
30 صص

نصسحيو اهريطأات نم نكميصس ىعصسملإ إذه نإإ لاق
(1 تاصسموكلأإ) يعانصصلإ رمقلإ تإردق لÓغتصسإ

نيلوؤوصسملا نم ةديدج «ةطوك»
لامعأ’ا لاجرو ءارزولاو نيذفانلا

50 صصدمحمأا يديصس ةمكحم مامأا
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ةدع عم ةفثكم تإءاقلب ماق
يبظ وبأاب Úلوؤوصسم

نيلعافلإ فلتخم نيب ةقثلإ نيمثت دصصق
ةريخأÓل رابتعلإ درو ةعماجلإ يف

تامولعملإ ريفوتو رمألإ نايبتصسل هاعد
مهيلاهأإ ةنأامطل ةيمصسرلإ

ريزو لصساري ناصضمرب بئانلا
«اقارح»41 نأاصشب ةيجراخلا
ايلاطيإا وحن ةبانع نم اورداغ

40 صص

ةنيدŸإو نإرمعلإو نكصسلإ ةرإزو لدب

نإريزولإو ةقيلفتوب لوكوتورب قيقر مهزربأإ
يجيتم لامعألإ لجرو رامطو نÓعز ناقبصسألإ

نداعملإ نع فصشك ةزهجأإ طبصضو صصاخصشأإ8 فيقوت
مإزق نيعو تصسإرنمتب طغصض قراطمو

نع يناملرب بئان فلم ةلاحإا
ةرازو ىلع ةدكيكصس نم «يدنرأ’ا»

ةناصصحلا عفر تاءارجإا ةرصشابمل لدعلا

ناكلتمت ناتللإ هتقيقصشو هتجوز ةقفر داصسف اياصضق يف طروت
ايراجت Óجصس21 نيتعمتجم

50 صص

ثح˘ب˘لإو ي˘لا˘ع˘لإ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ ةرإزو تعر˘˘صش
ةيلحملإ صسلاجملإ بيصصنت يف ،يملعلإ

ىلع ةيعماجلإ ةنهملإ تايقÓخأإو بإدآل
تقربأإ،نطولإ تا˘ع˘ما˘ج ل˘ك ىو˘ت˘صسم
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لإ تإود˘˘˘ن˘˘˘لإ ءا˘˘˘صسؤور ،ةرإزو˘˘˘˘لإ
ىلع «مÓصسلإ» زوحت ةميلعتب ،تاعماجلل
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘صسن
،ةيعماجلإ تاصسصسؤوملإ ءإردمب لاصصتلاب
ةيل˘ح˘م˘لإ صسلا˘ج˘م˘لإ بي˘صصن˘ت صصو˘صصخ˘ب

ىلع ةيعماجلإ ةنهملإ تايقÓخأإو بإدآل
.تاعماجلإ ىوتصسم

ةرورصض ىلع ددصشي رميحلب
طاصشن طبصض يف ليجعتلا

ةصصاخلا ةينويزفلتلا تاونقلا
40 صص

لبق مويلإ ة‹Èم تناك ةيلمعلإ
ةلوه‹ بابصسأل اهؤواغلإإ متي نأإ

ةرÓب بكرم Úصشدت
لجؤوم بلصصلاو ديدحلل

ىمصسم Òغ خيرات ¤إا

تاردخم راجت5 ـب ةحاطإ’ا
«ةلطز» راطنق نم ديزأا زجحو

ىلفدلا نيعو ناصسملتب
50 صص

ةيلابلا تاصسرامŸا ىلع ءاصضقلاو تاقفنلا ديصشÎب ءارزولا رمأاي نوبت سسيئرلا
30 صص«نيرماغŸإ» ـب مهفصصو نŸ هحنم مدعو يعانصصلإ راقعلإ Òهطت ¤إإ اعد

Úيتارامإ’ا غلبي ةحيرقنصش ءاوللا
ديطوت ‘ نوبت سسيئرلا ةبغر

نيدلبلا Úب نواعتلا

30 صص

بادآا سسلاجم بيصصنت
`ةيعماجلا ةنهملاتايقÓخأاو

40 صص

40 صص

Úيراقعلا ÚقرŸاو ءÓكولا دامتعا
ادعاصصف مويلا نم ة’ولا تايحÓصص نم



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
ÊوÎكلإ’ا 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
! .. ةداعلاك

ةلئاقلا ،ةراجت˘لا ةرازو تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت م˘غر
داوملا لكل لوانتملا يف راعسسأا نامسضب
،راونلوب رهاط جاحلا عقوت ،ةيكÓهتسسإ’ا

را˘ج˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
راعسسأا يف اعافترا ،نييرئازجلا نييفرحلاو
اذهو لبقملا ليرفأا ةيادب ءاسضيبلا موحللا
نأا اد˘كؤو˘م ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ع˘م ن˘ماز˘ت˘˘لا˘˘ب
ار˘خؤو˘م ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا را˘ع˘سسأا را˘ي˘ه˘نا
،نجاودلا يبرمل ةحداف رئاسسخ يف ببسست
دوقعلا ةليط اهانفلأا ةداع ضسركي لاح عقاو
به˘ن ر˘ه˘سش .. نا˘سضمر ر˘ه˘سش ،ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا
.راجتلا فرط نم نطاوملا لاومأا

! .. ›اولا مقتني امدنع

،ضسابعلب يديسس ةي’ول قبسسأا يلاو محقأا
يف تاونسسل ةي’ولاب لمع ايذيفنت اريدم
تناك يذلا يلاولا ،نيلواقم3 دسض برح
،نيينعملا عم اهت˘ي˘ف˘سصت˘ل تا˘با˘سسح ه˘يد˘ل
،مهيلع ءاسضقلل ،يذيفنتلا هريدم لغتسسا
عيراسشم يأا نم مهنامرح ربع طقف ضسيل
ديدسست ليجأات ىلإا دمع اسضيأا لب ةيريدملاب
هذه ،ةيت’واقملا مهتاسسسسؤوم تاقحتسسم
،ةثÓثلا نيلواقملا دسض ةسسرسشلا برحلا
ي˘لاو˘لا مو˘سصخ د˘حأا˘ب م˘ه˘طا˘ب˘ترا ا˘ه˘ب˘ب˘سس
ن˘م ه˘ت˘حازإ’ ى˘ع˘سسي نا˘ك يذ˘لا ق˘˘ب˘˘سسأ’ا

.هبسصنم

! .. «يترايط ›وعجر»

ضصرحي هل ةهجوملا مهتلا ةروطخ نم مغرلاب
تاءارجإا مامتإا ىلع نيجسس لامعأا لجر يماحم
ةكول˘م˘م ةزو˘ج˘ح˘م ةر˘ئا˘ط عا˘جر˘ت˘سسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ببسسب ،اه˘ع˘ي˘ب ل˘جأا ن˘م بل˘غأ’ا ى˘ل˘ع ه˘ل˘كو˘م˘ل
املع ،هتاكرسش اهسشيعت يتلا ةيلاملا تابوعسصلا
رابك لقنل اهسصسصخ يتلا ةرئاطلا هذه ىرتسشا هنأا
ىدعتي غلبمب ةليلق تاونسس لبق تايسصخسشلا

ةيعسضولا ةعيبط دحأا فرعي ’و ،وروأا نويلم51
نأا ’إا ،اذ˘ه لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ةر˘ئا˘ط˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةليوط ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘طا˘سشن تف˘قوأا تا˘ط˘ل˘سسلا

هتيسشاحو اهبحاسص رارف عنمل يزارتحا ءارجإاك
.نطولا ضضرأا نم

ةقيلفتوب ديعصس قيدصص «ŸÒا»

قيدسصك فورعملا نارهو ةي’و رايمأا دحأا ناك
يف نيعيسس هنأاب نيقي ىلع ،ةقيلفتوب ديعسسلل
زوف ةلاح يف ةمداق تاموكح يف ريزو بسصنم
مÓحأا نكل ،ةسسماخ ةدهعب ةقيلفتوب زيزعلا دبع
،9102 يرفيف22 كارح دعب ترخبت انبحاسص
ةقيلفتوب ماظن طوقسس ذنم ضشيعي مويلا وه اهو
ةقÓعب رخفي ناك يذلا لجرلاف ،ايقيقح اقزأام
ةظحل يأا يف رظتني ،ةقيلفتوب ديعسسب ةقادسصلا
يتلا ةرتفلا يف تازواجت يف هعم قيقحتلا متي نأا

نأا وه ةروطخ رثكأ’ا ،ةيدلبلل ضسيئرك اهيف لمع
نيجسسلا هق˘يد˘سص ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي د˘ع˘ي م˘ل ل˘جر˘لا
.اقÓطإا

qarsana@essalamonline.com
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! .. ةعما÷ا مايأ’ Úن◊ا .. قيزر
ةقباسسلا هتنهمل هيف ابح

ي˘˘ف ضسيرد˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘هو ’أا
ناك هنأا مكح˘ب ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ة˘ع˘ما˘ج˘ب دا˘سصت˘قا ذا˘ت˘˘سسأا
نينحلا داعأا ،«2 ةديلبلا»
لا˘م˘ك ،ي˘لاو˘خ˘˘لا ما˘˘يأÓ˘˘ل
ىلإا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
،ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا ف˘ن˘˘ك
ضسي˘˘ل ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘كلو
كراسشم˘ك ا˘م˘نإاو ذا˘ت˘سسأا˘ك
ةرو˘سصلا ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي ا˘م˘ك
ة˘سشقا˘ن˘م ي˘ف ،ا˘ن˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
ي˘˘ف هارو˘˘ت˘˘كد ة˘˘˘حور˘˘˘طأا
ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب دا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
.«3 رئازجلا»

ةيوبÎلا ماصسقأ’ا لخدي كار◊ا

اهراوطأاب ةينطولا ضسرادملا ةفاك ضسمأا تسصسصخ ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نم ةميلعت ىلع ًءانب
ىلوأ’ا ىركذلا ءايحإاو انمازت ،ةيطارقميدلاو يبعسشلا كارحلا لوح اسسورد ةثÓثلا ةيميلعتلا
.هسشيجب بعسشلا محÓتو ةوخأÓل ينطولا مويلل

ةيمÓعإ’ا ةحاصسلل ديدج دولوم
رودسص ةينطولا ةيمÓعإ’ا ةحاسسلا تفرع

ناونعب ةيغيزامأ’ا ةغللاب ةقطان ةديرج لوأا
نم تئسشنأا ،ماعلا نأاسشلاب متهت «تميرغيت»

ءامدق ضضعبو «étic aL» ةيموي مقاط فرط
فدهت ثيح ،ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةيسضوفملا
يف ةي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘غ˘ل˘لا رو˘سضح ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا
تقلطأا نأا دعب ةينطولا ةيمÓعإ’ا ةحاسسلا
ءابنأ’ا ةلاكو عقوم ىوتسسم ىلع ةردابملا
ةغلب ةرداسصلا ةديرجلا يمرتو ،5102 ةنسس
ىلإا ةي˘ن˘ي˘تÓ˘لا فور˘ح˘لا˘ب يأا «تير˘م˘ع˘م˘ت»
لÓغتسسا قيرط نع ةيغيزامأ’ا ةغللا ةيقرت
.تامولعملا رسشنو

! .. «ريدي فوÿا»
،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا ن˘م دد˘ع بأاد0102 ما˘ع ل˘ب˘ق

نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ف باو˘ن اذ˘كو ،ة˘لود˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
تعسضو يتلا ةلودلا تارايسسب ظافتح’ا ىلع ،هيتفرغب
ن˘كلو ،م˘ه˘ما˘ه˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ى˘ت˘ح ،م˘ه˘فر˘˘سصت تح˘˘ت
«ةباسصع˘لا» ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ع˘فد˘لا لو˘خد د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘مو
ةلودلا تارايسس ةداعإا يف ةيعاوط عيمجلا أادب ،نجسسلا

تاسسسسؤوم فلتخم يف تارايسسلا رئاظح يف اهنكرو
يام رهسش نيب ةرتفلا نوسضغ يفو ،فوخلا عفادب ،ةلودلا

دق ةيفتخملا تارايسسلا بلغأا تناك9102 ربمتبسسو
كلت ىتحو ،ةيمسسرلا تائيهلاو تارازولا ىلإا تديعأا
اهب بلاطت ’ اهل ةكلاملا تاهجلا تناك يتلا تارايسسلا
.تديعأا اهيلع نيذوحتسسملا بسصانم ةيسساسسح ببسسب



ءارزولا ضسلجم قداسصو اذه
ة˘سسا˘˘ئر˘˘ب ضسمأا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ىلع نوبت ديجملا دبع ضسيئرلا
نوناقل˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا
زييمتلا نم ة˘يا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

،امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو
ثي˘ح لد˘ع˘لا ر˘يزو ه˘مد˘ق يذ˘˘لا
ةيجي˘تار˘ت˘سسا داد˘عإا ى˘ل˘ع ضصن˘ي
زييمتلا مئارج نم ةياقولل ةينطو
كار˘˘سشإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا با˘˘ط˘˘خو
عا˘ط˘ق˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ج˘مار˘ب ع˘سضو كلذ˘كو ضصا˘خ˘˘لا
ةيعوتلاو ضسيسسحتل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ر˘˘سشنو
،راوحلاو حماسست˘لاو ةاوا˘سسم˘لاو
هذه اياحسض ةيامح لاجم ددحو
ى˘ط˘˘عأاو ،ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا لا˘˘ع˘˘فأ’ا

نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
مامأا ىوكسش عاديإا قح ةينطولا
ضسّسسأاتلاو ،ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ن˘م˘سضت ا˘م˘˘ك ،ي˘˘ند˘˘م فر˘˘ط˘˘ك
ينطو دسصرم ءاسشنإا عورسشملا
باطخو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ضسي˘ئر ىد˘ل ع˘سضو˘ي ة˘ي˘˘هار˘˘كلا
 .ةيروهمجلا

ءارزولا ضسلجم عمتسسا  امك
،مجانم˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو ى˘لإا
ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا
ةي˘عا˘ن˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ثيح نم ،تا˘طا˘سشن˘لا ق˘طا˘ن˘مو
ةفلكملا تائي˘ه˘لا دد˘ع˘تو ،م˘كلا
،ي˘عا˘ن˘سصلا را˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ب
،ضضقانتم ينوناق ماظن دوجوو
تاءار˘جإا ةد˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت حر˘ت˘˘قاو
ا˘ه˘ن˘م ،ت’Ó˘ت˘خإ’ا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ة˘ف˘ل˘كم ة˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ءا˘˘سشنإا
ةداعت˘سساو ،ي˘عا˘ن˘سصلا را˘ق˘ع˘لا˘ب
عسضوو ،ةلغتسسملا ريغ ةيعوأ’ا
ةدا˘عإ’ ي˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
،ةفلتخم ةبراقم دامتعاب ،ليهأاتلا

راقعلل ةديدج تاءاسضف ةئيهتو
ضضرعلا نمسضت امك .يعانسصلا

ميظنت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإ’ ة˘ط˘خ
ءا˘سشنإا˘ب ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ةسصاخ ةرغسصم ةيعانسص قطانم
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو ،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لاو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ع˘نا˘سصم˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
نمو ،ةلمعتسسملا ريغو ةلودلل
قطانملا ةئي˘ه˘ت ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

ي˘فو ا˘هر˘ي˘ي˘˘سستو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ح˘لأا ،ضضر˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
تاسسسسؤوملا ةرازو ىلع ضسيئرلا
ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو ةريغسصلا

قÓ˘ط˘ن’ا ،ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘سصت˘˘قاو
،ا˘ه˘ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ارو˘ف
،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘هدو˘جو ضضر˘˘فو
امو هلعف نكمي ام نيب قيفوتلاو
.هلعف يغبني

ةيرؤهمجلا سسيئر
يف عارسسإ’ا ىلإا ؤعدي

ةيعسضؤلا ةيؤسست
تاؤنقلل ةينؤناقلا

ةدحاو قÓطإاو ةسصاخلا
 بابسشلاب ةسصاخ

ى˘ل˘ع ضسل˘ج˘م˘لا قدا˘سص ا˘م˘˘ك
ت’اسصت’ا فييكت ةيجيتارتسسإا
ديدجلا عسضو˘لا ع˘م ة˘ي˘مو˘كح˘لا
22 كارح دعب دÓبلا يف ئسشانلا
كلذ نع رجنيو ،كرابملا يرفيف
،ي˘ل˘ما˘كت ي˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م لا˘˘سصتا

،لاع˘ف ي˘مÓ˘عإا د˘سصر ل˘كا˘ي˘هو
ة˘لود˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ضسي˘˘ئر تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
تاططخم عسضوب ،ةيروه˘م˘ج˘لا
رابتع’ا ةداعإاو ،ةيعاطق لاسصتا
يتاسسسسؤو˘م˘لا لا˘سصت’ا ا˘يÓ˘خ˘ل
ىلع ضسيئرلا  دّدسش ،هبيقعت يفو
ة˘يو˘سست ي˘˘ف عار˘˘سسإ’ا ةرور˘˘سض
تاونقلل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
نوناق عم قباطتت ىتح ،ةسصاخلا
كلذ˘كو ،ير˘˘سصب˘˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا
ط˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا
مازتلا ىلع اح˘ل˘م ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

مث ،ةنهملا تايقÓ˘خأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
تاءا˘ف˘كلا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا ا˘˘عد
عاطقلاب ترم ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا
ده˘سشم˘لا ءار˘ثإا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل
نييفحسصلا نيو˘كتو ي˘مÓ˘عإ’ا
تاهيجوت ىطعأا امك ،بابسشلا
ي˘تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا لا˘˘سصت’ا نأا˘˘سشب
ر˘مأاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلاو
،ارو˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب ةا˘ن˘ق قÓ˘˘طإا˘˘ب
قÓ˘طإا ي˘ف نآ’ا ن˘م ر˘ي˘كف˘ت˘لاو
كلذ˘ك .با˘ب˘سشلا˘ب ة˘سصا˘خ ةا˘ن˘˘ق
قداسصو ءارزولا ضسلجم عمتسسا

ةفاقثلا ةريزو هتمدق ضضرع ىلع
ة˘فا˘ق˘ث˘لا عا˘ط˘˘ق ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لو˘˘ح
،ةيفارغوتا˘م˘ن˘ي˘سسلا ة˘عا˘ن˘سصلاو
ا˘سصي˘خ˘سشت ضضر˘˘ع˘˘لا ن˘˘م˘˘سضتو
حارت˘قاو ،عا˘ط˘ق˘لا ع˘قاو˘ل ا˘ق˘ي˘قد
ةرتفلا يف هريوطتل ةيجيتارتسسا

عم نواعتلاب متت4202 ‐0202
ةيرازولا تاعاطقلا نم ديدعلا
.ىرخأ’ا

ضسيئرلا بلاط ،هلخدت ىدلو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اقÓطنا ةنسسلا هذهل ةلجعتسسملا

ع˘ي˘˘ج˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ةيملاعلا ةفاقث˘لا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘ن’ا

ةي˘حر˘سسم˘لا ة˘كر˘ح˘لا ط˘ي˘سشن˘تو
ة˘يا˘م˘ح˘ل ضسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘سس
ةو˘عد˘ب وأا ،ل˘ف˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
تايعمج نيوكت ىلإا نيبرتغملا

ي˘ف ا˘سضور˘ع مد˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم
مهنطوب رثكأا مه˘ط˘بر˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

ثع˘ب ن˘م ة˘يا˘˘غ˘˘لا نأا˘˘ب  اد˘˘كؤو˘˘م
يه ةيفارغوتامنيسسلا ةعانسصلا
ي˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت
لك ميدقتب جاتنإ’ا تاهويدوتسسا

راقع نم نيينهملل تازيفحتلا
اذ˘ه ع˘يو˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘˘كن˘˘ب ضضور˘˘قو
ة˘ل˘ي˘˘سسو نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح جا˘˘ت˘˘نإ’ا
عرزو ةي˘ن˘طو˘لا حور˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
رخ˘ف˘لا˘ب ضسو˘ف˘ن˘لا ي˘ف رو˘ع˘سشلا
،هلحارم لكب اهخيراتو رئازجلاب
ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘عدو
عاعسشإ’ا ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

وزغلا ةهجاومل ةليسسو لسضفأاك
 .يبنجأ’ا يفاقثلا

ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ضسرد كلذ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ضضر˘ع ى˘ل˘˘ع قدا˘˘سصو ءارزو˘˘لا
،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو همدق
لثمتت ،ضسسسأا ةثÓث ىلع زكتري
ة˘ي˘م˘ن˘تو با˘ب˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ي˘˘ف
ةيسضايرلاو ةيند˘ب˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

ديزمو ،ةيتحتلا ىن˘ب˘لا ر˘يو˘ط˘تو
بونج˘لا با˘ب˘سشب ما˘م˘ت˘ه’ا ن˘م
ةيلبجلاو ةلوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ضشيمهتلا ىلع ءاسضقلا لجأا نم
ىلع ه˘ب˘ي˘ق˘ع˘ت ىد˘لو ءا˘سصقإ’او
ضسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘˘ّكذ ،ضضر˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
رود رييسست دان˘سسإا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب
ةبختنم ةينابسش ناجلل بابسشلا

وأا ميظنت يأا يف ةلكيهم ريغو
ليجعتلا كلذكو ،يسسايسس رايت
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا بعÓ˘م˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب
ميظنت ةيلاكسشإا لحو ،ةجمربملا
ةيعماجلاو ةيسسردملا ة˘سضا˘ير˘لا
امك ،يراجلا يثÓثلا ةياهن لبق
ةدد˘ح˘م ضسي˘يا˘ق˘م ع˘سضو˘ب ه˘˘جو
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘ل
 .اهنيب ضسفانتلل

watan@essalamonline.com
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«نيرماغملا» ـب مهفسصو نمل هحنم مدعو يعانسصلا راقعلا ريهطت ىلإا اعد

 ةيلابلا تاصسرامملا ىلع ءاصضقلاو تاقفنلا ديصشرتب ءارزولا رمأاي نوبت سسيئرلا

ح.ميلسس

نم نكميسس ىعسسملا اذه نإا لاق
تاردق لÓغتسسا نسسحيو اهريطأات
(1 تاسسمؤكلأا) يعانسصلا رمقلا

ةرورصض ىلع ددصشي رميحلب
طاصشن طبصض يف ليجعتلا
ةصصاخلا ةينويزفلتلا تاونقلا
،لاسصت’ا ريزو ،رميحلب رامع دكأا
نم ّنأا ،ةمؤكحلل يمسسرلا قطانلا

لمع ططخمل ةيسسيئرلا ماهملا نيب
طاسشن ميظنتو طبسض ،عاطقلا
،ةسصاخلا ةينؤيزفلتلا تاؤنقلا

هيلمت ليجعتلا اذه نأا ىلع اددسشم
ةفلاخملاو ةيتاذلا ةجلاعملا

نم ةمادهلاو ةنهملا تايقÓخأ’
دسض تاؤنقلا هذه سضعب فرط

.اندلب
،«نطؤلا» ةيمؤي هب سصخ راؤح يفو
ىعسسملا هذه نأا ،ريزؤلا حسضوأا
تاؤنقلا ريطأات نم نكميسس
نؤناقلاب ةسصاخلا ةينؤيزفلتلا
يف كلذك ةمهاسسملاو يرئازجلا

رمقلا تاردق لÓغتسساو نيسسحت
يف زربأاو ،(1 تاسسمؤكلأا) يعانسصلا

نؤناقلا ةعجارم نأا ددسصلا اذه
’ هنع مجنيسس مÓعإÓل يؤسضعلا

قلعتملا نؤناقلا ةعجارم سصانم
قلعت ام اميسس ’ يرسصبلا يعمسسلاب
ىلإا يرسصبلا يعمسسلا لقح عيسسؤتب
ّنأا ىلإا اريسشم ،سصاخلا عاطقلا
غلابلا ةسصاخلا ةينؤيزفلتلا تاؤنقلا

ىلإا هجؤتت يتلاو ةانق05 اهدادعت
نؤناق اهريسسي يرئازجلا رؤهمجلا
طقف تاؤنق6 نأا افسشاك ،يبنجأا
حتفل ةتقؤؤم تادامتعا نم تدافتسسا

لاقو ،رئازجلا يف اهلثمت بتاكم
اتاتب لثمت ’ تادامتع’ا هذه»
ةينؤيزفلت تاؤنق ءاسشنإ’ سصيخارت

.«ةسصاخ
ـه.داؤج

ةيؤق ةلود ءانب ¤إا فدهي رؤتسسدلا ليدعت نإا لاق

ةيبلتب همازتلا دكؤوي ةيروهم÷ا سسيئر
يبعصشلا كار◊ا بلاطم

:سشينف لامك ،تاباختن’ا ةيفافسش نامسض ‘ ةزرابلا هتمهاسسم دكأا

ءارثإا ‘ ةÒبك اطاوصشأا عق يروتصسدلا سسلÛا»
«تاير◊او قوق◊ا ةيامحو ةيعيرصشتلا ةموظنŸا

لدعلا ةرازؤب Úسشتفمو ةاسضق ماهم ىهنأا

ةيروهم÷ا ةصسائر ‘ ةديدج تانييعت يرجي نوبت سسيئرلا

،اهنم يرورسضلاب ءافتك’او ةلودلا تاقفن ديسشرت ةرورسض ىلإا ءارزؤلا سسمأا ،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا سسيئر اعد
ةيرؤهمج ءانبو ،ةميدقلا تاسسرامملا ىلع ءاسضقلل ةيسصخسش ةعانق نم اعبان نؤكي نأا بجي بؤلطملا رييغتلا نأا ادكؤؤم
تحت عسضؤي ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقؤلل ينطو دسصرم ءاسشنإا سسيئرلا ررقو بعسشلا تاعلطتل بيجتسست ةديدج

.نيرماغملل هحنم عنمو يعانسصلا راقعلا ريهطت ىلإا اعد امك هفرسصت

يبظ ؤبأاب Úلوؤؤسسم ةدع عم ةفثكم تاءاقلب ماق

Úبعصشلا تاعلطت عم قفاوتي اŸ نواعتلا ديطوت ‘ نوبت سسيئرلا ةبغر Úيتارامإ’ا غلبي ةحيرقنصش ءاوللا

دبع ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر دّد˘ج
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ه˘ماز˘ت˘لا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ّنأا ادكؤوم ،يبعسشلا كارحلا بلاطم
ءانب ىلإا فدهي روتسسدلا ليدعت
تابارطسض’ا اهبينجتو ةيوق ةلود
ةقفر ةقيقسشلا نادلبلا رخنت يتلا
دهسشي يذلا ملاعلا لود نم ديدعلا
ضسي˘ئر˘لا لا˘ق.ةقيم˘ع ت’و˘ح˘ت
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت
يرو˘ت˘سسد˘لا ضسل˘ج˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
اهاقلأا ،هسسيسسأاتل03 ـلا ىركذلاب
˘مÓ˘عو˘ب هرا˘سشت˘سسم ه˘ن˘ع ة˘˘با˘˘ي˘˘ن
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت نأا» ،مÓ˘˘عو˘˘ب
ريبعتلا ةرورسضب ان˘ماز˘ت˘لا ه˘ي˘ل˘م˘ي

ءازإا بع˘˘˘سشلا تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
كارحلا ا˘هزر˘فأا ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
يف تدكأا يذلاو كرابملا يبعسشلا

هبلاطم ةيب˘ل˘ت˘ب ي˘ماز˘ت˘لا ةر˘م ل˘ك
تبترت ي˘ت˘لا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ل˘كو
ىلع اندÓب˘ل د˘يد˘ج˘لا ع˘قاو˘لا ن˘ع
يعامتج’ا ،يسسايسسلا ىو˘ت˘سسم˘لا

را˘ي˘خ نأا ازر˘˘ب˘˘م ،«يدا˘˘سصت˘˘ق’او
ىلوأا ةطحم دعي روتسسدلا ةعجارم
ى˘لإا ي˘مر˘ت ة˘ل˘ما˘سش ة˘يؤور ن˘م˘سض
ي˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا حر˘˘سصلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ى˘˘ع˘˘سسم ي˘˘ف بسصيو ة˘˘˘لود˘˘˘ل˘˘˘ل

رر˘ح˘ت˘لا ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘ي˘كم˘˘ت
ضسيياقم يف م˘كح˘ت˘لاو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
ه˘˘م˘˘ي˘˘˘ق را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘نر˘˘˘سصع˘˘˘لا
راي˘خ˘لا اذ˘ه» فدرأاو ،ة˘يرا˘سضح˘لا
عور˘سشم ءا˘ن˘ب ن˘˘ع ق˘˘ح˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي
هزا˘ج˘نإا ا˘نأاد˘ب ير˘سصع ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م
عورسشم .. ةتباثو ةث˘ي˘ث˘ح ى˘ط˘خ˘ب
ءيسش لك لبقو ’وأا موقي عمتجم
ماج˘سسن’ا م˘ي˘عد˘تو ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ي˘ن˘طو˘لا قا˘˘فو˘˘لاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ق˘˘˘ي رو˘˘˘ت˘˘˘سسد داد˘˘˘˘عإا

اينطو ا˘ق˘فاو˘ت تد˘جو تاز˘كتر˘م
فاسضأا هتاذ قايسسلا يف.«اهلوح
ةر˘كف نأا» ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
اقيمع Óيد˘ع˘ت رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
لبق اهنع ا˘نر˘ب˘ع ي˘ت˘لاو Ó˘ما˘سشو
21 ـل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ةوطخ اهرابتعاب اهدعبو ربمسسيد
ةديدجلا ةيروهمجلا وحن ةيسساسسأا
يتلاو اهئانب ةرورسضب نمؤون يتلا
ةيولوأا روتسسدلا ليدعت اهيف لتحي
ةلود هنم ىخوتن اننوك ىوسصق
نونطاوم˘لا ا˘ه˘ي˘ف ىوا˘سست˘ي ة˘يو˘ق
ا˘ه˘ي˘ف نو˘سسرا˘م˘يو نو˘نا˘ق˘لا ما˘˘مأا

را˘طإا ي˘ف ة˘ير˘ح ل˘كب م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
.«نوناقلا

ر.نوراه

ضسي˘˘ئر ،ضشي˘˘ن˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘كأا
هذ˘ه نأا ،يرو˘ت˘˘سسد˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
يف ةريبك اطاوسشأا تعطق ةئيهلا
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ءار˘˘ثإا
كاهتنا لك نم اهتيامحو ةينطولا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا قو˘ق˘حو تا˘˘ير˘˘ح˘˘ل
. ايروتسسد ةلوفكملا

لÓ˘خ ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘˘ئر لا˘˘قو
ةود˘ن حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ضسمأا ه˘فار˘˘سشإا
يروتسسد˘لا ءا˘سضق˘لا لو˘ح ة˘ي˘لود
،تا˘ير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو
ت’ا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا را˘˘طإا ي˘˘ف تم˘˘ظ˘˘ن
هسسيسسأاتل03 ـلا ىركذلل ةدلخملا
ضسلجملا» ،9891 روتسسد بجومب
ضسيركت يف ةنسس03 ةليط مهاسس
ع˘˘سضوو تا˘˘ير˘˘ح˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا

اهتيا˘م˘ح˘ل ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ئدا˘ب˘م˘لا
وأا ةيلبقلا ةباقرلا لÓخ نم ءاوسس
قو˘ق˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘ب ضسير˘˘كت ر˘˘ب˘˘ع
ةسسرامم يف نطاوملل ةيسسايسسلا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف هرود
تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ةيام˘حو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا

ةيلآا لÓخ نم نيسضاقتملا قوقح
،«نيناوقلا ةيروتسسد مد˘ع˘ب ع˘فد˘لا

نم تمهاسس هتئيه نأا حسضوأا امك
يف ا˘ه˘ل ة˘لو˘خ˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا لÓ˘خ
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش نا˘˘م˘˘سض
ء’دإ’ا يف نطاوملا قح نامسضو
هل لو˘ف˘كم˘لا ح˘سشر˘ت˘لاو ه˘تو˘سصب
.ايروتسسد

