
عنابة تزور �ساطئ �سيدي �سالم 
ب�سبب هدوئه وكبر م�ساحته، كما 
المدمنين  ال�سبان  بع�س  ي�جد 
عن  االإقالع  في  يرغب�ن  الذين 
يقدم  من  وينتظرون  االإدمان 
وتعهد حالق  الم�ساعدة،  يد  لهم 
للمر�سى  مجانا  خدماته  بتقديم 
الخا�سة،  االحتياجات  وذوي 
ب�سمات  ا�ستاذة  تعهدت  كما 
مجالي  في  امراأة   20 لـ  تك�ين 
منحهن  مع  والحالقة  الخياطة 
طرف  من  معتمدة  �سهادات 
الحياة  لدخ�لهن  تمهيدا  الدولة 

الحرف،  هذه  بف�سل  المهنية 
وي�جد من وعدوا بتقديم درو�س 
للتالميذ  مجانية  خ�س��سية 
واالنجليزية  الريا�سيات  في 
القراآن  وتحفيظ  والفرن�سية، 
ارطف�نية  اإلى  اإ�سافة  باالأحكام، 
خدماتها  بتقديم  وعدت  التي 
من  يعان�ن  الذين  لالأطفال 
واأجمع  النطق،  في  م�ساكل 
�سرورة  على  �سالم  �سيدي  اأبناء 
الب�سري  العن�سر  في  اال�ستثمار 
اال�ستراتيجي  الم�قع  وا�ستغالل 
الم�سبقة  االأحكام  ومح�  لحيهم 
على  بالحي  ال�ساقها  يتم  التي 
واأكد  »االإجرام« و«الحرقة«  غرار 
ي�جد  اأنه  �سالم  �سيدي  اأبناء 
الكثير من الكفاءات واالإطارات 
والمهند�سين من الجن�سين الذين 
كتلة  وي�سكل�ن  �سيتحدون 

واحدة من اأجل النه��س بحيهم.

 اإجم�ع على �سرورة االإ�ستثم�ر في الموقع االإ�ستراتيجي للمنطقة

اأبناء حي �سيدي �سالم يلتفون حول حيهم ويح�سرون �سل�سلة من المبادرات والمفاجاآت

ت�سهد والية عن�بة اأزمة نقل ح�دة تزامن� مع عودة الموظفين والعم�ل ب�الإدارات العمومية لمن��سبهم وكذا عودة جميع العم�ل �سواء 
ب�لقط�ع الخ��ص اأو العمومي بم� فيه� العم�ل ب�لمحالت الذين يقطنون بمن�طق بعيدة ويم�ر�سون عملهم بو�سط المدينة والذين ا�سطروا 

لال�ستع�نة ب�لفرودارا للتنقل مق�بل مبلغ ال يقل عن 300 دج ح�سب م� وقفن� عليه خالل الجولة التي قمن� به� بو�سط مدينة عن�بة. 
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اأ�سحاب حافالت النقل بباتنة محل �سخط

»لي فات وقتو ما يطمع في وقت النا�س«، مثل ينطبق 
هذه الأيام على حافالت النقل الح�ضري بمدينة باتنة، 
التي  الولية،  واأحياء عا�ضمة  الخطوط  عبر مختلف 
المطالب في وقت �ضابق لإزالتها  رفع ب�ضاأنها عديد 
الروائح  على  للق�ضاء  جديدة،  باأخرى  وتعوي�ضها 
من  ت�ضهده  وما  جهة،  من  للجو  الملوثة  ومخلفاتها 
اكتظاظ داخلها، وبطئها اذ ت�ضتغرق الرحلة على متنها 
المواقف  كثرة  ب�ضبب  ق�ضيرة  لم�ضافة  مطولة  مدة 
25 دج  تبلغ  التي  الت�ضعيرة  ناهيك عن  وقدمها، هذا 
طرف  من  المدعمة  لحافالت  دج   15 �ضعر  مقابل 
الح�ضري  النقل  حافالت  اأ�ضحاب  اأن  غير  الدولة، 
الزيادة  ب�ضبب  بباتنة  مبا�ضرة عملهم  امتنعوا عن  قد 
في البنزين، اذ رغب ا�ضحاب النقل بزيادة الت�ضعيرة 
تزامنا مع ذلك، وهو ما لم يرحب به مواطنو الولية 
الذين �ضنوا حملة �ضر�ضة �ضد هذه الحافالت القديمة 
والمهترئة وطالبوا باإزالتها وتعوي�ضها باأخرى جديدة 

اكون عملية اأكثر.
متى يتحركون؟

نزع  عمليات  مخلفات  من  مكد�ضة  اأكوام  تزال  ل 
الح�ضائ�س بالبوني مركز تنتظر الرفع من قبل م�ضالح 
ويوؤكد  البوني  ببلدية  العتاد  وحظيرة  البيئة  مديرية 
بمجهودات  لها  قاموا  التنظيف  عملية  اأن  لل�ضكان 
لحد  تقوم  لم  البلدية  فان م�ضالح  هذا  الخا�ضة ومع 

ال�ضاعة برفع تلك المخالفات.

9و و القال القيل
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جريدة ال�شرق الجزائري
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الفاي�س بوك ُيغ�سب الأ�ساتذة ب�سكيكدة
�ضكيكدة  بولية  التربية  قطاع  اأبناء  ا�ضتنكر 
من لجوء عدد كبير من المدراء اإلى الفاي�ضبوك 
مجال�س  عقد  اأجل  من  الأ�ضاتذة  ل�ضتدعاء 
الأق�ضام وا�ضتكمال اأعمال نهاية ال�ضنة، فبعدما 
اإعالنات  ن�ضر  اإلى  المدراء  من  الكثير  عمد 
الأ�ضاتذة  لإعالم  الفاي�ضبوك  �ضفحات  على 
اأ�ضحاب  ا�ضتهجن  الح�ضور،  و�ضاعة  بيوم 
الن�ضر  لأن  ملزم  غير  واعتبروه  الأمر  ال�ضاأن 
ر�ضميا،  ا�ضتدعاء  يعتبر  ل  بوك  الفاي�س  على 
كما اأنه يوجد بينهم من ل يملك �ضفحة على 

الفاي�س اأو لي�س ع�ضوا في المجموعة التي ن�ضر عليها الإ�ضتدعاء اأو اأن �ضاحب ال�ضاأن ل يفتح �ضفحته مما 
يجعله مطالبا بالح�ضور لجتماع لم يبلغ به؛ و�ضرحوا اأن الإدارات تملك اأرقام هواتف اأ�ضاتذتها والمفتر�س 
الإت�ضال بهم من اأجل تبليغهم و لي�س انزال من�ضور على الفاي�ضبوك ثم محا�ضبتهم على عدم الح�ضور مع 

علمهم بوجود فر�ضية عدم اطالع الجميع على المن�ضور.

مفاو�سات لإم�ساء بروتوكول �سياحي بين الجزائر وتون�س
وجود  عن  تون�ضية  اإعالمية  م�ضادر  ك�ضفت 
تعاون  بروتوكول  لإم�ضاء  جارية  مفاو�ضات 
اأواخر  من  ينطلق  تون�س  و  الجزائر  بين  �ضياحي 
جويلية من اأجل اإنقاذ المو�ضم ال�ضياحي وخف�ضت 
“�ضوناطراك” �ضعر بيع الغاز لتون�س بن�ضبة تقدر 
بين  تمت  مفاو�ضات  بعد  وذلك  بالمائة،  بـ10 
الطرفين ودامت لأكثر من �ضنتين. واأوردت وزارة 
اأن  لها،  الثنين، في بالغ  اليوم  التون�ضية،  الطاقة 
للكهرباء  التون�ضية  ال�ضركة  بين  “المفاو�ضات 
 2018 اأفريل  المتوا�ضلة من  والغاز و�ضوناطراك 
هذه  قبول  اإلى  اأف�ضت   ،2020 جوان  غاية  اإلى 

الأخيرة بتخفي�س  �ضعر بيع الغاز بـ10 بالمائة”.

