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«ورطلأآ» ـب نيفظوم7
ةـــــباقرلآ تـــــحت
ةدكيكسسب ةيئاسضقلآ

تناك يتلا تانكشسلا عيزوت مدع ىلع مهنم اجاجتحإا
ةنيطنشسقب ةجمربم

نوقلغي «لدع» وبتتكم
ةيوهجلآ ةيريدملآ

يــلجنم يـــلعب

 تاباشصإلا ددع يف يشسايق عافترإا ليجشست دعب

مايأا ةدعل اودقف نأا دعب
رحبلا سضرعب

لوـــــــسصو
ةـــــقآرحلآ
نــيدوقفملآ
ةــــبانع نم
ايلاطيإآ ىلإآ

نطولا ربع نحاطملا نم ديدعلاب ةلجشسملا تازواجتلا يف تاقيقحتلا ةرتف ديدمت مت نأا دعب

نيلآومو ةعانسص ءآردم و ةراجت ءآردم ءاعدتسسإآ
 معدملآ حمقلآ ليوحت فلم يف نوطروتم
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يرفيف ذنم ةيموي ةليسصح ربكأآ يف تايفو9 و ةباسصإآ574 ^

ذيفنتلآ ةرورسض ىلع ددسشي ينطولآ نمألل ماعلآ ريدملآ ^
يحسصلآ رجحلآ ريبآدتل مراسصلآ

فشصن و رايلم سسÓتخإا ةيشضق يف اوطروت
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يئزج رجح ضضرف
ىــــلع ددــسشم

ةيدلب81
فــيطسس ةــي’وب
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«انوروك» ضسوريف ءابو راضشتنإإ تإروطت ءوضض ىلع

 ةرحلا ةيرئازجلا ةيبÓطلا ةمظنملا
ةيعماجلا ةنشسلا ذاقنإل قيرط ةطراخ حرتقت

ضصلخ .«يلبيرضس حتاف» ةضسائرب دعب نع عامتجلإ ةينقتب ةمظنملل عامتجإ داقعنإ مت هنأإ ةرحلإ ةيرئإزجلإ ةيبÓطلإ ةمظنملل نايب دكأإ
 .«91ديفوك» ءابولإ راضشتنإ تإروطت ءوضض ىلع يعماجلإ مضسوملإ ذاقنإل قيرط ةطراخ دإدعإإ ىلإ
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ةرازو˘ل ة˘ل˘م˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو
يملعلا ثحبلاو يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دعاقمب ةبلطلا قاحتلا يف لثمتت
ارظن نيتعفد لكضش ىلع ةضساردلا
ةاعارم عم ةبلطلل لئاهلا ددعلل

بضسح ةعما˘ج ل˘ك تا˘ي˘ضصو˘ضصخ

توأا32 نم ة˘ياد˘ب ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

تاعومجملا م˘ي˘ضسق˘ت ع˘م0202
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ي˘ف˘ضصن ى˘لإا جاو˘فأ’او
.ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإ’
ىلإا يعاضسلا مجحلا سصيلقت عم
نو˘˘كي نأا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘حاو ة˘˘˘عا˘˘˘ضس
اد˘ع عو˘ب˘ضسأ’ا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط ماود˘لا

احابضص00:80ـلا نم ةعمجلا موي

اءاضسم00:81 ـلا ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا

نمو ةيلامضشلا قطانملل ةبضسنلاب

فضصتنم ىلإا ا˘حا˘ب˘ضص00:60ـلا
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب را˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ةمزأا ةيلخ ثادحتضساو .ةيبونجلا

ي˘ل˘ث˘م˘˘م ن˘˘م ل˘˘كضشت˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
تح˘ت ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ءا˘˘كر˘˘ضشلا
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو فار˘˘ضشإا

اهنع عرفتت و ،يملعلا ثحبلاو
ل˘ك ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘مزأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ةيعضضولا ةعباتمب ى˘ن˘ع˘ت ة˘ع˘ما˘ج
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ةمظنملا تبلاط ام˘ك .ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ىلع ةيحضص ز˘كار˘م ثاد˘ح˘ت˘ضسا˘ب
د˘ها˘ع˘م˘لاو تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ىو˘˘ت˘˘ضسم
بضسانتي امب اهزيهجت ىلع ةوÓع
،ةيئابولا ةيعضضولا تابلطتم عم
تارا˘˘ي˘˘ضس ر˘˘ي˘˘خ˘˘ضست لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

ت’احلا ي˘ف ل˘خد˘ت˘ل˘ل فا˘ع˘ضسإ’ا
كار˘ضشإا ةرور˘ضض و ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘ضسم˘˘لا

مه نيذلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘لا ة˘ب˘ل˘ط
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف جر˘˘خ˘˘ت˘˘لا دد˘˘ضصب
لÓغتضسا عم.ةيعماج˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا
فلتخم ربع ةيجولويبلا رباخملا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا
داوم جاتنإا و ليلاحتلاو فضشكلا
ف˘ضشاو˘كلا ر˘ي˘فو˘˘تو .م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسوو ة˘˘يرار˘˘ح˘˘لا

امأا .تامامكلاو ةيقاولا ةعنقأ’او
يعامتج’ا بنا˘ج˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةطخ ل˘يد˘ع˘ت˘ب ة˘با˘ق˘ن˘لا تب˘لا˘ط˘ف
ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا لÓ˘خ ن˘م ما˘ع˘˘طإ’ا
يدا˘ف˘ت˘ل كلذو ةز˘ها˘ج˘˘لا بل˘˘ع˘˘لا

ظا˘ظ˘ت˘ك’او را˘ظ˘ت˘ن’ا ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط
ل˘ك ن˘م ق˘با˘ط ل˘ك ن˘ع بو˘ن˘˘يو

ن˘ع لوؤو˘ضسم ، ة˘ي˘بÓ˘ط ة˘ن˘˘كا˘˘ضس
لك ىلع عيزوتلاب موقي قباطلا
ذاختا ىل˘ع د˘يد˘ضشت˘لا ع˘م فر˘غ˘لا
.ة˘ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘ج’ا
ل˘كل ة˘فر˘غ ح˘ن˘م ى˘لا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب

ةد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ي˘ف م˘ي˘ق˘˘ي بلا˘˘ط
نيت˘ع˘فد˘لا ن˘م ل˘ك ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا
ديزت ةريغضصلا فرغلا نأا مكحب
نايضسن نود .ىودعلا ةيلامتحا نم
لقن ططخم مضسر ةداعإا ةرورضض
تايجاح عم قفاوت˘ي ا˘م˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا ما˘˘ظ˘˘ن

يف باكرلا ددع سضيفخت لÓخ
نا بج˘ي يذ˘لا ةد˘حاو˘لا ة˘ل˘فا˘ح˘لا
ءادترا ةيرابجإا عم فضصنلل لزني
يرود˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا و تا˘ما˘˘م˘˘كلا
.تÓفاحلل

ةيعمتجم ةيرإوج ةبراقم ىلع دامتعإلاب

يحشصلا رجحلا ريبادتل مراشصلا ذيفنتلا ةرورشض ىلع ددششي ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا
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ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا ددضش
ةرورضض ىلع «ي˘ضسي˘نوأا ة˘ف˘ي˘ل˘خ»
نوناق د˘عاو˘ق˘ل مرا˘ضصلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ريبادت قيبطتب مازتل’ا عم رورملا
ىلع دامت˘ع’ا˘ب ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا

راضشأاو.ةيعمتجم ةيراو˘ج ة˘برا˘ق˘م
حا˘ت˘ت˘ف’ا م˘ضسار˘م لÓ˘خ ي˘ضسي˘نوأا
نأا ىلإا ةيعوتلا ةلمحلل يمضسرلا
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسأ’ا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
ةيامح وه ةي˘لا˘ضصت’ا تا˘طا˘ضشن˘لا
رهضسلاو تاكلتمملاو سصاخضشأ’ا

نم دحلل ةلودلا دوهج معد ىلع
ا˘عد ا˘م˘ك.ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘نا
ىلإا ةطرضشلا ح˘لا˘ضصم ثد˘ح˘ت˘م˘لا
را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ع˘ضسو˘ب ا˘م ل˘ك لذ˘˘ب
،م˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘˘ضس’ا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
يأا عوقو نود ةلوليحلل ةيناديملا
،ة˘ن˘ي˘كضسلاو ن˘مأ’ا˘ب ل˘خ˘˘ي ل˘˘ع˘˘ف
رودلا Óعف سسكعني قابتضس’ابو
لÓ˘خ ن˘˘م ،ة˘˘طر˘˘ضشل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
بضسا˘ن˘م˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ةيميظنتلاو ةينوناقلا رطأ’ا قفوو
سصوضصخبو .لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘ضسلا

لوؤوضسملا تفل فايطضصإ’ا مضسوم
ىلع ددرتلا عنم لظ يف هنأاب هتاذ
دحل˘ل ي˘ئا˘قو ر˘ي˘بد˘ت˘ك ئ˘طاو˘ضشلا

را˘ضشت˘نا م˘ج˘˘ح ن˘˘م سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
تÓئا˘ع˘لا نإا˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
لخاد ةليدبلا تÓقنتلا ىلإا دمعت
ى˘˘ل˘˘˘ع ددر˘˘˘ت˘˘˘لا سضو˘˘˘ع ند˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘˘ي ا˘˘˘م ،ئ˘˘˘طاو˘˘˘ضشلا

ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضسلا ة˘طر˘˘ضشلا ح˘˘لا˘˘ضصم
ل˘ك بن˘ج˘تو نو˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ق˘ير˘ط˘لا ق˘ح˘ب سسا˘ضسم
ي˘ئاو˘ضشع˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لاو فو˘˘قو˘˘لا

عراوضش ىوتضسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘ط˘خ˘لاو

ةيرضضحلا قطانملاو ندملا قرطو
رارضضأا يف امئاد ببضستي يذلاو
ليطعتو ةريطخ ةيدامو ةينامضسج
ه˘جو ا˘م˘ك.ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم
ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
اهيف مهثحي نيكراضشملل تاميلعت

ةيبلضسلا رهاظملا لك ةبراحم ىلع
ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف بكتر˘ت ي˘ت˘لا

،رور˘م˘لا نو˘نا˘ق ع˘م سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘تو
عور˘ضشم˘لا ر˘˘ي˘˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضس’ا˘˘ك
فو˘قو˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأÓ˘˘ل
ذاو˘ح˘ت˘ضس’او ق˘ي˘ع˘م˘لا ف˘قو˘ت˘لاو
.ةفضصرأ’ا ءازجأا ىلع

ةمراضص تإءإرجإإ فيطضس يلإو ضضرف اميف
تاباضصإلإ ضصيلقتل رجحلإ لÓخ

 تايفو9 و ةباشصإا574
يرفيف ذنم ةيموي ةليشصح ربكأا يف

-ديفوك سسوريفب ةيمويلا تاباضصإ’ا ددع ىحنم لضصاو

يف هراضشتنا ةيادب ذنم ةيموي ةليضصح ربكا ليجضست91
قطانلا فضشك و.ي˘ضضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘ضش ر˘خاوأا ر˘ئاز˘ج˘لا
لامج روتكدلا ،سسوريفلا ةعباتم دضصر ةنجلل يمضسرلا

ةعاضس42ـلا يف سسوريفلاب ةباضصإا574 ليجضست ،راروف

عفترت اذ˘ه˘بو.ق˘با˘ضسلا مو˘ي˘لا ي˘ف364 لباقم ،ةر˘ي˘خأ’ا

97861 ىلإا ةدكؤوملا ت’احلا ددعل ةيلامجإ’ا ةليضصحلا

تايفو9 ليجضست نع ثدحتملا سسفن نلعأا امك.ةباضصإا

لباقملا يف.ةافو869 ىلإا يلامجإ’ا ددعلا عفر ام ،ةديدج

يلامجإ’ا ددعلا عف˘تر˘ي˘ل ،ءا˘ف˘ضش ة˘لا˘ح012 ليجضست م˘ت

نأا ،ردضصملا تاذ فاضضأاو49021. ىلإا ءافضشلا ت’احل

ت’اح ديازت.ةزكرملا ةيان˘ع˘لا ل˘خاد ةد˘جاو˘ت˘م ة˘لا˘ح55
ءاغلإاب بتاكلب دمحم فيطضس يلاو ىلع تضضرف ةباضص’ا
يئزجلا رجحلا سضرف دعب ،لقنتلل ةيئانثتضسإ’ا سصخرلا

لÓ˘خ ي˘لاو˘لا فا˘ضضأاو.ة˘ي’و˘لا ن˘م تا˘يد˘ل˘ب ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
رئاودلا ءاضسؤورو ةيلحملا تاطلضسلا عم سسما هدقع عامتجا

هنم ىنثت˘ضسي ل˘ق˘ن˘ت˘لا سصخر رار˘ق نأا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
امك ،تنمضسإ’ا عنضصمو ،نحاطملاو عناضصملا باحضصأا
لك يلاو˘لا ر˘مأا ا˘م˘ك.ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا سصخر ى˘غ˘ل˘ت
سصيلقتل رجحلل مرا˘ضصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم˘لا
سصاخضشأ’ا ربع لقتني سسوريفلا نأا ادكؤوم ،تاباضصإ’ا
نمأ’ا سسيئر نم لكل ةمرا˘ضص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأاو.ةو˘ق˘ب
ةيلاملا ةمارغلل مراضصلا قيبطتلاب كردلا دئاقو ينطولا
ا˘ضضيأا ر˘مأاو .عرا˘ضشلا ي˘ف ة˘˘ما˘˘م˘˘ك يد˘˘تر˘˘ي ’ ن˘˘م ل˘˘كل

يتلا ةيدل˘ب81 يف توضصلا تار˘ب˘كم ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإ’ا˘ب
نينطاوملا ةيعوتل اذهو ،ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘ف
لÓ˘خ Ó˘ئا˘ق ي˘لاو˘لا ع˘با˘تو.تا˘ما˘م˘كلا ع˘˘ضضو ةرور˘˘ضضب
ةرملا هذه رجحلا لجأا نم رجحلا ديرن ’ نحن » :عامتح’ا
سصخي اميف ةلودلا تارارق فلاخي نم لك ةوقب برضضنضس
دكأاو ،تايدلبلا يف جاوزلا دوقع فيقوتب مزلاو.«رجحلا
ىلإا سسرعلا بحاضص مدقي ايفرع جاوزلا ناك نإاو ىتح هنأا
ىلإا ايضصخضش لقنتيضس هنأا فضشكو.ةيروهمجلا ليكو ديضس
فوقولل رجحلاب ةينعملا تايدل˘ب˘لا ل˘كو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م
،لباقملا يفو.يئزجلا رجحلل مراضصلا قيبطت ىدم ىلع
هنأاو ،ىدح ىلع دحاو لك نيلوؤوضسملا لك ميقيضس هنأا دكأا
يف نيضسعاقتملا نم ريثكلا بجعت نل تاءارجإا ذختيضس
ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ه˘نأا ي˘ن˘ع˘م˘لا تاذ ف˘ضشكو.ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
فيطضسو ةملعلاب يبد عراضش قلغ لجأا نم تارواضشم
لقنلا فيقوتب يلاولا رمأاو .فيطضس ةيدلبب مهم قوضسو
تÓفاحلا نم يعامجلا لقنلا نمو ياومارتلا نم ايلك

.ةعاضس42 ىلع ةعاضس42 ةرجأ’ا تارايضسو
S°∏«º.±

قلغلاب نيفلاخملإ تدده ةحضصلإ تايريدم

 ناتخلا تايلمع ءارجإا عنم
 ةشصاخلا تادايعلا يف

تاّيفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو تقربأا
ةحضصلا ءاردمو ةيروهمج˘لا ة’و˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘ضسم ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلع عنمت فراطلاو ةبانع ةي’وب رارغ ىلع تاي’ولاب
كلذو لافطأ’ا ناتخلا تايلمع ءارجإا ةضصاخلا تادايعلا
سسوريف ءابو ةهباجمل ةدختملا ريبادتلا راطإا يف جردني

تايريدم تعراضس اهبناج نم.هراضشتنا يدافتلو انوروك
ءا˘ب˘طأÓ˘ل تا˘ه˘ي˘ب˘ن˘ت ه˘ي˘جو˘ت ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ة˘ح˘ضصلا
ع˘ن˘م˘لا تاءار˘جإ’ ة˘ف˘لا˘خ˘م يأا ن˘م م˘هرذ˘ح˘˘ت سصاو˘˘خ˘˘لا
ةيريدم تدكأا ددضصلا اذه يفو.لافطأ’ا ناتخ تايلمعل
ءابو راضشتنÓل ارظن هنأا فراطلا ةي’ول ناكضسلاو ةحضصلا

ةمÓضسو ةحضص ةحضص ىلع اظافحو دجتضسملا انوروك
لكو ناتخلا تاي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا  ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م ع˘ن˘م˘ي لا˘ف˘طأ’ا

ىلإا اهبحاضص سضرعت هيبنتلا ىوتحم يف ءاج امل ةفلاخم
نأا ردجيو .يئاهنلا قلغلا ىلإا لضصت دق ةمراضص تابوقع
ناتخلا ءارجإا تا˘ي˘ل˘م˘ع او˘ف˘ن˘ئ˘ت˘ضسا او˘نا˘ك سصاو˘خ ءا˘ب˘طأا
انوروك ببضسب تايفضشتضسملا يف ديمجت مغر لافطأ’ا

ىلإا ناتخلا ةيلمع لوحت تتاب تÓئاعلا نم ريثكلا نأا امك
عمجتلا ىلا يدؤوي يدلا رمأ’ا يلئاعلا لافتحإÓل ةبضسانم
انوروك سسوريف يضشفتب رذني امم يدضسجلا دعابتلا مدعو
تع˘ن˘م تا˘ط˘ل˘ضسلا تنا˘كو .ةد˘حاو˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ءا˘ن˘با ن˘ي˘˘ب
نم ريثكلا ي˘ف جاوز˘لا دو˘ق˘ع مار˘باو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا سسار˘عأ’ا

نينطاوملل ةيحضصلا همÓضسلا ىلع اظافح نطولا تاي’و
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ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تعمتجا

ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘ضضعأا ع˘˘م لوأ’ا سسمأا

ةعباتمو دضصرل ةيملع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

رواضشتلل «انوروك» سسوريف يضشفت

يف كرابملا ىحضضأ’ا ديع لوح

ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا رو˘ط˘˘ت ل˘˘ظ

ر˘يزو لا˘قو .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل

،يدهملب فضسوي ،ةينيدلا نوؤوضشلا

يفو هنإا» ةيحا˘ت˘ت˘ف’ا ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف

اذه ةحفاكمل ينطولا دهجلا راطإا

اذه نم ةياقولا ىلع Óمعو ،ءادلا
تاءارجإا ةدع ىلإا ىدأا يذلا ءادلا
ةدا˘˘ضسلا ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘تأا ،ة˘˘يزار˘˘ت˘˘˘حا
ىوتفلل ةيرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘ضضعأا

لهأا عم اوضشقاني نأا مهنم اضسمتلم
ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا ن˘˘˘˘˘م سصا˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘خ’ا
ا˘هذا˘خ˘تا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإ’ا

سصوضصخلا ىلع لب˘ق˘ت˘ضسن ن˘ح˘نو
ى˘ح˘ضضأ’ا د˘ي˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا د˘˘ع˘˘ب
ةيعضضولا روطت لظ يف كرابملا
راضشأاو .«انوروك سسوريفل ةيئابولا
عام˘ت˘ج’ا اذ˘ه نأا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ةدع لÓ˘خ ن˘م ل˘ضصاو˘ت˘ي˘ضس يذ˘لا
ءارآ’ا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ل ،ىر˘˘˘خأا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل
نيتنجل˘لا ءا˘ضضعأا ن˘ي˘ب ثحا˘ب˘ت˘لاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل
ةضصاخ ،انوروك ةحئاج ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل

ديعاومو فايطضص’ا مضسوم لÓخ
تابضسانملا اهنيب نم ىرخأا ةريثك
تÓفحلاو ،سسارعأ’اك ةيعامتج’ا

قطانلا قرطت ،هتهج نم .متآاملاو
،راروف لامج ،ةيملعلا ةنجللا مضساب
ي˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ظ˘˘لا ى˘˘لإا
انوروك سسوريف يضشفتب ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا

دحلل ةذختملا ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو

تاذ لجضس نأا دعبو .هراضشتنا نم

˘˘مد˘˘ع ت’ا˘˘ح سضع˘˘ب لوؤو˘˘ضسم˘˘لا

لÓخ ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا

ىلا ىدأا امم ،كرابملا رطفلا ديع

راضشأا ،تاباضص’ا ددع يف عافترا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘˘لإا

ةلبقملا تابضسانملا يف ةيزارتح’ا

ى˘˘ح˘˘ضضأ’ا د˘˘ي˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ

ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ب˘˘ضصأا يذ˘˘˘لا كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

.باوبأ’ا

ةيملعلإ ةنجللإ عم قيضسنتلاب

كرابملا ىحشضألا ديع لÓخ «انوروك» ءابو نم ةيئاقولا ريبادتلا ثحبت ىوتفلا ةنجل
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ةعباتمو د˘ضصر ة˘ن˘ج˘ل و˘ضضع مد˘ق
طاقب روت˘كد˘لا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع تارا˘ضشا ،ي˘نا˘كر˘ب
ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه ح˘بذ˘لا ةر˘ي˘ع˘ضش ءا˘غ˘˘لإا
سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا ر˘طا˘خ˘م بب˘˘ضسب

طا˘ق˘ب رو˘ت˘˘كد˘˘لا لا˘˘قو .ا˘˘نورو˘˘ك
ةي’وب ديدجلا رجحلا نأا ،يناكرب
ءابولا ةلضسلضس دحل عضضو ،فيطضس
:فيط˘ضس ة˘عاذإ’ رو˘ت˘كد˘لا دروأاو.

تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا م˘˘ت˘˘ي نأا بقر˘˘ت˘˘ن»

ىحضضأ’ا ديع ةريعضش سصوضصخب

،ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت ق˘˘فو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

نوؤو˘ضشلا ةرازو ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

مكحلا نأا ،طا˘ق˘ب د˘كأاو .«ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ح˘بذ ةر˘ي˘ع˘ضش سصو˘ضصخ˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا

قفو ،ةمأ’ا ءاهقفل دوعي ،ةيحضضأ’ا

سسف˘ن فا˘ضضأاو .ة˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت

حبذ ةريعضشب مايقلا نأا ثدحتملا

تاو˘˘ن˘˘ضسلا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ك ي˘˘حا˘˘ضضأ’ا

ةرماغم ينع˘ي ا˘ن˘ند˘م ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا

را˘ضشت˘نا ةدا˘يز˘ل يدؤو˘ت د˘ق ةر˘ي˘˘ب˘˘ك

ىلإا ،ثدحتملا تاذ اعدو .ءابولا

ةهجاوم ةكرعم حبر لجأ’ دنجتلا

نيرضصتنم اهنم جورخلاو انوروك

ن˘˘˘م ،ي˘˘˘نا˘˘˘كر˘˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘ب رذ˘˘˘حو.

ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو تارا˘˘˘يز˘˘˘لا

بب˘˘ضست ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك ،تا˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

تاذ بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضساو .ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

فانئت˘ضسا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا ،لوؤو˘ضسم˘لا

دب’ هنأا ادكؤوم ،ّمدقلا ةرك ةضسفانم

ةركف ،ءاغلإ’ا ىتحو ليجأاتلا نم

ايلاحو ،ددحم تقو اهل سسيل مدقلا

.سضر˘م˘لا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا تقو و˘˘ه

،ريخأ’ا يف يناكرب طاقب ىنمتو

لكو فيطضس ةي’و عجرتضست نأا

اددضشم ،اهتي˘فا˘ع ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و

عا˘ن˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘لإ’ا ةرور˘ضض ى˘˘ل˘˘ع

تاءارجإا لكو ،«ةمامكلا» يقاولا

.ةياقولا

:حضضويو اهئاغلإ ةيناكمإإ ىلإإ حملي يناكرب

انوروك ءابو راششتنإا يف مهاشست دق حبذلا ةريعشش
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ربخلأ تدروأأ يتلأ رداسصملأ بسسحو
قيقحتلأ نع ةلوؤوسسملأ تاهجلأ نإاف
عم قي˘ق˘ح˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف˘ل أد˘يد˘م˘ت تق˘ل˘ت

فلمب ةقÓع اهل يتلأ فأرطألأ عيمج
رمألأ ةيأدب يف ددح نأأ دعب نحاطملأ

ليوحت اهدعب متي طقف اموي51ب
تاقيقحتلأ نكل ةلأدعلأ ىلإأ تافلملأ
فأرطأأ ةدع طروت تفسشك ةيلوألأ
عسسوتتل نولأومو ءأردم مهنيب ىرخأأ
ءافتخأو ليوحت يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ةر˘ئأد
ناك يذلأ معدملأ حمقلأ نم ريطانقلأ

لوحي نأأ لبق نحاطملأ ىلإأ اهجوم
مانغألأ فÓعأاك ةينوناق ريغ قرطب
نبللأ حمقلأ نم ريطانق ليوحت أذكو
تحأزأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ع˘˘ج˘˘لأ ع˘˘نا˘˘سصم˘˘ل
تأزوا˘ج˘ت ن˘ع ما˘ث˘ل˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
فأرطألأ نم ديدعلأ ؤوطأوتب ةلمجلاب
يلع طسشنت نحاطم دوجو بناج ىلإأ
ل˘ي˘ج˘سست بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ط˘˘ق˘˘ف قرو˘˘لأ
تابعÓتو تاحيرسصتلأ يف سضقانت
يهتني نأأ ى˘ل˘ع ر˘ي˘تأو˘ف˘لأو ما˘قرألا˘ب
لقثملأ فلملأ لوحيل ابيرق قيقحتلأ
نيطروتملأ ءام˘سسألأو تأزوا˘ج˘ت˘لا˘ب
تنا˘كو ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘˘سضق˘˘لأ ي˘˘ف
ترسشاب دق ينطولأ كردلأ حلاسصم
ةقمعم تاقيقحت  عيباسسأأ ةدع ذنم
بب˘سسب  ن˘˘حا˘˘ط˘˘م˘˘لأ با˘˘ح˘˘سصأأ ع˘˘م
تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت دو˘˘جو ي˘˘ف ها˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشلأ

ع˘ي˘م˘ج˘ب م˘عد˘م˘لأ ح˘م˘ق˘لأ تا˘ي˘م˘˘كب
ماظنلأ ةده˘ع لÓ˘خ تل˘ج˘سس ه˘عأو˘نأأ
نبللأ حمقلأ ةبسسنلاب ةسصاخ  قباسسلأ

031 ـب ةلودلأ نم  هوأرسش متي يذلأ
ب ه˘ع˘ي˘ب دا˘ع˘بو را˘ط˘ن˘ق˘ل˘˘ل جد ف˘˘لأأ

تناك ام بسسح راطنقلل جد0002
يام رهسش ةعاسس رخآأ ةديرج هتلقن دق
ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب طرافلأ

ربخلأ تدروأأ يتلأ رداسصملأ بسسحو
تاقيقحتلأ نإاف ة˘عا˘سس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج˘ل

ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر ن˘م ر˘مأا˘ب تءا˘ج
ريراقت ةيفلخ ىلع نوبت ديجملأ دبع
رطيسست اي˘فا˘م دو˘جو˘ب ر˘ي˘سشت ءأدو˘سس
ح˘م˘ق˘لأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ةينوناق ريغ قرطب اهليوحتو معدملأ

ةي˘ل˘م˘ع ف˘ل˘ت ة˘هو˘ب˘سشم تا˘ب˘عÓ˘تو
عيمجب معدملأ حمقلاك قيوسست ةداعأ
دوعت يتلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ي˘هو ه˘عأو˘نأأ
يف ل˘خد˘تو ق˘با˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ ةر˘ت˘ف˘ل
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب دا˘˘سسف˘˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإأ
ة˘ي˘ن˘مأأ تا˘ه˘ج˘ل ةر˘م لوأل ا˘هدا˘ن˘˘سسأ
ي˘ل˘ع ر˘سصت˘ق˘˘ي ر˘˘مألأ نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةراجتلأ حلاسصم اهب موقت تاقيقحت
بو˘ب˘ح˘لأو لو˘˘ق˘˘ب˘˘لأ ن˘˘يوأود أذ˘˘كو
نأأ عقوتي يتلأو نطولأ ربع ةفاجلأ
ترطيسس تانورابو سسوؤورب حيطت
ةدا˘عأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع تأو˘ن˘سس ةد˘ع˘˘ل
نم ريطانقلأ فلأ لÓغتسسأو قيوسست
تأذ ف˘˘ي˘˘سضتو م˘˘عد˘˘م˘˘لأ ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لأ
ةديرجل ربخلأ تدروأ يتلأ تاهجلأ

تفسشك تاقيقحتلأ نإاف ةعاسس رخآأ
دوجو اهسسأأر ىلع ةريبك تابعÓت
لو تأدامتعأ ىلع تلسصحت نحاطم
ي˘ق˘ب˘ي˘ل  ع˘قأو˘لأ سضرأا˘ب ا˘˘ه˘˘ل دو˘˘جو
اهيلع لسصحتي يتلأ ريطانقلأ ريسصم
لوهجم معدملأ حمقلأ نم اهباحسصأ

نم تل˘ج˘سس ي˘ت˘لأ تأءا˘سضف˘لأ ي˘هو
تسسم ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
املع نطولأ برغو طسسو تايلو
طرافلأ عوبسسألأ تقلطنأ ةيلمعلأ نأأ
ةبلاطم لÓخ نم ةيقرسشلأ ةهجلاب
ةسصاخلأ ريتأوفلاب نحاطملأ باحسصأأ
متي يتلأ معدملأ حمقلأ ءأرسش ةيلمعب
بناج ىلإأ عيبلأ ريتأوف عم اهتنراقم
يجلأ أذكو ةبسساحملأ رتافد سصحف

هنأاب ةعاسس رخآأ رداسصم دكؤوتو05
نيفلاخملأ عيمج تافلم ةلاحإأ متيسس
تاقيقحتلأ ءاهتنأ روف ةلأدعلأ ىلإأ
عيمجب ةرمتسسم تلأزام يتلأ ةيلوألأ

نأأ ع˘قو˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لأو ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘يلو
با˘ح˘سصأأو ةر˘ي˘ب˘ك سسوؤور˘ب ح˘ي˘˘ط˘˘ت
لÓ˘خ أوزر˘ب وأأ ن˘ي˘فور˘ع˘م ن˘حا˘ط˘م
زيز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ د˘ه˘ع
نمزلأ نم دهعل أورطيسسو ةقيلفتوب

ح˘م˘ق˘لأ ءأو˘سس ح˘م˘ق˘˘لأ قو˘˘سس ي˘˘ل˘˘ع
نم ديدعلأ نأأ املع نبللأ وأأ بلسصلأ
ةبانع يتيلو˘ب ن˘حا˘ط˘م˘لأ با˘ح˘سصأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت دو˘جو أود˘كأ فرا˘ط˘˘لأو
ينطولأ كردلأ حلاسصم اهيلع فرسشت
ة˘عا˘سس ر˘خآأ ع˘م ي˘ف˘تا˘ه لا˘سصتأ ي˘˘ف

وأأ ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ نأأ ى˘لإأ ةرا˘سشإلأ رد˘ج˘˘تو
نع تفقوت نحاطملأ عيمج ىرحألاب
لخدت ببسسب زاتمملأ ديمسسلأ جاتنإأ

ةبلاطملأو  ةراجتلأ ةرأزو حلاسصم
نمثب ديمسسلأ سسايكأأ عيبب مأزتللاب

زاتملل ةبسسنلاب جد0001 نع ديزي ل

ىلإأ0541  ب سضرعي ناك يذلأ

غلك52 ةعسسب سسيكلل جد0051
عابت أدج ةئيدر عأونأأ أرخؤوم رهظتل

اميف زاتمم ديمسس اهنأأ سساسسأأ ىلع
سسايكأاب ديجلأ ديمسسلأ سسايكأأ جورت

جد006 ىلإأ ل˘سصو ن˘م˘ث˘ب غ˘ل˘ك01

عأونأأ عيمج نأأ مغر  جد004 سضوع
با˘˘ح˘˘سصأأ نأأ لإأ ة˘˘م˘˘عد˘˘م ح˘˘م˘˘ق˘˘˘لأ
رعسسلاب مأزتللأ نوسضفري نحاطملأ
فيسضيو  ةلودلأ فرط نم ددحملأ
نحاطملأ ناب فلملأ ىلع نوعلطملأ
موقت مت راعسسألأ عفرب موقت ةسصاخلأ
ةيماظنلأ راعسسألاب ري˘تأو˘ف .ير˘ح˘ت˘ب
نيحطلأ ءأرسشب ةلمجلأ راجت موقيل
ب ةعفترم راعسسأاب هعأونأأ فلتخمب

ةئزجتلأ راجتل اهنو˘ع˘ي˘ب˘ي م˘ث06%
امم تباثلأ رعسسلأ نع عفترم رعسسب
ى˘لإأ د˘ي˘م˘سسلأ سسي˘ك لو˘سصو˘ل˘˘ل يدأأ

تناج ىلإأ غلك52 نزوب جد0051
نب˘ل˘لأ ح˘م˘ق˘لأ ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق ل˘يو˘ح˘ت

جد0006 باسستحاب ةعجلأ عناسصمل
باحسصأأ هيلع لسصحتي اميف راطنقلل

نم0561 ر˘ع˘سسب ن˘حا˘ط˘م˘˘لأ كل˘˘ت
 بوبحلأ نأويد

¯ S°∏«º.±
ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو در
ىلع «نايز نب يقابلأ دبع» يملعلأ
سسلجملاب بئانلل  يباتكلأ لأؤوسسلأ
«يبيرع نسسحل» ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ

نمسض نيدجأوتملأ ةبلطلاب قلعتملأو
هأروتكدلأ ةقباسسمل طايتحلأ مئأوق
همسسأ يسش دجوي ل هنأ دكأأ ثيح,
هأروتكدلأ ةقباسسمل طايتحلأ مئأوق
نأ رابتعاب هنودسصقت يذلأ ىنعملاب
، ةتقؤوم اهتعيبطب يه مئأوقلأ هذه
قاحتلأ درج˘م˘ب ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لأ ي˘ه˘ت˘ن˘ي

مدع لاح يفو نيوكتلاب نيحجانلأ

بابسسأل نيوكتلاب حجان يأ قاحتلأ

بلاطب هسضيوعت متي ةرربمو ةهيجو

يف يقاقحتسسلأ بيترتلأ قفو رخآأ

در ي˘ف ءا˘جو .ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ

م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ نا˘˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘˘لأ

يه هأروتكدلأ ةقباسسمل ةيطايتحلأ

نيذلأ نيحجانلأ سضيوعتل ةيلأ درجم

ةيجوغأديبلأ مهبسصانمب أوقحتلي مل

دد˘ع˘ل ا˘ق˘ب˘ط ن˘يو˘كت˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب د˘˘ن˘˘ع

يف نيوكتلل ةحو˘ت˘ف˘م˘لأ بسصا˘ن˘م˘لأ

ىلع هليهأات مت يذلأ ثلاثلأ روطلأ

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم

ةمث نمو نييلاعلأ نيوكتلأو ميلعتلل

ةيلام وأ ةيرأدأ بسصانم تسسيل يهف

ةيملع ةيجوغأديب بسصانم يه لب

ةدد˘ح˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ع˘سضخ˘ت زا˘ي˘ت˘ما˘ب

تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خلأ ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘تو

.ةلوخملأ ةيملعلأ تائيهلل ةيرسصحلأ

ديدحت نأ  نايز نب يقابلأ دبع ركذو

ة˘˘ي˘˘جو˘˘غأد˘˘ي˘˘ب˘˘لأ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ دد˘˘˘ع

سضورع نم سضرع لك يف ةحوتفملأ

ع˘سضخ˘ي هأرو˘ت˘كد˘لأ ي˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ

ةجردلأ اهي˘ف ي˘عأر˘ي طور˘سش ر˘ت˘فد˘ل

ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘فو˘˘˘ت ىد˘˘˘م ى˘˘˘لولأ

اهنم اميسس ل ، ةيملعلأو ةيجوغأديبلأ

تأذ ريطأاتلأ ةئي˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ كل˘ت

ثحبلأ رباخ˘مو ،ي˘لا˘ع˘لأ ف˘ي˘ن˘سصت˘لأ

،ايلعف نيوكت˘لأ ا˘ه˘ي˘لإأ د˘ن˘ت˘سسي ي˘ت˘لأ

أونكمت نيذلأ ةبلطلأ ددع نع Óسضف

ليهأات ذنم مهتاحورطأ ةسشقانم نم

نإاف كلذبو ينهملأ نيوكتلأ سضرع

يف حسشوأأ فسشقتلاب قلعتي ل رمألأ

ل˘خد˘ت ي˘ف ر˘ي˘سشأأ ا˘م˘˘ك بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘بأو˘˘˘سضب ل˘˘˘ب بئا˘˘˘ن˘˘˘لأ

.ريغ ل طقف ةيميداكأأو

¯ S°∏«º.±

لÓخ اعجأرت رئأزجلأ يف رورملأ ثدأوح تدهسش

7.22 ةبسسنب،0202 ةنسسل ىلوألأ رهسشأأ ةسسمخلأ
ةيسضاملأ ةنسسلأ نم ةرتفلأ سسفنب ةنراقم ،ةئاملاب

ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ه˘˘ب تدا˘˘فأأ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ تلجسسو.ينطولأ
نمألأ حلاسصم تاطاسشنل ةينطولأ ةليسصحلأ يف
،أرخؤوم ،اهب تماق يتلأ ةيسسيسسحتلأ ةلمحلأ لÓخ

فلخ ثداح172.5 ىلوألأ رهسشأأ ةسسمخلأ لÓخ

لباقم ،نيرخأأ3336ةباسصإأو اسصخسش722 لتقم

لÓخ حيرج9218و ليتق392و ثداح9186
رسصنعلأ لتحيو يسضاملأ ماعلأ نم ةرتفلأ سسفن
ثدأو˘ح˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ با˘ب˘سسألأ ة˘مد˘ق˘م ير˘سشب˘˘لأ
ي˘ف ءا˘ج ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ سسف˘ن˘˘ل رور˘˘م˘˘لأ

امنيب ،ةلا˘ح4715 ليجسست ،ةيمقر˘لأ ة˘ل˘ي˘سصح˘لأ

ةلاح ا˘مأأ.رور˘م ثدأو˘ح ي˘ف ة˘ب˘كر˘م84 تبب˘سست
ليجسست ردسصملأ سسفن ركذف طيحملأو قيرطلأ

لاجم يفو ىرخأأ ةهج نم.رسشابم ببسسك ةلاح94
ليجسست م˘ت ح˘لا˘سصم˘لأ تأذ˘ل ة˘ي˘عدر˘لأ تأءأر˘جإلأ

يأأ ةئاملاب25ةبسسنب رورملأ حنج ددع يف عافترأ

رهسشألأ لÓخ ةحنج فلأأ23 نم رثكأأ لداعي ام

فلأأ12 لباقم ةيراجلأ ةنسسلل ىلوألأ ةسسمخلأ

تأرايسسلأ دد˘ع غ˘ل˘بو،9102 نم ةرتف˘لأ سسف˘ن˘ل

ةرايسس فلأأ12 نم رثكأأ ةريظحلأ يف ةعوسضوملأ

فيقوت مت اميف9102 يف ةرايسس437.6 لباقم

ةنسسلأ فلأأ13 لباقم قئاسس فلأأ93 نم ديزأأ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘˘م تا˘˘مأر˘˘غ تسضر˘˘فو ،ة˘˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘لأ

612.672 لباقم0202 يف قئاسس091.153
.ةطرافلأ ةنسسلأ قئاسس
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نطولإ ربع نحاطملإ نم ديدعلاب ةلجسسملإ تإزواجتلإ يف تاقيقحتلإ ةرتف ديدمت مت نأإ دعب

نيلاومو ةعأنشص ءاردم و ةرأجت ءاردم ءأعدتشسإا
 معدملا حمقلا ليوحت فلم يف نوطروتم

:دكؤويو «يبيرع نسسح» بئانلل  يباتكلإ لإؤوسسلإ ىلع دري يلاعلإ ميلعتلإ ريزو

«نيوكتلأب نيحجأنلا قأحتلإا درجمب أهب لمعلا ىهتني هاروتكدلا ةقبأشسمل طأيتحإ’ا مئاوق»

0202 ةنسس نم ىلوألإ رهسشأإ ةسسمخلإ لÓخ

رئازجلأب رورملا ثداوح عجارت
ةئأملأب7.22 ةبشسنب

ءاسسؤور هيف كراسشي مايأإ5 رإدم ىلع هتايلاعف رودت
كونبو لامعأإ لاجرو ءإرزوو لود

ةيمنتلا لوح أيلود ىقتلم نشضتحت رئازجلا
ةيليوج ةيأهن تارأمثتشسإ’ا بلجو أيقيرفإا يف

دمحم ريوطتلأو رامثتسسÓل يقيرفإلأ يبرعلأ زكرملأ ريدم نلعأأ
نع ةينطولأ ةعأذلأ ىلع افيسض هلوزن ىدل سسمأأ يبلاطوب نيمأأ
ايقيرفإأ يف ةيمنتلأ» لوح ماه يلود ىقتلمل رئأزجلأ ناسضتحأ

احسضوم، يراجلأ ةيليوج رهسش ةياهن يف «تأرامثتسسلأ بلجو
كراسشي مايأأ ةسسمخ رأدم ىلع هتايلاعف رودت يذلأ ىقتلملأ أذه نأأ
ن˘م كو˘ن˘بو تا˘ئ˘ي˘هو لا˘م˘عأأ لا˘جرو ءأرزوو لود ءا˘˘سسؤور ه˘˘ي˘˘ف
رمتؤوملأ أذه نأأ يب˘لا˘طو˘ب ن˘ي˘مأأ فا˘سضأأو .م˘لا˘ع˘لأ لود ف˘ل˘ت˘خ˘م
اهيدل رامثتسسلأ سصرف سضرع لجأأ نم رئأزجلل ةسصرف نوكيسس
ليلذت ىلإأ راطلأ أذه يف اعدو .جراخلأ نم لأوملأ بلجو
ةيؤور لÓخ نم رمثتسسملأ زيفحتو نيرمثتسسملأ مامأأ تابقعلأ

ةيجتأرتسسإأ وأأ ليسصافت مويلأ دجوت ل هنأل ،تأزايتمÓل ةحسضأو
اسضيأ بلاطو.هريبعت دح ىلع عاطقلأ أذه يف ملاعملأ ةحسضأو
لجأأ نم ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ معدو ةحايسسلأ عيجسشتب

ةريبك تأردق كلتمت رئأزجلأ نأ افيسضم ،ةبعسصلأ ةلمعلأ بلج
نيمأأ ددحو .قÓ˘ط˘نلأ د˘عو˘م ط˘ق˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘تو لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف

ةيرئأزجلأ ةنيزخلأ ىلع ردت نأأ اهنأاسش نم تلاجم4 يبلاطوب

،م˘جا˘ن˘م˘لأو ة˘ل˘يد˘ب˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ تلا˘ج˘م ي˘هو رلود را˘ي˘ل˘م05

2 هرأدقم ام اهدحول ردتسس ةريخألأ هذه ،ةحÓفلأو تاقورحملأ
نأأ املع ةثيدحلأ ايجولونكتلأ اهيلإأ تيفسضأأ أذإأ رلود أرايلم
ي˘˘ف ي˘˘عأرز˘˘لأ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلأ ي˘˘ف بغر˘˘ت لود˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ
ع˘م ل˘سصأو˘ت˘لأ ي˘ف عأر˘سسإلأ ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘خألأ ي˘˘ف ثحو.ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةحÓفلأ معد ىلأ هجوتلأو ةحÓفلأ عاطق يف اميسسل نيجتنملأ
أذه يف ةربخ تأذ ةيملاع تاهج عم نواعتلاب ةيجيتأرتسسلأ
±.S°∏«º.لاجملأ