ح.ميلسس

دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر ىرجأا
ميسسارم بجو˘م˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ريخأ’ا ددعلا يف تردسص ةيسسائر
تانييعت ،ةي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م
امك ،ةيروهمجلا ة˘سسا˘ئر˘ب ةد˘يد˘ج
ن˘ي˘سشت˘ف˘مو ةا˘˘سضق ما˘˘ه˘˘م ى˘˘ه˘˘نأا
.لدعلا ةرازوب

،د˘ها˘ج˘م ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ُع
ةيروهمجلا ضسيئر ىدل اراسشتسسم
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا نوؤو˘˘˘سشلا˘˘˘ب ا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم
بجو˘˘م˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لاو
21 ي˘ف خرؤو˘م ي˘سسا˘ئر مو˘˘سسر˘˘م
ضسي˘ئر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو ،0202 ير˘ف˘ي˘ف
بجوم˘ب ا˘سضيأا ن˘ي˘ع يذ˘لا ،نو˘ب˘ت
يف ناخرؤوم نايسسائر ناموسسرم
لي˘عا˘م˘سسإا ،0202 ير˘ف˘ي˘ف11
ماسشه ،تاسساردلل اريدم ،ضساسسع
تا˘سسارد˘˘لا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ل˘˘كم ،ة˘˘تو˘˘م˘˘ح
،ضشيم˘ح ن˘ب ة˘ل˘ي˘ب˘ن ،ضصي˘خ˘ل˘ت˘لاو
دبع ي’ومو ،تاسساردلل ةسسيئر
تاسساردلاب ا˘ف˘ل˘كم ،ود˘ح ز˘يز˘ع˘لا

.ةيروهمجلا ةسسائرب ضصيخلتلاو
ضسي˘ئر ى˘ه˘نأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

˘مو˘سسر˘م بجو˘م˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
يرفيف11 ي˘ف خرؤو˘˘م ي˘˘سسا˘˘ئر
رمأ’ا قلعتيو ةاسضق ماهم ،0202

دبع ،يواسش ميركلا دبع نم لكب
،جاجح ىسسيع نب ،ينازعول رداقلا
،يرديو˘ق د˘م˘ح˘مو ،يدا˘م˘ح ةدا˘ق
ةيسشتف˘م˘لا˘ب ن˘ي˘سشت˘ف˘م لا˘حأا ا˘م˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا
نم لكب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،د˘عا˘ق˘ت˘لا
،يبيط دم˘ح˘مو ،ي˘قوزر˘م د˘ي˘ع˘لا

اسضيأا ،نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ى˘ه˘نأاو
مÓسسلا دبع ن˘ب ي˘م˘سشا˘ه˘لا ما˘ه˘م
،م˘يد˘ق˘ل ر˘سضخ˘˘لو ،م˘˘ي˘˘ك كرا˘˘ب˘˘م
م˘ه˘ت˘˘ب˘˘تر ي˘˘ف م˘˘ه˘˘جا˘˘مدإا ةدا˘˘عإ’
.ةيلسصأ’ا

نيسشتفملا ماه˘م ءا˘ه˘نإا م˘ت ا˘م˘ك
،ي˘فو˘سس ة˘م˘ي˘ع˘ن لد˘˘ع˘˘لا ةرازو˘˘ب
،ي˘ل˘ع د˘م˘حأا ح˘لا˘˘سصلا د˘˘م˘˘ح˘˘مو
ا˘م˘ه˘ت˘ب˘تر ي˘ف ا˘م˘ه˘جا˘مدإا ةدا˘˘عإ’
ةظيف˘ح ة˘لا˘حإا م˘تو اذ˘ه.ةيلسصأ’ا

لدع˘لا ةرازو˘ب ر˘يد˘م بئا˘ن ،لÓ˘ه
ةفاسضإ’اب ،دعاقتلا ىلع ،يسضاقو
،ضشا˘بو˘ط ر˘م˘ع ما˘ه˘م ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘لإا

يبئان ،بÓ˘جو˘ب ضضا˘ير د˘م˘ح˘مو
بنا˘ج ى˘لإا ،لد˘ع˘لا ةرازو˘ب ر˘˘يد˘˘م
ايلعلا ةمكحملاب نييسضاقلا ةلاحإا
دبع قازر˘لا د˘ب˘ع ،ي˘ف˘ي˘ل˘خ د˘م˘حأا
.دعاقتلا ىلع ،يوادخ رداقلا

ر.نوراه

،ةحيرقنسش د˘ي˘ع˘سس ءاو˘ل˘لا غ˘ل˘بأا
ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر
نوؤوسش ريزو ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا

ضسيئر نأا ،تارامإ’ا ةلود ةسسائر
،نوبت ديجملا دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
د˘ي˘طو˘ت ى˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ضصر˘˘ح˘˘ي
امب نيدلبلا نيب يوخأ’ا نواعتلا
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ع˘م ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي
.نيقيقسشلا نيبعسشلا

عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘˘سضوأا
تعلطا ضسمأا اهل نايب يف ،ينطولا

ءاو˘˘˘ل˘˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا» ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘لود روز˘ي يذ˘˘لا ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
ةوعدب ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا

دمح˘م د˘م˘ح ن˘كر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م
نا˘كرأا ضسي˘ئر ،ي˘˘ث˘˘ي˘˘مر˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث
،ة˘ي˘تارا˘مإ’ا ة˘ح˘ل˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا
ةعبارلا ةعبطلا تايلاعف رسضحيسس
(XEMU-0202) ي˘˘سضر˘˘ع˘˘م˘˘ل

اذ˘كو ،ة˘لو˘هأا˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘نأÓ˘ل
(0202-XETmis) ’ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘نأ
لبقتسساو اذه.بيردتلاو ةاكاحملا

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر
ءاوللا لبق نم ،ةباينلاب يبعسشلا
ةلودلا ر˘يزو ،ي˘عورز˘م˘لا ضسرا˘ف
ةلودل ةيسسائرلا نوؤوسشلا راسشتسسم
لبقو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا
ءاو˘ل˘لا ي˘ظ˘ح ضضر˘ع˘م˘لا حا˘ت˘ت˘˘فا
ةدا˘ي˘ق ر˘ق˘م˘ب ي˘م˘سسر لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب
ةحلسسملا تاوقلل ةماعلا ناكرأ’ا
نكرلا قيرفلا لبق نم ةيتارامإ’ا

ضسيئر ،يثيمرلا يناث دمحم دمح
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا تاو˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
هفيسضم ةيعمب ضسأارتيل ،ةيتارامإ’ا

ن˘م دد˘ع ا˘هر˘سضح ل˘م˘ع ة˘˘سسل˘˘ج
ي˘˘˘تارا˘˘˘مإ’ا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘سض
قفارملا يرئازجلا دفولا ءاسضعأاو
اهلÓ˘خ ضضر˘ع˘ت˘سسا ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سشل

نواعتلا ت’اجم فلتخم نافرطلا
ىلإا اهريوطت قافآاو نيسشيجلا نيب
ةكرتسشم˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا مد˘خ˘ي ا˘م
فا˘ط ا˘م˘ك.نيقيقسشلا نيدل˘ب˘ل˘ل
روسصنم خيسشلا ومسس ةقفر ،ءاوللا
ةحنجأا فلتخمب ،نايهن لآا دياز نب
ءاقل كلذ دعب هل ناكو ،ضضرعملا

نب رو˘سصن˘م خ˘ي˘سشلا ع˘م ي˘م˘سسر
ضسلجم ضسيئر بئان ،نايهن لآا دياز
ة˘سسا˘ئر˘لا نوؤو˘˘سش ر˘˘يزو ،ءارزو˘˘لا
،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا ةلودل
ةلاح نافرط˘لا ه˘لÓ˘خ ضضر˘ع˘ت˘سسا
ن˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘سشي˘ج ن˘ي˘ب نوا˘ع˘˘ت˘˘لا

تا˘عا˘ن˘سصلا لا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
اروطت تدهسش ي˘ت˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا

اجذو˘م˘ن ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ظو˘ح˘ل˘م
ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ح˘˘جا˘˘ن
.نيقيقسشلا

ح.نيدلا رمق



دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘سشن نارار˘˘ق˘˘˘لا
،ةيم˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا

61 يف خرؤوملا لوأ’ا ددح ثيح
رار˘ق˘˘لا لد˘˘ع˘˘ي ،9102 ر˘بو˘ت˘كأا
1102 يرف˘ي˘ف3 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا
دامت˘ع’ا ي˘جذو˘م˘ن دد˘ح˘ي يذ˘لا

ل˘ي˘كو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ةــقا˘ط˘ب˘لاو
رار˘ق˘لا دد˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف ،يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ي˘قر˘م˘ل˘ل ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سشو
ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لاو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
9 ي˘ف خرؤو˘م˘لا رار˘ق˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت

.3102 يفناج
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

ليكولا ةنهم ةسسراممب قلعتملا
دامتعا يلاو˘لا م˘ل˘سسي ،يرا˘ق˘ع˘لا
طورسش قفو يرا˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘كو˘لا

دا˘م˘ت˘عا بل˘˘ط عدو˘˘ي نأا بج˘˘يو
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو˘˘لا

ةير˘يد˘م˘لا ىد˘ل بل˘ط˘لا بحا˘سص
ة˘ي’و˘ل˘˘ل ن˘˘كسسلا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ل˘سصو كلذ ل˘با˘ق˘م ه˘ل م˘˘ل˘˘سسيو
بلط قفري نأا بجيو ،مÓتسسا
ةبسسنلابف ،قئاثو ةدعب دامتع’ا
نأا هي˘ل˘ع ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ضصخ˘سشل˘ل

تا˘˘ط˘˘سشن˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب تب˘˘ث˘˘˘ي
ةداهسش ةزايح ةيراقعلا ت’اكولا

وأا ينونا˘ق˘لا ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع
وأا ي˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘لا وأا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.ينقتلا وأا يراقعلا

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
حلاسصم ىدل أاسشنت ،تادامتعإ’ا
ءÓ˘كو˘لا دا˘م˘ت˘عا ة˘ن˘ج˘ل ي˘لاو˘لا
هلثمم اهسسأاري ةي’ولل نييراقعلا

ةيئ’و حلاسصم ةدع نم نوكتتو
نيف˘ل˘كم˘لا ءارد˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ةي’ولل ةلودلا كÓمأاو نكسسلاب

تاونسس3 ةدمل يلاولا مهنيعي
هذ˘ه ى˘لو˘ت˘تو ،د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
دامتعا تا˘ب˘ل˘ط ة˘سسارد ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يأارلا ءادبإاو نييراقعلا ءÓكولا
بحسس فلم لك ةسساردو اهيف
يلاولا اه˘ي˘ل˘ع ه˘سضر˘ع˘ي دا˘م˘ت˘عا

لك يف رظنلاو هيف يأارلا ءادبإاو
ليكولا طاسشنب ةطبترم ةلاسسم
،يلاولا اهيلع اهسضرعي يراقعلا
دامت˘ع’ا ح˘ن˘م ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
يلاولا نا˘ف ،يرا˘ق˘ع˘لا ي˘قر˘م˘ل˘ل
يراقعلا يقرم˘لا دا˘م˘ت˘عا م˘ل˘سسي

ةنجللا ةقفاوم دعب طورسش قفو
ن˘ي˘قر˘م˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
.نييراقعلا
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ادعاصصف مويلا نم ة’ولا تايحÓصص نم Úيراقعلا ÚقرŸاو ءÓكولا دامتعا

ح.نيدلإ رمق

بجومب كلذو ،ريزولإ لدب يلإولإ ةيحÓصص ىلإإ مهليوحتو نييراقعلإ نيقرملإو ءÓكولإ دامتعإ جذامن ليدعت مت
.ةنيدملإو نإرمعلإو نكصسلإ ةرإزول نيرإرق

ريزو ،قيزر لامك ضضرعتسسا
يدا˘سصت˘ق’ا ه˘جو˘ت˘لا ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
اهيلخت اميسس ،ةديدجلا رئازجلل

ضضع˘ب ي˘ف15/94 ةد˘عا˘ق ن˘˘ع
ن˘˘م د˘˘فو ما˘˘˘مأا ،تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

.يلودلا دقنلا قودنسص
ن˘م اد˘فو ق˘˘يزر ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو

هدو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا «ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ف’ا»
قر˘˘سشلا م˘˘˘سسق˘˘˘ب را˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
نوج ،ىطسسولا ايسسآاو طسسوأ’ا
ضضر˘ع˘ت˘سساو ،ن˘ي˘فود او˘سسنور˘ف
لك ىلع رئازجلا حاتفنا همامأا
ةيلودلا تاسسسسؤوملاو ءاكرسشلا

يو˘˘ق دا˘˘سصت˘˘قا ءا˘˘ن˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
ع˘˘ير˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب عو˘˘ن˘˘ت˘˘˘مو
ىلع كلذ˘ك ا˘جر˘ع˘م ،ي˘لور˘ت˘ب˘لا
ةسصاخ لام˘عأ’ا خا˘ن˘م ن˘ي˘سسح˘ت
ةدعاق نع ةموكحلا يلخت دعب
تاعاطقلا ضضعب يف ’إا15/94
اقئاع تناك يتلاو ةيجيتارتسسإ’ا

را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ه˘جو ي˘ف ا˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح
اسضر˘ع ر˘يزو˘لا مد˘قو ،ي˘ب˘ن˘جأ’ا

هعاطقل ةسضيرعلا طوطخلا نع
يذلا ةموكحلا جمانرب لÓخ نم
يبعسشلا ضسلجملا هيلع قداسص
،ارخؤوم ةمأ’ا ضسلجمو ينطولا

ةراجتلا ةرازو باوبأا نأا ادكؤوم
يأ’ ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
˘مد˘خ˘ت تاردا˘ب˘م وأا تا˘حار˘˘ت˘˘قا
.يرئازجلا داسصتق’ا

ل˘˘ث˘˘م˘˘م بر˘˘عأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لكب هلؤوافت نع نيفود ،يمافأ’ا
لوح ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا تا˘حور˘سشلا

ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’او لا˘م˘عأ’ا خا˘ن˘م
يف ةسصاخ ةمو˘كح˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا
يف يتأاي ءاقللا ،ةراجتلا عاطق
ءاربخل ةيرود˘لا تا˘ث˘ع˘ب˘لا را˘طإا
،رئازجلا ىلإا يلودلا قودنسصلا

ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف ل˘˘كسشيو
نواع˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع ضضار˘ع˘ت˘سس’
ةيلاملا ةسسسسؤوملاو رئازجلا نيب
.ةراجتلا عاطق يف ةيلودلا

ز.لامج

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تعرسش
بيسصنت يف ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
بادآ’ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ةيعما˘ج˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأاو
تا˘ع˘ما˘ج ل˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
.نطولا

ءا˘˘˘˘˘سسؤور ،ةرازو˘˘˘˘˘لا تقر˘˘˘˘˘˘بأا
،تاعماجلل ة˘يو˘ه˘ج˘لا تاود˘ن˘لا
ىلع «مÓسسلا» زوحت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
اهلÓخ نم مهمزلت ،اهنم ةخسسن
تاسسسسؤوملا ءارد˘م˘ب لا˘سصت’ا˘ب
بيسصنت ضصوسصخب ،ةي˘ع˘ما˘ج˘لا
بادآ’ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا

ةيعما˘ج˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأاو
ءاجو ،تاعماجلا ىوتسسم ىلع

ةي˘ل˘م˘ع نإا» ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ي˘ف
تايقÓخأ’ا قاثيم ةفسسلف زيزعت
نيمثت دسصق ةينهملا تايبدأ’او
يف نيلعافلا فلتخم نيب ةقثلا
ايجيردت رابتع’ا درو ،ةعماجلا
مارتحا زيزعتو ةعماجلا ةروسصل
روا˘ح˘م˘لا ىد˘حإا ل˘كسشت م˘ل˘ع˘˘لا
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ثحبلاو يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ميلعتلا ةرازو تزربأاو ،«يملعلا
نأا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ارمأا تاب بلطملا اذه ديسسجت

مي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل ا˘يرور˘سض
.اندÓب يف يلاعلا

ح.نيدلإ رمق

ضسيئر ،ي˘ل˘ق˘ع ي˘ما˘سس د˘ق˘ت˘نا
،تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘سسؤور ىد˘ت˘˘ن˘˘م
ةر˘ّي˘سسم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو ة˘م˘ظ˘˘نأ’ا
طا˘سشنو يدا˘سصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نوناق يف رظنلا ةداعإا ةرورسض
طو˘ن˘م˘لا رود˘˘لاو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
رامثتسسÓل ين˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
ر˘طأ’ا ة˘ع˘جار˘م ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لاو
ةردابملا ةيرح ديسسجتب ةينوناقلا
لعج ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ي˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

.يداسصتق’ا ومنلا روحم
لÓخ ،ضسمأا ،ثدحتملا اعدو

عوسضوم لم˘ح يذ˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
يف رام˘ث˘ت˘سسا ر˘ي˘باد˘ت ل˘جأا ن˘م»
ىلإا ،«يداسصتق’ا و˘م˘ن˘لا ة˘مد˘خ
ضسلجم˘لا رود ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا
ي˘˘ف ،را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
اميسس’و ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق داد˘˘عإا لÓ˘˘خ
ل˘ب˘ق ن˘م حر˘ت˘ق˘م˘لا ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
ةفك ليدعتل ةرورسضك ىدتنملا
زواجتو ،ةيداسصتق’ا تاعاطقلا
اههجاوت يتلا ةبعسصلا ةلحرملا
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
حسضوأاو ،ما˘ع ل˘كسشب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ءا˘˘˘˘˘سسؤور ىد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر
نو˘نا˘ق داد˘عإا ّنأا˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

تاءارجإ’ا ذاختاو يليمكت ةيلام
يف رظنلا ةداعإا اهنأاسش نم يتلا
لمعلا يراسسلا رامثتسس’ا نوناق
ذا˘ق˘˘نإ’ ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ب
تاسسسسؤوملاو ينطولا داسصتق’ا
ةسصاخلاو ةيمومع˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.ءاوسس دح ىلع
تا˘حار˘ت˘ق’ا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ىد˘ت˘ن˘م ع˘فار˘ي ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
،اهلجأا نم تاسسسسؤوملا ءاسسؤور
ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا حÓ˘˘سصإ’ا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
رامثتسس’او تاردابملا ريرحتو
ا˘˘ق˘˘ح ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ه˘˘˘نأا لا˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
يف لاجعتسس’ا اذكو ،ايروتسسد
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
دي˘عأا ا˘مد˘ع˘ب15/94 ةد˘عا˘ق˘˘ب
ةيلاملا نو˘نا˘ق ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
را˘˘˘˘سشأا ،ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع قدا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ع˘˘سضو˘˘لا نأا ى˘˘لإا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا مزأا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
،ةريخأ’ا ةرتفلا يف نييداسصتق’ا

ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
تا˘ب ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’او
’ يدؤو˘ي˘سسو لاوز˘لا˘ب ا˘˘هدد˘˘ه˘˘ي
بسصانم تائم قلغ ىلإا ةلاحم
.لمعلا

ز.لامج

عفدو صسÓفإلإ نم تاصسصسؤوŸإ ذاقنإل اهتعجإرŸ اعد
ينطولإ داصصتقلإ ةلجع

ECFا تائيهلاو ةمظنأ’ا دقتنيŸةرّيصس
يداصصتق’ا عاطقلل

ةراجتلإ ةرإزو رقمب قودنصصلإ نع نيلثممب هعمج ءاقل يف

ةدعاق نع ةموكحلا يلخت سضرعتصسي قيزر
IMF ـلا دفو مامأا15/94

ةريخأÓل رابتعلإ درو ةعماجلإ يف نيلعافلإ فلتخم نيب ةقثلإ نيمثت دصصق

تايقÓخأاو بادآا سسلاجم بيصصنت
ةيعماجلا ةنهملا

نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ ةريزو
لامع تلاغصشنإ ةيوصستب دهعتت
عاطقلإ

ايرولاكبلا يف ليجصستلا
نم ةيادب ةينهملا
لبقملا ربمتبصس

ةريزو ،ةحيرف نب مايه تنلعأإ
نع ،نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ

يف ليجصستلإ نم ةبلطلإ نيكمت
نم ةيإدب ةينهملإ ايرولاكبلإ
تدهعتو إذه ،لبقملإ ربمتبصس
.عاطقلإ لامع تلاغصشنإ ةيوصستب
يف عورصشلإ مت هنأإ ،ةريزولإ تحصضوأإ

اقÓطنإ ةيجوغإديب ةصسدنه عصضو
تاناحتمÓل نإويد ءاصشنإإ نم
أإدبيصسو ،نيوكتلإو تاقباصسملإو
ربمتبصس نم اقÓطنإ ةبلطلإ ليجصست
تاحيرصصت يف تلاقو ،لبقملإ

انرتخإ» صسمأإ اهب تلدأإ ةيفحصص
ةيجذومنلإ تايلولإ نم ةعومجم
يطعيصس يذلإ عورصشملإ إذه ديصسجتل

لاجم يف بابصشلل ةريبك ةصصرف
ابصسحتو هنأإ تنلعأإو ،«فيظوتلإ
ايمصسر تقلطنإ يتلإ يرفيف ةرودل
ريفوت ماعلإ إذه مت ،دحألإ صسمأإ
نيوكت دعقم فلأإ552 نم رثكأإ

امب صسمخلإ تايوتصسملإ يف نيهمتو
يذلإ يماصس ينقتلإ ىوتصسم اهيف
،بابصشلإ لبق نم إريبك ابلط فرعي
003و فلأإ06 ريفوت بناج ىلإإ

دهعم102 يف يجوغإديب دعقم
نب مايه تلاقو ،صصصصختم ينطو
انمق دقل» ددصصلإ إذه يف ةحيرف
ديدجلإ ينهملإ لوخدلل ريصضحتلاب

دهاعملإو نيوكتلإ تايريدم لك ربع
انيدل ثيح ةصصاخلإ تاصسصسؤوملإو
ربع ةعزوم ةينيوكت ةصسصسؤوم9231
لك نأإ ىلع ةدكؤوم ،«نطولإ عوبر لك
ةصسصسؤوم ىلع رفوتت ةيرإدإإ ةعطاقم
ةرود نأإ ىلإإ ةريصشم ،ةينيوكت
تاصصصصخت70 فرعتصس0202 يرفيف

يماصس ينقت ةداهصش اهمهأإ ،ةديدج
يتلإو ةددجتملإ تاقاطلاب صصاخ

صسيئر ةيجيتإرتصسإ نمصض جردنت
إذهو ،ةديدجلإ ةيروهمجلإ
نم ريبك لكصشب بولطم صصصصختلإ

ةبعصش  جإردإإ بناج ىلإإ ،بابصشلإ لبق
ةفاقثو نف يه ةديدج ةينهم
ةعإرز صصصصخت إذكو ،ثإرتو
نابجألإ ةعانصصو ةرمثملإ راجصشألإ

ليوحتو كيتصسÓبلإ ةعانصصو
.اهريغو بيلحلإ

ةيوصستب قلعت ام صصوصصخبو
لامعل ةيعامتجلإ ةيعصضولإ
نع ةحيرف نب تدكأإ ،عاطقلإ
،لامعلإ ءلؤوه بلاطمب لفكتلإ

لÓخ نم عورصشلإ مت هنأإ ةفصشاك
ةذتاصسألإ ةيقرت يف ،ةقيقد جمإرب
نم نيوكتلإ يف نيصصصصختملإ
نيفلكم ةبتر ىلإإ ةيناثلإ ةبترلإ

وهو ،ةيجوغإديبلإ ةصسدنهلاب
يتلإ ةناكملإ مهحنمل يرورصض
يتلإ ةيقرتلإ هذهو ،اهنوقحتصسي
،ةذتاصسألإ نم إريبك إددع لمصشتصس
نم لاقتنلاب ةئفلإ هذهل حمصستصس
.51 فنصصلإ ىلإإ31 فنصصلإ

ز.لامج

مهيلاهأإ ةنأامطل ةيمصسرلإ تامولعملإ ريفوتو رمألإ نايبتصسل هاعد

ايلاطيإا وحن ةبانع نم اورداغ «اقارح»41 نأاصشب ةيجراخلا ريزو لصساري ناصضمرب بئانلا

ةئاملاب4 ةبصسنب ةيئإذغلإ علصسلإ راعصسأإ عجإرت

ةئاملاب9.1 ىلإا رئازجلا يف يونصسلا مخصضتلا سضافخنا

بئانلا ،ناسضمرب ه˘يز˘ن د˘سشا˘ن
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب

نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسص
ا˘ع˘ير˘سس ل˘خد˘ت˘ل˘ل ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
اوردا˘غ ا˘با˘سش41 ضصو˘سصخ˘˘ب
ي˘ب˘ي˘ط˘سش ئ˘طا˘سش ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

«ةقرح» ةلحر راطإا يف ةبانعب
يف هنم بلا˘طو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ها˘ج˘ت
ىلع «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ة˘ل˘سسار˘م
ر˘مأ’ا نا˘ي˘ب˘ت˘سسا ،ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘سسن
،ةيمسسرلا تامول˘ع˘م˘لا ر˘ي˘فو˘تو
نيذلا بابسشلا يلا˘هأا ن˘ي˘م˘ط˘ت˘ل

ة˘ي’و ن˘م م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ظ˘ف˘ح ل˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ةزو˘˘ح˘˘ب او˘˘نا˘˘ك اذإا م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك
.ةيلاطيإ’ا تاطلسسلا

ـه.دإوج
ةلوه‹ بابصسأل اهؤواغلإإ متي نأإ لبق مويلإ ة‹Èم تناك ةيلمعلإ

ىمصسم Òغ خيرات ¤إا لجؤوم بلصصلاو ديدحلل ةرÓب بكرم Úصشدت
اهنÓعإا د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘سس

ديدح˘ل˘ل ةرÓ˘ب بكر˘م ن˘ي˘سشد˘ت
تدا˘˘˘˘˘ع ،مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘˘˘سصلاو
،بل˘سصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

د˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘غ˘˘لإا تن˘˘ل˘˘عأاو
نود قح’ تقو يف هتجمربو
.بابسسأ’ا ركذ

امل اقفو ا˘ج˘مر˘ب˘م نا˘كو اذ˘ه
ةطلتخملا ةكرسشلل نايب يف ءاج

تمل˘سست ،ة˘ير˘ط˘ق˘لا‐ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نيسشد˘ت ،ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا»
ةرÓبب بلسصلاو ديدحلا بكرم
تاحرف فرط نم ،نينثإ’ا مويلا
ر˘˘يزو ،م˘˘هار˘˘˘ب ن˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ع تيآا
نب خيسشلاو ،مجانملاو ةعانسصلا

ضسي˘ئر ،ي˘نا˘ث لأا ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع
ةي˘جرا˘خ ر˘يزو ءارزو˘لا ضسل˘ج˘م
ةرا˘˘يز را˘˘طإا ي˘˘ف ،ر˘˘ط˘˘˘ق ة˘˘˘لود

نأا لبق ،لجيج ةي’وب بكرملل
ةيرطقلا ةيرئازجلا هدعب ردسصت
زو˘˘ح˘˘ت ر˘˘خآا ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ،بل˘˘˘سصل˘˘˘ل
نلعت ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ن˘ع ،با˘˘ب˘˘سسأ’ا ر˘˘كذ نود ه˘˘ي˘˘ف
متي نأا ىلع نيسشدتلا اذه ءاغلإا
.قح’ دعوم يف هتجمرب

ـه.دإوج

يونسسلا مخسضتلا ةبسسن تغلب
لÓخ ةئام˘لا˘ب9.1 ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ماقرأا بسسح ،0202 يفناج رهسش
،تايئاسصحإÓل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
را˘ع˘سسأا رو˘ط˘˘ت نأا تزر˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا
يونسس ضساسسأا ى˘ل˘ع كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
يسضاملا يفناج رهسش ةياغ ىلإا
مخسضتلا لدع˘م ط˘سسو˘ت˘م ل˘ث˘م˘ي

ه˘با˘سست˘˘حا م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا يو˘˘ن˘˘سسلا
نم ةدتمملا ارهسش21ـل ادانتسسا
يفناج ةياغ ىلإا9102 يرفيف
ةدتمملا ةرتفلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م0202
يفنا˘ج ى˘لإا8102 ير˘ف˘ي˘ف ن˘م
9102.

