
30 صص

يظفاحم تايحÓسص زيزعت حرتقمل همعد دكأإ
داسسفلإ مئإرج نع ةباينلإ غÓبإإ ةطلسسو ةلودلإ

وذ هنبا لتقي بأا
ادلج تاونشس01 ـلا
رانيد0001 ببشسب

50 صص
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مهموي ةبسسانÃ ةسصاÿإ تاجايتح’إ يوذ أانه
Òيغتلإ ‘ ةلعاف ةوق مهنأإ دكأإو ينطولإ

لولح عم «انوروك» راسشتنإ عجإرت دكأإ
:لقنلإ ريزو ،عيبرلإ لسصف

ةقلعتŸإ نوبت صسيئرلإ تإرإرقل اقيبطت
«انوروك» راسشتنإ نم دحلل ةيئاقولإ تإءإرجإ’اب

لجؤوي «يدنرأ’ا»
يئانثتشس’ا هر“ؤوم

30 صص

ليكو ¤إإ ةيمسسر ىوكسشب إومدقت ةينعŸإ ءانبأإهلمحت فيعسضلإ هدسسج عطتسسي مل حربم برسضل صضرعت ةيحسضلإ
ايميلقإإ صصتıإ ةيروهم÷إ

فراطلاب ةيودي ىرخأإو لجيجب عنسصلإ ةيديلقت ةلبنق ريمدت

تاعامجلل معد رشصنع فيقوت
ةقطنمب ةطششانلا ةيباهرإ’ا

تشسارنمت يف لحاشسلا
50 صص

لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’إ ر˘˘˘يزو ،ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سش قورا˘˘˘ف ف˘˘˘سشك
عم ت’اسصتإ دوجو نع ،لقنلإو ةيمومعلإ

ءÓ˘جإإ ل˘جأإ ن˘م ير˘ح˘ب˘لإ ل˘ق˘ن˘لإ ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م
إديهمت ،جراخلإ يف نيميقملإ نييرئإزجلإ
ةياغ ىلإإ ة˘ير˘ح˘ب˘لإ تÓ˘حر˘لإ ل˘ك ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
يسشفت نم دحلل لبقملإ ليرفأإ رهسش ةيإدب
،ريزولإ راسشأإ،رئإزجلإ يف «انوروك» صسوريف

هنأاب ،ةيفحسص ةودن صسمأإ هطيسشنت لÓخ
01 موي نم ةيإدب عاسضوأ’إ نسسحت عقوتي
عجإرتتسس صسوري˘ف˘لإ نو˘ك˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لإ ل˘ير˘فأإ
يذلإ عيبرلإ لسصف مودق عم هراسشتنإ ةبسسن
.ءيسشلإ صضعب راح وجب زاتمي

ةاشضقلا وعدي يتامغز
Ÿتارارقلا ةهجاو

ةعورششŸا Òغ ةيرادإ’ا
30 صص

تإراطإ’ يونسسلإ عامتج’إ صسأإÎي
صشي÷اب نيوكتلإ لكايه ›وؤوسسمو

مويلا ةرايز ‘ ةحيرقنشش ءاوللا
ةيÒشضحتلا ةينطولا ةشسردŸا ¤إا

ةبيورلاب سسدنهم تاشساردل

ةيدمÙا ىفششتشسÃ لامُع
ةقرشسب نومهتم ركشسعم ‘

50 صصةافوتم ةديشس تارهو‹

رئازجلا يف لغوتلا لشصاوي «انوروك»
40 صص ةدكؤوم ةديدج ىرخأإ ت’اح01و ةافو ثلاث ليجسست دعب نينطإوملإ طسسو بعر

ةداعإاب رمأاي نوبت سسيئرلا
راطÚ Ãقلاعلا Úيرئاز÷ا

برغŸاب ءاشضيبلا رادلا

30صص

نييرئازجلا لك ديعنشس»
لودلا فلتخم يف نيقلاعلا

«يرحبلا لقنلا قلعن مث

40 صص

40-30صص

ىوشصقلاةرورشضلل ’إا مكلزانم اومزلإا
 : نينطإوملإ ابطاخم لوأ’إ ريزولإ،تاعمجتلإ نكامأإو تاهزتنملإ ىلإإ باهذلإ ينعي ’ ةسسإردلإ فيقوت نإإ لاق

تازيهجتلا نم ¤وأ’ا ةعفدلا لوشصو^«انوروك» سسوÒف يششفتل ايدافت تاطايتح’ا لك ذاختإا و رذ◊ا يخوت ¤إا نووعدمنويكار◊ا^
مهيفظوم ةيامحب ةليفكلا تاءارجإ’ا ذاخت’ نووعدم تاشسشسؤوŸاو ةيمومعلا تارادإ’ا ولوؤوشسم^سسوÒفلا راششتنا نم ةياقولاب ةشصاÿا



م.م.ذ.سش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.سش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيرحبلا انتاوق

مهشسنت ⁄

نا˘˘صسح˘˘ت˘˘صسإا تلا˘˘ن ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ة˘˘ت˘˘ف˘˘ل ي˘˘ف
تاوق˘لا ةدا˘ي˘ق سسمأا تم˘ظ˘ن ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةدايق رقم» ةيلاريمأ’ا ىلإا ةرايز ،ةيرحبلا
يوذ لافطأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ،«ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا
˘مو˘ي˘لاو ا˘ن˘ماز˘ت ،ة˘صصا˘خ˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
سسرام41ـل فداصصملا ةئفلا هذهل ينطولا

اهمÓ˘حأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ن˘صس ل˘ك ن˘م
ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا حÓ˘صس ن˘م ا˘ه˘ب˘ير˘ق˘˘ت˘˘ب
،اهتادحوو اهتانوكم فلتخم˘ب ا˘ه˘ف˘ير˘ع˘تو
يف لافطأ’ا باحطصصا مت اذه نع Óصضف
ىلع رئازجلا ءانيم بحر يف ةيرحب ةلحر
،«107 دجنملا» راحبلا يلاعأا ةرطاق نتم
.مهيلع ةيزمرلا ايادهلا سضعب عيزوت عم

! .. «كارطانوشس» ىتح

دصض ةيئاقولا ري˘باد˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت را˘طإا ي˘ف
ع˘م˘ج˘م رر˘ق ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا
ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’ا ل˘˘˘ك ف˘˘˘قو ،«كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘صس»
ةيبيردتلا تاصسصسؤوملا عيمج يف ةيميلعتلا
عيمج ةطصشنأا قيلعت نع Óصضف ،هل ةعباتلا

ةط˘صشنأ’ا ع˘ي˘م˘ج كلذ˘كو لا˘ف˘طأ’ا سضور
ةعباتلا ةيه˘ي˘فر˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لاو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
تارارقب Óمع ،رخآا راعصشإا ىتح عمجملل
.نأاصشلا اذه يف ،ةيروهمجلا سسيئر

ةحفاشصم ’
ةراجتلا ةرازو ‘

يفظوم لك ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك اعد
راصشتنا نم افوخ ةحفاصصملا يدافتل عاطقلا
هجوم نايب يف رمأا امك ،«انوروك » سسوريف
يف ’إا تاعامتج’ا ميظنتب ،نييوهجلا ءاردملل
فر˘صصت تح˘ت ع˘صضوو ،ة˘يرور˘صضلا ت’ا˘ح˘˘لا
،ميثارجلا هذهل ةداصضملا ليلاحتلا نيفظوملا

اذه راصشتن’ يدؤوي نأا هنأاصش نم ام لك بنجتو
.ءابولا

! .. Òمشضلا بيغي امدنع

عنمب يصضاقلا ةيمومعلا تاطلصسلا رارق مغر
اهلامعتصسا فدهب ةيب˘ط˘لا تا˘ما˘م˘كلا ر˘يد˘صصت

رئازجلا ّنأاو ةصصاخ يلخادلا ىوتصسملا ىلع
راصشتنا سصخي اميف رطخلا ةيعصضو نم برتقت
ةباتك ةياغ ىلإا ىدوأا يذلا «انوروك» سسوريف
سضعب مدقأا ،نينطاوم3 ةايحب رطصسأ’ا هذه
4481 بيرهت ةلواحم ىلع ريمصضلا يميدع
راطم ربع ،ةيقاولا ةيبطلا ةعنقأ’ا نم ةدحو
.اهيلإا نطولا لخاد نحن انتجاح مغر ،نارهو

qarsana@essalamonline.com

2962ددعلا ^1441 بجر02ـل قفاوملا0202 سسرام51دحألا

elgooGاندلب نبإاب يفتحي

تاحنلاو ماصسرلا دÓيم ىركذب،«elgooG» تنرتنإ’ا يف ثحبلا تاكرحم قÓمع سسمأا لفتحا
لحارلا ربتعُيو ،مناغتصسم ةنيدم يف0391 سسرام41 ـلا يف دلو يذلا ،ةدخ دمحم ،لحارلا يرئازجلا
.«ةراصشإ’ا ةصسردم» ـب فرعي ام ةدمعأا دحأاو ،رصصاعملا يرئازجلا مصسرلا نف يصسصسؤوم دحأا

!.. «ÿÒا لعجي هللا»
م˘ه˘تدا˘ع ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع

ن˘˘م تقو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف
حاب˘صص د˘فاو˘ت ،ة˘ن˘صسلا
ا˘ن˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ج دار˘˘فأا سسمأا
تفلم لكصشب اصسنرفب

ة˘كر˘صش بت˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
،سسيراب يف ةيرئازجلا

ر˘˘ي˘˘˘باو˘˘˘ط او˘˘˘ل˘˘˘كصشو
ا˘ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘قو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا تا˘ئ˘˘م
ديعاوم رييغتو ةدوعلا

نÓعإا د˘ع˘ب م˘ه˘تÓ˘حر
اندÓ˘ب ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسلا

تÓحرلا سضيفخت نع
ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘ُم ا˘˘صسنر˘˘˘ف ع˘˘˘م
قلع امكو .. مداقلا ليرفأا4 ـلا ةياغ ىلإا سسمأا موي نم ةيادب ،«انوروك» سسوريف يصشفت يدافتل
يبر» روصصلل مهتيؤور دعب يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم ربع نطولا لخاد نييرئازجلا نييÓم
.ءابولا اذه طاصشن رؤوب زربأا نم تحصضأا اصسنرف ّنأا مكحب ،«ريخلا لعجي

! .. ةمومشسŸا ردقلا ةيده
يذلا ،سسابع دلو لامج لاق8002 ماع يف

،ن˘ما˘صضت˘لا ر˘يزو بصصن˘م ل˘غ˘صشي ا˘ه˘ن˘ي˘ح نا˘ك
رئازجلا ىلع ريخ هجو زيزعلا دبع ةقيلفتوب»
براقي طفنلا ليمرب رعصسو اهلاق ،«نييرئازجلاو
ريخ يف م˘ع˘ن˘ت˘ي و˘هو ا˘ه˘لا˘قو ،ار’ود041 ـ˘لا
هعابتأاو هراصصنأ’ ةقيلفتوب هرخصس يذلا رئازجلا
هريغو سسابع دلو كردي دق مويلا ،مهاوصس نود
ةقيلفتوب نإا ،رثك مه مكو ةرابعلا هذه اولاق نمم
«ةمومصسملا ردقلا ةيده» اناك ،ديعصس هقيقصشو
لكل «ةجوهرم» اياده امدقو ،يرئازجلا بعصشلل
يف مويلا مهبلغأا نأا ليلدب ،مهرواجو مهفرع نم
.قيقحتلا ةلئاط تحت وأا نجصسلا

›اولل مÓحأ’ا ‘ ’و ةيده
نم ةبيرق  ةي’و يلاو لصصح

بر˘غ˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘كر˘˘ح را˘˘طإا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ،ةيده ىلع ةريخأ’ا ة’ولا

ل˘ب˘ق  ة˘ي˘ع˘ما˘ج تا˘مد˘خ ر˘يد˘م
ىلإا تامولعم ريصشتو ،هترداغم
ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع نا˘˘ك «ودا˘˘كلا» نأا
اهتميق لقت ’ «ةيلاطيا ةلذب»
عم ،مي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م05 ن˘˘˘ع
ّنأا ام˘ل˘ع ،ةر˘خا˘ف ر˘ط˘ع ة˘جا˘جز
نيبرقملا برقأا نم ناك ريدملا

.ينعملا يلاولا نم



تاحيرصصت يف ،دارج حصضوأا
سشماه ىلع اهب ىلدأا ةيفحصص
ن˘ي˘صشد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سسمأا ه˘˘فار˘˘صشإا

هابت˘صش’ا ت’ا˘ح ءاو˘يإ’ ز˘كر˘م
دجتصسملا «انورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
ف˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت نأا ، «91 د˘ي˘فو˘ك»
تاعماج˘لا قÓ˘غإاو ،سسيرد˘ت˘لا

ىلإا باهذلا ينعي ’ ،دهاعملاو
،تاعمجتلا نكامأاو تاهزتنملا

ناك لب ،ءارصضخلا تاحاصسملاو
ةروطخ˘ب ة˘مو˘كح˘لا ن˘م ا˘ي˘عو
يذ˘˘˘لاو ،«سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا» اذ˘˘˘˘ه
ةحصص ىلع ظافحلا يعدتصسي
.عمتجملاو درفلا

،ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘عد و اذ˘˘˘ه
نو˘جر˘خ˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
كار˘ح˘لا را˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأا
نأ’ رذحلا يخوت ىلإا ،يبعصشلا
،مهتايحو مهتحصصب قلعتي رمأ’ا

يناوخإ’ لوقأا نأا ديرأا» لاق و
انصسل اننأا كارحلا يف يتاوخأاو
لا˘م˘ع˘ت˘˘صس’ا ن˘˘ع ثح˘˘ن  ا˘˘ن˘˘ه
ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
م˘˘ه˘˘ل لو˘˘قأا ن˘˘كلو ،سضع˘˘˘ب˘˘˘لا

نأ’ نيرذح اونوكت نأا مكيلع
م˘˘كت˘˘ح˘˘صصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’ا

ي˘خو˘ت م˘كد˘صشا˘نأا .. م˘كتا˘ي˘˘حو
تاطايتح’ا لك ذاختاو رذحلا
ر˘يزو˘لا فا˘˘صضأا و ،«ةمزÓلا

جور˘خ˘لا م˘كنا˘˘كمإا˘˘ب» ،لوأ’ا
اوذ˘خ ن˘كلو نود˘ير˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م
سساصسملا مدع˘ل م˘كتا˘طا˘ي˘ت˘حا
ناري˘ج˘لا ة˘ح˘صصو م˘كت˘ح˘صصب
بن˘ج˘˘تو ءا˘˘بآ’او تا˘˘ه˘˘مأ’او
نأ’ .. ر˘ط˘خ˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘صضير˘˘ع˘˘ت
بارتلا ربع رصشتنا اذإا سضرملا
ةلحرم يف لخد˘ن˘صس ي˘ن˘طو˘لا
    .«ىرخأا

هنأا ،لوأ’ا رزولا دكأا امدعبو
يف نوكي نأا نطاوملا قح نم
را˘صشت˘نا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ةرو˘صصلا
نأا ربتعإا ،رئازجلا يف «انوروك»
ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ت’ا˘ح˘لا دد˘ع
،ةليلق ربت˘ع˘ت نآ’ا ى˘ت˘ح ا˘ندÓ˘ب
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ذ˘ن˘م تد˘˘ن˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م

ل˘جأا ن˘م ة˘لا˘˘ح لوأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
سضرعي يذلا ءابولا اذه ةبراحم
ردا˘قو ر˘ط˘خ˘ل˘ل نا˘صسنإ’ا ةا˘ي˘˘ح
يموقلا نمأ’اب سساصسملا ىلع
.نادلبلل

مدعل وعدت ةيلخادلا
قئادحلل هجوتلا

ةماعلا نكامأ’او
ةرازو تب˘لا˘ط ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
زو˘˘ح˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘صسلا»
ديزمب نينطاوملاو تانطاوملا

دينجتلاو ةظقيلاو سصرحلا نم
ةيحصصلا ةمÓصسلا دعاوق عابتإاب

ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م تا˘˘با˘˘صصإ’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت
مهت˘عدو ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب
ن˘˘كا˘˘مأا بن˘˘ج˘˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘لإا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
قئادحلا ،ةيهيفرتلا تاءاصضفلا
ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لاو ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،نينطاوملل اريبك ادفاوت دهصشت
سضعب ىلع اتقؤوم اولختي نأاو
ةي˘ئا˘ف˘ت˘حإ’ا ا˘م˘ي˘صس ’ تادا˘ع˘لا

.اهنم

watan@essalamonline.com
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تاعمجتلا نكامأاو تاهزتنملا ىلإا باهذلا ينعي ’ ةسساردلا فيقوت نإا لاق

«ىوشصقلا ةرورشضلل ’إا مكلزانم اومزلإا» : نينطاوملا ابطاخم لوأ’ا ريزولا
«انوروك» سسوÒف يششفتل ايدافت تاطايتح’ا لك ذاختإا و رذ◊ا يخوت ¤إا Úيكار◊ا اعد

ر.نوراه

قارتخا يأا نم هنيسصحتل اعد

: يفرشش دمحم
دادتما كارحلا»
ربمفون1 ةروثل
«بعششلل بشسكمو

سسيئر ،يفرسش دمحم دكأا
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
تاباختن’ا نأا ،تاباختنÓل
21 يف تيرجأا يتلا ةيسسائرلا

تذقنأا دق طرافلا ربمسسيد
ىدبأا امدعب اذه ،رئازجلا
يف ةمهاسسملل هتئيه دادعتسسا

يطارقميدلا راسسملا زيزعت
.ةديدجلا رئازجلل

لÓخ ،يفرسش راسشأاو اذه
ةطلسسلا يقسسنم ميركت مسسارم
،طاوغأ’ا ،ةلقرو تاي’وب
ىلإا ةفاسضإ’اب ةيادرغو
ةي’و تايدلب يبودنم

ىلع نيعتي هنأا ىلإا ،ةيادرغ
ةينطولا ةطلسسلا تاراطإا
نأا ،تاباختنÓل ةلقتسسملا

نأاو سصÓخإاب اودعتسسي
ةيفافسشلا تابلطتم اوفوتسسي
دعاوقلا مارتحاو
لÓخ ةيطارقميدلا
ةلبقملا تاقاقحتسس’ا
لوح ءاتفتسس’ا يف ةلثمتملا

ريسضحت اذكو ،روتسسدلا ليدعت
ةيعيرسشتلا تاباختن’ا

.ةيلحملاو
كارحلا ىلإا هقرطت ىدلو
هنأا ،ثدحتملا ربتعا ،يبعسشلا
هنأاو ربمفون1 ةروثل دادتما

هنأاو ،يرئازجلا بعسشلل بسسكم
نم حارتقاو رييغت ةوق لثمي
،ةيطارقميد ةلود ءانب لجأا

تقثبنا هتئيه هنأا دكأا امدعبو
عجسشأا انأا» لاق ،كارحلا نع
رئازج ءانب دسصق كارحلا اذه
نع قثبنا كارحلا.. ةيوق
حلاسصم نع عفاديو بعسشلا
ءانبل ةوق لكسشي ذإا بعسشلا

،ةيطارقميد ةديدج رئازج
اذه نسصحن نأا يغبني» فدرأاو
.«قارتخا لك نم بسسكملا

ـه.داوج

Òيغتلا ‘ ةلعاف ةوق مهنأا دكأاو ينطولا مهموي ةبسسانÃ ةسصاÿا تاجايتح’ا يوذ أانه

Úيرئاز÷ا ةداعإاب رمأاي نوبت سسيئرلا
برغŸاب ءاشضيبلا رادلا راطÚ Ãقلاعلا

ةرورسضلل ّ’إا مهلزانم نم جورخلا مدع ىلإا نينطاوملا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا سسمأا اعد
امك ةسسايسسلاب اهل ةقÓع ’ «انوروك» سصوسصخب ةلودلا اهتذختا يتلا تاءارجإ’ا نأا ادكؤوم ،ىوسصقلا

.ملاعلا لوح ف’آ’ا لتق يذلا سسوريفلا اذه ةروطخب ايعو امنإاو ،سضعبلا هل جوري

سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘عأا
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
نوؤوصشلا يريزو ىلإا تاميلعت
ةيمومعلا لاغصشأ’او ،ةيجراخلا

ءاج امل اقفو ‐ يصضقت ،لقنلاو
‐ ةيروهمجلا ةصسائرل نايب يف
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دد˘˘ع ءا˘˘صصحإا˘˘ب
راد˘لا را˘˘ط˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
لفكت˘لاو ،بر˘غ˘م˘لا˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا
سضرأا ىلإا مهتداعإ’ اديهمت مهب
.نطولا

تÓحرلا فيقوت مت هنأا ركذي
،برغملا رئازج˘لا ن˘ي˘ب ة˘يو˘ج˘لا
قافتا رثإا يصضاملا سسيمخلا موي
،نيدلبلا يتموكح نيب كرتصشم
يصشفت عن˘م˘ل يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘ك
.«انوروك» سسوريف

سسيئر ربتعإا ،ىرخأا ةهج نم
تاجايتح’ا يوذ ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةمهاصسملل ةلعاف ةوق ،ةصصاخلا
يذ˘لا بئا˘صصلا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
سسصسأا ءا˘ن˘ب م˘لا˘˘ع˘˘م ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
ىنبت يتلا ،ةديدجلا ةيروهمجلا
اهتانبو اهئان˘بأا ع˘ي˘م˘ج د˘عاو˘صسب
هل ةلاصسر يف دكأاو ،نيصصلخملا

ةبصسانمب ةئفلا هذهل سسمأا اههجو
ة˘عا˘ن˘ق ا˘ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘مو˘˘ي
ذنم ه˘يد˘ل تخ˘صسر˘ت ة˘ي˘صصخ˘صش
نأا˘ب ن˘مؤو˘ي ه˘نو˘ك ،د˘ي˘ع˘˘ب ن˘˘مز
ءا˘ن˘ب ي˘˘ف سسا˘˘صسأ’ا ي˘˘ه ةدارإ’ا
،ةلودل˘ل ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لا حر˘صصلا

يوذ ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لو
ل˘ث˘م˘لا ة˘صصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
نإا» لا˘˘قو ،كلذ ي˘˘ف ى˘˘م˘˘˘صسأ’ا
˘مو˘ي˘لا˘ب ة˘ن˘صسلا هذ˘ه ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
يوذ سصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
عم نمازتي ةصصاخلا تاجايتح’ا

ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘م عور˘˘صشم
اعيمج ة˘لا˘ح˘م ’ نو˘م˘ها˘صست˘صس
مكتمهو مكتينطوب هحاجنإا يف
م˘˘كت˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘كتدارإاو
يومنتلا راصسملا يف نوطرخنت
سسكع˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم بجو˘˘˘م˘˘˘ب

ي˘˘ت˘˘لا ةءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا م˘˘كتا˘˘حو˘˘م˘˘ط
ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘كع˘˘ن˘˘صس
ةمئÓملا ةئيبلا ريفوتو اهمعدو
ةصسايصسلا بناج ىلإا ،اهديصسجتل
ةيبلت ةلودلل ةتباثلا ةيعامتج’ا
نم اهنع متربع ةيوق تاءادنل

يف ةيعاولا مكتكراصشم لÓخ
امك ،«كرابملا رياربف22 كارح
يوذ نأا ى˘˘˘لإا ،سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا را˘˘˘صشأا
رصصانع ،ةصصاخ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
ءا˘ن˘ب ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘صسإا تاذ ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف
لوقأا» فدرأاو ،هتيمنتو نطولا
ةديدجلا رئازجلا لمأا مكنأا مكل
ىنعم نو˘م˘صسر˘ت˘صس م˘كتدارإا˘بو
ى˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘صصإ’او يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘˘صسم˘˘لا م˘˘عد ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا
د˘كأا ا˘م˘ك.«دÓبلل يوم˘ن˘ت˘لا
ةموكح˘لا مز˘ع ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا

دو˘˘˘م˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه م˘˘˘عد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ا˘ه˘ع˘ن˘صصت ة˘لا˘˘ع˘˘ف تاردا˘˘ب˘˘م˘˘ب
ةيا˘م˘ح˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا تا˘صسا˘ي˘صسلا

ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه قو˘˘ق˘˘ح
يف اهطارخنا معد ىلع لمعلاو
نم ةمادتصسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا را˘صسم
م˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘كتو م˘˘ه˘˘م˘˘عد لÓ˘˘خ
لمع سصرف قلخل م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو
،مهتÓهؤومو مه˘تارد˘قو مءÓ˘ت˘ت
رود يندملا عمتجملل نوكيصسو
اناميإا اناعصسم قيقحت يف لاعف
يفو. لاجملا يف هتيلاعفب انم
همعد ،ةلودلا سسيئر ددج ماتخلا
تاجايتح’ا يوذ لكل لماكلا
يف ةقث يلك انأا» هلوقب ةصصاخلا

ةرور˘˘صضب ل˘˘ما˘˘˘كلا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘عو
دÓب˘لا ى˘ع˘صسم ي˘ف م˘كطار˘خ˘نا
يتلا ت’اج˘م˘لا ي˘ف يو˘م˘ن˘ت˘لا
ربع امك ،«مه˘تÓ˘هؤو˘مو مءÓ˘ت˘ت
هريدقت نع ةبصسانملا هذهب مهل
يف مهتدارإاو مهتمهمب هزازتعاو
ءانب ليبصس ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ع˘ن˘صص
وبصصي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
.عيمجلا اهيلإا

ـه.داوج

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ترر˘˘ق
يئانثتصس’ا رمتؤوم˘لا ر˘ي˘صضح˘ت˘ل
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح˘˘˘ل
اذه داقعنا ليجأات ،يطارقميدلا
يموي اررقم ناك يذلا دعوملا

ىلإا يرا˘ج˘لا سسرا˘م91و81
تارارقل اقيب˘ط˘ت ،ق˘ح’ د˘عو˘م
ةقلعت˘م˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
نم دحلل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
.«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا
هل نايب يف ،«يدنرأ’ا» حصضوأا
ةخصسن «مÓصسلا» تملصست سسمأا

دعوم د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،ه˘ن˘م
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ’ا ر˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل د˘يد˘˘ج

ريباد˘ت˘لا ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت ،بز˘ح˘ل˘ل
ايلعلا تاطلصسلا اهذختتصس يتلا
.«ا˘نورو˘ك» سصو˘صصخ˘ب دÓ˘ب˘ل˘ل

ريصضحت ةنجل نأا ركذلاب ريدج
متيصس يذلا يئانثتصس’ا رمتؤوملا

ـل ديدج ماع نيمأا باختنا هلÓخ
نع تنلعأا دق تناك ،«يدنرأ’ا»
حصشرتلل نينثا نيبلط اهمÓتصسا
رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،بصصن˘م˘لا اذ˘ه˘ل
،يبو˘ه˘ي˘م ن˘يد˘لا ز˘ع ن˘م ل˘كب
،ةباينلا˘ب ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا

سسلجم وصضع،روصشا˘ع سسا˘ي˘لإاو
.ةديلبلا ةي’و نع ةمأ’ا

ح.نيدلا رمق

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صسلا ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي
سشي÷ا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنصش
مويلا ،ةباينلاب يبعصشلا ينطولا
ة˘˘˘صسردŸا ¤إا ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘ب
تاصساردل ةيÒصضحتلا ةينطولا

ةيركصسعلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب سسد˘ن˘ه˘م
سسأاÎيصس ثيح ،ةبيورلاب ¤وأ’ا
يو˘ن˘صسلا عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ب˘صسا˘نŸا˘ب

ل˘كا˘ي˘˘ه ›وؤو˘˘صسمو تارا˘˘طإ’
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷ا˘˘ب ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
اŸ اقفو اصضيأا دقعيو ،يبعصشلا

عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘ ءا˘˘ج
«مÓ˘صسلا» تم˘ل˘˘صست ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عم ايهي˘جو˘ت ًءا˘ق˘ل ،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن

.ةيركصسعلا سسرادŸا ةبلط
ـه.داوج

«انوروك» راسشتنا نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإ’اب ةقلعتŸا نوبت سسيئرلا تارارقل اقيبطت

يئانثتشس’ا هر“ؤوم لجؤوي «يدنرأ’ا»