تقداسص يذلإ قافتلإ قيبطتل هحايترإ نع برعأإ
نواعتلإ نÓعإإ نإدلب هيلع

 روطت ضضرعتشسي ةقأطلا ريزو
ريشصقلا ىدملا ىلع طفنلا قوشس

ةرد˘سصم˘لأ نأد˘ل˘ب˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ةود˘ن سسي˘ئرو ة˘قا˘ط˘لأ ر˘يزو ما˘˘ق
دمحم ،بيبوأÓل ماعلأ نيمألأ ةقفر راطع ديجملأ دبع ،لورتبلل
ىدملأ ىلع ةيلورتبلأ قوسسلأ روطت قافآأ سضرعب ودنيكراب
هحايترأ نع راطع برعأأو.ةرأزولل نايب هب دافأأ امبسسح ،ريسصقلأ

9 يف نواعتلأ نÓعإأ نأدلب هيلع تقداسص يذلأ قافتلأ قيبطتل

يف نأوج6 يف سضيوعتلأ ةيلآأ دامتعأو0202 ليرفأأ21و
نأأ نايبلأ فاسضأأو.بيبوأأ جراخو بيبوأÓل يرأزولأ عامتجلأ
ىلع ةعقوملأ نأدلبلأ لمجم نم جاتنلأ سضفخ تامأزتلأ مأرتحأ
قوسسلأ نزأوتو رأرقتسسل ةيجيردت ةداعإاب حمسسيسس قافتلأ
لودلأ ةدأرإأ يف هتقث نع ةقاطلأ ريزو برعأأو.ةيلودلأ ةيلورتبلأ
اهتامأزتلل ماتلأ مأر˘ت˘حلأ ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لأ نÓ˘عإأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘قو˘م˘لأ

رمتؤومل971ـلأ عامتجلأ لÓخ مت هنأأ ركذي.جاتنإلأ سضفخب

11 ـلأ يرأزولأ عامتجلأو لورتبلل ةردسصملأ نأدلبلأ ةمظنم
رهسش دقعنملأ اهجراخو لورتبل˘ل ةرد˘سصم˘لأ نأد˘ل˘ب˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل

تأرأرقلأ د˘يد˘ع ى˘ل˘ع عا˘م˘جإلا˘ب ة˘قدا˘سصم˘لأ ،ي˘سضا˘م˘لأ نأو˘ج
حامسسلأو دوسسألأ بهذلأ راعسسأأ رأرقتسسأ نامسض ىلإأ ةيمأرلأ
ةيلودلأ قوسسلأ يف أدوجوم لأز ل يذلأ سضئافلأ سصاسصتماب
±.S°∏«º.مويلأ ةياغ ىلأ

راطإ يف نطولإ تايلو نم ديدعلاب مانغأإ يبرمو نيلإوم إذكو ةعانسص ءإردمو ةراجت ءإردم ينطولإ كردلإ حلاسصم تعدتسسإ
نم ريطانقلإ ليوحت تايلمعو نحاطملإ طاسشن لوح ةيروهمجلإ سسيئر نم رماب حلاسصملإ تإد اهترسشاب دق تناك يتلإ تاقيقحتلإ

. ةهوبسشم قرطب حمقلإ

مهبسضغ نم دإز ةيلحملإ تاطلسسلإ لبق نم مهعانقإإ مدع

يقاوبلا مأأب نكشسلا ةمزأا ببشسب نوجتحي نينطاوملا تارششع
تإذ ةينكسسلإ ةسصحلإ عيزوت يف عإرسسإلاب ةبلاطملل يقإوبلإ مأإ ةرئإد رقمب نينطإوملإ نم ةعومجم سسمأإ حابسص جتحإ
لبق نم مهعانقإإ مدع وه نيجتحملإ بسضغ نم دإز اممو ، مهلوق دح ىلع اهراظتنإ لاط يتلإ يعامتجلإ عباطلإ
تلمعتسسإ كإرع ىلإإ تروطت يتلإو مهنيب اميف ةيمÓك تاسشوانم يف لوخدلإ مهب ىدأإ يذلإ رمألإ ، ةيلحملإ تاطلسسلإ

مامإ مهجاجتحإ لقن إوررق نيجتحملإ نأإ لإإ مهقيرفتل نملإ  حلاسصم لخدتت نإ لبق ، ءاسضيبلإ ةحلسسألإ فلتخم هيف
, نكسسلإ ةمزإ ةاناعم نوسشيعي مهنوكل ةعورسشملإ مهبلاطم يف رظنلإ ةرورسضب نيبلاطم ةيلولإ يلإو نإويد رقم
ةوقلإ لامعتسسإ ىلإ اهب ىدإ امم  إديعسصت فرع يذلإ عسضولإ ةئدهت تلواح ةقوثوملإ انرداسصم بسسحب نملإ حلاسصم
بايغ يفو ,مهقح يف ةمزÓلإ تإءإرجلإ ذاختل نملإ رقم ىلإ مهدايتقإو مهنم إددع ىلع سضبقلإ ءاقلإو مهقيرفتل
.ةينعملإ تاهجلإ نم ةمولعملإ حسش مامإ اهب نيعباتملإ مهتلإو نيفوقوملإ ددع لوح يمسسرلإ ديكاتلإ
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يقإوبلإ مأاب انوروك سسوريفب مهل ةليمز تبيسصأإ اميف

ةيأقولا لئأشسو ريفوتب نوبلأطي أنيشس نبا ىفششتشسم ت’أجعتشسإا وشضرممو ءأبطأا
ىلع يقإوبلإ مأاب انيسس نبإ ىفسشتسسمل تلاجعتسسإلإ ةحلسصمب نيلماعلإ يبط هبسشو يبطلإ مقاطلإ سسمأإ حابسص مدقأإ
ةسسرامم دسصق ةيئاقولإ ةيرورسضلإ لئاسسو˘لإ ر˘ي˘فو˘تو ل˘م˘ع˘لإ فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘م˘ل˘ل ةرإدلإ ر˘ق˘م ما˘مإ جا˘ج˘ت˘حلإ

يف ةيغاسص انإذإ إودجي مل نيجتحملإ نإاف انرداسصم بسسحو  ,هب لفكتلإو سضيرملإ ةحسصل ةمدخ .ةيحيرأاب مهماهم
ةماه تإرإرقب جورخلإ ةيغب يئراط عامتجإ يف لوخدلإ ىلإ مهرطسضإ امم ىفسشتسسملإ ىلع نيلوؤوسسملإ بايغ لظ

قفرملإ هرابتعاب ىفسشتسسملإ نيدسصاقلإ ىسضرملإ ىرخلإ ةهجلإ يف يناعي عسضولإ إذه مامأإو قحل تقو يف ددحتسس
هبتسشملإو نيباسصملإ لابقتسسل يحسص زكرم ىلإ فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ليوحت دعب ديحولإ يئافسشتسسلإ يحسصلإ
ءابطلإ اهسشيعي يتلإ ةاناعملإ مجح ىلع انفقو  تلاجعتسسلإ ةحلسصم ىلإ انترايز بسسحو .انوروك ءابوب مهتباسصإ

نيسضرمملإو ءابطلإ طاسسوإ يف اهيف هبتسشم تلاح دعع ليجسست نع انل إودكإ ثيح لمعلإ فورظ طسسبإ بايغ لعفب
ىفسشتسسملإ تإذب انوروك سسوريفب ةبيبطل ةباسصإ ةلاح تدكأات امنيب
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ة˘يد̆ل̆ب ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق̆ل˘ع˘˘ت˘˘يو

،ةشسابع نيع، تا̆نرا ن˘ي˘ع ،ف˘ي˘ط˘شس
،لاطبأ’ا رشصق ،ناملو نيع ، ايشسيروا
رئب، رجحلا نيع ،لازأا نيع ، لÓق
ةتل˘ق̆لا، ةر˘كشس رزا̆ب ،ة˘م̆ل˘ع̆لا، ةداد˘ح
ين̆ب ،ىور̆لا ن˘ي˘ع ،ة˘عا˘قو̆ب ،ءا˘قرز̆لا

ن˘ي˘ع ،ز˘كر˘م جر̆ب ءا˘˘شضي˘̆ب ،ن˘˘ي˘˘شسو
ميطحت دعب رارقلا اذه ءاجو ،ةريبكلا

يف يشسا˘ي˘ق̆لا م˘قر̆لا ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و
ة˘ي˘مو˘ي̆لا تا̆با˘شصإ’ا دد˘ع ل˘ي˘ج˘˘شست

لÓخ96 سضعب يف لشصو يذلاو

يلامجا زواجت امك ،طقف ةعاشس42

،ةدكؤوم ةباشصإا0061 تاباشص’ا ددع
رمي Óف تايفولا ددع نع ثيدح نود
ةي’و تايفششتشسم لجشست نود موي
،ءابولا ببشسب ةديدج تايفو فيطشس
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘̆لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
سشيعت لازت ’ ةي’ولاب ةيئافششتشسإ’ا

ةلاح دهششت و، ايموي اريبك اطغشض
نأا ة˘جرد ى̆لإا ة˘قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ ع˘ب˘˘ششت

نودجي91 د˘ي˘فو˘كلا̆ب ى˘شضر˘م̆لا
ريباوط يف مهرود نورظتني مهشسفنأا
نم جÓعلل ىفششتشسملا ىلإا لوخدلل
اذه بناج ىلإا و ، ريطخلا ءابولا اذه

مقطأ’ا تشسم ةباشصإا003 تلجشس

ءابطأ’ا سضخ˘ت ا˘ه˘ن˘م051 ةيبطلا

051 بناج ىلإا سصاوخلا و نوماعلا
ةيبطلا مقط’ا ء’ؤوه نا امك ،سضرمم
ببشسب ةبعشص لمع فورظ نوهجاوي
ةيبط ةزه˘جأا ن˘م تا˘ي̆نا˘كمإ’ا سصق̆ن
و، ىشضرملا جÓع يف مهدعاشست يتلا

ةيئاقولا ةيبطلا لئاشسولا سصقن اذك
تا̆با˘˘شصإ’ا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا
فورظلا هذه تعفد دقو ، سسوريفلاب
سضي˘̆ب’ا سشي˘˘ج˘̆لا ا˘˘ه˘̆ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
سسمأا مو˘˘ي ة˘˘عا˘˘قو˘̆ب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘̆ب
لخدت ةرورشضب ةبلاطملل ، جاجتحÓل
مهت’اغششناب لفكتلا و ةحشصلا ةرازو
و ءاوجأا طشسو مهلمع ءادأا نم اونكمتل

تاطل˘شسلا ن˘هار˘تو.ة˘م̆ئÓ˘م فور˘ظ
د˘ع̆ب تا̆با˘شص’ا دد˘ع ع˘جار˘˘ت ى˘̆ل˘˘ع
هت˘ي˘قو˘ت̆ب ي̆ئز˘ج̆لا ر˘ج˘ح̆لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ناكشس نم ريثكلا علطتي و، ةديدجلا

اذ˘ه̆ل نو˘كي ى̆ل˘ع ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و
و ة˘ي̆با˘ج˘يا ج̆ئا˘ت̆ن د˘يد˘˘ج˘̆لا ءار˘˘ج’ا
راششت̆نا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت̆لا̆ب ة˘ق̆ل˘ع˘ت˘م̆لا
.نينطاوملا طشسو انوروك سسوريف
لقنتلا سصخر لك يغلي فيطشس يلاو

مازتلإÓل نينطاوملا وعديو

رجحلا تاءارجإاب

ءاغلإاب سسمأا ءاشسم فيطشس يلاو رمأا
كلذ يف ا˘م̆ب ل˘ق˘ن̆لا ل̆ئا˘شس و ة˘كر˘ح

و ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘شس و، ياو˘˘مار˘˘ت˘˘̆لا
مو˘ي̆لا حا˘ب˘شص ن˘م ة˘ياد̆ب تÓ˘فا˘ح̆لا
يغلي رارق يلاولا رشصأا امك، ءاعبرأ’ا

اقبشسم ةحونمملا سصي˘خار˘ت̆لا ع˘ي˘م˘ج
اهعشضوم ريغ يف اهلÓغتشسإ’ ارظن
تحنم ي˘ت̆لا سصي˘خار˘ت̆لا ءا˘ن˘ث˘ت˘شسإا̆ب،

ي̆لاو̆لا د˘كأاو ،ع̆نا˘شصم̆لا با˘ح˘˘شصأ’
ةيئ’ولا ةنجللا ءاقل لÓخ، سسمأا ءاشسم
نأا̆ب ،ا̆نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو̆ل˘̆ل
يف ،فيطشس ةي’وب ةي̆ئا̆بو̆لا ة̆لا˘ح̆لا
بلطتتو ةروطخلا نم ةيلاع ةجرد

ع˘م سشيا˘ع˘ت̆لا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مار˘˘شص
بجي هنأاب دكأا امك ،يلاحلا عشضولا

ل˘ما˘ع˘ت˘˘ت نأا ن˘˘مأ’ا ح˘̆لا˘˘شصم ى˘̆ل˘˘ع
ي˘˘ف˘̆لا˘˘خ˘˘م ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مار˘˘شصب
قلعت ام ةشصاخ ، ةيئاقولا تاءارج’ا
ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تاو ،تا˘ما˘م˘كلا ع˘شضو˘̆ب
راششتنا نم دحلل ةمزÓلا تاءارج’ا
ى̆لإا ا˘˘عد و، نا˘˘كشسلا ط˘˘شسو ءا˘̆بو˘̆لا
سسيشسحتل ةعشساو ةلمح يف عورششلا
رجحلاب مازتل’ا ةي˘م˘هأا̆ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆لا
و دجاشسملا ىلع دامتع’اب و يحشصلا

اريششم ، كلذ يف ةحاتملا لئاشسولا لك
ة˘ي’و نا˘كشس ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءز˘˘ج ى˘̆لإا
ن˘كل ي̆ل˘كلا ر˘ج˘ح̆لا ع˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
يئز˘ج̆لا ر˘ج˘ح̆لا تل˘شضف ه˘ح̆لا˘شصم
ىلوأ’ا ةرازولا نأاب افيشضم، مراشصلا

ةمدقملا تاحارتق’ا ىلع تقفاو دق

ة˘ي̆ئ’و̆لا تا˘ط̆ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘̆ل

ز˘ج˘ح̆لا ع˘ي˘شسو˘˘ت نأا˘˘ششب ف˘˘ي˘˘ط˘˘شسب

ةيدلب81 لمششيل يئزجلا يحشصلا

.فيطشس ةي’و نم

ةيمنتلا كنب رقمب تاباشصإا ليجشست

فيطشسب ةيلحملا

ةيمنتلا كنبل يشسيئرلا عرفلا قلغ مت

ءاشسم ،فيطشس ةنيدم طشسوب ةيلحملا

تاباشصإا ةدع ليجشست دعب سسمأا لوأا

ط˘شسو ا˘̆نرو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘̆ب ةد˘˘كؤو˘˘م

يتلا تامولعملا بشسح و، هيفظوم

ق̆ل˘غ̆لا ةد˘م نإا˘ف ا˘ه˘ي̆ل˘ع ا˘˘ن˘̆ل˘˘شصح˘˘ت

عوب˘شسأ’ا ة˘ياد̆ب ة˘يا˘غ ى̆لإا ل˘شصاو˘ت˘ت

ميقعت متيل يظفحت ءارجإاك ، لبقملا

تاءار˘ج’ا ع˘ي˘م˘ج ذا˘˘خ˘˘تا و ر˘˘ق˘˘م˘̆لا

ةقلعتملا ةمزÓلا ةيحشصلا ريبادتلاو

ىل˘ع ءا˘شضق̆ل̆ل ت’ا˘ح̆لا هذ˘ه ل˘ث˘م̆ب

ن˘كا˘مأ’ا̆ب ة˘شصا˘خ ،ىود˘ع̆لا را˘ششت̆نا

ريدج، ن˘يذ̆ل̆لا ة˘ق̆ل˘غ˘م̆لا ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا

رقم قلغ قبشس يف مت دق هنأا ركذلاب

ةراجتلا ةيريدم و ةيمومعلا ةنيزخلا

نيفظوم5 سضرعت ليجشست مت ام دعب

.سسوريفلاب

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ1306ددعلا0202 ةيليوج80 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

 تاباشصإ’ا ددع يف يشسايق عافترإا ليجشست دعب

فيطسس ةيلوب ةيدلب81 ىلع ددسشم يئزج رجح سضرف
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عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف نو˘˘شصت˘˘خ˘˘˘م د˘˘˘كأا
فششكلا اوشضفر لجي˘ج˘ب ة˘ح˘شصلا

تاباشصإ’ا بلغأا نأا˘ب م˘ه˘ت˘يو˘ه ن˘ع
مت يتلا و انوروك سسوريفب ةريخأ’ا
ة˘ي’و ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘شست

نأاو اهتحشص يف كوكششم لجيج
نع اهفششك مت تاباشصإ’ا هذه بلغأا

تعد يتلا «ريناكشسلا » زاهج قيرط
نع فقوتلا ىلإا ةيشصولا ةرازولا
.اهيف كوكششملا هجئا˘ت˘ن˘ب داد˘ت˘عإ’ا

رخآاب » لاشصتا يف نوينعملا دكأاو
ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ادد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب «ة˘˘˘عا˘˘˘شس
انوروك سسوريفب ةريخأ’ا تاباشصإ’ا

يتلاو لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع

عيبا˘شس’ا لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششكلا م˘ت

زاهجب اهفششك مت ةريخأ’ا ةعبرأ’ا

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م دد˘˘˘ع نأاو ر˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كشسلا

د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف˘ن م˘˘ت تا˘˘با˘˘شصإ’ا

سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م تا˘ن˘ي˘˘ع عا˘˘شضخإا

سسوريف˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

د˘ه˘ع˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘˘ل

ةريخأ’ا هذه تءاج امدعب روتشساب

ء’ؤوهل حا˘م˘شسلا ر˘شسف˘ي ا˘م ة˘ي˘ب˘ل˘شس

م˘ه˘نأا م˘غر لز˘ع˘لا فر˘غ ةردا˘غ˘˘م˘˘ب

سصاخششأ’ا ةناخ يف نيفنشصم اوناك

نيب نوينعملا طبرو ، نيباشصملا

ةباشصإ’ا ت’اح نم ريبكلا ددعلا

مايأ’ا لÓخ لجيجب اهنع نلعأا يتلا

ي˘ف ل˘ج˘شسم˘لا ل˘ل˘˘خ˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘شس سصح˘ف˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ريدم ناك ثيح يلحملا ىوتشسملا

نع ثد˘ح˘ت د˘ق ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا

ةباشصا691 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م دو˘جو

سسيمخلا دودح ىلإا ةي’ولاب ةدكؤوم

دهعمب ةنيع08 دجاوتو يشضاملا

راظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب رو˘ت˘شسا˘ب

هذه تطبر امك ، ليلحتلا يف اهرود

تاهجلا لاشسرا رارق نيب رداشصملا

نم ريبك ددع˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘شصلا

لجأا نم روتشساب دهعم ىلإا تانيعلا

ةدا˘˘شضم ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘˘شضخا

لوح موحت يتلا ةريبكلا كوكششلاو

نلعم˘لا تا˘با˘شصإ’ا سضع˘ب ة˘ق˘ي˘ق˘ح

تناك اهشضعب نأاب دكأات يتلاو اهنع

جئاتن نأاو ةيداع ازنولفنأا نع ةرابع

ةزهجأا اهنع تفششك يتلا ةعششأ’ا

د˘ح ى˘لا ة˘ل˘ل˘ظ˘م تنا˘ك ر˘ي˘نا˘كشسلا

ةعاشس7ـ2لا تفر˘عو اذ˘ه .د˘ي˘˘ع˘˘ب

قلعتي اميف رارقتشس’ا ةدوع ةريخأ’ا

انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ددعب

مل ثيح لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع

ةدكؤوم ةباشصا يأا نع فششكلا متي

ةرتفلا لÓخ ةي’ولا ميلقإاب ةديدج

حا˘ي˘ترا ي˘ق˘لا˘م و˘˘هو ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

دو˘ع˘شصلا د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م

تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع ي˘ف ي˘˘خورا˘˘شصلا

اديدحتو ةيشضاملا عيباشسأ’ا لÓخ

ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘˘شش ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م

.يشضقنملا

 ةشسكاعم تءاج ةداشضملا ليلاحتلا جئاتنو ريناكشسلا زاهج ةطشساوب اهفاششتكإا مت

 اهتحسص يف كوكسشم لجيجب انوروك سسوريفب ةريخألإ تاباسصإلإ بلغأإ
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،ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘̆ب ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘̆ب ،سسمأا عر˘˘˘˘˘شش
ي˘ن˘طا˘ب˘̆لا بط˘̆لا ة˘˘ح˘̆ل˘˘شصم ءÓ˘˘خإا
سسيلف نب يعماجلا ةنتاب ىفششتشسمب
ل˘يو˘ح˘تو ،ى˘شضر˘م̆لا ن˘م ي˘ما˘ه˘ت̆لا
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا̆ب ة˘شصا˘خ هذ˘ه ة˘ح̆ل˘شصم̆لا
دعب اذهو ،انوروك سسوريفب نيباشصملا

يف اريبك اديازت نيباشصملا ددع فرع
نم نكمتلا نود لاح ،ةريخأ’ا ماي’ا
ىشضرملا لابق˘ت˘شساو ع˘شضو̆لا ءاو˘ت˘حا
نع تأÓ˘ت˘ما ي˘ت̆لا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم̆لا̆ب
ةينعملا ح̆لا˘شصم̆لا تز˘ج˘ع ذإا ا˘هر˘خآا

:ةشسشسؤوم اهنمو

«muirotanaS»ه˘جو ى̆ل˘˘ع
،ىشضرملا عيمج لا˘ب˘ق˘ت˘شسا د˘يد˘ح˘ت̆لا
مهنم سضعبلا ليبشس ءÓخإا متي نيذلا
نيح يف ،ءافششلل يلكلا لثامتلا نود
يف كوكششم ت’اح لابقتشسا متي مل
ا˘ه˘ي̆ل˘ع تر˘ه˘ظ ىر˘خاو ا˘ه˘˘ت˘̆با˘˘شصا

