
30 صص

ظافحلل دوه÷إ نم ديزŸإ لذب ىلع مهثح
نطولإو صشيجلل ةعسصانلإ ةروسصلإ ىلع

ايسسور دعب دلب لّوأا رئازجلا
«مإا.أا تينروك»خيراوسصب حلسستي

تابابدلل ةداسضملا
50 صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 بجر91ـل قفإوملإ0202 صسرام41تبسسلإ 1962ددعلإ Gdãªø: 51Oêةعباسسلإ ةنسسلإ

تاجايتح’إ يوذ ىلإإ ةلاسسر مويلإ هجوي
ينطولإ مهموي ةبسسانمب ةسصاخلإ

ةئيهتو تÓيهسستلإ لك اهÁدقت دكأإ دإرج
دعوŸإ إذه حا‚إ’ ةمزÓلإ فورظلإ

ةيجراخلإ تإدنجأ’إ ةهجإومل عفإر
رئإزجلإ فدهتسست يتلإ

ةردابم قلطي ةنيرق نب
نولواحي نم دسصل ةيسسايسس

30 صصكارحلا فطخ

مهبإوجتسسإ دنع ءاكبلاب صشهجأإ مهدلإوو مهيلإإ ةهجوŸإ مهتلإ إوركنأإملم0031 هكمسس عرد قإرتخإ عيطتسستو رتم00001 ىلإإ اهإدم لسصي مومسسلإ هذهب رجاتت ةيلود ةكبسش كيكفت بقع

سصرق فلأا043 طبسض
نارهو ءانيمب سسولهم

50 صص

،دإرج زيزعلإ دبع ،لوأ’إ ريزولإ ددج
ر“ؤو˘˘˘م نا˘˘˘سضت˘˘˘ح’ ر˘˘˘ئإز÷إ دإد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسإ
ر˘ظ˘ت˘نŸإ ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة◊ا˘˘سصŸإ

ة˘يا˘عر˘ب مدا˘ق˘لإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش هد˘˘ق˘˘ع
˘˘∙أ’إ ة˘˘م˘˘ها˘˘˘سسÃو ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’إ دا–إ’إ
ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأإ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ‘ ،دإر˘˘ج د˘˘كأإ،ةدحتŸإ

Ãلوأ’إ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’إ حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فإ ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘˘ن
Ûلوح يقيرفإ’إ دا–’إ لاسصتإ ةعوم

.ايبيل

دارفأا وعدي ةحيرقنسش ءاوللا
ماتلا مازتل’ا ¤إا سشي÷ا
مهماهم ءادأا ‘ ةيلوؤوسسŸاب

30 صص

يف تفلم لكسشب نيرهاظتملإ دإدعأإ عجإرت
صسوريفلإ ىودع نم افوخ65 ةعمجلإ

سصتمي «انوروك»
ةيويح نم ىقبت ام

يبعسشلا كارحلا

لماه ينغلا دبع ةلئاع دارفأا
تاراقعو ققسش نم اودافتسسا

«ةيلايخ» تازايتماو
50 صص

«نيرهسش دعب ينطولا داسصتق’ا ىلع رهظتسس طفنلا ةمزأا تاسساكعنا »:ةيلاŸا ريزو

لكل يرابجإا اموي41 ـل يحسصلا لزعلا^«انوروك» ببسسب سسنوت ىلإا هترايز لجؤوي نوبت سسيئرلا^
دعب برغملاب نيقلاعلا نييرئازجلا لقنل ةسصاخ ةرئاط^سسنوت ربع نطولا سضرأا ىلإا نيدفاولا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تاسسسسؤومو تاعماجلاو سسرادملا قÓغإا^نيدلبلا نيبتÓحرلا قيلعت

سسوريفلل ةيسسيئرلا ةرؤوبلا  ابوروأا نلعتةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم^سسوريفلايسشفتيدافتل

40 صص ر’ود رايلم06  غلب ةبعسصلإ ةلمعلإ نم رئإزجلإ يطايتحإنأإ فسشك

تارييغت يرجي نوبت سسيئرلا
تارازول نيماعلا ءانمأ’ا طسسو
لاسصت’او ةقاطلاو ةعانسصلا

30صص

اهدادعتسسا ددŒ رئاز÷ا
ة◊اسصŸا ر“ؤوم ناسضتح’

ةيبيللا ةينطولا

30 صص

40-30صص

«انوروك» سسوريف يسشفت ةهجاومل رئازجلاب رافنتسسا
اسسنرف عم اهسضيفختو اينابسسإإو برغملإ ىلإإ ةيوجلإ تÓحرلإ ءاغلإإ



م.م.ذ.سش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.سش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراسش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
تايسسائر ذنم
21/21.. !

دعب ةرضشابم راظنأ’ا نع ىفتخإا امدعب
21 تا˘˘ي˘˘ضسا˘˘ئر˘˘ل ه˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت ف˘˘ل˘˘م صضفر
ي˘ضشر˘خ رو˘ت˘كد˘لا دا˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ب˘م˘ضسيد
ة˘باو˘ب ن˘م ادد˘ج˘م رو˘ه˘ظ˘˘لا ى˘˘لإا ،يو˘˘ن˘˘لا

نوناقو ةيداضصتق’ا ةيمنتلا لوح ىقتلم
ةزابيتل يعماجلا زكرملا همظن تاقفضصلا
.صسمأا لوأا

عفنت ’ موي
! .. عومدلا

لوأا اورضضح نم هابتنا تدضش ةثداح يف
،لماه ينغ˘لا د˘ب˘ع ة˘م˘كا˘ح˘ُم ة˘ضسل˘ج صسمأا
،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ق˘ب˘ضسأ’ا ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
ريخأ’ا صشهجأا ،دم˘ح˘مأا يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م˘ب
نع يضضاقلا ترضسفتضسا نأا درجمب ءاكبلاب
لاو˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ن˘˘بإا لو˘˘˘ضصح رد˘˘˘ضصم
لازت ’ كاذنآا يهو ،ققضشلاو تاراقعلاو
،اذه هفرضصتب أاجافت لكلاو ،ةيعماج ةبلاط
مويلا لÓخ ابلضص ناك لماهلا نأا مكحب
نم ةمكحملا ةلئضسأا ىلع هدر يف لوأ’ا

،ىرخأا ةهج نم هنع فورعم هنوكو ،ةهج
.ةيوقلا هتيضصخضش ينهملا هراضسم ةليط

اهميمعت لهسس

هنم ة˘يا˘غ˘لا ،ير˘ضضحو ي˘با˘ج˘يإا كو˘ل˘ضس ي˘ف
ةنازخ عضضو مت ،بتكلا ةءارقل رابتع’ا ةداعإا

نيع ةمكحم مامأا بتكلا عاونأا فلتخمب ىئلم
ةرابع اهÓعأا بوتكم ،عيمجلل ةحاتم ةراضسو
ناضسحتضسا تلان ةردابم ،«رخآا عضضو اباتك ذخ»
لك ربع اهميمعتل اوعد نيذلا نييرئازجلا لك
.نطولا عوبر

دحوي «انوروك»
ةعم÷ا ةبطخ

فلتخم ىوتضسم ىلع ةمئأ’ا لج صسمأا مزتلإا
ريزو ،يدهملب فضسوي رارقب ،نطولا دجاضسم
دي˘حو˘ت˘ب ل˘ئا˘ق˘لا ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ضشلا

حئاضصنلا م˘يد˘ق˘ت˘ب ا˘هر˘ضصحو ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ب˘ط˘خ
نم دحلاو ةبراحمب ةليفكلا ةيحضصلا ريبادتلاو
ددع لضصو نأا دعب ،«انوروك» صسوريف راضشتنا
.ةلاح42 ىلإا رئازجلا يف هب نيباضصملا

qarsana@essalamonline.com
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 راطع ديؤوت لكÒم

ماعلا ريدملا صسيئرلاو ،ةيوقاطلا لئاضسملا يف ريبخلا ،راطع ديجملا دبع ديكأات نم ةليلق مايأا دعب
،8002 ةنضس اهفرع يتلا كلت نم رطخأا ةيداضصتقإا ةمزأا فراضشم ىلع ملاعلا نأا ،«كارطانوضس» ـل قبضسأ’ا
نع مجانلا يلاحلا فقوملا نأا تدكأاو هرظن ةهجو تديأاو ،ةيناملأ’ا ةراضشتضسملا ،لكريم Óيجنأا تمعد
.8002 ةنضس ةيملاعلا ةيلاملا ةمزأ’ا  نم ارطخ دضشأا ،«انوروك» صسوريف راضشتنا

! .. Òسسفت نم له .. «زاغلنوسس»
ةقوبضسم ريغ راعضسأا

ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا تأا˘˘جا˘˘ف
يف نحنو نينطاوملا
لقي نيأا ،ءاتضشلا لضصف
ءا˘بر˘ه˘كلا كÓ˘ه˘˘ت˘˘ضسا

،رحلا لضصف˘ب ة˘نرا˘ق˘م
يف رخأات نع ثيدحو
ا˘م˘م ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘لا داد˘˘عإا

يف لخدي ريثكلا لعج
عبارلاو ثلاثلا رطضشلا

ي˘˘هو ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت˘˘لا ن˘˘م
نوكت ي˘ت˘لا طا˘ضسقأ’ا

ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م ا˘˘ه˘˘تاد˘˘حو
لا˘˘ح ع˘˘قاو ،ن˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لا
«زا˘غ˘ل˘نو˘ضس» ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
هذه ريضسف˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
تراثأا ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا

بلاطت كلهتضسملا ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لعج ام ،يلحملا عراضشلا طضسو اعضساو ’دج
.قوبضسملا ريغ عضضولا اذه لوح «لجاع» قيقحت حتفب زاغلاو ءابرهكلل طبضضلا ةطلضس

؟.. تايعم÷ا ءاسسؤور نع اذام
«لجنملا» هيف لاط يذلا تقولا يف

ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘ندÓ˘ب ي˘ف دا˘ضسف˘˘لا رؤو˘˘ب ل˘˘ج
يف ةضسا˘ضسح˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو ل˘كا˘ي˘ه˘لا
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك صسوؤور˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ضصعو ،ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
هرود يدؤوي لازي ’ هنأا مكحبو ،نيدضسافلا

ةطوك ءاعدتضسا ليلدب ،هجو لمكأا ىلع
ةلادعلا ىلإا نيقباضسلا ءارزولا نم ةديدج
رظتني ،ةديدج داضسف اياضضق يف مهطروتل
تامظنملاو تايعمجلا ىلإا هتفد هجوي نأا
يه تناك اهنأا مكحب اهتاطاضشن فلتخمب
ًءا˘ط˘غ ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘ضسلا ي˘˘ف ىر˘˘خأ’ا
 .ةلودلا لاومأا بهنل

! .. «وقاف واي»
اياضضقب ةقلعتملا تاقيقحتلا ةيادب ذنم

ريضسم لوحت ،رئازجلا مومع يف داضسفلا
«نونجم» ىلإا ،ةيمومع ةكرضش يف قباضس
،يبضصع بارطضضاب باضصم صصخضش وأا
بضضاو˘˘˘ي بير˘˘˘غ ل˘˘˘كضشبو ،ي˘˘˘ضسف˘˘˘ن وأا
ىتح نونجلا دهاضشم ليثمت ىلع ينعملا
قازر يح يف هنم نيبرقملا برقأا مامأا
كلذو ،ةيادرغ ةي’وب فطعلا ةيدلب يف
هنأا املع هعم قيقحتلل هئاعدتضسا يدافتل

يتلا تاونضسلا يف ةهوبضشم قرطبو عمج
نع يدلبلا صسلجملاب اوضضع اهيف ناك
.رييÓملاب ردقت ةورث «نÓفأ’ا» بزح



يف ةيضسنوتلا ةضسائرلا تفضشك
ى˘ل˘ع صسمأا ه˘˘تر˘˘ضشن ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ضص
،نوبت صسيئرلا نأا ،«كوبضسيافلا»
عم ’اضصتا صسمأا ةحيبضص ىرجأا
،ديعضس صسي˘ق ،ي˘ضسنو˘ت˘لا هر˘ي˘ظ˘ن
ةلودلا ةرايز ليجأات نع هيف نلعأا
اهيدؤوي نأا ررقملا نم ناك يتلا
71و61 ي˘˘مو˘˘ي صسنو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

بب˘ضسب كلذو ،يرا˘˘ج˘˘لا صسرا˘˘م
يف ةدئاضسلا ةيحضصلا عاضضوأ’ا
فيضضي ‐ ادكؤوم ،ةيلاحلا ةرتفلا
نأا ىلع هضصرح ‐ هتاذ ردضصملا
لاجآ’ا برقأا يف ةرايزلا هذه متت
يذ˘لا ع˘ضضو˘لا اذ˘ه زوا˘ج˘ت د˘ع˘˘ب
.هرضسأاب ملاعلا هضشيعي

ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا تلوا˘˘ن˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
نيدلبلا نيب ةزيمتملا تاقÓعلا

حتف لجأا نم ةكرتضشملا ةدارإ’او

يف نواعتلل بحرأا ةديدج قافآا
قرطتلا متو ،ت’اجملا فلتخم
ع˘ضضو˘لا ى˘لإا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ضضيأا
ى˘لإاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
نيدلبلا يفقوم لماكتو قباطت

ةلأاضسملاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘ف ة˘ضصا˘خ
ىلإا لضصوتلا ةرورضضو ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

.ةنهارلا ةمزأÓل يبيل‐يبيل لح
صسي˘ئر ر˘مأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

صسرادملا قÓغإاب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تاعما˘ج˘لاو ة˘ثÓ˘ث˘لا ا˘هراو˘طأا˘ب
،ينهملا ن˘يو˘كت˘لا تا˘ضسضسؤو˘مو
صسمأا لوأا مو˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘با
ةلطعلا ءاهتنا ةياغ ىلإا ،صسيمخلا
مداقلا ليرفأا5 ـلا يف ةيعيبرلا

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘˘ك
امك ،«انوروك» صسوريف يضشفت
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو دد˘˘ضش
قÓغإا ىلع ،ةيروهمجلا ةضسائرل
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا د˘ها˘ع˘مو تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘كلا اد˘عا˘م ،ي˘لا˘ع˘لا

تاناحتم’ا اهيف ىرجت تلازام
رار˘ق˘لا ل˘م˘ضشيو ،ة˘ي˘كارد˘ت˘ضس’ا
ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ا˘ضضيأا
ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةعباتلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا صسراد˘م ،ن˘ي˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
و˘ح˘م ما˘ضسقأا ،ا˘ياوز˘لا ،ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا
تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘جو ،ة˘˘ي˘˘مأ’ا
صضا˘يرو ،ة˘ضصا˘خ˘˘لا ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
.لافطأ’ا

watan@essalamonline.com
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سسوÒفلا يسشفتيدافتل ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا تاسسسسؤومو تاعما÷او سسرادŸا قÓغإاب رمأا

«انوروك» ببسسب سسنوت ¤إا هترايز لجؤوي نوبت سسيئرلا

ر.نوراه

تادنجأ’ا ةهجاومل عفار
فدهتسست يتلا ةيجراخلا
رئازجلا

قلطي ةنيرق نب
ةيسسايسس ةردابم
نولواحي نم دسصل

كارحلا فطخ
،ةنيرق نب رداقلا دبع نلعأا

،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
ةينطو ةردابم هحرط نع

نولواحي نمل يدسصتلل
،يبعسشلا كارحلا فطخ

دوهجلا ديحوت ىلإا ايعاد
تادنجأ’ا ةهجاومل
فدهتسست يتلا ةيجراخلا
،ةنيرق نب حسضوأا.رئازجلا

سسمأا هطسشن يبزح عمجت يف
ّنأا ،ةنيطنسسق ةي’وب
ركذلا ةفلاسسلا ةردابملا
جمربم ءاقل لÓخ اهسضرعيسس
نوكيسس ،ةمسصاعلاب مويلا
تاءارجإا بقع ريخأ’ا
رظح ةيمسسرلا تاطلسسلا
يزارتحا ءارجإاك تاعمجتلا
سسوريف يسشفتل يدسصتلل
نوكتسس اهنأا ازربم ،«انوروك»
ةينطولا ةبخنلل ةهجوم
ةفاكو مÓعإ’ا لاجرو
،دÓبلا ريسصمب نيينعملا

يدسصتلا اهنم فدهلا» لاقو
يف نوداطسصي نيذلا كئلوأ’

نطولا جراخ ةركعلا هايملا
ديرت لخادلا يف ةيلقأاو
عم اهتاباسسح ةيفسصت
رسساخلا ةلودلا تاسسسسؤوم
ةلودلاو نطولا وه ربكأ’ا

سضعب» فدرأاو ،«اهتاسسسسؤومو
نوديري ةينطولا يعدم

اوفطخ املثم كارحلا فطخ
سسماخلا روباطلا .. خيراتلا
كانه ادوجوم لازام فسسأÓل

طبختت تلازام قطانم ةدع
اهناكسس ةيومنتلا لكاسشملا يف
مهيلإا تافتل’ا ىلإا نوعلطتي
ةباسصعلا اهنم مهتمرح امدعب
ةقطنم يأا بحت ’ يتلا

ربمفون ةروثب اهركذت
.«ةكرابملا

ح.نيدلا رمق

ينطولا مهموي ةبسسانمب ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ ىلإا ةلاسسر مويلا هجوي

ءانمأ’ا طسسو تارييغت يرجي ةيروهمجلا سسيئر
لاسصت’او ةقاطلاو ةعانسصلا تارازول نيماعلا

سسرام71و61 يموي ةجمربم تناك يتلا ،سسنوت ىلإا هترايز ليجأات ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ررق
 .قح’ تقو ىلإا يراجلا

دبع ،ةيروهمجلا صسيئر ىرجأا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
نيماعلا ءانمأ’ا طضسو تارييغتلا
ة˘قا˘˘ط˘˘لا ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا تارازو˘˘ل
م˘ي˘ضسار˘م ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،لا˘ضصت’او
ريخأ’ا ددعلا اه˘ن˘م˘ضضت ة˘ي˘ضسا˘ئر
.ةيمضسرلا ةديرجلا نم

يتلا ركذلا ةفلاضسلا ميضسارملا
زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا اهعقو
هحنم يذلا صضيوفتلا دعب ،دارج
مت ،ارخؤوم ،ةيروهمجلا صسيئر هل
ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
ماهم ءاهنإا مت ثيح ،ةقاطلا ةرازو
ةنيمأ’ا ،يفر˘ضش ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف
اموضسرم ردضصيل ،ةرازولل ةماعلا
ميركلا دبع نييعتب يضضقي ،رخآا

.اهل افلخ ،يضسيوع
ة˘م˘طا˘ف ما˘ه˘˘م تي˘˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك

ةماعلا ة˘ن˘ي˘مأ’ا ،ةرازو˘ب ءار˘هز˘لا

ىلع اهتلاحإ’ ،لاضصت’ا ةرازول
يرفيف32 خ˘يرا˘ت˘ب ،د˘عا˘ق˘ت˘˘لا
د˘ع˘ب م˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ضضق˘ن˘م˘˘لا
،ةعاضسلا دح ىلإا اهل ةفيلخ نييعت

دمحم ،ةيروهمجلا صسيئر نيع
ةرازو˘ل ا˘ما˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا ،ة˘˘م˘˘ضشو˘˘ب
دمحمل افلخ ،مجانملاو ةعانضصلا
ر˘ه˘ضش ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘ع˘م˘لا ،ا˘ضشا˘˘ب
فر˘ط ن˘م ،ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ضسلا ةر˘˘˘يزو˘˘˘لا
هجوي ،ىرخأا ةهج نم .تريزامت
ىلإا ةلاضسر مويلا ،نوبت صسيئرلا
،ة˘ضصا˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ
،ينطولا مهموي ءايحإا ةب˘ضسا˘ن˘م˘ب
،وكيرك رثوك هنع ةباين اهيقلت
اهترايز لÓخ ،نماضضتلا ةريزو
.تنضشومت نيع ةي’ول

ـه.داوج

،ةحيرقنضش ديعضسلا ءاوللا اعد
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا نا˘كرأا صسي˘˘ئر
صشيجلا دارفأا ،ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘ضشلا
ل˘˘ما˘˘كلاو ما˘˘ت˘˘لا ماز˘˘ت˘˘˘ل’ا ى˘˘˘لإا
˘ما˘ه˘م˘لا ءادأا ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ل˘˘كو˘˘م˘˘لا
قÓخأ’او ي˘لا˘ث˘م˘لا طا˘ب˘ضضن’ا˘ب
ةبضسانمب هل ةملك يفو.ةيماضسلا
صسي˘ئر م˘ضسا˘˘ب صسمأا لوأا ه˘˘فار˘˘ضشإا
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحل˘ضسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
ىلع ،نوبت ديجملا دبع ،ينطولا
ديدجلا دئاقلل يمضسرلا بيضصنتلا
ة˘ضسما˘خ˘لا ة˘ير˘كضسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل
ن˘يد˘لا رو˘ن ءاو˘ل˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘ضسق˘˘ب

را˘م˘ع ءاو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ،ي˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ح
ىلع هنييعت م˘ت يذ˘لا ،ة˘ي˘ن˘ما˘ث˘عا

ثح ،ةير˘ب˘لا تاو˘ق˘لا ةدا˘ي˘ق صسأار
ةيحانلا تاراطإا ،ةحيرقنضش ءاوللا

دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘ب ى˘ل˘˘ع
ر˘با˘ث˘م˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘˘كب ه˘˘ئادأاو ل˘˘ب ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
،تاذلل ناركنو درجتو ةيحضضت
ة˘ير˘كضسع˘لا ة˘ن˘ه˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘ير˘˘ضشت
يف لاقو ،ىدفملا دلبلل ةمدخو
ةلحرملا هذه لظ يف» ،نأاضشلا اذه
ةيو˘ي˘ح ن˘م ا˘قÓ˘ط˘ناو ،ةد˘يد˘ج˘لا
ينطولا صشيجلل ةلكوملا ماهملا
اعيمج مكوعدأا ي˘ن˘نإا˘ف ،ي˘ب˘ع˘ضشلا
ماتلا مازتل’ا ىلإا ،ةبضسانملا هذهب
ءادأا يف ،ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا˘ب ل˘ما˘كلاو
ىلع ظافحلاو ةل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا
م˘كضشي˘ج˘ل ة˘ع˘˘ضصا˘˘ن˘˘لا ةرو˘˘ضصلا

يلحتلا ىلع مكايإا اثاح ،مكنطوو
قÓخأ’او ي˘لا˘ث˘م˘لا طا˘ب˘ضضن’ا˘ب
دوهجلا نم ديزملا لذبو ةيماضسلا

ر˘با˘ث˘م˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘˘كب ه˘˘ئادأاو ل˘˘ب ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو
،تاذلل ناركنو درجتو ةيحضضت
،مكدلبل ةمدخو مكتنهمل افيرضشت
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم ي˘˘ف او˘˘نو˘˘كف
ةيلوؤوضسملاو مكي˘ف ة˘عو˘ضضو˘م˘لا
مامأا اهنو˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا

ءاوللا أانه امك.«مكبعضشو مكنطو
نيدئاقلا ،ةبضسانملاب ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘ضش
ا˘ه˘ل˘ك ا˘م˘ه˘تا˘ي˘ح ا˘ضسر˘ك ن˘يذ˘ل˘˘لا
يبعضشلا ينطولا صشيجلا ةمدخل
نأاضشلا اذه يف حضضوأاو ،رئازجلاو
يه لاجرلا ةدايق ةيلوؤوضسم نأاب
يفو ،لبنلا ةياغ يف ةيلوؤوضسم
ةنيه تضسيل اهنأ’ ،ةيمهأ’ا ةياغ
ىلإا ردابتي امك ،ةلهضس تضسيلو
نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم ،صضع˘˘ب˘˘لا نا˘˘هذأا
ةفورعملا اهضسيياقم ةيلوؤو˘ضسم˘ل˘ل
يف فدرأاو ،ةددحملا اهطورضشو
ةرباثمب ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘نإا» دد˘ضصلا اذ˘ه
صسيئر تاهيجوت˘ل ا˘ق˘فو ،ةد˘يد˘ضش
ى˘ل˘عأ’ا د˘ئا˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
عافدلا ريزو ،ةحل˘ضسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل
انيعاضسم مضستت نأا ىلع ،ينطولا
ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا˘ب لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ىلع ةمزاعلا ةدارإ’او ماظتن’او
نل يتلا ةوجرملا جئاتنلا قيقحت
نم ’إا عقاولا صضرأا ىلع دضسجتت

ةيعوضضوم ريياعم دامتعا لÓخ
بضصانملاو فئا˘ظو˘لا ي˘لو˘ت ي˘ف
ن˘يذ˘لا ءا˘ف˘كأ’ا لا˘جر˘لا را˘ي˘ت˘خاو
لمعلا صسيدقت ريياعم مهيف رفوتت
صصÓ˘خإ’او ة˘هاز˘ن˘لاو ة˘يد˘ج˘˘لاو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.«نطوللو

ـه.داوج

ن˘ي˘مأ’ا ،ي˘ق˘يد˘ضص ي˘ل˘˘ع ّد˘˘كأا
ريرحتل ةهبج بزحل ةباينلاب ماعلا
،ةيضسايضسلا هتليكضشت نأاب ،ينطولا
روتضسدلا ليدع˘ت ى˘ع˘ضسم د˘نا˘ضست
.ةديدج رئازج دييضشت ىلإا يمارلا

ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ،ي˘˘ق˘˘يد˘˘ضص لا˘˘ق
نم بزحلا يلضضانم عمج يوهج
رقم هنضضتحا ةيقرضش تاي’و8
ةضشقانمل ،جيريرعوب جربب بزحلا
ريضضحتللو امومع دÓبلا اياضضق

˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
معدنضس» ،ةلبقملا تاقاقحتضس’او
قلعتي اميف اناؤور قفاوي ام لك
صسي˘˘˘˘˘ئر ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ب
،نوبت ديجملا دب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يذلا روتضسدلا ليدعت عم نحنو
،«ةديدج رئازج دييضشت ىلإا وبضصي
ىق˘ب˘ي ،«نÓ˘فأ’ا» نأا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم
ةيدأات ىلع لمعي هنأاو ،حارتقا ةوق
.صسمأ’اب هادأا امك هرود

ح.نيدلا رمق

نطولاو سشيجلل ةعسصانلا ةروسصلا ىلع ظافحلل دوه÷ا نم ديزŸا لذب ىلع مهثح

¤إا سشي÷ا دارفأا وعدي ةحيرقنسش ءاوللا
مهماهم ءادأا ‘ ةيلوؤوسسŸاب ماتلا مازتل’ا

امئاد لعف امك هرود يدؤويسسو حاÎقا ةوق ىقبيسس هبزح نأا دكأا يقيدسص

روتسسدلا ليدعت ىعسسŸ همعد دكؤوي «نÓفأ’ا»
ةديدج رئازج دييسشت ¤إا يمارلا

نيدلبلا Úب نواعتلل يوق عفد ءاطعإا لبسس نايردول عم ثحابتي نوبت سسيئرلا

لبقŸا ةيليوج رهسش ىوتسسŸا ةعيفر ةيسسنرف ‐ ةيرئازج ةكÎسشم ةيرازو ةن÷ ميظنت

دعوŸا اذه حا‚إ’ ةمزÓلا فورظلا ةئيهتو تÓيهسستلا لك اهÁدقت دكأا دارج

ةيبيللا ةينطولا ة◊اسصŸا ر“ؤوم ناسضتح’ اهدادعتسسا ددŒ رئاز÷ا

سسوريفلا ىودع نم افوخ65 ةعمجلا يف تفلم لكسشب نيرهاظتملا دادعأا عجارت

يبعسشلا كارحلا ةيويح نم ىقبت ام سصتمي «انوروك»

ريزو ،نايردول فيإا ناج نلعأا
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ضشلاو ا˘˘بوروأا
ةمضصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ،ي˘ضسنر˘ف˘لا

ةكرتضشم ةيرازو ةنجل دقع نع
ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج
.لبقملا ةيليوج رهضش ىوتضسملا

تاحيرضصت يف ،نايردول لاق
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا بق˘ع ة˘فا˘ح˘˘ضصل˘˘ل

