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ةعاصس رخآا

 ةينيصصلإ ةغللإ ميلعت
ةيرئإزج تاعماج5 ىوتصسم ىلع

مجحلا عفرب دهعتي روتيصش
يف سسيردتلل يعاصسلا

ةعاصس81 ىلإا تاعماجلا

اــنوروكلا ةــحئاج
تابصسانملا بقاعتو
بوــيج غرــفت
نــــــينطاوملا
ةطرو يف مهعصضتو

6 صص علاط

 ةيمصسرلإ ةديرجلاب ردصص موصسرم بجومب

يهاقملا عنمت ةموكحلا
تابورصشملا عيب تÓحمو
سسايكألا بيلح لامعتصسا نم

ىحضفا ديع نآلاو رطفلا ديع ،ناضمر

ءافصش ةلاح101 و انوروكب ةديدج ةباصصإا121 ،ةافو11

3 صص علاط

2 صص علاط

21 صص علاط

ةبانعب نييفرحلإو راجتلإ داحتإ نايب يف ءاج امبصسح

ةرــــجألا تاراــــيصس
ةـــيدرفلاو ةيعامجلا
 اــــهطاصشن فــــنأاتصست

موــــيلا نم ءادتبا
42 صص علاط

نينثإلإ ةليل يحلإ اهصشاع يتلإ ةيمإدلإ ةليللإ دعب

تاراجصشلاو تاكابتصشإلا ددجت
 نـــــيفرحنملا نـــــيب
 لـــــجيجب نثارح يحب

ةلصصفنم ةيصضق يف تإرذخملإ نم ةيمك ىلإإ ةفاصضإلاب

ةيرثأا عطق زجح
دوهع ةدع ىلإا دوعت

ةنتابب ةقباصس
5 صص علاط 5 صص علاط

 مزــــحب اــــنوروك ءاــــبو تهجاو رــــئازجلا» :نوبت
«ةــــبعصصلا فورــــظلا زواــــجت نــــم تــــنكمتو

دجاصسملا قلغ رارمتصسإا ىلع ربصصلاب نييرئازجلا بلاطي يدهملب

4 صص علاط 2 صص علاط
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:نوبت .. ةيملاع ةيكلم اهريوطت متي تاحاقل يأإ لعجب ينيضصلإ صسيئرلإ دهعت نمث

تنكمتو مزحب انوروك ءابو تهجإو رئإزجلإ»
«ةبعسصلإ فورظلإ زواجت نم

 ةيمضسرلإ ةديرجلاب ردضص موضسرم بجومب

 ضسايكألإ بيلح لامعتسسإ نم تابورسشملإ عيب تÓحمو يهاقملإ عنمت ةموكحلإ

زواجت نم تنكمتو ىلوألإ ةلهولإ ذنم مزحب91-ديفوك ءابو تهجإو رئإزجلإ نأإ صسمأإ ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر دكأإ
 .يتإذ ءافتكإ يف تحبضصأإ ىتح اهبابضشل راكتبلإو ةينطولإ دوهجلإ رفاظت لضضفب ةبعضصلإ فورظلإ
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لÓخ ةملك يف ،ضسيئرلا لاقو
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا - ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘م˘˘ق˘˘لا
ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأا ن˘م ن˘ما˘˘سضت˘˘ل˘˘ل

،دجتسسملا انروك ضسوريف ةحئاج
لسصاوتلا ةينقت ربع ترج يتلا

رئازجلا تهجاو دقل» ،دعب نع
ة˘ل˘هو˘لا ذ˘ن˘م مز˘ح˘ب ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
ذاخ˘تا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب˘ف ،ى˘لوأ’ا

زيزعتل تارارقلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م

لاقي ا˘م˘كو ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

زواجت دقلف ،ةمهلا دلت ةمزأ’ا

ي˘ف ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ي˘ن˘˘طو

ةينطولا دوهجلا رفاظتب ةيادبلا

انحب˘سصأا˘ف ،ا˘ن˘با˘ب˘سشل را˘كت˘ب’او

ا˘م˘ي˘ف ي˘تاذ ءا˘ف˘ت˘˘كا ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا

جات˘نإاو ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو ضصخ˘ي

يفو.«ضصحفلا لئاسسوو ةيودأ’ا

ضسي˘ئر د˘˘كأا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس

ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا» نأا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

نع ترب˘ع ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ل˘ئاوأا

يف نيسصلا عم لماكلا اهنماسضت

اريسشم ،«ةبيسصعلا فورظلا كلت

هتاذ تقولا يف تددسش» اهنأا ىلإا

عمتجملا مي˘ي˘ق˘ت نو˘كي نأا ى˘ل˘ع

ن˘ع م˘جا˘ن˘لا ع˘سضو˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا

لك نع اديعبو ايعوسضوم ءابولا

اهدوهج ضصوسصخ˘بو.«ضسي˘ي˘سست

لا˘ق ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

يدÓ˘˘˘ب» نإا نو˘˘˘ب˘˘˘˘ت ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

راو˘˘ج˘˘لا لود ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

اهتدعا˘سسمو ة˘ق˘يد˘سصلا لود˘لاو

ح˘م˘˘سست ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ط˘˘خ ترو˘˘ل˘˘ب

هذ˘ه را˘ثأا ةد˘ح ن˘م ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب

رئازجلا» نأا افي˘سضم ،«ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

قود˘ن˘سص ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘م تم˘˘ها˘˘سس

ءابو˘لا ة˘ح˘فا˘كم دو˘ه˘ج ل˘يو˘م˘ت

،ةيق˘ير˘فإ’ا لود˘لا ه˘تأا˘سشنأا يذ˘لا

دبع قب˘سسأ’ا ر˘يزو˘لا ن˘ي˘ع ا˘م˘ك

اسصاخ اثوعبم ةفلاخ نب نامحرلا

را˘طإا ي˘ف ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل

ة˘ح˘فا˘كم˘ل ر˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه دو˘˘ه˘˘ج

.«ءابولا
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ة˘ف˘سصب ة˘مو˘كح˘لا ضسمأا تن˘ل˘عأا
بيلح لا˘م˘ع˘ت˘سسا ع˘ن˘م ة˘ي˘م˘سسر
لك لب˘ق ن˘م م˘عد˘م˘لا ضسا˘ي˘كأ’ا
ن˘ي˘يدا˘سصت˘قإ’ا ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو
ام بسسحو .معاطملاو يهاقملاو
ن˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف رد˘˘سص
اءانبو ه˘نإا˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا

05-10 يذيفنتلا موسسرملا ىلع

21 ي˘˘˘ف ردا˘˘˘سصلا و لد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

اعنم عنمي هنإاف،1002 يرفيف
لام˘ع˘ت˘سسا وأا ه˘ي˘جو˘ت ةدا˘عإا ا˘تا˘ب
بي˘ل˘ح جا˘ت˘˘نإ’ قو˘˘ح˘˘سسم ةدا˘˘م
نم هريغ وأا مسسدلا لماك رتسسبم
نا˘˘˘ب˘˘˘لأ’ا وأا  تا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ع˘˘ن˘˘م م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ا˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘˘سشمو
بي˘ل˘ح˘لا قو˘ح˘سسم لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
ناو˘˘عأ’ا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م م˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
تÓح˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘يدا˘سصت˘قإ’ا
ي˘ها˘ق˘م˘لاو  تا˘بور˘سشم˘لا ع˘˘ي˘˘ب
ةردن تببسستو .معاطملا ىتحو
ي˘ف م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘˘لا ضسا˘˘ي˘˘كا

بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا  ع˘˘م˘˘ج˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ع˘ي˘سسو˘ت ي˘مو˘م˘ع˘لا «ي˘ل˘ب˘˘ي˘˘ج»
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل ه˘˘ت˘˘˘كب˘˘˘سش
ةطقن حتف لÓخ نم هتاقتسشمو

ىسسوم يديسس ةيدلبب ةديدج عيب
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا قر˘˘˘سش
ريفوت ةيغب ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سس’ا

ا˘هر˘ع˘سسب ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لاو ن˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
بيلحلا عمجم ناك و.ةبراسضملا
ةطقن ارخ ؤوم  حتف دق «يلبيج»
هتاقتسشم و بيلحلل  ةديدج عيب

يام لوا ة˘حا˘سس ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
لÓخ عفر هنا املع ةمسصاعلاب
ةبسسنب  مرسصنملا ناسضمر رهسش

بيلح˘لا تا˘ي˘م˘ك جا˘ت˘نإا%02
ع˘ن˘سصم˘لا و ل˘ي˘كسشت˘لا دا˘ع˘˘م˘˘لا
ةبا˘ج˘ت˘سس’ا د˘سصق قو˘ح˘سسم˘لا˘ب
اذ˘ه ى˘ل˘ع د˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يلامجإا لقتنا كلذبو .جوتنملا

8,2 ن˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا

نويلم3,3 ىلإا ايموي/رتل نويلم
عورفلا ىوتسسم ىلع ايموي/رتل

عمجم ا˘ه˘كل˘م˘ي ي˘ت˘لا51 ـلا
.ينطولا ىوتسسملا ىلع يلبيج
رتسسبملا بيلحلاب رمأ’ا قلعتيو
ددحم رعسسب ضسايكأا يف أابعملاو

عمجم كلميو .رتللا/جد52 ـب

06 ىلع  زوحي يذلا  «يلبيج»
قو˘˘سس ضصسصح ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
رثكأا، أابعملاو رتسسبملا بيلحلا

ةحوتفم ةمئاد عيب ةطقن07 نم
.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناك ،بيلحلا ةردوب ضصوسصخبو
ينطولا ناويد˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،هتا˘ق˘ت˘سشمو بي˘ل˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا

ي˘ف حر˘سص د˘ق ة˘ي˘م˘لاو˘سس د˘لا˘˘خ
ةردوب تانوزخم نا قباسس تقو
ىوتسسم ىلع ةر˘فو˘ت˘م بي˘ل˘ح˘لا

ةيبلتل يفكت و ناويدلا نزاخم
ىلا ين˘طو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا بل˘ط

.1202 ر˘يا˘ن˘˘ي ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘غ

نم اهتادراو نم رئازجلا تعفرو
ىد˘م ى˘ل˘ع بي˘ل˘ح˘لا قو˘˘ح˘˘سسم

ةيسضاملا (01) رسشعلا تاونسسلا

يف نط فلأا081 تغلب ثيح

يف نط فلأا09 لباقم9102

ينطولا ناويدلا لفكتيو9002.
تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ن˘يو˘م˘ت˘ب بي˘ل˘ح˘˘ل˘˘ل
ءاح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ط˘سشا˘ن˘لا
ةردوب نم ةيلامجا ةيمكب نطولا

ف’آا8 يلاوحب ردقت بيلحلا
ناويدلا لجسس امك.ايرهسش نط
بيلحلا جات˘نا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘يز
لÓخ ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
ثيح ةيسضام˘لا تاو˘ن˘سس ر˘سشع˘لا

رتل نوي˘ل˘م058 جا˘ت˘نإ’ا غ˘ل˘˘ب

لÓخ رت˘ل نو˘ي˘ل˘م053 لبا˘ق˘م

.9002

موقي يذلإ لمعلإ ىلع نيضشوضشملإ صضعب دوجو دكأإ

ءابطألإو ءإربخلإ هب

ربسصلاب نييرئإزجلإ بلاطي يدهملب

دجاسسملإ قلغ رإرمتسسإإ ىلع
ضسمأا يدهملب فسسوي فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو ددسش

ءابو ةنحم ىلع بلغتلل ربسصلاب يلحتلا ةرورسض ىلع ءاعبرأ’ا

ضسف˘ن ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك.«91د˘ي˘فو˘ك» د˘ج˘ت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف

قلغ رارمتسسا ىلع ربسصلاب يلحتلا ىلإا نينطاوملا لوؤوسسملا

يدهملب لاقو.دÓبلا يف انوروك ءابو يسشفت ببسسب دجاسسملا

نينطاوملا نإا ةينطولا ةعاذإ’ا ىلع افيسض هلوزن ةبسسانمب ضسمأا

،كلذ ىلع ربسصلا بجي نكل ،دجاسسملا قلغ رارمتسس’ نوملأاتي

ءاربخلا ءادأا ىلع نيسشوسشملاب مهامسسأا نم دوجو ىلإا اريسشم

يأا ذاختا لبق هنأا ريزولا دكأاو.رمأ’ا اذه ضصوسصخب ءابطأ’او

ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا ةروا˘سشم بج˘ي د˘جا˘سسم˘لا ضصو˘سصخ˘˘ب رار˘˘ق

يف انوروك ءابو ةق˘ي˘ق˘ح نو˘فر˘ع˘ي م˘ه˘نو˘كل ي˘ح˘سصلا لا˘ج˘م˘لا

حتفب حمسست ’ فورظلا نأا اودكأا ءاربخلا نأا افيسضم ،رئازجلا

ىلإا هتاذ قايسسلا يف يدهملب راسشأاو.ةيلاحلا ةرتفلا يف دجاسسملا

ببسسب ةماعلا ةحلسصملا لجأا نم حتفت مل تاطاسشن ةدع دوجو

ىلع كلذو نهارلا تقولا يف هببسست نأا نكمي يذلا ررسضلا

نييرئازجلا بولق يف دجاسسملا اهلتحت يتلا ةناكملا نم مغرلا

مههوجو يف ةدسصوم اهباوبأا ةيؤور يفل ايموي نوملأاتي نيذلا

يسشفت لعفب رئازجلا اهنم يناعت يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا ببسسب

.«91ديفوك» دجتسسملا «انوروك» ضسوريف
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قرضشلإ ةيحانل نييرئإزجلإ ءابطألإ داحتإإ صسيئر

:دكؤوي ديعضسلإ دلاخ روتكدلإ

هتقÓعو امامت دعم ريغ يكإزإواك ضضرم»

«ايملع تبثت مل انوروك ضسوريفب
نييرئازجلا ءابطأ’ا داحتا ضسيئر ،ديعسسلا دلاخ روتكدلا فسشك

ثيح, «يكازاواك» ضضرم لوح ةديدج تايطعم قرسشلا ةيحانل

هناف يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع هل جوري ام ضسكع هنأا دكأا

ضضرم نإا ديعسسلا دلاخ لاقو.يدعم ضسوريف ضسيلو ردان ضضرم

فورعم هنأا احسضوم اسسوريف ضسيلو ردان ضضرم «يكازاواك»

ةعاذإÓل ح˘ير˘سصت ي˘ف فا˘سضأاو.ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ةد˘م ذ˘ن˘م

هسضارعأا نوكت ثيح ،نفعتلاب طبترم ضضرملا ببسس نأا ةينطولا

لثم نفعت يأا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا با˘ه˘ت˘ل’ا ضضار˘مأا ل˘كل ة˘ه˘با˘سشم

ةطسسوتملاو ةريغسصلا ة˘يو˘مد˘لا ة˘ي˘عو’ا ي˘ف دا˘ح˘لا با˘ه˘ت˘ل’ا

باهتلا ،ةيسساسسحلاو يد˘ل˘ج˘لا ح˘ف˘ط˘لا ،ى˘م˘ح˘لا بب˘سست ي˘ت˘لاو

رارمحا ،نينيعلا باهتلا ،فنأ’او مفلا يف ةيطاخملا تاحفسصلا

عم  ،نيمدقلاو نيديلا فكا يف مروت ،مفلا يف فيوجت ،موعلبلا

ةعاسسلا دحلو هنأا ثدحتملا ضسفن دكأاو .ةيوافمللا دقعلا مخسضت

ادعام «91 ديفوك» دجتسسملا انوروك ضسوريفب هتقÓع تبثت مل

نيمختلا ليبسس ىلع ضسوريفلا تافلخم نم هنوكب قلعت ام

ةمزÓتمب «يكازاواك» ضضرم ىمسسيو .هفسصو دح ىلع يملعلا

اذهل نأا ىلإا ديعسسلا دلا˘خ رو˘ت˘كد˘لا را˘سشأاو .ة˘يوا˘ف˘م˘ل˘لا د˘ق˘ع˘لا

ل˘هأا نأا اد˘كؤو˘م ،ار˘كب˘م ه˘فا˘سشت˘كا م˘˘ت ا˘˘م اذإا ا˘˘جÓ˘˘ع ضضر˘˘م˘˘لا

ضضار˘مأاو ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا ضضار˘مأ’او لا˘ف˘طأ’ا بط ي˘ف ضصا˘سصت˘خ’ا

.ضضرملا اذه ضصي˘خ˘سشت م˘ه˘ن˘كم˘ي ن˘م م˘ه ل˘سصا˘ف˘م˘لا با˘ه˘ت˘لا

ةرورسضب ،نينطاوملا ديعسس دلاخ بيبطلا حسصنو ريبك لكسشب

نوؤو˘سشلا هذ˘ه كر˘˘تو ،ن˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا و ل˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’ا

يتلا تاطلاغملا يف ضضوخلا مدعو ضصاسصتخ’ا لهأاو ءابطأÓل

هنوك نم مغرلا ىلع اسسوريف «يكازاواك» نوك ىلإا تراسشأا

.اتاتب دعُم ريغ اسضرم
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ةيئانثتضسإإ ةلطع يف ةيمومعلإ تإرإدإلإو تاضسضسؤومـلإ لامع نم%05 عضضوب صصاخلإ ءإرجإلإ ءاغلإإ دعب

رإرقلإ نم ةنسس41 نع مهرامعأإ لقت لافطأاب نلفكتي يتإوللإو لمإوحلإ ءاسسنلإ ءانثتسسإإ
ناونعب ةيليمكتلا ريبادتلا ةديدج ةميلعت لÓخ نم فسشك ثيح, ةينعملا تاطلسسلاو ةموكحلا ءاسضعأا دارج زيزعلا دبع لو’ا ريزولا لسسار
و.ةيعامتج’او ةيداسصتق’او ةيراجتلا تاطاسشنلا ضضعب فانئتسساو ،رجحلا نم يجيردتلا جورخلل قيرطلا ةطيرخ نم ةيناثلا ةلحرملا

ةيئانثتسسا ةلطع يف ضصاخلاو يمومعلا يداسصتق’ا عاطقلا عاطقلا يمدختسسم نم05% عسضوب ضصاخلا ءارجإ’ا ءاغلإا ةميلعتلا تركذ
نأا ىلع ،اهطاسشنب ةسصاخلا ةيحسصلا ةيامحلا طورسش ءافيتسساو اهيمدختسسم لقن نامسض اهنكمي يتلا تاسسسسؤوملل ةبسسنلاب رجأ’ا ةعوفدم

ةيئانثتسس’ا ةلطعلا نأاسشب امأا.ةنسس41 نع مهرامعأا لقت لافطأا ةيبرتب نلفكتي يتاوللاو لماوحلا ءاسسنلا ةدئافل اقبطم ءارجإ’ا اذه لظي

تادادعت نم05% عسضوب ضصاخلا ءارجإ’ا ءاغلإا مت دقف ةيمومعلا تارادإ’او تاسسسسؤومـلا يمدختسسمـل ةبسسنلاب رجأ’ا ةعوفدمـلا
يتاوللاو لماوحلا ءاسسنلا ةدئافل ايراسس ءارجإ’ا اذه ىلع ءاقبإ’ا عم رجأ’ا ةعوفدم ةيئانثتسسا ةلطع يف ةيمومعلا تارادإ’او تاسسسسؤومـلا

جورخلا ةرتف حتفو اهلامعل ةرخأاتمـلا لطعلا ةيوسست ىلع تارادإ’ا رهسست نأا بجي امك .ةنسس41 نع مهرامعأا لقت لافطأا ةيبرتب نلفكتي

±.0202S°∏«º. ةيراجلا ةنسسلا ناونعب ةلطع يف
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ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ر˘يزو˘لأ فر˘ت˘عأ ثي˘ح
ةيلاملأ ةنجللأ ءاسضعأأ عم هعمج
يبع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأو
ي˘˘عا˘˘سسلأ م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ نأأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تا˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف سسيرد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةنراقم ةياغلل فيعسض ةيرئأزجلأ

هنأأ أدكؤوم ،ةيبنجألأ اهتأريظن عم
يعماجلأ مسسوملأ ةيأدب عم متيسس
ديدج يعاسس ملسس دامتعأ  لبقملأ

ةسسأرد ةعاسس81 دودحل لسصي

تقو ي˘˘ف تا˘˘˘عا˘˘˘سس8 لباقم
سسور˘ي˘ف نإأ رو˘ت˘ي˘سش لا˘قو.ق˘با˘سس
يف ريبك فعسض نع نابأأ انوروك
،دعب نع ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأ

ع˘م ف˘كع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم نأأ أد˘كؤو˘م
ةن˘سسل ي˘ع˘ما˘ج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ة˘يأد˘ب

سضيوع˘ت ى˘ل˘ع1202/0202
ةبلط˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘ئا˘سضلأ سسورد˘لأ

ىلع ةفثكم سسورد ةجمرب ربع
را˘˘سشأأو.ع˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسأأ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث رأد˘˘˘م
ةبلط˘لأ ي˘ق˘ل˘ت نأأ ى˘لإأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ سسورد˘˘˘ل
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ ق˘˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
ق˘˘فد˘˘ت سصق˘˘ن ءأر˘˘ج ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لأ
نأأ ف˘˘سشك ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،تنر˘˘ت˘˘نألأ

7102 ة˘ن˘سسل عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م

رايلم252.243 هتميق ام تغلب
تا˘ق˘˘ف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م ،را˘˘ن˘˘يد
يفو .رييسستلأ تاقف˘نو ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ
لوؤو˘سسم˘لأ تأذ ح˘˘سضوأأ قا˘˘ي˘˘سسلأ
ةيئا˘ه˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأ تأدا˘م˘ت˘عأ نأأ
ا˘م تغ˘ل˘ب عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لأ

ةلجسسم ،رانيد رايلم213 هتميق

43.0 ـب ردقت ةيبسسن ةدايز كلذب
ةنسسل رييسستلأ تأدامتعإاب ةنراقم

تأدا˘م˘ت˘عأ تل˘ث˘م ا˘م˘ي˘ف6102

نم ةئاملاب67.6 ةبسسن رييسستلأ
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإأ
نأأ رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش فا˘˘˘سضأأو.ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
ام تغلب ةكلهتسسملأ تأدامتعلأ

يلامجإأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب99 لداعي
ثي˘˘ح˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لأ تأدا˘˘م˘˘ت˘˘˘عأ
ةذتاسسأأ لاقتناب امإأ كلذ حمسسيسس
وأأ بونجلأ وحن لامسشلأ تاعماج
و˘ح˘ن بو˘ن˘ج˘لأ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ب

لا˘˘م˘˘سشلأ د˘˘ها˘˘ع˘˘˘مو تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
سسورد˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ل
ثدحتملأ فسشك امك.ةيقي˘ب˘ط˘ت˘لأ

عم نواع˘ت˘ل˘ل عور˘سشم دو˘جو ن˘ع
مت˘ي˘سس ثي˘ح جرا˘خ˘لا˘ب تأءا˘ف˘كلأ

ثيح ةبخن˘ل˘ل سسرأد˘م8 قÓ˘طإأ
ة˘سسرد˘م˘ب ة˘يأد˘ب˘لأ ةأو˘ن نو˘كت˘˘سس
ةنيد˘م˘لا˘ب ي˘عا˘ن˘ط˘سصلأ ءا˘كذ˘ل˘ل
ىرخأأو هللأ دبع يديسس ةديدجلأ

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘سسرد˘م˘˘لا˘˘ب
تقو برقأأ يف كلذو سشأرحلاب
ةرافسس تفسشك اهتهج نم.نكمم
سسمأأ ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ىد˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘سصلأ
م˘يد˘ق˘ت ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘˘ي ه˘˘نأأ ءا˘˘ع˘˘برألأ

5 ربع ،ةينيسصلأ ةغللأ يف سسورد
بأرت˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘ع˘ما˘ج
ه˘˘تر˘˘سشن ا˘˘م بسسحو .ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ىلع ،رئأزجلأ ىدل نيسصلأ ةرافسس

عقوم ىلع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
،«كوبسسياف» يعامتجلأ لسصأوتلأ
نم ةينيسصلأ ةغ˘ل˘لأ م˘ل˘ع˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ي
فراعتلأ زيزعتل ةلاعفلأ لئاسسولأ

ي˘ب˘ع˘سش ن˘ي˘ب ة˘قأد˘سصلأ د˘ي˘طو˘تو
تفا˘˘سضأأو .ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأو ن˘˘˘ي˘˘˘سصلأ
ةغللأ ميلعت سصسصح ايلاح دجوت»

،1-رئأزجلأ ةعما˘ج ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘سصلأ

م˘سسا˘ق˘لأ و˘˘بأأ2-رئأز˘ج˘لأ ة˘ع˘ما˘جو
ة˘ي˘نا˘سسلأ ة˘ع˘˘ما˘˘جو ،ه˘˘ل˘˘لأ د˘˘ع˘˘سس
-يروتنم ةوخلأ ةعماجو ،نأرهو

راتخم يجاب ةعماجو،1ةنيطنسسق
نيسصلأ ةرافسس تعد امك.«ةبانع
نيبغأرلأ نييرئأزجلأ ،رئأزجلأ ىدل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ ة˘˘سسأرد ي˘˘˘ف
زكأرم يف ليجسستلأو راسسفتسسÓل
تا˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ تا˘˘غ˘˘ل˘˘لأ
.اقباسس ةروكذملأ
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ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو عر˘سشت
تأدا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘علأ ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ةيسسردملأ ةيذغتلل ةسصسصخملأ

ىلع ثلاثلأ لسصفلاب ةسصاخلأو
دعب كلذو.ةكرتسشملأ تامدخلأ
سسرام رهسش ذنم ةسسأردلأ قيلعت
ر˘يزو هد˘˘كأأ ا˘˘م و˘˘ه و .طرا˘˘ف˘˘لأ
طو˘˘ع˘˘جأو د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ

ةيئرم ةودن ىلع هفأرسشإأ  لÓخ
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ير˘يد˘م ع˘م د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
متيسس هنأأ فسشك ثيح, نييئلولأ
رييسست˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م ع˘يزو˘ت ةدا˘عإأ
هيجوت و ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملل
ةسصسصخملأ ةيلاملأ تأدامتعلأ
ةسصاخلأو ةيسسرد˘م˘لأ ة˘يذ˘غ˘ت˘ل˘ل
ز˘ج˘ع˘لأ د˘سسل ثلا˘ث˘لأ ل˘سصف˘˘لا˘˘ب
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ
تامدخلأ ىلإأ اهليوحتب رييسستلأ
نأأ ةراسشإلأ ردجتو .ةكرتسشملأ

كلهتسست مل ةيلاملأ ةفلغألأ هذه
و سسرأد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ بب˘˘˘˘سسب
بب˘سسب ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘˘لأ
يسشف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘سسأرد˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت
د˘ج˘ت˘سسم˘لأ «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف

ا˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت كلذو «91 د˘ي˘فو˘˘ك»
ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل

فسشك امك .نوبت ديجملأ دبع
دمح˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو
عا˘ط˘ق˘لأ تا˘با˘ق˘ن نأا˘ب طو˘ع˘جأو
عورسشم ةقيثو اب˘ير˘ق م˘ل˘ت˘سست˘سس
جهانملأ يف رظنلأ ةداعإاب قلعتت
.اهنييحتو ةيميل˘ع˘ت˘لأ ج˘مأر˘ب˘لأو
تلاغسشنأ ىلع هدر يف كلذو
و ة˘˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘سضعأأ
يبعسشلأ سسلجم˘لا˘ب ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لأ
تسصسصخ ة˘سسل˘ج ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لأ
ةيوسست نوناق عورسشم ةسشقانمل
دافأأو .ةيل˘خأد˘لأ عا˘ط˘ق ة˘ي˘نأز˘ي˘م
تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ نا˘˘˘ب «طو˘˘˘ع˘˘˘جأو»

عورسشم ةقيثو اب˘ير˘ق م˘ل˘ت˘سست˘سس
جمأربلأو جهانملأ نييحت سصخت
هنأاب أربتعم .بتكلأ تايوتحمو
أذه حاجنإأ عيمجلأ ةيلوؤوسسم نم
ام ه˘يد˘ل سسي˘ل ه˘نأا˘بو عور˘سشم˘لأ
هدر يفو.هي˘ف˘خ˘ي ا˘م لو ه˘ي˘ل˘م˘ي

نم ريبك ددع تلاغسشنأ ىلع
د˘كأأ ,قا˘ي˘سسلأ أذ˘ه ي˘˘ف بأو˘˘ن˘˘لأ
ج˘ها˘ن˘م˘لأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ

ج˘مأر˘ب˘لأو بت˘كلأ تا˘يو˘ت˘ح˘˘مو
ا˘ما˘هو أر˘ي˘ب˘ك ا˘عور˘سشم ر˘ب˘ت˘ع˘ي

˘مز˘ت˘لأ ه˘نأأ ر˘يزو˘لأ فا˘سضأأو.أد˘ج
حت˘ف˘ب ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م
فلملأ أذه سصوسصخب تاسشرو
اي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ل˘ك كأر˘سشإا˘ب
ةذتاسسألأ سصوسصخب امأأ .اينطوو
ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لأو ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘˘لأ
ه˘˘نأأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ سسف˘˘ن را˘˘˘سشا˘˘˘ف
بسسح تأرا˘˘˘ي˘˘˘خ ةد˘˘˘ع سسرد˘˘˘ي
د˘سصق ن˘ي˘نأو˘ق˘لأو تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لأ
افسشاك.يقفأوت لح ىلأ لوسصولأ
نم فلملأ ةسسأرد نع ةبسسانملاب

بقع متيسس ةسصتخم ةنجل فرط
مي˘ي˘ق˘ت ا˘هر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘ع عÓ˘طلأ
.لو˘ل˘ح˘ب جور˘خ˘لأو ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لأ

بجي ل هنأأ دكؤوي نأ لبق أذهو
ناب سصوسصخلأ أذه يف مهفن نأ
ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ةر˘˘غا˘˘سشلأ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةريخلأ هذه نل ايئاقلت ابسسكم
ى˘لأ ى˘لولأ ة˘جرد˘لا˘ب ة˘ه˘˘جو˘˘م
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ سسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ج˘˘ير˘˘˘خ
ةنمقرب قلعت ا˘م˘ي˘فو .ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
نأاب باجأأ ,ةينطولأ ةيبرتلأ عاطق
ةريبك ةوطخ تطخ دق ةرأزولأ
افرتعم .فدهلأ أذه قيقحت يف
ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ىر˘خأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
بأو˘ن ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع لا˘˘غ˘˘سشنأ
ءأردم مييقت سصوسصخب بعسشلأ
دوجوب نطولأ تايلول ةيبرتلأ

تايريدم ىوتسسم ىلع لكاسشم
هث˘يد˘ح ر˘يزو˘لأ ع˘با˘تو .ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

لكل مييقت كانه نأاب لوقي Óئاق
نييوتسسملأ ىلع ةريدمو ريدم
ام لاح يفو يرسشبلأو يداملأ
نوكيسس هناف ام أرأرق انذختأ أذإأ

ةابا˘ح˘م˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘بو ا˘سسسسؤو˘م
ن˘م و˘ج ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘بو˘˘سسح˘˘م˘˘لأو
,ر˘خآأ د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘عو.ة˘ي˘فا˘ف˘سشلأ

ن˘م د˘يز˘م لا˘خدإا˘ب ر˘يزو˘لأ د˘عو
تاسسسسؤوملأ ريسس ىلع ةيفافسشلأ
ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
ةذتاسسألأو ءايلولأ نيب يلعافت
لاجملأ حت˘ف أذ˘كو ة˘سسسسؤو˘م˘لأو
ربع ميل˘ع˘ت˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ع˘سسأو
نع ميلعتلل ة˘ث˘يد˘ح˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ
ةيبلغلأ لوانتم يف نوكت دعب
ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت سصسصح لÓ˘خ ن˘م
ةيمقرلأ ةيسضرلأ ىلع سسوردو
ةفاسضأ ةعباسسلأ ةفر˘ع˘م˘لأ ةا˘ن˘قو
ة˘ق˘فأر˘م˘ل˘ل سصسصح م˘يد˘ق˘ت ى˘لأ
.ذيملتلل ةيجوغأديبلأو ةيسسفنلأ

سضع˘˘ب هأد˘˘بأ ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘بو
و ة˘ي˘نأز˘˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل  ءا˘˘سضعأأ
ةيعسضو لوح ءأرآأ نم ةبسساحملأ
نأأ ر˘يزو˘لأ د˘كأأ د˘ق˘ف , عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
ني˘سسح˘ت ي˘ه ةرأزو˘لأ تا˘يو˘لوأأ

ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ هذ˘˘ه
زاج˘نإأ ق˘ير˘ط ن˘ع تا˘يو˘ت˘سسم˘لأ
ل˘ك ن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘سصف˘˘ت ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ىوتسسملأ ىلع ةيوبرت ةسسسسؤوم
ىلع عÓطلأ متي ىتح ينطولأ

يف تاجايتحلأو سصئاقنلأ لك
ن˘م ي˘لا˘ت˘لا˘ب ن˘كم˘ت˘لأو ا˘ه˘ت˘˘قو
ل˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
دح ىلع ةيميلعتلأ تاسسسسؤوملأ
سسف˘˘ن ي˘˘ف ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك.ءأو˘˘˘سس
عور˘˘سشم دو˘˘جو ن˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ة˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب ة˘ي˘ط˘م˘˘ن سصخ˘˘ي
جأردإأ لÓخ نم ةيئأدتبأ ةيميلعت
ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو ل˘˘ئا˘˘سسو
˘˘مÓ˘˘علأ ل˘˘ث˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
هيع˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.ي˘للأ

ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت جأردإل كلذ˘˘˘ك

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نلأ

ة˘با˘جإأ ح˘ن˘م˘ي م˘˘ل˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ

امأأ.عوسضوم˘لأ لو˘ح ة˘ي˘ل˘ي˘سصف˘ت

ن˘يو˘كت ف˘ل˘م˘ب ط˘ب˘تر˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

«طوعجأو» دد˘ج د˘ق˘ف ةذ˘تا˘سسلأ

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت جأردأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘سصر˘˘˘ح

تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لأو ي˘˘˘لآلأ مÓ˘˘˘علأ

يف لاسصتلأو مÓعإÓل ةثيدحلأ

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لأ ج˘˘˘مأر˘˘˘ب

و ةذتاسسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ سسرأد˘م˘لا˘ب

ةداعأ ةيمهأاب ه˘ن˘ي˘ق˘ي ن˘ع أر˘ب˘ع˘م

ةذتاسسألأ نيوكت يف اسضيأأ رظنلأ

.ةثÓثلأ ةيميل˘ع˘ت˘لأ رأو˘طألأ ي˘ف

يف ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ددجو

نأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لأ هدر ما˘˘ت˘˘˘خ

أوجمرب عاطقلأ ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ

تأذ ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت سصسصح جأردإأ

ثلاثلأ لسصفلأ سسوردب ةلسصلأ

9102- ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ ن˘م

ة˘˘ن˘˘سسلأ ة˘˘˘يأد˘˘˘ب ي˘˘˘ف0202

ام كأردتسسل ةمداقلأ ةيسسأردلأ

ام نأ ىلإأ اتفل .سسردي ملو تاف

نأأ ود˘ع˘ي ل ا˘ق˘با˘سس ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت

م˘˘˘˘˘عد سسورد ىو˘˘˘˘˘˘سس نو˘˘˘˘˘˘كي

ل طقف ةيجولوكيسسب ةقفأرمو

ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو دد˘سش ا˘م˘ك .ر˘ي˘غ

ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ رو˘سضح نأأ ى˘ل˘ع

ه˘ب˘سسح ترد˘ق ي˘ت˘لأ سصسصح˘لأ

ربتع˘ي ع˘ي˘با˘سسأ4 ى˘˘˘˘لأ3ـب

سسورد˘لأ كأرد˘ت˘سسل ا˘˘يرور˘˘سض

ه˘عا˘ط˘ق نأا˘ب أر˘كذ˘م .ة˘ع˘ئا˘˘سضلأ

ةر˘˘ظ˘˘ن ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لأ ى˘˘ع˘˘سسي

ة˘˘م˘˘كو˘˘ح ى˘˘لأو ة˘˘ي˘˘فأر˘˘سشت˘˘سسأ

ىلع ع˘ي˘م˘ج˘لأ كأر˘سشإأو ةد˘ي˘سشر

لولحب جورخلل ةءافكلأ ىوتسسم

يت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ ل˘كل ة˘ي˘ق˘فأو˘ت

ذنم ةيبرتلأ عاطق ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

.ةليوط ةدم
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ةيرئازج تاعماج5 ىوتشسم ىلع ةينيشصلا ةغللا ميلعت

ةعاسس81 ىلإا تاعماجلا يف سسيردتلل يعاسسلا مجحلا عفرب دهعتي روتيسش

ةيوبرتلا جهانملا نييحت ةيلمع يف تاباقنلا كارششإا ررقت ةيبرتلا ةرازو

ةكرتسشملا تامدخلا ىلإا ةيسسردملا ةيذغتلل ةسصسصخملا ةيلاملا تادامتعإلا ليوحت

لقنتلا هيف حبشصي يذلا خيراتلا نم ءادتبإا
انكمم رئازجلا ىلإا

نييرئازجلا لهمت ةيكرتلا تاطلسسلا
اهيسضارأا ةرداغمل ارهسش نيقلاعلا

تزواجت نيذلأ نييرئأزجلأ نينطأوملأ ةيكرتلأ تاطلسسلأ تلهمأأ
حيرسصت يف وأأ ةريسشأاتلأ يف ةددحملأ ةينوناقلأ ةدملأ مهتماقإأ
يذلأ خيراتلأ ن˘م ءأد˘ت˘بأ ا˘ه˘ي˘سضأرأأ ةردا˘غ˘م˘ل ر˘ه˘سش ةد˘م ،ة˘ما˘قإلأ
ةيرئأزجلأ ةرافسسلأ تلاقو .انكمم رئأزجلأ ىلإأ لقنتلأ هيف حبسصي
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع ةيمسسرلأ اهتحفسص ربع ةرقنأاب
نأاب املع اهتطاحأأ دق ةسصتخملأ ةيكرتلأ تاطلسسلأ نإأ «كوبسسياف»
مهتماقإأ تزواجت نيذلأو ايكرت يف ايلاح نيدجأوتملأ نينطأوملأ
ىلع ،ةماقإلأ حيرسصت يف وأأ ةريسشأاتلأ يف ةددحملأ ةينوناقلأ ةدملأ
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ ءا˘غ˘لإأ ر˘˘ثإأ

ي˘سضأرألأ ةردا˘غ˘م˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م م˘ه˘نإا˘˘ف ،«91-ديفوك» دج˘ت˘سسم˘لأ
يف حبسصي يذلأ خيراتلأ نم ءأدتبأ دحأو رهسش نوسضغ يف ةيكرتلأ
نأاب ،اهناي˘ب ي˘ف ةرا˘ف˘سسلأ  تد˘كأأو.ا˘ن˘كم˘م م˘ه˘نأد˘ل˘ب ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
يف ةيكرتلأ يسضأرألأ ةرداغمب نوبلاطم ،ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ىلإأ لقنتلأ يف حبسصي يذلأ خيراتلأ نم ءأدتبأ دحأو رهسش نوسضغ
.ةيوجلأ تÓحرلأ حتف دعب.انكمم مهنأدلب

S°∏«º.±

زجعل مهتمدخ ءاهنإا مت نيذلا نيدقاعتملا اهيف امب
نيبوطعملاو ىحرجلا اذكو ةمدخلل بوشسنم ريغ

اهدادعتسسإا نع نلعت ينطولا عافدلا ةرازو
نييركسسعلا نيمدختسسملا تافلمب لفكتلا

عيمج ةيوسست سسمأأ اهل نايب يف ينطولأ عافدلأ ةرأزو تدكأأ
ي˘ف م˘ه˘ت˘مد˘خ ءا˘ه˘نأ م˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لأ تا˘˘ئ˘˘ف تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
لفكتلأ ىلع مئأدلأ اهسصرح راطإأ يف» هنأأ نايبلأ دكأأو.سشيجلأ
تائف عيمج تافلم ةيوسستو ةيعامتجلأو ةيبطلأ تلاغسشنلاب
ءاهنإأ مت نيذلأ نيدقاعتملأ اهيف امب نييركسسعلأ نيمدختسسملأ