بن عطية يك�سف �سبب عدم اللعب للمنتخب الجزائري
ي�ضاأل  لم  باأنه  �ضحفي،  ت�ضريح  في  عطية  بن  قال 
رغم  عدمه،  من  الجزائر  اختيار  مو�ضوع  عن  نف�ضه 
في  وعلق  الخ�ضر،  األوان  حمل  على  قادرا  كان  اأنه 
الدوري  في  كليرمون  اإلى  غادرت  »لقد  ال�ضاأن  هذا 
الفرن�ضي الدرجة الثانية للبدء مرة اأخرى بعد تعر�ضي 
من  ات�ضال  تلقيت  وحينها  الإ�ضابات،  من  للعديد 
اأعرفه  كنت  البلد  »هذا  عطية  بن  واأ�ضاف  المغرب«. 
جيًدا لأنني كنت اأذهب اإلى هناك كل عام منذ �ضغري. 
ولكن لالأ�ضف لم يكن نف�س الحال على الإطالق مع 
والدتي  مع  ذلك  عن  تحدثت  لقد   « وتابع  الجزائر«. 
الجزائرية التي لم تكن �ضعيدة ، لكن والدي المغربي، 

كان م�ضروراً لهذا، كان الختيار وا�ضحا«.

والي �سطيف يطمئن
محمد  ال�ضيد  �ضطيف  ولية  والي  تراأ�س 
قاعة  م�ضتوى  على  اجتماع  بلكاتب 
جدول  تمحور  الولية،  بمقر  الإجتماعات 
الم�ضجلة  العمليات  و�ضعية  حول  اأعماله 
مدى  على  للوقوف  الطبيعي  بالغاز  للربط 
جهة،  من  هذا  بها  الأ�ضغال  ن�ضبة  تقدم 
الدوائر  روؤ�ضاء  ح�ضور  الجتماع  وعرف 
مدير  البلدية،  ال�ضعبية  المجال�س  وروؤ�ضاء 
الطاقة، مدير �ضركة �ضونلغاز ومدير الإدارة 
المحلية، كما تطرق الوالي اإلى م�ضاريع الربط بالكهرباء الريفية على م�ضتوى البلديات التي �ضتنطلق بها 
بالجائحة،  تاأثرت  التي  المّتاأخرة  الأ�ضغال  ا�ضتدراك  وجوب  على  واأكد  بها،  منتهية  الدرا�ضة  كون  الأ�ضغال 

وذلك بتظافر جهود الجميع ق�ضد و�ضع هذه الم�ضاريع في الخدمة ح�ضب الآجال المحددة .



ةمحر نب ةقفص مسحل كرحتي يسليشت
مداقلا مشسوملا يف ددجلا نيبعÓلا نم ددعب هفوفشص زيزعت نع ثحبي يذلا يزيلجنلا يشسليششت يدان رادار ىلع ةمحر نب ديعشس يرئازجلا يلودلا بعÓلا لخد

مجاهم عم دقاعتلل ضضوافتلا باب اوحتف دق زولبلا نإاف ،ةيشسنرفلا ““ولراك تنوم ويدار““ ةعاذإا بشسحو ،ةزاتمملا ةيزيلجنإلا ةلوطبلا بقل ىلع ةشسفانملا لجأا نم
متهم درابمل كنارف يشسليششتل ينفلا ريدملا نأا ىلإا ةعاذإلا تراششأاو ،مداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا قوشس باب حتف عم ةمحر نب ديعشس دروفتنيرب يدان

نم ددعب همشسا طبتراو هيلإا راظنألا تفل دق يرئازجلا يلودلا ناكو ،مداقلا مشسوملا يمامألا هطخ زيزعتل اماع42 ـلا بحاشص بعÓلا تامدخ ىلع لوشصحلاب
.هعيقوت ىلع قابشسلا ةرادشص يف ايلاح ودبي يشسليششت نأا لإا ،يتيشس رتشسيلو لانشسرأا اهشسأار ىلعو زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةيدنأا
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ةلوطبلا ةيدنأا نم ديدعلا رارغ ىلع
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ىت˘˘˘˘حو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
دا˘˘˘ح˘˘˘تإا ةرادإا تذ˘˘˘خ˘˘˘تا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘جألا
رو˘جأا ضضي˘ف˘خ˘ت˘˘ب ا˘˘هرار˘˘ق ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

يدا˘م˘لا رر˘شضلا ءار˘ج ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘عل
ضسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ه˘ب˘ب˘شس يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ل˘˘˘شش يذ˘˘˘لا ““ا˘˘˘نورو˘˘˘ك““

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا بر˘˘شضو
،ةيشضايرلاو ةيدا˘شصت˘قلاو ة˘ي˘تا˘ي˘ح˘لا

ىلإا ة˘ي˘م˘شصا˘ع˘لا ةرادإلا تل˘شصو˘ت ثي˘ح
يشضقي يردوك ةزمح ءاقفر عم قافتا

م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور ن˘˘م ءز˘˘˘ج ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘كر˘ششلا ةرادإا ىل˘ع ءا˘ب˘عألا ف˘ي˘ف˘خ˘˘ل
ضسي˘˘ئر د˘˘كأاو ،““رو˘˘˘بر˘˘˘ي˘˘˘شس““ ة˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

ةر˘م ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث ىر˘˘خأا
ىيحي رتنع داحتÓل ديدجلا يشضايرلا
ي˘˘ف ا˘˘شسنر˘˘ف ن˘˘م ه˘˘ما˘˘ه˘˘م لواز˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ة˘ي˘ح˘شصلا عا˘شضوألا رار˘ق˘˘ت˘˘شسا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ةدو˘˘عو
روششاع د˘كأا ثي˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب لو˘ل˘ح˘ل˘ل

د˘ق نا˘مرد مأا ة˘م˘ح˘ل˘م ل˘ط˘ب نأا لو˘˘ل˘˘ج
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب ع˘˘م ه˘˘تلا˘˘شصتا أاد˘˘ب
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شضنلا ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘˘˘˘جألا
عرشش ىيحي رتنع““ لاقو ،ةراطشسوشسل

لا˘شصتلا˘ب ا˘م˘ي˘شس ،د˘ع˘ب ن˘ع ه˘ل˘م˘ع ي˘ف
رئازجلاب قحتل˘ي˘شس ،بنا˘جأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب
دود˘ح˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا د˘˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ةقاطبلا ىل˘ع ر˘ت˘ن˘ع ر˘فو˘ت˘ي ،ة˘يو˘ج˘لا
نع عÓطا ىلع تشسل ثيح ،ءاشضيبلا

ىتح وأا مهب لشصتملا نيبعÓلا ةيوه
قا˘ي˘شس ي˘˘فو .““ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ثأا ا˘˘نأا ،برد˘˘م˘˘لا

ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا ر˘ك˘ف˘ت ،ل˘˘شصت˘˘م
ي˘جر˘ت˘لا م˘جا˘ه˘م ماد˘ق˘ت˘شسا ي˘ف ا˘يد˘˘ج

ي˘ف اذ˘هو ،ي˘نا˘يز˘م بي˘ط˘لا ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت را˘˘˘طإا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ىنا˘ع يذ˘لا ،ي˘ما˘مألا ط˘خ˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خو
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
يدان˘لا ىلإا ة˘عا˘شش ن˘ب ءا˘ير˘كز ةردا˘غ˘م
ا˘م ،ةرا˘عإلا ل˘ي˘˘ب˘˘شس ىل˘˘ع ي˘˘شسقا˘˘ف˘˘شصلا

دو˘شسألاو ر˘م˘حألا يز˘لا با˘ح˘شصأا ل˘ع˘ج
ةبرح ضسأارب تايرابملا ةيقب لشصاوي
دق يتلا لماوعلا زربأا نم لعلو ،ديحو
ةي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ لا˘ق˘ت˘نا ي˘ف م˘ها˘شست
م˘شسو˘م˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ىلإا ودارا˘˘ب
ه˘ق˘ير˘ف ي˘ف ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘شضو ي˘˘ه ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
كراششي مل هنأا ثيح ،يجرتلا يلاحلا

ةد˘˘ح ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ركفي هلعجي ام اذهو ،كانه ةشسفانملا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ءاو˘˘˘جألا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج

اذكو اشسنرف ي˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘ششا˘ف ن˘ي˘ت˘بر˘ج˘ت
لئاشسو نم ديدعلا نأا امك ،ضسنوت يف
دوجو نع تثدحت ةيشسنوتلا مÓعإلا