اميف اذه ،ءابولل ةدكؤوم هبشش سضارعأا
بطلا ةح̆ل˘شصم ى˘شضر˘م ه˘ي˘جو˘ت م˘ت
نو˘ي˘ع̆لا بط ة˘ح̆ل˘شصم̆ل ي˘ن˘طا˘˘ب˘̆لا
لولح داجيإا نيح ىلإا ،تقؤوم لكششب

،سضرملا ءاشضقلا نم نكمتلاو ةيرذج
ةرو˘ط˘خ ر˘ث˘كا ع˘شضو̆لا ل˘ع˘ج يذ˘̆لا

ذاختا مت اميف .ةنتاب ةي’وب ةيثراكو
بط̆لا ة˘ح̆ل˘˘شصم سصي˘˘شصخ˘˘ت رار˘˘ق

بقع،91 ديفوك ىشضرمل ينطابلا
ةشسشسؤوملا ءابطأا هنشش يذلا جاجتح’ا
سضارمأÓل ةيئا˘ف˘ششت˘شس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا
ريغ اوتاب نيذلا ةيدعملاو ةيردشصلا
نيذلا ىشضرملاب لفكتلا ىلع نيرداق
˘ماد˘ع̆ن’ سضرأ’ا سشر˘ت˘فإا م˘˘ه˘˘شضع˘̆ب
ةقاطلا قوف ةشسشسؤوملا عبششتو ةرشسأ’ا
ةي’و يلاو هتهج نم .اهل ةيباعيتشس’ا
سسمأا ف˘ششك ،دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘تا˘̆ب
ةيئابولا ةيعشضولا نا ،مÓع’ا لئاشسول

تاروطت تد˘ه˘شش د˘ق91 ديفو˘كل

عافترا ليجشست لÓخ نم ةظوحلم
نأا ادكؤوم ،تاباشصإ’ا ددع يف ريبك
عيمج ا˘ه̆لذ˘ب˘ت ة˘ث˘ي˘ث˘ح ادو˘ه˘ج كا˘ن˘ه
،سسوريفلا راششتنا نم دحلل حلاشصملا

لظ يف امئاق لازي ’ رطخلا نأا ريغ
ه˘ف˘شسأا˘ت ىد̆بأا ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘عو˘̆لا سصق˘̆ن
سضع˘˘ب˘̆ل ة˘˘ي˘˘ب˘̆ل˘˘شسلا تا˘˘فر˘˘شصت˘̆ل˘̆ل
سسيئرلا ببشسلا دعت يتلاو ،نينطاوملا
تا̆با˘˘شصإ’ا ة˘̆ل˘˘ي˘˘شصح عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف
امك ،سسور˘ي˘ف̆ل̆ل بي˘هر̆لا را˘ششت̆ن’او
ةحلشصم حتف دعبو هنأا ،دوهزم فششك
ة˘ن˘تا̆ب ى˘ف˘ششت˘شسم̆ب ي˘ن˘طا˘ب̆لا بط̆لا
، ديفوك يباشصم لابقتشس’ يعماجلا
ى̆ل˘ع ةد˘يد˘ج ح̆لا˘شصم ح˘ت˘ف م˘ت˘˘ي˘˘شس
ة˘ي˘ح˘شص تا˘شسشسؤو˘م ةد˘ع ىو˘˘ت˘˘شسم
اميشس ،ةدكؤوملا ت’ا˘ح̆لا لا˘ب˘ق˘ت˘شس’
ددع عافترا د˘ه˘ششت ي˘ت̆لا ق˘طا˘ن˘م̆لا̆ب
نرتقملا ءارجإ’ا وهو ،اهب تاباشص’ا
،ةقطن˘م ل˘كل ة˘ي̆ئا̆بو̆لا ة˘ي˘ع˘شضو̆لا̆ب

اذه نم ةياقولل ديحولا لحلا اعجرم
ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتل’ا سسوريفلا

حبشصأا يلاحلا عشضولا نأاو اشصوشصخ
،ةظقيلاو سصرحلا نم اديزم بلطتي
˘˘ما˘˘مأا ،ى˘˘˘شضم تقو يأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
،ةي’ولاب ةقلقملاو ةريثكلا ت’احلا

ه˘تار˘كششت ة˘˘ن˘˘تا˘̆ب ي˘̆لاو ه˘˘جو ا˘˘م˘˘ك
ةيريخلا تا˘ي˘ع˘م˘ج̆لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆ل̆ل
ةيلوؤوشسملا حور ىلع راجتلا سضعبو
ديزملا لذب ىلإا مهايإا ايعاد ،نماشضتلاو
نم جورخلل اهرفاشضتو دوهجلا نم
،نينكمم تقوو رارشضأا لقأاب ةمزأ’ا
ةنتاب يلاو هيف ثدحتي مل تقو يف
رارغ ىلع ذختي دق رخا ءارجإا يأا نع
هنأا مغر يلك وا يئزج رجح سضرف
نينطاوملا فرط نم احلم ابلطم تاب
يذ̆لا .سسور˘ي˘ف̆لا را˘ششت̆نا ن˘م د˘ح̆ل̆ل

0501 نع د˘يز˘ي ا˘م ه˘تا̆با˘شصإا تغ̆ل̆ب

.ةافو ةلاح57 نم رثكأاو ةدكؤوم ةلاح

ءابولل ةشصشصخملا حلاشصملا عبششت دعب

انوروكب ةباسصإلإ تلاح لابقتسسإل ةنتاب ىفسشتسسمب ينطابلإ بطلإ ةحلسصم ليوحت

ةدحاولا ةعاشسلا نم أادبي ديدج تيقوتب ،فيطشس ةي’وب ةيدلب81 ىلع يئزج رجح قيبطت يف مويلا لاوز نم ةيادب عرششي
ربكأا تلجشس يتلا تايدلبلا سسمأا حابشص هتردشصأا يذلا رارقلا اذه سسميو .احبشص ةشسماخلا ةعاشسلا ةياغ ىلإا دتميو رهظلا دعب

.ءابولل رؤوبك ،فيطشس ةي’ول ةحشصلا ةيريدم حلاشصم لبق نم تفنشص يتلا و انوروك سسوريفب تاباشص’ا نم ددع

 ةي’ولاب ةماعلا نوؤوششلا ريدم عيقوت تلمح ةيقرب يف

جإوزلإ دوقع مإربإإ ةيلمع ديمجت
 لجيج تايدلبب

نع ةباين ةي’ولاب ةماعلا نوؤوششلا ريدم عيقوت تلمح ةيقرب يف

لوأا لجيج ةي’وب تايدلبب ةيندملا ةلاحلا طابشض مÓعا مت يلاولا

يف كلذو عوبشسأ’ا اذه نم ةيادب جاوزلا دوقع ماربا عنم رارقب سسمأا

ىقلت دقو. دجتشسملا انوروك سسوريف ةبراحمل ةيمارلا ريبادتلا راطا

ةلشسارم لجيج تايدلبب ةيندم˘لا ة˘لا˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا

يهو يلاولا نع ةباين ةماعلا نوؤوششلا ريدم عيقوت تلمح ةديدج

ىلإا تايدلبلا هذه˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا طا˘ب˘شض تعد ي˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘ب˘لا

ريغ لجأا ىلإا كلذو جاوزلا دوقع ماربا نع يروف لكششب عانتم’ا

ىلع كلذو ىرخأا ةميلعت رودشص ةياغ ىلا ىرحأ’اب وأا ىمشسم

دحلاو انوروك سسوريف ةبراحم ىلا ةيمارلا ريبادتلاب يمشس ام ةيفلخ

جاوزلا دوقع ديمجت بابشسأا ةروكذملا ةيقربلا تللعو .هراششتنا نم

ددع يف لجشسملا عافتر’اب لجيج ةي’و تايدلب ىوتشسم ىلع

هن˘ع تف˘ششك ا˘مو ا˘ي˘ن˘طوو ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإ’ا

ةر˘ث˘ك كلذ ن˘مو عا˘ف˘تر’ا اذ˘ه با˘ب˘شسأا سصو˘شصخ˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

ديقتلا متي ’ يتلا جاوزلا تÓفح اهتمدقم يفو ةيلئاعلا تابشسانملا

نم ةياقولا تاءارجا اذكو يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإاب اهلÓخ

راششتنا يف ببشست ام وهو ةفاظنلا ىتحو ميقعتلا ليبق نم سسوريفلا

رؤوب ىلإا سسارعأ’او مئ’ولا هذه لوحتو قطانم ةدعب انوروك ىودع

لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع اعشساو اراششتنا فرعي يذلا سسوريفلل

يذلا يحشصلا رجحلا عفر رارق نم ةي’ولا ةدافتشسا نم مغرلا ىلع

رثكأا مازتلÓل ناكشسلل ايوق ازفاح نوكي نأا سضورفملا نم ناك

ىلع رجحلا ةرئاد ىلا اددجم مهتي’و دوعت ’ ىتح ةياقولا دعاوقب

.ىرخأا تاي’وب ثدح ام رارغ
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سسوريفلل قلقملا راششتنإ’ا ببشسب ت’افتحإ’او تاعمجتلا عنمل

دوقع مإربإإ قيلعتب رمأاي ةسسبت يلإو
يرابجإإ لحك جإوزلإ

اهب هجوت ةلشسارم لÓخ نم هللاطع يت’وم ةشسبت ةي’و يلاو رمأا

دوقع ماربا قيلعتل ةي’ولاب ةيدلبلا ةيبعششلا سسلاجملا عيمج ىلإا

يتلا تاعمجتلاو سسارعأ’ا رارمتشسا عفادب رارقلا اذه ءاجو جاوزلا

نهارلا عشضولا اشضيأا هبلطتي ام ةيئاقو تاءارجإا ةيأا نود اهفرعت

تزواجت ذا عيرشس لكششب ةشسبت ةي’وب سسوريفلا يششفت ةجيتن

وهو ريخأ’ا عوبشسأ’ا يف ةلاح004لا فقشس ةدكؤوملا ت’احلا

ةعباتمل يئافششتشس’ا زكرملا نأا املاط ريخلاب رششبي ’ يذلا مقرلا

رارغ ىلع باعيتشس’ا ت’اح ىشصقأا يف91 ديفوكلا ت’اح

يشضتقت يتلا اهيف هبتششملا ت’احلا نم تائملا ايموي ليجشست

اهليلاحت جئاتن رودشص نيح ىلإا ةيئافششتشس’ا ةحلشصملاب ءاقبلا

زاوم قايشس يفو ،ةحلشصملاب طغشضلا ةدح نم داز ام وهو ايربخم

تارارق نشسل ةلجعتشسم رماوأا ءادشسا هللاطع يلاولا نم رظتني

ةرشصاحم ةرورشضب ةياشصولا هب ترقأا املثم يششفتلا رؤوبب رجحلا

ءاوشس هراششتنا قطانمب رجحلا رارقإا رمأ’ا ىشضتقا ناو ةحئاجلا

رجفنت نأا لمتحي ةريثك ت’اح يشصحت يتلا تايدلبلا وأا ءايحأ’اب

.ديفوكلا ت’اح اهب
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جÓعلل نارخأا نابختنم عشضخي اميف /ةدكيكشس

سشورحلإ ةرئإد سسيئر ةايح يهني انوروك
سشورحلا ةرئاد سسيئر ة˘ي˘ل˘فا˘ف˘ج نا˘م˘ث˘ع د˘ي˘شسلا سسمأا را˘ه˘ن ي˘فو˘ت

يعجرملا ىفششتشسملا اهنلعأا ةافولا ،انوروك سسوريفب ةدكيكشسب

مايأا ةثÓث ذنم هيلإا لخدُأا يذلا ةدكيكشس طشسو سشمرق دعشس ةوخ’ا

ديفوك سسوريفب هتباشصإا يف هابتشش’ا دعب جÓعلل عشضخي ناك نيأا

سضرم يف هابتشش’ا و سسوريفلاب ديقفلا ةباشصإا نÓعإا نمازت و،91

ةرئادل ةعباتلا سشيششدلا زاجمأا ةيدلب و سشورحلا ةيدلب يشسيئر

حجر ام يئ’ولا يبعششلا سسلجملا سسيئر ةباشصإا ديكأات و سشورحلا

ىودعلا لاقتنا يف اببشس ناك عامتجا نمشض ةثÓثلا مهئاقتلا ةيشضرف

يحشصلا رجحلا سضرف ببشسب هديكأات متي مل يذلا اذه و، مهيلإا

سضارعأ’ا روهظ ةيادب ةظحل ىفششتشسملا مهلاخدا و ةرششابم مهيلع

ةدع ليوحت ربخ ىلإا مايأا ةثÓث ذنم تقرطت دق ةعاشس رخا تناك و،

ديفوك سسوريفب مهتباشصإا دعب يعجرملا ىفششتشسملا ىلإا نيبختنم

ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘با˘˘شصإا تد˘˘كأا˘˘ت ثي˘˘ح،91

سسوريف˘ب سشور˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ة˘ق˘فر ةراو˘ن نا˘شسح ةد˘كي˘كشسل

ةيدلب و سشورحلا ةرئاد يشسيئر نم لك عشضو مت اميف ،انوروك

.جئاتنلا روهظ راظتنا يف يحشصلا رجحلا يف سشيششدلا زاجمأا
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ع˘بار˘لا مو˘ي تع˘قؤ ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا
رب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ن˘م ن˘ير˘سشع˘لاؤ
ىلع ةينمأا ةمهادم دعب ،يسضاملا

هيف نطقي يذلا يحلا ىوتسسم
امهمع نبا طبسض متيل  نامهتملا

تاعونمم امهتزوحبؤ ،هقيدسصؤ
حÓ˘سسلاؤ ف˘ي˘كلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
رقم ىلإا امهدايتقا متيل ،صضيبألا
˘˘ما˘˘ق ةر˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘بؤ  ل˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘مأا
نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م˘ب نا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

زا˘غ ةرؤرا˘ق ا˘م˘ه˘ع˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
لاعسشإا نيلؤاحم رئاجسس ةعلؤؤ
ىل˘ع ،ر˘ق˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ل ةرؤرا˘ق˘لا

امهمع نبا فيقوتؤ طبسض ةيفلخ
تاذ فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘سصؤ
ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
،صضي˘بألا حÓ˘سسلاؤ تارد˘خ˘˘م˘˘لا

ن˘مأا ر˘ق˘م ما˘مأا نا˘ي˘نا˘˘ج˘˘لا مد˘˘قؤ
ةرؤرا˘ق لا˘ع˘سشإا˘ب ادد˘هؤ ةر˘˘ئاد˘˘لا
،هيف نمب نمألا رقم فسسنل زاغلا
مهمع نبا حارسس قÓطإاّ متي مل نإا

ركنأا ،ةم˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج لÓ˘خؤ
امهل بوسسنملا مُرجلا نامهتملا

ةرئاد ر˘ق˘م قر˘ح ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاؤ
هنأا لؤألا مه˘ت˘م˘لا حر˘سصؤ ،ل˘ق˘لا

،ل˘ق˘لا˘ب ه˘ن˘˘كسس ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا نا˘˘ك
هعم Óماح  هقيقسش دهاسش ةأاجفؤ
،هنم رسسفتسسأا املف ،زاغ ةرؤراق
اهعيبل باهذلا ددسصب هنأا هل دكأا

هتدعاسسم ررقف صصاخسشألا دحأل
ق˘ير˘ط˘لا ا˘كل˘˘سسف .ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح ي˘˘ف
ربع ةنيدملا طسسؤ ىلإا يدؤوملا

نا˘كم ق˘ح˘لا د˘ب˘ع م˘˘سسيو˘˘ق ي˘˘ح
امنيحؤ ،ةر˘ئاد˘لا ن˘مأا ر˘ق˘م دو˘جؤ
،هق˘ي˘ق˘سش ما˘ق ر˘ق˘م˘لا ما˘مأا Ó˘سصؤ
صصا˘خ˘سشألا د˘حأا ع˘م كا˘ب˘ت˘سشلا˘ب
ماق ه˘نأا حر˘سصؤ ،ارو˘م˘خ˘م نا˘كؤ

هوخأا ماق اهدعب ،كابتسشلا صضفب
مهبسسب ماقؤ رقملا مامأا فوقولاب
،ةرؤراقلا لاعسشإاب ديدهتلا لؤاحؤ
امه˘لا˘خدإا˘ب ة˘طر˘سشلا لا˘جر ما˘ق˘ف
بسسح ةمهتلا ركنيل داعؤ رقملا

ةباينلا .ةلاحإلا رارق يف ءاج ام
نيدت نئارق دوجؤ تدكأا ةماعلا
نم امهيلإا بسسن ام˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

نيمه˘ت˘م˘لا رو˘سضح ا˘ه˘ن˘م ع˘ئا˘قؤ
امهعمؤ ،لقلا ةرئاد نمأا رقم مامأا
،ة˘علؤؤ نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ةرؤرا˘˘ق
لخدت لول رانلا مارسضإا نيلؤاحم
امهيف مكحتلل ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
يسسيئرلا بابلا مامأا امهفيقوتؤ

(ر.ن) مهتملا ماي˘قؤ ،ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل

رسصانع اددهم زاغلا ةرؤراق حتفب

را˘ن˘˘لا مار˘˘سضإا لؤا˘˘حؤ ة˘˘طر˘˘سشلا

دن˘عؤ ،ر˘ئا˘ج˘سس ة˘علؤ ة˘ط˘سساو˘ب

،هفيقوتل ةطرسشلا رسصانع لخدت

ةفاسضإلاب ،ةفي˘ن˘ع ة˘مؤا˘ق˘م ىد˘بأا

د˘ن˘ع ر.ن م˘ه˘ت˘م˘لا فار˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا

Óعف هنأاب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

،نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ ةرؤرا˘˘ق ر˘˘˘سضحأا

ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع د˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل

حارسس قÓطإا لجأا نم اهلاعسشإاب

.فوقوملا همع نبا

عيزوت مدع ىلع مهنم اجاجتحإا /ةنيطنسسق
ةجمربم تناك يتلا تانكسسلا

ةيريدملأ نوقلغي «لدع» وبتتكم
يلجنم يلعب ةيوهجلأ

«لدع» نكسسم0001 عؤرسشم يبتتكم نم تارسشعلا مدقأا
ريوطت ةلاكول ةيوهجلا ةيريدملا رقم قلغ ىلع ةنيطنسسق ةيلوب
امدعب ،يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملاب ةنئاكلا ،هنيسسحتؤ نكسسلا
لÓقتسسلا يديع عم ةجمربم تناك يتلا مهتانكسس مهل ملسست مل
تانكسسلا عيزوت ةيلمع ليجأات تاطلسسلا تررق دقؤ.بابسشلاؤ

ةنيدملل ةيبرغلا ةعسسوتلاب ةعقاولا ،«2 لدع» نكسسم0001

5 تلافتحا يف ةررقم تناك ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا
ةيليو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ نو˘كي˘سس ع˘يزو˘ت˘لا نإا لا˘ق ثي˘ح ؛ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ةيرادإلا تاءارجإلا صضعب ببسسب تلطعت رومألا نأاؤ ،يلاحلا

0001 عؤرسشم وبتتكم ،»لدع» ةلاكول ةماعلا ةيريدملا نم
اوحبسصأا مهنأا نيربتعم ،ليجأاتلا اذه اومسضهي مل ،«روك» نكسسم
ثيح ،ةيلاتتملا تÓيجأاتلا ببسسب «لدع» ةلاكؤ دي يف ةبعل
ةيريدملاؤ ةيلولا نيب دوجوملا قيسسنتلا مدع نم مهبجعت اؤدبأا
ي˘لاؤ نأا ة˘سصا˘خ ،ه˘ن˘ي˘سسح˘تؤ ن˘كسسلا ر˘يو˘ط˘ت ة˘لا˘كو˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

ناوج51 موي نوكيسس عيزوتلا نأا ،اقباسس فسشك ةنيطنسسق

ءاغلإاب نوبتتكملا أاجافتي مث ،ةيليوج5 ىلإا ليجأاتلا متيل ،طرافلا
ليجأاتلاؤ ،لÓقتسسلاؤ بابسشلا يديع تلافتحا يف عيزوتلا

.رهسشلا اذه لÓخ نوكيسس ،ددحم ريغ خيرات ىلإا ىرخأا ةرم

LªÉ∫ HƒYµÉR

قيرح003 يضصحت ةيندملأ ةيامحلأ
 فيطضس ةي’وب ةيدلب53ـب

رهسش لÓخ ،فيطسس ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تسصحأا

312  تسسمؤ ،تاتابنلل اقيرح003 براقي ام يسضقنملا ناوج
حلاسصم تنكمت دقؤ ،قئادحلاؤ عرازملاؤ تاباغلا طيحم اهنم

اقيرح48 ببسستؤ ، اهتيادب يف اهدامخإا نم ةيندملا ةيامحلا

ؤ،يبلحلا ربونسصلا راجسشأا نم اراتكه33 يلاوح فÓتإا  اهنم

ؤ،ة˘ي˘كو˘سشلا تا˘تا˘ب˘ن˘لاؤ صشار˘حألاؤ لا˘غدألا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه002

ؤ  حمقلا لوقح نماراتكه64 ىلا ةفاسضإلاب ةرمثم ةرجسش0051

صشئاسشحلا نم اراتكه521ؤ ،أÓكؤ نبت ةمزح0035ؤ ،ريعسشلا

جاتنإل لحنلا ةيبرت قؤدنسص85،ريعسشلاؤ حمقلا لوقح اياقبؤ

جرسس ،ةدوسشات ،روقر˘ق ما˘م˘ح ا˘م˘ي˘سسل ة˘يد˘ل˘ب53 تلاط،لسسعلا
لا˘ج˘ق ،صشر˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ،جر˘ب ءا˘سضي˘ب ،ة˘سشو˘م˘ع ،ة˘عÓ˘ب˘لا ،لو˘غ˘˘لا

يف مهؤ نيحÓفلل انتاءادن  حلاسصملا تاذ تهجؤ دقؤ .،فيطسسؤ
تاباغلل ةرؤاجملا قطانملا ةنكاسس اذكؤ صسردلاؤ داسصحلا ةرمغ
ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا لك ذاختل ،نينطاوملا ةفاكؤ عرازملاؤ
ةيامحلا حلاسصم غ˘ي˘ل˘ب˘ت ؤ، ا˘هرا˘سشت˘ناؤ ق˘ئار˘ح˘لا بو˘سشن ع˘ن˘م˘ل

