
40 سص

12 ـلا هتيحشض لتقي سسوريفلا

51 ـب لÓسسو ىيحيوأأ دسض مكحلأ دييأات
تأرايسسلأ بيكرت يتيسضق يف ةنسس21و

ةلمحلل يفخلأ ليومتلأو
50 سص
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 يندملا ناريطلا قيلعت دعب
مهئلجإا رّشسعتو

تاءارجإ’ا نوناق نم2 ةرقف743 ةداملا سصن
ةباجإ’ا سضفر اذإا ارشضاح مهتملا ربتعت ةيئازجلا

تدكأاو اياحشضلا يلاهأ’ اهيزاعت تمدق
نيدلبلا يتموكح عم لماكلا اهنماشضت

«ةدــــسشب» نيدــــت رئأزجلأ
ةبكترملأ ةيباهرإ’أ تأءأدتع’أ

داـــسشتو اــــيريجين يف
30 سص

 يفشسويو ةدب بوجحم نم لك ىلع مكحلاب قطنلا
نلعزل ةءاربلا مكح دييأاتو ةذفان تاونشس5 ـب

تادعم بيرهت ددشصب اوناك اشصخشش322 فيقوت
ةيبونجلا دودحلا ربع ةيئاذغ داومو

مكحلا يف ةثلثلا نيمهتملا عافد ةئيه نعط دعب
دمحمأا يديشس ةمكحم نع رداشصلا

ينرأرد دلاخ يفحسصلأ عأديإأ
ناميلسسو يبرعلب ريمسس طسشانلأو

تقؤوملأ شسبحلأ ششوطيمح
50 سص

ليشصافت ،ةماعلا ةباينلا سسمأا تطعأا
يشسايشسلا طششانلا ةم˘كا˘ح˘م تا˘ير˘ج˘م
ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ،و˘˘˘با˘˘˘ط م˘˘˘ير˘˘˘ك
،رئاز˘ج˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا

تاذ ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا ر˘˘˘كذ ثي˘˘˘ح
دييأات رارق سسيشسأات مت هنا سسلجملا
ىلع مهتملا قح يف رداشصلا مكحلا

2 ةرق˘ف743 ةدام˘لا سصن تا˘ي˘شضت˘ق˘م
يتلا ةيئازجلا تاءارجإ’ا نوناق نم
سضفر اذإا ار˘˘شضا˘˘ح م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت
.ةباجإ’ا

ةـــــباسصإأ203
«انوروك» ـب ةدكؤوم

رـــئأزجلأ يـف
30 سص

ةعباتملاو يملعلا راذنإلل ةينطو ةنجل ثادحتشسا
«قوثومو قداشص» لاشصتا لجأا نم ملعإ’او

يقلتل نيباسسح حتفت ةموكحلأ
معدل نينطأوملأ تامهاسسم

«انوروك» ةحفاكم دوهج

50 سص

«رجحلأ ىلع مكربسصل مكل ريدقت ةيحتو رئأزجلأ ةرهوج مكتي’و »
30 سص:ةديلبلا ةي’و ناكشس ابطاخم ،نوبت سسيئرلا ،ةبطاق رئازجلا عمو مهعم ةلودلاو هللا نإا لاق

هريظن ثداحي موداقوب
نييرئأزجلأ لوح يكرتلأ

لوبنطسسأ يف نيقلاعلأ

30سص

تايرجم ليسصافت هذه
وباط ميرك ةمكاحم

30 سص

40سص

اسسنرف نم رئأز÷أ ¤إأ لقتنإأ «انوروك»
روتسساب دهعمب اهيف هبتسشم ةلاح0052 ـل ليلاحت^

يحشصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت دعب سسوريفلا نع فششكلل ةديدج قرط

 ريطانق6 نم ديزأأ زجح
ةماعنلاب جلاعمفيك



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يديلبلأ يعو

نابأا يذلا يعولا مكحب ارظتنم ناك امك
تابسسانم ةدع يف ةيلولا هذه ناكسس هنع
˘مز˘ت˘لإا ،ءادو˘سسلا ة˘ير˘سشع˘لا لÓ˘خ ة˘˘سصا˘˘خ
لج ىوتسسم ىلع ةديلبلا ةيلو ونطاوم
سضرف يذلا ي˘ح˘سصلا ز˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب

اهتر˘قأا ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع
،«انوروك» سسوريف يسشفت نم دحلل ةلودلا
هجاوت مل نمألا حلاسصم فلتخم نأا ليلدب
اذه عم لماعتلا يف نآلا دحل لكاسشم ةيأا
.ةيلولا هفرعت يذلا يئانثتسسإلا عسضولا

 مأزتل’أ

رمت يذلا بعسصلا يحسصلا فرظلا مغر
،«انوروك» سسوريف يسشفت ببسسب اندÓب هب
ة˘مرا˘سصلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا ل˘ظ ي˘فو
را˘سشت˘نإا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ة˘نا˘ي˘سص ة˘سسسسؤو˘˘م لا˘˘م˘˘ع ى˘˘بأا ،ىود˘˘ع˘˘لا
،رئازجلا ةيلول ريهطتلاو قرطلا تاكبسش
نم ةليل لوأا لÓخ مهماهم اوسسرامي نأا ّلإا
ط˘قا˘سست تفر˘ع ي˘ت˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

.راطمألا نم ةربتعم تايمك

! .. أورذحإأ

نم ،نينطاوملا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ترذ˘ح
رمحأا ةدحو ترسشنو ،ةيلزنملا تامقعملا عنسص
تعسضو ةأارمل ةروسص ،ةزابيت ةيلوب نيعلا

دعب» ،اه˘ي˘عارذ ى˘ل˘ع ع˘ن˘سصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت م˘ق˘ع˘م
يفو ،ماعطلا يهطل خبطملا ىلإا ةديسسلا باهذ
تلعتسشا دقوملا اه˘ي˘ف تل˘ع˘سشأا ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا
يف دوجوملا لوحكلا ببسسب اهدي يف رانلا
اذه بانتجل ةيندملا ةيامحلا تعدو ،«رهطملا
د˘يد˘ع˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،تا˘ط˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
.يعامتجلا

؟.. ديمسس نم له

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تنأا˘م˘˘ط تقو ي˘˘ف
قلعت ام ةسصاخ ةيئاذغلا داوملا نوزخم ةرفوب
عوبر فلتخم ربع نونطاوملا هجاوي ،ديمسسلاب
ىلع ولو لوسصحلا يف ةريبك ةبوعسص نطولا
زع يف ،ةدا˘م˘لا هذ˘ه ن˘م تا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك ع˘سضب
لاح ناسسل و ،دÓبلاب تملأا يتلا «انوروك» ةمزأا
.«؟.. ديمسس نم له» لكلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. لأوجتلأ رظح أورسسك
،لوؤو˘˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ فر˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف

،يق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ ارا˘ت˘ه˘ت˘سسا سسكع˘ي
نييمسصاعلا سضعب سسمأا لوأا مدقأا

يذ˘لا لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح ر˘سسك ى˘ل˘˘ع
را˘طإا ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘ل˘ع سضر˘˘ف
ىلإا ةيمارلا ةيزارتحلا تاءارجإلا

،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ح˘ب˘ك
ةعباسسلا دعب مه˘تارا˘ي˘سسب او˘جر˘خو
لاو˘ج˘ت˘ل˘ل ىو˘سس ءي˘˘سشل ل ًءا˘˘سسم
ثوكملا نم اولم مهنأا رابتعا ىلع
نأا ر˘˘مألاو ى˘˘هدألاو ،تي˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
عم تان˘سسÓ˘م ي˘ف ل˘خد م˘ه˘سضع˘ب

ينطولا كردلاو ةطرسشلا رسصانع
اذه يف ةيمومعلا تاطلسسلا تاميلعتب مازتللا راطإا يف مهلزانم ىلإا ةدوعلا مهنم اوبلط امدنع
 .ملاعلا لود لج رارغ ىلع اندÓب هفرعت يذلا يئانثتسسلا يحسصلا فرظلا

فقوتي ’ .. قيزر
ي˘˘قا˘˘ب سسكع ى˘˘ل˘˘ع

او˘با˘غ ن˘يذ˘˘لا ءارزو˘˘لا
در˘ج˘م˘ب را˘˘ظ˘˘نألا ن˘˘ع
سسوري˘ف ي˘سشف˘ت ة˘ياد˘ب
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ف˘˘ث˘˘˘ك
هطاسشن ،ةراجتلا ريزو
فر˘˘˘ظ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ
هب رمت يذلا بعسصلا
لك لاح ا˘ه˘لا˘ح ا˘ندÓ˘ب
سسمأا˘˘ف ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا لود
ءارد˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
نييئلولاو نييو˘ه˘ج˘لا
نع رسضاحت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب
يسشفت نم ازارتحا دعب
لوأاو ،كا˘ت˘˘ف˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا
وه ماقو ،«انوروك» ةحفاكمل تايفسشتسسملل ةيزكرملا ةيلديسصلل ةبه حنم ىلع فرسشأا سسمأا
تاعاسسلا يف ،هكاوفلاو رسضخلل ةلمجلا قاوسسأا دقفت كلذ لبقو ،ةلومحلا نحسشب ايسصخسش
.نطاوملا لوانتم يف اهلعجو اهيسضفخت ىلع سصرحو راعسسألا نياعو حابسصلا نم ىلوألا

 قيفوتلاب
ءدبل لود4 نم نوثحاب دعتسسي

ةعاجن نم دكأاتلل ةيريرسس براجت
هرمع غلابلا ،لسسلا ءاد دسض حاقل
ةباسصإلا يدا˘ف˘ت˘ل ،ما˘ع001 و˘ح˘ن
ريرقت بسسحبو ،«انوروك» سسوريفب
نإاف،«gaM ecneicS» ةلج˘م˘ل
وهو ،لسسلا دسض مدختسسملا حاقللا

زيزعت عيطتسسي دق ،يريتكب سضرم
ىتح ريبك لكسشب ناسسنإلا ةعانم
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق ح˘˘˘ب˘˘˘سصت
ةباسصإلا عنميسس امبر وأا ،«انوروك»
.ةيناث ةرم هب

زايتماب تÓباقلأ نوسضوعي ةيندŸأ ةيام◊أ
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا ما˘˘˘ق

ةيسسيئرلا ةد˘حو˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
دود˘˘ح ي˘˘ف ،م˘˘نا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل
ن˘˘م  ة˘˘سسما˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

ةأار˘ما د˘ي˘لو˘ت˘ب سسمأا حا˘ب˘سص
،فا˘˘ع˘˘سسإلا ةرا˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘خاد
سسنج نم نينجلا اولبقتسساو
ناونعلاب ةديج ةلاح يف ىثنأا
ةيدلب ،ةبادبد ةيرق ىمسسملا

مألا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ةدا˘ي˘سص
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ف˘˘طو
.ةريخ ةلÓب ةمومألا



watan@essalamonline.com

3 2072ددعلا ^1441 بجر03ـل قفاوملا0202 سسرام62سسيمخلاثدحلا

يندملا ناريطلا قيلعت دعب
مهئلجإا رّشسعتو

هريظن ثداحي موداقوب
لوح يكرتلأ

نيقلاعلأ نييرئأزجلأ
لوبنطسسأ يف

سسمأا لوأا ءاشسم ىرجأا
ريزو ،موداقوب يربشص

’اشصتا ،ةيجراخلا نوؤوششلا
،يكرتلا هريظن عم ايفتاه
اقفو ،ولغوأا سشوواششت
،ءابنألل «لوشضانأ’ا» ةلاكول
رداشصم نع ربخلا تلقن يتلا

مل نإاو ،ةيكرت ةيشسامولبد
ةثداحملا ىوحف يف لشصفت
حجري نكل ،نيفرطلا نيب
نييرئازجلاب قلعت رمأ’ا نأا
راطم يف نيقلاعلا
قيلعت دعب ،لوبنطشسا
رّشسعتو يندملا ناريطلا
.نطولا سضرأا ىلإا مهئلجإا

نطاوم003 يلاوح نأا ركذي
نيقلاع نولازي ام ،يرئازج
امدعب ،لوبنطشسا راطم يف
مهئلجإا ةلحر تناك
فقو ةيششع ةجمربم
لبق نم ةيوجلا تلحرلا
اذيفنت ،ةيكرتلا تاطلشسلا
ناريطلا ةمظنم رارقل
اودششان نوينعملا ،يندملا

نم ويديف عطاقم للخ نم
،لوبنطشسإا راطم لخاد
لشصاوتلا عقاوم تحشستكا
مايأ’ا يف يعامتج’ا
يف تاطلشسلا ،ةريخأ’ا

اعيرشس لخدتلا ،اندلب
،نطولا سضرأا ىلإا مهتداعإ’
مهنيب دجوت ’ هنأا نيدكؤوم

سسوريفب ةباشصإا ةلاح
نودعتشسم مهنأاو ،«انوروك»
يحشصلا رجحلا لوخدل
يأا مهمادقأا أاطت نأا درجمب
.رئازجلا يف راطم

ر.نوراه

اهنماشضت تدكأاو اياحشضلا يلاهأ’ اهيزاعت تمدق
نيدلبلا يتموكح عم لماكلا

تأءأدتع’أ «ةدسشب» نيدت رئأزجلأ
داسشتو ايريجين يف ةبكترملأ ةيباهرإ’أ

«ةيعرششلا» ـب ةيلمعلا تفشصو
نفد تأءأرجإأ مأرتح’ وعدت ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو

شسفنلأ ىلع اظافح «انوروك» ـب نيباسصملأ ىتوملأ

«ةد˘˘˘سشب» ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تنادأا
اهتبكترا ي˘ت˘لا تاءاد˘ت˘علا
وكوب» ةيبا˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘لا

ايريجين نم لك يف ،«مارح
ةد˘ع تف˘ل˘خ ي˘ت˘لاو ،دا˘سشتو
دونج˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ى˘ل˘ت˘ق
.نيدلبلا Óكب
ي˘ل˘ع ن˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لا˘˘ق
ةرازو مسساب قطانلا ،فيرسش
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
سصخ ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو سسمأا ا˘˘ه˘˘˘ب
ةد˘˘سشب ن˘˘يد˘˘ن» ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإلا تاءاد˘˘˘ت˘˘˘˘علا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘˘كتر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
وكو˘ب ة˘ي˘با˘هرإلا ة˘عا˘م˘ج˘لا

ا˘غود˘نو˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب مار˘˘ح
ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن قر˘˘سش لا˘˘˘م˘˘˘سش
بونجب ةريحبلا ةعطاقمبو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ف˘ل˘خ˘م دا˘˘سشت

دونج فو˘ف˘سص ي˘ف ى˘ل˘ت˘ق˘لا
تاذ فدرأا ا˘م˘ك ،«ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا
˘مد˘˘ق˘˘ن» لو˘˘ق˘˘ي لوؤو˘˘سسم˘˘لا
اياحسضلا تÓئاع˘ل ا˘ن˘يزا˘ع˘ت

ي˘˘ت˘˘مو˘˘كح˘˘ل د˘˘كؤو˘˘ن ا˘˘م˘˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشل˘˘لو ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘˘ن˘˘ن˘˘ما˘˘سضت ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سشلا
ق˘طا˘ن˘لا سصل˘خو ،«ل˘ما˘˘كلا
نوؤو˘˘˘˘˘سشلا ةرازو م˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ب
هذه» لوقلا ىلإا ،ةيجراخلا
ةديدجلا ةيمادلا تاءادتعلا
تقو˘˘لا ي˘˘ف بكتر˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
عمجا ملاعلا هيف دنجتي يذلا

يملاع يحسص د˘يد˘ه˘ت د˘سض
د˘كؤو˘ت ه˘ل˘ي˘ج˘سست ق˘ب˘سسي م˘ل
يعو لو قاسستا مدعو غارف
ة˘ي˘با˘هرإلا ة˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘م د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا

ةيمارجإلا لاعفألا هذه لÓخ
.«موتحملا اهلسشفو اهسسأاي

ـه.داوج

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تعد
ىلا ،اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ع˘برألا
˘˘˘˘ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘للاو مار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو
تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
نيفكتو لسسغ سصخي اميف
ني˘با˘سصم˘لا ،ى˘تو˘م˘لا ن˘فدو
كلذو ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

. سسفنألا ىلع اظافح
ه˘نأا ةرازو˘لا نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ىلع تذخأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ل˘سسغ˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘تا˘˘ع
سضرمب نيباسصم˘لا ى˘تو˘م˘لا

،مهنفدو مهنيفكتو ،انوروك
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج تع˘˘˘˘˘سضوو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا
اعرسش بجي هنإاف ،ةمراسصلا
تاءار˘˘˘جإلا هذ˘˘˘˘ه مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا

ىل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ا˘ه˘ب ماز˘ت˘للاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو ،سسف˘˘˘˘نألا
يف ةثجلا عسضو سصوسصخلا
ءاطغ ي˘ف وأا ق˘ل˘غ˘م تو˘با˘ت
لقن ةيلمع ةيأا لبق مكحم
وأا درف نييعت ىلإا ةفاسضإلاب

تيملا ةلئاع نم طقف نينثا
ةزان˘ج˘لا م˘ي˘سسار˘م رو˘سضح˘ل
تيملا لهأل حامسسلا مدعو
عم ،هزيهجت دعب لإا هتيؤورب
بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ه˘˘˘سسم˘˘˘ل ع˘˘˘ن˘˘˘م
سضارغألا عيمجتو عاجرتسسا
اهل˘م˘ع˘ت˘سسا د˘ق نو˘كي ي˘ت˘لا
سشارفلا) ه˘تو˘م ل˘ب˘ق تي˘م˘لا

يف اه˘ع˘سضوو (...ة˘سسب˘لألاو
بجيو اهقرح سضرغب سسيك
‐ نايبلا تاذ بسسح ‐ اسضيأا

نيفلكملا سصا˘خ˘سشألا ى˘ل˘ع
اود˘˘تر˘˘ي نأا ة˘˘ث˘˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
نأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ تازا˘˘ف˘˘ق
مت يتلا تازافقلا عجرتسست
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا
اذكو اهنم سصلختلل نفدلا
ءيط˘ب ل˘كسشب ة˘ث˘ج˘لا لاز˘نإا
سسفن يسصو˘تو ر˘ب˘ق˘لا ل˘خاد
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب تاءار˘جإلا

ر˘ت˘م و˘ح˘ن˘ب نا˘مألا ة˘˘فا˘˘سسم
ةزانجلا ةÓسصب مايقلا ءانثأا

ع˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م تي˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلعب نيباسصملا سصاخسشألا
م˘˘سسار˘˘م رو˘˘سضح سضر˘˘م وأا
.ةزانجلا

ح.ميلشس

هنأا ،اهل نايب يف تحسضوأاو
لا˘سسرإا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م م˘ه˘˘تا˘˘م˘˘ها˘˘سسم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا
‐73731 ي˘لا˘ت˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا

وأا ،رئازجلا91 ديفوك793
يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا با˘˘سسح˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
21 حا˘ت˘ف˘˘م002 يرا˘˘ج˘˘لا

.رئازجلا91 ديفوك
ةلمعلاب تامهاسسملا نع امأا
يف اهع˘فد ن˘كم˘ي˘ف ة˘ب˘ع˘سصلا
:ةيلاتلا ةيكنبلا تاباسسحلا
ديفوك :يجراخلا رئازجلا كنب
رئازجلا91
:وروألا

64/100000321121100200
:ي˘˘˘˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘˘˘مألا رلود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

34/200000321121100200
:يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا د˘˘˘˘نوا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

04/300000321121100200
تدكأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
ثادحتسسا نأا ،لاسصتلا ةرازو
راذنإÓل ةينطو ةي˘م˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل

مÓعإلاو ةعباتم˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا
سسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف سصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ب
بي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»

،ةيروهمجلا سسيئر لاغسشنل
ةموكحلاو ،نوبت ديجملا دبع
لا˘˘سصتلا ي˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف «م˘˘كح˘˘م˘˘لاو ل˘˘ما˘˘˘سشلا»
قدا˘˘سصلا» را˘˘˘ب˘˘˘خألا لا˘˘˘ج˘˘˘م
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف «قو˘˘˘ثو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
اذ˘˘˘ه را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم
ح˘لا˘سصم تد˘كأاو ،سسور˘ي˘ف˘˘لا

اهل نايب يف ،رميحلب ريزولا
قد˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘خو˘˘˘˘˘ت نأا ،سسمأا

ح˘˘ب˘˘سصأا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم˘˘˘لاو
يف ةحلمو ىوسصق ةرورسض
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘سش د˘˘ه˘˘ع
ىلع لمعت يتلا يعامتجلا
ريوزتلاو ليوهتلاو ميخسضتلا

ا˘˘هر˘˘سشن˘˘˘ب كلذو سسم˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةفيز˘م ما˘قرأاو ة˘بذا˘ك را˘ب˘خأل
فوخلا عرز اهنأاسش نم يتلا

بارت˘لا ر˘ب˘ع قرألاو ق˘ل˘ق˘لاو

رد˘سصم˘لا فا˘سضأاو ،ي˘ن˘طو˘˘لا
نأا بابلا اذه يف دكأات» ،هتاذ
ةط˘لا˘غ˘م˘لاو بذ˘كلا ردا˘سصم
ثيبخلا بعÓتلاو فيرحتلاو
ريطأاتلا ماظن لاسشفإل ىعسست
ي˘ب˘ط˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘ق˘فار˘م˘لاو
يذ˘لا ي˘مÓ˘عإلاو ي˘م˘ل˘ع˘˘لاو
حا˘˘ف˘˘كل˘˘ل ة˘˘لود˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘قأا
ءابو راسشتنا دسض تيمتسسملا

.«انوروك

«قوثومو قداشص» لاشصتا لجا نم ملعإ’او ةعباتŸاو يملعلا راذنإلل ةينطو ةن÷ ثادحتشسا

«انوروك» ةحفاكم دوهج معدل نينطأوملأ تامهاسسم يقلتل نيباسسح حتفت ةموكحلأ

ـه.داوج

تامهاشسم يقلت لجأا نم ةيمومعلا ةنيزخلاو رئازجلا ديرب ىدل نيباشسح حتف نع ،لاشصت’ا ةرازو سسمأا تنلعأا
«انوروك» سسوريف ةحفاكمل ةينطولا دوهجلا معدل ةهجوملا ةينطولا ةلمعلاب نينطاوملا

،ةبطاق رئازجلا عمو مهعم ةلودلاو هللا نإا لاق
:ةديلبلا ةي’و ناكشس ابطاخم ،نوبت سسيئرلا

ريدقت ةيحتو رئأزجلأ ةرهوج مكتي’و »
«رجحلأ ىلع مكربسصل مكل

،ةيروهمجلا سسيئر سسمأا هجو
ة˘ي˘ح˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘يلو ل˘هأل ر˘يد˘ق˘تو مار˘ت˘˘حا
ىلع م˘هر˘ب˘سص ى˘ل˘ع ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
سضورفم˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

م˘ه˘ت˘ن˘يد˘م ى˘˘ل˘˘عو م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يسشفتو راسشتنا نم مهتياقول
يف بتكو ،«انوروك» سسوريف
ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت
ةديلبلا«،«رتيوت» يف يمسسرلا

ل ي˘˘هو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ةر˘˘˘هو˘˘˘ج
اذه نوكي نأا اسشاحو بقاعت
نإا» فاسضأاو ،«ة˘بو˘ق˘ع ءا˘بو˘لا
ع˘مو م˘˘كع˘˘م ة˘˘لود˘˘لاو ه˘˘ل˘˘لا
ىلع رسصتننسس ةبطاق رئازجلا

ن˘ل ه˘ل˘لا لو˘ح˘بو ءا˘بو˘لا اذ˘˘ه
ا˘˘عد ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه ،«لو˘˘˘ط˘˘˘ي
تاءارجإاب ديقتلا ىلإا عيمجلا
.ةياقولا

ر.نوراه

ةباجإ’ا سضفر اذإا ارشضاح مهتملا ربتعت ةيئازجلا تاءارجإ’ا نوناق نم2 ةرقف743 ةداملا سصن

وباط ميرك ةمكاحم تايرجم ليسصافت هذه
،ةماع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا سسمأا تط˘عأا
ةمكاحم تايرج˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
م˘ير˘ك ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا

ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،و˘˘˘با˘˘˘ط
ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بئا˘ن˘لا ر˘كذ ثي˘ح ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هنا سسلجملا تاذ ىدل ماعلا
مكحلا دييأات رارق سسيسسأات مت
ىلع مهتملا قح يف رداسصلا

743 ةداملا سصن تايسضتقم
تاءارجإلا نوناق نم2 ةرقف
مهتملا ربتعت يت˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا

.ةباجإلا سضفر اذإا ارسضاح
ماعلا بئان˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
رئازج˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل
سضعب هترسشن ام رثا ىلع» هنأا

هتلوادت امو ،مÓعإلا لئاسسو
ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘م
سصو˘˘سصخ˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

وعدم˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م تا˘ير˘ج˘م
ةفرغلا لب˘ق ن˘م م˘ير˘ك و˘با˘ط
ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةداملا ماكحأاب Óمعو ،رئازجلا

تاءار˘جإلا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م11
ةماعلا ةباينلا يهنت ،ةيئازجلا
يئاسضقلا سسلجملا سسفن ىدل
ه˘نأا˘ب ما˘ع˘لا يأار˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ى˘˘لإا
0202 سسرا˘˘˘م11 خ˘يرا˘ت˘ب
دمحما يديسس ةمكحم تنادأا

بوسسنم وه امب ميرك وباط
مكحلا هل اباقعو مهت نم هيلإا

رهسشا6 اهنم اسسبح ماعب هيلع
يذ˘˘لا م˘˘كح˘˘لا و˘˘هو ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ه˘ف˘نأا˘ت˘سسا
دمحما يديسس ةمكحم ىدل
تاذ فا˘˘سضأاو ،«م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو

ل˘سصو˘ت د˘ع˘بو ه˘نأا رد˘سصم˘˘لا
سسلجم ىدل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ىوعدلا فلمب رئازجلا ءاسضق
ةسسلج˘ل ة˘ي˘سضق˘لا ة˘لود˘ج م˘ت
يف رظنلل0202 سسرام42
،نوناقلل اقبط ن˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا

روكذملا خيرا˘ت˘لا˘ب ه˘نأا ثي˘ح
نم443 ةدا˘م˘لا˘˘ب Ó˘˘م˘˘عو
مت ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
ةسسسسؤوملا نم مهتملا جارخإا
رقم ىلإا هراسضحإاو ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق سسل˘ج˘˘م
نايب زربأاو ،ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ل˘جأا
داقعنا ءانثأاو هنأا ماعلا بئانلا
تافلم يف ر˘ي˘سسلاو ة˘سسل˘ج˘لا

سسف˘ن ما˘مأا ة˘˘لود˘˘ج˘˘م تنا˘˘ك
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا

ىلع ،ةادانملا م˘ت ،ن˘ي˘فو˘قو˘م
د˘ع˘بو ،م˘ير˘ك و˘با˘ط م˘ه˘ت˘م˘˘لا
هغيلبتو هتيوه نع هباوجتسسا
سضفر ،هيلإا ةبوسسنملا مهتلاب
سسي˘ئر ة˘ل˘ئ˘سسأا ى˘ل˘ع ة˘با˘جإلا
هتمكاحم ليجأات ابلاط ةفرغلا
هتلاح نوكلو هعافد روسضحل
،كلذ˘ب ح˘م˘سست ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ه˘نأا ،رد˘سصم˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
ةيحسصلا ةلاحلا نم دكأاتللو
ةسسلجلا سسي˘ئر ر˘مأا م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

بيب˘ط ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا سضر˘ع
دايتقا مت هيلعو هسصحف دسصق
ةيبطلا ةداي˘ع˘لا ى˘لإا ي˘ن˘ع˘م˘لا
سسل˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا
نم ة˘عا˘سس د˘ع˘بو ،ي˘ئا˘سضق˘لا
ةلسصاوم سسلجملا ررق نمزلا
ار˘ظ˘ن ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا
نأا لإا ،مهتملا عافد روسضحل

ف˘سضي ‐ ه˘ي˘ما˘ح˘مو م˘ه˘ت˘م˘لا
او˘˘كسسم˘˘ت ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
وهو ةيسضقلا ليجأاتل مهبلطب
لوبقلاب ظحي مل يذلا بلطلا

ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ةا˘˘˘سضق ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
هرربي ام دوجو مدعل ةيئازجلا
ة˘ي˘سضق˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن
روسضحلو ةهج نم لسصفلل
سضفر د˘ق نا˘ك نإاو م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
سسلجملا ةلئسسأا ىلع ةباجإلا

.ىرخأا ةهج نم هعافد اذكو
فا˘˘سضأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ءادبإا دعبو هنأا ،هتاذ ردسصملا
اهتا˘سسا˘م˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
ةملكلا ةفرغلا سسيئر ىطعأا
نوناقلل اقبط مهتملا يماحمل
ة˘ع˘فار˘م˘لا او˘˘سضفر م˘˘ه˘˘نأا لإا

لثمتملا مهب˘ل˘ط˘ب او˘كسسم˘تو
ةلوادملا دعبو ،ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ي˘ف

ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘ع رار˘˘˘ق رد˘˘˘سص
ريغ ايروسضح ىسضق ةيئازجلا

رداسصلا مكحلا دييأاتب ايهاجو
11 خيرا˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف
ةمكح˘م ن˘ع0202 سسرا˘˘م
لعجو ايئدبم دمحما يديسس
ا˘ه˘ب م˘كح˘لا سسب˘ح˘لا ة˘بو˘ق˘ع
.ةمارغلا ىلع ءاقبإلا عم ةذفان
،ماعلا بئانلا ركذ ريخألا يفو
ىلع هرارق سسسسأا سسلجملا نأا

743 ةداملا سصن تايسضتقم
تاءارجإلا نوناق نم2 ةرقف
مهتملا ربتعت يت˘لا ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا

.ةباجإلا سضفر اذإا ارسضاح
ح.نيدلا رمق

مهتاريششأات ىلع لوشصحلل نيمدقتملا ةيامح لجأا نم

«»tcatnac SLTمداقلأ دحأ’أ هبأوبأأ قلغي
» تاريسشأاتلا تابلط ة˘ج˘لا˘ع˘م ز˘كر˘م ن˘ل˘عأا
« tcatnacSLT،نم ةيادب هباوبأا قلغ نع
انايب رسشنو ،رخآا راعسشإا ىلإاو مداقلا دحألا موي

دكأا ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا هتحفسص ىلع
ة˘يا˘م˘ح و˘ه رار˘ق˘لا اذ˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘ف
افيسضم ،مهتاريسشأات ىلع لوسصحلل نيمدقتملا

تاريسشأاتلا تابل˘ط ة˘ج˘لا˘ع˘م ز˘كر˘م ة˘مد˘خ نأا
تازاوج عاجرإل تاريسشأاتلا يبلاطب لسصتتسس
ةمدخلا هذهو ،سسرام62 مويلا ةياغل مهرفسس
ة˘عا˘سسلا ن˘م لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسلا بت˘˘كم˘˘ب نو˘˘كت˘˘سس
.ءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا احابسص ةنماثلا

ز.لامج



ه˘˘˘ف˘˘˘سسأا ن˘˘˘ع رارد ر˘˘˘ب˘˘˘عو
يتلا ة˘سضر˘غ˘م˘لا تا˘عا˘سشإÓ˘ل
ام اميسسل ،دهعملا فدهتسست
ف˘سشكلا لو˘كو˘تور˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت

نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
تايسصوت قفو لمعي دهعملا
ةحسصلل ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

نم لكب اهب لومعملا كلتو
تا˘˘يلو˘˘لاو ا˘˘ي˘˘˘سسآاو ا˘˘˘بوروأا
نأا ادكؤوم ،ةيكيرمألا ةدحتملا
از˘كر˘م د˘ع˘ي يذ˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا

،ةيممألا ةمظ˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ع˘جر˘م
ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
قيرط نعو ةرم˘ت˘سسم ة˘ف˘سصب
دع˘ب ن˘ع ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تاود˘ن˘لا

قفو اهتاميلعت قبطيو عباتيو
ي˘ف ة˘ل˘سصا˘ح˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
.ناديملا

دهع˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا
تلا˘ح˘˘لا دد˘˘ع ،«رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب»
ا˘ه˘˘نأا نآلا د˘˘ح˘˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

ةنراقم (ة˘لا˘ح462) ةلي˘ئ˘سض
ملاعلا يف سسوريفلا راسشتناب
ي˘ت˘لا تلا˘ح˘˘لا دد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘كو
ي˘ت˘لاو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘˘ل تع˘˘سضخ
اذه روهظ ذنم0052 تغلب
.رئازجلا يف ءابولا

هنا ،لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
تاقحلم فلتخم عورسش عم
،اهلمع يف ةديدج˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
نع طغسضلا في˘ف˘خ˘ت م˘ت˘ي˘سس
فسشكلل ي˘ع˘جر˘م˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا

ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘ع
رئازجلا ىوتسسم ىلع دهعملل
نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ي˘ف تعر˘سش نار˘هو ة˘ق˘ح˘˘ل˘˘م
ةري˘خألا ما˘يألا لÓ˘خ ا˘ه˘ل˘م˘ع
تا˘يلو ن˘م ل˘ك تا˘ق˘ح˘ل˘مو
وزو يز˘˘ي˘˘تو ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
ةمدخلا زيح لخدتسس ةلقروو
.مداقلا عوبسسألا لÓخ

نأا ،رارد يزو˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘سشك
ةديدج اقرط جهتنيسس دهعملا
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘˘سشكلا ي˘˘˘ف
تاءارجإا قيبطت دعب انوروك
يتيلو ىلع يحسصلا رجحلا
نأاب ادكؤوم ،ةمسصاعلاو ةديلبلا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت تاءار˘˘جإا
سضع˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
ةلاحم ل مهاسسيسس تايلولا
را˘سشت˘نا ن˘م سضي˘ف˘خ˘ت˘لا ي˘˘ف
دهع˘م˘ب ع˘فد˘ي˘سس ا˘م˘م ،ءا˘بو˘لا

قرط جاه˘ت˘نا ى˘لإا «رو˘ت˘سسا˘ب»
ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكلا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ى˘ل˘ع هز˘˘ي˘˘كر˘˘تو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
اهيد˘ل ر˘ه˘ظ˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا
ن˘˘م ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘م ،سضار˘˘˘عأا

سسوري˘ف˘لا را˘سشت˘نا ةر˘سصا˘ح˘م
.هيلع ءاسضقلاو

ح˘سضوأا ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو
ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
جورت يتلا ةئطاخلا ةيبلسسلا
نأاو طا˘˘˘سسوألا سضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ل
سساسسأا ل ة˘لواد˘ت˘م˘لا را˘كفألا
دن˘سس نودو ة˘ح˘سصلا ن˘م ا˘ه˘ل

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،ي˘م˘˘ل˘˘ع
عسضخت د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا
زربأاو ،ةيملاعلا تا˘ي˘سصو˘ت˘ل˘ل
ىلإا ةجاحب روتسساب دهعم نأا
فرط نم م˘عد˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ةيبطلاو ةيملع˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

ر˘ث˘كأا ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م

اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ة˘˘عا˘˘ج˘˘ن
هب رمت يذلا سصاخلا فرظلا
.دÓبلا
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يحضصلا رج◊ا تاءارجإا قيبطت دعب سسوÒفلا نع فضشكلل ةديدج قرط

اسسنرف نم رئأزجلأ ىلإأ لقتنإأ «انوروك»
روتسساب دهعمب اهيف هبتسشم ةلاح0052 ـل ليلاحت^
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يتلا ةيملعلا لامعألا دعبو رئاز÷ا ‘ رضشتنŸا سسوÒفلا ةلÓضس نأا ،«روتضساب» دهعŸ ماعلا ريدŸا ،رارد يزوف نلعأا
نطولا لخاد رهظ يذلا سسوÒفلا نأا ىلع لدي ا‡ ،اضسنرفب ترهظ يتلا كلتل ةقباطم اهنأا تتبثأا دهعŸا اهب ماق

تلÓضس نع فضشكلل اضسنرفب اميضس ،ءابولا راضشتنا لوح ⁄اعلا ‘ ةيرا÷ا تاروطتلا لك نأاو ،اضسنرف نم لقتنا
.عضضولل يدضصتلل ةعجان تاءارجإا ذاختا فدهب سسوÒفلل ىرخأا

ر˘˘˘يزو ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘ق
ةمزأا ةن˘ج˘ل بي˘سصن˘ت˘ب ،ةرا˘ج˘ت˘لا

ة˘ف˘ل˘كم ةرازو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نيومت طورسش ةع˘با˘ت˘م ة˘م˘ه˘م˘ب
،ينطولا ىوتسسملا ىلع قوسسلا
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا فر˘ظ˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ي˘سشف˘ت˘ب م˘سست˘ي يذ˘˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا
.دجتسسملا انوروك سسوريف

،سسمأا ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘فو
لف˘كت˘ت ة˘مزألا ة˘ن˘ج˘ل نأا تد˘كأا
قاوسسألا نيومت طورسش ةعباتمب

ة˘ي˘سسا˘سسألا داو˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
يأا ثودح دنع يروفلا لخدتلاو
نيومتلا يف بذبذت وأا لÓتخا

تاءار˘˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تاو
رار˘ق˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ة˘˘يرور˘˘سضلا
ع˘قو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو ،قو˘˘سسلا

يدؤوت دق يتلا تلاحلا قابتسساو
ن˘يو˘م˘ت ي˘ف بار˘ط˘سضا يأا ى˘˘لإا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تاو قو˘˘سسلا
ي˘ف ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسإلاو ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ،ن˘˘هار˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا

ةدراولا تايطعملا لك ليلحتو
،ةين˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
نأا ،ةراجتلا ةرازو نايب فاسضأاو
ماعلا ريدملا نم نوكتت ةنجللا
اهميظ˘ن˘تو تا˘طا˘سشن˘لا ط˘ب˘سضل
ة˘˘با˘˘قر˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
ريدمو ،سشغلا عمقو ةيداسصتقلا
ريدم ،ةماع˘لا ة˘نا˘مألا˘ب تا˘سسارد
،ة˘ن˘ن˘ق˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لاو قو˘سسلا

تا˘سسرا˘م˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م ةر˘˘يد˘˘مو
،ةسسفانم˘ل˘ل ةدا˘سضم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ع˘م˘قو ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘با˘قر ر˘˘يد˘˘مو
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ا˘ه˘سسأار˘يو ،سشغ˘لا
نأا نايبلا تاذ حسضوأاو ،ةرازولل
لك يمازلإا لكسشب عمتجت ةنجللا
Óسصفم ايموي اريرقت مدقتو موي
اهلاغسشأا ىقبت امك ،ريزولا ىلإا

بابسسأا لاوز ةياغ ىلإا ةحوتفم
.اهئاسشنإا

عبرأا ىلإا ةنجللا هذه عرفتتو
ة˘ن˘ج˘ل˘لا :ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف نا˘˘ج˘˘ل
يتلاو طسسولا تايلول ةيعرفلا
يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت
يوهجلا ريدملاو رئازجلا ةيحانل
ةراجتلا ءاردمو ،ةديلب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل

بنا˘ج ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
،برغلا تايلول ةيعرفلا ةنجللا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو
ريدملاو نارهو ةيحانل يوهجلا
ءاردمو ،ةديعسس ةيحانل يوهجلا
امأا ،نيتيحان˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا
قرسشلا ةيحانل ةيعر˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يوهجلا ريدملا نم نوكتت يهف
يوهجلا ريدملاو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي˘حا˘ن˘ل
يوهجلا ريدملاو فيطسس ةيحانل
نييئلولا ءاردملاو ،ةبانع ةيحانل
نوكتت امي˘ف ،ثÓ˘ث˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
بونجلا تايلول ةيعرفلا ةنجللا

ة˘ي˘حا˘ن˘ل يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘˘لا ن˘˘م
ةيحانل يوهجلا ريدملاو ،ةلقرو
.نيتيحانلل ةراجتلا ءاردمو راسشب

ناكضس نم انأا» :قيزر
رجحلل عضضخأاو كيرافوب

«ÚنطاوŸا يقابكيحضصلا
روسشنم يف ةراجتلا ريزو لاق

ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ىلع هل
ةنيدم ناكسس نم هنأا كوبسسيافلا
رجح˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي و˘هو كيرا˘فو˘ب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ك ي˘˘ح˘˘سصلا
.ةديلبلا ةيلوب نونطقي نيذلا

ي˘˘ف ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك فا˘˘˘سضأاو
ةنيدم ناكسس نم انأا »: هروسشنم
ةيلو نم ءزج يهو ،كيرافوب
عم انه انكاسس تلزامو ،ةديلبلا
كيرافو˘ب ردا˘غأا ي˘ل˘هأاو ي˘ناو˘خإا

عجرأاو ،ةرازولاب لمعلل احابسص
تي˘ب˘ل˘ل ،ة˘ع˘با˘سسلا ة˘عا˘سسلا ل˘ب˘ق
ىلإا مهلث˘م ر˘ج˘ح˘لا سشي˘عأا ي˘كل
عم ا˘ن˘ما˘سضت ،ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘با˘سسلا
نأا عيمجلل ةلاسسر اسضيأاو ،يلهأا

حلاسص يف وه ةلودلا هب موقت ام
فاسضأاو ،انل اباقع سسيلو عيمجلا
يف يتوخإا عم ةديلبلا يف انأا»:
وه رجحلا نأل مهل ةودقك رجحلا
،ر˘يزو˘لا م˘ت˘خو ،«د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا
يهتنت فوسس »:لوقلاب هتديرغت
،رئازجلل ةحر˘ف˘لا ع˘جر˘تو ة˘م˘غ˘لا

مكوعدنسسو ،كيرافوبو ةديلبلاو
تابراسشو ةيبلز قوذتل اعيمج
.«هللا ءاسش نإا  كيرافوب

ز.لامج

يف نويبوروأا راجت فسشك
ناويدلا نإا ،ة˘ي˘لوألا م˘ه˘تار˘يد˘ق˘ت
بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نم نط فلأا042 وحن ىرتسشا
ةيلود ةسصقانم يف نيللا حمقلا
.يسضاملا ءاثÓثلا تقلغُأا

«زر˘˘ت˘˘يور» ة˘˘لا˘˘كو تل˘˘˘ق˘˘˘نو
نأا ،سسمأا ،را˘ج˘ت˘لا ن˘˘ع ءا˘˘ب˘˘نأÓ˘˘ل
را˘ع˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘لوألا تار˘يد˘ق˘˘ت˘˘لا

رلود05.242 نيب ام تددح
ا˘ب˘ير˘ق˘ت ن˘ط˘˘ل˘˘ل ارلود342و
فاسضأاو ،نحسشلا ةفلكت Óماسش
بولطم حمقلا نأا ردسصملا تاذ
لودلا نم نيترتف يف نحسشلل
لوألا نم ،ةردسصم˘لا ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

61 نمو لبقملا ناوج51 ىتح
يفو ،هسسفن رهسشلا نم13 ىتح
ا˘كير˘مأا ن˘م أا˘سشن˘م˘˘لا نا˘˘ك لا˘˘ح
ن˘ي˘ب ن˘ح˘سشلا نو˘كي ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
يام13و61و يام51و لوألا
ناو˘˘يد˘˘لا ىر˘˘ت˘˘سشاو.لبقملا
يف بوبحلل ينهملا يرئازجلا
اهنع ريراقت تدرو ةسصقانم رخآا
و˘ح˘ن يرا˘ج˘لا سسرا˘م21 ي˘˘ف
،نيللا حمقلا نم نط فلأا086
ارلود622 نيب حوارتي رعسسب
Ó˘ما˘سش ن˘˘ط˘˘ل˘˘ل ارلود722و
.نحسشلا ةفلكت

ز.لامج

قاوضسألا رارقتضسا يف بذبذت وأا لÓتخا يأا ثودح يدافتل
ىلع قوسسلأ نيومت ةبقأرمل ةمزأأ ةنجل بيسصنت

ينطولأ ىوتسسملأ

ناوجو يام يرهضش يف نيترتف ىلع نوكي نحضشلا

نيللأ حمقلأ نم انط042 دروتسست رئأزجلأ

ينطولا بارتلا لماك ربع ايرهضش ةنيرفلاو ديمضسلا نم راطنق نييÓم8 عيزوت دكأا

 .. أوئمطإأ» :نينطأوملأ ابطاخم ةحÓفلأ ريزو

داتعملا دعوملا نع رهضش ةدمل

عفد لاجآأ ديدمت
راجيإ’أ تاقحتسسم
تانكسس يلغاسشل ءابعأ’أو
IGPO »و «لدع»
نارمعلاو نكضسلا ةرازو تملعأا

عيبلا تانكضس يلغاضش ،ةنيدملاو
تانكضسلاو ،لدع راجيإلاب
،IGPO ةيراجيإلا ةيمومعلا

راجيإلا تاقحتضسم ديدمت نع
نع رهضش ةدمل ،ءابعألاو
نايب بضسحو.داتعملا دعوملا
اهتحفضص ربع روضشنملا ةرازولا
،«كوبضسيافلا» يف ةيمضسرلا

ةذختملا ريبادتلا راطإا يف هنإاف
،انوروك ءابو راضشتنا نم دحلل
نارمعلاو نكضسلا ةرازو ملعت
عيبلا تانكضس يلغاضش ةنيدملاو
اذكو «LDAA» لدع» راجيإلاب
ةيراجيإلا ةيمومعلا تانكضسلا
«IGPO» ،ديدمت مت هنأا
،ءابعألاو راجيإلا تاقحتضسم
.داتعملا دعوملا نع رهضش ةدمل

ءارجإلا نم سضرغلا نكمي امك
نم ،نكضسلا ةرازو هتذختا يذلا

سصاخضشألا لقنت سصيلقت
تلاكولا يف ظاظتكلا يدافتو
.عفدلا بتاكمو ةيكنبلا

ك.اضضر
راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر
علضسلا ةرفو ىلع دكأا نييفرحلاو

مامأأ ةرڤوبب ةلمجلأ قوسس حتف
ديوزتل نيحÓفلأو راجتلأ
هكأوفلأو رسضخلاب ةديلبلأ
،راونلوب رهاطلا جاحلا دكأا

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر
نأا ،نييرئازجلا نييفرحلاو
ةّرڤوب ةيدلبب ةلمجلا قوضس
هباوبأاو لمعي ،ةديلبلا ةيلوب
راجتلا مامأا ةحوتفم
علضسلا نأا امك ،نيحÓفلاو
ربع راونلوب اعدو.ةرفوتم

ىلع سصاخلا هباضسح
رضضخلا راجت ،سسمأا ،كوبضسيفلا

،ةديلبلا ةيلوب هكاوفلاو
ءانتقل قوضسلا اذه ىلإا هجوتلل
نم بلط امك ،ةمزÓلا علضسلا
نيعّزوملاو نيحاّلفلا
ةديلبلا ةيلو ىلإا نيهّجوتملا
رورملا ةضصخر راضضحإا
اهحنمت يتلا ةيئانثتضسلا
.اطايتحا ةينمألا تاطلضسلا

ع.لÓب

ةيسساسسألا داو˘م˘لا نوز˘ح˘م
،يرامع فيرسش نأامط «ٍفاك
ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو
ةيسساسسألا داوملا عيمج رفوتب
،يجيتارتسسا نوزخم دوجوو
ىل˘ع ه˘ع˘يزو˘ت˘ل ه˘جار˘خإا م˘ت˘ي
هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا سضع˘˘˘ب
.ةرسشابم نيكلهتسسملل

هل حيرسصت يف ريزولا لاقو
ةيروهمجلا سسيئر نإا ،سسمأا
ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ىد˘˘سسأا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأل
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تاءارجإا تذختا ة˘مو˘كح˘لاو
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف كلذ د˘ي˘سسج˘ت˘˘ل

نيواود لÓخ نم اسصوسصخ
ريزولا ددسشو ،ةحÓفلا ةرازو
ي˘ب˘˘ل˘˘ي نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
،ةد˘˘م ى˘˘سصقأل تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا

ه˘˘جو˘˘ي˘˘سس نا˘˘ك ه˘˘نأا ف˘˘سشكو
مت مث ةمزألا لبق ريدسصتلل
ه˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ب رار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كل˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
،ا˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا

را˘ع˘سسأا عا˘ف˘ترا سصو˘سصخ˘بو
لبق ةبراسضملا لعفب اطاطبلا
نأا ،يرامع فيرسش ركذ ،مايأا

ن˘م Ó˘˘ئا˘˘ه ا˘˘نوز˘˘خ˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
يف ريفو جاتنإا كانهو اطاطبلا
مسسوملاو يهتن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشو ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يرا˘˘ج˘˘لا
ر˘˘˘سسكب تما˘˘˘ق ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا
خ˘سض لÓ˘خ ن˘م ة˘برا˘˘سضم˘˘لا

طاقن ةدع يف ةريبك تايمك
ةقيرطب كلهتسسم˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘بو
ةحÓفلا ريزو ركذو ،ةرسشابم
ة˘ي˘قا˘ب˘سسا تاءار˘جإا كا˘˘ن˘˘ه نأا
يحسصلا رظحلا ميسسرت لبق
ةديلب˘لا ة˘يلو ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
تاجوتنملاب اهنيومت مت يتلا
عم قيسسنت كانهو ،ةيسسيئرلا
نم ةراجتلا حلاسصمو يلاولا
لا˘˘˘˘˘خدإا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘جأا
.اهعيزوت اسضيأاو تاجوتنملا

د˘كأا ،قا˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
،ةد˘ه˘˘سشو˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
،بوبحلل ينهم˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
نكل ةرفوتم ديمسسلا ةدام نأا
را˘ق˘ت˘فا ي˘ف ن˘˘م˘˘كي ل˘˘ل˘˘خ˘˘لا
،ن˘حا˘ط˘م˘ل تا˘يلو˘˘لا سضع˘˘ب
لخدتي˘سس ناو˘يد˘لا نأا ار˘ي˘سشم
د˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلا ةدا˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل
كلتل رقتفت ي˘ت˘لا تا˘يلو˘لا˘ب
نأا ح˘˘˘سضوأاو ،ن˘˘˘حا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
نييÓم8 وحن ايرهسش عزوي
ةنيرفلاو ديمسسلا نم راطنق
.ينطولا بارتلا لماك ربع

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
ح˘م˘ق˘لا كل˘ه˘ت˘˘سست ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف اريفو ناك يذلا ،يلحملا
،يسضاملا يحÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا

ناو˘˘˘يد˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
ذ˘خ˘تا بو˘˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ري˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘قا˘ب˘ت˘سسا تاءار˘جإا

ة˘ي˘لوألا ةدا˘م˘لا ن˘م نوز˘خ˘˘م
يفكي ةديلبلا ةيلول ديمسسلل
ةديل˘ب˘لا نأا ا˘م˘ك ،ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل
ةيليوحت تاناكمإا ىلع رفوتت
يفكت ديمسسلل ةيلوألا ةداملل
يفو ،اعم ةمسصاعلاو ةيلولا
ةدهسشو˘ب ف˘سشك ،ر˘خآا قا˘ي˘سس
يف Óكسشم دهسشت رئازجلا نأا
،سصم˘ح˘لاو سسد˘ع˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت

جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م نأا ف˘˘˘سشك ثي˘˘˘˘ح
8102 نييسضاملا نيمسسوملا

نزاخملا يف لازي ل9102و
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا سضع˘˘ب ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
اذه امهتعارز نع نوسضرعي
.ماعلا

ز.لامج

ةباسصإا83 ليجسست سسمأا مت
يف «انوروك» سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج
لسصتل ،ةافو يتلاح اهنم رئازجلا
203 ىلإا ةي˘لا˘م˘جإلا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا

،راروف لامج فسشك.ةدكؤوم ةلاح
ةعباتمل ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر
يف ،رئازجلا يف «انوروك» ءابو
نأا ،سسمأا اهطسشن ةيفحسص ةودن

تل˘ج˘˘سس ى˘˘لوألا ةا˘˘فو˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
نم غلبي سصخسشل ةزابيت ةيلوب
ةيلوب لمعي وهو ةنسس24 رمعلا

ةافولا قلعتت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
غلبت ةنيطنسسق نم ةارمإاب ةيناثلا

نم تداع ،ةنسس85 رمعلا نم
،يراجلا سسرام41 يف اسسنرف
دد˘ع ل˘سصي ،ة˘ل˘ي˘سصح˘لا هذ˘ه˘˘بو
تاذ ب˘سس˘˘ح ،12 ىلإا تا˘ي˘فو˘لا
نم  نأا فاسضأا يذلا ثدحتملا
051 ةدكؤو˘م ة˘با˘سصإا203 ني˘ب

ةيلو ىوتسسم ىلع تلجسس ةلاح
.ةديلبلا

ح.نيدلا رمق

12 ـلا هتيحضض لتقي سسوريفلا
رئأزجلأ يف «انوروك» ـب ةدكؤوم ةباسصإأ203



ىلع مكحلاب قطنلا مت امك
قبا˘سسلا سسي˘ئر˘لا ،داد˘ح ي˘ل˘ع
،تاسسسسؤوملا ءاسسؤور ىدتنمل
نا˘˘˘˘سسح لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عألا ل˘˘˘˘˘جرو
اسسبح تاونسس4 ـب ،يوابرع
مكحلا دي˘يأا˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘فا˘ن
د˘ب˘ع ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ةءار˘ب˘لا˘˘ب
قبسسألا ريزولا ،نÓعز ينغلا
،ةيمومعلا لا˘غ˘سشألاو ل˘ق˘ن˘ل˘ل
ماعلا ريدملا ،روسشاع دوبيعو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘˘سسلا
سسبحلاب مكح˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
قح يف تاونسس5 ةدمل ذفانلا
ةعانسصلل نيقباسسلا نيريزولا
ف˘˘سسو˘˘يو ،بو˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م ةد˘˘˘ب
سسب˘ح˘لا˘ب م˘كح˘لاو ،ي˘ف˘سسو˘ي
قح يف تاونسس4 ةدمل ذفانلا