صسي˘˘˘˘ئر ،صسمأا لوأا ه˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ضصخ
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ل˘ئا˘ضسم ة˘فا˘˘ك ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘قر˘˘ط˘˘ت»
كل˘˘ت تنا˘˘˘ك ءاو˘˘˘ضس ة˘˘˘كار˘˘˘ضشلا
ةمانزرلا وأا ةركاذلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
علطم دقعنضس ا˘ن˘نأا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا
نيريزولا عم مداقلا ةيليوج رهضش
ةيرازو ةنجل نيد˘ل˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘لوأ’ا

ىو˘ت˘ضسم˘لا ة˘ع˘ي˘˘فر ة˘˘كر˘˘ت˘˘ضشم
انتاكارضش لمجم مييقتب حمضستضس
لئا˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع ف˘كع˘ت˘ضس ا˘م˘ك
نيوكتلاو ةيعماج˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

دقع هنأا ركذ نأا دعبو ،«بابضشلاو
ير˘ب˘ضص ع˘م ،تا˘عا˘م˘ت˘˘جا ةد˘˘ع
نوؤو˘˘˘˘ضشلا ر˘˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب
عيضضاوم ةدع تلمضش ،ةيجراخلا
ريزولا دكأا ،نيدلبلا نيب ةكارضش
رئاز˘ج˘ل˘ل ه˘ترا˘يز نأا ،ي˘ضسنر˘ف˘لا

هذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف ةو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ تنا˘˘˘˘˘ك
ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا
تاقÓعلا لعج ةوطخ ،نيدلبلا
لوقي ‐ ةزيمم ةكار˘ضش ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
اندقع» فدرأا يذلا ‐ثدحتملا
تانا˘هر˘لا ة˘فا˘ك لو˘ح ا˘عا˘م˘ت˘جا

ةكارضشلا» فاضضأاو ،«ةيداضصتق’ا
اضسنرفو رئازجلا نيب ةيداضصتق’ا
اميضس ’ اضشاعتنا فرعت تحبضصأا

ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘˘م نأاو
دج ةقÓعو ةديدج قافآاب حمضسي
يداضصتق’ا لاجملا يف ةيباجيإا
صصوضصخبو.«ا˘ن˘يد˘ل˘ب ن˘˘ي˘˘ب
ا˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ا˘˘يا˘˘ضضق˘˘لا
ل˘حا˘ضسلاو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف عا˘ضضوأ’ا
صسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصو ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ـب ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘ي˘˘ضسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
نأا ر˘كذ ،«ةر˘ي˘ب˘ك عاز˘ن ت’ا˘˘ح»
نÓ˘ضصاو˘˘ت ا˘˘ضسنر˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دج امهفقاوم نأاو ايوضس لمعلا

بابتتضسا ىلإا نايعضستو ةبراقتم
.قطانملا هذه يف ملضسلا

ـه.داوج

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ددج
ناضضتح’ رئازجلا دادعتضسا ،دارج
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘لا˘ضصم˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
ره˘ضش هد˘ق˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

داح˘تإ’ا ة˘يا˘عر˘ب مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
م˘مأ’ا ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘بو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،دار˘ج د˘˘كأا.ةدحتملا
عامتج’ا حاتتفا ةبضسان˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأا
داحت’ا لاضصتا ةعومجمل لوأ’ا
ويوأا ةنيدمب ،ايبيل لوح يقيرفإ’ا
كراضش يذلا ،وغنوكلا ةيروهمجب
ّنأا ،ةيروهمجلا صسيئرل Óثمم هيف
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةئيهتو ةيرورضضلا تÓ˘ي˘ه˘ضست˘لا

فور˘˘ظ˘˘لاو تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’ا ل˘˘˘ك

ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
دضصق ،ةيبيللا ةينطولا ةحلاضصملا

اهدهضشي يتلا ةمزأÓل دح عضضو
خضسارلا اهمزع اددجم ،دلبلا اذه
ا˘هدو˘ه˘ج ي˘ف رار˘م˘ت˘ضس’ا ى˘˘ل˘˘ع
يف ةمهاضسملا لجأا نم ةثيثحلا

را˘طإا ي˘ف ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘مزأ’ا ل˘˘ح
دلبلا اذه لÓقتضساو ةدايضس مارتحا
ىلع ظافح˘لاو ق˘ي˘ق˘ضشلاو را˘ج˘لا

فارضشإا نامضضو ،ةيبارتلا هتدحو
راضسملا ىلع مهضسفنأاب ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ر˘˘يزو˘˘لا ّد˘˘كأاو اذ˘˘˘ه.يضسايضسلا
رود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا ةر˘˘م ،لوأ’ا
هبعل˘ت نأا بج˘ي يذ˘لا يرو˘ح˘م˘لا
راضسملا يف يبيللا راوجلا لود

لو˘ل˘ح˘ل ل˘ضصو˘ت˘لا ى˘˘لإا ي˘˘مار˘˘لا
صصن امك ،ةيبيللا ةمزأÓل ةيضسايضس
ي˘˘ما˘˘ت˘˘خ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا كلذ ى˘˘ل˘˘ع
ءارزو˘ل يروا˘ضشت˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جÓ˘˘ل

يذ˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل راو˘ج لود ة˘ي˘جرا˘خ
يفناج32 موي رئازجلا يف دقع
برعأا ،ددضصلا اذهبو ،مرضصنملا
يف رئازجلا ةبغر نع ،ثدحتملا

ةدحتملا م˘مأ’ا ي˘عا˘ضسم ة˘ق˘فار˘م
حاجنإا يف ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘م˘ها˘ضسم˘لاو
ددضش يذلا ،يبيللا راوحلا راضسم
ه˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘ي نأا ةرور˘ضض ى˘˘ل˘˘ع
همامز اولوتيو نويبي˘ل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا
.ةينطو ةدنجأا قفو مهضسفنأاب

ر.نوراه

صسمأا نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ضصاو
،65 ـلا هتع˘م˘ج ي˘ف م˘ه˘كار˘ح
ددعل اتفلم اعجارت تفرع يتلا
يضشفت نم افوخ نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
ن˘يدد˘ج˘م ،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘ف
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا بل˘ط˘م˘ب م˘ه˘˘كضسم˘˘ت
ةرور˘ضضو ،ما˘ظ˘ن˘ل˘˘ل يرذ˘˘ج˘˘لا
ن˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م حار˘˘ضس قÓ˘˘طإا

 .يبعضشلا كارحلا يلقتعم
22 ة˘ع˘م˘ج ذ˘ن˘مو ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘ك

صسمأا جر˘˘˘˘خ9102 ير˘ف˘ي˘˘ف
ى˘لإا ل˘قأا ةد˘ح˘بو نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةمضصاعلل ةي˘ضسي˘ئر˘لا عراو˘ضشلا

دارم صشوديد عراضش رارغ ىلع
ةحا˘ضسو ي˘ل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘ي˘ضسحو
دو˘˘˘غ˘˘˘يز عرا˘˘˘ضشو ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضشلا
ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ،ف˘˘ضسو˘˘ي
ي˘حاو˘ضضو تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
اضضيأا اهجراخ ن˘مو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

تاز˘يز˘ع˘ت ط˘˘ضسو او˘˘عد ثي˘˘ح

تادحو ءادتراو ةددضشم ةينمأا
تا˘ما˘م˘كل بغ˘ضشلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
«انوروك» صسوريف دضض ةيئاقو
يف مهبلطم قيقح˘ت˘ل ة˘ط˘ل˘ضسلا
˘ما˘ي˘ق˘لاو ي˘م˘ل˘ضسلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ةيرذج ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضس تا˘حÓ˘ضصإا˘ب
ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل د˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت
نايب ئدابم راطإا يف نوناقلاو
.4591 ربمفون نم حتافلا

ح.ميلسس



طو˘ط˘خ˘لا ة˘˘كر˘˘ضش تن˘˘ل˘˘عأا
لك ءاغلإا نع ةيرئازجلا ةيوجلا

ءادتبا اينابضسإا هاجتا يف اهتÓحر
ددع صضيفختو صسرام61 نم
نم ءادتبا اضسنرف وحن تÓحرلا
،ة˘كر˘ضشلا نا˘ي˘ب بضسحو ،مو˘ي˘لا
تÓحرلا ةفاك ءاغلإا ررقت هنإاف
موي نم ءادتبا اينابضسإا هاجتا يف
ىلإاو لبقملا صسرام61 نينث’ا

يف ،لبقملا ليرفأا4 موي ةياغ
تÓحرلا صضيفخت متيضس نيح
˘مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ضسنر˘ف و˘ح˘ن
لبقملا ل˘ير˘فأا4 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإاو
ردضصملا صسفنل ادانتضساو ،اضضيأا
تÓحرلا ةفاك قي˘ل˘ع˘ت م˘ت˘ي˘ضسف
ند˘م˘لا ن˘م ا˘˘ضسنر˘˘ف ى˘˘لإاو ن˘˘م
،ناضسملت ،ةنتاب ،فيطضس :ةيلاتلا
ةياجب ،فلضشلا ،ةركضسب ،يداولا

م˘ت˘ي˘ضس ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب .ة˘˘با˘˘ن˘˘عو
ن˘م تÓ˘حر˘لا دد˘ع صضي˘ف˘خ˘˘ت
،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ن˘م ،ا˘ضسنر˘ف ى˘˘لإاو
ق˘ب˘ضسو ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسقو نار˘˘هو
اهتÓحر لك تغلأا نأا ةكرضشلل
ايلاطيإا يف نÓيمو امور ىلإا
بي˘˘˘˘هر˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ضشف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا بضسب
رئازجلا تقفتا امك ،صسوريفلل
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو
،نيدلبلا نيب ةيوجلا تÓحرلا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا ن˘م˘˘ضضتو
وأا ءاغلإاب اورثأات نيذلا صضيوعت
.تÓحرلا ليجأات

يركضش ف˘ضشك ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
ةياعرلل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ةدو˘م˘ح
ةرازو˘ب ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا ،صسمأا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا
اموي41 ةدمل يتاذلا يحضصلا

ن˘˘ير˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا ل˘˘كل يرا˘˘ب˘˘˘جإا
عيمج نم صسنوت ىلع نيدفاولا
كلذو ،ءانثتضسا نود ملاعلا نادلب
صسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا ن˘˘م ازار˘˘ت˘˘حا
نأا افيضضم ،دجتضسملا «انوروك»
يتاذلا لزعلا صضرف صسنوت رارق
نيعوبضسأا يلاوح ةدمل يحضصلا

اهيضضارأا ىل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ى˘ل˘ع
ملاعلا نادلب عيمج نم نيمداقلا
اذه فدهي ثيح ،ءانثتضسا نود
يأ’ يدضصتلا ىلإا هبضسح رارقلا
دع˘ب ىود˘ع˘لا بر˘ضست˘ل را˘ط˘خأا
د˘يد˘ع ي˘ف صسور˘ي˘ف˘˘لا ي˘˘ضشف˘˘ت
.لودلا

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا ةرازو تنا˘˘˘˘˘كو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
تن˘ل˘عأا د˘˘ق ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا
ىلإا انوروك تايفو ددع عافترا
غلبيل ،نيتباضصإا ليجضستو نينثا

ىلإا ةدكؤوملا ت’احلا عومجم
ةيناثلا ةلاحلا قلعتتو ،ةلاح62
صصخضشب انوروك ببضسب ةافولل

دحلا لجأا نمو ،ةنضس55 هرمع
اذه يضشفتو داريتضسا رطخ نم

ةرازو حضصنت ،يم˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا
نييرئازجلا نينطاوملا ةحضصلا
ى˘لإا با˘˘هذ˘˘ل˘˘ل ن˘˘ير˘˘ط˘˘ضضم˘˘لا
ارا˘ضشت˘نا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ناد˘ل˘ب˘˘لا
مهتÓحر اولجؤوي نأا صسوريفلل
هذه يف نيدجاو˘ت˘م˘لا ا˘يا˘عر˘لاو
ةيلئاعلا مهتارايز ليجأات نادلبلا
ةرور˘˘˘ضضل˘˘˘ل ’إا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تن˘˘ل˘˘˘عأاو اذ˘˘˘ه.ىوضصقلا
،ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم صسمأا
ى˘˘لإا نآ’ا تلو˘˘˘ح˘˘˘ت ا˘˘˘بوروأا نأا
.صسوريفلل ةيضسيئرلا ةرؤوبلا

Úيرئأز÷أ لقنل ةضصاخ ةرئاط
قيلعت دعب برغŸاب Úقلاعلأ

«انوروك» ببضسب تÓحرلأ
ة˘كر˘ضش ن˘م ردا˘˘ضصم تدا˘˘فأا

نأا ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ت˘ضس ة˘ضصا˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘ل ،بر˘غ˘م˘˘لا
راطمب نيقلاع نولازي ام نيذلا
دعب ،ةيبر˘غ˘م˘لا ءا˘ضضي˘ب˘لا راد˘لا
.تÓحرلا قيلعت

نإاف ،ردضصملا تاذ بضسحو

لÓخ اهلا˘ضسرإا م˘ت˘ي˘ضس ةر˘ئا˘ط˘لا
،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘ضسلا
نيرفاضسملا تاءادن˘ل ة˘با˘ج˘ت˘ضسا
مويلا اوئجوف نيذلا نييرئازجلا
ى˘لإاو ن˘م تÓ˘حر˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘ب
تاطلضسلا رارقإا دعب ،برغملا
ا˘ه˘ت˘ل˘با˘ق˘مو ،كلذ ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءا˘ضضي˘ب˘لا راد˘لا را˘ط˘˘م فر˘˘عو
ةمراع ىضضوف ،صسمأا ،ةيبرغملا

نيهجتملا نيرفاضسملا لبق نم
او˘ئ˘جو˘ف ن˘يذ˘لاو نار˘هو و˘˘ح˘˘ن
تدرو ،م˘ه˘˘تÓ˘˘حر ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ىلع ةيرئازجلا ةيوجلا حلاضصم
راد˘لا را˘ط˘م˘ب م˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ىلع ذختا رارقلا نأا ،ءاضضيبلا

ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ىو˘˘ت˘˘ضسم
راطم ده˘ضش ا˘م˘ك.مهزواجتيو
ةمراع ىضضوف ،يلودلا رئازجلا
نيرفاضسملا تاجاج˘ت˘حا بب˘ضسب
نيقلاع مه˘ضسف˘نأا اود˘جو ن˘يذ˘لا
عيمج ءا˘غ˘لإا د˘ع˘ب ،را˘ط˘م˘لا ي˘ف
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘ضسإا و˘˘˘ح˘˘˘ن تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا

.برغملاو
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اضسنرف عم اهضضيفختو اينابضسإأو برغملأ ىلإأ ةيوجلأ تÓحرلأ ءاغلإأ

«انوروك» سسوريف يسشفت ةهجاومل رئازجلاب رافنتسسا
سسنوت ربع نطولا سضرأا ىلإا نيدفاولا لكل يرابجإا اموي41 ـل يحسصلا لزعلا

ز.لامج

أذه يضشفت نم دحلل ةمراضصو ةيلاجعتضسأ تأرأرق ذاختاب ترداب يتلأ ةموكحلأ «انوروك» ضسوريف راضشتنأ رفنتضسأ
ترقأأو ،اضسنرف عم اهتÓحر ىوتضسم ضضيفختو ،برغملأو اينابضسأ عم ةيوجلأ تÓحرلأ قيلعت نع تنلعأأ ثيح ،ءابولأ

نود ملاعلأ نأدلب عيمج نم ضسنوت ىلع نيدفأولأ نيرفاضسملأ لكل ايرابجإأ اموي41 ةدمل يتأذلأ يحضصلأ لزعلأ
.دجتضسملأ «انوروك» ضسوريف راضشتنأ نم افوخ كلذو ،اهتايوتضسم عيمج ىلع ةضسأردلأ فيقوت اهل قبضس امك ،ءانثتضسأ

ر˘˘يزو ،ي˘˘قار˘˘ب ي˘˘قزرأا د˘˘˘كأا
ةرد˘˘ن نأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا را˘˘ط˘˘˘مأ’ا
اهل نوكي نل ةيضضاملا رهضشأ’ا
رضسأ’ا د˘يوز˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت
نأا اد˘كؤو˘˘م ،بور˘˘ضشلا ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘لا ها˘ي˘م˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘˘حا

تايجا˘ح ي˘ط˘غ˘ت ة˘ي˘ح˘ط˘ضسلاو
.ةيافكلا هيف امب دلبلا

صشما˘ه ى˘ل˘ع ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو
ناميلضس ي˘ن˘ب د˘ضس ى˘لإا ه˘ترا˘يز
ها˘ي˘م˘لا م˘ج˘ح نأا ة˘يد˘م˘لا قر˘ضش
دودضس ىوتضسم ىلع ةنزخملا
رتم رايلم4 ةبتع زواجتي دلبلا

رتم رايل˘م2.1 اه˘ن˘م ،بع˘كم
كÓ˘ه˘ت˘ضس’ ة˘ه˘˘جو˘˘م بع˘˘كم
ثلث نم ليلقب ىندأا يأا ،رضسأ’ا

نأا اح˘ضضو˘م ،نز˘خ˘م˘لا م˘ج˘ح˘لا
ديزأا يطغت ةي˘ن˘طا˘ب˘لا دراو˘م˘لا

تايجاح نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب66 ن˘˘م
تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا نأا ذإا ،نا˘˘كضسلا
يف دلبلا عضضت ا˘ه˘ن˘م ة˘ت˘ب˘ث˘م˘لا

ءا˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ىأا˘˘ن˘˘˘م
.ةلبقملا تاونضسلل بورضشلا

هذ˘˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘˘˘˘يزو
ند˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ف ،تا˘نوز˘خ˘م˘˘لا
ةعضضب ذنم نومضضم ةيلحاضسلا
ـلا تاطحملا لÓخ نم تاونضس
دعي يذلا رحبلا هايم ةيلحتل71
ح˘م˘ضسي ا˘م˘م ،ادد˘ج˘˘ت˘˘م ادرو˘˘م
ىوتضسم ىلع ةيعبتلا صصيلقتب
ردا˘˘ضصم ها˘˘ج˘˘˘ت ند˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘ه˘جو˘م˘لا ىر˘خأ’ا ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
.ةيلخادلا تاي’ولا ديوزتل

ز.لامج

،ة˘ح˘ير˘ف ن˘ب ما˘˘ي˘˘ه تف˘˘ضشك
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
ةضصاخلا ةنجللا نأاب ،نيينهملا
ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا عور˘˘ضشم داد˘˘عإا˘˘ب
طبضض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لاو ج˘˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
تح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ع˘˘ضضوو ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا
لبق ةيرازولا ا˘ه˘تر˘ئاد فر˘ضصت
ىلع لبق˘م˘لا عو˘ب˘ضسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
.ريدقت ىضصقأا

ا˘ه˘نأا˘˘ب ةر˘˘يزو˘˘لا تح˘˘ضضوأاو
يضضقنملا ءاعبرأ’ا موي تراز
ن˘م نو˘كت˘م˘لا ل˘م˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
نو˘ل˘م˘ع˘ي ةذ˘تا˘ضسأاو ن˘ي˘ضشت˘ف˘˘م
صصضصختملا ينطولا دهعملاب
مداخ رئبب نينوكملا نيوكت يف
قيضسنتلاب ةمضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م
تا˘عا˘ط˘ق˘لا د˘يد˘عو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ءا˘ه˘نإا بر˘ق ى˘ل˘ع تف˘قو ثي˘ح

قÓطإاب ةضصاخلا جماربلا ةفاك
لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘˘لا ةرود˘˘لا
ىلع ةددضشم ،0202 ربمتبضس

و˘˘˘ح˘˘˘˘ن ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘ضض
ةليدبلا تاقا˘ط˘لا تا˘ضصضصخ˘ت
تاهيجوت ىلع ءانب ةددجتملاو
ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر
لاخدإا ةيمهأا نع ةثدحتم نوبت
ةفيظنلا ةقاطلا تاي˘جو˘لو˘ن˘كت
روطتلا ةبكاو˘مو عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ىلع نأاضشلا اذه يف لضصاحلا
.يملاعلا ىوتضسملا

تاميلعت ةحيرف نب تطعأاو
تا˘˘طا˘˘ضشن˘˘˘لا جاردإا ةرور˘˘˘ضضب
جمارب يف ةيفاقثلاو ةيضضايرلا
اهتيمهأا ىلع ةدكؤوم نيوكتلا
بهاوملاو تاقاطلا جارخإا يف
.نينوكتملا نابضشلا ىدل

ك.اضضر

ر˘يزو ،با˘قر˘ع دـم˘ح˘˘م لا˘˘ق
كبوأا» نواعتلا قافتا نإا ةقاطلا
ة˘يا˘ه˘ن ع˘قو˘م˘لا «كبوأا جرا˘خ ‐
،لوعفملا يراضس لازي ام6102
ل˘ضصو˘ت مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
ةعم˘ج˘لا عا˘م˘ت˘جا ي˘ف فار˘طأ’ا
نأاضشب يئاهن قافتا ىلإا يضضاملا
.جاتنإ’ا صضيفخت

لود˘˘˘لا نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
ة˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف ءا˘˘ضضعأ’ا
(كبوأا) ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ةرد˘˘˘ضصم˘˘˘لا

صشاقنلا يف رمتضستضس اهئاكرضشو
قافتا ىلإا لوضصولل تاءاقللاو
اهنأاضش نم يتلا تايلآ’ا ثحبو
طفنلا قوضس يف نزاوت ثادحإا
ءا˘˘بو تا˘˘ضسا˘˘˘كع˘˘˘نا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ةيطفنلا قو˘ضسلا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
دا˘˘ضصت˘˘ق’ا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو
كبوأا لود نأا افيضضم ،يملاعلا

ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف تع˘قو ا˘ه˘ئا˘كر˘˘ضشو
ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
+ كبوأا لود˘˘˘ل ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا
رارق ىل˘ع ،ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
راطإا يف لمعلا يف رارمتضسÓل
ة˘ن˘ضس ع˘قو˘م˘لا نوا˘ع˘ت˘لا قا˘ف˘˘تا

ثحب يف رمتضست ثيحب ،6102

ق˘ل˘خ˘ل صضي˘ف˘خ˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإا
نأا اد˘كؤو˘م ،قو˘ضسلا ي˘˘ف نزاو˘˘ت
م˘˘˘˘˘ل كبوأا جرا˘˘˘˘˘˘خ‐ كبوأا لود
اد˘˘يد˘˘ج اد˘˘عو˘˘م د˘˘ع˘˘ب دد˘˘˘ح˘˘˘ت
لمعت امنإاو ،لبقملا عامتجÓل

،ادج بيرق دعوم ديدحتل ايلاح
جراخو كبوا لود لك نأا اريضشم
تا˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل كبوا

نأا دب’ اهنئابز هاجت تÓماعتو
راضشتنا ريثأات لظ يف اهب مزتلت
ىدأا يذلا91‐ ديفوك صسوريف
ام يف ةضصاخ ،جاتنإ’ا عجارت ىلإا
ط˘ف˘ن˘لا ما˘خ ر˘يد˘ضصت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
وهو ،ةكلهتضسملا لودلل زاغلاو
ى˘لإا فار˘˘طأ’ا لود˘˘لا˘˘ب ىدأا ا˘˘م
نود عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا
د˘م˘ح˘م ح˘ضضوأا ا˘˘م˘˘ك.قافتا

ةيلآا كلتمت ةمظنملا نأا ،باقرع
رئازجلا قافتا يف لثمتت ةماه
نضشد يذلا6102 ربمتبضس يف
قافتا نÓعإ’ لوضصولل راضسملا
يف كبوأا جراخ ‐كبوأا نواعتلا
،انييفب ةنضسلا صسفن نم ربمضسيد
ى˘ق˘ب˘ي قا˘ف˘ت’ا اذ˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م
.لوعفملا يراضس

ك.اضضر

بعكم رتم رايلم4 زواجتي رئأزجلأ دودضس هايم مجح

اهل نوكي نل راطمأ’ا ةردن» :يقارب يقزرأا
«بورسشلا ءاملاب رسسأ’ا ديوزت ىلع ريبك ريثأات

يراجلأ رهضشلأ ةياهن لبق نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ ةرأزو فرضصت تحت عضضوت

لبقملا عوبسسأ’ا ةينهملا ايرولاكبلا عورسشم نع جارفإ’ا

جاتنإ’أ ضضيفخت نأاضشب يئاهن قافتأ ¤إأ فأرطأ’أ لضصوت مدع نم مغرلأ ىلع

ام كبوأا جراخ ‐ كبوأا قافتا» : باقرع
«لوعفŸا يراسس لازي نأأ دكأأ ةيلاملأ ريزو

طفنلأ ةمزأأ تاضساكعنأ
داضصتق’أ ىلع رهظتضس
نيرهضش دعب ينطولأ

ر’ود رايلم06
رئازجلا يطايتحا
 ةبعسصلا ةلمعلا نم
ةيوأر نامحرلأ دبع فضشك
يطايتحأ نأأ ،ةيلاملأ ريزو
ةبعضصلأ ةلمعلأ نم رئأزجلأ

أريضشم ،ر’ود رايلم06 غلب
راعضسأأ رايهنأ تايعأدت نأأ ىلإأ
ةيملاعلأ قأوضسأ’اب طفنلأ
ىلع نيرهضش دعب رهظتضس
دعبتضسأو ،ينطولأ داضصتق’أ

ءوجللأ ةيوأر نامحرلأ دبع
،ةيجراخلأ ةنأدتضس’أ ىلإأ

عيقوتلأ متيضس هنأأ ىلإأ أريضشم
ىلع مداقلأ عوبضسأ’أ لÓخ

يزكرملأ كنبلأ عم ةيقافتأ
ةفريضصلأ دامتعأ لجأأ نم
.ةيمÓضسإ’أ

ع.لÓب

Úفلاخملل ةيئاضضقلأ ةعباتŸأو اهÒجأات عنمو ضضراعŸأ ةيناجÃ رقأأ

ينطولا باÎلا Èع ناسضمر رهسش نم عوبسسأا لبق ةيراوج قاوسسأا ءاسشنإا
ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

قاو˘˘ضسأا ءا˘˘ضشنإا ن˘˘˘ع ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘ه˘ضش ن˘م عو˘ب˘ضسأا ل˘ب˘ق ة˘يراو˘ج
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع نا˘˘ضضمر
ق˘˘يو˘˘ضست˘˘ل ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘م نو˘˘˘كت
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘لو˘ق˘ع˘م را˘ع˘ضسأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
،ةيلحملا تاطلضسلا عم نواعتلاب
ة˘ي˘نا˘ج˘م صضرا˘ع˘م˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يأ’ اهر˘ي˘جأا˘ت ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م ع˘ن˘م˘يو
ةفرغ يأا نأاو ،ةئيه وأا صصخضش
بلط ام ةفلاخم˘ب مو˘ق˘ت ة˘يرا˘ج˘ت
ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘ضسم ل˘م˘ح˘ت˘ت˘ضس ا˘ه˘ن˘م
امب ةرازولا اهذختت يتلا ةينوناقلا
.ةيئاضضقلا ةعباتملا اهيف

هل روضشنم يف ،ريزولا راضشأاو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع
هذ˘ه ن˘م فد˘ه˘لا نأا كو˘ب˘ضسي˘˘ف˘˘لا
نماضضتلل يعا˘م˘ت˘جا صضرا˘ع˘م˘لا

ىلوأا ثيح ،ةيراجت ةيلمع صسيلو
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ىو˘˘ضصق ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
نأا˘ب ر˘يزو˘لا د˘كأاو ،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا

ىل˘ع ر˘ه˘ضست˘ضس ه˘ترازو ح˘لا˘ضصم
داوملاب قاوضسأ’ا نيومت نامضض
رهضش لÓخ ةي˘ضسا˘ضسأ’ا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب نا˘ضضمر
ة˘يرا˘ج˘ت قاو˘ضسأا ءا˘ضشنإا˘ب قو˘ضسلا

،ةي’و84 ربع ةيراجت صضراعمو
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع نو˘˘كت˘˘ضس ا˘˘ه˘˘نأاو
ع˘ي˘بو صضر˘ع ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
رهضش نم عوبضسأا لبق تاجتنملا

قيزر ددضشو ،هتياهن ىلإا ناضضمر
وه تاءارجإ’ا هذه نم فدهلا نأا

ودعلا لظ يذلا راكتح’ا رضسك
يرئازجلا كلهتضسملل دحاو مقر
Ó˘ئا˘ق ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا تاو˘ن˘ضسلا ي˘ف
رهضش نم عوبضسأا لبق لخدتضس»:

