
معد رصصنع فيقوت
ةصسبتب ةيباهرإلا تاعامجلل

50 صص

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ىلوأ’ا ىدامج81ـل قفاوملا0202 يفناج31نينثإ’ا 9362ددعلا Gdãªø: 51Oêةعسساتلا ةنسسلا

ادحأا يسصقي ’ راوح حتفب دهعت

ةئاملاب932 نم ديزأاب تعفترإا
8102 ـب ةنراقم

‘ حرطتسس ةÒبك تافلم نأا دكأا
ةيسصولا ةرازولا عم لبقŸا عامتج’ا

عاطق قح نم» :يريزد قداصص
«هب صصاخ نوناق هل نوكي نأا ةيبÎلا

40 صص

«تاروسصانيدلا» ليحرب ةبلاطملل رارحأ’ا ةتسسلا رقم مامأا نوجتحي بزحلا بابسش

عاجÎسساو ةلسشنخب Úنثإا Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا
ةحلسسأ’ا نم ةÈتعم ةيمك

ةيروهمجلا ليكو فرسصت تحت عسضو

تاقÓعلل قبصسألا ريزولا
ةواخ رهاطلا ناÈŸلا عم

رفصسلا نم عون‡

داسسف اياسضق ‘ هطروت هبتسشي

50 صص

ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاردا˘˘سص م˘˘˘ج˘˘˘ح زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
رهسشأ’ا لÓخ ر’ود نويلم95 تنمسسإ’ا

كلذ˘ب ة˘ل˘˘ج˘˘سسم ،9102 ن˘˘˘˘˘˘م ىلوأ’ا11
ةنراقم ةئاملاب932 نم ديزأاب اعافترا

.8102 ةنسس نم ةرتفلا صسفنب

40 صص

باصصأا يذلا يطرصشلا
يف يران قلطب انطاوم

ةلادعلا مامأا تياف دلوأا
50 صص

اهاعصسم يف حجنت رئازجلا.. ايبيل يف رانلا قÓطإا فقو
30 صصرارقلا ميسسرت لبق تاعاسس Îف◊ Óث‡ ىوتسسŸا عيفر ادفو لبقتسسإا موداقوب

نع نلعي لاصصتلا ريزو
حÓصصإا تاصشرو قÓطإا
مÓعإلا عاطقل لماصش

تارداصص مجح رلود نويلم06
9102 يف تنمصسإلا نم رئازجلا

40 صص

نجسس بقع رارقتسس’ا مدعو ىسضوفلا يف تقرغ
داسسف اياسضق يف اوطروت نييلحم نيبختنم

تايدلبلا تارصشع
ةددهم نطولا ربع

اهصسلاجم لحب

تاهاŒ’ا لك ‘ يسسامولبد كارح دعب
دلبلا اذه ءانبأا لاتتقا فقو لجأا نم

يملصس ل◊ عفارت رئاز÷ا
ناÈŸلاب ايبيل ةمزأل

مداقلا ءاعبرألا يبرعلا

30 صص

نـــفعتلا .. «نÓـــفألا»
ديمجتلا وحن بزحلا تاباصسحو ةيلاحلا ةدايقلا ةيعرصش يف لصصفلل ةلادعلا^

40 صص

30 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ام» .. مهتداعك

! .. «يبر صشوفاخي

يأا ليبق وأا ةيضشع ةداعلا هيلع ترج امك
،نييرئازجلا فرط نم لافتحا لحم ةبضسانم
فلتخم ربع ريم˘ضضلا و˘م˘يد˘ع را˘ج˘ت م˘ن˘ت˘غإا

،ةيضضاملا ةليلقلا مايألا لÓخ ،نطولا عوبر
ةديدجلا ةيغيزا˘مألا ة˘ن˘ضسلا لو˘ل˘ح ة˘ب˘ضسا˘ن˘م
نييرئازجلا ةيبلاغ اهب لفتحي يتلا «رياني»
تلوكأاملا نم باطو ذل ام دادعإا لÓخ نم
ىلع اومدقأاو ،تايولحلاو قابطألا ىهضشأاو
قلعت ام ةضصاخ ةيضساضسألا داوملا راعضسأا عفر
ءارمحلا موح˘ل˘لا اذ˘كو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا˘ب
رار˘م˘ت˘ضسإا ل˘ظ ي˘ف ا˘ع˘ب˘ط اذ˘هو ،ءا˘ضضي˘ب˘لاو
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم تا˘˘ب˘˘ضس
لثمل يدضصتلا اهماهم زربأا نم يتلا ةراجتلا

.تازواجت اذكه

ديمعلا وه اذه
صسيراب دجصسŸ ديد÷ا

دهعملل ةماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا بختنا
،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا سسيرا˘˘ب د˘˘ج˘˘ضسم˘˘ل ي˘˘مÓ˘˘˘ضسإلا
،ظيفح نيدلا سسمضش ،يرئازجلا يماحملا

هحرتقإا يذلا ،سسيراب دجضسمل اديدج اديمع
اذ˘ه ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا يذ˘˘لا ،ر˘˘كبو˘˘ب ل˘˘ي˘˘لد
نوكيل ،تاونضسل هيف يقب يذلا بضصنملا

.هل ةيفلخ

! .. لصشاف رارق

ريزولا ةموكح نع رداضصلا رارقلا نأا ودبي
نييعتب سصاخلا ،يودب نيدلا رون ،قباضسلا لوألا

تاضسضسؤوملا نوؤوضش رييضستل نييرادإا نيفرضصتم
اياضضق يف نيمهتملا لامعألا لاجرل ةكولمملا
مل ،اهضسÓفإل ايدافت ،نجضسلا يف نيعباقلاو داضسف
فلتخمب تاضسضسؤوملا هذه نأا ليلدب هلكأا تأاي
تل˘خدو ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت ا˘ه˘تا˘طا˘ضشن
ةثاغتضسلا تاخرضص ليلد˘ب ،را˘ضضت˘حلا ة˘ل˘حر˘م
تاطلضسلا ىلإا اهلامع اه˘ق˘ل˘ط˘يو ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا
نم ةيلاملا مهتاقحتضسم نم مهنيكمتل ةينعملا

نم ةلاطبلا ناضضحأا يف طوقضسلا مهبينجتو ةهج
.ىرخأا ةهج

! .. ماكحأا ةرورصضلل

سسيق ،يضسنوتلا سسيئرلا مزتلإاو  دهعت امدعب
،اهروزي ةلود لوأا رئازجلا نوكت نأاب ،ديعضس
هنأا مكحب ،كلذ ثدحي ل ةنأا رادقألا تءاضش
يف هيزاعت ميدقتل نامُع وحن سسمأا لوأا هجوت
قلطنم ن˘مو ه˘ي˘ل˘عو ،سسو˘با˘ق نا˘ط˘ل˘ضسلا ةا˘فو
دلب لوأا نامع ةنطلضس تناك ماكحأا ةرورضضلل
.رئازجلا نم لدب يضسنوتلا سسيئرلا هروزي

qarsana@essalamonline.com
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برغلا ءارفصس يوهتصسي «رياني»
تلا˘ف˘ت˘حإلا تو˘ه˘ت˘ضسإا

ة˘ن˘ضسلا لو˘ل˘ح˘ب ة˘ضصا˘خ˘˘لا
يف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
ـب فر˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م وأا ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
لود ةدع ءارفضس ،«رياني»
،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف م˘لا˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح
ةرا˘˘˘ف˘˘˘˘ضس تر˘˘˘˘ضشن ثي˘˘˘˘ح
اهتحفضص ى˘ل˘ع ن˘ط˘ن˘ضشاو
ويديف ،«كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا» ي˘ف
،ر˘ضشور˘يد نو˘ج ر˘ي˘ف˘˘ضسل˘˘ل
،يلئابقلا يزلا˘ب ،ه˘ت˘جوزو
ةرافضسلا ءاضضعأا نم ددعو
يرئازجلا بعضشلا نوئنهي
«رياني» تلافتحإا ،رئازجلا يف يناركوألا ريفضسلا ،حبضص ميضسكام رضضح هتهج نم ،ةبضسانملا هذهب
.رئازجلا ةيلوب يبعضشلا سسلجملا سسيئر ،رونب ميرك نم ةيمضسر ةوعدب

! ..اهدومصص اوهنأا «جمهلا»

نحن ،0202 يف نييرئازج «جمه» اهفلتأاو ،ىتح سشدخت نأا نود ينامورلا دهعلا ذنم تدمضص
ةضسبت يف اهفاضشتكا نم ةعاضس42 دعب ةينامور ةيزئانج ءاضسفيضسف نع ثيدحلا ددضصب انه
يف ةميرج باكترإا ىلع اومدقأا ،قÓخأا لو مهل ريمضض ل نيلوهجم دي ىلع بيرختلل تضضرعت

.هلمكأاب يراضضح سضامو خيرات قح

حلاصص نب تارارق رخآا
،21/21 تايضسائر لبق ةليلق مايأا

د˘ب˘ع ،ق˘با˘ضسلا ة˘لود˘لا سسي˘ئر ع˘˘ّقو
ماهم ءاهنإا رارق ،حلاضص نب رداقلا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،لا˘˘كنو˘˘ل نا˘˘ب˘˘ع˘˘ضش
موضسرمل اق˘ب˘ط ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل

ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردضص
موضسرملل اقفو» هيف ءاج ،ةيمضسرلا
ربمفون62 يف خرؤوملا يضسائرلا

ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإا مت ،9102
ة˘عاذإÓ˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حإاو ،لا˘كنو˘˘ل نا˘˘ب˘˘ع˘˘ضش
.«دعاقتلا

«ASAN» ـلا قدصصت له
ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ءا˘˘ضضف˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا

(ASAN) سسيت» يعانطضصلا اهرمق نأا»
اديدج ا˘ب˘كو˘ك د˘ضصر ،بكاو˘كل˘ل درا˘ط˘م˘لا
يلاتلابو هايملا هيف رفاوتت دق سضرألا مجحب
وأا يت» ـب يمضس هيف سشيعلا رضشبلل نكمي
سضرألا نم ايبضسن بيرق وهو ،»د007 يآا
بضسح ةيئوضض ةنضس ةئم ةفاضسم ىلع عقي ذإا

ن˘ضشلا˘بور˘ب تي˘ج» ر˘˘ب˘˘ت˘˘خ˘˘م ه˘˘ح˘˘ضضوأا ا˘˘م
لÓ˘خ «ASAN» ـل عبا˘ت˘لا ،«يرو˘تارو˘بل
كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل يو˘ت˘ضشلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا
.ياواهب ولولونوه يف يكريمألا



تاوق نÓعإا لبق تاعاضس
ةدايقب يبيللا ينطولا سشيجلا

قÓ˘طإا ف˘قو ،ر˘ت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ
ةيبر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف را˘ن˘لا
سسلبارط ةمضصاعلا مضضت يتلا
نم10:00 ةعاضسلا نم اءدب

نلعتل ،يضضاملا دحألا حابضص
ينطولا قافولا ةموكح اهدعب
ي˘˘ه را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قو
ير˘ب˘ضص ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا ،ىر˘˘خألا
نوؤو˘˘˘ضشلا ر˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
ريضشملل اعبات ادفو ،ةيجراخلا

تاو˘ق د˘ئا˘ق ،ر˘ت˘ف˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ثيح ،يبيللا ينطولا سشيجلا

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘ضشك
ةموكحلل ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو
ربع ،رتفحل ةعبا˘ت˘لا ة˘ت˘قؤو˘م˘لا
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص ي˘ف ه˘تر˘ضشن نا˘ي˘ب
،«كوبضسيافلا» ىلع ةي˘م˘ضسر˘لا

ةيجراخلا ريزو عمج ءاقل نع
دبع ،رتفح ل˘ث˘م˘مو ،مودا˘قو˘ب
نم بل˘ط˘ب ،ج˘يو˘ح˘لا يدا˘ه˘لا
نا˘فر˘ط˘لا سشقا˘ن ثي˘˘ح ،لوألا

،مضض يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ
مÓضسلا دبع روتكدلا نم Óك
سسلجم سسيئر بئان ،يردبلا
يداهلا دبع روتكدلا ،ءارزولا
ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ،ج˘˘يو˘˘ح˘˘لا

،ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا نوا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
،فانضشوب ميهاربإا راضشتضسملاو
ن˘ع Ó˘ضضف ،ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
ر˘يزو ،تا˘حر˘ف سسنو˘ي ءاو˘ل˘لا
.فلكملا عافدلا

د˘ب˘ع ح˘˘ضضوأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ف˘ير˘ضشلا ي˘ل˘ع ن˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ةرازو مضساب يمضسرلا قطانلا
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ضشلا
اهب سصخ ةيفحضص تاحيرضصت
نأا ،ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نألا ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كو سسمأا

،مودا˘قو˘ب ر˘يزو˘لا تا˘ثدا˘ح˘˘م
ريضشملل لثمملا يبيللا دفولاو
لو˘˘ح ترو˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت ،ر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ح
ايبيل اهدهضشت يتلا عاضضوألا

زواجتل لب˘ضسلا ثح˘بو ا˘ي˘لا˘ح
اديعب ةيملضسلا قرطلاب ةمزألا

ل˘˘˘ك ن˘˘˘عو ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع
نع لولح سضرفل تلواحملا

ة˘˘ير˘˘كضسع˘˘لا ةو˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط
.برحلاو

،موداقوب يربضص لا˘ب˘ق˘ت˘ضسإا
تا˘ي˘ضصخ˘ضشلا ع˘˘م هروا˘˘ضشتو
ءاج ،ركذلا ة˘ف˘لا˘ضسلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد دو˘˘ه˘˘ج   ةر˘˘م˘˘ث

يف تلث˘م˘ت ة˘ف˘ث˘كم ة˘ير˘ئاز˘ج
ةدع دوفول اندÓب ةفاضضتضسا
،يبيللا فلملا يف ةلعاف نادلب

سسي˘ئر لا˘ب˘ق˘ت˘ضسإا ا˘هر˘خآا نا˘ك
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
،وضسوكاغ دو˘ل˘ك نو˘ج ،نو˘ب˘ت
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا ر˘˘˘يزو
سسأار˘ت˘ت يذ˘لا ،ي˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘كلا
ىوتضسملا ةعيفر ةنجللا هدÓب
،ايبيل لوح يقيرفإلا داحتÓل

ةضصرف ءاقللا اذه لكضش ثيح
،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ع˘ضضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ل
لوح رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو لدا˘ب˘تو
لا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘قلا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضس
سشاعنإاو ،ةيبنجألا تÓخدتلاو
ن˘ي˘˘ب ي˘˘ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا را˘˘ضسم˘˘لا
رود اذكو ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طألا
ع˘فد˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تإلا
دلبلا اذه يف مÓضسلا ةيلمعب
تÓخدتلا نع اديعب قيقضشلا

.ةيبنجألا
لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب تضصر˘˘˘حو

نم ةيضسامو˘ل˘بد˘لا ا˘ه˘تاردا˘ب˘م
ف˘˘قو ى˘˘لإا ل˘˘ضصو˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

ىلع ،ايبيل يف رانلا قÓطإل
نم ةدحاو ةفاضسم ىلع ءاقبلا
دل˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف عاز˘ن˘لا فار˘طأا
ىلإا رئازجلا تعدو ،قيقضشلا
ةلواط ى˘لإا ة˘ع˘ير˘ضسلا ةدو˘ع˘لا
ىلع ديكأاتلا عم تاضضوافملا

ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأا ل˘خد˘ت يأا سضفر
،را˘˘ج˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه نوؤو˘˘˘ضش
ةيجرا˘خ˘لا فار˘طألا تب˘لا˘طو
ة˘يذ˘غ˘ت ف˘قو ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘˘ب
د˘˘يوز˘˘ت ن˘˘ع ف˘˘كلاو ة˘˘مزألا
ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘ل˘تا˘ق˘ت˘م˘لا فار˘طألا
يذ˘˘لا ير˘˘كضسع˘˘لا م˘˘عد˘˘˘لا˘˘˘ب
ةحلضسألا ىلع رظحلا قرخي
.ةدحتملا ممألا هترقأا يذلا

،هركذ قبضس ام ءوضض ىلعو
ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘بو
ف˘˘قو˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘ضسم
ةدا˘عإاو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘˘ف لا˘˘ت˘˘ت˘˘قلا
ةلواط ىلإا نيي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘قر˘ف˘لا
،نوبت سسيئرلا نوكي ،راوحلا
عقاولا سضرأا ىلعو ىفو دق

لÓ˘خ ه˘ع˘˘ط˘˘ق يذ˘˘لا هد˘˘عو˘˘ب
لوأا يفو ةيبا˘خ˘ت˘نإلا ه˘ت˘ل˘م˘ح
دÓ˘ب˘ل˘ل سسي˘ئر˘ك ه˘˘ل با˘˘ط˘˘خ
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘ئادأا بق˘˘˘˘˘ع
ل˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لاو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘ضسد˘˘˘˘لا
كفضس تاططخمل يدضصتلاب
ي˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘ق˘˘ضشألا مد
لجأا نم ةيبرغ تاهج اهدوقت
.ةقيضض حلاضصم

فقوب بحرت رئازجلا
ايبيل يف رانلا قÓطإا

ةدوعلا ىلإا وعدتو
راوحلا راسسمل اعيرسس
نم يمضسر لعف در لوأا يف

قÓطإا ف˘قو˘ب تب˘حر ،ا˘ندÓ˘ب
ةفاك تعد امك ،ايبيل يف رانلا
مازتللا ىلإا ةيبيللا تانوكملا
راضسم ىلإا اعيرضس ةدوعلاو هب
نم ،لماضشلا ينطولا راوحلا
ل˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ل˘˘˘ضصو˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
ي˘˘عار˘˘ي ي˘˘م˘˘ل˘˘ضس ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس
ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا

تر˘كذو ،ق˘ي˘ق˘ضشلا ا˘ه˘ب˘ع˘ضشو
نا˘ي˘˘ب سسمأا هدروأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ضشلا ةرازو˘˘ل
ىلإا يعادلا تباثلا ا˘ه˘ف˘قو˘م˘ب

ة˘ي˘ضسا˘ي˘˘ضس ة˘˘يو˘˘ضست ةرور˘˘ضض
،يبيل‐يبيل راوح ربع ةيملضس
عيمج˘ل ا˘ه˘تو˘عد تدد˘ج ا˘م˘ك
ة˘م˘كح˘لا بي˘ل˘غ˘ت˘˘ل فار˘˘طألا

جارخإا لجأا نم راوحلا ةغلو
ي˘ت˘لا ة˘مزألا ن˘م د˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
تئتف ام يت˘لاو ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
لود ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘ضسلا دد˘˘ه˘˘ت
.اهتمرب ةقطنملا يفو راوجلا

˘˘‐ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تد˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
اه˘نأا ‐ه˘تاذ رد˘ضصم˘لا ف˘ي˘ضضي
لوضصولل  اهدوهج لضصاوتضس
ي˘م˘ل˘ضس ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ل˘˘ح ى˘˘لإا
يبيللا بعضشلا ةدحو نمضضي
ن˘مألا ف˘ن˘ك ي˘˘ف ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ضسو
يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب رار˘˘ق˘˘ت˘˘ضسلاو
دز˘ي م˘ل يذ˘لا ،ي˘ب˘ن˘جأا ل˘خد˘˘ت
ة˘فا˘ضضإلا˘ب ا˘مزأا˘ت لإا ع˘ضضو˘لا
ةيوضستلا سصرفل هديقعت ىلإا

.راوحلا قيرط نع

watan@essalamonline.com
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رارحأ’ا ةتسسلا رقم مامأا نوجتحي بزحلا بابسش
«تاروسصانيدلا» ليحرب ةبلاطملل

نفعتلا .. «نÓفألا»
ةيلاحلا ةدايقلا ةيعرصش يف لصصفلل ةلادعلا

ديمجتلا وحن بزحلا تاباصسحو
يف نول˘ضضا˘ن˘م با˘ب˘ضش م˘ظ˘ن

،ينطولا ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح
ةيجاجتحا ةفقو ،سسمأا ةحيبضص
نا˘˘ك ن˘˘يأا ،بز˘˘ح˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
ي˘ل˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا

ءانمأا عم اعامتجا مظني ،يقيدضص
ةيلاقتنلا ناجللاو تاظفاحملا
يذلا11 ـلا رمتؤوملل اريضضحت
.دعب هخيرات ددحي مل

هلÓخ نم اوعد مهل نايب يفو
ه˘ج˘ه˘ن ى˘لإا بز˘ح˘لا ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا
نيدكؤوم ،ليضصألا ير˘ب˘م˘فو˘ن˘لا
ىلوأا ةقÓط˘نا˘ك او˘كر˘ح˘ت م˘ه˘نأا
يف يباجيإلا رييغت˘لا د˘ي˘ضسج˘ت˘ل
ا˘يا˘ق˘ب ن˘م هر˘˘ير˘˘ح˘˘تو بز˘˘ح˘˘لا
لÓخ نم اه˘ئا˘ن˘بأاو «ة˘با˘ضصع˘لا»
يف عورضشلاو مهتوضص عامضسإا
م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو تلا˘˘ضصتا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

با˘˘ب˘˘ضش د˘˘˘كأاو ،م˘˘˘ه˘˘˘فو˘˘˘ف˘˘˘ضص
ةيادب يه مهتفقو نأا «نÓفألا»
مجرتي يملضس ريبع˘ت˘ب ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل
رييضست ةقيرطل بابضشلا سضفر
بابضشلا بلاطو ،بزحلا نوؤوضش
«خويضشلا» ليحر˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

نيلضضانملا ىلإا بزحلا ميلضستو
تارا˘ع˘ضش اوددر ن˘يأا ،با˘˘ب˘˘ضشلا

اوم˘ه˘تاو ،بي˘ب˘ضشت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م
،«ةيعرضشÓلا» ـب ةيلاحلا ةدايقلا

بزحلا ةداي˘ق سضفر ن˘يد˘ق˘ت˘ن˘م
ةيزكر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘ضضع م˘عد
ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
،ةيضضاملا ةيضسائرلا تاباختنلا

زع ميرغ˘ل˘ل م˘ه˘تد˘نا˘ضسم ل˘با˘ق˘م
ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م ي˘بو˘ه˘ي˘م ن˘يد˘˘لا
مه˘تاو ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘ن˘طو˘لا
مه˘تارا˘ع˘ضش لÓ˘خ ن˘م با˘ب˘ضشلا
.«ةنايخلا» ـب بزحلا ةدايق

ي˘ت˘لا ى˘لوألا ةر˘م˘لا تضسي˘لو
ريرحتلا ةهبج بزح اهيف فرعي
تاجاجتحلا هذه لثم ينطولا

ة˘ضسا˘ي˘ضسب ةدد˘ن˘م˘لا تا˘ف˘قو˘˘لاو
نوؤو˘ضش ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست ي˘˘ف ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةرم رخآا تناكو ،ديتعلا بزحلا
نيأا يضضاملا ماعلا نم ليرفأا يف
ىلع بزحلا ول˘ضضا˘ن˘م سضف˘ت˘نا
ذا˘ع˘م ق˘˘با˘˘ضسلا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
سسيئرلا ةلاقتضسا دعب براضشوب
،ةقيلفتوب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلا

ذاعم ليحر ىلع اورضصأا ثيح
ى˘لإا او˘عدو بز˘ح˘لا ةدا˘ي˘˘ق ن˘˘م
ءÓ˘خد˘لا ن˘م بز˘ح˘لا ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت
.دضسافلا لاملا باحضصأاو

ريسضحتلا دنفُي يقيدسص
ططخمب ةحاطإÓل

ناملربلا يف ةموكحلا
نيمألا ،يقيدضص يلع بذك

ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘˘لا
تا˘عا˘ضشإلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا
سصو˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ب جور˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘مو˘كح بر˘ضضل ط˘ي˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا

ط˘ط˘خ˘م˘ب ة˘حا˘طإلا لÓ˘خ ن˘˘م
ي˘ف ه˘ت˘ضشقا˘ن˘م لÓ˘خ ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ناملربلا

ءا˘˘ن˘˘مأا ما˘˘مأا ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘˘فو
ناج˘ل˘لا ءا˘ضسؤورو تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
نإا »:يق˘يد˘ضص لا˘ق ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا

مضساب نوملكتي اضصاخضشأا كلانه
امدعب اننأا ةركف اوقوضس ،بزحلا

نوبت ديجملا دبع معد انضضفر

ةحاطإÓل رضضحُن ،تايضسائرلا يف
سضفر لÓ˘خ ن˘˘م ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح˘˘ب
هتضشقانم لÓخ اهلمع ططخم
ماعلا نيمألا دكأاو ،«ناملربلا يف
ا˘م نأا» :«نÓ˘˘فأل»ـل ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
نو˘م˘ل˘كت˘ي ن˘م سضع˘ب ه˘قو˘ضس˘ُي
،ينطولا ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج م˘ضسا˘ب

ه˘˘˘باو˘˘˘نو بز˘˘˘ح˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح ن˘ضشل نور˘˘ضضح˘˘ي
د˘ب˘ع ة˘مو˘كح ل˘م˘ع ط˘ط˘˘خ˘˘م
،ةحضصلا نع راع ،نوبت ديجملا

ةموكحلا عم لماعتنضس اننأا امك
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ةدارإلا ق˘˘فو
.«اهتذخأا

فوخ ’» :يدهموب دمحأا
«بزحلا لبقتسسم ىلع
دمحأا لاق هتاذ قايضسلا يفو

و˘ضضعو يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ،يد˘˘ه˘˘مو˘˘ب
بز˘ح ي˘ف ي˘ضسا˘ي˘ضسلا بت˘كم˘لا

وضضعلا ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
بت˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ضس ر˘˘˘ب˘˘˘كألا
ل ه˘نإا ،«نÓ˘فألا» ـل ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا

ادر بزحلا لبقتضسم ىلع فوخ
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا تاو˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع
ةعضساو دعاوق هل نأل ،فحتملا

ايب˘ع˘ضش ارا˘ضشت˘ناو ن˘ي˘ل˘ضضا˘ن˘مو
لبوق عامتجلا نأا مغر ،اريبك
،بزحلا بابضشل عضساو جاجتحاب
يف خوي˘ضشلا رار˘م˘ت˘ضسل ا˘ضضفر
قلعو ،«ديت˘ع˘لا بز˘ح˘لا» ةدا˘ي˘ق
ليوحت ةي˘ضضق ى˘ل˘ع يد˘ه˘مو˘ب
ع˘نا˘ضص ن˘˘م د˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا بز˘˘ح˘˘لا
نإا ،ةدناضسم ةنجل ىلإا ءاضسؤورلل
كلذ سضر˘˘ف يذ˘˘لا و˘˘˘ه تقو˘˘˘لا

رمت تناك يتلا فورظلل اقبط
د˘ح ى˘ل˘ع بز˘ح˘لاو دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب
.ءاوضس

«مÓسسلا» ـل نودلخ نيسسح
كلمي ’ يقيدسص» :
ةيسضقلاو ةيعرسشلا

«ةلادعلل عفرتسس
وضضع ،نودلخ نيضسح بحر

بز˘ح ي˘ف ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
سسمأا ه˘˘˘˘˘˘ب سصخ ح˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ضصت
ةيجاجتحلا ةفقولاب ،«مÓضسلا»
يلضضانم نم بابضش اهمظن يتلا
تءا˘˘ج ا˘˘ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأاو ،بز˘˘˘ح˘˘˘لا
اهفده نأا زربأاو ، ةيوفع ةقيرطب
ةداي˘ق˘لا ة˘ضسا˘ي˘ضس ى˘ل˘ع در˘لا و˘ه
بز˘ح˘لا˘ب تدأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.دودضسم قيرط ىلا ديتعلا

يلع نأا ىلإا ،نودلخ راضشأا امك
،ةباينلاب ماعلا نيمألا ،يقيدضص
ةدعاقلا نم ةيعرضشلا كلمي ل
ةروا˘ح˘م ى˘لإا ها˘عدو ة˘ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا

لدب نيجتحملا بابضشلا ءلؤوه
جضسنو سشيوضشتلاب مهماهتا نم
.بزحلا ىلع ةرماؤوم

لاق بز˘ح˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ن˘عو
بهذت نأا نكمملا نم» انثدحم
يف لضصفلل ةلادعلا ىلا ةيضضقلا
كلذكو ،ةيلاحلا ةدايقلا ةيعرضش
يتلا ،بزحلا تاباضسح ديمجت
سصا˘˘خ˘˘ضشأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف فر˘˘˘ضصت˘˘˘ي
ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ضضو˘˘˘فر˘˘˘م
.«ةيلاضضنلا

ةندارز نيدلا لامج

ةيناث˘لا ة˘ضسل˘ج˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا  ع˘فار˘ت
رضصمب لبقملا ءاعبرألا ،يبرعلا ناملربلل
قرط نع ايبيل ةمزأا لح يف اهتبراقمل
ثيح يبن˘جألا ل˘خد˘ت˘لا سضفرو راو˘ح˘لا
ةضشقانم ى˘لإا ة˘ضسل˘ج˘لا هذ˘ه سصضصخ˘ُت˘ضس
ن˘مو ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت ر˘˘خآا
تاروطت نأاضشب رارقب جوتت نأا رظتنملا
.ايبيل يف عاضضوألا

ناجللا تاعامتجا ةضسلجلا قبضستضسو
ةنامألا رقمب ءاثÓثلا موي ،ةمئادلا عبرألا
ثيح ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘ضشلا ة˘ن˘ج˘˘ل سشقا˘˘ن˘˘ت˘˘ضس
نم اددع ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألاو ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلاو
لودج ىلع ة˘حور˘ط˘م˘لا تا˘عو˘ضضو˘م˘لا