انتاؤرث ددهي قيرح يأا نع1201 ةدجنلا مقر ىلع  ةيندملا
نع جرخي نأا لبق ةيادبلا يف هتهجاوم ىلع نؤاعتلاؤ ةيحÓفلا
 .ةرطيسسلا
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاضس رخآأ
Akher Saâ

1306ددعلا0202 ةيليوج80 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نمأا رقم تلاط يدمعلا قرحلا ةلواحم ةيانجب ةنسس04 و03 رمعلا نم ناغلبي نيقيقسش ةنادإاب ةدكيكسسب  تايانجلا ةمكحم تسضق
.اذفان اسسبح تاونسس7ب امهيلع مكحتل ،لقلا ةرئاد

امهمع نبا ىلع سضبقلا دعب /ةدكيكسس

 لقلأ نمأأ رقم ريجفت ’واح نيقيقضشل تأونضس7
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ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع
ة˘˘فو˘˘سصو˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا ،رار˘˘سشأا
،ليل˘لا فؤر˘ظ ر˘فو˘ت˘ب ة˘نؤر˘ق˘م˘لا
،اهيف ةكراسشملاؤ رسسكلاؤ ددعتلا

لؤأا  تسسمتلا  ةرايسس لامعتسساؤ
ىدل لثمم  ةماعلا ةباينلا صسما

ءاسضق صسلجمب تايانجلا ةمكحم
ةيئانجلا ةرؤدلا لÓخ ؤزؤ يزيت

اسسبح تاونسس01 ةبوقع  عيقوت
دارفأا دسض ةيلام ةمارغؤ  ةذفان
ة˘˘قر˘˘سس ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘كب˘˘سش
ةنيدمب ةي˘لز˘ن˘مؤر˘ه˘كلا ةز˘ه˘جألا
يف ءاج ام بسسح ؤ .ؤزؤ يزيت
مهيف هبتسشملا نإاف ةلاحإلا رارق

نم ريبك ددع ةقرسس ىلع اومدقأا
اونكمت امدعب ، ةيلزنملا ةزهجألا

ل˘˘خاد ى˘˘لإا Ó˘˘ي˘˘ل ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا ن˘˘˘م
ةيحسضلا لزنمب دوجوملا نزخملا
اوط˘ط˘خ ثي˘ح ،ا˘ب˘ئا˘غ نا˘ك يذ˘لا
ل˘ي˘ل˘لا ف˘سصت˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘قر˘˘سسل˘˘ل
ن˘كسسم ى˘لإا ل˘ل˘سست˘˘لا˘˘ب او˘˘ما˘˘قؤ
ةقرسسب اوماق اهدعب ؤ ةيحسضلا
اهدعب ؤ ،هب ةدوجوملا ةعاسضبلا
د˘ع˘˘ب ،ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ز˘ج˘ح ن˘م عدو˘ت˘سسم˘لا ة˘˘م˘˘هاد˘˘م
دقؤ ،ةقؤرسسملا ةيلزنملا ةزهجألا
نيمهتملا يقاب فيقوت كلذب مت
ة˘م˘كح˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘ي˘˘حأا ن˘˘يذ˘˘لا
د˘˘قؤ ؤزؤ يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا
عيقوت ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تسسم˘ت˘لا

اذفان انجسس تاونسس01 مهدسض

لÓخؤ ةدفان ةمارغ رانيد نويلمؤ

ل˘ك اؤر˘كنأا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘˘سسل˘˘ج

.امهيلإا ةبوسسنملا عئاقولا

وزو يزيتب ةيلزنم ةزهجأا ةقرسس ببسسب

نيمهتملأ قح يف أذفان انجضس تأونضس01 عيقوت
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ثحب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن

ةيلؤ ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاؤ

ةديدج ةكبسش كيكفت يف لجيج

ل˘ق˘نؤ ج˘˘يؤر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م

فيقوتؤ ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا

ةباثمب ناربتعي نينثا نيسصخسش

.ةكبسشلا هذه يف ربدملا لقعلا

˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحؤ

ر˘ثإا ى˘ل˘عؤ ه˘نأا˘ب ة˘يلو˘لا ن˘˘مأا˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
لخدتلاؤ ثحبلا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
طاسشن صصوسصخب ةيلولا نمأاب
مات ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘سصخ˘سشل هو˘ب˘سشم
نيريخألا نيذه˘ل ن˘ي˘م˘ك ع˘سضؤ
ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع

يف امهفيقوت مت ثيح34 مقر
يذلا تقولا يف زجاوحلا دحأا

ناباسش امهؤ ناينعملا هيف ناك

ىلع ةنسس92ؤ23 امهنسس غلبي

ةرا˘ي˘˘سس ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

هذ˘ه صشي˘ت˘ف˘ت ىد˘لؤ ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس

تايمك ىلع روثعلا مت ةريخألا

ةسسولهملا صصارقألا نم ةربتعم

مابيزامؤرب ،ليتيك » عون نم

دد˘ع رد˘˘قؤ ،«لؤدا˘˘مؤر˘˘بو˘˘سسؤ

مت ي˘ت˘لا ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قألا

ـب نينعملا ةبكرمب اهيلع روثعلا

يهؤ اسسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق6881
ىلع اهزجح ىرج يتلا ةيمكلا
يتلا ةب˘كر˘م˘لا ة˘ب˘ح˘سصب رو˘ف˘لا

ناينعملا اهنتم ىلع كرحتي ناك
لو˘˘ث˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإل ا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘طؤ.
نيسصخسشلا صضرع مت يروفلا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
امهعاديإاب ترمأا يتلا ةيئاسضقلا
جيؤرتؤ عيب ،لقن ةمهتب نجسسلا
.ةسصخر نؤد ةيلقعلا تارثؤوملا

 نيسصخسش فيقوتب تحمسس ةيلمعلا /لجيج

  اضسولهم اضصرق6881 زجحو بوبحلأ جيورت يف ةضصتخم ةديدج ةكبضش كيكفت
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نم رطسسملا ططخملل اديسسجت
ةنيطنسسق ةيلؤ نمأا حلاسصم لبق
فلتخ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ا˘˘ه˘˘لا˘˘كسشأا
صصا˘خ˘سشألا ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيطبسضلا تنكم˘ت ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاؤ
عبارلا يرسضحلا نمأÓل ةيئاسضقلا
فيقوت نم ةنيطنسسق ةيلؤ نمأاب

ايئاسضق نيقو˘ب˘سسم صصا˘خ˘سشأا30

ةنسس62ؤ02 نيب مهرامعأا حؤارتت
يف نيطروتم ،ةقرفتم اياسضق يف
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘سضق
دوعت ىلؤألا ةيسضقلا .صصاخسشألا

ةيحسض لبق نم ىوكسشل اهعئاقؤ
ءاد˘ت˘عÓ˘ل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت صصو˘˘سصخ˘˘ب
برسضلا ؤ عومدلل ليسسملا زاغلاب
صضيبألا حÓسسلاب يدمعلا حرجلا ؤ

51 نم رثكأا زجع ىلإا يسضفملا
، يلام غلبم ةقرسسب عوبتم اموي
ة˘ف˘ث˘كم˘لا ثا˘ح˘بألا ؤأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا

فرتق˘م ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم
هفيقوت متيل ، هدجاوت ناكمؤ لعفلا

تا˘يلو˘لا ىد˘حإا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
، صصاسصتخلا ديدمت دعب ةيقرسشلا
مت ةيئازج تاءارجإا فلم هدسض زجنأا
نع ةيلحملا ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت
ؤ عومدلل ليسسم˘لا زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘سضق

حÓسسلاب يدمعلا حرجلاؤ برسضلا
رثكأا زجع ىلإا يسضفملا صضيبألا

غلبم ةقرسسب عوبتم اموي51 نم
اهعئاقؤ دوعت ةيناثلا ةيسضقلا ،يلام
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ىو˘˘˘˘كسشل
ةقرسسلا لعفل هسضرعت صصوسصخب
،لا˘ق˘ن˘لا ه˘ف˘تا˘ه تلا˘ط ف˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب

ة˘ف˘ث˘كم˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لاؤ ثا˘˘ح˘˘بألا
لعاف˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا تسضفأا

ىلإا هليو˘ح˘ت ؤ ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لاؤ
زاجنإا نم ءاهتنلا دعب ، ةحلسصملا

هميدقت م˘ت ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م
ةيسضق نع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا
،ف˘ط˘خ˘لا˘˘ب لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تا˘˘ه ة˘˘قر˘˘سس
ا˘ه˘ع˘ئا˘قؤ دو˘ع˘ت ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ىو˘˘˘˘كسشل
ءاد˘ت˘عÓ˘ل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت صصو˘˘سصخ˘˘ب
يد˘˘م˘˘ع˘˘˘لا حر˘˘˘ج˘˘˘لاؤ بر˘˘˘سضلا˘˘˘ب
عوبتم روظحملا صضيبألا حÓسسلاب
ثاحبألا ،ربتعم يلام غلبم ةقرسسب
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت˘ب تر˘م˘ثأا ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘˘لا
هفيقوت متيل ،هدجاوت ناكمؤ لعافلا

نذإا دعب هتماقإا رقم ىوتسسم ىلع
ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘ع ردا˘سص صشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
تاءارجإا فلم هدسض زجنأا ،ةلوخملا

ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘ئاز˘˘ج
بر˘سضلا ة˘ي˘سضق ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

صضيبألا حÓسسلاب يدمعلا حرجلاؤ
.يلام غلبم ةقرسسب عوبتم

ةنيطنسسق

نينطأوملأ طضسو بعرلأ نوريثي أوناك ايئاضضق نيقوبضسم صصاخضشأأ3 فيقوت

فسصن و رايلم سسÓتخإا ةيسضق يف اوطروت /ةدكيكسس

ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت «ورطلأأ» ـب نيفظوم7
لاغسشأل ةينطولا ةكرسشلل نيعبات حلاسصم ءاسسؤؤر مهنيب نم نيفظوم ةعبسس رفسس تازاوج بحسس مت
،ةدكيكسس ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق نم رمأاب ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت مهعسضؤ دعب «ؤرطلأا» تاقرطلا

صسÓتخإاؤ ،ةكرسشلا تاكلتمم درج يف ريؤزتلا صصوسصخب مهلاوقأل عامتسسلا ؤ مهعم قيقحتلا بقع
ةيئادتبلا ةدكيكسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكؤ حتف بقع ةيسضقلا تكرحت ؤ .ةكرسشلا نم داتعلا
تاقرطلا لاغسشأل ةينطولا ةكرسشلل ةماعلا ةرادإلا نم ىوكسش ىقلت نا دعب ةيسضقلا يف اقمعم اقيقحت
يف حلاسصم ءاسسؤؤر مهنيب نم ةكرسشلل نيعبات نيفظوم ةعبسس نا اهدافم ،ةدكيكسسب اهرقم دجاوتملاؤ

M«ÉI HƒOjæÉQ.هعيبب اوماقؤ ميتنسس رايلم فسصنلاؤ رايلم ةميقب داتع ىلع اولوتسسا ةكرسشلا تاذ
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ة˘˘قأر˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’أ ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
يحو راجحلأ ةيدلب نم نيردحنملأ

ئطا˘سش ن˘م أو˘ق˘ل˘ط˘نأ ن˘يذ˘لأ و˘نأو˘ج
م˘هدد˘ع رد˘ق˘م˘لأو فرا˘ط˘لا˘ب ط˘سشلأ

81 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت ةعبسس

تفتخأ دق أوناك نيذلأو ةنسس42و
خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م م˘ه˘ن˘ع را˘ب˘خأ’أ ع˘ي˘م˘˘ج
ةيلاطيإ’أ يسضأرأ’أ وحن مهقÓطنإأ

جاجتح’أ ىلإأ م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ب ع˘فد ا˘م˘م
رفخل ةيميلق’أ ةعومجملأ رقم مامأأ
نع راسسفت˘سسÓ˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ل˘حأو˘سسلأ
نأأ نود مايأأ ةدعل أوباغ نيذلأ مهئانبأأ
ديفت ةمولعمو ربخ يأأ مهنم لسصي
ىر˘خأ’أ ة˘ف˘سضلأ ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘لو˘˘سصو˘˘ب

نم تقلطنأ يتلأ ةلحرلأ نأأو ةسصاخ
ل˘ج˘سس فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ط˘˘سشلأ ئ˘˘طا˘˘سش
لقي يذ˘لأ برا˘ق˘لا˘ب بط˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
طقف تاعاسس رحبلأ سضرعب ةقأرحلأ

ءايلوأأ هدكأأ ام بسسح ةقÓطنأ دعب
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب أو˘˘لوا˘˘ح ن˘˘يذ˘˘لأ ة˘˘قأر˘˘ح˘˘لأ
ع˘ي˘م˘ج نأأ ’إأ م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا˘˘ب لا˘˘سصت’أ
عيمج تق˘ل˘غأأو تع˘ط˘ق ت’ا˘سصت’أ
امم قئاقد˘ب ة˘ثدا˘ح˘لأ د˘ع˘ب ف˘تأو˘ه˘لأ

كسشلأ نم ةمأود يف نولخدي مهلعج
لحأوسسلأ رفخب أودجنتسسي نأأ لبق
ر˘ي˘سصم ن˘ع را˘سسف˘ت˘˘سس’أ ل˘˘جأأ ن˘˘م
يأأ ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل ه˘نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأأ

يق˘ب يذ˘لأ برا˘ق˘لأ ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م

ءايلوأ’أ لعج امم رخآ’أ وه أدوقفم

.كسشلأ نم ةمأود يف  نولخدي

مهئانبأأ نم ’اسصتأ أوقلتي نأأ لبق

ر˘ب˘ع  م˘ه˘ئا˘قد˘سصأا˘ب أو˘ل˘سصتأ ن˘يذ˘˘لأ

أذكو يعام˘ت˘ج’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م

ف˘ل˘م يو˘ط يذ˘لأ ر˘مأ’أ م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

ة˘ف˘سضلأ أو˘ل˘˘سصو ن˘˘يذ˘˘لأ ة˘˘قأر˘˘ح˘˘لأ

لا˘ح ي˘ف م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع بسسح ىر˘˘خأ’أ

.ةديج

رحبلا ضضرعب مايأا ةدعل اودقف نأا دعب

ايلاطيإآ ىلإآ ةبانع نم نيدوقفملآ ةقآرحلآ لوسصو
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يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تمكحأأ
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لأ
مي˘ل˘قإ’ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ءا˘ي˘حأ’أو عرأو˘سشلأ
اهريخ˘سست ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘سصا˘سصت˘خأ
رهسسلأ فدهب ةطرسشلأ دأرفأأ نم ددعل

د˘قو أذ˘ه ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ة˘˘حأر ى˘˘ل˘˘ع
ير˘سضح˘لأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم تر˘ّط˘سس
ةلمج نّمسضتي اجمانرب أرخؤوم ثلاثلأ

ديدح نم ديب ةبراسض تÓخدتلأ نم
مهنم ةسصاخ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ن˘يزوا˘ج˘ت˘م
و˘ق˘ئا˘سسو نو˘يو˘سضو˘ف˘لأ نو˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘لأ
ن˘ي˘ي˘عر˘سشلأ ر˘ي˘غ ةر˘˘جأ’أ تأرا˘˘ي˘˘سس

ر˘ئا˘˘ظ˘˘ح˘˘لأ با˘˘ح˘˘سصأأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ
نم اتاب اعنم أوعنم نيذلأ ةيئأوسشعلأ

نم يم˘سسر˘لأ ر˘ي˘غ م˘ه˘ل˘م˘ع ة˘لوأز˘م
تفثك يتلأ ةينمأ’أ رسصانعلأ فرط
لÓخ ةبانع ةن˘يد˘م ط˘سسو ا˘هدو˘ه˘ج
ءاسضقلأ يف مهاسس امم ةريخأ’أ ةنوآ’أ

ر˘ي˘غ تا˘طا˘سشن˘لأ رو˘سص زر˘بأأ ى˘ل˘˘ع
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘˘عر˘˘سشلأ
م˘˘ه˘˘عدر˘˘ل ة˘˘يرور˘˘˘سضلأ تأءأر˘˘˘جإ’أ

مهتا˘طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘مو
ي˘ف ةّد˘سشب ة˘ل˘ح˘ف˘ت˘سسم تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ

نم ريثك يف تبّبسستو قباسس تقو
ةمراع ىسضوف ثودح يف نايحأ’أ
˘مود˘ق ع˘م ا˘ق˘نا˘خ ا˘يرور˘˘م ا˘˘ما˘˘حدزأ

ريغ نيقئاسسلأ نكر ببسسب ءاسسملأ
قيرطلأ يف مهتأرا˘ي˘سسل ن˘ي˘ي˘عر˘سشلأ
ة˘عا˘ب˘لأ سضر˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘˘سضإأ ،ما˘˘ع˘˘لأ
ةفسصرأأ ىلع مهعلسسل نييوسضوفلأ
ة˘لا˘ح م˘هءأرو ن˘ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘م عرأو˘˘سشلأ
تÓ˘سضف ن˘م ن˘ي˘ب˘ج˘لأ ا˘˘ه˘˘ل ىد˘˘ن˘˘ي
،ناكم لكب ةرثانتم ةمامق سسايكأأو
تا˘ط˘ل˘سسلأ ل˘خد˘ت ى˘عد˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘م˘˘م
ىلع بر˘ح˘لأ تن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ

ةيعرسشلأ ريغ تاطاسشن˘لأ ي˘ن˘ه˘ت˘م˘م
ط˘سسو ةر˘ث˘كب ر˘سشت˘ن˘ت تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ

ن˘م ءا˘ي˘˘حأ’أو عرأو˘˘سشلأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةر˘ها˘ظ لا˘ح˘ف˘ت˘سسأو ة˘يزأو˘م ةرا˘ج˘ت
طسسو عرأو˘سشو ة˘ف˘سصرأأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ

سصاخسشأأ سصي˘سصخ˘ت د˘ع˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لأ

لو˘سصح˘لأ نود ة˘ي˘ئأو˘سشع ف˘قأو˘م˘ل

ل˘ب˘ق ن˘م لÓ˘غ˘ت˘˘سسأ ة˘˘سصخر ى˘˘ل˘˘ع

رمذت ىلإأ ىدأأ امم ةيدلبلأ حلاسصم

كرحتت نأأ لبق ،نينطأوملأ ءايتسسأو

يتلأ ثلاثلأ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم

د˘سض ة˘˘ع˘˘سسأو ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ّن˘˘سشب تما˘˘ق

تا˘با˘سصع» ن˘م ن˘ي˘نأو˘ق˘˘لأ ي˘˘قرا˘˘خ

تأرا˘ي˘سسلأ با˘ح˘سصأأو »غ˘ن˘ي˘كرا˘ب˘لأ

راجتلأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ةيعرسشلأ ريغ

تأوق تعسضو نيذ˘لأ ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘لأ

ر˘ي˘غ م˘ه˘تا˘سسرا˘م˘م˘ل أّد˘˘ح ة˘˘طر˘˘سشلأ

.ةينوناقلأ

اهشصاشصتخا ميلقإا عراوشش لخاد قباشس تقو يف تلحفتشسا نأا دعب

ةيئآوسشعلآ ةراجتلآ حمÓم ليزت ثلاثلآ يرسضحلآ نمألآ حلاسصم
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ةرمثتسسملأ سسمأأ حابسص تنسضتحأ
بو˘ق˘ع˘ي ن˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
راج˘ح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘مر˘كلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ينأديملأ يسسأردلأ ءاق˘ل˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف
لقحلل ةينقت˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب سصا˘خ˘لأ
مطا˘م˘ط˘لأ ن˘م ن˘ي˘ف˘ن˘سصل ي˘نا˘ي˘ب˘ت˘لأ
ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ق˘سسم˘لأ ر˘ي˘غ ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلأ
تحت ،ةبانع ةي’وب ةرم لوأ’ برجت
ينهملأ سسلجملل ةرسشابملأ ةعباتملأ
مطامطلأ ةبعسشل كرتسشملأ يئ’ولأ
ةيحÓفلأ ح˘لا˘سصم˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تققح نيأأ ،ةينقتلأ دهاعملأ كأرسشإابو
رثكأاب ردقت ةيدودرم ليجسستب احاجن

.راتكهلأ يف أراطنق054 نم
نم تÓخأدم ءاقللأ فرع ثيح

ي˘˘ف تب˘˘سصنأ ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘˘لأ فر˘˘˘ط
ل˘سصف˘م˘لأ حر˘سشلأ لو˘ح ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
لقحلأ أذهل عبتملأ ينقتلأ راسسملل

ةيعأرزلأ ةرودلأ نم ةيأدب يبيرجتلأ
ةلحرم ةياغ ىلإأ لي˘ت˘سشت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘عو
ةيفيكو ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لأ ة˘يا˘قو˘لأو ي˘ن˘ج˘لأ
مظ˘ت˘ن˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست
،ةيئايميك ةجلاعم لك نيب دعابتمو
باسسح˘ل ل˘سصف˘م سضر˘ع م˘ت ا˘هد˘ع˘ب

054 نم رثكأاـب ردق يذلأو دودرملأ
رسضح دقو أذه ،راتكهلأ يف أراطنق
ماعلأ نيمأ’أو سسيئرلأ نم لك ءاقللأ
ةطحملأ ةريدمو ةي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘ل˘ل
ريد˘م ،تا˘تا˘ب˘ن˘لأ ة˘يا˘قو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ
تأورسضخلأ ةعأرزل ينقتلأ دهعملأ

ر˘يد˘م ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ ل˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘لأو
ي˘˘˘سضأرأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ نأو˘˘˘يد˘˘˘˘لأ
قرسشلل يوهجلأ ريد˘م˘لأ ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
كرتسشملأ ينهملأ ين˘طو˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل
يئ’ولأ قسسنملأ، موحللأو رسضخلل
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘˘ل
سسل˘ج˘م˘لأ ي˘سسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةبعسشل كرتسشم˘لأ ي˘ئ’و˘لأ ي˘ن˘ه˘م˘لأ

