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صسلÛ اعامتجأ صسمأأ صسأأرت دأرج
ةموك◊أ

ةمأ’أ صسلجم

ةيمهأاب داسشأأ يرسسيوسسلأ فرطلأ
:يتامغز ،تأربخلأ لدابت

يئاشضقلأ نواعتلأ»
 «زاتمم أرشسيوشس عم

50 صص

ةبراحم راطإأ يف تايلمعلأ نم ديدعلأ ذيفنت
عوبسسأأ لÓخ ةميرجلأ

مهتملأ قح يف رهسشأأ ةثÓث ةدمل نجسسلاب  ةيقافت’اب لمعلأ ديمŒ ءاغلإأ

50صص

ةماع ةسسلج ، مويلأ ،ةمأ’أ صسلجم دقعي
لبق نم ةيوفسش ةلئسسأأ حرطل صصسصخت
ءا˘سضعأأ ن˘م دد˘ع ىل˘ع صسل˘ج˘م˘˘لأ ءا˘˘سضعأأ
نايب ،صسمأ ،هب دافأأ ام بسسح ،ةموكحلأ
تأذ ح˘˘سضوأأو.ناملربلل ايلعلأ ة˘فر˘غ˘ل˘ل
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘لأ نأأ ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لأ
،احابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ ىلع قلطنتسس
ةيوف˘سش ة˘ل˘ئ˘سسأأ ة˘ت˘سس حر˘ط˘ل صصسصخ˘ت˘سس»

،ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ ن˘˘˘م ءا˘˘˘سضعأأ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ىلـع
لا˘ق˘ت˘ن’أ ،ةرا˘ج˘ت˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق صصخ˘˘تو
،ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأو يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لأ

.«لقنلأو ةيمومعلأ لاغسشأ’أو

    ناشضمر ‘ ةيئأذغلأ دأوŸأ ةرفو نأاششب نئمطت ةموك◊أ
30 صصةيسسفانت راعسسأاب نوكتسس اهنإأ لوقي ةراجتلأ ريزو

حرطل ةشصشصخم ةماع ةشسلج
مويلأ ةيوفششلأ ةلئشسألأ

فÓعأأ ءافعإأ
مشسرلأ نم تانأوي◊أ

ةفاشضŸأ ةميقلأ ىلع

30 صص

30 صص

 «انوروك» راسشتنأ ذنم ةئاملاب03 ةبسسنب فيظوتلأ صصرف عجأرت

رداشصلأ مكحلأ دييأات
يديبعل ةيدان ةيشضق يف

يدوج لولج دشض

ربع بتتكم فلأأ06 صصخت
 ةي’و33

عرششت «لدع»
تأررقم حنم يف

 صصيشصختلأ
40 صص

50صص

بشصانم أودقف صصخشش فلأأ15
0202 صسرام ذنم مهلمع

40 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مشسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةفاششكلل يمÓعإأ نيوكت

ةي’وب ةيمÓصسإ’ا ةفاصشكلا ةظفاحم مظنت
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا م˘˘˘˘صسق ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م راردأا

ي˘ل˘صسر˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت ةرود ،لا˘˘صصت’او
، تيباصست ،ةدوب ،راردأا تاعطاقمل اهجاوفأا
يد˘ل˘ب˘لا ضسل˘ج˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر فار˘˘صشإا تح˘˘ت
يف يتراهم ةيمنت » : راعصشب ،عبصسأا ةيدلبل
،» مامأ’ا ىلإا يتيفصشكب ريصسي ... مÓعإ’ا
راد اهنصضتحتصس يراجلا ضسرام72 موي
،عبصسلا ةيدلبب رداقلا دبع ريمأ’ا بابصشلا

ةعبصس مهرطؤوي ،اصصخصش52 اهيف كراصشيو
ي˘ئ’و˘لا م˘˘صسق˘˘لا ءا˘˘صضعأا ن˘˘م ضصا˘˘خ˘˘صشأا
.راردأاب ةفاصشكلل لاصصت’او مÓعإÓل

ةيشسايق تÓخدت

ىلا32 ن˘م  ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
ةحيب˘صص ة˘يا˘غ ى˘لإاو1202 ضسرا˘˘م42
تلجصس احابصص ةنماثلا ةعاصسلا ىلع ضسمأا

يف Óخدت9262 ةيندملا ةيامحلا تادحو
اميف ،نطو˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ةدــع
.91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةيلمع04 ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘˘˘صضي
تاي’و70 ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
تاد˘حو تما˘ق ا˘م˘ك  ،ة˘يد˘ل˘ب13 تلم˘صش
ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ثداو˘ح ةد˘ع ل˘جأا ن˘م تÓ˘خد˘ت301 ـ˘ب
9 ـل ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا  تمدقو  رورم
زاغل مهقاصشنتصسا ءارج نيقنتخم ضصاخصشا
نيقيرح2 ءا˘˘ف˘˘˘طإاو نو˘˘˘بر˘˘˘كلا يدا˘˘˘حا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي’و ن˘˘م ل˘˘كب ن˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘صضح
.ةدكيكصسو

تيزلأ نوزخم
بهذلأ يطايتحأو

عصضولا روهد˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م دد˘ع د˘ق˘ت˘نا
ا˘ن˘ح˘ب˘صصأا ة˘جرد˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يطايتحا لدب تيزلا يطايتحا نع ثدحتن
يف مهنأا ء’ؤوه لاق ثيح ،ضساملأ’او بهذلا
لغصشنن نأا ضضورفملا نم ناك يذلا تقولا

اهيلع مانت يتلا ةنيمثلا نداعملا يطايتحا نع
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا ل˘جا ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلع ي˘كح˘ن ا˘ن˘ح˘ب˘صصأا ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا
بيلح ضسيك ءارو يرجنو تيزلا يطايتحا

انك ،رخآا لاق اميف ،ديمصس ضسيكو تيز ةوبعو
نآ’ا لمعلاو نكصسلا يف قحلا نع ثدحتن
دصسي امع انثيدح حبصصأا ةديدجلا رئازجلا يف
... اننوطب عوج

ريخلأ صسان
ةيبط ةلفاق  مظنت

ةيعمجلاو ريخلا ضسان ةصسصسؤوم ةظفاحم مظنت
ةيعامتج’ا «قرصشم لبق˘ت˘صسم ةا˘ن˘ب» ة˘ي˘ئ’و˘لا

يندملا عمتجملا ةيامحل ةينطولا ةيقيصسنتلاو
ضسرام03 ى˘˘˘˘لإا62 ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق
ءارجإا ةلفاقلا لÓخ نم متيصس ثيح ،يراجلا
بطب قلعتت ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘عو تا˘صصو˘ح˘ف
بط˘لاو بل˘ق˘لا ضضار˘مأاو ،لا˘ف˘˘طأ’ا ة˘˘حار˘˘جو
ضصي˘خ˘صشت˘لاو ة˘يد˘ل˘ج˘لا ضضار˘مأ’او ي˘ل˘خاد˘لا
ةموغردوب ةيئافصشتصسإ’ا ةصسصسؤوملاب ةعصشأ’اب

.ميركلادبع

qarsana@essalamonline.com
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ةروثلل ةقثوم ةروشص لوأأ
يفارغوتوفلا روصصملا
نرا˘˘˘م’ عرا˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘ف
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

هذ˘˘˘ه ذ˘˘˘خأا ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
42 دحأ’ا موي ةروصصلا
ء’ؤوهل4591 ربوتكأا
ناك ةت˘صسلا ءا˘قد˘صصأ’ا
با˘ب˘صشل ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘˘ع˘˘ي
ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب نو˘˘ل˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي
وأا ةيركصسعلا ةمدخلا
ة˘˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإا
م˘ل ن˘كل.. ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
هلاب ى˘ل˘ع اد˘بأا ر˘ط˘خ˘ي
لوأا نو˘˘˘كت˘˘˘صس ا˘˘˘ه˘˘˘˘نأا

رخآا امبر اهنأا امك ةتصسلا ء’ؤوه تعمج يتلا ةديحولا ةروصصلاو ةيرئازجلا ةروثلل ةقثوم ةروصص
.اهدعب رهصشأا3 دهصشتصسا يذلا دارم ضشوديد ريغصصلا باصشلل ةروصص

معدلأ نرظتنت نوميميت تايفرح
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح ةدو˘˘˘ع˘˘˘صسم ي˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘م
تكرا˘صش ة˘يو˘ع˘م˘ج ة˘ط˘صشا˘نو نو˘م˘ي˘م˘˘ي˘˘ت
يف لي˘ل˘ه’ا ءادأا ي˘ف ا˘ه˘تو˘صصو ا˘ه˘ت˘فر˘ح˘ب
ةينطولاو ةيلحملا تارهاظتلا نم ديدعلا

يتلا ةيداملا فورظلا نكل ،ةيلودلا ىتحو
اهطاصشن ةلصصاوم نم اهع˘ن˘م˘ت ا˘ه˘صضر˘ت˘ع˘ت
تاودأا ة˘عا˘ن˘صص ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا

ن˘م ىر˘خأاو ل˘ي˘خ˘ن˘لا ف˘ع˘˘صس ن˘˘م ي˘˘ناوأاو
روصصقلا ءاصسن نم اهريغو هذه ،جيصسنلا
نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ضضرق ىلع لوصصحلل تاطلصسلا نودصشاني
.يفرحلا نهطاصشن ةلوازمل لحمو رغصصم

«لدع» عقأومل ةيششيتفت تلوج
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا ضضع˘˘ب ما˘˘ق
ن˘˘ي˘˘ت˘˘طو˘˘كلا با˘˘ح˘˘˘صصأا ن˘˘˘م «2لدع»
نم تاعيقوتلا عمجل ةلمحب نيتريخأ’ا
يف ةجردملا عقاوملا ضضعب ضضفر لجا
،ةديلبلاب حاتفم عقومك رايتخ’ا ةمئاق
نم اوصسئي امدعب نيبتتكملا نأا تفÓلاو
لكل ةيصشيتفت ت’وجب اوماق راظتن’ا

جاردإاو اهنم ةديجلا زيمتل عقاوملا هذه
اهدعبو ،ةصضوفر˘م˘لا ة˘نا˘خ ي˘ف ة˘ئ˘ي˘صسلا

ىلإا اهلاصصيإا لجا نم تاعيقوتلا عمج
ل˘ما ى˘ل˘ع ة˘لا˘كو˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
 .اهنم لصضفأا نكامأا ىلإا اهرييغت

برششو رهدلأ اهيلع لكأأ تÓفاح

ىلعف ،نيرفاصسملا لقنل ةئرتهم تÓفاح ىلع دمتعت ةمصصاعلاب لقنلا طوطخ ضضعب تلاز’
طخل نأاصشلا وه امك ةيداع ةفصصب طصشنت تلازام اهنأا ’إا ،هلكصشت تتاب يذلا رطخلا نم مغرلا
هذه نولقتصسي نيح مهبولق نوكصسمي مهنأا باكرلا نم ددع لاق ثيح ،يام لوأا ‐ةبقلا
ةرركتملا تاءادنلا نم مغرلا ىلع ةليوط تاونصس ذنم ددجت ملو ،اهمدق ىلإا رظنلاب تÓفاحلا
طاصشنلا نم «ةدرخلا» هذه بحصس لجأا نم ةمصصاعلاب لقنلا ةيريدم حلاصصم ىلإا اهوهجو يتلا

.نيرفاصسملا ىوتصسمب قيلت تÓفاحب اهصضيوعتو
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watan@essalamonline.com

˘مو˘م˘ع ،ر˘˘يزو˘˘لا نأا˘˘م˘˘طو
ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
نم يتلا ةمزÓلا تاءارجإÓل
ةر˘˘˘فو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘صش
قاو˘صسأ’ا ي˘ف تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.ةينطولا

ر˘يزو˘لا بصسح˘ب بق˘˘تر˘˘يو
6.1 ـب ردقت ةيمك قيوصست
ر˘˘صضخ˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ر˘˘ه˘˘صشلا لÓ˘˘خ ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لا ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘لا

تيزلاو ركصسلل  تانوزخم
52و نط فلا42 ـب ردقت
.يلاوتلا ىلع نط فلأا

يف ةلجصسملا ةردنلا نعو
لا˘˘˘ق ،ةد˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا تيز ةدا˘˘˘م
داو˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترا نأا ر˘˘يزو˘˘لا
ةيلودلا قوصسلا يف ةيلوأ’ا

ن˘˘ح˘˘صشلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق عا˘˘˘ف˘˘˘تراو
عا˘˘ف˘˘ترا ى˘˘لا تدا ل˘˘˘ماو˘˘˘ع
نم (ةلم˘ج˘لا˘ب) ةدا˘م˘لا ر˘ع˘صس
وهو ،جد095 ىلا جد075
ددعل حبرلا ضشماه ضصلق ام
نيذلا ةلمجلا راجت نم ريبك
. ةيلمعلا نم اوبحصسنا

نا˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا بصسحو
لÓ˘خ ن˘م ،تل˘ف˘كت ة˘لود˘لا»
ضضيوعتب ،ةيمومعلا ةنيزخلا
ط˘˘˘ب˘˘˘صض ةدا˘˘˘عاو قرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
075 ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘ل را˘˘ع˘˘˘صسأ’ا
.«جد

تح˘˘ن˘˘م ،كلذ بنا˘˘ج ى˘˘˘لا
ا˘˘صصي˘˘خر˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
عي˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ح˘م˘صسي
ةفقصسم˘لا داو˘م˘ل˘ل ر˘صشا˘ب˘م˘لا
نينطاوملاو ةئزجتلا را˘ج˘ت˘ل
ةلمجلا راجت فوزع لاح يف
عافترا ببصسب ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ن˘ع
.جاتنإ’ا دنع اهرعصس

ع˘˘صضو يا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لو
ق˘يزر د˘ي˘صسلا دد˘˘صش ،ئرا˘˘ط
ة˘˘لود˘˘لا داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
داوملا ةرفو نامصضل لخدتلل
ة˘˘˘ع˘˘˘˘صساو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
˘˘مو˘˘ح˘˘ل ن˘˘˘م كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو تو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يزو
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو تاور˘˘˘صضخو
.داريتصس’ا لÓخ

ةرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘˘صضأاو
داوملا ضضعب يف ةلجصسملا

ىلوأ’ا ةجردلاب دوعت ارخؤوم
ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا ضضع˘˘ب ى˘˘لا

مÓعإ’ا لئاصسو ربع تجور
عفد امم ،ةلمتحم ةردن لوح
رييغ˘ت ى˘لإا ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا˘ب
م˘˘ه˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
.ةيفاصضإا تايمك نيزختو

ثودح ريزو˘لا د˘ع˘ب˘ت˘صساو
داوملا راعصسأا يف عافترا يا
ة˘˘ف˘˘ق˘˘صسم˘˘لا وا ة˘˘م˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
ت’اح˘لا» ضضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب
ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘صشم ،«ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا
‐61 مقر يذيفنتلا موصسرملا

ضسرام1 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا78
ر˘ع˘صسلا دد˘ح˘ي يذ˘لا6102
كÓ˘ه˘ت˘صس’ا د˘ن˘˘ع ى˘˘صصقأ’ا

ىو˘صصق˘لا ح˘˘بر˘˘لا ضشماو˘˘هو
عيزوتلا دن˘عو جا˘ت˘نإ’ا د˘ن˘ع

ةدا˘م˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
.تيزلا

را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأا ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو
ىلا تفل ،هكاوفلاو رصضخلا

ةيمصسوم ريغ تاجتنم دوجو
نع ةعفترم اهراعصسأا نوكت
.ينجلا مصسوم راعصسأا

ىر˘خا ةر˘م ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو
عباط˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا» نأا˘ب
ق˘ح ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘صصا˘خ ،رو˘ت˘صسد˘لا ه˘˘ل˘˘ف˘˘كي
ةيروهمجلا ضسيئر رقأا امدعب
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةيلاملا ةم˘ي˘ق˘لا ع˘فر1202
يمومعلا م˘عد˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
. «ر’ود رايلم71 ىلا

هناف ،قيزر ديصسلا بصسحو
بهذ˘˘˘ي نأا يرور˘˘˘صضلا ن˘˘˘˘م
ام وهو هيقحتصسم ىلا معدلا
اذه ةعجارمل هيلع لمعلا متي
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف م˘˘˘عد˘˘˘لا
ةرازو ىوتصسم ىلع ةيعاطق
.ةيلاملا

رهجم تحت نزاخملأ
ةراجتلأ ةرأزو
را˘ج˘ت˘لا ضصو˘˘صصخ˘˘بو

ر˘يزو˘لا ر˘كذ ،ن˘ي˘˘برا˘˘صضم˘˘لا
ةكرتصشم ةباقر قرف دوجوب
ن˘˘˘مأ’ا‐ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت  ةد˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م
تاعا˘ط˘قو كرد˘لا‐ي˘ن˘طو˘لا

تاجرخ مظنت (ىرخأا ةيرازو
ة˘ب˘قار˘˘م ل˘˘م˘˘صشت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
يد˘صصت˘لا د˘˘صصق نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا
را˘˘˘كت˘˘˘˘ح’ا لا˘˘˘˘كصشأا ل˘˘˘˘كل
ىلإا ،قوصسلا يف ةبراصضملاو
ى˘˘صصقأا» ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست بنا˘˘˘ج
ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف «تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ى˘˘لا ل˘˘صصت ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا بط˘˘˘صشلاو
فيقوتلاو يراجتلا لجصسلا

.نيتنصس ةدمل طاصشنلا نع
زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘صشكو

ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا
زكار˘م˘ل ة˘طرا˘خ˘ل ،ة˘يرا˘ج˘لا
تا˘ي’و˘لا ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ةباقرلا حلاصصم نكمت يتلاو
كرد˘˘لاو ن˘˘مأ’او عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ريغ زكرم يأا يف لخدتلاب
ةطراخلا هذه نمصض لجصسم
خ˘˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘˘لا ءو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لاو
ز˘كار˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘˘تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م
تو˘ب˘ث لا˘ح ي˘˘ف قاو˘˘صسأ’او

.ةبراصضملا
فلأا02 عاطقلا يصصحيو

ربع د˘جاو˘ت˘ي ة˘با˘قر ف˘ظو˘م
0009 اه˘ن˘م تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع
عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘˘م
اميصس ةباقرلل رخصسم ةراجتلا

.ناصضمر رهصش لÓخ
لÓ˘خ عا˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘صصحأاو

(0202) ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
ىلا ةباقر ةيلمع نويلم6.1
ةباقر ةيلمع فلا003 بناج
.يصضاملا رياني رهصش ذنم

ةه˘ج ن˘م ر˘يزو˘لا ف˘صشكو
لوأ’و ،قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا

ضضيفختلاب عيبلا ةيلمع ،ةرم
ايئانثتصسا يجيورت˘لا ع˘ي˘ب˘لاو
بنا˘˘ج ى˘˘لا نا˘˘صضمر لÓ˘˘˘خ
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ضضرا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا
رصشابملا عيبل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

ربع كلهتصسملل جتنملا نم
عم قيصسنتلاب تاي’ولا لك
.ةكيرصشلا تاعاطقلاو ة’ولا

ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ع˘˘ن˘˘م م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
قاو˘˘صسا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ةياغ ىلا ةئزجت˘لاو ة˘ل˘م˘ج˘لا
.ناصضمر رهصش ةياهن

ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ىلا ريزولا  راصشأا ،ةرتوفلا

لمعت ةرازولاب ةنجل دوجو
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘˘˘خأ’ا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاو ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘˘صسا»
فار˘˘طأ’ا ن˘˘ي˘˘ب «ة˘˘ي˘˘ق˘˘فاو˘˘˘ت
ةر˘تو˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ل ،ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ةيلمعلا نم أازجتي ’ اءزج»
تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
.«ةمداقلا

ةلاخنلأ ةدام ءافعإأ
ةميقلأ ىلع مسسرلأ نم

ةفاسضملأ
موحللاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو

˘ما˘ي˘ق ر˘يزو˘لا د˘كا ءار˘م˘ح˘˘لا
ةمزÓلا تاءارجإ’اب عاطقلا
تا˘˘ي’و مو˘˘ح˘˘ل ق˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ل
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاي’وب ،راردأاو تصسار˘ن˘م˘ت
ج˘ما˘نر˘ب˘ب ار˘كذ˘˘م ،لا˘˘م˘˘صشلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو
لوجعلا دار˘ي˘ت˘صس’ ة˘ي˘ف˘ير˘لا
وا ح˘˘˘بذ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
. نيمصستلل

ة˘ن˘ج˘ل ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ت ا˘م˘˘ك
ي˘˘ترازو ن˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم

تاعاطقو ةراجتلاو ةحÓفلا
ةي˘م˘كلا ة˘صسارد ى˘ل˘ع ىر˘خأا
نم اهدار˘ي˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا
ةقفاوم دعب ،ةدربملا موحللا
.لوأ’ا ريزولا

،ءاصضيبلا موحلل ةبصسنلابو
ضسل˘˘ج˘˘م نا ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘صشك
قدا˘˘˘˘˘˘صص ،ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘˘لا
ءافعإ’ عورصشم ىلع ،ضسمأا

ىلع مصسرلا نم ةلاخنلا ةدام
و˘˘هو ة˘˘فا˘˘صضم˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
هقيبطت متيصس يذلا ءافع’ا
«ن˘˘كم˘˘م تقو بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف»
ني˘بر˘م˘لا طا˘صشن م˘عد د˘صصق
.جاتنإ’ا ةدايزل مهزيفحتو

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك
˘مز˘ت˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ا˘ه˘ق˘يو˘صست  با˘نوا» ما˘ع˘˘ن’ا

ةغلابلاو دمجملا جاجدلا نم
.نط ف’ا01 نم رثكا

ر˘يزو˘لا ا˘عد ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘فو
ىلع ظافحلا ىلا نينطاوملا
مهكولصس
«ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا» ي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’ا

ف˘˘˘ل˘˘˘خ قا˘˘˘ي˘˘˘˘صسن’ا مد˘˘˘˘عو
ةردنل جورت يتلا تاعئاصشلا
ةرفو˘لا ل˘ظ ي˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
.نزاخملا

ةيسسفانت راعسسأاب نوكتسس اهنإأ لوقي ةراجتلأ ريزو

    ناشضمر ‘ ةيئأذغلأ دأوŸأ ةرفو نأاششب نئمطت ةموك◊أ

ب يسساسس

كÓهتسس’أ ةعسسأو ةيسساسسأ’أ ةيئأذغلأ دأوملأ فلتخم ةرفو ،رئأزجلاب ،صسمأأ ،قيزر لامك ،ةراجتلأ ريزو دكأأ
.ةيسسفانت راعسسأابو لبقملأ ناسضمر رهسش لÓخ بلطلأ ةيطغتل

ةيباختن’أ مئأوقلل ةيئانثتسس’أ ةعجأرŸأ ةياهن دعب

نيذلأ ÚنطأوŸأ مامأأ نوعطلأ حتف
مهليجشست لفغأ

ةموك◊أ صسلÛ اعامتجأ صسمأأ صسأأرت دأرج

مشسرلأ نم تانأوي◊أ فÓعأأ ءافعإأ
ةفاشضŸأ ةميقلأ ىلع

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تعد
،ضسمأا ،تاباختنÓل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا
ل˘˘ف˘˘غأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست
ىلإا ملظت ميدقت ىلإا ةيباختن’ا

ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا ضسيئر
ن˘م˘صض ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
ضصوصصنملا لاجآ’او لاكصشأ’ا

هدروأا ام بصسح ،انوناق اهيلع
.ةئيهلا تاذل نايب

نأا نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘˘صضوأاو
نيذلا تانطاوملاو نينطاوملا»
مئاوق˘لا ي˘ف م˘ه˘ل˘ي˘ج˘صست ل˘ف˘غأا
ميدقت ىلإا نووعدم ةيباختن’ا
ةيدلبلا ةنجللا ضسيئر ىلإا ملظت
ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م˘ل

لا˘˘˘جآ’او لا˘˘˘˘كصشإ’ا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
امك ،انوناق اهيلع ضصوصصنملا
للعم ضضارتعاميدقت مهنكمي
ريغب لجصسم ضصخصش بطصشل

تاذ ف˘ي˘صضي‐ ن˘كم˘يو.«قح
ملظتلا تاذ ميدقت» ‐ردصصملا
ضصخ˘˘صش ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست لا˘˘ح ي˘˘˘ف
ةصسم˘خ˘لا لÓ˘خ كلذو ،ل˘ف˘غ˘م
نÓ˘عإا ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘لاو˘م˘لا ما˘يأا
ةيئانثتصس’ا ة˘ع˘جار˘م˘لا ما˘ت˘ت˘خا
اقي˘ب˘ط˘ت ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ئاو˘ق˘ل˘ل

86و76و66 داوملا ماكحأ’
يف خرؤوملا12 مقر رمأ’ا نم

01 ـل قفاوملا2441 بجر62
نمصضتملا1202 ضسرا˘˘˘˘˘˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘صضع˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا
تركذو.«تاباختن’ا ما˘ظ˘ن˘ب
ةر˘ت˘ف» نأا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
˘مو˘ي م˘ت˘ت˘خ˘ت˘صس تا˘صضار˘ت˘ع’ا
ىلع1202 ضسرام82 دحأ’ا
ف˘˘صصن˘˘لاو ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا

فارطأÓل ن˘كم˘ي ا˘م˘ك.«ءاصسم
مامأا نعط ل˘ي˘ج˘صست» ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ايميلقت ةصصت˘خ˘م˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
ة˘ل˘ما˘ك ما˘يأا ة˘صسم˘خ فر˘ظ ي˘ف
رار˘ق غ˘ي˘ل˘ب˘ت خ˘يرا˘ت ن˘م ءاد˘ت˘با

ةداملل اقبط ضضارتع’ا ضضفر
ةلاح يف امأا .رمأ’ا ضسفن نم96
ليجصست نكميف غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا مد˘ع
˘ما˘يأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ل˘جا ي˘ف ن˘ع˘ط˘لا

خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك
نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘صشي.«ضضارتع’ا
مئاوقلل ةيئانثت˘صس’ا ة˘ع˘جار˘م˘لا
تايعيرصشتل ابصسحت ،ةيباختن’ا

د˘ق تنا˘ك ،مدا˘ق˘لا و˘ي˘نو˘˘ي21
تفرعو ءاثÓثلا ضسمأا تمتتخا
ف˘لأا و˘ح˘ن بح˘˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ح˘˘صشر˘˘ت ةرا˘˘م˘˘ت˘˘صسا

ةي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف مدقتلا نووني نيحصشرتمو
.ةرح مئاوق

ب صضاير

د˘˘ب˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ضسأار˘˘˘ت
ا˘عا˘م˘ت˘جا ضسمأا دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ضص˘ّصصخ ة˘مو˘كح˘لا ضسل˘ج˘م˘˘ل
ضضور˘ع ة˘صشقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘صسارد˘˘ل
قلعتت ةيذيفنت ميصسارم عيراصشم
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘ب
،ةرا˘ج˘ت˘لا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ،نو˘ن˘ف˘˘لاو
.ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا

ثدحتملا هب حّرصص ام بصسحو
لاصصت’ا ريزو ةموكحلا مصساب

ريزو مّدق دقف ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع
اصضرع عا˘م˘ت˘ج’ا ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا

يذيفنت موصسرم عورصشم لوح
م˘صسر˘لا ن˘م ءا˘ف˘عإ’ا ن˘م˘˘صضت˘˘ي

ن˘ع ة˘فا˘صضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةرذلاو ري˘ع˘صشلا ع˘ي˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةهّجوملا تاجتن˘م˘لاو داو˘م˘لاو
ي˘˘˘˘صشاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
نا˘كمإا˘ب نو˘كي˘صسو .ن˘جاود˘لاو
اذه نم ةدافت˘صس’ا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
رتفد يف باتتك’ا دعب ءافعإ’ا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ضصا˘خ طور˘صش
ةصصتخملا ةيحÓف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
دقف ،ةفاقثلا ةريزو اّمأا.ايميلقإا

˘˘مو˘˘صسر˘˘م عور˘˘˘صشم تصضر˘˘˘ع
يعونلا ماظنلا دّدح˘ي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ة˘صصا˘خ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل
يف .نييحر˘صسم˘لاو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا˘ب

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يزو مّد˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ح
عور˘صشم ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
طور˘˘صشب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي مو˘˘˘صسر˘˘˘م
ة˘ط˘صشنأا ة˘صسرا˘م˘م تا˘ي˘ف˘ي˘˘كو
يف تاراصشت˘صس’او تا˘صسارد˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘˘لا ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م
.تاباغلاو ةيفيرلا

بصسح ّضصن˘لا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو

ة˘˘ي˘˘لآا ع˘˘صضو ى˘˘لإا ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ضصاو˘خ˘ل˘ل ح˘م˘صست ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
وأا دو˘ق˘ع مار˘بإا ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا

يف تاصسارد ءارجإ’ تاقفصص
عم طاصشنلا ةصسراممب عاطقلا
دامتع’ا حنم دعاوقل لاثتم’ا

طور˘˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘فد اذ˘˘˘˘˘˘˘كو
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ضصو˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘يزو ضضر˘ع ا˘˘م˘˘ك.موصسرملا
عورصشم ،عامتج’ا يف ةراجتلا

ةمئاق دّدح˘ي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘صسر˘م
اعباط يصستكت يتلا تاطاصشنلا
اذه عورصشم ءاجو ،ايجيتارتصسا
ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘فر˘˘ل ّضصن˘˘لا
عونلا اذه فيرعت اهيف ببصستي
رمأ’ا قلعت˘يو ،تا˘طا˘صشن˘لا ن˘م
يف ءاج ام بصسح ةصصاخ ةفصصب
تاطاصشن˘ب ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ح˘ير˘صصت
ة˘عا˘ن˘صصلا تا˘عا˘ط˘ق˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
،مجانملاو ةقاطلا ،ةين’ديصصلا

˘مّد˘ق ،كلذ بنا˘ج ى˘˘لإا.لقنلاو
لو˘ح ا˘صضر˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
جوتنم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا
فد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
حمصسي تامولعم كنب نيوكتل
يف ةيجيتارتصسا تارارق ذاختاب
ريزو مّدق ماتخلا يف.عاطقلا
ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘صشأ’ا

لوح يذيفنت موصسرم عورصشم
تا˘مد˘خ ة˘˘ب˘˘قار˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
فرط نم اهي˘مّد˘ق˘مو نار˘ي˘ط˘لا
،كلذب ن˘ي˘فّ̆ل˘كم˘لا ضصا˘خ˘صشأ’ا
ةمكحم ّدج ةيجهنم» ىلع ءانب
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صست
.«ةيرورصضلا

ب ضضاير

ةمأ’أ صسلجم

ةشصشصخم ةماع ةشسلج
ةلئشسألأ حرطل
مويلأ ةيوفششلأ
، مويلأ ،ةمأ’أ صسلجم دقعي

حرطل صصسصخت ةماع ةسسلج
لبق نم ةيوفسش ةلئسسأأ
ددع ىلع صسلجملأ ءاسضعأأ

بسسح ،ةموكحلأ ءاسضعأأ نم
نايب ،صسمأ ،هب دافأأ ام
.ناملربلل ايلعلأ ةفرغلل
نأأ ،ردسصملأ تأذ حسضوأأو
يتلأ ةماعلأ ةسسلجلأ
ةعاسسلأ ىلع قلطنتسس
صصسصختسس» ،احابسص ةرسشاعلأ
ةيوفسش ةلئسسأأ ةتسس حرطل

نم ءاسضعأأ ةثÓث ىلـع
تاعاطق صصختو ،ةموكحلأ
يوقاطلأ لاقتن’أ ،ةراجتلأ

،ةددجتملأ تاقاطلأو
ةيمومعلأ لاغسشأ’أو
.«لقنلأو

و .ق



ر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا جا˘˘˘ح˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
ةود˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،راو˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘˘ب
،ضسمأا اهدقع يتلا ةيفحصصلا
ةيمقرلا ةراجتلا» ناونع تحت
نإا ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا ع˘˘˘فد˘˘˘لاو
يف اريبك ارخأات دهصشت رئازجلا

عفدلاو ةنمقرلا جاردإا لاجم
تÓماعم˘لا ي˘ف ي˘نور˘ت˘كل’ا
ةنراقملاب ةصصاخ ،ةيداصصتق’ا

ىلع اددصشم ،راوجلا لود عم
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘صضم ةرور˘˘صض
يف لصصاحلا ريخأاتلا كرادتل
نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
تايربك نيب يلاحلا عارصصلا
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ىدم لوح روحمتي ةيملاعلا
رو˘ط˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
كلذو ،ةنمقرلاو يجولونكتلا
هذه هبعلت يذلا ريبكلا رودلل
تقو˘لا ن˘ي˘مأا˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ضصا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نإاو
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو
.ةيداصصتق’ا

،راونلوب رهاط˘لا ن˘م˘ث ا˘م˘ك
ل˘ب˘ق ن˘م د˘ياز˘ت˘م˘لا ما˘م˘ت˘ه’ا
ةراج˘ت˘لاو ة˘ن˘م˘قر˘لا˘ب را˘ج˘ت˘لا
نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا

تا˘ي˘قا˘ف˘تا تع˘قو ه˘ت˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
،تارازولا فلتخم عم ةكارصش
ج˘مار˘ب م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
را˘ج˘ت˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت
ةنمقرلا لاجم يف نييفرحلاو
افصشاك ،ةينورتكل’ا ةراجتلاو
ا˘باو˘بأا م˘ظ˘˘ن˘˘ت ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج نأا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘˘م
72 ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ضسرام03 ةياغ ىلإا ضسرام
ل˘˘جأا ن˘˘م ،ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا ضضا˘˘˘ير˘˘˘ب
ةيمهأاب ضسيصسحتلاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا

ايعاد ،ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ةرا˘ج˘ت˘لا
ةيداصصتق’ا تامظنملا عيمج
ةيامح تايع˘م˘جو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
يف ةمهاصسملا ىلإا كلهتصسملا
اذ˘˘كو تا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت
ريطأاتلا نامصض ىلع ضصرحلا

ىلإا جو˘لو˘لا ة˘ي˘غ˘ب ل˘ي˘هأا˘ت˘لاو
.ةنمقرلا ملاع

ضضعب ىلإا ثدحتملا راصشأاو
هجو يف فقت يتلا لكاصشملا
قفو اهنم ،ينورتكل’ا عفدلا

طورصشلا ضضعب بايغ» هيأار

ةن˘م˘قر˘لا ة˘فا˘ق˘ث با˘ي˘غ اذ˘كو
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ضضع˘˘ب د˘˘ن˘˘ع
.«راجتلاو
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.رئأزجلأ يف ةينورتكل’أ ةراجتلأ مظنت يتلأ ةديدجلأ

 «انوروك» راسشتنأ ذنم ةئاملاب03 ةبسسنب فيظوتلأ صصرف عجأرت

مهلمع بشصانم أودقف صصخشش فلأأ15
0202 صسرام ذنم

 ةي’و33 ربع بتتكم فلأأ06 صصخت

 صصيشصختلأ تأررقم حنم يف عرششت «لدع»

«كيتاولبموا» ةلاكو تفصشك
ةكبصش ربع فيظوتلاب ةصصاخلا
«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو نأا ،تي˘نر˘˘ت˘˘ن’ا
ضصر˘˘˘ف ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘صست
رصسخ ثيح ،رئازجلا˘ب ل˘ي˘غ˘صشت˘لا
03 ه˘ت˘ب˘صسن ا˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘صس
ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ضصر˘ف ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

.0202 ماع لÓخ
فيظوتلا ةلاكو ماع ريدم دكأا
«كيتاو˘ل˘ب˘موأا» تي˘نر˘ت˘ن’ا ر˘ب˘ع
،ضسمأا هل حيرصصت يف رفعج يؤول
تع˘جار˘ت ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا ضصر˘˘ف نأا

ءابو بب˘صسب0202 ما˘ع لÓ˘˘خ
ةبصسن تلصصو ثيح ،«انوروك»
نأا ريغ ،ةئاملاب03 ىلإا عجارتلا
0202 ةنصس نم يناثلا يثÓثلا

08 غ˘ل˘ب ا˘ي˘صسا˘ي˘ق ا˘ع˘جار˘ت فر˘ع
نم ةرتفلا ضسفنب ةنراقم ةئاملاب
9102.

رخآا ناف ،‐ثدحتملا ‐بصسحو
قوصس نأا ىلإا ريصشت تاريدقتلا
بصصنم ف˘لأا15 رصسخ ل˘م˘ع˘لا

نأا ريغ ،0202 ضسرام ذنم لمع
ايجيردت اصشاعتنا بقرتت ةلاكولا
ما˘ع˘لا لÓ˘خ ل˘م˘ع˘لا ضصر˘ف ي˘ف
ءارآا رب˘صس ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘صسا يرا˘ج˘لا
. ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف هترجأا

0202 ة˘˘ن˘˘صس نا˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
بعا˘ت˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ق˘ث˘م ة˘ن˘صس تنا˘ك
دادزا د˘ق˘ف د˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
اريثك يداصصتق’ا عصضولا رقهقت

بذبذ˘تو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج
اياصضق تاريثأاتو ،طفنلا راعصسأا
 .قباصسلا ماظنلا داصسف

رئازجلا تأاجل ،4102 ذنمو
ي˘ف ف˘صشق˘ت˘لا ةر˘ي˘تو ع˘˘فر ى˘˘لإا

نأا ى˘لإا ،ة˘يو˘ن˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘تا˘˘نزاو˘˘م

ر˘ث˘كأ’ا ة˘نزاو˘م˘لا ى˘˘لإا تل˘˘صصو
،0202 ةياهن اهخيرات يف ًافصشقت
دقف ،نيعبتتملا ضضعب فارتعابو
ةمزأا دصشأاو أاوصسأا»ـب دÓبلا ترم
لبق اهلÓقتصسا ذنم «ةيداصصتقا

ذنم رئازجلا تعراصسو.ًاماع85
0202 ة˘ن˘صسل ى˘˘لوأ’ا ر˘˘ه˘˘صشأ’ا

ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسا تاءار˘جإا ذا˘˘خ˘˘ت’
،رايه˘ن’ا ن˘م ا˘هدا˘صصت˘قا ذا˘ق˘نإ’
ةفداهلا تارارقلا نم ةمزح ربع
لكآات دعب ًاصصوصصخ ،هنيصصحتل
نع ثحبلاو ،فرصصلا تاطايتحا

اهتاردا˘صصل ة˘يدا˘صصت˘قا تاذÓ˘م
اهرئاصسخ نم اءزج اهب ضضوعت
انوروك تايعاد˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا

رخبتو ،ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘صسأا ع˘جار˘تو
اياصضق ي˘ف تار’ود˘لا ن˘ي˘يÓ˘م
.قباصسلا ماظنلا دهع نم داصسف
«انوروك» ةح˘ئا˘ج تصضر˘ف ا˘م˘ك
ذاختا ةيرئازجلا ةموكحلا ىلع
ةيفصشقت˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م د˘يز˘م
تا˘ي˘عاد˘ت˘˘ل يد˘˘صصت˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب

ضضفخ اهزربأا نم ناك ،انوروك
%03 ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا قا˘˘ف˘˘˘نإ’ا

ةيموكحلا تاعورصشملا ليجأاتو
،ةيداصصتق’ا طوغصضلا ةبكاومل
ة˘˘˘كر˘˘˘صش تا˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن ضضف˘˘˘˘خو
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘قا˘ط˘ل˘ل كار˘طا˘نو˘˘صس
ر’ود رايلم41 نم رامثتصس’اب
ىلإا ةفاصضإ’اب.تارايلم7 ىلإا
تا˘صسارد˘لا دو˘˘ق˘˘ع مار˘˘بإا ءا˘˘غ˘˘لإا

بتا˘˘˘كم˘˘˘لا ع˘˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو
عيراصشملا فلتخم يف ةيبنجأ’ا

7 ًايونصس رئازجلا فلكت يتلاو
د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘تو ،ر’ود تارا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
.ىربكلا عيراصشملا
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ةلاكو ءاعبرأ’ا ضسمأا تعرصش
تارر˘˘ق˘˘م ح˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف «لد˘˘˘ع»
فلأا06 ـب ةصصاخلا ضصيصصختلا

تا˘ن˘كصس ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف بت˘ت˘˘كم
نكمتيصس ثيح ،راجيإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا

تاررقملا هذه بحصس نم ء’ؤوه
ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
  .ةلاكولاب ضصاخلا

ف˘ل˘كم˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘˘كأا
،«لدع» ةلاكو حلاصصم رييصستب
،هل حيرصصت يف ،ينوتيز لصصيف
ضسمأا تعر˘˘صش م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم نأا
تارر˘ق˘م ع˘يزو˘ت ي˘ف ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
ن˘كم˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ،ضصي˘صصخ˘ت˘لا
جمانرب يف بتتكم فلأا06 وحن
ن˘م ،را˘ج˘يإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا تا˘ن˘˘كصس
نم3102 ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا
ضصي˘صصخ˘ت˘لا تارر˘ق˘˘م بح˘˘صس
عقوملا نم اقÓطنا مهب ةصصاخلا
‐ حصضوأاو.ةلاكولل ينورتكل’ا

ضصخت ةيلمعلا هذه نأا ‐ينوتيز
هنأا افيصضم ،ةي’و33 يبتتكم
رطصشلا عفد رماوأا رادصصإا متيصس
ةبصسنلاب نكصسلا ةميق نم ثلاثلا
او˘ب˘ح˘صس ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا

لÓ˘خ ضصي˘صصخ˘˘ت˘˘لا تارر˘˘ق˘˘م
.بحصسلا ةيلمع يلت يتلا مايأ’ا

قÓطنا رخأا˘ت ر˘يد˘م˘لا ع˘جرأاو
ا˘ه˘طا˘ب˘ترا ى˘لإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
يذلاو لاغصشأ’ا مدقت ىوتصسمب
،ةئاملاب07 زواجت˘ي نأا ن˘ي˘ع˘ت˘ي
اهتقو تذخأا ةلاكولا نأا ازربم

لجأا نم ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ةلباق تا˘ن˘كصس ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
ددع ىصصقأا حلاصصل ضصيصصختلل
ضصوصصخبو.نيبت˘ت˘كم˘لا ن˘م
مهنوعط تلبق نيذلا نيبتتكملا

ر˘ط˘صشلا نآ’ا ى˘˘لإا اودد˘˘صسي م˘˘لو
متيصس هنا ‐ثدحتملا‐ دكأا ،لوأ’ا
يراجلا ضسرام رهصش ةياهن لبق
هذهل ىلوأ’ا عفدلا رماوأا ميلصست
يف تاءارجإ’ا نأا ادكؤوم ،ةئفلا

ا˘ه˘ل˘حار˘˘م» د˘˘ه˘˘صشت نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه
ا˘ماز˘ت˘لا كلذ ي˘تأا˘˘يو ،«ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةدعل اجيوتتو ةمدقملا دوعولاب

فار˘صشإا تح˘ت تم˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو
ةير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لاو
ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
قاي˘صس ي˘فو.‐ريدملا‐ ف˘ي˘صضي
نأا ‐ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز‐ د˘˘كأا ،ل˘˘˘صصت˘˘˘م
ةدو˘ج ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صست ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا لا˘غ˘صشأ’ا ة˘ي˘˘عو˘˘نو
ن˘م كلذو تا˘˘ن˘˘كصسلا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب

يت˘لا تا˘صسارد˘لا بتا˘كم لÓ˘خ
ن˘ع اذ˘كو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ت

ا˘ه˘ت˘ب˘صصن ي˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘لا ق˘ير˘˘ط
نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو
نيكمت ىلإا ةفاصضإ’اب ةنيدملاو
دقفت ن˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘صست ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا

نيعب ذخؤوتصس يتلا مهتاظحÓم
 .ةلاكولا فرط نم رابتع’ا

 ز.صسواط

دقنلأ عمجمل ماعلأ ريدملأ
نأدوعسسم ديجم ،يلآ’أ

فلأأ63 عيزوت
ينورتكلإأ عفد زاهج
 راجتلأ ىلع
عمجمل ماعلأ ريدملأ فسشك

،نأدوعسسم ديجم ،يلآ’أ دقنلأ
راجتلل ةديدج تÓيهسست نع

عفدلأ ةسسرامم يف نيبغأرلأ
،تنرتن’أ ربع ينورتكل’أ

تايلمعلأ ءاغلإأ لÓخ نم كلذو
راجتلأ مزلت يتلأ ةيرأدإ’أ

عقومب اهلأدبتسسأو ،لقنتلاب
نم رجاتلأ عيطتسسي ينورتكلأ

عفدلأ ملاع يف جولولأ هلÓخ
لقنتلأ لدب ينورتكل’أ
ءأدتبأ أذهو ةريبك تافاسسمل
،لاقوb.مداقلأ ليرفأأ رهسش نم
ةودنلأ لÓخ ،نأدوعسسم ديجم
ةينطولأ ةيعمجلأ اهتمظن يتلأ
فلأأ63 نإأ ،نييفرحلأو راجتلل

تعزو ،ينورتكلإأ عفد زاهج
،نييرئأزجلأ راجتلأ ىلع
ىرخأأ ةزهجأأ كانه نأأ افيسضم
تابلطلأ دعب أذهو عزوتسس
عمجملأ اهلبقتسسأ يتلأ ةديدعلأ

ديجم حرسصو.راجتلأ لبق نم
يفناج رهسش نأأ ،نأدوعسسم
فلأأ931 فرع مرسصنملأ

هيليل ،ينورتكلأ عفد ةيلمع
ةيلمع فلأأ541 ـب يرفيف رهسش
ةرورسض ىلع أددسشم ،ىرخأأ

عفدلأ لاجم ريوطت
ميظنت لÓخ نم ،ينورتكل’أ

بأرتلأ ربع ةيسسيسسحت جمأرب
ليهأاتو نيوكت أذكو ،ينطولأ
عفدلأ ايأزمب مهفيرعتو راجتلأ
ريدملأ حرسص.ينورتكل’أ
ةنامأأ ةسسسسؤومل ةباينلاب ماعلأ
،يدبع تباتوأأ دنحم ،نيمأاتلل
ةقابسسلأ تناك ةنامأأ ةسسسسؤوم نأأ

عفدلأ لاجم معد يف
نم ،رئأزجلأ يف ينورتكل’أ

لاجملأ أذهل اهجأردإأ لÓخ
عاطق ةيسساسسح نم مغرلاب
.تانيمأاتلأ

  ةطيبسش ةيمسس

ةينهŸأ مهبلاطŸ ةرأزولأ ةباجتسسأ مدع ىلع اجاجتحأ

 لبقŸأ Úنثلأ ينطو بأرشضإأ ‘ بئأرشضلأ وفظوم
ةل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘ه

ن˘صشب ،بئار˘˘صضلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل
لبقملا نينث’ا ينطو بارصضإا
ر˘ه˘صشلا ن˘م92 ـل ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا
كلذو ،ما˘˘يأا3 ةد˘م˘ل يرا˘ج˘لا
«مازت˘لا مد˘ع» ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا

ةماعلا ةيريدملاو ةيلاملا ةرازو
ا˘˘˘م˘˘˘هدو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب بئار˘˘˘˘صضل˘˘˘˘ل
يد˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لا ضصو˘˘صصخ˘˘ب
.ةعوفرملا بلاطملاب

ةباقنل ينطولا ضسلجملا دكأا
هل نايب يف بئارصضلا يفظوم
ى˘˘ل˘˘ع» مÓ˘˘˘صسلا» تل˘˘˘صصح˘˘˘ت
تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ،ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن
اهدوعو نع تعجارت ةيصصولا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت نا˘˘˘صشب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا

ىلإا مهعفد ام عاطقلا يفظوم
بار˘صضإا لو˘خد˘لا˘ب د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

كلذو لبقملا ن˘ي˘ن˘ث’ا ي˘ن˘طو
.مايأا3 ةدمل

ناف ‐ةباقنلا نايب‐ بصسحو
روحمتت ةي˘صسا˘صسأ’ا بلا˘ط˘م˘لا

ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف عار˘˘صسإ’ا لو˘˘ح
˘ما˘ظ˘ن˘لاو ي˘صسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘˘لا
ضسيبح لازام يذلا يصضيوعتلا
جار˘˘˘˘خإا بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،جاردإ’ا
فيظولا ةموظنم نم عاطقلا
ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف ةعرصسب كرحتلا تاطلصسلل
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
تحلأا امك ،عاطقلا اذه روطتب

ةحنمب يد˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘لا
رمتصسم ضصقانت يف تحبصصأا

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا» تارار˘˘ق˘˘لا ءار˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘حأا م˘˘˘غر ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا»

‐ ةحنملا هذه يف نيفظوملا
ى˘لإا ةر˘ي˘صشم ،‐ة˘با˘ق˘ن˘لا لو˘ق˘˘ت

ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ةرور˘˘˘صض
نم بئارصضلا عاطق تاراطإاو
يتلا تاطوغصضلاو تافصسعتلا
فلتخم نم ءاوصس اهنم نوناعي
نع ةجراخلا ةيباقرلا ةزهجأ’ا
باحصصأا ل˘ب˘ق ن˘م وأا عا˘ط˘ق˘لا
.تايبوللاو حلاصصملا

ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا ما˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘عو
عا˘ط˘ق˘ب ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط ،بئار˘˘صضلا
عيصسو˘تو ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب
نكمم ددع رب˘كأا ى˘لإا ا˘ه˘ح˘ن˘م
يف عيرصستلا عم نيفظوملا نم
،ةيقيبطتلا ضصو˘صصن˘لا راد˘صصإا

ةمزÓلا لمعلا لئاصسو ريفوتو
فورظ يف ماهم˘لا ة˘صسرا˘م˘م˘ل

ة˘يدا˘م تا˘ي˘نا˘كمإا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ئ’
ءاهنإا ىلع ةددصشم ،تارايصسو
بئار˘˘˘صضلا ز˘˘˘كار˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘صشأا

كلت حتفو ةيراوجلا زكارملاو
لا˘غ˘صشأ’ا ا˘˘ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا˘ب ءا˘ن˘ت˘ع’او
بايغ لظ يف رمتصسم روهدت
ةنمقر عم ،ايدام اهب ءانتع’ا
ريي˘صست˘لا ن˘م هذا˘ق˘نإاو عا˘ط˘ق˘لا
يذلا فلخت˘م˘لا ي˘كي˘صسÓ˘كلا
دودر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس ر˘˘˘ثأا
˘‐ ل˘ف˘غ˘ت م˘لو.هل يبا˘ج˘ي’ا
ثيح ،نيوكتلا بناج ‐ةباقنلا
ةريبك ةيمهأا ءاطعإا ىلع تحلأا
يفظوم ىوتصسم نم عفرلل هل
ل˘˘˘˘ك يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل بئار˘˘˘˘صضلا
ءي˘صشلا ل˘يوأا˘ت˘˘لا ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘حا
ىلع ةيبلصس جئاتنب دوعي يذلا
ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لا ةرادإ’ا
ديمجتلا عفرو بصصانملا ف’آا

.عاطقلا يف فيظوتلا ىلع
ةرور˘صضب ة˘با˘ق˘ن˘لا م˘ت˘˘خ˘˘تو

ة˘صسرد˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا
ةعيلقلا˘ب بئار˘صضل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘ي˘م˘ل˘ع ا˘عا˘ع˘صشإا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ا˘ه˘صشي˘م˘ه˘ت ن˘˘كلو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘هرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘فاو
ةيرصشبلاو ةيداملا ةيجوغاديبلا
نودب Óكيه حبصصت نأا اهب ىدأا

ءا˘ن˘˘ت˘˘ع’ا ةرور˘˘صض ع˘˘م ،حور
لمحت يتلا ةباصشلا تاءافكلاب
اهترادج تتبثأاو ايلع تاداهصش
يف رظنلا ةداعإاو ناديملا يف
ي˘ف تا˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا ضسي˘˘يا˘˘ق˘˘م
دمتعت يتلا اي˘ل˘ع˘لا بصصا˘ن˘م˘لا

«ة˘ي˘بو˘صسح˘م˘لا» ل˘ما˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صشلا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لاو
.‐نايبلا ‐فيصضي

تزر˘˘بأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
بئارصضلا عاطق ةيمهأا ةباقنلا
’ومم حبصصأا» هنأا تلاق يتلا

مغرو ةلودلا ةينازيمل ايصسيئر
ضشيمهتلا نم يناعي لاز’ كلذ
نأا داكو ،لمعلا لئاصسو بايغو
يدؤوي ’ ’ولصشم اعاطق نوكي
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،«ي˘صسا˘صسأ’ا هرود
ايلعلا تاطلصسلاب نودج˘ن˘ت˘صسي
ضسي˘˘ئر م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘فو
لخدتلا لجأا ن˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ضساصسحلا عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ذا˘ق˘نإاو
اهنم ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا ن˘م
ءا˘ن˘ت˘ع’او لا˘˘جآ’ا بر˘˘قا ي˘˘ف
مهل ىنصست˘ي ى˘ت˘ح ه˘ي˘ف˘ظو˘م˘ب
ىلع ينهملا مه˘ب˘جاو˘ب ما˘ي˘ق˘لا
.هجو لمكأا

 ز.صسواط
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حيرصصت يف يتامغز لاقو
تاثداح˘م˘لا بق˘ع ة˘فا˘ح˘صصل˘ل
لدعلا ةرازو رقمب اهارجأا يتلا

ة˘طر˘صشلاو لد˘ع˘لا ةر˘˘يزو ع˘˘م
،ة˘ير˘صسيو˘صسلا ة˘ي˘˘لار˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

موقت يتلا ،رتوصس رليك نيراك
نإا» ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب
تناك انتعمج يتلا تاثداحملا