،زوزعم دم˘حأا لا˘م˘عألا ل˘جر
دسض اذفان اسسبح تاونسس3و
،يريعب دمحم لامعألا لجر
ق˘با˘سسلا را˘طإلا ،ن˘ي˘مأا ار˘ي˘تو
.ةعانسصلا ةرازوب

ةمكحملا سسفن تقطن امك
نيتنسس ةدمل نجسسلا تارارقب

نم لك قح يف اذفان اسسبح
ي˘˘لاو ،ي˘˘نو˘˘˘هرز ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي
سسرا˘فو ،ا˘ق˘˘با˘˘سس سسادر˘˘مو˘˘ب
لوألا ر˘يزو˘˘لا ل˘˘ج˘˘ن ،لÓ˘˘سس
.قبسسألا

هذ˘ه˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘˘لا نا˘˘كو
5 موي سسمت˘لا د˘ق ة˘م˘كح˘م˘لا

02 ـب م˘˘كح طرا˘˘ف˘˘لا سسرا˘˘م
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘سس ة˘˘ن˘˘سس
،نيقبسسألا نيلوألا نيريزولا
كلاملا دبعو ،ىيحيوأا دمحأا
ردقت ةيلام ةمارغ عم ،لÓسس
سسمت˘لا ا˘م˘ك ،را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب
اذفان انج˘سس ة˘ن˘سس51 ا˘سضيأا

ن˘ي˘ق˘ب˘سسألا ن˘ير˘˘يزو˘˘لا د˘˘سض
يفسسو˘ي ف˘سسو˘ي ،ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
تاونسس01و ،ةدب بوجحمو
نيقبسسألا نير˘يزو˘لا ق˘ح ي˘ف
ةيرونو ،نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع

لا˘˘جرو ،ي˘˘نو˘˘˘هرز ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مأا
دمحأا ،يريعب دمحم لامعألا

اذ˘كو ،داد˘ح ي˘ل˘عو ،زوز˘˘ع˘˘م
.ديعسسلا كيلم جاح

8 سسا˘م˘ت˘لا ا˘سضيأا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
دوبيع قح يف انجسس تاونسس
كنبلل قباسسلا ريدملا ،روسشاع
يوابرعو ،يرئازجلا ينطولا

لجن ،لÓسس سسرافو ،ناسسح
اذ˘كو ،ق˘ب˘سسألا لوألا ر˘يزو˘لا
ةرازوب ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘يرا˘طإلا
،يوارق˘م ة˘ب˘ي˘سسح ة˘عا˘ن˘سصلا

يف تاونسس5و ،نيمأا ةريتو
لا˘م ن˘ي˘مأا ،د˘م˘حأا د˘يا˘سش ق˘˘ح
سسيئرلل ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا
3 اذ˘كو ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ق˘با˘˘سسلا
ةو˘˘˘خإلا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

سسا˘م˘ت˘للا ل˘م˘سشو ،يا˘˘م˘˘سص
ةيلام تامارغ سضرف ،كلذك
نيب حوارتت نيم˘ه˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع
،رانيد نييÓم ةثÓثو نويلم
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ةردا˘˘˘˘˘سصم  ع˘˘˘˘˘م
 .ةزوجحملا مهتاكلتمم

سسم˘ت˘لإا ،قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘˘ف
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ما˘ع˘لا بئا˘˘ن˘˘لا
ةررقملا كلت تارم5 قوفت
.ةيونعملا سصاخسشألا قح يف

نيمهتملا ةمكاحم نأا ركذي
عفر رثإا يتأات ،ركذلا يفلاسسلا
ةئيه اذكو ،ةيروهمجلا ةباين

يف افانئتسسا ،نيمهتملا عافد
ةمكحم نع رداسصلا مكحلا
01 خ˘يرا˘ت˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘سس
ي˘˘ت˘˘لاو ،طرا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ن˘م ل˘˘ك ة˘˘نادإا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف تسضق
دبع قبسسألا ةعانسصلا ريزو
02 ـب ،براو˘˘˘سشو˘˘˘ب مÓ˘˘˘سسلا
رادسصإا عم اذفان اسسبح ةنسس

،يلودلا سضب˘ق˘لا˘ب ار˘مأا هد˘سض
دمحأا قبسسلا لوألا ريزولاو
اسسبح ةن˘سس51 ـب ،ى˘ي˘ح˘يوأا
ل˘˘˘ك ةردا˘˘˘سصم ع˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ن
ةزو˘ج˘ح˘م˘لا ا˘م˘ه˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م
تمت امك ،ةيليم˘كت ة˘بو˘ق˘ع˘ك
،ق˘ب˘سسألا لوألا ر˘يزو˘لا ة˘˘نادإا

21 ـب ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نم ل˘كو ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس
نيقب˘سسألا ة˘عا˘ن˘سصلا ير˘يزو
ةد˘˘˘بو ،ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ي˘˘˘ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
تاونسس01 ـب ،بو˘˘ج˘˘ح˘˘˘م
تنا˘˘كو اذ˘˘ه ،اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح
ةنيمي ةيرون ةقباسسلا ةريزولا

5 ـب تن˘˘˘يدأا د˘˘˘ق ،ي˘˘˘نو˘˘˘˘هرز
ا˘م˘ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس

لامعألا لاجر قح يف ردسص
7 ـب م˘˘˘كح زوز˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘˘حأا
ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘˘سس
لاو˘˘˘مألا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ةردا˘˘˘سصم
يوابرع ناسسحو ،ةزوجحملا
عم اذفان اسسبح تاونسس6 ـب

،ةزوجحملا لاومألا ةرداسصم
3 ،ير˘˘ي˘˘ع˘˘ب د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م اذ˘˘˘كو
ةفاسضإلاب،اذفان اسسبح تاونسس
لجن ،لÓسس سسراف ةنادإا ىلا
3 ـب ،ق˘˘ب˘˘سسلا لولا ر˘˘يزو˘˘لا
.اذفان اسسبح تاونسس

watan@essalamonline.com
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راردأا ‘ ةيديدح ةلشسلشس ةطشساوب باشش راحتنإا

ةمامق تايواح رأوجب يمرم ةد’ولأ ثيدح Úنج ىلع روثعلأ
ةفل÷أ ‘ ةراسسو Úعب

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘سسم ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ع
سسنج نين˘ج ى˘ل˘ع نو˘ن˘طاو˘م
تي˘˘م ةدلو˘˘لا ثيد˘˘ح ى˘˘˘ث˘˘˘نأا

سشا˘م˘ق ة˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب فو˘˘ف˘˘ل˘˘مو
عمجل تايواح راوجب يمرمو
تارامع˘لا نا˘كسسل تا˘يا˘ف˘ن˘لا
يبرغلا جرخملا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ةراسسو ن˘ي˘ع˘ب ترا˘ي˘ت ق˘ير˘ط
.ةفلجلا يف

نينطاوملا ءلؤوه ماقو اذه
ي˘ت˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم غÓ˘بإا˘˘ب
ةيامحلا حلاسصم ةقفر تلقنت
د˘جاو˘ت نا˘كم ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ي˘ن˘ج˘لا
ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
.ةراسسو نيعل ةيئافسشتسسلا

حلاسصم تحتف ،اهتهج نم
،ةرا˘سسو ن˘ي˘ع ةر˘˘ئاد˘˘ل ن˘˘مألا
ترسشابو ةع˘سساو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ل˘جأا ن˘م ير˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
.نينجلا ةدلاو ةيوه ديدحت

باسش مدقأا ،ىرخأا ةهج نم
،ةنسس81 ـلا هرمع زواجتي ل
ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد را˘ح˘ت˘نإلا ى˘ل˘ع
نا˘كم˘لا˘ب ن˘ئا˘˘كلا ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

رايدب» يوار˘ق ي˘ح ى˘م˘سسم˘لا
penc«راردأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب،
،ةيديدح ةل˘سسل˘سس Ó˘م˘ع˘ت˘سسم
رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإاو
ةع˘جا˘ف˘لا هذ˘ه با˘ب˘سسأا ى˘ق˘ب˘ت
ةيحسضلا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘لو˘ه˘ج˘م
لو ةيلقعلا هاوق لماكب عتمتي
تا˘بار˘ط˘سضا ة˘يأا ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي
اذ˘˘ه ن˘˘م ءي˘˘سش وأا ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن
ه˘ت˘م˘ل˘ع ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ه˘˘˘˘نار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م «مÓ˘˘˘˘˘سسلا»
.هئاقدسصاو

ع.لامك / ةعوبرج ناÁإا

زرا˘˘ف˘˘م سسمأا لوأا تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
نم لك عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا

كرد˘˘لاو كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم
را˘ج˘ت ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةريبك تايمك زجحو تاردخم
نم ددع ي˘ف تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا ن˘م
.تايلولا

عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘سشك
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م نأا
تن˘كم˘ت ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
كرامجلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
راجت3 فيقوت نم ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب
ةريبك ةيمك زجحو ،تاردخم
ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م
.مارغوليك116

تف˘قوأا،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
رسصانع عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا
8 ،ف˘ي˘ط˘سسب ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
تط˘˘ب˘˘سضو تارد˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘˘ت
4،سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق09258

4 هردق يلام غلبمو ،تابكرم
تفقوأا نيح يف ،ميتنسس رايلم
ينطولا سشيج˘ل˘ل ىر˘خأا زرا˘ف˘م
فرا˘ط˘لا ن˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

تاردخم راجت8 ،ةنيطنسسقو
سصرق6708 م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م.سسولهم
ينطولا سشيجلل ةزرفم تفقوأا
ةقرفتم تايلمع لÓخ ،يبعسشلا
،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كب
سصخسش322،تسسارنمتو
،ايئابرهك ادلو˘م53 تزج˘حو
0061 و ،طغسض ةقرطم12
ه˘˘جو˘˘م˘˘لا دو˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘ل
رسصانع فقوأا ام˘ي˘ف ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل
عم قيسسنت˘لا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

،راردأاب ينطولا نمألا حلاسصم
9.411 اوز˘ج˘حو سصا˘خ˘سشأا3
مت امك ،ةيئاذغلا داوملا نم نط
˘˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي‐
يعرسش ريغ ارجاهم72 فيقوت
نيع˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م
.سسانيمأا

ط.ةراشص

قيرح سسمأا لوأا ءاسسم بسشن
ي˘سسا˘ح˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةأا˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف
ةعبات ةلقرو ةيلو يف دوعسسم
ت˘˘˘ّم˘˘˘˘تو ،«كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘سس» ـل
قرفلا لبق نم هيلع ةرطيسسلا
عمجملل ةعباتلا ةينمألاو ةينقتلا
.ةيرسشب رئاسسخ ةيأا ليجسست نود

«كار˘طا˘نو˘سس» تع˘جرأاو اذ˘ه
قيرحلا ببسس ،سسمأا اهل نايب يف
ىوتسسم ىلع زاغلل برسست ىلإا

بونجDM 442 ةأا˘سشن˘˘م
ه˘فا˘سشت˘كا ّم˘ت ،دو˘ع˘سسم ي˘سسا˘ح
يف ةينيتور لامعأاب مايقلا ءانثأا
رد˘سصم˘لا ي˘ف ءا˘جو ،ةأا˘سشن˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق» ،ه˘˘˘˘تاذ
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تور˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

DM) زاغلا خسضل رئب ىوتسسم
ملك51 دعب ىلع عقاولا (42
،دوعسسم يسساح ةنيدم بونج
ةيتايلمعلا لخدتلا قرف تنياع
يذلاو زاغلل ابرسست كارطانوسسل
ا˘م˘ي˘ف را˘ن˘لا لا˘ع˘˘ت˘˘سشا ى˘˘لإا ىدأا
ذا˘خ˘تا م˘˘ت ه˘˘نأا فا˘˘سضأاو ،«د˘˘ع˘˘ب

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
عونلا اذهب ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألاو
يف مكحتلا دسصق ثداوحلا نم
.عسضولا

ج.دوعشسم

ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تككف
ةسصتخم ةكبسش ،ةليم يف متاحوب
مسضت ،ةينطولا ةلمعلا ريوزت يف
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا3
لكب رمألا قلعتيو ،اماع33و71
03 ،(ك.د)و ،(و.ك)  ،(ف.خ) نم
فلآا6 نم ديزأا زجح عم ،اماع
ةبكرم لخاد ةأابخم تناك ،رانيد
نوفوقوملا فرتعإاو اذه ،ةيحايسس

،يرئاز˘ج را˘ن˘يد فلآا9 جيورت˘ب
ىلع نيمهتملا ة˘لا˘حإا م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
سصخسش عسضوب رمأا يذلا ءاسضقلا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت
ناث اسصخسش عدوأا امنيب ،رسصاقلاب
يف ،ثلاثلا نع جرفأاو ،سسبحلا
.ةمكاحملا راظتنا

ناوتشش مركأا

ةينيتور لامعأاب مايقلا ءانثأا هل نطفتلا ” زاغلل برشست ببشسب

دوعسسم يسساحب «كأرطانوسس» ـل ةأاسشنم ‘ قيرح بوسشن

ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت عشضو رشصاق مهنيب نم دارفأا3 نم نوكتت

يف ةينطولأ ةلمعلأ ريوزتل ةكبسش كيكفت
رانيد فلأأ51 نم ديزأأ زجحو ةليم

تادعم بيرهت ددشصب اوناك اشصخشش322 فيقوت
ةيبونجلا دودحلا ربع ةيئاذغ داومو

ةماعنلاب جلاعمفيك ريطانق6 نم ديزأأ زجح

نلعزل ةءاربلا مكح دييأاتو ةذفان تاونشس5 ـب يفشسويو ةدب بوجحم ةعانشصلل نيقبشسأ’ا نيريزولا ىلع مكحلاب قطنلا

يتيسضق يف ةنسس21و51 ـب لÓسسو ىيحيوأأ دسض مكحلأ دييأات
ةسسماخلأ ةدهعلأ ةلمحل يفخلأ ليومتلأو تأرايسسلأ بيكرت

 يريعب دمحمل تأونسس3و ةذفان تأونسس4 ـب زوزعمو يوابرعو دأدح لامعأ’أ لاجر ىلع مكحلأ دييأات^

ح.ميلشس / ب.نيرشسن

ليومتلاو ،تارايشسلا بيكرت عناشصم يتيشضق يف نيمهتملا قح يف ماكحأ’اب ،رئازجلا ءاشضق سسلجم سسمأا قطن
،9102 ليرفأا يف ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،قباشسلا سسيئرلل ةشسماخلا ةدهعلاب ةشصاخلا ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا

،للشس كلاملا دبعو ،ةنشس51 ـب ييحيوأا دمحأا ،نيقبشسأ’ا نيلوأ’ا نيريزولا دشض مكحلا ةمكحملا تديأا ثيح
.اشسبح ةنشس21 ـب

نيمهتملا عافد ةئيه نعط دعب
رداشصلا مكحلا يف ةثلثلا

دمحمأا يديشس ةمكحم نع

دلاخ يفحسصلأ عأديإأ
ريمسس طسشانلأو ينرأرد
ناميلسسو يبرعلب

تقؤوملأ شسبحلأ ششوطيمح
ماهت’ا ةفرغ سسمأا ترمأا

،رئازجلا ءاشضق سسلجمب
دلاخ يفاحشصلا عادياب
دعب ،تقؤوملا سسبحلا ،ينرارد
ةباقرلا تحت ناك نأا
عاديا رمأا تديأا امك ،ةيئاشضقلا

،يبرعلا نب ريمشس نم لك
سسبحلا سشوطيمح ناميلشسو
.تقؤوملا
ينغلا دبع يكاحملا حشضوأا

ةيفحشص تاحيرشصت يف ،يداب
مكحلا اذه نأا ،سسمأا اهب ىلدأا

عافد ةئيه نعط دعب يتأاي
مكحلا يف ةثلثلا نيمهتملا
يديشس ةمكحم نع رداشصلا
،ةمشصاعلا رئازجلاب ،دمحما

سسبحلا مكح نأاو ةشصاخ
نب نم لك ىلع قبط ،تقؤوملا
بشسح سشوطيمحو يبرعلا

امل افلخ ،نيماحملا تاعفارم
امأا ،نوناقلا هيلع سصني
هماهم يدؤوي ناك دقف ينرارد
ةرهاظم يطغي يفاحشصك
.تبشسلا

،سشوطيمح نم لك فقوأاو اذه
موي ينراردو ،يبرعلا نبو
اولثمو ،يراجلا سسرام8 تبشسلا
9 ـلا يف ةيروهمجلا ليكو مامأا

13 ةقفر ،رهششلا سسفن نم
مهفيقوت مت نيرخآا لقتعم
8 تبشسلاو7 ةعمجلا نيب
ةقفر ةثلثلا نأا ريغ ،سسرام
قيفوت ليقتشسملا يطرششلا

فقولا ديدمت مت ،يناشسح
،نيترم ،مهقح يف رظنلا تحت
11 ـلا يف مكحلا ردشصي نأا لبق
.يراجلا سسرام

ر.رجاه

يعدملا بتكم سسمأا فسشك
هنأا ،ايكرتب لوبنطسسإا يف ماعلا
02 د˘˘سض ما˘˘ه˘˘˘تا ة˘˘˘ح˘˘˘ئل د˘˘˘عأا

لتق يف عولسضلا مهب اهبتسشم
لا˘م˘˘ج يدو˘˘ع˘˘سسلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا

ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘ج˘˘ق˘˘سشا˘˘خ
،لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘سسإا ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
بئان ،يريسسع دم˘حأا م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي
ةيدوعسسلا تارابختسسلا سسيئر
دو˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو ،ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
قباسسلا راسشت˘سسم˘لا،ي˘نا˘ط˘ح˘ق˘لا
تهجو نيذللا ،يكلملا ناويدلاب

لتقلا ىلع سضيرحتلا ةمهت امهل
يعدملا بتكم ركذو اذه.دمعلا
هل نايب يف ،لوبنطسسإا يف ماعلا
ةيلحملا ةفاحسصلا هتلوادت سسمأا
81 مهتت ةحئÓلا نأا ،ايكرت يف
ل˘ت˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا

ةنسس نم ربوتكأا يف ،يجقسشاخ
ناك ةيحسضلا نأا املع ،8102
تا˘يلو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘قإا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
بت˘كيو ،ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا
.«تسسوب نطنسشاو» ةفيحسصب

خ.ناÁإا

قباشسلا ةيدوعشسلا تارابختشس’ا سسيئر بئان مهمدقتي
يكلملا ناويدلاب قباشسلا راششتشسملاو

يجقسشاخ لتق يفطروتلأ مهيف اهبتسشم ايدوعسس02
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يف ةينيطسسلفلا تاميخملا تسشاع نا قبسسي مل
اهسشيعت يتلاك ةقلقمو ةبعسص اعاسضوا نانبل
ل˘حار˘م˘ب ا˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع تر˘˘م ي˘˘ه .مو˘˘ي˘˘لا

ةي˘ل˘هلا بر˘ح˘لا ن˘م :ة˘ير˘ي˘سصم تا˘ف˘ط˘ع˘ن˘مو
ا˘ما˘˘ع (51)  و˘ح˘ن تر˘م˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا

نع Óسضف اياحسضلا فلآا تارسشع تدسصحو
ماع زومت ناودع ىلا لوسصو ،لماسشلا ريمدتلا

لماسشلا يليئارسسلا حايتجلاب ارورم ،6002
هتايمويو هليسصافت عيمجب2891 ماع نانبلل
عيمجو ةلودلا ىنبل لماك رايهنا نم هببسس امو
تارسشع ىلا ة˘فا˘سضا ،ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ا˘ه˘ق˘فار˘م
ر˘خآاو ما˘ع ن˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع تن˘سش ي˘ت˘لا بور˘˘ح˘˘لا

ر˘مد˘ت نأا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ا˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حاو ل˘˘ك تنا˘˘كو
..اهلمكأاب تاعمتجم ىلع يسضقتو
ككفتو اهباسصا يذلا عسساولا رامدلا مغر نكل
نم ريبكلا ددعلا ةجيتن ي˘عا˘م˘ت˘جلا ا˘ه˘ج˘ي˘سسن
فلآاو ن˘يدو˘˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لاو ى˘˘حر˘˘ج˘˘لاو ءاد˘˘ه˘˘سشلا
قا˘فآا داد˘سسنا˘ب ما˘ع˘لا رو˘ع˘سشلاو ،ن˘ير˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةينطولا تايعجرملا بايغ لظ يف ،لبقتسسملا

تارسشع نوؤوسش ىعرت تناك يتلا ةيتامدخلاو
تاميخم˘لا تي˘ق˘ب د˘ق˘ف .ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ن˘م فلآلا

تلظو ،ةايحلاب اهقح لجا نم عراسصت ةدماسص
جعت ةينطو ةئيبل ةفوسصوم تاعمجتو قطانم
اهفادهتسسا بابسسا نم دحاو اذه لعلو ..ةايحلاب
ي˘˘كير˘˘ملا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘كسشب
تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا تسضر˘ع˘ت ن˘˘ي˘˘ح ..ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
تارسشع تبه ،بورحلا نم ةعسساو ةلسسلسسل
م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘سسنلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

نم ديدعلا ثوغلا ة˘لا˘كو تق˘ل˘طاو ،ا˘ه˘تا˘مد˘خ
تا˘جا˘ي˘ت˘حÓ˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسÓ˘ل ئراو˘ط˘لا تاءاد˘ن
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘ئا˘سصف˘لا تب˘ع˘لو ،ةد˘ياز˘ت˘م˘لا

ل˘كسشب ،تم˘ها˘سس ة˘م˘ه˘م اراودا ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو
ة˘ثرا˘كلا لو˘ه ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘سسن
دعب ةنسس اهسسفن رجرجت تلظ يتلا ةيناسسنلا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح ىر˘˘خا

نم ناك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو
:ةرسشابملا اهجئاتن
تار˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘ل ثو˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كو حر˘˘˘˘˘ط (1
تنب يتلا تاي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلاو تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سسلا

،مداقو سضرتفم مÓسس ةيسضرا ىلع اهتايطعم
ةحناملا لودلا ةداعا نم كلذ قفار ام لك عم
ريسسي ناك يذلا «سسيسسملا» ليومتلا تايولول
،ةيوسستلا ةيلمع يف ةققحملا جئاتنلا رتو ىلع
ةنزاوم ىلع ةلسصاوتم طوغسض ىلا ىدا امم
يلام زجع نم يناعت تلظ يتلا ثوغلا ةلاكو
راثآلا لك عم ،مويلا ىتح Óسصاوتم لاز ام
يوبرتلاو يحسصلا ناعاطقلا ناك يتلا ةيبلسسلا
يا ماما ئجÓلا دجي مل ثيحب ،اهاياحسض مها

رطخ نم هذقني نم هل سضرعتي يحسص سضراع
.تارسشعلا ريسصم ناك يذلا متحملا توملا

ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاميدقت عجارت (2
(sOGN) ةحسضاو ةسسايسس تاهيجوتبو ،يتلا،
ةيوسستلا ةيلمع ةبكاوم ىلع اهتامامتها تزكر
ناك ثيح ،سضرلا ىلع جئاتن نم هققحت امو
نيئجÓلا عاسضوأاب اهتامامتها عجارت هتجيتن نم
عاسضوا تحت نوحزري اوتاب نيذلا جراخلا يف
اهلمع تهجوو ،ةبعسص ةيعامتجاو ةيداسصتقا
بابسسأل ةزغ عاطقو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ها˘ج˘تا˘ب
.ةحسضاو ةيسسايسس
دسض ةيزييمت ةسسايسسل ةينانبللا ةلودلا عابتا (3
تارسشع لÓخ نم ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا
نم مهتمرح يتلا ،ةديدجلاو ةميدقلا ،نيناوقلا
اهتجيتن نم ناكو ،ةيناسسنلا مهقوقح طسسبا
نم لامعلا فلآا هجو يف ينانبللا قوسسلا لافقا
،ةيعماج˘لا تادا˘ه˘سشلا ة˘ل˘م˘حو ءار˘جلا ل˘م˘ع˘لا
كلمتلا لاكسشا لك نم مهنامرح نع كيهان
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘˘سسا مد˘˘عو
نم كلذ ريغو ،ةينانبللا ةيمسسرلا تاسسسسؤوملل
ةناخ يف نيينانبللا نم ريثك اهعسضو تاءارجا
رثكأاب Óسصاوتم لاز ام يذلا يرسصنعلا زييمتلا

..لكسش نم
ا˘ه˘مد˘ق˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت (4
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م تا˘سسسسؤو˘م
هذه همدق˘ت ا˘م م˘غرو .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘ل˘ئا˘سصفو

ة˘ي˘ح˘سص تاد˘عا˘سسم ن˘م مو˘ي˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
تاجايتحلا ديازتو ةاسسأاملا لقث نا لا ،ةيوبرتو
ةباجتسسلا نع ةزجاع تاسسسسؤوملا هذه لعجت
،بعسصلا عقاولا اذهب ..بولطملا ىندلا دحلل
نانبل يف نوين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نو˘ئ˘جÓ˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
ماظنل يلك بايغ لظ يف «انوروك سسوريف»
امم ىندلا دحلل ةباجتسسلا ىلع رداق يحسصلا
ةسصاخ ،ديدجلا سسوري˘ف˘لا» تا˘يد˘ح˘ت ه˘سضر˘ف˘ت
ةلاكو هيلع فرسشت يذلا يحسصلا ماظنلا ناو
ىلع دمتعي وهو ةسصاخلا هريياعم هل ثوغلا

بط˘لا ه˘ن˘م ر˘ث˘كا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا تا˘مد˘˘خ
قلقلا ىلع ثعبي امو .يئافسشتسسلا وا يجÓعلا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘ي˘ع˘جر˘م˘لا نا ن˘ي˘ئ˘˘جÓ˘˘لا ىد˘˘ل
ةموكحلا نÓعا مغرو ،ةينعملا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلا ردابت مل ،ةماعلا ةئبعت˘لا ة˘لا˘ح˘ل ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
ينيطسسلفلا لمعلا ةئيه دوسصقملاو ،عامتجلا
تا˘نو˘كم˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ريفسسلا مسض عامتجا ءانثتسسابو .ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م ر˘سس ي˘ن˘ي˘ماو اور˘نولا ر˘يد˘˘مو رو˘˘بد
لئاسصفل ر˘خآا عا˘م˘ت˘جاو ،ف˘لا˘ح˘ت˘لاو ر˘ير˘ح˘ت˘لا
تا˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘م دد˘عو ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل
دقعل ةيزكرم˘لا ر˘طلا ردا˘ب˘ت م˘ل˘ف ،ة˘يروا˘سشت˘لا
ةيمهاو ..رطاخملا ىوتسسمب نوكت تاعامتجا