سشي÷اب نيوكتلا لكايه ›وؤوسسمو تاراطإ’ يونسسلا عامتج’ا سسأاÎي

ةينطولا ةشسردŸا ¤إا مويلا ةرايز ‘ ةحيرقنشش ءاوللا
ةبيورلاب سسدنهم تاشساردل ةيÒشضحتلا

داسسفلا مئارج نع ةباينلا غÓبإا ةطلسسو ةلودلا يظفاحم تايحÓسص زيزعت حرتقمل همعد دكأا

ةعورششŸا Òغ ةيرادإ’ا تارارقلا ةهجاوŸ ةاشضقلا وعدي يتامغز

يقيقحو قيمع راوح ¤إا جات– ةقيقد ةلحرÃ ر“ اندÓب نإا لاق

رئاز÷اب قد– يتلا رطاıا زواجتل تافÿÓا ليجأاتل وعدي ةنيرق نب

ريزو ،يتام˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘ب د˘كأا
ريغ نم هنأا ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا
بيهرلا يصشفتلا راكنإا يدجملا
تاصسصسؤو˘م˘لا˘ب دا˘صسف˘لا ةر˘ها˘ظ˘ل
اهتعمصس تهو˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا

نم تصصلقو اهيفظوم ةعمصسو
ى˘لإا ةا˘صضق˘لا ا˘ي˘عاد ،ا˘ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘˘ف
ريغ ةيرادإ’ا تارارقلا ةهجاوم
.ةعورصشملا

هعم˘ج ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ر˘يزو˘لا لا˘ق
ي˘ظ˘فا˘ح˘مو تارا˘˘طإا ع˘˘م سسمأا
،ة˘يرادإ’ا م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘لود˘لا
يرادإ’ا ءا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع»
هذه ةبراحم يف دجب ةمهاصسملا
نع فصشكلاب ةتيق˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا
ة˘˘عور˘˘صشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ تارار˘˘ق˘˘˘لا

نوناقلل اق˘فو ا˘ه˘نÓ˘ط˘ب نÓ˘عإاو
نÓ˘˘عإاو در˘˘ج˘˘تو دا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘كب
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،«ا˘˘˘ه˘˘˘نÓ˘˘˘ط˘˘˘ب
ز˘يز˘˘ع˘˘ت حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘ل ه˘˘تد˘˘نا˘˘صسم

ة˘لود˘لا ي˘ظ˘فا˘ح˘م تا˘ي˘حÓ˘صص
ةباينلا غÓبإا ةطل˘صس م˘ه˘ئا˘ط˘عإ’
فدرأاو ،دا˘˘˘صسف˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج ن˘˘˘ع
يرادإ’ا ءاصضقلا نم بولطملا»
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا
كلذ ي˘فو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘لود˘لا

ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ
داصسفلا ةبراحم يف ةمهاصسملاو
اهرفوي ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآ’ا را˘طإا ي˘ف
.«نوناقلا

نأا ،ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غز زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘ه
اهئاصشنإا ذن˘م ة˘يرادإ’ا م˘كا˘ح˘م˘لا

دراو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كصشإا ن˘˘م تنا˘˘ع
هنأا ادكؤوم ،اهب ةلماعلا ةيرصشبلا

نم ةاصضق اهب نيعي ناك ام اريثك
لا˘˘قو ،سصصصخ˘˘ت˘˘لا يوذ ر˘˘ي˘˘غ
فا˘ف˘خ˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘جرد تل˘˘صصو»
ةروطخلا ةيلاع ةف˘ي˘ظو˘لا هذ˘ه˘ب
قبصسي مل نم اهيف نيعي نأا ىلإا
ي˘˘ف ي˘˘˘فا˘˘˘كلا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ه˘˘˘ل

امدعب اذه ،«ةيرادإ’ا تاعزانملا
ةري˘ب˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع ’او˘مأا نأا د˘كأا

تا˘عو˘م˘ج˘م ن˘يو˘كت˘ل تفر˘صص
ةدا˘م˘لا ي˘ف ةا˘صضق˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ةدمل رمتصسا اهنم ريثكلا ةيرادإ’ا

،ةلماك ةنصس ىلإا تلصصو ةليوط
ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد نأا ى˘لإا را˘صشأاو
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإ’ ى˘˘˘ع˘˘˘صست
ن˘يو˘كتو ف˘ي˘ظو˘ت ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ةعجارم لكصشت» لاقو ،ةاصضقلا
ءا˘صضق˘ل˘ل ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

سسلجملا مكحي يذلا نوناقلاو
ة˘˘نود˘˘مو ءا˘˘صضق˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’ا
ةيؤورلل رخآ’ا هجولا تايقÓخأ’ا
اذ˘ه ي˘فو ،ا˘ن˘عا˘ط˘ق˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا
قيرط ةطرا˘خ ن˘م˘صضت˘ت را˘طإ’ا
ثادحت˘صسا ى˘لإا ـة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق
ة˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ي˘˘م˘˘ح˘˘ت تا˘˘ي˘˘لآا
هل فرت˘ع˘تو ه˘ت˘هاز˘نو ي˘صضا˘ق˘لا
.«هزكرمب

 ح.نيدلا رمق

،ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
رئازجلا نأا ،ءانبلا ةكرح سسيئر
ىلإا جاتحتو ةقيقد ةلحرمب رمت

حمصسي ’ يقيقحو قيمع راوح
ا˘ي˘عاد ،سشي˘م˘ه˘ت˘لاو ءا˘˘صصقإ’ا˘˘ب
زواجتل تافÓخلا لك ليجأاتل
.اندÓبب قدحت يتلا رطاخملا

عصضولا سضر˘ع˘ت˘صسا ا˘مد˘ع˘بو
ي˘ف رو˘˘هد˘˘ت˘˘م˘˘لا يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

راصشتنا لظ يف ةصصاخ رئازجلا
راعصسأا رايهناو «انوروك» ءابو
اقئاع هبصسح فقي يذلاو ،طفنلا
نع ،ةنيرق نب نلعأا ،ةيمنتلا مامأا

،ةنهارلا فورظلا زواجتل ةردابم
ل˘ي˘جأا˘ت˘ل ةو˘عد˘لا ي˘ف د˘صسج˘ت˘˘ت
ةماع ةنده نÓعإاو تافÓخلا
،ةيصسايصس ت’اجملا ىتصش يف
دصصق ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘يدا˘صصت˘قا

ل˘صصا˘ح˘لا قا˘ن˘ت˘خ’ا ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت
قدحت يتلا رطا˘خ˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ل
تاءار˘جإا ن˘م˘ث ا˘م˘ك ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ئد˘ه˘تو ة˘نأا˘م˘ط˘لا

،ةيروهمجلا سسيئر تامازتلابو
ديزملا ىلإا ددصصلا اذه يف اعدو
ءاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م
.هراصشتنا عنمو «انوروك»

ح.ميلسس



،عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو ف˘صشك ا˘م˘ك
نم ىلوأ’ا ةعفدلا لوصصو نع
ةياقولاب ةصصاخ˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

،«انوروك» سسوريف راصشتنا نم
سسمأا ه˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف لا˘˘قو
ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم لثممب
ةر˘˘ئا˘˘ط تل˘˘صصو» ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

ة˘˘فا˘˘˘كب ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةصصاخلا ةي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
،«انوروك سسوريف نم ةياقولاب
ةلثمتم تازيهجتلا نأا فاصضأاو
ةي˘ئا˘قو ةز˘ه˘جأاو تا˘ما˘م˘ك ن˘م
ةصصاخ ةر˘ئا˘ط ا˘ه˘ت˘ل˘م˘ح ،ىر˘خأا

رئازجلا راط˘م˘ب ا˘ه˘لا˘حر تط˘ح
هذ˘ه لو˘صصو» فدرأاو ،ي˘لود˘لا
ةوقلا ان˘ي˘ط˘ع˘ي˘صس تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

اداد˘ع˘˘ت˘˘صسا ر˘˘ث˘˘كأا ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو
.«سسوريفلا اذهل يدصصتلل

ينورتكلإا عقوم قÓطإا
رطخ نم سسيضسحتلل

انوروك يضشفت
ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ةرازو تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ا˘ع˘قو˘م ،سسمأا ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
رطخ نم سسيصسحتلل اينورتكلإا
.انوروك سسوريف

يف ،ةحصصلا ةرازو تدافأاو
قيصسنتلا راطإا يفو هنأا ،اهل نايب
تÓصصاوملاو ديربلا ةرازو عم
م˘ت ة˘ي˘˘كل˘˘صسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسلا
ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا ع˘˘˘قو˘˘˘م قÓ˘˘˘طإا
سسوريف رطخ ن˘م سسي˘صسح˘ت˘ل˘ل

ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’او ا˘نورو˘ك
نأا ة˘ف˘ي˘صضم ،ا˘ه˘عا˘ب˘تا بجاو˘˘لا

لبق نم اناجم هزاجنإا مت عقوملا
.ةنمقرلا ريوطت معد ةصسصسؤوم

ةيصصولا ةرازولا تحصضوأاو
ينورتكلإ’ا عقوملا ىوتحم نأا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ر˘˘فو˘˘ت˘˘م
هفيكت ىلع ةوÓع ،ةيبنجأ’او
.لومحملا فتاهلا عم
ةيمومعلا تارادإلا ولوؤوضسم

نووعدم تاضسضسؤوملاو
ةليفكلا تاءارجإلا ذاختل

مهيفظوم ةيامحب
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو تعد

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
ي˘˘لوؤو˘˘صسم تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا تاراد’ا

لمع˘لا ن˘كا˘مأاو تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘ت’
ي˘ف م˘ها˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

راصشتنا يصشف˘ت ر˘ط˘خ ة˘ح˘فا˘كم
تبلاطو.«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
،سسمأا ،ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا

ةرور˘صضب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
اهلعجو لمعلا نكامأا فيظنتو
،نيمدختصسملا لك لوانتم يف
طيح˘م ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلاو
عم ،ايموي لي˘فا˘ج ءا˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا يدا˘˘ف˘˘˘ت
نب حلاصصم تعنمو ،ةيرورصضلا
وأا فظوم لك روصضح ديزوب

رهظت لمعلا ناكم يف لماع
ةيعاد ،ازنولفنإ’ا سضارعأا هيلع
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ثح ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘لإا

مارت˘حا ى˘ل˘ع ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لاو
نم ةروصشنملا ةفا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق
.ة˘ح˘صصلا ةرازو تا˘نا˘ي˘ب لÓ˘خ
ةياغل تلجصس رئازجلا نأا ركذيو
ة˘با˘صصم ة˘لا˘˘ح73 ة˘˘عا˘˘˘صسلا
د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
3 تيفوتو ةلاح21 اهنم يفُصش
يف ةلاح22 ءاقب عم ت’اح
ي˘ق˘ل˘ت د˘صصق تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
.جÓعلا
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 ةدكؤوم ةديدج ىرخأا تلاح01و ةافو ثلاث ليجضست دعب نينطاوملا طضسو بعر

رئازجلا يف لغوتلا لشصاوي «انوروك»
 سسوريفلا راششتنا نم ةياقولاب ةشصاخلا تازيهجتلا نم ىلوأ’ا ةعفدلا لوشصو^

ز.لامج

رمألا قلعتيو ،«انوروك» سسوريفب ةافو ثلاث ليجضست نع ،تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو سسمأا تنلعأا
ةدكؤوملا تاباضصإلا عومجم غلبيل ةديدج ىرخأا تلاح01 نع Óضضف ،ةديلبلا ةيلو نم ةنضس15 رمعلا نم غلبت ةأارماب

ةيلوب تلجضس7 ،ةديدجلا تلاح01 ـلا نيب نم نأا ،سسمأا اهل نايب يف ،ديزوب نب ،ريزولا حلاضصم تحضضوأا.ةلاح73
.ةمضصاعلا رئازجلاب ةدحاو ةلاحو وزو يزيت ةيلوب  نيتلاحو ،ىلوألا تلاحلا عم لاضصتاب تناك ثيح ،ةديلبلا

،نييابور ىفطصصم فصشك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ّنأا ،فر˘ح˘لاو تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
تاميلعت تهجو دق هتمظنم
داوملل ةجتنملا تاصسصسؤوملل
كÓهتصس’ا ةع˘صساو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةباجتصسا اهجوتنم ةفعاصضمل

رئازجلا هفرعت دق ئراط يأ’
.ةلبقملا ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا نأا ،ن˘ي˘يا˘بور د˘كأا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةلصسار˘م ته˘جو د˘ق فر˘ح˘لاو
ةصسصسؤو˘م ف’أا4 ن˘م د˘˘يزأ’
ةصصاخ اهحانج تحت ةيوصضنم
جا˘ت˘نإا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا كل˘ت ا˘ه˘ن˘م
ميقعتلا داومو ةيئاذغلا داوملا

ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
ا˘ب˘صسح˘ت جا˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم
هنأا ح˘صضوأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأÓ˘ل

نيباصصملا دد˘ع عا˘ف˘ترا ع˘مو
ىوتصسم ىل˘ع ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ب
أا˘ج˘ل˘ت د˘ق ،ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
ديزملا ذاخ˘تا ى˘لإا تا˘ط˘ل˘صسلا

ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو تاءار˘˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘˘˘م
معد نيجت˘ن˘م˘لا ن˘م مز˘ل˘ت˘صسي
هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قو˘˘˘صسلا
،ةردن يأ’ ايدافت تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ىلع ظافح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
عو˘ن يأا ة˘ه˘جاو˘مو را˘ع˘˘صسأ’ا

أاجلي دق يتلا ةبراصضملا نم
.عيرصسلا حبرلل سضعبلا اهيلإا

لوقلاب لوؤوصسملا تاذ متخو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ه˘ت˘م˘ظ˘˘ن˘˘م نأا˘˘ب
ةرازو حلاصصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
يدحتلا عفر لجأا نم  ةراجتلا

قيوصستلا تايل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صستو
.عيبلاو

ز.لامج

تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشع سسمأا جر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ن˘م دد˘ع ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

تار˘ي˘صسم ي˘ف ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و
،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا تب˘صسلا
يرذجلا ري˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
فوا˘خ˘م ن˘يد˘ح˘ت˘˘م ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
دعب ،«انوروك» سسوريف راصشتنا
ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصإا ت’ا˘˘ح نÓ˘˘عإا

نم لك يف ،ةديلبلا ةي’و جراخ
ا˘م˘ي˘ف ،وزو يز˘ي˘تو ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
سضعبب ىرخأا ت’اح يف هبتصشإا
عن˘مو اذ˘ه.ىرخأ’ا تا˘ي’و˘لا

ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

ه˘جو ى˘ل˘ع نار˘هوو ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ةريصسم يف رهاظتلا سصوصصخلا
ديد˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘عا م˘ت ثي˘ح ،سسمأا

مهنيب نم اهيف نيكراصشملا نم
ةرملل ،ينرارد دلاخ يفحصصلا
تب˘صسلا ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ه˘ن˘ع جار˘˘فإ’ا م˘˘تو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
يديصس ةمكحم مامأا لثم امدعب
نيفوقوملا نم ددع عم ،دمحمأا

،يصضاملا تبصسلا ةريصسم لÓخ
ر˘ي˘م˘صس ط˘صشا˘ن˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
.يبرعلب

ـه.داوج

ةبلطلل ينطولا داحت’ا اعد
ةيملعلا سسلاجملا ،نييرئازجلا
نع لودعلا ىلإا ،تاعماجلا يف
تاناحتم’ا ةبلط ءانثتصسإا رارق
فيقوت رارق نم ةيكاردتصس’ا

ىوتصسم ىلع تاطاصشنلا لك
سسور˘ي˘ف بب˘صسب تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ي˘ف دا˘ح˘ت’ا ل˘م˘˘حو.انوروك
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ة˘ي˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ،«مÓ˘˘صسلا»
تاعبت نم ةلماك ةيلوؤوصسملا
دعي يذلا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ’ا رار˘ق˘لا

ةح˘صصب ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ ةر˘طا˘خ˘م
نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ء’ؤو˘˘ه
ىلوأا ةبل˘ط˘لا ة˘ح˘صصو ة˘مÓ˘صس

تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا ءار˘˘˘˘جإا ن˘˘˘˘م
بحرو اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘كارد˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
تارار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةذختملا ةيئاقولاو ة˘يزار˘ت˘ح’ا

ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر فر˘ط ن˘م
سصوصصخب ،نوبت ديجملا دبع
انوروك سسوريف راصشتنا روطت

سسيئرلا رارق داحت’ا نمث امك
لكب ةصسارد˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ب نو˘ب˘ت
ىلع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نايبلل اعبت ،ينطولا ىوتصسملا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةرازو ن˘˘ع ردا˘˘صصلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ح.ميلضس

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تم˘˘˘صسح
ح˘˘ت˘˘ف نأا˘˘صش ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لجا نم ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا
ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا ل˘˘م˘˘ع رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسا

ه˘مد˘ع ن˘˘م يرادإ’ا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
سسي˘ئر راد˘صصإا ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةفاك ق˘ل˘غ رار˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
راطإا يف ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا
نم ةياقولل ةيزارتحا تاءارجإا

ي˘ف تد˘كأاو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو

زوحت سسمأا اهل يحيصضوت نايب
نأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
،ركذلا فلاصسلا يئاقولا ءارجإ’ا

يدا˘ع˘لا ر˘ي˘صسلا ى˘ل˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي ’
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يرادإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأÓ˘˘˘˘˘ل
داقعناو ،ةيوبرتلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

بصص ةيلمعو ،ماصسقأ’ا سسلاجم
فو˘صشك جار˘خ˘ت˘صساو طا˘ق˘˘ن˘˘لا
.يناثلا لصصفلل ذيمÓتلا

ك.اضضر

«انوروك» سسوÒف يضشفت ةهجاوŸ ةردن يأل ايدافت

ةبلاطم Òهطتلا داوŸ ةجتنŸا تاشسشسؤوŸا
Ãاهجوتنم ةفعاشض

Êرارد دلاخ يفحضصلا مهنيب نم

تاÒشسم ‘ نارهوو ةمشصاعلاب تافيقوت
›اوتلا ىلع ثلاثلا تبشسلا

 رارقلا اذه تاعبت نم ةلماك ةيلوؤوضسŸا ةيضصولا ةرازولا اولمح

ءانتثشسا نع لودعلا ¤إا وعدي ةبلطلل ينطولا دا–’ا
ةشساردلا فيقوت نم ةيكاردتشس’ا تاناحتم’ا ةبلط

ةيميلعتلا تاضسضسؤوŸا ةفاك قلغب لئاقلا نوبت سسيئرلا رارق مغر
ةذتاشسأ’ا لمع رارمتشسا دكؤوت ةيبÎلا ةرازو

سسرادŸا قلغ رارق دعب Úيرادإ’او

عم «انوروك» راضشتنا عجارت دكأا
:لقنلا ريزو ،عيبرلا لضصف لولح

نييرئازجلا لك ديعنشس»
لودلا فلتخم يف نيقلاعلا
«يرحبلا لقنلا قلعن مث
لاغضشألا ريزو ،يلعيضش قوراف فضشك
دوجو نع ،لقنلاو ةيمومعلا
يرحبلا لقنلا يلماعتم عم تلاضصتا

نييرئازجلا ءÓجإا لجأا نم
اديهمت ،جراخلا يف نيميقملا
ىلإا ةيرحبلا تÓحرلا لك قيلعتل

لبقملا ليرفأا رهضش ةيادب ةياغ
«انوروك» سسوريف يضشفت نم دحلل

لÓخ ،ريزولا راضشأا.رئازجلا يف
هنأاب ،ةيفحضص ةودن سسمأا هطيضشنت
نم ةيادب عاضضوألا نضسحت عقوتي
نوكل لبقملا ليرفأا01 موي
هراضشتنا ةبضسن عجارتتضس سسوريفلا

زاتمي يذلا عيبرلا لضصف مودق عم
فاضضأاو ،ءيضشلا سضعب راح وجب
ذاختا نم عنمي ل اذه نكل »:Óئاق
ةرتفلا كلت لÓخ ىرخأا تاءارجإا

عقاولا بضسح ةيعضضولا عم لماعتلاو
نأاب لوؤوضسملا تاذ ددضشو ،«دوجوملا
تاءارجإلا لك قبطت رئازجلا
مت ثيح ،ايملاع اهب لومعملا

ةضصاخ ةزهجأاب تاراطملا ميعدت
ءابولا اذهب ةباضصملا تلاحلا دضصرت
،جراخلا نم نيرفاضسملا مودق ىدل
عتمتي Óثم ةبانع راطم »:عباتو
ارداق هلعجت يتلا تازايتملا لكب

اميضس سسوريفلا راضشتنا ةهباجم ىلع
ةضصاخ ةيبط رداوكب هميعدت دعب
قلعتي اميفو.راطلا اذه يف لمعت
لقنلا ريزو ركذ ةيوجلا تÓحرلاب
ةيوجلا تÓحرلا لك قيلعت مت هنأاب
عم اينابضساو ايلاطيإا ىلإاو نم
اضسنرف وحن تÓحرلا ددع سضيفخت
ءارجإاك ةئاملاب05 ةبضسنب اذهو
يضشفت نم دحلاو ةحفاكمل يزارتحا
،ينطولا بارتلا لخاد سسوريفلا

هاجتاب تÓحرلا نأا يلعيضش دكأاو
نأا امب ةحوتفم تلازام نيضصلا

ةيوجلا طوطخلا ةضسضسؤوم
حوتفم طخلا ىلع تقبأا ةيرئازجلا
نم تابلط ليجضست نود نيضصلا وحن
لودلاب قلعتي اميفو ،نيضصلا ىلإاو
ةجلاعم متي هنأا ىلإا راضشأا ىرخألا
لك ةيعضضو بضسحو ةيورب رومألا

نأاب ثدحتملا ددضشو ،اهنم ةدحاو
لجأا نم مزÓلاب تماق رئازجلا
نييرئازجلا اياعرلا عاجرإا
رمألا اذهو جراخلا يف نيميقملا
نييرئازجلا عم هقيبطت متيضس
،ءاضضيبلا رادلا راطم يف نيقلاعلا

ةيلضصنقلا نم انبلط» :افيضضم
انل مدقت نأا برغملا يف ةيرئازجلا

يف نيبغارلا نييرئازجلا ةمئاق
يف نحنو نطولا سضرأل ةدوعلا
ادغ نولقني دقو مئاد لاضصتا
ارورم وأا ةرضشابم ءاوضس رئازجلل
.«سسنوتب

ز.لامج

Ÿا ةهجاوıا رطاŸينطولا داضصتقلا تبرضض يتلا ةمزألا مقافتب ةطبتر

ةطشسوتŸاو ةÒغشصلا تاشسشسؤوŸا ةيرارمتشسا نامشضل تاوعد
ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘صشك

ة˘صسصسؤو˘م˘لا لو˘ح ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لاو
(ERAC) نيريصسملا ةيعمجو
ةريغصصلا تاصسصسؤوملل بابصشلا

ن˘˘˘˘˘˘˘ع (DJC) ة˘ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لاو
ةيامحل تاحارتق’ا نم ةلصسلصس
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

هذه عمج مت دقو ،ةطصسوتملاو
ةظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ءاد˘ن ي˘ف لو˘ل˘ح˘لا

ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضو
كلذو ،ةيرئازجلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
نأاصشب رطخلا سسوقان قد نأا دعب
مقا˘ف˘ت˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
داصصتق’ا تبرصض يتلا ةمزأ’ا
.روهصش ةدمل هلمكأاب ينطولا

نأا تد˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘فو
عصضولل قوبصسملا ريغ روهدتلا
سضافخنا ىلإا ىدأا يداصصتق’ا
ىلإا ةئاملاب03 نم طاصشنلا يف
،ةنيعم تاعاطق يف ةئاملاب05
تادار˘˘˘˘يإ’ا ع˘˘˘˘˘صضو نأا ثي˘˘˘˘˘ح
ة˘ن˘˘يز˘˘خ ل˘˘ع˘˘ج سضف˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘لا˘ح ي˘ف تا˘كر˘صشلا

ةنصس لÓخ مَيق هنأا ىلإا اريصشم
ERAC يدان نم لك9102
رئاصسخلاDJC ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو

لكصشب لغصشلا يف ةل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
.سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘˘ف بي˘˘هر
تا˘˘ي˘˘ئا˘˘صصحإ’ا با˘˘ي˘˘غ زر˘˘ب˘˘ي
ةثيدحلا ةيمصسرلا ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
رار˘ق˘ت˘صس’ا ماد˘ع˘نا˘ب رو˘˘ع˘˘صشلا
نم فوختلاو نيلماعتملا ىدل
هنأا افيصضم ،لوهجم لبقتصسم
تايعمجلا تارصشع نم معدب
عصضو ،لمعلا بابرأا تامظنمو
لوح ريكف˘ت˘لاو ة˘كر˘ح˘لا يدا˘ن
،ERAC) ) ة˘˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

بابصشلا نير˘ي˘صسم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘جو
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
عفدل ءادن (DJC) ةطصسوتملاو
ى˘لإا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
نودو ل˘جا˘ع ل˘كصشب كر˘ح˘ت˘˘لا
ةرمدملا ةمزأ’ا راثآا دصض راظتنا
ل˘˘غ˘˘صشلا ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘كر˘˘˘صشل˘˘˘ل
.يداصصتق’ا جيصسنلاو

ريبادت ذاختا ىلإا نايبلا اعدو
يبيرصضلا فقولا ذيفنتك ةلجاع
تا˘كر˘صشل˘ل ي˘ب˘ير˘صضلا ه˘ب˘صشو
ةعجارم ،تابوعصص هجاوت يتلا
لÓخ نم0202 ةيلاملا نوناق
ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت لا˘˘خدإا
ءا˘غ˘لإاو ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصل

مقر ةميل˘ع˘ت˘لا ن˘م32 ةدا˘م˘لا
ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا49‐47
كنبلل11/92/4991
نا˘م˘ت˘ئ’ا د˘يد˘ح˘ت ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا فوصشكملا ىلع بحصسلل
،لام˘عأ’ا م˘ج˘ح ن˘م ا˘مو˘ي51
لبق نم نامتئ’ا ةلودج ةداعإاو
،(دئاوفلا عفد مازتلا عم) كونبلا

˘ماز˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘˘ع ادد˘˘صشم
ىر˘ب˘كلا تا˘كر˘˘صشلاو ة˘˘لود˘˘لا
تا˘كر˘صشلا ر˘ي˘تاو˘˘ف ة˘˘يو˘˘صست˘˘ب
لÓخ ةطصسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘صصلا
03و ،ًاموي06 زواجتت ’ ةرتف
.ةنيعم ت’اح يف ًاموي

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘˘جر رذ˘˘˘˘˘حو
اًراركتو اًرارم نير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لاو
،لا˘م˘عأ’ا خا˘˘ن˘˘م رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘م
ةرادإ’ا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ يذ˘˘˘˘˘لاو
ةينÓقعلا ريغو ةيطار˘قور˘ي˘ب˘لا
تا˘˘بر˘˘صضلا هذ˘˘ه .دا˘˘صصت˘˘قÓ˘˘ل
مويلا ةكرصشلا عصضت ةرركتملا
ةجردل ،ةياغلل ريطخ عصضو يف
ءاقب ةلأاصسم نآ’ا تحبصصأا اهنأا
.مهل ةبصسنلاب

ز.لامج



ةمكحم ةباين مامأا مهتملا مدق
موي ،ةمصصاعلاب سسيار دارم رئب
هتلاحإا تمتو ،يصضاملا ءاعبرأ’ا

تاذ˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ة˘فر˘ع˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ع˘فاود˘لاو ة˘ي˘صضق˘لا تا˘˘صسبÓ˘˘م
ينعملا تلعج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
موحرملا هنبإا برصض ىلع مدقُي
تاونصس01 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

˘ماز˘ح ة˘ط˘صساو˘ب ا˘ًحر˘ب˘م ا˘ً̆بر˘˘صض
هتفرغ ىلإا هللصست بقع ،لاورصس
.هلاطنب نم رانيد0001 ةقرصسو

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
ءانثأا هيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
برصضب ماق هّنأا ،هعامصس رصضاحم
ديعي ’ يك هبيدأات سضرغب هنبإا
،هلتق دصصقي نأا نود نم ةركلا

