
40 صص

ةحسصلأ ةرأزو بجتسست ⁄ لاح ‘
ةليوط ةدم ذنم ةعوفرŸأ نهت’اغسشن’

معد يرشصنع فيقوت
ةيباهرإلا تاعامجلل

ةدكيكشسو نازيلغب
50 صص
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جوتيو تاقرطلأ نمأأ ةيلاكسشإأ صسردي
ةيمنتلل يلاجعتسسأ ططخم دامتعإاب

يف ةيبرعلأ ةعماجلأ رود يف رظنلأ ةداعإ’ عفأر
ةلداعلأ اياسضقلأو ةيبرعلأ بوعسشلأ قوقح نع عافدلأ

يأأ اهرأدسصإأ تفن ةراجتلأ ةرأزو
صصوسصخلأ أذهب ةميلعت

تÓحم يف زبخلا عيب عنم
ةعاششإا درجم ةيئاذغلا داوملا

40 صص

ةيبنجأ’أ ئنأوملأ يف اهنفسس زجح رركت لوح تأريربتب نوبلاطم اهولوؤوسسم

لأزت ’ اميف صسبحلأ هعأديإاب رمأأ ةيروهمجلأ ليكوتسسأرنمتب ةريخذلأ نم ةيمكو نزاخم3و «فوكنيسشÓك» عاجرتسسأ
هيكيرسش ىلع ةيراج ثاحبأ’أ

عفر بلطت مل لدعلا ةرازو
نم ابئان02 نع ةناشصحلا

«جات»و «يدنرألا»و «نÓفألا»

ناملربلأ لبق نم ايمسسر اهنع نلعملأ ت’احلأ أدع ام

30 صص

ة˘˘لود˘˘لأ بتا˘˘ك ،نا˘˘هدÓ˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سشر دد˘˘˘ج
تأءافكلأو ةينطولأ ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لأ

ا˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ مأز˘˘ت˘˘لأ ،جرا˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
أزربم ،ينيطسسلفلأ بعسشلل طورسشمÓلأ
ي˘˘˘˘سضأرأ’أ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘مّ نأأ
ىلإأ ةيوسستلأ دوهج لك داعأأ ةينيطسسلفلأ
بعسشلأ قح نم هنأأ دكأأو ،رفسصلأ ةطقن
.مÓسسب صشيعلأ ينيطسسلفلأ

نددهي تÓباقلا
دــيعشصتلاب

40 صص

ةيودأ’أ ‘ نمكي ’ لكسشŸأ نأأ تدكأأ
اهلوانت ‘ طأرفإ’أ ‘ ا‰إأو

نئمطت ةلدايشصلا ةباقن
سصوشصخب ÚنطاوŸا
«ازنولفنإلا» تاداشضم

ىدتعا سصخشش فيقوت
هبلشسو بشساحملا هليمز ىلع

ميتنشس نويلم005
50 صص

ةينطولا ةركاذلا فلم لوح ناغودرأا تاحيرشصت ىلع درت رئازجلا
«DRON NANC» ةكرشش ىشضوف فلم

يلايشش قوراف ريزولا ةلواط ىلع

30 صصةلأاسسملأ هذه لحل اسسنرفو اهلذبت يتلأ دوهجلأ يف مهاسست ’ اهنأأ تدكأأو اهب اهئجافت نع تبرعأأ

اعامتجا سسأارتي نوبت سسيئرلا
ادغ ءارزولا سسلجمل

30 صص

رئازجلا» :ناهدÓب
طورششمÓلا اهمعدب ةمزتلم

«ينيطشسلفلا بعششلل

30 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
لجر Òشصم ام

؟.. خوز لظ

ةوقبو ثيدحلا ةريخألا تاعاشسلا يف داع
يدومحم نع ،رئازجلا ةيلو رقم ةقورأا نيب
يدلب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ،ل˘شضا˘ف
دبع نم برق˘م˘لا ،ة˘يا˘غر˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ق˘با˘شسلا
يذلاو ،ةمشصاعلل قبشسألا يلاولا ،خوز رداقلا
ريدمك ه˘ب˘شصنو «ر˘ي˘م˘لا» بشصن˘م ن˘م ه˘لا˘قأا
وه هرايتخإا ،رئازجلا ةنيدمل ةيراقعلا ةلاكولل

كوكششلا راثأا ،رخآا ةيدلب سسيئر75 اشضوع
،خوز˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘قÓ˘ع لو˘ح تلؤوا˘شست˘لاو
قباشسلا يلاولا ، ةدويشص قلاخلا دبع كرحتيل
ىلع نم ،لشضاف ماهم ىهنأا يذلا ةمشصاعلل
هطروت مكحب ،ركذلا ةفلاشسلا ةلاكولا سسأار
لإا قيقحتلل هؤواعدتشسا متف ،داشسف تافلم يف
جاردأا سسيبح لازي ل لعاف لعفبو هفلم نأا

.مويلا ةياغ ىلإا رئازجلا ءاشضق سسلجم

قباشسلا ماعلا ريدŸا
! .. «ةفاّف◊ا»و

Ó˘ب ا˘ي˘عد˘م بح ة˘شصق ا˘ه˘نإا لو˘ق˘ي سضع˘ب˘لا
ةقادشصب قلعتي رمألا نأا لوقي سضعبلاو ،ليلد
ماع ريدم نع ثيدحلا ددشصب انه نحن ،ةئيرب
ةقÓعب فرع ىربك ةي˘ن˘طو ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘شش
لبق تناك ةيرئازج ةيشسايشس عم ةيعيبط ريغ
لابقتشسا لفح يف تفششك ءاشسن ةقÓح تاونشس
ةد˘م˘ت˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ةرا˘ف˘شس ي˘ف م˘ظ˘ن ي˘˘م˘˘شسر
يف امب ابلط اهل سضفري نكي مل ثيح،رئازجلاب
تا˘ي˘ل˘م˘عو ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ب˘ل˘˘ط كلذ
«ة˘فا˘ّف˘ح˘لا» ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا ،ة˘ي˘قر˘تو ف˘ي˘ظو˘˘ت
هلاثمأا ةراششإÓل .. «ذفانلا «ريدملاو ةيشسايشسلا

.ةمداق دادعأا يف مهشضعب نع فششكنشسو رثك

لاطي «لجنŸا»
نوعرف ىده ةعامج

نأا ،«مÓشسلا» ـل ةعلطم دج رداشصم ترشسأا
،ديدجلا ديربلا ريزو ،رازموب ميهاربا حلاشصم
ن˘م د˘يزأا تا˘ف˘ل˘م ة˘شسارد ي˘ف ار˘خؤو˘م تعر˘شش
،رئازجلا تلاشصتا تاشسشسؤوم يف اراطإا061
قبشسي ءارجإا يف ،رئازجلا ديربو ،«سسيليبوم»
نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘م ،ة˘كي˘ششو تار˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘˘كر˘˘ح
ىده ةقباشسلا ةر˘يزو˘لا ة˘ي˘ششا˘ح ل˘كب ف˘شصع˘ت
م˘ه˘ت م˘ه˘ب˘ل˘غأا ق˘ح ي˘ف تت˘ب˘ث ن˘يذ˘لا ،نو˘˘عر˘˘ف
.بشصنملا لÓغتشسا ءوشسو بيشستلا

تاكلم» قششع ريزو
! .. «لام÷ا

ةطلشسلا اورداغ نيقباشس ءارزو فئارط نم
لاورز يدهع يف لمع مهدحأا نأا ،تاونشس لبق
تارهاظت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ىو˘ه˘ي نا˘ك ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘بو
امدنع ادج ةيخشس هترازو تناكو ،سضراعملاو
،تابشسانملا هذه ىلع قافنإلاب رمألاب قلعتي
دهتجي ناك ريزولا اذه نأا وه يداعلا ريغ نكل
ىلعو ،«تاشصشصختملا تا˘ف˘ي˘شضم˘لا» ةو˘عد˘ل
نهيقتني ناك هيبرقم نم ادحاو نإاف بلغألا
هذه تارهاظتلل نيرشضا˘ح˘لا نأا ى˘ت˘ح ،ة˘يا˘ن˘ع˘ب

ةعومجم طشسو ريزولا دوجوب نوأاجافتي اوناك
اشصيرح ناك ريزولا ،لامج تاكلم نهنأاك ءاشسن

تÓيمجلا تاديشسلاو تايتفلا دفو لقنت ىلع
.ةرئاطلا يف هعم

qarsana@essalamonline.com
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! .. ديدج لكششم
يتلا ى˘شضو˘ف˘ل˘ل رار˘م˘ت˘شسإا ي˘ف

ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ا˘ه˘ششي˘ع˘˘ي
ي˘ف ا˘ف˘ط ،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا
حطشسلا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘شسلا

ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ن˘ي˘ب د˘يد˘ج ل˘كششم
ن˘م ،ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لاو عا˘ط˘ق˘لا
ثيح ،اًءوشس عشضولا ديزي نأا هنأاشش
لا˘م˘ع˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإلا د˘˘كأا
يف ةدايزلا نأا ،نيوكتلاو ةيبرتلا
تÓيدعتلا ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا رو˘جألا
ي˘شسا˘شسألا نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم ي˘ف
نل ،80/513 نوناقلاب لدعملاو21/042 نوناقلا ممتيو لدعيشس يذلا عاطقلا يمدختشسمل
ةيئارششلا ةردقلا ةلكششم لحت نلو ،طقف «تاعيقرت» درجمب اهايإا افشصاو ،جد0071 ىدعتت
اذه ىتم ىلإاف ،0071 ىدعتت نل روجألا يف ةدايزلا نأا رابتعا ىلع ،نيمدختشسملل ةروهدتملا
.؟.. انئانبأا لبقتشسمب راتهتشسلا يف عارشصلا افرط رمتشسي ىتم ىلإاو .. عشضولا

نوفئاخ نونطاوŸا
هاششخي ناك ام

نونطاوملا
نأا درجمب ،ثدح
ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا تط˘˘ح
ى˘ل˘ع نا˘ك ي˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘˘م
اياعرو نويرئازج
ا˘شضيأا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘شص
نيكب نم نومداق
ن˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘˘ه
سسوريف
،لتاقلا «انوروك»
ةلاح تداشس ىتح
فو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
ط˘˘˘شسو بعر˘˘˘لاو
ل˘˘˘˘˘كب بع˘˘˘˘˘˘ششلا
هلكششي نأا نكمملا نم (ىودعلا) اريبك ارطخ نأا ّلإا ةريخألا تاعاشسلا يف ثيدح لو ،هحئارشش
،«رتشسي يبر» عيمجلا لاح ناشسلو .. يرئازج نويلم24 ىلع ةلحرلا هذه نتم ىلع اومدق نم
.راطقلا ىفششتشسم يف «ريمول» ةحلشصمب يحشصلا رجحلا يف نوعبقيشس نيينعملا نأا مغر

! .. «نافعز هار» رمعاو دنحم
ماعلا نيمألا ،جاحلا نب رمعاو دنحم برعأا

هفشسأا نع ،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملل ةباينلاب
سسيئر اهق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تاروا˘ششم˘ل˘ل ه˘تو˘عد مد˘ع˘ل
ليدعت سصوشصخب ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ع˘قو˘م˘لا ي˘ف ر˘ششن و˘يد˘ي˘ف ي˘ف لا˘قو ،رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
انأاو بعششلا نم ءزج نحن» ةمظنملل ينورتكلإلا
ةمظنمك انتوعد متت مل اذامل مهفأا مل ايشصخشش
انك» فاشضأاو ،«سسيئرلا تارواششمل نيدهاجملا
لوح تارواششملا قايشس يف انتاحرتقم انرشضح دق
ةوعد مت لباقم˘لا˘ب ،رو˘ت˘شسد˘لا ة˘ع˘جار˘مو ل˘يد˘ع˘ت
ميدقت مهنكمي ل نيلوزعم اشصاخششأا ةرواششمو
.«ةفاشضإلا

؟ مهل باجتشسي له
بحا˘شصأا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا د˘˘ششا˘˘ن

،ة˘˘˘يذ˘˘˘حألا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شص ة˘˘˘ششرو
تايلو فلتخم ربع نيطششانلا
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ،نطولا
فقول ل˘خد˘ت˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ىرخأا لود تاجو˘ت˘ن˘م دار˘ي˘ت˘شسإا

تقرغأا يت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘شصا˘خ
،اهتءادر مغر ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا

و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف اود˘˘كأاو
نأا ،«كوبشسيافلا» ىلع اهورششن
ةشسفان˘م ى˘ل˘ع ردا˘ق م˘ه˘جو˘ت˘ن˘م
.ةيناملألاو ةيلاطيإلا تاكراملا



ي˘ف ،نا˘هدÓ˘ب ف˘شصوو اذ˘˘ه
عام˘ت˘جا لÓ˘خ سسمأا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
برعلا ةيجراخلا ءارزول ئراط
ي˘˘ف ع˘˘شضو˘˘لا ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةلتحملا ةينيطشسلفلا يشضارألا
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،«ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا» ـب
ةيشضقلل ةجهنمملا تاكاهتنلا
نأا ادكؤوم ،ةلداعلا ةينيطشسلفلا
ة˘شسا˘ي˘شس» ـب ه˘ف˘شصو ا˘م سضر˘ف
زا˘˘ي˘˘ح˘˘نلا»و «ع˘˘قاو˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
هنأا ادكؤوم ،حجني نل «لÓتحÓل

نود ة˘ي˘شضق˘لا ل˘ح˘ل ل˘ي˘ب˘شس ل
.نيينيطشسلفلا كارششإا

ة˘˘لود˘˘لا بتا˘˘˘ك ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ى˘˘لإا ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب تاءا˘˘ف˘˘˘كلاو
قوقحلا ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل كر˘ح˘ت˘لا
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
رئازج˘لا م˘شسا˘ب بي˘ه˘ن» دد˘شصلا
يف مدقتلا نيطشسلف يف ةوخإلا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ح˘لا˘شصم˘لا را˘شسم
،«م˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ا˘ن˘ت˘ي˘شضق ه˘ب ر˘م˘˘ت ا˘˘م» فدرأاو
مييقت اني˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي ة˘يز˘كر˘م˘لا

ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ب ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإاو
ة˘نا˘كمو رود ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘شسمو
ةعماجلا) ةيميل˘قإلا ا˘ن˘ت˘م˘ظ˘ن˘م
قوقح نع عافدلا يف (ةيبرعلا
ايا˘شضق˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا بو˘ع˘ششلا
راشسم ثعب ىلإا عفارو ،«ةلداعلا
لكششب ةمظن˘م˘لا هذ˘ه حÓ˘شصإا
نماشضتلا ةداعتشسا نم اهنكمي
ة˘نا˘م˘شضلا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا
يأا زيزع˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ةد˘ي˘حو˘لا

بع˘ششلا ةا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘˘نإل د˘˘ه˘˘ج
قيقحتو همعدو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
يف مÓشسب سشيع˘لا˘ب ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت
.‐ناهدÓب لوقي ‐ هشضرأا

ةيبرعلأ ةعماجلأ صسلجم
ةطخلأ صضفر دكؤوي

اهتفلاخمل ةيكيرمأ’أ
مÓسسلأ ةيلمع تايعجرم

ةع˘ما˘ج˘لا سسل˘ج˘م سسمأا د˘كأا
ءارزو ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا سضفر ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
اهتفلاخمل مÓشسل˘ل ة˘ي˘كير˘مألا

˘مÓ˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع تا˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م
يلودلا نوناقلا ىلإا ةدنتشسملا

تاذ ةدح˘ت˘م˘لا م˘مألا تارار˘قو
عامتجلا لÓخ ددجو ،ةلشصلا
د˘ق˘ع يذ˘لا ئرا˘ط˘لا يرازو˘˘لا
ةيبرع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ر˘ق˘م˘ب سسمأا

ةيزكرم ىلع ديكأاتلا ،ةرهاقلاب
ةمأÓل ةبشسنلاب نيطشسلف هيشضق
ةيوهلا ىلعو ،ءاعمج ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ة˘ي˘قر˘ششلا سسد˘ق˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ة˘˘لود ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘لود ق˘ح ى˘ل˘عو ،ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
لماك ىلع ةدايشسلاب نيطشسلف
امب7691 ماع ةلتحملا اهشضرأا
اهلاجمو ةيقرششلا سسدقلا اهيف
اهايم اذكو ،يرحبلاو يوجلا
ةيعيبطلا اهدراومو ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا

.راوجلا لود عم اهدودحو
ةر˘ها˘ق˘لا˘ب سسمأا تأاد˘بو اذ˘˘ه

ئرا˘˘ط˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا لا˘˘غ˘˘ششأا
ةيبرعلا لودلا ةعماج سسلجمل

،ةيجراخلا ءارزو ىوتشسم ىلع
،ينيطشسلفلا سسيئرلا روشضحب
ةط˘خ ثح˘ب˘ل ،سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م
ةفورع˘م˘لا ة˘ي˘كير˘مألا مÓ˘شسلا
لحل «نرقلا ةقفشص» ـب ايمÓعإا
˘˘‐ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا عار˘˘˘شصلا
.يليئارشسإلا

حرطلأ» : طيغلأ وبأأ
فسشك ريخأ’أ يكيرمأ’أ

يف داح لوحت نع
هاجت نطنسشأو ةسسايسس
ينيطسسلفلأ عأرسصلأ

«يليئأرسسإ’أ
نيمألا ،طيغلا وبأا دمحأا دكأا

،ةيبرعلا لودلا ة˘ع˘ما˘ج˘ل ما˘ع˘لا
لÓ˘˘خ سسمأا ه˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف
عامتجÓل ةيحاتت˘فلا ة˘شسل˘ج˘لا
ءارزو سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ئرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ريغ ةرود يف برعلا ةيجراخلا

ي˘كير˘مألا حر˘ط˘لا ّنأا ،ة˘˘يدا˘˘ع
مÓشسلا لبقتشسم نأاششب ريخألا
فششك ، طشسوألا قرششلا يف

«داح˘لا» ـب ه˘ف˘شصو لو˘ح˘ت ن˘ع
هاجت ةيكير˘مألا ة˘شسا˘ي˘شسلا ي˘ف
ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘شصلا
ام ىلإا ةراششإا يف ،يليئارشسإلا
يتلا «نرقلا ةقفشص» ـب ىمشسي

لحل ةيكيرمألا ةرادإلا اهتحرط
ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘شصلا
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإلا
ي˘˘كير˘˘مألا حر˘˘ط˘˘لا» دد˘˘˘شصلا
اي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا مو˘عد˘م˘لاو ر˘ي˘خألا

ي˘˘ف دا˘˘ح لو˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ف˘˘ششك
ها˘ج˘ت ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
˘˘‐ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا عار˘˘˘شصلا
،هتيوشست ةيفي˘كو ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا

جاعزنا ردشصم لكششي رمأا وهو
،«ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب د˘يد˘شش ق˘˘ل˘˘قو
ي˘˘ف لو˘˘ح˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘م
يكيرمألا ف˘قو˘م˘لا تادد˘ح˘م
ةريشسم ءدب ذنم تلكششت يتلاو
رمتؤوم يف ةي˘م˘ل˘شسلا ة˘يو˘شست˘لا

ي˘˘˘˘˘ف بشصي ل ،1991 ديرد˘م
مئادلا لحلا وأا مÓشسلا حلاشص
قايشسلا نأا ىلإا اريششم ،لداعلاو
ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف تحر˘˘ط يذ˘˘˘لا
ناريث˘ي ا˘ه˘ت˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘كير˘مألا

كششو ةبيرو ماهفتشسا تامÓع
.‐طيغلا وبأا لوقي ‐

ينيطسسلفلأ صسيئرلأ
تاقÓعلأ عطق نلعي

ليئأرسسإأ عم
سسيئر˘لا ن˘ل˘عأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

،سسابع دومحم ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
يليئارشسإلا نيب˘نا˘ج˘لا غ˘ل˘بأا ه˘نأا

ن˘ي˘ت˘˘لا˘˘شسر ي˘˘ف ،ي˘˘كير˘˘مألاو
ىمشسي ام نع نÓعإلا بقع
ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب ،«نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص»
يف امب ليئارشسإا عم تاقÓعلا

ادكؤوم ،ةينمألا تاقÓعلا كلذ
ل هنأا ،ةبشسانملاب هل ةملك يف
يأا ىلع ةقفشصلا هذهل ناكم
.ةلواط

watan@essalamonline.com
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ةلداعلأ اياسضقلأو ةيبرعلأ بوعسشلأ قوقح نع عافدلأ يف ةيبرعلأ ةعماجلأ رود يف رظنلأ ةداعإ’ عفأر

«ينيطشسلفلا بعششلل طورششمÓلا اهمعدب ةمزتلم رئازجلا» :ناهدÓب
«نرقلا ةقفشص» سضفر نلعت ةيبرعلا ةعماجلا

ر.نوراه

اهمعدب رئأزجلأ مأزتلأ ،جراخلاب تأءافكلأو ةينطولأ ةيلاجلاب فلكملأ ةلودلأ بتاك ،ناهدÓب ديسشر ددج
ىلإأ ةيوسستلأ دوهج لك داعأأ ةينيطسسلفلأ يسضأرأ’أ يف ايلاح ثدحي ام ّنأأ أزربم ،ينيطسسلفلأ بعسشلل طورسشمÓلأ

.مÓسسب صشيعلأ ينيطسسلفلأ بعسشلأ قح نم هنأأ دكأأو ،رفسصلأ ةطقن

اهب اهئجافت نع تبرعأأ
يف مهاسست ’ اهنأأ تدكأأو
اسسنرفو اهلذبت يتلأ دوهجلأ
ةلأاسسملأ هذه لحل

ىلع درت رئازجلا
ناغودرأا تاحيرشصت

ةركاذلا فلم لوح
ةينطولا
اهئجافت نع رئأزجلأ تبرعأأ
،يكرتلأ صسيئرلل حيرسصتل

بسسن ،ناغودرأأ بيط بجر
،ةيروهمجلأ صسيئر ىلإأ هيف
اثيدح ،نوبت ديجملأ دبع

لوح هقايسس نع جرخأأ
خيراتب قلعتت ةيسضق
.رئأزجلأ

ةرأزول نايب يف ءاجو
،صسمأأ ةيجراخلأ نوؤوسشلأ
نأأ ىلع ددسشت رئأزجلأ»
ةقلعتملأ ةدقعملأ لئاسسملأ

اهل يتلأ ةينطولأ ةركأذلاب
بعسشلأ دنع ةسصاخ ةيسسدق
دج لئاسسم يه ،يرئأزجلأ

هذه لثم مهاسست ’ ،ةسساسسح
يتلأ دوهجلأ يف تاحيرسصتلأ

اسسنرفو رئأزجلأ اهلذبت
.«اهلحل

،يكرتلأ صسيئرلأ لاقو أذه
صسمأأ لوأأ هاقلأأ باطخ يف
ةلأدعلأ بزح تأدايق مامأأ

ةمسصاعلأ يف ةيمنتلأو
تغلبأأ دقل» ةرقنأأ ةيكرتلأ
دبع يرئأزجلأ صسيئرلأ
صسيئر نأأ ،نوبت ديجملأ

فرعي ’ نوركام اسسنرف
زراجملأ هذه نع ائيسش
قئاثولأ هذه هل مدقأاسسو

رزاجملأ هذهب أوماق مهنأ’
،«رئأزجلاب يسضاملأ يف
يرئأزجلأ صسيئرلأ» فاسضأأو
5 تلتق اسسنرف نأاب يل لاق
نأأ انيلع .. يرئأزج نويلم
ركذتيل قئاثولأ هذه رسشنن
ليونام يسسنرفلأ صسيئرلأ

5 تلتق هدÓب نأأ نوركام
 .«يرئأزج نييÓم

ـه.دأوج

ناملربلأ لبق نم ايمسسر اهنع نلعملأ ت’احلأ أدع ام

«نÓفألا» نم ابئان02 نع ةناشصحلا عفر بلطت مل لدعلا ةرازو
«جات»و «يدنرألا»و

ءارزو˘لا سسل˘ج˘م اد˘غ د˘ق˘ع˘ي
ة˘شسا˘ئر˘˘ب يرود˘˘لا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
ناك امك مويلا نم لدب ،نوبت
ةرايز عم هنمازتل ارظن ،اجمربم
،ةيشسنوتلا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
.اندÓب ىلإا ،ديعشس سسيق

لامعأا لودج نمشضتيو اذه
هدروأا امل اقفو ،ءارزولا سسلجم
،ةيروهمجلا ةشسائرل نايب سسمأا
تاعاطق سصخت تافلم ةشسارد
ن˘يو˘كت˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تا˘شسشسؤو˘م˘لاو ،ة˘ط˘شسو˘ت˘م˘لاو
امك ،ةفرعملا داشصتقاو ةئششانلا

ردشصملا ف˘ي˘شض˘ُي ‐ سسرد˘ي˘شس
تاقرطلا نمأا ةيلاكششإا ‐ هتاذ
ايلاجعت˘شسإا ا˘ط˘ط˘خ˘م د˘م˘ت˘ع˘يو
يف ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ع˘فد˘ل˘ل
باشضهلاو ةيل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ق˘طا˘ن˘م˘لاو بو˘ن˘ج˘لاو ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،ىر˘ب˘كلا ند˘م˘لا˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا

د˘يوز˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
ةقاطلاو برششلل حلاشصلا ءاملاب
ليشصوت نع Óشضف ،ةيئابرهكلا
ةي˘شسرد˘م˘لا تآا˘ششن˘م˘لاو زا˘غ˘لا

ل˘م˘ششيو ،ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
اشضيأا يلاجعت˘شسإلا ط˘ط˘خ˘م˘لا

ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘لآا ع˘˘˘˘شضو
.يراوجلا

ـه.دأوج

سسي˘˘˘˘ئر مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
سسيق ،ةيشسنوتلا ةيروهمجلا
،ا˘ندÓ˘ب ى˘لإا ةرا˘يز˘ب ،د˘ي˘ع˘شس
سسي˘ئر ن˘م ةو˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ير˘˘˘ج˘˘˘ي ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
هتدروأا ام˘ل ا˘ق˘فو نا˘شسي˘ئر˘لا

نايب يف ةيروهمجلا ةشسائر

لو˘ح تا˘ثدا˘ح˘م ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ل˘˘˘ب˘˘˘شسو ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو
ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ناقرطتيشس امك ،ني˘ق˘ي˘ق˘ششلا
ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا

ايبيل يف ةشصاخ ،يميلقإلاو
.ةلتحملا نيطشسلفو

ـه.دأوج

فلكملا ،باقعل د˘م˘ح˘م ا˘عد
،ةيروهمجلا ةشسائر يف ةمهمب
مامتهلا ىلإا ،نييرئازجلا ةبلطلا
دياق دمحأا قيرفلا موحرملا رثآامب

حرط قيرط نع ايميداكأا ،حلاشص
هاروتكد تا˘حور˘طأاو تار˘كذ˘م
ةفاك يف رئازجلل همدق ام نيبُت
ىلع اشضيأا مهثح امك ،بناوجلا
سصوشصخب مه˘تا˘حار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘ت
.مداقلا يروتشسدلا ليدعتلا

هل ةملك يف باقعل دكأا امدعب
ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘برأا ءا˘˘ي˘˘حإا لÓ˘˘خ سسمأا
د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا مو˘حر˘˘م˘˘لا

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘شص
يف ةرحلا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا

ءا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ،نار˘˘˘فازا˘˘˘˘م
تافقولا هذ˘ه ل˘ث˘م نو˘ق˘ح˘ت˘شسي
مهرثآام رهظت يتلا تاميركتلاو
هذ˘˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ» لا˘˘ق ،ن˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
تايوتشسم بلطتت تا˘م˘ير˘كت˘لا
لحارلاب مامتهلاب قلعتت ىرخأا
كرت لحارلا نأا ازربم ،«ايميداكأا
بجوتي يتلا رثآاملا نم ديدعلا
زربأاو اذه. ،اهزيزعتو اهعابتا

