
30 صص

يراجتلا لدابتلا مجح عفر اهزربأا
ايبيل يف عسضولا تادجتسسمو نيدلبلا نيب

ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
ةمخفلا تارايسسلا ةقرسس يف

رئازجلا وحن اهبيرهتو ابوروأا نم
50 صص
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ةلبزم نوكت نل رئازجلا نإا لاق
ةلمعتسسملا ةيبنجألا تارايسسلل

ةيقادسصمل ةفلاخُم اهّنأا تدكأا ةيبرتلا ةرازو
 اينوناق اهيلع صصوسصنملا تيبثتلا

مهتانكسس نم مهنيكمتب اوبلاط
ةنسس91 ذنم اهنورظتني يتلا

«بسضغلا ةفقو» يف «1 لدع» وبتتكم
نكسسلا ةرازو رقم مامأا

40 صص

ةلقروو ةيادرغب ناسسنإلا ىدل ةيطلاŸا ىم◊او ةيدل÷ا ايناميسشللا يئاد يسشفت بقع

ترايتب صصاخسشأا7و ةلسشنخب باهرإÓل معاد فيقوتةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا نينثا عسضوو تقؤوملا صسبحلا اهدارفأا نم6 عاديإا
ديسص قدانب8 زجحو يقاوبلا مأاو وزو يزيتو ةيدلب سسيئر نبإا

نمسض نازيلغب ىسسوم يمع
يسشاوŸا ةقرسسل ةباسصع

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– ثلاث عسضو اميف تقؤوŸا صسب◊ا رخآا ةقفر عدوأا

50 صص

ع˘ن˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ترر˘˘ق
م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت تا˘˘ي˘˘مار˘˘كإا وأا تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ما˘˘˘قإا
،يئادتبإا) ةثÓثلا راوطألا يف ةذتاسسألا

تا˘˘سسسسؤو˘˘ُم˘˘لا ل˘˘خاد (يو˘˘نا˘˘˘ث ،ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
ة˘ف˘لا˘خ˘ُم ا˘ه˘ّنأا را˘ب˘ت˘عا ىل˘ع ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
اهيلع صصوسصنم˘لا تي˘ب˘ث˘ت˘لا ة˘ي˘قاد˘سصم˘ل

ىرخأا ةهج نم صسمتو ،ةهج نم اينوناق
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم˘˘ب
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا را˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘ه ا˘˘˘جر˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م
.ذاتسسأÓل

متيسس يتلا تافلملا هذه
ةرايز لÓخ اهثحابت

رئازجلا ىلإا ناغودرأا
30 صص

«تسسيمونوكيإا» ةلÛ يونسسلا ريرقتلا بسسح
⁄اعلا ‘ ةيطارقÁدلا لوح ةيناطيÈلا

ماظنلا نم تلقتنا رئاز÷ا
يطارقÁدلا» ¤إا «يدادبتسسلا»

ةقيلفتوب ليحر دعب «Úجهلا

نيراطنق نم رثكأا طبسض
راسشبب جلاعملا فيكلا نم

50 صص

ايبيل ‘ اهاغتبم قيق– نم بÎقت ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا

بون÷ا تايفسشتسسÃُ رافنتسسا

30صصصسلبارط ةمزأل يملسس لح داجيإل اندÓب ةردابم ‘ طارخنÓل هدادعتسسا نلعي Îفح

عطقنسس» :ةراجتلا ريزو
«عاطقلا ‘ ةباسصعلا سسأار

40 صص

ةذتاسسألا ميسسرت تÓفح
ةعونمم سسرادملا يف

ادعاسصف مويلا نم

40 صص

40 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
ةسصقو ةقيلفتوب
! ..ارتم51 ـلا

مت يتلا ةبارغ رثكألا تاميلعتلا نيب نم
دب˘ع ،ق˘با˘سسلا شسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع ي˘ف ا˘هراد˘سصإا
رسصانع مزلت يتلا كلت ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
يف نيلماعلا ةقفارملاو ةيسصخسشلا ةيامحلا

نم لاح يأابو حامسسلا مدعب ،ةسسائرلا ىنبم
نا˘˘˘ك و˘˘˘لو ى˘˘˘ت˘˘˘ح شصخ˘˘˘سش يأل لاو˘˘˘حألا

شسيئرلا نم برتقي نأا اريزو وأا اراسشتسسم
نيتلاح يف لإا ،ارتم51 نع لقت ةفاسسمل
ىلإا ريسسلاب هسسفنب شسيئرلا ردابي نأا ىلوألا
ةميلعت شسيئرلا يطعي نأا ةيناثلاو ،شصخسشلا
.هنم برقتلاب شصخسشلا اذهل حمسسي نأاب

لح لثمأا

لق˘ن˘ب ة˘سسب˘ت˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م تردا˘ب
ذنم تفسشتكا يتلا ةيزئانجلا ءاسسفيسسفلا
ميمرتلل ،نيرقنب شسيدابو˘ب ي˘ف ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا
نأا ىلع ،نيلوهجم فرط نم اهبيرخت دعب
بيرقلا ي˘ف ةد˘يد˘ج تاءار˘جإا م˘ي˘سسر˘ت م˘ت˘ي
ر˘ب˘ع ة˘ير˘ثألا ع˘قاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ل˘جا˘˘ع˘˘لا

.نطولا عوبر فلتخم

تايفسشتسسŸا ىسضوف
ىتوŸا لاطُت

قيزر» ىفسشتسسم اهفرع ةلثامم ةثداح دعب
دهسش ،يسضاملا ربمتبسس رهسش ةداعسسوبب «ريسشبلا

حابسص ،شسادرموب قرسش ليانم جرب ىفسشتسسم
دعب ،ىوسصق رافنتسساو ئراوط ةلاح شسمأا لوأا
قيرط نع ىرخأا ةلئاع ىلإا ةأارما ةثج ميلسست
ي˘ف ه˘كراد˘ت ظ˘ح˘لا ن˘سسح˘لو م˘ت يذ˘لا أا˘ط˘خ˘˘لا
.نفدلا ةيلمع متت نأا لبق بسسانملا تقولا

سسيئرلل ديدج روهظ
«Îيوت» ىلع

،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا شسيئر لطأا
هباسسح لÓخ نم نييرئازجلا ىلع ةيناثلا ةرملل
لازلزلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا
امو ،لجيج يف ةناوعلا ةنيدم زه يذلا يوقلا

هللا دمحأا» Óئاق درغ ثيح ،ندم نم اهرواج
نيب اياحسض عوقو مدع ىلع هدابعب نامحرلا

ةيدلب بر˘سض يذ˘لا لاز˘لز˘لا بق˘ع ،ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م
.«تايلو نم اهرواج امو لجيجب ةناوعلا

qarsana@essalamonline.com
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ناÈŸلا ‘ ديدج «يكبارد»
،يناديع˘سس را˘م˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع

ـل ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألا
نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا شسي˘˘ئرو ،«نÓ˘˘فألا»
ـب بق˘˘˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘˘لا ،ق˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسألا
ه˘نأا را˘ب˘ت˘عإا ى˘ل˘ع «ي˘˘كبارد˘˘لا»
بر˘سضي نا˘ك ع˘ي˘سشأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو
قرف˘لا ىد˘حإا˘ب «ر˘يد˘ن˘ب˘لا» ى˘ل˘ع
،يداولا ةيلو يف ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا
نييمÓعإاك ان˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘ه˘ج˘ي
ن˘ع Ó˘سضف ،ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سس ى˘ت˘حو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت نأا ،بع˘˘˘سشلا ة˘˘˘ما˘˘˘ع
ى˘ل˘ع م˘سضت ي˘لا˘ح˘لا نا˘م˘لر˘ب˘˘لا
رارغ ىلع ةيقيسسوم تلآا ىلع نافزعي ،فسسوي دوغيز ىنبم ىلإا لوخدلا لبق اناك نيبئان لقألا
ددعل يسسايسسلا يعولا ىوتسسم دكؤوي لب نييناملربلا ةوخإلا ةميق نم للقي ل اذهو ،«ةكوبردلا»
.نييرئازجلا ىقيسسوملا يفزاع نم

فاسصنإلا اسصعو نوبت
ةد˘ع تعر˘سش

ر˘˘مأا˘˘˘ب تارازو
شسي˘˘˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘˘˘م
،ةيروهمجلا

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ي˘˘˘˘ف ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت
تاف˘ل˘م ة˘سسارد
ةقباسس تاراطإا
اهدا˘ع˘ب˘ت˘سسا م˘ت
ةقيرطب
ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت

شسي˘ئر˘لا د˘˘ه˘˘ع
د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا
زيزعلا
،ةقيلفتوب
ةيادب˘لا تنا˘كو
قراطب
يذلا ،يبيرعل˘ب
.ةبور ديعسسل افلخ لدع ةلاكو شسأار ىلع هبسصنم ىلإا هتداعإا مايأا4 ذنم مت

! .. عيم÷ا عقوت ام سسكع
رئازجلا لخاد شصاخلاو ماعلا هعقوت ام شسكع

،باربر دعسسي لامعألا لجر ءانبأا حجن ،اهجراخو
يف ،نجسسلا يف مهوبأا اهاسضق يتلا ةرتفلا ءانثأا
اهسسسسأا ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست
عفر يف اوحجن مهنأا ليلدب ،ةيلاع ةءافكبو ،دلاولا
هتلعج رلود نويلم007 يلاوحب مهدلاو ةورث
ىنغأا بيترت يف ة˘سسدا˘سسلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘لإا مد˘ق˘ت˘ي
رايلم4.4 اهرد˘ق ةور˘ث˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘عأا لا˘جر
هيلعو ،«شسبروف» ةلجم هتفسشك امل اقفو رلود
،ةمعن ىلإا ةمقن نم نجسسلا دعسسي لوخد لوحت

يف نيعباق نولازي ل يذلا لاملا لاجر لك شسكع
.ششارحلا نجسس

ةحÓفلا تايريدمب «سسنابسسوسس»
فلتخم ىلع نومئاقلا ششيعي

نطولا رب˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا تا˘ير˘يد˘م
«شسنا˘˘ب˘˘سسو˘˘سس»و بقر˘˘ت ة˘˘لا˘˘˘ح
ن˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا حا˘ير ه˘˘ب ف˘˘سصع˘˘ت˘˘سس
˘ما˘يألا ي˘ف شسم˘ت نأا ة˘ب˘ق˘تر˘˘م˘˘لا
لكاي˘ه˘لا هذ˘ه ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
شسي˘ئر رر˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا
عفرل اهءامد ديدجت ،ةيروهمجلا

ةسصاخ اهطاسشن ريوطتو اهتمه
جو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘يز˘خ˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م
.بعسشلا فلتخم يف يلحملا



حانج ةموكح لثمم ربعو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ح
شسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص
نع ،هدÓب يف مÓعإا لئاسسول
ريظن رئازجلل قيمعلا هركسش
اهمدقت يتلا دوهجلاو اهتبغر
ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا ل˘ح ل˘جأا ن˘م
ىلع مئاق يملسسو مئاد لحب
ثدحت˘م˘لا ر˘ّب˘ع ا˘م˘ك راو˘ح˘لا

وذ˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةدارإلا ن˘˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
رئازجلا ةبرجت نم ةدافتسسÓل
˘ما˘ئو˘لا نو˘نا˘ق شصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ءادوسسلا ةيرسشعلا دعب يندملا

ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ن˘ع ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘فو
جيوحلا ددسش ،ةيبيللا ةمزألا

شصي˘˘خ˘˘سشت ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةمزأا اهاري يتلا ةيبيللا ةمزألا
ايعاد ،ةيسسايسس تسسيلو ةينمأا
دو˘˘˘ه˘˘˘ج لذ˘˘˘ب ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
12 راسشتنا ةي˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل

ر˘ي˘غ حÓ˘سس ة˘ع˘ط˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.ايبيل يف ةيعرسش

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘˘يزو ف˘˘سشكو
ةتقؤوم˘لا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ع˘م م˘ئاد ل˘سصاو˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘نأا
ةدايقب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

˘˘مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘سص ر˘˘يزو˘˘˘لا
مت يتلا رابخألا شصوسصخبو
ري˘سشم˘لا رار˘ف لو˘ح ،ا˘ه˘لواد˘ت

عا˘م˘ت˘جا ن˘م ،ر˘ت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ
نأا ج˘يو˘ح˘لا ح˘سضوأا ،ا˘˘ي˘˘سسور
يأا ع˘قو˘ي م˘ل ر˘ت˘ف˘ح ر˘ي˘سشم˘˘لا

امك هنأل وكسسوم يف ةيقافتا
نم يف تسسيل انتلكسشم» لاق
،» حÓسسلا ىسضوف لب مكحي
ه˘ع˘ن˘سصي مÓ˘˘سسلا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يأا د˘˘˘جو˘˘˘ي لو نا˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘سشلا

.هوحن باهذلا يف ةلكسشم

watan@essalamonline.com

3 0562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج1ـل قفاوملا0202 يفناج62دحألاثدحلا

سسلبارط ةمزأل يملسس لح داجيإل اندÓب ةردابم ‘ طارخنÓل هدادعتسسا نلعي Îفح

ايبيل ‘ اهاغتبم قيق– نم بÎقت ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا

ح.نيدلا رمق

Òسشملل ةيلاوŸا ةتقؤوŸا ةيبيللا ةموك◊ا ‘ ›ودلا نواعتلاو ةيجراÿا ريزو ،جيو◊ا يداهلا دبع نلعأا
داجيإل اهيف اءزج نوكت وأا رئاز÷ا اهدوقت ةردابم يأا ‘ طارخنÓل Òخألا دادعتسسا نع ،Îفح ةفيلخ

.ةيبيللا ةمزأÓل يئاهنو يملسس لح

باطخ يمانت نم ترذح
ةيهاركلا

راوحلا ربتعت «سسمح»
ديسسجتل ديحولا قيرطلا
كارحلا بلاطم
عمتجم ةكرح تربتعا
ينطولا راوحلا نأا ،ملسسلا
،عماجلاو داجلا فافسشلا
قيرطلاو يراسضحلا بولسسألا
بلاطم ديسسجتل ديحولا
ةسصرفو يبعسشلا كارحلا
.ديدج دهع دÓيمل
اهل نايب يف «سسمح» تدكأا
سسلجم ةرود جوت سسمأا
تعلطإا ،ينطولا ىروسشلا

ةعجارم نأا ،«مÓسسلا» هيلع
ةينطو ةيولوأا روتسسدلا

ةعيبط رييغت لجأا نم ةحلم
نامسضو يسسايسسلا ماظنلا
لسصفلاو ةيسساسسألا تايرحلا

قيرط نع تاطلسسلا نيب
،هيزنلاو رحلا ءاتفتسسلا

ةيقفاوت ةغايسص ىلإا تعدو
ةايحلل ةمظانلا نيناوقلل
تربتعا امك ،ةيسسايسسلا
،يملسسلا يبعسشلا كارحلا

تاحÓسصإلا قيقحتل ةنامسض
ليدعتل اهتقفارمو ةيسسايسسلا

رئازج لجأا نم ةوقلا نازيم
تاءارجإا ذاختاو ةديدج

.ةئدهت
عمتجم ةكرح تبلاطو اذه

يف ليجعتلا ةرورسضب ،ملسسلا
ةيداسصتقا ةيؤور عسضو
ءاكرسشلا عيمج ةمهاسسمب
رئازجلا جارخإل نيلعافلا

قيقحتو عيرلل ةيعبتلا نم
نامسضو نينطاوملل هافرلا
.ةمداقلا لايجأÓل قوقحلا

ترذح ،ىرخأا ةهج نم
نم ،اهتاذ ةيسسايسسلا ةليكسشتلا

ىلع ةيهاركلا باطخ يمانت
لكو ةيفاقثو ةيوهج سسسسأا
ىلإا تعدو ،فرطتلا لاكسشأا

ةدحولا تاموقم نيمثت
ميق زيزعتو ةينطولا
.رخآلا مارتحاو حماسستلا

ـه.داوح

ةماعلا ةئدهتلل تارارق نم هذاختا مت ام نمث

روتسسدلا حÓسصإا تاسشرو فلتخم يف ةكراسشملل هدادعتسسا نلعي ينيوغ يلÓيف

يسسنرفلا ةيجراÿا ريزوب هئاقل دعب ةليلق مايأا

سسيراب دجسسم ديمع لبقتسسي نوبت سسيئرلا

ةعاسشإلا هذه ءارو فوقولاب «تايبوللا بانذأا» تمهتإا

«يبد وبسسكإا» ‘ رئاز÷ا حانج ميظنتل «يروغيلأا» ةلاكو عم اهدقاعت يفنت ¤وألا ةرازولا

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج شسي˘˘ئر مو˘˘ق˘˘ي
،نا˘غودرأا بي˘ط بجر ،ا˘ي˘كر˘ت
ةقادسص ةرايزب ،مويلا نم ءادتبا

قرغتسست رئاز˘ج˘لا ى˘لإا ل˘م˘عو
نم ةوعدل ةيبلت اذهو ،نيموي
د˘˘ب˘˘ع،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
يرجيسس ثيح ،نوبت ديجملا
لبسس لوح تاثداحم ناسسيئرلا
نيب ةمئا˘ق˘لا ط˘باور˘لا م˘ي˘عد˘ت
تلاج˘م ع˘ي˘سسو˘تو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا
نع Óسضف ،ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا
ةيلودلا اياسضقلا لوح رواسشتلا
ىلعو ،كرتسشملا مامتهلا تاذ
يف عسضولا تادجتسسم اهسسأار
.ايبيل

،يباج˘ع دار˘م ح˘سضوأاو اذ˘ه
،ايكرت ىدل يرئازجلا ريفسسلا
ة˘˘لا˘˘كو ه˘˘˘ب شصخ راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ةرايز نأا ،ةي˘كر˘ت˘لا لو˘سضا˘نألا
ىلإا مويلا ةبقترملا ،ناغودرأا
ةيخيرات ةيمهأا لمحت ،رئازجلا

تا˘قÓ˘ع˘لا ل˘ق˘ن ى˘لإا فد˘ه˘تو
ى˘لإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘لا˘ث˘˘م˘˘لا

ابرعم ،يج˘ي˘تار˘ت˘سسا ىو˘ت˘سسم
،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ماد˘قإا˘ب ه˘ع˘قو˘ت ن˘ع
ا˘م˘ي˘ف ة˘م˘ه˘م تاو˘ط˘خ ى˘˘ل˘˘ع
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت شصخ˘˘ي
فده معدن» لاقو ،ةيداسصتقلا
مج˘ح ع˘فر˘ل ي˘كر˘ت˘لا شسي˘ئر˘لا
نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا
،«رلود تارا˘ي˘˘ل˘˘م5 ى˘˘˘˘˘لإا

ىلإا لوسصولل فدهن» فدرأاو
،يراجلا ماعلا لÓخ مقرلا اذه

ق˘ي˘ل˘ت ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ما˘قرألا نأل
نيب يراجت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا م˘ج˘ح˘ب
اذه يفو ،«نيريبكلا نيدلبلا
ى˘لإا ،ي˘˘با˘˘ج˘˘ع را˘˘سشأا دد˘˘سصلا
ةيراجت تايقافتا عيقوت برق
،ر˘ئاز˘ج˘لاو ةر˘ق˘نأا ن˘ي˘ب ةد˘يد˘ج
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ
،ة˘ط˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف هد˘˘ق˘˘ع ع˘˘مز˘˘م˘˘لا
.ةلبقملا

ي˘˘˘كز دا˘˘˘فأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل شسي˘˘ئر ،ن˘˘ي˘˘جر˘˘فو˘˘ك
ة˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جر ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ب
ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘ي˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
ي˘ف ،«دا˘˘ي˘˘سصو˘˘م» ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
داسصتقلا نأاب ،ةلاكولا شسفنل
ةديدج ةلحرم لخد يرئازجلا

د˘ب˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كسشت ع˘˘م
نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘سسم ر˘˘ب˘˘كأا ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
،رلود راي˘ل˘م5.3ـب رئاز˘ج˘لا

لا˘جر ن˘˘م051 و˘˘˘ح˘˘˘ن نأاو
نو˘˘ق˘˘فار˘˘ي˘˘سس كار˘˘تأا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ى˘˘لإا ه˘˘˘ترا˘˘˘يز ي˘˘˘ف نا˘˘˘غودرأا
نأاسشلا اذه ي˘ف ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ا˘ندÓ˘ب

ةمق ميظنتل م˘ه˘ط˘ي˘ط˘خ˘ت ن˘ع
لا˘جر ة˘كرا˘سشم˘ب ة˘يدا˘˘سصت˘˘قا
لÓخ ،نييرئازجو كارتأا لامعأا
.يراجلا ماعلا

ر.نوراه

يذلا يونسسلا ريرقتلا جردأا
«تسسيمونوكيإا» ة˘ل˘ج˘م هد˘ع˘ت
ع˘˘قاو ن˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع اهتارسشؤومو ةيطارقميدلا
رئازجلا ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ةيطارقميدلا مظ˘ن˘لا ة˘نا˘خ ي˘ف
ةناخ يف تناك امدعب ،نيجهلا
كلذو ،«يداد˘ب˘ت˘سسلا» م˘ظ˘ن˘لا

شسي˘ئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
،ةقيلفتوب زيزعلا دبع ،قباسسلا

ةد˘ه˘˘ع˘˘لا عور˘˘سشم طو˘˘ق˘˘سسو
. ةسسماخلا

نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ح˘˘سضوأا
ن˘ي˘سسح˘ت ن˘م تن˘كم˘ت ا˘ندÓ˘ب
فينسصت يف يملاعلا اهبيترت
تل˘ت˘حا ثي˘ح ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا
نيب نم ،ايملاع311 زكرملا

،فينسصتلا اهلم˘سش اد˘ل˘ب761
621 ةبترملا يف تناك امدعب
ليج˘سست ع˘م ،ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
ف˘ي˘ن˘سصت ي˘ف كلذ˘ك ن˘سسح˘˘ت
نم لقتنا يذلا ،اهمكح ماظن
8102 ةنسس يف يدادبتسسلا
دعب كلذو ،ايلاح  نيجه ىلإا
زيزعلا دبع شسي˘ئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا
ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘ق˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ةد˘ه˘˘ع˘˘لا عور˘˘سشم طو˘˘ق˘˘سسو
ه˘ن˘˘ع ع˘˘فاد يذ˘˘لا ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا

ه˘ط˘ق˘سسأاو د˘سسا˘ف˘لا ه˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
قلطنا يذلا يبعسشلا كارحلا

.طرافلا يرفيف22 يف
ةد˘˘حو ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ح˘˘˘سضو˘˘˘يو

ة˘يدا˘سصت˘قلا تارا˘ب˘خ˘˘ت˘˘سسلا
«تسسيمونوكيإا» ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ةراسشتسسلا يف ايملاع ةدئارلا

نأا تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لاو ثا˘˘ح˘˘بألاو
نادلبلا ديدع ةي˘ع˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
نيسسحت نم تنكمت ةيقيرفإلا

ر˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
ماعلل يملا˘ع˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

ىل˘ع تل˘سصح˘ت ثي˘ح9102
تعفرو ،10.4ـب ةيئاهن ةطقن
نم ايملاع311 ىلإا اهبيترت
ملاعلا يف ادلب761 عومجم
نيسسحتلا عم ،حسسملا اهلمسش
يف اهماظن ةعيبط نم كلذك
ماظنلا نم لقتنا يذلا ،مكحلا
تافينسصتلا ي˘ف يداد˘ب˘ت˘سسلا
نيجهلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘لإا ة˘ق˘با˘سسلا
ماعلاب شصاخلا فينسصتلا يف
رئازجلا نأا ىلإا اريسشم9102
ةطقن80.3ـب طيقنت تلجسس
ةيباختنلا ةيلمعلا رسشؤوم يف
يف ةطقن68.2و ،ةيددعتلاو
طيقنت ة˘مو˘كح˘لا ءادأا ر˘سشؤو˘م
ةكراسشملا رسشؤوم يف00.5ـب
،ةيسسايسسلا ةفاقثلاو ةيسسايسسلا

رسشؤو˘م ي˘ف21.4ـب طيق˘ن˘تو
.ةيندملا تايرحلا

ح.ميلسس

نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح عفر اهزربأا
ايبيل يف عسضولا تادجتسسمو

لÓخ اهثحابت متيسس يتلا تافلملا هذه
رئازجلا ىلإا ناغودرأا ةرايز

لامعأا لجر041 يلاوحب اقوفرم نوكيسس يكرتلا سسيئرلا

ةيناطيÈلا «تسسيمونوكيإا» ةلÛ يونسسلا ريرقتلا بسسح
⁄اعلا ‘ ةيطارقÁدلا لوح

ماظنلا ¤إا «يدادبتسسلا» ماظنلا نم تلقتنا رئاز÷ا
ةقيلفتوب ليحر دعب «Úجهلا يطارقÁدلا»

شسيئر ،ينيوغ يلÓيف ربع
نع ،ينطولا حÓسصإلا ةكرح
ةيسسايسسلا هتليكسشت دادعتسسا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘بو ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ىر˘ب˘كلا حÓ˘سصإلا تا˘˘سشرو
حÓ˘سصإلا ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح يرو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
رو˘˘ت˘˘سسد مدا˘˘ق˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
.نييرئازجلا لكلو رئازجلا

هفارسشإا ىد˘ل ،ي˘ن˘يو˘غ لا˘ق
شسلجملا عامتجا ىلع شسمأا
هتكرحل يوهجلا يق˘ي˘سسن˘ت˘لا
نو˘كن˘˘سس» ،بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘ب

انفقاومو انراكفأاب ن˘ير˘سضا˘ح
انيدل مكارت امبو انتاحرتقمو
ا˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ن˘˘م
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ها˘˘نر˘˘ب˘˘خ
لثم لÓخ نم تانطاوملاو
يف ةمهاسسملل تاءاقللا هذه
نوكي ىتح مداقلا روتسسدلا
ل˘˘كلو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا رو˘˘˘ت˘˘˘سسد
بي˘ج˘˘ت˘˘سسيو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ة˘ل˘سصا˘ح˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل˘˘ل
بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘لو ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا

يف اهنع ربعملا تانطاوملاو
هنع تر˘ب˘ع ا˘مو تار˘ي˘سسم˘لا
ذ˘ن˘م ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةكرح نأا ىلإا اريسشم ،«تارتف
ةز˘ها˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حÓ˘˘سصإلا

ى˘˘ع˘˘سسم ي˘˘ف ة˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘مو
.ريبكلا يروتسسدلا حÓسصإلا

عور˘˘˘˘سشم شصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘بو
ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت نو˘˘˘نا˘˘˘ق
زربأا ،ةيهار˘كلاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا

حÓ˘˘˘سصإلا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح شسي˘˘˘˘ئر
ي˘ف با˘ط˘خ˘˘لا نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ق˘تر˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ر˘ئاز˘ج˘˘لا
يرئازجلا دنع لمألا ةعانسصل
ثيدحلاو عقاولا ة˘سسمÓ˘م˘لو
حومطلا حتفيلو ةيعوسضومب
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا تارا˘˘طإلا ما˘˘مأا
تاذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سشلا
ميظنت ةرور˘سض ى˘لإا قا˘ي˘سسلا
ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘˘سضف

تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةمجاهم ىلإا اهتاحفسص شضعب
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا زو˘˘مر˘˘لاو م˘˘ي˘˘ق˘˘لا