ةيضسايضسلا تاروطت˘لا ا˘ه˘م˘هأاو ا˘ه˘لا˘م˘عأا
ايبيل ةضصاخ ةيبرعلا لودلا يف ةينمألاو
يئاملا نمألا ةقيثو عورضشمو ،قارعلاو
نوؤوضشلا ةنج˘ل سشقا˘ن˘ت˘ضس ا˘م˘ك ،ي˘بر˘ع˘لا
ةلاحلا لوح ًاريرقت ةيلاملاو ةيداضصتقلا
،9102 يبرعلا ملا˘ع˘لا ي˘ف ة˘يدا˘ضصت˘قلا
ةيعيرضشتلا نوؤوضشلا ةنجل سشقانتضس اميف
لوح اريرقت ناضسنإلا قوقحو ةينوناقلاو
ملاعلا يف ناضسنإلا قوقح ةلاح ةعباتم
نيطضسلف ةلود يف ةضصاخ9102 يبرعلا

قحب ةيليئارضسإلا تاكاهتنلاب قلعتي امو
نوناق عورضشمو ،ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا
مادعإلا ةبوقع نأاضشب يبرع يداضشرتضسا

،ةيبرعلا لودلا يف اهقيبطت تانامضضو

ةيعامتجلا نوؤوضشلا ةنجل سشقانتضس امك
،بابضشلاو ةأارملاو ةيفاقث˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘لاو
ملاعلا يف ميلعتلا ريوطت ةقيثو عورضشم
عا˘˘ضضوألا لو˘˘ح ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘تو ،ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
.9102 يبرعلا ملاعلا يف ةيعامتجلا

تحجن تقو يف ةضسلجلا هذه يتأاتو
تكرحت يتلا ةيرئازجلا ةيضسامولبدلا هيف
ل˘خد˘ت˘لا ف˘قو˘˘ل تا˘˘ها˘˘ج˘˘تلا ل˘˘ك ي˘˘ف
تحجنو ايبي˘ل ي˘ف ي˘ب˘ن˘جألا ير˘كضسع˘لا
فلتخم نيب رظنلا تاهجو بيرقت يف
ايلعلا حلاضصملل ةاعارم ةيبيللا فارطألا
.قيقضشلا يبيللا بعضشلل

ح.ميلسس



ل لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘˘عو
ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو تقر˘˘غ ر˘˘ضصح˘˘لا
ن˘˘˘˘م «مÓ˘˘˘˘ضسلا» ـل ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت
01 ي˘˘لاو˘˘ح ،تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
يف ةيدل˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘ضش سسلا˘ج˘م
رئب ،ةلقعلا رارغ ىلع ةضسبت
يف اهريغو ةعيرضشلا ،رتاعلا
سسب˘˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘ضضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
را˘ي˘مأا م˘ه˘ب˘ل˘غأا ،ا˘˘هاو˘˘ت˘˘ضسم
عم داضسف اياضضق يف اوطروت
ا˘ضسا˘ضسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ن˘ي˘لوا˘˘ق˘˘م
تا˘ق˘ف˘ضصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ح˘ن˘م˘ب
ة˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
كلت رارغ ىلع ،تايدلبلاب
ةيمومعلا ةرانإلاب ة˘ضصا˘خ˘لا

اذ˘كو ،ي˘˘ح˘˘ضصلا فر˘˘ضصلاو
،ةيضسردملا معاطملا نيومت
تحت اهنيعب تلواقم ىلإا
.ةينوناق ريغ قرطب ةلواطلا

ةيلوب تايدلب هضشيعت ام
كلذ˘˘˘ك ه˘˘˘ضشي˘˘˘ع˘˘˘ت ،ة˘˘˘ضسب˘˘˘ت
تايلو ةدعب ىرخأا تايدلب

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
،ل˘ج˘ي˘ج ،ف˘ي˘ط˘ضس ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

يز˘ي˘ت ،ةر˘يو˘ب˘لا ،م˘نا˘غ˘ت˘ضسم
،يقاوبلا مأاو ،فلضشلا ،وزو
ل˘خد˘ت م˘ت˘ح˘ي ا˘˘م ،ة˘˘م˘˘لا˘˘قو
لجأا نم ،ةيئلولا تاطلضسلا
ىلع ديعب نم ولو فوقولا

تا˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م فر˘˘˘ضص قر˘˘˘ط
نيح ىلإا ،ةينعملا تايدلبلا

ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ضسلا˘ج˘م ل˘˘ح
ىرخأا ءامضسأا˘ب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘ضساو
نوناقلا هيلع سصني امل اقفو
نو˘˘˘نا˘˘˘ق) ه˘˘˘ب لو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لا

فد˘˘ه˘˘ب كلذو (تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘ضسا
م˘ل ي˘ت˘لا كل˘تو ةد˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
بب˘˘˘ضسب د˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
را˘ي˘مألا ع˘م تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
ا˘م˘ك او˘طرو˘ت ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
،داضسف اياضضق يف افنآا انركذ
سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘هر م˘˘˘ه˘˘˘ضضع˘˘˘ب
ر˘خآلا سضع˘˘ب˘˘لاو ،تقؤو˘˘م˘˘لا

˘ما˘كحأا م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘ضص

تف˘ل˘ت˘خا ذ˘فا˘ن˘لا ن˘˘ج˘˘ضسلا˘˘ب
.رخآل سصخضش نم اهتدم
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داسسف اياسضق يف اوطروت نييلحم نيبختنم نجسس بقع رارقتسس’ا مدعو ىسضوفلا يف تقرغ

اهصسلاجم لحب ةددهم نطولا ربع تايدلبلا تارصشع

ـه.داوج

ىسضوفلاو نايلغلا نم ةلاح ةريخأ’ا ةرتفلا يف ،نطولا عوبر فلتخم ربع تايدلبلا نم تارسشعلا صشيعت
اهلمجم قلعتت داسسف اياسضق يف مهطروت تبث نييلحم نيبختنم نجسس ةيفلخ ىلع ،رارقتسس’ا مدعو
.ةبختنملا اهسسلاجم لح ىلإا ةلاحم ’ عفدي تاب لاح عقاو ،ةيمومعلا تاقفسصلا نوناق يف تاقورخب

سسيئر ،يريزد قداضص دكأا
ةيبرتلا لامعل ينطولا داحتلا

ةدع حرط متيضس هنا نيوكتلاو
عامتجلا لÓخ ةريبك تافلم
ةيبر˘ت˘لا ر˘يزو ه˘ي˘لإا ا˘عد يذ˘لا
ءا˘˘˘كر˘˘˘ضشلا ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
مداقلا ءاثÓثلا ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

نوكي نأا يف هلمأا نع ابرعم
لوؤو˘˘ضسمو دا˘˘ج راو˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه
لو˘ل˘ح ى˘لإا ي˘ضضف˘ي ر˘˘م˘˘ث˘˘مو
.ةحورطملا لكاضشملل ةيقيقح

نأا ،يريزد قداضص حضضوأا
ةيلاردفنوك راطإا يف مهطاضشن
يتلا ةيرئازجلا ةيبرتلا تاباقن

ة˘مو˘كح˘˘ل ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م تنا˘˘ك
،ة˘ق˘با˘ضسلا لا˘م˘عألا ف˘ير˘ضصت
راوحلا نم اديدج ادهع أادبتضس
نم فراع˘ت˘ل˘ل نو˘كي˘ضس يذ˘لا

يتلا تايدحتلا ةضساردلو ةهج
يتلاو عاطق˘لا اذ˘ه ا˘هر˘ظ˘ت˘ن˘ي

،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘ن˘ضس ةد˘م˘ل تد˘م˘˘ج
ةيفحضص تاحيرضصت يف دكأاو
ر˘˘ي˘˘ثأا ى˘˘ل˘˘ع سسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا
ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘عاذإلا

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘˘ضض
يجوغادي˘ب˘لا يو˘بر˘ت˘لا ق˘ضشلا

عم يباجيلا مهل˘عا˘ف˘ت ازر˘ب˘م
ةيروهمجلا سسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘لا
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا حÓ˘˘˘ضصإا ي˘˘˘ف
قل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘ضس ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا
يه يتلا ةيئادتبلا ةلحرملاب
سضوهنلل ةيضسا˘ضسألا ةد˘عا˘ق˘لا
ربتعاو ،ةيرئازجلا ةضسردملاب
تقب˘ط ي˘ت˘لا تا˘حÓ˘ضصإلا نأا

روطلا يف ةضصاخ3002 ذنم
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ط˘ع˘ت م˘ل ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا بج˘˘˘ي كلذ˘˘˘لو
د˘ير˘ن» ثÓ˘ث˘لا تا˘ي˘ضسا˘˘ضسألا

بضسحيو أارقيو بتكي اذيملت
لقثو جماربلا فيثكتو ،«اديج
ىودج ل ةيضسردملا ةظفحملا

لم˘ع˘لا بج˘ي كلذ˘لو ا˘م˘ه˘ن˘م
عاد˘بإلا ة˘ط˘ق˘ن  ى˘˘لإا ل˘˘ضصن˘˘ل
«بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي و˘˘˘˘هو ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع»
ةيهيفرت تاءاضضف سصيضصختب
سسف˘ن ي˘ف م˘ل˘ع˘ت˘˘لاو حر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘˘˘لإا ير˘˘˘يزد ا˘˘˘عدو ،تقو˘˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘ضض
أاد˘ب˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ير˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ةادأا حبضصأا هنأل سصرفلا ؤوفاكت
بع˘ضشلا ءا˘ن˘بأا ن˘˘ي˘˘ب ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت
لك ريفوت ةيمهأا ىلع ،دحاولا

ءا˘ضضق˘لا˘ب سسرد˘م˘ت˘لا فور˘˘ظ
ظا˘ظ˘˘ت˘˘كلا ل˘˘كا˘˘ضشم ى˘˘ل˘˘ع
بناج ى˘لإا ما˘ع˘طإلاو ل˘ق˘ن˘لاو
˘ما˘ظ˘ن دا˘م˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
˘ما˘ظ˘ن ءا˘غ˘لإاو د˘حاو˘لا ماود˘˘لا
.نيماودلا

كÓسسأ’ يسساسسأا نوناق
فلم حتفو ةيبÎلا

روجأ’ا عفرو دعاقتلا
ءانبأا بلاطم زربأا

عاطقلا
داح˘تلا سسي˘ئر بلا˘ط ا˘م˘ك

ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةدا˘˘عإا ةرور˘˘ضضب ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
نو˘نا˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا كÓ˘ضسأل ي˘ضسا˘˘ضسألا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘نا˘˘كم ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو
ةيمهأا ىل˘ع اد˘كؤو˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
عا˘ط˘ق˘ب سصا˘خ نو˘نا˘ق ع˘˘ضضو
ةفيظولا نع لقتضسم ةيبرتلا
بضساكم قيقحت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

دا˘م˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
با˘ط˘ق˘ت˘˘ضسل تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘ف عور˘˘˘ضشلاو تاءا˘˘˘ف˘˘˘˘كلا
د˘˘كأاو ،يرا˘˘ضضح˘˘˘لا عÓ˘˘˘قإلا
ةرورضض ىلع يريزد قداضصلا
د˘عا˘ق˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا
ن˘ضسلا طر˘ضش نودو ي˘ب˘ضسن˘˘لا
ةيبرتلا عاطق هيف رضسخ يذلا

يف فلأا04 نع ديزي ام نع
ىلع او˘ل˘ي˘حأا ن˘يذ˘لاو7102
م˘ه˘ف˘نأا ن˘ع ا˘م˘غر د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا

يف رظنلا ةداعإا بجي كلذلو
ى˘ل˘ع ادد˘ضشم ،ة˘لأا˘ضسم˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي˘ئار˘ضشلا ةرد˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت
حنملاو روجألا ةكبضش عفرو
لو˘˘˘ل˘˘˘ح ع˘˘˘ضضو بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
تامدخلا فلمل ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘ضسا
.ةيعامتجلا

ىلخأا رسشابŸا فيظوتلا
بجيو يوبÎلا ماظنلاب

صصاخ نيوكت دامتعا
ة˘ي˘˘م˘˘ضست ير˘˘يزد د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو

تدأا يتلا يناثلا ليجلا جهانم
ة˘ط˘لا˘غ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ى˘˘لإا

ىلإا اي˘عاد ا˘ه˘ت˘ع˘جار˘م بج˘يو
نع ةضسرد˘م˘لا دا˘ع˘بإا ةرور˘ضض
ة˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ي˘˘˘ضس تا˘˘˘با˘˘˘˘ضسح يأا

ني˘ب ع˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘ياو
ع˘فر˘ل ةر˘ضصا˘ع˘م˘لاو ة˘لا˘ضصألا
نيوكتلا بناج نعو ،يدحتلا
عاطق نأا هتاذ ثدحتملا زربأا
نيو˘كت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘لا

لماعتلاو سسيردتلا يف سصاخ
رارقإا نأا اربتعم ذيمÓتلا عم
ى˘ل˘خأا ر˘ضشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
ددع نم دازو يوبرتلا ماظنلاب
تبراق نيذلا ددجلا ةذتاضسألا
.ةئاملاب05 مهتبضسن

ةندارز نيدلا لامج

ةيسصولا ةرازولا عم لبقŸا عامتج’ا ‘ حرطتسس ةÒبك تافلم نأا دكأا

ادحأا يسصقي ’ راوح حتفب دهعت«هب صصاخ نوناق هل نوكي نأا ةيبÎلا عاطق قح نم» :يريزد قداصص

قÓطإا نع نلعي لاصصتلا ريزو
مÓعإلا عاطقل لماصش حÓصصإا تاصشرو

تاردا˘˘ضص م˘˘ج˘˘ح زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
95 تن˘م˘ضسإلا ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ره˘ضشألا لÓ˘خ رلود نو˘ي˘ل˘م
،9102 ن˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لوألا11
ديزأاب اعافترا كلذب ةلجضسم
ةنراقم ة˘ئا˘م˘لا˘ب932 ن˘˘˘˘م
.8102 ةنضس نم ةرتفلا سسفنب

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قرأا ر˘˘˘˘˘˘خآا تف˘˘˘˘˘˘ضشك
ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست ن˘˘ع ،كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
تنمضسإا»و «يئاملا تنمضسلا»
ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘ن˘ضسح˘ت «ر˘كن˘˘ل˘˘ك
74.71 ن˘م Ó˘˘ق˘˘ت˘˘نا ثي˘˘ح˘˘ب
8102 لÓ˘خ رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
رلود نو˘ي˘ل˘م42.95 ى˘˘˘لإا

عا˘˘ف˘˘ترا˘˘ب يأا ،9102 لÓ˘˘˘خ
ماقرأا ،ةئاملاب02.932 هردق
تارداضص تاعقو˘ت تزوا˘ج˘ت
رهضش يف ةمدقملا ةداملا هذه
فرط نم ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
.ةراجتلا ةرازو

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا تغ˘˘ل˘˘بو اذ˘˘˘ه
تنمضسلا جا˘ت˘نإا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

املع ،ايونضس نط نويلم04
ريدضصت ىلع ةرداق دÓبلا نأا

ةداملا هذه نم نط نويلم02
قو˘ضسل˘˘ل تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ل˘˘با˘˘ق˘˘م
22 يلاوح ىلإا لضصت يلحملا

.ةنضسلا يف نط نويلم

47 لثمت تاجتنم5
تارداسصلا نم ةئاملاب

تاقورحملا جراخ
5 تققح ،ىرخأا ةهج نم

75.74 ن˘م د˘يزأا تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
جراخ تارداضصلا نم ةئاملاب
،9102 لÓ˘خ تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةد˘م˘ضسألا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا وأا ة˘ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لا
اهردق ةضصحب  ةي˘ن˘ي˘جور˘ت˘ن˘لا

تو˘يز˘لا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب99.03
نم ةمجانلا ىرخألا داوملاو
64.81  تفز˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
57.11 كاينو˘مألاو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
بضصق˘˘لا ر˘˘˘كضس ،ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،ةئاملاب55.01 رج˘ن˘ب˘لاو
˘˘مو˘˘ي˘˘ضسلا˘˘كلا تا˘˘ف˘˘˘ضسو˘˘˘فو
 .ةئاملاب28.2 يعيبطلا

جرا˘خ تاردا˘ضصلا ى˘ق˘ب˘˘تو
ي˘ف ة˘ي˘ضشما˘ه تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
263.2 ـب ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا

42.7 لثمي ام رلود رايلم
يلامجإلا مجحلا نم ةئاملاب
لباقم ةيرئازج˘لا تاردا˘ضصل˘ل
ي˘˘ف رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م576.2
8102.

ح.نيدلا رمق

ريزو ،رميحلب رامع نلعأا
ي˘م˘ضسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘˘ضصتلا
قÓ˘˘˘طإا ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
حÓ˘ضصإا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تا˘˘ضشرو
،مÓ˘˘عإلا عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ضش
يف نيلعافلا فلتخم كارضشإاب
.ءاضصقإا نود ناديملا

حيرضصت يف ،ريزولا حضضوأا
ةرايزلا سشماه ىلع ةفاحضصلل
راد نم لك ىلإا هتداق يتلا
«توواج رهاط˘لا» ة˘فا˘ح˘ضصلا
رادو ،يا˘˘˘˘˘م لوأا ة˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘ضسب
«ريفضس رداقلا دبع» ةفاحضصلا
تاحÓضصإلا هذ˘ه نأا ،ة˘ب˘ق˘لا˘ب
تامازتللا نيب نم دعت يتلا
سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘كتر˘˘˘ت˘˘˘ضس ،نو˘˘˘ب˘˘˘˘ت
هتيرحو مÓ˘عإلا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضسا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ت نأا طر˘˘ضشب
ع˘م ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضشلا
فذقلاو م˘ت˘ضشلا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا

،ةنه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا مار˘ت˘حاو
ة˘نو˘˘هر˘˘م ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ّنأا د˘˘كأاو
ةضسرامم نامضضل ةيلوؤوضسملاب
ىلإا اريضشم ،تاير˘ح˘ل˘ل ة˘ئدا˘ه
م˘ت˘ي˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضشرو˘˘لا نأا
أاد˘ب˘م˘ل ع˘ضضخ˘ت˘ضس ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘طإا
نو˘˘˘كي˘˘˘˘ضس يذ˘˘˘˘لا راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
،اد˘حأا ي˘ضصق˘ي لو ا˘ي˘كرا˘˘ضشت
ّنأا دد˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف فا˘˘ضضأاو
عم نمازتتضس تاضشرولا هذه
را˘طإا ي˘ف ي˘ن˘طو راو˘ح ح˘ت˘˘ف
يذ˘˘لا رو˘˘ت˘˘ضسد˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت

ةديدج نيناوق هنع بترتتضس
ة˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م سسر˘˘˘كت
نوناق اهنيب نم ةيطارقميدلا
باز˘˘˘حألاو تا˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا

.ةفاحضصلا اذكو تايعمجلاو
دفاولا دكأا ،هتاذ قايضسلا يف

عا˘ط˘ق سسأار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةنهملا باحضصأا ّنأا ،لاضصتلا
يهو ةضصاخ ةيلوؤوضسم مهيدل
ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘ضسم˘˘لا
ءاضضف يف تايرحلا سسيركت

كرحملا ةباثمب ربتعي يويح
تاءا˘˘˘ضضف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ضسألا
.ىرخألا

رامع ربتعا ،ىرخأا ةهج نم
ع˘ي˘م˘ج ءا˘غ˘˘لإا نأا ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب
ة˘يا˘ضصو˘لاو ة˘با˘قر˘˘لا لا˘˘كضشأا

ةيفح˘ضصلا ة˘ضسرا˘م˘م˘لا  ى˘ل˘ع
فور˘ظ˘لا نا˘م˘ضض ه˘نأا˘˘ضش ن˘˘م
ةر˘ح ة˘ضسرا˘م˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا

.يفحضصلا لمعلل ةلوؤوضسمو
ىلإا ،ثدحتملا قرطتو اذه

˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ة˘˘˘ير˘˘˘ضصب˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسلا

ى˘ل˘ع دد˘ضشو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلاو
عم نوناقلا فييكت ةرورضض
يتلا ةنهم˘لا هذ˘ه تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ارو˘ط˘ت فر˘˘ع˘˘ت
نأاضشلا اذه يف لاقو ،اعيرضس
رياضست اهل˘ع˘ج˘ي لا˘ح˘لا ع˘قاو»
ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ن˘˘م رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
.«ةينهملاو ةيعيرضشتلا

ـه.داوج

8102 ـب ةنراقم ةئاملاب932 نم ديزأاب تعفترإا
تارداصص مجح رلود نويلم06

9102 يف تنمصسإلا نم رئازجلا
جراخ تارداصصلا نم ةئاملاب15.2 تلكصش

يصضاملا ماعلا ةئاملاب56.0 لباقم تاقورحملا

نيوكت ربع ةغللا ةيقرت لجأا نم
نيينقتلاو نييفحسصلا

ةظفاحملا نيب نواعت ةيقافتا
ةيغيزامأÓل ةيماصسلا
يرئازجلا نويزفلتلاو
ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت
ةسسسسؤوم نيب نواعت
يرئازجلا نويزفلتلا

ةغلل ةيماسسلا ةظفاحملاو
رئازجلاب ةيغيزامأ’ا
لجأا نم صسمأا ،ةمسصاعلا

ةيغيزامأ’ا ةغللا ةيقرت
نييفحسصلا نيوكت ربع
نيسسحتل نيينقتلاو
طبسض اذكو ىوتحملا

.تاحلطسصملا ديحوتو
،داسصع يمسشاهلا حسضوأاو
ةظفاحملل ماعلا نيمأ’ا
لÓخ ،ةيغيزامأÓل ةيماسسلا

ترج يتلا عيقوتلا مسسارم
ةعاذإÓل يفاقثلا زكرملاب
،يدوعسسم ىسسيع ةينطولا

صسأارب لافتح’ا عم انمازت
نأا ،0792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا

يف يتأات ةيقافت’ا هذه
يرورسضلا لسصاوتلا راطإا

ةلودلا تاسسسسؤوم نيب
ةيغيزامأ’ا ةغللا ةيقرتل
دوهج ةقفارم ىلإا فدهتو
يف يرئازجلا نويزفلتلا

لÓخ نم ،لاجملا اذه
ةينيوكت تايدتنم ميظنت

نيتئفلل لحارم ىلع
،«نيينقتلاو نييفحسصلا»
نأا قايسسلا تاذ يف فاسضأاو
روحمتت» ةيقافت’ا دونب
نيوكت لوح اسساسسأا
نيينقتلاو نييفحسصلا
ةعبارلا ةانقلا يف نيلماعلا

لوادت كانه نوكي ىتح
ةقيرطب ةيغيزامأ’ا ةغلل
اذكو ،ةميلسسو ةننقم
ةغللا هذهب ةجلبدلا ةيقرت
.«ةمزÓلا ريياعملا قفو
تاطحم نأا داسصع زربأاو
ءاربخ اهرطؤويسس نيوكتلا

تايناسسللا يف نوسصتخمو
تايدتنملا مظنت نأا ىلع

لحارم ىلع ةينيوكتلا
ادكؤوم ،نيديفتسسملل
ةيماسسلا ةظفاحملا مازتلا»
هذه ليومتو ميعدتب
.«تايدتنملا

ز ‐ج



عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘ضشك
سسمأا لوأا اهل نايب يف ،ينطولا
،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
يفلاضسلا نييباهرإلا فيقوت نأا
عا˘جر˘ت˘ضسا ن˘˘م ن˘˘كم ،ر˘˘كذ˘˘لا

عون نم نيضشاضشر نيضسدضسم
نزاخم5 ،«فو˘كن˘ي˘ضشÓ˘ك»
،عنضصلا ةيديلقت ةلبنق ،ةءولمم
ن˘ع Ó˘ضضف ،ة˘يود˘˘ي ة˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘قو
.ىرخأا سضارغأاو ناديم راظنم

ةيعونلا ةيلمعلا هذه تءاجو
ف˘ي˘ضضي ‐ ىر˘خأا ةر˘م د˘كؤو˘ت˘˘ل
ةظق˘ي˘لا ى˘ل˘ع ‐ه˘تاذ رد˘ضصم˘لا
د˘يد˘ضشلا سصر˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘ل
ةفاك ربع ةرضشتنملا ،يبعضشلا

ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ن˘طو˘لا عو˘بر
ة˘يأا طا˘ب˘˘حإاو دÓ˘˘ب˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘ضس
ا˘ه˘ن˘مأا˘ب سسا˘ضسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ىلإا فاضضت امك ،ا˘هرار˘ق˘ت˘ضساو
سشيجلا اه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
علطم ذنم ،ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا
01 د˘ي˘ي˘ح˘ت˘ب ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘˘ضسلا
6 ىلع ءاضضق˘لا م˘ت ،ن˘ي˘ي˘با˘هرإا

4 ىل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإاو م˘ه˘ن˘م

تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم.نيرخآا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا

74 ،تضسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م
،ةفلتخم تايضسنج نم اضصخضش
،عفدلا ةيعابر ةرايضس تطبضضو
قراطم6 ،ايئابرهك ادلوم11و
داو˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا ،ط˘˘˘غ˘˘˘ضض
ن˘ي˘ح ي˘ف ،ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت تاد˘˘ع˘˘مو
سشيجلل ىرخأا زرافم تزجح

ةلمحم تا˘ن˘حا˘ضش6 ،ة˘ضسب˘ت˘ب
،د˘يد˘ح˘لاو سسا˘ح˘ن˘لا ي˘˘تدا˘˘م˘˘ب
فلتخم نم ةضشوطرخ0542و
.تارايعلا

ن˘كم˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
دودحلا سسرحو كردلا رضصانع
في˘نو ي˘ن˘بو نار˘هو ن˘م ل˘كب
يرجات فيقوت نم ،راضشب يف
ةرا˘˘ي˘˘ضس ز˘˘ج˘˘˘حو ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘م غ˘ل˘˘ك2.01و ة˘ي˘حا˘ي˘ضس

طب˘حأاو اذ˘ه.جلاعملا ف˘ي˘كلا
تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘حاو˘˘ضسلا سسر˘˘ح
72 ـل ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘ضصخ˘˘ضش
لكب عنضصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘با˘ن˘عو نار˘هو ن˘˘م
يعرضش ريغ ارجاهم94 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايضسنج نم
ةلضشنخ ،راضشب ،ترايت ،ناضسملت
.ةضسبتو

watan@essalamonline.com

5 9362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج81ـل قفاوملا0202 يفناج31نينثإ’اثدحلا

عسضُر مهنم3 لافطأا6و ءاسسن5 ـب قلعتي رمأ’ا

مناغتصسم يف نكصسمب بصش قيرح رثإا ققحم توم نم اصصخصش11 ذاقنإا

اسسولهم اسصرق5501و جلاعملا فيكلا نم تايمك زجح

ةنتابب ةميرج234 يف اصصخصش604 طروت

ةليسسملاب رورم ثداح يف يكرد ةافو

نارهوب رايصسلا قيرطلا يف عورم رورم ثداح يف ةبكرم61 مداصصت

سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسم م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
اضصخضش11 ذاقنإا مناغ˘ت˘ضسم˘ب
3 مهنم لافطأا6 مهنيب نم
قانتخلا نم ،ءاضسن5و عضضر
ةقطنمب نكضسم قارتحا دعب
تÓباضص يحا˘ي˘ضسلا ع˘ضسو˘ت˘لا
مت ثي˘ح ،نار˘غز˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف
ني˘ع ي˘ف م˘ه˘ضضع˘ب˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ىلع نورخآا لوح اميف ناكملا
ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ضسلا حا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسلا
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘حار˘˘˘ج˘˘˘لا
يضش وتضسنرأا» ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلا

.مزÓلا جÓعلا يقلتل «ارافيغ
ح˘˘لا˘˘ضصم تن˘˘˘كم˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

ةقطنملا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

دارفأاو تابكرم تد˘ن˘ج ي˘ت˘لا
ةد˘حو˘لا ي˘ه ،تاد˘حو3 ن˘˘م
ي˘ضسا˘ح ةد˘حوو ،ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا

نم ،ةيرحبلا ةدحولاو ،سشامم
ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘˘ضسلا

ي˘قا˘ب ى˘لإا هرا˘ضشت˘نا يدا˘˘ف˘˘تو
.نكضسملا ءازجأا

ب.دلاخ

ةيلوب نمألا حلاضصم تلجضس
ر˘ب˘م˘ضسيد ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
سصخضش604 طروت يضضقنملا
سسمت ةفلتخم ةميرج234 يف
تا˘كل˘ت˘م˘˘م˘˘لاو سصا˘˘خ˘˘ضشألا˘˘ب
ريوزتلا اذ˘كو ،ة˘ما˘ع˘لا بادآلاو
.ينطولا داضصتقلاب سساضسملاو

كلت مئارجلا هذه تردضصتو
لاو˘˘˘مألا د˘˘˘ضض ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا

ةيضضق861 ـب تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
اهتلت ،اضصخضش021 اهيف طروت
602ـب دار˘˘فألا د˘˘ضض م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا
حلاضصم اهلÓخ تنكمت ةيضضق
751 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘مألا
ةيداضصتقلا مئارجلاو ،اضصخضش
ترفضسأا ةيضضق32 ـب ةيلاملاو

،اضصخضش92 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘ع
31 ل˘ي˘ج˘ضست ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
بادآلاو ةرضسألاب قلعتت ةيضضق
8 ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ة˘ما˘ع˘لا
03 ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ضضف ،سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضشأا
راطإا يف اه˘ل˘ي˘ج˘ضست م˘ت ة˘ي˘ضضق
يمومعلا ءيضشلا دضض مئارجلا
اميفو ،اضصخضش07 اهيف طروت
مت ةينورتكلإلا مئارجلا سصخي
.اياضضق4 ليجضست

جيورتلا اياضضقب قلعت اميفو
تاردخملا كÓهتضساو ةزايحو
73 ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا تاذ تج˘˘لا˘˘˘ع
ز˘˘ج˘˘ح ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق
ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘مار˘˘˘˘غ0931
اضصرق5501و ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

عي˘ب˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘ك ا˘ضسو˘ل˘ه˘م
06 ف˘ي˘˘قو˘˘تو ،كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسلاو
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ا˘˘ضصخ˘˘ضش
.ةلادعلا

