
30 صص

اقح’و ءارزولا صسلجم ىلع صضرعي
هيتفرغب ناملربلا ىلع

يدوت ةداح ازنولفنأا
فيطشسب ةوشسن3 ةايحب

50 صص
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صسأار ىلع ديد÷ا دفاولا نابضص نب اعد
اهل رابتع’ا ةداعإ’ ةضسضسؤوŸا هذه

ديج لكضشب اهنأاضشب صضوافتلا متي ⁄
ةحداف رئاضسخ اندÓب تدبكو

عفر لبق مايأا01 هتلهمأا ةينوناقلا ةنجللا
ناملربلا بتكم ىلإا هب صصاخلا ريرقتلا

لزانتلا ضضفري يلعاو
ةيناملربلا ةناشصحلا نع

30 صص

ايميلقإا ةضصتخملا نطولا مكاحم فلتخم عم قيضسنتلاب

ةمضصاع ىفضشتضسمب ت’اجعتضس’ا ةحلضصم قلغ
«روتضساب» دهعم ليلاحت جئاتن راظتنا يف ةي’ولا

دودحلل ةرباع امهادحإا بناجأا مضضت رارضشأا يتيعمج كيكفت

اذفان اشسبح ناتنشس
رتاعلا رئب «ريم» قح يف

ةشسبت يف

ناضضمر ةفق021 ءانتق’ ةضصضصخم تناك نويلم06 صسلتخا

50 صص

ة˘فر˘غ˘لا ةر˘يد˘م ،لو˘ل˘ه˘ب ة˘ب˘˘ي˘˘هو تعد
،ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘كار˘˘ضش تا˘˘قا˘˘ف˘˘تا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ةرور˘˘ضضل
،ي˘˘˘˘بورو’ا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

مل هنأا مكحب ،رح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘مو
.د˘ي˘ج ل˘ك˘ضشب ا˘ه˘نأا˘ضشب صضوا˘ف˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي
˘˘ما˘˘قرأا نأا ،ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا تح˘˘˘ضضوأا

عم ةيرئازجلا ةكارضشلا قافتا ةليضصح
ةرا˘˘˘ضسخ تل˘˘˘ج˘˘˘ضس ،ي˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا

نود ،ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م2 اهتمي˘ق ة˘ي˘ئا˘ب˘ج
.ىرخأا رئاضسخ نع ثيدحلا

ةموكحلا لمع ططخم
ازهاج نوكيشس
مداقلا عوبشسأ’ا

40 صص

ةيكرتلا «صسنوضسينور» ـل كيرضش «كارطانوضس»
ةندأا يف يواميكورتب بكرم عورضشم يف

ليومت نمشضت رئازجلا
يعيبطلا زاغلاب ايكرت

4202 ىتح

رايلم6.3 عاجرتشسا
ةروزم رايلم7.1 اهنم

50 صصةمشصاعلا يف

ةراجتلا ريزو نودحتي بيل◊ا وعزوم
ت’آ’او داتعلا ريتاوف يف قيقدتلا ةداعإا وحن كرامجلا

9102 يرفيف22 لبق دÓبلا تلخد يتلا ةليقثلا

40 صصنطولا لماك Èع عيزوتلا ةيلمع لضشب اوددهو لمعلا نع بارضضإا ‘ اولخد

ةيمهأا دكؤوي لاشصت’ا ريزو
يمومعلا نويزفلتلا ةناكم خيشسرت

يرشصبلا يعمشسلا عاطق ‘

30 صص

تاقافتا ةعجارŸ تاوعد
دا–’ا عم رئاز÷ا ةكارشش
ةيبرعلا ةقطنŸاو يبوروأ’ا

40 صص

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
‘ رشضاح انثارت

! ..  ناغودرأا ءاششع

راد» ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تر˘˘سضح
يتلا ءاسشعلا ةبدأام ،ةعيلقلا نم «ةيطانرغلا
،يكرتلا سسيئرلا فرسش ىلع سسمأا لوأا تميقأا

ثيح ،بعسشلا رسصقب ،ناغودرأا بيط بجر
يرئازجلا يديلقتلا سسابللاب اهرسصانع رهظ
نيب ةرو˘سصلا ي˘ف ةر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ع˘لا
ناحلأ’ا بذعأاب نيرسضاحلا اوفحتأاو ،انيديأا
هدكأا امك ةيكرتلاو ة˘ي˘سسلد˘نأ’او ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
جاتنإ’اب فلكملا ةلودلا بتاك ،ةداد ميلسس
ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ه˘ل ةد˘ير˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف ،ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
.«رتيوت» يف يسصخسشلا

؟.. ضسيئرلا بيجتشسي له

يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم داور قلطأا
دسض ةعسساو ةلمح ةريخأ’ا تاعاسسلا يف
ءار˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف «ي˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصلا»
لودب رابك نيلوؤوسسم فرط نم ةيرئازجلا

امب ةيناويحلا ةورثلا ةدابإا يف اوننفت ةيبرع
ةيسضاملا تاونسسلا ةليط اهنم ةردانلا اهيف
تلهسس لب كلذ نم دحأا مهعنمي نأا نود
نييÓملا دسشانو ،نولعفي ام تاطلسسلا مهل
يتلا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لا ن˘م
،«كدÓ˘ب ي˘ف د˘ي˘سص» ناو˘ن˘ع تح˘˘ت تءا˘˘ج
،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ي˘ف ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا ةور˘ث˘لا ذا˘˘ق˘˘نإاو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

.انئارحسص

نونحي ةبلطلا
رميحلب ذاتشسأÓل

ديعسسب قوق˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ك ة˘ب˘ل˘ط ن˘م دد˘ع ر˘ب˘ع
م˘˘هدا˘˘ق˘˘ت˘˘فا ن˘˘ع ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ح
روتكدلا مهل اهمدق˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا تار˘سضا˘ح˘م˘ل˘ل

،ةيروهمجلا سسيئر هفلكي نأا لبق ،رميحلب رامع
عفدي لهف ،لاسصت’ا ةبيقحب ،نوبت ديجملا دبع
ةرسضاحم ولو ةجمرب ىلإا ريزولاب نينحلا اذه
.؟ قوقحلا ةيلك تاجردم يف ةدحاو

ءاقبلا برحو يبوهيم

ـل ةباينلاب ماعلا نيمأ’ا ،يبوهيم نيدلا زع
،يسسايسس «ءاقب برح» نآ’ا سضوخي ،«يدنرأ’ا»
ي˘ه هد˘ي˘ب ةد˘ي˘حو˘لا ة˘قرو˘لا نأا كرد˘ي ل˘جر˘لا˘ف
ة’او˘م» ة˘م˘سسب مو˘سسو˘˘م و˘˘ه يذ˘˘لا ،بز˘˘ح˘˘لا
نأا ا˘م˘بو ،ا˘ه˘تارا˘ي˘خ تنا˘ك ا˘م˘˘ه˘˘م «ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ريزو نإاف ،بعسشلا ىلإا مويلا تداع ةطلسسلا
عاجرتسسا ةقرو بعل لواحي ،قبسسأ’ا ةفاقثلا
هحيرسصت يف ايلج رهظ ام وهو ،يبعسشلا معدلا
نم يدنرأ’ا بحسسنسس » هيف لاق يذلا ريخأ’ا
حجني لهف . «بعسشلا ناسضحأا ىلإا ةطلسسلا تيب
.؟ هاعسسم يف لجرلا

qarsana@essalamonline.com
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ةدحاو دي .. قيزرو يراموع
حابسص ماق ،ةرغ نيح ىلع

ريزو ،يراموع فيرسش سسمأا
،ةيفيرلا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
بكرم ىلإا ة˘ئ˘جا˘ف˘م ةرا˘يز˘ب
ي˘˘ف مدا˘˘خ ر˘˘ئ˘˘ب˘˘ب بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ني˘م˘ئا˘ق˘لا أا˘جا˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ف˘˘قوو ،لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
اذه لمع ريسس ىلع ايسصخسش
،مهم˘لا ي˘عا˘ن˘سصلا ل˘كي˘ه˘لا

امايأا ،يراموع ةجرخ يتأاتو
لامك تاحيرسصت دعب ةليلق
يتلا ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ،ق˘يزر
بيلحلا ةبعسش نأا اهيف دكأا
نيب قيسسنتلا ّنأا ينعي ام ،اهيلع اهتسضبق ةباسصع تمكحأا امدعب ةمراع ىسضوف يف طبختت
.اقباسس هاندهع ام سسكع ،حيحسصلا قيرطلا يف ريسسيو يلاثم تارازولا

! .. ةلتاق ةطقشس
وأا أا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘˘ف

نإا «ة˘ل˘تا˘ق ة˘ط˘ق˘سس»
تراثأا ،لو˘ق˘لا ح˘سص
عرا˘˘˘˘سشلا ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘سس
تل˘˘˘خ ،ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ىد˘ت˘ن˘˘م تن˘˘سضت˘˘حا

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘˘˘جر
كارتأ’او نييرئازجلا
رثأا يأا نم ،سسمأا لوأا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ،(ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا)
ةكراسشم ن˘م م˘غر˘لا
ةيمسسر˘لا ا˘ن˘تا˘ط˘ل˘سس
ىوتسسم ىلعأا ىلع
،ثد˘˘ح˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةرازولا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م
بتك ىدتنملا ناونع نإاف ،انيديأا نيب ةروسصلا يف رهاظ وه امكو ،ةراجتلا ةرازوو ىلوأ’ا
.؟ ىرت اي اذه لقعي لهف .. طقف ةيسسنرفلاو ةيكرتلا نيتغللاب

ناغودرأ’ نوبت ةيده هذه
ة˘ع˘ط˘ق ة˘ي˘كر˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تر˘ت˘سشا

ةرافسس دييسشتل ةمسصاعلا يلاعأاب سضرأا
ل˘ما˘ع˘ت م˘كح˘ب م˘خ˘ف ي˘كر˘ت زار˘ط˘ب ا˘ه˘ل
ةيكرتلا ةرافسسلا ع˘م ةو˘ق˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تار˘ي˘سشأا˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
ديجملا دبع ف˘سشكو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا رو˘مأ’ا
هتقفاوم نع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ،نو˘ب˘ت

لجأا نم ايكرتل سضرأا ةعطق حنم ىلع
سسي˘ئر˘لا ح˘سضوأاو ،ةد˘يد˘ج ةرا˘ف˘سس ءا˘˘ن˘˘ب
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘كر˘ت˘لا ةرا˘ف˘˘سسلا نأا ،نو˘˘ب˘˘ت
ى˘ل˘ع ،فور˘ع˘م ي˘كر˘ت زار˘ط˘ب ى˘ن˘ب˘ت˘˘سس
.رئازجلا نم اهترتسشا يتلا سضرأ’ا

؟.. ةيواز خيشش ذوفن ىدم ام
خ˘ي˘سش ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق م˘سسقأا

سسيئر لسصفب ،راردأا ةي’و نم ةيواز
لخاد هل دكأاو لب ،هبسصنم نم ةرئاد
هنأاب نيفظوم نم عمسسم ىلع هبتكم
،هتلاقإا ربخب عمسسي نأا لبق ماني نل
نم رثكأ’ جاتحي ’ هعوسضوم نأاو
ةرئادلا سسيئر نأا ’إا ،ةيفتاه ةملاكم
ام نيعوبسسأا نم رثكأا رورم دعبو
سسرا˘˘˘م˘˘˘يو ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م لواز˘˘˘ي لاز˘˘˘ي
دقف لهف ،يداع لكسشب هتايلوؤوسسم
ح˘ما˘سس ه˘نأا مأا ؟هذو˘ف˘ن ة˘يواز˘لا خ˘ي˘سش
.؟ ام ةطاسسو دعب ةرئادلا سسيئر



ي˘˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘˘ق
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
سشماه ىلع ،سسمأا لوأا اهب
يرئاز˘ج˘لا لا˘م˘عأ’ا ىد˘ت˘ن˘م
رئازجلاب دق˘ع˘ن˘م˘لا ،ي˘كر˘ت˘لا
عسضو ددسصب اننإا» ةمسصاعلا

ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
هسضرع لبق ةيئاهنلا هتغيسص
ءارزو˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.«اقح’ هيتفرغب ناملربلاو

،لوأ’ا ر˘يزو˘لا نا˘˘كو اذ˘˘ه
نأاب دكأا دق ،دارج زيزعلا دبع
دادعإا ىلع فكعت ةموكحلا

نم اه˘ن˘كم˘ي ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
ن˘م ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
م˘˘هأا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘˘سشنا

ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ادد˘˘˘˘سشم
بنا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
اذه ي˘ف زر˘بأاو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةددعتم فادهأ’ا نأا ددسصلا
فورظ نيسسحت ىلإا يمرتو

ظافحلاو نينطاوملا ةسشيعم
ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

حو˘˘م˘˘ط ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب زا˘˘˘ج˘˘˘نإاو
.نكسسلل

watan@essalamonline.com
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هيتفرغب ناملربلا ىلع اقح’و ءارزولا صسلجم ىلع صضرعي

مداقلا عوبشسأ’ا ازهاج نوكيشس ةموكحلا لمع ططخم

ـه.داوج

عوبضسأ’ا ازهاج نوكيضس ةموكحلا لمع ططخم نأا ،مجانملاو ةعانضصلا ريزو ،يلع تيآا تاحرف دكأا
هضضرع مث نمو ،ةيئاهنلا هتغيضص يف هحرط لبق ،تاضشوتورلا صضعب نم ءاهتن’ا راظتنا يف ،مداقلا

.هيتفرغب ناملربلا ىلع اقح’و ،ءارزولا صسلجم ىلع

01 هتلهمأا ةينوناقلا ةنجللا
ريرقتلا عفر لبق مايأا
بتكم ىلإا هب صصاخلا
ناملربلا

ضضفري يلعاو
نع لزانتلا
ةيناملربلا ةناشصحلا
رداقلا دبع صسمأا صضفر
ريزولاو بئانلا ،يلعاو
نع لزانتلا ،قبضسأ’ا
اميف ،ةيناملربلا ةناضصحلا
ةينوناقلا ةنجللا هتلهمأا

يف تايرحلاو ةيرادإ’او
،ينطولا يبعضشلا صسلجملا

هرارق نع لودعلل مايأا01
ريرقتلا عفر لبق ،اذه

ةفرغلا بتكمل هب صصاخلا
.ناملربلل ىلفضسلا

صسلجملا بتكم لاحأاو اذه
91 موي ،ينطولا يبعضشلا

عامتجا يف ،يراجلا يفناج
ناميلضس هضسيئر هضسأارت
ةناضصحلا عفر بلط ،نينضش

رداقلا دبع بئانلا نع
،ةينوناقلا ةنجللا ىلإا ،يلاو
لدعلا ةرازو تعد نأا دعب
وهو ،هنع ةناضصحلا عفرل
لوح قيقحتلل بولطم
هيلوت لÓخ داضسف اياضضق

لاغضشأ’ا ةرازو ةبيقح
.ةيمومعلا

،يلعاو نأا ركذلاب ريدج
بزح ةمئاق نع حضشرت

،ينطولا ريرحتلا ةهبج
يف مناغتضسم ةي’وب
لغضش امك ،7102 تايعيرضشت
لاغضشأ’ا ريزو بضصنم
ريزو كلذكو ،ةيمومعلا
ةموكح يف ،ةيئاملا دراوملا

.لÓضس كلاملا دبع
ح.نيدلا رمق

اهل رابتع’ا ةداعإ’ ةضسضسؤوŸا هذه صسأار ىلع ديد÷ا دفاولا نابضص نب اعد

يمومعلا نويزفلتلا ةناكم خيشسرت ةيمهأا دكؤوي لاشصت’ا ريزو
يرشصبلا يعمشسلا عاطق ‘

ةحايضسلاو ةئيبلاو ةقاطلا تاعاطق يف0202 لÓخ ةبقترم تاكارضش

ت’اجملا عيمج يف ةيئانثلا تاقÓعلل ادعاو Óبقتشسم نامشسرت تارامإ’او رئازجلا

سسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا سسمأا ردا˘˘˘˘˘˘غ
بي˘˘˘˘˘ط بجر ،ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ةرايز دعب رئازجلا ،ناغودرأا

،نيموي تماد لمعو ةقادسص
سسي˘ئر ن˘م ةو˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلع قافت’اب تجوت ،نوبت

ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأ’ا ل˘ح ة˘ي˘م˘ت˘ح
،راو˘ح˘لا ق˘ير˘ك ن˘ع ا˘ي˘م˘ل˘سس
يراجتلا لدابتلا عفر رارقإاو
سسلجم سسيسسأات ،نيدلبلا نيب
،ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘فر نوا˘˘ع˘˘ت
نييرئازج˘لا ر˘ف˘سس ل˘ي˘ه˘سستو
.ايكرت ىلإا

سسيئر˘لا ع˘يدو˘ت ي˘ف نا˘كو
يراو˘˘ه را˘˘ط˘˘م˘˘ب ،ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
سسي˘ئر˘لا ،ي˘لود˘لا ن˘يد˘˘مو˘˘ب
يف نيماسس نيلوؤوسسم ،نوبت
ءا˘سضعأا بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘˘لود˘˘لا

.يموكحلا مقاطلا نم
نا˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ،ىر˘˘جأاو اذ˘˘˘ه

هذه لÓخ ،ناغودرأاو ،نوبت
لبسس لوح تاثداحم ةرايزلا
نيب ةمئاقلا طباورلا ميعدت
عيسسوتو نيقيقسشلا نيد˘ل˘ب˘لا

امك ،امهنيب نواعتلا ت’اجم
رواسشتلا تاثداحملا تلمسش

تاذ ةيلود˘لا ا˘يا˘سضق˘لا لو˘ح
ى˘ل˘عو كر˘ت˘سشم˘لا ما˘م˘ت˘˘ه’ا

يتلا ،ةيبيللا ةيسضقلا اهسسأار
ةرورسض ىلع نÓجرلا قفتا

ةيملسسلا قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل˘ح
ءانبأا نيب راوحلا ىلع ةمئاقلا

.قيقسشلا دلبلا اذه
تاثداحملا ة˘سسل˘ج بق˘عو

ىلع عيقوتلاب ،ناسسيئرلا ماق
سسي˘سسأا˘˘ت˘˘ل كر˘˘ت˘˘سشم نÓ˘˘عإا

ع˘˘˘ي˘˘˘فر نوا˘˘˘ع˘˘˘˘ت سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

قا˘ف˘ت’ا م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ي˘˘كر˘˘تو
ىلع ةرايز˘لا هذ˘ه ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ت’دا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘فر
ام ىلإا نيدلبلا نيب ةيراجتلا
،ابيرق ر’ود رييÓم5 قوفي

ةرا˘يز˘لا هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ا˘˘م˘˘ك
لامعأ’ا ىدتنم ميظنت اسضيأا
حمسس امم ،يكرتلا يرئازجلا

لماعتم002 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’
ثحبب نيدلبلا نم يداسصتقا
ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘ئا˘˘˘سسوو ل˘˘˘ب˘˘˘سس
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
رفسس لي˘ه˘سست ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا
.ايكرت ىلإا نييرئازجلا

ـه.داوج

،ناجكب راسصهور تدكأا
نأا ،ةيكرتلا ةراجتلا ةريزو
ةر˘فو˘ت˘م تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘˘ك
را˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سصخو
ةدارإ’ا ل˘سضف˘ب ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
رار˘ق˘˘ت˘˘سس’او ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
.اندÓب هسشيعت يذلا ينمأ’ا

ر˘˘˘يزو˘˘˘لا تر˘˘˘ب˘˘˘عو اذ˘˘˘ه
تا˘ثدا˘ح˘م لÓ˘خ ،ة˘ي˘كر˘ت˘لا
لامك عم ،سسمأا لوأا اهترجأا

ىلع ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘يز سشما˘˘˘˘ه
بي˘˘˘˘ط بجر ،ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ن˘ع ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ى˘˘لإا نا˘˘غودرأا
تا˘كار˘سشلا ل˘كل ا˘ه˘حا˘ي˘ترا
م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
نيب ةعاسسلا دحل اه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ت’دابتلا مجحلو ،نيد˘ل˘ب˘لا
راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا
تلاقو ،ةيسضاملا تاونسسلا

نا˘ي˘ب سسمأا هدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
ر˘ئاز˘ج˘لا» ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘˘ل
اي˘كر˘ت˘ل لوأ’ا كير˘سشلا ي˘ه
.«ةيقيرفإ’ا ةراقلا يف

را˘سصهور تقر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
سضع˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘لإا ،نا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘كب
فر˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘ل ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشن’ا
لبسس ريوط˘ت لو˘ح ي˘كر˘ت˘لا
قا˘˘˘فآا ح˘˘˘ت˘˘˘˘فو نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كار˘˘˘˘سشلا