.ةيرئازجلا ةيوهلاو
مت ام ،ثدحتملا نمثو اذه

ةئدهت˘ل˘ل تارار˘ق ن˘م هذا˘خ˘تا
يف لسصاحلا هجوتلاو ةماعلا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا تاروا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
ءا˘˘سسؤور ا˘˘˘عدو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةكر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا بتا˘كم˘لا
ي˘˘قا˘˘ب ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لإا
ةينطولا ةحاسسلا يف لعاوفلا

يسسايسسلا فيطلا تانوكمو
تا˘سشا˘ق˘ن˘لا ح˘ت˘ف˘ب ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا را˘˘كفألاو روا˘˘سشت˘˘لاو
تاحارت˘قا˘ك مد˘ق˘ت نأا ن˘كم˘ي
ةدو˘˘سسم˘˘لا ز˘˘ه˘˘ج˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘ل ى˘˘لوألا
.بقترملا

ـه.داوج

شسي˘˘ئر شسمأا ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،زيفح ن˘يد˘لا شسم˘سش ،نو˘ب˘ت

اذه ،شسيرا˘ب د˘ج˘سسم د˘ي˘م˘ع
ه˘˘با˘˘سسح ي˘˘ف در˘˘غ ر˘˘ي˘˘˘خألا
،«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع ي˘سصخ˘سشلا
،شسيرا˘˘ب د˘˘ج˘˘سسم د˘˘ي˘˘م˘˘˘ع»
لبقتسسا ،زيفح نيدلا شسمسش

شسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ديجم˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ،نو˘˘ب˘˘˘ت
.«(شسمأا)

لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘تأا˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
دجسسم ديمعل ،نوبت شسيئرلا
هئاقل نم مايأا5 دعب ،شسيراب
ريزو ،نا˘يردو˘ل ف˘يإا نو˘ج˘ب

.يسسنرفلا ةيجراخلا
شسم˘سش نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج

ـلا يف ملتسسإا ،زيفح نيدلا
هبسصنم ،يراجلا يفناج11
،شسيرا˘ب د˘ج˘سسم˘ل د˘ي˘م˘˘ع˘˘ك
يذ˘لا ،ر˘كبو˘ب ل˘ي˘لد˘ل ا˘ف˘ل˘خ
.ةيسصخسش بابسسأل لاقتسسا

ح.نيدلا رمق

ام ،ى˘لوألا ةرازو˘لا تد˘ن˘ف
ةلاكو اهحنم لوح هلوادت مت
اد˘ق˘ع «يرو˘غ˘ي˘˘لأا» لا˘˘سصتلا
ة˘ث˘ع˘ب˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي

وبسسكإا» شضرعمب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،«0202 ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘بد
ام ،شسمأا اهل نايب يف تمهّتاو
«تايبول˘لا با˘نذأا»ـب  ه˘ت˘م˘سسأا

بعÓ˘˘˘˘ت ءارو فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
شساسسملا ىلإا فدهتةعاسشإاو
. ةيمومعلا ةطلسسلا لمعب

ح.نيدلا رمق



ـل ةعلطم دج رداسصم ترسسأا
تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سس˘˘ُم ّنأا ،«مÓ˘˘سسلا»
،ة˘يادر˘˘غ ي˘˘ف «ر˘˘ي˘˘كب ي˘˘سضق»
ي˘ف «ة˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع ن˘˘ب ةد˘˘ي˘˘م˘˘حأا»
،راردأا˘ب «ا˘ن˘ي˘سس ن˘با» ،طاو˘غألا

د˘˘م˘˘ح˘˘م» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم اذ˘˘˘كو
يف ششيعت ،ةلقروب «فايسضوب
متي رافنتسسا ةلاح ةريخألا مايألا
ليوهتل ايدا˘ف˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘كت˘لا
رارمتسسا ةيفلخ ىلع ،عراسشلا
ةيدلجلا اينامسشيللا يئاد يسشفت
ىد˘ل زو˘˘ل˘˘ي˘˘سسور˘˘ب˘˘لا ى˘˘م˘˘حو
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو نا˘˘سسنإلا

ي˘ت˘لا ة˘يادر˘غ ة˘يلو˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تسصحأا
ةلاح814 نآلا دح ىلإا ةحسصلا
ا˘ي˘نا˘˘م˘˘سشي˘˘ل˘˘لا شضر˘˘م ة˘˘با˘˘سصإا
ةباسصإا ة˘لا˘ح282و ،ةيدل˘ج˘لا
مت اميف ،زو˘ل˘ي˘سسور˘ب˘لا ى˘م˘ح˘ب
اميف تلاحلا تارسشع ليجسست
تا˘˘يلو˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘لا شصخ˘˘˘ي
541 ةلقرو رارغ ىلع ةرواجم
راردأا ،ن˘ي˘ئاد˘لا Ó˘ك ن˘م ة˘˘لا˘˘ح
.ةلاح022 طاوغألا ،ةلاح511

هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةفلاسسلا تايفسشتسسملا تعرسش
اهني˘ب ا˘م˘ي˘ف ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ر˘كذ˘لا
تا˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م فار˘˘˘˘سشإا تح˘˘˘˘ت
تاءارجإا ذاختا لجأا نم ،ةحسصلا

نيئادلا راسشتنا حبكل ةلجعتسسم
‐ متيسس ام وهو ،ركذلا يفلاسسلا
ءاقل لÓخ ‐ انرداسصم فيسضت
نيب ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ د˘ع˘ب بق˘تر˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ءارد˘˘˘˘م
ن˘ي˘لوؤو˘سسمو ع˘برألا ة˘ي˘ح˘سصلا
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا تا˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
لامتحا عم ،ةينعملا تايلولاب
تايلو نم مهئارظن ةكراسشم
نأا لمتحي بونجلا يف ىرخأا
ة˘˘سضر˘˘ع ىر˘˘خألا ي˘˘ه نو˘˘˘كت

اي˘نا˘م˘ي˘سشل˘لا ي˘ئاد˘ب تا˘با˘سصإل
.زوليسسوربلا ىمحو ةيدلجلا

ا˘ي˘نا˘م˘سشي˘ل˘لا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه
ه˘ل˘ق˘ن˘ت ي˘ل˘ي˘ف˘ط ءاد ة˘يد˘ل˘˘ج˘˘لا

ي˘ت˘لاو ’’مو˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ف «ةر˘˘سشح
ةمئاد تابدن اه˘تا˘ع˘سسل ف˘ل˘خ˘ت
ىلع ةدع شضارعأا يف ببسستت

دق يتلا ىمحلاو ءيقتلا رارغ
ىلإا تلاحلا شضعب يف يدؤوت
ر˘ب˘ت˘ع˘يو اذ˘ه ،با˘سصم˘˘لا ةا˘˘فو
،ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن ماد˘˘ع˘˘˘نا

ةيراسضحلا ريغ تا˘ي˘كو˘ل˘سسلاو
راسشتنلا نع Óسضف ،نطاوملل
فلتخمو تÓبطسسإÓل فيثكلا

ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘˘ح
اذ˘˘كو ،ير˘˘سضح˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا˘˘ب
بÓ˘كلاو شضراو˘ق˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
رو˘ه˘ظ ل˘ماو˘ع زر˘بأا ،ة˘˘لا˘˘سضلا
.ركذلا ةفلاسسلا ةرسشحلا

ىمحلا ءادب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
وأا نا˘˘سسنإلا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ط˘˘لا˘˘م˘˘لا
ي˘ه˘ف ،«زو˘ل˘ي˘سسور˘ب˘لا ى˘˘م˘˘ح»
ر˘سشا˘ب˘م˘لا لا˘سصتلا˘ب ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت
بيلحلا كÓهتسساو يسشاو˘م˘لا˘ب
رارغ ىلع هتاقتسشمو جزاطلا
ى˘سشف˘ت˘تو ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ب˘ج˘لا
د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا مد˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
شضفرو ة˘˘ح˘˘سصلاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
،ي˘سشاو˘م˘لا ح˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ع لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا ن˘˘ع Ó˘˘سضف
بيسصختلا تاناو˘ي˘ح ن˘ي˘بر˘م˘لا

دعي امك ،تاسسور˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘ح
راقبأÓل مقعملا ريغ بيلحلا عيب
ه˘ت˘لا˘ح ي˘ف ة˘قا˘ن˘لاو ز˘˘عا˘˘م˘˘لاو
تاجاجز يف أاب˘ع˘م ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ىلإا ،ةيندعملا هايملل ةسصسصخم
ىلع يديلقتلا نبجلا عيب بناج
يف لماع ،ةيمومعلا تاقرطلا
.شضرملا اذهل مئادلا يسشفتلا

ثدحلا4 0562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج1ـل قفاوملا0202 يفناج62دحأ’ا
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ةلقروو ةيادرغب ناصسنإ’ا ىدل ةيطلاŸا ىم◊او ةيدل÷ا ايناميصشللا يئاد يصشفت بقع

بون÷ا تايفسشتسسÃُ رافنتسسا

ر.نوراه

ةحصصلا تايريدم عم قيصسنتلاب اهحلاصصم ترفنتصساو ئراوطلا ةلاح ،دÓبلا بونج تاي’وب تايفصشتصسُملا نم ديدعلا تنلعأا
ةيادرغ نم لكب ايصشفت ناذللا ،ناصسنإ’ا ىدل «ةيطلاملا ىمحلا» وأا زوليصسوربلا ىمحو ةيدلجلا ايناميصشللا يئاد حبكل

.راردأاو ،طاوغأ’ا رارغ ىلع ةرواجم تاي’و يف ةلوزعملا ت’احلا صضعب ليجصست عم ،صصوصصخلا هجو ىلع ةلقروو

ناويدلا تاي˘ئا˘سصحإا تف˘سشك
لد˘ع˘م نأا ،ءا˘سصحإÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
دنع رقتسسا رئازجلا يف مخسضتلا

ربمسسيد رهسش ةئاملا يف2.0
شسف˘˘ن و˘˘هو ،9102 ة˘ن˘سس ن˘˘م
رهسش لÓخ لجسس يذلا لدعملا
،ة˘˘ن˘˘سسلا شسف˘˘ن ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
اذ˘˘ه با˘˘سست˘˘˘حا نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
شسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي لد˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلا را˘ع˘سسألا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح يو˘ن˘سسلا راد˘م˘˘لا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش
.يسضاملا

ناويدلا تايئاسصحإا ترهظأاو
راعسسألا طسسوتم نيابت اسضيأا

يفناج رهسش نيب ام ةرتفلا لÓخ

،9102 ة˘ن˘سس ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيدو
ماع نم ةرت˘ف˘لا شسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م
را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأا نأاو ،8102
شسا˘سسألا ى˘ل˘ع ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ي˘˘ف ةد˘˘كار تل˘˘ظ ،ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا
نم ربمفون˘ب ة˘نرا˘ق˘م ر˘ب˘م˘سسيد
تا˘ئ˘ف˘لا بسسحو ،ة˘ن˘سسلا شسف˘ن
داوم˘لا را˘ع˘سسأا تسضف˘خ˘نا د˘ق˘ف
ةئاملا يف3.0 ةبسسنب ةيئاذغلا

ا˘˘˘م˘˘˘ك ،د˘˘˘حاو ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش لÓ˘˘˘˘خ
تاج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘سسأا تسضف˘خ˘نا
يف1 ةبسسنب ةجزاطلا ةيعارزلا
.ةئاملا

ع˘ل˘سسلا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م بسسحو
راعسسألا عافترا نإاف تامدخلاو
ي˘˘سسا˘˘سسأا ل˘˘كسشب ل˘˘م˘˘˘سش د˘˘˘ق

ة˘يذ˘حألاو ة˘سسب˘لألا ة˘عو˘م˘ج˘م
ةئاملاب0 .8 يلاوح غلب عافتراب
تاجتنمو ثاثألا يتعومجمو
،(ةئاملاب5.1 +) ثي˘˘˘ثأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

تاعومجم راعسسأا شصوسصخبو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
دقف ةفلتخملا داوملاو ةيدسسجلا

0 .3 ب ردقي اعافترا تفرع
ةيق˘ب ا˘مأا ،ةد˘حاو ل˘كل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تامدخلاو علسسلا تا˘عو˘م˘ج˘م
تار˘ي˘غ˘ت˘ب ا˘˘مإا تز˘˘ي˘˘م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
ريكذتلل ،رارقتسسا˘ب وأا ة˘لد˘ت˘ع˘م
شساسسأا ىلع مخسضتلا لدعم نإاف
غلب دق ناك رئازجلا يف يونسس
.8102 ةنسس يف ةئاملاب4 .3

ز.لامج

ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا شسمأا م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘˘ف˘˘˘قو ،«1 لد˘˘ع» ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘˘كم
ةرازو ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةبلاطملل ،ةمسصاعلا يف نكسسلا
تلازل يتلا مهتيعسضو ةيوسستب
ةنسس91 ذنم اهناكم حوارت

ىلع نيجت˘ح˘م˘لا د˘فاو˘ت أاد˘بو
ةعاسسلا ذنم نكسسلا ةرازو رقم
طسسو ،ا˘حا˘ب˘سص ر˘سشع ة˘يدا˘ح˘لا

قيوطت ىلع لمع ينمأا روسضح
يأل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ةرازو˘˘لا ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م
ع˘فرو ،ل˘سصح˘˘ت د˘˘ق تا˘˘قلز˘˘نا
نوبلا˘ط˘ي تا˘ت˘فل نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ةبعسصلا مهتيعسضو ل˘ح˘ب ا˘ه˘ي˘ف
ن˘يددر˘م ،م˘ه˘ب˘سسح تلا˘ط ي˘ت˘لا
را˘ع˘ل˘ل ا˘ي را˘ع˘ل˘ل ا˘ي» تارا˘˘ع˘˘سش

بلا˘˘˘ط˘˘˘ن »و «رار˘˘˘ق Ó˘˘˘ب ةرازو
ج˘ت˘حا ا˘م˘ك ،«ر˘يزو˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘ب

نكسسلا يف نيبتتكملا تارسشع
ةيدلبب «يب شس لأا» يمهاسستلا
امب نيددنم ،ةمسصاعلاب ةيرارد
تا˘ط˘ل˘سسلا » ل˘طا˘م˘ت» هو˘م˘˘سسأا
لاغسشأا لام˘كت˘سسا ي˘ف ة˘ي˘سصو˘لا
امدعب اهايإا مهحن˘مو م˘ه˘تا˘ن˘كسس
ةنسس21 نع ديزي امل اورظتنا
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت ة˘˘يأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت نود
ع˘ط˘ق˘ب او˘ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،لا˘˘غ˘˘سشألا
ةلواح˘سس ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا

لامكتسسا مدعب اديدنت ةيراردو
،تانكسسلاب ة˘سصا˘خ˘لا لا˘غ˘سشألا
«كا˘ج˘ي˘ت˘ب «لوا˘ق˘م˘لا نأا بب˘˘سسب
عورسشملا لاغسشأا ىلع فرسشملا

نهر يلاحلا تقولا يف دجاوتي
لاز˘˘ت ل ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،شسب˘˘˘ح˘˘˘لا
.نيح ىلإا ةقلعم مهتانكسس

ر˘يزو ،ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك د˘˘كأاو
يف ، ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ق˘با˘سس ح˘ير˘˘سصت
زا˘˘ج˘˘نإل دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م
ةرطسسملا ةي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
اددسشم ،يعاطقلا جمانربلا يف
باو˘˘بأا ح˘˘ت˘˘˘ف ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لجأا نم نيبتتكملا مامأا ةلاكولا
عم م˘ه˘ع˘م روا˘ح˘ت˘لاو لا˘سصتلا
زا˘˘ج˘˘نا ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا
را˘˘ج˘˘يإلا˘˘ب ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كسس
.ةددحملا لاجآلا يف اهميلسستو

ز.نيدلا لامج

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك د˘ه˘ع˘˘ت
مويلا نم هترازو نأا ،ةراجتلا
ةباسصعلا يراجت نل ادعاسصف
ة˘ياد˘ب˘لاو ،ا˘ه˘سسأار ع˘ط˘ق˘ت˘سسو
م˘˘˘ث ،بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘˘سصع˘˘˘˘ب
.ىرخألا تاباسصعلا

لÓ˘˘˘خ ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
اهطسشن يتلا ةيفحسصلا ةودنلا
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ششما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع شسمأا
نأا ، ةرازولا تاراطإل ينطولا

،اديدهت تسسيل تاءارجإلا هذه
ادد˘ج˘م ،ي˘ن˘طو بجاو ا˘˘م˘˘نإاو
ةاراجملا دهع نأا ىلع هديكأات
برسضلا دهع ءاجو ،ىّلو دق
ىلإا هتوعد اهجوم ،ديدح نم
ه˘˘ع˘˘م فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل رو˘˘˘سضح˘˘˘لا
مل نمو ،ةبا˘سصع˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ه˘يد˘˘ل وأا فو˘˘قو˘˘لا ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
هي˘ل˘ع ة˘با˘سصع˘لا ع˘م ح˘لا˘سصم
نأل «را˘˘ط˘˘ق˘˘لا» ن˘˘م لوز˘˘ن˘˘لا
نلو يسشميسس ر˘ئاز˘ج˘لا را˘ط˘ق
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا˘˘ب لإا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي
.تاباسصعلا

،شسمأا ،ةراجتلا ريزو ددسش
ة˘ل˘بز˘م نو˘كت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا
ة˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
هعا˘ط˘ق نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا
دد˘ح˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘سضو دد˘˘سصب

تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘سشو ة˘ق˘ير˘ط
3 نم لقأا تارايسسلا داريتسسا
.تاونسس

ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق نأا فا˘سضأاو
ى˘˘ل˘˘˘ع شصن0202 ة˘˘ن˘˘˘سسل
ةقيرط ددحي يميظنت موسسرم
داريتسسا تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘سشو
،تاونسس3 نم لقأا تارايسسلا
اذه يف انتقو ذخأا ديرن نكل
نوكت نأا ديرن ل عوسضوملا
تارا˘ي˘سسل˘ل ة˘ل˘بز˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اريسشم ،«ةيبنجألا ةلمعتسسملا
ة˘سصا˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا نأا ى˘˘لإا
فسشكلا متيسس موسسرملا اذهب

.ابيرق اهنع
لامك دكأا ىرخأا ةهج نم

حنم هنأا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
،هعاطقل ةعبا˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا

ع˘م˘ج˘ل ،د˘حاو عو˘ب˘سسأا ة˘ل˘ه˘˘م
ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلا
يركتحم» ادعوتم ،بيل˘ح˘لا˘ب
ة˘˘˘لود˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ،«بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
دعب ديدح نم ديب برسضتسس
رخآاك مهل حونمملا عوبسسألا
ءاسضقلا لÓخ نم كلذو ،لجأا

ر˘ي˘غ˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ءلؤوه اهجت˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘سش
.نوناقلا ةوقب تانورابلا

ءاسسؤور عم هعامتجا لÓخو
هنإا »:لاق ،نيردسصملاو فرغلا

كلمت ل نأا لوقعملا ريغ نم
،ة˘حÓ˘ف˘لاو ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ا˘˘ترازو
باهذ ناكم لوح تامولعم
ةلهم ءاردملا مامأاو ،بيلحلا
ل˘˘˘ك ه˘˘˘ئا˘˘˘˘ط˘˘˘˘عإل عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأا
نا˘˘كم لو˘˘ح تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإلا
،بيلحلا نم دحاو مارغ باهذ
ريغ نم هنأا ،ريزولا فاسضأاو
نويلم7.4 جا˘ت˘نا لو˘ق˘ع˘م˘لا

هدجن ل مث ،بيلحلا نم شسيك
.قوسسلا يف

ا˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ق˘˘يزر ه˘˘جوو
Óئاق «بيلحلا ايفام»ـب اهامسسأا
ةو˘ق ر˘ب˘ت˘˘خ˘˘ي نأا د˘˘ير˘˘ي ن˘˘م»:

اهار˘ي˘سس عو˘ب˘سسأا د˘ع˘ب ة˘لود˘لا
عزو˘˘م وا ر˘˘جا˘˘ت نا˘˘ك ءاو˘˘˘سس
ىريسس نكل ددهأا ل انأا ،بيلح
،«ة˘لود˘لا تور˘ب˘ج ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

جا˘ت˘نإا ة˘ي˘م˘ك ةدا˘˘يز ف˘˘سصوو
ءا˘م˘لا ةدا˘يز ة˘با˘ث˘م˘ب بي˘ل˘ح˘لا
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ر˘مأاو ،ر˘ح˘ب˘ل˘ل
ةن˘ب˘ل˘م يأل يرو˘ف˘لا ق˘ل˘غ˘لا˘ب
راجتلا ربجت ،مويلا نم ءادتبا

وأا ر˘ق˘ب˘لا بي˘ل˘ح ءار˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ريغ ،ىرخأا ةدام يأا وأا نبللا
.معدملا بيلحلا

ةيادب نوكيصس ناصضمر»
Óعف ةنصسلا هذه نم

ةبصسانم ’ ةمحر رهصش
«عيرصسلا حبرلل

نأا ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو دا˘˘˘فأا
رهسش نولغت˘سسي ن˘ي˘برا˘سضم˘لا

ىلع عيرسسلا حبرلل ،ناسضمر
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ر˘˘˘ه˘˘˘ظ
م˘ل يذ˘لا ر˘جا˘ت˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م
ارهسش21 وأا9ـلا لÓخ حبري
ر˘˘ه˘˘سشلا لÓ˘˘خ ح˘˘بر˘˘لا د˘˘ير˘˘ي
.ليسضفلا

نأا ،ق˘˘˘يزر لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك دا˘˘˘˘فأاو
،حرفلاو ششيعلا ديري بعسشلا

ةر˘م ل˘ك ي˘ف نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
ه˘ي˘ل˘ع لز˘ن˘ت حر˘˘ف˘˘ي نأا بح˘˘ي
ةرازو ل نأاو ،ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ناترداق ةراجتلا لو ةحÓفلا

،عو˘سضو˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع
هذه لÓخ ناسضمر نأا ادكؤوم
،ةمحرلا رهسش دوعيسس ،ةنسسلا
،م˘حار˘ت˘لا ،ةÓ˘˘سصلا ،ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لا
نيفقاو نوكنسس  نحن »:Óئاق
حمسسن نلو ،اذكه هلعجن يك
وأا نابل وأا راسضخ وأا رجاتل ل
رهظ قوف حبري نأا ناك امهم
رمألا نأا ىلإا اريسشم ،نطاوملا

يف «ةيزم» شسيلو مهبجاو نم
.بعسشلا

ةعجارم وحن رئازجلا
ةيجراخلا اهتايقافتا

ةراجتلا عاطق يف
ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ف˘سشك

ددسصب هحلاسصم نأا ،ةراجتلا
تايقاف˘تلا م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘ع˘جار˘م
رئازجلا عمجت يتلا ةيجراخلا

عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘ف لود ةد˘˘˘ع ع˘˘˘˘م
لمسشتسس ةعجار˘م˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
وأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلا
ع˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
يبوروألا داحتلا عم رئازجلا
وأا ةرحلا ةيبرعلا ةطقنملا وأا

ا˘سضيأا شسم˘ت˘سس ا˘م˘˘ك ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ
م˘ت˘˘ي م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
.دعب اهليعفت

د˘˘ب˘˘˘ع نأا ق˘˘˘يزر  ح˘˘˘سضوأاو
تاميلعت ىدسسأا ،دارج زيزعلا
ل˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘سشرو ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل
،تا˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه ة˘ع˘جار˘˘م˘˘ل
يف يماتخلا مييق˘ت˘لا م˘يد˘ق˘تو
ريزولا حلاسصمل رهسش نوسضغ
قا˘˘ف˘˘تا يأا نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م ،لوألا
متيسس رئازجلل ةحلسصم لمحي
م˘ت لا˘ح ي˘ف  ه˘نأاو ه˘ت˘ل˘سصاو˘م
ل تاي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه نا تا˘ب˘ثا
ةداعإا م˘ت˘ي˘سسف ر˘ئاز˘ج˘لا مد˘خ˘ت
.اهئاغلإا ىتح وأا اهيف رظنلا

ةندارز نيدلا لامج

تارايصسلل ةلبزم نوكت نل رئازجلا نإا لاق
ةلمعتصسملا ةيبنجأ’ا

«عاطقلا ‘ ةباسصعلا سسأار عطقنسس» :ةراجتلا ريزو
«عوبسسأا دعب ةلودلا ةوق نوÒسسو بيل◊ا ايفام محرأا نل»

ةجزاطلا ةيعارزلا تاجتنملاو ةيئاذغلا داوملا راعصسأا صضافخنا
9102 يف ةئاملاب2.0 دنع رئازجلا يف يونسسلا مخسضتلا لدعم رارقتسسا

ةنصس91 ذنم اهنورظتني يتلا مهتانكصس نم مهنيكمتب اوبلاط

نكسسلا ةرازو رقم مامأا «بسضغلا ةفقو» يف «1 لدع» وبتتكم

اهّنأا تدكأا ةيبرتلا ةرازو
تيبثتلا ةيقادصصمل ةفلاخُم
اينوناق اهيلع صصوصصنملا

ناحتم’ا ةيقادصصمب صسمتو

ةذتاسسألا ميسسرت تÓفح
ةعونمم سسرادملا يف
ادعاسصف مويلا نم
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تررق
تايماركإا وأا تÓفح ةماقإا عنم
راوطأ’ا يف ةذتاصسأ’ا ميصسرت
،طصسوتم ،يئادتبإا) ةثÓثلا

تاصسصسؤوُملا لخاد (يوناث
اهّنأا رابتعا ىلع ،ةيميلعتلا

تيبثتلا ةيقادصصمل ةفلاخُم
نم اينوناق اهيلع صصوصصنملا

ىرخأا ةهج نم صسمتو ،ةهج
يذلا ناحتم’ا ةيقادصصمب
راصسملا يف اماه اجرعنم ربتعي
.ذاتصسأÓل ينهملا
دمحم ريزولا حلاصصم تقربأا

ةيبرتلا يصشتفُم ،طوعجاو
ةثÓثلا راوطأ’ا يف ،ةينطولا

يفناج يف ةخرؤوم ،ةلصسارمب
،«مÓصسلا» اهيلع تعلطإا ،0202
مازلإاب اهلÓخ نم مهترمأا

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ءاردم
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختإاب
لÓخ تايماركإ’ا ةماقإا عنمل
ىلإا ةريصشم ،تيبثتلا تاناحتما
ترصشتنا يّتلا ةرهاظلا هذه ّنأا

ةرتفلا يف ريبك لكصشب
نم اهدرو ام ىلع ًءانب ةريخأ’ا

اهتدعأا اهصصوصصخب ريراقت
فلتخم ربع عاطقلا تاباقن
ةفلاخُم ،نطولا عوبر
ميصسرتلا ةيقادصصمل
اينوناق اهيلع صصوصصنملا

،ناحتم’ا ةيقادصصمب صسمتو
- ددصصلا اذه يف ةلجصسم
ىلإا - هتاذ ردصصملا فيصضي
نيينعملا ةذتاصسأ’ا باحطصصا

مهبراقأ’ ميصسرتلا ناحتماب
ّنأا نيح يف ،مهئاقدصصأاو
ىلع صصنيو كلذ عنمي نوناقلا

ةنجل مامأا طقف ينعملا روصضح
.تيبثتلا ناحتما

ر.نوراه



ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘˘سشك
يف ،ةيسسنرفلا «نا˘يز˘يرا˘بو˘ل»
دارفأا نأا ،شسمأا رداسصلا اهددع
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا ة˘كب˘سشلا هذ˘˘ه
،ةنسس64و22 نيب مهرامعأا

،شسيرا˘˘˘ب ي˘˘˘ف نو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘يو
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘م
مهنم6 عاديإا مت ،ةمسصاعلا
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لا شسب˘˘ح˘˘لا