تا˘م˘˘هاد˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘فو
ن˘˘م ن˘˘مألا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘˘ت
ةيفلخ ىلع اضصخضش39 فيقوت
ةف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ئار˘ج ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت
ةمهادم ةيلمع38 يف كلذو
ح˘لا˘ضصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘˘تذ˘˘ف˘˘ن
مت ،ةيلولا ميلقإا ربع ةطضشنلا

ة˘ضسارد تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ
ةبقارمو اضصخضش0211 ـل ةلاح
. ةبكرم118

أا.يئامهم

قيرطلا سسمأا ةحيبضص فرع
ل˘خد˘م˘ب بر˘غ‐قر˘˘ضش را˘˘ي˘˘ضسلا

نار˘˘˘هو ي˘˘˘ف تÓ˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت يداو
نيب طبار˘لا ر˘ط˘ضشلا˘ب اد˘يد˘ح˘تو
رور˘˘م ثدا˘˘ح ،نار˘˘هوو ق˘˘ي˘˘˘ضس

3 ماد˘ط˘ضصا ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت عور˘˘م
فل˘خ ،ةرا˘ي˘ضس31و تا˘ن˘حا˘ضش
ةه˘ج ن˘م.سصاخضشأا4 ة˘با˘ضصإا
ي˘˘كرد سسمأا لوأا ي˘˘ق˘˘ل ،ىر˘˘˘خأا
هفتح ةليضسملا ةيلو نم ردحني

يديضس ةقطنمب رورم ثداح يف
دد˘ضصب و˘هو ه˘ل سضر˘ع˘ت ر˘˘ما˘˘ع
ءاضضقل يلئاعلا هتيب ىلإا هجوتلا

.هتلطع
ب.نيرسسن

داسسف اياسضق ‘ هطروت هبتسشي

ناÈŸلا عم تاقÓعلل قبصسألا ريزولا
رفصسلا نم عون‡ ةواخ رهاطلا

تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ضسلا ترد˘˘˘˘˘ضصأا
عو˘˘ب˘˘ضسألا ر˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
عنمب يضضق˘ي ارار˘ق ،ي˘ضضا˘م˘لا
قبضسألا ريزو˘لا ،ةوا˘خ ر˘ها˘ط˘لا
نم ،نا˘م˘لر˘ب˘لا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل

كلذو ،ن˘طو˘لا جرا˘˘خ ر˘˘ف˘˘ضسلا
ةقمعم تاقيقحت ةرضشابم بقع
نوكي نأا هبتضشي هنأا مكحب هعم
.داضسف اياضضق يف اطروتم

ح.ماسستبإا

ة˘˘طر˘˘˘ضشلا تاو˘˘˘ق تحا˘˘˘طأا
اوماق ةيعمج دارفأاب ،ةركضسبب
،ميتنضس نوي˘ل˘م023 ة˘قر˘ضسب
ةيمومع ةحلضصم سسيئر نم
.ةيدلبلا تاذب

ىوكضش رثإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ة˘ح˘ل˘ضصم سسي˘ئر ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
نم غلبي ةي˘مو˘م˘ع ة˘ضسضسؤو˘م˘ب
ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ن˘ضس55 ر˘م˘˘ع˘˘لا
فر˘ط ن˘م ة˘قر˘ضسل˘ل ه˘ضضر˘ع˘ت
اغلبم اوفد˘ه˘ت˘ضسا ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
023 ي˘لاو˘ح˘ب رد˘˘ق˘˘ي ا˘˘ي˘˘لا˘˘م
،ةضصاخلا ه˘لاو˘مأا ن˘م ا˘نو˘ي˘ل˘م
هبتكم لخاد ةعوضضوم تناك
حلاضصم رضشابتل ،هلمع ناكمب
ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا˘˘ب ن˘˘مألا
اهتاقيقحت ةيئاضضقلا ةطرضشلل
ثح˘˘ب˘˘لا˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
هنأاب مهدحأا حرضص ،ةضسضسؤوملا

دحأل اهوبضشم افرضصت ظحل
ريخألا اذه نأاب نيبتيل ،هئÓمز
ماق ،ةنضس14رمعلا نم غلابلا
يف ربتعم يلام غلبم بضصب
،يد˘ير˘ب˘لا يرا˘ج˘˘لا هد˘˘ي˘˘ضصر

،ميتنضس نوي˘ل˘م52 ـب رد˘˘ق˘˘ي
فرتعإا هع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو
ر˘خآا ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م م˘ل˘ضس ه˘نأا˘˘ب

انويلم57 ــب رد˘ق˘ي ،ه˘˘ي˘˘خأل
˘ما˘ق ه˘نأا˘ب ا˘ف˘ي˘˘ضضم ه˘˘ئا˘˘ف˘˘خإل
،لمعلا يف هليمز ةقفر هتلعفب
تاريماك بير˘خ˘ت˘ب ما˘ق يذ˘لا
اموقيل ،ةضسضسؤوم˘ل˘ل ة˘ب˘قار˘م˘لا
ن˘ع ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ة˘قر˘˘ضسب

هيلعو ،ةدلقم حي˘تا˘ف˘م ق˘ير˘ط
يناثلا هيف هبتضشملا فيقوت مت
،ةنضس93ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
غل˘ب˘م ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘ضض يذ˘لا

،انويلم06ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘˘م
ي˘لا˘م˘جإلا غ˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ضصي˘˘ل
،انويلم061 ىلإا عجرتضسملا
غ˘ل˘ب˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب لاز˘ي ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
.ريضصملا لوهجم

،هركذ قبضس ام ءوضض ىلعو
مامأا م˘ه˘ب ه˘ب˘ضشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
تاءارجإلا عابتإا دعبو ،ةلادعلا
ردضص ،اهب لومعملا ةينوناقلا

،عاديإا رمأا م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثإا د˘ضض
ن˘˘م ر˘˘خآلا دا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسإا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
.جارفإلا

يمسشاه لامك

ة˘طر˘˘ضشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ةيلوب نوميم˘ي˘ت ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب
عو˘˘˘ب˘˘˘ضسألا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ،راردأا
سصخضش فيقوت نم ،يضضاملا

سصار˘˘˘˘˘˘˘قألا جور˘˘˘˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘˘˘˘˘ك
با˘ب˘ضش ط˘ضسو ة˘ضسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
.ةقطنملا

ة˘ل˘م˘ح ر˘ثإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ة˘ع˘ضساو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا تا˘˘م˘˘هاد˘˘م
ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘˘كوأل قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا

ةرئادلاب ةهوبضشم˘لا ءا˘ي˘حألاو
تابكرملا ةبقارم عم ،اهتاذ
لÓخ نم ةيرانلا تاجاردلاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا طا˘˘ق˘˘ن ةد˘˘ع ع˘˘˘ضضو
سشي˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
،مهيف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا سصا˘خ˘ضشألا
تاو˘˘˘ق ن˘˘˘كم يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
992 ط˘˘ب˘˘ضض ن˘˘م ة˘˘طر˘˘ضشلا
عو˘ن ن˘م ا˘ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘ضصر˘˘ق
تناك ،«غل˘م003 نازيري˘ل»
رمعلا نم غلبي باضش ةزوحب
.ةنضس03

تنكمت ىرخأا ةيلمع يفو
ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا ة˘˘قر˘˘ف
ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
نم راردأا ةيلو نمأاب يناثلا

نيمرجم3 ـل د˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘ضضو
32 نيب ام حوارتت مهرامعأا

نونهتم˘ي او˘نا˘ك ة˘ن˘ضس93و
تابكرملا لخاد نم ةقرضسلا

،راردأا ةنيد˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع

هذ˘ه تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح دو˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح
ةيمضسر ىوكضش  ىلإا ةيضضقلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا ا˘ه˘ب مد˘ق˘˘ت
ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ضسيد ر˘˘˘ه˘˘˘ضش ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
ه˘ضضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ،ي˘ضضا˘م˘لا
نم هتبكرم لخاد نم ةقرضسلل

ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م فر˘˘˘ط
ة˘قر˘ضسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع تفد˘ه˘ت˘ضسا

ةيوتضش ةرتضسو لاقنلا هفتاه
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘˘ب
رضصانع ،جد000.02  هردق
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت رو˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘ضشلا
ي˘˘˘˘˘ف تعر˘˘˘˘˘˘ضش ،ىو˘˘˘˘˘˘كضشلا
يتلاو ،تايرحت˘لاو ثا˘ح˘بألا

ىلإا لضصوتلا مت اهلÓخ نم
ة˘ط˘خ ع˘ضضو ع˘م ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا

عاجرتضساو مهفيقوتل ةمكحم
ا˘ه˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضستو تا˘˘قور˘˘ضسم˘˘لا
مه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘بو ،ا˘ه˘ب˘حا˘ضصل
م˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘ضساو
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ربمضسيد03 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب راردأا
لا˘˘حأا يذ˘˘لاو ،ي˘˘ضضق˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لوث˘م˘لا ة˘ضسل˘ج ما˘مأا ف˘ل˘م˘لا
مهنم لك نيدأا ثيح ،يروفلا
˘مد˘ع ع˘م ةد˘فا˘ن ا˘ضسب˘ح ما˘ع˘ب
ـب ردقت ةيلام ةمارغو عاديإلا

.جد000.03
نمحرلا دبع ‘اولب

جارفإ’ا نم ثلاث دافتسسإا اميف تقؤوملا صسبحلا نينثإا عاديإا

ميتنصس نويلم023 يقراصسب ةحاطإلا
ةركصسبب ةيمومع ةصسصسؤوم نم

تابكرŸا لخاد نم ةقرسسلا نهت“ ةباسصع كيكفت

تاصسولهŸا جورÃ ةحاطإلا
راردأاب نوميميت ‘

ةحلسسأ’ا نم ةÈتعم ةيمك عاجÎسساو ةلسشنخب Úنثإا Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا

ةصسبتب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رصصنع فيقوت

ط.ةراسص

تنكمتو ،ةسسبتب ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رسصنع ،صسمأا لوأا ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةكرتسشم ةزرفم تفقوأا
نينثا نييباهرإا ىلع ءاسضقلا نم ،ةلسشنخ ةي’و يف ناخدوب ةقطنمب نيمك رثإا ،لوأ’ا صسمأا ىرخأا ةزرفم
يذلا ،«قاحسسإا وبأا» ـب ىنكملا ريسشب يوابرع يباهرإ’اب رمأ’ا قلعتيو ،ةحلسسأ’ا نم ةربتعم ةيمك عاجرتسساو

قحتلا يذلا ،«ةديبع وبأا» ـب ىنكملا ،ةرامع ينوتيز يباهرإ’او ،7002 ةنسس ةيباهرإ’ا تاعامجلاب قحتلإا
.1002 ةنسس ةيباهرإ’ا تاعامجلاب

ةيروهمجلا ليكو فرسصت تحت عسضو

باصصأا يذلا يطرصشلا
يف يران قلطب انطاوم
ةلادعلا مامأا تياف دلوأا
يذلا يطرسشلا عسضو مت
يران حÓسسب انطاوم باسصأا

فرسصت تحت تياف د’وأاب
.ةيروهمجلا ليكو
ةماعلا ةيريدملا تحسضوأا
رثإاو هنأا ،ينطولا نمأÓل

ريغ ةعابلل ريهطت ةيلمع
يح ىوتسسم ىلع نييعرسشلا

يف ،نيدمح ديعسسلاب ةنودرك
رئازجلاب صسيار دارم رئب
ةعمجلا ةحيبسص ،ةمسصاعلا
ةعابلا دحأا ةوعدو ،ةيسضاملا

نتم ىلع نييعرسشلا ريغ
حلاسصم ةقفارمل ةبكرم
ةلومح ميلسستل ةطرسشلا
رئبب ةمحرلا راد ىلإا ةبكرملا

رارفلاب ينعملا ذ’ ،مداخ
يئ’ولا قيرطلا ربع اهجوتم
ميقي يذلا يحلا وحن63 مقر
اذه يفو ،تياف د’وأاب هيف
ةيريدملا تحسضوأا ددسصلا
يف ،ينطولا نمأÓل ةماعلا

ىلع «مÓسسلا» زوحت اهل نايب
ةيلمع لÓخو هّنأا ،هنم ةخسسن
ناك نينطاوملا دحأا فيقوت

مدق صصاخسشأا ةعومجم نمسض
ةبكرملا بحاسص ةدعاسسمل
نيأا هفيقوت ةيلمع ةلقرعو
يران حÓسس نم ةباسصإ’ صضرعت
فيسضي ‐ متيسس فورظ يف
اهديدحت ‐ هتاذ ردسصملا

.قيقحتلا لÓخ
نإاف ،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
تحت عسضو ينعملا يطرسشلا

،ةيروهمجلا ليكو فرسصت
.ابسسانم هاري ام ذاختإ’

ب.ريسشب
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ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘˘ف ىر˘˘˘ضسأا ز˘˘˘كر˘˘˘م د˘˘˘كأا
لÓتحلا تاطل˘ضس نأا˘ب تا˘ضسارد˘ل˘ل

يلاهأا د˘ضض ا˘ه˘ناود˘ع ن˘م تد˘ع˘ضص
سسي˘˘ئر˘˘لا   نÓ˘˘عا ذ˘˘˘ن˘˘˘م سسد˘˘˘ق˘˘˘لا
سسدقلاب فارتعلا بمارت يكيرملا

ل˘ب˘ق لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود˘˘ل ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع
ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ما˘˘غرإل كلذو ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
مهئاطعا مد˘عو ،رار˘ق˘لا˘ب م˘ي˘ل˘ضست˘لا
م˘˘ه˘˘ضسا˘˘˘ف˘˘˘نأا طا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لل ة˘˘˘ضصر˘˘˘ف
ق˘طا˘ن˘لا .ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل داد˘ع˘ت˘˘ضسلاو
سضاير» ثحابلا زكرملل يمÓعإلا
م˘ل˘ضس ى˘ل˘ع نأا˘˘ب ح˘˘ضضوأا «ر˘˘ق˘˘ضشألا

سسدقلا يلاهأا دضض لÓتحلا ناودع
تلاط ةعضساو لاقتعا تÓمح ذيفنت

يضسدقملا عمت˘ج˘م˘لا ح˘ئار˘ضش ة˘فا˘ك
،ىضضرملاو ،ءا˘ضسن˘لا ى˘ن˘ث˘ت˘ضست م˘لو
،نيررحملا ىرضسألاو ،نضسلا رابكو
،ينطولا لمعلا تادايقو ،باونلاو
ىرضشب فيزنل سسدقلا سضرعتت ثيح
عاضضخإل كلذو فقوتي ل رمتضسم
.اهلها نم ةنيدملا غارفاو يلاهألا

دضصر هزكرم نأاب «رقضشألا» نيبو
ة˘ن˘يد˘م ن˘م لا˘ق˘ت˘عا ة˘لا˘ح (0573)
«بمارت» نÓعا ذنم اهدحول سسدقلا
˘ما˘ع˘ل˘ل ر˘ب˘م˘ضسيد ن˘م سسدا˘ضسلا ي˘ف
لاق˘ت˘علا تلا˘ح تل˘م˘ضشو ،7102
رضشع ةنماثلا نود ام لفط (0701)
ءا˘˘˘ضسن˘˘˘لا ن˘˘˘مو ، م˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عا ن˘˘˘م
لاقتعا ةلاح (171) تغلب تايتفلاو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘جو تار˘˘ضصا˘˘ق ن˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب
. تاطبارمو تاهمأاو

لاقتع’ا فيثكت
تلاقتعلا نأاب «رقضشألا» فاضضأاو
ن˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ سسد˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تابضسانم يف تدعاضصت نييضضاملا

ةمحرلا باب حتف ثادحأاك ، ةنيعم
ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘ضصم˘˘لا ما˘˘مأا
ةي˘ن˘طو تادا˘ي˘ق م˘ه˘ن˘ي˘ب تار˘ضشع˘لا

د˘ب˘ع» خ˘ي˘ضشلا م˘ه˘ن˘م ،ن˘يد لا˘˘جرو
سسل˘ج˘م سسي˘ئر «به˘ل˘ضس م˘ي˘ظ˘˘ع˘˘لا
«تاريكب حجان» خيضشلاو ،فاقوألا
. سسد˘ق˘لا فا˘قوأا ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن

ل˘ق˘ن رار˘ق د˘ع˘ب تد˘عا˘˘ضصت كلذ˘˘ك

عيبرلا لت نم ةيكيرملا ةرافضسلا
ة˘م˘ضصا˘ع ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب سسد˘ق˘لا ى˘˘لا
نم ويام ي˘ف ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا نا˘ي˘كل˘ل
ن˘˘ضش  ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ، ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ةعضساو لا˘ق˘ت˘عا تÓ˘م˘ح لÓ˘ت˘حلا
ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ن˘ي˘ي˘ضسد˘ق˘م˘لا ع˘ن˘م˘˘ل
نوعيبي نيذلا يضضارألا ةرضسامضس
ا˘م˘ي˘ف .ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘ضسم˘˘ل˘˘ل لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
لمعلا تادايق لÓتحلا فدهتضسي
،سسدقلا ي˘ف ي˘مÓ˘ضسإلاو ي˘ن˘طو˘لا

نا˘ند˘ع»  ظ˘فا˘ح˘م˘لا ل˘ق˘ت˘عا ثي˘˘ح
كلت لÓخ ةرم31 ىلاوح «ثيغ
بئا˘ن˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا دا˘˘عأا و ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
سسدقلا ةنيدم نع دعبملا يضسدقملا
دعب ماع25  «نوطع دمحم دمحأا»
يف هب مي˘ق˘ي ىذ˘لا لز˘ن˘م˘لا ما˘ح˘ت˘قا
سسدقلا ةنيدم نع هداعبا ذنم ةريبلا

8 لبق ةيضسدقملا هتقاطب بحضسو
.تاونضس

ت’اقتع’ا عيزوت
تلاقتعلا ناب «رقضشألا» فضشكو
تادل˘بو ىر˘ق ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع تعزو˘ت
تلتحا ثيح ،سسدقلا ةنيدم يحانمو
ن˘م ر˘ب˘كألا بي˘ضصن˘لا ة˘يو˘˘ضسي˘˘ع˘˘لا

ىلا تلضصوو ،لا˘ق˘ت˘علا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ا˘˘هÓ˘˘تو ،لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ة˘˘لا˘˘˘ح (0041)
تلاح تلضصوو طاف˘ع˘ضش ة˘ق˘ط˘ن˘م
م˘˘ث ،ة˘˘لا˘˘ح (894) ا˘ه˘ن˘م لا˘ق˘ت˘علا
سسدقلا نمو ، ةلاح (405) ناولضس
ن˘˘˘مو ، ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح (924 ) ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ة˘لا˘ح (443) ى˘ضصقلا د˘ج˘ضسم˘˘لا
ىر˘ق˘لا ن˘م نا˘ك ي˘قا˘ب˘لاو ،لا˘ق˘ت˘عا

. ةفلتخملا تادلبلاو
لافط’ا فادهتسسا

لÓتحلا نأا ىلا «رقضشألا» راضشأاو
سسب˘ح˘لاو لا˘ق˘˘ت˘˘علا˘˘ب فد˘˘ه˘˘ت˘˘ضسي
نيرضصاقلا لا˘ف˘طألا ة˘ئ˘ف ي˘لز˘ن˘م˘لا
تلاح تغلب ثيح دمعتم لكضشب
ثل˘ث برا˘ق˘ي ا˘م لا˘ف˘طلا لا˘ق˘˘ت˘˘عا
سسد˘ق˘لا ن˘م تلا˘ق˘ت˘علا ي˘لا˘م˘˘جإا

(0701)   عقاوب ، ةرتفلا كلت لÓخ
ن˘م ر˘ضشع ة˘ن˘ما˘ث˘˘لا نود ا˘˘م ل˘˘ف˘˘ط

فاد˘ه˘ت˘ضسا ًا˘ت˘فل اد˘بو ، م˘هرا˘˘م˘˘عا
ًاماع21 نود ام لافطألا هحيرضش
لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا تلا˘˘ح تل˘˘ضصو ثي˘˘˘ح
نيب نمو . Óًفط (47) ىلا مهنيب
ن˘م دد˘ع ن˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا
» هط يلع » ىتفلا مهنم ىحرجلا

سصا˘ضصر˘ب بي˘ضصأا ىذ˘لاو ما˘ع61
،طافعضش ميخم زجاح دنع لÓتحلا

،هل جÓعلا ميدقت عنمو هلاقتعا متو
«يمضساوقلا ماضصع دمحم» ىتفلاو
هر˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف بي˘˘ضصاو ،ا˘˘ما˘˘ع51
ميخم يف نيبر˘ع˘ت˘ضسم˘لا سصا˘ضصر˘ب
تفضصوو سسدقلا ةنيد˘م˘ب طا˘ف˘ع˘ضش
مت كلذ مغرو ،ةريطخلاب هتباضصإا
ديق وهو ىفضشتضسملا ريرضسب هدييقت
ن˘ضسح فر˘ضشأا» ل˘ف˘ط˘لاو . جÓ˘˘ع˘˘لا

قÓ˘طإا د˘ع˘ب ،ًا˘˘ما˘˘ع21 «ناود˘˘˘ع
ةوضسقب هبرضضو ههاجتاب سصاضصرلا

حور˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ل بب˘˘˘˘ضست ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
» حيرجلا ىتفلا كلذك ،سضوضضرو
ًاماع61 «حا˘ب˘ضصلا د˘لا˘خ د˘م˘˘ح˘˘م
دو˘ن˘ج قÓ˘طا د˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘عا ىذ˘˘لاو
باب ةقطنم يف هيلع رانلا لÓتحلا

ىلا ىدأا امم ،ةميدقلا سسدقلاب ةطح
تلضصوو . ةرطخ حورجب هتباضصإا

تايوت˘ضسم ى˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘ي˘ج˘م˘ه
لافطألا فادهتضسا˘ب ة˘قو˘ب˘ضسم ر˘ي˘غ
تعد˘˘ت˘˘ضسا ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ي˘˘ضسد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
عيبر دمحم «ني˘ل˘ف˘ط˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل

سسارف سسيق»و ،تاونضس4 «نايلع
مهمايق ةج˘ح˘ب ،تاو˘ن˘ضس6 «دي˘ب˘ع
ايمف ن دونجلا ىلع ةراجحلا يمرب
ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘لا ن˘ير˘ضصا˘˘ق˘˘لا  تل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ريمأاو ،تاونضس8 متاح» نيقيقضشلا

تيب نم «ةل˘ي˘مرو˘با» تاو˘ن˘ضس01
رمع» لفطلاو سسدقلا لامضش انينح
. تاونضس9 «ينيضسحلا

تايسسدقŸا لاقتعا
لÓ˘˘ت˘˘حلا نأا˘˘˘ب «ر˘˘˘ق˘˘˘ضشألا» دا˘˘˘فأاو
ءا˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا ل˘˘˘˘˘ضصاو
تاطبارملا ة˘ضصا˘خو تا˘ي˘ضسد˘ق˘م˘لا
فد˘˘ه˘˘ب  ى˘˘ضصقلا د˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ف
تا˘ضسد˘ق˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ن˘˘ع م˘˘ه˘˘عدر

لاقتعاب ماقف ،ىضصقلا نع عافدلاو
ن˘ي˘ما˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ن˘ي˘ب لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا تلا˘˘ح تل˘˘ضصوو
(171) سسدقلا نم تايتفلاو ءاضسنلا

م˘ت د˘قو تا˘ح˘ير˘ج ن˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح
ل˘با˘ق˘م ،ن˘ه˘ت˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ ن˘˘ع جار˘˘فلا
ن˘ع دا˘ع˘بإلا وأا ،ي˘لز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا
نيب نمو .ةفلتخم تارتفل ىضصقلا

ءا˘˘ضسن˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘علا تلا˘˘˘ح
ةراضس» ةلفطلا نهرغضصا تارضصاق
م˘˘ت  ،(ما˘˘˘ع41) «ةنضسا˘م˘ضش ى˘م˘ظ˘ن
ةجاحلا ا˘ه˘تد˘لاو ة˘ق˘فر˘ب ا˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا
ةنطق ةدلب نم ه˘ن˘ضسا˘م˘ضش ة˘ل˘ي˘ضسر»
ماضسب يم» ةلفطلاو ،سسدقلا برغ
م˘˘ي˘˘خ˘˘م ن˘˘م ًا˘˘ما˘˘˘ع41 «ة˘˘ل˘˘ي˘˘ضسع
ن˘ي˘كضس ةزا˘ي˘ح ة˘ج˘ح˘˘ب ،طا˘˘ف˘˘ع˘˘ضش
ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا كلذ˘˘˘ك  ،زا˘˘˘غ ة˘˘˘جا˘˘˘جزو
«حيبضص ةلوخ» ةيضسدقملا لÓتحلا
سصاضصرلاب اهتباضصا دعب  (ًاماع34)
اهتباضصاو اهيلع رانلا قÓطا ةجيتن
طافعضش يح يف ةطضسوتم حارجب
دعب اهنع جرفأا دقو ،سسدقلا ةنيدمب
ملضسي مل اميف .اهلاقتعا ىلع عوبضسأا
ثي˘ح تلا˘ق˘ت˘علا ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ضسم˘˘لا
«انعد دبع ةحرف » ةنضسملا تلقتعا

،ة˘م˘يد˘ق˘لا سسد˘ق˘لا ن˘م ،ًا˘ما˘ع76
ة˘ضسي˘ف˘ن» ة˘ن˘ضسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضسد˘˘ق˘˘م˘˘لاو
اهحارضس قلطاو ،ًاماع66 «سصيوخ
نع داعبإلا طر˘ضشب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب
.نيعوبضسأا ةدمل ىضصقألا دجضسملا

داعباو ›زنم صسبح
تÓ˘م˘ح˘ب لÓ˘ت˘حلا ى˘ف˘ت˘˘كي م˘˘لو
ةضصاخو سسدق˘لا ي˘لا˘هأل لا˘ق˘ت˘علا
نم كلذك دعضص امنإا ،مهنم لافطألا
،ّي˘لز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘˘لا ر˘˘ماوأا راد˘˘ضصا

نع داعبلا ةبوقع سضرف كلذكو
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘مار˘˘غ˘˘لاو ،لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيلقتع˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ها˘ب˘لا
مكاحملا ىل˘ع م˘ه˘ضضر˘ع م˘ت ن˘يذ˘لا
˘ما˘˘كحأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب ترد˘˘ضص ءاو˘˘ضس
ةيلام ةمار˘غ وأا ي˘ل˘ع˘ف˘لا ن˘ج˘ضسلا˘ب
.م˘ه˘حار˘ضس قÓ˘˘طا ل˘˘با˘˘ق˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
لÓتحلا ناب زكرملا ريرقت دضصرو

رار˘˘˘˘ق (002) ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا رد˘˘˘˘ضصأا
نيماع˘لا لÓ˘خ ي˘لز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘لا˘ب
نع Ó˘يد˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت تارار˘ق˘لا هذ˘هو
ة˘˘ما˘˘قلا ى˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘تو ن˘˘˘ج˘˘˘ضسلا
سصاخضشألا ةيرح دييقتو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

سضر˘ف كلذ˘كو ،لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘ضصا˘˘خ
رثكأل ،لزانملا نع داعبلا ةبوقع
نم مهت˘ي˘ب˘لا˘غ ًا˘ي˘ضسد˘ق˘م (66) ن˘˘م
. نيرضصاقلا

يسسدقم Òسسأا داهسشتسسا
نم ويام رهضش لÓخ ىقترا امنيب
» يضسدقم˘لا ر˘ي˘ضسألا8102 ماع˘لا

،ماع35 «تاضسيوع ىضسوم زيزع
ءاد˘ت˘عا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،ر˘ب˘كم˘لا ل˘ب˘ج ن˘م
دي ىل˘ع ل˘ضشيإا ن˘ج˘ضس ي˘ف ي˘ج˘م˘ه
ةرادإل ةعبا˘ت˘لا ة˘ضصا˘خ˘لا تاد˘حو˘لا
تÓ˘كر˘لاو تاوار˘ه˘لا˘˘ب نو˘˘ج˘˘ضسلا

هتبقرو هضسأار ىلع ةرم نم رثكألو
رايهناب هت˘با˘ضصإل ىدأا ا˘م˘م ه˘ن˘ط˘بو
ي˘ف كت˘ه˘تو ،م˘ضسج˘لا ةز˘ه˘جأا ة˘فا˘ك
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ل˘خاد ف˘يز˘نو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئر˘˘لا
يف فيزنو ،ةوقب امهيلع برضضلا
ةداح ةبوبيغ يف لخد دقو غامدلا

.ةلمر˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن م˘تو
دمعتو هتايح˘ب را˘ت˘ه˘ت˘ضسلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ع˘جار˘ت ه˘ت˘لا˘ح˘ل ي˘ب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هلا

ةط˘ل˘ج˘ب بي˘ضصأا ،ي˘ح˘ضصلا ه˘ع˘ضضو
بلق» ةيلمع هل تيرجأاو ةداح ةيبلق
ى˘ل˘ع ع˘جار˘ت˘لا ر˘م˘ت˘ضساو «حو˘ت˘ف˘˘م
ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن م˘تو ،ي˘ح˘ضصلا ه˘˘ع˘˘ضضو
فاضسا» ىفضشم يف ةفثكملا ةيانعلا

ةز˘ه˘جأا تح˘˘ت ع˘˘ضضوو «ه˘˘ي˘˘فورا˘˘ه
سضفرو ي˘عا˘ن˘˘ط˘˘ضصلا سس˘˘ّف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ل˘كضشب ه˘حار˘ضس قÓ˘˘طا لÓ˘˘ت˘˘حلا

جرا˘خ ي˘ف ه˘جÓ˘ع لا˘م˘كإل ر˘˘كب˘˘م
يف رظنلل ةضسلج هل ررقو ،نوجضسلا
ةر˘˘ها˘˘ط˘˘˘لا ه˘˘˘حور نا لا ،بل˘˘˘ط˘˘˘لا
د˘˘عو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘بر ى˘˘˘لا تضضا˘˘˘ف
ي˘ف ًاد˘ي˘ه˘˘ضش ى˘˘ق˘˘ترا˘˘ف ،ة˘˘ضسل˘˘ج˘˘لا
ديهضشلا ريضسألا . ويام نم نيرضشعلا
سسرام يف لقتعا ناك «تاضسيوع»
نجضسلاب مكح هقحب ردضصو ،4102
. ماع03 ةدمل يلعفلا