يرهسشلا ريغتلا ضصوسصخب امأا
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا را˘ع˘سسأ’

يفناج رهسش لÓخ رعسسلل ارسشؤوم
ربمسسيد ر˘ه˘سشب ة˘نرا˘ق˘م0202
ةبسسنب اسضافخنا فرع دقف9102
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب1.0
ةئف بسسح ةيره˘سشلا تار˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب
ع˘ل˘سسلا را˘ع˘سسأا نا˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
اسضا˘ف˘خ˘نا تل˘ج˘سس د˘ق ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
.ةئاملاب4 ةبسسنب

ـه.دإوج

رإرقلإ إذه تايثيح غلاب مامتهاب عباتت اهنأإ تدكأإ

رئاز÷اب يذيفنتلا اهريدم درط لوح انايب ردصصت «وديروأا»
«ود˘يروأا» ة˘كر˘˘سش ترد˘˘سصأا

ر˘˘ط˘˘ق ي˘˘ت˘˘سصرو˘˘ب˘˘ب ة˘˘جرد˘˘م˘˘˘لا
يف ريثأا ا˘م لو˘ح ًا˘نا˘ي˘ب ي˘ب˘ظو˘بأاو
ريدملا داعبإا نأاسشب مÓعإ’ا لئاسسو
ي˘ف ة˘كر˘سشلا عر˘ف˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.دÓبلا نع رئازجلا

نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘سشلا تن˘˘ل˘˘عأاو
عبات˘ت ا˘ه˘نأا ،ضسمأا ر˘ط˘ق ة˘سصرو˘ب˘ل
ضسيئرلا داعبإا تايثيح غلاب مامتهاب
،رئازجلا يف ةكر˘سشل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

،زر˘˘كي˘˘ب ي’و˘˘كي˘˘ن ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
ةرادإا ضسل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م نأا تع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘تو
Óًماسش ًاقيقحت يرجي ةعومجملا
رار˘ق˘لا با˘ب˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
،ةيرئازجلا تاطلسسلا نع رداسصلا

اهمازتلا ةعوم˘ج˘م˘لا تدد˘ج ا˘م˘ك
اهئÓمع ةمدخ يف ريياعملا ىلعأاب
ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘ي˘ناو˘قو
فلتخم ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘كر˘سشل
لئاسسو تناكو.ملاعلا لوح لودلا

ت’واد˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإ’ا
ضسيئرلا مايق ،يسضاملا عوبسسأ’ا

ريدملا درطب نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
وديروأا ة˘كر˘سش عر˘ف˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ينا˘م˘لأ’ا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ير˘ط˘ق˘لا
تبرا˘˘سضتو ،زر˘˘كي˘˘ب ي’و˘˘كي˘˘˘ن
د˘ع˘˘ب هدر˘˘ط بب˘˘سس لو˘˘ح ءا˘˘ب˘˘نأ’ا
ايذيفنت ًاريدم هنييعت نم روهسش
.«وديروأا» ةكرسشل

ز.لامج



مهعا˘م˘سس م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
را˘ت˘خ˘م ،ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب ضسمأا

قباسسلا تافير˘سشت˘لا ر˘يد˘م ،ق˘ي˘قر
يذ˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ىد˘ل
كرد ىدل ،ضسمأا لوأا ةليل ىسضق
هؤواعدت˘سسا م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،د˘يد˘ج با˘ب
نأاو هل قبسس هنأا ام˘ل˘ع ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ةير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ما˘مأا ل˘ث˘م
رمآاتلا ةيسضق يف دهاسشك ،ةديلبلاب

ة˘ط˘ل˘سسو ضشي˘ج˘لا ة˘ط˘ل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
نم ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف ن˘يدأا ي˘ت˘لا ،ة˘لود˘لا
هراسشتسسمو قباسسلا ضسيئرلا قيقسش
زاه˘ج ضسي˘ئر ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سس
«SRD» قيفوت لارن˘ج˘لا ،ا˘ق˘با˘سس،
لارنجلا ةينمأ’ا حلاسصملا ريدمو
رابتعا ىلع كلذو ،قاطرط نامثع
ضسيئرلا نيب لسصو ةقلح ناك هنأا
،ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا

.ةلودلا تاسسسسؤوم فلتخمو
،قيقر راتخم ماهم تيهنأاو اذه

ةسسائرب تافيرسشتلل اسسيئر هتفسصب
ليرفأا71 خيرات˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ،9102
.دÓبلا اهتدهسش يتلا ةيسسايسسلا

لك ضسمأا لثم ،هتاذ قايسسلا يف
لقنلا ريزو ،نÓعز ينغلا دبع نم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا ،ق˘ب˘˘سسأ’ا
مت امدعب ،دمحمأا يديسس ةمكحمب
دبعو ،ضشارحلا نجسس نم هراسضحإا
ن˘˘كسسلا ر˘˘يزو ،را˘˘م˘˘ط د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
،قبسسأ’ا مناغتسسم يلاوو ،قبسسأ’ا

ه˘ناو˘يد ر˘يد˘م ،ضشا˘˘ب˘˘خ د˘˘م˘˘ح˘˘مو

عدوأا يذ˘˘˘˘˘لا ،ن˘˘˘˘˘كسسلا ةرازو˘˘˘˘˘˘ب
نم ضسمأا لوأا ،يطايتح’ا ضسبحلا
ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ايلعلا ةمكحملاب

قيقحتلا يسضاق ضسمأا حتف امك
فلم ،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب
لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ه˘ي˘ف طرو˘ت دا˘˘سسف
لثم يذلا ،يجيتم نيسسح ،ريهسشلا
فلمب ةقلعتم ةريبك تافلم3 يف
راقعلا فلم ،جراخلل لاومأا ليوحت

م˘نا˘غ˘ت˘سسم ي˘ت˘ي’و˘ب ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
،ةيكن˘ب ضضور˘ق ف˘ل˘مو ،ترا˘ي˘تو
نم نينثإا ةقفر هعامسس مت ثيح
،اهتاذ ةيسضقلا يف مت امك ،هئانبأا
ر˘يد˘م ،يد˘ب˘ع˘ل˘ب د˘م˘ح˘˘م عا˘˘م˘˘سس
،اقباسس بوبحلل ينطولا ناويدلا

نع Óسضف ،ناويدلا نم تاراطإاو
ءا˘سسؤورو ،ي˘سضارأ’ا ح˘سسم ر˘˘يد˘˘م
.ةيمومع كونبل نيماع ءاردم

watan@essalamonline.com
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ةناصصحلا عفر تاءارجإا ةرصشابمل لدعلا ةرازو ىلع ةدكيكصس نم «يدنرأ’ا» نع يناملرب بئان فلم ةلاحإا
ىدل ةماعلا ةباينلا ضسمأا تلاحأا

ف˘ل˘م ،ةد˘كي˘كسس ءا˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م
،طبارم نب داؤوف هيف مهتم داسسف
يئ’ولا نيمأ’او يناملربلا بئانلا
،ةد˘كي˘كسسب «يد˘نرأ’ا» ـل ق˘با˘سسلا

ةر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘ل ،لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ى˘˘ل˘˘ع
دعبو.ة˘نا˘سصح˘لا ع˘˘فر تاءار˘˘جإا
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ءا˘ه˘ت˘نا

نم ،ةيئادتب’ا ةدكيكسس ةمكحم
اياسضقلاو تافلم˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘ق˘فر ،ط˘بار˘م ن˘ب ا˘ه˘ي˘ف ع˘لا˘سضلا

ريدم˘لا اذ˘كو ،ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘سشو ه˘ت˘جوز
ميظنتلل ةيئ’ولا ةلاكولل يئ’ولا

نييرسضحلا نييراقعلا نيسسحتلاو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و˘˘ل
بسصن˘م˘لاو ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

نييلحم نيلوؤوسسم ىلع طغسضلل
تازاي˘ت˘ما ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا د˘سصق
بئانلا نكمتو اذه.ةقحتسسم ريغ
يذلا ،«يدنرأ’ا» ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

د˘م˘حأا ن˘م ن˘ي˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأا نا˘˘ك
،اسسنرفب ايلاح دجاوتملاو ،ىيحيوأا

تارا˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ن˘˘م
،قح هجو نود رييÓملاب عيراسشمو
ءانيمب ةلماعلا هتجوز هعم اطروم
5 كلتمت اهنأا نيبت يتلا ،ةدكيكسس
ة˘ط˘سشنأا ةد˘ع˘ل ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ج˘سس
ةيرامثتسساو ة˘يرا˘ج˘تو ة˘يدا˘سصت˘قا

تل˘سصح ة˘يرا˘˘ق˘˘ع ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت اذ˘˘كو
تاراقعو عيراسشم ىلع اهبجومب

هتقيقسش كÓتما نيبت امك ،ةمخسض
ينطولا قودن˘سصلا˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا

7 ـل (ضصا˘ن˘˘ك) ءار˘˘جأ’ا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
،هتاذ قايسسلا يف.ةيراجت تÓجسس
ىعدي ةيراقع ةلاكو ريدم عباتي
ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا بئا˘ن˘لا ة˘˘ق˘˘فر (د.ضش)
مه˘ت˘ب ه˘ئا˘كر˘سشو ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا
ةفيظولا لÓغ˘ت˘سسا ءو˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م ن˘م ر˘ي˘غ˘لا ن˘ي˘˘كم˘˘تو
،ةيمومع لاومأا ديدبتو ةقحتسسم
حلاسصم ع˘فر˘ت نأا ا˘ب˘ير˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ابلط ،يتامغز مسساقلب لدعلا ريزو
ةناسصحلا عفر لجا نم ناملربلل
قيقحتلا ةرسشابمو هنع ةيناملربلا

ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘سسو
.هعم نيطروتملاو

ح.ماصستبإإ
بيبط ةفصص لحتنإإ امهدحأإ ÚصضرمÃ قلعتي رمألإ

ةلصشنخ ‘ سشاصشر د’وأاب ةيبطلا تاداهصشلا يروزم فيقوت

بيبط ةفصص لحتنإإ امهدحأإ ÚصضرمÃ قلعتي رمألإ

ةلصشنخ ‘ سشاصشر د’وأاب ةيبطلا تاداهصشلا يروزم فيقوت

نمأاب ةطرسشلا رسصانع تنكمت
نم ،ةلسشنخب ضشاسشر د’وأا ةرئاد
ةيسضق يف نينثإا نيسضرمم فيقوت
قبطنت اهلعجل ةيبط ةداهسش ريوزت

ةيسضقلا عئاقو.رخآا ضصخسش ىلع
د˘لاو ا˘ه˘ب مد˘ق˘˘ت ىو˘˘كسشل دو˘˘ع˘˘ت

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم ما˘مأا ة˘ي˘ح˘˘سض
ا˘قو˘فر˘م ،ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ضشا˘˘سشر د’وأا
،ةنسس11 رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ه˘ن˘با˘ب
ةي˘ب˘ط ةدا˘ه˘سش ر˘يوز˘ت ضصو˘سصخ˘ب
اهلعجل (بلق˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت ف˘سشك)
يذلا ضصخسشلا ريغ ىلع قبطنت

ة˘ف˘سص لا˘ح˘ت˘نا ع˘˘م ،ه˘˘ل ترد˘˘سص
هنبإا نأا دلاولا حرسص ثيح ،بيبطلا
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ة˘عا˘ق ى˘لإا ه˘جو˘ت
ضضر˘غ˘ل ضشا˘سشر د’وأا˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ى˘ل˘ع حر˘ج د˘ي˘م˘سضتو ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
نم هجورخ دعب ،هدعاسس ىوتسسم
ناسضرمم هنم مدقت ديمسضتلا ةعاق
دحأا ىلإا ا˘م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م ه˘ن˘م ا˘ب˘ل˘طو
ءار˘جإا ضضر˘غ˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘عا˘ق˘˘لا
احسضوأاو ،هيل˘ع بل˘ق˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت
بلقلا طيطخت هيلع ايرجأا امهنأا

ببسس نع هراطخإا نود تارم ةدع
دحأا هل ملسس هترداغم دنع ،كلذ
ءارسشل يزمر غ˘ل˘ب˘م ن˘ي˘سضر˘م˘م˘لا
قبسس ام ءوسض ى˘ل˘عو.تا˘يو˘ل˘ح˘لا
ةيئاسضقلا ةيطبسضلا ترسشاب ،هركذ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةر˘ئاد˘لا ن˘مأا ح˘لا˘سصم˘ل
مت نيأا ،عوسضوملا يف يرحتلاو
لوأ’ا هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت
لواز˘ي ضضر˘م˘م˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو

ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةعاقب هلمع
ه˘ت˘ه˘جاو˘م د˘ع˘بو ،ضشا˘سشر د’وأا˘˘ب
فر˘ت˘عإا ه˘ي˘لإا بو˘سسن˘م˘لا مر˘ج˘لا˘ب
هيف هبتسشملا هليمز نأاب فسشكو
لقنب ماق ،ضضرمم دعاسسم ،يناثلا
هل ىرجأاو ةيناث ةعاق ىلإا لفطلا
لامكتسسا دع˘بو.بل˘ق˘لا ط˘ي˘ط˘خ˘ت
ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا
ريوزت عوسضومب يئازج فلم زجنأا
ط˘ي˘ط˘خ˘ت ف˘سشك) ة˘ي˘ب˘ط ةدا˘ه˘سش
ريغ ىلع قبطنت اهلعجل ،(بلقلا
ع˘م ،ه˘ل ترد˘سص يذ˘لا ضصخ˘˘سشلا
هبجومب مدق ،بيبطلا ةفسص لاحتنا
ل˘ي˘كو  ما˘مأا ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
د’وأا ةمكح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

.  ةلسشنخب ضشاسشر
صس. يون

ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م ضسمأا ترد˘˘˘˘سصأا
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
يلقتع˘م ن˘م02 ق˘ح˘ب ا˘ما˘كحأا
ةيعمج نم مهنم نينثإا ،كارحلا
ى˘ل˘ع م˘كح˘لا م˘˘تو اذ˘˘ه.«جار»
،«جار» ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يو˘˘سضع
،ضشي˘م˘ن لا˘م˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو

ن˘ج˘سسلا˘ب ،يد˘سشو˘ع˘˘ل نار˘˘ق˘˘مو
ةمارغو ر˘ه˘سشأا6 ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا
ا˘م˘˘ك ،جد ف˘˘لأا02 ـب ترد˘˘˘˘˘ق
امكح ،ةمكحملا تاذ تردسصأا
اذفان ر˘ه˘سشأا6 ةد˘م˘ل ن˘ج˘سسلا˘ب
جد فلأا02 ـب تردق ةمارغو
ن˘ج˘سسلا˘بو ،ا˘سضر ة˘سسير˘غو˘˘ب˘˘ل

ةمارغ عم اذفان ارهسش21 ةدمل
مت امك ،دمح˘م ير˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م
نيرخآا61 ـلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا
اذفان ر˘ه˘سشأا3 ةد˘م˘ل ن˘ج˘سسلا˘ب
عم ،فلأا02 ـب تردق ةمارغو
.مهتلا فييكت ةداعإا

ر.رجاه

نداعملإ نع فصشك ةزهجأإ طبصضو صصاخصشأإ8 فيقوت
مإزق نيعو تصسإرنمتب طغصض قراطمو

ديزأا زجحو تاردخم راجت5 ـب ةحاطإ’ا
ىلفدلا نيعو ناصسملتب «ةلطز» راطنق نم
زرا˘˘ف˘˘˘م ضسمأا لوأا تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا
كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘عو كرا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

5 في˘قو˘ت ن˘م ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘عو
نم ديزأا زجحو ،تاردخم راجت
.جلاعملا فيكلا نم راطنق

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘سضوأا
ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو هنأا
تايلمعلا قايسس يفو ،ةمظنملا
لا˘سشفإ’ ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

تاردخملاب راجتإ’ا ت’واحم
ةكرتسشم ةزرفم تفقوأا ،اندÓبب
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
كرامجلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
،تاردخ˘م را˘ج˘ت3 ناسسم˘ل˘ت˘ب
فيكلا نم غلك401 تزجحو

،ةيحايسس تابكرم3و ،جلاعملا
ىر˘˘خأا ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف
كردلا رسصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
يرجات ،ىلفدلا ني˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا

95.3 ا˘م˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م
ةدا˘م˘لا ضسف˘ن ن˘˘م مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ة˘ب˘˘كر˘˘م ل˘˘خاد ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
.ةيحايسس

تف˘˘˘قوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م
تسسارن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘سشلا

،ضصاخسشأا8 ،ماز˘˘˘ق ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو
،ةيئابرهك تادلوم6 تطبسضو
ةفاسضإ’ا˘ب ،ط˘غ˘سض قرا˘ط˘م6
ن˘ع ف˘سشكل˘ل ةز˘ه˘˘جأا6 ى˘˘˘لإا
75 فيقوت مت نيح يف ،نداعملا

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘˘سسن˘˘ج
.ناسسملتو تسسارنمت

ط.ةراصص

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ضسمأا ضسم˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لإا
رادلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سس ،ءا˘سضي˘ب˘لا

فلأا001 اهردق ةيلام ةمارغو
ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف را˘˘˘ن˘˘˘˘يد
،ة˘لا˘مو˘ب ل˘˘ي˘˘سضف ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
تقؤوملا ضسبحلا نهر دوجوملا

،يسضاملا ربمت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م
ديدهت يتمهتب هت˘ع˘با˘ت˘م بق˘ع
ع˘˘يزو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا

ضساسسملا اهنأاسش نم تاروسشنم
.ةينطولا ةحلسصملاب

يوإرمع ماصشه

ر˘يزو ،حو˘ل بي˘ط˘لا ضسمأا ل˘˘ق˘˘ن
ةعرسسلا حانج ىلع ،قبسسأ’ا لدعلا

ةحلسصم ىلإا ضشارحلا نجسس نم
نيجاسسملا مسسقب يعرسشلا بطلا
،«اسشاب ىفطسصم» ىفسشتسسم يف

تملأا ةداح ةيحسص ةكعو رثإا ىلع
ةباتك ةياغ ىلإا عسضخي ثيح ،هب
نم ر˘فو˘ت ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ر˘ط˘سسأ’ا هذ˘ه
.ةزكرملا ةيبطلا ةيانعلل ،تامولعم

ب.نيرصسن

بيسصأاو مهفتح ضصاخسشأا8 يقل
ثداوح9 يف حورجب نيرخآا03
ـلا لÓخ نطولا تاقرط ربع رورم
تلج˘سسو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس42
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
ةي’و ىوتسسم ىلع ةليسصح لقثأا

ن˘ي˘ن˘ثإا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ةا˘˘فو˘˘ب را˘˘سشب
ر˘ثإا حور˘ج˘ب ن˘˘ير˘˘خآا4 ة˘با˘˘سصإاو
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ترا˘ي˘سس ن˘˘ي˘˘ب ماد˘˘ط˘˘سصا
ةيدلبب80 مقر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا

.راسشب ةرئادو
ب.Ëرك

نم تإروصشنم عيزوتو ةينطولإ ةدحولإ ديدهتب مهتم
ةينطولإ ةحلصصŸاب صساصسŸإ اهنأاصش

ةلاموب ليصضفل ةذفان انجصس ةنصس سسامتلا

ةيصضاملإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ نيرخآإ03 ةباصصإإو صصاخصشأإ8 ةافو

نييرئازجلا حاورأا دصصح لصصاوت رورملا ثداوح

اسصخسش03 ضسمأا بي˘˘˘˘˘˘سصأا
ةل˘قرو ة˘ي’و˘ب ي˘ئاذ˘غ م˘م˘سست˘ب

،فافز لفح ةبجو مهلوانت بقع
ناو˘عأا فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل˘ك او˘ل˘ق˘ن
ةسسسسؤوملا ىلإا ةيندملا ةيامحلا
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م» ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سس’ا
،ةي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب «فا˘ي˘سضو˘ب

دعب اهورداغ ام ناعرسس يتلا
ءانثتسساب مزÓلا جÓعلا مهيقلت
ـب تف˘سصو م˘ه˘ت˘لا˘ح م˘ه˘˘ن˘˘م5
ةياغ ىلإا نولازي ’ «ةريطخلا»
ةباقرلا تحت رطسسأ’ا هذه ةباتك
.ةيبطلا

ح.لقون

 ةرطخ ةلاح يف مهنم5

ةلقروب فافز لفح لÓخ اصصخصش03 ممصست

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘م ،ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا ة˘˘˘كب˘˘˘سش كي˘˘˘كف˘˘˘ت
يسشاوملا ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م
ربع طسشنت دارفأا4 نم ةنوكم
فورظ لغتسستو ،ةي’ولا ميلقإا
ل˘م˘ع˘ت˘سستو ،ة˘لز˘˘ع˘˘لاو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا

ةسصسصخم تارايسسو تانحاسش
د˘˘حأا ف˘˘سشك م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،كلذ˘˘˘ل
داوب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘قاو˘لا ا˘ه˘ئ˘با˘خ˘م
ىلع هيف رثع يذلا ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا

م˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘سسأار321
.ةقورسسملا

تاكرح ةÁرك

مانغألإ نم اصسأإر321 عاجرتصسإ

ةقرصس يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت
ةليمب يصشاوملا

هب تŸأإ ةداح ةيحصص ةكعو رثإإ ىلع
سشار◊ا نجصس نم حول بيطلا لقن

«اصشاب ىفطصصم» ىفصشتصسم ¤إا

يجيتم لامعألإ لجرو رامطو نÓعز ناقبصسألإ نإريزولإو ةقيلفتوب لوكوتورب قيقر مهزربأإ

لاجرو ءارزولاو نيذفانلا نيلوؤوصسملا نم ةديدج «ةطوك»
دمحمأا يديصس ةمكحم مامأا لامعأ’ا

ر.رجاه

ءإرزو ،نيذفانلإ نيلوؤوصسملإ نم ةديدج ةعومجم ،ةمصصاعلاب دمحمأإ يديصس ةمكحمب قيقحتلإ يصضاق مامأإ صسمأإ تلثم
.ةيصصخصش62 ـلإ مهددع زواجت ،داصسف اياصضق ةدع يف نيعلاصض ،لامعأإ لاجرو ،نيقباصس

جيورتل ةينطو ةكبصشب ةحاطإلإ بقع
دÓبلإ برغ تايلوب طصشنت تإردخملإ

فيكلا نم غلك2 ةبارق زجح
مناغتصسمب جلاعملا
تإردخملإ ةحفاكم ةقرف تنكمت

ةحاطإلإ نم ،مناغتصسم ةيلو نمأل
ةصصتخم ةينطو ةيمإرجإإ ةكبصشب
زجحو ،تإردخملإ جيورت يف
.جلاعملإ فيكلإ نم غلك2 ةبإرق
تناك يتلإ ةيمإرجإلإ ةكبصشلإ هذه
تايلولإ ىوتصسم ىلع طصشنت
8 نم نوكتت يتلإو نطولل ةيبرغلإ
22 نيب مهرامعأإ حوإرتت صصاخصشأإ

يتيلو نم نوردحني ةنصس44و
ةيلمع تمت ،نإرهوو مناغتصسم
اهدافم تامولعم ىلع ءانب اهكيكفت
نم ذختي يصسيئرلإ هب هبتصشملإ نأإ

ءايحأإ دحأاب عقإولإ هانكصس رقم
دقعل رقمك مناغتصسم ةنيدم
عم تإردخملاب ةقلعتملإ تاقفصصلإ
دعبو ،نإرهو ةنيدم نم هئاكرصش

هبتصشملل عبتتو دصصرت تايلمع
ةفرعم نم ةطرصشلإ تنكمت ،مهيف
ةقفصصلإ دقع خيراتو ناكم
نع رفصسأإ امم ةكبصشلإ ةتغابمو
صسبلت ةلاح يف نيصصخصش فيقوت
1 ىلع اهلخإدب رثع ةرايصس زجحو
،جلاعملإ فيكلإ نم مإرغ046و غلك
غلبمو يليل راظنمو ءاصضيب ةحلصسأإو
هبتصشملإ فيقوت اصضيأإ مت امك ،يلام
زجحو ،هكيرصشو يصسيئرلإ هب
تناك ةيران ةجإردو ةيناث ةرايصس
هذه ليصصوت تايلمع يف مدختصست
هذه دإرفأإ لقنتو مومصسلإ
.ةيمإرجإلإ ةعومجملإ

عم رإرصشأإ ةيعمج نيوكت مهتبو
،تإردخملإ يف ةرجاتملإو ةزايحلإ

دصض يئاصضق فلم زاجنإإ مت
هبجومب مت ،ةعبرألإ نيفوقوملإ

ةيروهمجلإ ليكو مامأإ مهميدقت
ل اميف ،مناغتصسم ةمكحم ىدل
يقاب نع ةيراج ثاحبألإ لإزت
.ةينطولإ ةكبصشلإ هذه دإرفأإ

ب.دلاخ
فرط نم هتنإدإإ رإرق رودصص رثإإ
ةلإدعلإ

ةناهز ةيدلب سسيئر فيقوت
هماهم نع ركصسعم ‘

،ةدويصص قلاÿإ دبع صسمأإ ردصصأإ
فيقوتب إرإرق ،ركصسعم ›إو
ةيدلبل يبعصشلإ صسلÛإ صسيئر
هماهم ةصسرا‡ نع ةناهز
رإرق رودصص رثإإ ،ةيباختنلإ
.ةلإدعلإ فرط نم هتنإدإإ

ب.دامع



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 5762ددعلإ ^1441 ةيناثلإ ىدامج92ـل قفإوملإ0202 يرفيف42نينثإلإ

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلا ةاـــــــنق



0302ددعلإ ^9341 يناثلإ عيبر21قفإوملإ7102 ربمصسيد03تبصسلإ

culture@essalamonline.com

5762ددعلإ ^1441 ةيناثلإ ىدامج92ـل قفإوملإ0202 يرفيف42نينثإلإتامهاصسم

ةراد’ا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘سشكت ا˘˘˘˘˘م
ر˘سصع˘لا ة˘ط˘خ ها˘م˘سسم˘لا ة˘ي˘كير˘م’ا
ي˘سسا˘سس’ا فد˘ه˘لا تا˘ب ة˘موؤو˘سشم˘لا

وهو عيمجلل فورعمو حسضاو اهنم
ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا عÓ˘˘ت˘˘قا
ام رطخاو ديدج نم هديرسشتو هسضرا
ةيسضق وه نرقلا ةقفسص يف هحرط مت
ديرسشت ةداعإاو ضضر’ا لدابتو ثلثملا
ضضر’ا با˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصا نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
عم ىسشامتيل ديدج نم ةينيطسسلفلا
اهسسرامت يتلا ةيهاركلاو ةيرسصنعلا
امو ةفرطتملا ةيل˘ي˘ئار˘سس’ا باز˘ح’ا
لسصي ’ ةيكيرم’ا ةراد’ا هسضرعت
عم ضضقانتيو دودحم يتاذ مكح ىلا
و˘˘ه بمار˘˘˘ت ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا˘˘˘ف قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘˘سسا˘˘سس’ا م˘˘عاد˘˘لاو ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا عور˘سشم˘ل
ةينيطسسل˘ف˘لا ي˘سضارأÓ˘ل بسصت˘غ˘م˘لا

رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘˘عد˘˘˘يو
ززعي امم مهت˘لود ءا˘ن˘بو م˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس
ناو ةقطنملا بوعسش نيب ةيهاركلا

ءي˘˘سش يأا مد˘˘ق˘˘˘ت ’ ة˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
لب ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل
ة˘طرا˘خ ع˘˘يزو˘˘ت ةدا˘˘عا ى˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت
ءا˘ن˘با لز˘عو  ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا
رز˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘سشلا

عم ةلسصاوتم وا ةلسصتم ريغ قطانمو
ةرطيسسلا ةلوه˘سسل ضضع˘ب˘لا ا˘ه˘سضع˘ب

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ط˘بر˘تو تقو يأا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
لÓ˘ت˘ح’ا نا˘كمإا˘ب رو˘سسج وأا قا˘˘ف˘˘نأا
رار˘˘م˘˘ت˘˘سساو ءا˘˘سشي ى˘˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘غإا
.ةيناودعلا هتسسايسس
اهفلخ نمو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا نإا
عمتجملا نوعدي ينيطسسلفلا بعسشلا
ططخملا اذه ةنادإاو ضضفرل يلودلا
ىل˘ع ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ع˘سشب˘لا ي˘ناود˘ع˘لا
هنأا رابتعا ىلع ينيطسسلفلا بعسشلا

ق˘ح˘ب بكتر˘ت ةد˘يد˘ج ىر˘خأا ة˘م˘ير˘ج
اهنأاو هتاردقمو ينيطسسلفلا بعسشلا
تاءارجإ’ا هذه ةهجاوم ىلع لمعتسس
تاءارجإ’ا نمسض ًاينو˘نا˘قو ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس
ةرورسضو اهتايلوؤوسسم قفو ةحاتملا

لجا نم كرتسشملا يعامجلا لمعلا
راي˘ه˘ن’ا ن˘م ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح ة˘يا˘م˘ح
نمسضي امم مÓسسلاو ةلادعلا قيقحتو
لÓخ نم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف رار˘ق˘ت˘سس’ا

˘مÓ˘سسلا تا˘سضوا˘ف˘م ق˘ل˘طا نا˘˘م˘˘سض
ق˘فو م˘ت˘ت نأا بج˘ي ي˘ت˘لاو ة˘ل˘˘ما˘˘سشلا

ضساسسأا ىلع ةحسضاو ةيلود ةيعجرم
نمسضتو ةيلودلا تارارقلاو نوناقلا
لÓ˘ت˘ح’ا ءا˘ه˘نإاو ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بعسشلل ةيعر˘سشلا قو˘ق˘ح˘لا د˘ي˘كأا˘تو
. ينيطسسلفلا

نم تاب ي˘ن˘طو˘لا يو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘عو
نا˘كرا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘˘م˘˘لا
˘ما˘سسق˘ن’ا ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘لاو ةد˘˘حو˘˘لا
ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
نوكت˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘ط˘خ ع˘سضوو لÓ˘ت˘ح’ا ن˘ع Ó˘˘يد˘˘ب
يجيردتلا كاكفنÓل ةل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو
تاسسسسؤوملل ةيدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو
تسضرف يتلاو ةيليئارسس’ا ةيراجتلا

لتحملا ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ي˘ل˘ع

ةيركسسعلا ةرط˘ي˘سسل˘ل ع˘سضخ˘ي يذ˘لا
محÓتلا زيزعت نم دب ’و ةيليئارسس’ا
امب يريهامجلا ف˘تا˘كت˘لاو ي˘ب˘ع˘سشلا
ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘سسلا ط˘سسب زز˘ع˘ي

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا دود˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
. اهتمسصاع ضسدقلاو
بحاسص وه يلودلا عمتجملا تابو
تقو ناحو مدقت ام لك دعب رارقلا
لودو ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘خد˘˘ت
ل˘˘ح ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘برو’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ىل˘ع يد˘ج ل˘كسشب در˘لاو ن˘ي˘ت˘لود˘لا

دا˘ح˘ت’ا جر˘خ˘ي نأاو ،بمار˘ت ةردا˘˘ب˘˘م
قو˘ق˘ح˘ل˘ل م˘عاد ف˘قو˘م˘˘ب ي˘˘بورو’ا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

هتجتنأا يذ˘لا غار˘ف˘لا ءى˘ل˘م˘ب مو˘ق˘يو
لماكلا اهزايحناب ةيكريمأ’ا ةرادإ’ا
ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م د˘ق˘ع ر˘ب˘ع لÓ˘ت˘حÓ˘ل
لجأا نم ةلودلا ةيعرسشلا ىلع موقي
فارتع’ا هلÓخ نم جتني نيطسسلف
دود˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب
ادر ،ا˘ه˘ل ة˘م˘سصا˘ع ضسد˘ق˘لاو7691

مسض وحن ةيليئارسسإ’ا تاءارجإ’ا ىلع
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا ن˘˘م ءاز˘˘جأا

تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ل˘سشف د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خو
ةينيطسسلفلا ةيسضق˘لا ل˘ح˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

˘˘مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا ةراد’ا تت˘˘ب˘˘˘ثأاو
نوناق˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
ضضراعتت تارار˘ق تذ˘خ˘تاو ي˘لود˘لا

اهمعد لÓخ نم ةيلودلا ةيعرسشلا عم
دب Óف يليئارسس’ا لÓتحÓل قلطملا

ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ى˘لا ةدو˘ع˘لا ا˘ن˘ه
عسضوو يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ة˘سسرا˘م˘مو
ام تاسصاهرا نم جتني ام لكل دح
ة˘ير˘سصن˘ع˘لا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ى˘˘م˘˘سسي
ة˘ل˘حر˘م ن˘م لا˘ق˘ت˘ن’او ة˘موؤو˘˘سشم˘˘لا
ىلع دامتع’ا يلا يئانثلا ضضوافتلا
نأاو لداعلا ميكحتلاو يلودلا نوناقلا
هذهل ةيعجرم يلودلا نوناقلا نوكي
م˘˘مأ’ا تارار˘˘ق كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يلود فÓتئا قلخ ةرورسضو ةدحتملا
ىظحي يذلا نيت˘لود˘لا ل˘ح ة˘يا˘م˘ح˘ل
.يلود عامجإاب

نيتلودلا لح ةيامحو يلودلا فقوملا
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ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا نا ار˘˘سس د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
ن˘م ر˘ث˘كأ’ ا˘حر˘سسم تتا˘˘ب ضسد˘˘ق˘˘لاو
لÓ˘ت˘ح’ا ل˘م˘˘ع˘˘ي عور˘˘سشمو ة˘˘ط˘˘خ
ثيح  اهل دادع’ا ىلع يليئارسس’ا
ةيجيتارت˘سسإ’ ا˘حر˘سسم ة˘ف˘سضلا تتا˘ب
لم˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا

ديوهت ىلع لمعي امك اهمسض ىلع
كل˘ت ناو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘ل˘ل ل˘ما˘سش
طرو˘ت ىد˘م ضسكع˘ت ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سس’ا
قزأام يف يليئارسس’ا لÓتح’ا ةداق
ديدحت يلع مهتردق مدعو ةهجاوملا

مئاقلا عارسصلا ءاهنإ’ م˘ي˘ل˘سس ق˘ط˘ن˘م
نولواحيو مام’ا ى˘لا نو˘بر˘ه˘ي م˘ه˘ف
اق˘با˘سس ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت ا˘م ر˘ي˘مد˘ت
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘˘سشلا نود˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘يو
م˘هو ر˘ه˘ق˘لاو تن˘ع˘ت˘لا نو˘سسرا˘˘م˘˘يو
ة˘ي˘لود˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نود˘˘ق˘˘ع˘˘ي
تسسوكولوهلا ةسسرامم نوركنتسسيو
تقولا يفو تايركذلا هذه نويحيو
نم ر˘ي˘ث˘كب ع˘سشبا نو˘سسرا˘م˘ي ه˘سسف˘ن
دمعت˘م˘لا ل˘ت˘ق˘لا ثي˘ح ع˘ئا˘قو˘لا كل˘ت

هيسضارا ةقرسسو ينيطسسلفلا بعسشلل
لÓ˘ت˘ح’ا نا˘ف ه˘قو˘ق˘˘ح با˘˘سصت˘˘غاو
لÓتحا لوطا وه مويلا يليئارسس’ا

ملاعلا يف دجوي ’و خيراتلا هفرع
ةلودلا ’ا لÓتح’ا تحت ةلود عمجا
ةيداسسلا نو˘سسرا˘م˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
بع˘سشلا ق˘ح˘ب ءاد˘ع˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
هسضرأاب بلا˘ط˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

