
30 صص

اهتطخ فضشكل ةطلضسلأ اعد
:يرقم ،ةبرهŸأ لأومألأ عاجÎضسل

ةراجتلا ةيريدمب تاراطإا
ةحيصضف بلق يف نارهوب

ةيودم داصسف
50 صص
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اهفلخ يتلأ رأرضضألأ ىلع فوقولل
ةقطنŸأ برضض يذلأ يوقلأ لأزلزلأ

اندÓب ‘ ةبقترم تأرامثتضسأ
ÚلاÛأ ‘ ةدئأرلأ نطنضشأو تاكرضشل

كأرحلاب ةيملضس تأريضسم يف أوداضشأأ فلآلأ
يبيللأ فلملأ لايح يرئأزجلأ يضسامولبدلأ

ىتم» .. ناونعب94 ةعمجلا
«؟.. ةبرهملا لاومأ’ا عجرتصست

30 صص

اه◊اضصم فلتخÃ تامدÿأ ةيعونو Òضس عقأو ىلع فوقولل ةيئاجف قيق– نا÷

ةماعنلأ يف «ةلطز» ريطانق01 نم ديزأأ طبضضمهلأومأأ مهوبلضسو راجتلأ تأرضشع أوزتبأو ةيمهو ةبقأرم ةيضشتفم أوأاضشنأأ

فانئتصسا ةصسلج
ىيحيوأا ةمكاحم

مداقلا يرفيف21موي

رهضشلأ صسفن نم9 ـلأ يف ةلاموب ةمكاحم

50 صص

ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ تا˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ ةرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضس تد˘˘˘˘كأأ
ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م أد˘˘˘˘فو نأأ ،ر˘˘˘˘ئأز÷ا˘˘˘˘ب
د˘ق ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ك˘˘ير˘˘مألأ
،أرخؤوم رئأز÷أ ¤إأ لمع ةرايز ىهنأأ

ة˘كأر˘ضشلأ ز˘يز˘ع˘˘ت ‘ ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ىد˘˘بأأو
‘ ا˘م˘ي˘ضسل ة˘ي˘ك˘ير˘˘مألأ -ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ

.تلاضصتلأو ةقاطلأ يعاطق

كا– ةرماؤوم كانه»
ىلع ةمئاق رئاز÷ا دصض
«ايبيل ‘ ىصضوفلا عرز

30 صص

فوفضص نم«يدنرألأ» لقنب دهعت
بعضشلأ ناضضحأأ ىلإأةطلضسلأ

عصضو ىلإا وعدي يبوهيم
نمصضيو Óيوط رمعي روتصسد

ةيوق تاصسصسؤوم ءانب

معد رصصانع3 فيقوت
ةيباهرإ’ا تاعامجلل

ةلصشنخو ةدكيكصسب
50 صص

«ةيئاز÷ا ةركاذلا فلم ‘ رظنلا ةداعإا نم دب’» :نوركام
ةحصصلا ةرازو ره‹ ت– تايفصشتصسŸا
ÚبيصستŸا ÚلوؤوصسŸا رظتنت ةيصساق تابوقعو ةيمومعلا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوŸا لكب رافنتصسا ةلاح^

30صصهضصوضصخب رئأز÷أو اضسنرف عأرضصل دح عضضو لجأأ نم

يريزو فلكي نوبت سسيئرلا
نماصضتلا و ةيلخادلا

لجيج ¤إا لقنتلاب

30 صص

ت’اصصت’او ةقاطلا اعاطق
ةلاكولا باعل نÓيصسي رئاز÷ا ‘

ةيمنتلاو ةراجتلل ةيكيرمأ’ا

40 صص

40 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اهردق» دÒحوب

! .. «›اع

ي˘صسنو˘ت˘لا ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإلا ن˘م ل˘ك د˘ع˘˘ب
ىلوألا ةخصسنلا ىلع نيمئاقلاو ،لغصشلل
يف ريرحتلاو ةمواقملا مÓفأا عوبصسأا نم
صسي˘ق ،ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا مر˘˘ك ،صسنو˘˘ت
ىلعأاب ،دريحوب ةليم˘ج ةد˘ها˘ج˘م˘لا ،د˘ي˘ع˘صس
يلاصضنلا اهخيرات ريظن ،دÓبلا يف ماصسو
اهعافدو يصسنرفلا رامعتصسلا ةهجاوم يف
.تايرحلا نع

اهتداعل ةميلح تداع»
! .. «ةÁدقلا

22 ذ˘ن˘م ا˘ن˘عراو˘صش ا˘ه˘ن˘م تل˘خ ا˘مد˘ع˘˘ب
كار˘ح˘لا علد˘نا خ˘يرا˘ت ي˘صضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘˘ف
ف˘قاو˘م ةر˘ها˘ظ ار˘خؤو˘م تدا˘ع ،ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ىوتصسم ىلع ةوقب ةيئاوصشعلا تارايصسلا

ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت تدا˘عو ،ن˘طو˘لا تا˘يلو ل˘˘ك
فقوت امنيأا يذلا نطاوملا قرؤوتل ةيبلصسلا
نأا رمألاو ىهدألاو ،لاومأا عفدي هتبكرمب
ثيح ةعفترم دج هذه «غنيكرابلا» غلابم
رار˘غ ى˘ل˘ع ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا صضع˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘صصت
.جد003 ىلإا ةمصصاعلا

انرخف انصشيج

ةلمح يف ،يبعصشلا ينطولا صشيجلا عرصش
ةيئانلا قطانملا ناكصسب لفكتلل ةعصساو ةيحصص
هئانبأا دينجت لÓخ نم ،ترقتو ةركصسب يف
فلتخمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا ن˘م˘صض ن˘ي˘ط˘صشا˘ن˘لا
ةمزÓلا ةيبطلا ةياعرلا ميدقتل تاصصصصختلا

هتقÓع ةوق صسركت ةجرخ ،قطانملا هذه يلاهأل
ي˘ف هرود را˘صصح˘نا مد˘عو ،ة˘ه˘ج ن˘م ه˘ب˘ع˘˘صشب
ةيحتف .. ىرخأا ةهج نم طقف ينمألا بناجلا

.انصشيج دارفأل

ةرظن «وادأا»

صسلجملا صسيئر ،ني˘ن˘صش نا˘م˘ي˘ل˘صس ل˘ب˘ق˘ت˘صسا
ةصسردملا ةبلط نم ةعومجم ،ينطولا يبعصشلا
ةردابم يف ،مÓعإلا مولعو ةفاحصصلل ةينطولا
نيذلا بابصشلا ءلؤو˘ه ع˘ي˘ج˘صشت ا˘ه˘ن˘م صضر˘غ˘لا
،نييفحصص بيرقلا لبقتصسملا يف نونوكيصس
هباصسح ىلع هل ةديرغت يف ،نينصش حصضوأاو
ةرايزب اوماق ةبلطلا نأا ،«رتيوت» يف يصصخصشلا
ح˘لا˘صصم˘لاو نا˘ج˘ل˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب
.نامربلل ىلفصسلا ةفرغلل ةيرادإلا

qarsana@essalamonline.com

9462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج03ـل قفاوملا0202 يفناج52تبسسلا

؟ نوفصصنُي له
فلتخم صسرادم ذيمÓت هجو

تصسار˘˘ن˘˘م˘˘˘ت ة˘˘˘يلو تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘ثا˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ءاد˘˘ن ،م˘˘˘هءا˘˘˘ي˘˘˘لوأاو
،ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ير˘˘يزو˘˘ل
ايفامل دح عصضوو لخدتلا دصصق
صسراد˘˘˘م ءارد˘˘˘م ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘ت
تما˘ق ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسمو
م˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا طا˘˘صشن د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ذنم راذنإا قباصس نود ةيصسردملا
انموي ىلإا لوألا لصصفلا ةياهن
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا فلآا مر˘˘ح ا˘˘م اذ˘˘˘ه
ةديع˘ب˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ةبجولا يف عورصشملا مهقح نم ءادغلا ةبجو لوانتل مهلزانم ىلإا ةدوعلا مهنكمي ل نيذلا
نيناوقلا ىلع خراصصلا صسودلا اذه يف نوعلاصضلا بقاعيو ءلؤوه فصصني لهف ،ةيصسردملا

.؟ يحاونلا لك نم ذيمÓتلاب ديجلا لفكتلا ةرورصض ىلع ددصش يذلا ،نوبت صسيئرلا تاميلعتو

! .. داصسفلاو رئاز÷ا
تلتحإا

زكرملا ر˘ئاز˘ج˘لا
ايملاع601
53 د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصر˘˘˘˘ب
رصشؤوم يف ةطقن
يملاعلا دا˘صسف˘لا
9102 ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل
ه˘ترد˘˘صصأا يذ˘˘لا
صس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا لوأا

ةمظنم
ةيفافصشلا
،ةيلودلا

اندÓب تعجارتو
نع دحاو زكرمب
ة˘ن˘صس ف˘ي˘˘ن˘˘صصت
يذلا8102
ي˘ف ه˘ي˘˘ف تءا˘˘ج
اندÓب يف اهحبكو ةرهاظلا هذه ثاثتجا ّنأا دكؤوي لاح عقاو ،ةلود081 لصصأا نم501 ةبترملا
.ةريخألا تاونصسلا يف بيهر لكصشب ترصشتصسإا امدعب ةصصاخ ،نيهلا رمألاب صسيل

دري ةيع يلع
،ة˘ي˘ع ي˘ل˘ع ،ح˘صضوأا ا˘مد˘ع˘ب

نإا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا د˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ما˘˘مإا
يذ˘لا ه˘ب صصا˘خ˘˘لا و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف ر˘صشت˘نإا
ة˘ج˘˘صض را˘˘ثأاو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

يلحملا عراصشلا طصسو ةريبك
مهتإا ،متصش هيف صسيل هنأاو ،ميدق
ةلوا˘ح˘م˘ب ا˘ه˘م˘صسي م˘ل تا˘ه˘ج
قا˘˘ح˘˘لإاو ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘صس ه˘˘يو˘˘صشت
اور˘صشن ن˘م ا˘ي˘عد ،ه˘ب رر˘˘صضلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘ل ه˘جوو و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا
.ةبوتلا ىلإا تاماهتلا

رئاز÷ا «وتابجع»
رو˘صص تر˘ه˘˘ظأا
ماق ةلوجب ةصصاخ
ر˘˘˘˘˘˘˘يزو ا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ةيجراخلا
ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا عراو˘˘صش
هراهبنا ،ةمصصاعلا

لا˘م˘ج˘ب ه˘با˘ج˘عإاو
ة˘˘صصا˘˘خ ةر˘˘ي˘˘˘خألا

لطملا ءزجلا اهنم
يذلا رح˘ب˘لا ى˘ل˘ع
.هيف لمأاتلا لاطأا



ةلباقم يف ،نوركام زربأاو
«ورا˘غ˘ي˘فو˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص ع˘˘م
ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه نأا˘ب ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
ةركاذلا عارصصل ادح عصضيصس
مغر ،ا˘صسنر˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب

،هدÓ˘ب ي˘˘ف ر˘˘مألا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
،يصسنر˘ف˘لا صسي˘ئر˘لا فا˘صضأاو
اذ˘ه نأا ،ح˘ج˘ن اذإا ع˘ن˘ت˘ق˘م ه˘نإا
صسفن هل نوكيصس عوصضوملا
م˘ي˘عز˘ل˘ل نا˘ك يذ˘لا ع˘صضو˘لا
.5991 ماع يف كاريصش

صسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘جر˘˘خ ي˘˘˘تأا˘˘˘تو
ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا هذ˘ه ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ف˘يإا نو˘ج ةرا˘يز د˘ع˘ب ط˘ق˘˘ف
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘˘يزو ،نا˘˘يردو˘˘ل
دكأا نيأا ،اندÓب ىلإا يصسنرفلا

ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل هدÓ˘˘ب ي˘˘˘ع˘˘˘صس مز˘˘˘ع
رئازج˘لا ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘صص
اذ˘ه ،ةد˘ع˘صصألا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
مرتحت اصسنرف نأا زربأا امدعب

ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ي˘˘غ˘˘صصتو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اميف ةصصاخ اهفقاوم مرتحتو
اياصضقلاو تافلم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

فلملا اهتمدقم يفو ةيلودلا
.يبيللا

watan@essalamonline.com

3 9462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج03ـل قفاوملا0202 يفناج52تبسسلاثدحلا

هسصوسصخب رئاز÷او اسسنرف عارسصل دح عسضو لجأا نم

«ةيئاز÷ا ةركاذلا فلم ‘ رظنلا ةداعإا نم دب’» :نوركام

ح.نيدلا رمق

،ةيرئاز÷ا ةركاذلا فلم ‘ رظنلا ةداعإا ةرورسضب هتعانق ،نوركام ليوناÁإا ،يسسنرفلا ضسيئرلا دكأا
.ةديÛا ريرحتلا ةروث فيسشرأاب قلعتي ام لكو

«يدنرألا» لقنب دهعت
ةطلسسلا فوفسص نم
بعسشلا ناسضحأا ىلإا

عصضو ىلإا وعدي يبوهيم
نمصضيو Óيوط رمعي روتصسد
ةيوق تاصسصسؤوم ءانب
نيمألا ،يبوهيم نيدلا زع دهعت
عمجتلا بزحل ةباينلاب ماعلا
لقنب ،يطارقميدلا ينطولا

بيلاود نم ةيسسايسسلا هتليكسشت
ناسضحأاو فوفسص ىلإا ةطلسسلا
رخآا قايسس يف اددسشم ،بعسشلا

رمعي روتسسد عسضو ةرورسض ىلع
تاسسسسؤوم ءانب نمسضيو Óيوط
ماعلا نيمألا دافأاو.ةيوق
هل ةملك يف يدنرأÓل ةباينلاب

بيسصنتل ضصسصخ ءاقل لÓخ
ميظنتل ةينطولا ةنجللا
ينطولا عمجتلا نإا ،رمتؤوملا
تاداقتنل ضضرعت يطارقميدلا

يف هفافطسصا تاونسس لÓخ
راطإلا ضسفن يف افرتعم ةطلسسلا
وهو ةنسس نورسشع هبزح هنأا

ثعب ررقت مويلاو ةطلسسلل عبات
لمع كانهو ةديدج حور

دعب لاق امك هنأل ةقثلا ةداعإل
بجي كارحلا نم ةنسس ةبارق
كانه نأا رعسشي نأا بعسشلا ىلع
ربع رئازجلا ةداعإل Óمع
تاسسسسؤومو بعسشلا نيب لعافت
راسسم ضصخي اميفو.ةلودلا

هقلطأا يذلا روتسسدلا ةعجارم
ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر
ةرورسض ىلع يبوهيم ددسش نوبت
،Óيوط رمعي روتسسد نسس
ةيوق تاسسسسؤوم ءانب نمسضيو

ىلع عسضوت يتلا ريتاسسدلا نل
،قافخإلا اهريسصم تاسساقملا
نأا بجي ل هبسسح كلذل
ةقيثو عسضو يف رمألا لجعتسسن

قوقح اهيف ذخؤوت ،ةماه
ضسسسؤوتو تاعامجلاو دارفألا
قلتي مل هنأا دكأا امك ةلودلا

،ةيروهمجلا ضسيئر نم ةوعد
ىلع هئاقلل ،نوبت ديجملا دبع
بازحألا ضضعب عم هلعف ام رارغ

ةينطولا تايسصخسشلاو ةيسسايسسلا
نم ةوعد ىقلت اذإا هنأا ازربم
راوحلا لوح ةيروهمجلا ضسيئر
ضضرعنسسو ،اهيبلنسس ينطولا

بعسشلا بلاطم لوح انتيؤور
ةيرودلا تاءاقللا نأا اربتعم
ضسيئر اهب موقي يتلا
تايسصخسشلا عم ةيروهمجلا
،ةيباجيإا ،ةلعافلاو ةينطولا
بعسشلا بلاطم ةيبلت ززعتسس
.يرئازجلا

ح.ميلسس

ةحلسسألا رظحو يبنجألا لخدتلا ضضفرو راو◊ا راسسم ‘ طارخنلا ¤إا اوعد

ايبيل ةمزأا ل◊ ةيرئاز÷ا ةبراقŸا ينبت ةرورصضل نوعدي ايبيل راوج ةيجراخ ءارزو

ةقطنŸا برسض يذلا يوقلا لازلزلا اهفلخ يتلا رارسضألا ىلع فوقولل

لجيج ¤إا لقنتلاب نماصضتلا و ةيلخادلا يريزو فلكي نوبت سسيئرلا

،ير˘ق˘˘م قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع دد˘˘ج
،ملصسلا ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح صسي˘ئر
،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت م˘˘عد
يف رئازجلل ةيجراخلا ةصسايصسلل
ارذحم ،يبيللا فل˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ترادإا

اندÓب دصض كاحت ةرماؤوم نم
يف ىصضوفلا عرز ىلع ةمئاق
.ايبيل

هل ةملك يق ،يرقم حصضوأا
ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘لا لا˘غ˘صشأا لÓ˘˘خ
ىرو˘صشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
ىلع تنابأا رئازجلا نإا ،ينطولا
ةي˘صضق˘لا جو˘لو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
ر˘خأا˘ت˘لا م˘غر ةءا˘ف˘كب ة˘ي˘لود˘˘لا
نأاب اهبنم ،قباصسلا يف ريبكلا
عصضولا ميزأات يف ني˘ب˘ب˘صست˘م˘لا
ن˘م˘صض نو˘ل˘غ˘ت˘صشي ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘˘ف
رئازج˘لا ى˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘لا عور˘صشم
ه˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘م نو˘˘˘كي د˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
يف مهو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ى˘صضو˘ف˘لا

ةيلي˘ئار˘صسإلا ح˘لا˘صصم˘لا ة˘مد˘خ
ديوزتل اهبوبنأا معد لÓخ نم
نم هبهنت يذلا زاغلاب ابوروأا
،تاذلا˘ب ةز˘غ ن˘مو ،ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
لود ىلع هلوح رمآاتت يذلاو
نوكي˘صسو ،ة˘ي˘مÓ˘صسإاو ة˘ي˘بر˘ع
حلاصصم˘ل ادد˘ه˘م بو˘ب˘نألا اذ˘ه
ي˘ف زا˘غ˘لا قو˘صس ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا
نل ر˘ئاز˘ج˘لا» لا˘ق ا˘م˘ك ،ا˘بوروأا
رطاخملا هذه ةهجاوم عيطتصست
رواحم راتخت نأا دبلو اهدحو
راطإلا اذه يفو ،اهعم مجصسنت
اقرصش ها˘ج˘تلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ج˘صشن
ايكرتو اي˘صسورو ن˘ي˘صصلا و˘ح˘ن
ةرا˘يز ا˘ي˘لا˘ع ن˘م˘˘ث˘˘نو ،نار˘˘يإاو
هنإاو ،رئازجلل يكرتلا صسيئرلا
نو˘كت˘صس ما˘˘يألا ن˘˘م مو˘˘ي ي˘˘ف
لود˘˘لا ىو˘˘قأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىو˘ق˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘ل ة˘ط˘˘صشن˘˘م˘˘لا

ن˘م˘صض ،ةد˘عا˘صصلا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا
و˘ح˘ن م˘لا˘˘ع˘˘لا رو˘˘ح˘˘م لو˘˘ح˘˘ت
نم دقع نم لقأا نمصض قرصشلا
قايصس يف يرقم اعدو.«نمزلا
ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ر˘˘خآا
بع˘˘˘صشلا  جور˘˘˘خ با˘˘˘ب˘˘˘صسأا˘˘˘˘ب
22 مو˘ي عرا˘صشل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ما˘كح˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ير˘ف˘ي˘ف
،ةريبك تايلوؤوصسم مامأا ددجلا
تا˘ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت

عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ا˘˘هزر˘˘بأا ة˘˘صسا˘˘صسح
‐ ناك نإاو ،ةبوهنملا لاومألا

يصساي˘صسلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ‐ لا˘ق ا˘م˘ك
يأارلا اهب ربخيلف كلذ يف ةطخ
ىلإا تاطلصسلا اعد امك ،ماعلا
ةيقوقحلا تام˘ظ˘ن˘م˘لا دا˘م˘ت˘عا

ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘˘لاو
نوعلا دي اهل دمت نأاو داصسفلا
لاحلا ناك ام˘ك ا˘ه˘ت˘ل˘قر˘ع لد˘ب
. اقباصس

صسيئر دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ةكراصشم ،ملصسلا عمتجم ةكرح
تاحÓ˘صصإلا را˘صسم ي˘ف ه˘بز˘ح
م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةءانبو ة˘ي˘عو˘صضو˘م تا˘حار˘ت˘قا
قا˘فو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صست
يف ةلماصشلا ةيمنتلاو ينطولا

صسمح» لاقو .نيدايملا فلتخم
راوحلا يف Óعاف افرط نوكتصس
راصسم صصخي يذ˘لا ي˘عا˘م˘ج˘لا
اعد يتلا ةينطولا تاحÓصصإلا
نم ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘ه˘ي˘لإا
ق˘فو ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘˘ب ل˘˘جأا

مدخت ربمفون لوأا نايب ةيعجرم
ا˘م˘ي˘صسل ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
ىلإا اريصشم ،«ةدعاصصلا لايجألا
نييحتو روتصسدلا ليدعت ةيمهأا

.ىرخألا نيناوقلا لك
ح.ميلسس

يف يب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا بلا˘ط
صسيئر94 ـلا ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
نو˘نا˘ق˘لاو ق˘ح˘لا ة˘لود ءا˘صسرإا˘ب
داصسفلا ىلع برحلا ةلصصاومو
ةرو˘˘ث˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا كرا˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ك
ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
. ايبيل ىلإا رارقتصسلا

نينطاوملا نم تائملا ددج
يبعصشلا مهكارح ةعمجلا صسمأا
ددعب ناك ناو94ـلا هتعبط يف
تا˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
صسي˘ئر او˘˘عد ثي˘˘ح ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
داصسفلا ىلع برحلا ةلصصاومل
ي˘˘ف عار˘˘˘صسإلاو ة˘˘˘با˘˘˘صصع˘˘˘لاو
ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لا لاو˘مألا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
ةطخلا نع فصشكلاو جراخلاب
يف اهنع فصشك يتلا ةيتايلمعلا

،ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘ل˘م˘˘ح
قا˘ي˘صسلا صسف˘˘ن ي˘˘ف او˘˘ب˘˘لا˘˘طو
ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب صسي˘˘ئر˘˘لا

قراو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لاو
قطان˘م ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لا
قÓطإا ى˘لإا او˘عد ا˘م˘ك ن˘طو˘لا
كارحلا يل˘ق˘ت˘ع˘م ة˘فا˘ك حار˘صس

22 موي قلطنا يذلا يبعصشلا
ةلحرم ىهنأاو طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف
يدر˘ف˘لا م˘˘كح˘˘لا ل˘˘حار˘˘م ن˘˘م
نويكارحلا عفر امك ،رئازجلاب
ةيامحب بلاطم ةعمجلا هذه يف
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو ةدا˘˘ي˘˘صسلا

تاروانملا عيمج مامأا فوقولاو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘صض كا˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
ةرصسألا ة˘يا˘م˘ح ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ي˘ن˘طو˘لا خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا

صضع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع كلذو
ىلإا ىعصست يتلا تاحيرصصتلا
.اهتداقو ةروثلا يف صشبنلا

دا˘˘صشأا ي˘˘لود قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
نم ةرم لوأل يبعصشلا كارحلا
ةيصسامولبدلا ةروثلا˘ب ه˘قÓ˘ط˘نا
لجا نم رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا

يركصسعلا لخدتلا مدع نامصض
لحل اهدوه˘ج اذ˘كو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘مزألا
ءا˘قر˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘˘ي˘˘ب راو˘˘ح˘˘لا
لخدت نأا نيربتعم نييصسايصسلا
بجاو ايب˘ي˘ل ة˘يا˘م˘ح˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

دلب اهراب˘ت˘عا˘ب صسد˘ق˘م ي˘ن˘طو
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا د˘˘عا˘˘صس ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش
.ةديجملا اهتروث

 ح.ميلسس

:يرقم ،ةبرهŸا لاومألا عاجÎسسل اهتطخ فسشكل ةطلسسلا اعد

ةمئاق رئاز÷ا دصض كا– ةرماؤوم كانه»
«ايبيل ‘ ىصضوفلا عرز ىلع

«راوحلل نوبت سسيئرلا ةوعد ةيبلتل دعتصسم»

يسسامولبدلا كارحلاب ةيملسس تاريسسم يف اوداسشأا فلآلا
يبيللا فلملا لايح يرئازجلا

«؟.. ةبرهملا لاومأ’ا عجرتصست ىتم» .. ناونعب94 ةعمجلا

راوج ةيجراخ ءارزو عمجأا
ةبراقملا ةعاجن ى˘ل˘ع ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
ة˘مزألا ل˘ح ي˘ف ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع اودد˘˘صشو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا

ن˘˘ي˘˘عاد ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ةرور˘˘صض
،ةرحانتملا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طألا
را˘˘صسم ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘نلا ى˘˘˘لإا
ة˘يا˘عر˘ب ي˘صسا˘ي˘صسلا راو˘˘ح˘˘لا
ة˘كرا˘صشم˘بو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
لودو ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا
ف˘˘قو˘˘ل ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا راو˘˘˘ج˘˘˘لا
،م˘˘˘هدÓ˘˘˘ب ي˘˘˘ف ى˘˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لا

تÓخدت ةيأا صضفرل اوعفارو
ىلع اصضيأا اوددصشو ،ةيجراخ
.ةحلصسألا رظح

ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ ءارزو بر˘˘˘عأاو
يف نايب يف  ايبيل راوج لود
مويلا مهعامتجا لاغصشأا ماتخ
م˘ه˘لا˘غ˘˘صشنا ن˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ءازإا ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ايبيل اهدهصشت يتلا ةريطخلا

نمأا ىلع ةيبلصسلا اهتايعادتو
راو˘˘˘ج˘˘˘لا لود رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘صساو
ماتلا مهنماصضت ىلع نيدكؤوم
قيقصشلا ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘صشلا ع˘م
ىل˘ع نو˘كرا˘صشم˘لا د˘كأا ا˘م˘ك
فار˘˘˘طألا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صض
،رانلا قÓطإا ف˘قو˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

نأا ىلإا مهعلطت نع نيبرعم
ىلإا نويبيللا ءاقصشألا يدتهي
مهدÓب ةمزأل ةيملصس ةيوصست
لو˘˘ل˘˘˘ح ة˘˘˘يأا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ،

ةيبنجأا تÓخدت وأا ةيركصسع

ة˘˘˘قز˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘م ن˘كم˘ت ،تا˘ي˘صشي˘ل˘ي˘م˘˘لاو
ة˘فا˘ف˘صش تا˘با˘خ˘ت˘نا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
بع˘صشلا تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ايبيل لÓقتصسا ظفحتو يبيللا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘تدا˘ي˘صسو ا˘ه˘˘تد˘˘حوو
ىلع اوددصشو اهيصضارأا لماك
با˘هرإÓ˘ل ع˘طا˘ق˘لا م˘ه˘˘صضفر
ه˘ل˘˘كصش نا˘˘ك ا˘˘يأا ف˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘لو
ءا˘˘ق˘˘صشألا او˘˘˘عدو هرد˘˘˘صصمو
راصسملا ىلإا ةدوعلل نييبيللا
م˘˘مألا ة˘˘يا˘˘عر˘˘ب ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
قافتلا راطإا يف ، ةدحتملا
تارارقو يب˘ي˘ل˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا

تاذ ي˘لود˘لا ن˘مألا صسل˘ج˘˘م
م˘ه˘م˘عد اود˘كأا ا˘م˘ك ة˘ل˘˘صصلا
ةيمارلا تاردابملاو دوه˘ج˘ل˘ل

،ةيبي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل
ني˘لر˘ب ر˘م˘تؤو˘م تا˘جر˘خ˘م˘لو
يروحملا رودلا صسرك يذلا
نيمأÓ˘ل صصا˘خ˘لا ثو˘ع˘ب˘م˘ل˘ل
ناصسغ ةدحتم˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا
ةيلمع˘لا ر˘ي˘صسي˘ت ي˘ف ة˘مÓ˘صس
ة˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
اوددصش امك ايبيل يف ةلماصشلا

اه˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هألا ى˘ل˘ع
اهدودح نيمأاتل راوجلا لود
ةرور˘صض ى˘ل˘عو ،ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ع˘˘م
لجأا نم نواعت˘لاو ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
ر˘طا˘خ˘م˘لا ة˘فا˘كل يد˘˘صصت˘˘لا
رار˘ق˘ت˘صساو ن˘مأا دد˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لا
امب ،ةقطنملا لود ةفاكو ايبيل
.لحاصسلا اهيف

ي˘ف نو˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا دا˘˘صشأاو
اهتلذب يتلا دوهجلاب مهنايب
ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا
،نيلرب رمتؤوم داقعنا تقبصس
تارايز يف تدصسجت يتلاو
ة˘ع˘ي˘فر دو˘فو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ىو˘ت˘صسم˘لا
فارطأÓل ةلثمم دو˘فو ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا ي˘˘ف
لÓخ رئازجلا نÓعإاب اوداصشأا

اهدادعتصسا نع نيلرب رمتؤوم
ن˘˘ي˘˘˘ب تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل نا˘˘˘صضت˘˘˘حل
بير˘ق˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘ق˘صشألا

ءاقرفلا ن˘ي˘ب ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو
ىلإا ةدوعلل مهتوعدو نييبيللا

صضوا˘ف˘ت˘لاو راو˘ح˘لا ة˘˘لوا˘˘ط
ا˘م˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا ءا˘ه˘˘نإل
يبيللا بعصشلا ةدحو ظفحي
‐ نوعمتجملا ررقو هتدايصسو
ة˘ل˘صصاو˘م ‐نا˘ي˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘صضي
لجأا نم قيصسنتلاو رواصشتلا
راو˘˘ج˘˘لا لود ف˘˘قو˘˘م غÓ˘˘بإا
بر˘عأاو ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘˘ل
دو˘˘˘فو˘˘˘لا ءا˘˘˘صسؤورو ءارزو˘˘˘لا
م˘˘هر˘˘كصش ن˘˘ع ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا

ةيروهمجلا صسيئرل مهريدقتو
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘صسلا
ءارزولا لابقت˘صسا˘ب ه˘ل˘صضف˘ت˘ل
نم همد˘ق ا˘مو ،ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا

لو˘˘ح تا˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘تو ة˘˘يؤور
ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت
.هيف راوجلا لود ةيمهأاو

ح.ميلسس

،ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر ف˘ل˘ك
نم Óك ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
رثوكو ،ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ن˘ما˘صضت˘˘لا ةر˘˘يزو ،و˘˘كير˘˘ك
ا˘يا˘صضقو ةر˘صسألاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘يلو ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ،ةأار˘م˘˘لا

رار˘صضألا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ،ل˘ج˘ي˘˘ج
يوقلا لاز˘لز˘لا ا˘ه˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا
حا˘ب˘صص ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ز˘˘ه يذ˘˘لا

ر˘˘خآا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو ،صسمأا
تل˘ج˘صسو اذ˘ه.تادجتصسملا
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف
ة˘ق˘˘ي˘˘قد ن˘˘ير˘˘صشعو ة˘˘ع˘˘برأاو
،صسمأا حا˘˘ب˘˘صص ن˘˘م (42:80)
9.4 ةو˘˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضرأا ةز˘˘˘˘ه
،ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس ى˘ل˘ع تا˘جرد
ز˘كر˘م دد˘ح ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘˘ب
كل˘˘ف˘˘لا م˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ف ثح˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
ىلع اهزكرم ،ءايزي˘فو˘ي˘ج˘لاو

قرصش تارتمو˘ل˘ي˘ك3 د˘ع˘˘ب
هذه تببصستو.ةناوعلا ةنيدم
تاق˘ق˘صشت ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ةز˘ه˘لا

نكاصسملا ديدعب تاعدصصتو
امك ،ةناوعلا ةيدلبب قرطلاو
فو˘˘خو ع˘˘ل˘˘ه ترا˘˘˘ثأا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ا˘ما˘ي˘ن او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا نا˘كصسلا
فداصص صسمأا موي نأا مكحب

.عوبصسألا ةياهن ةلطع
ـه.داوج



ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل ى˘˘˘لوأا
ءاثÓثلا اهداف˘يإا م˘ت ،ة˘يرازو˘لا
ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا ى˘˘لإا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإلا
،«خا˘بد د˘˘ي˘˘ع˘˘صسلا د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا»
ريغملاب ةيرادإلا ةع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
رادم ىلعو ،يداولا ةيلو يف
اهؤواصضعأا نياع ةلماك مايأا3
تامدخلا ةيعونو ريصس عقاو
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاميلعتل اذيفنت ،ةيحارجلاو
نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع رو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو ،يد˘˘˘يزو˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
يذ˘˘˘لا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ريرقت هبتكم ىلع عصضويصس
ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘صصف˘˘م
اهدع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ر˘كذ˘لا ف˘لا˘صسلا
ةبصساحمو تايبل˘صسلا د˘يد˘ح˘ت
ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘بو˘ق˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘ل˘صست˘صس
ه˘ب تر˘صسأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ل˘˘صصت
ى˘˘˘لإا ،«مÓ˘˘˘صسلا» ـل ردا˘˘˘˘صصم
.ماهملا ءاهنإا

قيقحتلا ناجل مصضتو اذه
ريدملا بئانو نينثا نيصشتفم
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا

ىوتصسم ىلع تلاجعتصسلا
م˘ه˘ت˘م˘ه˘م ،ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا
صصئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘صصحإا

تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو
يتلا ةيمومعلا ةيئا˘ف˘صشت˘صسلا
ثيح نم ءاو˘صس ،ا˘ه˘ب نو˘ل˘ح˘ي
ةيبطلا تازيهجتلاو تادعملا
نم ة˘ير˘صشب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا وأا
،يبط هبصشلاو يبطلا مقاطلا

ءادأا ةعاجن ىلع مهزيكرت عم
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم
ىد˘مو ة˘ي˘حار˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
حانجلا اذه رابتعاب ىصضرملا

تابلطتمب ةرصشا˘ب˘م ة˘ل˘صص ه˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،صضير˘˘م˘˘˘لا
ةيبطلا حلاصصملا يف قيقحتلا
ل ةيقابلا ةينامث˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا
بط˘لا ،لا˘ف˘طلا بط ا˘م˘˘ي˘˘صس
صضار˘مأا ،ة˘ع˘صشألا ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

صضار˘˘مأا ،ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘حار˘˘جو
اذ˘˘كو ،د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘˘لاو ءا˘˘˘صسن˘˘˘لا
.ةيلديصصلا

د˘فاو˘لا ّنأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
عا˘ط˘ق صسأار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
د˘ق نا˘ك ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ح˘صصلا
ةيمÓعإا تاجرخ يف ثدحت
ط˘ط˘خ˘م قÓ˘طإا ن˘ع ة˘ق˘با˘صس

ةدا˘عإا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ي˘˘ح˘˘صص
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘علا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا
نم ديلوتلا زكارمو ةيحارجلا

تازيهجتلاب اه˘م˘ي˘عد˘ت لÓ˘خ
د˘ي˘لاو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو
مقاطلا نم ةلهؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا
ةصصاخ ،يبط هبصشلاو يبطلا
،دÓبلا بونجب ةدوجوملا كلت

نم احداف اصصقن دهصشت اهنوك
.يحاونلا لك
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ر.نوراه
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تا˘˘يلو˘˘لا ةرا˘˘ف˘˘˘صس تد˘˘˘كأا
نم ادفو نأا ،رئازجلاب ةدحتملا
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مألا ة˘لا˘كو˘لا

لمع ةرايز ىهنأا دق ةيمنتلاو
ىد˘بأاو ،ار˘خؤو˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘كار˘صشلا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ه˘ت˘˘ب˘˘غر
اميصسل ةيكيرمألا ‐ةير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
.تلاصصتلاو

صسي˘ئر ،صسير˘ك لرا˘ك لا˘˘قو
ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو د˘˘فو˘˘لا
قر˘صشلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
،ا˘ي˘صساروأاو ا˘˘بوروأاو ط˘˘صسوألا

ةرافصسل نايب يف ءاج امل اقفو
ن˘ح˘ن» ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ن˘ط˘˘ن˘˘صشاو
يف انتظفحم عيصسوتب نولئافتم
تلاصصتلاو ةقا˘ط˘لا ي˘عا˘ط˘ق
كلذكو ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا
تاد˘˘˘ع˘˘˘˘م بل˘˘˘˘ج د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ت
تا˘˘˘مد˘˘˘خو تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو

تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
ى˘لإا ةرو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا
قو˘صسلا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،«ر˘ئاز˘ج˘لا
يهو رمتصسم ومن يف ةيرئازجلا

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ل˘˘ح˘˘م
حصضوأاو ،ةيكيرمألا تاكرصشلا
داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مألا ة˘لا˘كو˘لا

اهئارظن عم ةكارصشلل ةيمنتلاو
مهفادهأا قيقح˘ت˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.ةيعصسوتلاو ةيثيدحتلا

،ي˘كير˘مألا د˘فو˘لا ما˘ق ا˘م˘˘ك
را˘ب˘ك ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا د˘˘ق˘˘ع˘˘ب
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
صصر˘˘ف˘˘لا ثح˘˘ب˘˘˘ل صصا˘˘˘خ˘˘˘لاو
م˘˘عد˘˘ل ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ة˘˘حا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةقاطلا يعاطق يف عيراصشملا

،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف تلا˘˘˘صصتلاو
ع˘ي˘صسو˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
فاصشكتصساو يئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا

ة˘ي˘ن˘ب ر˘يو˘ط˘ت˘ل ةد˘يد˘ج صصر˘˘ف
ي˘ف ةدو˘ج˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ة˘لا˘كو˘لا تمز˘ت˘˘لاو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دفو˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م ةرا˘يز ل˘يو˘م˘ت˘ب

ةدحتملا تايلولا ىلإا يرئازج
ع˘˘م˘˘ج˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا˘˘ب كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
يتلا ة˘ي˘كير˘مألا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
تا˘˘مد˘˘خو تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ىوتصسم ىلع ةدئار تادعمو
فاد˘هأا م˘عد ا˘ه˘ن˘كم˘ي م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
.ةقاطلا ريوطتل رئازجلا

ةيكيرمألا ةلاكولا نأا ركذي
م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
ىلع لمعت ،2991 يف اهؤواصشنإا

ةيكيرمألا تاكرصشلا ةدعاصسم
ةينبلا ع˘يرا˘صشم صصر˘ف دا˘ج˘يإل
ديدعلا يف ةمادتصسملا ةيتحتلا

.ةيملاعلا قاوصسألا نم
ز.لامج

ةثلاثلا ةبترملا رئازجلا تلتحا
،نانبلو ةيدو˘ع˘صسلا د˘ع˘ب ا˘ي˘بر˘ع
ـب بهذلا تايطايتحا ثيح نم
ـب ايبيل  اهيلت مث ،نط6.371
3.69 قار˘ع˘لا˘ف ،ن˘˘ط6.611
.انط97 رصصم هدعب نمو ،نط

بهذلا صسلجم ماقرأا تفصشك
ريرقت رخآا يف ةدراولا ،يملاعلا
ملاعلا لود فينصصتب صصاخ هل
بهذ˘لا تا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا ثي˘ح ن˘م

نأا ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘صشل
ةدحتملا تايلولا تاي˘طا˘ي˘ت˘حا
ر˘˘ه˘˘صشلا تغ˘˘ل˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا
ا˘˘م ن˘˘ط5.3318 ي˘صضا˘م˘˘لا

بي˘تر˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ق ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا ا˘ه˘ي˘ل˘ت ،ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
تايطايت˘حا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
مث نمو ،نط5.6633 تغلب
اصسنرفف ،نط8.1542ـب ايلاطيإا
تايطايتحاب ةعبارلا ةبترملا يف

تءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف ،ن˘˘ط6342
ةصسماخلا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘صسور
ى˘لإا تل˘˘صصو تا˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا˘˘ب
ي˘ف ةدا˘˘يز˘˘بو ،ن˘˘ط5.1622
ن˘ع ن˘ط4.9 تغ˘ل˘ب  ي˘ف˘نا˘˘ج
امأا ،يصضاملا ربمصسيد ىوتصسم
ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب تل˘ح د˘ق˘ف ن˘ي˘˘صصلا
3.8491 تايطايتحاب ةصسداصسلا

.نط
ز.لامج

،ير˘˘صصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك فر˘˘صشأا
نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو
بي˘صصن˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لاو
اماع اريدم يب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط
نيصسحتل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
،«لد˘ع» هر˘يو˘ط˘˘تو ن˘˘كصسلا

مت يذلا ةبور ديعصسل افلخ
.ىرخأا ماهمل هؤواعدتصسا

لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘فو
ترج يتلا بيصصنتلا مصسارم
ن˘˘˘˘˘كصسلا ةرازو ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب
دد˘صش ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
ىلع ،يرصصان لامك ،ريزولا

دو˘ه˘ج˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ةرور˘صض
ةينكصسلا عيراصشم˘لا زا˘ج˘نإل
ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ط˘˘صسم˘˘لا
ى˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ةلاكولا باوبأا حتف ةرورصض
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا ما˘˘مأا
عم مهعم رواحتلاو لاصصتلا
زا˘ج˘نا ةر˘ي˘تو ي˘ف ع˘ير˘صست˘لا
را˘ج˘يإلا˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصس
لا˘˘جآلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صستو

.ةددحملا
نم ،يبير˘ع˘ل˘ب ل˘ي˘قأاو اذ˘ه

ةلاكول ماع ريدمك هبصصنم
هفلخو7102 ةياهن يف لدع
ع˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ة˘˘بور د˘˘ي˘˘ع˘˘صس
نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ةردا˘غ˘م
هبصصنم ،ةيروهمجلا صسيئر
لوأا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘صسلا

د˘˘م˘˘حأا ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كصشتو
يبيرعل˘ب فر˘صشأاو ،ى˘ي˘ح˘يوأا

ةرازو تارا˘˘˘˘طإا ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
5102 ة˘˘ن˘˘صس ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘كصسلا

عيراصشم قÓطإا ةداعإا ىلع
ي˘ت˘لا لد˘ع تا˘ن˘كصس زا˘ج˘˘نإا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ة˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م تنا˘˘˘ك
ةنصسل نيبتتكملاب ةقلعتملاو
تفرع دقو2002و1002
7102و6102 تاو˘˘ن˘˘˘صس
،ا˘ه˘صصصصح م˘ظ˘ع˘م م˘ي˘˘ل˘˘صست
ل˘˘˘كا˘˘˘صشم˘˘˘لا ل˘˘˘ح كلذ˘˘˘˘كو
عيراصشمل ةبصسن˘لا˘ب ة˘ق˘لا˘ع˘لا

يبتتكم صصخت يتلا2 لدع
3102.

ز.لامج

،يرا˘مو˘ع ف˘ير˘صش ف˘˘صشك
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
حم˘ق˘لا تا˘ي˘م˘ك نأا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا بل˘˘صصلا

ذنم نطولا تايلو ىوتصسم
ديزأا تغل˘ب ي˘صضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا

مت ،راط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م02 ن˘˘م
ىلع نيزختلا ىلإا ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
.ىربك نزاخم9 ىوتصسم

لÓ˘˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘قو
يذيفنتلا بتكملاب هعا˘م˘ت˘جا
ة˘ب˘ع˘صشل ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘م˘ل˘ل
مت تايمكلا هذه نإا ،بوبحلا
نزاخم9 نم˘صض ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت

لÓغتصسلا زيح تلخد ىربك
داصصحلا ةلمح عم ةازاوملاب
ة˘ع˘صسب م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل صسرد˘˘لاو
005و فلأا003 نيب حوارتت
نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم ،را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا
عيصسوت ىلع ل˘م˘ع˘ي عا˘ط˘ق˘لا
لابقت˘صسل ن˘يز˘خ˘ت˘لا تارد˘ق
نم لبقم˘لا دا˘صصح˘لا م˘صسو˘م
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ
03 اهددع غ˘لا˘ب˘لا ةر˘ط˘صسم˘لا

فلت˘خ˘م ل˘ح د˘ع˘ب ،ا˘عور˘صشم
نيا ،اهب ةقلعت˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
اعورصشم41 قÓ˘طا م˘ت˘ي˘صس
اعورصشم61 بناج ىلإا ابيرق
م˘ت˘ي˘صس ر˘ي˘صضح˘ت˘لا د˘ي˘˘ق ر˘˘خآا
ا˘مد˘ع˘ب ،توا˘ف˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘طإا
ام تاريصضحتلا ةبصسن تغلب
،ةئاملاب07و06 ن˘˘˘ي˘˘˘ب
فلأا006 عاطقلا يصصحيو
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ج˘˘مد˘˘ن˘˘م حÓ˘˘˘ف
ا˘˘م و˘˘هو ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا ة˘˘عارز
يف مهميظ˘ن˘ت ةدا˘عإا بل˘ط˘ت˘ي
د˘حاو ي˘ن˘ه˘م م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت را˘˘طإا
يف لثم˘م˘لا ة˘ب˘ع˘صشلا صصخ˘ي
نع اديعب ينه˘م˘لا صسل˘ج˘م˘لا
.ىرخأا تارايت ةيأا

هتصشقانم يف ريزولا راصشأاو
يتلا تايلاكصشإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ةبعصشلا وحÓف ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي

داقعنا بقرت ىلإا ،ناديملا يف
صصخ˘˘ي نا˘˘ث ءارزو صسل˘˘ج˘˘˘م
صسلجم دعب بوب˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘صش
4 ي˘ف د˘ق˘ع˘نا يذ˘˘لا ءارزو˘˘لا
متيصس نيأا ،يصضاملا ربمفون
.ةموكحلل قيرط ةقرو ميدقت

تصضفر ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يتلا صضورعلا عيمج رئازجلا
ةصصقانم يف راجت اهب مدقت

وحن ءارصش لجأا نم ،ةيملاع
ثيح ،ةرذلا نم نط فلأا02
صسمأا ،زرتيور ةلاكو تفصشك
نو˘˘˘ي˘˘˘بوروألا را˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا نأا نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
ةيبرتو ةيذ˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تصضفر ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ن˘جاود˘لا

يأا رتصشت ملو صضورعلا عيمج
يتلا ةصصقانم˘لا ي˘ف تا˘ي˘م˘ك
،مرصصنملا صسي˘م˘خ˘لا تق˘ل˘غأا

نأا رد˘˘صصم˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘صضوأاو
يف هصضرع ىرج رعصس لقأا
52.212 غ˘˘ل˘˘ب ة˘˘صصقا˘˘ن˘˘م˘˘لا
فيلاكت Óماصش نطلل رلود
ا˘˘˘هأا˘˘˘صشن˘˘˘م ةرذ˘˘˘ل ن˘˘˘ح˘˘˘˘صشلا
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا وأا ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نار˘˘˘˘˘كوأا
تح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘بوروألا

ةصصقان˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأا زر˘ت˘يور
فلع نم نط فلأا03 ءارصشل
،د˘˘ع˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ا˘˘˘يو˘˘˘صصلا

م˘يد˘ق˘ت ىر˘ج ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ُيو
ر˘ع˘˘صسب ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو صضر˘˘ع
ن˘م ن˘ط˘ل˘˘ل رلود05.493
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا ن˘˘م ن˘˘يدرو˘˘م
.ةدحتملا تايلولاو

ىلإا ،هتاذ ردصصملا راصشأاو
نحصش تب˘ل˘ط ة˘صصقا˘ن˘م˘لا نأا
ةيادب ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ةرذ˘لا

مداقلا صسرام رهصش فصصتنمو
ي˘ف ا˘يو˘صصلا ف˘ل˘ع ن˘˘ح˘˘صشو
فصصتنمو رصشاعلا نيب ةرتفلا
.لخادلا يرفيف رهصش

ز.لامج

7102 ةياهن يف هتلاقإإ دعب
ةلاكول اماع اريدم يبيرعلب قراط بيصصنت

ةبور ديعصسل افلخ «لدع»

ÚلاÛإ ‘ ةدئإرلإ نطنششإو تاكرششل اندÓب ‘ ةبقترم تإرامثتشسإ

ةيمنتلاو ةراجتلل ةيكيرمأ’ا ةلاكولا باعل نÓيصسي رئاز÷ا ‘ ت’اصصت’او ةقاطلا اعاطق

سسيفنلإ ندعملإ نم نط6.371 كلمت

بهذلا يطايتحا ثيح نم ايبرع ةثلاثلا رئازجلا

ةرذلإ نم نط فلأإ02 ءإرششل ةيلود سضورع ةدع تشضفر

راطنق نويلم02 نم ديزأا نّزخت رئازجلا
بلصصلا حمقلا نم

بلاطم ةمئاق ةرولبب جوتي
لاغششألإ ريزو ىلإإ عفرت
لقنلإو ةيمومعلإ

ةينطولا ةيلارديفلا
ةبقارملا ت’اكول
دقعت تارايصسلل ةينقتلا
يصسيصسأاتلا اهرمتؤوم
مويلا
ةيلإرديفلإ مويلإ دقعت
ةبقإرملإ تلاكول ةينطولإ
اهرمتؤوم تإرايشسلل ةينقتلإ
داحتإلإ رقمب ،يشسيشسأاتلإ
نييفرحلإو راجتلل ينطولإ

.ةمشصاعلاب
نايب يف ةيلإرديفلإ تعدو
هيلع تعلطإإ سسمأإ اهل
باحشصأإ لك ،«مÓشسلإ»
ةينقتلإ ةبقإرملإ تلاكو
نيدمتعملإ تإرايشسلل
يف ةكراششملإو روشضحلل
نأإ تحشضوأإو ،رمتؤوملإ

ليثمتلإ إذه لثم سسيشسأات
متيشسو ديدج مشساب نوكيشس
ددج ءاشضعأإ ةفاشضإإ
اشضيأإ متيشس امك ،ةيلإردفلل
لك يف نيبودنملإ نييعت
تائيه يلثممو ةيلو
.داحتإلإ

هنأإ ،هتإذ ردشصملإ زربأإ امك
مهأل ةمئاق نشس متيشس
لÓخ ،ةحرتقملإ بلاطملإ
عفرتشس نيأإ ،رمتؤوملإ ماتتخإ

ريزول بلاطملإ هذه
،لقنلإو ةيمومعلإ لاغششألإ

ريوطتو نيشسحت فدهب
تإرايشسلل ةينقتلإ ةبقإرملإ

ةيلإرديفلإ تركذ امك
ءاشضعألإو تلاكولإ يلثمم
يرورشضلإ فلملاب ددجلإ
.طإرخنلإ ليجشستل

ك.اشضر



بق˘˘ع تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةينمألا ةقرفلا تاذ لÓغتصسإا

ىواكصش اهتق˘ب˘صس تا˘مو˘ل˘ع˘م
نم زازتبإÓ˘ل او˘صضر˘ع˘ت را˘ج˘ت

ة˘˘كب˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط
تايلمع لÓخ ركذلا ةفلاصسلا
مهتبقارمو اهرصصانع صشيتفت
نار˘هو˘ب ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل
ءاصضعأا مهنأا اهباحصصأا اومهوأا
ةيريدم مهتدفوأا ةبقارم ةنجل
ةبصسنب اوبلاط ثيح ،ةراجتلا

مهر˘ت˘صست ل˘با˘ق˘م حا˘برألا ن˘م
دعبو ،تازواجتلا صضعب ىلع
ءا˘ق˘لإا م˘ت ة˘˘ع˘˘صساو تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع صضب˘˘ق˘˘لا
صشتفم مهنيب نم نييصسيئرلا

ققحم ،صشغلا عم˘ق˘ل ي˘صسي˘ئر
صشتفمو ،صشغلا عمقل يصسيئر
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لاو را˘˘ع˘˘صسأÓ˘˘ل

ريدم بناج ىلإا ،ةيداصصتقلا
ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ق˘˘با˘˘صس
.نارهوب

د˘ع˘˘بو ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

مهعم تاقيقح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘صسا
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

م˘ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘مأا يذ˘˘لا نار˘˘هو

لا˘م˘ع˘ت˘صسا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب صسب˘˘ح˘˘لا
تبثت ةقيثو ريرحت ،ةفيظولا

عنصصو ةحيح˘صص ر˘ي˘غ ع˘ئا˘قو
.نذإا نود ماتخأاو عباوط

watan@essalamonline.com

5 9462ددعلأ ^1441 ىلوألأ ىدامج03ـل قفأوملأ0202 يفناج52تبضسلأثدحلا

رئأزجلأ ةيلو نمأأ ميلقإاب ةلماعلأ حلاضصملأ فلتخمل نيعبات ثانإأ33 مهنم

نيميلا نودؤوي ينطولا نمأÓل ةيئاصضق ةطرصش طباصض602
رئازجلا ءاصضق سسلجمب

مزÓم602 صسمأا لوأا ىدأا
ثانإا33 مهنم ،ةطرصشلل لوأا
حلاصصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت
ة˘يلو ن˘مأا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
دعب ،رئازجلا ءاصضق صسلجمب
لÓخ ةيقرتلا نم مهتدافتصسا

ة˘˘ب˘˘تر ن˘˘˘م ،9102 ‐8102
ىلإا ةطرصشلل يصسيئر صشتفم
 .ةطرصشلل لوأا مزÓم ةبتر

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘جأا ن˘مو
ة˘˘طر˘˘˘صشلا ط˘˘˘با˘˘˘صض ة˘˘˘ف˘˘˘صص
نوينعملا ىقل˘ت˘ي ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ا˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ا˘ير˘ظ˘ن ا˘˘ن˘˘يو˘˘كت
ينطولا دهعملا˘ب ا˘ي˘صصصصخ˘ت
،ةلواحصسلل ةيئانجلا ةطرصشلل
˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘صشي
نا˘˘صسنإلا قو˘˘ق˘˘ح ،صصا˘˘خ˘˘لاو
،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا
،يرادإلا نوناقلا ،ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

،يرو˘ت˘صسد˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا اذ˘˘كو
.ةيملعلا ةطرصشلاو

تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ا˘˘مأا
نينوكت˘م˘لا ل˘هؤو˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘يدأا˘ت

ة˘˘صسرا˘˘م˘˘مو م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ءادأل
طابصض مهتفصصب مهتايحÓصص