تا˘نا˘كملا ف˘ع˘سض م˘غرو ،تا˘عا˘م˘ت˘جلا هذ˘ه
لئاسسر˘ب لوا ثع˘ب˘ت ا˘ه˘نا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
مهنا نييني˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ى˘لا نا˘ن˘ئ˘م˘طا
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م لا˘ج˘م ي˘ف م˘هد˘حو او˘سسي˘˘ل

ةيجيتارتسسا عسضو ىلع لمعت ايناثو  ..انوروك
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘˘ل˘˘ل
ىوتسسم ىلعو يلودلاو ينانبللا نييوتسسملا
ردابت مل يتلا ينيطسسلفلا ينانبللا راوحلا ةنجل

ها˘ج˘ت ة˘ي˘ئا˘˘قو ة˘˘ط˘˘خ يا حار˘˘ت˘˘قل نآلا ى˘˘ت˘˘ح
فرسشتو رمثتسستو بعوتسست اثلاثو ..تاميخملا

تذخا يتلا ةيعوطتلا ةيبابسشلا تاردابملا ىلع
ةفاظنلا تÓمحو ةيعوتلا ةمهم اهقتاع ىلع
لا ،ةروكسشمو ةردقم ةردابم يهو ،ميقعتلاو
لكل بيجتسست نا نكمي لو ةيفاك تسسيل اهنا
ةبسسنلاب يدحت رطخاو مها لعل  ..تاجايتحلا
تاهجوتب مهمازتلاو مهتردق ىدم وه نيئجÓل
ةئبعتلا ةلاح» تنلعا يتلا ةينانبللا ةموكحلا
ة˘كر˘ح˘لا ل˘سش ى˘لا ا˘ه˘تاءار˘جا تداو «ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
وهو ،ةينانبللا قطانملا عيمج يف ةيداسصتقلا
عم نوين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نو˘ئ˘جÓ˘لا ه˘م˘سسا˘ق˘ت˘ي ر˘ما
نيمأاتب قلعتي ام ةسصاخ ،نيينانبللا نينطاوملا
رجحلا» تاوعدب مازتللا مت لاح يف لئادبلا
فخا لظت نيينانبللا عاسضوا نا مغر ،«يلزنملا

سضع˘بو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘م ة˘ه˘˘ج˘˘ل ةأا˘˘طو
ففخت ةثاغاو معد تايلمع نم تاسسسسؤوملا
رار˘قا م˘هلاو ..ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق
ةينانبللا ر˘سسÓ˘ل تاد˘عا˘سسم ة˘مز˘ح ة˘مو˘كح˘لا
.نوينيطسسلفلا نوئجÓلا هنم ديفتسسي ل ةريقفلا
ةبسسنلا˘ب ة˘ل˘كسشم˘لا م˘ج˘ح ن˘م ف˘عا˘سضي ا˘م نا
» لع˘ف˘ب ةد˘ج˘ت˘سسم˘لا ة˘لا˘ح˘لا نا و˘ه ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل
ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘ظ ي˘˘ف ءا˘˘ج د˘˘ق «ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
ل ةيعامتجاو ةيداسصتقاو ةيح˘سص ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
لظ يف دومسصلا تاموقم ريفوت ىلع دعاسست

:ةلكسشملا ةبوعسص نم تداز ةيجراخ لماوع
تاميخملا لمسشت مل ةينانبللا ةلودلا نا اهلوا
عم تعسس ناو يهو ،ةيحسصلا اهتيجيتارتسساب
ءانب˘ل ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا نوؤو˘سشل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘سضو˘ف˘م˘لا

ن˘ي˘حزا˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
نيئجÓل رفوتي مل رملا اذه نا لا ،نييروسسلا
نو˘ه˘جاو˘يو نو˘موا˘ق˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يدر˘ف تاردا˘ب˘م˘ب ءا˘بو˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت
لبق نمو رمحلا لÓهلاو اورنولا يف نيلماعلا
نيعوط˘ت˘م˘لا تار˘سشعو ي˘ند˘م˘لا عا˘فد˘لا قر˘ف
م˘ي˘ق˘ع˘تو ة˘ي˘عو˘ت تÓ˘م˘ح ى˘لا اوردا˘˘ب ن˘˘يذ˘˘لا
يف ةقيسضلا ةقزلاو عراوسشلاو ءايحلا مظعمل
ة˘ح˘سصلا ةرازو˘ل ن˘كم˘ي نا˘كو ..تا˘م˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا
ثو˘˘غ˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو ع˘˘م ردا˘˘ب˘˘ت نا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا

سضع˘بو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
تايفسشتسسم ةماقل نيينيطسسلفلا ني˘لو˘م˘ت˘م˘لا

مل هنا مغر ،ئراط يأل ابسسحت ةلثامم ةيناديم
ائيسش نا ريغ ،تاميخملا يف ةباسصا يا لجسست

بكاوت مل اورنولا نا اهيناث .لسصحي مل اذه نم
عسضت ةيحسص ئراوط ةلاح اهنÓعاب ملاعلا لود
.ةليدبو ةرسشابم ططخو ةحسضاو ةيجيتارتسسا

نيئجÓلا لبق نم ةعفترملا دقنلا ةلاح لعلو
ءابولا اذه عم ثوغ˘لا ة˘لا˘كو ل˘ما˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ل
لامها وا Óهاجت نوسسملي نيئجÓلا نا دكؤوي
بجتسست م˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘لا˘كو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ح˘سضاو
ةيحسص ئراوط ةلاح ينبتل ةحلملا تاوعدلل
تبطاخ امدنع راذآا71 خيراتب لا ةيداسصتقاو
جاتحت اهنأا هيف تلاق لجاع ءادنب ةحناملا لودلا
ةباجتسسلا لجا نم» رلود نويلم (41) ىلا
رهسشا ةثÓثل كلذو «91 ‐ ديفوك ءابو يسشفتل
ترقا نا دعب .سسمخلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
اورنوÓل ماعلا سضوفملا ناسسل ىلع ةلاكولا
ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ˘لا نأا˘ب ة˘˘با˘˘نلا˘˘ب
نيئجÓلا عمتجم لعجت يناكسسلا ظاظتكلاو
ةباسصÓل ةسضرع رثكا رطاخ˘م˘ل˘ل ن˘ي˘سضر˘ع˘م˘لا
تايدحت حرط سسوريفلا نا اهثلاث .سسوريفلاب
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘طا˘˘خ˘˘مو
دعب اوململ دق اونوكي مل تقو يف مهتاميخمو
ل˘م˘ع˘˘لا ةرازو تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا حار˘˘ج
فقوتب تسضقو اهتذختا دق ةقباسسلا ةينانبللا
ة˘ج˘ي˘ت˘ن م˘ه˘لا˘م˘عا ن˘ع لا˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ةينعملا ةينانبللا ةزهجلا لبق نم مهتقحÓم
هذه Óتو .لمعلا ةزاجل مهتزايح مدع ةجحب
تلمسش ةينان˘ب˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سش تا˘كر˘ح˘ت تاءار˘جلا

ن˘م ه˘تزر˘فا ا˘مو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘سضارلا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ةهجل ةل˘كسشم˘لا ةد˘ح ن˘م تف˘عا˘سض تا˘ي˘عاد˘ت
ةكرحلا لسشو قرط˘لا ع˘ط˘قو ق˘طا˘ن˘م˘لا لا˘ف˘قا
لؤواسست اهسصخلي ةلكسشملا ةعيبط ..ةيداسصتقلا
تلسصو و˘ل اذا˘م :ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ى˘ل˘ع ددر˘ت˘ي
يه نمو ،ةينيطسسلفلا تاميخملا ىلا ىودعلا
،اهتايعادت عم يطا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ة˘ه˘ج˘لا

نع ةينانبللا ةموكحلا زجع لظ يف ةسصاخ
ببسسب ،ىودعلا راسشتنا تايدحتل ةباجتسسلا

تايفسشتسسم˘ل˘ل ة˘ي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسلا ةرد˘ق˘لا ف˘ع˘سض
قطانم ىلا ءابولا لسصو دعب ةسصاخ ،ةيموكحلا
رطخلا لعجي ام ،تاميخملا عم ةلخادتم ةينانبل
!نيئجÓلا نم ابرق رثكا
ةرازوو «ماعلا عاطقلا» ربتعت ثوغلا ةلاكو نأا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘˘ح˘˘سص
.ةيحسصلا تامدخلا ميدقتل يسسيئر ردسصمك
يداسصتقلا يرسسألا حسسملا هيلا ريسشي ام اذهو
نانبل يف نيينيطسسلفلا ني˘ئ˘جÓ˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا ن˘˘˘م %59 نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،5102 ما˘˘˘˘˘ع
مهثلثو يحسص نيمأات مهيدل سسيل نيينيطسسلفلا
ة˘با˘سصإا يأا نأاو ،ة˘ن˘مز˘م سضار˘مأا ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي
عبرم ىلإا ةرسسألاب عفدت دق سصعتسسم سضرمب
ل نوينيطسسلف˘لا نو˘ئ˘جÓ˘لا˘ف .م˘ت˘ح˘م˘لا ر˘ق˘ف˘لا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م نود˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسي
تامدخلا نم لو ،ةينانبللا ةلودلا تاسسسسؤومل
ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةمظنأاو هاي˘م˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ح˘سصلا تلا˘ج˘م
نا كلذ ى˘ل˘˘ع دز .هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
تÓكسشملا نم ةدحاو ربتعت ةيناكسسلا ةفاثكلا
هببسست امب ،نوئجÓلا اهنم وكسشي يتلا ىربكلا

ي˘˘ح˘˘سصلا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تلا˘˘كسشإا ن˘˘˘م
ةرسسألا دارفأا ددع طّسسوتم غلبي ذإا ،يئيبلاو
نيع ميخم نأا كلذ لاثمو ..دارفا ةسسمخ وحن
ديز˘ت ل نا˘ن˘ب˘ل بو˘ن˘ج ي˘ف ع˘ق˘ي يذ˘لا ةو˘ل˘ح˘لا

ام هنكسسيو ،دحاو عبرم رتموليك ىلع هتحاسسم
.(!)ةمسسن فلا07 نع ديزي
،ثوغلا ةلاكو هريدت يذلا يحسصلا جمانربلا نا

يسشفت عم يطاعتلا ىلع ،نآلا ىتح ،رداق ريغ
لود لثم كلذ يف اهلثم ،91 ‐ ديفوك ءابو
ةباجتسسلا يحسصلا اهماظن عطتسسي مل ىربك
لعجي ام ،ىودعلل عيرسسلا راسشتنلا تايدحتل
ةلاكو اهريدت يتلا ةيناديملا تايفسشتسسملا نم
ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم عم نواعتلاب ثوغلا

ةحلم ةجاح ةيحسصلا تاسسسسؤوملا نم اهريغو
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه نا ا˘م˘ك .ل˘ي˘جأا˘ت يا ل˘م˘ت˘ح˘ت ل
ةيامح ىلإا فدهي يئاقو جمانرب سساسسلاب وه
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘˘لا

ىلإا ةدنتسسملا ةسصاخلا تاداسشرإلاب مههيجوتو

ةحسصلا ةمظنمل ةيسساسسلا ميهافملاو ءيدابملا
ايحسص ازكرم72 يلاوح دوجو مغرو .ةيملاعلا

تامدخلا ريفوت ىلع نوفرسشي افظوم (053) و
ةياعرلا ريفوت :لمسشت يتلا نيئجÓل ةيحسصلا
ةيئاقولاو ةيب˘ط˘لا ة˘يا˘عر˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘لولا

،لفطلاو مأÓل ةيحسصلا تامدخلاو ةيجÓعلاو
نيسسحت عيرا˘سشمو ،ةر˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘مد˘خو
ءافسشتسسلاك ةيوناثلا ةياعرلاو ،ةيئيبلا ةحسصلا

هذه لك نا لا .ةلاحلا تامدخ نم اهريغو
عم يطاعت˘ل˘ل ةز˘ه˘ج˘م وا ةد˘ع˘م ر˘ي˘غ ز˘كار˘م˘لا

..مويلا اهسشيعن يتلاك ةيئانثتسسا تلاح
تايلوؤو˘سسم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج كا˘ن˘ه ،اذ˘ه ل˘ك ما˘ما

تايعجرملا ماما بسصتنت يتلا ةينطولا ماهملاو
ةينانبللاو ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

:يتآلاب اهراسصتخا نكمي يتلاو ةيلودلاو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف تا˘يد˘ح˘ت ع˘م ي˘طا˘ع˘˘ت˘˘لا (1
،ينيطسسلفلا عمتجملا لك ددهي ارطخ هرابتعاب
ةيحسصلاو ةيسسايسسلا تانوكملا لك ةدحو ناو
ي˘ه ر˘ط˘خ˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو
ع˘ي˘م˘ج ن˘م بل˘ط˘ت˘ي اذ˘هو .ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘لوؤو˘سسم
عسضو˘ل ة˘ل˘جا˘ع تا˘عا˘م˘ت˘جل ةردا˘ب˘م˘لا ،ر˘طلا
يداسصتقاو يحسصو ينطو لمع ةيجيتارتسسا
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘ي˘م˘ج ع˘م نوا˘ع˘ت˘لاو ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.ةينعملا تاسسسسؤوملاو
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو ع˘م ي˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا (2
ةلاح˘لا ى˘ل˘ع فار˘سشلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيعمج عم قيسسنتلابو ،تاميخملا يف ةيحسصلا
ن˘م هر˘ي˘غو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ر˘˘م˘˘حلا لÓ˘˘ه˘˘لا
نم اسضيا بلطتي اذهو .ةيحسصلا تاسسسسؤوملا
ام لك عم ةيحسص ئراوط ةطخ رارقا اورنولا
زيهجتل يلودلا معدلل دسشح نم كلذ هبلطتي
لك عم يطاعتلا ىلع ةرداق نوكت ةيحسص ىنب
..تلامتحلا

اهتامدخ ميدقتب ةينا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م (3
ىلع ةيفارغج قطانم اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب تا˘م˘ي˘خ˘م˘ل˘ل
ةيلوؤوسسم يه اهتيا˘م˘حو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘سضارلا
ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ا˘ه˘تز˘ه˘جأا˘ب ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
سسي˘ئر نا˘سسل ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
دم ةرورسض ىلا ةجاحلا زربت كلذل .ةيروهمجلا
تاميخملا ىلا ةيحسصلا ة˘لود˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
،تايدلبلا ربع وا ةينعملا تارازولا ربع ءاوسس
تناك ناو ،اروكسشم ةمهملا هذهب أادب اهسضعبو
ةيلودلا تاسسسسؤوملا نم بلطلاو .يدرف لكسشب
ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو ةلاكولا تاسسسسؤوم معد
ةيداسصتقا تادعاسسم ريفو˘تو تا˘م˘ي˘خ˘م˘لا ي˘ف
.ةجاح رثكلا تÓئاعلل

لاجر هيف مهاسسي يلام قودنسص سسيسسأات (4
ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘يرد˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لاو لا˘˘م˘˘علا

ل˘م˘ع˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ر˘ي˘فو˘ت˘ل تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
تا˘ي˘لا˘ج˘لا ءا˘ن˘با ةو˘عدو ،ي˘ثا˘غلاو ي˘˘ح˘˘سصلا
اذه يف ةمهاسسملا ىلا جراخلا يف ةينيطسسلفلا
 ..قودنسصلا

ءانبا ةوعدو ةيوعوتلا تÓمحلا ةلسصاوم (5
تادا˘سشرا ع˘˘م بوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا

امب ءاو˘سس ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا تا˘ه˘جو˘تو
لز˘ع˘لا ة˘ه˘ج˘ل وا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘يا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
لئاسسو عجنا نم هرابتعاب ،نكما ام ،يلزنملا
يتلا ةيناسسنلا تاردابملا عيجسشتو ،ةيامحلا
ل˘فا˘كت˘لاو ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا غ˘ي˘سص زز˘˘ع˘˘ت
ةيفاك تاءارجلا هذه نوكت ل دق ..يعامتجلا
يت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘ل˘ل ل˘ما˘ك ل˘كسشب ة˘با˘ج˘ت˘سسÓ˘ل
ةيسضرا لكسشت اهنا لا ،انوروك ءابو اهحرطي
ن˘ح˘ن ىر˘خا تاردا˘ب˘˘مو تاءار˘˘جل ة˘˘مد˘˘ق˘˘مو
قفارتت نيح ةسصاخ ،اهرامثتسسا ىلع نورداق
ة˘˘يود˘˘حو تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ع˘˘˘م تاءار˘˘˘جلا هذ˘˘˘ه
ةلتك عمتجملا نم لعجت ةكرتسشم ةينماسضتو
،ريخلا نوكي نل رطخ ةهجاوم يف ةسصارتم
ادوجوم لاز ام اكتف رثكا رخآا سسوريف لظ يف
ن˘يوا˘ن˘ع ل˘ك ها˘ج˘تا˘ب هذاذرو ه˘مو˘م˘سس ر˘سشن˘يو
‐ بمارت سسوريف وهو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ةيطارقميدلا ةهبجلا ماع نيما لاق امك ،وهاينتن
.ةمتاوح فيان نيطسسلف ريرحتل

ةهب÷ا ‘ ثوغلا ةلاكو ةرئاد لوؤوشسم
Úطشسلف ريرحتل ةيطارقÁدلا

«انوروك» نمز يف نانبل يف ةينيطسسلفلأ تاميخملأ
 بيلك يحتف :ملقب
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ةي’ولاب ةيداع ةيكرحو ةحوتفم تلحملا ةيقبو..معاطملاو يهاقملا قلغ

 رأردأاب ةمأرسصلاب بلاطي نطأوملأو طئاحلأ شضرع ةطلسسلأ تأرأرق نوبرسضي راجت
انوروك سسوريف نم ةياقولل

ةيئ’ولأ تاطلسسلأ كراسشت تايعمج
رأردأاب ريهطتلأو فيظنتلأ تÓمح

سسلجملا عامتج’ هشسؤورت للخ اهردشصأا يتلا ةيروهمجلا سسيئر تارارق نم لوأ’ا مويلا يف راردأا ةنيدم تدهشش
ةيئاقولا تاءارجإ’ا ةاعارم نود تابكرملاب وأا اريشس نينطاوملا لوجت ثيح نم ءاوشس ةيداع ةيكرح ،نمألل ىلعأ’ا

.«كتيب مزتلا» ةلمح يف ةشصاخ ،انروك سسوريف راششتنا نم دحلا ةيغب تاطلشسلا اهتعشضو يتلا

تاطل˘سس ما˘يأا ذ˘ن˘م تعر˘سش
تÓ˘˘م˘˘ح ي˘˘ف راردأا ة˘˘˘يلو
ن˘كا˘مأا ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت

ا˘ه˘ي˘ف تكرا˘سش ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ة˘˘يرادإا ح˘˘لا˘˘سصمو ةز˘˘ه˘˘˘جأا
ةيامحلا اهنيب نم ،ةيلولاب
تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

ةفاسشكلا اهن˘م تا˘م˘ظ˘ن˘مو
سسان ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘مÓ˘سسإلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لاو ر˘ي˘خ˘لا
هذه تلمسشو ،ةيبرتلا لامعل
نم ن˘كا˘مأا ةد˘ع تÓ˘م˘ح˘لا
،ةيوبر˘ت تا˘سسسسؤو˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ن˘م تنا˘كو
لا˘ج˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ط˘سشن˘لا
ة˘˘يرادإلا ة˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،سشيراقفل ةيعمج نوميميت

هذه اهروسضح تلجسس ثيح
ةريبك فيظنت ةلمحب ةرملا
ة˘˘˘مو˘˘˘مألا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم˘˘˘˘ل
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لاو
ع˘ي˘م˘ج ة˘ق˘فر «نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت»
،اهتحت ةيوسضنملا يداونلا

،ةلمحلا ي˘ف ا˘ه˘ع˘م كرا˘سشو
ةمظنملل يئلو˘لا بت˘كم˘لا
يحايسسلا لمع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف Ó˘ث˘م˘˘م نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت˘˘ب
ةيعمجو ،«ا˘ف˘لآا» ة˘عو˘م˘ج˘م
تابوعسصلاو د˘حو˘ت˘ل˘ل ل˘مأا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ˘˘˘لا

،ةجرفو ةكحسض ة˘عو˘م˘ج˘م
بسسح ،با˘˘سشع˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘حأاو
ةيعمجب مÓعإلاب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
بسسحو اذ˘˘˘ه ،سشيرا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ل
تل˘خد نإا˘ف ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو
قلعتي اميف ةثلاثلا ةلحرملا
،رئازجلاب انوروك سسوريفب
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يرور˘˘سض ح˘˘ب˘˘سصأاو
˘˘ماز˘˘ت˘˘للا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرور˘سضل˘ل لإا م˘ه˘ن˘كا˘سسم˘ب
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح ،ىو˘˘سصق˘˘لا

نم هيوذ ةحسصو مهتحسص
مهل سسوريفلا ىودع لاقتنا
                                                                     .مهريغل وأا

ي˘فو ،قا˘ي˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ي˘ت˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘طإا
يف ةطرسشلا تاو˘ق ا˘ه˘لد˘ب˘ت
ةمÓسسو نمأا ىلع ظافحلا
تاوق ترسشاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
راردأا ةيلو نمأاب ةطرسشلا

ةيعوتو ةيسسيسسحت ة˘ي˘ل˘م˘ع
سسوريف را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل

ةيلمع تمظن ثيح ،انورك
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘عو˘˘تو سسي˘˘سسح˘˘ت
ةيربلا تاطح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ة˘يلو˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل
،لقن˘لا ف˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق ،راردأا
ح˘˘ئا˘˘سصن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا

ةيرورسض ةيبط تاداسشرإاو
بنجتو تاعمجتلا بنجتل
ةسسمÓم مدعو ،ةحفاسصملا
،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصلا ح˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سسألا

سصا˘خ˘سشألا˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
عسضو مه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ن˘يذ˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا

نم ،ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا تازا˘ف˘ق˘لاو

تا˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
تسسمو ،تا˘˘˘ق˘˘˘سصل˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ىوتسسم ىلع نيد˘جاو˘ت˘م˘لا
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ير˘ب˘لا تا˘ط˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘لا

لقن تÓ˘فا˘ح˘لا با˘ح˘سصأاو
قا˘ي˘سس ي˘فو ،ن˘ير˘فا˘˘سسم˘˘لا

تنكمت ةم˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
) ةيئاسضقلا ةطرسشلا تاوق
( تاردخملا ةحفاكم ةقرف
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م
ترد˘˘˘˘˘ق تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ىلإا ةفاسضإا ،مارغ4,244ـب
عم ةسسولهم سصارقأا ةعبرأا
،سصاخ˘سشأا ة˘سسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت
ةيسضقلا عئا˘قو ى˘لإا دو˘ع˘تو
نيأا يسضاملا عوبسسألا رحب
ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م تدرو
ةقر˘ف) ة˘طر˘سشلا تاو˘ق ى˘لإا

ةحفاكم
دوجو اهدافم ، تاردخملا
˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ي سصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش
طسسو تاردخم˘لا ج˘يور˘ت˘ب
تاوق رسشابتل ،راردأا ةنيدم
ع˘ب˘ت˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا

هطب˘سض م˘ت ن˘يأا ،د˘سصر˘ت˘لاو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘بو
ترد˘˘˘˘˘ق تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ف˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ581ـب
 هليوحت اهدعب مت ،لاعملا
ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لإا

نمو ،قيقحت˘لا لا˘م˘كت˘سسل
لسصوتلا مت ،قيقحتلا لÓخ
هرودب يذلا هءاكرسش دحأل
هتزوحبو هطبسض مت يذلا
تار˘ثؤو˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سصر˘˘ق
.نانيكراب عون نم ةيلقعلا
نمأل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق
اهق˘م˘ع˘ت د˘ع˘بو راردأا ة˘يلو
تل˘سصو˘ت ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘خأا كير˘˘˘˘˘سشل
ه˘عا˘˘سضخإاو ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
طبسضيل يدسسجلا سسملتلل
ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘نزو رد˘˘ق تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
لامكت˘سسإاو ،مار˘غ49,0ـب
نكسسم سشيتفت مت قيقحتلل
رداسص سشيتفت نذإاب ،ينعملا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو  ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ة˘م˘كح˘م اد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ز˘ج˘ح ه˘لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت راردأا
تار˘ثؤو˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سصر˘˘ق
ليديكراب عون نم ةيلقعلا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘مو
نم ةيمك زجح مت سشيتفتلا
ترد˘˘˘˘˘ق تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
فيكلا نم مارغ4,752 ـب
د˘حأا ن˘˘كسسم˘˘ب ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا
مدقو ،نيرخآلا نيفو˘قو˘م˘لا
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
لا˘حأا يذ˘لا ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
قيقحتلا يسضاق مامأا فلملا
نيمهتملا عاديإاب رمأا يذلا
                                                    .ةيباقعلا ةسسسسؤوملا

نمحرلادبع ‘اولب

يهاق˘م˘لا با˘ح˘سصأا مز˘ت˘لا د˘ق˘ف
طقف مهتÓحم قلغب معاطملاو
يبعسشلا ةدوب قوسس فرع ثيح
ر˘˘سضخ˘˘لا˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ن˘˘م هراو˘˘ج ن˘˘مو ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
ةفلتخملا ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

ة˘˘ط˘˘سشنأا ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ل˘˘˘ج ي˘˘˘فو
نئابزلا لابقإاو ةيدا˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع ظو˘ح˘ل˘م ل˘˘كسشب
ما˘م˘ت˘هلا نود ،م˘ه˘تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
ل يح˘سصلا ع˘سضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب
ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،نا˘˘˘مأا ة˘˘˘فا˘˘˘سسم
نيسصخسش نم رثكأل تاعمجتلا
يفو ةيراجتلا تÓحملا لخاد
م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘هر˘ي˘غو تا˘ب˘كر˘م˘˘لا
نيسضاملا نيمويلا لÓخ ميظنت
تباج بكاو˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘ل سسار˘عأا
ديقتلا نود راردأا ةنيدم عراوسش
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ي˘لاو˘لا تارار˘˘ق˘˘ب
نود نكل نمألا حلاسصم لخدت

نينطاوملا ءايتسسا مامأا ىودج
ةرور˘˘˘˘˘سضب اور˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘˘لا
عدر˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘˘مار˘˘سصلا
تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ل˘كل
ةحسصلا ىلع اظافح تاطلسسلا
اذ˘ه ا˘هدد˘ه˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لظ يف اذهو ،يملاعلا ءابولا
ةلسصاوتملا ةيوعوتلا تÓمحلا
ميقعتب تايعمج اهتمظن يتلا

تارقمو عراوسشلا لج ريهطتو
ح˘ت˘ف ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

لسصاوتلا عقاوم ىلع تاحفسص
ءا˘ط˘سشن ل˘ب˘ق ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ا˘˘م ل˘˘ك ر˘˘سشنو سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘لاو
ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