بو˘ع˘سشب ةو˘سسا ضشي˘ع˘لاو ه˘قو˘˘ق˘˘حو
. ملاعلا
ذيفنت ىلع لÓتح’ا ةداق قباسست نا

احسضاو حبسصا يمارج’ا مهططخم
نا ططخملا اذهل نكمي ’و عيمجلل
م˘ه˘˘عا˘˘م˘˘طأا ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي و˘˘هو ر˘˘م˘˘ي
ةيعسسوتلا ةيناودعلاو ةي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
ىلع ةيليئارسس’ا ةسسايسسلا رازاب يف
تسسينكلل ةمداقلا تاباختن’ا باوبأا
يتلا ةيثبعلا لا˘م˘عأ’ا˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا
با˘غ˘لا ة˘ع˘ير˘سشو ن˘ي˘˘ناو˘˘ق ضضر˘˘ف˘˘ت
تارارقو يلودلا نوناقلاب رتهتسستو
مسض ططخم نأاو ةيلودلا ةيعرسشلا

ة˘لود ى˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا راو˘˘غ’ا
دح˘ب ل˘كسشي ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا
ي˘سسا˘سس’ا ا˘مور ما˘ظ˘ن˘ل ا˘˘ق˘˘فو ه˘˘تاذ
ةميرج ةيلودلا ةيئان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل

ضصو˘سصن˘ل ادا˘ن˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘سسن’ا د˘سض
ادانتسسا برح ةميرجو ةعباسسلا هتدام
هذه فاسضت ةنماثلا هتدام ضصوسصنل
مئارج ل˘سسل˘سسم˘ل ةد˘يد˘ج˘لا م˘ئار˘ج˘لا
د˘سض م˘ئار˘ج˘لاو ي˘قر˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لا بر˘ح˘˘لا م˘˘ئار˘˘جو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسن’ا
ضسيسسأات ذنم لÓتح’ا ةداق اهفرتقا

بعسشلا قحب ةموعزملا مهتلود هذه
ةيئانجلا ةمكحملا نأابو ينيطسسلفلا
بسسا˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
لثم ىلع مهتبسساح˘مو م˘ه˘ت˘لءا˘سسم˘ل
ةيأا اهيلع تمدقأا ام اذإا ةميرجلا هذه
اهسسيئر ناك ءاوسس ةيلÓتحا ةموكح
ضستناغ ين˘ي˘ب وأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب
. مداقتلاب طقسسي ’ قحلاف
مسض هتين ن˘ع ن˘ل˘عا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن نا˘كو
ة˘˘ف˘˘سضلا تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘˘سسمو راو˘˘˘غ’ا

ةراد’ا در رظتني وهاينتن ناو ةيبرغلا
مسضلا ناسشب هب˘ل˘ط ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘م’ا

ضستنا˘غ ي˘ن˘ب ج˘ه˘ن˘لا ضسف˘ن˘ب ه˘ق˘ح˘لو
وه نلعأاو ضضيبا قرزا فلاحت ميعز
لÓتح’ا ةنميه ضضر˘ف˘ب ه˘ت˘ي˘ن ر˘خ’ا

يف ةررقملا تاباختن’ا د˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
. لبقملا ضسرام
فرطتلا اذه ةهجاوم يف انسسفنا دجن
هسسرامت يذلا يليئارسس’ا نونجلاو
ةرماؤوم فسشكتتل لÓتح’ا تاباسصع
يقيقحلا ةهجولا نع راوغ’ا مسض
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسا رار˘ق يأا ناو لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل
تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لاو راو˘˘˘غأ’ا م˘˘˘سضب
ةعقوملا تايقافت’ا لكب فسصعيسس
مسضلا رارق يدؤويسسو نيفرطلا نيب
لوخدلاو مئاقلا عسضولا رايهنا ىلإا
هريبك تايعادت اهل ةديدج ةلحرم يف
. اهتمرب ةقطنملا ىلع
فيثكت مت ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف هنإا
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘˘سضلا
تابوقعلا ضضرف متو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةرادإ’او لÓتح’ا لبق نم ةيلاملا
ن˘م م˘ه˘نأا م˘ه˘ن˘م ا˘ن˘ظ  ة˘ي˘˘كير˘˘م’ا
نع ةمواسسملا وا عجارتلا نكمملا
تنا˘كف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

رثكا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘قاو˘م
ي˘ف ة˘سصا˘خو ا˘حو˘سضوو ا˘˘كسسا˘˘م˘˘ت
طخ اهربتع˘ت ي˘ت˘لا ضسد˘ق˘لا ا˘يا˘سضق
كلذكو اهنع لزانتلا نكمي ’ رمحا

ىر˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ير˘˘˘حو ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح
يسضارأ’ا نم لماكلا باحسسن’او
نأاو ةلتحملا ةيبرعلاو ةينيطسسلفلا
نوكت ن˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا
تاباختن’ ينلعلا دازملا يف ةعلسس
ي˘سسا˘˘ئر˘˘لا م˘˘ه˘˘قا˘˘ب˘˘سسو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ركسسعمو وهانيتنو ضستناغ حونجو
قيقحت لجأا نم فرطت˘م˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا

با˘سسح ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نا بسسا˘˘كم
ةيرحلاب ةيخيرا˘ت˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘سش قو˘ق˘ح
ر˘ي˘سصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘تو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’او
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإاو
. ةلقتسسملا

ةصضقانتملا ةيفصصتلا عيراصشم ةهجاوم يف

ةينيطصسلفلإ حابصصلإ ةديرج ريرحت صسيئر / نيطصسلف يف ةنصسحلإ ايإونلإ ريفصس / ةودقلإ يرصس : ملقب

ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘˘كح نا
فاعسضا يلع حوسضوبو لمعت تتاب
ت’واحم لظ ىف ةينطولا ةطلسسلا
ءارزو ضسيئرك وهاينتين جاتنا ةداعا
بحسس لÓخ نم لÓتح’ا ةموكحل
مادقا تحت نم يسسايسسلا طاسسبلا
ة˘برا˘ح˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
لسسلسسم امو ضسابع دومحم ضسيئرلا
لÓتح’ا ضضفرو يسسايسسلا لسشفلا

ة˘˘˘سسر˘˘˘سشلا بر˘˘˘ح˘˘˘لا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سساو
ت’ا˘ق˘ت˘ع’او ل˘ت˘ق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
تا˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘سصح˘˘˘لاو
ةفسضلا يف ةسصا˘خو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نا ى˘ل˘ع ح˘سضاو ل˘ي˘لد ’ا ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

قيقحت ىلإا ىعسست لÓتح’ا ةموكح
ثب لوا˘ح˘تو ة˘ي˘ناود˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا
ةينيطسسلفلا ةدايقلا فاعسضإاو ةنتفلا

هققح ام  دعب ةسصاخو اهتبراحمو
نم ينيطسسلفلا ي˘سسا˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘˘ي˘˘لود تا˘˘حا˘˘ج˘˘ن
ي˘لود˘لا فار˘ت˘ع’ا ي˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

قاحت˘ل’او ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كب
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘م˘كا˘ح˘م ي˘لا ي˘ع˘˘سسلاو
تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘تدا˘˘قو
. ةيلودلا

لسصاوتت تارماؤوملا هذه لظ ىفو
ضسا˘˘م˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ئد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج
ة˘ف˘ل˘غ˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘˘ح’او
ي˘˘ف ي˘˘هو ي˘˘˘نا˘˘˘سسن’ا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا˘˘˘ب
نع ليدبلا قلخ ىلا فدهت ةقيقحلا

تتابو ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
ضسامح نيب د˘مأ’ا ة˘ل˘يو˘ط ة˘ئد˘ه˘ت˘لا

يتأات تاءارجإا  ةزغ يف لÓتح’او
ضشطبلا تايلم˘ع ن˘ي˘ب ا˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب
ي˘سضارأ’ا ةردا˘سصمو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا

لÓتح’ا در˘ف˘تو لاو˘مأ’ا ة˘ن˘سصر˘قو
ضسيركت ةلواحمو ةهج نم ةفسضلاب
ةيسسايسس حلاسصم قيقحتل ةزغ ةلود
ضسامحو لÓتح’ا نيب نواعتلا نأاو
ةئدهت˘لا تا˘م˘ها˘ف˘ت ي˘لا ل˘سصو˘ت˘لاو
ع˘م ة˘طا˘سسو˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا

عورسشملا ريمدت اهفده لودلا ضضعب
ي˘ف ما˘سسق˘ن’ا خ˘ي˘سسر˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةزغ لسصفو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘حا˘سسلا

ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ن˘ع ا˘ي˘نو˘نا˘قو ا˘ي˘فار˘غ˘ج
ة˘لود ة˘ما˘قإا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘ل
دودح ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
.7691ماع
عمتجت لب ارسس ةئدهتلا رما دعي ملو
ل˘جا ن˘م تن˘ي˘با˘كلا لÓ˘ت˘ح’ا ةدا˘ي˘ق
ليوط ةئدهت لوح ةطخ رارق ذاختا
انه حسضاولا نم تابو ،ةزغ يف دمأ’ا
عم نÓمعي لÓتح’او اكيرمأا  ناب

لعلو ةزغ يف ةليود ةماقإ’ ضسامح
و˘ه ةز˘غ ي˘ف ة˘ئد˘ه˘ت˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا

برسض لجأا نم ةتيبم ةثيبخ ةطخ
نأاو ينيطسسلفلا ينطولا عورسشملا
و˘ه ع˘يرا˘سشم اذ˘كه ع˘˘م ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ي˘˘كير˘˘مأ’ا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا ع˘˘م قوا˘˘˘سست
ة˘ي˘سضق˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
يتلا ةئدهتلا هذه نأاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةقفاومب لÓتح’ا ةمو˘كح ا˘ه˘سشقا˘ن˘ت

تاريسسم فقو تررق يتلا ضسامح
ءانبل رسضخ’ا ءوسضلا تطعأاو ةدوعلا
وه يركسسعلا يكيرم’ا يفسشتسسملا

اذهو دامتعا قاروأا ميدقت لجأا نم
ة˘ق˘ف˘سصل ي˘ل˘˘ع˘˘ف ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ضسا˘م˘ح ة˘كر˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا

را˘طا ي˘ف ي˘تأا˘ت ي˘˘ت˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘ح’او
يف احسضاو ادب ي˘ل˘ي˘ئار˘سسا ط˘ط˘خ˘م
ا˘ه˘ن˘ل˘عأا ي˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن تسسلا ة˘˘ط˘˘خ
ي˘ئا˘م˘لا ر˘م˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن
ىطُخلا عراسسي يذلا رمأ’ا راطملاو
قيبطت عم نمازتلاب عورسشملا ريرمتل
. نرقلا ةقفسصل لÓتح’ا ةلود
هذ˘˘˘ه ضضه˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش نإا
لوح هفافتلا لÓخ نم تارماؤوملا
ةينطولا ةدحولا راطإا يف ةدايقلا

تباوثلا˘ب كسسم˘ت˘لا ناو˘ن˘ع تح˘تو
فقوم ةرولب ةيمهأاو ةينيطسسلفلا
هذه لثمل ىدسصتلاو تباث يلاسضن
ةموكح اهب موقت يتلا عيراسشملا

بعسصلا عقاولا رييجت نم ضسامح

ة˘ي˘نا˘سسن’ا م˘ه˘˘فور˘˘ظو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سشل
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘بز˘ح˘لا ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
اهرارمتسسا نامسضل ىعسست يتلاو
لÓ˘خ ن˘˘م ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق م˘˘كح ي˘˘ف
ع˘م تا˘م˘ها˘ف˘ت د˘˘ق˘˘عو ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
. يليئارسس’ا لÓتح’ا
ةغلاب ةروطخب يرجي امل رظنن اننا

لجاعلاو يروفلا لخدتلا نم دب ’و
ح˘لا˘سصل ر˘م’ا م˘سسحو د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل
ضسامح نأاو ةيروثلا هتدارإاو انبعسش
ق˘ح˘لا كل˘ت˘˘م˘˘ت ’و ة˘˘لو˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
بعسشلا مسساب ضضوافتلا وا ثدحتلاب
جئاتن نإاف يلا˘ت˘لا˘بو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نل لÓتح’ا ةلود عم اهتاسضوافم
بر˘سضت ا˘ه˘نأا ا˘سصو˘سصخ اد˘حأا مز˘ل˘ت

ةينطولا تباو˘ث˘لا˘ب ط˘ئا˘ح˘لا ضضر˘ع
اهب فرتعملا ةينيطسسلفلا قوقحلاو
يفو فرسصتل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘غ ا˘ي˘لود
ريسصملا ريرقتو ةدوعلا قح اهتمدقم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإاو
. ضسدقلا اهتمسصاعو

يليئارصسإ’ا لÓتح’او سسامح نيب ةئدهتلل يصسايصسلا دعبلا
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:«مÓصسلإ»ـل لولهب دمحم باصشلإ بتاكلإ

«اكصس’أا حور يتاباتك لوأاو ينتمهلأا يتلا يه ةلصشافلا براجتلا»
يرئإزجلإ نإويدلإ عباط ةديمع هب ترداب

 ةيراصشبلإ ةنصسح
ثارتلا نيمثتل عورصشم..«ةيراصشب ةمل»

ةرواصصلا ةقطنمل يوصسنلا يقيصسوملا يبدأإ باتك لوأإ هل ردصص ،ركصسعم ةعماجب خيرات بلاط اعيبر22 بحاصص ،ركصسعم ةيلو نم لولهب دمحم
ع˘˘با˘˘˘ط ةد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع تردا˘˘˘ب.«اكصسلأإ حور» نإونع تحت

ةنسسح ،يرئازجلا ناويدلا
داعسس عم ارخؤوم ةيراسشبلا

ة˘˘م˘˘ل» عور˘˘سشم˘˘ب ة˘˘ل˘˘سسع
ىلا يمري يذلا ،«ةيراسشب
يقيسسوملا ثارتلا نيمثت
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل يو˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا
قر˘سش‐بو˘ن˘˘ج) ةروا˘˘سصلا
ة˘بر˘ج˘˘ت ي˘˘هو .(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘قر˘˘ف ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ب تجو˘˘˘ت
موب˘لأا ل˘ي˘ج˘سستو  ة˘يو˘سسن
يف ت’وجو8102 ةنسس
ةي˘بوروأ’ا ناد˘ل˘ب˘لا د˘يد˘ع
.اكيجلبو اسسنرف اهنيب نم
ة˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سسح ترد˘˘˘˘˘˘˘˘سصأاو
د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يرا˘˘˘سشب˘˘˘لا
رئازجلا يف ىلوأ’ا ةنانفلا
،يربمقلا ىلع فزعت يتلا
ر˘ئاز˘ج˘لا» لوأ’ا ا˘ه˘مو˘ب˘˘لأا

،2002 ةنسس يف «ةرهوج
،ارهاب احاجن فرع يذلاو
ديدع يف كراسشت  نأا لبق
تر˘˘يز˘˘˘يد » ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ا˘ه˘˘ت˘˘قر˘˘ف نو˘˘كتو «زو˘˘ل˘˘ب
ة˘ن˘سسح تن˘˘ل˘˘عأاو .ى˘˘لوأ’ا
راد˘˘سصا ن˘˘ع ة˘˘˘يرا˘˘˘سشب˘˘˘لا
نونعملا ديدجلا ا˘ه˘مو˘ب˘لأا
 .«ءارحسصلا  ناولأا»
ةد˘ي˘م˘ع تي˘˘حأا ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل

،يرئازج˘لا ناو˘يد˘لا ع˘با˘ط
رئازجلاب ،ةيراسشبلا ةنسسح
عوبسسأ’ا ةياهن ،ةمسصاعلا

ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘ل ا˘˘ي˘˘ن˘˘ف Ó˘˘ف˘˘ح
تاريثأات لاخدا عم ناويدلا

كورلا يعباطل ةي˘ق˘ي˘سسو˘م
ا˘ه˘ت˘قر˘ف ة˘ق˘فر ،زو˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
ت’آاب ةنيعتسسم ةيوسسنلا

ناكو .ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م
مظنملا ينفلا لفحلا اذه
ضضايرب نوديز نبا ةعاقب
د˘ج رو˘ه˘م˘ج ما˘مأا ح˘ت˘˘ف˘˘لا

ة˘ن˘سسح˘ل ة˘˘سصر˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ف˘˘غ
م˘يد˘ق˘ت ةدا˘عإ’ ،ة˘يرا˘سشب˘لا
عباط يف ةين˘ف˘لا ا˘ه˘لا˘م˘عأا

عاقيا يذو قسسانتم ديدج
ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب جز˘˘˘˘م˘˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لا عاو˘˘نأ’او
ةروا˘˘سصل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

كور˘˘˘لا ن˘˘˘م تار˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘تو
هذ˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب .زو˘ل˘ب˘لاو
تناك ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘خ˘سسن˘لا
را˘سشب˘ل ة˘يو˘سسن˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا
ت’آا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا
انايحأاو يربمقلاو ةيعاقيا
ةرملا هذه ةقوفرم ،ةراتيق
را˘ت˘ي˘ق ة˘لآا ى˘˘ل˘˘ع فزا˘˘ع˘˘ب
ةلآا ىلع فزاعو «ضسيبلا»
ةلآا ىلع نيفزاعو عاقي’ا
او˘˘مد˘˘ق ثي˘˘ح ،را˘˘ت˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا

حورب ة˘ي˘م˘لا˘ع ى˘ق˘ي˘سسو˘م
 .ةليسص’ا ناويدلا

ةزيمملا اهتوسص ةماخربو
تا˘ير˘ب˘ك ي˘ها˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا

،زولبلا ىقيسسوم تابرطم
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ن˘سسح تما˘ق
ن˘˘م ة˘˘سسÓ˘˘سسب ل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت
،را˘ت˘ي˘ق˘لا ى˘لا ير˘˘ب˘˘م˘˘ق˘˘لا
ةحجا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘نا˘غا ة˘يدأا˘ت˘ب

˘˘ما˘˘مأا ،ة˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نع اهظفحي ناك روهمج
نا˘˘ك يذ˘˘لاو بل˘˘ق ر˘˘˘ه˘˘˘ظ
غرافب ينفلا اهلفح رظتني

 .ربسص
م .ح

ينطولإ مويلاب لافتحلإ راطإإ يف
 هصشيجو بعصشلإ نيب ام محÓتلل

طيحمب ةريجصش ف’آا8 نم ديزأا سسرغ
تليصسمصسيتب «ةفصصرلا ةيدك» دصس

ضسر˘غ تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘˘ب م˘˘ت
ةريجسش ف’آا8 نم ديزأا
ة˘˘يد˘˘ك» د˘˘سس ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب «ة˘˘ف˘˘سصر˘˘لا
.ظحول امبسسح بيعسش
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘˘ه تد˘˘ه˘˘سشو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تفر˘˘˘سشأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا
 لافتح’ا ةبسسانمب
محÓت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا˘ب
يذلا ،هسشيجو بعسشلا نيب
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر هر˘˘قأا

راطإا يف نوبت ديجملا دبع
ىلوأ’ا ىركذلاب ءافتح’ا
ةكراسشم يبعسشلا كارحلل
تا˘با˘غ˘لا ناو˘عأ’ ة˘ع˘˘سساو
ةيندملا ةيامحلا رسصانعو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سشكلا جاو˘˘˘˘˘فأ’او
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘˘مو
ي˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ط تاذ
.نينطاومو
ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م˘سض م˘تو
ر˘بو˘ن˘سصلا فا˘ن˘سصأا ضسر˘غ
ضسو˘ت˘ي˘˘لا˘˘كلاو ي˘˘ب˘˘ل˘˘ح˘˘لا

ط˘ي˘ح˘م ى˘ل˘ع را˘عر˘˘ع˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘سسلا

2 تقاف ةي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘سسم
هتح˘سضوأا ا˘م ق˘فو را˘ت˘كه

.تاباغلا ةظفاحم ىلإا
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ح˘˘م˘˘سستو
دسس طيحم ةيامحب ةيئيبلا
ن˘˘م «ة˘˘ف˘˘سصر˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ك»
ع˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘تو فار˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن’ا
طيحملا يتابن˘لا طا˘سسب˘لا
ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ب
ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘سشت ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
ع˘با˘ط˘لا تاذ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
نا˘˘كسس اذ˘˘˘كو ي˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ةروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ةي˘با˘غ˘لا تاءا˘سضف˘ل˘ل
ف˘ي˘ث˘كت ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا

ةيرودلا ريجسشتلا تايلمع
لبق نم ءاوسس ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا
اذكو ةروكذملا ةظفاحملا
.تابسسانملا فلتخم يف
ءايحإا مسسارم تدهسش امك
عسضو ينطو˘لا مو˘ي˘لا اذ˘ه
بع˘˘ل˘˘م˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘˘ح
ى˘ط˘غ˘م يراو˘ج ي˘سضا˘˘ير
ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا بسشع˘˘لا˘˘ب
ةن˘يد˘م˘ب «ةدا˘ع˘سسلا» ي˘ح˘ب
دسسج يذلاو ،تليسسمسسيت

نامسضلا قود˘ن˘سص ن˘م˘سض
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘˘سضت˘˘لاو
.ةيلحملا

ج.دمحم

ةءابع تيدترإ ىتم ذنم ^
تصضخ ل˘˘˘هو ،ر˘˘˘طإو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لإ

ةلصشا˘ف˘لإ ة˘با˘ت˘ك˘لإ برا˘ج˘ت
؟تايإدبلإ يف
لبق رطاوخلا ةباتك يف تأادب
نآ’ا ن˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس ثÓ˘˘˘˘ث
ىنع˘م نود˘ب ا˘ب˘ير˘ق˘ت تنا˘كو
،ةطلتخم راكفأا تناك اهنوك
ة˘ل˘سشا˘ف برا˘ج˘ت تسضخ د˘قو
ي˘نأا ’إا ،ي˘ف˘ي˘لأا˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف

هذهو ة˘سسرا˘م˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ترو˘ط
.بتاك لكل ةيهيدب ةلحرم
درجم كرطإوخ لك له ^

تلاح اه˘ع˘ي˘م˘ج مأإ لا˘ي˘خ
لهو ،ةيع˘قإوو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح

كتود˘ق ا˘م د˘حأإ ي˘˘ف ىر˘˘ت
؟ةرطاخلإ يف ىلثملإ

عقاولا بكاوت اهلج يرطاوخ
،رو˘˘ع˘˘سشل˘˘ل بكسس ا˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ك
نم لكب يتاباتك يف يدتقاو
م˘˘˘˘˘هدأاو ،ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ف
.يواقرسشلا

ا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك كل رد˘˘˘˘˘صصي˘˘˘˘˘صس ^
،«ا˘˘ك˘˘صس لأإ حور» ا˘˘مو˘˘˘صسو˘˘˘م
ىنعم نع لوصضفلإ انباتني
،ة˘˘ي˘˘م˘˘˘صست˘˘˘لإ هذ˘˘˘ه بب˘˘˘صسو
؟هنومصضم يوتحي إذامو
ةيمسستلا ىنعم ةقيقحلا يف
تذأا˘ت ا˘م˘ه˘م ه˘نأا ى˘لإا ع˘˘جر˘˘ي

بعاسصم˘لا ته˘جاوو ضسف˘ن˘لا
˘مو˘ي ي˘˘تأا˘˘ي˘˘سس تا˘˘ق˘˘سشم˘˘لاو
’ كلذ لايح ةدراب حبسصتو
ناك ،م˘ت˘ه˘ت ’و ءي˘سشب ى˘بأا˘ت
ي˘˘فو ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا دار˘˘˘م اذ˘˘˘ه
ىلع يوحي باتكلا نومسضم
عا˘ي˘سض ن˘م ر˘طاو˘خ˘لا ضضع˘ب
ا˘هر˘ي˘غو ة’ا˘ب˘م ’و  قا˘ف˘˘نو
حور˘˘لا ضسم˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي
.لقعلاو
ءإوصس كتاحومط يه ام ^
ىل˘ع وأإ ة˘ي˘˘صصخ˘˘صشلإ تنا˘˘ك
؟ةباتكلإ ديعصص

ديزم˘لا ف˘ي˘لأا˘ت و˘ه ي˘حو˘م˘ط
ريفغ ددع بسسكو بتكلا نم
لك حو˘م˘ط اذ˘هو ءار˘ق˘لا ن˘م
ىلع لسصحأا نأاو ،اعبط بتاك
ضصخ˘سش ي˘نو˘˘ك بتا˘˘ك م˘˘سسا
.طقف ةباتكلا ضسرامي

د˘م˘ح˘م بتا˘ك˘لإ دو˘ي إذا˘م ^
ماتخلإ كصسم يف لوقي نأإ
 .ةديرجلإو ئراقلل
اذ˘˘ه ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف لو˘˘قأا نأا دوأا
لوأ’ا ر˘˘˘˘˘˘كسشلا راو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا
رسضخل فسسوي نب يفحسصلل

هل˘لا ه˘مادأا راو˘ح˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع

دوأاو ،بابسشلا باتكلل ادنسس
ى˘ل˘ع ةد˘ير˘ج˘لا كلذ˘ك ر˘كسش
اهحنم مت يتلا ةسصرفلا هذه
دد˘˘سسو ه˘˘˘ل˘˘˘لا م˘˘˘كق˘˘˘فو ي˘˘˘ل

.مكاطخ

فصسوي نب .رصضخل :هرواح

ةرودلإ لاغصشأإ لÓخ
صسلجملل ةعبإرلإ

يئلولإ يبعصشلإ
دهعتي ةنتاب يلاو
ةيمنتلا حور ثعبب

قطانملا يف
ةلوزعملا

يلاو عوبسسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ،ا˘عد
«دوهزم قيفوت» ةنتاب ةي’و
ةعبارلا ةرودلا لاغسشأا لÓخ
يئ’ولا يبعسشلا ضسلج˘م˘ل˘ل
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب
ةرورسضب ةي’ولاب ةيلحملا
ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ءا˘˘˘سصحإا
نم ةمورحم˘لاو ة˘لوز˘ع˘م˘لا

ميركلا ضشيعلا تايرورسض
د˘˘سصق اذ˘˘هو ،ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو
اه˘ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا حور ثع˘بو
تاذ ،راسشأا امك .ديدج نم
ادهاج لمعيسس هنأا لوئسسملا

نم ةيمنتلا حور ثعب ىلع
ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘ك ي˘ف د˘˘يد˘˘ج
يتلا وأا ةفقوتملا ةيومنتلا
،زا˘ج˘ن’ا ي˘ف ار˘خأا˘ت فر˘ع˘ت
ءا˘˘˘ف˘˘˘سضإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو
لمعلا يف ة˘يد˘ج˘لا ة˘غ˘ب˘سص
ةيقادسصملا ةبتع ق˘ي˘ق˘ح˘تو
زا˘ج˘ن’ا لا˘جآا مار˘˘ت˘˘حا ي˘˘ف
.عيراسشملل
هنأا ،ةنتاب يلاو فسشك دقو
ه˘˘تا˘˘جر˘˘خ ن˘˘˘م ف˘˘˘ث˘˘˘كي˘˘˘سس
بار˘˘ت ة˘˘فا˘˘كل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا

ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لاو
قطانملا يف ةسصاخ هونطاوم
ةلواحمو  ةديعبلاو ةلوزعملا

لÓ˘خ ن˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘سشم ل˘˘ح
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب

اذيفنت اذهو ،مهسسمت ةديدج
ةيروهمجلا ضسيئر تاميلعتل
.» نوبت ديجملا دبع»

ينامحد دمحم

«نوب كاب» ةينقتب ةروا‹ تايلو صسمخ طبر
4G تامدخ نصس–و ةيرصصبلا فايلأ’ا ةينقت ممعت ةنتابب رئاز÷ا ت’اصصتا

ة˘ير˘يد˘م˘لا ،ار˘خؤو˘م تم˘˘عد˘˘ت
ت’ا˘˘سصت’ ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ماه عورسشمب ،ةنتابب رئازجلا
اعمجت23 طبر يف لثمتي
فا˘˘ي˘˘لأ’ا˘˘ب اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
002 ةفاسسم ىل˘ع ة˘ير˘سصب˘لا

ازاهج85 ع˘سضو ع˘˘م ،م˘˘ل˘˘ك
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سشب ا˘˘˘سصا˘˘˘خ
.ناسسمأا تامدخلا ةددعتملا

نأا ،«مÓسسلا»ـل ردسصم ،ركذو
ديدعلا ضسميسس عورسشملا اذه
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تايد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب
م˘ي˘نا˘غوأا ،تا˘ب˘سصق˘لا ،نار˘ف˘ي˘ت
ةعسس نأا ثيح ،ةقرو ةقطنمو
ـب ردقت ةديدج˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

جردنيو ،جولو ةطقن86241
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف  عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ىلإا يمارلا ةسسسسؤوملا ىعسسم
ةددعتملا طاقنلا ةكبسش ميمعت
ةي’ولا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع تا˘مد˘خ˘لا
بنا˘ج ى˘لإا16 ـلا اه˘تا˘يد˘ل˘ب˘ب
نئا˘بز˘ل ة˘ي˘عو˘ن ة˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت

ربع ى˘ت˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘سصتا
.ةيئانلا رسشادملاو ىرقلا

تاميلعت قيبطتل ،ةلسصاومو
د˘˘˘سصق ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘لا
ةمدقملا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب م˘ت ،ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل
تا˘ي’و ضسم˘خ ط˘بر ار˘خؤو˘م
نيب طبرت ،«نوب كاب» ةينقتب
ةفاسسم ىل˘ع ةر˘كسسبو ة˘ن˘تا˘ب
ربع فيطسسو ةنتاب ،ملك611
ةنيطنسسقو ةنتابو ،ملك631
ن˘ي˘ب ار˘˘ي˘˘خأاو ،م˘˘ل˘˘ك021ربع
،ملك501ـب يقاوبلا مأاو ةنتاب
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب ة˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ضسف˘˘˘نو
.ةلسشنخو

ليجلا ةين˘ق˘ت ،ضصو˘سصخ˘بو
ت’ا˘˘سصتا تعر˘˘سش ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اذ˘ه ة˘مد˘خ ع˘ي˘سسو˘ت ة˘ل˘˘حر˘˘م
،ي˘لا˘ع˘لا ق˘فد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ر˘ي˘غ ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
31 ريفوت لÓخ نم ،ةزهجملا
،اذافن0579 ةعسسب ازي˘ه˘ج˘ت

لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسإ’ ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘سضإا
ربع «ضشأا.ي˘ت.ي˘ت.فأا«ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ةمدخ لاسصيإ’ از˘ي˘ه˘ج˘ت31
نم ،تا˘م˘لا˘كم˘لاو تنر˘ت˘نإ’ا

نوبزلا وحن تباث طخ لÓخ
2 ن˘م لا˘ع ق˘فد˘ت˘ب ةر˘سشا˘ب˘˘م
تياباغيم001 ىلإا تياباغيم
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو ،ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لكب ةدودحم ريغ ت’اسصتا

،ةر˘˘م˘˘سشلا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ن˘˘˘م
،رذعملا ،ضسواقن ،تÓيهلوب
 .ةناورمو ةكيرب ،توكت
،ةطرافلا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘مو
ت’ا˘˘˘˘سصتا ،تسصحأا د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
801 نع ديزي ام  ،رئازجلا
تا˘مد˘˘خ ي˘˘ف كر˘˘ت˘˘سشم ف˘˘لأا
فلأا92و ،لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘˘لا

،ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘لا ي˘ف كر˘ت˘˘سشم
لي˘ج˘لا ن˘م ازا˘ه˘ج56 ر˘ب˘ع
ىلإا ةفا˘سضإا ،ة˘ي’و˘لا˘ب ع˘بار˘لا
فايلأ’ا نم ملك195 زاجنإا
.ةيدلب85 تلمسش ،ةيرسصبلا

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

 ةئملاب09 اهتبصسن تغلب يتلإ ةيلولاب ةينمألإ ةيطغتلإ ميمعتل
ةنتابب0202 يف ةديدج ةينمأا تارقم حتف وحن