ح˘˘ير˘˘شست ي˘˘ف ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ةرادإل ة˘˘ب˘˘˘غر
.مشسوملا اذه ةياهن عم بعÓلا

ةوق يف ةقث انيدل““ :لولج روسشاع
ىدل ةطبارلا مامأا انتيسضق نم انفقوم

““ضساتلا

دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ث˘˘ي ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ف
مشسوملا ةلوطبلا بقل لماح ،ةمشصاعلا
ة˘م˘ك˘ح˘م رار˘ق رد˘شصي نأا ي˘ف ي˘شضا˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ““ضسا˘˘ك““ ة˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

ةط˘ل˘شسم˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ءا˘غ˘لإل ه˘ت˘ح˘ل˘شصم
ةركل ةينطولا ةطبارلا لبق نم هيلع

ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ر˘شضح˘ي م˘˘لو ،مد˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ىلإا ر˘شضح ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا

ريها˘م˘جو ق˘ير˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘˘ل˘˘م
ءاغلإا لبق ميكحتلا مقاطو ةيدولوملا
ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا بقو˘˘عو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةيدولو˘م ما˘مأا3-0 ارشسا˘خ هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

طاقن3 مشصخ ىلإا ةفاشضإلاب رئازجلا
لا˘قو ،ا˘ي˘لا˘˘م ه˘˘م˘˘ير˘˘غ˘˘تو هد˘˘ي˘˘شصر ن˘˘م

ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر لو˘˘ل˘˘˘ج رو˘˘˘ششا˘˘˘ع
لوئشسملا يماحملا نأاب ةمشصاعلا داحتا

ن˘ع ة˘شسل˘ج˘لا ر˘شضح د˘ق ة˘ي˘˘شضق˘˘لا ن˘˘ع
مدقتو رهششلا اذه قباشس تقو يف دعب
انأا““ :فاشضأاو ،ةيشضقلا نع لماك فلمب
ل˘˘جأا ن˘˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسلا لو˘˘ب˘˘ق˘˘ل ق˘˘˘ثاو
،ةموشصخملا ثÓثلا طاقنلا عاجرتشسا
نأا ىنمتأاو ربشصلا غرافب رارقلا رظتنن
دا˘˘ح˘˘تا نا˘˘كو ،““ا˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شص ي˘˘˘ف نو˘˘˘ك˘˘˘ي
ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ح بل˘ط د˘ق ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

عم هيبعل نم6 دوجول ارظن ةارابملا

بختنملا عم مهنم5 ةينطولا قرفلا
يفÓلا ديؤوم بناجب يركشسعلا ينطولا

ه˘ت˘˘شضفر ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م
يف يوركلا طاششنلا فقوتو ،ةطبارلا
بب˘شسب ي˘شضا˘م˘لا ضسرا˘م ذ˘ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف لولج لمأاي امنيب انوروك ةحئاج
تقو بر˘˘قا ي˘˘ف م˘˘شسو˘˘م˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا

اق˘ب˘شسم تبر˘عأا““ :لو˘ل˘ج لا˘قو ،ن˘ك˘م˘م
ىلإا ةلوطبلا ةلجع ةدوع يف يلمأا نع

يذلا ناهرلا لظ يف ةشصاخ نارودلا
ن˘مو قر˘ف˘لا ضضع˘ب˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘˘م لاز˘˘ي ل
ىلإا““ :فدرأاو ،““ةمشصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ا˘ه˘ن˘ي˘ب

نكل ،رارق يأا ذاختا متي مل نآلا دح
ن˘ع رد˘شصي˘شس ه˘نإا˘ف ،ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘˘م بشسح
ا˘ق˘با˘شس ا˘ن˘ق˘ف˘تا ا˘م˘ك““ :فا˘شضأاو ،““بير˘˘ق
نيذلا نيبعÓلا روجأا ضضيفختب انمق
اذهو ةريبك ةيلام تاقحتشسم نوقلتي
.““يقطنم ءارجإا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

3106ددعلا0202 ناوج71 ءاعبرألا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

3106ددعلا0202 ناوج71 ءاعبرألا

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

ةمصاعلا داحتا

يحي رتنعل ءاسضيبلا ةقاطبلا حنمتو نيبعÓلا روجأا ضضفخت ةرادإ’ا

،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش ةرادإا تما˘˘ق
ةطبارلا ةلوطب بقلب جيوتتلا˘ب ا˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا˘ب
ارمأا اهتربتعاو ،يراجلا مشسوملل ىلوألا ةفرتحملا
ضسرا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م اذ˘˘هو ا˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘شش
يف نآلا نم ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لا ةرور˘شض ىلإا ةر˘ي˘ششم ،ي˘شضا˘م˘لا
ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
نأا اهريبعت دح ىلع ةيشصولا تائيهلا ىلع يرورشضلا

عطقم ترششن دق بابششلا ةرادإا تناكو .هل بيجتشست
هيف لءاشستت ،قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ربع ويديف
راثأا يذلا رمألا وهو ،مشسوملا فانئتشسا خيرات نع

يذلا ،يششيرق قيفوت يدانلل ماعلا ريجانملا ءايتشسا
ءارج يدادزولبلا ملحلا عايشض نم هفوخت نع برعأا

بلاطي ىقبيو يرارطشضلا فقوتلاب نيبعÓلا رثأات
ل˘ب˘ق تا˘يرا˘ط˘ب˘لا ن˘ح˘˘شش ةدا˘˘عإاو ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل تقو˘˘ب
نو˘ب˘عÓ˘لا ،ةدا˘ع˘لا ي˘˘ف““ لا˘˘قو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘شسا

لبق ةحارلا لجأا نم عيباشسأا4 ىلإا3 نم نوديفتشسي
لقألا ىلع ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو ،ة˘يد˘ج˘لا رو˘مألا ىلإا ةدو˘ع˘لا
مامأا ةرملا هذه اننكل ،مشسوملا ةيادبل عيباشسأا ةتشسل
ةددششم تاءارجإا بلطتت يتلاو ،ةيئانثتشسا ةيعشضو
قافو ناديم طشسوتم دكأا ،ةيناث ةهج نم .““ةشصاخو
نأاب ةيفحشص تاحيرشصت يف ،يوارد ءايركز فيطشس
يشسفانت˘لا بط˘ق˘لا ر˘يد˘م ا˘ه˘شسأار ىل˘عو با˘ب˘ششلا ةرادإا

ةدوعلا هي˘ل˘ع تشضر˘عو ه˘ب تل˘شصتا ،ي˘ششير˘ق ق˘ي˘فو˘ت
،نألا دحل يمشسر ءيشش كانه ضسيل نكلو ،دادزولبل

اناو مايأا ذنم يب لاشصتلا مت دقل معن““ يوارد لاقو
ضضفري ل بابششلا ،يمشسر ءيشش ل نكلو كلذ دكؤوأا

هترداغم ةقيرط ضصو˘شصخ˘بو .““ةدو˘ع˘ل˘ل د˘ع˘ت˘شسم ا˘ناو
دحأا ل““ لاق ضصفحوب دهع يف7102 مشسوم قيرفلل

يل اولاقو فتاهلا يف يعم اوملكت ،ءاقبلا ىلع ينثح
يف زح ام وهو ،قيرف نع ثحبإا دحاولا فرحلاب
ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘˘با˘˘شصإل تشضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ن˘˘نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘شسف˘˘ن
دحأا لو ةيلم˘ع˘ب تم˘قو د˘ي˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

نأا˘ب د˘كأا ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار˘ل ق˘با˘شسلا بعÓ˘لا .““ي˘ب ل˘ف˘˘ك˘˘ت
امنإاو طقفو لاومألا ببشسب ضسيل بابششلل هترداغم

بب˘شسب با˘ب˘ششلا ردا˘غأا م˘ل““ فا˘شضأاو را˘ت˘ه˘ت˘شسلا ءار˘ج
04 ىوشس ىشضا˘ق˘تا تن˘ك ي˘ن˘نأا˘ب م˘ل˘ع˘ي ل˘ك˘لا˘ف لاو˘مألا