لÓتحÓل ةمصصاع صسدقلا نع بمارت نÓعا ذنم صسدقلا نم لاقتعا ةلاح0573
تاسساردلل Úطسسلف ىرسسأا زكرم

تاضساردلل ىرضسألا زكرم قلطأا
» ما˘˘ع˘˘˘ب9102 ما˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ددع راضصتنا باقعأا يف راضصتنلا

يف نييرادإلا ىرضسألا نم ريبك
ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘لا بار˘ضضلا كرا˘ع˘م
ي˘˘ف ما˘˘يألا تار˘˘ضشع˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا

ماعو ، ىرادإلا لاقتعلا ةهجاوم
ةضسمخ داهضشتضسا ببضسب ةداهضشلا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ىر˘˘ضسأا ن˘˘م
اذ˘ه ي˘ف ةر˘ي˘ضسألا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا
ر˘يد˘م رذ˘ح ه˘ت˘ي˘حا˘ن ن˘˘م . ما˘˘ع˘˘لا

تا˘˘˘ضسارد˘˘˘ل˘˘˘ل ىر˘˘˘ضسألا ز˘˘˘كر˘˘˘˘م
ن˘˘م ة˘˘نود˘˘م˘˘ح تفأار رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ريضسأÓل ةيح˘ضصلا ة˘لا˘ح˘لا رو˘هد˘ت
ن˘˘ع بر˘˘˘ضضم˘˘˘لا نار˘˘˘هز د˘˘˘م˘˘˘حأا
روهدت نمو ،08 لا مويلل ماعطلا
ىرضسألا نم ددعل ةيحضصلا ةلاحلا
ة˘˘ن˘˘مز˘˘م سضار˘˘مأا˘˘˘ب ى˘˘˘ضضر˘˘˘م˘˘˘لا

سضر˘م˘ك نو˘ج˘ضسلا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خو
تاضسضسؤوم˘لا بلا˘طو ، نا˘طر˘ضسلا
لئاضسوو ة˘ي˘نا˘ضسنلاو ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا
ةءور˘ق˘م˘لاو ةد˘˘ها˘˘ضشم˘˘لا مÓ˘˘علا

ةيبرعلاو ةيل˘ح˘م˘لا ة˘عو˘م˘ضسم˘لاو

لÓتحلا ىلع طغضضلاب ةيلودلاو
ي˘ل˘ع ق˘ي˘ضضي ىذ˘لا ى˘ل˘ي˘ئار˘ضسلا
نوجضسلا يف نيلقتعملاو ىرضسألا
سسراميو ، مهتايح ىحانم لك يف
تا˘كا˘ه˘ت˘نلا تار˘˘ضشع م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
قيثاوملاو تايقافتÓل ةف˘لا˘خ˘م˘لا
ىلإا ةنودمح .د راضشأاو . ةيلودلا
يبطلا راتهتضسلا ة˘ضسا˘ي˘ضس عا˘ب˘تا
ةرادإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ىر˘˘˘ضسألا ق˘˘˘ح˘˘˘ب
يوذ ق˘ح˘˘ب نو˘˘ج˘˘ضسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم
ن˘˘م˘˘لو ، ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا سضار˘˘˘مألا
، ة˘ي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘˘ي
ءىدا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
يتلا ىرضسألا ةلماعمل ةيضساضسألا
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا اهتدمتعا
م0991 و9791 يف ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ىلع اتدكأا ىتاوللاو يلاوتلا ىلع
ةياعرلاو ىر˘ضسألا ة˘ح˘ضص ة˘يا˘م˘ح
، نيزجتحملا سصاخضشأÓل ةيبطلا

ةفلاخم يأا نأا اتربتعا ىتاوللاو
ةجرد ىلإا ىقري بناجلا اذه يف
.د لاقو .  ةيناضسنلا ريغ ةلماعملا

لزعت نوجضسلا ةرادإا نأا ةنودمح

، ةبعضصو ةيضساق فورظب ىرضسألا
لضصاوتلاو تارايزلا نم مهعنمتو
نوجضسلا يف نيرخلا ىرضسألا عم
ع˘م ل˘ضصاو˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘˘مر˘˘ح˘˘تو ،
ر˘ي˘غ تار˘ت˘ف˘ل ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘˘لا

لاقتعا ةداعإاب حمضستو ، ةمولعم
مهتلا قيفلتو نيررحملا ىرضسألا

نود مهق˘ح˘ب ة˘ير˘ضسلا تا˘ف˘ل˘م˘لاو
ر˘ي˘˘ث˘˘ي ىذ˘˘لا ر˘˘مألا ،  م˘˘ه˘˘عÓ˘˘طا

ةفاك فادهتضسا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك فوا˘خ˘م
امك ، ة˘ي˘هاو ج˘ج˘ح˘ب ن˘يرر˘ح˘م˘لا

يرر˘ح˘م لا˘ق˘ت˘˘عا ةدا˘˘عا˘˘ب ثد˘˘ح
«طيلاضش ‐ رارحألا ءافو» ةقفضص
لز˘عو ، م˘ه˘˘ي˘˘لإا ما˘˘كحألا ةدا˘˘عاو
(اًماع26)ىثوغربلا لئان ريضسألا
‐عبضسلا رئب» لقتعم نيزانز يف
04ـلا هماع هلوخد موي ىفلضشيا
ريضسألا نأا ملعلا ىلع ،رضسألا يف
ةر˘ت˘ف لو˘طأا ي˘ضضق˘ي ي˘ثو˘غر˘˘ب˘˘لا
ىضضق ثيح» ، رضسألا يف لاقتعا
،ل˘ضصاو˘ت˘م ل˘كضشب ،(ا˘ًما˘˘ع43)
«رارحألا ءافو» ةقفضص يف ررحتو
هلاقتعا ديعُأا نأا ىلإا ،1102 ماع

بنا˘ج ى˘˘لإا4102 ما˘˘ع ًادد˘˘ج˘˘م
،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تار˘˘˘ضشع˘˘˘لا

هتدمو قباضسلا همكح هل تداعأاو
.د را˘˘ضشأاو .ا˘˘ًما˘˘˘ع81و د˘بؤو˘م˘لا

تا˘كا˘ه˘ت˘نلا تار˘ضشع˘ل ة˘نود˘م˘ح
ةيمويلا ةيل˘ي˘ضصف˘ت˘لاو ة˘ي˘ظ˘ح˘ل˘لا
لقنت˘لا تÓ˘م˘ح˘ك ىر˘ضسألا ق˘ح˘ب
فد˘ه˘ب م˘ه˘طا˘ضسوأا ي˘ف ة˘˘ع˘˘ضساو˘˘لا
يلاهألا كابرإاو ، مهرارقتضسا ةقاعإا
راضشتناو ، تارايزلا عوضضوم يف
تار˘ضشح˘لاو ناذر˘˘ج˘˘لاو نار˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
نو˘ج˘ضسلا ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ضسلا

ة˘˘˘فا˘˘˘ضضلا˘˘˘ب ، تÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
مادعناو ، فر˘غ˘لا ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘كÓ˘ل
ةوخألا لمضش عمج مدعو ،ةيوهتلا

ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألا ع˘˘˘˘˘ضضوو ،برا˘˘˘˘˘قألاو
، سشيوضشتلاو ةبقارملاك ةرضضملا

،ًا˘˘عو˘˘نو ًا˘˘م˘˘ك ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا ءو˘˘˘ضسو
تاضشيتفتلاو ةيليللا تاماحتقلاو
، تامارغلاو تابوقعلاو ،ةيراعلا

، نيماحم˘لا ةرا˘يز ن˘م نا˘مر˘ح˘لاو
مدعو ، ةدابعلل نكامأا ريفوت مدعو
يف ىرضسألا بلاطم عم يطاعتلا

دا˘˘˘ي˘˘˘عألاو نا˘˘˘ضضمر م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسار˘˘˘˘م
ميلعتلا عنمو ،ةينيدلا تابضسانملاو
،ةماعلا ةيوناثلا ميدقتو يعماجلا

ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو بت˘˘˘˘كلا لا˘˘˘˘خدإا مد˘˘˘˘˘عو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘هذ˘لا ة˘ط˘˘ضشنألا

.نيلقتعملل ةيضضايرلاو ةيهيفرتلاو
ةمارك كهتني لÓتحلا نأا فاضضأاو
قفو نفدلا تاي˘ل˘م˘عو ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا
ف˘ي˘ن˘ج ة˘ي˘قا˘ف˘تا ن˘م (71) ةدا˘م˘لا
ميلضست مدعب «9491 ماعلل ىلوألا

ةلود سسينا ريضسألا ديهضشلا نامثج
دوراب سسرا˘فو ،تا˘ضسيو˘ع ز˘يز˘عو
حياضسلا ماضسبو ، ةقطاقط راضصنو
ة˘˘نود˘˘م˘˘ح.د بلا˘˘طو . م˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
سسل˘ج˘مو ة˘ي˘لود˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا

نو˘ج˘ضسلا ةرا˘يز˘ل نا˘ضسنلا قو˘ق˘ح
، م˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ن˘˘ي˘˘مأا˘˘تو
ةحلضصم ةرادإا طاب˘ضض ة˘ب˘ضسا˘ح˘مو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لاو نو˘˘˘ج˘˘˘ضسلا
كلت نع اهتيلوئضسمل ةيليئارضسإلا
تا˘˘˘قور˘˘˘خ˘˘˘لاو تا˘˘˘˘كا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
ى˘ندألو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل
. ناضسنلا قوقح ميهافم

نوجصسلا يف ( ةداهصشلاو راصصتنلا ) ماعب9102 ماعلا ىلع قلطي
تاسساردلل Úطسسلف ىرسسأا زكرم
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وزو يزيت ةنيدمب يئاوهلا دعصصملل يئزج ليغصشت

اريرسس فلأا11و يجوغاديب دعقم فلأا02 رفويسس

 مداقلا ربمتبصس ةمصصاعلا يف هللا دبع يديصسب يعماجلا بطقلا عورصشم مÓتصسا

ز˘ع» با˘ب˘ضشلا راد تن˘˘ضضت˘˘حا
ةعطاق˘م˘لا˘ب «ي˘بو˘ج˘م ن˘يد˘لا
ىلعو يلج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘يرادإلا

تلافتحلا ،مايأا ةعبرأا رادم
ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا ة˘˘ن˘˘ضسلا سسأار˘˘ب
02 ة˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘ل˘ث˘˘م˘˘ي ا˘˘ضضرا˘˘ع
لاجملا يف ةلعافلا تايعمجلا
ط˘ضسو ي˘غ˘يزا˘مألا ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا

.نينطاوملل تفل روضضح
،ةنضسلا هذه تلافتحا تلمضشو
ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م سضرا˘˘ع˘˘م ة˘˘ما˘˘قإا

ثورو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تد˘˘˘ضسج
ينغ˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ي˘ب˘ع˘ضشلا
دي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا
ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كضس
باجعإا تلان ةيفاقث ءاضسفيضسف
ىلع دفاوتي يذ˘لا ،رو˘ه˘م˘ج˘لا

يتلا ةيلافتحلا ةرهاظتلا هذه
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م سضر˘˘˘ع تفر˘˘˘ع
اذ˘كو ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كألا
.ةيبعضشلا يناغألا

تلافتحلا هذه تزيمت امك
ةلضص اه˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ط˘ضشنأا˘ب
ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألا ثورو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تلآلا ىلع فزعلاك ،يفاقثلا
تاضضارعتضسا طضسو ةيديلقتلا
نم ءانغلاو يبعضشلا سصقرلل

تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ءا˘˘˘ضضعأا فر˘˘˘ط
اذ˘كو لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ضشا˘˘ن
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضصلا
،ةرهاظتلا هذه عم ةيضشامتملا

ةيراخف˘لا ي˘ناوألا رار˘غ ى˘ل˘ع
ة˘ضسب˘لألا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ضشخ˘˘لاو
رو˘كيد ط˘ضسو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

مايخلا ديدعب ليضصأا يديلقت
.ةيهازلا ناولألا تاذ
ى˘˘ل˘˘ع راوز˘˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘قو
اهتثراوت يتلا تاداعلا فلتخم
ةيديلقت قابطأا دادعإاك لايجألا
ة˘لا˘ضصألا م˘ج˘ح ا˘ه˘˘ي˘˘ف زر˘˘ب˘˘ت
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألا
ريرزلاو دير˘ث˘لاو سسكو˘كر˘ب˘لا

.ةنيمطلاو
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ن˘م دد˘ع ر˘ه˘˘ظأاو
سضر˘ع˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘˘ضشم˘˘لا

ةضسبلألا ةعانضصل مهناقتا ىدم
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘ضسن˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا

ةرودنقلا ة˘ضصا˘خ ،ة˘ي˘لا˘جر˘لاو
،ةيرضصعلاو ةليضصألا ةيلئابقلا
عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإا
يربولا سسونرب˘لاو ة˘ي˘با˘ضشق˘لا
و ةقطنملا ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘ضشت ي˘ت˘لا
يف ةينف تاضسمل لمحت يتلا

.لامجلاو ةيفرحلا ةياغ
سسي˘ئر ح˘ضضوأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيعامت˘جلا ج˘مار˘ب˘لا بت˘كم
بابضشلا ةيريدمب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
نأا ،زازب ةعمجوب ،ةضضايرلاو
م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘˘حلا هذ˘˘ه
ناو˘˘˘يد ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ضسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
فرع˘ت ،با˘ب˘ضشلا تا˘ضسضسؤو˘م
ةضصاخلا ةطضشنألا نم ديدعلا
ةكراضشملا تايعم˘ج˘لا هذ˘ه˘ب

سصقر˘˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ءايزألا سضرعو يرول˘كل˘ف˘لا

ثار˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘ضشروو
جو˘ت˘ت˘ضس ي˘ت˘˘لا ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا
.تاميركتلا ديدعب

ب.ةعمجوب

 ةنيطنسسقب ةيغيزامأ’ا ةنسسلا صسأار
صضراعملا ىلع روهمجلل تفل لابقإا

  يلجنم يلعب يغيزامألا ثارتلل ةصصصصخملا

راد˘˘˘ب سسمأا لوأا تح˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فا
ي˘ح˘ياو˘˘ضس ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
عوبضسألا تايلاعف ة˘ل˘ضشن˘خ˘ب
راطإا ي˘ف ي˘ضسب˘ت˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا
نيب يفاقثلا لدابتلا جمانرب
لافتحلا ةبضسانمب نيتيلولا
ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا ة˘˘ن˘˘ضسلا سسأار˘˘ب
هذه لهتضسم يف متو.0792
اهتثدحتضسا يت˘لا ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

يلع ةفاقثلا راد ةنضسلا هذه
قيضسنتلاب ةلضشنخل يحياوضس
د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا راد ع˘˘˘م
ي˘ت˘لاو ،ة˘ضسب˘ت˘ب ي˘كو˘˘ب˘˘ضشلا
51 مو˘ي ة˘يا˘غ ى˘لإا مود˘˘ت˘˘ضس
لفح ةماقإا ،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج
˘مو˘ج˘ن ة˘قر˘˘ف ه˘˘ت˘˘ي˘˘حأا ي˘˘ن˘˘ف
ة˘نرز˘˘لاو دوز˘˘م˘˘ل˘˘ل فر˘˘ج˘˘لا
رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ع˘˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت
.رضضاحلا

سضرع ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ت ا˘م˘ك
فلتخم نيبي يقئاثو طيرضش
رادب طضشنت يتلا تاضشرولا
ي˘كو˘ب˘ضشلا د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
ر˘ضشن ي˘ف ا˘˘هرود و ة˘˘ضسب˘˘ت˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
.ئضشنلا طاضسوأا

ةيلو˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م د˘كأاو
،بÓعج رداقلا دبع ،ةلضشنخ
هذ˘˘ه ة˘˘ما˘˘قإا ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا
ىلع ةظفاحملا وه ةرهاظتلا
زيزعتو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا
اضسيركت ةيغ˘يزا˘مألا ة˘يو˘ه˘لا
ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
21 ـل ق˘فاو˘م˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا

.ةنضس لك نم يفناج

نيدلا رون حرضص ،هتهج نم
يلع ةفاقثلا راد ريدم ،رديوق
هذ˘ه ج˘ما˘نر˘ب نأا ،ي˘ح˘˘ياو˘˘ضس
نمضضتي ةيفاق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ا˘˘يزا˘˘ت˘˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ضضور˘˘˘ع
سضر˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإلا˘˘˘ب
رخآاو ةضسب˘ت ة˘يلو˘ل با˘ت˘كلا
سضرعم و يلي˘كضشت˘لا ن˘ف˘ل˘ل
و يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا سسا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ثار˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضشور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
ةيضشومنلا ةيبرزلاو ةضصاخلا

راد˘ل تا˘يرا˘خ˘ف˘لا سضر˘ع˘مو
سضراعم بناج ى˘لإا ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا

ة˘ي˘فار˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا ةرو˘˘ضصلاو
.ةيحرضسم سضورعو
ةيلو˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م د˘كأاو
،نضسحلب رابجلا دبع ،ةضسبت
تارضشع نم نوكتي ادفو نأا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
مويلا لح ،ءابدألاو نييلحملا
ءا˘˘ي˘˘حإل ة˘˘ل˘˘˘ضشن˘˘˘خ ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا سسأار تلا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘حا
رظنلاب ةلضشنخ˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
ةيخيراتلا تا˘قÓ˘ع˘لا ق˘م˘ع˘ل
ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.نيتيلولا
راد نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ضشإلا رد˘˘ج˘˘ت
ي˘كو˘ب˘ضشلا د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
نم ةيادب نضضتحتضس ةضسبتب
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف د˘˘حألا د˘˘غ مو˘˘ي
يلضشنخلا يفاقث˘لا عو˘ب˘ضسألا
ءاعبرألا موي ةياغ ىلإا مودي
.نيمظنملا بضسح ،مداقلا

ب.رابجلا دبع

 ةلسشنخب0792 رياني
يصسبتلا يفاقثلا عوبصسألا تايلاعف حاتتفا

،ريانيب لافتح’ا ةبسسانمب كلذو ،وزو يزيت ةنيدمل يئاوهلا دعسصملا نم لوأ’ا ءزجلا ليغسشت تبسسلا صسمأا لوأا مت
.يلايسش قوراف ،ةيمومعلا لاغسشأ’او لقنلا ريزو روسضحب ،0792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا صسأار

لكضشملا طخلا اذه حمضسيضسو
دادتما ىلع تاطحم ةعبرأا نم
0042 ءا˘هز ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب م˘˘ك5.2
ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘ضسلا ي˘ف سصخ˘˘ضش
،اهمضضي يتلا ةبكرم56 ربع
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ل تقو ي˘˘ف ط˘˘˘برو
ن˘ي˘ب ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ر˘˘ضشع ىد˘˘حإا
طئاضسولا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
دنع ،«ةجعنلا فاك» نونيهوبل
ي˘بر˘غ˘لا ‐ي˘بو˘ن˘ج˘لا جر˘خ˘م˘˘لا
ةراضشإا تيطعأا ثيح ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
ةطضسوتم ة˘ط˘ح˘مو ،ل˘ي˘غ˘ضشت˘لا
ر˘˘ق˘˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،سشو˘˘با˘˘ب
رانيد03 ة˘ف˘ل˘˘كت˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا
.ةلحرلل
،لمعلا تاعاضسب قلعتي اميفو
لمعي يئاوهلا دعضصملا نإاف
اًحابضص00:6 ة˘˘عا˘˘ضسلا ن˘˘م
ءاضسم00:7 ة˘˘عا˘˘ضسلا ى˘˘˘لإا

03:21 ى˘ت˘ح00:60 ن˘˘مو
لاغضشأا زاجنل» ةعمجلا موي

تاقوأا «فييكت» عم «ةنايضص
ناضضمر ر˘ه˘ضش لÓ˘خ ل˘م˘ع˘لا

امل ادانت˘ضسا ،ف˘ي˘ضصلا ةر˘ت˘فو
.هيلع نومئاقلا هركذ
نويلحملا نولوؤوضسملا مدقو
عور˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ضضر˘˘˘˘ع
اذكو ةينعملا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو
لقن˘لا ،ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو
ىل˘ع ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ضشألاو
ريزولل ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا
هذ˘˘˘ه لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘ب بحر يذ˘˘˘˘لا
،ل˘ي˘˘غ˘˘ضشت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

اه˘ل نو˘كي˘ضس ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘ضسل
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ر˘˘˘ثأا»
دعاضسي فوضسو «ني˘ن˘طاو˘م˘لا

«ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘˘ت» ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةنيدملاب
ديدعلاب مايقلا مت دقف ،ةراضشإÓل
يره˘ضش ة˘ي˘ن˘ف˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م
نم نيطراف˘لا ر˘ب˘م˘فو˘نو ناو˘ج
ور˘ت˘م ر˘ي˘ي˘ضست˘لا ة˘˘كر˘˘ضش ل˘˘ب˘˘ق
نيب عورضشملا ةبحاضص ،رئازجلا
لاغضشأا نأا نيح يف ،نيتطحملا
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘˘ضشلا
ةطحم طبريضس يذلا عورضشملا

ح˘ير˘ضضب سشو˘ضشا˘ب ة˘ط˘ضسو˘˘ت˘˘م
ةرمتضسم لازت ل ،ةولب يديضس
.زاجنا تاضسضسؤوم ةعبرأا دينجتب
يذ˘لا عور˘ضشم˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ضضيو
،رانيد رايلم7.8 هتفلكت تغلب
لوضصولاو ةرداغملل ناتطحم
اذ˘كو (ة˘ناو˘˘جرو نو˘˘ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب)
ىوتضسم ىلع تاطحم ةعبرأا

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك

ر˘ق˘مو ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوأا بع˘˘ل˘˘مو
(سشو˘با˘ب ة˘ط˘ضسو˘ت˘م) ة˘˘يلو˘˘لا

.ةولب ىفضشتضسمو
ارابتعا لق˘ن˘لا نا˘م˘ضض م˘ت˘ي˘ضسو
ى˘لإا نو˘ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ن˘˘م
نع ةناوجرب  ةولب ىفضشتضسم
ا˘م˘ن˘ي˘ب تا˘بر˘ع˘لا ما˘ظ˘ن ق˘ير˘˘ط
ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه نا˘م˘˘ضض م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ح˘ير˘ضض ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسلا
(م057 ولع ىلع) ةولب يديضس
دعضصم˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ناو˘جر˘ب
.يئاوهلا

زاجنا يف عرضش دقف ،ريكذتلل
3102 ة˘˘ن˘˘ضس عور˘˘ضشم˘˘لا اذ˘˘˘ه
يف هميلضست ررقملا نم ناكو
كلذ نأا ريغ7102 ماع ةياهن
سضعب عقوم رييغت ببضسب لجأات
تاءار˘˘˘جإلا لو˘˘˘طو ةد˘˘˘م˘˘˘عألا

يضضارألا ةرداضصمب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ي˘هو ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا سضيو˘˘ع˘˘تو
اهنم ءاهتنلا مت يتلا ةيلمعلا

.طقف ارخؤوم

،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يلو ي˘˘لاو ف˘˘ضشك
رئازجلاب ،ةدويضص قلاخلا دبع
مÓت˘ضسا بقر˘ت ن˘ع ة˘م˘ضصا˘ع˘لا
مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس ر˘ه˘ضش ل˘ي˘ب˘ق
ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا عور˘˘ضشم
هللا دبع يديضس ةنيدمب ديدجلا
(ة˘م˘ضصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ)
ادعقم فلأا02رفويضس يذلاو
 .اريرضس فلأا11و ايجوغاديب
ةرا˘يز لÓ˘خ ي˘لاو˘˘لا ح˘˘ضضوأاو
ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘˘ت
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضس
رو˘˘ط ىر˘˘ب˘˘˘كلا ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا
ر˘ي˘خأا˘˘ت˘˘لا» د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا زا˘˘ج˘˘نإلا
عورضشم ذيفنت ي˘ف «ل˘ج˘ضسم˘لا
ديدجلا يعماجلا بطقلا زاجنإا
ةبضسن) هللا دبع يديضس ةنيدمب
05 ن˘م د˘يزأا لا˘غ˘˘ضشألا مد˘˘ق˘˘ت
تاميلعت هيجوتب ما˘ق (ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مرا˘˘˘ضص
كلذو زا˘ج˘نلا˘ب ن˘ي˘ت˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
زا˘ج˘نإلا ةر˘ي˘تو ي˘ف ع˘ير˘ضست˘ل˘ل
ىلع هيف ددضش يذلا عورضشملا

رهضش ليب˘ق ه˘مÓ˘ت˘ضسا ةرور˘ضض
لوخدلا)0202 ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس
.(مداقلا يعماجلا

يلاولا نلعأا ،ىرجأا ةهج نمو
مخ˘ضضلا ي˘ضضا˘ير˘لا بط˘ق˘لا نأا

دبع يديضس ةنيدمب زاجنإلا ديق
تآا˘ضشن˘م ن˘م˘ضضت˘ي يذ˘لا ه˘ل˘˘لا

لوخد مت˘ي˘ضس ةد˘يد˘ع ة˘ي˘ضضا˘ير
ناوج يف هنم ءزج ةمدخلا زيح
ل˘كا˘ي˘ه ر˘ي˘فو˘ت˘ل كلذو مدا˘ق˘˘لا

ين˘طا˘ق˘ل ة˘ي˘ضضا˘ير تاءا˘ضضفو
ة˘ي˘ن˘كضسلا ءا˘ي˘˘حألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةديدجلا ةنيدملاب
ا˘م˘ي˘ف ،ةدو˘ي˘ضص ي˘لاو˘لا را˘ضشأاو
لجضسملا حدافلا سصقنلا سصخي
ها˘ج˘تا˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسو ي˘˘ف
ة˘ي˘ن˘كضسلا ءا˘ي˘˘حألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
دبع يديضس ةديدجلا ةنيدملاب
عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأا ه˘ل˘لا
لاغضشألا ةرازو عم ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب
ة˘يو˘ضست˘ل ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

ةضسارد متيضس نيأا لقنلا لكضشم
هاجتاب ةديدج لقن طوطخ حتف
ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا كراد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
تلاغضشناب لفكتلاو لجضسملا
بنا˘ج ى˘لإا كلذو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ةيروف لولح داجيإاو ةباجتضسلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ل˘ج˘ضسم˘لا ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘ل˘˘ل
ةيمومعلا ةرانإلا سصقن سصخي
تاقرطلا يف ةئيهتلا مادعناو
.يعيبطلا زاغلاب طبرلاو
ا˘م˘ي˘ف لوؤو˘ضسم˘لا تاذ فا˘ضضأاو
نينطاو˘م˘لا تلا˘غ˘ضشنإا سصخ˘ي

˘مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تحر˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا
دد˘˘ع سصق˘˘ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘ي˘ج˘ضستو ة˘ي˘ن˘مألا تار˘ق˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ةرر˘˘˘كت˘˘˘م تاءاد˘˘˘ت˘˘˘عإا

ءا˘ي˘حأا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ناكضسلا يلاولا نأامط ةنيدملا

مت لاجملا اذه يف هنأا مهدعوو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
نمألا ريفوتل ةينمألا تآاضشنملا
ةيطغت قي˘ق˘ح˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع ع˘˘ضسوأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
.ةديدجلا ةينكضسلا ءايحألا

تاطلضسلا ةقفر يلولا ماقو
عور˘ضشم ةرا˘يز˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ضسرد˘˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا
لا˘˘غ˘˘ضشألاو تن˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
لا˘غ˘ضشأا قÓ˘طإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نيب طبار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ها˘ج˘تا˘ب ةد˘˘لارز ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم
دبع يديضس ةديدجلا ةنيدملا
قÓطنا ةرا˘ضشإا ءا˘ط˘عإاو ه˘ل˘لا

ل˘˘م˘˘ضشت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم
ةيمومعلا لاغضشألا تاعاطق
ةضضاير˘لاو با˘ب˘ضشلاو ير˘لاو
نيضشدت˘ب ما˘ق ا˘م˘ك ة˘ح˘ضصلاو
ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

.ةيوبرتلا تآاضشنملاو
صس.قيفوت

ب.ةحيتف

ديزأا اهل صصسصخ
رانيد نويلم008 نم

ةعبرأا زاجنإا وحن
ةيصسردم تاعمجم

ةليصسملاب
زاجنإل ةيلمع ديضسجت متيضس
ةيضسردم تا˘ع˘م˘ج˘م ة˘ع˘برأا
ةنضضحلا ةمضصاع نم لكب
ةدا˘˘ع˘˘ضسو˘˘بو ة˘˘ب˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘بو
ة˘˘يلو˘˘ب ى˘˘ضسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضسو
ةنضس مضسرب كلذو ةليضسملا

ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ضصم بضسح ،0202
.ةيلولا

نأاب ،ردضصملا تاذ حضضوأاو
دق ةريبك ةينكضس تاعمجت
نا˘˘ضضت˘˘حل ا˘˘هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘ت
،ةديدجلا ةيوبرتلا لكايهلا

008 ن˘م د˘يزأا نأا ا˘ف˘˘ي˘˘ضضم
اهريخضست م˘ت را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
يتلا ةيلمعلا هذه ديضسجتل
بير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت
نم ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا
.ةديدجلا ءايحألا ناكضس
دنع ةيلمعلا هذه نأاضش نمو
ن˘م ن˘كم˘ت نأا ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘ضسا
لجضسملا ظاظتكلا فيفخت

ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ز˘ج˘ع˘لا كراد˘تو سسراد˘˘م˘˘لا
د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
رو˘˘ط˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ح˘لا˘ضصم بضسح ،ي˘ئاد˘ت˘˘بلا
.ةيلولا