نأا ،ار˘˘خؤو˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘سشك
ةياهن عم ةينمأ’ا ةيطغتلا ةبسسن
09 تغ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق9102 ة˘ن˘˘سس
رهسست يذلا تقولا يف ،ةئاملاب
اهعفرل  ةينمأ’ا حلاسصملا هيف
ةمدخلا زيح عسضو لÓخ نم
ة˘˘طر˘˘سشلا ما˘˘˘سسقأا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل
ىلع اهل رقتفت يتلا قطانملل

ة˘طر˘سشل˘ل ر˘ق˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا رار˘˘غ

اذكو ،داقميت ةرئاد˘ب ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ةناقسس ةيدلبب ةرئاد نمأا حاتتفا

ةيرسضحلا ماسسقأ’ا نم ديدعلاو
ةنسس يف اهحتف ةجمرب مت يتلا

،ةي’ولا بارت لماك ربع0202
ةيطغتلا عيسسوت لجأا نم اذهو
.ةينمأ’ا

ىلإا ،رداسصملا تاذ ،راسشأا دقو
د˘˘ق ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ن˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نأا

9102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘ف  تسصحأا
ةسصخر ف’آا3 نم ديزأا بحسس
حنجلا اياسضق اميف امأا ،هقايسس
تاذ تسصحأا د˘ق˘ف تا˘يا˘ن˘ج˘لاو
ف’أا6 ن˘م د˘˘يزأا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضق
نارمعلا ةي˘سضق004 ةجلاع˘م
.ةيانب71 مده اهلÓخ نم مت
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576209ددعلإ ^1441 ةيناثلإ ىدامج92ـل قفإوملإ0202 يرفيف42نينثإلإيلحم
 تاعاطقلإ يلوؤوصسمو نيبختنملاب ىقتلإ

  لظلاو زجعلا قطانمب لفكتلل اناجل بصصنيو ةمراصص تاهيجوت يطعي راردأا يلاو
 ةيصسيئرلإ ةبتكŸاب

ةنيدŸإ طصسو ةيمومعلإ ةعلاطملل
 يبعصشلا كارحلل ¤وأ’ا ىركذلاب لفت– راردأا

نيربجم نيينعملإ لك نإإ ،تاعاطقلإ فلتخم يلوؤوصسمو نيبختنملإ مامأإ رإردأإ ةيلو يلإو يبرعلإ لولهب لاق
ةعرصسلابو عقإولإ صضرأإ ىلع ةيروهمجلإ صسيئر تاهيجوتو جمانرب قيبطتو ةلماك ةيلوؤوصسملإ لمحت ىلع

يناعي يتلإ ةيويحلإ ةيرإوجلإ عيراصشملاب قلعتي اميف ةصصاخ ناكصسلإ تايمويب بصسنألإ لفكتلإ ةيغب ،ةمزÓلإ
يصسردملإ ماعطإلإو لقنلإو زاغلإ ةكبصشب طبرلإو ،يحصصلإ فرصصلإو برصشلإ هايم ريفوتو قرطلاك نطإوملإ اهنم

،ناكصسلإ ةصشيعم فورظ نيصسحت لجأإ نم لكايهلإ نم اهريغو

ضسمأا لوأا حا˘ب˘سص تل˘ف˘˘ت˘˘حا
يقاب رارغ ىلع راردأا ةي’و
ىر˘كذ˘لا˘ب ن˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
رياربف22 كارح˘ل˘ل ى˘لوأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘ل˘˘ل د˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ب م˘˘حÓ˘˘ت˘˘لاو ةو˘˘˘خأÓ˘˘˘ل
ل˘جأا ن˘م ،ه˘سشي˘˘جو بع˘˘سشلا
هر˘قأا يذ˘لا ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
كلذو ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لا˘˘˘ب
طسسو ةيمومعلا ةعلاط˘م˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإ’ راردا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ع˘م˘˘ج˘˘ت نا˘˘كم˘˘ل ة˘˘يز˘˘مر˘˘لا
ةليط ءاطسشنلاو ني˘ي˘كر˘ح˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘سسلا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ب˘ه˘لا
اذ˘هو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘ن˘سس رور˘م˘ب
ي˘بر˘ع˘لا ي˘لاو˘˘لا رو˘˘سضح˘˘ب
ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئرو  لو˘ل˘ه˘˘ب
ي˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سشلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلاو
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لاو
ءا˘˘سسؤورو ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ءا˘˘سضعأاو ر˘˘ئاود˘˘لا
نيلعا˘ف˘لا ل˘كو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
تايعمج نم ني˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

كار˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنو
قلطأا يذلا ةيروثلا ةرسسأ’او
بن˘ج كرا˘ب˘م كار˘˘ح ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
قزأا˘م ي˘ف لو˘خد˘˘لا دÓ˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا را˘ي˘˘ه˘˘ناو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ة˘˘ب˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘هو
ملاعلا ترهبأا يتلا ةيملسسلا
اهمحÓتو ينطو˘لا ا˘ه˘سسح˘ب
ريهطت لجأا نم اهسشيج عم
ي˘سسا˘ي˘سس ما˘ظ˘ن ن˘م دÓ˘ب˘˘لا

دÓ˘˘ب˘˘لا˘˘ب ر˘˘سضأا ن˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
ا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو ا˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
تبهن ةي˘ب˘ل˘سس تا˘سسرا˘م˘م˘ب

تح˘˘ب˘˘كو دÓ˘˘ب˘˘لا تار˘˘ي˘˘˘خ
امك ،ةيرئازجلا ةلودلا روطت
د˘˘سص ي˘˘ف كار˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘˘سسأا
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لا

رارقتسسا برسضل ةيلخادلاو
ةظقيو ةنطف ’ولو ،نطولا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا

تنا˘كل كار˘ح˘ل˘ل ه˘ت˘ق˘فار˘مو
دÓب˘لا ل˘خد˘ت رو˘مأا ثد˘ح˘ت
ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
لÓ˘˘˘˘˘˘خو ماد˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سص’او
ينطولا مويلا اذهب لافتح’ا
ةل’دلا نأا راردا يلاو لاق
ةطسشنأا ةطسساوب لاف˘ت˘ح’ا˘ب
ةمحللا زيزعت نمسض جردنت
يتلا ضشيجلاو بعسشلا نيب
نم ةينطولا ةلودلا تذقنأا
تاطلسسلا مزع˘بو طو˘ق˘سسلا

ضسي˘ئر ن˘م تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘بو
بلاطم كا˘ن˘ه ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
كا˘ن˘هو  تق˘ق˘ح˘ت كار˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةيب˘ل˘ت لا˘م˘كت˘سس’ تاءار˘جإا

ا˘عد ا˘˘م˘˘ك ،بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
نم د˘يز˘م ى˘لإا ن˘ير˘سضا˘ح˘لا

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سصلا ضصر
ظافح˘ل˘ل مز˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو
ضضرع مت امك ،نطولا ىلع
ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي و˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف ط˘˘˘ير˘˘˘سش
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا تار˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةي’وب تمظن يتلا ةيملسسلا
لمجأا اهلÓخ نم نيبت راردأا

دارفأا ن˘ي˘ب ن˘ما˘سضت˘لا رو˘سص
ةينمأ’ا تاوقلاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةينطولا ةيوقلا تاراعسشلاو
ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع تسصن ي˘ت˘لا
رييغتلا ىلإا داسشنإ’او داسسفلا
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘لا طا˘˘˘م˘˘˘نأا ي˘˘˘˘ف
رخآا يفو ،دÓبلل يئاوسشعلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘سست م˘˘ت ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ةيموم˘ع˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا ة˘حا˘سس
مويلل ر˘يار˘ب˘ف22 ة˘حا˘˘سسب
نيب محÓتلاو ةوخإ’ ينطولا
ل˘جا ن˘م ه˘˘سشي˘˘جو بع˘˘سشلا
يلاو لبق نم ةيطارقميدلا
با˘ب˘سش د˘حا ة˘ق˘فر ة˘˘ي’و˘˘لا
   .كارحلا يف طسشانلا

مصساقلب يفيرصشوب

ةيئانلإ قطانملاب ةجمربملإ نيثÓثلإ نيب نم
 ايوعر ارئب62 زيهجت

يزيلإاب ةيصسمصشلا ةقاطلا تادعمب
نم ايوعر ارئب62 زيهجت مت
ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘˘ب
مي˘ل˘قإا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
تاد˘˘ع˘˘م˘˘ب يز˘˘ي˘˘ل˘˘يا ة˘˘ي’و
امبسسح ،ة˘ي˘سسم˘سشلا ة˘قا˘ط˘لا
حلاسصملا ةيريدم هب تدافأا
.ةيحÓفلا

عور˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘يو
قودنسصلا فرط نم لومملا
ىلإا ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا
ربع ارسشتنم ارئب03 زيهجت
ةيوعرلا قطان˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نآ’ا دحل مت ثيح ،ةي’ولاب
ةقاطلا˘ب ار˘ئ˘ب62 زي˘ه˘ج˘ت
نيع تايدلب يف ةيسسمسشلا
تنا˘جو يز˘ي˘ل˘يإاو ضسا˘ن˘˘ي˘˘مأا

متي نأا ىلع ،ضساوحلا جربو
را˘بآ’ا ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا
رهسش لÓخ ةيقبتملا ةعبرأ’ا

ر˘يد˘م ق˘فو ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
دم˘حأا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
.يميهاربا

فÓ˘غ ضصي˘سصخ˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ك
جد نويلم021 هردق يلام
ى˘ل˘ع را˘بآ’ا م˘ي˘مر˘ت ةدا˘˘عإ’

ورهيمأا يت˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘˘ف ر˘˘بر˘˘بأاو
تاناسضيفلا ءارج رارسضأ’اب
ماعلا ةقطنملا اهتدهسش يتلا
ح˘م˘سست˘سس ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘˘لا

ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه
يبرمو نيحÓفلا تاجايتحا
،ةيئانلا قطانملا˘ب ة˘ي˘سشا˘م˘لا
.لوؤوسسملا تاذ فيسضي

عاطقلا حلا˘سصم مو˘ق˘ت ا˘م˘ك
ديدج˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ة˘ي˘حÓ˘ف تا˘ط˘ي˘ح˘˘م ةد˘˘ع˘˘ل
تا˘˘كب˘˘سشب ا˘˘هز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘تو
ضسم˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ،ي˘˘˘ق˘˘˘˘سسلا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م
ر˘م˘ع جر˘˘ب ةر˘˘ئاد ىو˘˘ت˘˘سسم
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب ،ضسيردإا
نيريب˘ك ن˘ي˘ط˘ي˘ح˘م م˘ي˘عد˘ت
تا˘˘˘كب˘˘˘˘سشو ضضاو˘˘˘˘حأ’ا˘˘˘˘ب
002 ة˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘ب ي˘˘˘ق˘˘˘سسلا

ةرمثتسسم86 ديوزتو راتكه
ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب تا˘˘خ˘˘˘سضم˘˘˘لا˘˘˘ب
ديسسلل اقفو ،تناج ةبدتنملا
.يميهاربا

ط.ةراصس

تاميلع˘ت ي˘لاو˘لا ي˘ط˘عأا ا˘م˘ك
بتاكملا نم جورخلاب ةمراسص
ه˘نأاو ناد˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لوز˘˘ن˘˘لاو
يروفلا قي˘ب˘ط˘ت˘لا تقو نا˘حو
ةيداملا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ة˘م˘جر˘تو
عقاولا ضضرأا ى˘ل˘ع ة˘ير˘سشب˘لاو
ل˘كو ،ضسعا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل دو˘˘جو ’و
هتي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ي لوؤو˘سسم
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘سضيو Ó˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
عيمج ضسمي Óماسش يلاجعتسسا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘˘هرو˘˘سصقو
ةيئ’و ا˘نا˘ج˘ل بي˘سصن˘ت ءا˘ق˘ل˘لا
ماتلا قيسسنتلابو ايناديم رهسست
تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
ماع ءاسصحإا ةيغب نيبختنملاو
ل˘ظ˘لاو ز˘ج˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘م لو˘˘ح
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ي˘˘˘لاو˘˘˘لا بسسح˘˘˘ب
ني˘سسح˘تو ة˘يو˘لوأ’ا ا˘ه˘ئا˘ط˘عإا

لÓ˘خ ن˘م ي˘مو˘ي˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو
يف عيراسشم ق˘ي˘ب˘ط˘تو ثاد˘حإا
اهديسسجت ظحÓي تقو برقا

ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسيو
كف ثيح نم ةسصاخ ،اهتامدخ
ةيراوج قفارم ريفوتو ةلزعلا
ةيناكسسلا تاعمجتلا نم ةبيرق
ي˘ت˘لا رو˘سصق˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
لظ ق˘طا˘ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت
دعبو ةقطنملا ةعاسسسشل ارظن
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف ،تا˘فا˘سسم˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ي˘˘لاو˘˘˘لا را˘˘˘سشأا

نا˘˘كسسلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ةحارسصلاو ءاغسصإ’او راوحلاب
نأا نكمي ’ دوعو ميدقت مدعو
نأا بج˘ي فا˘˘سضأا ل˘˘ب ،ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نو˘˘كن
ع˘سضوو نو˘نا˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘˘م
ع˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف تا˘يو˘˘لوأ’ا
لام˘لا د˘ي˘سشر˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ل˘م˘ع˘لا خا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘تو ما˘˘ع˘˘لا
تاب˘ق˘ع˘لا ح˘ي˘ح˘سصتو م˘ي˘ل˘سسلا

لسصوتن نأا لجأا نم اهزواجتو
دوهجلا لك رفاظ˘ت˘بو ،ا˘ع˘ي˘م˘ج
ةيلحملا ةيمنتلا ةلجع عفد يلإا
نطاو˘م˘لا ه˘ي˘لإا و˘ب˘سصي ا˘م ى˘لإا

ةيرامثتسسا ةسسايسس قلخب اذهو
قل˘خ ى˘لإا ضسا˘سسأ’ا ي˘ف ي˘مر˘ت

ادامتعا ةورثلاو لغسش بسصانم
عبرتت يتلا تاموقملا لك ىلع
ر˘ي˘فو˘ت ع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةيراوجلا تاءاسضفلا نيسسحتو
بعÓ˘مو جÓ˘˘ع تا˘˘عا˘˘ق ن˘˘م
،ة˘ي˘بر˘ت ة˘سسراد˘˘مو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير
ةيرادإا تاقحلم ىلإا ةفاسضإ’اب
ةرسشابم تامد˘خ م˘يد˘ق˘ت ة˘ي˘غ˘ب
،نينطاوم˘لا ما˘مأا ءا˘ن˘ع نود˘بو
لك نم بلط ءاقللا ماتخ يفو
ريراقت˘ب ه˘تدا˘فإا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ىدمو مهتاعاطق لوح ةيرود
كيرحت يف ةسصاخ ومنلا ةبسسن
يلاولا فرسشأا امك ،عيراسشملا

ةليحن بيسصنت م˘ي˘سسار˘م ى˘ل˘ع
ةي’ول اديدج اماع انيمأا جرعل

لهملب دباع ديسسلل افلخ راردأا
في˘ط˘سس ة˘ي’و ى˘لإا  لو˘ح˘م˘لا
.بسصنملا ضسفن يف

  مصساقلب يفيرصشوب

ةمÓصسلإ» تلاجم تصسم
رطاخم ،ةيرورملإ

تنرتنلإو تإردخملإ
 «ةئيبلإ ىلع ظافحلإو

ةيصسيصسحت تÓمح
ةدئافل راردأا نمأ’
سسرادملا ذيمÓت
قيرطلا يلمعتصسمو

ةلوذبم˘لإ تإدو˘ه˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ل˘صصإو˘م
ةعباتلإ ةطرصشلإ تإوق فرط نم

رئإودلإ نمأإو رإردأإ ةيلو نمأل
ةيعوتلإو صسي˘صسح˘ت˘لإ لا˘ج˘م ي˘ف
،ةيرورم˘لإ ة˘مÓ˘صسلإ» لا˘ج˘م ي˘ف
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م ،تإرد˘˘خ˘˘م˘˘لإ ر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م
تنر˘ت˘نÓ˘˘ل ئ˘˘ي˘˘صسلإ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلإ

ة˘ئ˘ي˘ب˘لإ ة˘فا˘ظ˘ن ىل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لإو
ة˘˘يلو ن˘˘مأإ م˘˘ظ˘˘ن ،«ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإو
،صصو˘صصخ˘لإ إذ˘ه˘ب تÓ˘م˘˘ح رإردأإ

ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لإ تصسم
ق˘ير˘ط˘لإ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسمو صسرإد˘م˘لإ

ثيح ،ةاصشمو باكرو نيقئاصس نم
رهصش نم لوألإ فصصنلإ لÓخ مت
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لإ ة˘˘ن˘˘˘صسلإ ن˘˘˘م ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
ذيملت7731 ةدا˘ف˘ت˘صسإ ل˘ي˘ج˘˘صست
صسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م
تإوق اهب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘عو˘ت˘لإو
ىو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘صسم ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلإ
عبتت يتلإ ةيميلعتلإ تاصسصسؤوملإ
ءإو˘˘˘˘˘صس صصا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘خلإ م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘قإإ
ةنيدم ىوتصسم ىلع ةدجإوتملإ
،ر˘ئإود˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع وأإ رإردأإ

رصضإوح40 م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأإ ةد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘م
قا˘˘ي˘˘صسلإ صسف˘˘ن ي˘˘فو ،صسرإد˘˘م˘˘˘لإ

057 نع ديزي ام ةدافتصسإ تمت
تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘م صصخ˘˘˘˘˘صش
تاقرطلإ ىوتصسم ىلع ةمظنملإ

امك ،ةيصسيئرلإ نإرودلإ رواحمو
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘صسلإ صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف م˘˘˘ت
ىن˘˘˘ع˘˘˘ت تا˘˘˘صصا˘˘˘صصقو تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
ر˘طا˘خ˘مو ة˘يرور˘م˘لإ ة˘˘مÓ˘˘صسلا˘˘ب
ئي˘صسلإ لا˘م˘ع˘ت˘صسلإو تإرد˘خ˘م˘لإ
،ط˘ي˘ح˘م˘لإ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘نو تنر˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘خآإ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘فو
،ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لإ تإر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘يلو ن˘˘مأإ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تن˘˘˘صضت˘˘˘حإ
ةيوهجلإ ةلوطبلإ تايلاعف رإردأإ
نيبام يدرفلإ صسدصسملاب يمرلل
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلإ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
ي˘˘ت˘˘لإ ،را˘˘صشب ي˘˘بر˘˘غ˘˘لإ بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لإ
نمأل يصضايرلإ بكرملاب تمظن
ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لإ رإردأإ ة˘˘˘˘˘˘يلو
                             .يصضاملإ عوبصسألإ ،«نÓيليت»

نمحرلإدبع يفإولب

 ميتنصس رايلم57 ةكرصشلإ نويد تغلب
راردأاب فيصصلاو ناصضمر لÓخ ءاملا ريفوتب نطاوملا دعت هايملل ةيرئازجلا
ريدم نيدلا ردب يبيرع دكأا
،راردأا ةي’ول هايملل ةيرئازجلا
ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘طأا ه˘ح˘˘لا˘˘سصم نأا
ةلسصاوتمو ةعسساو ةيسسيسسحت
ا˘˘م˘˘ك ،نا˘˘كسسلا طا˘˘سسوأا ي˘˘˘ف
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘كل ته˘˘˘جو
لمعلا ةيغب ةميلعت روسصقلاو
كار˘˘سشإا˘˘˘ب كلذو ،ا˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج
يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
نم ةينكسسلا ءايحأ’ا ءاسسؤورو
ءا˘م ر˘˘يذ˘˘ب˘˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ل˘˘جأا
طاقنلا ىلع ءاسضقلاو برسشلا
ايبلسس رثأات تتاب يتلا ءادوسسلا

ءاملاب نينطاو˘م˘لا دوز˘ت ى˘ل˘ع
،بسسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو يرود ل˘˘˘˘˘كسشب
ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
لمعلا نم مغرلاب ةسسسسؤوملا
نكل ،اهيلع ءاسضقلل يناديملا

،اهل˘م˘ع ق˘ي˘ع˘ي ل˘كسشم كا˘ن˘ه
هايملا ةلق يف لثمتي يذلاو

،ءايحأ’او قطانملا ضضعب يف
ر˘هاو˘ظ ةد˘ع ى˘لإا ع˘جار اذ˘˘هو
اه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف بب˘سست˘ي

ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘ير˘˘˘سست˘˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ
تÓ˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئاو˘سشع˘˘لاو ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘عر˘˘سشلا
ها˘ي˘م ل˘يو˘ح˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ي˘ق˘سسلا لا˘ج˘˘م ى˘˘لإا بر˘˘سشلا
ه˘جو نود˘ب هر˘ي˘غو ي˘حÓ˘ف˘˘لا

ي˘ت˘لا را˘ثآ’ا ةا˘عار˘م نود ق˘ح
ةلق نم نيكلهتسسملا اهدبكتي
ا˘يرور˘سض ح˘ب˘سصأا ا˘م˘م ،ءا˘˘م˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأا
ىلإا تافلم هيجوتو نيسسحتلاب
نو˘يد˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
57 تغل˘ب ي˘ت˘لاو ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا

رايلم31 اهنم ،ميتنسس رايلم
د˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم نو˘˘˘˘يد
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو ،تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ا˘عد نو˘˘يد˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت

بر˘ق˘ت˘لا˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيغب تÓيهسست م˘ه˘ل م˘يد˘ق˘ت˘ل
ةقلا˘ع˘لا نو˘يد˘لا ع˘فد ة˘ج˘مر˘ب

مت امك ،ةيحيرأا لكب مهيلع
يلاجع˘ت˘سسا ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست
ري˘فو˘ت ى˘لإا ه˘ئارو ن˘م فد˘ه˘ي
يرود ل˘˘˘كسشب بر˘˘˘سشلا ءا˘˘˘م
رهسش يف ةسصاخ ناكسسلا مامأا

نيأا ةفئاسصلاو لبقملا ناسضمر
كÓهتسسا ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’ا ر˘ث˘كي
ةعفترملا ةرار˘ح˘لا ءار˘ج ءا˘م˘لا
ل˘ما˘كت˘ي اذ˘هو ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا˘ب
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا
د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘كب˘˘سشلا
ة˘ير˘˘سشبو ة˘˘يدا˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
عم نواعتلابو اهيلع ءاسضقلل
لوؤوسسملا ا˘عد ا˘م˘ك ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
ظافح˘لا˘ب نا˘كسسلا ا˘سضيأا ه˘تاذ
.برسشلا ءام ريذبت مدعو

مصساقلب يفيرصشوب

 ةيلولإ يلإو فرط نم هبيصصنت لÓخ
 ةيمنتلا عقاوب سضوهنلا ىلإا وعدي ناصسملتل ديدجلا ماعلا نيمأ’ا

ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا ع˘م يزاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ديهسشلا موي ىركذل ةدلخملا
ناسسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘لاو فر˘سشأا
تايلاعف نم د˘يد˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب
ر˘ق˘م˘ب ي˘ند˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
م˘˘ي˘˘˘سسار˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

ديدجلا ماعلا نيمأ’ا بيسصنت
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
كلذو ة˘ي˘ن˘˘ه لا˘˘م˘˘ج˘˘ب ر˘˘مأ’ا

اهارجأا يت˘لا ة˘كر˘ح˘لا ن˘م˘سض
اذه ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف كل˘˘سسلا

دكأا بيسصن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو
بسصن˘م ي˘ف د˘يد˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا
ىلع بلطتي هنأا ماعلا نيمأ’ا
عقاوب ضضوهنلل لمعلا عيمجلا
.ةيدودحلا ةي’ولاب ةيمنتلا

صشاتيلتوب.ع
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ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم

(6372) (رـئازجلا) حارـج
بياب » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ ةسسسسؤوملا

 » قنيديرت دنأا غنيتلسسنوك لايرتام نيرجلأا
يبرعلا جاح عراسش ، ةبيورلا ةيدلب :اهرقم

،94 مقر ةسصح شس ةرامع80 مقر دلاخ
.(رئازجلا) عبارلا قباطلا

    جد00,000.001 :اهلامسسأار
شسايلا زوزعلب :ديسسلا اهريسسم

:مقر يراجتلا لجسسلا
.00/61-5267401 ب91

ةسسسسؤوملا رقم ليوحت
يرفيف91 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
:ناونع˘لا ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ق˘م ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،0202
مقر دلاخ يبرعلا جاح عراسش ، ةبيورلا ةيدلب
عبار˘لا ق˘با˘ط˘لا ،94 م˘˘قر ة˘˘سصح شس ةرا˘˘م˘˘ع80
.(رئازجلا)
ناكملا ، ةبيور˘لا ة˘يد˘ل˘ب :د˘يد˘ج˘لا ناو˘ن˘ع˘لا ىلإا
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا لا˘ق˘تر˘ب˘˘لا ي˘˘ح ىم˘˘سسم˘˘لا
.(رئازجلا) لوألا قباطلا ،ىدهلا
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(6372) (رـئاز÷ا) حارـج ششابب قثوŸا Êاقر مجان ذاتسسألا بتكم

.«ناب ورف » :ةامسسŸا  م م ذ و و شش ذ ةسسسسؤوŸا
(رئاز÷ا)52 مقر ةعطق «E» يقاحسسوب راوزلا باب ةيدلب :اهرقم

جد00،000.000.02 :اهلامسسأار
دم� يسسونخ :ديسسلا اهÒسسم

.00/61 -4953401 ب61 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةسسسسؤوŸا عوسضوم عيسسوت

Ãاب رر� دقع بجوŸا عوسضوم عيسسوت ” ،0202 يرفيف71 ‘ بتكŸتاطاسشنلا ¤إا ةفاسضإلاب ةسسسسؤو
داÒتسسإا - .ةينقتلا ةبقارملل ةسصسص���ا نمألا تازيهŒ داÒتسسا - :ةيتآلا ةيراجتلا تاطاسشنلا ةيلسصألا

Œتسسإا - .ةيام◊ا و نمألا مزاول و تادعمو تازيهÒدا Œا تازيهŸغ ويديفلا قيرط نع ةبقارÒ اÛةزه
.ةيزترهلا تلا���ا Èع دعب نع لاسسرإلا لمعتسست ل يتلاو ةيليللا ةيؤورلل

نلعإلل

****
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ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

دملوسص» :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
«ريدسصتلاو داريتسسلل

ناكملا ءاسضيبلا رادلا ةيدلب :اهرقم
لاغسشألل ةينطولا ةسسسسؤوملا ىمسسملا

91 مقرI ةعومجم قرسش ةيمومعلا
(رئازجلا)

جد00,000.001.6 :اهلامسسأار
 :مقر يراجتلا لجسسلا
00/61 -0483990 ب31

يسساسسأا نوناق ليدعت
31 ي˘˘ف بت˘˘ك˘˘م˘˘لا˘˘ب رر˘˘ح˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع بجو˘˘˘م˘˘˘ب
تايا˘ن˘ع :د˘ي˘سسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ،0202 يرف˘ي˘ف
 ديدج ريسسم هتفسصب ظيفحلا دبع
ةدودحم ريغ ةدمل ةكرسشلل (كيرسش ريغ)
ليقتسسملا حبار تايانع :ديسسلل افلخ كلذو
.هبسصنم نم

نلعإلل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

«يريجلأا يإا ششأا يج » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
، حاجنلا ةيراقعلا ةينواعتلا ،ةبقلا ةيدلب :اهرقم

قباطلا03 مسسق511 ةيكلم ةعومجم25 مقر نيتاسسبلا
.(رئازجلا) يسضرألا

.جد00,000.000.5 :اهلامسسأار
00/61 -0678000 ب99 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةيداعلا ريغو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديا
مت9102 ربمت˘ب˘سس30 يف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
 ةماعلا ةيعمجلا رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا

ةنمسضتملاو ،9102 توأا51 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ
:نييلاتلا نيرارقلا

يدامح :ديسسلا نم شصسصحلا ةلاحا رارق ىلع ةقداسصملا (1
.ةريسصن يوارسضخ :ةديسسلا ىلا يسساق
ةلاحإا يوني هنأا ةكرسشلا ميهارب يلع نب :ديسسلا رطخأا (2

تحرسص ام˘ك ، ة˘كر˘سشلا ي˘ف ا˘ه˘ك˘ل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لا شصسصح˘لا ع˘ي˘م˘ج
شصسصح˘لا ءار˘سشب ة˘م˘ت˘ه˘م ا˘ه˘˘نأا ةر˘˘ي˘˘سصن يوار˘˘سضخ :ةد˘˘ي˘˘سسلا

. ةيلاملا ةيناكملا اهيدل رفوتت امدنع
يف ةدقعنملا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديإا اذكو
ىل˘ع ة˘قدا˘˘سصم˘˘لا تم˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا شسف˘˘ن
:نييلاتلا نيرارقلا

 .يسساق يدامح ديسسلا ةلاقتسسا رارق ىلع ةقداسصملا (1
ةريسصن يوارسضخ  ةديسسلا نييعت رارق ىلع ةقداسصملا (2
.ةريسسم اهتفسصب

نلعإلل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
 «يريجلأا ششيفأايديم » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ م

.(رئازجلا) ةنيطنسسق رسسج ةيدلب ،80 مقر ةعطق20 زاغلنوسس يح :اهرقم
جد00,000.000.52 :اهلامسسأار

00/61-8575690 ب40 :مقر يراجتلا لجسسلا
يسساسسأا نوناق ليدعت

يسساسسألا نوناقلا ليدعت مت ،0202 يرفيف71 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةسسسسؤوملل
ىلإا «يريجلأا ششيفأايديم » :ةيلاحلا ةيمسستلا نم ةسسسسؤوملا ةيمسست رييغت (1
:ةديدجلا ةيمسستلا
.«ينابموك ايديمتلوم كيرمون كيمانيد »
ن˘م ءز˘ج˘ل ل˘با˘ق˘م نود ة˘ك˘ي˘ل˘م د˘ي˘ع˘سس جا˘ح :ةد˘ي˘سسلا تلا˘˘حأا :شصسصح ة˘˘لا˘˘حإا (2

جاح :ديسسلا ىلإا ةسصح000.02 لثمت يتلاو ةسسسسؤوملا يف اهكلتمت يتلا اهسصسصح
 دارم ديعسس
جد00,000.000.02 هردق مييقت لباقم
ريغ ةدمل ةسسسسؤوملل ديدج ريسسم هتفسصب دارم ديعسس جاح :ديسسلا نييعت (3
 ةدودحم
.اهبسصنم نم ةليقتسسملا ةكيلم ديعسس جاح :ةديسسلل افلخ كلذو
ةدودحملا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذ ة˘كر˘سش ىلا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘ك˘سشلا ل˘يو˘ح˘ت (4
  :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت

.«ينابموك ايديمتلوم كيرمون كيمانيد » :ةامسسملا *
.(رئازجلا) ةنيطنسسق رسسج ةيدلب80 مقر ةعطق20 زاغلنوسس يح :اهرقم *
تادعملا ل˘ك دار˘ي˘ت˘سسا - /.را˘ه˘سشإلا ة˘لا˘كو- /.تلا˘سصتلا ة˘لا˘كو- :ا˘ه˘عو˘سضو˘م *

ثاـثألا ةـعانسص- /.ينورتكلإلاو يئابرهكلا ناديملاب ةطبترملا تازيهجتلاو
يلزنملا لامعتسسلل ثيثأاتلا تاودأاو ثاثألل ةلمجلاب ةراجت- /.داوملا لك نم
.يبتكملاو
- /.هلحارم ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘سشأا ة˘سسسسؤو˘م- /.ءا˘بر˘ه˘ك˘لا لا˘غ˘سشأا ة˘سسسسؤو˘م-
.ةيلزنم ورهكلاو ةينورتكلإلا ةزهجألل ةلمجلاب ةراجت

جد00,000.000.52 :اهلامسسأار *
      .ةدودحم ريغ ةدمل دارم ديعسس جاح :ديسسلا اهريسسم *

نلعإلل

ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

.«ناب ورف » :ةامسسملا  م م ذ و و شش ذ ةسسسسؤوملا
ةعطق «E» يقاحسسوب راوزلا باب ةيدلب :اهرقم

(رئازجلا)52 مقر
جد00,000.000.02 :اهلامسسأار
دمحم يسسونخ :ديسسلا اهريسسم

-4953401 ب61 :مقر يراجتلا لجسسلا
00/61.