نيمزتلم ،ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشلا
ىلع رهصسلاو نوناقلا مارتحاب

نطاوملا ةيامحو نمألا ظفح
.تاكلتمملاو

21 ةداملا نأا ،ركذلاب ريدج
ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم
نأا ى˘˘ل˘˘ع صصن˘˘ت ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ةيئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ط˘با˘صض
نع يرحتلاو ثحبلاب فلكم
ثحبلاو ةلدألا عمجو مئارجلا

حتفي نأا لبق ،اهيبكترم نع
.يئاصضق قيقحت اهنأاصشب

ب.نيرضسن

بلاط صسمأا لوأا ءاصسم مدقأا
نعط ىلع ،يني˘ثÓ˘ث ي˘ع˘ما˘ج
رمعلا نم غلابلا هتمع جوز
أÓملا مامأا نيكصسب ةنصس57
ق˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا د˘˘ج˘˘صسم˘˘لا ة˘˘لا˘˘ب˘˘ق
ة˘ن˘يد˘م ي˘بو˘ن˘ج ة˘ي˘قاور˘ب˘لا˘˘ب
لقن اميف ،رارفلاب ذلو ،ةيدملا
يذلا ةيحصضلا نيلصصملا دحأا

،ةرجأا ةرا˘ي˘صس ق˘ئا˘صس ل˘غ˘ت˘صشي
و˘ح˘ن ة˘عر˘˘صسلا حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
تم˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ،ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا

تصصخ˘˘صش ثي˘˘ح ه˘˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘˘م
ل˘خد «ةر˘ي˘ط˘خ˘لا» ـب ه˘ت˘با˘صصإا

.صشاعنإلا ةفرغ اهرثإا ىلع
تح˘ج˘ن ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘كم

فر˘ظ ي˘˘فو ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم

ىلع صضبقلا ءاقلإا نم ،زيجو
هعم قيقحتلا مت يذلا يناجلا
همادقإا تايثيح ىلع فوقولل

يتلا ،ةع˘ي˘ن˘صشلا ه˘ت˘ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع
فÓخ ةيفصصتب هبراقأا اهطبر
لوح نيفرطلا نيب يصصخصش
.ثاريملا

يوأرمع ماضشه

ة˘عا˘صسلا دود˘ح ي˘ف تل˘ج˘˘صس
ةقيقد نيرصشعو ةعبرأاو ةنماثلا
ةزه،صسمأا حابصص نم (42:80)
ىلع تاجرد9.4 ةوقب ةيصضرأا
،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ،ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس
م˘ل˘ع ي˘ف ثح˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م دد˘˘ح

ة˘ي˘كل˘ف˘˘لا ءا˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لاو كل˘˘ف˘˘لا
دعب ىلع اهزكرم ،ءايزيفويجلاو
ةنيدم قر˘صش تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك3
ةزهلا هذه تببصستو اذه.ةناوعلا
تا˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘صشت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

نكاصسم˘لا د˘يد˘ع˘ب تا˘عد˘صصتو

امك ،ةناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب قر˘ط˘لاو
ناكصسلا فوخو عله تراثأا اهنأا
موي نأا مكحب اماين اوناك نيذلا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع فدا˘˘صص صسمأا
.عوبصسألا

ب.ميعن

،مهفتح ا˘صصخ˘صش31 ي˘ق˘ل
حورجب نورخآا143 بيصصأاو
ثداوح يف ،ةروطخلا ةتوافتم
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تل˘ج˘صس رور˘م
ةرتفلا يف ةيرصضحلا قطانملا

يفناج02 ىلإا41 نم ةدتمملا
ة˘ل˘ي˘صصح تح˘˘صضوأا.يراجلا
ّنأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘˘ل

ةنراقم تفرع رورملا ثداوح
ي˘صضا˘م˘لا ل˘ب˘ق ا˘م عو˘ب˘صسألا˘˘ب

،دحاو ثدا˘ح˘ب رد˘ق ا˘صضا˘ف˘خ˘نا
ةلاح12 ـب ىحرجلا ددع اذكو
4 ـب تايفولا ددع عفترا امنيب

.اياحصض
ط.ماضشه

نيع يف ةضشوضشغملأ تانكضسلأ ةيضضق يف هطروتل
ةماعنلاب ءأرفضصلأ

راردأاIGPO ـل ماعلا ريدملا فيقوت
قيقحتلا ىلع هتلاحإاو

لا˘˘˘م˘˘˘ك صسمأا لوأا ف˘˘˘˘قوأا
ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو ،ير˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن
دمحم ،ةنيدم˘لاو نار˘م˘ع˘لاو
ريدم˘لا ،يوا˘صشي˘ع ف˘ير˘صشلا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيلوب يراق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
هتلاحإا عم ،«ايصضفحت» راردأا

صصوصصخ˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تانكصسلا ةيصضق يف هطروت
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘˘صشو˘˘˘صشغ˘˘˘م˘˘˘لا
امد˘ن˘ع ة˘ما˘ع˘ن˘لا˘ب ءار˘ف˘صصلا

IGPO صسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك
.اقباصس ةيلولا

،ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘˘ه تءا˘˘˘جو
،يرصصان لا˘م˘ك دا˘ف˘يإا بق˘ع
نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كصسلا ر˘˘˘يزو
ريزولا نم ر˘مأا˘ب ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو

،دار˘ج ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا
يعامتجا نكصس002 دييصشت
ةيلوب ءارفصصلا نيع ةنيدمب
.ةماعنلا

ر˘يزو˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
،نكصسلا ريزو فلك ،لوألا
تاءارجإلا نم ةلمج ذاختاب
بو˘ي˘ع˘لا ةر˘ها˘ظ ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
زاجنا يف ةي˘ف˘خ˘لاو ةزرا˘ب˘لا
ن˘˘كا˘˘صسم˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘م˘ل˘صسم˘˘لا

ارطخ لكصشت تئتف ام يتلاو
.اهيلغاصش ةايح ىلع

مضساقلب يفيرضشوب

،ى˘ي˘ح˘يوأا ة˘ف˘ي˘ع˘لا ف˘صشك
لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
نع ،ىيحيوأا دمحأا ،قباصسلا
ة˘˘˘صسل˘˘˘ج د˘˘˘عو˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
م˘˘كح˘˘لا ي˘˘ف فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسلا
يف نيمهتملا ىلع رداصصلا
تارا˘ي˘صسلا بي˘كر˘ت ة˘˘ي˘˘صضق
ةلمح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
يرفيف21 موي ةي˘با˘خ˘ت˘نلا
ءا˘صضق صسل˘ج˘م ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا
.ةمصصاعلا

ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘لا˘ح˘لا نأا˘صشبو
يذلا ،قباصسلا لوألا ريزولل
ذنم صشارحلا نجصس يف عبقي
حصضوأا ،يصضاملا ناوج21
ي˘˘ف ،ى˘˘ي˘˘ح˘˘˘يوأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
.ةديج اهنأاب ،صسمأا لوأا اهب

ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ق رد˘˘˘˘صصأاو اذ˘˘˘˘ه
موي ،دمحمأا يديصس ةمكحم
ام˘كح ،9102 ربم˘صسيد01

لوألا ريزولا نجصسب يصضقي
51 ،ىيحيوأا دمحأا ،قباصسلا
ينويلم عم ةذفان انجصس ةنصس
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ را˘˘ن˘˘يد
يف ،هتاكلتمم لك ةرداصصم
تارا˘ي˘صسلا بي˘كر˘ت ة˘˘ي˘˘صضق
ةلمح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
.ةيباختنلا

ف˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا

ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا م˘˘˘صسق نأا ،ح˘˘˘لا˘˘˘صص
،ءا˘صضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل

،هلكوم ةمكاحم ةصسلج ددح
ليصضف ي˘صسا˘ي˘صسلا ط˘صشا˘ن˘لا
يرفيف9 مو˘˘ي ،ة˘˘˘لا˘˘˘مو˘˘˘ب
ي˘صضا˘ق نأا ا˘م˘ل˘ع ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
رمأا ةمكحملا تاذب قيقحتلا
صسب˘˘ح˘˘لا ة˘˘لا˘˘مو˘˘ب عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب
نم ربمتبصس91 يف تقؤوملا
.ةيصضاملا ةنصسلا

يرأوضش مركأأ

صشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
عم قيصسنتلاب ،يبعصشلا ينطولا

صسمأا ،ين˘طو˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم
م˘عد ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع3 لوألا
ةدكيكصسب ةيباهرإلا تاعامجلل
زرافم تطبصض امك ،ةلصشنخو
صشيتفتو ثحب ةيلمع رثإا ،ىرخأا
ة˘˘يلو ي˘˘ف ءار˘˘ف˘˘صصلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
03و ر˘ي˘طا˘ن˘ق01 ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا

.جلاعملا فيكلا نم امارغوليك
تف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓصسلا» تملصست صسمأا لوأا اهل
زرافم فيقوت نع ،هنم ةخصسن
جربب يبعصشلا ينطولا صشيجلل
91 ـل ،مازق نيعو راتخم يجاب
تادلوم8 تطبصضو اصصخصش
،طغصض قراطم01 ،ةيئابرهك
تابكرم5 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘˘ب
نم رتل0005و ،عفدلا ةيعابر
اميف ،بيرهتلل هجوملا دوقولا

ناصسملتب دودحلا صسرح طبصض
فيكلا نم امار˘غو˘ل˘ي˘ك5.73
.جلاعملا

كردلا رصصا˘ن˘ع ن˘كم˘تو اذ˘ه
ة˘يلو ي˘ف ي˘ن˘غو˘ب˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةكبصش كيكفت نم ،وزو يزيت
صصاخصشأا6 نم ةنوكم ةيمارجإا

تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م
ز˘ج˘ح ع˘م ،ح˘˘ل˘˘صسم˘˘لا و˘˘ط˘˘صسلا
،ديصص ةيقدنب ،ةيخصضم ةيقدنب
ءاصضيب ة˘ح˘ل˘صسأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
.نيتيحايصس نيتبكرمو

كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ز˘ج˘ح ا˘˘م˘˘ك
‐ ةصسبتو ةنتاب نم لكب ينطولا
˘˘‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘صضي
فلتخم نم ةصشوطرخ52441
61 فيقوت مت اميف ،تارايعلا

ن˘˘م ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ن˘م ل˘كب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘صسن˘˘ج
.ناصسملتو ،تصسارنمت

ط.ةراضص

رهضشلأ صسفن نم9 ـلأ يف ةلاموب ةمكاحم

ىيحيوأا ةمكاحم فانئتصسا ةصسلج
مداقلا يرفيف21موي

ةماعنلأ يف «ةلطز» ريطانق01 نم ديزأأ طبضض

ةيباهرإ’ا تاعامجلل معد رصصانع3 فيقوت
ةلصشنخو ةدكيكصسب

ثأÒم لوح فÓخ ببضسب

ةيدŸاب ةيقاوÈلا ‘ Úكصسلاب نصسŸا هتمع جوز نعطي يعماج

حأورألأ يف رئاضسخ ليجضست نود قرطو لزانم ققضشت يف تببضست

لجيج برصضت تاجرد9.4 ةوقب ةيصضرأا ةزه

ةروطخلأ ةتوافتم حورجب نيرخآأ143 ةباضصإأ

عوبصسأا لÓخ رورم ثداوح يف اصصخصش31 ةافو

مهلأومأأ مهوبلضسو راجتلأ تأرضشع أوزتبأو ةيمهو ةبقأرم ةيضشتفم أوأاضشنأأ

ةيودم داصسف ةحيصضف بلق يف نارهوب ةراجتلا ةيريدمب تاراطإا

يدوج نب دلاخ

ةيمأرجإأ ةكبضشب ،نأرهو نمأاب ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ ةيئلولأ ةحلضصملل ةعباتلأ ةيلاملأو ةيداضصتقلأ ةقرفلأ رضصانع حاطأأ
.ةيلولل ةراجتلأ ةيريدمب ةقباضسو ةيلاح تأراطإأ مضضت ،روزملأو ريوزتلأ لامعتضساب ةيمهو ةبقأرم ةيضشتفم تأاضشنأأ

نهر مهنم نينثأ عضضو
تقؤوملأ صسبحلأ

دارفأاب ةحاطإ’ا
ىلع تطصس ةباصصع
ةيبط ةدايع
ركصسعم يف سسيرغب
ةقرف رضصانع تنكمت
نمأاب ،ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ

،ركضسعم يف صسيرغ ةرئأد
رأرضشأأ ةعومجم كيكفت نم
،ةقرضسلأ يف ةضصتخم
صصاخضشأأ5 نم ةنوكتم
91 نيب مهرامعأأ حوأرتت
ةدايع ىلع أوطضس ،ةنضس22و

.صسيرغ ةنيدمب ةيبط
ىلإأ ةيضضقلأ عئاقو دوعت
يفناج رهضش فضصتنم
ةقرف تقلت امدنع ،يراجلأ
نمأاب ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ
دحأأ لبق نم اغÓب ةرئأدلأ
صضرعت لوح نينطأوملأ

نم ةقرضسلل ةيبط ةدايع
دعبو ،نيلوهجم فرط

حتفو ةينأديملأ ةنياعملأ
مت ،ةيضضقلأ لوح قيقحت
نم نينثأ ةيوه ديدحت
امهفيقوتو مهيف هبتضشملأ
قيقحتلأ لÓخ افرتعإأ

امهيلإأ بوضسنملأ لعفلاب
امهعم قيقحتلأ رمتضسيل
فيقوت ىلإأ ىضضفأأو
يف ةثÓثلأ امهئاكرضش
.ةميرجلأ

ةقرفلأ رضصانع تنكمت امك
صضعب عاجرتضسأ نم
نكاضسملأ دحأاب تاقورضسملأ
ةنيدم يحأوضضب ةروجهملأ

مزأول يف ةلثمتم ،صسيرغ
مهدضض لمكتضستل ،ةيبط

يف قيقحتلأ تأءأرجإأ
مامأأ أومدقو ،ةيضضقلأ
عضضوب ترمأأ يتلأ ةلأدعلأ
.صسبحلأ نهر مهنم نينثإأ

ح.صسجرن
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:9102 زومت6
يف نيفظوملا نوؤوصش صسيئر ةلاقتصسا

بابصسأل ناوهصش مكح ثوغلا ةلاكو
ةقÓع ى˘ل˘ع ا˘ه˘نا صضع˘ب˘لا ا˘هر˘ب˘ت˘عا
يف ،اورنولا اهدهصشت يتلا ةمزلاب

طو˘غ˘صضلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘جو˘˘م ل˘˘ظ
لاق اميف ،ةي˘ل˘ي˘ئار˘صسلاو ة˘ي˘كير˘ملا
ي˘˘ما˘˘صس اور˘˘نوألا م˘˘صسا˘˘ب ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا

ىرجا ما˘ع˘لا صضو˘ف˘م˘لا نا ع˘صشع˘صشم
متو هتلاقتصسا ليبق ناوهصش عم اراوح
ناو˘ه˘˘صش نا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ قا˘˘ف˘˘تلا
ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘ه˘م قا˘فآا ن˘ع ثح˘ب˘ي˘˘صس
 .اورنولا جراخ

:9102 زومت62
ةلاكولل ماعلا صضوفملا ةبئان ةلاقتصسا
د˘ع˘ب ل˘ي˘صشت˘ي˘م ارد˘نا˘صس ة˘ي˘كير˘˘مألا

.داصسف مهتب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘عو˘صضخ
يف ةصصاخ قيقحت ةنجل نا ركذيو
ىلا تهجو دق تناك ةدحتملا ممألا

اهنم ناك امف ،داصسفلاب مهت لصشتيم
تناك امدنع ،اهتلاقتصسإا تمدق نأا لإا
يف ةلاكولا يف ًاعيفر ًابصصنم لغصشت
ةئجافملا نأا لإا ،1102 ماع ندرألا

،ماعلا صضوفملل ةبئان اهنييعتب تناك
،ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسإا ن˘م ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘برأا د˘ع˘ب
ةيجراخلا ةرازو نم طوغصض ةجيتن
.ةيكريمألا

:9102 بآا3
صصاخلا يكيرمألا ثوعبملا لصسرا
نو˘˘˘صسي˘˘˘ج ط˘˘˘صسوألا قر˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘لا

ةدحتملا ممألا ىلا ةلاصسرب تÓبنيرغ
ىد˘ل فوا˘خ˘˘م ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت
يتلا لاومألا نوكت نا نم نطنصشاو
ةلاكولا ىلا يصضاملا يف اهب تعربت
اميف ..ةئيصسم ةق˘ير˘ط˘ب تل˘غ˘ت˘صسا د˘ق
ممألا يف يليئارصسلا ريفصسلا بحر
ة˘صسا˘ي˘صسلا˘ب نو˘ناد ي˘ناد ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
،اور˘نوا لا˘ي˘ح ة˘ت˘با˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا

مهاصست ةيفاصضإا ةو˘ط˘خ ا˘ه˘نا ار˘ب˘ت˘ع˘م
يف ثدح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ف˘صشكب
 .بذكلا ىلع ةمئاقلا ةلاكولا

:9102 بآا72
يلاملا زجعلا نا ،ماعلا صضوفملا دكأا
نويلم (051) غلب ةلاكولا ةنزاوم يف
بب˘˘˘صسلا ع˘˘˘جراو ،ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘ما رلود
نأا ى˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف صسا˘˘˘صسلا
تقلع اكيج˘ل˘بو اد˘ن˘لو˘هو ار˘صسيو˘صس
ىلا ةلاكولا يف ةيلاملا اهتامهاصسم
.ةدحتملا ممألا قيقحت يهتني نا

:9102 لوليا3
ر˘م˘تؤو˘م˘˘ل ئرا˘˘ط˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نادا
يف نيئجÓلا نوؤوصش ىلع نيفرصشملا
ة˘ل˘م˘ح ،ة˘ف˘ي˘صضم˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا لود˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا كي˘˘كصشت˘˘˘لاو فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلا
صضفرو ،ثوغلا ةلاكو اهل صضرعتت
ةفصص فيرعتب بعÓت وأا صساصسم يأا
نا ار˘ب˘ت˘ع˘م .ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ئ˘˘جÓ˘˘لا
تصسي˘لو ة˘ي˘م˘مأا ة˘صسصسؤو˘م ة˘لا˘˘كو˘˘لا

لظ يف ا˘صصو˘صصخ ة˘يدر˘ف ة˘صسصسؤو˘م
مييقت ةكبصشل ةيباجيإلا تا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
فارطألا ةددعت˘م˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ءادأا
يف قيقدتلاو ةباقرلا ناجلو «نابوم»
.ةدحتملا ممألا

:9102 لوليا7
ثوغلا ةلاكو مصسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘ق
ة˘لا˘كو˘لا ز˘ج˘ع نإا ع˘صشع˘صشم ي˘ما˘صس
نويلم021 يلاوح غلب ماعلا اذهل
نواعتلاب ىعصست اورنوألا نأاو ،رلود
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا ع˘˘م
دصشحل ،ةيبرعلا ةعماجلاو ةيندرألاو
نأا اربتعم ،يلاملاو يصسايصسلا معدلا
˘ما˘ع˘لا حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف تح˘ج˘ن ة˘لا˘كو˘لا

يف رارمتصسلاو ماعلا اذهل يصساردلا
اهتايلمع قطانم يف اهتامدخ ميدقت
.صسمخلا

:9102 لوليأا11
ءارزو صسلجمل251 ةصسلجلا داقعنا
ةر˘ها˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا صضو˘ف˘م˘لا رو˘صضح˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ا˘عد يذ˘لا ،ثو˘˘غ˘˘لا

ةلصصاوم ىلا حلمو لجاع لكصشبو
نيئجÓل يصسايصسلاو يلا˘م˘لا ا˘ه˘م˘عد
.ةلاكولا رودو لمعلو نيينيطصسلفلا

ىوتصسملا صسفن راهظا ىلإا اهاعد امك
اورنوألا نع عافدلا هاجت مازتللا نم
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف لا˘˘ح˘˘لا نا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
يتلا ةرتفلا يف اصصوصصخو ،ةقباصسلا
.ةلاكولا ةيلو ديدجت قبصست

:9102 لوليأا03
ي˘لا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا نأا اور˘نولا تن˘˘ل˘˘عأا
021 نم صضفخنا هنم يناعت يذلا

،رلود نويلم98 ىلإا رلود نويلم
عرب˘ت˘لا˘ب لود ةد˘ع تد˘ه˘ع˘ت نا د˘ع˘ب
،ادنلريإا ،اصسنرف ،نابايلا ،ايكرت :لثم
نÓ˘˘علا اذ˘˘هو .ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا
ةرئاد لوؤوصسم هنلعا ام عم صضقانتي
ريرحتلا ةمظنم يف نيئجÓلا نوؤوصش
كلت نأاب يلوه وبأا دمحأا ةينيطصسلفلا
ي˘لا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا ته˘˘نا تا˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا
.9102 ةنصسل ةلاكولل

:9102 لوا نيرصشت20
ناملربلا يف ةنزاوملا ةنجل تتوصص
ي˘˘ف تع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘بوروألا
حار˘ت˘قا ى˘ل˘˘ع صضفر˘˘لا˘˘ب ل˘˘صسكور˘˘ب
ناملربلا وصضع اجتوف انآا هب تمدقت
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘بوروألا
ابوروأا يف ةيحيصسملا ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
يف ادعقم157 لصصأا نم اًدعقم85)
هذ˘ه ى˘ن˘ب˘ت˘تو .(ي˘بوروألا نا˘م˘لر˘ب˘لا
حا˘ت˘˘ف˘˘نلا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

تا˘يلو˘لا ع˘م ف˘ث˘كم˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
تادعاصسم عطق ىلإا وعدتو ،ةدحتملا
دقو .اورنوألا نع يبوروألا داحتلا

ا˘ب˘ي˘حر˘ت تيو˘صصت˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تقل
.اعصساو اينيطصسلف

:9102 يناث نيرصشت6
ةدحتملا ممألا مصساب ثدحتملا لاق
ماعلا صضوفملا نأاب كيراجود نافيتصس
˘مد˘ق˘ت لو˘ب˘ن˘˘ير˘˘ك ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب اور˘˘نوأÓ˘˘ل
برعأا يذلا ،ماعلا نيمأÓل هتلاقتصساب

داصشأاو لوبن˘ير˘ك د˘ي˘صسل˘ل هر˘كصش ن˘ع
اورنوأÓل رمتصسملا هينافتو ه˘ماز˘ت˘لا˘ب
نّيعو .ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لاو
نايتصسيرك يناطير˘ب˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
،ة˘لا˘كو˘لا لا˘م˘عأا˘ب ا˘م˘ئا˘ق زرد˘نوا˘˘صس
زيزعتل ةرادإلا ةطخ ذيفنت دوقيصسو
تلاجم يف اميصس ل ،ةلاكولا لمع
.ةلءاصسملاو ةباقرلا

:9102  يناثلا نيرصشت6
لو˘ح ي˘م˘ما ر˘ير˘ق˘ت ن˘م ءاز˘˘جا ر˘˘صشن
ي˘ت˘م˘ه˘ت اد˘ع˘ب˘ت˘صسم ثو˘غ˘لا ة˘لا˘˘كو
ن˘ع لاو˘˘مألا صسÓ˘˘ت˘˘خاو لا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
ترا˘˘صشا ثي˘˘ح ،ما˘˘ع˘˘لا صضو˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
اريرقت ىقلت ماعلا نيمألا نا ريراقتلا
ةدحتملا ممألا بتكم قيقحت نأاصشب
قلعتي اميف ةيلخادلا ةباقرلا تامدخل
ةلاكول ماعلا صضوفملا دصض تاءاعداب
ا˘يا˘صضق كا˘ن˘ه نا ار˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ،اور˘˘نوألا
.ةجلاعم ىلإا جاتحت ةيرادإا

:9102 يناثلا نيرصشت71
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ن˘ع ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو تن˘ل˘عأا
اهنكميصس ةيممأا ةصسصسؤوم نم اصضرق
ر˘ه˘صشل ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘˘م بتاور ع˘˘فد ن˘˘م
مصساب ثدحتملا لاقو .يناثلا نيرصشت

نإا ،ة˘˘ن˘˘صسح و˘˘˘با نا˘˘˘ند˘˘˘ع ،اور˘˘˘نوألا
اهيف˘ظو˘م بتاور ع˘فد˘ت˘صس اور˘نوألا»
ن˘م صضر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لو˘˘صصح د˘˘ع˘˘ب
ىلإا ريصشي نأا نود ،«ةيممأا ةصسصسؤوم
صضع˘ب تلا˘ق ا˘م˘ي˘ف .صضر˘ق˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةصسصسؤوم˘لا نا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ردا˘صصم˘لا
ثوغلا ةلاكو اهتدصصق يتلا ةيمملا

نوؤوصشلل ةدحتملا مملا بتكم» يه
تغلب صضرقلا ةميق ناو «ةيناصسنلا
.رلود نويلم (03) وحن

:9102 يناثلا نيرصشت81
ثو˘˘غ˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو صضو˘˘˘ف˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘تا
تايلولا ،لوبنيرك رييب ،ليقتصسملا
فلخ فوقولاب ل˘ي˘ئار˘صسإاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
نم ةلاقتصسÓل هعفد يذلا قيقحتلا

ثيدحلا» :لوب˘ن˘ير˘ك لا˘قو .ه˘ب˘صصن˘م
نع لزعم˘ب ثد˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نأا ن˘ع
ةيصسايصس عفاودل هلÓغ˘ت˘صسا ة˘ي˘نا˘كمإا

مت هنأا ىلإا اريصشم ،«جذاصس رمأا وه
كئلوأا لبق نم لع˘ف˘لا˘ب ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا»
نودب اورنولا نم نوصصقتني نيذلا

نيح يف ،مهفادهأا قيقحت ةيغب ةداوه
نرقلا ةقفصص ىمصسي ام قيبطت ناك
.«هجوأا يف

:9102 يناثلا نيرصشت52
ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو لا˘م˘عأا˘ب م˘ئا˘ق˘لا لا˘˘ق
ز˘ج˘ع˘˘لا نإا زورد˘˘نوا˘˘صس نا˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
(761) غ˘ل˘ب ة˘لا˘كو˘لا ي˘ف ر˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ةلاكو˘لا نأا ا˘ح˘صضو˘م ،رلود نو˘ي˘ل˘م
.اهتأاصشن ذنم ةيلام ةمزأا أاوصسأا هجاوت
ىلإا ة˘جا˘ح˘ب ة˘لا˘كو˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘صشم
ءاق˘بإÓ˘ل ا˘ير˘ه˘صش رلود نو˘ي˘ل˘م (08)

نويلم04و ،تايلم˘ع˘لا ر˘ي˘صس ى˘ل˘ع
.ةيودأا ءارصشل ةيفاصضإا رلود

:9102 لولا نوناك3
ةيرصسيوصسلا ةيجراخلا ةرازو تنلعا
ماعلا نيمألا بتكم ىلا ةلاصسر يف
ريبادتلل ارظ˘نو ه˘نا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
مل هنأاب ماعلا نيمألا ديكأاتو ةذختملا
ا˘ه˘ب تعر˘ب˘ت لاو˘مأا يأا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي
ةير˘يد˘م ترر˘ق ،ة˘ح˘نا˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ة˘ير˘صسيو˘صسلا نوا˘ع˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.اورنولا ىلإا تاعوفدملا فانئتصسا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جلا غ˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لا تنا˘˘كو
دق8102 ماع يف ارصسيوصس اهتمدق
.رلود نويلم (72) تغلب