ةسصاخ تاءا˘ق˘ل˘لا ف˘ي˘ث˘كتو
ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘عأا لا˘جر ن˘ي˘ب
.ةرقنأاو

،ق˘يزر د˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

يتلا ةكارسشلا ةعاجن ىلع
مجح اذكو نيد˘ل˘ب˘لا ع˘م˘ج˘ت
يف ةيكرت˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
ه˘تر˘ئاد نأا ازر˘ب˘م ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
م˘˘˘˘˘تأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يرازو˘˘˘˘˘لا
راطإ’ا ةلسصاومل دادعتسس’ا
ق˘ل˘خ ل˘جأا ن˘˘م يروا˘˘سشت˘˘لا
ىو˘˘قأا را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا سصر˘˘˘ف
لسصاوتلا طبار ثعب ةداعإاو
ن˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ابرعم ،كارتأ’او نييرئازجلا

ى˘ل˘ع ل˘ما˘كلا ه˘سصر˘ح ن˘˘ع
ر˘˘˘يد˘˘˘سصت˘˘˘لا سصسصح ع˘˘˘فر
ق˘ل˘خو تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘˘خ
تا˘كار˘سشل تا˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘كي˘˘م
ةيمهأا ىلع اد˘كؤو˘م ،ةد˘يد˘ج
ة˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
نيدايم ةدع يفو رئازجلاب
ّنأا مو˘ي˘لا ا˘ه˘ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ف˘˘عا˘˘سضت˘˘˘ت
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا قا˘ح˘ت˘لا
ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ح˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ح˘م˘سسي˘سس ا˘م˘م ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
قاوسسأÓل كرتسشملا جولولاب
ح˘بار» ةد˘عا˘ق˘ب ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

.نيفرطلا Óكل «حبار
،ةراجتلا ريزو بلطو اذه

،ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م
ح˘ت˘ف ي˘ف ا˘سضيأا ة˘م˘ها˘سسم˘لا

يرئازجلا جوت˘ن˘م˘ل˘ل ذ˘فا˘ن˘م
جو˘لو˘ل˘ل ا˘ي˘كر˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘يو˘ي˘سسأ’ا قاو˘سسأÓ˘ل
.ةدعاو اقوسس دعت

ز.لامج

فقاوم قفاوت تتبثو ةماه ةيداضصتقا تارارقب تجوت
ةيبيللا ةيضضقلا لوح نيدلبلا

رئاز÷ا ¤إا هترايز يهني ناغودرأا

ينمأ’ا رارقتضسإ’او ةيضسايضسلا ةدارإ’ا ¤إا هتعجرأا
اندÓب هضشيعت يذلا

ةبوشصخب ديششت ةيكÎلا ةراجتلا ةريزو
رئاز÷ا ‘ رامثتشس’ا

يرئاز÷ا جوتنملل ذفانم حتف ناجكب نم بلطي قيزر
ايشسآا قاوشسأا جولول ايكرت لÓخ نم

ريزو ،رم˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع د˘كأا
ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا لا˘˘سصت’ا
ةداعإا ةيمهأا ىلع ،ةموكحلل
خيسسرتو تاءافكلل رابتع’ا

يمومعلا نويز˘ف˘ل˘ت˘لا ة˘نا˘كم
ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘سسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.يرسصبلا

ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه
لÓ˘˘˘خ سسمأا ه˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
،نا˘ب˘سص ن˘ب د˘م˘˘حأا بي˘˘سصن˘˘ت

نويزفلتلل اديدج اماع اريدم
ر˘ي˘خأ’ا ى˘ل˘ع ه˘نا ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةينهم˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا

،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا د˘˘˘سصق كلذو
نادي˘م ي˘ف ةد˘ئار˘لا ا˘ه˘ت˘نا˘كم
ار˘ي˘سشم ،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا
قايسس يف لخدي كلذ نأا ىلإا
ةءا˘˘ف˘˘كلا ئدا˘˘ب˘˘م خ˘˘ي˘˘˘سسر˘˘˘ت
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’او

  .تايقرتلا
د˘فاو˘لا د˘ه˘ع˘ت ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

نويزفلتلا سسأار ىلع ديدجلا
ن˘م˘سض ل˘م˘ع˘لا˘ب ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةسسسسؤوملا هذه مدخي روسصت
نأا ‐لاق امك‐ اهل قحي يتلا
د˘˘ه˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ةر˘˘˘طا˘˘˘ق نو˘˘˘كت
ةرو˘سصلا م˘يد˘ق˘تو ي˘مÓ˘عإ’ا
.رئازجلل ةديدجلا

ر.نوراه

ة˘˘لودو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تق˘˘ف˘˘تإا
،ةدحتملا ةي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا

ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يف ةسصاخ يئانثلا امهنواعت
،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ،ة˘قا˘ط˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق
ع˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘˘كو
ل˘سصاو˘ت˘لا ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا

تافلملا لوح ىؤورلا لدابتو
اهفرعت يتلا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لاو
.ةقطنملا

،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص ح˘سضوأا
يف ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو
تاثداحملا بقع هل حيرسصت
دبع خ˘ي˘سشلا˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
ريزو ،نايهن لآا دياز نب هللا
نواعتلاو ةيجراخلا نوؤوسشلا
تارا˘˘مإ’ا ة˘˘لود˘˘ل ي˘˘لود˘˘˘لا
لح يذلا ،ةدحتملا ةيبرعلا
لوانت ءاقللا نأا ،اندÓبب سسمأا

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
لاجمو يداسصت˘ق’ا ا˘ه˘ق˘سشب
ع˘م ،را˘م˘ث˘ت˘سس’او ة˘كار˘سشلا
سضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،نيدلبلا مهت يتلا تاعاطقلا

ةقاط˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو
تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘سسلاو
قافت’ا مت امك ةيكيناكيملا

ي˘˘ف را˘˘كفأ’ا لدا˘˘ب˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
ةدافتسس’او ةددعتم عيسضاوم
برا˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ة˘˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةرادإ’ا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ة˘˘م˘˘كو˘˘˘ح˘˘˘لاو
ة˘˘˘ل˘˘˘سصلا تاذ تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
مهأا نمو ،ةيلودلا ةسسايسسلاب
يف انمهت يتلا تافلملا هذه
يف عسضولا يلاحلا فرظلا
يذ قايسس يف فاسضأاو ،ايبيل

ارر˘ق ن˘ي˘فر˘ط˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘سص
ل˘سصاو˘ت˘لا ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا
ليوط نمز ىلإا دوعي يذلا

ةر˘ب˘خ˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ع˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ءاو˘سس ة˘ي˘تارا˘مإ’ا
.لكك ملاعلا وأا جيلخلا

ر˘يزو بر˘عأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘سشلا
ءاقلب هتداعسس نع ،يتارامإ’ا
ةرم ثلاثل يرئازجلا هريظن
اريسشم ،نيعوبسسأا فرظ يف
ةو˘˘عد ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ما˘˘ق ه˘˘نأا ى˘˘لإا
سسيئر ىلإا ةيتارامإ’ا ةدايقلا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تارامإ’ا ةلود ةرايزل ،نوبت
نوكت نأا ىلإا علطتن يتلاو
ريوطت ىلع لمعت نأاو ةبيرق
يحاونلا لك يف امهتاقÓع

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ف˘قو˘ت ا˘م˘ك ا˘هر˘كذ ق˘با˘سسلا
لآا دياز نب هللا دبع خيسشلا
ةيرئازجلا ةيلاجلا دنع نايهن
غلابلاو تارامإ’اب ةدجاوتملا

،سصخ˘سش ف˘˘لأا03 ا˘هدد˘˘ع
زيزعت يف اهرود ىلع ادكؤوم
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
.نيدلبلا

،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو
ي˘تارا˘مإ’ا لوؤو˘سسم˘˘لا دا˘˘سشأا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا ةد˘عا˘سسم˘لا˘˘ب
لا˘ج˘م ي˘ف هدÓ˘ب˘ل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نع لورت˘ب˘لا عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت

«كارطانوسس» ة˘كر˘سش ق˘ير˘ط
ىلإا دوعي يذلا نواعتلا وهو
اري˘سشم ،تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا ة˘ياد˘ب
ةد˘يد˘ج ة˘ياد˘ب كا˘ن˘ه نأا ى˘˘لإا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةديدجلا ةدايقلا عم نيدلبلا
نأا حيحسص فيسضيل رئازجلل
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سص ا˘فور˘ظ كا˘ن˘ه
ن˘كل ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ا˘هرود˘ب ل˘كسشت تا˘يد˘ح˘ت˘لا
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ن˘كم˘ي ا˘˘سصر˘˘ف
ان˘يد˘ل˘ب˘ل ل˘سضفأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل
.رامثتسس’ا انيبعسشو

ح.ميلضس



ةسصتخملا م˘كا˘ح˘م˘لا ه˘ج˘ت˘ت
حلاسصم عم قيسسنتلاب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا و˘˘ح˘˘ن ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

دا˘˘ت˘˘ع˘˘لاو ت’آ’ا يدرو˘˘ت˘˘سسم
اهلاخدإاب اوماق نيذل˘لا ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا
تاونسسلا يف نطولا سضرأا ىلإا
˘ما˘قرأا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘ل˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا
،اهنيح اهب حرسصم˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘لا
ةيسضق اهل تدهم ةوطخ يف
،باربر دعسسي ،لامعأ’ا لجر
يذلا ،«لاتيفيسس» عمجم كلام
ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م» ـب م˘˘ه˘˘تا

فرسصلاب نيسصاخلا ميظ˘ن˘ت˘لاو
ن˘˘م لاو˘˘مأ’ا سسوؤور ة˘˘كر˘˘حو
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لاو ه˘˘˘ي˘˘˘لإاو جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

حيرسصتلاو روزملا لامعتسساو
تءا˘جو ،«بذا˘كلا ي˘كر˘م˘ج˘لا
ةيسضقلا هذه ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
سسيئر˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا با˘ق˘عأا ي˘ف
،ةقيلفتوب زيزعلا د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا

تاجاجتح’ا نم ع˘ي˘با˘سسأا د˘ع˘ب
يذ˘لا ه˘م˘كح د˘سض ةد˘˘سشا˘˘ح˘˘لا
.اماع02 رمتسسا

نمسض ةوطخلا هذه جردنتو
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘ه˘ع˘ت د˘ي˘سسج˘ت
يف ،ةيروهمجلا سسيئر ،نوبت

ةرهاظ ىلع ءا˘سضق˘لا˘ب ه˘با˘ط˘خ
تتاب يت˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘لا م˘ي˘خ˘سضت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا ر˘˘خ˘˘ن˘˘ت
ن˘م ة˘ل˘ئا˘ط ’او˘مأا فز˘ن˘ت˘˘سستو
قيرطلا عطقو ،ةلود˘لا ة˘ن˘يز˘خ
نيردسصملاو نيدروتسسملا مامأا

او˘ث˘ب˘ع ن˘يذ˘لا ءا˘˘فر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
د˘ح ع˘سضو˘لو ،ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذه اهفرعي ي˘ت˘لا تا˘ب˘عÓ˘ت˘ل˘ل
داسصتق’ا يف سساسسحلا عاطقلا
 .ينطولا
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ايميلقإا ةصصتخملا نطولا مكاحم فلتخم عم قيصسنتلاب

ت’آ’او داتعلا ريتاوف يف قيقدتلا ةداعإا وحن كرامجلا
9102 يرفيف22 لبق دÓبلا تلخد يتلا ةليقثلا

ةندارز نيدلا لامج

وحن هجتت ،ةيئاصضقلا تاهجلا عم قيصسنتلاب كرامجلا ةرادإا نأا ،لامعألا لاجر طيحم نم تامولعم ريصشت
ماعلا نم يرفيف22 كارح لبق اهلاخدإاب اوماق نيذلا ،ليقثلا داتعلاو تلآلا يدروتصسم ءاعدتصسا

.اهب حرصصملا ريتاوفلا ماقرأا يف قيقدتلا ةداعإل ،يصضاملا

ةريدم ،لو˘ل˘ه˘ب ة˘ب˘ي˘هو تعد
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا

ةعجار˘م ةرور˘سضل ،ة˘عا˘ن˘سصلاو
ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘كار˘سش تا˘قا˘ف˘تا
ة˘ق˘ط˘ن˘مو ،ي˘بورو’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا
متي مل هنأا مكحب ،رحلا لدابتلا
.ديج لكسشب اهنأاسشب سضوافتلا

نأا ،اهتاذ ةلوؤوسسملا تحسضوأا
ةكارسشلا قا˘ف˘تا ة˘ل˘ي˘سصح ما˘قرأا
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةرا˘˘سسخ تل˘˘˘ج˘˘˘سس ،ي˘˘˘بوروأ’ا

،ر’ود رايلم2 اهتميق ةيئابج
ىرخأا رئاسسخ نع ثيدحلا نود
ةيب˘نا˘ج˘لا رار˘سضأ’ا رار˘غ ى˘ل˘ع
ةداعإا ةرورسض ىلإا تعد يتلا
تاحيرسصت يف تلاقو ،اهريطأات

لك» سسمأا ا˘ه˘ب تلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
مل رامثتسس’اب قلعتملا لسصفلا
م˘ل» تفدرأاو ،«ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي
قافت’ا اذه لوح سضوافتلا متي
ة˘ي˘م˘هأا ةزر˘ب˘م ،«د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب
هيف مت يذلا فرظلا ىلإا ةدوعلا

.قافت’ا اذه لوح سضوافتلا
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘ت’ا سصو˘˘سصخ˘˘بو

،رحلا لدابتلل ةيبرعلا ةقطنملا
انقحت˘لا«،لو˘ل˘ه˘ب ة˘ب˘ي˘هو تلا˘ق
ثي˘ح ه˘قÓ˘ط˘نا د˘ع˘ب را˘سسم˘لا˘˘ب

مل امنيب اروف هقيبطت انم بلط
تفاسضأاو ،«كلذل نيئيهم نكن
ا˘˘سضيأا م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل قا˘˘ف˘˘ت’ا اذ˘˘ه»
،«ديج لكسشب هنأاسشب سضوافتلا

ةلاح ىلإا ددسصلا اذه يف ةريسشم
ةيندرأ’او ة˘ير˘سصم˘لا ع˘ئا˘سضب˘لا
ى˘ل˘ع د˘ل˘ب˘لا ى˘لإا تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لا

،ايلح˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا كل˘ت با˘سسح
مزلأا لوخدلا اذه نأا تفاسضأاو
ةيبلسس ةمئاق د˘يد˘ح˘ت˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا  ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م
هذ˘ه ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةر˘يد˘م تر˘ب˘ت˘˘عا ،تا˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا

يرورسضلا نم هنأا ،ةعانسصلاو
نييداسصتق’ا نيلماعتملا كارسشإا

.رواسشتلا لÓخ نم

،سضي˘˘ق˘˘ن˘˘لا فر˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ةيرئازجلا ةفرغلا ةريدم تفسشك
ةبسسنلاب هنأا ،ةعانسصلاو ةراجتلل
ةراقلل رح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
يف رئازجلا كارسشإا مت ،ةيقيرفإ’ا

ى˘لإا ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م را˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه
مييقتب اهل ح˘م˘سس ا˘م˘م ة˘يا˘ه˘ن˘لا

ف˘˘ع˘˘سض طا˘˘˘ق˘˘˘نو تÓ˘˘˘هؤو˘˘˘م
.ةقطنملا هذه يف جامدن’ا

سسي˘˘ئر نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
سسل˘ج˘م لÓ˘خ ة˘مو˘كح˘لا ا˘˘عد
قيقد مييقت ىلإا ريخأ’ا ءارزولا

تاقا˘ف˘ت’ا را˘ثآ’ ي˘عو˘سضو˘مو
يتلا كلت وأا ،ةمربملا ةيراجتلا

ىلع سضوافتلا ةلحرم يف يه
نأا ادكؤو˘م ،ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا
بجي ةيجراخلا ةراجتلا ةسسايسس
رواسشت تايلآا روحم لكسشت نأا
.رثكأا معدم يعاطق

ـه.داوج

،ة˘˘بورو˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘لا د˘˘˘كأا
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ،رئازجلا ءانيم˘ل كرا˘م˘ج˘ل˘ل
ديدجلا يتامو˘ل˘ع˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

زيح لخديسس كرامجلا ةرادإ’
هنأا ىلإا اريسشم ،ابيرق ذيفنتلا
ة˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م د˘˘ج ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف
كير˘˘˘سشلا ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.يروكلا

ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘بورو˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأا
اهب لدأا ةيفحسص تاحيرسصت
م˘˘سسار˘˘م سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع سسمأا
ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ةيوهجلا ةيريدملاب كرامجلل
ئدابم˘لا نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘ل
ديدجلا ماظنلا اذهل ةيسساسسأ’ا

ة˘˘ن˘˘م˘˘قر لو˘˘˘ح رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
يف امب ةيكرمجلا تاءارجإ’ا
ي˘كر˘م˘ج˘لا ل˘ي˘سصح˘˘ت˘˘لا كلذ
،(تاقحتسسم˘ل˘ل ي˘لآ’ا ع˘فد˘لا)
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
كاب˘سشلا لÓ˘خ ن˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘ما ،د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
اذه حمسسيسس ،ةيدعبلا ةباقرلا
،ديدجلا يتامول˘ع˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
نامسضو اهليعف˘تو ا˘هر˘ي˘طأا˘ت˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘ن
ة˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ي˘˘لآ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا
سضع˘˘˘˘بو ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست˘˘˘لا
،نييداسصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل

يف ماه رود هل نوكيسس امك
ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘سست
(داريتسسا/ريدسصت) ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ميخسضت ةحفاكم نع Óسضف
دكأا ددسصلا اذه يفو ،ريتاوفلا
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نأاب ،رئازجلا ءانيمل كرامجلل
ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م
ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘عر˘˘سشلا
فاد˘˘هأا زر˘˘بأا د˘˘حأا نو˘˘˘كت˘˘˘سس
اميسس’0202 ماعل ةيريدملا

يف قيقدتلاو ريطأات لÓخ نم
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا تا˘˘˘با˘˘˘سسح˘˘˘لا

ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح˘˘˘˘لاو
.ةيلاقتن’ا

ح.نيدلا رمق

ن˘م تار˘سشع˘لا سسمأا ل˘˘خد
ر˘˘ب˘˘ع ،بي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘عزو˘˘˘م
يف ،ن˘طو˘لا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م
اديد˘ن˘ت ل˘م˘ع˘لا ن˘ع بار˘سضإا
ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك رار˘˘ق˘˘ب
لك ةبقاعب سصاخلا ،ةراجتلا

سسي˘ك ع˘ي˘˘ب˘˘ي وأا قو˘˘سسي ن˘˘م
نم رث˘كأا˘ب م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ـب ددح˘م˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا هر˘ع˘سس
ديعسصتلاب نيددهم ،جد52
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘سش لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
بارتلا لما˘ك ر˘ب˘ع ع˘يزو˘ت˘لا
متي مل ام لاح يف ،ينطولا
.مهفاسصنإا

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا سسمأا تفر˘˘ع
رارغ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و
نيع ،ةزابيت ،ةيدملا ،ةديلبلا
،نار˘هو م˘نا˘غ˘ت˘سسم ،ى˘ل˘فد˘˘لا
،ركسسعم ،فلسشلا ،سسادرموب
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا

بيلح يف ةداح ةردن ،ةبانعو
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،سسا˘˘˘ي˘˘˘كأ’ا

ةداملا هذه يعزوم ةعطاقم

مهلمعل كÓه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘سساو
تا˘˘˘ئ˘˘˘م كلذ˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘˘مرا˘˘˘˘ح
اودا˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
سسي˘ك ن˘م ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ل˘ع˘ف ةدر˘ك كلذو ،بي˘ل˘˘ح˘˘لا

ر˘˘يزو رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
يذلا ،ركذلا فلاسسلا ةراجتلا

هد˘كأا ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ن˘˘م˘˘سضي ’
ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ،رو˘ل˘ب ن˘ي˘مأا
بيلحلا ي˘عزو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لاقو ،لكسشملا اذه ةجلاعم
هاسضاقتي ام» ددسصلا اذه يف
ىلع فرسصي بيلحلا عزوم
.«نيزنبلاو ةنحاسشلا قئاسس

،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
،بيل˘ح˘لا ي˘عزو˘م داد˘ع˘ت˘سسا
ل˘سش لÓ˘خ ن˘م د˘ي˘ع˘˘سصت˘˘ل˘˘ل

ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
متت مل نإا ،ينطولا ىوتسسملا
ةداعإاو مهبلاطمل ةباجتسس’ا
ح˘˘بر˘˘لا سشما˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
.مهب سصاخلا