ةسسسسؤوملا عوسضوم عيسسوت
يرفيف71 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
ةفاسضإلاب ةسسسسؤوملا عوسضوم عيسسوت مت ،0202
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ي˘ل˘سصألا تا˘طا˘سشن˘˘لا ىلإا
ةسصسصخملا نمألا تازي˘ه˘ج˘ت دار˘ي˘ت˘سسا - :ة˘ي˘تآلا
تادعمو تازيهجت داريتسسإا - .ةينقتلا ةبقارملل
تازيهجت داريتسسإا - .ةيامحلا و نمألا مزاول و
ةز˘ه˘ج˘م˘لا ر˘ي˘غ و˘يد˘ي˘ف˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ب˘قار˘م˘لا
نع لاسسرإلا لمعتسست ل يتلاو ةيليللا ةيؤورلل
.ةيزترهلا تلاجملا ربع دعب

نلعإلل

ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

«يريجلأا يإا ششأا يج » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
ةيراقعلا ةينواعتلا ،ةبقلا ةيدلب :اهرقم

ةيكلم ةعومجم25 مقر نيتاسسبلا ، حاجنلا
 يسضرألا قباطلا03 مسسق511

.(رئازجلا)
.جد00,000.000.5 :اهلامسسأار

:مقر يراجتلا لجسسلا
00/61 -0678000 ب99

يسساسسأا نوناق ليدعت
ربمتبسس30 يف بتك˘م˘لا˘ب رر˘ح˘م د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
ةكر˘سشل˘ل ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت  م˘ت9102
:ةيلاتلا ةيفيكلاب
نو˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م (70)و (60) ةدا˘˘م˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت (1
ةمربملا شصسصحلا ةلاحا ةيلمع دعب يسساسسألا

بتكملاب ررحم دقع بجومب
.9102/648 مقر تحت9102 ةيليوج20 يف
اهتف˘سصب ةر˘ي˘سصن يوار˘سضخ :ةد˘ي˘سسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت (2
.ةدودحم ريغ ةدمل ةكرسشلل ةريسسم

نلعإلل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
ةدودحم ةيلوؤوسسم تاذو ديحولا شصخسشلا تاذ ةسسسسؤوم شسيسسأات

:ةيلاتلا تافسصوملا لمحت ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذ و ديحولا شصخسشلا تاذ ةسسسسؤوم شسيسسأات مت ،0202 يرفيف21 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
نم34 مقر   ةعطق10 مقر لحم41 ةرامع  «EVITULOVE » فيتيلوفيإا يح «ياد نيسسح ةيدلب اقباسس» حارج ششاب ةيدلب :اهرقم/.«يف ود رولف » :ةامسسملا

(رئازجلا)  ميسسقتلل يفسصولا لودجلا
جد00,000.001 :اهلامسسأار

لك و تاكلهتسسمو رايغ عطق ةيحارجلا ةيبطلا تازيهجتلا و تادعملا ،ةينلديسصلا هبسش داوملا داريتسسإا- /.ةيحارجلا ةيبطلا ةزهجألل ةلمجلاب ةراجت- :اهعوسضوم
.ةيحارجلاو ةيبطلا ةزهجألل ةئزجتلاب ةراجت- /.ةيبط تاكلهتسسمو زاهج

،ةيحارجلا ةيبطلا تاودألاو تادعملا ،ةينلديسصلا هبسش داوملل ةئزجتلاب ةراجت- /.ةيربخملا لاغسشألا لكل ةهجوملا داوملا و تازيهجتلا ،ةزهجألل ةئزجتلاب ةراجت-
اهقحاول ،بتكملا تلآا و يلآلا ملعإلا داتعل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيحارجلا ةيبطلا تادعملاو تازيهجتلا حيلسصتو بيكرت- /.تاكلهتسسملاو رايغلا عطق ،اهقحاول
ثيثأاتلا تاودأا و ثاثألل ةلمجلاب ةراجت- /.عئاسضبلا لك عيزوتو لقن- /.تاكلهتسسمو هقحاول ، رتويبمكلا : يلآلا ملعإلا داتعل ةئزجتلاب ةراجت- /.اهتامزلتسسمو
نوعامو ةيلزنم تاودأا ،يناوألا ، ةيجاجزلا تاعونسصملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيلزنم ورهكلا و ةينورتكلإلا ةزهجألل ةلمجلاب ةراجت- /.يبتكملاو يلزنملا لامعتسسلل
ةيبطلا تاودألاو داتعلا ،ةينلديسصلا هبسش داوملل ةلمجلاب ةراجت - /.ةيجيسسنلا داوملل ةهباسشملا مزاوللا نم اهريغو ةيطغألا ، يبارزلل ةلمجلاب ةراجت- /.خبطملا
لكل ةلمجلاب ةراجت - /.ةيربخملا لاغسشألا لكل ةهجوملا تازيهجتلا ،ةزهجألل ةلمجلاب ةراجت -/.عئاسضبلا لقن- /.تاكلهتسسملاو اهرايغ عطقو اهقحاول ،ةيحارجلا
- /.تلامعتسسلا لكل ةهجوملا ةيئايميكلا تارسضحتسسملاو اهعاونأا لكب ةيئايميكلا داوملا داريتسسا - /.نيقوعملل ةهجوملا تاودألاو ةزهجألاتازيهجتلا ،تادعملا
،تازيهجتلا داريتسسا - /.ديربتلاو ةرارحلا ديلوتل تادعملاو تازيهجتلا داريتسسا - /.ةيئافسشتسسلا زكارملا ريهطتو فيظنتلاب ةسصاخلا داوملاو ةزهجألا داريتسسا
داريتسسا - /.اهتاكلهتسسم و اهرايغ عطق و اهقحاول كلذ يف امب يئايميكلا و يئايزيفلا ليلحتلاو شسايقلا نزولا ،يملعلا ثحبلا ،رابتخلل ةهجوملا داتعلاو تادعملا
ةطبترملا تاجتنملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةرسشقملا وأا ةللخملا رسضخلل ةلمجلاب ةراجت- /.تازاغلا و لئاوسسلا ةيفسصت وأا حيسشرتل ةهجوملا داوملاو تاودألا ،ةزهجألا

تازيهجتلاو تادعملا لكل ةلمجلاب ةراجت-/.يندبلا فيظنتلا و ليمجتلا داومل ةلمجلاب ةراجت- /.شسبلملا تاقحلمو ةسسبلألل ةلمجلاب ةراجت- /.ناسسنإلا ةيذغتب
ةلمجلاب ةراجت- /.ةلثامملا داوملا نم اهريغو ةينهملاو ةيلزنملا ةنايسصلاو ةفاظنلا داومو ريقاقعلل ةلمجلاب ةراجت- /.كينورتكلإلا و ءابرهكلا ناديمب ةطبترملا
ةزبخملا ، خبطملا تازيهجتل ةلمجلاب ةراجت- /.ةيامحلاو نمألا تاديروتو تادعم ، ةزهجألل ةلمجلاب ةراجت-/.حطسسملا جاجزلا و يحسصلا فزخلا ، ءانبلا داومل
/.اهرايغ عطقو اهقحاول ،تلاسصتا ويدار تلاسصتلا ناديمب ةطبترملا داوملا و تادعملا لكل ةلمجلاب ةراجت- /.فيلغتلا داومل ةلمجلاب ةراجت- /.ةزاغملا تازيهجتو
ةراجت- /.ىرخألا تايلسستلاو ةسضايرلا تاودأا و مزاولل ةلمجلاب ةراجت-/.ةيطاطملا تلجعلل ةلمجلاب ةراجت- /.تارايسسلا قحاول و رايغلا عطقل ةلمجلاب ةراجت-
تلآلل ةلمجلاب ةراجت- /.تاعامجلاو ميلعتلل مزاولو تاودأا ، تادعملل ةلمجلاب ةراجت- /.ةليمجلا نونفلا تاطاسشن تاودأاو تاديروتلل ةقارولا و ةبتكملل ةلمجلاب
ةيتابنلا ةحسصلا تاجتنمل ةلمجلاب عيزوتلا- /.ةيرطيبلاو ةينلديسصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت- /.ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘طا˘سشن˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م مزاو˘ل وتاودأا ، ةيقي˘سسو˘م˘لا
- /.ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلا تايلآا و تادعمل ةئزجتلاب ةراجت- /.ةيمومعلا لاغسشألاو ءانبلل ةهجوملا تادعملا و تانكاملل ةلمجلاب ةراجت- /.يحلفلا لامعتسسلل
- /.تارايسسلا قحاول و رايغلا عطقل ةئزجتلاب ةراجت- /.فيلغتلا تاودأل ةئزجتلاب ةراجت-/.تاعامجلل ىربكلا خباطملاو نيتناكلا مزاول و داتعل ةئزجتلاب ةراجت
.ةقارولاو ةبتكملل ةئزجتلاب ةراجت- /.بتاكملا ثاثأا و داتع ، تانكامل ةئزجتلاب ةراجت-/.تايراطبلل ةئزجتلاب ةراجت-/.ةيطاطملا تاراطإلل ةئزجتلاب ةراجت
ريقاقعلل ةئزجتلاب ةراجت- /.ثيثأاتلا تاودأاو ثاثألل ةئزجتلاب ةراجت- /.تلسصاوملا تادعمل ةئزجتلاب ةراجت- /.يميلعتلا داسشرإلاو يملعلا داتعلل ةئزجتلاب ةراجت-
ةزهجألل ةئزجتلاب ةراجت- /.ةيلزنملا يناوألاو تاودألل ةئزجتلاب ةراجت-/.ةينهملاو ةيلزنملا ةنايسصلا ، ةفاظنلا داوم ةيلزنملا تاودألا ، تاودرخلا ، نهدلا ،
ةئزجتلاب ةراجت- /.ةجسسنألاو ةيذحألا ، ةسسبلألل ةئزجتلاب ةراجت- /.(ةلاقب) ةماعلا ةيذغتلل ةئزجتلاب ةراجت-/.ةروسصلاو توسصلا ةداعإا ةزهجأاو ةيلزنم ورهكلا
ةيئابرهكلا ، ةيسسمسشلا ةقاطلا ناديمب ةطبترملا تازيهجتلا، تادعملا حيلسصتو بيكرت- /.هكاوفلاو رسضخلل ةئزجتلاب ةراجت- /.يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل
نم ةيامحلا و نمألا تادعم حيلسصت و بيكرت- /.فييكتلاو ديربتلا ةزهجأا حيلسصت و بيكرت- /.ةيبتكملا تادعملاو تازيهجتلا حيلسصت- /.اهرداسصم فلتخمب ةقاطلاو
. ةدودحم ريغ ةدمل ةسسسسؤوملل اريسسم ىفطسصم ينوتيز :ديسسلا نيعي :ريسسملا/.ةقرسسلا دسض ةيامحلا ةسسسسؤوم- /.ةقرسسلا

نلعإلل



يدراكيإا جعزي ليخوت رارق
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م ّبسص
،يدراكيإا وروام ينيت˘ن˘جرأ’ا ،ي˘سسنر˘ف˘لا

ي˘نا˘م˘لأ’ا ه˘برد˘م ى˘ل˘ع د˘يد˘سشلا ه˘ب˘سضغ
ن˘م هدا˘ع˘ب˘ت˘سسا بب˘سسب ،ل˘ي˘خو˘ت ضسا˘مو˘˘ت
يف ،يناملأ’ا دنومترود ايسسورب ةهجاوم
.ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب61 رود با˘˘˘˘هذ
لÓخ هنإاف ،كنيل ركوسس عقوم بسسحب
اينا˘م˘لأا ى˘لإا نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ة˘ل˘حر
بردم أاجاف ،دنومترود ايسسورب ةهجاومل
،ليخوت ضساموت يناملأ’ا ،«يج.ضسأا.يبلا»
مل يت˘لا3‐4‐3 ةطخب بعللاب ع˘ي˘م˘ج˘لا
يلاتلابو ،مسسوملا اذه ًاريثك اهمدختسسي

،مجاهمب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا يرور˘سضلا ن˘م نا˘ك
تارا˘ي˘ت˘خا ن˘م˘ث يدرا˘كيإا وروا˘˘م ع˘˘فدو
نا˘سس ضسيرا˘ب نا˘ك ن˘ي˘ح ي˘˘فو .ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت

‐4‐4 ةقيرطب بعللا ىلع داتعا نامريج
،ّيوق يموجه يعابرب بعللا لجأا نم ،2
نم بعÓب ةيحسضتلا ررق ةرملا كلت نكل
نم راعُملا مجاهملا ناكو ،يعابرلا اذه
قيبطتل ةيحسضلا وه يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا
ًاقفو امأا.قباسسلا دنومترود بردم راكفأا
هنإاف ،هÓعأا روكذملا عقوملا تامولعمل

ايسسورب دسض ةارابملا أادبي مل هنأا ملع امدنع
ن˘م د˘يد˘سش بسضغ˘ب ر˘˘ع˘˘سش ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
،ي˘سسار˘كلا ى˘ق˘˘لأا ه˘˘نإا ة˘˘جرد˘˘ل ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت
م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ظ ،ه˘ب˘سضغ ءا˘ه˘ت˘نا در˘ج˘م˘بو
هوفتي ملو ،ًاجعزنمو ًاطبحم ينيتنجرأ’ا
ن˘مو .ضسيرا˘ب ى˘لإا دا˘ع ى˘ت˘ح ة˘م˘ل˘ك يأا˘ب
اذه ًايسساسسأا يدرا˘كيإا أاد˘ب˘ي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
،يسسنرفلا يرودلاب ودروب دسض ءاسسملا

،ًامهم ًابع’ هنإا راهظإا ىلع ضصرحيسسو
ليخوت ضساموت ناك اذإا ام ىرن نأا ىقبيو
دسض بايإ’ا ةارابم يف هب عفدلا ررقيسس
.ضسرام11 يف دنومترود

ىدم فصشكي ناديز
درازاه ةباصصإا ةروطخ

بردم ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا ثدحت
ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا ن˘ع ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن
نيد˘يإا ،«ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا» م˘ج˘ن ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت
لوأا ءاسسم يتنافيل ةارابم لÓخ ،درازاه
يرود˘لا ن˘م52ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ،ضسمأا
يفحسص رمتؤوم يف ناديز لاقو .ينابسسإ’ا

لايرلا ةراسسخب تهتنا يتلا ةارابملا بقع
ودبت ’ درازاه ةباسصإا» :در نود فدهب

ناكم ضسفن يف اهنأ’ ،قÓطإ’ا ىلع اديج
نم ديد˘ع˘لا ير˘ج˘ي˘سسو ،ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ت˘با˘سصإا
ىدم ديدحتل ،ادغ ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا

.«ةباسصإ’ا ةروطخ
طابحإ’ا ضضعبب رعسشن» :«وزيز» فاسضأاو
مامأا ةبعسص ة˘م˘ه˘م ا˘ن˘يد˘ل ،ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب
اعيرسس جورخلا لواحنسس ،يتيسس رتسسسشنام
يف زيكرتلا انيلعو ،ةئيسسلا ةلاحلا اذه نم
ةرداغمل درازاه رطسضاو.«ةلبقملا ةارابملا
ع˘م د˘يرد˘م لا˘ير ةارا˘ب˘م بع˘ل˘م ة˘˘ي˘˘سضرأا
.ةباسصإ’اب ارثأاتم ،76 ةقيقدلا يف ،يتنافيل
ةلسضعلا ىلإا يكي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا را˘سشأاو
،بعلملا ضضرأا نم هجورخ ءانثأا ةيفلخلا
لايرل يبطلا زاهجلا غÓبإ’ ةلواحم يف
ةباسصإا تتبث ولو  .هتباسصإا ناكمب ديردم
دتمي دقف ،ةيفلخلا ةلسضعلا يف درازاه
،عيباسسأا ةثÓث ىلإا نيعوبسسأا نم هبايغ
تايرابم يف هتكراسشم ضصرف ددهي امم
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةماهلا ديردم لاير
ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ضضو˘˘خ˘˘يو
،لبقملا عوبسسأ’ا هسضرأا ىلع نيتماه
ءا˘˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي ه˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس ى˘˘˘لوأ’ا
نمث باهذ ن˘م˘سض ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ب
دسض ةيناثلاو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن

تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘م˘˘ير˘˘غ
.يلحم˘لا يرود˘لا ن˘م62ـلا عوب˘سسأ’ا

امأا ه˘ترا˘سسخ˘ب لا˘ير˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
يرود˘لا ةراد˘سص ن˘ع لزا˘ن˘ت ،ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل
تا˘بو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘م˘ير˘غ˘ل ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
امهتهجاوم ليبق نيتطقن امهنيب قرافلا
.لبقملا دحأ’ا موي ةبقترملا

5762ددعلا ^1441 ةينأثلا ىدأمج92ـل قفاوملا0202 يرفيف42نينثإلاةصضايرلا

يلأطيإلا يرودلا يف تاءأقل ثÓث ليجأأت

!ةيملاعلا ةصضايرلاو مدقلا ةرك برصضي انوروك سسوريف
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ى˘لإا «ا˘نورو˘ك» ر˘طا˘خ˘م تع˘سسو˘ت
،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘سضارأ’ا جرا˘˘˘˘خ
رطخلل ًاردسصم دعي مل ضضرملاف
نأا دعب ايسسآا قرسش بونج يف طقف
ديدعلا يف تاباسصإا روهظ تلاوت
ي˘˘ف ًاد˘˘يد˘˘ح˘˘تو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود ن˘˘م
ة˘لا˘ح ن˘ع تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ىودع˘لا ر˘ط˘خ ءاو˘ت˘ح’ ئراو˘ط˘لا
د˘ع˘ب ق˘ل˘ق˘لا دازو ،ا˘هدود˘˘ح ل˘˘خاد
لوأا ةافو ربخ ةحسص ىلع ديكأاتلا
ديعسصلا ىلع  .ضسوريفلاب يلاطيإا
ة˘ح˘سضاو را˘ثأا تر˘ه˘ظ ي˘سضا˘ير˘˘لا
ن˘˘م فو˘˘خ˘˘˘لا بب˘˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سس
وه ريثأاتلا رهاظم رخأاو ،«انوروك»
نايب يف ةيلاطيإ’ا ةموكحلا نÓعإا
ةجردلا يرود نم تايرابم ليجأات
ايدرا˘ب˘مو˘ل ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ى˘لوأ’ا

دحأ’ا موي نيت˘ي˘لا˘م˘سشلا و˘ت˘ي˘ن˘ي˘فو
را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م فوا˘˘˘خ˘˘˘م بب˘˘˘˘سسب
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘تو  .ضسور˘ي˘ف˘لا
مامأا نÓيم رتنإا ةهجاومب ثÓثلا
˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ت˘˘نÓ˘˘تأاو ،ا˘˘˘يرود˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سس
˘ما˘مأا ا˘نور˘ي˘ف ضسÓ˘يإاو ،و˘لو˘سسا˘˘سس
دعوملا دعب ددحتي ملو ،يرايلاك
.ةلجؤوملا تايرابملا ةماقإ’ ديدجلا

ليجأات مت نأا دعب رارقلا اذه ءاج

يزينوميرك مامأا يلوكسسأا ةارابم
يلاطيإ’ا ةيناثلا ةجردلا يرود يف
،(0202 يرفيف22) تبسسلا موي
امك ،ةدحاو ةعاسسب اهقÓطنا لبق
ةثلاثلا ةجردلا يف ةارابم تلجأات
يزيتيدينبما˘سسو از˘ن˘ي˘سشتا˘ي˘ب ن˘ي˘ب
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا بنا˘ج ى˘لإا
«انوروك» ببسسب ،ةاوهلاو نابسشلا

ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو .ًا˘˘˘˘سضيأا
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘مو˘كح˘˘لا
تاطلسسلا تقلغأا ضضرملا راسشتنا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا تع˘˘ن˘˘مو ضسراد˘˘م˘˘لا
نيلماعلا تاكرسشلا تغلبأاو ةماعلا
ءاقبلاب اررسضت رثكأ’ا قطانملا يف
م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نا˘˘ك .م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
م˘ت و˘لا˘غ˘˘يإا نو˘˘يدوأا ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا

ه˘ق˘ير˘ف˘ل ما˘م˘سضن’ا ن˘م ه˘نا˘˘مر˘˘ح
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
،اينابسسإاب هركسسعم يف يزيلجنإ’ا
يحسصلا رجحلا يف هعسضو ببسسب
،هتمÓسس نم دكأاتلل ًاموي41 ةدمل

ثيح نيسصلا نم ءاج هنأا ةسصاخ
يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي نا˘˘ك
.ينيسصلا ياتاي نوسشتغناسشت
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«اغيلصسدنوبلا» يف بع’ قنع رصسك
ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ن˘˘لو˘˘˘ك ح˘˘˘م˘˘˘لأا
ه˘ع˘فاد˘م ة˘با˘سصإا ي˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘سش’ا

ي˘ف ر˘سسكب ضسو˘كي˘سشت ل˘ي˘يا˘فار
.قنعلا تارقف
ةركلا ريدم تدليه تسسروه لاقو
ح˘سسا˘كلا زو˘ف˘لا بق˘ع ن˘لو˘ك ي˘˘ف
ةسسمخب نيلرب اتريه بعلم ىلع
:يسضاملا تبسسلا در نود فادهأا
تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ير˘ج˘ن نأا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع»
.«’وأا ةمزÓلا

غلابلا عفادملا ضسو˘كي˘سشت ى˘ق˘ل˘تو
ةدعل جÓعلا اماع92 رمعلا نم
د˘ع˘ب بع˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد ’وأا ق˘˘ئا˘˘قد
،رخآا بع’ ضسأارب هسسأار مادطسصا
ءانثأا هقنع لوح ةدامسض طبر لبق
.نيلرب يف ىفسشتسسمل هلقن
بردم لودسسي˘ج ضسو˘كرا˘م لا˘قو
يفح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ن˘لو˘ك
اورعسش هقيرف يبع’ نإا ةارابملل

ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا هذ˘˘ه ءار˘˘ج ة˘˘مد˘˘سصلا˘˘˘ب
ليجسستل دهج ىسصقأا لذب اولواحو

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م فاد˘˘˘هأ’ا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘˘م
.ضسوكيسشت

ةبعصص رهصشأا هرظتنت ماهنتوت :وينيروم
ريبسستوه ماهنتوت ةقÓطنا تفقوت
يسسليسشت مامأا2‐1 ةميزهلا دعب
،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف
وينيروم هيزوج بردملا تكرتو
مامأا ة˘ب˘ع˘سص ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ع˘قو˘ت˘ي
باي˘غ ل˘ظ ي˘ف .ي˘ند˘ن˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا
نوسسو ،نيك يراه موجهلا يئانث
ناك ،ةباسصإ’ا ببسسب نيم غنويه
ةمقلا ةارابم يف ةمزأا يف ماهنتوت

ع˘ي˘سضت˘ل ،ي˘ند˘ن˘ل˘لا ه˘م˘˘ير˘˘غ د˘˘سض
ىلإا مدقت˘لاو هرا˘ج زوا˘ج˘ت ة˘سصر˘ف
’ هنإا وينيروم لاقو .عبارلا زكرملا
ىلإا رظنلاب هنم يكتسشي ام دجوي
نو˘كي ه˘نأا ى˘لإا ًار˘ي˘سشم ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا

˘ما˘ي˘˘ق˘˘لا ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م ًا˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م
.«تازجعمب»
نيب˘عÓ˘لا˘ب ًاد˘ج رو˘خ˘ف» :فا˘سضأاو
ةريخأ’ا يناوثلا ىتح اولتاق مهنأ’

بلط يننكمي ’ ،ةجيتن قيقحتل
،اروم ضساكول ةسصاخ مهنم ديزملا

نفيتسسو ،وسسلي˘سسو˘ل ،ي˘نا˘فو˘ي˘جو
ةقيقد لك نوبعلي مهف ،نيافغرب
يف تازجعم˘لا ع˘ن˘سص نو˘لوا˘ح˘يو
يننكمي ’ ،مهزكارم تسسيل زكارم
راقتفا ببسست˘ي ا˘م˘برو .«ىو˘كسشلا
يف ةيموجهلا تارايخلل ماهنتوت

نأا مغر ،يبهذلا عبرملا ملح عايسض
ام ةليكسشتلل وين˘يرو˘م تارا˘ي˘ت˘خا

ي˘لآا ي˘ل˘يد كر˘ت ثي˘˘ح ًاز˘˘غ˘˘ل تلاز
تارتف بلغأا ء’دبلا دعاقم ىلع
ةدمل Óيم’ كيريإا كرسشأاو ،ءاقللا

.طقف ةقيقد72
نأا دوأا ،ه˘لو˘قأا ا˘م رر˘كأا˘˘سس» :لا˘˘قو
لوسصولا دوأا ةيليوج لوأا يف نوكأا
م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل داد˘˘عإ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ى˘˘لإا
،نيك يراه عم ل˘م˘ع˘لاو ،د˘يد˘ج˘لا

اذه ،نوسسو ،و˘كو˘سسي˘سس ى˘سسو˘مو
رهسشأا ةثÓث ا˘ن˘ما˘مأا ،ًا˘ن˘كم˘م ضسي˘ل

انلز ام ت’وطب ثÓث يف ةبعسص
رهسشأا ةثÓث نوكتسس ،اهيف ضسفانن

د˘ن˘ع و˘ي˘ن˘يرو˘م با˘جأاو.«ة˘ب˘˘ع˘˘سص
يلآا كارسشإا مدع ببسس نع هلاؤوسس
انيدل» :ةي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف
انيلع نكل ةارابملل ةبيرغ ططخ
قيرط دجوي ’ هنأ’ ،كلذل ءوجللا
ديكأاتلاب لاثملا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ر˘خآا
نون˘ج˘م ضصخ˘سش ي˘ن˘نأا نود˘ق˘ت˘ع˘ت

Ó 02يم’ ميدقت نم مغرلا ىلع
.«ةعئار ةقيقد
يذلا Óيم’ بعÓلا اذه» :عباتو
ناك ،ًادج ةديج ةقيقد02 مدق
هنأ’ ءامحإ’ا ءانثأا يعم لسصاوتي
عيطتسسي هنأا نم ًاقثاو نكي مل
.«بعللا

ققحُي يصسيم
اديدج ايخيرات امقر

ةنولصشرب عم

،ينيتنجرأ’ا يلودلا مجنلا حبسصأا
يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل
خ˘يرا˘ت ي˘ف بع’ لوأا ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
ضسمخ لجسسي ينولا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا

ي˘ف «كير˘تا˘ه ر˘بو˘سس» تا˘ي˘˘عا˘˘بر
.مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا يرود˘˘لا

ه˘˘ت˘˘ي˘˘عا˘˘بر ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسي˘˘˘م ع˘˘˘قو
يف ةنولسشرب ضصي˘م˘ق˘ب ة˘سسما˘خ˘لا

،(0‐5) رابيإا هفيسضم مامأا هتارابم
،ضسمأا لوأا ءاسسم امهنيب ترج يتلا

.«اغيللا «ن˘م52 ةلوج˘لا ن˘م˘سض
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ر˘حا˘سسلا زوا˘ج˘˘ت˘˘يو
م˘جا˘ه˘م ةد˘˘حاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر قرا˘˘ف˘˘ب
ا˘ق˘با˘˘سس «ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا» ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
كلذو ،زيغيردور رازيسس ينابسسإ’ا

ينابسسإ’ا يفحسصلا هدكأا امل اقفو
ي˘سسي˘م ل˘ج˘سسو .ن˘ترا˘˘م ورد˘˘ي˘˘ب
ي˘ف ةد˘حاو ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر
ىرخأاو ،(8102‐7102) مسسوملا
،(3102‐2102) م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
‐1102) مسسوملا لÓخ ةيعابرو
لوأا اسضيأا ىسسيم حبسصأاو .(2102
مهاسسي مدقلا ةرك خيرات ىف بع’
596) فده0001 نم رثكأا يف
.(ةمسساح هر˘ير˘م˘ت603و فد˘˘˘ه
رد˘˘سصت˘˘ي ي˘˘سسي˘˘م نأا ى˘˘لإا را˘˘˘سشي
افده81 ديسصر˘ب ا˘غ˘ي˘ل˘لا ى˘فاد˘ه
لاير مجاهم نع فادهأا5 قرافب
.ةميز نب ميرك ديردم
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دئاقو عفادم ضسومار ويجريسس ىدبأا
م˘كح ن˘م ه˘˘ب˘˘سضغ ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يتلا ي˘فا˘ت˘ي˘خ د˘سض ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م
،در نود فدهب «يغنريملا» اهرسسخ
نم52ـلا ةلوجلا تاسسفانم نمسض
لÓ˘˘خ ،ضسو˘˘مار لا˘˘قو .«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا»
«اكرام» ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت
انلسصو نآ’او ،انيناع دقل» :ةينابسسإ’ا
رييغت انيلعو اًمسسح رثكأ’ا ةظحلل
يف ةارابم˘لا ا˘نأاد˘ب ثي˘ح ،ة˘ح˘ف˘سصلا
،ة˘فا˘سصو˘لا ي˘ف ا˘ن˘جر˘خو ةراد˘˘سصلا

نع اندعبُي نأا نكمي رخآا أاطخ يأاو
تثدح ءاقللا لÓخ هنأا مغر ،بقللا
’» :فاسضأاو .«ءايسشأ’ا نم ديدعلا
دق مهف ،ماكحلا نع ثيدحلا بحأا
نايحأ’ا ضضعب يف نكل نوئطخي
جاتحت ءا˘ي˘سشأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘جو˘ي
،ةفلتخملا ريياعملل اًرظن ،ريكفتلل
يف ءازج ةلكر يدسض اوبسستحا دقف
،ةيدارإا ري˘غ ة˘سسم˘ل˘ل ر˘بو˘سسلا ضسأا˘ك
.«ةرفاسص يأا نود ناتسسمل مويلاو
يف رتو˘ت˘لا˘ب تر˘ع˘سش د˘ق˘ل» :ع˘با˘تو
،زيدنانر˘ي˘ه ي˘سسو˘خ م˘كح˘لا دو˘جو
مكح˘لا نو˘كي نأا ضضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م˘ف
دئاق عم ثيدحلا يف امارتحا رثكأا
،بير˘غ ر˘مأا ة˘سسر˘ط˘غ˘لاو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا

ة˘ل˘كسشم كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك اذإا ه˘˘ت˘˘لأا˘˘سسو
داجيإا لجأا نم ،ينيبو هنيب ةيسصخسش

انبعل» :فدرأاو .«اهل بسسانملا لحلا
ا˘˘ند˘˘ق˘˘ت˘˘فا ن˘˘كل ،ة˘˘ع˘˘˘ئار ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
نكل ضصرف انيدل ناكو ،ليجسستلل
انسسفنأاب انرسسخ نحن ،اهلغتسسن مل
ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت وأا ما˘˘كح˘˘لا بب˘˘سسب ضسي˘˘ل
’ نيح» :ضسو˘مار هو˘نو .«و˘يد˘ي˘ف˘لا
ن˘ح˘نو ،عا˘فد˘لا أا˘ط˘خ نو˘كي زو˘ف˘ت
انرود نآ’ا ناحو ،كلذ ىلع اندتعا
يتأايو ،ةديجلا جئاتنلا نم ةرتف دعب
ةهجاوم˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،م˘سسا˘ح عو˘ب˘سسأا

.«اغيللاو لاطبأ’ا يرود يف لاتقلاو
ىلع ’وسصح نيبعÓلا رثكأا» :دازو
،يسسفن دقتنأا انأا ؟ءارفسصلا تاقاطبلا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ل˘ع ل˘˘سصحأا ن˘˘ي˘˘حو
تبكترا ي˘ن˘نأ’ نو˘كي ،تا˘قا˘ط˘ب˘لا
.«ءاطخأ’ا