هنأا حلاضصملا تاذ تركذو
زاجنإا9102 ةنضس لÓخ مت
طقف دحاو يضسردم عمجم
ةفيضضم ،ةلي˘ضسم˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
تي˘˘ط˘˘عأا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت نأا˘˘ب
ةيدلبلا ةيبعضشلا سسلاج˘م˘ل˘ل
ي˘˘˘ف عور˘˘˘ضشلا˘˘˘ب ي˘˘˘ضضق˘˘˘˘ت
لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسل تا˘˘˘˘˘ضسارد
تارجحك ةيرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م
ةبرجتلا رارغ ىلع ةيضسارد
اذه يف اهديضسجت مت يتلا
.ةعنم ةيدلبب لاجملا

خ.ةليبن
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ةزابيت يف «رياني» لوح يملع ىقتلم ماتخ يف

 يناصسنإا يملاع ثارتك ريانيب لافتحلا فينصصتل ةوعد
ناسسملتب ‘‘رياني‘‘ـب ت’افتح’ا حاتتفا يف
صسونصس ينبب ديلاقتلاو تاداعلل ريبك صضرعم

يحÓفلا مضسوملا مضسرب مت
سضيوعت9102 ‐8102
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘ل تاد˘˘˘حو سسم˘˘˘خ
ع˘˘برأل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ن˘˘˘جاود˘˘˘لا

كلذو دÓبلا قرضشب تايلو
قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضصلا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
يحÓفلا نواعتلل يو˘ه˘ج˘لا
بضسح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘يلو˘ل
ن˘ب دار˘م ،قود˘ن˘ضصلا ر˘يد˘م
ةيل˘م˘ع فد˘ه˘ت˘ضستو.ةداد
تاضسضسؤوم ةعبرأا سضيوعتلا

،نجاودلا ةيبر˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع
يتقطنمب ناعقت ناتنثا اهنم
تنا˘˘ن˘˘جا˘˘˘تو نا˘˘˘ق˘˘˘ضس يداو
ع˘ق˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘يلو˘˘ب
نات˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا نا˘ت˘ضسضسؤو˘م˘لا
رئبو ةلمح دلوأا نم لكب
نم لكل نيتعباتلا سشرعلا

ي˘˘˘˘قاو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا مأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يلو
نب حضضوأا املثم ،فيطضسو
.ةداد
كلذ˘ك ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سصخ˘˘تو
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل ة˘˘ضصا˘˘خ ة˘˘عرز˘˘م
نيع ةقطنمب عقت نجاودلا
بورخ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب سسا˘ح˘ن˘لا
تاذ بضسح ،(ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق)
نأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ،لوؤو˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا

سضار˘˘˘˘مألا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
ة˘ير˘ي˘ت˘كب˘لاو ة˘ي˘ضسور˘ي˘ف˘˘لا

اردضصم تناك تايليفطلاو

52 نع لقي ل ام فÓتإل
سسف˘˘ن لÓ˘˘خ ة˘˘جا˘˘جد ف˘˘˘لأا
.ةرتفلا

نأاب قودنضصلا ريدم دكأاو
ءارضش) نع سضيوعتلا ةيلمع
افÓغ تب˘ل˘ط˘ت (تي˘كا˘ت˘كلا

رانيد ني˘يÓ˘م9 ـب ا˘ي˘˘لا˘˘م
اهنمضضت يتلا ةيلمعلا يهو
تي˘كا˘ت˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ةد˘˘حو
ةيلوب تورغات نيع ةيدلبل
.جيريرعوب جرب
ةيبرت ةبعضشب قلعتي اميفو
ةميقب غلبم حنم مت لحنلا

ل˘جأا ن˘م را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م1
ةيلخ59 ـل كلام سضيوعت
ل˘ع˘ف˘ب ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘تا م˘˘ت ل˘˘ح˘˘ن
تع˘˘˘قو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا
لبجل ةيل˘ب˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ا˘م˘ك ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق˘˘ب سشحو
.ةداد نب هفاضضأا

هذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م جرد˘˘˘ن˘˘˘تو
را˘˘طإا ي˘˘ف تا˘˘ضضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘˘لا ةرازو
ةقفارم ىلإا ةيمارلا ةيفيرلا

نيحÓف˘لا ع˘ي˘ج˘ضشتو مد˘عو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ط˘ضشا˘˘ن˘˘لا
سشا˘ع˘نإا د˘˘ضصق تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ةيحÓفلا مهتطضشنأا

ب.دارم

 ةجاجد فلأا52 نم ديزأا فÓتإا
ةنيطنصسقب نجاودلا ةيبرتل تادحو صسمخ صضيوعت

جاتحي يخيرات ملعم ،ةداعتسسملا ةيوهلا زمر ،رياني» يميداكأ’ا يملعلا ىقتلملا لاغسشأا ةزابيتب تمتتخا
فينسصتل «وكسسينويلا» ةفاقثلاب ىنعت يتلا ةيممأ’ا ةمظنملا ةوعد اهمهأا ،تايسصوتلا نم ةلمجب «نيمثتلا

.يناسسنإا يملاع ثارتك لافتح’ا

‘‘رياني‘‘ تلافتحا تق˘ل˘ط˘نا
رضصق يف ميظنت˘ب نا˘ضسم˘ل˘ت˘ب
«يلاد ميركلا دب˘ع» ة˘فا˘ق˘ث˘لا

فلتخم مدقي اًريبك اًضضرعم
ةقلعتملا تاداعلاو دي˘لا˘ق˘ت˘لا
.ةبضسانملا هذهب لافتحلاب
ثد˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘ضشيو
نم تايع˘م˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

لو ،ةيلولا قطانم فلتخم
ي˘ن˘بو سسو˘ضس ي˘ن˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘حاو˘˘˘ضسلاو سسو˘˘˘ضسرأاو
ي˘ن˘بو ود˘˘ب˘˘ضسو تاوز˘˘غ˘˘لاو
ي˘ف ط˘ضشن˘ت ي˘ت˘˘لاو ،ل˘˘يد˘˘ه
ة˘يا˘م˘حو ة˘˘حا˘˘ي˘˘ضسلا لا˘˘ج˘˘م
،يدامÓ˘لاو يدا˘م˘لا ثار˘ت˘لا

ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع رو˘ضضح˘˘ب كلذو
ءاو˘جأا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ضسب˘˘˘لألا لا˘˘˘م˘˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘تداز
هذهب ةضضورع˘م˘لا قا˘ب˘طألاو
.ةبضسانملا

،‘‘رياني‘‘ـب لافت˘حلا د˘ه˘ضشو
ا˘˘˘˘˘ًضضيأا ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ضضح يذ˘˘˘˘˘لا
ةيلول ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
ةعو˘م˘ج˘م م˘يد˘ق˘ت ،نا˘ضسم˘ل˘ت

ةدعملا قا˘ب˘طألا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ىلع ،ةبضسانملا هذهل اًيلحم
«نمضسملا»و «دير˘ت˘لا‘‘ رار˘غ
‘‘سسكوكربلا‘‘و
قا˘ب˘طأا اذ˘كو ‘‘م˘ضشر˘˘ضشلا‘‘و
طور˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ك تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا

تضضرع يتلا ،‘‘ةيبيرغلا‘‘و
.راوزلا ىلإا تيدهأاو
لافتحا يف اًضضيأا تكراضشو
ةيعمج ،ناضسم˘ل˘ت˘ب ‘‘ر˘يا˘ن˘ي‘‘
وزو يزيت ةيلو نم ةيفاقث
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو ن˘م ىر˘˘خأاو
ا˘م˘هرود˘ب تزر˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا

ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م د˘ي˘لا˘ق˘تو تادا˘˘ع
.ايلعلا باضضهلاو لئابقلا

ةريبكلا ةعاقلا تفاضضتضساو
ةبضسان˘م˘لا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘ضصق˘ل

يبعضشلا سصقرلا يف اضضورع
با˘˘ج˘˘عإا تلا˘˘ن ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
او˘ع˘با˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ضضا˘˘ح˘˘لا
ن˘م ة˘با˘ضش ة˘˘قر˘˘ف ءادأا ا˘˘ضضيأا

يف ةضصتخم ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘ن˘يد˘م
.ةينيدلاو ةينطولا يناغألا
م˘˘ت ،كلذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإلا˘˘˘ب
نييفرحلاو نينا˘ن˘ف˘لا م˘ير˘كت
يلاو فرط نم ةيلولا نم
دو˘ه˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن نا˘˘ضسم˘˘ل˘˘ت
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا
.يلحملا يفاقثلا ثارتلا

مويلا تلاف˘ت˘حلا ر˘م˘ت˘ضستو
راد ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘حألا
«ةلولع رداقلا دبع» ةفاقثلا
لو˘˘˘ح ي˘˘˘حر˘˘˘ضسم سضر˘˘˘ع˘˘˘˘ب
نم «ريانلا ةزوجع» ةروطضسأا
دار˘م˘يد ن˘˘ب ل˘˘ما˘˘ك ف˘˘ي˘˘لأا˘˘ت
.نودبع يلع جارخإاو
تاذ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضت˘˘˘˘ضست ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ا˘ضضيأا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا

تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًضضر˘˘˘ع˘˘˘م
ي˘ه˘ط˘لا نو˘ن˘فو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ريبك سضرعم ىلإا ةفاضضإلاب
م˘ت˘ي ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘ضصل˘˘ل
يخيراتلا ملعملا يف هميظنت
ةفرغ فرط نم ‘‘روضشملا‘‘
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانضصلا
.ناضسملت ةيلول
‘‘رياني‘‘ ـب لافتحلا فرعيو
ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ضسلا سسأار د˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ع)
ر˘ب˘ع خ˘ضسار˘لا ،(ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا
ةطضشنألا نم ديدعلا ،ةيلولا
سسو˘ن˘ضس ي˘ن˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
ميظن˘ت م˘ت˘ي ثي˘ح ا˘ضصو˘ضصخ
نم اًيون˘ضس «دار˘يأا‘‘ لا˘ف˘نر˘ك
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه لا˘ف˘طأا ل˘ب˘˘ق
اد˘˘ضصق˘˘م ى˘˘˘ح˘˘˘ضضأا يذ˘˘˘لاو
نينطاوملل ايقي˘ق˘ح ا˘ي˘حا˘ي˘ضس
.دÓبلا تايلو فلتخم نم

خ.لماك

نيكراضشملا تايضصوت يف ءاجو
يذ˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘ضشأا ي˘˘ف
ةغلل ةيماضسلا ةظفاحملا هتمظن
ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا

ى˘ل˘ع ةزا˘ب˘ي˘˘ت ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘ضصم
ةي˘م˘ضسر˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا سشما˘ه
جاردإا ،ةزابيتب ةماقملا ةينطولا

ىدل يخيراتلا ملعملا اذه فلم
ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا

«وكضسينويلا» ةفاقثلاو مولعلاو
يبعضش لاف˘ت˘حا» ـك ه˘ف˘ي˘ن˘ضصت˘ل

قا˘م˘عأا ي˘˘ف برا˘˘ضض ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
.«يناضسنإلا خيراتلا

ن˘˘م نو˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ا˘˘عد ا˘˘م˘˘˘ك
نيمتهمو نيثحابو ني˘ي˘م˘يدا˘كأا
،ةيوغللاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا نوؤو˘ضشلا˘ب
عاطق لا˘جر اذ˘كو ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا
ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةقلعتملا ةيخيراتلا تاطلاغملا
بو˘˘ع˘˘ضشلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
بو˘˘˘ع˘˘˘ضشلاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘يزا˘˘˘˘مألا
رو˘˘˘ضصع˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا
ةرتف اه˘ن˘م ا˘م˘ي˘ضس ل ،ة˘م˘يد˘ق˘لا
ةرضسألا سشرع قانضشيضش ءÓتعا
.22 ـلا ةينوعرفلا

ا˘ضضيأا تا˘ي˘˘ضصو˘˘ت˘˘لا تل˘˘م˘˘ضشو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ةو˘˘عد

جاردإا ى˘ل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا

رئاضس يجولون˘كت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لاو
0202 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا

يميداكأا ثحب ةضسايضس ءاضسرإل
بلضص يف ثارتلا فلم عضضي
ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م سسير˘˘˘كت
،ثÓ˘ث˘لا ا˘هدا˘ع˘بأا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
 .ةيغيزامألاو ةبورعلا مÓضسإلا

ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضصلا سصو˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘بو
سسأارب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
د˘˘كأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألا ة˘˘˘ن˘˘˘ضسلا
نأا ةرورضض ى˘ل˘ع نو˘كرا˘ضشم˘لا
ىلع Óبقتضسم لافتحإلا زكري
ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘ي˘ق زار˘بإا

رزآاتلاو نماضضتلا» اهنم ةضصاخ
عم «ماجضسنإا يف اعم سشيعلاو
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا˘ب ر˘ث˘˘كأا ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا
نود ةيفاقثلا داعبألاو ةيخيراتلا
جيورتو نيم˘ث˘ت ي˘ف ر˘ي˘ضصق˘ت˘لا
ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

.يرولكلفلاو
مهتايضصوت نوكرا˘ضشم˘لا م˘ت˘خو
ل˘ك ماز˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘ب ءا˘˘كر˘˘ضشلا
ة˘ضصا˘خ˘لا ةزا˘ب˘ي˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ةيفاقثلا تاكلتمملا في˘ن˘ضصت˘ب
يداملا ني˘ق˘ضشلا˘ب ى˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ثارتلا يف ةلثمتملا يدامÓلاو
عبط و˘هو «نا˘ن˘يد˘لا» ي˘ل˘ح˘م˘لا

.يلحم يئانغ
اوعمجا د˘ق نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا نا˘كو
ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘˘ه لا˘˘غ˘˘ضشأا لÓ˘˘خ
سسأارب لافتحلا نأا ،يميداكألا
ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا ة˘˘ن˘˘ضسلا

يف ة˘برا˘ضض ة˘ي˘ب˘ع˘ضش ة˘ب˘ضسا˘ن˘م
،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘مألا خ˘يرا˘ت ق˘م˘ع
بح ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ضسل˘˘ف
.اهيلع ةظفاحملاو سضرألا

اموي ماد يذلا ىقتلملا لوانتو
ةعوبتم تاضسلج ةثÓث ،ادحاو
ةضصاخ عيضضاوم لوح تاضشاقنب
د˘˘ن˘˘ع م˘˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘لاو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
م˘يو˘ق˘ت˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا بو˘ع˘ضشلا
ة˘يدا˘م˘˘لا را˘˘ثآلاو ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا

ةيوهلاو سشياعتلاو ة˘يدا˘مÓ˘لاو
تادا˘˘عو تا˘˘˘طو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو
غ˘يزا˘˘مألا خ˘˘يرا˘˘تو د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو
ىلإا ةزابيت ةقطنمو سساروألاب

.ىرخألا عيضضاوملا نم اهريغ
م˘ت ،ى˘ق˘ت˘ل˘م˘˘لا سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو
فينضصتل ةيئلو ةنجل بيضصنت
«نا˘ن˘يد˘لا» يدا˘˘مÓ˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت تا˘ي˘قا˘ف˘تا مار˘˘بإاو
يرئازجلا نويزفل˘ت˘لا ة˘ضسضسؤو˘م
ة˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ما˘ضسلا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
لوأا بي˘ضصن˘ت ع˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مألا

نيلضسار˘مو ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘ضصل ة˘ع˘فد
ىلإا ةيغيزامألا ةغللاب نوطضشني

ةيفاقثلا ةطضشنألا سضعب بناج
.ىرخألا ةينفلا

قطانم نم ينهم001 مسضي
دÓبلا نم ةفلتخم

تاجوتنملل ناصضرعم
لافتحلا نازيمي ةيديلقتلا

نارهو يف ’’رياني’’ـب
نا˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م صسمأا لوأا ح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘فا
ة˘عا˘ق˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ‘‘كي˘˘تا˘˘يد˘˘ي˘˘م˘˘لا‘‘

يف رسصاعملا نفلا فحتمو نارهو
ة˘˘ن˘˘سسلا صسأار˘˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا را˘˘طإا
.«رياني» ةديدجلا ةيغيزامأ’ا

ة˘˘ئا˘˘م ءا˘˘هز صضر˘˘ع˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م˘˘ج˘˘يو
دÓبلا نم ةفلتخم قطانم نم ينهم
يلاو ةرايزب ناثدحلا يظح دقو
يذلا ،يوÓج رداقلا دبع ،نارهو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا نأا زر˘˘˘بأا

‘‘ر˘يا˘˘ن˘˘ي‘‘ـب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ديلاقتلا و خيراتلا زايتماب صسكعت»
لوؤوسسملا د˘كأا ا˘م˘ك.» ةيرئازج˘لا
ىل˘ع ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب لوأ’ا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
م˘ي˘ك˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ح˘ن˘م ل˘جأا ن˘م ة˘ما˘ع˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘ل˘˘ل
ةطسشنأÓل ةيكيما˘ن˘يد˘لا ن˘م اد˘يز˘م
.ةيلحملا ةيفاقثلا

نارو˘˘كذ˘˘م˘˘لا نا˘˘سضر˘˘ع˘˘م˘˘˘لا زر˘˘˘ب˘˘˘يو
ن˘˘م ة˘˘يود˘˘ي˘˘لا فر˘˘ح˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا تاودأ’ا
ي˘ل˘خاد˘لا رو˘ك˘يد˘˘لاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ة˘عارزو را˘˘خ˘˘ف˘˘لاو تار˘˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ليمجتلا تارسضح˘ت˘سسمو ،نو˘ت˘يز˘لا
.ةيعيبط داوم نم ةعونسصملا

يهو ،«ا˘يد˘ي˘مو˘ن» ة˘ي˘ع˘م˘ج تد˘عأاو
ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘˘م
،«رياني» ـب ةيلافتح’ا تاطاسشنلل
كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب ،ا˘˘˘ير˘˘˘ث ا˘˘˘ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
،ةيتاعوسضو˘م تا˘سشروو تار˘سضا˘ح˘م
صصسصق˘˘˘˘˘˘ل صضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘ع Óً˘˘˘˘˘˘˘سضف
ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘˘ياورو لا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘طأ’ا
.ةيغيزامأ’ا

صضر˘˘ع˘˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا تأاد˘˘ب د˘˘قو
نم ةيبعسش ةقرف اهتمدق تاسصقر
عاقيإا ىلع (ناسسملت) صسونسس ينب
ةقرف ا˘ه˘يدؤو˘ت ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ىق˘ي˘سسو˘م
.ةياجب نم «نلابسضيإا»
ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا هذ˘˘ه ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘سسو
ة˘˘ف˘˘قو ة˘˘ما˘˘قإاو ي˘˘حر˘˘سسم صضر˘˘ع˘˘ب
،فو˘˘ع ن˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت
ي˘˘˘حر˘˘˘سسم˘˘˘لا بتا˘˘˘ك˘˘˘لاو ف˘˘˘لؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اوسضع ا˘سضيأا د˘ع˘ي يذ˘لاو ،ر˘عا˘سشلاو
.«ايديمون» ةيعمجل اسسسسؤوم

ج.رداقلا دبع

ج.ليلخ

تليسسمسسيتب ةيغيزامأ’ا ةنسسلا صسأارب ت’افتح’ا راطإا يف

 هديلاقتو هتاداعب عمتجملا كصسمت زربت «ليصصألا انثوروم...رياني» ةيحرصسم
ليضسغ» بابضشلا رادب تضضرع
تل˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضسي˘˘˘ت˘˘˘ل «ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا

ا˘ن˘ثورو˘م...ر˘يا˘ن˘ي» ة˘˘ي˘˘حر˘˘ضسم
كضسمت زربت ي˘ت˘لاو «ل˘ي˘ضصألا
هد˘ي˘لا˘ق˘تو ه˘تادا˘ع˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةيغيزامألا ةنضسلا سسأارب لافتحا
اذ˘ه يور˘يو.0792 «ريا˘ن˘ي»
˘ما˘ق يذ˘لا ي˘حر˘ضسم˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ه ح˘بار ه˘جار˘خإاو ه˘ف˘ي˘لأا˘ت˘ب
ةقط˘ن˘م˘ب سشي˘ع˘ت ة˘ل˘ئا˘ع ة˘ضصق
تليضسم˘ضسي˘ت ة˘يلو˘ب «داد˘م˘لا»
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ةو˘عد˘ب ردا˘˘ب˘˘ت
ةفلتخم قطان˘م ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘لا

عÓ˘طإلا فد˘˘ه˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م
ةقطنملا ديلاقتو تاداع ىلع
.ريانيب لافتحلا ةبضسانمب
لفح ةماقإاب ةوعدلا هذه جوتتو
ديلاقتو تاداع فلتخم عمجي
لولحب ءافت˘حا ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م
.ةديدجلا  ةيغيزامألا ةنضسلا

هذه نأا ىلإا يله حبار راضشأاو
مايألا يف كراضشتضس ةيحرضسملا
˘مز˘ت˘ل˘م˘لا حر˘ضسم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
يرفيف4 ىلإا1 نم ةرظتنملا
.سسارهأا قوضس ةيلوب لبقملا

ةيحرضسم˘لا هذ˘ه سضر˘ع ي˘تأا˘يو

ةيئلولا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م
ل˘ف˘ح را˘طإا ي˘ف «د˘غ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ج»
ل˘ي˘ضسغ» با˘ب˘ضشلا راد ه˘ت˘م˘ظ˘ن
لاف˘ت˘حلا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب «ي˘بر˘ع˘لا
ا˘ضضيأا ز˘ي˘م˘ت يذ˘لاو «ر˘يا˘ن˘˘ي˘˘ب»
نيعبا˘ط˘لا ي˘ف ي˘نا˘غأا م˘يد˘ق˘ت˘ب
فرط نم يبعضشلاو يضسلدنألا
«با˘˘˘˘˘˘يرز را˘˘˘˘˘˘توأا» ة˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘ف
سضرع بناج ىلإا تليضسمضسيتل
ةيغيزامألا ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ءا˘يزأÓ˘ل
تاطرخنم تامعرب ميدقت نم
.ةينابضشلا ةضسضسؤوملا تاذب

ـه.حبار
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ةنيطنصسق رصسج ةيدلب
ةحصصلاو ةفاظنلل يدلبلا بتكملا

9102 / ن ب م /80 :مقرلا
 نÓـــــــــــعإا

لوح قيقحت حتفيصس هنأاب نين˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘ك م˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ر˘صسج˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر ي˘ه˘ن˘ي
عيب يف لثمتملاو مظنم طاصشن ءاصشنإا لوح اموي51 ةدمل تاصضارتعلا لابقتصسل ةمئÓملا مدعو ةمئÓملا
ةد˘ئا˘ف˘ل.......................... «ع˘ير˘صس ما˘ع˘طإا»......................ثلا˘ث˘لا ف˘ن˘صصلا ن˘م تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا
......................:دجاوتملا لحملل........................ديرف يمصساق...............:(ة) ديصسلا

.ةنيطنصسق رصسج ةيدلب يصضرلا قباطلاE لحم11 مقر زاغلنوصس يح
راعصشإا خيرات نم ءادتبا اموي51 لÓخ ةحصصلاو ةفاظنلا ةحلصصم ىدل يأارلا ءادبإل لجصس عصضويصسو
.نÓعإلا اذه

0202 يفناج31مÓصسلا
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PENA 02021080006102 يفناج31مÓصسلا

يزيليا ةيلو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم
458000910331000 : FIN

يزيلإاب ريرصس021 ىفصشتصسم زاجنا لجأا نم ةصسارد :ةيلمعلا ةيمصست

0202 /40 :مقر ةقباصسم نع نÓعإا
يزيليإاب ريرصس021 ىفصشتصسم زاجنإا لجأا نم ةقباطم ةصسارد

تاردق طارتضشا عم ةحوتفم ةينطو ةقباضسم حتف نع يزيليا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نلعت
يزيليإاب ريرضس021 ىفضشتضسم زاجنا لجأا نم ةقباطم ةضسارد :لجأا نم ايند
اذكو ةدمتعملا (عمجتلا وا يدرف) ةضصاخلا وأا ةيمومعلا تاضساردلا بتاكم ىلإا ةهجوم ةقباضسملا هذه
نييرامعملا نيضسدنهملا ةباقنل ينطولا لودجلا يف نيلجضسملا نيدمتعملا نييرامعملا نيضسدنهملا

سسدنهم اضضيأا طرتضشيو يرامعملا سسدنهملل ةبضسنلاب تاونضس ةتضس (60) نع لقت ل ةينهم ةربخ تاذو
وأا يماضس ينقت اضضيأا طرتضشي امك ،تاونضس40 ةعبرأا نع هتربخ لقت ل يندم سسدنهم وأا يرامعملا
وأا يماضس ينقت اضضيأا طرتضشي امك ،تاونضس ةعبرأا40 نع هتربخ لقت ل ءانبلا ناديم يف سسناضسيل
وأا ةضسارد وأا ةعباتمو ةضسارد ةداهضش اذكو ،تاونضس ةعبرأا40 نع هتربخ لقت ل ءانبلا ناديم يف سسناضسيل
ةبضسنلاب ةريخألا ةرضشعلا تاونضسلا يف ريرضس06 ىفضشتضسم وأا رثكأا وأا د فنضص نم عورضشمل ةعباتم
.يدرفلا تاضساردلا بتكمل
درف لكل سسيلو عمجتلل ةيرضشبلا تايناكمإلا رابتعلا نيعب ذخأات تاضساردلا بتكم عمجت ةلاح يف امأا

:طرتضشي امك ،ىدح ىلع
وأا رثكأا وأا د فنضص نم عورضشمل ةعباتم وأا ةضسارد وأا ةعباتمو ةضسارد ةداهضش عمجتلا سسيئر ىلع ‐
.ةريخألا ةرضشعلا تاونضسلا يف ريرضس06 ىفضشتضسم
وأا «ج» فنضص نم عورضشمل ةضسارد وأا ةعباتمو ةضسارد تاداهضش عمجتلا ءاضضعأا نم وضضع لك ىلع ‐
.ةريخألا ةرضشعلا تاونضسلا يف رثكأا
ماكحإاب ةلفقمو ةلضصفنم ةفرظأا ةعبرا ىلع يوتحي قلغمو مهبم دحاو فرظ يف سضورعلا عدوت
تازيهجتلا ةيريدم رقمب كلذو يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلاو حضشرتلا فلم ةرابع نمضضتت
.ةيمومعلا
:ةرابع ىوضس لمحي ل يجراخلا فرظلا

يزيليا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ديصسلا ىلإا
:لجأا نم ايند تاردق طارتصشا عم ةحوتفم ةقباصسم

يزيلإاب ريرصس021 ىفصشتصسم زاجنا لجأا نم ةقباطم ةصسارد
0202 /40 :مقر ةقباصسم

«شضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»

بلط نع نÓعإلا رودضص لوأا خيرات نم ءادتبا هبحضس نكمي فلملا :ةقباصسملا فلم بحصس
:يلاتلا ناونعلا نم سضورع
:ةيلاتلا قئاثولا نم سضورعلا نوكتت ثيح ،يزيليا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم*
حصشرتلا فلم /1
.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم حضشرتلاب حيرضصت ‐
.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم ةهازنلاب حيرضصت ‐
.تاكرضشلل يضساضسألا نوناقلا ‐
.تاضساردلا بتاكم مازلإا سصاخضشأÓل حمضست يتلا تاضضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا ‐
نيضسدنهملا ةباقنل ينطولا لودجلا يف ليجضستلاو دامتعلا ةداهضش:ةينهم تاردق* أا ‐
.ةريخألا ةنضسلل نييرامعملا

:ةيلام تاردق*ب
ةريخألا تاونضس30ـل ةيفرضصملا عجارملاو ةيلاملا لئاضصحلاب ةللعم ةيلاملا تايناكما ‐
.تاكرضشلل ةبضسنلاب

 .ةينهملا عجارملاو ةيداملاو ةيرضشبلا لئاضسولا :ةينقت تاردق*ج
ةداهضش +تاراطإÓل ةبضسنلاب حاجنلا ةداهضش) تاتابثإاب ةقفرم ةيرضشبلا لئاضسولل ةلضصفم ةمئاق ‐
.ةيمدقلا تابثإل لمع ةداهضشو (رهضشأا ةثÓث نم لقأاSANC يعامتجلا نامضضلا ىدل حيرضصتلا
ةنضسل خرؤوم يئاضضق رضضحم فرط نم ةنياعم رضضحم وا نيمأات ةداهضش + ةيدامر تاقاطب ‐
.تباث داتعلل ةبضسنلاب سضورعلا حتفلا خيرات لبق
:يلي ام نمضضتي:ينقتلا شضرعلا /2
دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو عقومو ءولمم باتتكلاب حيرضصتلا ‐
اقيبطت ةبولطم ةقيثو لكو ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا سضرعلا مييقتب حمضست ةقيثو لك ‐
5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 ‐51 :مقر يضسائرلا موضسرملا نم87 ةداملا ماكحأل
.ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت نمضضتملا

:تامدخلا شضرع /3
0001 /1 وأا005 /1 ملضسب عقوملا ططخم ‐
يئدبملا مضسرلا ‐
ةينقتلا ةقاطبلا ‐
0001 /1 وأا005 /1 ملضسب ةئيهتلاو ةلتكلا ططخم ‐
1/002 وأا1/001 ملضسب تاهجاولا تاعافترا ‐
1/0011/002 ةيلوطلاو ةيضضرعلا عطاقملا ‐
ةيريدقت ةقيثو يأاو ةيحيضضوتلا تاموضسرلا اذكو رظانملاو ماجحألا ‐
:يلاملا شضرعلا /4
.دقاعتملا لماعتملا فرط نم موتخمو ةعقومو ةءولمم سضرعلا ةلاضسر ‐
:يلاملا شضرعلا –
.ةفرضضألا حتف خيراتب ةحلاضص نوكت نأا بجي قئاثولا لك:ةظحÓم
نع نÓعإلا رودضص لوأا خيرات نم اءادتبا موي03 نوثÓث سضورعلا ريضضحت ةدم تددح*
سضورعلا ريضضحت ةدم نإاف ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداضص اذإاو ةقباضسملا
03:41 ةعاضسلا لبق مويلا سسفن يف سضورعلا عدوتو ،يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت
.لاوز
ريضضحت ةدمل ةيواضسم ةدمل مهضضورعب نومزلم نودهعتملا ىقبي:شضورعلا ةيحÓصص
.سضورعلا عاديإل لجأا رخآا نم ءادتبا رهضشأا ةثÓث دئاز سضورع
ةعاضسلا ىلع كلذو سضورعلا عاديإل مويلا سسفن يف ةينلع ةضسلج يف ةفرظألا حتف ةيلمع متت
سضورعلا بلط يف نوكراضشملا يزيليا ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقمب03:41
   .ةضسلجلا هذه روضضحل نووعدم ةحوتفملا