ة˘ح˘ير˘صصو ة˘يد˘ج تا˘ثدا˘˘ح˘˘م
ي˘˘˘فار˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب تاذو
ا˘ن˘ل تح˘م˘˘صس ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
نواعت˘لا لا˘ح ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا˘ب
ن˘ي˘ب ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
.«نيدلبلا

اذ˘ه ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘صضوأاو
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م» ه˘˘˘˘˘نأا ،دد˘˘˘˘˘صصلا
اعم اهان˘ير˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

يئاصضقلا نواع˘ت˘لا ع˘قاو ى˘ل˘ع
تصصلخ ،انيدلب نيب ينوناقلاو
تقولا ي˘ف (نوا˘ع˘ت˘لا) ه˘نأا ى˘لإا
ع˘˘ي˘˘فرو زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
.«ىوتصسملا

،قايصسلا ضسفن يف ،فاصضأاو
تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ار˘ظ˘˘نو»
ان˘يد˘ل˘ب ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا

د˘˘˘ع˘˘˘ب تاذ تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ي˘˘˘˘هو
د˘ه˘ع ى˘لإا ع˘جر˘˘تو ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ىلع انقفتا ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ا˘ن˘ترو˘ث
نواعتلا اذه فقصس نم عفرلا
ةيعون فصصم ىلإا هب لوصصولل
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
.«نيدلبلا

نواعتلا لاجم ضصخي اميف
يتام˘غز را˘صشأا ،ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا م˘˘ت» ه˘˘نأا ى˘˘لإا
تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت
لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف برا˘ج˘ت˘˘لاو
رئاز˘ج˘لا ةا˘صضق ةدا˘فإا ة˘صصا˘خو
ةد˘ع ي˘ف ار˘صسيو˘صس ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ت’ا˘˘ج˘˘˘م
ةبراحمو ،ه˘ل˘يو˘م˘تو با˘هرإ’ا
اذ˘كو تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘ت’ا
.«لاومأ’ا ضضييبت

ة˘صسي˘ئر تد˘كأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيرصسيوصسلا ةيلارديفلا ةباتكلا
ن˘يرا˘ك ة˘طر˘˘صشلاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘ل˘˘ل

لدابت ةيمهأا ىلع ريتوصس‐رليك
ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
يف نييرصسيوصسلاو نييرئازجلا

. ةميرجلا ةحفاكم لاجم
’وأا ريتوصس‐رليك تداصشأاو

ي˘ت˘لا «ةد˘ي˘ج˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا»ـب
ار˘صسيو˘˘صسو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ط˘˘بر˘˘ت
ا˘˘ن˘˘ل تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘صضو˘˘˘م

اقÓطنا «ةرمثم دج» تاثداحم
تاقÓ˘ع˘لا نأا˘صشبانقا˘ف˘تا ن˘م
.انيدلب نيب «ادج ةديجلا»

نواعتلا ىلإا قرطتلا ىدلو
تحر˘صص ،ة˘لاد˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘˘ف
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘با˘ت˘كلا ة˘صسي˘˘ئر
ةطرصشلاو ةلادعلل ةيرصسيوصسلا
ن˘م د˘فو˘ل ةو˘عد ته˘جو ا˘˘ه˘˘نأا
روصضحل نييرئاز˘ج˘لا ةا˘صضق˘لا

ارصسيوصس يف ينيوكت ىقتلم
ةميرجلا ةحفا˘كم˘ل ضصصصخ˘م
.اهلاكصشأا فلتخمو

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا تفا˘˘˘صضأاو
لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ب ا˘˘صضيأا ح˘˘˘م˘˘˘صسي˘˘˘صس»
ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
ن˘ي˘ير˘صسيو˘صسلاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةميرجلا ةحفاكم لاجم يف»
عونلا اذه ةيمهأا ىلع ةدكؤوم
.ت’دابتلا نم

ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘بو

يرصسيوصسلا‐يرئازجلا قافت’ا
بلطب يئاصضقلا لفاكتلا لوح
تحرتقا يرئازجلا فرطلا نم
اهتاثداحم لÓخ رتو˘صس‐ر˘ل˘ي˘ك
عامت˘جا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘تا˘م˘غز ع˘م
فدهب نيدلبلا Óك نم ءاربخ
لمتحم فييكت ضصرف ةصسارد»
«قافت’ا اذهل

:يتامغز ،تأربخلأ لدابت ةيمهأاب داسشأأ يرسسيوسسلأ فرطلأ

 «زاتمم أرشسيوشس عم يئاشضقلأ نواعتلأ»

ع .دلاخ

نيب ينوناقلأو يئاسضقلأ نواعتلأ عقأو نأأ ،صسمأأ ،يتامغز مسساقلب ،ماتخأ’أ ظفاح ،لدعلأ ريزو دكأأ
.«ىوتسسملأ عيفر»و «زاتمم» أرسسيوسسو رئأزجلأ

ةبراحم راطإأ يف تايلمعلأ نم ديدعلأ ذيفنت
عوبسسأأ لÓخ ةميرجلأ

ريطانق9 زجحيو تأردخم رجات02 فقوي صشيجلأ
ضشيجلل زرافمو تادحو تذفن

،عوبصسأا لÓخ ،يبعصشلا ينطولا
يف جردنت تايلمعلا نم ديدعلا
ة˘برا˘ح˘م ،دود˘ح˘لا ة˘يا˘م˘˘ح را˘˘طإا
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لاو بير˘ه˘ت˘لا

تدكأا ،ةي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لاو
«ةيلاعلا ةيفارتح’ا» ىلع اهجئاتن
ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
،ضسمأا ،هب دافا ام بصسح ،دÓبلا
.ينطولا عافدلا ةرازول نايب

،ه˘˘نأا رد˘˘صصم˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأاو
ىلإا ةفداهلا دوهجلا قايصس يف»
ي˘ف ة˘ن˘˘ي˘˘كصسلاو ن˘˘مأ’ا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
تذ˘ف˘ن ،ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ينطولا ضشيجلل زرافمو تادحو
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعصشلا

ديدع ،1202 ضسرام32 ىلإا71
ىلع اهجئاتن دكؤوت يتلا تايلمعلا
دادعتصس’او ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا
ةيامح يف ةحلصسملا انتاوقل مئادلا
تاديدهتلا لاكصشأالك نم اندÓب
.«ةلصصلا تاذ تافآ’او ةينمأ’ا

راطإا يف» ،هنأا نايبلا فاصضأاو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘˘صصاو˘˘مو
ة˘فآا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ى˘لإا ة˘فدا˘˘ه˘˘لا
،ا˘ندÓ˘ب˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘ب را˘˘ج˘˘ت’ا
ضشيجلل ةكرتصشم زرافم تفقوأا
عم قيصسنتلاب ،يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

رجات02 نمأ’ا حلاصصم فلتخم
لÓ˘˘˘خ تز˘˘˘ج˘˘˘حو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
فلتخم رب˘ع ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
تا˘ي˘م˘ك ،ة˘ير˘كصسع˘لا ي˘حاو˘˘ن˘˘لا

ردقت جلاعملا فيكلا نم ةريبك
،مارغوليك48و ر˘ي˘طا˘ن˘ق9ـب

ةيمارجإ’ا تاعو˘م˘ج˘م˘لا تلوا˘ح
.«برغملا عم دودحلا ربع اهلاخدإا
زرافم تفقوأا» ،ددصصلا اذه يف
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ضسارحو ينطولا كردلا حلاصصمو
ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب دود˘˘ح˘˘لا
،ةثلاث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘ير˘كصسع˘لا

راجت8 ،ةقرفتم تايلمع لÓخ

ريطانق9 تط˘ب˘صضو تارد˘خ˘˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك44و
رجات21 فيقوت مت اميف ،جلاعملا

امارغوليك04 زجحو تاردخم
34463 اذ˘كو ةدا˘م˘لا ضسف˘˘ن ن˘˘م
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘˘ق
ةيركصسع يحاو˘ن ر˘ب˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تفقوأا» ،رخآا قايصس يف.«ىرخأا

يبعصشلا ينطولا ضشيجلل زرافم
مازق نيعو تصسارنمت نم لكب
،تنا˘˘جو را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو
7 تز˘ج˘حو ضصا˘˘خ˘˘صشأا3021
ايئابرهك ادلو˘م352و تابكر˘م
تادعمو طغ˘صض ة˘قر˘ط˘م38و
ىر˘خأا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت اذ˘كو ر˘ي˘ج˘ف˘ت
بيقنتلا تايلم˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست

،بهذ˘˘لا ن˘˘ع عور˘˘صشم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ن˘م ن˘ط25.7 ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘˘ب

ةرا˘ج˘ح˘لاو بهذ˘لا ما˘خ ط˘˘ي˘˘ل˘˘خ
،ةيئاذغلا داوملا نم نط1.074و
رخآا اصصخصش42 فيقوت مت امنيب
ضسدصسمو ديصص ةيقدنب08 زجحو
ةصشوطرخ497622و1) ي˘لآا

32.028و ديصصلا قدانبب ةصصاخ
1422و ضسا˘ح˘ن˘لا ةدا˘م ن˘م ن˘˘ط
نم ةدحو100551و ايكذ افتاه
نم ةد˘حو02133و غب˘ت˘لا ةدا˘م
8937و ةيرانلا باعلأ’ا فلتخم
،تابورصشملا فلتخم نم ةدحو
تذفن ةلصصفنم تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
تنصشومت نيعو ترايت نم لكب
نإاو ةر˘كصسبو يداو˘لاو ة˘˘ل˘˘قروو
.«ةفلجلاو ةليمو فيطصسو ضسانمأا

طا˘˘ب˘˘حإا م˘˘ت» ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ةريبك تايمك بيرهت ت’واحم
ارتل6999ـب رد˘ق˘ت دو˘قو˘لا ن˘˘م
قوصسو فراطلاو ةصسبت نم لكب
اميف ،راتخم يجاب جربو ضسارهأا
ريغ ارجا˘ه˘م363 ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت
ةفلت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘ج ن˘م ي˘عر˘صش
تنا˘˘جو تصسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
«راردأاو يداولاو ناصسملتو

ب يسساسس

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
ة˘˘ما˘˘˘نزر ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،ضسمأا
لامعأاو يناثلا لصصفلا تارابتخا
‐0202 ةيصساردلا ةنصسلا ةياهن
راو˘طأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب1202
تحصضوأاو.ةثÓثلا ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا
تارابتخا نا اهل نايب يف ةرازولا
ةنصسلل ةبصسنلا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ل˘صصف˘لا
يئادتب’ا روط˘لا ن˘م ة˘صسما˘خ˘لا
يام61 ن˘م ءاد˘ت˘˘با نو˘˘كت˘˘صس
ةبصسنلاب تدد˘ح ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةثلاثلا ،ةيناثلا ،ىلوأ’ا تاونصسلل
ضسفن نم32 نم ءادتبا ةعبارلاو

رو˘ط˘لا ضصو˘صصخ˘˘بو.رهصشلا
تارابتخ’ا ىرجتصس ،طصسوتملا
ةبصسن˘لا˘ب يا˘م52 ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با
03و ط˘صسو˘ت˘م ة˘ع˘بار˘لاةنصسلل
،ىلوأ’ا تاونصسلل ةبصسنلاب يام
قلعتي اميف امأا .ةثلاثلاو ةيناثلا
تارابتخا نإاف ،يوناثلا ميلعتلاب
32 موي قلطنتصس يناثلا لصصفلا

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘صسل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب يا˘˘م
ر˘ه˘صشلا ضسف˘ن ن˘م03و يو˘نا˘ث
ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
.يوناث ةيناثلاو

و.ق

 ةيقافت’اب لمعلأ ديمŒ ءاغلإأ

ذيفنتلأ زيح لخدت اشسنرفو رئأز÷أ Úب ÚبولطŸأ ميلشست ةيقافتأ

نوبركلأ يداحأأ زاغ برسست ثداح ‘

 ةŸاقب قورحب رخآأ ةباشصإأو صصخشش لتقم

جمانÈلأ ‘ رظنلأ ديعت ةيبÎلأ ةرأزو

 Êاثلأ لشصفلأ تأرابتخأ ةمانزر ليدعت
ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا ترد˘˘˘˘˘˘صصأا

ديمجت يغلي ،انوناق ،ةيصسنرفلا
نيب نيبولطملا ميلصست ةيقافتا
ل˘˘خد˘˘تو ا˘˘صسنر˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ز˘ي˘ح ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ه˘ب˘جو˘م˘ب
امب ،مويلا ن˘م ءاد˘ت˘با ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
لدا˘˘ب˘˘ت ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘صسي
فرطلا نم ةصصاخ ،نيبولطملا
تح˘˘ب˘˘صصأا ثي˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
نم نيرافلل Óهصس اذÓم اصسنرف
رئاز˘ج˘لا تع˘قوو .ة˘لاد˘ع˘لا

نواعت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ا˘صسنر˘فو
م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
خيراتب نيدلبلا نيب نيمرجملا

ى˘˘صضمأاو ،9102 يف˘نا˘ج72
ظفاح ،لدعلا ريزو ،ةيقافت’ا
،حو˘ل بي˘ط˘لا ،كاذ˘نآا ،ما˘˘ت˘˘خأ’ا

لوكي˘ن ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘تر˘ي˘ظ˘نو

لدعلا ةرازو تراصشأاو.هيبوليب
ةيئاصضقلا ةيقا˘ف˘ت’ا نأا ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ني˘ب نوا˘ع˘ت˘ل˘ل اد˘يد˘ج˘ت تءا˘ج
بقع ةصصاخ ،اصسنرفو رئازجلا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا لو˘˘˘خد
يئانجلا لاجملا يف يئاصضقلا

يا˘م ر˘ه˘صش ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نا˘˘كو .طرا˘˘ف˘˘لا
يف ةيبايصسنا» ثادحإا ةيقافت’ا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘صستو ت’دا˘ب˘م˘˘لا
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط ضضع˘˘˘˘ب
مارتحا نامصض عم ،نيمرجملا
،«نيدلبلل ةي˘صسا˘صسأ’ا ئدا˘ب˘م˘لا
رئازجلا ربتعت اصسنرف نأا رابتعاب
امي˘ف ،«ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا ا˘كير˘صش»
لاجم يف ت’دابم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
قصشلا اذكو باهرإ’ا ةحفاكم
،نا˘فر˘ط˘لا د˘ه˘ع˘˘تو.يندملا

ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك م˘ل˘صسي نأا˘ب ،كاذ˘نآا
موكحملا وأا نيعباتملا ،رخآÓل

امهتاط˘ل˘صس فر˘ط ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا

ة˘ب˘˘جو˘˘م م˘˘ئار˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘كتر’
ئدابملا تلوانت امك ،ميلصستلل
م˘ي˘ل˘صست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لود˘˘لا
قلعت ام اميصس ’و ،نيمرجملا

ينطاو˘م م˘ي˘ل˘صست ضضفر ا˘ه˘ن˘م
هذ˘ه فد˘ه˘˘تو.نيد˘ل˘ب˘لا Ó˘ك
ىلإا ،ضساصسأ’اب ةيقافت’ا ةيلآ’ا
رئازجلا نيب تاقÓ˘ع˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘˘صسنر˘˘فو
لا˘ج˘م ي˘ف ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
،ةيئاصضقلا ةقحÓملاو قيقحتلا

’ ثيح ،ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كمو
تÓفإ’ اقئاع دودحلا لكصشت
.ةبوقعلا نم ضصخصشلا

 ز . لانم

يف ضصخصش رمأا راهن يقل
بيصصأاو هعرصصم ثلاثلا هدقع
برصست ثداح يف قورحب رخآا

دقوم نم نوبركلا يداحأا زاغ
.ناتوبلا زا˘غ ةرورا˘ق˘ب ىذ˘غ˘م
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصم بصسحو
ع˘قو ثدا˘ح˘لا نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةلابج ةيدلبب ةحاصشرلا ةتصشمب
ببصست ثيح ،ةملاقب يصسيمخل

نو˘بر˘كلا يدا˘حأا زا˘غ بر˘˘صست
ةروراق نم ىذغم دقوم نم
ضصخصش لتقم يف ناتوبلا زاغ
يف ةنصس73 رمعلا نم غلبي

بي˘صصأا ا˘م˘ي˘˘ف نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ر˘خآا ضصخ˘صش
ىوتصسم ىلع قورحب ةنصس71
ى˘ل˘ع ه˘طو˘ق˘صس ر˘ثا ن˘ي˘ل˘جر˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع ي˘م˘غأا ا˘مد˘ع˘ب د˘قو˘م˘˘لا

مت ريخأ’ا اذه ،فوقولا لواحو
هلقنو ناكملا نيع يف هفاعصسإا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘˘م
ميكحلا ىفصشتصسم ىلإا ةيندملا

ةثج ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ي˘ب˘ق˘ع
ةحلصصم ىلإا ةيناثلا ةيحصضلا

تاذ˘˘˘˘˘ل ثث˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح
 .ىفصشتصسملا

نأوسضر .ب

رهسشأأ ةثÓث ةدمل نجسسلاب
مهتملأ قح يف

رداشصلأ مكحلأ دييأات
يديبعل ةيدان ةيشضق يف
 يدوج لولج دشض
فانئتسس’أ ةمكحم تديأأ
،صسمأأ ،ةمسصاعلأ رئأزجلاب
ةثÓث ةدمل نجسسلاب مكحلأ
يذلأ ذيفنتلأ فقو عم رهسشأأ
صشأرحلأ ةمكحم هتردسصأأ
قطانلأ قح يف ةيئأدتب’أ
لامعلأ بزح مسساب يمسسرلأ

ةمهتب ،يدوج لولج
ةفاقثلأ ةريزوب ريهسشتلأ
،يديبعل ةيدان ةقباسسلأ

ردسصم ىدل ملع ام بسسح
ليسصافت دوعتو.يئاسضق
،9102 ةنسس ىلإأ ةيسضقلأ

قباسسلأ بئانلأ مهتأ ثيح
ةديسسلألامعلأ بزح نع

براسضت»ـب يديبعل
ةرأزول اهترأدإأ يف «حلاسصملأ
لÓخ نم ةفاقثلأ

ةديرجل اهب ىلدأأ تاحيرسصت
ةقطانلأ «يتريبيل»
ويام8 خيراتب ةيسسنرفلاب
.ةنسسلأ صسفن نم
تمدق ،كلذ رثإأ ىلعو
ىوكسش يديبعل ةديسسلأ

يدوج ديسسلأ ةنأدإأ تمتو
نم9102ربوتكأأ22 يف
.صشأرحلأ ةمكحم لبق
فنأاتسسأ ،مكحلأ أذه بقعو

ركذو.ةنأد’أ هذه يدوج
ةريزو نأأ ردسصملأ صسفن
تمدق دق ةقباسسلأ ةفاقثلأ
صصوسصخب ىوكسش اسضيأأ
عوسضوملأ صسفنل «ريهسشتلأ»
ةنيمأ’أ دسض5102 ةنسس يف
،لامعلأ بزحل ةماعلأ
،نونح ةزيول ةديسسلأ

ىوكسشلأ هذه ميدقت ديعأأو
ديق يهو9102 ويام يف
.ايلاح قيقحتلأ

 ب . صضاير
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قأرعلأ وزغ نم اماع81 دعب ةيرحلأو رشصنلأ نع

نيدح تأذ ةيروهمج ميق مامأأ اشسنرف وملشسم

تر˘صصت˘نا ،قار˘ع˘لا ة˘كر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف»
.«ا˘نؤوا˘ف˘ل˘حو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
جرو˘ج ي˘كير˘مأ’ا ضسي˘ئر˘لا ن˘ل˘˘عأا
ةلماح نتم ىلع نم ضشوب ويلبد

رايأا / ويام نم لوأ’ا يف ،تارئاط
،ةتف’ تحت ةرصشابم ًافقاو ،3002
.«ةمه˘م˘لا تز˘ج˘نأا » ا˘ه˘ي˘ل˘ع بت˘ُك
» ة˘ل˘م˘ح ،ا˘ه˘ل˘ب˘ق ،ن˘َصشَد د˘˘ق نا˘˘كو
،قارعلا ىلع «عيورتلاو ةمدصصلا
دكأا اه˘ن˘ي˘ح .ضسرا˘م /راذآا91 ي˘ف
نإا» ملاعلاو هبعصشل ضشوب ضسيئرلا
ي˘ف م˘صسا˘ح مد˘ق˘ت قار˘ع˘لا ر˘ير˘ح˘˘ت
انلزأا دق˘ل .با˘هرإ’ا د˘صض ة˘ل˘م˘ح˘لا

ردصصم انعط˘قو ،ةد˘عا˘ق˘ل˘ل ا˘ًف˘ي˘ل˘ح
ن˘ل » اد˘كؤو˘م .«با˘˘هرإ’ا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
ىلع ة˘ي˘با˘هرإا ة˘كب˘صش يأا ل˘صصح˘ت
ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م ل˘ما˘صش را˘مد ة˘ح˘ل˘صسأا
د˘ع˘˘ي م˘˘ل ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نأ’ ،ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

.«اًدوجوم
ى˘˘ت˘˘ح ،Ó˘˘يو˘˘ط ر˘˘صصن˘˘لا مد˘˘˘ي م˘˘˘ل
.رصصنلل ةيكيرمأ’ا ةراد’ا موهفمب
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ي’ا ثاد˘˘˘˘حأا تككف د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
تماق ا˘م ل˘ك ة˘ي˘لا˘ت˘لا تاو˘ن˘صسلاو
نينواعتم عم ،اي˘نا˘ط˘ير˘بو ا˘كير˘مأا

بيذاكأا نم هع˘ي˘ن˘صصت˘ب ،ن˘ي˘ي˘قار˘ع
دقو .قارعلا دصض برحلا قيوصستل
قئاثولاو تاعجارملا لك ترهظأا

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صش ى˘˘ت˘˘حو
قمع «ةمه˘م˘لا» ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا
ةعانصصل تمدختصسا يتلا ةعدخلا
دصض ةي˘ناود˘ع بر˘ح لو˘ح ا˘صضر˘لا
يناصسنإا ’ راصصح نم ىصساق بعصش
لو˘ح˘تو .ا˘ما˘ع31 ىد˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ناولأاب ججزم˘لا ،دو˘عو˘م˘لا ر˘صصن˘لا
ىلإا «ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا»و «ر˘ير˘ح˘ت˘لا»
لودو تام˘ظ˘ن˘م با˘هرإ’ ة˘خر˘ف˘م
ةحابتصساو دلب بيرخت باصسح ىلع
عفد امم .هي˘ن˘طاو˘م ةا˘ي˘حو قو˘ق˘ح
نيمأ’ا لثمم ،كينوبصس نوف زناه
ىلا ،قباصسلا ةدحتملا ممÓل ماعلا
قا˘ث˘ي˘م ي˘ف د˘ن˘ب ق˘ب˘ي م˘˘ل» لو˘˘ق˘˘لا

قارعلاب كهتني مل ناصسنإ’ا قوقح
ةر˘˘ث˘˘ك تع˘˘فدو .«ه˘˘لÓ˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘˘ب
ةصضوفملا ،ىÓيب يفان تامادع’ا
ممأ’ا يف ناصسنإ’ا قوقحل ةيماصسلا
خلصسم» هنأاب هفصصو ىلا ،ةدحتملا
.«يرصشب
نحنو ،مويلا قار˘ع˘لا لا˘ح ا˘نذ˘خأا˘ي
اماع81 رورم ة˘ب˘ت˘ع ى˘ل˘ع ف˘ق˘ن

ـ ةيكيرمأ’ا «ةمهملا زاجنا» ىلع
تا˘يو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ا˘˘ه˘˘˘ب ه˘˘˘جاو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘مو لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق نو˘ن˘طاو˘م˘لا
م˘ي˘صسق˘ت ع˘يرا˘صشم ن˘˘م ه˘˘ل تصسصسأا

.يداصصتقا بهنو ةيقرعو ةيفئاط
،ةحلصسم˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا تنا˘ك ثي˘ح
تناكف .لاصضنلا تايوتصسم ىلوا
ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا دارأا از˘˘مر ة˘˘جو˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘لا

لكب هتدابا نويلحملا نونواعتملاو
ف˘صصق˘لا ن˘م .ة˘ن˘كم˘م˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا
هيوصشت ىلا ايلود ةمرحم ةحلصسأاب
نم ةئملا˘ب07 ميدهتو ةموا˘ق˘م˘لا
حتت ملو .ايلاغ نمثلا ناك .ةنيدملا
لعفب لافتح’ا ةصصرف نيمواقملل
تم˘ت ذا ،لا˘صسب˘ت˘صس’او ة˘موا˘ق˘م˘لا
ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ،م˘ه˘ت˘˘ل˘˘بر˘˘صس
.باهرإ’اب ،ةصصاخ ايلحم ،ةفثكم
د˘ع˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ةز˘ها˘ج˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
هتوصص عفري ضضراعم يأا ناكماب
.اهئازا هصسفن نع عافدلل اجاجتحا
ةف˘ي˘لو˘ت ةرد˘ق تق˘م˘ع˘ت ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
ىلع (داصسفلا + ةيفئاطلا) مكحلا

هيلع موكحم ،بعصش ضسافنا متك
،با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘˘كم4 ةدا˘م˘˘لا˘˘ب
ءاصضقلاو ،يرصسلا ربخملا ةداهصشو
بيذعتلل ه˘صضير˘ع˘ت د˘ع˘ب ،د˘صسا˘ف˘لا

ى˘˘لا د˘˘ت˘˘˘ما يذ˘˘˘لا با˘˘˘صصت˘˘˘غ’او
يذ˘لا ر˘مأ’ا .ءا˘صسن˘لا ا˘م˘ك لا˘جر˘˘لا

ةي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘لاد˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ع˘فد
ضصاخ رير˘ق˘ت ة˘با˘ت˘ك ى˘لا ة˘ي˘لود˘لا

قارعلا هيف لتحا ،عوصضوملا لوح
.ةرادصصلا زكرم
˘مو˘ي˘لا قار˘˘ع د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل ،ا˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا

ةزهجا هرمثتصست «اريثم» اعوصضوم
ىل˘ع ،ه˘نا .ءار˘ق˘لا بذ˘ج˘ل مÓ˘عإ’ا
ام اذاو .تمصصلاب طاحم ،بلغ’ا

ثدحب هطابتر’ هيلا ريصشأاو ثدح
ا˘با˘ب˘لا ةرا˘يز ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ك «ر˘˘ي˘˘ث˘˘م »
تح˘˘ت ف˘˘ن˘˘صص˘˘ُي ه˘˘نا˘˘˘ف ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خ’ا
نادلبل ةداتعملا ةيطمنلا ةروصصلا
طصسو’ا قرصشلا نم ،ثلاثلا ملاعلا