بوسسنم ريغ زجعل يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ فوفسص يف مهتمدخ
مدقت ىدم ىلع افوقوو ،مهنم نيبوطعملأو ىحرجلأ أذكو ةمدخلل
سشيجلل ايل˘ع˘لأ ةدا˘ي˘ق˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ هذ˘ه ر˘ي˘سس

نأوج71 موي ينطولأ عافدلأ ةرأزو ولثمم دقع ،يبعسشلأ ينطولأ

هذه يلثمم عم ءاقل ،سسوسسم ينبب سشيجلل ينطولأ يدانلاب0202
سشيجلأ يدعاقتمل ةينطولأ ةمظنملأ نم ءاسضعأأ روسضحب تائفلأ
تلاغسشنلأ ةلمج ءاقللأ لوانت» نايبلأ فاسضأأو .«يبعسشلأ ينطولأ

لولحلأ أذكو اهتجلاعم لبسسو ةيعامتجلأو ةيبطلأ بلاطملأو
سضأرمألأ ةنودم نمسض ةجردملأ ريغ تلاحلأ فلتخمل ةنكمملأ
نع تائفلأ هذه ولثمم ربع ثيح ،ة˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘بو˘سسن˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ
ةلاح مهتافلم ةيوسستو ةسسأرد تاي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘سس ةر˘ي˘تو˘ل م˘ه˘حا˘ي˘ترأ
تلاغسشنلأ ةيبلغأأ لوانتت ىرخأأ تأءاقل ةجمرب متيسس اميف ،ةلاحب
ينطولأ عافدلأ ةرأزو تنأامط ،ددسصلأ أذه يف يفو.«اهنع ربعُملأ
دكؤوتو ،تافلملأ ةفاكل ةفسصنملأو ةلداعلأ ةجلاعملاب نيينعملأ
فلتخم لابق˘ت˘سسل ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ا˘ه˘ب˘تا˘كمو ا˘ه˘ح˘لا˘سصم دأد˘ع˘ت˘سسأ

.نينأوقلأو رطأÓل اقفو مهتافلم
S°∏«º.±

ءاشصحإاب حمشست تانايب ةدعاق لامكتشسإا لÓخ نم
ينطولا بارتلا ربع ةيحÓفلا يشضارألا

ةنمقرلا ملاع ىلإا لوخدلل دعتسست ةحÓفلا ةرازو
نأأ ,يراموع فيرسش ,ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ ريزو  فسشك
حمسست ةيمقر تانا˘ي˘ب ةد˘عا˘ق لا˘م˘كت˘سسأ دد˘سصب ة˘يرأزو˘لأ ه˘تر˘ئأد
نم ديدعلأ أذك و ينطولأ بأرتلأ ربع ةيعأرزلأ يسضأرألأ ءاسصحإاب
يف يراموع لاقو .عاطقلأ ةنمقرب  حمسست ةينورتكلإلأ تاقيبطتلأ

يبعسشلأ سسلجملل ةينأزيملأ و ةيلاملأ ةنجل ءاسضعأأ مامأ هتÓخأدم
ةيوسست نمسضتملأ نونا˘ق˘لأ عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘م را˘طإأ ي˘ف ي˘ن˘طو˘لأ
ةحÓفلأ عاطق ةنمقر جمانرب عورسشم نأأ ,ةيلاملأ ةنسسلل ةينأزيملأ

و ةينطولأ تأردقلأ ىلع دامتعلاب أذه و مدقتم ةيفيرلأ ةيمنتلأ و
ةد˘عا˘ق نأ فا˘سضأأو.جرا˘خ˘لأو ل˘خأد˘لأ ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تأءا˘˘ف˘˘كلأ
لمحت تامولعملاب اهديوزت نم ءاهتنلأ يراجلأ ةيمقرلأ تانايبلأ
و ةيبونجلأ قطانملاب اسصوسصخ ةيعأرزلأ يسضأرألأ لوح تانايب

تأورثلل عجنأ لÓغتسسا˘ب ح˘م˘سسي ا˘م ا˘ه˘با˘ح˘سصأأ و ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘ن أذ˘ك
يف حمسسي ام ةيئاملأ درأوملأو ةيحÓفلأ يسضأرألأ ءأوسس ةينطولأ
ءاسشنإأ يراج هنأ ركذ ا˘م˘ك.ة˘ي˘كذ ة˘حÓ˘ف ى˘لأ لو˘سصو˘لا˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لأ
لوح تايطعم ريفوتب حمسست ةينورتكلإلأ تاقيبطتلأ نم ديدعلأ
بابسشلأ ىلع دامتعلاب أذه و ةيسشاملأ و نيلأوملأ و نيحÓفلأ
لوح قدأأ تايطعم وأ تايئاسصحإأ ريفوتب حمسسي ام نييعماجلأ
.نيلأوملاب ةسصاخلأ تامولعملأ كلذكو و اهعأونأأ لكب ةيسشاملأ

S°∏«º.±

 .ةيرئازجلا تاعماجلا يف سسيردتلل يعاشسلا مجحلا ةعجارم ةرورشض ىلع روتيشش نيدلا سسمشش ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ددشش
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ةعباتلأ موترخوب ةقطنم تزتهأ
ةي’وب رداقلأ دبع ريمأ’أ ةيدلبل

ءاعبرأ’أ ىلأ ءاثÓثلأ ةليل لجيج
تيم˘م رور˘م ثدا˘ح ع˘قو ى˘ل˘ع
د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف با˘صش ةا˘ي˘ح˘˘ب ىدوأأ
نم ةنحاصش هتصسأد امدعب يناثلأ
ى˘لأ د˘ئا˘ع و˘هو ل˘ي˘ق˘ث˘لأ نزو˘˘لأ
. ةيئأوه ةجأرد نتم ىلع هتيب
«ةعاصس رخآأ » رداصصم بصسحبو
«ب/ب» وعدم˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ نا˘ف
عباتلأ نثأرح يحب نطقي يذلأو
ىلأ أدئاع نا˘ك ل˘ج˘ي˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ل

نم ه˘غأر˘ف د˘ع˘ب ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ه˘ت˘ي˘ب
ه˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘صصأأ سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ةرا˘˘˘˘يز
ريمأ’أ ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لأ

نأأ ري˘غ ةروا˘ج˘م˘لأ ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع
ةقطنمب هراظتنأ يف ناك توملأ
ى˘ل˘ع ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ مو˘˘تر˘˘خو˘˘ب
ل˘ج˘ي˘ج ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب دود˘˘ح˘˘لأ

عقو ثيح رداقلأ دبع ريمأ’أو
نتم ىل˘ع نا˘ك يذ˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ
تÓ˘ج˘ع تح˘ت ة˘ي˘ئأو˘ه ة˘˘جأرد
تناك ليقثلأ نزولأ نم ةنحاصش
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘م˘˘˘م تصسو˘˘˘صسا˘˘˘ت
ناعرصس ةغيلب  حورجب هتباصصأ

تأذ تركذو ، هتايحب تدوأأ ام
ظ˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘صضلأ نأا˘ب ردا˘صصم˘˘لأ
نأأ لبق ثداحلأ ناكمب هصسافنأأ
ةيندملأ ةيامح˘لأ لا˘جر ل˘خد˘ت˘ي
ى˘˘لأ ه˘˘ت˘˘˘ث˘˘˘ج ل˘˘˘ق˘˘˘ن ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘لأ
ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم ه˘˘ي˘˘ف تح˘˘ت˘˘˘ف
يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ لو˘ح ا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ى˘لأ ردا˘صصم˘لأ سضع˘ب ه˘ت˘ع˘˘جرأأ

كلذب لصصأوت˘ل ة˘يؤور˘لأ ف˘ع˘صض
ة˘ي˘ئأو˘ه˘لأو ة˘يرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘˘لأ

ل˘ج˘ي˘ج˘ب نا˘ب˘صشلأ حأورأأ د˘صصح
ة˘˘صسم˘˘خ حأورأأ تد˘˘صصح ثي˘˘ح
ةعبصسلأ ع˘ي˘با˘صسأ’أ لÓ˘خ م˘ه˘ن˘م

ذ˘ن˘م أد˘يد˘ح˘تو ط˘ق˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’أ
ةليصصحلأ ىقبتل ناصضمر رهصش
نم فوا˘خ˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م
مايأ’أ لÓخ ثدأوحلأ هذه مقافت
لصصف مودق عم اميصس ةلبقملأ
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ ةدا˘˘يزو ف˘˘˘ي˘˘˘صصلأ
ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘يرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘لأ

يتلأ ةينونجلأ تأرماغملأ ةدايز
أذه˘ب نا˘ب˘صشلأ سضع˘ب ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
لجأأ نم تاب˘كر˘م˘لأ ن˘م عو˘ن˘لأ
ةدايقلأ يف مهتأراهم سضأرعتصسأ

ي˘ت˘˘لأ تا˘˘صضأر˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ’أ ي˘˘هو
ثدأو˘ح˘ب بلا˘غ˘لأ ي˘ف ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ت
. ةتيممو ةعّورم
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نأا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م ردا˘˘صصم تر˘˘كذو
ءاثÓثلأ ةليل علدنأ افينع أراجصش
تاعو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب ءا˘ع˘برأ’أ ى˘لأ

يح ىوتصسم ىلع نابصشلأ نم
تلمعتصسأ يذلأو لجيجب نثأرح
ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أ فلتخم هيف
يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘˘لأ أذ˘˘˘كو
ددع رافنتصسأ أدد˘ج˘م ى˘عد˘ت˘صسأ

نم ةينمأ’أ رصصانعلأ نم ريبك

كابتصشإ’أ ةقط˘ن˘م ق˘يو˘ط˘ت ل˘جأأ
ةطروتملأ ر˘صصا˘ن˘ع˘لأ ةدرا˘ط˘مو
فو˘خ ط˘صسو را˘ج˘صشلأ أذ˘ه ي˘˘ف
نيذلأ يح˘لأ نا˘كصس ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك
ةر˘ث˘ك ل˘ع˘ف˘ب مو˘ن˘لأ ةذ˘ل أود˘ق˘˘ف
م˘ه˘ي˘ح˘ب  ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لأ تأرا˘˘ج˘˘صشلأ

دعب  ابيرقت ةليل يف اهددجتو
Ó˘يو˘ط ر˘م˘ع˘ت م˘ل  ءود˘ه ةر˘˘ت˘˘ف
يليللأ لو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘ح ا˘ه˘صضر˘ف
. انوروك سسوريف هصضرف يذلأ

ءاثÓثلأ ةليل تاكابتصشأ تءاجو

يتلأ ةيمأدلأ تاكا˘ب˘ت˘صشإ’أ د˘ع˘ب
نينثإ’أ ةليل نثأرح يح اهفرع
ةثÓث ةباصصأ نع ترفصسأأ يتلأو
ةتوافتم حورجب يحلأ نم نابصش
تانعطل مهيقلت دعب ةروطخلأ
ة˘ح˘˘ل˘˘صسأأو فو˘˘ي˘˘صس ة˘˘ط˘˘صسأو˘˘ب
دحأأ تاباصصأ تناكو ، ءاصضيب
مت ثيح ةريطخ نابصشلأ ء’ؤوه
ة˘بو˘ج˘عأا˘ب تو˘م˘لأ ن˘˘م هذا˘˘ق˘˘نأ
ف˘ي˘صس ة˘بر˘صض تقر˘ت˘خأ ا˘مد˘ع˘ب

يف ل˘ق˘ن يذ˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ ر˘ه˘ظ

ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ ة˘لا˘˘ح
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م ة˘ي’و˘لأ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
لح داجيأ يف عأرصسإ’أ ةرورصض
أذ˘ه˘˘ب ن˘˘مأ’أ با˘˘ي˘˘غ ل˘˘كصشم˘˘ل
ىلأ لوحت يذلأ ريبكلأ يحلأ

قرطلأ عاطقو نيمرجملل عترم
نأأ ل˘˘ب˘˘ق كلذو ه˘˘نا˘˘˘كصس بصسح
طقصستو رثكأأ روو˘مأ’أ م˘قا˘ف˘ت˘ت
يبعصشلأ يحلأ أذهب ةئيرب حأورأأ
سضيرع نأونع ىلأ لوحت يذلأ
. نمأأ Óلأو فوخلل
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ة˘ي’و ن˘˘مأ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
عطقلأ نم ةيمك زجح نم ،ةنتاب
،ةينمزلأ بقحلأ ةددعتم ةيرث’أ
ف˘ي˘كلأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك بنا˘˘ج ى˘˘لأ
نيت˘ي˘صضق ي˘ف كلذو ،ج˘لا˘ع˘م˘لأ

اه˘ب تما˘ق لو’أ ،ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

مت يتلأو ،ةنتاب10 ةيئاصضقلأ

سصاخصشأ40 فيقوت اهرثأ ىلع

04و62 نيب مهرامعأ حوأرتت

ةنيدمب نكصسم08 يحب ،ةنصس
ةقفصص دقع ددصصب أوناك ،ةنتاب

82 يف تلثمت ةيرثأأ عطقل عيب

ةلودلل دوعت ةيبهذ ةيدقن ةعطق

و21 ـلأ نرقلأ نيب ةيصصفحلأ

قيقحتلل أدأدتمأو ،يدÓيم31

نيرخآأ سصاخصشأأ30 فيقوت مت

34 و13 نيب مهرامعأأ حوأرتت

ة˘˘ي’و ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ة˘˘ن˘˘˘صس

24 م˘ه˘تزو˘ح˘ب تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت

دوعت ةيصضف ةيرثأأ ةيدقن ةعطق

ةعومجم عم ينابصس’أ د˘ه˘ع˘ل˘ل

ةيصساحنلأ ةميدقلأ ينأوأ’أ نم

ةيمحم ةينف فحت ربتعت يتلأ

يز˘نور˘ب م˘تا˘خ ى˘لإأ ة˘فا˘صض’ا˘˘ب

يهو .ةينامورلأ ةبق˘ح˘ل˘ل دو˘ع˘ي

اهب موقت يتلأ ةيناثلأ ةيلمعلأ

ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأ ح˘لا˘صصم

نأ د˘˘ع˘˘ب ، ة˘˘عا˘˘صس42 فر˘˘ظ
فيقوت نم لو’أ سسمأ تنكمت

مهرامعأ حوأرتت سصاخصشأ30

نوردحني ةنصس54 و23 نيب
نم برقلاب ةركصسب ةنيدم نم
ةنتابب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

عيب ةقف˘صص د˘ق˘ع دد˘صصب أو˘نا˘ك

711 طبصض مت نيأأ ةيرثأأ عطقل
ةر˘ي˘غ˘صص ةر˘جو ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘˘ق
دقف ةيناثلأ ةيصضقلأ امأ .مجحلأ
ثحبلأ ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘ب ما˘ق
ف˘ي˘قو˘ت ر˘ثأ ى˘ل˘˘ع ،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو
ينمأ’أ زجاحلاب ةيحايصس ةبكرم
ى˘ل˘ع نا˘ك ،سسيد˘صسف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

نم غلبي ايئاصضق قوبصسم اهنتم

عاصضخأ ىدلو ،ةنصس92 رمعلأ
روثعلأ مت سشيت˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لأ

نم حئافصص40 ىلع اهلخأدب
ـب اهنزو ردقي جلاعملأ فيكلأ

ءا˘ف˘ي˘ت˘˘صسإأ د˘˘ع˘˘ب  .مأر˘˘غ873
زا˘ج˘نأ م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جأ

هبتصشملأ د˘صض ة˘ي˘ئأز˘ج تا˘ف˘ل˘م
نيتزجنملأ نيتيصضقلأ يف ،مهب
يتلأ ،نم’أ حلاصصم فرط نم
ءاصضقلأ لج’ اهدوهج لصصأوت

ةميرجلأ لاكصشأ فلتخم ىلع
طصشنت تابا˘صصع˘ل د˘ح ع˘صضوو
م˘˘˘ئأر˘˘˘ج˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.تاعونمملأو

نينثإلأ ةليل يحلأ اهسشاع يتلأ ةيمأدلأ ةليللأ دعب

نيفرحنملا نيب تاراجششلاو تاكابتششإلا ددجت
 لجيجب نثارح يحب

نثأرح يحب هتيب ىلإأ أدئاع ناك ةيحسضلأ

 لجيجب «موترخوب» ةقطنمب باشش ةايح يهنت ةنحاشش

ةلسصفنم ةيسضق يف تأرذخملأ نم ةيمك ىلإأ ةفاسضإلاب

ةنتابب ةقباشس دوهع ةدع ىلإا دوعت ةيرثأا عطق زجح

يبعسشلأ ينطولأ ششيجلأ تأوق عم قيسسنتلاب تءاج ةيلمعلأ

يقاوبلا مأاب ةيحايشس تابكرم4 و سسولهم سصرق00701 نم رثكأا  مهتزوحب سصاخششأا6 فيقوت
ةبصش كيكفت نم  ةينأديم تايلمع ةثÓث رثأ يبعصشلأ ينطولأ سشيجلأ تأوق عم قيصسنتلابو يقأوبلأ مأ ةي’و نمأ حلاصصم سسمأ موي تحجن

40 زجح  بناج ىلأ سسولهم سصرق00701ـلأ تقاف ةيمك ىلع اهدأرفأ ةزوحبو ةصسولهملأ سصأرق’أ بيرهت لاجم يف طصشنت ةيوهج
حلاصصملأ  فلتخم نيب يتايلمعلأ قيصسنتلأ راطإأ يف.لخدت يتلأ ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه يتاتو ةروصضحم ءاصضيب ةحلصسأو ةيحايصس تابكرم
لاصصت’أ ةيلخ نايبل أدانتصسأ،سصاصصتخإ’أ ميلقإاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملل يعرصشلأ ريغ راجتإ’أ ةحفاكمل ةيمأرلأو يقأوبلأ مأاب ةينمأ’أ

تأردخملأ ةحفاكم ةقرفوIRB لخدتلأو ثحبلأ ةقرف نم لك يف ةلثمم ينطولأ نم’أ حلاصصم نكمت  نع ةي’ولأ نماب ةماعلأ تاقÓعلأو
ةحاطإ’أ نم يقأوبلأ مأاب يركصسعلأ عاطقلاب يبعصشلأ ينطولأ سشيجلأ تأوق عم قيصسنتلاب ةينأديم تايلمع ةثÓث لÓخ مأرجإ’أ عمق ةقرف

ةنتاب و يقأوبلأ مأأ يتي’و نم نوردحني سصاخصشأأ ةــــ(60)ـــتصس نم نوكتت نيلاباغيربلأ سصأرقأأ بيرهت لاجم يف طصشنت ةيوهج ةكبصشب

اهلÓخ نم مت :ىلوأ’أ ةيلمعلأ نأ نايبلأ فيصضيو.ريبكلأ مجحلأ نم نيفيصسو ،تأرايصس40 ،نيلاباغيرب عون نم ةلوصسبك50701 زجحو

سسولهم سصرق5802 زجح و سصخصش فيقوت نع ترفصسأ :ةيناثلأ ةيلمعلأ امنيب.نيتبكرمو سسولهم سصرق8672 زجحو سصخصش فيقوت

دايتقأ متل.،سسولهم سصرق2585 و ةبكرم زجح و سصاخصشأأ ةعبرأ’  دح عصضو نم تنكم:ةثلاثلأ ةيلمعلأ  نيح يف .ةيحايصس ةبكرمو
طاصشن ةصسرامم ةحنج» :ةمهتب ةباينلأ مامأأ اهبجومب أومدق ةيئاصضق تافلم ةثÓث مهقح يف تزجنأ نيأ ةي’ولأ نمأ رقم ىلأ نيطروتملأ
ةصصخر نود سسداصسلأ فنصصلأ نم ءاصضيب ةحلصسأأ ةزايح ، لقن ةليصسو لامعتصسإاب بيرهتتلأ ةحنج ، ةدصساف ةين’ديصص دأوم عيب و ، ةلديصصلأ

GCMªó RgÉQ.مهرمأ يف تلصصف يتلأو »ةصصتخملأ ةطلصسلأ نم

نيب فويسسلاب كراعمو تأراجسش يف ىحرج ةثÓث طوقسس نع ترفسسأأ يتلأو عوبسسألأ ةيأدب عم اهسشاع يتلأ ةيمأدلأ ةليللأ دعب
يح ىوتسسم ىلع نيفرحنملأ نم تاعومجم نيب كراعملأو تأراجسشلأ ءاعبرألأ ىلأ ءاثÓثلأ ةليل تددجت بابسشلأ نم تاعومجم

 . ريخألأ أذه ناكسس نيب ةيقيقح بعر ةلاح يف ببسستام وهو لجيج ةنيدمل يقرسشلأ جرخملاب نثأرح

أذفان اسسبح ماعب هقح يف امكح تردسصأأ ةدكيكسس ةمكحم

ةفلتخم تايوه عبرأاب يحشصلا رجحلا قرتخي باشش
ةدكيكصسب باصش سسبحب يصضقي امكح ةدكيكصس ةمكحم تردصصأأ

» ةيصضق نع رانيد فلأأ نوصسمخب ةيلام ةمأرغو أذفان اصسبح ماع

يف مكح ديق ىلأ يدؤوت فورظ يف ريغلأ مصسأ لاحتنإأ ةحنج

مايق بقع تءاج ةيصضقلأ .ريغلأ ىذل ةيئاصضقلأ قبأوصسلأ ةفيحصص

ةي’و نمأاب  ةطاطصشوب  يجراخلأ يرصضحلأ نم’أ   حلاصصم

يجراخلأ يرصضحلأ نم’أ مايق  لÓخ اصصخصش فيقوتب  ةدكيكصس

تأءأرجإأ سضرفل ةيدلبلأ ءايحأأ ىلع ةينأديم تايرودب  ةطاطصشوبب

، هب ةينعم ةدكيكصس ةي’و تناك يتلأ يلزنملأ يئزجلأ رجحلأ

مدع سصوصصخب نيفلاخملأ  قح يف تافلاخم ريرحت مت ثيح

أذه ، مهنمصض نم  مهتملأ  ناك ثيح،لأوجتلأ رصضحب مأزتل’أ

ةينمز تأرتف يف و  مويلأ تأذ يف  تأرم40 هفيقوت مت ريخأ’أ

نيأأ  ةفلاخملأ سسفن لوح  ةطرصشلأ تايرود فرط نم ةفلتخم

ىلوأ’أ ةرملأ يف اهمدق يتلل ةرياغم ةيوه مدقي ةرم لك يف ناك

تافلاخملأ ةنراقمب و .هتيوه تبثت ةقيثو يأأ لمحي نكي ملف

نيبت  هعبصصأأ ةمصصبو هئاصضمإأ لمحت يتلأ مهتملأ دصض  ةررحملأ

ةرم لك يف ناك ثيح  ةيوهلاب ةصصاخلأ تانايبلأ ةقباطم مدع

طيروت يف ببصستلأ هناكماب يذلأ ئيصشلأ، ةرياغم ةيوهب حرصصي

 نيقيقحلأ تايوهلأ باحصصأ

M«ÉI HƒOjæÉQ 

ةنيطنسسق

ةزوميم يحب باشش ةايحل ادح عشضت ةرايشس
ةيدلبب ناميلصس يواصسيصس ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

قيرطلاب د50و71 ةعاصسلأ دودح يف سسمأ’أ موي ةنيطنصسق

لجأأ نم ،ةزوميم يحب نيمأاتلأ ةطحم برق عيرصسلأ جودزملأ

نم ةيحصض فلخ ثداحلأ ،سصخصشل ةرايصس مدصص يف لثمت ثداح

،ناكملأ نيعب يفوتم ةنصس71 رمعلأ نم غلبي «م،ب» ركذ سسنج

هءÓجإأ عم ،ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم هتافو نم دكأاتلأ مت

ىفصشتصسملأ ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم

.ةنيطنصسق سسيداب نبأ يعماجلأ

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةنيطنسسق

بورخلاب نكشسم009 تارامعب ءانبل تيمم طوقشس
71 مويلأ بورخلأ ةيدلبل ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

يحب ،احابصص فصصنلأو ةعباصسلأ ةعاصسلأ دودح يف0202 نأوج

لجأ’ ،ينابوب (روهزلأ رقم) تأرامع ءانب ةصشرو نكصسم009

يفوتم ،ةنصس52 رمعلأ نم غلبي ركذ سسنج «ت ،و» ةيحصضلأ

روط يف ةرامعل ثلاثلأ قباطلأ نم هطوقصس ءأرج ناكملأ نيعب

فرط نم ةيحصضلأ ءÓجإأ مت ،(قباط51 تأذ ةرامعلأ) زاجنإ’أ

ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحل˘صصم˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم

سسنج »أأ ق »ةيحصضلأ لقن مت امك ،بورخلأ ةيدلب فايصضوب دمحم

ىفصشتصسم ىلإأ ،ةمدصص ةلاح يف ،ةنصس92 رمعلأ نم غلبي ركذ

.بورخلأ ةيدلب فايصضوب دمحم

LªÉ∫ HƒYµÉR

نكسسم لخأد نم ةقرسسلأ لواح نأأ دعب

اذفان انجشس تاونشس سسمخ ينيرششع عاديإا

جيريرعوب جربب
تأونصس سسمخب اينيرصشع  جيريرعوب جربب ةيلحملأ ةباينلأ تنأدأ

ةلواحمب ماق نأ دعب رانيد  فلأ نيصسمخ ةمأرغو أذفان انجصس

رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف ةديصسل نكصسم لخأد نم ةقرصسلأ

سسماخلأ يرصضحلأ نم’أ حلاصصم لبق نم هفيقوت مت مهتملأ

جر˘ب ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘˘صصت’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ بصسحو

لواح يذلأ ةنصس12 (ي.سس) وعدملأ هب هبتصشملأ نأ جيريرعوب

ةنصس34 (إأ.ع) ةيحصضلل كلم ةنيدملأ ءايحأأ دحأاب نكصسم ةقرصس

عورصشلأو هحتفو نامأ’أ باب رصسكب  ماق نيأ هينكاصس بايغ يف

نأ ة˘ي˘ل˘خ˘لأ تأذ بصسحو .ة˘ق˘صشل˘ل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لأ با˘˘ب˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف

ةيوه ديدحت نم زيجو فرظ يف تنكم ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ

فلم زاجنأو.هفي˘قو˘تو ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ دأد˘عإأ م˘ت˘ي˘ل ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

هقح يف ردصص نيأأ  ةيلحملأ ةباينلأ مامأ هميدقتو هدصض يئاصضق

هÓعأ روكذملأ مكحلأ
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ةنشسلأ هذ˘ه˘ل ة˘مدا˘ق˘لأ ر˘ه˘شش’أ نأأ ود˘ب˘ي
قÓ˘˘طإ’أ ى˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘شص’أ نو˘˘˘كت˘˘˘شس
يف ببشسلأو طيشسبلأ نطأوملل ةبشسنلاب
ى˘ح˘شضأ’أ د˘ي˘ع ع˘م تن˘مأز˘ت ا˘ه˘˘نأأ كلذ
ام وهو يشسردملأ لوخدلأ مث كرابملأ
ةلحر يف و ةطرو يف يلأوزلأ لعجي
لك ةهجأومل لح داجيإأ لجأأ نم  ثحبلأ

ثيح هلهاك لقثت يتلأ فيراشصملأ هذه
ة˘م˘ق˘ل ر˘ي˘فو˘ت نأد˘ن˘شس ن˘ي˘ب ا˘ع˘قأو تا˘ب
ام وهو، ديعلأ ششبك ةقرطمو ششيعلأ

ةرئاح فقت ةيرئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ل˘ع˘ج
ي˘فو ،ف˘يرا˘شصم˘˘لأ هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ما˘˘مأأ

تناك يتلأ تÓئاعلأ شضعب عم انثيدح
انل دكأأ ةبان˘ع˘ب ةرو˘ث˘لأ ة˘حا˘شسب لو˘ج˘ت˘ت
ةرشسأأ بر و ءانب لغتششي يذلأ نيشساي
ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه نأ ن˘ي˘ل˘ف˘ط ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م
راششتنأ لظ يف ةشصاخ مهيلع ةبعشص
يحشصلأ رجحلأ ةلاحو انوروك شسوريف
ام وهو مهلزانم نومزÓي مهتلعج يتلأ

لخد يأ كلتمي ’ ثيح ةطرو يف هلعج
عمو لغششلأ أذه ىوشس هتÓئاع هب ليعي
تاب هنإاف عيراششملأ يف لاغشش’أ فقوت
لجأ ن˘م كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ثح˘ب˘لا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م
يلأوت نأ فاشضأو، هتلئاع توق ريفوت
ليحأ يتلأ ةلاطبلأ ةلاح و تابشسانملأ

نيطلأ تدأز91 ديفوك ببشسب اهيلع
رطفلأ ديع مث ناشضمر رهششب ةيأدب ةلب
نآ’أو هيلخأدم لك امهيف قفنأ نيذلأ

لظ ام لاح يف هنأ عباتو ىحشضأ’أ ديع
ءأر˘شش نإا˘ف ه˘ي˘ل˘ع و˘ها˘م ي˘ل˘ع ع˘˘شضو˘˘لأ
ليحتشسم لقن مل نإأ بعشص ةيحشضأ’أ
ر˘ي˘فو˘ت و˘ه ة˘يو˘لوأ’أ نأأو ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
.برششلأو لكأ’أ لجأ نم فيراشصملأ

91 ديفوك نأ دكأ يرون يمع هروذب
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘ل˘خدأ تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘تو
ي˘ف˘كي’ ه˘ب˘تأر نأأ ة˘شصا˘خ ا˘ير˘ي˘ت˘شسي˘˘ه
ناك نيأ فيراشصملأ هذه لك ةيطغتل
لجأ ن˘م ر˘خآأ ل˘غ˘شش يأ ة˘لوأز˘م˘ل أا˘ج˘ل˘ي
امأأ، هد’وأ فيراشصم ريفوت نم نكمتلأ
اميدق مهنأأ انتربخأ دقف تيب ةبر ةيدان
نآ’أ ن˘كل ى˘ح˘شضأ’أ د˘ي˘ع˘ب ا˘˘نو˘˘حر˘˘ف˘˘ي
تح˘ب˘شصأأ ثي˘˘ح نآ’أ تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت رو˘˘مأ’أ
مهقهري بعر مليف ةباثمب تابشسانملأ

هنأأ نيمأ ىري ن˘ي˘ح ي˘ف،م˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘ث˘يو
قزأام يف عقول هل هتجوز ةدعاشسم ’ول

تابشسان˘م˘لأ ي˘لأو˘ت د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ر˘ي˘ب˘ك
. مهيلع

 فيلاكتلا دسسل ميتنسس نويلم02

ءأر˘˘˘ب˘˘˘خ ف˘˘˘˘شصو ىر˘˘˘˘خأأ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

هذهل يعام˘ت˘ج’أ لو˘خد˘لأ يدا˘شصت˘ق’أ
يف نييرئأزجلأ ىلع بعشصأ’اب ةنشسلأ

ة˘˘˘مزأ’أ و ا˘˘˘نورو˘˘˘كلأ ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ل˘˘˘˘ظ
تابشسانملأ يلأوتو ،ةنهأرلأ ةيداشصتق’أ

كرابملأ ىحشضأ’أ ديع مهرظتني ثيح
د˘˘ع˘˘ب كلذو، ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ م˘˘ث
بويج تلقثأأ يتلأ ةريبكلأ فيراشصملأ
ديع و ناشضمر رهشش لÓخ نينطأوملأ
نييرئأزج˘لأ نأا˘ب  ءأر˘ب˘خ˘لأ لا˘قو.ر˘ط˘ف˘لأ
لظ ابعشص ايعامتجأ ’وخد نوهجأويشس
نكمتي ىتح هنأأ و ،ةدئاشسلأ عاشضوأ’أ

لافطأأ ةعبرأأ نم Óثم ةنوكم ةرشسأأ بر
أذكو فيراشصملأ هذه لك ةهجأوم نم
نأأ لقأ’أ ىلع بجي ،ديعلأ ششبك ءأرشش

ءأرششل ،ميتنشس نييÓم01 هلخد نوكي
تأودأ’أ شضع˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘شسب˘˘˘˘لأ’أ ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
لظ يف أذهو ،ديعلأ ششبكو ةيشسردملأ

ةريخأ’أ تأون˘شسلأ ي˘ف ة˘ششي˘ع˘م˘لأ ءÓ˘غ
دايعأ’أو مشسأو˘م˘لأ شضع˘ب ن˘مأز˘ت أذ˘كو
تا˘شسأرد˘لأ نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ه˘شضع˘˘ب ع˘˘م
نييرئأزجلأ  لخد طشسوتم نأأ ىلإأ ريششت
ىندأأ باشستحاب ةريخأ’أ تأونشسلأ يف

3 ى˘لإأ ط˘ق˘ف ل˘شصي ،ر˘جأأ ى˘ل˘˘غأأو ر˘˘جأأ
’ يذلأ غلب˘م˘لأ و˘هو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م
ةشصاخلأ فيراشصملأ ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ي˘ف˘كي
عافترأ لظ يف تابشسانملأ هذه لثمب
ةيكÓهتشس’أ دأوملاب ةشصاخلأ راعشسأ’أ

و انوروكلا ةحئاج
ناسضمر رهسش فيلاكت
تعسضو رطفلا ديعو
ةطرو يف يلوازلا

ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م دأز ا˘˘˘م
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

وه رثكأأ اهلهاك لقثأو
ي˘˘ت˘˘لأ ف˘˘˘يرا˘˘˘شصم˘˘˘لأ
،نيرهشش لبق اه˘ت˘ق˘ف˘نأ
ناشضمر رهشش يف يأأ

كرابملأ رط˘ف˘لأ د˘ي˘عو
ءأربخلأ ا˘هرد˘ق ي˘ت˘لأو

نييÓم01 ي˘لأو˘ح˘ب
نأأ ة˘شصا˘خ ، م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
ه˘جأو˘ي م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

هيفف .ناشضمر رهشش لÓخ ايلام أزجع
اهتابلط عفترتو فيراشصملأ فعاشضتت

˘ما˘يأ’أ ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع تنا˘˘ك ا˘˘م ي˘˘ف˘˘ع˘˘شض
مل مهنم ريبك ددع نأ نع كيهان.ةيداعلأ
ببشسب رهششأ ةثÓث ةبأرق ذنم لغتششي

رجح˘لأ ة˘لا˘حو91 ديفو˘ك شسور˘ي˘ف
تأو˘˘عد˘˘لأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ

تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لأ د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت ى˘˘لإأ ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لأو
مل اهنكل ،رهششلأ أذه يف كÓهتشس’أو

ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ف .دو˘ششن˘م˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
م˘ه˘تأدا˘ع ر˘ي˘ي˘غ˘ت أو˘شضفر ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ
ام ،قافنإ’أ يف مهطمنو ةيكÓهتشس’أ

ىلإأ ةطشسوتملأ ةلئاعلأ فيراشصم عفر

ءأربخ بشسحو،يرئأزج رانيد فلأأ08
ة˘ل˘ئا˘ع ة˘ي˘نأز˘ي˘م نإا˘ف ا˘م˘˘ئأد دا˘˘شصت˘˘قإ’أ

مايأ’أ يف ةشسمخ اهدأرفأأ ددع ةطشسوتم

نكلو ،يرئأزج رانيد فلأأ05 ةيداعلأ

ليملأ عفتري امدنع ناشضمر رهشش يف
مهليم دأدزيو نينطأوملل يكÓهتشس’أ
ي˘˘ف تأدا˘˘يز˘˘لأ ما˘˘مأأو ،ر˘˘يذ˘˘ب˘˘ت˘˘لأ ى˘˘˘لإأ
ةفاشضإأ بجوتي ،راجتلأ عششجو راعشسأ’أ

ف˘يرا˘شصم ح˘ب˘شصت˘ل ،را˘ن˘˘يد ف˘˘لأأ02

ذخأ’أ عم ،يرئأزج رانيد فلأأ07 ةلئاعلأ
كلهتشستشس ةلئاعلأ هذه نأأ نابشسحلأ يف
رمأ’أ كلذكو عوبشسأ’أ يف ةرم محللأ

دعب و،تايولحلأو هكأوفلأ ىلإأ ةبشسنلاب
هذهف ،ديعلأ مهلباقي ناشضمر فيراشصم

فلأأ03 وأأ02 شصيشصخت اهيلع ةلئاعلأ
ديعلأ شسبÓم نمث يفاشضإأ غلبم ،رانيد
فيراشصم يلامجإأ حبشصيل ،هفيراشصمو

نييÓم01 رطفلأ ديعو ناشضمر رهشش
.ميتنشس

غارفإل ةيفاك تناك رهسشأا ةثÓث
نينطاوملا بويج

م˘˘ث ا˘˘نورو˘˘كلأ ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
د˘ي˘ع ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو نا˘˘شضمر
د˘˘˘ي˘˘˘ع نآ’أ و ر˘˘˘ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ره˘ششأأ ة˘ثÓ˘ث ، ى˘ح˘شض’أ

غأر˘˘فإ’ ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك تنا˘˘˘ك
ا˘مو ن˘ير˘ئأز˘ج˘لأ بو˘ي˘˘ج
،ة˘˘ن˘˘شسلأ لأو˘˘˘ط هور˘˘˘خدأ

ةينأزيم دشصر متي ثيح

نييÓم01 يلأوحب ردقت
ة˘ي˘ح˘شضأأ ءأر˘ششل م˘ي˘ت˘ن˘شس
ف˘˘˘يرا˘˘˘شصمو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل شسرد˘˘م˘˘ت˘˘˘لأ
حوأرتي ذأ ،طقف ديدجلأ
ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لأ فور˘˘خ˘˘˘لأ

ةفرعملو،نييÓم6 ىلأ4 نيب ام مجحلأ
عم مهلماعت ةيفيك لوح نينطأوملأ ءأرأأ

ي˘˘لأو˘˘تو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘ح
شسوريف نأأ رام˘ع ا˘ن˘ل لا˘ق تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ

هعشضو تابشسا˘ن˘م˘لأ بقا˘ع˘ت و ا˘نورو˘ك
اهفرشص لأومأ’أ عيمج نأأ و ةطرو يف
ششبك نأأو،نييشضا˘م˘لأ ن˘ير˘ه˘ششلأ لÓ˘خ
يفو أدبأ هتاباشسح نمشض شسيل ديعلأ

هيلع يهام يلع عاشضو’أ تلظ ام لاح
ىتح دجي مل هنإاف انوروك شسوريف عم
امأأ، هتلئاعل برششلأو لكأ’أ فيراشصم
يأ لمعي حبشصأأ هنأأ انل دكأأ دقف قأزر
عيبي ثيح ششيعلأ ةمقل لجأ نم ئيشش
شسراح ليللأ يفو راهنلأ يف رشضخلأ
نم أذه لكو تأرايشسلأ فقأوم دحأأ يف
تاجايتحأ و ديعلأ فيراشصم ريفوت لجأأ
لمعلأ هيلع متح ام وهو، ةثÓثلأ هئانبأ
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘˘م أرا˘˘˘ه˘˘˘ن Ó˘˘˘ي˘˘˘ل
ءأربخ ربتعأ قايشسلأ تأذ يف.مهتابلطتم
رخدي نأأ بجي يرئأزجلأ نأاب داشصتقإ’أ

ةنشسلأ يف ميتنشس نويلم03 لقأ’أ ىلع
يديع لثم دايعأ’أ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل
نا˘˘شضمر أذ˘˘كو ى˘˘ح˘˘شضأ’أو ر˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لأ

نع ثيدحلأ نود،ي˘شسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأو
يأ’ نكمي ’ يتلأ ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ

ةنهأرلأ فورظلأ لظ يف يداع نطأوم
م˘خ˘شضت˘لأ ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘˘ي نأأ

عم ،ةئملاب03 ةبشسنب علشسلاب شصاخلأ
ة˘ن˘شس ل˘ك را˘ج˘ت˘لأ شضع˘ب ع˘ششج د˘˘يأز˘˘ت
ةدا˘يز˘ل ة˘شصر˘ف˘لأ نو˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي ن˘˘يذ˘˘لأو
م˘غر م˘ه˘نأو˘خأ ءا˘˘مد شصم و را˘˘ع˘˘شسأ’أ
 .اهب نورمي يتلأ ةبعشصلأ عاشضو’أ