تح˘ت م˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا ع˘˘سضو
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

ترف˘سسأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
،ةكبسشلا هذهب ةحاطإلا ةيلمع
فلأا03 نم ديزأا زجح نع
،ن˘ي˘سشا˘سشر ن˘ي˘˘حÓ˘˘سس ،وروأا

مدختسست ةسساسسح دج ةزهجأاو
ق˘ئا˘ثو ر˘˘يوز˘˘تو ة˘˘قر˘˘سس ي˘˘ف
.تارايسسلا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تزر˘˘بأاو اذ˘˘ه
ةطرسشلا نأا ،اه˘تاذ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
هذ˘ه ة˘ي˘سضق ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
رهسش  لÓخ ،ةيلودلا ةكبسشلا

مت نأا دعب ،مرسصنملا شسرام
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
اناك ايليسسرام ءانيم ىوتسسم

ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس بير˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت دد˘˘˘˘سصب
و˘ح˘ن ا˘˘سسنر˘˘ف ن˘˘م ة˘˘قور˘˘سسم
امهعم قيقحتلا دعبو ،رئازجلا
˘‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘سضي ‐
بحا˘˘˘سص م˘˘˘سسا ن˘˘˘ع ا˘˘˘ف˘˘˘سشك
(ةزمح) وعدملا وهو ةرايسسلا

ير˘ئاز˘ج ل˘سصأا ن˘م ي˘˘سسنر˘˘ف
ميقم ،ةنسس73 رمعلا نم غلبي
.غروبمسسكولب

watan@essalamonline.com
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ةيلولا ةمصصاعب ةبكرم نم ميتنصس نويلم033 قراصس فيقوت

ةنتابب سصاخسشأا7 فيقوتو عنسصلا ةيديلقت ةحلسسأا5 زجح
ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت

عورسشملا ريغ راجتلا ةحفاكم
،ةنتاب ةيلو نمأاب تاردخملاب
012و ،ديسص قدانب5 زجح نم
فيقوت عم ،ةوسشحم ةسشوطرخ
مامأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو شصا˘خ˘سشأا7
.ةلادعلا

فيقو˘ت د˘ع˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
شصاخسشأا5 ـل ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ
83و02 نيب مهرامعأا حوارتت
ةنحاسش نت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ة˘ن˘سس
نيا ،لومسشآا ةيدلبب «كاج» عون

ةيقدنب ىلع مهدحأا ةزوحب رثع
مهفيقوت متيل قئاثو نود ديسص
حلاسصم عم قيسسنتلابو ،اعيمج
ن˘كا˘سسم ششي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
بآارمب رثع نيأا مهيف هبتسشملا

ةسشوطرخ121 ى˘ل˘ع م˘هد˘˘حأا
،ملم61و21 يراي˘ع ة˘غرا˘ف
ر˘خآا ن˘كسسم˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘م˘ك
عو˘ن د˘ي˘˘سص قدا˘˘ن˘˘ب3 ى˘˘ل˘˘ع
48و ،21 رايع «ناي˘ت˘ي˘ت˘نا˘سس»
،ملم21 را˘˘ي˘˘ع ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ
فيقوت مت قيقحتلا ةلسصاومبو
ط˘ب˘˘سضو ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
،61 رايع ىرخأا ديسص ةيقدنب
دد˘ع ح˘ب˘سصي˘ل ششي˘طار˘˘خ3و
مهنيب نم5 ةزوجحملا قدانبلا

.ةيلسسلسستلا ماقرألا ةحوسسمم2
حلاسصم تقلأا ،ىرخأا ةهج نم

شضب˘ق˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘˘ب ن˘˘مألا
قباوسسلا يوذ نم شصخسش ىلع
033 ةقرسس يف طروت ةيلدعلا

ةبكرم لخاد نم ميتنسس نويلم

ةنيدم ءايحأا دحأاب ةنوكرم تناك
ىلع ءانب تمت ةيلمع يف ،ةنتاب
غلبي شصخسش اهب مدقت ىوكسش
نم ردحني ةنسس73 رمعلا نم
ةيئانجلا ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
شصوسصخب ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘مأا˘ب
يذلا ة˘قر˘سسلا ل˘ع˘ف˘ل ه˘سضر˘ع˘ت

033 ـب ردقي يلام غلبم لاط
هتبكرم لخاد نم ميتنسس نويلم
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ر˘˘سسكلا˘˘ب
حتفبو ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘سصن˘لا
فيثكتو ةيسضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
13 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ل˘عا˘ف˘لا
ه˘م˘يد˘ق˘ت ع˘م ه˘ف˘ي˘قو˘˘تو ة˘˘ن˘˘سس
.ةلادعلل

أا.يئامهم

ةيوهجلا ةقرفلا رسصانع ىقلأا
يعرسشلا ريغ راجتإلا ةحفاكمل
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ،را˘سشب˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
يركسسعلا عاطقلا عم رسشابملا
،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘ل
تارد˘خ˘م ر˘جا˘ت ى˘ل˘ع شضب˘ق˘لا
.اسسولهم اسصرق0301 هتزوحب

لÓغتسسا ر˘ثإا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
كيسشو لاخدإاب ديفت تامولعم
تاردخملا نم ةربتعم ةيمكل
ىلع رفاسسم شصخسش لبق نم
‐نارهو طخ نمسضت ةلفاح نتم

زا˘ه˘ج ع˘سضو م˘˘ت ثي˘˘ح ،را˘˘سشب
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ثح˘بو ة˘ب˘قار˘م
،نيتيلولا نيب طبارلا قيرطلا

ةيوهجلا ةقرفلا دارفأا ماق ثيح
دجاوتي يتلا ةل˘فا˘ح˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ب

نم غلابلا ينعملا اهنتم ىلع
ششيتفت دعب متو ،ةنسس03 رمعلا

ةفلاسسلا ةيم˘كلا ز˘ج˘ح ه˘ب˘ئا˘ق˘ح
نا˘ك ي˘ت˘لا تا˘سسو˘ل˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘م
طا˘سسوأا ي˘ف ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘˘سصب
تر˘ج ا˘م˘ك ،را˘˘سشب˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا
ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ةردا˘˘سصم ا˘˘سضيأا
هذه لÓخ جد000.001 هتميق

راطإا يف جردنت يتلا ةيلمعلا
ةحفاكمو ةياقولا ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
.تاردخملا راجت تاكبسش

مامأا فوقوملا م˘يد˘ق˘ت ىد˘لو
لامكتسسا دعب ةيئاسضقلا ةهجلا
رمأا ،هعم ةي˘ن˘مألا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نهر هعاديإاب قيق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ةزايحلا ةمهتب تقؤوملا شسبحلا

تارد˘خ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
يعرسشلا ري˘غ ج˘يور˘ت˘لا فد˘ه˘ب

.ةمظنم ةيمارجإا ةباسصع نمسض
ب.Òصشب

ةيندملا ةيامحلا دارفأا رثع
،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن

ةث˘يد˘ح ة˘ع˘ي˘سضر ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع
ةعطق لخاد ةفوفلم ةدلولا

تي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ششا˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

ا˘˘ياوز ىد˘˘˘حإا˘˘˘ب ،رو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘م
مت ،راردأا يف تيباسست ةقطنم
ظفح ةحلسصم ىلإا اهليوحت
ةرئاد˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لا
ح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،تي˘˘با˘˘سست

،ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ىلع فوقولل اقمعم اقيقحت
ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
.ءاعنسشلا

مصساقلب يفيرصشوب

ةعيرزوبب اصسنرف خانم يف زاغلاب اقانتخا ةيعماج ةذاتصسأا ةافو

سصاخسشأا6 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ

ثلاث عصضو اميف تقؤوŸا شسب◊ا رخآا ةقفر عدوأا
ةيئاصضقلا ةباقرلا ت–

نازيلغب ىسسوم يمع ةيدلب سسيئر نبإا
يسشاوŸا ةقرسسل ةباسصع نمسض

تيباصست ةقطنم اياوز ىدحإاب روجهم تيب ‘ ششامق ةعطقب ةفوفلم تناك

راردأاب ةدلولا ةثيدح ةعيسضر ةثج ىلع روثعلا

مهفت˘ح شصا˘خ˘سشأا6 ي˘ق˘˘ل
حورجب ن˘ير˘خآا04 بي˘˘سصأاو
41 ر˘ثإا ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘˘ت˘˘م
فلتخم اهتفرع رورم ثداح
84 ـلا لÓخ ،نطولا تاقرط
لقثأا تلج˘سس ،ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘سس
ةيلو ىوتسسم ىلع ةليسصح
ةباسصإاو شصخسش ةافوب ةريوبلا

3 رثإا ىلع حورجب نيرخآا21
.رورم ثداوح

تح˘سضوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
شسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
مت هنأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا

ل˘ي˘ج˘سست ةر˘ت˘ف˘لا شسف˘ن لÓ˘خ
يدا˘˘˘حأا زا˘˘˘غ˘˘˘ب ةا˘˘˘فو ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ناخسس نم ثعبنملا نوبركلا

ة˘ي˘ح˘سضلا ن˘كسسم ل˘˘خاد ءا˘˘م
اسسنر˘ف خا˘ن˘م عرا˘سشب ن˘ئا˘كلا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ع˘يرزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
نم غلبت ةيعماج ةذاتسسأاب رمألا
.ةنسس85 رمعلا

ح˘˘لا˘˘˘سصم تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘سسإلا م˘يد˘˘ق˘˘ت
ءارج نيقنتخم اسصخسش92ـل
يدا˘˘حا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘˘ت˘˘˘سسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
نم لك يف مهنكاسسم لخاد
،ة˘يا˘ج˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا تا˘˘يلو
،ناز˘ي˘ل˘غ ،ة˘˘يادر˘˘غ ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا
اذ˘كو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
.ركسسعم

ةزه˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ىلع تلج˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضرألا

ةحيبسص لجيج ةيلو ىوتسسم
9.4 تغلب ةدسشب ،شسمأا لوأا
ر˘ت˘سشير م˘ل˘سس ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جرد
ملك50 ـب ا˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م دد˘˘حو
، ةناوعلا ةيدلب قرسش ‐ لامسش
ي˘ف ا˘ه˘ب رو˘ع˘سشلا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
،وزو يز˘ي˘ت ، ة˘ل˘˘ي˘˘م تا˘˘يلو
شسادر˘مو˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب
30 ـب ةعوبتم ،ةدكيكسس اذكو
تاتيقوت يف ةيدادترا تازه
ة˘يأا ن˘ع ر˘ف˘سست م˘ل ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
حاورألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسخ
˘‐ م˘ت ثي˘˘ح ،تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
˘˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
تايعماج تابلاط4 فاعسسإا
ىلع ع˘ل˘ه˘لاو ر˘عذ˘لا˘ب ن˘ب˘سصأا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا ىو˘ت˘˘سسم
ر˘ي˘مألا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «تسسو˘سسا˘˘ت»
.رداقلا دبع

ب.نيرصسن

ةيمي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
ىسسوم يمعب ينطولا كردلل
ة˘حا˘˘طإلا ن˘˘م ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ي˘˘ف
دارفأا3 نم ةنوكم ةباسصعب
ةيدل˘ب شسي˘ئر ن˘بإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
يف ة˘سصت˘خ˘م ،ى˘سسو˘م ي˘م˘ع
عاجرتسسا عم ،يسشاوملا ةقرسس
.مانغألا نم شسأار002

نيفوقوملا ميدقت متو اذه
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

ن˘يأا ،ى˘سسو˘م ي˘م˘ع ة˘م˘كح˘م
شسب˘ح˘لا ا˘م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘˘ثا عدوأا
شسيئر نبا مهنيب نم ،تقؤوملا
تحت رخآا عسضو اميف ،ةيدلبلا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

ح.ماصستبإا

ششي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م تط˘˘ب˘˘سض
شسمأا لوأا ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ششي˘˘ت˘˘ف˘˘تو ثح˘˘ب ة˘˘يرود ر˘˘ثإا
ةيدودحلا فينو ينب ةقطنمب
7و ن˘˘يرا˘˘ط˘˘ن˘˘˘ق ،را˘˘˘سشب ي˘˘˘ف
ف˘ي˘كلا ن˘م تا˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ةزرفم تفقوأا امي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا
حلاسصم عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ىر˘خأا
معد ر˘سصن˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا
،ةلسشنخب ةيباهرإلا تاعامجلل
كردلا رسصانع فقوأا نيح يف
ةفلتخم تايلمع يف ينطولا
،وزو يزيت ،ترايت نم لكب
شصاخسشأا7 ،ي˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأاو
،د˘ي˘سص قدا˘ن˘ب8 اوز˘˘ج˘˘حو
ششي˘˘طار˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كو
.ىرخأا شضارغأاو

تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘سست شسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
ن˘م ل˘كب تط˘ب˘سض ،ي˘ب˘ع˘سشلا
ي˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘بو ،تسسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت
تابكرم4و ةنحاسش ،را˘ت˘خ˘م

رتل00041 ،ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر
،بيرهتلل هجوملا دوقولا نم
ن˘يد˘لو˘م ،ط˘غ˘سض ي˘ت˘قر˘ط˘˘م
ريسسكتل تلآا3 ،نييئابرهك
05 ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘مار˘˘˘غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك
52 اذ˘˘˘كو ،مو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لألا

ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م ا˘˘˘مار˘˘˘غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك
.«دينايسسلا»

زرا˘˘˘ف˘˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘حأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘سشم
،ة˘سسب˘ت ن˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
،فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو ،شسار˘˘˘هأا قو˘˘˘سس
56521 بير˘˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ت˘˘ل
نتم ىلع ناك برهم فيقوت
ةدحو6348 ـب ةلمحم ةنحاسش
تا˘بور˘سشم˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
.يداولاب

راطإا يفو ،رخآا قايسس يفو
،ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ةبراحم
ريغ ارجا˘ه˘م54 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
.شسانمأا نإاو ،ناسسملتب

ط.ةراصص

ترايتب شصاخصشأا7و ةلصشنخب باهرإÓل معاد فيقوت
ديصص قدانب8 زجحو يقاوبلا مأاو وزو يزيتو

راسشبب جلاعملا فيكلا نم نيراطنق نم رثكأا طبسض

ةقطنملا بابصش طصسو اهجيورت ددصصب ناك اصسولهم اصصرق0301 هتزوحب طبصض

راسشبب تاردخم نورابب ةحاطإلا

ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا نينثا عصضوو تقؤوملا شسبحلا اهدارفأا نم6 عاديإا

ةمخفلا تارايسسلا ةقرسس يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
رئازجلا وحن اهبيرهتو ابوروأا نم

ر.رجاه

ةقرصس يف ةصصتخم ،نويرئازج مهنم شصاخصشأا8 نم نوكتت ةيلود ةكبصش ،ةيصسنرفلا ةطرصشلا حلاصصم تككف
.اهقئاثو ريوزت دعب رئازجلا ىلإا اهبيرهتو ،ابوروأا لود فلتخم نم ةمخفلا تارايصسلا

رصصقلا اهباحصصأا ددهي
شضيبألا حÓصسلاب

تاجاردلا قراسس
ةيادرغب ةيئاوهلا
نمألا ةسضبق يف
نمألا حلاصصم تنكمت
نم ةيادرغب لوألا يرصضحلا

ينيرصشع شصخصش فيقوت
رصصق لافطأا بلصسب ماق
مهتاكلتمم ةيادرغب
تاجارد يف ةلثمتملا

دعب ةلاقن فتاوهو ةيئاوه
حÓصسلاب مهديدهت
.شضيبألا

ىلإا دوعت ةيصضقلا عئاقو
ةقفر نينطاوم3 مدقت
لجأا نم رصصقلا مهئانبأا

دصض ةيمصسر يواكصش دييقت
تاذلف بلصسب ماق لوهجم
نيتجارد مهدابكأا

لاقن فتاهو نيتيئاوه
،ةفلتخم ةينمز تارتف ىلع
ديدهتلا بولصسأا لامعتصساب
حÓصس ةطصساوب بيهرتلاو
حلاصصم ،روظحم شضيبأا
يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا
هذه اهيقلت روف لوألا
فيثكتب تماق تاغÓبلا
هيف هبتصشملا نع ثاحبألا

يتلا تافصصاوملا قفو
حتف متو ،اياحصضلا اهمدق
عم ةيصضقلا يف قيقحت
ثحبلا رصصنع ليعفت
مت ،ناديملاب يرحتلاو
دعب هيف هبتصشملا فيقوت
هلزنم يف هترصصاحم
رقم ىلإا هليوحتو ،يلئاعلا
،اهتاذ ةينمألا ةحلصصملا

اياحصضلا ءاعدتصسا دعبو
هيف هبتصشملا شضرعو

نم هيلع اوفرعت مهيلع
متيل  ىلوألا ةلهولا
تاءارجإلا ةفاك لامكتصسا
ميدقتو ةمزÓلا ةينوناقلا
تاهجلا مامأا ينعملا
هتعصضو يتلا ةيئاصضقلا

.تقؤوملا شسبحلا نهر
يوارمع ماصشه
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ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــسسلا ةاـــــــنق
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ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا شسي˘˘˘ئر نÓ˘˘˘عا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
خيراتب شسابع دومحم ةينيطسسلفلا

يف ءدبلا9102 لولا نيرسشت7
شسل˘ج˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
لطعملا ،ينيطسسل˘ف˘لا ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

تطسشن ،ا˘ما˘ع31 ن˘م ر˘ث˘كا ذ˘ن˘˘م
ىلع ةيل˘خاد˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةا˘ي˘ح˘لا
ديؤوم نيب ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘حا˘سسلا
ا˘˘ه˘˘ل شضرا˘˘ع˘˘مو ةو˘˘عد˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
،ا˘ه˘ي˘ف تحر˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا˘˘ب

نا تربتعا ي˘ت˘لا شسا˘م˘ح ة˘كر˘ح˘ك
عم قفارتت نا بجي تاباختنلا هذه
شسل˘ج˘م˘لاو ة˘سسا˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

،ددحم ينمز فقسس قفو ،ينطلاو
تاءاقل˘لاو تاراو˘ح˘لا تذ˘خأا ا˘م˘ك
لمعلا فدهب ،طسشن˘ت ة˘ي˘ل˘ئا˘سصف˘لا

ىري يتلا ،ةوطخلا هذه حاجنإا ىلع
بع˘سشلا ن˘م ر˘ب˘كألا م˘سسق˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف
اهناب ،ةيسسايسسلا هاوقو ينيطسسلفلا
جارخإاب ةل˘ي˘ف˘كلا ح˘ج˘نلا ةو˘ط˘خ˘لا
ق˘ن˘ع ن˘م ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لا˘˘ح˘˘لا
نم ،ا˘ه˘ي˘ف تر˘سشح ي˘ت˘لا ة˘جا˘جز˘لا
.يليئارسسإلا ودعلا لبق
ودعلا شسرام ،اماع02 نم رثكأÓف
ة˘غوار˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ىلع بعل˘لاو ،ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘جد˘لاو
شضرف ن˘م ن˘كم˘ت˘ل˘ل تقو˘لا ل˘ما˘ع
بعسشلا ىلع عقاولا رملا ةيسسايسس
مجرت يذلاو ،هتدايقو ينيطسسلفلا
يف يناطيتسسلا طاسشنلا ديعسصتب
ل˘ت˘كلا ءا˘ن˘˘بو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا
ة˘ل˘م˘حو ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘˘سسلا
لخاد اهنسشي يتلا ةسسرسشلا ديوهتلا

را˘سصح˘لا شضر˘فو ،شسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
هباكتراو ،ةزغ عاطق ىلع رئاجلا
تلا˘ق˘ت˘علاو ة˘ي˘مو˘ي˘لا رزا˘ج˘م˘˘لا
بع˘سشلا ءا˘ن˘بأا ق˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا
ةيبرغلا ةف˘سضلا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

دود˘ح ى˘ل˘عو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا شسد˘˘ق˘˘لاو
ةرداسصم ىلا ةفاسضإلاب ،ةزغ عاطق
ي˘˘سضارألا ن˘˘م تا˘˘˘م˘˘˘نود˘˘˘لا فلآا
ةكر˘ح˘ب م˘كح˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
طا˘˘ق˘˘ن فلآا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘سضلا
.ةيركسسعلا ششيتفتلا
تل˘˘˘سصاو ل˘˘˘ب ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف اذ˘˘˘ه شسي˘˘˘ل
يف رارم˘ت˘سسلا ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ي˘ئار˘سسا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ةردا˘˘سصم
بع˘˘سشلا تارد˘˘ق˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ل˘م˘ع˘لاو ،ه˘تاور˘ثو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
،ةينطولا ةورثلا ريمدت ىلع مئادلا

دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘بإلاو
ا˘ع˘˘با˘˘ت ادا˘˘سصت˘˘قا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
Óغ˘ت˘سسم ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حÓ˘ل
يتلا ةيدا˘سصت˘قلا شسيرا˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا
،ولسسوأا ةيقافتل يمتح جاتنك تتأا
ةمظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘قو˘م˘لا
لÓتحلاو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
د˘ع˘ب ،تل˘م˘ح ي˘ت˘لاو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

،ةيثبعلا تاسضوافملا نم تلوج
بعسشلا ىلع تÓيولاو ثراوكلا
جاتنكو اهرخآا ناكو ،ينيطسسلفلا
امو ةيكيرملا نرقلا ةقفسص ،اهل
دسض ةيئاد˘ع تاو˘ط˘خ ن˘م ا˘ه˘ق˘فار
ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
بط˘˘سش ى˘˘لا تفد˘˘˘ه ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لاسضن ءاهناو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ةماقإاب هملحو ،ينيطسسلفلا بعسشلا
عبارلا دودح ىلع ةلقتسسملا هتلود
،7691 ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م نار˘˘˘يز˘˘˘ح ن˘˘˘م
قح قيقح˘تو شسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع˘ب

يمملا رارقلل اقفو نيئجÓلا ةدوع
ة˘˘˘˘لود عور˘˘˘˘˘سشم ءا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لاو ،491

ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا د˘يا˘˘ه˘˘ترا˘˘بلا
نيميلا مÓحأاو ةليخم يف ششيعت
ينويهسصلا نايكلا ي˘ف فر˘ط˘ت˘م˘لا
ةباسصعو وهاينتن ني˘ما˘ي˘ن˘ب ةدا˘ي˘ق˘ب
.هب طيحت يتلا مارجلا

ىلا ةوعدلا تقل ىرخأا ةهج نم
لخدملا اهنوك احايترا ،تاباختنلا
بع˘سشلا ه˘لÓ˘خ ن˘م ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا
ام ةاناعم نم شصÓخلا ينيطسسلفلا
21 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘سشي˘ع˘ي لاز˘˘ي

˘ما˘سسق˘نلا ل˘سسل˘سسم ل˘˘خاد ،ا˘˘ما˘˘ع
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ي˘˘˘ماد˘˘˘˘لا

يفرط نيب عدسصلا بأار تلواحم
،يواسسمحلاو يواحتفلا ماسسقنلا

تايقاف˘تلاو تاراو˘ح˘لا لÓ˘خ ن˘م
ىلا دؤو˘ت م˘لو تل˘سشف د˘ق ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا حر˘ج˘لا اذ˘˘ه لا˘˘ف˘˘قا
ىلع ابلسس شسكعنا يذلا ،فزانلا

،هتوقو ينيطسسلفلا دسسجلا ةحسص
ى˘ت˘ح ا˘ئ˘ي˘سشف ا˘ئ˘ي˘سش ترا˘خ ي˘˘ت˘˘لا

ر˘˘ير˘˘سس ى˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ب تل˘˘سصو
.ينطولا راسضتحلا
ر˘سصا˘ن ا˘ن˘ح رو˘ت˘˘كد˘˘لا ةرا˘˘يز تدأا

ةيزكرملا تاباختنلا ةنجل شسيئر
حتف ىلا ،9102\11\5 يف ةزغ ىلا
ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ل˘مأا ةذ˘فا˘ن
يف امدق يسضملل ،ةيسسايسسلا هاوقو
تلوحت يتلا ةمهملا ةوطخلا هذه
،ماع ي˘ب˘ع˘سشو ي˘ن˘طو بل˘ط˘م ى˘لا

ا˘ه˘ع˘ب˘ت ةرا˘يز˘˘لا هذ˘˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
امب ةينيطسسلف لئاسصف نم لئاسسر
ىلع ةقفاوملا نلعت ،شسامح اهيف
نو˘نا˘˘ق ق˘˘فو تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ءار˘˘جا
نا ىلع ،لماكلا يبسسنلا ليثمتلا
تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ا˘˘هو˘˘ل˘˘ت˘˘ي
ي˘ن˘طو˘لا شسل˘ج˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
امم ،ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
تاسسسسؤوملا ةفاك عيرسشت نمسضي
ةكراسشمب ،ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
د˘ي˘ع˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ،هد˘˘جاو˘˘ت ن˘˘كا˘˘مأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
،اهلمعو ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملل
اهسشيعت يتلا لهرتلا ةلاح عزنيو
.ليوط نمز ذنم تاسسسسؤوملا هذه
ةيطارقميدلا ةه˘ب˘ج˘لا ةو˘عد م˘غرو
اهل نايب يف اسضيا نيطسسلف ريرحتل
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لا ،9102\01\8 ي˘˘˘ف
طورسشلا عيمج ريفوت ىلع لمعلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا حا˘˘˘ج˘˘˘نل تا˘˘˘ي˘˘˘لآلاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
بل˘ط˘˘ت˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘ت
،اهجئاتنو اهتيفافسشو اهتيطارقميد
راو˘˘˘ح قÓ˘˘˘طإا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
قبسسي ،لما˘سش ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ن˘طو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ءار˘جإا
نيب ءد˘ب˘لا˘ب كلذو ،ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا
ىلعأا ىلعو ،(ف .ت .م) لئاسصف
تادا˘ي˘ق رو˘سضح˘بو ،تا˘يو˘ت˘سسم˘˘لا
اهد˘ع˘ب لا˘ق˘ت˘نلا م˘ث ،لوألا ف˘سصلا
ىو˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘˘سشي راو˘˘ح ى˘˘لإا
ى˘ل˘عا ة˘كرا˘سشم˘ب ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
لمسشي امب ،ةيدا˘ي˘ق˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا
،نيماعلا ءانمألاو ،ةيذيفنتلا ةنجللا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا شسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئرو
ةينطو تايسصخسشو ،يني˘ط˘سسل˘ف˘لا

جئا˘ت˘ن˘لا لا˘ح˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
تا˘ه˘ج ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نا لا .شصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خلا
ةجاح ل نا تربتعا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةد˘كؤو˘˘م ،تاراو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل
راد˘˘سصا ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سضم˘˘˘لا

ىلع ةددسشمو ،يسسائرلا موسسرملا
شسد˘ق˘لا نود ن˘م تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نا ل نا
هيلع تدكأا يذلا رملا ،ةيقرسشلا

نود ةينيطسسلفلا لئاسصف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةينيطسسلفلا ةطلسسلا نكل ،ءانثتسسا

يسسائرلا موسسرملا رادسصا تطبر
در˘˘لا˘˘ب ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا˘˘ب شصا˘˘خ˘˘˘لا
ةط˘ل˘سسلا بل˘ط ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ي˘ف تا˘با˘خ˘ت˘نلا ءار˘جإا˘ب حا˘م˘˘سسلا
لعج يذلا رملا ،ةيقرسشلا شسدقلا