:9102 لولا نوناك8
ةيدنلوه˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو تن˘ل˘عا

ة˘نزاو˘م˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت فا˘ن˘ت˘ئ˘˘صسا ن˘˘ع
ليومتلا اذه تقلع نا دعب ،اورنولا
ىلا بآا رهصش نم) رهصشا ةثÓث وحنل
ى˘ل˘ع (9102 ينا˘ث˘لا ن˘ير˘صشت ر˘ه˘صش
ءوصس» معازمب ةلاكولا ماهتا ةيفلخ
غلبتو .«ةط˘ل˘صسلا لÓ˘غ˘ت˘صساو ةرادلا
ةيلامجلا ةيدنلوهلا ةمهاصسملا ةميق
.رلود نويلم (6.12) وحن

:9102 لولا نوناك31
ىلع ةيكي˘ج˘ل˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا تن˘ل˘عا
ي˘˘ئا˘˘م˘˘نإلا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يزو نا˘˘˘صسل
يذلا اهرارق تقلع اهنإا ،يكيجلبلا
نأا˘صشب ي˘صضا˘م˘لا بآا4 ي˘ف ه˘تذ˘خ˘تا
،ثوغلا ةلاكو ةنزاوم ليومت ديمجت
م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘كي˘ج˘ل˘ب ةدو˘ع ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
ةغلابلاو ةلاكولل ةيلاملا اهتمهاصسم
نا ةنلعم .رلود نويلم (8.5) وحن
ةلاكولا ترجا نا دعب ءاج رارقلا اذه
رهصشألا لÓخ اهلمعل ةلماصش ةعجارم
.ةريخألا

:9102 لولا نوناك31
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ة˘يلو ما˘ه˘م د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘˘ع تو˘˘صصت
3202 ما˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح ثو˘˘غ˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو

عانتماو2 لباقم اتوصص561 ةيبلغأاب
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تنا˘كو .تيو˘صصت˘لا ن˘ع9
رامعتصسلا ءاهنإاو تاصسايصسلل ةعبارلا
هصسفن رارقلا ىلع اصضيا تتوصص دق
لباقم ةلود071 نم ةديؤوم ةيبلاغب
نع لود7 عانتماو نيتلود ةصضراعم
.تيوصصتلا

:9102 لولا نوناك62
رطصضتصس» اهنأا ثوغلا ةلاكو تنلعا
˘ما˘ع ى˘لإا ي˘لا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا ل˘ي˘حر˘˘ت˘˘ل
ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ي˘˘ف ،0202
ماعلا ةياهن لبق رلود نويلم (09)
ةلاكولا مصساب قطانلا لاقو .«يلاحلا
مّدقُن نأا اندرأا اذإا» ،عصشعصشم يماصس
223 د˘ير˘ن ،ق˘با˘صسلا ا˘م˘ك ا˘ن˘تا˘˘مد˘˘خ
اذهو ،ماعلا ةياهن ىتح رلود نويلم
زكرن نآلا نحن يلاتلاب ،رفوتم ريغ
نويلم (09) ـلا ىلع لوصصحلا ىلع
 .«ماعلا اذهل ةيقبتملا رلود
لو˘ل˘ح˘لا صضع˘ب كا˘ن˘ه نا ى˘لا تف˘لو
ربع ،ايئزج اهيف تحجن اورنولا ىدل
ة˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ع˘˘˘م لو˘˘˘خد˘˘˘لا
تاونصسلا ةددعتم ةي˘لا˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تا˘ب
دا˘ح˘تلا ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ة˘˘لود (71)
يأا ،ايلام اتابث قلخي اذهو ،يبوروألا
ماو˘عألا ي˘ف ل˘صصح˘ت˘صس ة˘لا˘كو˘لا نا
ى˘ل˘ع (2202 ‐0202) ةيلاتت˘م˘لا

ن˘م م˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘صضاو ة˘˘ّي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
.ةّيبوروألا ةعومجملا

:ةمتاخ
ةهبجلا يف «ثوغلا ةلاكو ةرئاد» نا
ذإاو نيطصسلف ريرحتل ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا
ةدحتملا تايلولا «رحصس» نا ربتعت
ماعلا لÓ˘خ ا˘م˘ه˘لا˘ع˘فاو ل˘ي˘ئار˘صساو
تبث نا دعب ،امهيلع بلقنا9102
ةديعب ،ةمظنمك ،ثوغلا ةلاكو نا

كلذ ريغ وا داصسف تاهبصش ةيا نع
قيقح˘ت ى˘لا تفد˘ه ة˘بذا˘ك م˘ه˘ت ن˘م
ناك لصصح ام ناو .ةيصسايصس فادها

،مهنيعب نيفظوم دصض معازم درجم
تا˘˘يلو˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘عرز م˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘بو
دا˘صسف˘لا تع˘ج˘صش ي˘ت˘˘لا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

لك تل˘قر˘عو ن˘يد˘صسف˘م˘لا تم˘عدو
ام ،ةلاكولا لخاد حÓصصلا يعاصسم
ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ دو˘ه˘ج˘لا نا د˘كؤو˘˘ي
ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت˘˘ت نا بج˘˘ي ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘كير˘ملا يدا˘يلا دا˘ع˘با ةرور˘˘صض
،ثوغلا ة˘لا˘كو˘ب ثب˘ع˘لا رار˘كت ن˘ع
ع˘˘صضو ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘بو
ذيفنت قيرطو اهلمع تايجيتارتصسا
تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘ع لز˘ع˘م˘ب ا˘ه˘ج˘مار˘˘ب
فرح ى˘لا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘ملا
..اهراصسم نع اورنولا لمع جمارب
ةيمها ىلع اصضيا ديكأاتلا ةرورصضو
اهنيصصحتو ةلاكولل ةيامحلا ريفوت
مكحتت يتلا ةيجازملا نع اهداعباو
ة˘ح˘نا˘م˘لا لود˘لا صضع˘ب تا˘صسا˘ي˘صسب
ماعلا نيملا ريرقتل رابتعلا ةداعاو
7102 ما˘˘ع˘˘ل ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مÓ˘˘˘ل
اورنوÓل ةتباث ةنزاو˘م صصي˘صصخ˘ت˘ب
وه اذهو ..ةدحتملا مملا ةنزاوم نم
ةرئاد نم ةلاكو˘لا جار˘خل را˘ي˘ع˘م˘لا
ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا زاز˘˘˘ت˘˘˘بلا
..رركتملا
ييحت ذإاو ،«ثوغلا ةلاكو ةرئاد» نا
هتانوكم عيمجب ينيطصسلفلا انبعصش
هربصص ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘صشلاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

ةبلصصلا ةيصسايصسلا هتاداراو هدومصصو
ي˘كير˘ملا ناود˘ع˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
ةلصصاوم ىلا وعدت اهناف ،يليئارصسلا

عافدلا ىلاو يلوطبلا دومصصلا اذه
ةحصصلا˘ب ا˘ن˘قو˘ق˘حو ا˘ن˘ح˘لا˘صصم ن˘ع

ةميركلاو ةزيزعلا ةايحلاو ميلعتلاو
ة˘مذ ي˘ف نو˘يدو قو˘ق˘˘ح ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا لود˘˘لا
يتلا ةيكيرملا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق صسير˘˘˘كت ي˘˘˘ف تم˘˘˘˘ها˘˘˘˘صس
اهدما ةلاطاو نيينيطصسلفلا نيئجÓلا
ود˘ع˘لا را˘ب˘˘جا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت نا نود
ولو قيبطتو مارتحا ىلع يليئارصسلا
يتلا ةيلودلا تارارقلا نم دحاو رارق
..ةدحتملا ممألا اهتردصصأا

نا «ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو ةر˘ئاد» ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘تو
نكت مل ينيطصسلفلا ا˘ن˘ب˘ع˘صش قو˘ق˘ح
وا عيبلل ةصضورعم اموي نوكت نلو
تارلودب اهتصضيا˘ق˘م وا ة˘موا˘صسم˘لا
ة˘جا˘ح م˘غرو .ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا
تايوتصسملا ىلع معد لكل نيئجÓلا
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا

اموي اولوحتي نل مهنا لا ،ةيصسايصسلاو
بات˘عا ى˘ل˘ع قو˘ق˘ح ي˘لو˘صست˘م ى˘لا
اود˘˘˘م˘˘˘صصي˘˘˘صسو ،صضي˘˘˘بلا تي˘˘˘ب˘˘˘˘لا

يذلا لÓتحلا ءاهنا ىتح اولصضانيو
بعصصلا عقاولا اذه يف ببصسلا ناك
درصشتلا ع˘قاو و˘هو ،ه˘نو˘صشي˘ع˘ي يذ˘لا

ىلا مهتدوع صضرفب كلذو ريجهتلاو
اودرصش يتلا م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو م˘ه˘صضرا

باهرلا ةجي˘ت˘ن8491 ما˘ع ا˘ه˘ن˘˘ع
..ينويهصصلا

ي˘ف «ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو ةر˘ئاد» ر˘ب˘˘ع˘˘تو
ا˘ه˘ت˘ق˘ث ن˘ع ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
هءاقد˘صصأا˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘صشب
ةا˘عد ن˘م م˘لا˘ع˘لا رار˘حأا˘بو هءا˘ف˘ل˘˘حو
قو˘ق˘حو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
اوطقصسا نيذلا ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘نا˘صسنلا

عور˘صشم˘لا تا˘فاد˘ه˘ت˘صسا ن˘˘م اد˘˘حاو
ق˘ح و˘هو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسلا ي˘˘كير˘˘ملا
ة˘ي˘صسا˘صسلا ه˘تد˘م˘˘عا د˘˘حاو ةدو˘˘ع˘˘لا

ةدحتملا ممألا ةيعاد .ثوغلا ةلاكو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لاو ة˘ح˘نا˘م˘˘لا لود˘˘لاو
ة˘با˘ج˘ت˘صسلا مد˘˘ع ى˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم˘˘لا
ة˘ل˘صصاو˘مو ة˘ي˘كير˘ملا طو˘غ˘˘صضل˘˘ل
ةلاكول ةيلاملا ةلكصشملا لحل يعصسلا
نم ءزج صصيصصخت ربع ءاوصس ثوغلا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘نزاو˘˘م˘˘لا

ةديدج ةي˘لا˘م ردا˘صصم ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘لاو
ةيكيرملا تاطارتصشلا راطا جراخ
نهرت نا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلاو
اهزازتباو اهل ةيلودلا ةمظنملا رارق
ءاهناو اهكيكف˘ت ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘م
ةيكيرملا ةرادإلا صضر˘ف˘ل ا˘ه˘تا˘مد˘خ
فقاوم عم صضقانتت يتلا اهتاصسايصسل
..ةيلودلا ةعومجملا

ي˘ف «ثو˘غ˘لا ة˘لا˘كو ةر˘ئاد» و˘عد˘˘تو
ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ىلع ةينيطصسلفلا ةداي˘ق˘لا ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا ىو˘˘ت˘˘صسم
عم يطاعتلا ىلا ريرح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘مو
ة˘ي˘صضق ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ثو˘غ˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘كلا ي˘ن˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘طو
اهدو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘صسم˘لا ة˘ه˘جاو˘مو
ثبعلل ليئارصسإاو ةدحتملا تايلولا
ةيصسايصسلا اهتناكمو ثوغلا ةلاكوب
ىلع كلذو ،ةيتامدخلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لاو
بع˘صشلا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
ة˘لا˘صسر˘ب ثع˘ب˘ي ا˘م˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

عمتجملا ىلا بعصشلا اذه نم ةدحوم
طابتراو اورنولاب كصسمتلاب يلودلا
نيئجÓلا ةلكصشمب اهدوجو رارمتصسا

مقر رارقلا قيبطت دعب لا اهلح مدعو
ىلا ني˘ئ˘جÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ةدو˘عو491
اورجه ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو م˘هرا˘يد
با˘˘هرإلاو ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ةو˘˘˘ق˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
.8491 ماع يليئارصسإلا

9102 ماعلأ يف أورنولأ داضصحو «ةيطأرقميدلأ ةهبجلأ يف ثوغلأ ةلاكو ةرئأد»

يليئارصسإ’ا يكيرمأ’ا عورصشملا تاقلح يعادت ماع .. ةدارإ’او دومصصلا ماع
0202/يناثلأ نوناك70 نيطضسلف ريرحتل ةيطأرقميدلأ ةهبجلأ - ثوغلأ ةــلاكو ةرئأد
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تايضضمحلأ صضرعمل71ـلأ ةعبطلأ

ةزابيت دعوم يف اكراصشم58

ةضسماخلأ هتعبط يف نأرهوب ةحÓفلل يلودلأ نولاضصلأ

رئازجلا يف نارفعزلا راد لوأا ثادحتصسا وحن

ة˘ي˘نا˘صسنإا تاد˘عا˘˘صسم ته˘˘جو
يف ةلئا˘ع07 ـل ةي˘ن˘ما˘صضتو
ي˘ت˘لا ة˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا طا˘˘صشن را˘˘طإا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ تفد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسا
31 نيب ام ةي˘لا˘ح˘لا ة˘يو˘ت˘صشلا
يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج12 ى˘˘˘˘˘لإا

ءايحأاب نطق˘ت ةر˘ي˘ق˘ف تÓ˘ئا˘ع
ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ن ىر˘قو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب

،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج
طا˘˘˘صشن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م بصسح
ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

.ةردابملا ةبحاصص
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تمد˘˘˘˘قو
يف جردنت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صسج˘˘˘ت را˘˘˘طإا
صصاخلا ي˘ئلو˘لا ي˘ن˘ما˘صضت˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةدئافل ة˘ي˘ح˘صصلاو ة˘ي˘صسف˘ن˘لاو
ة˘ن˘صسل˘ل ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
«راعصش تلمح يتلاو ةيراجلا
عيزوت ،«عيمج˘ل˘ل ئ˘فاد ءا˘ت˘صش
تا˘ي˘نا˘ط˘بو ة˘ي˘ط˘غأاو ة˘صشر˘فأا

لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘حو
امك ،نيقا˘ع˘م˘ل˘ل تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
.ةيريدملا تاذ تحصضوأا

ةلفاقلا هذ˘ه طا˘صشن ل˘صصاو˘تو
˘ما˘يأا ةر˘صشع و˘ح˘ن راد˘م ى˘ل˘˘ع
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صساو
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا صصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘لا
قطانملاب ةدجاوتملا ةزوعملا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ه˘˘صسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
رارغ ىلع،ةدعابتملا يداوبلاو

فا˘˘صصر˘˘لاو تنو˘˘كي˘˘˘ت ىر˘˘˘ق
نيع˘ب ير˘ي˘بو ةزار˘ح ق˘ير˘طو
وتايحرلاو ةراقوفلاو ءارفصصلا

صضو˘ي˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب رو˘˘ب˘˘صشلو
نيكرتوب صضوحو جيريوصسلاو
فاصضأا امك،ريدصصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ءاصصحإا متو.هصسفن ردصصملا
هذه نم ةديفتصسملا تÓئاعلا
ءار˘˘جإا د˘˘˘ع˘˘˘ب تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
ايÓخ˘لا ل˘ب˘ق ن˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةيعامتجلا ةيمنتلل ةيراوجلا
ةيريدملا تاراطإا عم نواعتلاب
يعامتجلا طاصشنلل ة˘ي˘ئلو˘لا

ةيبعصشلا صسلاجملا ةدعاصسمبو
ديدحت لجأا نم ةيلولل ةيدلبلا
ةجاحب يه يتلا ةصشهلا تائفلا
ادا˘ن˘ت˘صسا ،تاد˘عا˘صسم˘لا هذ˘ه˘˘ل
.حلاصصملا تاذل
ةينماصضت ةلفاق ةجمرب مت دقو
ير˘ف˘ي˘ف ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ ىر˘˘خأا
تادعاصسم ل˘م˘ح˘ت˘صس ل˘خاد˘لا

ة˘ي˘ط˘غأا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ة˘يو˘˘ت˘˘صش ة˘˘صسب˘˘لأاو ة˘˘صشر˘˘فأاو
داو˘م˘لا م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘صضف
بي˘ل˘ح˘لا˘ك ة˘ي˘لوألا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

د˘˘ن˘˘ع ة˘˘يرور˘˘صضلا ة˘˘˘يودألاو
ةزوعملا رصسألا ةدئافل ةجاحلا

نيبا˘صصم˘لا صصا˘خ˘صشألا اذ˘كو
ن˘˘يذ˘˘لاو ة˘˘ن˘˘مز˘˘م صضار˘˘مأا˘˘˘ب
ةلوزعملا قطانملاب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
.ةيلولل
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ينطو˘لا نو˘لا˘صصلا ل˘صصاو˘ت˘ي
ة˘ي˘ل˘خ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘مو ل˘صسع˘ل˘ل
ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب م˘ظ˘ن˘ي يذ˘˘لا
اريبك لابقإا فرعو صسادرموب
.نينطاوملا نم
لابقإلا اذه يف لصضفلا دوعيو
رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘˘ع صضير˘˘ع˘˘لا
ةيلاعفلا هذه يف ةصضورعملا
ءا˘˘˘صضف˘˘˘لا وأا نا˘˘˘كم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا
يذ˘لا يو˘ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةرم لوأل ةيلاع˘ف˘لا ن˘صضت˘ح˘ي
برقلابو ةنيدملا بلقب نئاكلا

نم ددعو راطقلا ةطحم نم
.ةفورعملا ةيراجتلا تÓحملا

ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإلا اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘يو
تا˘ع˘ب˘ط˘لا هد˘ه˘صشت م˘˘ل يذ˘˘لا
اذه رمع نم ةقباصسلا ةعبرألا
يف مظنت تناك يتلا نولاصصلا
ى˘لإا ،ة˘ق˘ل˘غ˘م ز˘كار˘مو ن˘كا˘مأا
فلتخمل ةصضفخم˘لا را˘ع˘صسألا
ه˘تا˘ق˘ت˘صشمو ل˘صسع˘لا فا˘ن˘˘صصأا
لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘عو˘صضو˘˘م˘˘لا
ثيح ،صضرعملا اذه ةبصسانمب
0002 نيب ام اهراعصسأا حوارتت
د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘˘ل را˘˘ن˘˘يد
ةيعون بصسح ،رانيد0005و
.لصسعلا نم فنصص لك ةدوجو
يف ر˘ي˘ب˘كلا عو˘ن˘ت˘لا م˘ها˘صسيو
يتلا ةصضورعم˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
51 و˘ح˘ن ى˘لإا ا˘˘هدد˘˘ع ل˘˘صصي

ةيلخلا تا˘ج˘ت˘ن˘م ن˘م ف˘ن˘صص
يف علط˘لا بو˘ب˘حو (ل˘صسع˘لا)
ءاصسنلا ةئف ةصصاخ باطقتصسا

ى˘لإا ة˘فا˘˘صضإا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا

ةصصاخ ،ةفلتخملا تاجتنملاو
كلتو اهنم ةيحصصلاو ةيئاذغلا
ةعونصصملا ليمجتلل ةهجوملا

.لصسعلا ةدام نم
ةيبرت ةينواعت صسيئر حرصصو
ةصسماخلا ةعبطلا نأاب ،لحنلا
ل˘˘صسع˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا صضر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو
03 ـلا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت

فر˘˘ع˘˘ت ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
نم اصضراع03 ءاهز ةكراصشم
نم نطولا نم تايلو ةعبصس
لصسعلا جاتنإا يف نيصصتخملا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م اذ˘˘˘كو
.ةعونتملا

دقف ثدحتملا تاذل ادانتصساو
ادعوم صضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه ح˘ب˘صصأا
ةيلولاب نيلاحنلل اراق ايراجت

ي˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م بط˘˘ق˘˘ت˘˘صسي ثي˘˘ح
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ل˘ح˘ن˘لا ي˘بر˘مو
ا˘م˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
ق˘يو˘صست˘ل صصر˘ف ن˘م ه˘ح˘ي˘ت˘˘ي
.مهتاجتنمل رصشابم
ةرهاظتلا هذه نأا ىلإا راصشيو
ىلإا صضر˘ع فر˘ع˘ت ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا فا˘ن˘صصألا بنا˘˘ج
ةعونتملا تاجتنملاو لصسعلل
بو˘ب˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘يÓ˘خ˘ل˘˘ل
داتع ،يكلملا ءاذغلاو علطلا
تيز تاجتنمو لحنلا ةيبرت
.هتاقتصشمو نوتيزلا

م.صسنأأ

 تايلو7 نم اضضراع03
 لضسعلأ نم افنضص51 نوضضرعي

ينطولا نولاصصلا ىلع ريبك لابقإا
سسادرموبب ةيلخلا تاجتنمو لصسعلل

لتحت يتلأ ةيلولأ تاقاط زأربإل اكراضشم58 ،ةزابيت ةيلول تايضضمحلأ صضرعمل71 ـلأ ةعبطلأ تايلاعف يف كراضشي
.جاتنإلأ ثيح نم اينطو ةثلاثلأ ةبترملأ

راد لوأا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس
فيرعتلل رئازجلاب «نارفعزلا»
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا طا˘صشن˘لا اذ˘ه˘˘ب

بصسح تاونصس رصشع ذنم رهظ
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
.نارفعزلا ةيقرتل ةيرئازجلا

ى˘ل˘ع نا˘ب˘صضغ ر˘ي˘م˘˘صس ر˘˘كذو
ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف صشما˘˘ه
ي˘لود˘لا نو˘لا˘صصل˘ل ة˘صسما˘خ˘لا
نأا نارهو˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل
ةيقرت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ديصسجت ىلإا ىعصست نارفعزلا

ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘عور˘˘صشم
نارفعزلل راد لوأا ثادحتصسا
.رئازجلا يف
نم يتلا رادلا هذه حمصستصسو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب نو˘كي نأا ن˘كم˘م˘˘لا
ر˘ق˘م ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ةر˘يو˘ب˘لا

نار˘ف˘عز˘لا ي˘عراز˘م ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
م˘ه˘تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
عونلا اذه ةيقرتل هل جيورتلاو
ق˘˘˘˘˘˘˘فو طا˘˘˘˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
قايصسلا تاذ يف اتفل،نابصضغ
يف ني˘طر˘خ˘ن˘م˘لا دد˘ع نأا ى˘لإا
اعرازم22 غ˘ل˘ب ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
.ةيلو53 ربع نوطصشني
عيب ءاصضفلا اذه لÓخ نم متيو
ا˘م˘م نار˘ف˘عز˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘صصو˘˘ب
روذبلا هذه ريفوت ىلع دعاصسي
ىلع لوصصح˘لاو ن˘ي˘عراز˘م˘ل˘ل
جا˘ت˘نإلا نو˘كي ى˘ت˘ح ا˘˘هدو˘˘جأا

ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ةدو˘˘ج يذو ار˘˘˘ي˘˘˘فو
وحر ولل ةعرازملا هتحصضوأا

هذه ي˘ف ةو˘صضع ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يف ةدئار ةبرجت اهلو ةيعمجلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب نار˘˘ف˘˘عز˘˘لا ة˘˘عارز
.(نارهو) نيغرصسم
ةلصشنخ ةيلوب ارخؤوم مت امك
ىلع ةينوا˘ع˘ت لوأا ثاد˘ح˘ت˘صسا

اذ˘˘˘هو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘˘صصم ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘ب
ة˘فر˘غ˘لاو ة˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ام˘م ة˘يلو˘لا تاذ˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
قيوصستب ن˘ي˘عراز˘م˘ل˘ل ح˘م˘صسي
فر˘ع˘ي يذ˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا قو˘صسلا ي˘ف ا˘˘جاور
ةيعم˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ق˘فو
،نارفعزلا ةي˘قر˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

طاصشنلا اذه ةيقرت نأا ادكؤوم
فر˘ط ن˘م ة˘ق˘˘فار˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا فر˘غ˘لاو ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا

ةحÓ˘ف˘لا تا˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصمو
اهنم باعصصلا صضعب ليلذتل
.قيوصستلا

ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةيقرت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ينطولا دهعملا عم نارفعزلا
ة˘قار˘صشلا˘ب ة˘ي˘با˘غ˘لا ثا˘ح˘بأÓ˘ل
ةيطئارخ ع˘صضو˘ل (ة˘م˘صصا˘ع˘لا)
ن˘ي˘عراز˘˘م˘˘لا دد˘˘ع ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
تا˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لاو نار˘˘˘ف˘˘˘عز˘˘˘˘لا

ق˘˘فو ة˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كلاو
هنأا ىلإا اريصشم ريمصس نابصضغ
راتكه05ي˘لاو˘ح د˘جو˘˘ي
تايلو فلتخ˘م ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م

يلاوحب ةلصشنخ ا˘ه˘ن˘م ن˘طو˘لا
.راتكه21
ةروكذملا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ى˘ع˘صستو
جا˘˘ت˘˘نإا طا˘˘صشن م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘˘لإا
تايلو يقاب ى˘ل˘ع نار˘ف˘عز˘لا
ريخألا اذه نأا رابتعاب نطولا
ةر˘ي˘ث˘ك ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م ر˘فو˘˘ي
ليخادم ىلع ةدئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘يو
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘صسألا
صضرا˘ع˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
نارف˘عز˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
جوتن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

. ةدوج وذو يعيبط
طا˘˘صشن ة˘˘ل˘˘كي˘˘ه را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو
تاذ تمدقت نارفعزلا ةعارز
ىوتصسم ىلع بلطب ةيعمجلا
ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
حمصسي امم طاصشنلا اذه زيمرتل
ى˘˘ل˘˘˘ع عراز˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘صصح˘˘˘ب
اميصسل «ي˘نار˘ف˘عز» ة˘قا˘ط˘ب˘لا
ةمئاق ةبعصش تحبصصأا نأا دعب
.اهتاذب
˘˘مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةيقرت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ثاد˘ح˘ت˘صسا ى˘ل˘˘ع نار˘˘ف˘˘عز˘˘لا

ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس را˘˘صسم
في˘ف˘ج˘ت˘لاو نار˘ف˘عز˘لا ف˘ط˘ق
جاتنإلا لحار˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
امم ةزيمم ءاوجأاب زيمتت يتلا
ة˘حا˘ي˘صسلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي
ا˘م˘ك ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
.وحر ولل هيلإا تراصشأا

صش.ةنيمأأ

ةينهم ةبصسانمب رمألا قلعتيو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘فر˘غ˘لا ا˘ه˘م˘ظ˘˘ن˘˘ت
لدابتل ءاصضفك ايونصس ةحÓفلل
ن˘ي˘ب برا˘ج˘˘ت˘˘لاو تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

اذ˘˘كو عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
امي˘صس ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا

ءار˘ب˘خ˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو م˘˘عد˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأاو
ةصشقانمل ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تا˘كر˘صشو
ق˘ئاو˘ع˘لاو تلا˘غ˘صشنلا زر˘˘بأا
ي˘ف حÓ˘ف˘لا صضر˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ماعلا ني˘مألا بصسح ،ناد˘ي˘م˘لا
.يوانرب ديمح ،ةفرغلل
،ةن˘صسلا هذ˘ه ة˘ع˘ب˘ط تز˘ي˘م˘تو
ءاصشنإا عورصشم نع نÓعإلاب
ة˘ب˘ع˘صشب ة˘صصا˘خ تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
ليجصست لظ يف تايصضمحلا