ةدو˘جو˘م˘˘لا بر˘˘صضلا را˘˘ثآا ن˘˘كل
ةر˘ي˘ب˘ك تنا˘ك ة˘ي˘ح˘صضلا د˘صسج˘ب
،يناجلا لاوقأاب ةنراقم ةريطخو
حيرصشتل ريبخ نييعت مزلتصسإا امم
ةربخلا نع ريرقت رادصصإاو ،ةثجلا

با˘ب˘صسأ’ا د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا
ىلإا ،ةافولا ىلإا ةيدؤوملا ةقيقحلا
ارمأا قيقحتلا يصضاق ردصصأا كلذ
سسب˘ح˘لا ن˘هر م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا عاد˘˘يإا˘˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘مذ ى˘ل˘˘ع تقؤو˘˘م˘˘لا

بر˘˘صضلا ة˘˘م˘˘ه˘˘˘ت سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ىلإا يصضفملا يدم˘ع˘لا حر˘ج˘لاو
.لتقلا

watan@essalamonline.com
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صصاخششأا3 فيقوتو راردأاب جلاعملا فيكلا نم نيمارغوليك ةبارق زجح

ةنيطنشسق يف يلجنم يلعب لزانملا ىلع وطشسلا ةباشصعب ةحاطإ’ا

فراطلاب ةيودي ىرخأاو لجيجب عنشصلا ةيديلقت ةلبنق ريمدت

تشسارنمت يف لحاشسلا ةقطنمب ةطششانلا ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رشصنع فيقوت
نطولا ربع تاي’و ةدعب جلاعم فيك ريطانق3 نم ديزأا زجح

ن˘˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘صصم تككف
يلعب نماثلا يجراخلا يرصضحلا

ةباصصع ،ةنيط˘ن˘صسق ي˘ف ي˘ل˘ج˘ن˘م
ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ط˘˘صسلا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م
6 نم نوكتت ،ةزهاجلا نكاصسملا
نيب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا

ةدع يف اوطروت ،ةنصس65و42
.ةقرصس تايلمع

ىو˘كصش بق˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ن˘كا˘صسم˘لا د˘حأا سضر˘˘ع˘˘ت سصخ˘˘ت
لاغ˘صشأا ه˘ي˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا ةز˘ها˘ج˘لا
تفدهتصسا ةقرصس ةيلم˘ع˘ل ،م˘ي˘مر˘ت
داتعو ةيزكرم˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا
ةرصشابم متيل ،سصيصصرتلاو ءانبلا
ديدحت نم تنكم يتلا تايرحتلا

امهفيقوتو امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ة˘يو˘ه
يلجنم يلعب6 ةيراوجلا ةدحولاب

ر˘ث˘ع ي˘ت˘لا ،ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘ب
سضعبو ةقرصسلا يف ةل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
قيقحت˘لا دا˘ق ا˘م˘ك ،تا˘قور˘صسم˘لا
اًعا˘ب˘ت ن˘ير˘خآا4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا

،تاقورصسم˘لا سضع˘ب عا˘جر˘ت˘صساو
ي˘ف˘لا˘صس عو˘ل˘صض فا˘صشت˘كا ل˘ب˘˘ق
تلاط ةلثامم اياصضق3 يف ركذلا
ن˘م ،ةز˘ه˘جأ’ا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا سسف˘˘ن

لمع ةلذب ءادتراب لياحتلا لÓخ
مهدحأا نوك ،ها˘ب˘ت˘ن’ا تف˘ل مد˘ع˘ل
.سصيصصرتلا لاجم يف سصتخم

تاءار˘˘جإا ن˘˘م غار˘˘ف˘˘˘لا رو˘˘˘فو

مامأا نيينعملا ميدقت مت ،قيقحتلا
تر˘مأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا
ةهج نم.سسبحلا نهر مهعصضوب
ة˘طر˘صشلا تاو˘ق تن˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةي’و نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘م ،راردأا

ةقرف عم قيصسنتلاب ،مارجإ’ا عمقو
طابحإا نم ،تاردخملا ةحفاكم
ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘˘ك تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
يف عورصشملا ر˘ي˘غ كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
ا˘ه˘نزو رد˘ق ،ي˘نا˘ب˘صشلا ط˘˘صسو˘˘لا
مارغ6.099و غلك10 يلامجإ’ا

.جلاعملا فيكلا ةدام نم
نمحرلا دبع ‘اولب / يرهاوز ميلشس

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م سسمأا لوأا تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
رصصنع فيقوت ن˘م ،تصسار˘ن˘م˘ت˘ب
ة˘ي˘با˘˘هرإ’ا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد
امك ،لحاصسلا ةقطنمب ةطصشانلا
ة˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق ،ىر˘˘خأا زرا˘˘ف˘˘م تر˘˘مد
ىرخأاو ،لجيجب عنصصلا ةيديلقت
.فراطلاب ةيودي

عا˘فد˘˘لا ةرازو تف˘˘صشكو اذ˘˘ه
سسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا» تملصست
،يبعصشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم
نم سسمأا لوأا تنكمت ،سسانمأا نإاب

في˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك4.462 ز˘ج˘ح
ةرايصس نتم ىلع تناك ،جلاعملا
تزجح ام˘ي˘ف ،يز˘ي˘لإا ن˘م ة˘مدا˘ق
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘˘ب ،ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م
نم غلك93 ،ناصسملتب كرامجلا
ر˘صصا˘ن˘˘ع ف˘˘قوأاو.ةدا˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لا

،تن˘صشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب،ة˘ل˘ي˘˘م

،تارد˘خ˘م را˘ج˘ت6 ،را˘˘˘˘صشبو
،اصسولهم اصصرق5292 مهتزوحب
فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك99.1و
ر˘صصا˘ن˘ع ز˘ج˘ح ا˘م˘ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘˘لا
ةصشوطرخ009 ينطولا كردلا

،ملم61و م˘ل˘م21 را˘ي˘˘ع ن˘˘م
هجوملا دوقولا نم ارتل4785و
ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ،بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.سسارهأا قو˘صسو ،فرا˘ط˘لا،ة˘صسب˘ت
تف˘قوأا ،ة˘ل˘صص يذ قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو
،يبعصشلا ينطولا سشيجلل زرافم
نم لكب ،ةفلتخم تايلمع يف
،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب ،تصسار˘ن˘م˘ت

13 ،تÓ˘˘˘ي˘˘˘صسو ،ماز˘˘˘ق ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ادلوم61 تز˘ج˘حو ،ا˘˘صصخ˘˘صش
نع فصشك ةزهجأا9و ايئابرهك
،طغصض ةقر˘ط˘م02و ،نداع˘م˘لا

ةرا˘ج˘ح ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ن˘˘ي˘˘صسي˘˘كو
5.5 ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،بهذ˘˘˘لا

،جلاعملا في˘كلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
هجوملا دوقولا نم ارتل0462و

ةزهجأا4 ،تابكرم5 ،بيرهتلل
،ةيعانصصلا را˘م˘قأ’ا ر˘ب˘ع لا˘صصتإا

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.ة˘يرا˘ن ة˘جاردو
جر˘ب˘ب سشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا
نيبرهم6 ،را˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب
نيتلمح˘م ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘صش تز˘ج˘حو
،ءانبلا داوم نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب
،بيرهتلل ة˘ه˘جو˘م ىر˘خأا داو˘مو
ة˘كر˘ت˘صشم زرا˘ف˘م تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ك
ىلع نيصصخصش ،يداولاب سشيجلل
43492 تزجحو ،نيتبكرم نتم
ةدحو0069و ،ةيودأ’ا نم ةبلع
،تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م
نم اراط˘ن˘ق09 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
طبحأا ،ىرخأا ةهج نم.بيرهتلل

،نارهوب لحاوصسلا سسرح رصصانع
يف ،اصصخصش61 ةرجه ةلواحم
ريغ ارجاهم44 فيقوت مت نيح
ةفلت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م ي˘عر˘صش
.تصسارنمتو ناصسملت نم لكب

ط.ةراشص

ةروطخلا ةتوافتم تاباشصإل نيرخآا22 صضرعت يف ببشست

ةريخأ’ا ةعاشس84 ـلا لÓخ سصاخششأا9 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
،مهفت˘ح سصا˘خ˘صشأا9 ي˘ق˘˘ل

حورج˘ب نور˘خآا22 بي˘˘صصأاو
01 ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
فلتخم اهتفرع رورم ثداوح

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘طو˘لا تا˘قر˘ط
سسرام41 ىلإا21 نم ةدتمملا
ة˘ير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘صسو ،يرا˘ج˘˘لا
لقثأا ،ةيندملا ةيامح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

سصخصش ةافوب ةن˘تا˘ب˘ب ة˘ل˘ي˘صصح
يف حورجب نيرخآا7 ةباصصإاو
.تلوزاتب ريصس ثداح

ب.نيرشسن

ةا˘فو˘ت˘م ةد˘ي˘صس ءا˘˘ن˘˘بأا م˘˘ه˘˘تإا
لامع6 ،ينهوب ةيدلبب نطقت
حلاصصملا ن˘م دد˘ع˘ب نو˘ط˘صشن˘ي
ةيمومعلا ةصسصسؤوم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا
«يوا˘حد و˘حد» ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
،ركصسعم ةي’و يف ةيدمحملاب
اهتارهوجم نم مهتدلاو ديرجتب
،ةدÓق ،نيطر˘ق ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

ى˘ل˘ع م˘ه˘فار˘صشإا لÓ˘خ م˘˘تا˘˘خو
ةثجلا ميلصست تاءار˘جإا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
ىلإا ثثجلا ظفح ةحلصصم نم
.اهتلئاع

ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأا مد˘˘ق˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ىلإا ىوكصشب ،ةلحارلا ةديصسلا

سصتخملا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

هيجو˘ت ى˘عد˘ت˘صسا ا˘م ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
نم نيمهتملا ىلإا تاءاعدتصسا

اديهمت ،يئاصضق رصضحم فرط
،ين˘مأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل م˘ه˘لو˘ث˘م˘ل
،ةحلصصم سسيئرب رمأ’ا قلعتيو
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ن˘ع لوؤو˘˘صسم
مقاط نم نيتصضرممو ،ثثجلا

ي˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ثيد˘˘˘˘˘ح
،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘صسلا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

نم نيمهتم˘لا ة˘م˘ئا˘ق نأا ا˘م˘ل˘ع
مصضخ يف عصسوتت نأا نكمملا
ر˘يد˘م لا˘ط˘ت˘˘ل تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يف بقارملاو ،ةيليللا ةبوانملا

.ةصسارحلا بتكم
يوارمع ماششه

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تحا˘˘˘طأا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ير˘˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ةر˘ئاد˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا سشا˘˘ط˘˘ع˘˘برأ’ا

ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘صشخ˘˘˘لا سسي˘˘˘م˘˘˘˘خ
لج سصوصصل ةباصصعب ،سسادرموب
ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م ر˘˘صصق ا˘˘هدار˘˘˘فأا
اهدو˘ق˘ي ،لزا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع و˘ط˘صسلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل نا˘ط˘ط˘خ˘˘ي نا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
تنكمت ،ىرخأا ةهج نم.ةقرصسلا

ن˘م ،يز˘ي˘ت ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘˘صصم
ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
نوكتت ،تاردخملل جيورتلا يف
مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا5 نم

061 ز˘ج˘˘ح ع˘˘م ،54و62 ني˘ب
حÓصس ،جلاعملا فيكلا نم امارغ
تنا˘˘˘ك ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘جارد ،سضي˘˘˘˘بأا
هذ˘ه دار˘فأا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صست
نم يلام فÓغ اذكو ،ةكبصشلا

ـب ردق مومصسلا هذه عيب تادئاع
ميدق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،جد000.05
ةيروهمجلا ليكو ما˘مأا ع˘ي˘م˘ج˘لا
يذلا ،وزو يزيت ةمكحم ىدل
سسبحلا م˘ه˘ن˘م3 عاد˘˘يا˘˘ب ر˘˘˘مأا
ني˘ن˘ثإ’ا دا˘ف˘ت˘صسا ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘م˘لا
.رصشابملا ءاعدتصس’ا نم نيرخآ’ا

يجلثوب ةميلشس / ح.Úمأا

ةز˘لا˘مأا ة˘˘ير˘˘ق سسمأا تز˘˘ت˘˘ها
ة˘ي’و بو˘ن˘ج ن˘ير˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ع˘قو ى˘ل˘ع،سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘صس
حار ءا˘˘ع˘˘ن˘˘صش ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج
ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف با˘صش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘˘صض
حورجب رخآا بيصصأا اميف ،رمعلا

ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن ةر˘ي˘ط˘˘خ
دب˘ع» ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
اذهو ،سسابعلبب «يناصسح رداقلا
3 نيب عقو فينع راجصش دعب
ركصس ةلاح يف اوناك سصاخصشأا
.متأام ىلإا لوحت فافز يف

«م.ن» ىعدي يذلا ةيحصضلا

بيصصأا ة˘ن˘صس73 رمع˘لا غ˘ل˘ب˘ي
امنيب ،Óيتق هتدرأا رجنخ ةنعطب
غلبي  «ن.ك » ىعدي رخآا بيصصأا

حورجب ة˘ن˘صس03 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ُن ةر˘ي˘ط˘˘خ
’ ا˘م˘ي˘ف ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم
«أا.سس.ب» وعدملا لتاقلا لازي

ةلاح يف ةنصس92 ـلا بحاصص
حلاصصم تحتف تقو يف ،رارف
اقمعم اقيقح˘ت ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
يتلا ةعجافلا تايثيح ةفرعمل
. ةقطنملا تزه

رون.ز

ينطولا كردلا رصصانع نكمت
ةدام نم راطنق001 زجح نم
فيقوتو ةديع˘صسب ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا
هذه ليوح˘ت ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘صصخ˘صش
فÓعأا ىلإا ةيكÓهتصس’ا ةداملا
.ماعنأ’ا ةيذغتل

ر˘ي˘غ ة˘ن˘ح˘صشلا هذ˘ه ز˘ج˘ح م˘˘ت
زجاح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةر˘تو˘ف˘م˘لا
ر˘ب˘ع كرد˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘مأا
طبارلا29 مقر ينطولا قيرطلا
يد˘ي˘صسو ةد˘ي˘ع˘صس ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب
ةيدلبب ةجرملا ةقطنمب سسابعلب
فيقوت نع رفصسأا امم ،تباث يود
نم ةيمكلا هذهب ةلمحم ةنحاصش
سضورفملا نم يتلا نيللا حمقلا

اهليوحت لبق نحاطملل هجوت نأا
.نينطاوملا ةدئاف˘ل كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل
كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تح˘˘ت˘˘فو اذ˘˘ه
هذ˘ه لو˘ح ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘صضق˘˘لا
مداقلا عوبصسأ’ا ةيادب نيفوقوملا
.ةلادعلا مامأا

ةيميلقإ’ا ةعومجملا نأا ركذُي
د˘ق ،ةد˘ي˘ع˘صسب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل

يراجلا سسرام ةيادب عم تزجح
حمقلا ةدام نم انط06 نم ديزأا
هذه ليوحتل ةلواحم يف نيللا
ىلإا ينوناق ريغ لكصشب ةيمكلا

.يصشاوملا يبرم
ناوتشش رمع

ليكو ¤إا ةيمشسر ىوكششب اومدقت ةينعŸا ءانبأا
ايميلقإا صصتıا ةيروهم÷ا

ركشسعم ‘ ةيدمÙا ىفششتشسÃ لامُع
ةافوتم ةديشس تارهو‹ ةقرشسب نومهتم

وزو يزيتب تاردıا جورت ةيمارجإا ةكبشش كيكفت

وطشسلا ‘ ةشصتخُم رشصُق ةباشصعب ةحاطإ’ا
سسادرموبب لزانŸا ىلع

ىراكُشس بابشش Úب ءاشضيبلا ةحلشسألاب راجشش بقع

ةيرقب ”أام ¤إا لوحتي فافز لفح
سسابعلب يديشسب ةزلامأا

ةداملا هذه ليوحت ةمهتب نيشصخشش فيقوت
ماعنألا ةيذغتل فلعأا ىلإا ةيكلهتشسلا

نيللا حمقلا نم راطنق001 زجح
ةديعشسب ةرتوفم ريغ

هلمحت فيعشضلا هدشسج عطتشسي مل حربم برشضل صضرعت ةيحشضلا

رانيد0001 ببشسب ادلج تاونشس01 ـلا وذ هنبا لتقي بأا

ط.ةراشص

لفط اهتيحشض حار ءاعنشش لتق ةميرج عقو ىلع مداخ رئبب نيارشصقيت ةقطنم يشضاملا عوبشسألا فشصتنم تزتهإا
.جد0001 هنم قرشس امدعب حربملا برشضلاب هيلع لاهنإا يذلا ،هدلاو دي ىلع ةرششاعلا يف

ريغلا ةيشصخشش لحتني ناك
نمألا نم صصلمتلل

لحم مرجم فيقوت
فرط نم ثحب
ةنتابب ةلادعلا
ةيميلقإلا ةقرفلا تنكمت
يف لومششإاب ينطولا كردلل
فيقوت نم ،ةنتاب ةيلو
فرط نم ثحب لحم صصخشش
هطروتل ةنتاب ءاشضق صسلجم
ةيعمج نيوكت ةيانج يف
ةيانجل دادعإلل رارششأا
فورظب ةنرتقملا ةقرشسلا
راشضحتشساو رشسكلاو ددعتلا

رارق رودشص لحمو ،ةبكرم
ةنشس رداشصلا صسبحلل يئاهن
مأا ءاشضق صسلجم نع9002
ةمرح ماحتقا نع ،يقاوبلا

.ريغلا كلم بيرخت عم لزنم
ىلإا ،دوعت ةيلمعلا تايثيح

للخ كردلا دارفأا نطفت
قيرطلا ىوتشسم ىلع زجاح

نيب طبارلا54 مقر يئلولا
،لومششإاو صسيرآا يتيدلب
،«يادنويه» عون نم ةرايشسل

صصاخششأا3 اهنتم ىلع ناك
ةبيرغ تافرشصتب اورداب
زجاحلا نم مهبارتقا درجمب
ةرايشسلا صشيتفتبو ،ينمألا

ىلع روثعلا مت باكرلاو
نداعملا نم ةربتعم ةعومجم
ةهومم رفشصألا نوللا تاذ
صسيك لخاد ماكحإاب
ةزوحب رثُع امك ،يكيتشسلب
هردق يلام غلبم ىلع مهدحأا

ةفاشضإلاب ،ميتنشس نويلم96
عون نم ةشسولهم صصارقأا4 ىلإا
ةأابخم تناك ،«نيلابقرب»
مت كلذ رثإا ىلع ،ماكحإاب
ةبكرملاو نيينعملا دايتقا
ةلشصاومل ةقرفلا رقم ىلإا
فششكو اذه.قيقحتلا
لاحتنا نع قيقحتلا
يشسيئرلا هيف هبتششملا
قيرط نع ريغلا ةيشصخششل

ىرخأا ةقايشس ةشصخر هلمح
ءاحنأا ربع اهب لقنتلاو
ةشسرامم لجا نم نطولا
صصلمتلاو يمارجإلا هطاششن
هنوك ةينمألا حلاشصملا نم
ةدع هباكترل هنع ثوحبم

ىلع ةقرفتم ،ةقباشس مئارج
ةنتاب ةيلو ىوتشسم
.جيريرعوب جربو ةلششنخو

أا.يئامهم
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..  «ريطلا مهصسوؤور ىلع نأاـك »
ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع
بقرتلاو رذحلاو ةصشايجلا رعاصشملاو
!!  يتأايصس ام راظتناو
ثيدح ’و ، سسانلا ثيدح » انوروكلا »
ل˘ك ي˘فو تا˘صسل˘ج˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف هاو˘˘صس
»   .ا˘ن˘تا˘ي˘˘ح تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
. اننايك لتحتو انمهادت » انوروكلا

يف سسانلاو ، راظتناو قلق يف سسانلاو
ا˘˘نورو˘˘كلا ن˘˘ع ع˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘˘ي ’ ثيد˘˘˘ح
. اهنم ةياقولا لبصسو اهبابصسأاو
نوعوطتمو تاعوطتمو ئراوط ناجل
.. ناكم لك يف

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو عراو˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف
.. تايفصشتصسملاو
.. تاميخملاو ىرقلاو ندملا يف
ي˘ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘لا ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف
.. يندملا عمتجملا تاصسصسؤومو
ي˘˘˘فو د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘لاو سسئا˘˘˘ن˘˘˘كلا ي˘˘˘ف
.. ةيلهأ’ا تايعمجلا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ي˘˘ف
.. يصضارتف’ا ريغو يصضارتف’ا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا د˘˘ن˘˘˘عو سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع
نيظفاحملاو
تÓئاعلا نيواود يف

تاراحلا يف
. ناكم لك يف
لك يف ةي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأاو
ةيلاع ةراهمو ٍدجب لمعتو عباتت ناكم
ذ˘ي˘ف˘ن˘˘تو تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م ي˘˘ف
اذه نم ةياقولل تارارقلاو تاميلعتلا
ًافيصسو ًاقلقم تاب يذلا مهادلا رطخلا

!! باقرلا لك ىلع ًاطلصسم
!! ريطلا مهصسوؤور ىلع نأاك
ةياهن نعو جرخم نع ثحبي لكلا
.ليوطلا ليللا اذهل ةديعصس
ةعراصستمو ة˘عرا˘صصت˘م ي˘تأا˘ت را˘ب˘خأ’ا

ة˘ل˘صصاو˘ت˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘ف ة˘˘عر˘˘صست˘˘مو
انوروكلا سشيج تاصسراممو تاءارجإ’
ءامصسلاو سضرأ’ا لتحي يذلا يباهرإ’ا
جر˘م˘لاو جر˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘ظ ي˘˘ف
ر˘ي˘˘ب˘˘كتو م˘˘ي˘˘خ˘˘صضت˘˘لاو ل˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
!! ةبيصصملا

ًامامت ، محل تيب يفو مركلوط يف
تاظفاحم فلتخم يف لاحلا وه امك
بقر˘˘ت˘˘يو ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ل˘˘˘كلا ، ن˘˘˘طو˘˘˘لا

تاءارجإ’او تاميلعتلا عم بواجتيو
ديدجلا ودعلا اذه ةهجاومل ةمراصصلا
هتراقحو هتءاندو هتوادع لقت ’ يتلا

و˘˘هو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ود˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع

. لÓتح’ا
امك انوروكلا هجاوي نيطصسلف بعصش
دعبتصسن Óف ، لÓتح’ا هجاويو هجاو
ةعي˘ن˘صص سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه نو˘كي نأا ًاد˘بأا
، لÓتح’ا اذه معدي نمو لÓتح’ا

ىلع ليئارصسإ’ ةيزخم قباوصس كانهو
تميقأا نأا ذنم يناودعلا اهخيرات رادم
.نيطصسلف سضرأا ىلع
.. يهتنيصس ًامتح ، يهتنيصس انوروكلا
درجم ، ةركاذلا فوهك يف ريصصيصس
ةركاذو ملاعلا ةركاذ نم ةئيصس ةركاذ
. ينيطصسلفلا يبعصش
**

.. اكيرمأا نع ثيدحلا دنعو
) : ًاموي سشيورد دومحم هلاق ام ركذتأا
نو˘عا˘ط˘لاو .. نو˘عا˘ط˘لا ي˘ه ا˘˘كير˘˘مأا
. ( اكيرمأا

ةرماؤوملا ةيرظن عم تصسل يننأا مغرو
نا˘ب ن˘ي˘ق˘ي ى˘ل˘ع ةر˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘نأا ’إا
يدايأا ةيكير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘ل˘ل

يذلا رطخ˘لا اذ˘ه ءازإا ة˘ن˘ل˘ع˘مو ة˘ي˘ف˘خ
. ملاعلا حاتجي

ةيومدو ةيمارجإا قباوصس اهل اكيرمأا
م˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو م˘لا˘ع˘لا بو˘ع˘صش ق˘ح˘ب
ا˘ه˘م˘ئار˘جو ، ر˘م˘ح˘˘لا دو˘˘ن˘˘ه˘˘لا بع˘˘صش

ملاعلا نيبج اهل ىدني يتلا ةيصشحولا
او˘غارا˘كي˘˘ن ي˘˘فو ا˘˘م˘˘ي˘˘صشور˘˘ي˘˘ه ي˘˘ف
’اميتاوغو امنبو ابو˘كو رودا˘ف˘ل˘صسلاو
قار˘ع˘لاو نا˘ت˘صسنا˘˘غ˘˘فأاو ي˘˘كازا˘˘كا˘˘نو
. وووو

نآ’او ًاثيدحو ًاميدق خيراتلا تاحفصص
ءادو˘صس تا˘ح˘ف˘صصو تÓ˘ج˘˘صس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةيصشحو ةجيتن ءايربأ’ا ءامدب ةخطلم
اهاصسني نل يتلا » ماصس معلا » باهرإاو
. نامزلا لوط ىلع رحلا ملاعلا
د˘يد˘ج ن˘م م˘لا˘˘ع˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت بت˘˘كي˘˘صس
اهعمو لي˘ئار˘صسإاو ا˘كير˘مأا ط˘ق˘صست˘صسو
ملاعلا بوعصشو خيراتلا نم انوروكلا
اهلوأا ىلإا دوعتو اهتي˘فا˘ع د˘ي˘ع˘ت˘صست˘صس
. ًاقارصشإا رثكأا

ةهجاوم يف ملاعلا بوعصش دحتت لهف
اهدصض كاحي ام ةهجاوم يفو سضقانتلا
؟
مدلا ةركاذ يحرج: يبرعلا يبعصش اي

ررقي خيراتلاو
!!  مّغلا يف سصقري ىعفأ’ا ريجم نأا
**
نم ، نيصصلا نم يتأات رابخأ’ا يف اه
ةقيدصص ، ةميظ˘ع˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا هذ˘ه
تن˘ل˘عأا ثي˘ح ، ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

برقو هقيو˘ط˘تو سسور˘ي˘ف˘لا را˘صصح˘نا
. هنم سصلختلا

نيصصلا نع لاقيصس امهمو ليق امهمو
سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ءارو ف˘ق˘ت ا˘ه˘نإا مو˘ي˘لا
ىلع يننإاف ملاعلا حاتجا يذلا ريطخلا
نم ةرجم تصسيل نيصصلا نأاب ةريبك ةقث
ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ل˘ع˘ف˘ت˘ل قÓ˘خأ’او م˘ي˘ق˘لا
. ةيرصشبلا ةايح ددهتو نيصشملا
ةلود˘لاو ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا ةرو˘ث˘لا
قيرعلا يعوي˘صشلا ا˘ه˘بز˘حو ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا
ةيصسايصسلا اهتاقلطنم لك يف دنتصست
سسصسأا ى˘لإا ة˘يدا˘صصت˘˘ق’او ة˘˘ير˘˘كف˘˘لاو
˘˘مÓ˘˘صسلاو نا˘˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘حو لد˘˘ع˘˘لا
درج˘م ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘كو ي˘م˘لا˘ع˘لا
يصساقلل ًاحصضاو تاب ، يكيرمأا هيوصشت
ةرادإ’ا تلوا˘˘˘˘˘ح ثي˘˘˘˘˘ح ، ي˘˘˘˘˘ناد˘˘˘˘˘لاو
ىلإا ىلوأ’ا ةظحل˘لا ذ˘ن˘مو ة˘ي˘كير˘مأ’ا
سسييصستو نيصصلل تا˘ما˘ه˘ت’ا ه˘ي˘جو˘ت
ا˘ه˘ن˘م تجر˘خ ي˘ت˘لاو ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘مزأ’ا
ةعنمو ةوق رثكأا اهنم جرختصسو نيصصلا

مازحلا ةلصصاوم ىل˘ع م˘ي˘م˘صصت ر˘ث˘كأاو
. » ديدجلا ريرحلا قيرط » ، قيرطلاو
نيصصلا ةمظعب ةقلطم ةقث ىلع يناو
دودحلا زواجتو باعصصلا ىطخت ىلع
. دويقلاو