ر.نوراه

،با˘قر˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘سشك
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو
،سسمأا لوأا ،ا˘ت˘ع˘قو ا˘˘ي˘˘كر˘˘تو
نمسضتي قافتا ىلع رئازجلاب
اندÓ˘ب ن˘يو˘م˘ت د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت

ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ق˘˘نأ’
تاو˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ع˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا
.ةلبقملا سسمخلا

ي˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأا
ىلدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
سشماه ىلع ،سسمأا لوأا اهب
لا˘˘م˘˘˘عأ’ا لا˘˘˘جر ىد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
اذ˘ه نأا ،ي˘كر˘ت˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
زيزعت نم ن˘كم˘ي˘سس قا˘ف˘ت’ا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
،ةقاطلا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ذوحتسست رئازجلا نأاب اركذم
قوسسلا نم ةئاملاب83 ىلع
سصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا
يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
.عيمملا

ن˘ع ،با˘قر˘ع ن˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا ي˘ف عور˘˘سشلا
يوا˘م˘ي˘كور˘˘ت˘˘ب˘˘لا بكر˘˘م˘˘لا

،نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘بور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإ’

HDP-) نÓ˘ي˘بور˘ب˘ي˘لو˘ب˘˘لاو
PP) (ايكرت) ةندأ’ا ةنيدم يف
ن˘م لوأ’ا ي˘سساد˘˘سسلا لÓ˘˘خ
اذه يف ركذو ،ةيراجلا ةنسسلا
يتلا ةكارسشلا دوقعب ،ددسصلا
،يسضاملا ربمتبسس يف تمربأا

ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
لو˘خدو عور˘سشم˘لا مÓ˘˘ت˘˘سسا
42 دعب جاتنإ’ا يف بكرملا
لا˘غ˘سشأا قÓ˘ط˘نا ن˘م ار˘˘ه˘˘سش
ة˘كر˘سشلا نأا ازر˘ب˘م ،زا˘ج˘ن’ا
‐ سسنو˘˘سسي˘˘نور» ة˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ecnassianeR»،ذوحتسست
نم ةئاملا يف66 ةبسسن ىلع
4.1 ـب رد˘˘ق˘˘م˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا

زو˘ح˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر’ود را˘ي˘ل˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلا
يف43 ىل˘ع «كار˘طا˘نو˘سس»
هذه نأا ارب˘ت˘ع˘م ،ه˘ن˘م ة˘ئا˘م˘لا
ل˘ق˘ن˘ب ح˘م˘˘سست˘˘سس ة˘˘كار˘˘سشلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
بكر˘م ءا˘ن˘˘ب مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
جا˘˘ت˘˘نإ’ ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كور˘˘˘ت˘˘˘ب
نÓيبوربيلوبلاو نÓيبور˘ب˘لا
.نارهوب ويزرأا يف

ح.نيدلا رمق

ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ا˘˘عد
لامعلل ةيعامتج’ا تانيمأاتلل
نيذلا لمعلا بابرأا ،ءارجأ’ا
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ترذ˘˘ع˘˘ت
ر˘˘ب˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
حيراسصت˘لا عاد˘يإ’ ،تنر˘ت˘نأ’ا
ة˘سصا˘خ˘لا رو˘جأÓ˘ل ة˘يو˘ن˘˘سسلا
.لبقملا ةعمجلا موي مهب

ي˘˘ف «سصا˘˘˘ن˘˘˘كلا» ح˘˘˘سضوأا
«مÓسسلا» زوحت سسمأا هل غÓب

باوبأا نأاب ،هنم ةخسسن ىلع

ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ه˘˘ت’ا˘˘كو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةعمجلا موي ةحوتفم نوكتسس
رخآا نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ل˘م˘ع˘˘لا با˘˘برأا عاد˘˘يإ’ ل˘˘جأا
،روجأÓل ةيونسسلا مهحيراسصت

˘‐ نور˘ي˘˘خآ’ا د˘˘ج˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
اقيرف  ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي
قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا ناو˘˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘˘م
مهت˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي˘سس
لاجم يف مهتامازتلاب مايقلل
.يعامتج’ا نامسضلا

ـه.داوج

ةيلمع لصشب اوددهو لمعلا نع بارصضإا ‘ اولخد
نطولا لماك Èع عيزوتلا

ةراجتلا ريزو نودحتي بيل◊ا وعزوم

ةيكرتلا «سسنوصسينور» ـل كيرصش «كارطانوصس»
ةندأا يف يواميكورتب بكرم عورصشم يف

زاغلاب ايكرت ليومت نمشضت رئازجلا
4202 ىتح يعيبطلا

ىوتصسم ىلع ةلبقملا ةعمجلا لمعلل ةصصاخ اقرف دنج
نطولا ربع هتلاكو لك

مايأا4 لمعلا بابرأا لهمي «ضصانك»
ةيونشسلا روجأ’اب حيرشصتلل

ةحداف رئاصسخ اندÓب تدبكو ديج لكصشب اهنأاصشب سضوافتلا متي ⁄

ةيبرعلا ةقطنŸاو يبوروأ’ا دا–’ا عم رئاز÷ا ةكارشش تاقافتا ةعجارŸ تاوعد

ةيراجتلا ةيلمعلا ‘ ÚلخدتŸا لك Úب طبرلاو ةيكرم÷ا تاءارجإلا ةنمقر نمصضيو Òتاوفلا ميخصضت حبكي

ابيرق ذيفنتلا زيح كرامجلل ديد÷ا يتامولعŸا ماظنلا لوخد

ةيعصضولاب لفكتلا دصصق
اهيلإا لآا يتلا ةيرزملا

ينطولا دهعملا قÓغإا
ةداعشسوبب ةحايشسلاو ةقدنفلل
هريدم ماهم ءاهنإاو
ةحايصسلا ةرازو تررق
رقم قلغ ،ةيديلقتلا ةعانصصلاو
ةحايصسلاو ةقدنفلا دهعم
تاءارجإلا ذاختاو ،ةداعصسوبب
ةيعصضولاب لفكتلل ةلجعتصسملا
.اهيلإا لآا يتلا ةيرزملا
ناصسح ريزولا حلاصصم تحصضوأا

سسمأا اهل نايب يف ،يرومرم
عرصش هنأا ،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا

قيبطت يف سسمأا موي نم ةيادب
ةمزÓلا ةيرادإلا تاءارجإلا

دهعملا ميمرت لاغصشأا قÓطنل
عم ،رهصشأا3 قوفت ل ةدم يف
فرط نم ةيمويلا ةعباتملا

ايزكرمو ايلحم عاطقلا يلوؤوصسم
،ريزولل يصصخصشلا فارصشإلا تحت
ردصصملا فيصضي – اصضيأا ررقت امك
دهعملا ريدم ماهم ءاهنإا – هتاذ
تاصساردلل تاعاق سصيصصختو
ةيقيبطتلا لامعأÓل تاصشروو

نيوكتلا زكرم ىوتصسم ىلع
بناج ىلا ،ةداعصسوبب ينهملا

ةماقإلا معطم سصيصصخت
تازيهجتب دوزملا ةيعماجلا

لامعألا ةلوازمل ةيرصصع
ةبلط سصخي اميف ةيقيبطتلا
نامصض بناج ىلإا ،ماعطإلا ةبعصش
بÓطلاو تابلطلا ماعطإاو ءاويإا

،ةقئل ةتقؤوم تاماقإا يف
ىلاو نم مهل لقنلا نامصضو
ةفصصب مهتماقإاو ةصساردلا نكامأا

.ةتقؤوم
ةحايصسلا ريزو ناكو اذه
علطا دق ،ةيديلقتلا ةعانصصلاو
ةيعصضولا ىلع ،سسمأا لوأا
فلاصسلا دهعملا رقمل ةيرزملا
نم ددع دافيإا ررق ثيح ،ركذلا
عاطقلل ةيماصسلا تاراطإلا
لآا ام ىلع بثك نع عÓطÓل
تاءارجإلا ذاختاو ،هيلإا
ظافحلل هب لفكتلل ةلجعتصسملا

نامصضو ةبلطلا ةمÓصس ىلع
ةيصساردلا ةنصسلا ةلصصاوم
تاطلصسلا عم قيصسنتلاب ةيراجلا
يلاو اهصسأار ىلعو ةيلحملا
.ةيلولا

ح.نيدلا رمق



ن˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فوو
ىد˘حإا نإا˘ف ،ة˘ي˘لوأا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
لوأا ةليل تقحل ثÓثلا ةوسسنلا
ت’اجعتسس’ا ةحلسصمب سسمأا
يعماجلا ىفسشتسسملاب ةي˘ب˘ط˘لا
ة˘ث˘ج «رو˘ن˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘ندا˘˘ع˘˘سس»
يبطلا مقاطلا دقف اميف ،ةدماه
ةح˘ي˘ب˘سص ن˘ي˘ير˘خأ’ا ن˘ي˘تأار˘م˘لا
ن˘ك ن˘ه˘ت˘ثÓ˘ث نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،سسمأا
،سسفنتلا يف قيسض نم نيناعي
سضار˘˘عأا˘˘ب ن˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا د˘˘˘ع˘˘˘ب
.ازنولفنأ’ا

نامحرلا دبع دكأا ،هبناج نم
نأا ،ىفسشتسسملا ريدم ،طوطع
دجوي ’و ةيداع ةافولا بابسسأا
لو˘˘خد ها˘˘ب˘˘ت˘˘سشا ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ق يأا
لكيهلا اذه ىلإا ريطخ سسوريف
.يحسصلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصم قÓ˘˘˘˘˘˘غإا م˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
د˘ب˘ع ة˘ندا˘ع˘سس» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
يفو ،يزارتحا ءارجإاك «رونلا

ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ي˘˘خ˘˘ت تقو

با˘˘ب˘˘سسأ’ا لو˘˘ح سضو˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘لا
،ثÓثلا ةوسسنلا ةافول ةيقيقحلا
د˘ه˘ع˘م ل˘ي˘ل˘ح˘ت ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ةلازإاب ةليفكلا اهدحو «روتسساب»
.ماعلا يأارلا ريونتو سسبللا

watan@essalamonline.com
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دودحلل ةرباع امهادحإا بناجأا مضضت رارضشأا يتيعمج كيكفت

ةمشصاعلا يف ةروزم رايلم7.1 اهنم رايلم6.3 عاجرتشسا
ة˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ةطرسشلل ةيبرغلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةيعمج كيكفت نم ،رئازجلا
5 ن˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘ت رار˘˘˘˘˘˘سشأا
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا

،ا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق ن˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم
ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘سساو
رايلم9.1 رد˘˘˘˘ق قور˘˘˘˘سسم
،وروأا000.43و ،م˘ي˘ت˘ن˘˘سس
سضيبأا حÓسسو ،ةلاقن فتاوه
عو˘ن ن˘م ف˘ي˘سس ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي
.«ياروماسس»

لوأا مزÓ˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضوأا
،رونلا دب˘ع ةر˘قو˘ب ة˘طر˘سشل˘ل
سسا˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف سسي˘˘ئر
ةيئانجلا ةقرفلاب تاكلتمملاب
ةطرسشلل ةيبرغلا ةع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
يف ،ةمسصاعلا يف ةيئاسضقلا
،سسمأا اهطسشن ةيفحسص ةودن
ةد˘ع˘ب او˘ما˘ق ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا نأا

ن˘˘كا˘˘˘سسم تلا˘˘˘ط تا˘˘˘قر˘˘˘سس
م˘˘ت ،سصا˘˘سصت˘˘خ’ا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ب
ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب م˘ه˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’ا
.يسسيئرلا هيف هبتسشملا

تاءارجإ’ا لامكتسسا دعبو
هبتسشملا ميدقت مت ،ةينوناقلا
ةيروهمجلا ليكو مامأا مهيف
يف رظنلل ايميلقإا سصتخملا

.مهتافلم
،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو

ةي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ةعطاقملا يف ةلثمم ،رئازجلا
،ةيئاسضقلا ةطرسشلل ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ةيمارجإا ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م
7 نم نوكتت دودحلل ةرباع
فلتخم نم نوردحني دارفأا

يف ةسصتخم ،نطولا تاي’و
قاروأ’ا د˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو ر˘˘˘يوز˘˘˘ت
غلبم زجحو ،جراخلاب ةيدقنلا

متينسس رايلم7.1 قوفي يلام
.جد0001 ةئف نم

عجرت ،لاحلا ةيسضق عئاقو
ةد˘كؤو˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م دورو ى˘لإا
،ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ˘˘ل
ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ي˘عر ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
هو˘ب˘سشم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م عاد˘يإا˘ب

،كون˘ب˘لا د˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو را˘˘˘˘ط˘˘˘˘خإا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
مت ،ايميلقإا سصتخملا ةقارسشلا

ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ىلإا زيجو تقو يف تسضفأا
هذ˘˘ه دار˘˘فأا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج فا˘˘˘ق˘˘˘يإا
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘مار˘˘جإ’ا ة˘˘كب˘˘سشلا
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك لا˘م˘كت˘˘سسا
مت اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
مامأا ،مهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
يف رظنلل ،ةيروهمجلا ليكو
سصخت ايا˘سضق ي˘ف م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
.ةيدقن قاروأا ريوزت

ر.رجاه

يقوقح˘لا ل˘سضا˘ن˘م˘لا ردا˘غ
نج˘سس سسمأا ،ي˘جاود م˘ي˘هار˘بإا
،م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘ب نا˘م˘ث˘ع يد˘ي˘˘سس
دعب ،رهسشأا4 هيف ىسضق يذلا
حنجلا ةمكحم ةئيه هتنادأا نأا
،اذفان اسسبح رهسشأا3 ةبوقعب
نم نيرخآا نيفوقوم3و وه
اولقتعا ،روفيت ةماسسأا مهنيب
كارح˘لا ي˘ف م˘ه˘طا˘سشن بب˘سسب
ربوتكأا11 ذ˘ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

9102.
ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سش تنا˘˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘˘˘ه

ميهاربا تلقتعا دق مناغتسسم
ربوتكأا11 ـلا ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘جاود
نا˘˘كو ،عرا˘˘سشلا ي˘˘ف9102
3 رمعلا نم غلابلا هنبا هعم
6 هعم ىسضق يذلاو ،تاونسس
،ةطرسشلل زكرم يف تاعاسس
د˘˘لاو) هد˘˘ج مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
ه˘˘جار˘˘خإ’ (ي˘˘جاود م˘˘ي˘˘هار˘˘˘با

،يلئاعلا نكسسملا ىلإا هلقنو
مهت فو˘قو˘م˘ل˘ل ته˘جو ثي˘ح

نا˘ي˘سصع˘لا ى˘ل˘ع سضير˘ح˘˘ت˘˘لا
هتكراسشم ر˘ثإا اذ˘هو ،ي˘ند˘م˘لا
د˘جاو˘ت لÓ˘˘خ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ي˘˘ف
ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ،يوا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب فوؤور
،ةسضايرلاو با˘ب˘سشل˘ل ق˘با˘سسلا
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘يز ي˘˘˘˘ف
ا˘سضيأا م˘ه˘تإا ا˘م˘ك ،م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم
دسض فنعلا لامعتسساو ةناهإاب
سضر˘˘ع ،ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م
ةد˘˘حو˘˘لا دد˘˘ه˘˘ت تارو˘˘سشن˘˘˘م
ر˘ي˘غ ر˘ه˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رار˘˘سضإ’ا اذ˘˘˘كو ،ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
اذهو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
تاراوح يف هتكراسشم ببسسب
.ةيبنجأا تانويزفلت عم

،يجاود ميهاربا عدوأا دقو
سسبحلا نيرخآا نابسش3 ةقفر
ي˘سضا˘ق ن˘م ر˘˘مأا˘˘ب ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ربوتكأا31 مو˘ي ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
يف ينعملا لخدو ،يسضاملا
قرغتسسا ماعطلا نع بارسضإا
هرثإا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن Ó˘ما˘ك ار˘ه˘سش

يف مناغتسسم ىفسشتسسم ىلإا
هتلاح روهدت دعب ةبوبيغ ةلاح
هدلاو هعنقي نأا لبق ،ةيحسصلا

اذه ،هف˘ي˘قو˘ت˘ب ه˘عا˘فد ة˘ئ˘ي˘هو
ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ت˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م تر˘˘جو
،ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ه˘ئÓ˘مز
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو سسم˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ثي˘˘˘˘˘ح
81 ةدمل هسسبح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘ن˘سس سسم˘ت˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ار˘˘ه˘˘سش
،ةثÓثلا نيسسوب˘ح˘م˘ل˘ل ا˘سسب˘ح
قطنلا ةمكحملا ةئيه تلاحأاو
سسمأا را˘ه˘ن ة˘سسل˘ج˘ل م˘كح˘لا˘ب
رهسشأا3 ـب ا˘ما˘كحأا رد˘˘سصت˘˘ل

.اعيمج مهقح يف اذفان اسسبح
ل˘ي˘جأا˘ت م˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف

ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ة˘م˘كا˘ح˘م
،سسودق قيفوتب رمأ’ا قلعتيو
42 ى˘˘لإا ،حا˘˘ب˘˘سصم ة˘˘ما˘˘سسأاو
بلط ىلع ًءانب ،مداقلا يرفيف
ةمكحم يف ،عافد˘لا ي˘ما˘ح˘م
.ةدكيكسس

ب.Òضشب

ةروطخلا ةتوافتم تاباضصإ’ نيرخآا01013 وحن صضرعت

22 نم ديزأا يف اشصخشش5723 كÓه
9102 لÓخ رورم ثداح فلأا

 ايونشس تاقرطلا باهرإا رئاشسخ رايلم ف’آا01

ناضضمر ةفق021 ءانتق’ ةضصضصخم تناك نويلم06 صسلتخا

ةشسبت يف رتاعلا رئب «ريم» قح يف اذفان اشسبح ناتنشس

ةدكيكضسب نيرخآا ةمكاحم ليجأاتو مناغتضسمب نيرخآا3و يجاود ميهاربإا يقوقحلا نع جارفإ’ا

كارحلا يلقتعم حارشس قÓطإا ةيلمع لشصاوت

،نيسسحلا تيان دمحأا فسشك
نمأÓل ينطو˘لا ز˘كر˘م˘لا سسي˘ئر
ن˘ع،تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع ة˘يا˘قو˘˘لاو
رورم ثداح70522 ليجسست

،9102 ة˘ن˘سس لÓ˘خ ي˘نا˘م˘˘سسج
5723 كÓ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘سست
01013 وحن ةباسصإاو اسصخسش
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
.ةروطخلا

ه˘نأا ،ن˘ي˘سسح˘لا تيا˘˘ن ح˘˘سضوأا
م˘˘˘˘ت ،8102 ة˘ن˘˘سسب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘مو
ددع يف فيفط عجارت ليجسست

2 ـب رد˘˘˘˘ق رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘ح
دد˘ع ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب1 ،ةئا˘م˘لا˘ب
ددع ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب4و ،ىلت˘ق˘لا
باهرإا ةليسصح اربتعم ،ىحرجلا
نسسحأ’ا9102 ـل تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا

ازربم ،نيريخأ’ا نيدقعلا لÓخ
ليجسست مت5102 ةنسس يف هنأا

.ىلتق0164
سسيئر زربأا ،هتاذ قايسسلا يف

ةياقولاو نمأÓل ينطولا زكرملا
تاحيرسصت يف ،تاقرطلا ربع
ىل˘ع سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإ’ا ر˘˘ي˘˘ثأا
سسيسسحتلل احوتفم اموي تمظن
ه˘نأا ،رور˘م˘لا ثداو˘ح ر˘طا˘خ˘م˘ب
با˘هرإا ة˘ل˘ي˘سصح ع˘˘جار˘˘ت م˘˘غر
اهنإا ّ’إا ،9102 يف تاقرطلا
لا˘قو ،ة˘ي˘˘سضر˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
ام وهو ،اد˘ج ة˘ل˘ي˘ق˘ث ةرو˘تا˘ف˘لا»

ةفعاسضم دوه˘ج لذ˘ب˘ل ا˘ن˘ع˘فد˘ي
.«يرورملا فنعلا ةهباجمل

ةيدا˘م˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا نأا˘سشبو
ح˘˘˘سضوأا ،رور˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح˘˘˘˘ل
ا˘هز˘ج˘نأا ة˘سسارد نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةياقولاو نمأÓل ينطولا زكرملا

عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع
ى˘لإا تل˘سصو˘ت ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةيداملا رئاسسخلا لدعم ديدحت
،ا˘يو˘ن˘سس را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م001ـب
ة˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا هذ˘˘ه نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ةيلودلا ريرا˘ق˘ت˘لا ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ت
ر˘ئا˘سسخ˘لا نأا ى˘لإا ر˘ي˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ل ة˘يدا˘م˘لا
3و1 نيب لثمت ةيمانلا لودلا
.يلامجإ’ا لخدلا نم ةئاملاب