ة˘شسا˘ئر ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا
دمحأا قيرف˘لا نأا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
بحلا نلعلل رهظأا حلاشص دياق
سشيجلا نيب ناك يذلا نماكلا
بع˘ششلاو ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
‐ ايلج رهظ ام وهو ،يرئازجلا
ي˘˘ف ‐ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘شضي
يتلا يبعششلا كارحلا تاريشسم
ةوقب نورهاظت˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ى˘ن˘غ˘ت
سشي˘ج˘لا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ط˘باور˘لا

سضع˘ب ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ،بع˘˘ششلاو
ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ن˘˘˘م تلوا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةمح˘ل˘لا هذ˘ه بر˘شضل جرا˘خ˘لاو
لكششب نيريثكلا تجعزأا يتلا

باق˘ع˘ل ا˘عد ا˘م˘ك.قد˘˘شصي ل
م˘هرا˘كفأا حر˘ط ى˘˘لإا ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘مو
يذلا ،روتشسدلا ليدعت عورششمب
ةيوازلا ةر˘ج˘ح ه˘ب˘شسح نو˘كي˘شس
يمحم ،ةديدج ةيروهمج ءانبل
ةليو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ن˘م
.ةمداق ةريثك لايجأل موديو

ح.ميلسس

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر داششأا
يذلا تيشصلا˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
جرا˘خ نو˘ير˘ئاز˘ج با˘ب˘شش ه˘˘لا˘˘ن
ي˘ف اوز˘ي˘˘م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘طو˘˘لا
ىملشس رارغ ىلع مهتاشصشصخت
،ةد˘ي˘م˘ح ن˘ب ة˘م˘طا˘فو ،سشو˘˘كب
ي˘˘لآلا مÓ˘˘عإلا ا˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
يف نات˘كرا˘ششم˘لا نا˘ت˘ير˘ئاز˘ج˘لا

«تفو˘˘شسور˘˘˘كيا˘˘˘م» ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م
ةيكيرمألا ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا˘ب
يف ازربم ،ةيشضاملا ةنشسلا ةياهن
ها˘˘ب˘˘شسح ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ل ةد˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت
همزع ،«رتيوت» يف يشصخششلا

بابششلا ءلؤوه عم نواعتلا ىلع

عيمج يف دلبلا عقاوب ءاقترÓل
ىلع ىقبأاشس» بتكو ،تلاجملا
رئازجلا لبقتشسم نأاب امود نيقي
ىم˘ل˘شس لا˘ث˘مأا با˘ب˘شش ه˘ع˘ن˘شصي
ن˘ب ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ،سشو˘˘كب

،ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ه مÓ˘˘˘حأاو ، ةد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح
اونهرب املثم ،نيشسح ناوشضرو
تا˘˘شصشصخ˘˘ت ي˘˘ف كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لاو كي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘˘كلإلا

فاشضأاو ،«ةيرامعملا ةشسدنهلاو
يك د˘ه˘ج˘لا ىرا˘شصق لذ˘ب˘ن˘شس»
.«اندلبب يقترن

ر.نوراه

ةيمنتلل يلاجعتسسأ ططخم دامتعإاب جوتيو تاقرطلأ نمأأ ةيلاكسشإأ صسردي

ادغ ءارزولا سسلجمل اعامتجا سسأارتي نوبت سسيئرلا

نوبت صسيئرلأ عم هتاثحابم رواحم زربأأ ايبيلو ةلتحملأ نيطسسلف افلم

رئازجلاب مويلا ديعشس سسيق يشسنوتلا سسيئرلا

روتسسدلأ ليدعت صصوسصخب مهتاحأÎقأ Ëدقت ىلع مهثح

رثآاÃ مامتهلا ¤إا ةبلطلا وعدي باقعل
ايÁداكأا حلاشص دياق دمحأا قيرفلا

ء’ؤوه لاثمأأ هعنسصي رئأز÷أ لبقتسسم نإأ لاق

نطولا جراخ نويرئازج بابشش هلان يذلا تيشصلاب ديششي نوبت سسيئرلا

،لدعلا ةرازو سسمأا تدنف
ة˘شسا˘ئر ى˘لإا بل˘ط˘ب ا˘ه˘مد˘ق˘ت
،ينطولا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا

نع ةناشصحلا عفر لجأا نم
ىلإا نوم˘ت˘ن˘ي ا˘ي˘نا˘م˘لر˘ب02
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج باز˘˘˘حأا
ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا

ل˘مأا ع˘م˘ج˘تو ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.رئازجلا

ريزو˘لا ح˘لا˘شصم تح˘شضوأا
اهل نايب يف ،يتامغز مشساقلب
ءارجإا يأا عفرت مل اهنأا ،سسمأا

ةفرغ˘لا ى˘لإا ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م
امي˘ف ل ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا

لو ،«نÓفألا» باون سصخي
،«جات» باون لو ،«يدنرألا»
اهنع نلعملا تلاحلا ادع ام
سسل˘ج˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘˘م˘˘شسر
.ينطولا يبعششلا

ح.نيدلأ رمق



ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تقر˘˘بأا
ىلع ًءانب ،ئناوم˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
،ي˘˘لا˘˘ي˘˘شش ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ماوأا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششلا
، ‐لامشش‐ ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل
ع˘˘با˘˘ط ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب
522 ـب ةمقر˘م «ل˘ج˘ع˘ت˘شسم˘لا»
،0202 يرفيف1 يف ةخرؤومو
ةخ˘شسن ى˘ل˘ع «مÓ˘شسلا» زو˘ح˘ت
نم Óك اهلÓخ نم مزلت ،اهنم
NANC» ـل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

DRON»،نامث˘ع ن˘ي˘شسحو،
اذكو ،ةبشساحملاو ةيلاملا ريدم
ر˘˘يد˘˘م ،بي˘˘ع˘˘شش ي˘˘˘شسا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ب
عامت˘جا رو˘شضح˘ب ،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ـلا ةعاشسلا ىلع مويلا جمربم
ـلا ر˘ق˘˘م˘˘ب ا˘˘حا˘˘ب˘˘شص00:01
«PMMD»،ثح˘ب ل˘جأا ن˘˘م
طبختت ي˘ت˘لا ى˘شضو˘ف˘لا ف˘ل˘م
ةريخألا ةرتفلا يف ،ةكرششلا اهيف
زجحلا لكششمب قلعت ام ةشصاخ

ئ˘ناو˘م˘ب ا˘ه˘ن˘˘ف˘˘شسل رر˘˘كت˘˘م˘˘لا
ةرا˘ق˘˘لا ي˘˘ف لود˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تاريرب˘ت م˘يد˘ق˘ت ع˘م ،زو˘ج˘ع˘لا

.نأاششلا اذهب تاحيشضوتو
«ةرواشسلا» ةنيفشس ريخأات مت

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

‐ ةيرحبلا ةحÓمل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءان˘ي˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ‐لا˘م˘شش
ر˘ثا ى˘ل˘ع ي˘نو˘لو˘ب˘لا كشسناد˘غ
،تادا˘ه˘ششل˘ل سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نايب ءاعبرألا موي هب دافأا امبشسح
.ةكرششلل ةماعلا ةيريدملل

ارخؤوم م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ةعباتلا «ةرواشسلا» ةنيفشس ريخأات
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ششل˘ل
ىلع ‐لامشش‐ ةيرحبلا ةحÓملل
كشسناد˘˘غ ءا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘ب˘قار˘م ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ي˘نو˘لو˘˘ب˘˘لا

ةني˘ف˘شسلا (ل˘كي˘ه عا˘ق) سسطا˘غ
راد˘˘شصإا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
نكل ،اهل ة˘يو˘ن˘شسلا تادا˘ه˘ششلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘بو
تررق «ةج˘مر˘ب˘م˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا»
فيقوت كشسنادغ ءانيم تاطلشس
ىلع ةيرادإا باب˘شسأل ة˘ن˘ي˘ف˘شسلا

نأا لبق ،تاداهششلا  كلتب ةقÓع
ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م ة˘ن˘ي˘ف˘شسل˘ل نذؤو˘˘ي
.ءانيملا ةرداغمب

ةمداق دادعأا يف اوبقرتو اذه
ف˘ل˘م لو˘ح ى˘˘فوأا ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت
طبختت تحشضأا يتلا ىشضوفلا
ةيرئازجلا ةينطولا ةكرششلا اهيف
˘‐لا˘م˘شش‐ ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل
«DRON NANC».
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يلايشش قوراف ريزولا ةلواط ىلع «DRON NANC» ةكرشش ىشضوف فلم

ر.نوراه

ةينطولإ ةكرسشلإ اهيف طبختت يتلإ ىسضوفلإ فلم ،لقنلإو ةيمومعلإ لاغسشألإ ريزو ،يلايسش قوراف حتف
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لكسشم رركت سصوسصخب تاحيسضوتو تإريربت ميدقت لجأإ نم ،ئنإوملإو ةيراجتلإ ةيرحبلإ ةيريدملإ تإراطإإ
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،ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘شسم نأا˘م˘ط
ة˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘شصلا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن سسي˘˘˘ئر
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ،سصاو˘˘˘خ˘˘˘˘لا
تار˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
تاداشضم ببشست نم ةيشسنرفلا

ةي˘ب˘ل˘ق تا˘بو˘ن ي˘ف ،از˘نو˘ل˘ف˘نأل
نأا احشضوم ،ةيغامد تاتكشسو
هذ˘ه ي˘ف ن˘˘م˘˘كي ل ل˘˘كششم˘˘لا
يف طارفإلا يف امنإاو ةيودألا
˘˘ماز˘˘ت˘˘للا مد˘˘˘عو ا˘˘˘ه˘˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘ت
ا˘هدد˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عر˘˘ج˘˘لا˘˘ب
.بيبطلا

تا˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ت تءا˘˘˘˘جو
يتلا تاريذحتلا دعب ،يربمعلب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا
نم ،ةيودألا ةمÓشسل ةيشسنرفلا
ة˘شصا˘خ ة˘˘يودأا5 كÓ˘ه˘ت˘˘شسا
قاطن ىلع ةقوشسم ازنولفنألاب
،ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا قو˘˘شسلا˘˘ب ع˘˘شساو
ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
defitcA،xemuH،
emuhriloD،neforuN،

.livdanihR
سسيئر زربأا ،هتاذ قايشسلا يف

يف ،سصاوخلا ةلدايشصلا ةباقن
اهب ىلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةيودألا هذه لثم لوانت نإا ،سسمأا

ى˘لإا يدؤو˘ي ما˘˘يأا5 ن˘م ر˘ث˘˘كأل
د˘ق ة˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج سضار˘˘عأا رو˘˘ه˘˘ظ
نم ةحشص ىلع ارطخ لكششت
لكششملا نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ي
ةيودألا يف طلخلا يف نمكي
ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع لوا˘ن˘تو
،ةد˘حاو ة˘ع˘فدو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن
ل ى˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششم
تا˘˘˘ف˘˘˘شصو˘˘˘لا نو˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
امك مهل ةحونمملا تاعرجلاو
ة˘˘يودألا نو˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسي م˘˘ه˘˘˘نأا
نم ةدوعلا نود ةليوط تارتفل

رمألا وهو ،بيبطلا ىلإا ديدج
تاد˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي يذ˘˘لا

نوكت ،دعب اميف تافعاشضمو
.نطاوملا ةحشص ىلع ارطخ

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تعد
تح˘ت ة˘يو˘شضن˘م˘لا ،تÓ˘با˘ق˘ل˘ل
لامعل ةينطولا ةيداحتلا ءاول
ّسصرو دا˘ح˘تإلا ى˘˘لإا ،ة˘˘ح˘˘شصلا
لاقت˘نÓ˘ل اداد˘ع˘ت˘شسا فو˘ف˘شصلا
م˘ل لا˘ح ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت˘˘لا ى˘˘لإا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ةرازو بج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شست
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ،تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا
ـب اهنفشصو ةدم ذنم ةعوفرملا
.«ةليوطلا»

ي˘ف ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تب˘لا˘طو
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب
ةيشصولا ةرازولا نم ،«مÓشسلا»
عا˘˘شضوألا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا طور˘˘ششلاو ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا تاطوغشضلاو اهب نلمعي
تا˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ه˘˘جاو˘˘ي
رفوت مدعك نهدشض ةجهنمملا
عاونأا لكل سضرعتلاو ةيامحلا
تادو˘ه˘ج˘م˘لا م˘غر ه˘˘يو˘˘ششت˘˘لا
ةقفارم يف اهنلذبي يتلا ةرابجلا
ثعبو اهنينجو لما˘ح˘لا ةأار˘م˘لا
فلآا ي˘˘ف رور˘˘شسلاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘˘لا
،ةيرئازجلا تÓئاعلاو تو˘ي˘ب˘لا

نو˘نا˘ق˘ل ما˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نلا م˘˘غر
ءادأاو ا˘ه˘ل˘م˘ع ف˘ي˘كي ي˘شسا˘˘شسأا

ةيامح جاي˘شس نو˘كيو ا˘ه˘ما˘ه˘م
يأا دو˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل

ة˘يدا˘م م˘عد ل˘˘ئا˘˘شسوو ز˘˘فاو˘˘ح
.ةيونعمو

نأا تÓباقلا ةباقن تفاشضأاو
ةيعامتجلاو ةينهملا عاشضوألا
اذ˘˘هو ،ر˘˘م˘˘ت˘˘شسم رو˘˘هد˘˘ت ي˘˘ف
ة˘يدا˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا ف˘˘ع˘˘شضل
اذكو ،ايلاح ةرفوتملا ةيرششبلاو
فشسعتلاو ةرقحلا ةرهاظ مقافت
ةيوشست يف لطامتلا ىلإا ةفاشضإا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تلا˘˘غ˘˘˘ششنلا
نامرح ىلإا تدأا يتلا ةينهملا
ي˘˘ف جرد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لا
رخأاتلا اهنمو ،ينهملا راشسملا
بترلا ىلع ءاشضقلا يف حدافلا
بشصانملا حششو ،لاوزلل ةليآلا
ةدايز ،ةيقرتلاب ةشصاخلا ةيلاملا

لفكتلا يف ةيدجلا مادعنا ىلع
ةقلاعلا ة˘ي˘شسا˘شسألا بلا˘ط˘م˘لا˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘شسل
ي˘ت˘لاو ،يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا
ةي˘ند˘ب˘لا ة˘مÓ˘شسلا ى˘ل˘ع تر˘ثأا

يدؤوي امم تÓباقلل ةيونعملاو
ى˘ل˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ند˘˘ت ى˘˘لإا

لكب فشصعيو ،ديلوتلا حلاشصم
لفكتلا نيشسحتل تادوه˘ج˘م˘لا
نهريو ةشصاخ لماوحلا ةحشصب
ة˘ي˘با˘ج˘نإلا ة˘ح˘شصلا˘ب ءا˘ق˘ترلا

.امومع
ك.اسضر

جور ام ،ةراجتلا ةرازو تدنف
ةر˘˘ي˘˘˘خألا تا˘˘˘عا˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل
نع ةرداشص ةميلعت سصوشصخب
ةدام عيب عنمب يشضقت اهحلاشصم
تدكأاو ،زباخملا ريغ يف زبخلا
هيلع تعلطإا سسمأا اهل نايب يف
رماوأا يأا دشست مل اهّنأا ،«مÓشسلا»

ىلإا لوزنلا سصوشصخب اهناوعأل
ى˘˘˘˘˘شصقأا ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تاو عرا˘˘˘˘˘ششلا
با˘ح˘شصأا ق˘ح ي˘ف تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا

ةماعلا ةيئاذغلا داوملا تÓحم

ةعشساو ةداملا هذه نوعيبي نيذلا
داور ل˘قا˘ن˘تو اذ˘ه.كÓهتشسلا

يف ،يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم
قاطن ىلعو ةريخألا تاعاشسلا

لئاشسو سضعب نع Óشضف ،عشساو
،ة˘ير˘شصب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘شسلا مÓ˘˘عإلا

لو˘ق˘ت ارا˘ب˘خأا ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلاو
ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك راد˘˘شصإا˘˘ب
عيب عنمب يشضقي ارارق ،ةراجتلا
.زباخملا ريغ يف زبخلا

ع.لÓب

اهلوانت ‘ طإرفإلإ ‘ ا‰إإو ةيودألإ ‘ نمكي ل لكسشŸإ نأإ تدكأإ

ÚنطاوŸا نئمطت ةلدايشصلا ةباقن
«ازنولفنإلا» تاداشضم سصوشصخب

نهتلاغسشنل ةحسصلإ ةرإزو بجتسست ⁄ لاح ‘
ةليوط ةدم ذنم ةعوفرŸإ

ديعشصتلاب نددهي تÓباقلا

سصوسصخلإ إذهب ةميلعت يأإ اهرإدسصإإ تفن ةراجتلإ ةرإزو

ةعاششإا درجم ةيئاذغلا داوملا تÓحم يف زبخلا عيب عنم

تايحÓسصلإ ةفاكب عتمتت
لحو ةئفلإ هذه ةمدخل
اهلكاسشم

ةينطولا ةيلاجلا
بلاطت جراخلاب
ةرازو ثادحتشساب

اهب ةشصاخ
،ةيقر نب ديعسس حرتقإإ

ماعلإ داحتإلإ سسيئر
،رجهملاب نييرئإزجلل
ةيرإزو ةبيقح ثإدحتسسإ

ةينطولإ ةيلاجلاب ةسصاخ
ةفاكب عتمتت ،جراخلإ يف
هذه ةمدخل تايحÓسصلإ
لكاسشم لح فدهب ةئفلإ
فلتخم يف نييرئإزجلإ
.ةيبنجألإ مسصإوعلإ
دإرفأإ ّنأإ ،ةيقر نب حسضوأإ
،جراخلاب ةينطولإ ةيلاجلإ

،ةيروهمجلإ سسيئر نوعدي
ىلإإ ،نوبت ديجملإ دبع

ةرظنلإ رييغت ىلع لمعلإ
اهل سسسسأإ يتلإ ةيبلسسلإ
لماعتلإ يف قباسسلإ ماظنلإ

ل ةئف اهنأاك ةيلاجلإ عم
نأإ إزربم ،رئإزجلإ ينعت

ءاملعلإ نم ديدعلإ كانه
لامعألإ لاجرو نيثحابلإو
تسضرف تإءافكلإ فلتخمو
قرافلإ تعنسصو اهدوجو
ةجاحب مه ،رجهملإ سضرأاب
لجأإ نم ةلودلإ معدل
نطولإ سضرأإ ىلإإ ةدوعلإ

سضوهنلإ يف ةمهاسسملإو
تلاجملإ ىتسش يف دÓبلاب
بناجألاب ةناعتسسإلإ لدب
داحتإلإ سسيئر ّدكأإ نيذلإ
،رجهملاب نييرئإزجلل ماعلإ
حبرلإ وه ديحولإ مهمه نأإ
ةلمعلإ ليوحتو عيرسسلإ
يفو جراخلإ ىلإإ ةبعسصلإ

قرطب نايحألإ نم ريثك
عيرسشتلإو نوناقلل ةفلاخم
.ينطولإ

ح.ميلسس

دلبلإ إذه نابجأل ايقيرفإإ ‘ دروتسسم Èكأإ اندÓب

رئاز÷ا ‘ رامثتشسلا سصرف نوثحبي نابلألا تانوكŸ نويدنلريإا نودروم

ةيلودلإ ةئيهلإ هذهو ةيسصولإ ةرإزولإ Úب نواعتلإ جمانرب ديسسŒ راطإإ ‘

عاطقلا سشاعنإل ةحايشسلل ةيŸاعلا ةمظنŸا ءاÈخب دجنتشست رئاز÷ا

ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تف˘˘˘ششك
ن˘˘˘يدرو˘˘˘م نأا ،ة˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘˘لر˘˘˘˘يلا
،نابلألا تا˘نو˘كم˘ل ن˘ي˘يد˘ن˘لر˘يإا
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ةرا˘يز˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي
ن˘م را˘م˘ث˘ت˘شسلا سصر˘ف ثح˘ب˘ل

ىرخأا ةهج نم جيورتلاو ،ةهج
ةدوجب زيمتت يتلا مه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل

،يتراك امارات تحشضوأا.ةيلاع
دروب» ـل ةماعلا ةريدملا ةشسيئرلا
نأا ،ةيدنلريلا ةيذغتلا ةنجل «ايب
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا
،رئازجلا يف ةيدنلريلا نابلألا
تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ف˘عا˘شضت د˘˘ق
يف ديازتم بلطب ةيشضاملا5ـلا
تفششكو ،راديششلا نبج عاطق
اذهل دروم ربكأا ربتعت ادنلريإا نأا
قوشسلا ي˘ف ن˘ب˘ج˘لا ن˘م عو˘ن˘لا
ي˘˘ف تفا˘˘˘شضأاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اهب تلدأا ةيفحشص تاحيرشصت
ةيراجتلا ةمهملا هذه نأا ،سسمأا
ادنلريإا ةع˘م˘شس ز˘يز˘ع˘ت˘ل فد˘ه˘ت

ه˘˘˘ب قو˘˘˘ثو˘˘˘م ،ن˘˘˘مآا درو˘˘˘م˘˘˘˘ك
نابلألا تاج˘ت˘ن˘م˘ل ماد˘ت˘شسم˘لاو
رئازجلا نأا ملعن» ،رئازجلا يف
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘ل ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م قو˘˘شس

كلهتشسم ربكأا رب˘ت˘ع˘تو نا˘ب˘لألا
ام ،ايقيرفإا يف نابلألا تاجتنمل
،«دحاولا درفلل ارتل021 لداعي
نأا ة˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ ترا˘˘ششأاو
ردقت˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا نا˘كشس ة˘ب˘شسن

لولحب ةمشسن نويلم25 يلاوح
قوف˘ت تا˘ي˘جا˘حو ،0302 ما˘˘ع
تاجتن˘م ن˘م ن˘ط000005
ىلع دكؤوي يذلا رمألا ،نابلألا
،ةيئاذغلا داوملا ةيطغت نيشسحت
ةيدنلريلا ةعانشصلا ربتعت امنيب
ةعانشص تابورششملاو ةيذغ˘ت˘ل˘ل
لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا لو˘˘˘ح رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
رئازجلا ّنأا نيح يف ،ةيعانشصلا
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘يرو˘˘ت ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت
ى˘ظ˘ح˘تو ،نا˘ب˘لألا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘ل
ةيبل˘ت˘ل ي˘لا˘ث˘م ع˘شضو˘ب اد˘ن˘لر˘يإا
،داريتشسÓل ةيلاح˘لا تا˘ي˘جا˘ح˘لا

ةعانشصلا ةيذغت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح
،اد˘ن˘لر˘يإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘شصألا ى˘لوألا

اذ˘ه «ا˘ي˘ب درو˘ب» ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شستو
يرئازج ىد˘ت˘ن˘م لوأا عو˘ب˘شسألا
،نا˘ب˘لألا تا˘نو˘كم˘ل يد˘˘ن˘˘لر˘˘يا
ريوطت ىلع زيكرتلا ىلإا فدهي
ىدم ىلع ةيراجتلا تاقÓعلا

نا˘ب˘لألا ة˘عا˘ن˘شص ن˘ي˘˘ب ل˘˘يو˘˘ط
نابلألا تاجلاع˘مو ة˘يد˘ن˘لر˘يلا

ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلاو
ةيرئازجلا ةيئاذغلا تاج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ىلع لمعتشس امك ،ةفدهتشسملا
درو˘˘م˘˘ك اد˘˘ن˘˘لر˘˘يإل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
ةدوجلا ةيلاع نا˘ب˘لأا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل
˘ماد˘ت˘شسم ل˘كششب ة˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
.نيلمتحملا نييرئازجلا ءÓمعلل

لوح يتراك امارات تراششأا امك
رئازجلل ةيدن˘لر˘يلا تاردا˘شصلا
د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف بل˘˘ط˘˘˘لا نأا
،نابلألا تانوكم ىلع فعاشضت
ىد˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ق˘لا ثي˘ح ن˘˘م
،ة˘ي˘شضا˘م˘لا سسم˘خ˘لا تاو˘ن˘شسلا

05 ن˘م بر˘ق˘ي ا˘م ق˘ق˘ح ثي˘˘ح
نبجلا تاعيبم نم وروأا نويلم
ق˘لز˘م˘لا بي˘ل˘ح˘˘لا قو˘˘ح˘˘شسمو
يف لماكلا بيلحلا قوحشسمو
و˘˘˘ه رد˘˘˘ي˘˘˘ششلاو ،8102 ما˘˘˘˘ع
تاج˘ت˘ن˘م˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا ج˘ت˘ن˘م˘لا
وعناشص اهمدختشسي يتلا نابلألا
عت˘م˘ت˘يو ،نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ب˘ج˘لا
ة˘ع˘م˘شسب يد˘ن˘لر˘يلا راد˘˘ي˘˘ششلا

.هتيعونل ةديج
ز.لامج

ءار˘ب˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ار˘خؤو˘م ل˘ح
يحايشسلا قيوشستلا يف نويلود
ةشساردل ،ةيداشصتقلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةهجولا تايشصوشصخو تانوكم
ةوطخ يف ،اندÓب يف ةحايشسلا
جمانرب ديشسجت راطإا يف جردنت
ةي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا

،ةحايشسلل ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
.سساشسحلا عاطقلا اذهب سضوهنلل
ناشسح ريزولا حلاشصم تحشضوأا

سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،يرو˘˘مر˘˘م
يفو هنأا ،«مÓشسلا» هيلع تعلطإا
نيب نواعتلا جمانرب ديشسجت راطإا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘شسلا ةرازو

ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا
ةحايشسلل ةي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
(TMO) ةدحتملا ممألا جمانربو
ةلمكتو،«DUNP «يئا˘م˘نإلا

ع˘˘˘˘˘شضو عور˘˘˘˘˘ششم زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإل
جيورتلاو قيوشستلا ةيجيتارتشسا
د˘جاو˘ت˘ي ،«ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ة˘ه˘جو˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ي˘˘لود ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ي˘حا˘ي˘شسلا ق˘يو˘شست˘لا
draW divaD-» ،ةيداشصتقلا

»snikreP،لمع ةمهم يف
تانوكم ةشسارد لوح تروحمت
ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخو
يف عورششلل ،رئازجلل ةيحايشسلا

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘شسا زا˘˘ج˘˘ناو ءا˘˘شسرإا
ة˘شصا˘خ˘لا ج˘يور˘ت˘لاو ق˘يو˘شست˘˘لا
ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘حا˘ي˘شسلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب
.ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا
» ي˘لود˘لا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ،ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
« snikreP-draW divaD،
ام ةرتفلا يف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ل˘غ˘ت˘ششا
وهو2791و1791 ن˘˘ي˘˘˘ب
ي˘˘˘ف سصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م را˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم
ةربخ وذ ةيجيتارتشسلا ةحايشسلا
ةشصاخ ،يداشصت˘قلا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ةيجيتارتشساو قيوشست˘لا ي˘لا˘ج˘م
.ةمÓعلا

ع.لÓب



ةرازو تح˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
«مÓ˘˘˘˘شسلا» تم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شست سسمأا
ر˘ثإا ى˘ل˘عو ه˘نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘شسن
ى˘م˘شسم˘لا ي˘با˘هرإلا م˘ي˘ل˘˘شست
ىنكملا ،«بيطلا يروشصنم»
سسي˘م˘˘خ˘˘لا ه˘˘شسف˘˘ن ،«قرا˘˘ط»
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘ل ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،تشسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب ة˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
سشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م تع˘جر˘ت˘˘شسا
سسمأا لوأا ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

عو˘ن ن˘˘م ا˘˘ششا˘˘ششر ا˘˘شسد˘˘شسم
،نزاخم3 ،«فوكين˘ششÓ˘ك»
.ةريخذلا نم ةيمكو

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لاو ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ن˘م ل˘كب ،ي˘ن˘طو˘لا
7 ،فيطشسو ،جيريرعوب جرب
تز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م را˘˘ج˘˘ت
فيكلا نم مارغو˘ل˘ي˘ك5.72
اشصرق0273 ،ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