يجيورتلا عيبلا يتغيضص ناضضمر
ام تاجتنملا ىلع يضضيفختلاو
لكضشب راعضسأ’ا صضفخب حمضسي

.«قوبضسم ريغ
هحلاضصم نأا ،قيزر حضضوأا امك

لمعلا لجأا نم عيمجلل حمضستضس
يف امب يجيورتلا عيبلا ةغيضصب
لجضس ىتح نودب نيحÓفلا كلذ
ن˘كم˘ي˘ضس ه˘نأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،يرا˘˘ج˘˘ت

ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘ضصلاو را˘ج˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
اذ˘ه ي˘ف لو˘˘خد˘˘لا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
يج˘يور˘ت ع˘ي˘ب ل˘جأا ن˘م ءا˘ضضف˘لا
ة˘ضسب˘لأ’ا˘˘ك تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘كل

تاذ ىرخأ’ا رومأ’ا نم ديدعلاو
ط˘˘ضسو ع˘˘ضساو˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
لا˘م˘ك را˘ضشأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

نم رثكأا ريخضست متيضس هنأاب قيزر
بوانتلاب نول˘م˘ع˘ي نو˘ع0008
راعضسأ’ا روطت ةعباتمل راهن ليل
ةدوج ةبقارمو ر˘ضضخ˘لا ة˘ب˘قار˘مو
قوضسلا ي˘ف ة˘ضضور˘ع˘م˘لا ع˘ل˘ضسلا

رمحأا طخ كلهتضسملا ةحضص نأ’
.ةموكحلل ةبضسنلاب

لوأ’ا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا زر˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
هنأا ،دÓبلا يف ةراجتلا عاطق ىلع
صصاخ ي˘با˘قر ج˘ما˘نر˘ب ع˘ضضو م˘ت
هب لمعلا قلطني ناضضمر رهضشب
لمعيضس لبقم˘لا ل˘ير˘فأا42 ي˘ف
را˘ع˘ضسأ’ا مار˘ت˘حا ة˘ب˘قار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةيمازلا مارتحا ةبقارمو ،ةننقملا

عم ،راعضسأ’اب كلهتضسملا ةفرعم
داو˘م˘لا جا˘ت˘˘نإا تاد˘˘حو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ة˘ق˘با˘ط˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ريياعملل ةدروتضسملا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
نييرئازجلا ةح˘ضص ظ˘ف˘ح˘ت ي˘ت˘لا

.ديربتلا ةلضسلضس مارتحاو
ز.لامج



«كينتوبضس» ةلاكو تحضضوأا
خيراوضص ةموظنم ّنأا ،ةيضسورلا
’اعف احÓضس ربتعت ،«تينروك»
يف تعنُضص ،تابابدلا ةحفاكمل
ق˘ل˘طأاو ا˘هر˘يو˘ط˘ت م˘تو ،ا˘ي˘ضسور
م˘ضسإا ةرو˘ط˘م˘لا ا˘ه˘ت˘خ˘ضسن ى˘ل˘ع
اهادم غلبي يتلا «مإا.أا تينروك»
قارتخا عيطتضستو ،رتم00001
امك ،م˘ل˘م0031 ه˘˘كم˘˘ضس عرد
نم عونلا اذه مادختضسا نكمي
ن˘˘م تقو يأا ي˘˘˘ف خ˘˘˘يراو˘˘˘ضصلا
فاد˘هأ’ا د˘ضض ل˘ي˘ل˘˘لاو را˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.ةيربلاو ةيوجلا

watan@essalamonline.com
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مومسسلا هذهب رجاتت ةيلود ةكبسش كيكفت بقع

نارهو ءانيمب سسولهم سصرق فلأا043 طبسض
ة˘طر˘ضش ح˘˘لا˘˘ضصم تن˘˘كم˘˘ت

،نارهو ءانيمب ةيرحبلا دودحلا
ةبقارملا حلاضصم عم قيضسنتلاب
تحت ،نار˘هو ءا˘ن˘ي˘م كرا˘م˘ج˘ل
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف فار˘˘˘˘ضشإا
ةيئ’ولا ةحلضصملل تاردخملا
ةي’و نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل
ة˘كب˘ضش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،نار˘˘هو
رب˘ع ا˘ه˘طا˘ضشن د˘ت˘م˘ي ة˘ي˘مار˘جإا
راجت’ا ي˘ف صصت˘خ˘ت ،دود˘ح˘لا

تارثؤو˘م˘لا ي˘ف ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘غ
3 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ةربتعم ةيمك زجحو ،صصاخضشأا

نم ةضسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قأ’ا ن˘م
ترد˘˘˘ق «يزا˘˘˘ت˘˘˘˘ضسكإا» عو˘˘˘˘ن
،صسوله˘م صصر˘ق000.043ـب
نÓمعتضست نيتبكرم زجح عم
.ةميرجلا هذه باكترا يف

حوارت˘ت ن˘يذ˘لا نو˘فو˘قو˘م˘لا
مت ،ةنضس33و13 نيب مهرامعأا

تا˘ير˘ح˘ت د˘ع˘ب م˘ه˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا
ليكو ةرادإا تحت تمت ةقيمع
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ضضق صصو˘˘ضصخ˘˘ب ،نار˘˘˘هو
تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا لا˘˘ح˘˘لا
˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘˘˘لا

دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف50/30/0202
مت نيأا ،احابضص00:10 ةعاضسلا
ةبكرم ىوت˘ح˘م ي˘ف ها˘ب˘ت˘ضش’ا
نتم ىلع ةمداق يبنجأا ميقرتب
دحأ’ كلم ،اينابضسإا نم ةرخاب
رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ن˘ير˘فا˘ضسم˘لا

ا˘ه˘عا˘ضضخإا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘˘ضس13
كرامجلا حلاضصم عم قيضسنتلاب
ةينقتلا ةبقارملل نارهو ءانيمل

م˘˘ث ر˘˘ي˘˘نا˘˘كضسلا زا˘˘ه˘˘ج ر˘˘ب˘˘˘ع
ىضضفأا يذلا ،قيقدلا صشيتفتلا
ةي˘م˘ك ط˘ب˘ضضو فا˘ضشت˘كا ى˘لإا

ةضسولهملا صصارقأ’ا نم ةريبك
ـب تردق يزاتضسكا عون نم

ام ،صسولهم صصرق000.043
فدهتضست ةمخضض ةيلمع دعي
ةيمومعلا ةحضصلا اهلÓخ نم
.نطاوملاب رارضضإ’او

عم تايرحتلا ةلضصاوم دعبو
د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘تو ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا كلا˘˘˘˘م
م˘ت ،ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا صصا˘˘ضصت˘˘خ’ا

ن˘ي˘ضصخ˘ضش ف˘ي˘قو˘تو ط˘ب˘˘ضض
ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘كب˘ضشلا نÓ˘كضشي
عون نم ةي˘نا˘ث ة˘ب˘كر˘م ز˘ج˘حو
‘‘صسي˘˘ب˘˘مو˘˘ك و˘˘ي˘˘ل˘˘ك و˘˘نور‘‘
هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ضضيأا ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضست
ة˘˘عور˘˘ضشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ءافيتضسا دعب ثيح ،تاردخملل
ميدقت مت ،ةيئاضضقلا تاءارجإ’ا

ةيمارجإ’ا ةكبضشلا هذه رضصانع
ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإاو
.ةباينلا

ب.دلاخ
طاسشنلا اذه ةسسرا‡ نافÎحي Úسصخسش فيقوت

ةنتاب يف لاكودمأاب رمخ ةروراق0522 نم رثكأا جيورت ةلواحم طابحإا

ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإا ىلإا نيرخآا543 سضرعت يف ببسست

عوبسسأا فرظ يف اسصخسش41 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تط˘ب˘حأا
لا˘كود˘مأا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ثا˘ح˘بأ’ا ة˘قر˘˘ف ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
جيورت ،ةنتاب ةي’و يف ةكيربب
تابورضشملا نم ةدحو0622
عاونأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا

ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ،ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘حأ’او
ةضسرامم نافر˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘ضصخ˘ضش
.طاضشنلا اذه

يقلتل دوعت ةيضضقلا تايثيح
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ،ح˘لا˘˘ضصم˘˘لا تاذ
ىلع صصاخضشأ’ا دحأا مزعب ديفت
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ل˘˘ق˘˘˘ن
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘˘ضشم˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب و˘˘ح˘˘ن ة˘˘كير˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ليكضشت مت هيلعو  ،لاكودمأا

قيرطلا ىوتضسم ىلع تايرود
ةركضسب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ي˘ن˘طو˘لا

فيقو˘ت ن˘ع تر˘ف˘ضسأا ة˘كير˘بو
يف ةكيرضش ةقفر هيف هبتضشملا

ةنحاضش نتم ىلع صسبلت ةلاح
نم ةروكذملا ةيمكلاب ةلمحم
تابورضشملا
م˘˘ت نا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا.ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةينوناقلا ريبادت˘لا ذا˘خ˘تا د˘ضصق
ح˘ت˘˘ف كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘مزÓ˘˘لا
،ةيضضقلا تاضسبÓم يف قيقحت

ةردا˘˘˘˘˘˘ضصم تم˘˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
ترد˘ق ي˘ت˘˘لا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا
ج د006226 ـب ةيلاملا اهتميق
كÓمأا حلاضصم ىلإا اهميلضستو

قا˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘فو. ة˘لود˘لا
ن˘مأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘ضصف دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
نم ريفاضصعلا نويعب لخدتلاو
غلبمو رمخ ةروراق05 زجح
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م
جد00085 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
3 فيقوت عم ،ءاضضيب ةحلضسأاو
نيب مهرامعأا حاورتت صصاخضشأا

مامأا مهميدقتو ةنضس92و62
ةمهت نع ةي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘˘ضشم ةزا˘˘ي˘˘ح
نود ةدرو˘ت˘ضسم وأا ة˘عو˘˘ن˘˘ضصم
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ضصخر
ن˘˘م صضي˘˘با حÓ˘˘˘ضس ةزا˘˘˘ي˘˘˘حو
ةضصخر نود صسداضسلا فنضصلا

أا.يئامهم

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم تل˘˘ج˘˘˘ضس
رور˘م ثدا˘ح582 ين˘طو˘لا

ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘ضسج
لÓ˘خ ة˘ير˘ضضح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
9 ىلإا3 نم ةدتمملا ةرتفلا

نع ترفضسأا ،يراجلا صسرام

صضرعتو ،اضصخ˘ضش41 ةا˘فو
تا˘با˘ضصإا ى˘لإا ن˘ير˘خآا543
ةنراقمو.ةروطخلا ةتوافت˘م
يف ةلجضسملا تايئاضصحإ’اب
تفر˘ع ،ي˘ضضا˘م˘لا عو˘ب˘˘ضسأ’ا

رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ضصح

(52‐)ـب رد˘˘˘ق ا˘˘˘ضضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘˘نا
دد˘ع صضف˘خ˘نا ا˘˘م˘˘ك ،ثدا˘˘ح
،ة˘˘لا˘˘ح (84‐) ـب ى˘˘˘حر˘˘˘ج˘˘˘لا

ـب تا˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘تراو
.ةلاح (10+)

ب.نيرسسن

ح˘˘ن˘˘ج ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م تل˘˘˘ضصاو
،صسمأا لوأا ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘˘ي˘˘˘ضس
،يلاوتلا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘لو
،لما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م
نمأÓ˘ل ق˘ب˘ضسأ’ا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ثيح ،هتلئا˘ع دار˘فأاو ،ي˘ن˘طو˘لا
هئانبأاو ه˘ت˘جوز باو˘ج˘ت˘ضسا م˘ت
ة˘ل˘ضص تاذ م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا
صضييبت اهزربأا ،داضسف اياضضقب
عورضشملا ريغ ءارثلاو لاومأ’ا

اذ˘˘كو ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘ضساو
ةيراقع ةيعوأا ىلع لوضصحلا
.ةعورضشم ريغ قرطب

حنج˘لا م˘ضسق ة˘ضسي˘ئر تع˘فر
لوأا ءا˘ضسم ،ا˘ه˘تاذ ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب
،اهتاذ ةمكا˘ح˘م˘لا ة˘ضسل˘ج صسمأا

ادغ ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ن˘ع تن˘ل˘عأاو
تبوج˘ت˘ضسا ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،د˘حأ’ا
ةيئاضسملا ةرتف˘لا ي˘ف ي˘ضضا˘ق˘لا
قيفضش ي˘ضسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘با

ة˘يرا˘ق˘ع كÓ˘˘مأا لو˘˘ح ،ل˘˘ما˘˘ه
همضساب ةلجضسم يضضارأا عطقو
نار˘هوو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ت˘ي’و ي˘ف
يعامتجا نكضس نم هتدافتضساو
ددعل هحتف اذكو ،قح هجو نود
ه˘˘˘لو˘˘˘˘خدو تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ضشلا ن˘˘˘˘م
بناج ىلإا ،ىرخأا يف كيرضشك
يفو ،ايكنب اباضسح61 ـل هحتف
ي˘ضضا˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئ˘˘ضسأا ى˘˘ل˘˘ع هدر
ى˘ف˘ن ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كوو
بضصنمل لÓغتضسا يأا مهتملا

ر˘˘˘ف˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م هد˘˘˘˘لاو
.تازايتماب

ةنبا ىلإا عامتضس’ا مت امك
زا˘ن˘ي˘ه˘ضش ،ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع
تارا˘ق˘ع˘لا صصو˘ضصخ˘ب ،ل˘ما˘ه
ةي’و يف اه˘م˘ضسا˘ب ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا
نم ددعل اهكÓتماو ةمضصاعلا
ةلمع˘لا˘ب ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘ضسح˘لا
،ةب˘ع˘ضصلا ة˘ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

صضييبت لا˘م˘عأا ي˘ف ا˘ه˘طرو˘تو
بذا˘كلا ح˘ير˘ضصت˘˘لاو لاو˘˘مأ’ا

لوضصحلل نيفظوم صضيرحتو
تحرضص ثيح ،تازايتما ىلع
تاناعإا نم ديفتضست تناك اهنأاب
.اهتوخإا فرط نم ةيلام

د˘˘م˘˘ح˘˘م باو˘˘ج˘˘ت˘˘ضسا م˘˘˘تو
قباضسلا ماعلا ريدملا ،ةيمياحر
ر˘ي˘ي˘ضست˘لاو ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل
لاومأا ديدبتب مهتملا يراقعلا

لÓ˘غ˘ت˘ضسا ةءا˘ضسإاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
مهتم˘لا صضفر د˘قو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

يف ببضستلا ىفنو مهتلا هذه
ءارج ناويدلل يدام ررضض يأا
تÓحم عيب را˘ع˘ضسأا صضي˘ف˘خ˘ت
لاضصتا ىفن امك ،لماه ةجوزل
نم هب ،ينغلا دبع لماه مهتملا
.تازايتما هحنم لجأا

تعمتضسا ،هتاذ قايضسلا يف
ي˘ضشا˘ع˘م˘ل ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ةلاكول قباضسلا ريدملا ،لضصيف
يراقعلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘ضست˘لا
ديدبتب مهتملا ،رئازجلا ةي’وب
ةءا˘˘˘ضسإاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع لاو˘˘˘˘مأا
ىفن ثيح ،ةفيظولا لÓغتضسا

ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم
ةعطق نم ،لماه ةنبا ةدافتضسا
يضضاغتلاو ةمضصاعلاب ةيضضرأا

تاوا˘˘˘تإا ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فد مد˘˘˘ع ن˘˘˘ع
.ةقحتضسم

ا˘ضضيأا عا˘م˘˘ت˘˘ضس’ا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ر˘يد˘م ،م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع نود˘ل˘خ˘ل
ةي’ول اقباضس ةباينلاب ةعانضصلا

ي˘ت˘م˘ه˘ت صضفر يذ˘˘لا ،نار˘˘هو
ةءاضسإاو ةيموم˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت
ع˘با˘ت˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا
وأا ةيلوؤو˘ضسم يأا ى˘ف˘نو ،ا˘م˘ه˘ب

مهتملا ءانبأا ةدافتضساب هل ةقÓع
ة˘ي˘عوأا ن˘م ،ل˘ما˘ه ي˘ضسي˘˘ئر˘˘لا

تحمضسو اذه ،ةي’ولاب ةيراقع
ةرداغم˘لا˘ب م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ي˘ضضا˘ق˘لا

ةباقرلا تحت هنأا رابتعا ىلع
.ةيئاضضقلا

،ريمضس ملعم باوجتضسا متو
ةي’وب ةلودلا كÓمأا ريدم وهو
ع˘˘ط˘˘ق لو˘˘ح ،ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس نار˘˘هو
اهن˘م دا˘ف˘ت˘ضسا ي˘ت˘لا ي˘ضضارأ’ا
دبع نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ح ،ل˘ما˘ه ءا˘ن˘بأا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لاو ،نÓ˘˘عز ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا

.نارهو
نم هابتنا تدضش ةثداح يف

دبع ةمكا˘ح˘ُم ة˘ضسل˘ج اور˘ضضح
ينغلا دبع صشهجأا ،لماه ينغلا

نأا در˘ج˘˘م˘˘ب ءا˘˘كب˘˘لا˘˘ب ،ل˘˘ما˘˘ه
هءا˘ن˘بأا بو˘ج˘˘ت˘˘ضست ي˘˘ضضا˘˘ق˘˘لا

ة˘ضصا˘˘خ ،ر˘˘خآ’ا ىو˘˘ل˘˘ت اد˘˘حاو
،هتنبا ىلع رودلا ناح امدنع
ل˘˘كضشب عو˘˘مد˘˘˘لا فرذ ثي˘˘˘ح
.يريتضسه

دق ةمكح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تنا˘كو
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف تبو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا
،ة˘م˘ي˘ل˘ضس ي˘نا˘ن˘ع ،ة˘ي˘حا˘ب˘ضصلا

يتلاو ،لماه يناغلا دبع ةجوز
اهيلإا ةه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا تر˘كنأا

9 نم ا˘ه˘تدا˘ف˘ت˘ضسا˘ب تفر˘ت˘عاو
تيا˘ف د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب تÓ˘˘ح˘˘م
.لافطأÓل ةضضور زاجنا صضرغب

ل˘ما˘ه باو˘ج˘ت˘ضسا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
قبضسأ’ا ماعلا ريدملا نبا ،رايمأا
ر˘كنأا يذ˘لا ،ي˘ن˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
،ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا هرود˘ب
ي˘ت˘˘لا تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لا نأا حر˘˘ضصو
ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي’و˘˘ب ا˘˘ه˘˘كل˘˘م˘˘ي
،ناضسم˘ل˘تو نار˘هو ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

،ةضصاخلا هلاومأاب اهيلع لضصح
هطاضشنل حابرأا نع ةرابع يهو
ركنأا امك ،ةحÓفلا عاطق يف
رخآ’ا وه ،دارم ل˘ما˘ه م˘ه˘ت˘م˘لا
.هيلإا ةهجوملا مهتلا

،لما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ع˘با˘ت˘يو
تاذ مهت ةدع˘ب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأاو
ا˘هزر˘بأا دا˘ضسف تا˘ف˘ل˘م˘ب ة˘ل˘˘ضص
ر˘ي˘غ ءار˘ث˘لا ،لاو˘مأ’ا صضي˘ي˘ب˘ت
،ذوفنلا لÓغت˘ضساو ،عور˘ضشم˘لا

ة˘ي˘عوأا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا اذ˘˘كو
،ةعورضشم ريغ قرطب ةيراقع
يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘كح˘˘م نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ي˘ف تل˘جأا د˘ق تنا˘ك ،د˘م˘˘ح˘˘مأا

91 خيراتب ةدقعنملا اهتضسلج
ةيضضق˘لا هذ˘ه طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف
نيمهتملا عافد ةئيه نم بلطب
عÓط’ا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ة˘ي˘غ˘ب

دجو˘يو ،ق˘ئا˘ثو˘لا صضع˘ب ى˘ل˘ع
لوأ’ا ريزولا دوهضشلا نيب نم
،لÓ˘ضس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘˘ضسأ’ا

دمحم ،قبضسأ’ا فلضشلا يلاوو
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضشأ’ا ر˘˘˘˘يزوو ،يزا˘˘˘˘˘غ
ينغلا دبع ،قبضسأ’ا ةيمومعلا

كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع اذ˘˘كو ،نÓ˘˘عز
اقبضس ايلاو هتفضصب ،فايضضوب
.نارهول

ح.ميلسس

ءاكبلاب سشهجأا مهدلاوو مهيلإا ةهجوŸا مهتلا اوركنأا
مهباوجتسسا دنع

اودافتسسا لماه ينغلا دبع ةلئاع دارفأا
«ةيلايخ» تازايتماو تاراقعو ققسش نم

ملم0031 هكمسس عرد قارتخا عيطتسستو رتم00001 ىلإا اهادم لسصي

خيراوسصب حلسستي ايسسور دعب دلب لّوأا رئازجلا
تابابدلل ةداسضملا «مإا.أا تينروك»

ط.ةراسص

يتلاو ،تابابدلل داسضملا «مإا.أا تينروك» خيراوسصب حلسستي ،يسسورلا سشيجلا دعب سشيج لوأا ،يرئازجلا سشيجلا تاب
.«مإا .رغيت» تارايسس يف اهتافذاق عسضوت

ئطاسش نم ةثج لاسشتنا
ىرخأاو سسادرموب يف واودوب

فلسشلاب رئب يف تقرغ

اقرغ لفط كÓه
ةيدلبب ةكرب يف
يف ةيرماعلا
يقاوبلا مأا
لفط سسمأا لوأا ءاسسم كله
ةنسس31 رمعلا نم غلبي

ناكملاب ةكرب يف اقرغ
ةتسشم» ىمسسملا
«جربلا نيع ةيديادبلا

يف ةيرماعلا ةيدلبب
مت ،يقاوبلا مأا ةي’و
فرط نم هتثج لاسشتنا

ةعباتلا نيسساطغلا ةقرف
ةيسسيئرلا ةدحولل
مأاب ةيندملا ةيامحلل
نم معدبو ،يقاوبلا
نيتيوناثلا نيتدحولا
ةيندملا ةيامحلل
يتيدلبل نيتعباتلا
،نوركف نيعو سسوقيسس
ظفح ةحلسصم ىلإا اهلقنو
ةنيدم ىفسشتسسمب ثثجلا

.نوركف نيع
تلسشتنا ،ىرخأا ةهج نم
رسصانع ،سسمأا لوأا
واودوبب ةيندملا ةيامحلا

يف ةثج ،سسادرموب يف
نم ةمدقتم ةجرد
ىلع تقرغ نفعتلا

واودوب لحاسس ىوتسسم
،ةي’ولا بونج يرحبلا
.نيدايسصلا دحأا اهفسشتكا

حلاسصم تلسشتناو اذه
ةيندملا ةيامحلا

،سسمأا لوأا ءاسسم ،فلسشلاب
دقعلا يف سصخسش ةثج

رئب نم رمعلا نم عباسسلا
سصسصخم راتمأا01 اهقمع

ةقطنمب يحÓفلا يقسسلل
ةيدلبب يبمولوك ةرانم
.ىسسرملا

/ سش.ريمسس / رماوع ماهسس
ل.دمحم
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ٍةجاح يف ينويهضصلا نايكلا نأاكو
ٍتارر˘˘˘ب˘˘˘مو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘ئارذ ى˘˘˘˘لإا
عمقلا نم ديزملا ةضسراممل ةيفاضضإا

،ينيطضسلفلا بعضشلا قحب ملظلاو
ٍقبط ىلع انوروك صسوريف هءاجف
،ه˘˘ت˘˘ير˘˘ضصن˘˘ع عر˘˘˘ضشي˘˘˘ل ٍبهذ ن˘˘˘م
،هنيناوق دد˘ضشيو ،هرا˘ضصح ق˘ب˘ط˘يو
رهقلا لئاضسو عاد˘ت˘با ي˘ف ن˘ن˘ف˘ت˘يو
راضصح˘لاو ق˘ي˘ي˘ضضت˘لا تا˘ضسا˘ي˘ضسو
ماعلا فرظلا Óًغتضسم ،اهنقتي يتلا

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلاو
فلتخم اهتد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لود˘لا
ها˘ج˘تو ا˘ه˘بو˘ع˘ضش ع˘م م˘لا˘˘ع˘˘لا لود
،اهيف ن˘ير˘با˘ع˘لاو ا˘ه˘ي˘لإا ن˘يد˘فاو˘لا
عنمو صسوري˘ف˘لا ةر˘ضصا˘ح˘م ة˘ج˘ح˘ب
هلوضصو نود ةلوليحلاو ،هراضشتنا
هاضشخي ام وهو ،هب مهتباضصإاو مهيلإا

ه˘ن˘م رذ˘ح˘˘ت ا˘˘مو م˘˘هو˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘ضسم
ة˘ي˘ح˘ضصلا م˘ه˘تا˘ئ˘ي˘هو م˘ه˘ت˘˘مو˘˘كح
ق˘ل˘ق˘لا ا˘ه˘با˘ضصأا ي˘ت˘لا ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
صسور˘ي˘ف˘لا ل˘ل˘ضست بب˘ضسب د˘يد˘˘ضشلا
مهيلإا هروبعو ،اي˘لا˘ط˘يإا ن˘م م˘ه˘ي˘لإا

ةير˘كضسع˘لا تاروا˘ن˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م
ترج يتلا تا˘ي˘ضسن˘ج˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
كارتضش’اب ةلتحم˘لا ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف ي˘ف
صشي˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ٍقر˘˘˘ف ع˘˘˘م
.لÓتح’ا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضس تط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘˘مزأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا

،ةعورضشملا فوخلا ةلاح تلغتضساو
ٍةرئاج ٍتاضسايضس صضرف يف تأادبو
ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ق ٍتارار˘˘ق راد˘˘ضصإاو
ةيبرغلا ةفضضلا يف نييني˘ط˘ضسل˘ف˘لا

،ةز˘غ عا˘ط˘قو ة˘ي˘قر˘ضشلا صسد˘˘ق˘˘لاو
ي˘˘م˘˘ح˘˘ت نأا د˘˘ير˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب

رط˘خ ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘تو م˘ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘ضسم
،م˘ه˘ي˘لإا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
قÓغإاب ةيركضسع رماوأا تردضصأاف
لا˘م˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا ع˘ن˘˘مو ،ر˘˘با˘˘ع˘˘م˘˘لا

،مهي˘ق˘فار˘مو ى˘ضضر˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لاو
ل˘ق˘نو تا˘ن˘حا˘ضشلا ة˘كر˘ح تل˘ف˘قأاو
تددضشو ،ةزغ عاطق ىلإا عئاضضبلا
،هيلع صضورفملا مكحملا راضصحلا

عاطقلا تايفضشتضسم نأا اهملع مغر
ةيودأ’ا يف ٍداح ٍصصقن نم يناعت
،ةيبطلا ةزهجأ’او تارضضحتضسملاو
لك بعوتضست نأا عيطتضست ’ اهنأاو
،اهتيزهاج مدعل ةيضضرملا ت’احلا
ةيودأ’ مات˘لا ا˘هرا˘ق˘ت˘فا ن˘ع Óً˘ضضف
ركبملا صصحفلا ةزهجأاو انوروكلا
عنمب اهتاميلعت تردضصأا امك.اهل
ى˘˘ضصقأ’ا د˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف ةÓ˘˘ضصلا
ع˘ن˘مو ،ع˘م˘ج˘لا ما˘يأا ي˘ف كرا˘ب˘˘م˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ل˘˘ضصم˘˘لا لو˘˘ضصو
،صسدقلا ىلإا ةينيطضسلفلا قطانملا
ناعطق تلاز ’ يذلا تقولا يف
دوفوو نييليئارضسإ’ا نينطوتضسملا
نوقفدتي بناجأ’او دوهيلا حايضسلا
،ه˘تا˘حا˘بو ى˘ضصقأ’ا د˘ج˘ضسم˘لا ى˘˘لإا

مهضسوقط نودؤويو هيف نولوجتيو
،مهدوملت رافضسأا نولتريو ،ةينيدلا

نوع˘م˘ج˘ت˘يو تا˘ق˘ل˘ح˘لا نود˘ق˘ع˘يو
ى˘ل˘ع نود˘ت˘ع˘يو ،ٍةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ٍداد˘˘عأا˘˘ب
نوكهتنيو ،نيطبارملاو نيلضصملا
ة˘مر˘ح م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ضسأاو م˘˘ه˘˘تاو˘˘ضصأا˘˘ب
مه˘تا˘فر˘ضصت˘ب نور˘ي˘ث˘يو ،د˘ج˘ضسم˘لا
بضضغو ة˘˘ظ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح ةز˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
.نيلضصملا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ضس تضضمو
ءابو˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا

،نيينيطضسلفلا دضض ٍلÓغتضسا أاوضسأا
ٍة˘˘˘ير˘˘˘كضسع ٍتارار˘˘˘ق˘˘˘ب تف˘˘˘قوأا˘˘˘˘ف
،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘˘م˘˘لاو ىر˘˘ضسأ’ا تارا˘˘يز
ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘ضسلا ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضس تد˘˘˘كأاو
لاقتنا نم ىضشخ˘ت ا˘ه˘نأا ا˘ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت
ىر˘ضسأ’ا ى˘لإا راوز˘لا ن˘م صضر˘˘م˘˘لا

هنولق˘ن˘ي د˘ق ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
نيناج˘ضسلا ى˘لإا ٍة˘لو˘ه˘ضسو ٍة˘عر˘ضسب
ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘لإاو ،ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ضشلا لا˘˘˘˘˘جرو
تÓقتعملاو نوجضسلا يف نيلماعلا

تماق ًادارطتضساو ،فيقوتلا زكارمو
،ةيركضسعلا تام˘كا˘ح˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت˘ب
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ضسل˘˘˘ج تل˘˘˘جأاو
ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لاو ىر˘˘ضسأ’ا
˘˘˘ما˘˘˘كحأ’ا رود˘˘˘ضص نور˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي
تاذل تلاحو ،مه˘ق˘ح˘ب ة˘ير˘كضسع˘لا
،مهيماحمب م˘ه˘ئا˘ق˘ل نود با˘ب˘ضسأ’ا

ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘يزو رر˘˘˘˘بو
نأاب هرارق نادرأا داعلج يليئارضسإ’ا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘˘ضسلا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
نم ديدعلا ليجضست مت ذإا ،ةءوبوم
.اهيف ةباضصإ’ا ت’اح
نو˘˘ج˘˘ضسلا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم نأا ًا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
ىر˘ضسأÓ˘ل ر˘فو˘ت ’ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا

فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةيبطلا مهتاجايتحا طضسبأا ةيداعلا

ي˘ف م˘ه˘ها˘ج˘ت ر˘ضصق˘تو ،ة˘ي˘ئاود˘لاو
تايلمعلا ءارجإاو جÓعلاو ةنياعملا
ًاريضصقت رثكأا مويلا يهو ،ةيحارجلا

صسوريفلا اذه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف م˘ه˘ع˘م
م˘ه˘ل ير˘ج˘ت Ó˘ف ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
رفوت ’و ،ةبولط˘م˘لا تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا
نود لو˘ح˘ت ي˘ت˘لا با˘˘ب˘˘ضسأ’ا م˘˘ه˘˘ل
’و ،م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا صضار˘˘˘مأ’ا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
صضرعتلل ةيفاكلا ةضصرفلا مهحنمت

،«ةرو˘ف˘لا»ــــل جور˘خ˘لاو صسم˘ضشل˘ل
ةريضصقلا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ضصر˘ف˘لا ي˘هو
كيرحتو يضشملل مهل ةحاتملا ًادج
ةع˘ضشأا ى˘لإا صضر˘ع˘ت˘لاو تÓ˘ضضع˘لا
.صسمضشلا

تفقوأا يرا˘ج˘ت˘لا د˘ي˘ع˘ضصلا ى˘ل˘عو
تايلمع ة˘فا˘ك لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘ضس
ة˘ط˘ل˘ضسلا ق˘طا˘ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘يد˘˘ضصت˘˘لا
قاو˘˘ضسأ’ا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ى˘لإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م وأا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا
،ي˘˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا لودو ندرأ’ا

ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ
،تاورضضخلاو ةيب˘ط˘لا با˘ضشعأ’او
ىلإا يدؤوي نأا هنأاضش نم يذلا رمأ’ا
’ ذإا ،اهفل˘تو تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا صسيد˘كت
ةرتفل ةرضضن اهب ظافتح’ا نكمي

ءارجإ’ا اذه قح˘ل˘ي˘ضس ا˘م˘م ،ة˘ل˘يو˘ط
،ةريبك ةيلام رئاضسخ نيينيطضسلفلاب
،دا˘˘ضصت˘˘ق’ا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع ل˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ضسو
ةلاطبلاو دوكرلا نم ةلاح قلخيضسو
عا˘˘˘˘˘ضضوأ’ا ءو˘˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘ت
Óًضضف ،نيينيطضسلفلل ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا

ةدرو˘ت˘ضسم˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع
ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘يدرو˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘˘ئا˘˘ضضب˘˘لا ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ضضو˘˘˘ع˘˘˘ي
.ةينيطضسلفلا تاجتنملاو
ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإا ٍلÓ˘غ˘ت˘ضسا أاو˘˘ضسأا ن˘˘كل
تاطلضس مايق وه ،انوروك صسوريفل
ةقفضص دونب صضعب ذيفنتب لÓتح’ا
م˘لا˘ع˘لا لود ة˘ل˘ف˘غ ل˘ظ ي˘ف نر˘ق˘لا

ي˘ه˘ف ،صضر˘م˘لا اذ˘ه˘ب م˘ه˘لا˘غ˘˘ضشناو
ءانبو تانطوتضسملا عيضسوتب موقت
ة˘ي˘ن˘كضسلا تاد˘حو˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
،اهلوحو اهيف قرطلا قضشو ،اهيف
طضسبو نايكلا ىلإا اهمضضل ًاديهمت

ى˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘تو ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ضس
ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ردا˘˘˘ضصتو م˘˘˘ه˘˘˘ضضرأا بضصت˘˘˘˘غ˘˘˘˘تو
مدهتو ،مهراجضشأا علختو ،مهلوقح
رداضصم ىلع ي˘لو˘ت˘ضستو ،م˘ه˘تو˘ي˘ب
لعف˘لا اذ˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘هو ،م˘ه˘ها˘ي˘م
تم˘ضص ل˘ظ ي˘ف هر˘ي˘غو ي˘˘مر˘˘ج˘˘لا
نأا كرد˘˘ت ذإا ،ه˘˘لا˘˘غ˘˘ضشناو م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
مومهب اهن˘ع ٌل˘غ˘ضشن˘م ه˘ل˘ك نو˘كلا
ةقلقملا هتايعادتو انوريك صسوريف
يهف اذهلو ،ناضسنإ’ا ينب ةايح ىلع
ع˘ئا˘قو صضر˘ف ي˘ف ن˘˘مز˘˘لا ق˘˘با˘˘ضست

ىلع بعضصي صضرأ’ا ىلع ةديدج
ةبلاطملا وأا اهزواجت نيينيطضسلفلا
.اهنع عجارتلاب

مهريغك نيينيطضسلفلا نأا كضش ’
اذه نوضشخي صضرأ’ا بوعضش نم
د˘˘قو ،ه˘˘ن˘˘م نورذ˘˘ح˘˘يو صضر˘˘˘م˘˘˘لا
مهتا˘طا˘ي˘ت˘حا اوذ˘خأاو ه˘ل اود˘ع˘ت˘ضسا
اوعنتماف ،مهريغ˘ب ًةو˘ضسأا ة˘ن˘كم˘م˘لا

ىلع نوباضصملا رجحو ،رفضسلا نع
او˘ق˘ل˘غأاو ،م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ضسف˘˘نأا

اولط˘عو ،م˘ه˘تا˘ع˘ما˘جو م˘هد˘جا˘ضسم
،ةماع˘لا م˘ه˘تا˘ضسضسؤو˘مو م˘ه˘ضسراد˘م
صصحفلل مهيف هبتضشملا اوعضضخأاو
تعد ا˘م˘م كلذ ر˘ي˘غو ،ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو
ة˘م˘ظ˘ن˘م ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘تو ه˘˘عا˘˘ب˘˘تا ى˘˘لإا
م˘˘ه˘˘ن˘˘كلو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
تا˘ط˘ل˘ضس ل˘˘غ˘˘ت˘˘ضست نأا نو˘˘ضضفر˘˘ي
ة˘ن˘ح˘م˘لا ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
اهحلاضصم ريرمتب موقتو ،ةيملاعلا
ٍةيزاه˘ت˘نا˘ب ذ˘ف˘ن˘تو ،ٍة˘لاذ˘نو ٍة˘ضسخ˘ب
ة˘ي˘ع˘ضسو˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ضسا˘ي˘˘ضس ٍة˘˘ت˘˘ي˘˘ق˘˘م
باضسح ىلع ةيخيراتلا اهعامطأاو
.صضرأ’ا لهأاو قحلا باحضصأا

ِةيرشصنعلاو ِفشسعلا نم ٍديزمل ٌةيليئارشسإا ٌةعيرذ انوروك
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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هينبتو ةحرط مت ام ةروطخ لعل
ى˘م˘ضسي ا˘م ا˘ه˘تر˘˘قا تاو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
بعضشلا ءانبأا˘ب ع˘فد نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘ضص
ق˘طا˘ن˘˘م ل˘˘خاد˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
روعضشلا ىلا ةيخيرات˘لا ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف
ل˘م˘ح˘ت ى˘لا ه˘جو˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب
يضسيئرلا ببضسلا اذهو ةيلوؤوضسملا
ة˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ح˘˘ضضاو˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
مهم ع˘قو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘كر˘ت˘ضشم˘لا

ىوتضسم ىلع ىلو’ا يه ةجيتنو
عبرتتل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضس’ا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

’ ةمهم ةوق لكضشتو صشرعلا ىلع
اهتوضص لضصيلو اه˘ل˘ها˘ج˘ت ن˘كم˘ي
’و انخ˘يرا˘ت و˘ه اذ˘هو نو˘قا˘ب ا˘ن˘ه
ا˘˘ن˘˘نا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا صسم˘˘ط ن˘˘كم˘˘˘ي
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا صضر’ا با˘˘ح˘˘ضصا
نا ناك نم ي’ نكمي ’و ايخيرات
بعضشلا اذه ثا˘ث˘ت˘جا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي
ه˘ضضرا ى˘ل˘ع ط˘بار˘م˘لاو د˘ما˘˘ضصلا

ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘لا ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
.ةلادعلاو ةاواضسملاو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ءارزو صسي˘˘ئر نإا
و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا

اوحبضصا فرطتملا ينيميلا هرايتو
نوناقلا ىلع لياحتلا يف نيرهام
ةضسراممو ليكنتلا يف اورمتضساو
م˘ه˘ي˘ف ل˘ضصوو ير˘كف˘لا با˘˘هر’ا
نم رثكا فقاوم ينبت ىلا رم’ا

بع˘ضشلا ها˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘هرا ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك
ةيخيراتلا مهقوقحو ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
بع˘˘ضش Ó˘˘ب صضرا نود˘˘ير˘˘ي م˘˘ه˘˘˘ف
ي˘ف رار˘م˘ت˘ضس’ا ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘˘ع˘˘يو
صضر’ا ن˘˘م ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت ا˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘ضس
تانطوتضسملا ةماقإاو ةينيطضسلفلا

نوناق˘ل˘ل ح˘ضضاو د˘ح˘ت ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.ةيلودلا  ةيعرضشلاو
تا˘ير˘ج˘م قا˘˘ي˘˘ضسل ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا نإا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘ضس’ا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
م˘عد˘لا ىو˘ت˘ضسم عا˘ف˘ترا  ظ˘حÓ˘˘ي
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تل˘˘ضصح يذ˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘قأ’ا ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘كر˘ت˘ضشم˘˘لا
لخادلا يف ةريبكلا ةي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
رو˘˘ع˘˘ضش ل˘˘ع˘˘لو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘˘ف˘˘˘لا
نيذلا نيينيط˘ضسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘لود نا˘˘˘كضس صسم˘˘˘خ نو˘˘˘ل˘˘˘كضشي
ةرمللو ودبي اميف اورعضش لÓتح’ا
ةرثؤومو ةمهم مهتاوضصأا نأا ىلوأ’ا
كلذ˘ك نو˘كت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي ا˘˘ه˘˘نأا وأا

ن˘م ه˘ي˘ن˘ب˘ت م˘ت ا˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خو
ةراد’ا لبق ن˘م ةر˘ي˘ط˘خ ع˘يرا˘ضشم
يف فرطتملا نيميلاو ةيكيرم’ا
ط˘ط˘خ م˘هرار˘قإاو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود
ةيخيراتلا نيطضسلف نم مهليحرتل

ارخؤوم هلوادتو هحرط مت ام بضسح
ةيكيرم’ا نرقلا ةقفضص لبق نم
ظحÓ˘م˘لا ن˘م نا˘كو.ةموؤوضشملا

ليربإا /ناضسين رهضش يفو هنا انه
ن˘˘م˘˘ضضو ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
كرا˘ضشي م˘ل ى˘˘لوأ’ا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘لا ف˘ضصن ن˘م ل˘قأا ىو˘˘ضس
ةر˘ضشع˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا تزا˘ف˘ف ،بر˘ع˘لا

ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘مأا ط˘˘ق˘˘ف د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م

ىلع ةكرتضشملا ةمئاقلا لضصحتف
تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف اد˘˘ع˘˘ق˘˘م51
ة˘م˘ئا˘ق˘لا تح˘ج˘نو ،ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘ضسإ’ا
ي˘˘ف تيو˘˘ضصت˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب
تناكو %56 ىلا يبرعلا عمتجملا
مغرلاب %95 ةقباضسلا تاباختن’اب
ةيمÓضس’ا ةمئاقلل ةعطا˘ق˘م˘لا ن˘م
.تاباختنÓل
ةجي˘ت˘ن ي˘تأا˘ي ي˘بر˘ع˘لا كر˘ح˘ت˘لا نإا
ةروطخب يبرعلا عمتجملا روعضش
لبق نم هحرط مت امو يرجي ام
لدابت عورضشم نمضض ،بمارت ةطخ
يذ˘˘لا حو˘˘م˘˘ط˘˘لا و˘˘هو ي˘˘ضضارأ’ا
وهاينتن ةدايقب نيميلا هيلإا علطتي

ي˘ضضارأ’ا لدا˘ب˘ت ه˘نأا˘ضش ن˘م اذ˘˘هو
ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضسي يذ˘˘˘˘˘˘لا
تا˘ن˘طو˘ت˘ضسم˘لا م˘ضضب  لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

قو˘ق˘ح عز˘ن˘ُت فو˘ضس ل˘با˘ق˘م˘˘لا˘˘بو
ينيطضسلف نويلم عبر نع ةماق’ا
ة˘˘لود˘˘˘لا ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ضض م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘ت˘لاو ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
يضضارأ’ا نم ةعقر ىلع ماقتضس
صصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ناو
يذلا وه ينيطضسلفلا لبقتضسملاب
دعب ةكراضشملل مهنم ريثكلا عفد
تاباخت˘ن’ا او˘ع˘طا˘ق د˘ق او˘نا˘ك نأا

ةيلمعلاب ةقثلا اودقف وأا ،لبق نم
اهنع مهضسف˘نأا˘ب اوأا˘ن˘ف ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا

ةريخأ’ا تاباخت˘ن’ا تت˘ب˘ثا ن˘كلو
ىلع ةمهم ةيبرعلا ةكراضشملا نا

ةلضصاوم ىلع قيرطلا عطق ديعضص
يمانتو فر˘ط˘ت˘لاو ع˘م˘ق˘لا لا˘م˘عا
ةرضصا˘ح˘مو ي˘ل˘ي˘ئار˘ضس’ا ن˘ي˘م˘ي˘لا
بعضشلا قحب ةيناودعلا هتاضسايضس
ةيلقأ’ا ناكمإاب هناو ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
وهاينتن ىلع قيرطلا عطق ةيبرعلا

رمتضسيو ةطلضسلا ىلإا لضصي ’ يك
يضضارأÓل هتقرضسو هعيراضشم يف
مئاقلا عضضولا ريغتو ةينيطضسلفلا

عضسو’ا ةكراضشملا تءاج لعفلابو
ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ي˘بر˘ع˘لا تو˘˘ضصل˘˘ل
ةيرضصنعلل ةديدج ةع˘ف˘ضص ه˘جو˘ت˘ل
ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ب ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلاو
عيمجلل اددجم تبثتو يليئارضس’ا
قا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘ضشلا نا

نم هثاثتجا نكمي ’و رضصنتيضسو
صضر’ا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘نأاو ه˘˘ضضرا
.نوقاب

ةينيطشسلفلا ةيخيراتلا قوقحلاو ةكرتششملا ةمئاقلا
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس  :  ملقب
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«انوروك«صسوريف ةهجاومل ةيزارتحلاو ةيئاقولا تاءارجإلا راطا يف

ةياجب يف ناسضمر نابع راطمب يرارحلا يئوسضلا حسساملا بيكرت
امهتامدخ نم ةدافتشسإلا نيبشستنملا نيكمتل

نيقودنشصلا تارقم ىلإا مهلقنت نود
لقنتملا كابسشلا ةمدخ قÓطإا

ةلڤروب «سسونسساكو سسانك» ـل ةيئاقولا تاءارجإلا راطا يف كلذو ،ةياجب ةيلو يف ناشضمر نابع راطمب يرارحلا يئوشضلا حشساملا بيكرت ّمت
ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت ي˘ف عر˘ضش .«انوروك«صسوريف ةهجاومل ةلودلا اهيف تعرشش يتلا ةيزارتحلاو

ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا كا˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ي˘قود˘ن˘˘ضصل
لا˘م˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
،ءار˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘غو ءار˘˘جأ’ا

ىد˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
.ةلقرو ةلاكو يلوؤوضسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو
ةرا˘˘ضشإا تي˘˘ط˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ي˘˘ضسا˘˘˘ح
ىلإا (دليوخ يديضس ةرئاد)
نم نيبضست˘ن˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت
د˘˘يد˘˘ع ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ضسإ’ا
م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت نود تا˘مد˘خ˘لا
نيقودنضصلا تارقم ىلإا
كلذو ،ةي’ولا ةم˘ضصا˘ع˘ب
ةيمارلا دوهجلا راطإا يف
ة˘مد˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ى˘˘لإا
لفكت قيقحتو ةيمومعلا
زاهج يب˘ضست˘ن˘م˘ب ل˘ضضفأا
،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا نا˘˘م˘˘ضضلا

ر˘˘يد˘˘م ح˘˘ضضوأا ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘ضصل˘˘˘ل
ةيعامت˘جإ’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
.ءارجأ’ا لامعلل
نامضض ىلإا اضضيأا يمرتو
ع˘م ر˘ضشا˘ب˘م˘لا ل˘ضصاو˘ت˘لا
نمؤوم˘لاو ل˘م˘ع˘لا با˘برأا
مهديوزتل ايعام˘ت˘جا م˘ه˘ل
تا˘˘˘˘˘˘˘حور˘˘˘˘˘˘˘ضشلا ل˘˘˘˘˘˘˘كب
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاهي˘جو˘ت˘لاو تا˘مد˘خ˘لا
قودنضصلا اهمد˘ق˘ي ي˘ت˘لا

ة˘ل˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘ت اذ˘˘كو
ةحونم˘م˘لا تازا˘ي˘ت˘م’ا˘ب
.لمعلا برل
ىلع لوضصحلاب حمضستو
تاءادأ’ا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘مد˘˘خ˘˘لاو
ميقرتلا تافلم لاب˘ق˘ت˘ضسا
لمعلا با˘برأا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

ءار˘˘˘˘˘˘جأ’ا م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘تو
ع˘˘˘˘˘فدو ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘لاو
ةباوب ر˘ب˘ع تا˘كار˘ت˘ضشإ’ا
ح˘ير˘ضصت˘لاو ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإا

ةدا˘ه˘ضش ح˘ن˘مو د˘ع˘˘ب ن˘˘ع

ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضشو با˘˘˘˘ضست˘˘˘˘نإ’ا
تاءادأ’ا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حأ’ا

دبع  حرضش امك ،اهريغو
.كياح رداقلا

ي˘ب˘ضست˘ن˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘ضسو
لوضصحلا نم قودنضصلا

كا˘ب˘ضشلا ىو˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع
رضسلا ةملك ىلع لقنتملا
ءا˘˘˘ضضف ى˘˘˘لإا جو˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘˘ل
عاد˘˘يإا اذ˘˘كو «ءا˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا»
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ةقا˘ط˘ب ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا˘ب
،ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت وأا ءا˘˘ف˘˘ضشلا

.هحيضضوت ىرج امبضسح
ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ىر˘˘˘جو
ل˘ئا˘ضسو˘لاو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
اميضس ة˘مزÓ˘لا ة˘ير˘ضشب˘لا

ريطأاتلاب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
كا˘˘˘ب˘˘˘ضشلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘˘لآ’ا
بوجيضس يذلا لق˘ن˘ت˘م˘لا

ةيئانلا قطانملا فل˘ت˘خ˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘بو
عورفو زكارم ىلإا رقتفت
ينطولا قودنضصلل ةعبات
ةيعامت˘جإ’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
فيضضي ،ءارجأ’ا لام˘ع˘ل˘ل

.كياح
ة˘˘لا˘˘كو نإا˘˘ف ،ةرا˘˘˘ضشإÓ˘˘˘ل
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘ضصلا
ةيعامت˘جإ’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ةلقرو˘ب ءار˘جأ’ا لا˘م˘ع˘ل˘ل
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ي˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘ت
نيب ام نمؤوم000.494
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
يوذو ن˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘مو
ة˘ضصا˘خ˘لا تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإ’ا
ةكبضشلا نم نيديفتضسملا
ة˘ح˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
 .ةيفازجلا

نينمؤوملا ء’ؤوه عزوتيو
اهنم ،عفد زكرم91 ىلع
ةدجاوت˘م ز˘كار˘م (6)ةتضس
ةلقرو) ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لا˘ب
(دوعضسم يضساحو ترقتو
ل˘˘كل ن˘˘يز˘˘كر˘˘م ع˘˘قاو˘˘˘ب
.اهنم ةدحاو

ب.نيمأا

لاغششألا ةبشسن يف مدقت ليجشست
عورسشم نياعت ناسسملتل ةيئ’ولا ةنجللا

 ةروسصنم ةرئادب ةينكسس ةدحو089
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تما˘˘ق
ار˘خؤو˘م نا˘ضسم˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
ةيدلب ىلإا ةنياعم ةجرخب
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل ةرو˘˘˘ضصن˘˘˘˘م
ديق ة˘ي˘ن˘كضسلا ع˘يرا˘ضشم˘لا
عور˘ضشم ة˘ضصا˘خ زا˘˘ج˘˘نإ’ا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس ةد˘˘˘حو089
ا˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا

لا˘غ˘ضشأ’ا ي˘˘ف ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ضشأا اذ˘˘كو
ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ي˘˘ف ذ˘˘هو ،زا˘˘ج˘˘نإ’ا رو˘˘ط
ةيناديملا تا˘جر˘خ˘لا را˘طإا
لاغضشأا ةعبات˘م˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا
ةيمومعلا تانكضسلا زاجنإا
ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘يإ’ا
،نا˘ضسم˘ل˘ت ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘˘ب

ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه˘ل تنا˘ك ا˘م˘ك
عورضشم ةرا˘يز˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا

ةغيضصب نكضس008+006
ثيح «لدع«راجيإ’اب عيبلا
ةبضسن يف مدقت ليجضست مت
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘˘ت .لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضشأ’ا
ةنياعملا لجأا نم ةوطخلا
عيراضشملا هذهل ةيناد˘ي˘م˘لا

ةئيهت˘لا لا˘غ˘ضشأا ة˘ع˘با˘ت˘مو
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
نيديفتضسملا فرضصت تحت
.�0202 ة˘ن˘ضس لÓ˘خ ا˘ه˘˘ب
ة˘˘˘˘ي’و نإا˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘ضشإÓ˘˘˘˘˘ل
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست˘ضس نا˘ضسم˘ل˘ت

ة˘˘ي˘˘ن˘˘كضس ع˘˘يرا˘˘ضشم ةد˘˘˘ع
ي˘ف غ˘˘ي˘˘ضصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘ضسلا نو˘˘ضضغ
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ح˘ير˘ي˘ضس ا˘م˘م
ة˘˘مزأا نو˘˘ضشي˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
 .ليوط دمأا ذنم نكضس

صشاتيلتوب ع

ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي تم˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بضسحو
ف˘˘˘ضشا˘˘˘كلا اذ˘˘˘ه نأا «مÓ˘˘˘ضسلا»
ةرار˘˘ح ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ب ح˘˘م˘˘ضسي˘˘˘ضس
ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘فاو˘˘˘˘˘لا صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ضشأ’ا

ة˘ي’و ى˘لاو ن˘م ن˘ير˘فا˘ضسم˘لاو
،يوجلا لقنلا قيرط نع ةياجب
متي مل هنإاف ةعاضسلا ةياغ ىلاو
ءادلا اذه نم ةلاح ةيأا ليجضست

نأا ريغ ،ةي’ولا ىوتضسم ىلع
ةي’ولاب ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
را˘˘طا ي˘˘ف رو˘˘مأ’ا تق˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ضسا
لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تاميلعتلا قيبطت يف عورضشلا
ةيحضصلا تاداضشرإ’او ةيمضسرلا
ةئيه˘ت ى˘لا ة˘فا˘ضضإا ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ر˘ي˘خ˘ضستو ة˘يدا˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسو˘˘لا
ةضصضصختملا ةيرضشبلا دراوملا
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق˘˘˘لا
يدضصتلل ةبضسانملا تاءارجإ’ا

ر˘ط˘˘خ ل˘˘كضشي د˘˘ق ئرا˘˘ط يأ’
 .صسانلا ةحضص ىلع

نويلم082 صصيشصخت
لقنلا ريفوتل ميتنشس

دياقلا عارذب يشسردملا
د˘يا˘ق˘˘لا عارذ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تضصضصخ
ـب ردقي ايلام افÓغ ،ةياجب ةي’وب
كلذو ،م˘ي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘˘ل˘˘م082
يضسردملا لقنلا فيلاكت ةيطغتل
ةيدلبلل ةعباتلا ىرقلا نم ديدعل

،اهريغو ..راغزا ةيرق رارغ ىلع
ةيناضسنإ’ا ةوطخلا هذه تءاجو
ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا را˘˘طا ي˘˘ف
ىلا ةجاحب مه ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
م˘ه˘ن˘كم˘ت ي˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘ضسو
ة˘ضسارد˘لا د˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا

نم لقنتلا ةاناعم مهنع ففختو
ةهج نم لق˘ن˘لا ف˘ي˘لا˘كتو ة˘ه˘ج
اهنضسحتضسا ةردابملا هذهو ،ىرخأا
˘ما˘م˘ت˘ه’ا اذ˘ه او˘ن˘م˘ثو ءا˘ي˘لوأ’ا
هاجت ةيدلبلا حلاضصم هيلوت يذلا
ةراضشإÓلو .نيضسردمتملا مهئانبأا

اذه نم ةدي˘ف˘ت˘ضسم˘لا ىر˘ق˘لا نإا˘ف
ةيئان قطا˘ن˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع م˘عد˘لا

يهف ،ىلوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب ة˘ي˘ف˘يرو
يف  مامته’ا نم ديزملل ةجاحب
ةيغب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا لا˘ج˘م
نا˘كضسلا ل˘كا˘ضشم ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

،ي˘ضشي˘ع˘م˘لا م˘هرا˘طا ن˘ي˘ضسح˘تو
ه˘ي˘لإا ى˘ع˘˘ضست يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
نم ةيدلبلل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

يف ةرطضسم˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا لÓ˘خ
ي˘ل˘ح˘م˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا  ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا

DCP).
اندادحا يتقطنم ناكشسو

مهردوب يديشسو Óفو
مكارت نم نوكتششي
ةيلزنملا تامامقلا

يتقط˘ن˘م نا˘كضس ي˘كت˘ضشي ا˘م˘ك
مهردوب يد˘ي˘ضسو Ó˘فوأا نداد˘حا
ةيدلبل ايرادإاو ايفارغج نيتعباتلا
تا˘ما˘م˘ق˘لا م˘كار˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لاو

ة˘ضصضصخ˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا ىو˘ت˘ضسم
ذنم اهعمج متي مل يتلاو ،اهل
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘مو˘ي51 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
رمأ’ا وهو ،ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا
حئاورلا ثاعبنا ىلإا ىدأا يذلا
صسومانلا راضشتناو اهنم ةهيركلا