م˘صسو˘م لÓ˘˘خ جا˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘فو
غلب عا˘ف˘ترا˘ب (9102‐8102)

ةظفاحم ،اراطنق0099421
اهتبترم ىلع ةيلولا كلذ يف
.لوؤوصسملا تاذ بصسح ،ةثلاثلا

ءا˘˘˘صشنإا عور˘˘˘˘صشم ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘يو
ة˘ب˘ع˘صشب ة˘صصا˘خ تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
تاودألا نيب نم ،تايصضمحلا
ة˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘صسا˘صسألا

جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ر˘˘˘يد˘˘˘صصت˘˘˘لاو ق˘˘˘يو˘˘˘˘صست˘˘˘˘لاو
،ةيجاتنإلا تاردقلا نيصسحتو
.لوؤوصسملا تاذل ادانتصسا

تا˘ي˘صضم˘ح˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘صش د˘˘ع˘˘تو

يتلا بعصشلا نيب نم ةيلولاب
ن˘م ا˘ظو˘ح˘ل˘م ارو˘ط˘ت فر˘ع˘˘ت
م˘˘ج˘˘حو ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
يف ةق˘ق˘ح˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘صسلا

ن˘˘م تد˘˘صسج˘˘ت ،م˘˘صسو˘˘م ل˘˘ك
تا˘حا˘صسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت لÓ˘˘خ
جاتنإلا ر˘يو˘ط˘تو ة˘صسور˘غ˘م˘لا

ماعلا نيمأÓل ادانتصسا ،هعيونتو
.ةفرغلل
ي˘˘˘ف لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ لا˘˘˘˘قو
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا نأا ،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا
ة˘˘صسور˘˘غ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا
تا˘ي˘صضم˘ح˘ل˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا
ةئاملاب77 نم ديزأاب تروطت

ةنصس نم ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
،9102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس ى˘˘˘لإا0102
اراتكه1205 ايلاح حبصصتل
يف ارا˘ط˘ن˘ق503 دودر˘م˘˘بو
مصسوملا لÓخ دحاولا راتكهلا
.يراجلا

ى˘ل˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘يو
ةيقرت ىلع ةيلولاب عاطقلا

لÓخ نم ةب˘ع˘صشلا ن˘ي˘م˘ث˘تو
نيج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘صض
فادهأا د˘ي˘صسج˘ت˘ل اداد˘ع˘ت˘صسا

ن˘ي˘˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘صسم
ن˘م ،ط˘صسو˘ت˘م˘لاو ر˘ي˘صصق˘لا
ةعانصصلاو ريدصصت˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب

ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
بي˘˘صضو˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘˘فا˘˘صضم ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق ءا˘˘˘ط˘˘˘عإل
وأا هقيو˘صست د˘ن˘ع جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.هريدصصت

خ.دمحم

يئافضشتضسلأ زكرملأ
ةبانعب يعماجلأ

 جاجتحا
دوقع باحصصأا
ليغصشتلا لبق ام

جامدإ’اب ةبلاطملل
ةمئاد ةفصصب

با˘ح˘˘ضصأأ ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تم˘˘ظ˘˘ن
نيعباتلأ ليغضشتلأ لبق ام دوقع

يع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلأ ز˘كر˘م˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ ة˘˘ف˘˘˘قو ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
بضصانم يف مهجامدإاب ةبلاطملل

.ةمئأد لمع
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ي˘˘تأا˘˘تو

ليغضشتلأ لبق ام دوقع باحضصأل
ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نÓ˘˘عإأ د˘˘ع˘˘˘ب
ة˘با˘ن˘ع˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘ضشت˘˘ضسلأ

ة˘ي˘جرا˘˘خ ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم ءأر˘˘جإأ ن˘˘ع
نم ر˘ث˘كأأ صصي˘ضصخ˘تو ف˘ي˘ظو˘ت˘ل˘ل
دا˘فأأ ا˘م بضسح ،ل˘غ˘ضش بضصن˘˘م09
ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ صضع˘˘ب ه˘˘˘ب
ىلوأأ م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ضسف˘˘˘˘˘نأأ نور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي
ا˘م˘ك ،م˘هد˘˘جأو˘˘ت˘˘ل ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كا˘˘مأأ ي˘˘ف ،أو˘˘لا˘˘ق
تح˘ضضوأأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. تأو˘ن˘˘ضس
ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضسلأ ز˘كر˘م˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م
با˘˘ح˘˘ضصأأ جا˘˘مدإأ نأا˘˘ب ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لأ

ىلع متت ليغضشتلأ لبق ام دوقع
تأءأرجإÓل اقفو عاطقلأ ىوتضسم
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘ضصأأ ة˘ي˘ع˘˘ضضو
.ليغضشتلأ

ةلاكولأ نع نول˘ث˘م˘م ل˘ق˘ن˘ت د˘قو
ىلإأ ةبانع˘ب ل˘ي˘غ˘ضشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ع˘م أوروا˘ح˘تو جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلأ نا˘˘ك˘˘م
امدعب أوقرفت نيذلأ نيجتحملأ

ة˘˘كر˘˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘قر˘˘˘ع ي˘˘˘ف أو˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘ضست
ن˘بأ ىف˘ضشت˘ضسم ىلإأو ن˘م ل˘ق˘ن˘ت˘˘لأ

.تاعاضسل يعماجلأ دضشر
با˘ح˘˘ضصأأ م˘˘ظ˘˘ن ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
7 ـلأ ة˘ضصح˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ نو˘˘ع˘˘ط˘˘لأ
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘ضس ةد˘˘حو فلآأ
يبلاطل تضصضصخ يت˘لأ ة˘يرا˘ج˘يإأ
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ن˘˘ك˘˘˘ضسلأ

˘ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ة˘با˘ن˘ع
ة˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ف عأر˘˘˘˘˘˘˘ضسإلأ»ـب

.«مهنوعط
ة˘˘˘يلو˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضسأ د˘˘˘قو
مهدعوو نيجتحملأ نع نيلثمم
برقأأ» يف مهلاغ˘ضشنا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا˘ب
.«لاجآلأ

ل.ىليل
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946209ددعلأ ^1441 ىلوألأ ىدامج03ـل قفأوملأ0202 يفناج52تبضسلأيلحم
ءأدوضسلأ طاقنلأ عيمج ءاضصحإأ

تليصسمصسيت يف تاناصضيفلا راطخأا نم ةياقولل يلاجعتصسا ططخم
ىدل يركصسلا ءادب ةديدج ةباصصإا009 ةبارق ليجصست

 يصساردلا مصسوملا ةيادب ذنم ةمصصاعلا رئازجلاب ذيمÓتلا

يلاجعتضسأ ططخم ديضسجت يف أرخؤوم تليضسمضسيت ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم تعرضش
.تاناضضيفلأ راطخأأ نم ةياقولل

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘ج˘˘صس
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘˘ل نا˘˘كصسلاو
ةديدج ة˘با˘صصإا009 ة˘بار˘ق
ذيمÓتلا ىدل يركصسلا ءادب
راو˘طألا˘ب ن˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
ة˘ن˘˘صسلا ن˘˘م لوألا ل˘˘صصف˘˘لا
،0202‐9102 ةي˘صسارد˘لا

.ةئيهلا هذه بصسح
ة˘ح˘˘ل˘˘صصم صسي˘˘ئر ح˘˘صضوأاو
ةعم˘جو˘ب رو˘ت˘كد˘لا ة˘يا˘قو˘لا
لي˘ج˘صست م˘ت ه˘نأا صساراو˘ت˘ت˘يآا

ءاد˘ب ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘صصإا548
ىد˘˘ل تف˘˘صشت˘˘˘كا ير˘˘˘كصسلا
ءارجإا دعب نيصسردمتم لافطأا
ةحصصلاب ةصصاخ تاصصوحف
ل˘صصف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لا
يصساردلا مصسوملا نم لوألا
تل˘˘˘م˘˘˘صش ي˘˘˘ت˘˘˘لا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
05673 ءاهز نع فصشكلا
05 برا˘ق˘ي ا˘م يأا ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت
يلامجإلا ددعلا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب
ةعبات˘لا صسراد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
هنأا ازربم ،يمومعلا عاطقلل
باطقألا ربع مهب لفكتلا مت
ير˘˘كصسلا رودو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
مهنيقلت متي ثيح ةمصصاعلاب
ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا د˘˘عاو˘˘ق
ءاد ع˘م صشيا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو
.يركصسلا

را˘˘˘صشأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ف˘˘صشكلا نأا ى˘˘لإا رد˘˘صصم˘˘لا
تاد˘˘˘حو ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
ةعبات˘م˘لاو ي˘ب˘ط˘لا ف˘صشكلا
ىلع يصسردملا طصسولا يف
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘صسقألا ىو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صسم
رو˘ط˘لا ي˘هو ة˘فد˘ه˘ت˘صسم˘˘لا
تاو˘˘ن˘˘صسو ير˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا
نم ةعبارلاو ةيناثلاو ىلوألا
نم ةيناثلاو يئادتبلا روطلا
ىلوألاو طصسو˘ت˘م˘لا رو˘ط˘لا
56272 ى˘˘˘˘صصحأا يو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث
يف فعصض نم نوناعي ذيملت
نم ذيم˘ل˘ت2658و ر˘صصب˘لا

3386و و˘˘برو ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسح
جا˘جو˘عاو تا˘هو˘صشت ة˘˘لا˘˘ح
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يرقفلا دوم˘ع˘لاو ي˘ل˘صضع˘لا
صسو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا ءو˘˘˘صس بب˘˘˘˘صسب
(ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘غ صسو˘˘ل˘˘ج˘˘لا)
ل تلوا˘˘ط˘˘لا» نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ة˘يد˘صسج˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا م˘˘ئÓ˘˘ت
ةبصسانم ريغ يهو ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘ل˘ل
صسف˘˘˘˘ن ر˘˘˘˘كذو .«هو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
صسفن لÓخ مت هنأا لوؤوصسملا
ةحصصلا لاج˘م ي˘فو ةر˘ت˘ف˘لا
ن˘˘ع ف˘˘صشكلا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

اهيف ام˘ب ذ˘ي˘م˘ل˘ت01811
ثانإا1125و روكذ9966
مقاط فرط نم مهصصحف مت
ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م
فصشكلا تادحولل نيعباتلا
ر˘˘˘ه˘˘˘ظأا ن˘˘˘يأا ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا
2185 ةاناعم نع فصشكلا
ةيوبرت تابوعصص نم ذيملت
ذيملت0321 اذكو ةيميلعتو
تا˘بار˘ط˘˘صضا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
0023 بناج ى˘لإا ة˘ي˘كو˘ل˘صس
تابوعصص نم نوناعي ذيملت
ذيملت0321و ق˘ط˘ن˘لا ي˘˘ف
.يدارإاÓلا لوبتلا نم
نأا رد˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘صضأاو
د˘ع˘ب ي˘نا˘صسف˘˘ن˘˘لا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘صشكلا
او˘ل˘ج˘صس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘صس تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘صضا
ن˘م ا˘هد˘صصر م˘ت˘ي ة˘ي˘صسف˘˘نو
يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا فر˘˘˘ط
مههيجوتب موقي ة˘صسرد˘م˘لا˘ب
ءا˘˘˘صصع˘˘˘ت˘˘˘صسا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
بي˘ب˘ط ى˘ل˘˘ع صصي˘˘خ˘˘صشت˘˘لا
لخدتلل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا صضار˘مألا

تلا˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لاو
ة˘صسرد˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
بابصسأا بلغأا نأل ءايلوألاو
ةيصسفنلا تابار˘ط˘صضلا هذ˘ه
ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘ت˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ةطبترم يصسردملا برصستلا
يرصسألا فن˘ع˘لاو قÓ˘ط˘لا˘ب
قيصسنتلا ةرورصض ىلإا ايعاد
يهو ثÓثلا تاعاطقلا نيب
ةرازوو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
لفكتلل ةحصصلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا˘˘ب
.يصسردملا طصسولا

را˘˘˘صشأا را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
مايق ىلإا صساراوتتيآا روتكدلا

ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ة˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا بتا˘˘كم ءا˘˘صضعأا
لوألا لصصفلا لÓخ ةيدلبلا

ي˘˘صسارد˘˘لا م˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ـل صشيتفت تارا˘يز˘ب ي˘لا˘ح˘لا

ة˘يو˘بر˘ت ة˘صسصسؤو˘م0941
ي˘صسرد˘م م˘ع˘ط˘˘م692و
ىدم ةبقارمل رئازجلا ةيلوب
،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘˘م مار˘˘ت˘˘حا

ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م
ةصصا˘خ تا˘ي˘ب˘ل˘صسو صصئا˘ق˘ن

صسراد˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ا˘هر˘ي˘صست ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
صصخي ام ا˘م˘ي˘صس تا˘يد˘ل˘ب˘لا
صصقنو هايملا تارود ةفاظن
طور˘˘صش ماد˘˘ع˘˘ناو ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا اتفل ةمئÓملا ةيرصصبلا
ىو˘صس ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا
مت نيح يف اهنم ةليلق ةبصسن
ى˘˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
ميقعتو فيظ˘ن˘ت˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل تاءا˘˘صضف˘˘لا هذ˘˘ه
صضار˘مأا يأا ن˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

 .ةيدعم وأا ةلقنتم
تاد˘حو نأا رد˘صصم˘لا زر˘بأاو
ةيلوب ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ف˘صشكلا
ةدحو69 اهددعو ر˘ئاز˘ج˘لا
تاءارجإا زيز˘ع˘ت ي˘ف م˘ها˘صست
فصشكلاو ةيح˘صصلا ة˘يا˘قو˘لا
ىلع صضارمألا نع ركبملا

ة˘يلو˘˘لا صسراد˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ةيبرتلا ةيريدم عم قيصسنتلاب

ر˘ت˘فد صصي˘صصخ˘ت م˘ت˘ي ثي˘ح
م˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح ل˘˘˘كل ي˘˘˘ح˘˘˘صص
نمزم صضر˘م˘ب ا˘ه˘صصي˘خ˘صشت
ةيحصصلا ةيعصضولا ةعباتمل
راوطألا فلتخم ربع ذيملتلل
تاديقعتل ايدافت ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل  . ا˘ق˘حل ة˘ي˘ح˘صص
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘˘لا رد˘˘˘ق˘˘˘ي
ةثÓثلا راوطلا يف ذيمÓتلل

ةيوبرت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘ب˘ع
˘ما˘ع˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ة˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
امب ذ˘ي˘م˘ل˘ت925257ءاهز
روطل ذيملت25942 مهيف
99265 ،صسردمتلا لبق ام
،يئادتبلا روطلا يف ذيملت
رو˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف007852
روطلا890711  ،طصسوتم
.يوناثلا

صس.ءأرب

اذ˘˘ه نأا˘˘ب رد˘˘˘صصم˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو
عيمج ءاصصحإا لمصشي ططخملا
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ءادو˘˘صسلا طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ةبصسانملا ةيلاجعتصسلا لولحلا
لي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ع˘م ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ىلع ةدتمملا يقاوصسلا ةيقنتو
ةصصا˘خ قر˘ط˘لا تا˘كب˘صش لو˘ط
ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةبرتلا تاقلزنل ةصضرعملا

ط˘ط˘خ˘م˘لا تاذ ل˘˘م˘˘صشي ا˘˘م˘˘ك
بصصن رهصشأا ةعبرأا مودي يذلا

قبصسم بهأاتو ةصسارح ةموظنم
ةصشهلا عقاوم˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
تاناصضيفلا رطاخمل ةصضرعملا

ل˘ئا˘˘صسو˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو ءا˘˘صصحإاو
لثمب لفكتلل ةرخصسملا ةيداملا

.راطخألا هذه
ريصضح˘ت ى˘ل˘ع كلذ˘ك ل˘م˘ع˘يو
د˘˘صصق ة˘˘يرور˘˘صضلا فور˘˘ظ˘˘˘لا
ايÓخ فلتخمل عيرصسلا ليعفتلا
ي˘ل˘ح˘م˘لا ل˘خد˘ت˘لاو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا
رو˘هد˘ت ن˘ع نÓ˘عإلا در˘˘ج˘˘م˘˘ب
ةروصصب ليلذتلل ةيوجلا ةلاحلا
يتلا ةلمتحملا راثآÓل ةيقابتصسا
لاو˘حألا ءو˘صس ن˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت د˘˘ق
لخدتلا لئاصسو ةئبعت عم ةيوج
.ةرورصضلا دنع فاعصسإلاو
ططخملا صسفن نمصض مت دقو
ع˘قاو˘م˘لا ر˘ي˘˘صضح˘˘تو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ز˘كار˘م ة˘˘ما˘˘قإل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لا

حلاصصل ةدعا˘صسم˘لاو فا˘ع˘صسإلا
ة˘صصا˘خ˘لا قر˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم
ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دادصسنÓل ةلوه˘صسب ة˘صضر˘ع˘م˘لا
لاوحألا ءوصس تاف˘ل˘خ˘م ل˘ع˘ف˘ب
.ردصصملا تاذ قفو ،ةيوجلا

تايناكمإا كلذ˘ك ر˘ي˘خ˘صست م˘تو
تلثمت «ةمهم» ةيدامو ةيرصشب
لخدتلل نوع007 نم رثكأا يف

09 نم ديزأاو ةيندملا ةيامحلل
اهنم ماجحألا فلتخم نم ةلآا

.هايملا صصاصصتما ةلآا03
اذهل مكحملا ذيف˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘بو
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةل˘صسار˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا صسلا˘ج˘م˘لا ءا˘˘صسؤور
اهلÓخ نم م˘هو˘عد˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘ي˘م˘هأا ءا˘ط˘˘عإا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا

ا˘م˘ب ط˘ط˘خ˘م˘لا اذ˘ه˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
عيمج ةياقو نامصض يف مهاصسي
ر˘ط˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
.تاناصضيفلا

نيتنضس نم ديزأل ديمجت دعب
ةناعإا051 عيزوت
يفيرلا ءانبلل ةيلام

يف ريهملا ةيدلبب
جيريرعوب جرب

جرب برغ ر˘ي˘ه˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ت
ةناعإا051 عيزوت ج˘ير˘ير˘عو˘ب
فد˘ه˘ب ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م
ن˘كصسلا ة˘مزأا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا

فا˘˘˘يرألا نا˘˘˘كصس تي˘˘˘ب˘˘˘˘ث˘˘˘˘تو
بصسح ،ة˘ي˘ل˘صصألا م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م˘˘ب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
ى˘ف˘ط˘صصم ،ر˘ي˘ه˘م˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا

صسف˘˘˘ن ح˘˘˘˘صضوأاو.بودجم
ن˘ع جار˘فإلا م˘ت ه˘نأا لوؤو˘صسم˘˘لا
تاناعإا نم نيديفتصسملا ةمئاق
ابلط دهصشي يذلا يفيرلا ءانبلا

زاهجلا صسيئر نم رارقب اديازتم
ديمجت دعب يلحملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

ةلاح ببصسب نيتنصس نم ديزأل
ا˘ه˘صشي˘ع˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا داد˘˘صسنلا
.يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ناكصسل ةيلمعلا هذه حمصستصسو
زيمتت يتلا ةيئانلا ةقطنملا هذه
ةيباغلاو ةيلبج˘لا ا˘ه˘صسيرا˘صضت˘ب
يفاكلا يراقعلا ءاعولل رقتفتو
ةليدب ةينكصس جمار˘ب د˘ي˘صسج˘ت˘ل

صصلختلا نم يفيرلا ءانبلا نع
ل˘˘خاد صشي˘˘ع˘˘لا ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م
تاذل ادانتصسا ،«ةصشه تانكصس
هنأا نع فصشك يذلا بختنملا
تاناعإا حنم بيرق امع متيصس
د˘ع˘ب ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘صضإا
تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘صسارد ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا
جارفنا د˘ع˘ب فا˘صضأاو.ةعدوملا
صسلجملا هدهصش يذلا دادصسنلا
تمت ريهمل˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ةيومنتلا عيراصشملا ديدع ةجمرب
عيرصستب حمصستصس يتلا ةديدجلا

.ةيدلبلا هذهب ةيمنتلا ةريتو
ك.ديمحلأ دبع

ت.رضضخألأ

 رانيد نييÓم01 نم ديزأأ ةيلمعلل صصضصخ
طاوغأ’ا يف لمرلا يصساح ةيدلبب ةيرصضحلا تاقرطلل رابتع’ا ةداعإا
01 ةميقب يلام فÓغ صصصصخ
رابتعإلا ةدا˘عإل را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘م
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ير˘صضح˘لا تا˘قر˘ط˘ل˘˘ل
ة˘يلو˘ب ل˘مر˘لا ي˘صسا˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تاذ يلوؤوصسم بصسح ،طاوغألا
هذه لمصشتو. ةيلحملا ةعامجلا
ثÓث ىلإا تمصسق يتلا ةيلمعلا

تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م صصصصح
ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ير˘صضح˘لا
ةنيدمو ريبزوب ةق˘ط˘ن˘مو ل˘ي˘ل˘ب

ح˘صضوأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ل˘مر˘لا ي˘صسا˘ح
يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر
. نامثع نب رامع

نأا ى˘لإا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا تاذ را˘˘صشأاو
ةفل˘غأا ا˘ه˘ل تح˘ن˘م د˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا

قودنصص راطإا يف ىرخأا ةيلام
تاعامجلل نامصضلاو نماصضتلا
معاطم زاجنإا لجأا نم ةليحملا

ريفوتب حمصست˘صسي˘ت˘لا ة˘ي˘صسرد˘م
ةفاصضإا ،ذيمÓتلل ةنخاصس تابجو
صصصصخ˘ت˘صس ىر˘خأا غ˘لا˘ب˘م ى˘لإا

،ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م بعÓ˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإل
لادبتصسا ةيلمع ليومتل اصضيأاو
ح˘ي˘با˘صصم˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
.ةيداصصتقا

صسراد˘م ثÓ˘ث زا˘ج˘نإا ير˘ج˘يو

تاذ˘ب «ة˘ي˘جذو˘م˘˘ن» ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با
د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
˘ماد˘خ˘ت˘صسا ى˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘كل˘˘كصشب
ممعت نأا ىلع ،ةيصسمصشلا ةقاطلا

ى˘ل˘ع «ا˘ب˘ير˘ق» ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا˘˘ي˘˘قا˘˘˘ب
ةعامجلا هذه بارتب ةدجاوتملا
.ةيلحملا

راطإا يف ةيلمعلا هذه جردنتو
صصو˘صصخ˘ب ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
يف ةددجتملا تاقاطلا مادختصسا
.ةيمومعلا تاصسصسؤوملا

ب.رامع

صسرام لÓخ معدلأ صضورق نم نيديفتضسملأ ىلع
ةصسبتب بابصشلا ىلع ايراجت Óحم08 عيزوت

نم لوألا يثÓثلا لÓخ» متيصس
عيزوت «0202 ةيراجلا ةنصسلا

ايراجت Óحم08 هعومجم ام
ةصسبت ةيلوب تايدلب ةدع ربع
نم نيديف˘ت˘صسم با˘ب˘صش ةد˘ئا˘ف˘ل
ةزهجأا فلتخم راطإا يف صضورق
حلاصصم بصسح ،ليغصشتلا معد
.ةيلولا

قحل˘م˘لا ح˘صضوأا ح˘ير˘صصت ي˘فو
يل˘ب˘م˘ح لدا˘ع ،ي˘لاو˘لا ناو˘يد˘ب
هذ˘ه صصي˘صصخ˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب
نيديفتصسملل ةديدجلا تÓحملا

ءا˘˘صشنإل ل˘˘يو˘˘م˘˘ت صضور˘˘ق ن˘˘م
را˘طإا ي˘ف ةر˘غ˘صصم تا˘صسصسؤو˘˘م
معدل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ةز˘ه˘جأا
قود˘ن˘صصلاو با˘ب˘صشلا ل˘ي˘غ˘صشت
ةلاطبلا نع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لاو

.ةصسبتب رغصصملا صضرقلا
هذه نأاب ،ردصصملا تاذ فاصضأاو
ةيقرتلا ناويدل ةعباتلا تÓحملا

نيب عزوتت يراقعلا رييصستلاو
ةز˘نو˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ير˘˘صشلا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
طصسرمو رتاعلا رئبو فيوكلاو
ةنجللا نأاب ار˘كذ˘م تا˘ن˘يو˘ع˘لاو
فلملا اذه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

ناوج ر˘ه˘صش لÓ˘خ ة˘ب˘صصن˘م˘لاو
لك ةصسارد ىلع لمعت يصضاملا
ة˘ي˘ق˘حأا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا
.ةدافتصسلا

ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘تو
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار˘˘˘ت˘˘˘ي
نيلثمم نم يلحملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

نكصسلاو ليغصشتلا يتيريدمنع
ر˘ي˘ي˘صست˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘˘يد˘˘لاو
ةينطولا ةصسصسؤو˘م˘لاو يرا˘ق˘ع˘لا

ة˘لا˘كو˘لاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘˘ل
ن˘كصسلا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘مو «لد˘˘ع» هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
امبصسح ،ل˘ي˘غ˘صشت˘لا م˘عد ةز˘ه˘جأا
يذلا ثدحتملا تاذ هيلإا راصشأا
هذ˘˘ه ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا˘˘ب فا˘˘˘صضأا
تÓ˘ح˘م ر˘ي˘فو˘ت و˘ه ةو˘ط˘˘خ˘˘لا
مهنكمت يتلاو بابصشلا ةدئافل
م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م ثاد˘ح˘˘ت˘˘صسا ن˘˘م
بصصانم ثادحت˘صساو ة˘صصا˘خ˘لا
رد˘صصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذو«.لغصش
يناثلا يصسادصسلا لÓخ مت هنأاب
ل ا˘م ع˘يزو˘ت9102 ة˘ن˘صس ن˘م
بابصش ةدئافل Óحم58 نع لقي
راطإا يف صضورق نم نيديفتصسم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع م˘˘عد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
.ةيلولا تايدلب

ح.لداع
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ةنيدملأو نأرمعلأو نكضسلأ ةرأزو
ةنتاب ةيلول يراقعلأ رييضستلأو ةيقرتلأ نأويد

00050 ةنتاب ،(اقباضس باضص) ةديضشك قيرط ،رضصنلأ يح
73.13.72.330 :صسكاف -53/43.13.72.330 :فتاه

7752010502990°N(FIN) 
ىودج مدع نع نÓعإا

61/90/5102 يف خرؤوملا51/742 مقر يصسائرلا موصسرملا نم56 ةداملا تاءارجإل اقبط
ةيقرتلا ناويد حلاصصم نلعت ،ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا تاقفصصلا ميظنت نمصضتي
يناث جئاتن نع ةنتاب ةديصشك قيرط رصصنلا يحب نئاكلا ةنتاب ةيلول يراقعلا رييصستلاو
رداصصلاو9102/ع.م/31 مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا صضورعلا بلط نع نÓعإا
21/11/9102و01/11/9102 خيراتبTROPS ETENALPو مÓصسلا يتيموي يف
عور˘˘˘˘˘˘صشم لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشأا ما˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
:يلي امك نÓعلا ىودج مدع نع نÓعلا مت صضورعلا مييقت دعبو .‐لودجلا رظنا ‐