هنم ةياقولا ةيف˘ي˘كو ه˘ترو˘ط˘خ
نو˘م˘ي˘م˘ت با˘ب˘سش ه˘ب ما˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةيكوبسسياف ة˘عو˘م˘ج˘م ءا˘سشنإا˘ب
ةظقيو ة˘مزأا ة˘ي˘ل˘خ م˘سسا تح˘ت
تبطقتسسا ،انوروكل يدسصتلل
نينطاوملا نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ع˘با˘ت˘م
،رسشنيام لوح يمويلا عÓطإÓل
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو ة˘يا˘قو˘لا ي˘˘ق˘˘ب˘˘تو

دحلل قرطو لبسس مهأا لزانملا
.سسوريفلا راسشتنا نم

هايم تانازخ عشضو
ÚنطاوŸا مامأا ة÷اعم
«انوروك» نم ةياقولل

عيجسشتلا قح˘ت˘سست ةردا˘ب˘م ي˘ف
ر˘ي˘سسم با˘سش ا˘ه˘ب ما˘ق ءا˘ن˘ث˘˘لاو
ةطسسوتمو ةريغ˘سص ة˘سسسسؤو˘م˘ل

تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو ة˘˘لازإل
ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘بو راردأا˘˘˘˘ب
دراوملا ةيريدمو ةئيبلاةيريدم
،ريخلا سسان ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ةريبك تانازخ5 عسضوب كلذو
لئاوسسب ةدوزمو ةجلاعم هايملل
ىوتسسم ىلع ةفاظنلاو ميقعتلا
ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا قو˘˘˘سسلا
نيأا ،«ةدوب» هكاوفلاو رسضخلل
يرود ل˘˘كسشب ا˘˘ه˘˘ئ˘˘ل˘˘˘م م˘˘˘ت˘˘˘ي

نيعئابلا لبق نم اه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسل
قو˘˘سسلا ىدا˘˘˘تر˘˘˘مو ةرا˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘غ˘ب يدا˘يألا ل˘سسغ˘ب
سسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لاو
سسيئر مو˘ق˘ي˘سس ا˘م˘ك  ،ا˘نورو˘ك
ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘ج˘˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ة˘م˘ق˘ع˘م˘لا داو˘م˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘ت˘˘ب
يف اهعسضوو ةفاظنلا لئاسسوو
ة˘فور˘˘ع˘˘مو ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م ن˘˘كا˘˘مأا
ن˘م ة˘ب˘ير˘قو ةرا˘م˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘˘ب
لمحت امك ،ةيراجتلا تÓحملا
سسانلا رطخت ةيمÓعإا تاحول

ة˘ي˘ف˘ي˘كو سسور˘ي˘ف˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب
عم قيسسنتلاب اذهو هنم ةياقولا
عابتإا لوح ةيلحملا تاطلسسلا
فدهب تعسضو يتلا تاءارجإلا
ع˘سضو ة˘ي˘غ˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا ما˘˘ه˘˘سسإا

امك ،نمأام يف نطاوملا ةحسص
را˘ج˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا بحا˘سص ا˘عد
هذه معدو ةكراسشملاب مهريغو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.ايرود

نامشضلا قودنشصو..
لامعلل يعامتج’ا

تاءارجا ذختي ءارجأ’ا
ةملشس ىلع ظافحلل

هيفظومو هئاكرشش
راردأا ة˘˘˘لا˘˘˘كو ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘كأا

تانيمأاتلل ينطولا قود˘ن˘سصل˘ل
لا˘م˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
تاءار˘˘˘جإا ع˘˘˘˘سضو نأا ،ءار˘˘˘˘جألا

يف ماهسسإلا ةيغب ةلجاع ةيلمع
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لا

ة˘فا˘ك مÓ˘˘عإا˘˘ب اذ˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك
بابرأاو اي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا
كيبابسش يلإا مدقتلا مدعب لمعلا
ةيلولا ربع اهعورفو ةلاكولا
يتلاو ءافسشلا ةقاط˘ب ل˘ي˘غ˘سشت˘ل
ةياهن ةياغ ىلإا ايلأا اهليغسشت متي
ةفاسضإلاب ،مداق˘لا ل˘ير˘فا ر˘ه˘سش
ةيب˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘لإا

راعسشإا ةياغ يلإا ةينلديسصلاو

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ع˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تاءا˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
ةيبط˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘ل˘ل
ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو
ةلاكولا يف نيكرتسشملا عسضت
ي˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا ي˘˘ف
نود تامدخلا نم ةدافتسسلاو
ةلاكولا عسضت امك ،لقنتلا ءانع
ي˘ف ا˘ه˘لا˘˘م˘˘ع ل˘˘ج ا˘˘ه˘˘عور˘˘فو
سضر˘ع˘ت˘لا ن˘م ن˘مأا˘مو ة˘مÓ˘سس

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإل
عم يمويلا لماعتلا مدع ةجيتن
.اهئاكرسش

مشساقلب يفيرششوب

سصقنلا ةيطغتل اهنم ايعشس
تايلديشصلا يف لجشسملا

ةيحشصلا تاشسشسؤوملاو
ينهملأ نيوكتلأ ةيريدم
ةطايخ يف عرسشت نيهمتلأو
ةياجبب تامامكلأو تايقأولأ

نيوكتلا ةيريدم تعرشش
ةي’ول نيهمتلاو ينهملا

ةطايخ ةيلمع ءدب يف ةياجب
كلذو ،تامامكلاو تايقاولا
سصقنلا ةيطغتل اهنم ايعشس
تايلديشصلا يف لجشسملا

ةيحشصلا تاشسشسؤوملاو
يتلاو ةيراوجلاو ةيشسيئرلا
ةياغلل ةيرورشض تحبشصأا
ىودع راششتنا نم ةياقولل

اذه يفو ،انوروك سسوريف
ةرادإا تعدتشسا رامشضملا
تاشسشسؤوم تارطؤوم ةيريدملا
فنشص نم ينهملا نيوكتلا
(جيشسنلا سصاشصتخا) ةذتاشسأ’ا

ماموشصلا ةعاذإا ريثأا ربع
قاحتل’ا ةيغب ةيوهجلا

مامشضنلل ةبيرقلا زكارملاب
اذه يف يعوطتلا لمعلا ىلإا
ةيبلغا ّتبل دقو ،نأاششلا
هذه جيشسنلا يف تاشصتخملا
انلجشس دقو ،ايئاقلت ةوعدلا

ىوتشسم ىلع زكارم ةثلث حتف
رارغ ىلع ةياجب ةنيدم
يف ةدجاوتملا زكارملا
ميلقإ’ ةعباتلا رئاودلا
تاششرو تأادب دقو ،ةي’ولا

ةيلمع يف تاشسشسؤوملا هذه
تامامكلا عنشصو ةطايخ
رظتنملا نم يتلاو تايقاولاو
فلتخم ىلع عزوت نأا
،ةي’ولاب ةيحشصلا  تاشسشسؤوملا

دق ةرادإ’ا نإاف ةراششإللو
نم ةربتعم ةيمك ىلع تلشصحت
،رتم00032 لوطب سشامقلا

ةريدم هنع تفششك ام اذه
يتلا  ةي’ولل ينهملا نيوكتلا
ىلع تدكأاو ربخلا تدروأا
ةكراششملل اهعاطق دادعتشسا

تاذ ةيلمعلا هذه يف ةوقب
.يعامتج’ا عباطلا

ت.Ëرك

جورخلا بنجتو مهتويب يف ثوكملا ةرورشض ىلع نينطاوملا عيجششتل
انوروك نم ةياقولل شضيبلاب يناجملأ ليسصوتلأ ةمدخ ةردابم قلطي رجات

ةيئاذغلا داوملا راجت دحأا قلطأا
ةمدخ» ةردابم سضيب˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
تابل˘ط˘ل ي˘نا˘ج˘م˘لا ل˘ي˘سصو˘ت˘لا
،«نئابزلل ى˘لإا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
ةمهاسسملا ىلإا فدهت ةردابملا
ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘ج˘سشت ي˘ف

مهتو˘ي˘ب ي˘ف ثو˘كم˘لا ةرور˘سض
فر˘ظ˘لا ي˘ف جور˘خ˘لا بن˘˘ج˘˘تو
ةياقولا ي˘سضت˘ق˘ي يذ˘لا ،ن˘هار˘لا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م
با˘˘سشلا ر˘˘˘كذو.(91ديفوك)
نيلحم بحاسص ،فسسوي باطق
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ،سضي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
عيج˘سشت ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لا

ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ثحو
اد˘ي˘سسج˘ت م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
كسسفن يمحت كتيب مزلإا» ةلمحل
نم ةياقولا ىلإا ةيمارلا ،«كريغو
ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘سشف˘˘تو را˘˘سشت˘˘نا

دقف رجاتلا اذه بسسحو.ريطخلا
لÓخ لمعلل ةقيرط طبسض مت
ن˘م م˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ة˘ل˘حر˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا د˘˘يوز˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
تاذ ة˘سصا˘خ ع˘ل˘سسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
م˘ت ثي˘ح ،ع˘سساو˘لا لÓ˘ه˘ت˘˘سسلا

˘ما˘قرألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ع˘˘سضو
عقوم ىلع ةح˘ف˘سصو ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
نئابزلا عم لسصاوتلل كوبسسيفلا

لامعلا نم قيرف سصيسصخت عم
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأاو
داو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةياغ ىلإا لح˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
از˘يز˘ع˘تو .نو˘بز˘لا ن˘كسسم با˘ب
اذ˘ه حر˘ت˘ق˘˘ي ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
طسسو˘لا ي˘ف فور˘ع˘م˘لا با˘سشلا
اسضيأا ،سضيبلا ةنيدمب يناكسسلا
داو˘م˘لا سضع˘˘ب˘˘ل تا˘˘سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ع˘سساو˘لا بل˘ط˘لا تاذ ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ح˘ئار˘˘سش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل

ازربم ،اهءانتقا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا˘˘˘ب دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
ةبرا˘ح˘م ي˘ف ا˘سضيأا ة˘م˘ها˘سسم˘لا

را˘كت˘حلاو ة˘برا˘سضم˘لا ةر˘ها˘˘ظ
لحارملا هذه يف اهيلإا أاجلي يتلا

نم ديزم˘لا ا˘ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
سسي˘˘لو رزآا˘˘˘ت˘˘˘لاو ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا
تاذ اعدو .ةءاسسإلاو لÓغتسسلا
ةيلولا راجت عيم˘ج ثد˘ح˘ت˘م˘لا

،نطولا ءاجرأا يقاب رارغ ىلع
ةناعإاو ةردابملا سسفن ينبت ىلإا

ةيلمع يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف ةكرحلا سصيلقت ىلع ثحلا
نينطاو˘م˘لا ثو˘كمو عراو˘سشلا
فورظلا هذه يف مهلزانم يف
ذ˘خأا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
فلتخم يف ثدحي امم ةربعلا
يسشفت تفرع يتلا ملاعلا لود
.ءابولا اذه

ب.Úمأا
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 ةي’ولاب يئزجلا رجحلا فورظ عم ايششامت

ةمسصاعلاب ةيلزنملأ تايافنلأ عمج تايرود فعاسضت «تان أرتسسكأ»
يئ’ولا عرفلاب ةظقيلا ةنجل ميظنت نم

يرئازجلا رمحأ’ا للهلل
ةيسسيسسحت ةيزأرتحأ ريبأدتو نامأ’أ ةفاسسم

ةنتابب ديربلأ بتاكم ربع نينطأوملل ةينكشسلا ءايحأ’ا فيظنتل ةيداملاو ةيرششبلا اهتايناكمإا لج «تان ارتشسلا» ةفاظنلل ةيئ’ولا ةشسشسؤوملا ترخشس
عم ايششامت كلذو راهنلا تاعاشس يف ةيلزنملا تايافنلا عمج تايرود ةفعاشضمب كلذو ،اهشصاشصتخا ميلقإ’ ةعباتلا

ة˘ن˘˘ج˘˘ل ،سسمأا لوأا ،تما˘˘ق.ةشسشسؤوملا تاذب عمجلا ططخمو ةعباتملاب فلكملا هدكأا امبشسح ،ةمشصاعلا رئازجلاب يئزجلا رجحلا فورظ
ي˘ئلو˘لا عر˘ف˘لا˘ب ة˘ظ˘ق˘˘ي˘˘لا
يرئازج˘لا ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘ل˘ل
د˘ع˘ب اذ˘هو ،ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
تماد ةر˘ي˘ب˘ك تار˘ي˘˘سضح˘˘ت

ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ن˘م ر˘ث˘كأل
ري˘باد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ع˘سضو
تا˘ق˘سصل˘م˘لاو ل˘ئا˘˘سسو˘˘لاو
د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
ل˘جأا ن˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مأا ماز˘˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘˘سضو
ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ي˘˘˘ق˘˘˘ي يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حاو
ىلع نيلبقم˘لاو ن˘ي˘ن˘سسم˘لا

راسشتنا نم ديربلا بتاكم
انمازت » انوروك» سسوريف
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘تاور فر˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘م
.ةيرهسشلا

بتكم˘لا˘ب ا˘ند˘جاو˘ت لÓ˘خو
ةمسصاعب ديرب˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا
قير˘ف˘لا عا˘ط˘ت˘سسا ،ة˘يلو˘لا
ر˘م˘˘حألا لÓ˘˘ه˘˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ريبادتلا نم ةلمج عسضوو
سسي˘سسح˘ت˘لا ل˘ي˘ب˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
نيب نامألا ةفاسسم مارتحاب

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا دار˘˘˘˘فألا ل˘˘˘˘ك
مÓ˘كلاو ح˘فا˘سصت˘لا بن˘ج˘ت
،سضع˘˘ب˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب ع˘˘˘م
ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘˘لا م˘˘ن˘˘ت˘˘غاو
د˘˘جاو˘˘ت ة˘˘سصر˘˘˘ف لÓ˘˘˘ه˘˘˘لا

دسض مهسسيسسحت نينطاوملا
ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ل˘˘ئا˘˘سسو عا˘˘ب˘˘تا ةرور˘˘سضو
بناج ىلا رذحلاو ةطيحلا
.تامامكلا عيزوت
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ه˘تا˘ه ،ق˘ب˘سس د˘قو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ي˘عو˘ن˘˘لا

يسسيئرلا بتكملل مي˘ق˘ع˘تو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ناو˘عأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
نم اذهو ةيدلبلل نيعباتلا
ةري˘ب˘ك ة˘يا˘قو نا˘م˘سض ل˘جأا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا ي˘˘ف
ديربلا بتاكم ناو ةسصاخ
ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك لا˘˘˘ب˘˘˘قا د˘˘˘ه˘˘˘˘سشت
ع˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘فد د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت
.ةيرهسشلا تابترملا

نونطاوملا ،نسسحتسسا ،امك
اهب تماق يتلا ةيلمعلا هتاه
لÓ˘ه˘لا˘ب ة˘ظ˘ق˘˘ي˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ي˘ت˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘˘حألا
ن˘˘˘م عو˘˘˘ن ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب تسضر˘˘˘˘ف
نم يئاقو راطإا يف ميظنتلا
ا˘˘نور˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘˘نا

فر˘سص د˘عو˘م نأاو ة˘سصا˘˘خ
سسمي نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا بتاور
رثكألا نسسلا رابك ةحيرسش
اذ˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع
.سضرملا

نامثع.ع/ Êامحد .م

ي˘ف يدواد د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘سضوأاو
رجحلا فورظ نأا ،هل هثيدح
00:91 ة˘عا˘سسلا ن˘م دد˘ح˘م˘لا

00:70 ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘لإا ءا˘˘˘سسم
نلعملا يلاوملا مويلل احابسص
ر˘ئاز˘ج˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
عم ملقأاتلا سضرف˘ي ة˘م˘سصا˘ع˘لا
دÓبلل ةيحسصلا تادج˘ت˘سسم˘لا

تا˘˘يرود ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ب كلذو
يف ةيلزن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج
ءا˘ق˘بإلا ع˘م را˘ه˘ن˘˘لا تا˘˘عا˘˘سس
نيترم ةيليللا تايرودلا ىلع
00:02 ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
.00:32 ةعاسسلاو
لو˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح نأا فا˘˘سضأاو
00:91 ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با

ة˘˘عا˘˘سسلا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا ءا˘˘˘سسم
تنلعأا يذلا ا˘حا˘ب˘سص00:70
دÓبلل ايلع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ه˘ن˘ع
ر˘سسألا تادا˘ع ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي˘˘سس
سساي˘لأا جار˘خإا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا تÓ˘م˘ه˘˘م˘˘لا
«تان ارتسسلا» حلاسصم عقوتت
ذن˘م ي˘مر˘لا ز˘ي˘كر˘ت ‐لو˘ق˘ي ‐
ام راهنلا نم ىلوألا تاعاسسلا
د˘ي˘عاو˘م ة˘ف˘عا˘سضم مز˘ل˘ت˘˘سسي
ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش رور˘˘م
.ةداعلا

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘غ˘˘˘سشتو
ردسصملا تاذ بسسح ،ةيئلولا

ة˘عزو˘م ة˘للد ة˘ن˘حا˘سش513
رئازج˘لا˘ب ة˘يد˘ل˘ب13 ى˘˘ل˘˘˘ع
ا˘م ا˘ي˘مو˘ي ع˘م˘ج˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
ل˘جألو .ن˘˘ط0071 لدا˘ع˘˘ي
،ةفعاسضم لمع ةريتو ةهجاوم
ظا˘ف˘ت˘حلا م˘ت ه˘نا يدواد لا˘ق
ع˘م ،ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘م˘ع˘لا ل˘كب
ةرادإلا لامع˘ل ي˘ئز˘ج ح˘ير˘سست
امأا .ةموكحلا تاميلعت قفو
نيقئاسسلاو ةفاظنلا وسسد˘ن˘ه˘م
مهعيزوتو مهب ظافتحلا متف
غ˘ل˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ةرور˘˘سضلا ق˘˘فو

سصقن ل˘ما˘ع0025 م˘هدد˘ع
ببسسب001 ي˘لاو˘ح م˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘يلو ي˘حاو˘ن ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا
ايلاح اهيلع قبطي يتلا ةديلبلا

.مايأا ةرسشع ةدمل مات رجح
ءلؤو˘˘ه ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘ب˘˘سس ن˘˘عو
ايموي نوهجاوي نيذلا لامعلا

مهلماعتل ارظن ةباسصإلا رطخ
ىر˘خأاو ة˘ي˘لز˘ن˘م تا˘يا˘ف˘ن ع˘˘م
تامامكو تازاف˘ق ن˘م ة˘ي˘ب˘ط
ةد˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ر˘˘ثإا
د˘˘كأا ،ظ˘˘حو˘˘ل ا˘˘م˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘خألا
«تا˘ن ار˘ت˘سسلإا» نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
تازا˘ف˘ق˘لا ءا˘ن˘ت˘˘قا˘˘ب تل˘˘ف˘˘كت

نم ةرهطم داومو تامامكلاو
لجأا نم ةسصاخ˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ناز˘ي˘م
مهيمحي دق امب لامعلا ديوزت
.ىودعلا نم
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ي˘ف ا˘سضيأا م˘ها˘˘سست ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،تايدلبلا ديد˘ع ر˘ب˘ع ءا˘ي˘حألا

تانحاسش8 تر˘˘خ˘˘سس ثي˘˘˘ح
ةم˘ه˘م˘لا هذ˘ه ل˘جأل ج˘ير˘ه˘سص
عم قيسسنتلا˘ب كلذو ة˘ي˘مو˘ي˘لا

يتلا ةيدلبلا ةفاظنلا حلاسصم
ةمقعملا ةداملا ريفوتب لفكتت
تاذ فدري ،ءاملاب طلخت يتلا
.لوؤوسسملا

سس.نيريشس

لوح سسيشسحتلا ةيلمع عم ةازاوم
انوروك سسوريف نم ةياقولا لبشس

نم ةيئأذغ تأدعاسسم
ـل يرئأزجلأ رمحأ’أ لÓهلأ

ركسسعمب ةزوعم ةلئاع021
للهلل ةيئ’ولا ةنجللا تحنم
ركشسعمب  يرئازجلا رمحأ’ا

021 ـل ةيئاذغ تادعاشسم
يتيدلب نم ةزوعم ةلئاع

امبشسح ،ةرارجشسو قيقارفلا
نب ةنجللا سسيئر ىدل ملع
.ريرد يلع
نأا لوؤوشسملا سسفن ركذ و
ةروكذملا ةيئ’ولا ةنجللا
يف يراجلا عوبشسأ’ا تعرشش

ةدئافل ةينماشضت ةيلمع
نم ددعب ،ةزوعملا تلئاعلا

عم ةازاوملاب ةي’ولا تايدلب
لبشس لوح سسيشسحتلا ةيلمع

انوروك سسوريف نم ةياقولا
نيمويلا للخ تحمشس ثيح

ةيئاذغ داوم عيزوتب نيلوأ’ا
ميقعتلاو فيظنتلل ىرخأاو

يتيدلب نم ةلئاع021 ىلع
.ةرارجشسو قيقارفلا

للهلا ةلفاق نأا ريرد ركذو
هذهل يرئازجلا رمحأ’ا
نيعوطتم مشضت يتلا ةيلمعلا

تايوطمو تاعوبطم نومدقي
سسوريف لوح ةيفيرعت
،هلاقتنا ةيفيلو انوروك
عوطتم بيبط اهيف كراششي
لوح تلئاعلل حئاشصن مدقي
.سسوريفلا نم ةياقولا ةيفيل
هذه لمششت نأا رظتنيو
نم اددع ةينماشضتلا ةيلمعلا
ةي’وب ةيئانلا تايدلبلا

ميدقت لجأا نم ركشسعم
اهعمج متي ،تادعاشسم
تائيهلا سضعب عم نواعتلاب
.نينشسحملا نم ددعو

ج.دمحم

انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل ةيئاقولا ريبادتلا نمشض
نينسسملأ ةياعر يف ةسصسصختملأ تاسسسسؤوملأ ةفاك ريهطتو ميقعت

ةمسصاعلاب ةفعسسملأ ةلوفطلأو
طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تدا˘˘˘فأا
اهنأا رئازجلا ةيلول يعامتجلا
ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ل˘˘سصاو˘˘ت
رود ميقعتو ريهطتل فثكملا
زكارمو نينسسم˘لا سصا˘خ˘سشألا
ر˘ب˘ع ة˘˘ف˘˘ع˘˘سسم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا

،ةمسصا˘ع˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘ما˘م˘كلا˘ب ا˘هد˘˘يوز˘˘ت اذ˘˘كو
ةيئاذغ˘لا داو˘م˘لاو تازا˘ف˘ق˘لاو
ةيئاقولا ريبادتلا نمسض كلذو
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل

.انوروك
سشويعم ة˘ح˘ي˘ل˘سص تح˘سضوأاو
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ه˘نأا ا˘ه˘ل ح˘ير˘سصت ي˘˘ف
نما˘سضت˘لا ةر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ا˘يا˘˘سضقو ةر˘˘سسألاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ذا˘˘خ˘˘تا سصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا
نم ةياقولل ةمزÓلا تاءارجإلا
،(91 ديفوك) انوروك سسوريف
لافطألا ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘سصر˘ح
لخاد نسسلا رابكو نيفعسسملا

ةسصسصختملا تاسسسسؤوملا هذه
تايل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘ت ة˘يا˘عر˘ل˘ل
ىلع ةفثكم مي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت
تاسسسسؤوم8 ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
ة˘˘˘يا˘˘˘عر ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا

ى˘ل˘ع ة˘ف˘ع˘سسم˘لا ة˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
رو˘˘كذ ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا ز˘˘كر˘˘م
ة˘لو˘ف˘ط˘لا ة˘سسسسؤو˘مو را˘ي˘˘بألا
رادو ة˘يا˘ط ن˘ي˘ع˘ب ة˘ف˘ع˘˘سسم˘˘لا
يديسسو راوزلا باب نينسسملا

.اهريغو ميهاربإا يلادو ىسسوم
رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا تاذ تفا˘˘˘˘˘˘سضأاو
فيظنتلاو مي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

ز˘كار˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ناوعأا ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا
فلت˘خ˘م ناو˘عأا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ةفاظنلا يف ةسصتخملا ةيئلولا

لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لاو
ة˘ح˘ن˘جألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
هذهل تاحا˘سسلاو تاءا˘سضف˘لاو
ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ىودع لاقتنا رطاخم نم دحلل
.ريطخلا91‐ديفوك سسوريف
هنأا راطإلا سسفن يف تركذو
زكارملا هذه فلتخم ديوزت مت
ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ة˘˘˘لو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘عر ي˘˘˘˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سسم˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشألاو
نم ةياقولا لئاسسوب ةمسصاعلاب
رارغ ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘لا
تازا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لاو تا˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘كلا

نيديلا لسسغل رهطم لولحمو
.ةيفاك تايمكبو يلوحكلا

ريفوت مت هنأا سشويعم تدافأاو
هذ˘˘˘ه تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
ام˘ي˘ف ز˘كار˘م˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا
داو˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا سصخ˘˘˘ي
،هكاوفلاو رسضخ˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تا˘˘ب˘˘جو م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
نينسسملا ةئ˘ف ن˘م ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا

.لافطألاو
ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ز˘كار˘م˘لا هذ˘ه و˘ح˘ن تارا˘يز˘˘لا
يدا˘ف˘ت˘ل كلذو ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
انوروك سسوريف ىودع لاقتنا

ر˘ي˘خ˘سست م˘ت ثي˘ح د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا
ةعباتلا ةيبطلا م˘قاو˘ط˘لا ة˘فا˘ك
تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل
اذ˘˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
مهتيعوتو نيميقملاب لفكتلل
نم ةياقولا لبسس سصخي اميف
مهتعباتمو ريطخ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

ةنينأامطلا ثبل ا˘ي˘سسف˘نو ا˘ي˘ب˘ط
.مهتايونعم عفرو مهيدل
ى˘ل˘˘ع را˘˘طإلا سسف˘˘ن ي˘˘ف م˘˘تو
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم
ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ز˘كار˘م˘لاو
ة˘لو˘ف˘ط˘لاو ن˘ي˘ن˘سسم˘لا ة˘يا˘عر
جمانرب سصي˘سصخ˘ت ة˘ف˘ع˘سسم˘لا
اذ˘كو يوو˘عو˘˘ت ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ةيسضايرو ةيه˘ي˘فر˘ت تا˘طا˘سشن
نم نيميقملا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يود˘يو
زيزعتل لاف˘طألاو ن˘سسلا را˘ب˘ك
ق˘˘فو كلذو ،م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘سس
.ةمÓسسلا تاءارجإا

تاذ ،تفاسضأا نأاسشلا تاذ يفو
ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يلو نأا رد˘˘سصم˘˘لا
تاسسسسؤوم8 ي˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘ت
ةياعرو لفكت˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘ت˘م
و ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سسم˘˘˘لا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
ل˘ف˘كت˘ت ة˘ف˘ع˘سسم˘لا ة˘لو˘ف˘ط˘لا
سصخسش005 نم ديزأا ةياعرب
ىلع ميقم سصخسش573 اهنم
رايدو نينسسملا رود ىوتسسم
لفط351 بناج ىلإا ةمحرلا