تار˘ضشح˘لا ي˘قا˘بو صضو˘ع˘˘ب˘˘لاو
ع˘قاو˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ذ˘خ˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ثيد˘˘ح بضسحو ،ا˘˘ه˘˘ل ا˘˘ن˘˘طو˘˘˘م
ىتح اهيلا بذجت اهنإاف ناكضسلا
ةدر˘ضشت˘م˘˘لاو ة˘˘لا˘˘ضضلا بÓ˘˘كلا

ارطخ لكضشت نا نكمي يتلاو
صصخأ’ا˘˘˘بو ن˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عجريو ،نيضسردم˘ت˘م˘لا لا˘ف˘طأ’ا
ر˘˘خأا˘˘ت ى˘˘لإا با˘˘ب˘˘ضسأ’ا نا˘˘كضسلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تا˘ن˘حا˘ضشلا
ةيدلبلل ةعباتلا فيظنتلاو عمجلا
هتاذ قايضسلا يفو ،كلذب مايقلل
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا صسي˘˘ئر بئا˘˘ن ح˘˘ضضوأا
ةيلمع نأاب ،نأاضشلا اذهب فلكملا
ت’وا˘ق˘م ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت ع˘م˘ج˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ف صصاو˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت

ايلاح ىرجي هنأا ادكؤوم ،قطانملا
د˘يد˘ج˘تو عو˘ضضو˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
نأا ريغ  ،ديدج نم لمعلا دوقع
يئاهن ل˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي نا˘كضسلا

ويرانيضسلا صسفن رركتي ’ ىتح
ةحضصلاب قلعتت ةيضضقلا نأا نوك
 .ماعلا نأاضشلا تاذ

ت . ميرك

ةفيشصيفشص ةيدلب ىرق ربع
نويلم07 نم رثكأا
راطإ’ا نيسسحتل رانيد

ةماعنلاب يسشيعملا
نويلم07 قوفي ايلام افÓغ صصشصخ

د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق عور˘˘˘ششل˘˘˘ل جد
يششيعم˘لا را˘طإلا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ع˘يرا˘ششم
تاعمجتلاو ىرق ربع ةلزعلا كفو
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘شسلا

بر˘غ بو˘ن˘ج م˘ل˘˘ك001) ةفي˘شصي˘ف˘شص
حلاشصم ىدل ملع ام بشسح ،(ةماعنلا

.ةيلحملا ةعامجلا هذه
لا˘غ˘ششأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس را˘طإلا اذ˘ه ي˘˘فو
نكشسب ة˘م˘عد˘م جÓ˘ع ة˘عا˘ق زا˘ج˘نإا

امك .ىلفدلا يشساح ةيرقب يفيظو
يذلا يئانلا عمجتلا اذه معدتيشس
ملك55ـب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘ي
بششو˘˘˘˘˘˘ششع˘˘˘˘˘˘م يراو˘˘˘˘˘˘ج بع˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ب
يشسردم عمج˘م ح˘ت˘ف˘بو ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘شصإا

لبقملا يشسارد˘لا م˘شسو˘م˘لا ن˘م اءد˘ب
ةئيهتلل لاغششأا هل تشصشصخ نأا دعب
هذ˘˘˘ه جرد˘˘˘ن˘˘˘ت ثي˘˘˘ح م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
نامشضلا قودنشص راطإا يف تايلمعلا

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لاو
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘˘ئر ح˘˘شضوأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
قلطن˘ت˘شس ا˘م˘ك.يدلب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
ةير˘ق˘ب ي˘ئا˘م ناز˘خ م˘ي˘مر˘ت لا˘غ˘ششأا

تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت اذ˘˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ت
اقÓطنإا بورششلا ءاملاب نيومتلا

تغزوأا ةيرق امأا .نازخلا اذه نم
ا˘م˘ي˘ف يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م˘˘ب زز˘˘ع˘˘ت˘˘ت˘˘شسف
جÓ˘ع ة˘عا˘ق ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف عر˘˘ششي˘˘شس
را˘ب˘ت˘˘عإلا ةدا˘˘عإاو قا˘˘ق˘˘لوأا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
ع˘شسو˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ة˘ك˘ب˘˘ششل
صسي˘نا˘شسن ة˘ير˘ق˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘شش
.دمحم لحيك فيشضي
تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح م˘˘˘ت˘˘˘يو
ةئي˘ه˘ت لا˘غ˘ششأا ي˘ف عور˘ششل˘ل ة˘يرادإلا

ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب «غاوز ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘جأا» ي˘˘˘˘˘ح
ح˘ت˘ف ا˘شضيأا م˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ،ة˘ف˘ي˘شصي˘ف˘˘شص
زاجنإاو ةيرشضحلا تاقرطلا تيفزتو
.ةفشصرألا

عور˘ششلا بق˘تر˘ي ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘ك˘ب˘شش زا˘ج˘˘نإاو ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ي˘˘˘ح˘˘˘ب بور˘˘˘ششلا ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر
ماشسقأا3زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا اذ˘˘˘˘˘كو «مÓ˘˘˘˘˘شسلا»
صسا˘ب˘˘ع ن˘˘ب ة˘˘شسرد˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ردشصملا صسفن فيشضي ،ىفطشصم

ج.دمحم

نييشضاملا يرفيفو يفناج يرهشش لÓخ
ركسسعمب ةئاملاب11 ـب زاغريسس تاعيبم عافترا

زا˘غر˘ي˘ضس تا˘ع˘ي˘ب˘م تع˘˘ف˘˘ترا
ن˘يز˘ن˘ب˘لا ع˘يزو˘ت تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب
11 ـب ركضسعمب لاطفنل ةعباتلا
ريارب˘فو ر˘يا˘ن˘ي لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب
صسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م ن˘ي˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا
با˘˘˘ح˘˘˘˘ضصأا لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘ضسب
اذه لامعتضسا وحن تابكرملا
ملع امبضسح ،دوقولا نم عونلا
ةيراجتلا ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م ىد˘ل
.ةي’ولاب ةكرضشلا تاذل
لوحت نأا لحكل اضضر حضضوأاو
ةدام لامعتضسا وحن نينطاوملا
تاعيبم عفرب حمضس زاغريضس
ةداملا هذه نم لاطفن ةكرضش
ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ر˘كضسع˘م ة˘ي’و˘˘ب
ةنضسلا نم رياربف رهضشو رياني
نط120.2 ى˘˘لإا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا

نط308.1 ل˘با˘ق˘˘م ير˘˘ت˘˘م
نم ةرتفلا صسفن لÓخ يرتم
.9102 ةنضس
ةدام تاعيبم ومن نأا زربأاو
ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م أاد˘˘ب زا˘˘غر˘˘˘ي˘˘˘ضسلا

لÓ˘خ ر˘˘ث˘˘كأا زر˘˘بو تاو˘˘ن˘˘ضس
ل˘ي˘ج˘ضست˘ب ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا
ةئاملاب73 ة˘ب˘ضسن˘ب عا˘ف˘˘ترا

ثيح8102 ة˘ن˘ضسب ة˘نرا˘ق˘م
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا تق˘˘ق˘˘ح
ة˘ي’و˘لا˘ب لا˘ط˘ف˘ن ة˘ضسضسؤو˘م˘ل

تاعيبم9102 ة˘ن˘ضس لÓ˘˘خ
نط902.11 ب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
نط961.8 ل˘با˘ق˘م ير˘˘ت˘˘م
وهو8102 ةنضس لÓخ يرتم
لÓخ هميعدت رظتني عافترا
ل˘˘ضضف˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا
نينطاوملا ليوح˘ت رار˘م˘ت˘ضسا

لا˘م˘ع˘ت˘ضسا و˘ح˘ن م˘ه˘تا˘ب˘كر˘˘م
ىوتضسم ىلع ءاوضس زاغريضس
لاطفنل نيعبا˘ت˘لا ن˘يز˘كر˘م˘لا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع وأا
.صصاوخلل
ةقاطلا ريدم راضشأا هتهج نمو
ي˘ضسو˘ن˘ضس ر˘كضسع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب

وحن لوحتلا يمانت ىلإا لامج
نم زاغري˘ضس ةدا˘م لا˘م˘ع˘ت˘ضسا
ىلع تابكرملا باحضصأا لبق

ة˘ع˘ب˘ضسلا ز˘كار˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ي˘ت˘لا ة˘ضصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ثي˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘ترا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلا زاغريضسلا وح˘ن ن˘يز˘ن˘ب˘لا
يتنضس ني˘ب ا˘ب˘ير˘ق˘ت ف˘ع˘ضضلا

.9102و8102
دد˘˘ع نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
ة˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا

غ˘ل˘ب زا˘غر˘ي˘ضسلا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘ضس’
ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا لÓ˘˘˘خ
870.2 لباقم ةبكرم570.4
8102 ة˘˘ن˘˘ضس ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
تلو˘˘ح ة˘˘ب˘˘كر˘˘م728.1و
لÓخ زاغر˘ي˘ضسلا لا˘م˘ع˘ت˘ضس’
ردضصملا صسفن دكأاو.7102
ذ˘ن˘م ه˘جو˘ت˘˘لا صسف˘˘ن ل˘˘ضصاو˘˘ت
ليوحت عم0202 ةنضس ةيادب
لامعتضسا و˘ح˘ن ة˘ب˘كر˘م327
رياني ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ،زا˘غر˘ي˘ضسلا

.رياربف نم لوأ’ا فضصنلاو
ف.لامج
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ةئبوأ’ا فلتخمل رؤوب روهظ عنمل يئاقولا لمعلا راطإا يف

ةليمب ةريغسصلا تارتجملا نوعاط دسض حاقل ةعرج فلأا002 سصيسصخت
 ىسضرملاب يحسصلا لفكتلا نيسسحتل

لماوحلا ءاسسنلا ةسصاخ
 يندملا عمتجملا نع نولثممو ةحسصلا وفظوم

لÓخ عرسش يذلا ةريغسصلا تارتجملا نوعاط دسض حاقل ةعرج فلأا002 نمسضتت ةسصح نم ةليم ةي’و تدافتسسا اريرسس06 ىفسشتسسم عورسشمب نوبلاطي لجحلا نيعب
ةيريدمب ةيرطيبلا ةيئ’ولا ةيسشتفملا نم ملع امبسسح ،هدسض حيقلتلل ةيئ’و ةلمح يف مرسصنملا عوبسسأ’ا

.ةيحÓفلا حلاسصملا
صسنار˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘˘ع د˘˘˘ه˘˘˘ضشت
ل˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب نو˘˘نا˘˘ف
ةضصاخ ا˘يوا˘ضسأا˘م ا˘ع˘ضضو
صضار˘مأا صصا˘ضصت˘˘خا ي˘˘ف
نأا ذإا ،د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘ضسن˘لا
ةبيب˘ط نود˘ب ة˘ضسضسؤو˘م˘لا

نيأا ديلوتلا يف ةضصتخم
ىلإا لماوحلا ليوحت متي
ىر˘˘˘خأا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم
يف صضفرلا ىقلت يتلاو
لعجي امم ،تاهجلا كلت
ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع و˘˘ن˘˘طاو˘˘م
’ صسيباوك يف نوضشيعي
ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ’و ة˘˘ياد˘˘˘ب
صصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لاو
ىلع ابلضس تضسكعنا يتلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ح
،يراو˘ج˘لا ءا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا
ي˘لوؤو˘ضسم مد˘ق˘˘ي نأا نود
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا
يف اومهاضسي وأا لئادبلا

ل˘ف˘كت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ضضع˘˘م ل˘˘ح
يتلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ي˘ح˘ضصلا
فلأا54 و˘ح˘ن ي˘˘ضصح˘˘ت
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘˘م˘˘˘ضسن
زا˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘نإا عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشم
ةعضسب د˘يد˘ج ى˘ف˘ضشت˘ضسم
ى˘لإا Ó˘جؤو˘م ار˘ير˘ضس06
 .مولعم ريغ تقو
تاءاد˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ج˘˘˘˘ت م˘˘˘˘لو
ةرر˘كت˘م˘لاو ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ها˘ج˘تا

ةي˘غا˘ضص ا˘ناذآا ة˘ي˘ضصو˘لاو
ل˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ت˘˘˘ل
عفرو ةهج نم يحضصلا
نم ةدايعلا ىلع طغضضلا

دعت مل ثيح ىرخأا ةهج
ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘ق
د˘˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ضضلا
نيأا ،ى˘ضضر˘م˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا

ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
صضعبو ةحضصلا يفظوم
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لاو
تادعملا ريفوت ةرورضضب
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل ةز˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’او
ر˘يد˘م ل˘ي˘حرو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ط˘ضسبأا ر˘ي˘فو˘تو ة˘ح˘ضصلا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ضصلا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضس ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإا

ت’ا˘ح˘لا ل˘ق˘ن˘ل فا˘ع˘ضسإا
يف ةضصاخ ةل˘ج˘ع˘ت˘ضسم˘لا
مهأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘ضضا ،بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
يديضس ىلإا ةيعبتلا ءاهنا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘فو ى˘˘ضسي˘˘ع
ةلمج ىلع فقي يرازو
ي˘˘ت˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ي˘ح˘ضصلا ع˘قاو˘لا تر˘خ˘ن
بكاوم ريغ هنم تلعجو
ى˘ضضر˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل
تا˘مد˘خ˘لا ي˘ند˘ت بب˘ضسب
  .ةرئادلاب ةيحضصلا
لخاد ةطيضسب ةلوج يفف
ىد˘˘م فر˘˘ع˘˘ت ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا

ةدا˘يز ى˘ضضر˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م
ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ثي˘ح ،ق˘ئÓ˘لا ل˘ف˘كت˘˘لاو
ة˘˘ح˘˘ضصلا و˘˘ف˘˘ظو˘˘م ا˘˘˘عد
عمتجملا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو
صضع˘˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ف˘قو ي˘ف تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةي’ولا يلاو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ةرايزو لجا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

بي˘˘غ˘˘تو ،ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه
تا˘˘˘˘يرور˘˘˘˘ضضلا ط˘˘˘˘ضسبأا
ثيح ةروكذملا ةدايعلاب
نو˘˘ضضر˘˘م˘˘م˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي
وهو دوجوملاب ءابطأ’او
طخضسب اناي˘حأا ل˘با˘ق˘ي ا˘م
ى˘ضضر˘م˘لا ى˘ضضر مد˘˘عو
ن˘˘يذ˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو
تاضشوا˘ن˘م ي˘ف نو˘ل˘خد˘ي
نيضضرمملاو ءابطأ’ا عم
فور˘˘˘ظ˘˘˘ل ةا˘˘˘عار˘˘˘م نود
 .لمعلا
02 ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘ح نأا را˘˘˘˘˘ضشي

بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘طو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
ىلع او˘ضضمأا ة˘ي˘لد˘ي˘ضصو
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ف  ة˘ح˘ئ’
ة˘˘˘لا˘˘˘ضسر˘˘˘ك بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘يزو ى˘لإا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم
حÓ˘˘˘˘˘˘ضصإاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ضصلا
لجأا ن˘م تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
ةيعضضولا هذه يف رظنلا
ع˘˘˘ضضو˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا
با˘ي˘˘غ ي˘˘ف يوا˘˘ضسأا˘˘م˘˘لا

تاهجلا نم مات تمضصو
.ةينعملا

 فسسوي نب رسضخل .أا

ةي’ولاب ةيئادتب’ا سساردملل اهحنم مت
 ةيوبرتلا ةرسسأ’ا معدت لاتوت ةكرسش

 يجوغادب دعقم0002ـب راردأا يف
ة˘˘كر˘˘ضش ار˘˘˘خؤو˘˘˘م تما˘˘˘ق

ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘تو˘ت لا˘طو˘ط
ةد˘عا˘ضسمو ة˘ب˘ه م˘يد˘ق˘ت˘ب
ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا صسراد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
بضسح ،راردأا ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘ب
تلثمت ةي’ولاب اهيل˘ث˘م˘م
دعقم0002 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
0001 يأا ي˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ب

ميلعتلاب نيضصا˘خ ة˘لوا˘ط
0002و ي˘˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب’ا

ةد˘˘˘عا˘˘˘ضسم˘˘˘ك ي˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘ك
اه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

صسرادملا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ضضوو
قطانم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
م˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
عم قيضسنتلابو اه˘ع˘يزو˘ت

05 حنم مت نيأا تايدلبلا
راردا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘لوا˘˘˘ط
تور˘˘˘˘˘قوا ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘بو
ي˘جا˘ب جر˘بو نو˘م˘ي˘˘م˘˘تو
رود˘˘ق ر˘˘ضصقو را˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةلواط001 ر˘ي˘م˘قز˘ناو
نم اهر˘ي˘غو ة˘يد˘ل˘ب ل˘كل
ق˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف صسراد˘˘م˘˘لا
زجعلا دضس ةيغب روضصقلا

ت’وا˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘تو
نو˘كي ى˘˘ت˘˘ح ةر˘˘ضسكم˘˘لا

مئÓ˘م ي˘جو˘غاد˘ب د˘ع˘ق˘م
هذه تيقل ثيح ذيمÓتلل
ا˘˘نا˘˘ضسح˘˘ت˘˘ضسا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

.اريبك
مسساقلب يفيرسشوب

ح˘˘˘ضضوأا ،ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘فو
ي˘ئ’و˘لا ير˘ط˘ي˘ب˘لا صشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
طيرق نب زيزعلا دبع  ،ةباينلاب
حا˘ق˘ل˘لا ن˘م ة˘ضصح˘لا هذ˘ه» نأا˘ب
يرطيبلا ربخملا نم ةلوحملا
حلاضصملل ةنيطنضسقب يو˘ه˘ج˘لا
راطإا يف جردنت ةليمب ةيحÓفلا
هب موقي يذلا يئاقولا لمعلا
رؤو˘ب رو˘ه˘˘ظ ع˘˘ن˘˘م˘˘ل عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ئ˘بوأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
اهنمو ةيناويحلا ةورثلا بيضصت

،«ةريغضصلا تارتجم˘لا نو˘عا˘ط
لوخد ذنم ليجضست مدع ادكؤوم
د˘˘ح ى˘˘لإاو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا
.هب ةباضصإا ةلاح يأا ةعاضسلا

ديزأا ري˘خ˘ضست م˘ت ه˘نأا˘ب فا˘ضضأاو
اضصاخ ايرطيب ا˘ب˘ي˘ب˘ط08 ن˘˘م
تايدلب فلتخم ربع نيعزوم
،حيقلتلا ةلمح حاجنإ’ ةي’ولا

ة˘عا˘ضسلا د˘ح˘ل م˘ت ه˘نأا˘ب اد˘ي˘˘ف˘˘م
مانغأ’ا نم صسأار014.3 حيقلت
ناضضرعم˘لا ا˘م˘ه˘نو˘ك ز˘عا˘م˘لاو
.ءادلا اذهب ةباضصإÓل
ا˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و ر˘فو˘ت˘تو
ن˘˘˘م صسأار ف˘˘˘لأا543 قو˘ف˘˘ي
صسأار ف’آا6 نم ديزأاو مانغأ’ا

طيرق نب  بضسح ،زعاملا نم
حيقلتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب دا˘فأا يذ˘لا

عيمج لمضشتضس ءادلا اذه دضض

نع اهرمع ديزي يتلا صسوؤورلا
.رهضشأا (30) ةثÓث
صسفن يف ردضصملا تاذ ركذو
دضض حيقلتلا ةلمح نأاب قايضسلا
بلكلاو ةيعÓقلا ىمحلا يءاد
يف تقلطنا يتلا راقبأ’ا دنع
ا˘م مر˘ضصن˘م˘لا ر˘ب˘م˘ضسيد ر˘ه˘˘ضش
تملتضسا نأا دعب ةلضصاوتم لازت
نم ةليمب ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا
04 يوهجلا يرطيبلا ربخملا
ىمحلا د˘ضض حا˘ق˘ل ة˘عر˘ج ف˘لأا
ىرخأا ةعرج فلأا34و ةيعÓقلا

.بلكلا ءاد دضض

‐ ةلمحلا صسفن راطإا يف متو
ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا صشت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا بضسح
319و فلأا91 حيقلت ‐يئ’ولا

ة˘ي˘عÓ˘ق˘لا ى˘م˘ح˘˘لا د˘˘ضض صسأار
د˘˘ضض صسأار784و ف˘˘لأا91و
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب اد˘ي˘˘ف˘˘م ،بل˘˘كلا
د˘يز˘ي ي˘˘ت˘˘لا صسوؤور˘˘لا ل˘˘م˘˘ضشت

.رهضشأا (60) ةتضس  نع اهرمع
نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاذ فدرأاو
وه تÓمحلا هذه نم فدهلا
ى˘ل˘ع «ي˘ئا˘قو ط˘ير˘ضش ءا˘˘ضشنإا»
نم دحلل ةليم ةي’و ىوتضسم
يتلا ةئبوأ’او صضارمأ’ا رطخ

مي˘ل˘ضست ع˘م ي˘ضشاو˘م˘لا بي˘ضصت
ن˘ي˘بر˘م˘ل˘ل ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تادا˘ه˘˘ضش
.اهتبقارم وأا اهلقنتل ابضسحت

م .ح

ارخؤوم لوادت يذلا ويديفلا ةيفلخ ىلع
يعامتج’ا لسصاوتلا تاحفسص ىلع

ءانبب رمأاي راردأا يلاو
«ميرم يتأا» ةلمرأÓل نكسسم

نيرهسش لÓخ اهتانبو
،يبرعلا لولهب ةي’ولا يلاو ماق
ةر˘ضشا˘ب˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب
م˘ير˘م ي˘تأا ة˘ل˘مرأ’ا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘˘ل
ةثÓثلا اهتا˘ن˘ب ة˘ق˘فر ،ة˘ن˘طا˘ق˘لا
ةيدلب ني˘لو˘ل˘ي˘ت ر˘ضصق˘ب ما˘ت˘يأ’ا
ة˘ت˘ن˘ك ة˘يواز ةر˘ئاد ر˘˘ي˘˘م˘˘جز˘˘نا
ة˘م˘ضصا˘ع ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ك09وحن
ه˘ي˘ب˘ضش تي˘ب ي˘ف راردأا ة˘ي’و˘˘لا
طورضش ىندأا هيف مدعنت خوكب
ى˘ل˘ع اذ˘˘هو ،م˘˘ير˘˘كلا صشي˘˘ع˘˘لا

لواد˘ت يذ˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ
لضصاوتلا تاحفضص ىلع ارخؤوم
ع˘˘ي˘˘ضضاو˘˘م˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
اضضيأا تقرطت يت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘ضصلا
ةبعضصلا ةضشيعملاو ةاناعملا ىلإا
لظ يف ةأارملا هذه اهضشيعت يتلا
نيريبكلا نماضضت˘لاو ل˘عا˘ف˘ت˘لا

عمتجملا فايطأا ةفاك فرط نم
ثيح ،ةي’ولا جراخ نم ىتحو
نم نوكتت ة˘ن˘ج˘ل ي˘لاو˘لا ف˘ل˘ك
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ر˘يد˘˘م ةدا˘˘ضسلا

ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘مو ن˘˘˘˘˘كضسلا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘مو
ةيواز ةرئاد صسيئرو نيدهاجملا

صسلجملا صسيئر ةفاضضإ’اب ةتنك
ريمجزنا ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا
اهتماقإا رقم ىلإا يروفلا لقنتلاب
يف دجوي يذلاو اهلزنم ةنياعمل

فورظ يف صشيعتو ةيرزم ةلاح
،ةياغلل ةبعضص ةيعامتجاو ةيضساق
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘بو
تاميلعتبو يلاولا ررق اهنكضسمل
لجأا نم ةي’ولاب نكضسلا ريدمل
ن˘كضسلا زا˘ج˘نإا˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘˘كت˘˘لا
لجآا يف ةينعملل حونمملا يفيرلا

نم نكمتت ىتح نيرهضش هتدم
امك هتانبو يه ةمارك يف صشيعلا

اهنأا˘ب ة˘ير˘ي˘خ تا˘ي˘ع˘م˘ج تد˘عو
ميدقتو زيهجت ىلع اقح’ رهضست

مل˘ت˘ضست نأا د˘ع˘ب تاد˘عا˘ضسم ةد˘ع
.ديدجلا اهتيب

مسساقلب يفيرسشوب

ةيفيسصلا ةرتفلا لÓخ ديازتملا بلطلا ةهجاومل
ةيادرغب ءابرهكلا ةكبسش ميعدتل رانيد نويلم028 نم ديزأا دسصر

ةم˘ي˘ق˘ب ي˘لا˘م را˘م˘ث˘ت˘ضسا د˘ضصر
فر˘ط ن˘˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م028
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ضسضسؤو˘˘م
م˘ي˘عد˘ت˘ل (زا˘غ˘ل˘نو˘˘ضس) زا˘˘غ˘˘لاو
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘˘ضش ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘تو
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘يادر˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب
هترضشن ناي˘ب بضسح ،ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا

تاذ˘˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘˘ضصت’ا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ
اذ˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ضشيو.ةضسضسؤوملا
ملك971ر45زاجنإا جمانر˘ب˘لا

ملك97ر60 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ضض ن˘˘م
،ط˘ضسو˘ت˘م ر˘تو˘ت تاذ طو˘ط˘˘خ
تاذ طوطخ  ملك001ر84و
بيكرت اضضيأاو ،صضفخنم رتوت
اديدج ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ’و˘ح˘م05
ىلع ديازتملا بلطلا ةهجاومل
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
نيومتلا نيمأات اذكو ،ةيفيضصلا
ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘ب
.نايبلا ركذ امك ،ةي’ولا قطانم
د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا صضر˘ف د˘˘قو
نم ءاوضس ءابرهكلا ةقاط ىلع
تاعاطق وأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق
لÓ˘خ ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘ط˘˘ضشنأ’ا
جمانربلا اذه ذيفنت ةرتفلا كلت

بن˘ج˘تو ع˘يزو˘ت˘لا ن˘ي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ل
غو˘ل˘ب لÓ˘خ ن˘ئا˘بز˘لا جا˘عز˘˘نا
يف ىوضصقلا اهتاجرد ةرارحلا
ى˘ل˘ع كلذو ،ف˘˘ي˘˘ضصلا ل˘˘ضصف
يتلا لكاضشملا ديدع نم مغرلا
ام اميضس ةضسضسؤو˘م˘لا صضر˘ت˘ع˘ت
ة˘ي˘عوأ’ا ة˘˘ل˘˘ق˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ت’وحملا بيكرتل ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
حر˘ضش ا˘م˘ل˘ث˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

نيدكؤوم ،ةضسضسؤوملا ولوؤوضسم
ا˘ي˘ل˘ع˘ف ىر˘ج ه˘نأا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب
ايئابرهك ’و˘ح˘م02 بي˘كر˘ت
اجردم ’و˘ح˘م05 ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
.جمانربلا تاذ نمضض
ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ضسج˘˘˘ت ىر˘˘˘جو
3ر54 برا˘˘ق˘˘ي يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا

تاذ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م جد را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
يذلاو ،3102 ذنم ةضسضسؤوملا
ديزأا زاجنإا يف اضساضسأا لثمتي
ميعدتل يلوط ملك126 نم
523 بيكرتو ءابرهكلا ةكبضش
تاذ بضسح ،يئابرهك لوحم
رامثتضس’ا اذه فدهيو .نايبلا
ل˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘كب˘˘ضش م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ى˘˘لإا

ة˘ي’و˘لا˘ب ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘˘يزو˘˘تو

ن˘يو˘م˘ت˘لا ن˘ي˘مأا˘تو ن˘ي˘ضسح˘تو
ة˘عا˘ج˘ن نا˘م˘ضضو ءا˘بر˘ه˘˘كلا˘˘ب
يف ةدايزلا لÓخ نم ةكبضشلا
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا طو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ةرد˘˘˘˘˘ق
ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن ن˘˘˘م صضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةكبضشلاب ةينقتلا رئاضسخلا

ا˘م ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و ى˘˘ضصح˘˘تو
يف نوبز271.141 هعومجم
ن˘م د˘˘يزأاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘قا˘˘ط
زاغلا ةكبضش يف ارخآا011.48
ة˘ي˘ط˘غ˘ت لد˘ع˘م˘ب ،ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