اميف ،تاراي˘شس4و ،اشسوله˘م

سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
نم ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

ي˘جا˘ب جر˘˘بو ،ح˘˘لا˘˘شص ن˘˘ي˘˘ع
،سصاخششأا9 ،را˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
تادلوم5 تط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شضو
3 ىلإا ةفا˘شضإلا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
ة˘ي˘عا˘بر ة˘ب˘كر˘مو ،تا˘ن˘حا˘شش
اشسيك051 نع Óشضف ،عفدلا

˘ما˘خو ةرا˘ج˘ح˘لا ط˘ي˘ل˘˘خ ن˘˘م

55851 زجح مت اميف ،بهذلا
ه˘جو˘˘م˘˘لا دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ت˘˘ل
قو˘شس ن˘م ل˘كب ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.فراطلاو ةشسبت ،سسارهأا

تف˘قوأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم زرا˘˘ف˘˘م
كرد˘لاو ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ريغ ار˘جا˘ه˘م85 ،ي˘ن˘طو˘لا
ةفلتخم تايشسنج نم ،يعرشش

،نا˘شسم˘ل˘˘ت ،نار˘˘هو ن˘˘م ل˘˘كب
.مازق نيع اذكو راردأا ،ةنتاب

watan@essalamonline.com
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ر’ود نويلم92 ةيمومعلأ ةنيزخلأ تدبك

بوبحلا ناويدو نارهو ءانيمب ةريهششلا داشسفلا ةيشضق ليجأات
يلاوتلا ىلع ةرم سسماخل

فانئت˘شسلا ة˘م˘كح˘م تل˘جأا
ةيشضق ،نارهو ءاشضق سسلجمل
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘ه˘ششلا دا˘شسف˘لا
ناو˘˘˘يدو نار˘˘˘هو ءا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ىلع ةشسماخلا ةرملل ،بوبحلا
5 مو˘ي ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘بو ،ي˘لاو˘ت˘˘لا
بلطب كلذو ،يراجلا يرفيف
،يندملا فرط˘لا ي˘ما˘ح˘م ن˘م
سسيئر˘لا ،ن˘يد˘لا رو˘ن ي˘شسنو˘ت
،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ةر˘ئاد˘ل˘ل ق˘˘با˘˘شسلا
34 ذنم لمعلا نع فوقوملا
ةدع نع هغيلبت ببشسب ارهشش
.ءانيملا يف داشسف اياشضق

،ي˘شسنو˘ت ن˘يد˘لارو˘˘ن عا˘˘فد
راتخ˘م ذا˘ت˘شسألا ي˘ف ل˘ث˘م˘م˘لا

ببشسب ليجأاتلا سسمتلا ،بارع
فلم يف ةمهم قئاثو ءافتخا
،يئاشضقلا قيقحتلا نم لاحلا

م˘˘ل يذ˘˘لا سسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘للا و˘˘˘هو
ةفرغلا سسيئر هيل˘ع سضر˘ت˘ع˘ي
نم ه˘نأا ىأار يذ˘لا ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا
ةشسلجلا ىلإا اه˘ل˘ي˘جأا˘ت ق˘ئÓ˘لا
عÓطلا ىنشستي ىتح ،ةمداقلا

ي˘ف ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘م د˘يز˘م ى˘ل˘ع
ةليوط ةدم تقرغتشسا ةيشضق

حنم˘ُت نأا نود ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف
يف هقح داشسفلا ن˘ع غ˘ل˘ب˘م˘ل˘ل
.ةينوناقلا ةيامحلا

هيف ققح يذلا فلملا اذه
ةد˘˘˘˘˘˘ع جردأاو ،نار˘˘˘˘˘˘˘هو كرد
رشضاحم ي˘ف ة˘مدا˘شص ق˘ئا˘ق˘ح
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ه˘ت˘ي˘ط˘ب˘شض
تم˘ت ،ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع تل˘˘ي˘˘حأا
يئازج˘لا بط˘ق˘لا ى˘لإا ه˘ت˘لا˘حإا
يذ˘لا ،نار˘هو˘ب سصشصخ˘ت˘م˘˘لا
نيي˘با˘ق˘نو تارا˘طإا7 نادأا

ناو˘يد˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
،نار˘هو ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘ل بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
ةيلام ةمارغو ذفانلا سسبحلاب
يف ،ميتنشس رايلم792 ةميقب
ةد˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ط˘ق˘˘شسأا تقو
.ءانيملا يف ةلوؤوشسم ءامشسأا

ي˘ت˘لا هذ˘˘ه لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا تد˘ب˘ك
امك رلود نويلم92 نم رثكأا
ع˘˘فد˘˘ت تنا˘˘ك ،ا˘˘ف˘˘˘نآا ا˘˘˘نر˘˘˘كذ
ير˘ح˘ب˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘كر˘˘ششل
نع غلبم˘لا تع˘فد ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ىو˘كشش م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا دا˘˘شسف˘˘لا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو د˘˘شض

ىلع نارهو ةمكحمل قباشسلا
،لد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
سسل˘ج˘م ىد˘ل ما˘ع˘لا بئا˘ن˘˘لاو
ها˘˘ب˘˘ت˘˘ششÓ˘˘˘ل ،نار˘˘˘هو ءا˘˘˘شضق
دا˘شسف تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ه˘ب˘عÓ˘˘ت˘˘ب

.همامأا ةحورطم تناك
د˘ع˘ت˘شسي ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

مامأا ىر˘خأا ة˘كر˘ع˘م˘ل غ˘ل˘ب˘ُم˘لا
ثيح ،نار˘هو ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن
ىلإا لشصفم ريرقت عفر ررق
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو بت˘˘كم
فرطك هئاعدتشسا مدع ببشسب
يلع ريتاوف ةيشضق يف يندم
ة˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ،داد˘˘˘ح
ل˘ك كل˘م˘ي ه˘نو˘ك ،ة˘شسدا˘˘شسلا
ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘لاو ق˘ئا˘ثو˘لا
يتلا تÓيهشستلا سصوشصخب
ي˘ف داد˘˘ح ة˘˘كر˘˘شش ا˘˘ه˘˘تد˘˘جو
لÓخ نم حمشسي ام ،ءانيملا

ةلادعلا ةدعاشسمب ،غيلبتلا اذه
عطاقلا ليلدلاب لشصفلا ىلع
.فلملا اذه يف

يوأرمع ماسشه

ةروطخلأ ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآأ63 صضرعت فلخ

اشصخشش21 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاشس84 ـلا لÓخ

كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تز˘˘ج˘˘ح
نيتيلمع يف ،نازيلغب ينطولا

نم اراطن˘ق163 ،نيتقرفت˘م
ني˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لاو ةرذ˘لا ي˘تدا˘م
.ةرتوفلا بايغل (ةنيرف)

ىلع ،ىلوألا ةيلمعلا تمت
ةبقارمل تباث زجاح ىوتشسم

،نازيلغ ةيدلبب ميلقإاب رورملا
وذ رار˘˘ج ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا

نم د˘يزأا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘م ةرو˘ط˘ق˘م
،ةرذلا ةدام نم اراطنق172
ةيناثلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
مت نيأا ،ينمألا زجاحلا سسفنب
د˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘حا˘شش ف˘ي˘˘قو˘˘ت

اراطنق09 لقنت اهنأا اهششيتفت
(ةنيرف) نيللا حمقلا ةدام نم
ز˘ج˘ح م˘˘تو اذ˘˘ه ،ةر˘˘تو˘˘ف نود
فلم زاجنإاو ةروكذملا علشسلا
نع اهيبحاشص قح يف يئاشضق
.«ةرتوفلا مدع» ةفلاخم

صش.لامك

اهيبحاسص قح يف يئاسضق فلم زاجنإأ

نود «ةنيرفلا»و ةرذلا يتدام نم اراطنق063 نم ديزأا زجح
نازيلغب ةرتوف

مهفتح ا˘شصخ˘شش21 ي˘ق˘ل
حورجب نورخآا63 بيشصأاو
رثإا ىلع ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
فلتخم يف رورم ثداح41
84 لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج
ةليشصح لقثأا ،ةريخألا ةعاشس
ةيلو ىوتشسم ىلع تلجشس
ني˘شصخ˘شش ةا˘فو˘ب تشسار˘ن˘م˘ت
رثإا حورجب نيرخآا3 ةباشصإاو
ةرا˘˘ي˘˘شس بÓ˘˘ق˘˘ناو فار˘˘ح˘˘نا
هاجتا ملك09 دعب ىلع ةيعفن

.مازق نيع
ح˘لا˘شصم˘لا تل˘˘ج˘˘شسو اذ˘˘ه

ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘˘ع تا˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘ب
اشسو˘شسح˘م ا˘عا˘ف˘ترا ،ن˘طو˘لا
رور˘م˘لا ثداو˘ح ة˘˘ب˘˘شسن ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘خ
ل لاثملا ليبشس ىلعف ،9102
رزا˘ج˘˘م تع˘˘ف˘˘ترا ،ر˘˘شصح˘˘لا
ة˘يلو ي˘ف تا˘قر˘ط˘لا با˘هرإا

ةئاملاب53.41 ـب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
م˘˘ت ثي˘˘ح ،8102 ـب ة˘نرا˘ق˘˘م
ءاشصحإا ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ
ىلإا ايدؤوم ايرورم اثداح322
قاطنلا ربع ينامشسج ررشض
ل˘با˘ق˘م ،ة˘يلو˘ل˘ل ير˘شضح˘˘لا

لÓ˘خ ا˘يرور˘م ا˘˘ثدا˘˘ح591
يأا ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا
اثداح82 ـب رد˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘يز˘˘˘ب
.ايرورم

اثداح322 ـلا ىدأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ه˘ل˘ي˘ج˘شست م˘ت يذ˘لا ا˘˘يرور˘˘م
ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
رئا˘شسخ ى˘لإا ،ا˘ه˘تاذ ة˘يلو˘لا˘ب
يف ةلثمتم ةينامشسجو ةيرششب
،احيرج782و تا˘˘ي˘˘فو8
452و تا˘˘ي˘˘˘فو9 ل˘با˘˘ق˘˘م
.8102 ةنشس لÓخ احيرج

،سضي˘˘ق˘˘ن˘˘لا فر˘˘ط ى˘˘ل˘˘عو
ة˘ع˘قاو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا تفر˘˘ع
ير˘شضح˘˘لا ج˘˘ي˘˘شسن˘˘لا جرا˘˘خ
ليبشس ىلع مناغتشسم ةيلول
اعجارت ،9102 لÓخ لاثملا
رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘˘ح دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف

ةنراقملاب ةئاملاب73 ةبشسنب
اقفو ،اهتقبشس يتلا ةنشسلا عم
ةدايق اه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ما˘قرأÓ˘ل
كردلل ةيميلقإلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا
حوتفملا مويلا لÓخ ،ينطولا

«رور˘˘˘م˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘ح» لو˘˘˘˘ح
ةي˘ل˘شست˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا

فدهب مناغتشسمب تاناويحلاو
لو˘ح ة˘ي˘عو˘ت˘لاو سسي˘شسح˘ت˘لا
ثداو˘ح ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘م˘˘هأا
.رورملا

ي˘˘فو˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
بشش قيرح رثإا ىلع سصخشش
،نازيلغ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘كشسم ي˘ف
قيشضب سصاخششأا6 بيشصأاو
بشش قير˘ح ر˘ثإا سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف
،تشسارنمت ةيدلب يف نكشسمب
سصاخششأا5 ةباشصإا بناج ىلإا
ءار˘ج سسف˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘شضب

تاداد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب بشش ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ح
نم ةنوكم ةرامعب ةيئابرهك
ةرما˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ق˘باو˘ط4
.ىلفدلا نيع ةيلوب

تاد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
41 ءافطإل ةيندملا ةيامحلا

نم ددع ي˘ف ا˘ير˘شضح ا˘ق˘ير˘ح
.نطولا تايلو

نم صصاخسشأأ01 ذاقنإأ
بقع ققحم توم
زاغلاب مهقانتخأ

تل˘خد˘˘ت ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘مو
،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
ـل ةيلوألا تافاعشسإلا ميدقتل
ءارج نيقنتخم سصاخششأا01
يدا˘˘حأا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘ششن˘˘ت˘˘شسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا

ةفل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو
نم لك يف مهنكاشسم لخاد
،ةريوبلا ،ةنتاب ،ةملاق تايلو
مهب لفكتلا مت ثيح ،راششبو
.تايفششتشسملا ىلإا مهلقنو

ب.نيرسسن

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف تف˘˘˘˘قوأا
ح˘لا˘شصم˘ل «IRB» ل˘خد˘ت˘لاو
هيف هبتششم ،رئازجلا ةيلو نمأا
ه˘ل ن˘ي˘كير˘شش ة˘ق˘˘فر ىد˘˘ت˘˘عا

ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ئا˘شضق ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘شسم
ه˘ع˘م ل˘م˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك بشسا˘˘ح˘˘م
ةشصاخلا تاشسشسؤوملا ىدحإاب
هو˘ب˘ل˘شسو ،بي˘ل˘ح˘لا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب
ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘˘ل˘˘م005
.هتبيقح

ـلا ة˘˘قر˘˘ف تل˘˘شصو˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
«IRB»،تا˘ير˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب
ىلإا اهب تماق يتلا ةيناديملا
ةبكرملا ليجشست مقر ديدحت
مهيف هبتششملا اهلمعتشسا يتلا
،ةقرشسلاو ءادتعلا ةيلمع يف
ةلاكوب ةشصاخ اهنأاب نيبت ثيح
˘مو˘ي تنا˘ك تارا˘ي˘شسلا ءار˘كل
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ىد˘ل ع˘ئا˘قو˘لا
يف اهلمعتشسا يتلاو يشسيئرلا
يذ˘لا ه˘ل˘ي˘مز ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘علا

بشساحم بشصنم لغششي ناك
مت هيلعو ،ةكرششلا سسفن يف
ىل˘ع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
دعبو ،ةدلارز ةنيدم ىوتشسم
ةبوشسنملا م˘ه˘ت˘لا˘ب ه˘ت˘ه˘جاو˘م
ةيلمع˘ب ه˘ما˘ي˘ق˘ب فر˘ت˘عإا ه˘ي˘لإا
م˘ت ن˘ي˘كير˘شش ة˘ق˘فر ة˘قر˘˘شسلا
ا˘˘م˘˘هو ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
انركذ امك ايئاشضق نيقوبشسم
ةيراج ثاحبألا لازت ل ،افنآا
ةبشسانملاب مت امك ،امهفيقوتل
121 هرد˘ق غ˘ل˘ب˘م عا˘جر˘˘ت˘˘شسا

.لاقن فتاهو ميتنشس نويلم
،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو

تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘شسا د˘˘ع˘˘بو
هبتششملا ميدقت مت ،ةينوناقلا
ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘ف
ر˘مأا ن˘يأا ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا
.تقؤوملا سسبحلا هعشضوب

ر.رجاه

لأزت ’ اميف صسبحلأ هعأديإاب رمأأ ةيروهمجلأ ليكو
هيكيرسش ىلع ةيراج ثاحبأ’أ

هليمز ىلع ىدتعا سصخشش فيقوت
ميتنشس نويلم005 هبلشسو بشساحملا

تسسأرنمتب ةريخذلأ نم ةيمكو نزاخم3و «فوكنيسشÓك» عاجرتسسأ

ةدكيكشسو نازيلغب ةيباهرإلا تاعامجلل معد يرشصنع فيقوت
ةفلجلاب عنشصلا ةيديلقت ةلبنق ريمدتو نييباهرإÓل نيأابخم فاششتكا

صش.لامك

ةيباهرإ’أ تاعامجلل معد يرسصنع ،ينطولأ كردلأ رسصانع عم قيسسنتلاب ،يبعسشلأ ينطولأ صشيجلل زرافم تفقوأأ
.ةفلجلاب عنسصلأ ةيديلقت ةلبنق ريمدتو نييباهرإÓل نيأابخم فاسشتكأ مت اميف ،ةدكيكسسو ،نأزيلغ نم لكب

نايعدت ناتأأرمإأ اهدوقت
ةيعرسشلأ ةيقرلاب امهمايق

رارششأا ةيعمج كيكفت
ةقرشس يف ةشصتخم
قيرط نع لزانملا
يف ةيراردب ةذوعششلا
ةمشصاعلا
نمأ’أ حلاسصم تحاطأأ
نمأاب صسماخلأ يرسضحلأ
يف ةيرأرد ةيرأدإ’أ ةعطاقملأ
رأرسشأأ ةيعمجب ،ةمسصاعلأ

ةسصتخم صصاخسشأأ4 نم ةنوكم
لزانملأ لخأد نم ةقرسسلأ يف
لايتح’أو بسصنلأ لامعتسساب

عم ،ةذوعسشلأ قيرط نع
تزجحو ،ةيسصخسشلأ لاحتنأ

نويلم4 ـلأ قوفي يلام غلبم
4 ،ةلاقن فتأوه ،ميتنسس
،مسسÓط8و ،بهذلأ نم طأرقأأ

ىلع نّودم تاكيسش رتفدو
هردق يلام غلبم هقأروأأ ىدحإأ

.ميتنسس نويلم002
ىلإأ لاحلأ ةيسضق تايثيح دوعت
ةنطأوم لبق نم ىوكسش ميسسرت
ةقرسسلأو لايتحÓل تسضرعت
اهيلع اتبسصن نيتأأرمإأ لبق نم
عزنو اهتيقرل اهتوعدب كلذو
تهجوت ثيح ،اهنع رحسسلأ
اهنيح ،اهتيبل امهعم ةيحسضلأ

بلج اهنم ناتلاتحملأ تبلط
هيف عسضوو ءاملأ نم صسأاك
تأرهوجمو ركسسلأ نم ةيمك
ةيوتلم قرط لامعتسسابو
اهنم تبلطو أزرح اهل تزجنأأ

ةÓسص دعب ’إأ هحتف مدع
هتدجو هتحتف نيحو رهظلأ

صساسسأ’أ أذه ىلعو،اغراف
ةطرسشلأ رسصانع ترسشاب
ىلإأ تدأأ تايرحت ةلسسلسس
ىدحإأ ةيوه ديدحت
رخآأ هيف هبتسشمو نيتلاتحملأ

ةرايسس قئاسسك لغتسشي ناك
امهيف هبتسشملأ لقنب ماق ةرجأأ

ثيح ،ةديدعلأ امهتÓقنت يف
ةيوه ديدحتب هتدافإأ تحمسس
نأرخآأ امهيف هبتسشم
.امهفيقوتو
تأءأرجإ’أ لامكتسسأ دعبو
هبتسشملأ ميدقت مت ،ةينوناقلأ

ةيروهمجلأ ليكو مامأأ مهيف
رمأأ نيأأ ،ايميلقإأ صصتخملأ

.تقؤوملأ صسبحلأ مهعسضوب
غ.ديسشر
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بمار˘ت ة˘˘ط˘˘خ» ي˘˘ف بمار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
مت نيذلا برعلا ددع نا «ةيداشصتقلا
ببشسب دوهيلا ددع يواشسي مهريجهت
ا˘ما ،ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا ي˘بر˘˘ع˘˘لا عار˘˘شصلا
نيينيطشسلفلاو دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا

ةداعاو م˘ه˘لو˘ب˘ق م˘ت دو˘ه˘ي˘لا˘ف ،ر˘ي˘ب˘ك
ليئارشسا يف م˘ئاد ل˘كششب م˘ه˘ن˘ي˘طو˘ت
دق نوينيطشسلفلا اما ،ىرخلا لودلاو
ىلا ىدا ام برعلا لبق نم مهلزع مت
سشي˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘شس ن˘˘˘ع م˘˘˘هدا˘˘˘ع˘˘˘با

لود˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ك
ةيتيوكلا ةموكحلا ركذ دقف ،ةيبرعلا
يجه˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘شسر˘لا˘م˘م˘ل
فن˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘ل˘ل
ىلا ىدا ام ،يداشصتقلا طغشضلاو
004 نم نيينيطشسلفلا ددع سضافخنا
ى˘ل˘ع ر˘كذ ا˘م˘ك .ف˘لا52 ى˘˘لا ف˘˘لا
يف نيينيطشسلف˘لا نا لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘شس
دقف ،نا˘ي˘شسن˘لا ن˘م ة˘لا˘ح˘ب م˘ه نا˘ن˘ب˘ل
ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘شس ن˘˘م او˘˘ع˘˘ن˘˘م
اوعنم كلذكو ،نانبل يف نيدولوملا

يف لوخدلا وا تاراقعلا كÓتما نم
بط˘˘لا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب بو˘˘˘غر˘˘˘م ف˘˘˘ئا˘˘˘ظو
مهنم بلطيو ،نونا˘ق˘لاو ة˘شسد˘ن˘ه˘لاو
ليلقل˘ل لا ط˘ع˘ت م˘ل ل˘م˘ع ح˘يرا˘شصت

عيمج نيب نم هنا بمارت كردا .مهنم
ة˘ي˘ندرلا ة˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا تلوا˘˘ح لود˘˘لا
بعششلاب ةيانعلا ةلا˘شسب˘ب ة˘ي˘م˘ششا˘ه˘لا
 .ندرلاب ينيطشسلفلا
ليئارشسا بلاطت يتلا تاحرتقملا نا
نيئجÓلا لابقت˘شسا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا˘ب
تارششعب دوعولا وا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
سضيوعتك تارلودلا نم تارايلملا
امك ة˘ي˘ع˘قاو اد˘با ن˘كت م˘ل ن˘ي˘ئ˘جÓ˘ل
ديدحت متي مل ذا ،بمارت اهيلا راششا

ملاعلا˘ف ،ه˘ب قو˘ثو˘م ل˘يو˘م˘ت رد˘شصم
ة˘ي˘فا˘ك لاو˘ما دا˘ج˘يإل مو˘ي˘لا ح˘فا˘˘كي
ئجل نوي˘ل˘م07 ن˘م ر˘ث˘˘كا م˘˘عد˘˘ل
ةهجاو˘م ي˘فو .م˘لا˘ع˘لا لو˘ح در˘ششمو
رادم ىلع هنا بمارت ركذ نانتملا

تايلو˘لا تمز˘ت˘لا ن˘مز˘لا ن˘م دو˘ق˘ع
تاجايتحا معدب ةيكريملا ةدحتملا
اوناك نيذلا نيينيطشسلفلا نيئجÓلا

ما˘ع ن˘م ،ًا˘ما˘ع ن˘ي˘ع˘ب˘شس ىد˘م ى˘ل˘ع
تايلولا تمهاشس ،7102 ىلا0591
51.6 يلاوحب ة˘ي˘كر˘ي˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ي˘ف ،اور˘نولا ة˘لا˘كو˘ل رلود را˘ي˘˘ل˘˘م
ا˘هد˘حو ةر˘ي˘خلا ر˘˘ششع˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا
ةيكريملا ةدحتملا تايلولا تمهاشس
ي˘ت˘لاو رلود را˘ي˘ل˘م99.2 ي˘لاو˘ح

تا˘م˘ها˘شسم ع˘ي˘م˘ج ن˘˘م %82 لث˘م˘ت
 .اورنولا
ظ˘ح ءو˘شس ن˘م ه˘˘نا بمار˘˘ت يأار ي˘˘ف
تم˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا

ةعقر يف قدايب مهنا ىلع مهتلماعم
قر˘˘ششلا ي˘˘˘ف ع˘˘˘شسولا ج˘˘˘نر˘˘˘ط˘˘˘ششلا
ةغراف دوعو ميدقت مت دقو ،طشسولا
لدا˘˘ع ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يا بج˘˘˘ي ذا ،م˘˘˘ه˘˘˘ل
نيئجÓلا ةيشضقل يعقاوو فشصنمو
نيئجÓلا نا ىلا راششا ،نيينيطشسلفلا
ن˘م رار˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘جا دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
،ة˘ي˘مÓ˘˘شسلاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘شضارلا
ثيح ،ليئارشسا يف مهمظعم رقتشسا
ن˘˘ع سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا بج˘˘ي ه˘˘نا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ى˘لا ة˘فا˘شضلا˘ب ةدو˘ق˘ف˘م˘لا لو˘˘شصلا
سضيوعتلا قحتشست ليئارشسا نإاف كلذ
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا با˘ع˘ي˘ت˘شسا ف˘ي˘لا˘كت ن˘ع
قيبطت بجيف ،نادلبلا كلت نم دوهيلا

اياشضقلل يعقاوو فشصنمو لداع لح
ةيلآاب دوهي˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةلشصفنم يلودلا نوناقلا عم ةبشسانتم
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘شسلا قا˘˘ف˘˘تا ن˘˘ع
 .يليئارشسلا
ة˘˘ي˘˘شضق نا بمار˘˘ت ة˘˘يؤور رو˘˘˘شصت˘˘˘ت
اهلح متيشس نيينيطشسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا

 :يلاتلاك
تاب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج حار˘شس قÓ˘ط ‐
 .ةرجهلاو نيئجÓلا عشضوب ةقلعتملا
وا ةدو˘ع˘لا˘ب ق˘ح كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كي ن˘˘ل ‐
يف ينيط˘شسل˘ف ئ˘جل يا با˘ع˘ي˘ت˘شسا
 .ليئارشسا
نيلجشسم دارفلا نوكي نا بجي ‐
 .اورنولا يف نيئجل عشضوب
اور˘˘نولا ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لا ةرا˘˘˘ششلا ‐
 .نيئجÓل
تارا˘ي˘خ ة˘ثÓ˘ث ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت
نوثحبي نيذلا نيينيطشسلفلا نيئجÓل

 :ةمئاد ةماقا ناكم نع
عم ني˘ط˘شسل˘ف ة˘لود˘ل با˘ع˘ي˘ت˘شسلا ‐
ي˘ل˘ح˘م˘لا جا˘مد˘نلا .دو˘ي˘ق˘لا ةا˘عار˘˘م
ةنوهرم نوكتو ة˘ف˘ي˘شضم˘لا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل
 .لودلا كلت ةقفاومب
ىلع ةنشس لك ئجل0005 لوبق ‐
ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف تاو˘ن˘شس ر˘ششع داد˘ت˘˘ما
يمÓشسلا نواعتلا تامظنمب ةيدرف
ةداعا يف ةكراششملا ىلع قفاوت يتلا
 .نيينيطشسلفلا نيئجÓل نيطوتلا
نا ةيكريملا ةدحتملا تايلولا ىرت
لا هب بوغرم رما نيئجÓلا سضيوعت
عتمتتشس امك ريثكب ربكا لاوملا نا

دئاوف ةيمششا˘ه˘لا ة˘ي˘ندرلا ة˘كل˘م˘م˘لا
لكششب اهمعدل ةطخلا هذه نم ةريبك
ي˘ف ع˘شضو˘تو لاو˘ملا ع˘م˘ج˘˘ت .ع˘˘ئار
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه» نا˘م˘ت˘ئا قود˘ن˘شص
لبق نم هترادا متيل «نيي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ة˘لود˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
ةدح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
 .ةيكريملا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا بج˘ي
قرششلا يف نيينيطشسلف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا
ا˘ه˘ت˘قز˘م ناد˘ل˘ب ن˘م نو˘تأا˘ي ط˘شسولا
ةجلاعملو ،نانبلو ايروشسك بورحلا

ن˘م ة˘ن˘ج˘ل ل˘كششت˘ت˘شس ،ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه
هذه ةجلاعمب مو˘ق˘تو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسلا
ةق˘لا˘ع˘لا تا˘عاو˘ن˘لا ل˘ح˘لو ة˘ي˘شضق˘لا

ًاقفو نيطشسلف ةلود ىلا لوخدلا لوح
 .اهيلع قفتملا ةينملا تابيترتلل

ةيعشضو نإاف ةيقافتلا هذه عيقوت دنع
،يهتنت فوشس يني˘ط˘شسل˘ف˘لا ئ˘جÓ˘لا

ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو اور˘˘˘˘نولا ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
نم ءزج بهذي فو˘شس ،ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم
تاميخملا لادبتشسا ىلا ةطخلا هذه
تارو˘ط˘ت ى˘لا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘˘لود ي˘˘ف
عي˘م˘ج ككف˘ت˘شس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘ن˘كشس
 .نيينيطشسلفلا نيئجÓلا تاميخم