مل ةقلاع رجأا رهششأا ةعبشس يلاوح ىلع ةدايز نويلم
يوارد دا˘˘˘˘ششأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘فو .““ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘تا

ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘˘حلا˘˘ب
ءي˘شش ا˘ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،““رادا˘م““ مود˘ق ذ˘ن˘م يدادزو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تراششأا ،رخآا ديعشص ىلعو .ةيرئازجلا ةركلل يباجيإا

ي˘جر˘ت˘لا نأا ،““ة˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا““ تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘شصم
ريمأا قيرفلا مجن مشض لجأا نم طخلا لخد يشسنوتلا
بولطملا وهو ،مداقلا مشسوملا هفوفشص نمشض ،دويعشس
يف وا ايقيرفإا لامشش يف اءاوشس ةيدنألا ديدع نم
نيب نم ناك ذإا هادا يذلا ديجلا مشسوملا دعب ،جيلخلا

ذ˘ن˘م ىلوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف با˘ب˘ششلا د˘جاو˘ت ح˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م
ثيرتي دويعشس نأاب ركذلاب ريدج . مشسوملا ةيادب
مل لاز لو ،يدانلا عم هلبقتشسم ضصوشصخب نلا دحل
بابششلا عم ددجيشس ناك اذإا دعب هتهجو يف هلشصفي
ةيفارتحا ةرماغم رششابي وأا ،هعم جهوتلل داع يذلا
بيجن.ج.هتاحومط يبلت ىرخأا

دادزولب بابشش

ةلوطبلا بقلب ديدج نم بلاطت ةرادإ’ا

ةرورشض نيريشسملا نم ،يكوكلا ليبن فيطشس قافول ةينفلا ةشضراعلا نع لوألا لوؤوشسملا بلط
يف نألا نم ري˘ك˘ف˘ت˘لا ي˘ف برد˘م˘لا عور˘شش ل˘ظ ي˘ف اذ˘هو ،ي˘لا˘ح˘لا داد˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
دادعتلا نم ةئملا يف59 وحنب ظافتحلا ةرورشض يشسنوتلا ينقتلا بلط ثيح ،مداقلا مشسوملا
ناك دقف ،ضشÓغز رباج يواهلا يدانلل تقؤوملا ضسيئرلا عم هعمج يذلا ثيدحلا لÓخو ،يلاحلا
حجن يذلا يلاحلا دادعتلا ةيبلاغ ىلع ظافحلا ةرورشض اطرتششم همÓك يف ةياغلل احيرشص يكوكلا

قافولا عم هدقع ديدجتل دعتشسم هنأا يكوكلا بردملا لاقو .نآلا دحل ةرهاب جئاتن قيقحت يف
يكوكلا ادب ثيح ،ةلبقملا مايألا يف نيدلبلا نيب دودحلا حتف دعب رئازجلا ىلإا ةدوعلا روف
ةيلام طورشش عشضو مد˘ع د˘كأا د˘ق˘ف كلذ ن˘م ر˘ث˘كألاو د˘ق˘ع˘لا يد˘ج˘ت˘ل ةر˘م˘لا هذ˘ه ار˘ي˘ث˘ك ا˘شسم˘ح˘ت˘م
يل ةبشسنلاب لكششم يأا لكششي ل ةيلاملا يتاقحتشسم نم ءزج ىلع لزانتلا““ :لاق ثيح ،ةقبشسم
ةلمحلا دعب قافولا نع ىرخأا ةرم عافدلل ةشصرفلا يكوكلا توفي مل امك ،““قيرفلا فورظ مهفتأاو
قافولا نإا ددشصلا اذه يف Óئاق يتوشصلا ليجشستلا ةيشضق دعب فارطألا ضضعب نم هتلاط يتلا

.اهيلع لشصحت يتلا باقلألاو قيرفلا ةهازن نم للقي وأا ككششي نأا دحأل نكمي لو ريبك قيرف
بيجن.ج

يدانلا ةدئافل رهشش ةرجأاب لزانتي ينفلا مقاطلا /فيطشس قافو

دادعتلا ةيبلاغ ىلع ظافحلاب ةرادإ’ا بلاطي يكوكلا

¯ ê.fé«Ö

ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع حر˘˘˘ط
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ىلوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا

قيبطت ىلع ةيدنألا ةردق لوح تلؤواشست
هشضرف يذلا ،يحشصلا لوكو˘تور˘ب˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
لاح يف ،دجتشسملا انوروك ضسوريف راششتنا

تابيردتلا فانئتشسا˘ب قر˘ف˘ل˘ل حا˘م˘شسلا رر˘ق˘ت
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تا˘شسفا˘ن˘م˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
قيبطت نأا ““ةعاشس رخآا»ـل نوثدحتم ربتعاو
لامج روتكدلا هحر˘ت˘قا يذ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

72 ن˘م نو˘ك˘ت˘م˘لا ه˘ق˘ير˘فو ي˘˘جر˘˘ماد ن˘˘يد˘˘لا
ع˘م بشسا˘ن˘ت˘ي ل ا˘م˘بر ،رو˘شسي˘˘فور˘˘بو ا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط

طقف حلشصي و˘هو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا عا˘شضوأا
ةيلام تاردق كلمت يتلا ةيبوروألا قرفلل
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ىل˘˘˘ع ةردا˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسي˘˘˘˘جو˘˘˘˘لو
لءا˘˘شستو ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ها˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب فار˘˘ت˘˘˘حلا

فيلاكت˘لا ن˘ع ،نو˘يرادإاو ة˘يد˘نأÓ˘ل نو˘برد˘م
،لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

ةرد˘قو ،نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا عا˘شضوألاو
تا˘شصو˘ح˘ف ف˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ت ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘يد˘˘نألا

ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘شس ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ن˘م ه˘با˘شش ا˘مو ،د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
نع نوثدحتملا ربعو ،تابلطتمو تاءارجإا
بر˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘˘شس
،ةنيعم طورشش نمشض ،تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

م˘ه˘قو˘شش ن˘يد˘كؤو˘م ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘مÓ˘˘شس ن˘˘م˘˘شضت
رثؤوي نأا نود نكلو ،تاشسفانملا ىلإا ةدوعلل
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا عا˘˘˘شضوألا ىل˘˘˘ع كلذ
ضسفن يف نيككششم ،ريهامجلاو نيبردملاو
ريفوت ىلع ةي˘لا˘م˘لا ة˘يد˘نألا ةرد˘ق˘ب تقو˘لا

ةيدنألا نأاو ةشصاخ ،لوكوتوربلا تابلطتم
ةردقلا مدعو ،ة˘ق˘نا˘ح ة˘ي˘لا˘م تا˘مزأا ضشي˘ع˘ت

ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت ىل˘˘˘ع
قلعتت ،نوين˘ع˘م˘لا ا˘ه˘حر˘ط ي˘ت˘لا تلؤوا˘شست˘لا

ءار˘˘جا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ي˘برد˘م˘˘لاو ة˘˘يد˘˘نألا ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل تا˘˘شصو˘˘ح˘˘ف
نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘ب˘ط˘لاو ة˘˘يرادإلا ةز˘˘ه˘˘جألاو

نم رثكأا ىرجتشس ةفلكملا تاشصوحفلا هذه
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شس ىل˘˘ع نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘طÓ˘˘ل ةر˘˘م
يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا مد˘قو ،ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
ةرازو˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا ضسمأا لوأا ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘˘ششلا
تا˘شسفا˘ن˘م˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
نا˘ي˘ب دا˘فأاو ،ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا
ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ضسمأا ““فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا““
نمشضتي لوكوتورب˘لا اذ˘ه نأا˘ب ،ي˘نور˘ت˘ك˘للا

ن˘م تع˘شضو ي˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘تو تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت ةد˘˘ع
ي˘˘جر˘˘ماد ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ابيبط72 ن˘˘˘م نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فو
تابيرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا طور˘شش .رو˘شسي˘فور˘بو
رظنلا ةهجو نم ةلهشس نوكت نل تايرابملاو
ة˘ط˘بار˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي يد˘ح˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

عابتا ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك دو˘ع˘ت˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألاو
نمألا نأا اميشسل ،ايفرح تاميلعتلا هذه لثم
نإا :فاشضأاو ،““ضضواف˘ت˘ل˘ل ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ي˘ح˘شصلا