67.89 ىلإا ل˘ضصي ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يف ةئام˘لا˘ب66.67و ةئام˘لا˘ب
.يعيبطلا زاغلا ةكبضش
ملك071.6 ىلع رفوتت امك
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘ضش ن˘م ي˘لو˘˘ط
،(صضفخ˘ن˘مو ط˘ضسو˘ت˘م ر˘تو˘ت)
ي˘ئا˘بر˘ه˘ك لو˘ح˘م602.3و
زاغلا ةكبضش نم ملك477.1و
اعزوم71 بناج ىلإا يعيبطلا

نابوربلا زاغل ةطحمو ايمومع
ا˘˘ق˘˘فو ،ةرار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةياغ ىلإا ةضسضسؤوملا تايطعمل
.9102 ربمضسيد ةياهن

ك.لامك

 هماهم يلاولا ىهنأا يذلا ةرومع رمعا ـل افلخ
ةياجب يف راكدا ةرئادب «ليغا تريروات» ةيدلبل ديدج ريم بيسصنت

را˘˘˘كدا ةر˘˘˘ئاد صسي˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘ضشأا
يلاولا نع ةباين ةياجب ةي’وب
ى˘˘ل˘˘ع عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف
اضسيئر ينوضسوم دمحأا بيضصنت

«ليغا تريروات «ةيدلبل ديدج
روضضحب ةرئادلا تاذل ةعباتلا

ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ضضعأا
ر˘م˘عا د˘ي˘ضسل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،يد˘ل˘˘ب˘˘لا

نم هماهم يهنأا يذلا ةرومع
ةداملل اقب˘ط ة˘يا˘ج˘ب ي˘لاو ل˘ب˘ق
د˘قو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا نو˘نا˘ق ن˘م34
مهمازتلا نع نورضضاحلا برعأا

ريملل ةد˘عا˘ضسم˘لا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ب
ةداعإا ةيغب هعم لمعلاو ديدجلا
صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا طا˘˘ضشن ل˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
ة˘ل˘ج˘ع كير˘ح˘ت ي˘ف عور˘ضشلاو
 .ةيلحملا ةيمنتلا

ت . ميرك
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لاير مامتها ةقيقح
 اتن’اتأا م‚ مسضب ديردم
نع ةينا˘ب˘ضسإا ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ضشك
عم دقاعتلاب ديردم لاير مامتها ةقيقح
لÓخ صشيضشيليإا بيضسوج اتن’اتأا مجاهم
.ةلبقملا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا ةرتف
ي˘لود بع’ و˘ه صشي˘˘ضشي˘˘ل˘˘يإا بي˘˘ضسو˘˘ج
،يتاورك ينضسوب لضصأا نم ،ينيفولضس
09.1 هلوط غلبيو ،ىرضسيلا همدقب بعلي
هيدلو ،اًماع23 رمعلا نم غلبيو ،مضس
نم ديدعلا لجضسيو تاراهملا نم ريثكلا
دعب اًيلاح ةضصاخ ةظحل صشيعيو ،فادهأ’ا
‘‘كيرتاه ربوضس‘‘ فادهأا ةعبرأا هليجضست

لهأاتلل3‐4 ايضسنلاف ىلع زوفلا لÓخ
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر ىلإا

‘‘لارتنضس اضسنفيد‘‘ عقوم ملع ،كلذ عمو
مته˘م صسي˘ل د˘يرد˘م لا˘ير نأا ،ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا
مهنأ’ صشيضشيليإا بيضسوج عم عيقوتلاب
.رخآا يضصخضش فلم نع نوثحبي
،لاطبأ’ا يرود يف لوأ’ا همضسوم يفو
يف فده يأا ليجضست يف صشيضشيليإا لضشف
يف همجن زرب نكل ،تاعومجملا ةلحرم
يف اًفده لجضس امدعب رضشع ةتضسلا رود
لجضس مث ،ايضسنلاف دضض باهذلا ةارابم
.بايإ’ا ءاقل يف كيرتاه ربوضس
،ةحنجأ’ا ىلع بعللا صشيضشيليإا لضضفي
يف هجاتحت امدنع اًضضيأا رهظي هنكل
ع˘م ع˘ئار و˘ه˘ف ،ة˘˘بر˘˘ح˘˘لا صسأار ز˘˘كر˘˘م
ناك ول امك ،ةغوارملا ديجيو ةركلا

اًفده51 لجضس د˘قو ،ا˘ًي˘ل˘يزار˘ب ا˘ًب˘ع’
يلاطيإ’ا يرودلا يف ةارابم12 يف
.مضسوملا اذه
اًلجضس اتن’اتأا يلاطيإ’ا قيرفلا كلتميو
07 هليجضستب مضسوملا اذه اًبعرم اًيموجه
،ويضشتلاكلا ةلوطب يف نآ’ا ىتح اًفده
نامريج ناضس صسيراب طقف هيلع قوفتيو
ربكأا ةيلاعف مهيدلو ،اًفده57 ديضصرب
يف اًفده36 لجضس يذلا ةنولضشرب نم
لجضس يذلا يتيضس رت˘ضسضشنا˘مو ،ا˘ج˘ي˘ل˘لا

.جيلريميربلا يف اًفده86
رارمتسسا دكؤوي رياسشلوسس

Îسسسشنام عم ابجوب
 لبقŸا مسسوŸا دتيانوي

برد˘م ،ر˘يا˘ضشلو˘ضس را˘نو˘ج ي˘لوأا م˘˘ضسح
لوب لبقتضسم ،دتيانوي رتضسضشنام يدان
بعÓلا رارمتضسا دكأاو ،قيرفلا عم ابغوب
.لبقملا مضسوملا دروفارت دلوأا بعلم يف
فوفضصل لاقتن’اب اًريثك ابغوب طبترأاو
قلأات نأا ’إا ،لبقملا مضسوملا ديردم لاير
دق صسوكنÓب صسوللا عم يدريفلاف يديف
يف صسوكنÓب صسوللا ةبغر ءابنأا لعج
،تع˘جار˘ت د˘ق ي˘ضسنر˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا م˘˘ضض
ديردم لاير دادعتضسا مدع ىلإا ةفاضضإ’اب
يتلا ينيلرتضسا هينج نويلم051لا عفدل

نع يلختلل دتيانوي رتضسضشنام اهب بلاط
عم مضسوملا اذه ابغوب بعلي ملو.ابغوب
ع˘ب˘ضس ي˘ف ىو˘ضس د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
،تاق˘با˘ضسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ط˘ق˘ف تاءا˘ق˘ل
يتلا ةرركتملا تاباضصإ’ا ببضسب كلذو
ي˘ف م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه بعÓ˘لا ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت
.لحاكلا ةقطنم
عم ابغوب رارمتضسا رياضشلوضس عقوتو
،لبقملا م˘ضسو˘م˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م
اهتلقن ةيفحضص تاحيرضصت يف كلذو
بقع ةيزيلجنإ’ا صسيربضسكإ’ا ةفيحضص
رمحلا ني˘طا˘ي˘ضشلا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا

ةقباضسمب يجيورنلا زنيج كضس’ ىلع
.يبوروأ’ا يرودلا

ي˘˘ف بع’ ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب :ر˘˘يا˘˘ضشلو˘˘ضس لا˘˘˘قو
همامأا يقب ،دتيانوي رتضسضشنام فوفضص
رايخ ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب هد˘ق˘ع ي˘ف نا˘ت˘ن˘ضس
.رخآا مضسومل ديدجتلا

ابغوب نأاب اوعقوتت نأا مكنكمي :فاضضأاو
.!معن ،لبقملا مضسوملا انه نوكيضس

 ددحُي ماهنتوت
 نيك رعسس ديردم لايرل

يناطيربلا (تنيم09) عقوم دافأا
هبلاطم ددح ريبضستوه ماهنتوت نأا
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا ه˘م˘ج˘ن ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل
.نيك يراه
اًماع62ـلا بحا˘˘ضص ى˘˘ظ˘˘ح˘˘˘يو
ينا˘ب˘ضسإ’ا د˘يرد˘م لا˘ير ما˘م˘ت˘ها˘ب
.يزيلجنإ’ا يتيضس رتضسضشنامو
هنأا ىلإا تنيم09 عقوم ريضشُيو
ي˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
ةميقب صضرع ميدقت ز˘نز˘ي˘ت˘ي˘ضسلاو
ىلع لوضصحلل وروي نويلم071
بلطلا رعضسل اًقفو ،نيك تامدخ
.ماهنتوت هددح يذلا

ليحر نأاضشب تان˘ه˘كت˘لا تزز˘ُعو
جور˘خ د˘ع˘ب زر˘ي˘ب˘ضسلا ن˘ع ن˘˘ي˘˘ك
ن˘م˘ث ن˘م ة˘لذ˘ُم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘ي˘خأ’ا
ىلع ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
يدانلا زاف ثيح ،غيزبي’ يب رآا دي
ةبيتك ىلع اًبايإاو اًباهذ يناملأ’ا
.وينيروم هيزوج يلاغتربلا

نم رثكأا دقتعي تاب نيك نأا ركُذو
صسيل ماهنتوت نأا ىضضم تقو يأا
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل بضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا
ركفي هلعجي يذلا رمأ’ا ،باقلأ’ا
.ليحرلا يف ةيدجب
52 بعل نيك نأا ركذلاب ريدجلا

ذنم ندنل لامضش يدان عم ةارابم
عيمج باضسحل م˘ضسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا
71 مهلÓخ لج˘ضسو تا˘ق˘با˘ضسم˘لا

نيتمضساح نيتر˘ير˘م˘ت مد˘قو ا˘ًفد˘ه
.هئÓمزل
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يف يزيلجنإ’ا لانضسرآا يدان نلعأا
ينفلا هريدم ة˘با˘ضصإا ي˘م˘ضسر نا˘ي˘ب
.انوروك صسوريفب اتيترأا ليكيم
يمضسر نا˘ي˘ب ي˘ف لا˘ن˘ضسرآا لا˘قو
مت‘‘ :تنرتنإ’ا ىلع هعقوم ىلع
ي˘ف ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ا˘نز˘˘كر˘˘م قÓ˘˘غإا
ينفلا ريدملا ىقلت نأا دعب ندنل
لي˘ل˘ح˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م
‘‘91‐ديفوك‘‘ انورو˘ك صسور˘ي˘ف
. صسما ءاضسم ةيباجيإ’ا

دارفأا مو˘ق˘ي˘ضسو‘‘ :نا˘ي˘ب˘لا فا˘ضضأاو
لا˘ضصتإا م˘ه˘ل نا˘ك ن˘يذ˘لا لا˘˘ن˘˘ضسرآا

لزعلاب اتيترأا بردملاب اًبيرق قيثو
تادا˘ضشرإ’ا ع˘م ا˘ًي˘ضشا˘˘م˘˘ت ي˘˘تاذ˘˘لا
نأا ع˘قو˘ت˘ن ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ن˘˘˘م اًر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك اًدد˘˘˘ع اذ˘˘˘ه نو˘˘˘˘كي
يف امب ،ي˘ن˘ي˘لو˘ك ن˘م صصا˘خ˘ضشأ’ا
ل˘˘˘ما˘˘˘كلا˘˘˘ب لوأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا كلذ
.بيردتلا يفظومو
در لوأا يف اتيترأا ليكيم لاقو
صسوريف˘ب ه˘ت˘با˘ضصإا د˘ع˘ب ه˘ل ل˘ع˘ف
ط˘˘ب˘˘ح˘˘م ر˘˘مأا اذ˘˘˘ه‘‘ :ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
صصحفلل عوضضخلا تبلط ،ةياغلل
و ،ف˘ع˘ضضلا˘˘ب تر˘˘ع˘˘ضش نأا د˘˘ع˘˘ب

يضضرعتب ةيباجيإا ةجيتنلا تناك

ىلإا دوعأاضسو ،انوروك صسوريفل
.‘يل حامضسلا درجمب لمعلا

ر˘يد˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ه˘نا˘˘ضس لوؤوار لا˘˘قو
ةبا˘ضصإا د˘ع˘ب لا˘ن˘ضسرأ’ ي˘ضضا˘ير˘لا

،اتيترأا ليكيم معد متيضس‘‘ :اتيترا
يبيردتلا مقاطلاو لوأ’ا قيرفلاو
ىلإا ةدوعلا ىلإا علطتنو ،لماكلاب
نأا در˘˘ج˘˘م˘˘ب بع˘˘ل˘˘˘لاو بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا

،يبطلا ح˘ير˘ضصت˘لا ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ن
ليكيم ةمÓضس نأا حضضاولا نمو
انفد˘ه ي˘ه ه˘ت˘ي˘فا˘ع˘ل ه˘تدا˘ع˘ت˘ضساو
.‘‘اًعيمج لوأ’ا

ر .ق^
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يدا˘ن ةرو˘˘ط˘˘ضسأا ود˘˘لا˘˘فير دا˘˘˘˘ضشأا
هق˘ق˘ح يذ˘لا زا˘ج˘نإ’ا˘ب ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
يئاهن عبرل لهأاتلاب ديردم وكيتلتأا
زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ىلع2‐3 ةجيتن˘ب لو˘بر˘فيل ىل˘ع
جرا˘خ هءا˘ضصقإاو د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘نأا بع˘˘ل˘˘م
ه˘ع˘˘ضضي زا˘˘ج˘˘نإا و˘˘هو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ىل˘ع ي˘ضسا˘ضسأا ل˘كضشب ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
.ينويميضس وغييد هبردم فاتكأا

يتلا هتاحيرضصت يف ودلافير لاقو
:ةينابضسإ’ا ‘‘صسأا‘‘ ةفيحضص اهتلقن
نم اًمهم اًءزج لمحتي ينويميضس‘‘
وكي˘ت˘ل˘˘تأا لهأا˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ةيلوؤوضسملا

نيبردملا لضضفأا دحأا هنإا ،ديردم
اًري˘ث˘ك هيبع’ ز˘ف˘حيو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
مهدود˘ح ى˘˘لإا مهعفدي ه˘نأا ة˘جرد˘ل
.كلذ نم دعبأا ىتحو ىوضصقلا

ا˘ًم˘ئاد بع˘لي قير˘ف˘لا‘‘ :فا˘ضضأاو
امدنع ديدضش زيكرتو ديدضش عفادب

ةوقلا لقني ،بيرق ينويميضس نوكي
،هل نوبيجتضسي و نيبعÓل ةبغرلاو
 .كلذ قيقحت نوعيطتضسي نوليلقلا

:ود˘لا˘ف˘ير لا˘ق ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘˘عو
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا ر˘˘ضسخ ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع‘‘
أاد˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،اي˘˘نا˘˘ب˘˘˘ضسإا ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
نأا لوقلا نكمي ،رحلا مهطوقضس
.ريبك ريثأات هل ناك كلذ
اي˘بارا˘ضس ر˘˘يد˘˘يإا تا˘˘فر˘˘ضصت ن˘˘عو
،وكي˘ضسÓ˘كلا ي˘ف نيتيضس دعا˘ضسم
مهفي نأا ب˘˘˘˘˘جي‘‘ :ود˘لا˘ف˘ير ق˘ل˘ع
قيرف ،ةنو˘ل˘ضشر˘ب ي˘ف ه˘نأا ا˘ي˘بارا˘ضس
اذهل ،مامته’ا نم ريثكلا بذجي
اًرذ˘ح نو˘˘كي نأا ب˘˘˘˘˘˘جي ،بب˘˘˘ضسلا
يأا يف صسيل هنإا ،هكولضس يف ةياغلل
ةنولضشرب لثم ميظع ٍدان يف هنإا ،ٍدان
ىلع رثأات نأا نكمي ءايضشأ’ا هذهو
.ةعومجملل ةيلخادلا ةئيبلا

ىلإا ةهجوم ةلاضسرلا هذه‘‘ :عباتو

بيرد˘ت˘˘لا ة˘˘ئيه ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضعأا عيمج
ى˘˘˘ل˘˘˘ع نيدو˘˘جو˘˘م˘˘لا نيفظوملاو
بنج˘ت مهملا نم ،ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م
،لي˘ب˘ق˘لا اذه ن˘˘˘م ءي˘˘˘˘ضش رار˘˘˘˘كت

تاري˘˘˘ما˘˘˘˘كلا نأ’ ،نآ’ا ة˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ
تقو يأا نم اًهابتنا رثكأا نوكتضس
.ىضضم
م˘ت˘ت˘خا ،وينيد˘لا˘نور ن˘ج˘˘ضس ن˘˘عو
ح˘ضضاو˘لا ن˘م‘‘ :ه˘ث˘يد˘ح ود˘لا˘ف˘˘ير
ا˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ةياغ˘ل˘ل نيزح ي˘ن˘نأا
اذه ل˘˘˘˘ك ،وينيد˘لا˘نور ع˘م ثد˘حي
ةود˘ق هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘ت˘ع˘˘م˘˘ضسل ءي˘˘ضس
هنإا ،اهمدق يتلا مدقلا ةركل ةريبك
ا˘مد˘ن˘ع ط˘ق˘ف ،كلذ ق˘ح˘˘ت˘˘ضسي ’
،هقي˘˘˘ق˘˘˘˘ضش ع˘˘˘˘مو هي˘لإا ثد˘ح˘تأا˘˘ضس
نكلو ،ثدح ام ة˘فر˘ع˘م ي˘ن˘ن˘كمي
،ليمزو قيدضصك ،لا˘ح˘لا ة˘عيبطب
مهفتأا نأا لواحأاو هتياور ىلإا ريضشأا
.‘‘روزم رفضس زاوج هيدل ناك اذامل

 لاطبأ’ا يرود نم لوبرفيل ءاسصقإا يف لوأ’ا لسضفلا بحاسص حدمي ودلافير

ةيفح˘ضص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا
ورا˘˘تو’ نأا ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا

ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
لعفلاب هقيرط يف نÓيم
اًديد˘˘ج ا˘˘ًب˘˘ع’ ح˘˘ب˘˘˘ضصيل
يف ينابضسإ’ا ةنولضشربل
ي˘ف˘ي˘ضصلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
تفضشكو.لبقملا

و˘˘˘تو˘˘˘ت‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضص
،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ‘‘ترو˘˘ب˘˘ضس
يت˘لا ةيلمع˘لا ما˘قرأا ن˘ع
مضسوملا ةياهن يف متتضس
،ة˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘بو نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ن˘˘ي˘˘ب
ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ لو˘ضصو˘ب
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ق˘ع˘م و˘ن بما˘ك بع˘ل˘˘م
هذه˘˘˘ل ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو.ينولاتاكلا
ورا˘˘تو’ ل˘˘ضصحيضس ،تامو˘ل˘ع˘م˘لا

هردق يونضس بتار ىلع زينيترام
هباضشم مقر وهو ،وروي نويلم81
ناوطنأا هيلع لضصحي يذلا مقرلل

.ةنولضشرب يف نامزيرغ
رتنإا بلطيضس ،كلذ ىلإا ةفاضضإ’اب
هعيب نمث وروي نويلم051 نÓيم
اضصراب˘لا لوا˘ح˘ي˘ضسو ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب˘ل
لÓ˘خ ن˘م غ˘ل˘ب˘م˘لا اذ˘ه صضي˘ف˘خ˘˘ت

،لقنلا ةيمع م˘ضض ن˘ي˘ب˘ع’ م˘يد˘ق˘ت
يف لوخدلاب ةطبترملا ءامضسأ’او
وبيدو˘˘ت ري˘ل˘ك نا˘ج ي˘ه ة˘ق˘ف˘˘ضصلا
،ه˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘ضش ي˘˘˘˘˘ف اًي˘لا˘ح ةرا˘ع˘˘م˘˘لا

يف اًيلاح راعملا اينيلأا صسيلراكو
نوضسلينو وليم رثرآاو ،صسيتيب لاير
 .وديميضس
لخدي لادي˘˘ف ورو˘˘ترأا د˘˘عي م˘˘˘لو
نÓيم رتنإا لواح نأا دعب دهضشملا

ملو ي˘ضضا˘م˘لا فيضصلا ي˘ف ه˘م˘ضض
.حاجنب ةيلمعلا ذفنت
نم زينيترام وراتو’ بارتقا عمو
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا كر˘˘ح˘˘تي ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب

،هليد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جيإ’
يضسي˘ئر˘لا ل˘ضضف˘˘م˘˘لاو
وه ه˘˘ب˘˘ضصن˘˘م ل˘˘غ˘˘˘ضشل
وميت يناملأ’ا مجاهملا
42ـلا بحا˘˘˘˘ضص ر˘˘˘˘نريف
ي˘ف بع˘ل˘ي يذ˘لا ا˘ًما˘˘ع
نوكي˘˘ضسو ،غ˘˘˘يز˘˘˘ب˘˘˘ي’
رييب وه ر˘˘˘خآ’ا ليدبلا
غناي˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘بوأا كيريميإا

اذه يف ،لانضسرآا مجاهم
نو˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘ضس ،دد˘˘˘˘˘ضصلا
نامري˘˘˘ج نا˘˘˘ضس صسيراب

.ينوباغلا مجاهملاب اضضيأا اًمتهم
نوكيضس هنأا باعيتضسا يف رتنإا أادبو
مجاهم عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ةدا˘عإا م˘ه˘ي˘ل˘ع
نأا دعب ،لبقملا فيضصلا يف ديدج
وروي نو˘ي˘ل˘م52 يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘فد
وراتو’ تامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل
ينيت˘ن˘جرأ’ا بو˘ل˘ك غ˘ن˘ي˘ضسار ن˘م
رث˘كأا ح˘بر ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ي˘ضس نآ’او
.وروي نويلم001 نم
حضشرم˘لا و˘ه ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب نأا ود˘ب˘يو
زينيترام وراتو’ مضضل لضضفملا

ا˘ًضضيأا د˘يرد˘م لا˘ير ما˘م˘ت˘˘ها م˘˘غر
.هعم دقاعتلاب

 ةقفسصلا ليسصافت ىلع فرعت ..ةنولسشربل هقيرط يف وراتو’
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عانقإا لواحي سشايز ميكح

 دقاعتلاب يسسليسشت
 سسكايأا يف هليمز عم

ةيناطيربلا ليم يليد ةفيحضص تدكأا
دو˘جو تد˘ه˘˘ضش ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ما˘˘يأ’ا نأا
صسكايأا بع’ صشايز ميكح نيب لاضصتا
فيضصلا يف ي˘ضسل˘ي˘ضشت ى˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘م˘لا

دقاعتلاب مهعانقإا لجأا نم يدانلا ةرادإاو
انانوأا هيردنأا ينوريماكلا صسراحلا عم
.جديرب دروفماتضس ىلإا هعم هراضضحإاو
ىلإا صشايز يبرغملا حان˘ج˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ضس
ق˘فاو نأا د˘ع˘ب ف˘ي˘ضصلا اذ˘ه ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
73 ةميقب ةقفضص ىلع يضضاملا رهضشلا

كنارف قيرف عم ينيلرتضسا هينج نويلم
62 رمعلا نم غلابلا مجاهملا.درابم’
ى˘مر˘م صسرا˘ح˘ل بر˘ق˘م ق˘يد˘ضص ا˘ًما˘ع
لاقتن’ا اًضضيأا ديري يذلا ،انانوأا صسكايأا
.زاتمملا يرودلا ىلإا

لضضفي ،ليم يليد ارخؤوم تركذ امك
ىلإا لاقتن’ا انانوأا يلودلا ينوريماكلا
مضسوملا ةياهن يف ماهنتوت وأا يضسليضشت
ة˘ق˘لا˘م˘ع˘لا ع˘م تاو˘˘ن˘˘ضس صسم˘˘خ د˘˘ع˘˘ب
.نييدنلوهلا

ةدعاضسملا يف لمأاي صشايز نأا معزيو
،هقيدضصو هلي˘مز˘ل ة˘ق˘ف˘ضص ن˘ي˘مأا˘ت ي˘ف
نيب ام فلكي نأا لمتحملا نم يذلا

.ينيلرتضسإا هينج نويلم05‐04
بغري درابم’ كنارف نأا موهفملا نم
ي˘ف د˘يد˘ج ى˘مر˘م صسرا˘ح ع˘ي˘قو˘ت ي˘˘ف
ةدوع نم م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح ،ف˘ي˘ضصلا

.لوأ’ا قيرفلا ىلإا اغ’ابازيرأا ابيك
،ديدج صسراح نع ثحبي اضضيأا ماهنتوت
زوفلا ىلع وينيروم هيزوج صصرح عم
ةداج ةضسفا˘ن˘م ر˘فو˘ي˘ضس يذ˘لا2 م˘قر˘ب
.صسيرول وغوهل
يف هضضرع دعب ءاوضضأ’ا تحت صسيرول
ي˘˘ف زر˘˘ي˘˘ب˘˘ضس ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
.غيزبي’ ةميزه مامأا عوبضسأ’ا فضصتنم
دقاعتلاب متهم ةنولضشرب نأا اًضضيأا دقتعي
يف هفوفضص نمضض ناك يذلا انانوأا عم
.نيئضشانلا ةلحرم

ناديزُي يدلابو يميكأا
 وبريف ىلع طغسضلا

(وفيتروبيد ودنوم) ة˘ف˘ي˘ح˘ضص تط˘ل˘ضس
نيرضسيأ’ا نيريهظلا قلأات ىلع ءوضضلا
،ب ة˘نو˘ل˘ضشر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف ن˘˘ّي˘˘با˘˘ضشلا
صسكيلأاو يميكأا ويجريضس نيينابضسإ’ا
نأا ةينابضسإ’ا ةفيحضصلا تركذو.يدلاب
بعليو ،ةزيمم تايوتضسم مدقي يميكأا
،اتنميب ايضسراغ لعجت اًدج ةريبك ةقثب
ىلع هنمتأاي ،ب ةنولضشربل ينفلا ريدملا
يدانُي حبضصأا يلاتلابو ،ىرضسيلا ةهجلا
.لوأ’ا قيرفلا يف ةضصرفب
،يدلا˘ب˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ر˘مأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘ي ’و
مدقيو ،اًماع61 رمعلا نم غلبي يذلا
با˘˘ب˘˘ضش ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ئار ا˘˘ًضضور˘˘˘ع ا˘˘˘ًضضيأا
يذلا تقولا يف كلذ يتأايو.ةنولضشرب

ىوتضسملا وبريف روينوج هيف مدقُي ’
اضصرا˘ب˘لا ى˘لإا ه˘لو˘ضصو ذ˘ن˘م لو˘مأا˘م˘لا
ام ،صسيتيب لاير نم يضضاملا فيضصلا
عم ةضصاخ هيلع دادزت طوغضضلا لعجي
.نّيباضشلا قلأات
وفيتروب˘يد ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘ضص تر˘كذو
ةنولضشرب يل˘ث˘م˘م نأا و˘ح˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
ي˘ب رآا ةارا˘ب˘م ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ضضا˘˘ح او˘˘نا˘˘ك
يزيلجنإ’ا ريبضستوه ماهنتوتو غيزبي’
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف
،ي˘نا˘م˘لأ’ا يدا˘ن˘ل˘ل ر˘˘ضسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
اوداعو ،ونيلي˘خ˘نأا ه˘ي˘ضسو˘خ ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا
.ةيباجيإا تاظحÓمب
ر˘˘ضسيأ’ا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ا˘˘ًضضيأا دو˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ضسو
يدا˘ن˘لا ى˘لإا اد˘نار˘ي˘م ناو˘ج ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا
ءاهتنا دعب لبقملا فيضصلا ينولاتاكلا
.يناملأ’ا هكلاضش عم هتراعإا

كيليم ةميق ددحي ›وبان
لانسسرأا نم مامتهإاو

 بعÓلا مسضب ماهنتوتو

ولليد اتيزاغ ’‘‘ ةفيحضص ترضشن
يدا˘ن نأا ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ‘‘ترو˘˘ب˘˘ضس
ه˘ب˘ع’ ع˘ي˘ب ى˘لإا ى˘ع˘ضسي ي˘لو˘با˘˘ن
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ كي˘ل˘ي˘˘م صشو˘˘يدا˘˘كرأا
.ةلبقملا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا

نع ةيفح˘ضصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأاو
لانضسرأا نم ٍلك نم مامتهإا دوجو
يزيلجنإ’ا ر˘ي˘ب˘ضستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘تو
بعÓلا تامدخ ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل
.ةمداقلا ةرتفلا يف
صستنيرول يد ويليروأا نلعأا امك
دعت˘ضسم ه˘نأا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن صسي˘ئر
يدنلوبلا هب˘ع’ ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘ضسÓ˘ل
.وروي نويلم05 لباقم
يلوبان عم كيليم د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
’و ،1202 ماع ةيليوج رهضش يف
بعÓل ديدجتلا يف يلوبان بغري
ىعضسي نكلو يلاحلا تقولا يف
لÓ˘˘خ ه˘˘ن˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا ى˘˘˘لإا
نأا لبق لبقملا يفيضصلا وتاكريملا
قيرفلا نع ًاناجم ليحرلاب هرضسخي
ةر˘˘ت˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘ح هؤوا˘˘˘ق˘˘˘ب لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ة˘يو˘ت˘ضشلا ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا

ع˘م صشو˘يدا˘كرأا ر˘ه˘˘ظو.1202
عيمج يف ةارابم22 يف يلوبان
حج˘ن ،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا

ينثإا ليجضست يف بعÓلا اهلÓخ
.قيرفلا عم ًافده رضشع

 ايلاطيإا ىلإا ودلانور ونايتسسيرك ةدوع دعوم نلعي سسوتنفوي

ولليد يريروك‘‘ ةفيحضص ترضشن
نأاضشب ًاريرقت ةيلاطيإ’ا ‘‘تروبضس
ودلانور وناي˘ت˘ضسير˘ك ةدو˘ع د˘عو˘م
ايلاطيإا ىلإا صسوتنفوي يدان بع’
.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ
تقولا يف ًاضصخضش121 صضرعتي
،صسوتنفوي يف لزعلا ىلإا يلاحلا
يلييناد ةباضصإا دكأات دعب اذه يتأاي
صسور˘ي˘ف˘ب ق˘ير˘ف˘لا بع’ ي˘نا˘غور
ي˘ضضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘˘ي ا˘˘نورو˘˘ك
ودلانور ونا˘ي˘ت˘ضسير˘ك ي˘تأا˘ي ن˘كلو
.صصاخضشأ’ا ء’ؤوه جراخ
موي لاغتربلا ىلإا ونايتضسيرك هجتإا
ةارابم ةياهن بقع يضضاملا نينثإ’ا
يرودلا يف نÓيم رتنإا مامأا هقيرف
زو˘ف˘ب ته˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
،نيفيظن ني˘فد˘ه˘ب ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا

ىلع نانئم˘طإÓ˘ل ود˘لا˘نور ر˘فا˘ضسو
اهضضرعت دعب ةيحضصلا هتدلاو ةلاح
يتلاو ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ ةمزأ’
ةزكرملا ةياعرلل اهلوخد ىلإا تدأا
يف ار˘يدا˘م تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم د˘حأا ي˘ف
.لاغتربلا

ن˘م Óً˘ك و˘نا˘ي˘ت˘ضسير˘ك ق˘فار ا˘˘م˘˘ك
ىلإا ةفاضضإ’اب انيجرو˘ج ه˘ت˘ق˘يد˘ضص
ه˘ب صصا˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا م˘قا˘طو هد’وأا

ايلاطيإا يف ر˘ط˘خ˘لا ق˘طا˘ن˘م جرا˘خ
.لاغتربلا ىلإا مهتقفرب هجوتو
نأ’ا ىتح يلاغتربلا دعي مل نكلو

ةلاحل ًارظن ىرخأا ًةرم ايلاطيإا ىلإا
يف ايلاطيإا اهضشيعت يتلا ئراوطلا
را˘ضشت˘نا بب˘˘ضسب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
.دÓبلا ءاحنأا يف انوروك صسوريف
نل هنأا ودلانور ونايتضسيرك دكأاو
تقو˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي
ة˘با˘˘ضصإا د˘˘ع˘˘ب ًة˘˘ضصا˘˘خ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ي˘نا˘غور ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز
قحلا بعÓلا كلميو ،انوروكب

نتم ىلع ايلاطيإا ىلإا رفضسلا يف
تقو يأا ي˘ف ة˘ضصا˘خ˘لا ه˘تر˘˘ئا˘˘ط
لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح رار˘˘ق م˘˘غر
ايلاطيإا ىلإاو نم رفضسلا رظحب
.ةيلاحلا ةرتفلا يف
ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت بار˘˘ت˘˘قإا ع˘˘˘مو
نويل كيبميلوأا ما˘مأا صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
نم رضشع ةتضسلا رود بايإا يف
تح˘ب˘ضصأا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود

لÓخ ةدكؤوم ريغ ودلانور ةدوع
.ةمداقلا مايأ’ا

ي˘ف ار˘يدا˘م ة˘ن˘يد˘م ظ˘فا˘ح˘م د˘كأاو
تقو˘لا ي˘ف دÓ˘˘ب˘˘لا نأا لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
صسور˘ي˘ف ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ’ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

بعضش نم ًايأا صضرعتي ملو انوروك
ي˘ف ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘ضصإÓ˘ل لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا
ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا
.هتلئاعو ودلانور ةمÓضس

ر .ق^

ق˘ير˘ف ر˘˘ضسخ˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
هينج نويلم03 نم رثكأا لوبرفيل
زواجت يف هلضشف د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسإا
ابوروأا لاطبأا يرودل61 ـلا رود
تاونضس ثÓث ذنم ىلوأ’ا ةرملل
يليد ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ه˘تر˘ضشن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو
.ليم
01 ل˘˘كب بو˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘جرو˘˘˘ي زا˘˘˘ف
ةيضضاقلا ةبرضضلاب ةقباضس تايرابم
لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ن ر˘˘يد˘˘م˘˘ك
ىلإا لوضصولل ةيلاملا تآافاكملاو
ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
21 لبق ةلوطبلاب زوفلا مث8102
.ةمخضض تناك اًرهضش
نويلم7.45 ى˘ل˘ع او˘ل˘ضصح د˘ق˘˘ل

ةزئاجلا لاومأا نم ينيلرتضسا هينج
وينوي يف ماهن˘تو˘ت ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ل˘ل
ي˘˘ف ءا˘˘ضصقإ’ا ن˘˘كلو ي˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘لوأ’ا بو˘ل˘غ˘م˘لا جور˘خ ة˘ل˘حر˘م
.ريبك ريثأات هل نوكيضس
مهنأا يضضاملا ماعلا ماقرأا ترهظأا

هينج نويل˘م1.13 ىل˘ع او˘ل˘ضصح
نرياب ىلع زوف˘لا ن˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسا

ىلع ةنولضشربو و˘ترو˘بو خ˘ي˘نو˘ي˘م
.ديردم ىلإا قيرطلا

ي˘ف ر˘ه˘ضش بع˘ضصأا˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ر˘م
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ه˘مز˘ه ثي˘˘ح ،ه˘˘م˘˘ضسو˘˘م
ي˘ف جر˘خو ه˘˘ضضرأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م
ه˘˘جر˘˘خأاو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
دا˘˘ح˘˘ت’ا صسأا˘˘ك ن˘˘م ي˘˘˘ضسل˘˘˘ي˘˘˘ضشت
درو˘ف˘تاو ر˘مد ا˘م˘ك ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

يرودلا مضسوم صضوخ يف مهلامآا
.ةميزه نود زاتمملا

ىلع لوبرفيل نأا ىضسنن نأا بجي ’
جوتي نأا نم طقف طاقن تضس دعب
ماع ذنم ىلوأ’ا ةرملل اًيلحم Óًطب
كيد ناف ل˘ي˘جر˘ي˘ف ر˘ضصيو0991
ةراضسخلا يف لمأ’ا ةبيخ نأا ىلع
.مئاد ريثأات اهل نوكي نل ابوروأا يف
نع ثدحتن نحن‘‘ :كيد ناف لاق
ةارابم صضوخنضس اننكل ،طاقن تضس
ة˘ب˘ع˘ضص ةارا˘ب˘م ،ة˘يد˘ج˘ب نو˘تر˘ف˘يإا
ي˘ف صس’ا˘ب لا˘ت˘ضسير˘كو ،ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
م˘ث ،بع˘ضص م˘ضصخ ا˘ًم˘ئاد ،ه˘ب˘ع˘˘ل˘˘م
ةيلود ةحارتضساو ،يتيضس رتضسضشنام
،ءيضش يأا ثدحي نأا نكمي ،امهنيب
.ةياغلل نيقثاو ىقبن نأا بجي نكل

اذ˘ه ل˘ث˘˘م نا˘˘يردأا بكتر˘˘ي م˘˘ل و˘˘ل
لو˘بر˘ف˘ي˘ل نا˘كل ،خرا˘ضصلا أا˘ط˘خ˘لا

و˘كي˘ت˘ل˘تأا مز˘ه د˘˘ق ح˘˘جرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
.0‐2 ديردم
يف ىمرملا يف ىقبيضس ينابضسإ’ا

ن˘ي˘ن˘ثإ’ا ءا˘ضسم كرا˘˘ب نو˘˘ضسيدو˘˘غ
أا˘ط˘خ˘لا˘ب نو˘ظ˘ف˘ت˘ح˘ي ’ ه˘ئÓ˘مزو
.هدضض
يأ’ ن˘˘˘كم˘˘˘ي‘‘ :كياد نا˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ق
ثدحي ،أاطخ بكتري نأا صصخضش
ريدقت ءوضس نأا ودبي نكلو ،كلذ
يأا لوقأا نل ،ةبعللا بلق نايردأا
،ا˘˘˘ع˘˘˘م بضسكن ،كلذ ن˘˘˘ع ءي˘˘˘ضش
يف ءايضشأ’ا ثدحت ،اعم رضسخنو
اذه ،نيعئا˘ضض ن˘ح˘ن ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

.‘‘بعضص

 ديردم وكيتلتأا نم ةميزهلا دعب ينيلرتسسإا نويلم03 رسسخي لوبرفيل

ا˘˘كو˘˘ل ي˘˘بر˘˘ضصلا ي˘˘لود˘˘لا حر˘˘˘ضش
د˘يرد˘م لا˘ير م˘˘جا˘˘ه˘˘م صشت˘˘ي˘˘فو˘˘ي
هضضرعت ةيلامتحا ببضس ينابضسإ’ا
صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ر˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل

.دجتضسملا انوروك
ي˘˘ف صشت˘˘ي˘˘فو˘˘˘ي ا˘˘˘كو˘˘˘ل ح˘˘˘ضضوأاو
ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
هنأا ،ينابضسإ’ا ‘‘لارتنضس اضسنفيد‘‘

صسوريف ةباضصإا صضارعأا هيدل صسيل
صسف˘ن مد˘خ˘ت˘˘ضسا ه˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘نورو˘˘ك
يفاعتلاو ليهأاتلا ةداعإا ةعومجم
ةلضسلا ةرك بع’ اهمدختضسا يتلا
نلعأا دقو.اًرخؤوم صسنيكبموت يرت
،صسيم˘خ˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘ضص ،د˘يرد˘م لا˘ير
يحضصلا رجحلا يف هيبع’ لوخد
صسوريفب ةباضصم ةلاح فاضشتكا دعب

يرت اًديدحتو ،يدانلا لخاد انوروك
لاقو.ةلضسلا ةرك بع’ صسنيكبموت
:ه˘تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف صشت˘ي˘فو˘ي ا˘˘كو˘˘ل
،صسيمخلا حابضص بيردتلل انبهذ‘‘
يف بردتن نل اننأا انل ليق نكلو
ن˘ي˘عو˘ب˘ضسأ’ا ي˘˘ف صسا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘يد˘˘لا˘˘ف
ءاقبلا اعيمج انيلع بجيو ،نيلبقملا
.ديردم ةرداغم مدعو لزنملا يف

انوروك سسوريف نم ةباسصإ’ا رطخل هسضرعت ببسس حرسشي سشتيفوي



ةلاح فلأا531 غلب ملاعلا لوح نيباسصملا ددع نأا دكأا

نيمداقلا يف مكحتن نحن :راروف
دعبتسسم ةلوطبلا فاقيإاو ابوروأا نم

ةحضصلا ةيقرتو ةياقولل ماعلا ريدملا راروف لامج ىفن
،ةلوطبلا فيقوت اهدافم يتلا رابخأ’ا لك ،ةحضصلا ةرازوب
ي˘ف رارو˘˘ف ح˘˘ضضوأاو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ضشت˘˘نا بب˘˘ضسب
ةعمجلا صسمأا ةحيبضص ةثلاثلا ةعاذإ’ا اهب صصخ تاحيرضصت
دد˘عو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف بي˘هر ل˘كضشب ر˘˘ضشت˘˘نإا ا˘˘نورو˘˘ك »:Ó˘˘ئا˘˘ق
ذاختا رر˘ق˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م اذ˘هو ،ف˘لأا531 غلب ه˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا
نم» :فاضضأاو ،«رئازج˘لا ي˘ف هرا˘ضشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘طا˘ي˘ت˘حا
نود تايرابملا صضوخ انررقو ،ةلوطبلا فقون نأا دعبتضسملا

يف مكح˘ت˘ن ا˘ن˘نأ’ يرا˘ج˘لا صسرا˘م13ـلا ةيا˘غ ى˘لإا رو˘ه˘م˘ج
.«ابوروأا نم نيمداقلا صسوريفلا يلماح

ب.م.يرسسيإا
يلاطي’ا يرودلا فقوت نع نÓعإ’ا دعب

نÓيم راسصنأا وعدي رسصان نب
«انوروك» نم ةطيحلل

يضسآا مجنو يرئازجلا يلودلا رضصان نب ليعامضسإا ثعب
ذخأا ةرورضضب يدانلا ريهامج ىلإا ةلاضسرب يلاطي’ا نÓيم
ريبك لكضشب «انوروك» صسوريف يضشفت دعب رذحلاو ةطيحلا

.ايلاطيا ءاحنأا عيمج يف ريطخو
يف يم˘ضسر˘لا ه˘با˘ضسح ى˘ل˘ع ق˘با˘ضسلا لا˘ن˘ضسرا بع’ ر˘ضشنو

،«مكنع نوديع˘ب ا˘ن˘نأا و˘لو ى˘ت˘ح ،ا˘ع˘م ن˘ح˘ن» :«مار˘غ˘ت˘ضسن’ا»
،«اعيمج ايه..اعم نوكنضسو مكلزانم يف اوقبا» : فيضضيل
رجحلا نÓيم رتناو صسوتنفوج يدان نم لك لخد دقف ريكذتلل
.صسوريفلاب نيبعÓلا نم ددع ةباضصإا بضسب يحضصلا

ز.سس

ةبسسانمب داسصع ئنهت «فاكلا»
26 هدÓيم ديع

ةروطضسأاو قباضسلا يرئازجلا مجنلا داضصع حلاضص ىقلت
مدقلا ةركل يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘م ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا
رضشن نيأا ،صسرام31ـلا مويل فداضصملا  هدÓيم ديع ةبضسانمب
ةرهوجل هيناهت «رتيوتلا» ىلع يمضسرلا هباضسح ربع فاكلا
.ةنضس26 هغولبل قباضسلا يرئازجلا بختنملا

ديع»: يمضسرلا باضسحلا ربع «فاكلا» هديرغت يف ءاجو
بيطأا هل اول˘ضسرأا ،دا˘ضصع ح˘لا˘ضص ةرو˘ط˘ضسأÓ˘ل د˘ي˘ع˘ضس دÓ˘ي˘م
،قبضسأ’ا يرئازجلا بعÓل ةروضصب هديرغتلا قفرتل ،«ينامأ’ا
ع˘م هراو˘ضشم ي˘ف كرا˘ضش د˘ق ر˘ضضخ˘لا م˘جا˘ه˘م نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لمح امك ،افده51 لجضسو ءاقل56 يف ينطولا بختنملا
ةبعللا موجن لضضفأا نم دعيو نامريج ناضس صسيراب يدان ناولأا
.ةيرئازجلا ةركلا خيرات يف

ز.سس
فاقيإا ررقت ةيزيلجن’ا ةطبارلا

«غيلرميربلا» ةسسفانم

ةسسفانم نود يوبابميز هجاوي زرحم
«انوروك» ببسسب

حانج ،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن زر˘ح˘م صضا˘ير نو˘كي˘ضس
ءاغلإا دعب هيدان ةقفر ةضسفانملا نع اديعب يتيضس رتضسضشنام
،لانضسرأا مامأا يضضاملا ءاثÓثلا «نزتيضسلا»ـل ةرخأاتملا ةارابملا

لاير دضض ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث بايإا ةارابم ليجأاتو
يرود˘لا ة˘ط˘بار رار˘ق ءا˘جو.ىم˘ضسم ر˘ي˘غ ل˘جا ى˘لإا د˘يرد˘م
ايمضسر «غيلريميربلا» ةضسفانم فاقيإا ةعمجلا صسمأا يزيلجن’ا

يضشفت ببضسب يئاقو ءارجإاك لبقملا ليرفأا نم عبارلا ىتح
ةيزيلجنا ةيدنأا ةدع تفرعو ،ارتلجنا يف «انوروك» صسوريف
،نوترفيإا يهو ،اهيبع’ فوفضص يف ةباضصإا ت’اح ليجضست
.يتيضس رتضسضشنام كلاذكو يتيضس رتضسيل ،لانضسرأا

ز.سس

1962ددعلا ^1441 بجر91ـل قفاوملا0202 سسرام41تبسسلاةصضايرلا

ءاقللا ليجأات اهنم تبلطو مدقلا ةركل يقيرفإ’ا دا–’ا تلسسار «افيزلا»

ايمسسر يوبابÁز رئاز÷ا ءاقل لجؤوت فاكلا

ةبوقعلا نع حسصفلا مدع ببسس ءاقللا ظفاحم ريراقت رخأات نأا دكأا

هابسشأاو سسرام13 دعب ثدحيسس ام ىرنسس :راودم
 فيطسسو جربلا نيب ةثراك يف اوببسست راسصنأ’ا

نوجيد هيدان عم ةكراسشملل زهاجو ةباسصإ’ا نم سصلخت ةيز نب
دعب ،ةضسفانملا فانئتضس’ ازهاج نوجيد يدان بع’ يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيضساي تاب

.يضضاملا يرفيف رهضش رخاوأا ذخفلا ىوتضسم ىلع اهل صضرعت يتلا ةباضصإ’ا نم ماتلا هيفاعت
صسوكايبملوأا يدان نم راعملا ةيز نب نأا يضسنرفلا نوجيد يدان بردم رابوج نافيتضس فضشكو

ءاوجأ’ ةدوعلل زهاج ةيز نب » :نوجيد بردم لاقو ،نيدايملا ىلإا ةدوعلل ازهاج حبضصأا ينانويلا
صسوكايبملوأا بع’ نوكيضسو ،«غروبضسارتضس مامأا هيلع دامتع’ا انناكمإاب نوكيضسو ،ةضسفانملا
نمضض ،هبعلمب غروبضسارتضس  ةاقÓمل هقيرف ةقفر لقنتيضس نيأا ،ةمداقلا ةارابملاب اينعم قباضسلا
صسوريف يضشفت ببضسب تفقوأا يتلا ،ةقباضسملا فانئتضسا لاح يف يضسنرفلا يرودلا نم92 ةلوجلا
                                                        .«انوروك»

ز.سس

ةـــــــــئنهت
،هللا اهظفح «لاسصو» ءاف˘طإا˘ب «ل˘ي˘ل˘ق» ة˘ل˘ئا˘ع تل˘ف˘ت˘حا
،ةحرفلاو ديراغزلا هترم˘غ و˘ج ي˘ف ،ة˘ع˘بار˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘م˘سش
˘مأ’او ن’د˘ع بأ’ا مد˘ق˘ت˘ي ةد˘ي˘ع˘سسلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
ةيزاف ةدجلاو رديوق دجلا مهسسأار ىلع ،ةنون نب ةلئاعو
ة˘ل˘لد˘م˘لا ىلإا ي˘نا˘م˘ت˘˘لا بي˘˘طأاو ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا ر˘˘حأا˘˘ب ،ناور˘˘ب
نإاو ةيفاعلاو ةحسصلاو رمعلا لوط اهل نينمتم «لاسصو»
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ه˘˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘سش
.ةنسس001 ـل ةبقاعلاو ...تايوتسسملا

،راود˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع دد˘˘ضش
ىلع ،ةينطولا ةطبارلا صسيئر
ديجملا د˘ب˘ع تارار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر نو˘˘ب˘˘ت
احضضوم ،اهريفاذح˘ب ق˘ب˘ط˘ت˘ضس
نود بع˘ل˘ت˘ضس تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا نأا

صسرام13ـلا ةياغ ىلإا روهمج
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘ضسب يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.«انوروك»

ي˘˘˘˘˘˘˘ف راود˘˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘˘ضضوأاو

:صسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘˘ير˘˘ضصت
تارارق قيب˘ط˘ت دد˘ضصب ن˘ح˘ن»
تايرابملاو ةيروهمجلا صسيئر
ةياغ ىلإا روهمج نود بعلتضس
يدافتل ،يراجلا صسرام13ـلا
:ع˘با˘تو ،«ءا˘بو˘˘لا اذ˘˘ه را˘˘ضشت˘˘نا
اذه ةعباتمل ةمزأا ةيلخ كانه»
لك صسرام13 دعبو عضضولا
.«نكمم ءيضش

ثدح ام نيدن نحن»
راسصنأ’ا هابسشأا نيب

نيب يبرادلا يف
«فيطسسو جربلا

صسي˘˘ئر راود˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘حو
يف ثدح ام ةيلوؤوضسم «غيل’»
جرب يلهأا نيب باضضهلا يبراد
ىلإا فيطضس قافوو جيريرعوب
،نييدا˘ن˘لا را˘ضصنأا ها˘ب˘ضشأا رو˘ه˘ت
جر˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا» :لا˘˘قو
،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج تنا˘˘˘ك ف˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضسو

ن˘ح˘نو ءا˘قد˘˘ضصأا نا˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لاو
نيدنو ،ثد˘ح ا˘م˘ل ن˘ي˘ف˘ضسأا˘ت˘م
هنأ’ ،ةلثا˘م˘م تا˘فر˘ضصت ةد˘ضشب
ها˘˘˘ب˘˘˘ضشأا ن˘˘˘م رو˘˘˘ه˘˘˘ت بب˘˘˘˘ضسب
ي˘ف بب˘ضست ا˘م ،ن˘ير˘ضصا˘ن˘˘م˘˘لا

كانهو ةير˘ضشبو ة˘يدا˘م ر˘ئا˘ضسخ
ةارابم يف ني˘ق˘فو˘م صصا˘خ˘ضشأا
ظفاحم» :لمكأاو ،«مدقلا ةركل
ا˘م بضسح ا˘ضضير˘م نا˘ك ءا˘ق˘ل˘لا

رخأات يف ببضست اذهو ،تملع
ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م نأ’ ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
،مكحلا ماهم نم وه ةلباقملا
ر˘ير˘ق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘هد˘ع˘ب ن˘كل
بود˘ن˘مو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
.«نمأ’ا

راود˘˘م د˘˘كأا ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو
قيرفل قباضسلا يمضسرلا قطانلا

ف˘ل˘م˘لا نأا ف˘ل˘˘ضشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
متي نأا ىلع احو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ي˘ضس
.نيفرطلا ىلع نوناقلا قيبطت

ب.م.يرسسيإا
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ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ررق
ليجأات ايمضسر «فاكلا» مدقلا

ممأا صسأاك تايفضصت تايرابم
اررقم ناك يتلا1202 ايقيرفا
صسرا˘م ر˘ه˘ضش ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ت˘ما˘قإا
بختنملا نإاف هيلعو ،يراجلا
ا˘ي˘ن˘ع˘م نو˘˘كي ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘جودز˘م˘لا ه˘تارا˘ب˘م صضو˘خ˘ب
يف يوبا˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا
نم4ـلاو3ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا
ايق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘ك تا˘ي˘ف˘ضصت
.نوريماكلاب1202

ةيورك ةئيه ىلعأا تفضشكو
ا˘ه˘ضسأار˘ت˘ي ي˘ت˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘˘ف
نع د˘م˘حأا د˘م˘حأا ي˘ضشا˘غ˘ل˘م˘لا
،ةيراقلا تايرابملا لك ليجأات
نم افوخ ةي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
حاتجا يذلا «انوروك» صسوريف
ام ،نهار˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘لا˘ع˘لا
بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘ضشأا نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
نل يضضام˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
،يلاحلا رهضشلا ةارابم صضوخي
يتلا ئراوطلا ةلاح لظ يف
يف ببضست ام ،ملاعلا اهفرعي
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘ك ل˘ي˘˘جأا˘˘ت
.ةيملاعلا ت’وطبلا فلتخم

ف˘ضشكي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةجمربلا نع يقيرفإ’ا داحت’ا
يف فرعتضس يتلاو ،ةديدجلا
ةجمرب لÓخ نم ةمداقلا مايأ’ا
ىضشامتي ديدج «ا˘ف˘ي˘ف» خ˘يرا˘ت
.ةمداقلا تاقاقحتضس’ا عم

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ضشكو

ر˘˘يزو نأا ،صسمأا يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘˘يز
دد˘ضش و˘يوأا هاد˘˘ي˘˘بوأا ة˘˘ح˘˘ضصلا

رئاز˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ة˘ع˘طا˘ق˘م ى˘ل˘ع
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘ضسب
.«انوروك»

ايقيرفإا لاطبأا سسفانم
ءامسسأ’ا ديدع كلمي

ابوروأا يف طسشنت
دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو اذ˘˘˘ه

،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز˘˘لا
ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ة˘با˘ج˘ت˘ضسا
ةجمرب لÓخ نم مدقلا ةركل
ع˘فر˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا جرا˘خ ءا˘ق˘˘ل˘˘لا

ةيباجيا ةجيتن قيقحت ظوظح
ءاقل˘لا طا˘ق˘ن˘ب زو˘ف˘لا ى˘ت˘ح وأا
ة˘قا˘ط˘ب م˘ضسح ن˘م بار˘ت˘قÓ˘˘ل
،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ق˘با˘ضسم˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا

نأا رد˘˘˘ضصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘ضضأاو
تلضسار دق ةيلحملا تاطلضسلا

مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ى˘ل˘ع ا˘˘فو˘˘خ ق˘˘ح’ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ل
نأا بيرغلاو ،اهيبع’ ةمÓضس
اددع كلمي يوبابميز بختنم
نوطضشني نيبعÓلا نم اريبك
ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘ف
ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
نيددهم نييرئازجلا نيبعÓلا
يبع’ ربع صضر˘م˘لا لا˘ق˘ت˘نا˘ب
ءيضش يأا نم رثكأا يوبابميز
.رخآا

ةمئاق نع نÓعإ’ا
ةينعملا ابع’32ـلا

رئازجلا ةهجاومب
موهفم ريغ سصبرتلاب

ن˘ل˘˘عأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ف
و˘˘˘˘˘˘˘˘كفاردز ي˘˘˘˘˘˘˘˘تاور˘˘˘˘˘˘˘˘كلا

بردم ،صشتيضسوراغ’

ن˘ع يو˘با˘ب˘م˘˘يز بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نيينعملا ا˘ب˘ع’32ـلا ةم˘ئا˘ق
ق˘ل˘غ˘م صصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘لا˘˘ب
لاط˘بأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘ي˘ضضح˘ت˘ل˘ل
ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
صسأاك تايفضصت نم نيتمداقلا
1202 ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فإا م˘˘˘˘˘˘مأا
نÓ˘عإا م˘غرو ،نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
تا˘ط˘ل˘˘ضسلاو ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘يزو
ةارابملا ةعطاقم نع ةيلحملا
رييغتل فاكلا ىلع طغضضلل
ى˘ت˘ح وأا ءا˘ق˘ل˘˘لا ءار˘˘جإا نا˘˘كم
نأا ’إا ،ر˘˘خآا تقو˘˘ل ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
˘مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘تاور˘˘كلا برد˘˘م˘˘لا
دكؤوي ام يداع لكضشب هلمعب
ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ي˘˘ق
ىو˘قأا د˘ضض ة˘˘ي˘˘ضسف˘˘ن بر˘˘ح˘˘ب
ةنضس ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

9102.
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عفر يجرتلا عم هقلأات
هرعسس نم

ريهظ ىلغأا يتسش
يرودلا يف رسسيأا
057ـب يسسنوتلا

وروأا فلأا
بعÓلا يتضش صسايلإا نكمت

رضسيأا ريهظ ،يرئازجلا يلودلا
يضسنوت˘لا ي˘ضضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا

ىلغأا صشرع ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘لا ن˘م
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ه˘˘˘˘ظأ’ا
.ةيضسنوتلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ضشكو
قيرف بع’ ةميق نأا ةيضسنوت
تغلب قباضسلا لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش
ا˘م ،وروأا ف˘˘لأا057ـلا فق˘ضس
.ميتنضس رايلم51ـلا لداعي