د˘يؤو˘م ن˘ي˘ب فÓ˘خ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
شضفرلا نا ربتعي نم نيب ،عفادمو
ةيلمعلا ءا˘غ˘لا ي˘ن˘ع˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
نا لو˘ق˘ي ن˘م ن˘ي˘بو ،ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
درلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب مو˘سسر˘م˘لا راد˘سصا
لسضفألا راي˘خ˘لا و˘ه ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
لطامت فوسس ليئارسسإا نا رابتعاب
.ادبا يتأاي نل يذلا ،درلا اذه يف
عيمج لظ يفو ،نيتلاحلا Óك يفو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا تارو˘ط˘ت˘لا هذ˘˘ه
ىلا لأاسسن ،لكك ةقطنملا اهدهسشت
ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ىقبتسس ىتم
يه امو ؟يلي˘ئار˘سسإلا در˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
يف ةطلسسلا ماما ةحاتملا تارايخلا

لا˘ح ي˘˘ف وا ؟ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا در˘˘لا لا˘˘ح
تحبسصأا لهو ؟درلا نع عانتملا
موي˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

؟ةيميلقإلا تاروطتلا يف ةنوهرم
ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا د˘˘حأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ي ل
ةقطنملا اهسشيعت يتلا ةيئانثتسسلا
ع˘ي˘م˘˘ج ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ،ل˘˘كك ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تمسسر يتلا ةيميلقإلا تاروطتلا

،ادقع˘مو اد˘يد˘ج ا˘ي˘سسا˘ي˘سس اد˘ه˘سشم
رواحملا ةعيبط ثيح نم فلتخي
يسسايسس دهسشم يأا نع ،فادهلاو
ةسصاخ ،ةقطنملا هتدهسش نأا قبسس
،ةيلخادلا تامزلا دادتسشا لظ يف
لخاد يف ف˘سصع˘ت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا
را˘ي˘ه˘نا ى˘ل˘ع تن˘هار ي˘ت˘لا لود˘˘لا
عيرا˘سشم مد˘ق˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا
تناك ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا تÓ˘يود˘لا
ةموعدمو ةعبات ىوق اهيلع لمعت
نا˘ي˘كلاو ة˘ي˘لا˘ير˘ب˘ملا ىو˘ق˘لا ن˘م
ةقفسص مجلل ةفاسضإلاب ،ينويهسصلا
بع˘˘سشلا دو˘˘م˘˘سص بب˘˘˘سسب نر˘˘˘ق˘˘˘لا
هكسسمتو هتمواقمو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ل يتلاو ،ةفا˘ك ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘ب
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا فد˘ه˘ت˘سست
ةيبرعلا ةقطنملا لاطت لب بسسحف
يكيرمألا عورسشملا نا يأا ،لكك
امب طسسوألا قرسشلا هجو رييغتل
نا˘˘ي˘˘كلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ع˘˘˘م مءÓ˘˘˘ت˘˘˘ي
ر˘ي˘ب˘ك د˘ح ى˘لا ءا˘ب ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
ةرادإلا ع˘˘فد ا˘˘م اذ˘˘هو ،ل˘˘˘سشف˘˘˘لا˘˘˘ب
،بمارت دلا˘نود ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘كير˘ملا
أا˘ط˘خ با˘كترا ى˘˘ل˘˘ع ماد˘˘قلا ى˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا
قيرفلا لايتغاب ءارمحلا طوطخلا
شسدقلا قليف دئاق يناميلسس مسساق
ي˘˘نار˘˘يإلا يرو˘˘ث˘˘لا شسر˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘م ،ه˘˘قا˘˘فرو
ة˘هو˘ف ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘لا ل˘ب ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا تل˘˘خدأاو ،نا˘˘كر˘˘ب
.بقاوعلا ةبوسسحم ريغ ةعبوز
ي˘˘ف ي˘˘كير˘˘˘مألا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘لا نإا
ىلوألا ةجردلا يف بسصي ةقطنملا
يف فرطتملا نيميلا ةحلسصم يف
هنم لوألا ديفتسسملاو ،«ليئارسسإا»
نيماينب يليئارسسلا ءارزولا شسيئر
ة˘ل˘سضع˘م ه˘جاو˘ي يذ˘لا ،و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
دعب ةثلا˘ث تا˘با˘خ˘ت˘نا ى˘لا با˘هذ˘لا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘سشف
ةمزر ىلا ةفاسضإلاب ،ةيليئارسسإلا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ما˘ه˘˘تلا
نيسسوق باق هتعسضو يتلاو ،هدسض
هجاويل ،نجسسلا باوبأا نم ىندا وا

ق˘˘با˘˘سسلا ءارزو˘˘لا شسي˘˘ئر ر˘˘ي˘˘سصم
م˘˘ل ا˘˘م اذ˘˘هو ،«تر˘˘م˘˘لوأا دو˘˘ه˘˘˘يإا»
هذوفن˘ل ار˘ظ˘ن و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ه˘ب ح˘م˘سسي
دو˘˘كي˘˘ل˘˘˘لا بز˘˘˘ح ل˘˘˘خاد يو˘˘˘ق˘˘˘لا

ىو˘˘ق ع˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘قÓ˘˘˘عو
ي˘ف ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا

ديراج» مه˘سسأار ى˘ل˘عو ،ن˘ط˘ن˘سشاو
«و˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘ب كيا˘˘مو» «ر˘˘ي˘˘ن˘˘سشو˘˘ك
نم مهر˘ي˘غو ،«نا˘مد˘ير˘ف د˘ي˘ف˘يد»و
ي˘ف ة˘قÓ˘خ˘˘لا ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ي˘˘بار˘˘ع
كلذ ىدأا ول ىتح طسسولا قرسشلا
عز˘˘عز˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا بر˘˘˘ح ى˘˘˘لا
،ل˘كك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف رار˘ق˘˘ت˘˘سسلا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘تو
هذه ةلمج لباقم ،ةيئانثتسسا اياسضق
يتلا ةريطخلاو ةديدجلا تايدحتلا

ا˘م اذ˘هو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘ل˘˘ع تأار˘˘ط
فرط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا اذ˘ه˘ب ع˘فد˘ي˘سس
ة˘سصر˘ف˘لا هذ˘ه ما˘ن˘ت˘غا ى˘لا ،ا˘˘سضيأا
بع˘سشلا ى˘ل˘ع ه˘مو˘ج˘ه د˘ي˘ع˘سصت˘˘ل
يف ،ةينطولا هقوقحو ينيطسسلفلا

ر˘ملا ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس شضر˘˘ف ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
تايناكمإلا عيمج ريخسستو عقاولا
ةو˘ق˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ع˘ي˘م˘ج م˘˘ي˘˘سشه˘˘ت˘˘ل
يأا اهيف امب ،ينيطسسلفلا بعسشلل
ةينطولا ةدحولا ةداعتسسل ةلواحم
مادختسسا ةيناكمإاو ،ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تارا˘سصت˘نلاو ي˘˘لود˘˘لا عا˘˘م˘˘جلا
ينيطسسلفلا بعسشلا ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا
نايكلا دسض ةيلودلا لفاحملا يف
ريخألا رارقلا ةسصاخو ،ينويهسصلا
نأاسشب ةيلودلا تايانجلا ةمكحمل
بر˘ح م˘ئار˘ج˘ب تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘كسسع ةدا˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘كترا

.نيينيطسسلفلا قحب نييسسايسسو
نÓ˘عا لÓ˘خ ن˘م م˘˘جر˘˘ت ا˘˘م اذ˘˘هو
ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
يليئارسسإا يعسس نع ،0202\1\8
ةفسضلا يف نينطوتسسملا ددع عفرل
،ن˘طو˘ت˘سسم نو˘ي˘ل˘م ى˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

ىلع لمعلا ةرورسض ىلع ادكؤوم
ىلع ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ةدا˘ي˘سسلا شضر˘ف
اذ˘ه ى˘تا ثي˘ح˘ب ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا
شسي˘ئر ن˘ل˘عأا نا د˘˘ع˘˘ب ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ءارزو˘˘لا
يأا ءÓ˘خإا مد˘ع˘ب هد˘ه˘ع˘ت و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ة˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘سسم
راطإا يف ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارألا
ادكؤوم ،ةيلبقتسسم مÓسس ةطخ يأا
يأا عÓ˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سسي ن˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نا

،ةيسسايسس ةطخ يأا يف ةنطوتسسم
ةينويه˘سصلا ة˘ي˘ن˘لا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ا˘م
ة˘لوا˘ح˘م يأا لا˘سشفا ى˘لا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا

ن˘م˘سض ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسل
امب7691 ماع تلتحا يتلا دودحلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘سشلا شسد˘˘ق˘˘لا كلذ ي˘˘ف
ةدحوملا شسدقلا نم اءزج اهربتعي

در˘لا نا يأا ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
حا˘م˘سسلا˘ب ي˘با˘ج˘يإلا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب
ةيقرسشلا شسدقلا يف ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

لا تسسيلو ،لايخلا نم برسض وه
ةءار˘˘ق˘˘لا دود˘˘ح ىد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت  ما˘˘˘هوأا
تاروطت˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ي˘فو ا˘ي˘ناد˘ي˘م م˘ئا˘ق˘˘لا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لاو
.ةيسسايسسلا

ن˘ل در˘لا اذ˘ه را˘ظ˘ت˘نا نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو
ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ا˘˘˘سسير˘˘˘كت لا نو˘˘˘كي
تقو˘ل˘ل ة˘ع˘ي˘سضمو ،ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ة˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘سصت ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصل

بعسشلا ىلع ةسسرسشلا ةينويهسصلا
يه شسدقلا ةكرعمف ،ينيطسسلفلا

بع˘سشلاو ،ع˘قاو˘لا ر˘˘ملا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
ل ةيسساي˘سسلا هاو˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘كر˘ع˘م شضو˘خ˘˘ت نا ا˘˘ه˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
ن˘م لا ،ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ةدا˘˘ي˘˘سسلا

عقاولا رملا ةكرعم شضرف لÓخ
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا تارار˘˘ق˘˘ل ةد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسم
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
نوكت نا بجي ي˘ت˘لا ،تا˘با˘خ˘ت˘نلا

اذه عم ةينطو˘لا ة˘كر˘ع˘م˘لا ناو˘ن˘ع
ل˘م˘ع˘لا بج˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو .لÓ˘˘ت˘˘حلا
راد˘سصا ى˘ل˘˘ع يد˘˘ج˘˘لاو يرو˘˘ف˘˘لا
˘˘مد˘˘عو ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا
،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا در˘˘ل˘˘ل ثار˘˘˘ت˘˘˘كلا

ةلتحملا شسدقلا تاحاسس ليوحتو
عم ةي˘ن˘طو ة˘ه˘جاو˘م تا˘حا˘سس ى˘لا
ق˘يدا˘˘ن˘˘سص بل˘˘سص ي˘˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
بعسشلا دحوي يذلا رملا ،عارتقلا
،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا هاو˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘كلا ح˘˘سضف˘˘˘يو
امك ،ةفئازلا هتي˘طار˘ق˘م˘يد ير˘ع˘يو
لمحت˘ي˘ل ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا مز˘ل˘ي
تارارقلا هاجتا ةلماك ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
بع˘˘سشلا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا
تاباختنلا يف هقح ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

تلازام ي˘ت˘لا ه˘ت˘لود دود˘ح ن˘م˘سض
.يليئارسسإلا لÓتحلا تحت حزرت
لاقتنلا ةرورسض اسضيا ىسسنن لو
هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف يرو˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘لا˘ح ن˘م ،تارو˘ط˘ت˘˘لا
عم يناديملا كابتسشلا ىلا ةيظفللا
كلت عي˘م˘ج ى˘ل˘ع در˘لاو ،لÓ˘ت˘حلا
تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ع˘لا تاو˘ط˘˘خ˘˘لا
لت نم ةي˘كير˘ملا ةرا˘ف˘سسلا ل˘ق˘ن˘ب
،ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا شسد˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لا بي˘˘˘با

نايكلل ةدحوم ةمسصاع اهرابتعاو
ع˘˘˘ير˘˘˘سشت ى˘˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سصلا
قطانم مسضل ةمدقمك ناطيتسسلا

كلذو ،ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو
نيسسلجملا تارارق عيمج ةمجرتب
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
أادبت يتلاو ،ةينيطسسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
،و˘ل˘سسوأا قا˘ف˘تا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘قو˘˘ب
بح˘˘سسو ا˘˘ت˘˘ي˘˘م ا˘˘قا˘˘ف˘˘تا ه˘˘نÓ˘˘عاو
ةفاك فقوو ،لي˘ئار˘سسإا˘ب فار˘ت˘علا
ع˘˘م ي˘˘ن˘˘مألا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘كسشا
ق˘˘فو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘قوو ،لÓ˘˘ت˘˘˘حلا
،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا شسيرا˘˘ب ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘تا

،اهلاكسشا ةفاكب ةمواقملا ديعسصتو
ة˘˘سضا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نل نا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا قÓ˘˘˘طاو
ى˘ل˘ع شضر˘ف˘ت ة˘ث˘لا˘ث ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف
ة˘ي˘ناد˘ي˘م ىو˘ق ن˘يزاو˘م لÓ˘ت˘˘حلا

ةينطولا ةدحولا ةداعتسساو ،ةديدج
تيبلا بيترت ةداعاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةحلسصملا يبلي ام˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ينيطسسلفلا بعسشلل ايلعلا ةينطولا

بع˘سشلا˘˘ف .ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضقو
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘ي مو˘ي˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
شضرألا ىلع ة˘م˘ئا˘ق˘لا تارو˘ط˘ت˘لا
ي˘فو ،ة˘ه˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ل˘كك ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ةدايقلا نم رظتنيو ،ديدسش بايتراب
نم ردق ىلع نوكت نا ةينيطسسلفلا
ي˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
بع˘سشلا اذ˘ه ل˘م˘ح˘ت نا ع˘ي˘ط˘ت˘˘سست
ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م برا˘˘ق ي˘˘ف ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا
عار˘سشب ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘جلا تارار˘˘˘˘ق
ةدحو˘لا˘ب ن˘يزز˘ع˘م ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلا بعسشلا توسص جاتن ةينطولا
ر˘ير˘ق˘تو ةدو˘ع˘لاو لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسلا ر˘˘ب
.ريسصملا

ةيليئارسسلا ةدارلا ةنيهر نوكت ل يك .. ةينيطسسلفلا تاباختنلا
نانبل – ينيطصسلف يمÓعا /ناميلصس داهج :ملقب
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 ةينيوكتلا يرفيف ةرودل ابسسحت

 لجيجب اديدج اينيوكت ابسصنم3504

ةنسس21 نم ديزأا زاجن’ا يف رخأات

ةلسشنخب ةنسسلا ةياهن ةمدخلا زيح ةيخيراتلا ثاحبألا ربخم عسضو

تايقافتلا زكرمب تم˘ت˘ت˘خأا
نارهول » دمحأا نب دمحم»
ةسسماخلا ةعبط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ةحÓفلل ي˘لود˘لا نو˘لا˘سصل˘ل
(0202 وبسسكإا ورب يرغأا)
ءاهز ةكراسشم فرع يذلاو
.اسضراع05
ةدع ةرها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ر˘سضحو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
رئازجلا نم ةيحÓفلا نهملا

شسنو˘ت ن˘م ةد˘حاو ة˘كر˘˘سشو
تائيه ةكراسشم نع Óسضف
ةينهم تا˘ي˘ع˘م˘جو ر˘با˘خ˘مو
يعارزلا لاجملا يف طسشنت

˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا بسسح
نولاسصلا اذه ىوتسسم ىلع
ة˘لا˘كو فر˘ط ن˘م م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
˘˘مو˘˘يزو˘˘ب˘˘سسكا » لا˘˘˘سصتلا
.«تنافيا

د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘˘يو
زار˘˘˘˘بإا ى˘˘˘˘لإا يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
اهب رخز˘ي ي˘ت˘لا تÓ˘هؤو˘م˘لا
رئازجلاب ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘لا

نيينهملا تارا˘ه˘م شضر˘عو
ي˘˘فو بع˘˘سشلا ى˘˘ت˘˘˘سش ي˘˘˘ف
ي˘فو ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ير˘لاو ة˘ن˘ن˘كم˘لا تلا˘˘ج˘˘م
ةيحسصلا ةيودألاو يحÓفلا
ةرطيبلاو تاتابنلاب ةسصاخلا

نم نيسضراعلا نيكمت اذكو
مهتاجتنم قيوسستو جيورتلا

.يفوسص يكز فاسضأا امك
اذه يف شصيسصخت مت امك
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك از˘˘˘ي˘˘˘ح نو˘˘˘لا˘˘˘سصلا
ةسصسصختملا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
فÓعألا قيوسستو جاتنإا يف

ه˘جو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘˘جاود˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘˘بر˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
بولحلا را˘ق˘بألاو ن˘جاود˘لا

ةيحÓفلا ةجلاعملا تادعمو

ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا كل˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م
ليوحتو ةرمثملا راجسشألاب
.نوتيزلا تيز
ةسصرف ةعبطلا هذه تلكسشو
شضع˘ب˘ب ر˘ث˘˘كأا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘˘لا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا
ي˘ف ارو˘سضح ا˘ه˘ل تح˘ب˘سصأا

لÓخ رئازجلاب ةحÓفلا ملاع
ا˘ه˘ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ة˘ي˘بر˘تو نار˘ف˘˘عز˘˘لا ة˘˘عارز
شسيئر ربتعي ثيح بنارألا
ليجلا» ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
نأا» بنارألا يبرمل » ديدجلا

ة˘˘ب˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نم عو˘ن˘لا اذ˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل
ر˘سشنو ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
بنارألا محل كÓهتسسا ةفاقث
˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا قو˘˘سس ع˘˘يو˘˘ن˘˘تو
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
.«نطولا

ف˘سشت˘كا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
فحتم نولاسصلا اذه راوز
شساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب ة˘حÓ˘ف˘لا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م م˘سضي يذ˘˘لا
نم ةديرفلاو ةردانلا عطقلا
رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن
تا˘ن˘ي˘كا˘˘مو تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘سضف ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف
ةعرز˘م˘ل ءا˘سضف شصي˘سصخ˘ت

ة˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح» ن˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ىلع يو˘ح˘ت » تا˘ناو˘ي˘ح˘ل˘ل

ا˘م˘م تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
شضع˘˘ب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سس
هذه ةرايزل نارهوب شسرادملا
.ةقيدحلا

ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس تم˘ي˘˘قأا ا˘˘م˘˘ك
ةدع لوا˘ن˘ت˘ت تار˘سضا˘ح˘م˘لا

ريوطت قافآا » اهنم عيسضاوم
ةيعون» و» فÓعألا ةعارز
رييسستلا»و «جزاطلا بيلحلا
.«نجاودلا ةيبرتل ينقتلا

سس.ةيماسس

«0202 وبسسكإا ورب يرغأا» يلودلا نولاسصلا ماتتخا
 تÓهؤوم نوزربي اسضراع05
نارهوب يحÓفلا عاطقلا

ءادتعا ةلاح054 تلجسس
ن˘يو˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘خ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا˘˘ب
ر˘ب˘ع ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

ة˘يلو ق˘طا˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘سسسسؤو˘˘م بسسح ،ة˘˘ل˘˘قرو
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘˘ت
.(زاغلنوسس)
تاءادت˘علا كل˘ت تم˘ج˘نو
تايانب نينطاوم زاجنإا نم
تآا˘سشن˘م˘˘لا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ، ة˘˘˘يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
˘مار˘ت˘حا نود تا˘ع˘ي˘سسو˘ت˘ب
ىلإا ، ةي˘ن˘مألا تا˘فا˘سسم˘لا

ةلاح743 ليجسست بناج
زاجنإا تاسسسسؤوم˘ل ءاد˘ت˘عا
تاذ فلك امم ، ناديملاب
5.5 ن˘م د˘يزأا زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘سس
تاذ ي˘˘ف را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
مايقلل ا˘ه˘ت˘سصسصخ ة˘ن˘سسلا
باتعألا حيلسصت لا˘غ˘سشأا˘ب
ةكبسش اهل تسضرعت يتلا
ءار˘˘ج ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح ، تاءاد˘˘˘ت˘˘˘علا
تاذ ه˘تر˘سشن نا˘ي˘ب ح˘سضوأا

.ةسسسسؤوملا
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘كسشتو
˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ا˘˘سسجا˘˘ه
نيينقتلا ناوعألا ةسسرامم
ي˘ف يرود˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن˘˘ل
تاكبسش ةنايسصو ة˘ن˘يا˘ع˘م
ا˘م˘م ،ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سس شسكع˘˘˘ن˘˘˘ي
ة˘سسسسؤو˘م˘لا تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسا

ة˘ي˘لا˘م ءا˘˘ب˘˘عأا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘كيو
تاذ ق˘˘فو ،’’ةر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م’’
.ردسصملا

هذ˘ه ن˘م د˘˘ح˘˘لا شضر˘˘غ˘˘بو
تدمتعا دق˘ف تاءاد˘ت˘علا
ج˘ما˘نر˘ب ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تاذ
يف لثمتي فثكم لاسصتا

ثبت ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت شصسصح
ة˘˘˘˘عاذإلا جاو˘˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
لوح ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خأا

ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ا˘ه˘تا˘سسا˘˘كع˘˘ناو
ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘مÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
ةيعون ىل˘عو تآا˘سشن˘م˘لاو
.ةمدقملا تامدخلا

م.نسس◊

رانيد نويلم5.5 نم ديزأاب رئاسسخ تفلخ
زاغلا عيزوت ةكبسش ىلع ءادتعا054

ةلڤرو يف يعيبطلا

ريدملا بسسح لجيج ةي’وب0202 يرفيف ةرودل ينهملا لوخدلل ابسسحت ديدج ينيوكت بسصنم3504 حتف متيسس
  .ميهاربإا نب ناميلسس ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يئ’ولا

عسضو0202 ةياهن لبق متيسس
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثا˘ح˘بألا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
ةلسشنخ ةيلوب هزاجنإا يراجلا

ر˘يد˘م˘لا بسسح ة˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
رداقلا د˘ب˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا

نأا بÓعج حسضوأاو.بÓعج
اذه ةسشرو لاغسشأا مدقت ةبسسن
ةئاملاب08 ـلا تزواجت ربخملا

لا˘م˘كت˘سسا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب ا˘فدر˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا ة˘˘فا˘˘ك
زيهجتلاو ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب

ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لÓ˘˘خ
ى˘سصقأا ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا
.ريدقت
نأا˘ب ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فا˘سضأاو
م˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
ةدع هجاو8002 ةنسس هليجسست

˘˘ما˘˘م˘˘تإا نود تلا˘˘ح ل˘˘ي˘˘قار˘˘˘ع
ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا ي˘ف هزا˘˘ج˘˘نإا

ةسشرو ثعب د˘ي˘عأا ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م
ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا
ل˘خد˘ت د˘ع˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا

ة˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
د˘ه˘سشت˘ل ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
يف اظوح˘ل˘م ا˘مد˘ق˘ت لا˘غ˘سشألا
ةنسسلا ةياهن عم زاجنإلا ةبسسن
.ةمرسصنملا

نأا˘˘˘ب بÓ˘˘˘ع˘˘˘ج ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ثا˘˘ح˘˘˘بألا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م عور˘˘˘سشم
فرا˘˘سشت يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
اهت˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع هزا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا

ف˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لاو
ةو˘خإلا ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘ح˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لو˘˘˘ب ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا

ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘ب رو˘˘با˘˘سشلا
ي˘لا˘م فÓ˘غ ر˘ي˘خ˘سست بل˘˘ط˘˘ت
.رانيد نويلم001 نم رثكأاب
ةيلول ةفا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘م شصل˘خو
لوخد درجمب هنأا ىلإا ةلسشنخ
زيح ةيخيراتلا ثاحبألا ربخم
ليهسست يف مهاسسيسس» ةمدخلا

ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةذ˘تا˘سسألا ل˘˘م˘˘ع
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
زاج˘نإا لا˘ج˘م ي˘ف شصو˘سصخ˘لا
ل˘ب˘ق ا˘م ةر˘ت˘ف˘ل دو˘ع˘ت ثا˘˘ح˘˘بأا
زا˘ج˘نإا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ةيعام˘ت˘جا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تا˘سسارد
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م لو˘˘ح ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو
ةيلوو ةماع ةفسصب شساروألا

.ةسصاخ ةفسصب ةلسشنخ
ل.فاسضرد

يرفيف1و يفناج92 نيب ةرتفلا

 بابسشلا رعسشل ينطولا ناجرهملل ةثلاثلا ةعبطلا نسضتحت مناغتسسم
با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس
م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو˘˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ر˘˘ع˘˘سشل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا
نيب ةدتمملا ةرتفلا يف بابسشلا

يرفيف1و يراجلا يفناج92
.لخادلا

نأا ةمظ˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا تح˘سضوأاو
ةينابسشلاو ةيفاقثلا ةرهاظتلا هذه
ربمسسيد يف ةررقم تناك يتلا
م˘ظ˘ن˘ت˘سس ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘˘ت م˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
ءاهز ةكراسشمب لبقملا عوبسسألا

03 ن˘م ةر˘عا˘سشو ر˘˘عا˘˘سش091
تاقباسسم يف نو˘سسفا˘ن˘ت˘ي ة˘يلو
ر˘ع˘سشلا ي˘ف ثÓ˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
نو˘ح˘ل˘م˘لاو ح˘ي˘سصف˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا

.يغيزامألا رعسشلاو

ةرهاظتلا هذه ششماه ىلع متيسسو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ما˘يأا ة˘ع˘برأا مود˘ت ي˘˘ت˘˘لا
رعسش لوح ةثلاثلا ةينطولا ةودنلا
ةذ˘˘تا˘˘سسأا ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب با˘˘ب˘˘˘سشلا

ةفاقثلا رادب نيسصتخم نيثحابو
ثÓثو يكاك نمحرلا دبع دلو
ع˘˘با˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف تار˘˘ه˘˘˘سس
ي˘˘سسلد˘˘نألا ي˘˘م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ميخم˘ب يوا˘سسي˘ع˘لاو ي˘ب˘ع˘سشلاو
.ردنمÓسصب بابسشلا
ةقباسسلا ةعبطلاب جو˘ت ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
رعاسشلا (8102 ةيناثلا ةعبطلا)

ن˘˘م يد˘˘حاو˘˘لا ن˘˘يد˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ج
يلعو (ح˘ي˘سصف˘لا ة˘ئ˘ف) ف˘ي˘ط˘سس
رعسشلا ةئف) يقاوبلا مأا نم نونع
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ر˘عا˘سشلاو(ي˘غ˘يزا˘مألا

رعسشلا ةئف) ةركسسب نم يديبز

م˘نا˘غ˘ت˘˘سسم تلا˘˘نو (نو˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا
حيسصفلا يتئف يف ةيناثلا ةبترملا

ا˘˘ه˘˘ب جو˘˘ت ى˘˘ت˘˘لا نو˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘˘لاو
يرا˘˘خو˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘مأا ن˘˘˘ير˘˘˘عا˘˘˘سشلا

.يلاوتلا ىلع رودق فسسويو
يذ˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو
ة˘ط˘بار˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب م˘ظ˘ن˘˘ي
ةي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ءاق˘ت˘نا ى˘لإا با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف بهاو˘م˘لا ل˘ق˘˘سصو
ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو ي˘˘بدألاو ير˘˘ع˘˘˘سشلا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو با˘˘ب˘˘سشلا ءار˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ة˘ي˘نا˘ي˘ب˘لاو ة˘يو˘غ˘ل˘لا م˘ه˘تا˘نا˘كمإا

ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا قوذ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘تو
ر˘˘ع˘˘سشلاو ح˘˘ي˘˘سصف˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م
.يغيزامألاو يبعسشلا