.ةين˘ي˘تÓ˘لا ا˘كير˘ما ى˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فاو
ةموكح ا˘ه˘يد˘ل ناد˘ل˘ب ن˘م د˘حاو˘ك
نيناوقو ضشيجو ،ةبختنم ،ةينطو
داصسف ن˘م ه˘ل˘كا˘صشم ا˘مأا .رو˘ت˘صسدو
،ي˘ه˘ف ،ي˘ل˘خاد لا˘˘ت˘˘ت˘˘قاو ةو˘˘صشرو
يف ةدئاصسلا ةفاقثلا نم ءزج ،اصضيأا
،بوعصشلا اهيف لبقتت .نادلبلا كلت
ر˘ي˘غ ا˘ه˘تدا˘ق ،يرد˘ق مÓ˘˘صست˘˘صسا˘˘ب
ن˘يذ˘لا ن˘يد˘صسا˘ف˘لاو ن˘ي˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا
لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا نو˘˘صسرا˘˘م˘˘ي
.ةيبوصسحملا
عقاو ىفنُي ،ةروصصلا هذه ميدقتب
نم هببصس امو همئارجو لÓتح’ا
،يناريإ’ا لخدتلا مامأا باوبأ’ا حتف
اهددع ديزي تايصشيليم ةصسصسأامو
ةرذ˘˘˘ب عرزو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘بر’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

تامظ˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ما˘ق˘ت˘ن’ا
يذ˘لا تقو˘لا تاذ ي˘ف .ة˘ي˘با˘˘هرإ’ا
/ي˘كير˘مأ’ا ل˘ت˘ح˘م˘لا ه˘ي˘ف ن˘كم˘˘ت
ن˘م هرود ر˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘م ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

،ةيناصسنا ةمهمب لخدتم ىلا لتحم
ةرا˘صشت˘صس’او ةد˘عا˘صسم˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل
ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل بيرد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
عم ،ةد’ولا ةثيدح «ةيطارقميدلا»
،م˘هدو˘جو نأا ر˘م˘ت˘صسم˘لا د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا

متي امنا ،همجحو هلكصش ناك امهم
.ةيقارعلا ةموكحلا ةوعد ىلع ءانب
ة˘موا˘ق˘م˘لا م˘صصو ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس نا ’ا
،ام دح ىلا ،تحجن يتلا باهرإ’اب
ةروصصو ،تاظ˘فا˘ح˘م˘لا ضضع˘ب ي˘ف
تاظفاحم يف يردقلا مÓصستصس’ا
(ر˘خآ’ا ) ن˘م ف˘يو˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ،ىر˘˘خا
ربوتكا /نيرصشت ةصضافتنا اهتطقصسأا

د˘ير˘ن» ة˘خر˘˘صص تنا˘˘كف ز9102
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل Ó˘˘˘كو » و «ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو
.ة˘ي˘عا˘م˘ج «ي˘نار˘يإ’او ي˘كير˘˘مأ’ا

يتلا ىوقلاو ماظنلا لعف در ءاجو
بقو˘ع˘ف .ا˘ي˘صشحو ا˘ه˘ب يو˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
مادختصساب نويملصسلا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا تاو˘˘˘ق

ىلا ةأارم˘لا تدا˘ع ن˘ي˘حو .م˘هد˘صض
اهرود ةداعتصس’ ريرحتلا تاحاصس
فا˘ط˘ت˘خ’ا˘ب ته˘بو˘ج ،ي˘لا˘˘صضن˘˘لا

.ةيدصسجلا تاكاهتن’او لاقتع’او
رهاظتم006 ةاي˘ح ما˘ظ˘ن˘لا بل˘صس

.ف’آ’ا حرجو
ةيناكمإاب لمأ’ا ةصضافتن’ا تددج
درجم ضسي˘لو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
لكصشب بصصانملاو هوجولا ريودت
اهفادهأا ققحتصس تناكو ،يقيوزت
ا˘مو د˘ي˘فو˘كلا را˘صشت˘نا ’و˘ل Ó˘ع˘˘ف

ع˘مو .ي˘ح˘صص ر˘ظ˘ح ن˘م ه˘ب˘حا˘˘صص
تي˘ق˘ب .ةرار˘صشلا ئ˘ف˘ط˘ن˘ت م˘ل ،كلذ
اهنيب نم ةددعتم ندم يف ةدقوتم
ىلع (راق يذ ةظفاحم) ةيرصصانلا
ع˘م˘ق˘لا بي˘لا˘˘صسا ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا

فاطتخ’ا ةرهاظ دعاصصتو لتقلاو
تفصشك ثيح .يرصسقلا ءافتخ’او
ي˘ف نا˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘صضو˘˘ف˘˘م
،ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صس’ا ي˘ف ،قار˘ع˘لا

ن˘˘˘ع غÓ˘˘˘ب ف’آا8 ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع
نينطاوملل يرصسق ءافتخا ت’اح
.ةر˘ي˘خأ’ا ع˘برأ’ا تاو˘ن˘صسلا لÓ˘˘خ
د˘عا˘صصت ةر˘ي˘خ’ا ما˘ي’ا تد˘ه˘صشو
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو
يعيصشلا عجرملا تيب ثيح ،فجنلا
يذ˘لا ي˘نا˘ت˘صسي˘صسلا ي˘ل˘ع ى˘ل˘˘عأ’ا

6 مو˘˘ي ،ضسي˘˘صسنار˘˘ف ا˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘لا هراز
دكؤوي نأا ةقرافملاو .راذآا /ضسرام
ضشيعي نأاب همامتها» ابابلل عجرملا
رئاصسك نوي˘ح˘ي˘صسم˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
لماكبو مÓصسو نمأا يف نييقارعلا

ي˘ها˘هو «ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
اه˘ف˘ن˘ع ل˘صصاو˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاو˘ق˘لا
زا˘غ˘لا ل˘با˘ن˘˘ق قÓ˘˘طاو دا˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘˘لا د˘˘صض ضصا˘˘صصر˘˘لاو
،مهن˘م ن˘ي˘با˘صصم˘لا فا˘ع˘صسإا ع˘ن˘مو
ام اذه لهف .هتيب نم ةبرقم ىلع
ن˘ي˘ي˘قار˘ع˘لا ر˘ئا˘صس ع˘ت˘م˘ت˘ب ه˘ي˘ن˘ع˘ي
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لاو مÓ˘˘˘صسلاو ن˘˘˘˘م’ا˘˘˘˘ب
؟ةيروتصسدلا
«ةيرحلا نوقحتصسي ’ نوفئاخلا»
نيصضف˘ت˘ن˘م˘لا تارا˘ع˘صش ن˘م د˘حاو
ةحاصس يف ايلاع فرفرت تيقب يتلا
يبوبحلا ةحاصسو ،دادغبب ،ريرحتلا
،ربعي راع˘صش و˘هو ،ة˘ير˘صصا˘ن˘لا ي˘ف
ة˘˘موا˘˘ق˘˘م حور ن˘˘ع ،ه˘˘ق˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
،ازمر ةجولفلاب ةلثمتملا ،لتحملا

،داصسفلاو ةيفئاطلا دصض لاصضنلاو
ة˘˘˘مار˘˘˘كلاو ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
يهو .قارعلا ءاجرا يف ،ةلادعلاو
مدعو يدحتلاب ضضبنت لازت’ حور
رورم نم مغرلا ىلع ،عوصضخلا

.اهرحد ةلواحم ىلع اماع81

ةصصاخ ،ىربكلا اصسنرف ندم نم ديدعلا تمع
ة˘صضها˘ن˘˘م تار˘˘ي˘˘صسم ،ضسيرا˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
زيزعت ئدابم» مصساب فرعُي تاب يذلا نوناقلل
ً’وأا عاصش يذلاو «ةيروهمجلا ميقلا مارتحا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘صصف˘˘ن’ا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم» ى˘˘م˘˘˘صسم تح˘˘˘ت
تيقبو ًارارم هتايمصست تلدبتو «ةيمÓصسإ’ا

ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ه˘قÓ˘طإا ذ˘ن˘م لد˘ج˘ل˘ل ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
لÓخ نوركام ليونا˘م˘يإا ي˘صسنر˘ف˘لا ضسي˘ئر˘لا

ربوتكأا /لوأ’ا نيرصشت عل˘ط˘م ا˘ها˘ق˘لأا ة˘ب˘ط˘خ
.ةمزأا ضشيعي مÓصسإ’ا نإا اهيف لاقو يصضاملا

ةصشقانم تهنأا دق ةينطولا ةيعمجلا تناكو
رظنلاب ءانع نود نم هتدمتعاو نوناقلا دونب
،هيف ةيبلغأ’اب عتمتي نوركام بزح نأا ىلإا

نيميلاو نيميلا بازحأا عم هيلع قفاوت امك
مايأا لÓخ لاحُي نأا رظتنملا نمو ،ددصشتملا
نمو .ًا˘ي˘ئا˘ه˘ن هرار˘قإ’ خو˘ي˘صشلا ضسل˘ج˘م ى˘لإا
ةقيصصل ةباقر ضضرفي نوناقلا نأا فورعملا

يتلا ضسرادملاو تايعمجلاو دجاصسملا ىلع
7.5 ةبارق ىلع يأا ،ةملصسملا تايلاجلل عبتت

،نا˘˘كصسلا ن˘˘˘م %8.8 و˘ح˘نو ة˘م˘صسن نو˘ي˘ل˘˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ق˘ي˘ي˘صضت˘لا ل˘م˘صشت طور˘˘صشلاو
ميقلا نوناقلا هيمصسي امب مازتل’او ،لافطأ’ا
نم ىصضرملا عنمو ،ةيناملعلاو ةيروهمجلا
،ضسنجلا وأا نيدلا تارابتع’ مهئابطأا رايتخا

.كلذ ىوصسو
ليجعتلا ءارو لوأ’ا عفادلا نأا فورعملا نمو
يتلا ءاركنلا ةميرجلا ناك عورصشملا اذهب
ةا˘ي˘ح˘ب تدوأاو ي˘نا˘صشي˘صش ر˘جا˘ه˘م ا˘ه˘ب˘˘كترا

ضسردلا ةعاق يف ضضرع هنأ’ يصسنرف ضسردم
،ي˘ب˘ن˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘˘صسم ة˘˘يرو˘˘تا˘˘كيرا˘˘ك ًا˘˘مو˘˘صسر
لتُق ةصسي˘ن˘ك ل˘خاد ن˘ع˘ط ة˘ثدا˘ح ا˘ه˘ت˘ب˘ق˘عأاو
يذلا عورصشملا نكل .ضصاخصشأا ةثÓث اهلÓخ
طابصضن’او ةيروهم˘ج˘لا م˘ي˘ق ز˘يز˘ع˘ت ن˘ل˘ع˘ي
حÓ˘صس ى˘لإا بل˘ق˘نا ا˘م نا˘عر˘صس ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةظفاحملا ىوق˘لا ه˘ت˘مد˘خ˘ت˘صسا ي˘جو˘لو˘يد˘يإا

نم لينلل فرط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا تا˘عو˘م˘ج˘مو
نورجاهملا مهعمو ،ةددحم ةفصصب نيملصسملا

ديعصصت ضشماوه نم ديزملا حاتأا امم ،ًامومع

ءاو˘جأ’ا م˘ي˘م˘صستو ة˘ير˘صصن˘ع˘لا تا˘با˘˘ط˘˘خ˘˘لا
.رثكأاف رثكأا ةيناصسنإ’او ةيعامتج’ا

ضسي˘ئر˘لا نأا د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع ًا˘˘ي˘˘فا˘˘خ ن˘˘كي م˘˘لو
ة˘˘جو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه بكر˘˘ي فو˘˘صس ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا
ن˘ع ثيد˘ح˘لا نأا و˘ه لوأا بب˘صسل ،ًاد˘يد˘˘ح˘˘ت
ةفاق˘ث˘لاو م˘ي˘ق˘لا د˘يد˘ه˘ت با˘ب ن˘م مÓ˘صسإ’ا

بر˘غ˘لا ي˘ف جاور˘˘لا ع˘˘صساو ضسي˘˘ل ن˘˘يد˘˘لاو
ريبك لخدم ًاصضيأا وه لب ،طقف ةماع ةفصصب
ةينيميلا ىوقلاو تارايتلا ةيبعصش ةعانصصل
ضسفا˘ن˘م نأ’و .ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لاو ةدد˘˘صشت˘˘م˘˘لا

ةيصسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف لوأ’ا نور˘كا˘م
اذه فوفصص نم يتأاي فوصس لبقملا ماعلا
تاعÓطتصسا حجر˘ت ا˘م˘ك ًاد˘يد˘ح˘ت ن˘ي˘م˘ي˘لا
ى˘ل˘ع ه˘يز˘ي˘لإ’ا ر˘صصق ز˘ي˘كر˘˘ت نإا˘˘ف ،يأار˘˘لا

نوكي فوصس هذ˘ه ل˘ث˘م ن˘ي˘ناو˘قو ع˘يرا˘صشم
.لصصاح ليصصحتو ًاعقوتم ًارمأا
مامأا اصسنرف يملصسم عصضو كلذ عم نوناقلا
دجاصسملا تارصشع عفد هنأ’ نيدح تاذ ميق
ةيواز نم هصضفر ىلإا ةيمÓصسإ’ا تايعمجلاو

يأا ،اهعقوت˘ت ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا ن˘كت م˘ل
ةدابعلل يصسنرفلا ضسلجملا» ةصسصسؤوم كيكفت
ي˘صسنر˘ف˘لا ضسي˘ئر˘لا نا˘ك يذ˘لا «ة˘ي˘مÓ˘˘صسإ’ا
ىلع ضصرح دق يزوكراصس ’وكين قبصسأ’ا
ةيمÓصسإ’ا ة˘ط˘صشنأ’ا ر˘ي˘طأا˘ت فد˘ه˘ب ه˘ئا˘صشنإا
ةمئأ’او دجاصسملا ىلع ةباقرلاو ،ةماع ةفصصب
يملصسم نم %8 نم ّلقأا ناكو .ةصصاخ ةفصصب
بناج نم مهليثمت ةيعرصشب نوفرتعي اصسنرف
عور˘صشم ءو˘صض ي˘فو مو˘ي˘لا ا˘˘مأا ،ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ًاي˘م˘صسر ه˘ن˘ع تجر˘خ د˘ق˘ف د˘يد˘ج˘لا نو˘نا˘ق˘لا

ةنايدلا يصسّردم تارصشعو دجاصسملا تائم
.بÓطلاو تايعمجلا ءاصسؤورو ةيمÓصسإ’ا

ّثح يف ةاعدلاو ةمئأ’ا بجاو لوح فÓخ ’
ةيعرملا نيناوقلاب مازتل’ا ىلع نيملصسملا
ًاصضيأا فÓخ ’و ،اهيلإا اوأاجل يتلا نادلبلا يف
نأا ي˘ف ة˘ف˘ي˘صضم˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا بجاو ى˘˘ل˘˘ع
ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع نو˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘عار˘˘ت
ن˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘كم˘˘ب ل˘˘ي˘˘كلا ضسي˘˘لو ،يوا˘˘صست˘˘˘لا˘˘˘ب
.رخآاو نيد نيب ةلصضافملاو

ةنكنز ءافيه  : ملقب

يبرعلأ صسدقلأ : ملقب
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ةي’ولأ رقم مامأأ  مسضن

 لجيجب ةيباقنلأ ةيزكرملأ تأراطإل ةيجاجتحأ ةفقو
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م م˘˘˘ظ˘˘˘ن
عورفلا ءاصسؤورو تاراطإ’ا
ةيجاجتحا ة˘ف˘قو ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘صص عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسإ’
ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘صسا˘ي˘صس بب˘صسب ،ة˘˘ي’و˘˘لا
يتلا ءاصصقإ’او ضشيم˘ه˘ت˘لا
يئ’ولا نيمأ’ا ا˘ه˘صسرا˘م˘ي
˘ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل
،ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ح˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ل˘م˘ح˘ت تا˘ت˘ف’ ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ح
ة˘ق˘ير˘ط˘ب دد˘ن˘ت تارا˘˘ع˘˘صش
ر˘م˘تؤو˘م˘لا د˘ق˘˘ع ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ي˘ف ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل يد˘يد˘ج˘˘ت˘˘لا

نع لوزع˘مو د˘ي˘ع˘ب نا˘كم
نأا نيح يف ،ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م˘لا
ي˘ف د˘ق˘ع˘ي نأا و˘ه بجاو˘˘لا

˘ما˘مأاو ة˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘عأاو ىأار˘˘˘م
دد˘ن ا˘م˘ك ،ن˘ي˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةقيرطلاب اصضيأا نوجتحملا
ن˘م م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

نيبودنملا نيي˘ع˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
ءاصضعأ’ا لك يمتني يتلاو
ةقطن˘م ضسف˘ن ى˘لإا ا˘ب˘ير˘ق˘ت
ا˘صضيأاو ي˘˘ئ’و˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ةيبرتلا كلصس ىلإا مهئامتنا
يئ’ولا ن˘ي˘مأ’ا نأا م˘كح˘ب
ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس ف˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘م
نم اوبلاط ثيح ،ةصسردملا
ة˘با˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
عصضوو لخد˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ثدحت يتلا تاواجتلل دح
لجيج ةي’و يف هتباقن يف
ةر˘ي˘ب˘˘كلا تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضلاو
ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘صضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا

تادا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘تإ’ا ءا˘˘˘˘˘˘˘صسؤور
.ةيلحملا

ريبك ناقتحأ ...
ةعماجلأ ةبلط طسسو

د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت
لجي˘ج˘ب ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘صصلا
يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ب
نا˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘لا˘˘ح تصسو˘˘صسا˘˘تو
ثي˘ح ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘˘ك
عيمج قلغ ة˘ع˘ما˘ج˘لا د˘ه˘صشت

ضضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
يتلاو ةيبÓطلا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ةيادب ذنم بارصضإا يف تلخد
ضضع˘ب بب˘صسب ،ضسرا˘م ر˘ه˘صش
يتلا ةيجوغاديب˘لا بلا˘ط˘م˘لا
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةرادإ’ ا˘ه˘ع˘فر م˘˘ت
ىلع اهيلع قفاوت مل اهنكل

،تاميظنتلا هذه يأار بصسح
داجيإا ةرادإ’ا ةلواحم مغرو
يتلا ةل˘كصشم˘لا هذ˘ه˘ل لو˘ل˘ح
ح˘ت˘ف ة˘لوا˘ح˘مو ا˘هد˘مأا لا˘˘ط
ءاكر˘صشلا ع˘م راو˘ح˘لا باو˘بأا
ل˘ك ن˘كل ،ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
باو˘بأا تي˘ق˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ل˘˘ك تل˘˘ط˘˘ع˘˘˘تو ةد˘˘˘صصو˘˘˘م
،ىؤور˘لا بير˘ق˘˘ت ت’وا˘˘ح˘˘م
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ىمصسم ريغ لجأا ىلإا لجؤوت
ىلع ةجمربم تناك نأا دعب
ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘صسب تا˘˘˘ع˘˘˘فد
ةرادإا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ةزمح ريدملا ةدايقب ةعماجلا

ةلصسلصس يف د˘ق˘ع˘ت ضشر˘ي˘م˘ع
عم ةيرودلا تاعامتج’ا نم
ءاصسؤورو ءÓمعلاو ةذتاصسأ’ا
ىلإا لصصوتلا ضضرغب ماصسقأ’ا

يتلا ةمزأ’ا هذه يهني لح
عم ر˘ث˘كأا م˘قا˘ف˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي
. تقولا رورم

 ميهأرب.ع

ةيمومعلأ تاطلسسلأ اهتطعأأ يتلأ تاميلعتلل أديسسجت
يمومعلأ لقنلأ زيزعتل Òبأدت

ةنيطنشسقب لظلأ قطانم Èع
ة˘˘ي’و ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
اهنأا ضسمأا لوأا ةنيطنصسق
1202 ةنصس لÓخ ذختتصس
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ي˘ف تا˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ربع يمومعلا لقنلا لاجم
نبا ةيدلبب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
.دايز

ةنيطنصسق ىلاو حصضوأاو
ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘حأا
لÓخ هتمل˘ك ي˘ف ي˘صسا˘صس
د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘تو ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘يز
دا˘˘˘يز ن˘˘˘با ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ل
لامصش) ويرجوب دوعصسمو
نأا˘˘ب (ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق بر˘˘غ
اد˘ي˘صسج˘ت ي˘تأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
اهتطعأا يتلا تامي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
فور˘ظ ن˘ي˘˘صسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ق˘طا˘ن˘م نا˘كصس ة˘˘صشي˘˘ع˘˘م
ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صس’او ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

يف اميصس’ مه˘ت’ا˘غ˘صشن’
نأاب فاصضأاو ،لاجملا اذه
م˘ت˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
اصضيأا نمصضتت اهب مايقلا
تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
يعماجلا لقنلاب ةقلعتملا

ضصئاقن˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لاو
هنأا ىلإا اريصشم ،ةلجصسملا
اذ˘˘ه˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس

ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ى˘ع˘˘صسم˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
.تاعماجلا

رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب فدرأاو
فور˘ظ ة˘ي˘قر˘ت فد˘ه˘ت˘صسي
نييعماجلا ةبلطلا ةصشيعم
فلتخم ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيرقلا يتتصشمب نينطاقلا

ن˘يذ˘لا ة˘ن˘يورو˘˘ب نا˘˘ن˘˘جو
ع˘ط˘ق˘ل ا˘ي˘مو˘ي نور˘ط˘صضي
روصضحل ةليوط تافاصسم
.مهصسورد
يعورصشمل هتنياعم ىدلو
يمومع ن˘كصس004 ءان˘ب
ةدحو052و يرا˘˘˘ج˘˘˘يإا
تاذب ةمعدم ةيقرت ىرخأا
يحب اد˘يد˘ح˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ىطعأا رداق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا
ةمراصص تامي˘ل˘ع˘ت ي˘لاو˘لا
ريمعتلا ةيريدم يلوؤوصسمل
ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘˘صسد˘˘ن˘˘ه˘˘لاو
ل˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لاو
عصضوب ةقلعتملا لكاصشملا
يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ي˘ت˘كب˘صش
لجأا نم كلذو ءابرهكلاو
قرطلا لا˘غ˘صشأا لا˘م˘كت˘صسا

.تاكبصشلا فلتخمو
و.ق

افاحجإأ هوربتعأ ام ببسسب كلذو ،لمعلأ نع بأرسضإأ يف جيريرعوب جرب ةي’ول ةعانسصلأ ةيريدم تأراطإأ لخد
.هغÓبإأ نود ةرأزولأ ىلإأ مهسصوسصخب ةيريدملأ اهتلسسرأأ ةيمييقت اطاقن نيسضفأر ،مهتيقأدسصمو مهتعمسسب اسساسسمو

رارقلا اذه نوجتحملا لباق
طا˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ءازا ضضفر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ام اوفصصوو ،مهل ةحونمملا
ف˘ل˘˘كم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ه˘˘ب ما˘˘ق
ثيح ،فصسعتلاو فاحجإ’اب
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ’ م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق
تادو˘ه˘ج˘م˘لا ن˘عو ع˘˘قاو˘˘لا
،تارا˘طإ’ا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا ةرازو˘لا اود˘˘صشا˘˘نو
،م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا اذ˘ه ءا˘˘غ˘˘لإ’ ’ا˘˘ح
رييصستل ؤوفك ريد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘تو
غارفلا ةلاح ءاهناو ةيريدملا
،قباصسلا ريدملا فيقوت دعب
قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا ضسف˘˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘فو
د˘ق ة˘عا˘ن˘˘صصلا ةرازو تنا˘˘ك
تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘˘صسار
ءارجإاك ةيميي˘ق˘ت ةرا˘م˘ت˘صسا˘ب
ضصخ˘˘ي ،ةر˘˘م لوأ’ ق˘˘ب˘˘ط˘˘˘ي
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب تارا˘˘˘طإ’ا

مييقتلا ةرامت˘صسا ن˘م˘صضت˘تو
ةد˘ع˘ل طا˘ق˘˘ن5/5 م˘ي˘ي˘ق˘˘ت
فر˘ط ن˘م أÓ˘˘م˘˘ت ،ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
ى˘˘لإا ل˘˘صسر˘˘تو ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
،ثد˘˘˘ح ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ةرازو˘˘˘˘لا

نير˘ب˘ت˘ع˘م لا˘م˘ع˘لا ه˘صضفرو
نمو ،ادج اف˘ح˘ج˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا

نع ةطقن حن˘م م˘ت˘ي ا˘ه˘لÓ˘خ
،ز˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘عو ة˘˘˘نا˘˘˘مأ’ا

ماه˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ة˘ط˘ق˘نو
،ف˘ظو˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘كو˘˘م˘˘لا

˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا ن˘˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘˘خأاو
اصضيأا مي˘ي˘ق˘تو ،طا˘ب˘صضن’او
عم راطإ’ا ةقÓع يف ةقابلل
ن˘ي˘ي˘م˘ل˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘ب˘˘ل˘˘لاو ،ءÓ˘˘مز˘˘˘لاو
ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم ع˘˘م ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
ةدا˘يز ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

ةينهملا ةءافكلا مييقت ىلع
ناد˘ي˘م ي˘ف م˘كح˘ت˘لا˘ب كلذو
تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘صصلا تاذ تاءار˘˘˘˘جإ’او
،ي˘لا˘ع˘لا بصصن˘م˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘ب
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تارد˘˘˘˘˘قو
تارد˘˘˘قو ضصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ف˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘لاو قا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ،را˘˘˘كت˘˘˘ب’او
30 يف ةيدودرملاو ةيلاعفلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘هو ،ا˘صضيأا طا˘ق˘ن

ةطبتر˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا فاد˘هأ’
وأا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا طا˘˘˘صشن˘˘˘ب
ل˘ف˘˘كت˘˘لا ىد˘˘مو ،بت˘˘كم˘˘لا
بتكملا يفظوم تاجايتحاب
ةيلاع˘ف˘لا ع˘م ة˘ح˘ل˘صصم˘لا وأا
لا˘جآاو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘يدأا˘˘ت ي˘˘ف
ةرامت˘صس’ا م˘صضتو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
لمعلا حور كلذك ةيمييقتلا
. يعامجلا

20 لدع وبتتكم
ةفقو نومظني

 ةيجاجتحأ
لدع يبتتكم ةيعمج تمظن
ةفقو جيرير˘عو˘ب جر˘ب˘ب20
ةلاكولا رقم مامأا ةيجاجتحا
لخدتب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
رييصست ةلاكول ماعلا ريدملا
«لد˘ع» ه˘ن˘ي˘صسح˘تو ن˘˘كصسلا
ل˘جا ن˘م ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘˘ب
ت’ا˘غ˘صشنا ةد˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ثي˘ح ،نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ا˘ه˘حر˘ط
م˘˘هأا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف او˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

ر˘ثا ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
،ضصيصصختلا ةداهصش قÓطإا

ضسيئر بصسح عيراصشملا هذه
09 ةب˘صسن تغ˘ل˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةد˘ع˘ب زا˘ج˘نإ’ا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
جر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
تاداهصش امني˘ب ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
دحل ح˘ن˘م˘ت م˘ل ضصي˘صصخ˘ت˘لا
بتتكملا نئمطي ىتح ،نآ’ا

،ه˘˘˘ن˘˘˘كصس نا˘˘˘كم فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
تايلمع ليهصست ىلإا ةفاصضإا
تب˘لا˘طو ،ا˘ق˘ح’ م˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘لا
ي˘ف عار˘صسإ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا
اهددع غلب يتلاو ةقلطنملا