لقنلأو ةيمومعلأ لاغضشألأ ةرأزو
ةيمومعلأ لاغضشألأ ةيريدم

صسأدرموب ةيلول
300530000510804 °N FIN

ةقفصصلل تقؤوملا حنملا نع نÓعإا
نمصضتملا5102 ربمتبصس61 يف خرؤوملا742 ‐51 مقر يصسائرلا موصسرملا نم56و28 ةداملا ماكحأل اقبط
عيمج صسادرموب ةيلول ةيمومعلا لاغصشألا ةيريدم ملعت ،ماعلا قفرملا تاصضيوفتو ةيمومعلا تاقفصصلا ميظنت
مقر ايند تاردـــق طارتصشا عـــم حوـــتفملا ينطولا صضورعلا بلط نع نÓعإÓل اوباجتصسا نيذلا نيصضراعلا
9102 /01 /22 خيراتب ةيبرعلا ةـــغللاب «يمويلا مÓصسلا» ةينطولا ةيمويلا دئارجلاب رداصصلا9102 /01
«NOITAN AL» لماعتملا تاقفصصل ةيمصسرلا ةرصشنلاب اذكو9102 /01 /72 خيراتب ةيصسنرفلا ةغللاب
.ةيئلولا قرطلا ةنايصص لاغصشأا لجأا نمPOMOB يمومعلا
ECAP 9102 :مقر ةيلمعلأ
ةينطولأ قرطلأ ةنايضص لجأأ نم قرطلأ ديوزت :عورضشملأ
تأراضشإلأ مزأولب ديوزت -10 ةضصحلأ
ةيمومعلأ تأراضشإلأ
ةيقفألأ تأراضشإلأ
ةينمألأ قلأزملأ
تفزلأ ةدامب ديوزت -20 ةضصحلأ
ءانبلأ دأومب ديوزت -30 ةضصحلأ
ريغضصلأ داتعلاب ديوزت -40 ةضصحلأ

طورضشلأ رتفد يف ةنمضضتملأ تاقفضصأوملل اقبط9102 /21 /03 موي صضورعلأ مييقت ءأرجإأ دعب
:ةيلاتلأ ةضسضسؤوملل اتقؤوم10 مقر ةضصحلأ حنم مت

لاصصتÓل ةوعدم .ةيلاملاو ةينقتلا مهصضورع مييقتل ةلصصفملا جئاتنلا ىلع عÓطÓل ةبغارلا تاصسصسؤوملا ‐
.ةقفصصلل تقؤوملا حنملا نÓعأا رصشنل لوألا مويلا نم ءادتبا مايأا ةثÓث هاصصقأا لجأا يف انحلاصصمب
ةنجل ىدل نعط ميدقت مهناكمإاب رايتخلا اذه نوصضراعيو ةصصقانملا هذه يف نوكراصشملا نودهعتملا نا ‐
ماكحأل اقبط نÓعإلا اذهل رودصص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا01 لÓخ صسادرموب ةيلول ةيمومعلا تاقفصصلا
.ماعلا قفرملا تاصضيوفتو742‐51 مقر يصسائرلا موصسرملا نم28 ةداملا

يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد حلاصصم نم برقتلل نووعدم نيدهعتملا يقاب
ءادتبا مايأا ةثÓث هاصصقأا لجأا يف ةنتاب ةديصشك قيرط رصصنلا يحب نئاكلا  ةنتاب ةيلول
ىدحإاب وأا يمومعلا لماعتملل ةيمصسرلا ةرصشنلا يف نÓعإلا اذه رودصص حيرات نم
.ةيلاملاو ةينقتلا مهصضورعل ةلصصفملا جئاتنلا ىلع فرعتلل ةينطولا فحصصلا

ىلإا مهنوعطب اومدقتي نأا رايتخلا اذه ىلع نيجتحملا نيدهعتملل نكمي امك
ءادتبا مايأا01 ىدعتي ل لجأا يف ةنتاب ةيلول يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد
ىدحإاب وأا يمومعلا لماعتملل ةيمصسرلا ةرصشنلا يف نÓعإلا اذهل رودصص لوأا نم
 .ةينطولا فحصصلا

عقوملا

02/06/016/0415/0056
 ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا ن˘˘˘˘كصسم
ةراـــمع.20 ة˘˘صصح ة˘˘ن˘˘يزو˘˘˘ب :ـب
يصسامخلا جما˘نر˘ب˘لا (40 ‐30)
1102 يناثلا رطصشلا4102 ‐0102

ةصصحلا

لك
صصصصحلا

ادع ام
قرطلا

تاكبصشلاو
ةفلتخملا

دهعتملا
لصصحتملا
ةيقافتلا ىلع

اتقؤوم

(تاجاحلا ليومت نامصض نكمي ل) يدجم ريغ

ةطقنلا
لصصحتملا

اهيلع
/ 07

زاجنإلا ةدم
ةحرتقملا

(رهصشأا)
ريياعم
مييقتلا

صضرعلا غلبم
يلاملا

(موصسرلا لكب)

ةدقاعتملا ةحلصصملا

ةيمومعلا لاغصشألا ةيريدم
صسادرموب ةيلول

يئابجلا فيرعتلا مقر
300530000510804

دقاعتملا كيرصشلا

etuoR IRDAUOK LRAS
151996800917000 :FIN

مقر

10 ةصصح

(جد) صضرعلا غلبم

جد00.5789477

ةدم
زاجنإلا

موي42

ريياعم
رايتخلا

صضرع
لوبقم
اينقت
لقألاو

انمث



ينام ةباصصإا ةعيبط نع فصشكلا
،لوبرفيل يدانل يمصسرلا عقوملا فصشك
همجن اهل صضرعت يتلا ةباصصإلا ةعيبط
زوفلا لÓخ ،ي˘نا˘م و˘يدا˘صس ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا

لوأا ،1‐2 ةجيتنب نوتبماه رفلو ىلع
42 ـلا ةلوجلا راطإا يف ،صسيمخلا صسمأا

.«غيل ريميربلا» رمع نم
بعلملا ةيصضرأا ىلع ينام طقصسو
ىكتصشاو ،ءاقللا نم13 ةقيقدلا يف
ىلإا راصشأا ثيح ،ةيلصضع ةباصصإا نم
عفديل ،رارمتصسلا ىلع هتردق مدع
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘ي
ي˘˘نا˘˘با˘˘ي˘˘لا بعÓ˘˘˘لا˘˘˘ب ،«زد˘˘˘ير˘˘˘لا»ـل
.هنم اًلدب ونيمانيم يموكات
ويداصس نإاف ،لوبرفي˘ل ع˘قو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ةلصضعلا يف ةباصصإا نم يناعي ينام
ديدحت متي مل نكل ،ذخفلل ةيمامألا

.نآلا ىتح اهمجح
نع بايغلاب اًددهم تاب ينام نأا ركذي
،لبقملا عوبصسألا يف لوبرفيل يتارابم
رودلا يف (دحألا) نوات يربصسورصش مامأا
،يزيلجنإلا داحتلا صسأاك نم صسماخلا

ءا˘ق˘ل ي˘ف (ءا˘ع˘برألا) ما˘˘ه تصسو د˘˘صضو
.«غيل ريميربلا»ـب لجؤوم
ودلانورل قيفوتلا ىنمتأا :يور

يلوبان ةارابم نع اديعب
ريهظلا ،يور و˘يرا˘م ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا دد˘صش
ىنمتي هنأا ىلع ،يلوبان قيرفل رصسيألا

و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ه˘ن˘طاو˘م˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘˘ك
اديعب نكل ،صسوتنفوج فاده ودلانور
.ةلبقملا نيقيرفلا ةارابم نع
هريظن ىلع اًف˘ي˘صض صسو˘ت˘ن˘فو˘ج ل˘ح˘يو
د˘حألا ،و˘لوا˘ب نا˘صس بع˘ل˘م˘˘ب ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
نم12ـلا ةلوجلا تاصسفانمب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
.يلاطيإلا يرودلا

ا˘ه˘تزر˘بأا تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف يور لا˘˘قو
:«تروبصس ولل˘يد ير˘يرو˘ك» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
هيدلو مهلمو جذومن بعل ودلانور»
ملاعلا يف قيفوتلا لك هل ىنمتأا ،عفادلا
.«لبقملا دحألا موي ءانثتصساب
ريدملا يراصس ويصسيروام ةهجاوم نعو
يف قباصسلا هبردمو صسوتنفوجل ينفلا
عصضي بردم لك» :ويرام لاق ،يلوبان
يننأل ديعصس انأا ،هصسفن ءاقلت نم اًئيصش
لمعأا يننأل ديعصس نآلاو هعم تلمع
.«وزوتاغ عم
نا˘صس ي˘ف يرا˘صسب بحر˘ن˘صس» :فا˘˘صضأاو
دقل ةديج ة˘قÓ˘ع ه˘ب ي˘ن˘ع˘م˘ج˘ت ،و˘لوا˘ب
بحري نأا لمآاو ،يلوبمإا يف هعم تأادب
.«يلوبان ريهامج هب

نرياب محقُت ةيصسنرف ةبهوم
يثÓث عارصص يف خنويم

ثحبلا ،خنويم نرياب ولوؤوصسم لصصاوي
،ملاعلا ءاحنأا فلتخم يف بهاوملا نع
رصصانعب قيرفلا فوفصص زيزعت لجأا نم
.لبقتصسملل ةدعاو ةباصش

مامتها نع «بيكيل» ةفيحصص تفصشكو
يرامو˘صس ا˘يا˘ي ي˘صسنر˘ف˘لا م˘صضب نر˘يا˘ب

لÓخ همصضل ططخي ذإا ،نويل بعل
ىلإا ةفيحصصلا تراصشأاو.ةلبقملا ةرتفلا
ق˘ير˘ف ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع يرا˘مو˘صس ق˘لأا˘˘ت
رهظ يذلا ،يصسنرفلا يدانلاب بابصشلا

لجصس ،ةارابم21 يف مصسوملا اذه هعم
.نيرخآا4 عنصصو نيفده اهلÓخ
صسي˘ل نر˘يا˘ب نأا˘ب ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تدا˘˘فأاو
،نويل حانج دصصري يذلا ديحولا قيرفلا
كانه ل˘ب ،ا˘ًما˘ع91 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
غ˘يز˘ب˘يل بنا˘ج ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا صضع˘˘ب
غرو˘˘بز˘˘لا˘˘صس لو˘˘˘ب د˘˘˘يرو ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
خنويم نرياب ةرادإا ىعصستو.يواصسمنلا

بل˘ج˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لمأا ىلع ،يدانلا ىلإا ةباصشلا بهاوملا
لاومأا قافنإا بنجتلو اًلبقتصسم مهغوزب
.رابك موجن مصض ريظن اًقحل ةظهاب

سشوترلا عصضي نÓيم Îنإا
ةقفصص ىلع ةيئاهنلا

نصسكيرإا لاقتنا

،يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ديدج روط˘ت ن˘ع ،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘لا
ي˘˘كرا˘˘˘م˘˘˘ند˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نأا˘˘˘صشب

طصسو بعل نصسكيرإا نايتصسيرك
،نÓيم رتنإا فوفصص ىلإا ،ماهنتوت

.يراجلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ
ولليد اتيزاغل» ةف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فوو
ر˘ت˘˘نإا ي˘˘لوؤو˘˘صسم نإا˘˘ف «ترو˘˘ب˘˘صس
نم ةد˘يد˘ج ة˘صسل˘ج اود˘ق˘ع نÓ˘ي˘م
،صسي˘م˘خ˘لا صسمأا ،تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
.نصسكيرإا ةقفصص مصسحل
م˘ل «زر˘ي˘ب˘صسلا» نأا ى˘˘لإا ترا˘˘صشأاو
نويلم02 يصضا˘ق˘ت ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ي
بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘حر ر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ورو˘˘˘ي
.نÓيم رتنإا ىلإا يكرامندلا

ىلع اقفتا نييدانلا نأا تحصضوأاو
ر˘ت˘نإا ع˘فد ل˘با˘ق˘م ة˘ق˘ف˘صصلا ما˘م˘تإا

،اًمدق˘م وروأا نو˘ي˘ل˘م81 نÓ˘ي˘م
ورو˘ي ي˘نو˘ي˘ل˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

.تافاصضإاك
رتنإا عم نصسكيرإا دقع نأا تفصشكو
،4202 فيصص ىتح دتميصس نÓيم
بتار ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ل˘صصح˘ي˘˘صسو
.وروأا نييÓم8 غلبي يونصس
و˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘يد ا˘˘˘ت˘˘˘يزا˘˘˘˘غل» تر˘˘˘˘كذو
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘صشكلا نأا «ترو˘˘ب˘˘صس

ام˘بر ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ي˘ف ن˘صسكيرإل
.لبقملا نينثإلا نوكي

9462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج03ـل قفاوملا0202 يفناج52تبصسلاةصضايرلا

وروأا نويلم06 وأا05 ىلإا لصصت ةقفصصلا

ونيروم بوصص ةنولصشرب قيرط لهصسي ميدق حÓصس
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،ينابصسإا يفح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
نأا˘صشب د˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ،صسمأا
عم دقاعت˘لا˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب طا˘ب˘ترا

م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘م و˘˘˘غ˘˘˘يردور
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ا˘˘ي˘˘صسن˘˘لا˘˘ف
.يراجلا يوتصشلا

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصل ا˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو
ايصسنلاف نإاف ،ةينابصسإلا «وفيتروبيد

نأاصشب ةنولصشربل تÓيهصست رفوي ل
.رهصشلا اذه ونيروم ليحر
نأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ترا˘˘˘˘صشأاو
وأا05 رامثتصسا صضفري ةنولصشرب
و˘غ˘يردور ي˘ف وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م06
اي˘صسن˘لا˘ف طور˘صشل ا˘ًق˘فو ،و˘ن˘يرو˘م
.ةقفصصلا مامتإل
مامتإا لصضفي اصسرابلا نأا تحصضوأاو
ةراعإلا ليبصس ىلع ونيروم ةقفصص
ف˘ي˘صصلا ي˘ف ءار˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا ع˘˘م
.لبقملا

م˘ي˘ل ر˘ت˘ي˘ب نأا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تر˘˘كذو
ذ˘خ˘ت˘ي˘صس ن˘م و˘ه ،ا˘ي˘صسن˘لا˘ف كلا˘˘م
ل˘˘ي˘˘حر نأا˘˘صشب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ر˘مألا ل˘ج˘ع˘ت˘ي د˘قو ،و˘ن˘يرو˘م
عم دقاعتلا يف يدانلا حاجن ةلاح
ايصسورو˘ب م˘جا˘ه˘م ر˘ي˘صسا˘كلأا و˘كا˘ب

ة˘نو˘ل˘صشر˘بو ي˘لا˘ح˘˘لا د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
.قباصسلا

نأا˘ب ا˘هر˘ير˘ق˘ت ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا ته˘˘نأاو
ببصسب ،ةدقعم ودبت ونيروم ةقفصص
ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب صضفر
.ءارصشلا دنب ةيمازلإا
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ةيكرتلا بعÓملل دوعي يكصسلودوب يناملأ’ا
يناملألا يلودلا مجاهملا لصصوت
ي˘˘كصسلودو˘˘ب صسا˘˘كو˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا

ق˘ير˘ف˘ل ما˘م˘صضنلا ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تل
صسيمخلا ،يكرتلا رو˘ب˘صس ا˘ي˘لا˘ط˘نأا
يصضاملا

ه˘˘با˘˘صسح ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘نأا بت˘˘˘كو
تا˘غ˘ل˘˘لا˘˘ب «ا˘˘ب˘˘حر˘˘م» :ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ةيكرتلاو ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلاو ة˘ي˘نا˘م˘لألا
˘˘ما˘˘م˘˘صضنا˘˘ب بي˘˘حر˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لا
.يكصسلودوب
دقع ىلع يناملألا بعÓلا عقوو
ةيا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ي˘كر˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
تدافأا امب˘صسح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا

.ةيكرتلا «لوصضانألا» ءابنأا ةلاكو
43) ي˘˘˘كصسلودو˘˘˘ب دا˘˘˘ع ،كلذ˘˘˘بو
،ديدج نم ةيكرتلا بعÓملل (اماع
فوف˘صص ي˘ف بع˘ل˘لا ق˘ب˘صس ا˘مد˘ع˘ب

5102 يما˘ع ن˘ي˘ب يار˘صس ة˘ط˘لا˘ج
فو˘ف˘صصل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ل˘˘ب˘˘ق ،7102و
.ينابايلا يبوك ليصسيف
موي نلعأا دق ،ينابايلا يدانلا ناكو
هد˘يد˘م˘ت مد˘ع ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا تب˘˘صسلا
ءاهتنا دعب ،يكصسلودوب عم دقاعتلا

.يلاحلا رهصشلا يف هدقع
نيبعÓلا دحأا يكصسلودوب دعيو

ثي˘ح ،ن˘ي˘مر˘صضخ˘˘م˘˘لا نا˘˘م˘˘لألا
ةمئاق يف ثلاثلا زكرملا لتحي
ي˘ف ة˘كرا˘صشم ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا
بختنم عم ةيلود˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ديصصرب (تان˘ي˘كا˘م˘لا) ي˘نا˘م˘لألا

ي˘تأا˘ي ثي˘ح ،ي˘˘لود ءا˘˘ق˘˘ل031
رثول نيلزتعملا نيم˘ج˘ن˘لا ف˘ل˘خ
(ةارابم051) صسو˘˘˘˘ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘م

731) هزو˘˘ل˘˘˘ك فÓ˘˘˘صسور˘˘˘ي˘˘˘مو
.(ةارابم
ةيوركلا هتريصسم يكصسلودوب أادبو
امك ،ي˘نا˘م˘لألا نو˘لو˘ك ق˘ير˘ف ع˘م
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب فو˘ف˘صص ي˘ف بع˘ل
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لا˘ن˘صسرأاو ي˘نا˘م˘˘لألا

ع˘م ةر˘ي˘صصق ةرا˘عإا ةر˘ت˘˘ف ى˘˘صضقو
.يلاطيإلا رتنإا قيرف

دنومترود ةعقوم لبق سسيرابل ةملؤوم ةبرصض
ل˘ي˘خو˘ت صسا˘مو˘ت ى˘ق˘ل˘ت
نا˘˘˘صس صسيرا˘˘˘ب برد˘˘˘˘م
أابن ،ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘ح
ة˘ه˘جاو˘م˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا
د˘نو˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب
نمث باهذ يف يناملألا
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
.ابوروأا

يصسيرابلا يدا˘ن˘لا لا˘قو
ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نإا ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

صضر˘ع˘ت صسو˘ي˘ن˘ي˘˘كرا˘˘م
ة˘ل˘صضع˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصإل
ى˘˘ل˘˘عأا ن˘˘ي˘˘صسأار˘˘˘لا تاذ
هتكراصشم لÓخ ،ذخفلا
ءا˘˘ع˘˘برألا ،صسم˘˘˘ير ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف
صسأاك يئا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ي˘ف ،ي˘صضا˘م˘لا
.ةطبارلا

بعÓ˘˘˘لا نأا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘صضأاو
نوكيصسو ،هتباصصإا نم ىفاعتيصس
تابيردتلا يف ةكرا˘صشم˘ل˘ل از˘ها˘ج

.عيباصسأا3 دعب
ةبا˘صصإلا هذ˘ه ح˘ت˘ف˘تو
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘مأا با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا
ةيناكمإاو ،تلؤواصستلا

بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج
ةهجاو˘م˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
اهل ررقملا دنومترود
.لبقملا يرفيف81
بعÓ˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘يو
ةمهم ةادأا ،يل˘يزار˘ب˘لا
صسا˘˘مو˘˘ت برد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
هفظوي يذلا ،ل˘ي˘خو˘ت
عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف
.طصسولاو
‘‘يج.صسإا.يبلا‘‘ زافو
ةيثÓث˘ب صسم˘ير ى˘ل˘ع

كيبملوأا ةهجاومل لهأاتيل ،در نود
صسأاكل ةيئاهنلا ةارابملا يف نويل
.ةطبارلا
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برد˘˘م بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ىد˘˘˘بأا
دعب ةريبكلا ه˘تدا˘ع˘صس ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
رفلو هفي˘صضم ى˘ل˘ع1‐2 زوف˘لا

يف ،يصضاملا صسيمخلا ،نوتبماه
رم˘ع ن˘م42 ـلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو
اننأا ملعن انك» :هيدان عقوم اهزربأا
نأل ة˘ب˘ع˘صص ةارا˘ب˘م صضو˘خ˘˘ن˘˘صس
عئار لمعب موقي نوتبماه رفلو
عيمج نع فلتخت ةقيرطب بعليو
.«ىرخألا قرفلا

ةفصسلف نوقبطي نوبعÓلا» هونو
3 ىرجأا دقل .ةزيمملا وتناصس ونون
ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘˘ت4 وأا
ي˘ف ه˘ب ا˘ن˘ه˘جاو يذ˘لا ل˘ي˘كصشت˘لا
.«يصضاملا مصسوملا

ىو˘˘صس ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘صسي ل» :فا˘˘˘صضأاو
صسيل هنإا .يروارت امادآاب ةداصشإلا

د˘ي˘ج˘ي ا˘م˘نإاو ا˘ًيد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ا˘˘ًحا˘˘ن˘˘ج
ع˘˘ن˘˘صصيو ةر˘˘كلا˘˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا
ل˘ج˘صس م˘صصخ˘لا .ا˘ًصضيأا فاد˘˘هألا

انامرم ذقنأا نوصسيلأا ،اًعئار اًفده
ا˘نو˘ب˘عل در˘ف˘˘نا .ر˘˘خآا فد˘˘ه ن˘˘م
انيلع ناك ،تارم5 وأا4 ىمرملاب
لكصشب صصرفلا هذه لغتصسن نأا
.«لصضفأا

نم اًركبم اًفده انلجصس» :عباتو
اًفده زرحن مل اننكلو ،ةتباث ةلكر
اذهو ،ةريخألا قئاقدلا ىتح اًيناث

فد˘˘ه د˘˘ع˘˘ب .رو˘˘مألا بع˘˘صص ا˘˘م
وينمريفو حÓصص عاصضأا ،لداعتلا
وتربور لجصس مث ،صصرفلا صضعب
نأا د˘ق˘ت˘عأا .ع˘ئار ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ًفد˘˘ه
ملو ةزيمم ةارابم ابعل نيقيرفلا
ىلع ةيلصضفأاب ا˘م˘ه˘ن˘م يأا ظ˘ح˘ي

.«رخآلا باصسح
ي˘ت˘لا قر˘ط˘˘لا عو˘˘ن˘˘ت» :ل˘˘صصاوو
ىلع يقبي فادهألا اهب لجصسن

.اًمئاد زوفلا قيقحت يف انظوظح
انل نوكت ،ةينكر ةلكر لك عم
دج˘يو ،كا˘ب˘صشلا ةرا˘يز˘ل ة˘ي˘ل˘صضفأا
لماعت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘صص صسفا˘ن˘م˘لا

تاركلا يف نوزيمم اننأل اهعم
.«ةتباثلا

نم ئدهن نأا انيلع ناك» :لمكأاو
يذ˘لا فد˘ه˘لا نأل ،بع˘ل˘لا عا˘ق˘يإا
ل .ةدترم ةمجه نم ءاج هولجصس
د˘ير˘ن ا˘ن˘ن˘كلو لا˘م˘كل˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسن
ةدوعلاو بصسانم لعف درب مايقلا
مزأاتت امدن˘ع ىر˘خأا ةر˘م مد˘ق˘ت˘ل˘ل
.«نوبعÓلا هلعف ام اذه .رومألا

عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا تل˘˘˘ق» :ر˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صساو

ىلع اًريثك بردتن اننإا يصضاملا
تÓ˘˘كر˘˘لاو ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘˘لا تار˘˘˘كلا
ةرملا هذه .صصاخ لكصشب ةينكرلا

ل˘ج˘صس ن˘م و˘ه نو˘صسرد˘ن˘ه نا˘˘ك
مدقت ةرم رخآا ركذتأا ل ،فدهلا
تÓ˘˘كر˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يف دجاوتي ام اًمئاد وه ،ةينكرلا
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا
.«ةيعافدلا

اًليلد فيصضي فدهلا اذه» :فدرأاو
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ق˘لأا˘ت ى˘ل˘ع اًد˘˘يد˘˘ج
يف اًعئار ًءادأا مدق دقل .ةريخألا

ل˘ظو ،ة˘بو˘ع˘صصلا ة˘غ˘لا˘ب ةارا˘ب˘˘م
ةارابملا لاوط هئÓمز يف حيصصي
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشتو م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل
.«ةياهنلا ىتح لاتقلا ةلصصاوم
و˘ن˘ي˘ما˘ن˘ي˘م ر˘˘ه˘˘ظ»: در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
ريغن نأا انيلع ناك .عئار ىوتصسمب
جور˘خ د˘ع˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘˘ط ن˘˘م
اندمتعا˘ف ،ا˘ًبا˘صصم ي˘نا˘م و˘يدا˘صس
فقاوملا يف2‐4‐4 ةطخ ىلع
ا˘ن˘بو˘ل˘صسأا˘ب ا˘ن˘م˘جا˘هو ة˘ي˘عا˘فد˘˘لا
.«داتعملا

و˘ن˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘ي˘˘م» بو˘˘ل˘˘ك ح˘˘صضوأاو
دقلو ،عيباصسأا3 ذنم انعم بردتي
لÓخ زكرم نم رثكأا يف بعل
صسأاكلا ةارابم ي˘فو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
صسمأا امأا ،حيرصص مجاهمك بعل
ا˘˘˘ندرأا .حا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘˘ل
يف م˘ها˘صسي بعÓ˘ك ه˘ماد˘خ˘ت˘صسا
انرمأا كلذلو يموج˘ه˘لا لو˘ح˘ت˘لا
ىرأا .مامأÓل مدقتلاب نيلربماصشت
هروهظ يف ةعئار ةارابم مدق هنأا
.«غيل ريميربلاب لوألا

نم ةرتفب رمي هنإا ؟زيموغ» :متأاو
هرظ˘ت˘ن˘ن ا˘م اذ˘ه ن˘كلو ،ق˘لأا˘ت˘لا

لظي عبطلاب .اًمئاد هنم هعقوتنو
نكلو ،نصسح˘ت˘ل˘ل ة˘صصر˘ف كا˘ن˘ه
نكي مل اذإا ،لبق نم تلق امك
،مهتلاح ل˘صضفأا ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا
ددعلا اذه قيقحت انعطتصسا امل
عيمج .تاراصصتنلا نم ريبكلا
،نآلا انتميزه يف بغرت قرفلا

ع˘ي˘م˘˘جو ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ر˘˘مأا اذ˘˘هو
تا˘يو˘ت˘صسم نو˘مد˘ق˘ي ا˘ن˘ي˘˘ب˘˘عل
.«ةزاتمم

فصشكي سسوتنفوج
وليناد ةباصصإا ليصصافت

صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج يدا˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘صشك
ة˘با˘صصإلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ،ي˘لا˘ط˘يإلا
ريهظلا ،وليناد اهل صضرعت يتلا
ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘م˘يألا