اياحضض نم ةئاملاب55
نيلجار رورملا ثداوح
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘سشك

ربع ةيا˘قو˘لاو ن˘مأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ا˘يا˘ح˘سض ف˘سصن نأا ،تا˘قر˘˘ط˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح
ةئاملاب55و ،ةاسشم ة˘ير˘سضح˘لا

،اسضيأا ةاسشم اهيف ىحرجلا نم
ي˘˘ف طار˘˘فإ’ا نأا ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘سضف
نم ةئاملاب71 لثمي ةعرسسلا
هابتنا مد˘عو ،ثداو˘ح˘لا با˘ب˘سسأا
ذخأا مدعو ،ةئاملاب51 قاوسسلا
6 ةا˘سشم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا
.ةئاملاب

ط.ةراضص

ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘سصأا
سسبحلاب امكح ،سسمأا لوأا ءاسسم
ق˘ح ي˘ف ن˘ي˘ت˘ن˘سس ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا

يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر
،ةسسب˘ت ة˘ي’و ي˘ف ر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب˘ل
نويلم06 سسÓ˘ت˘خا ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب

021 ءانتق’ ةسصسصخم تناك
لÓغتسسا ءوسسو ،ناسضمر ةفق
.ةفيظولا

ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘فو اذ˘˘˘˘ه
ةي’و نمأا ةيريدمب ةيداسصتق’ا
مرسصنملا ربمتبسس رهسش ،ةسسبت
دعب ةيسضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نم نأاسشلا اذهب ىوكسش عاديإا

سسل˘ج˘م˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م فر˘˘ط

اهدعب م˘ت˘ي˘ل ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
نم ينع˘م˘لا لاو˘قأ’ عا˘م˘ت˘سس’ا

يذلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق فر˘ط
سسب˘ح˘لا ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب ار˘˘مأا رد˘˘سصأا
تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘˘ع˘˘تو.تقؤوملا
ىد˘˘حإا عر˘˘ب˘˘ت ى˘˘لإا ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
غلبملا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘سشلا
لجأا نم ركذلا فلاسسلا يلاملا
ةدئافل ناسضمر ةفق021 ءانتقا
تاذ˘˘ب ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
مت ه˘نأا ’إا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘لا

سصاخ يكنب باسسح يف هبسص
با˘سسح ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘لو
.ةيدلبلا ةنيزخ

م.ديم◊ا دبع

سشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تر˘˘˘مد
سسمأا لوأا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيلمع ر˘ثإا ،ن˘ي˘ي˘با˘هرإÓ˘ل أا˘ب˘خ˘م
،وزو يز˘ي˘ت˘ب ط˘ي˘سشم˘تو ثح˘ب

لكب ،ىرخأا زرافم تفقوأا امك
ي˘جا˘ب جر˘˘بو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت ن˘˘م
تطبسضو ،اسصخسش11 راتخم
ةقرطم61 ،ايئابرهك ادلوم03
ن˘˘ع ف˘˘سشك زا˘˘ه˘˘ج ،ط˘˘˘غ˘˘˘سض
.اسسولهم اسصرق039و ،نداعملا

عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘˘˘سشك
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع نأا
3 اوطبسضو سصاخسشأا6 اوفقوأا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كو ،د˘˘ي˘˘سص قدا˘˘ن˘˘˘ب
،ة˘ن˘تا˘ب ن˘م ل˘كب سشي˘˘طار˘˘خ˘˘لا

مت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ترا˘ي˘تو ،ة˘ل˘قرو
0373 هتزوحب برهم فيقوت
.ةسسبتب غبتلا ةدام نم ةدحو

سسارح طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
ريغ ةرجه ة˘لوا˘ح˘م ،ل˘حاو˘سسلا
اونا˘ك ا˘سصخ˘سش11ـل ة˘ي˘عر˘سش
عنسصلا يديلقت براق نتم ىلع
93 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،نار˘هو˘ب
ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
ل˘˘كب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ج
ن˘ي˘ع ،سسا˘ن˘ي˘مأا نإا ،تسسار˘ن˘م˘˘ت
.ةسسبتو تنسشومت

ط.ةراضص

نم ةيمكو قدانب3 زجحو صصاخضشأا6 فيقوت
ةنتابو ترايتو ةلقرو يف ةريخذلا

وزو يزيتب نييباهرإÓل أابخم ريمدت

«روتضساب» دهعم ليلاحت جئاتن راظتنا يف ةي’ولا ةمضصاع ىفضشتضسمب ت’اجعتضس’ا ةحلضصم قلغ

فيطشسب ةوشسن3 ةايحب يدوت ةداح ازنولفنأا

ح.رثوك

يف ،ةداح ازنولفنأاب نهتباضصإا دعب ،فيطضس ىفضشتضسمب ةنضس07و05 نيب نهرامعأا حوارتت ةوضسن3 صسمأا تيفوت
.ةمضصاعلا يف «روتضساب» دهعم ليلاحت جئاتن هنع رفضستضس ام راظتنا

11 مهنيب نم اضصخضش53 هعم طروت
ايونعم اضصخضش41و اراطإا

مامأا رامت قبشسأ’ا ريزولا
داشسفلا ةمهتب ةلادعلا
ةمكحمب صسمأا لوأا مت
نم اضصخضش53 ماهتإا ،مناغتضسم
ديحولا دبعو اراطإا11 مهنيب
،نكضسلل قبضسأ’ا ريزولا ،رامت
41و ،قبضسأ’ا ةي’ولا يلاوو
اياضضق يف ايونعم اضصخضش
.داضسفلاب ةقلعتم
ةيروهمجلا ليكو حضضوأا
هل نايب يف ،مناغتضسم ةمكحمل
هيلع تعلطإا صسمأا لوأا
فلم ةلاحإا مت هنأا ،«مÓضسلا»
طبترملا يئادتب’ا قيقحتلا

يضضاق ىلإا اياضضقلا هذهب
ارظنو هنأا افيضضم ،قيقحتلا
ديفت نئارقو ءابعأا دوجول
عئاقولا هذهل ،رامت باكتراب
ةي’ول اقباضس ايلاو هتفضصب
ماكحأ’ اقيبطتو مت ،مناغتضسم
نوناق نم375 ةداملا
لاضسرإا ةيئازجلا تاءارجإ’ا

هب ةقلعتملا تاءارجإ’ا فلم
بئانلا ىلإا يملضسلا قيرطلاب
.ايلعلا ةمكحملا ىدل ماعلا

هنأا ،هتاذ ردضصملا زربأا امك
ةرقفلا11 ةداملا صصنب Óمعو
تاءارجإ’ا نوناق نم3
مت ،ممتملاو لدعملا ةيئازجلا

ةيروهمجلا ةباين لضصوت دعب
فلمب مناغتضسم ةمكحمل
يذلا يئادتب’ا قيقحتلا

يئ’ولا نمأ’ا حلاضصم هترضشاب
عئاقو صصوضصخب اهفارضشإا تحت
فلملا ةلاحإا ،داضسفلاب قلعتت

تاذب قيقحتلا يضضاق ىلع
ىلإا ماهت’ا تهجوو ةمكحملا

11 مهنيب نم ايعيبط اضصخضش53
،ايونعم اضصخضش41و اراطإا

ةلئاط تحت مئارج مهباكتر’
قلعتملا10‐60 مقر نوناق
داضسفلا نم ةياقولاب
.هتحفاكمو

ب.نيرضسن
تاروضشنم عيزوت ةمهت نع

ةدحولاب صساضسملا اهنأاضش نم
ةينطولا
اشسبح تاونشس3 ضسامتلا
رانيد فلأا001و اذفان

يبرعلب ريمشس قح يف ةمارغ
ةيروهمجلا ليكو صسمأا صسمتلإا

يف ،صسيار دارم رئب ةمكحمب
اضسبح تاونضس3 ،ةمضصاعلا
ةمارغ رانيد فلأا001و ،اذفان
،يضسايضسلا طضشانلا قح يف
عيزوت ةمهت نع ،يبرعلب ريمضس
صساضسملا اهنأاضش نم تاروضشنم
.ةينطولا ةدحولاب

ح.رثوك



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 2562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج3ـل قفاوملا0202 يفناج82ءاثÓثلا

ثـــــب ةدوـــــع اوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــشسلا ةاـــــــنق



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمضسيد03تبضسلا

culture@essalamonline.com

2562ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج3ـل قفاوملا0202 يفناج82ءاثÓثلاتامهاصسم

لاز امو ينيطسسلفلا بعسشلا سشاع دقل
لكب اهقيقحت دسشني ،ةلجؤوم ررحت ةلاح
لÓ˘خ ة˘عور˘سشم˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا لا˘˘كسشأا

اهب مدق يتلا ةليوطلا ةيحافكلا هتريسسم
نم ريثكلا هل تببسس ،ماسسج تايحسضت
ىرسسأ’ا ةيسضق تناكف ،ةاناعملاو ملأ’ا

لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لاو
نأا قدسصي نمف .ليلد غلبأا يليئارسسإ’ا
يف مهب جُز ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف نو˘ي˘ل˘م و˘ح˘ن

ٍةليوط ٍةيدمرسس يف نوجسسلا بهايغ
.نيهملا باذعلاو ملظلاو عمقلا نم
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق نÓ˘˘عإا ذ˘˘˘ن˘˘˘مو
ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود تن˘˘ع˘˘مأا ،8491
ىرسسأ’ا قح˘ب ا˘ه˘م˘ئار˘جو ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا
يتلا ةينمأ’ا ةجحلا نأاو ،نيينيطسسلفلا
نوناقلا كاهتن’ ًارربم تسسيل ،اهقوسست
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘لود˘˘لا
ةرو˘˘˘˘˘˘سصب نا˘˘˘˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ل
سسرامت نأ’ ًارر˘ب˘م تسسي˘لو ،ة˘يدا˘ي˘ت˘عا
لكسشب ،ةم˘ي˘سسج˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ع˘سشبأا

مئارجلا أاوسسأا فرتقتو ،مظنم يجهنم
نيلقتع˘م˘لاو ىر˘سسأ’ا ق˘ح˘ب ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا
مهرامعا فÓتخا ىلع ،نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نأا نود ،ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا م˘˘ه˘˘ح˘˘ئار˘˘سشو
وأا ةيلودلا تايقافت’او نيناوقلا مرتحت
«ليئارسسإا» لعج امو .ةيناسسنإ’ا اياسضقلل
نوناقلا قوف ةلود اهنأا ىلع فرسصتت
ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا˘˘كو
ةلادعلا نومسضم بايغ وه ةبسساحملاو
اهمئارج ىلع اهتب˘سسا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا
تب˘هذ ل˘ب ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ق˘˘ح˘˘ب
دقف ،كلذ نم دعبأا وه ام ىلإا «ليئارسسإا»
نم تÓفإ’ا» ةفاقث خيسسرت ىلإا تعسس
امم ،نييليئارسسإ’ا لك ىدل ،«باقعلا
باكترا يف يدا˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ج˘سش
ة˘م˘ي˘سسج˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

نيينيطسسلفلا قحب ةمظنملا مئارجلاو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو ىر˘˘˘سسأ’او ة˘˘˘ما˘˘˘ع
ة˘˘لود ما˘˘م˘˘سضنا نا˘˘ك اذ˘˘ه˘˘ل .ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف
ل˘ير˘با/نا˘سسي˘ن ن˘م لوأ’ا ي˘ف ة˘ي˘لود˘˘لا

،ًا˘م˘˘ه˘˘م ًا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت  ًا˘˘ثد˘˘ح ،5102ماع
ن˘ع ة˘نا˘سصح˘لا ع˘فر˘ل ًا˘م˘ه˘م Óً˘˘خد˘˘مو
،ة˘عدار ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ي˘كسشتو ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةلادعلا» راسضحتسسا وحن ىلوأا ةوطخو
اذ˘ه ل˘كسش ا˘م˘ي˘ف ،«ة˘ب˘ئا˘غ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضل˘˘ل ار˘˘سصن ًا˘˘سضيأا ما˘˘م˘˘سضن’ا
ةلواحمو ،مهتÓئا˘عو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
دق مئارج نم نيرخآا نيينيطسسلف ةياقول
لبق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف «ل˘ي˘ئار˘سسا» ا˘ه˘ب˘كتر˘ت
قيقحتب نيطسسلف تبلاط دقف .مهقحب
ا˘ه˘ب˘كترا بر˘˘ح م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر
يسضارأ’ا يف نوي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا نو˘لوؤو˘سسم
بناجلا مدقو ؛ةلتح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يف ةيسساسسأا تافلم ةثÓث ينيطسسلفلا

ناود˘˘ع˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه
4102 ماع ةزغ عاطق ىلع يليئارسسإ’ا

امب ،ةيبرغلا ةف˘سضلا ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘سس’او
ىرسسأ’ا ةيسضقو ،ةيقرسشلا سسدقلا اهيف
.ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا يف نيلقتعملاو
نوناك02 ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا مو˘˘˘ي ي˘˘˘فو
ةيعد˘م˘لا تن˘ل˘عأا9102ربمسسيد/لوأا
يف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ةماعلا

حتف تررق اهنأا ،ادوسسنب وتاف ،ياه’
ةلمتحم برح مئارج يف لماسش قيقحت
نÓع’ا اذه .ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا يف
،ع˘سساو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بي˘حر˘˘ت˘˘ب ل˘˘بو˘˘ق
مغرب ،يب˘ع˘سشو ي˘تا˘سسسسؤو˘مو ي˘م˘سسر
نيمواقم ةقحÓم متي نا نم تافوختلا
،مئارج مهباكترا ىوعدب نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا ةدر ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خآا ة˘˘˘ي˘˘˘سشخو
سضير˘ح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘بوروأ’او ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
ةيئانجلا نÓ˘عا ة˘م˘جر˘ت نا .ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا

نوكيسس ،هتيمهأا نم مغرلابو ،ةيلودلا
ةسصاخ ،«ةيلودلا ةيئانجلا» مامأا ابعسص
حبسصأا ةريخأ’ا ةليلقلا ماوعأ’ا يف هنأاو
اهتيقادسصم اهدقفي ام ،ًاسسيسسُم اهلمع
نود عيمجلا ةبسساحم ىلع اهتردق يف
ىلع طغسضلا ةيمهأ’ا نمف اذل ،زييمت
تاقيقحت حتفل «ةيئان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا»
ق˘ح˘ب تب˘كترا ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب
،ةسصاخ ىرسسأ’او ةماع نيينيطسسلفلا

ل˘ك ماد˘خ˘ت˘سسا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ةرور˘سضو
ةيلود˘لا تا˘ي˘لآ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاودأ’ا
ة˘ق˘حÓ˘م˘لا أاد˘˘ب˘˘م ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ل ىر˘˘خأ’ا

. ةبسساحملاو
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ى˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي اذ˘˘˘˘هو
ن˘ي˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

م˘ئار˘ج˘لا ع˘با˘ت˘˘ت ي˘˘كل ن˘˘يد˘˘نا˘˘سسم˘˘لاو
كا˘ن˘هو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’او
قلعتت يتلا ةقثوملا اياسضقلا نم ريثكلا
ق˘ح˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘ب˘كترا م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘ف
بسساح˘ي ي˘ت˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو ىر˘سسأ’ا

ىرخأا مئارجو ،يلودلا نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
انلاز ام اننأا مغربو ،اهقثوي نم جاتحت
مئارجلا قيثوت مويلا اذه ىتح رظتنن
اذ˘˘هو سسأا˘˘ي˘˘ن ن˘˘ل˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا

نأا ةدعاق ىلع ،ينيطسسلفلا لكلا بجاو
ةبسساحملا نأاو مداقتلاب طقسسي ’ قحلا
ًاقفاوت كانه نأاب كسش’و .لاحم ’ ةيتآا
ف˘ل˘م» نو˘كي نأا ى˘ل˘˘ع ًا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ةدنجأا سسأار ىلع «نيلقتعملاو ىرسسأ’ا
سسأار ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةمكحملا ىلا لاحت˘سس ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
ًاقفاوت كانه نأا امك ،ةيلودلا ةيئانجلا

ي˘ف ه˘ل نو˘سضر˘ع˘ت˘ي ا˘م ةرو˘ط˘خ ى˘ل˘˘ع
لعلو ،يل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس
ىر˘˘سسأ’ا ة˘˘ي˘˘سضق ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘م زر˘˘˘بأا

ةمكحم مامأا ةيولوأا تاذ نيلقتعملاو
:ةيلودلا تايانجلا
،ةيمويلا ت’اقتع’ا رارمتسسا  :ً’وأا

نود ،نيلقتع˘م˘لا داد˘عأا ي˘ف ةدا˘يز˘لاو
تا˘˘نا˘˘م˘˘سضلا˘˘ب «ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسا» ماز˘˘ت˘˘لا
،نييندملا ناكسسلا ةيامحب ةسصاخلا
قو˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘م˘˘ظا˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب وأا
ثيح ،مهزاجتحا نكامأاو نيزجتحملا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ق˘ت˘عا تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ُت
ًاكاهتنا يفسسعت لكسشب نيينيطسسلفلا
رظحب ةلسصتملا ةينوناقلا تانامسضلل
اهلفك ي˘ت˘لاو ،ي˘ف˘سسع˘ت˘لا زا˘ج˘ت˘ح’ا
قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا تد˘غ ى˘˘ت˘˘ح ،نا˘˘سسنإ’ا
اًعمق رثكأ’ا ة˘ل˘ي˘سسو˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا

عمت˘ج˘م˘لاو ةر˘سسأ’او در˘ف˘لا˘ب ًارا˘مدو
.ينيطسسلفلا
ةميسسجلا تاكاه˘ت˘ن’ا د˘عا˘سصت  :ًا˘ي˘نا˘ث
نو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘ف ىر˘˘˘˘˘سسأ’ا ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي ة˘جو˘م ل˘ظ ي˘فو ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ًافده مه˘ت˘ع˘سضو ة˘فر˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا
ةردا˘سصمو ،م˘ه˘ن˘م ما˘ق˘ت˘نÓ˘ل ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس
سسا˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا م˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح
لثت˘م˘ت نأا نود ،ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا م˘ه˘ت˘مار˘كب
ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
بيذ˘ع˘ت˘لا م˘هد˘سض تسسرا˘˘مو .م˘˘ه˘˘ع˘˘م
،ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لاو
˘ماد˘خ˘ت˘سساو ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا تا˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘ق’او
ديدعلا ةباسصإاو ًايلود ةمرحملا ةحلسسأ’ا

لافطأ’ا لاقتعا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،م˘ه˘ن˘م
ط˘سسبأا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘˘حو م˘˘ه˘˘ب˘˘يذ˘˘ع˘˘تو
ةرداسصلا ما˘كحأ’ا ظ˘ي˘ل˘غ˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ي˘ف ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لاو ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
مامأا ليقارعلا عسضوو ،يرادإ’ا لاقتع’ا

ع˘˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘هأ’ا تارا˘˘˘˘يز
مدعو ،يدارفن’ا لز˘ع˘لاو ،ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا
،ةيسساسسأ’ا ةايح˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ر˘ي˘فو˘ت
يف ةيرسشب اعورد نيلقتعملا مادختسساو

نم ىرسسأ’ا نامرحو ،ةدع تابسسانم
تا˘ئ˘م دا˘ع˘باو ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
.اهريغو  مهانكسس نكامأا نع نيلقتعملا
يليئارسسإ’ا راتهتسس’ا رارمتسسا  :ًاثلاث
يف دمعتلاو ،نيلقتعملاو ىرسسأ’ا ةايحب
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لاو ىذأ’ا قا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإا
داد˘عأا عا˘ف˘ترا ى˘لا ىدأا ا˘م˘م ،ءي˘ط˘ب˘˘لا
ىر˘سسأا ما˘م˘سضناو ،ى˘سضر˘م˘لا ىر˘˘سسأ’ا

ةينطولا ةكرحلا ءادهسش ةمئاق ىلا ددج
ىتحو7691 ماعلا ذنم عفترتل ةريسسأ’ا
،ًاديهسش (222) ىلا9102ماعلا ةياهن
وأا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘ه’او بيذ˘ع˘ت˘لا بب˘سسب