ل˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،458
عصضوت ملو تارم ةدع دوعو
د˘˘ح ى˘˘لإا ضسا˘˘صسأ’ا را˘˘ج˘˘˘حأا
ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ،نآ’ا
،ت’وا˘ق˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘صضرأ’ا

حرط مت هصسفن قايصسلا يفو
ةدمجملا تاف˘ل˘م˘لا لا˘غ˘صشنا
3102 ذن˘م ق˘ل˘ط˘ت م˘ل ي˘ت˘لا

لوأ’ا رطصشلا عفد لجأا نم
،نيبتتكملا نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘ل
تا˘ف˘ل˘م˘لا ي˘˘عدو˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م
،نو˘ع˘ط˘لا ي˘عدو˘م م˘ه˘˘ن˘˘مو
يف مهم˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل كلذو
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يوأا˘˘˘˘˘ي ق˘˘˘˘˘ئ’ ن˘˘˘˘˘كصس
ضصو˘صصخ˘بو ،م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو
ركذ تانكصسلا ميلصست دوعو
دوعولا نأا ةيع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
م˘ي˘ل˘صست ضسا˘صسأا ى˘ل˘ع تنا˘ك
،ضسرا˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تا˘˘ن˘˘كصسلا
ط˘˘بر˘˘ت م˘˘ل نآ’ا د˘˘ح˘˘ل ن˘˘كل
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ببصستيصس ام وهو ءابرهكلاب
نأا ةيعمجلل قبصس ريخأات يف
ضصوصصخب امأا ،هنأاصشب تهبن
عور˘صشم˘ل د˘يد˘ج˘لا ع˘قو˘م˘˘لا

تحرط ،رصصانعلا ةيدلب لدع
نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا˘˘صشب ’ا˘˘غ˘˘˘صشنا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ،ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،ة˘ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘صسرد˘˘م˘˘لا

ي˘ف ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح

ن˘ي˘˘ب لوز˘˘ع˘˘م ه˘˘ب˘˘صش نا˘˘كم
جر˘˘بو ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
قفارم زاجنا رخأات نوكيصس
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘كصشم ة˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
هبناج نم ،اقح’ نيبتتكملل
يحلا اذه زاجنا ةبصسن تغلب
مل ،ةئام˘لا˘ب08 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
وا ةصسردم نآ’ا دحل لجصست
ضسي˘˘ئر د˘˘كأاو ،ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘˘م
هغÓبإا مت د˘ق ه˘نا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘ط ن˘م
قفرم يأا دجوي ’و «لدع»
بجو ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ل˘˘ج˘˘صسم
ع˘صضو˘لا كراد˘˘ت˘˘ل كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا

لقأ’ا ىلع عيراصشم حارتقاو
. مداقلا يصسردملا لوخدلل

ةينواعت ناكسس
 نوكتسشي ناجرملأ

ةمامقلأ مكأرت نم
ة˘ي˘نوا˘ع˘˘ت نا˘˘كصس ي˘˘كت˘˘صشي
جر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب نا˘˘˘جر˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘كار˘˘ت ن˘˘˘م ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ةغرافلا ةحاصسملاب ةما˘م˘ق˘لا
د˘ي˘ع˘صسو˘ب ة˘ط˘صسو˘˘ت˘˘م ما˘˘مأا

يف ببصست امم نيدلا لامك
،ذي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘ط˘خ ثداو˘ح
ةهيركلا حئاورلا نع كيهان
ةيب˘ط˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا ر˘ط˘خو
ي˘ح˘لا نا˘كصس ،ة˘ي˘جا˘˘جز˘˘لاو
تايلمع˘ب تار˘م ةد˘ع او˘ما˘ق
ءار˘ك ق˘ير˘ط ن˘ع ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
اهنكل ةمامقلا لقنو تايلآا
ديدج نم لاحلا ضسفنل دوعت
رخأاتو ةباقرلا بايغ ةجيتن
ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
امم ‐مه˘ب˘صسح‐ تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا
ل˘ك ي˘ف م˘كار˘ت˘ت ا˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
تلو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ةر˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘غر˘˘ف˘˘م ى˘˘˘لإا ة˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لا

حبصصأا ة˘يو˘صضو˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع
با˘˘˘ح˘˘˘صصا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
مه˘تا˘يا˘ف˘ن ي˘مر˘ل تا˘صشرو˘لا

با˘ي˘غ كلذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘صسم
نم مغرلابو ،عدرلاو ةباقرلا
حلاصصمب نينطاوملا لاصصتإا
ارار˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

نمل ةايح ’ نكل اراركتو
يحلا ناكصس ىقبيو ،يدانت
تاطلصسلا راظت˘نا ة˘لا˘ح ي˘ف
نأا ى˘صسعو ى˘ل˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
. مهتاناعم يهنتو كرحتت

فيرسش نب قوراف

ةرأزولأ ىلإأ ةيريدملأ اهتلسسرأأ ةيمييقت اطاقن نيسضفأر

بأرشضإأ يف جيريرعوب جربب ةعانشصلأ ةيريدم تأراطإأ

تانيمأاتلل ينطولأ قودنشصلأ
 ةديلبلاب ةيعامتجلأ
ةيمقر تامدخ قلطي

تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأ قلطأأ
ةلاكو ،ءأرجأ’أ لامعلل ةيعامتج’أ
فيرعتلل ةيسسيسسحت ةلمح ،ةديلبلأ
قلعتي اميف هيلمعتسسم ةدئافل
نم ةروطملأ ةيمقرلأ تامدخلاب

فرظلأ يف ةسصاخ عاطقلأ فرط
فيفخت ةيغب ،يئانثتسس’أ يحسصلأ
ىلع نطأوملأ لوسصح تأءأرجإأ

طيسسبتو ةعورسشملأ هقوقح
نيسسحتلأو ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ
ةيمومعلأ ةمدخلل لسصأوتملأ
.ةيطأرقوريبلأ ةبراحمل
قودنسصلأ نع رداسص نايب دافأأو
جأردإأ مت هنأأ ،ةديلبلأ ةلاكوب
تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأ
ةلمج ءأرجأ’أ لامعلل ةيعامتج’أ

ىلإأ يمرت ةينورتكل’أ تامدخلأ نم
ةيمومعلأ ةمدخلأ نيسسحت
مهل نمؤوملأ ةدئافل اهتنرسصعو
جأردإأ يتأايو لمعلأ بابرأأو ايعامتجأ

قايسس يف ةيمقرلأ تامدخلأ هذه
ىلع لوسصحلأ تأءأرجإأ فيفخت
ءانع نود تامدخلأو تأءأد’أ
؛كيبابسشلأو هقفأرم ىلأ لقنتلأ

مت يتلأ ةيمقرلأ تامدخلأ نعو
،نايبلأ بسسح رمأ’أ قلعتي اهجأردإأ
يهو «ءانهلأ» ةيمقرلأ ةيسضرأ’أ
مهل نمؤوملل حيتت يتلأ ةمدخلأ
ىلع عÓط’أ ةيناكمإأ ايعامتجأ
خيراتو ةيعامتج’أ ةيطغتلأ ةبسسن
ةفاسضإأ تأءأد’أ يف ةيقحأ’أ ةياهن
ةيودأÓل هكÓهتسسأ ةفرعم ىلإأ

قلعتت يتلأ رومأ’أ نم اهريغو
ةيناث ةمدخ اهيلإأ فاسضتو ؛نمؤوملاب
حيرسصتلأ ةيمقرلأ ةيسضرأ’أ يهو

لمعلأ بابرأ’ حمسست يتلأ دعب نع
ةلوهسس لكب مهتامأزتلاب مايقلاب
قفأرم ىلأ لقنتلأ ءانع نودو
حيرسصتلأ مهنكمي نيأأ قودنسصلأ

ةيونسسلأ تاكأرتسش’أ ةيعوأاب
ءأد’أ ةكرحو يعامتج’أ نامسضلل
ىلإأ فسض ،تأءأدأ’أ نم اهريغو
مهاسستو ؛ةيبطلأ ةبقأرملأ تأءأرجإأ
فيفخت يف ةيمقرلأ تامدخلأ
نيسسحتو ةيرأد’أ تأءأرجإ’أ
دحلأو اهتنرسصعو ةيمومعلأ ةمدخلأ

.انوروك ءابو يسشفت راطخأأ نم
ق.صس
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ةيعفن ةبكرم نتم ىلع تناك ولد004 زجح
 ةبراشضم ةيلمع طابحإأ

صسابعلب يديشسب ةدئاملأ تيزب
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا
كل˘ه˘ت˘صسم˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
ة˘˘˘برا˘˘˘صضم˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،كÓ˘ه˘ت˘صس’ا ة˘ع˘صساو˘لا
ة˘˘ير˘˘صسلا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
ن˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإ’ا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
ةيميل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
يديصسب ينطولا كردلل
عم قيصسنتلا˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
ميهاربإا ن˘ب ى˘ف˘ط˘صصم˘ب
ة˘˘ثÓ˘˘˘ث ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
حوار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأا
و32 نيب ام مهرامعأا

.ةنصس44
ة˘ي˘صضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘˘ع˘˘ت
ةيرصسلا دارفأا مايق ىلإا
ن˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإ’ا
كرد˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
يد˘˘˘ي˘˘˘صسب ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ضشيتفت ةطقنب ضسابعلب

قيرط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ن˘˘يأا ،70 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
نم ةب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
«ر˘˘ت˘˘صسا˘˘م و˘˘نور» عو˘˘ن
نأا نيبت اهصشيتفت دعبو
ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ي ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘صس
تيز˘˘لا ةدا˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
ولد004 عوم˘ج˘م˘ب
د˘˘˘˘صصق ةرو˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ف نود
اهر˘ثإا ى˘ل˘ع ة˘برا˘صضم˘لا
ق˘˘ئا˘˘صسلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت
ةقرف˘لا ر˘ق˘م˘ل هدا˘ي˘ت˘قاو
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘ل

اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
˘ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا
.ةيئاصضقلا تاهجلا

يدلبلأ رسشحملأ
صضرعتي صسيفنخوب

ةقرسسلل
ةيميلقإ’ا ةقرفلا ،تنكمت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘˘طو كرد˘˘ل˘˘ل
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ضسي˘˘ف˘˘ن˘˘خو˘˘ب˘˘ب
ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
يديصسب ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ةقرصس ةمهت˘ب ن˘ي˘صصخ˘صش
ناغلبي يدل˘ب˘لا ر˘صشح˘م˘لا

ةنصس04و83 رمعلا نم
.يلاوتلا ىلع
ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت
اهتقل˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘صصم
ر˘˘˘صضخأ’ا م˘˘˘قر˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
دو˘جو ا˘هدا˘ف˘˘م5501
ةقرصسب ناموقي نيصصخصش
ةيدلبل يدل˘ب˘لا ر˘صشح˘م˘لا
مت روفلا ىلع ضسيفنخوب
دار˘˘فأ’ ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘كصشت
نيع ىلإا لقنتلاو ةقرفلا
ط˘ب˘صض م˘ت ن˘يأا ،نا˘كم˘˘لا
ناموقي امهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ي˘ئا˘م˘لا ىر˘ج˘م˘لا عز˘ن˘˘ب
ضصصصخ˘م˘لا يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
را˘˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م فر˘˘صصل
ن˘م د˘ي˘مر˘ق˘لا عز˘ن اذ˘كو
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘صشح˘م ح˘ط˘˘صس
امهفيقوت م˘ت ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع
ر˘ق˘م ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قاو
ة˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
د˘ع˘بو ثي˘ح ،ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
مت تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا
امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ا˘م˘ه˘عاد˘يإاو
.ةيباقعلا

ودبع.صص

راكتح’أو ةبراسضملل دح عسضول
ةلمجلأ تÓحم ةبقأرمل ةعشسأو تايلمع

ةيدودحلأ ةيلولاب ةئزجتلأو

ررسضت ببسسب كلذو ،1202 صسرام81 موي ةياجب ةي’و برسض يذلأ لأزلزلأ نم ةررسضتملأ تÓئاعلأ ةاناعم رمتسست
.طوقسسلأو رايهن’أ نم نيسسوق باق تحبسصأأو اهتويبو اهنكاسسم

عقت ينابملا هذه نم ةيبلغأا
يتلاو ةياجب ةنيدم يلاعأا يف
ل˘ب˘ق ا˘م ى˘لإا ا˘ه˘خ˘يرا˘ت دو˘ع˘ي
يف يصسنرفلا رامعتصس’ا ةرتف
لبق نم تجردأا يتلاو ،اندÓب
ثار˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘˘لا
ا˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘هو ،يدا˘م˘˘لا
ةأا˘˘˘˘طو تح˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت لاز˘˘˘˘˘ت
اهب مامته’ا مدعو ضشيمهتلا

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ةرايزلا ءانثتصسا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ا˘ه˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

نار˘م˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ءارزو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلاو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
مويلا يف ينطولا نماصضتلاو
موي يف يأا لازلزلا نم يناثلا

.1202 ضسرام91
تلواح ةررصضتملا تÓ˘ئا˘ع˘لا

ذ˘فا˘ن˘م˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ
يتلا ءايحأ’ا ىلإا يدؤوت يذلا
ىلع اجا˘ج˘ت˘حا ،ا˘ه˘ي˘ف ن˘ط˘ق˘ت
ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ف˘قو˘م
ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ءازإا
هذ˘ه˘˘ب ‐ ا˘˘ه˘˘ب ط˘˘ي˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لاز˘ت ا˘م ي˘˘ت˘˘لا ‐ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةيا˘غ ى˘ل˘ع ءار˘ع˘لا ي˘ف تي˘ب˘ت
ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت اذ˘˘هو ة˘˘عا˘˘˘صسلا
،ةيصضرأ’ا تاز˘ه˘لا رار˘م˘ت˘صسا

ضضعب˘ل ع˘م˘ج˘ت ا˘ن˘ل˘ج˘صس ا˘م˘ك
˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘مأا تÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةر˘˘ئاد˘˘لا ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا تار˘˘˘ق˘˘˘م
،يدلبلا يب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لاو
ايلعلا تاطلصسلا دصشانت يهو
ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل دÓ˘ب˘لا ي˘ف
 . نكمم تقو برقأا

 دأوب يسضرأ ق’زنأ
أررسض ثدحي ريغ

هايملل ةانق يف
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشك
ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا
ةد˘˘˘˘˘˘حو (EDA ) ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘ق’ز˘نا تل˘ج˘صس ا˘ه˘نأا ة˘يا˘ج˘˘ب
داو ةقطنمب ىدا يذلا ايصضرا

قير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘غ
ة˘˘جو˘˘ت يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل يذا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ار˘ي˘ب˘ك ارر˘صض ثد˘حأا يذ˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘˘لا ي˘˘ف
هايملاب ةنيد˘م˘لا نا˘كصس دوز˘ت
ي˘ت˘لاو بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا
مم003 ا˘˘هر˘˘ط˘˘ق غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي
ة˘يو˘ج˘لا تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا بب˘˘صسب
اهعم تبحاصص يتلاو ةريخأ’ا
ةيئام لويصسو ةر˘ي˘ث˘ك را˘ط˘مأا

ةثداحلا هذه رثا ىلعو ،ةفراج
ةيرئازجلا ةد˘حو ر˘يد˘م ل˘ق˘ن˘ت
ة˘ي˘ع˘م˘ب يوار˘ح˘˘صص ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
بنا˘ج ى˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا

ّمت نيا ريغ داو ةيدلب ضسيئر
،ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
هحلاصصمل تاميلع˘ت ى˘ط˘عأاو
حÓ˘صصإ’ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
ى˘لإا ها˘ي˘˘م˘˘لا ةدا˘˘عإاو ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
نأامط امك ،ةيداعلا ةيعصضولا
ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘هد˘يوز˘ت˘ب نا˘كصسلا
لÓخ نم برصشلل ةحلاصصلا
ةيطايتح’ا رابآ’اب ةناعتصس’ا
ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لا
.لاغصشأ’ا

نيلواقم عم ثحبلأ
ميمرتل نيعوطتم

ةررسضتملأ دجاسسملأ
ةينيد˘لا نوؤو˘صشلا ر˘يد˘م د˘ق˘ع
اذ˘˘ه ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صص فا˘˘˘قوأ’او
ع˘م ل˘˘م˘˘ع ة˘˘صسل˘˘ج ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
نيعوطتملا نيلواقملا ضضعب
ة˘ط˘خ ثح˘ب˘ل ،ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘˘لاو
د˘جا˘صسم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ع
لاز˘لز˘لا ل˘ع˘ف˘˘ب ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا
˘˘مو˘˘ي ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب بر˘˘صض يذ˘˘˘لا
81 خيراتب يصضاملا ضسيمخلا

قر˘˘ط˘˘ت د˘˘قو ،1202 ضسرا˘˘˘م
ةرور˘صض ى˘لا نو˘ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةليآ’ا تارانملا مدهل لخدتلا
ل˘كصشت د˘ق ي˘ت˘لاو طو˘ق˘صسل˘ل

ةراملاو نيلصصملا ىلع ارطخ
،اهب ةطيحملا تايانبلا ىلعو
هيلع قفاو يذلا رمأ’ا وهو
اود˘˘با ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
يف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل م˘هداد˘ع˘ت˘صسا

حÓ˘صصإ’او م˘ي˘مر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةحا˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا بصسح
ح˘م˘صسي˘صس كلذ ل˘˘ّع˘˘لو ،م˘˘ه˘˘ل
د˘جا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا

ة˘ي˘غ˘ب ،م˘ي˘مر˘ت˘لا د˘ع˘ب ادد˘ج˘م
ةÓصص ةيدأاتل اهنم ةدافتصس’ا
رهصش ي˘لا˘ي˘ل لÓ˘خ ح˘يوار˘ت˘لا

 .لخادلا ميركلا ناصضمر
ترمثأأ نمأ’أ حلاسصم تأدوه‹

رأرقتسس’أو ةنيكسسلاب
ةياجب ةي’و نمأا ضسيئر طصشن

ةيفحصص ةودن قوزع نب رهاط
ةنئاكلا تاعامتج’ا ةعاق يف
دمحا يد˘ي˘صسب ور˘ب˘ما ةد˘عا˘ق˘ب
1202 ضسرام32 ءاثÓثلا موي

،د00و اصس41 ةعاصسلا ىلع
عيصضاوم ةدع ىلإا قرطت نيأا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف
،ةي’ول˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا˘ب

نواعتلا نّمث ةيادبلا يف ثيح
مÓع’ا يعاط˘ق ن˘ي˘ب ر˘م˘ث˘م˘لا

ا˘˘هّو˘˘ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’او
نم ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ةر˘˘˘صسأ’ا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘صص ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

زيزعت نأا اربتع˘م ،ن˘ي˘ل˘صسار˘مو
ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
نينطاوملا ريو˘ن˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي
ىدل ين˘مأ’ا ي˘عو˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو

زاهج نأا ىلإا اريصشم ،نطاوملا
عفر ةي’و˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا

نوكيل هتاطاصشن ىوتصسم نم
تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ي˘˘˘ف
بابتتصسا ثيح نم نينطاوملا
ة˘يا˘م˘حو رار˘ق˘ت˘˘صس’او ن˘˘مأ’ا
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو تا˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
،ا˘˘ه˘˘لا˘˘كصشأا ل˘˘كب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘صضق ح˘˘˘صضوأاو
ت’ا˘˘˘ح نا ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘هأ’ا
ةحلصصملا مدخت ’ ىصضوفلا
مارجإ’ا اهلغتصسي ثيح ،ةماعلا
نم ةئي˘ند˘لا ه˘لا˘م˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
،.. اهريغو ةيصصوصصلو ةقرصس
اقارح32 ةيصضق ضصخي اميفو
ي˘ف او˘ف˘ت˘خا˘ن˘يذ˘لا ة˘يا˘ج˘ب ن˘م
نا د˘˘كا ،ة˘˘لو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م فور˘˘˘ظ
نم بجاولاب تماق هحلاصصم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا لÓ˘˘خ
ةحئاج لÓخ اهذاختا ّمت يتلا

ريخأ’ا لازلزلا ذنمو انوروك
81 موي ةي’ولا برصض يذلا

قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ،1202 ضسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
اياصضقلا دد˘ع ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
يتلاو0202 لÓخ ةلجصسملا
ةزجنملا ةيصضق2274 تغلب
ةجلاعملا ةبصسنو3693 اهنم
اميفو ،ةئاملاب29.38 تلصصو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ضصخ˘˘ي
ـب ردقت ضصاخصشأ’اب ضساصسملاب
ةز˘ج˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘˘صضق7171
40 اهددع لتقلا مئارج6741
. ةئاملاب001 يأا40 ةزجنمو
مقطأ’ا ىلع ءاد˘ت˘ع’ا ا˘يا˘صضق
انوروك ةحئاج لÓ˘خ ة˘ي˘ب˘ط˘لا
32 اه˘ن˘م ةز˘ج˘ن˘م32 تغ˘ل˘ب
بابصسأاو ةئاملاب001 ةروصصب
تعقو ي˘ت˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا هذ˘ه
ضضعب يف ةح˘ئا˘ج˘لا ةر˘ت˘ف ي˘ف
ز˘كار˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ل˘ب˘ق˘ت مد˘ع ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
با˘˘˘˘صصم ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب ضضير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةقفاوم مدع ،انوروك ضسوريفب
تاءارجإا ىلع تÓئاعلا ضضعب
ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ؤو˘طا˘ب˘˘ت ،ن˘˘فد˘˘لا
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو ،.. ى˘صضر˘م˘لا˘˘ب
ضساصسملاب ةقلع˘ت˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
ضسيئر راصشأا دقف تاكلتمملاب
ل˘ي˘ج˘صست ى˘ل˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ما

612 ةجلاعم ّمت ةيصضق8322
ضصاخصشأ’ا ددع غلبيو ةيصضق
ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،0421 ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لا

تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صس ضصخ˘˘˘ي
(ةيرانلا تاجردلا ،تابكرملا)
مت ةلاح991 ليجصست ّمت دقف
88 فا˘˘ق˘˘˘يإاو48 ة˘ج˘لا˘ع˘˘م
،ةقرصسلا يف طروتم اصصخصش
ّمت91 اهددع تابكرملا ثيح
تا˘˘˘جارد˘˘˘˘لا ،80 عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘صسا
54 عاجرتصسا ّمت081 ةيرانلا
راصشأا كلذ دعبو .ةيران ةجارد
ّمت ثيح تاردخملا عوصضوم
ةيصضق251 ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
طب˘صض م˘تو251 ةجلاع˘م˘لاو
تاردخم˘لا ن˘م غ˘ك838.28
تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا ن˘م8034و
نيياكوكلا نم مارغ9.731و
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ما.

ليجصست ّمت دقف ةيداصصتق’او
152 ةزجنم˘لاو ة˘ي˘صضق442
تغ˘ل˘ب ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا لاو˘˘مأ’ا
ةفاصضإ’اب جد002005 اهتميق
. ةيلوحكلا تابورصشملا ىلإا
ّمت دقف ةيتامول˘ع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
ةيلمع821 ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صست
001 م˘هدد˘ع نو˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
،فذقلا اهنم ةدد˘ع˘ت˘م م˘ه˘ت˘لاو
.ديدهتلاو زازتب’ا ،ضضيرحتلا
ثداو˘˘ح ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا
ه˘حا˘ي˘ترا ل˘ج˘صس د˘ق˘ف رور˘م˘لا

ة˘طرا˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ىلإا ع˘جار با˘ب˘صسأ’او9102
ة˘ه˘ج ن˘م ي˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ناو˘عأ’ ي˘ناد˘ي˘م˘لا د˘جاو˘ت˘˘لاو
كلذ ىلإا فصض ،رورملا نمأا

ضسيصسحتلاو ةيعوت˘لا تÓ˘م˘ح
حصضوأا ماتخلا يفو . ةفلتخملا

نأا ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ضسي˘˘ئر
ناديم˘لا ي˘ف تنا˘ك ه˘ح˘لا˘صصم
تلت يتلا ىلوأ’ا ةظحللا ذنم
ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل لاز˘˘لز˘˘لا ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح
دوجو لا˘م˘ت˘حاو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةدعاصسملا ةب˘لا˘ط˘م وأا ى˘حر˘ج
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ّم˘˘تو
ةدئافل ةيزار˘ت˘ح’او ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ي˘قا˘بو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

تقو˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل كلذو
 .بصسانملا

ةر˘˘˘˘˘صسأ’ا رود ن˘˘˘˘˘ّم˘˘˘˘˘ث د˘˘˘˘˘قو
ا˘هو˘ن˘˘م ادد˘˘ج˘˘م ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
اهب موقت يتلا تادوهجملاب
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ر˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘ب
ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
 .نينطاوملل

تميملقت Ëرك

ةرركتملأ اهتاجاجتحأ مغر

صشيمهتلأو ةاناعملأ وكششت لأزلزلأ نم ةررشضتملأ تÓئاعلأ

ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘مÓ˘˘˘لا
ةراجتلا عاطق ا˘ه˘فر˘ع˘ي
تزر˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزأ’او
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ار˘خؤو˘م
دقف تيزلا ةدام راكتحا
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ تر˘˘˘صشا˘˘˘˘ب
ةباقر˘لا ح˘لا˘صصم ما˘يأ’ا
ةي’ول ةراجتلا ةيريدمل
لخدت تايلمع ناصسملت
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ع˘صساو
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘يد˘ل˘ب35
تايناكمإا اهل ترخصسو
ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صشبو ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘م
ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’
طا˘˘˘˘صشن فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صست
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘صساو داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةيصساصسأ’او كÓهتصس’ا

نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو
ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘ل
نم د˘كأا˘ت˘لاو را˘كت˘ح’ا
تا˘جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس
اهت˘ق˘با˘ط˘مو ة˘قو˘صسم˘لا

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن مار˘˘ت˘˘˘حا اذ˘˘˘كو
اذكو ةننقملا راعصسأ’ا

را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘م تن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت
بار˘ت˘قا ع˘م تÓ˘ح˘م˘لا
اذ˘˘كو ة˘˘م˘˘حر˘˘لا ر˘˘ه˘˘صش
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘قإا

داو˘م˘لا ى˘ت˘صش ءا˘ن˘˘ت˘˘ق’
نم افوخ ةيكÓهتصس’ا
. اهتردن

ءات˘صسأا د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘نوآ’ا ي˘ف ة˘يدود˘˘ح˘˘لا
ءÓ˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
بل˘˘˘غأا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘صش يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ءايلوصصافلاو ضسدع˘لا˘ك
بنا˘ج ى˘˘لإا ضصم˘˘ح˘˘لاو
اذكو هكاوفلاو رصضخلا
رمأ’ا اهيعون˘ب مو˘ح˘ل˘لا
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ف˘˘ل˘˘˘خ يذ˘˘˘لا

ماع نم ديزأا دعب ةريبك
ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘˘م
تمقاف˘ت ثي˘ح ا˘نورو˘ك
ن˘ي˘ن˘˘طو˘˘م˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم
 .ريبك لكصشب