،فراطلأو ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل م˘طا˘م˘ط˘لأ
ةيريدمو ةيحÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ تأرا˘طإأ
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لأ، ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ
ءاسسؤور ،ةيتاب˘ن˘لأ ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ
ةيعرفلأ ماسسقأ’أ ءاسسؤورو حلاسصملأ
ةيجذومنلأ ةعرزملأ ةريدم ،ةيحÓفلأ
كرد˘لأو ن˘مأ’أ » ي˘بر˘ع˘لأ ي˘ب˘يا˘سش »
ةيندملأ ةيامحلأ ،را˘ج˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
نم ربتعم ددع نع Óسضف ،راجحلل
،فراطلأ ،ةبانع تاي’ول نيحÓفلأ
ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ، ةد˘˘كي˘˘كسسو ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
،رامع يد˘ي˘سس ة˘ع˘ما˘ج ن˘م ن˘ي˘ث˘حا˘ب
،ةدمسسأ’أو روذبلأ يدروم سضعبو
يدا˘سشرإ’أ مو˘ي˘لأ أذ˘ه ل˘ل˘خ˘˘ت ثي˘˘ح
ي˘نا˘كم˘لأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ طور˘سش مأر˘ت˘˘حإأ

ةمزÓلأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ ذاختأو
ل˘˘ئا˘˘˘سسلأ تأو˘˘˘ب˘˘˘ع ع˘˘˘سضو˘˘˘ب كلذو
عيزوتو جولولأ طاقن ةفاكب رهطملأ
نم ،ن˘ي˘كرا˘سشم˘لأ ى˘ل˘ع تا˘ما˘م˘كلأ

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ ر˘يد˘م ه˘ت˘˘ه˘˘ج

هتلخأدم يف زر˘بأأ م˘تا˘خو˘ب ر˘ي˘غ˘سصلأ

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ق˘فأر˘م ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

ةرمتسسملأ ةعباتملأو ديجلأ ريطأاتلأو

تقلطنأ هنأأو اميسس ،ة˘ب˘ع˘سشلأ ه˘تا˘ه˘ل

ينجلأ ةلمح طرافلأ عوبسسأ’أ ةياهن

ىلع حلأأ امك ،ةي’ولأ يف ليوحتلأو

ةيعانسصلأ مطامطلأ يلوحم ةقفأرم

فورظلأ ريفوتو ليقأرعلأ لك عفرل

ردجتو ليوحتلأ ةيل˘م˘ع˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لأ

عبرتت ةمركلأ ةقطنم نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ

راتكه0002 نم رثكأأ ةحاسسم ىلع

عورسشملأ أذه باع˘ي˘ت˘سس’ ة˘ح˘لا˘سص

تدأأ براجتلأ نأأو ةسصاخ Óبقتسسم

،اهعابتإأ نيعتي ةع˘ج˘سشم ج˘ئا˘ت˘ن ى˘لأ

ةيلا˘م˘جإ’أ ة˘حا˘سسم˘لأ نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

ةيعانسص مطامط ةسسورغملأ ةيئ’ولأ

1622 ـب ترد˘˘ق م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه

 .أراتكه

راتكهلا يف اراطنق054 نم رثكأا جاتنإا تققحو ةيلولا بارتب ةرم لوأل تشسرغ

ةــمركلآ نيع ةقطنمب ةيقسسملآ ريغ ةيعانسصلآ مطامطلآ ةبرجت حاجن

نم لاشصتإا تقلت يتلا تÓئاعلا هتفششك ام بشسح اينيدرشس ةريزج ىلإا ةبانع ةيلو نم نيردحنملاو مايأا ةشسمخ ذنم نيدوقفملا ةقارحلا لشصو
.يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ربع مهئانبأا

ىدل ةبتعلا قوقح ديدشستب اوماق
 يجيبوألا حلاشصم

005 ةسصح نم نوديفتسسملآ
نوبلاطي ةيباسشلاب نكسسم

ليحرتلآ ليجعتب
نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ دد˘ج

نكسس005 ةسصح يف يعامتج’أ نكسسلأ جمانرب
ةي’ولأ يلأو نيبلاطم ةيباسشلأ ةق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جأ
برقأأ يف مهليحر˘ت ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘ب ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب
ةمحتقملأ تانكسسلأ نوكل مهريبعت دح ىلع لاجآ’أ

تبثت قئاثو ىلع نوزوحي مهنأ’ مهيلإأ دوعت ايلاح
ريسشت تناك ةقباسس أدوعو نأأ ىلع نيدكؤوم و كلذ
ليرفأأ رهسش ي˘ف نو˘كت˘سس ل˘ي˘حر˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ى˘لإأ
ىلإأ ةيل˘م˘ع˘لأ تل˘جأأ ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج نأأ ’إأ طرا˘ف˘لأ
نم ةردحنملأ تÓئاعلأ ولثمم مولعم ريغ خيرات
يرأد˘ي˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةد˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأأ

نم مهريغو دوه˘سشلأ ن˘ي˘عو ق˘ي˘لÓ˘ع˘لو ةر˘سضخو˘بو
ىلع لوأ’أ لوؤوسسم˘لأ أود˘سشا˘ن ة˘يو˘سضو˘ف˘لأ ءا˘ي˘حأ’أ
ةيلمع ءأرجإ’ دعوم ديدحت ةي’ولل يذيفنتلأ زاهجلأ
مهنوكل ربسصلأ غراف˘ب ا˘ه˘نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لأ نا˘كسسإ’أ
دوعت يتلأ ةيوسضوفلأ تويبلأ يف نيرمأ’أ نوناعي

حلاسصم لبق نم مهئاسصحإأ خيرات7002 لبق ام ىلإأ
مهءان˘بأأ ل˘ي˘ج˘سست نود˘ير˘ي م˘ه˘نأأ ا˘م˘ك ي˘نو˘ب˘لأ ةر˘ئأد
نم ةبيرقلأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ يف نيسسردمتملأ
مداقلأ يسسردملأ لوخدلل ابسسحت ةديدجلأ مهتانكسس
دسشانو. مهئانبأ’ يم˘ل˘ع˘لأ ل˘ي˘سصح˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ىلع نيلوؤوسسملأ لكو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ء’ؤو˘ه
سسيئرو يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد ىوتسسم
لمعلأو ةروهدتملأ مهعاسضوأأ يف رظنلأ ينوبلأ ةرئأد
تناكو .ةنكم˘م ة˘سصر˘ف بر˘قأأ ي˘ف م˘ه˘نا˘كسسإأ ى˘ل˘ع
نع يراجلأ ماعلأ علطم تجرفأأ ينوبلأ ةرئأد حلاسصم
نكسسلأ ىلع ءاسضقلأ جمانرب نم نيديفتسسملأ ةمئاق

تاعم˘ج˘ت ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ءا˘ي˘حأأ8 ةدئاف˘ل سشه˘لأ
ةبانع ةي’و يلأو نأأ ركذيو ينوبلأ ةيدلبب ةيوسضوف
يئ’ولأ يبعسشلأ سسلجملل ةيداعلأ ةرودلأ يف ناك
نم نيديفتسسملأ عيمج نأامط دق طرافلأ سسيمخلأ
لوخدلأ ةيأدب عم مهليحرتب ةقباسسلأ نكسسلأ جمأرب

YÉO∫ GCe«ø. لبقملأ يعامتج’أ

تاباشصإل رخآا ضصخشش ضضرعت اميف
ناكملا تاذب راجشش يف ةددعتم

يف قيمع جرجب باـسش ةباسصإآ
هيلع ءآدتعآ رثإآ سسأآرـلآ

ملاسس يدـيسسب
نم ثلاثلأ دقعلأ يف باسش سسمأأ لوأأ ةليل سضرعت
امم ينوبلأ ةيدلبب ملاسس يديسس يحب ءأدتع’ رمعلأ
ىلع فعسسأأ ، سسأأرلأ يف قيمع حرجب هتباسصإ’ ىدأأ
ة˘يا˘م˘ح˘لأ لا˘جر فر˘ط ن˘م نا˘كم˘لأ ن˘ي˘˘ع ي˘˘ف هر˘˘ثإأ
ةيبطلأ ت’اجعتسس’أ ىلإأ روفلأ ىلع لقن مث ةيندملأ
فسشك .مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دسشر نبأ ىفسشتسسمب
ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصت’أو مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لأ
نم غلبي باسش نأأ » ةعاسس رخأأ»ـل ةبانعب ةيندملأ

ةدحوب ةسسأرحلأ زكرم سسمأأ لوأأ ةليل مدقت53 رمعلأ
حرجب باسصم وهو ملاسس يديسسب ةيندملأ ةيامحلأ

هل مدقتل ،هيلع ءأدتعأ نع جتان سسأأرلأ يف قيمع
ى˘لإأ ل˘ق˘ن م˘˘ث رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوأ’أ تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’أ
ى˘ق˘ب˘تو أذ˘ه ،مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لأ

ةباتك ةياغ ىلإأ ةلوهجم اهبابسسأأو ةثداحلأ تاسسبÓم
با˘سش سضر˘ع˘ت ة˘ل˘ي˘ل˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘فو ،ر˘˘ط˘˘سسأ’أ هذ˘˘ه
يحلأ تأذب ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباسصإ’
تافاعسسإ’أ رخآ’أ وه هل تمدق نيأ، راجسش ببسسب
ت’اجعتسس’أ ىلإأ لقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ
ىرخأأ ةهج نم ،جÓعلل دسشر نبأ ىفسشتسسمب ةيبطلأ

ةنسس35 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأر˘مإأ سسمأأ لوأأ تب˘ي˘سصأأ
نيع ةيدلبب نوتيزلأ يحب اهطوقسس بقع حورجب
تل˘ق˘نو نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ي˘ف تف˘ع˘سسأأ ثي˘˘ح ،ةدرا˘˘ب˘˘لأ
ةراسشإ’أ ردجتو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلت ىفسشتسسملل
لÓ˘خ تل˘ج˘سس ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م نأأ ى˘˘لإأ

ءÓجإاب ةقلعتم اهبلغأأ Óخدت68 ةيسضاملأ ةعاسس42
.نيباسصملل ةيلوأ’أ تافاعسسإ’أ ميدقتو ىسضرملأ
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ةنجلل ةيئلو˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا تد˘سشا˘ن

لا˘ب˘ق˘ت˘سسا تا˘سسسسؤو˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تحت ةيوسضنملا ةريغسصلا ةلوفطلا

نيلواقملل ةينطولا ةيلارديفلا ءاول

لجأا نم لخدتلا ةبانع يلاو بابسشلا

لÓخ نم كلذو سسÓفإلا نم اهذاقنإا

تدكأا ثيح.ريبادتلا نم ةلمج ذاختا

اهل ة˘ل˘سسار˘م ي˘ف ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ل˘خ˘لا

اهنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآا» زوحت

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا فور˘˘ظ˘˘لا نأا

ةطبترملا ةيحسصلا ةمزألا اهتسضرف

ببسست يذلا انوروك ءابو يسشفتب

ة˘يدا˘سصت˘˘قا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص رار˘˘سضأا ي˘˘ف

يف نوقرغي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو

يعدتسست يتلا لكاسشملا نم ديدعلا

كلذو اهلحل ةيسصولا تاهجلا لخدت

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإل

لمعلا بسصانم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو

ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ةينطولا ةنج˘ل˘لا ة˘ي˘ل˘خ ا˘ه˘ب بلا˘ط˘ت
ة˘لو˘ف˘ط˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل
ءابعألا نم ا˘هؤوا˘ف˘عإا و˘ه ةر˘ي˘غ˘سصلا
بئارسضلا ةيريدمب ةطبترملا ةيلاملا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘فد ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ا˘ن˘ه ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو تا˘˘كار˘˘ت˘˘سشلا
ةنسسلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيترتفلاب
اولسصاوت مهنأا ىلإا نيتفل ،ةيراجلا

طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ع˘˘˘م
ة˘ير˘يد˘م ،ن˘ما˘سضت˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
نا˘˘م˘˘سضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
بئار˘سضلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ان˘تا˘ب˘ل˘ط˘ل او˘ب˘ي˘ج˘ت˘سسي م˘ل م˘ه˘ن˘كل»
مدع ةلاح يف تابوقعلاب انوددهو
ةلسسارملا يف ءاج ام بسسح ،«عفدلا
مهلخد نأاب اهلÓخ نم اودكأا يتلا
اهعفدي ي˘ت˘لا با˘ع˘تألا و˘ه د˘ي˘حو˘لا
تفقوت يتلاو ايرهسش لافطألا ءايلوأا
سسوريف نم ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت بب˘سسب

بتر˘ت ي˘ت˘لاو ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘نورو˘ك
ةطسشنألا نم ديدعلا فيقوت اهنع
نيتفل ،لافطألا سضاير اهنيب نمو
ةلسصاوم هلباق ءارجإلا اذه نأا ىلإا
بل˘غأا نأاو را˘ج˘يإلا ءا˘ب˘عأل م˘ه˘ع˘فد
اهيف نوطسشني يتلا تارقملا يكلام
مدع ةلاح يف درطلا» ـب مهنوددهي

.«عفدلا

تا˘ي˘بر˘م˘لا ل˘كسشم او˘حر˘ط ا˘م˘ك
ةح˘ن˘م ى˘ل˘ع ن˘ل˘سصح˘ت˘ي م˘ل ي˘تÓ˘لا
سسيئر اهرقأا يتلا مي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م˘لا
يسضاملا ليرفأا ر˘ه˘سش ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مدع ةجيتن نهتاناعم نم داز ام وهو
ةلوفطلا لابقتسسا تاسسسسؤوملا ةردق
قايسس يف ،نهبتاور عفد ةريغسصلا
هذ˘ه با˘˘ح˘˘سصأا ح˘˘سضوأا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ
ذنم للسش ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘نأا˘ب ةر˘ي˘خألا
لاز˘ي ا˘م م˘هر˘ي˘سصمو ر˘ه˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
نم ادد˘ع نأاو ا˘سصو˘سصخ ،لو˘ه˘ج˘م
يف تأاد˘ب ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

وهو اهباوبأا قلغو اهسسÓفإا نÓعإا

ىلع -مهبسسح- ابلسس سسكعنيسس ام

رابتعاب ،يداسصتقلا مدقتلاو ومنلا

ببسستيسس لافطألا سضاير سسÓفإا نأا

بسصانم نم تارسشعلا عايسض يف

ىلإا ةلماعلا ةأارملا عفديسسو لغسشلا

ل نيأا لزانملا تايبرم ىلإا ءوجللا

ةمÓسسلا طورسش -نهبسسح- رفوتت

اذه مامأا ،ةيوبر˘ت˘لاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

لابقتسسا تاسسسسؤوم تبلط عسضولا

ي˘لاو˘لا ن˘م ةر˘ي˘غ˘˘سصلا ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا

ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإل ل˘˘جا˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

ءا˘غ˘لإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب م˘ه˘ت˘ل˘كسشم˘ل

اوفسصو يذلا طورسشلا رتفد قيبطت

سسف˘ن ي˘هو ة˘يز˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب هداو˘˘م

ةريزو ىلإا اهوعفر يتلا بلاطملا

اياسضقو ةرسسألاو ينطولا نماسضتلا

.ةأارملا

ةياقولا تاءارجإاب نينطاوملا مازتلا مدع و سسوريفلاب تاباسصإ’ا ت’اح ديازت لظ يف

 يحسصلا رجحلا ريبادتل مراسصلا ذينفتلا ةرورسضب نمألا حلاسصمل تاميلعت
ريبادت قيبطتب مازتل’ا عم رورملا نوناق دعاوقل مراسصلا ذيفنتلا ةرورسض ىلع تاميلعت،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا ىطعأا

.ةيعمتجم ةيراوج ةبراقم ىلع دامتع’اب يحسصلا رجحلا

اهرهظ انوروك سسوريف ببسسب اهطاسشن فقوت مسصق نأا دعب

سسÓفإلا نم اهذاقنإا يلاولا دسشانت ةلوفطلا لابقتسسا تاسسسسؤوم ةنجل
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 لخدتلا يلاولا اودسشان

نوددني ةسشيرحلا ناكسس

بايغو ةيرزملا عاسضوألاب

ةئيهتلا
راجحلا ةيدلبب ةسشيرحلا ةقطنم ناكسس يكتسشي

اهي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا فور˘ظ˘لا ن˘م

ل˘جأا ن˘م ة˘يرور˘سضلا ق˘فار˘م˘˘لا ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غو

مهلعجي يذلا لكسشملا، مهسسفنأا نع هيفرتلا

اذه ءازإا لخدتلا ةبانع ةيلو يلاو نودسشاني

ذ˘ن˘م ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا يرز˘م˘لا ع˘˘سضو˘˘لا

ةئيهت ةدا˘عإل ط˘ط˘خ˘م˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،تاو˘ن˘سس

ةرا˘نإا،ة˘ف˘سصرأا، تا˘قر˘ط ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘˘ما˘˘ك

قفارم ءاسشنإا، لافطأÓل بعل تاءاسضف ،ةيمومع

مهسسفنأا نع هيفرتلا لجأا نم بابسشلل ةيسضاير

ةرثكب ةرسشتنملا ةيعامتجلا تافآلا نم دحلاو

يراوج بعلمب يحلا ديوزتب قلعتي اميف ةسصاخ

ةفاسضإلاب اذه،هنم تدافتسسإا يتلا ءايحألا يقابك

تنرتنلا ةبكسشب ءاي˘حألا ل˘ي˘سصو˘ت ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا

عيمج ةبكاوم لجأا نم ةيرورسض تحسضا يتلا

يحسصلا فرسصلا تاونق حÓسصإا ، تاروطتلا

نأا ثي˘ح بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘قو

حئاورلا راسشتنا ةجيتن قاطت ل تتاب ةيعسضولا

يفو، ةيئام كرب ىلإا تاقرطلا لوحت و ةهيركلا

نيع˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ذ˘خأا˘ب ي˘لاو˘لا او˘ب˘لا˘ط ر˘ي˘خألا

يناعت يتلا ةقطنملا ةيمنت لجأا نم رابتعلا

تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا و ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا

لفكتلاب ةمو˘كح˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت م˘غر.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

بسسح ةسشيرحلا ةقطنم نأا ىلإا لظلا قطانمب

نأا نود لكاسشملا ديدع يف طبختت ناكسسلا

تاطل˘سسلا ة˘سصا˘خ ها˘ب˘ت˘نا لوؤو˘سسم يأا ا˘هر˘ي˘ع˘ي

ءادأا نع امامت ةبئاغلا راجحلا ةيدلبل ةيلحملا

ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ي˘ح˘لا اذ˘ه ءازإا ا˘هرود

لجأا نم يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوألا لوؤوسسملا

عفرو ةسشيرحلا ةقطنمل تاطلسسلا هابتنا تفل

 .اهناكسس نع نبغلا

U°Édí .Ü

دمحم ةفاقثلا راد ميظنت نم

فايسضوب

عقاو لوح ةيسضارتفا ةلخادم

روتكدلل ةيملعلا تابتكملا

رهاطلا ةريودوب
ةبان˘ع˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد تم˘ظ˘ن

يديعل85 ـلا ىركذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب

ءاسضفلا ربع تاطاسشن ةدع بابسشلاو لÓقتسسلا

ةيسضارت˘فا ة˘ل˘خاد˘م ا˘ه˘ن˘م ي˘سضار˘ت˘فلا قرزألا

ةسسبت ةع˘ما˘ج ن˘م ر˘ها˘ط˘لا ةر˘يودو˘ب رو˘ت˘كد˘ل˘ل

لÓتحلا ءانثأا ةيملعلا تابتكملا عقاو» ناونعب

امك ،«2691 ىلإا0391 نم رئازجلل يسسنرفلا

لافطألا ىلع تاداهسشلا عيزوت ةيلمع تلسصاوت

فزعلا تاق˘با˘سسم ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا با˘ب˘سشلاو

يف نيزئافلا ميركت راظتنا يف ةهاكفلاو يدرفلا

نسضتحتو ،ةمداقلا مايألا يف داسشنإلا ةقباسسم

ةيخيراتلا روسصلل  اسضرعم ةبانعب ةفاقثلا راد

راد وهبب ةروثلا رثآامل ءافو ةيعمج عم قيسسنتلاب

ةيليوج9 ةياغ ىلإا رمتسسيسس يذلاو ةفاقثلا

نيسسمخلاو ةنماث˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب مدا˘ق˘لا

.بابسشلاو لÓقتسسلا يديعل
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فرعت يتلا تايلولاب ةسصاخ

ةيلو رارغ ىلع اريبك اعافترا
يف اعافترا د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع
انوروك سسوريفب تاباسصإلا ددع
نينطاو˘م˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع بب˘سسب

وهو ةيحسصلا ةياقولا تاءارجإل
ن˘م د˘يز˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب ا˘˘م
ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م ة˘˘مار˘˘سصلا

ئطاوسشلاب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإا فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ع˘ن˘م م˘غر ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
قاوسسألا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘حا˘ب˘سسلا
ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
اذ˘ه، سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘˘نل ةرؤو˘˘ب
و سسار˘˘˘عألا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
ادادعأا بطقت˘سست ي˘ت˘لا ز˘ئا˘ن˘ج˘لا

مارتحا نود نينطاوملا نم ةريبك

. تاميلعتلل

مسسارم لÓخ يسسينوأا راسشأاو
ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا
فد˘˘ه˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘طا˘سشن˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ى˘˘م˘˘سسألا
سصاخسشألا ةيامح وه ةيلاسصتلا

معد ىلع رهسسلاو تاكلتمملاو
راسشتنا نم دحلل ةلودلا دوهج
ثدحتملا اعد امك.انوروك ءابو
ام لك لذب ىلإا ةطرسشلا حلاسصم
ماهملا ذيفنت راطإا يف مهعسسوب
ىلع زي˘كر˘ت˘لا˘ب ،م˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘م˘لا
ةلوليحلل ةيناديملا ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘سسلا
نمألاب لخي لعف يأا عوقو نود
سسكعني قابتسسلابو ،ةنيكسسلاو
،ةطرسشل˘ل ي˘ئا˘قو˘لا رود˘لا Ó˘ع˘ف

تقو˘لا ي˘ف ل˘خد˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةينوناقلا رطألا قفوو بسسانملا