سس.مÓسسإا

تاذ ح˘˘سضوأا ح˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘فو
بسصانملا هذه نأاب لوؤوسسملا
هجو ىلع عزوت˘ت ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ن˘يو˘كت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب شصو˘˘سصخ˘˘لا
شسوردلاو يليهأاتلاو يماقإلا
بقتري هنأاب اد˘ي˘ف˘م ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا
0583 جر˘˘خ˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصبر˘˘˘ت˘˘˘م
ربع ن˘ي˘عزو˘م تا˘سصسصخ˘ت˘لا

نيوكتلا دهاعمو زكارم عيمج
.لبقملا رهسشلا لÓخ ةيلولاب
نأا˘˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ن˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
نيوكتلل ةيلح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

تماق ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تايقافتا ةد˘ع مار˘بإا˘ب ار˘خؤو˘م
نم تاعاطق ةدع عم نواعت
ةيريدملا ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيحÓفلا حلاسصمل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
تاناويحلا ة˘ي˘بر˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
ةريسصق تاعارزلاو ةريغسصلا
.ىدملا

لوألا لوؤو˘سسم˘لا م˘ن˘ت˘غا ا˘م˘˘ك
ميلعتلاو نيوكت˘لا عا˘ط˘ق ن˘ع
ةسصرفلا لج˘ي˘ج˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
حا˘ت˘ت˘فا بر˘ق» ن˘ع ف˘˘سشكل˘˘ل
يف شصسصختم ينطو دهعم

لاغسشألاو ءانبلا يف نيوكتلا
ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي˘˘سس «ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘˘لا
نيوكت ةداهسش ىلع لوسصحلا
افدرم «دعاولا عاطقلا اذه يف
د˘ه˘ع˘م˘˘لا تاذ نا˘˘كمإا˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب
نيسصبرتم لابقتسسا ينيوكتلا

لجيج ةيلو جراخ نم ىتح

ـب ةيل˘خاد ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ه˘نو˘ك
حتفب ر˘كذ ا˘م˘ك ،ر˘ير˘سس021
ةقدنفلا يف شصسصختم دهعم
لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘سسلاو
ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس ةرود˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
.طرافلا
ديدحت مت هنأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
لو˘خد˘ل˘ل تÓ˘ي˘ج˘سست˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف

0202 يرفيف ةرود˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
لخادلا يرفيف51 ىلإا لسصاوتت

ـلا يف لوخدلا نوكي نأا ىلع
.رهسشلا شسفن نم32

ح.زيزعلادبع

يسسادسسلا ةياهن عم
0202 ةنسسل يناثلا

دجسسملا مÓتسسا
 طاوغألاب بطقلا

بطقلا دجسسملا مÓتسسا متيسس
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م طاو˘غألا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب
ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘سساد˘سسلا
ه˘˘ب تغ˘˘ل˘˘ب نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
، «ة˘مد˘ق˘ت˘م» ة˘ب˘سسن لا˘˘غ˘˘سشألا

ريمعتلا ةيريدم حلاسصم بسسح
.ةيلولاب ءانبلاو
بط˘˘ق˘˘لا د˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
ادجسسم51 نيب نم طاوغألاب

اعبات ينطولا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
وهو ،مظعألا رئازجلا دجسسمل
تا˘سشرو ي˘ف ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت ر˘˘ث˘˘كألا
05 تقا˘˘ف ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألا
هنم تدا˘ف˘ت˘سسا ثي˘ح ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
شصسصخو ،1102 ةنسس ةيلولا
نويلم379 قاف ايلام افÓغ هل
.حلاسصملا تاذ بسسح ،رانيد
ي˘ن˘يد˘لا حر˘سصلا اذ˘ه ع˘بر˘ت˘˘يو
5 قوفت ةيلامجإا ةحاسسم ىلع
ن˘م د˘يزأل ع˘سست˘يو تارا˘ت˘˘كه
ىلع رفوتيو ،يلسصم00021
اماسسقأاو ةÓسصلل ةيسسيئر ةعاق
ة˘عا˘قو ة˘ب˘˘ت˘˘كمو شسيرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،(دعقم002) تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م
تا˘˘ن˘˘كسس ع˘˘برأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإا

نأا ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو
م˘سضت ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ت˘˘حا˘˘سسم
اهنيب نم قفارملا نم ةعومجم
تا˘حا˘سسمو تارا˘ي˘سس ةر˘ي˘ظ˘ح
.ءارسضخ
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ر˘يد˘م ر˘كذو
رداقلا دبع ،ةيلولاب فاقوألاو
بط˘ق˘˘لا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا نأا ،و˘˘خا˘˘ب
ةيفقو تÓحم كلذك مسضيسس
نم ينيدلا قفرملا اذه نكمت
طاسشن نم ل˘ي˘خاد˘م ل˘ي˘سصح˘ت
ماهلا هعقومل رظنلا˘ب ا˘هر˘ي˘جأا˘ت
مقر ينطولا قيرطلل يذاحملا
ةعماجل ةلباقملا ةهجلا يف (1)

.يجيلث رامع
ب.رداقلا دبع
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ةزابيت ةيلوب لحنلا ةيبرت ةبعسش ةيقرت سضرتعت ةديدع لكاسشم
 ةبانعب ينهملا نيوكتلل يرفيف ةرود
 تاكبسشلا ةنايسصو تايافنلا ةجلاعم

 تاسصسصختلا ةنودم يف
رثكأا روطتت اهلعجتو نصسحأا لكصشب يقترت نأا نود لوحت يتلا لكاصشملا ديدع ،ةزابيتب لحنلا ةيبرت ةبعصش شضرتعت

.يميلصس نيصساي  ةيلولاب لحنلا ةيبرت شسلجم ةبعصش شسيئر بصسح
تا˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘ت جاردإا م˘˘˘˘˘ت

رامثتسسلاب ةطبترم ةديدج
طيحملا ةيقرتو ةئيبلا يف

تاسصسصخت ة˘نود˘م ن˘م˘سض
ةرودل ةحوتف˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا
يتلا ةبانع˘ب0202 يرفي˘ف
ا˘ي˘ل˘ح˘م ةر˘م لوأل ح˘ت˘ف˘ت˘˘سس
ةجلاعم يف نيوكتلل اسصرف
ةنايسص و تايافنلا نيمثتو
تاكبسش تاونقو تاقرطلا
ي˘ح˘سصلا فر˘سصلاو ها˘ي˘م˘˘لا

عا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم بسسح
. ةيلولاب
تاسصسصختلا جاردإا يتأايو
تايافنلا ةجلاعمب ةطبترملا
ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل
لاجملا اذه يف رامثتسسلا

ة˘ن˘م˘˘ث˘˘م تا˘˘طا˘˘سشن ثع˘˘بو
.ةئيبلل
نأا ىلإا ردسصملا تاذ راسشأاو
تاسصسصختو بعسش ةنودم
نمسضتت ةيلولا˘ب ن˘يو˘كت˘لا
ىر˘˘خأا تا˘˘سصسصخ˘˘˘ت جاردإا
تاقرط˘لا ة˘نا˘ي˘سصب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
تاكبسشلا فلتخم تاونقو
تاجاي˘ت˘حاو ا˘ي˘سشا˘م˘ت كلذو
ديلا نم تاعاطقلا فلتخم
.ةسصسصختملا ةلماعلا

نيوكتلا ةيمهأاب فيرعتللو
ةطبترملا تاسصسصختلا يف

تايافنلا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م ف˘˘ث˘˘كت
نواعتلاب نيينهملا ميلعتلاو
ل˘ي˘غ˘سشت˘لا م˘عد ةز˘ه˘جأا ع˘˘م
ع˘يرا˘سشم ل˘يو˘م˘˘ت تا˘˘ي˘˘لآاو
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ىلع زيكرتلاب ةيسسيسسحتلاو
تاسسسسؤوم ثادحتسسا تايلآا

تا˘طا˘سشن ثع˘بو ةر˘˘غ˘˘سصم
ةج˘لا˘ع˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘كت˘ب˘م
. ةئيبلا ةيامحو تايافنلا

ةرود˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ح˘ت˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘˘لا
ةنايسص يف نيوكتلل شصرف
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

لاغ˘سشألا تا˘ن˘حا˘سش ةدا˘ي˘قو
،تانحاسشلا ةقايسس) ىربكلا
. (فاعسسإلا تارايسس ةقايسس
ة˘˘˘˘˘نود˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘˘تو
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت
ةيلوب نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
121 ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘م ة˘با˘˘ن˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘سصسصخ˘˘ت
ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
فلآا5 حتف متو ،نيهمتلاو
نيهمتلاو نيوكتلل بسصنم
ةرودل ابسسحت ة˘يلو˘لا ر˘ب˘ع
.يرفيف

شش.ناهمصسإا

لخادلا رهصشلا فصصتنم اهينطاق ليحرت بقع
ةيوسضوفلا تانكسسلا مدهل ةعسساو ةيلمع

سسابعلب يديسسب
ةيلمع يف عور˘سشلا م˘ت˘ي˘سس
تا˘ن˘كسسلا مد˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو
يديسس ةيدلب˘ب ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
ل˘ي˘˘حر˘˘ت بق˘˘ع شسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
تا˘ن˘كسس ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق

نو˘سضغ ي˘ف كلذو ،ة˘˘ق˘˘ئل
ير˘ف˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
شسي˘˘˘˘˘ئر بسسح ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا
.يدعسس رداقلا دبع ةرئادلا

هنأا لوئسسملا تاذ حسضوأاو
ةيلمعلا هذه راطإا يف متيسس
ءا˘سضق˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘كسشب
˘˘مد˘˘ه ة˘˘سشه˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا

ةيوسضوفلا تاءانبلا عيمج
ة˘ير˘يد˘سصق˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلاو
يديسس ةيدلب ربع ةرسشتنملا
رظنم هوسشت يتلاو شسابعلب
.ةنيدملا

نأا ةر˘ئاد˘لا شسي˘ئر ف˘˘سشكو
تا˘ن˘كسسل˘ل ا˘ع˘قو˘˘م41
يديسس ةيد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ة˘سشه˘لا
ةي˘ن˘ع˘م نو˘كت˘سس شسا˘ب˘ع˘ل˘ب
،ليحرتلاو مد˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
بيسصنت مت هنأا ىلإا اريسشم
ى˘˘ن˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
هذ˘ه ي˘سضارأا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
زا˘ج˘نإل ة˘سشه˘لا تا˘ن˘كسسلا

نم ةديدج ةينكسس شصسصح
معد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘سص
،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع تآا˘˘˘سشن˘˘˘˘مو
ليحرت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا فا˘سضأاو
تا˘˘ن˘˘كسسلا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘سشه˘˘˘لا

.ةيعامج
ج˘مار˘ب˘لا شصخ˘ي ا˘˘م ي˘˘فو
اهزاجنإا يراجلا ةينكسسلا

يد˘˘ي˘˘سس ةر˘˘ئاد م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
تاذ ف˘˘˘سشك شسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ة˘˘˘سصح ن˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ةغ˘ي˘سص ن˘م ةد˘حو0252
ديق يرا˘ج˘يإلا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تا˘˘˘سشرو˘˘˘لا

بسسن فرعت ةدحو0242
ثيح زاجنإلا نم ةمدقتم
برقأا يف اهميلسست متيسس
در˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ب كلذو لا˘˘˘˘جآلا
ةئيهتلا لاغسشأا لا˘م˘كت˘سسا
ا˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘برو ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
.تاكبسشلا فلتخمب
نأا ثدحتملا تاذ فاسضأاو
ىلع ةعزوم تانكسسلا هذه
ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةد˘˘حو0001
يديسسب008 و ي˘نو˘م˘ل˘˘ت
ىلع024و ن˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ل
و ة˘لاورز ق˘ير˘ط ىو˘ت˘˘سسم
نم برق˘لا˘ب ن˘كسسم002
˘‐قر˘سش را˘ي˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب بر˘˘˘غ
ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم شسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب
نم ةسصح شصيسصخت متيسس
رثكأا ةدئافل تانكسسلا هذه
ةنطاق ة˘ل˘ئا˘ع0021 ن˘˘˘م
ة˘ير˘يد˘سصق˘لا ءا˘ي˘حألا ر˘ب˘ع
.ةاسصحملا

تا˘ب˘ل˘ط˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ي˘˘فو
غيسصلا فلتخم نم نكسسلا
ةر˘˘ئاد نأا يد˘˘ع˘˘سس ح˘˘˘سضوأا
تل˘ج˘سس شسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سس
فلأا92 يلاوح نآلا ةياغل

يعام˘ت˘جلا ن˘كسسل˘ل بل˘ط
شصخت فلأا91 نم رثكأاو
.معدملا يوقرتلا نكسسلا

شس.رداقلا دبع

ةينقت» لكاسشمب رمألا قلعتيو
مامأا اقئا˘ع ل˘كسشت «ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘طو
ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘سش ر˘يو˘ط˘ت
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلاو
رخزت يتلا ةريبكلا تÓهؤوملاو
ىلع ةدئار اهلعجتو ةيلولا اهب
بسسح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ششماه ىلع يم˘ي˘ل˘سس ه˘ح˘سضوأا
شضرعمل11 ـلا ةعبطلا ميظنت
.لسسعلا

نا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘كذو
يناعي يذلا يسسيئرلا لكسشملا

يف لث˘م˘ت˘ي ل˘ح˘ن˘لا و˘بر˘م ه˘ن˘م
ةيودألاو تاديب˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
اهنم اميسس تايسضمحلا ةنجأاب
ةجيتم ةقطنمب لاقتربلا راجسشأا

طا˘سشنو را˘˘هزإلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
لسسعلا جاتنإل ادادعتسسا لحنلا

.عيبرلا لسصف لÓخ
نيحÓفلا ،ثدحت˘م˘لا ا˘عد ا˘م˘ك
تايسضمحلا ةي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘سش ن˘م
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ن˘م شصل˘خ˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ف˘˘ط˘˘لا ‐ ة˘˘ير˘˘هز˘˘لا
ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ن˘˘جألا ل˘˘خاد شضرألا
نع ىلختي ل˘ح˘ن˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘ت
أاجليو ةرمثملا راجسشألا راهزأا
اهنأا نيح يف اهنم ىذغتيل اهيلإا
دوعت ل (ةي˘ل˘ي˘ف˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا)
لسسعلا ةدوج ى˘ل˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا˘ب
.ةلحنلا هجتنت يذلا

ة˘يلو˘ب ل˘ح˘ن˘لا و˘بر˘م ي˘نا˘ع˘يو
شسي˘˘ئر بسسح ا˘˘سضيأا ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
شضارمألا شضعب نم ،شسلجملا
ام˘ي˘سس را˘ج˘سشألا بي˘سصت ي˘ت˘لا

يذ˘لا «ي˘ن˘سشو˘كلا» ءاد ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةفاج اهلعجيو قاروألا بيسصي
.ةجتنم ريغو
ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه ود˘˘ب˘˘˘تو
لحلا ةلهسسو ةطيسسب ،اهلكسش
نيب دوهجلا قيسسنت مت لاح يف
نأا لإا ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ىلع ةديد˘سش ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘تار˘ي˘ثأا˘ت
شسي˘ئر د˘كؤو˘ي جا˘ت˘˘نإلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت شسل˘ج˘م ة˘ب˘ع˘سش

لكسشي ا˘م˘ك.نيسساي يمي˘ل˘سس
ي˘ت˘لا ة˘يدوألا نا˘سضي˘ف ل˘كسشم
ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا شضع˘˘˘ب ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسي
ةيذاحملا ةيحÓفلا تا˘حا˘سسم˘لا
لحنلا ةي˘بر˘ت˘ل تاءا˘سضف˘ك ا˘ه˘ل
بب˘˘˘سست ثي˘˘˘ح ار˘˘˘˘خآا ل˘˘˘˘كسشم
نم لكب ةيدوألا شضعب ناسضيف
نوملسسمو ةقيقروبو ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

ي˘ف طرا˘ف˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
بسسح نيبرملل ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘سسخ
ةيلو تلتحاو.ردسصملا تاذ
،طرافلا مسسوملا لÓخ ةزابيت
ىوتسسملا ىلع ةعبارلا ةبترملا
1923 ـب ردقي جاتنإاب ينطولا
اميسس فانسصألا ةفلتخم اراطنق
لا˘˘˘ق˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘سسع ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ة˘ج˘ي˘ت˘م ل˘ه˘سسب شسو˘ت˘ي˘لا˘كلاو
ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب ي˘ل˘ب˘ج˘˘لا ل˘˘سسع˘˘لاو
لسصي ام˘ي˘ف ،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا

مهنم5111 ىلإا نيبرملا ددع
ة˘فر˘غ ىد˘˘ل طر˘˘خ˘˘ن˘˘م548
ح˘لا˘سصم ل˘م˘ع˘˘تو.ةحÓفلا

ةيقر˘ت ى˘ل˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م
لÓخ نم لحنلا ةيبرت طاسشن

و ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا نا˘˘م˘˘سض
رار˘غ ى˘ل˘ع شضرا˘ع˘م م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
هذه دهسش يذلا لسسعلا شضرعم
11 ـلا ةع˘ب˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘سسلا
،لاحن02 ة˘بار˘ق ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب

عا˘ط˘ق˘لا ةر˘يد˘م ه˘˘تد˘˘كأا بسسح
ةدئار ةيلولا دعتو.ةرت ةردع،
يتلا ،ل˘ح˘ن˘لا دور˘ط جا˘ت˘نإا ي˘ف
جاتنإل ةيسساسسألا ةيلخلا لثمت
ةيلو اهنأا رابتعا ىلع ،لحنلا
يعيب˘ط ل˘ما˘ع و˘هو ،ة˘ي˘ل˘حا˘سس
ر˘كب˘م˘لا را˘˘هزإلا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةير˘يد˘م تر˘ط˘سسو.نطولل
يو˘˘ن˘˘سس ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
لÓخ ن˘م ة˘ب˘ع˘سشلا ة˘ق˘فار˘م˘ل
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘˘ث˘˘كت
ة˘ي˘ن˘يو˘كت تارود م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ةحÓفلا ةفرغ ىوتسسم ىلع
ج˘˘مار˘˘ب م˘˘ي˘˘عد˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا

قيدانسص01 ح˘ن˘م˘ك م˘عد˘˘لا
ا˘˘نا˘˘ج˘˘م ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘ل
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ن˘˘ي˘˘ئد˘˘ت˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
طا˘سشن˘ل ة˘يرود˘لا ة˘ب˘قار˘˘م˘˘لا
.ةرطايبلا لبق نم نيبرملا

ىمحلا ءاد دصض
ةيعÓقلا
ديزأا حيقلت

سسأار0057 نم
 ةديعسسب رقب

ن˘˘م شسأار0757 حي˘ق˘ل˘ت م˘ت
ى˘˘م˘˘ح˘˘لا ءاد د˘˘˘سض را˘˘˘ق˘˘˘بألا
ذنم ةديعسس ةيلوب ةيعÓقلا
،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘˘لا بسسح
.ةرطيبلل
هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘˘خ˘˘سست م˘˘تو
ىلإا لسصاوتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ
حاقل ةعرج05511 لبقملا

شسوؤور ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو را˘˘˘ق˘˘˘بألا
ى˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ءاد˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا
62 دينجت مت امك ةيعÓقلا
ا˘ق˘فو ا˘هد˘ي˘سسج˘ت˘ل ا˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب
.ردسصملا شسفنل
يتلا ةيلمعلا هذه فدهتسستو
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشت
ح˘ي˘ق˘ل˘ت ةر˘ط˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا

دسض رقبلا نم شسأار00521
.ةيعÓقلا ىمحلا ءاد
دافتسسا يتلا ةيلمعلا فدهتو
ةيلولاب رقب يبرم876 اهنم
نم راقبألا شسوؤور ةيامح ىلإا
ى˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ءاد˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا
را˘ق˘بألا ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘عÓ˘˘ق˘˘لا
تاذ˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
.ةيسشتفملا

ةيسشتفملا يسصحت ةراسشإÓلو
31 ءاهز ةر˘ط˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ر˘ب˘˘ع ر˘˘ق˘˘ب˘˘لا ن˘˘م شسأار ف˘˘لأا

.ةديعسس ةيلو قطانم فلتخم
ط.ةماصسأا

شس Úصساي

شسارهأا قوصس يف ةعيردلاو ةيرورعزلا يتيدلبب
يعيبطلا زاغلا ةكبسشب يتاسشم عبرأاب لزنم068 طبر

ط˘بر شسار˘هأا قو˘سس ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ت
يتتسشم نيب نيعزوم لزنم068
ةيرسصلاو وكراب شضيف نم لك
ي˘ت˘ت˘سشمو ة˘يرور˘عز˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
ةيدلبب تلامجاتو لمجل رسضخل
يعيبطلا زاغلا ةكبسشب ةعيردلا

ة˘˘˘مرا˘˘˘ع ة˘˘˘حر˘˘˘ف ط˘˘˘سسو كلذو
او˘عدو ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
بل˘˘ج ة˘˘ق˘˘سشم ع˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
.ناتوبلا زاغ تاروراق
نيعب ةمدقملا حورسشلل ادانتسساو
شسانو˘ل ةر˘ئاد˘لا شسي˘ئر˘ل نا˘كم˘لا
ءاطعإا ىلع فرسشأا يذلا ةزقزوب
هذ˘˘ه˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘سشإا
تنمسضت ةيل˘م˘ع˘لا نإا˘ف ،ة˘كب˘سشلا
شضف ةتسشمب نكسسم082 ديوزت
زاغلاب ةيرورعزلا ةيدلبب وكراب
رانيد نويلم23 ـب يلام فÓغب
نامسضلا قود˘ن˘سص ن˘م ع˘ط˘ت˘ق˘م
.ةيلحملا تاعامجلل نماسضتلاو

طبر ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تفد˘ه˘ت˘سسا ا˘م˘ك
ينكسسلا عمجتلاب انكسسم051
93 ـب ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا تاذ˘˘ب ة˘˘ير˘˘سصلا

لو˘ط غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف را˘ن˘يد نو˘ي˘˘ل˘˘م
بسسح ملك32 عيزوتلا ةكبسش
ي˘ت˘لا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا حور˘˘سشلا تاذ
مت ةيلمعلا تاذ مسسرب هنأا تزربأا

يتت˘سشم˘ب ن˘كسسم034 ط˘˘˘بر
ةيدلبب تلاجا˘تو ل˘م˘ج˘ل ر˘سضخ˘ل
يعيبطلا زاغلا ةكبسشب ةعيردلا
نويلم33 ةميقب ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
01.71 لوطب ةكبسش دمو رانيد
.ملك
ريدم حسضوأا ،ددسصلا اذه يفو
زاغلاو ءابر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت زا˘ي˘ت˘ما
هنأاب دوغزب رهاطلا شسارهأا قوسسل
62 ـلا ةيلولا تايدلب طبر مت»
ادكؤوم ،«يعيبطلا زاغلا ةكبسشب
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا» نأا˘ب
اذه يف ةلودلا اهتسصسصخ يتلا

لو˘˘سصو ن˘˘م تن˘˘كم لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
تاعمجتلل يعيبطلا زاغلا ةكبسش
ةيئانلا يتاسشملا ىتحو ةينكسسلا

ة˘ب˘سسن ع˘فر ن˘˘م ن˘˘كم ا˘˘م و˘˘هو
08 ن˘م ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘لا
09 نم ديزأا ى˘لإا ا˘ي˘لا˘ح ة˘ئا˘م˘لا˘ب
فل˘ت˘خ˘م د˘ي˘سسج˘ت د˘ع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب

عم ةازاوملابو.«طبرلا تايلمع
هترايز لÓخ يلاولا ىطعأا ،كلذ
ةرئاد تايدلبل ةيدقفتلاو ةيلمعلا
ة˘يرور˘عز˘لاو ةروا˘ت ي˘هو ةروا˘ت
لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا ةعيردلاو
ة˘كب˘سشب لز˘˘ن˘˘م86 د˘˘˘يوز˘˘˘ت
ة˘ير˘سصلا ة˘˘ت˘˘سشم˘˘ب ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ـب يلام فÓغب ةيرورعزلا ةيدلبب
ة˘كب˘سش د˘مو را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م41
رتوتلا نم ملك6 لوطب عيزوت
ر˘تو˘ت م˘˘ل˘˘ك1و شضف˘خ˘ن˘˘م˘˘لا

.طسسوتم
ب رهاطلا
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ىلفدلا نيع ةيلو
ةنايلم شسيمخ ةرئاد
ةنايلم شسيمخ ةيدلب
824511540444890 :ج.ت.ر

تقؤوم حنم نع نÓعإا
نمسضتملا5102 /90 /61 :يف yرؤوملا742 ‐51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم161 ،27 ةداملا ماكحأل اقبط
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت
حسشرتلا تافلمو ةينقتلا شضورعلا مييقت ةسسلج ‐ شضورعلا مييقتو ةفر;ألا حتف ةنجل رسضحم ىلع ءانبو
نيسضراعلا ةفاك ةنايلم شسيمخ ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا شسلجملا شسيئر ملعي ،9102 /21 /90 :يف ةخرؤوملا
:ةيلاتلا ةيلمعلاب ةسصاخلاو9102 /70 :مقر حوتفملا شضورعلا بلط :يف نيكراسشملا

:0202 ةنصسل ةيئادتبإلا شسرادملا معاطم نيومت ^
.ةماعلا ةيئاذغلا داوملا ءانتقإا :10 ةصصحلا

نيتغللاب (POMOB) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلاو ةينطولا دئارجلا ربع ترسشن يتلاو
.ةيسسنرفلاو ةيبرعلا
.9102 /11 /52 :خيراتب مÓسسلا :ةديرجب ةيبرعلا ةغللاب
.9102 /11 /62 :خيراتبaibarA lE tayaH lE: ةديرجب ةيسسنرفلا ةغللابو
شضورعلا مييقت ةسسلج ‐ شضورعلا مييقتو ةفر;ألا حتف ةنجل رسضحم لÓخ اهيلع لسصحتملا rئاتنلا ىلع ءانبو
.9102 /21 /90 :موي ةيلاملا

شضورعلا مييقت ةلسصاوم ةسسلجو ،0202 /10 /02 :يف yرؤوملا10 :مقر ةسصحلل تقؤوملا حنملا ءاغلإا ىلع ءانبو
:يلي امك يلام شضرع لقأا بحاسص هنأا شساسسأا ىلع اتقؤوم ةيلمعلا حنم مت .0202 /10 /12 :خيراتب

انحلاسصمب لاسصتلا شضورعلا مييقت ةيلمعل ةلسصفملا rئاتنلا ىلع عÓطلا ةكراسشملا تاسسسسؤوملا لكل قحي
.نÓعإلا اذه رسشنل لوألا مويلا نم ءادتبا مايأا (30) ةثÓث هاسصقأا لجأا يف (تاقفسصلا بتكم)
ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61 :يف yرؤوملا742 ‐51 :مقر يسسائرلا موسسرملا نم28 :ةداملل اقبطو
رايتخلا اذه يف نعطلا نيكراسشملا نيدهعتملا لكل نكمي ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا
.نÓعإلا اذه رسشن خيرات نم ءادتبا مايأا (01) ةرسشع ىدعتي ل لجأا يف ةيمومعلا تاقفسصلل ةيدلبلا ةنجللا ىدل

دهعتملا لماعتملا

 دمحأا يكلام
ةماع ةيئاذغ داوم

ةنايلم شسيمخ
ج.ت.ر

329822040443791

ةيمسست
ةيلمعلا

نيومت^
معاطم

شسرادملا
ةيئادتبلا

.0202 ةنسسل

 شضرعلا êلبم
(موسسرلا لكب)