بمارت ةقفشص يف نوئجÓلا

يتلا ةيليئارشسلا برحلا كلت رعتشست
سصرف يأا ريمدتو فشسنب رذنت تتاب
ىلا ةقطنملا عفدتو مÓشسلا قيقحتل
ةديدج عئاقو سضرفتو يمتحلا رامدلا

تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘شض سضرلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهيطخت بعشصلا نم يتلاو لÓتحلا
عبرم يلا دوعنشس كلذبو اهنع زفقلا وا
بع˘ششلا ناو ة˘ياد˘ب˘لا ة˘ط˘ق˘نو ر˘ف˘˘شصلا
ديدشش بارغتشساب ف˘ق˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
اهقلطي يت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘لا كل˘ت ما˘ما
راوغألا مشضب ةقلعتملاو لÓتحلا ةداق
تانطوتشسملاو تيملا رح˘ب˘لا لا˘م˘ششو
ةددهم مÓشسلا ةيلمع تحبشصا كلذبو
تماق يتلا سسشسألا ريمدتو اهعÓتقاب

يف ةقطنملا لخدي يذلا رمألا اهيلع
مدعو عارشصلا نم ةرطخ ةديدج ةلحرم
. رارقتشسلا
اهب لماعت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا نإا
يني˘ط˘شسل˘ف˘لا ع˘شضو˘لا ع˘م لÓ˘ت˘حلا
يف رارمتشسلا يلا فدهت ايلاح مئاقلا

ة˘ف˘شضلاو ةز˘غ عا˘ط˘ق ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘˘لا
لقأاب ةيوشست ىلإا لشصوتلاو ةيبرغلا
ليثمتلا ةينادحو برشضو نكمم نمث
فادهأا عم مجشسني امو ينيطشسلفلا
ةينيطشسلف ةلود مايق مدعب لÓتحلا

ةيلخادلا ةه˘ب˘ج˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم
. لÓتحلا ىدل ةينملا ةموظنملاو
ر˘ي˘غ تاو˘ط˘خ ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘حلا نا
عمتجملا كرديو رقي ام˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘عر˘شش
ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘شش مد˘˘˘ع˘˘˘ب اد˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ىلع لمعلا ةرورشضو تانطوتشسملا
ينيطشسلف˘لا بع˘ششلا دو˘م˘شص ز˘يز˘ع˘ت

قح نأاو هريشصم ريرقتو هشضرا ىلع
سسيل ريشصملا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
نم يأا نكمي لو سضوافتلل ًاعشضاخ
سسملا وا قوقحلا هذه عزتني نا ناك
ةديدج ةيلÓت˘حا تاءار˘جا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ف
ة˘˘˘لود˘˘˘لا˘˘˘˘ب فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ط˘˘˘˘بر نإاو
ي˘شضارلا ة˘قر˘شسو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ةيلمع فانئتشسا دييقتو ةينيطشسلفلا

مكحتلاو ةرطيشسلا رارمتشساو مÓشسلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ثاد˘˘˘حلا تا˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لو  لÓ˘˘ت˘˘حلا

بولشسلا اذهف هتارباخم تاريدقتو
بعششلا دومشص نم لاني نا نكمي ل
ريغلا ةيخيراتلا هقوقحو ينيطشسلفلا
يهف اهب ةمواشسملا وا فرشصتلل ةلباق
ءادهششلا ءامدب تدمع ةليشصا قوقح
نو˘كت˘˘ل رو˘˘ن ن˘˘م فر˘˘حأا˘˘ب تب˘˘ت˘˘كو
ىلع ةرداق يه يتلاو لايجأÓل اشساربن

ظافحلاو ةيخيراتلا ا˘ن˘قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘ح
. ةليشصلا ةينيطشسلفلا انتيوه ىلع
ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘م˘ح˘ت˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘حلا نا
ةيليئارشسإلا فارطلا عيمجو ةلماكلا

رششابم لكششب ةلوؤوشسملا يه ةفاك
نم سضرلا يلع هتشسرامم متي ام نع
بع˘˘˘˘ششلا د˘˘˘˘˘شض ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘شش ناود˘˘˘˘˘ع
كل˘ت قÓ˘طا ة˘ل˘م˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا
اهتايعادت  تتاب يتلاو تاحيرشصتلا
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ت

تاقÓعلاو ةيليئارشسإلا ةينيط˘شسل˘ف˘لا
تايقافتلا اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘شضيا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
نيب ةلدابتملا تامازت˘للاو ة˘ع˘قو˘م˘لا

هذه تحب˘شصا ثي˘ح فار˘طلا ع˘ي˘م˘ج
. لماششلا ريمدتلاب ةددهم تايقافتلا
ةشصرفلا ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ىد˘ل نإا
ةمهاشسملاو ةيلودلا ةيعرششلا زيزعتل
لÓخ نم مÓشسلا عنشص يف ةداجلا
رابتعاب ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘لود˘ب فار˘ت˘علا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم كلذ
ذا˘خ˘تا ل˘جا ن˘م ل˘جا˘ع˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
مÓشس وحن كرحتلل ةشسوملم تاوطخ
رم˘تؤو˘م د˘ق˘ع˘ل ةو˘عد˘لاو م˘ئادو لدا˘ع
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا فار˘ششا تح˘ت ي˘لود
ي˘˘كير˘˘ملا در˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘شضو˘˘˘ل
ةيلمع ددهت يتلا لÓتحلا ةشسايشسلو
لÓتحلا ةبشساحم ةرورشضو مÓشسلا

نوناقلل ةجهنمم˘لا ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘ع
ىلع ةدحتملا ممألا تارارقو يلودلا

رارمتشسا ناو ةيشضاملا دوقعلا رادم

ذاختا نع سسعاقتلاو يلودلا تمشصلا
كر˘˘ت˘˘˘ي فو˘˘˘شس ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو تاءار˘˘˘جإا
ىلع ةنميهلا نم ديزم يلا ةقطنملا
عمتجملا دقفيشسو ةيلودلا تارارقلا
ي˘ف يدؤو˘ي˘˘شسو ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘شش ي˘˘لود˘˘لا
ة˘يو˘ق ة˘بر˘شض ه˘ي˘جو˘ت ي˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.ةينوناقلا ةدحتملا مملا ةموظنمل
ةرورشضب بلاطم يلودلا عمتجملا نا
ف˘قاو˘م˘لا هذ˘ه د˘شض مز˘ح˘ب فو˘قو˘˘لا
ديدهت اهنأاشش نم ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا
يملاعلا مل˘شسلاو رار˘ق˘ت˘شسلاو ن˘مألا

ل˘خد˘˘ت˘˘لا و˘˘ه نآلا بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا نأاو
ظافحل˘ل ي˘شسا˘مو˘ل˘بد˘لاو ي˘شسا˘ي˘شسلا

م˘ئادو لدا˘ع مÓ˘شس تلا˘م˘ت˘حا ى˘ل˘˘ع
بعششلا قوقح ذا˘ف˘نإا و˘ح˘ن كر˘ح˘ت˘لاو
يف ةحلشصم نم هل امل ينيطشسلفلا
ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسلاو ن˘˘مألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةيشساشسألا زئاكرلا ةيامحو ان˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
نو˘نا˘ق˘لاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا قا˘ث˘ي˘˘م˘˘ل
. يلودلا

ةقطنملا يف رارقتشسلاو ملشسلا ددهي ةفشضلا مشض
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وعدملا ةدايقب نينطوتشسملا ةموكح نإا
تا˘با˘شصع ى˘عر˘تو دو˘ق˘˘ت و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ينيدلا فرطتلاو ةيهاركلاو باهرإلا
تاشسدقملا قحب اهمئارج لشصاوت يتلا
يف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ح˘ي˘شسم˘لاو ة˘ي˘مÓ˘شسإلا

اهيذغي يتلاو ،ةلتحملا سسدقلا ةنيدم
ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق فر˘ط˘ت˘م ير˘˘شصن˘˘ع ر˘˘كف
ل˘ك د˘˘شض ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تمشص ريربت نكمي ل هناو ينيطشسلف
ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ه˘تا˘شسشسؤو˘مو م˘لا˘˘ع˘˘لا
يف نيلشصم˘لا ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا ءاد˘ت˘عا
دجاشسم˘لا قار˘حإاو ى˘شصقألا د˘ج˘شسم˘لا

دوهيلا نييباهرإلا تاباشصع لبق نم
.  ةيرشصنعلا مهتاباتكب هشسيندتو
تادايق نع ةرداشصلا تاحيرشصتلا نا
نم ءازجأا مشض لامتحا لوح لÓتحلا
لامششو راوغألا يف ةيبرغلا ةفشضلا
ة˘ناد˘مو ة˘شضو˘فر˘˘م تي˘˘م˘˘لا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

نم قوبشسم ريغ ىوتشسم سسكعتو
تادا˘ي˘ق ىد˘ل ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا تن˘˘ع˘˘ت˘˘لا

وأا م˘˘˘كح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘شس لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
دع˘ت ف˘قاو˘م˘لا هذ˘ه نإاو ة˘شضرا˘ع˘م˘لا
ل˘خاد ى˘شضو˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل سسا˘˘كع˘˘نا

ديدششلا رطخلا نمو لÓتحلا عمتجم
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا˘˘ب جز˘˘لا

حلاشصملاو ةيباختنلا ةمزلا كرتعم
تادا˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘شضلا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
نم نوناعي اوتاب نيذلا ةيليئارشسإلا
عشضولا ةجيتن ةبعشص ةيشسفن تامزا
هراجفنا تلام˘ت˘حاو م˘ئا˘ق˘لا ي˘لا˘ح˘لا
مدقأا لاح يف ةعقوتم ريغ ةروشصب
. تاشسايشسلا هذه ذيفنت ىلع لÓتحلا

اذ˘ه ي˘ف ح˘شضاو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا نإا
ىلع لÓتحلا مادقإا نإاو سصوشصخلا
م˘ل ق˘با˘شسلا ي˘ف نلو˘ج˘لا م˘شض نÓ˘˘عإا
ةلتحم اشضرأا اهنوك ةقيقح نم ريغي
نإاف ّمث نمو يلودلا نوناقلا رظن يف
ةيليئارشسإلا تاشسايشسلاو فقاوملا هذه
نوكي نل ةفشضلا نم ءازجأا مشض نأاششب
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ى˘ل˘ع ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل

اه˘ف˘شصو˘ب ي˘شضارألا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
نم ديزمل لا يدؤوت نلو ةلتحم اشضرأا
ل˘ح˘لا سصر˘ف سضيو˘ق˘˘تو د˘˘ي˘˘ع˘˘شصت˘˘لا
. لبقتشسملا يف  يشسايشسلا
يف روملا ريشست نا يعيبطلا نم هنا

تاءارجلا هذه لك دعب ريطخ ردحنم
د˘ي˘ع˘ت ناو لÓ˘ت˘حلا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا
ةجيتنكو رفشصلا عبرم ى˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةميقعلا ةيليئارشسلا تايشسايشسلا اذهل
د˘يد˘ج د˘ه˘ع ي˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘خد˘ت˘˘شس
ما˘ما لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ق˘ب˘ي˘شسو
ىلع ينبم لداع مÓشس قيقحت سصرف
ناف سسيياقملا لكبو ةيلودلا ةيعرششلا

لÓتحلا ةدايق لبق نم هحرط متي ام
ي˘كير˘ملا زا˘ي˘ح˘نلاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا
ة˘ل˘شصح˘م˘لا ي˘ف يدؤو˘ي˘شس لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
ةد˘يد˘ج ة˘ل˘حر˘م رو˘ل˘ب˘ت ى˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

نمو ةقطنملا يف عاشضولا راجفناو
لÓتحلاف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا بع˘شصلا
ع˘شضيو لÓ˘ت˘حلا خا˘شسن˘˘ت˘˘شسا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي

نوكتشس تارايخ ماما اهتمرب ةقطنملا
مويلا حشضاوو  لبقتشسملا يف ةبعشص
تاوطخ ذختتشس ةينيطشسلفلا ةدايقلا نا

را˘مد˘لا اذ˘ه ل˘ك ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ةقط˘ن˘م˘لا ي˘ف ق˘ح˘ل˘ي يذ˘لا بار˘خ˘لاو
مل اذإاو ةبعشص تارايخ ماما نوكتشسو
حبشصيشس ءيشش ىلإا لشصت نا عطتشست
عشضو˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘شسلا بع˘شصلا ن˘م
ذا˘خ˘تا م˘ت˘ي نا بج˘يو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

بعششلا دومشص زيز˘ع˘ت و˘ح˘ن تاو˘ط˘خ
سضرلا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا
يشضملا ىلع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
تحت ةينيطشسلفلا ة˘لود˘لا ءا˘ن˘ب˘ل ا˘مد˘ق
ل˘ك ذا˘خ˘تاو ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا
نع كاكفنلا يف ةليفكلا تاءارجلا
يأا˘ب ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا مد˘˘عو لÓ˘˘ت˘˘حلا
. لاكششلا نم لكشش
كير˘شش دو˘جو مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘فو ا˘˘ن˘˘نا

ي˘ل˘خ˘تو مÓ˘شسلا ع˘˘ن˘˘شصل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ن˘ع ي˘كير˘ملا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا

ل˘م˘ح˘ت˘ت د˘ع˘˘ت م˘˘لو ق˘˘با˘˘شسلا ا˘˘هرود
كيرششو ةيعار ةلود˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم
ل˘ب مÓ˘شسلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘شسا˘˘شسأا
ةلودل ايجيتارت˘شسا ا˘كير˘شش تح˘ب˘شصا
لÓتحلا عجششي نم يهو لÓتحلا

ةقرشسو ناط˘ي˘ت˘شسلا رار˘م˘ت˘شسا ي˘ل˘ع
جات˘نا ةدا˘عإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا سضرلا
ي˘˘شضارأÓ˘˘ل د˘˘يد˘˘ج ن˘˘˘م لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
هجوتلا متي نا انه دب لو ةينيطشسلفلا
تاشسشسؤوملاو يلودلا عمتجملا يلا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا بل˘ط˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا

ي˘لود˘لا كر˘ح˘ت˘لا ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شسلاو
بع˘˘˘ششلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششلاو
ةيج˘ي˘تار˘ت˘شسا ع˘شضوو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ءانبو ةغايشص ةداعإل ةلماشش ةينطو
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
ديدجلا عقاولا مئÓي امب ةينيطشسلفلا

جهن ةهجاومل دوم˘شصلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو
انقوقحو انشضرأل بشصاغلا لÓتحلا
.ةينيطشسلفلا

ةقطنملا يف باهرإلا جاتنإاو لÓتحلا خاشسنتشسا
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ةيعمشسلا ةعقوقلل يجراخلا زاهجلا ةيوشستل ةيلمع لوأا ءارجإا

 زاهجلل نيبسستنملأو نيمأاتلأ دوقع ثيح نم ةيعونو ةسسوملم ةدايزب

9102 يف فلششلاب يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنشصلا لامعأا مقر رانيد رايلم51

تاد˘عا˘شسم ة˘ل˘فا˘ق ته˘جو˘ت
يداو˘لا ة˘يلو ن˘م ة˘ي˘نا˘شسنإا
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا تا˘م˘ي˘خ˘م و˘ح˘ن
دافا امبشسح ،ن˘ي˘يوار˘ح˘شصلا
ةو˘خألا ة˘شسشسؤو˘م سسي˘ئر ه˘ب
.ةيوارحشصلا‐ةيرئازجلا

ي˘ت˘لا ،ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
يف ،ءاعبرلا ءاشسم تقلطنا
م˘˘˘عد˘˘˘لا ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب را˘˘˘˘طإا
ن˘˘م ر˘˘ط˘˘شسم˘˘لا ي˘˘نا˘˘˘شسنإلا

ةو˘˘˘خألا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م فر˘˘˘˘ط
ةيوارحشصلا‐ةيرئازجلا
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ه˘جو˘م˘لا
يمري يذلا و نييوارحشصلا
ةوخلا تاقÓع ديطوت ىلإا

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ر˘˘شصاوأا زار˘˘بإاو
امك نيبع˘ششلا ن˘ي˘ب رزآا˘ت˘لاو
ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘شضوأا

.يباروغ هللا دبع
ىلا ثدحتملا تاذ راششأاو
تاد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه نأا
ارب اهلقن متي يتلا ةيناشسنإلا

ةنحاشش21 ن˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نط062 ةلومحب ةروطقم
داومو هكاوفو رشضخ لمششت

.ةيطغأاو ةيئاذغ
م˘˘ت ه˘˘نأا ي˘˘بارو˘˘غ  فا˘˘شضأاو
ةلفاقلا ةجمرب ىلع رارشصإلا

دعب ةيراجلا ةنشسلل ىلوألا
نم دفو تداق يتلا ةرايزلا
ى˘لإا ار˘˘خؤو˘˘م «ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا»
ن˘˘ي˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘م
ىلع هفوقو و نييوارحشصلا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ق˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
˘مز˘ل˘ت˘شسي ا˘م˘م ا˘ه˘نو˘ششي˘˘ع˘˘ي
ةدعاشسملاو نوعلا دي ميدقت
لÓ˘خ ن˘م لا˘كششألا ى˘ت˘˘ششب
ةي˘نا˘شسنإا تاد˘عا˘شسم لا˘شسرإا
نم مهلاششتنا يف ةمهاشسملل
عجرأاو .ةيتاي˘ح˘لا م˘ه˘تا˘شسأا˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ح˘˘شش ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ةهجوملا ةي˘لود˘لا تا˘نا˘عإلا
نا ة˘˘جرد˘˘ل بع˘˘˘ششلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل
حبشصأا يوارح˘شصلا ئ˘جÓ˘لا
تا˘مز˘ل˘ت˘شسم ى˘ندأل د˘ق˘ت˘ف˘ي
نأا ي˘بارو˘غ  د˘كأاو .ةا˘ي˘˘ح˘˘لا

‐ةيرئازجلا ةوخألا ةشسشسؤوم
˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘شصلا
ىرخأا تايعمج عم قيشسنتلاب
لا˘˘˘˘˘شسرإل Ó˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإا تاد˘˘عا˘˘شسم
يف نييوارحشصلا ني˘ئ˘جÓ˘لا

نم فيفختلل اهنم ةلواحم
.مهتاناعم

ح .أأ

نم رطسسملأ يناسسنإ’أ معدلأ جمانرب راطإأ يف
ةيوأرحسصلأ‐ةيرئأزجلأ ةوخأ’أ ةسسسسؤوم فرط

يداولا نم قلطنت ةيناشسنإا تادعاشسم ةلفاق
نييوارحشصلا نيئجÓلا تاميخم وحن

ن˘م Ó˘˘ف˘˘ط06 دا˘ف˘˘ت˘˘شسا
نم نطولا تايلو فلتخم
ةريفشضلل ةيحارج تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘شضع˘˘˘لا
ةشصشصختملا ةيئا˘ف˘ششت˘شسلا
ماظع˘لا ة˘حار˘جو جÓ˘ع ي˘ف
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا) نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘با˘˘˘ب
د˘˘ع˘˘ب كلذو ،(ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘ن˘ع تا˘مد˘شصل م˘ه˘شضر˘ع˘ت
يف Óلشش مهل تببشس ةدلولا
.ةيولعلا ءاشضعألا

ح˘˘شضوأا ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ة˘˘˘ع˘˘˘شسب داؤو˘˘˘ف رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘˘لا
ماظعلا ةحارج يف سصتخم)
نأا (ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
مت يتلا ةيدشضعلا ةريفشضلل
،نيطرافلا نيمويلا تجمرب
ي˘ب˘ط ق˘ير˘ف ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب
تلمشش ،سصشصختم يشسنرف
او˘˘شضر˘˘ع˘˘ت Ó˘˘ف˘˘˘ط06
د˘ن˘ع تا˘مد˘شصو تا˘با˘شصإل
يف للشش ىلا تدأا ةدلولا
ة˘˘يو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا فار˘˘˘طألا د˘˘˘حأا

ةريفشضلا ربتعتو .مهداشسجأل
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘˘يد˘˘شضع˘˘لا
ع˘˘م ة˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘ت˘˘˘م با˘˘˘شصعأا
يذ˘غ˘˘ت سضع˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
˘مو˘ق˘تو ة˘يو˘ل˘ع˘˘لا فار˘˘طألا
ىلا خملا نم رماوألا لقنب
ةذ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘شضعألا
.ددغلاو تÓشضعلل
هذ˘˘˘˘ه سضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘عو
نإا˘ف ،بط˘ع ى˘لإا با˘شصعألا
ي˘ف تلÓ˘ت˘خا بب˘˘شسي كلذ
هذه فئاظو يف وأا ةكرحلا
روتكدلا بشسحو .ءاشضعألا
نم ديدعلا ةلاح نإاف ،ةعشسب

او˘شضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لاو لا˘ف˘طألا
تا˘˘مد˘˘˘شصلا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ل
ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘عد˘ت˘شست
ررشضت˘م˘لا و˘شضع˘لا د˘عا˘شست

،ه˘ف˘ئا˘˘ظو ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘قا˘˘عإا يدا˘˘ف˘˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ىدم هيلع رثؤوت دق ةيكرح
تدكأا ،اهب˘نا˘ج ن˘م .ةا˘ي˘ح˘لا

ةيريخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘شسي˘ئر
روهز  ،اشسنرف˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ةز˘م˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ع˘فا˘ن
ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘شصو
م˘ه˘ئار˘ظ˘˘نو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘شسنر˘˘ف˘˘ب

ل˘خاد ى˘شضر˘م˘ل˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ
هذ˘ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ،ن˘˘طو˘˘لا
2102 ةن˘شس ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
لثمتت اهتمهم تناك امدعب
نيذ˘لا ى˘شضر˘م˘لا ةرا˘يز ي˘ف
فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
نامشضلل ينطولا قودنشصلا
.اشسنرفب جÓعلل يعامتجلا

ةثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ تح˘شضوأاو
ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف
ىلع2102 ذ˘ن˘م تد˘عا˘شس
لافطأÓل ةيلمع006 ءارجإا
سسيشسحت لÓخ نم رئازجلاب
نو˘ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ي˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا

،ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ئار˘˘˘جإل
ةيلمعلا هذه نأا ىلإا ةريششم
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف تم˘˘˘ها˘˘˘شس»
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
سضيفختلا يفو ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا

قود˘˘ن˘˘شصلا ف˘˘ي˘˘لا˘˘˘كت ن˘˘˘م
يعامتجلا نامشضلل ينطولا
ىشضرملا ليوحت لاجم يف
.«جراخلا ىلإا

ب .صس

 ةد’ولأ دنع تامدسصل أوسضرعت
ةيولعلأ ءاسضعأ’أ يف Óلسش مهل تببسس

ةيحارج تايلمع نم نوديفتشسي Óفط06
نونكع نب ىفششتشسمب ةيدشضعلا ةريفظلل

ةي’ولاب اهعون نم ىلوأأ ةيلمع يف لافطأأ01 ةدئافل ةيعمسسلأ ةعقوقلل يجراخلأ زاهجلأ ةيوسست ناسسملتب تيرجأأ
ةيعمجلأ نم ةردابمب عمسسلأ تاعقوق ةعانسص لاجم يف طسشني ةمسصاعلأ رئأزجلاب نئاك ربخمل عبات صصتخم اهب ماق

.ناسسملتب عمسسلأ فاعسضو نذأ’أ ةعقوق يعرأزو مسصلأ لافطأÓل «عمسسأ» ةينطولأ

ي˘ن˘طو˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا ق˘˘ق˘˘ح
ةنشس لÓخ يحÓفلا نواعتلل
51 زهان لامعأا مقر9102
ديفتشسا امبشسح ،رانيد رايلم
اذ˘ه˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
نب فيرشش حرشصو .زاهجلا

نيششدت سشماه ىلع ،سسليبح
يو˘ه˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘ق˘˘م
،فلششلاب يحÓفلا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ع˘شضخ يذ˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘عأا م˘˘˘قر نأا ،م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
نواعتلل ينطو˘لا قود˘ن˘شصلا
ةنشس لÓخ غلب دق يحÓفلا

رايلم51 ة˘˘بار˘˘˘ق9102
ة˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘م ةدا˘˘يز˘˘ب ،را˘˘ن˘˘يد
دو˘ق˘˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘نو
زاهجلل نيبشستنملاو نيمأاتلا

.ةطرافلا تاونشسلاب ةنراقم
لÓخ نم مقرلا اذه ققحتو
ني˘ب˘شست˘ن˘م˘لا دد˘ع ف˘عا˘شضت
تاون˘شسلا لÓ˘خ قود˘ن˘شصل˘ل
سسم˘˘خ ،ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

دو˘ق˘ع ل˘ث˘م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،تار˘˘م
يحÓفلا عاطقلا يف نيمأاتلا

ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب04 ي˘˘لاو˘˘˘ح
مقر˘ل ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا
تاذ زر˘بأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،لا˘˘م˘˘عألا
ثّدحتملا نّم˘ثو .لوؤو˘شسم˘لا

ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح˘˘لا هذ˘˘ه
يف نيمأاتلا دوقعب ةقلعتملا

ي˘ت˘˘لا ،ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيشضرملا جئاتن˘لا˘ب ا˘هر˘ب˘ت˘عا
يف رارمتشسÓل اوعدت يتلا

ع˘˘ي˘˘شسو˘˘تو ل˘˘م˘˘ع˘˘لاةر˘˘˘ي˘˘˘تو
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
هل سضرع لÓخ نم حÓفلا

تÓ˘ي˘ه˘شستو ن˘ي˘مأا˘ت غ˘˘ي˘˘شص
ر˘ي˘خألا ي˘ف م˘ها˘شست ،ةد˘يد˘˘ج
يحÓفلا طاششنلا ريوطت يف
 .امومع يداشصتقلاو
ىلإا قايشسلا اذه يف تفلو
ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ت ه˘ح˘˘لا˘˘شصم نأا

ن˘ي˘مأا˘ت غ˘ي˘شص سضر˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ع˘˘˘م ى˘˘˘ششا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
،ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ششنألا
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘شسورد˘˘م را˘˘ع˘˘شسأا˘˘ب
ر˘ي˘فو˘ت˘ل Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ى˘˘ع˘˘شست
تا˘مد˘خ ،ن˘مؤو˘م˘لا حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلا

ع˘˘يزو˘˘ت اذ˘˘كو ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘˘لاو
عباط تاذ ةرغّشصم سضورق
م˘عد˘ل ،يد˘شضا˘ع˘ت ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
.ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا

ل) سسل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ح ن˘˘˘ب فا˘˘˘شضأاو
ي˘حÓ˘ف عا˘ط˘ق لو دا˘˘شصت˘˘قا

تاودأا نود˘˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
نم ق˘ل˘ط˘ن˘ي يذ˘لا ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
نامشضلاو ليشصاحملا نيمأات
،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

حÓفلل مّدقي يذلا ليومتلاو
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ةر˘˘غ˘˘ّشصم سضور˘˘ق
.(لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘ششن
ءاششنإا ةينا˘كمإا سصو˘شصخ˘بو
ام وهو ،قودنشصلل عبتي كنب
م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ه˘˘شسي˘˘شس
ح˘شضوأا ،ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل سضور˘ق
نأا زاهجلا اذهل ماعلا ريدملا