.لوعفملا ةيراسسلا ةيميظنتلاو

م˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م سصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘بو
هتاذ لوؤوسسملا تفل ،فايطسصإلا
ىل˘ع ددر˘ت˘لا ع˘ن˘م ل˘ظ ي˘ف ه˘نأا˘ب
دحلل يئاقو ري˘بد˘ت˘ك ئ˘طاو˘سشلا

را˘سشت˘نا م˘ج˘ح ن˘م سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لاو
تÓئاعلا نإاف ،انوروك سسوريف
لخاد ةليدبلا تÓقنتلا ىلإا دمعت
ى˘˘ل˘˘ع ددر˘˘ت˘˘لا سضو˘˘˘ع ند˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘ي ا˘˘م ،ئ˘˘طاو˘˘سشلا

ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ل˘ك بن˘ج˘تو نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
اهيف ام˘ب ق˘ير˘ط˘لا ق˘ح˘ب سسا˘سسم
ي˘ئاو˘سشع˘لا ف˘قو˘ت˘لاو فو˘قو˘˘لا

عراوسش ىوتسسم ىلع ريطخلاو

ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ند˘˘˘م˘˘˘لا قر˘˘˘طو
امئاد ببسستي يذلاو ةيرسضحلا
ة˘يدا˘مو ة˘ي˘نا˘م˘سسج رار˘˘سضأا ي˘˘ف
ح˘لا˘˘سصم ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘تو ،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ

.نينطاوملا

نمأÓل ماعلا ريدملا هجو امك
نيكراسشملل تاميل˘ع˘ت ي˘ن˘طو˘لا
لك ةبراحم ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ث˘ح˘ي
بكترت يتلا ةيب˘ل˘سسلا ر˘ها˘ظ˘م˘لا
عم سضراعتتو ماعلا قيرطلا يف
ريغ لÓغتسسلاك ،رورملا نوناق
،ةيمومع˘لا ن˘كا˘مأÓ˘ل عور˘سشم˘لا
ق˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لاو فو˘˘قو˘˘لا

ءاز˘˘˘جأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ذاو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو
لوؤوت تافرسصت يهو ،ةفسصرألا
اهزوا˘ج˘ت ن˘كم˘ي ل ا˘يا˘سضق ى˘لإا

.اهنع رظنلا فرسصو

ةحابسسلا عنم رارقل ةديدع تاقورخ ليجسست ّلظ يف

 ءىطاوسشلا ىلع تÓئاعلا لابقإا لكسشمل ّلح داجيإا نع زجعت ةّيلحملا تاطلسسلا
¯hd«ó S°Ñà»

ة˘ّسصت˘خ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘جاو˘˘ت
ماّيألا هذه ةلمجلاب ليقارع ةبانعب
ةديدع تاقورخ ليجسستّ لظ يف
مارتحا مدعو ةحابسسلا عنم رارقل
ةيسضاقلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لا
ئطاوسشلا قلغب

ةلسسلسس نم مغرلا ىلعو ثيح
ةرور˘سضب ةد˘ي˘ف˘م˘لا تا˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
تاهجلا تاميلعتب مراسصلا دّيقتلا
تعنم نأاو اهل قبسس يتلا ةّيسصولا

ئطاوسشلا ىلإا لو˘خد˘لا ا˘ّتا˘ب ا˘ع˘ن˘م
ة˘حا˘ب˘سسلا ر˘ظ˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
راسشتنا يدافت لجأا نم مييختلاو
لخاد رثكأاف رثكأا انوروك سسوريف
فارطأا ةّدع لإا ريغ ،ةبانع ةيلو
نم تاميلعتلا كلت هجو يف تفقو
اوبرسض نونطاومو تÓئاع اهنيب
سضر˘ع ا˘ف˘لا˘سس رو˘كذ˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا
لكسشب نودفاوتي اوحارو طئاحلا

ئ˘طاو˘سشلا ى˘ل˘ع ها˘ب˘ت˘نإÓ˘ل تف˘ل˘˘م
ىندأا مهتراعإا نود ةيموي ةفسصب

ن˘م يذ˘لا ر˘مألا ةرو˘ط˘خ˘ل ةلا˘ب˘م

ءابولا راسشتنا يف مهاسسي نأا هنأاسش

ءا˘جرأا˘ب ر˘ث˘كأا ة˘ب˘سسن˘ب ه˘ل˘˘غ˘˘ل˘˘غ˘˘تو

دهسشت لسصّتم قايسس يفو ،ةيلولا

ى˘ل˘ع  ئ˘طاو˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م

،«رمع يزير» ،«ديسشر حÓف» رارغ

اريب˘ك لا˘ب˘قإا ا˘هر˘ي˘غو «ورد˘ي˘ف˘لا»

ىلع اوسساد نيذلا ناّبسشلا نم ددعل

مامجت˘سسإلاو ة˘حا˘ب˘سسلا ع˘ن˘م رار˘ق

ةرور˘سض ة˘نا˘خ ن˘م˘سض جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةهجاومل ةذختملا ريبادتلاب دّيقتلا

ح˘˘ب˘˘˘كو «91--د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف

تكلسس اميف ،رثكأاف رثكأا هيّسشفت

ءلؤوه جهن ة˘ي˘با˘ّن˘ع تÓ˘ئا˘ع ةّد˘ع

ا˘˘هر˘˘ه˘˘ظ ترادأاو ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

ةروكذملا تاط˘ل˘سسلا تا˘ي˘سصو˘ت˘ل

ى˘ل˘ع ا˘ه˘لا˘ب˘قإا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ف˘لا˘˘سس

تاّو˘˘ق را˘˘سشت˘˘نا م˘˘غر ئ˘˘طاو˘˘سشلا

ما˘يألا هذ˘ه لÓ˘خ نا˘كم˘لا˘ب ن˘مألا

نع نيفلاخملا ةرسصاحمب اهمايقو

ل˘م˘سشي ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘˘سست ق˘˘ير˘˘ط

زاجنإا عم ئطاوسشلل ةبقارم ّةيلمع

عامسس رسضاحم ةين˘مألا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ذنم سصاخسشألا نم ديدعلاّ قح يف
مل كلذ ّنأا ريغ ،رارقلاب لمعلا ءدب
نم ئطاوسشلا دايترا ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘م˘ي

تاميلعت دجت مل نيح يف ديدج
اناذآا اهيف ة˘حا˘ب˘سسلا ع˘ن˘مو ا˘ه˘ق˘ل˘غ
نم تبره يتلا تÓئاعلل ةيغاسص
ةبانع ئطاوسش ىلإا سسقطلا ةرارح
نم سصّلختلاو مامجتسسإلا سضرغب
رجحلاب طبترملا يمويلا اهنيتور
رحبلا ىلإا اه˘جر˘خأا يذ˘لا ي˘ئز˘ج˘لا
اهتاقوأاب عاتمتسسإلا ع˘م ة˘حا˘ب˘سسل˘ل

رقملا تاءارجإÓل امامت ةهبآا ريغ
ّ

ة
يتلا ةّيلحملا تاطلسسلا فرط نم
˘˘ماز˘˘ت˘˘لإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع تدّد˘˘˘سش
ةرور˘سضو م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا˘ب م˘هد˘˘ّي˘˘ق˘˘ت
ر˘˘لا

ّ
م˘ه˘تّ̆ح˘سص ة˘يا˘˘م˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ما

ة˘با˘سصإلا ر˘ط˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘˘مÓ˘˘سسو
،د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

نم ةذختملا ريبادتلا اهنم اميسسل
اذه ىودع راسشتنل يدسصتلا لجأا
طا˘سسوألا ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا

ةبطقت˘سسم˘لا تاءا˘سضف˘لاو ة˘ما˘ع˘لا

نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت ،تاعّمجتلل

تلّ̆ج˘سس د˘ق ةّ̆سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

اذه يف قاطنلا ةعسساو تاقورخ

لوؤوسسم هيف دّدسش تقو يف ددسصلا

ةبانع ة˘يلو˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

تاميلع˘ت˘ب دّ̆ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع

.ئطاوسشلا دايترا مدع

دعب تءا˘ج ةو˘ط˘خ˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بذ˘˘ج ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م

يا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م راوّز˘˘˘لا

نم ريب˘ك دد˘ع د˘فاو˘تو مر˘سصن˘م˘لا

ئ˘طاو˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق

ّم˘ت د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘با˘ن˘ع
رار˘ق˘ل ةد˘يد˘ع تا˘قور˘خ ل˘ي˘ج˘سست

تافلاخ˘م زا˘ج˘نإاو ة˘حا˘ب˘سسلا ع˘ن˘م

رسصي نيذلا نيفلاخملل ةلمجلاب
ّ

نو

،ديدج نم ئطاوسشلا دايترا ىلع

هجاوت ةّينعملا تاطلسسلا لعج اّمم

اذهل لولح داجيإا يف ةريبك ليقارع

.لكسشملا
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دولجلأو جيسسنلأ عمجمل مأعلأ ريدملأ سسيئرلأ ءأثÓثلأ سسمأأ يفوت
ثعب ةيزعت ةيقرب يفو.ةيبلق ةتكسس رثإأ ،يقورز نأرقم ،«سسكيتيج»
مهأرب يلع تيآأ تأحرف ةعأنسصلأ ريزو لأق ،ديقفلأ ةلئأع ىلإأ أهب
يمومعلأ يعأنسصلأ عأطقلأب sمَلأأ يذلأ ،للجلأ بأسصملأ أذه مأمأأ»
هرأسسم ةليط ىنأفت يذلأ نيسصلخملأ هتأرأطإأ نم أدحأو دقف يذلأ
 .«ةيرئأزجلأ ةعأنسصلأ ةمدخ يف ينهملأ

انوروك ةمزأا زع يف ةيسضاير تارود

تأطأسشنو تأرود ةدكيكسس ةنيدمب سشحولأ دأو بعلم نسضتحي
تأسسفأنملأ و ةيسضأيرلأ ةطسشنألأ فلتخم هيف مأقت ثيح،ةيسضأير
ةيسضأيرلأ قرفلأ و نوسسفأنتملأ عمتجيف ،ءأسسملأ تأعأسس لÓخ أيموي
ءأدترأ نود ةسسفأنملأ ةعبأتمل تأرسشعلأ رهمجتي أميف بعلملأ لخأد
مغرف،أنوروك نمز ريغ نمز يف أننأأك و دعأبتلأ مأرتحأ وأأ تأمأمكلأ
دهسشي يذلأ أنوروك سسوريف رأسشتنإأ نم ةيأقولل ةذختملأ ريبأدتلأ
ةيلوب أيموي ةديأزتملأ هأبتسشإلأ تلأحو تأبأسصإÓل أبيهر أعأفترأ
ظأظتكأ و بعسصلأ فرظلأ سصأخسشألأ ءلؤوه لهأجتي ةدكيكسس
تأطلسسلأ لعجي لكسشب مهقطنم أوسضرفيل يعجرملأ ىفسشتسسملأ

.مزحب و لخدتلأ ىلع ةربجم ةينمألأ

 اينيطسسلف43 حنمي ديعسس سسيق
ةيسسنوتلا ةيسسنجلا

531 حنمب يسضقي أيسسأئر أرمأأ ديعسس سسيق يسسنوتلأ سسيئرلأ عقو
ردسصم حسضوأأو.ةيسسنوتلأ ةيسسنجلأ ،أينيطسسلف43 مهنيب أسصخسش
ةيسسنوتلأ ةيسسنجلأ حنم نأأ ةيسسنوتلأ ةعأذإÓل ةيسسنوتلأ ةسسأئرلأب
ىلع ةيروهمجلأ سسيئر سصرح رأطإأ يف يتأأي» ،أينيطسسلف43ـل
ةدو˘ع˘لأ ق˘ح ف˘ل˘م ن˘م سسم˘ي لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ ةر˘˘سصن
ةيسسنجلأ مهل حونمملأ سصأخسشألأ ةيقب نأأ ر˘كذو.»ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل
نونأقلأ نأأ ىلإأ أريسشم ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإأو ة˘ي˘بر˘ع نأد˘ل˘ب ن˘م م˘ه ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ
.ةيسسنجلأ ةيجأودزإأب حمسسي يسسنوتلأ

ةينطولا ةقباسسملا قÓطإا
عدبملا بابسشلل ةيسضارتفإ’ا

ةق˘بأ˘سسم˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ة˘سضأ˘ير˘لأو بأ˘ب˘سشلأ ةرأزو تن˘ل˘عأأ

،ةيملعلأ تلأجملأ يف عدبملأ بأبسشلل ةيسضأرتفإلأ ةينطولأ

رأعسش تحت ةيرسصبلأ ةيعمسسلأ و ةيبدألأو ةينفلأ ،ةيفأقثلأ

سصأخلأ جمأنربلأ رأطإأ يف «يتبهوم زربأأ و يتقأط رجفأأ»

يد˘ي˘ع ىر˘كذ˘ل أد˘ي˘ل˘˘خ˘˘ت و0202 فأيطسصإلأ م˘سسو˘م˘ب

لأ˘ب˘ق˘ت˘سسأ ي˘ف عور˘سشلأ م˘˘ت ثي˘˘ح بأ˘˘ب˘˘سشلأو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسإلأ

ةيأغ ىلإأ لسصأوتيسسو يرأجلأ  ةيليوج5 موي تأكرأسشملأ

لكل ةحوتفم ةقبأسسملأ يف ةكرأسشملأو ،مدأقلأ ربمتبسس5

ةنسس03 ىلإأ51 نم مهرأمعأأ حوأرتت نيذلأ عدبملأ بأبسشلأ

 .ةقبأسسملأب نيزئأفلل ةميق دج زئأوج تسصسصخو

!!  ةسسبتب  يعامتج’ا طاسشنلا ةيريدم نم ةمداسص تارارق
ةقبأسسم يف نوحجأنلأ أأجأفت
رهسش أهنع نلعأأ يتلأ ميلعتلأ
ىوتسسم ىلع طرأفلأ ليرفأأ

يعأمتجلأ طأسشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م
م˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب ،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
تأسسسسؤومب مهنييعتب أيوفسش
سسيرد˘˘ت رأ˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت
تأ˘جأ˘ي˘ت˘˘حلأ يوذ تأ˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ
عأ˘م˘ت˘جأ ر˘خآأ ي˘فو ة˘سصأ˘خ˘لأ
ةيئلولأ ةيريدملأ ر˘ق˘م˘ب م˘ه˘ل
أيوفسش مهنييعت ةرأدإلأ تررق
حلأسصمب ةتقؤوم ةفسصب لمعلل
مدسص رأرقلأ أذه نأأ ريغ ةنهأرلأ ةيحسصلأ فورظلأو ةيسسردملأ ةلطعلأ رأبتعأ ىلع يعأمتجلأ طأسشنلأ ةيريدم
يسسيئر سصسصختم  ملعم بتر وحن ىلع فيظوتلأ يف مهتكرأسشم نوك ةرأدإلأ سسيل مهسصأسصتخأ رأبتعأب نيينعملأ

نييعت تأررقم نود لمعلأ بنأج نم يمومعلأ فيظولأ سصوسصن لك يفأني أم وهو يسسيئر سصسصختم ذأتسسأأو
لك عم ،يرأدإلأ لمعلأ يف ددج ةذتأسسأأ كأرسشإأ بلطتت ل ةيرأدإلأ ةحلسصملأ ةرورسض نأأ ىتح سصأسصتخلأ جرأخو
.سسبللأ نم أريثك هتأيط يف لمحي يذلأ رأرقلأ أذه ةعجأرم يئلولأ ريدملأ نم نوينعملأ رظتني أذه

ةلجؤوم ةراجتلا ةرازو يفظومل ةيونسسلا ةلطعلا
ةيونسسلأ ةلطعلأ ليجأأت ةرأجتلأ ةرأزو تررق
نأو˘عألأ ة˘فأ˘˘كل عو˘˘ب˘˘سسألأ ة˘˘يأ˘˘ه˘˘ن ة˘˘ل˘˘ط˘˘عو
يسشفتل أبسسحت ةيليوج رهسش ةليط نيفظوملأو
ريزو ،نينثإلأ سسمأأ موي ،عمتجأ.أنوروك ءأبو
بدتنملأ ريزولأ ة˘ق˘فر ،ق˘يزر لأ˘م˘ك ةرأ˘ج˘ت˘لأ
عم يأكب ىسسيع ةيجرأخلأ ةرأجتلأب فلكملأ
ةينقتب ةرأجتلل نييوهجلأو نييئلولأ ءأردملأ
يتلأ ة˘يلو31 هب سصخو.يئرملأ رسضأ˘ح˘ت˘لأ
ءأبو يسشفت تلأحل أيسسأيق أعأفترأ تدهسش
ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ مأ˘˘˘يألأ ي˘˘˘ف أ˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ةرأ˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ذ˘˘خ˘˘تأو.ةر˘˘ي˘˘خألأ
ع˘بأ˘ط˘لأ تأذ ةرأزو˘لأ نأ˘ي˘˘ب بسسح تأءأر˘˘جإلأ
لطعلأ لك ل˘ي˘جأأ˘ت رأر˘غ ى˘ل˘ع ي˘لأ˘ج˘ع˘ت˘سسلأ
نأوعألأ ةفأكل عوبسسألأ ةيأهن ةلطعو ةيونسسلأ

 .ةيليوج رهسش ةليط نيفظوملأو

«يلعو تيآا» نيعي برغملا
رئازجلاب اريفسس

ةيبرعلأ تأرأمإلأب قبأسسلأ يبرغملأ ريفسسلأ نأأ دكأأت
ةيسسأمولبدلأ ةثعبلأ دوقيسس ،يلعو تيآأ دمحم ةدحتملأ
ةورذ يف يبظ وبأأ يلعو تيآأ ردأغو.رئأزجلأ يف هدÓبل
كلذب فلخيو.نيد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘ب تب˘سشن ة˘ي˘سسأ˘مو˘ل˘بد ة˘مزأأ
تدهسش يذلأ رئأزجلأ يف قلأخلأ دبع نسسحل ريفسسلأ
ثعب ،مأيأأ لبقو..ةيئأنثلأ تأقÓعلأ يف أروهدت هترتف
ىلإأ ةئنهت ةيقربب ،سسدأسسلأ د˘م˘ح˘م ،ي˘بر˘غ˘م˘لأ ل˘هأ˘ع˘لأ

ىركذ ةبسسأنمب ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر
يف كلذو ،يسسنرفلأ رمعتسسملأ نم رئأزجلأ لÓقتسسأ
.نأدئأقلأ أهلدأبتي ةلأسسر ينأث

لاقلا ليقلا



 يضاملب نم ةتافتلا رظتني يراغلبلا يرودلا يف يرئازج بعق
ديعشس يزيلجنإلا دروفنتيرب مجن لثم ،راغشص مهو كانه ىلإا اوهجوت نيذلا وأا ،«زوجعلا ةراقلا» يف اوعرعرتو اودلو نيذلا ءاوشس ،ةيرئازجلا لوشصألا يوذ نيبعÓلا نم ديدعلاب ةيبوروألا تايرودلا فلتخم رخزت

،يرئازجلا بختنملل بعللا يف هحومط ىدبأا يذلا ،روم ونريششت قيرف عم يراغلبلا يرودلا يف فرتحملا ،يشساقوب يدهم نيبعÓلا ءلؤوه نيب نم دجويو ،لوبرفيل فيدر عم بعلي يذلا يشسورعل رشسايو ،ةمحر نب
يشساقوب ثدحتو ،هيف بعلي يذلا يرودلا وأا قيرفلا ىوتشسم ناك امهم ،ةفاشضإلا ميدقت ىلع ارداق هاري بعل يأل ةشصرفلا ءاطعإا يف ددرتي ل يذلا ،يشضاملب لامج ينطولا بردملا ةشسايشس ىلع هلامآا اقلعم

ةوعدلا لاشسرإا يف ددرتي نل هنإا لاق امدنع ،ةقباشسلا هتاحيرشصتب يشضاملب بردملا ينعجشش دقل ،هيلإا لوشصولل فدهأا املح ىقبي رئازجلا بختنمل بعللا» :هلوقب ،هحومط نع يشسنرفلا «563 لوب توف» عقومل
ءادتراو ملحلا اذه قيقحتل دجب لمعأاشس يرودب ،يبعل ةقيرط سسفنب نوعتمتي نيذلا نيبعÓلا بحي هنأا دقتعأاو ،ةياغلل اعئار ابردم ىقبي يشضاملب لامج» :باششلا بعÓلا عباتو ،«ةشصرفلا قحتشسي بعل يأل

ةينشسلا هتائف يف بعل يذلا ةمشصاعلا داحتا يدان ىلإا هجوتي نأا لبق ،نارهو ةنيدم نم هتريشسم أادب دق ناكو ،طشسولا طخ زكرم يف ،(اماع42) يشساقوب يدهم بعليو ،«اعئار نوكيشس اذه ،رئازجلا بختنم سصيمق

.يكيجلبلا اورولراشش كلذكو ادور قيرف عم يدنلوهلا يرودلا مث ،يلاغتربلا زنريفيلوأا نم ةيادب ،ابوروأا وحن ليحرلا ررقيل ،تاونشس ثÓثل

±.hd«ó

يارشس اتلاغ يدان حانج يلوغيف نايفشس يرئازجلا مجنلا مدقت
ةارا˘ب˘م ي˘ف در˘ط˘ل˘ل ه˘شضر˘ع˘ت د˘ع˘ب سسمأا لوأا راذ˘ت˘علا˘˘ب ،ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

03 ةلوجلا يف يشضاملا دحلا موي ،روبشس نوزبارط دشض هقيرف
لخدتل سضرعت دق يلو˘غ˘ي˘ف نا˘كو ،زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا ن˘م

ةقيقدلا يف ،اتشسوك اد ناورم ليونام يبرغملا عفادملا نم نششخ

هدر˘ط ي˘ف تب˘ب˘شست ،بعÓ˘لا رد˘شص ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘˘ل˘˘كر˘˘ب در˘˘ي˘˘ل،83
ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف ي˘لو˘غ˘ي˘ف لا˘قو ،بع˘ل˘م˘لا ن˘م ةر˘ششا˘˘ب˘˘م
نم اهيف درطأا يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه» :«رتيوت» ىلع يمشسرلا