لولحلا رخآا تارهوجملا نهرو «يديركلا»
فيراسصملا ريفوتل تÓئاعلا مامأا

تد˘بأ ة˘ب˘ع˘شصلأ ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لأ هذ˘˘ه ما˘˘مأ
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ
را˘ع˘شسأأ عا˘ف˘ترأ ن˘م ر˘ي˘ب˘كلأ ا˘ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت
˘ما˘يأ’أ لÓ˘خ،قأو˘شسأ’أ ي˘ف ي˘˘ششأو˘˘م˘˘لأ
باحشصأأ نم ديدعلأ مرحيشس ام ةمداقلأ
نأأ مغرو، اهئانتقأ نم فيعشضلأ لخدلأ
مهاشضر نع أورب˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ شضع˘ب
نيب ام حوأرتي يذلأ ديعلأ ششبك رعشسل

انفقر انلثم، جد فلأأ05 و جد فلأأ03
ةعمجلأ ةرطنقلاب يششأوملأ قوشسب هيلع
أوربتعأ مه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ ’إأ ي˘شضا˘م˘لأ
قو˘ف˘ت و ة˘ع˘ف˘تر˘م ي˘ششأو˘˘م˘˘لأ را˘˘ع˘˘شسأأ

ريبكلأ مهءايتشسأ أودبأأ ثيح ، مهتينأزيم
ءأر˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ترد˘˘˘ق مد˘˘˘ع˘˘˘ل أذ˘˘˘هو
مرحيشس يذلأ رمأ’أ ، ءانتقأو ةيحشضأ’أ
نم .ديعلأ ةيحشضأأ نم مهنم تأرششعلأ

نينطأوملأ نم ريثكلأ يطعي رخآأ بناج
ديعلأ ششبك لبق ششيعلأ ةمقلل ةيولوأ’أ

ريفوت لشضفي يذلأ قوراف هدكأأ ام أذهو
وأ برششلأو لك’أ لجأ نم فيراشصملأ

دأر˘فأ د˘حأ شضر˘م Ó˘˘ث˘˘م ئرا˘˘ط عو˘˘قو
ديعلأ ششبك ىلع، هللأ ردق ’ ةلئاعلأ
بب˘شسب ه˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘شصع˘ت˘˘شسم تا˘˘ب يذ˘˘لأ

تلشضف دقف ةليشضف يتمع امأأ، هئÓغ
فيرا˘شصم˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ءأر˘شش ىر˘خأ’أ ي˘ه
لاح يف و ةثÓثلأ اهئانبأ تامزلتشسمل
اهنإاف ديعلأ ششبك ءأرششل لأوم’أ ترفوت
عطتشست مل أذأ امأ كلذ مهيلع لخبت نل
شضعبلأ امأ، ديع كلانه نوكي نل هنإاف
نهر وأ ةنأدتشسÓل أوؤوجل مهنإاف رخآ’أ
تÓ˘ئا˘ع˘لأ أا˘ج˘ل˘ت ثي˘ح، تأر˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لأ
لجأأ نم اهتأرهوجم نهر ىلإأ ةيبانعلأ
لك ءأرششو  اه˘ئا˘ن˘بأأ تا˘جا˘ي˘ت˘حأ ر˘ي˘فو˘ت
دح ىلع هنأ’ ،ةيرورشضلأ تامزلتشسملأ
نماشضتلأ ةحنم تÓ˘ئا˘ع˘لأ هذ˘ه ر˘ي˘ب˘ع˘ت
ر˘ج˘˘م

ّ
ا˘م˘ك ، ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘ج˘شسكأأ ة˘عر˘ج د

ءانتقأ لجأأ نم ىرخأأ ةينأزيم شصّشصخت
بعتت فيراشصملأ هذه لك ،ديعلأ ششبك
،قر˘ششلأ ةر˘هو˘ج˘ب ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ

لول˘ح ةّد˘ع ن˘ع ثح˘ب˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘ع˘فد˘تو
ل˘˘هأ’أ د˘˘ن˘˘ع ن˘˘م ة˘˘نأد˘˘ت˘˘شس’أ ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
اهتأرهوجم نهرت نم كانهو ،نأريجلأو
ة˘شصا˘خ˘لأ تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ل˘˘ك ءأر˘˘ششل
.ةلئاعلاب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ىحصضألا ديع نآلاو رطفلا ديع ،ناصضمر

ةطرو يف مهعسضت و نينطاوملا بويج غرفت تابسسانملا بقاعت و انوروكلا ةحئاج
رهصشا ةثÓثلا براقي امل يحصصلا رجحلا ةلاحو انوروك ةحئاج لظ يف ةصصاخ اهلهاك تلقثا يتلا تابصسانملا يلاوت عم شسيباوكلا ششيعت ةماع ةفصصب ةيرئازجلاو ةيبانعلا تÓئاعلا نم ديدعلا تتاب

.ىحصضألا ديع تاقفن ةيطغت ىلع اهتردقو اهتينازيم ىلع ابلصس رثأا يذلا رمألا رطفلا ديعو ناصضمر رهصش اهدعب يتأايل



�ضيدت فوق اأرا�ضي فالحية بخرازة

م�شالح بلدية واد العنب تهدم 12 بناية غير �شرعية
مع و�ضع مركبات ودراجات نارية بالمح�ضر خالل ليلة واحدة

 توقيف 136 �شخ�شا خرقوا قرار الحجر ال�شّحي 
 136 الإثنين  اأم�س  اأول  يوم  عنابة  ولية  اأمن  م�صالح  اأوقفت 
خلّية  اأو�صحت  وقد  هذا  حي.  ال�صّ الحجر  قرار  ك�صروا  �صخ�صا 
عن  لها  بيان  في  عنابة  ولية  لأمن  التابعة  والإّت�صال  الإعالم 
اأول  ليلة  136 �صخ�صا خالل  ال�صرطة في توقيف  قّوات  تمّكن 
بالمح�صر  مركبات  ثالث  و�صع  اإلى  بالإ�صافة  الإثنين  اأم�س 
خم�س دّراجات نارية ب�صبب مخالفة اأ�صحابها القرارات والتدابير 
�صياق  فيرو�س كورونا، وفي  وباء  لمجابهة  المّتخذة  الحترازية 
اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة في حق  مّت�صل فقد تّم 
المخالفين، وهو ما يدخل في اإطار التدابير الأمنية المتخذة من 
اإجراءات  تطبيق  مدى  على  للوقوف  عنابة  اأمن  م�صالح  طرف 
انت�صار  من  الوقاية  بغر�س  الولية  بتراب  ال�صّحي  الحجر 
فيرو�س كورونا من اأجل الحفاظ على �صّحة المواطنين وللحّد 

من انت�صار فيرو�س »كوفيد-19-«.             وليد.�س

 بمحطات و�ضط البوني مركز 

 اإ�شتئناف ن�شاط �شيارات الأجرة بـ »الكور�شة«
بالمحطات  للعمل  الفردية  الأجرة  �صيارة  اأ�صحاب  عاد عدد من 
لوحظ  وح�صبما  مركز.  البوني  م�صتوى  على  لهم  المخ�ص�صة 
بـ  ال�صفراء  ال�صيارات  من  عدد  فاإن  الأربعاء  اأم�س  �صباح 
»كور�صة« عادت للعمل اإلى المحطة المتواجدة قبالة مقر البلدية 
عند محور الدوران وا�صتاأنف اأ�صحابها نقل الزبائن ب�صفة عادية 
وفقا لالإجراءات الالزمة للوقاية من فيرو�س كورونا من خالل 
عدم نقل اأكثر من �صخ�صين من التزام ال�صائق باإرتداء الكمامة. 
لالإتحاد  الولئية  الأمانة  فيه  اأعلنت  الذي  الوقت  وياأتي هذا في 
عودة  عن  عنابة  لولية  الجزائريين  والحرفيين  للتجار  العام 
الن�صاط الناقلين ول�صائقي �صيارات الأجرة بالفردية والجماعية 
وما بين الوليات ابتداءا من نهار اليوم الخمي�س ب�صرط الإلتزام 
للحماية  الو�صية  الجهات  عن  ال�صادرة  والتعليمات  بالقوانين 

من عدوى فيرو�س كوفيد 19.     عادل �أمين

�ضئموا من انتظار تدخل بلدية واد العنب

�شكان واد زياد ي�شلحون الإنارة 
العمومية باأموالهم الخا�شة

وال�صتنجاد  الم�صابيح  �صراء  �صوى  زياد  واد  �صكان  يجد  لم 
بعد  حيهم  في  العمومية  الإنارة  اإ�صالح  اأجل  من  بالخوا�س 
و�صع  اأجل  من  العنب  واد  بلدية  تحرك  انتظار  من  �صئموا  اأن 
ال�صنوات  طيلة  الحي  يعي�صه  الذي  الدام�س  للظالم  نهائي  حد 
الأخيرة، واأكد ال�صكان اأنهم تيقنوا اأنه ل يوجد اأي حل �صوى جمع 
البلدية  انتظار  وعدم  جديدة  م�صابيح  بو�صع  والتكفل  الأموال 
مجددا، وقد �صبق ل�صكان �صيدي عمار واأن قاموا بخطوة مماثلة 
من قبل وهو ما يطرح الت�صاوؤلت حول الميزانية التي تخ�ص�صها 
ال�صلطات العليا في البالد للبلديات وميزانيات الإنارة العمومية 
وهو ما ي�صتدعي فتح تحقيق في العديد من بلديات عنابة حول 

هذه الق�صية من اأجل ك�صف الحقائق.      �سليمان.ر

 عادل �أمين■
قامت  ال�صياق  هذا  وفي 
بعنابة  العنب  واد  ببلدية  م�صالح 
بعملية  الما�صيين  اليومين  في 
تهديم  اإلى  اأف�صت  وا�صعة 
الفو�صوية  البيوت  من  العديد 
�صرعية  غير  بطريقة  المنجزة 
بحي  فالحية  اأرا�صي  فوق 

خرازة. وفي هذا ال�صياق و ح�صب 
المتذبذبة  الولية  م�صالح  بيان 
الري�س  بذراع  الجديدة  المدينة 
بو�صا�صي  لتعليمات  تنفيذا  فاإنه 
و�صيلة الوالي المنتدب للمقاطعة 
الإدارية ذراع الري�س بعنابة، وفي 
البناءات  ظاهرة  محاربة  اإطار 
على  والحفاظ  الفو�صوية 

م�صالح  قامت  العقاري،  الوعاء 
اإ�صراف  تحت  العنب  وادي  بلدية 
البلدي،  ال�صعبي  المجل�س  رئي�س 
الدرك  م�صالح  تاأطير  تحت  و 
الوطني ، بعملية تهديم 12 بناية 
غير  بطريقة  �صيدت  فو�صوية 
فالحية  اأرا�صي  فوق  �صرعية 
بالذكر  والجدير  خرازة.  بمنطقة 

ت�صخير  تم  العملية  لإنجاح  اأنه 
كل الإمكانيات الب�صرية والمادية 
عن  ف�صال  وعمال  عتاد  مت 
لقوات  المكثفة  الأمنية  التغطية 
مكافحة ال�صغب التابعة لم�صالح 
الدرك الوطني التي قامت لتاأمين 
نهايتها  اإلى  بدايتها  من  العملية 

بح�صب م�صادرنا.

 عادل �أمين■
والي  بريمي  الدين  جمال  اأكد 
التريعات  ولية عنابة من ببلدية 
الدولة  جهود  موا�صلة  على 
تنمية  في  المحلية  وال�صلطات 
موؤكدا  بالولية،  الظل  مناطق 
المناطق  هذه  على  الق�صاء 
بمختلف  تنميتها  خالل  من 
والربط  التحتية  والبنى  المرافق 
ل  مدة  في  وتهيئتها  بال�صبكات 
.الم�صوؤول  �صنوات   5 الـ  تتجاوز 

التنفيذي  الجهاز  على  الأول 
عمل  زيارة  وخالل  عنابة  لولية 
م�صعود  عميرات  لقرية  وتفقد 
الربعاء  اأم�س  التريعات  ببلدية 
من  الأخيرة  اإ�صتفادة  عن  اأعلن 
124 مليار خا�صة ب 64م�صروع 
التريعات  تهيئة  باإعادة  خا�س 
القطاعية  البرامج  �صمت 
للتنمية  البلدي  والمخطط 
المحلية  الجماعات  و�صندوق 
وبخ�صو�س مطالب �صكان قرية 
مجمع  باإنجاز  م�صعود  عميرات 

باأنه  الوالي  قال  جديد  مدر�صي 
للتكفل  المو�صوع  في  �صينظر 
الولية  م�صالح  جهتها  من   . به 
للزيارات  موا�صلة  اأنه  اأكدت 
الظل  مناطق  عبر  الميدانية 
الوالي  اأ�صرف  عنابة  لولية 
اأ�صغال  معاينة  على  م�س  �صباح 
تهيئة قاعة عالج بقرية عميرات 
كما  التريعات،  ببلدية  م�صعود 
تاأهيل  اإعادة  م�صروع  تفقد 
اإنجاز حو�س  التطهير مع  �صبكة 
م�صروع  على  ووقف  تر�صيب، 

الربط بالطاقة الكهربائية والغاز 
الطبيعي لحي )20+30( م�صكن. 
ووعد  المنطقة  ل�صكان  وا�صتمع 
بالتكفل باإن�صغالتهم في القريب 
العاجل. والجدير بالذكر اأن بلدية 
اأم�س  اأول  التريعات كانت عرفت 
المواطنين  قبل  من  اإحتجاج 
من  العديد  بتج�صيد  للمطالبة 
�صكان  لفائدة  الثنموية  البرامج 

اأحياء ومدا�صر البلدية.

الوالي يك�ضف من التريعات:

الق�شاء على مناطق الظل في مدة 5 �شنوات

�ضهدت منطقة خرازة ببلدية واد العنب في الفترة الأخيرة تفريخ بيوت فو�ضوية فوق اأرا�ضي فالحية ما دفع بالجهات المخت�ضة 
اإلى تحرير محا�ضر توقيف الأ�ضغال وتهديم تلك البنايات المنجزة بطريقة غير �ضرعية.
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جريدة ال�ضرق الجزائري
Akher Saâ

اآخر �شاعة
الخمي�س 18 جوان 2020 العدد   6014

 وليد.�س■
تعمل م�صالح بلدّية عنابة هذه 
نقائ�س  عّدة  توفير  على  الأيام 
ال�صريط  وفي  المدينة  و�صط 
ا�صتكمال  اأجل  من  ال�صاحلي 
بمو�صم  المتعّلقة  تح�صيراتها 
توا�صل  حيث  الإ�صطياف. 
من  ترتيباتها  المعنّية  الجهات 
عن  المو�صم  هذا  انجاح  اأجل 
�صاأنه  من  برنامج  ت�صطير  طريق 
ا�صترجاع المنظر الجمالي لأحياء 
اإلى  بالإ�صافة  المدينة  و�صط 
واأن  علما  عنابة،  »كورني�س« 
لها  �صبق  قد  الو�صّية  الم�صالح 
قليلة  اأ�صابيع  منذ  �صرعت  واأن 
في تح�صيراتها التي ر�صمت عن 
محيط  لتنظيف  برنامجا  طريقها 
عنابة  مدينة  واأحياء  �صوارع 
الطرقات  تزيين  اإلى  بالإ�صافة 
الوقوف  مع  ال�صاحلي  وال�صريط 
قيام  مع  ال�صواطئ،  نظافة  على 

التابعة  ة  المخت�صّ الجهات 
مع  وبالتن�صيق  البلدّية  لم�صالح 
مديرية البيئة والمحيط وحظيرة 
جانب  اإلى  عنابة  لبلدية  العتاد 
للتح�صين  الولئية  الموؤ�ص�صة 
الح�صري بعملية تقليم ومعالجة 
الترابي  الحيز  عبر  لالأ�صجار 
الأ�صجار  تقليم  مع  عنابة،  لبلدية 
�صاحة  م�صتوى  على  المتواجدة 
الثورة، كما �صملت العملية عناية 
اإطار  في  الخ�صراء  بالم�صاحات 
تهيئة المحيط البيئي، وموا�صلة 
لمو�صم  التح�صير  لبرنامج 
فقد  ثانية  الإ�صطياف، ومن جهة 
حة  ال�صّ لجنة  قبل  من  عقدت 
عنابة  لبلدية  والمحيط  والبيئة 
مختلف  فيه  عالجت  اجتماعا 
المتعلقة  والمحاور  النقاط 
مو�صم  لإنجاح  بالتح�صير 
علما   2020 ل�صنة  الإ�صطياف 
المخت�صة قد رّكزت  اللجنة  واأن 
مختلف  متابعة  �صرورة  على 

الأ�صغال الخا�صة بتنظيف محيط 
طريق  عن  والأحياء  ال�صوارع 
الو�صائل  كافة  توفير  اإلزامية 
لإنجاح  والب�صرية  المادية 
المو�صم، وفي �صياق مّت�صل فقد 
التح�صيرية  الترتيبات  �صملت 
بو�صع  ة  المخت�صّ الم�صالح  قيام 
م�صتوى  على  جديدة  كرا�صي 
القلب  تعتبر  التي  الثورة  �صاحة 
بالإ�صافة  عنابة  لمدينة  الناب�س 
القديمة  الكرا�صي  نزع  اإلى 
قامت  فيما  �صيانتها  اأجل  من 
بتثبيت حاويات  المعنية  الجهات 
الأيام  المكان خالل  بذات  قمامة 
الفارطة في انتظار تعميم العملية 
اأخرى خالل هاته  اأحياء  على عّدة 
الجهات  رّكزت  وقد  الأيام، 
برنامج  �صبط  على  الو�صّية 
المحيط وتدعيم مكتب  لتنظيف 
من  للتمكن  والنظافة  ال�صحة 
ومن  ال�صرورية،  بالأدوار  القيام 
البرنامج  تمحور  فقد  ثانية  جهة 

في  عنابة  بلدّية  �صّطرته  الذي 
الثورة  �صاحة  تزيين  اإجراء عملية 
فيما من المرتقب اأن ت�صمل ذات 
العملّية ال�صريط ال�صاحلي لمدينة 
العمومية  الإنارة  وتعميم  عنابة 
و"كورني�س "المدينة  بال�صوارع 
المقبلة،  القليلة  الأيام  خالل 
مع  التن�صيق  اإلى  بالإ�صافة 
بحماية  الو�صية  الم�صالح 
محاربة  برامج  تنفيذ  على  البيئة 
الم�صكلة  ال�صالة  الحيوانات 
خطرا على �صحة المواطنين اإلى 
الأحياء  تخلي�س  �صرورة  جانب 
قنوات  وتطهير  النفايات  من 
من  للتخل�س  ال�صحي  ال�صرف 
التر�ّصبات المائية القذرة وغيرها 
التي  والإ�صكاليات  النقاط  من 
عنابة  بلدية  م�صالح  برمجتها 
القليلة  الأيام  خالل  لتنفيذها 
كافة  ا�صتكمال  بغر�س  المقبلة 

النقائ�س وانجاح المو�صم.

تعمل على توفير النقائ�ص و�ضط المدينة وفي ال�ضريط ال�ضاحلي 

 بلدية عنابة توا�شل تح�شيراتها لمو�شم الإ�شطياف

يع�ضن و�ضط غابة ورجل اأعمال من بجاية وعدهن ب�ضراء �ضكن

معاناة يتيمات �شطايبي تتوا�شل بعد تاأخر اإجراءات تاأمين منزل لهن
 وليد هري■

وعد رجل اأعمال من ولية بجاية قبل 
حوالي ثالثة اأ�صابيع ب�صراء منزل لعائلة 
ولية  �صطايبي  ببلدية  تعي�س  يتامى 
عنابة وذلك بعد اأن تداول ن�صطاء على 
�صورها  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
حيث  المزرية،  حالتهم  تظهر  التي 
و�صط  ق�صديري  كوخ  في  يعي�صون 
اأن هذا الأمر لم يج�صد بعد  الغابة، غير 
على اأر�س الواقع وهو ما جعل معانات 
تنفرج  اأن  اأمل  على  تتوا�صل  اليتيمات 

من  عدد  ات�صل  حيث  قريبا،  الأمور 
�صاعة« لال�صتف�صار  »اآخر  بـ  المح�صنين 
الذي  الوعد  هذا  تنفيذ  تاأخر  �صبب  عن 
عنابة«  الخير  »تواأمة  تحالف  عنه  اأعلن 
الجزائرية  المنظمة  الذي ي�صم كل من 
-حمايتك-،  الم�صتهلك  عن  للدفاع 
التالميذ  اأولياء  جمعيات  فدرالية 
الطفولة  لحماية  الوطنية  والمنظمة 
وال�صور  الفيديو  عقب  وذلك  والأ�صرة 
رم�صان  �صهر  اأواخر  تداولها  تم  التي 
45 و49   ،42 اأعمارهن  يتيمات  لثالثة 
ق�صديري  كوخ  في  ويع�صن  �صنة 

بمنطقة  الغابة  و�صط  لوحدهن  معزول 
ببلدية  الزڤع  بناحية  الزان  غدير 
الح�صول  اأجل  ومن  هذا  �صطايبي، 
تقدم  مدى  بخ�صو�س  معلومات  على 
اإجراءات �صراء منزل لليتيمات من قبل 
�صاعة«  »اآخر  ات�صلت  الأعمال،  رجل 
الذي  المذكور  التحالف  اأع�صاء  باأحد 
عن  خارج  العملية  تاأخر  باأن  اأو�صح 
بدورهم تحرك  ينتظرون  واأنهم  نطاقهم 
اأر�س  على  لتنفيذ وعده  الأعمال  رجل 
الواقع، خ�صو�صا واأنه اأر�صل ممثال عنه 
اأين  �صطايبي  اإلى  رم�صان  �صهر  اأواخر 

تتم  اأن  على  للبيع  منازل  اأربعة  عاين 
عملية �صراء اأحدها بعد العيد، في الوقت 
المح�صنين  من  عدد  فيه  وعد  الذي 
والأثاث  الكهرومنزلية  الأجهزة  ب�صراء 
وتهيئة المنزل الذي �صيتم �صراءه، ووفقا 
لدى  م�صداقية  لم�صوا  فقد  للم�صدر 
�صيعيدوا  واأنهم  الأعمال  رجل  ممثل 
التوا�صل معه بهدف معرفة �صبب تاأخر 
لم  م�صاعيهم  اأن  اإلى  لفتين  العملية، 
المحلية  ال�صلطات  لدى  اأي�صا  تتوقف 
وخ�صو�صا الوالي من اأجل توفير منزل 
اأو�صح عدد  �صياق ذي �صلة،  لهن، في 

باأن  �صطايبي  بلدية  من  المح�صنين  من 
الم�صاعدات التي كانت تقدم لليتيمات 
تراجعت ب�صكل كبيرا جدا منذ الإعالن 
باأمرهن،  الأعمال  رجل  تكفل  عن 
و�صعيتهن  باأن  المتبرعين  من  اعتقادا 
غير  يقول  الواقع  اأن  غير  تح�صنت 
ذلك، وبخ�صو�س ذلك قال اأحد اأع�صاء 
باأنهم مازالوا يعملون  التحالف الخيري 
واأن  لليتيمات  الم�صاعدات  تقديم  على 
مدار  على  تنقطع  لم  لهن  زياراتهم 

الأ�صابيع الثالثة الما�صية.



اإنزال وزاري في مجل�س الأمة اليوم

لطرح  تخ�ص�ص  عامة،  جل�صة  الخمي�ص،  اليوم  الأمة  مجل�ص  يعقد 
اأ�صئلة �صفوية على عدد من اأع�صاء الحكومة، ح�صب ما اأفاد به بيان 
قطاعات  �صتخ�ص  “الأ�صئلة  اأن  الم�صدر  ذات  واأو�صح  للمجل�ص. 
المائية،  الموارد  العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية 
ال�صحة وال�صكان واإ�صالح الم�صت�صفيات، والعالقات مع البرلمان”.

والي ق�ضنطينة ي�ضرب بيد من حديد

وقف ال�صيد �صا�صي اأحمد عبد الحفيظ، والي ولية ق�صنطينة على 
ظاهرة الت�صييج الع�صوائي لبع�ص العمارات، التي ا�صتفاد اأ�صحابها 
الذين رحلوا في  اأو  الإيجاري،  من �صكنات من �صيغة الجتماعي 
القديمة،  بالمدينة  الواقعة  اله�صة  ال�صكنات  على  الق�صاء  اإطار 

البيوت الق�صديرية اأو ال�صكنات التي تعر�صت لالنزلق.

قطع نقدية رومانية في قب�ضة الدرك

تفكيك  من  بق�صنطينة  بالخروب  الوطني  الدرك  عنا�صر  تمكن 
ومكنت  مختلفة،  اأثرية  بقطع  المتاجرة  في  تن�صط  اإجرامية  �صبكة 
نقدية  قطعة   2351 و�صبط  اأ�صخا�ص   6 توقيف  من  العملية  هذه 

معدنية اأثرية تعود اإلى الحقبة الرومانية.

9و و القال القيل
www.akhersaa-dz.com

جريدة ال�شرق الجزائري
Akher Saâ

اآخر �ضاعة
الخمي�س 18 جوان 2020 العدد   6014

الم�ضاركون في م�ضابقة التوثيق يتم�ضكون بمطلب الإفراج عن القائمة الإحتياطية
م�صابقة  في  الم�صاركون  يزال  ما 
التوثيق والمح�صر الق�صائي بعنوان 
2018، ينتظرون الإفراج عن القائمة 
التوثيق  لم�صابقتي  الإحتياطية 
وا�صتكى  الق�صائي.  والمح�صر 
الجهات  تفاعل  عدم  من  المعنيون 
اإزاء  الم�صابقتين  عن  الم�صوؤولة 
اأنهم ينتظرون  احتجاجاتهم، وذكروا 
احتكاما  الم�صابقتين  قرار  تطبيق 
اإلى نف�ص القرار في مواده 15 فقرة 
ما قبل الأخيرة، والتي تن�ص على اأن: 

»التداول ب�صاأن النتائج النهائية و�صبط قائمة المتر�صحين المقبولين نهائيا ح�صب درجة ال�صتحقاق والقائمة 
الناجحين نهائيا  المتر�صحين  الم�صابقة قائمة  اأن: »تعد لجنة  التي تن�ص على   19 المادة  الحتياطية«. وكذا 
التي تن�ص: »يتعين على كل متر�صح   20 المادة  اإلى جانب  والقائمة الحتياطية ح�صب درجة ال�صتحقاق«. 
مقبول نهائيا في الم�صابقة، اللتحاق بالتكوين في الآجال المحددة«. وفي حال عدم اللتحاق بالتكوين بعد 
10 اأيام، يفقد المتر�صح المتخلف حق ال�صتفادة من النجاح في الم�صابقة ويعو�ص تلقائيا بالمتر�صح الموالي 

في القائمة الحتياطية.

 مقترح تون�ضي باعتماد مناطق �ضياحية مغلقة للأجانب
ال�صفر  لوكالت  التون�صية  الجامعة  اإقترحت 
تاأمين  اإلى  الرامية  الحلول  من  جملة  وال�صياحة 
حيويته،  من  لجزء  ال�صياحي  الن�صاط  ا�صتعادة 
بالمناطق  مغلقة  �صياحية  مناطق  اإقرار  بينها  من 
ترفيهية،  واأن�صطة  وفنادق  مطار  بها  يتواجد  التي 
التحليل.  اإلى  و�صوله  عند  ال�صائح  واإخ�صاع 
بن  جابر  الجامعة،  رئي�ص  المقترح  هذا  طرح  وقد 
جل�صة  خالل  جربة،  بجزيرة  اإ�صرافه  لدى  عطو�ص، 
ال�صفر  لوكالت  ال�صرقي  الجنوب  جامعة  عقدتها 
ال�صياحية  المناطق  هذه  اأن  مو�صحا  وال�صياحة، 
المغلقة يجب اأن تخ�ص�ص لل�صياح الأجانب لتجنب 
على  تو�صع  الذين  التون�صيين  بال�صياح  اختالطهم 
ذمتهم مناطق �صياحية اأخرى، مفتوحة، ح�صب قوله.

تعيينات جديدة في الق�ضاء الع�ضكري
الأخير  العدد  في  �صدر 
قرار  الر�صمية  الجريدة  من 
جمال  العقيد  تعيين  يت�صمن 
ع�صكريا  قا�صيا  بو�صعيدي 
مجل�ص  لدى  الإتهام  لغرفة 
الع�صكري  ال�صتئناف 
ماي.   19 من  ابتداء  بالبليدة، 
العدد  نف�ص  في  �صدر  كما 
تعيين  يت�صمن  اآخر  قرار 
المقدم توفيق عثامنية قا�صيا 
لدى  التهام  لغرفة  ع�صكريا 
مجل�ص ال�صتئناف الع�صكري 

بورقلة، ابتداء من 19 ماي.

 توقيف اأميرة بوراوي
الدرك  من  عنا�صر  اأوقفت 
اأميرة  النا�صطة  الوطني 
�صكناها  مقر  من  بوراوي 
العا�صمة  الجزائر  غرب 
ح�صب اإفادة نقلتها المحامية 
زوبيدة ع�صول. واأ�صدرت 
ال�صهر  ال�صراقة  محكمة 
�صهرين  عقوبة  الما�صي 
بوراوي  �صد  نافذ  حب�ص 
التي برزت في الم�صيرات 
الرابعة  للعهدة  الراف�صة 
للرئي�ص ال�صابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
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ةفلكملإ ةشسشسؤوملإ تعرشش دقو
ة˘ط˘ح˘م˘لإ ر˘ي˘ي˘شستو لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب
فيظنت ةيلمع يف لجيجب ةيربلإ

لابقتشسإ’ اهتئيهتو ةريخأ’إ هذه
دق رإرق يأ’ اب˘هأا˘ت ن˘ير˘فا˘شسم˘لإ
ةيشصولإ تاطلشسلإ نع ردشصي
طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسإ صصو˘˘شصخ˘˘ب
لمعلإ نع نيفقوتملإ ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لإ

، ر˘ه˘ششأإ ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م د˘˘يزأإ ذ˘˘ن˘˘م
ة˘نا˘ي˘شصلإ لا˘م˘عأإ ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو
ةطحم تدهشش دقف ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لإ
يتلإ تاقشصلملل ةعشسإو قاشصلإ
ة˘ط˘ي˘ح˘ل˘ل ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لإ و˘˘عد˘˘ت
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م رذ˘˘ح˘˘لإو
تإدا˘˘˘˘ششرإ’إ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تو
تإءإرجإ صصوشصخب ةيرورشضلإ
يرابجإ’إ ءإدترإ’إ إذكو دعابتلإ
ع˘شضو م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، تا˘˘ما˘˘م˘˘كل˘˘ل

عيب كاششكأإ ةلابق ةلشصاف طوطخ
ةطحملإ لخإد ةدجإوتملإ ركإذتلإ

ةماق˘م˘لإ تÓ˘حر˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لإو
رابجإ لجأإ نم تاي’ولإ نيبام
ةفاشسم مإرتحإ ىلع نيرفاشسملإ
ءا˘ن˘ت˘قإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع  ءا˘˘ن˘˘ثأإ نا˘˘مأ’إ
د˘عو˘م نأا˘ب ي˘حو˘يا˘˘م ر˘˘كإذ˘˘ت˘˘لإ
تاب نيلقا˘ن˘لإ طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ

رداشصملإ صضعب نأإ ىتح ابيرق
ل˘ق˘ن˘لإ ة˘ير˘يد˘م  ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لإ
نأا˘ب تد˘كأإ د˘ق تنا˘ك ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘قا˘˘ن˘˘لإ ةدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م
ةطشسوتملإو ةليوطلإ طو˘ط˘خ˘لإ
مايأ’إ لÓخ ددحت˘ي˘شس  ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ةدوع دعوم نأإو ةلبقملإ ةليلقلإ
يداعلإ طاششنلإ ىلإ تÓفاحلإ

لبقملإ عو˘ب˘شسأ’إ زوا˘ج˘ت˘ي’ د˘ق

ةلاحتشساب عيمجلإ عانتقإ لظ يف

ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘˘لإ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لإ ةدو˘˘ع

يداشصتقإ’إ طاششنلإ فانئتشسإو

نيلقا˘ن˘لإ طا˘ششن فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ نود

ف’آإ لو˘شصو نو˘ن˘م˘شضي ن˘يذ˘لإ

. مهلمع زكإرم ىلإ ايموي لامعلإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ىرـــقو ندـــم4106ددعلا0202  ناوج81  سسيمخلا10
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... ةيلولا ميلقا ربع لقنلا طاسشن فانئتسسإل ابسسحت

 لجيجل ةيربلا ةطحملاب نيرفاسسملا لابقتسسإل تاريسضحتلا لسصاوت
لابقتسسا لجأا نم اهتئيهتو ةريخألا هذه ةنايسص لجيجب نيرفاسسملا لقنل ةيربلا ةطحملا لÓغتسساب ةفلكملا ةسسسسؤوملا لسصاوت
نيلقانلل حمسسي ةيسصولا تاطلسسلا نع رارق رودسص راظتنا يف كلذو رهسشأا ةثÓثلا ءاهز ماد قلغ دعب نيرفاسسملا اذكو تÓفاحلا

. طاسشنلا فانئتسساب ةطسسوتملاو ةليوطلا طوطخلا ىلع

جيريرعوب جرب

ةيمارجإا ةعامج كيكفت يف حجني كردلا
تاردخملاب ةرجاتملا يف ةسصتخم

جيريرعوب جربب ينطولإ كردلل ةيميلق’إ ةعومجملإ رشصانع نكمت
نم  تانيرششعلإ يف نيشصخشش نم ةنزكم ةيمإرجإإ ةعامج كيكفت نم
ةرجاتملإ يف ةشصتخم جيريرعوب جرب ةنيدم نم نإردحني ،رمعلإ
راطإإ  يف هنإ كردلإ ةعومحمل لاشصت’إ ةيلخ بشسحو  تإردخملاب

’Óغتشسإإو91 ديفوك صسوريف نم يئاقولإ يحشصلإ رجحلإ ططخم
نيباشش دوجو اهدافم يدإولإ صسأإرب ةيميلقإ’إ ةقرفلل ةدكؤوم تامولعمل
عشضو مت روفلإ ىلع تإردخملإ جيورتب ناموقي ةرشست نيع ةيدلب نم
نتم ىلع امهتدهاششم تمت ثيح امهب ةحاطإ’إ لجأإ نم ةمكحم ةطخ
وحن تاشضايع ةيرق هاجتإإ نم نامداق اجنين يتانز عون ةيران ةجإرد

نيب طبإرلإ10 مقر يئ’ولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع ةرشست ةنيدم
نم ’زن ةيرودلل امهتدهاششم د˘ن˘ع ،رو˘م˘ي˘ل˘بو ةر˘شست ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘ب
يئ’ولإ قيرطلل يذاحم دبعم ريغ قيرط وحن اهإداقو ةيرانلإ ةجإردلإ
صضرأاب ئيشش يمرب موق˘ي ا˘م˘هد˘حأإ ة˘ن˘يا˘ع˘م تم˘تو ل˘ي˘ل˘شضت˘لإ د˘شصق
مت ، اقيقد اششيتفت امهششيتفت دعبو امهيلإإ لقنتلإ مت اهرثإإ ىلع ةيحÓف
ةيلمعلإ نإ ةيلخلإ تإد بشسحو.جلاعملإ فيكلإ نم ةيمك ىلع روثعلإ
ـب ردقت تإردخملإ نم ةيمكزجحو نيشصخششلإ فيقوت ىلإ تشضفإ

تناك  ةلاقن فتإوه30 زجح ىلإ ةفاشضإ . (جلاعم فيك)غ70
يف هنإ ةيلخلإ تإذ بشسحو ..ةكبششلإ ءاشضعأإ نيب لشصإوتلل لمعتشست
كردلل ةيميلقإ’إ ةقرفلل ةدرإو ةدكؤوم تامولعم ىلع إءانب مويلإ صسفن
ةطحم ةإذحمب دجإوت˘م صصخ˘شش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م را˘ت˘شسكت˘ب ي˘ن˘طو˘لإ
رإود قيرط  يف وجيب عون ةرايشس نتم ىلع برششلإ هايم عيزوت
ىلإإ لقنتلإو ةيرود ليكششت مت هل دشصرتلإ دعب  راتشسكت ةيدلبب ةبرخلإ

مت هششيتفت دعب ،هفيقوتو هيف هبتششملإ ةطاحإاب مايقلإو ناكملإ نيع
نم ةيمك زجح مت  مت نيإ.جلاعملإ فيكلإ نم ةيمك ىلع روثعلإ

ءاشضيب ةحلشسأإ30 ةثÓث ىلإ ةفاشضإ . غ09 ـب ردقت  جلاعملإ فيكلإ
مدختشست راتيك ةرفششو ريغشص مجح يناثلإو ريبك مجح دحإو (نيكشس)

تإد˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م جد000.83 غلبمو.تإرد˘خ˘م˘لإ ع˘ي˘ط˘ق˘ت ي˘ف
ةيروهمجلإ ليكو ديشسلإ مامأإ نيينعملإ ميدقت مت ثيح.تإردخملإ
ةشسشسؤوملاب مهيف هبتششملإ عإديإإ مت نيأإ يدإولإ صسأإر ةمكحم ىدل
يدإولإ صسأإر ةيدلبب ليامرلإ ةيباقعلإ
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جيريرعوب جرب

 نيسصخسش فقوي كردلا

ةمسشلا ةدام نم شسيك0002 زجحيو
جيريرعوب جربب ينطولإ كردلل ةيميلق’إ ةعومجملإ رشصانع نكمت
تامولعم رثإإ ىلع ةيلمعلإ  تمتو ةمششلإ ةدام نم ةيمك زجح نم
،جيريرعوب جربب ينطولإ كردلل ةيميلقإ’إ ةيرشسلإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو
تايمك ريرمتب يريشش عون ةنحاشش نتم ىلع نيشصخشش مايق اهدافم

،301 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع ةمششلإ ةدام نم ةربتعم
قرشش رايشسلإ قيرطلإ لوحمل نإرودلإ روحمب دشس ليكششت عشضو مت

مت نيأإ  ةي’ولإ قرشش  تورغات نيع ةيدلب بانوب د’وأاب برغ
روثعلإ مت اقيقد اششيتفت اهششيتفتو اهتبقإرم دعبو ةبكرملإ فيقوت

يذلإو ةيقرو قيداتشصب ةلمحم ةمششلإ ةدام نم صسيك0002 ىلع
ةيلخ نايب بشسحو اهعي˘ب صضر˘غ˘ل ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘ي’و ى˘لإإ ا˘ه˘ب ا˘ه˘ج˘ت˘م
مدعب ةقلعتم امهدشض تافلاخم عفر مت هنإ ةعومجملل لاشصت’إ
ثيح يراجت لجشس ليجشست نود راق ريغ طاششن ةشسراممو  ةرتوفإ
  .جيريرعوب جربب ةلودلإ كÓمأإ ةيريدمل ةعاشضبلإ ميلشست مت
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جيريرعوب جرب

 زجحوشصاخسشأا  ةثÓث فيقوت
ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةيمك

ينطولإ كردلل ةيميلقإ’إ ةقرفلإ دإرفأإ ىلإإ ةدرإو تامولعم رثإإ ىلع
ايك عون ةبكرم نتم ىلع صصاخششأإ ةثÓث مايق لوح رشصنلإ ةينثب
قيرطلإ ربع ةيلوح˘كلإ تا˘بور˘ششم˘لإ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ير˘م˘ت˘ب

 ةياجبو جيريرعوب جرب يتي’و نيب طبإرلإ601 مقر ينطولإ
بشصن مت ةمولعملل ’Óغتشسإإ  هنإ ةعومجملل لاشصت’إ ةيلخ بشسحو
فيقوت مت نيأإ ،رشصنلإ ةينث ةيدلبب ةديدجلإ ةيرق ىوتشسم ىلع دشس
يلإوح زجح مت اقيقد اششيتفت اهششيتفتو اهتبقإرم دعبو ،ةبكرملإ