.امور
ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف و˘ل˘ي˘ناد لد˘ب˘ت˘صساو
،لوألا طوصشلا نمز نم ةريخألا
.ودارداوك ناوخ هلحم لحيل
ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘˘كذو
عصضخ ول˘ي˘ناد نأا ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
مويلا حابصص ةيبط تاصصوحفل
يب˘ط˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ،صسي˘م˘خ˘لا
نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو.صسوتنفوجل
عفادملا نأا تتب˘ثأا تا˘صصو˘ح˘ف˘لا
يف ةباصصإا نم يناعي يليزاربلا
،ة˘ي˘ئا˘صشغ˘لا ف˘صصن) تÓ˘صضع˘لا
ةريصشم ،نميألا ذخفلل (ةيفلخلا
ديزمل عصضخيصس بعÓلا نأا ىلإا

ـلا مايألا لÓخ تارابتخلا نم
صسوتنفوج قق˘حو.ةلبقملا01
ةجيتنب ،امور ىلع اًريبك اًزوف
يئاهنلا عبر رودلا يف ،(1‐3)
ل˘هأا˘ت˘ي˘˘ل ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا صسأا˘˘ك ن˘˘م
يئاهن فصصنل «يرينوكنا˘ي˘ب˘لا»
نم زئا˘ف˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ة˘ق˘با˘صسم˘لا

.ونيروتو نÓيم ةارابم

يمÓحأا Èكأا اذه :غنوي يد
ةنولصشرب عم

،ةنول˘صشر˘ب م˘ج˘ن ،غ˘نو˘ي يد ي˘كن˘ير˘ف صص˘ّخ˘ل
وأا ،ايلحم ءاوصس ينولاتكلا قيرفلا عم همÓحأا

ثد˘حأا ي˘ف كلذو ،يرا˘ق˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘صصلا ى˘˘ل˘˘ع
.ةينابصسإلا ةفاحصصلل هتاحيرصصت
ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ج˘˘نو˘˘ي يد لا˘˘قو
وه يفده» :«وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
يف بغرأا ،ةنولصشرب عم باقلألا عيمج قيقحت
ناك اذإا نكل ،صسأاكلاو يرودلا ةيئانث قيقحت

.«لاطبألا يرود يهف ،ةدحاو رايتخا ّيلع
صسكاجأا جورخل هفصسأا نع غنوي يد برعأاو
نأا اًدكؤوم ،ةيصضاملا ةخصسنلا يئاهن فصصن نم
،صسكاجأاو ةنولصشرب نيب عمج ناك ول يئاهنلا
يف اطقصس نيقيرفلا نأا لإا ،ةياغلل اًيوق ناكل
.يئاهنلا فصصن
صسفن˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ن˘ي˘ت˘ي˘صس نأا غ˘نو˘ي يد د˘كأاو
عيمجلا نأا ىلإا اًر˘ي˘صشم ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ف˘صسل˘ف
.اًديج هرود فرعي
،اًددحم اًئيصش ينم بلطي مل نيتيصس» :حصضوأاو
نوكلتمي يذلا ني˘برد˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن ن˘م ه˘ن˘كل
ام فرعن انعيم˘جو ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ة˘ف˘صسل˘ف صسف˘ن
امب ءادع˘صس ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك ،ه˘ل˘ع˘ف˘ن نأا بج˘ي يذ˘لا
.«ةرتفلا هذه لÓخ همدقن
لكصشب يعم ريصست رومألا نأا دقتعأا» :متأاو
ذ˘ن˘م ي˘صسا˘صسأا ل˘كصشب تكرا˘˘صش د˘˘ق˘˘ف ،د˘˘ي˘˘ج
ىلع نصسحتلل جاتحأا ينكل ،مصسوملا قÓطنا
.«ةعومجملا كلذكو ،يدرفلا ىوتصسملا

ديزي ديردم وكيتلتأا سسيئر
Êافاك ةقفصص لوح كوكصشلا

،ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا كصسم˘˘ت˘˘ي
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘صص ما˘م˘تإا˘ب ،هو˘لوؤو˘˘صسمو
نا˘صس صسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘˘فا˘˘ك نو˘˘صسن˘˘يدإا

.يصسنرفلا نامريج
ربع ،وكيتلتأا صسيئر وزيريصس يكيرنإا لاقو
علطتأا» :ينابصسإلا «و˘ت˘ي˘غ˘ن˘ير˘صش ـلإا» ج˘ما˘نر˘ب
وكيت˘ل˘تأا فو˘ف˘صص ي˘ف مو˘ج˘ن˘لا را˘ب˘ك ة˘يؤور˘ل
.«عئار بعل ينافاكو ،ديردم
،رومألا يهتنتصس نيأا ىلإا ملعأا ل» :فاصضأاو
يدانلا عم ةرمت˘صسم تا˘صضوا˘ف˘م˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا
ريخألا مويلا لبق ائيصش فرعن نلو ،يصسيرابلا

.«ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف نم
ة˘ب˘غر ن˘ع ن˘ل˘عأا ،ي˘صسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘˘لا نا˘˘كو
فوفصص نع ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف ي˘نا˘فا˘ك نو˘صسن˘يدإا
يهتني هدقاعت نأاب املع ،رهصشلا اذه قيرفلا
.يراجلا مصسوملا ةياهنب
مصضب نيمتهملا زربأا ديردم وكيتلتأا دعيو
ن˘م جر˘خ يذ˘لا ،ي˘نا˘˘يو˘˘غوروألا بعÓ˘˘لا

ةرتفلا يف ليخوت صساموت هبردم تاباصسح
يف ةباصصإا نم هتاناعم ىوعدب ،ةريخألا
.«ةناعلا»

هبع’ لصسري ديردم لاير
ةديدج ةراعإ’

ةراعإا ،صسمأا حابصص ،ديردم لاير يدان نلعأا
تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،د˘يد˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ب˘˘عل
.ةيراجلا ةيوتصشلا

لايرل يم˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
اقفاو نوتبماه رفلوو يغنريملا نإاف ،ديردم
ىلإا وخيياف صسوصسي˘خ ع˘فاد˘م˘لا لا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘ع
ىتح ةراعإلا ليبصس ىلع ،ةطانرغ فوفصص
.0202 ناوج03
رفلو بردم و˘ت˘نا˘صس و˘ت˘ير˘ي˘ب˘صسإا و˘نو˘ن نا˘كو
يدانلا عم وخيياف ةراعإا عطق نلعأا ،نوتبماه
يف ةكراصشملا ديري يذلا بعÓلا ةبغرل اًقفو
.رخآا قيرف عم تايرابملا نم ربكأا ددع
7 ىو˘صس و˘خ˘ي˘يا˘ف صسو˘˘صسي˘˘خ بع˘˘ل˘˘ي م˘˘لو
نوتبماه رفلو عم مصسوملا اذه تايرابم
يرودلا يف اهنم3 ،تلوطبلا فلتخم يف
،ج˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘˘ثاو ،ي˘˘بوروألا
.ةقيقد216 عومجمب

،افليصس ديفيد ينابصسإلا مجنلا رهظ
يقئاثو يف ،يتيصس رتصسصشنام مجن

هتريصسم نع هلÓخ ثدحت ،ديدج
،ةيزيلجنإلا بعÓملا يف ةليوطلا
نأا˘صشب ار˘ي˘ث˘م ا˘فار˘ت˘عا مد˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب

رادم ىلع د˘يرد˘م لا˘ير˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع
.ةريخألا01 ـلا تاونصسلا

يذلا يقئاثولا يف ،افليصس فرتعاو
نار˘ج ي˘ف تد˘لو» ناو˘ن˘ع˘ب ر˘ه˘˘ظ
ةيونصس اصضورع هي˘ق˘ل˘ت˘ب «ا˘يرا˘نا˘ك
ىلإا مامصضنÓل ،ديردم لاير نم
.«يغنيريملا» فوفصص
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
(ةنصس43) افليصس نإاف «وفيتروبيد
ناك امدنع هنأا مليفلا لÓخ دكأا
˘ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘ًئ˘˘صشا˘˘ن
ريد˘م˘لا ،ي˘كصسو˘ب ل˘يد ي˘ت˘ن˘صسي˘ف
ىلعو ،ديردم لايرل قباصسلا ينفلا
هدلاو هحصصن دقف ،كلذ نم مغرلا
.هتنيدم يف رارمتصسلاب
ناك د˘يرد˘م لا˘ير» :ا˘ف˘ل˘ي˘صس لا˘قو
تنك يننكل ،ماع لك يب لصصتي

رزج يف دولوملا عباتو.«صضفرأا
،ةيلاتلا تاو˘ن˘صسلا ي˘ف» :يرا˘ن˘كلا

ثي˘ح ،ي˘صسأار ط˘ق˘صسم ى˘لإا تد˘ع
(نيجينيجرأا قيرف يف) كانه تبعل

.«ةنصس41 تغلب ىتح
،ايصسنلاف عم هتريصسم افليصس أادبو
نيب لقنت ثيح ،2002 ماع ذنم
،لوألا ق˘ير˘ف˘لاو با˘ب˘˘صشلا تا˘˘ئ˘˘ف

اتليصسو رابيإل ارا˘ع˘م بع˘ل ا˘م˘ن˘ي˘ب
.5002و ،4002 يماع ،وغيف
ىلإا ايصسن˘لا˘ف ن˘م ا˘ف˘ل˘ي˘صس ل˘ق˘ت˘ناو
ماعلا فيصص يف ،يتيصس رتصسصشنام
مهاصس ،خيراتلا كلذ ذنمو ،0102
ـب ،يوا˘م˘صسلا قرزألا ج˘يو˘ت˘ت ي˘˘ف
ـلا تاونصسلا رادم ىلع اًبقل31
.ةقباصسلا01

ونيم انيم بعÓلأ همدق امب داششأأ

اًيديلقت سسيل يروارتو ..لامكلل ىعصسن ’ :بولك

ديردم لاير تصضفر :افليصس



ديدج نم ءانثلأ دضصحي بختنملأ صسراح

وهو ديج ىوتصسم مدقي يحلوبم :ناصشمنلا
ريكفتلا ةرادإ’ا ىلعو هتقاط قوف لمحتي

نيرخآا نيبعÓب قافت’ا معد يف
يدوعصسلا قاف˘تلا يدا˘ن ةرو˘ط˘صسأا نا˘صشم˘ن˘لا نا˘م˘ل˘صس دا˘صشأا

يرئازجلا يلودلا صسراح˘لا ي˘ح˘لو˘ب˘م با˘هو صسيار˘ب ،ق˘با˘صسلا
لاطبأا همدقي يذلا زيمملا ىوتصسملا لظ يف ،قافتلا بعلو
معد لجأا نم كرحتلا ةرادإلا ىلع نأا اددصشم هيدان عم ايقيرفإا
.يحلوبم قتاع ىلع ىقلملا لقثلا عفرو قيرفلا

فوفصص يف بعل نصسحأا يحلوبم ناصشمنلا ناملصس ربتعاو
«ءارحصصلا يبرا˘ح˘م» ن˘ير˘ع ي˘ما˘ح نأا اد˘كؤو˘م قا˘ف˘تإلا ه˘يدا˘ن
رثؤوي ام وهو ،قيرفلا لخاد هتقاط نم رثكأا اريبك ائبع لمحتي
ي˘ف نا˘صشم˘ن˘لا لا˘قو ،يرود˘لا ي˘ف ه˘تا˘يو˘ت˘صس˘˘ُم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس
يذلا ،ديحولا فرتحُملا وه يحلوبم» :ةيفحصص تاحيرصصت
كرح˘ت˘لا ةرادإلا ى˘ل˘عو ،ق˘ير˘ف˘لا ل˘خاد ه˘ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا مد˘ق˘ُي
«ةيبنجألا رصصانعلا ثيح نم ةليكصشتلا نيصسحتل

يف اميصسل قافتلا عم زيمم ىوتصسم مدقي يحلوبم نأا ركذي
رهصش يف صسراح لصضفأا ةزئاجب جوتي هلعج ام ةريخألا ةرتفلا
.ةديج جئاتن قيقحتل هيدان داق امدعب ،يصضقنملا ربمصسيد

ب.م.يرضسيإأ
ةضصاخلأ هتقيرطب لويدرأوغ ىلع در رضضخلأ دئاق نأأ أودكأأ

مقرلا زرحم نوبصصني زيلجن’ا داقنلا
مصسوملا اذه يتيصس رتصسصشنام يف دحاو

م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير ل˘˘صصاو˘˘ي
مÓعإلا نم حيدملاو ءانثلا دصصح يزيلجنلا يتيصس رتصسصشنام
اهيف لزني ةرم لك يف ازيمم ءادأا هميدقت لظ يف يزيلجنلا
.ليدب بعل وأا يصساصسأاك ءاوصس بعلملا ةيصضرأا

اوقدغأا نيذلا ،نييزيلجنلا داقنلا ىلع ةرملا هذه رودلا ءاجو
تاب ايقيرفإا لطب ّنأا نيدكؤوم حيدملاو ءانثلاب رصضخلا مجن
.مصسوملا اذه يتيصس رتصسصشنام يف دحاو مقرلا

بيبل تبثأا زرحم نأا ةيناطيرب ةيمÓعا ريراقت تحصضوأاو
هنأا «يوامصسلا قرزألا» قيرفل ينابصسلا بردملا لويداروغ
نم هقيرفل لولحلا مدقي ام امئادو هلادبتصسا نكمي ل بعل
.رخآل ءاقل

نم دعبأا حار لب ،دحلا اذه دنع لاقملا بتاك فقوتي ملو
زيمملا ىوتصسملا لظ يفو زرحم صضاير نا دكأا امدعب ،كلذ
يف عيمجلا لعج اهيف كراصش يتلا تايرابملا يف همدقي يذلا
اذه هبصصنم يف لصضفألا هنوربتعي لب ،هب نوديصشي ارتلجنا
.يزيلجنإلا يرودلا يف مصسوملا

ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ةو˘ق˘ب ه˘صسف˘ن بي˘صصن˘ت ن˘˘م زر˘˘ح˘˘م ن˘˘كم˘˘تو
،ما˘ع ل˘كصشب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘فو ة˘صصا˘خ لو˘يدارو˘غ
ةعانصص لÓخ نم ،ةجرد دعبأل امصساح تاب هنأاو اصصوصصخ
.ءازجلا تÓكر ىلع لوصصحلاب وأا ليجصستلاو صصرفلا

ةركلاب ءيصش لك لعفي وهو يداع ريغ بعل زرحم :افليصس
م˘ج˘نو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا بعل ا˘ف˘ل˘ي˘صس ودرا˘نر˘ي˘ب ى˘˘ن˘˘ثأا

نأا احصضوم ،رئازجلا مجن زرحم صضاير ىلع يتيصس رتصسصشنام
ي˘ف لا˘قو ،ةر˘˘كلا˘˘ب ءي˘˘صش يأا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘خألا
اروبصص ناك زرحم» :قيرف˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
ءيصش لك لعف هنكمي ،ةرملاب يداع ريغ بعل وهو ،ةياغلل
مصسوملا ىتحو ،مصسوملا اذه ةينفلا هتميق دكؤوي وهو ،ةركلاب
.«اهبعل يتلا قئاقدلا يف اريبك ءادأا مدق يصضاملا

ب.م.يرضسيإأ
ةدج يلهأأ نم ةراضسخلأ ببضس ةيعافدلأ ءاطخألأ نأأ دكأأ

برحلا رصسخن ملو ةكرعم انرصسخ :ةخود
ةمداقلا تايرابملا يف سضوعنصسو

نع ،دئارلا ىمرم صسراح ةخود نيدلا زع يرئازجلا ربع
هقيرفو اهل صضرعت يتلا ةيصساقلا ةراصسخلا نم ريبكلا هئايتصسا
راطإا يف ةدج ي˘ل˘هأا ما˘مأا ن˘ي˘ن˘ثل فد˘ه˘ب ي˘صضا˘م˘لا صسي˘م˘خ˘لا
.يدوعصسلا يرودلا نم51ـلا ةلوجلا

انمدق دقل» :Óئاق ةينويزفلت تاحيرصصت يف ةخود حصضوأاو
،ةقيقد09ـلا ةليط صسفانم˘لا ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘صسو ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘م
اصصرف انعيصض» :فاصضأاو ،«انل ةبصسنلاب ادج ةيصساق ةراصسخلاو
ءاطخألا ل ولو ءيصش لك ىلع هللا دمحلا ،ءاقللا مصسحل ةريثك
،«زوفلا انققحل ،ةارابملا رمع نم ةريخألا قئاقدلا يف ةيعافدلا

يف مصسوملا نم لوألا فصصنلا ءاهنإل ىعصسن انك» :همÓك متخو
ملو ةكرعملا انرصسخ ثيح ،كلذ ققحن مل اننكل ،ثلاثلا زكرملا
ام صضيوعتب مهدعنو انريهامج نم رذتعن نحنو..برحلا رصسخن

.«ةلبقملا تايرابملا يف ثدح
ب.م.يرضسيإأ

9462ددعلأ ^1441 ىلوألأ ىدامج03ـل قفأوملأ0202 يفناج52تبضسلأةصضايرلا

تأريضضحتلأ جمانرب طبضضل «فافلأ» صسيئر عم عمتجي يضضاملب

Êاعنصس ..انتاباصسح طلخأا ’’ناكلا» دعوم Òيغت :يصشطز
اهتاقباصسÈ Ÿكأا ةيمهأا حنم فاكلا ىلعو ةيدنأ’ا عم
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ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا
ةركل يرئازجلا داحتلا صسيئر
يف ءايمع ةقث قثي هنا ،مدقلا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يصضاملب لامج ةدايقب ينطولا
ةرا˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف برد˘˘˘م ل˘˘˘صضفأا
«فافلا» نأا احصضوم ءارمصسلا
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ل˘˘ك ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘صس
ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
فور˘ظ˘لا ن˘صسحأا ي˘ف ر˘صضخ˘لا

لا˘يد˘˘نو˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت لÓ˘˘خ
2202.

يف «فافلا» صسيئر حصضوأاو
ةعاذإÓل ةيفح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ة˘ق˘ث ع˘صضن ن˘ح˘ن» :ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ىلعو ،ينفلا مقاطلا يف ةريبك
لمعن˘صسو ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب م˘ه˘صسأار
،تايناكمإلا لك ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
ةمزÓلا فورظلا لك ةئيهتو
قيقحتل ،ين˘طو˘لا ا˘ن˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل
تايفصصت يف فرصشم راوصشم
دقل» :همÓك عباتو .«لايدنوملا
نحنو انيصسفانم ىل˘ع ا˘ن˘فر˘ع˘ت
:فاصضأاو ،«اعي˘م˘ج م˘ه˘مر˘ت˘ح˘ن
نوحصشرم نحن قرولا ىلع»
،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح كا˘ن˘ه ن˘كل
ل˘˘ك ن˘˘م رذ˘˘ح˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
ةارابم لك بعلنو ،نيصسفانملا

.«ةريبك ةيدجبو ةدح ىلع
ناكلأ دعوم رييغت»

انتاباضسح طلخأأ
«ةيدنألأ عم يناعنضسو
ةئيه ىلعأا صسيئر جرع امك

رييغت ىلع رئازجلا يف ةيورك
ةلوطبلا لقنو «ناكلا» دعوم
تبعل امدعب ءاتصشلا لصصف ىلإا
ل˘˘˘صصف ي˘˘˘˘ف ةرود ر˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘ف
،ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حا ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا

نأا ي˘˘˘˘˘صشطز لا˘˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘˘˘صصم
تا˘با˘˘صسح تط˘˘ل˘˘خأا «فا˘˘كلا»
نيذللا ينفلا مقاطلاو «فافلا»
طبصض ةداعإا ىل˘ع نÓ˘م˘ع˘ي˘صس

تار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
درطتصساو ،ةيدولا تايرابملاو
ة˘صسفا˘ن˘ُم˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ناك ،افيصص نيماع لك ةيراقلا

نكل ،انل ةبصسنلاب اعئار ارايخ
ءاتصشلا لصصفل ةقباصسملا ةداعإا
انيبعل عم ،يناعن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس
يف نوطصشني نيذلا نيفرتحملا
:متخو ،«ةي˘بوروألا تا˘يرود˘لا
فورظلاب رييغت˘لا اذ˘ه ر˘ير˘ب˘ت»
نوكنصسو ،مو˘ه˘ف˘م ة˘ي˘خا˘ن˘ُم˘لا

.«ملقأاتلا ىلع نيربجُم
ل ةيورك ةئيه نحن»
تررق فاكلأو ةيضسايضس

تلافتحلأ لقن
«ةيبرغملأ Óضس ةنيدمل

ى˘لإا ي˘صشطز قر˘˘ط˘˘تو اذ˘˘ه
داحتلا تلافتحا ةماقإا ةيصضق
ىركذلاب ،مدقلا ةركل يقيرفإلا
نويعلا ةنيدمب هصسيصسأاتل36ـلا
يف اهتماقإا رر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
ير˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا
«فاكلا» نأا احصضوم ،لخادلا

«فا˘˘ف˘˘لا» د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘ل تخ˘˘صضر
نا˘˘˘كم ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب تما˘˘˘˘قو
د˘˘م˘˘ح˘˘م ز˘˘كر˘˘م» لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا
ةنيدمب «مدقلا ةركل صسداصسلا
نأاصشلا اذهب يصشطز لاقو ،Óصس

نأل ،ا˘ح˘صضاو نا˘ك ا˘ن˘ف˘قو˘˘م» :
نيح يف ،يصسايصس فاكلا رارق
عا˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا
يداع رمأا» :عباتو ،«يصضايرلا
ة˘صسفا˘ن˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب دد˘˘ن˘˘ن نأا
،ةلتحم ةن˘يد˘م ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

لافتحلا ناكم تريغ فاكلاو
.«Óصس ىلإا هتلقنو

ةيمهأأ حنم فاكلأ ىلع»
ةداعإأو اهتاقباضسمل ربكأأ

«زئأوجلأ يف رظنلأ
ةئيهلا ،«فافلا» صسيئر اعد

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘يور˘˘كلا
دمحا دمحا يصشاغلملا اهصسأارتي

ميظنت ةقيرط يف رظنلا ةداعإل
،ةيقيرفإلا تاصسفانملا فلتخم
اميصسل ربكأا ة˘ي˘م˘هأا ا˘ه˘ح˘ن˘مو
حرصصو ،زئاوجلا صصخي اميف
حنم ،فاكلا ىلع» : يصشطز
تا˘صسفا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ىوتصسم ىلع ءاوصس ،ةيقيرفإلا
ةداعإاو ،تابختنملا وأا ،ةيدنألا
،«اهميظنت ةقيرط يف ريكفتلا

ع˘˘م تصشقا˘˘ن˘˘ت د˘˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
،ةيقير˘فإلا تادا˘ح˘تلا ءا˘صسؤور
صشاقن حتف يف لمأاي عيمجلاو
نم ،صصوصصخلا اذه يف عصساو
ةقيرط يف رظنلا ةداعإا لÓخ

يت˘صسفا˘ن˘م ة˘ج˘مر˘بو ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت
صسأاكو ،ايق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
صضير˘˘ع˘˘ت يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ،فا˘˘˘كلا
نايصسن نود ،رطخلل نيبعÓلا

.«ةيلاملا تادئاعلا ةعجارم
يف ةيدنألأ لكضشم»

لمعلأ مهيلعو رييضستلأ
«ةيفأرتحأ ةقيرطب
يصشطز قرطت ريخألا يفو

ةيرئازجلا ة˘يد˘نألا ةا˘نا˘ع˘م ى˘لإا
لعج ام يئاوصشعلا رييصستلا نم
تاذ يف ابلاطم يناعت قرفلا
ر˘ي˘ي˘صست˘˘لا نو˘˘كي نأا˘˘ب تقو˘˘لا
:«فافلا» صسيئر لاقو ،ايفارتحا
نم يناعت ةيرئازجلا ةيدنألا»
نوكت نأا اهيلعو رييصستلا ءوصس
،«ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘˘م
فر˘˘˘صصت لاو˘˘˘مألا» :ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
ءي˘صش كا˘ن˘هو ،ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب

ةاو˘ه˘لا ة˘يد˘نألا ى˘ت˘ح..ئ˘طا˘˘خ
نكل اهقح اذهو ،لاملاب بلاطت

ىلع زيكرتلا لصضفألا نم ناك
ريغ ن˘م˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘صشلا تا˘ئ˘ف˘لا

لقأا بعل دجن ل نأا لوقعم
ىلع رداق  جراخ ةنصس91 نم
مصسقلا تايرابم يف ةكراصشملا
.«ثلاثلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘˘صسإا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي
،نامريج ناصس صسيراب يدان رادار ىلع يرئازجلا
طصشني يذلا ايقيرفا لطب عم دقاعتلل ىعصسي يذلا
نم امداق ةراعإلا ليبصسلا ىلع وكانوم يدان يف
.يزيلجنلا يتيصس رتصسيل يدان

نأا ،صسمأا ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
قيرفل يصضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘ت˘ن˘م˘ي˘صسا˘ن ودرا˘نو˘ي˘ل
تلاصصتلا طبر يف Óعف أادب ةيصسنرفلا ةمصصاعلا
اذه ،وليراتصساب وكيرديف هلامعأا ليكو عم ةيلوألا

هناكم نادقف دعب ةبيصصع ةرتفب ميلصس ربوصس رميو
يدلاب اتياك يلاغنصسلا مجاهملا حلاصصل يصساصسأاك
هجورخو «ونيروم تربور» بردملا مودق ذنم
ة˘قÓ˘ط˘نلا م˘غرو ،ر˘ي˘خألا اذ˘ه تا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘˘م
ايقيرفإا لطبل مصسوملا ةيادب يف ةعئار نم رثكألا
تاريرم˘ت ع˘ب˘صس مد˘قو فاد˘هأا ة˘ع˘ب˘صس ل˘ج˘صس ن˘يأا

يتيصس رتصسيل نم مدق يناميلصس نأا ملعلل ،ةمصساح
ةتصس ةد˘م˘ل ةرا˘مإلا ق˘ير˘ف˘ل ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع
.هدقع ءارصش ةيناكمإا عم رهصشأا

لباقم ايلام اضضيوعت ديري وكانوم
رضضخلأ مجن حيرضست

ةرثع رجح وكانوم يدان فقو ،رخآا بناج نم
راوصسأا ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘صس مÓ˘صسإا جور˘خ ق˘ير˘ط ي˘ف
رداصصم تفصشكو ،يلاحلا وتاكريملا يف يدانلا

صضفر˘ي «ةرا˘مإلا» يدا˘ن نأا ،ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
نود يو˘ت˘صشلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘عل جور˘˘خ
لاملا عفد هنا امب ،يدام صضيوعت ىلع لوصصحلا

مصسومل يتيصس رتصسيل نم يناميلصس ةراعإا لباقم
.رهصشأا6ـل صسيلو

اغلبم بلطي وكانوم نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
ام يلاحلا وتاكريملا يف هبعل حيرصستل اعفترم
دقاعتلا ةركف نع عجارتي Óيف نوتصسأا يدان لعج
نامريج ناصس صسيراب ىقبي نيح يف ،بعÓلا عم
.رصضخلا مجن عم دقاعتلا قابصس يف ماهنتوتو

نييÓم4 صضرعي «دتيانوي ناملأ»
يناميلضس مضضل ينيلرتضسإأ هينج

ةرادإل يمصسر صضرعب دتيانوي رتصسصشنام مدقت
يرئازجلا يلود˘لا م˘صض ل˘جا ن˘م ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسي˘ل
وتاكريملا يف ،ةراعإا لكصش ىلع يناميلصس مÓصسإا
.يلاحلا