دقل» :ضسومار حسضوأا ،درازاه نعو
رظتني نأا هيلعو ،ةباسصإ’ ضضرعت
دو˘ع˘ي نأا ل˘˘مأا˘˘نو ،تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ةياغلل مسساح بع’ وهف ،اًعيرسس

:ل˘سصاوو .«اًر˘ي˘ث˘˘ك هد˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘سسو
ه˘يد˘ل ق˘ير˘ف ل˘ك ؟و˘˘كي˘˘سسÓ˘˘كلا»
طاقن كانهو ،هبعلم يف هلكاسشم
ةفاسضإا لواحنسسو ،ةيقب˘ت˘م ةر˘ي˘ث˘ك
ملسست˘سسن ن˘لو ،ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا
بايغ» :لايرلا دئاق متتخاو .«نآ’ا
نيح ،امئاد لاقُي ام اذه ؟فادهأ’ا
رمأ’ا ضسفنو ،اًعيمج نوكن زوفن

يكل ،دحتن نأا بجيو ،رسسخن نيح
.«Óيمج اعوبسسأا نوكي

دتيانوي رتصسصشنام مجن لايصسرام
نÓيم رتنإا ةلواط ىلع

رتنإا نأا ،ضسمأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت فسشك
رتسسسشنام يبع’ دحأا مسض يف بغري نÓيم
.لبقملا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ د˘ت˘يا˘نو˘ي
رتنإا نإاف ،ةيناطيربلا «روريم» ةفيحسصل اًقفوو
همجاه˘م تا˘مد˘خ ةرا˘سسخ ن˘م بر˘ت˘ق˘ي نÓ˘ي˘م
فيسصلا لÓخ زينيترا˘م ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
نأا ىلإا ةينابسسإا ريراقت تراسشأا نأا قبسسو .لبقملا
دقع يف يئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ع˘فد˘ي˘سس ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

.وروأا نويلم111ـب ردقملاو ،رتنإا عم وراتو’
يلوؤوسسم نأا ةيناطيربلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
عم دقاعتلاب ،وراتو’ ضضيوعت يف نوبغري رتنإا
رتسسسشنام مجاهم ،لايسسرام ينوتنأا يسسنرفلا
رتنإا فادهأا ةمئاق نإا «روريم» تلاقو .دتيانوي
،(لانسسرآا) غنايمابوأا كيريميإا رييب اًسضيأا مسضت
ناوطنأا مسض لظي امنيب ،(غيزبي’) رنريف وميتو
ركذي .يروزتارينلا ملح وه (ةنولسشرب) نامزيرغ
دتمي دتيانوي رتسسسشنام عم لايسسرام دقع نأا

د˘يد˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘˘م ،4202 ف˘ي˘سص ى˘˘ت˘˘ح
.رخآا مسسومل

لوبرفيل ةدايق نم هفقوم فصشكي دراريج
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرو˘ط˘سسأا ،درار˘ي˘ج ن˘ف˘ي˘˘ت˘˘سس ف˘˘سشك
ىدم نع ،زرجنير و˘كسسÓ˘غ˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لاو
لاقو .«زديرلا»ـل ةينفلا ةمهملا يلوتل هدادعتسسا

ياكسس» ةكبسش اهتزربأا تاحيرسصت يف ،دراريج
هنإا .درابم’ همدقي امب بجعم انأا» :«ضستروبسس
لÓخ ملاعلا يف يرود ربكأا يف يسسليسشت داق
ىوتسسم ىلع رظح نم يدانلا اهلÓخ ىناع ةرتف
:فاسضأاو.«قباسس ليمزك هب روخف انأا .تاقفسصلا
نيبو ينيب ةنراقم كانه نوكي نأا يعيبطلا نم»
.نيبع’ انك امدنع رركت نأا قبسس كلذ نأ’ كنارف
’ ؟لسضفأا ناك نم ؟اًيوسس بعلن نأا نكمي له
يف اننإا اًيعقاو نكلو ،كلذ نم اًءزج كانه لازي
ةرم ضسفانتلا» :عباتو  .«اًمامت نيتفلتخم نيتفيظو
كنارف نأا دكأاتم انأا .كلذ دوأا ؟درابم’ عم ىرخأا
حبسصأا نأا بحأا اًسضيأا ينكل .راكفأ’ا ضسفن هيدل
ضضرتفت اذامل مهفأا» :لسصاوو.«وينيرومل اًسسفانم
يننأ’ ،بولك ةفÓخ عيط˘ت˘سسأا ي˘ن˘نأا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نأاو ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل اًد˘˘ئا˘˘ق تن˘˘ك
.«يدانلا ىلإا يتدوع يف نو˘ب˘غر˘ي ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا

نوكت نأا بجي هنأا كاردإ’ يكذ يننكل» :لمكأاو
نأا بجيو ،ءيسش لك لبقو اًلوأا يفكي امب اًديج
.«رودلا اذهل بسسانملا لجرلا كنأا كÓملا دقتعي
بغرأاف ،لوبرفيل يف ةسصرف يل تحيتأا اذإا» :متأاو
دعتسسم انأا له ..ةنكمم ةقيرط لسضفأاب دعتسسأا نأا
.«’ امبر ؟نآ’ا زديرلا بردم ةفيظول

سشتيفوميهاربإا طرصش نع فصشكي ينيدلام
نÓيم عم هدقع ديدجتل

،ينيدلام ولواب نÓيم يدان ةروطسسأا ثدحت
طرسشلا نع ،قيرفلل يلاحلا يسضايرلا ريدملا
ضشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز د˘ق˘ع ي˘ف دو˘جو˘م˘لا
غلابلا ضشتيفوميهاربإا داعو .هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل
يف ىرخأا ةرم نÓيم ىلإا ًاماع83 رمعلا نم
ناكو ،ةيسضام˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
نسسحتو قيرفلا ىلع يباجيإا ريثأات هتدوعل
نÓيم عم ًادقع ضشتيفوميهاربإا عقوو .جئاتنلا
ينيدلا˘م و˘لوا˘ب ن˘كل ،ط˘ق˘ف ر˘ه˘سشأا6 ةد˘م˘ل
م˘ج˘ن˘لا د˘قا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ثد˘ح˘ت
.«يري˘نو˘سسور˘لا» ع˘م مر˘سضخ˘م˘لا يد˘يو˘سسلا

ةكبسش ربع تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ن˘يد˘لا˘م لا˘قو
عم ضشتيفوميهاربإا د˘ق˘ع» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا يا˘كسس»
د˘ن˘ب دو˘جو ع˘م ،ر˘ه˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس ةد˘˘م˘˘ل نÓ˘˘ي˘˘م
يرود ىلإا انلهأات لاح يف يئاقلتلا ديدجتلل
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا فا˘سضأاو.«ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
نأا يعيبطلا نمف ،لهأاتن مل اذإا» :نÓيم يدانل
:عباتو .«ديدج نم ضضوافتلل ًاعيمج ضسلجن
ضشا˘ق˘ن ًا˘م˘ئاد كا˘ن˘ه ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا ع˘˘م»
امل ’إاو ،مئاد لكسشب ،حوتفم راوحو يسصخسش
لا˘ق ضشت˘ي˘ب˘ير ي˘ت˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ن˘˘عو .«دا˘˘ع
ةدمل ةراعإ’ا ليبسس ىلع انه وه» :ينيدلام
م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘ه نو˘كي˘سس اذ˘ل ،ن˘ي˘م˘˘سسو˘˘م
.«ثدحي نأا نكمي ام اهدعب ىرنسس مث ،لبقملا

 :تياوثيارب
يصسبÓم لصسغأا نل
يصسيم ناصضتحا دعب

ي˘كرا˘م˘ند˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ا˘˘ظ˘˘ح
عئار عوبسسأاب تياوثيارب نيترام
ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘م ة˘كرا˘سشم˘لاو ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب˘˘ل
ةهجاوم لÓخ ةرم لوأ’ قيرفلا
ناوطنأا يسسنرفلل ليدبك رابيإا

بعÓ˘˘لا ف˘˘ّل˘˘خو ،نا˘˘˘مز˘˘˘ير˘˘˘غ
يتلا قئاقدلا لÓخ ًاديج ًاعابطنا
عم ىلوأ’ا ه˘ت˘كرا˘سشم تد˘ه˘سش
ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘ق .ا˘˘˘سسر˘˘˘ب˘˘˘لا
لإا ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت
ًارمأا ناك» :«وفيتروبيد ودنوم»
،ةقيقح حبسصأا ملح ،ًا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ن˘كلو ق˘ل˘ق˘لا ضضع˘ب˘ب تر˘ع˘˘سش
ةياغلل ديعسس ،ةبغرلا يدل ناك
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ،را˘سصت˘˘ن’ا بب˘˘سسب
رعسشأاو ،ديج لكسشب ينتلبقتسسا
ًا˘˘˘ب˘˘˘ع’ ي˘˘˘نو˘˘˘كل ر˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ي˘سسي˘م» :فا˘سضأاو.«ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
عئار ضصخسش هنأا ودبيو ،ينأانه
عم ًاملقأاتم نوكأا نأا ينديريو
تاركلا ضضعب يل ررم ،قيرفلا

ىمرم وحن قلطنا تنك امدنع
تياو˘ث˘يار˘˘ب ع˘˘با˘˘تو .«م˘˘سصخ˘˘لا

ي˘سسبÓ˘م ل˘سسغأا ن˘˘ل» :ًا˘˘حزا˘˘م
.«يسسيم ينقناع امدعب

«وكيصسÓكلإ» ةعقوم نم عوبصسأإ لبق ةرإدصصلإ عيصض «يغنريملإ»

يتنافيلو ديردم لاير ةارابم مكح ىلع رانلا حتفي سسومار

ريدم ،وينيغار˘تو˘ب و˘ي˘ل˘ي˘م˘يإا ق˘ل˘ع
لا˘ير˘ب ة˘ي˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

«يغنريملا» ةراسسخ ىلع ،ديردم
ءاسسم در نود فدهب يتنافيل مامأا
نم52ـلا ةلوجلا يف ،ضسمأا لوأا
لا˘˘˘˘قو .ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسإ’ا يرود˘˘˘˘˘لا
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غار˘˘تو˘˘ب
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا
ضضرعت» :ةيناب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
انيلعو لحاكلا يف ةبرسضل درازاه
هتلاح روطتت فيك ىرنو رظتنن نأا

:فاسضأاو .«ءاب˘طأ’ا ه˘لو˘ق˘ي˘سس ا˘مو

ةبسسنلاب ةياغلل مهم بع’ درازاه»
.«ةارابملا تراسس اذكه نكل .انل
؟ءازجلا تÓكرو ماكحلا» :عباتو
يد˘˘يأÓ˘˘ل تا˘˘سسم˘˘ل كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك
،اوررقي نأا بجي رافلاو ماكحلاو
نو˘كت نا˘ي˘˘حأ’ا ضضع˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘كل
:لسصاوو .«ةحسضاو ريغ ريياعملا
مد˘ق د˘ق˘ل .ة˘لدا˘ع ر˘ي˘غ ة˘م˘يز˘ه˘لا»
ثي˘ح ،ا˘ًع˘ئار لوأا ا˘ًطو˘سش ق˘ير˘ف˘˘لا
ي˘ف ةر˘كلا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘سسلا تم˘˘ت

ةعانسصل ةفاسضإ’اب بناوجلا عيمج
،اًفلتخم يناثلا ناك امنيب ،ضصرفلا

ربكأا ةحارب رعسشي يتنافيل أادب ذإا
فده ىتح» :رمتسساو.«بعلملا يف
مغر ةسصرف نم تأاي مل ةارابملا
مل ةراسسخ انيقلت اننكلو ،عئار هنأا
اذه نأا مهفن نأا انيلع .اهقحتسسن
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ثد˘ح˘ي نأا ن˘كم˘ي
.«(يتيسسلا مامأا) ءاعبرأ’ا ةهجاوم
م˘عد˘لا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘˘ن» :م˘˘تأاو
تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف ظا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس’او
لاز˘ت ’ تا˘سسفا˘ن˘م˘لا نأ’ ،ن˘كم˘م
نكل ،ةملؤوم ةميزه اهنإا .ةرمتسسم
.«رمتسسن نأا بجي

درازاه مييقت رظتننو ..ةلداع ريغ ةميزهلا :وينيغارتوب

،يتنافيل بردم زيبول وكاب فرتعا
هذ˘ه˘ل ة˘جا˘˘ح˘˘ب نا˘˘ك ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا˘˘ب
لسصح يتلا «ةداعسسلا»و «ةحرفلا»
لاير ىلع (0‐1) هزوف نم اهيلع
ي˘˘˘˘ف ضسمأا لوأا ءا˘˘˘˘سسم ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م
ينابسسإ’ا يرودلاب52ـلا ةلحرملا
وه زوفلا اذه ناكو .مدقلا ةركل
ي˘ف ي˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
نآ’ا ىتح اهسضاخ يتلا تايرابملا

،زيبول لاقو .0202 ماع ةيادب ذنم
انلسصح» :ةيمÓعإا تاحيرسصت يف
ر˘ع˘سشأا .ةدا˘ع˘سسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ى˘ل˘ع
زو˘ف˘˘لا نأ’ ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
هذه ني˘ع˘ج˘سشم˘لا ح˘ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا˘ب
يت˘لا ة˘حر˘ف˘لاو ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ةدا˘ع˘سسلا

زوفلل ةجاحب انك .اهل ةجاحب اوناك
زيبول را˘سشأاو.«د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع
ضسيو˘ل ه˘ي˘˘سسو˘˘خ بعÓ˘˘لا نأا ى˘˘لإا

فده˘لا ل˘ج˘سس ن˘م و˘ه ضسي˘لارو˘م
ر˘ي˘ث˘كلا مد˘قو ةارا˘ب˘م˘ل˘ل د˘ي˘˘حو˘˘لا
ققحت زوفلا نكل يتنافيل ةمدخل
:فاسضأاو .هلم˘كأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا د˘ه˘ج˘ب
تارا˘سصت˘ن’ا˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا بج˘˘ي»
نينثإ’ا ٍدغ نم أادبن نأا بجي اننكل
راب˘يإا ما˘مأا ا˘ن˘تارا˘ب˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سس’ا

ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا مو˘ي ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لاو
.«يرودلاب

لايرلا ىلع زوفلا ةحرفل ةجاحب انك :يتنافيل بردم

بع’ ،يدر˘ي˘ف˘˘لا˘˘ف يد˘˘ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ع
ةراسسخ ىلع ،ديردم لاير طسسو
نود فدهب ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف
52ـلا ةلوجلا يف ،ضسمأا  لوأا،در
لا˘˘قو .ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م
اهتزربأا تاحيرسصت يف ،يدريفلاف

«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص
نأ’ ،بسضاغو راثم انأا» :ةينابسسإ’ا

ثحبلل انه انئج اننأا حسضاولا نم
:فاسضأاو.«هقق˘ح˘ن م˘لو زو˘ف˘لا ن˘ع

يف ةحسضاو ضصرف انيدل تناك»
م˘ه˘ن˘كل ،ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسن م˘لو ةارا˘ب˘م˘لا
ام اذه .اندسض ليجسستلا يف اوحجن

جرا˘خ ا˘˘ن˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘ح˘˘نو ثد˘˘ح
تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت» :ع˘˘با˘˘تو  .«ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
’ ؟د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لا
كانه نوكي نل يل ةبسسنلاب..ءيسش
تا˘يرا˘ب˘م˘لا نأا ذإا ،تاد˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت يأا
،يل اًريب˘ك ا˘ًع˘فاد ل˘ث˘م˘ت ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ريهامجلل رهظنو ريغتن نأا انيلعو

ىلع ضسفاننو ةياغلل ديج قيرف اننأا
لاير بع’ لسصاوو .«ءيسش لك
ا˘مد˘ن˘ع ؟ةارا˘ب˘م˘لا فد˘ه» :د˘يرد˘م
،زوفلا ققحت ’ نكلو اًديج بعلت
ثدحي ا˘م˘ك ةرار˘م˘ب ر˘ع˘سشت كنإا˘ف
لكسشب بعلت تنأاو زوفت امدنع
:يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف م˘˘تأاو .«د˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘˘غ
ا˘ن˘يد˘ل اًد˘غ .ر˘م˘ت˘سست تا˘يرا˘ب˘م˘لا»
نيدعتسسم نوكن نأا انيلعو بيردت
.«%001 ةبسسنب

يتنافيل مامأا ديردم لاير أاطخ حصضوي يدريفلاف



 نطولإ صضرأاب اهيف لحي ةرم لك يف ديعصس هنإ دكأإ

نم عبان رئازجلا ليثمت رارق :يميهارب
 هفصصو نكمي ’ «ناكلا»ـب جيوتتلاو بلقلا

نا˘ير˘لا بع’ ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ،ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘ي د˘كأا
،ةيسصخسش ةعانق نع ناك رئازجلل بعللا هرايتخا نأا ،يرطقلا

يتلا «نيبراحملا» ةبيتك عم ناك امدعب اظوظحم هسسفن اربتعم
.ةيرسصملا يسضارأ’ا اهتنسضتحا يتلا9102 «ناكلا»ـب تجوت

:«تروبسس نيب» ةانقل راوح يف قباسسلا وتروب بع’ لاقو
بعل يدلاو نأا حيحسص ،بلقلا نم عبان رئازجلا ليثمت رارق»
ةرم لك» :فاسضأاو ،«انأا يرارق ناك هنكل ،يرايخ يف ارود
عم جيوتتلاو ،ةياغلل اد˘ي˘ع˘سس نو˘كأا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘تأا
اظوظحم يسسفن ربتعاو هفسصو نكمي ’ ايقيرفإا ضسأاكب رسضخلا
 .«بقللا قيقحتل

هلوخد دعب اهتاناعم دكؤويو همأاب ديصشي يميهإرب
 ةركبم نصس يف ةيميداكألإ

هطبرت يتلا ةزيمم˘لا ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘ع ،ي˘م˘ي˘هار˘ب ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
مجن غولب لجا نم اريثك تحسض ةريخأ’ا نأا اريسشم ،هتدلاوب
.يوركلا هراوسشم ةيادب يف اهرطسس يتلا فادهأ’ا رسضخلا

مغرو..ةيوق ةأارما يمأا»: Óئاق يرطقلا نايرلا بع’ حسضوأاو
اهنأا ثيح ،فرتحُم نيوكت زكرمب يقاحتلا دنع اريثك تناع اذه
يف تنك يننأاو اسصوسصخ ةليوط ةدمل يتقرافم ةركف لبقتت مل
 .«عوبسسأ’ا يف ةدحاو ةرم تيبلا روزأا تنكو ،يرمع نم21ـلا

ب.م.يرصسيإإ
 حاجنوب ةدايقب دصسلإ زواجتل هيدان داق

هفادهأا لوأا نودي يزع
 يرطقلا يرودلا يف

هفادهأا لوأا ىلع قباسسلا يرئازجلا يلودلا يزع بويأا مسصب
،دسسلا يدان اهيف فاسضتسسا يتلا ةارابملا يف ،لÓسص مأا هيدان عم
تهتنا يتلاو رطق موجن يرود نم51 ةلوجلا تاسسفانم نمسض
.ةكبسش لك يف نيفدهب يباجي’ا لداعتلا ةجيتن ىلع

ةقيقدلا يف ةليمج ةيسسأار نم هقيرفل لوأ’ا فدهلا لجسسو
يف قباسسلا هليمز بولسسم ديلو اهذيفنتب لفكت ةينكر دعب42
لماك يف قباسسلا ديمعلا مجاهم كراسشو ،ينطولا بختنملا
زكرملا يف طاقن01 لÓسص مأا ديسصر حبسصيل ةارابملا راوطأا

ةطقن13ـب ثلاثلا زكرملا يف دسسلا ىقبي اميف ريخأ’ا لبق11
 .ليحدلا ردسصتملا نم نيتطقن دعب ىلع

،دسسلا هيدان عم هروسضح حاجنوب دادغب لجسس رخآا بناج نم
مهاسسي مل ةداعلا ريغ ىلعو هنا ’إا اهراوطأا عيمج ضضاخ يتلاو
ترج امك ،يفيدهتلا هسسح بايغو فادهأا ليجسست وأا عنسص يف
.اهيف كراسشي ةارابم لك يف ةداعلا

ز.صس
 إريثك هيلع ترثأإ يجنأإ مامأإ ةراصسخلإ نأإ فرتعإ

لوصصولل لولحلا داجيإا انيلع :رولود
 ةمداقلا تايرابملا يف ىمرملا ىلإا

نع هييلبنوم يدان بع’ ،بختنملا مجاهم روليد يدنأا ربع
قيرف مامأا هيدان اهل ضضرعت يتلا ةميزهلا بقع ،ديدسشلا هبسضغ
يرود˘لا ن˘م62ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘˘ب ي˘˘ج˘˘نأا
اهب ضصخ تاحيرسصت يف رسضخلا بع’ حسضوأاو ،يسسنرفلا

نمو ،يحاونلا عيمج نم يناعن نحن»: «لوبتوف ضسنارف» ةلجم
يف ،ىمرملل لوسصولل ،ةمزÓلا لولحلا نع ثحبلا يلع يبناج
،«ةيسضاملا تاءاقللا يف لاحلا هيلع ناك امك ةمداقلا تايرابملا

انيلعو غارف ةرتفب رمن اننأ’ نيقلق انتلعج ةراسسخلا» :عباتو
 .«هب انزيمت يذلا ضشاعتن’ا عاجرتسسا لÓخ نم ،اهزواجت

ب.م.يرصسيإإ
 ةلهصس صصرف عييصضتو ةيلاعفلإ بايغ ببصسب

رثعتلا دعب داقتنÓل سضرعتي يناميلصس
 نوجيد مامأا

مجاهم ،ينطولا بختنملا فاده يناميلسس مÓسسإا ضضرعت
،نوجيد فيسضملا مامأا ققحملا لداعتلا دعب تاداقتن’ وكانوم
ةجيتنب يسسنرفلا يرودلا تاسسفانم نم62 عوبسسأ’ا نمسض
. هلثمل فده

يف ميلسس ربوسسلا ءادأا ىلع «لايدنوم زنوأا» ةلجم تثدحتو
يدان ةدايق ىلع ارداق ناك رسضخلا فاده نأا تدكأا نيأا ،ةارابملا
هتناخ يتلا ةداتعملا هتيلاعف رهظا هنا ول ،ديدج زوف ىلإا ةرامإ’ا

يتلا ةلهسسلا ضصرفلا نم ديدعلا عيسض اسضيأا هناو ةرملا هذه
.ثÓثلا طاقنلا دسصح ىلإا وكانوم يدان دوقتسس تناك

مييقت ىلع لسصحت دق قباسسلا دادزولب بابسش مجن نأا ريكذتلل
 .5/01 طيقنتب «بيكيل» ةفيحسص لبق نم طسسوتم

ز.صس
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دكؤويو سسوتنفوج مامأا ةقيقد03 يف كراصش سسراف
 سسرام سصبرتل هتيزهاج

 مصسوملإ ةيإدب ذنم ةقاطب21 ىقلت

 ابوروأا يف تاقاطبلا ىلع ’وصصح رثكأ’ا نيبعÓلا سشرع ىلع عبرتي رصصان نب
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ر˘ي˘ه˘ظ ضسرا˘ف د˘م˘˘ح˘˘م ضصق
بع’ ،ينطولا بختنملا رسسيأا
طيرسش ي˘لا˘ط˘يإ’ا لا˘ب˘سس يدا˘ن
ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ضسمأا لوأا ي˘لا˘ط˘˘ي’ا يرود˘˘لا
راطإا يف ضسوتنفوج يدان مامأا
،ويسشتلاكلا ن˘م52ـلا ةلوج˘لا

ةرم لوأاّل رسضخلا مجن كراسشو
،ةقيقد03 ةدمل مسسوملا اذه
توأا ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م با˘غ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
،ةباسصإ’ا ةيفلخ ىلع يسضاملا
ىلع اهل ضضرعت يتلا ةريطخلا

ىعدتسسا ا˘م ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حار˘˘ج˘˘ل˘˘ل ه˘˘˘عو˘˘˘سضخ
 .ةسسكاعملا ةطبرأ’ا

نإديملإ طصسو يف كراصش
مامأإ لوبقم ءإدأإ مدقو

 «ويصشتلاكلإ» ردصصتم
نأا ’إا ،ليوطلا بايغلا مغرو

دا˘م˘ت˘ع’ا رر˘ق لا˘˘ب˘˘سس برد˘˘م
بلق يف هنم Óمأا ضسراف ىلع
ةد˘˘˘ي˘˘˘سسلا» ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘لوا˘˘˘ط˘˘˘لا
نم يدا˘ن˘لا جار˘خإاو ،«زو˘ج˘ع˘لا

لطب لواح ثيح ،بيترتلا ليذ
،هقيرفل ةفاسضإ’ا ميدقت ايقيرفإا
كلمي يذلا ضسفانملا ةوق نأا ’إا

تل˘ع˘ج ،ز˘ي˘م˘م ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو
بع’ لانيل ،ةمدع˘ن˘م لو˘ل˘ح˘لا

ةمÓع قباسسلا انوريف ضسÓيه
ع˘قو˘˘م بسسح01 ن˘˘˘م9.5
ي˘ف ضصت˘خ˘م˘˘لا «درو˘˘كسسو˘˘ه»
 .ءاسصحإ’او طيقنتلا

لولحلإ حنمت هتدوع
 ىرصسيلإ ةهجلإ ىلع يصضاملبل

ىلع ي˘سضا˘م˘ل˘ب ل˘سصح˘تو
ضصخي ام˘ي˘ف ن˘ي˘ج˘سسكأا ة˘عر˘ج
يوني نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ضصبرت لÓخ م˘ه˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘سس’ا
ا˘ب˘سسح˘ت مدا˘ق˘لا ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش
ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بختنمـب ايقيرفإا لاطبأا عمجت
تايفسصت راطإا يف ،يوبابميز
1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك
بع’ كلمي ثيح ،نوريماكلاب
تقولا قباسسلا انوريف ضسÓيه
هتقايل ةداعتسسا لجا نم يفاكلا
بسسكو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
نوكيل هيمد˘ق ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ر˘ه˘˘سش ضصبر˘˘ت لÓ˘˘خ ار˘˘سضا˘˘ح
ايوق ءادأا مدق لاح يفو ضسرام
عم ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف
رفظلل احسشرم نوكي دقف هيدان
ة˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘نا˘كم˘ب
نب نأاو اسصوسصخ «نيبراحملا»
ةسسفانملا فنأاتسسي مل ينيعبسس
ةباسصإ’ا نم هسصلخت مغر دعب
.اهنم يناعي ناك يتلا

رسصان نب ليعامسسإا لسصاو
نÓ˘ي˘˘مو ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بع’
يف يوق ءادأا ميدقت ،يلاطي’ا
،يدانلا اهسضاخ يتلا ةارابملا
يف بع’ لسضفأا داق امدعب

،9102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك
،ةنيمث ةطق˘ن˘ب ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘يدا˘ن
يكنارف وي˘م˘ي˘ترأا بع˘ل˘م ن˘م
.انيتنرويف يدانب ضصاخلا

’إا ،ريبك ءادأا ميدقت مغرو
ةعانسص لسصاو رسصان نب نأا
،«و˘ي˘سشت˘لا˘كلا» ي˘ف ثد˘˘ح˘˘لا
ءارفسصلا ةقاطبلا ىقلت امدعب
مسسوملا ةيادب ذنم هل21ـلا

ةبسسنلاب ادج ريبك مقر وهو
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل ،بع’ يأ’
ر˘˘ث˘˘كأ’ا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا ضشر˘˘˘ع
يف تاقاطب˘لا ى˘ل˘ع ’و˘سصح
 .ىربكلا ةيبوروأ’ا تايرودلا

نوديصشي نويلاطيإلإ
نودقتنيو هروطتب

 تاقاطبلإ ىلع هلوصصح
،اي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ل˘كلا ى˘ن˘ثأا

نب ليعامسسإا همدقي ام ىلع
قباسسلا يلوبميا بع’ رسصان
،نÓ˘ي˘م د˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م
ضضر˘˘ف ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ه˘ت˘سسم˘ل ع˘سضي تا˘بو ،ه˘سسف˘ن
نم روطتيو ةارابم لك يف
بيعلا ىقبيو ،ىرخأ’ ةارابم
مجن نكمتي مل يذلا ديحولا
و˘ه ه˘ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ر˘˘سضخ˘˘لا

تا˘قا˘ط˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لو˘˘سصح
.ىرخأ’ ةارابم نم ءارفسصلا

ر˘سصا˘ن ن˘ب نو˘كي˘˘سسو اذ˘˘ه
ابلاطم رسضخلا ناديم طسسو
تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ةنسشخلا تÓخد˘ت˘لا يدا˘ف˘تو
ةقا˘ط˘ب ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح مد˘ع˘ل
 .هيدان نع بايغلاو ،ىرخأا

ب.م.يرصسيإإ
 لاطبألإ يرود يئاهن نمث ءاقل لبق

 «يكلملا» رذحيو ديدج زوفل يتيصسلا دوقي زرحم
مجن زر˘ح˘م ضضا˘ير ن˘كم˘ت

رتسسسشنام هيدان ةقفر رسضخلا
نيمث زوف قيقحت نم يتيسس
يتيسس رتسسيل ه˘ف˘ي˘سضم ى˘ل˘ع
ة˘م˘ق ن˘م˘سض ر˘ف˘˘سصل فد˘˘ه˘˘ب
نم72 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
.زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا

ءادأا يرئازجلا يلودلا مدقو
،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘ع ة˘ل˘ي˘ط ا˘ع˘ئار
ةمسساح هريرمت ىلع مسصبو
يذ˘˘لا ضسو˘˘سسي˘˘خ ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز˘˘˘ل
لكيامسش كابسش يف اهنكسسا
فطخيل08 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
لسصيو ،ةن˘ي˘م˘ث طا˘ق˘ن ثÓ˘ث
زكرملا يف75 ةطقنلا ىلإا
7 ىلإا قرافلا اقمعم يناثلا
ي˘˘ف بلا˘˘ع˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘ع طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ع˘˘فر˘˘ي˘˘ل ،ما˘˘ع˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا

هريرمت21 ى˘لإا ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘سصح
ي˘˘ف فاد˘˘˘هأا8و ة˘م˘˘سسا˘˘ح
يرودو غيلرميربلا يتسسفانم
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
 .يلاحلا

نوديصشي يتيصسلإ راصصنأإ
 رصضخلإ دئاقب
و˘ع˘ج˘˘سشم ى˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك

ىوتسسم˘لا ى˘ل˘ع «نز˘ت˘ي˘سسلا»
ل˘ط˘˘ب ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ها˘˘ب˘˘لا
يذلاو ،ةارابملا ةليط ايقيرفإا

،د˘ي˘حو˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ءارو نا˘˘ك
نا˘˘ك «زور˘˘ح» نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
نأاو عزانم Óب ةارابملا لجر
ل˘ب˘ق لؤوا˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل و˘˘عد˘˘ي هءادأا
ءاعبرأ’ا اذه ةبقترملا ةارابملا
ي˘˘˘ف د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير  ما˘˘˘˘مأا
تاسسفانم نمسض «ويبانريبلا»
لاطبأا يرود نم يئاهن نمثلا
 .ابوروأا

زرحم همدقي ام :ركنيل
   قدصصي ل رمأإ

يرا˘غ دا˘سشأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م
ةر˘˘˘كلا ةرو˘˘˘ط˘˘˘سسأا ر˘˘˘كن˘˘˘ي˘˘˘ل
ر˘ت˘سسي˘ل م˘ج˘ن˘ب ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ةارابمل هميدق˘ت د˘ع˘ب ق˘با˘سسلا

»: Ó˘ئا˘ق حر˘سص ن˘يأا ،ةر˘ي˘˘ب˘˘ك

تايرابم زرحم مد˘ق ا˘م˘لا˘ط˘ل
هذهو رواب غنيكلا يف ةريبك
نكل ءيسشلا ضسفنب ماق ةرملا
،«ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ناو˘لأا˘˘ب
اود˘˘˘˘ها˘˘˘˘سش »: ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘ل
’ رمأا هنإا ،طقف تايئاسصحإ’ا
م˘ج˘ن˘˘لا ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي ا˘˘م قد˘˘سصي
 .«يرئازجلا