صشاتيلتوب ع
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ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
تسسارنمت ةيلو

ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
240110200200804 :مقر يئابجلا فيرعتلا

ةقفشصلل تقؤوملأ حنملأ نع نÓعإلأ
742 –51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم ةيناثلا ةرقفلا56 مقر ةداملا ماكحأل اقيبطت
ضضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا ،5102 ربمتبسس61 :يف خرؤوملا
عيمج ملع ىلإا تسسارنمت ةيلول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم يهنت ،ماعلا قفرملا
:مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط يف نيكراسشملا نيدهعتملا

خيراتب مÓسسلاوSWEN KD دئارجلا يف روسشنملا ،1202 / إا إام / م ح م10
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘˘ث ةد˘˘حو زا˘˘ج˘˘نإاو ة˘˘سسارد ـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو22/20/1202
.(ةيزكرملا ةئفدتلا تازيهجت عسضوو ريفوت80 :مقر ةسصحلا) كورظاتب
يف ةددحملا تاءارجإلا بسسح ضضورعلا مييقتو ليلحتو ةفرظألا حتف دعب هنا

.هاندأا لودجلا يف نيبم وه ام بسسح ةسصحلل تقؤوملا حنملا مت طورسشلا رتفد

ةبغارلاو ةقفسصلا ىلع لسصحتت ملو ةسصقانملا يف تكراسش يتلا تاسسسسؤوملا ناكمإاب
نم برقتلا ،ةيلاملاو ةينقتلا مهسضورع مييقتل ةلسصفملا جئاتنلا ىلع عÓطلا يف
رودسصل موي لوأا نم ءادتبا مايأا ةثÓث (30) هاسصقأا لجا يف ةدقاعتملا ةحلسصملا

51/742 مقر01 يسسائرلا موسسرملا نم40 ةرقفلا28 ةداملل اقبط نÓعإلا اذه
تاسضيوفتو ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا61/90/5102 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا
.ماعلا قفرملا

انعط عفري نأا ةدقاعتملا ةحلسصملا رايتخا ىلع جتحي يذلا دهعتملل نكمي امك
مايأا01 هاسصقأا لجأا يف تسسارنمت ةيلول ةيمومعلا تاقفسصلل ةيئلولا ةنجللا ىدل
ددمي ةلطع موي عم رسشاعلا مويلا نمازت اذإاو نÓعإلا اذهل رودسص لوأا نم ءادتبا
.لمعلل يلاوملا مويلا ىلإا نعطلا عفرل ددحملا خيراتلا

ةسصحلا مقر

80 :مقر ةسصحلا
عسضوو ريفوت

تازيهجت
ةئفدتلا
ةيزكرملا

دهعتملا مسسا

 يلع قياقر
ءانبلا لاغسشأا ةسسسسؤوم
ةئفدتلاو ضصيسصرتلاو

زاغلاو ةيزكرملا
يرلاو ءابرهكلاو

يئابجلا فيرعتلا مقر
FIN

191350201034971

ةطقنلا
001

85

ةدم
ذيفنتلا

موي58

دعب ضضرعلا غلبم
لكب حيحسصتلا

موسسرلا
جد00.48169241

ةظحÓملا

ةيئاملا دراوملا ةيريدم – ةنتاب ةيلو
(200207111500000 م.م.م/ج.ت.ر) يئابجلا فيرعتلا مقر

تقؤوملأ حنملأ نع نÓعإأ
خرؤوملا742/51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم56 ةداملا ماكحأل اقبط
تاقفسصلا ميظنت نمسضت˘م˘لا م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا61/90/5102 ي˘˘ف
ل˘ك ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
عم ةحوتفم ةسصقانم نع نÓعإلا يف اوكراسش نيذلا نيدهعتملا
:يتديرجب ةرداسصلا ايند تاردق طارتسشا
.72/10/1202 خيراتب ةيبرعلاب مÓسسلا-

- LICA LE82/10/1202 خيراتب ةيسسنرفلاب.
71/20/1202 خيراتب ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا مييقت رثإا ىلع-
نأا ا˘م˘ك ،لود˘ج˘لا ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ت˘قؤو˘م ة˘ق˘ف˘سصلا د˘ن˘سست

:ةيلاتلا جئاتنلا تطعأا ضضورعلا مييقتو حتف ةيلمع

خرؤوملا742/51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 ةداملا ماكحأل اقبط
تاقفسصلا ميظنت نمسضت˘م˘لا م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا61/90/5102 ي˘˘ف
ءاقتنلا ةجيتن ىلع نوجتحي نيذلا نيدهعتملل نكمي ةيمومعلا

انعط اومدقي نأا ةنتاب ةيلول ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل فرط نم
رسشن خيرات نم ءادتبا مايأا01 لÓخ ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل مامأا

ةنجل ىلإا نوعط˘لا ل˘سسر˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ر˘ب˘ع نÓ˘عإلا اذ˘ه
.ةنتاب ةيلول ةيمومعلا تاقفسصلا

مقر

ضضرعلا

40

عورسشملا

ةكبسش ديدجتو عيسسوت

.نايفسس ةيدلب ريهطتلا

تلواقملا

HPTGE
ديسشر يراور

ةطقنلا

ةينقتلا

29
ةعجارملا لبق

00.00408231
ةعجارملا دعب

00.00408231

زاجنإلا ةدم

(موي)

موي57

ضضرعلا

يلاملا

اسضرع لقأا

«جد» موسسرلا لكب حنملا غلبم



ددهم ديردم لاير م‚
لوبرفيل ةعقوم نع بايغلاب

ءاعبرأ’ا مويلا ينابصسإا يفحصص ريرقت لاق
ة˘با˘صصإ’ ضضر˘ع˘˘ت د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير بع’ نإا

ةدمل بعÓملا نع بايغلاب اددهم تابو
مامأا رو˘ه˘ظ˘لا مد˘ع ي˘لا˘ت˘لا˘بو ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا
عبر يف ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘فأا6 موي لو˘بر˘ف˘ي˘ل
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
نإا˘˘˘ف «ا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘م» ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص بصسح˘˘˘˘بو
بع’ ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘˘ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا

تا˘ب˘يرد˘ت ن˘ع با˘غ ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ط˘˘صسو
.ةباصصإا نم يناعي ثيح ةيعامجلا هقيرف
ضسمأا لوأا ،ا˘˘˘ًنار˘˘˘م د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ضضا˘˘˘خو
بناجب ،نييلودلا هبيع’ بايغ يف ،ءاثÓثلا
يلصضع جاعزنا نم يناعي يذلا يدريفلاف
ةد˘˘م˘˘ل بعÓ˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ ه˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
.لقأ’ا ىلع نيعوبصسأا

نم يدريفلاف فقوم نأا ،ةفيحصصلا تفاصضأاو
يف لوبرفيل مامأا باهذلا ةعقومب قاحللا

ليرفأا6 مو˘ي ،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ئا˘ه˘˘ن ع˘˘بر
.ةياغلل اًدقعم نوكيصس ،لبقملا

د˘ق ،ضسور˘ك ي˘نو˘ت ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘ج˘ن˘لا نا˘˘كو
عم هد˘جاو˘ت لÓ˘خ ا˘ًصضيأا ة˘با˘صصإÓ˘ل ضضر˘ع˘ت
ىلإا دوعيو ركصسعملا رداغيل ،هدÓب بختنم
ضسوركو يدريفلاف يئانثلا مصضناو.اينابصسإا
،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ن˘ي˘با˘صصم˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘ل
ورا˘˘ف˘˘لأاو زا˘˘يد و˘˘نا˘˘يرا˘˘م ل˘˘م˘˘صشت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘نادو درازا˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘يإاو ’وزو˘˘˘˘˘يردوأا

.لاخافراك
يتيشس Îشسششنام باقلأأ :زنوتشس

أÎل‚إأ دعاشستشس
،زنوتصس نوج دكأا

رت˘صسصشنا˘م ع˘فاد˘م
نا˘ك ه˘نأا ،ي˘ت˘˘ي˘˘صس
ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي
بب˘صسب ،طا˘˘ب˘˘حإ’ا

ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا مد˘˘˘˘ع
بختنملا ةدعاصسم
لÓخ ،يزيل˘ج˘نإ’ا
هدا˘ع˘ب˘˘ت˘˘صسا ةر˘˘ت˘˘ف
61 راد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لواح هنكل ،ارهصش
نم هاوتصسم نيصسحت ىلع هصسفن عيجصشت
هتارا˘ب˘م ز˘نو˘ت˘صس ضضا˘خو.ةدو˘ع˘لا ل˘جأا
ل˘ب˘ج˘لا ما˘مأا ،ةر˘ي˘˘خأ’او93ـلا ة˘ي˘لود˘لا
.9102 يف دوصسأ’ا
داع˘ت˘صسا ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘ل˘ح˘م ةر˘ي˘صسم د˘ع˘ب ن˘كل
ثيرا˘غ برد˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
اذه تايرابم ثÓث ضضوخ لبق ،تيغثواصس
،2202 ملاعلا ضسأاك تايفصصت يف ،رهصشلا
.ادنلوبو اينابلأاو ونيرام ناصس مامأا

دقتعأاو ،ادج ابعصص رمأ’ا ناك»: زنوتصس لاقو
نم ناك ..رخآا ضصخصش يأا روعصش اذه نأا
،لزنم˘لا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ةد˘ها˘صشم بع˘صصلا
ىلع هتردق مدع ببصسب زجعلاب ءرملا رعصشي
نم عفادك كلذ تمدختصسا ينكل ،ةدعاصسملا
.«نصسحتلا لجأا

ينتباتنا ،ءاعدتصس’ا تيقلت امدنع» :فاصضأاو
،ةريبك ةيدج˘ب تل˘م˘ع د˘ق˘ل ..ة˘ع˘ئار ر˘عا˘صشم
تنأا‘ لو˘ق˘˘ت ضسا˘˘ن˘˘لا ضضع˘˘ب ع˘˘م˘˘صسأا تن˘˘كو
ن˘م˘صضأا ن˘كأا م˘ل ي˘ن˘كل ،‘ةدو˘ع˘لا ق˘ح˘˘ت˘˘صست
.«ءاعدتصس’ا ةلاصسر تيقلت ىتح ةدوعلا

ي˘ف ه˘ئÓ˘مز بنا˘ج ى˘لإا ،ز˘˘نو˘˘ت˘˘صس م˘˘ها˘˘صسو
ليفو ر˘كوو ل˘يا˘ك ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةعئار ةريصسم يف ،غنيلرتصس ميحرو نيدوف
ةلواحم رارمتصسا عم ،مصسوملا اذه يتيصسلل

.باقلأا ةعبرأا دصصح
دصصح نإا ،اماع62 هرمع غلابلا عفادملا لاقو
كرتيصس ،’ويدراوج بيب ةدايق تحت باقلأ’ا
يف ارتل˘ج˘نإا ة˘ل˘ي˘كصشت ى˘ل˘ع ي˘با˘ج˘يإ’ا هر˘ثأا
هذه» :فا˘صضأاو.ماعلا اذ˘ه ،ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب

ى˘لإا ا˘ها˘نر˘صضحأا اذإاو ،تارا˘صصت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘ق˘ع
تنك ..انيمث ائيصش لثمتصس ،ارتلجنإا ةليكصشت
دعب ،ركصسعملا ىلإا عيمجلا مصضني نأا دوأا
.«نكمم ريغ اذه نكل ،ءيصشب زوفلا

هÒشصÃ ناموك غلبي اتروبل

،ةنولصشربل ديدجلا ضسي˘ئر˘لا غ˘ل˘بأا
دلانور يدنلو˘ه˘لا ،ا˘ترو˘ب’ ناو˘خ
،قيرف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،نا˘مو˘ك
يفحصص رير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فو ،هر˘ي˘صصم˘ب
ة˘صسا˘ئر˘ل ا˘ترو˘ب’ دا˘عو.ينابصسإا
ذنمو ،اًرخؤو˘م ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا
نم ديدعلا ترصشتنا ،نيحلا كلذ
ةحاطإ’ا ةيلامتحا لوح تاعئاصشلا
ةفيح˘صص بصسح˘ب ن˘كل.ناموكب
لاصصتا ثدح ،ةينابصسإ’ا «اكرام»
،ءاثÓثلا ضسمأا لوأا ،نيفرطلا نيب
ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ضسي˘˘ئر ه˘˘لÓ˘˘خ د˘˘كأاو
رمتصسم هنأا ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا برد˘م˘ل˘ل
.لبقملا مصسوملا يف هبصصنمب
ةرملا هذه نأا ةفيحصصلا تفاصضأاو
اهي˘ف د˘كؤو˘ي ي˘ت˘لا ،ى˘لوأ’ا تصسي˘ل

ثيح ،رمأ’ا اذه ناموكل اتروب’
ةلحر لÓخ كلذ ثدح نأا قبصس
ناصس ةهجاومل ،ضسيراب ىلإا قيرفلا

.ابوروأا لاطبأا يرود يف نامريج
نإا «ا˘˘˘كرا˘˘˘م» تلا˘˘˘˘ق ،كلذ ع˘˘˘˘مو
ج˘ئا˘ت˘ن نأا ،ا˘ًما˘م˘ت كرد˘˘ي نا˘˘مو˘˘ك
ددح˘ت˘صس ي˘ت˘لا ي˘ه «ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا»
بيرد˘ت ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘مو.هلبقتصسم
ضسأاك يدنلوهلا ر˘صسخ ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا ر˘˘بو˘˘صسلا
لا˘ط˘بأا يرود عدو ا˘م˘ك ،وا˘ب˘ل˘˘ي˘˘ب
ناصس مامأا61ـلا رود نم ابوروأا

ضسأاك يئاهنل لهأات امنيب ،نامريج
ارخؤوم ةوقب ضسفانيو ،اينابصسإا كلم
.اجيللا بقل ىلع

689211ددعلأ ^2441 نابعسش21ـل قفأوملأ1202 صسرام52صسيمخلأةصضايرلا
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«نودلأ» ىلع رانلأ حتفي وناسساك

ديردم لاير ¤إأ ةدوعلل اًطرشش عشضي ودلانور

و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ع˘˘صضو
اًطرصش ،ضسوتنفوج مجن ،ودلانور
لا˘ير˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م اًد˘˘ي˘˘حو
.لبقملا فيصصلا يف ديردم
اًر˘خؤو˘م ود˘لا˘˘نور م˘˘صسا ط˘˘ب˘˘تراو
3 د˘ع˘ب ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر ن˘˘˘˘م تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس
لصشف نأا دعب كلذو ،ضسوتنفوج
قيقحتل «يرينوكنايبلا» ةدايق يف
.ابوروأا لاطبأا يرود بقل
«يبوك اينداك» ةعاذإا بصسحبو
ود˘˘لا˘˘نور نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا
ن˘˘م ا˘˘ًلا˘˘صصتا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت طر˘˘ت˘˘صشا

د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم
لجأا نم ،ةدوعلاب هيف هنوبلاطي
ضصيمق ءادترا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
.ىرخأا ةرم يغنريملا

ىلع ودلانور نأا ،ريرقتلا فاصضأاو
ةدوعلاو ضسوتنفوي كرتل دادعتصسا
يف هتريصسم ءاهنإاو ديردم لايرل
دهصش يذلاو ،ويبانر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس
م˘ج˘ن˘ل˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’ا
.يلاغتربلا

ود˘لا˘˘نور نأا ة˘˘عاذإ’ا تح˘˘صضوأاو
هناكمإاب لازي ’ هنأاب اًدج عنتقم
.ديردم لايرل ريثكلا ميدقت

ةبغر نع تددرت دق ءابنأا تناك
ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
يف ،لبقم˘لا ف˘ي˘صصلا ود˘لا˘نور
لصصي يذلاو ،هبتار عافترا لظ
وروأا نو˘ي˘ل˘م03 و˘˘ح˘˘ن ى˘˘˘لإا
.اًيونصس

ركفي ’ ودلانور :وناسساك
هماقرأأو هفأدهأأ يف ىوسس

ةيسسايقلأ
و˘ي˘نو˘ط˘نأا ي˘لا˘ط˘يإ’ا د˘ق˘ت˘ع˘˘ي

د˘يرد˘م لا˘ير م˘جا˘ه˘م ،و˘˘نا˘˘صسا˘˘ك
نأا ،ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ر˘˘˘ت˘˘˘نإاو نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو
ونايتصسيرك يلاغتربلا ةروطصسأ’ا

زكري ،ضسوتنفو˘ج م˘ج˘ن ،ود˘لا˘نور
ةي˘صصخ˘صشلا ز˘ئاو˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا
«يرينوكنايبلا» ةدعاصسم نم اًلدب

.هتمزأا نم جورخلا ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘يو
دقف ،يلحملاو يراقلا نيديعصصلا

رود نم ابوروأا لاطبأا يرود عدو

نم بر˘ت˘قاو ،و˘ترو˘ب ما˘مأا61ـلا
ةرم لوأ’ ويصشتلاكلا بقل ةراصسخ
نع دعتبا نأا دعب تاونصس01 يف
.طاقن رصشعب ردصصتملا رتنإا

تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف و˘نا˘صسا˘˘ك لا˘˘قو
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب تم˘˘ق اذإا» :ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا

نويلم001 رفوتصس ،ونايتصسيرك
عم دقاعتلا اهتقو كنكمي وروي
.«نيبعÓلا لصضفأا نم نينثا

مدق ،يصضاملا ماعلا يف» :فاصضأاو
ةر˘ك ل˘صضفأا يرا˘صس و˘ي˘˘صسيروا˘˘م
تاونصسلا يف ضسوتنفوج عم مدق
.«لحر هنكل ،ةريخأ’ا

،ودلانور تناك هتلكصشم» :عباتو

بردم كيدل نوكي نأا نكمي ’
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘˘ل˘˘ي نأا د˘˘ير˘˘ي
.«ونايتصسيرك دوجو
’إا ركفي ’ ونايتصسيرك» :لمكأاو
اذإاف ،ةيصسايقلا هماقرأاو هفادهأا يف
ءد˘˘˘˘ب ترر˘˘˘˘قو ا˘˘˘˘ًصسي˘˘˘˘ئر تن˘˘˘˘ك
كن˘كم˘ي Ó˘˘ف ،اًد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ًعور˘˘صشم
(و˘لر˘ي˘ب) ئد˘ت˘ب˘م برد˘م ءا˘˘ط˘˘عإا

لث˘م ضصخ˘صش بيرد˘ت ة˘ي˘لوؤو˘صسم
.«ودلانور
يكصسفيصسولو˘ك نا˘ج˘يد» :م˘ت˘خو
يف اًدج رثأاتم ،لاثملا ليبصس ىلع
نيذلا بابصشلا ،ونايتصسيرك دوجو
نوهجاوي ةيصصخصش مهيدل تصسيل
.«هعم لكاصشم
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قباصسلا ضسيئرلا ،ضسينوه يلوأا لاق
يناملأ’ا بختنملا نإا ،خنويم نريابل
ةميزهلا ن˘م ى˘فا˘ع˘ت˘يو ،ن˘صسح˘ت˘ي˘صس
،(0/6) ينابصسإ’ا هريظن مامأا ةيثراكلا
ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘صض ضسي˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل
.0202 وروي بقلب جيوتتلل
ميخاوي نأا (اماع96) ضسينوه فاصضأاو
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،فو˘˘ل
،ح˘ي˘ح˘صصلا رار˘ق˘لا ذ˘خ˘تا ،ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
بقع هبصصنم نم هتلاقتصسا نÓعإاب
.ةيبوروأ’ا ةلوطبلا
،ايلاح اديدج ارود بعليف ضسينوه امأا

ةا˘ن˘ق ىد˘ل ل˘ل˘ح˘م˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
.ةيناملأ’ا ةينويزفيلتلا «لإا.يت.رآا»
جوت يذلا ،قباصسلا نرياب ضسيئر لاقو
،بعÓك هتريصسم لÓخ بختنملا عم
،2791 ةيبوروأ’ا ممأ’ا ضسأاك يبقلب
تفاصشناملا نإا ،4791 ملاعلا ضسأاكو
.’وحت ققحيصس
ق˘ير˘ف˘لا نأا ن˘م ق˘˘ثاو ا˘˘نأا» :فا˘˘صضأاو
نم ،ريثكب لصضفأا تايوتصسم مدقيصس
..ةريخأ’ا تايرابملا يف اهمدق يتلا
نوكيصس نم ةيؤور ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘صس
يف ،نيبعÓلا نم ميخاوي ىدل احاتم
.«ادنلصسيأا ةهجاوم
ق˘ير˘ف˘لا نو˘˘كي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» :ل˘˘صصاوو
لكصشي ام امئاد ،ام دح ىلإا Óمتكم
يبع’ نأا فرعأا ..اهب ناهتصسي ’ ةوق
نو˘نو˘كي ا˘م ا˘م˘ئاد ،خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب

ضصيمق ءادترا دنع ةياغلل نيحومط
،دهجلا عيمجلا لذب اذإاو ،بختنملا
د˘ي˘ج ل˘كصشب رو˘مأ’ا ل˘ك ر˘˘ي˘˘صست˘˘صس
بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو.«اددجم
دعب هصسفن مييقت هنكمي ’ ،يناملأ’ا
هنكل ،اينابصسإا مامأا ةيصساقلا ةميزهلا
قيرفلا رابتعا مدع ةقيقح نأا فاصضأا

ةصصرف لكصشي دق ،جيوتتلل احصشرم
.ةقÓطنا قيقحتل هل ةبصسنلاب ةديج

نمصض يناملأ’ا بختنملا ضسفانتيو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ،ة˘ب˘ع˘صص ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘صضت ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
بختنملاو ،م˘لا˘ع˘لا ل˘ط˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
،ورو˘ي˘لا بق˘ل ل˘ما˘˘ح ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

˘ما˘ق˘ت˘صسو ،ير˘ج˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
.خنويم يف اهتايرابم

رلومو فول
فول رارقب تبحر» :ضسينوه فدرأاو
رومأ’ا مامز داعتصسا هنأ’ (ةلاقتصس’ا)
تنا˘ك ةارا˘ب˘م ل˘ك د˘ع˘ب˘˘ف ..هد˘˘ي ي˘˘ف
،بردم˘لا لو˘ح را˘ث˘ت˘صس ت’ؤوا˘صست˘لا
.«قئاقح عصضو نآ’ا هنكل
،ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب د˘ي˘ج ل˘ح و˘ه» :ع˘با˘تو
ام دعب ،ةيصسفنلا ه˘ت˘لا˘ح˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
نع هنÓعإا نأا اصضيأا دقتعأاو ..هققح
ار˘مأا نا˘ك ،ر˘كب˘˘م تقو ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘لا

يناملأ’ا داحتÓل نكمي نآ’اف ..اديج
بردم˘لا ة˘لأا˘صسم˘ب ءود˘ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
.«لبقملا

،ثيد˘ح˘لا ي˘ف ضسي˘نو˘˘ه بغر˘˘ي م˘˘لو
املع ،فولل لمتحملا ةفيلخلا نأاصشب
،خنويم نرياب بردم ،كيلف زناه نأاب
.نيحصشرملا نمصض دعي

فو˘ل د˘ي˘ع˘ي نأا ضضر˘ت˘˘ف˘˘ي ه˘˘نإا لا˘˘قو
ى˘لإا ،ر˘لو˘م ضسا˘مو˘ت ،نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘˘م
ممأ’ا ضسأاك ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘صص
.ةيبوروأ’ا

ءانبب قلعتي ’ نآ’ا رمأ’ا» :درطتصساو
بغري قيرف نيوكتب امنإاو ،بختنم
.«ءيصشب زوفلا يف
ل˘صضفأا كرا˘˘صشت نأا بج˘˘ي» :فا˘˘صضأاو
ةلو˘ط˘ب ر˘خآا ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
ضساموت ..بختنملا عم فول ميخاويل
يف نيب˘عÓ˘لا ل˘صضفأا ن˘م د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
يف دجاو˘ت˘ي نأا بج˘ي كلذ˘ل ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا
.«ةيبوروأ’ا ةلوطبلا

نأا˘˘صشب ،ه˘˘كو˘˘كصش ضسي˘˘نو˘˘ه ىد˘˘˘بأاو
يف ورويلا تاصسفانم ةماقإا ةيناكمإا

،هل ططخم وه ام بصسح ،ةنيدم21
ةحئاج ةمزأا رارمتصسا لظ يف كلذو
دويقلاو ،دجتصسملا انوروك ضسوريف
.اهب ةقلعتملا

21 يف ماقتصس اهنأا روصصتأا ’» :لاقو
فيك ىرنو رظ˘ت˘ن˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ة˘لود
..ىودعلاب ةباصصإ’ا ت’دعم روطتت
ةحصصل نوكت يل ةبصسنلاب ةيولوأ’ا
نيكراصشملاو ،نيجرف˘ت˘م˘لاو ،ضسا˘ن˘لا
.«ةيبوروأ’ا ةلوطبلا يف

ةدوعلأ قحتشسي رلومو ..ورويلل ةحششرم تشسيل ايناملأأ :صسينوه
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˘مو˘ق˘ي نا اد˘ج ح˘صشر˘م˘˘لا ن˘˘م
ضضعب ءارجاب يدمح بردملا
ىلع ةيرارطصض’ا تارييغتلا

ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا ىوتصسم
ةمق˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كت˘صس ي˘ت˘لا
لئابقلا ةبيبصش ما˘ما ة˘ع˘م˘ج˘لا

فادهلا بايغ لظ يف ةصصاخ
ةري˘ب˘ك ة˘ب˘صسن˘ب ثي˘ح نار˘ق˘ما
مجاهملا ىلع ينقتلا دمتعيصس
ضشتوكلا ناو ةصصاخ رهاط نب
ةرورصضب هب˘لا˘طو ه˘ب ع˘م˘ت˘جا
ل˘˘˘صضفا ل˘˘˘كصشب رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا

ي˘ف ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث اد˘˘كؤو˘˘م
نا˘˘ك ناو ة˘˘صصا˘˘خ ه˘˘تا˘˘مد˘˘˘خ
ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘˘صص
داحتا طا˘ق˘ن ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
.ضسابعلب

يف نولمأاي رفانسسلأ
ديدحتل يرانكلأ طاقن
ةدوعلأ ةلحرم فأدهأأ

ءاقل رفا˘ن˘صسلا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
د˘صصق ر˘ب˘صصلا غرا˘˘ف˘˘ب د˘˘غ˘˘لا

ةلباقملا طاقن ىلع ضضوافتلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘˘صصح ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو
ةدا˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا
ثيح يدمح دوليم برتغملا
ة˘م˘ي˘ق ىد˘م را˘˘صصنأ’ا كرد˘˘ي

لداعتلا ةطقن نامصض وا زوفلا
اهنا امب ةمقلا هذه لÓخ نم
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ها دد˘ح˘ت˘صس
ةراصشإ’ا ردجت ةدوعلا ةلحرم
داد˘ح ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘˘ع نا ى˘˘لا