،«مدقلا ةر˘ك ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘تر˘ي˘شسم ي˘ف ا˘ما˘ع31 ذنم ةاراب˘م˘لا
،كلذ نع ةيلوؤوشسملا لمحتأاو ئطخم يننأا حشضاولا نم» :فاشضأاو

يفو ،«أاطخلا اذهب ةيشضاملا ةليللا ةميزه يف ببشست يننأا ةشصاخ
ل˘ئا˘شسو سضع˘ب ة˘ير˘شصن˘ع ها˘م˘شس ا˘م ي˘لو˘غ˘ي˘ف د˘ق˘ت˘نا ،ه˘شسف˘ن تقو˘لا
دودر سضعب» :لاقو ،ايقيرفإا لامشش يبعل هاجت ايكرت يف مÓعإلا
اوواشست نأا بجي ،مارتحلا مدع وه اذهو ،ةيرشصنع تناك لعفلا

نأا ةشصاخ ايقيرفإا لامشش يبعل كلذ يف امب ،لوشصألا عيمج نيب
.»لاقي امك بعلملا لخاد ةمئادلا مهتامشس نم سسيل بشضغلا

±.hd«ó
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ةضايرلا

 يأرصس ات’اغ روهمجل هتأرأذتعأ مدقيو يكرتلأ مÓعإ’أ ةيرصصنعب ددني يلوغيف
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ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي

،يششطز نيدلا ري˘خ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ر˘˘˘يزو ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ،يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شس ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو
سضع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘لا ،فا˘˘˘ف˘˘˘لا عور˘˘˘ششم
ذنم ريزولا ةلواط ىلع تعشضُو يتلا نيناوقلا

لوألا لوؤوشسملا نم ةباجإا رظتنت يهو ،ةدم
وأا لو˘ب˘ق˘لا˘ب ا˘˘مإا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘ع

ا˘˘ك˘˘شسم˘˘ت˘˘م يد˘˘لا˘˘خ ىق˘˘ب˘˘ي تقو ي˘˘ف ،سضفر˘˘˘لا
يف ةيباختنلا ةنشسلا لÓخ رييغت يأا سضفرب
ديري ل يششطز نيدلا ريخ نأا لإا ،ةيداحتا يأا
ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘˘يو ،مÓ˘˘˘˘شست˘˘˘˘شسلا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘شست˘˘˘ل ،ةرازو˘˘˘لا ن˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا
نو˘نا˘قو ة˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ن˘م ردا˘شصم بشسح ،ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م ؛تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا
؛مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف فار˘ت˘حلا مد˘خ˘ي نأا ،فا˘ف˘لا

اذ˘ه ة˘شسارد˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ته˘˘نأا ثي˘˘ح
،اهلمع ،سشود˘ب˘ع ا˘شضر ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لاو ف˘ل˘م˘لا

فا˘ف˘لا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘شسارد˘لا ىو˘ت˘˘ح˘˘م بشسحو
،رداشصملا سسفن بشسح ،ثدح˘ت˘شسف ،ا˘هر˘ير˘م˘ت
تÓيدعتلا مهأا نيب نمو ،فارتحلا يف ةروث
كلت ،لدجلل ةريثملا »فافلا» اهحرتقت يتلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م ة˘يو˘شضع˘لا طا˘ق˘شسإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
داحتÓ˘ل ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ءا˘شسؤور˘لا ل˘ك ىل˘ع ة˘ما˘ع˘لا
م˘ه˘تردا˘غ˘م در˘ج˘م˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دمحم قباشسلا سسيئرلا رششابم لكششب ينعي ناك ام وهو ،ةماعلا ةيعمجلا ةيوشضع ىلع ةايحلا ديق ىلع اوقب نمم نوقباشسلا ءاشسؤورلا ظفتحا ثيح ،اقباشس اهب لومعم وه ام سسكع ىلع ،مهبشصانمل

نيبردملل ةبشسنلاب رمألا كلذكو ،ةباقن ربع ةماعلا ةيعمجلا يف نيلثمم نوبعÓلا نوكي نأا ىلع ،ةيبطلا ةنجللا سسيئرو ينطولا ينفلا ريدملا نع ةيوشضعلا ةفشص طاقشسإا بناج ىلإا ،ةوارور
بعل مهنيب نم ءاشضعأا5 بيشصنت يف ةيرحلا بختنملا سسيئرلا حنم عم ،ةنشس07ـب بشصنملا اذه ىلإا حششرتملا نشسو نيتدهعب سسيئرلا تادهع ديدحت اشضيأا تÓيدعتلا مشضت امك ،نيينفلاو
تÓيدعتلا نأا ىلإا قباشس تقو يف تراششأا دق «فافلا» تناكو ،لقألا ىلع ةيعماج ةداهشش ىلع مهرفوت طرششب ديدجلا يلاردفلا بتكملا ةبيكرت نمشض ةماعلا ةيعمجلا جراخ نم قباشس يلود
لجأل رئازجلا ىلإا9102 ربمتبشس يف اهنع ةنجل تدفوأا دق تناك افيفلا نأا املع ،مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل يشساشسألا نوناقلا اهتقباطم سساشسألاب فدهتشست يشساشسألا اهنوناق ىلع ةحرتقملا

ةررقم تناك يتلا ةيعمجلا يهو ،اهيلع ةقداشصلاو تيوشصتلل ةيئانثتشسا ةماع ةيعمج دقع يه ةريخألا اهتطحم نوكت نأا اهل اررقم ناك قيرط ةطراخ ربع ةوطخلا هذه يف «فافلا» ةقفارم
امتح بلاطتشس يتلا «افيفلا«ـل نكمم لخدت مامأا ةبشسانملاب لاجملا حتفيو اذه لكب فشصعيل ةيشصولا ةرازولا نم رارقلا اذه يتأايل،91 ديفوك ةحئاج ببشسب اهليجأات متو يشضاملا وينوي يف
عبرأاب يداحتلا بتكملا يف نيبختنملا ءاشضعألاو سسيئرلا ةدهع ددحت : ىلع41-033 موشسرملا نم71 ةداملا سصنتو ،ةينطو ةيداحتل يلخاد نأاشش يف ةياشصولا لخدت سصوشصخب تاحيشضوتب
رابتعلا نيعب ذخألا عم ،ةيفيشصلا ةيبملوألا باعلألا اهلÓخ يرجت يتلا ةنشسلا نم ربمشسيد13 خيرات دنع ةيباختنلا ةدهعلا ةدم يهتنت ،ديدجتلل ةلابق نوكت نا نكميو تاونشس

عورششم نم ءاهتنلا ،يفحشص نايب ربع يشضاملا ليرفأا82 يف تنلعأا دق «فافلا» تناكو ،ةينطولا ةيشضايرلا تايداحتÓل يشساشسلا نوناقلا يف ددحم وه امك يشضايرلا سصاشصتخلا تايشصوشصخ
ىلوأا ةدوشسم لاشسرإا ربع تقلطنا يتلاو9102 ربمشسيد يف ةيلودلا ةئيهلا يلثمم ةرايز نم موي دعب ،«فافلا«و «افيفلا» اهتعشضو يتلا قيرطلا ةطراخ هتمشس امل اًقفو يشساشسألا نوناقلا ليدعت
اهتشضرف يتلا فورظلا ببشسب ،اهيلع ةقداشصملا ترخأات يتلا ةيئاهنلا ةخشسنلا لاشسرإا اهÓت مث ،ةحرتقملا تÓيدعتلاو تاقيلعتلل «افيفلا» لاشسرإا اهÓت ،يفناج رهشش فشصتنم «افيفلا» ىلإا

ودبي ام وهو ،ناوج رهشش ةماعلا ةيعمجلا ربع تيوشصتلا ىلع ةيئاهنلا ةدوشسملا ريرمت ىلع سصنت تناك يتلا قيرطلا ةطراخ ليدعت ءارو تفقو يتلا فورظلا تاذ يهو،91 ديفوك ةحئاج
.لبقملا ربمتبشس رهشش ىلإا رخأاتيشس هنأا

3202 ةياغ ىلأ يقرصش ناير دقع ديدجت نلعي نويل

وكنارفلا يلودلا قيرفلا مجن دقع ديدجت نع ،تنرتنإلا ىلع ينورتكلإلا هعقوم ربع ،ايمشسر يشسنرفلا نويل كيبملوأا يدان نلعأا
يعامتجإلا لشصوتلا عقوم ىلع يمشسرلا هباشسح ربع يشسنرفلا يدانلا لاقو ،اماع61ـلا بحاشص يقرشش ناير ،باششلا يرئازج

لوشصألا وذ يقرشش ناير ،«2202 يف يهتني ناك قباشسلا هدقع،3202 ماع ىتح يقرشش ناير دقع ديدجت نلعن نأا اندعشسي» :«رتيوت»
رشسيألاو نميألا حانجلا لثم بعلملا سضرأا لخاد زكارم ةدع يف بعللا عيطتشسيو ،نويل كيبملوأا قيرف يجيرخ نم وه ةيرئازجلا

21 قيرفلا عم سضاخ بعÓلا نأا املع ،ديردم لاير اهرزبأا ةيدنألا نم ديدعلاب باششلا بعÓلا طبتراو ،طشسولا طخ ىلإا ةفاشضإلاب
.تاقباشسملا عيمج يف نيفده عنشصو فادهأا3 لجشسو ةارابم
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ةرازولا نم ءانثتشسلا ىلع لوشصحلا نع ثحبي «فافلا» سسيئر

ةصضايرلأو بابصشلأ ريزوب يصشطزل مصساح عامتجأ

2202 فيصص ىلإأ رئأزجلأ «ناصش» ليجأات نلعت فاكلأ

رئازجلا يف ةررقملا نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا ةلوطب ةماقإا ،«فاك» مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا ررق
ايقيرفإا ممأا سسأاك ةلوطب عم نمازتت ل ىتح ،ماعلا سسفن ءاتشش نم لدب فيشصلا لشصف يف،2202 ماع

مهغلبأا دق «فاكلا» نأاب ،ةبعلل يرئازجلا داحتÓل ماعلا نيمألا ،دعاشس دمحم فششكو ،نوريماكلاب ةررقملا
ةعاذإÓل حيرشصت يف ،دعاشس حشضوأاو،2202 فيشص ىلإا يفناج نم ةلوطبلا دعوم ريخأاتب ،سسمأا لوأا ءاشسم
نأاب ادكؤوم،2202 ةيليوجو ناوج يرهشش نيب ةلوطبلا ميظنت حرتقا دق يقيرفإلا داحتلا نأاب ةيرئازجلا

دعب ،يئاهن لكششب ةلوطبلا دعوم ددحيشس يرئازجلا داحتلا نأاب دعاشس زربأاو ،اموي22 يه ةلوطبلا ةدم
ممأا سسأاك ةلوطب ليجأات نلعأا دق مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا ناكو ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو ةراششتشسا
ةحئاجل ةيبلشسلا تايعادتلا ببشسب2202 ةيادب ىلإا،1202 علطم نوريماكلاب ةررقم تناك يتلا ايقيرفإا

.انوروك
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أرييف كيرتاب دانع ببصسب رخبتت لاطع فصسوي مÓحأأ
تامدخب هكشسمت ،يشسنرفلا سسين يدان سسيئر ،رافير رايب نوج ،دّدج
ة˘ب˘غر د˘ن˘ع لوز˘ن كلذو ،لا˘ط˘ع ف˘شسو˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ه˘ب˘˘عل

ةيشسنرف ةيمÓعإا ريراقت هب تدافأا ام بشسحب ،ارييف كيرتاب بردملا
ي˘ف «ر˘شضخ˘لا» بعل مÓ˘حأا تل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا مو˘˘ي˘˘لا

ناك امدعب ،رخبتت يراجلا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ه˘يدا˘ن ةردا˘غ˘م
نأا رافير دّكأاو .هيدان عم هل ريخألا مشسوملا وه اذه نوكي نأا يف لمأاي
ةدنجأا يف ةدوجوم تشسيل ،يرئازجلا نميألا ريهظلا دقع عيب ةركف
اهيلع سصرحي يتلا تايولوألا نمشض دعُي هيلع ظافحلا نأاو ،يدانلا

دق ،«نابقعلا«ـل ينفلا مقاطلا يف لوألا لجرلا ناكو .هترادإا ةقفر
هتدوع ميشسرت دعب ةشصاخ ،قيرفلا يف رمتشسُم دعاشصلا همجن نأاب دكأا
هتاجرخ رخآا يف دكأا ،«ءارحشصلا براحُم» نأاب راششُي .يلشصألا هبشصنمل
ةو˘ط˘خ يأا ل˘ج˘ع˘ت˘شسي ن˘لو ،رد˘ق˘˘لاو ءا˘˘شضق˘˘لا˘˘ب ن˘˘مؤو˘ُ̆ي ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا

زر˘بأا ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا د˘ع˘يو .يور˘˘ك˘˘لا ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس˘˘ُم سصو˘˘شصخ˘˘ب
ديدع قباشستت ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ةنيدم نبا .مداقلا مشسوملا اهفوفشص ىلا همشض ىلع ةيبوروألا ةيدنألا

مشسوملاو هتباشصإا لبق مشسوملا اذه ةيوق اشضورع مدق يذلا ،ينغوب
هيلإا ءاوشضألا بذج ام اذه ،″1 غيللا» يف سسين يدان عم هلبق يذلا

نÓي˘مو ر˘ت˘نإلا رار˘غ ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك قر˘ف˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب فد˘ه ىلإا لو˘ح˘تو
عشضولا بقارت يتلا ،نامريج ناشس سسيرابو ديردم وكيتلتأاو ماهنتوتو

.سسين يدان ةرادإا عم ةيرشس تاشضوافم يف لخد نم كانهو بثك نع
نأا لب˘ق ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب ي˘ف ير˘ترو˘كو ودارا˘ب ة˘يد˘نأل بع˘ل˘لا لا˘ط˘ع˘ل ق˘ب˘شسو
يف لاطع كلميو ،ا˘ي˘لا˘ح ي˘شسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن ي˘ف ه˘تر˘ي˘شسم ر˘ق˘ت˘شست
ماع نم ناوج يف تأادب ،ينطولا بختنملا عم ةارابم81 يلودلا هلجشس
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف كرا˘ششو ،اد˘ي˘حو ا˘فد˘ه ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘˘شس،7102
«رشضخلا» عفادم ىناعو .رشصم يف9102 يف ايقيرفإا سسأاكب ينطولا

ةدعاشصلا موجنلا لشضفأا نم ادحاو هشسفن لاطع سضرفو ،تبشسلا سسمأا لوأا رشضخألا ليطتشسملا ىلا دوعي نأا لبق ،يشضاملا ربمشسيد يف اهل سضرعت ناك ةبكرلا يف ةباشصإا نم مشسوملا اذه
نيذلا ،يشسنرفلا سسين بردم ،ارييف كيرتابو «رشضخلا» بردم ،يشضاملب لامج ىدل Óلدم ابعل تاب ثيح ،نيظحÓم ةدع لبق نم ةداششإا لحم هلعج ام ،ةيملاعلا مدقلا ةرك ءامشس يف
بعلي يتلا ةيلاتقلا حورلاو ،ةيندبلاو ةيشسفنلا هيتلاح تناك امهم هتايوتشسم لشضفأاب روهظلل امئاد هيعشس اهنيب نم بابشسأا ةدعل اذهو ،ةريخألا تاونشسلا لاوط ةمظتنم ةفشصب هيلع لوع
لماكلا همازتلا اذكو ،ةنيمث ةيكيتكت ةقرو هنم لعجي ام ،ةيموجهلاو ةيعافدلا نيتيحانلا نم ةنومشضملا ةينفلا هتفاشضإا نع Óشضف ،ةريطخ تاباشصإل امئاد اشضرعم هلعجت يتلاو اهب
يف نيغوارملا لشضفأا بيترت يف يشسيم لينويل ىلع ،يرئازجلا يلودلا قّوفتو .لكاششملل هلاعتفا مدعو ةعومجملا فوفشص يف عيرشسلا هجامدنا نايشسن نود ،هيبردم تاميلعت قيبطتب
انماث لح يذلا يشسيم لينويل ىلع اقوفتم ،ةديحولا ةارابملا يف ةغوارم4.01 لدعم قيقحت يف يرئازجلا مجنلا حجنو ،«بيكيل» ةيشسنرفلا ةيشضايرلا ةفيحشصلا ماقرأل اقفو ،ملاعلا
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يف نيماع يدل» :مÓغ
تصسلو يلوبان عم يدقع

 «يلبقتصسم ىلع اقلق
مÓغ يزوف يرئازجلا مجنلا لبقتشسم لوح كوكششلا موحت
ليكو سضوافت يلاطيإلا مÓعإلا ديكأات عم ،يلوبان يدان عم
نم ،ةيدنألا نم ديدعلا عم زدينيم يخروخ ريهششلا هلامعأا
،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف قر˘ف˘لا د˘حأا ىلإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ل˘˘جأا

ديدعلا دعب هلبقتشسم نع ثدحتيل هتمشص نع مÓغ جرخو
هبردم تاططخمل هتدوع عم ةازاوم يتأات يتلا تاعئاششلا نم
ل˘خد˘ي ح˘ب˘شصأا نأا د˘ع˘ب ،وزو˘تا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج ،بو˘ن˘ج˘˘لا يدا˘˘ن ي˘˘ف
ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،ةر˘ي˘خألا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا
ةكبششل تاحيرشصت يف ،مÓغ لاقو ،ةقباشس تايرابم يف لاحلا
يدقع يف نيماع كلمأا تلز ام» :ةيلاطيإلا «تروبشس ياكشس»
لمعلا وه ،هيف ركفأا يذلا ديحولا ءيششلا ،يلوبان قيرف عم

نم اريثك تنشسحت ينأل ديعشس انأاو ،ةيندبلا يتقايل ةداعتشسل
ل اذ˘ه ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،برد˘م˘لا ة˘ق˘ث ي˘ن˘ب˘شسكأا ا˘˘م˘˘م ،بنا˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه
تناشسل قباشسلا بعÓلا داششأاو ،«يل˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘ف ر˘ك˘فأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
وه» :لاق ثيح ،وزوتا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج ه˘برد˘م˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘ي˘ت˘يإا

ن˘م اد˘ج بير˘ق ه˘نأا ه˘ي˘ف ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘˘ي ا˘˘م ر˘˘ث˘˘كأاو ،ز˘˘ي˘˘م˘˘م برد˘˘م
امم ،اثيد˘ح مد˘ق˘لا ةر˘ك لز˘ت˘عا ه˘نو˘ك ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

رشضحي هنأا ىلإا ةفاشضإا ،سسبÓملا رييغت ةفرغ يف اندعاشسي
عم وزوتاغ ةيادب نأا حيحشص» :متخو ،«ديج لكششب تايرابملا
قيرفلا سسردو تقولا لشصح امدنع نكل ،ةبعشص تناك قيرفلا

ةيلقعلاو ،ةبشسانملا ةفشصولا ىلع روثعلا يف حجن ديج لكششب
.»ةمشساحلا تايرابملا يف ةشصاخ ومنلاب انل تحمشس يتلا
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 مصسوملأ بع’ ةزئاجل حصشرم ينيعبصس نب
 خابدÓغصشنوم يف

نمشض ،يناملألا خابدÓغنششنوم ايشسيروب هيدان ةرادإا فرط نم ،ينيعبشس نب يمار يرئازجلا يلودلا ريتخا
يمشسرلا باشسحلا ربع ،خابدÓغنششنوم يدان ةرادإا ترششنو ،قيرفلا يف مشسوملا بعل ةزئاجل نيحششرملا
،9102-0202 مشسومل ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف بعل ل˘شضفأا ةز˘ئا˘ج ىل˘ع سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل ،ن˘ي˘ب˘عل6 مشضت ةمئاق ،يدا˘ن˘ل˘ل
،رهششلا بعل ةزئاج ىلع اولشصحت نيذللا نيبعÓلا نم هرابتعاب ،ةمئاقلا هذه نمشض ،ينيعبشس نب دجاوتو
ة˘ق˘فر م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ق˘لأا˘ت د˘ق ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار نأا ر˘كذ˘˘ي ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘قألا ىل˘˘ع ةد˘˘حاو ةر˘˘م˘˘ل
5 حنمو ،فادهأا5 لجشس ،اهيف كراشش يتلا ةارابم62ـلا يف ريبكلا هئادأل ةفاشضإلابف ،خابدÓغنششنوم
.ةمشساح تاريرمت

±.hd«ó

لئابقلا ةبيبشش

لصشافلأ لجرلاب هفصصيو لÓم فصصقي وأوزأأ

،لئابقلا ةبيبشش يدانل ةفرتحملا ةكرششلاب مهاشسملا ،واوزأا ديششر مجاه
يف ،واوزأا لاقو ،داشسفلاب همهتا ثيح ،لÓم فيرشش ،ةرادإلا سسلجم سسيئر
،حئاشضفلا ىوشس لئابقلا ةبيب˘ششل مد˘ق˘ي م˘ل لÓ˘م» :ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘شصت
تاماهتا قلطي حبشصأاو ،ةرادإلا سسلجم مشسق دقف ،قاطي ل حبشصأا رمألا اذهو
نود داشسفلاب انمهتا لÓم» :فاشضأاو ،»نييقيقحلا نيمهاشسملا قح يف ةلطاب
انأاف ،ديكأات لكب ةلادعلا ىلإا هرجيشس رمألا اذهو ،سسوملم ليلدل هكÓتما

بلا˘طأا» :ع˘با˘تو ،»اد˘بأا ي˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع تك˘˘شسأا ن˘˘لو ،اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘شصم
سسيشسأات ذنم ،يدانلا تافوششك يف ،قمعم قيقحت حتفب ةيرئازجلا تاطلشسلا
،»نيمهاشسملا نيب مهشسألا ليوحت ةيفيكو،0102 ةنشس ةفرتحملا ةكرششلا

دحل زاجنإا يأا ققحي ملو ،يدانلا رييشست يف اعيرذ Óششف لششف لÓم» :فدرأاو
نم ىناع نأا لئابقلا ةبيبششل قبشسي ملف ،لزاهملا قيقحت ىلإا هداق لب ،نآلا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘ن مد˘ع ي˘˘ف بب˘˘شست يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،ةرو˘˘شصلا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مزأا

.»رهششأا01 ذنم مهتاقحتشسم
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