ةلوفطلا ز˘كار˘م˘ب ى˘ل˘ع م˘ي˘ق˘م
تايدلب فلتخم ربع ةفعسسملا
.ةمسصاعلا

غ.لاما

«ةماعلا ةحشصلا لجأا نم» راعشش تحت
ةيدلب ديرب زكرم مامأأ ةيعوت ةلمح

ةليسسملاب لجحلأ نيع
سسمأا لوأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘سص ما˘˘˘ق
ة˘˘˘فا˘˘˘سشكلا و˘˘˘طر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
جوف ةيرئازجلا ة˘ي˘مÓ˘سسلا
قيسسنتلاب مÓسسلاو داسشرلا

تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ع˘˘˘م
با˘˘ب˘˘سشلا راد˘˘˘ل با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
،ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘عو˘ت ة˘ل˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
را˘ع˘سش تح˘ت ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
،«ةماعلا ةحسصلا لجأا نم»
ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ير˘˘سش
ديرب بتكمب ني˘ن˘طاو˘م˘لاو
تعسضو ثيح نلجحلا نيع
ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل نا˘˘˘مألا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سسم
ل˘ق˘ن˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت كا˘˘كت˘˘حلا
روباطلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ىود˘ع˘لا
لاثتما ،د˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م ما˘مأا
ح˘ئا˘سصن˘ل˘ل ن˘يد˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘ب تادا˘˘˘˘˘˘سشرإلاو
يذ˘لا م˘كح˘م˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةفاسشكلا و˘ب˘سست˘ن˘م ه˘سضر˘ف
فرعت ةيعوتلا ةيلمع لعج
ةلمج لÓخ نم ةلسصاوملا

ىتلا ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م
ى˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘سس
راعسشإا مت ثي˘ح نا˘ه˘ت˘جر˘خ
˘ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
لجأا نم ةرهطملا ليدانملا
سسور˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا

فر˘˘˘ع˘˘˘ي ىذ˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تا˘يلو˘لا سضع˘ب˘ب ارا˘سشت˘نا

ةيسسيسسحتلا ةلمحلا معدتو
ري˘ث˘كلا حر˘سشت تا˘يو˘ط˘م˘ب
ةع˘با˘ت˘م˘ل تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ن˘م

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو ا˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ى˘ت˘لا سضار˘عألاو هرا˘سشت˘˘نا
با˘˘سصم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع أار˘˘˘ط˘˘˘ت
هراسشتنا نم دحلا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
ةرور˘سضب ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
تلآل تامقع˘م ماد˘خ˘ت˘سسا
 .بحسسلا
ةحيرسش تفدهتسسا ةلمحلا

ىلع نينطاوملا نم ةريبك
نيع ديرب بتكم ىوتسسم
لئا˘سسر˘لا ر˘ير˘م˘ت˘ل ل˘ج˘ح˘لا

اه˘ن˘م ،ا˘ه˘ن˘ي˘ما˘سضم حر˘سشو
سسملل تازافقلا لام˘ع˘ت˘سسا

مادخ˘ت˘سساو با˘ب˘لا سضب˘ق˘م
ةمقعملا ةيحارجلا ةمامكلا
˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘عو ا˘˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ نود
يئاقو ءارجإاك ة˘ح˘فا˘سصم˘لا
 .ىودعلا راسشتنا نم دحي
تما˘˘˘˘ق ،ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ةقوفرم سسودرف˘لا ه˘ي˘ع˘م˘ج
ةدحوو ةرئاد˘لا ن˘مأا ة˘قر˘ف˘ب
ى˘لإا ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
دسض نينطاو˘م˘لا سسي˘سسح˘ت
سسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘ع را˘˘سشت˘˘˘نا

نينطاو˘م˘لا ثحو ،ا˘نورو˘ك
د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

ىلع م˘ه˘ث˘ح اذ˘كو ا˘نورو˘ك
تاطا˘ي˘ت˘حلا ذ˘خأا ةرور˘سض
ةباسصإلا مهبينجتو ةمزÓلا
˘مد˘عو ة˘ل˘م˘ت˘ح˘˘م ىود˘˘ع˘˘ب
ربع كلذو ،مهتويب ةرداغم
ي˘˘هو تو˘˘سصلا تار˘˘ب˘˘˘كم
.Óيل ءايحألا لخاد بوجت

 فشسوي نب . رشضÿ . أا
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طاوغأ’ا ةي’و
لمرلا يسساح ةرئاد
لمرلا يسساح ةيدلب
0700006030 :يئابجلا مقر

0202 /20 :مقر حوتفملأ شضورعلأ بلط نع نÓعإأ
لمرلا يسساح ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر :ديسسلا نلعي
ruegrahc بÓق ءانتقإا دسصق حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإا

اذهب ةمتهملاو ةبولط˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىل˘ع
ةيدلبل˘ل تا˘ق˘ف˘سصلا بت˘ك˘م ن˘م طور˘سشلا ر˘ت˘فد بح˘سس ا˘ه˘ن˘ك˘م˘ي نÓ˘عإ’ا

.رتفد لكل جد00.000.1 غلبم لباقم
:ةيلاتلا قئاثولاب سضورعلا قفرت نأا بجيو
.يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن
.SANC نيمأاتلا تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش
.SONSAC ءارجأ’ا ريغل تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش
.ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش
.ةيئابجلا ةداهسشلا

.ةسصقانملا قوقح ديدسست لسصو
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشل˘˘ل ةــي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا تاــــبا˘˘سسح˘˘˘لا عادـــيإا ةداــــه˘˘˘سش

APS-CNS-LRUE-LRAS.
ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر :ديسسلا ىلإا سضورعلا لسسرت

مهنم دحاو يوتحي نيفرظأا20 هلخادب فرظ لخاد لمرلا يسساح
’ ةسصقانم) - ةرابع لمحي .يلام سضرع ىلع رخآاو ينقت سضرع ىلع
:ـب سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا ددح (........... ةيلمعلا مسسإاو حتفت
ةسسلج يف ةفرظأ’ حتفت .نÓعإ’ا اذه رسشن خيرات نم ءادتبا موي51
00:41 ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإ’ موي رخآا يف ةيدلبلا رقمب ةينلع
نم ءادتبا موي09 ةليط مهسضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي ’اوز
.ةسصقانملاب راعسشإ’ا ءاهنإ’ا ددحملا خيرات

جيريرعوب جرب :ةي’و
ةيدامحلا :ةرئاد

ةيدامحلا :ةيدلب
75500401143: FIN
10/0202 :مقر تقؤوملأ حنملأ ءاغلإأ دعب ةيناثلأ ةرملل ايند تأردق طأرتسشأ عم حوتفملأ شضورعلأ بلط نع نÓعإأ
ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع ةيدامحلا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ديسسلا نلعي

:يلاتلا عورسشملا زاجنإ’
.ملك4.1 ةفاسسم ىلع ةيدامحلا ةيدلبل يقرسشلا لخدملاب قيرطلا ةيجاودزإا زاجنإا-
قوف امف ةعبارلا ةجردلا يسسيئر طاسشن˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سش’ا ناد˘ي˘م ي˘ف ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
.جد00.0005:غلبم عفد لباقم ةيدامحلا ةيدلب رقم نم طورسشلا رتفد بحسس نÓعإ’ا اذهب ةمتهملاو
لمحي رخآ’او ينقتلا سضرعلا لمحي رخآ’او يلاملا سضرعلا لمحي امهدحأا ةفرظأا ةثÓث يف سضورعلا عسضوت
:ةيلاتلا ةرابعلا ىوسس لمحي ’ لفغمو ماكحإاب لفقم يجراخ فرظ يف ةثÓثلا عسضوي حسشرتلا فلم

«سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’ »
10/0202:مقر سضورعلا بلط

(.ملك4.1 ةفاسسم ىلع ةيدامحلا ةيدلبل يقرسشلا لخدملاب قيرطلا ةيجاودزإا زاجنإا)
.هاندأا ةنيبملا قئاثولاب ةقفرم نوكت ثيحب ةيدلبلل ةيمومعلا تاقفسصلا بتكم ىدل سضورعلا عدوت
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:حسشرتلا فلم :’وأا

.موتخمو خرؤومو يسضممو أابعم (قفرملا جذومنلا بسسح) حسشرتلاب حيرسصتلا ^
.موتخمو خرؤومو يسضممو أابعم (قفرملا جذومنلا بسسح) ةهازنلاب حيرسصتلا ^
.(APS-CNS-LRUE-LRAS) تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا ^
.دهعتملا مازلإ’ نيينعملا سصاخسشأÓل ءاسضمإ’اب سضيوفتلا ^
،ةيمومعلا لاغسشأ’ا يسسيئر طاسشن قوف ام ةع˘بار˘لا ة˘جرد˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ف˘ي˘ن˘سصت˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘ه˘سش ن˘م ة˘خ˘سسن ^
.ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع ةحلاسص
.بئارسضلا حلاسصم فرط نم ةرسشؤوم (8102 -7102 -6102) ةريخأ’ا ةثÓثلا تاونسسلل ةيلاملا لئاسصحلا ^
ي˘˘˘عاـــــم˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ناــــــــم˘˘˘سضلا حـلاـــــسصم نــــــم ةرداــــسص يـــــعا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ناــــــم˘˘˘سضل˘˘˘ل باـــــــسست˘˘˘ن’ا تاداــــــه˘˘˘سش ^
(HTABOCAC-SONSAC-SANC) لوعفملا ةيراسس.
ةيدامرلا تاقاطبلا قافرإا عم0202 ةنسس لÓخ يئاسضق رسضحم فرط نم ةدعمو ةررحم ةيداملا لئاسسولا ةمئاق ^
.ةفرظأ’ا حتف خيرات دنع ةحلاسص ةيدامرلا تاقاطبلا تاذ لئاسسولاب ةسصاخلا نيمأاتلا تاداهسشب ةقفرم
فرط نم ةرداسص زاجنإ’ا ةدمو عو˘سضو˘م˘لاو غ˘ل˘ب˘م˘لا ن˘م˘سضت˘ت زا˘ج˘نإ’ا ن˘سسح تادا˘ه˘سش قا˘فرإا :ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ع˘جار˘م˘لا ^
.ةيمومع ةدقاعتم حلاسصم
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:ينقتلا سضرعلا :ايناث
.موتخمو خرؤومو يسضمم أابعم (قفرملا جذومنلا بسسح) باتتك’اب حيرسصتلا ^
.طورسشلا رتفد نم90 ةداملا اهبلطتت ةقيثو لكو ةيريربت ةينقت ةركذم ^
ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد ^
:ةيلاتلا قئاثولا ىلع يوتحيو:يلاملا سضرعلا :اثلاث
.موتخمو خرؤومو يسضممو أابعم (قفرملا جذومنلا بسسح) دهعتلا ةلاسسر ^
.موتخمو يسضمم ماقرأ’او فرحأ’اب ءولمم ةدحولاب راعسس’ا لودج ^
.موتخمو يسضمم ءولمم يميقتلاو يمكلا فسشك ^

ةينطولا فحسصلاب نÓعإ’ا اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا (01) ةرسشع :ـب سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا ددح
.(اسس03.01) احابسص فسصنلاو ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا وأا

نم ريخأ’ا مويلا يف كلذو ةيدلبلا رقمب (00.11) ةرسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع ةينلع ةسسلج يف نوكي ةفرظأ’ا حتف
مويلا يف نوكي ةفرظأ’ا حتف نإاف ،رجأ’ا ةعوفدم ةلطع مويل فداسصم مويلا اذه ناك اذإا .سضورعلا عاديإا خيرات
.ةفرظأ’ا حتف ةسسلج روسضح لجأا نم نيسضراعلل ةوعد ةباثمب نÓعإ’ا اذه ربتعي .ةعاسسلا سسفن يف يلاوملا

سضورعلا ريسضحت ةدم ىلإا ةفاسضإا ،اموي (09) نوعسست ةدمل مهسضورعب نيمزتلم سضورعلا بلط يفنوكراسشملا ىقبي
 .لبقي ’ هÓعأا ددحملا خيراتلا دعب يتأاي سضرع لك سضورعلا عاديإ’ لجأا رخآا خيرات نم ءادتبا (موي01)



برقي يسسنم م‚
ءاقبلأ نم ولاغيإأ

دتيانوي ‘
او˘ه˘ن˘ي˘سش يا˘ه˘˘غ˘˘ن˘˘سش يدا˘˘ن ذ˘˘خ˘˘تا

ر˘ي˘غ˘ت ا˘م˘بر ةد˘يد˘ج ةو˘˘ط˘˘خ ن˘˘ي˘˘سصلا
رتسسسشنام ىلإا راعملا همجاهم ريسصم
.ولاغيإا نويدوأا يريجينلا ،دتيانوي

دتيا˘نو˘ي ع˘م ه˘تر˘ي˘سسم و˘لا˘غ˘يإا أاد˘بو
8 يف فادهأا4 لجسسو عئار لكسشب
يف ةراعإلا دقع عيقوت ذنم تايرابم
ىتح ،يسضاملا ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘ت˘نلا

.يام13
نأا ةينيسص ةيمÓعإا ريراقت تركذو

زنيترام يميفابوأا يريجينلا مجاهملا
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا با˘˘ت˘˘عأا ى˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ب
ءاقب سصرف نم ديزيل اوهنيسش ياهغنسش
ماودب دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف و˘لا˘غ˘يإا

.ةراعإلا ءاهتنا دعب لماك
نإا سستروبسس ناتيت ةفيحسص تلاقو

ع˘م اد˘قا˘ع˘ت˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ،ز˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
ةياه˘ن ى˘ت˘حو6102 ن˘م او˘ه˘ن˘˘ي˘˘سش
موي نيسصلا ىلإا لسصو ،8102 مسسوم
سضيو˘ع˘ت ن˘م ا˘ب˘ير˘ق تا˘بو ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ي˘ن˘ي˘سصلا يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘ل و˘لا˘غ˘يإا
.زاتمملا

53» زني˘ترا˘م د˘قا˘ع˘ت ءا˘ه˘ت˘نا ذ˘ن˘مو
˘ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ،يا˘ه˘غ˘ن˘سش ع˘م «ة˘˘ن˘˘سس
قير˘ف يأل بع˘ل˘ي د˘ج˘ي م˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا

.نآلا ىتح
يف0202 م˘سسو˘م د˘ع˘ب أاد˘ب˘˘ي م˘˘لو

ةبرسض تلجأات امدعب ينيسصلا يرودلا
بب˘سسب ى˘م˘سسم ر˘ي˘غ ل˘˘جأل ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
ن˘كل ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ي˘سشف˘˘ت
ءدب ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح تا˘ن˘ه˘كت˘لا تداز
وأا ناسسين /ليربأا ةياهن برق ةقباسسملا
.يام ةيادب يف

زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا فقوتو
ى˘لإا دو˘ع˘ي ن˘لو ا˘سضيأا ءا˘بو˘˘لا بب˘˘سسب
.ريدقت لقأا ىلع ،ليرفأا03 لبق ةايحلا

ةيزيل‚إ’أ ةيدنأ’أ
ةÎف دÃ بلاطت

ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ
،يناطيرب يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

تبلاط ،«غيل ريميربلا» ةيدنأا نأا ،سسمأا
د˘م˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا ي˘لوؤو˘سسم
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف

لو˘ح تلو˘ط˘ب˘لا م˘ظ˘ع˘م تف˘قو˘تو
اًر˘ظ˘ن ،ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
يذلا رمألا ،انوروك سسوريف يسشفتل
ءاهتنا دعوم ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ر˘ثؤو˘ي˘سس
.تلاقتنلا ةرتف يلاتلابو ،مسسوملا

«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
يرودلا ةيدنأا تبلاط دقف ،ةيناطيربلا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف د˘م˘ب يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ماعلا نم يفناج ةياهن ىتح ةيفيسصلا
.لبقملا

ىلع ةيزيلج˘نإلا ة˘يد˘نألا تحر˘ت˘قاو
ديقلا باب حتف رارمتسسا اهدÓب داحتا

ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك /ر˘يا˘ن˘ي ة˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح
تلاقتنلا يترتف نيب عمجلاو ،1202
.اًعم ةيوتسشلاو ةيفيسصلا

يف ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف أادبتو
يهو ،توأا13 موي يهتنتو ،ةيليوج1
ةهجو نم ةيفاك نوكت نل يتلا ةرتفلا
لامكتسسل ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘يد˘نألا ر˘ظ˘ن
دعوم ةفرعم مدع لظ يف ،اهتادقاعت
.مسسوملا ءاهتنا

يزيلجنإلا داحتلا نأا ركذلاب ريدج
03 ىتح هتاقباسسم فاقيإاب اًرارق ذختا
لبقملا ليرفأا
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ايونشس وروأا نييلم03 ىلإا بتارلا تعفر ةرادإ’ا

ديدج شضرعب يبابم تغابي نامÒج ناسس
11

ةرادإلا تاروا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م لاز˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘م
نامريج ناسس سسيراب يف ةيسضايرلا

م˘ج˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘سسم م˘سسح˘˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
،هئاقب نيمأاتو ،يبابم نايليك قيرفلا
ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ق˘˘لا عار˘˘˘سصلا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
بناج نم ةسصاخ ،بعÓلا تامدخ
.ديردم لاير

،يسسنرف يفح˘سص ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فوو
ناسس سسيراب زهجي ،ءاعبرألا مويلا

،يبابم دقع ديدجتل اسضرع ،نامريج
.2202 فيسص يهتني يذلا

سسنار˘˘ف» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
ناسس سسيراب نإاف ،ةيسسنرفلا «لوبتوف
ي˘با˘ب˘م˘ل ا˘ًسضر˘ع مد˘ق˘ي˘سس نا˘مر˘˘ي˘˘ج
يف وروأا نويلم03 هتميق بتارب
.هدقاعت ديدجت لجأا نم ،مسسوملا

فدهلا يبا˘ب˘م˘ل د˘يد˘ج˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ريدملا ،ودرانوي˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘ل˘ل لوألا
ل يذ˘لا ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سسل ي˘سضا˘ير˘لا
دراو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا راد˘˘هإا يو˘˘ن˘˘ي
يف اًلمأا ،رخآا هاجتا يأا يف ةيلاملا
رارمتسسلاب يسسنرف˘لا م˘ج˘ن˘لا عا˘ن˘قإا

ةميق لث˘م˘تو.ءار˘مألا ة˘ق˘يد˘ح ي˘ف
نع ةظوحلم ةدايز ديدجلا سضرعلا
ىسضاقتي يذلا ،يبابمل يلاحلا دقعلا

،م˘سسو˘م˘˘لا ي˘˘ف وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م12
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘˘سسو
دق يبابم ناكو.رامين نم بارتقلاب

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘˘ب ةرادإا بلا˘˘ط
نم ،هدقاعت ديدجت تاثداحم ليجأاتب
.مسسوملا اذه قيرفلا عم زيكرتلا لجأا

ر .ق^
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وراتو’ عم قافت’ لسصوتي ةنولسشرب
اًطوسش ةنولسشرب عطق

دقاعتلل هقيرط يف اًريبك
،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘˘تول ع˘˘م
،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ا˘ًق˘فو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘˘سصلا
.يلاطيإا يفحسص ريرقتل

ىلع اسسراب˘لا ر˘ق˘ت˘سساو
،وراتوÓب هموجه ميعدت
دو˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘˘يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
يناياوغوروأÓل
سسيو˘˘˘˘ل ،مر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.زيراوسس

ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
«ترو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس و˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘ت»
يدا˘ن˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا
قافتل لسصوت ينولاتكلا
بعÓلا ليكو عم لعفلاب
.هدقع ليسصافت نأاسشب

ىلع نيعتي لاز ام نكل
رتنإا عم قافتلا ةنولسشرب
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا لو˘˘ح ،نÓ˘˘ي˘˘م
ةقيرطو ةقفسصلل ةيلاملا
.دادسسلا

يروزتارينلا لبقي نلو

ل˘قأا ة˘م˘ي˘ق˘ب ،سضر˘ع يأا˘ب
يف يئازجلا طرسشلا نم
ينيتنجرألا مجاهملا دقع
111) اًماع22ـلا بحاسص
.(وروأا نويلم

راظنألا وراتول تفلو

ثيح ،مسسوملا اذه ةدسشب
تحت ريبك لكسشب جهوت
وينو˘ط˘نأا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق
ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘سس ،ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك
يرود وأا و˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘كلا
.ابوروأا لاطبأا

Òثكلأ ينم ملعت ونايتسسيرك :اًحزام Êان

لأزتع’أ ‘ ركفي ششتيفوميهأربإأ

م˘ج˘ن ،ي˘نا˘ن ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا را˘˘ت˘˘خا
،ق˘˘با˘˘سسلا د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ي˘˘كير˘˘مألا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ود˘˘˘نلروأاو
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

،ل˘سضف˘م˘لا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف ود˘˘لا˘˘نور
اًحزام لاقو ،نيبعل5 نم نوكملا
.ريثكلا «نودلا» ملع هنإا

،موجن3 ينان تارايتخا تلمسشو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف م˘هراو˘ج ى˘لإا بع˘ل
يف ا˘ي˘خ يد د˘ي˘ف˘يد م˘هو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي

يف زلوكسس لوبو ،ىمرملا ةسسارح
،ودلانور ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ط˘سسو˘لا
ونوربو وكيد هينطاوم بناج ىلإا

.سسيفلأا
لÓ˘˘˘خ ،ا˘˘˘حزا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘قو

ياكسس» ةكبسش اهتلقن تاحيرسصت
ودلانور ونايت˘سسير˘ك» :«سسترو˘ب˘سس
،ةعرسسلاو تاراهملا هذه لك عم
هنإا ..بابسشلا يف ينم ريثكلا ملعت
.«كلذ فرعيو ملعي

ةسسارح يف ايخ يد رايتخا نعو
،اًدج ديج سسراح وه» :لاق ،ىمرملا

ملاعلاب نيبعÓلا لسضفأا نم دحاوو
هيلع بجي نكل ..زكرملا اذه يف
ل ه˘˘نأل ،ه˘˘ع˘˘م ه˘˘ترا˘˘ظ˘˘˘ن را˘˘˘سضحإا
.«اهنودب ءيسش يأا ةيؤور عيطتسسي

لو˘˘ب» :با˘˘جأا ،ز˘˘لو˘˘كسس لو˘˘˘حو
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ط˘ي˘سس ه˘يد˘ل تنا˘ك
.«بعلملل ةميظع ةيؤورو ،ةركلا

،يلاطيإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت لا˘ق
يد˘˘يو˘˘سسلا نإا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
،سشتيفوميهاربإا ناتلز مرسضخملا

.لازتعلا يف ركفي ،نÓيم مجاهم
ير˘يرو˘ك» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذو

ليحر بارتقا نأا ،«تروبسس ولليد
و˘لوا˘بو نا˘بو˘ب ،يرادإلا ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا

ىلع رثؤوي دق ،نÓيم نع ،ينيدلام

اذ˘ه نا˘ك ثي˘ح ،نا˘تلز ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
هعانقإا يف ،ربكألا لماعلا يئانثلا
.«يرينوسسورلا» فوفسصل ةدوعلاب

را˘˘سشت˘˘نا ع˘˘م ه˘˘نأا ى˘˘لإا تت˘˘ف˘˘˘لو
،م˘لا˘ع˘لا لو˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
داعتباو ،ةنلعملا ئراوطلا ةلاحو
نيذلا هلافطأاو هتجوز نع بعÓلا
د˘ق ،د˘يو˘سسلا ي˘ف ا˘ًي˘لا˘ح نو˘م˘ي˘ق˘˘ي

كر˘ت ي˘ف ر˘ب˘كأا ل˘كسشب ار˘بإا ر˘كف˘ي
نأا ةفيحسصلا تدكأاو.ةركلا ملاع
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ،سسيد˘˘˘˘يزا˘˘˘˘غ نا˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإا
لوا˘ح˘ي˘سس ،نÓ˘ي˘م˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نأا لإا ،نا˘˘تلز ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
مجاهملل نوكتسس ةريخألا ةملكلا
.يديوسسلا

ملعتلأ بجي :ورافاناك
Úسصلأ ةبرŒ نم

Ÿانوروك ةهجأو

ورافاناك ويباف يلاطيإلا ددسش
وز˘˘غ˘˘ناو˘˘غ˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا د˘˘نار˘˘غر˘˘ف˘˘يإا

ة˘بر˘ج˘˘ت ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
ي˘سشف˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصلا
.انوروك سسوريف

لÓ˘˘˘˘خ ،ورا˘˘˘˘فا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘˘قو
ا˘ن˘˘يدا˘˘ك» ة˘˘عاذإل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «ي˘بو˘˘ك
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ن˘ي˘سصلا ن˘م م˘ل˘ع˘˘ت˘˘ن

وه يسساسسألا ءيسشلاو ،انوروك
.«لزنملا نم بعسشلا كرحت مدع

ل˘ق˘ت˘ن˘ي سسور˘ي˘ف˘لا» :فا˘˘سضأاو
يف سسانلا ءاقبو ،ةديدسش ةعرسسب
ةديحولا ةقيرط˘لا ي˘ه م˘ه˘لزا˘ن˘م
.«هراسشتنا عنمل

د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘ج˘˘˘ن ع˘˘˘با˘˘˘تو
يهتنيسس نيموي لÓخ» :قباسسلا

ل˘˘كف ،ا˘˘ن˘˘ه ي˘˘ح˘˘سصلا ير˘˘ج˘˘˘ح
نوموقي جرا˘خ˘لا ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لا
وزغناوغ يف سسوريفلاو ،كلذب
ةايح˘لا تأاد˘بو ،ةر˘ط˘ي˘سسلا تح˘ت
.«اهتعيبطل دوعت

ر˘˘مألا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :ل˘˘˘سصاوو
ىت˘ح Ó˘يو˘ط ا˘ًت˘قو قر˘غ˘ت˘سسي˘سس
اي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي
نم رهسش نم لقأا يفو ،اينابسسإاو
ثدحيسس يذلا ام فورعملا ريغ
.«ملاعلا يف

نأا اًدج بعسصلا نم» :متتخاو
يف مدقلا ةرك تاسسفانم دوعت
.«مسسوملا ةياهن لبق ابوروأا
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ا˘ًم˘ئا˘ق عار˘سصلا لاز˘˘ي ل
برد˘م ،كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ن˘˘ي˘˘ب
ن˘˘سسحو ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب

ريدملا ،سشتيديمح حلاسص
،يناملألا يدانلل يسضايرلا
فرط لك ةبغر لظ يف
.هتوطسس سضرف يف

ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تف˘˘˘سشكو
رتوت نع «دليب تروبسس»
برد˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
،سشت˘يد˘ي˘م˘˘حو ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

سضراعت ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
تا˘كر˘ح˘ت لو˘ح ا˘م˘˘ه˘˘ئارآا
قو˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
.تلاقتنلا

نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
تقو يف كيلف تاحيرسصت
ىلع دد˘سش ا˘م˘ن˘ي˘ح ،ق˘با˘سس
ي˘ف برد˘م˘لا رود ة˘ي˘م˘˘هأا
،هق˘ير˘ف تا˘ق˘ف˘سص را˘ي˘ت˘خا