:ىندألا دحلا
جد00.000.013.61

:ىسصقألا دحلا
جد00.027.228.13

 شضرعلا êلبم
حيحسصتلا دعب
(موسسرلا لكب)

/ :ىندألا دحلا
/ :ىسصقألا دحلا

لاجآا
نيومتلا

(42)
ةعاسس

ةظحÓملا

لهؤوم
بحاسصو

لقألا
شضرع
يلام

ةطقنلا
ةينقتلا

(82)
ةطقن

مقرلا

10

شصسصحلا

 :10 ةسصحلا
داوملا ءانتقإا
ةماعلا ةيئاذغلا



مامسضنا دعوم نع فسشكلا
نÓيم Îنإا ¤إا نسسكيرإا
ةي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘سضنا د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع
،ن˘سسكيرإا نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘كرا˘م˘ند˘لا

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘ير˘ف ط˘˘سسو ط˘˘خ بعل
فوفسص ىلإا ،يزيل˘ج˘نإلا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
نÓيم رتنإا

ديدجت يكرامندلا بعÓلا شضفريو
يهتني ذإا ،يندنللا يدانلا عم هدقاعت

.0202 ماع فيسص يف يلاحلا هدقع
’’وتاكريم و˘ي˘سشت˘لا˘ك’’ ع˘قو˘م دا˘فأاو
لمكي فوسس نÓيم رتنإا نأا يلاطيإلا

ي˘ف ،ن˘سسكيرإا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘سص
.ةعاسس84 لÓخ
نأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإلا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘سصاوو
ىلع زريبسسلا عم قفتا يروزتارينلا
قفاوو ،ةقفسصلل ةيداملا ليسصافتلا
ةي˘سصخ˘سشلا طور˘سشلا ى˘ل˘ع بعÓ˘لا

.يعافألا عم
نم هنأا و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك فدرأاو
ةنيدم ىلإا بعÓلا لسصي نأا ررقملا

.ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ ونÓيم
عم دقاعت˘ل˘ل يروز˘تار˘ي˘ن˘لا ى˘ع˘سسيو
،يندنللا قيرفلا طسسو طخ بعل
يف ،يعافألا فوفسص زيزعت لجأا نم
يرود˘لا بق˘ل ى˘ل˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ل˘ظ
.شسوتنفوي عم يلاطيإلا

يف ليدب نع يندنللا يدانلا ثحبيو
72ـلا بحاسص بعÓل يلاحلا تقولا

ىلإا ليحرلاب هل حاسسملا لبق ،اًماع
.رخآا دان

ليب برقت ةديدج ةراسشإا
ماهنتوت نم

ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت يدا˘˘ن ح˘˘م˘˘لأا
دقا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

،ل˘ي˘ب ثيرا˘غ يز˘ل˘يو˘لا ي˘لود˘لا ع˘˘م
،ينابسسإلا ديردم لاير قيرف حانج
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف
.ةيراجلا

يدا˘ن˘ل ي˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا ر˘˘سشنو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
ا˘ًفد˘ه ’’مار˘˘غ˘˘ت˘˘سسنإا’’ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ىمرم يف زريبسسلا عم ليب هلجسس
ةهجاوم لبق كلذو ،نوت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس
داحتلا شسأاك ةلوطب ي˘ف ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
. شسما يزيلجنإلا

موي اًسضيأا رسشن دق زريبسسلا ناكو
ه˘ل˘ج˘سس ا˘ًفد˘˘ه ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م يز˘˘ل˘˘يو˘˘لا بعÓ˘˘لا

لبق كلذو ،يتيسس ششتيورون ىمرم
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
.1\2 ةجيتنب لوألا

وينيروم هيزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ىد˘بأاو
هتبغر ،يندنللا قيرفلل ينفلا ريدملا
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ل˘ي˘ب ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
امد˘ن˘ع ه˘م˘سض دارأا ا˘مد˘ع˘ب ،يرا˘ج˘لا

.دتيانوي رتسسسشنامل اًينف اًريدم ناك
بعÓ˘˘˘لا م˘˘˘سضن˘˘˘ي نأا دراو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
يف زريبسسلا فوفسص ىلإا يزليولا
يراه ةباسصإا لظ يف ،يلاحلا رياني

مسسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ه˘با˘ي˘غو ن˘ي˘ك
.يراجلا

اًماع03ـلا بحاسص بعÓلا رمي لو
ثيح نم ديردم لاير عم ةديج ةرتفب
هنأا مغرلا ىلع ،مسسوملا اذه ءادألا
ةلوطب يف يغنريملا عم اًفده لجسس
لفتحي مل هنكلو ،اينابسسإا كلم شسأاك
.فدهلاب
ةارا˘ب˘م˘لا يز˘ل˘يو˘لا بعÓ˘لا ى˘˘ه˘˘نأاو
هل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ل˘حا˘كلا ي˘ف ة˘با˘سصإا˘ب
يف ديلو˘لا د˘ل˘ب ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع بي˘غ˘ي
.ينابسسإلا يرودلا ةلوطب

0562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج1ـل قفاوملا0202 يفناج62دحألاةصضايرلا

ابيتيروك ةرهوج عيقوت ىلع لسصحي ةنولسشرب
11

و˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘ج) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تف˘˘˘˘سشك
ينابسسإلا ةنولسشرب نأا (يتروبسسإا

نا˘ي بعÓ˘لا ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘سصح
يدا˘ن˘ل ن˘˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا و˘˘تو˘˘ك
 .يليزاربلا ابيتيروك
نأا ةيليزاربلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
يدانلا شضرع ىلع قفاو ابيتيروك
نويلم5ـب رد˘ق˘ُم˘لا ،ي˘نو˘لا˘تا˘كلا
،تآا˘فا˘كم ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ورو˘˘ي
يف (ون بماك) ىلإا وتوك لقتنيسسو
81 ـلا ه˘ما˘ع م˘ت˘ُي ى˘ت˘م ،ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
.دÓبلا جراخ لقنتلاب هل حمسسُيو
قوفت ةنولسشرب نأا وبولج تفاسضأاو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لا˘ن˘سسرأا ّي˘يدا˘ن ى˘ل˘ع
ي˘ف ي˘نا˘م˘لألا نزو˘كر˘ف˘ي˘˘ل ر˘˘يا˘˘بو
يليزاربلا عم عيقوتلا وحن قابسسلا
.باسشلا

ىلإا ةيليزاربلا ةفيحسصلا تراسشأاو
نوري˘ث˘كلا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي و˘تو˘ك نأا
اًر˘˘ظ˘˘ن ،(د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ششي˘˘ف˘˘لأا ي˘˘˘ناد)
.نيبعÓلا نيب ينقتلا هباسشتلل
فده نأا وبولج ةفيحسص تركذو
و˘ه ع˘ي˘قو˘ت˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب

،قيرف˘ل˘ل ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ز˘يز˘ع˘ت
ىو˘ت˘سسم تا˘ب˘ث مد˘ع ع˘م ة˘سصا˘خ
ميدق˘ت مد˘عو و˘تر˘ي˘بور ي˘جر˘ي˘سس
ود˘ي˘م˘ي˘سس نو˘سسل˘ي˘ن ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا

هلاقتنا ذن˘م لو˘مأا˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
.اكيفنب نم
دعتسسي اسصرابلا نأا ركذلاب ريدجلا
تبسسلا موي˘لا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ل

(ا˘يا˘ت˘سسي˘م) ر˘ي˘˘خألا بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يدا˘ح˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘˘م˘˘ق با˘˘سسح˘˘ل
يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو
.ينابسسإلا

ر .ق^
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’’مدقتلا يف رارمتسسلاو نسسحتلا ىلع ظافحلا لواحن’’ :كياد ناف
نم ةدحاو يف لوبرفيل قيرف زاف
دسض مسسوملا اذه هتايرابم بعسصأا

،شسيمخ˘لا ءا˘سسم نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
بعسص زوفب بائذلا خف نم اجنو
لوأا وحن ىرخأا ةوطخ مدقتيل1‐2
03 ذنم غيل ريميربلا يف هل بقل

.اًماع
’’رور˘˘ي˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ر˘˘سصي ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلع كياد ناف ليجريف يدنلوهلا
ة˘ي˘ن يأا ه˘يد˘ل شسي˘ل لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل نأا
بقل نع اًثحب زوفلا نع فقوتلل
.غيل ريميربلا

د˘ق را˘سصت˘نلا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
ىلع بولك نغروي قيرف دعاسس
ةرادسص يف همدق˘ت ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ةطقن61 قراف˘ب بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج
نود ةارا˘ب˘˘م04 ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘سصوو
ل هنإا لوقي كياد ناف نأا لإا ،ةميزه
نسسحتلا نع فقوتلل ةسصرف دجوت
.مهقيرف يف
ل’’ :يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘فاد˘م˘لا لا˘˘قو
هنإا ‐ مزهُت ل كنأاب اًدبأا رعسشت
ءي˘سش يأا ،ا˘ن˘يد˘ل اًرو˘ع˘˘سش شسي˘˘ل
كا˘ن˘ه تنا˘ك .ثد˘ح˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي
د˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سص تا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل
رومألا تناكو ،نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو

ي˘ف او˘˘ل˘˘sج˘˘سس د˘˘ق˘˘ل ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اًمئاد رعسشن’’ :فاسضأا مث.’’ةظحل
لمعلا ةلسصاوم ان˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأا
ظافحلا لوا˘ح˘ن ط˘ق˘ف ن˘ح˘ن ،د˘ج˘ب

ىلع ريسست رومألا .نسسحتلا ىلع
عيمجلاو يلاحلا تقولا يف ماري ام
.’’ديج عسضو يف
ةطقن79ـب بقللا ةراسسخ دعبو
أاد˘˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ديسصرب يلاحلا مسسوملا لوبرفيل
ةارابم32 لوأا ن˘˘˘˘م اًزو˘˘˘˘ف22
ق˘ير˘ف ي˘ل˘ع ا˘ًمد˘˘ق˘˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ
.بقللا لماح يتيسس رتسسسشنام

ة˘ع˘سست ى˘لإا زد˘ير˘لا جا˘ي˘ت˘˘حا ع˘˘مو
هنأا نامسضل طقف ىرخأا تاراسصتنا
،مسسوملا ةياهن يف شسأاكلا عفريسس
بقللا قابسس نأا نوريثكلا دقتعي
دكؤوي ،كلذ عمو ،لعفلاب ىهتنا دق
ل مهنأا رارمتسساب هيبعلو بولك
ن˘لو تا˘ب˘لا˘ط˘م˘لا هذ˘ه˘ب نو˘م˘ت˘ه˘ي
.رمألا يهتني ىتح اهب اولفتحي
نأا ن˘˘كم˘˘ي’’ :كياد نا˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
م˘ه˘ئارآا ي˘جرا˘خ˘لا م˘لا˘ع˘ل˘˘ل نو˘˘كي
ةرك ملاع لمعي فيك فرعن اننكلو
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا كا˘˘ن˘˘هو اذ˘˘ه مد˘˘ق˘˘لا
ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي ن˘˘يذ˘˘لا شصا˘˘خ˘˘سشألا

طقف دير˘ن ا˘ن˘ن˘كل ،ل˘سشف˘ن ا˘ن˘ت˘يؤور
هب موقن ا˘م ن˘ي˘سسح˘تو رار˘م˘ت˘سسلا

ريسسن يذلا قيرطلا ىلع ىقبنسسو
.’’هيف
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه ،م˘ع˘˘ن’’ :فدرأاو
زو˘ف˘ت نأا كنود˘ير˘ي ن˘يذ˘لا شسا˘ن˘˘لا

شصا˘خ˘˘سشألا شضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كلو
ي˘ه هذ˘ه .كلذ نود˘ير˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا
طقف نح˘ن .ع˘نا˘م ل ن˘ح˘ن ،ةا˘ي˘ح˘لا
دجب لمعن ،تايراب˘م˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسن
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا˘˘˘نو
.’’جئاتنلا

ةياغلل ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ا˘ن˘ك’’ :ع˘با˘تو
ناك يتيسس نأل يسضاملا مسسوملا
نأا طقف اني˘ل˘ع .ا˘ن˘م Óً˘ي˘ل˘ق ل˘سضفأا
زوفلا يف انعرسش كلذل .كلذ لبقن
.’’ماعلا اذه اهب
ه˘نأا ا˘ًع˘ي˘م˘ج م˘ل˘˘ع˘˘ن’’ :ا˘˘ًسضيأا لا˘˘قو
ىرن ل .تاسساكتنا كانه نوكتسس
نم ريثكلا يسضاملا مسسوملا يف
نكلو انسسفنأاب نوروخف نحن .كلذ
زكرملا انل˘ل˘ت˘حا ا˘ن˘نأا ح˘سضاو˘لا ن˘م
.’’يناثلا

نم ءيسش يأا حبرت ل تنأا’’ :متتخاو
،اًدج اًديج ناك ماعلا اذه نكلو اذه
ءيسش لك مدقنسسو دعب لسصن مل

.’’ةياهنلا ىتح

«سسوتنفوي عم يرارمتسسا ببسس يراسس» :لابيد
ولواب ينيت˘ن˘جرألا ه˘جو˘ل ة˘ما˘سست˘بلا تدا˘ع
امدعب ىرخأا ةرم شسو˘ت˘ن˘فو˘ي م˘جا˘ه˘م لا˘ب˘يد
01 ميد˘ق˘تو ا˘ًفد˘ه11 ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ن˘كم˘ت
اذ˘ه ةارا˘ب˘˘م62 ي˘ف ة˘م˘˘سسا˘˘ح تار˘˘ير˘˘م˘˘ت
يسضاملا مسسوملا ماقرا زواج˘ت˘ي˘ل ،م˘سسو˘م˘لا
24 يف نكلو فادهأا01 ليجسست دهسش يذلا

ناك ،يسضاملا مسسوملا ءاهتنا دعبو.ةارابم
ي˘ف شسما˘خ˘˘لا ه˘˘م˘˘سسو˘˘م نأا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ىلع هنأاو اًدبأا أادبي نأا نكمي ل شسوتنفوي
نم شضورع تءاج نأا دعب ليحرلا باتعأا

نم ريبسستوه ماهنتوتو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ةلباقم يف لابيد لاقو.فيسصلا يف ارتلجنإا

:ةيناطيربلا ’’نايدراغ’’ ةفيحسصل ةيرسصح
يه هذه تناك ،ليحرلا نم اًبيرق تنك دقل’’
رظتنأا تنك ،كلذ فرعأا تنكو يدانلا ةين

،ةياهن˘لا ي˘ف ن˘كلو ةر˘ي˘خألا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ى˘ت˘ح
.’’ونيروت يف تيقب
نأا يندارأا ،يندعاسس يراسس لوسصو’’ :عباتو

نكن مل ا˘مد˘ن˘ع ةو˘ق˘لا ي˘نا˘ط˘عأا ا˘م˘م ،ى˘ق˘بأا
دق كلذ نأا تملع دقف ،ثدحيسس اذام فرعن
يف ام لسضفأا ىلع لوسصحلا يف يندعاسسي
شسوتنفوي نإا لوقي رسضاحلا لازي Óف ،يسسفن
.’’ديج لكسشب اًمئاد ينلماع يذلا يدانلا

اذه شسيل ،نيماع ةدمل دقع ّيدل’’ :لسصاوو
ام ىرن˘سس ،ا˘ًسضيأا اًر˘ي˘ث˘ك شسي˘ل ن˘كلو ا˘ًل˘ي˘ل˘ق
لازي ل ناك اذإا ،يدانلا ططخ هيلع نوكتسس
يدانلا ىلع بجي رارق اذه ،ل مأا انه ينديري
ريغ˘ت بب˘سس ة˘فر˘ع˘م بع˘سصلا ن˘مو هد˘يد˘ح˘ت
.’’ةيناثلا يف ءايسشألا
لابيد رمع غلب ،اًبيرقت كلذ كردي نأا نود
ي˘ف شسما˘خ˘لا ه˘ما˘ع ى˘لإا ل˘سصوو ا˘ًما˘ع62
يننأا ودبي كلذ عم’’ :اًحزام قلعف شسوتنفوي
ا˘م ى˘ل˘ع رو˘˘مألا ترا˘˘سس اذإا ،شسمأا تل˘˘سصو
بعللا نم تاونسس01 يمامأا لازي ل ،ماري
.’’ةعرسسب راسس ءيسش لك نكلو
،ةركلا نودب’’ :اًلئا˘ق ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا فر˘ت˘عاو

نم ريث˘كلا ي˘سضقأا تن˘ك اذإا ل˘ل˘م˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا
دقل ،عا˘ي˘سضلا˘ب ر˘ع˘سشأا ،ا˘ه˘سسم˘ل نود تقو˘لا
ظوظحم انأا عاقيإلاو ،ةبعللا مجح تدقف

كلمتلا ىلع زكري قيرف نم ءزج ّيدل نأل
نإاف اذل ،اًينقت ديج شصخسش لك نوكي ثيحو
ّيدل ركفأا دعأا مل .ةريثك يل ةحاتملا شصرفلا

،ةارابم لكل رثكألا ىلع ناتنثا امبر ،ةدحاو
ةركلا يتأات ىتح اًديج اًئيسش لعفت نأا بجي
ىقلتي ،لاثملا ليبسس ىلع ،ىرخأا ةرم كيلإا
ةارابم˘لا ي˘ف ةر˘ك021 نم رث˘كأا ششت˘ي˘نا˘ي˘ب
كحن˘م˘ي ن˘ي˘برد˘م ل˘با˘ق˘ت ا˘ًنا˘ي˘حأاو ،ةد˘حاو˘لا
ءي˘سش ل˘سضفأا’’ :لا˘ب˘يد م˘ت˘˘ت˘˘خاو.’’ةيرحلا
امك بعللا لواحأا تلز امو ثدحي نأا نكمي
هذه نأا اًدبأا ىسسنن لأا بجيو ،اًمئاد لاحلا وه
نأا اندتعا اًراغسص انك امدنعو ،اًسضيأا ةبعل
ان˘يد˘ل ا˘نأاد˘ب اذ˘كه ،ة˘ع˘ت˘م˘لا ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘ن

يف هكرتن لأا بجيو انلخادب لفط اًعيمج
.’’اًدبأا جراخلا
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،يرنه يرييت يسسنرفلا ىعدا
لا˘˘˘ن˘˘˘سسرأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسأا
بي˘˘˘لا˘˘˘سسأا نأا ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا
،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
تدأا ،تابيردتلا ي˘ف ة˘ف˘ث˘كم˘لا
يبعل نم ديدعلا ةباسصإا ىلإا
يف ،ةبكرلا راتوأا يف ،زديرلا
.يسضاملا

بيرد˘ت ة˘م˘ه˘م بو˘˘ل˘˘ك ى˘˘لو˘˘تو
،5102 ماع ربوتكأا يف لوبرفيل
ةلوط˘ب˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا دا˘قو
م˘سسو˘˘م˘˘لا ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
ي˘ف زد˘ير˘لا ح˘ب˘سصأاو ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا

غيلريميربلا بقل قيقحتل هقيرط
.مسسوملا اذه
ربع تاحيرسصت يف يرنه لاقو
:ةيسسنرفلا ’’بي˘كي˘ل’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
نكل ،يسسفن نع ثدحتأا ل انأا’’
،ماع لكسشب مايألا هذه يف شسانلا
ا˘˘م شصخ˘˘سش نو˘˘كي نأا نود˘˘ير˘˘˘ي
ىدم ىلع ثرإا ريوطت ىلع اًرداق
شسيل اذه ،اًدج ةريسصق ةينمز ةرتف
.’’اًليحتسسم
ن˘˘غرو˘˘ي ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘نا’’ :ل˘˘م˘˘كأاو
،ه˘ب ي˘سسف˘ن نرا˘قأا ل ا˘نأا ،بو˘ل˘˘ك
يف هنأل همدختسسأا لاثم هنكلو
ةيطغت˘ب تم˘ق ي˘ن˘نألو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف) غ˘ي˘لر˘ي˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ياكسسب8102 ى˘˘˘˘لإا4102
.’’شستروبسس

امدنع’’ :زرناغلا ةروطسسأا فدرأاو
نوبعÓلا نإا عيمجلا لاق ،لسصو
ل شسانلا نأل ،ةباسصإÓل وسضرعت
او˘˘˘نا˘˘˘ك نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا نأا كرد˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت شصسصح˘ل نو˘ع˘سضخ˘˘ي
.’’ةنيعم ةقيرطب
كن˘كم˘ي كلذ د˘ع˘بو’’ :ر˘م˘ت˘˘سساو
ع˘م ف˘ي˘كت˘ل˘ل ءي˘سش ل˘ك ر˘ي˘ي˘غ˘ت
بحي بولك نأل ،بعللا بولسسأا
ناكو ،ني˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا

راتوأا تاباسصإا نم ديدعلا كانه
.’’ةبكرلا

اًسضيأا انيأارو’’ :يرنه لسسرتسساو
نم ديدع˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ق˘ير˘ف˘لا نأا

،تايرا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف فاد˘هألا
8 ى˘˘لإا6 ن˘م قر˘غ˘˘ت˘˘سسا ر˘˘مألا
كلذ د˘ع˘بو ،ف˘˘ي˘˘كت˘˘ل˘˘ل رو˘˘ه˘˘سش
هنكم˘ي ن˘م ن˘ع ثح˘ب˘لا كن˘كم˘ي
.’’كبولسسأاب بعللا

3 قر˘غ˘ت˘سسا ر˘مألا’’ :در˘ط˘ت˘˘سساو
عئار ينف ريدمل فسصنو تاونسس
،لكسشلا اذهب لوبرفيل لعجي نأا
لاط˘بأا يرود ق˘ق˘ح˘ي م˘ل ن˘غرو˘ي
ى˘ت˘ح وأا رو˘ه˘سش3 د˘ع˘ب ا˘˘بوروأا

’’نيماع
نم ىرخأا ةوطخ زديرلا برتقاو
زوفب غيلريميربلا بقلب جيوتتلا

نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘˘لوو ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘سص

،شسيم˘خ˘لا ءا˘سسم1\2 ةجي˘ت˘ن˘ب
غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا رد˘سصت˘ي˘ل
زكرم˘لا ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن61 قرا˘ف˘ب
يربزورسش ةهجاوم لبق ،يناثلا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘˘تلا شسأا˘˘ك ي˘˘ف
. دحألا مويلا

حا˘ن˘ج ي˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سس شضر˘˘ع˘˘تو
ةهجاوم يف ةيوق ةباسصإل زديرلا

جورخلل رطسضاو ،نوتبماهرفلوو
 .لوألا طوسشلا يف
لوألا همسسوم˘ل ير˘ن˘ه د˘ع˘ت˘سسيو
مت امدعب تكابميإا لايرتنوم عم
ربمفون يف ا˘ًي˘ن˘ف اًر˘يد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
.يسضاملا

ةنولسشرب محازُي سسيراب
غنايمابوأا ىلع

(تروبسس01ول) ع˘قو˘م ف˘سشك
نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘سس شسيرا˘˘˘˘ب نأا
عم تاثدا˘ح˘م ىر˘جأا ي˘سسنر˘ف˘لا

ينوباغلا ،لانسسرأا مجاهم يلثمم
نم ، غنا˘ي˘ما˘بوأا كير˘ي˘م˘يإا ر˘ي˘ي˘ب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ىد˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م ل˘˘جأا
. يفناج يف بعÓلا عم دقاعتلا

اًماع03 ـلا بحا˘سص ى˘ظ˘˘ح˘˘يو
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ا˘˘ًسضيأا ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل كلذو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلا

شسيو˘ل ي˘نا˘ياو˘غوروألا با˘˘ي˘˘غ
.ةباسصإلا ببسسب زيراوسس
يج شسإا يب فقوم فلتخي لو
هترظن نأاسشب اسصرابلا نع اًريثك
نأا ثي˘ح ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ف˘ل˘˘م ي˘˘ف
بغري ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ل˘م˘ت˘ح˘ُم˘لا ل˘ي˘˘حر˘˘لا شضيو˘˘ع˘˘ت
نو˘˘سسن˘˘يدإا ي˘˘نا˘˘˘ياو˘˘˘غوروأÓ˘˘˘ل

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘لإا ي˘نا˘˘فا˘˘ك
.ةيوتسشلا قوسسلا يف ينابسسإلا

ركُذ يذلا تقولا يف كلذ يتأايو
يف بغري ل غنايمابوأا نأا هيف
يذلاو ،لانسسرأا عم هدقع ديدجت
بغري كلذل ،1202 يف يهتني
ه˘ف˘قو˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘˘ف شسيرا˘˘ب
ىلإا هراسضحإل قsلعُملا يدقاعتلا

.ءارمألا ةقيدح
نأا ترو˘˘ب˘˘سس01و˘˘ل فا˘˘سضأاو
نا˘سس شسيرا˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

شسا˘مو˘˘ت ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
غنايمابوأا تاناكمإا ردقُي ،ليخوت

اًيوسس امهلمع ةيفلخ ىلع ،اًريثك
.دنومترود ايسسوروب يف
لتحي شسيراب نأا ركذلاب ريدجلا

يرود˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ةراد˘سص
.ةطقن94 ديسصرب يسسنرفلا

ناسشت يرميإا مامأا نارايخ
سسوتنفوي ميحج نم ليحرلل

ط˘سسو بعل نا˘سشت ير˘م˘يإا ي˘نا˘م˘لألا ل˘سصاو˘˘ي
نم ليحرلل هيع˘سس ي˘لا˘ط˘يإلا شسو˘ت˘ن˘فو˘ي ق˘ير˘ف

ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ هقيرف فوفسص
امل اًقفوو .رخآا قيرف يأا ىلإا لاقتنلاو ةيراجلا
نإاف ،يسسنرفلا ’’تروبسس01 ول’’ عقوم هرسشن
تابا˘سسح˘لا جرا˘خ ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ق˘ي ى˘ل˘ع تا˘ب نا˘سشت
،يراسس ويز˘يروا˘م ي˘لا˘ط˘يإلا برد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا

يف قيرفلا ةمئاق جراخ هعسضو امدعب ةسصاخو
ةباثمب تناك يتلاو ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب
عقوملا راسشأاو .بعÓلا اهمهف ةحسضاو ةلاسسر
ثحبلل ليحرلل ططخي يناملألا بعÓلا نأا ىلا

تايرابملا يف اً̆ي˘سسا˘سسأا ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘سصر˘ف ن˘ع
ايناملأا بختنم ةمئاق يف هناكم رسسخي ل ىتح
حسضوأاو .0202 ’’وروي’’ ابوروأا ممأا ةلوطب لبق
طقف نارايخ همامأا نوكيسس بعÓلا نأا عقوملا

امهدحأا ىلإا ليحرلل ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ
نأا تفاسضأاو .ةيوتسشلا تلاقتنلا باب قلغ لبق
ماهنتوتو يناملألا دنومترود ايسسوروب نم لك
لوسصحلاب نامتهملا امه يزيل˘ج˘نإلا ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
رتسسسشنام رايخ تاب نأا دعب بعÓلا تامدخ ىلع
هقيرفل يديلقتلا شسفانملا هنأل اًسضوفرم دتيانوي
هع˘م ط˘ب˘تر˘ي لاز˘ي ل يذ˘لا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ،ق˘با˘سسلا
.ةديج ةقÓعب