ا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م تمّد˘˘˘ق ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘شصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘˘ي˘˘˘ق و˘˘˘˘هو ،سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘لا
.ةعباتملاو ةشساردلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو
م˘شسر˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا سضيو˘ع˘˘ت
تاذ زر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بأا ،9102 ة˘˘ن˘˘˘شس
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا لوؤو˘شسم˘لا
عو˘ب˘شسأا لÓ˘خ م˘ت˘ت تح˘˘شضأا
ن˘˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘˘يأا ةر˘˘˘˘˘˘ششع ى˘˘˘˘˘˘لإا
ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا عو˘˘˘قو خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
اذهو ،ةيعي˘ب˘ط˘لا ثراو˘كلاو
ة˘نر˘شصعو ة˘ن˘م˘قر˘لا ل˘شضف˘ب
تÓي˘ه˘شست˘لا اذ˘كو عا˘ط˘ق˘لا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا تغ˘˘˘ل˘˘˘بو.را˘˘˘طإلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘جإلا
ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ تا˘شضيو˘ع˘ت˘˘لا
تاذ˘˘ل ادا˘˘ن˘˘ت˘˘شسا ،ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا
ع˘˘˘شست˘˘˘لا ءا˘˘˘هز ،رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لا

.رانيد رييÓم
ج .ع

لا˘˘ف˘˘طألا ءلؤو˘˘ه رد˘˘ح˘˘ن˘˘يو
هذ˘ه ن˘م اودا˘ف˘˘ت˘˘شسا ن˘˘يذ˘˘لا
رقم˘ب تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةعلقب ةروكذ˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ن˘˘م نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب رو˘˘˘ششم˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘عو نا˘˘شسم˘˘ل˘˘˘ت تا˘˘˘يلو
ةماعنلاو نارهوو تنششومت
سسابعلب يدي˘شسو ر˘كشسع˘مو
مهتاناعم عفر فدهب كلذو
ةيمويلا م˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘ي˘شسح˘تو
ملقأات˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘شسمو
مهنيكم˘تو زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ع˘م
يف ديج لكششب جامدنلا نم
ق˘فو ،ي˘شسرد˘˘م˘˘لا ط˘˘شسو˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
د˘يز˘˘ي «ع˘˘م˘˘شسإا» ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ريششب
يتلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تن˘كمو
ةقيقد04 نم رثكأا قرغتشست
ة˘ع˘قو˘ق˘لا ق˘حاو˘ل ة˘يو˘˘شست˘˘ل
ن˘˘م ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شسلا
يتلا باطعألا عيمج ةيوشست
تاع˘قو˘ق˘ب ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت
يتلا قحاوللا درجو عمشسلا
ىرخأاب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘شسا ي˘غ˘ب˘ن˘ي

،عوبشسأا نوشضغ يف ةديدج
.ردشصملا سسفن فيشضي
عم قافتلا مت هنأا فاشضأاو
ءار˘جإل رو˘كذ˘م˘لا ر˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
ي˘جرا˘خ˘لا زا˘ه˘ج˘لا ة˘يو˘˘شست
ا˘ه˘نأل» ع˘م˘شسلا تا˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘ل

ةعباتم يغ˘ب˘ن˘ي ذإا ة˘يرور˘شض
ذنم ةمظتنم ةفشصب لفطلا
ة˘˘عارز ن˘˘˘م لوألا ر˘˘˘ه˘˘˘ششلا

ةقيبطت قيرط نع ةعقوقلا
روكذملا ربخملا اهلمعتشسي
ةيفيكو بطعلا عون ةفرعمل
ي˘˘ف نأا ثي˘˘ح «ه˘˘ح˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شصت

دقفي دق ةعباتملا هذه بايغ
يف ديدج نم عمشسلا لفطلا

.زاهجلا لطعت لاح
لفط فلأا7 نأا ديزي راششأاو
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةعارز ةيلمع نم اودافتشسا
تاذ ة˘ي˘ع˘م˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘قو˘˘ق˘˘لا
فلت˘خ˘م˘ب ي˘ب˘ن˘جألا ع˘ن˘شصلا
7002 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا

Óفط733 مه˘ن˘م9102و
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه م˘ه˘˘ل ير˘˘جأا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
امن˘ي˘ب نا˘شسم˘ل˘ت˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طألا دد˘ع رد˘ق˘˘ي
هذه نم ةدافتشسلا نورظتني

ىو˘شست˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
فلأا11 يلاو˘ح˘ب ي˘ن˘طو˘لا

.لفط
نأا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘˘كذو
زو˘ح˘ت ة˘ي˘ع˘م˘شسلا ة˘ع˘قو˘ق˘لا

5 ةدمل نامشض ةداهشش ىلع
د˘˘يد˘˘ج˘˘ت بج˘˘˘يو تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
هذه ءاشضق˘نا د˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘حاو˘ل
لو˘شصح˘˘لا م˘˘ت ه˘˘نأاو ةد˘˘م˘˘لا

نم ةيلوألا ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘˘˘˘ط
نا˘˘˘م˘˘˘شضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت˘˘˘لاو
جاردإا لجأا ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا

تانيمأاتلا نمشض زاهجلا اذه
ءÓغل ار˘ظ˘ن تا˘شضيو˘ع˘ت˘لاو
حوارت˘ت ي˘ت˘لا ق˘حاو˘ل˘لا هذ˘ه
فلأا005 ني˘ب ا˘م ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
.رانيد فلأا008و
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا نإا˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل

لافطأÓل «عم˘شسإا» ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نذألا ةعقوق يعرازو مشصلا

ناشسمل˘ت˘ب ع˘م˘شسلا فا˘ع˘شضو
2102 يفناج يف تشسشسأات

تلوحت مث ةيئلو ةيعمجك
ة˘ن˘شس ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ع˘م˘ج ى˘˘لإا

بل˘غأا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘يو3102
ءا˘˘ي˘˘لوأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م
ى˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألا
يعرازو مشصلاب نيباشصملا
.عمشسلا تاعقوق

ب .صس

ةنسسلأ لÓخ
9102 ةمرسصنملأ

 ديزأا بيشصنت
 ابلاط228 نم

 يقاوبلا مأاب
لÓ˘˘خ ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب م˘˘˘ت
،(9102) ة˘˘˘مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ

7,11 ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘ب ةدا˘˘˘يز ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
تا˘˘ب˘˘ي˘˘سصن˘˘ت دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب

را˘˘˘طإ’أ ن˘˘˘م˘˘˘سض ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘سسح ،ي˘˘ك˘˘ي˘˘سسÓ˘˘ك˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لأ ة˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لأ صسي˘˘˘˘ئر
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ،ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
لوؤوسسملأ تأذ حسضوأأو .يسشأدعب

م˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص ةود˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘ل˘ي˘سصح˘˘لأ صضر˘˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘سصي˘˘سصخ˘˘ت
ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لأ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلأ

مت9102 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
228.5 ه˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘م بي˘˘˘سصن˘˘˘ت

ل˘م˘ع دو˘ق˘ع ن˘م˘سض ه˘ل˘م˘ع بلا˘˘ط
لÓخ212.5 لباقم ةي˘ك˘ي˘سسÓ˘ك
تأذ فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأأو .8102 ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس
يتلأ ةيلمعلأ هذه نأاب لوؤوسسملأ

ريغو ةددحم لمع دوقع لمسشت
ت’اكو ربع تمت ةدملأ ةددحم
ة˘˘ع˘˘برأ’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘˘لأ
نم لك˘ب ة˘ي’و˘لأ ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لأ
نيعو ءاسضيبلأ نيعو يقأوبلأ مأأ

ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو ىلإأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
تا˘عا˘ط˘ق˘˘لأ نأا˘˘سشبو .ة˘˘نا˘˘ي˘˘ك˘˘سسم
ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأأ تب˘عو˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأ

لÓخ ةيكيسسÓكلأ ل˘م˘ع˘لأ دو˘ق˘ع
نأا˘ب ي˘سشأد˘ع˘˘ب دا˘˘فأأ9102 ة˘ن˘˘سس
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ
يذلأ ةيمومعلأ لاغسشأ’أو ءانبلأ

بلاط139.1 بي˘˘˘سصن˘˘˘ت ه˘˘˘ب م˘˘˘˘ت
تامدخ˘لأ عا˘ط˘ق˘ب ا˘عو˘ب˘ت˘م ل˘م˘ع
بيسصنت037.1 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا˘˘˘˘˘˘˘ب
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف بي˘˘سصن˘˘ت807.1و
154 ىلإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلأ

،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف بي˘˘سصن˘˘˘ت
رد˘˘˘ج˘˘˘ت .رد˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
لهتسسم يف مت هنأأ ىلإأ ةراسشإ’أ
م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ةود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ

تاسسسسؤوم نسسحأأ ثÓث يلوؤوسسم
ةي’وب لمعلأ بسصانمل ةسضراع

.9102 ةنسس لÓخ يقأوبلأ مأأ
م .ح
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656209ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج8ـل قفأوملأ0202 يرفيف2دحأ’أيلحم
ءابرهكلأ مأدعنأ اهزربأأ ةديدع لكاسشم نم نوناعي

 نوثيغتشسي ةفلجلاب ةرومع ةيدلبب رقيرق ةقطنم ناكشس
حلاملأ ةخبسس ةبطرلأ ةقطنملاب

ةعينملاب ارجاهم ارئاط063.8 نم رثكأا ءاشصحإا

مهرطسضإأ مم ءابرهكلأ مأدعنإأ اهزربأأ لعل ةديدع لكاسشم نم ،ةفلجلاب ةرومع ةيدلبب رقيرق ةقطنم ناكسس يناعي
وأأ ةروراقلأ راجفنإأ لاح يف يقيقحلأ توملأ رطخ كلذب نيدحتم ،ةءاسضإÓل ناتوبلأ زاغ تأروراق لامعتسسإ’

.يعافأ’أو براقعلل ريبكلأ راسشتنإ’أ نم اسضيأأ نوناعيو اهئافطنإأ

ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ءا˘˘˘شصحإا م˘˘˘ت
ارجاه˘م ار˘ئا˘ط063.8
يف نيشصت˘خ˘م ل˘ب˘ق ن˘م
ةقطنملا˘ب رو˘ي˘ط˘لا م˘ل˘ع
ة˘˘ف˘˘ن˘˘شصم˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘طر˘˘˘لا
ةعقاولا «حلاملا ةخبشس»
ي˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ملك072) ة˘ع˘ي˘ن˘م˘ل˘ل

امبشسح ,(ةيادرغ بونج
يلوؤوشسم ىدل د˘ي˘ف˘ت˘شسا

تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م
.ةيلولاب
ءاشصحإلا اذه زجنأا دقو
رويط˘لا كل˘ت˘ل يو˘ت˘ششلا
لغتشست يتلا‐ ةرجاهملا
ةب˘طر˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا كل˘ت
ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م
روحم ىلع سشيششعتلاو
ا˘˘بوروأا ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ج˘˘ه˘˘˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف ‐ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإاو
يلودلا يديلقتلا درجلا
رو˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا
ىرج˘ي يذ˘لا ةر˘جا˘ه˘م˘لا
نم رياني13و51 نيب

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘شس ل˘˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘˘ششلا
رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا ي˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘˘ل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
,2 ي˘˘قر˘˘ششلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

لوكوتوربل اقبط كلذو
لوكوتور˘ب˘لا ) د˘نÓ˘ت˘يو
رويطلا درجل ي˘ناد˘ي˘م˘لا
حر˘شش ا˘م˘ل˘ث˘م ,(ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح بت˘˘كم سسي˘˘ئر
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

لوؤو˘شسمو ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘˘لاو
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ب ءا˘˘˘شصحإلا
با˘هو˘لا د˘ب˘ع ,تا˘با˘غ˘لا
.دادشش
در˘˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شسو
نم اعون14 ةظحÓمب
وحن اهنمشض نم رويطلا
رو˘ي˘ط˘ل ا˘ف˘ن˘شص ن˘ي˘ثÓ˘ث
) ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘ششلا ة˘˘فر˘˘ج˘˘م˘˘لا

طبلاو يدرولا نومÓفو
يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ششلا ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

ي˘ما˘خر˘لا تي˘نو˘˘مرا˘˘مو
,(اهريغو ها˘ي˘م˘لا جا˘جدو
.ردشصملا ركذ امك
كل˘ت ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م تر˘˘جو
ءا˘˘شضف ر˘˘ب˘˘ع رو˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
«ح˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس»
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ن˘˘˘شصم˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘هأا تاذ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘طر
4002 ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع
» ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘˘تإا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘شض
يتلاو ,ةيلودلا «راشسمار
ة˘حا˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘ت
ن˘م را˘˘ت˘˘كه749.81
راتكه006.1 اهن˘م˘شض
يئام حطشسم نع ةرابع
,تاتاب˘ن˘لا ن˘م فا˘ف˘شضو
ثدحتم˘لا حر˘شش ا˘م˘ل˘ث˘م
.هتاذ
ةقطنملا هذه يشستكت»و
عونت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘هأا ة˘ب˘طر˘لا
امك ,يلحملا يجولويبلا
اذ˘˘˘ه ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن هزر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
اذ˘ه˘ب د˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘شصحإلا
يذ˘لا ,ي˘ئا˘م˘لا ع˘قو˘م˘˘لا
بار˘شسأل اذÓ˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا

رو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
فاشضأا امبشسح ,«ةيئاملا
.دادشش ديشسلا

ع˘˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كششيو
فقوت˘ل ة˘ي˘م˘ت˘ح ة˘ط˘ح˘م
بار˘˘شسأا فا˘˘˘ن˘˘˘شصأا فلآا
ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
ابوره اهي˘لإا أا˘ج˘ل˘ت ي˘ت˘لا

د˘ئا˘شسلا در˘ب˘لا ةد˘شش ن˘م
ي˘لا˘م˘ششلا ف˘شصن˘لا ي˘˘ف
ثي˘ح ,ة˘ي˘شضرألا ةر˘كل˘ل
ئ˘فاد خا˘ن˘م˘ب ع˘ت˘م˘ت˘˘شست
ديدجت لجأا نم ةعينملاب
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘˘ششير
.رثاكتلا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘شضت˘˘ح˘˘تو
«حلاملا ةخبشس» ةبطرلا
طا˘شسوأا ي˘ف ة˘فور˘ع˘م˘لا
م˘ل˘ع ي˘ف ن˘ي˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
دعب ملاعلا ربع رويطلا
ةيقافتإا نمشض اهفينشصت
رو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ط «را˘˘˘˘˘˘˘شسمار»
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م
تا˘˘تا˘˘ب˘˘˘نو ,فا˘˘˘ن˘˘˘شصألا

ل˘˘كششت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘قرو˘˘˘م
هذ˘ه˘ل Ó˘شضف˘˘م ا˘˘ع˘˘قو˘˘م
ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘لا رو˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
ةم˘ئا˘ق˘ب جرد˘م ا˘ه˘شضع˘ب
يت˘لا ةدد˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘لا
ي˘لود˘لا دا˘ح˘تإلا ا˘هد˘عأا
املثم ,ةعيبطلا ة˘يا˘م˘ح˘ل
بت˘˘˘˘˘كم سسي˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘كذ
ة˘˘ي˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ةور˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب ة˘ي˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لاو
.ةيادرغ ةيلول تاباغلا

و˘ظ˘حÓ˘م ى˘شصحأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘˘ششلا
رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا ي˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘˘ل
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
,2 ي˘˘قر˘˘ششلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ي˘˘˘هو
يرازو رار˘˘ق˘˘˘ب تئ˘˘˘ششنأا

ةيريدملا ىوت˘شسم ى˘ل˘ع
درج˘ل تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ةعباتمو رويطلا فانشصأا
609.2 ا˘شضيأا ا˘هرو˘ط˘˘ت
ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘لا ن˘م
اعون02 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا˘˘˘ب
ة˘˘ب˘˘طر˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
فا˘ك » ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘شصإلا
يداو بشصم ) «ناخدلا

,فطعلا ةيدلبب (بازيم
نمشض تثدحتشسا يتلاو
هايملا ة˘ج˘لا˘ع˘م ج˘ما˘نر˘ب
ة˘يا˘م˘حو ة˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةيئاملا دراوملاو ةئ˘ي˘ب˘لا
بشسح ,باز˘ي˘˘م ل˘˘ه˘˘شسب
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح بت˘˘كم سسي˘˘ئر
ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

لوؤو˘شسمو ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘˘لاو
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ب ءا˘˘˘شصحإلا
.تاباغلا

ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘م در˘ج م˘˘تو
ارجاهم ارئا˘ط232.21
(8) ينامث ىوتشسم ىلع
ةدجاوتم ة˘ي˘ئا˘م ق˘طا˘ن˘م
 .ةيادرغ ةيلوب
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كششتو
ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘ح˘˘ط˘˘شسم˘˘لا

ةيم˘ن˘ت˘ل ة˘م˘ئÓ˘م ع˘قاو˘م
ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيإا ة˘˘حا˘˘ي˘˘شس
, ة˘ماد˘˘ت˘˘شسم ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ثو
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإلا ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تو
ة˘˘يادر˘˘غ ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
ىلإا لوحتل˘ل ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو
بذ˘˘˘ج ر˘˘˘ث˘˘˘كأا با˘˘˘ط˘˘˘قأا

. يحايشس لابقتشساو
ب.صس

يتلأا ةقطنملا تدهشش ثيح
نكاشس034 يلاوح اه˘ن˘ط˘ق˘ي
تا˘غد˘ل ا˘يا˘ح˘شض ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تدأا ي˘˘عا˘˘˘فألاو برا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
توملا ىلإا تلا˘ح˘لا سضع˘ب˘ب
بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ماد˘˘ع˘˘˘نإا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
جÓعلا ةعا˘ق ي˘ف سضر˘م˘م˘لاو
يتلأاو ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو ي˘لاو ا˘ه˘ن˘˘ششد
يوÓ˘ج ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ا˘˘ق˘˘با˘˘شس
ن˘˘م نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘طو
ر˘مألا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لإلا
مهبشسح ملاعلا نع ة˘لز˘ع˘ن˘م˘لا

اذكو ةيفيرلا ءابرهكلا ريفوتو
ح˘˘ت˘˘فو ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
امك ،روبعلل ةيفيرلا كلاشسملا

سضرممو ءا˘م ناز˘خ˘ب او˘ب˘لا˘ط
جÓ˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ل بي˘˘˘ب˘˘˘طو
راظتنإا يف ةقطنملاب دجاوتملا
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا ر˘ظ˘ن˘ت نأا
تاطلشسو ةماع ةفلجلا ةيلول
ني˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ةرو˘م˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا كف˘تو را˘ب˘ت˘˘عإلا
 .ةقطنملا ءانبأا

لا˘ج˘ع˘ل د˘كأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
يد˘ل˘ب˘لا عر˘ف˘لا سسي˘˘ئر ر˘˘م˘˘ع
نأا يفحشص حيرشصت يف رقيرق
يف فقوتي يشسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا
نأاو ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

نم ةيلولا تلشسار هحلاشصم
ةقطنملاب قيرطلا ةئيهت لجأا

ة˘ل˘فا˘ح لو˘خد˘ب ح˘م˘˘شسي ا˘˘م˘˘م
،ةقطن˘م˘ل˘ل ي˘شسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا

ه˘˘˘تاذ ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘˘جأاو
ءابره˘كلا ل˘كششم سصو˘شصخ˘ب
ة˘يلو˘لا تل˘شسار ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا˘ب
متيشسو ءا˘بر˘ه˘كلا سصو˘شصخ˘ب
امأا بيرق نع لكششملا ةيوشست
دكأا جÓعلا ةعاق سصوشصخب
تاهجلا و˘ل˘شسار م˘ه˘نأا˘ب ا˘شضيأا
يفو سضرمم ريفوتل ةينعملا
م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ت نأا را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نإا
يفو رابتعلا نيعب تاطلشسلا
. نكمم تقو عرشسا

ةلمجلاب صصئاقنو..
ينطأوم لهاك قهرت

ةرابجم ةيدلب
ادوكر ةرابجم ةيدلب فرعت امك
قهرأا امم ،ةيمنتلا ةيحان نم امات

ثيح ةيدلبلا هذه ينطاوم لهاك
دم˘شصي ا˘م˘ل˘ق ا˘فور˘ظ نو˘ششي˘ع˘ي
زر˘˘بأا ل˘˘ع˘˘لو نا˘˘شسنإلا ا˘˘ه˘˘ما˘˘مأا
ونطاق اهنم يناعي يتلا سصئاقنلا

ةيامح عورششم بايغك ةرابجم
وهو تانا˘شضي˘ف˘لا ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا
ماه دج رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا عور˘ششم˘لا
ةنيدملا عطقي يذلا داولل ارظن
ءانثأا ايقيقح ارطخ لكششي امم
فل˘خ يذ˘لاو را˘ط˘مألا ط˘قا˘شست

ة˘يدا˘˘مو ة˘˘ير˘˘ششب ر˘˘ئا˘˘شسخ ةد˘˘ع
نم يلاجعتشسا بلط˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو
دهششت كلذك ,ةرابجم ينطاوم
ةينارمعلا ةئيهتلا بايغ ةرابجم
ةفشصرأا لو ةدبعم تاقرط Óف
تاونق˘ل ماد˘ع˘نا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
ز˘ج˘ع اذ˘كو ,ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا
د˘يوز˘ت ل˘كششم ي˘ف ي˘ل˘ك ه˘ب˘شش
نأا ثيح برششلل ةحلاشصلا هايم
ن˘م نو˘كت˘ششي ءا˘ي˘حألا ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأا

ديزأل ةفاجلا مهلزانم تايفنح

ل˘شصف ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ر˘˘ه˘˘شش ن˘˘م
ةرا˘ب˘ج˘م فر˘ع˘ت ا˘م˘ك,ف˘˘ي˘˘شصلا
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ق˘فار˘م˘لا ي˘ف ار˘خأا˘ت
امامت ةمدعنم نوكت داكت يتلاو
لو ة˘˘˘˘يارو˘˘˘˘ج بعÓ˘˘˘˘˘م Ó˘˘˘˘˘ف
ي˘ف ر˘خأا˘تو با˘ب˘ششل˘ل تاءا˘˘شضف
21 ذنم يشضايرلا بكرملا زاجنإا
لكششم ربتعيو .لمتكي مل ةنشس
مهأا يشسردملا ل˘ق˘ن˘لاو ما˘ع˘طإلا
مامأا اشسجاه دعت يتلا لكاششملا
فرعت ثيح مهئايلواو ذيمÓتلا
حداف سصقن تايئادتبلا ةيبلغأا
عم بشسانتيل يذلا ماعطإلا يف
ل˘كششم كلذ˘ك ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا دد˘ع
نوعطقي ىرقلا ذيمÓتف لقنلا

ة˘شسارد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘فا˘˘شسم
اشضيأاو .ايموي ملك03 يلاوحب
فلتخمب تان˘كشسلا ي˘ف ز˘ج˘ع˘لا

عم بشسان˘ت˘تل ي˘ت˘لاو ا˘ه˘غ˘ي˘شص
ونطاوم ا˘ه˘ي˘ل˘ع تا˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع
تا˘ط˘ل˘شسلا او˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ددع يف ةدايز ةرورشضب ةيلحملا
اذ˘كو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا تا˘˘ن˘˘كشسلا
دهششت ةرابج˘م ة˘يد˘ل˘ب .ة˘ي˘ف˘ير˘لا
سصوشصخب ري˘ب˘ك ف˘ع˘شض ا˘شضيأا
بايغ كلذكو تينرتنإلا ةكبشش
,ةثÓثلا فتاهلا يلماعتم ةكبشش

ةرا˘ب˘ج˘م نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ةشصاخ ةينامورلا اهراثأاب ةفورعم
ي˘حا˘ي˘شس بط˘ق ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأاو
يتلا ةزيملا هذه نأا لإا زايتماب
د˘ج˘ت م˘ل ةرا˘ب˘ج˘م ا˘˘ه˘˘ب زا˘˘ت˘˘م˘˘ت
, اهي˘ل˘ع نو˘ظ˘فا˘ح˘ي ن˘ي˘لوؤو˘شسم
ةدششبو اوب˘لا˘ط ةرا˘ب˘ج˘م نا˘كشس
ةرورشضب ةينعملا تاطلشسلا نم
ةقطنمب ي˘حا˘ي˘شس بكر˘م ءا˘ششنإا

هذ˘ه نأا ة˘شصا˘˘خ ,ة˘˘قا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
زو˘مرو تارا˘ثا ا˘ه˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

.ايملاع ةفنشصم
غلك2 ةبأرق زجح

 ةداملأ نم
ةينطو ةكبششب ةحاطإلا
ةدام بيرهت يف ةشصتخم

فلششلاب جاعلا
ةعباتلأ ثاحبأ’أ ةليسصف تحاطأأ
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل
ةينطو ةكبسشب فل˘سشلا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

،جاع˘لأ ةدا˘م بير˘ه˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ن˘ي˘مأر˘غو˘ل˘ي˘ك˘لأ ة˘بأر˘ق تز˘ج˘حو
بسسح ،ةروظحملأ ةداملأ هذه نم
.ينمأ’أ زاهجلأ تأذ
˘˘مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘م˘˘˘لأ تح˘˘˘سضوأأو
ة˘ي˘م˘سس بي˘ق˘ن˘لأ ،ح˘لا˘سصم˘˘لأ تأذ˘˘ب
«ةيعونلأ» ةيلمعلأ هذه نأأ ،بكأر
لÓ˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسأ ر˘˘˘˘˘˘˘ثإأ ىل˘˘˘˘˘˘˘ع تم˘˘˘˘˘˘˘ت
ا˘˘سصخ˘˘سش نأأ د˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت ،تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
قر˘سش تا˘ي’و ىد˘حإأ ن˘م رد˘ح˘˘ن˘˘ي
ةدا˘م˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي دÓ˘˘ب˘˘لأ
م˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل ،ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب صضر˘˘˘غ˘˘˘ب جا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ةق˘فر ه˘ب ة˘حا˘طإ’أو ه˘جأرد˘ت˘سسأ
ير˘ب˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘˘ب ه˘˘ك˘˘ير˘˘سش
.فلسشلأ ةنيدم طسسو نيرفاسسملل
تر˘ف˘سسأأ ،رد˘سصم˘˘لأ تأذ˘˘ل أدا˘˘ن˘˘ت˘˘سسأو
نم غ˘ل˘ك059.1 زجح ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

م˘ت ،ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةّد˘ع˘م تنا˘ك جا˘ع˘˘لأ ةدا˘˘م
ةر˘ب˘خ˘لأ ءأر˘جإأ د˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لأ
د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأ
م˘ل˘عو ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ ة˘˘لدأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
6ـ ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق رّد˘ق˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،مأر˘˘جإ’أ

تسضفأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك.را˘ن˘يد ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ىلإأ ،ردسصملأ فيسضي ،تاقيقحتلأ

صصا˘خ˘سشأأ ة˘˘ع˘˘برأأ ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ىد˘˘حإأ ن˘˘م نورد˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ي ن˘˘˘ير˘˘˘خآأ

نوطسشني أو˘نا˘ك ،بو˘ن˘ج˘لأ تا˘ي’و
يف ةسصتخملأ ةكبسشلأ هذه نمسض
د˘ع˘بو ثي˘ح ، جا˘ع˘لأ ةدا˘م بير˘ه˘˘ت
تأءأر˘˘˘جإ’أ ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

عومجملأ ي˘ف صصا˘خ˘سشأأ تسس م˘ه˘ي˘ف
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأأ

.فلسشلأ ةمكحم
و.صسنأأ

ب .ع

رويتسسان ينابسس’أ ينغملأ ءايحإأ نم

ةمشصاعلاب يرشصع يز يف وكنيمÓفلل يقيشسوم لفح
ي˘نا˘ب˘˘شسلا ي˘˘ن˘˘غ˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘حأا
Ó˘˘ف˘˘ح رو˘˘ي˘˘ت˘˘شسا˘˘˘ن با˘˘˘ششلا

اعوبط هي˘ف جز˘م ا˘ي˘ق˘ي˘شسو˘م
،و˘كن˘˘ي˘˘مÓ˘˘ف˘˘لا و ة˘˘ير˘˘شصع
ناو˘يد˘ب نود˘يز ن˘با ة˘عا˘˘ق˘˘ب
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا) ح˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا سضا˘˘˘ير
رو˘ه˘م˘ج ما˘˘مأا (ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