ةي’و يلع ليغيإإ ةيدلب زودنق ةيرق نم ةمداق رمخ ةروراق055
صصاخششأإ  ةثÓث فيقوتو ماجحأ’إو عإونأ’إ فلتخم نم ،ةياجب
لي˘كو د˘ي˘شسلإ ما˘مأإ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح  ة˘ب˘كر˘م˘لإ ز˘ج˘حو
طاششنلإ إذه ةشسرامم ببشسب ةروشصنملإ ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ

.يراجت لجشس ةزايح نود ةشصخر نود عورششم ريغلإ
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ةنتابب هل طسسوتم جاتنا

ةنتابب ششمسشملا جوتنم نم راطنق فلأا002 نم ديزأا ينج عقوت
¯ T°ƒT°É¿ ì

يذ˘لإ صشم˘ششم˘لإ جو˘ت˘ن˘م فر˘˘ع
ةي’و تايدلب ديدع هب رهتششت
ي˘شس د’وإ رإر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
،صسوا˘ق˘نو نا˘ي˘ف˘˘شس ،نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
إريبك اعجإر˘ت يرا˘ج˘لإ م˘شسو˘م˘لإ
فور˘˘ظ˘˘لإ ما˘˘˘مإ ،جا˘˘˘ت˘˘˘ن’إ ي˘˘˘ف
،ةمئÓملاب نكت مإ يتلإ ةيخانملإ
ن˘ي˘تا˘شسب با˘ح˘شص’ ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ن˘م ه˘ب˘ل˘ط˘˘ت˘˘ت ا˘˘مو ،صشم˘˘ششم˘˘لإ
ع˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت ثي˘˘˘ح  ،تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ
نإ ةي’ولاب ةيحÓفلإ حلاشصملإ

فلإ212 ىلإ جوتنملإ لشصي
ةحا˘شسم˘لإ عو˘م˘ج˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق
ـب ةردقملإو ةجتنملإ ةيلامج’إ

لشصو دودر˘م˘ب را˘ت˘كه8224

راتكه˘لإ ي˘ف را˘ط˘ن˘ق05 ى˘˘لإ

ةئاملاب71 لداعي ام يأإ ،دحإولإ
يذلإ ،يشضاملإ مشسوملاب ةنراقم
تلجشس دق حلاشصملإ تإذ تناك
لشصو .جاتن’إ يف ابيشسن اعافترإ

فلأإ004 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘˘م ى˘˘لإ
و˘حÓ˘ف ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،را˘ط˘˘ن˘˘ق
صشم˘ششم˘لإ ن˘ي˘تا˘شسب با˘ح˘˘شصأإو
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
إذ˘ه ذا˘ق˘˘ن’ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لإ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لإ
دو˘ج’إ د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لإ جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ

قزر رد˘شصم ه˘نإ ا˘م˘ك ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
نمو ،ةقطنملاب تÓئاعلإ ديدع
نكامإو ،يقشسلإ هايم ريفوت كلذ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘شستو ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لإ

نو˘كت ’ د˘ق ي˘˘ت˘˘لإ ،ق˘˘يو˘˘شست˘˘لإ

ة˘نرا˘ق˘م م˘شسو˘م˘لإ إذ˘ه˘ل ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع

ةنراقم ،ليئشضلإ جاتن’إ مجحب

تانوشس يف ةجت˘ن˘م˘لإ نا˘ن˘ط’ا˘ب

صشمششملل ماقي ناك امدنع تلخ

ه˘ي˘ف صضر˘ع˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو نو˘˘لا˘˘شص

عإون’إو تاجو˘ت˘ن˘م˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م

تقولإ ي˘ف إذ˘ه ،ة˘ه˘كا˘ف˘لإ هذ˘ه˘ل

يحÓف نم ددع هيف عجرإ يذلإ

ي˘ف إذ˘ه ع˘˘جإر˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ

اهنم لمإوع ةلمج ىلإ جوتنملإ

حا˘ير˘لإ رإر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لإ

طقاشست ىلإ تدإ ي˘ت˘لإ ة˘ي˘تا˘ع˘لإ

را˘م˘˘ث ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

اهنم صضعبلإ هوششتو ،صشمششملإ

لطاهتت دق يتلإ راطم’إ ببشسب

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ا˘˘ه˘˘نوإ ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف

فاشضي يتلإ ،ةيعيبطلإ لمإوعلإ

يف لث˘م˘ت˘ي ي˘شسا˘شسإ ل˘ما˘ع ا˘ه˘ل

بلطملإ تتاب يتلإ ،يقشسلإ هايم

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لإ ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل صسي˘˘ئر˘˘لإ

˘ما˘ه˘لإ ز˘ن˘كلإ إذ˘ه˘ب صضو˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل

ناف كلذ لباقم يفو ،ايداشصتقإ

اعافترإ دهششت صشمششملإ راعشسإ

ديدع هلجشس يذلإ صصقنلإ ءإرج

ةنراقم ،مهن˘ي˘تا˘شسب˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لإ

تفرع يتلإ ةيشضاملإ تإونشسلاب

صضافخنإ هلباق جوتنملإ يف ةرفو

.راعشس’إ يف
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حنجلإ ةمكحم صسمإ موي تنإدأإ
يقإو˘ب˘لإ مإ ة˘ي’و  ة˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب
ةشسرامم» ةيشضق يف طروتملإ
ي˘ف د˘ي˘ق˘لإ نود يرا˘ج˘ت طا˘˘ششن
ةفلاخم عم ، يراجتلإ لجشسلإ
عوبتم ةفاظنلإ و ةحشصلإ دعإوق
ةبوقع˘ب.ح˘بإذ˘م˘لإ جرا˘خ ح˘بذ˘لا˘ب

ةيلام ةمإرغو إذفان انجشس نيماع
يتلإ ةيشضقلإ هذه عئاقو دوعت .
بجومب  مهتملإ اهبجومب لثتمإ

صس مإ لوإ ىلإ  يروفلإ لوثملإ
حلا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ط˘ب˘شض د˘ع˘ب
هتزوحبو ةششرك نيع ةرئإد نمإ

موحللإ نم ريطناق8 نم ديزإ
ةحلاشص ريغ ءاششح’إو ءاشضيبلإ
تايرود رثإإ يرششبلإ لامعتشسÓل
ءاي˘حأإ و عرإو˘شش ر˘ب˘ع ة˘طر˘ششل˘ل
طبشضلا˘ب  ة˘ششر˘ك ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
فيقوت مت نيأإ  ةرمششلإ قيرط
صصخشش اهدوقي ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م

نيبت ،ةنشس04 رمعلإ نم غلبي

ةرد˘ق˘م ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘نأإ

˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لإ ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك028ـب
حو˘بذ˘م ي˘مور كيد) ءا˘شضي˘˘ب˘˘لإ

نم غلك51 و (ةحبذملإ جراخ
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لإ د˘ع˘بو ، ءا˘˘ششحأ’إ

ةيدلبل ةفاظنلإ و ةحشصلإ بتكم
ريخشست لÓ˘خ ن˘م ة˘ششر˘ك ن˘ي˘ع
مدع نم دكأاتلإ مت يرطيب بيبط
كÓهتشسإÓ˘ل مو˘ح˘ل˘لإ ة˘ي˘حÓ˘شص
زاجنإإ و ا˘ه˘فÓ˘تإإ م˘ت˘ي˘ل ير˘ششب˘لإ

بحا˘˘شص د˘˘شض ي˘˘˘ئإز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م

ةشسرامم» :ةيشضق نع ةبكرملإ
ي˘ف د˘ي˘ق˘لإ نود يرا˘ج˘ت طا˘˘ششن
ةفلاخم عم ، يراجتلإ لجشسلإ
عوبتم ةفاظنلإ و ةحشصلإ دعإوق
م˘ت˘ي˘ل .ح˘بإذ˘م˘لإ جرا˘خ ح˘˘بذ˘˘لا˘˘ب
ل˘ي˘كو د˘˘ي˘˘شسلإ ما˘˘مإ ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نيع ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ

ىلع ه˘لا˘حإ هرود˘ب يذ˘لإ ة˘ل˘ي˘ل˘م
لو˘ث˘م˘لإ بجو˘م˘ب ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لإ
هقح يف ت ردشص نيإ  يروفلإ

ذ˘فا˘ن صسب˘ح ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع
. ةيلام ةمإرغو

ةسشرك نيعب ءاسضيبلا موحللا نم ريطانق8 نم ديزا زجح تايعادت /يقاوبلا مأا

ةيلام ةمارغواذفان اسسبح نيماعب ةيسضقلا يف طروتملا نيدت ةليلم نيع ةمكحم
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ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لإ را˘طإإ ي˘ف
يف ةيراجتلإ تاطاششنلإ ةلوإزمب

ةيإدب  لÓخ  نم ءابولإ إذــه لظ
، ا˘ه˘ف˘قو˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لإ ع˘˘فر˘˘لإ
ة˘˘ي’و ن˘˘مأإ ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘ج˘˘˘شس
ة˘قر˘ف˘لإ لÓ˘خ ن˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
خيرات ذنم ةلكششملإ ةطلتخملإ

ةدع يراجلإ نإوج رهشش نم70
ديدعلإ تشسم ةب˘قإر˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ميلقإاب ةيرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإ ن˘م
تغ˘ل˘ب ة˘ي’و˘لإ ن˘مأإ صصا˘شصت˘˘خإ

فلتخمل ةبقإرم ة˘ي˘ل˘م˘ع255
لÓ˘خ ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لإ

نإوج70 نم ةدتم˘م˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ

رهششلإ صسفن نم41 ةياغ ىلإإ

ةفلاخم97ليجشست اهلÓخ مت

قلعتت ةفلا˘خ˘م67 اهني˘ب ن˘م
ةمÓشسلإ دعإوق˘ب مإز˘ت˘ل’إ مد˘ع˘ب

30 ـل يروـف˘لإ ق˘ل˘غ˘لإ م˘ت ا˘م˘˘ك
اششنلإ قر˘خ˘ل ة˘يرا˘جـت تÓ˘ح˘م

50 ق˘لــغ حإر˘ت˘قإ ع˘م ق˘ل˘ع˘م˘˘لإ

تإءإرجإ’اب ديقتلإ مدعل تÓحم
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع صصو˘شصن˘م˘لإ ة˘ي˘ئا˘قو˘لإ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘شصإو˘ت˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لإ
ةي’و نمأ’ ةط˘ل˘ت˘خ˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ
،يلكلإ عفرلإ ةياغ ىلإإ ةنيطنشسق
يوعوت لمعب ةقوفرم ىقبت و
صسوريف راششتنإ نم دحلل فثكم
.دجتشسملإ انوروك

دحاو عوبسسأا فرظ يف ةبقارم ةيلمع255 نيب نم

ةمÓسسلا دعاوقب ديقتلا مدع ببسسب ةفلاخم67 ليجسستو تÓحم3 قلغ



 اأ�سرار مثيرة »غير مرغوبة«

 ق�صة الكتاب الذي اأثار حفيظة ترامب
 CIA الك�صف عن �صبب اأكبر خرق بتاريخ

وكيف و�صلت المعلومات لويكيليك�س
ك�سف تقرير اأن اأكبر عملية �سرقة لو�سائل �سيبرانية بتاريخ الـ 
ببناء  الوكالة  في  متخ�س�سة  وحدة  ان�سغال  �سببها  كان   CIA
التراخي  ال�ستغالل  الموظفين  باأحد  دفع  ما  �سيبرانية،  اأ�سلحة 
االأمني. وجاء في التقرير المن�سور اأم�س الثالثاء، اأن هذا الخرق 
المركزية  اال�ستخبارات  وكالة  في   2016 عام  وقع  الذي 
�سرية،  قر�سنة  اأدوات  لـ«ويكيليك�س«  قدم   ،CIA االأمريكية  
ووفقا للتقرير فاإن حجم المعلومات الم�سروقة غير معلوم، اإال اأن 
التقديرات ت�سير اإلى حجم يبلغ نحو 34 تيرابايت من المعلومات، 
اأي ما ي�ساوي 2.2 مليار �سفحة مكتوبة. وقال التقرير: »ف�سلنا 
في ك�سف اأو التعامل ب�سورة من�سقة مع اإ�سارات تحذيرية باأن 
�سخ�سا، اأو اأ�سخا�سا، ممن لديهم قدرة الو�سول اإلى معلومات 
ي�سكلون خطرا غير مقبول لالأمن  اأو  ي�سكل  ال�سرية،    CIAالـ
الوطني«.يذكر اأن هذا الخرق اأعلن عنه في مار�س 2017، عندما 
ب�سل�سلة  دفينة  جائزة  اأكبر  اإنه  قالت  ما  »ويكيليك�س«  ن�سرت 
ال�سيبرانية  االأ�سلحة  اأكثر  بع�س  تحتها  ف�سلت   »7  Vault«
تقريرا  ن�سر  اأول من  بو�ست  الوا�سنطن  للوكالة، وكانت  تعقيدا 

حول ذلك.

 كوريا ال�صمالية »غا�صبة ب�صدة« 
وترف�س عر�س الجارة الجنوبية

كوريا  عر�س  رف�ست  اإنها  االأربعاء،  ال�سمالية،  كوريا  اأعلنت 
باإعادة  وتعهدت  اإليها،  خا�سين  مبعوثين  باإر�سال  الجنوبية 
اأحدث  في  ال�سالح  المنزوعة  الحدودية  الوحدات  اإلى  القوات 
ذلك  جاء  الكوريتين.  بين  ال�سالم  اتفاقيات  اإلغاء  نحو  خطوة 
بعد يوم من قيام كوريا ال�سمالية بن�سف مكتب ات�سال م�سترك 
اأقيم في مدينة حدودية في اإطار اتفاق اأبرمه زعماء البلدين عام 
دعائية  من�سورات  ب�سبب  التوتر  ت�ساعد  خ�سم  وفي   2018
الجنوبية.  جارتها  من  ال�سمالية  كوريا  اإلى  من�سقون  ير�سلها 
اإر�سال  االثنين،  جيه-اإن،  مون  الجنوبية،  كوريا  رئي�س  وعر�س 
جهاز  ورئي�س  يونغ،  اإيوي  ت�سونغ  القومي،  لالأمن  م�ست�ساره 
االأنباء  وكالة  لكن  خا�سين.  مبعوثين  هونك،  �سو  المخابرات، 
�سقيقة  جونغ  يو  كيم  اإن  قالت  ال�سمالية  الكورية  المركزية 
البارزة  والم�سوؤولة  اأون،  جونغ  كيم  ال�سمالي،  الكوري  الزعيم 
البغي�س  الحاكم »رف�ست على نحو قاطع االقتراح  الحزب  في 
وال�سرير«. وقالت الوكالة اإن مون »يف�سل ب�سدة اإر�سال مبعوثين 
معقولة  غير  مقترحات  ويطرح  االأزمات  على  للتغلب  خا�سين 
ب�سكل متكرر، ولكن عليه اأن يفهم بو�سوح اأن مثل هذه الخدعة 

لن تنطلي علينا«.

تركيا تن�صر قوات خا�صة في �صمال 
العراق لقتال الأكراد

�سمال  في  خا�سة  قوات  ن�سرت  اأّنها  االأربعاء  تركيا  اأعلنت 
العمال  حزب  متمّردي  �سّد  ع�سكرية  عملية  اإطار  في  العراق 
وقالت  والمدفعية.  الجّو  �سالحي  من  بموؤازرة  الكرد�ستاني 
وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر اإّن »عملية +مخلب 
النمر+ بداأت. اأبطالنا من القوات الخا�سة موجودون في منطقة 
الكوماندو�س  وحدات  من  »عنا�سرنا  اأّن  واأ�سافت  هفتانين«. 
نقلهم  تم  م�سّيرة،  وطائرات  قتالية  مروحيات  توؤازرهم  الذين 

بو�ساطة قواتنا الجوية«.

وا�صنطن تفر�س عقوبات
على اأ�صماء الأ�صد

الرئي�س  على  عقوبات  االأربعاء  المتحدة  الواليات  فر�ست 
ع�سرات  �سمن  من  اأ�سماء  وزوجته  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري 
متوعدة  ال�سوري،  بالنظام  المرتبطة  والكيانات  االأ�سخا�س 
ما  اإطار  في  دم�سق  على  لل�سغط  الوا�سعة  حملتها  بموا�سلة 
مايك  االأميركي  الخارجية  وزير  واأكد  قي�سر«.  بـ«قانون  يعرف 
ولن  االإ�سافية  العقوبات  من  العديد  »نتوقع  بيان  في  بومبيو 
نتوقف اإلى حين توقف االأ�سد ونظامه عن حربهم الوح�سية غير 

المبررة �سد ال�سعب ال�سوري«.

اآند  �سايمون  ن�سر  دار  وذكرت 
�سحفي،  بيان  في  �سو�ستر، 
�سهادة  يقدم  بولتون  كتاب  اأن 
القرار  �سنع  »عملية  عن  مطلعة 
والمتخبطة«  المت�سقة  غير 

للرئي�س دونالد ترامب.
»ال يريدك ترامب اأن تقراأه«

الكتاب،  يقدم  اأن  المرتقب  ومن 
�سفحة،   592 من  موؤلف  وهو 
اتخاذ  كيفية  عن  وا�سعة  �سورة 
القرارات،  االأميركي  الرئي�س 
الم�ست�سارين  مع  يتعامل  وكيف 
الخارجية،  ال�سيا�سة  وق�سايا 
باأوكرانيا  االأمر  تعلق  �سواء 
وكوريا  واإيران  بـفنزويال  اأو 
الن�سر  ادار  وقالت  ال�سمالية. 
بالتف�سيل  ي�سرد  الكتاب  اإن 
ال�سين  مع  ترامب  معامالت 
وكوريا  واأوكرانيا  ورو�سيا 
وبريطانيا  واإيران  ال�سمالية 
»هذا  واأ�سافت  واألمانيا.  وفرن�سا 
هو الكتاب الذي ال يريدك دونالد 
تقول:  تقراأه«. وم�ست  اأن  ترامب 
ده�سته..  اأثار  بولتون  �سهده  »ما 
انتخابه  هو  الوحيد  همه  رئي�س 
ذلك  كان  لو  حتى  جديدة،  لفترة 
اأو  للخطر  االأمة  تعري�س  يعني 
يقول  للنا�سر،  ووفقا  اإ�سعافها«. 
اأقدح  اأن  بولتون في كتابه »على 
قرار  اأي  لتحديد  فكري  زناد 
فترة  خالل  ترامب  اتخذه  مهم 
خدمتي من دون اأن يكون خا�سعا 

لح�سابات اإعادة انتخابه«.
»�سري للغاية«

�سابقا  بولتون  حذر  ترامب  وكان 
ال  هو  بينما  مذكراته  ن�سر  من 
االأبي�س  البيت  في  رئي�سا  يزال 
الذي يحاول ثني بولتون عن ذلك 
مادة  من  كبيرة  اأجزاء  اأن  بزعم 
للغاية«.  »�سرية  م�سنفة  الكتاب 
لكن دار الن�سر اأعلنت اأن بولتون 
قرر تحدي البيت االأبي�س، ون�سر 
يك�سف  الذي  المذكرات  كتاب 
ارتكبها  تجاوزات  يعتبره  ما  فيه 
اأوكرانيا،  ق�سية  تتعدى  ترامب 

للم�ساءلة.  اأي�سا  تعر�سه  وقد 
بولتون  اأن  اإلى  النا�سر  ولفت 
�سيوثق مخالفات ارتكبها ترامب 
مار�سها  التي  ال�سغوط  تتعدى 
االأخير على اأوكرانيا للتحقيق مع 
بايدن،  جو  الديمقراطي  مناف�سه 
في  ومحاكمته  التهامه  واأدت 
�سومر  ت�ساك  وقال  الكونغر�س. 
في  الديمقراطية  االأقلية  زعيم 
تمت  حيث  ال�سيوخ  مجل�س 
بولتون  �سهادة  اإن  ترامب  تبرئة 
اإقناع  في  ت�ساعد  اأن  يمكن  كان 
بعزل  المترددين  الجمهوريين 
اإلى  الق�سية  الرئي�س. وتعود هذه 
تجميد البيت االأبي�س م�ساعدات 
مليون   400 بقيمة  ع�سكرية 
في  الأوكرانيا  مخ�س�سة  دوالر 
قواتها  فيه  كانت  الذي  الوقت 
تحارب االنف�ساليين المدعومين 
فيما  ات�سح  لكن  مو�سكو.  من 
بعد اأن ترامب كان يمار�س �سغطا 
التحقيق  اأجل  من  اأوكرانيا  على 
الديمقراطي  مناف�سه  نجل  مع 
�سركة  في  خروقات  ب�ساأن  بايدن 
وو�سف  كييف.  في  يمتلكها 
ترامب اتهامه في مجل�س النواب 
اأن  معتبرا  عليه،  موؤامرة  باأنه 

على  مار�سه  الذي  ال�سغط 
الواليات  لم�سلحة  كان  اأوكرانيا 
فاإن  بولتون،  وبح�سب  المتحدة. 
 2019 اأوت  في  له  قال  ترامب 
م�ساعدة  عن  االإفراج  يريد  ال  اأنه 
لم  طالما  الأوكرانيا  ع�سكرية 
ب�ساأن  كييف  �سلطات  تحقق 
لمناف�سته  حظا  االأوفر  بايدن، 
 3 في  الرئا�سية  االنتخابات  في 
قراره  و�سيعيد   .2020 نوفمبر 
اأ�سئلة  الم�سي بن�سر كتابه طرح 
اإدالئه ب�سهادته خالل  ب�ساأن عدم 
يعتقد  كان  اإن  ترامب  محاكمة 
تجاوزات،  ارتكب  الرئي�س  اأن 
ن�سر  ذلك  من  بدال  وتف�سيله 
الذي  وبولتون  وبيعه.  كتاب 
نهجا مت�سددا �سد رو�سيا  يتبنى 
االأبي�س  البيت  تجميد  عار�س 
الم�ساعدات الع�سكرية الأوكرانيا. 
اإن  بولتون  يقول  كتابه،  وفي 
اأخطاء  ارتكب  النواب  »مجل�س 
المحاكمة  خالل  الممار�سة  في 
�سيق  ب�سكل  االتهام  ح�سر  عبر 
الذي  الوقت  في  باأوكرانيا، 
ال�سبيهة  ترامب  تجاوزات  كانت 
موجودة  اأوكرانيا  مع  فعله  بما 
الخارجية  �سيا�سته  نطاق  على 

بولتون  و�سي�سف  بالكامل«. 
القرار  اتخاذ  عملية  مذكراته  في 
لترامب.  والم�ستتة«  »المتناق�سة 
في  المذكرات  ُتطرح  و�سوف 
من  اأ�سابيع  قبل  المكتبات 
الجمهوري،  الوطني  الموؤتمر 
تر�سيح  ترامب  فيه  يقبل  الذي 
اإعادة  �سباق  لخو�س  الحزب 
نوفمبر.  في  للرئا�سة  انتخابه 
اإنه  ترامب  قال  �سابق،  وفي وقت 
الكتاب  بولتون  ين�سر  اأال  يجب 
و�سفه  كما  االنتخابات،  بعد  اإال 
بـ«الخائن«  مغلقة  جل�سات  في 
الأنه اأعد كتابا �سلبيا حول تجربة 
بولتون  ويجري  االأبي�س.  البيت 
ال�سبكات  بع�س  مع  مباحثات 
الحالي،  الوقت  في  التلفزيونية، 

الأجل ترويج الكتاب.
 من هو بولتون؟

م�ست�سار  من�سب  بولتون  �سغل 
ترامب،  اإدارة  في  القومي  االأمن 
و�سبتمبر   2018 اأبريل  بين 
في  من�سبه،  ترك  حينما   ،2019
ظل خالفات حادة ب�ساأن مجموعة 
ال�سيا�سة  تحديات  من  وا�سعة 
كوريا  حول  خا�سة  الخارجية، 
ال�سمالية. ويقول ترامب اإنه اأقاله 
ا�ستقال.  اإنه  بولتون  يقول  بينما 
ثالث  هو  عامًا(   71( وبولتون 
م�ست�سار لالأمن القومي في اإدارة 
حيث  يوما،   519 خالل  ترامب 
ي�ستهر باأنه مراقب دقيق يحر�س 
وكان  المالحظات،  تدوين  على 
اجتماعات  من  عدد  على  �ساهدا 
المهمة.  الخارجية  ال�سيا�سة 
بال�سيا�سي  بولتون  ويو�سف 
اأكثر  اإلى  يميل  الذي  المت�سدد 
الخيارات ت�سعيدا، كما دخل في 
الخارجية،  وزير  مع  �سدامات 
الخزانة،  ووزير  بومبيو،  مايك 
جانفي  وفي  منو�سين.  �ستيفن 
ميل  ترامب  انتقد   ، الما�سي 
»لو  قائال:  الت�سدد،  اإلى  بولتون 
اأ�سغيت اإليه، لو�سلنا اإلى الحرب 

العالمية ال�ساد�سة حتى االآن«.

لالأمم  العامة  الجمعية  دعيت 
اختيار  الى  االأربعاء  المتحدة 
دائمين  غير  جدد  اع�ساء  خم�سة 
لعامي  الدولي  االمن  في مجل�س 
انتخابات  عبر   ،2022-2021
وكينيا  جيبوتي  فيها  تتناف�س 
وكندا  واحد،  مقعد  ل�سغل 
والنروج وايرلندا ل�سغل مقعدين، 
والمك�سيك  الهند  اختيار  فيما 
انتخابها  الهند  و�سمنت  موؤكد. 
كونها المر�سح الوحيد لمجموعة 
هي  كما  الهادئ،  والمحيط  اآ�سيا 
الأميركا  بالن�سبة  المك�سيك  حال 
الكاريبي.  ومنطقة  الالتينية 
المجموعة  تنجح  لم  وبالمقابل، 
االأفريقية في التو�سل اإلى اتفاق 
على  ال�سابقة  ال�سنوات  في  كما 
المقعد  ا�سم واحد ل�سغل  تر�سيح 
المخ�س�س لهذه القارة. وت�سعى 
كينيا للح�سول على دعم االتحاد 
االأفريقي، لكن جيبوتي تعتبر اأن 
االأف�سلية تعود لها بموجب مبداأ 
التناوب، في حين �سغلت نيروبي 
مرات  عدد  المجل�س  في  المقعد 
الدولتان  واأكدت  منها.  اأكثر 

على  حملتهما  في  المتناف�ستان 
في  ال�سالم  احالل  في  دورهما 
القرن االأفريقي الم�سطرب، وفي 
اأماكن اأخرى من خالل االنخراط 
�سمن  ال�سالم  حفظ  قوات  في 
عمليات االأمم المتحدة. و�سلطت 
ا�ستقبالها  على  ال�سوء  كينيا 
ال�سومال  من  القادمين  لالجئين 
الذي  والدعم  ال�سودان،  وجنوب 
البلدين.  هذين  لحكومتي  تقدمه 
كما �سددت جيبوتي، ذات الموقع 
وحيث  اال�ستراتيجي  الجغرافي 
فرن�سية  ع�سكرية  قواعد  توجد 
ويابانية،  و�سينية  واأميركية 
في  التهدئة  في  م�ساهمتها  على 
ال�سومال. وتتناف�س في مجموعة 
اأخرى كندا  الغربية ودول  اأوروبا 
�سغل  على  والنرويج  واأيرلندا 
خالل  كندا،  ومنيت  مقعدين. 
محاولتها االأخيرة في عام 2010 
، بف�سل ذريع عندما خ�سرت اأمام 
عواقب  تترتب  وقد  البرتغال. 
الوزراء  رئي�س  على  �سيا�سية 
تعر�ست  ترودو في حال  جا�ستن 
حملة  خالل  اأخرى.  لهزيمة 

كندا  دعت  لتر�سيحهما،  الترويج 
المتحدة  االأمم  اأع�ساء  واأيرلندا 
مو�سيقية  حفالت  ح�سور  اإلى 
في نيويورك التي احياها نجماهما 
بالن�سبة  ديون  �سيلين  الوطنيان، 
تو«  »يو  وفرقته  وبونو  لكندا 
بالن�سبة اليرلندا. وذكر ريت�سارد 
في  المتحدة  االأمم  خبير  جوان، 
االأزمات  مجموعة  اأبحاث  مركز 
الدولية في تغريدة على تويتر »اأن 
الح�سول  اأجل  من  بحملة  القيام 
االأمن  مجل�س  في  مقعد  على 
تنطوي  المتحدة  لالأمم  التابع 
ال  و�سائل �سغط  ا�ستعمال  على 
االحتفاالت،  وتنظيم  لها،  نهاية 
الذي  ال�سفير  اأن  من  والخ�سية 
قد  ل�سالحك  بالت�سويت  وعدك 
حدوث  ولتفادي  كاذبًا«.  يكون 
ا�ستبعاد  تم  تالعب،  اأو  احتيال 
الذي  االإلكتروني  الت�سويت 
وباء  ب�سبب  البع�س  به  اأو�سى 
الجمعية  كوفيد-19.ووافقت 
على  المتحدة  لالأمم  العامة 
مدار  على  �سري  اقتراع  اإجراء 
في  تجمع  حدوث  لتجنب  اليوم 

تزال  ال  التي  المتحدة  االأمم  مقر 
حتى  بعد  عن  اأعمالها  تمار�س 
نهاية جويلية ب�سبب الوباء. وكل 
المتحدة  االأمم  اأع�ساء  ع�سو من 
البالغ عددهم 193 مدعو لالإدالء 
يوم  اقتراع  في �سندوق  ب�سوته 
تم  زمني  لفا�سل  وفًقا  االأربعاء 
من  وليتمكن  م�سبًقا.  تحديده 
يح�سل  ان  يفتر�س  مقعد،  �سغل 
الدول  ثلثي  دعم  على  بلد  اي 
اأي  الت�سويت،  خالل  الحا�سرة 
على 128 �سوتا في حال �ساركت 
ومن  باالنتخابات.  الدول  جميع 
جوالت  عدة  اجراء  المرجح 
المناف�سة  الحتدام  نظرا  اقتراع 
العالي.  المر�سحين  عدد  بين 
وي�سم مجل�س االمن الدولي 15 
دائمة  للدول  خم�سة  بينها  مقعداً 
المتحدة  )الواليات  الع�سوية 
وبريطانيا  وال�سين  ورو�سيا 
دائمة  غير  دول  وع�سر  وفرن�سا( 
الع�سوية يجدد ن�سفها كل �سنة 
اأ�سهر  �ستة  بعد  مهامها  لتتولى 

من الت�سويت.

�صبع دول مر�صحة ل�صغل خم�صة مقاعد في مجل�س الأمن الدولي

يعتزم جون بولتون، م�ست�سار االأمن القومي ال�سابق للرئي�س االأميركي دونالد ترامب، ن�سر كتاب مثير للجدل ب�ساأن الرئي�س 
الجمهوري وطريقة حكمه، فما ق�سته؟ ولماذا ين�سره االآن؟ من المقرر ن�سر كتاب بولتون وعنوانه »ذا رووم وير اإت هابند: وايت 

هاو�س ميموار« )المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت االأبي�س( في 23 جوان الجاري.
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يرطقلا دسلا ةقفر تابيردتلا فنأتسي حاجنوب
ميعزلا وبعل داعو ،انوروك سسوريف ءابو ةمزأا لظ يف ،ةيدرف تابيردت نوبعÓلا اهيف ىرجأا ،رهضشأا ةثÓث وحن ماد فقوت دعب سسمأا لوأا ،هتابيردت يرطقلا دضسلا يدان فنأاتضسا

يفاضشت ينابضسإلا ةدايقب ينفلا زاهجلا فار˘ضشإا تح˘ت ،د˘يد˘ضست˘لاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا تا˘ب˘يرد˘ت ىل˘ع ر˘ملا ر˘ضصت˘قاو ،ةر˘ي˘غ˘ضص تا˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف نر˘م˘ت˘ل˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت ز˘كر˘م ىلإا
دادغب يرئازجلا مجاهملا كراضشو ،يدضسجلا دعابتلاب ةقلعتملا موجنلا يرود ةضسضسؤوم تاميلعت نمضض ،ةروظحم لازت Óف ةيدايتعلا ةيعامجلا تابيردتلا امأا ،زيدنانريه

ريدج ،يدانلل يمضسرلا عقوملا هنلعأا امل اقفو ،يضضاملا ليرفأا فضصتنم يف ةيحارج ةيلمعل هعوضضخ بقع ،ةماضضلا ةلضضعلا يف ةباضصإا نم هيفاعت دعب ،تابيردتلا يف حاجنوب

.ةطقن23 ديضصرب ،مضسوملا اذه بيترتلا لودجب ثلاثلا زكرملا لتحي ،رطق موجن يرود بقل لماح ،دضسلا نأا ركذلاب
ديلو.ف

¯ ê.fé«Ö

ة˘فر˘˘غ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘ق ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘ضس
موي رئاز˘ج˘لا ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘تلا
د˘ه˘ف ن˘م ل˘ك ف˘ل˘م ي˘ف ،مدا˘ق˘لا د˘حألا

ا˘م˘ي˘ف يواد˘ع˘ضس ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘يا˘ف˘ل˘˘ح
.نيمهتملا عاديا رمأا فانئتضسا سصخي
ي˘˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘˘ق نأا ىلإا ةرا˘˘˘˘˘˘ضشإلا رد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘تو
،دمحما يديضس ةمكحم ىدل قيقحتلا

عادياب مرضصنملا عوبضسلا رمأا دق ناك
قا˘˘فو˘˘ل ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
يوادعضس ميضسنو  ةيافلح دهف فيطضس
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسب˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
،ي˘˘تو˘˘ضصلا بير˘˘ضست˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تضضفرو
يف ةمضصاعلا رئازجلاب دمحمأا يديضس
مدقت يذلا جارفإلا بلط قباضس تقو
جار˘فإلا ل˘جأا ن˘م قا˘فو˘لا ي˘ما˘ح˘˘م ه˘˘ب

ةيافلح دهف قيرفلل ماعلا ريدملا نع
يف تقؤوم˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر د˘جاو˘ت˘م˘لا

ن˘˘˘مو ،ي˘˘˘تو˘˘˘ضصلا بير˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضق
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘ما˘ه˘تإلا ة˘فر˘غ ما˘مأا ة˘يا˘ف˘ل˘ح قا˘فو˘ل˘ل
ادد˘˘ج˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب
هذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ضصاو˘˘˘م˘˘˘ل
ةدع ىلإا عامتضسإلا مت نأا دعب ةيضضقلا
د˘كأاو .ة˘ي˘ضضق˘لا هذ˘ه ي˘ف دد˘ج دو˘˘ه˘˘ضش
وهو ةيضضقلا هذه يف قافولا يماحم
يعاضس دمحأا نيماحملا ةباقن سسيئر
قا˘فو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا عاد˘يإا رار˘˘ق نأا

ىل˘ع تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ة˘يا˘ف˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘ف
ريجانم عم ةبرضسملا هتملاكم ةيفلخ

ر˘˘ي˘˘˘غ يواد˘˘˘ع˘˘˘ضس م˘˘˘ي˘˘˘ضسن ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
د˘˘م˘˘حأا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا فا˘˘ضضأاو ،ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق
مهت˘م˘لا نأا سصو˘ضصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘عا˘ضس
و˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
هل قحي ل يذلاو يوادعضس ريجانملا

عم هت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘م˘لا˘ك˘م˘لا ل˘ي˘ج˘ضست
ةلاحلا هذه يف ربتعي يذلا ةيافلح
بناج نمو ،يتوضصلا ليجضستلل ةيحضض

ف˘ل˘م نأا ي˘عا˘ضس ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ىر˘˘ي ر˘˘خأا
دحل كئاضشو مهبم يتوضصلا ليجضستلا
حو˘˘˘ضضو مد˘˘˘ع ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ نآلا
فارطألاب ةقلعتملا رومألا نم ريثكلا
يف اذهو ةيضضقلا هذه يف ةلخادتملا
مهلاوقأاو دوهضشلا ىلإا عامتضسلا راظتنا

ىل˘ع لو˘˘ضصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا هذ˘˘ه لو˘˘ح
ي˘˘˘ضضا˘˘˘ق نا˘˘˘كو.ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةمكح˘م˘ل ىلوألا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ر˘مأا د˘ق ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘ضس
يوادعضس ميضسن و ةيافلح دهف عاديإاب
ليجضستلا ةيضضق يف تقؤوملا سسبحلا

ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘ع بر˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ضصلا
بيترتلا لوح يعا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا
،تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘˘ث ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ل مو˘˘عز˘˘م˘˘لا

سسا˘˘˘ضسم˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت يواد˘˘˘ع˘˘˘ضسل ته˘˘˘˘جوو
و ر˘˘ي˘˘ه˘˘ضشت˘˘˘لاو ،سصا˘˘˘خ˘˘˘ضشألا ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب
نود ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ضست
ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح م˘˘ه˘˘تا ا˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،سصي˘˘˘خر˘˘˘ت
يضضاق رارق نعو ،تايرابملا بيترتب
ةدارإا““ :موديقلب قوراف لاق قيقحتلا
داضسفلا لاك˘ضشأا ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘لاد˘ع˘لا

،يل ةبضسنلا˘ب ة˘ح˘ير˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف
ةحيضضف يتو˘ضصلا ل˘ي˘ج˘ضست˘لا اذ˘ه نإا˘ف

ناح د˘ق˘ل ،ه˘ب دد˘ن˘ن ن˘ح˘نو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
نيئطخملا ةبقاعمو ةبضساحمل تقولا
لÓ˘خو ،““ة˘فآلا هذ˘ه ي˘ضشف˘ت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل

ءاضسم اهدقع يت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلا ه˘تود˘ن
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو د˘˘˘˘˘كأا ،طرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثلا
يد˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تتبثأا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةر˘ب˘خ˘لا نأا˘ب د˘م˘ح˘ما

د˘˘ه˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘تو˘˘ضصلا ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لا نأا˘˘˘ب
،ح˘ي˘ح˘ضص يواد˘ع˘ضس م˘ي˘ضسن و ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح

اهيلع سصني يتلا ةبوقعلا نأا احضضوم
ميظنت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا31-50 نوناق
و ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ضشنألا

01 و ني˘ت˘ن˘ضس ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت ا˘هر˘يو˘ط˘ت
ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘˘لا تما˘˘˘˘قو ،ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضس تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
تاذ فار˘طألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب
يتلا ىوكضشلا بق˘ع ة˘ي˘ضضق˘لا˘ب ة˘ل˘ضصلا
دضض ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو اهتعدوأا

.لوهجم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيضقلا هذه يف ددج دوهش ةدع ىلإ عامتسإلا مت نأ دعب

جإرفإلإ بلط يف رظنت ماهتلإ ةفرغ
مداقلإ دحلإ ةيافلحو يوإدعصس نع

دا˘ح˘تل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا سسي˘˘ئر ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ضس ح˘˘ت˘˘ف
يت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نألا ل˘ك ىل˘ع را˘ن˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

كلذ ا˘ف˘ضصاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بتاور سصي˘ل˘ق˘˘ت ىلإا تد˘˘م˘˘ع
اضضيأا قيلع مجا˘ه ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ح˘ضضاو˘لا قر˘خ˘لا˘ب
بب˘ضسب فا˘˘ف˘˘لاو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

يف هب تماق ام ىلع ةيدنأÓل مهتقفاومو مهئطاوت
ه˘ضسف˘ن تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘ف˘ضصو ن˘يذ˘لا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ق˘˘ح

،مهقوقح نع عافدلا نونضسحي ل نيذلا نييمألاب
يف نواهتلاو لذا˘خ˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءÓ˘كو م˘ه˘تا ا˘م˘ك
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘قو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘كو˘˘م قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لا

ةرجأاب سساضسملا متي قح يأاب““ :ةيفحضص تاحيرضصت
،عقوتم ريغ ءابولا اذه نأاب ملعي عيمجلا ،بعÓلا

حمضسي نيبعÓلا دوقع يف دنب يأا دجوي ل كلذلو
ناك امهم““ :فاضضأاو ،““روجألا سضيفخت ريبادت ذاختاب
سضيفخت رارق ذختت نأا ةيدنأÓل قحي Óف ،عفادلا
تا˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك ناو ىت˘ح ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘˘جأا

عم سضراعتي ةيدنألا هب تماق ام““ :لضصاوو ،““ةيلام
،مهروجأاو لامعلا يمحي يذلا11-09 لمعلا نوناق
سضفرو ،““ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘˘ل ح˘˘ضضاو قر˘˘خ اذ˘˘ه نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا

يف لضصح امب رئازجلا يف لضصح ام هيبضشت قيلع
ةنولضشرب يدان رارغ ىلع ةيبوروألا ةيدنألا ربكأا
دق ريخألا اذه نأا ريغ ،هيبعل روجا سضفخ يذلا

متي ملو ،مهعم تاضضوافم يف لخد امدعب كلذ لعف
ا˘ضصرا˘ب˘لا ي˘ف““ :لا˘قو ،ةو˘ق˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا سضر˘˘ف
كلذ ن˘ك˘لو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘جأا سضي˘ف˘خ˘ت م˘ت لا˘ير˘˘لاو

د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ضصح ر˘˘مألاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘ب ل˘˘ضصح
:فا˘ضضأاو ،““م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ضضور˘ف˘˘م ن˘˘ك˘˘ي م˘˘لو ،تا˘˘ضضوا˘˘ف˘˘م
Ó˘˘˘ع˘˘˘ف ي˘˘˘ه ة˘˘˘يد˘˘˘نألا كل˘˘˘ت نإا˘˘˘ف كلذ ىل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يزو““

ة˘مزأا ا˘ه˘ب تر˘ضضأاو ،ة˘م˘ل˘ك˘˘لا ىن˘˘ع˘˘م م˘˘تأا˘˘ي ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ىنعم فرعت ل ةيدنألا امدنع نكلو ،لعفلاب انوروك
م˘ل ا˘ه˘ل˘خد ردا˘˘ضصم نأا ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘م˘˘ضسا ىو˘˘ضس فار˘˘ت˘˘حلا

ةنيزخلا نم ةرضشاب˘م ا˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م بل˘ج˘ت ا˘ه˘نأل ر˘ثأا˘ت˘ت

.““ةيمومعلا

تائيهلإو بعÓلإ نع صسيلو ناصسنإلإ نع عفإدأإ انأإ
ةيلوؤوصسملإ نم إريبك إردق لمحتت ةيصضايرلإ

دادزولب بابضش قيرفل قباضسلا يضضايرلا ريدملا لاقو
بعÓلا نع عافدلا ددضصب سسيل ماقملا اذه يف هنأاب
ثي˘ح ،ه˘قو˘ق˘ح م˘ضضه م˘ت˘ي نا˘ضسنإا˘˘ك ا˘˘م˘˘نإاو ،بعÓ˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضض ع˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘˘ضسنإلا ن˘˘˘ع ع˘˘˘فادأا ا˘˘˘نأا““ :لا˘˘˘ق
يف زحي ام رثكأاو““ :فاضضأاو ،““ريمضض نودب سصاخضشأا

ةفاحضصلا يف لاقم وأا عوضضوم يأا ىرأا مل يننأا يبلق
ءاتضسم انأا““ :لضصاوو ،““بولطملا لكضشلاب مهنع عفادي
نكلو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءلؤو˘ه تل˘غ˘ت˘ضسا ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ن˘م
تاهجلل اضضيأا ةيلوؤوضسملا ليمحت نم ينعنمي ل كلذ
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ضسأار ىل˘˘˘عو ة˘˘˘لو˘˘˘ئ˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يور˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا

،نيبعÓلا نع عفادت ملو تلذاخت يتلا ،ةيداحتلاو
يأا با˘ي˘غ ة˘ي˘ح˘ضض ه˘˘ضسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘ف او˘˘ع˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لا
.““مهقوقح نعو مهنع عفادت ةباقن

نوبعÓلإو نيبعÓلإ ةيبلاغ لهج تلغتصسإ ةيدنألإ»
““ةعورصشم ريغ قرطب اقحل هورصسخ ام نوصضوعيصس

هليلحت قباضسلا ةمضصاعلا داحتا قيرف سسيئر لضصاوو
نيبعÓلا روجأا سصيلقتب قلعتملا رارقلا تازارفل
ةلوطبلا يبعل ةيبلاغ نأاب دكأا ثيح ،مهنع امغر
ةيحضض نايحلا بلاغ يف نوعقيو نييمأا نوربتعي
نيب˘ئا˘غ ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘هار˘ن ن˘يذ˘لا ،ءÓ˘كو˘لا

ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا˘˘ب او˘˘مو˘˘ق˘˘ي نأا سضو˘˘˘ع ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت
لو ،نو˘ي˘مأا م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م نو˘ب˘عÓ˘لا““ :لا˘قو ،م˘ه˘ي˘ل˘كو˘˘م
،مهحلاضصمو مهقو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك نو˘فر˘ع˘ي
نع عافدلا يف مهرودب نوموقي ل مهءÓكو نأا امك

ل˘ي˘˘كو˘˘ل ح˘˘ير˘˘ضصت يأا ىرا م˘˘ل““ :فا˘˘ضضأاو ،““م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
نوضضاقتي ءÓكولا ،هلكوم قوقح نع عفادي ام بعل

،““ايئاهن نوفتخي مث دقعلا ىلع عيقوتلا نع مهلاوما
بعÓلا لعجتضس ةوطخلا هذه لثم نأاب قيلع دكأا امك
ىلع لمعيضس ثيح ،Óبقتضسم هقيرف يف ةقثلا دقفي
ن˘ك˘ل ق˘حل تقو ي˘ف لا˘م ن˘˘م ه˘˘ن˘˘م حار ا˘˘م سضيو˘˘ع˘˘ت
ةقثلا بعÓلا دقفي امدنع““ :لاقو ،ةيوتلم قرطب
نو˘ك˘ي˘ضس ه˘نإا˘ف ،ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا ه˘م˘ي˘ق ي˘˘فو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف
هيتأات ةي˘لا˘م تاءار˘غا ة˘يأل ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا ي˘ف ة˘ضضر˘ع
بعÓلا““ :فاضضأاو ،““ناك سصخضش يأا نم ةيوتلم قرطب
لبا˘ق˘م نا˘ك يأل ه˘ت˘مذ ع˘ي˘ب˘ي نأا ه˘ي˘ل˘ع Ó˘ه˘ضس نو˘ك˘ي˘ضس
سصيلقت ببضسب ايلاح هيلع حار يذلا لاملا سضيوعت
.““انوروك سسوريف ةرتف يف روجلا

ديلو.ف

لمعلا نيناوقو تاعيرضشتلل فلاخم رمألا نأاب دكأا / ةمضصاعلا داحتا

““كلذب حمصست مهدوقع يف دونب يأإ دجوت لو نيبعÓلإ روجأإ صصيلقت متي قح يأاب““ :قيلع
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ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت˘ب يرا˘ب˘خإلا ““يدو˘ع˘˘ضس““ ع˘˘قو˘˘م دا˘˘فأا
فضسوي دقع خضسف تاضضوافمب قلعتت ةديدج

نأاب فضشك ثيح ،ةدج يلهأا هيدان عم يليÓب
ر˘˘ضضخألا ءو˘˘ضضلا تح˘˘ن˘˘م د˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا
اهنكل ،يرئازجلا ي˘لود˘لا˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا قر˘ف˘ل˘ل

5.4 نع لقي ل اغلبم اهعفد ةرورضض تطرتضشا
ن˘م ا˘ب˘ير˘ق ة˘ي˘ها˘ب˘لا ن˘يإا تا˘بو ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،لكك يدوعضسلا يرودلاو يلهألا نع ليحرلا

تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ىلإا ه˘˘˘ت˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن Ó˘˘˘˘ضضف˘˘˘˘م
ع˘م ر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘حا˘ج˘ن د˘ع˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘بوروألا
ممأا سسأاك تايئاهن لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ىلإا بلطب مدقتي هلعج ام ،ةريخألا ايقيرفإا

ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘ضسلا ةرور˘˘˘ضضب ي˘˘˘ل˘˘˘˘هألا ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ضسم
سضورع ىلع لوضصحلا لبق ىتح ليحرلاب
نو˘ك˘تو ،ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نألا ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر
بردملا عم قافتلاب يدوعضسلا يلهألا ةرادإا
تق˘فاو د˘ق سشت˘ي˘˘ف˘˘يو˘˘لیم نادÓ˘˘ف ي˘˘بر˘˘ضصلا

،ة˘ق˘با˘ضسلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م سضي˘ف˘خ˘ت ىل˘˘ع
عفدل نووعدم يليÓبب نومتهملا تاب ثيح

يف ،هتامدخ نامضض ريظن وروأا نويلم5.4
لقت لأا تحجر دق ةقباضس ءابنأا تناك نيح

،وروأا ني˘يÓ˘م5 ن˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا بلا˘ط˘م
لوأا بتار اذكو هلقن فيلاكت ةيطغت دضصق
عفد يلهألا نأا ثيح ،يلهألا عم اهاضضق ةنضس

ل˘با˘ق˘م ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘ل˘ل وروأا ن˘ي˘يÓ˘م3
ي˘ف ،ي˘ضضا˘م˘لا ف˘ي˘ضصلا بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

003و نييÓم3 ىلع بعÓلا لضصحتي نيح
يلهألا ةرادإا فقوم مغرو ،ايونضس وروأا فلأا

،يليÓب نع يلختلل ةيلاملا هبلاطم ديدحتب
ىمر˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب تمر ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ايلاطم  يليÓب نوكيضس ،بعÓلاب نيمتهملا

هبتار نم ريبك ءزج نع لزانتلاب هبناج نم
ةيبوروألا قر˘ف˘لا  د˘حأا ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا ر˘ي˘ظ˘ن
،ي˘كر˘ت˘لا يار˘ضس ة˘ط˘لا˘غ ل˘ث˘م ،ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘˘م˘˘لا

ىلإا اضساضسأا حمطت ريخألا  اذه ةرادإا نأا املع

ر˘ب˘ع يدا˘ن˘لا ي˘ف تا˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ل˘ت˘ك سضي˘ف˘خ˘˘ت
نايفضس رخآلا يرئازجلا دقع عيبل اهيعاضسم
8.3 نم رثكأا ينجي ريخألا نأا ثيح ،يلوغف
لكضشي هنأاب ليق ام وهو ،ايونضس  وروأا نويلم

.يدانلا ةينازيم ىلع Óيقث ائبع

عم دقاعتلاب يرصصملإ يلهلإ حصصني دويعصس
حاجنوب وأإ يليÓب

طضسوتم دويعضس ريما ثدحت ،رخآا قايضس يف
قباضسلا بعÓلاو دادزولب بابضش قيرف ناديم

ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع ير˘ضصم˘لا ي˘ل˘˘هألا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
هراوضشمو ءارمحلا ةعلقلا فوفضص يف اهاضضق
يدان عقوم هب سصخ راوح يفو ،قيرفلا يف
ن˘˘ع دو˘˘ي˘˘ع˘˘ضس ر˘˘ي˘˘ما بعÓ˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ل˘˘هلا

مغرلا ىلع يلهألا يدان˘لا ق˘ير˘ف˘ل ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
لإا ةليوط تاونضس ذنم قيرفلا نع هليحر نم
بثك نعو رمتضسم لكضشب هتعباتمب موقي هنا

ح˘ضضوأاو ،اد˘ي˘ج ق˘ير˘ف˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا م˘ل˘˘ع˘˘يو
نيبعÓلا د˘حأا ح˘ي˘ضشر˘ت دارأا اذإا ه˘نا˘ب دو˘ي˘ع˘ضس
نا˘˘ك ي˘˘ل˘˘هألا يدا˘˘ن˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘ضصل ما˘˘˘م˘˘˘ضضنÓ˘˘˘ل

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘ل˘يÓ˘ب˘لا ف˘ضسو˘˘ي ح˘˘ضشر˘˘ي˘˘ضس
ىلع لضصحو عئار ءادأا مدق يذلاو يرئازجلا
نأا ملعي هنكلو ايقيرفإا يف بعل لضضفأا بقل
ه˘نا ع˘با˘تو ،م˘جا˘ه˘م جا˘ت˘ح˘˘ي ي˘˘ل˘˘هألا يدا˘˘ن˘˘لا
حضشري مجاهمل ةحلملا قيرفلا ةجاحل ارظن
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘م˘ضضنÓ˘ل حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب بعÓ˘لا

ةرو˘ضصب ءار˘م˘ح˘لا ة˘ع˘ل˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘ضسا˘ن˘م هار˘ي و˘هو
ي˘ن˘ف بضسك˘م نو˘ك˘ي˘ضس ي˘ل˘هألا نأا ا˘م˘ك ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
نأا ينمتو ريطخلا يرئازجلا فادهلل ريبك
.رمحلا نيطايضشلا فوفضص يف حاجنوب يري

فيطضس قافو

ةفلكلإ ةتقؤوملإ ةنجللإ لحب بلاطي يحلاصص ديصشر
قيرفلإ رييصستب

ةياهن عم قيرفلا رييضست نم باحضسنلا يف هتبغر ىلع ديكأاتلا ،سشÓغز رباج فيطضس قافو رييضستل ةتقؤوملا ةئيهلا سسيئر ددج
ريغ رمألاو ،ةلبقملا ةرتفلا يف يدانلا ةضسائر يلوت لجأا نم ةيافكلا هيف امب اضسمحتم سسيل هنإا قايضسلا اذه يف Óئاق ،يراجلا مضسوملا

قافولا ةضسائر مدع يف هتبغر نأا ةطقنلا هذه لوح سشÓغز فاضضأاو ،يتوضصلا ليجضستلا ةيضضقب ةطبترملا ةيلاحلا ةمزألاب قلعتم
،سصخضش يأا ةدعاضسم نود قافولا ةضسائرل تايناكمإلا لك هيدل هنإاف امامت كلذ نم سسكعلا ىلع لب ،كلذ ىلع رداق ريغ هنأا اهانعم سسيل

قافولا تاراضصتنا يضسدنهم دحأاو ىمادقلا نيريضسملا دحأا وهو يحلاضص ديضشر دكأاو .رييضستلا يف ةمزÓلا ةربخلا بضستكا هنأا ةضصاخ
ةيعمج دقعب ةيعرضشلا ىلإا ةدوعلاو يدانلا رييضستب ةفلكملا ةتقؤوملا ةنجللا لحب ،ةيضصولا تاهجلاو ةيلحملا تاطلضسلا نم بلاطي هنأا

بلاط امك ،ةيلامو ةيضضاير ةءافكب يدانلا نوؤوضش ريضسي بتكم اهلÓخ نم بختني ،سشيمهت وأا ءاقتنا وأا ءاضصقإا نود قيرفلا ءانبأل ةماع
،راضصنألا ةحراضصمل هبضسح تقولا ناحو يواهلا يدانلا لاومأاب سشيعتو ةضسلفم ةكرضش اهنأل ةيضضايرلا ةكرضشلا لحب يحلاضص جاحلا

نوؤوضش ريضست هبضسح ةعامجلا نأا يهو ةقيقحلا عيمجلا فرعي ىتح ماعلا يأارلا عÓطإاو ةكرضشللو يدانلل يلاملا ريرقتلا فضشكو
ةروثلا سسرحب مهفضصو نيذلا يدانلا ءانبأا هل سضرعت يذلا ءاضصقإلاو سشيمهتلل يحلاضص ديضشر فضسأاتو ،ريغ ل ةلودلا لاومأاب يدانلا
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ر˘م˘ت˘ضسي ثب˘ع˘لا كر˘ت˘ن ن˘لو لا˘جر˘لاو لا˘م˘لا˘ب نو˘مدا˘ق ن˘ح˘ن““ دد˘ضصلا اذ˘ه ي˘ف ةرا˘ب˘ع˘لا ح˘ير˘ضصب لا˘قو ،ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا
يكوكلا ليبن يضسنوتلا ةدايقب ينفلا مقاطلا عم يئاهنلا اهقافتا نع قافولا ةرادإا تفضشكو .““مكنيبو اننيب لضصيفلا يه ةيباختنلا

يف قافو˘لا ةرادإا سسل˘ج˘م ل˘خدو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘عاد˘ب يور˘ك˘لا طا˘ضشن˘لا ف˘قو˘ت بب˘ضسب د˘حاو ر˘ه˘ضش ةر˘جأا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا سصو˘ضصخ˘ب
ةرادإا تفضشكو ،انوروك سسوريف ةمزأا لعفب ةيلاملا مهتاقحتضسم نم ءزج نع لزانتلل ينفلا مقاطلا ءاضضعأاو نيبعÓلا عم تاضضوافم
ىلع قافولل ينفلا مقاطلا ءاضضعأا قفاو دقف ،يدانلا ةرادإا عم عامتجلا دعب هنأا ،““كوبضسيافلا““ ىلع اهباضسح ربع نايب يف قيرفلا
اضضيأا عقو يروت كيلام يلاملا بعÓلا نأا نايبلا حضضوأاو ،انوروك ةحئاج ببضسب ةقلاعلا مهتاقحتضسم نم دحاو رهضش ةرجأا نع لزانتلا

يلاملا بعÓلا اهقلطأا يتلا تاديدهتلا دعب ةضصاخ ،ايئاهن بعÓلا فلم ةيوضست متيل ،نيرهضش تاقحتضسم نع لزانتلا لوكوتورب ىلع
بيجن.ج.ةقلاعلا هتاقحتضسم ىلع لوضصحلا لجأا نم افيفلا ىلإا ءوجللاب

وروأ نويلم5.4 لباقم

يليÓب عيب ىلع قفإوت يدوعصسلإ يلهألإ ةرإدإإ

رئازجلا ةيدولوم

عامتجل وعدي راكح
تاقورخلإ دعب ئراط

ةريبكلإ ةيلاملإ
يلاملإ ريرقتلإ يف

9102 ةنصسل
كلاملا ““كارطانوضس““ ةكرضشل ماعلا ريدملا ،راكح قيفوت هجو
سسل˘ج˘م ءا˘ضضعأل ةو˘عد˘لا سسمأا لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن˘ل
ةيلاملا تاقورخلا ببضسب كلذو ،ئراط عامتجا دقعل ةرادإلا
ظفاح˘م نا˘كو،9102 ةنضسل يلاملا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م˘ضضت ي˘ت˘لا
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ف˘قو د˘ق ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘كر˘ضشلا˘ب تا˘با˘˘ضسح˘˘لا

ر˘ير˘ق˘ت˘لا ي˘ف تا˘˘قور˘˘خ ةد˘˘ع ىل˘˘ع ،ر˘˘ي˘˘خألا ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م
ةينازيم اهنيب نم ،ةينابضشلا تائفلاو ،لوألا قيرفلل يلاملا
ملعو ،ميتنضس رايلم21 زجاح تطخت يتلا فيدرلا قيرفلا

سسلجم سسيئر ،راكح اعدو ،ريرقتلا اهنمضضت يتلا تاقورخلا نم ادج ءاتضسم ةكلاملا ةكرضشلل ماعلا ريدملا نأاب ،ةبرقم رداضصم نم
تدكأا رداضصملا تاذ ،رومألا نم ديدعلا مضسحو تاضسبÓملا فضشكل ئراط عامتجا دقعل ،تاباضسحلا ظفاحمو ،سساملأا رضصانلا دبع ةرادإلا

لوئضسملا هرابتعاب ،ةيضضقلا ناضشب تاحيضضوت ميدقتب ،يتبضس يناغلا دبع ،يلاملا ريدملا نوبلاطيضس ،ةكلاملا ةكرضشلا يريضسم نأاب
8102. ةنضس ذنم يلاملا بناجلا نع لوألا

ديلو.ف

ةينطولا ةطبارلا سسيئر ،راودم ميركلا دبع عمتجي
ءا˘ضسؤور˘ب سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ةيبرغلا ةهجلاب ،ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا ةيدنأا

،ريخألا اهعام˘ت˘جا ي˘ف ترر˘ق د˘ق ،ة˘ط˘بار˘لا تنا˘كو
ةيدنأا ءاضسؤور عم ة˘يروا˘ضشت تا˘عا˘م˘ت˘جا ة˘ثÓ˘ث د˘ق˘ع

لوح مهئارآا عÓطتضسل ،ةيناثلاو ىلوألا نيتجردلا
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘ضشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘لأا˘˘ضسم
اهعقوم ربع نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ط˘بار˘لا تلا˘قو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةرا˘˘ضشت˘˘ضسل سصضصخ˘˘ي˘˘ضس عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا نأا˘˘˘ب ،ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لا

ىلع فوقولاو ،يلاحلا مضسوملا ريضصم نأاضشب ةيدنألا
فانئتضسا ةلاح يف تايرابملل ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘تارد˘ق
ل ،طاضشنلا فانئتضسا نأاب ،ةطبارلا تدكأاو ،ةلوطبلا

اهترقأا يت˘لا ،ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت ع˘فر˘ب ا˘ط˘ب˘تر˘م لاز˘ي
هنأا امك ،ءابولا راضشتنا نم دحلل ةيحضصلا تاطلضسلا

ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ضشلا ةرازو ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسل ع˘˘˘ضضخ˘˘˘ي
ىر˘˘خألا ثاد˘˘حألا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس
ة˘مزألا ل˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘يد˘˘نألا تا˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ديلو.ف.رئازجلا هجاوت يتلا ةيحضصلا

ةلوطبلا ريضصم ديدحتل

تاعامتجلإ ىلوأإ مويلإ دقعي رإودم
 ةيدنألإ ءاصسؤور عم ةيرواصشتلإ

““يلاحلإ تقولإ يف رإرق نصسحأإ وه مصسوملإ إذهب ةصصاخلإ ةلوطبلإ ءاغلإإ““ :يناكرب
يلاحلا يوركلا مضسوملا ءاغلإا نأاب انوروك سسوريف راضشتنا ةعباتمو دضصرل ةينطولا ةنجللا وضضع ،يناكرب طاقب دمحم روتكدلا ربتعا

يف نيضصتخملا ءابطألا ةدامعل ينطولا سسلجملا كلذك سسأارتي يذلا ،يناكرب طاقب روتكدلا حرضصو ،رارق لضضفأا ربتعي رئازجلاب
لضضفألا نم هنأا نظأا اذهل ،تاعمجتلا دقعل سصيخرتلا متي مل نكل ،يحضصلا رجحلا ريبادتل يئزج عفر مت دقل““ :ةيضسفنتلا سضارمألا
نمو ،““دعب امامت اهيف مكحتم ريغ نكل ةرقتضسم دÓبلل ةيحضصلا ةيعضضولا ،عيمجلا ةحضص ىلع اظافح ،يضضايرلا مضسوملا ءاغلإا
عفر بقع ،سسوريف انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب طرافلا سسرام61 ذنم قلعملا،9102-0202 يوركلا مضسوملا فانئتضسا رظتنملا

ةيداحتÓل يلاردفلا بتكملل ريخألا عامتجلا لÓخ هيلع قافتلا مت ام بضسح ،تاعمجتلا سصيخرتو يحضصلا رجحلا ريبادت
تاعماجلاو ،سسرادملاو ،دجاضسملا حتف ةداعإل سصيخرتلا متي مل هنأا امب““ :سصتخملا بيبطلا فاضضأاو ،““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا

.““ريغلا ةحضص ىلع هلكضشي يذلا يقيقحلا رطخلا لظ يف ،يوركلا مضسوملا ةلضصاوم نم ةدئافلا ىرأا ل ،تÓفحلا تاعاقو

““ةيداحتلإ هدعت لوكوتورب يأإ مإرتحإ اهعصسو يف نوكي نل ةيدنألإ»

تاءارجإلا نمضضتي لوكوتورب عورضشم ،ةضضايرلا و بابضشلا ةرازول تملضس اهنأاب سسمأا لوأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تدافأاو
اذه نأاب نيقي ىلع انأا““ :يناكرب طاق˘ب رو˘ت˘كد˘لا لا˘قو ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسل ا˘ب˘ضسح˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يور˘ك˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘حر˘ت˘ق˘ت ي˘ت˘لا
تررق انوروك سسوريف راضشتنا ةعباتمو دضصرل ةينطولا ةنجللا نأا ليلدلاو ،ةيدنألا فرط نم همارتحا متي نل يحضصلا لوكوتوربلا
ديقعت مدع بجي““ :عبا˘تو ،““يزار˘ت˘حلا ءار˘جإلا اذ˘ه نو˘مر˘ت˘ح˘ي ل ر˘ي˘ث˘ك˘لا ع˘قاو˘لا ي˘ف ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘م˘ك˘لا ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا
دعاقم ىلع ءاوضس امئاق رطخلا ىقبي ثيح ،محÓتلا نم ريثكلا اهيف ةضضاير يه مدقلا ةرك ،ةيضضايرلا ةضسفانملا ةدوعب ةيعضضولا
وه اذه ،ةيلك مضسوملا ءاغلإا وأا ليجأات دضشانأا يلاتلابو ،ةماع ةفضصب ةيضضايرلا تآاضشنملا يفو سسبÓملا رييغت فرغ لخاد وأا ،ءلدبلا
اهزربأا تايضصوت و تاحرتقم ةدع نمضضتت ةرازولل اهتمدق يتلا ةقيثولا نأاب ““فافلا““ تحضضوأا و ،““ايلاح هذاختا اننكمي رارق نضسحأا

ىلإا ةفاضضإلاب ،يجرامد نيدلا لامج روتكدلا ةضسائرب ةيلاردفلا ةيبطلا ةنجللا هتدعأا يذلا يبطلا لوكوتوربلاب ةقلعتملا كلت
ديلو.ف.هدادعإا ىلع ةينفلا ةيريدملا تفرضشأا يذلا ينفلا بناجلاب ةقلعتملا تايضصوتلا
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دحل ىؤورلا حاسضتا مدع نم مغرلاب
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا
ةطبارلا ةلوطب نم يلاحلا مسسوملا
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سساو ،ى˘˘لوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
بابسش ةرادإا نأا لإا ،يوركلا طاسشنلا
تقو˘˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘خا دادزو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب
ور˘ي˘سسم لوا˘ح˘ي ثي˘ح تاو˘ط˘خ˘˘لاو
هذ˘ه ما˘ن˘˘ت˘˘غا ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
يف طاقنلا سضعب عسضول ةسصرفلا

وهو ،مامألا وحن مدقتلاو اهعسضاوم
ماعلا ريجانملا عامتجا يف ناك ام
دحألا موي ،يسشيرق قي˘فو˘ت ق˘ير˘ف˘ل˘ل
كنار˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ،ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حر˘ت˘قا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو .ا˘˘مود
سضع˘˘ب ،نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشير˘˘˘ق
نم مهفادهتسسا مت نيذلا نيبعÓلا
يف ةليكسشتلا ميعدتل بابسشلا لبق
ل˘˘ك كل˘˘م˘˘ي ذإا ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
،عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف تا˘ي˘حÓ˘سصلا

وأا بعل يأا ىلع قفاوي يذلا وهو
نع نلوؤوسسملا ملكت امك ،هسضفري
يف ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا ةدوعلا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا رار˘قإا م˘ت لا˘˘ح
دع˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
سسرد ثيح ،فقوتلا نم رهسشأا ةثÓث
ةليفكلا لبسسلاو قرطلا لك نÓجرلا
تاريسضحتلا ى˘لإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةدو˘ع˘ب
مارتحاب ،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ح˘سص فور˘ظ ي˘ف
،رر˘ق˘م˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

نم نآلا ىتح هنع جرفي مل يذلاو

،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لبق
عسضو يبطلا بابسشلا مقاط نأا ريغ
د˘قو ،ه˘ق˘ير˘ف˘ب ا˘سصا˘˘خ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب
جراخ نم تاءافكب قيرفلا ناعتسسا
ريجانملا ،ىرخأا ةهج نمو .يدانلا
ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سشل ما˘˘ع˘˘˘لا
،يفحسص حيرسصت يف ربتعا ،يسشيرق
دعي مسسوملا ءاهتنا نع نÓعإلا نأا
،يلاحلا تقولا ي˘ف م˘ي˘كح˘لا رار˘ق˘لا

˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كو دÓ˘˘ب˘˘لا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو نا˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
تارارقلا ذاختا بلطتت ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
املثم ،ةلوطبلا في˘قو˘ت˘ب ة˘م˘ي˘كح˘لا

ديدعلا يف كلذب حرسص نأا هل قبسس
ةرادإا ترد˘˘˘˘سصأاو .تار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
هيف بلاطت ،ا˘ي˘م˘سسر ا˘نا˘ي˘ب با˘ب˘سشلا
لدج راثأا يذلا رمألا ،ةلوطبلا ءاغلإاب

ق˘فاو˘م ن˘ي˘ب ،ة˘يد˘نألا ن˘ي˘˘ب ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
بابسش نأا ىري ناك نمو ،سضراعمو
ي˘كل ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘غ˘لإا دارأا دادزو˘˘ل˘˘ب
ةراد˘سص ي˘˘ف ه˘˘نأل بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب جsو˘˘ت˘˘ي
،يسشير˘ق ق˘ي˘فو˘ت بسسحو .بي˘تر˘ت˘لا
يف مهنأاب نورعسشي ل نيبعÓلا نإاف
رثؤو˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ،ةد˘ي˘ج ة˘قا˘ي˘ل

ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ل يتلا ،ةريبكلا ةيئاقولا تاءارجإلا

ام اذهو ،قرفلا لك اهب مزتلت نأا دب
عسضو امك .عيمجلل Óهسس نوكي نل
يسسنرفلا ينقتلا ةيعمب نوريسسملا
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ،ا˘˘مود كنار˘˘ف
،ةمداقلا ةرت˘ف˘ل˘ل با˘ب˘سشلا˘ب سصا˘خ˘لا

ةتسس ةدمل ق˘ير˘ف˘لا برد˘ت˘ي˘سس ثي˘ح
ىلإا ةلوطبلا ةدوع لاح يف عيباسسأا
عيباسسأا ةينامث تجمرب امك ،طاسشنلا
ءارجإا عم ،مداقلا مسسوملل ريسضحتلل
،ةيناث ةهج نمو .نييدادعإا نيسصبرت

تي˘ب ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
ناي˘ف˘سس ع˘فاد˘م˘لا نأا˘ب ،““ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا““
˘مد˘˘ع ةر˘˘كف ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصي ،را˘˘سشو˘˘ب
ي˘هو ،ير˘ه˘˘سشلا ه˘˘ب˘˘تار سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ريبكلا لدجلا تراثأا يتلا ةيسضقلا
يدانلل ةكلاملا ةكرسشلا بتاكم يف
هتلسسار˘م د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ ،““رادا˘م““
،عوسضوملا اذه ىلع ةثلاثلا ةرملل
ديري ل ةدكيكسس ةنيدم نبإا نكل
ا˘هر˘ب˘ت˘˘عاو ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف عو˘˘جر˘˘لا
نم ءامسسألا سضعب نأا ركذي .ةيئاهن
تقو يف كلذ اوسضفر نيذلا ةتسسلا
امب ،مهئÓمزب قاحتللا اوررق قباسس
و˘هو ،ةرادإلا ةر˘كف˘ب او˘ع˘ن˘ت˘قا م˘ه˘نأا
نوريسسم˘لا ه˘ن˘سسح˘ت˘سسا يذ˘لا ر˘مألا

لك اوركسش نيذلا راسصنألا ىتحو
ةنوآلا يف قيرفلا عم فقو بعل
.ةريخألا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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دادزولب بابصش

 امود ىلع ءامسسلا ضضعب حرتقي يسشيرق
هرجأا ضضيفخت ضضفري راسشوبو

جربلا يلهأا

نوحنمي نوبعÓلا
ةديدج ةلهم ةرادإلا

مهتاقحتسسم ةيوسستل

قيرفلا ةرادإل ةديدج ةلهم جربلا يلهأا وبعل حنم
ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتسسم نم ءزج ةيوسست لجأا نم
ةبعسصلا فورظلل مهريدقت دعب ،ةيلاحلا ةرتفلا يف
لبق اذهو ةيلاملا ةيحانلا نم يدانلا اهب رمي يتلا
نم ديدعلا ةين لÓخ نم فقوملا ديعسصت ىلإا ءوجللا
لجأا نم ،تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا يف نيبعÓلا
وبعل بغريو ،ةقلاعلا تاقحتسسملا ىلع لوسصحلا
ىلإا ةدوعلا لبق تاقحتسسملا ةحفسص يط يف يلهألا
ىلع ديجلا زيكرتلا ةيغب اذهو ،ةيمسسرلا ةسسفانملا
مسسوملا نم ىقبت اميف قيرفلا رظتنت يتلا تاناهرلا
سسأاك ةسسفانم يف لهأاتلا قيقحت اهرزبأاو يراجلا
يف ةفرسشم ةبترم لÓتحإا نع Óسضف ،ةيروهمجلا
ريمأا يلهألا ةرادإا سسلجم سسيئر ثدحتو .ةلوطبلا
راسصنألا مامتهإا تراثأا يتلا ةيسضقلا نع يدامح نب
ي˘ت˘لا سضور˘ع˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ة˘طرا˘ف˘لا ما˘يألا ي˘˘ف
نامحرلا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م ي˘نادو˘سسلا م˘جا˘ه˘م˘لا تل˘سصو
،بعÓلا دقع عيب ةيناكمإا نع ثيدحلاو ،لابرغلا

يلهألا ةرادإا نأا ددسصلا اذه يف يدامح نب لاقو
يف ينادوسسلا يلودلا مجا˘ه˘م˘لا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك لو˘ع˘ت
ةراسشإا يف ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

بعÓلا تامدخ˘ب ظا˘ف˘ت˘حإلا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ل ة˘ح˘سضاو
نأا افيسضم ،يلهألا عم دقعب اطبترم لازام يذلا
،ءيسش يأا هسصقني لو يلهألا عم حاترم بعÓلا

سضورعل اهيقلت مدع تدكأا يلهألا ةرادإا نأا املع
سضورعلا ىقبت ثيح ،لابرغلا دقع ءارسشل ةيمسسر
ةيسسنرف˘لا ة˘يد˘نألا سضع˘ب سصخ˘ت ي˘ت˘لاو ة˘لواد˘ت˘م˘لا

عفادملا دجاوتيو .نآلا دحل ةيمسسر ريغ ةيتارامإلاو
ل˘ح˘م ،مÓ˘سسلا د˘ب˘ع تيأا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل با˘سشلا
يف هبادتنإا ةيغب يلهألا يريسسم فرط نم مامتهإا
طخلا ميعدت لجأا نم ةي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
يذلا ريبكلا ىوتسسملا دعب اذهو ،يلهأÓل يفلخلا
هحاجنو يراجلا مسسوملا تايرابم يف بعÓلا همدق
،ةبيبسشلل ةيسساسسألا ةليكسشتلا عم ةناكم بسسك يف
ر˘ب˘ع ر˘م˘ي مÓ˘سسلا د˘ب˘ع تيأا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا و˘˘لو
ي˘ف د˘كأا يذ˘لا ،بعÓ˘لا ة˘ق˘فاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
ةليكسشت عم ءاقبلا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ة˘ق˘با˘سس تا˘ح˘ير˘سصت
بيجن.ج.رخأا مسسومل ةبيبسشلا

تي˘ب ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
تداع رومألا نأا ،ياد نيسسح رسصن
بعÓلا ةيسضق يف رفسصلا ةطقن ىلإا
دق اقباسس ناك يذلا ،فسساخ لفون
،وتاكريملا يف ودروب يدان ىلإا ريعأا
لباقم ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘ل ي˘سضا˘م˘لا

ة˘ي˘ق˘حأا د˘˘ن˘˘ب ع˘˘م ،وروأا ف˘˘لأا003
،وروأا نو˘ي˘ل˘م د˘حاو ل˘با˘ق˘م ءار˘سشلا

ةرا˘˘سشإلا بجو يذ˘˘لا ر˘˘مألا ن˘˘˘كلو
ةيقحأا دنبو ةراعإلا دقع نأا وه ،هيلإا

يام13 مو˘˘ي ته˘˘ت˘˘˘نا ءار˘˘˘سشلا
ةرادإا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو .ي˘سضا˘م˘˘لا
نم سضوافتلاب ةبلاطم ودروب يدان

لوح ة˘ير˘سصن˘لا ير˘ي˘سسم ع˘م د˘يد˘ج
ةرادإا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘سصلا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق

ليوحت يف ةيقحألا كلمت ةيرسصنلا
هنأا امك ،رخآا قيرفل فسساخ اهبعل
قاروأا عيب ةميق عفرت نا اهقح نم
نا ى˘ل˘غ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب اذ˘هو ،ه˘˘ح˘˘ير˘˘سست
يف نيفرطلا نيب هيلع قفتملا غلبملا

لوعفملا يراسس دعي مل قباسس تقو
ءار˘˘سش د˘˘ن˘˘ب ةر˘˘ت˘˘˘ف ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب
تأات مل لكاسشملا نأا ودبيو .دقعلا
،ياد نيسسح رسصن تيب ىلع ىدارف
ي˘ف تثد˘ح ي˘ت˘لا ئراو˘ط˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
ببسسب ةيسضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

فسساخ ءارسش دقع دنب ليعفت مدع
ولحل ةئيه يه اه ،ودروب يدان نم
ريغلا ةجرخلا دعب ىرخأا ةمزأا سشيعت
نوبلاطي يذلا ،راسصنألا نم ةعقوتم

ليحرو ةرادإلا يف ةلماسش تارييغت
راسصنأا نم تائ˘م˘لا نا˘كو .ي˘عا˘م˘ج
اوق˘ف˘تا د˘ق ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف
جورخلا لجأا نم دحاو تقو ىلع
ةب˘لا˘ط˘م˘لاو ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ي˘ف
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يرذ˘ج تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘ب
نأا ريغ ،ةديدج ءامد خسضو ةرادإلا
راب˘كو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ءÓ˘ق˘ع˘لا سضع˘ب
مدعو ثيرتلاب اوبلاط مهنم نسسلا
ةيع˘سضو˘لا بب˘سسب ة˘سصا˘خ ،عر˘سست˘لا
ىلإا ةفاسضإلا˘ب ،ة˘سشا˘ع˘م˘لاو ة˘ن˘هار˘لا
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
فقوت˘لا د˘ع˘ب ،ي˘سضا˘ير˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
.ةلوطبلل ئجافملا

بيجن.ج

ياد نيصسح رصصن

فسساخ لفون بعÓلا ةيسضق يف رفسصلا ةطقن ىلا دوعت رومألا

ةياجب ةيدولوم

لÓب قازرلا دبع بعÓلا ةدعاسسمل لخدتت ةطبارلا
ةينطولا ةطبارلا تررق
،مدقلا ةركل ةفرت˘ح˘م˘لا
ءاهنإل اع˘ير˘سس ل˘خد˘ت˘لا
ةيدولو˘م م˘جا˘ه˘م ة˘مزأا
لÓب قازرلا دبع ،ةياجب
ن˘˘م ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م بب˘˘سسب
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘˘خ ة˘˘با˘˘سصإا

ناكو ،سسأار˘لا ىو˘ت˘سسم
سضر˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ق بعÓ˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘سصإل
ي˘˘ف ،سسأار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
،يسضاملا ربوتكأا رهسش
يف ،ةباسصإلا عراسصي اديحو هسسفن دجيل ،هقيرفل ةيبيردتلا سصسصحلا دحأا يف هطوقسس رثإا

بعÓلا حنم تررق دق ةطبارلا نأاب رداسصملا سضعب نم ملعو ،يدانلا ةرادإل مات هبسش بايغ

اهب نيدي2و ،يلاحلا هقيرف ةمذ ىلع نيتنثا ،يجÓعلا هجمانرب لامكتسسل ةيرهسش روجأا4
تاعزانملا ةنجل تبلاط دق ةطبارلا نأا تدكأا ،رداسصملا تاذ ،ةملعلا ةيدولوم قباسسلا هقيرفل
.ةيلاملا هتاناعمل دح عسضول ،نكمم تقو برقأا يف بعÓلا فلم ةعباتمب

ديلو.ف



غيل ابوروفاو لاطبفا يرود نكامأو ديعاوم ديدحت
هتطخ ن˘ع ،ءا˘ع˘برأ’ا سسمأا ،ا˘ًي˘م˘صسر ““ا˘ف˘يو˘ي““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ف˘صشك