ةّيشسنم ةركاذ نم ءزج نوكيشس انوروك
ينيطصسلف رعاصشو بتاك/ سشولع دمحم : ملقب :ملقب
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ط˘˘˘صساوأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘كاذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةكرحلل ان˘با تن˘ك ثي˘ح تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘صست˘لا
كلذ د˘˘˘ها˘˘˘صشأا تن˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’ا
،ةيمÓ˘صسإ’ا تا˘كر˘ح˘لا ن˘ي˘ب فÓ˘ت˘خ’ا

‐ةيمÓصسإ’ا ةمواق˘م˘لا ة˘كر˘ح ة˘صصا˘خو
دعب اميفو ،يمÓصسإ’ا داهجلاو ،سسامح
اميظنت كانه نأا تملع مث ،ريرحتلا بزح
تفرعت مث ،«نوملصسملا ناوخإ’ا» ىعدي
مصساب ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا ةو˘عد˘لا ة˘كر˘ح ى˘لإا
نكي مل .ةيفوصصلل ’وصصو ،«بابحأ’ا»
تاكرحلا كلت نيب هدصشأا ىلع فÓتخ’ا
فÓ˘ت˘خا و˘ه ا˘م˘بر وأا ،ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف
ى˘ل˘ع و˘ف˘ط˘ي ن˘كي م˘ل ه˘ن˘كلو ،ق˘ي˘م˘˘ع
نيتكرحلا عابتأا نم ابيرق تنك .حطصسلا
رو˘ط˘ت˘ت تنا˘˘كو ،(دا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو سسا˘˘م˘˘ح)
ةدحو نع انلعيل انايحأا امهنيب ةقÓعلا
˘ما˘يأا Ó˘ث˘م ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘طا˘صشن˘˘لا ي˘˘ف
ةينطولا حاجنلا ةعماج يف تاباختن’ا
،ةبلطلا سسلجم دعاق˘م ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل
ةعبات˘لا «ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا» ه˘جو ي˘ف فو˘قو˘ل˘ل
سصلقتت ام ناعرصس نكلو .حتف ةكرحل

Óظيل ،اهتاذ ىلع سشمكنتو ةكرح لك
.ناقفتم امه امم رثكأا نيفلتخم نيلصصيف
هتصشعو هتدهصش فÓتخاو فÓخ رثكأا

بزحو سسامح ةكرح نيب عارصصلا ناك
نأاب ةكرحلا بز˘ح˘لا م˘ه˘ت˘ي ذإا ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘قا˘ط رد˘ه˘تو ،ة˘يد˘ج˘م ر˘ي˘غ ا˘ه˘لا˘م˘˘عأا
نم ديري ناكو ،هيف عفن ’ اميف بابصشلا
دحاو فده وحن هتاقاط هجوي نأا عيمجلا
نإا ةفÓخلا نأا ىري ذإا ،(ةفÓخلل لمعلا)
ن˘م ة˘مأ’ا تا˘مزأا ل˘ك ل˘ح˘˘ت˘˘صس تما˘˘ق
دوعتو ،ةيداصصتقاو ةيعامتجاو ةيصسايصس
ىر˘يو ،ة˘مأ’ا ن˘˘صضح ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
داعتبا ’إا وه ام كلذ ادع ام نأا بزحلا

بزحلا نأا كلذ نم دازو ،باوصصلا نع
ها˘ج˘˘ت ا˘˘فر˘˘ط˘˘ت ه˘˘ئارآا ى˘˘صسقأا ي˘˘ف ىر˘˘ي
ةمهم ةزيكر مهنأا «نيملصسملا ناوخإ’ا»
ةيماح˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘نأ’ا ز˘ئا˘كر ن˘م
،نيطصسلف يف ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا عور˘صشم˘ل˘ل
ماظنلاب ناوخإ’ا ةقÓع رصسفو ىأار اذكه
لباقم يفو .ديدحتلا هجو ىلع يندرأ’ا

دري ةكرحلا ىلع حيرصصلا مجهتلا اذه
’ بزحلا نأا نويواصسمحلا نويناوخإ’ا

ءارو ح˘با˘صس ه˘نأاو ،مÓ˘كلا ىو˘صس ع˘ي˘ب˘˘ي
ىرت تناكو ،اموي اهيلإا لصصي نل ماهوأا
ريرحتلا بزح هب بلاطي ام نأا ةكرحلا

نم عون نيملصسملا لكل ةدحاو ةلود نم
ىرت تناكو ،ققحتت نل يتلا ةروطصسأ’ا
وه لحلا نأا ،تلاز ام امبرو ،ةكرحلا

اهنيب اميف طبترت ةيمÓصسإا لود دوجو
وأا كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صشم عا˘˘˘˘˘فد تا˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
ىلإا ةفاصضإا .هباصش ام وأا «تايلاردفنوك»
داهجلا نع سسعاقتلاب مهنورياعي مهنأا

بزحلا نأاو ةحل˘صسم˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ن˘عو
يف هل ىرصسأا Óف ،ملصسأ’ا قيرطلا راتخا
هل ىحرج ’و ،ةيليئارصسإ’ا تÓقتعملا

ي˘ف ا˘م˘ئاد بز˘ح˘لا نا˘˘كو ،ءاد˘˘ه˘˘صش ’و
ةر˘ئاد ن˘م ه˘˘صسف˘˘ن جر˘˘خ˘˘ي ه˘˘ف˘˘ي˘˘صصو˘˘ت
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘لا
ي˘صسا˘ي˘صس بز˘ح» و˘ه˘ف ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

فيرعت ىلع امئاد رصصي امك «يملاع
.هصسفن
،تاينيعصستلا مايأا ايوق ناك عارصصلا كلذ
ناو˘˘خإ’ا» كرا˘˘صش ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘صصا˘˘˘خو
،ة˘ي˘ندرأ’ا ة˘مو˘كح˘لا ي˘ف «نو˘م˘ل˘صسم˘لا
ة˘مر˘ح˘م ىوا˘ت˘ف نا˘ت˘ه˘ج˘لا ترد˘صصأا˘˘ف
ع˘صست˘تو سسا˘ق˘ن˘لا ر˘م˘ت˘صسي˘ل ،ة˘ل˘ل˘˘ح˘˘مو
اصضعب انصضعب رذ˘ع˘ي» ن˘لو ،تا˘فÓ˘خ˘لا
نومعزي اوناك امك «هيف انفÓتخا اميف
تناك لب ،ةدا˘ح˘لا ر˘ي˘غ تا˘صشا˘ق˘ن˘لا ي˘ف
ةحراجو ةحصضاف ةيريه˘صشت˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا

.تا˘قوأ’ا بل˘غأا ة˘ح˘ير˘م ر˘ي˘˘غو ةدا˘˘حو
نأا ةجاذصسب بلاطأاو ،كلذ لك ىرأا تنك
،ةدحاو ةكرح يف تاكرحلا لك دحوتت

د˘م˘لا ما˘يأا ،اد˘ج كلذ˘ب ا˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م تن˘˘ك
امو ةيمÓصسإ’ا ةموا˘ق˘م˘ل˘ل ي˘صسنا˘مور˘لا

.ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ةو˘ح˘صصلا˘ب فر˘˘ع˘˘ي را˘˘صص
هذ˘ه ن˘ع تي˘ل˘خ˘ت ن˘مز˘لا ع˘م ي˘ن˘ن˘كلو
؟نمل لزانتيصس نمف .ةجذاصسلا ةيوابوطلا

 ؟اذام لجأ’و
لماك اوصضع مث اصسراد طرخنأا نأا لبق
فرصشمو ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا بز˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘هأ’ا

تلوا˘ح ،ي˘ف˘ي˘ق˘ث˘ت˘لا هزا˘ه˘ج ي˘ف ة˘ق˘ل˘ح
،ي˘مÓ˘˘صسإ’ا دا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘صضن’ا
،هتأارقو ةكرحلا قاثيم ىلع تلصصحف
هحرطي امب هبصشلا ديدصش دعب اميف هتيأار

ه˘نإا ذإا ،ا˘ع˘م ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا بز˘˘حو ناو˘˘خإ’ا
،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإا ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘لود˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘ي
داهجلا ،داهجلا كلذ لجأا نم مدختصسيو
ةمظنأ’ا دصض دا˘ه˘ج˘لاو ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ي˘ف
،بزحلا اهيمصسي امك «ةرفاكلا» ةيبرعلا

ىلإا برقأا داهجلا ةكرح تاحورط تناك
ماظنلا عم ةقÓعلا ةهبصش نكل ،يتاينمت
طارخن’ا نم ينعنمت تناك يناريإ’ا
كلت يف أابعم تنك .ةكرحلا هذه يف
ةيمÓصسإ’ا ةكر˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا ل˘كك ةر˘ت˘ف˘لا

ا˘ه˘نأاو ،ة˘ي˘ع˘ي˘صش ة˘لود ا˘ه˘نأاو نار˘يإا د˘صض
ف˘قاو˘م ا˘ه˘لو ةد˘ي˘ق˘ع˘لا ي˘ف ا˘ن˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘ت
تا˘ه˘˘مأاو ة˘˘با˘˘ح˘˘صصلا ن˘˘م «ة˘˘ن˘˘ي˘˘صشم»
قاثيم˘لا ط˘ق˘ف تأار˘ق .م˘ير˘كلا لو˘صسر˘لا

داهجلاب قا˘ح˘ت˘ل’ا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا تتا˘مو
ىلإا حازنأا نأا رادقأ’ا تءاصشو ،يمÓصسإ’ا
،ةيمÓصسإ’ا ةركفلا نم ىرخأ’ا ةهبجلا
.ريرحتلا بزح وهو ’أا
حايزن’ا لبقو ،ةجرحلا ةرتفلا كلت يف
مل ،«ريرحتلا بزح» ةهبج ىلإا لماكلا
،ارعاصش وأا ابتاك حبصصأاصس يننأا يعأا نكأا
ىو˘صس ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ى˘ت˘ح ي˘ل ن˘كي م˘˘ل
ةديصصق ،ادج ةصسئابلا تاباتكلا سضعب
ةمحر هيلع يقاقصشلا يحتف دئاقلا يف
بردتأا تنك يتلا راعصشأ’ا سضعبو ،هللا
.رعصشلا لوق ىلع اهيف
،Óعف ةرتفلا كلتل يننكصسي نينح ةمث

ىلإا عا˘م˘ت˘صس’ا˘ب ا˘فو˘غ˘صش تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع
لك ىلإا تعمتصساف ،ةيمÓصسإ’ا ديصشانأ’ا
يماع نيب ام تردصص يتلا «ةطرصشأ’ا»
ّي˘ف تر˘ثأاو ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت (7991‐7891)
ديصشنب ترثأات ،ايو˘ق ار˘ي˘ثأا˘ت ا˘ها˘ق˘ي˘صسو˘م
«دويقلا كلتب رح تنأا يخأا» «بطق ديصس»
ى˘˘˘صصقأ’ا بورد ‐راو˘˘˘ث» د˘˘˘ي˘˘˘˘صشن˘˘˘˘بو
،«ة˘لو˘ط˘ب˘لا مÓ˘صسإا كي˘ب˘ل»و «ا˘ن˘يدا˘ن˘ت˘˘ب
ةفصضلا لها اي ريخب وتناو ماع لك»و
تلز امو ،ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘ث˘كلاو ،«ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ىلع نآ’ا ىلإا «ةطرصشأ’ا» كلتب ظفتحأا
ليجصستلا زاهج كلتمأا ’ يننأا نم مغرلا
ة˘طر˘صشأ’ا كل˘ت ل˘ي˘غ˘صشت˘ل سصصصخ˘م˘˘لا
يفو يدنع ةيقاب يه امنإا .«تاتيصساكلا»
ملو ،اموي هتنك ام ىلع ةمÓع ييعو
يناغأÓ˘ل عا˘م˘ت˘صس’ا ن˘ع كلذ˘ك ع˘ن˘ت˘مأا

قر˘فو ن˘ي˘ق˘صشا˘ع˘لا ة˘قر˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،اهنم ةيراصسيلا ىتح ىرخأ’ا لئاصصفلا

يندصشت ناحلأ’ا يف ةصسامحلا تناكو
عم .ٍناعمو تاملك نم اهيف امم رثكأا
وه هتاعونت لكب يمÓصسإ’ا ديصشنلا ءاقب
ّرجنأا نأا نود ينادجو يف اريثأات رثكأ’ا
.هتبتك سصن يأا يف هديلقت ىلإا دعب اميف
ءامتن’ا اذهو ني˘ن˘ح˘لا اذ˘ه تل˘م˘ح د˘ق˘ل
ةبتع هب تز˘ت˘جاو ي˘مÓ˘صسإ’ا د˘ي˘صشن˘ل˘ل

يف بزحلا ىري ناكو ،ريرحتلا بزح
ام ىلإا5002 ةنصس دعب ام ،ةرتفلا كلت
ةيمÓصسإ’ا ةلودلا نأا ،يبرعلا عيبرلا دعب

،ىندأا لب نيصسوق باق ،باوبأ’ا ىلع
ةأا˘˘صشن ذ˘˘م ى˘˘صضم تقو يأا ن˘˘م ى˘˘ندأاو
ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘صسم˘خ˘لا ل˘ئاوأا ي˘ف بز˘ح˘لا
ناك يذلا د˘ح˘لا ى˘لإا ،ن˘ير˘صشع˘لا نر˘ق˘لا
نوؤوَجافت نل مكنأا نولوؤوصسملا انربخي
مايق «ريمأ’ا» ا˘ه˘ي˘ف ن˘ل˘ع˘ي ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يأا˘ب
،ادج ي˘صشت˘نأا تن˘ك .ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘لود˘لا

اهيلع نوكيصس يتلا ةلاحلا كلت ليختأاو
،دعب اميف ،بزحلا حرتقا امدنعو .لاحلا

ةمداقلا ةيمÓصسإ’ا ةلودلل ديصشن ةباتك
مÓ˘صسإا كي˘ب˘ل» د˘ي˘صشن دا˘م˘ت˘عا تحر˘ت˘قا
اماع ديصشنلا اذه ىرأا تنك ،«ةلوطبلا

ةمأ’ا ىلإا ةوعدلا بصساني ،يبزح ريغ
،يو˘ق د˘ي˘صشن ه˘نأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ةد˘حاو˘˘لا
امي˘صس’ «ءاد˘عأ’ا» بو˘ل˘ق ه˘ن˘م ع˘ل˘خ˘ن˘ت

ة˘يو˘ق تاو˘˘صصأا˘˘ب ىدؤو˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
اصسامح نيئل˘ت˘م˘م ن˘يد˘صشن˘مو ة˘يرو˘ه˘ج
ىلإا ،لوبطلا عرق ةب˘حا˘صصم˘ب ا˘عا˘فد˘ناو
ي˘ف ددر˘ت˘ت ن˘ل ه˘ت˘ع˘˘م˘˘صس نإا كنأا ة˘˘جرد
برقأا يف اهر˘ي˘ج˘ف˘تو ،كصسف˘ن خ˘ي˘خ˘ف˘ت
ديصشانأ’ا كل˘ت˘ل نا˘ك .لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘يرود
نم اهعمصسي نم سسوفن يف يوق لعف
ةعيبطب بزحلا قفاوي مل .«نيدهاجملا»
هآار هنأ’ امبر ،كلذ يحارتقا ىلع لاحلا
وأا ناوخإ’ا نم نيدصشنمب اصصاخ اديصشن
ح˘ئار˘ق ي˘ف ا˘م ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي نا˘ك ا˘˘م˘˘بر
ديصشن ةباتكل ةوصشنلا ىظل نم هئارعصش
بصسح ،حئارقلا كلت سضخمتت مل .ىوقأا

دوجو عم ةيوق ديصشانأا جاتنإا نع ،يملع
ة˘ل˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘صضع˘ب ر˘صشن ،ت’وا˘˘ح˘˘م
اهل اعد يتلا ةوعدلا تيقبو ،«يعولا»

ةزهجأا» هباتك رخآا يف ةروطصسم بزحلا
،«ةرادإ’او م˘كح˘لا ي˘ف ة˘فÓ˘˘خ˘˘لا ة˘˘لود
دجت نل امبرو ،طورصش ةصسمخب ةددحم
نوكتل اهعيوطت عيطتصسي رعاصش يأا اهل

.«ةفÓخلا ةلود (ديصشن) فاته» لاق امك
تبرصشتو ،تبرغو ايندلا يب تقرصش دقل
يننكل ،راكفأ’او ىقيصسوملا نم ريثكلا
انبا يصسفن دعأا تلز ام يقمع قمع يف
امدنعو ،ةيملاعلا ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘كر˘ح˘ل˘ل
د˘عأا يذ˘لا ر˘ق˘˘صشأ’ا ة˘˘ما˘˘صسأا نأا تد˘˘جو
هنمصضو ،9002 ماع «ناقرفلا ناويد»
ادج تررصس «مازحلا يدصش» يتديصصق
يمÓ˘صسإا ر˘عا˘صش» ي˘ن˘نأا˘ب ي˘ب ه˘ف˘ير˘ع˘ت˘ب
نورخآ’ا هلوقي امع امغر .«ينيطصسلف
ي˘˘ت˘˘يرا˘˘صسي ن˘˘ع ا˘˘م˘˘غرو ،نآ’ا ي˘˘ن˘˘˘ع
دح ىلإا اهعم ح˘لا˘صصت˘م˘لا ة˘حو˘صضف˘م˘لا

نّوكأ’ راكفأ’ا لك عم سشياعتلا ةيلامج
،ةايحلاو ناصسنإ’او نوكلا نع يتركف
د˘جأا نأا نود ،اد˘ق˘نو ار˘ع˘صش ا˘ه˘˘غو˘˘صصأاو
ىدمب ’إا ىرخأاو ةركف نيب اريبك اقراف
راكفأ’ا بطصش ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ،ا˘ه˘ت˘ي˘نا˘صسنإا
ن˘م بصضغ˘لا وأا ا˘ه˘ئا˘صصقإا وأا ة˘ئوا˘ن˘م˘˘لا
ةركف ةمث نأا مويلا ربتعأا ’ ذإا ،اهعابتأا

’و ،يصصخصش لكصشب يل ةئوانم يه
امل سضقانم وأا ئوانم وه نيد يأا ىتح
.دقتعأا

ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا ة˘ح˘صسف˘لا هذ˘ه ن˘م
’و ،رورصس لكب لكلا لبقتأا ملاعلا
ينفدهتصسي راكفأ’ا نم ائيصش نأا دجأا
راكفأ’ا هذه لكف .ايعادبإا وأا ايركف
تئ˘صش ا˘م ى˘ن˘ب˘تأا نأا ي˘ق˘ح ن˘مو ،ي˘˘ل
ينبجعي سسيل امو ،يل ريصصتف ،اهنم
امك ءاوصسب ءاوصس ،مهقح نيرخآÓل وه
هذهو ،تعبتا وأا ترتخا اميف يقح وه
يف اهتايباجيإا اهل ناك تاذلاب ةرظنلا
لّبقتأا .مهراوحو باّتكلا عم لماعتلا
اهنم ةفينعلا ىتح بتكأا اميف مهءارآا
ى˘ل˘ع اردا˘ق تح˘ب˘صصأاو ،ة˘ي˘صسا˘ق˘لا وأا
ةصشقا˘ن˘مو ،م˘هرا˘كفأا ى˘لإا عا˘م˘ت˘صس’ا
وأا ادا˘ح˘˘لإا وأا ا˘˘فر˘˘ط˘˘ت را˘˘كفأ’ا د˘˘صشأا

كلت لكف ،ةيدايحو ءودهب ةيناملع
اذاملف ،ي˘ل تصسي˘ل ة˘طا˘صسب˘ب را˘كفأ’ا
؟اهنم بصضغأا

ةباتكلا ةبرجت لّمأات يف

ةّيملاعلا ةيمÓشسإ’ا ةكرحلل ٌنبا انأا
نيطصسلف /دمحم جح سسارف  :  ملقب
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ائطاصش96 ىوتصسم ىلع

9102 لÓخ ةمشصاعلاب ةيرحبلا تايافنلا نم نط0832 نم ديزأا عمج
ميتنصس رايلم0017 سصيصصخت

ةيلولاب ةيلحملا ةيمنتلا معدل
ناكشس نع نبغلا عفرل قافآاو تايدحت

راردأاب ةيشصحم لظ ةقطنم003 ىلع تايافنلا نم نط0832 نم رثكأا عمج نم رئازجلا ةيلول ةئيبلا ةيامحو ةيرصضحلا ةفاظنلا ةصسصسؤوم تنكمت
،9102 ةنصس لÓخ رحبلا اهظفلي يتلا بصشخلاو ةيطاطملا تÓجعلا نم «ةربتعم» تايمكو ةمصصاعلا ئطاوصش ىوتصسم

.ةصسصسؤوملا تاذل ماعلا ريدملا نم ملع امبصسح
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو دو˘˘ع˘˘˘ي
راردأا ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع
092 نم رثكأ’ ةلكصشملا
ةز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘صصق
اهتايصصوصصخب
ةيفارغجلا ا˘ه˘صسيرا˘صضتو
ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ط˘˘˘م˘˘˘نو
ةدا˘م˘لا˘ب هر˘ث˘كأا ي˘ن˘ب˘م˘˘لا
يلمرلا بوطلا ةيل˘ح˘م˘لا

نأا ىلإا ،ةقيصضلا اهتقزأاو
لصصت مل ةريثك عيراصشم
اهنم تابقع ةجيتن اهيلإا
ق˘˘ي˘˘صضب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةيكلمب ىرخأاو تارمملا
ن˘ي˘ب˘ي ثي˘ح ،ن˘˘كا˘˘صسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا نأا˘˘˘ب ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت رو˘˘˘صصق˘˘˘لا

تاكبصشلاب طبرلا بايغ
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةمزأا نم ةا˘نا˘ع˘م˘لا اذ˘كو
يذ˘لا ي˘ح˘صصلا فر˘˘صصلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘˘ي
فيرصصتلا ىلع روصصقلا
تا˘ب يذ˘˘لا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

روطت طمنو يصشا˘م˘ت˘ي’
هذ˘ه˘˘ب ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا رو˘˘صصق˘˘لا
يف سشيعلا ىلإا اهناكصس

ن˘صسح˘˘ت ة˘˘ن˘˘صسح فور˘˘ظ
ببصست ام اذهو مهتايموي
ةد˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘˘م
مامأا تافقوو تاجاجتحا

ي˘ف تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا تار˘˘ق˘˘م
ةبلاطملل ،عقوم نم رثكأا

ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ
ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صشلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ف ة˘˘يراو˘˘ج
لعج ام اذ˘هو ،ن˘يدا˘ي˘م˘لا
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت نا˘˘ج˘˘ل
لج ةرايزب ةينقت ةيناديم
ا˘˘هرو˘˘صصقو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

يت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ءا˘صصحإ’
ق˘طا˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي
نم ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ل˘ظ˘لا
ل˘كا˘صشم˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةجتانلاو نايعلل ةرهاظلا

يصضا˘م˘لا تا˘م˘كار˘ت ن˘م
ل˘صصو ي˘لا˘م˘جإا داد˘ع˘˘ت˘˘ب
لظ ةق˘ط˘ن˘م003 ى˘˘˘لإا
ي˘ع˘صسي ي˘ت˘لاو ة˘ي’و˘لا˘ب
ةصسارد دعب نولوؤوصسملا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح
ةيغب عيراصشملاو جماربلا
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ىلإا ةفاصضإ’ا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق ج˘˘˘مار˘˘˘ب
ي˘لا˘ح˘لا ا˘ه˘ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت
ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي ق˘˘ئ’ ه˘˘˘جو ى˘˘˘لإا

ن˘˘˘ع ن˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘يو
م˘ت˘˘ي ’ اذ˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس
ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ’إا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘تو تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لآ’ا
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تÓ˘ه˘م˘˘لا

تاذ زا˘ج˘˘نا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
يف ة˘عر˘صسو ة˘قدو ةر˘ب˘خ
ةر˘ي˘تو عر˘صستو زا˘˘ج˘˘ن’ا
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضيأا
˘˘مار˘˘بإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ىلإا اهليوحتو تاقفصصلا

ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘صشرو
لظلا قطان˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عم نواعتلا˘ب ة˘ي˘صصح˘م˘لا

تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صسؤور
ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘مو ر˘˘˘ئاود˘˘˘˘لاو
نأ’ ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘˘كصشم
انهو حورطم ريغ ةيداملا

ي˘˘˘لاو ار˘˘˘خؤو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘صشك
لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي’و˘لا
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م د˘جو˘ي ه˘نأا˘ب
0017 ى˘˘˘لا ل˘˘˘صصي ما˘˘˘ه
سصصصخم ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا م˘˘عد˘˘ل ه˘˘ل˘˘ك
عي˘م˘ج سسم˘يو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
فد˘˘˘ه˘˘˘ب تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ي˘لا˘ح˘لا ا˘ه˘ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت
عيمج نيب لداع عيزوتبو
يف روصصقلاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ءا˘˘ط˘˘˘عإا ع˘˘˘م ا˘˘˘هزا˘˘˘ج˘˘˘نا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
دجوي ا˘م˘ك تا˘يرور˘صضلا

ةيوم˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع462
0034 غ˘ل˘ب˘م˘ب ة˘ل˘˘ج˘˘صسم
ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م
ةد˘˘˘ع˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تنا˘ك ة˘ي˘صضا˘˘م با˘˘ب˘˘صسأا

نأا نصسحأ’او ردجأ’ا نم
نم ديدعلا ىلع يصضقت

نا˘˘˘˘˘كصسلا تا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ط
ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘صصو˘˘صصخ
عيراصشملا نع امأا لظلا
رو˘˘˘ط ي˘˘˘ف ي˘˘˘ه ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلا اهددع لصصي زاجن’ا

غل˘ب˘م˘ب ا˘عور˘صشم063
امك ،ميتنصس رايلم0082
د˘يد˘ج˘لا ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘ط˘˘صس
تارا˘يز ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ا˘˘صضيأا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
عÓط’ا ةيغ˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ع˘˘˘قاو لو˘˘˘ح بر˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع
ة˘˘صشي˘˘ع˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’او نا˘˘˘˘كصسلا
هنوناع˘ي ا˘مو م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ل
يلاولا حرصص نيأا ،ايموي
تارم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
ع˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م بل˘˘ط ه˘˘نأا˘˘ب
ىلإا لوزنلا ني˘لوؤو˘صسم˘لا
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘مو ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
قر˘ط˘لا ل˘كب ل˘كا˘صشم˘˘لا

ة˘يرو˘ف˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’او
ع˘م نا˘كصسلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘˘ل
ةيلمعلا فادهأ’ا د˘يد˘ح˘ت
ج˘مار˘ب˘لا ة˘م˘جر˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ةقي˘ق˘ح ى˘لإا ع˘يرا˘صشم˘لاو
ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا سضرا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
طار˘˘˘خ˘˘˘˘نا بجو ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘هو
ةيمنتلا ىعصسم يف لكلا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘˘لاو
ق˘˘فار˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نا فد˘˘˘ه˘˘˘ب

د˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي ة˘˘˘˘يراو˘˘˘˘ج
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘يو
ع˘م ه˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘فر˘˘˘˘م بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م
ةنكاصسلا ىدل ةعورصشمو
راردأا ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا ر˘˘ب˘˘ع
.عصساصشلا

    مصساقلب يفيرصشوب

نأا ىفطصصم يميمح حصضوأاو
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ناو˘˘˘عأا
ةي’ول ةئيبلا ةيامحو ةيرصضحلا
ةنصسلا لÓخ (EPUH) رئازجلا
ةيلمع6307 ربع ةمرصصنملا

نط1832ر47 ءاهز عمج نم
96 ىوتصسم ىلع ،تايافنلا نم
اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ئ˘طا˘صش
.اهب ةحومصسملا ريغ ئطاوصشلا

مت هنأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
ىرخأا «ةربت˘ع˘م» تا˘ي˘م˘ك ع˘فر
ة˘ي˘˘طا˘˘ط˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ع˘˘م˘˘ج م˘˘ت˘˘ي بصشخ˘˘لاو
نأا ازربم ،ي˘م˘صصا˘ع˘لا ل˘حا˘صسلا
را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نطاوملا ةحصص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

.ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحو
ةفاظنلا ناوعأا قرف نأا راصشأاو
نيذلا ‐‐ ةصسصسؤوم˘لا ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
ماظن قفو ةنصسلا ةليط نولمعي
عاونأا فلتخم عمجل ةموادملا
رحبلا اهظف˘ل˘ي ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ةيدلب71 ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
‐‐ ملك79 دادتما ىلع ةيلحاصس
نم نط9 نم ديزأا نوعمجي
.ايموي تايافنلا

ةر˘ت˘ف نأا ى˘لا لوؤو˘صسم˘لا زر˘˘بأاو
فر˘˘ع˘˘ت فا˘˘ي˘˘ط˘˘صص’ا م˘˘صسو˘˘م
تا˘يا˘ف˘ن˘لا م˘ج˘ح ي˘ف ا˘عا˘˘ف˘˘ترا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا د˘فاو˘ت˘لا ل˘ع˘˘ف˘˘ب
ةر˘ت˘ف فر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ئ˘˘طاو˘˘صشلا
ببصسب ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ف˘ير˘خ˘لا

هذهب عفدت يتلا رحبلا ةيكرح
ن˘˘م ة˘˘م˘˘˘خ˘˘˘صضلا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا
متيل ئطاوصشلا و˘ح˘ن تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ريخصست مت هنأا افيصضم ،اهعمج
.ةيلمعلل لئاصسولا ةفاك
ز˘˘˘كر˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ةيامحل اهماهم يف ةصسصسؤوملا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا ط˘˘˘ير˘˘˘صشلا
ةيجولوفروم‐ويجلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ديحلا ل˘كآا˘ت تا˘نا˘ي˘ب ة˘ب˘قار˘م˘ل
اهتايطعم لÓغت˘صس’ ،ير˘ح˘ب˘لا
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ي˘˘˘ف

يف ليجصست مت ثيح طئارخلاو
لحاصسلا ريوطت عيراصشم راطإا

.ةبقارم ةيلمع243
متي هنأا لوؤوصسملا سسفن فاصضأاو
ق˘لاو˘ع˘لا عاو˘نأا ة˘فا˘ك ة˘ب˘˘قار˘˘م
يف ةماصسلا ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا

لثم رهاوظلا فلتخم ءاصصحإاو
ةبقارمو ،(رهزتلا) ةنولملا هايملا
موم˘صسل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا تا˘ن˘ئا˘كلا
.ةريطخلا

يف ليجصست مت ،ةيناث ةهج نم
سضار˘˘˘م’ا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم را˘˘˘طإا
ةيذغأ’او هايملا ربع ةلقنتملا
لمصشت ليلحت762.51 ءارجإا
ىرخأاو ةيجولويرتكب ليلاحت

ة˘ما˘˘صسلا ق˘˘لاو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
هايم˘ل ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك ‐و˘يز˘ي˘ف˘لاو
ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
حباصسملا هايم ةبقارمل ةيرود
ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلاو
تاذ زربي ،نطاوملا ةمÓصسل
.ردصصملا

ةفا˘ظ˘ن˘لا ة˘صسصسؤو˘م نأا ح˘صضوأاو
ةي’ول ةئيبلا ةيامحو ةيرصضحلا

كلذ بناج ىلإا تمظن رئازجلا
يف ةيوعوت ةيصسيصسحت تÓمح
ةفاظنلاو ةئي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م
4861 تلمصش يئاقتن’ا زرفلاو
نم ديزأا ةدئافل كلذو ،ةيلمع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصخ˘˘˘صش003.28
ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ىوتصسم
تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘˘لاو ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلاو
تاجرخ ىلع Óصضف ةيفيصصلا

ءا˘صصحإاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
تاطحمو ةيعانصصلا تآاصشنملا
.ردصصملا تاذ زربي ،تامدخلا

ة˘ل˘م˘ح˘لا نأا ي˘م˘˘ي˘˘م˘˘ح ر˘˘كذو
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا
«ر˘م˘ن˘لا سضو˘ع˘ب» ة˘ح˘فا˘كم˘˘ب
51 نم ةيادب قلطنتصس يتلا

ىوتصسم ىلع يراجلا سسرام
رئازجلا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘يد˘ع˘لا
رهصش ةياغل دتمتو ةمصصاعلا
ىلإا فده˘ت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإ’او
كلذو ،ا˘هرار˘صضأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘صض

عونلا اذه هراصشتن’ يدصصتلل
ي˘ف سضو˘ع˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
م˘˘صسو˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا
.0202 فايطصص’ا

ب.نيمأا

ءابطأا نم نوكتت
نييئاصصخأاو نيماع
تÓباقو نيصضرممو

ةيبط ةلفاق ميظنت
ةيرق ناكشس ةدئافل

ينب ةرئادب ةلبج
ةياجب يف ةليشسك

د˘ه˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تم˘ظ˘ن
وادو˘با ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا

نيطرافلا نيمويلا لÓخ ،ةياجبب
ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك ن˘˘م نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ق
ن˘ي˘ي˘ئا˘صصخألاو ن˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا

ناكصس ةدئافل تÓبا˘قو ن˘ي˘صضر˘م˘مو
ينب ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ج ة˘ير˘ق
سصيخ˘صشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘تو ،ة˘ل˘ي˘صسك
ةطلتخملا ةطصسوتملاب بي˘ب˘ط˘ت˘لاو
فدهتصسيو ،ةير˘ق˘لا ط˘صسو ة˘ن˘ئا˘ك˘لا
ةردابملا هذه لÓخ نم نوفرصشملا
نيصسنجلا نم سصاخصشألا ةيناصسنإلا
سضار˘˘˘˘مألا ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
˘مد˘لا ط˘غ˘صض ،ير˘ك˘صسلا˘ك ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘مألاو
ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ه˘˘ل مد˘˘ق˘˘˘ت نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘صصا˘خ˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو تادا˘˘صشرلا

ن˘م ي˘صضت˘ق˘ت ي˘ت˘لا سضار˘˘مألا هذ˘˘ه˘˘ب
قلعتت يتلاو اهب مازتللا سضيرملا

ةيودألا لوانت ةقيرطب ديدحتلاب
اهل ةبصسانم˘لا تا˘قوألاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ة˘صسرا˘م˘م˘ب ا˘ه˘ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو
ةرو˘˘˘صصب ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا

اذا ة˘صضا˘ير˘لاو  ي˘صشم˘لا˘ك ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
م˘˘˘˘ت لاوز˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ،كلذ ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘مأا

ءا˘˘صسن˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه سصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘صصق ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف
نع فصشكلا لثم يئاصسنلا سصحفلا
،م˘حر˘لاو يد˘˘ث˘˘لا نا˘˘طر˘˘صس سضار˘˘ما

ءا˘˘صسن ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ةو˘˘عد˘˘لاو
ىلا ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘صصق ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ةدافتصسÓل ةطلت˘خ˘م˘لا ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا  ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
 .ةيناجملا ةيصصيخصشتلاو
نومظنملا ىنمتي ،قايصسلا اذه يفو
ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘لا راو˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ةاناعم نم ففخيصس كصش نودب يذلا
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو فا˘يرألا نا˘ك˘˘صس
لو˘صصح˘ل˘ل Ó˘ي˘ب˘صس نود˘ج˘ي ل ن˘يذ˘˘لا

سصيخصشت˘لاو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا سصر˘ف ىل˘ع
ر˘˘ك˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘مألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ل

 .ةيمويلا مهتايح
ت . ميرك

 ةيديلقتلاو ةيرصصعلا تايولحلا يف اهلاجم نمصض ىلوألا

ةيبهذلا ةيلاديملاب جّوتت يوÓلا دبع ريبع ةيليجحلا
نم ةدحاو يوÓلا دبع ريبع
يف نهترادج نتبثأا يتاوللا
ة˘صصا˘خ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا نو˘ن˘ف˘لا
ة˘˘ير˘˘˘صصع˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا

يتلا تايلحتلاو ةيديلقتلاو
نم اهلعج ام ،ةدصشب اهتبحأا
لاجملا اذه ي˘ف تا˘عد˘ب˘م˘لا
ط˘˘ل˘˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ما˘˘نأا تنا˘˘˘كف
تايولح عنصصتل تانوكملا

يرصسلاو يرحصسلا ا˘ه˘نو˘كم
اذهل اهلخاد نكاصسلا بحلا
تعا˘ط˘ت˘صسا ةأار˘ما ،لا˘ج˘˘م˘˘لا

يف ةصصاخلا اهتمصصب عصضو
ءاط˘ع˘لا نأ’ ،ا˘ه˘لو˘ح ا˘م ل˘ك
.مهأ’ا اهتفصص لازامو ناك
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ار˘خؤو˘˘م تم˘˘ت˘˘ت˘˘خا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
ة˘عا˘ن˘صصلا ة˘فر˘غ ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن
ة˘ي’و˘ل فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ة˘ل˘ي˘˘صسم˘˘لا
،سسرام80 ةأارملل ي˘م˘لا˘ع˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ق˘با˘صسم˘لا
يهطلاو خبط˘لا م˘لا˘ع˘ب م˘ت˘ه˘ت
ا˘ي˘ن˘ف ،ا˘ي˘فا˘ق˘ث ءا˘ق˘ل نا˘ك ن˘˘يأا

ملاعب نيمتهملا ءاقلل ةطحمو
،ةلاصصأ’او ديلاق˘ت˘لاو ثار˘ت˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف ،ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا فر˘˘حو
كاكتح’او براقتلا ة˘صسا˘ي˘صس

،ة˘ي˘ن˘ف تارا˘˘ه˘˘م با˘˘صست˘˘ك’
ة˘كرا˘صشم تفر˘ع ة˘ق˘با˘صسم˘˘لا

راظنأ’ا اهيلا تدصشو ةربتعم
80 نم عوبصسأ’ا دادتما ىلع
،سسرام21 ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
نيب ةمدتحم تناك ةصسفانملا
فرحو ت’اجم يف تافيصش
ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘تو
ا˘ه˘ي˘ف ثد˘ح˘لا نا˘ك ،ةر˘ي˘ث˘كو
نيع ةنيدمل ةبصسن˘لا˘ب از˘ي˘م˘م

ة˘صسنآ’ا تع˘فر ن˘يأا ل˘ج˘˘ح˘˘لا
را˘ع˘صش «يوÓ˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘ب˘ع»
تدي˘صستو تن˘هر˘بو يد˘ح˘ت˘لا
اه˘ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘ق˘با˘صسم˘لا
قلأاتبو اهتايولح زيمت لصضفب
ةعدبم ةديصسو ة˘م˘عا˘ن ل˘ما˘نأا
تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ي˘˘˘ف
ة˘˘ير˘˘صصع˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
تق’ ةثيدح ة˘ي˘ن˘ف تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
ءان˘ث˘لاو ر˘يد˘ق˘ت˘لاو فار˘ت˘ع’ا

نع كتفتل تافيصشلا ربكأا نم
ةب˘تر˘م˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘صساو ةراد˘ج
60 ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘˘لوأ’ا

اهعم تاصسفانتملا تاكراصشم
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘˘لا لا˘˘ن˘˘تو
تا˘يو˘ل˘ح˘لا ا˘ه˘لا˘ج˘م ن˘م˘˘صض
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘صصع˘˘˘لا

 .تايلحتلاو
 فصسوي نب . رصضخل . أا
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296209ددعلا ^1441 بجر02ـل قفاوملا0202 سسرام51دحألايلحم
:«مÓصسلا» ـل زيزرق لÓب ةنتابب ليغصشتلل يئلولا عرفلا ريدم

 ةدعاشسملا زاهج نم نيديفتشسملا ةيعشضو ةيوشست
1202 ماع يف ايئاهن ينهملا جامدإ’ا ىلع

ةيدلب43 ربع ةعزوم
ةمشصاعلاب لظ ةقطنم992 ءاشصحإا

جامدإلا ىلع ةدعاصسملا زاهج نم نيديفتصسملا لك زيزرق لÓب ،ةنتاب ةيلوب ليغصشتلل يئلولا عرفلا ريدم ،نأامط
1202 ةنصس ةياغ ىلا ةيلاتتم لحارم ثÓث ىلع ةيئاهن ةفصصب مهميصسرت متيصس هنأا ،ةيلولاب يعامتجلاو ينهملا

ةحيرصش هبصسح سسمي يذلا ،9102 ربمصسيد61 يف خرؤوملا633 –91 مقر يذيفنتلا موصسرملل اقبط اذهو
ىلإا ةفاصضإا13/01/9102 ةياغ ىلا دقعلا نايرصس طورصش مهيف رفوتت نيذلا ينهملا زاهجلا اذه نم نيديفتصسملا

 .تاونصس8ـب لمعلا تاونصس ةربخ طرصش رفوت

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تصصحأا
«لظلا قطانم »ب ةفلكملا
992 ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
ربع ةعزوم «ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م»
ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب43
نل˘عأا ا˘م بصسح ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا

.ةفرصش فصسوي ،يلاولا هنع
سشماه ىلع ةفرصش حصضوأاو
ن˘م دد˘ع˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز
ةيومنتلا عيراصشملا تاصشرو
ني˘ت˘يرادإ’ا ن˘ي˘ت˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
نأا هللا دبع يدصسو ةدلارزل
»ب ةفلكملا ةيئ’ولا ةنجللا

ة˘˘ي’و˘˘ب «ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
992 تصصحأا ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ربع ةعزوم » لظ ةقطنم»
ةمصصاعلا رئازجلاب ةيدلب43
ةيرصضحلا هبصش اهنم اميصس’
ي˘عد˘ت˘صست ،(ة˘ي˘ف˘˘ير ه˘˘ب˘˘صش)
ةيوصستو ةيو˘لوأ’ا ا˘هءا˘ط˘عإا
ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
هذه ىوتصسم ىلع ةي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
تاهيجوتل ا˘ق˘فو ،ق˘طا˘ن˘م˘لا

.ةيروهمجلا سسيئر
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ي˘لاو˘˘لا را˘˘صشأاو
001 تصسي˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
يصصحت لب ةينارمع ةئاملاب
هبصشو ةي˘ف˘ير ه˘ب˘صش ق˘طا˘ن˘م
جيصسنلا جراخ عقت ةيرصضح
ازربم ،يرصضحلا ينار˘م˘ع˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا» هذ˘˘ه نأا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسن
ةيناديملا ةيدقفتلا ا˘ن˘تارا˘يز
ةمهملا لئاصسولا ىدحإا يه
ةي’ولا اهيلع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
هذ˘ه نا˘كصس ع˘قاو ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ه˘˘ب˘˘صش ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

روحمتت يتلا مهتا˘جا˘ي˘ت˘حاو
تاكب˘صش ر˘ي˘فو˘ت لو˘ح ةدا˘ع
ها˘ي˘م˘لاو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا

.«تاقرطلا حتفو ريهطتلاو
عر˘صشي˘صس ه˘نأا ة˘فر˘صش زر˘˘بأاو
هذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ير˘˘ق
ذيفن˘ت ةا˘صصح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ةيراوج ةيومنت ةيلمع006
ج˘ما˘نر˘ب˘لا ن˘م لوأا ر˘ط˘˘صشك
يصسادصسلا ةياهن لبق زجني
سصخ˘˘˘˘ت ،(0202) يرا˘˘ج˘˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘كب˘˘˘صش زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
فرصصلاو برصشلل ةحلاصصلا
،زاغلاو ءابره˘كلا ،ي˘ح˘صصلا
ةيصضايرلا تآا˘صشن˘م˘لا سضع˘ب
ةران’ا مي˘عد˘تو ة˘ي˘ح˘صصلاو
ميمرت لاغ˘صشأا و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةديدج تآا˘صشن˘مو ع˘ي˘صسو˘تو
ىلع Óصضف ةيبرتلا عاطقب

ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
تاقرطلا ة˘كب˘صش ة˘ع˘صسو˘تو

ة˘ي˘˘كارد˘˘ت˘˘صسا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
ريغ عيرا˘صشم˘لا لا˘م˘كت˘صس’
.ةيهتنملا

هعامتصسا دعب يلاولا دكأاو
نينطاوملا يل˘ث˘م˘م سضع˘ب˘ل

عيراصشم ىلع هفوقو لÓخ
ةحصصلا عاط˘ق ي˘ف ة˘يو˘م˘ن˘ت
تايدلبب ةصضايرلاو ةيبرتلاو
ة˘˘م˘˘لا˘˘ح˘˘مو ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘صسلا

بر˘˘˘غ) ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘لاو
ءايتصس’ همهفت ،(ة˘م˘صصا˘ع˘لا
اميف مهرمذ˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ف م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي
ن˘˘كصسلاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
ةئيهت و ةحصصلا و ةيبرتلاو
ةيو˘صستو زا˘غ˘لاو تا˘قر˘ط˘لا

اهري˘غو سشاو˘حأ’ا ة˘ي˘ع˘صضو
ثيح ةيومنتلا سصئاقنلا نم
.اهب لفكتلاب عيمجلا نأامط
نأا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘˘صشكو
ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت

رخآا لÓخ «ةحصضاو» تناك
ة’و˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
ىلع ددصش نيأا ،ةيروهمجلا

تايلمعلا هذه ثعب ةرورصض
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘˘لا

ةلوزعم˘لا ه˘ب˘صش ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ا˘م و˘˘هو لا˘˘جآ’ا بر˘˘قٌأا ي˘˘ف
هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘ي˘˘صس
تدصصر ةي’ولا نأا ةصصاخ
ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا
ج˘مار˘ب قÓ˘طإا˘ب ح˘˘م˘˘صست˘˘صس
برقأا ي˘ف ة˘يراو˘ج ة˘يو˘م˘ن˘ت
.لاجآ’ا

نأا˘˘م˘˘ط ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘˘كصس ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘صش
مÓتصساب ةدلارزب ةينا˘م˘حر˘لا

ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ير˘ه˘صشلا لÓ˘خ
بنا˘ج ى˘لإا يرا˘ج˘ت ق˘فر˘م˘ل
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تا˘˘حا˘˘صسم
بر˘غ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘ه˘˘صشل ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سصيصصختو ميركلا ناصضمر
» يرصضح هبصش لقن تÓفاح
ة˘ن˘يد˘م˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب «ازو˘˘ت˘˘يإا
ح˘ت˘ف را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘˘لا

 .ةديدج طوطخ
ةصسارد ةيلمع نأاب دافأا امك
سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ن˘˘˘˘كصسلا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ة˘يرادإ’ا تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ل˘ك
م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
ق˘فو تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةيفافصش لكب ةقيقد ريياعم
م˘ئاو˘ق˘لا ر˘صشن م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘˘ك
.ابيرق نوعطلاب ةصصاخلا

ب.Úمأا
يصسردملا لقنلا ةريظح زيزعتل

ةيدملا ذيمÓت ةدئافل ةلفاح04 عيزوت
دراو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو فر˘˘˘˘صشأا
،ي˘قار˘ب ي˘˘قزرأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةهجوم ةلفاح (04) نيعبرأا
ل˘ق˘ن˘لا ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
.ةيدملا ةي’وب يصسردملا

يذلا معدلا اذه نم رظتنيو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ه˘˘ت˘˘لو˘˘م
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ة˘˘˘صسارد طور˘˘˘صش نا˘˘˘م˘˘˘صض
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘صضفأا
تايدلبلا ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

قطانملاب نيميقملا اميصس’

.ةلوزعملا ىرقلاو
ديدج˘لا ح˘ن˘م˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو
ةصصح عيزوت نم رهصش دعب
ةل˘فا˘ح (81) ر˘صشع ة˘ي˘نا˘م˘ث
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل
قطانملا يف نيصسردم˘ت˘م˘لا
قرصش‐لامصش ي˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا

بر˘˘˘غ‐بو˘˘˘ن˘˘˘جو قر˘˘˘صشو
بصسح ،ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
،يواد˘˘ب سسا˘˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ز˘ج˘ع ار˘ي˘˘ث˘˘ك سصل˘˘ق˘˘ت˘˘صس»
لقنلا يف تايدلبلا سضعب
 .«يصسردملا

سس.نيÒصس

ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب م˘˘ت
0003 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا ى˘˘˘˘لوأ’ا

،مه˘م˘ي˘صسر˘ت م˘ت˘ي˘صس ف˘ظو˘م
برا˘ق˘يا˘م ة˘ج˘مر˘ب م˘ت ا˘م˘ي˘ف
زاهجلا اذه يف لماع0031
نوكتل ةيناثلا ةلحرملا يف
زا˘ه˘˘ج˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘صصح˘˘لا
جا˘مدإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
زا˘ه˘ج ة˘ئ˘ف اذ˘كو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح جا˘˘˘مدإا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘˘م
نيعباتلاdipz» تادا˘ه˘صشلا
يعامتج’ا طاصشنلا ةيريدمل
ارخؤوم مه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يذ˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘ل
«piad» ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مد’ا

ةياغ ىلا مهددع غلب نيذلاو
ةنصسلا نم يرفيف نم72ـلا
.فظوم828ـلا ةيراجلا

ة˘ل˘ي˘صصح˘˘ل˘˘ل ه˘˘صضر˘˘ع ي˘˘فو
عرفلا اهققح يتلا ةيونصسلا
ةياغ ىلإا ليغصشتلل يئ’ولا
ف˘˘صشك ،9102 ةن˘صس ة˘يا˘ه˘ن
دد˘˘˘ع نأا ،«ز˘˘˘˘يزر˘˘˘˘ق لÓ˘˘˘˘ب»

غ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ي˘ف ل˘˘م˘˘ع بلا˘˘ط02414
ليجصست هيف مت يذلا تقولا
سضر˘ع ف˘لأا61 ن˘˘م د˘˘˘يزأا

،فلأا21 ةيبلت تمتو لمع
عمج هيف مت يذلا تقولا يف
ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع سضر˘˘ع0971
ةيناديم ةرايز9311 لÓخ
.تاصسصسؤوملل
تاذ بصسح ،ق˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘˘قو
تابيصصنتلا لدعم ردصصملا
8 ةب˘صسنـب ظو˘ح˘ل˘م عا˘ف˘ترا
ة˘ن˘صس ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،8102
لمع بلاط99521بيصصنت
56021 ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘˘صسق˘˘˘م
لمعلا دوقع راطا يف بلاط
435و ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘˘˘كلا
دو˘ق˘˘ع را˘˘طا ي˘˘ف بي˘˘صصن˘˘ت
،«ATC » ةمعد˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا

ي˘˘ف د˘˘صسأ’ا ة˘˘صصح تنا˘˘˘كو
عاطقل تاب˘ي˘صصن˘ت˘لا ة˘م˘صسق

هيليو6964ـب ة˘عا˘˘ن˘˘صصلا
تا˘مد˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ءا˘ن˘ب˘لا عا˘ط˘ق م˘ث،6844ـب
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’او
ي˘ف ي˘تأا˘ي˘ل بصصن˘م0862ـب
يف302 بي˘صصن˘ت ر˘ي˘˘خأ’ا
.ةحÓفلا عاطق
ي˘ئ’و˘لا عر˘ف˘لا عا˘ط˘˘ت˘˘صساو
لÓخ ةنتاب ةي’وب ليغصشتلل
585 مي˘ظ˘ن˘ت9102 ة˘ن˘˘صس
ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صش ل˘˘م˘˘ع ة˘˘صشرو
،لمع بلاط8944 نم ديزأا

ةحيرصش نيقل˘ت فد˘ه˘ب اذ˘هو
داد˘عا ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ة˘لا˘صسر˘لاو ة˘ي˘تاذ˘لا ةر˘ي˘صسلا
ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو ،ة˘يز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اهريغو  ةينهم˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل˘ل
حمصست يت˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘م
قو˘صسل د˘ي˘ج˘لا ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘˘غ˘˘صشلا

.هب ةلاطبلا ت’دعم حبك
مت هنأا ،» زيزرق لÓب» ملكتو
تايقافت’ا نم ديدعلا دقع
نيوكتلا ةيريدم نم لك عم
نم اذهو نيهمتلاو ينهملا
ةرو˘˘˘˘˘˘صص ءا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘˘˘جأا
ة˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘ت
اهيلع مدقي يتلا تانيوكتلل
ةرود ل˘ك ي˘ف نو˘صصبر˘ت˘م˘لا

طا˘م˘نأا بصسح م˘ه˘ه˘ي˘˘جو˘˘تو
بناج ىلإا ،ةرفوتملا لغصشلا
ةرازو ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘˘تا ءا˘˘صضمإا
سسورد ميدقت سضرغب لدعلا
جا˘˘˘˘مدإ’ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسي˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘ت
لمعلا قوصس يف نيجاصسملا
.مهنجصس ةرتف ءاهنإا دعب
ةنر˘صصع˘لا ة˘ب˘كاو˘م ،د˘صصقو
ى˘˘لإا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’او
ميد˘ق˘ت˘ب ح˘م˘صست تا˘يو˘ت˘صسم
لمعلا يبلاطل ةقئ’ تامدخ
ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا عر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘صضو
فر˘صصت تح˘ت ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘ل˘˘ل

طيصسولا ماظن لمعلا يبلاط
يف اي˘ل˘ع˘ف ه˘قÓ˘طإا م˘ت يذ˘لا
حي˘ت˘ي يذ˘لاو5102 ة˘ن˘˘صس
ل˘م˘˘ع˘˘لا بلا˘˘ط ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ب
عبات˘لا ة˘لا˘كو˘لا  ا˘ي˘نور˘ت˘كلا

،اينطو دحوم ماظن وهو اهل
ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف
«ENEILNO» ماظن عصضو
لمعلا بلاطل حمصسي يذلا
نم ىتح دعب نع ليجصستلاب
ةلاكولا ىلإا لقنتي مث هلزنم
ةازاوملاب ليجصستلا تيبثتل
ةحاتم ةيل˘م˘ع˘لا ه˘تا˘ه نو˘كت
ثح˘ب˘ت ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘˘ل

.لامع نع
ثحبلا يدان» عورصشم

ديدج «لمعلا نع
يئلولا عرفلا

0202 يف ليغصشتلل
يئ’ولا عرفلا ريدم ،ثدحت
،«مÓصسلا» ةديرجل ليغصشتلل
ة˘ظو˘ظ˘ح˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و نأا
ا˘ه˘ئا˘صشنإا لو˘ب˘ق م˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
«لمعلا نع ثحبلا يدانل»
تاذ عبقت يذلا ءيصشلا وهو
ه˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ةرادإ’ا

0202 ة˘ن˘صس ي˘ف ه˘حا˘˘ج˘˘نإاو
ةر˘كف˘لا تر˘صصت˘˘قا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

نم ةيجذو˘م˘ن تا˘ي’و ى˘ل˘ع
يف نةيصصولا ةرازولا لبق
ةر˘˘كصسب تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نا˘˘˘صسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘تو وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ م˘تو ،ة˘يا˘ج˘بو
لوبق ىلع ةقفاوملا ةيراجلا
51 يف ةركفلا هتاه ديصسجت
ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و
تاذ بصسحو ،ةنتاب سسارو’ا
ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘ت ه˘˘نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا
عم ةكارصش ة˘ي˘قا˘ف˘تا ءا˘صضمإا

ءاصشنإ’2و1 ةنتاب يتعماج
دعب اذهو اهب يداونلا هتاه
ن˘م ن˘يدر˘ف ن˘يو˘كت م˘ت˘˘ي نأا
ل˘ي˘غ˘صشت˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا عر˘ف˘˘لا
ديجلا لمعلا ىلع نارهصسي
عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو
فد˘ه˘ت˘˘صسي يذ˘˘لا ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
تاداهصشلا يل˘ما˘ح ة˘ح˘ير˘صش
مهنيوكت متي نيأا ،ةيعماجلا

ةقمعملا ة˘ق˘فار˘م˘لا م˘ث ن˘مو
ةداهصش حنم اهدعب متيل مهل
اذهو ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ك
هتاه˘ل ة˘ي˘تاذ˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
بصصنمب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ة˘ح˘ير˘صشلا
بصسانيام بصسح Óك لغصش
.هصصصصخت

 ينامحد دمحم. نامثع راعرع

مهتيقحأا اودكأا
هذه نم ةدافتصسلا

ةينكصسلا ةغيصصلا
رظنلا ةداعإاب بلاطم

ةمئاق يف
04 نم نيديفتشسملا
نيعب ايعامتجا انكشس

 ةركشسب يف ةقانلا
ةيدل˘ب نا˘ك˘صس ن˘م نو˘ن˘طاو˘م مد˘قأا

ةيلو قر˘صش م˘ل˘ك04 ةقان˘لا ن˘ي˘ع
رقم مامأا جا˘ج˘ت˘حلا ىل˘ع ةر˘ك˘صسب
،يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل

04 ةصصح نم نيديفتصسملا ةمئاق
م˘ت ي˘ت˘لا ا˘يرا˘ج˘يإا ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘˘ن˘˘ك˘˘صس
.ارخؤوم اهرصشن
عنمب نيج˘ت˘ح˘م˘لا ءلؤو˘ه ما˘ق ا˘م˘ك
ن˘م ن˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
نع نيربعم مهبتا˘ك˘م˘ب قا˘ح˘ت˘للا

ي˘ت˘لا ءا˘م˘صسألا ن˘ع م˘˘ها˘˘صضر مد˘˘ع
نم نيديفتصسملا ةمئاق اهتنمصضت
.ةروكذملا ةصصحلا
نأاب نيجتحملا نع نولثمم حصضوأا
نأا يف لثمتي يصسا˘صسألا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م»
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘˘صسلا سصصصح˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘صشت
رابتعا ىلع ،ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘عزو˘م˘لا
ةبعصصلا ةيصشيعملا مهتايعصضو نأا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا ة˘ي˘ق˘حأا م˘ه˘ح˘ن˘م˘˘ت
.«ةينكصسلا ةغيصصلا هذه
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر دا˘فأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يروصصنم رام˘ع ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا

نيديفت˘صسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق داد˘عإا» نأا˘ب
تا˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘صصح˘˘لا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ا˘ق˘فو م˘ت ة˘يرا˘ج˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ثي˘ح ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإÓ˘˘ل

ةصساردب ةف˘ل˘ك˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘م˘ع
ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسي نأا ىل˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
،«نكصسلل نو˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا نو˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا

م˘ت» ه˘نأا˘ب دد˘صصلا اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘فدر˘˘م
.«نو˘ع˘ط˘لا عاد˘يإل لا˘ج˘م˘˘لا ح˘˘صسف
ةينكصس ةصصح كانه نأاب دافأا امك
ي˘ه ةد˘˘حو66 ب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأا

ا˘ه˘نا˘ك˘مإا˘بو ة˘صسارد˘لا د˘ي˘˘ق ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ن˘ك˘صسلا تا˘ب˘ل˘ط ن˘م ءز˘˘ج ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
 .ةيدلبلا هذهب

ج.دمحم
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لقنلاو ةيمومعلا لاغششألا ةرازو
ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم

سسادرموب ةيلو

ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ينطو سضورعلا بلط نع نÓعإا
0202 /10 :مقر

300530000510804°N FIN
ةيئ’ولا قرطلا ةنايصص81 /29 جمانربلا032ةداملا1159 /159 بابلا :جمانربلا
003 +30 ك ن و001 +30 ك.ن نيب20 مقر يئ’ولا قيرطلا ىلع ق’زن’ا ةجلاعم لاغصشأا :عورششملا
طارتصشا عم حوتفملا ينطو سضورعلا بلط نÓعإا نع سسادرموب ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا ةيريدم نلعت
.هÓعأا ةروكذملا ةيلمعلا راطإا يف هÓعأا عوصضوملا يف ةروكذملا لاغصشأ’ا زاجنا دصصق ايند تاردق
لاغصشأا سصصصخت يف ةفنصصملاو ةلهؤوملا ةيرئازجلا قوقحلا يوذ تاصسصسؤوملا عمجمو تاصسصسؤوملل نكمي

لاجم يف نيتيمومع نيتقفصصل يعورصشم زاجنإا مهل قبصس نيذلاو قوف ام وأا (50) ةصسمخ :فنصص ،ةيمومع
ةرربم ةيصضاملا (01) ةرصشعلا تاونصسلا لÓخ ةيئ’و قرط وأا ينطو قيرط ىلع تاق’زن’ا ةجلاعم لاغصشأا
ةيريدم نم طورصشلا رتفد بحصس ،عورصشملا بحاصص فرط نم ةاصضمم لاغصشأ’ا ذيفنت نصسح تاداهصشب
ةيمومعلا تاقفصصلاو تاعزانملا بتكم ‐ لئاصسولاو ةرادإ’ا ةحلصصم ‐ سسادرموب ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا

وأا ةيمويلا ةينطولا دئارجلاب نÓعإ’ا اذه رودصص لوأا درجمب70 مقر بتكملا ‐ ثلاثلا قباطلا ‐ فيصشرأ’او
يف جد0052 ـب ردقي غلبم عفد دعب اذهوPOMOB يمومعلا لماعتملا تاقفصصل ةيمصسرلا ةرصشنلاب
.ةنيزخلا حلاصصم ىدل700112 مقر تحت باصسحلا
.يلام سضرعو ينقت سضرعو حصشرتلا فلم ىلع سضورعلا لمتصشت نأا بجي
اهنم لك نيبي ،ماكحإاب ةلفقمو ةلصصفنم ةفرظأا يف يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حصشرتلا فلم عصضوي
وأا «ينقت سضرع» وأا «حصشرتلا فلم» ةرابع نمصضتتو ،هعوصضومو سضورعلا بلط عجرمو ةصسصسؤوملا ةيمصست
:ةرابع لمحيو ماكحإاب لفقم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عصضوتو ةلاحلا بصسح ،«يلام سضرع»

سسادرموب ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ريدم /ديشسلا
سسادرموب ةيلول يرادإلا يحلا

«سضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل» سضرع
ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا ينطو سضورعلا بلط نع نÓعإا

0202 /....... :مقر
003 +30 ك ن و001 +30 ك.ن نيب20 مقر يئ’ولا قيرطلا ىلع ق’زن’ا ةجلاعم لاغصشأا:عوشضوملا»
I- يوتحي حششرتلا فلم:
.قفرملا جذومنلا قفو يصضممو خرؤوم ،ءولمم حصشرتلاب حيرصصتلا ‐1
.قفرملا جذومنلا قفو يصضممو خرؤوم ،ءولمم ةهازنلاب حيرصصتلا ‐2
.تاكرصشلل يصساصسأ’ا نوناقلا نم ةخصسن ‐3
.ةصسصسؤوملا مازلإاب سصاخصشأÓل حمصست يتلا تاصضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا ‐4
لاغصشأ’ا يصسيئر طاصشن قوف امف (50) ةصسمخ :فنصص نيينهملا فينصصتلاو ليهأاتلا ةداهصش نم ةخصسن ‐5
.لوعفملا ةيراصس ةبصسنلاب ةيمومعلا

حلاصصم لبق نم اهيلع ةرصشؤوم (6102 ،7102 ،8102) ةريخأ’ا ثÓثلا تاونصسلل ةيلاملا لئاصصحلا ‐6
.بئارصضلا حلاصصم نع ةرداصص لامعأ’ا مقر ةداهصش وأا اهقحÓمو بئارصضلا

لصصو وأا ةحصضاو ةيدامرلا تاقاطبلاب ةرربم ةصصح لكل عورصشملا يف ةلمعتصسملا ةيداملا لئاصسولا ةمئاق ‐7
اهنيمأات دقع عم ةيدامر ةقاطب لك ،كرحتملا داتعلا ريربت تاصسصسؤوملا ىلع مزلي) ةيدامرلا تاقاطبلل ليجصستلا
رصضحملا رصضحم ‐ (تانحاصشلل ةبصسنلاب لوعفملا ةيراصس ةبقارملا ةقاطبو ةبكرم لكل لوعفملا يراصس
.ةنصس هاصصقأا قثوم ءاركلا دقعب هريربت بجي ءاركلا داتعل ةبصسنلاب امأا ‐ كرحتملا ريغلا داتعلل ةبصسنلاب يئاصضقلا

تاداهصشو لمعلا تاداهصش ،تاداهصشلاب، ةقفرم عور˘صشم˘لا ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا ة˘ير˘صشب˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ة˘م˘ئا˘ق ‐8
لامعلل ةبصسنلاب لوعفملا ةيراصس يعامتج’ا نامصضلا ىلإا باصستن’ا

.عيراصشملا باحصصأا لبق نم ةيصضممو ةخرؤوم ةنمثمو ةميقم ذيفنتلا نصسح ءادأا تاداهصش ‐9
. (reicnaéhcé ceva uo érupa) بئارصضلل يبيرصضلا نايبلا ‐01
:نمشضتي ينقتلا سضرعلا -
.قفرملا جذومنلا قفو يصضممو خرؤوم ،ءولمم باتتك’اب حيرصصت ‐1
:نم ةنوكتم ةيريربت ةينقت ةركذم ‐
.ةلواقملا فرط نم ةيصضممو ةخرؤوم لاغصشأ’ا ذيفنت ةمانزر ‐
باصستن’ا تاداهصشو لمعلا تاداهصش ،تاداهصشلاب ،ةقفرم عورصشملا يف ةلمعتصسملا ةيرصشبلا لئاصسولا ةمئاق ‐
لامعلل ةبصسنلاب لوعفملا ةيراصس يعامتج’ا نامصضلا ىلإا

:لقأ’ا ىلع نمصضتي ةيعونلا نامصضل يميظنتو يطيطخت مصسر ‐2
ةيعونلا ةبقارمو ةصسصسؤوملل يميظنتلا لكيهلا*
ةيعونلا ةبقارمب نيصصصصختملا نيلوؤوصسملل ليهأاتلا تاداهصش*
ةيجراخ رداصصمب ةنيعتصسملا لاغصشأ’ا ةيعون*
ةمدختصسملا مزاوللا ردصصم*
مدختصسملا داتعلا فصصو*
رتفد ،نيدهعتملل ةميلعتلا) ديلا طخب «لبقو ئرق» ةيلاتلا ةرابعلا هتحفصص رخآا يف لمحي طورصشلا رتفد ‐3
،«تاحفصصلا عيمج» رصشؤوم ،(ةينقتلا تافصصاوملا رتفد ،ةكرتصشملا تافصصاوملا رتفد ،ةصصاخلا تافصصاوملا

.موتخمو يصضممو خرؤوم

- IIIيلاملا سضرعلا:
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحي نأا بجيو «يلاملا سضرعلا» ةرابع لمحي فرظب عصضوي
قفرملا جذومنلا قفو ةاصضممو ةخرؤوم ،ةءولمم دهعتلا ةلاصسر ‐1
يصضممو خرؤوم ،ءولمم ةدحولاب راعصسأ’ا لودج ‐2
يصضممو خرؤوم ،ءولمم يريدقتلاو يمكلا ليصصفتلا ‐3

بتكم ‐70 مقر بتكملا ثلاثلا قباطلا ‐ سسادرموب ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا ةيريدم رقمب سضورعلا عدوت
.لئاصسولاو ةرادإ’ا ةحلصصم ‐ فيصشرأ’او ةيمومعلا تاقفصصلا ،تاعزانملا

ةيمصسرلا ةرصشنلاب نÓعإ’ا اذه رودصص لوأا نم ءادتبا اموي (12) نيرصشعو دحاوب سضورعلا ريصضحت ةدم تددح
.ةيمويلا ةينطولا دئارجلا وأا (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفصصل

دئارجلا يف نÓعإ’ا اذه رودصص لوأا نم ءادتبا (12) نيرصشعلاو دحاولا مويلا يف سضورعلا عاديإا موي ددح
د03 اصس31 ةعاصسلا لبق (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفصصل ةيمصسرلا ةرصشنلاب وأا ةيمويلا ةينطولا
.هÓعأا هيلإا راصشملا ناونعلاب
ىلع سضورعلا عاديإا خيراتل مويلا سسفن يف سضورعلل ةفرظأ’ا حتف ةصسلج روصضحل نووعدم نيصضراعلا نإا
.سسادرموب ةي’ول ةيمومعلا لاغصشأ’ا ةيريدم رقمب د54 اصس31 ةعاصسلا
ددمت سضورعلا ريصضحت ةدم نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي ةفرظأ’ا حتفو سضورعلا عاديإا موي فداصص اذإا
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا
ةئام يأا سضورعلا ريصضحت ةدم اهيلإا فاصضي رهصشأا (30) ةثÓث ةدمل مهصضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي
   .سضورعلا عاديإا خيرات نم ءادتيا بصسحتو موي (111) رصشع ىدحإاو



رششبي ديدج حاÎقا
«غيلزنويبماششتلا» لامكتشساب
سسمأا ،يناطيرب يفحصص ريرقت فصشك
ةا˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ع˘ي د˘ق د˘˘يد˘˘ج حار˘˘ت˘˘قا ن˘˘ع
ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود تا˘صسفا˘ن˘˘م˘˘ل
دا˘˘ح˘˘ت’ا نا˘˘كو .ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ي˘جأا˘ت ،ة˘ع˘م˘ج˘لا رر˘˘ق د˘˘ق ،ي˘˘بوروأ’ا

،لبقملا عوبصسأ’ا لÓخ هتايرابم عيمج
يرودلاو لاطبأ’ا يرود تاقباصسم يف
ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرودو ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا
ع˘ير˘صسلا را˘صشت˘˘ن’ا بب˘˘صسب ،با˘˘ب˘˘صشل˘˘ل
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ل
لامكتصساب اًحارتقا كانه نإاف ،«روريم»
ع˘بر بع˘ل ق˘ير˘ط ن˘˘ع لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود
ىلع ةدحاو ةارابم نم يئاهنلا فصصنو
رمأ’ا نأا ىلإا تراصشأاو .دياحم بعلم
داحت’ا عام˘ت˘جا لÓ˘خ ه˘ت˘صسارد م˘ت˘ي˘صس
ع˘صضو˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا ،ي˘˘بوروأ’ا
.ةيراقلا ةلوطبلا ىلع تÓيدعتلا سضعب
دييأا˘ت˘لا ةدا˘يز ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تهو˘نو
ةلبقملا راودأ’ا ةماقإا نأاب افيويلا لخاد
يعقاو˘لا ل˘ح˘لا و˘ه ،ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ن˘م
.لاطبأ’ا يرود لامكتصس’ ديحولا

بعللا سضفري تيلب رفير
«انوروك» نم افوخ

سضفر˘ي ه˘نأا تي˘ل˘ب ر˘˘ف˘˘ير يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
سسأا˘ك ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ه˘تارا˘˘ب˘˘م سضو˘˘خ
،ناموكوت وكي˘ت˘ي˘ل˘تأا ما˘مأا ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ر˘طا˘خ˘م» بب˘صسب

سسوريف يف ةل˘ث˘م˘ت˘م ،«ه˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’
ررقملا نم ناكو .دجتصسملا «انوروك»
ه˘صسفا˘ن˘م تي˘ل˘ب ر˘ف˘ير ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسي نأا
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسمأا ،نا˘˘˘˘مو˘˘˘˘كو˘˘˘˘ت
سسأاكلا ةلو˘ط˘ب ن˘م˘صض «لا˘ت˘ن˘مو˘نو˘م»
ع˘م ن˘كل .ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ي˘ف ة˘ي˘صسي˘ئر˘˘لا

سسور˘ي˘ف˘ل «ة˘ه˘با˘صشم سضار˘عأا» رو˘ه˘ظ
ررق ،قيرفلا يبع’ دحأا ىلع «انوروك»
قÓ˘غإا د˘حاو بنا˘ج ن˘مو تي˘ل˘ب ر˘ف˘˘ير
نع عانتم’او ،رخآا راعصشإا ىتح يدانلا

رفير رارق يتأايو  .تايرابم يأا سضوخ
ةموكح نÓعإا نم دحاو موي دعب تيلب
ةيصضاير˘لا ثاد˘حأ’ا ءا˘غ˘لإا ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ىتح دÓبلا يف اهتماقإا ررقملا ،ةيلودلا
.يراجلا سسرام رهصش ةياهن

ÚباشصŸا ÚبعÓلا ةمئاق
انوروك سسوÒفب

د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف لاز˘˘ي ’
ًايموي سصاخصشأ’ا ف’آاب ررصضلا لكصشي

ًارثأات رثكأ’ا ايلاطيإا تدبو ،ملاعلا لوح
ىدأاو .ةريخأ’ا ةرتفلا يف قÓطإ’ا ىلع
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘لإا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
فلتخم يف ًامامت ةيصضايرلا ةطصشنأ’ا
تا˘يرود˘لا م˘هزر˘˘بأاو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب
ي˘فو ،ىر˘ب˘كلا ة˘صسم˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

يلي ا˘م ي˘فو.«و˘صشت˘لا˘كلا» م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
تءا˘˘ج ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘صسأا
:ةيباجيإا سسوريفلل مهتÓيلحت
زربوه وميت يناملأ’ا رفوناه بع’ ‐
وردناصسيلأا يلاطيإ’ا انايجير عفادم ‐
يلافاف
ولونام يلاطيإ’ا ايرودمبصس مجاهم ‐
هئÓمز نم4و ينيدايباغ
ي˘صسل˘ي˘صشتو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م م˘ج˘ن ‐
يودوأا‐نوصسدوه مولاك
يلييناد يلاطيإ’ا سسوتنفوج عفادم ‐
يناغور
مل ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’3 ‐
مهئامصسأا نع فصشكي
ا˘كو˘ل ي˘نا˘م˘˘لأ’ا نرو˘˘بردا˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م ‐
نايليك
يرو˘كلا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا اور˘˘ت م˘˘جا˘˘ه˘˘م ‐
هل ليمزو نوج‐نويه كوصس يبونجلا
ناصشود يلاطيإ’ا انيت˘نرو˘ي˘ف م˘جا˘ه˘م ‐
سشتيفوهÓف

ةلاشسرب جرخي ودلانور ونايتشسيرك
«انوروك» سسوÒف سصوشصخب هقاششعل

سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م ل˘˘˘˘صسرأا
ريذحت ةلاصسر «ودلانور ونايتصسيرك»
لصصاوتلا لئاصسو ىلع هقاصشعل معدو
سسوريف يصشفت ط˘صسو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘صستو.«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
91-DIVOCرعذلا نم ةلاح يف
ىلإا ةصضايرلا ملاع يف ىدأاو ،يملاعلا
تاقباصسملاو ت’وطب˘لا م˘هأا ل˘ي˘جأا˘ت
.اهجراخو ابوروأا لخاد
:مارغتصسنإا عقوم ىلع ودلانور بتكو
بعÓك سسيل مويلا مكيلإا ثدحتأا»
اً̆بأاو اً̆ن˘با ي˘ت˘ف˘صصب ن˘كلو ،مد˘ق ةر˘ك
يتلا تاروطتلا رخآاب اًمتهم اًناصسنإاو
نأا مهملا نم هرصسأاب ملاعلا ىلع رثؤوت
ةحصصلا ةمظنم ةحيصصن اًعيمج عبتن
ةيفيك لوح ،تاموكحلاو ،ةيملاعلا
بجي ،يلاحلا عصضولا اذه عم انلماعت
قوف ةيرصشبلا ةايحلا ةيامح يتأات نأا
نأا دوأا» :فاصضأا مث.«ىرخأا حلاصصم يأا
د˘ق˘˘ف ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘عد ل˘˘صسرأا
عم ينماصضتو ،ه˘ن˘م اً̆ب˘ير˘ق ا˘ًصصخ˘صش
،سسور˘ي˘ف˘لا نو˘برا˘ح˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأا

ي˘ل˘ي˘ي˘ناد ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ي˘ل˘ي˘مز ل˘ث˘م
ن˘م˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘لا ي˘م˘عدو ،ي˘نا˘غور
،ةحصصلاب ةقÓع اهل ةنهم يأا نهتمي
م˘ه˘تا˘ي˘ح نو˘صضر˘ع˘ي نو˘ل˘هذ˘م م˘ه˘˘ف
نأا ركذ˘ي .«ن˘ير˘خآ’ا ذا˘ق˘نإ’ ر˘ط˘خ˘ل˘ل
ز˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف اً̆ي˘لا˘ح ي˘صضق˘ي نود˘لا
امدعب ،«اريدام» مأ’ا هدلب يف يحصصلا
ةجيتن ،ايلاطيإا ىلإا ةدوعلا هيلع رذعت
ناريطلا قيل˘ع˘تو تارا˘ط˘م˘لا قÓ˘غإا

.ةيلاطيإ’ا تاراطملا ىلإاو نم
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دراو مداقلا ابوروأا ∙أا سسأاك ليجأات

يرودلا لطب مشس◊ تايفشصتلا ةركف سضفرت ةيلاطيإ’ا ةيدنأ’ا
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يلاطيإ’ا يرودلا ةيدنأا تصضفر
تايفصصت ءارجإا ةركف مدقلا ةركل
يرود˘لا بق˘ل بحا˘صص د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل
˘˘‐و˘˘ت˘˘يدو˘˘˘كصس’ا ‐ ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا

ءا˘ه˘نإا ل˘جأ’ ة˘ط˘با˘˘ه˘˘لا قر˘˘ف˘˘لاو
تع˘م˘ت˘جاو .ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ءاصسم يلا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ة˘ط˘بار
ةملاكم رب˘ع ي˘صضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
ل˘ح ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
يف مصسوملا ءاهنإا ةيفيك ةلكصشم
اهت’اح أاوصسأاب ايلاطيإا رورم لظ
سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا بب˘˘˘˘˘˘صسب
بصسحو .دÓ˘ب˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘كلا»
ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ار˘˘ي˘˘صشت و˘˘كي˘˘˘ن

و˘˘ل˘˘يد ا˘˘ت˘˘يزا˘˘˘غ’» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
تصضفر ة˘يد˘نأ’ا نإا˘ف «ترو˘˘ب˘˘صس
نيب تا˘ي˘ف˘صصت ة˘ما˘قإا˘ب حار˘ت˘ق’ا
يرودلا بقل مصسحل قرف ةعبرأا

و˘يز’و سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ة˘يد˘˘نأا م˘˘هو
كلذ˘كو ،ا˘ت˘ن’ا˘تأاو نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو
تايرابمو تايفصصت ءارجإا ةركف
ةطباهلا قرفلا ديدحتل ةيئاصصقإا
ةمداقلا ةركفلاو  .ةيناثلا ةجردلل
ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘˘نأا ي˘˘ه ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ءارجإا متي نأا يرودلا لامكتصسا

ىتح مايأا3 لك ةلوجلا تايرابم

هد˘عو˘م ي˘ف م˘صسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
.مداقلا ناوج رهصش يف يعيبطلا

رارمتصسا ةلاح يف حصضاولا نمو
نأا ابوروأا لك يف ًاءوصس عصضولا
م˘مأ’ا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت˘ي

نأا سضرتفملا نم يتلا ةيبوروأ’ا
تناك  .مداقلا فيصصلا يف بعلُت
د˘يد˘ح˘ت˘ل تا˘ي˘ف˘صصت ءار˘جإا ةر˘كف
ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ل˘ط˘ب م˘صسحو
يلي˘ير˘با˘غ را˘كفأا تا˘ن˘ب ن˘م ي˘ه

،يلاطيإ’ا داحت’ا سسيئر انيفارج
راظتنا لاح ةيأا ىلع هيلع يذلاو
تاد˘˘ج˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لاو تارو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
سسوريفلا راصشتنا ةدصشب ةقلعتملا

.هيلع ةرطيصسلا ةيناكمإاو
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نم يرذج ءارجإا ذاختا ررقملا نم
مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا داحت’ا لبق
يرودلا ر˘ي˘صصم سصو˘صصخ˘ب ًا˘ب˘ير˘ق
قلعتي ام لكو زاتمملا يزيلجنإ’ا
سسوريف يصشفت رمتصسا اذإا كلذو هب
قلعتيو .ايناط˘ير˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘كلا»
بق˘ل م˘صسح ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ً’وأا ر˘˘مأ’ا
ودبي ناك يذلا يزيلجنإ’ا يرودلا
همصسح نم ةياغلل ًابيرق لوبرفيل نأا
دا˘ح˘تا رار˘ق د˘ع˘ب كلذو ،ه˘ح˘˘لا˘˘صصل
ريميربلا» تاصسفانم فا˘ق˘يإا ة˘ب˘ع˘ُل˘لا
تر˘كذو .ر˘خآا را˘ع˘صشإا ى˘ت˘˘ح «غ˘˘ي˘˘ل

نأا ةيزيلجنإ’ا فارغي˘ل˘ي˘ت ة˘ف˘ي˘ح˘صص
اميف ةر˘ي˘ث˘م ت’ا˘م˘ت˘حا ةد˘ع كا˘ن˘ه
يرودلا تاصسفانم ليهصستب قلعتي
.اهفانئتصسا دنع يزيلجنإ’ا
تا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘صص ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف˘˘ف

راصشتنا رار˘م˘ت˘صسا نأا˘صشب ة˘مو˘كح˘لا
طاصشنلا فاقيإا متيصس هنإاف سسوريفلا
،اهديدحت متي مل ةرتف ىلإا يوركلا
ام مظنت حئاول دجوت ’ نيح يف
تاصسفانم ءاهنإا ةلاح يف ثدحيصس
.0202‐9102 م˘˘صسو˘˘م˘˘ل يرود˘˘لا

بيتر˘ت لود˘ج لو˘بر˘ف˘ي˘ل رد˘صصت˘يو
قرافب زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

رتصسصشنام هصسفان˘م ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن52
ناكو ،يناثلا زكرملا بحاصص يتيصس
ن˘غرو˘ي برد˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ف جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي

نامصضل نيراصصتنا قيقحتل بولك
تاحرتق˘م˘لا د˘حأا نأا لا˘ق˘ُيو .بق˘ل˘لا
يه ةلواطلا ىلع اهحرط متيصس يتلا
و لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘ل بق˘ل˘لا ءا˘ط˘˘عإا
تصسيوو زد˘˘ي˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت
ى˘˘لو’ا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م سشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب

عفرو غيلريميربلا ىلإا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
مصسوملا يف ةكراصشملا قرفلا ددع
.ًاقيرف22 ىلإا لبقملا

قرفلا ديد˘ح˘ت ة˘صسارد ًا˘صضيأا م˘ت˘يو
يف ابوروأا لاطبأا يرودل ةلهأاتملا
،ةصصاخ ة˘ق˘ير˘ط˘ب مدا˘ق˘لا م˘صسو˘م˘لا

قرفلا ظفاحت نأا ناكمإ’اب ثيح
ي˘ف تكرا˘صش ي˘ت˘لا ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
لاطبأ’ا يرود نم ةيلاحلا ةخصسنلا

،مداقلا مصسوملا يف اهنكامأا ىلع
ة˘يد˘نأ’ا ن˘ي˘ب ة˘صسفا˘ن˘˘م ءار˘˘جإا ع˘˘م
ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسي˘˘ل ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘˘خأ’ا

نوتبماه رفلو دتيانوي رتصسصشنامو
،ي˘فا˘صضإا د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘˘ل
تارار˘ق ة˘فر˘ع˘م ً’وأا بج˘ي ن˘كلو
اذهب مدقلا ةركل يبروأ’ا داحت’ا
.ددصصلا

بقللا ريشصمل يزيلجنإ’ا داحت’ا مشسح رظتني لوبرفيل

يلود˘لا دا˘ح˘ت’ا ى˘صصوأا
يف ،«افيفلا» مدقلا ةركل
،سسمأا لوأا ءا˘˘صسم نا˘˘˘ي˘˘˘ب
تايرابم˘لا ل˘ك ل˘ي˘جأا˘ت˘ب
ي˘ف ةرر˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

لير˘بأاو ،يرا˘ج˘لا سسرا˘م
ببصسب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا نا˘صسي˘ن
را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘˘م فوا˘˘˘خ˘˘˘م
.ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ن˘ل ة˘يد˘˘نأ’ا نأا فا˘˘صضأاو
كر˘˘ت˘˘ب ة˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘م نو˘˘˘كت

يأا سضو˘خ˘ل ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ح˘صضوأاو .ا˘ه˘ت˘ما˘قإا م˘ت˘ي تا˘يرا˘ب˘˘م
يتلا ة˘ما˘ع˘لا د˘عاو˘ق˘لا» :«ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
كر˘ت˘ب ةدا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نأ’ا مز˘˘ل˘˘ت

ع˘م تا˘يرا˘ب˘م سضو˘خ˘ل ،ا˘ه˘ي˘ب˘˘ع’
م˘ت˘ي ن˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نيتيلودلا نيترتفلا يف ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.«لير˘فأاو سسرا˘م ي˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت نا˘˘كو
م˘ظ˘ع˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ىدأا د˘ق ،ار˘˘خؤو˘˘م
ىلع ةريبكلا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ثاد˘حأ’ا