نأا ،صسمأا ةيزيلج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
نييÓم4 ةميقب اصضرع تمدق «وي ناملا» ةرادإا

برد˘م بل˘ط د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه ءا˘˘ج.ينيلرتصسإا هي˘ن˘ج
يف عارصسإلا يدانلا ةرادإا نم رمحلا نيطايصشلا
دعب ةصصاخ «وي ناملا «موجه ميعدتل ليدب داجيإا
.«دروفصشير» مجاهملا اهل صضرعت يتلا هباصصلا

ب.م.إأ/ز.صس

رظتنم رضضخلأ مجن
يفاتيخ مامأأ أدغ يضساضسأأ

ءاصصقإا عبات يدنام
كلملا سسأاك نم هيدان

ء’دبلا ةكد نم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م با˘˘˘غ

يف ،«يدنام ي˘صسي˘ع» ي˘ن˘طو˘لا
لاير هقير˘ف ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
ي˘ف و˘نا˘كيا˘ف و˘يار ما˘مأا صسي˘ت˘˘ب
،كل˘م˘لا صسأا˘ك تا˘يرا˘ب˘˘م را˘˘طإا

تابرصضب صسيتيب اهرصسخ يتلاو
تقو˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ح˘˘ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
ةجيتن ىلع يفاصضإلاو يلصصألا
ةكبصش لك يف نيفدهب لداعتلا

ةقيقد يأا يف كراصشي مل  يتلاو
ءلدبلا يصسرك ىلع يقبو اهنم
نمو اذه ،ةارابملا راوطأا ةليط
يد˘نا˘م كرا˘صشي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ع˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا ي˘صسا˘صسأا˘ك
ىل˘ع ا˘ف˘ي˘صض ل˘ح˘ي يذ˘لا ه˘يدا˘ن
ةلوجلا راطإا يف يفاتيخ قيرف
.ينابصسلا يرودلا نم12

ز.صس

هتراعتضسل Îضسيل ىلع ينيلÎضسإأ هينج ÚيÓم4 صضرعي دتيانوي Îضسضشنام

يوتصشلا وتاكŸÒا لÓخ «يج.سسأا.يبلا» ةركفم ‘ Êاميلصس

ب.م.يرضسيإأ

sport@essalamonline.com
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ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ه˘جاو
ي˘˘ف جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ها يدا˘˘˘ن
دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ة˘˘يدو ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
صشتو˘˘كلا ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
لوا˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لاو يوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل
ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤور
ةصصاخ ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘ع˘لا ع˘م
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا ناو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘صصح˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ب
يف دجاوتلا لجا نم مويلا
ة˘ل˘حر˘م˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ل˘˘صضفا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ةدو˘˘ع˘˘لا
ط˘ب˘صض ي˘ف ح˘ج˘ن يوا˘ن˘˘كل
هجاو˘ي˘صس ثي˘ح ىر˘خأا ة˘يدو

ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
ا˘م˘هو ي˘صسنو˘ت˘لا ة˘˘بود˘˘ن˘˘ج
ىعصسيصس نيذ˘ل˘لا ن˘يءا˘ق˘ل˘لا
امهيف رامثتصسÓل صشتوكلا

. اريثك
Êامثعو طوبعج

صشوكلأ ىعضسي قأروأأ
ائيضشف ائيضش اه‹دل

تد˘˘بأا ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
يف ةمدقت˘صسم˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا

ينام˘ث˘عو طو˘ب˘ع˘ج ةرو˘صص
ةعومجملا عم اريبك امغانت

ناكل˘ت˘م˘ي ا˘م˘ه˘ناو ا˘م˘ي˘صسل

امه˘ل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا
ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كصشب لو˘خد˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت˘˘˘لا

ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘˘خ
ي˘ف ر˘خا صسف˘˘ن ى˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح
ناو اميصسل يماملا طخلا
ي˘ن˘م˘ي يوا˘˘ن˘˘كل برد˘˘م˘˘لا
ا˘˘م˘˘هرو˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ف صسف˘˘˘ن˘˘˘لا
مداق وه اميف لصضفا لكصشب
قيرفلل حمصست تاءاقل نم
ي˘ف ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ىقبي فدهلا نا امب ةلوطبلا

. ءاقبلا نامصض
صشامر ماضشه

لئابقلا ةبي˘ب˘صش را˘صصنأا ي˘ن˘م˘ي
ظوظح ةدا˘ع˘ت˘صسا ي˘ف صسف˘ن˘لا
ة˘مد˘ق˘ت˘م راودا ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

لداعتلا وأا زوفلا نأاو ةصصاخ
ي˘صضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا زو˘˘ف ع˘˘م
يبرغملا ءاجرلا ماما يصسنوتلا
ةريفو ظوظحلا لك لعجيصس
راو˘صشم˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ل˘جأا ن˘˘م
يف ةبيتكلا ترصضح دقو اذه
لوصصحلا دصصق ةديج فورظ
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف ةد˘ي˘ج ر˘صصا˘ن˘ع ةدا˘ع˘ت˘˘صسا

ةفيرصش نبو ةريعصش نب ةروصص
نا˘˘ت˘˘ل˘˘لا نا˘˘˘ت˘˘˘قرو˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘هو
مقا˘ط˘ل˘ل لو˘ل˘ح˘لا نا˘ح˘ن˘م˘ت˘صس
.ياصش فيإا نوج ةدايقب ينفلا

انتجاح » : فورعك
انلعŒ لهأاتلأ ةÒضشأاتب

«زوفلأ فدهتضسن
فورعك بردملل قيلعت يف

ةرظتنملا ةم˘ق˘لا صصو˘صصخ˘ب
د˘˘˘كا بو˘˘˘ل˘˘˘ك ا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف ما˘˘˘مأا
فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘صسي ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لا

ظو˘˘ظ˘˘ح بير˘˘ق˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صست
ثي˘ح ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف يرا˘ن˘˘كلا
ة˘بو˘ع˘صص نأا د˘ق˘ت˘˘عا » : لا˘˘ق
لك ةبغر يف نمكت ةلباقملا

ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا بصسك ي˘ف فر˘˘ط
لك يمرن انلعجي يذلا رمألا
وأا زو˘ف˘لا ل˘ي˘صصح˘ت˘ل ا˘ن˘ل˘ق˘˘ث
.«لداعتلا

صشامر ماضشه

ةبيتكلل Ìكأا تانيصس– نع ثحبلا لصصاوي يوانكل
ءاقبلا نامصض ىلع رصصيو

لهأاتلا ظوظح ءاقبإاو نيف’دلا مامأا قيلحتلا نع ثحبي «يرانكلا»

لئابقلا ةبيبصش ‐ بولك اتيف
00:71ـلأ نم ةيأدب ايقيرفإأ لاطبأأ تاعومجم يرود نم5ـلأ ةلوجلأ

ةركصسب دا–ا

يلوؤوصسمب عامتجلا ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘صصا˘ن˘ع تل˘صضف
مهناو اميصسل يلام˘لا بنا˘ج˘لا ن˘ع ر˘ث˘كا ثيد˘ح˘لاو ق˘ير˘ف˘لا
ىعصست ةرادإلا لعج ام وهو حنملا صضعبو رهصشا ةدعب نونيدي
ةيبلت ىلا نيدهاج نوعصسيصس مهنا ىلع ديكأاتلاو مهعانقا ىلا

ةميق مهحنمب مهودعو صصاوخلا صضعب ناو ةصصاخ مهبلاطم
اذه د˘ي˘ج ل˘كصشب ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م ر˘ي˘ي˘صست ل˘جا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
اوطرتصشا نوبعÓ˘لا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بصسحو
.ةمصصاعلا نم ةدوعلا دعب نيتيرهصش نيترجا ىلع لوصصحلا

لجأأ نم ددجلل ةضصرفلأ حنميضس ةرأرغوب
مهتاناكمإأ ىلع ةنهربلأ

صضعب نع ةرارغوب نيمايل بردملا ثحبي هتاذ قايصسلا يف
يف ةبدتنملا رصصانعلا جامداب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م˘لا

يف قيرفلا ناو اميصسل ينور ىتحو يبت اذكو غازل ةروصص
ىلع ديكأاتلا يف بغري يذلا يثÓثلا ةصضافتنا ىلا ةجاح
نيب ةصسفانملا مجح نم ديزيصس ام وهو ةكراصشملاب هتيقحا
مصسرو ةيعمجلل ةفاصضإلا ميدقتل نوعصسي نيذلا نيبعÓلا
يف ةديج ةبترم لÓتحل نيحماطلا يدانلا ريهامجل ةمصسبلا

.ةدوعلا ةلحرم
صشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج
نيترجأا مهحنمب اوبلاط نوبعÓلا
سصبرتلا نم ةدوعلا دعب نيتيرهصش

قيرفلا وتاكريم حاجنب جربلا يلها ةرصسا هتدبا ريبك لؤوافت
قاروألا صضعب يف ةرملا هذه ترمثتصسا ةرادإلا ناو اميصسل
ةصصاخ ةوجرملا ةفاصضإلا حنم ىلع ةرداق اهنأاب ىرت يتلاو
يجاود ىتحو لابرغلا ينادوصسلا اذكو يراموغلا مجاهملا

يف اديدصش ا˘صسفا˘ن˘ت د˘ه˘صشي˘صس ي˘ما˘ملا ط˘خ˘لا نا ن˘يد˘كؤو˘م
لك ميدقتل ىعصسيصس بعل لك ناو ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا

يتلا ةدوعلا ةلحرم يف ةديج جئاتن طبصض لجا نم هيدل ام
عم ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤور لجا نم عيمجلا اهرظتني

.زاكعوب يصسنوتلا ينقتلا ةدايقب ينفلا مقاطلا لمع
ةداعتضسل لمعلأ نÓضصأوي يجأودو لابرغلأ

ةيندبلأ امهتيزهاج
لمعلا يجاودو لابرغلا يئانثلا لصصاوي هتاذ قايصسلا يف
عيمجلا ناو ةصصاخ يندبلا رصضحملا ةقفرب دارفنا ىلع
8 لاوط بعلي مل لولاف مهصسافنل مهتداعتصسا يف لمأاي
عم ةدودعم قئاقد لا بعلي مل يناثلا نيح يف ةلماك رهصشا
نا لا كلذ ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘كلو ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ءاقل صضاخ يلهألا نا ركذي امهحاجن نم قثاو صشتوكلا

نم ريثكلا نيصسحت لجأا نم ةركصسب داحتا ماما صسما ايدو
يندبلا لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤورو بناوجلا
.يريصضحتلا صصبرتلا لÓخ جمربملا

صشامر ماضشه

جربلأ يلهأأ
نيمدقتصسملا حاجنب لئافتم رفصصأ’ا دارجلا
قيرفلا ةبترم نيصسحت ىلع نهاريو ددجلا

ينطولا بختنملا رداغ
ة˘صسفا˘ن˘م ،صسمأا ،د˘ي˘لا ةر˘˘كل

رود˘لا ن˘م ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا صسأا˘˘ك
د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘صصن
اهل صضرع˘ت ي˘ت˘لا ةرا˘صسخ˘لا
بختنملا دي ىلع ،رصضخلا
،03 لباقم72ـب يرصصملا
تعمج يتلا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
صسدار ة˘عا˘ق˘ب ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
.صسنوتب

بخ˘ت˘ن˘م˘لا داد˘˘ع˘˘ت مد˘˘قو
نكل ،لو˘ب˘ق˘م ءادأا ي˘ن˘طو˘لا
تمرح ،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خألا
يئاهنلل لهأاتلا نم رصضخلا

يف رصضخلا راوصشم فقوتيل
رفظ˘لا ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘صصن
ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘ب
ةر˘˘كل˘˘ل ،ر˘˘صصم لا˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م
ةنصس بعلي يذلا ةريغصصلا

1202.
ر˘صضخ˘لا نو˘˘كي˘˘صسو اذ˘˘ه

بعل عم مويلا دعوم ىلع
نم زئافلا عم ،ةيبيترت ةارابم
،صسمأا تبع˘ل ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا صسنو˘ت ن˘ي˘ب
.لوغنأا بختنمو

ب.م.يرضسيإأ

03 رضصم -72 رئأزجلأ
ةلوطب رداغي رصضخلا يعابصس

ديلا ةركل ايقيرفإا سسأاك
يبهذلا عبرملا نم

ةمضصاعلأ ةيدولوم
عابتصس ركاذتلا

ةيدولوملاو مويلا
لهأاتلا ىلع ةمزاع

ةيدولوم ةليكصشت لصصاوت
ا˘ه˘تار˘ي˘صضح˘ت ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
دادو ما˘مأا ة˘م˘ق˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘ل
يلو˘ي ثي˘ح اد˘غ كيرا˘فو˘ب
ةيو˘لوأا ي˘نزا˘خ˘م برد˘م˘لا
ةري˘صشأا˘ت˘لا بصسكل ىو˘صصق
ةوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صشلا نأاو ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ
ى˘لإا لو˘صصو˘لا نور˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
نأاو ام˘ي˘صسل ة˘ط˘ح˘م د˘ع˘بأا

ع˘فر˘ل ز˘ها˘ج داد˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك
ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تا˘˘ب˘˘غرو لا˘˘مآا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ركاذت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ةوا˘ن˘صشلا
متيصس ةيدولوملاب ةصصاخلا
بع˘ل˘م ي˘ف مو˘ي˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب كيرا˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ب
.احابصص ةعصساتلا

نوزهاج » : دوضشح
ةريضشأاتلأ بضسكل
دأرملأ ققحنضسو

«انراضصنأل
بصضتقم حيرصصت ناك دقو
ىلع رصصأا نيأا دوصشح دئاقلل

غولبل زوفلا بصسك ةرورصض
نأاو ة˘صصا˘خ ة˘مد˘ق˘ت˘م راودا
ىق˘ب˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تا˘ي˘ن˘م˘ت
يف لاق دقو اديعب باهذلا

ةجاح كردن » : ددصصلا اذه
ة˘˘صشا˘˘ع˘˘ت˘˘نا ى˘˘لإا ا˘˘نرا˘˘˘صصنا
نايصسنب مهل حمصست ةيصسفن
ن˘ح˘ن ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘ب˘ي˘خ˘لا

مامأا ناهرلا بصسكل نوزهاج
حور˘˘لا كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي صسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘ن˘ب ة˘حا˘طإÓ˘˘ل ة˘˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لاو
يف ان˘ت˘ب˘غرو ا˘ن˘ت˘ق˘ث ن˘كلو
انلعجت راو˘صشم˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
ا˘˘ن˘˘تا˘˘نا˘˘˘كمإا ل˘˘˘كب ي˘˘˘مر˘˘˘ن

.» ةوانصشلا داعصسإل
صشامر ماضشه

ةعومجملأ يف ددجلأ جمدل ىعضسي ينفلأ مقاطلأ

ةيعون ةزفق ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا ققح
وداراب يدان باصسح ىلع ريثم زوفب داع نيح
م˘كح˘لا ز˘ي˘ح˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو فد˘ه˘ل ن˘ي˘فد˘ه˘˘ب
ريغ ءازج ةلكر مهايإا احنام نييلحملا حلاصصل
لا جاوعل يعرصش فدهل هصضفر اذكو ةيعرصش
راذنا ىلع لصصحت يذلا ةدايع نب ءاقفر نا
ةروا˘صسلا ءا˘ق˘ل ن˘ع ه˘ب˘ي˘غ˘ي˘صس يذ˘لاو جا˘ج˘ت˘حا
نم ةدحاو اوبعلو ديج لكصشب ةلباقملا اوريصس
زفقيل باهذ˘لا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف م˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م ن˘صسحا
حنميو ةصسما˘خ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا كلذ˘ب
. ةدوعلا ةلحرم يف رفانصسلل ادعوم

عيضضي ةدايع نبو ةداضشإلأ ىقلي ةذوخ
ةرواضسلأ ءاقل

ه˘ي˘ب˘عل ح˘ن˘م ةذو˘خ برد˘م˘لا ل˘صضفو اذ˘ه
لجا نم كلذو نينثلا موي ةياغ ىلا ةحار
اديج يعي هناو ةصصاخ ةحارلا ىلا نوكرلا

نم برقلاب ءاقبلل ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘جا˘ح ىد˘م
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘ها
هارجا يذلا يري˘صضح˘ت˘لا يو˘ت˘صشلا صصبر˘ت˘لا

ىلع اريثك اونثا رفانصسلا نا ركذي قيرفلا
صشتوكلا فر˘ط ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا ر˘ي˘ي˘صست ة˘ق˘ير˘ط
ل فيك ةبيتكلا فصشتكي أادب مهبصسح يذلاو
 .ةقفوم دج تناك بعلل هتءارقو

صشامر ماضشه

..هنزاوت ديعتصسي «يصس.سسا.يصسلا»
راصصعإ’ا نيع يف ةعرتوب مكحلاو ةمدقملا نم برتقي

ةنيطنضسق بابضش



ةــــنصصرق

نكمي ’..دوليم نب
يمولبب دحأا ةنراقم

يلودلا صسراحلا دوليم نب ةلب نب دكأا
ي˘لا˘غ يدا˘ن م˘ج˘نو ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا

م˘ج˘ن˘لا ي˘مو˘˘ل˘˘ب ر˘˘صضخ˘˘ل نأا ر˘˘كصسع˘˘م
كل˘˘م˘˘ي ق˘˘با˘˘صسلا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
هنكمي دحأا لو ةزيمم ةينف تايناكمإا

لصضفأا همدقي ناك امب بعل يأا ةنراقم
بتكو ،3891 ةنصس ايقيرفا يف بعل
لصصاوتلا عقاوم ىلع اروصشنم دوليم نب
نيذلل» :هيف لاق كوب صسياف يعامتجلا
يتقو يف رئازجلا يف رخآا بعل يأاب يمولب ةنراقم نكمي ل لوقأا رصضخل يمولب ّولـُع نوركني
ليثم ل نانثا .. ركصسعم يلاغ يف تاونصس صسمخلا يف هتصشع امو انأا ييأار بصسحو ينامزو
رصضخل يمولب دهاصشأاو ينغت موثلك مأا عمصسا امدنع عاقيإلا صسفن موثلك مأاو يمولب امه امهل
«.. هركنت نأا نم يقرا نك نكلو قحلا لوقت نأا كيلع صسيل .. ةركلا بعادي

يفÓلا ترخأا «ازيفلا»
بعÓلا يفÓلا ديؤوم رخأات
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ثيح ،هقيرف نع ةمصصاعلا
ةريصشأاتلا ىلع لصصحي مل
ا˘م ،دد˘ح˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
برغملا ىلإا ر˘ي˘ط˘ي ل˘ع˘ج
يريزد فصشكو ،صسمأا لوأا
ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘˘لا لÓ˘˘ب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا صسأار
يفÓ˘لا ر˘خأا˘ت نأا دا˘ح˘تÓ˘ل
ببصس ةريصشأاتلا نوك رربم
كراصش هنأا لإا ،هرخأات يف
ام ين˘ق˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جلا ي˘ف
يتلا ةارابمل ازهاج هلعج
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ،صسمأا تب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل
دادو˘˘لاو «ةرا˘˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘صس»
.يبرغملا

ةصصرفلا هوحنما

ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا راصصنا عراصس
ةرور˘صضب ةذو˘خ برد˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لا

ينامصصع صسراحلا ىلع دامتعلا ةلصصاوم
هتلعج ةمقلا يف ةلباقم مهبصسح ىدأا يذلاو
ىلجت ام وهو ةهجاولا يف هئÓمز عصضي

يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم تاحفصص ىلع
تثدح يتلا ةريخألا لكاصشملا ناو ةصصاخ
عم هدقع خصسفو نايزم حيرصست ةيصضق يف
يتلا ةريبكلا ةيلاملا ميقلاو ينامحر ليهأات
ر˘فا˘ن˘صسلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘ملا ا˘˘ه˘˘فر˘˘صص م˘˘ت
يذلاو باصشلا مهصسراحب قلعتلا نوررقي
متي ول هتقÓطنا نوكت دق اهنا لوقلا نكمي
. رثكا ةقثلا هحنم

ةيواصشلاو كوملا
قرصشلا ةاوه ةمق يف

ناصضمر كلاملا دبع نب بعلم دهصشيصس
عمجتصس ي˘ت˘لاو قر˘صش ةاو˘ه˘لا م˘صسق ة˘م˘ق

ة˘يدو˘لو˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا بحا˘˘صص
داحتا ةثلاثلا ةبترملا بحاصصب ةنيطنصسق
م˘ها ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ي˘˘براد ي˘˘ف ة˘˘يوا˘˘صشلا
اروهمج بطقتصست˘صس ي˘ت˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا

هدصشا غلبيصس صسفانتلا ناو اميصسل اريبك
بيترتلا ملصس يف رثكا مدقتلا لجا نم
عصضت يتلا ةريصشأاتلا نامصض ىلع لمعلاو
نا ركذي يناثلا مصسقلا ةريظح يف قرفلا
لداعتلا ع˘قو ى˘ل˘ع ى˘ه˘ت˘نا با˘هذ˘لا ءا˘ق˘ل
. ةكبصش لك يف فدهب يباجيإلا

فرتعي وطي نب

ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا و˘ط˘ي ن˘ب د˘م˘ح˘م فر˘˘ت˘˘عا
ة˘بو˘ع˘صصب ،ير˘ط˘ق˘لا ةر˘كو˘لا ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘˘مو
عارصصلا لظ يف ،ةلوطبلا فاده بقلب هجيوتت
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا

صضغب قيرفلا ةحلصصم يف ركفي هنأا احصضوم
عبر˘ت˘يو فاد˘هألا ي˘ل˘ج˘صسم ة˘يو˘ه ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
ي˘فاد˘ه صشر˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب حا˘ج˘˘نو˘˘ب
يف يميهارب ءاج نيح يف ،يرطقلا يرودلا
امنيب ثلاثلا زكرملا يف ينهو يناثلا فصصلا
.4ـلا زكرملا يف يتأاي وطي نب

نوطخاصس ةيفياطصسلا

ام˘م ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ب˘صضغ ن˘ع ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘صسلا ر˘ب˘ع
نم يعامتجلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف ثد˘ح˘ي
ةيافلح قيرفلا صسيئر نيب مÓكلا يف قصشارت
ى˘ت˘حو دو˘عو˘ب و˘عد˘م˘لا ةر˘جا˘ن˘م˘لا د˘حا اذ˘كو
ثيح ةرخ ءايركز قيرفلل قباصسلا ريتركصسلا

لمعي قيرفلا كرتو تمصصلاب عيمجلا اوبلاط
ىلا يدانلا ةدوع لظ يف ةصصاخ تمصص يف
يداف˘ت را˘صصنألا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ار˘خؤو˘م ة˘ه˘جاو˘لا
مهبصسح ا˘ع˘ف˘ن يد˘ج˘ت ن˘ل ي˘ت˘لا تا˘كا˘كت˘حلا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘صضب ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
. قافولا نع اديعب مهحلاصصم

qarsana@essalamonline.com
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يروارت ـب بجعم بولك
بردم بولك نغروي ربع
يزيلجنلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف
د˘˘˘يد˘˘˘صشلا ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘عإا ن˘˘˘˘ع
يروار˘˘˘ت ا˘˘˘مادأا بعÓ˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘يو يدا˘˘˘ن م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ع˘ن˘صص يذ˘˘لاو ،نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘ه
ة˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ب ثد˘˘ح˘˘لا
ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا ة˘يد˘˘صسج˘˘لا
لظ يفو ةهج نم اهكلتمي
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لا ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا
،ةركلاب صضكرلاو ةغوارملا

تاحيرصصت يف بولك لاقو
قدصصُي ل بعل » :ّةيفحصص
صسيل هنإا ، !بعل نم هل اي
.«ةياغلل عئار لب ديج طقف

15

«يصس.سسأا.يصسلا» دناصس يجيارب
لقنتلا يج˘يار˘ب ر˘صصا˘ن˘م ل˘صضف
ءيصشل ل نيغولوب بعلم ىلا
يذلا ةمقلا ءاقل ةعباتمل ىوصس
با˘ب˘صش ما˘ما ودارا˘ب يدا˘ن ع˘م˘ج
يصسلل هبح دكا ثيح ةنيطنصسق
رفانصسلا هل رفو دقو يصس صسا

ى˘ت˘ح ة˘ح˘ير˘م˘لا فور˘ظ˘˘لا ل˘˘ك
ىنغت دقو مهنيب هنأاكو رعصشي
يبعل ءامصسأاب ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا
ماتلا همار˘ت˘حا د˘كاو ةرو˘صضخ˘لا
تاقÓعلا ىلع ادكؤو˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل
رفا˘ن˘صسلا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ط˘لا
يف اين˘م˘ت˘مو ر˘ف˘صصألا دار˘ج˘لا˘ب
قرف دحا ققحي نأاب تقولا صسفن
. ةينطولا ةلوطبلا قرصشلا
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ةÓصصلا تيقاوم

مصسوملا اذه يتيصس رتصسصشنام يف دحاو مقرلا زرحم نوبصصني زيلجن’ا داقنلا^
ةمداقلا تايرابملا يف سضوعنصسو برحلا رصسخن ملو ةكرعم انرصسخ :ةخود^

03 رضصم -72 رئأزجلأ

يبهذلا عبرملا نم ديلا ةركل ايقيرفإا سسأاكةلوطب رداغي رصضخلا يعابصس

ةركفم ‘ Êاميلصس
«يج.سسأا.يبلا»

وتاكŸÒا لÓخ
يوتصشلا

رئأز÷أ ةيدولوم لئابقلأ ةبيبضش - (›وغنوكلأ) بولك اتيف ةركضسب دا–أ
ءاقبإأو Úفلدلأ مامأأ قيلحتلأ نع ثحبي «يرانكلأ»

لهأاتلأ ظوظح

ةÒصشأاتب انتجاح » : فورعك
«زوفلا فدهتصسن انلعŒ لهأاتلا

 ةعومÛأ ‘ دد÷أ جمدل ىعضسي ينفلأ مقاطلأ

نع ثحبلا لصصاوي يوانكل
ةبيتكلل Ìكأا تانيصس–

ءاقبلا نامصض ىلع رصصيو

 مويلأ صسأاكلأ ءاقلب ةضصاÿأ ركأذتلأ عيب ةيلمع قÓطنأ

ةÒصشأاتلا بصسكل نوزهاج» :دوصشح
«انراصصنأ’ دارŸا ققحنصسو

نويلم4 صضرعي دتيانوي رتضسضشنام
 هتراعتضسل رتضسيل ىلع ينيلرتضسإأ هينج
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 تأÒضضحتلأ جمانرب طبضضل «فافلأ» صسيئر عم عمتجي يضضاملب

’’ناكلا» دعوم Òيغت : يصشطز
Êاعنصس ..انتاباصسح طلخأا
حنم فاكلا ىلعو ةيدنأ’ا عم

اهتاقباصسÈ Ÿكأا ةيمهأا
فاكلاو ةيصسايصس ’ ةيورك ةئيه نحن»^

«ةيبرغŸا Óصس ةنيدŸ ت’افتح’ا لقن تررق

Òيصستلا ‘ ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا لكصشم»^
«ةيفاÎحا ةقيرطب لمعلا مهيلعو