ىلع ا˘ف˘يو˘ي ر˘ق˘ت˘صساو ،م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ،ي˘بوروأ’ا يرود˘لاو لا˘ط˘بأ’ا يرود لا˘م˘ك˘ت˘صس’
ةيلاغتربلا ةمصصاعلا يف ،لاطبأ’ا يرود يئاهنو يئاهن فصصنو عبر تايرابم ةماقإا
نأا ،ي˘م˘صسر˘لا ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ا˘ف˘يو˘ي فا˘صضأاو ،ةد˘حاو ةارا˘ب˘˘م ن˘˘م ،ة˘˘نو˘˘ب˘˘صشل
نم ناك يتلا بعÓم˘لا ي˘ف ما˘ق˘ت˘صس ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
نيب يئاهنلا عبر تايرابم ماقتصسو ،لبقملا توأا8و7 يموي ،اهيلع بعلُت نأا ررقملا

بعُلت نأا ىلع ،رهصشلا سسفن نم91و81 يموي يئاهنلا فصصن مث توأا51و21 يموي
نÓيم رتنإا بعليصسف ،يبوروأ’ا يرودلل ةبصسنلاب امأا ،توأا32 موي ةيئاهنلا ةارابملا

عبر ىلإا لهأاتملا مصسحت ةدحاو ةارابم ،ايناملأا يف ،ةيليبصشإا عم امورو ،يفاتيخ دصض
،ىرخأ’ا قرف˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

بايإا ةارا˘ب˘م ط˘ق˘ف ا˘ه˘ل ىق˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ماقتصسف  يئاهنلا نمث رودلا

ىل˘˘˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
بعÓملا

راودأ’ا بعُلتصسو ،انوروك سسوريف ةمزأا لبق ،اهيلع بعلُت نأا ررقملا نم ناك يتلا
يف اًديدحتو ،ايناملأا يف توأا12 ىلإا01 نم ،يبوروأ’ا يرودلل ةيلاتلا

.““اينولوك ،تروفكنارف ،نصشريكنزلغ ،غروبصسيود““ ندم

دتيانوي رتسشنام
نايليو مضل ططخي
رتصسصشنام لصصاوت نع ،ءاعبرأ’ا سسمأا ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشك

ةيناكمإا ثحبل ،يصسليصشت مجن ،نايليو يليزاربلا يلثمم عم دتيانوي
دقع يهتنيو ،ةيناجم ةقفصص يف دروفارت دلوأا ىلإا هراصضحإا

ررقو ،يراجلا مصسوملا ةياهنب يصسليصشت عم (اًماع13) نايليو
لوح قافت’ لصصوتلا مدعل جديرب دروفماتصس نع ليحرلا
دقع عيقوتب يصسليصشت سضرع لوبق نايليو سضفرو ،ديدجتلا

نم مصساوم3 هتدم سضرع ميدقت ىلع رصصأا ثيح ،لجأ’ا ريصصق
سسنارف““ ةلجم بصسحبو ،زولبلا هصضفر ام وهو ،ديدجتلا لجأا

بعÓلاب دتيانوي رتصسصشنام لصصتا دقف ،ةيصسنرفلا ““لوبتوف
،نايليو مصضب همامتها ىلع ديكأاتلل نايصشباروج ايك هليكوو

نامريج ناصس سسيراب بناج نم اًصضيأا مامتها دوجو ىلإا تتفلو
سضرع ميدقت اًصضيأا سضفري يناثلا نأا ’إا ،نايليوب ديردم لايرو

ديري دتيانوي رتصسصشنام نأا ىلإا ريرقتلا راصشأاو ،تاونصس3 هتدم
،غيلريميربلا يف هتاربخو نايليو تايناكمإا نم ةدافتصس’ا

دوونيرج نوصسامو دروفصشار سسوكرامو لايصسرام ينوتنأا ةدعاصسمل
نع ةمجانلا ةيلاحلا ةيداصصتق’ا ةمزأ’ا لظ يفو ،موجهلا يف
ةزيمم ةصصرف دعي ،اًناجم نايليو عم دقاعتلا نإاف ،انوروك سسوريف

.دتيانوي رتصسصشنامل
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ءاقبلا ررقي دراغيدوأ
دادييسوس لاير عم

طصسو بع’ ،دراغيدوأا نترام يجيورنلا مصسح
هرارق ،داديصسوصس لاير ىلإا راعملا ديردم لاير
ف˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا نأا˘˘˘صشب
علطم داديصسوصس ىلإا دراغيدوأا لقتناو ،لبقملا

ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘صسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
ه˘م˘صسو˘م ي˘ف ة˘ع˘ئار تا˘يو˘ت˘صسم مد˘قو ،ةرا˘عإ’ا
يكلملل هتدوع نأاصشب تانهكتلا راثآا امم ،لوأ’ا

ود˘˘نو˘˘م““ ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو ،ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه
مصسح دراغيدوأا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ““و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
،هتراعإا ةياهن ىتح داديصسوصس عم ءاقبلاب رارق
رعصشيو ،ايمصسر كلذب ديردم لاير ربخأاو لب
اًر˘ظ˘ن ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘ع˘صسب د˘يرد˘˘م لا˘˘ير و˘˘لوؤو˘˘صسم
،داديصسوصس عم ةريبك ةعرصسب دراغيدوأا روطتل
ةقث ىلع اوتابو ،ةعئار تايوتصسمل هميدقتو
م˘ه˘ن˘ك˘ل ،ي˘ك˘ل˘م˘لا ع˘م بع˘˘ل˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘ترد˘˘ق ي˘˘ف
،مصسوملا نم ىقبت ام هنع رفصسيصس ام نورظتني
ن˘يز برد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘صس ي˘ت˘لا قاروأ’او
.ناديز نيدلا

يسليشت
قابس محتقي
تامدخب رفظلا
شتينايب
نأا ،يلاطيإا يفحصص ريرقت فصشك
بع’ مصضل اًصضرع مدق يصسليصشت
ميلاريم ينصسوبلا طصسولا

همصضل ،سسوتنفوي مجن ،سشتينايب
،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا يف
(اًماع03) سشتينايب مصسا طبتراو
اذه ةنولصشرب ىلإا لاقتن’اب
أ’إا ،ةيلدابت ةقفصص يف ،فيصصلا
مدع لظ يف ،ةفقوتم رومأ’ا نأا
بعÓلا ىلع سسوتنفوي رارقتصسا
،ةنولصشرب نم همصضيصس يذلا

وليد يريروك““ ةفيحصص بصسحبو
سشتينايب نإاف ،ةيلاطيإ’ا ““تروبصس
تاربخ وذ طصسو بعÓب قيرفلا ةيوقت لجأا نم ،همصض ىلع مهميمصصتو ،يصسليصشت نم سضرع ىلإا عمتصسا

هيف رقتصسا يذلا تقولا يف ،نامريج ناصس سسيراب نم رخآا اًصضرع سشتينايب كلمي ،هتاذ تقولا يف ،ةريبك
ىلإا لاقتن’ا وحن ليمي سشتينايب نإاف ،كلذ مغرو ،مصسوملا اذه ةياهنب سسوتنفوي نع ليحرلا ىلع
ىلإا لاقتن’ا ىلع وليم رثرآا يليزاربلا ةقفاوم مدع لظ يف ةقفصصلا مامتإا ةبوعصص مغر ،ةنولصشرب
ولوغن نم لك نأاصشب ةيؤورلا حوصضو مدع لظ يف ،سشتينايب مصض ىلع يصسليصشت سصرح يتأايو ،سسوتنفوي
.هتامدخب متهم سسوتنفوي نإا لاقي يذلا ،وينيجروجو يتناك

يميكح عم دقاعتلا يف بغري ريتنإ
،ةلبقملا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،نيتيودم نيتقفصص دقع يف نÓيم رتنإا بغري
ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت بصسح˘˘˘ب
سسمأا ر˘˘˘˘˘˘صش˘˘˘˘˘ُ̆ن ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘يإا
تر˘˘˘كذ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ،ءا˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأ’ا
،““تصسايديم تروب˘صس““ ة˘ك˘ب˘صش
نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم نأا

فر˘˘صشأا ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نو˘˘ب˘˘قار˘˘˘ي
ديردم لاير ريهظ يميكح

ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب ىلإا را˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،دنومترود
لييرباغ يليزار˘ب˘لاو

م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م سسو˘˘˘صسي˘˘˘˘ج
،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م
نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا زر˘˘˘بأاو
ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ىلإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا سضفر˘˘˘ي
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،لا˘˘ير˘˘لا
سسولجلا هلوبق مدعل ،هتراعإا

،لا˘خا˘فرا˘˘ك ي˘˘ناد˘˘ل ا˘ً̆ل˘˘يد˘˘ب
ةدافتصسÓل رتنإا ططخيو
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘˘مأا ن˘˘˘˘˘م
لمتحملا
همجاهمل
،ينيتنجرأ’ا

وراتو’
ىلإا ،ز˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘˘م

اًصضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
م˘صضل ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م05 ةم˘ي˘ق˘ب

رت˘نإا يو˘ن˘ي ،ه˘تاذ تقو˘لا ي˘فو ،ي˘م˘ي˘ك˘ح
،سسوصسيج عم دقاعتلاب وراتو’ ليحر سضيوعت
ةرادإا مزتعتو ،سسوتنفويل اًصضيأا اًفده ربتعي يذلا
وروي نويلم07 ةميقب اًصضرع ميدقت ،يروزتارينلا

نأا تع˘قو˘ت ““تصسا˘يد˘ي˘م ترو˘ب˘صس““ ن˘ك˘ل ،ي˘ل˘يزار˘ب˘ل˘˘ل
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ن˘م اً̆صضفر ر˘ت˘نإا ت’وا˘ح˘م ىق˘˘ل˘˘ت

ةدا˘يز˘ل د˘ع˘ت˘صسيو ،سسو˘صسي˘ج ع˘ي˘ب ي˘ف بغر˘ي ’ يذ˘˘لا
.وروي نييÓم7 ىلإا نييÓم5 نم يونصسلا هبتار

”زوجعلا ةديسلا”و ”يروزتارينلا“ نيب عارصلا لعشي وسنولأ
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،يصسليصشت بع’ تامدخب رفظلل ،سسرصش يلاطيإا عارصص نع يفحصص ريرقت ثدحت
نÓيم رتنإاو سسوتنفوي نأا ،ايلاطيإا لوبتوف عقوم نع ““سسيربصسكإا يليد““ ةفيحصص تلقنو ،ةلبقملا ةيفيصصلا

طقف ةارابم11 ،وصسنولأا سضاخو ،وصسنولأا سسوكرام ينابصسإ’ا رصسيأ’ا ريهظلا تامدخ ىلع لوصصحلا ناديري
هقيرط يف ودبيو ،درابم’ كنارف بردملا ةدايق تحت ،مصسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف

ويصسيروام ،سسوتنفوي بردم فارصشإا تحت وصسنولأا سسوكرام بعلو ،فيصصلا اذه يندنللا قيرفلا كرتل
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يبقلب وصسنولأا زاف ،يتنوك عمو ،يتنوك وينوطنأا ةدايق تحت قلأات امك ،يراصس

وصسنولأا سسوكرام سضاخو ،يصضاملا مصسوملا يبوروأ’ا يرودلا بقلب يراصس عم رفظ اميف ،ارتلجنإا سسأاكو
.اًفده22 لجصسو ،ماوعأا4 نم لقأا يف ةارابم041 ،يصسليصشت عم



لم اأتزوج حتى الآن

في  �صغيرة  زلُت  وال  الطب،  كلية  في  اأدُر�س  فتاة  اأنا 
جَن  ال�صن نوًعا ما، لدي اأخوات يكبرنني، لكنهنَّ لم يتزوَّ
ا لديَّ درا�صتي وهي  ، واأنا اأي�صً اإلى االآن؛ لعدم رغبتهنَّ
ال�صعب  المجال  هذا  في  اأنه  ا  خ�صو�صً اأهم،  عندي 
الدرا�صية،  واجباتي  عن  الزواج  �صي�صغلني  والطويل 
ولكني للأ�صف قد انحرفُت عن الطريق، وبداأت بمتابعة 
االأفلم المحرمة، ثم تبُت اإلى الله، لكني اأعود واأت�صفح 
االأمور المحرمة كل فترة. م�صكلتي اأنني اأريد الزواج، 
ال�صعبة  درا�صتي  مع  يتعار�س  اأن  من  خائفة  ولكني 
ا فاإن اأهلي يرونني �صغيرة،  التي يهمني اإكمالها، واأي�صً
الله  وجزاكم  فاأر�صدوني  بذلك،  اأُ�صارحهم  اأن  واأخَجل 

خيًرا.
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ق�ص�ص

من الواقع

الرد

فح�صب كلم االأخت الفا�صلة اأنه لم يتقدم 
لها ُخطاب في الوقت الحالي؛ لذلك فاإن 
مو�صوعها يمكن االإجابة عليه من خلل 
الخاطب  تقدم  حالة  ففي  االآتي:  الت�صور 
الكفء، فَتقَبل به وال ترده؛ لحديث: ))اإذا جاءكم 
جوه .((، وال مانع  ون دينه وخلقه، فزوِّ من تر�صَ
اأن تتفق معه في العقد على اإكمال درا�صتها.  
الدرا�صة  مع  اإطلًقا  يتعار�س  ال  والزواج 
على  المعينات  من  هو  بل  وغيره،  والعمل 
ذلك، و�صواهد ذلك كثيرة اإذا تعاون الزوجان، 
وابتعدا عن الفو�صوية وعدم التفاهم.  اأما االآن، 
فعليها بال�صبر وال�صوم؛ فاإنه ِوجاٌء كما اأخبر 
و�صلم،  عليه  الله  �صلى  الم�صدوق  ال�صادق 
فالله  لربها؛  والت�صرع  الدعاء  من  واالإكثار 
الزواج  تاأخر  يكون  لها، وقد  ي�صلح  بما  اأعلم 
لها رحمة من الله تعالى؛ لذا عليها اأال تفكر 
خاطب كفء  لها  يتقدم  لم  اأنه  دام  ما  وتقلق، 
ت�صغل  اأن  الوقت  ذات  في  وعليها  و�صالح، 
حتى  و�صترها،  وعبادتها  بدرا�صتها  نف�صها 

بالنظر  يتعلق  لها.  وما  الله  اأمر  ياأتي 
الحرام والعلقة المحرمة عبر االإنترنت 

اإغلقه  ال�صيطان يجب  ونحوه، فهذا باب من 
ه، ونو�صيها بعدم الخلوة والوحدة اإال في  و�صدُّ
تفتح  والوحدة  الخلوة  الأنها  تعالى؛  الله  ذكر 
كذلك  ال�صيطانية.   والخطرات  االأفكار  باب 
ال�صر  عليها  يغلب  التي  البرامج  من  الحذر 
وبحوثها،  بدرا�صتها  يتعلق  فيما  اإال  والفتن، 
واأن تكون خلل ا�صتخدامها في مكان مفتوح 
ال  ال�صن  �صغر  اأن  ولُيعَلْم  البيت،  من  وعامٍّ 
َيمنع من الزواج لمن هم في مثل �صنها، فهي 
جامعية؛ فل تثريب عليها في ذلك.  ويمكن اأن 
تتفاهم مع والدتها واأخواتها من العاقلت في 
هذا ال�صاأن، مع م�صاحبة والدتها وال�صالحات 
الكريم رب  الله  اأ�صاأل  اأهلها وزميلتها.   من 
العر�س العظيم اأن يرُزَقها الزوج ال�صالح، واأن 

قها لخير االأعمال، والله اأعلى واأحكم. يوفِّ

�شنة   33 يبلغ  الطارف  من  ^2عازب 
الزواج  ق�شد  امراأة  عن  يبحث  موظف 
يتراوح �شنها ما بين 20 و32 �شنة ال يهم اإن كانت تعمل 
اأو ماكثة بالبيت كما ال يهم اإن �شبق لها الزواج من قبل 

ب�شرط بدون اأوالد تكون من ال�شرق.
39 �شنة موظف يملك �شكن  3^ عازب من عنابة يبلغ 
بين  ما  �شنها  يتراوح  عازبة  فتاة  عن  يبحث  خا�ص 
من  تكون  موظفة  تكون  اأن  االأف�شل  من  �شنة  و39   25

ال�شرق.
4^  مطلق بدون اأوالد من عنابة يبلغ 32 �شنة موظف 
يملك �شكنا خا�شا يبحث عن امراأة ق�شد الزواج ال يهم 
لديها  كان  اإن  يهم  ال  كما  قبل  من  الزواج  لها  �شبق  اإن 
اأوالد ب�شرط اأن ال يتعدى عددهم طفل يتراوح �شنها 

ما بين 25 و32 �شنة تكون من ال�شرق.
 3 لديه  متقاعد  �شنة   41 يبلغ  عزابة  من  5^متزوج 
 30 بين  ما  �شنها  يتراوح  ثانة  زوجة  عن  يبحث  اأوالد 
و40 �شنة ال يهم اإن �شبق لها الزواج من قبل كما ال يهم 
اإن كانت لديها اأوالد ب�شرط ان ال يتعدى عددهم  طفل 

واحد من اأي والية.
46 �شنة ماكثة  15 ^ عازبة من عنابة تبلغ من العمر 
ما  �شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
بين 46 اإلى غاية 56 �شنة يكون عامل اأو متقاعد ال يهم 
اإن �شبق له الزواج من قبل �شرط اأن يكون من عنابة اأو 

�شواحيها.
يملك  موظف  �شنة   30 يبلغ  �شكيكدة  من  عازب   ^  16
�شكنا خا�شا يبحث عن امراأة ق�شد الزواج يتراوح �شنها 
ما بين 28 و30 �شنة ال �شهم اإن �شبق لها الزواج من قبل 

ب�شرط بدون اأوالد تكون من ال�شرق.
24^ اأرملة من عنابة تبلغ من العمر 32 �شنة لها طفلة 
يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت  ماكثة 
له  �شبق  اإن  يهم  ال  �شنة   40 غاية  اإلى   32 بين  ما  �شنه 
الزواج من قبل كما ال يهم اإن كان لديه اأطفال �شرط اأن 

تكون بنت ويكون من عنابة و�شواحيها.
بالبيت  ماكثة  �شنة   40 تبلغ  الطارف  من  عازبة   ^25
 40 تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه ما بين 
اأوالد  لديه  كان  اإن  يهم  ال  اأرمل  اأو  عازبا  يكون  و50 
يكون موظفا و قادرا على تحمل الم�شوؤولية ال يهم اإن 

كان لديه �شكن  اأو مع اأهله من ال�شرق.
39 �شنة موظف يبحث عن  28^عازب من عنابة يبلغ 
 39 اإلى   30 بين  ما  �شنها  يتراوح  الزواج  ق�شد  امراأة 
الزواج من  لها  اإن �شبق  وتكون لها �شكن خا�ص وال يهم 

قبل �شرط بدون اأوالد من عنابة و�شواحيها.
ماكثة  �شنة   29 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  34^مطلقة 
الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  اأطفال  بدون  بالبيت 
اإن  يهم  ال  �شنة   40 غاية  اإلى   30 بين  ما  �شنه  يتراوح 
عنابة  من  يكون  اأن  �شرط  قبل  من  الزواج  له  �شبق 

و�شواحيها.
تبحث  �شنة   28 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  41^عازبة 
عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنة ما بين 28 �شنة اإلى 
غاية 35 �شنة يكون عامل �شرط اأن يكون من عنابة اأو 

من �شواحيها.
تبحث  �شنة   32 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  42^عازبة 
�شنة   32 بين  ما  �شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن 
اأن يكون موظف ومن والية عنابة  45 �شنة �شرط  اإلى 

اأو �شواحيها.
49-عازب من عنابة يبلغ من العمر 49 �شنة عامل وله 

�شكن خا�ص يبحث عن امراأة ق�شد الزواج يتراوح �شنها 
عازبة  تكون  اأن  �شرط  �شنة   37 غاية  اإلى   35 بين  ما 

ومتدينة ومن عنابة.
عامل  �شنة   31 العمر  من  يبلغ  الطارف  من  -51عازب 
الزواج  ق�شد  امراأة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
اأن  �شرط  �شنة   29 غاية  اإلى   25 بين  ما  �شنها  يتراوح 

تكون موظفة وجميلة من اأي والية.
ماكثة  �شنة   27 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -54عازبة 
�شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
له  �شبق  اإن  يهم  ال  �شنة   35 غاية  اإلى  �شنة   30 بين  ما 
الزواج من قبل �شرط اأن يكون موظفا وله �شكن خا�ص. 
ماكثة  �شنة    52 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -55عازبة 
ما  �شنة  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
بين 50 اإلى 60 �شنة ال يهم اإن �شبق له الزواج من قبل 
�شرط اأن يكون متدين ويعمل في الجي�ص اأو في االأمن 

الوطني ومن عنابة و�شواحيها.
ماكثة  �شنة   30 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -56عازبة 
�شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
له  �شبق  ان  يهم  ال  �شنة   50 غاية  اإلى  �شنة   40 بين  ما 
اأطفال ويكون  اأن ال يكون لديه  الزواج من قبل �شرط 

من عنابة و�شواحيها.
ماكثة  �شنة   29 العمر  من  تبلغ  قالمة  من  -57عازبة 
بين  ما  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
39 اإلى غاية 40 �شنة �شرط اأن يكون لديه �شكن خا�ص 
وموظف في الدرك، ال يهم اإن �شبق له الزواج من قبل 
قالمة  من  ويكون  اأوالد  وبدون  اأرمل  يكون  اأن  �شرط 

و�شواحيها.
ماكثة  �شنة   29 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  59-عازبة 
يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  جميلة  بالبيت 
له  �شبق  اإن  يهم  ال  �شنة   35 غاية  اإلى   30 بين  ما  �شنه 
الزواج من قبل �شرط اأن يكون موظف وله �شكن خا�ص. 
ماكثة  �شنة   43 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -60عازبة 
بالبيت تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه من 
43 �شنة اإلى غاية 50 �شنة ال يهم ان �شبق له الزواج من 
قبل �شرط اأن يكون لديه طفل واحد و�شرط اأن يكون 

ابن حالل متفهم ويكون من عنابة اأو �شواحيها.
ماكثة  �شنة   37 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -63عازبة 
�شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
له  �شبق  اإن  يهم  ال  �شنة   50 غاية  اإلى  �شنة   38 بين  ما 
عامل  يكون  اأن  �شرط  والية  اأية  ومن  قبل  من  الزواج 

ومتخلق.
38 �شنة بدون  64-مطلقة من �شكيكدة تبلغ من العمر 
اأوالد تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه ما بين 
38 اإلى غاية 47 �شنة متدين ال يهم اإن �شبق له الزواج 
كان  واإذا  اإثنان  اأو  بطفل  اأرمل  كان  اإذا  �شرط  قبل  من 
مطلق �شرط اأن يكون بدون اأوالد ويكون موظف ولديه 

�شكن خا�ص �شرط اأن يكون من �شكيكدة و�شواحيها.
ماكثة  �شنة   32 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -65عازبة 
ما  �شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
بين 32 اإلى غاية 40 �شنة واأن يكون عامل ولديه �شكن 
اأي  من  يهم  وال  عازب  يكون  اأن  �شرط  ومتدين  خا�ص 

والية.
�شنة   27 العمر  من  يبلغ  اأهرا�ص  �شوق  من  -66عازب 
عامل يبحث عن فتاة ق�شد الزواج يتراوح �شنها ما بين 
اأن  �شرط  تعمل  كانت  اإن  يهم  ال  �شنة   24 غاية  اإلى   20

تكون ذات اأخالق ومن �شوق اأهرا�ص و�شواحيها

متزوج  �شنة   52 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -68رجل 
الحياة  تقدر  ثانية  زوجة  عن  يبحث  اأوالد  ولديه 
وحبذا  مري�شة  زوجته  اأن  علما  واالأ�شرية  الزوجية 
اأن تكون مطلقة اأو اأرملة ال يهم اأن يكون لديها اأطفال 
40 �شنة وتكون حنونة  �شرط اأن تكون عمرها يتعدى 

وتتحمل اأعباء الحياة الزوجية.
موظف  �شنة   36 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -75عازب 
ولديه �شكن خا�ص يبحث عن اإمراأة تبلغ من العمر 25 
�شنة اإلى غاية 28 �شنة تكون جامعية مثقفة ال يهم ان 

تعمل �شرط اأن تكون من عنابة اأو �شواحيها.
عامل  �شنة   47 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -77مطلق 
ما  الزواج  ق�شد  اإمراأة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
الزواج  لها  �شبق  ان  يهم  ال  �شنة   47 غاية  اإلى   37 بين 
اأو  عنابة  ومن  اأطفال  دون  تكون  اأن  �شرط  قبل  من 

�شواحيها.
بدون  �شنة   36 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -80مطلقة 
الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت  ماكثة  اأطفال 
اإن  يهم  ال  �شنة   58 غاية  اإلى   38 بين  ما  �شنه  يتراوح 
�شبق له الزواج من قبل �شرط اأن يكون جاد وذو اأخالق 

عالية ومتدين ويكون من عنابة اأو �شواحيها. 
عامل  �شنة   33 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -81عازب 
بين  ما  �شنها  يتراوح  الزواج  ق�شد  امراأة  عن  يبحث 
اأن تكون عاملة في مجال  32 �شنة �شرط  اإلى غاية   26
الخياطة »التقليدية والع�شرية« واأن تكون من عنابة 

اأو �شواحيها.
36 �شنة ماكثة  -82مطلقة من الطارف تبلغ من العمر 
في البيت تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه ما 
بين 35 اإلى غاية 50�شنة ال يهم ان �شبق له الزواج من 

قبل �شرط اأن يكون من عنابة اأو �شواحيها.
عاملة  �شنة   45 العمر  من  تبلغ  الطارف  من  -83عازبة 
تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه ما بينها 45 
قبل  من  الزواج  له  �شبق  اإن  يهم  ال  �شنة   60 غاية  اإلى 

�شرط اأن يكون من عنابة اأو �شواحيها.
-84عازبة من الطارف تبلغ من العمر 38 �شنة موظفة 
 39 مابين  �شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث 
من  الزواج  له  �شبق  ان  يهم  ال  �شنة   55 غاية  اإلى  �شنة 

قبل �شرط اأن يكون من ال�شرق.
36 �شنة موظف  -85مطلق من الطارف يبلغ من العمر 
الزواج  ق�شد  اإمراأة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
35 �شنة ال يهم  اإلى غاية  29 �شنة  يتراوح �شنها مابين 
ان �شبق لها الزواج من قبل �شرط اأن يكون دون اأطفال 

و�شرط اأن تكون من عنابة اأو �شواحيها
-86 مطلقة بدون اأطفال تبلغ من العمر 48 �شنة ماكثة 
ما  �شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
بين 48 اإلى غاية 60 �شنة ال يهم اإن �شبق له الزواج من 
قبل �شرط اأن يكون بدون اأطفال كما اأن يكون موظف 

وله �شكن خا�ص.
عامل  �شنة   30 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  87-عازب 
ما  �شنها  يتراوح  فتاة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
بين 25 اإلى غاية 29 �شنة حبذا تكون عاملة و�شرط اأن 

تكون من عنابة اأو �شواحيها.
عن  يبحث  �شنة   76 العمر  من  يبلغ  متقاعد  اأرمل   88-
اإلى  �شنة   49 بين  ما  �شنها  يتراوح  الزواج  ق�شد  اإمراأة 
غاية 60 �شنة ال يهم اأن �شبق لها الزواج من قبل �شرط 

اأن تكون من تب�شة اأو الطارف.
�شنة   52 العمر  من  تبلغ  البي�شاء  عين  من  -89مطلقة 

بالبيت  ماكثة  اأبيها  بح�شانة  بنت  لها 
تبحث عن رجل ق�شد الزواج يتراوح �شنه 

ما بين 52 �شنة اإلى غاية 65 �شنة يكون من اأي والية.
عامل  �شنة   35 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -90عازب 
الزواج  ق�شد  اإمراأة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
يتراوح �شنها ما بين 25 �شنة اإلى غاية 35 �شنة ال يهم 
اأن تكون من عنابة  الزواج من قبل �شرط  لها  اإن �شبق 

اأو �شواحيها.
ماكثة  �شنة   44 العمر  من  تبلغ  تب�شة  من  -91عازبة 
الزواج يتراوح �شنه ما  بالبيت تبحث عن رجل ق�شد 
بين 50 اإلى 60 �شنة ال يهم اإن �شبق له الزواج من قبل 

�شرط اأن يكون من ال�شرق.
عامل  �شنة   50 العمر  من  يبلغ  عنابة  من  -92عازب 
الزواج  ق�شد  فتاة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه 
اأن  �شرط  �شنة   38 اإلى  �شنة   35 بين  ما  �شنها  يتراوح 

تكون عازبة وماكثة بالبيت.
ماكثة  �شنة   44 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  -93عازبة 
�شنه  يتراوح  الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت 
52 �شنة ال يهم اإن �شبق له الزواج  45 اإلى غاية  مابين 

من قبل �شرط اأن يكون من عنابة اأو �شواحيها 
 32 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  اأطفال  دون  -95مطلقة 
الزواج  ق�شد  رجل  عن  تبحث  بالبيت  ماكثة  �شنة 
يتراوح �شنه ما بين 33 �شنة اإلى غاية 47 �شنة ال يهم 
اإن �شبق له الزواج من قبل كما ال يهم اأن يكون له اأوالد 

�شرط من عنابة اأو و�شواحيها.
بدون  �شنة   53 العمر  من  يبلغ  قالمة  من  -96مطلق 
اإمراأة  عن  يبحث  خا�ص  �شكن  ولديه  متقاعد  اأطفال 
ق�شد الزواج يتراوح �شنها ما بين 34 اإلى غاية 42 �شنة 
اأن تكون من  الزواج من قبل �شرط  لها  اأن �شبق  ال يهم 

قالمة اأو �شواحيها.  
ماكثة  �شنة   42 العمر  من  تبلغ  عنابة  من  عازبة   -97
ما  الزواج يتراوح �شنه  بالبيت تبحث عن رجل ق�شد 
بين 43 اإلى غاية 49 �شنة ال يهم اإن �شبق له الزواج من 

قبل �شرط اأن يكون من عنابة اأو �شواحيها.
�شنة موظفة   43 العمر  -98عازبة من عنابة تبلغ من 
رجل  عن  تبحث  خا�ص  �شكن  ولديها  التعليم  ب�شلك 
ق�شد الزواج يتراوح �شنه ما بين 44 اإلى غاية 55 �شنة 
ويكون عامل وذو اأخالق  ال يهم ان �شبق له الزواج من 

قبل �شرط اأن ال يكون له اأكثر من طفلين.

عاطفية،  م�شكلة  لديكم 
م�شاكل  لديكم  اأو  اإجتماعية 
الحلول  عن  وتبحثون  اأخرى 
لقرائها  قلبها  تفتح  �شاعة  اآخر 
االأوفياء وتعدكم بن�شر ق�ش�شكم 
للتوا�شل  عليها  الرد  و�شتجدون 
ق�ش�شكم  اإر�شال  يرجى  معنا 

واقتراحاتكم 
االإلكتروني  الموقع  على 

لل�شفحة:
 

nedielahiba@hotmail.fr
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فيسصلأ ةياهن ىتح

لÓخ نم انشسفنأإ دعشسن اننكل ً،Óيلقً اكبرم نآلإ ضسقطلإ نوكي دق

.ةيفيشصلإ انشسبÓمةنإزخ تايلآإ يف ريكفتلإ

ةعونتملإ ةشضوملإ تاحيشص راتخن نأإ عاطتشسملإ ردقب لواحن نحن
ضسبÓ˘م˘لإ ة˘نإز˘خ ل˘م˘ششت .نا˘كمإلإ رد˘ق˘ب ة˘ي˘م˘شسو˘م نو˘كت ل ى˘ت˘ح
يف امب ،ماع لك اهيلإإ دوعن يتلإ تايكيشسÓكلإ ماعلإ إذهل ةيلاثملإ
بئاقحو ءاشضيب نيتاشسفو ةقي˘نأإ تا˘م˘ي˘م˘شصت˘ب ة˘يد˘ل˘ج لدا˘ن˘شص كلذ
  .ةعونتملإ رعششلإ تإرإوشسشسكإو ضسبÓمو ةلشسلإ

كلذ يف امب ماعلإ إذه ةمئاقلإ يف ةديدجلإ تافاشضإلإ ضضعب كانه
ريرمتلإ يف يرمتشسإ.ةيذحألإو ةعتمم˘لإ تا˘ق˘ح˘ل˘م˘لإ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
رحلإ ةجوم نم يكيمحتشس يتلإ ةشضوملإ تاحيشص ىلع فرعتلل
 .اهدعب امو ةئجافملإ

يروسسلأ دتسسوربلأ

وليك،ضضيبإ لخ ةريبك ةقعلم،ضسورهم موث،ءام رتل: ريداقملأ ^

لفلف ةقعلم1،خبطلإ ةميرك بوك،بيلح فشصنو بوك،جاجد

ةقعلم1،وناغيروأإ هقعلم فشصن،دوشسإ لف˘ل˘ف ة˘ق˘ع˘ل˘م1،رمحإ

بوك2،حل˘م ه˘ق˘ع˘ل˘م ف˘شصن،ا˘كير˘با˘ب ة˘ق˘ع˘ل˘م1،ليبجنز

فشصن،ةشسباي ةربزك ةقعلم1ةرذلإ ءاششن بوك فشصن،نيحط
تيز،رتاف ءام،ردواب جنكيب ة˘ق˘ع˘ل˘م ف˘شصن،هردو˘ب مو˘ث ه˘ق˘ع˘ل˘م
يتابن

: ريسضحتلأ ةقيرط ^

ىلإ8 نم ابناج هكرتنو لخلإو موثلإ عم ءاملإ يف جاجدلإ عشضن

موقن ءاعو يف جاجدلإ عطق يف قوقشش لمعب موقنةعاشس21

رمحلإ لفلفلإ تإراهبلإ ةفاشضإاب موقنةميركلإو بيلحلإ طلخب
ًإديج طلخنو ليبجنز وناغيروأإ اكيربابلإ حلملإ دوشسلإ لفلفلإ

تاعاشس3 ىلإإ2 نمً ابناج كرتيو  طيلخلإ قوف جاجدلإ عشضن
ليبجنز ةشسباي ةربزك ةرذلإ ءاششن نيحطلإ فيشضن رخآإ ءاعو يف
ردواب جنكيب ونا˘غ˘يروأإ دو˘شسإ ل˘ف˘ل˘ف ح˘ل˘م هردو˘ب مو˘ث ا˘كير˘با˘ب
مث نمو نيحطلإ طيلخ يف جاجدلإ عشضوب موقن إديج كرحنو
قباشسلإ نيحطلإ طيلخ يف هعشضن مثو رتافلإ ءاملإ يف هعشضن
يف جاجدلإ عطق ىلقت جاجدلإ عطق يهتنت ىتح ةيلمعلإ رركت
ريزغ تيز

قرع ليزم لسضفأأ
ثيح ،راحلإ فيشصلإ لشصف يف
،قر˘ع˘ت˘لإو ها˘ي˘م˘لإ بر˘شش ةر˘˘ث˘˘ك
لاّعف جتنم ىلإإ انم لك جاتحي
قر˘ع˘لإ ة˘ح˘ئإر ى˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
قوشسلإ نألو ،ةجعزملإو ةئيشسلإ

،قرعلإ ةلإزإإ تاجتن˘م˘ب ئ˘ل˘ت˘م˘م
نم ٍةريح يف ِكعشضي يذلإ رمألإ
ليزم لشضفأايتزيزع كيلإإ ،كرمأإ
:ءاشسنلل قرع ليزم لشضفأإ
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘تز˘˘يز˘˘ع كي˘˘لإإ
قر˘ع˘لإ ة˘لإزإإ تا˘ج˘ت˘ن˘˘م ل˘˘شضفأإ
:ءاشسنلل ةشصشصخملإ

tnarodoeD s’tdimhcS

allinaV + esoR

:raJ tnarodoeDربتعُي
ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط قر˘˘ع ل˘˘يز˘˘م ل˘˘شضفأإ
تويزلإ نم ديدعلإ ىلع يوتحي
ءاشضقلإ يف ةلاع˘ف˘لإو ة˘ب˘طر˘م˘لإ

.قرعلإ ىلع

lacinilC terceS

htoomS htgnertS

:diloSن˘م عو˘ن˘لإ إذ˘ه د˘ع˘ُ̆ي
قر˘ع˘لإ ة˘لإزإإ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ىو˘˘قأإ
فور˘ع˘م و˘ه˘ف ،ةدو˘جو ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
قرعلإ ىلع ءاشضقلإ يف هتوقب
.نمزلإ نم ةليوط تإرتفلو

tnarodoeD latsyrC

-lloR lareniM ecnessE

:nOليزم نع نيثحبت ِتنك نإإ

وذو موينوملألإ نمٍ لاخ قرع
انه نم كحشصننف ،ةيلاع ةدوج
.عئإرلإ جتنملإ إذه ةبرجتب

naraK annoD

tsiM eremhsaC

tnaripsrepitnA

:tnarodoeDةيلاعف نع إدع

قر˘ع˘لإ ة˘لإزإإ ي˘ف ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه
ةحئإر˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي و˘ه˘ف ،ح˘ئإور˘لإو
،كل˘هذ˘ت˘شس ة˘ششع˘˘ن˘˘مو ةز˘˘ي˘˘م˘˘م
لإوط كششاعتنإ ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘تو
.مويلإ

nemoW rof eergeD

tnaripsrepitnA

,yarpS yrD tnarodoeD

:dleihS evitcAإذه لاني

تإديشسلإ باجعإإ ىل˘ع ج˘ت˘ن˘م˘لإ
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لإ ّن˘ل˘شضف˘ُي ي˘تإو˘˘ل˘˘لإ

 .قرعلإ ةلإزإل ةيذإذرلإ

لا˘˘˘جر˘˘˘لإو ءا˘˘˘شسن˘˘˘لإ ن˘˘˘م ل˘˘˘كل
  .ةرششبلإ عإونأإ عيمجلو لافطألإو

تو˘˘˘يز˘˘˘لإ م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت
،ةددعتم ةيليمجت دئإوف ةيرطعلإ
ا˘˘ه˘˘شصئا˘˘شصخ ى˘˘لإإ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب
 نكمي ثيح ،ةيجÓعلإ
دعب ةفلتخم قرطب ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسإ
كيلدتلإ تاشسلج ءانثأإ وأإ مامحلإ

،ليمجتلإ تإرشضحتشسم يف وأإ

ةيعيبطلإ تويزلإ لمعتشست ثيح

يف ةيلامجلإ اهدئإوفب

مشسجلل ةددعتم تامإدختشسإ
ةيعيبطلأ تويزلأ

يه ةيعيبطلإةير˘ط˘ع˘لإ تو˘يز˘لإ
تا˘نو˘˘كم ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت تو˘˘يز
بيطرت ى˘ل˘ع د˘عا˘شست ،ة˘ط˘ي˘شسب
رر˘شضلإ ن˘م ا˘ه˘ي˘م˘ح˘تو ةر˘ششب˘لإ

لمعت امك ،فافجلإ وأإ فلتلإو
ةرششب˘لإ ة˘با˘شصإ ن˘م د˘ح˘لإ ى˘ل˘ع
ضضرعتل ةجيت˘ن ،تا˘بور˘كي˘م˘لا˘ب
مظعم نأل كلذو موجهلل دلجلإ

ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت تو˘˘˘يز˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه
ةد˘˘شسكأÓ˘˘ل ةدا˘˘˘شضم ضصئا˘˘˘شصخ
يأإ روهظ نم دحلإ ىلع لمعت
تو˘يز˘لإ نأإ ا˘م˘ك ،ر˘ي˘˘ط˘˘خ ئ˘˘شش
رهظ عنم ىلع دعاشست ةيعيبطلإ

ل˘˘ث˘˘م ة˘˘خو˘˘خ˘˘ي˘˘ششلإ تا˘˘مÓ˘˘˘ع

ديعاجتلإو ةعيفرلإ طوطخلإ

ي˘ف تو˘يز˘لإ هذ˘ه ل˘خد˘˘ت كلذ˘˘ل
تإر˘شضح˘ت˘شسم ضضع˘ب ة˘عا˘ن˘˘شص
ةرششبلإ تاميرك لثم لي˘م˘ج˘ت˘لإ
د˘قو ،تا˘ب˘طر˘˘م˘˘لإو ة˘˘يذ˘˘غ˘˘م˘˘لإ