 برتقي ةنولصشرب
 يفاصشت عم دقاعتلا نم

ة˘ف˘ي˘ح˘صص ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تدا˘˘فأا
ىلإا لصصوت ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نأا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م)
بيردتل زيدنانريه يفاصشت ينابصسإلا عم قافتا
.يدريفلاف وتصسنرإل اًفلخ قيرفلا

دصسلل ينفلا ريدملا نأا ودنوم ةفيحصص تفاصضأاو
نيتنصس هتدم دقع ىلع عقويصس يلاحلا يرطقلا

رصشن متيصسو ،ينولاتكلا يدانلا بيردتل فصصنو
. ةيدقاعتلا ةيلمعلا ليصصافت عيمج
نأا ىقبي هنأا ىلإا ةينابصسإلا ةفيحصصلا تراصشأاو
سسأار ىلع لظيصس يفاصشت ناك اذإا ام ديدحت متي
،رطق ريمأا سسأاك يئاهن يف دصسلل ةينفلا ةدايقلا
هزوف دعب كلذو ،ةعمجلا موي هتماقإا ررقملا

.(1-4) نايرلا ىلع
تاونصس عبرأا دعب ةنولصشرب ىلإا يفاصشت دوعيصسو
هتريصسم يهنيل دصسلا ىلإا هترداغم نم فصصنو
،و˘ن بما˘ك ي˘ف ا˘ًم˘صسو˘˘م71 لا˘م˘كإا د˘ع˘˘ب بعÓ˘˘ك
.هتوطخ ديكأات مت لاح كلذو
اًبقل52 ـب انارجولبلا عم جّوُت دق يفاصشت ناكو
مهلÓخ لجصس ةنولصشرب عم ةارابم967 بعلو
.هئÓمزل ةمصساح ةريرمت681 مدقو اًفده68
عم ةارابم311 بعل يفاصشت نأا ىلإا راصشإلا ردجي
82 مد˘˘قو ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه52 م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘صسو د˘˘صسلا

ع˘برأا˘ب ه˘ع˘م زا˘فو ،ه˘ئÓ˘مز˘ل ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘˘م˘˘ت
.بردمكو بعÓك باقلأا

ىلوأا طبصض نم برتقي لايرلا
يفيصصلا وتاكريملا تاقفصص

يدا˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘صشك
ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘بر˘صض ىق˘ل˘˘ت د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
طخ بعل ببصسب يلا˘ح˘لا يو˘ت˘صشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

يد نا˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا مادر˘˘ت˘˘صسمأا سسكا˘˘˘يأا ط˘˘˘صسو
،ةيزيلجنإلا ‘‘روريم‘‘ ةف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو.كيب
تلثمت دتيانوي رتصسصشنامل ةيوقلا ةبرصضلا نأا

اذ˘ه كي˘ب يد نا˘ف م˘صض ىل˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع ي˘˘ف
مامصضنÓل سسكايأا بعل دعتصسي ثيح ،رهصشلا
 .لبقملا فيصصلا ديردم لايرل
ىلإا كيب يد ناف لوصصو نأا ةفيحصصلا تحصضوأاو
اًدكؤوم لبقملا فيصصلا يف و˘ي˘با˘نر˘ب و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس
هينج نويلم8.64 فلكيصس ثيح %08 ةبصسنب
د˘ق د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م نا˘˘كو.ينيلرتصسإا
بعل عم عيقوتلا نم ةليلق رهصشأا ذنم بحصسنا

ي˘ف ة˘م˘ي˘ق˘لا كل˘˘ت ف˘˘صصن˘˘ب سسكا˘˘يأا ط˘˘صسو ط˘˘خ
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م02 ل˘با˘ق˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘م رد˘˘˘صصم د˘˘˘كأاو.طقف ين˘ي˘لر˘ت˘صسإا
ىل˘˘ع ناوألا تا˘˘ف د˘˘ق˘˘ل‘‘ :يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

ة˘ب˘صسن˘ب ه˘نأا د˘كؤو˘م˘لا ن˘م ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
هلاقتنا لمكُيصس كيب يد ناف نأا %08 زواجتت
ديحولا لمألا.‘‘فيصصلا يف ديردم لاير ىلإا

نم ديردم لاير باحصسنا وه دتيانويل ةبصسنلاب
،ةظحللا هذه ىتح نكل ،هعم دقاعتلا ةيلمع
يف ةوطخلا هذه رمتصست نأا ررقملا نم لازي ل
.0202 فيصصلا وتاكريم
52 ي˘لاو˘ح ىل˘ع ا˘ًي˘لا˘ح كي˘ب يد نا˘ف ل˘˘صصح˘˘يو
ع˘م ي˘عو˘ب˘صسأا بتار˘ك ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘صسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج فلآا
داد˘ع˘ت˘صسا ىل˘ع د˘يرد˘م لا˘ير نو˘ك˘ي˘صسو ،سسكا˘يأا
.فاعصضأا عبرأا هروجأا ةفعاصضمل

ةلصصاوم انيلع» : بولك
ناملا نأل تاراصصتنلا

«ملصستصسي نل يتيصس
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا د˘˘كأا
ة˘ل˘صصاو˘م ه˘ي˘ل˘ع زد˘ير˘لا نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘ل
ىلإا اًريصشم ،يزيلجنإلا يرودلا يف تاراصصتنلا
.ملصستصسي نل يتيصس رتصسصشنام نأا

يرودلا ةرادصص يف قيلحتلا لوبرفيل لصصاوو
هريظن ىلع نيمث زو˘ف˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

ن˘˘ي˘˘ب تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ،ما˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت
نم22ـلا ةلو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘صض ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ةلوطب رمع
ربع ةارابملا دعب تاحيرصصت يف بولك لاقو
مل اننأل ةبعصص ةارابم تناك دقل‘‘ :‘‘يصس يب يب‘‘

يناثلا فدهلا لجصسن نأا بجي ناك ،ءاقللا لتقن
تنك اذإا‘‘ :فاصضأاو.‘‘ةجيتنلا يف انمدقت امدعب
لتقت ملو ماهن˘تو˘ت ل˘ث˘م اًز˘ي˘م˘م ا˘ًق˘ير˘ف ه˘جاو˘ت
،ةجيتنلا يف ةدوعلا مهنك˘م˘ي م˘ه˘نإا˘ف ،ةارا˘ب˘م˘لا
لمكأاو.‘‘ة˘ل˘ه˘صس ود˘ب˘ت رو˘مألا ل˘˘ع˘˘ج نو˘˘صسي˘˘لأا
ل˘صضفأا د˘حأا ه˘جاو˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك‘‘ :ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا برد˘˘م˘˘لا
ناك نوصستربور ،ةدترملا تامجهلا يف قرفلا

،اًليمز دجي مل هنكلو3 وأا نيترم يف هدرفمب
جا˘ت˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ك‘‘ :فدرأاو.‘‘ا˘ن˘صسف˘نأا د˘عا˘˘صسن م˘˘ل
زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه سسي˘˘ل ،مو˘˘ي˘˘لا نو˘˘صسي˘˘˘لأا

نيدعتصسم انك ،ديج عافدلاب ىوصس تايرابملاب
رمتصساو.‘‘لصضفأا لكصشب يدؤون نأا بجي اننكلو
انيصسفانم نأل ةلصصاوملا انيلع‘‘ :زديرلا بردم
نل لويدراوغو يتيصس رتصسصشنام ،ةياغلل ءايوقأا

لصصحنصس ام وه هيف ركفن ءيصش مهأا ،ناملصستصسي
يو˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ،ف˘ي˘صصلا ي˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

.‘‘نيدعتصسم نوكن نأا بجيو ةياغلل
لودج ةرادصص ةجيتنلا كلتب زديرلا لتحيو
اميف ،ةطقن16 ديصصرب غيلريميربلا بيترت
ديصصرب ةنماثلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف زر˘ي˘ب˘صسلا ي˘تأا˘ي
.ةطقن03

زيدنانرف ونورب
 عيقوتلل رظتنم

 دتيانويلا عم
دتيانوي رتضسضشنام نم لك قفاو
ونورب ةنوبضشل غنتروبضس بعلو
طور˘˘˘ضشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘يد˘˘˘˘نا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ف
ةقفضصلا بار˘ت˘قا ع˘م ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا

اقفو ،ةلبقملا مايألا يف مدقتلا نم
.‘‘سسيربضسكإا يليد‘‘ ةفيحضصل

ريبك لكضشب اًطبترم زيدنانرف ناك
دروفارت دلوأا بعلم ىلإا لاقتنلاب
ةرم هحرط مت دقو ،فيضصلا يف
.يفناج يف يضسيئر فدهك ىرخأا

اوراز بعÓلا يلثمم نإا لاقيو
فارطألا عم سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
د˘ت˘يا˘نو˘ي كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ي˘ف˘˘ح˘˘ضصلا بت˘˘كو ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘عار˘˘ي˘˘ضش سسلو˘˘كي˘˘˘ن
:‘‘رتيوت ‘‘يعا˘م˘ت˘جألا ل˘ضصاو˘ت˘لا
طور˘ضش ى˘ل˘ع ز˘يد˘نا˘˘نر˘˘ف ق˘˘فاو‘‘
دتيانوي رتضسضشنا˘م ع˘م ة˘ي˘ضصخ˘ضش
ما˘ع ى˘ت˘ح د˘ق˘ع ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل
نييÓم6 غ˘ل˘ب˘ت رو˘جأا˘˘ب5202
نم برتقي وهو ةنضسلا يف وروي
يرج˘ت و،غ˘ن˘ترو˘ب˘ضس ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘نا
تا˘ضسم˘ل˘لا ع˘ضضو˘ل تا˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا
مايألا يف ةقفضصلا ىلع ةريخألا
.‘‘ةلبقملا
را˘نو˘ج ي˘لوأا نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تدا˘فأا
باعلألا ع˘نا˘ضص ل˘ع˘ج ر˘يا˘ضشلو˘ضس
يفناج يف لوألا هفده يلاغتربلا
لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘ضس نأا د˘˘ع˘˘ب
.بعلي وهو هتدهاضشمل
موي زيدنانر˘ف ن˘ع ل˘ئ˘ضس ا˘مد˘ن˘عو
كانه‘‘ :يجيورن˘لا لا˘ق ،ة˘ع˘م˘ج˘لا
لاو˘ط تا˘ن˘ه˘˘كت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ةد˘ها˘ضشم˘ل ا˘ن˘با˘˘هذ نأا˘˘ضشب تقو˘˘لا
تنك ىتمو تنك ثيح ،تايرابملا
هنإا،.ةلضص يذ ريغ ام ناكم يف

ل ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م دا˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘خآا بعل
.‘‘هنع ثدحتلا عيطتضسأا
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(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحضص تدافأا
هعفادم حنم ينابضسإلا ةنولضشرب نأا
ةلهُم وبيدوت ريلك ناج يضسنرفلا
رارق ذاختل دحاو عوبضسأا اهاضصقأا
.هلبقتضسم نأاضشب يئاهن
اًماع02 ـلا بحا˘˘ضص ى˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘يو
لثم ةيدنألا نم ريبك ددع مامتهاب
هكلاضشو يلاطيإلا نÓيم يضس يإا

ن˘ي˘ي˘نا˘م˘˘لألا نزو˘˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ر˘˘يا˘˘بو
ىلإا ةفاضضإلاب يضسنرفلا وكانومو
دروفتاوو نوتبماهثواضسو نوترفيإا
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف
سسين نأا ودنوم ةفيحضص تفاضضأاو
ةمئا˘ق ى˘لإا اًر˘خؤو˘م م˘ضضنا ي˘ضسنر˘ف˘لا
،وبيدوت عم دقاعتلاب ةمتهملا ةيدنألا

نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘جا ه˘˘نأا تر˘˘˘كذو
ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا تح˘ضضوأاو.هكلاضشو
عيمج مuيق˘ُي و˘ب˘يدو˘ت نأا ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا
لقتني نأا طرتضشي هنكل سضورعلا
ليبضس ىلع ةيدنألا هذه دحأا ىلإا
نأا نود مضسوملا ةياهن ىتح ةراعإلا
،اًيئاهن هئارضشل اًرايخ كانه نوكي
نم لّوحتلا ىلع رقتضسا لاح كلذو
ودنوم ةفيحضص تركذو.ون بماك
ر˘˘يا˘˘ب حار˘˘ت˘˘قا سضفر و˘˘ب˘˘يدو˘˘˘ت نأا
ه˘طر˘ضش ى˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب نزو˘˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
يناملألا يدانلا نأا ثيح ،روكذملا

هئارضشل رايخ جاردإا يف بغري ناك
تراضشأاو.ةراعإلا ةرتف دعب اًيئاهن

ىلع هنأا ىلإا ةر˘ي˘ه˘ضشلا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا
ي˘˘ف و˘˘ب˘˘يدو˘˘ت ة˘˘ب˘˘غر ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
هنأا لإا يلاحلا تقولا يف ةرداغملا
رود هل نوكي نأا نكمُي هنأا دقتعي
ىلع لبقتضسملا يف ةنولضشرب عم
دراريج ينابضسإلا نضس ربك ةيفلخ
يف ةرركتملا تا˘با˘ضصإلاو ه˘ي˘كي˘ب

ل˘يو˘˘ما˘˘ضص ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا
يف اًمامت قثي هنأاو ةضصاخ ،يتيتموأا
ودنوم ةف˘ي˘ح˘ضص تدروأاو.هتاردق
تاكرحت اًضضيأا بقارُي وبيدوت نأا
بردم عم دقاعتلا نأاضشب ةنولضشرب

و˘ت˘ضسنرإا ي˘نا˘ب˘ضسإÓ˘ل ا˘ًف˘ل˘خ د˘˘يد˘˘ج
ريدم عم عقوتلا مت اذإاو ،يدريفلاف

نع رضسفت˘ضسي˘ضس با˘ضشلا نإا˘ف ي˘ن˘ف
ذختي نأا لبق قيرفلا يف هعم هرود
.هلبقتضسم نأاضشب اًيئاهن اًرارق
3 بعل وبيدوت نأا ركذلاب ريدجلا

ذنم اضصراب˘لا ع˘م ط˘ق˘ف تا˘يارا˘ب˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
.تاقباضسملا

ر .ق^
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يبهذلا عبرملا يف دجاوتلا ادج بعصصلا نم و ةميزهلا قحتصسن ل » وينيروم

ءاتصشلا اذه لياب عيب نم صسئاي ديردم لاير

،وينيروم هيزوج يلاغترب˘لا د˘ق˘ت˘ع˘ي
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

قحتضسي ل زري˘ب˘ضسلا نأا ،ر˘ي˘ب˘ضستو˘ه
ىلإا اًريضشم ،لوبرفيل مامأا ةميزهلا

يزليجنإلا يرود˘لا ءا˘ه˘نإا ة˘بو˘ع˘ضص
.يبهذلا عبرملا يف
ي˘ف ق˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ل˘ضصاوو
يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ةراد˘˘˘ضص
هريظن ىلع نيمث زو˘ف˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘لا
تميقأا يتلا ةارابملا يف ،ماهنتوت
تايراب˘م ن˘م˘ضض ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب
ة˘لو˘ط˘ب ر˘م˘ع ن˘م22ـلا ة˘لو˘ج˘لا
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

دعب تاحيرضصت يف وينيروم لاقو
هذه‘‘ :‘‘يضس يب يب‘‘ ربع ةارابملا

ىلع لضصحت اًنايحأا ،مدقلا ةرك يه
لقأا لانت اًنايحأاو قحتضست امم رثكأا

مضصخلا ىلع انطغضض ،قحتضست امم
ر˘ث˘كأا ا˘˘ن˘˘كو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ضشلا ي˘˘ف
.‘‘ةضسارضش
يأا ىلع لضصحن مل مويلا‘‘ :فاضضأاو
،انقاقحت˘ضسا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ءي˘ضش
مامأا بعل ملاعلا يف لضضفألا قيرفلا
ي˘ف ة˘ب˘ع˘ضص ة˘ظ˘ح˘ل˘˘ب ر˘˘م˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف
.‘‘تاباضصإلا ببضسب مضسوملا

:ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
امد˘ن˘ع نو˘ع˘ئار او˘نا˘ك نو˘ب˘عÓ˘لا‘‘

لكاضشم يف ببضستلاو رييغتلا انلواح
فدهلا ة˘ط˘ق˘ل د˘ها˘ضشأا م˘ل ،م˘ضصخ˘ل˘ل
ةضسمل دوجو ةيلامتحا) زديرلل لوألا
نأا ن˘˘˘كم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م‘‘ :فدرأاو.‘‘(دي
عبر˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن
ة˘ياد˘ب ي˘ف نو˘كن ا˘مد˘ن˘ع ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا
ن˘م ن˘كلو ،طا˘ق˘ن نود˘ب م˘ضسو˘˘م˘˘لا
ا˘مد˘ن˘ع كلذ ن˘ع ثيد˘ح˘لا بع˘ضصلا
21ـب عبارلا زكرملا نع اًديعب نوكت
ةم˘ه˘م ه˘يزو˘ج ي˘لو˘ت ءا˘ن˘ثأا) ة˘ط˘ق˘ن
.‘‘زريبضسلا بيردت

لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا م˘كتر˘ب˘خأا‘‘ :م˘ت˘˘خو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘ي˘˘ضس
يتيضس رتضسضشنام ىلع زاف امدعب
نا˘˘ك زد˘˘ير˘˘لا ،ن˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘ضش ذ˘˘˘ن˘˘˘م
نأا نكمي نا˘ك ،مو˘ي˘لا ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م
دا˘˘كو ،نو˘˘ضستر˘˘˘بور در˘˘˘ط م˘˘˘ت˘˘˘ي
.‘‘اًفده قيرفلا لبقتضسي
ةرادضص ةجيتنلا كلتب زديرلا لتحيو
ديضصرب جيلريمير˘ب˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج
يف زريبضسلا يتأاي اميف ،ةطقن16
.ةطقن03 ديضصرب ةنماثلا ةبترملا

يضسنرفلا (تروبضس01ول) عقوم دافأا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘نا˘ب˘ضسإلا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأا
يزليولا عي˘ب˘ل ا˘ًضضر˘ع سسئا˘ي ل˘كضشب

.يفناج يف ليب ثيراغ
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ع˘قو˘م˘لا ح˘ضضوأاو
نيدلا نيز يضسنرفلا ،يكلملا يدانلل
بحاضص ءاقب يف بغري دعي مل ،ناديز
هنأا دقتعيو ،قيرفلا عم اًماع03 ـلا
ي˘ف ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ًضضئا˘˘ف ح˘˘ب˘˘ضصأا
.(ويبانريب وغايتناضس)
ذنم ناديز هلاق امل اًفÓخ كلذ يتأايو
ءاقبب بغري هنأا حضضوأا امنيح عيباضسأا

.مضسوملا ةياهن ىتح ليب
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ضسلا ناد˘˘˘˘يز ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت زز˘˘˘˘عو
ليكو ،تينراب ناثانوج تاحيرضصت
يب سسإا يإا) ةكبضشل دكأا امدنع ،ليب
رداغُي نل ثيراغ نأا ةيكيرمألا (نإا

بهذو لب ،يفناج يف ديردم لاير
حانج نأا لوقلاب كلذ نم دعبأا ىلإا
ةمضصاعلا نع ل˘حر˘ي ن˘ل ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا
.لبقملا فيضصلا يف ةينابضسإلا

كلذ مغر تروبضس01ول ريضشُيو
نو˘˘كي˘˘ضس د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير نأا ى˘˘˘لإا

ةمدقُملا سضورعلا عامضسل اًدعتضسم

يف اًكردم هنكل ،يفناج يف ليبل
نوكتضس تاحارتقلا نأا هتاذ تقولا
يضسنرفلا عقو˘م˘لا ح˘ضضوأاو.ةردان
هنأا نودقتعي سسوكنÓب سسول نأا
يدان نم سضرع ميدقت متي مل اذإا
عيب بعضصلا نم نوكيضسف يكيرمأا
. يفناج يف ليب
ةارابم41 بعل ليب نأا ركذلاب ريدجل
مضسوملا قÓطنا ذنم ديردم لاير عم
لجضسو تاقباضسملا ع˘ي˘م˘ج با˘ضسح˘ل

ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت مد˘قو ن˘ي˘فد˘ه م˘ه˘لÓ˘˘خ
.هئÓمزل نيتمضساح
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ريدملا زيدنانريه يفاضشت تاب
د˘ضسلا يدا˘ن˘ل ي˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
بيردت نم اًدج اًبيرق يرطقلا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
برد˘م˘لا ة˘فÓ˘˘خ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.يدريفلاف وتضسنرإا

ىلع ةنولضشرب ةرادإا طغضضتو
سضرع لوبقب هعانقإل يفاضشت
ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘˘ت
بذ˘بذ˘تو ءو˘˘ضس د˘˘ع˘˘ب ف˘˘ضصنو
.يدريفلاف ةدايق تحت جئاتنلا

ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ه˘تر˘كذ ا˘م بضسح˘˘بو
نأا نكمي ‘‘ةينابضسإلا اكرام‘‘
يف ون بماك ىلإا يفاضشت لضصي

تاعاضسلا يف وأا مايأا نوضضغ
،كلذ ثودح لاح يفو ،ةلبقملا
ةنخاضس اياضضق8 كانه نوكيضس
هتدوع ىدل يفاضشت راظتنا يف
.ديدج بردمك ةنولضشربل
ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع ‐1
.نيقباضسلا

ةينامث ىلإا لضصي ام كراضش دقو
ي˘لا˘ح˘˘لا قير˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م نيبعل
ي˘فا˘ضشت ع˘م سسبÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
لينويل مهضسأار ىلعو بعÓك
سستيكضسوب ويجر˘ي˘ضسو ي˘ضسي˘م
ديدحت هيلعو ،هيكيب دراريجو
ة˘ف˘طا˘ع˘˘لا ن˘˘ع اًدي˘ع˘˘ب مهراودأا

.ةقادضصلاو
بع˘˘ل بو˘˘ل˘˘ضسأا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘˘ضسا ‐2
.(اكات يكيت) ةنولضشرب
يدر˘ي˘ف˘لا˘˘ف ع˘˘م ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
بع˘ل˘لا ة˘ف˘ضسل˘ف ن˘ع ا˘ًي˘ج˘يرد˘˘ت
سصا˘خ˘˘لا يوو˘˘ن˘˘لا سضم˘˘ح˘˘لاو
يفاضشت ىلع بجيو ،ةنولضشربب
عضضولا ذاقنإا
ميد˘ق˘لا ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل

سشر˘ع ى˘ل˘ع دا˘ج˘˘مألا بحا˘˘ضص
بحاضصو ةيبوروألا مدقلا ةرك
˘ما˘ع ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضساد˘˘ضسلا

9002.
ةرادإلا سسلجم عم ةقÓعلا ‐3
.يلاحلا

ناك يفاضشت نأا فورعملا نم
رخآا حضشرم عم روهظلا مزتعي
نكلو ،ةلبقملا تاباختنلا يف
،ون بما˘ك ي˘ف ه˘طو˘به درجم˘ب
ديدجلا بردملا ىلع نيعتيضس
اذه ةرادإا ةيفي˘ك ة˘فر˘˘ع˘˘م
.عضضولا

ي˘ف م˘جاه˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا ‐4
.يوتضشلا قوضسلا
يتلا ةيحارجلا ةيلمع˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
زيراوضس سسيول ا˘ه˘ل ع˘ضضخ˘ي˘ضس
،ةنو˘ل˘ضشر˘ب˘ل ةريط˘خ ة˘ضسا˘كت˘نا

قوضس يف لوخدلا نوكي نلو
ليد˘ب ن˘ع ا˘ًث˘˘ح˘˘ب تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

نو˘كت˘ضس ثي˘˘ح ،ة˘˘له˘ضس ة˘˘مهم
د˘ح ى˘لإا ة˘˘لي˘ل˘ق تاراي˘خ كا˘نه
ده˘ج ثود˘ح ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘˘ب ،ريبك
.يدانلا نم ريبك يداضصتقا

.ايضسام ل ىلع ناهرلا ‐5

ذاختا ىلإا يفاضشت رطضضي نل
اينيلأا سسيلراك رود نأاضشب رارق
سسيتيب لا˘ير ى˘لإا ه˘ترا˘عإا د˘ع˘ب
نيعتي˘ضس ن˘˘كلو ،ءا˘˘ت˘˘ضشلا اذ˘˘ه
يتاف وضسنأا رود ررقي نأا هيلع
قير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف زيريب سسيلراكو
ةدايز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضس ،لوألا

،رثكأا اهضصيلقت وأا امهتكراضشم
هي˘ل˘ع ءي˘˘ضش ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘كلو
و جيو˘ب ي˘˘كير رود ديدحت
.ةضصرف هحنم
.لاديف وروترأا رود ‐6
ن˘م د˘˘حاو وه ي˘ليضشت˘لا ،مويلا
ىلع نولضصحي نيذلا نيبعÓلا
سضراعتي هبولضسأا نكل ،قئاقدلا

ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك بو˘ل˘ضسأا ع˘˘م
عم هفيكتو ،يفاضشت اهمدقيضس
نوكيضس ديدجلا ويرانيضسلا اذه
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ضسح ة˘˘˘˘مهم

.ديدجلا ةنولضشرب
ناوط˘نأا تا˘ف˘ضص لÓ˘غ˘ت˘ضسا ‐7
.نامزيرغ
حمضسي˘˘˘ضس ي˘˘˘فا˘˘˘ضشت بو˘˘˘ل˘˘˘ضسأا

ةكراضشملا نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نأل
نوكي نأاو ةمجه لك يف رثكأا
وهو ،اًتباث ةارابملا يف هريثأات
.نآلا ىتح ققحتي مل رمأا

.قيرفلل فغضشلا ةدوع ‐8
لهأاتلاو يرودلا ةرادضص مغر
لاطبأا يرود يف61ـلا رودل
بو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ضسأا نأا لإا ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأا

دق قيرفلا رئاضسخو ىوتضسمو
مكار˘ت ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ي˘ف تع˘ضضو
،هت˘لازإا بع˘ضصي مؤوا˘ضشت˘˘لا ن˘˘م
يدر˘ي˘ف˘˘لا˘˘ف ل˘˘ي˘˘حر نو˘˘كيضسو
ةوطخ ةباثمب يفاضشت لوضصوو
دي˘˘˘حو˘˘˘تو كلذ ر˘˘˘ضسكل ة˘˘˘مهم
.بعلملا سضرأا ىلع قيرفلا

رايخ ليعفتل ىعصسي صسيراب
يدراكيإا ءارصش

ناضس سسيراب يدان نأا ةيفحضص ريراقت تفضشك
رايخ دنب ليعفتل ىعضسي يضسنرفلا نامريج
يدراكيإا وروام ينيتنجرألا همجاهم ءارضش
ى˘لإا يدرا˘كيإا ل˘ضصو د˘˘قو.نÓيم ر˘ت˘نإا ن˘م
ةريخألا تاعاضسلا يف نامريج ناضس سسيراب
ي˘ف˘ي˘ضصلا تلا˘ق˘ت˘˘نلا قو˘˘ضس قÓ˘˘غإا ل˘˘ب˘˘ق
ليبضس ىلع نÓيم رتنإا نم اًمداق يضضاملا
ةياهن يف ءارضشلا رايخ عم ماع ةدمل ةراعإلا
ام بضسحبو.وروي نويلم07 ةميقب مضسوملا
علطتي ‘‘ةيزيلجنإلا روريم‘‘ ةفيحضص هتركذ
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘ضس سسيرا˘˘ب يدا˘˘ن
ي˘ف م˘ئاد ل˘كضشب يدرا˘كيإا وروا˘م م˘جا˘ه˘م˘لا
رتنإا نم اًيئاهن هدقع ءارضشو لبقملا فيضصلا

ةعضست ينيتن˘جرألا م˘جا˘ه˘م˘لا زر˘حأاو.نÓيم
ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ةارا˘ب˘˘م11 ي˘˘ف فاد˘˘هأا
حجرملا نمو ،مضسوملا اذه يضسنرفلا ىلوألا
ثيح سسنارب يد كراب بعلم يف ىقبي نأا
يف يدانلا رداغيضس ينافاك نوضسنيدإا نأا ودبي
ع˘قو˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘˘مو.ةلبقملا ةرت˘ف˘لا
نا˘˘ضس سسيرا˘˘ب ع˘˘م اًد˘˘يد˘˘ج اًد˘˘ق˘˘ع يدرا˘˘˘كيإا

زو˘ف د˘ع˘بو.تاو˘ن˘ضس ع˘برأا ه˘تد˘م نا˘مر˘ي˘˘ج
1‐6 نايتيإا تناضس ىلع نامريج ناضس سسيراب
ثدحت ،اًرخؤوم ةيضسنرفلا ةطبارلا سسأاك يف
نع ةارابملا دعب مÓعإلا لئاضسول يدراكيإا

يننأا رعضشأا يننأا ةقيقحلا‘‘ :لاقو ،هلبقتضسم
ثدحتن مل ،سسيراب يف انه ةياغلل ةديج ةلاحب

5‐4 كانه لازي ل ،نآلا ىتح ءيضش يأا نع
يف‘‘ :فاضضأاو.‘‘مضسوملا ةياهن لبق رهضشأا

،ثدحتنضس ،م˘ضسو˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،و˘يا˘م
،ءاقبلا تعطتضسا اذإاو ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب سشقا˘ن˘ت˘ن˘ضس
‘‘ةياغلل اًديعضس نوكأاضسف