ر˘يد˘م ل˘ك ح˘ن˘م˘ب ا˘ًب˘لا˘ط˘م
وأا سضار˘ت˘˘علا ق˘˘ح ي˘˘ن˘˘ف
كرحت يأا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا
.تلاقتنلا قوسس يف

هذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه تب˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سستو
بسضغ ي˘ف تا˘ح˘ير˘سصت˘لا

جرخيل ،كاذنآا سشت˘يد˘ي˘م˘ح
ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘نÓ˘˘ع هدا˘˘ق˘˘ت˘˘نل
.مÓعإلا لئاسسو

كل˘˘˘˘˘ت سسأار ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو

ة˘ب˘غر تءا˘ج ،تا˘فÓ˘خ˘˘لا
وميت عم دقاعتلا يف كيلف
غز˘ب˘يل م˘جا˘˘ه˘˘م ،ر˘˘نر˘˘ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ع˘˘سضت˘˘ل ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

ع˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج ماد˘˘˘˘˘˘سص
.سشتيديمح

عم دقاعتلا كيلف بلطو
اًرظن ،ي˘نا˘م˘لألا م˘جا˘ه˘م˘لا

نيبعÓلا دحأا هنأاب هناميإل
قرفلا عم نوبسسانتي نيذلا
سشتيديمح نأا لإا ،ىربكلا

.هعم عيقوتلا سضفر
برد˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘˘ك

نر˘˘يا˘˘ب ر˘˘يد˘˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ط˘غ˘سض تح˘ت ي˘سضا˘˘ير˘˘لا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘˘ه

ىكت˘سشا ا˘مد˘ع˘ب ،يو˘ت˘سشلا
ةمئاق يف لئادبلا ةلق نم
يف هتبغر نلعيل ،قيرفلا
.نيتديدج نيتقفسص ماربإا

بسضغ ىلإا كلذ ىدأاو
نÓعإا بب˘سسب سشت˘يد˘ي˘م˘ح
˘˘ما˘˘مأا ر˘˘مألا اذ˘˘˘ه كي˘˘˘ل˘˘˘ف
نأا ل˘ب˘ق ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘˘سسو
فو˘ف˘سص م˘˘عد˘˘ل كر˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ينابسسإلا ريهظلاب قيرفلا
اًراعم ،لوزويردوأا ورافلأا

.ديردم لاير نم
ةفيحسصلا ترا˘سشأا ا˘م˘ك

ن˘م كي˘ل˘ف ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا
يتاوركلا بردملا ةبرجت
يذ˘˘لا ،سشتا˘˘فو˘˘ك و˘˘˘كي˘˘˘ن

تنعت نم رخآلا وه ىناع
˘˘˘مد˘˘˘عو ،سشت˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح
ام وهو ،هتابلطل هتباجتسسا

يناملألا بردم˘لا ه˘ظ˘حل
زاه˘ج˘لا ي˘ف هد˘جاو˘ت ءا˘ن˘ثأا
اًريدم هنييع˘ت ل˘ب˘ق ي˘ن˘ف˘لا
.اًينف

سضرف يف كيلف بغريو
،سشتيديم˘ح ما˘مأا ه˘تو˘ط˘سس
ه˘ف˘ل˘سس ر˘˘ي˘˘سصم يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘لا ،سشتا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ك
ي˘˘˘ن˘˘˘سسو˘˘˘ب˘˘˘لا بج˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ىدأا امم ،اًقلطم هتاحرتقمل
ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
ج˘ئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم
.هب ةحاطإلا متيل ،قيرفلا

ىلع ،هيليب يليزاربلا ةروطسسألا رسصأا
،سسوتنفوي مجن ،ودلانور ونايتسسيرك نأا
تقو˘لا˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف بعل ل˘˘سضفأا د˘˘ع˘˘ي
.يلاحلا

اه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ه˘ي˘ل˘ي˘ب لا˘قو
بعل لسضفأا ،مويلا» :«نسص اذ» ةفيحسص
.«ودلانور ونايتسسيرك وه ملاعلا يف

رثكأا هنأل لسضفألا هنأا دقتعأا» :فاسضأاو
نا˘ي˘سسن ا˘سضيأا كن˘كم˘˘ي ل ن˘˘كل ،ا˘˘قا˘˘سستا
سسي˘ل ع˘ب˘ط˘لا˘ب ه˘ن˘كل ،ي˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
.«امجاهم

ى˘ل˘ع ي˘سضا˘˘ير م˘˘ظ˘˘عأا بق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
و˘كيز ى˘سسن˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ل ؟قÓ˘˘طإلا

ا˘بوروأا ي˘فو ،ود˘لا˘نورو و˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نورو
.«فيوركو روابنكيب

ن˘كل ،ي˘ئ˘ط˘خ سسي˘ل اذ˘ه ،نآلا» :م˘ت˘˘خو
.«اًعيمج مهنم لسضفأا ناك هيليب نأا دقتعأا

،يسسليسشت مجن ،نايليو يليزاربلا داع
سسور˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ هدÓ˘˘ب ى˘˘لإا

فقوت ل˘ظ ي˘فو ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف ا˘نورو˘ك
.ايلاح يسضايرلا طاسشنلا

،«سستروب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سش بسسح˘بو
ةدوعلاب نايليول يندنللا يدانلا حمسس دقف
بلطب مدقت امدعب ،هلافطأاو هتجوز ىلإا
.ةزاجإا ىلع لوسصحلا

تقو يف نلعأا دق ابماسسلا مجن ناكو
ه˘ل حا˘م˘سسلا ه˘يدا˘ن ن˘م بل˘ط ه˘نأا ،ق˘˘با˘˘سس
ي˘ف ءاو˘جألا ا˘ه˘ب˘سشم ،هدÓ˘ب ى˘لإا ر˘ف˘سسلا˘ب
.«برحلا ةلاح»ـب ايناطيرب

عم (ا˘ًما˘ع13) نايل˘يو د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
سسيلو ،يراجلا مسسوملا ةياهنب ،يسسليسشت
ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي˘˘˘سس نا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘م ا˘˘˘ًح˘˘˘سضاو
7 د˘ع˘ب ل˘حر˘ي˘سس مأا ،جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘˘ت˘˘سس
طبترا.زولبلا سصمي˘ق˘ب ا˘ها˘سضق م˘سساو˘م

،ٍدان نم رثكأا ىلإا لاقتنلاب نايليو مسسا
م˘˘هزر˘˘بأا ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ب
.«ماهنتوت ،لانسسرآا ،سسوتنفوج ،ةنولسشرب»

يرود˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ليرفأا03 ى˘ت˘ح ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
.ريدقت لقأا ىلع ،لبقملا

نÓقني ةنولسشربو ديردم لاير
ايناŸأأ ¤إأ امهعأرسص

،يفحسص ريرقت لاق
بهأاتي ديردم لاير نإا
ةسسفا˘ن˘م ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل
ةنو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ة˘سسر˘سش
ج˘يز˘ب˘˘يل بعل ى˘˘ل˘˘ع
.يناملألا

تو˘˘˘˘ياد ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘تراو
ع˘فاد˘˘م ،و˘˘نا˘˘كي˘˘ما˘˘بوأا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ج˘˘يز˘˘˘ب˘˘˘يل
ةنولسشرب ىلإا لاقتنلاب
ط˘خ م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘˘م
ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف ،ه˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘فد
ةرر˘كت˘م˘لا تا˘با˘سصإلا
ل˘يو˘ما˘سص ه˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
لايدنوم ذنم يتيتموأا

8102 لايسسور
ول» ع˘قو˘م بسسح˘بو

«تروبسس01
لا˘ير نإا˘ف ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

و˘˘ه ى˘˘ع˘˘˘سسي د˘˘˘يرد˘˘˘م
يتلا تاموقملا نم كلتمي وناكيمابوأا نأا ىريو ،هعافد طخ زيزعتل رخآلا
.يغنريملا سصيمق ءادترا ىلع اًرداق هلعجت

يذلاو ،توياد ليكوب ةبيطلا هتقÓع لÓغتسسل ديردم لاير ىعسسيو
ةقفسصلا مسسح لجأا نم يكلملا بعل ،سسورك ينوت يناملألا اسضيأا لثمي
.هحلاسصل

ىناع يتلا لكاسشملا دعب هعافد طخ ةيوقت يف ديردم لاير بغريو
فادهألا نم ديدعلل هامرم هيقلت يف تببسست يتلاو ،يراجلا مسسوملا اهنم
.ةرثؤوملا

ةنولسشرب عم هديدŒ لقرعي نغيتسش بلط

يناملألا نيب فÓخلا ببسس ،سسمأا لوأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
ينولاتكلا يدانلا ةرادإاو ،ةنولسشرب ىمرم سسراح نغيتسش ريت هيردنأا كرام
.نيفرطلا نيب دقاعتلا ديدجت نأاسشب

ريت دقع ديدجت يف بغري ةنولسشرب نإاف ،«تروبسس» ةفيحسصل اًقفوو
بتارلا ةميق لوح نآلا رودي فÓخلا نأا لإا ،4202 فيسص ىتح نغيتسش
.يناملألا سسراحلل يونسسلا

ريتل يونسس بتارك وروي نويلم5.6 سضرع ةنولسشرب نأا ىلإا تراسشأاو
.يفاسص وروأا نييÓم01 يناملألا سسراحلا بلط امنيب ،نغيتسش

،بتارلا ةدايز بلط يف نجيتسش ةيقحأا كردي ةنولسشرب نأا تحسضوأاو
نكل ،رمعلا لماع ىلإا ةفاسضإلاب ،ملاعلا يف سسارح3 لسضفأا نم هنأا ثيح
.بلطلا ىلع ةقفاوملا اًيداسصتقا اسسرابلا ىلع بعسصلا نم

مسضي ل وتاكريملا نأا اميسسل ،نغيتسش تامدخ نادقف اسسرابلا ىسشخيو
،نمثلا ةظهاب ةحاتملا ءامسسألا نأا امك ،هسضيوعتل تارايخلا نم ديدعلا

.وروأا نويلم07 لباقم همسضل ةدعتسسم «غيل ريميربلا» نم ةيدنأا كانهو
خنويم نرياب ىطخ ىلع Òسسي دنو“رود

يتلا ،ةنهارلا ةمزألا يف مهيدان عم دنومترود ايسسوروب وبعل نماسضت
.ملاعلاو ايناملأا يف دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت اهرجف

اًبنجت ،عيباسسأا ةعسضب ذنم ةيناملألا مدقلا ةرك تاقباسسم عيمج تفقوتو
اذه دتمي نأا عقوتملا نم ثيح ،ةبعللا رسصانع نيب ىودعلا لاقتنل
.لقألا ىلع ،لبقملا ليرفأا ةياهن ىتح فقوتلا

ةفاك ةقفاو˘م ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ،ي˘ف˘ح˘سص نا˘ي˘ب ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ن˘ل˘عأاو
.مهبتاور سضيفخت ىلع نيبعÓلاو يدانلا يفظوم

نايتسسابيسسو ،يدانلل يذيفنتلا سسيئرلا ،هكسستاف ميكاوي زناه نلعأا امك
.امهيبتار نم ءزج نع امهلزانت ،نيبعÓلا سصيخارت مسسق ريدم ،ليك

نم ءزج نع ةيعاوط اولخت دنومترود ايسسوروب وبعل» :نايبلا لاقو
.«مهرسسأاو يدانلاب اًفظوم058 عم اًنماسضت ،مهبتاور

ءزج نع اًسضيأا اولزانت ،ينفلا زاهجلا ءاسضعأا ةفاك نأا نايبلا حسضوأا امك
نييÓملاب ردقت لاومأا كلذب «لافيتسسيفلا دوسسأا» رفويل ،مهبتاور نم

ىلإا دنومترود يف مهءارظن اوقبسس دق ،خنويم نرياب ميرغلا وبعل ناكو
.مهبتاور سضيفخت ىلع ةقفاوملا

⁄اعلأ ‘ لسضفأ’أ ودلانور :هيليب

نايليو حأرسس قلطي يسسليسشت

سشتيديمح عم قافت’ا مدع ببشسب

خنويم نرياب ‘ بر◊أ ليتف لعسشي كيلف

بقأري يسسليسشت
نأديز ذوبنم

يدا˘˘˘ن بقر˘˘˘ت˘˘˘ي
د˘حأا ل˘ي˘حر ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت

،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ي˘˘ب˘˘عل
بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل
لÓخ جديرب دروفماتسس
ف˘˘ي˘˘˘سصلا تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
.ةلبقملا

اذ» ةفي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو
نإاف ،ةيناط˘ير˘ب˘لا «ن˘سص
د˘ير˘ي ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘˘لا
تامدخ ىلع لوسصحلا
،سشتيفوي اكول يبرسصلا

يف ،ديردم لاير مجاهم
.لبقملا مسسوملا

نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘˘سشأاو
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘˘لا

برد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،ناد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز
عنتقم ريغ ،ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا
م˘ل كلذ˘لو ،سشت˘ي˘فو˘ي˘˘ب
ةيفاكلا ةسصرفلا هحنمي
.مسسوملا اذه ةكراسشملل

لا˘˘ير نأا تح˘˘˘سضوأاو
ل˘ح˘ل أا˘ج˘ل˘ي˘سس د˘˘يرد˘˘م
ي˘˘ف سشت˘˘ي˘˘فو˘˘˘ي ةرا˘˘˘عإا
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا
نأا ا˘م˘ي˘سس ل ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
بقار˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا
مجاهم ،دنلاه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا
.د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘˘ب
بغري يسسليسشت ناكو
لبق سشتيفوي مسض يف
لا˘ير˘ل ر˘ي˘خألا ع˘قو˘ي نأا

ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا ،د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
06 ل˘با˘ق˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

.وروأا نويلم



يرشسودلاو سسيوعلا Úبعللاب داششأا

يبنجأأ شسراح لسضفأأ ي◊وبم :ةبغز
يلهأÓل Òثكلأ مدق يليÓبو ةيدوعسسلأ ‘
طسشانلا يرئازجلا يلودلا سسراحلا ةبغز ىفطسصم راتخا

باهو سسيار بختنملا يف هليمز ،يدوعسسلا كمسض يدان يف
،يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأا سسرا˘ح ل˘سضفأا˘ك ي˘ح˘لو˘˘ب˘˘م
كلمي ،ةريخألا ايقيرفإا ممأا سسأاك يف سسراح لسضفأا نأا احسضوم
هل حمسسو ينطولا بختنملا عم هب رهظ ةياغلل اديج ىوتسسم
ةدحولا يدان ىمرم سسراح لاقو ،يدوعسسلا يرودلا يف قلأاتلاب
يف نيديجلا سسارحلا نم ريثكلا دجوي»:ددسصلا اذهب قباسسلا
سصخي اميفو ،سسيوعلا ينب˘ع˘ي ا˘ي˘ل˘ح˘مو ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
مد˘ق˘ي يذ˘لا ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو سسيار را˘ت˘خأا بنا˘جألا سسار˘ح˘لا

هؤواطع لسصاوو ،ةرتف ذنم يرئازجلا بختنملا عم ديج ىوتسسم
.يدوعسسلا يرودلا يف ديجلا

«يرودلل ةÒبك ةفاشضإا وهو زي‡ بع’ يليلب»
يرود˘لا ي˘ف ي˘ب˘عل ل˘˘سضفأا لو˘˘ح لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو

دقاعت نأا ،ةليسسم قافو ةسسردم جيرخ ةبغز دكأا ،يدوعسسلا
وأا ريخألا اذهل ءاوسس ريثكلا فاسضأا يليÓب فسسوي عم يلهألا

نيبعÓلا سصخي اميف »:لاقو لكك يدوعسسلا يرودلل ىتح
هعم يلهألا دقاعت ىرأاو ،ةياغلل ديج بعل يليÓب نأا ىرأاف
.«ةلوطبلل ةبسسنلاب رمألا سسفنو ريخألا اذهل ريثكلا فاسضأا

ب.م.يرشسيإا

ىلع ظافحلل دجب لمعأأ انأأ :ةمحر نب
ةيأدب ذنم تاميلعتلأ قبطأأو يتقايل

يحسصلأ رج◊أ
حانجلا ،يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس د˘كأا

دارفنا ىلع ةوقب لمعي هنأا يزيلجنلا دروفتنريب يدانل رئاطلا
تاميلعتلا قبطي هنأا احسضوم ،ةلوطبلا فانئتسسل ازهاج نوكيل
ثب يف «ديدجلا زرحم» حسضوأاو ،يحسصلا رجحلا ةيادب ذنم
ظافحلل لزنملا يف ةوقب رسضحأا انأا»:،«مارغتسسنا» ىلع رسشابم
سسأاك تايلاعف نع بئاغلا بعÓلا رهظو ،ةيندبلا ةقايللا ىلع
نيرامتب مايقلا ددسصب هنأاو ةباسصإلا ببسسب9102 ايقيرفإا ممأا

 .هتيب ءانف ىوتسسم ىلع
ب.م.يرشسيإا

ينقتلأ زكرŸأو اهرقم مقعت «فافلأ»
ىسسوم يديسسب

يلادب هرقم ،سسمأا لوأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا مقع
تابختنملا بيردتل ينطولا زكرملاب رمألا سسفنو يميهارب
.«انوروك» سسوريف ةبراحمل ،ىسسوم يديسسب

اهنأا ،يمسسرلا عقوملا ىلع رسشن نايب يف «فافلا» تفسشكو
يلادب «فافلا» ىنبمو ىسسوم يديسسب ينقتلا زكرملا تمقع
ة˘نا˘ي˘ل˘م سسي˘م˘خ ز˘كر˘م ى˘ل˘ع ،سسمأا رود˘˘لا ي˘˘تأا˘˘ي˘˘ل ،م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
.انوروك سسوريف دسض ميقعتلا لجأا نم «فافلا«ةيميداكأا

ب.م.يرشسيإا
 بعلل Èكأا تقو هحنÁ دان نع ثحبي

مسسوŸأ ةياهن زتيم ةرداغŸ هجتي ةي’وب
سضوخل ،يسسنرفلا زتيم يدان ناديم طسسو ةيلوب ديرف هجتي

.مداقلا وتاكريملا نم ةيادب ةديدج ةبرجت
ىعسسي ةيلوب نأا ،سسمأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو

ةكراسشم˘لا لÓ˘خ ن˘م زور˘ب˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
مل ةيلوب نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو ،ديدجلا هقيرف يف ،ماظتناب
عم عامتجلا ةسصرف رظتني امنإاو ،دعب هلبقتسسم يف لسصفي
قيرفلا عم ،هريسصم نع ثيدحلا لجأا نم ،يدانلل ينفلا مقاطلا

يف ىرجأا ىلعألا نيبعÓلا نيب نم دعي ةيلوب نأاو اميسسل
.يسسنرفلا زتيم يدان ةليكسشت

ب.م.يرشسيإا
ادد‹ ةشسفانŸا قيلعت تررق ةيناŸأ’ا ةطبارلا

لبقŸأ يام ىتح ةسسفانŸأ جراخ ينيعبسس نب
يلود˘لا ع˘فاد˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار با˘ي˘غ ر˘م˘ت˘سسي˘سس

ةسسفانملا نع ،خابدÓغسشنوم ايسسورب هيدان ةقفر  يرئازجلا
ىتح قيلعتلا ةرتفل مدقلا ةركل يناملألا داحتإلا  ديدمت دعب
ظافحلا ىلع اربجم وداراب كيتلتا جيرخ نوكيسسو اذه ،ليرفأا

رثؤوتسس فقوتلا ةرتف نأاو ةسصاخ ةيندبلا هتيزهاجو هتقايل ىلع
سضفر لظ يف ،ةسسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع ه˘با˘ي˘غ˘ل هاو˘ت˘سسم  ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس
يام نم حتافلا ىتح تايرابملا فانئتسسا ةيناملألا ةطبارلا
مت ينام˘للا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.مداقلا
ةيامحل يئاقو ءارجإاك ءاج يذلاو سسرام31 خيرات ذنم اهفيقوت
.ايناملأا يف انوروك ءابو يسشفت دعب نيبعÓلا

ز.سس
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سسيتيب عم دقعلا ديدجت ةيلمع لجأا «انوروك» سسوريف

هفطخ ىلع رسصتو يدنام ةيعسضو بقأرت ةيبوروأ’أ يدأونلأ
 يسسلدنأ’أ يدانلأ نم

ماظتناب هتكراششم مدع مغر ءامشسأ’ا ديدع ىلع قوفت رشضخلا مجن

ىربكلأ5ـلأ تايرودلأ يف بع’ لسضفأأ7 زرحم

›ويب ةفلخ لجأا نم هديري نليŸا

لبقŸأ مسسوŸأ رسصان نب بيردتل حسشرم فوسسليفلأ
بقرت يف يلاطيإلا نÓيم سسآا ناديم طسسوو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا نوكيسس

ةفيحسص تفسشك نأا دعب ،يرينوسسورلا بيردت يف يلويب ةفÓخل حسشرملا بردملا ةيوه لوح
ةرادإا نم ةدسشب بولطم هنأاو ،نÓيملا بيردت نم بيرق لويدروغ بيب نأا «وتاكريم ويسشتلاك»
بردم عم دقاعتلا ىلإا ةريخألا ىعسس لظ يف ،لبقملا مسسوملا ةينفلا ةسضراعلا يلوتو يدانلا

مجن حلاسص يف نوكي نل امبرو.ينابسسلا بردملا ةروسص يف لاع ىوتسسمو ركف بحاسص
يسساسسألا هليكسشت يف هيلع دمتعي يذلا ،يلاطيلا هبردم ليحر ةلاح يف قباسسلا يلوبما

زئاكر زربأا نم دعي يذلاو مرسصنملا مسسوملا يدانلا ىلإا همامسضنا ذنم هططخ نمسض لخديو
ىلع ريبك لكسشب دمتعي يذلا فوسسليفلا مودق ةلاح يف هسشيمهت ىلإا يدؤوي دق ام ،يرينوسسورلا
.Óبقتسسم يدانلا عم تايرابملا يف هتكراسشم ددع سصلقي ام نيبعÓلا نيب ةروادملا ةسسايسس

ز.سس
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يد˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
بختنملل يروحم˘لا ع˘فاد˘م˘لا
لا˘ير يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رادار ىلع ،ينابسسإلا سسيتيب

ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا د˘˘يد˘˘ع
نيب نم دحاوب عافدلا ميعدتل
ةلوط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا زر˘بأا
.ةينابسسلا

ويداتسسا» ةيفحسص تفسشكو
اددع نأا ،ةينابسسلا «وفيتربيد
بعÓ˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘ت قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
يف بغرتو ةدم ذنم يرئازجلا
و˘تا˘كر˘ي˘م ي˘ف ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا
طخلا معد˘ل ،مدا˘ق˘لا ف˘ي˘سصلا
تاذ فا˘سضأاو ،ا˘ه˘ل ي˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
ددجي مل يدنام نأا ردسصملا
يدانلاب هطبري يذلا دقعلا دعب
ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا «ي˘˘سسلد˘˘نألا»

نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م1202 ف˘ي˘سص
يف قحلا كلمي رسضخلا عفادم
ةبغارلا قر˘ف˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا
.هعم دقاعتلا يف

لوخدلا ددسصب يدنام ناكو
هيدان ةرادإا عم تاسضوافم يف
ة˘ي˘سضرأل لو˘سصو˘لا ل˘جأا ن˘˘م
يذلا دقعلا ديدجت ةيغب قافتا
يسشفت نأا لإا ،ةنسس دعب يهتني
دجتسسملا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
ي˘˘ف ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت رو˘˘مألا ل˘˘ع˘˘ج
زفح يذلا رمألا ،نهارلا تقولا

ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل ة˘يد˘نألا سضع˘ب
رفظلا لجأا نم طخلا لوخد
لسضفأا نيب نم دحاو تامدخب
يرود˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
.ينابسسلا

،ه˘تاذ رد˘سصم˘لا ف˘سشكي م˘ل
ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘˘لا ن˘˘ع
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ينطولا بختنملا عم جوتملا
وه اهزربأا نأا لإا ،يراقلا جاتلاب
يذلا ينابسسلا ةنولسشرب يدان
ةيدجلا ةقÓعلا لÓغتسسا ديري
ر˘سضخ˘لا بعل ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘لا˘ح˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب برد˘˘م˘˘ب
.ةمداقلا قوسسلا يف همسضل

،ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير نكمت
زجح ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م بعل
يف ني˘ب˘عل01 ل˘سضفأا ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘سض نا˘˘كم
ءادأا م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ىر˘ب˘كلا5ـلا تايرود˘لا

عسضو يف مهاسس امدعب هقيرف عم ةياغلل يقار
جئاتن دسصحب حي˘ح˘سصلا را˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘سسلا

،ابوروأا لاطبأا يرود يف اميسسل ،ةياغلل ةديج
.زاتمملا يزيلجنلا يرودلا يف لقأا ةجردبو

«سسترو˘˘˘ب˘˘˘سس يا˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش تر˘˘˘˘سشنو
يف ن˘ي˘ب˘عل01 لسضفأل امي˘ي˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
نم ،ىرب˘كلا5ـلا تايرودلاب يلا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
ببسسب تايرودلا فقوت ةيغ ىلإا ىلوألا ةلوجلا
زرحم سضاير ءاج ثيح «انوروك سسوريف يسشفت
ايقيرفا ممأا سسأاكب ينطولا بختنملا عم جوتملا
نم7ـلا زكرملا يف ،رسصمب ،9102 ناوج يف
.ىربكلا5ـلا تايرودلا يف نيبعل01 لسصأا

˘˘مد˘˘ق˘˘ي زر˘˘ح˘˘م نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
لا˘ط˘بأا يرودو يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ت˘ق˘با˘سسم
41 ىدهأاو فادهأا8 امهيف لجسس ثيح ،ابوروأا
.ةمسساح ةريرمت

م˘ج˘ن˘لا ي˘سسي˘˘م و˘˘ي˘˘ل ى˘˘لإا ةراد˘˘سصلا تدا˘˘عو
ل˘ح ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا
ا˘ت˘نÓ˘تأا بعل ،سشت˘ي˘ل˘يإا بي˘سسو˘ج ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘˘سسلا
مث ،يبابم ناي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا هد˘ع˘بو ،ي˘لا˘ط˘يإلا
5ـلا زكرملا داعو ،بيترتلا ىلع افليسس اد رامين

بعل يبر˘غ˘م˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا سشا˘يز م˘ي˘كح
،سسكاجأا

ىلع اقوفتم ،بيترتلا يف اسسماخ سشايز لحو
،يلاغتربلا اكيفنب بعل ،سسويسسينيف سسولراك

زرحم ءاج امنيب ،سسداسسلا زكرملا يف لح يذلا
حانج ،وسشناسس نوداج لتحاو ،عباسسلا زكرملا يف
،نماثلا زكرملا يف ،يناملألا دنومترود ايسسورب
مجاهم ،يكسسفودنافيل تربور يد˘ن˘لو˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘ي
مجاهم اتاباز نا˘فودو ،ي˘نا˘م˘لألا خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
.اتنلاتأا