،سصاسصرلا قÓطاو دمعلا لتقلا ءارج
ار˘˘ي˘˘سسا (51) ء’ؤو˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م نأاو
(5) نأاو ،5102 ماعلا ذنم اودهسشتسسا
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ او˘ط˘ق˘سس م˘ه˘ن˘م ءاد˘ه˘˘سش
ر˘م˘ع ،دورا˘ب سسرا˘ف :م˘هو .ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
حياسسلا ماسسب ،ةقطاقط راسصن ،سسنوي
ني˘ما˘ث˘ج تلاز ا˘مو .كا˘يد و˘بأا ي˘ما˘سسو
اذه ،لÓتح’ا ىدل ةزجتحم مهنم ةثÓث
ىر˘سسأ’ا ن˘م تا˘˘ئ˘˘م ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
د˘ع˘ب اود˘ه˘سشت˘سسا ن˘يذ˘لا ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

نوناعي مهنأا وأا ،نجسسلا نم مهجورخ
وأا ة˘˘ي˘˘سسف˘˘نو ة˘˘يد˘˘سسج تا˘˘قا˘˘˘عإا ن˘˘˘م
.ةيسسحلا

سضارغأا قيقحتل عيرسشتلا فظوت  :ًاعبار
اهتامازتلا طسسبأاو سضراع˘ت˘ت ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا بجو˘م˘ب ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا
قو˘ق˘ح˘ل ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا
قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلا اذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘فو ،نا˘˘˘˘˘˘سسنإ’ا
يف (ناملربلا) يليئارسسإ’ا تسسينكلا رقأا
تاعيرسشتلا نم ديدعلا ةيسضاملا ةرتفلا
نم دييأاتو معدب ،ةريطخلا ةيرسصنعلا

ةلود يف يسسايسسلا ماظنلا ناكرأا ةفاك
.لÓتح’ا
ن˘سس ي˘ف ،لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود نا˘˘ع˘˘مإا نإا
نود ةيرسصنع تاسسايسسو تاعيرسشت
يقÓخأا وأا ينوناق وأا يسسايسس عدار
قو˘ق˘ح˘ل ًا˘ح˘سضا˘ف ًا˘كا˘ه˘ت˘نا ل˘ث˘م˘ي ’
ل˘ب ،بسسح˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
نوناقلا ئدابمل ًاخراسص ًاقرخ دسسجي
ر˘ي˘غ ًا˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ًارار˘سصإاو ،ي˘˘لود˘˘لا

ةدارإ’ا يد˘˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم
ممأ’ا تارار˘قو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلاو
يأاب زوجي ’ ذإا ،ةلسصلا تاذ ةدحتملا

تاطلسس عرذتت نأا لاوحأ’ا نم لاح
نسستل ةي˘ن˘مأ’ا ي˘عاود˘لا˘ب  لÓ˘ت˘ح’ا
ا˘م˘ي˘سسج ًا˘قر˘˘خ ل˘˘كسشت تا˘˘ع˘˘ير˘˘سشت
ناو ،ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘ل
ةفاكل رسضخأ’ا ءوسضلا حنم رمأ’ا اذه
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ديزملا فارتق’ ةفلتخملا ةيليئارسسإ’ا

ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ق˘ح˘ب تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ن˘م
مهتائف فÓتخا ىلع ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
.ةيعامتج’ا مهحئارسشو ةيرمعلا

ديرجت ىلإا يليئارسسإ’ا يعسسلا  :ًاسسماخ
مهتفسص نم ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسأ’ا
ة˘ي˘لا˘سضن˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘هو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

اولسضان ،ةيرحلا لجأا ن˘م ن˘ي˘برا˘ح˘م˘ك
،يلودلا نوناقلا مهل هزاجأا ام راطإا يف
ةين˘طو˘لا م˘ه˘ت˘ي˘سصخ˘سش ى˘لإا ةءا˘سسإ’او
ل˘ب ،ة˘ي˘لا˘سضن˘لا م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا م˘˘ير˘˘ج˘˘تو
يف ،نييباهرإاو ن˘ي˘مر˘ج˘م م˘هرا˘ب˘ت˘عاو
بع˘سشلا ة˘ب˘قا˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
عورسشملا هلاسضن ميرجتو ينيطسسلفلا

يذلا لاسضنلا اذه نإا .لÓتح’ا دسض
نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘˘سسأ’ا ه˘˘سضو˘˘خ˘˘ي
سسي˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا م˘ه˘ع˘˘مو
ً’ام˘عأا تسسي˘ل م˘ه˘تا˘طا˘سشن و ،ة˘م˘ير˘ج
ةمواقم راطإا يف جردنت يهف ،ةيباهرا

ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘فا˘ك ا˘ه˘ت˘ل˘ف˘˘ك ة˘˘عور˘˘سشم
يعد˘ت˘سسي اذ˘هو ،ة˘ي˘لود˘لا ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو
ةيامحو ةينوناقلا مهتناكم نع عافدلا

ةيسضقب هجوتلا نا .مهحافك ةيعورسشم
ةمكحم ىلإا ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسأ’ا
،ةحلم ةرورسض تاب ةيلودلا تايانجلا

ةينوناقلا مهتناكم نع عافدلا لجأا نم
ةيامح قايسس يف ،مهلاسضن ةيعورسشمو
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا لا˘˘˘سضن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عور˘˘˘˘سشم
بناج نمو ،بناج نم اذه ينيطسسلفلا
ةوق نم هجوتلا اذه هلكسشي امل رخآا

،اهتدا˘ق قرؤو˘يو لÓ˘ت˘ح’ا ة˘لود˘ل عدر
نيذلا ايا˘ح˘سضلا فا˘سصنا ي˘ف م˘ها˘سسيو
،نا˘ب˘سضق˘لا ف˘˘ل˘˘خ ءاد˘˘ه˘˘سش او˘˘ط˘˘ق˘˘سس
ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ب اوّر˘˘˘م ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا كئ˘˘˘˘لوأاو
نم ةفلتخم ًافونسص اوقاذو ،لاقتع’ا
نيذلا نيرخآ’ا يمحيو امك ،بيذعتلا

نوجسسلا بهايغ يف نوعبقي اولاز ام
وأا تو˘م˘لا ر˘ط˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
تا˘˘˘قا˘˘˘ع’او سضار˘˘˘مأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
نيينيطسسلفلل نكمي ’ ذا ،ةفلتخملا
ي˘لود˘لا تم˘سصلا رار˘م˘ت˘سسا˘ب لو˘ب˘ق˘˘لا

ا˘م ها˘ج˘ت «ة˘ي˘لود˘لا ة˘لاد˘ع˘لا» با˘ي˘˘غو
قحب ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا يف ثدحي
اذل ،كانه نيعباقلا نيلقتعملاو ىرسسأ’ا
ي˘فو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ي
ىر˘سسأ’او ىر˘سسأ’ا م˘ه˘ن˘م ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
˘مو˘ق˘ت نأا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ئاو˘عو نورر˘ح˘م˘لا
ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
اهرود مرتحتو ةي˘نا˘سسنإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةدارإاب عفادتو ،اهتهازنو اهتايحÓسصو
ق˘ي˘ق˘ح˘تو نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ن˘ع ة˘يو˘˘ق
.نيطسسلف يف ةلادعلا

ةديدج تادافإا :ىرضسأ’ا ةئيه
لزعلل اوضضرعت لافطأ’

«نومادلا» لقتعم ‘ ةيرعتلاو
ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تد˘˘˘˘سصر
،  مويلا ةتردسصأا ريرقت يف نيررحملاو
،نيرابج لي˘ل˘خ ر˘سصا˘ق˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ةدا˘فإا

ىرج نيذلا لابسشأ’ا ىرسسأ’ا دحأا وهو
،ًارخؤوم «نومادلا» لقتع˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن
ىلإا يسضاملا ءاعبرأ’ا موي هتداعإا متو
ن˘يرا˘˘ب˘˘ج ى˘˘ت˘˘ف˘˘لا ح˘˘سضوأاو.«ر˘˘فو˘˘ع»
ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك عا˘˘سضوأ’ا نأا» ،ه˘˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘سشب
ًاقلطم حلسصت ’و «نومادلا» لقتعمب
د˘˘ع˘˘ب » فا˘˘سضأاو ،«ي˘˘مدآ’ا سشي˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
مهيلع تسضرع ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل م˘ه˘لو˘سصو
ن˘م ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م را˘ي˘˘ت˘˘خا ن˘˘ج˘˘سسلا ةرادإا
نيلوؤوسسم اونوكيل نيرسصاقلا ىرسسأ’ا

مهتا˘ي˘ح رو˘مأا نور˘يد˘يو م˘ه˘ت˘ي˘ق˘ب ن˘ع
او˘˘˘˘سضفر م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘كل ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
ةرادإا نإا » ،ن˘يرا˘ب˘ج ل˘م˘كأاو.«ةر˘˘كف˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ع˘م˘ق ى˘ل˘ع تمد˘قأا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا
ةلاح او˘ن˘ل˘عأا ن˘يذ˘لا لا˘ب˘سش’ا ىر˘سسأ’ا
ىلع ًادر ناجسسلا هجو يف نايسصعلا
ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا عا˘سضوأ’ا
مهلقن ى˘ل˘ع ًا˘جا˘ج˘ت˘حاو ،م˘سسق˘لا ل˘خاد
،نيغلابلا ىرسسأ’ا نم مهيلثمم نودب

نيزانز ىلإا مهنم4 لقنب تماق ثيح
ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘ف يدار˘˘ف˘˘ن’ا لز˘˘˘ع˘˘˘لا
نيرابج ناكو ،«نوملسس» و «نوسشيك»
م˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ىر˘˘ج ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا د˘˘حأا
سضيرحتلا هتسسرامم ىوعدب ،ًايفسسعت
ىر˘˘˘˘˘˘˘سسأ’ا فو˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ريثك نأاب » ،نيرابج عباتو .«نيرسصاقلا

ىلإا اولقُن نيذلا لابسش’ا ىرسسأ’ا نم
حوتفملا بارسض’ا اونلعأا  «نومادلا»
م˘˘ه˘˘عا˘˘سضوأ’ ًا˘˘سضفر ،ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ن˘˘˘ع
ي˘ف ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يوا˘˘سسأا˘˘م˘˘لا
ة˘يرادإ’ا نا˘ج˘˘ل˘˘لا نود˘˘ب  ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىرسسأا نم ةنوكملاو مهنع ةلوؤوسسملا

رسصاقلا ريسسأ’ا مهنيب نم ناكو ،رابك
سضا˘˘˘خ يذ˘˘˘لاو رو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سضا˘˘˘˘ير
مايق دعب هبارسضا قلع هنكل ،بارسض’ا
نيزانز˘لا ل˘خاد ه˘جز˘ب ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ةرادإا

اوما˘قو ،ه˘سسبÓ˘م ع˘ل˘خ ى˘ل˘ع هرا˘ب˘جاو
لاح يف سسبÓم نودب هءاقبإاب هديدهتب
ةئيهلا تتفلو.«هبارسضا نع فقوتي مل
ي˘ف تد˘ع˘سص لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘˘ل˘˘سس نأا
ةسسرسشلا اهتمج˘ه ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
لكسشب  ،نيينيطسسلفلا لافطأ’ا قحب
ةيملاعلا لفطلا قوقح ةيقافتا فلاخي
،ناسسنإ’ا قوقحل ةيسساسسأ’ا ئدابملاو
يلودلا عمتجم˘لا ا˘هر˘ير˘ق˘ت˘ب تب˘لا˘طو
لخدتلاب ناسسنإ’ا قوقح تاسسسسؤومو
ةسسايسس فقول لجاعو يروف لكسشب
نيرسصاقلا قحب بكترُت يتلا ليكنتلا
نم مهب ح˘سضا˘ف˘لا دار˘ف˘ت˘سس’ا ل˘ظ ي˘ف
.ةيعمقلا اهتاوقو نوجسسلا ةرادإا لبق

معدلً ءاقل مظنت ىرضسأ’ا ةئيه
ةكر◊ا دومضص زيزعتو

ةÒضسأ’ا ةينطولا
ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
يف ةعسسوم لمع ةسشرو ،نيررحملاو
ةئيهلا سسيئر روسضحب ،هللا مارب اهرقم
ةئيهلا ليكوو ركب وبا يردق ءاوللا

ىرسسأ’ا نم ددعو بيطخلا رداقلا دبع
تاو˘ن˘سس او˘سضمأا ن˘يذ˘لا ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىلا ،ةيليئارسسإ’ا نوجسسلا لخاد ةليوط
تاراد’ا نم سصسصختم مقاط بناج
تنمسضتو .ةئيهلاب تادحولاو ةماعلا
ةقيقح لو˘ح ا˘ع˘سسو˘م ا˘سشا˘ق˘ن ة˘سشرو˘لا

ي˘ت˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘˘لاو ،نو˘˘ج˘˘سسلا ع˘˘قاوو
ةليلقلا تاونسسلا لÓخ اهيلع تأارط
ةمجه لظ يف يتأات يتلاو ،ةيسضاملا
ةريسسأ’ا ةكرحلا اهل سضرعتت ةسسرسش
رادم ىلع اهت˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ا˘ه˘تازا˘ج˘ناو
تاءارجا دسض ليوطلا اهلاسضن  تاونسس
اهتاسسايسسو ةيليئارسس’ا نوجسسلا ةرادا
ىلع سضا˘سضق˘نÓ˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا
د˘كاو .م˘ه˘ن˘م ما˘ق˘ت˘ن’او ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘˘لا
عجارتلا نأا ىلع ،ءاقللا يف نوكراسشملا
تأا˘˘ي م˘˘ل ،نو˘˘ج˘˘سسلا ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش يذ˘˘˘لا
تد˘˘ن˘˘ج ا˘˘م˘˘نإاو ة˘˘فد˘˘˘سصلا سضح˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حإ’ا تار˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م
عقاو ةعزعزل اهتايناكمإا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
هذ˘ه ته˘جاو ي˘ت˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘˘لا
ناك دومسصب تاءارجإ’او تاسسايسسلا
عفدي نمثلا اذه لاز ’و اظهاب هنمث

ىلع نوكراسشملا ددسشو .مويلا ىتح
ىر˘سس’ا ن˘م م˘سسج ل˘ي˘كسشت ةرور˘˘سض
يف ةمهاسسملا ىلع رداق ، نيررحملا
تامجهلا اهتثدحأا يتلا تاوجفلا دسس
مهتازاج˘نإاو ىر˘سسأ’ا ى˘ل˘ع ةرر˘كت˘م˘لا

لوعي ثيحب ،نوجسسلا ةرادإا لبق نم
نواعتلاب اريبك ارود مسسجلا اذه ىلع
ي˘ف ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘لاو ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م
لÓ˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لا
تدحوو مه˘تازا˘ج˘نإا ل˘ت˘ق ت’وا˘ح˘م˘ب

ةردق ،نوكراسشملا ن˘م˘ثو .م˘ه˘فو˘ف˘سص
تاسسايسسل اهتهجاوم نوجسسلا سضعب
اهسضعب تدهسش امك ،اهدسصو ةرادإ’ا
تلثمت ةريخأ’ا ةنوأ’ا يف ةيقيقح ةلقن
ةروسصب ةيميظنتلا تÓيكسشتلا ةداعإاب
لك مجل ىلع ةرداق ،ةيراسضحو ةينطو
ةكرحلا دسض ةيلي˘ئار˘سسإ’ا تا˘سسا˘ي˘سسلا
ع˘˘˘م˘˘˘جأاو .ا˘˘˘ه˘˘˘ت’ا˘˘˘˘سضنو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسأ’ا
تاءاقل دقع ةرورسض ىلع نوكراسشملا
،نيررحملا ىرسسأ’او ةئيهلا نيب ةيرود
ة˘ح˘سضاو ة˘ي˘لآا ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت˘ي نأاو
عا˘˘سضوأ’ا تارو˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
فوقو˘ل˘ل ،ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا˘ب
ل˘كل يد˘سصت˘لا ي˘ف ىر˘سسأ’ا بنا˘˘ج˘˘ب
فدهتسست يتلا ةيليئارسسإ’ا تامجهلا
ينيطسسلفلا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ن˘ل˘ع ل˘كسشب
اهرطسس يت˘لا ه˘تا˘ي˘ح˘سضتو ه˘ت’ا˘سضنو
 .ةيرحلاو تقولاو مدلاب

ةيلودلا ةيئانجلا نورظتني نيطشسلف ىرشسأا
ةناورف ينوع رضصانلا دبع :ملقب
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 ميرم يكلام ةباضشلا ةبتاكلا

«لافطأ’ا ئجÓم» يناشسنإا فقوم ةرولب يف يقوقحلا اهشصشصخت ترخشس

يهيوبلا ةيدلب اهتدهضش يتلا تاجاجتح’ا ةجوم دعب

نينطاوملا ت’اغششن’ عمتشستو ةقطنملا روزت ةيئ’و ةنجل

ةرئاد روسصق ناكسس  مظن
ملك08 وحن  ةتنك ةيواز
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع بو˘ن˘˘ج
ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو راردأا
ةيواز ديرب ةحاسسب ةيملسس
اه˘لÓ˘خ ن˘م او˘ع˘فر ة˘ت˘ن˘ك
ةيغب بلاط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
م˘˘˘ه˘˘˘˘فور˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا  ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

يذلا ةنيدملا زاغ عورسشم
11 ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘˘ت ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت ’
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘لا

.نكسسلا لكسشم
ةدايزب نوجتحملا بلاطو
ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ة˘ب˘كن ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘˘ل˘˘ل
رثإا8102 ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
ن˘يأا ،ة˘يو˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ارارسضأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا تفر˘ع
ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلاو
قطانم يف اهنم ةيبوطلا
.روسصقلا

ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك
با˘ب˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ءار˘˘˘ج ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
تكه˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ءا˘ط˘عإا˘ب اذ˘هو م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي
ق˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل ة˘˘يو˘˘˘لوأ’ا
تا˘˘كر˘˘سشلا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ميلقإاب ةدجاوتم˘لا ة˘يزا˘غ˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا

ةقÓع اهل يتلا بلاطملا
ناكسسلا تايمويب ةرسشابم
قر˘˘ط˘˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ينعمب ةرانإ’او ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت نا˘˘كسسلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
ةئيطب˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ةر˘ي˘تو˘ب
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م
ح˘ت˘ف مد˘عو ر˘˘ي˘˘سصق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
راو˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’او
يذ˘˘لا نا˘˘كسسلا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘˘ل
ل˘خد˘ت ةرور˘سضب اود˘˘سشا˘˘ن
فو˘قو˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو
ةا˘نا˘ع˘م˘لا لو˘ح بر˘˘ق ن˘˘ع
نايعلل ةظحÓملاو ةلجملا
˘مد˘عو ا˘ه˘م˘كار˘ت ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا كر˘˘˘ح˘˘˘ت
ل˘˘˘ج ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
كيهان اهل˘ح˘ل تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا سشغ˘لا ن˘˘ع
ة˘م˘ل˘ت˘سسم ع˘˘يرا˘˘سشم ةد˘˘ع
بع˘˘ل˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
بسشع˘˘˘لا ي˘˘˘ف سشو˘˘˘سشغ˘˘˘م
تا˘ن˘كسسو ي˘عا˘ن˘˘ط˘˘سص’ا

ةعوفرم بلاطملا ي˘ق˘ب˘تو
تاطلسسلا لخدت نيح يلإا

ه˘˘˘ل˘˘˘ح ن˘˘˘كم˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘حو
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م كار˘˘سشإا˘˘ب اذ˘˘هو
دا˘˘˘ج راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف نا˘˘˘كسسلا
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ل
.ةحورطملا

مضساقلب يفيرضشوب

ةيرزملا ةيعامتج’ا مهفورظ ببضسب
ةيجاجتحا ةفقو يف روشصقلا ناكشس

راردأاب ةتنك ةيواز ةرئادب

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ترد˘˘˘سصأا
ةي’وب ةي˘لا˘م˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا
فل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا راردأا
يعام˘ج نا˘ي˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ى˘˘˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘˘˘سسرأا ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م
لوح ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
سصني دنب بايغ ةيلاكسشإا

سضي˘ف˘خ˘˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
رو˘جأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضلا
بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و لا˘م˘ع˘˘ل
ةيلاملا نوناق يف ريبكلا

0202.
اوب˘لا˘ط˘تو او˘سسم˘ت˘لا ثي˘ح
ي˘م˘سسر˘لا نا˘ي˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف
سسي˘ئر ن˘م ل˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
لوأ’ا ريزولاو ةيروهمجلا
موسسرم راد˘سصإاو ل˘خد˘ت˘لا
رارمتسساب يسضقي يذيفنت
لامعو يف˘ظو˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا

ري˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا تا˘ي’و
ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
تاسسسسؤوم˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
سضيفخت نم ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ل˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘سضلا
كرادتل ةئاملاب05 ةبسسنب
يذ˘لا أا˘ط˘خ˘لا ح˘ي˘˘ح˘˘سصتو
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘˘ف ع˘˘قو
هببسسب0202 ةنسسلا هذهل
ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘سضق˘˘ن˘˘ت فو˘˘˘سس
سسمخب ةردقملا ةينوناقلا
موسسرملاب لمع˘ل تاو˘ن˘سس
يف خرؤوم˘لا47/41 م˘قر
يذلاو4102 يرفيف71
ةيلاملا نوناق نمسض جردأا

هذه لظ يفو5102 ةنسسل
لا˘م˘˘ع ل˘˘خد ة˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإ’ا
ةدع حرط يف تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا˘˘˘˘ف ت’ؤوا˘˘˘˘سست
ة˘ي’و˘ب Ó˘ث˘م تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
مهروجأا بسص متي مل راردأا
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سشل ة˘ير˘ه˘˘سشلا
.يراجلا

ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم بسسح˘˘˘˘˘بو
اهنإاف ةيموم˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
ءا˘˘غ˘˘لإا ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘جأ’ا

ةبسسنل سضيف˘خ˘ت˘لا ة˘بر˘سض
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ئا˘م˘لا ي˘˘ف05
نو˘نا˘ق ا˘ه˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت سصن˘˘ي
ءاغلإ’اب ’ ديدجلا ةيلاملا

ةنيزخلا لب ديدمتلاب ’و
ا˘ه˘ن˘كلو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
امك روجأ’ا بسصت فوسس
تبثي ىتح لبق نم تناك
نا˘˘˘ي˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو سسكع˘˘˘لا
هذه ةعجارم ىلإا تاباقنلا
’إاو ةينوناقلا ة˘ي˘لا˘كسشإ’ا
ن˘م لا˘م˘ع˘لا ر˘ثأا˘ت˘ي فو˘سس
م˘˘˘˘هرو˘˘˘˘جأا سضي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت
نوناق قيبطت عم ةيرهسشلا
عقوم˘لا ر˘ي˘ب˘كلا بو˘ن˘ج˘لا
راردأا ّة˘ي’و˘ب5991 ي˘˘ف
رجأ’ا عم ىسشامتي هلعجو
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
امي˘ف ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘ل
بسسنلا باسستحا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
.ةيوئملا

مضساقلب يفيرضشوب

 أاطخلا كرادتب بلاطت تاباقنلا
0202 ةيلاملا نوناق يف

،تشسارنمت ،راردأا)ريبكلا بونَجلا لامع بتاوَر
ضضافخن’اب ةددهم (يزيلإاو فودنت

ةعدبملاو ةبتاكلا اهنإا أارقت ’ يتلا حورلا ةباتكلا يف دجت ،ةيضسفنلا ةحارلا اهيف تدجو اهنأ’ ةباتكلا تقضشع
،يناضسنإ’ا يلودلا نوناقلاو ناضسنإ’ا قوقح صصضصخت قوقحلا ةيلك يف ةيعماج ةبلاط ،ةنضس52 ـلا تاذ ميرم يكلام

.ريضصقلا راوحلا اذه يف اهانود يتلا تاملكلا صضعبب انل تحاب نيأا اهانيقتلا

ي˘ه˘يو˘ب˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تد˘˘ه˘˘سش
ةي’وب يلÓيج يديسس ةرئادب
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘جو˘˘˘˘م نا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
عوبسسأ’ا ةليط تاجاجتح’ا
تارسشع مدقأا ثيح طرافلا
رقم قل˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ل˘˘ح˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘طو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
ةيئ’و ةنجل دافيإاو سسلجملا

ن˘يود˘ت˘ل ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘ع˘ي˘فر
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةيمنتلاب قلعت ام اسصوسصخ

تبا˘ج˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو .ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
تما˘قو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
نع نيلثمم مسضت ةنجل دافيإاب

م˘˘ت ثي˘˘ح تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ك
ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك تقرأا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’ا

ة˘يدود˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ن˘طاو˘م
ا˘يو˘م˘ن˘ت ادو˘كر فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
سسكعنا ام دودحلا قلغ ذنم
.ةنكاسسلا ىلع ابلسس
ةدع يهيوبلا ةيدلب مسضتو اذه

ةيرق اهنم ة˘ي˘ن˘كسس تا˘ع˘م˘ج˘ت
ةيرقلا دباعلا ةروقام ،ةسضيبسس
.اهريغو
كنز˘لا م˘ج˘ن˘م نأا هر˘كذ ر˘˘يد˘˘ج
يلاعأاب دجاوت˘م˘لا سصا˘سصر˘لاو
اقلغم لاز’ دباعلا ةيرق لابج
املع هح˘ت˘ف ةدا˘عإا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
بغري بابسشلا نم ددع نأاو
امثير لمع بسصنمب رفظلا يف
. طاسشنلل دوعي

صشاتيلتوب.ع

ىل˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي عد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م يأا ^
نمو ،’وأا ةبهوملا ةيفلخ
قا˘˘˘ط˘˘˘نو ز˘˘˘فاو˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘˘ث
تناك في˘ك ،هر˘ي˘غ˘ب هر˘ثأا˘ت
؟يكلام ميرم ةيادب
ةرابع يه ةباتكلا يل ةبسسنلاب

كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن ة˘˘حار ن˘˘ع
ريبعتلا ىلع يندعاسست ةقيرط
عيطتسسأا ’ ابلاغف يسسفن نع
˘مÓ˘كلا˘ب ةر˘كف ن˘ع ر˘˘ب˘˘عأا نأا

ي˘ل تح˘م˘سس ة˘با˘ت˘˘كلا ن˘˘كلو
.كلذب
اهتبب˘حأا ة˘ياو˘ه ي˘ه ة˘با˘ت˘كلاو
تن˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل ير˘غ˘سص ذ˘˘ن˘˘م
ام لك يتايموي رتفد يف بتكأا
تن˘ك ير˘غ˘سص ذ˘ن˘مو ه˘سشي˘˘عأا
هلل دمحلاو باتك ةباتكب ملحأا
لسضفب اذهو املح تققح دق
.يبر
كراد˘ضصإا ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح ^
؟هنع ةيضضار تنا لهو
يراد˘سصا ن˘ع م˘ل˘كت˘ن ا˘مد˘ن˘ع
ةروخ˘ف ي˘ن˘نأا لو˘قأا نأا ن˘كم˘ي

ر˘ي˘غ ة˘غ˘ل˘ب تب˘ت˘ك ثي˘ح ،اد˘ج
ةياكحلا نأا امك ةيبرعلا انتغل
با˘˘ت˘˘كلا ل˘˘خاد ةدو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

تآاجافملاو ايافخ˘لا˘ب ةءو˘ل˘م˘م
.ةءارقلا قحتسستو ةقوسشم
يكلام ميرم بتكت اذامل ^
؟نملو
نأ’ بتكأا انأا اقباسس تلق امك
ةحارلا كلت ينيط˘ع˘ت ة˘با˘ت˘كلا
،ةداعسسلاب روعسشلاو ةيسسفنلا

بت˘˘˘كت ’ ي˘˘˘˘كلا˘˘˘˘م م˘˘˘˘ير˘˘˘˘م
عيمجل ن˘كل ن˘ي˘ع˘م سصخ˘سشل

.ةءارقلا قاسشع
ا˘ن˘ي˘ثد˘ح˘ت نأا ن˘ك˘م˘ي ل˘˘ه ^
بب˘˘˘˘˘˘ضسو ،ة˘˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘ع

؟ اهنم فدهلاو ةيمضستلا
تن˘ب ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘ياور
لا˘ف˘طأÓ˘ل أا˘ج˘ل˘م ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ت
كا˘ن˘هو ا˘ه˘تد’و ذ˘ن˘م ما˘ت˘˘يأ’ا
ي˘˘فو ،د˘˘لو ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
فرعتتسس ةيئادتب’ا ةسسردملا
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ،تن˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا
م˘ه˘ن˘ي˘ب و˘م˘ن˘ت فو˘سس ة˘ثÓ˘ث˘لا

ىلع اودهاعتيف ،ةيوق ةقادسص
ةقادسصلا هذه ىلع ةظفاحملا
تقولا رورم عم نكلو ،دبأÓل
مهتاي˘ح ي˘ف تار˘ي˘غ˘ت ثد˘ح˘ت
ي˘˘ف ارو˘˘هد˘˘ت ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘ن˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘˘قاد˘˘˘سص

نو˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ه لاؤو˘˘˘˘سسلا
 ؟’ مأا مهدعوب نيكسسمتم
دق˘ف ة˘ي˘م˘سست˘لا بب˘سس ن˘ع ا˘مأا

موهفم نع ةرابع يف تءاج
.ةياورلا

ةيضسيئرلا ةر˘ك˘ف˘لا ي˘ها˘م ^
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
تدرأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘م ا˘ه˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط
؟ هلÓخ

يتياور نم ىزغملا وأا ةركفلا
ريغ يقيقحلا قيدسصلا نأا وه
سصخ˘سشلا ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك دو˘˘جو˘˘م
د˘ي˘ع˘ي˘سس ةر˘م˘ل كنو˘خ˘ي يذ˘لا
نإاو ىتح تارم ةد˘ع˘ل ه˘ت˘ل˘ع˘ف
.كلذ ريغب كدعو
نأاضشلل ةعبتتمو ةئراقك ^
ا˘م ن˘ي˘م˘ي˘ق˘ت ف˘ي˘˘ك ي˘˘بدأ’ا

؟ايلاح ردضصي
ايلاح ردسصي ام لكل رظنلاب
او˘ح˘˘ب˘˘سصأا با˘˘ب˘˘سشلا نأا ن˘˘ظأا

ةعلاطملاو ةباتكلاب ني˘م˘ت˘ه˘م
دد˘ع ىرأا ا˘مد˘ن˘ع ي˘ن˘نأا ا˘˘م˘˘ك
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ح با˘˘ت˘˘كلا

اذا˘ه˘ف با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ة˘سصا˘خو
عيطتسسأا ’ يننأا مغرب ،فرسش
زاتمم ىوتسسملا نأا لوقأا نأا
.ديج هنكل

كتا˘حو˘م˘طو كع˘يرا˘˘ضشم ^
ىل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ضصخ˘˘ضشلا ن˘˘˘ي˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

؟ يعادب’او
ي˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
لوأا ،ة˘ي˘عاد˘ب’او ة˘ي˘سصخ˘سشلا
لاني ي˘با˘ت˘ك نأا ى˘ن˘م˘تأا ءي˘سش
ي˘ف نو˘كيو ءار˘˘ق˘˘لا با˘˘ج˘˘عا

ىعسسأا ين˘نأا ا˘م˘ك ،ىو˘ت˘سسم˘لا
سسي˘ل بت˘ك ةد˘ع ة˘با˘˘ت˘˘ك ى˘˘لإا
ل˘˘˘ب تا˘˘˘ياور˘˘˘لا ي˘˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف
نإا ىرخأا ءايسشأا كانه نوكتسس
.هللا ءاسش
هذ˘ه ه˘ل˘لا ءا˘سش نإا ي˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
ىلع لسصحتأا نأا دعبو ةنسسلا
ىلإا مسضنأاسس ،رتسساملا ةداهسش
ي˘˘ف ف˘˘سسي˘˘نو˘˘ي˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ي˘ل ح˘م˘سست م˘ل نإاو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ادر˘ف نو˘كأا˘˘سس ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا دارفأا

مهأا نم يه ةيناسسنإ’ا نأا ثيح
نأا بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا
.سصاخسش’ا عيمج اهلمحي

ءار˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ^
...ةديرجلاو
بجي ،ءارقلل ةريخ’ا يتملك
ةءار˘ق˘لاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا م˘كي˘ل˘˘ع
راكفأ’ا حتفت ةءارقلا نأا ثيح
حمسست ةءارقلا  ،لقعلا يمنتو
تاحفسص نيب سشيعلا ئراقلل
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كلا
noitatic al emmocيدي
eril : oguh erotciv ed،
.regnam te eriob tse’c
sap til en iuq tirpse’L
el emmoc tirgiam
egnam en iuq sproc
.sap
لكأ’ا يه ةءار˘ق˘لا :ى˘ن˘ع˘م˘ب
’ ي˘˘ت˘˘لا حور˘˘˘لا ،بر˘˘˘سشلاو
دسسجلا لثم فعسضتسس ،أارقت
ار˘˘ي˘˘خأاو ىذ˘˘غ˘˘ت˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا
ىلع ركسشلا ليزج مكركسشأا
اهيلع تبجأا دقل ،مكتلئسسأا

.رورسسو حرف لكب
نم اريثك مكتديرجل ىنمتاو
.حاجنلاو قوفتلا

فضسوي نب .رضضخل . أا :ملقب

مهليمز صضرعت ةيفلخ ىلع
رجنخ ةطضساوب ءادتعا ىلإا

«ناتضسدنولك» فرط نم

ةرجأ’ا تارايشس باحشصأا
مامأا جاجتحاو بارشضإا يف

راردأاب لقنلا ةيريدم
تارا˘˘ي˘˘سس با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ل˘˘˘خد
بار˘سضإا ي˘˘ف راردأا˘˘ب ةر˘˘جأ’ا

ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘تو ل˘م˘ع˘لا ن˘˘ع
لقنلا ةيريدم مامأا ةيجاجتحا

دحأا سضرعت ةيفلخ ىلع اذهو
ى˘لإا ةر˘جأ’ا ةرا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘˘سس
نم رج˘ن˘خ ة˘ط˘سساو˘ب ءاد˘ت˘عا

» تارايسس يقئاسس دحأا فرط
نود ل˘ق˘ن «نا˘ت˘˘سسد˘˘نو˘˘ل˘˘كلا

.نوناقلا جراخو ةسصخر
ةبقرلا يوتسسم ىلع هنعط نيأا

يحسص ررسضو زجع هل ببسسو
ر˘˘عا˘˘سشم كر˘˘ح ا˘˘م˘˘˘م ح˘˘˘سضاو
ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘ي˘˘˘سس با˘˘˘ح˘˘˘سصأا

لمعلا نع فقوتلا يف اولخدو
ا˘ه˘ن˘م بلا˘ط˘م ةد˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘فار
را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ةرور˘˘˘سضب
ناتسسدنولكلا تارايسسل عسساولا
ترثأاو راردأا ةنيدم تزغ يتلا

اسضيأا اوبلاط امك  مهلمع ىلع
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ن˘˘م
طورسش ريفوتب لقنلا ةيريدمو
ةرجأ’ا تارايسس ةنهمل لمعلا
ةدد˘˘˘ه˘˘˘م تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

.اهيلع قييسضتلاو
مهنأا˘ب م˘ه˘ن˘م دد˘ع ر˘ب˘ع ا˘م˘ك
يف ايموي نو˘نا˘ع˘ي او˘ح˘ب˘سصأا
يموي لوخدم ىلع لوسصحلا

تارايسس ةرثك ءارج بسسانم
نم مغرلاب «نا˘ت˘سسد˘نو˘ل˘كلا»
ءاركلا فيلاكت نوعفدي مهنأا

ن˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو بئار˘˘˘سضلاو
اذ˘˘ه ن˘˘ع ج˘˘˘ت˘˘˘نو با˘˘˘ع˘˘˘تأ’ا
مامأا حسضاو ريثأات بارسضإ’ا
ةليسسو داجيإا يف نينطاوملا
اهئايحأاو ةنيدملا لخاد لقنلا

يلإا ةعوفرم مهبلاطم يقبتو
بسسح˘ب لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ة˘˘يا˘˘غ
.ةنهملا باحسصأا لثمم

مضساقلب يفيرضشوب
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ضسادرموبب ةيراقلاو ةيرحبلا تايئاملا ةيبرت يف اشصاخ ايرامثتشسا اعورششم71 بطشش
 ءابرهكلاو بورضشلا ءاملاب قلعت ام اميضس

ةريششنه يحب تاكبشش نود تانكشس
ةنتاب يف ةناورمب

ةيراقلاو ةيرحبلا تايئاملا ةيبرت ت’اجم يف اضصاخ ايرامثتضسا اعورضشم71 ءاغلإاو بطضش ىلع لمعلا ايلاح يرجي
ةي’و ربع ةيضضقنملا ةنضسلا ةياهن ةينعملا تاهجلا اهترضشاب يعانضصلا راقعلا ريهطتل ةعضساو ةيلمع راطإا يف

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديضصلا ريدم بضسح ،صسادرموب

ي˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘كسس ى˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سشا
ة˘ناور˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةر˘ي˘سشن˘ه
مك54 دعب ىلع ةعقاولا

ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘بر˘˘غ
م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘˘م ط˘˘˘بر ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
ىلإا ،تاكبسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

نم ديدعلل مهراقتفا بناج
.ةيتامدخلا قفارملا
ريث˘كلا  او˘ثد˘ح˘ت نا˘كسسلا

و ة˘ي˘مو˘ي˘لا بعا˘ت˘م˘لا ن˘م
تقو˘لا رور˘م ع˘م تلو˘ح˘ت
رظنلاب ،ق˘ل˘ق˘ل˘ل را˘ث˘م ى˘لإا
اهيلإا ةديدسشلا ةجاحلا ىلإا

ءا˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘˘سصا˘˘خ
نود˘˘ج˘˘ي ثي˘˘˘ح ،زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ج تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص
نيبلاطم.امهنيمأات
ةينقت ةنجل دافيإا ةرورسضب
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
و اسصو˘سصخ،م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا
اهراظتنا لاط ةاناعملا نأا

تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا م˘˘˘˘˘غر
ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا ىوا˘˘˘كسشلاو
ىد˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب او˘˘ما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لجأا نم ،تاهجلا فلتخم
نود نكل اه˘ل˘حو ل˘خد˘ت˘لا

.ىودج
ىلع اودكأا يحلا اونطاق
نأا لمأا ىلع نوسشيعي مهنأا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي

ةانا˘ع˘م˘لا ن˘م م˘ه˘لا˘سشت˘ن’
يف ،Ó˘يو˘ط تر˘م˘ع ي˘ت˘لا

ي˘˘˘ل˘˘˘كلا با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ
ىلع ةيومنتلا عيرا˘سشم˘ل˘ل
.مهيح ىوتسسم
ىلإا ،مهثيدح يف اوراسشأاو
د˘ع˘ب ي˘تأا˘ت م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م نأا
ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ىوا˘˘˘˘˘كسشلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
دو˘عو ل˘با˘ق˘˘م ،تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

نيبختنملاو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
اهجاردإاو لكا˘سشم˘لا ل˘ح˘ب

’إا،جماربلا فلتخم نمسض
ام،ذيفنت نود يقب كلذ نأا
نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘سضفر
يتلا ةيرزم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل
.اهنوسشيعي
نوقلعي مهنإاف ،مهبسسحبو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘سضير˘˘˘˘ع ’ا˘˘˘˘مآا
ن˘م،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
بيرق˘لا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا
مهنع نبغلا عفرو لجاعلا
يسشيعملا مهراطإا ةي˘قر˘ت˘ل
ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف
.تايرورسضلا نم ريثكلا

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع اودد˘˘˘سشو
ط˘˘˘˘˘˘بر ي˘˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘˘سسإ’ا
زاغلا تاكبسشب مهتانكسس
بر˘سشلا ها˘ي˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

بناج ىلا مهتاناعم ءاهنإ’
ةيمومعلا ةرانإ’ا ةلكسشم
نم اهبا˘ي˘غ ف˘عا˘سض ي˘ت˘لا

ن˘˘ع Ó˘˘سضف، م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
تاقرطلا ةيعسضو روهدت

را˘سشت˘ناو ا˘ه˘ئار˘ت˘˘ها ءار˘˘ج
،ا˘ه˘ب تا˘ب˘ط˘م˘لاو ر˘ف˘˘ح˘˘لا

كر˘˘ب ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
بع˘˘سصي لا˘˘حوأاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م
دنع مايأا ةدعل اهلامعتسسا
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ط˘˘˘قا˘˘˘سست
.راطمأ’ا
ةرورسضب اوبلاط ناكسسلا
،دجلا ذخأام مهبلاطم ذخأا

ة˘˘ع˘˘جا˘˘ن لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإاو
نم ،ةيموي˘لا م˘ه˘ل˘كا˘سشم˘ل

ع˘يرا˘˘سشم ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب لÓ˘˘خ
لجاعلا بيرقلا يف ةيومنت
.مهعاسضوأا نيسسحتو

م.ءامضسأا

  ةيرئازجلا ءارحضصلا يف ةيوونلا تاريجفتلا لوح
ايعماج اثحابو اذاتشسأا61

راردأاب اباتك نوفلؤوي
ة˘عو˘م˘ج˘م ار˘خؤو˘م رد˘سصأا

ني˘ث˘حا˘ب˘لاو ةذا˘ت˘سسأ’ا ن˘م
فلت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