نأا رد˘˘ضصم˘˘لا تاذ فا˘˘ضضأاو
ي˘ف ءا˘ج صسا˘نو ن˘ب ى˘˘ضضتر˘˘م
صسفنب رخآ’ا وه لوأ’ا زكرملا
ر˘ضسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘ضش ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
نيح يف ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يلع دمحم ـل3ـلا زكرملا داع
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا بع’ ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا
.يضسقافضصلا

يجرتلا نأا ركذلاب ريدجلاو
يف يتضش عم دقاعت يضسنوتلا
يضضاملا يفيضصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘ضش ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق
لظ يف ةيقوضسلا هتميق عفترتل
همدق يذلا زيمملا ىوتضسملا
قÓمعلا عم ةبانع ةنيدم نبا
.يضسنوتلا

ب.م.يرسسيإا
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نيع ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي
ياد نيضسح رضصن هفيضض ةليلم
نم حمطي مهم دج ءاقل يف
راودأ’ا غو˘˘˘ل˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
فد˘˘ه˘˘لا نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ ى˘˘لوأ’ا
ةعراقم ىقبي ريخأ’او لوأ’ا
زوفلا نأا ام˘ب ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘يد˘نا
باضسح ىلع قق˘ح˘م˘لا ر˘ي˘خأ’ا
اذ˘ه راد ر˘ق˘ع ي˘ف ةر˘ق˘م م˘ج˘˘ن
فاد˘˘˘˘هأ’ا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا

ةهج نم ريغت˘ت تا˘حو˘م˘ط˘لاو
ا˘يا˘ي ءا˘ق˘˘فر ل˘˘خد˘˘ي˘˘ضس ىر˘˘خأا
ام كرادتو زوفلا ةينب ةلباقملا
ناو ةضصاخ قباضسلا يف مهتاف
«يضس.صسا.يضسلا» ىل˘ع زو˘ف˘لا

لكلا لعجو مهتايو˘ن˘ع˘م ع˘فر
ءا˘˘˘ق˘˘˘ب نا˘˘˘م˘˘˘ضض ي˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي
.رابكلا ةريظح يف ةيرضصنلا

دجاوتلا انيلع» : بيد
«ةرقم طاقن نيمثتو اديج

بعÓلا عم ثيدح انل ناك دقو
نأا˘ب د˘كا يذ˘˘لاو بيد م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
طاقنلا ليضصحت˘ل ز˘ها˘ج ه˘ق˘ير˘ف
نم ةيعمجلا برقت يتلا ثÓثلا
ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا

ل˘ك ن˘م ةز˘ها˘ج ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
دقتعا » : لاق دقو اذه يحاونلا
قيرفلا صضافتن’ تقولا ناح هنا

يذ˘˘لاو ل˘˘ضضفأ’ا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو
د˘˘ي˘˘ج قاور ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ضضي˘˘˘ضس
ىلوأ’ا راودأ’ا ى˘ل˘ع صسفا˘ن˘ت˘ل˘ل

انيلع رثؤوي ’ نأا ىنمتن امومع
روهمج نود نم ءاقللا صضوخ
امئاد ريهامجلا رود ناو ةضصاخ
.«يباجيإا نوكي ام

بايغ لغتسسنسس» :يزع
«Óماك دازلاب ةدوعلل روهم÷ا
دئاق عم ثيدح انل ناكو اذه
يذ˘لاو يز˘ع ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا
ةبيط تايوتضسم مدقي ىحضضا

فرط نم ءانثلا ىقلي هتلعج
يف ةريد˘ت˘ضسم˘لا ةر˘كلا قا˘ضشع
صصوضصخ˘ب لا˘ق د˘قو ر˘ئاز˘ج˘لا
:مويلا ةيضشع ةرظتنملا ةمقلا

ان˘تارد˘ق ي˘ف قو˘ثو˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع»
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
كردن ثيح صسفانملا تاوفه
بيد قباضسلا انليمز ءاقفر نا
رخا زوف ليجضستل نوعضسيضس
يضضاملا راضصتن’ا هب نونمثي
زكرن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘ضس يذ˘لا ر˘م’ا

انناو ة˘ضصا˘خ ر˘ث˘كا ط˘غ˘ضضنو
نم ديزم ىلا ةضسام ةجاح يف
.«ءاقبلا نامضضل طاقنلا

سشامر ماسشه

طاقنلا نامسض ديرت ةيرسصنلاو مويدوبلل لوسصولا نع ثحبت «ماسص’»

ياد نيسسح رسصن – ةليلم نيع ةيعمج
00:51ـلا نم ةيادب مويلا فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم22ـلا ةلوجلا

حارجلا ديمسضت ىلع هنيعو راسشب يف مويلا ذنم يلهأ’ا
سسأاكلا يف قافولا ةعقوم لبق

جربلا ي˘ل˘هأا ة˘ل˘ي˘كضشت ل˘ق˘ن˘ت˘ت
ةمضصاعلا ىلا موي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘ضص
ل˘جأا ن˘م را˘ضشب ى˘˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
ة˘يد˘ج˘لا تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا ءار˘˘جا
ثحبي ثي˘ح ةروا˘ضسلا د˘عو˘م˘ل
ن˘˘˘ع ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب لا˘˘˘ب˘˘˘˘ضشأا
ر˘˘ي˘˘خأ’ا قا˘˘ف˘˘خإ’ا صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
˘ما˘ما صسأا˘˘كلا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ثح˘ب˘ب كلذو قا˘فو˘˘لا
تا˘با˘ضسح ن˘ع ي˘ل˘هأ’ا د˘ع˘˘ب˘˘ت
ح˘˘˘م˘˘˘˘ضست اذ˘˘˘˘كو طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ضسلا
د˘عو˘م˘ل ا˘هد˘ع˘ب ر˘ي˘ضضح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ماما صسأاكلا راطا يف ةدوعلا
ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘ن˘لا نا ا˘م˘˘ب قا˘˘فو˘˘لا
ل˘جا ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘لا

ناو ةضصاخ ةريضشأاتلا ليضصحت
ىلع رضصي لازي ’ يدامح نب

يف ءيضش لك عضضو ةرورضض
.ةهجاوملا هذه

رذح ينفلا مقاطلا
عوقولا ةبغم نم هتبيتك

تاوفهلا باكترا يف
مقاطلا رذح هتاذ قايضسلا يف
ة˘ب˘غ˘م ن˘م ه˘ي˘ب˘˘ع’ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
تا˘قا˘م˘ح˘لا صضع˘˘ب با˘˘كترا
تاراذ˘نإ’ا ل˘ي˘ن ةرو˘ضص ي˘˘ف
ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا وا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ضشع ي˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لاو
نم لجضسي دق يتلاو بعللا

صضع˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت كلذو تا˘˘با˘˘ضصإ’ا
ءا˘ق˘ل ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘ل
ركذي صسرام12 موي صسأاكلا
صضعب ءارجا ررق بردملا نا
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا
ةدا˘عإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا

ى˘لا لا˘ت˘قو نو˘ق˘ع ن˘˘م ل˘˘ك
ة˘ل˘ضصاو˘˘مو ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ط˘˘خ˘˘لا
ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
نار˘م˘عو ي˘ع˘ي˘ب˘ضس يرو˘ح˘˘م˘˘لا

م˘˘ح˘˘ق˘˘ي˘˘ضس ا˘˘˘م˘˘˘ك ي˘˘˘ضسور˘˘˘عو
لا˘˘بر˘˘غ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا صشتو˘˘˘كلا

.ةيمامأ’ا ةرطاقلا يف يريمعلبو
سشامر ماسشه

فيطسس قافو

نع فيطضس قافو ةرادإا تربع
تارارق نم قيمعلا اهئايتضسا
ي˘˘ت˘˘لاو طا˘˘ب˘˘ضضن’ا ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
ىلع بايغ˘لا ة˘بو˘ق˘ع تضضر˘ف
يكو˘كلا ي˘ضسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا
ثي˘˘ح ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘ضصت بب˘˘˘ضسب
ىلع لمعتضس اهنا ىلع تدكا

ي˘م˘ح˘ي م˘خ˘ضض ر˘ير˘ق˘ت ع˘ضضو
نا ركذي نينث’ا اذه صشتوكلا
ةفاضض’ ةدهاج ىعضست ةبيتكلا
با˘˘ضسح ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج زو˘˘˘ف
دادعت˘لا ناو ة˘ضصا˘خ يرا˘ن˘كلا

يوارق بايغ ادع ام» لمتكم
وا وا ليدمنب صضوعيضس يذلا
را˘ضصنا ل˘مأا˘يو اذ˘˘ه «صشا˘˘بر˘˘ب

نيلقتعملا جورخ يف قافولا
جر˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل صشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةءار˘ب˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

تل˘˘كوأا ةرادإ’ا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’
اهيعضس ىلع تدكاو يماحم
. راضصنأ’ا نع عافدلل

راسصنأ’ا معد لسصاوت
يتلا ةميزعلا دكؤوي

يف عيمجلا بغري
لجا نم ةليسسو اهلعج

«يلبودلا»
نا ى˘˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘˘ضشإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
مهرو˘ضضح او˘ل˘ضصاو را˘ضصنأ’ا
اوبلاطو قيرفلا تابيردت ىلا

ليجضست ةلضصاوم˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نيدكؤو˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

فوقولل مئادلا مه˘ي˘ع˘ضس ى˘ل˘ع
نود ن˘م ة˘ب˘ي˘ت˘كلا بنا˘ج ى˘لا
هضسفن هل لوضست نمل حامضسلا
قيرفلا ميطحت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب
ىلع نوبعÓلا دهاعت دقو اذه
ناو ةضصاخ ة˘م˘ه˘لا ن˘م ع˘فر˘لا
تب˘ط˘ق˘ت˘˘ضسا يرا˘˘ن˘˘كلا ة˘˘م˘˘ق
تا˘˘عا˘˘ضسلا ي˘˘ف م˘˘هر˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت
بورهلا ثحب دضصق ةريخأ’ا
نو˘كي˘ضس ا˘ه˘ن˘مو ة˘فا˘ضصو˘لا˘˘ب
ةضسفانم ىلع اهدع˘ب ز˘ي˘كر˘ت˘لا
. صسأاكلا

سشامر ماسشه

طابسضن’ا ةنجل تارارق نم ةءاتسسم «قافولا » ةرادإا
يكوكلا نع اهعافد دكؤوتو

ةارابملل احرضسم ،ةمضصاعلاب ةيليوج5 بعلم نوكيضس
رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م داد˘ع˘ت ا˘ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘ضسي ي˘ت˘لا ،ة˘يو˘ق˘لا
مضسقلا نم22ـلا ةلوجلا راطإا يف ةرقم مجن فيضضلا
.54:71ـلا ةعاضسلا نم ةيادب ،فرتحم لوأ’ا

مويلا ءاقلب زوفلل ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع دادعت ىعضسيو
عارضصلاو ةهج نم ةلوطبلا ةفاضصو ةداعتضسا لجا نم
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ف˘ي˘ضصو˘لا ناو ا˘م˘ي˘ضس’ ،بق˘ل˘لا ى˘ل˘ع
رمأ’ا فيطضس قافو ثلاثلا زكرملا باحضصأا يقÓيضس
نم زيغن ليبن بردملا لابضشأا هلÓغتضس’ ىعضسي يذلا
.ةارابملا طاقنبرفظلا لجأا

مضسقلا يف هءاقب ةرقم مجن قيرف بعلي ،رخآا بناج نم
كلمي ام لكب مايقلا مويلا ءاقل يف هيلع متحي ام ،لوأ’ا

،ةينطولا ةلوطبلا بيترت ليذ ةرداغمو زوفلا لجأا نم
صسور˘ي˘ف بب˘ضسب رو˘ه˘م˘ج نود ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’
21 مقر هبع’ دقفيضس ديمعلا نا ينعي ام «انوروك»
ةرتف لÓغتضساو زوفلل نيرم جاح لابضشأا ىعضسي هيلعو
.Óماك دازلاب ةدوعلل صسفانملا اهنم يناعي يتلا غارفلا

ب.م.يرسسيإا

ةرڤم مجن – رئازجلا ةيدولوم

ةيوق ةهجاوم يف مجنلاو ديمعلا
ةنيابتم فادهأاب

ةضصاخ ادج ةبعضص ةيعضضو ةركضسب داحتا قيرف صشيعي
مت ثيح قيرفلا فوفضص يف ةرظتنملا تابايغلا ةجيتن
جاجتحا راذنا ىلع هلوضصح ببضسب راتخم ماضشه ةفاضضإا
تابوعضص يف موجهلا عضضيضس ام وهو صسأاكلا ءاقل يف
ليضصحت ثحب يف بغري ناك لكلا ناو ةضصاخ ةغلاب
ىرخأا ةهج نم ةدئاف تاذو ةيونعم نوكت ةيباجيإا ةجيتن
عم دعوم ىلع صشتوكلا نوكيضسو اذه صسأاكلاو ةلوطبلل
ىلا هجوتلا لبق مويلا ةحيبضص ةينعملا ةمئاقلا ديدحت
.روضسجلا ةنيدم

 ةميزع ىلع دمتعيسس يوانكل
نيقباسسلا ةروسضخلا يبع’

يضس صسا يضسلل قباضسلا يئانثلا ريضسي هتاذ قايضسلا يف
بضسحو ثيح اي˘ضسا˘ضسأا ة˘كرا˘ضشم˘ل˘ل ي˘نا˘م˘ث˘عو طو˘ب˘ع˘ج
ة˘ب˘غر اد˘ي˘˘ج كرد˘˘ي صشتو˘˘كلا˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوأ’ا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا
اجرخ امهناو ةضصاخ نيككضشملا ىلع درلا يف يئانثلا

اضضيأا رماضسو يضسيضس بعÓلا نا ركذي قيضضلا بابلا نم
يذلا رم’ا قباضسلا امهقيرف ةهجاومب نيينعم نانوكيضس
لجا نم امهتامدخ يف رمثتضسي ينفلا مقاطلا لعجيضس
نع رثكا داعتب’اب حمضست يدانلل ةليلج تامدخ ميدقت
.رطخلا ةقطنم

سشامر ماسشه

ةركسسب داحتا

نيبئاغلا ةمئاق ىلإا فاسضي راتخم ماسشه
يوانكل طرويو «يسس.سسا.يسسلا» دعوم نع

احرضسم مويلا نيغو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘م نو˘كي˘ضس
ةمضصاعلا داحتا دادعت اهيف لبقتضسي يتلا ةيوقلا ةارابملل
ة˘عا˘ضسلا ن˘م ة˘ياد˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ل˘ي˘ق˘ث˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضضلا
لوأ’ا م˘˘ضسق˘˘لا ن˘˘˘م22ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا م˘˘ضسر˘˘ب ،00:61ـلا

ببضسب روهمجلا بايغ ءا˘ق˘ل˘لا فر˘ع˘ي˘ضسو اذ˘ه ،فر˘ت˘ح˘م
.«انوروك» صسوريف
ديدجلا بردملا ةدايقب ةمضصاعلا داحتا دادعت لمعيضسو
نم بورهلل ءاقللا طاق˘ن˘ب زو˘ف˘ل˘ل دود˘غز ر˘ي˘ن˘م م˘يد˘ق˘لا

كد يذلا صسفانملا نم رأاثلاو ،ةهج نم رطخلا قطانم
نإاف هيلعو ،ةفي˘ظ˘ن ة˘ي˘عا˘بر˘ب با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ه˘كا˘ب˘ضش
نم مويلا ليحتضسملا نولمعيضس هئÓمزو عيبر حاتفم
اهدضصح يتلا ةيبلضسلا جئاتنلل دح عضضوو زوفلا لجأا
.ةريضصقلاب تضسيل ةرتف ذنم قيرفلا

ديدج زوف نع «ةوارمحلا» دادعت ثحبي ،رخآا بناج نم
مويدوبلا يف دجاوتلا يف هظوظح قيرفلا هب عفري مويلا

مضسوملا يف ةيرا˘ق ة˘ضسفا˘ن˘م ي˘ف د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع عار˘ضصلاو
اذه ةدي˘ج تا˘يو˘ت˘ضسم مد˘ق يدا˘ن˘لا نأاو ا˘م˘ي˘ضس’ ،مدا˘ق˘لا
يدانلا ناكل رايدلا لخاد تارثعتلا صضعب ’ولو مضسوملا
.ةلوطبلا بقل ىلع عارضصلا ىلع ارداق

ب.م.يرسسيإا

نارهو ةيدولوم – ةمسصاعلا داحتإا

«ةوارمحلا»و رأاثلا نع ثحبت «ةراطسسوسس»
ةيراق ةسسفانم ىلع رسصت

ةنيطنسسق بابسش
 اهبراقع تطبسض «يسس.سسا.يسسلا»

ازوف ديرتو «نابيزلا ءانبأا» ىلع
مويدوبلا ىلع سسفانتلا ةكسسل اهديعي
يضس صسا يضسلا ةليكضشت تهنا
دعومل ة˘يد˘ج˘لا ا˘ه˘تار˘ي˘ضضح˘ت
ه˘ي˘ف ه˘جاو˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لاو د˘˘ح’ا

داح˘تا م˘ه˘ضسفا˘ن˘م و˘ط˘ي ءا˘ق˘فر
د˘ب˘ع ن˘ب بع˘ل˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘كضسب
نوبعÓلا ثحبي ثيح كلاملا

ع˘م ح˘لا˘˘ضصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ن˘˘ع
تارثعتلا ناو ةضصاخ ريهامجلا
ملح ا˘ب˘ير˘ق˘ت تع˘ي˘ضض ةر˘ي˘خأ’ا
مغرلاب مويدوبلا ىلا لوضصولا

رضصت لازت ’ ةرادإ’ا نوك نم
فدهلا قيق˘ح˘ت ةرور˘ضض ى˘ل˘ع
ةيولوأا تلوا اهنا امب دوضشنملا
با˘ضسح ى˘ل˘ع زو˘ف˘ل˘ل ىو˘ضصق
ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ةر˘كضسب دا˘ح˘˘تا
.قيرفلل راوضشم ىلحا

اعيرسس عاسضوأ’ا حيحسصت ديري ةذوخ
رفانسسلا عم حلاسصتلا يف لمأايو

ثح˘˘ب˘˘˘ي ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘˘ع ةذو˘˘خ برد˘˘م˘˘لا
يتلا جئاتنلا ةمزا نم جورخلا

رايدلا لخاد ةروضضخلا تمز’
ةثÓثل رثعت قيرفلا ناو ةضصاخ
يذلا رم’ا وهو ةلماك تاءاقل
ن˘ي˘ضسح˘ت˘ب بلا˘ط˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
راذ˘عا ناو ة˘˘ضصا˘˘خ ه˘˘عا˘˘ضضوأا
قيرفلا نا امب لوزتضس ةيضضرأ’ا
كلاملا د˘ب˘ع ن˘ب ي˘ف بع˘ل˘ي˘ضس
بايغ فرعيضس قيرفلا نا ركذي
ةروضص يف ةلماك رضصانع5
نيع˘فاد˘م˘لاو نا˘م˘ي˘ل صسرا˘ح˘لا
فرعتضس امك يحلاضصو ةدوبدب
با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ما˘˘م’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘˘لا
.يمضساقلبو صشيرهلا

سشامر ماسشه

جربلا يلهأا



ةــــنصصرق

تامÓسس هللا ءاسش نإا
يد˘ن˘ي˘م ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج ن˘˘ب د˘˘ع˘˘ي
ي˘ضسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا

يدا˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘ضسيأا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظو
ل˘ي˘مز ،ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
بختنملا دئاق زرحم صضاير
ن˘˘م بع’ لوأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يف عضضوي «زولب ياكضسلا»
بب˘˘ضسب ي˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
طبرتو ،«انورو˘ك» صسور˘ي˘ف
دج ةقÓ˘ع يد˘ن˘ي˘مو زر˘ح˘م
وأا قيرفلا يف ءاوضس ةزيمم
رهظ ثيح ،تابيردتلا جراخ
د˘˘˘يد˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
هللا ءاضش نإا ،اعم تابضسانملا
.زرحم ـل تامÓضس

ينوزاك ىدحتي سساملأا
درا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب صضفر د˘˘˘ع˘˘˘˘ب

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘نوزا˘˘˘˘˘ك
ن˘م لا˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
،رئازجلا ةيدولوم بيردت
،صساملأا رضصانلا دبع عفر
ةرادإا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م صسي˘˘˘˘˘ئر
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م
ه˘برد˘˘م د˘˘ضض ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ه˘نا ا˘˘ح˘˘ضضو˘˘م ،ق˘˘با˘˘ضسلا

ىلإا هعم باهذلل دعتضسم
ي˘˘ف لا˘˘˘قو ،«ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا»
:ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
ى˘˘ل˘˘˘ع صصن˘˘˘ي د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا»
بناج نم هخضسف ةيناكمإا

بردُم˘لا ح˘ن˘م ع˘م ،د˘حاو
ه˘ب˘تار يوا˘ضس˘ُي صضيو˘ع˘ت
.«ةلماك رهضشأا3 ةدمل

اوديقت ةيفياطسسلا
 يلحروب حئاسصنب

ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو˘ل ق˘با˘˘ضسلا بعÓ˘˘لا ع˘˘فاد
نع يلحروب دعضسي تاحاضسملا بلعثو
ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م را˘˘ضصنأ’ا نأا˘˘ب د˘˘كاو ه˘˘يدا˘˘ن
ي˘ف لو˘خد˘لا يدا˘ف˘تو رذ˘ح˘˘لا ةرور˘˘ضضب
هبضسح ةطبارلا ىعضست يذلا نفعلا وجلا
هتبقاعم لجا نم قيرفلا ىلع هضضرفل
تاطحم˘ل˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت هر˘ي˘ضسكت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
صسأاكلاو ةلوطب˘لا صصخ˘ت ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا

ىلع هييحي لكلا لعج يذلا رم’ا وهو
ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس ن˘˘ع ه˘˘عا˘˘فد

جور˘خ˘ل˘ل ه˘ح˘ئا˘ضصن˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘ضض
.باقلأ’ا كرتعم ىلا يدانلاب

نوفوختم تسسيكوميل

نم ةنيطنضسق ةيدولوم قاضشع فوختي
«ا˘˘نورو˘˘كلا» صضر˘˘م را˘˘ضشت˘˘نا ل˘˘ضصاو˘˘ت
يلوؤوضسم˘ب ر˘ط˘ضضي د˘ق م˘ه˘ب˘ضسح يذ˘لاو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو رار˘ق ذا˘خ˘تا ى˘لا دÓ˘ب˘˘لا

«صضيبا امضسوم» م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه را˘ب˘ت˘عاو
كضش نود نم رضسكيضس يذلا رم’ا وهو
رثك’ ماد مهحافك ناو ’ فيك مهتبغر
ي˘ف لو˘ضصو˘˘لا د˘˘ضصق تاو˘˘ن˘˘ضس7 ن˘˘˘م
اذه دوعضصلا فده قيقحت ىلا ةياهنلا
دجاوت˘ي ثي˘ح ة˘غ˘ي˘مد ة˘ضسا˘ئر˘ب م˘ضسو˘م˘لا
.32 ةلوجلا دحل ةدايرلا يف «كوملا»

دكؤويو هتوعدب ديعسس ةلسسع
يحلوبم ةسسفانمل هيعسس

ةرماغلا هتداعضس نع ةلضسع صسراحلا ربع
ينطولا بخا˘ن˘لا ءا˘عد˘ت˘ضسا ه˘ل˘ضصو نا د˘ع˘ب

د˘ع˘ب كلذو ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج
ىلا ينعملا عراضس ثيح نيتنضسل ماد بايغ
ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
«كوبضسياف» لضصاوتلا عقوم ىلع ةيمضسرلا

ةو˘ط˘خ ا˘ه˘نا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘˘كا د˘˘قو اذ˘˘ه
م˘يد˘ق˘ت ة˘ل˘ضصاو˘م ى˘لا ى˘ع˘ضسي ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘ضس
ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا يف دجاوتلل لضضفأ’ا

رخ’ا وه طضشانلا يحلوبم هليمز ةضسفانمو
.يدوعضسلا يرودلا يف

 ةوارڤملا
«لÓهلا» نورظتني

لابقتضس’ا رارق ميضسرت ةرقم مجن قاضشع رظتني
ةلبقملا ةلوجلا نم ةيادب قيلضشوب بعلم يف
ةبيبضش فيضضلاب نامد ءاقفر عمجتضس يتلاو
بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل تل˘ح ثي˘ح ةروا˘ضسلا

ةريغضصو ةريبك لك تنياعو صسيمخلا ةيضشع
لك عضضو قيرفلا ىلع نيرويغلا لواح ثيح
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘ضست ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا تا˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
نامضض ىلع اهدعب لم˘ع˘لاو ه˘ي˘ف لا˘ب˘ق˘ت˘ضس’ا˘ب
ربخ را˘ضصنأ’ا ا˘ن˘ل˘ق ا˘م˘ك ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه ءا˘ق˘ب˘لا
.ربضصلا غرافب هيف لابقتضس’ا ميضسرت

qarsana@essalamonline.com
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تاقباسسملا عيمج فقوي يسسنرفلا داحت’ا
يضشافتل دح عضضو لجأا نم
رر˘ق «ا˘˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف
ةر˘كل ي˘ضسنر˘ف˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر ة˘˘ف˘˘ضصب مد˘˘ق˘˘لا
تاقبا˘ضسم ع˘ي˘م˘ج ف˘ي˘قو˘ت

افوخ دÓبلا يف مدقلا ةرك
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضشف˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
لاو˘˘ن ف˘˘˘ضشكو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
دا˘ح˘ت’ا صسي˘˘ئر تير˘˘غو˘˘ل
نع مدقلا ةركل يضسنرفلا
تاقباضسملا عيمج ف˘ي˘قو˘ت
صسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
داجيإا ةياغ ى˘لإا ،ي˘ضضا˘م˘لا

يذلا انوروك صسوريفل لح
.اضسنرف يف ىضشفت
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ةحفاسصملا عونمم
ة˘ط˘بار˘˘لا تج˘˘مر˘˘ب ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
تاءاقل مدقلا ةركل ةينطولا
،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا
دبع ةئيه ةرملا هذه تررق
نيناوق نضس ،راودم ميركلا

نم ني˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘ضصم مد˘˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘خ
عيمجلا ةبلاطم عم نيبعÓلا
م˘ق˘ع˘ُم˘لا˘ب م˘ه˘˘يد˘˘يأا ل˘˘ضسغ˘˘ب
ةمام˘ك ءاد˘تراو ،نو˘با˘ضصلاو
دحأا ناك ام ةلاح يف ،ةياقولل
اباضصُم بعلملاب نيدجاوتملا
صصيلقت ىلع لمعلا ،ماكزلاب
رد˘˘˘ق ى˘˘˘ضصقأ’ كا˘˘˘كت˘˘˘ح’ا

.نكمم
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ةÓسصلا تيقاوم

وروأا فلأا057ـب يسسنوتلا يرودلا يف رسسيأا ريهظ ىلغأا يتسش^
«انوروك» ببسسب ةسسفانم نود يوبابميز هجاوي زرحم^

ثدحيسس ام ىرنسس :راودم
هابسشأاو سسرام13 دعب

ةثراك يف اوببسست راسصنأ’ا
 فيطسسو جربلا نيب

فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم22ـلا ةلوجلا
00:51ـلا نم ةيادب مويلا

مويدوبلل لوسصولا نع ثحبت «ماسص’»
طاقنلا نامسض ديرت ةيرسصنلاو

نارهو ةيدولوم – ةمسصاعلا داحتإا ةرڤم مجن – رئازجلا ةيدولومياد نيسسح رسصن – ةليلم نيع ةيعمج

ةهجاوم يف مجنلاو ديمعلا
ةنيابتم فادهأابةيوق

ثحبت «ةراطسسوسس»
«ةوارمحلا»و رأاثلا نع
ةيراق ةسسفانم ىلع رسصت

ببسس ءاقللا ظفاحم ريراقت رخأات نأا دكأا
ةبوقعلا نع حسصفلا مدع
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ءاقللا ليجأات اهنم تبلطو مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا تلسسار «افيزلا»

ايمسسر يوبابÁز رئاز÷ا ءاقل لجؤوت فاكلا
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