ي˘نÓ˘˘عز اذ˘˘كو ي˘˘ح˘˘لا˘˘صصو
رثكاف ر˘ث˘كا بر˘ت˘ق˘ت ع˘ج˘ق˘لو
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ع˘صسي˘˘صسو
ا˘ب˘صسح˘ت ه˘تا˘مد˘خ ةدا˘ع˘ت˘˘صس’
.ديعاوملا مداقل
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«يرانكلأ» طاقن فدهتسسي دأدعتلأ

ةيباجيأ ةجيتن نورظتني رفانشسلأو رهاط نب ىلع لوعي يدمح

ةنيطنسسق بابسش

ضصوصصخب ةرقمب يوركلا عراصشلا اهحرط ةريثك ت’ؤواصست
دبع بردملل ةينفلا تارايخلا اذكو رصصانعلا ضضعب دودرم
ةليكصشتلا ضسفن ىلع دامتع’ا ناو ةصصاخ ضشرطل ميركلا
ءاقفر اهب موقي ىحصضا يتلا ةرركتملا ءاطخأ’ا نم مغرلاب
بايغ ةيصضق اوحرط راصصن’اف ،اريحم ىقبي ضشاقوب جاحلا
ن˘ب اذ˘كو ي˘غ˘يرو ضسيو ن˘ب ةرو˘صص ي˘ف ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
ةصصاخ مهتيزهاج نم مغرلاب ةريخأ’ا تاءاقللا نع قوزرم
لكلا لعجي ام وهو بعللا ءانب يف ريبكلا زجعلا لظ يف
نع راصسفتصس’ا لجا نم تابيردتلا فانئتصسا راظتنا يف
.طاقنلا هذه

وتاكŸÒأ صصوسصخب عامتجأ دقع وحن
قيرفلا ضسيئرب ينقتلا عمتجي نا رظتنملا نم ىرخأا ةهج نم
نيبعÓلا ديدع ناو ةصصاخ قيرفلا وتاكريم ةصشقانم لجا نم
’وأا طبصض ىلع لمعتصس ةراد’اف يلاتلابو ليحرلا نوديري
ليحرلا يف بغري نم اهنيب نم يتلاو نيحرصسملا ةمئاق
لعجيصس ام وهو يدكيكصسلا ينقتلا تارايخ ببصسب ةصصاخ
ليوحت لجا نم ةمداقلا تاعاصسلا يف اهطبصضي رصصان نب
ي˘ف ل˘خد ضسي˘ئر˘لا ناو ة˘صصا˘خ تاد˘قا˘ع˘ت˘لا و˘ح˘ن ما˘م˘ت˘ه’ا
ن˘م˘يا ر˘ي˘˘ه˘˘ظو رور˘˘ح˘˘صش ف˘˘ل˘˘صشلا ع˘˘فاد˘˘م ع˘˘م ت’ا˘˘صصتا
.روصشاع ةراطصسوصس
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ثيح ةيلاملا ةيحانلا نم ةبيتكلا عاصضوأا حيحصصت يف ةركصسب داحتا ضسيئر عرصش
بابصش باصسح ىلع ققحملا ريخأ’ا زوفلا ةحنم ديدصستب نيريخأ’ا نيمويلا يف ماق
كرديو اذه ةدوعلا ةلحرم يف لصضفأ’ا ميدقتل مهزيفحت دصصق كلذو دادزولب
تاطلصسلا ةناعا رظتني هلعج يذلا رم’ا هيبع’ تايونعم عفر ةميق ىدم ضسيئرلا
ىرخأ’ا يه رظتنت يتلا ةبيتكلا روجأا نم ماه ءزج ةيوصست لجا نم ةيئ’ولا
.اهفورظ نيصسحت

نيتقفسص وأأ ةقفسص دقعب راتوأ’أ ليدعت ديري يدوج تيآأ
نم قيرفلا راتوأا ليدعت يف يدوج تيا نيدلا زع بردملا لمأاي ىرخأا ةهج نم
ةلحرم لÓخ ةهجاولا ىلا قيرفلا ناديعت نيتقفصص وا ةقفصص مصض ثحب لÓخ
ةكصسلا يف قيرفلا عصضو ةيناكمإا يف نوقثي اوأادب راصصنأ’ا ناو اميصس’ ةدوعلا
نا ركذي ةمهملا تاءاقللا يف راصصتن’ا ققح يذلا ينقتلا فرط نم ةحيحصصلا
فورظلا رفوتت ول لصضفأ’ا قيقحت ىلع رداق قيرفلا نا ىلع اوعمجا نيبعÓلا
.لصضفأ’ا ميدقت يف مهتبغر نم ضشعنت يتلاو ةبصسانملا

صشامر ماسشه

قافو تيب يف اريثك تايطعملا تريغت
ة˘لو˘ي˘صسلا با˘ي˘غ ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ف˘ي˘ط˘صس
يثÓث عم قا˘ف˘ت’ا د˘ع˘بو ثي˘ح ة˘ي˘لا˘م˘لا
، ميتيا» يصضاملا عوبصسأ’ا يف ضسابعلب

ا˘نردا˘صصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘ع «ضشو˘ع˘ب ،ةز˘˘م˘˘ح
د˘ق نو˘كت قا˘فو˘˘لا ةرادإا نأا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘˘ل تخ˘˘صضر
بعÓلا عم دقاعتلا ةرورصضب يكوكلا

يف تعرصش اهنا امك وباج نموملا دبع
ىرخأ’ا رصصان˘ع˘لا ضضع˘ب ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا

ةراد’ا˘˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بصسحو ثي˘˘˘ح
ةيعمجل ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ع˘م تل˘صصاو˘ت

تاصضوافملا نكلو يليÓب ةليلم نيع
بب˘˘صسب دود˘˘صسم ق˘˘ير˘˘˘ط ى˘˘˘لا تل˘˘˘صصو
.ةيلاملا ةمز’ا

ةراطسسوسس راتخي دق صشوعب
ةرواسسلأ طاقن نع ثحبت ةرأدإ’أو
رصسي’ا ريهظلا نوكي ىرخأا ةهج نم
يف لصصف دق ضشوعب ضسابعلب داحت’
ةراطصسوصس ديدج نوكيصس ثيح هتهجو
هعنقا ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا نا ا˘م˘ب
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ه˘ل مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘لا˘˘ب

نم هحيرصست قئاثو ىلع طقف هلوصصح
دق يذلا رم’ا وهو تاعزانملا ةنجل
نو˘ع˘ي˘صضي قا˘فو˘لا ي˘لوؤو˘صسم ل˘ع˘˘ج˘˘ي

ة˘ه˘جو˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘يو ه˘تا˘مد˘˘خ
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘تو اذ˘˘ه ىر˘˘˘خأا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل

ثيح دغلا دعومل قافولا تاريصضحت
زار˘حا ة˘ي˘˘م˘˘هأا ىد˘˘م ي˘˘كو˘˘كلا كرد˘˘ي
بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا ما˘ما ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن
. بيترتلا ةدايرب بورهلل

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ

قيرفلل ةيلاملأ رومألأ حيحشصت يف عرششي ىشسيع نب

فيطسس قافو
صسابعلب يثÓث نامسض يف ةرأدإ’أ تقفخأأ امدعب

وباج عم دقاعتلأ صضرفي يكوكلأ

تلؤواشستلأ نم ريثكلأ أوحرط راشصنألأ
زئاكرلأ صضعب صشيمهت صصوشصخب

ةيباجيإا ةجيتن قيقحت يف ةليلم نيع ةيعمج راصصنا لمأاي
ةلحرم ءاهن’ كلذو لبقملا عوبصسأ’ا فيطصس قافو ماما
داهتج’ا ةيمهأا نوبعÓلا كرديو اذه ديج لكصشب باهذلا

ضسفانتلا يف قيرفلا ظوظح يقبت ةجيتن ليصصحت لجا نم
راصصنأ’ا ةبغر لظ يف اميصس’ ةمئاق ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع
نو˘كي د˘ق يذ˘لاو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه د˘ي˘ج ءي˘صش ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف
لجا نم ةحاتم ةيناكم’ا نا امب ةيراق ةصسفانمل لهأاتلا
.فدهلا اذه قيقحت

ةركسسب نم رغم اسضرع ىقلت طوبعج
رغم اصضرع طوبعج لداع بعÓلا ىقلت هتاذ قايصسلا يف
قيرفلل اددجم ةدوعلا دصصق ةركصسب داحتا ضسيئر فرط نم
ءاقل رخا ءارجا ةياغ ىلا ضضوافتلا ريخأات دكؤوي هلعج ام وهو
هب اينعم نوكي نل هنوك نم مغرلاب فيطصس قافو ماما
رخا ريصشتو اذه اهنم يكتصشي يتلا ةباصصإ’ا ىلا رظنلاب
قافو ةرادإا عم يليÓب عفادملا قافتا مدع ىلا تايطعملا
ضضرعلا نا امب يرانكلا ةرادإا عم كاكحوب اذكو فيطصس
.تاعلطتلا ىوتصسم يف نكي مل يلاملا

صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج

ةمزاع «ماشصل» ةليكششت
قافولأ مامأأ ةوقب باهذلأ ءاهنإأ ىلع

عم اعامتجا ةدكيكصس ةي’و يلاو دقعي نا رظتنملا نم
يتلا تايطعملا نم ريثكلا ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ي˘لوؤو˘صسم
ةبوع˘صص ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘با˘صصن ى˘لا رو˘مأ’ا ةدا˘عإا˘ب ح˘م˘صست
يه اهيلع لمعلا متيصس يتلا طاقنلا مها لعلو اذه فقوملا
لمعي راوتكريد لكصش ىلع قيرفلل ريصسم بتكم نييعت

ةبعصص ةيعصضولا ناو ةصصاخ هذاقنإا نكمي ام ذاقنا ىلع
ىلع لمعلا وهو رظتنملا يدحتلا ةبوعصص كردي لكلاو
.ءاقبلا نامصض

نيسسحتل رسصانعلأ صضعب مأدقتسسأ صسردي يلعوب
ةيموجهلأ تايوتسسملأ

ضضعب ةصسارد يلعوب بردملا لصصاوي ىرخأا ةهج نم
ةرطاقلا ىوتصسم ىلع اميصس’ اهبادتنا ديري يتلا قاروأ’ا
ل˘˘جا ن˘˘م عا˘˘صضوأ’ا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘م’ا
ىلا تايطعملا بل˘غا ر˘ي˘صشتو اذ˘ه يدا˘ن˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا
ي˘ت˘لاو ءا˘م˘˘صسأ’ا ضضع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ب˘˘ع˘˘ج ي˘˘ف ع˘˘صضي ضشتو˘˘كلا نا
اهتربخ نا ’ا قوصسلا يف ةريبك اهتميق نوك نم مغرلاب
ي˘˘ف ع˘˘صضي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ه˘˘ب˘˘صسح قرا˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘صصت˘˘˘صس
تاعاصسلا لÓخ اهلولح رظتنملا ءامصسأ’ا ضضعب هتركفم
.ضضوافتلل ةمداقلا
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ةدكيكسس ةبيبسش

يرأدإلأ راشسملأ حيحشصت ىلع رشصي يلأولأ
ءاقبلأ نامشض ىلع قيرفلأ ةردقم يف قثيو

ةرڤم مجن
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 ةأوه يناثلأ مسسقلأ نم8ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

«..قرافلأ قيمعتل ىعشست ةنوب
«ومزل»و بعشص لقنت ‘ «ءاقرزلأ

 ةرأدشصلأ فطÿ ىعشست

 نأزيلغ عيرسس

يرمحو وتاكŸÒأ ىلع نهأرت ةرأدإلأ
 تامأدقتشسإلأ ةمئاق نأددحي Êأزولأو

˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صشع ىر˘˘˘ج˘˘˘ت
نم80 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
ةاوه ينا˘ث˘لا ي˘ن˘طو˘لا م˘صسق˘لا

ا˘ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف ل˘م˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ةارابم اهزربأا ةيران تايرابم
ةيقرصشلا ةعومجم˘لا رد˘صصت˘م
لب˘ق˘ت˘صسي يذ˘لا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا
ىلع هينيعو ة˘م˘غÓ˘ت˘لا يدا˘ن
قرافلا قيمعتل ةارابملا طاقن

مو˘غ˘ل˘صش لÓ˘ه ق˘حÓ˘م˘لا ن˘ع
ةنتاب ىلا لق˘ن˘ت˘ي يذ˘لا د˘ي˘ع˘لا
ي˘˘فو ،با˘˘ب˘˘صشلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل
دتصشيصس ىطصسولا ةعومجملا
لوزنب ةمدقملا ىلع عارصصلا
افيصض ءاعبر’ا لما ردصصتملا

نونكع نب مجن قحÓملا ىلع
زكرملا بحاصص ل˘ق˘ن˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ى˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ثلا˘ث˘لا
دا˘ح˘تا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ع˘با˘ق˘لا ضشار˘ح˘لا
ةديحو ةطقن قرافب ضسداصسلا

فر˘ع˘ت˘صس ا˘م˘ك ف˘˘ي˘˘صضلا ن˘˘ع
ةارا˘ب˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

يلصس داو ردصصتملا نيب ةيران
يذلا نارهو ةيعمج قحÓملاو
ةراد˘˘صصلا ف˘˘ط˘˘خ˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘صسي
تءا˘جو ه˘ف˘˘ي˘˘صضب ة˘˘حا˘˘ط’او
تاعومجم˘لا تا˘يرا˘ب˘م ي˘قا˘ب
:يلا˘ت˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع ثÓ˘ث˘لا

دا˘˘ح˘˘تا بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ،ة˘˘يوا˘˘صشلا
تنا˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ،لÓ˘˘ج د’وا

ةلصشنخ داحتا ،ةن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م
دادو ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
قافو ،ةداعصسوب لما كيرافوب
،ة˘ير˘صضخ’ا دا˘ح˘تا ة˘ل˘ي˘صسم˘˘لا

داحتا ،ةياجب ةبيبصش ةبقلا دئار
ليج ،روث ينب بابصش ةديلبلا

ن˘ي˘ع با˘ب˘صش ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةرا˘˘صسو ن˘˘ي˘˘ع ،تن˘˘صشو˘˘م˘˘ي˘˘˘ت
ترايت ةبيبصش ،ويزرا يبملوا
ءافصص ويهر داو ،ةمركلا داحتا
داحتا لبقتصسي اميف ضسيمخلا
.ةديعصس ةيدولوم يصشمرلا

قÓع ودبع

يف نازيلغ عيرصس ةرادإا تأادب
نيذلا ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ة˘صسارد
قيرفلا ميعدتل مهمادقتصسا يونت

يوتصشلا وتاكريملا ةرتف لÓخ
.ضسمأا لوأا تأادب يتلا

ة˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأاو
هنا «ع˘ير˘صسلا» تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م
نيبع’ ةثÓ˘ث ماد˘ق˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صس
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب كلذو
ينازولا فيرصش بردملا ةدايقب
حصضاولا نم ثيح ،رهاط يصس
يرمح دمحم ضسيئرلا ةرادا نأاب
ي˘˘˘نازو˘˘˘لا ةرا˘˘˘صشا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ضصو˘صصخ˘˘ب
ميعدت ينفلا مقاطلا ديري نيذلا
ةلحرمل ادادعتصسا مهب ةليكصشتلا
ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا
ةبصسنلاب هصسفن ءيصشلاو ،ىلوأ’ا
فده˘ت˘صست ن˘يذ˘لا ن˘ي˘حر˘صسم˘ل˘ل
مهتامدخ نع ءانغتصس’ا ةراد’ا

،ي˘صضار˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ع˘م قا˘˘ف˘˘ت’او
نأا˘˘ب رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘صضاو
نوكتصس تامادقت˘صس’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ددحمو قيقد لكصشب ةصسوردم
ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘حا ق˘˘فوو
،اهن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لاو
برد˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘م نو˘˘كت˘˘˘صسو
˘˘ما˘˘ي’ا ي˘˘ف ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘صش
امب ،ءامصسأ’ا هذه ديدحت ةمداقلا
ة˘˘يارد ر˘˘ث˘˘˘كأ’ا د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ه˘˘˘نأا
امب كلذو ق˘ير˘ف˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب
ىقبت امل هتاحومط عم ىصشامتي
قفتا ا˘م˘ب ا˘صضياو ،م˘صسو˘م˘لا ن˘م
ةراد’ا ع˘˘م فاد˘˘ها ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نم ثيح ،يرمح اهصسأار ىلعو
نÓ˘جر˘لا ع˘م˘ت˘ج˘ي نا بق˘تر˘م˘لا
ةطراخ ديدحتل ضسيمخلا مويلا
كلذ˘˘كو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

نيبعÓلا عم ضضوافتلا ةرصشابم
نمو ،مه˘ح˘ير˘صست م˘ت˘ي˘صس ن˘يذ˘لا
ةدايقب ينفلا مقاطلا نا حصضاولا
ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘˘ير˘˘˘صش برد˘˘˘م˘˘˘لا

موجهلا طخل ةيولو’ا حنميصس
يونت ي˘ت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘صس’ا ي˘ف
˘ما˘ي’ا ي˘ف ا˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ةرادإ’ا
ناو ة˘صصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘م˘ح˘ي ’ ق˘ير˘ف˘لا
لوعت نا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ءا˘م˘صس’ا

نم ىقبت اميف ةليكصشتلا اهيلع
 .ةلوطبلا

يأأ دجوي ’» :يرمح
 «فلسشلأ مامأأ رثعتلل رربم

لجر˘لا اد˘ب ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
يرمح دمحم يدانلا يف لو’ا

هاصضر مدع نع ار˘ب˘ع˘م ا˘ب˘صضا˘غ
ءاقفر هب داع يذلا لداعتلا نع
فيصضلا مامأا ناصسملت نم ضشياع
حر˘صص ثي˘ح ف˘ل˘صشلا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
ن˘˘ع ضضار ر˘˘ي˘˘˘غ ا˘˘˘نا» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
اذه دعب ينفلا مقاطلاو نيبعÓلا
يأا كانه ضسيلف ،يبلصسلا لداعتلا

عيمج انرفو ثيح رثعتلل رربم
ةدو˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
تددح دق تنك» :عباتو ،«زوفلاب
متخنل62 ةطقنلا غولبل افده
يرجت نكل باهذلا ةلحرم اهب
نفصسلا ه˘ي˘ه˘ت˘صشت ’ ا˘م˘ب حا˘ير˘لا

نو˘ب˘عÓ˘لا ي˘ن˘ب˘ي˘˘خ ة˘˘حار˘˘صصو
طاقنلا بلج مهنم رظتنا تنكو
ملو فلصشلا ةيعمج مامأا ثÓثلا
:لصصاوو ،«رثعتلا اذه ببصس مهفأا
ف˘ير˘صش برد˘م˘لا˘ب ي˘ق˘ت˘˘لأا˘˘صس»
ددحنصسو ضسيمخلا اذه ينازولا
ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا˘ف ،د˘يد˘ج˘لا را˘صسم˘لا
ام لÓخ تاميعدت ىلا ةجاحب
هنا عم ،ةدوعلا ةلحرم نم ىقبت
تامادقتصسا ةثÓثب انل حومصسم
ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘صسن نا لوا˘ح˘ن˘صس ا˘ن˘ن˘كل

نم ضضعبلا كانه نا امك ،اديج
مهحيرصست يونأا نيذلا نيبعÓلا

ة˘فا˘˘صض’ا او˘˘مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأ’
 .«ةبولطملا

طيمز.ع

 رئأز÷أ ¤إأ هلوشصو خيرات ددحي يرشصŸأ كلامزلأ ديمعلأ صسفانم
ةيدولوم قيرف ضسفانم ددح

نم5ـلا ةلوجلا يف رئازجلا
لاطبأا ةطبار تاعومجم رود
ير˘صصم˘لا كلا˘مز˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
يراجلا ضسرام13ـلا خيرات
،رئازجلا ىلإا مودقلا لجا نم
.ءاقللا ءارجإ’ ابصسحت

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
كلا˘˘مز˘˘لا د˘˘فو نا ،ة˘˘ير˘˘صصم
13ـلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ل˘ح˘ي˘صس
ا˘˘ب˘˘صسح˘˘ت ،يرا˘˘ج˘˘˘لا ضسرا˘˘˘م
هعم˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م د˘˘صض
5 بعلمب مداقلا ليرفأا ثلاثلا

تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘صض ،ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
رود ن˘م ة˘صسما˘خ˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
لاطبأا ةطبار˘ل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ايقيرفإا

نأا هتاذ ردصصملا فاصضأاو

يرادإ’ا ر˘يد˘م˘لا ر˘هاز د˘م˘˘حأا
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ى˘˘˘ه˘˘˘نأا كلا˘˘˘مز˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا
عيمج تاري˘صشأا˘ت جار˘خ˘ت˘صسا˘ب
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
.كلامزلل ةيقيرفإ’ا ةمئاقلا

ددحي مل ،لصصتم قايصس يف
ءامصسأ’ا نوري˘ترا˘ك برد˘م˘لا
جار˘˘خ˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ددصشو ا˘ه˘ل تار˘ي˘صشأا˘ت˘لا
عيمجل تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا
م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘م˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
متكتلا يف هتبغرل نيباصصملا

ي˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘لإا ه˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ح˘˘ط˘˘صصي˘˘صس
.رئازجلا

زوفلا ىلإا كلامزلا جاتحيو
لوصصحلاو ةيدو˘لو˘م˘لا ى˘ل˘ع
لجأا نم ثÓثلا طاقنلا ىلع

زجح ىلع قابصسلا يف ءاقبلا
رودلل لهأاتلا يتقاطب ىدحإا

 .ةلوطبلل يلاتلا
ب.م.يرسسيإأ

ينام˘ي˘ل˘صسو˘ب ر˘ف˘ع˘ج ر˘ب˘ع
دا˘ح˘˘تا راو˘˘ت˘˘كير˘˘يد ضسي˘˘ئر
ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘صس ن˘˘˘ع ضشار˘˘˘ح˘˘˘لا
ةكرصش ءاصضما بقع ةريبكلا
عم ليومت دقع ىلع لاطفن
.قيرفلا

ي˘˘ف لوأ’ا ل˘˘جر˘˘˘لا لا˘˘˘قو
اني˘ق˘ل˘ت »:ة˘ي˘صشار˘ح˘لا ةرادإ’ا

ة˘كر˘صش ن˘م ل˘يو˘م˘ت˘˘لا كصص
يف قفون نأا ىنمتأاو ،لاطفن

مصسوملا اذه دوعصصلا نامصض
ءا˘صضمإا ،فر˘ت˘ح˘م˘لا م˘صسق˘ل˘ل

ر˘خأا˘ت ،ة˘كر˘صشلا ع˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تاطابتر’ا ببصسب ام اعون
نكل ةريخأ’ا هذ˘ه˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا

ةوط˘خ˘لا هذ˘ه تم˘ت ا˘مد˘ع˘بو
ق˘ير˘ف تا˘ب نآ’ا˘˘ف ،حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب
ىلع اربج˘م ضشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا

ةريظح ىلا دوعصصلا نامصض
.«رابكلا

ح˘ب˘صصت˘˘ل كلذو :ح˘˘صضوأاو
لو˘م˘م˘˘لا ،لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘كر˘˘صش
ربكأ’ا كلاملا وأا ،يصسيئرلا

ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صسأ’

رداصصم بصسحو.«لبقتصسملا
نإا˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘˘م
ىلع ’وا لم˘ع˘ت˘صس ة˘كر˘صشلا
اهدعبو ،قيرفلا نويد ةيوصست
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف عر˘˘˘صشت˘˘˘˘صس
لÓخ كلذو ،تا˘ماد˘ق˘ت˘صسإ’ا
.لبقملا يوتصشلا وتاكر˘ي˘م˘لا

نإا˘ف رد˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
ةوطخ دعب ىلع تاب ةيدوع
م˘جا˘ه˘م˘˘لا م˘˘صض ن˘˘م ل˘˘قا وا

.ةيدوع نيما دمحم
جاحلب اسضر

 رئأز÷أ ةيدولوم

ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘˘صش ع˘˘فر
،يدحتلا لئابقلا ةبيبصش قيرف
نكمي دحأا ’ هنأا دكأا امدعب
قير˘ف˘لا ة˘صسا˘ئر ن˘م ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت
ه˘ب ما˘ق ا˘م ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا ضضغ˘˘ب

يذ˘˘لاو ،دو˘˘لو˘˘م تيأا ر˘˘ف˘˘ع˘˘ج
ةيعمجلا ءاصضعأا ةقفر بحصس
نم ةقثلا نومهاصسملا ةماعلا

.ةيصضاملا مايأ’ا يف ،لÓم
ي˘˘˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘˘˘˘صشكو

اهب ضصخ ةيفحصص تاحيرصصت
ركصشن» :ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا
ىلع لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش را˘صصنأا
ةلمح لظ يف ةصصاخ مهمعد
’ انأا ،قيرفلا رارقتصسا ةعزعز
لمعأاصسو قيرفلا ضسيئر لازأا

،«كلذ˘ل ي˘ع˘صسو ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك
نم يتيحنت نكمي ’» :متخو
رو˘مأ’ا ل˘كو يدا˘ن˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر
 .«انحلاصص يف ةينوناقلا

‘ نيدفأولأ لوأأ نأدم
 وتاكŸÒأ

ضسي˘˘˘˘˘ئر مر˘˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘˘˘ه
قيرفلل ةقفصص لوأا «يرانكلا»
امدعب ،يراجلا وتاكريملا يف
بع’ ،ناد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘˘ت
ةيدملا يبملوأا ناديم طصسو
.قباصسلا

ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا تف˘˘صشكو اذ˘˘˘ه

ع˘˘˘قو ناد˘˘˘م نأا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ف˘˘˘صصنو ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسو˘˘˘˘م
ىلإا لصصوت امدعب «يرانكلا»
نوكيل يدانلا ةرادإا عم قافتا
وتاكريملا يف نيعقوملا لوأا
 .يراجلا

ىلع درأاسس :ناسشيراي
 نأديŸأ ‘ لÓم

ضسيئر ،ناصشيراي ديزي در
ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش يدا˘˘ن ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م
ىلع ةو˘ق˘ب ،د˘يد˘ج˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

لÓ˘م ف˘˘ير˘˘صش تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
،ةقثلا هنم بوحصسملا ضسيئرلا

نا˘ك ه˘ب˘ي˘صصن˘˘ت نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
نكمي ’و ،ةي˘عر˘صش ة˘ق˘ير˘ط˘ب

.هتيقادصصم يف نعطي نأا دحأ’
ي˘˘˘ف نا˘˘˘صشيرا˘˘˘˘ي ح˘˘˘˘صضوأاو

ا˘نا» :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ةبيبصش قيرفل ديدجلا ضسيئرلا
لكب يبيصصن˘ت د˘ع˘ب ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رح لÓ˘م» :ع˘با˘تو ،«ة˘ي˘فا˘ف˘صش
يف هيلع درأاصسو ،هلوقي اميف
ديدج˘لا ضسي˘ئر˘لا ا˘نأا ،ناد˘ي˘م˘لا

،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صشل د˘ي˘حو˘˘لاو
ل˘ج˘صسلا ي˘ح˘ن˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘نأا˘˘صسو
رصشابأا ىتح ةكرصشلل يراجتلا