لخدت ببسسب لانسسرأا يف بعر
زنتريم ةقفسص يف وكانوم

،اتيترأا ليكيم ينابسسإلا ،لانسسرأا بردم ىعسسي
رهسشل تلاقتنلا ةذفان يف هقيرف زيزعت ىلإا
لاسصتإا دعب كلذ ي˘تأا˘يو ،ي˘نا˘ث˘لا نو˘نا˘ك/ر˘يا˘ن˘ي
عم دقا˘ع˘ت˘لا نأا˘سشب ي˘لو˘با˘ن˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب زر˘نا˘غ˘لا
.زنتريم شسيارد يكيجلبلا
ولليد ير˘ي˘يرو˘ك’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تدا˘فأا ن˘ي˘ح ي˘ف
وكانوم شسإا هيإا يدان نأا ةيلاطيإلا ’’تروبسس
يف اًلمأا يكيجلبلاب اًسضيأا لسصتا دق  يسسنرفلا
..ءاتسشلا اذه هتامدخب رفظلا

يف اًماع23 رمعلا نم غلابلا بعÓلا دجاوتيو
يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘ق˘ع ن˘م ةر˘ي˘خألا ر˘ُه˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سسلا
ىلع ع˘قو˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘م شسي˘لو ي˘لا˘ط˘يإلا

لا˘ن˘سسرأا نأا فور˘ع˘م˘لا ن˘مو .ةد˘يد˘ج ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
دقو ،تارامإلا بعلم ىلإا هراسضحإا فدهتسسي
يف رح لاقتنا ةقفسص يف كلذ لعفل رظتني
نإاف ،ةريهسشلا ةفيحسصلل اًقفو نكل ،فيسصلا

.رهسشلا اذه هعم عيقوتلل اًسضرع مsدق  وكانوم
ى˘ل˘ع شضر˘ع ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نإا لا˘˘ق˘˘ُيو
اهتميق غلبت نيماع اهتدم ة˘ق˘ف˘سص ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

(وروي نويلم51) ينيلرتسسإا هينج نويلم6.21
هين˘ج ن˘ي˘يÓ˘م5 م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل و˘كا˘˘نو˘˘م مد˘˘قو
موسسر ىلإا ةفاسضإلاب ،مسسوملا يف ينيلرتسسإا
هينج ن˘ي˘يÓ˘م5 ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘فا˘سضإا ل˘ي˘ج˘˘سست
ةعئار ةلاح يف زنتريم ناك نيح يف .ينيلرتسسإا
ةعسست لجسسو مسسوملا اذه ي˘لو˘با˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةارابم22 ي˘ف تار˘ير˘م˘ت ة˘ع˘برأا مد˘قو فاد˘هأا
.يدانلل تاقباسسملا عيمجب
مجاهمك بعللا هنكمي زنتريم نأا فورعملا نمو
،ة˘با˘سصإا ن˘م ا˘ًي˘لا˘ح ى˘فا˘ع˘ت˘˘ي ه˘˘ن˘˘كل حا˘˘ن˘˘ج وأا
تقو برقأا يف ةدوعلل دجب لمعأا انأا’’ :اًلئاق
،ناديملا نع داعتبلا يناكمإاب دعي مل ،نكمم
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لاو بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘كسشأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل
.’’نكمم تقو برقأا يف ةدوعلا يف يتدعاسسمل
3102 ماع يف يلوبان ىلإا زنتريم مسضنا امنيب
كلذ ذنمو ،يدنلوهلا نفوهدنيإا يف شسإا يب نم
17 مدقو اًفده811 ليجسست يف حجن نيحلا
دقاعتي مل .يلوبان عم ةارابم403 يف ةريرمت
،نآلا ىتح ءاتسشلا اذه بعل يأا عم لانسسرأا

شضعبب يدانلا موقي نأا دعبتسسي مل اتيترأا نأا مغر
دعو˘م˘لا ل˘ب˘ق تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس ي˘ف لا˘م˘عألا
فقاوم يف انثحب دقل’’ :اتيترأا لاقو .يئاهنلا

اندقف ،تممسضنا يننأا امب ،حسضاولا نم ،ةفلتخم
تاباسصإاو فورظ ا˘ن˘يد˘لو (شسر˘ب˘ما˘سشت) مو˘لا˘ك
اننأا حيحسصلا نمف اذل ،فقاوملا كلت يف ىرخأا

ىرخأا فقاوم كانه نكل ،ةريسصق ةرتف يف انك
د˘ق ،قو˘سسلا ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘˘ب ،ا˘˘ًسضيأا
.’’اهمييقت ىلإا جاتحن

يدا˘ن ةرو˘ط˘سسأا نو˘سسر˘ي˘م لو˘ب ثح
يزيلجنإلا يسسل˘ي˘سشت يدا˘ن لا˘ن˘سسرأا

ينافاك نوسسنيدإا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ل˘ع
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس شسيرا˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
تلا˘ق˘ت˘نإلا ةذ˘فا˘˘ن ي˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ماهاربأا يمات نأا اًحسضوم ،ةيوتسشلا
اقفو ،ةربخلا هنم بسستكي نأا نكمي
ي˘ل˘يد’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ل
.ةيناطيربلا ’’شسيربسسكإا

نإا ةر˘ي˘ه˘˘سشلا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘ق˘˘تو
ناسس شسيرابل اًسضرع مدق يسسليسشت

ىلع مجاهملا عم عيقو˘ت˘ل˘ل نا˘مر˘ي˘ج
هينج نييÓم5 لباقم ةراعإلا ليبسس
يتلا هروجأا ةقباطم عم ،ينيلرتسسإا
ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج000,063 غ˘ل˘ب˘ت
رتسسسشنام نأا موهفملا نم.اًيعوبسسأا
مدق˘ت ثي˘ح ،ا˘ًسضيأا شصير˘ح د˘ت˘يا˘نو˘ي
ي˘م˘سسر بل˘ط˘ب ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا
يف بعÓلا تامدخ يلع لوسصحلل
.يسضاملا عوبسسألا ةياهن
،وينو˘ي ي˘ف ي˘نا˘فا˘ك د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
ديرت نامريج ناسس شسيراب نإا لاقيو
ينيلرتسسإا هينج نويلم8.61 يلاوح
غلابلا بعÓلا عيبل (وروي نويلم02)
نكلو ،رهسشلا اذه اًماع23 رمعلا نم
ةد˘سشب شصير˘ح د˘يرد˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا
نلعأا ثيح ،ينافاك ىلع لوسصحلل
ىلإا هلاقتنا لسضفي هنأا بعÓلا دلاو
.اينابسسإا
يذلا ،ي˘نا˘فا˘ك نأا د˘ق˘ت˘عُ̆ي ن˘ي˘ح ي˘ف
14و اًفده891 ليجسست نم نكمت
ةم˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘ل ة˘م˘سسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت
بلاطي ،ةارابم392 لÓخ ةيسسنرفلا
وهو ماعلا فسصنو نيماع هتدم دقعب
اهبسسكي يتلا روجألا عم بسسانتي ام
ينعي اذه ،شسنيرب يد كراب يف اًيلاح
فلكي نأا نكمي هنأا
56 نم رث˘كأا ي˘سسل˘ي˘سشت وأا د˘ت˘يا˘نو˘ي
رادم ىلع ينيلر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م

ي˘نا˘فا˘ك نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،هد˘ق˘ع
ي˘ف تا˘˘با˘˘سصإلا ةر˘˘ث˘˘ك ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع
.ةريخألا تاونسسلا

بج˘ي ي˘سسل˘ي˘سشت’’ :نو˘سسر˘ي˘م لا˘قو
،ريكفت نود˘ب ي˘نا˘فا˘ك م˘سض م˘ه˘ي˘ل˘ع
مهتتاف اذإا مهل ماهتلا هيجوت بجيو
لو ةريبك هروجأا نأا فرعأا .ةسصرفلا
،ًانسس رغسصأا باسش يأا اهيلع لسصحي
ة˘يا˘غ˘ل˘ل بسسا˘ن˘م بعÓ˘لا اذ˘ه ن˘˘كل
.’’يسسليسشت يف اًديج حبسصيسسو
ىلع نور˘ط˘ي˘سسي م˘ه˘نإا’’ :فا˘سضأا م˘ث
،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةعبرألا زكارملا ةفاح ىلع نوبعليو
بي˘سصأا نأا د˘ع˘˘ب نآلا ،تقو˘˘لا لاو˘˘ط
ول ىتح .مجاهم ىلإا نوجاتحي ماهاربأا

نمف ،طقف ةريسصق ةرتف جراخ ناك
.’’مسسوملا ةيقبل هنم ريثكلا عقوتملا

ًانسسح ًءÓب ماهاربأا ىلبأا دقل’’ :عباتو
لاقتنا نكلو ،اًديج اًبعل حبسصيسسو
.هسسأار عسضيو هيلع ىلعي ل ينافاك
ملعي نأا نكمي ،فوخلا فرعي ل هنإا
هتكرح نأا دقتعأا ل يننأل بعللا يمات
.’’ةديج اًمئاد
قلق˘ي ل˘ه ،ي˘ه ة˘ل˘كسشم˘لا’’ :ى˘ه˘نأاو
د˘عا˘ق˘م ى˘لإا دو˘ع˘ي˘سس ه˘نأا ن˘م ي˘ما˘ت
م˘ث ،ر˘خآا ا˘ًم˘جا˘ه˘م ر˘سضح اذإا ءلد˘ب˘˘لا

هنأل لمأات ل تنأا ؟اًباسش اًبعل رسسخت
.’’هملعتيل ريثكلا هيدل لازي ل
بجعم هنأاب درابمل فرتعا نيح يف
بعل ه˘نإا’’ :Óً˘ئا˘ق ،ي˘نا˘فا˘كب ر˘ي˘ب˘ك
اًمئاد تنكو هدسض تبعل دقل .عئار
حسضاولا نمو هفقومو هتيلقع بحأا
فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘˘سست ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس نأا
ىلع تسسل انأا .هسسفن نع ثدحتي
هنإا .ىرنسس كلذل ،هفقومب ةمات ةيارد

نم ديدعلا كانه نكل شسرمتم بعل
.’’نيرخآلا نيبعÓلا

لسشف ةلاح يف هنأا ةفيحسصلا كردتو
فوسسف ،ينافاك عم عيقوتلا ةلواحم
اكسسيسس م˘جا˘ه˘م ى˘لإا درا˘ب˘مل أا˘ج˘ل˘ي
فولاسشت رودويف فنسصملا وكسسوم
.ينيلرتسسإا هينج نويلم02 ةميقب
اًماع12 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا
تاريرمت ةعبرأاو فادهأا ةسسمخ هيدل
يدان˘ل˘ل يرود˘لا˘ب ةارا˘ب˘م91 ن˘˘˘م
.مسسوملا اذه يسسورلا

فاد˘هألا د˘حأا و˘˘ه فو˘˘لا˘˘سشت د˘˘ع˘ُ̆يو
يسسليسشتل ةحاتملا ةليلقلا ةيموجهلا

درا˘ب˘مل بج˘ع˘ي ثي˘ح ،ر˘ه˘سشلا اذ˘˘ه
ىسسوم ،ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘ت لا˘ث˘مأا˘ب ا˘ًسضيأا
نل مهنكل ،وسشناسس نوداجو يليبميد
.لبقُملا فيسصلا لبق نيحاتم اونوكي

لوبرفيل يبعل ةباسصإا يف ببسستي بولك بولسسأا :يرنه

ماهاربأا ببسسب ينافاك مسضب يسسليسشت حسصني نوسسريم



ميصسرتل اصسنرفب ادغ وأا مويلا لحي شسوكايبملوأا بعل
 نوجيد ـب هقاحتلا

تاسضوافم يف نحن :روكليد
 ةيز نب عم ةمدقتم

يف دجاوتي هنأا نوجيد يدان قيرف شسيئر روكليد يفيلوا فسشك
دقاعتلا لجا نم ينانويلا شسوكايبملوأا ةرادإا عم ةمدقتم تاسضوافم
عم ةراعإلا ليبسس ىلع يرئازجلا يلودلا مجنلا ةيز نب نيسساي عم
لاقو ،ايلاح ةيراجلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا قوسس لÓخ ءارسشلا رايخ
تاسضوافم يف نحن» :ةيفحسص تاحيرسصت يف نوجيد يدان شسيئر
يف ءارسشلا رايخ عم ةراعإلا ليبسس ىلع ةيز نب عم دقاعتلا لجأا نم
،ةليوط ةدم ذنم انتركفم يف بعÓلا انعسضو دقل..ةيلاحلا قوسسلا
ل هناو اميسسل نوجيد عم انه دجاوتلا يف بغريو ،ديج مجاهم وهف
لحي نأا ىلع ةيز نب م انقفتا دقل» :فاسضأاو ،«هيدان عم اريثك كراسشي
.«رومألا ءاهنإا لجا نم ،ريدقت ىسصقأا ىلع ادغ وأا مويلا انه

ينانويلا شسوكايبملأا هيدان تاططخم جراخ تاب ةيز نب نأا ركذي
هتربخ نم ةدافتسسلاو هعم دقاعتلل كرحتت نوجيد ةرادإا لعج ام
نم يناثلا فسصنلا يف ةديج جئاتن دسصحل يدانلا ةدايقل هتبرجتو
 .مسسوملا

ز.شس
 نييصسنرفلا تاداقتنا ىلع ةوقب در

ةلحرم ةيادب ىلع مسصبي سسانو
لجر ةزئاجب جوتيو ةزيمم ةدوع

 نير مامأا ءاقللا
شسين يدان حانجو يرئازجلا يلودلا بعÓلا شسانو مدأا نكمت

فرط نم هتلاط يتلا ةريثكلا تاداقتنلا ىلع ةوقب درلا نم يسسنرفلا
ءادأا بختنملا مجن مدق امدعب ،يراجلا مسسوملا ةيادب ذنم ،نييسسنرفلا

لك يف فدهب نير هريظن مامأا شسين هيدان لداعت لÓخ ،ادج اديج
ةيسسنرفلا «بيكل» ةفيحسص تحنمو.ءاقللا لجر ريتخاو ،ةكبسش
،7/01 ةمÓع يسسنرفلا بونجلا يدان ىلإا يلوبان نم راعملا بعÓلا

ةرتفلا يف شضفتنا ءارحسصلا يبراحم عم ايقيرفإا لطب نأا ةدكؤوم
قباسسلا ودروب يدان مجن نأا ركذلاب ريدجلا.راظتنا لوط دعب ةريخألا

يف شضفتني نأا لبق ،مسسوملا نم ىلوألا ةلحرملا يف غارف ةرتفب رم
 .نييسسنرفلا ءانث هب دسصح قار ءادأا مدقي وه اهو يناثلا رطسشلا

ب.م.يرصسيإا
 هدقع ديدجتل لمعتو اهبعل حيرصست شضفرت «ةركŸا» ةرادإا

 ينيسسوحلب ةدعاسصلا ةبهوŸا فطÿ يبرع عارسص
شضورع ةثÓث تلبقتسسا  هترادإا نأا شسابعلب داحتا شسيئر دكأا

داحتÓل دعاسصلا مجاهملا مسض لجا نم ،ةيبرع قرف نم ةيمسسر
،يرسصملا يليعامسسلا نم لكب رمألا قلعتيو ينيسسوحلب باهيإا
«هركملا» شسيئر فاسضأاو اذه ،يدوعسسلا كمسضو يسسنوتلا يجرتلا
نكل ،داحتلاو بعÓل بسسنألا وه يرسصملا يليعامسسلا شضرع نأا
ةلاحتسسا ببسسب هقيرف ةرادإا تددرتو ةقفسصلا يف مسسحلا متي مل
ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘ناو تا˘باد˘ت˘نلا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ع˘ن˘مو ة˘ه˘ج ن˘م ه˘سضيو˘ع˘ت
هب ظافتحلا ىلإا قيرفلا هجتيو ،ىرخأا ةهج نم ةيوتسشلا تÓيوحتلا

ناوج يف يهتني يذلا هدقع ديدجت عم يلاحلا مسسوملا ةياهن ىتح
،نطولا جراخ نم قيرف ىلإا هليوحت ةلاح يف ايدام ةدافتسسÓل لبقملا

لجسس ثيح شسابعلب داحتا عم مسسوملا اذه ينيسسوحلب مجاهملا قلأاتو
ةقفر ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يفاده ةرادسص مسساقتيل فادهأا ةعبسس
ديدع مامتها لحم هلعج ام ،ةليلم نيع ةيعمج مجاهم ةبيايط دمحم
 .هتامدخ نم ةدافتسسÓل ىعسست يتلا ةيبرعلاو ةينطولا قرفلا

ز.شس

 ويزل ىلع ملوغ سضرعي زيدنيم يخروخ
مÓغ يزوف هلكوم ،يلاغتربلا ريجانملا زيدنيم يخروخ شضرع

ىلع يلاطيإلا يلوبان يدان بعلو ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ
تفسشكو.ةيسضاملا ةليلق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ي˘لا˘ط˘يلا و˘يزل ق˘ير˘ف
نمزلا عم قابسس يف لخد زيدنيم نأا ،شسمأا ةيلاطيا ةيمÓعإا ريراقت
يف هيلإا ،قباسسلا نايتإا تناسس يدان بعل لقنل قيرف داجيإا لجا نم
ويزل نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو.همسسوم ذاقنإل يراجلا وتاكريملا
ةسصرفلا لغتسسي يلاغتربلا ليكولا لعج ام رسسيأا ريهظ نع ثحبي
يرئازجلا مسسوم ذاقنإل ،ويزل شسيئر وتيتول ىلع مÓغ شضرعيو
 .ةبعسص ةرتفب رمي يذلا

ب.نمؤوملا دبع
 هبايغ ةدم ددحت مل وكانوم ةرادإا

 غروبسسارتسس ةارابم نع باغو ةباسصإا نم يناعي يناميلسس
يدان مجن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا با˘غ

غروبسسارتسس يدان مامأا ،شسمأا هقيرف ةارابم نع يسسنرفلا وكانوم
.«1غيللا» نم12ـلا ةلوجلا راطإا يف ،يسسنرفلا

قيرفلل يمسسرلا عقوملا اهرسشن يتلا وكانوم ةمئاق لمحت مل
تاذ ددحي مل نيح يف ،ةباسصإلا نم هتاناعم ببسسب يناميلسس مÓسسإا
 .رسضخلا فاده اهنم يناعي يتلا ةباسصإلا ناكم ردسصملا

ز.شس
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1202 «ناكلا» تايفصصت يف ةجودزملا يوبابميز ةهجاومل ابصسحت
ةهب÷ا ىلع عارسصلا ثعبيو اكيجلب ‘ قلأاتي ةيÓÁح
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ة˘ي˘م˘يÓ˘ح ا˘˘سضر ل˘˘سصاو˘˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
توسشريب ق˘ير˘ف˘ب فر˘ت˘ح˘م˘لا

ةجردلا يف قلأاتلا كجيرليو
هلعج ام ،ةكيجيل˘ب˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا د˘يد˘ع ع˘م˘ط˘م
بعÓلا عم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سست
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م
.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع ،شسمأا ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘˘ب
كج˘ير˘ل˘يو تو˘سشر˘ي˘˘ب يدا˘˘ن

اور ول لراسش يدان نم اسضرع
دقاعتلا لواح يذلا يكيجلبلا

ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘يÓ˘˘ح ع˘˘م
هيدان ةرادإا نأا لإا ،ةيسضاملا

،مد˘˘ق˘˘م˘˘لا شضر˘˘ع˘˘˘لا تسضفر
بعÓلا˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا ترر˘قو
يتلا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘م˘ق˘لا ل˘ظ ي˘ف
 .هيدانل اهمدقي

تسضفر تو˘سشر˘ي˘˘ب ةرادإا
وروأا نو˘ي˘ل˘˘م1ـب ا˘˘سضر˘˘ع
ةسسردم جير˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل
 «ةوارمحلا»

يدا˘ن ةرادإا تسضفر ا˘˘م˘˘ك
نم امدقم ا˘سضر˘ع تو˘سشر˘ي˘ب
لسصو ،ةيسسنرفلا يداونلا دحأا
نم وروأا نويلم1ـلا فقسس
ةي˘م˘يÓ˘ح ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ل˘جا
،ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا

ة˘فا˘ح˘سصلا تف˘سشك ا˘م˘˘ب˘˘سسح
يدان˘لا ج˘ت˘حاو ،ة˘ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
ي˘˘ف ىر˘˘ي ه˘˘نا ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ىلع رداقلا بعÓلا ةيميÓح
قيرفلا ةدايقو قرافلا ةعانسص
اذ˘˘˘˘ه ءاو˘˘˘˘سضألا يرود ى˘˘˘˘˘لإا
ققح هناو ا˘م˘ي˘سسل ،م˘سسو˘م˘لا
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف دو˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا

ط˘ق˘سسي نأا ل˘ب˘ق ي˘سضق˘ن˘م˘˘لا
ا˘˘م ،ة˘˘˘يرادإا ءا˘˘˘ط˘˘˘خأا بب˘˘˘سسب
ةو˘ق˘ب ل˘م˘ع˘ي يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘˘ي
اسصوسصخ ،دوعسصلا قيق˘ح˘ت˘ل
هلعج ام ةمئاق هظوظح ناو
زربأا دحأا نع يلختلا شضفري

 .مسسوملا اذه هيبعل
نارهو ةيدولوم بعل

ىلع ريصسي قباصسلا
 لاطع ىطخ

بعÓلا ة˘ي˘م˘يÓ˘ح ر˘م˘يو
شسف˘˘ن˘˘ب با˘˘سشلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع را˘سس ي˘ت˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي
يدان مجنو ينطولا بختنملا
جردت ثي˘ح ،ي˘سسنر˘ف˘لا شسي˘ن
ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف لوألا

لاقتنلا لبق نارهو ةيدولوم
احسشرم تا˘بو ،ا˘كي˘ج˘ل˘ب ى˘لإا
لا˘حر˘لا ط˘ح˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘لا قو˘˘ف
شسفنو ةيسسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
يذلا لاطع عم ثدح رمألا
يرتورك ىلإا وداراب نم لقتنا

ىلإا لوسصولا لبق يكيجلبلا
رجف نيأا يسسنرفلا شسين يدان
تابو ةيندبلاو ةينفلا هتاردق
يدا˘ن ي˘ف ة˘ي˘سسا˘˘سسأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
بختنملاو يسسنرفلا بونجلا
شضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
 .ةباسصإÓل

نصسحأا يف ةيميÓح
ةهبجلا لغصشل قاور

عافد نم ىنميلا
 ينطولا بختنملا
بعل ةيم˘يÓ˘ح د˘جاو˘ت˘ي

يف قبا˘سسلا نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل قاور ن˘˘سسحأا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا شصبر˘˘ت
ابسسح˘ت ،مدا˘ق˘لا شسرا˘م ر˘ه˘سش
˘ما˘مأا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘˘ل
راطإا يف يوبابم˘يز بخ˘ت˘ن˘م
نم4ـلاو3ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ايقير˘فإا م˘مأا شسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت
ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا1202
بعÓ˘لا نأا ا˘م˘ب ،نور˘ي˘ما˘˘كلا
نم هيدان عم قار ءادأا مدقي

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ه˘˘˘ج
بسصنم لغسش ىلع نيرداقلا
ة˘ه˘ج ن˘م ن˘م˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
باسصم لاطع نأا ثيح ،ىرخأا

ليرفأا ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق دو˘ع˘ي ن˘لو
لطب نافز نأا نيح يف ،مداقلا
قيرف نود نم رخآلا ايقيرفإا

دو˘جو م˘غر د˘ع˘ب ع˘˘قو˘˘ي م˘˘لو
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،شضور˘ع˘لا شضع˘ب
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،اد˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسم هد˘˘جاو˘˘ت
يدا˘ن ع˘م د˘جاو˘ت˘ي ف˘ي˘سصو˘˘ل
ملو ،يسسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نأا ف˘يدر
دحل لوألا قيرفلا عم كراسشي
بخانلل نكميو اذه ،ةعاسسلا
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نب فوؤورلا دبعب ،ةناعتسسلا

يسسنوتلا يجرتلا بعل ثيغ
وأا ودارا˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ج˘ير˘خو
بابسش بعل ةدايع نب نيسسح
ناو قبسس يذ˘لاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ظوظح نأا لإا ،رسضخلا لثم
لمح˘ل ر˘فوأا ود˘ب˘ت ة˘ي˘م˘يÓ˘ح
يف ادد˘ج˘م ر˘سضخ˘لا شصي˘م˘ق

همدق˘ي يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ل˘ظ
.اكيجلب يف

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب دا˘ق
ى˘لإا ه˘ق˘ير˘ف ي˘لا˘ط˘˘يإلا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو
Óيقث افيسض لح امدنع ايلوت ثلاثلا هراسصتنا

نم12 ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘سشت˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
مدقو اذه ،ءيسش ل لباقم فدهب »أا ايريسسلا»
هرسسك لÓخ نم عئار نم رثكأا ءادأا رسصان نب
امك تاركلا عاجرتسساو تامجهلا نم ديدعلا
دم لÓخ نم موجهلا يف ريبك طسسقب مهاسس
.تاركلاب ةيمامألا ةرطاقلا

رسضخلا ناديم طسسو بيغيسس ،لباقملا يف
مامأا «يرينو˘سسور˘لا»ـل ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع
5 ءارفسص ةقاطب ىلع هلسصحت ببسسب انوريف
هسضرعت ينعي ام ،ةارابملا رمع نم26د يف
يف بعل لسضفأا نإاف هيلعو ،ةيلآلا ةبوقعلل

ةهجاوم نع بيغيسس9102 ايقيرفإا ممأا شسأاك
طلخ هنأا˘سش ن˘م يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘مدا˘ق˘لا ا˘نور˘ي˘ف
ثحبيسس يذلا يلويب ونافيتسس هبردم تاباسسح
بايغ شضيوعت لجا نم بسسانم بعل نع
.ةلبقملا ةلوجلا يف يرئازجلا مجنلا

ي˘ف ار˘سضا˘ح ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب نو˘كي˘سسو اذ˘˘ه
ةمق يف رظت˘ن˘م˘لا ر˘ت˘نلا ما˘مأا و˘نÓ˘ي˘م ي˘براد
يلاطيلا يرودلا نم32ـلا ةلوجلا تايرابم
هءادأا رسصان نب مدقي نأا رظتنملا نم يتلاو
نوكتسس يتلا ةارابملا ةبوعسص مغر زيمتملا

اهب زوفلا ل˘جا ن˘م ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سص
 .ةمدقملا باحسصأا نم رثكأا بارتقلاو

ز.شس
 نيدلبلا Úب يئانثلا نواعتلا لبصس اثحابت

 يوارحسصلا هÒظن لبقتسسي ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
ريزو ىملسس ىسسوم هريظن ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس ،شسمأا ةحيبسص لبقتسسا

يوارحسصلا ريزولا ةرايز يتأاتو.ةيطارقميدلا ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ةسضايرلاو بابسشلا
ريوطتو بابسشلا ةيقرت لاجم يف يئانثلا نواعتلا معد قافآا يدلاخ ريزولا عم ثحابتلا لجأا نم
لوح ءارآلاو ىؤورلا لدابتلو ،نيقيقسشلا نيدلبلا نيب ةوخألاو نماسضتلا روسسج دمو ةسضايرلا
لاعف رسصنعك ةسضايرلا ةيمهأا ىلع ديكأاتلاو كرتسشملا مامتهلا تاذ ةيسضايرلاو ةينابسشلا اياسضقلا