.تاكشساملإ ضضعب ىلإإ فاشضت
مشسجلل ةيعيبطلإ تويزلإ دئإوف
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لإ ة˘ير˘ط˘ع˘لإ تو˘يز˘ل˘ل
ززعت يتلإ د˘ئإو˘ف˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ

اه˘ن˘مو ،م˘شسج˘لإ ة˘ح˘شصو لا˘م˘ج
:يلي اميف
تيز جر˘˘خ˘˘ت˘˘شسي :’و˘يرا˘م˘لأ تيز
ةر˘ج˘˘شش را˘˘م˘˘ث ن˘˘م لو˘˘يرا˘˘م˘˘لإ
يف ومنت ةرجشش يهو ،لويراملإ

إذ˘ه زا˘ت˘م˘يو ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأإ بو˘˘ن˘˘ج
ة˘ب˘طر˘م˘لإ ه˘شصئا˘˘شصخ˘˘ب تيز˘˘لإ

هشصاشصتمإ ىلع مشسجلإ ةردقبو
رثآإ يأإ كرتي ل هنأإ ثيح ،ةعرشسب

ه˘˘˘نأل كلذو ،ع˘˘˘˘مل وأإ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘هد
نم ةيلا˘ع ة˘ب˘شسن ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي
ئدهت يتلإ ة˘ي˘ن˘هد˘لإ ضضا˘م˘حألإ
.ةفاجلإ ةرششبلإ
إذ˘ه جر˘خ˘ت˘شسي:ج˘نو˘با˘ب˘˘لأ تيز
ثيح ،جنوبابلإ ةرهز نم تيزلإ
،ةر˘ششب˘لإ ة˘ئد˘ه˘ت ى˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘شسي

ةرششبل مقعمو رهطو ربتعيو

 يعيبط داشضمو ،دلجلإ

ى˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘شسي ،تا˘˘با˘˘ه˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل

 رإرمحلإو جيهتلإ نم فيفختلإ

.ةرششبلل
تيز˘لإ إذ˘ه كل˘ت˘م˘ي :عانع˘ن˘لأ تيز

جنو˘با˘ب˘لإ تيز ضصئا˘شصخ ضسف˘ن

.ةئدهملإ

زوج تيز لمعي :دنهلأ زوج تيز

نم د˘ل˘ج˘لإ ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع د˘ن˘ه˘لإ

،ه˘ت˘بو˘طر زز˘ع˘يو ،ة˘ي˘شسا˘شسح˘˘لإ

ع˘ق˘˘ب˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘شضق˘˘يو

ةب˘حا˘شصم˘لإ ة˘ن˘ششخ˘لإ ة˘ير˘ششق˘لإ

.اميزكإلإ ضضرمل

تيز د˘˘˘ع˘˘˘ي :رد˘˘˘˘ن˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘لإ تيز

يتلإ تويزلإ رثكأإ نم ردنفÓلإ

لمع˘ي ه˘sنأإ ا˘م˘ك ،ةر˘ششب˘لإ ئد˘ه˘ت

جÓعو ،بابششلإ بح جÓع ىلع

.اميزكإلإ

مسسجلل ةيعيبطلأ تويزلأ

ةلوهسسب زنيجلأ عم اهيقسسن ةقينأأو ةزيمم عطق
د˘˘حإو ءي˘˘شش كا˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك إذإإ
وهف ،نيقيلإ هجو ىلع هملعن
زنيجلإ تاتروششو زنيجلإ نأإ
ًءزج ًامئإد نوكتشس ةريشصقلإ

 .ي˘˘مو˘˘ي˘˘˘لإ ا˘˘˘ن˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘شسأإ ن˘˘˘م
لئإدب ددع نع رظنلإ ضضغب
ىل˘ع ن˘ح˘ن ،ة˘ق˘ي˘نألإ ز˘ن˘ي˘ج˘لإ
نو˘كي˘شس ه˘نأإ لو˘ق˘لإ ن˘م ه˘ق˘ث
ي˘شسا˘شسأإ نا˘كم ًا˘م˘˘ئإد كا˘˘ن˘˘ه
ضسبÓ˘م ن˘ئإز˘خ ي˘ف ز˘ن˘ي˘ج˘ل˘ل
ل˘ك ي˘ف ة˘˘شضو˘˘م˘˘لإ تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف
  .ناكم
تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص ى˘˘لإإ ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةفرعمل يعامتجلإ لشصإوتلإ

ةشضو˘م˘لإ تا˘ي˘ت˘ف ه˘يد˘تر˘ت ا˘م
ضسبÓ˘˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘ن ً،إر˘˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘م

عطقلإ ضضعب عم قلأاتت زنيجلإ

را˘كفأإ نألً إر˘˘ظ˘˘ن ،ة˘˘ع˘˘ئا˘˘ششلإ

فينشصتب ان˘م˘ق ،ةر˘ي˘ث˘ك يز˘لإ

ةشضوملإ تاحيشص عيمج

ا˘ه˘يد˘تر˘ت ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لإ

ع˘م ضصا˘خ ل˘كششب تا˘ي˘ت˘˘ف˘˘لإ

تقولإ يف مهب ضصاخلإ زنيجلإ

 مامكألإ نم  .يلاحلإ

 ةششكششكلإ ةخوفنملإ

تاميمشصتلإ ىلإإ ةليمجلإ

نم رثكأإو حاششولل ركتبملإ

ي˘ف ير˘م˘ت˘˘شسإ ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب كلذ

نم ةعومجم ةيؤور˘ل ر˘ير˘م˘ت˘لإ

ةع˘ئإر˘لإ ة˘شضو˘م˘لإ تا˘ح˘ي˘شص

.زنيجلإ عم اهقيشسنت ةقيرطو
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يف ناثحبي نابدلا ناك امنيب
ادجو هنÓكأاي ءيشش نع ةباغلا

أادبو افقوتف ،لشسعلا نم ةرج
رخآلا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ي ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك
ام نأا هنم انظ هينيع كرفيو
مل امهف ،املح نوكي دق هاري
امهنأا امهلاب يف رطخي نكي
لشسعلا ىلع اموي نÓشصحيشس
تا˘˘˘ع˘˘˘˘شسل˘˘˘˘لا فلآا نود ن˘˘˘˘م
دحأا مدقت. لحنلا نم ةملؤوملا
مث لشسع˘لا م˘ششي أاد˘بو ن˘ي˘بد˘لا

يقيدشص اي لاعت لاقو هقوذت
هنإا ..ذيذللا لشسعلا اذه قوذتو
بد˘لا مد˘ق˘ت ،ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ل˘˘شسع
ل˘شسع˘لا ةر˘ج و˘˘ح˘˘ن يدا˘˘مر˘˘لا

ل اننأا دكأاتم تنأا له :لاقو
معن» :ينبلا بدلا لاق ،؟ملحن
ا˘˘هد˘˘ن˘˘ع ..قوذ˘˘˘تو كد˘˘˘ي د˘˘˘م
قوذ˘ت م˘ل˘ح˘ت ل كنأا م˘ل˘ع˘˘ت˘˘شس
:لاق مث لشسعلا يدامرلا بدلا
ام ..ذيذل لشسعلا اذه مك .. هآا»
ا˘ن˘˘ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘م˘˘شسا˘˘ق˘˘ت˘˘ن نأا كيأار

:ينبلا بد˘لا لا˘ق ؟يوا˘شست˘لا˘ب
نأا كنم ديرأا نكلو قفاوم»
اوقوذتيل يئارج وعدتو بهذت
انأاو ذيذل˘لا ل˘شسع˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ع˘م
ةر˘˘ج شسر˘˘حأل ا˘˘ن˘˘ه ى˘˘ق˘˘بأا˘˘شس
يدامرلا بدلا قلط˘نا.ل˘شسع˘لا
قيرطلا ءانثأاو ءارجلا رشضحيل

مشسا˘ق˘تأا م˘ل ا˘نأا» :ه˘شسف˘ن ثد˘ح
دقو ،يقيدشص عم دعب لشسعلا
نمف ،لشسعلا عم هدحو هتكرت
ائيشش هنم لكأاي نأا لمتحملا
امدن˘ع كلذ˘كو ،ي˘با˘ي˘غ ءا˘ن˘ثأا
نل انأاف يئارج وعديلوه بهذي
نأا عيطتشسأا نلو يدحو نوكأا
نأل ل˘شسع˘لا ن˘م ا˘˘ئ˘˘ي˘˘شش ل˘˘كأا

لشصو ،ي˘ع˘م ى˘ق˘ب˘ت˘شس هءار˘ج
فهـك ى˘˘لإا يدا˘˘˘مر˘˘˘لا بد˘˘˘لا

ابحرم» :هءارجىدانو هقيدشص
نو˘ب˘ح˘ت ل˘ه ..را˘غ˘˘شصلا ا˘˘ه˘˘يأا
ل˘ي˘ل˘ق د˘ع˘ب دو˘عأا˘شس ؟ل˘شسع˘˘لا

لشسع ىلحأا اوقوذتتل مكذخآاو
يدامرلا بدلا داع ،ملاعلا يف
نإا» :Óئاق هربخأاو هقيدشص ىلإا

ل اهنأل يتأات نأا ديرت ل كءارج
عبتي              ...لشسعلا بحت

لسسعلأ ةرجو نابدلأ

نيتطبلأو ةريغسصلأ ةطقلأةعبسسلأ ءاطخألأ
نامزلا ميدق يف ناكم اي ناك
يتلا ، هديعبلا هباغلا كلت يف
ة˘ي˘لا˘ع˘لا را˘ج˘˘ششألا˘ب ئ˘ل˘ت˘˘م˘˘ت
ةنولملا راهزألاوةفيثكلا
 رمحألا اهنمفةليمجلا

 رشضخألاو رفشصألاو
ةليمجلا ناو˘لألاو يلاقترب˘لاو
ةبيرغلاة˘ع˘ئار˘لا رو˘˘هز˘˘لاو
.ةحئارلاةعئارو لكششلا

تاناويحلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تنا˘ك
كانهتناك  ، هباغلا يف ششيعت
ةباغلا يف ششيعتةريغشصةطق
كلت تناكو ، اهيبأاو اهمأا عم
امهو ناتقيدشص اهدنعةطقلا
امه˘ب˘ح˘ت نا˘تر˘ي˘غ˘شص ن˘ي˘ت˘ط˘ب
تناكو  امود امهعم بعلتو
لكةطقلا عم نابعلت ناتطب
ناعتمتشسي وةريحبلا دنع موي
تناكةطقلا نكلو ، مهتقوب
ل ي˘ه˘ف ار˘ي˘ث˘ك  ءا˘م˘لا فا˘خ˘ت
تناكف ةحابشسلاو موعلا فرعت
ثدحتتو  ديعب نم مهل رظنت
لوزنلا ىلع ؤورجت لوامهعم
ءاملا فاختاهنأل  ءاملا ىلإا

اهنأاب ططقلا نع فورعملاو
نم موي يفو اريثك ءاملا هركت

ناحبشست ناتطبلا تذخا مايألا
امهيلع تدانفةريحبلا يف
تلاقوةريغشصلاةطقلا
 انهلاعت : ءاجرو لاعتوشصب

ل  ا˘˘ع˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘نياتقيدشص
لخاد ىلإا Óخدت لو  ادعتبت
م˘˘˘ل ناتط˘ب˘لا ن˘كلوةريحبلا
 لاق ،ةطقلا ىلإا اعمتشست
ل  ادج ةنابج ةطق تنأا اهل
يف انلثم موع˘لا ن˘ي˘ع˘ي˘ط˘ت˘شست
 اذه لكل يرظناةريحبلا
اي عجبلاو كانه زوإلاو طبلا

عاتمتشسلا ديرن نحنو. ةطق

ايهةليم˘ج شسم˘ششلاو ءا˘م˘لا˘ب

انعم ءاملاب يعتمتشساو يلزنا

امهل تلاق  ،ةنابج ينوكت لو

بحأا ل انأا ل  : ددرتب ةطقلا

عيطتشسأا ل يننأا امك ءاملا

ىلع يششمأا انأاف  مكلثم موعلا

عيطتشسأا ل ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلو شضرألا

لاقف   ، طب ايامكلثم موعلا

 ىلع يششمن اشضيأا نحنو اهل

 كلثم  شضرألا

حيحسصلأ كلسسملأ دجوأأ

نيولت



 رورملا تاملكل اًريدم قلطت «سسكوب بورد»
ةسساسسحلا تادنتسسملا ظفحل«ةنزخ»و

يباح˘شسلإ ن˘يز˘خ˘ت˘لإ ة˘مد˘خ تن˘ل˘عأإ

مويلإxobporD (ضسكوب بورد)

؛ةديدج تإزيم قÓطإإ نع ءاثÓثلإ

تإردقلإ زيزعت ىلع اهمظعم زكري

رورملإ تاملك ريدم :لثم ،ةينمألإ

قباشس تقو يف ةرم لوأإ دشصُر يذلإ

تإزيملإ لمششتو.يلاحلإ رهششلإ نم

ل˘˘خإد «ة˘˘نز˘˘خ» ا˘˘ً̆شضيأإ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ

تإدنتشسملإ ظفح فدهب تا˘ف˘ل˘م˘لإ

،دÓ˘ي˘م˘لإ تإدا˘ه˘شش ل˘ث˘م ،ة˘م˘ه˘م˘لإ

ظفحل ةديدج ةقيرط ىلإإ ةفاشضإلاب

تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حإ خ˘˘˘شسن

بورد) با˘˘شسح ي˘˘ف بو˘˘˘شسا˘˘˘ح˘˘˘لإ

تا˘م˘ل˘ك ر˘˘يد˘˘م ح˘˘م˘˘شسيو.(ضسكو˘˘ب

ضسكوب بورد) ىمشسملإ – رورملإ

xobporD (زدروشساب

– sdrowssaPنيمدختشسملل

ناكم يف رورملإ تاملك نيزختب

ةد˘حإو رور˘م ة˘م˘ل˘كب ن˘sمأا˘˘ُم د˘˘حإو

ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ رإر˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

sdrowssaP1وأإ ssaPtsaL،

باشسح تانايب مإدختشساب انه نكلو

نأإ ى˘˘˘لإإ را˘˘˘شش˘˘˘˘ُي .(ضسكو˘˘˘˘ب بورد)

يتأاي رورملإ تاملك ريدم قÓطإإ

ىلع (ضسكوب بورد) ذإوحتشسإ دعب

tlaV (تلاف) رورملإ تاملك ريدم

بورد) تق˘ل˘طأإو.ي˘شضا˘م˘˘لإ ما˘˘ع˘˘لإ

(تلوف ضسكوب بورد) ةزيم (ضسكوب

tluaV xobporDةممشصملإ

با˘شسح ي˘˘ف ا˘ً̆ن˘˘مآإ ا˘˘ًنا˘˘كم نو˘˘كت˘˘ل

تإدنتشسملإ ظفحل (ضسكوب بورد)

فيرعت مقرب اهن˘ي˘مأا˘تو ،ة˘شسا˘شسح˘لإ

،ماقرأإ6 نم نوكمNIP يشصخشش

تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لإ نإإ :ة˘˘كر˘˘ششلإ لو˘˘ق˘˘˘تو
،اهليزنتو اهلي˘م˘ح˘ت ن˘ي˘ح نsز˘خ˘ُت˘شس
بورد) مدإوخ يف اهنيزخت نيحو
اً̆شضيأإ ة˘كر˘ششلإ تق˘ل˘˘طأإو .(ضسكو˘˘ب

نيمدختشسملل حمشست ةديدج ةمدخ
نم ةيطايتحإ ةخشسن ظفحب اًيئاقلت
كامو زودن˘يو بي˘شسإو˘ح تإد˘ل˘ج˘م
تلاقو.(ضسكوب بورد) باشسح يف
ي˘˘˘˘˘تز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م نإإ :(ضسكو˘˘˘˘˘˘ب بورد)

sdrowssaP xobporD،و

tluaV xobporDناتحاتم
ةيبيرجت ةروشصب مويلإ نم إًرابتعإ
ضسكو˘ب بورد) ة˘مد˘خ ي˘كر˘ت˘ششم˘ل

ةعوفدملإsulP xobporD (ضسلب
ل˘با˘ق˘م ة˘لو˘م˘ح˘م˘˘لإ ةز˘˘ه˘˘جألإ ي˘˘ف

امأإ .اًيرهشش اًيكيرمأإ إًرلود99.11
ضسكو˘ب بورد) ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ي˘قا˘ب
اًيبيرجت تإزيملإ مهل حاتُتشسف (ضسلب
امأإ .ةلبقم˘لإ ع˘ي˘با˘شسألإ لÓ˘خ اً̆شضيأإ

حاتُتشسف ي˘طا˘ي˘ت˘حلإ خ˘شسن˘لإ ةز˘ي˘م
(ضسكوب بورد) يمدختشسم عيمجل
ن˘مو.مو˘ي˘لإ ن˘م إًرا˘ب˘ت˘عإ اً̆ي˘ب˘ير˘ج˘ت
اًشضيأإ مويلإ تقلطُأإ يتلإ تامدخلإ

(ي˘ل˘˘ي˘˘ما˘˘ف ضسكو˘˘ب بورد) ة˘˘مد˘˘خ

ylimaF xobporDحمشست يتلإ

ةرشسألإ دإرفأإ نم6 ىلإإ لشصي امل
كإرتششاب ةمدخلإ مإدختشساب ةدحإولإ

ةمدخلإ هذه حاتُتشسو .دحإو عوفدم
(ضسلب ضسكوب بورد) يمدختشسمل

عيمجلو ،ةلب˘ق˘م˘لإ ع˘ي˘با˘شسألإ لÓ˘خ
نم قحل تقو يف نيمدختشسملإ
.يلاحلإ ماعلإ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4106ددعلا0202 ناوج81   سسيمخلا 19اــيجولونكتلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيمقر ةسصنم قÓطإا مزتعت تاسش بانسس
لبآاو لغوغو كوبسسيف ةسسفانمل

922 نم رثكأإ تاشش بانشس يمدختشسم ددع غلب8102 ماع يف
لإزت ل اهنأإ لإإ ،رتيوت ىلع كلذب ًةقوفتم ،يموي مدختشسم نويلم
ةكلاملإ  ،بانشس» ةكرشش مزتعت.مإرغتشسنإإو ،كوبشسيف نع ةرخأاتم
عم ضسفانتت ةيمقر ةشصنم ريوطت ،تاشش بانشس لشسإرتلإ ةمدخل
،تاقي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ر˘ج˘ت˘م قÓ˘طإإ لÓ˘خ ن˘م ،ل˘غو˘غو ،ل˘بآإو ،كو˘ب˘شسي˘ف
نيروطملل ليهشستلإ ميدقتو ،اهب ةشصاخلإ باعلألإ ةشصنم عيشسوتو
عقإولإ براجت ءا˘ن˘ب˘ل ي˘لآلإ م˘ل˘ع˘ت˘لإ جذا˘م˘ن ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘جرا˘خ˘لإ
إريماكلإ جمانرب جمدب ىرخألإ تاقيبطتلل ًاشضيأإ حمشستشسو.ززعملإ
ءاقدشصأإ بناج ىلإإ تاكرششلإ ضضرعتشسو ،ىلوألإ ةرملل اهب ضصاخلإ
كراششملإ ضسشسؤوملإ ،يفروم يبوب لاق و.اهطئإرخ يف نيمدختشسملإ
ديعب لبقتشسملاب قلعتي اميف» :ةينقتلإ يلوؤوشسم ريبكو ،ةكرششلل
،ملاعلإ عم لخإدتت ةبشسوحلإ نأإ ةركفب ةدششب نمؤون اننإإ ،ىدملإ

ضساشسألإ نانوكيشس نيذللإ ،إريماكلإو ززعملإ عقإولإ ةينقت ًةشصاخ
يف هنأإ ظحÓتشس إذل ًافيشضم ،»ةينقتلإ يف مداقلإ يشسيئرلإ لوحتلل
ىلإإ امهقيرط ناقششي إريماكلإو ززعملإ عقإولإ نأإ انتانÓعإإ نم ريثكلإ
ىلوألإ لحإرملإ يف نحن .اهلعفن يتلإ ىرخألإ ءايششألإ نم ديدعلإ
ماع يفو.»اًعم ةبشسوحلإ زكرم امهو إريماكلإو ززعملإ عقإولإ ةيؤورل

نويلم922 نم رثكأإ تاشش بانشس يمدختشسم ددع غلب8102
ةرخأاتم لإزت ل اهنأإ لإإ ،رتيوت ىلع كلذب ًةقوفتم ،يموي مدختشسم
يف نوقباشسلإ نولماعلإ نم ددع فششكو.مإرغتشسنإإو ،كوبشسيف نع
تممشص ةيلخإد ةإدأإ ،»بانشسلإ رمن» نأإ ،»ضسياف» عقومل ،تاشش بانشس

رمنت˘لإ ة˘ه˘جإو˘م ل˘جأإ ن˘م ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لإ ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لإ ضضإر˘غأل
ىلع ضسشسجتلل اهمإدختشسإ ةكرششلإ يف نولماعلإ ءيشسي ،ضشرحتلإو
.تإونشس ذنم نيمدختشسملإ

تفو˘شسور˘كيا˘م ة˘كر˘شش ط˘˘ط˘˘خ˘˘ت
(جد˘˘يإإ) بيو˘˘لإ ح˘˘ف˘˘شصت˘˘م ج˘˘مد˘˘ل

egdEما˘ظ˘ن ي˘ف ا˘ًي˘ل˘ك د˘يد˘ج˘لإ

تقو ي˘˘ف01 زودنيو ل˘ي˘غ˘ششت˘لإ
كلذو ،ي˘لا˘ح˘لإ ما˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م ق˘˘حل
لو˘˘˘˘شصو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شست فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب
يذلإ حفشصتملإ ىلإإ نيمدختشسملإ
ر˘ي˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لuو˘˘ع˘˘ُت

ً
ل˘ششف د˘ع˘ب إ

تنا˘كو.ة˘ق˘با˘شسلإ ا˘ه˘تا˘˘ح˘˘ف˘˘شصت˘˘م
د˘ق ة˘ي˘كير˘مألإ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ ة˘قÓ˘م˘ع
ىلع ي˘ن˘ب˘م˘لإ ح˘ف˘شصت˘م˘لإ تق˘ل˘طأإ

 (مويمورك) حفشصتم

muimorhCوهو – لغوغ نم
هيلع ىن˘ب˘ُت يذ˘لإ ه˘تإذ ح˘ف˘شصت˘م˘لإ

 اهزربأإ ،ةريهشش تاحفشصتم
يف  لغوغ نم مورك حفشصتم
ن˘كلو ،ي˘شضا˘م˘لإ  ي˘ف˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش
نيمد˘خ˘ت˘شسم˘لإ ى˘ل˘ع نا˘ك ذ˘ئذ˘ن˘م
ن˘م إًرا˘ب˘ت˘عإو.ا˘ًل˘شصف˘ن˘م ه˘ل˘˘يز˘˘ن˘˘ت
˘ما˘ظ˘ن˘ل مدا˘ق˘لإ ر˘ي˘ب˘كلإ ثيد˘ح˘ت˘˘لإ

2H02 ًايلاح ىمشسملإ01 زودنيو

يناثلإ فشصنلإ لÓخ قلطُيشس هنأل

اًجمدم (جديإإ) نوكيشس0202 نم
هنع تفششك ام وهو ،ماظنلإ يف
ثيدحتلإ نم ةيبير˘ج˘ت˘لإ ة˘خ˘شسن˘لإ
عم اهرابتخاب ةكرششلإ تأإدب يتلإ

يبير˘ج˘ت˘لإ ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب ي˘كر˘ت˘ششم

sredisnI swodniWإًرابتعإ

نأإ ى˘˘˘˘لإإ را˘˘˘˘˘شش˘˘˘˘ُ̆ي.مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘م
تر˘كذ د˘ق تنا˘ك تفو˘شسور˘كيا˘˘م
ةلاقم ي˘ف ي˘لا˘ح˘لإ ر˘ه˘ششلإ ع˘ل˘ط˘م
اًحاتم حبشصأإ ديدجلإ (جديإإ) نأإ معد

امم،01 زودنيو تاث˘يد˘ح˘ت ر˘ب˘ع
نم رثكأإ يف اًبيرق لsزنُيشس هنأإ ينعي
˘ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘ي بو˘˘شسا˘˘ح را˘˘ي˘˘ل˘˘م

لمعتو01. زودنيو

ةريخألإ رهششألإ يف تفوشسوركيام

(جد˘يإإ) ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ةرو˘˘شصب

.تإدإدتملإ ةن˘مإز˘م ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لإ

ة˘ن˘مإز˘م م˘عد˘˘ت نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘ُ̆ي نآلإو

دقو ،بيوب˘ت˘لإ تا˘مÓ˘عو ل˘ج˘شسلإ

لÓخ كلذ معدب ةكرششلإ تدعو

ططختو.ل˘ب˘ق˘م˘لإ ف˘ي˘شصلإ ل˘شصف

 بلجل اًشضيأإ تفوشسوركيام

ةز˘ي˘مو ،ة˘ي˘شسأإر بيو˘ب˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع

طيرششلإ يف ثحبلل ةديدج

ة˘كب˘شش ع˘م ل˘ما˘كت˘لإو ،ي˘ب˘نا˘ج˘˘لإ

يفtseretniP (تشسرتنيب)

 .ةمداقلإ رهششألإ

عم اًشضيأإ تفو˘شسور˘كيا˘م ل˘م˘ع˘تو

ق˘قد˘م˘لإ م˘عد ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل ل˘˘جو˘˘ج

اًشضيأإ لمعتو ،ريرمتلإو يئÓمإلإ

تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت) م˘عد ن˘ي˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

.جديإإ يفAWP (ةيمدقتلإ بيولإ

 ريبكلا01 زودنيو ثيدحت يف ديدجلا جديإا حفسصتم جمدتسس تفوسسوركيام

يداسصتقا رعسسبG5 17A yxalaG فتاه حرطت غنوسسماسس
تلاشصتلإ ةكرشش عم نواعتلاب ،ةيروكلإ غنوشسماشس ةكرشش تنلعأإ

17A yxalaG فتاه لوشصو،T&TA ةقÓمعلإ ةيكيرمألإ

G5غنوشسماشسل يكذ فتاه لوأإ وهو ،ةدحتملإ تايلولإ ىلإإ

غلبي يداشصتقإ رعشسب،G5 تاكبشش معديو تايلولإ ىلإإ لشصي

يكذلإ فتاهلإ نإإaneramsg: عقوم لاقو.إًرلود99.995

O-ytinifnI ديلومأإ ةششاششب زيمتي ،مامتهÓل ريثمو ةدوجلإ يلاع

ئراق يفخي هنأإ امك،DHF + ةقدب ةشصوب7.6 مجحب ةريبك
ىلإإ لشصت ةيوق ةيراطبب إًدوزم فتاهلإ يتأايو.عباشصألإ تامشصب

ىلع لمعيو ،(طإو52) عيرشسلإ نحششلإ معدت ريبمأإ يللم0054

mmoclauQ ن˘م يو˘ق˘˘لإG567 nogardpanS جلاعم

لمعي غنوشسماشس نم زاهج لوأإ وهو ،زتريهاغيغ4.2 ةعرشسب

ىلإإ لشصيG5 ةينقت معديG567 nogardpanS ةقاقرب

ةيفلخلإ إريماكلإ زيمتت امنيب،(f / 2.2) لشسكباغيم23 ةردقب فشصتنملاب ةحتف يف (يفليشسلإ) ةيمامألإ إريماكلإ دجوت.ةدحتملإ تايلولإ

.لشسكباغيم5 قمعو ،لشسكباغيم5 وركامو ،لشسكباغيم21 ةشضيرع ةيوإزب لشسكباغيم46 ةيشسيئر ةشسدعب ةيعابر اهنأاب

لسصحيسسnoitatsyalP 5 زاهج
اًيلك ةديدج مدختسسم ةهجاو ىلع

اهنكلو،noitatsyalP 5 زاهج نعynoS ةكرشش  تفششك
ن˘ع د˘ع˘ب ثد˘ح˘ت˘ت م˘لو دا˘ت˘ع˘لإ ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا˘˘ب نآلإ ى˘˘ت˘˘ح تف˘˘ت˘˘كإإ

ةهجإو ىلع ل˘شصح˘ي˘شسnoitatsyalP 5 زاهجلإو  تاي˘ج˘مر˘ب˘لإ
زاهج يف ةمدخ˘ت˘شسم˘لإ كل˘ت ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ت ا˘ًما˘م˘ت ةد˘يد˘ج مد˘خ˘ت˘شسم

4 noitatsyalPةديدجلإ ميهافملإ ضضعب اهعم بلجتو ،يلاحلإ

يذلإوniruaLcaM ttaM لبق نم كلذ ديكأات مت.اًمامت ةفلتخملإ

noitatsyalP مشسق يف ميمشصتلإ قيرف ضسيئر بئان بشصنم لغششي

مدختشسملإ ةهجإو نأإ لاق دقف ،كلذ ىلع ةوÓعوynoS. ةكرششب
اهنأإ امك ،ةديدج ميمشصت ةغل ىلع دنتشستشسو ةيلمع نوكتشس ةديدجلإ
،يقطنم رمأإ إذه.ةيلامجإلإ مدختشسملإ ةبرجت نيشسحت ىلع زكرتشس

ةينيزختلإ ةر˘كإذ˘لإ ي˘هnoitatsyalP 5 زاهجل ةديرفلإ ةز˘ي˘م˘لإ

DSSىلع ىتح بلغتتشس يتلإو زاهجلإ إذهل اًشصيشصخ ةممشصملإ

ىلع ةيشصخششلإ بي˘شسإو˘ح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لإ ةد˘ئإر˘لإDSS ركإوذ
ليمحتلإ ةلكششم ىلع ءاشضقلاب حمشسيشس إذه يلاتلابو ،ءإدألإ ىوتشسم
نإولألإ ماظن يبحم نم نكت مل إذإإ.يشضاملإ نم ةلكششم اهلعجو

ttaM حمل دقف ،ديدجلإnoitatsyalP 5 زاهج يف مدختشسملإ

niruaLcaMعيمجلل ضصاخ رإدشصإإ كانه نوكيشس » هنأإ ىلإإ كلذك
نوكيشس ناك إذإإ ام لوح هراشسفتشسإإ مت امدنع » امبر » ـب باجأإو »
.نوللإ دوشسأإ زإرط كانه



 �سي�رةBaic Terralord 4x4  متوفرة�سوفرولي تطرح �سب�رك الجديدة ب�أقل من 150 مليون دج
بـ 7.200.000 دج

بعالمة  الخا�صة   Terralord الجزائر  في  المركبة  اأب  البيك  �صيارة  تبقى 
  ,4x4الجزائر , و هذا بن�صختها رباعية الدفع Baic متوفرة عند  Bladi Baic
بمحرك  ال�صيارة  تاأتي  .و  يوم   45 بت�صليم خالل  و   , دج   7.200.000 ب�صعر 
 Isuzu من طرف  م�صنع  توربيني  ب�صاحن  مزود  الأ�صطوانات  رباعي  ديزل 
علبة  مع  مقترن  متر  نيوتن   340 وعزم  ح�صانا   140 وقوة  لتر   2.5 ب�صعة 
بـ  بكاميرا خلفية  ال�صيارة على  تتوفر  , كما  اأوتوماتيكية  اأو  يدوية  �صرعات 
360 درجة للم�صاعدة على الركن, ح�صا�صات لال�صطفاف , نوافذ كهربائية , 
مقاعد جلدية , ومقاعد قابلة للت�صخين و�صا�صة لم�صية بمقا�ش 8 اإن�ش و�صتة 

و�صائد هوائية .

اإحذر اإ�ستعم�ل اله�تف الذكي اأثن�ء قي�دة ال�سي�رة
اأثناء  للهاتف  النظر  العظام والك�صور من  الألمانية لجراحة  الجمعية  حذرت 
بالغ على  يمثله ذلك من خطر  لما  المنخف�صة,  ال�صرعات  القيادة حتى على 
حياة الركاب. واأو�صحت الجمعية, اأن عدم انتباه قائد ال�صيارة لأحوال الطريق 
ترفع خطر  والتي  العمياء«,  »بالقيادة  يعرف  ما  اإلى  يوؤدي  لفترة ق�صيرة  ولو 
وقوع حادث. على �صبيل المثال عند تفح�ش ر�صالة ن�صية على الهاتف لمدة 
3 ثوان بينما ت�صير ال�صيارة على �صرعة 50 كلم/�ش, فاإن المرء �صيقود قيادة 
عمياء ل يتم فيها اإدراك الطريق وحركة المرور لم�صافة 42 متر تقريبا, والتي 
120 كلم/�ش. وبوجه عام يحذر  100 متر عند ال�صير على �صرعة  اإلى  تزيد 
وال�صكوتر  الدراجات  ركاب  مثل  للطريق  م�صتخدم  اأي  ت�صتت  من  الخبراء 

وحتى الم�صاة بالهواتف اأو بغيرها.

ني�س�ن GT-R ني�سمو الجديدة ب�ألي�ف الكربون

ل تزال �صيارة ني�صان GT-R ني�صمو 2020 توفر التوازن التام في مختلف 
جوانب الت�صميم فقد زودت بتطعيمات األياف الكربون من اأجل خف�ش وزنها 
ال�صرعة  ينعك�ش على  ما  الهوائية  الديناميكة  ال�صفلية وتعزيز  القوة  وزيادة 
ويوفر تجربة قيادة ا�صتثنائية. كما وزودت ال�صيارة ب�صواحن توربينية اأثبتت 
اأداءها على حلبات ال�صباق وقد تم تعزيز ناقل الحركة وا�صتخدام مواد خفيفة 
اأخرى لتخفي�ش وزن ال�صيارة وجرى تعزيز المكابح والعجالت والإطارات, 
حتى اأ�صبحت ال�صيارة اأ�صرع بـ 2.5 ثانية على حلبة ني�صان. و�صاهمت القطع 
الم�صتخدمة من األياف الكربون بالإ�صافة اإلى فتحات الهواء الأمامية الجديدة 
فتتميز   .2020 ني�صمو   GT-R ني�صان  ل�صيارة  الهوائية  الديناميكا  بتعزيز 
بطريقة  الهواء  بتدفق  لت�صمح  بعناية  م�صممة  ب�صفرات  الأمامية  الفتحات 
مثالية وتبرد الهواء ال�صاخن من المحرك وتوفر قوة �صفلية لالإطارات الأمامية 
منها  الكربون  األياف  من  اأخرى  اأجزاء  و�صنعت  ال�صحب.  عامل  من  يقلل  ما 
غطاء المحرك واأغطية عتبات الأبواب الجانبية والجناح الخلفي ما اأدى اإلى 
الم�صتخدمة  المواد  تغيير  بـ10.5 كيلوغرام. وجرى  الإجمالي  الوزن  خف�ش 
ما  وال�صيليكون  الكربون  كربيد  من  م�صنوعة  لت�صبح  الفرامل  دورات  في 

�صاهم في خف�ش وزن ال�صيارة بـ16.3 كيلوغرام اإ�صافية.

�صوفرولي  عالمة  قررت 
من  المناف�صة  غمار  خو�ش 
جديد في فئة �صيارات المدينة 
ال�صغيرة, حيث قررت مناف�صة 
اإي20 وكيا  كل من هيونداي 
الجديد  بالنموذج  بيكانتو 
ل�صيارتها الأ�صطورية �صبارك 
الأ�صواق  في  �صت�صوق  التي 

باأ�صعار  والإفريقية  الأ�صياوية 
 10 تتجاوز  لن  تناف�صية  جد 
األف دولر اأي ما يعادل 150 
وان  خا�صة  ـ  �صنتيم  مليون 
من  الكثير  عرفت  ال�صيارة 
وتعديل  الجمالية  التغييرات 
المحرك وتاأتي هذه المركبات 
بهيكل هات�صباك �صغير مزود 

ركاب,   5 لـ  تت�صع  بقمرة 
التقنيات  من  العديد  وفيها 
التحكم  كاأنظمة  الحديثة 
وو�صعية  بحرارة  الكهربائي 
المقاعد, واأنظمة طلب النجدة 
في  ال�صناعية  الأقمار  عبر 
واأنظمة  الطوارئ,  حالت 
التي  الحديثة  المولتيميديا 

يمكن التحكم بها عبر �صا�صة 
ويمكنها  باللم�ش,  تعمل 
اأنواع  مختلف  مع  الت�صال 
الذكية  والأجهزة  الهواتف 
هذه  وتعمل  ل�صلكيا. 
من  اأنواع  بعدة  المركبات 
بنزين  محركات  المحركات, 
 85 وعزم  ليتر   1.25 ب�صعة 
بنزين  ومحركات  ح�صانا, 
الليتر  ون�صف  لتر  ب�صعة 
ومزودة  اأح�صنة,   105 وعزم 
ميكانيكية  �صرعة  بعلب 
�صرعة  وعلب  مراحل,   5 بـ 
مراحل,   6 بـ  اأوتوماتيكية 
فمن  رو�صيا  في  اأ�صعارها  اأما 
المفتر�ش اأن تكون نحو 700 
دولر  اآلف   10( روبل  األف 
 150 يعادل  ما  وهو  تقريبا 

مليون �صنتيم.

موؤ�ص�صة   م�صوؤولة  ك�صفت 
في  بالعا�صمة  بتروجال 
�صيارات  لموقع  ت�صريح 
في  تخفي�صات  عن  ليف 
ال�صيارات  تجهيز  عملية 
بنظام ” �صير غاز” وتقدر هذه 
 , دج   2000 بـ  التخفي�صات 
بتروجال  �صركة  اأن  موؤكدة 
نظام  ا�صتحداث  في  نجحت 
فريد من نوعه في العالم وهو 
من  تمكنها  اآلية  عن  عبارة 
غاز  تحويل  معدات  تركيب 
المميع-المعروف  البترول 

والناتج  النظيف  بالوقود 
البترول-  تكرير  عملية  عن 
بدون  المركبات  نقل  بف�صل 
تجميع  خط  عبر  انقطاع 
هذه  ت�صمح  حيث  محدد, 
�صيارة كل  تحويل  من  الآلية 
�صبع  عو�ش  واحدة  �صاعة 
في  الم�صتغرقة  �صاعات 
عملية التحويل الكال�صيكية, 
عمليات  تجرى  بينما 
تحليالت  بف�صل  التوازن 
مهند�صو  بها  يقوم  زمنية 
واأخ�صائيو ال�صركة. واأ�صافت 

يعك�ش  الإنجاز  محدثتنا“هذا 
التزامنا بالبتكار وال�صتثمار 
على  والتطوير  البحث  في 
هذه  وابتكار  الطويل,  المدى 
مثيل  ل  جودة  ي�صمن  الآلية 
المتمثلة  اأهدافنا  ويحقق  لها 
اإلى  المركبات  تحويل  في 
نخطط  المميع,  البترول  غاز 
مجهز  تحويل  مركز  لإن�صاء 
ولية  كل  في  النظام  بهذا 
وبهدف   2024.” اأفق  في 
توفر  التحويل,  ت�صجيع 
ت�صهيالت  بتروجال  �صركة 

باإمكانهم  حيث  لزبائنها,  دفع 
الدفع  اأو  فوريا  الت�صديد 
م�صتوى  على  بالتق�صيط 
ايكوجال  التحويل  نقاط 
ال�صتفادة  اأو  �صهر   12 لمدة 
مع  فائدة   بدون  قر�ش  من 
لمدة  المحلية  التنمية  بنك 
24 �صهر. وبالن�صبة لالأ�صعار 
تركيب  اأن  م�صدرنا  ك�صفت 
على  “ال�صيرغاز”  نظام 
 62 الزبون  يكلف  ال�صيارة 
الذي  وبالتخفي�ش  دينار  األف 
ب  والمقدر  ال�صركة  اأعلنته 
التكلفة  تنخف�ش  دج   2000
ويمكن  دينار  األف   60 الى 
يقدر  اأولي  مبلغ  دفع  للزبون 
بقية  ودفع  دج  األف   19 بـ 
 24 اأو  �صهر   12 على  المبلغ 
اأكثر  ولمعلومات  �صهرا. 
م�صوؤولة  قرائنا  بين  ن�صع 
العا�صمة والذي  ال�صركة في 
يتمثل رقمه 0561609786 
الإت�صال  قرائنا  من  ونرجوا 
الأوقات  في  الأرقام  بهذه 
الإت�صال  وتفادي  المنا�صبة 

خارج اأوقات العمل .