لوبرفيل ي˘ئا˘ن˘ث با˘ي˘غ ة˘م˘ئا˘ق˘لا تفر˘عو اذ˘ه
هل˘ي˘مزو حÓ˘سص د˘م˘ح˘م ير˘سصم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
سشايزو زرحم نوكيل ،ينام ويداسس يلاغنسسلا
يف دوجوملا ديحولا يقيرفإلاو يبرعلا يئانثلا
5ـلا تايرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل01 لسضفأا ة˘م˘ئا˘ق
.ىربكلا

يتيشسلا يف هئاقبل حملي زرحم
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن زر˘ح˘م سضا˘ير دا˘ع

رتسشنام هقيرف عم ديعسس هنا ديدج نم دكؤويل
ىوامسسلا قرزألا  نع ليحرلا ةركف نأاو ،يتيسس
يف قاب هنأا دكؤويل ،ةحورطم ريغ مداقلا مسسوملا
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح ،«ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا»
. ةيزيلجنلا «سسيربسسكلا»

دق  «زورح» نأا ىلع رداسصملا سسفن تدكأاو
كلذكو رومألا نم ديدعلا لوح «بيب» عم قفتا

ريخألا اذه سضفريو  ،«ولب ياكسسلا» عم هلبقتسسم
ةبغر  مغر امامت  يدانلل  زرحم ةرداغم ةركف
بطاخو ،رسضخلا مجن مسضب يسسيرابلا قيرفلا
انأا »:لوقلا ينابسسلاب هبردم قباسسلا رتسسيل مجن
قيرفلا يف يملاعم تدجو ،انه ةياغلل ديعسس
ىلع كلذب دريل ،«ناديملا جراخ وأا لخاد ءاوسس
هعم دقاعتلاب نامريج ناسس سسيراب يدان مامتها
.لبقملا فيسصلا

ز.سس/ب.م.يرشسيإا

ب.م.يرشسيإا
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نييشضايرلا نأا دكأا
’و رجحلا يف نودجاوتي

سصبرت يف لوخدلا مهنكمي

ليجأات :دامح
1202 ىلإأ دايبملوأ’أ

ينÓقعو بئاسص رأرق
،دامح نامحر˘لا د˘ب˘ع ن˘م˘ث

ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر
رار˘ق ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةيلودلا ةي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
باعلألا لي˘جأا˘ت ى˘لإا ي˘مار˘لا
ةررقم تناك يتلا ةيبملوألا
ف˘ي˘سصل ،0202 و˘ي˘˘كو˘˘ط ـب
ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب1202
.«انوروك» سسوريف

ي˘˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
:سسمأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا رار˘˘ق
دايب˘م˘لوأا ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ،ة˘ي˘لود˘لا

لدب1202 فيسصل ويكوط
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب ن˘˘م
،اينÓقع ارارق دعي ،يلاحلا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘˘ت˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن

عنم يذلا دجتسسملا انوروك
نم نييرئازجلا ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا

م˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘سسم ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘م
ن˘˘سسحأا ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
رار˘˘˘ق» :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
ءابولا نأل ،عيمجلل ليجأاتلا
نويسضايرلاف ،ادحأا كرتي مل
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف نود˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
تا˘سصبر˘ت˘لا ل˘كو ،ي˘ح˘سصلا

،ايلاح ةفقوتم تاريسضحتلاو
اذ˘ه ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ل
هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ي˘˘˘ف د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا
.«فورظلا

دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوأا تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م و˘˘ي˘˘كو˘˘ط
توأا9ـلا ىلإا  ةيليوج42ـلا

ةنجللا ررقت نأا لبق0202
ف˘ي˘سصل ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘˘لود˘˘لا

1202. 
ب.م.يرشسيإا
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ةرادإا رسشابت نا رظتنملا نم
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا

سضعب عم ةيدجلا اهتاسضوافم
ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ن˘˘م˘˘سض ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘با
فانئتسسا دنع لبقملا مسسوملا
بسسحو ثي˘˘ح تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
تعسضو ةرادإلاف تامول˘ع˘م˘لا
ديدجت˘لا د˘ي˘ق ءا˘م˘سسألا سضع˘ب
دي˘ق ىر˘خأا ءا˘م˘سسأاو ي˘م˘سسر˘لا
سصيلقت ىلع اهعم سضوافتلا
ع˘م ا˘ه˘ئا˘ق˘با م˘ث ن˘مو رو˘˘جألا
سصقن ناو ةسصاخ ةروسضخلا

ل˘ع˘ج م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘هدودر˘˘م
ثحبلا يف ايدج ركفت ةرادإلا

.مهل ةفيلخ نع

ويرانيشس يدافت نوديري رفانشسلا
مشسوŸا ةيادب عم ثدح ام
ةيئاوششعلا تامادقتشسلاو

ديدحت رفا˘ن˘سسلا ل˘مأا˘يو اذ˘ه
ل˘˘ب˘˘ق لوأا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘جو
يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشلا

رار˘˘˘˘كت ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘خ كلذو
يلاحلا مسسوملا ةيادب ويرانيسس
ةريبك ةروث قيرفلا فرع نيا

ة˘˘فا˘˘سضإا يأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت نود ن˘˘م
ن˘ي˘ب˘عل ناو ا˘م˘ي˘سسل ةو˘جر˘م
او˘ف˘ل˘ك نا˘يز˘˘مو غ˘˘لا˘˘ب لا˘˘ث˘˘مأا

نم ةلئاط لاومأا قيرفلا ةنيزخ

وهو ةيباجيإا تاكراسشم نود
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م
ز˘ي˘كر˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
نامسض لجا نم دجب لمعلاو
يسسلا دعاسست ةمهم دج قاروأا
ق˘ير˘ف ن˘يو˘كت ى˘ل˘ع ي˘سس سسا
.يسسفانت
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ةلوطبلأ فانئتسسأ دعب قلطنت ديدجتلأ تاسضوافم

ةنيطنشسق بابشش

ءامشسألا سضعب روجأا ‘ رظنلا ديعتشس ةرادإلا

فيطشس قافو

لمعت نأا ادج حسشرملا نم
لقن ىلع فيطسس قافو ةرادإا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
لجأا نم سسنوت ىلا تابيردتلا
مودي يريسضحت سصبرت ءارجإا

ىتح كلذو مايأا01 ىلا8 نم
ىلع ةنوملقو˘ب ءا˘ق˘فر ل˘م˘ع˘ي
رثكاف رثكا مهتيفاع ةداعتسسا

يكوكلا يسسنوتلا ناو ةسصاخ
ي˘ف هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ع˘˘سضو د˘˘ير˘˘ي
لا˘˘م˘˘كل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘˘ت ةرو˘˘˘سصلا
لين ديري هنا امب ةوقب مسسوملا
ريهامج هب دعو املثم يلبودلا
ل˘م˘ع ي˘ق˘ل د˘قو اذ˘ه يدا˘˘ن˘˘لا
ءا˘ن˘ث م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ينفلا مقاطلا لكو سشتوكلا

نوكيشس ةنوملقوب
دعب يكوكلا ةقرو
ةشسفانملل ةدوعلا

بعÓ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كا د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
نم مات˘لا ه˘ي˘فا˘ع˘ت ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب
اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإلا

ةثÓث نم رثكل هتبيغ يتلاو
هتكراسشم نا دكا ثيح رهسشا

ي˘ف ه˘قÓ˘ط˘˘ناو ف˘˘يدر˘˘لا ع˘˘م
اذ˘˘كو ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘فو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ه˘ل˘ع˘ج ي˘˘كو˘˘كلا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
ادعاو ةديدسش ةيزهاجب رعسشي
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب قا˘˘˘فو˘˘˘لا را˘˘˘سصنا
رورم ع˘م ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإلا
يدحتلا ناو ةسصاخ تاءاقللا
ةيئانثلا لين لجا نم هعفر مت
سسفانتلا نا ركذي مسسوملا اذه
يرو˘ت ة˘ق˘فر˘ب هد˘سشا غ˘ل˘ب˘ي˘˘سس
.ةيمامألا ةرطاقلا يف سشابربو
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شصبرت ءأرجإ’ شسنوت ¤أ لاقتن’أ ةيناكمإأ شسردي قافولأ
ةسسفانŸأ ¤إأ ةدوعلأ لبق

ةيئاهنلا هتلاقتسسا نيرم جاح ةرقم مجنل قباسسلا بردملا دكأا
رومألا ديدعل هتدوع ةلاحتسسا ادكؤوم قيرفلا سسأار ىلع نم
سضعب نا ركذي يدانلل قيفوتلا ىنمت امك اهدكا ناو قبسس يتلا
لكب سضفر ينع˘م˘لا ن˘كلو ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا تلوا˘ح فار˘طألا
حنمت وا رخا بردم نع ثحبت ةرادإلا لعجيسس ام وهو لاكسشلا
مل هناو ةسصاخ مسسوملا لامكا لجا نم دارسش دعاسسملل ةقثلا
. » ةسسفانملا ىلا ةدوعلا لاح يف » تلوج عسضب ىوسس قبتي

ةقفشصو Úبردم ةدع عم تلشصاوت ةرقم ةرادإا
ءاŸا ‘ تطقشس يلع نب

بردم عم رداسصملا سضعب بسسح مجنلا ةرادإا تلسصاوتو اذه
ىلا ريخألا ةرداغم نكلو يلع نب يسسنوتلا قباسسلا ةنتاب بابسش
لعج ةيسسنوتلا ةيدنألا دحا عم قافتا ىلا هلسصوت برقو سسنوت
تحرتقا فارطألا سضعب نا ركذي ءاملا يف طقسست ةقفسصلا
ةلبقملا ةرتفلا يف ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل يوانكل بردملا

اميسسل ريسسملا مقاطلا نم ايبلسس ابواجت ىقل حرطلا نكلو
نم ديزيسس ام وهو ريثكلا يدانلا ةنيزخ فلكيسس ينعملا ناو
.مجنلا ءابعأا
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ةرقم م‚

ةرأدإ’أ عسضيو ةدوعلأ شضفري نيرم جاح
Òبك جرح ‘

ىلع ،ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ناد˘ي˘م ط˘سسو لا˘م˘ك ي˘بر˘ع˘ل˘ب ر˘سصي
لوسصحلل ،ةوقب لمعلا لÓخ نم ةمداقلا ةرتفلا يف سضافتنلا

تابثإل دودغز رين˘م د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع
.داحتلا ةبيكرت يف يسساسسأا ناكم زجحو هتاردق

ةرتفلا يف ءلدبلا ةكد ىلع سسولجلا نم يبرعلب ىناعو
فقوتلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘لا رر˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
نوكيل ،ةيدرفلا تابيردتلا يف ةوقب لمعلل ،ةلوطبلل يرابجإلا
يف يسساسسأا بسصنمب رفظلاو يدانلل ةفاسضإلا ميدقت ىلع ارداق
.ةليكسشتلا

ب.م.يرشسيإا

ةمشصاعلا دا–إا

هتأردقب دودغز عانقإ’ ةوقب لمعي يبرعلب

ايئاهن سصلخت هنأاب طوبعج لداع ةركسسب داحتا مجاهم فسشك
يتلاو ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهنم يناعي ناك يتلا ةباسصإلا نم
نم ةريخألا ةهجاوملا يف هتاناكمإا لكب ةكراسشملا نم هتمرح
ازهاج حبسصأا هنوك ىلا اريسشم يسس سسا يسسلا ماما ةلوطبلا
دعب ةيسساسسألا ةليكسشتلا نمسض هتناكم ةداعتسساو ةكراسشملل
ةيئاقولا ريبادتلا راطإا يف يدارفنإا لكسشب تابيردتلا رسشاب نأا
ينعملا دكاو اذه دجتسسملا انوروك سسوريف رطخ نم ةيامحلل
ةردقم نم قثاو هناو مهلجرا نيب بعليسس ءاقبلا نامسض نا
.دوسشنملا فدهلا قيقحت ىلع قيرفلا

انراشصنأا معدو ءاقبلا نامشضل ظوظ◊ا لك انيدل »
» كلذ قيقحتل اÒبك نوكيشس

ىقبي فدهلا نا دكا ثيح هثيدح فلسشلا نبا لسصاوو اذه
مغر اهجراخ اديج سضوافتلاو رايدلا لخاد طاقنلا عيمج دسصح
نيب سسفانتلا دادتسشا لظ يف هبسسح ةلهسس نوكت نل ةمهملا نأا

هلؤوافت ايدبم فدهلا سسفن قيقحتل ةحماطلا قرفلا نم ةعومجم
ةبوعسص دادزتسس تايرابملا نأا مغر راوسشملا ةيقب يف ريبكلا

اهنأا لإا ةعومجملا ةمهم نم اريثك بعسصيسس يذلا رمألا وهو
مزعلا لظ يف يدحتلا عفر ةرورسضب ةبلاطم نوكتسس لاق امك
يف رثكأا ءاقترلا لجأا نم تاراسصتنلا ةكسس ىلإا ةدوعلا ىلع
.رابكلا ةريظح نمسض ءاقبلا لمأا ىلع ءاقبإلاو بيترتلا ملسس
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ةركشسب دا–ا

يسضاŸأ نم تحبسصأأ ةباسصإ’أ » : طوبعج
« طوقسسلأ نم دا–’أ ذاقنإ’ نوزهاجو

اباكلأ ركسشأأو يتيفاع ديعتسسأأ تأأدب» :نامحرلأ دبع
«ةدوعلأ ةسصرف يحنم ىلع

ة˘˘م˘˘ج تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘سص د˘˘˘ع˘˘˘ب
لوسصولا ل˘جا ن˘م ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع بعÓ˘˘لا ى˘˘لا
حيرسصت ا˘ن˘ل نا˘ك ،«لا˘بر˘غ˘لا»
ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت لو˘˘˘ح بسضت˘˘˘ق˘˘˘˘م
ي˘ل˘ها ق˘ير˘ف ع˘˘م ي˘˘نادو˘˘سسلا
رطسسلا هذه ةباتك دحل جربلا

اد˘˘ج د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس» :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
ةسصاخ يلهألا عم يدجاوتب
ق˘ير˘ف˘لا لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘ي ه˘˘ناو
ةسصرفلا ينحنم يذلا ديحولا

نيدايملا ىلا ةدوعلا لجا نم
ي˘نا د˘ق˘ت˘عا ي˘˘تارد˘˘ق زار˘˘بل
دعاو يتيفاع ديعتسسا تأادب

م˘يد˘ق˘ت˘ب ي˘˘ل˘˘هألا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
تاءا˘ق˘ل˘لا مدا˘ق ي˘ف ل˘سضفألا

.ةلوطبلا فانئتسسا دعب ةسصاخ
‘ ءاقبلا تلشضف »

ةرادإلا نأل رئاز÷ا
ىنمتنو ءيشش لك ترفو

» ةوقب مشسوŸا ءاهنإا
ىلع ينعملا دكا دقو اذه

ى˘لا لا˘ق˘ت˘نلا مد˘˘ع رر˘˘ق ه˘˘نا
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ك نادو˘˘˘˘˘سسلا
جر˘ب˘لا ي˘ف ر˘ث˘كا رار˘ق˘ت˘˘سسلا

فور˘ظ˘لا ل˘ك دو˘˘جو د˘˘كؤو˘˘م

ناو ةسصاخ حاجنلا لماوعو
ه˘ل اور˘فو ي˘ل˘هألا ي˘لوؤو˘˘سسم
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ » فور˘ظ˘لا ل˘ك
د˘قو » ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا تل˘˘سضف » : لا˘˘ق
ةرادإا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ل˘˘˘ك ي˘˘˘ل تر˘˘˘فو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
نم حاجنلا لماوعو فورظلا
ىنمتأا ةمروفلا يف ءاقبلا لجا

ى˘لا ا˘ع˘ير˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا ةدو˘ع
ءابولا اذه يهتني ناو ةهجاولا

لا˘م˘كا ا˘˘ن˘˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
. قئÓلا لاكسشلاب مسسوملا
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جÈلا يلهأا

لئابقلا ةبيبشش

ىلع رسصي لÓم
تامدخب رفظلأ

ينيسسوحلب
،ةلوطبلا فقوت لظ ‘

سسيئر لÓم فيرشش عرشش
‘ لئابقلا ةبيبشش قيرف
ديد÷ا مشسوŸا ‘ Òكفتلا

يدانلا معد لجأا نم
ىلع نيرداق ÚبعÓب
يدافتو ةفاشضإلا Ëدقت
،›ا◊ا مشسوŸا ويرانيشس
دجاوت نع رظنلا سضغب
ىلع4ـلا زكرŸا ‘ ةبيبششلا

نم ةديحو ةطقن دعب
نم انملعو ،مويدوبلا

ةبيرقلا ةشصاÿا انرداشصم
نأا يلئابقلا يدانلا نم
سسأار ىلع لوألا لجرلا
ينيشسوحلب عشضو يدانلا

سسابعلب دا–ا قيرف مجاهم
دقاعتلل ىعشسيو ،هتركفم ‘

يفيشصلا وتاكŸÒا ‘ هعم
معدل لشصح امهم ،مداقلا
ىلع رداق بعÓب موجهلا

ليجشستو قرافلا ةعانشص
.اهتعانشصو فادهألا
نوكت نل لÓم ةمهم نأا لإا
ديدع يعشس لظ ‘ ةلهشس
دقاعتلا ةيرئاز÷ا قرفلا

سسابعلب دا–ا قيرف م‚ عم
ديدع دجاوتو ،ةهج نم
سسنوتو جيلÿا نم قرفلا
ةلوطبلا فاده بقارت يتلا

.همشضل ىعشستو
باق ينيشسوحلب ناكو
عيقوتلا نم ىندأا وأا Úشسوق

نأا لإا ،يرطقلا دشسلا ‘
نم وأا جورخ مدع
ةقفشصلا لعج «يشس.مأا.يت»
.طقشست

ب.م.يرشسيإا



ةــــنصصرق

يسضاملب لامج دÓيم ديعب لفت– فاكلأ
لا˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت

برد˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا
ةيداحتلا نم ةئنهتلا
مدقلا ةركل ةيقيرفلا
هدÓيم ديع ةبسسانمب
باسسحلا رسشنو ،44
ربع فاكلل يمسسرلا

يف يمسسرلا هعقوم
سسمأا ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
هديرغت ي˘ف ءا˘ع˘برلا

نم اهل اي»: اهيف ءاج
ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
،«يرئازجلا بردملل
.»9102ماعل ءارمسسلا ةراقلا يف بردم لسضفأاو ايقيرفإا سسأاك لطبل ةنسس»: فيسضتل

مدقلأ ةرك خيرات يف غوأرم لسضفأأ يناث زرحم
سضا˘˘˘˘˘ير عا˘˘˘˘˘˘سضأا

بختنملا دئاق زرحم
بق˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘˘ف غوار˘˘م ل˘˘˘سضفأا
ح˘˘لا˘˘سصل خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘م˘ي˘ن ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
سسيراب مجن افليسساد
نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘˘سس
نا د˘ع˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث ءا˘˘˘˘ج
يذ˘˘˘لا تيو˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا
˘ما را» ةا˘ن˘ق ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ىلع ةيسسنرفلا «يسس
رودلا يف انودارام ةروطسسلا ىلع قوفت يذلا يتيسسلا حانج  ،رتيوتلا يف يمسسرلا اهباسسح
35 ىلع «ابماسسلا» مجن لسصحت اميف تاوسصلا نم ةئملاب74 ةبسسن ىلع لسصحت قباسسلا
.عباتم فلأا571 نم رثكا ةكراسشم فرع يذلا تيوسصتلا يف ،ةئملاب

نأرهو شسايجيد
«انوروك» ىدحتي

بابسشلا ريد˘م ي˘نا˘ب˘ي˘سش جا˘ح ي˘ها˘ب د˘كا
لا˘˘غ˘˘سشلا نا نار˘˘هو ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
باعلاب ةسصاخلا تآاسشنم˘لا ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ةرر˘ق˘م˘لا سضي˘بلا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ءابنلا ةلاكول هثيدح يف ادكؤوم ،نارهوب
ىلع رثؤوي نل انوروك سسوريف نا ةيرئازجلا

وا ةديدجلا تآاسشنملا يف لاغسشلا ةريتو
ىلع ريخلا يف متخيل ،ميمرتلا دهسشت يتلا
ةيامحل ةمزÓلا ريبادتلا تذختا ةيلولا نا
.سسوريفلا نم لامعلا

ىمح نيرم جاح
نامسض كسصب هسسفن

ن˘ير˘م جا˘ح ةر˘ق˘م م˘ج˘˘ن برد˘˘م لاز˘˘ي ل
لسصفلا لجا نم هب ةرادإلا لاسصتا رظتني
مدع ررق هناو ةسصاخ هريسصم يف يئاهنلا
يتلا تاطوغسضلا مغر مجنلا ىلا ةدوعلا
سضع˘ب ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘نوآلا ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت
نا ر˘كذ˘ي ةرادإلا ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا فار˘˘طألا
ذنم سسيئرلا عم لسصاوت يأا ىفن ينقتلا

نا ةياهنلا يف اينمتم ةيدولوملا ةهجاوم
يتلا هتاقحتسسم ديدسست ىلع ةرادإلا لمعت
رهسشا ةثÓثل لمع هناو ةسصاخ اهب نيدي
اذه تاقحتسسملا نم ءزج يأا يقلت نود
نا˘م˘سض كسص كل˘ت˘م˘ي ه˘نا ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘كاو
.ةجاحلا تقو هل أاجليسسو

ولأو مهف ام ةدايع نب

يدا˘ن˘لا بعل ى˘ل˘ع طو˘˘غ˘˘سضلا د˘˘ياز˘˘ت˘˘ت
ةسصاخ ةدايع نب نيسسح ينيطنسسقلا يسضايرلا
يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا ةرادإا تلخد نا دعب
ف˘ي˘سصلا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘باد˘ت˘نا ل˘جا ن˘م ط˘˘خ˘˘لا

هنا امب يسس سسا يسسلا عم هتيعسضو لÓغتسساو
ناو قبسس ينعملا نا ركذي هدقع ةياهن يف
كلامز˘لا ق˘ير˘ف ن˘م ير˘غ˘م د˘ج ا˘سضر˘ع ى˘ق˘ل˘ت
ةرادإا نا ا˘م˘ك ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوآلا ي˘˘ف ير˘˘سصم˘˘لا
جارجر ديسشر ماعلا ريدملا قيرط نع بابسشلا
.هعانقإا ةبوعسصب اهكاردا مغر هل ديدجتلا ديرت

يرمعلأ نبو حا‚وب
رخآأ ⁄اع نم

ير˘م˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘ج ـل ةد˘يد˘ج ة˘جر˘˘خ ي˘˘ف
قرطت ،حاجنوب دادغب بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو
لبق نم ةميز نب ميرك فسصق ىلإا نافرطلا

دسسلا يدان مجن لأاسسي نأا لبق ،بابسشلا عفادم
ةباتكلا مدع نع بختنملا يف هليمز يرطقلا
حافسسلا نأا يرمعلا نب دريل ،ةيسسنرفلا ةغللاب
يذلا رمألا ةيسسنرفلاب اركسش هل لقي مل حاجنوب
نيرسضاح اوناك نيذلا نيعباتملا كحسض راثأا

نيب راد يذلا ثيدحلل رسشابملا ثبلا لÓخ
.9102 ايقيرفا لاطبأا

qarsana@essalamonline.com
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دوعسصلأ ‘ أوطرفي نل «اكسسي’» وبع’
بورخلا ةيعمج وبعل عمجأا
ميدقتو داهتجلا ةرورسض ىلع
ةمداقلا تايدحتلا يف لسضفألا
ةسصاخ ةيعمج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا

امب عيمجلا دواري دوعسصلا ناو
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘لاو تلو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نا
«اكسسيل» حلاسص يف نوكتسس
ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع ا˘˘˘م اذا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
جراخ طاقن نمسضيو سضوافتي
ي˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ةرو˘˘سص ي˘˘ف را˘˘يد˘˘لا
ى˘ت˘حو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سسو ةدا˘˘ع˘˘سسو˘˘ب
لب˘ق ا˘م ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف سشار˘ح˘لا
يتلا تÓيوعتلا يهو ةريخألا
اهقيقحت ىلا راسصنألا ىعسسي

.عقاولا سضرا ىلع
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ناسسل لك ىلع ءأرقفلأ عم مهنماسضتو ÚبعÓلأ يعو
ةر˘˘˘˘˘˘كلا قا˘˘˘˘˘˘˘سشع بج˘˘˘˘˘˘˘عأا

سضعب هب موقي امب ةريدتسسملا
نيذلاو ةينطولا ةلوطبلا يبعل
لجأا نم مهلاومأاب عربتلاب اوماق
ءارقف˘لاو ن˘يزو˘ع˘م˘لا ةد˘عا˘سسم
يتلا رومألا يهو مهتايلو يف
مهم لماع اهنا نوريثكلا دكا
بعÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي˘˘سس
ل˘˘سصاو لا˘˘ح ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
لاو˘ن˘م˘لا سسف˘ن ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةر˘ي˘ب˘˘ك م˘˘هرو˘˘جا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ى˘ل˘عا ها˘سضا˘ق˘ت˘ي ا˘م˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
ةيحتف دÓبلا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

رجلا تبثي يبرو مهل ةسصلاخ
.سصاخلا هلامب عربت نم لكل
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يلهأÓل ريثكلأ مدق يليÓبو ةيدوعسسلأ يف يبنجأأ شسراح لسضفأأ يحلوبم :ةبغز^
ىربكلأ5ـلأ تايرودلأ يف بع’ لسضفأأ7 زرحم^

ليجأات :دامح
ىلإأ دايبملوأ’أ
بئاسص رأرق1202

ينÓقعو

ءامشسأ’ا سضعب روجأا ‘ رظنلا ديعتشس ةرادإ’ا

قلطنت ديدجتلأ تاسضوافم
ةلوطبلأ فانئتسسأ دعب

فيطشس قافو جÈلا يلهأاةنيطنشسق بابشش
لمعلل ةمئلŸا فورظلا لك Òفوت ىلع جÈلا ةرادإا ركشش

تأأدب» :نامحرلأ دبع
اباكلأ ركسشأأو يتيفاع ديعتسسأ

« ةدوعلأ ةسصرف يحنم ىلع

لاقتن’أ ةيناكمإأ شسردي قافولأ
لبق شصبرت ءأرجإ’ شسنوت ¤أ

ةسسفانŸأ ¤أ ةدوعلأ

رج◊ا ‘ نودجاوتي Úيشضايرلا نأا دكأا
سصبرت ‘ لوخدلا مهنكÁ ’و
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سسيتيب عم دقعلا ديدجت ةيلمع لجأا «انوروك» سسوريف

يدنام ةيعسضو بقأرت ةيبوروأ’أ يدأونلأ
يسسلدنأ’أ يدانلأ نم هفطخ ىلع رسصتو

يدنام ةقÓع لÓغتسسأ ديري ةنولسشرب^
همسضل نيتيسس هبردمب

ةيناكمإأو1202 يف يهتني هدقع^
ةريبك رخآأ قيرفل هلاقتنأ