.ريفغ
حجان لوأا لفح رارغ ىلعو
نار˘هو يو˘ه˘ج˘لا حر˘شسم˘لا˘ب

ة˘ل˘ي˘ل ،ة˘لو˘ل˘ع ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
بر˘ط˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘بأا ،ءا˘˘ع˘˘برألا
روشضحلا رو˘ي˘ت˘شسا˘ن با˘ششلا

جز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ءار˘ث زر˘بأا ع˘يد˘ب ي˘ق˘ي˘˘شسو˘˘م
نمشض لجشسملا وكنيمÓفلا
ةير˘ششب˘ل˘ل يدا˘مÓ˘لا ثار˘ت˘لا

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م0102 ذ˘˘˘ن˘˘˘م

ع˘م ا˘ه˘ما˘ج˘شسناو ا˘ه˘˘بوا˘˘ج˘˘ت
ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصع عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
بارتلاو يغير˘لاو ور˘ت˘كللا

بي˘ه˘لاو و˘ن˘ي˘تÓ˘لاو كور˘لاو
ا˘شصو˘ب˘لاو ا˘ب˘˘مور˘˘لاو بو˘˘ه
د˘نأا م˘ت˘ير˘لاو و˘ن˘كت˘لاو ا˘فو˘ن
 .زولب
بذج يف نا˘ن˘ف˘لا ح˘ج˘ن د˘قو
م˘˘˘لا˘˘˘ع ى˘˘˘لإا رو˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يأا نم ررح˘ت˘م˘لا ها˘ق˘ي˘شسو˘م
وأا ام عبطب دييقت وأا ءامتنا

توشصل هبح ريغ ام ةشسردم
اهفزع تارب˘نو ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا

ة˘شسم˘˘خ ي˘˘لاو˘˘ح لÓ˘˘خ ن˘˘م
اهنحلو اهب˘ت˘ك ة˘ع˘ط˘ق ر˘ششع
.ةعاربب اهادأاو
ي˘نا˘ب˘شسلا ي˘ن˘غ˘˘م˘˘لا مد˘˘ق و
ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

يم آا» رارغ ىلع ةيقيشسوملا
نوأا» و «سساتنلاف»و «ارينام
و˘تا˘مورا˘ك» و «ا˘شسي˘با˘ك و˘˘ت
يم ون»و «ابمور ل»و «كناب
سسانيب سسل» و «لوب سساتيم
ل سسو˘˘مو˘˘شس»و «ار˘˘يو˘˘ف ا˘˘˘ب
ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ت و˘˘˘نو «ا˘˘˘م˘˘˘شسي˘˘˘م
اديف ل و «اكول»و «وديتناشس
«لو˘˘˘فلا˘˘˘م»و «ا˘˘˘نر˘˘˘˘يدو˘˘˘˘م
.«ولاتنايشسو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ار˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘كو
ءارفشس يقي˘شسو˘م˘لا سضر˘ع˘لا

تا˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا و˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘مو
ة˘ي˘نا˘ب˘شسلا ة˘ي˘شسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا

ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألاو
ةد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘كلاو
.رئازجلاب

ب .أأ
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ةنتاب ةي’ول ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدم
ةنأورم رمنلأ يلع ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملأ

647310940507000 : F.I.N
تقؤوملا حنملا نع نÓعإا

تاقفسصلأ ميظنت ن˘م˘سضت˘م˘لأ742 ‐51 يسسائرلأ موسسر˘م˘لأ ما˘ك˘حأ’ ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملأ نلعت ماعلأ قفرملأ تاسضيوفتو ةيمومعلأ

دأوملا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لأ ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لأ ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘نأور˘م ر˘م˘ن˘لأ ي˘ل˘ع
.0202 ةنسسل ةيئأذغلأ
:ىلإأ اتقؤوم ةقفسصلأ حنم مت دق صضورعلأ مييقت ةنجل رسضحم ىلإأ أدانتسسأ هنأأ

مييقتل ةلسصفملأ جئاتنلأ ىلع عÓ˘ط’أ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
لجأأ يف ةسسسسؤوملا˘ب لا˘سصت’أ ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ م˘ه˘سضور˘عو م˘ه˘تا˘ح˘ي˘سشر˘ت
ح˘ن˘م˘لأ ن˘ع نÓ˘عإ’أ أذ˘ه ر˘سشن˘ل لوأ’أ مو˘˘ي˘˘لأ ن˘˘م أءأد˘˘ت˘˘بأ ما˘˘يأأ (30) ها˘˘سصقأأ
.ايباتك جئاتنلأ هذه مهغيلبتل ةقفسصلل تقؤوملأ

نعطلأ اهنكمي رايتخ’أ أذه ىلع صضأرتعأ اهل يتلأ تاسسسسؤوملأ نإاف هيلعو
أذه رودسص لوأأ نم أءأدتبأ مايأ (01) ةرسشع هاسصقأأ لجأأ يف ةسسسسؤوملأ ىدل
.تقؤوملأ حنملأ نع نÓعإ’أ

.ةددحملأ ةدملأ ءاسضقنأ دعب ةدرأولأ نوعطلأ رابتع’أ نيعب ذخؤوت ’

مقرلأ

10

20

30

40

ةسصحلأ

˘˘˘˘مو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ :10 ة˘˘˘˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
صضيبلأو ءاسضيبلأو ءأرمحلأ

ر˘˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ :20 ة˘˘˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
هكأوفلأو

ةيئأذغلأ دأوملأ :30 ةسصحلأ
ةماعلأ

نسسحملأ زبخلأ :40 ةسصحلأ
تايلÓهو

ةسسسسؤوملأ مسسأ
ةسضراعلأ

لامك يملعلأ

نيدلأ ماسسح يواسسيم

نيدلأ رون رخينسش

ةفيلخ قأود دوعسسم

لبق غلبملأ
حيحسصتلأ

00.000.0118

06.252.3332

08.021.1512

00.000.985

تاظحÓملأ

صضرع لقأأ
يلام

صضرع لقأأ
 يلام

صضرع لقأأ
 يلام

يلام صضرع
ديحو

دعب غلبملأ
حيحسصتلأ

00.000.0118

06.252.1332

05.173.1512

00.000.985



 ًازوف فطخي نير
سسفنألا قششب Óًتاق
تنان فيشضلا مامأا

سسفنألا قششب Óًتاق ًازوف نير ققح
ةارابملا يف2‐3 تنان هفيشض ىلع
سسمأا لوأا ءاشسم امهنيب تميقأا يتلا

ن˘م˘شض كرا˘ب نوزاور بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نيرششعلاو ةيناثلا ةلوجلا تاشسفانم
.مدقلا ةركل يشسنرفلا يرودلا نم
لوألا طوششلا نع فادهألا تباغو
نيفرطلا تلواحم مغر ءاقللا نم
ةارابملا نم لوألا فشصنلا يهتنيل
.يبلشسلا لداعتلاب
لجشس يناثلا طوششلا قÓطنا بقعو
يف أاطخلا˘ب ًا˘فد˘ه ا˘ف˘ل˘ي˘شس اد نا˘ي˘ماد
مدقتلا فويشضلا حنميل هقيرف ىمرم
كرديو اينيفار دوعي نأا لبق (74)
ي˘˘ف سضرألا با˘˘ح˘˘˘شصأل لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ءازج ةركل هتعباتم دعب17 ةقيقدلا

.ةعئاشض
ءاقل˘لا ر˘م˘ع ن˘م08 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘فو
يف تنا˘ن نو˘م˘ي˘شس سسي˘شسو˘م ع˘شضو
نيما˘ج ن˘ب كرد˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘مد˘ق˘م˘لا
5+09 ةقيقدلا يف لداعتلا داغيروب
زوفلا فده فطخيو اينيفار دوعيل
.7+09 ةقيقدلا يف

ادنوه يكوشسيك
مهأاو يليزاربلا ىلإا
ةحفشصم ةرايشس هتابلط

سصاشصرلا دشض
عم ،يليزاربلا وغوفاتوب يدان دقاعت

يكوشسي˘ك ي˘نا˘با˘ي˘لا ط˘شسو˘لا بعل
.ادنوه
يذلا ،(ا˘ما˘ع33) ادنوه لق˘ت˘ن˘ي˘شسو
ا˘˘كشسي˘˘شس ي˘˘يدا˘˘ن ناو˘˘لأا ن˘˘˘ع ع˘˘˘فاد
هراو˘˘ششم لÓ˘˘خ نÓ˘˘ي˘˘مو و˘˘كشسو˘˘م
سست˘ي˘ف ن˘م بعÓ˘م˘لا ي˘ف ل˘يو˘˘ط˘˘لا
11 ةدمل دقع يف ،يدنلوهلا ميهنرأا
.ةيفحشص ريراقت بشسحب ارهشش
يف ةيلاغتربلا ةغللاب ادنوه حرشصو
باشسحلا ربع ،ريشصق ويديف عطقم
ى˘ل˘ع ي˘ل˘يزار˘ب˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
و˘غو˘فا˘تو˘ب ع˘م بع˘˘ل˘˘لا» :«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
يد و˘ير ي˘ف م˘كارأا ..ة˘ع˘ئار ةو˘˘ط˘˘خ
مكركششأا نيحلا كلذ ىتح ،وريناج
.«اعيمج
نأا ،ةيل˘يزار˘ب مÓ˘عإا ل˘ئا˘شسو تل˘ق˘نو
دشض ة˘ح˘ف˘شصم ةرا˘ي˘شس بل˘ط اد˘نو˘ه
،دقعلا ىلع عيقوتلا لبق ،سصاشصرلا
يف ةم˘ير˘ج˘لا لد˘ع˘م عا˘ف˘ترا بب˘شسب
.ةيليزاربلا ةنيدملا

 غنيتاوب
يكرتلا سشاتكششب ىلإا

ي˘لا˘ط˘يلا ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تل ل˘˘˘شصو˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نا
ةرا˘عإا ل˘جا ن˘م ي˘كر˘ت˘لا سشا˘ت˘˘كششب

غنيتاوب سسنيرب نيفيك يناغلا هبعل
˘ما˘ع ةد˘م˘˘ل ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا ى˘˘لإا

.فشصنو
د˘ق غ˘ن˘ي˘تاو˘ب نو˘كي لا˘ق˘ت˘˘نلا اذ˘˘ه˘˘ب
هخيرات يف5 مقر يرودلا فششتكا
ا˘ي˘لا˘ط˘يا ي˘ف تاو˘ن˘شس د˘ع˘ب يور˘كلا

.ايناملأاو ارتلكنا اينابشساو
ي˘ف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ع˘م غ˘ن˘ي˘تاو˘˘ب بع˘˘لو
ي˘ف ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو نÓ˘ي˘مو ا˘ي˘نا˘ب˘˘شسا
اينا˘م˘لأا ي˘ف ترو˘ف˘كنار˘فو ا˘ي˘لا˘ط˘يا

.«اغيللا» يف سساملاب سسلو
ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي ل سشا˘ت˘˘كششب نأا ر˘˘كذ˘˘ي

دقاعت اذل يكرتلا يرودلا يف ةديج
لجا نم ماع23 ـلا نبا بعÓلا عم
.جئاتنلا نيشسحت
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ابعرم تابو هفوفسص ززع دنومترد

ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف يف ةرشساخلاو ةحبارلا قرفلا

11

ةيوتششلا تلاق˘ت˘نلا ةذ˘فا˘ن تل˘ف˘قأا
سسمألاب ةيبوروألا مدقلا ةرك يف
نم تنكم˘ت قر˘ف كا˘ن˘ه ةدا˘ع˘لا˘كو
تنا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ماد˘ق˘ت˘شسا
ىرخا قرف اميف ،مهمشضل ىعشست
نيحبارلا يلي ام يف .كلذب تلششف
بشسح قو˘شسلا ي˘ف ن˘˘ير˘˘شسا˘˘خ˘˘لاو
«موك.تروبشس ريششيلب» عقوم

:نوحبارلا
مجنلا مشضب حجن دنومترود قيرف ‐
02 ةميقب د˘نلا˘ه توار˘ب غ˘ن˘ي˘لر˘يإا

ةظفاحملا نم نكمتو وروأا نويلم
وششناشس نوداج دعاشصلا همجن ىلع
ناك يرميا اًشضيأا هيلإا مشض امنيب

.ةراعإلا ليبشس ىلع
ن˘شسكر˘يا نا˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك بعÓ˘˘لا ‐
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت سضفر
ىلإا لاقتنلا ىلع رشصأاو ماهنتوت
ه˘يد˘ل نو˘كي فو˘شسو ر˘˘ت˘˘نإا ق˘˘ير˘˘ف
ثيح هعم سسوؤوكلاب زوفلا ةشصرف
نع طاق˘ن3 ىو˘شس د˘ع˘ت˘ب˘ي ل ه˘نا

.يلاطيإلا يرودلا بيترت ةرادشص
ه˘˘ي˘˘لإا م˘˘شض ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ‐
وكشسيشسنارف نيدعاشصلا نيمجنلا
ز˘يد˘نا˘نر˘ف سسو˘ي˘˘تا˘˘مو و˘˘كن˘˘ير˘˘ت
.ف˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘م نآاد˘˘ب˘˘ي˘˘شسو

13 ةميقب هتقفشص تناك وكنايرت
يف عيب دنب هيدلو وروأا نويلم
امأا .وروأا نويلم005 هتميق هدقع
01 ةميقب تناك هتقفشصف زدنانرف
.وروأا نويلم

:نورسساخلا
دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ق˘ير˘ف ا˘ب˘عل‐
دراغنيل ي˘شسي˘جو ار˘ير˘ي˘ب سسيرد˘نا

طشسو يف رطخب امهزكرم حبشصأا
مادقتشساب قير˘ف˘لا ما˘ي˘ق ع˘م بع˘ل˘لا
نأا .غنيتروبشس نم زدنانرف بعÓلا
باجعإا˘ب Ó˘ششف درا˘غ˘ن˘ي˘لو ار˘ير˘ي˘ب
را˘˘نو˘˘غ ه˘˘ي˘˘لوأا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م
.رياكشسلوشس
ل˘˘˘ششف ي˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششت ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ‐
ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف بعل ماد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
ّسسمأاب ناك يذ˘لا و˘هو م˘جا˘ه˘م˘لا

ه˘برد˘م د˘كأا ا˘م˘ك ه˘ي˘لإا ة˘جا˘˘ح˘˘لا
رادار ىلع ناكو .درابمل كنارف
سسيرا˘ب ق˘ير˘ف بعل ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت
ينافاك نوشسن˘يدا نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس
سسيارد ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ق˘˘ير˘˘˘ف بعلو
بعل رشسخ لباقملا يف .زنترام
وهو هفوفشص نم بوهوم باشش

ق˘ير˘ف ح˘لا˘شصل ي˘˘ت˘˘ب˘˘مل قرا˘˘ط
.نويبلا فوهو نوتيارب

ر .ق^

sport@essalamonline.com

هليحر ةلقرع دعب وريج ـب ديششي درابمل

ماع لك لاطبألا يرودب زوفلا هنكمي نامريج ناشس :يرميإا

كنار˘ف ،ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت برد˘˘م ر˘˘شصي
ط˘ب˘ح˘م ر˘ي˘غ ه˘نأا ى˘ل˘˘ع ،درا˘˘ب˘˘مل
.ئداهلا ءاتششلا قوشس ببشسب
يأا ة˘فا˘شضإا ي˘ف ي˘شسل˘ي˘ششت ل˘ششفو
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘˘كششت ى˘˘لإا بعل
.يناثلا نوناك
تناك اهنإا لوقأا ل» :درابمل لاقو
يه فيك اًديج كردأا يننأل ةطبحم
تشسيل ءايششألا سضعب .مدقلا ةرك
يما˘م˘ت˘ها كلذ˘ل ي˘تر˘ط˘ي˘شس تح˘ت
يف ثدحي ام يف اًمئاد وه لوألا

اننأا حشضاولا نم .بيردتلا بعلم
تحشضوأا دقو نيبعل مشض اندرأا
عيباشسألا لÓخ حشضاو لكششب كلذ
.«ثدحي مل اذه نكل ،ةيشضاملا

بعÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع درا˘˘ب˘˘مل ى˘˘˘ن˘˘˘ثأاو
نم نكمتي مل يذلا وريج هييفيلوأا
هذ˘ه ي˘ف ور˘ي˘ج» :لا˘قو ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
فرتحمك قدشصي ل ناك ةذفانلا

.«اريبك امارتحا هل نكأا انأا .لجركو
نأا ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو نإا» :فا˘˘شضأاو
ل˘˘شضفأا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘شصحأا نأا لوا˘˘˘حأا
بجيو ،نيبعÓلا عيمج عم جئاتنلا

ام ىلع قفاوي نأا بعل لك ىلع
هنأل كلذ لعفا .هب مايقلا لواحن

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ه˘˘نإا ،م˘˘ه˘˘˘م
.«يلوأا عم طقف سسيلو ،تلاجملا

نا˘˘شس سسيرا˘˘ب برد˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عإا
،يرميإا يانوأا ،قباشسلا نامريج
عيط˘ت˘شسي ي˘شسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا نإا
لك ابوروأا لاطبأا يرودب زوفلا

ي˘ف تر˘ششن ة˘˘لا˘˘ق˘˘م ي˘˘فو .ما˘˘ع
:يرميإا بتك «اكرام» ةفيحشص
(يج.سسإا.ي˘ب˘لا) ،ة˘ن˘شس ل˘ك ي˘ف»
يرود بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي
نيمشسوم يلمع لÓخ ،لاطبألا

ا˘ن˘جر˘خ لوألا ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م
تمت اذإا ن˘كلو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ما˘مأا
لهأاتل ويديفلا ةينقتب ةناعتشسلا
ي˘نا˘ث˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘فو ،سسيرا˘˘ب
لا˘˘ير ما˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘عدو
تاذ تدجاوت اذإا اشضيأاو ،ديردم
«ةينامثلا رودل اندعشصل ةينقتلا

مشسو˘م˘لا ي˘ف» :ير˘م˘يإا فا˘شضأاو
(ي˘˘ج.سسإا.ي˘˘ب) عدو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
،دتيانوي رتشسششنام مامأا ةلوطبلا

ةناعتشسلا مغر رشسخو ،ينودبو
نكل ،ىوكششلا دشصقأا ل ،رافلاب

يشسيرابلا قيرفلل ثدحي ام لك
.«مدقلا ةرك يف ةدراو لكاششم
رامين نأا ىرأا ،ماعلا اذه » :عباتو
طيلشستبو ،ازيكرت رثكأا روينوج
د˘ق˘ل ،ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءو˘شضلا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةر˘˘˘م لوأل تأار˘˘˘ق

ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘شسي ن˘˘ل ه˘˘نأا ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط
،هدÓيم ديعب لافتحÓل ليزاربلا

تاب رامين نأا ينعت ةوطخلا هذه
ع˘م از˘ي˘˘كر˘˘تو ا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ر˘˘ث˘˘كأا
.«قيرفلا

لششفأا ينافاك قيقشش
 هلاقتنا ةقفشص

ديردم وكيتلتأا ىلإا

نأا «وريشس ادنوأا» ةعاذإا تفششك
م˘جا˘ه˘م لا˘م˘عأا ل˘ي˘كوو ق˘ي˘˘ق˘˘شش
نو˘شسن˘يدا نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب

يف سسيئرلا ببشسلا ناك ينافاك
ىلإا بعÓلا لاقتنا ةقفشص لششف
وتاكري˘م˘لا ي˘ف د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
.يلاحلا يوتششلا

ينافاك قيقشش نأا ةعاذإلا تزربأاو
لداعت ةلومع وكيتلتأا نم بلط
ل˘شصح˘ي˘شس نا˘ك ي˘ت˘لا ةأا˘فا˘كم˘˘لا

اناجم ةقفشصلا تمت لاحب ،اهيلع
ةي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ي˘ف
بشضغ هبلاطم ر˘ي˘ث˘ت˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

،«سسوكنÓب يخور˘لا» ي˘لوؤو˘شسم
51 نيمأاتل نولمعي اوناك نيذلا

لبق بعÓلا مشضل ،وروأا نويلم
ام وهو ،تلاقت˘نلا ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا
.ةقفشصلا ءاغلإل ىدأا

«بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تنا˘˘˘كو
ةقيدح ةرادإا نأا تركذ ،ةيشسنرفلا
وروأا نويل˘م02 تب˘ل˘ط ءار˘مألا
نا˘ك ر˘ي˘خألا نأاو ،ي˘نا˘فا˘ك ع˘ي˘ب˘˘ل

،هبتار سضيفخت˘ل داد˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع
.ديردم ىلإا ليحرلا لجأا نم
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،ينابشسإا يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
يكيك همدق يذلا حارتقلا ،سسمأا
ةرادإÓل ،ةنولششرب بردم نيتيشس
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
وتاكري˘م˘لا لÓ˘خ ،«ي˘نو˘لا˘ت˘كلا»
.مرشصنملا يوتششلا

تدكأا دق ةينابشسإا ريراقت تناكو
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا لوا˘ح ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا

لا˘ير م˘جا˘ه˘م ه˘ي˘شسو˘خ نا˘˘ي˘˘ل˘˘يو
ةقفشصلا تلششف نكل ،دادييشسوشس
03 ع˘فد ا˘شسرا˘ب˘˘لا سضفر بب˘˘شسب
.اهمشسحل وروأا نويلم
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
يلوؤوشسم كرحت نإاف ،«وفيتروبيد
ناك ،هي˘شسو˘خ بو˘شص ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
يذلا نيتيشس ةحيشصن ىلع ءانب
سسل يف بعÓلا ةدايق هل قبشس
.سساملاب
ثدحت ةنولششرب نأا ىلإا تراششأاو
كين1يا » ة˘لا˘كو ع˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نايليو نع ة˘لو˘ئ˘شسم˘لا «لا˘ب˘تو˘ف
.هيشسوخ
بعÓ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م نأا تح˘˘˘شضوأاو
دعب ،اًبعشص تاب دادييشسوشس ةقفر
رابجإل ،ةارابم سضوخ سضفر نأا
.ماهنتوت ىلإا ليحرلا ىلع هيدان
فر˘شصت نإا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تلا˘˘قو
لشصي مل هنأا مغر ءاج هيشسوخ

هيزوج عم ءاوشس قافتا يأا ىلإا
وأا ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م و˘ي˘ن˘يرو˘م
ينفلا ريتركشسلا لاديبأا كيرإا
.ةنولششربل

«وفيتروبيد ودنوم» تفاشضأاو

تشضفر ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب ةرادإا نأا
ة˘ظ˘ها˘ب ا˘ه˘نأا بب˘شسب ة˘ق˘ف˘˘شصلا
بعÓلا نأا امك ،ةدقعمو نمثلا
دوه˘ج لذ˘ب˘ب ا˘ًع˘ن˘ت˘ق˘م ن˘كي م˘ل
.هيدان نع ليحرلل ةيفاشضإا

ا˘هر˘ير˘ق˘ت ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تم˘˘تأاو
،ةظحللا هذه ي˘ف نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
˘مد˘ع ة˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ةرادإا ترر˘˘ق
ي˘˘ف م˘˘جا˘˘ه˘˘م ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.يوتششلا وتاكريملا

لششف ببشس فششكي ناغيو
نÓيمل نوشسنبور مامشضنا

ي˘نو˘ت˘نأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ل˘˘ششف
يف ،يزيلجنإلا كيتلتأا ناغيو بعل ،نوشسنبور
نم مغرلاب ،ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف نم موي رخآا
.«يرينوشسورلا» يف ةيبطلا تاشصوحفلا هئارجإا

نأا ،نا˘غ˘يو يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو
اًبعل لظيشس قيرفلل رشسيألا ريهظلا نوشسنبور
.نÓيم يدان فوفشص ىلإا لقتني نلو ناغيول
عوشضخ نم مغرلاب هنأا ،يزيلجنإلا يدانلا دكأاو
قاف˘تاو ،سسمأا لوأا ،ة˘ي˘ب˘ط تا˘شصو˘ح˘ف˘ل ي˘نو˘ت˘نأا
بلطتي ناك هنأا لإا ،ةقفشصلا ةميق ىلع نييدانلا
يتلاو ،ةيب˘ط˘لا تا˘شصو˘ح˘ف˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ءار˘جإا

مل ام وهو ،ةيفاشضإا ةعاشس27 قرغتشستشس تناك
ىلع ناك تلاقتنلا قوشس نأل اًرظن هب حمشسي
مام˘شضنا ة˘ق˘ف˘شص ل˘ششف بق˘عو .ءا˘ه˘ت˘نلا كششو
و˘غ˘ي˘يد ةرا˘عإا ع˘˘ط˘˘ق نÓ˘˘ي˘˘م رر˘˘ق ،نو˘˘شسن˘˘بور
.ونيروت فوفشصل اًراعم ناك يذلاو ،تلاشسكل
ةديدجلا لانشسرآا ةقفشصب ىنغتي وديإا
،وديإا يليزاربلا ،لانشسرآل ينقتلا ريدملا فششك
دقاعتلل يندنللا يدانلا تعفد يتلا بابشسألا نع
سسيراوشس كيرديشس نوتبماه ثواشس ريهظ عم
رهششلا ةياهن ىتح بعÓملا نع بيغيشس يذلا
عم لانشسرآا د˘قا˘ع˘تو .ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ةرا˘عإلا ل˘ي˘˘ب˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع سسيراو˘˘شس
يف ةبا˘شصإل ار˘خؤو˘م سضر˘ع˘ت ه˘نأا م˘غر ،م˘شسو˘م˘لا

يلودلا ةردق نم اقثاو ودبي وديإا نكل ،هتبكر
.قيرفلا ءادأا ىلع ةمشصب كرت ىلع يلاغتربلا

ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ود˘يإا لا˘قو
هيدل عفادم كيرديشس» :سسمأا لوأا ءاشسم «روريم»
ىلع عب˘ط˘لا˘بو ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ةر˘ب˘خ
ة˘يو˘ق ىر˘خأا ة˘فا˘شضإا ه˘˘نإا ،ي˘˘لود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
.«ةليكششتلا ةدوج ديزيشسو ،ةيعافدلا انتعومجمل
تايرابملا سضوخي بعل هنأا فرعأا» :فاشضأاو
رظني انعيمج ،ةقاطلاو مازتللا نم ةلماك ةجردب
عم يرودلا نم ةرخأاتملا لحارملا يف مامأÓل
.«قيرفلا نم ءزجك كيرديشس دوجو
ناك هنأا قباشس تقو يف ركذ دق سسيراوشس ناكو
،ةدع ماوعأا لبق لانشسرآا عم دقاعتلا كششو ىلع
.حاجنلا رمأÓل بتكي نأا نود

لاير ةمئاقل مشضني ويشسنيشسأا
لاطبألا يرودب ديردم

لاير يدان نأا ةينابشسإلا «اكرام» ةفيحشص تفششك
قيرفلا ةم˘ئا˘ق˘ل و˘ي˘شسن˘ي˘شسأا و˘كرا˘م م˘شض د˘يرد˘م
:ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تزر˘˘بأاو .ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب
،ةباشصإلا نم يفاعتلا ةيلمع لشصاوي ويشسنيشسأا»
لوزويردوأا ورافلأا لاقتنا عمو ،ةيدرف تابيردتب
يف هل ناكم كانه حبشصأا ،خينويم نرياب ىلإا
ةجاحلا نود ،لاطبألا يرودب يغنيريملا ةمئاق
.«تÓيدعت يأا ءارجإا ىلإا

ة˘ي˘لا˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا نأا ى˘لإا ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا ترا˘ششأاو
مدع م˘غر ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘كرا˘ششم˘لا ي˘ه بعÓ˘ل
ينفلا زاهجلا ىدل وأا هيدل ءاوشس هبغر دوجو
.سصوشصخلا اذهب عرشستلل
ويشسنيشسأا ىفاعتي نأا ناديز يندلا نيز رظتنيو
ابنجت ،تايرابملل ةدوعلا لبق ،هتباشصإا نم امامت
.طوغشض يأا تحت هعشضول