زنوتصس لبقتصسم
قلقلا ريثي يتيصس رتصسصشنام يف

رتضسضشنا˘م ي˘فز˘نو˘ت˘ضس نو˘ج ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم د˘ع˘ي
نأا د˘ع˘ب كلذ ي˘تأا˘ي ،ه˘ي˘˘ف كو˘˘كضشم ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
قرزألاو بعÓلا ني˘ب تا˘ثدا˘ح˘م˘لا تل˘ط˘ع˘ت
84 يوا˘ضسي د˘يد˘ج د˘ق˘˘ع نأا˘˘ضشب  يوا˘˘م˘˘ضسلا

ا˘˘ق˘˘˘فو ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘ضسإا ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
. ةيزيلجنإلا ‘‘روريم‘‘ ةفيحضصل
نم ،ا˘ما˘ع52 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا ، ز˘˘نو˘˘ت˘˘ضس
نم ةديدج طورضش ىلع لضصحي نأا عقوتملا
يف نيماع ءاقب عم ، مضسوملا اذه يتيضس لبق
،دعب أادبت مل تاضضوافملا نكل.ةيلاحلا هدفع
بلغتلا يف زنوتضس لضشف نأا دعب كلذ يتأاي

لويدراوغ بيب قيرف يف مظتنم ناكم ىلع
ة˘مÓ˘˘ع ع˘˘ضضو يذ˘˘لا ر˘˘مألا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
.داحتلا يف هلبقتضسم لوح ماهفتضسا

في˘ضصلا ي˘نا˘ب˘مو˘ك تن˘ضسن˘ي˘ف ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ضسخ
يبي˘ل˘ضصلا طا˘بر˘لا ة˘ي˘ح˘ضض د˘ق˘فو ي˘ضضا˘م˘لا
.مضسوملا مظعم يف تروبل كيرميإا

لجأا نم حافكلا يف زنوتضس رارمتضسا عمو
مدختضسا ،يتيضس عم يضساضسأا لكضشب دجاوتلا
و وينيدنانرف  طضسولا طخ نيبعل ينابضسألا

ىعدتضسا امك ،عافدلا يف زيدنانريه وغيردور
فاضضأا اميف ،يدنماتوأا سسلوكين مرضضخملا
سسي˘ل˘ي˘ب دوورا˘ه رو˘ل˘يا˘ت ة˘با˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع˘˘لا

يلودلا نا ركذلاب ريدجلا.ايضسراغ كيرإاو
اذه ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘م01 بع˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
ىلع ظافحلل ةكرعم نآلا هجاويو مضسوملا

لجأا نم ، تيجثواضس ثيراغ قيرف يف هناكم
.لبقملا فيضصلا يف0202 وروي يف بعللا

يزيلجنإلا دتيانو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م يدا˘ن ط˘ط˘خ˘ي
يلوبان يدان نم نيب˘عل ة˘ثÓ˘ث ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
002 ىلإا اهتفلكت لضصت دق يتلاو يلاطيإلا

اذ‘‘ ةفيحضصل اًقفو ، ينيلرتضسإا هينج نويلم
.ةيزيلجنإلا ‘‘نضص
زويداكرأا يه اهنع غلبُملا ةثÓثلا فادهألاو
، زيور نايبافو ، يلابيلوك وديلاكو ،سشكيليم
ةيادبلا حيحضصت ىلإا د˘ت˘يا˘نو˘ي ع˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
. مضسوملل ةئيضسلا
نيعفادملا لضضفأا نم دحاوك يلابيلوك زرب
يف عفاد˘م ل˘ضضفأل ةز˘ئا˘ج˘ب زا˘فو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
نيح يف ،يضضام˘لا ما˘ع˘ل˘ل ي˘لا˘ط˘يلا يرود˘لا
امهمامتها ليوحت دراودوو دإاو رياضشلوضس ررق
اًمضسر اوعفدو فيضصلا يف رياوغام يراه ىلإا
.قباضسلا يتيضس رتضسيل عفادمل اًيضسايق
يف ديعضس ريغ عفادملا نأا  فورعملا نمو
ولراك قباضسلا بردملا عم هفÓخ دعب يلوبان
كلاملا عم هتقÓع نأا نيح يف ، يتوليضشنأا
.تدضسف سسيتنيرول يد ويليروأا
ةارابم21 يف فادهأا01 كيليم لجضس امنيب
ةدحت˘م˘لا بط˘ق˘لا دوز˘ي فو˘ضس .م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه
مهطخ يف هيلإا ةجاحلا سسمت يذلا قمعلاب
ط˘بر ى˘لإا ا˘ًي˘لا˘ح ي˘لو˘با˘ن ع˘ل˘ط˘ت˘يو .ي˘ما˘مألا
اذ‘‘ نكل ،ةديدج ةقفضصب يلودلا يدنلوبلا

رياضشلوضس رانوج لوا قيرف نأا يعدتت ‘‘نضص
تل˘˘ط˘˘ع˘˘ت اذإا ةو˘˘ط˘˘خ ذا˘˘خ˘˘تل نود˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسم
ر˘ط˘ضضي د˘ق ،ر˘ير˘ق˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو .تا˘˘ضشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا

فيضصلا ىتح راظتنلا ىلإا رمحلا نيطايضشلا
نم غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا لا˘م˘كت˘ضسل
يف هعم دقاعتلا مت يذلاو ،اًماع52 رمعلا

.1202 ماع ىتح ولواب ناضس بعلم
طخ فده وه زيور نايباف نأا موهفملا نمو
بعل ز˘يد˘نا˘نر˘ف و˘نور˘ب بنا˘ج ى˘˘لإا ط˘˘ضسو˘˘لا
نم ةد˘ضشب بر˘ت˘قأا يذ˘لا ة˘نو˘ب˘ضشل ج˘ن˘ترو˘ب˘ضس
. رمحلا نيطايضشلا

ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تجر˘˘خو
نأا ىلإا ريضشت ةريخألا ةرتفلا يف ةيلاطيإلاو
لايرو ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ن˘م ًاد˘يد˘ضش ًا˘ما˘م˘ت˘ها كا˘ن˘ه

قلأات يذلا زيور نا˘ي˘با˘ف ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل د˘يرد˘م
ورانيج ةبيتكل هلوضصو ذنم يلوبان عم ةدضشب

ع˘م ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ع˘قوو .وزو˘تا˘غ
نايباف ،ًاماع32لا بحاضص ينابضسإلا مجنلا

سسيتيب لاير نم ًامداق8102 فيضص يف ،زيور
نَلا هرع˘ضس ن˘كلو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م03 لباق˘م
.وروي نويلم09ل07 نيب حوارتي
زكرم˘لا  ل˘ت˘ح˘ي ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ضشلا نأا ر˘كذ˘ي
بيترت لودج يف ةطقن43 ديضصرب سسماخلا
سسمأا لوأا هزوف دعب كلذ يتأاي ،غيلريميربلا

.0‐4 يتيضس سشتيرون يلع

ةنولصشرب يف يفاصشت رظتنت ةنخاصس اياصضق8

ةثÓثلا تاقفصصلا مامتا ىلع رصصي دتيانويلا



 ليحرلا ىلع هزفحي وكانومل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف هدجاوت مدع

عارصص يف تصسيروف ماهغنتونو Óيف نوتصسأا
 يناميلصس لجأا نم يوق

يدان فوفضص يف طضشانلا يرئازجلا بعÓلا يناميلضس مÓضسإا تاب
يف بغرت يتلا ةيدنألا ديدع عامطأا لحم ،ةراعإلا ليبضس ىلع وكانوم
ةزيمم اماقرأا ققح هناو اميضسل ،ةيوتضشلا تلاقتنلا قوضس لÓخ هعم دقاعتلا
ةفيح˘ضص تف˘ضشكو.ةي˘بوروألا تلو˘ط˘ب˘لا ىو˘قأا ي˘ف بع˘ل˘لا ن˘م ه˘ن˘كم˘ت
ابضسحت ميلضس ربوضس تامدخب متهم Óيف نوتضسأا يدان نأا ،ةيضسنرفلا «بيكيل»
نا ردضصملا تاذ فاضضأاو.ةيلاحلا تÓيوحتلا قوضس يف هعم دقاعتلل
ةرامإلا ةرادإا نم بلطي هلعج ام ءاوجألا رييغت يف ركفي رخآلا وه يناميلضس
وتاكريملا يف هليحرل اديهم˘ت ،ة˘مد˘ق˘م˘لا سضور˘ع˘ل˘ل عا˘م˘ت˘ضسلا ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا
دقاعتلل يزيلجنلا تضسيروف ماهغنيتون يدان كرحت ،رخآا بناج نم.يراجلا

،ءاوجألا رييغت يف ريخألا ةبغر Óغتضسم ،قبضسألا دادزولب بابضش بعل عم
 .ةمداقلا ةليلقلا تاعاضسلا يف قÓطنÓل ةحضشرم تاضضوافملا نإاف هيلعو

 عفترت هليحر تارسشؤومو ونيروم هبردم نم بسضاغ يناملسس
بعلي يذلاو ةنوبضشل غنيرتوبضس يدانل قبضسألا بعÓلا يناميلضس دجاوتي

هجورخ لظ يف ةياغلل ةبعضص ةيعضضو يف ةراعإلا ليبضس ىلع وكانوم عم
.ونيروم وتريبور يدانل ديدجلا بردملا تاططخم نم

ادج بضضاغ يناميلضس مÓضسإا نأا ،ةيضسنرفلا «بيكيل» ةفيحضص تفضشكو
ةليكضشتلا نم هداعبإا ررق امدعب ،هعم ديدجلا ينفلا مقاطلا لماعت ةقيرط نم
.يدانلل ةيضساضسألا

،ردي نبو اتياك يدلاب ىلع دامتعلا ميدراج فلخ يذلا ونيروم لضضفو
قو˘ضس ي˘ف ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ءادأا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس م˘يد˘ق˘ت م˘غر
تاريرمت7 ح˘ن˘مو فاد˘هأا6 نود ثيح ،ةيضضاملا ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

 .ةرامإلا يدان ةرداغم يف ركفي يناميلضس لعج ام وهو ،ةمضساح

 يصضاملب ـل ةيوق ةلاصسرب ثعبيو قلأاتلا لصصاوي روليد
هييلب˘نو˘م يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا رو˘ل˘يد يد˘نأا ل˘ضصاو

قيقحتل  هدوقيل هقيرفل زوفلا فده لجضس نأا دعب ،هيدان ةقفر قلأاتلا يضسنرفلا
يف نايمأا يدان باضسح ىلع دحاول نيفدهب ،تبضسلا سسمأا رايدلا جراخ زوفلا
:ةيفحضص تاحيرضصت يف روليد حضضوأاو.«1غيللا» نم02ـلا ةلوجلا راطإا
طوضشلا يف نكل ،ديرن انك ام مدقن مل ثيح ،انل ةيلاثم نكت مل ةارابملا ةيادب»
انك ةيناثلا ةلحرملا يف» :عباتو ،«رومألا تريغت بردملا ثيدح دعبو يناثلا
يتلا ةقيرطلا سسفنب بعلن ولو ،انحلاضصل رومألا بلق نم اننكم ام ،لضضفأا
ايقيرفإا لطب روليد ىدهأا ريخألا يفو ،«ةيباجيإا جئاتن قيقحت اننكمي اهب انبعل
بعÓلا ناباب رايب نوج ىلإا هلجضس يذلا فدهلا ينطولا بختنملا عم
وه..ناباب رايب نوج ـل هتلجضس يذلا فدهلا يدهأا :لاقو قباضسلا يضسنرفلا
عم ةلفاحلا يف نوكأا امدنع ةضصاخ امئاد هتاهويديف عباتأا انأاو ..يتودق
.«ةعئار فادهأا ليجضستل ةدارإلا ينحنمي ام اذه ،يئÓمز

دق ايقيرفإا لطب نوكي ةيضضاملا تايرابملا يف روليد قلأات لÓخ نمو
ةوقب لمعي هنا اهدافم يضضاملب لامج ينطولا بخانلل ةيوق ةلاضسر لضسرأا
 .«ءارحضصلا يبراحم» ةليكضشت يف ةيضساضسأا ةناكم بضسكل

 Óهسس نكي مل هلجسس يذلا فدهلاو ريبك لكسشب روليد ىلع دمتعن نحن : ناتايغ
ىلع حيدملاو ءانثلاب رولدي يدنأا هييلوبنوم بعل دروبل ناتياغ قدغأا

رمع نم ةريخألا قئاقدلا يف نايمأا ىمرم يف هنود يذلا زيمملا فدهلا ةفيلخ
يف ناتياغ لاقو ،يضضاملا تبضسلا ةيضشع نييدانلا تعمج يتلا ةارابملا
ـل تاركلا لاضصيإا حنم لجأا نم امئاد بعلن نحن» :ةيفحضص تاحيرضصت
ناك هنكل ،هنيودت لهضسلا نم سسيلو ،ازيمم افده نود دقل» :عباتو ،«روليد
 .«هلجأا نم ديعضس انأاو اعئار

ب.م.يرسسيإا

 يخأا نم رثكأا وهف يوادوب ءاقلل ديعصس :يلÓملا
يجنأا يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘لÓ˘م˘لا د˘ير˘ف ر˘ّب˘ع

يلودلا بعÓلا يوادوب مضشاه ةا˘قÓ˘ُم˘ب ،ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘ضس ن˘ع ،ي˘ضسنر˘ف˘لا
تعمج يتلا ةارابملا سشماه ىلع ،يضسنرفلا سسين يدان مجنو يرئازجلا
ابعل لدابتو.«1غيللا» نم02ـلا ةلوجلا راطإا يف يضضاملا تبضسلا ،نييدانلا
يتلا ،ةارابملا ةياهن مكحلا نÓعإا دعب ،ثيدحلا فارطأا نيقباضسلا وداراب يدان
امهيباضسح ىلع امهل ،ةروضص يئانثلا رضشنو اذه.هلثمل فدهب لداعتلاب تهتنا
يتلا ةوخألا ىلع نيدكؤوم ،«مارغتضسنإا» يعامتجلا لضصاوتلا عقوم يف
فلتخم يف ،وداراب ةيميداكأا يف نيوكتلا ايقلت امدعب ،تاونضس ذنم امهعمجت
 .ةيضسنرفلا ةلوطبلا ىلإا لاقتنلا لبق ينطولا بختنملاو ،ةباضشلا تائفلا

 تايلمعلا ةقطنم لخاد اهنم6 تاديدسست7ـل ىدسصت

 قافتلا مامأا نيمث لداعتل هدوقيو كمصض عم قلأاتي ةبغز
تاعاضسلا يف مضضنملا يرئازجلا يلودلا سسراحلا ةبغز ىفطضصم مضصب

لÓخ ،ةزيمم ةارابم ىلع ،يدوعضسلا كمضض يدان ىلإا ةيضضاملا ةليلقلا
تايلاعف يف ،ةكبضش لك يف نيفدهب تهتنا يتلا قافتلا يدان ةهجاوم
ءاقللا عبات نم عيمجلا ءانث ةبغز لانو.ةيدوعضسلا ةلوطبلا نم41ـلا ةلوجلا

هيدان داقو ،همدق يذلا ديجلا ىوتضسملا لظ يف ،ةارابملا لجر ةزئاجب جوتو
بختنملا عم ايقيرفإا لطب يحلوبم باهو سسيار قيرف مامأا لداعتلا قيقحتل
7ـل ىد˘ضصت ثي˘ح ة˘ق˘ق˘ح˘م فاد˘هأا ةد˘ع ن˘م ه˘يدا˘ن ة˘ب˘غز ذ˘ق˘˘نأاو.ينطولا
لضضفأا نيب نم هنا ةبغز دكؤويل ،تايلمعلا ةقطنم لخاد اهنم6 تاديدضست
يضضاملا تبضسلا ةهجاوم تفرعو اذه.نهارلا تقولا يف نييرئازجلا سسارحلا

نود يذلا يحينضش ميهاربإاو يرامع بيجن ،يعفاضش قوراف نم لك ةكراضشم
 .ديدجلا هقيرف ناولأاب هفادهأا لوأا

ب.نمؤوملا دبع
1  وداراب يدان ‐4  يريجينلا ابمينإا

 «فاكلا» صسأاك يف «كابلا» نابصش ىلع وصسقي ابمينإا
ابمينإا يدا˘ن ما˘مأا ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غو ة˘ي˘ضسا˘ق ةرا˘ضسخ˘ل ودارا˘ب ق˘ير˘ف دا˘ق˘نا

،سسمأا ةريهظ نييدانلا تعمج يتلا ةهجاوملا يف ةعبرأل فدهب ،يريجينلا
رفضصألا نينوللا باحضصأا عجارتيل ،«فاكلا» سسأاك نم4ـلا ةلوجلا راطإا يف
ظوظح ىقبت ةراضسخلا مغرو ،اتقؤوم طاقن4 ديضصرب3ـلا زكرملل قرزألاو
 .ةقباضسملا نم مداقلا رودلل لهأاتلا يف ةمئاق «كابلا»

 ب.م.يرسسيإا

9362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج81ـل قفاوملا0202 يفناج31نينثإ’اةصضايرلا

 صسنوتب يفناج61ـلا يف قلطني يذلا ديلا ةرك «ناك» ةباوب نم
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ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا سصقي
ةعبطلا يف هتكراضشم ةليلق مايأا دعب مدقلا
يتلاو ،ديلا ةركل ايقيرفإا ممأا سسأاك نم42ـلا
نم ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف سسنو˘ت ا˘ه˘ن˘ضضت˘ح˘ت
سسف˘ن ن˘م62ـلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘ف˘نا˘˘ج61ـلا
.رهضشلا

ايقيرفإا ممأا سسأاك بقللا لماح لهأاتيضسو
نيح يف ،0202 ويكوط دايبملوأل ،ديلا ةركل
نولهأاتيضس ىلوألا6ـلا زكارملا باحضصأا نأا
يذ˘لا د˘ي˘لا ةر˘ك لا˘يد˘نو˘م˘ل ي˘م˘ضسر ل˘كضشب
ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م ،1202 ة˘ن˘ضس ر˘ضصم ه˘ن˘ضضت˘ح˘˘ت
ةضسفانملا نولخدي «ةريغضصلا ةركلل رضضخلا»
ةقباضسلا ةرودلا لمأا ةبيخ وحم لجا نم ةوقب
ل˘ت˘حا ا˘مد˘ع˘ب ،نو˘با˘غ˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘ضضت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا
.6ـلا فضصلا «نوبراحملا»

ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه
برغملا تابختنم بناج ىلإا4ـلا ةعومجملا

يف ةرم لوأل كراضشت يتلا ايبمازو وغنوكلاو
ةر˘كل˘ل ي˘ق˘ير˘فإلا سسر˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
سسيمخلا موي ةياد˘ب˘لا نو˘كت˘ضسو ،ةر˘ي˘غ˘ضصلا
نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ي˘ب˘ماز بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ،مدا˘˘ق˘˘لا
بختنم مامأا ةعمجلا بعلت ةيناثلا ةارابملا
يف تروب لابضشأا هجاوي نأا ىلع وغنوكلا
 .برغملا3ـلا ةلوجلا

ويكوط دايبملوأ’ لهأاتلا :تروب
دجاوتلا فدهتسسنو لانملا بعسص

 لايدنوملا يف
ي˘ضسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ترو˘˘ب نلأا د˘˘كأا

رضضخ˘لا نأا د˘ي˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
نأا احضضوم ،ايقيرفإا سسأاك تايلاعفل نوزهاج
لا˘يد˘نو˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا و˘ه ي˘ضسي˘ئر˘لا فد˘˘ه˘˘لا

.ةيرئازجلا ةريغضصلا ةركلا ةروضص نيضسحتو
قباضسلا يضسنوتلا بخانلا تروب حضضوأاو

ي˘˘ف يو˘˘ضسن˘˘لا ا˘˘ضسنر˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م برد˘˘مو
حومطلا انيدل» :Óئاق ةيفحضص تاحيرضصت
ىعضسنو ،0202 ناك يف ةليمج ءايضشأا ميدقتل
انحنميضس اذه نأل ،رضصم لايدنوم ىلإا لهأاتلل
نيتمداقلا نيت˘ن˘ضسلا ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘يو˘ق ا˘ع˘فد
ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا د˘ي˘لا ةر˘ك ةدا˘عإا˘ب ح˘م˘ضسيو
برد˘م˘لا ر˘ب˘عو اذ˘ه ،«ة˘ح˘ي˘ح˘˘ضصلا ة˘˘كضسلا
ىلع بختنملا ةردقب هلؤوافت نع يضسنرفلا
:درطتضساو ،ةقباضسملا نم لوألا رودلا يطخت
انك لاح يفو ،ديج هجوب روهظلا فدهتضسن»
لك رهق ىلع نورداق نحنف ،ةديج ةقايل يف
.«نيضسفانملا

لهأات ةيناكمإا لوح لاؤوضس ىلع هدر يفو
تروب دكأا ،0202 ويكوط دايبملوأل رئازجلا
ةركلا نأاو اميضسل ،ةياغلل ةبعضص ةمهملا نا
حرضصو ،اهتبيه تدقف ةيرئازجلا ةريغضصلا
ويكوط دايبملوأا ىلإا لهأاتلا» :ددضصلا اذهب

ةخضسنلا يف ريثكلا مدقن مل ثيح ،ادج بعضص
،8102 ماع ةيقيرفإلا ةضسفانملا نم ةيضضاملا

يبختنم نع ،نورخأاتم نحن ييأار بضسحو
غو˘ل˘ب˘ل ةو˘ق˘ب ن˘ي˘ح˘ضشر˘م˘˘لا سسنو˘˘تو ر˘˘ضصم
 .«رخآÓل انظوظح بعلنضس اننكل ،دايبملوألا

ءاوجأ’ حاترم ينفلا مقاطلا
ةقثلا ةداعتسساو تاريسضحتلا

 صسنوت يف هحÓسس صسفنلاب

زكر دق˘ف تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
تاضصبرتلاو ريضضحتلا ىل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا نو˘كي˘˘ل ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خو ل˘˘خاد
ميدقتو ةقباضسملل ازهاج ديلا ةركل ينطولا

دوضشنملا فدهلا قيقحت لجأا نم كلمي ام لك
.ةريغضصلا ةركلل رضصم لايدنوملل لهأاتلاب

اينولوبب دحاو نيضصبرت بختنملا سضاخو
بختنملا امهلÓخ بع˘ل ،ا˘ي˘نا˘مور˘ب ي˘نا˘ث˘لاو
اونوكيل ةيدولا تا˘يرا˘ب˘م˘لا د˘يد˘ع ي˘ن˘طو˘لا

.ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج
يضسنرف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘عو

بناجلا ىلع ،نابعل رهاطلا هدعاضسمو تروب
نم ،ةيضضاملا تاريضضح˘ت˘لا لÓ˘خ ي˘ضسف˘ن˘لا
ةديج ةجيتن قيقحتل نيبعÓلا زيفحت لجأا

ىعضسيو ،سسنوت يف ايقيرفإا ممأا سسأاك لÓخ
تداع يتلا حورلا لÓغتضسل ينفلا مقاطلا
ل˘هأا˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب د˘ضصح ل˘جا ن˘م بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.1202 رضصم لايدنومل

هجو ،ةرطضسملا فادهألا قيقحت لجا نمو
ةربخلا نوكلمي ني˘ب˘عÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا

رو˘ب˘ه˘ضش ،سسو˘كر˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘بر˘ج˘ت˘˘لاو
مهئÓمز ريطأات ىلع نولمعيضس نيذلا حايربو
قود˘˘˘˘˘˘ضص جا˘˘˘˘˘˘ح لا˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘مأا نا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ضشلا
هترود سضوخيضس يذلا (ا˘ي˘كر˘ت/سسا˘ت˘كي˘ضشب)
(ةدكيكضس لمأا) ميعن ريهزو ةيناثلا ةيئاهنلا
اماع12 نود بخ˘ت˘ن˘م ن˘م˘˘ضض نا˘˘ك يذ˘˘لا
فنضصلا اذهل7102لايدنوم يف كراضشملا
.رئازجلاب

7ـلا هترود يف كراضشي سسوكرب نأا ركذي
ةنضسل  هل ةكراضشم لوأا دوعت ثيح ،سسنوت يف
كلذ ذنم رداغي مل ،(لوغنأا) ادناولب8002
برتقيل ،يرئازجلا بختنملا فوفضص نيحلا
يضسايقلا مقرلا ىلع زئاحلا يثÓثلا نم كلذب
رمألا قلعتيو ،ةيراقلا تاكراضشملا ددع يف
ماضشهو نابع˘ل ر˘ها˘ط˘لا ،دا˘م˘ح قازر˘لا د˘ب˘ع˘ب
لبق خضسن ينامث يف اوكراضش نيذلا يلاردوب
 .مهلازتعا

ةديج ةلاح يف نحن :روبهسش
 رسصم لايدنوم غولب انفدهو
يلودلا بعÓلا روبهضش سضاير داضشأاو

،يكرتلا سشاتكضشي˘ب يدا˘ن م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
ينفلا مقاطلا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا˘ب
امدعب ،ديلا ةركل ينطولا بختنملل ديدجلا
تايونع˘م ن˘ح˘ضشو حور˘لا ةدا˘عإا ن˘م ن˘كم˘ت
ةبعضصلا ةيعضضولا نم مهجارخإاو ،نيبعÓلا
ناك نم رملا جورخلا بقع اهب اورم يتلا

.8102 نوباغلا
ي˘ف ن˘ح˘ن» :دد˘ضصلا اذ˘ه˘ب رو˘ب˘ه˘ضش لا˘˘قو

ينفلا مقاطلا انح˘ن˘م د˘ق˘ل˘ف ،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ع˘ضضو
لجأا نم اريبك ايونعم اعفد نابعلو تروب
فدهت˘ضسنو ،تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘ضسح˘ت˘لا
لهأاتلا ةريضشأات كاكتفل ديج راوضشم قيقحت
نو˘عاو ن˘ح˘ن» :م˘ت˘خو ،«م˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل
لمعنضسو ،انقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوضسملاب
ديلا ةرك ليثمتو انفادهأا غولبل ليحتضسملا
 .«ليثمت نضسحأا ةيرئازجلا

تريغ ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا
ىلع تدمتعاو ةسسفانملا ماظن

 لايدنوملا ةغيسص صسفن
ةركل ةي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا تر˘جأا

يف ةضسفانملا ةغيضص ىلع تÓيدعت ،مدقلا
،سسنو˘ت ا˘ه˘ن˘ضضت˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا0202 نا˘˘˘˘˘ك
ةركلل ةيقير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا تد˘م˘ت˘عاو
اهب لومعملا غيضصلا سسفن ىلع ةريغضصلا

.ديلا ةرك لايدنوم لÓخ
قلطنت يتلا ةيراقلا ةضسفانملا فرعتضسو

متيضس ي˘ت˘لاو ة˘لود61 ةكراضشم ،سسي˘م˘خ˘لا
نأا ىلع ،تا˘عو˘م˘ج˘م ع˘برأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ل˘كل ى˘لوألا ثÓ˘ث˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘ت
.يفناج91و71 ،61 مايأا بختنم

4ـلا تاعومجملا يناثو لوأا لهأاتيضسو اذه
يت˘لا ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ى˘لإا
ةعومجملا مضضت˘ضسو ،ن˘ي˘جو˘ف ن˘م ل˘كضشت˘ت
ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضصوو يد˘˘˘˘˘˘ئار لوألا ،ى˘˘˘˘˘˘لوألا
مضضت نأا ىلع ،ةيناثلاو ىلوألا نيتعومجملا
ي˘ف˘ي˘ضصوو يد˘ئار ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ذخؤوتضس ثيح  ،ةعبارلاو ةثلاثلا نيتعومجملا
يف تدجاوت يتلا قرفلا جئاتن رابتعلا نيعب
.يديهمتلا رودلا لÓخ ةعومجملا سسفن

02 يموي رودلا اذه تاهجاوم ىرجتو
بي˘تر˘ت˘لا د˘ئار ل˘هأا˘ت˘˘ي˘˘ضس ،ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج22و
ف˘ضصن ى˘لإا ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ك ي˘ف ،ه˘ف˘ي˘ضصوو
بعلي امنيب يفناج42 موي ررقملا يئاهنلا
زكرملا لجأا نم ةيبيترتلا ةارابملاو يئاهنلا
.رهضشلا سسفن نم62ـلا يف ثلاثلا

سصخي اميف أادبملا سسفن قيبطت متيضسو اذه
جوفلا لكضشتيضس ثيح ،ةيبيترتلا تايرابملا
نيتعومجملا بيترت عبارو ثلاث نم لوألا
جوفلاو ،يديهمتلا رودلا يف ةيناثلاو ىلوألا
نيتعومجملا بيترت عبارو ثلاث مضضي يناثلا
 .ةعبارلاو ةثلاثلا

 يئاهن فسصن رودلا نم رطق صسأاك رداغ رسضخلا مجن

دصسلاو ةراصسخلا ببصس صسيل يميهارب : يريغأا
 انم لصضفأا ناك

نيضساي هيبعل نع يرطقلا نايرلا يدان بردم يريغأا وغييد عفاد
بقع ،ةلوطبلا يفاده ف˘ي˘ضصوو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب
فدهب دضسلا قيرف مامأا ،سسمأا لوأا هقيرف اهل سضرعت يتلا ةلذملا ةراضسخلا

ةياهن دعب يريغأا لاقو.رطق سسأاك يئاهن فضصن رودلا راطإا يف ةعبرأل
فضصن ءاقل يف ،ةبقارملاو طغضضلا تحت ناك يميهارب » :ةهجاوملا
.«لهأاتلاو زوفلا قحتضسيو ،انم لضضفأا ناك دضسلا انضسفانمو سسأاكلا يئاهن

 ب.نمؤوŸا دبع

 ابع’52ـل ةوعدلا تهجو «فافلا

 صسابعلبـب قلطني ةنصس02 نم لقأا ةئف صصبرت
زكرملاب ةنضس02 نم لقأا ةئفل يريضضحتلا سصبرتلا ،سسمأا قلطنا