 «نوزهاج نحن » :زرحم
˘˘مد˘˘ق˘˘لا بحا˘˘˘سص ثع˘˘˘ب

لايرل ةيوق ةلاسسرب ةيرحسسلا
بقع هتاح˘ير˘سصت ي˘ف د˘يرد˘م
رتسسيل مامأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
يدا˘ن ة˘يز˘ها˘˘ج ن˘˘ع ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
مامأا ةرظتنملا ةارابملل ءايرثأ’ا
اذه ديردم يف يكلملا قيرفلا
لو˘ق˘لا˘˘بو حر˘˘سصو ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
تناك يتيسس رتسسيل ةهجاوم»:
ةارابملا ريسضحتل ةعئار ةفورب
ةرهسس انرظتنت يت˘لا ةد˘ق˘ع˘م˘لا
لا˘˘˘˘˘˘ير د˘˘˘˘˘˘سض ءا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘برأ’ا

 .«نوزهاج نحن نكل..ديردم
ز.صس

ب.م.يرصسيإإ
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يف رخأاتلإ نأإ دكأإ
لاصسأإ رإرقلإ نع نÓعإلإ

 ربحلإ نم ريثكلإ

رانلا حتفي يفاصشت
داحت’ا ىلع

ببصسب يويصسأ’ا
 حاجنوب ةبوقع
ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه ي˘فا˘سشت ح˘ت˘˘ف

دسسلا يدانل ينابسس’ا بردملا
دا˘ح˘ت’ا ى˘ل˘ع را˘ن˘لا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل يو˘˘ي˘˘سسأ’ا

حاجنوب دادغب هتبقا˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ
فاقيإ’اب ،يرطقلا دسسلا بع’
ةسسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ،ن˘ير˘ه˘سش ةد˘م˘ل
يف هتاحيرسصت ببسسب ةيراقلا
مكحلا دسض يسضام˘لا م˘سسو˘م˘لا
˘ما˘مأا «م˘ي˘عز˘لا» ءا˘ق˘ل رادأا يذ˘لا
.يدوعسسلا لÓهلا

يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘فا˘سشت ح˘سضوأاو
ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘ب
ةفاحسصلا اهب ضصخ تاحيرسصت
ن˘ع نÓ˘عإ’ا» :ضسمأا ة˘ير˘ط˘ق˘˘لا
ةقبا˘سسم˘لا ن˘م حا˘ج˘نو˘ب فا˘ق˘يإا
اموي02و رهسشأا4 دعب ةيراقلا

ريثكلا ريثي رمأا ،هتاحيرسصت نم
ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأ’..ت’ؤوا˘˘سست˘˘لا ن˘˘م
لبق تقولا نم ريثكلا تذختا
بع’ عبا˘تو ،«ة˘بو˘ق˘ع˘لا نÓ˘عإا
اذا˘م˘ل م˘ه˘فأا م˘ل» :ق˘با˘سسلا د˘سسلا
ةعباتلا تابوقعلا ةنجل ترخأات
،مدقلا ةركل يويسسأ’ا داحتÓل
،«دادغب ةبوقع نع نÓعإ’ا يف
فرعت ةيراقلا ةقباسسملا» :متخو
د˘ق˘لو ،ةد˘يد˘ج ة˘خ˘سسن قÓ˘ط˘نا
،موهفم ريغ اذهو نيتلوج انبعل
ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا نإا˘˘ف ي˘˘˘يأار بسسحو
ريغ حاجنوب قح يف ةطلسسملا

ةعاسسلا دحل نكمتأا ملو ،ةلداع
ة˘بو˘ق˘˘ع˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق م˘˘ه˘˘ف˘˘ت ن˘˘م
 .«ةطلسسملا

ب.م.يرصسيإإ
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ةيليوج5 بع˘ل˘م نو˘كي˘˘سس
يبرادلل ا˘حر˘سسم ي˘ب˘م˘لوأ’ا
داحتا عمجيسس يذلا ريبكلا
رئازجلا ةيدولومب ةمسصاعلا

ي˘ف فر˘ط ل˘ك ل˘˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح
ةباو˘ب ن˘م ه˘نزاو˘ت ةدا˘ع˘ت˘سسا
نامسض ناو ةسصاخ يبرادلا
فرط لكل حمسسيسس طاقنلا
ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قرو بع˘˘˘ل˘˘˘ب
اذه يداع لكسشب مويدوبلاو
ير˘يزد لا˘˘ب˘˘سشا ل˘˘خد˘˘ي˘˘سسو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘ب
ع˘فد˘لاو را˘سسم˘لا ح˘ي˘˘ح˘˘سصت
ةسصا˘خ ما˘م’ا ى˘لا يدا˘ن˘لا˘ب
ةيرادإ’ا رومأ’ا طبسض دعب
اذ˘˘ه ة˘˘كر˘˘سشلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا

ى˘لا ز˘ي˘غ˘ن لا˘ب˘سشا ح˘م˘ط˘˘يو
ةققحم˘لا ةو˘سشن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
تح˘˘م˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
. ضضافتن’اب قيرفلل

نييصساصسألإ ةدوع
حنمت قيرف لك يف

ربكأإ ةميق يبرإدلإ
نÓخديسس ناقيرفلا نا ركذي
وهو امهييسساسسا لكب ةمقلا

امب ةيران ةهجاوملا لعجي ام
ىلا ىعسسيسس فرط لك نا

دعسست يت˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض
بسسحو ثي˘˘˘ح هر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘˘ج
مقاطلاف ةريخأ’ا تامولعملا
دا˘ع˘ت˘سسا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةف˘ي˘ل˘خ ن˘ب ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ
ىتحو يردو˘كو ضشو˘ما˘مزو
ىل˘ع و˘ف˘ع˘لا م˘ت ا˘م˘ك يراوز
مت يذلاو يور˘ق˘ل˘ب ع˘فاد˘م˘لا

ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ه˘˘ب دا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ةيدولوملا نيح يف ئراوطلل

لك تامدخ تداعتسسا كلذك
ي˘˘نا˘˘ثرو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ب
قاروأا يهو وباجو يعيبرو
.يبرادلا حلاسص يف اهلك

نوعإو» : حاتفم
نوزهاجو ةيلوؤوصسملاب

«ةوانصشلاب ةحاطإÓل
عم ثيدح انل ناك دقو اذه
نا د˘كا ثي˘ح حا˘ت˘ف˘م د˘ئا˘ق˘لا
ناديملا يف بعلتسس ةلباقملا

بجو ةريغسص تايئزج ىلعو
نم هبسسح اه˘ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
يدانلا راسسم حيحسصت لجا

» : ددسصلا اذه يف لاق دقو

بسسك يف ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج ة˘ب˘غر
ىعسسن انلعجت ةلباقملا طاقن
لاو˘˘ط ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘نو
رامثتسس’ا لجا نم ةلباقملا
يفلخلا ط˘خ˘لا ل˘كا˘سشم ي˘ف
ي˘˘ع˘˘ن ثي˘˘ح ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
لكب يمرنسسو ان˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
زوفلا قيقحت لجا نم انلقث
ةد˘يد˘ج ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا نا˘˘م˘˘سضو
. «ةلوطبلا يف داحتÓل

ةداعتصسإ» :زيغن
نيءاقللإ يف انتيفاع

انل حمصستصس نييصضاملإ
داهتجلإ ةلصصإومب

«انريهامج داعصسل
ليبن بردملا دكا هتهج نم

عفرل ةزهاج هتبيتك نأاب زيغن
ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘طإ’او يد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ي˘براد˘لا ي˘˘ف ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سسب

ى˘ل˘ع نو˘مزا˘˘ع» :لا˘˘ق ثي˘˘ح
يذ˘˘لا را˘˘سصت˘˘ن’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ع˘ن ةرو˘سصلا ي˘ف ا˘ن˘˘ع˘˘سضي

ماما ةطحملا ة˘بو˘ع˘سص اد˘ي˘ج
رخ’ا وه ى˘ع˘سسي˘سس ضسفا˘ن˘م
ي˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ةدو˘˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘كل
نيسسحت عم ةسصاخ ةلوطبلا

ا˘مو˘م˘ع ة˘يرادإ’ا ه˘تا˘ي˘ط˘ع˘˘م
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا

ىعسسنسسو ةريغسص تا˘ي˘ئز˘ج
ةر˘ب˘˘خو ة˘˘ب˘˘غر لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’
يف ضسفانملا زواجتل انيبع’
دا˘ع˘سسا ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو ي˘˘براد˘˘لا

. «ةياهنلا يف انريهامج

صشامر ماصشه

بقللا لين ظوظح عفرل «ديمعلا»و يبرادلا ةباوب نم ةقثلا ةداعتصس’ ىعصست «ةراطصسوصس»

رئازجلا ةيدولوم ‐ ةمصصاعلا داحتا
54:71ـلإ نم ةيإدب مويلإ لوألإ مصسقلإ نم91ـلإ ةلوجلإ

«يلبودلا» ىلع نورصصي راصصنأ’او هتقافتصسا دكؤوي ،رهبي قافولا
فيطصس قافو

يف هق˘ل˘سست قا˘فو˘لا ل˘سصاو˘ي
ىحسضأا ثيح بيترتلا لودج
ة˘ق˘فر ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘˘ف
ةيدولوملاو يسس ضسا يسسلا

لئاهلا راسصتن’ا دعب كلذو
ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘˘مأا ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘قو اذ˘ه ي˘˘سشكا˘˘كب فد˘˘ه˘˘ب
يف ققحملا راسصتن’ا مهاسس
ةر˘˘ي˘˘تو˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
اهيلع دجاوتي يتلا ةيباجيإ’ا
تحتف يتلاو ارخؤوم يدانلا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘سصنأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سش
نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي او˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا

ةيناكمإ’ا نأا امب «يلبودلا»ـب
ضشتوكلا لواحو اذه ةدوجوم
نايسسن ةرورسض ىلع ديكأاتلا
ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

نع ثحبلا ةلسصاوم يف ايدج
يدانلا ن˘كم˘ت ل˘سضفأا ج˘ئا˘ت˘ن
ى˘ل˘ع يد˘ج˘لا ضسفا˘ن˘ت˘˘لا ن˘˘م
فد˘˘˘˘ه بسسح مو˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
.ةرادإ’ا

قافولإ تمدخ جئاتنلإ
بولطم زيكرتلإو

ةمهملإ حاجنإل

راسصتن’ا نأاب لوقلا نكمي
مامأا فيطسس قافول ققحملا
ةبترم يف هعسضو ةرقم مجن
حا˘ج˘نإ’ ة˘˘بر˘˘ق˘˘مو ة˘˘ح˘˘ير˘˘م
تر˘˘˘˘˘سصأا يذ˘˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا
د˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةرادإ’ا
يف ةلو˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تم˘ها˘سس
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سسم ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
ضسفانت˘لا نأا ا˘م˘ب ي˘با˘ج˘ي’ا˘ب
ى˘ح˘سضأا ل˘كلاو هد˘˘سشأا غ˘˘ل˘˘ب
ام وهو مويدوبلا نم بيرق
ن˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ركذي يدحتلا عفر ةلسصاوم

ه˘ي˘ب˘˘ع’ ح˘˘ن˘˘م ي˘˘كو˘˘كلا نأا
ةبيتكلا دوعتسسو ضسمأا ةحار
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م مو˘˘ي˘˘لا
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل يد˘˘ج˘˘لا

مقاطلا هيف ل˘م˘ع˘ي˘سس يذ˘لاو
ميدقت ىلع يسسنوتلا ينفلا
لجأا نم ةبي˘ت˘كل˘ل ح˘ئا˘سصن˘لا
نواهتلا يف لو˘خد˘لا يدا˘ف˘ت
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’ ي˘˘˘خار˘˘˘ت˘˘˘لاو
ى˘ق˘ب˘ت ضسفا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ي˘ف بغر˘ي ه˘نأا ا˘م˘ب ة˘ب˘ع˘˘سص
.طوقسسلا يدافت

صشامر ماصشه

لئابقلإ ةبيبصش

ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تعد˘˘با
ةيعمج ةهجاوم يف لئابقلا
داز˘لا تق˘ق˘ح ثي˘˘ح ف˘˘ل˘˘سشلا

فدهل ةيعابرب زوفلاب Óماك
عسضو يذلا راسصتن’ا وهو
ة˘˘فا˘˘سصو˘˘˘لا ي˘˘˘ف يرا˘˘˘ن˘˘˘كلا

ةدا˘ير˘لا ى˘لإا يدا˘ن˘˘لا بر˘˘قو
ا˘م و˘هو طا˘ق˘ن ع˘برأا قرا˘ف˘˘ب

ى˘ل˘ع ر˘˘ث˘˘كا را˘˘سصنأ’ا ز˘˘ف˘˘ح
نم بعلل ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ه˘ي˘جو˘ت
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ بق˘˘ل˘˘لا ل˘˘˘جأا
ركذي ريب˘كلا˘ب ضسي˘ل قرا˘ف˘لا

ىلع رسصأا لÓم ضسيئرلا نأا
بع˘ل˘لا ة˘قرو بع˘ل ةرور˘˘سض
ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا نأاو ة˘سصا˘˘خ
لعجتسس ةفير˘سش ن˘ب ءا˘ق˘فر˘ل
ة˘ل˘سصاو˘˘م˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘م’ا
يتلا ةمزÓلا ةيفيكلا ثحب
ةهجاولا يف يرانكلا عسضت
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ة˘˘سصر˘˘ف˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب
ا˘م˘ي˘سس’ ىر˘خأا ةر˘م ة˘ي˘تاو˘م
ير˘˘سشب داز دو˘˘جو ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
ضسكع ةر˘م˘˘لا هذ˘˘ه مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
. ةيسضاملا تارملا

تناك ينافلزلإ ةصسمل
راصصنألإو ةرصضاح

هحاجنب نولئافتم
يسسنوتلا بردملا دكاو اذه
ةرما˘غ˘لا ه˘تدا˘ع˘سس ي˘نا˘ف˘لز˘لا
يذ˘لاو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا دودر˘˘م˘˘ل
ةنراقم اريثك هبسسح نسسحت
يف يدان˘لا ه˘مد˘ق˘ي نا˘ك ا˘م˘ب
اد˘كؤو˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا تار˘ت˘ف˘لا
ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ه˘˘ل˘˘ما
يف قيرفلا عسضو ىلع داجلا

نا ا˘م˘ب ة˘ح˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘كسسلا
لوا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’او ةدو˘˘ع˘˘لا
ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ما˘˘ما ضسما
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا ع˘˘˘سضت˘˘˘سس
تايدحتلل ا˘ب˘سسح˘ت ةرو˘سصلا
ريهامجلا ناو ةسصاخ ةمداقلا
ةلوطب˘لا بق˘ل ل˘ي˘ن˘ل ح˘م˘ط˘ت
ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘كا يذ˘˘˘˘لاو
لمعلل هيعسس ىلع ضشتوكلا
حا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةمهملا

صشامر ماصشه

بقللا ىلع رصصي لÓمو ةدايرلا نم برتقي «يرانكلا»

ةكسسلا ىلإا ةدوع˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ق˘فو
جربلا يلها باسسح ىلع ققحملا راسصتن’ا لÓخ نم ةحيحسصلا

ديدج نم نوجهتبي رفانسسلا تلعج دحاول ةيثÓثب رايدلا جراخ
عارسص ىلإا ديدج نم ةدوعلاب قيرفلل حمسس راسصتن’او ’ فيك
يف ضسمأا لوا اهزوفب ةروسضخلا نأا ركذي مويدوبلا اذكو بقللا
ةلحرم يف رايدلا جراخ ايوق اراسسم تققح دق نوكت جربلا
وداراب دعب يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثلا˘ث˘لا زو˘ف˘لا ه˘ناو ا˘م˘ي˘سس’ ةدو˘ع˘لا

ةرورسض ىلع نودكؤوي رفانسسلا لعج يذلا رمأ’ا ةراطسسوسسو
ينادمح دباع بعلم ىلا يوÓمح نم لابقتسس’ا ناكم رييغت
.نيبعÓلا تابلط لظ يف بورخلاب
ةيصضرألإ ديدج ةيؤورل يوÓمح ـب مويلإ لحتصس بعÓملإ ليهأات ةنجل
بعÓملا ليهأات ةنجل عم قافت’ا مت دقف بعلملا ضصوسصخبو اذه
ةقلعملا روسسجلا ةنيدمب لولحلا ىلع ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا

ديكأاتلاو يوÓمح ديهسشلا بعلم ةنياعم لجأا نم مويلا ةحيبسص
ربع عيمجلا نا امب همدع نم Óبقتسسم هيف لابقتسس’ا ةيناكمإا ىلع
يسسلا راسسم يف اريثك ترثا يتلاو ةيسضرأ’ا ءوسس نم هئايتسسا نع
راوسسا جراخ لاقتن’ا ةيفيك نع رفانسسلا ثحبيو اذه يسس ضسا

لمحت ىلع ةرداق ريغو ةليقث تحسضأا ةيسضر’ا نأا امب يوÓمح
يباجيإ’ا درلا ضصوسصخب تانيمطت تقلت ةرادإ’ا نأا ركذي تاءاقللا

لقنت دق ةرقم مامأا ةمداقلا يسس ضسا يسسلا ةهجاوم لعجيسس ام وهو
لباق بعلملا ناو ام˘ي˘سس’ بور˘خ˘لا˘ب ي˘ناد˘م˘ح د˘با˘ع بع˘ل˘م ى˘لا

. فورظلا لك هيف رفوتت هنا امب قيرفلا لابقتسس’
صشامر ماصشه

باسسح ىلع ةركسسب داحتا قيرف هققح يذلا كلذ مهم راسصتنا
هتاف ام كرادتي ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سس يذ˘لاو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش د˘ئار˘لا

ةطقن81 ديسصرب قيرفلا ىحسضأا ثيح ديدج نم قلسستلاو
نأا ركذي ءاقبلا هل نمسضت يتلا طاقنلا نم ديزملا نع ثحبيو
يناثلا ربتعي دادزولب بابسش دئارلا باسسح ىلع ققحملا زوفلا
مادقاب يئاهنلا عبرلا ىلإا لهأات دعبو ثيح عوبسسأا فرظ يف
لجسسيو ةركلا ديعي راتخم ماسشه وه اه ءازج ةلكرب طوبعج
دعاسستسس ةيلاغ طاقنو يناثلا زوفلا اهب نمسض ءازج ةلكر نم
. ءاقبلا فده قيقحت ىلع نابيزلا ءانبأا

 ليجصستلإ نم اقثإو تنك» : راتخم ماصشه
«ءاقبلإ نامصض ىلإإ اندوقيصس يبرايصسلإ مامأإ زوفلإو

يذلاو راتخم ماسشه فادهلا مجاهملا عم حيرسصت انل ناك دقو
ءازجلا ةلكر ليجسست يف هقيفوت دعب ةرماغلا هتداعسس نع ربع
اذه يف لاق دقو راسصتن’ا ىلإا لتاق تقو يف هيدان ةدايقو
دادزولب بابسش باسسح ىلع ققحملا زوفلا نأا دقتعا » : ددسصلا
ىلع لمعلاو ررحتلاب انل حمسسيسسو اريثك انتايونعم عفريسس

ةدده˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ل˘سضفأا ج˘ئا˘ت˘ن نا˘م˘سض
تنك دقف ءازج ةلكر نم لجسسملا فدهلا نع امأا طوقسسلاب
امومع اهديدسست دارأا ةيحد يليمز نكلو اهليجسست نم ادكأاتم
طاقنلا ىلغا نمسض قيرفلاو ديج لكسشب تذفن ةلكرلا نأا مهملا
نيدهاج ىعسسنسسو ان˘ل ل˘سضفا مدا˘قو ا˘ق˘فو˘م اراو˘سشم ى˘ن˘م˘ت˘ن

. ءاقبلا نامسضب ةياهنلا يف انريهامج داعسسإ’
صشامر ماصشه

ةنيطنصسق بابصش
 مويدوبلا ناهر رصسك ىلع رصصت ةثلاثلا ةوقلاب «يصس.سسا.يصسلا»

ةلباقم اهتفرع يتلا ثادحأÓل دادزولب بابسش قاسشع فسسأات
داعأا يذلا ضسامتلا مكح مهبسسح اهدسسفا يتلاو ةركسسب داحتا

ةركسسب يبع’ فرط نم اهاقلت يتلا طوغسضلا دعب ءازجلا ةلكر
ارداق ناك قيرفلا نأاو ةسصاخ اهرمذت نع ةرادإ’ا تربع دقو اذه
ىوكسش عفر تررق ةرادإ’ا نأا ركذي لداعتلا ةجيتنب ةدوعلا ىلع
اميسس’ قيرفلا دسض ةلسصاوتملا ءاطخ’ا ضصوسصخب ةطبارلل
وهو فدهتسسملا قيرفلاب مهسسفنأا نوري اوحسضا ةبيقعل ءانبأا نأاو
نأا امب هدسشأا غلب ضسفانتلا نأا امب ةريبك ةطرو يف يدانلا لعج ام
. ةرثكب اوحسضا نيدراطملاو ضصلقت قرافلا

راصسملإ حيحصصتب بلاطم امودو هءاطخأإ لصصإوي راصشوب
يذلاو راسشوب قينأ’ا عفادملل ثدحي ام ةبيقعل ءانبأا مهفي مل
ةركسسب يءاقل يف ةسصاخ طخلا لوط ىلع ايبلسس هدودرم ىحسضأا
يتلكر يف ببسستملا ناك ثيح ضسأاكلا وأا ةلوطبلا يف ءاوسس
اذكو ضسأاكلا ةريسشأات عييسضتب تحمسس يتلا ءاطخأ’ا يهو ءازجلا
يذلا رمأ’ا وهو نيقحÓملا برقأا نع قرافلا قيمعت ةسصرف
راسسم حيحسصت ىلع لمعلا ةرورسضب بلاطم ضشتوكلا لعجيسس
ةداعتسساب بابسشلل حمسست ةديدج ةقÓطنا نامسض لجأا نم قيرفلا
. ةبيتكلا دواري بقللا ملح نأاو ةسصاخ هنزاوت

صشامر ماصشه

دإدزولب بابصش
ماكحلا وكصشت ةرادإ’او ةركصسب نم نينح يفخب دوعت «يب.را.يصسلا»

ةركصسب داحتإ
ءاقبلا ىلع نورصصي «نابيزلا ءانبأا»و «ةلوطبو سسأاك» داحت’ا



ةــــنصصرق

تاونصس4 دعب لجصسي يقوزرم
ي˘قوزر˘م د˘م˘ح˘م دد˘˘ج
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف بع’
ع˘م د˘ه˘ع˘˘لا ةد˘˘كي˘˘كسس
ن˘كم˘ت ا˘مد˘ع˘ب كا˘ب˘سشلا

زوفل˘ل ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘ق ن˘م
ةياجب ةبيبسش قيرف ىلع
باغو ،دحاول ن˘ي˘فد˘ه˘ب
بع’ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘قوزر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةدمل رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ن˘˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس4
بب˘˘˘˘˘سسب ،بعÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
عقوي نأا لبق ،ةبوقعلا
«ادا˘˘˘كي˘˘˘سسور˘˘˘لا» ي˘˘˘˘ف
زكرمل˘ل يدا˘ن˘لا دو˘ق˘يو
.ةلوطبلا يف3ـلا

سسبÓملا فرغ اورصسك «يب.رأا.يصسلا» وبع’
ءا˘ق˘ل ة˘يا˘ه˘ن فر˘ع˘ت م˘ل
˘˘ما˘˘مأا ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘˘تا
ةياه˘ن دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘ع
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘فر˘سصت˘لا
و˘ب˘ع’ ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘˘ت˘˘لا
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يا با˘˘ب˘˘˘سشلا
باوبأا جاجز م˘ي˘سشه˘ت˘ب

ضسبÓملا ري˘ي˘غ˘ت فر˘غ
يذ˘لا فر˘˘سصت˘˘لا و˘˘هو
ق˘ل˘ق˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نا˘˘ك
با˘ت˘نا يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةسصا˘خ را˘سشو˘ب ءا˘ق˘فر
ءازجلا ةلكر ةداعإا نأاو
ةيلخ تماق دقو اذه لداعتلاب ءاقللا يهنيل ناك داحت’ا بع’ ةيخد فرط نم اهعييسضت دعب
هلاسسرإا مت ويديفلاب اريرقت تدعا اهناو ةسصاخ ءيسش لك ريوسصتب ةركسسب داحتا قيرف مÓعا
.ةمجانلا رئاسسخلا نع ةيلاعلا بكرم ضضيوعت دسصق ضسمأا ةينطولا ةطبارلل

ةداصشإ’ا يقل يبيرعل
قافولا تيب يف

ي˘ق˘ل م˘سسو˘م˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م لوأ’
نيسسح رسصن قيرف نم مدقتسسملا بعÓلا
را˘سصنأا فر˘ط ن˘م ةدا˘سشإ’ا ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل ياد
تاءاقل مدقي ىحسضأا هنأاو ةسصاخ قافولا

ةقÓ˘ط˘ن’ا ن˘م˘سضي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج ةر˘ي˘ب˘ك
ةنا˘خ ي˘ف قا˘فو˘لا تع˘سضو ي˘ت˘لاو ةد˘ي˘ج˘لا
نيح يف يئاهنلا عبر˘لا رود˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا
ةلوطبلا يف قافولل اديج زكرمتلاب حمسس
ةرورسض ىلع ةيفياطسسلا عمجأا دقف اذهبو
ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘ت ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ر˘ث˘˘كأا ه˘˘م˘˘عد
.هئودهو هزيكرت ىلع ظافحلاو

امارتحا
«يرانكلا» روهمجل

قيرف م˘جا˘ه˘م تاد˘يو˘ع˘لو˘ب يدا˘ه˘لا ضضفر
هنود يذلا فدهلاب لافتح’ا فلسشلا ةيعمج
عسضوب ىفتكاو لئابقلا ةبيبسش قيرف مامأا
ن˘م حا˘م˘سسلا ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ،ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘يد˘˘ي
قاسشعل اريدقتو امارتحا ،يلئابقلا روهمجلا
ناو قبسس امدعب ،رسضخأ’او رفسصأ’ا نينوللا

.ىسضم تقو يف يدانلا ناولأا لمح

اوبلاط ةيجياربلا
عيمجلا ليحرب

جربلا يلها اهدبكت يتلا كلت ةيسساق ةراسسخ
ام وهو فدهل ةيثÓثب يسس ضسا يسسلا مامأا

ه˘ب˘سضغ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ر˘ف˘سص’ا دار˘ج˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
فلتخمب ناديملا قسشرب اوماق ثيح ريبكلا
نأا هنأاسش نم يذلا رمأ’ا وهو تافوذقملا
ادد˘ه˘م جر˘ب˘˘لا˘˘ب توا02 بع˘ل˘م ل˘ع˘˘ج˘˘ي
ف˘قو˘ت ءا˘ق˘ل˘لا نأا ا˘م˘ب تا˘بو˘ق˘ع˘لا ى˘سصقأا˘˘ب
نأا ركذي ةيرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا بب˘سسب ن˘ي˘تر˘م˘ل
ةسصاخ ليحرلاب ع˘ي˘م˘ج˘لا او˘ب˘لا˘ط را˘سصنأ’ا

نع ديعب يله’ا لعج مئازهلا يلاوت نأاو
.هتاحومطو هفادهأا

 ةقرولا سشيرهلا
رفانصسلا تعنقأا يتلا

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تحجن
ي˘ب˘ي˘ل˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘قرو ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘هر˘˘لا ي˘˘ف
دج ةقرو ىحسضأا يذلاو ءايركز ضشيرهلا

نم مغرلابو ثي˘ح ةذو˘خ ة˘ب˘ي˘ت˘ك ي˘ف ة˘م˘ه˘م
يناثلا طوسشلا يف يلهأ’ا مامأا لخد هنوك
رفانسسل˘ل ح˘م˘سس هدودر˘مو ه˘تا˘يو˘ت˘سسم نأا ’إا
نم ركفت ةرادإ’ا لعج ام وهو هب قلعتلاب
يبيللا هقيرف يلوؤوسسم عانقإا ةيفيك يف نآ’ا
ينعملا نأاو اميسس’ ةروسضخلل هتامدخ عيبب
لمعيسس هنأا دكأاو رفانسسلاو قيرفلاب بجعأا

هقيرف يلوؤوسسم عانقإا لجأا نم ءيسش لك
.هحيرسستل قباسسلا

qarsana@essalamonline.com
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ركاذتلا عيب ةيلمع
ركاذت عيب ةيلمع تفرع
ي˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘براد˘˘˘لا
نيب مويلا هؤوارجإا عمزملا
ةيدولومو ةمسصاعلا داحتا
نم اريبك اعفادت ،رئازجلا
ن˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سصنأا ل˘˘ب˘˘ق
ل˘˘ك ن˘˘م او˘˘مد˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا

ل˘جا ن˘م بو˘˘سصو بد˘˘ح
،ةر˘كذ˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا
ن˘ع ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ث˘˘ب م˘˘غر ،بر˘˘ق
ناكو ،ةريغسصلا ةسشاسشلا

ةرادإا ل˘م˘ع ل˘سضفأ’ا ن˘˘م
ل˘ك ذ˘خأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘يدا˘ن˘˘لا

.هبعلم يف اهعيبو هتسصح
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ةلوطبلا يف فارتح’ا
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ضصي˘م˘ق ع˘ن˘˘سص
لÓ˘˘خ ثد˘˘ح˘˘لا ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ةيرسصنلا مامأا دادعتلا اهسضاخ
ثي˘ح ،ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
ل˘ع˘ج ا˘م ،ما˘قرأ’ا تر˘يا˘˘ط˘˘ت
نيبعÓلا ن˘م بل˘ط˘ي م˘كح˘لا
عسضولا ح˘ي˘ح˘سصت˘ل جور˘خ˘لا
01 ابيرقت «ةركملا» بلعيل
بيرغلاو ،نيبع’9ـب قئاقد
با˘ي˘˘غ˘˘ب ج˘˘ت˘˘حا ضضع˘˘ب˘˘لا نأا
ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ن˘ع م˘˘عد˘˘لا
˘مد˘ع ،ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل
ة˘سصم˘قأÓ˘ل د˘ي˘ج˘لا را˘ي˘ت˘خ’ا

.ثدح اميف اببسس ناك
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ةÓصصلا تيقاوم

ةمداقلا تايرابŸا ‘ ىمرŸا ¤إا لوصصولل لول◊ا داجيإا انيلع :رولود^
حا‚وب ةبوقع ببصسب يويصسأ’ا دا–’ا ىلع رانلا حتفي ‘اصشت^

رارق :يميهارب
عبان رئاز÷ا ليث“
جيوتتلاو بلقلا نم

هفصصونكÁ ’ «ناكلا»ـب

ةدايرلا نم بÎقي «يرانكلا»
بقللا ىلع رصصي لÓمو

 ةركصسب دا–ا رئاز÷ا ةيدولوم – ةمصصاعلا دا–ا لئابقلا ةبيبصش
54:71ـلا نم ةيادب مويلا لوألا مصسقلا نم91ـلا ةلوجلا

ةداعتصس’ ىعصست «ةراطصسوصس»
يبرادلا ةباوب نم ةقثلا

بقللا لين ظوظح عفرل «ديمعلا»و

نم اقثاو تنك » : راتخم ماصشه
يبرايصسلا مامأا زوفلاو ليجصستلا

« ءاقبلا نامصض ىلإا اندوقيصس

 نطولا شضرأاب اهيف لحي ةرم لك يف ديعصس هنأا دكأا
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 ةديدج لولح ينطولا بخانلا حنمي ةباصصإلا نم هيفاعت

كراصش سسراف
ةقيقد03 يف
سسوتنفوج مامأا
هتيزهاج دكؤويو

سسرام سصبرتل

ءادأا مدقو ناديŸا طصسو ‘ كراصش
«ويصشتلاكلا» ردصصتم مامأا ’وبقم