ناك يتنوك :غنوي يلششا
يشسليششت يف ينديري

رتنا بعل غنوي يلششأا يزيلجنلا بعÓلا دكأا
وي˘نو˘ت˘نا ي˘لا˘ح˘لا ه˘برد˘م نأا ي˘لا˘ط˘يلا نÓ˘ي˘م
ابردم ناك امنيح هعم دقاعتلا ديري ناك يتنوك
ي˘ف غ˘نو˘ي لا˘قو .يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت ي˘˘ف
ناك عئار بردم يتنوك» :ةيفحشص تاحيرشصت
.«نيماع ذنم يشسليششت يف هعم ينديري
د˘ير˘يو حو˘م˘ط ه˘يد˘ل برد˘˘م ه˘˘نإا» :ل˘˘شصاوو
قيقحت يف بغرأاو انأا كلذك باقلألاب زوفلا
.«رتنإا عم كلذ
دو˘جو ع˘م تلو˘ط˘ب˘لا˘ب زو˘فأا نأا د˘يرأا» :ع˘با˘˘تو
يف بغرتو جرخت كلعجي وهف هلثم بردم
.«هلجأل لاتقلا

ليكو انيترام و˘نا˘ف˘ل˘ي˘شس ثد˘ح˘ت
سسرا˘ح نو˘فو˘˘ب ي˘˘ج˘˘يو˘˘ل˘˘نا˘˘ي˘˘ج
هلكوم لبقتشسم نع ،سسوتنفوج
نأا ثي˘ح ،زو˘ج˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘شسلا ع˘˘م
.لبقملا فيشصلا يف يهتني هدقع
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ا˘ن˘ي˘ترا˘م لا˘˘قو
:«ترو˘ب˘شس و˘˘تو˘˘ت» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل
اذام فرعأا ل ؟نوفوب لبقتشسم»
فرع˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا لو ،ل˘ع˘ف˘ي˘شس
ي˘لوؤو˘شسم ع˘م ي˘ق˘ت˘ل˘ن˘شس .ا˘˘ًشضيأا
،لبقملا سسرام ةياهن يف يدانلا

.«ثدحيشس ام ىرنو
هنإا ثيح ،ديعشس نوفوب» :فاشضأاو
هنكلو اًماع24 رمعلا نم غلبي
لد˘ي اذ˘هو ،د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب يدؤو˘˘ي

ى˘ت˘ح ه˘شسف˘ن˘ب ي˘ن˘ت˘ع˘ي ه˘نأا ى˘ل˘ع
نوفوب ثدحت دقل» عباتو .«نآلا
ه˘˘نإا لا˘˘قو تاو˘˘ن˘˘شس ةد˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ينكلو ،اًماع23 دنع لزتعيشس

لشصي ىتح راظتنلا هنم تبلط
.«نشسلا اذه ىلإا

نو˘فو˘˘ب سضا˘˘خ د˘˘ق˘˘ل» :ل˘˘شصاوو
ناشس سسيراب يف اًليمج اًمشسوم
يشستيتاراب ويباف نأا امك ،نامريج
سسيرا˘ب ى˘لإا اًر˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘تأا˘˘ي نا˘˘ك

.«تايرابملا ءانثأا هتدهاششمل
ديدع˘لا نو˘فو˘ب ىد˘ل نا˘ك» :م˘تأاو
ف˘˘ي˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف سضور˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
لشصو ا˘مد˘ن˘ع ن˘كلو ،ي˘شضا˘م˘لا

كلذ نا˘ك ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج سضر˘˘ع
.«هتلئاعل لشضفألا رايخلا

«زريسسبلأ»ـب قاحتل’أو دأديسسوسس نع ليحرلأ دأرأأ نايلو

يشضقنملا وتاكريملا يف نيتيشس حارتقا سضفر ةنولششرب

سسوتنفوج يف هريشصم لهجي نوفوب

بردم ،وين˘يرو˘م ه˘يزو˘ج بر˘عأا
هتداعشس نع ،ريبشستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
اذه هيدان اهمربأا يتلا تاقفشصلاب
ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف اًر˘ي˘ششم ،ر˘ه˘ششلا
دقاعتلا ،لشضفألا نم ناك هنأا ىلإا

ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ا˘˘˘شضيأا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ع˘˘˘م
.نيك يراهل ةليوطلا  ةباشصإلا

وتاكريملا لÓخ ماهنتوت نكمتو
نو˘شسد˘ي˘˘غ م˘˘شض ن˘˘م ،يو˘˘ت˘˘ششلا
ةراعإلا ليبشس ى˘ل˘ع ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف
ع˘م د˘قا˘ع˘ت ا˘م˘˘ك ،ا˘˘كي˘˘ف˘˘ن˘˘ب ن˘˘م
ةرو˘شصب و˘شسل˘ي˘شس و˘ل ي˘نا˘فو˘ي˘˘ج
حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘ت˘˘شساو ،ة˘˘˘م˘˘˘ئاد
نم نيوجريب نفيت˘شس يد˘ن˘لو˘ه˘لا
.نفوهدنيآا

،نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘قو
تل˘ق˘ن ا˘م˘ب˘شسح ،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘˘لا
انأا» :«سستروبشس ياكشس» ةكبشش

ل˘شضفألا ن˘م نا˘ك م˘ع˘ن ،د˘ي˘˘ع˘˘شس
ةمئاق كÓتمل ،مجاهم عم دقاعتلا

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘نزاو˘ت˘م
تاهج3 يف ،ةلب˘ق˘م˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

.«ةفلتخم

ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘كل» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
تلاقتنلا قوشس يف تابوعشصلا
بع˘˘شصلا ن˘˘م نا˘˘ك ،ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ششلا
سسيل ،ديج مجا˘ه˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
نكلو ،مويلا انلكاششم لحل طقف
.«قيرفلا لبقتشسمل
اذإا ،ءابتخلا يننكمي ل» :فدرأاو
يف سسفانتلا لهشسلا نم هنإا تلق
،م˘جا˘ه˘م نود˘ب تلو˘ط˘˘ب ثÓ˘˘ث
ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ل ..ا˘˘بذا˘˘ك نو˘˘كأا˘˘شس
.«انل مهم اذه نأا نوفرعت ،بذكلا

ن˘م د˘يز˘م˘لا ع˘قو˘تأا ل» :ل˘شصاوو
لاز ل قو˘˘˘شسلا ..تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلا

دراو˘لا ن˘م ءي˘شش ل˘ك ،ا˘حو˘ت˘ف˘˘م
ثودح عقوتأا ل ينكل ،هثودح
نا˘ك اذإا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘شس ا˘˘نأا ..ءي˘˘شش يأا
،نكمي ل وهف ،نكمي ل ءيششلا

.«يدانلا لجأا نم اًعم انه نحنو

لويدراوغ نع اًدحاو اًئيشش ركذتأا :وينيروم

 حشضوي بولك
 حÓشص فقوم

لوبرفيل كرت نم
،بولك نغروي يناملألا قلع
ىلع ،لوبرفيلل ينفلا ريدملا
ير˘شصم˘لا ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

،قيرفلا مج˘ن ،حÓ˘شص د˘م˘ح˘م
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف «د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘نأا» ن˘˘ع
.يلاحلا مشسوملا

تاحيرشصت يف ،بولك لاقو
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل» ع˘˘قو˘˘م ا˘˘هزر˘˘بأا
78 حÓشص ليجشست» :«وكيإا

طقف ةاراب˘م631 ي˘ف ا˘ًفد˘ه
لث˘م ؟ا˘مور ن˘م ه˘مود˘ق ذ˘ن˘م
نأا ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ت ما˘˘˘قرألا هذ˘˘˘ه
ه˘لز˘ن˘م ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘شصأا بعÓ˘˘لا

.«لوبرفيل ةقفر
رمت˘شسي˘شس حÓ˘شص» :فا˘شضأاو
مشسوملا لÓ˘خ لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م
ل˘ه ..كلذ د˘ق˘ت˘عأا ..؟ل˘ب˘ق˘م˘لا
ودبي ؟اًفلتخم ا˘ًئ˘ي˘شش تع˘م˘شس
لعفلاب رقتشسا دق وم نأا يل
.«اًقداشص نوكأا يك ،انه
سسي˘ل ع˘قاو˘لا ي˘˘ف» :ل˘˘شصاوو
ن˘˘كل ،ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م يأا يد˘˘˘ل
سسف˘ن ي˘ن˘˘لأا˘˘شست نأا كن˘˘كم˘˘ي
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نأا˘˘˘˘˘ششب لاؤو˘˘˘˘˘شسلا
درأا˘شسو ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ةمولعم يأا يدل سسيل هنأاب
ى˘˘ت˘˘ح ر˘˘مألا ي˘˘˘ف ر˘˘˘كفأا م˘˘˘ل
:ل˘م˘˘كأاو .«لاؤو˘˘شسلا تي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
،اًئيشش عمشسأا ل يننأا املاط»
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا لأا˘˘˘شسأا لو
لبقملا مشسوملا يف مهططخ
ودب˘ي ه˘نإا˘ف ،ن˘ي˘ما˘ع لÓ˘خ وأا
.«نورمتشسم مهنأا يل
ع˘م حÓ˘شص د˘ق˘˘ع ةد˘˘م ن˘˘عو
اهنأا دقتعأا» باجأا ،لوبرفيل

يأا يدل سسيل نكلو ،ةليوط
.«ةمولعم



ةيبرعلا ةرودلا يف رئازجلا نلثمي تاديشس5
 لاطبألا ةيدنأÓل

ةرودلا  يف هتكراششم طيرشش مويلا ،ود يتاراكلل ةتوت رئب يبملوأا يدان سصقي
ةيبرعلا تارامإلاب ةقراششلا ةنيدم اهفي˘شضت˘شست ي˘ت˘لا ة˘ل˘ط˘ب˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا
5ـب  ةشسماخلا اهتعبط يف ةيبرعلا ةشسفانملا يمشصاعلا يدانلا لخديشسو.ةدحتملا

ناير ،نيد ةيفشص ،سسادقم ةدنر ،فيطع ناميإا نم لكب رمألا قلعتيو تاعراشصم
يدانلا سسيئر نأا يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو.توركعلا ناميرنو نيد
ةقباشسملا يف ةيبهذ ةيلاديم زارحإا لÓخ نم بهذلا ةقناعم عقوتي كولم يدمح
4ـلا يف يهتنت ةقباشسملا نا ركذي.يدرفلا يف نيتيبهذ نيتيلاديمو قرفلا بشسح
.ةلود71 نولثمي ايبرع اقيرف06 كراششمب ،يراجلا يرفيف

ب.م.يرسسيإأ
 مداقلأ ليرفأأ رهسش دوعي رسضخلأ مجن

 لاطع ةفيلخ عم دقاعتي سسين
لاطع فشسوي ـل ،ليدب بعل بلج نم اريخأا يشسنرفلا سسين يدان نكمت

ىلع ةيوق ةباشصإل لاطع سضرعتو.باشصملا يرئازجلا يلودلا نيمألا ريهظلا
يدان ةرادإا لعج ام ،مداقلا ليرفأا رهشش ةياغ ىلإا بيغي هلعجت ةبكرلا ىوتشسم
،ةراعإلا ليبشس ىلع ةنولششرب نميأا ريهظ يجاو ىشسوم مشضت يشسنرفلا بونجلا

ىوتشسملا ىلع لاطع ةفيلخ داجيإل ىعشست سسين ةرادإا نأا ودبيو.ءارششلا رايخ عم
دعب ةرداغملل ةوقب حششرم وداراب ةيميداكأا جيرخ نأاو اميشسل ،ديعبلاو بيرقلا
 .ةباشصإلا لبق هقيرف عم همدق يذلا زيمملا ىوتشسملا لظ يف ةباشصإلا نم ةدوعلا

 يلحاشسلا مجنلا عم ايراق لهؤوي مودرز
نيشسح رشصن قيرف بعل ،مودرز ناوشضر يلحاشسلا مجنلا يدان ةرادإا تلهأا

يف مودرز لقتناو.ايقيرفإا لاطبأا يرود يف ةكراششملل ابشسحت ،قباشسلا ياد
قيرف نم امداق يلحاشسلا مجنلا يدان ىلإا ةيشضاملا ةيوتششلا تÓيوحتلا قوشس
لاطبأا يرود تايرابم يف هنم ةدافتشسÓل هليهأات ةرادإلا ررقتل يلاد نيشسح رشصن
موينيتÓب هفيشضب يشسنوتلا قيرفلا عمج يذلا ،سسمأا ءاقل نم ةيادب ايقيرفإا
.تاعومجملا رود نم ةريخألاو ةشسداشسلا ةلوجلا باشسحل يوبابميزلا

ب.م.يرسسيإأ
 ةلتحملأ نويعلأ ةنيدمب «لاسص توفلأ» ةلوطب اعطاق

سسيروم رزجو يقيرفإا بونجلا داحتلا
 «فافلا» ىطخ ىلع ناريشسي

ىطخ ىلع يشسيروملا هريظنو مدقلا ةركل يقيرفإا بونجلا داحتلا راشس
ةرك ةلوطب يف ةكراششملا سضفر يذلاو «فافلا» مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
.ةلتحملا ةيوارحشصلا نويعلا ةنيدم يف برغملا ايلاح اهمظنت يتلا ةعاقلا مدق
يتلا ةعدخلل نطفتت نأا لبق ىلوألا ةارابملا تشضاخ دق سسيروم رزج تناكو
ةعطاقملا ررقيل مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا ةيعمب يبرغملا داحتلا اهشسرام
ريزو ىملشس ىشسوم ربع ،هبناج نم.ةقباشسملا يف ةكراششملا ةلشصاوم مدعو
امدعب «فافلا» ـل نافرعلاو ريدقتلا لماك نع ،يوارحشصلا ةشضايرلاو بابششلا
«فاكلا» ةيلافتحا يف ةكراششمل˘ل ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا نو˘ي˘ع˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا مد˘ع ترر˘ق
لك فقوم نمث امك ،ربمفون ةروث ميقو تباوث نم دمتشسم اهفقوم نأا احشضوم
 .سسيروم ةريزجو ايقيرفإا بونج داحتا نم

ر.ق
01 نم01 طيقنت لانو ءاقللأ لجر بقلب جوت

دروفتنريب دوقيو كيرتاه نودي ةمحر نب
 يتيشس لاه قحشسل

قحشسل دروفتنريب هقيرف يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةمحر نب ديعشس داق
نم03ـلا ةلوجلا راطإا يف ،د˘ي˘حو فد˘ه˘ل ة˘ي˘شسا˘م˘خ˘ب ي˘ت˘ي˘شس لا˘ه ف˘ي˘شضم˘لا
ةطقن05ـب4ـلا زكرملل ةمحر نب قيرف ىقترا زوفلا اذهبو ،«بيششت نويبمششتلا»
بشصنيل ،كيرتاه ،«ديدجلا زرحم»ـب بقلملا ينطولا بختنملا مجن نودو.اتقؤوم
قحتشسيو ةداعلا قوف مجن هنا ىرخأا ةرم تبثي ،ةارابملا يف لوألا مجنلا هشسفن
ةمحر نب لانو.هنع يلختلل هيدان ةرادإا اهتبلط يتلا ينيلرتشسإا هينج نويلم03ـلا

«دروكشسوه» عقوم بشسح01 نم01 ىلع لشصحت ثيح ،ةلماك ةمÓع
.ءاشصحإلاو طيقنتلا يف سصتخملا

يف ةينملا هتفاو يذلا هدلاو حورل لوألا فدهلا ءادهإاب ةمحر نب ماقو اذه
ةقاطب لانيل ،«يبأا كبحا» هيلع بوتكم سصيمقلا عزن ثيح ،ةيشضاملا مايألا

 .ءاقللا مكح نم ءارفشص
 مداقلأ فينسصتلأ يف ةديدج ريياعم ذختي يلودلأ داحت’أ

 ايملاع82 زكرملا يف ةرئاطلا ةركلل يرئازجلا بختنملا
بشسح ،ايملاع82ـلا زكرملا ةرئاطلا ةركلل يرئازجلا بختنملا ،سسمأا لتحا

سسأاك يف يرئازجلا ينطولا بختنملا كراششو.ةبعلل يلودلا داحتلا فينشصت
اهتنشضتحا يتلا ةلوطبلا يف ،4ـلا زكرملا لتحا ثيح ةيشضاملا ايقيرفإا ممأا
بقللاب جوتملا يشسنوتلا بختنملا ل˘ت˘حاو اذ˘ه ،ةر˘ها˘ق˘لا ة˘ير˘شصم˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا
يف يرشصملا بختنملا ءاج نيح يف ،ايقيرفإاو ايبرع لوألا فشصلا يقيرفإلا
يملاعلا داحتلا نأا ركذي.ايملاع81ـلاو يراقلا ىوتشسملا ىلع ،يناثلا زكرملا
تابختنملا فينشصت متيشس ثيح ،سسمأا موي نم ةيادب تارييغت ءارجإا ررق ،ةبعلل

ةيبملوألا لهأاتلا تارودو ةيمشسرلا تاشسفانملا فلتخمل ةينفلا جئاتنلا بشسح
 .ةيراقلا تلوطبلاو ملاعلا سسأاكو ةرئاطلا ةركلل ممألا ةطبارو ملاعلا تلوطبو

2 (يلوغنوكلأ) وكيتلتأأ ورتيب ‐2 ةمسصاعلأ داحتإأ
زوف نود تاعومجملا يرود يهنت «ةراطشسوشس»

يرود ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم ى˘ل˘ع را˘ت˘شسلا ،سسمأا ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘˘ف لد˘˘شسأا
يدان فيشضلا مامأا ةكبشش لك يف نيفدهب ريثم لداعتب ايقيرفإا لاطبأا تاعومجم
ةيئانثب ةجيتنلا يف نومدقتم يريزد لابششأا ناكو ،يلوغنوكلا وكيتيلتا ورتيب
01ـلا يف ةفكلا سسفانملا لدعي نأا لبق يجرعو سصويحم نيودت نم ةفيظن
رمحألا نينوللا باحشصأا ل˘ششف˘يو ،لدا˘ع˘ت˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،ةر˘ي˘خألا ق˘ئا˘قد
تايرابم3 يف او˘لدا˘ع˘ت ثي˘ح تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا يرود ي˘ف زو˘ف˘لا ي˘ف دو˘شسألاو
 .3 اورشسخو
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و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نا ي˘نا˘ي˘ج حر˘ت˘˘قا
ةركل يلودلا داحتلا سسيئر
رييغت ءارجإا ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا

م˘˘مأا سسأا˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع
،ةلبقملا تاونشسلا يف ايقيرفإا

ةشسفانم˘لا ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ ن˘م
نم لدب تاونشس4 لك ةرم
ل˘ك يرا˘ق˘لا سسر˘ع˘لا سضو˘˘خ
.نيتنشس

دا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘˘ئر كرا˘˘˘ششو
عا˘م˘ت˘جا ي˘˘ف ،سسمأا ي˘˘لود˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ب˘˘لا لو˘˘ح
طا˘بر˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
لجرلا ا˘عد ثي˘ح ،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
ىلإا «افيفلا» سسأار ىلع لوألا
يف ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت

نم ،ةمداقلا ايقيرفإا ممأا سسأاك
ةرم ةقباشسم˘لا ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ
رارغ ى˘ل˘ع تاو˘ن˘شس4 ل˘˘ك
م˘˘مأا سسأا˘˘كو م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك
 .ابوروأا

ةجمرب :ونيتنافنأأ
تأونسس4 لك «ناكلأ»
ربكأأ ةيبذاج اهحنمي
 يملاعلأ ىوتسسملأ ىلع

ير˘˘˘شسيو˘˘˘شسلا د˘˘˘˘كأاو
ممأا سسأاك ةجمرب نأا ونيتنافنأا
حنمي تاونشس4 لك ايقيرفإا
قيبطتل˘ل ة˘ي˘ل˘با˘ق ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا

،يرا˘ج˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع

يلودلا داحتلا سسيئر لاقو
تاحير˘شصت ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل

˘ما˘˘ظ˘˘ن حر˘˘ت˘˘قأا» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘م
تاونشس4 لك ةرم اهتجمربب
اذهو ،نيماع لك ةرم نم لدب
ىلع ةيبذاج رثكأا اهلعجي ام
.«يملاعلا ىوتشسملا

داحتلا سسيئر لواحو اذه
بنا˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا ي˘˘لود˘˘لا
،ه˘˘حار˘˘ت˘˘قا م˘˘˘عد˘˘˘ل يدا˘˘˘م˘˘˘لا

ةيلام˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م
تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ةجمرب لاح يف ربكأا نوكتشس
.تاونشس4 لك ةقباشسملا

نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ىلعو ةي˘ق˘ير˘فإلا تادا˘ح˘تلا

ريخ ةدا˘ي˘ق˘ب «فا˘ف˘لا» ا˘ه˘شسأار
نأاو ق˘˘ب˘˘شس ي˘˘ششطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا

ةميق يف رظنلا ةداعإاب اوبلاط
 .زئاوجلا

خسضرت ام امئأد «فاكلأ»
 «افيفلأ» تاحأرتق’

ةرا˘ق˘لا» را˘ظ˘نأا نو˘كت˘شس
رقم وح˘ن ة˘ه˘ج˘ت˘م «ءار˘م˘شسلا
،مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا
،دمحأا دمحأا يششاغلملا ةدايقب
˘ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،ه˘˘˘مد˘˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا نأاو ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘شصخ
بحر ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا را˘˘˘كفأا˘˘˘ب
اهرخآا ،دحاولا فرحلا اهقبطو
عامتجلا يف لÓخ ثدح ام
يف نوريماكلا يف دقع يذلا
طامأا يذلاو ،ةريخألا ةرتفلا
ن˘˘ع ما˘˘ث˘˘ل˘˘لا «فا˘˘كلا» ه˘˘ي˘˘˘ف
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ما˘مأا سسأا˘ك ة˘ج˘مر˘˘ب
ا˘مد˘ع˘ب ءا˘ت˘˘ششلا ي˘˘ف1202
لÓ˘˘خ ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف تب˘˘ع˘˘ل
رشصم اهتنشضتحا يتلا ةرودلا
خشضريشس لهف ،9102 ةنشس
ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
.؟مدقلا

ىعسسي «لويخلأ» بختنم نأأ دكأأ
 لهأاتلأو ةأاجافملأ قيقحتل

:وشساف انيكروب بردم ولام
زربألا حششرملا رئازجلا

ريخألا رودلا غولبل
لايدنوم تايفشصت نم

2202 رطق
بختنم بردم ولام ولاك حششر

ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب
يوفشصتلا رودلا غو˘ل˘ب˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ملاع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت ن˘م ر˘ي˘خألا
بخ˘ت˘ن˘م نأا ا˘ح˘شضو˘م ،2202 ر˘ط˘ق
رفظلا لجأا نم ةوقب بعليشس لويخلا
.ةلشصافلا ةارابملا غولب ةريششأاتب

سصخ تاحيرشصت يف ولام لاقو
يه رئاز˘ج˘لا» :ة˘ي˘لود˘لا ة˘عاذإلا ا˘ه˘ب
رودلل لهأاتلل ةداعلا قوف ةحششرملا
رطق لايدنوم تايفشصت نم ريخألا

لك كلذ عم بعلنشس اننكل ،0202
رظنلاب» :همÓ˘ك ع˘با˘تو ،«ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح
رئازجلا نأا دجت ىلوألا ةعومجملل
يف دجاو˘ت˘ل˘ل ةدا˘ع˘لا قو˘ف ة˘ح˘ششر˘م
ن˘˘م ،ر˘˘ي˘˘خألا يو˘˘˘ف˘˘˘شصت˘˘˘لا رود˘˘˘لا
،رطقب0202 لايد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘شصت
ةحششرم ىرخألا تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘كل
رمأا تآاجافم قيقحتو ،ىرخألا يه
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه.«دراو
لا˘ط˘بأا مر˘ت˘ح˘ي ه˘نا ،ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘˘ب˘˘لا
بعل˘ت˘شس «لو˘ي˘خ˘لا» نأا لإا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

» :درطتشساو لهأاتلل ةوقب اهظوظح
،يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا مر˘ت˘ح˘ن ن˘ح˘ن
يف اننأل ،ريخأÓل انظوظح بعلنشسو
انل˘ع˘ج˘ي ا˘م ءا˘ن˘ب˘لاو ن˘يو˘كت˘لا رو˘ط
.«طغشض نود تايرابملا بعلن

ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘˘ب˘˘˘ششأا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
نم ىلوألا ةعومجملا يف نودجاوتي
لك ةقفر رطق لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘شصت
 .يتوبيجو رجينلا ،وشسافانيكروب نم

ب.نمؤوملأ دبع

˘مÓ˘شسإا مÓ˘˘حأا تمد˘˘ط˘˘شصا
ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘شس
وكانوم يدان مجنو يرئازجلا
ي˘ف ل˘ششف ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ع˘˘قاو˘˘لا˘˘ب
يتلا ةيدنألا دحا ىلإا لاقتنلا

ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب تع˘شضو
يف اهموجه ميعدتل اهتركفم
يشضقنملا يوتششلا وتاكريملا
ر˘ت˘شسششنا˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
Óيف نوتشسأا ،ماهنتوت ،دتيانوي
.يلاطيلا نÓيم رتناو

ةدايقب وكانوم يدان سضفرو
ح˘ير˘˘شست فور˘˘ت˘˘ي˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا

و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ب˘˘˘عل
ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ب ،يو˘˘ت˘˘ششلا
لظ يف قيرفلا يف ةيشساشسأا
ه˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ءادألا
يدا˘˘ن ن˘˘م را˘˘ع˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
يدا˘˘ن ى˘˘لإا ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل
ربو˘شس» ن˘كم˘ت ثي˘ح ،ةرا˘مإلا
يدا˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م «م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
لك يف ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘شصح˘ل
،قيرفلا عم اهيف كراششي ةرم
ن˘م ه˘˘جور˘˘خ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب

ديدجلا برد˘م˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ةرتفلا يف و˘ن˘يرو˘م و˘تر˘ي˘بور
.ةريخألا

عم ايقيرفإا لطب لشصاويشسو
مشسوملا ةياهن ةياغ ىلإا هيدان
قوشس قلغ لظ يف ،يراجلا
 .ةيوتششلا تÓيوحتلا

تسضفر وكانوم ةرأدإأ
 بعÓلأ حيرسست
تشضفر ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

يزيلجنلا يتيشس رتشسيل ةرادإا
ةيدنأا نم ةمد˘ق˘م˘لا سضور˘ع˘لا

ماهنتوتو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
وتاكر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس
ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو ،ي˘شضا˘م˘˘لا
ةرادإا نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإا
ح˘˘ن˘˘˘م تشضفر «بلا˘˘˘ع˘˘˘ث˘˘˘لا»
ي˘ف نا˘كم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘شسفا˘˘ن˘˘م
،مداقلا مشسوملا لاطبألا يرود
ي˘˘ف ىو˘˘قأا نو˘˘كت˘˘ل ة˘˘شصر˘˘˘ف
عم اهدقاعت دعب ،ةدوعلا ةلحرم
نيب نم دعي يذلا يناميلشس

ةقطنم لخاد نيبعÓلا ىوقأا
تاركلا يف اميشسل تايلمعلا
ينامي˘ل˘شس نأا ر˘كذ˘ي.ةيشسأارلا
7 ع˘ن˘˘شصو فاد˘˘هأا7 ل˘ج˘شس
ةارابم41 لÓخ ىرخأا فادهأا
 .تاقباشسملا فلتخم يف اهبعل

لمحي يناميلسس ريجانم
ةيلوؤوسسم رتسسيل ةرأدإأ
ىلإأ هلاقتنأ ةقفسص لسشف
 دتيانويلأ وأأماهنتوت