نواعتلاب نطولا تاعماج
لوأا راردأا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘م
ي˘لود م˘ي˘˘قر˘˘ت وذ ف˘˘لؤو˘˘م
ت’ا˘˘˘ق˘˘˘م لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
ةيسسنرفلاو ةيبرعلا ةغللاب
نيثحابو ةذتاسسأا فرط نم
تا˘ع˘ما˘˘ج ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ة˘ي˘˘سضق تلوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا˘˘ب
يوو˘ن˘لا ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م
ناقر˘ب ة˘يدو˘م˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

اذكو راردأا ةي’و بونج
ة˘ي’و˘˘ب ر˘˘كن˘˘يا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تسسار˘ن˘م˘˘ت
ي˘سسنر˘ف˘˘لا ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ا˘غ˘ي˘ل˘ب ار˘ثأا تكر˘ت ي˘ت˘˘لاو
دار˘˘˘˘˘فأ’ا ةا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح لو˘˘˘˘˘˘ح
مويلا ةياغ يلإا مهتحسصو
اسضيأا قحل يذلا ررسضلاو
قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك  ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ى˘لإا ةذا˘ت˘˘سسأ’ا
طيلسست ةيغ˘ب ع˘ي˘سضاو˘م˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق لو˘˘˘˘ح ءو˘˘˘˘سضلا
ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءار˘˘ح˘˘سصلا˘˘ب
موي˘لا ى˘لإا لاز˘تا˘م ي˘ت˘لاو
نا˘˘كسس ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
را˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘ع˘˘˘سشإ’ا
يف لوان˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ر˘˘˘˘˘طأ’ا با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلا اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

.ةيئايزيفلاو ةيسسفنلاو
ةرم لوأ’ سضرعي يذلاو

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لاو ءار˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
ىر˘كذ˘لا ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘˘لاو
يرفيف31 موي ة˘يو˘ن˘سسلا

راردأا ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ب0202
هذ˘ه˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ي ي˘ت˘˘ح
ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
˘ما˘مأا ة˘عو˘فر˘˘مو ة˘˘كئا˘˘سش
ةيغب يسسنرفلا رامعتسس’ا
د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو فار˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا

سضيو˘ع˘˘تو را˘˘كن˘˘ت˘˘سس’او
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ع˘م ا˘يا˘ح˘˘سضلا
ير˘سسلا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكب
هذ˘˘˘ه لو˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘˘سشرأ’او
ر˘ي˘ه˘ط˘ت فد˘ه˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا
تاعاعسشإ’ا نم ةقط˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘مو ة˘˘˘يوو˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.يسضرملا

مضساقلب يفيرضشوب

نأا˘˘ب ف˘˘ير˘˘سشلا يردا˘˘˘ق لا˘˘˘قو
حنمب ةفلكملا ةيئ’ولا ةنجللا
ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا

،تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ت’ا˘˘ج˘˘م
بابسسأ’ ،ءاغلإاو بطسش ددسصب
اعورسشم71 ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اهيدل اعدوم اسصاخ ايرامثتسسا

تقفاو اعورسشم44 لسصأا نم
يف ةروكذملا ةنج˘ل˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
.نيتريخأ’ا نيتنسسلا

يف رامثتسس’اب رمأ’ا قلعتيو
تا˘ي˘ئا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ت’ا˘˘ج˘˘م
سصافقأ’ا يف ةيراقلاو ةيرحبلا
ن˘ف˘سسلا ة˘نا˘ي˘˘سصبو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
كا˘م˘سسأ’ا ظ˘ف˘حو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

د˘˘ي˘˘سصلا فر˘˘ح ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘بو
.يرحبلا

ديسصلا عاطق لوؤوسسم عجرأاو
ءاغلإا تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

قلعتت بابسسأ’ عيراسشملا هذه
˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا
اودافتسسا نيذلا نيرم˘ث˘ت˘سسم˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘مو ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
طور˘سشلا ر˘ت˘فد˘ل ،ن˘˘ي˘˘طو˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا زوا˘˘ج˘˘˘تو
˘˘ما˘˘م˘˘تإاو داد˘˘˘عإ’ ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
عورسشلاو ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا
.زاجنإ’ا يف
قلعت ا˘م˘ي˘فو ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘يرا˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
يتلا (اعورسشم72) ةيقبتملا

˘مار˘ت˘حاو ة˘ق˘فاو˘م˘لا˘ب تي˘ظ˘˘ح
دكأا ،طورسشلا رتفدل اهباحسصأا
ن˘م را˘ج ل˘م˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ب يردا˘˘ق

اهدي˘سسج˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا فر˘ط
مهتدافتسسا دعب ةسصاخ ،ايناديم
نيطوتلاو زايتم’ا دوقع نم
تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘مو
فل˘ت˘خ˘م جار˘خ˘ت˘سس’ ة˘يرادإ’ا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرادإ’ا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا
.مهعيراسشمب
ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه م˘هأا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
ةيجيتارتسس’ا نمسض ةجردملا
ة˘ي˘بر˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
4102 نم ةدتمم˘لا تا˘ي˘ئا˘م˘لا
جاتنإاو ة˘ي˘بر˘ت˘ب0202 ى˘˘˘˘لإا

كم˘˘˘سسلا عاو˘˘˘نأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةعانسصل تاسشروو بيل˘ع˘ت˘لاو
د˘˘˘ي˘˘˘سصلا دا˘˘˘ت˘˘˘ع ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سص و
ن˘ف˘سسلا ة˘نا˘ي˘˘سصو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصو
فييكتلل زكارمو جلثلا جاتنإاو
دا˘ت˘ع ق˘يو˘سستو ع˘ي˘ب˘ل طا˘ق˘نو
.ديسصلا

ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا نو˘˘˘˘سضغ ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘تو
ي˘ف قÓ˘ط˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا
عيراسشم ةع˘برأا زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
فرحو نهم يف ةسصسصختملا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ير˘ح˘ب˘لا يرو˘مز˘ب تا˘ي˘ئا˘م˘لا

.سسادرموب قرسش
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘تو
هحسضوأا امبسسح ،ةيرامثتسس’ا
زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ،يردا˘˘ق
ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصل ة˘˘˘˘سشرو
عارز˘ت˘سساو ة˘ي˘˘بر˘˘ت تاد˘˘ع˘˘مو
ة˘سشروو تا˘ي˘ئا˘م˘لا (كا˘˘م˘˘سسأا)
داتع فلتخم ةنايسصو عينسصتل
ىر˘˘خأاو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ةز˘ه˘˘جأاو تاد˘˘ع˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل
عنسصمو نفسسلا فلتخم ميحلت
د˘ي˘م˘ج˘تو ظ˘ف˘˘حو ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
.كمسسلا عاونأا فلتخم
نأا يرداق ديسسلا بقرتي امك
نو˘سضغ ي˘ف زا˘ج˘نإا ثع˘ب م˘ت˘˘ي
عيراسشم ةعبرأا ةيراجلا ةنسسلا
ي˘قا˘ب م˘ث ،ىر˘خأا ه˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘سسا
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
ى˘ل˘ع «ا˘ي˘ج˘يرد˘ت» ةرو˘كذ˘م˘˘لا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
فرحو نهم يف ةسصسصختملا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصلا

لسصحت امدعب كلذو تايئاملا
ة˘ق˘فاو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

حلاسصملا فرط نم دامتع’او
.ةي’ولاب ةينعملا

عورضشم ليوحتب اوبلاط
ةيبطلا ةدايعلا

ةيدلب روشصق ناكشس
ةفقو يف تيباشست

مامأا ةيجاجتحا
 ةيدلبلا رقم

رو˘˘˘˘˘سصق˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كسس ما˘˘˘˘˘ق
تيباسست ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘لا˘م˘سشلا
ةمسصاع نع ملك56 وحن
ةفقو ميظنتب راردأا ةي’ولا
ةيدلبلا رقم مامأا ةيجاجتحا

ةرور˘سضب بلا˘ط˘م ن˘ي˘ع˘˘فار
ةيحسصلا فورظ˘لا ن˘ب˘سسح˘ت

بيرقتب قلعتي اميف ةسصاخ
بر˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘لإا ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست ة˘ي˘غ˘ب رو˘˘سصق˘˘لا˘˘ب
فورظ يف جÓعلاو لقنتلا
.نسسحأا

عور˘˘سشم م˘˘ه˘˘سضفر˘˘ب اذ˘˘˘هو
ةدد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘نا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘˘خ˘˘لا
اهزا˘ج˘نا تا˘ط˘ل˘سسلا ترر˘ق
ةرورسض ى˘لإا ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م˘ب
اهزاجناب مايق˘لاو ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
.روسصقلا برق
ن˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ا˘م˘˘كو
سضع˘˘˘˘˘ب بسسح نأ’ ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غأا نأا نا˘˘˘˘˘كسسلا
نو˘˘ن˘˘˘كسسي نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

رو˘سصق˘لا ر˘ب˘ع نو˘عزو˘ت˘˘يو
ر˘˘ق˘˘م سضو˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘سشلا
بعسصيو رذعتي امم ةيدلبلا

لقنتلا نم Óبقتسسم مهيلع
،جÓعلل يسضرم˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا

يلاولا لخدتب اودسشان امك
يف رظ˘ن˘ل˘ل ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئرو
يعرسش يقبي يذلا مهبلطم
ي˘ح˘˘سصلا عور˘˘سشم˘˘لا نو˘˘ك
ةدئا˘ف˘ل يراو˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي اذ˘ه
يف هزاجنا سسكع ةنكاسسلا

.ناكسسلا نم يلاخ ناكم
مضساقلب يفيرضشوب

ع.نÁأا

 «Úيلودلا عقاولاو نوناقلا ءوضض» ىلع

 Êاشسنإ’ا ›ودلا لخدتلا لوح ›ود ىقتلم مظنت راردأا ةعماج
ىوتسسم ىل˘ع ر˘ي˘سضح˘ت˘لا م˘ت˘ي

˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

،عمتج˘م˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ير˘ب˘خ˘م
،ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو نو˘نا˘ق˘لاو
50 يموي يلود ىقتلم ميظنتل
ةنسسلا نم لخادلا يرفيف60و
:ناونع تحت ،0202 ةيراجلا
ىلع يناسسنإ’ا يلودلا لخدتلا

ع˘˘˘قاو˘˘˘لاو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا ءو˘˘˘˘سض
ةجابيد يف ءاج ثيح ،نييلودلا
ممأ’ا قاثيم لفك دقل) ىقتلملا
ةعومجم ملاعلا لودل ةدحتملا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ن˘مأ’او م˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
رتاوتلا اهب˘ن˘ج˘تو ،ن˘ي˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ا˘ه˘تر˘˘سشا˘˘ب˘˘م د˘˘ن˘˘ع عار˘˘سصلاو
نم يتلاو ،ةيلودلا تاقÓعلل
ةدايسسلا يف لود˘لا ق˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ا˘ه˘نوؤو˘سش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا مد˘˘عو
قلطنتو ،(ةيجراخلاو ةيلخادلا
سسفن بسسح ىقتلملا ةيلاكسشإا
،ة˘ل˘ئ˘سسأا ة˘ع˘برأا ن˘م ة˘جا˘ب˘يد˘˘لا
ينوناقلا راطإ’ا وه ام :لوأ’ا

ةيلودلا ةيعرسشلا يطعي يذلا
ام :يناثلاو ؟يناسسنإ’ا لخدتلل
ن˘ي˘ب ة˘ل˘سصا˘ف˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا ي˘˘ه
لخد˘ت˘لا مد˘عو ،لود˘لا ةدا˘ي˘سس
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نوؤو˘˘˘سش ي˘˘˘ف
لامعت˘سسا مد˘عو ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لاو
اهب د˘يد˘ه˘ت˘لا وأا ا˘هد˘سض ةو˘ق˘لا

ي˘لود˘لا ل˘خد˘ت˘لا أاد˘ب˘م ن˘˘ي˘˘بو
:ثلا˘ث˘لاو ؟ة˘ي˘نا˘˘سسنإا ي˘˘عاود˘˘ل
بجاو ن˘˘˘م ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصي ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ل˘م˘ح˘ت ي˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ينا˘سسنإ’ا ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم
ديدعلا تلاز’ يذلا تقولا يف
ةدايسسب كسسمتت ملاعلا لود نم
ع˘بار˘لاو ؟ا˘ه˘ل دود˘ح ’ ة˘ي˘˘لود
لماعت فيك :نيرطسش نمسضتي
ع˘˘˘م ي˘˘˘لود˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
؟ايملاع ةي˘نا˘سسنإ’ا تÓ˘خد˘ت˘لا

كلذ يف مرتحا ىدم يأا ىلإاو
يلودلا نوناقلا دعاوق لخدتلا
؟ماعلا

ة˘سسم˘خ ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا ن˘م˘˘سضت˘˘يو
لوأ’ا روحملا ق˘ل˘ع˘ت˘ي روا˘ح˘م
ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا را˘˘طإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

ءوسض ىلع يناسسنإ’ا ل˘خد˘ت˘ل˘ل
،ماعلا يلود˘لا نو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق
ة˘ي˘عور˘˘سشم ىد˘˘م˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
،ه˘طور˘سشو ي˘لود˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا بي˘˘لا˘˘سسأا˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لاو
تا˘ه˘ج˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘لود˘˘لا
ىلع لخدت˘لا˘ب ا˘ه˘ل حو˘م˘سسم˘لا

،ماع˘لا ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ءو˘سض
نا˘ق˘ل˘ع˘ت˘ي سسما˘خ˘لاو ع˘˘بار˘˘لاو
ن˘ع ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
اقفو يناسسنإ’ا يلودلا لخدتلا
،ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل
ل˘خد˘ت˘لا ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع جذا˘م˘نو
ر˘يد˘ي˘سسو ،ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘˘لود˘˘لا
يوادهم روسسفوربلا ىق˘ت˘ل˘م˘لا

قوقحلا ةيلك ديمع رداقلادبع
سسأارتتو ،ةي˘سسا˘ي˘سسلا مو˘ل˘ع˘لاو
،ةحيتف ةياب روتكدلا ىقتلملا

ةروتكدلا ةيميظنت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
نوكيسس نيح يف ،ةيمسس لماك
نيدلارون روفرجدأا روسسفوربلا

سسي˘ئر˘لا راردأا ة˘ع˘˘ما˘˘ج ر˘˘يد˘˘م
     .ىقتلملل يفرسشلا

نمحرلادبع ‘اولب
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ةنتاب ةيلول ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم
ةناورم رمنلا يلع ةيئافششتشسلا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا

647310940507000 : F.I.N
تقؤوملا حنملا نع نÓعإا

تاقفشصلا ميظنت ن˘م˘شضت˘م˘لا742 -51 يشسائرلا موشسر˘م˘لا ما˘ك˘حأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيئافششتشسلا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا نلعت ماعلا قفرملا تاشضيوفتو ةيمومعلا

داوملا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ناور˘م ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘ع
.0202 ةنشسل ةيئاذغلا
:ىلإا اتقؤوم ةقفشصلا حنم مت دق ضضورعلا مييقت ةنجل رشضحم ىلإا ادانتشسا هنأا

مييقتل ةلشصفملا جئاتنلا ىلع عÓ˘طلا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي
لجأا يف ةشسشسؤوملا˘ب لا˘شصتلا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ه˘شضور˘عو م˘ه˘تا˘ح˘ي˘ششر˘ت
ح˘ن˘م˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا اذ˘ه ر˘ششن˘ل لوألا مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با ما˘˘يأا (30) ها˘˘شصقأا
.ايباتك جئاتنلا هذه مهغيلبتل ةقفشصلل تقؤوملا

نعطلا اهنكمي رايتخلا اذه ىلع ضضارتعا اهل يتلا تاشسشسؤوملا نإاف هيلعو
اذه رودشص لوأا نم اءادتبا مايا (01) ةرششع هاشصقأا لجأا يف ةشسشسؤوملا ىدل
.تقؤوملا حنملا نع نÓعإلا

.ةددحملا ةدملا ءاشضقنا دعب ةدراولا نوعطلا رابتعلا نيعب ذخؤوت ل

لوأا راذعإا
فاشصفشصوب ةدودحملا ةيلوؤوشسملا تاذ ةكرششلا ةيمومعلا لاغششلا ةلواقم نإا

مقر60 أا ةرامع (جاربلا) نكشسم003 يح :ـب اهرقم نئاكلا تاقرطلا لاغششل
ةخرؤوملا843/8102 مقر ةقفشصلا ىلع ةزئاحلا فيطشس ةيلو فيطشس83
ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بقار˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘شصم˘˘لاو91/11/8102 خ˘يرا˘ت˘˘ب
:01 مقر ةشصحلا عورششم زاجنإاب ةقلعتملا0452 مقر تحت90/21/8102
004+31 :كن لا000+:3 ك ن نم رركم50 مقر يئلولا قيرطلا ةنايشص
ةنايشص جمانرب را˘طإا ي˘ف ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ق˘ف˘شصلا عو˘شضو˘م م˘ل˘ك4.01 ة˘فا˘شسم ىل˘ع

-40 ط -25 و ط -60 و ط )4102 ةنشسل ةيلولا بارت ربع ةيئلولا قرطلا
دجوت مكتلواقم نإاف ،(70 و ط -رركم5 و ط -35 و ط -201 و ط -251 و ط

فانئتشسا ىلإا لاشسرإلا اذهل اهمÓتشسإا روف ةوعدم يهو ،لوأا راذعإا ةلاح يف
يف كلذو ،ةمزÓلا ةيداملاو ةيرششبلا لئاشسولاب ةششرولا ميعدتو لاغششلا
ىلع راذعإلا اذهل روهظ لوأا نم ءادتبا مايأا (80) ةينامث ىدعتي ل لجأا
.ةينطولا دئارجلا

ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم نإا˘ف راذ˘عإلا اذ˘ه˘ل م˘ك˘ت˘با˘ج˘ت˘شسا مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘فو
بناج نم ةقفشصلا خشسفل ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ىلإا ةرطشضم
.مكتلواقم قتاع ىلع دحاو

ةيمومعلا لاغششلا ريدم    :ديشسلا ىلا ةخشسن
ةويجرف ةرئادل يعرفلا مشسقلا ضسيئر

*388374130 ضسكافلا مقر588374130/807474130 مقر فتاهلا مقر* ةليم طوطلاوب يح

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيدملا :ةيلو
ةيقاورربلا :ةرئاد
ةيقاوربلا:ةيدلب
مدع وا ةمئÓملا لوح ينلع قيقحت حتف نع نÓعا

ةيلشست ةشسشسؤوم لÓغتشساو حتفل ةمئÓملا
ط˘ير˘شش ي˘ح-ة˘ي˘قاور˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب- با˘ع˘لألا ة˘عا˘ق-

 :ديشسلا ةدئافل ةيقاوربلا92 مقر03 ةرامع دمحأا
.ديمح نبا رداقلا دبع ينامحر
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي
ةيقاوربلا ةيدلب ينطاوم ةفاك ملع ىلإا  ةيقاوربلا
وا ةمئÓملا لوح ينلع قيقحت حتف يف عرششيشس هنأا

˘- ة˘ي˘ل˘شست ة˘شسشسؤو˘م لÓ˘غ˘ت˘شسا و ح˘ت˘ف˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا مد˘ع
ط˘ير˘شش ي˘ح - ة˘ي˘قاور˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب - با˘˘ع˘˘لألا ة˘˘عا˘˘ق
: ديشسلا ةدئافل ةيقاوربلا92 مقر03 ةرامع دمحأا

هل ضصخشش لك ىلعف ، ديمح نبا رداقلا دبع ينامحر
فر˘شصت˘م˘لا ىلإا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي تا˘˘شضار˘˘ت˘˘عا وا تا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
ققح˘م˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لا بي˘ب˘ح ضسا˘ي˘لا:د˘ي˘شسلا ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ل˘ج˘شسلا ي˘ف نود˘ت ي˘ت˘لا، ة˘ي˘قاور˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
(اموي03) ا˘ها˘شصقأا ةد˘م ي˘ف ضضر˘غ˘لا اذ˘˘ه˘˘ل حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا

و تبشسلا و ةعمجلا يموي ادعام عوبشسألا مايأا ةليط
احابشص (21 ىلإا80 ) ةعاشسلا نم كلذ و لطعلا مايأا

د˘ئار˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأا د˘˘ع˘˘ب
. ةيمويلا

 يدلبلا يبعششلا ضسلجملا ضسيئر

(رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372)

.» روتشس .يليرششإا » :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
40 مقر35 ةرامع حارج ضشاب يح حارج ضشاب ةيدلب :اهرقم