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت م˘˘تو .م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم
ة˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ا˘˘كير˘˘مأا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت

ةلهؤوم˘لا ة˘يو˘ي˘صسآ’ا تا˘ي˘ف˘صصت˘لاو
يبوروأ’ا داحت’ا نكل .لايدنوملل
نآ’ا ى˘ت˘ح ل˘جؤو˘ي م˘˘ل ،(ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي˘˘لا)
ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب ق˘ح˘ل˘م تا˘يرا˘ب˘˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تب˘˘˘ل˘˘˘طو .0202
هذه ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
اهتماقإا بع˘صصي˘صسو ،تا˘ه˘جاو˘م˘لا
د˘ق˘ع˘ي˘صسو .ة˘يد˘نأ’ا نوا˘ع˘˘ت نود˘˘ب
ءاثÓثلا موي ا˘عا˘م˘ت˘جا ‘‘ا˘ف˘يو˘ي˘لا‘‘

لا˘قو .نأا˘صشلا اذ˘ه˘˘ب رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘ت’
يف تايرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا نإا ‘‘ا˘ف˘ي˘ف˘لا‘‘

د˘˘ق ،ن˘˘هار˘˘لا ع˘˘صضو˘˘˘لا
ةحصص ىلع ارطخ لثمت
.ريهامج˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

هذ˘ه ة˘˘ما˘˘قإا» :فا˘˘صضأاو
ر˘صضي د˘ق تا˘ه˘جاو˘م˘لا
،ةصضايرلا ةهازنب اصضيأا

تابختن˘م˘لا سضع˘ب نأ’
ةكراصشملا نم مرحتصس
.«ا˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘صضفأا˘˘˘ب
يأا بن˘ج˘ت˘˘ل» ل˘˘صصاوو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ح˘صص ر˘طا˘خ˘˘م
يأا يدافتلو ،ةيرورصض

ةلادع مدع ىلع يوطني دق فقوم
ليجأاتب «افيفلا» ىصصوأا ،ةبعللا يف
تناك يتلا ،ةيلودلا تايرابملا لك
سسرا˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس ةرر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ه˘˘نإا «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا» لا˘˘˘قو.«ل˘˘˘ير˘˘˘فأاو
هذه ةلودج ةداعإا لامتحا سسرديصس
ةيراقلا تاداحت’ا عم ،تايرابملا

ح˘صضوأاو  .ة˘يد˘نأ’او ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
حمصست ةبصسانم لولح داجيإا متيصس»
رارصضأا لقأاب ،تايرابملا هذه ةماقإاب
عيمجلا ىلحتي نأا ةطيرصش ،ةنكمم
.«ةنورملاو ةينلا نصسحب

ةيلودلا تايرابملا لك ليجأاتب يشصوي «افيفلا»
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هتريصسم ةليط ابقل32 دصصحو ةيخيرات ةيثÓث مصسوملا اذه ققح

ميزقتلاو لهاجتلا ىلع ةيحشضتلا رشصتنت امدنع.. لجحلا نيع لمأا
نيع لمأا نأاب خيراتلا لجصسيصس
فارصشإا تحت ديلا ةركل لجحلا
ة˘ي˘ثÓ˘ث ق˘ق˘ح ءف˘˘ك ي˘˘ن˘˘ف را˘˘طإا
لكل لاجر ديلا ةرك يف ةيخيرات
لابصشأا رغاصصأا لافطأا فانصصأ’ا
ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘ت˘خ ل˘ب˘˘ق
د˘ي˘˘لا ةر˘˘ك د˘˘ي˘˘صصر ى˘˘لإا فا˘˘صضت
بي˘غ˘ت˘ي دا˘ك نأا د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘لا

، ة˘ت˘ح˘ب ة˘يدا˘م با˘ب˘˘صسأ’ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
سصق˘ن ، ة˘بذ˘بذ˘˘ت˘˘م تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
ة˘عا˘ق با˘ي˘غو ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا
تابيردتلاو طاصشن˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘ل
فيرصشت ىلع عيمجلا مزع نكل
لجحلا نيع مصسا و يدانلا مصسا
سضوخ ىلع رارصصإ’ا ىلإا مهعفد
اذ˘ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘˘م
د˘ق زا˘ج˘نإا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ل˘ي˘˘ج˘˘لا
هقيقحت ىلع قرفلا ةيقب زجعت
، ةنيهلاب تصسيل ة˘ي˘نا˘مز ة˘ب˘ق˘ح˘ل
لمأ’ا نأا ديدعلا نظ ىلإا بهذ
و˘يرا˘ن˘ي˘صس ةدا˘عإا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘صسي ن˘˘ل
ققح نيأا9102 ‐8102 مصسوم
ل˘كل سسأا˘˘كلاو بق˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث
3 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صض’ا˘˘˘ب فا˘˘˘ن˘˘˘صصأ’ا
مصسوملا ايهنم ة˘يو˘ه˘ج ت’و˘ط˘ب
لمأ’ا قيقحت ، باقلأا9 عومجمب
ل˘كل ة˘لو˘ط˘ب˘˘ل˘˘ل م˘˘صسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ق˘˘ير˘˘ف را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف فا˘˘ن˘˘صصأ’ا
دعب ةدايرلا لتحي يذلا رباكأ’ا

ةرطيصس د˘كؤو˘ي ت’و˘ج4 رور˘م
ايئ’و ديلا ةركىلع لمأ’ا
يقاب ىلع ةينفو ةينقت ةرطيصس
. ةلوطبلا قرف

قلأاتت موجنو عدبت بهاوم
مامتهلا ىلإا ةجاحب

  ةدناصسملاو
نيع لمأا» يصضايرلا يدانلا ددـن
يف طصشانلاو ديلا ةركل «لجحلا
ها˘˘م˘˘صسأا ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ئ’و˘˘˘لا م˘˘˘صسق˘˘˘لا
تاب يتلا «ة’ابمÓلاو سشيمهتلا»
تاطلصسلا فرط نم اهل سضرعتي
ةليل˘ق˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا بق˘ع ،
يذ˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل تح˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘˘لا
ىلع هلوصصحب  ةنيدملا فرصشي
32 نيب نم ، سسأاكلاو ةلوطبلا
ايوهجو ايلحم اـبـقـل

هبردم ناصسل ىلع ءاج ام بـصسح
نيع لمأا» يداـن نإاف ،  دماح نب
ةبا˘ث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو «ل˘ج˘ح˘لا
نيع فرصش يذلا ديحولا يدانلا
لÓ˘خ ن˘م ، ة˘˘ي’و˘˘لاو  ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ءاوصس اهيلع لصصحت يتلا جئاتنلا

وأا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف
هـلينو  ةينطولا ىتحو ةيوهجلا
ا˘يو˘ه˘جو ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘بـق˘ل32 ـ˘˘˘˘ل
لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘تو ،  ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طوو
نازــخ ةباثمب ةريخأ’ا تاونصسلا
ي˘ئ’و˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
ـل سضر˘ع˘ت˘ي تا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب
بب˘صسب ،« لا˘م˘ه’او سشي˘م˘ه˘ت˘لا»
، هل ةحون˘م˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا

هيلع نوفرصشملا هرـبتعا ام وهو
، ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف فا˘˘ح˘˘جإا ة˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
يت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ئا˘صست˘م
كلت عيزوت ةيلمع ءانثأا تدمتعا
ر˘مأ’ا و˘هو ، ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا
ىلإا دماح نب بردملاب عفد يذلا
ةيلاملا ةناعإ’ا نأا ىلع ديكأاتلا
دح يف يـه يدانلا اهاقلت يتلا
ةرادإÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م «ةرـق˘ح» اـه˘تاذ
نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ، ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لاو
تعزو يتلا ةيلاملا تادعاصسملا

ـب تردق ةيصضايرلا ةيدنأ’ا ىلع
ام و˘هو ،  م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م023
ماهفتصس’ا ةمÓع ، هـبصسح حرطي

تد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا لو˘˘ح
هنأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،عـيزو˘ت˘لا ءاـن˘ثأا
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ة˘ل˘صسار˘˘م˘˘ب دد˘˘ه˘˘ي
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ه˘غÓـبإاو
ة˘م˘ي˘ق سسكع˘ت ة˘نا˘عا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت م˘˘ل
رــيظن كلذو ، يدانلا تازاجنا

: فانصصأÓل  ةلوطبلاب مهجيوتت
ماتخ لبق لابصشأا رغاصصأا لافطأا
راظتنا يف  ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةبترملا لتحي يذلا رباكأ’ا قيرف
ت’وج عبرأا رورم دعب ىلوأ’ا

اذ˘˘ه˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف ه˘˘ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا م˘˘غر
قيرفلا نأا دكأا دماح نب ، مصسوملا
ةينطولا ةلوطبلا يف كراصشي نل
و˘ه يذ˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘كو
يذلا رمأ’ا ،61 هرود ىلا لهأاتم

ةد˘صشا˘ن˘م ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب ىدأا
ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو
نم يدانلا ذاقنإا ىلع ةدعاصسملا

ةيلاحلا هتيعصضو
ديلا ةركل لجحلا نيع لمأا

  ةريبك تاحاجنو لاطبألا ةصسردم
لجحلا نيع لمأا يدان لظيو اذه
ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةر˘˘خ˘˘ف˘˘م د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل
ةعطاصس ةودقو ةيلحملا ةيصضايرلا
ق˘لأا˘ت˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ح˘˘ما˘˘ط˘˘لا ل˘˘كل
ةصسردملا هذه تازاجنإاف زوربلاو
ىلع دهصشت ةعون˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘ث˘كلا

نيذلا اهلهأا حاجنو ةرادجو ةءافك
يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ةر˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘لا نوو˘˘ه˘˘˘ي
جيوتتلا ةصصنم دوعصص نوقصشعيو
ي˘ف نو˘كرا˘صشي ةر˘ها˘ظ˘ت ل˘ك ي˘ف

عجريو اهثادحأاو ا˘ه˘ع˘ئا˘قو ع˘ن˘صص
ي˘لا˘ث˘م˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لا ى˘لا اذ˘ه ل˘ك
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ل
يف عيقرتلاو ىصضوفلا نوصضفري
ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا نو˘˘صضر˘˘ف˘˘يو ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

يف ىتحو لمعلا يف طابصضن’او
مهنأ’ ةطيصسبلا اياصضقلاو رومأ’ا
ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا قو˘ف˘ت˘لا نأا نو˘كرد˘˘ي
م˘صسر˘ب كصش ى˘ندأا نود˘ب نو˘˘هر˘˘م
قد˘صصلا ه˘صسا˘صسأا ح˘ي˘ح˘˘صص ج˘˘ه˘˘ن
لماعتلا يف ةيعقاولاو ةينÓقعلاو
نم ددع ءاصسراو تارارقلا ذاختاو
تايقÓخأا يف ئدابملاو قÓخأ’ا

، ةيناديملا مهتريصسمو مهييصضاير
ة˘قو˘مر˘م˘لا ة˘نا˘˘كم˘˘لا م˘˘غر ن˘˘كل
ىوتصسملا ىلع رصضخأ’ا قيرفلل
او˘ظ˘˘ح˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا  ’إا ي˘˘ئ’و˘˘لا
مهجئاتنب ق˘ي˘ل˘ي  يذ˘لا ر˘يد˘ق˘ت˘لا˘ب
ف˘خ˘ي م˘ل ثي˘ح ، م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘صضتو
» ـل حيرصصت يف قيرفلا بردم
ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق »  ي˘˘صضا˘˘ير˘˘˘لا ط˘˘˘صسو˘˘˘لا
نيلوؤوصسملا ة’ا˘ب˘م’ سصو˘صصخ˘ب
يذلا مظاعتملا رودلاب نييلحملا
عمتجم يا ي˘ف ة˘صضا˘ير˘لا ه˘ب˘ع˘ل˘ت
تازا˘ج˘نا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت مد˘˘ع : لا˘˘قو
مهج˘ئا˘ت˘ن ل˘ها˘ج˘تو ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا
ىلع يصضقي˘صس امتح ةر˘ها˘ب˘لا

، م˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘تو م˘˘ه˘˘تا˘˘حو˘˘م˘˘˘ط
يئاهنلا فقوتلا ىلع  مهمغريو
ي˘ت˘لا ة˘صضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م ن˘˘ع
ءاصضف درجم  مهرظن يف حبصصتصس
ي˘فو د˘ه˘ج˘لاو تقو˘لا ع˘ي˘ي˘˘صضت˘˘ل
ا˘حور˘ط˘م لاؤو˘صسلا ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’ا
ةدهتجملا يداونلا تاعادبا اذامل

تا˘ه˘˘ج˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ىد˘˘صص د˘˘ج˘˘ت ’
ط˘ق˘˘ف مر˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
ج˘مار˘ب˘لاو تا˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘لا يداو˘˘ن
.ةهفاتلا

فصسوي نب . رصضÿ . أا^

،ةيصضاملا ةليلقلا ماي’ا مناغتصسمب تمّظن
ةيوفصصتلا ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
لك فارصشا تحت ثانا مدقلاو ديلا يتركل
تامدخلا ةيريدمو م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘ع˘ما˘ج ن˘م
ةبيبصشلا ةيريدم عم قيصسنتلابو ةيعماجلا

ةيند˘ب˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م اذ˘كو ة˘صضا˘ير˘لاو
ديلا ةركل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ط˘بار˘لاو ة˘صضا˘ير˘لاو
ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ما˘˘كح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
.ةلماك مايا ةعبرا رادم ىلع نيصصبرتملا
دهعم بعلم نم لكب ترج يتلا ةلوطبلا
تا˘ما˘˘قإ’ا تا˘˘عا˘˘قو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تا˘صسصسؤو˘م ا˘ه˘ي˘˘ف تكرا˘˘صش ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

تايريدمو تاع˘ما˘ج ن˘م ة˘نو˘كم ة˘ي˘ع˘ما˘ج

لك لثمت ،برغلا ةقطنمل ةيعماج تامدخ
يد˘˘ي˘˘صس ،تـن˘˘صشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع تا˘˘ي’و ن˘˘م
،مناغتصسم ،رــكصسع˘م ،نا˘صسم˘ل˘ت ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ي˘ف ناز˘ي˘ل˘˘غو ترا˘˘ي˘˘ت ،نار˘˘هو ،ةد˘˘ي˘˘ع˘˘صس
522 عو˘م˘ج˘م˘˘ب د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
فا˘صضي ي˘لا˘م˘جا دد˘ع˘بو ة˘كرا˘صشم ة˘ب˘لا˘˘ط
لصصو تا˘ب˘لا˘ط˘ل˘ل ة˘ق˘فار˘م˘لا دو˘فو˘لا ه˘ي˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه تل˘ج˘صسو ،ادر˘ف572 ى˘˘لإا
نار˘˘˘هوو م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ت
ةركل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘لإا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ترا˘˘ي˘˘تو د˘˘ي˘˘لا
.مدقلا ةركل

ر .ق

مناغتصسمب برغلا ةقطنمل ثانÓل ةيوفصصت ةيعماج ةيوهج ةلوطب ميظنت دعب

مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا يف ترايتو ديلا ةركل ةيعماجلا ةينطولا ةلوطبلا يف نارهوو مناغتشسم



 ةباصصإلا نم هئافصش دعب هقيرف ىلإا داع

بابششلا يف حاترم انأا :يرمعلا نب
عفرلا طارتششا نع ليق ام لكو

 حيحشص ريغ ءاقبلل يبتار نم
يرئازجلا يلودلا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج ىفن

ةرتفلا يف تجار يتلا رابخأ’ا لك ،يدوعصسلا بابصشلا بع’
هل حامصسلا وأا هبتار نم عفرلا هطارتصشا سصوصصخب ،ةريخأ’ا
.مداقلا يفيصصلا وتاكريملا يف قيرفلا ةرداغمب

ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ياد ن˘ي˘صسح ر˘˘صصن ة˘˘صسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ ع˘˘صضو
نع ليق ام لك » :Óئاق ةيفحصص تاحيرصصت يف فورحلا

حاترُم انأا ،ةحصصلا نم راع بابصشلا ةرادإا عم تافÓخ دوجو
.«مارُي ام نصسحأا ىلع ءيصش لكو ،قيرفلا عم

مل هنا ،يرئازجلا ينطولا بختنملا عافد ريزو دكأا امك
رصضخأ’ا ءوصضلا هحنم وأا هبتار نم عفرلا نيب ةرادإ’ا ريخي
مت املثم ةيلام ةدايزب بلاطأا مل» :درطتصساو يدانلا ةرداغمل
.«يدقع يف ةحصضاو رومأ’او ،هلوادت

ىلإا ةيصضاملا مايأ’ا يف داع يرمعلا نب نأا ركذلاب ريدجلا
ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف عور˘صشلا ل˘جأا ن˘م ة˘يدو˘˘ع˘˘صسلا
ةباصصإ’ا نم سصلخت امدعب ةمداقلا تاقاقحتصسÓل اريصضحت
.لحاكلا ىوتصسم ىلع اهنم ىناع يتلا

ب.م.يرصسيإا

يبغرلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
 تاشسفانملا لك لجؤوت

،يبغرلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر ناصسح نب نايفصس لجأا
سسوريف ببصسب ،ايلحم ةجمربملا ةينطولا تاصسفانملا عيمج
.«انوروك»

ىلع يبغرلل يرئازجلا داحتÓل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت«» :ه˘ي˘ف تلا˘ق ا˘نا˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا سسي˘ئر رر˘ق ،ة˘يرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.«ينطولا ىوتصسملا ىلع تاصسفانملا عيمج ليجأات ،يبغيرلل

نييصضايرلل ةيريصضحتلا تاصصبرتلا لك ليجأات متيصس امك
.لبقملا ليرفأا51 خيرات ةياغ ىلإا جراخلاب ةيرئازجلا قرفلاو

ةكراصشمب ةبعلل يرئازجلا داحت’ا حمصس ،ىرخأا ةهج نم
سضرعت نأا اهنأاصش نم يتلا ةيلودلا تاصسفانملا يف نييصضايرلا
.اهنع بايغلا لاح يف ،ةبوقعلل رئازجلا

ب.م.يرصسيإا
 Óيزيبو ينورتوك هيليمز ةباصصإا بقع

يحشصلا رجحلا تحت لازغ
 ايلاطيإا يف

بعÓلا لازغ د˘ي˘صشر ي˘لا˘ط˘يإ’ا ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن ع˘صضو
ةباصصإا ةيفلخ ىلع ،يحصصلا رجحلا تحت يرئازجلا يلودلا

.انوروك سسوريفب Óيزيب نامريجو ينورتوك كيرتاب هليمز
ررق انيتنرويف يدان نأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو

مهتلاح ىلع فوقولل ،يحصصلا رجحلا يف نيبعÓلا لج عصضو
.قيرفلا يبع’ نيب رثكأا سسوريفلا راصشتنا نم افوخ

ب.م.يرصسيإا

فاقيإا رارق دعب ةطرو يف انوفرتحم
ةيدوعشسلا يف تاقباشسملا عيمج

يف ةيدوعصسلا ةلوطبلا يف نوفرتحملا نوبع’ دجاوتي
فاقيإا ،سسمأا مدقلا ةركل يدوعصسلا داحت’ا ررق امدعب ةطرو
سسوريف يصشفت عن˘م˘ل يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘ك تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
.«انوروك»

ة˘صضا˘ير˘لا ر˘يزو ل˘صصي˘ف˘لا ي˘كر˘ت ن˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع رر˘˘قو
ةكلمملا يف ةيصضا˘ير˘لا ة˘ط˘صشنأ’ا ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘ت يدو˘ع˘صسلا
.لتاقلا انوروك سسوريف راصشتنا نم افوخت ةيدوعصسلا ةيبرعلا

نييرئازجلا نيبعÓ˘لا اوز˘غ ،ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا فر˘ع˘تو
،يحلوبم باهو سسيار نم لك رارغ ىلع ةيدوعصسلا ةلوطبلل
يرمعلا نبو كيلام ةلصسع ،نيدلا زع ةخود ،ىفطصصم ةبغز
قورافو يليÓب فصسوي ،يحينصش ،يدهم ترهات ،نيدلا لامج
.يعفاصش

ب.م.يرصسيإا
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 مداقلا يفيشصلا وتاكريملا يف زرحم عم دقاعتلا ىلع رشصي » يج.سسأا.يبلا»

 ايقيرفإا لاطبأا اهنم Êاعي يتلا ةÒثكلا تابايغلا ببصسب

 يشضاملب حيرت يوبابÁز رئاز÷ا ةهجاوم ليجأات
ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘صصح˘˘˘ت

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب
امدعب نيج˘صسكأا ة˘عر˘ج ى˘ل˘ع
ةركل يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا رر˘ق
ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا
سسأاك تايفصصت نم نيتمداقلا
ي˘˘ت˘˘لا ،1202 ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا

ر˘ه˘صشلا ة˘يا˘ه˘ن ةرر˘ق˘م تنا˘˘ك
اهي˘ف ي˘قÓ˘ي ي˘ت˘لاو ،ي˘لا˘ح˘لا
في˘صضلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

سسي˘م˘خ˘لا مو˘˘ي يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز
نأا ى˘ل˘ع ،سسرا˘˘م62 مدا˘ق˘لا
3 د˘ع˘ب ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ت
.ايقيرفإا بونج يف مايأا

ينطولا بختنملا ي˘نا˘ع˘يو
ةرتفلا يف ةرثؤوم تابايغ نم
ة˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
سضرعت يتلا ةيوقلا ةباصصإ’اب
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ل
هقير˘ف ع˘م ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘صسم
لامج ىلع رودلا يتأايل ،سسين
ع˘فاد˘م˘لا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘يد˘لا
ىلع ىناع يذلاو يروحملا

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ل˘˘حا˘˘كلا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
فنأاتصسي مل هنا ىتح ،ةليوط
هدعبو ،هيدا˘ن ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ىر˘جأا يذ˘لا ةرو˘يد˘˘ق ن’د˘˘ع

تاعاصسلا يف ةيحارج ةيلمع
بب˘صسب ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘با˘صصإا
نم سسانو يناعي امك ،ةبكرلا
رصصان ن˘بو ،ة˘ي˘ل˘صضع ة˘با˘صصإا

،ةصسفانملا نع نيدعب زرحمو
سسايلا ةاناع˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘صصإا ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘صش
ر˘مأ’ا و˘هو ،ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘صسم
بخان˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس نا˘ك يذ˘لا
ةيقي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا
ةهجاوم˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل
’إا ،يوبابميز مامأا ةجودزملا
لع˘ج ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت نأا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ي˘˘ف بصصي ر˘˘مأ’ا
 .رصضخلا

دوجوم لئادبلا
 لصضفأا ليجأاتلاو
بخانلا نأا نانثا فلتخي ’

ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ا˘ندو˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا
ىلع رصضخلل ةينفلا ةصضراعلا
تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك ة˘˘˘صسارد
ءاقل نم ،ةحاتملا تارايخلاو
ي˘ت˘لا ةو˘عد˘لا ل˘ي˘˘لد˘˘ب ،ر˘˘خآ’
لكل ينطولا بخانلا اههجو
يروحملا بعÓلا ناردب نم

نب ةفÓخل يصسنوتلا يجرتلل
ميرك يبيرع ـل اذكو ،يرمعلا

انوكيل يلحاصسلا مجنلا مجاهم
ىلع بختنم˘لا داد˘ع˘ت ن˘م˘صض
نأا ’إا ة˘فا˘صضإ’ا م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘مأا
قح’ خيراتل ةارابملا ليجأات
نم ينطولا بخانلا نكميصس
،ىر˘˘˘˘˘خأا لو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘صسارد
تارا˘ي˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لاو
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ناو ا˘م˘ي˘صس’ ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
دصصح ىلع نومزاع رصضخلا
تايرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن
ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘صضل ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت را˘˘م˘˘˘غ لو˘˘˘خدو
ةوقب2202 ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م
.لهأاتلا ةريصشأات مصسحل ةريبك

ب.م.يرصسيإا
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مجنلا زرحم سضاير دجاوتي
حا˘ن˘ج˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ر˘ت˘صسصشنا˘م ق˘ير˘ف˘˘ل ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
يدا˘ن ةد˘ن˘˘جأا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس
يذلا ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس سسيرا˘ب
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘˘صسي
ةعانصص ىلع نيرداق نيبعÓب
يدانلا ةدايق لجأا نم ،قرافلا

.ابوروأا حاصستك’
ويصشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م ف˘صشكو

يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا «و˘˘˘˘تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
سضا˘˘ير ع˘˘صضو ي˘˘صسيرا˘˘˘ب˘˘˘لا

م˘ي˘عد˘ت˘ل ه˘تد˘ن˘جأا ي˘ف زر˘ح˘م
مداقلا وتاكريملا يف قيرفلا
ن˘م ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘˘لا م˘˘عد˘˘ل
نو˘كي˘ل ي˘صسيرا˘ب˘لا مو˘ج˘ه˘لا
نم ةوق رثكأا ليخوت لابصشأا
اصصوصصخ ةيموجهلا ةيحانلا

ىلع ةردقلا كلمي زرحم نأاو
يف بصصنم نم رثكأا لغصش
ايلاثم ارايخ هلعجي ام موجهلا
.ةيصسنرفلا ةمصصاعلا يدانل

از˘ي˘م˘م ءادأا زر˘ح˘م مد˘ق˘˘يو
يتيصس رتصسصشنام ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
ديدع عامطأا لحم هلعج ام
ميعدتل ىعصست ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا
تاي˘نا˘كمإا˘ب بعÓ˘ب ا˘ه˘ق˘ير˘ف
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق تارد˘˘قو
ةعانصص ىلع رداقلا ينطولا
لÓخ نم ،موجهلا يف قرافلا
تاريرمتلا حنم وأا ليجصستلا
ةريبكلا ةردقلا عم ،ةمصساحلا
ي˘ف ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي تا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
 .تاركلا عاجرتصسا

يتيصس ناملا ةرادإا
رصضخلا دئاق تحنم

رصضخألا ءوصضلا
 ةرداغملل

يدانلا ةرادإا تحنمو اذه

يتيصس رتصسصشنام يزي˘ل˘ج˘ن’ا
ءو˘˘˘˘صضلا زر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘˘ير
ةردا˘˘غ˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘صضخأ’ا
،مداقلا وتاكريملا يف قيرفلا

فيصص يهتني هدقع نأا مغر
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نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
نأا فرعي يزي˘ل˘ج˘ن’ا يدا˘ن˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ليحتصسم ه˘ب˘صش تا˘ب ه˘ي˘ب˘ع’
ز˘ي˘م˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ل˘ظ ي˘ف
ءاقل نم هنومدقي اوتاب يذلا

ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘خآ’
«افيويلا» لبق نم ةطلصسملا
يلاملا بع˘ل˘لا نو˘نا˘ق بب˘صسب
نم يتيصسلا نامرحو فيظنلا
ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ح˘ن˘م˘ي ،ن˘ي˘م˘صسو˘م ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
ةرداغم يف ق˘ح˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.يدانلا

دق ةيمÓعإا ريراقت تناكو
ربع ،ىصضم تقو يف تفصشك
ي˘ب˘ع’ نأا ن˘ي˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘حأا
زرحم مهصسأار ىلع يتيصسلا
ةردا˘غ˘م ي˘ف ق˘ح˘لا نو˘كل˘م˘ي
يف قرخ ببصسب «نزتيصسلا»
قيرفلا نوك ،نيبعÓلا دوقع
ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘صشي ن˘˘ل
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
 .قيرفلا ةرادإا هلمحتت

يلاثم رايخ زرحم
ليحرلا ةفÓخل
 يبابم ـل بقترملا
يصسيرابلا يدانلا عصضوو

يلاثم رايخك ،زرحم سضاير
ل˘ي˘حر˘لا سضيو˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ك ـل بق˘˘تر˘˘م˘˘لا
د˘حأا و˘ح˘ن ،ي˘صسنر˘ف˘لا م˘ج˘ن˘لا
دقا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا قر˘ف˘لا