تتا˘ب ة˘˘يرور˘˘شضلا تاءار˘˘جإلاو ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا““
ضضع˘ب لإا ،ة˘يد˘نألا تا˘ما˘م˘ت˘ها قا˘ط˘ن جرا˘˘خ

ة˘˘يد˘˘نأا ،ف˘˘شسأÓ˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تاءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘شسلا
ةيبط اما˘شسقأا كل˘م˘ت ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا

،““كلذ فششكتشس ““انوروك““ ةحئاجو ،ةمظنم
،فورظلا نشسحأا يف فانئتشسلا ضصخي اميف
نوكت نأا يغبني تاءارجإلا““ نأا ينيقرز دكأا

،ةدد˘˘˘ح˘˘˘مو ة˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘شسب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ،ةدو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
ريياعملا هذهو ،مرتحُت نأا رمألا بجوتشسيو
،ةيرئازجلا ةيدنألا لبق نم اهعابتا مت اذإا
،اينوناق اهي˘ل˘ع قدا˘شصم تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ح˘ب˘شصت˘شس
ضصخي اميف .““نيلعافلا عيمج ةيامح بجيو
نأا ي˘ن˘ي˘قرز د˘كأا ،““ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا““
،تايراب˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج““

ةيامح ،تافوششكلل اوعشضخي نأا مهيلع بجي
27 لبق نوكي نأا بجي رابتخا لوأاو ،عيمجلل
ايدافت ،ةيوركلا تاطاششنلا ةيادب نع ةعاشس

ل ضصخ˘شش) ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘غ ،ي˘ب˘ل˘˘شس ف˘˘ششك يأل

بجو˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،(ضضار˘˘عألا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ت
ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ششك˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘˘جإا
ىلع““ هنأا يبطلا ليلدلا يف ءاج ،““ةشسفانملا
عوشضخ˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘شسفا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ادا˘ن˘ت˘شسا ،قر˘ف˘لا ءا˘ب˘طأا ل˘ب˘ق ن˘م تا˘فو˘˘ششك˘˘ل
نيذلا ضصاخششألا ىلعو ،ةفاظنلا تاميلعتل
تاميلعت عابتا ،ةيباجيإا مهتافوششك نأا تبثت
ع˘˘شضو ،ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف ،““ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘قرز ن˘˘ي˘˘شسي رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا
˘˘مو˘˘ي ق˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسألا تاءار˘˘˘جإلا
دعابتلاب قل˘ع˘ت˘ت ،ةارا˘ب˘م˘لا مو˘ي وأا بيرد˘ت˘لا

ضضرعتي ضصخشش نم رتم نع لقت ل ةفاشسمب
ل˘˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘مر ع˘˘م ،ضسط˘˘˘ع˘˘˘لا وأا لا˘˘˘ع˘˘˘شسل˘˘˘ل
م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ن˘كا˘مألاو ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تاد˘ع˘م˘ل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ضسبÓملا لدابت يدافتو ،اريثك ةلمعتشسملا
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘طإاو ءاو˘˘˘يإا نا˘˘˘م˘˘˘شض ع˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

.نيبشسانم

ةيحشص لكاششم يأا نم هتاناعم تفن

نيعت كمسض ةرادإا
دعب Óيدب ابردم
نع يركز نب زجع

ةيدوعسسلا ىلإا ةدوعلا
ضضفر ةقيقح نع ،يدوعشسلا كمشض يدان فششك
ةدوعلا ،يركز نب نيدلا رون يرئازجلا بردملا
ناكو ،مشسوملا نم ىقبت اميف ،قيرفلا بيردتل
،ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمملا رداغ دق ،يركز نب

نÓيم ةنيدم ىلإا ،يشضاملا ناوج11 حابشص
،هتلئاع ىلع نانئمطÓل ،هنكشس رقم ،ةيلاطيإلا

لاقو ،كلذب كمشض يدان ةرادإا هل تنذأا نأا دعب
لوأا ءاشسم ،““رتيوت““ ىلع هباشسح ربع ،يدانلا
نب نيدلا رون يرئازجلا ضضفر نع ركذ ام““ :ضسمأا

فورظل يوركلا قيرفلا بيردتل ةدوعلا يركز
هنأا ىلإا ردشصملا راششأاو ،““ةحشصلا نم راع ،ةيحشص
مدقلا ةركل يدوعشسلا داحتلا حامشس راظتناب
،بردملا ةدوعل ةبشسانملا ةليشسولا ريفوتب
،ةيقابتشسا ةوطخك ةيواكمشضلا ةرادإلا““ :فاشضأاو

بردملاب ةناعتشسÓل ،مدقلا ةرك داحتا تبطاخ
بردملا ةدوع نيحل يرهششلا دعشس ينطولا
،كمشضب يوركلا قيرفلا ةدايقل يرئازجلا

قيرفلل ةيعامجلا تابيردتلا ةدوع نأا اشصوشصخ
.““لبقملا دحألا موي أادبتشس

ديلو.ف

يوركلا مسوملا فانئتسق ةيصولا ةرازولا ىلا سمأ هتملس ”فافلا»

يحسصلا لوكوتوربلا ذيفنتو قيبطت ىلع ةيدنأ’ا ةردق لوح ت’ؤواسست

فسساخ لفون لامعأا ليكو
ريدملا ةاسضاقم ررقي
ودروب يدانل يسضايرلا

لا˘م˘عأا ل˘ي˘˘كو ،د˘˘م˘˘حأا تيآا يد˘˘ه˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘كأا
ةرك˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا دا˘ح˘تلا ىد˘ل د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يف هقوق˘ح ل˘ما˘ك ىل˘ع لو˘شصح˘لا˘ب ه˘ك˘شسم˘ت ،مد˘ق˘لا

ىلإا ،فشساخ لفون ،باششلا بعÓلا ليوحت ةقفشص
رر˘ق د˘ق ،د˘م˘حأا تيآا نا˘كو ،ي˘شسنر˘ف˘لا ودرو˘˘ب يدا˘˘ن
دشض ،ةيشسنرفلا ةلادعلا ىدل ةيئاشضق ىوعد عفر
،ا˘ي˘شسا˘˘م ودراودإا ودرو˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ليكولا ةنه˘م˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ ة˘شسرا˘م˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
يف دمحأا تيآا لاقو ،مظنملا لايتحلاو ،يشضايرلا

د˘ق˘ل““ :ي˘شسنر˘ف˘لا ““و˘تا˘كر˘ي˘م تو˘ف““ ع˘قو˘م˘ل ح˘ير˘˘شصت
يشضايرلا ريدم˘لا د˘شض ة˘ي˘ئا˘شضق ىو˘عد ع˘فر˘ب تم˘ق
،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لاو لد˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘˘ب ،ا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘م ودراودإا

ةدارإلا هيدل نوكت نأا نود ،تاماهتلا نم عونلا اذه هجوي نأا لاوحألا نم لاح يأاب ءرملل نكمي Óف ،ةنكمم ةطقن دعبأل بهذأاشسو
نيذلا ضصاخششألا عم لب ،اريثك همرتحأا يذلا ودروب يدان عم تشسيل يتلكششمو ،ضصخشش يأا نم افئاخ تشسل““ :عباتو ،““ةياهنلا ىلإا باهذلل
دعبو ،هعم ضضوافتلاب فلكملا يننأا مغر ،بعÓل مدقملا ضضرعلل يهابتنا تفل اوشضفر ضصاخششألا ءلؤوه““ :فاشضأاو ،““ايلاح هنوريدي
دقل““ :متخو ،““وروأا فلأا003 يلاوح تفلكت اهنأاو ،ءارشش رايخب ،ةراعإا لكشش ىلع تمت ةقفشصلا نأاب نيبرقملا ضضعب ينربخأا كلذ
دقع ةياهن بارتقا فشسأÓلو ،ةينÓع بذكلا يف همادختشسا دح ىلإا اوبهذ مهنأا ىتح ،هلقع ىلع اورطيشسو ،اشضيأا لفونب اوبعÓت
ديلو.ف.““اشسنرف يف ءاقبلل ءيشش يأا لعفل ادعتشسم هلعج ناوج03 موي هتراعإا