نم02ـلا ةياغ ىلإا مودي يذلاو ،سسابعلب يديضسب يوهجلا ينقتلا
ةوعدلا ينطولا بختنملل ةينفلا ةيريدملا تهجوو.رهضشلا سسفن
داحتÓل يمضسرلا عقوملا هرضشن نايب ثدحأا بضسح ،ابعل52ـل
سصبرتلا لخد˘يو.تنرتنلا ةكب˘ضش ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةن˘ضس02 نم لقأا بختنملا ة˘كرا˘ضشم˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت ير˘ي˘ضضح˘ت˘لا
يف ةيدوعضسلا مامدلا ةنيدمب اهتماقإا عمزملا ممأÓل ةيبرعلا سسأاكلا
 .0202 سسرام3 ـلا ةياغ ىلإا يرفيف71 نم ةدتمملا ةرتفلا

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا جر˘˘˘خ
ثيح هتم˘ضص ن˘ع نا˘قزر˘م نا˘ب˘ع˘ضش
نيقبا˘ضسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا ى˘ل˘ع د˘كأا
ف˘ل˘خ ن˘يد˘جاو˘ت˘م ا˘م˘ئاد ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
فÓخ ل هنأا ىلع اددضشم يدانلا
امئاد ىعضسي هبضسح ل˘كلا˘ف م˘ه˘ن˘ي˘ب
اهبناج نم ،قيرفلل نوعلا دي ميدقتل
اريثك ناقزرم ىلع ريهامجلا تنثأا

نوكيل هحضشر نم كانه نأا ثيح
دارم يلاحلل اف˘ل˘خ ا˘ي˘ضضا˘ير ار˘يد˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا بلا˘˘ط يذ˘˘لاو و˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ل
ةضصاخ قير˘ف˘لا ه˘تردا˘غ˘م ةرور˘ضضب
نا˘طر˘ضسب ه˘˘ف˘˘ضصو ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأاو
را˘˘˘ضصنألا بلا˘˘˘طو اذ˘˘˘˘ه يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
د˘˘لو ـلا دا˘˘ع˘˘بإل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘كر˘˘ضشب
.قيرفلا نم يلريمز

ديري ناك يخأأ » : يلريمز دلو
ناقزرمل يدانلأ ةدايق حنم

«ياقوت عاب نم وه ولحلو
ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز د˘˘لو ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م د˘˘˘كأا د˘˘˘قو
نيدن » : لاق ثيح هقيقضش سصوضصخب
كرت˘ن ن˘ل را˘ي˘ل˘م47 ـلا برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
هيلع ةدايقلا ديري نمو اذكه ةيرضصنلا
لمع يقيقضش امومع انلاومأا سضيوعتب

يف يدانلا عضضول هعضسو يف ام لك
فار˘طألا سضع˘ب ل˘خد˘ت ن˘˘كلو ة˘˘كضسلا
ةيضضق امومع يضضايرلا عورضشملا دضسفأا
امأا هدحول ولحل اهلمحتي ياغوت بعÓلا
هعم قفتا يقيقضشف ناقزرم سصوضصخب

.«يضضايرلا ريدملا نوكي نأا ىلع
ضشامر ماضشه

بابضش ةرادإا لم˘ع˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت م˘ي˘ضسر˘ت ى˘ل˘ع دادزو˘ل˘ب
ةضصاخ ثوب لوب يكيجلبلا بردملا
تاعاضسلا يف مت يذلا قافتلا دعب
ةريخألا ليضصافتلا ةفاك ىلع ةريخألا
تلوا˘˘ح د˘˘ق تنا˘˘ك ةرادإلا نا ر˘˘كذ˘˘˘ي
بلاطملا نكلو نوريتراك عم دقاعتلا
اهب بلاط يتلا ة˘يز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

امك اهتاباضسح نم هداعبا ررقت اهتلعج
وداب يبرغملا عم اهتلاضصتا تددج
نود ن˘كلو ة˘˘تو˘˘م˘˘ع اذ˘˘كو ي˘˘كاز˘˘لا

لاضصتلا ديعت اهلعج ام وهو ىودج
ءاهنل هلولح رظت˘ن˘م˘لا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا˘ب

لمعلا يف هعورضشو ليضصافتلا ةفاك
. ةيدجلا رومألاو

 راتخملب ديري يضشيرق
 Êايزم ،ةثلاث ةقروك

أدغ رفاضست ةليكضشتلأو حÎقم
ضسنوت ¤إأ

بادتنا ىلع رضصت ةرادإلا نا ركذي
ي˘ل˘ها ق˘ير˘ف ن˘م را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب بعÓ˘لا
يضضايرلا ريدملا ناو ةضصاخ جربلا

ق˘ير˘ف˘لا م˘ضسا˘ب ي˘م˘ضسر˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘لاو
هتامدخ˘ب بج˘ع˘م ي˘ضشيرو˘ق ق˘ي˘فو˘ت

يمجاهم˘ل بضسا˘ن˘م ل˘يد˘ب˘ك هد˘ير˘يو
با˘ب˘ضشلا ةرادإا تق˘ل˘ت ا˘م˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

بعÓلا ةقرو ىلع لوضصحلا حرتقم
ي˘جر˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لاو كا˘ب˘ل˘ل ق˘˘با˘˘ضسلا
سصبرتلا سصوضصخبو اذه يضسنوتلا
اد˘غ ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘ضس يذ˘لا ير˘ي˘ضضح˘ت˘˘لا
ةريبك لك تطبضض ةرادلاف سسنوتب
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ت نلا ي˘˘هو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصو
ابضسحت ةعومجملا ريضضحتل نيتيدو
اهيف ىعضسيضس يتلاو ةدوعلا ةلحرمل
اذكو سسأاكلا ىلع ظافحلل قيرفلا
. ةلوطبلا قيقحت

ضشامر ماضشه

دأدزولب بابضش

ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ضش تعد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ضسا
ي˘˘لوؤو˘˘ضسم كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘ضس
م˘ه˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
سسل˘ج˘م سسي˘ئر ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
اذ˘˘كو ي˘˘˘نور˘˘˘ط˘˘˘ب ةرادإلا
نم يرخضص ماعلا ريدملا
عا˘˘ضضوأا ة˘˘ضشقا˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘جا
ل˘˘ب˘˘ضس ثح˘˘˘بو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ل˘كا˘ضشم˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا
يدانلا اهيف طبختي يتلا
ةريبكلا تاعارضصلا ةجيتن
تي˘˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
ا˘فار˘طأا نأا ر˘كذ˘ي ةوا˘ن˘ضشلا
عي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘ح˘ن˘ت تحر˘ت˘قا

لمعت ةديدج رطا نييعتو
مامتاو قيرفلا ةمدخ ىلع
ةلوطبلاب جيو˘ت˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م
ة˘ضصا˘خ ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع
ل˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ناو
ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘قو ة˘˘فا˘˘ضصو˘˘˘لا
يذ˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
. قيرفلا قاضشع هرظتني

ىعدتضسأ ينورطب
ةرأدإلأ ضسلجم ضسمأأ

يرخضص لضصفل
ةلدابتم تاماهتأو

ةرادإا سسلجم سسيئر ماق دقو

ينورطب ةيدولوم˘لا ة˘كر˘ضش
سسلج˘م ءا˘ضضعأا ءا˘عد˘ت˘ضسا˘ب
ذاختا لجا نم سسما ةرادإلا
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ي˘ح˘ن˘ت رار˘ق

ه˘˘ب˘˘ضسح يذ˘˘لاو ير˘˘˘خ˘˘˘ضص
ةديدع لكاضشم يف ببضست
ةي˘ح˘ن˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م يدا˘ن˘ل˘ل
ديده˘تو ي˘نوزا˘ك برد˘م˘لا
افيفلا ىلا لاقتنلاب ريخألا

يزع يدقع خضسفب ماق امك
ةيدولوملا كر˘تو ي˘ع˘فا˘ضشو
ديج عافد روحم نود نم
ل ىحضضا امك قافولا ماما
سضع˘ب ي˘ف ا˘قÓ˘طا هروا˘ضشي
يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ا˘يا˘ضضق˘˘لا

يف سسما هتيحنت ررقي هلعج
يف يئاهنلا لضصفلا راظتنا
فر˘ط ن˘م ا˘م˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب رار˘˘ق
. كارطانوضس يلوؤوضسم

نورضضحي راضصنألأ
وحن ةريبك ةريضسمل
مويلأ «كأرطانوضس»
ى˘ع˘˘ضست ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ى˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج
رقم هاجتا˘ب مو˘ي˘لا جور˘خ˘لا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كار˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ضس
ةيفضصت ةرورضضب ةبلاطملا
ىلع نيمئاق˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
تقولا ي˘ف يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘ضست

قيرفلا ناو ةضصاخ نهارلا
ةد˘˘يد˘˘ع ل˘˘كا˘˘˘ضشم سشيا˘˘˘ع
حيرضست لÓخ نم تقلطنا
يز˘عو ي˘ع˘فا˘ضش ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا

قا˘فو˘˘لا ةرا˘˘ضسخ ا˘˘ه˘˘تدازو
ر˘˘ي˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘مو
نع ةرادإلا ثحب ةرورضضب

قيرفلا دوقي ؤوفك ينف مقاط
ة˘ل˘حر˘م ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ي˘˘ف
ةعومجملا نا ركذي ةدوعلا
ا˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت ل˘˘ضصاو˘˘˘ت
كيرافو˘ب يءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘ضسح˘ت
ءا˘˘˘˘جر˘˘˘˘لاو سسأا˘˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘˘ف
ةضسفان˘م˘لا ي˘ف يوا˘ضضي˘ب˘لا
. ةيبرعلا

ضشامر ماضشه

«ةبيقعلا ءانبأا»ـل ابردم نوكيصس توب لوب

عيمجلا ةيحنتب بلاطمو يرخصصو ينورطب يعدتصست «كارطانوصس»

رئأزجلأ ةيدولوم
يدانلا جئاتن ببصسب نخاصس حيفصص ىلع راصصنألا

ةيرصصنلل نيقباصسلا نيبعÓلا نيب لكصشم يا دجوي ل»:ناقزرم
«هل انرهظ ريدن نلو امئاد قيرفلا اندناصس

يأد Úضسح رضصن
فورحلا ىلع طاقنلا عصضوو هتمصص نع جرخ

بردملأ ثحبي ثيح ةيدجلأ رومألأ يف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘لأ ي˘ضضا˘ير˘لأ يدا˘ن˘لأ ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت تعر˘ضش
نأو ةضصاخ اهتايوتضسمل رضصانعلأ ضضعب ةدا˘ع˘ت˘ضسا˘ب ح˘م˘ضست ي˘ت˘لأ تا˘مز˘ي˘نا˘ك˘ي˘م˘لأ ن˘ع ةذو˘خ

يضسقافضصلأ ءاقل نو˘ك˘ي˘ضسو أذ˘ه ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘عا˘ضسلأ لل˘خ هد˘ضشأ غ˘ل˘ب˘ي˘ضس ي˘ند˘ب˘لأ ر˘ي˘ضضح˘ت˘لأ
ىلع رضصي ينعملأ نأو ةضصاخ ةضسفانملأ مثير يف ةعومجملأ ءاقبإأ لجأ نم بردملل ةضصرف
نأ دعب ضسمأ ةحيبضص لح دقف ينلعز بعللأ ضصوضصخبو أذه ةروضصلأ يف لكلأ دجأوت
يلع ديضس بعللأ لحي نأ رظتنملأ نم نيح يف هعاضضأ نيأ هترايضس نم هرفضس زأوج داعتضسأ
. ةبانعب ةيلضصنقلأ نم مويلأ هزأوج ديعتضسي نأ دعب كلذو مويلأ ةرهضس ضسنوتب يرمعلأ

ضسنوت يف ريدقت ىضصقأأ ىلع أدغ وأأ مويلأ رظتنم نييبيللأ عيقوت
ا˘ه˘ضصو˘ضصخ˘ب تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بضسحو ةرأدلا˘ف ق˘ير˘ف˘لأ و˘تا˘كر˘ي˘م ضصو˘ضصخ˘˘بو
ةضصاخ كانه قيرفلأ رضضحي نيأأ ضصلاب يدأرملأ قدنف يف ضسنوتب نأرظتنم نييبيللاف
ىضصقأ ىلع أدغ وأ مويلأ» نيمداقلأ نيمويلأ يف امهل أدعوم برضض ماعلأ ريدملأ نأو
يف عورضشلأ راظتنأ يف ةعومجملأ عم تأريضضحتلأ ةرضشابمو عيقوتلأ لجأ نم «ريدقت

ةرداغملأ نوضضفري نيذلأ نيحرضسملأ ةيضضق ءاهنأو رضصانعلأ ضضعب دوقع ديدجت ةيلمع
. ضضيوعت يقلت نود نم نهأرلأ تقولأ يف

ضشامر ماضشه

ةنيطنضسق بابضش
قيرفلا راصسم حيحصصتل ىعصسي ةذوخو صسنوت يف يصس صسا يصسلا

ةبضسنلاب دجملأ قيرط مضسر ةداعإأ يف ةرأرغوب نيمايل ةليلم نيع ةيعمج بردم رضشاب
ةضصاخ ةريخألأ تلوجلأ يف اهدقتفأ يتلأ يدانلأ ةبيه ةداعتضسل ىعضسي ثيح ةبيتكلل
أذه بعلمب رأردأ يدان هجأويضس ثيح ضسأاكلأ ةهجأوم عم دعوم ىلع نوكيضس قيرفلأ نأو
نيبعللأ حلاضص يف تابيترتلأ لك عضضول ىعضسي ضشتوكلأ لعج يذلأ رملأ وهو ريخألأ

قاحتلأ رظتني نيح يف ضسأرحلل بردمك ميلضس ليضضف بردملاب دجنتضسأ بردملأ نأ ركذي
. ةيعمجلل مهألأ قيقحت ىلع هتدعاضسم لجأ نم ربضصلأ غرافب بأرعأ بردملأ

ضسأاكلأ دعومل رضضحت ةعومجملأو دقعلأ خضسفل ضسمأأ أرظتنم ناك يدوج تيآأ
دضصق يدوج تيأ نيدلأ زع قباضسلأ بردملأ لولح راظتنأ يف تناك ةرأدإلأ نأ ركذي
تلمع ةرأدإلأ نأو ةضصاخ يضضأرتلاب قيرفلأ عم هدقاعت خضسفب كلذو هتيضضق ةضشقانم
وهو بضصنم نع يلخت ةيعضضو يف ناك ينعملأ نأ امب يدانلأ يمحت يتلأ ريبأدتلأ لك
امك ةرأدإلل ينعملأ هدكأأ املثم ايلعف مدق أذأ ام ةضصاخ ضسمأ هتلح دق نوكت يذلأ رملأ
. ةطبأرلأ يلوؤوضسم عم ةيرأدإلأ رومألأو ةينفلأ ةضضراعلأ يف لضصفلأ اهل ىنضستيضس

ضشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج
ةبيتكلا ىلإا ةمصسبلا ةداعإا ديريو هماهم رصشاب ةرارغوب

لأزي ل قيرفلأ نأ لأ فدهل نيفده عقأوب ةيضساق ةراضسخب داحتلأ ةدوع نم مغرلاب
دأدولأ ىلع زوفلأ ةرورضضب ابلاطم نوكيضس ثيح ريخألأ ظحلأ ةضصرف هتبعج يف كلتمي
ةئده˘ت ىلأ ىع˘ضست فأر˘طألأ ضضع˘ب ل˘ع˘ج يذ˘لأ ر˘ملأ بر˘غ˘م˘لأ ي˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لأ يوا˘ضضي˘ب˘لأ
لضصفلأ ىقبي نلأ فدهلأ نأ ركذي دوهجلأ رفاظت لجأ نم تقولأ هنأو ةضصاخ عاضضوألأ

ديدضستب حمضسي ليومت نع ثحبلأ مث نمو يدانلأ ىلع ةمكأرتملأ نويدلأ ةيضضق يف
. نيبعللأ تاقحتضسم

ةلوطبلأ ىلع رثكأأ زيكرتلاب بلاطيو ظوظحلأ لك بعل دكؤوي يريزد
نهأرلأ تقولأ يف ايقيرفأ لاطبأ يرود نايضسن ةرورضضب للب يريزد بردملأ بلاطو
ىقبي فدهلأ نأو ةضصاخ ةيقيرفلأ ةضسفانملأ ىلأ ةدوعلأ لبق ةلوطبلأ يف ريكفتلأو
ام لك تمدق ضشتوكلأ بضسح ةراطضسوضس نأو ةضصاخ ةلوطبلأ يف هتاف امل داحتلأ كرأدت
اطوضش يجرع ءاقفر مدق نيأ ةيقيرفلأ ةهجأوملأ يف اميضسل ةضسفانملأ هذه يف اهيدل

ءأزجلأ ةلكر عييضضتو ظحلأ نكلو هتاف ام كرأدت ىلع أرداق قيرفلأ ناكو ديج ناث
.لهأاتلأ ةريضشأات قيقحت ةيرومأام نم بعضصي يدانلأ لعج

رأرقلأ فانئتضسأ ىلع قفأوت ةيلودلأ «ضساتلأ »
ثيح ةيرئأزجلأ «ضساتلأ» مكحل داحتلأ ةرأدإأ فانئتضسأ ةيلودلأ » ضساتلأ » تلبق هتهج نم
تقلت ةرأدإلأ نأو اميضسل ةيلودلأ مكاحملأ ةقورأأ ىلع ديدج نم ةيضضقلأ ةضشقانم متيضس
م˘ت˘ي˘ضس م˘ه˘ب˘ضسح ة˘ي˘ضضق˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو «وروأأ ف˘لأ تدد˘ضس دا˘ح˘تلأ ةرأدإأ» فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسلأ ل˘˘ضصو
ديعيو ديدج نم ةلباقملأ ديعي رأرق ىلع لوضصحلأ لمأ ىلع ديدج نم اهحرطو اهتضشقانم

بقل ىلع رثكأ ةضسفانملاب داحتلل حمضسيضس اهتداعتضسأ نأو اميضسل ةموضصخملأ طاقنلأ ىتح
. يضضاملأ مضسوملأ بقل ىلع هظافح ىلع لمعلأ يلاتلابو ةلوطبلأ

ضشامر ماضشه

ةمضصاعلأ داحتأ
برغملاب زوفلاو ةريفو لازت ل داحتلا ظوظح

ةيقيرفإلا ةريصشأاتلا قيقحتل يرورصض نوكيصس

ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ز˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ن برد˘˘˘م˘˘˘لأ بر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي
د˘ع˘ب جر˘ب˘لأ ي˘ل˘هأل ة˘ي˘ن˘ف˘˘لأ ة˘˘ضضرا˘˘ع˘˘لأ

يف لوطم مدت مل ةبرجت نم هتدوع
ةجنط داحتأ قيرف داق ثيح برغملأ

نم نيضسوق باق ناك ينقتلأ نأ ركذي
ضضعب نكلو دأدزولب بابضش يف عيقوتلأ
يلوؤوضسم عم اهيف قفتي مل يتلأ طاقنلأ
نم رثكأ برتقي هتلعج ةبيقعل ءانبأأ
ق˘ير˘ف ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لأ ن˘˘م ىضضم تقو يأأ
يضسيئرلأ بردملأ نوكيضس ثيح يلهألأ
نأو ةضصاخ ةدوعلأ ةلحرم يف قيرفلل
. هعم يئاهن قافتأ ىلأ تلضصو ةرأدإلأ

يلهألل بعلي نل ينامثع
يلليجلب ضضوافت ةرأدإلأو

وباجو
ي˘ف ةرأدإلأ ح˘ج˘ن˘ت م˘˘ل ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘ضسلأ ي˘˘ف
ىلإأ ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ع بعل˘˘˘لأ عا˘˘˘ن˘˘˘قإأ
ضضع˘˘˘ب بلا˘˘˘ط˘˘˘م بب˘˘˘ضسب كلذو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
تر˘ضشا˘ب ةرأدإلأ نأ ر˘كذ˘ي ر˘خأ ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘ب˘لأ رر˘ق˘ي بعل˘لأ تل˘ع˘ج ي˘˘ت˘˘لأو را˘˘ضصنألأ

قئاثو ىلع لوضصحلأ ةبوعضص نكلو هبأدتنأ دضصق وباج بعللأ عم ةيرضسلأ اهتاضضوافم
رودق ةرواضسلأ ةبيبضش باعلأ عناضص عم دقاعتلأ ثحب ىلأ ةرأدإلأ رطضضت دق هحيرضست
. هقيرف عم هدقع خضسفب ماق يذلأو يلليجلب

ضشامر ماضشه

جربلأ يلهأأ
رفصصألا دارجلا ةدايق نم برتقي زيغن



ةــــنصصرق

زرحم عم دقاعتلا ىركذ
ةيمضسرلا ةحفضصلا تفتحا
ي˘ت˘ي˘ضس ر˘˘ت˘˘ي˘˘ضسل ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
د˘قا˘ع˘ت ىر˘كذ˘ب «ر˘ت˘˘يو˘˘ت»
زرحم سضاير عم بلاعثلا
يرئازج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا

ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو
،يلاحلا يزيلجنلا يتيضس
سضا˘˘ير ةرو˘˘ضص تر˘˘˘ضشنو
تق˘˘فرأا ا˘˘ه˘˘با˘˘ضسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف»:ةرا˘ب˘ع˘ب ن˘ي˘ترو˘˘ضصلا

4102 ةنضس نم مويلا اذه
عم يت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسي˘ل د˘قا˘ع˘ت
.«زرحم سضاير

! عصساولا بابلا نم جورخلل..يرخصص
˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ضصاو˘˘ي

لجا نم هدا˘ه˘ت˘جا ير˘خ˘ضص
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ع˘˘˘فاد˘˘˘م بل˘˘˘ج
اذ˘˘كو يدو˘˘م˘˘ضصم نار˘˘˘هو
ةفاضضلاب ،وغارداو بعÓلا
ام ،امود بردملا بلج ىلإا
يلوؤوضسم ماما هل عفضشي دق
،ءاثÓثلا ادغ «كارطانوضس»
يأا ير˘˘خ˘˘˘ضص ر˘˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘لو
سسي˘ئر تارار˘ق˘ل ما˘م˘˘ت˘˘ها

ل˘م˘ع˘˘يو ،ةرادإلا سسل˘˘ج˘˘م
د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
طبضضل ةيرئازجلا ةيدنألا
امود ينقتلاو نيت˘ق˘ف˘ضصلا
«كارطانوضس» عامتجا لبق
ل˘م˘ع˘لا˘ب ها˘˘ياو˘˘ن تب˘˘ث˘˘ي˘˘ل
.هقيرف يف داجلا

اتقؤوم ينف ريدم ةرارغوب

لح يأا ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا دجت مل
ىوضس قيرفلل ديدج بردم نييعت ةيضضقل
ةرارغوب بردملا نييعت نأا ىلع ديكأاتلا

ىلإا اذهو بردمك سسيلو ينف ريدمك ناك
نيدلا زع بردملا ةيضضقل لح داجيإا ةياغ
رود˘˘ق˘˘م˘˘˘ب نو˘˘˘كي ن˘˘˘ل ثي˘˘˘ح يدو˘˘˘ج تيا
ام قفو قيرفلا يف لمعلا ديدجلا سشتوكلا

خضسف ةرورضضب ىوضس اينوناق هب لومعم وه
تثحب ام وهو قباضسلا بردملا عم دقعلا

ةداعإا لجا نم سسما «ماضصل» ةرادإا هنع
ىلع ةرار˘غو˘ب˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا ما˘ه˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت
. يضسيئر بردم سساضسأا

! لكاصشملل ايدافت

ينيطنضسقلا يضضايرلا يدانلا قاضشع بلاط
ةرور˘ضض جار˘جر د˘ي˘ضشر ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م
تا˘عا˘ضسلا لÓ˘خ ن˘ي˘حر˘ضسم˘لا ع˘م ل˘ضصف˘لا
سسنو˘ت ى˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق كلذو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
يبيللا يئانثلا تاعيقوتو قيرفلا ةعباتمل
خيراوت ناو ةضصاخ لاكضشا يأا يدافتل اذهو
ةياهنلا نم برتقت يوتضشلا وتاكريملا ةياهن
بضسح جارجرف يلاتلابو » يفناج91 موي »
نيحرضسملاب عا˘م˘ت˘جلا˘ب بلا˘ط˘م ر˘فا˘ن˘ضسلا

نم يضضارتلاب قÓطلا ةرورضضب مهعانقاو
قباضسلا يئانثلا لعف املثم سضيوعت يأا نود
. طوبعجو ينامثع

ديعصس دÓيم ديع
ليصضوفلب

يقيرفإلا داحتإÓل ةيمضسرلا ةحفضصلا تلفتحا
قا˘ح˘ضسإا دÓ˘ي˘م د˘ي˘˘ع˘˘ب ،«فا˘˘ك» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
مجن يرئازجلا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘ضضو˘ف˘ل˘ب
جيرخ دلوو ،82ـلا ،يناملألا مياهنفوه يدان
ماع يفناج21 يف ةيضسنرفلا نويل ةضسردم
هقيرف عم قباضسلا رتنإلا بعل يناعيو ،2991
نإا اروهطف اهنم يناعي يتلا ةباضصإلا ببضسب
.«ءارحضصلا براحم»ـل هللا ءاضش

؟ةقيقح مأا ةعاصشإا

يف هتين «موي˘لور˘ت˘ي˘ب ةا˘ي˘ح˘لا» ع˘م˘ج˘م دد˘ج
اميضسل ،ةمضصاعلا داحتا قيرف مهضسأا ءارضش
،ة˘ي˘نÓ˘عإلا تا˘˘حو˘˘ل˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘ضضو ه˘˘نأاو
نم داحتلا ذاقنإا يف ةحلملا ةبغرلا دكؤويل
نأا د˘كؤو˘ت فار˘˘طألا سضع˘˘ب تحارو ،ة˘˘مزألا
نم ديزملا حبر نع ثحبت ،ةيلاحلا ةرادإلا
مهضسأا ءارضش ةعاضشإا قلطت اهلعج ام تقولا
نوزكري راضصنألا لعجو ،ةهج نم يدانلا

ةدا˘ع˘ت˘ضسا ة˘ي˘نا˘كمإاو ي˘براد˘لا ة˘ي˘ضضق ى˘ل˘ع
.ىرخأا ةهج نم طاقنلا

qarsana@essalamonline.com

9362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج81ـل قفاوملا0202 يفناج31نينثإ’ا

ريخلا لازام
اماهو˘كو˘ي يدا˘ن دد˘ج
دقع ايمضسر ي˘نا˘با˘ي˘لا

يضشويازاك ،هم˘جا˘ه˘م
ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ارو˘˘ي˘˘˘م
هدقع ،ةنضس35 رمعلا
،ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘ضس ةد˘˘م˘˘ل
ينابايلا مجنلا تبثيل
ر˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ،ق˘˘با˘˘ضسلا

ل هنأا امب مقر درجم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اردا˘˘˘˘ق لاز˘˘˘˘ي
ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،ءا˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م كرا˘˘ضشي
سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف Ó˘˘˘يد˘˘˘˘ب
هنا ىتحو تايرابملا
.ليجضستلا نم نكمت

15

49 لايدنوم تايركذب
نم ايلا˘ط˘يإا بخ˘ت˘ن˘م رأا˘ث
ي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ما˘˘يألا

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل او˘˘ضضا˘˘˘خ
يذلاو4991 لايد˘نو˘م
تا˘˘يلو˘˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ضضت˘˘˘حا
يف ةيكير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ى˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ناو تقو˘˘˘˘لا كلذ
«ا˘˘ب˘˘ما˘˘ضسلا» ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ب
ةارا˘ب˘م˘لا نأا لإا ،سسأا˘كلا˘ب
حلاضصل تهتنا تبعل يتلا
فد˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،«يروزألا»
ل˘ج˘ضس ا˘مد˘ع˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ةلكر عاضضأا يذلا اراضسام
.49 يئاهن يف ءازج
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1  وداراب يدان –4  يريجينلا ابمينإا

ياد Úصسح رصصن

 ةمصصاعلا دا–ا –  زنواد ناصص يدوليم ام رئاز÷ا ةيدولوم ةليلم Úع ةيعمج

ةدايق نم بÎقي زيغن
رفصصألا دار÷ا

نابصش ىلع وصسقي ابمينإا
«فاكلا» صسأاك ‘ «كابلا»

 يدانلا جئاتن ببصسب نخاصس حيفصص ىلع راصصنألا

Êورطب يعدتصست «كارطانوصس»
عيم÷ا ةيحنتب بلاطمو يرخصصو

نوكيصس برغŸاب زوفلاو ةمئاق دا–لا ظوظح
ةيقيرفإلا ةÒصشأاتلا قيقحتل يرورصض

 فور◊ا ىلع طاقنلا عصضوو هتمصص نع جرخ

Úب لكصشم دجوي ل»:ناقزرم
اندناصس ةيرصصنلل ىمادقلا ÚبعÓلا
«هل انرهظ ريدن نلو امئاد قيرفلا

ابردم نوكيصس توب لوب
« ةبيقعلا ءانبأا»ـل

لايدنوŸا ‘ دجاوتلا فدهتصسنو لانŸا بعصص ويكوط دايبŸوأل لهأاتلا :تروب^
لايدنوŸا ةغيصص صسفن ىلع تدمتعاو ةصسفانŸا ماظن تÒغ ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا^

 ةنيطنصسق بابصش

ديريو هماهم رصشاب ةرارغوب
ةبيتكلا ¤إا ةمصسبلا ةداعإا

ةذوخو صسنوت ‘ يصس صسا يصسلا
قيرفلا راصسم حيحصصتل ىعصسي

وكانوŸ ةيصساصسألا ةليكصشتلا ‘ هدجاوت مدع
 ليحرلا ىلع هزفحي

9362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج81ـل قفاوملا0202 يفناج31نينثإلا

 شسنوتب يفناج61ـلا يف قلطني يذلا ديلا ةرك «ناك» ةباوب نم

1202 رصصم لايدنومل لهأاتلا فدهتصسي يرئازجلا يعابصسلا