.«يمصسر لكصشب يماهم
يف انفده» :ناصشيراي عباتو

ةدا˘عإا و˘ه ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
حيرصستو ،ةهجاولا ىلإا يدانلا
مدع اوتبثأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
،ةفاصضإ’ا ميدقت ىلع مهتردق
بع’ يأا بادتنا ىلع ةدايز
ضسي˘ن˘˘يد برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي

 .«ناف’

ب.م.يرسسيإأ

 يعرسش هبيسصنت نأأ دكؤوي ناسشيراي

 «يرانكلأ» ميعدت ‘ عرششيو عيم÷أ ىدحتي لÓم

 صشأر◊أ دا–أ

 «دوعشصلأ نامشض ىلع أÈ‹ تاب قيرفلأ» :Êاميلشسوب
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ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘صس
˘ما˘ه د˘عو˘م ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ءا˘صسم
بختنم ىلع افيصض لحي امدنع
ة˘˘عا˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘ي˘˘ب˘˘˘ماز
«اكازول» ةمصصا˘ع˘لا˘ب00:02
نم ةصسماخلا ةلوجلا باصسحل
«ناك» ـل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا

.نوريماكلاب2202
امورحم يصضاملب نوكيصسو

يذ˘لا ي˘صسا˘م˘خ˘لا تا˘مد˘خ ن˘م
لك مهو قيرفلا ةز˘ي˘كر ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ى˘˘صسي˘˘ع ،زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ن˘˘˘م
ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ،يد˘نا˘˘م
ن˘ب ي˘مار ،ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘˘صسو
ديعصس ىلإا ةفاصضإ’اب ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس
.ةمحر نب

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا بع˘ل˘ي˘˘صسو
ةينب مويلا ةارابم يصضاملب لامج
جئاتنلا دصصح ةلصصاومو ديكأاتلا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا
نم ىعصست يتلا «ولوبولوبيصش»
ىلإا لهأاتلا ةقروب رفظلل اهتهج
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
نيذلا رصضخلا ضسكع ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

يف كلذو اركبم لهأاتلا اونمصض
.0202 ربمفون رهصش

Úفرطلل ةمهم ةأرابŸأ
يصضايرلا روهمجلا رظتنيو

ار˘ظ˘˘ن ف˘˘غ˘˘صشب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ،ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأ’
بعليصس يذلا اي˘ب˘ماز بخ˘ت˘ن˘م˘ل
لهأاتلا لجأا نم ةريخأ’ا هتقرو
و˘ه˘ف «نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا نا˘˘ك» ى˘˘لا
هذه يف ةريخأ’ا ةبترملا لتحي
لك فلخ ،طاقن3 ـب ةعومجملا

طاقن5 ـب يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘˘يز ن˘˘˘م
رثعتلاو .طاقن4 ـب اناوصستوبو

هجورخ ينعي ةارابملا هذه يف
يذلا رم’ا وهو تاباصسحلا نم
برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشا ه˘˘˘صضفر˘˘˘˘ي
يذلا «ضشتيفوديرصس ني˘تو˘ل˘ي˘م»
ل˘ك بع˘ل˘˘ي˘˘صس ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نإا لا˘˘ق
رئازجلا هجاوي امد˘ن˘ع ه˘ظو˘ظ˘ح
نم ةبعصص ةلحرم لخدنصس Óئاق
لتحن اننأا راب˘ت˘عا˘ب تا˘ي˘ف˘صصت˘لا
ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا

را˘ب˘ت˘˘خ’ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط م˘˘هأا ن˘˘كلو
لط˘ب ة˘ه˘جاو˘م ي˘ه ا˘ن˘تا˘ي˘نا˘كمإا
انظوظح لك بعل˘ن˘صس ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
.يرئازجلا بختنملا مامأا

ضشتو˘˘كلا د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نوكتصس ةلباق˘م˘لا نأا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
ينطولا بختنملل ةبصسنلاب ةماه
نأا دا˘ق˘ت˘ع’ا أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأاو
،ةيمهأا يأا يصستكت ’ ةلباقملا

ظافحلا يف نمكت اهتيمها ناو
ةيباجيإ’ا جئاتنلا ة˘ل˘صسل˘صس ى˘ل˘ع
ا˘ه˘نا ا˘م˘ك ،لوأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘م ه˘لا˘ب˘صش’ ة˘صصر˘ف نو˘كت˘˘صس
تا˘ي˘ف˘صصت˘˘ل ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا
ةردن لظ يف ،لبقملا فيصصلا
.افيفلا خيراوت

دوقت ةديدج هوجو
«اكأزول» ‘ رسضÿأ

ةليكصشت˘لا ل˘خد˘ت˘صس ا˘م˘كو
ةمورحم  ايبماز ءا˘ق˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

،هر˘كذ ق˘با˘صسلا ي˘˘صساد˘˘صسلا ن˘˘م

ه˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘صس  يذ˘˘˘لاو
مامأا ريخأ’ا ءاقللا يف ةكراصشملا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ع˘ت˘صس ،ا˘ناو˘˘صستو˘˘ب

ددج نيبع’ ةثÓث دجاوت كلذك
كيفلاف عفادم ةبوط دمحأا مهو
ف˘صسا˘خ ل˘فو˘˘نو ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا
Óيدنوت يدانل ر˘صسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
ز˘مار بنا˘ج ى˘لا ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

ح˘لا˘صصل بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘قورز
.يدنلوهلا يتنيفت

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا دا˘˘ع لا˘˘ح ي˘˘فو
نم ةي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ي˘ن˘طو˘لا

32 ةلباقملا غلبيصسف هنإاف ايبماز
ه˘بر˘ق˘ي˘صس ا˘م و˘هو ،ماز˘ه˘˘نا نود
يصسايقلا مقرلا ميطحت نم رثكا
توك بختنم ةزوحب وه يذلا
62 ى˘˘لا ل˘˘صصو يذ˘˘لا راو˘˘ف˘˘يد
.ةميزه نود ةارابم

رمقلأ رزج نم ةرفاسص
ةأرابŸأ هذه ةدايقل
نم ميكحت يثÓث نوكيصسو

دمحم» يلع ةدايقب رمقلا رزج
ن˘م ل˘ك ةد˘عا˘صسم˘ب «د˘˘ي˘˘يÓ˘˘يدأا
د˘ي˘ع˘صس»و «ن˘يد˘لا˘مأا نا˘م˘ي˘ل˘صس»
هذه ةرادإاب ينعملا «يلبصش رمع
دمحم نييعت مت امنيب  ،ةلباقملا
.عبار مكحك يناموتأا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
هريظن ىلع زاف دق ناك ينطولا
با˘˘هذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ماز˘˘˘لا
بعلم ىلع ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘صسا˘م˘خ˘ب

.ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم
ءاقللأ لقنت نل ةيسضرأ’أ

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ن˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ةارا˘ب˘م ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘صضم˘˘˘لا ما˘˘˘ما ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ةرر˘ق˘ُم˘لا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز
ن˘م ة˘ياد˘˘ب ا˘˘كازو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ماز˘˘لا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو ،00:02ـلا ة˘˘˘عا˘˘˘˘صسلا
يرئاز˘ج˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا نو˘كي˘صس
ىلع ءاقللا ةعباتم ةيمتح مامأا
«ضسترو˘˘ب˘˘˘صس ن˘˘˘يإا ي˘˘˘ب» ةا˘˘˘ن˘˘˘ق
يتلا ةه˘جاو˘م˘لا.1 ةي˘صسنر˘ف˘لا
نم5ـلا ةلوجلا باصسحل لخدت
ةيلكصش ربتعُت يتلاو تايفصصتلا
يب» ىلع اصضيأا لقنُتصس رصضخلل
.3 ةيبرعلا «ضستروبصس نيإا

أورجأأ يسضاملب لابسشأأ
صسمأأ Úتسصح

عم ،ضسمأا دعوملا ناكو اذه
لوأا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ءار˘˘جإا

يناثو اي˘ب˘ماز˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح
ي˘لا˘ح˘لا ضصبر˘ت˘لا لÓ˘خ ة˘صصح
ىلإا احابصص دادعتلا لقنت ثيح
نأا لبق ،دجب اولمع ثيح بعلملا
ىلع او˘نو˘كي˘ل ة˘حار˘ل˘ل او˘ن˘كر˘ي
ءار˘جإا ع˘م ءا˘صسم˘˘لا ي˘˘ف د˘˘عو˘˘م
مويلا ءاقلل اريصضحت ةريخأا ةصصح
اميصس’ Óهصس نوكي نل يذلا
يتلا ةريثكلا تابايغلا لظ يف
.رصضخلاب فصصعت

جاحلب اسضر

نوريماكلاب2202 «ناك»ـل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ نم5ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

غولب فدهلأو اكأزولب تابايغلأ نودحتي «نوبراحملأ»
ةراشسخ نود32ـلأ ةأرابملأ

بردم راجح فيرصش فصشك
ضسمأا لوأا ةيدملا يبملوا قيرف
نيبعÓلا مادقتصسا يف هتين نع
يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق يرا˘˘ج˘˘˘لا
.ديدج نم ةصسفانملا

ي˘ف لوأ’ا ل˘جر˘˘لا ح˘˘صضوأاو
ي˘ف «ماو˘ل»ـل ي˘ن˘ف˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يف هنا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
،ةرادإ’ا ن˘˘˘م در˘˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
نيبع’ بادتنا يف قÓطنÓل

لبق ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت م˘ي˘عد˘ت˘ل دد˘ج
تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ل˘ي˘حر د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ،ة˘˘يو˘˘ت˘˘صشلا

نم لك مهو قيرفلا يتزيكر
لصضف يذلا مورك’ يلع ديصس
ى˘ل˘ع ج˘ي˘ل˘خ˘لا ي˘ف فار˘ت˘˘حإ’ا

ع˘˘م ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م
نادم ىلا ةفاصضإ’اب ،يبملو’ا
ىلا هلاقتنا مصسرت يذلا نيصساي
.لئابقلا ةبيبصش

د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف را˘˘ج˘˘ح بغر˘˘يو
غارفلا ءلمل  ةديدج تاقفصص
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ه˘˘كر˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا
ارظن هتلي˘كصشت ي˘ف رو˘كذ˘م˘لا
ةصصاخ ،قيرف˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘نزو˘ل
ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نأاو
بقللا ىلع ةصسفانملا ةلصصاوم
ىلع ىلوأ’ا زكارملا لÓتحا وأا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘قأ’ا
ة˘ن˘صسلا ة˘يرا˘ق˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘˘لا
ضضع˘˘˘ب تلواد˘˘˘˘تو.ةلبقملا
ة˘نو˘م˘˘ل˘˘قو˘˘ب م˘˘صسا ردا˘˘صصم˘˘لا

ضصمقتل فيطصس قافو مجاهم

ةر˘ت˘˘ف ي˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ا ناو˘˘لا
م˘˘ل را˘˘ج˘˘ح نا م˘˘˘غر ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرطصسملا ءامصس’ا نع فصشكي
ةرادا ى˘˘ع˘˘صستو.هت˘م˘ئا˘ق ي˘ف
ءافولا ىلا ماي’ا هذه ةيدملا
نيب˘عÓ˘لا ها˘ج˘تا ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب
مهتاقح˘ت˘صسم ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
مهفانئتصسا دعوم لبق ةيلاملا
ةلحرم تايرابمل تاريصضحتلا
فرتحملا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ةدو˘ع˘لا
.ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘صسلا مو˘˘ي لو’ا

ةيدملا يبملوا نإاف ةراصشإÓلو
ثلاث˘لا ز˘كر˘م˘لا ا˘ي˘لا˘ح ل˘ت˘ح˘ي
.ةطقن23 عومجمب اتقؤوم

جاحلب اسضر

ةيدŸأ يبŸوأأ
ÚبعÓلأ تاقحتسسم ةيوسست لجأأ نم نمزلأ قباسست ةرأدإ’أ

نأدمو موركل ةفيلخ ىلع ثحبي راجح

رابك ةعباتم لظ يف
بعÓلأ ىوتسسمل ةيدنأ’أ

زرحم صضاير
ديدجت صضفري
يتيشسلأ عم هدقع
ةيناطيرب فحصص تفصشك

يرئازجلا يلودلا ضضفر ربخ
هدقع د˘يد˘ج˘ت زر˘ح˘م ضضا˘ير
يتي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ه˘يدا˘ن ع˘م
تف˘˘˘قو˘˘˘ت ثي˘˘˘ح نآ’ا د˘˘˘ح˘˘˘ل
نيفرط˘لا ن˘ي˘ب تا˘صضوا˘ف˘م˘لا
د˘ئا˘ق طا˘˘ب˘˘ترا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ق˘ع˘لا˘ب ر˘˘صضخ˘˘لا

كو˘كصش ق˘ل˘˘ط˘˘ي˘˘ل3202
بردملا ةليكصشت˘ل ه˘تردا˘غ˘م
نصسحي  مل يذلا ’ويدراوغ
ةيرئازجلا ةبهوملا لÓغتصسا
ةيدنأ’ا رابك ةعباتم لظ يف
يكل˘م˘لا يدا˘ن˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
بعÓلا دودرمل ديردم لاير
’إا ة˘صصر˘ف تو˘ف˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا

تبثي ةيوق لئاصسر اهب ثعبو
يف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ه˘ت˘نا˘كم ا˘ه˘ب
.ةليكصشتلا

قÓع ودبع

ةقلاعلأ ةيلاملأ هتاقحتسسم ىلع لوسصحللرئأزجلأ ‐ ايبمأز

ىدل يشسقافشصلأ يكتششي ةعاشش نب
«افيفلأ»

هقيرف ةمصصاعلا داحتا مجاهم ةعاصش نب ءايركز ىكتصشا
ةعباتلا تاعزنلا ةنجلل يصسنوتلا يصسقافصصلا يدانلا قباصسلا
ةي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم بب˘صسب مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإÓ˘ل
.ةقلاعلا

نب ءايركز بعÓلا نأا ةيصسنوت مÓعإا لئاصسو تفصشكو
نم تاعازنلا ةنجل ىلإا أاجل دق رئازجلا داحتا بع’ ةعاصش
ةردقملا ،ةيلاملا هتاقحت˘صسم˘ب ق˘با˘صسلا ه˘ق˘ير˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا
.وروأا فلأا05 وحنب

ىلع لصصحت دق ةعاصش نب نأاب هتاذ ردصصملا حصضوأاو
يتلا لاومأ’او ،يصسنوتلا قيرفلا نم ةيلاملا هتاقحتصسم عيمج
يف روجأ’ا ضضيفختلاب قلعتت اماع42 بحاصص اهب بلاط
،انوروك ضسوريف راصشتنا دعب يصضايرلا طاصشنلا فقوت ةرتف
.مدقلا ةركل ةيصسنوتلا ةعماجلا نم ردصص يذلا رارقلا وهو

جاحلب اسضر
يئأزجلأ طرسشلأ ةميق عفرو هدقع نيسسحتل

ليكو عم عامتجÓل هجتي ينيدلام
رشصان نب

نÓيم يدانل يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ي˘ن˘يد˘لا˘م و˘لوا˘ب ه˘ج˘ت˘ي
بعÓلا رصصان ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا لا˘م˘عأا ل˘كيو ع˘م عا˘م˘ت˘جÓ˘ل
ةقيرط نع ثح˘ب˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
هنيصسحتو ،دقعلا ديدجت لجأا نم قافتا ةيصضرأا ىلإا لوصصولل
وتاكريملا يف نÓيم يف بع’ لصضفأا يناث ليحر يدافتل
.مداقلا يفيصصلا

عفر ديري ينيدلام نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفصشكو
05 ـب ردقملاو رصصان نب دقع يف يئازجلا طرصشلا ةميق
ليحر نأا ىري نÓيم ةروطصسأا نأاو اصصوصصخ ،وروأا نويلم
هنم ديريو قيرفلل ةراصسخ نوكيصس غلبملا اذهب رصصان نب
طرصشلا ةميق عفرو يونصسلا هبتار عفر لباقم هدقع ديدجت
.يئازجلا

يتيصس رتصسصشنام ،نامريج ناصس ضسيراب نم لك نأا ركذي
.يرئازجلا مجنلا تامدخب نومتهم ديردم لايرو

ب.م.يرسسيإأ
فرتحم لوأ’أ مسسقلأ نم21ـلأ ةلوجلأ نع ةرخأاتم ةأرابم يف

ةرأدإل ةشسأوكوب نيعت ميكحتلأ ةنجل
يمشصاعلأ يبرأدلأ

ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعبات˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تن˘ي˘ع
ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘م ةرادإ’ ة˘صساو˘كو˘ب ضسا˘˘ي˘˘لإا م˘˘كح˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘لا
.رئازجلا ةيدولومو ةمصصاعلا داحتا نيب ،يمصصاعلا

،لوأا دعاصسم ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس ن˘م ل˘ك ة˘صساو˘كو˘ب د˘عا˘صسي˘صسو
مكحك ،ةجوخ رامعل ةفاصضإ’اب ،يناث مكح دعاصسم ،نابعو
.عبار

ب.م.يرسسيإأ
ةديعسس ةيدولوم

«ةداشصلأ» بيردت نم ليقتشسي مليوغ
ةفصشنملا ةديعصس ةيدولوم بردم مليوغ يمصشاهلا ىمر

فورظ ةيفلخ ىلع قيرف عم يبيردتلا هراوصشمل ادح عصضوو
.هريبعت دح ىلع ةمئÓم دعت مل يتلا ةبعصصلا لمعلا

ريغ تاب هنا ةيفحصص تاحيرصصت يف بردملا فصشكو
ناو امي˘صس’ ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ردا˘ق
داز امو دادعتلا ىلع ترثأا نيبعÓل ةيلاتتملا تابارصضإ’ا
.ددجلا نيبعÓلا ليهأات مدع وه ةلب نيطلا

’و ةفقاو ريغو ةبئاغ ةرادإ’ا نأا هصسفن ردصصملا فاصضأاو
.ةيفتاهلا ت’اصصت’ا ىلع ىتح درت

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

نويدلأ ببشسب
لوؤوصسم ةصسفافع دكا
جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها ق˘˘ير˘˘ف

يذلا فقوملا ةبوعصص
كلذو يدان˘لا ه˘صشي˘ع˘ي
بقاو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘صسب
اهصشيعت يتلا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ة˘ن˘يز˘خ
ز˘ج˘ع˘لا نا ى˘ل˘˘ع د˘˘كا

كلذ لباقم يف ريبك
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
يتلاو ه˘ب˘صسح نو˘يد˘لا
اذ˘ه لÓ˘˘خ ر˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘صس
ة˘ن˘ج˘ل ن˘م عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
نا ا˘م˘ب تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف قيرفلا عصضيصس ام وهو ةنجللا هذه باوبأا اوقرط يلاحلاو يصضاملا مصسوملا يبع’ ةيبلاغ
. ةدوعلا ةلحرم ءارج’ دادعتلا ضسفنب يفتكي هلعجيو قيرفلاب فصصعي دق ام ريبك جرح

لاحلأ صشمهبجعم
ىد˘˘˘˘˘بأا نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج
يئانثلا نم هبصضغ
نيزو ،روليد يدنأا
يقل تاحرف نيدلا

ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ي˘˘˘˘ف فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع’ا
م˘ل ثي˘˘ح ،ا˘˘صسنر˘˘ف
ع˘قو˘م˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
1 غ˘ي˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘˘لا

ر˘صشن ى˘ت˘ح ار˘ي˘ث˘ك
ل˘˘˘صضفأا ة˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
نيررمملا
ردصصتي هييلبنوم مجن ناب تحصضوا يتلاو نيصسنرفلا يرودلا نم ةلوج03 رورم دعب نيمصساحلا
.فادهأا7 ـب قباصسلا ةمصصاعلا داحتا مجن مهيليل ،ابمابو يابيد يئانثلا ةقفر فادها ةعصستب ةمئاقلا

 ةيواششلأو بورخلأ
ةريثم ةمق يف

مويلا ةيصشع ينادمح دباع بعلم نصضتحي
داحتاو بورخلا ةيعمج نيب مهم دج ءاقل
نم رادلا طاقن نع ثحبي لو’اف ةيواصشلا
بيترتلا ليذ بتارم نم رثكا بورهلا لجا
ثحب ةلصصاو˘م ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ل˘مأا˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف
ةقرو بعل لجا نم ةيباجيإ’ا جئاتنلا قيقحت
نا ىلع دكؤوي عيمجلا لعج ام وهو دوعصصلا
ءا˘ق˘ل˘لا نا ا˘م˘ب ار˘ي˘ب˘˘ك نو˘˘كي˘˘صس يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هتاحومط لكلف ةنيا˘ب˘ت˘م فاد˘ها˘ب نو˘كي˘صس
بعلتصس كصش نود نم يتلا ةهجاوملا يف
. ةريغصص ليصصافت ىلع

ةيحشضتلأ ررقي يحي نب
تامأدقتشسأ لجأأ نم هشسفنب

يوتششلأ وتاكريملأ

يدانلا هصشيعي يذلا بعصصلا عصضولا ماما
ضصو˘˘صصخ˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
نام˘صض ي˘ف ه˘ت˘ب˘غرو يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب
نيذلا ةيب˘لا˘غ˘لا نا ا˘م˘ب ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘صضإ’ا
جورخلا اوصضفر مهحيرصست ةرادإ’ا بغرت
ضسا يصسلا ولوؤوصسم اهبغري يتلا ةقيرطلاب
ضضيو˘ع˘ت ح˘ن˘م ى˘ل˘ع او˘ع˘م˘جا ن˘يذ˘˘لا ي˘˘صس
و˘هو ر˘يد˘ق˘ت ى˘صصقا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ن˘ير˘ه˘˘صشب
يذ˘لا ر˘م’ا ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘صضفر يذ˘لا بل˘ط˘لا

يحي ن˘ب و˘ن˘يز رو˘صسج˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘با ل˘ع˘ج
ليحرلل دعتصسم هنا ىلع زازب نيصسايل دكؤوي

.بادتن’اب قيرفلل حمصسي ىتح

qarsana@essalamonline.com
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ةيدوهي صسقوط
ةيدو˘لا ي˘ب˘غ˘ير˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف
بخ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ي˘˘ت˘˘لا
هريظنو يليئارصسإ’ا لÓتح’ا
لماك عيبطت دعب يتارامإ’ا
نيب ةيصسامولبدلا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل
ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ما˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘˘لا
ضسي˘˘˘ئر م˘˘˘صسا˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا

ر˘˘ي˘˘فوأا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘˘كح
ر˘˘صشن˘˘ب ،تب˘˘صسلا نا˘˘مد˘˘ل˘˘ن˘˘ج
رهظي هنإا لاق ويديف عطقم
تارامإ’او ليئارصسإا يبختنم
م˘ه˘لا˘ف˘ت˘حا ءا˘ن˘ثأا ،ي˘˘ب˘˘غر˘˘ل˘˘ل
«ضشود˘˘˘ي˘˘˘˘كلا» ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشب
مويل ضسيدقت يهو ،ةيدوهيلا
.يدوهيلا تبصسلا
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ودلانور طرشش
و˘نا˘ي˘صسير˘ك م˘صسا طا˘ب˘ترا د˘˘ع˘˘ب
ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م˘˘ج˘˘ن ود˘˘˘لا˘˘˘نور
لايرل ةدوعلاب اًرخؤوم يلاطيإ’ا

ن˘م تاو˘ن˘صس3 د˘ع˘ب ،د˘˘يرد˘˘م
،ي˘˘كل˘˘م˘˘لا تي˘˘ب ن˘˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘حر
ردا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘ب تف˘˘˘˘˘صشك
طرتصشا ودلا˘نور نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’ا
لاير يلوؤوصسم نم اًلاصصتا يقلت
،ةدوعلاب هيف هنو˘ب˘لا˘ط˘ي د˘يرد˘م
ءادترا ىلع ةقفاوملا لجأا نم
،ىرخأا ةرم ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ضصي˘م˘ق
ى˘˘ل˘˘ع ود˘˘لا˘˘نور نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم
ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج كر˘˘ت˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

ءا˘ه˘نإ’ د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ةدو˘ع˘˘لاو
.ويبانرب وغايتناصس يف هتريصسم

 ابعل72 نم ديزأأ
نيريخألأ نيمويلأ يف

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف بل˘غأا ضشي˘ع˘˘ت
تا˘با˘صصإ’ا ضصو˘صصخ˘˘ب ةد˘˘ع ل˘˘كا˘˘صشم
ق˘ير˘ف «ي˘ن˘ي˘ك» ع˘م ثيد˘ح ي˘˘فو ثي˘˘ح
دكا ،لياحرب وديم ةليلم نيع ةيعمج
يف ا˘ب˘ع’72 ن˘م ر˘ث˘كا د˘جاو˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ءاثÓ˘ث˘لا ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ه˘تدا˘ي˘ع
ةاناع˘م م˘ج˘ح د˘كؤو˘ي ا˘م و˘هو ءا˘ع˘برأ’او
تا˘با˘صصإ’ا ل˘كصشم ن˘م قر˘صشلا ة˘˘يد˘˘نا

نيع ىلا لقنتي عيمجلا ىحصضا ثيح
عا˘˘صضوأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
اوز˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح كلذو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’ا
.ةمداقلا ديعاوملل

هيب أوفرعتشسأ

ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘صسم د˘ع˘˘ب
ةثÓث يف رئازجلا ةيدولوم كابصش ةفاظن
يف تاهجاوم ةعبرا لصصا نم تاءاقل
برتقيو ايقيرفإا لاطبا ةطبار ةصسفانم
يئاهنلا عبرلل لهأاتلا ةريصشأات فطخ نم
دادح ذاعم عفادملا لان ،ةرودلا هذه نم
ضسأاكل يمصسرلا باصسحلا نم فارتع’ا
نا تد˘كأا ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با يرود
عبرأ’ ةيلاثم˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا ي˘ف هد˘جاو˘ت
هنا امك ،اقحت˘صسم نا˘ك ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تار˘م
.يلاحلا مصسوملا فاصشتكا دعي
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 رئأز÷أ ‐  ايبمأز

 رئأز÷أ ةيدولوم صشأر◊أ دا–إأ لئابقلأ ةبيبسش

هجتي ينيدلام
عم عامتجÓل
رشصان نب ليكو

ةميق عفرو هدقع Úسسحتل
 يئأز÷أ طرسشلأ

 نوريماكلاب2202 «ناك»ـل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ نم5ـلأ ةلوجلأ راطإأ يف

ةراشسخ نود32ـلأ ةأرابملأ غولب فدهلأو اكأزولب تابايغلأ نودحتي «نوبراحملأ»
رمقلأ رزج نم ةرفاشص

ةأرابŸأ ةدايقل

 يعرسش هبيسصنت نأأ دكؤوي ناسشيراي

عيم÷أ ىدحتي لÓم
 «يرانكلأ» ميعدت ‘ عرششيو

كلامزلأ ديمعلأ صسفانم
هلوشصو خيرات ددحي يرشصملأ

رئأزجلأ ىلإأ