رئازجلا ةيدولوم

ضضفري ودلاريج يلوغن’ا
ةيدولوملا ضضرع

ير˘شصم˘لا ي˘ل˘هألا بعل ود˘˘لار˘˘ي˘˘ج ي˘˘لو˘˘غ˘˘نألا بعÓ˘˘لا ضضفر
هفوفشصل لاقتنÓل رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ن˘م ا˘ير˘غ˘م ا˘شضر˘ع
تلاشصتا ةيشضاملا مايألا تدهشش امدعب لبقملا مشسوملا لÓخ

مل ودلاريج نك˘ل ،ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لاو ي˘لو˘غ˘نألا بعÓ˘لا ن˘ي˘ب
ةيدولوملا يلوئشسمل دكأا ثيح ،رئازجلا يف بعلل اشسامح دبي
ركفي ل هنأا نيبعÓلا ءÓكو دحأا ربع هعم اوشضوافت نيذلا

حشضوأاو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ يبرع يرود يأل بعللا يف
هنكل يشسنوتلا يلحاشسلا مجنلا نم اشضرع يقلتو قبشس هنأاب
ةدوعلا نيب ودلاريج لشضافيو ،ابيرقت ببشسلا ضسفنل هشضفر
ىرودلا ىف بعللا وأا ىلوغنألا ضسطشسغأا لوأا قباشسلا هيدانل
ليحرلا لبق مشساوم ةدع هيف بعلو قبشس ىذلا ،ىليزاربلا

بعÓلا ضضفر امدعب كلذو ،يرشصملا ىلهأÓل اهنمو لوغنأل
ةد˘ع تد˘بأا نأاو ق˘ب˘˘شسو ،ىج˘˘ي˘˘ل˘˘خ ىرود ىلإا ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ف
ىرشسيوشسلا ىطعأا ذإا ،تقو ةلأاشسم ءارمحلا ةعلقلا نع هليحر تاب امدعب ىلوغنألا بعÓلا مشض يف اهتبغر ليزاربلاو جيلخلا يف ةيدنأا

لجأا نمو ةيحان نم هدوهجل قيرفلا ةجاح مدعل بعÓلا ليحرل رشضخألا ءوشضلا هيدان ةرادإا يلهأÓل ىنفلا ريدملا رلياف هينير
اديدحتو ةينيتÓلا اكيرمأا نمو ةيبرع ةيجراخ ةيدنأا نم اشضورع ودلاريج كلتميو ،ىرخأا ةيحان نم رخآا يبنجأا بعل عم دقاعتلا

متي امدعب ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ودلاريج همشسحيشس ام وهو ،ىلوغنألا ضسطشسغأا لوأا قباشسلا هيدان نم ضضرع بناجب ،ليزاربلا نم
ديلو.ف.ءارمحلا ةعلقلا عم هريشصم مشسح

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ضسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘ششطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ةبقارملا ةيريدم ءاشضعأاب ،مدقلا ةركل يرئازجلا

ة˘يد˘نألا ة˘ق˘فار˘م˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لاو
،فارتحلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘شسمو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألاو ،ي˘˘ششطز رو˘˘شضح عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘ه˘˘ششو
ةيريدم ضسيئرو ،د˘ع˘شس د˘م˘ح˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
وشضعلاو ،ضشودبع اشضر ،يلاملا رييشستلاو ةبقارملا

يف يرئازجلا داحتلا لاقو ،يديمح ميكحلا دبع
نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ضسمأا ،ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘˘ع نا˘˘˘ي˘˘˘ب

ي˘ف زر˘ح˘م˘لا مد˘ق˘ت˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ضصشصخ عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘يد˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

،ةشضايرلاو باب˘ششلا ةرازو ىلإا ل˘شسر˘م˘لا ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ىل˘ع ةر˘ي˘خألا تا˘شسم˘ل˘لا ع˘شضو عا˘م˘ت˘جلا د˘˘ه˘˘شش ا˘˘م˘˘ك

،ةفرتحملا يداونلا نيب ةيثÓثلا ةيقافتا عورششم

ن˘م يذ˘لا ،ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ير˘يد˘مو ،ة˘ب˘شسا˘ح˘˘لا بت˘˘ك˘˘مو

.ةلبقملا مايألا يف هيلع ةقداشصملا متت نأا عقوتملا

ر.ع

ةبقارملا ةيريدمب عمتجي يشطز
يلاملا رييستلاو

ةيدولوم ةرادإل اطورش عضي ةخيش نب
ديدجتلا لباقم يبرغملا ةدجو

يبرغملا ةدجو ةيدولوم قيرف بردم ،ةخيشش نب قحلا دبع يرئازجلا بردملا ضضرع
يهتني يذلا ،هدقع ديدجتل لباقم هل اهريفوت لجأا نم ،ريشسملا بتكملا ىلع هبلاطم
دق قباشسلا رشضخلا بردم نأا˘ب ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم تف˘ششكو ،ي˘لا˘ح˘لا يور˘ك˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
هعم ديج راشسم قيقحت نم تنكمت يتلا ةيشساشسألا هزئاكر عيمجب قيرفلا ظافتحا طرتششا

،يشضاملا ضسرام نم51 ـلا يف فقوتي نأا لبق ،يلاحلا يوركلا مشسوملا تايرابم لÓخ
بردملا نأاب اهتاذ رداشصملا تعباتو ،دجتشسملا انوروك ضسوريف راششتنا نم فوخلا ببشسب

هيناع يذلا غارفلا ءلمل نيبعÓلا ضضعبب قيرفلا فوفشص معدب  قيرفلا ةرادإا بلاط
نم ،هتاشضوافم ،ةدجو ةيدولوم قيرفل ريشسملا بتكملا لشصاويو ،زكارملا ضضعب يف يدانلا
ةدايق يف ةخيشش ن˘ب برد˘م˘لا ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا
ديشصرب ماعلا بيترتلا لودج ىلع ثلاثلا زكرملا لÓتحا ىلإا مشسوملا اذه يدجولا قيرفلا
همازهنا لباقم،7 يف لداعتو اهنم تاهجاوم9 يف زاف ،ةارابم91 ضضاخ ثيح ،ةطقن43
نم ىقبت امل ،يحشصلا رجحلا يف هتاريشضحت ةيدجولا ةيدولوملا قيرف لشصاويو،3 يف
يرئازجلا هدوقي يذلا ،يدجولا ينقتلا مقاطلا فارششإا تحت ،يوركلا مشسوملا تاشسفانم

ءانثتشساب ،ةدجو ةنيدمب قيرفلا يبعل عيمج دجاوت مامأا اشصوشصخ ،ةخيشش نب قحلا دبع
رادلاب دجاوتملا ،يواجنغلا رباشص مهزربأاو ،ةنيدملا جراخ نيدجاوتملا ،نيبعÓلا ضضعب
.نآلا ىتح قيرفل  هعوجر نود لاح ام ،ملاعلا يف ناريطلا ةمزأا ببشسب ،ةيدنلوهلا

ديلو.ف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةملاقب تاشسولهملأ جيورتو راجتلأ لاجم يف طششنت ةيمأرجإأ ةعامج كيكفت
،عبشصوب ةعلق ةنيدمل يرشضحلأ طشسولأ يف ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج ةحفاكم راطإأ يف
ةبانع ةنيدم نم ةمداق ةيحايشس ةبكرم دوجو اهدافم يتلأ تامولعملل ديجلأ لÓغتشسلأ رثأ ىلعو
،قيشسنتلأ ةمكحم ةطخ عشضو دعبو.ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةربتعم  ةيمك اهنتم ىلع ،ةملاق وحن

مهيف هبتششم صصاخششأأ30 ثÓث فيقوت نم عبشصوب ةعلق ةرئأد نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق تنكمت

ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ دعب  و،ةملاقب نيميقم ،ةنشس82 و72 نيب مهرامعأأ حوأرتت
،ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديشسلأ عم مئأدلأ قيشسنتلابو ،ةبكرملأو مهيف هبتششملأ نأاششب

مهيف  هبتششملأ ليوحت مت نيأأ،روكذملأ ةرايشسلأ لخأد نيلاباغيرب ءأود نم ةلوشسبك0111 زجح مت
نع ايئاشضق افلم مهدشض نوكو ةيشضقلأ يف قيقحت حتفو ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلشصملأ ىلإأ