تخفي�س�ت على تجهيز ال�سي�رات ب�لغ�ز والدفع ب�لتق�سيط

 فورد تتحدى jeep برب�عية دفع لم تطلق مثله� من قبل
على   jeep تنتجها  التي   Wrangler �صيارات  عرفت 
مر العقود الما�صية على اأنها من بين اأف�صل مركبات 
الطرق الوعرة واأكثرها �صعبية, لذا قررت �صركة فورد 
للعديد  وتبعا  الأ�صواق.  في  لها  جديد  مناف�ش  اإطالق 
من المواقع المخت�صة في �صوؤون ال�صيارات فاإن فورد 
تنوي في الن�صف الثاني من العام الجاري اإطالق الجيل 
عليها  تعول  والتي   ,Bronco �صيارات  من  ال�صاد�ش 
الموجودة  الدفع  رباعية  المركبات  اأهم  مناف�صة  في 
المركبات  هذه  �صتكون  المظهر  ناحية  ومن  حاليا. 
�صبيهة نوعا ما ب�صيارات Wrangler ال�صهيرة, لكنها 
مزين  الأمامية,  للواجهة  مميز  �صبك  على  �صتح�صل 
با�صم فورد الذي يمتد على كامل عر�ش ال�صبك تقريبا. 
و�صتح�صل Bronco على م�صابيح م�صتديرة ال�صكل 

ركاب,   7 لـ  المخ�ص�صة  المقاعد  من  �صفوف   3 بـ  �صتاأتي  كما  م�صيئة,   LED خطوط  ال�صبك  ناحية  اإلى  طرفيها  من  تمتد 
و�صيكون باإلإمكان طي ال�صف الخلفي من مقاعدها واإزالة الجزء الخلفي المتحرك من ال�صقف لتتحول هذه المركبة اإلى �صيارة 
بيك اآب مميزة للطرق الوعرة ومن المعروف اأن محرك هذه ال�صيارة �صيكون بـ 6 اأ�صطوانات وب�صعة2.3  ليتر, وعزم 270 ح�صانا, 
و�صيعمل مع علبة �صرعة اأوتوماتيكية بـ 10 مراحل, اأو علبة ميكانيكية بـ 6 مراحل. ومثل �صيارات Wrangler الحديثة قد تاأتي 
Bronco  اأي�صا باأنظمة دفع مختلفة اأمامية ورباعية, ونظام للتحكم بحركة كل عجلة على حدة, ي�صاعدها في اجتياز الطرق 

الجبلية اأو المغطاة بال�صخورة والحجارة الكبيرة.

www.akhersaa-dz.com
جريدة ال�شرق الجزائري

Akher Saâ
اآخر �س�عة الخمي�س 18 جوان 2020 العدد   206014
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رشنلا لوؤسم ماع ريدم

ةجوجحلب ديعسلا
ريرحتلا ريدم
يتبسداؤف
ريرحتلا سيئر
مامش ميركلا دبع

 ةقيثو لك
ةروسص وأا

،ةديرجلا لسصت
 درت ل

اهباحسصأاىلإا

:ةنيطنسق بتكم
ةفاحصلا راد

ةيعانصلا ةقطنملا
amlaP eL

:سكاف/فتاهلا
36-06-16-130

:راهسشإلا – ةرادإلا-
دوليم ةرودنقوب قرطلا قرتفم

ةبانع– ديمحلا دبع يرخصو
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 :ريرحتلا مسق-
830 34 71 39 :فتاهلا

830 34 71 49 :سكاف

:ةمسصاعلا رقم
ةفاحصلا راد

،توواجرهاطلا
ريشب عراش1
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يام لوأ ةحاس

:فتاهلا مقر
78.99.56.120

ةيرابخإ ةينطو ةيموي
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تالاصتالل حابصلا غوديإلا
جد00.000.000.5:اهلامسأر

11elc3511837-PCC
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29/117146300410200400
611 reglA ecnegAAPC
77/114264100461100400
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ةعاسس رخآا
Akher Saâ

 ةعاس رخآOAP:بيكرتلا

(قرش)EIS : ةعابطلا

 :عيزوتلا
SSERPIDOS

تنرتنألا ىلع يمسسرلا عقوملا

moc.zd–aasrehka.www
:ينورتكلإلا ناونعلا

rf.oohay @tenaasrehka

لتاسسلا ليلد

ةديدصش ةايح ايلوج ششيعت
دعبو ،رقفلاو ةبوعصصلا
يف حجنت دوهجلا نم ديدعلا
يف ةداهصش ىلع لوصصحلا
نوكت نأا مزتعتو نوناقلا

ةاماحم بتكم نم اًءزج
.اهعصضوب يقترتو ،قومرم

 ضسمأا انك

 توريب ضسورع

00:22

ديعصص يف ثادحألا رودت

ةاتفلا (حور) ششيعت ثيح رصصم

لاصصتا اهل يتلا ةيديعصصلا

موقتو ،نيطايصشلاو نجلا ملاعب

ديدعلا قلخب رحصسلا قيرط نع

نيب تارتوتلاو لكاصشملا نم

.ةيرقلا يلاهأا

03:32

00:71

00:81

لوح ثادحألا رودت

امدنع تأاصشن بح ةصصق

(ايرث)ب (شسراف) يقتلي

يف ةينغم لمعت يتلا

،ةيليللا يهÓملا دحأا

امهبحو امهئاقل نكل

ةيادب يف ببصس ناك

ببصسب ةصصاخ لكاصشملا

امهل نيطيحملا شضفر

ةصصاخو ،بحلا اذهل

.(شسراف) ةدلاو (ىليل)

raños a ohcereD

ملح ةسصق

بونجلا ةرحاسس

اهتديرغت يف تبتك دق يبهو ءافيه تناكو
ن˘ي˘ب تارا˘ي˘ط˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘صس ة˘ي˘صضق˘تو بع˘˘ت»
ليل ريوصصتو رهصسو ريكفت شضرألاو امصسلا

لصسعلا لتم يبلقعو مون Óب يلايلو راهنو
قرصست رخآلاب تنأا يجت ات ،يلغصش اديه نأل
فياخ ؟ ارم دوهجم نم زهاجلاع اديه لك
فياخ ششمو ةفاحصصلاو شسانلا يكح نم
تنأا كلتنٌمأا ينإا ةناطلغلا انأا ششم؟كّبر نم
.ةنامألا فرصش دق ششم كنأل ناطلغلا

تاقلحب
لوانتي ةلصصفنم
اياصضقلا نم ددع
لوح ةيعامتجلا
ةردقلاو حماصستلا

ةرفغملا ىلع
ةصصرف حنمو
.ةيناث

 فسشكت يوادجلا ءاجر ةنبا
ةيحسصلا اهتلاحتاروطت

ة˘ن˘با ،را˘ت˘خ˘م ةر˘ي˘مأا تف˘صشك
يواد˘˘ج˘˘لا ءا˘˘˘جرة˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيحصصلا اهتلاح تاروطت
اه˘ئا˘ق˘ب رار˘م˘ت˘صسا د˘ع˘ب كلذو
ذ˘ن˘م لز˘ع˘لا ى˘ف˘صشت˘˘صسم ي˘˘ف
شسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘˘با˘˘صصإا نÓ˘˘عإا

،راتخم ةريمأا تبتكوانوروك

ىلع يصصخصشلا اهباصسح يف
،يعامتجلا لصصاوت˘لا ع˘قو˘م
يف تلزا˘م ي˘ما˘م» :كو˘ب˘صسف
هنابعت فصسÓل شسب .......بابصسلا زاهجلا يصسفن يلعو ه زكرملا ةياعرلا

شضيرم لك يفصشي و اهيفصشي مكوجرا اهل اوعدا

انوروكب يريحبلا ايلاد جوز ةباسصإا
يريحبلا ايلاد تفصشك
 اهجوز ةباصصإا نع
نأاو ،انوروك شسوريفب
تءاج هليلاحت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نأا ىلإا ةريصشم ،ةيباجيإا

لز˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘م ل˘˘ك
ءار˘˘جإا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ه˘˘˘ع˘˘˘م
ارظن ةحصسم
تبتكو.هل مهتطلاخم˘ل
ر˘ب˘ع ير˘ي˘ح˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘لاد
شسيف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘صسح

نإا ةدكأاتمو ةفراع انأا نأل ،براي كيل ركصشو دمح فلأاب أادبح انأا» :كوب
،انرهطو انمقعو ،تيبلا يف اندعقو انظفاح ،ةدايزو انيلع يللا انلمع انحا

ءاصضقب ادج ةيصضار هلل دمحلاو انأاو حصسفتاو قلطنا لزن يللا اندقتناو
انوروك يباج˘يإا ع˘ل˘ط ي˘ب˘ي˘ب˘حو يزو˘ج ن˘صسح ،ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘صس ا˘ن˘بر
.براي هيفاعيو هيفصشي انبر ،شسوريف

M¶∂ Gd«ƒΩ
بلطُي فوصسو ،مويلا ةلئصسألا نم ريثكلل شضرعتت فوصس
يف مÓصسلا ىلع ظفاحت نأا كلذ بلطتيو حصصنلا كنم
كب˘ي˘صصي رور˘غ˘لا عد˘ت ل ن˘كل .ة˘صسا˘صسح تا˘عو˘صضو˘˘م
فوصس كنإاف لإاو ،كيف ةعوصضوملا ةقثلا هذهل ةجيتن
كلوح نميف اهارت يتلا ةحارصصلا هذه مادختصسا ءيصست
،نيرخآلا ةدعاصسم يف كذوفن مدختصسا .ةينانأا شضارغأا يف
.رخآا شصخصش بلق بصسكت امبرف

مدختصسا ؛ينهذلاو يندبلا طاصشنلاو ةيويحلاب معفم تنأا
كتاططخم ذيفنتل م˘ي˘ل˘صسلا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ي˘ف كتا˘نا˘كمإا

ءافتكلا كديفي نل .كتاعورصشم يف مامألا ىلإا مدقتلاو
لماعتلا ةردق نآلا كيدل !ةيبلصسلاو ةيصضاملا داجمألاب
شضرعتتو اههجاوت يتلا فقاوملا عيمج عم ةمكحو ةقدب
!ناكمإلا ردقب اهل كلÓغتصسا نم دكأاتف ،اهل

،فقوم ذاختا كنم بجوتصست بايترلا نم ءاوجأا معتصس
كريكفت ةقيرط نع يلختلا يف ةبوعصص اًيلاح دجتصسو
نوكت دق يتلا ةيبلصسلا بقاوعلا نم مغرلاب ،ةداتعملا
ىتح حتفتم نوكت نأا لواح ،كلذ عم .يصضاملا نم ةعبان
.ةلوهصسو ةنويلب ليقارعلاو بعاصصملا يدعت نم نكمتت
.هيلع طغصضلا داز اذا كمصسج رثأاتي دق

عÓ˘ط˘ت˘صسلا بح كر˘م˘غ˘يو طا˘صشن˘لاو ة˘يو˘ي˘ح˘لا كر˘م˘غ˘˘ت
ةرماغم يف تبهذل كديب رمألا ناك نإاو ،فاصشكتصسلاو
عطقتصساو يل˘خاد˘لا ع˘فاد˘لا اذ˘ه˘ل م˘ل˘صست˘صسا .ة˘ي˘فا˘صشكت˘صسا
كطاصشنو كصسامح .ملاعلا ر˘ب˘ع ر˘فا˘صست˘ل ع˘ي˘با˘صسألا شضع˘ب
مايقلل نيمزÓلا لمحتلا ةردقو ةوقلا كنايطعيصس يلخادلا
برقتلا نم لجخت ل .ةديدج ءايصشأا مهفو تافاصشكتصساب
يرثت فوصس ةعيبطلا عئاور لمأاتو شسانلا ىلع فرعتلاو
 .ةديدجلا تافاصشكتصسلاو تاقادصصلاو براجتلا هذه

نكت مل فقوم مامأا كصسفن دجتصسو كعم هتبعل ردقلا بعلي
انتعاطتصساب ناك نإا .كلذب يلابت ل نكل ،اًمامت هعقوتت
يعنت ل ،نذإا .ةايحلا تاذلم انع بيغتصس ،ءيصش لك عقوت

نك ،شسكعلا ىلع لب :كريصصمل فصسألاب رعصشت لو كظح
.ةديعصس تائجافم اًمئاد ئبخت ةايحلاف ،اًظقي

ئداب يف تروصصت امم رثكأا ةبوعصص دادزي كقيرط

وأا كتطخ نع كئانثإا لواحي شصخصش كانه امبرو ،رمألا

ةبقع هنأاك رمألا ىلإا رظنا – شسأايت ل .كطابحإا ىتح

وأا ،مامألا ىلإا شضماو كططخ نع عفاد .كتدارإا ربتخاو

فورظلا عم ى˘صشا˘م˘ت˘ت ثي˘ح˘ب كرا˘كفأا ف˘ي˘ي˘كت لوا˘ح

كفده ناك اذإا ام رهظي فوصس نيرايخلا نم يإا .ةيلاحلا

.هيلإا لوصصولا ءانع قحتصسيو يعقاو

عدت Óف ،اهلاوحأا نصسحأا يف ةيلقعلاو ةيدصسجلا كتحصص
بصسكت فوصس .كراكفأا ءارو ىعصست نأا نود رمت ةظحللا
م˘ه˘ن˘كم˘يو فاد˘هألا ي˘ف كو˘كرا˘صشي ن˘يذ˘لا ن˘يد˘يؤو˘م˘لا
مويلا لم˘ع˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘صست اذ˘كه .ق˘ير˘ف˘ك ا˘ًمد˘ق ي˘صضم˘لا
يف لصصت يكل ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب مد˘ق˘ت˘تو ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب
.كفادهأا ىلإا ةياهنلا

اذهو ،قيرفلا لÓخ نم ءاّنب لكصشب لمعلا مويلا كنكمي
.مويلا راكفألا بعصصأا قيبطت عيطتصست فوصس كنأا ينعي
ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م شصا˘خ ل˘كصشب ا˘ًم˘عد ى˘ق˘ل˘ت˘ت فو˘˘صس
فدهب نيرخآÓل كبح رهظأا ،ةيصصخصشلا كتايح كلذكو
حتفاف ،كتايح بح مو˘ي˘لا ل˘با˘ق˘ت د˘ق .تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘يو˘ق˘ت

!اًديج كينيع

شسيصسأات كنكميو ،ةديدجلا شصرفلا نم ديدعلا كمامأا
را˘كفأا تذ˘خأا اذإا .ل˘م˘ع˘لا نا˘كم ي˘ف ةد˘يد˘ج تا˘˘ها˘˘ج˘˘تا
جئاتن ىلإا لوصصولا نم نكمتت فوصس ،ةيدجب ءÓمزلا

تارييغتلا .ةفلتخملاو ةريثكلا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘قÓ˘خ
شصاخصشألا لبقتصسا ؛ةصصاخلا كتايح يف اًصضيأا ةدراو
ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا ظ˘˘حÓ˘˘ت فو˘˘صسو با˘˘حر˘˘ت˘˘ب دد˘˘ج˘˘لا
.نييلاحلا كفراعم ىلإا فيصضي فوصس اذهو تاقادصصلا

ةماهلا تارارقلاو ،لمعلا شصخي ام لك يف حجان تنأا
تقولا ذخأات نأا بجي نكل .اهتحصص تتبثأا اهتذختا يتلا
تنأا .تاعورصشملا يف ريكفتلا دنع اًمئاد هجاتحت يذلا

فصشتكا وأا جرخا – كتقوب عتمتصساف ،ةيويحلاب معفم
– كيلإا مامصضنلا ءاقدصصألا نم بلطا .ةديدج نكامأا

ي˘ف .ة˘يو˘ن˘ع˘م˘˘لا كحور ع˘˘فر ى˘˘لإا اذ˘˘ه يدؤو˘˘ي ف˘˘صسو
ءودهلاو ةدايقلاب رعصشت تنأا ،لمجملا

بلغ˘ت˘لا ن˘كم˘ي ل تÓ˘كصشم ما˘مأا ف˘ق˘ت كنأا˘كو ود˘ب˘ي
ءايصشأÓل كروظنم رييغت كيلع طقف !شسأايت Óف ،اهيلع
بلط نم فخت ل .ةحصضاو لولحلا ودبت فوصس ذئدنعو
تقولا يف ةدصشب ةبلقت˘م ة˘صصا˘خ˘لا كتا˘ي˘ح !ة˘ح˘ي˘صصن˘لا
ةعقوتملا ريغ تابلقتلا عم لماعتت نأا بجي .يلاحلا
نع اًديعب ةحارتصسا ذخ .رثكأا ءاخرتصسا ىلإا جاتحت .ءودهب
 .كب شصاخلا تقولا شضعبب عتمتصساو كتايلوئصسم

امدنع لاعفنلا ىلإا ليمتو ءيصشلا شضعب قلق تنأا اًيلاح
كف˘لا˘خ˘ي ا˘مد˘ن˘ع وأا ،كت˘ب˘غر شسكع ى˘ل˘ع رو˘˘مألا ر˘˘ي˘˘صست
يف كتقاط مدختصساو ،كصسفن يف مكحت .يأارلا يف نورخآلا
فداصصت دق ببصسلا اذهل .ةهجاوملا نم ةينÓقع رثكأا ءيصش
ىلع هعم لماعتلا عيطتصست امم رثكأا زجاوحو طقف ءادعأا
.ليوطلا ىدملا

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

سسوقلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا

ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م داور لواد˘˘˘˘˘˘ت
و˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
تنغ يربصص ني˘م˘صسا˘ي˘ل م˘يد˘ق
ة˘ي˘ن˘غأا ن˘م ر˘ي˘غ˘صص ءز˘ج ه˘˘ي˘˘ف
كلذو ،يب˘هو ءا˘ف˘ي˘ه˘ل »بجر»
ي˘ف ة˘ف˘ي˘˘صض ا˘˘ه˘˘لو˘˘ل˘˘ح لÓ˘˘خ
امدنع«ةظحللا ششيع» جمانرب

دبع فرصشأا نا˘ن˘ف˘لا ه˘ن˘م بل˘ط
ع˘مً اد˘ه˘صشم يدؤو˘ت نأا ي˘قا˘ب˘˘لا
ي˘˘هو بجر د˘˘م˘˘ح˘˘م نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
لواحف ،«فللا ةيÓملا» يدترت
دبع ةيصصخصش شصمقت ريخألا
اي» :اهل لاقف يرصصقلا حاتفلا

جمانربلا مدقم يقابلا دبع فرصشأا لخدت انهو ،«ةحياصسلا ةدبزلا حيافصص
يربصص نيمصساي ءانغ.ةينغألا نم ءزج نيمصساي لمكتل «بجر» :لاقف

يذلا ،ةميصشه وبأا دمحأا لامعألا لجر جوزتت نأا لبق ثدح «بجر» ةينغأل
ةيرصصملا ةنانفلل روهمجلا ةعباتم نأا لإا ،يبهو ءافيه نم ًاجوزتم ناك
عقاوم ىلع ديدج نم ويديفلا اذه رصشن ةداعإا يف ببصست اهجاوز دعب

لصصاوتلا

يلزنملا رجحلاب اهتايموي ضضرعت ديعسس ةريمسس
عطقملا يف  ديعصس ةريمصس ترهظو
ةصضا˘ير˘لا شسرا˘م˘ت ي˘هو لواد˘ت˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘ب ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب
نأا ة˘فر˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘جارد˘لا
اهلكأاب ينتعت اهلعج يلزنملا رجحلا

ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ز˘˘˘كر˘˘˘تو

ةيبرغملا ةمجن˘لا تق˘ل˘تو.ة˘صضا˘ير˘لا
نمً اق˘ي˘ل˘ع˘ت ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا

ريثكلا اهتءاج امك ،«رمق اي ششاع» :اهل تبتك يتلا ماغنأا اهتقيدصص
اهماوقب اهتيانع ىلع اونثأا نيذلا ا˘ه˘ي˘ع˘با˘ت˘م ن˘م تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م
ماع لك عم اهتثونأاو اهلامج ةمق يف ودبتل اهترصشبو اهتقايلو

يبهو ءافيهل ينغت يربسص نيمسساي
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

لاطبألا يرودب ةيقبتملا تايرابملا ىلع تÓيدعت يرجي افيوي
هتطخ نمسض اهارجأا يتلا تÓيدعتلا نع ،ءاعبرألا مويلا ،““افيوي““ مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا نلعأا

عبر رودلا نم ةيقبتملا تاءاقللا ةماقإا ىلع ““افيوي““رقتسساو.ابوروأا لاطبأا يرود ةقباسسم لامكتسسل
ةبسسنلابو.ةدحاو ةارابم نم ةنوبسشل ةيلا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ىت˘حو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

3 لجسست نأاب قرفلل حمسسيسس،9102-0202 مسسوم تاقباسسم ىلع ىرجتسس يتلا ةيسسيئرلا تÓيدعتلل

Óهؤومو Óجسسُم ديدجلا يثÓثلا نوكي نأا طرتسشاو.مسسوملا ةياهنل يلوألا اهتمئاق يف ددج نيبعل

ابوروأا لاطبأا يرودل ةبسسنلاب0202 يرفيف3) ليجسستلل دعوم رخآا خيرات ذنم ،يدانلا يف بعلل

ليجسستب ةيدنأÓل حمسسي نلو ،ىسصقأا دحب ًابعل52 ىلوألا ةمئاقلا مسضتسسو.(يبوروألا يرودلاو

مسسوم نم ةيقبتملا تايرابملا يف تÓيدبت5 ءارجإاب حمسسيسس امك.اًثيدح اهيلإا نيلقتنم نيبعل

ددع ىقبي نأا ىلع ،““افيف““ هرقأا يذلا ةبعللا نيناوق يف تقؤوملا رييغتلل اًقفو كلذو،0202-9102

دعوم رثأاتي نل ،لبقملا مسسوملا ىلإا رظنلابو.تارييغت3 دنع0202-1202 مسسوم يف تÓيدبتلا
رخآا نوكيسس ثيح ،تايرابملل ةديدجلا ةلودج˘لا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘خ˘سسن˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ل˘ي˘ج˘سست

توا3 مو˘ي و˘ه ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا قر˘ف˘لا ل˘ي˘ج˘سست˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تادا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل د˘˘عو˘˘م
لاطبأا يرود ةقباسسمل تايرابملا ةلودج ليدعت ىلع ،افيويلل ةيذيفنتلا ةنجللا تقفاو امك.لبقملا

توا8و7 يموي اهتايرابم فنأاتسستسس لاطبألا يرود ةقباسسم نأا ركذي0202- 1202. مسسومل ابوروأا

سسوريف يسشفت لظ يف رهسشأا3 ذنم تفقوت يتلاو61ـلا رود نم ةيقبتملا تايرابملا لÓخ نم ،لبقملا
.دجتسسملا انوروك

سسارها قوسس

 تاردخملا جورت ةباشصع ىلع سضبقلا
دقعلا يف سصاخسشألا نم ةعومجمب ةحاطإلا نم ،سسارهأا قوسس ةيلو نمأاب ةتاردسس ةرئاد نمأا رسصانع نكمت
ةدراو ةدكؤوم تامولعمل  اًدانتسسا اذه و ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا  جيورت مرج  نع ،رمعلا نم يناثلا
دجاوتم يراجت لحم لخاد تاردخملا جيورتو عيبب بابسشلا نم ةعومجم مايق اهدافم ، ةطرسشلا رسصانعل
روثعلا مت نيأا ،ركذلا فلاسس ناكملا ةمهادمب ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع ماق هيلع و ، ةتاردسس ةنيدم طسسوب

ىلإا مهليوحت متيل ،تاردخملا نم عطق اذك ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم تلوسسبك مهتزوحب و سصاخسشأا ةسسمخ ىلع
مرج نع ،مهيف هبتسشملل يئاسضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتسسإاب و ،ةطرسشلا رقم

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا هبجومب اومدق ،عيبلا سضرغب ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح
امهيف هبتسشم قح يف ردسصأا نيأا ،يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع مهلاحأا هرودب يذلا ، سسارهأا قوسسب ةتاردسس
يسضقي يئاسضق مكح نيرخآلا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ق˘ح ي˘ف رد˘سصأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ، ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ي˘ئا˘سضق م˘ك˘ح ن˘ي˘ن˘ثا

سش.ا. ةيلام ةمارغ عفدب

نمأأ حلاشصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلشصأوم
و ةمظنملأ ةميرجلأ ةحفاكم يف ةنيطنشسق ةي’و
يف ةطششانلأ ةيمأرج’أ تاكبششلأ طاششن نم دحلأ

ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ و تأرد˘خ˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت لا˘ج˘م
ة˘ي’و ن˘مأ’ ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف تن˘˘كم˘˘ت ،
نيشصخشش فيقوت نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنشسق

يف امهطروتل ، ةنشس35و03 رمعلأ نم ناغلبي
نم ةشصخر نود ةحشصلأ ةنهم ةشسرامم ةيشضق
ةيودأأ عيبو لقن ، ةزايح ، انوناق ةلهؤوملأ ةطلشسلأ
ةقيرطب ايلقع ةرثؤوم و ةردخم سصئاشصخ تأذ
ةريخذ ةزايح ، ةبكر˘م لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ
ف˘ن˘شصلأ ن˘م د˘ي˘˘شص حل˘˘شس تا˘˘نو˘˘كم و د˘˘ي˘˘شص
ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ ة˘ط˘ل˘˘شسلأ ن˘˘م ة˘˘شصخر نود سسما˘˘خ˘˘لأ
تامولع˘م ى˘لإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح.ا˘نو˘نا˘ق
سصوشصخب ةقرفلأ رشصانع اهيلع تلشصحت ةقبشسم
ءأود نم ةربتعم ةيمك لقنب سصاخششأ’أ دحأأ مايق
، أزيبيأ عون نم هترايشس لغتشسم ““نيلباغيرب““
د˘ي˘ج˘لأ لل˘غ˘˘ت˘˘شس’أ و ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم˘˘لأ تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
و هيف هبتششملأ ةيوه ديدحت نم نكم تامولعملل

ةمكحم ةيلمع ةطخ دأدعإأ متيل ، ةبكرملأ أذك
ح˘ط˘شس ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم
ناشصخشش اهن˘ت˘م ى˘ل˘ع،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب ةرو˘شصن˘م˘لأ
دعب ، ىطشسولأ تاي’ولأ ىدحإأ نم ردحني امهدحأأ
ءأود نم ةربتعم ةيمك ىلع روثعلأ مت اهششيتفت

فلتخم نم ةلوشسبك0529 ـب ردقت نيلباغيرب
رقم ىلإأ ةبكرملأ ةقفر امهليوحت متيل ، عأونأ’أ
سشيتفتب و ةيشضقلأ يف قمعملأ قيقحتلأ ،ةقرفلأ
ىرخأ ةيمك ىلع روثعلأ مت قيقد سشيتفت ةبكرملأ

ـب ردقت ماكحإاب ةأابخم و ةهومم ءأودلأ تأذ نم

و سشي˘طأر˘خ ى˘لإأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ، ة˘لو˘شسب˘˘ك2511
ةيلمعلأ ،يلام غلبم أذك و ديشص حلشس قحأول

20401 هلم˘ج˘م ا˘م ز˘ج˘ح ن˘م تن˘كم ة˘ي˘عو˘ن˘لأ

، عأونأ’أ فلتخم نم نيلباغيرب ءأود نم ةلوشسبك

00588ـب ردقي يلام غلبم ،أزيبيأ عون نم ةرايشس

زاجنأ نم ءاهتن’أ دعب ،ةلاقن فتأوه أذكو جد
م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئأز˘ج تأءأر˘جإأ ف˘˘ل˘˘م
 . ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقت

زاكعوب لامج

ةنيطنسسق  نمأل ةيعون ةيلمع يف

اكيريل سسولهم نم ةلوشسبك فلأا01 نم رثكأا زجح

كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ق’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةعام˘ج كي˘كف˘ت ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لأ
تانيرششعلأ يف ني˘شصخ˘شش ن˘م ة˘نز˘كم ة˘ي˘مأر˘جإأ

جيريرعوب جرب ةنيدم نم نأردحني ،رمعلأ نم
ةيلخ بشسحو  تأردخملاب ةرجاتملأ يف ةشصتخم
ططخم راطإأ  يف هنأ كردلأ ةعومحمل لاشصت’أ

91 ديفوك سسوريف نم يئاقولأ يحشصلأ رجحلأ

ةيميلقإ’أ ةقرفلل ةدكؤوم تامولعمل ’لغتشسإأو
نيع ةيدلب نم نيباشش دوجو اهدافم يدأولأ سسأأرب
مت روفلأ ىلع تأردخملأ جيورتب ناموقي ةرشست
ثيح امهب ةحاطإ’أ لجأأ نم ةمكحم ةطخ عشضو
عون ةيران ةجأرد ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تد˘ها˘ششم تم˘ت
وحن تاشضايع ةيرق هاجتإأ نم نامداق اجنين يتانز
مقر يئ’ولأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع ةرشست ةنيدم

دنع ،روميلبو ةرشست نيع يتيدلب نيب طبأرلأ10
ةيرانلأ ةجأردلأ نم ’ز˘ن ة˘يرود˘ل˘ل ا˘م˘ه˘تد˘ها˘ششم
قيرطلل يذاحم دبع˘م ر˘ي˘غ ق˘ير˘ط و˘ح˘ن ا˘هأدا˘قو
امهدحأأ ةنياعم تم˘تو ل˘ي˘ل˘شضت˘لأ د˘شصق ي˘ئ’و˘لأ
مت اهرثإأ ىلع ةيحلف سضرأاب ئيشش يمرب موقي
مت ، اقيقد اششيتفت امهششيتفت دعبو امهيلإأ لقنتلأ
بشسحو.جلاعملأ فيكلأ نم ةيمك ىلع روثعلأ

ف˘ي˘قو˘ت ى˘لأ تشضفأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأ تأد
.     تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘كز˘ج˘حو ن˘ي˘˘شصخ˘˘ششلأ

تنا˘ك  ة˘لا˘ق˘ن ف˘تأو˘ه30 ز˘ج˘ح ى˘لأ ة˘فا˘˘شضأ
بشسحو ..ةكبششلأ ءاشضعأأ نيب لشصأوتلل لمعتشست
ى˘ل˘ع أءا˘ن˘ب مو˘ي˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘نأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لأ تأذ
كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلل ةدرأو ةدكؤوم تامولعم
دجأوتم سصخشش دوجو اهدافم راتشسكتب ينطولأ
نتم ىلع بر˘ششلأ ها˘ي˘م ع˘يزو˘ت ة˘ط˘ح˘م ةأذ˘ح˘م˘ب
ةيدلبب ةبرخلأ رأود قيرط  يف وجيب عون ةرايشس
ة˘يرود ل˘ي˘كششت م˘ت ه˘ل د˘شصر˘ت˘لأ د˘ع˘ب  را˘˘ت˘˘شسكت
هبتششملأ ةطاحإاب مايقلأو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأو
ةيمك ىلع روثعلأ مت هششيتفت دعب ،هفيقوتو هيف
نم ةيمك زجح مت  مت نيأ.جلاعملأ فيكلأ نم

ةثلث ىلأ ةفاشضأ . غ09 ـب ردقت  جلاعملأ فيكلأ

ر˘ي˘ب˘ك م˘ج˘ح د˘حأو (ن˘ي˘كشس) ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘شسأأ30
يف مدختشست راتيك ةرفششو ريغشص مجح يناثلأو

ن˘˘˘م جد000.83 غلبمو.تأردخملأ عي˘ط˘ق˘ت
مامأأ نيينعملأ ميدقت مت ثيح.تأردخملأ تأدئاع
سسأأر ةم˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘شسلأ
ةشسشسؤوملاب مهيف هبتششملأ عأديإأ مت نيأأ يدأولأ
ىشسوم/ع   .يدأولأ سسأأر ةيدلبب ليامرلأ ةيباقعلأ

جيريرعوب جرب

تاردخملاب ةرجاتملا يف ةشصتخم ةيمارجإا ةعامج كيكفت يف حجني كردلا

نييفرحلأو راجتلأ داختإ’ ةيذفنتلأ ةنامأ’أ تدكأأ
ىلإأ اهل نايب يف سسمأ ةبانع ةي’وب نييرئأزجلأ

يرشضحلأ هبششو يرشضحلأ لقنلأ نأاب نيلقانلأ ةفاك
ةر˘جأ’أ تأرا˘ي˘شس با˘ح˘شصأأو تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘با˘˘مو
ةيعامجو ةيدرف اهفانشصأ لكب ةرجأ’أ تأرايشسو
فنأا˘شست˘شس تا˘ي’و˘لأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘با˘م ة˘ير˘شضح
˘مأر˘ت˘حإأ ع˘م سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي˘لأ ن˘م ءأد˘ت˘بأ طا˘˘ششن˘˘لأ
يتلأو اهيلع قفتملأ ةيئاقولأو ةيزأرتحإ’أ ريبأدتلأ
ا˘ه˘ح˘شضو˘ي˘شس ه˘نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لأ تأذ ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘ت’أ لا˘˘ق
بشسحو .هشصاشصتخأ بشسح لك اقح’ ليشصفتلاب
تأرايشس يقئاشسل ينطولأ ةيلأرديفلاب   انرداشصم
راجتلل ماعلأ داحت’أ ءأول تحت ةيوشضنملأ ةرجأ’أ

سسمأأ لوأأ دقع عامتجأ ناف نييرئأزجلأ نييفرحلأو
لاغشش’أو لقنلأ ريزو ع˘م تا˘با˘ق˘ن˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب

ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’أ م˘تو ةرأزو˘لأ تأرا˘طأو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ

أذغ اهفانشصأأ لكل ةرجأ’أ تأرايشس طاششن فانئتشسأ

عنمل ةمزللأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ طور˘ششل˘ل ا˘ق˘فو سسي˘م˘خ˘لأ

ف˘ل˘كم˘لأ   ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ي˘˘ششف˘˘ت

هللأ سس رغ نب يباقنلأ ليثمتلأ تأذ يف ميظتلاب

ىلع ةيمشسرلأ هتحفشص ربع رششابم ثب يفو ناشسح

طاششنلأ ةدوع ربخ فز سسمأأ لوأأ ةليل كوبشسيافلأ

قافت’أ دعب ةرجأ’أ تأرا˘ي˘شس ي˘ق˘ئا˘شسلو ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لأ

ىلع اهللخ جرعو ةيشصولأ ةرأزولأ عم تاباقنلأ

اهب مأزتل’أ نيلقانلأ ىلع بجوتشسي يتلأ طورششلأ

ديفوك سسوريف نم ةياقولل يمويلأ مهطاششن للخ
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نيمأأ لداع

ةبانعب نييفرحلاو راجتلا داحتا نايب يف ءاج امبسسح

 ةيدرفلاو ةيعامجلا ةرجألا تارايشس
مويلا نم ءادتبا اهطاششن فنأاتشست

ةنيطنسسقب دحاو عوبسسأا فرظ يف ةبقارم ةيلمع255 نيب نم

 ةفلاخم67 ليجشستو تÓحم3 قلغ
ةمÓشسلا دعاوقب ديقتلا مدع ببشسب

عفرلأ ةيأدب  للخ  نم ءابولأ أذــه لظ يف ةيراجتلأ تاطاششنلأ ةلوأزمب ةقلعتملأ ةعباتملأ راطإأ يف
ذنم ةلكششملأ ةطلتخملأ ةقرفلأ للخ نم ةنيطنشسق ةي’و نمأأ حلاشصم تلجشس ، اهفقول يجيردتلأ

ميلقإاب ةيراجتلأ تلحملأ نم ديدعلأ تشسم ةبقأرم تايلمع ةدع يراجلأ نأوج رهشش نم70 خيرات

ةدتمملأ ةرتفلأ للخ ةيراجتلأ تاطاششنلأ فلتخمل ةبقأرم ةيلمع255 تغلب ةي’ولأ نمأأ سصاشصتخأ

قلعتت ةفلاخم67 اهنيب نم ةفلاخم97ليجشست اهللخ مت رهششلأ سسفن نم41 ةياغ ىلإأ نأوج70 نم

عم قلعملأ اششنلأ قرخل ةيراجـت تلحم30 ـل يروـفلأ قلغلأ مت امك ةملشسلأ دعأوقب مأزتل’أ مدعب

نم ةلشصأوتم ةيلمعلأ ،اهيلع سصوشصنملأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب ديقتلأ مدعل تلحم50 قلــغ حأرتقأ
يوعوت لمعب ةقوفرم ىقبت و ،يلكلأ عفرلأ ةياغ ىلإأ ةنيطنشسق ةي’و نمأ’ ةطلتخملأ ةقرفلأ لبق
زاكعوب لامج.دجتشسملأ انوروك سسوريف راششتنأ نم دحلل فثكم

ةملاقب  ةلاكولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةكرح نونششي20 لدع وبتتكم
مهنم أديدنت ،  ةملاقب ةلاكولأرقم مامأ ةيجاجتحأ ةفقوب20 لدع يبتتكم نم تأرششعلأ ،  سسمأأ راهن نشش

رايتخأ يف ةملاقب20 لدع جمانرب ىلع نومئاقلأ اهجهتنأ يتلأ ةيئأوششعلأ ةقيرطلاب هوفشصو ام ىلع
نيدششانم  ،  ةي’ولأ ةمشصاعب نينطاقلأ مهنم ةشصاخ مهتابغر يبلت مل يتلأو نيبتتكملل ةبشسنلاب عقأوملأ
رايتخأ ةقيرط يف رظنلأ ةداعإاب لدع ةلاكول ماعلأ ريدملأو ةي’ولأ يلأو اهشسأأر ىلعو ةينعملأ تاطلشسلأ
ناك عقأوملأ رايتخأ نأأ نوبتتكملأ اهنع لاق يذلأو ، أرخؤوم ةملاق ةي’وب ةلاكولأ اهتقبط يتلأ عقأوملأ
متي يكل عقأوملأ عيمجب سسيلو عقوملأ حتف املك دحأو رايتخأ دوجو  ببشسب ،ةيئاقلت ةفشصب ايرابجإأ
ةلاكولأ ىدل اقباشس جاجتح’اب مهب ىدأأ ام وهو، ىرخأ’أ تاي’ولاب نأاششلأ وه امك بيترتلاب رايتخ’أ
تافلملأ ةشسأرد متي فوشس هنأ ةريخأ’أ هذه ىلع نيمئاقلأ در ناك ،  ةملاقب لدع ةلاكوو ةبانعب ةيوهجلأ

، رطششأ عفد ةريتو عيرشست درجم يئاقلتلأ رايخلأ أذه نأو ، تانكشسلأ عيزوت دنع بتتكملأ ةماقإأ بشسح
دعبلأ لك ديعبو ، مهتماقإأ جراخ راتخملأ عقوملأ ن’ يئأوششعلأ عيزوتلأ أذه اعطاق اشضفر أوشضفري مهنأأو
نوكي نأأ ةلاكولأ ىلع نيمئاقلأ ىلع سضورفملأ نم ناك نيجتحملأ بشسحو ،  مهلمعو مهتماقإأ ناكم نع

تاطلشسلأ ريخأ’أ يف نييعأد ، سسكعلأ سسيلو ةي’ولأ ةمشصاع يبتتكمل ةملاق ةيدلبب نكشس0011 عورششم

ذنم أوعرشش20لدع بتتكم0012 نأأ ةراششإلل ، عقأوملأ رايتخأ يف رظنلأ ةداعإ’ لجاعلأ لخدتلاب ةينعملأ
ةينطولأ ةلاكولأ عقوم نم سصيشصختلأ لبق ام تأداهشش بحشس  يف يشضاملأربمتبشس رهشش فشصتنم
ةينعملأ تأرامعلأو ءايحأ’اب  لاغششأ’أ ةبشسن مدقت ىلع أءانب تءاج يتلأو ، لدع هريوطتو نكشسلأ نيشسحتل
نيبتتكملأ ريشصم ىقبي يذلأ تقولأ يف ، ثلاثلأ رطششلأ عفد كلذ يلي نأأ ىلع ، يلشسلشستلأ مقرلأ بشسح،

نيدلأزع.ل.. عقأوملاب لاغششأ’أ مدقتب طبترم نورخآ’أ