 .ةيسسايسس شضارغأل اهفيظوتب ديدنتلاو بوعسشلا نيب ةقادسصلا ةيقرتو مÓسسلا لÓحإل
ر.ق

ىلع ءاصضعأا5ـل افلخ
 يوانرب مهصسأار

ءامسسألا هذه
ةنجللا يف ةديدجلا
 «اوكلا»ـل ةيذيفنتلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا بخ˘˘ت˘˘نأا
،«اوكلا» ةيرئازجلا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ف دد˘˘ج ءا˘˘سضعأا5
ءا˘سضعأÓ˘ل ا˘ف˘ل˘خ ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ،م˘˘هؤوا˘˘سصقإا م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ششما˘˘ه
،اهدقع مت يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
لسصأا نم اوسضع05 روسضحب
ديجملا دبع رمألا قلعتيو ،78
دا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا شسي˘˘˘˘ئر ،دو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب
ف˘˘˘يذ˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ح˘˘بارو ،«كا˘˘ي˘˘ك يو˘˘نا˘˘˘كلا»و
دا˘ح˘˘تلا شسي˘˘ئر ،ي˘˘ف˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ة˘˘˘ل˘˘˘سسلا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

شسي˘ئر ي˘سشو˘م˘ل ى˘ف˘ط˘˘سصمو
نب ديزيو ،ةرئاطلا ةرك داحتا

دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا شسي˘˘˘˘˘ئر ةوÓ˘˘˘˘˘˘ع
دبعو ،ودناوكياتلل ير˘ئاز˘ج˘لا
داحتلا شسيئر ،قرزل قازرلا
.يسضايرلا يمرلل يرئازجلا

 ب.م.يرصسيإا

 Îنلا مامأا ونÓيم يبراد ‘ هتدوع

بيغيو ةلوطبلا يف ايلاوت ثلاثلا زوفلل نÓيملا دوقي رسصان نب
 انوريف ءاقل نع

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com
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وداراب يدان قيرف لبقتسسي
هنيعو وردي˘ب نا˘سس ه˘ف˘ي˘سض
را˘سصت˘نلا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يف ظوظحلا لك ةداعتسسل
رودلا ىلإا ةريسشأاتلا بسسك
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةد˘ها˘ج تع˘سس ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةراسسخلا ةبيخ زواجت ىلإا
يدا˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘˘لا
يف ينيطنسسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
مقاطلا لمأايو اذه ،ةلوطبلا

ى˘لإا و˘لا˘سش ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘˘ف˘˘لا
ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ح˘˘م˘˘سسي يذ˘˘لاو ر˘˘˘كب˘˘˘م˘˘˘لا
شسفانملا زواجتب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل

عسضيسس زوفلا نأاو ةسصاخ
نم ديج قاور يف «كابلا»
.لهأاتلا لجأا

نع ليدب ’» :ةنيصشوب
ةلصصأوم ديرنو زوفلأ

«ايقيرفإأ رأوصشملأ

قيرفلا دئاق عم ثيدح يف
ن˘ع با˘غ يذ˘لاو ة˘ن˘ي˘سشو˘ب
ي˘سس شسا ي˘˘سسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ثي˘˘ح ،ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘عاد˘˘˘ب
ةرور˘˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘سصأا

رود˘لا ى˘لإا ق˘ير˘˘ف˘˘لا رور˘˘م
ة˘باو˘ب ن˘م كلذو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
م˘˘ل˘˘ح˘˘ي ن˘˘يأا ورد˘˘ي˘˘ب نا˘˘˘سس
رور˘م˘لا˘˘ب «كا˘˘ب˘˘لا» قا˘˘سشع
،يئاه˘ن˘لا ع˘بر˘لا رود˘لا ى˘لإا

:دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف لا˘˘ق د˘˘قو

ىلع ا˘ن˘ترد˘ق تا˘ب˘ثإا د˘ير˘ن»
ر˘˘م˘˘˘ي ن˘˘˘ل كلذو ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع لإا

كرد˘ن ورد˘ي˘ب نا˘سس با˘سسح
ةاقلم˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا م˘ج˘ح
ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ن˘˘ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘˘سشلا نأاو
راوسشملل انتلسصاوم رظتني

نأا ا˘˘م˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘بأل
.ةدوجوم ةيناكمإلا

ششامر ماصشه

ءاقل فيطسس قافو قيرف مدق
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘م
بي˘تر˘ت د˘ئار ما˘مأا ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لاو
ق˘ير˘ف ة˘ي˘نا˘مور˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نمسض شسفا˘ن˘ي يذ˘لاو ،جو˘ل˘ك
،ابوروأا لاطبأا يرود ةسسفانم
ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تن˘˘ثأا ثي˘˘ح
ثب˘لا ر˘ب˘ع ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا تع˘˘با˘˘ت
ءا˘˘ق˘˘فر فو˘˘قو ،ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

مهميدقتو دنلل دن˘لا ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ى˘˘ت˘˘ح تل˘˘ع˘˘ج ،تا˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ءا˘ق˘ل ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسي شسفا˘ن˘م˘لا
بعÓلا لجسس دقو اذه ،ةمقلا
نم ديحولا فد˘ه˘لا ي˘سسود˘ن˘ق
يكوكلا يسسنوتلا حدم هتهج
دافت˘سسا ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ه˘ي˘ب˘عل
لبق نامورلا ةطحم نم اريثك
 .ةراطسسوسس ةهجاوم

لغصشل هجتي يرابد
نميأ’أ ريهظلأ بصصنم

«ةراطصسوصس» مامأأ
نو˘˘˘كي ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف

ى˘ل˘ع ر˘ق˘ت˘˘سسا د˘˘ق ،ششتو˘˘كلا
يرابد عفادملا دا˘م˘ت˘عا را˘ي˘خ
نم دئاعلل افلخ نميأا عفادمك
مل يذلاو يناوسضر ةباسصإلا
هئÓمز ةكراسشم نم نكمتي

يذلاو ةيعامج ةسصح يأا يف
ةقم˘ع˘م تا˘فو˘سشك ير˘ج˘ي˘سس
اذ˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ه˘لو˘˘ل˘˘ح د˘˘ع˘˘ب
نبو يروت يثÓثلا لسصاويو
ىلع لمع˘لا ي˘نا˘حر˘فو ي˘ح˘ي

ةدا˘ع˘ت˘سسل ي˘ند˘ب˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
قيرفلا نأا ركذي ،امهتايوتسسم
ن˘م د˘غ˘لا ةر˘ي˘˘ه˘˘ظ دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس
ريسضحت˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تنا˘كي˘لا
.ةمسصاعلا داحتا مامأا ديجلا

ششامر ماصشه

لهأاتلا نم باÎقÓل زوفلاو ايقيرفإا قلأاتلا ةلسصاوم ىلع مزاع «كابلا»

ةيدولا Êامورلا جولك ةهجاوم نمث يكوكلا

فيطسس قافو
«ةراطصسوصس» ءاقل يف انميأأ أريهظ نوكيل هجتي يرابد

ورديب ناسس ‐ وداراب يدان

ةجيتن قيقحت يف مهسسفنأا ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا راسصنأا ينمي
ثيح ،ةدوعلا ةلحرم تاءاقل ىلوأا يف ةرواسسلا ةبيبسش مامأا ةبيط
ىلإا قيرفلا فادهأا رييغتب حمسستسس يتلا طاقنلا نع عيمجلا ثحبي
نم يدانلل ةديدج اقافآا حتف وداراب ىلع زوفلا نأاو اميسسل ،لسضفألا
فده نأاو ةسصاخ ،ةدوعلا يف راوسشم نم ىقبت امل نسسح رييسست لجأا
ةبغرلا نأا امب ةيقيرفلا ةسسفانملا ىلإا ديدج نم ةدوعلا ىقبي رفانسسلا
.ىرخأا ةرم يباجيإا راوسشم قيقحت لجأا نم ةديدسش

 لولحلأ كلتمي ةذوخو ةصسفانملأ ةدح نم ديزي يبيللأ يئانثلأ ليهأات
نأاو ةسصاخ ،يبيللا يئانثلا ليهأات نأاسشب تنأامط ةرادإلا نأا ركذي
ثيح ،ةدوعلا ةلحرم يف هرسصانع لك ىلإا ةسسام ةجاح يف قيرفلا
لجأا نم جورخلا ةقرو ىلع ةيداحتلا لوسصح عيمجلا رظتني
يف ةرواسسلا مامأا ةبيتكلا عم ةيمسسر ةفسصب دجاوتلاب مهل حامسسلا
اهيف قÓطنلا ىلع رفانسسلا لوعي يتلاو ةلوطبلا تاءاقل ىلوأا
ةبسسنب يحي نب نأا ركذي ،مهمÓحأا قيقحتب مهل حمسسي ديج لكسشب

.ةمقلا نع ةدايع نب هليمز بايغ شضوعيسس ةريبك
ششامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
ةلوطبلا يف اديعب باهذلل ةرواسسلا مامأا زوفلا نورظتني رفانسسلا

تيآا نيدلا زع ياد نيسسح رسصن بردم عرسشي نأا رظتنملا نم
اهقفو لمعي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا ثح˘ب ي˘ف ،يدو˘ج
نم بسسانملا تقولا هل نأاو ةسصاخ ،ةمداقلا تايدحتلل ابسسحت
راسسم حيحسصت ىقبي نهارلا تقولا يف فدهلا نأا امب كلذ لجأا
يف نيبعÓلا شضعبل ةيعام˘ج˘لا ةر˘ج˘ه˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل يدا˘ن˘لا

ثحبي هلعجيسس يذلا رمألا ،يقاومو مودرزو ياقوت ةروسص
لمعي نأا رظتنملا نم نيأا فيدرلا فنسص يف ىتح لئادب نع
.رثكأا يدانلا ةيوقتل رسصانعلا شضعب ةيقرت ىلع

«يرانكلأ» زواجت ىلع مزاع ششتوكلأو راصصنأ’أ حيرت فصساخ ةدوع
ةريخألا تايدولا يف ةبيط جئاتن ىلع لسصح قيرفلا نأا ركذي
فسساخ يدانلا ىلإا دئاعلا ءاقفر تلعج يتلاو ،اهب ماق يتلا
مريفلا نم لك باسسح ىلع ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘عا˘بر˘ب زو˘ف˘لا نو˘ق˘ق˘ح˘ي
شسكعي ل جئاتنلا هذهب زوفلا نأاب ششتوكلا دكأاو اذه ،ةيميركلاو
ثحبلا نيدلا زع هلÓخ نم ىعسسي يذلاو رظتنملا لمعلا مجح
ةسصاخ ةكسسلا ىلإا دوعي قيرفلا لعجت يتلا تامزيناكيملا نع
نوكتسس ةقÓطنلا لعلو ءاقبلا نامسض لجأا نم عراسصي هنأاو
.يرفيف نم شسماخلا موي يرانكلا ةباوب نم

ششامر ماصشه

يأد نيصسح رصصن
لمعلا نيسسحت ىلع رسصي يدوج تيآا

ةلوطبلل ابسسحت يعامجلا

ة˘بود˘ن˘ج يدا˘ن ما˘مأأ ة˘يدو˘لأ ه˘تأءا˘ق˘ل ي˘نا˘ث ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف شضو˘خ˘˘ي
حور دي˘صسج˘ت ي˘ف يوا˘ن˘ك˘ل برد˘م˘لأ بغر˘ي ثي˘ح ،مو˘ي˘لأ ة˘ي˘صشع ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ
فدهلأ نأأو اميصس’ ،هطوطخ لك يف قيرفلأ ةوق ىلع ديكأاتلأو ةعومجملأ

فورظ يف ةبيتكلأ عصضي يذلأ مزÓلأ ماجصسن’أ قيقحت ىلع لمعلأ ىقبي
دودرملاب أريثك داصشأأ يبانعلأ ينقتلأ نأأ ركذي ،تÓباقملأ رورم عم ةديج
.يدولأ جربلأ ءاقل يف راتخم ماصشه فأدهلأ ءاقفرل ةيوقلأ ةدوعلأ أذكو

ةوجرŸأ ةفاصضإ’أ حنم ىلع رداق مدقتصسŸأ يثÓثلأ
،يلاحلأ تقولأ يف تأريصضحتلأو تايدولأ ةيمهأأ ششتوكلأ كرديو أذه

ةرصشابم لوخدلأ ةرورصضب ددجلأ نيمدقتصسملأ رعصشي هلعج يذلأ رمأ’أ
ة˘صصا˘خ˘لأ بنأو˘ج˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ ن˘ي˘صسح˘ت ل˘˘مأأ ىل˘˘ع عو˘˘صضو˘˘م˘˘لأ بل˘˘صص ي˘˘ف
ةعيرت ريجانملأ ةدايقب ةرأدإ’أ نأأو اميصس’ ،يمامأ’أ طخلأ تاكرحتب
لداع أذ˘كو را˘ت˘خ˘م ما˘صشه ي˘مو˘ج˘ه˘لأ ي˘ثÓ˘ث˘لأ ىل˘ع لو˘صصح˘لأ تعا˘ط˘ت˘صسأ

مهيلع لو˘ع˘ي ن˘يذ˘لأو ،ن˘ي˘صسا˘ي ي˘نا˘م˘ث˘ع با˘ع˘لأ’أ ع˘نا˘صص ىت˘حو طو˘ب˘ع˘ج
نامصض يلاتلابو ةدوعلأ ةلحرم يف قرافلأ ةعانصصل نابيزلأ ءانبأأ أريثك
.ةياهنلأ يف ءاقبلأ

ششامر ماصشه

ةركصسب داحتأ
مويلا ةبودنج مامأا ديكأاتلاو يوانكل تدافأا جربلا ةهجاوم

اهنم ةيفلخلأ ةصصاخ هطوطخ نيب أريبك Óلخ ةمصصاعلأ داحتأ قيرف رهظأأ
ةصسفانم نم يئاهن ءاصصقإأو ةيصساق ةميزهل شضرعتي يدانلأ تلعج يتلأو
يقيرف’أ بونجلأ زنوأد ناصص يدوليمام نأأو ةصصاخ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
يمصسرلأ امهلهأات ىلع دكأأو ،امهدوجو اصضرف يبرغملأ يواصضيبلأ دأدولأو
هظوظح نهر هنأأ لوقلأ نكمي داحت’اف يلاتلابو يئاهنلأ عبرلأ رودلأ ىلأ

رمأ’أ ،هرامثتصسأ مدعو رايدلأ لخأد قيرفلأ تأرثعتب أذكو ةميزهلأ هتاهب
.ةطحملأ هتاه يف يهتنت ةكراصشملأ لعج يذلأ

 قافولأ ةمق لبق يصسفنلأ بناجلأ ىلع زكري ينفلأ مقاطلأ
ة˘ي˘صسف˘ن˘لأ بنأو˘ج˘لأ ن˘ي˘صسح˘ت ىل˘ع ير˘يزد لÓ˘ب برد˘˘م˘˘لأ لو˘˘ع˘˘يو أذ˘˘ه
ثيح ،فيطصس قافو مامأأ ةلوطبلأ يف مداقلأ يدحتلأ لبق هرصصانعل
ةصصاخ شسافنأ’أ ةداعتصس’ ةيونعملأ ةيزهاجلأ نامصض يف شسفنلأ ينمي
،رثكأاف رثكأ ةلوطبلأ يف هتبترم نيصسحت لجأأ نم بعلي داحت’أ نأأو
يتلأ ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لأ ز˘ي˘ف˘ح˘ت ىل˘ع ىت˘ح ل˘م˘ع˘ت ةرأدإ’أ ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لأ ر˘مأ’أ

ةبيتكلأ لعجتصس ةيرهصش ةرجأاب ةيلاملأ ةيحانلأ نم أرخؤوم تمعدت
.لصضفأأ جئاتن نع رثكأأ ثحبلأ لصصأوت

ششامر ماصشه

ةمصصاعلأ داحتأ
ايلحم زيكرتلل ىعسستو ةيقيرفإلا ةسسفانملا عدوت «ةراطسسوسس’’

00:02ـلأ نم ةيأدب مويلأ فاكلأ شسأاك نم5ـلأ ةلوجلأ

 رئازجلا سسأاك يئاهن عبر ةريسشأات لجأا نم ديمعلا مامأا يوق ءاقل يف دادولا

رئازجلا ةيدولوم ‐ كيرافوب دادو
00:41ـلأ ةعاصسلأ نم ةيأدب مويلأ

كيرافوب دادو قيرف لبقتسسي
ةمسصاعلا ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘سض
ـلا رودلا نع رخأاتم ءاقل يف
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا شسأا˘ك ن˘م23
،ن˘ي˘فر˘ط˘ل˘ل م˘ه˘˘م د˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
نع نويلح˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ثح˘ب˘ي
ةوا˘˘ن˘˘سشلا ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
،مداقلا رودلا ىلإا رورملاو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأاو ة˘سصا˘˘خ
راج˘ت تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ر˘سصا˘ن˘ع ن˘م ششو˘حو مادزو
ع˘ن˘سص ا˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
لعجيسس يذلا رمألا ،قرافلا

نورسصي ةيدو˘لو˘م˘لا ي˘ب˘عل
ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘لآا ط˘˘ب˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
نا˘م˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
دعسست يتلا ةمهملا ةجيتنلا
.ةياهنلا يف ةوانسشلا

انراصصنأأ» :راجت
مزÓلأ معدلأ نومدقيصس
«انم تلفت نل ةريصشأاتلأو
ا˘ن˘ل نا˘ك ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

راجت دعسس دئاقلا عم ثيدح
نوكتسس ةمقلا نأا دكأا ثيح
ىلع رداق هقيرف نأاو ةريثم
:لا˘ق ثي˘˘ح قرا˘˘ف˘˘لا ثاد˘˘حإا
ي˘ف ا˘ن˘ت˘ب˘غر ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘˘ن»
م˘˘عد˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م زو˘˘˘ف˘˘˘لا
ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةهجاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل ا˘نرا˘سصنأا

نو˘كي˘سس يد˘ح˘ت˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع

انلعجيسس ان˘حو˘م˘طو ،ار˘ي˘ب˘ك
ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ن
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت

ى˘˘ع˘˘سسن˘˘سس ا˘˘ن˘˘˘نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
مه˘ل˘كا˘سشم ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
مهيلع ترثأا يتلاو ةريخألا

رذحلا انيلع بجو امك اريثك
شسفا˘ن˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ر˘ث˘كأا
.«ةهزنلل يتأاي نل

لك» :ينزاخم
ةدرأو تاهويرانيصسلأ

ةدوعلأ انفدهو
داعصسإأو ةريصشأاتلاب

«انريهامج
برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص ن˘˘˘ع ي˘˘˘نزا˘˘˘خ˘˘˘م
نأاو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ل˘كلا بع˘ل˘ي˘سس شسفا˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘حا˘˘˘طإلا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كلا
اذه يف لاق دقو ،ةيدولوملاب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘نر˘˘˘سضح» :دد˘˘˘سصلا
فد˘ه˘ت˘سسن ثي˘ح د˘ي˘ج ل˘كسشب
يتلا ةريسشأاتلا ليسصحتو زوفلا
ىلإا ا˘ند˘ي˘ع˘تو ا˘نز˘ي˘كر˘ت د˘ي˘ع˘ت
دحأا ىلع ىفخي Óف ةهجاولا
شسفنتم ىلإا ةجاح يف قيرفلا

ة˘م˘ق˘لا ى˘لا هد˘ي˘˘ع˘˘ي يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
ى˘ق˘ب˘ي˘سس ا˘ن˘ي˘ع˘سس نأاو ة˘سصا˘خ
نم تاهبجلا لك ىلع بعللا
.«راسصنألا داعسسإا لجأا

ششامر ماصشه



ةــــنصصرق

 «يج.سسأا.يبلا» تاططخم جراخ يناميلسس
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘ن
مامتها ربخ ةيسسنرفلا
نا˘˘سس شسيرا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
بعÓ˘˘لا˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نم ينامي˘ل˘سس مÓ˘سسإا
ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ
،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا يو˘˘ت˘˘˘سشلا

˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا نا˘˘˘˘˘˘كو
ارابخأا رسشن يسسنرفلا

كر˘˘˘ح˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘هدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
ه˘˘م˘˘سضل ودرا˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘ف «م˘ي˘ل˘سس ر˘˘بو˘˘سس»
.ءاتسشلا وتاكريم

برعلا رخف
ه˘مد˘˘ق˘˘ي ا˘˘م نأا ود˘˘ب˘˘ي
مج˘ن˘لا زر˘ح˘م شضا˘ير
عم يرئازجلا يلودلا
ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م ه˘˘˘يدا˘˘˘ن
يف يزيلجنإلا يتيسس
لعج ،ةري˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا

ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘˘مز ى˘˘˘ت˘˘˘ح
امم نو˘ف˘ئا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
زر˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي د˘˘˘ق
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ل˘ي˘لد˘ب ،تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
عوسضوملا ةرسصاحملا
يف رسضخلا دئاق اهيف
،ه˘˘˘يدا˘˘˘ن تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘˘ت
ايقير˘فإا ل˘ط˘ب ثع˘ب˘ي˘ل
هنا ة˘ح˘سضاو ة˘لا˘سسر˘ب
.برعلا رخف

لحلا وه ةتيسش

قيرفلا نأا ،ةمسصاعلا داحتا قاسشع دكأا
ىلع يعون ميعدت ىلإا ةجاح يف ناك
ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سسل ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو ىو˘ت˘˘سسم
شسرامي لازي ل قيرفلا نأا امب يعافدلا
ىلع دامتعلاب » جلوكيربلا » ةسسايسس
ط˘˘سسو ي˘˘ف شضا˘˘ب˘˘ق˘˘ك ةر˘˘م˘˘˘ح بعÓ˘˘˘لا
ةرادإلا م˘˘ق˘˘ت م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
نم لك ليحر شضيوعتل ةيعون تابادتناب
لعج يذلا رمألا ،ثيغ نبو ةسسامخ نب
اذ˘ه ،هدودر˘م ي˘ف ر˘ق˘ت˘سسم ر˘ي˘غ دا˘ح˘تلا

ةسصرفلا حنم يف هسسفن عيمجلا ينميو
ىسسعو لعل ةتيسش طسسولا بعÓل رثكأا
.هنزاوت داحتلا ديعتسسي

نوزعي «براقعلا»
ةمحر نب نومركيو

ديعسس شسابعلب داحتا قيرف راسصنأا مرك
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب
ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘نو
هوحنم ثيح ،ةيزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا
،يدانلاب شصاخ حاسشوو قيرفلا شصيمق
ةنيدمب لح يذلا بختنملا مجن دكؤويل
˘ما˘يألا ي˘ف هد˘لاو د˘ق˘ف ا˘مد˘ع˘ب شسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
.«رختفيو يسسابع» هنأا ةيسضاملا

لطامي يدوج تيآا

لطامي يدوج تيآا نيدلا زع بردملا لازي ل
خسسف ل˘جأا ن˘م ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ى˘لإا مود˘ق˘لا ي˘ف
دجاوتي ينعملا نأاو اميسسل قيرفلا عم هدقاعت
هلعج يذلا رمألا ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل ق˘ل˘غ˘م شصبر˘ت ي˘ف
هلولح نأا ىلع » ماسصل » يلوؤوسسمل دكؤوي
ةيوسست لجأا نم ةمداقلا تاعاسسلا يف بقترم
شضع˘˘ب˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا
هطيرفت مدع دكأا يتلاو ةيلاملا تاقحتسسملا
ي˘ه تد˘عأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةرادإا نأا ر˘كذ˘˘ي ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ششتو˘كلا ن˘يد˘ت ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا د˘يد˘ع ىر˘خألا

يسضارتلاب دقعلا خسسفل هيلع طغسضلل اذهو
ةسسراممب ةرارغوب بردمللو هل حمسسي ىتح
.ناديملا ةيسضرأا يف امهماهم

نابسشلا رهبأا يكوكلا

فيطسس قافو ق˘ير˘ف˘ل Óp˘ث˘لا نا˘ب˘سشلا ى˘ن˘ثا
لمعلا ىلع فوسصوب اذكو مومغدو يسسودنق
ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
مهتقفرب عمتجي هنأا ثيح ،مهحلاسصل يكوكلا
م˘يد˘ق˘تو ا˘م˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت ل˘جأا ن˘م ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘م˘هد˘عا˘سست ي˘ت˘لا ح˘ئا˘˘سصن˘˘لا

يثÓثلا يقل دقو اذه ،يدانلل عئار راوسشم
ششتوكلا نأا ام˘ب ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ح˘يرا
رمألا ،ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف امهيلع دمتعي
امهيدل ام لك ميدقت يف ةبغر امهداز يذلا
.ةليكسشتلا يف مئادلا دجاوتلل

qarsana@essalamonline.com
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ديمعلا قلح يف ةكوسش
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
يف رئازجلا ةيدولوم
د˘سسح˘ي ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
مدع ل̆; ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا خ˘˘سسف
قبسسألا بردملا دقع
ىلإا ،ينوزاك درانريب

لعج ام ةعاسسلا ةياغ
رسصان˘لا د˘ب˘ع شسا˘م˘لأا
ي˘سضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ىلع رداق ريغ ديدجلا
بردم يأا عم دقاعتلا

نأا بير˘غ˘˘لاو ،د˘˘يد˘˘ج
ينوزاك دوع ةيناكمإا

.ةدراو

15

«يسس.سسأا.يسسلا»ـل ةبسسنلاب ةلسصاف «كابلا طاقن»
يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سصنأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
نأا ،ينيطنسسقلا يسضايرلا
اهي˘ل˘ع ل˘سصح˘م˘لا àا˘ق˘ن˘لا
مامأا ةرخأاتم˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف
ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ه ودارا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا م˘ه˘ل ح˘ت˘ف˘ت˘سس
شسفا˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘سصق باو˘˘بألا

،ى˘˘˘˘لوألا راودألا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
كلتمي يدانلا نأاو ةسصاخ
ىلع ةرداق ةيرسشب ةبيكرت
نأا ر˘كذ˘˘ي ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر
نوكيسس «يسس. شسا.يسسلا»
تا˘جر˘خ ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘˘ع
نم بعلت يتلا قرفلا لبقتسستسس نيح يف ىلوألا راودألا ىلع شسفانت يتلا ةيوقلا قرفلل ةيران
.ةدوعلا يف لسضفألا قيقحت ىلع رداق «يسس.شسا.يسسلا» نا ينعي ام وهو ءاقبلا نامسض لجأا
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ةÓسصلا تيقاوم

Îنلا دسض يبرادلا ءاقل ‘ دوعيو انوÒف مامأا بيغي رسصان نب^
Úيسسنرفلا ىلع ةوقب دريو نير مامأا ءاقللا لجر بقلب جوتي سسانو^

ءامسسألا هذه
‘ ةديد÷ا

ةيذيفنتلا ةنجللا
«اوكلا»ـل

رئاز÷ا ةيدولوم – كيرافوب دادوورديب ناصس – وداراب يدانفيطصس قافو

00:02ـلا نم ةيادب مويلا فاكلا شسأاك نم5ـلا ةلوجلا

ةلسصاوم ىلع مزاع » كابلا »
زوفلاو ايقيرفإا قلأاتلا

لهأاتلا نم بارتقÓل

«ةراطصسوصس» ءاقل ‘ انÁأا اÒهظ نوكيل هجتي يرابد

جولك ةهجاوم نمث يكوكلا
ةيدولا Êامورلا

00:41ـلا ةعاصسلا نم ةيادب مويلا

مامأا يوق ءاقل يف دادولا
عبر ةريسشأات لجأا نم ديمعلا

رئازجلا سسأاك يئاهن

يوانرب مهصسأار ىلع ءاصضعأا5ـل افلخ
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1202 «ناكلا» تايفصصت يف ةجودزملا يوبابميز ةهجاومل ابصسحت

ثعبيو اكيجلب ‘ قلأاتي ةيÓÁح
ىنميلا ةهب÷ا ىلع عارسصلا

ينطولا بختنŸا عافد نم

نويلم1ـب اسضرع تسضفر توسشريب ةرادإا
 رسضخلا ريهظ نع يلختلل«1غيللا» نم وروأا