لامعتشساب ةدمتعملأ حلاشصملأ نم ةشصخر نود ةينلديشص دأوم جيورتو ءافخإأو لقنو ةزايح لعف
.ةملاق ةمكحم مامأأ مهيف هبتششملأ مدق نيأ ،ةبكرم

نيدلأزع.ل

ةملاقب بأرت نيع ةيرق جرخم رورم ثداح يف ةريطخ حورجب نيشصخشش ةباشصإأ
ناكملاب د02 اشس51 ةعاشسلأ ىلع ةكولمات ةيدلبل ةيندملأ ةيامحلل عاطقلأ ةدحو صسمأأ راهن تلخد

˘مأد˘ط˘شصأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي رور˘م ثدا˘ح ل˘جأل،201 ين˘طو ق˘ير˘ط بأر˘ت˘لأ ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق جر˘خ˘م ىم˘شسم˘لأ

ثداحلأ فلخ ،““ وتناكيب ايك ““ عون نم ةيناثلأو““103 وجيب““ عون نم ىلوألأ ، نيتيحايشس نيترايشس

هل ةنشس04 رمعلأ نم غلابلأ »صس ، صس““ ةيحشضلأ نم لكب رملأ قلعتي و ، ركذ صسنج نم نيتيحشض ةباشصإأ

يف امهفاعشسإأ مت نيتيحشضلأ،صضوحلأ يف تاباشصأ هل ةنشس75 ““صص،ب““ ةيحشضلأ و، نطبلأ يف حورج
ةيمومعلأ ةشسشسؤوملأ ىلأ ةعرشسلأ حانج ىلع Óقنو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأ فرط نم ناكملأ نيع

..مزÓلأ جÓعلأ يقلتل، ةكولمات ةيرأوجلأ ةحشصلل
نيدلأزع.ل

ةكولماتب يتنمشسأأ بوبنأأ نم ةعطق طوقشس ثداح يف لفط لتقمو..
ثداح عقو ىلع، صسمأ ءاشسم ةملاق ةيلولأ ةمشصاع برغ ةشصقأ ةعقأولأ ةكولمات ةيدلب ناكشس زتهأ

ةيامحلأ حلاشصم هل تلخدت ثداحلأ ، تأونشس رششعلأ هنشس ىدعتي مل ريغشص لفط هتيحشض حأر ملؤوم

ةعطق طوقشس يف لثمت تيمم ثداح لجأ نم، ءاشسم ةقيقد05و91 ةعاشسلأ دودح، ةكولماتب ةيندملأ
رمألأ قلعتي و،  ةرفح لخأد وه و لفط ىلع صضرألأ تحت هايملأ فيرشصتب صصاخ يتنمشسأأ بوبنأأ نم

و هفاعشسأ اهرثأ ىلع مت ةددعتم و ةريطخ تاباشصاب تأونشس9 رمعلأ نمغلابلأو““ع.ع““وعدملأ ةيحشضلاب
بوانملأ بيبطلأ فرط نم هتنياعم دعبو ةكولماتب ةيرأوجلأ ةحشصلل ةيمومعلأ ةشسشسؤوملأ ىلأ هلقن
ثداحلأ أذه يف قيقحت حتفب ترششاب ةكولمات ةيدلبل كردلأ حلاشصم اهتهج نم يفوتم هنأ نيبت
..ةقطنملأ ناكشس ىدل ىشسلأو نزحلأ نم ريثكلأ كرت يذلأ ملؤوملأ

نيدلأزع.ل

ىحرج3 فلخي ينوبلأ يف ةبكرم بÓقنأ

دأرزوب عراششب ةيلام ةيشسنج نم ةلفط مدشصت ةرايشس
ةبانع ـب نيشسح

لأوز ةيناثلأ ىلع رورم ثداح عقو ثيح لخدت18 ـب صسمأأ لوأأ ةبانع ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تماق

ةفيفخ صشودخ اهل فلخ ةبانع نيشسح دأرزوب عراششب تأونشس40 رمعلأ نم غلبت ةلفط ةرايشس تمدشص ثيح
ـب ةأأرمأ ءامغإأ ةلاح أءاشسم ةشسداشسلأ ىلع صسمأأ لوأأ عقو امك ،ةيلام ةيشسنج نم ةيحشضلأو ىرشسيلأ لجرلأ يف

نم ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ لوخدب اهفاعشسأ مت يتلأو يركشسلأ ةبشسن يف صضافخنأ نم يناعت ““غوديأ ةماقإأ““
يقلتل ىفششتشسملأ ىلإأ اهلقن مت اهدعبو ،قبأوط3و يشضرأأ قباط نم ةنوكتم ةينكشس ةرامعل ةقششلأ ةذفان
ىوتشسم ىلع اهبÓقنأ و ةرايشس فأرحنأ ثداح أءاشسم فشصنلأو ةعباشسلأ ىلع اشضيأأ صسمأأ لوأأ عقوو ،جلاعلأ
مهرامعأأ غلبت ةفلتخم حورجب اياحشض30 ةباشصإأ فلخ ““غوديلأ ةنبلم““ نم برقلاب61 مقر ينطولأ قيرطلأ

ر.ناميلشس.ةيدام رئاشسخ ثداحلأ فلخ امك ةنشس71 و05 و25

نمأأ حلاشصم لبق نم رطشسملأ ططخملل أديشسجت
فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم يف ةنيطنشسق ةي’و
سصاخششأ’اب سساشسملاب ةقلعتملأ ةشصاخ ،اهلاكششأأ

نمأÓل ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ تنكمت ،تاكلتمملأو
يرشضحلأ نمأ’أ عم قيشسنتلاب سسداشسلأ يرشضحلأ
ةقرشس تا˘ي˘ل˘م˘ع طو˘ي˘خ كف ن˘م ر˘ششع سسدا˘شسلأ
أز˘˘ي˘˘ب˘˘يأ تا˘˘ي˘˘شس ““ عو˘˘ن ن˘˘م تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ع˘˘بأو˘˘ت
،ل˘ع˘ف˘لأ ي˘فر˘ت˘ق˘م ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ا˘ه˘عا˘جر˘˘ت˘˘شسأو““
ةقرشسلأ ،رأرششأأ ةيعمج نيوكت ةيشضقب قلعتملأ
ة˘كرا˘ششم˘لأ ،ل˘ي˘ل˘لأ فر˘ظ ر˘فأو˘ت˘ب ة˘فو˘˘شصو˘˘م˘˘لأ

.رتشستلأو
اهليجشست مت يواكشش ىلإأ دوعت ةيشضقلأ تايثيح
اياحشضل سسداشسلأ يرشضحلأ نمأ’أ ىوتشسم ىلع
““ أزيبيأ تايشس ““ عون نم مهتابكرم تشضرعت

يتلأ ثاحبأ’أ و تايرحتلأ ، ةشسكاع ةآأرم تلاط
يرشضحلأ نمأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلأ ا˘ه˘تدا˘ق
يحب نانطقي امهيف هبتششملأ نأأ تنيب سسداشسلأ

عم نيب قيشسنتلأ ةي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت˘ل ،ر˘شضخ˘ل ل˘ي˘حو˘ك
سسداشسلأ يرشضحلأ نمأÓل ةيئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلأ

نم تنكمت ةث˘ي˘ث˘ح تا˘ير˘ح˘ت د˘ع˘ب ي˘ت˘لأ و ر˘ششع
ناكم ديدحت متيل ،امهيف هبتششملأ ةيوه ديدحت

ىوتشسم ىلع هفيقوت و لوأ’أ هيف هبششملأ دجأوت
،ةحلشصملأ رقم ىلإأ هليوحت و رشضخل ليحوك يح
نم نكم ريخأ’أ أذه لهأأ عم يرأوجلأ لمعلأ