لي˘كو ل˘م˘ح ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
بابشش بعل يناميلشس لامعأا
رتشسيل ةرادإا ،قبشسألا دادزولب
لاقتنا ةقفشص لششف ةيلوؤوشسم
يف ةبغارلا ةيدنألا ىلإا هلكوم
وتاكريملا لÓخ هعم دقاعتلا
ليكو دكأاو.يشضاملا يوتششلا
رتشسيل ةرادإا نأا «ميلشس ربوشس»
ىلإا ا˘ه˘ب˘عل ل˘يو˘ح˘ت تشضفر
ىل˘ع ا˘ه˘شسفا˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا

لاطبأا يرود ىلإا لهأاتلا ةقرو
.ابوروأا
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 هلاقتنأ قيرط ‘ ةÌع رجح فقو Îسسيل

 ءاŸا ‘ طقشست Êاميلشس مÓحأا

 نأدوسسلأ بونج تأديسس ‐ رئأزجلأ تأديسس
 لايدنوملأ تايفسصت نم يديهمتلأ رودلأ

 ديكأاتلا نع نثحبي ةنشس02 نم لقأا رشضخلا ثانإا
02 بعلمب نادوشسلا بونج بختنم مويلا ةيششع ةنشس02 نم لقأا رئازجلا تاديشس يقÓت

ينطولا بختنملا ناكو ،ملاعلا سسأاك تايفشصت نم ةيديهمتلا راودألا راطإا يف ،رشصانعلاب توأا
قيرط يف هلعجي ام ةفيظن ةيشسامخب باهذلا ءاقل يف ينادوشسلا هريظن زواجت دق تاديشسلل
زئافلا هيف يقÓي يذلا ةقباشسملا نم مداقلا رودلل لهأاتلاب هتيقحأا ديكأاتو مويلا زوفلل حوتفم
دق ،ةنشس02 نم لقأا رشضخلا تاديشس دادعت ناكو اذه.يرشصملاو يبرغملا بختنملا نيب
مقاطلا نكم ام بختنملا اهشضاخ يتلا ةيدولا ةارابملا يف دحاول نيفدهب وبقأا قيرف زواجت
.مويلا ءاقل لبق دادعتلا لك ىوتشسم ىلع فوقولا نم ينفلا

ب.م.يرسسيإأ

ب.م.يرسسيإأ

sport@essalamonline.com
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قا˘فو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
يف دجاوتلا ىلع فيطشس
ءا˘ثÓ˘ث˘لا اذ˘ه د˘ي˘ج ل˘˘كشش
لك بردملا طبشض ثيح
لجا نم ةريغ˘شصو ةر˘ي˘ب˘ك
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘˘م˘˘شض
ة˘شصا˘خ ةرا˘ط˘شسو˘شس ما˘˘مأا

لجا نم ةريبك ةبغرلا ناو
يذ˘لا را˘شصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
فد˘ه ن˘م يدا˘ن˘لا بر˘˘ق˘˘ي
قيرفلا نأا ركذي مويدوبلا
سضع˘˘ب ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘شس
لك ةروشص يف تابايغلا

بقا˘ع˘م˘لا ط˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘ج ن˘˘م
دجاوتملا ي˘شسود˘ن˘ق اذ˘كو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف

باشصملا يناوشضر ىتحو
ي˘قاو ع˘شضو˘ب ما˘ق يذ˘˘لاو
ددهيشس يذلا رمألا قاشسلا

يف هتكراششم ةلأاشسم ىتح
˘˘ما˘˘ما سسأا˘˘كلا ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
. يشس سسا يشسلا

طرتسشي يكوكلأ
ءاعبرأ’أ موي ةيدو

مامأأ أوكراسشي مل نمل
ةراطسسوسس

ل˘˘ك نو˘˘كت ى˘˘ت˘˘˘حو اذ˘˘˘ه
ة˘طو˘ب˘شضم تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘ق ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا˘˘ف
مامأا ةيدو ةارابم طبشضي

قيرف مامأا ىتح وأا فيدرلا
بع˘ل˘ي ءا˘ع˘برألا مو˘˘ي ر˘˘خآا
يف اوكراششي مل نم هيف
اذهو ةراطشسوشس ةهجاوم
تاريشضحتلا نو˘كت ى˘ت˘ح
ل˘كششب ةوار˘م˘ح˘لا ة˘م˘˘ق˘˘ل
دكؤوي يذلا رمألا يباجيإا
ى˘ناو˘ت˘ي ل ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نا˘˘ب
ع˘˘˘˘˘شضو ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘طإا
ةيزهاجلا يف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ح˘م˘شست ي˘ت˘˘لاو ى˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لا
ىغتبم         قيقحتب
باهذلاب كلذو ريها˘م˘ج˘لا
ن˘ي˘ت˘شسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘ي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

. سسأاكلاو
صشامر ماسشه

ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘˘جاو˘˘˘ي
يدان هفيشضتشسم مويلا ةيششع
هنيعو يبرغملا ريداغا ةينشسح
دق يذلا زوف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
يف لهأاتلا ةريششأات هل طبشضي

ورد˘ي˘ب نا˘˘شس يدا˘˘ن زا˘˘ف لا˘˘ح
يريجينلا ابميينا باشسح ىلع
يدانلا رشصانع تعمجأاو اذه
ةشسفانملا ءاهنإا ةرورشض ىلع
نم مزÓلا لكششلاب ةيقيرفلا

جوشسن ميدقت نع ثحبلا لÓخ
ليجشست اذكو ةل˘ي˘م˘ج ة˘يور˘ك
يدانلا عشضت دق يتلا فادهألا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ك ي˘˘˘هو ةرو˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف

اديعب ةينبم ى˘ق˘ب˘ت تا˘حو˘م˘ط
ءا˘˘˘˘شصقإلا ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘شص ن˘˘˘˘˘ع
. رظتنملا

هيبع’ نحسش ولاسش
هقأروأأ بعل ديريو

ريخأÓل
ق˘˘ق˘˘ح ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف نأا م˘˘غر
يرود هغولب لÓخ نم دارملا
بشستكا هنا امك ،تاعومجملا
نوكتشس يتلا ةرب˘خ˘لاو ،ة˘ق˘ث˘لا

ي˘ف ةو˘ق˘لا ه˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ك
نأا لإا ،ةمداقلا تاقاقحتشسلا
ى˘ل˘ع نو˘مزا˘ع و˘لا˘شش لا˘ب˘˘ششأا

يف لهأاتلل لي˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘م˘ع
يأا يدافت لجا نم ،مويلا ءاقل

يدانلا ملحب فشصعت دق ةجيتن
ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر رود˘لا غو˘ل˘ب ي˘˘ف
مقاطلا نإاف هيل˘عو ،ة˘ق˘با˘شسم˘لا
نحشش ىلع لمع قيرفلل ينفلا

نوكلمي ام لك ميدقتل هيبعل
.ريخأÓل مهظوظح بعلو

نوبعÓلأو ةرأدإ’أ
لابقتسساب نوديسشي

ةبراغملأ
ل˘ث˘م˘م ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ظ˘˘ح
فا˘˘كلا سسأا˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هدجاوت لÓخ زيمم لابقتشساب
ةه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘ح˘شست بر˘غ˘م˘لا˘ب
ةرادإلا نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘عو ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا

هب ماق امب اوداششأا نوبعÓلاو

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شسح و˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘شسم
ى˘ل˘ع اور˘ه˘شس ن˘يذ˘˘لا ر˘˘يدا˘˘غأا
ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘شص ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت
م˘˘ه˘˘ل او˘˘˘مد˘˘˘قو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
.ةمزÓلا تÓيهشستلا

داد˘ع˘ت نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ةشصح رخآا ،سسمأا سضاخ وداراب
يشسيئر˘لا بع˘ل˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
.ةارابملا نشضتحيشس يذلا

يف طرفن نل»: ةنيسشوب
نم بعلنسسو انظوظح

«زوفلأ لجأأ
ق˘ير˘ف د˘ئا˘ق ة˘ن˘ي˘ششو˘˘ب دد˘˘شش
زوف˘لا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ودارا˘ب
ق˘ير˘ف ما˘مأا مو˘ي˘لا ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف

ام راظ˘ت˘ناو ر˘يدا˘غأا ة˘ي˘ن˘شسح
يناثلا ءاق˘ل˘لا ه˘ن˘ع ر˘ف˘شسي˘شس
ي˘ف نا˘كم نا˘م˘شض ل˘جأا ن˘˘م
ةق˘با˘شسم ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر رود˘لا

ةركل يقيرفإلا داحتلا سسأاك
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا» :لا˘˘قو ،مد˘˘ق˘˘˘لا

يف ةريبك تناك ا˘ن˘تا˘حو˘م˘ط
ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا راودألا غو˘˘ل˘˘ب
هرود بعلي مل ظحلا نكلو
تا˘با˘˘شصإلا ل˘˘كششم بب˘˘شسب
يف دادعتلا اهنم ىناع يذلا
ا˘˘مو˘˘م˘˘ع تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا سضع˘˘˘ب
لجا نم انلقث لكب يمرنشس

ةجيتن راظتناو زوفلا نامشض
يف انمدخت دق يتلا سسفانملا
.  «ةياهنلا

صشامر ماسشه

«ةراطشسوشس» ةعقوم لبق يكوكلا قرؤوت تابايغلا

ورديب ناشس نم ةيده رظتنيو برغملا يف زوفلا ىلع رشصي «كابلا»

وداراب يدان ‐ ريداغأا ةينشسح
00:71ـلأ نم ةيأدب مويلأ فاكلأ صسأاك تاعومجم يرود نم ةريخأ’أ ةلوجلأ

يف ةلوطبلا تاهجاوم ىلوأا دادزولب بابشش قاششع رظتني
ىلإا ءاقللا ليجأات دعبو ثيح ربشصلا غرافب ةدوعلا ةلحرم
يدانلل يمشسر روهظ لوأا عيمجلا بقرتي نينثلا دغ موي
ةديدجلا تامادقتشسلا اذكو امود كنارف ينقتلا ةدايق تحت
سضعب تشسم اهنأا امب اهحاجن عيمجلا لمأاي يتلاو قيرفلل
ينفلا مقاطلا ىعشسو اذه قيرفلا اهنم يناعي يتلا بشصانملا
مامأا ةمقلا طاقن لعجت ةديج فورظ يف ةبيتكلا عشضو ىلإا
لج نأا امب بيترتلا ةمدقمب رثكأا بورهلل ةنومشضم يلهألا
. ةبعشص تÓقنت يف نودجاوتي نيشسفانملا

نيبعÓلأ نيب دتسشتسس ةسسفانملأ
ةلباقملأ ةطحم لبق

يدانلا فوفشص ديحوت ىلع ريشسملا مقاطلا رشصأا هتهج نم
بعل لو نأاب يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةرملل ديكأاتلا لÓخ نم
لعجيشس يذلا رمألا دادعتلا يف ةيمشسرلا هتناكم نمشض
اذه مويلا ةيبيردت ةشصح رخآا ةياغ ىلإا هدششأا غلبي سسفانتلا

يلاخ عفادملا تامدخ سشتوكلا كرششي نأا رظتنملا نمو
ءاقبإل رط˘شضي د˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف بقا˘ع˘م˘لا را˘ششو˘ب ن˘ع ا˘شضو˘ع
طشسولا بعل ىلع دامتعلا عم طايتحلا يشسرك يف يتباث
. ةرارز يراشسيلا

صشامر ماسشه

دأدزولب بابسش
يلهألاب ةحاطإÓل زهاج بابششلا

ةدايرلاب بورهلا ىلع رشصيو

مامشضنلاب لفون فشساخ ياد نيشسح رشصن عفادم حجن
كلذو يشسنرفلا ودروب يدان فوفشصل ةيمشسر ةفشصب

ةرادإلا هتح˘شضوأا ا˘م˘ك ر˘ه˘ششأا6 ـل ةرا˘عإا ل˘˘كشش ى˘˘ل˘˘ع
فلا57 ى˘لإا تل˘شصو ةرا˘˘عإلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق نأا تد˘˘كأا ثي˘˘ح
يف ةيد˘ج˘لا ه˘تار˘ي˘شضح˘ت بعÓ˘لا ر˘ششا˘ب˘ي نا ى˘ل˘ع وروأا
ةيقحا كلتمت ودروب ةرادإا نا ركذي ةمداقلا تاعاشسلا
ثي˘ح ة˘ب˘ي˘ط تا˘يو˘ت˘شسم بعÓ˘لا مد˘ق لا˘ح ي˘˘ف ءار˘˘ششلا
وروأا فلا003 نع لقي ل ام عفدب ةبلاطم نوكتشس
. هقئاثو ءارششل

ÚبعÓلأ ليهأاتل نمزلأ عراسست ةرأدإ’أ
ل˘ي˘هأا˘ت د˘شصق ن˘مز˘لا عرا˘شست ة˘ير˘شصن˘لا ةرادإا نأا ر˘كذ˘˘ي
لك دشصقنو يوتششلا وتاكريملا يف مدقتشسملا يثÓثلا

سسي˘ئر نأاو ا˘م˘ي˘شسل م˘هد˘ي˘شسو ي˘ل˘˘ي˘˘تر˘˘قو يلو˘˘م ن˘˘م
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصأا راود˘˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ة˘طرو ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘شضو ا˘˘م و˘˘هو نو˘˘يد˘˘لا د˘˘يد˘˘شست

يثÓثلا ليهأات ةيشضق نأا تدكأا ةرادإلا نأا ركذي ةيقيقح
امهليهأاتب ريهامجلا ةدعاو ةمداقلا تاعاشسلا يف متتشس
مامأا ةدوعلا ةل˘حر˘م ن˘م ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
. لئابقلا ةبيبشش

صشامر ماسشه

يأد Úسسح رسصن
ةراعإلا ليبشس ىلع ودروبب هقاحتلا مشسري فشساخ

و˘˘ج ى˘˘لإا سسمأا ة˘˘ي˘˘ششع ةر˘˘كشسب دا˘˘ح˘˘تا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت تدا˘˘ع
يتلاو ةدوعلا ةلحرم ةقÓطنا ةمقل ابشسحت تاريشضحتلا
لوعي ثيح سسيمخلا موي وداراب يدان قيرفلا اهيف هجاويشس
سصبر˘ت˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘يز˘ها˘ج˘لا نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
عيمجلا هيلع ىن˘ثأا د˘ق نا˘ك ة˘ب˘ي˘قرو˘ب ما˘م˘ح ي˘ف ىر˘ج˘م˘لا

قيقحتل ابشسحت ديج لكششب اولمع نيبعÓلا نأاو اميشسل
يثÓثلا نأا ركذي ءاقبلا نامشض ىلع لمعلا وهو ىغتبملا
ي˘شضا˘ير˘لا ط˘شسو˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘ششإا ي˘ق˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
. يركشسبلا

 ماه دعوم مامأأ يوانكل
نوطأراملل ابسسحت ةبيتكلأ زيهجتل

يف عرششيشس هقيرف نأا يوانكل سشتوكلا كردي هتهج نم
ةلباقم بعليشس يذلا وهو ل فيك طغشضلا تحت ةلوطبلا
نا ىلع9 موي يرانكلا اهدعب لبقتشسيو6 موي وداراب
دادزولب بابشش ماما سسأاكلا يف ةنخاشس ةهجاوم ماما نوكي
سشتوكلا هلÓخ نم ىعشسيشس يذلا نوطاراملا وهو31 موي
نم بورهلا يدانلل نمشضي يذلا لكششلاب هزواجت ىلا

راوششم يف اديعب باهذلاو طوقشسلاب نيددهملا ةبكوك
. ءارشضخلاو ةلحكلا قاششع ىنمتي املثم سسأاكلا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتأ
مويلا قلطنت ةيدجلا تادادعتشسلا
يدحتلل هتبيتك زيهجتل ىعشسي يوانكلو

مهتاقحتشسم نأاششب ÚبعÓلا نأامطو فور◊ا ىلع طاقنلا عشضو يدامح نب

جربلا يلهأا
ةلوطبلأ يف ةديج ةقÓطنأ قيقحت ىلع مزاع زاكعوب

يدامح نب جربلا يلهأا سسيئر عمتجا
لوح رثكأا ثيدحلا لجا نم هرشصانعب
ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ل˘˘˘جا ن˘˘˘م كلذو نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب

غلب مهربشص نأاو ةشصاخ رثكأا مهتنأامط
ى˘ل˘ع د˘كأا سسي˘ئر˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي هدود˘˘ح
يف م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ن˘م اءز˘ج م˘ه˘ح˘ن˘م
كانه نوكي ى˘ت˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا
نم ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ل˘شضفأا ر˘ي˘ي˘شست
نأاب اديج كردي هناو اميشسل ةدوعلا
يدانلا اهلÓخ نم لمعي ةلحرم مهأا

ة˘ي˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘ه طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
يعيبشس ءاقفر دعو سسيئرلاف يلاتلابو
نم ةجيتنب ةدوعلا ريظن ةديج ةحنمب
. روكلب

ةقÓطنأ قيق– ديري زاكعوب
«يب.رأ.يسسلأ» مامأأ ةقفوم

برد˘˘م˘˘لا ع˘˘شضو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
ي˘ف ةرو˘شصلا ي˘ف هر˘شصا˘ن˘ع زا˘˘كعو˘˘ب
قيرفلا اهارجأا يتلا ةيبيردتلا ةشصحلا

ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص

ريشضحتلاو كانه ثوكملل ةمشصاعلا
ىقبي يذلا دغ˘لا د˘عو˘م˘ل مو˘ي˘لا اد˘ي˘ج
ا˘ب˘شسح˘ت يدا˘ن˘لا ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘ه
فادهأا نأاو ا˘م˘ي˘شسل ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
ةبيتك نمشض امود ءاقبلا ىقبت يدانلا
ز˘ه˘ج ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا

ةريغشصو ةريبك لك طبشضو هرشصانع
ةبيقعل ءانبأا فيقوت ةلواحم لجا نم
لمعلاب يدانلل حمشست ةجيتن قيقحتو
. ءوده يف

صشامر ماسشه

ءاعبرأ’أ يدو ءاقل ةجمربل لمعت ةرأدإ’أ
فيطشس قافو  رئأزجلأ ةيدولوم

نوشضفتني «ةوانششلا»
«كارطانوشس» دشض
 اهليحرب نوبلاطيو

رئازجلا ةيدولوم راشصنأا ،سسمأا مظن
ةبلاطمل ،يداولا بابب ةيملشس ةريشسم
ليحرلاب «كارطانوشس» ةكلاملا ةكرششلا

برقأا يف ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع نع
ي˘ط˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘م ،تقو
رمي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا ةيلوؤوشسم
.قيرفلا اهب

قا˘˘ششع ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘تو
با˘˘ب˘˘ب ،ر˘˘م˘˘حألاو ر˘˘شضخألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا
نأا لبق ،تاتفÓلا اوعفر ثيح ،يداولا
،ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘يو˘ط˘م عزو˘˘ت
ل˘ي˘حر˘ب م˘ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م با˘˘ب˘˘شسأا حر˘˘ششل
ةيبلا˘غ تن˘ت˘قا ي˘ت˘لا ة˘كلا˘م˘لا ة˘كر˘ششلا
.3102 ةنشس يدانلا مهشسأا

 ب.م.يرسسيإأ



ةــــنصصرق

سضيوعتلا رظتني قيلع
دادزولب بابشش سسيئر لشصاوي
قلطملا هشضفر قيلع ديعشسلا
ثيح هبشصنم نم ةلاقتشسلا يف
ةر˘ي˘خألا تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا بشسحو
ىلع لوشصحلا ديري ينعملاف
هلع˘ج يذ˘لا ر˘مألا تا˘شضيو˘ع˘ت
نيعملا هماهم ةلشصاوم دكؤوي
يدا˘ع ل˘كششب ار˘خؤو˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةمداقلا تاعاشسلا يف هتيشضق
ناك قيلع ديعشسلا نأا ركذي
ي˘˘ف سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘ب بلا˘˘˘ط د˘˘˘ق
ةرادإا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ق˘با˘˘شسلا

مقر بولطملا نأاب ىرت رادم
. هل هحنم بعشصي

«مكل ريخ وهو ائيشش اوهركت نأا ىشسع«..ينيشسوحلب
بعل مامشضنا ةقفشص تلششف
ىلإا ينيشسوحلب سسابعلب داحتا

يرط˘ق˘لا د˘شسلا يدا˘ن فو˘ف˘شص
لا˘م˘ع˘ت˘شسا ءو˘شس بب˘شسب كلذو
ة˘ي˘لود˘لا تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
يت˘لا ة˘ق˘ف˘شصلا ط˘ق˘شسا يذ˘لاو
مامتإلا نم ةبرقم ىلع تناك
اق˘ف˘تا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا نأاو ا˘م˘ي˘شسل
003 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م د˘يد˘شست ى˘ل˘ع
كانه نوكي نأا ىلع رلود فلأا
ىلإا بعÓلا ليوحتب سصاخ دنب
ه˘ب˘جو˘م˘ب ح˘˘م˘˘شسي ر˘˘خآا ق˘˘ير˘˘ف
ام لينب سسابعلب داحتا قيرفل
نأا ركذ˘ي ة˘ئا˘م˘لا˘ب01 هتم˘ي˘ق
داحتلا ى˘لإا دو˘ع˘ي˘شس ي˘ن˘ع˘م˘لا

يدانلا ةقفرب هلمع لشصاويشسو
. مشسوملا ةياهن ةياغ ىلإا

ةمعن وتاكريملا ةياهن
ديمعلا ىلع

دعب رئازجلا ةيدولوم ةرادإا اريخأا تحاترا
،يوتششلا وتاكر˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع را˘ت˘شسلا لاد˘شسإا
تناك ءامشسألا ديدع ناو اميشسل ،سسمأا لوأا

ىلع ةرادإلا لعج ام ليحرلا ىلع ةرشصم
ءامشسألا ديدع ليحر ببشسب نخاشس حيفشص
ى˘ل˘ع سضع˘ب˘لا رار˘شصإاو ،ى˘˘شضم تقو ي˘˘ف
.مهوقبشس نم ىطخ ىلع ريشسلا

لاقلقوبو لÓم
هجول اهجو

ةبي˘ب˘شش ق˘ير˘ف سسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘شش ل˘ث˘م˘ي
ءاشضق سسلجمب ،هيماحم ةقفر ،ادغ لئابقلا
هقحب ردشص يذلا مكحلا فانئتشسل ،ةيدملا
ا˘ه˘جو لÓ˘م نو˘كي˘˘شسو ،ى˘˘شضم تقو ي˘˘ف
يبملوأا قير˘ف سسي˘ئر لا˘ق˘ل˘قو˘ب ما˘مأا ه˘جو˘ل
يلئابق˘لا يدا˘ن˘لا ر˘شضح˘ي˘شس ثي˘ح ،ة˘يد˘م˘لا

هنأا زربت يتلا تادنتشسملاو قئاثولا ةفاك
.اقبشسم ربدم ططخمل ةشضرع ناك

ةمدخلا جراخ يفرعلا

ةوعدلا هيجوت مدع ةذوخ بردملا لشضف
دعب كلذو يفرعلا يبيللا طشسولا بعÓل
ةيندبلا ةيحانلا نم بعÓلا سصقن ظحل نأا
ةوعدلا هيجوتب ي˘ف˘ت˘كي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا
ءاقل يف دجاوت يذلاو سشيرهلا رخآلا يبيلل
لوألا نأا ركذي ةرواشسلا ةبيبشش مامأا سسمألا
فقوت ببشسب مشسوملا ةقÓطنا ذنم بعلي مل
يذلا سشيرهلا سسكع ىلع ةيبيللا ةلوطبلا

وهو يبرغملا ةجنط يدان عم ةبرجت سضاخ
. ءاقلل ازهاج نوكي هلعج ام

..يرئازج لوأا

يرئازج بعل لوأا يوازمح ةششاكع تاب
،مدقلا ةركل ةيناريلا ةلوطبلا يف افده نودي
قيرف ىلع زوفلل روتكارت هيدان داق امدعب
81 ـلا ةلوجلا راطإا يف1‐2 ةجيتنب ناهابوز
يوازمح ناكو ،زاتمملا يناريإلا يرودلا نم
لÓ˘˘خ ي˘˘نار˘˘˘يإلا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا م˘˘˘شضنا د˘˘˘ق
.يلاحلا وتاكريملا

qarsana@essalamonline.com
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!! ةيرئازجلا ةلوطبلا
ي˘ف عار˘شصلا ل˘شصاو˘ت˘ي
ىلع ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا

ةلوط˘ب˘لا ي˘فاد˘ه سشر˘ع
4 د˘جاو˘ت د˘ه˘شش يذ˘˘لاو
ةمدقملا يف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
داد˘غ˘ب˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
41 نود يذلا حاجنوب
يناثلا زكرملا مث افده
نم لك عبارلاو ثلاثلا

ن˘بو ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘ه
لكل فادهأا01ـب وطي
سضعبلا لعج ام ،دحاو
ي˘ف ن˘ح˘ن ل˘ه لءا˘شست˘˘ي
مأا ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
؟ةيرطقلا

15

يناوشضر ةداعتشسل نوطارام
ف˘ي˘ط˘˘شس قا˘˘فو را˘˘شصنأا ي˘˘ن˘˘م˘˘ي
بعÓ˘˘لا قا˘˘ح˘˘ل ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘شسف˘˘˘نأا

مامأا سسأا˘كلا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ب ي˘ناو˘شضر
مت نأا دعب كلذو ةنيطنشسق بابشش
نع ةيمشسر ةفشصب هبايغ ديكأات
ةيدولومو ةراطشسوشس يتهجاوم
ي˘قاو˘لا ه˘˘ع˘˘شضو بب˘˘شسب نار˘˘هو
يذلا رمألا ةبكرلا ىوتشسم ىلع
6 نم لقألا ىلع دعتبي هلعجيشس
ي˘ن˘ع˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ما˘˘يأا01 ى˘˘˘لإا

ةبغر نم مغرلاب هقاحتلا ةبوعشص
يف راشصنألا اذكو ينفلا مقاطلا
ه˘نا ا˘م˘ب ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا

ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ردا˘قو م˘ه˘م ر˘˘شصن˘˘ع
. ةوجرملا ةفاشضإلا
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ةÓشصلا تيقاوم

يتيشس لاه قحشسل دروفتنÒب دوقيو كيرتاه نودي ةمحر نب^
«فافلا ىطخ ىلع ناÒشسي سسيروم رزجو يقيرفإا بون÷ا دا–لا^

:وشساف انيكروب بردم ولام
حششرملا رئازجلا

ريخألا رودلا غولبل زربألا
لايدنوم تايفشصت نم

2202 رطق

رئأز÷أ ةيدولومنأدوسسلأ بونج تأديسس ‐ رئأز÷أ تأديسسودأراب يدان ‐ ريداغأأ ةينسسح
لايدنوملأ تايفسصت نم يديهمتلأ رودلأ

02 نم لقأا رشضخلا ثانإا
ديكأاتلا نع نثحبي ةنشس

مويلأ فاكلأ صسأاك تاعومجم يرود نم ةريخأ’أ ةلوجلأ
00:71ـلأ نم ةيأدب

برغملا يف زوفلا ىلع رشصي » كابلا »
ورديب ناشس نم ةيده رظتنيو

«زوفلا لجأا نم بعلنشسو انظوظح يف طرفن نل»: ةنيششوب

نوشضفتني «ةوانششلا»
«كارطانوشس» دشض
اهليحرب نوبلاطيو

لهأاتلأو ةأاجافملأ قيقحتل ىعسسي «لويخلأ» بختنم نأأ دكأأ
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برغملاب ةيتحتلأ ةينبلأ لوح عامتجأ يف هتكراسشم صشماه ىلع

ايقيرفإا ∙أا سسأاك ماظن Òيغت حÎقي «افيفلا» سسيئر
يملاعلا ىوتشسملا ىلع ربكأا ةيبذاج اهحنمي تاونشس4 لك «ناكلا» ةجمرب :ونيتنافنأا^

«افيفلا» تاحارتقل خشضرت ام امئاد «فاكلا»^
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