ديردم لاير رارغ ىلع هعم
،لوبرفيل ى˘ت˘ح وأا ي˘نا˘ب˘صس’ا

ناصس سسيراب يدان ررق هيلعو
ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا ع˘˘صضو نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا
عيطتصسيو.مداقلا وتاكريملا

،زكرم نم رثكأا لغصش زرحم
ىرصسيلا وأا ىنميلا ةهجلا يف
لعجي ام بعل عناصص ىتحو
يف ،ىوقأا يصسيرابلا يدانلا

اميصس’ ة˘ق˘ف˘صصلا ما˘م˘تإا لا˘ح
بع˘ل˘ي˘صس ر˘صضخ˘لا م˘˘ج˘˘ن نأاو
زار˘ط˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ بنا˘ج˘ب
يليزاربلا رارغ ىلع يلاعلا
ي˘نا˘ف˘˘ك نو˘˘صسيد˘˘يإا ،را˘˘م˘˘ي˘˘ن
سسا˘˘ف˘˘ن رو˘˘ل˘˘ي˘˘˘ك سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا

 .يتاريف وكرامو
ةليفك وروأا نويلم06

يتيصسلا نم زرحم لقنب
 «يج.سسأا.يبلا» ىلإا

يدا˘˘ن˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘صسو
06 ريفوتب ابلاطم يصسيرابلا

نم ىندأا دحك ،وروأا نويلم
سضا˘˘ير ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جا

ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ي˘هو ،زر˘˘ح˘˘م
ر˘˘ف˘˘صسنار˘˘ت» ع˘˘قو˘˘م ا˘˘هدد˘˘˘ح
نأاو ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ ،«تكرا˘˘˘˘م
اذ˘˘ه ر˘˘صضخ˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن ما˘˘˘قرأا
رظنلا سضغب ،ةزيمم مصسوملا

ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ن˘˘˘ع ه˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘ع
تارايخ بب˘صسب تا˘ه˘جاو˘م˘لا
بردملا نم ةبغرو ةيكيتكت
يف ’ويدراوغ بيب ينابصس’ا
زرحم نأا ’إا ،هيبع’ ريودت
افده32 ليجصست يف مهاصس
عم اهيف كراصش ةارابم73 يف
يراجلا مصسوملا «نزيتيصسلا»
ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘˘ف
يف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ق˘با˘صسم˘لاو
 .ارتلجنإا

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

لشصاوي بلاط نب
عم تابيردتلا

 لشساكوين
بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ل˘صصاو˘ي

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
ق˘ير˘ف فو˘ف˘صص ي˘ف ط˘صشا˘ن˘˘لا
بردتلا يزيلجن’ا لصساكوين
نوكيل هيدان عم ةيداع ةفصصب
ديج هجوب روهظلا ىلع ارداق
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا رر˘˘˘˘˘ق لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
ل˘كصشب ة˘ق˘با˘صسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا

.يداع
بعÓ˘˘لا بلا˘˘ط ن˘˘ب ر˘˘˘صشنو

40 كلا˘صش يدا˘ن ن˘م را˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مز ع˘˘˘˘م ةرو˘˘˘˘صص
،سضكر˘˘ي و˘˘هو ل˘˘˘صسا˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن
:اهيف Óئاق ةدر˘ي˘غ˘ت˘ب ا˘ه˘ق˘فرأاو
.«هللا ءاصش نإا..ابيرق دوعنصس»

داحت’ا نإاف مولعم وه امكو
فيقوت ررق ةبعلل يزيلجن’ا

نم افوخ تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
رثكأا «انوروك» سسوريف يصشفت
يف ني˘ب˘عÓ˘لاو را˘صصنأ’ا ن˘ي˘ب

ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإا ل˘˘˘˘ظ
بردم اتيترأا اذكو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.يزيلجن’ا لانصسرأا يدان

ب.م.يرصسيإا
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يصضاير˘لا يدا˘ن˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسي
داحتا هف˘ي˘صض ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا
دبع نب بعلم يف ةركصسب
رفانصسلا لمأاي ثيح كلاملا
ام نوبعÓلا كرادتي نا يف
قيقحت ثحب لÓخ نم مهتاف
د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا زو˘ف˘لا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن
تاباصسح نع ايئاهن قيرفلا

رثكا هبرقت و ءاقبلا نامصض
يذ˘˘لا دو˘˘صشن˘˘م˘˘لا ه˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ل
ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘صص ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
ماعلا ريدملا نا ’ا هقيقحت
ى˘ل˘ع ر˘صصي جار˘˘جر د˘˘ي˘˘صشر
نا ر˘˘كذ˘˘ي ه˘˘ي˘˘˘لا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ل˘ح˘ي˘صس سسفا˘ن˘م˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م رو˘صسج˘˘لا
لماك يقبت ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

. ءاقبلا نامصض يف هظوظح
زوفلا » : يرمعلا

باعصصلا لمحتل يرورصض
نم ةيتاوم ةصصرفلاو
ةلوطبلا ءاهنإا لجأا

«ةوقب
دئاقلا عم ثيدح انل ناك دقو
ثي˘ح ير˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس

سضفن ةرورصضب هءÓمز بلاط
لمعلاو مهصسفنا ىلع رابغلا

قيرفلا ةبترم ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع
لهؤوت ة˘ب˘تر˘م نا˘م˘صضو ر˘ث˘كا
ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل ي˘˘صس سسا ي˘˘صسلا
مغر لبقملا مصسوملا ةيراقلا

: لاق دقو يد˘ح˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص
ل˘˘كب د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع»
ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ةر˘˘˘˘˘˘˘كصسب
راصصتن’ا ةرورصضب نيبلاطم
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا ز˘˘˘جا˘˘˘ح ر˘˘˘˘صسكو
انلا˘ط˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا

ن˘لو نوز˘ها˘ج ن˘ح˘ن ا˘مو˘م˘˘ع

طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ى˘˘˘صضر˘˘˘ن
. «ثÓثلا

لÓغتصسل ىعصسن» : رماصس
 اديج ولكيولا

«رفانصسلاب ةحاطإÓل
رماصس بعÓلا ربع هتهج نم
ديدج نم ةدوعلاب هتداعصس نع
ةقلعملا رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ى˘لا

ةديج ةبرجت ىصضق هناو ةصصاخ
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
حيحصص » : لاق دق و ةيصضاملا

ي˘صسلا ع˘م ةد˘ي˘ج ا˘ما˘˘يأا تصشع
نم تقولا ناح نكلو يصس سسا
انقيرفل لصضفأ’ا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جا
طاقنلا سضعب بلجب بلاطملا

ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘˘صست را˘˘˘يد˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
ناو ة˘صصا˘خ ءا˘ق˘˘ب˘˘لا نا˘˘م˘˘صضب
ةلوج نم بعصصت تاهجاوملا

نو˘˘˘˘كت ن˘˘˘˘˘لو اذ˘˘˘˘˘ه ىر˘˘˘˘˘خ’
لب انلصشف يف ببصس تابايغلا

ميدقتل ىعصسيصس كراصشيصس نم
ةجيت˘ن˘ب ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك
. «ةيباجيإا

سشامر ماصشه

 مويدوبلا يف ناكم ىلع رشصت «يشس.سسا.يشسلا»
ءاقبلا نامشض طاقن نوديري «نابيزلا ءانبأا»و

ةركصسب داحتا – ةنيطنصسق بابصش
00:61ـلا نم ةيادب مويلا فرتحم لوألا مصسقلا نم22ـلا ةلوجلا

ايئاهن ءاقبلا نامشض ديرتو سسأاكلا يف ققحملا زوفلا نيمثت يف بغرت ةرادإ’ا
ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
ءاقفر نوك نم مغرلاب ةبعصص ةيعصضو
مهم دج اراصصتنا اوققح ينيصسوحلب
زا˘ف ن˘ي˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك ي˘˘ف
لما ماما باهذلا يف ةلماك ةيثÓثب
برد˘˘م˘˘لا ثح˘˘ب˘˘يو اذ˘˘ه ةدا˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘ب

يتلا ةديحولا ةي˘ف˘ي˘كلا ن˘ع سشور˘م˘ع
ةفصصب ءاقبلا نامصضب قيرفلل حمصست
ه˘ف˘ي˘صض اد˘غ ل˘ب˘ق˘ت˘صسي ن˘ي˘ح ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن

هي˘ف ل˘مأا˘ي ءا˘ق˘ل ي˘ف ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
طا˘ق˘ن او˘ن˘م˘صضي نا برا˘ق˘ع˘لا قا˘صشع

ابا˘هذ زو˘ف˘لا ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
. يبرادلاب ابايإاو

 بولطم ينيصسوحلب
 بعÓلاو كلامزلا يف ةوقب

ةصصرفلا عييصضت ديري ل
بعÓلا سصوصصخب و ىرخأا ةهج نم
اصضرع ةرادإ’ا تقلت دقف ينيصسوحلب

يرصصملا كلامزلا قيرف نم يرغم دج
برق نع بعÓلا عباتي ىحصضا يذلاو
ىلا ثيرتلا ررقت اهلعج يذلا رم’ا

ة˘صساردو بعÓ˘لا˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘يا˘˘غ
ل˘جا ن˘م ه˘ب˘ناو˘˘ج ل˘˘ك ن˘˘م سضر˘˘ع˘˘لا
ثدح املثم سضر˘ع˘لا ع˘ي˘ي˘صضت بن˘ج˘ت
ن˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘˘ف
بعÓلا ناك نيا يوتصشلا وتاكريملا
ى˘˘لا ما˘˘م˘˘صضن’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘صسو˘˘ق با˘˘ق
لطعتت نا لبق يرطقلا دصسلا قيرف
يرطقلا يدانلا رخأات ببصسب ةقفصصلا
ما يتلا نمصض بعÓلا ليجصست يف
. يلودلا سسا

سشامر ماصشه

لئابقلا ةبيبصش – فيطصس قافو

يام8 بع˘ل˘˘م نو˘˘كي˘˘صس
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘صسب
نم22 ةلوجلا ةمق لابقتصسا
ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

هفيصض قافولا لبقتصسي ثيح
ءا˘ق˘ل ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
فيك ةمهم دج ىقبت هطاقن

ىلع ناصسفانتي نيفرطلاو ’
بقل اذكو بيترتلا ةفاصصو
لع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةرا˘ث’ا ي˘ف ة˘م˘ق ة˘ه˘جاو˘م˘لا

نيفر˘ط˘لا ة˘ب˘غر ناو ة˘صصا˘خ
برقتلا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘ت
نا ركذي ةمد˘ق˘م˘لا ن˘م ر˘ث˘كا
ن˘م نوز˘ها˘ج ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صسلا

سسكعلا ىلع يحاونلا عيمج
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘م

يئانث تا˘مد˘خ نود˘ق˘ت˘ف˘ي˘صس
يز˘˘ي˘˘تو ود˘˘ع˘˘صس رو˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
. يلعوب

نل يبايغ» :يكوكلا
ةعومÛا ىلع رثؤوي

زوفلا ‘ ةÒبك انتقثو
نامصضو ةلباقŸاب

«ةفاصصولا
ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا حر˘˘˘صصو اذ˘˘˘˘ه
اذكو هتبوقع لوح يكوكلا

قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ةرد˘ق˘م
حيحصص » : لاق ثيح زوفلا

هتبيتك نع بردم يأا بايغ
ما˘ع˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي
ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ت˘˘ق˘˘ث ن˘˘كلو
ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘صض
با˘˘ي˘˘غ نا ا˘˘صضيأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
ارود بع˘ل˘ي˘˘صس رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘كلو ار˘ي˘˘ب˘˘ك
نو˘كي˘˘صس فد˘˘ه˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عاو
راو˘˘صشم ى˘˘ل˘˘حا ة˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م
نوبلاطم نحن ثيح هانققح
لمع˘لاو ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘صضب

ة˘˘فا˘˘صصو˘˘لا نا˘˘م˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لو˘صصو˘ل˘ل ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘ج’او
. «ةدايرلا ىلا

¤ا انلقنت» :يليÓب
ةهزنلل سسيل فيطصس

ةداعتصسا لجا نم لب
«ةفاصصولا

دقف يرانكلا سصوصصخب اما

عفادملا عم ثيدح انل ناك
د˘˘كا ثي˘˘ح ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘ما
قيق˘ح˘ت˘ل ه˘ئÓ˘مز داد˘ع˘ت˘صسا
قيرفلا لعجت ةيباجيإا ةجيتن
بع˘ل˘ب ه˘تا˘حو˘م˘ط ل˘˘صصاو˘˘ي
ناو ةصصاخ ىلوأ’ا راودأ’ا
ةعومجم˘لا بصسح ة˘يو˘لوأ’ا
ر˘ث˘كا ع˘صضو˘لا بقر˘ت ى˘ق˘ب˘ت
» : ددصصلا اذه يف لاق دقو
ةريبك لكب ةملم ةعومجملا

ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصو
نم ءاقللا يف ريبك داهتجا
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘ت ل˘˘˘جا
ل˘ما˘ك ي˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا

ةفاصصولا بعل يف انظوظح
«. ةلوطبلا اذكو

سشامر ماصشه

ةفاشصولا ىلع يوق عارشص يف يرانكلاو قافولا

نم هكلتمي امب هرخف نع يواز ريمصس بردملا برعا
قيرفلا عصضو ىلا ىعصست ةعومجملا ناو ةصصاخ دادعت
دج تايوتصسم تمدق اهناو ةصصاخ ةحيحصصلا ةكصسلا يف

نا ركذي دادزولب بابصش ماما ةريخأ’ا ةهجاوملا يف ةبيط
ىلع درلا ىلا ىع˘صست˘صس ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نا ى˘ل˘ع د˘كا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ةجيتن ليصصحت ىلع لمعلا لÓخ نم باهذلا ةميزه
نامصض لجا نم ةري˘فو ق˘ير˘ف˘لا ظو˘ظ˘ح ي˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا
. ةمداقلا ةلوطبلا ت’وج برقا يف ءاقبلا

يمري هلعجيصس ةقثلا بصسكو نيباصصملا ةداعتصسا
ةيباجيا ةجيتن نامصضل هلقث لكب

ةرطاقلا دودرم نيصسحت يف بردملا لمأاي هتاذ قايصسلا يف
فيرصش رودق اذكو تاديوعلوب ةدوع عم ةصصاخ ةيمام’ا

تحصضأا يتلا ةبيتكلل يباجيإ’ا عابطن’ا حنميصس ام وهو
دامتع’ا ررق بردملا نا ركذي لصضفأ’ا ميدقت ىلع ةرداق
قيرفلا ناو ةصصاخ ةليكصشتلل هتداعاو يلÓيجلب رودق ىلع
اريثك هودقتنا راصصنأ’ا نوك نم مغرلاب هتربخ ىلا ةجاح يف
.سسأاكلا يف ةديدجلا ةنيدملا ءانبأا اذكو يرانكلا ةهجاوم يف

سشامر ماصشه

فلصشلا ةيعمج

حيحشصتل هرشصانع ةيزهاج دكؤوي يواز
ةركملا ةباوب نم ةيعمجلا راشسم

ةبيبصش قيرف لمأاي ةبغرلاو حومطلا اهناونع ةهجاوم يف
ل˘جا ن˘م جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها با˘صسح ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ي˘ف ةروا˘˘صسلا
ىلا ةياهنلا يف لوصصولاو بيترتلا ملصس يف رثكا مدقتلا
ةحاتم ةيناكم’ا ناو ةصصاخ ةمدقملا يعابر بتارم ىدحا

ادج ابعصص نوكيصس ءاقللا نوك نم مغرلاب كلذ لجا نم
هدعبت ةيباجيإا ةجيتن ثحب يف سسفانملا ةبغر ىلا رظنلاب
بردملا ىعصس دقو اذه طوقصسلا تاباصسح نع ايئزج ولو
نايصسن ةرورصضب مهتبلاطمو ةبيتكلا زيفحت ىلا يريزد
.فيطصس ءاقل ىلع زيكرتلا

جربلاب ةحاطإلا يرورصض» :ليغيا
«بيترتلا ملصس يف مدقتلل

ةرورصضب عيمجلا ابلاطم ليغيا نايزم بردملا ثدحت دقو
ىلا لوصصولا ىقبي فدهلا ناو ةصصاخ ةروصصلا يف دجاوتلا

حومطلا وهو مويدوبلا لجا نم بعلت يتلا قرفلا ةصسفانم
: لا˘ق د˘قو ه˘ي˘لا لو˘صصو˘لا ى˘لا بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا بغر˘ي يذ˘لا
و انتبغر ن˘م د˘يز˘ي˘صس جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا نا د˘ق˘ت˘عا»

ةصصاخ بيترتلا ةداير يلتعت يتلا قرفلا ةصسفانم يف انحومط
دنع ام ءيصش نامصض ىلع اندعاصستصس ةرصشابملا جئاتنلا ناو
.« مصسوملا ةياهن

ةجيتن قيقحت ةيمهأا ىدم اديج يعن» : يريزد
«سسأاكلا ةعقوم لبق ةيباجيإا

ىلع هنيعو راصشب ىلا لقنت هقيرف نأاب يريزد لÓب دكاو اذه
يف دجاوتلا ناو ةصصاخ ةلوطبلا يف رثكا راصسملا حيحصصت
» : لاق ثيح كلذ ىلع هدعاصستصس نيباصصملا ةدوعو ةمروفلا

ىلا يدانلاب جورخلل دوهجلا نم ديزملا لذب نيبعÓلا ىلع
نا ىلع ديكأاتلا ن˘كم˘ي ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ن˘ي˘قا˘ب˘لا فا˘صصم
وهو ةمقلا لخديصسو ةجيتن نامصض ىلع لمعيصس قيرفلا
قيرفلا نا امب هتقو يف هبعلنصس يذلا سسأاكلا ءاقل امامت يصسان

.ءاقبلا نامصض ىلع عراصصي لازي ’
سشامر ماصشه

جربلا يلهأا – ةرواصسلا ةبيبصش

«اباكلا»و مويدوبلا ديرت «بونجلا روشسن»
سسأاكلا يف قافولا يدحت لبق ةجيتن يف نولمأاي

سسابعلب داحتا



ةــــنصصرق

بردتلا نع فقوتي زرحم
راصشتن’ دح عصضو لجا نم
ن˘˘ي˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘˘ف
نب ة˘با˘صصإا د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

بعÓ˘˘لا يد˘˘ن˘˘ي˘˘م ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج
ترر˘ق ،ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نع ف˘قو˘ت˘لا ي˘ت˘ي˘صسلا ةرادإا
يصشفت يدا˘ف˘ت˘ل تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
،نيبعÓلا نيب ،رثكأا سضرملا

زر˘ح˘م سضا˘ير تا˘ب ه˘ي˘ل˘عو
ريغ ،ينطولا بختنملا دئاق
راعصشإا ىلإا بردتلاب ينعم
قرزأ’ا» يدان مصضناو ،رخآا
ةريثكلا قر˘ف˘ل˘ل «يوا˘م˘صسلا
ف˘˘˘˘˘˘قو ترر˘˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
.تابيردتلا

«ورمع وتشضاغ» ةخيشش نب
دبع ةدجو ةيدولوم بردم جرخ
كلذو هتمصص نع ةخيصش نب قحلا
ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ر˘ثا
ن˘يذ˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ب˘˘ح˘˘م سضع˘˘ب
سضع˘ب بي˘تر˘ت˘ب ه˘نو˘م˘ه˘ت˘ي او˘حار
نيصسفا˘ن˘م˘لا ح˘لا˘صصل تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ةيوادجولا نامصض برق عم ةصصاخ
يهو رابكلا ةريظح يف مهئاقبل
روثي هتل˘ع˘ج ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘صصت˘لا

يذلاو ر˘ي˘خ’ا ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف بق˘ع
نوعصسي ه˘ي˘ب˘ع’ نأا د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج
لجأا نم راصصتن’ا قيقحتل امئاد

اديور اديور يدانلا فادهأا طبصض
نأا دكؤويل سشتوكلا حار دقو اذه
ز˘˘ئا˘˘كر سضع˘˘ب ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم مد˘˘˘ع
ل˘˘˘كصشم ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
.رخآا ءيصشل سسيلو تاباصصإ’ا

بعلي مل ينيعبشس نب
ةارابم رخآا

ةركل يناملأ’ا داحتإ’ا ررق ،يئاقو ءارجإا يف
يرود˘لا ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘م˘صسر ة˘˘ف˘˘صصب مد˘˘ق˘˘لا
لبقُملا لير˘فأا ي˘نا˘ث˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘نا˘م˘لأ’ا
مل هيلعو ،انوروك سسوريف يصشفت ببصسب
يلودلا بعÓلا ينيعبصس نب يمار سضخي
ا˘ي˘صسيرو˘ب يدا˘ن ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

تناك يتلا ةريخأ’ا ةارابملا خابدÓغصشنوم
تخار˘˘ت˘˘ن˘˘˘يآا يدا˘˘˘ن ما˘˘˘مأا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ةرر˘˘˘ق˘˘˘م
.تروفكنارف

تامزاع مائولا تايتف
يدحتلا عفر ىلع

يدحتلا ةنيطنصسق مائو تايتف قيرف عفر
يف ة˘ئ˘ي˘صسلا ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ثي˘ح
لوتر˘ف تا˘ي˘ل˘ب˘صش تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةداعلا ريغ ىلع ةصسداصسلا ةبترملا نولتحي
ىوتصسم ىلع ةدوجوملا سصئاقنلا ببصسب
ىلع ىحصضأا دامتع’ا نأاو ةصصاخ دادعتلا
ع˘ن˘م˘ي م˘ل كلذ نأا ’إا ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صشلا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
راوصشم يف اديعب مدقتلا ثحب نم تايتفلا
مامأا سسمأا لوأا نيصصقا نهنأا ىتح سسأاكلا

جيوتت˘ل˘ل ة˘ح˘صشر˘م˘لا قر˘ف˘لا م˘هأا ن˘م د˘حاو
رمأ’ا وه و طصسو رئازجلا قيرف سسأاكلاب
لمعلا ةلصصاومل ن˘ي˘ع˘صسي ن˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا

نأا امب ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل لو˘صصو˘لا نا˘م˘صض ى˘ل˘ع
ثي˘ح كلذ ل˘جأا ن˘˘م سشور˘˘ف˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
مصسقلا ةريظحل م˘ت˘ن˘م ا˘ق˘ير˘ف ن˘ه˘جاو˘ي˘صس
ن˘مأ’ا ق˘ير˘ف ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسي نأا ل˘ب˘ق ي˘نا˘ث˘˘لا
. يئاهنلا فصصنلا يف ينطولا

نيفلاح ينامثعو طوبعج
يشس سسا يشسلاف

ةلوجلا ءاقل ةركصسب داحتا سضوخي نأا بقتري
ة˘ن˘يد˘م˘ب ه˘جاو˘ي˘صس ثي˘ح مو˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشع22
يصضايرلا يدا˘ن˘لا ه˘ف˘ي˘صض ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘صسج˘لا
ل˘ك ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا
ةصصرف ةهجاوم˘لا نو˘كت˘صسو اذ˘ه ت’ا˘م˘ت˘ح’ا
لك ميدقت لجأا نم ينامثعو طوبعج يئانثلل
نم بعلتصس ةهجاوملا نأاو ةصصاخ مهيدل ام
زارباب امهل حمصسيصس يذلا رمأ’ا روهمج نود
نكي مل امهحيرصست نأا ىلع ديكأاتلاو امهتاردق
ينامحر لعجيصس يذلا رمأ’ا ةيصضاير عاودل
يفلخلا طخلا ةقفر ةريبك تابوعصص سشيعي
.امهفاقيا لجأا نم

ردهت سشتفرع ام ةرادإ’ا

ن˘ي˘ب ثد˘ح يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا ق˘صشار˘ت˘ل˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ةرادإ’ا ةردقم مدعو قافولاو جربلا يلوؤوصسم
نييعت رارق ذاختا ىلإا تعراصس ثيدحلا ىلع
اياصضق ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي ي˘م˘صسر ق˘طا˘ن
طيح˘م˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لا بصسحو ق˘ير˘ف˘لا نوؤو˘صشو
تاو˘˘ف˘˘ه˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك نإا˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ي˘˘ف ةر˘˘كلا

ي˘ثÓ˘ث˘لا ى˘ح˘صضأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا طو˘غ˘صضلاو
فرط نم اهنوقلتي بارعاو سشÓغز ةيافلح
يمصسر قطان نييعت ةياهنلا يف اوررق راصصنأ’ا
هيف ثدحي امو يدانلا ىلع Óبقتصسم ثدحتي
را˘صصنأ’ا ح˘صشر د˘قو اذ˘˘ه ا˘˘ي˘˘جرا˘˘خو ا˘˘ي˘˘ل˘˘خاد
سضعب تحار نيح يف فولخم نب رصصانملا
راظتنا يف يصساصسوا ميكح يكزتل فارطأ’ا
نيصسحتب بلاطم ىقبي قافولاف نييعتلا رارق
.بناوجلا نم ريثكلا

qarsana@essalamonline.com
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أادشصي ’ بهذلا..وينيدلانور
ط˘بر˘ت ةد˘ي˘طو ة˘قÓ˘˘ع
م˘ج˘ن˘˘لا و˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نور
ق˘˘با˘˘صسلا ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘˘لا
نجصسلا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا
،باقلأ’او ياوغار˘ب˘لا˘ب
يف ريخأ’ا كراصش امدعب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يور˘˘˘˘ك ةرود
،ن˘ج˘˘صسلا ي˘˘ف تم˘˘ي˘˘قأا

ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ه˘˘يدا˘˘ن دا˘˘قو
5 نود ثي˘ح ،بق˘ل˘˘لا˘˘ب
،ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘ها

يف بع’ لصضفأا جوتو
م˘ج˘ن د˘كؤو˘˘ي˘˘ل ،ةرود˘˘لا
’ بهذلا نا «ابماصسلا»
.أادصصي

15

ةبابدلا فده ركذتشسي دروفتاو
درو˘ف˘˘تاو ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘كذ˘˘ت˘˘صسا
يملاعلا فده˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ةرويد˘ق ن’د˘ع ه˘ع˘قو يذ˘لا
مامأا  يرئازجلا يلودلا مجنلا
رصشنو ،6102 ةنصس لانصسرأا
قيرف˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا
ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
فدهلا ويديف رصشن «رتيوت»
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا

بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘خورا˘˘صص
:Ó˘˘ئا˘˘ق در˘˘غو ،«تارا˘˘˘مإ’ا»
ةنصس نم مويلا اذه لثم يف»
ادبأا هاصسنن نل موي ..6102
.«دروفتاو يبحُم نحن
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حيحشص ريغ ءاقبلل يبتار نم عفرلا طارتششا نع ليق ام لكو بابششلا يف حاترم انأا :يرمعلا نب^
ايلاطيإا يف يحشصلا رجحلا تحت لازغ^

ةهجاوم ليجأات
يوبابÁز رئاز÷ا

يشضاملب حيرت

00:61ـلا نم ةيادب مويلا فرتحم لوألا مصسقلا نم22ـلا ةلوجلا

ناكم ىلع رشصت «يشس.سسا.يشسلا»
«نابيزلا ءانبأا»و مويدوبلا يف

ءاقبلا نامشض طاقن نوديري

لئابقلا ةبيبصش – فيطصس قافو جÈلا يلهأا – ةرواصسلا ةبيبصشةركصسب دا–ا – ةنيطنصسق بابصش

مويدوبلا ديرت «بون÷ا روشسن»
لبق ةجيتن ‘ نولمأاي «اباكلا»و

سسأاكلا ‘ قافولا يد–

عارشص ‘ يرانكلاو قافولا
ةفاشصولا ىلع يوق

يناعي يتلا ةريثكلا تابايغلا ببصسب
ايقيرفإا لاطبأا اهنم
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3202 فيصص يهتني يتيصسلا عم هدقع

رشصي « يج.سسأا.يبلا»
يف زرحم عم دقاعتلا ىلع
مداقلا يفيشصلا وتاكريملا

ةرداغملل رشضخأ’ا ءوشضلا رشضخلا دئاق تحنم يتيشس ناـملا ةرادإا^
يـــــبابم ـل بــــقترملا لـــــيحرلا ةفÓخل يلاثم رايــــخ زرحم^

«يج.سسأا.يبلا» ىلإا يتيشسلا نم زرحم لقنب ةليفك وروأا نويلم06 ^