نو˘ل˘لأ ءا˘شضي˘ب ة˘شسكا˘˘ع ا˘˘يأر˘˘م40 عاجرتشسأ
قيقحتلأ ،““ أزيبيأ تايشس ““ عون نم نيتبكرمل
مت يذلأ و هكيرشش ةيوه ديدحت ىلإأ داق  حوتفملأ
و ي˘ح˘لأ تأذ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ر˘خأ’أ و˘ه ه˘ف˘ي˘قو˘ت
نيب قيشسنتلأ راطإأ يف ،ةحلشصملأ رقم ىلإأ هليوحت
ميلشست مت ةنيطنشسق ةي’و نمأ’ ةينمأ’أ حلاشصملأ
سسداشسلأ ير˘شضح˘لأ ن˘مأ’أ ى˘لإأ ر˘كذ˘لأ ي˘ف˘لا˘شسلأ
ىلإأ داق قمعملأ قيقحتلأ ،يئاشضقلأ سصاشصتخÓل
هذه ة˘قر˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘كذ˘لأ ي˘ف˘لا˘شسلأ طرو˘ت
اهيف مدعن˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ  ع˘بأو˘ت˘لأ
رجح˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ تأءأر˘جأ ع˘م ة˘شصا˘خ ة˘كر˘ح˘لأ
ثيح ، ةنيطن˘شسق ة˘ي’و ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لأ ي˘ئز˘ج˘لأ
ر˘شضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘شضلأ تما˘˘ق
يف نيعلاشض نيرخآأ نيشصخشش فيقوتب سسداشسلأ
تأءأرجإأ فلم زاجنأ نم ءاهتن’أ دعب ،ةيشضقلأ

ةبا˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئأز˘ج
.ةيلحملأ

زاكعوب لامج

ةنيطنشسقب  ““أزيبيإأ““ تأرايشس قحأول ةقرشس ةباشصع كيكفت

ةلواحم ىلع سسمأأ ثلاثلأ دقعلأ يف باشش مدقأأ
بلشصلأو ديدحلل ةرÓب عنشصم لخدم مامأأ راحتنأ
سشرب ماق ا˘مد˘ع˘ب كلذو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب

ريخأ’أ أذه يف رانلأ مرشضي نأأ لبق نيزنبلاب هدشسج
جÓعلأ يقلت لجأأ نم ىفششتشسملأ ىلأ هلقن متيل
اهتشضبق نأرينلأ مكحت نأأ لبق هب قاحللأ مت امدعب

نا˘˘ف ةر˘˘تأو˘˘ت˘˘م ردا˘˘شصم بشسحو . هد˘˘شسج ى˘˘ل˘˘˘ع
تعقو سضومغلأ سضعب اهفلي لأز’ يتلأ ةثداحلأ

ىلأ هجوتلأ ىلع  باشش مدقأأ ثيح سسمأأ لأوز
نيزنبلأ نم ولد هديبو  ةرÓب ةيعانشصلأ ةقطنملأ

سشر ىلع ةيحشضلأ مدقأأ هنم بشضغ ةظحل يفو
نأأ لب˘ق با˘ه˘ت˘لإ’أ ةد˘يد˘ششلأ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه˘ب هد˘شسج
نشسح نمو ، ةع’و ةطشسأوب  هيف رانلأ مرشضي

نيعب أوناك سصاخششأ’أ سضعب نأأ ةيحشضلأ ظح
يتلأ نأرينلأ ءافطأو هتدجنل أوعراشس ثيح ناكملأ

نأو˘عأأ ل˘شصي نأأ ل˘ب˘ق ى˘ل˘ف˘شسلأ ه˘فأر˘˘طأا˘˘ب تب˘˘شش
لبق ةمهملأ يقابب أولفكت نيذلأ ةيندملأ ةيامحلأ
ةيليملاب يروتنم ريششب ىفششتشسم ىلأ هولقني نأأ

حلا˘شصم نو˘كت ا˘م˘ي˘فو . جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأأ ن˘م
ثداحلأ لوح اقيقحت تحتف دق ةشصتخملأ نمأ’أ
ةيحشضلأ نأاب ةيحشضلأ نم ةبرقم رداشصم تركذ
متي نأأ لبق ةرÓب ةيعانشصلأ ةقطنملاب Óماع ناك
هطبري ناك يذلأ لمعلأ دقع ءاهتنأ ببشسب هفيقوت
يف لمأاي ناكو كانه ةطششنلأ تاكرششلأ ىدحاب
هنأأ ريغ هلمع بشصنم ةداعتشسأو هتيعشضو ةيوشست
دكأاتلأ ىنشستي مل تامولعم يهو كلذ يف لششف
ى˘ق˘ب˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ردا˘˘شصم ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص ن˘˘م
ام بابشسأأو ةقيقح نيبتشس يتلأ اهدحو تاقيقحتلأ
. باششلأ أذه هيلع مدقأأ

 دوعشسم / م

   هدشسج يف رانلأ مرشضأأ امدعب ةطشسوتم قورحب بيشصأأ

 لجيجب ةيليملاب ةرÓب عنشصم مامأأ  اقرح راحتنإلأ لواحي  لماع

صسنوت نم ةبرهم صسولهم صصرق00821 نم ديزأأ زجح

عاجرتشسأو ةيرثأ عطق طبشضو صصاخششأأ ةدع فيقوت
تانكشسلأ روغشش اهوذفنم لغتشسي تاقورشسم

لخدمب راعرع يحب نيتيحايشس نيتبكرم فيقوت نم ةنتاب10 ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

ثيح ،ايئاشضق قوبشسم مهنيب نم ةنشس73 و62 نيب مهرامعأأ حوأرتت صصاخششأ30 امهنتم ىلع  ةنتاب ةنيدم

صصأرقألأ نم ةربتعم ةيمك ىلع مهتزوحب رثع نيبكرملأ صشيتفت ىدلو ،يقأوبلأ مأأ ةنيدم نم أومدق مهنأ نيبت

،صسنوت ةلود نم ةبرهم تناك يتلأ ةيمكلأ يهو ،غلم051 نيلباقيرب عون نم صصرق03821 ـب ردقت ةشسولهملأ

ةركشسب ةنيدم نم نوردحني ةنشس54 و23 نيب مهرامعأ حوأرتت صصاخششأ30 فيقوت مت قايشسلأ صسفن يف

ةعطق711 طبشض مت نيأأ ةيرثأأ عطقل عيب ةقفشص دقع ددشصب أوناك ةنتاب يعماجلأ ىفششتشسملأ نم برقلاب

مت ،ةيعون ةيشضق لح نم تنكمت دقف ،عباشسلأ يرشضحلأ نمألأ رشصانع اهتهج نم .مجحلأ ةريغشص ةرجو ةيدقن

ةأأرمأو ايئاشضق نيقوبشسم مهنيب نم ةنشس14 و02 نيب مهرامعأأ حوأرتت صصاخششأأ40 فيقوت اهرثأ ىلع

ةدعب أوماق مهب هبتششملأ ،ةددعتملأ تاقرشسلأ ةيا˘ن˘جو رأر˘ششأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘ك˘ت ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ م˘ه˘كرا˘ششت

ةرغاششلأ نكاشسملأ ىلع وطشسلاب نوموقي ثيح صسيدشسيفو رذعم˘لأ ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘عا˘ط˘ق˘ب تا˘قر˘شس

،ةيزكرملأ ةئفدتلأو صصيشصرتلأ صضأرغأأ اهنيب نم تاقورشسم ةدع عاجرتشسأ مت نيأأ زاجنلأ روط يه يتلأو

نيذلأ اهباحشصأ فرع˘ت ي˘ت˘لأ صضأر˘غلأ ي˘هو ىر˘خأأ ة˘ي˘لز˘ن˘م صضأر˘غأأ ىلإأ ة˘فا˘شضلا˘ب ،ءا˘ن˘ب˘لأ تأد˘ع˘مو تا˘نا˘خ˘شس

دقو ،قيقحتلأ ةمذ ىلع اهشضعب تيقب يذلأ تقولأ يف ،ةيحشض02 مهددع غلابلأو اهيلع ةقرشسلأ لعفل أوشضرعت

مت قيقحتلأ تأءأرجأ ءافيتشسأ دعب ،نوفوقوملأ هلغتشسي ناك رايبلاب نزخم يف ةأابخم تاقورشسملأ ىلع رثع

.مهيلأ هجوملأ مرجلأ نع قحل تقو يف مهتمكاحم راظتنأ يف ،ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهب هبتششملأ ميدقت
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