(رئازجلا) يشضرألا قباطلا ،31 مقر ةعطق
.جد00،000.001 :اهلامشسأار

.00/61-4307401 ب91 :مقر يراجتلا لجشسلا
يشساشسأا نوناق ليدعت

ل˘يد˘ع˘ت م˘˘ت ،0202 يف˘نا˘ج22 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘˘م˘˘ب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةكرششلل يشساشسألا نوناقلا

هشصشصح عيمج قوزرم يلوبمطشس :ديشسلا لاحأا (أا :ضصشصح ةلاحا (1
لثمت يتلاو ةكرششلا يف اهكلتمي يتلا

يئاهنلاو يلكلا هباحشسنا دعب اذهو (1/5) ةبشسنب ةررحم ةشصح33
 يناغلا دبع تايحي :ديشسلا ىلإا اهنم
جد00،000.33 هردق نمثب

يف اهكلتمي يتلا هشصشصح عيمج قداشص ىشسيع نب :ديشسلا لاحأا (ب
 ةشصح43 لثمت يتلاو ةكرششلا

: ىلإا اهنم يئاهنلاو يلكلا هباحشسنا دعب اذه (1/5) ةبشسنب ةررحم
 .ح33 ةبشسنب يناغلا دبع تايحي :ديشسلا *
.ح10 ةبشسنب مركأا تايحي :ديشسلا *
جد00،000.43 هردق نمثب
قدا˘شص ىشسي˘ع ن˘ب :د˘ي˘شسلاو قوزر˘م ي˘لو˘ب˘م˘ط˘شس :د˘ي˘شسلا ة˘لا˘ق˘ت˘شسا (2
ةكرششلل نيريشسم امهتفشصب
ةدمل ةكرششلل ديدج ري˘شسم ه˘ت˘ف˘شصب مر˘كأا تا˘ي˘ح˘ي :د˘ي˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت و

. ةدودحم ريغ
نÓعإÓل

حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

(ىلولا ةرششنلا) ةيراجت ةدعاق ةبه
،0202 يفناج22 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ةراون ينانعو (1 :ةداشسلا بهو
ينانعو (4 ، ةريشصن ينانعو (3 ، ىليل ينانعو (2
 ريمشس ينانعو (6 ، ةميلشس ينانعو (5 ، داعشس
ي˘نا˘ن˘عو (2 ، ما˘˘˘شسو ي˘˘˘نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو (1 :تاد˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ىلا
يناد˘ه˘م (4 ، ىود˘˘ف ةو˘˘هز ي˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘عو (3 ، ة˘ي˘˘مو˘˘شس
 ةليلد
ة˘ي˘˘لو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصبو ة˘˘لا˘˘شصأا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ةبشسنب ،ةمشسب ينانعو ةرشصاقلا اهتنبل ةيعرششلا

 عويششلا ىلع (65/342)
تشسا˘ف) ع˘ير˘شس ما˘ع˘طإا- ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ضصا˘خ ر˘ج˘ت˘م ي˘ف
ضشا˘ب ي˘ح ،ة˘بورو˘ب ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لا (دو˘˘ف

20 حارج
ميوقتب (رئازجلا) يراجتلا زكرملا01 مقر لحم
جد00،000.000.1 هردق
ذاتشسألا بتكم ىدل تدجو نإا تاشضارتعلا مدقت
.ةينوناقلا لاجآلا يف هاندأا عقوملا

نÓعإÓل

حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

تاذو ديحولا ضصخششلا تاذ ةشسشسؤوم ضسيشسأات
ةدودحم ةيلوؤوشسم

،0202 يفناج62 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
تاذ و ديحولا ضصخششلا تاذ ةشسشسؤوم ضسيشسأات مت
:ةيلاتلا تافشصوملا لمحت ةدودحملا ةيلوؤوشسملا
.«نويشسيبرتشسيد لاكاراك» :ةامشسملا

رم˘حألا ر˘شصق˘لا ي˘ح ،ضسو˘ت˘ي˘لا˘ك˘لا ة˘يد˘ل˘ب :ا˘هر˘ق˘م
» أا » لحم يشضرألا قباطلا ،31 مشسق4 مقر2 عراشش
(رئازجلا)
جد00،000.001 :اهلامشسأار
ةطبترملا تاجتنملل ةلمجلاب ةراجت- :اهعوشضوم
-/.ةيئاذغلا تاجتنملا عزوم-/.نا˘شسنإلا ة˘يذ˘غ˘ت˘ب
.ةيئاذغلا ريغلا تاجتنملا عزوم
ر˘˘˘ي˘˘˘شسم لÓ˘˘˘ب ود˘˘˘ج :د˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا (1 ن˘ي˘ع˘ي :ر˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
ودج :ديشسلا (2و .ةدودحم ريغ ةدمل ةشسشسؤوملل
ريغ ةدمل ةشسشسؤوملل (كيرشش ريغ) اريشسم مشساقلب
. ةدودحم
نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
ةدودحم ةيلوؤوشسم تاذ ةكرشش ضسيشسأات

:ةيلاتلا تافشصاوملا لمحت ةدودحملا ةيلوؤوشسملا تاذ ةكرششلا ضسيشسأات  مت ،0202 يفناج22 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
.«ضســــبل اــمرا» :ةامشسملا

 ةيكلم ةعومجم230 مشسق82 ،72 ،62 مقر02 مقر ةرامع ليمجلا رظنملا يح ةبقلا ةيدلب :اهرقم
(رئازجلا) يشضرألا قباطلا331 و231 مقر ةعطق140 مقر
جد00،000.000.4 :اهلامشسأار
.نيوكتلا جمارب دادعإا و مييقت ، ةدعاشسم ، ةراششتشسإا - :اهعوشضوم
 .ضسايقلا ةزهجأاو ةيكيناكيملا براجتلا ةزهجأاو   تانكاملا ضصحف و ةرياعم ةشسشسؤوم -
 ضسايقلا ،نزولا ،يملعلا ثحبلا ،براجتلا  ءارجإل ةهجوملا داتعلا و تادعملا ،تازيهجتلا حيلشصت و بيكرت -
.تادعملا و تاكرحملا ،ةزهجألا لكل ةيعانشصلا ةنايشصلا و بيكرت - .ةيئايميكلا و ةيئايزيفلا ليلاحتلا و
.اهرداشصم فلتخمب ةقاطلا و ةيئابرهكلا ، ةيشسمششلا ةقاطلا ناديمب  ةطبترملا تازيهجتلا، تادعملا حيلشصت و بيكرت -
كلذ يف امب  يئايميكلا و يئايزيفلا ليلحتلا و ضسايقلا ،نزولا ،يملعلا ثحبلا ،رابتخÓل ةهجوملا داتعلا و تادعملا ،تازيهجتلا داريتشسإا -
.علشسلا نيزخت - .تاقورحملاب ةطبترم ليلاحت - .اهتاكلهتشسم و اهرايغ عطق و اهقحاول
 .فييكتلا و ديربتلا ةزهجأا حيلشصت و بيكرت -
.ةدودحم ريغ ةدمل ةكرششلل ريشسم  رشصانلا دبع زوبرق :ديشسلا نيعي :ريشسملا

       نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
.«نوزيروأا » :ةامشسملا  مهشسألا ةكرشش

(رئازجلا) ىطشسولا رئازجلا ، ةيرحلا عراشش02 :اهرقم
  جد00،000.000.061 :اهلامشسأار

.00/61-2974100 ب00 :مقر يراجتلا لجشسلا
ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رشضحم عاديا

ةماعلا ةيعمجلا رشضحم نم ةخشسن بتكملاب عاديإا مت9102 ربمشسيد03 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمشضتملاو ،9102 ربمفون52 خيراتب ةدقعنملاو ةيونشسلا ةيداعلا

.9102 ربمفون70 نم ءادتبا يبرعلا رازيميت :ديشسلا ةرادإلا ضسلجم وشضع ةدهع ءاهنا (1
9102 ربمفون70 نم ءادتبا ةكرششلل ةماع ةريدم اهتفشصب ةيرون ناحيروب :ةديشسلا نييعت -
60 اهتدم ةدهعل ةروكذملا ةكرششلا نمشض يرادا اهتفشصب ةكرششلل ةماع ةريدم ةيرون ناحيروب :ةديشسلا نييعت -
.9102 ةيلاملا ةنشسلا نم ءادتبا تاونشس
.انوناق ةددحملا تاءارجإلا لكب مايقلا لجأا نم رشضحملا اذه لماحل تاطلشسلا لك حنم (2

نÓعÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسألا بتكم
.«نوزيروأا » :ةامشسملا  مهشسألا ةكرشش

(رئازجلا) ىطشسولا رئازجلا ، ةيرحلا عراشش02 :اهرقم
  جد00،000.000.061 :اهلامشسأار

.00/61-2974100 ب00 :مقر يراجتلا لجشسلا
ماع ريدمو ةرادإلا ضسلجم ضسيئر نييعت نمشضتي ةرادلا ضسلجم عامتجا رشضحم عاديا

ضسلجم عامتجا رشضحم عاديإا مت ،9102 ربمشسيد03 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
دقعنملاو ةرادلا

ضسيئر اهتف˘شصب ة˘يرو˘ن نا˘ح˘يرو˘ب :ةد˘ي˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا ،9102 ربم˘فو˘ن82 خيرا˘ت˘ب
.9102 ربمفون82 خيرات نم ءادتبا ةكرششلل ماع ريدمو ةرادإلا ضسلجم

نÓعÓل

مقرلا

10

20

30

40

ةشصحلا

˘˘˘˘مو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا :10 ة˘˘˘˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ضضيبلاو ءاشضيبلاو ءارمحلا

ر˘˘˘˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘˘˘˘˘لا :20 ة˘˘˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘˘˘˘لا
هكاوفلاو

ةيئاذغلا داوملا :30 ةشصحلا
ةماعلا

نشسحملا زبخلا :40 ةشصحلا
تايلÓهو

ةشسشسؤوملا مشسا
ةشضراعلا

لامك يملعلا

نيدلا ماشسح يواشسيم

نيدلا رون رخينشش

ةفيلخ قاود دوعشسم

لبق غلبملا
حيحشصتلا

00.000.0118

06.252.3332

08.021.1512

00.000.985

تاظحÓملا

ضضرع لقأا
يلام

ضضرع لقأا
 يلام

ضضرع لقأا
 يلام

يلام ضضرع
ديحو

دعب غلبملا
حيحشصتلا

00.000.0118

06.252.1332

00.173.1512

00.000.985
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ةيمومعلا لاغششألا ةرازو

ةليم ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم
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ىلإا ضشتيتيكار لاقتنا
زاجناب طبترم ضسوتنفوج
دنومترود عم ناك ةقفشص

ةينابسسإ’ا «تروبسس» ةفيحسص تركذ
دقاعتلا ىلإا ىعسسي سسوتنفوج يدان نأا

يتاوركلا ،ةنولسشرب طسسو بع’ عم
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا لÓ˘خ ،سشت˘ي˘ت˘ي˘كار نا˘ف˘يإا
.ةيلاحلا ةيوتسشلا
،بعÓلا لاقتنا نأا ىلإا تراسشأا اهنكل
ىلإا ،ةنولسشرب نع ليحرلا يف بغارلا
ليحر ىلع ف˘قو˘ت˘م زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص ن˘˘ع نا˘˘ك ير˘˘م˘˘يإا
ايسسوروب نأا مولعملا نمو .يلاطي’ا
ىلع يفويلا عم سضوافتي دنومترود

هذ˘ه حا˘ج˘ن نإا˘ف ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو .نا˘ك م˘˘سض
ح˘ت˘ف˘ي˘سس يذ˘لا با˘˘ب˘˘لا و˘˘ه ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
نيمأات دعب سشتيتيكار مسض مامأا قيرطلا
.يتاوركلا ةقفسص مامتإ’ لاومأا

عم سشتيتي˘كار د˘ق˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
.1202 ناوج03 يف يهتني ةنولسشرب

 :وزوتاغ
قحتشسمو لداع زوفلا

،وزوتاغ ورانيج ،يلوبان بردم برعأا
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف زو˘˘ف˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع
،ي˘لا˘ط˘ي’ا يرود˘لا ي˘ف سسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
لدا˘˘˘ع زو˘˘˘ف˘˘˘لا ،حا˘˘˘تر˘˘˘م ا˘˘˘نأا» :لا˘˘˘˘قو
زكرأا نل ةليللا هذه» :لاقو .«قحتسسمو
ي˘ن˘ن˘كل ،بسسح˘ف ة˘ب˘ع˘ل˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
د˘سض ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ر˘˘كفأا˘˘سس
هذ˘ه م˘ه˘فأا ’ تلز ا˘م˘ف .ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف
ءو˘سض ي˘ف ءي˘سش ل˘ك ل˘ب˘ق ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
:ع˘با˘تو .«سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ما˘˘مأا را˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا
قيرطلا ي˘ف ر˘ي˘سسن ا˘ن˘نأا ي˘ن˘ع˘ي زو˘ف˘لا»
ىلإا ةجاحب ان˘لز ا˘م ا˘ن˘ن˘كلو ح˘ي˘ح˘سصلا
:فاسضأاو .«؟رومأ’ا نم ريثكلا كيرحت
يف لوأ’ا دسض ًةسصاخ ،ليمج حاجنلا»
دق اننإا لوقلا ركبملا نم نكل ،بيترتلا

.«ةداع اههجاون يتلا تابوعسصلا انللح
ةحيحشش تناك ضصرفلا :وششتان

وسشتان ديردم لاير قيرف بع’ ثّدحت
قيرف ىلع ققحملا زوفلا نع زيدنانريف
يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب
طقف سسي˘ل د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا» :لا˘قو ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

اننوك نكل زوفلا فده تلجسس يننوك
ي˘ه ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح
.يرودلا ىلع انعارسص يف انل اًدج ةمهم
ي˘ف .طا˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘ك د˘ق˘ل
.ريثكب لسضفأا ءادا انمدق يناثلا طوسشلا

ةبعسص نوكتسس ةارابملا هذه نأا ملعن انك
يل ةبسسنلاب .انسضرأا جراخ انك اننأا ةسصاخ
نأا نم مغرلا ىلع هيلع ام مّدق قيرفلا
.«ةحيحسش تناك سصرفلا

حابرأا يف دعاشصت
تروفكنارف تخارتنيآا

ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘ن˘يآا يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ي˘ف ه˘حا˘برأا نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘م˘لأ’ا
ةيليوج علطم ةمرسصنملا ةيلاملا ةنسسلا

تغلب ،9102 ناوج ةياهن ىتح8102
.وروأا005و فلأا733 وحن

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خ كلذ ءا˘˘ج
بناج ىلإا ريدي يذلا يدانلا ءاسضعأ’
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك طا˘˘˘سشن
اهيلإا مسضنا يتلاو ىرخأ’ا تاسضايرلا

تا˘˘جارد˘˘لا قا˘˘ب˘˘سس ة˘˘سضا˘˘ير ا˘˘ًث˘˘يد˘˘˘ح
ةمهاسسملا ةكرسشلا لم˘ع˘تو .ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا
ماظنب مدقلا ةرك طاسشن ىلع ةمئاقلا
اهتاعيبم ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب د˘قو ،د˘ي˘ه˘ع˘ت˘لا

نويلم002 زواجت ا˘ي˘سسا˘ي˘ق ىو˘ت˘سسم
اي˘نا˘م˘لأا سسأا˘كب يدا˘ن˘لا زو˘ف د˘ع˘ب وروأا

ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن ى˘لإا ه˘لو˘سصوو8102
.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب

 بقرتي امور
ةنولششرب بع’ در

در ،يلاطيإ’ا امور يدان بقرتي
نأاسشب ،ينابسسإ’ا ةنولسشرب بع’
لÓ˘خ ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.يراجلا يوتسشلا وتاكريملا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
زيري˘ب سسي˘لرا˘ك نأا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد

ىلع ،سسمأا در ،ةنولسشرب بع’
مام˘ت˘ها نأا˘سشب ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ه˘يدا˘ن
.همسضب امور
ل˘˘˘ي˘˘˘˘كوو بعÓ˘˘˘˘لا نأا تهو˘˘˘˘نو
ة˘˘يو˘˘لوأ’ا نا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ي˘ف بع˘ل˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل
.ةيبوروأ’ا تاقباسسملا

ليحرلا ،زيريب سسيلراك لسضفيو
را˘ي˘خ دو˘جو نود ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع
يف هئارسش ةداعإاب اسسرابلل حمسسي
.لبقتسسملا

هيدل زيريب نأا ةفيحسصلا تهونو
ى˘˘ل˘˘ع سضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
مامتهاب عتمتي هنأا ثيح ،ةلواطلا
نر˘يا˘بو د˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب
نأا ’إا ،اتنÓتأاو ةيليبسشاو خنويم
ما˘ق˘م˘لا ي˘ف ا˘مور ع˘سضي بعÓ˘لا
.لوأ’ا

ريدملا يسشارتب ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج نا˘كو
دوجو ىفن دق ،امورل يسضايرلا
د˘ق˘ع ي˘ف د˘˘ن˘˘ب ع˘˘سضو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن يأا
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي ،بعÓ˘˘˘لا
ي˘ف ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا˘˘ب
.لبقتسسملا

2562ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج3ـل قفأوملأ0202 يفناج82ءاثÓثلأةصضايرلا

ديدج زوف ىلع يتيضسلأ زفحي جرفتم فلأأ93 روضضح

حافكلا ةيارب كشسمتي ’ويدراوغ
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ر˘يد˘˘م˘˘لا ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب بلا˘˘ط
ريهامجلا ،يتيسس رتسسسشنامل ينفلا
قيرفلا معدل فث˘كم˘لا رو˘سضح˘لا˘ب
هرا˘ج ما˘مأا بق˘تر˘م˘لا ي˘براد˘لا ي˘ف
با˘يإا ي˘ف ءا˘ع˘برأ’ا د˘غ ،د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ةطبار سسأاك ةلوطب يئاهن فسصن
.ةيزيلجنإ’ا نيفرتحملا

بلغت دق يتيسس رتسسسشنام ناكو
رقع يف دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ى˘ل˘ع
،با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف1‐3 هراد
رب˘ع ه˘قو˘ف˘ت د˘ي˘كأا˘ت ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
بعلم ىلع ةررقملا بايإ’ا ةارابم
.داحت’ا

نأا د˘˘ع˘˘ب ،’و˘˘يدراو˘˘غ ءاد˘˘˘ن ءا˘˘˘جو
زوفب تهتنا يتلا ةارابملا تدهسش
0‐4 ماهلوف ىلع يتيسس رتسسسشنام
سسأاك ةلوطب نم عبارلا رودلا يف
وحن روسضح ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا دا˘ح˘ت’ا

نأاب اًملع ،عجسشم002و فلأا93
فلأا55 ع˘˘سسي دا˘˘ح˘˘ت’ا دا˘˘˘ت˘˘˘سسا

.عجسشم
تاح˘ير˘سصت ي˘ف ’و˘يدراو˘غ لا˘قو
يا˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘سشن
ةهجاومل دعتسسن نآ’ا» :«سستروبسس

نأا ى˘ن˘م˘تأا .د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
.«روسضحلا نم انوعجسشم نكمتي
نوكي ام امئاد سسامحلا نأا فاسضأاو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف ار˘سضا˘˘ح

لازي ’ قيرفلا نأا ادكؤوم ،زاتمملا
يف حفاكيو ةسسفانملا راطإا لخاد
.موي لك
ةارابملل ان˘حو˘م˘ط ،نآ’ا»: ع˘با˘تو

يف بايإ’ا ةارابم يهو ،ةلبقملا
لهأاتل˘ل فد˘ه˘نو ،ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك
ىعسسن ام وه اذه ،يئاهنلا ىلإا
.«هيلإا

ر .ق^
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ةياغلل اًريثم ناك لوبرفيل مامأا لداعتلا :ضستيكير
ير˘بزور˘سش ق˘ير˘ف برد˘˘م ف˘˘سشك
ةريبكلا هتداعسس نع سستيكير ماسس
ةهجاوم لÓخ لداعتلا قيقحت دعب
ةلوطبل23 ـلا رود يف لوبرفيل

.يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك
«ي˘سس.ي˘ب.ي˘˘ب» ة˘˘كب˘˘سش تر˘˘سشنو
برد˘م˘لا تا˘ح˘ير˘سصت ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا

او˘˘˘نا˘˘˘ك نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا» :ي˘˘˘تأ’ا˘˘˘˘ك
يطوسش نيب م˘ه˘تر˘ب˘خأا ،ن˘يزا˘ت˘م˘م
م˘ه˘يد˘يأا ي˘ف ءا˘ق˘˘ل˘˘لا نأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.«لعفلاب
رمأا نيبعÓلا ىدل ةقثلا» :فاسضأاو
تع˘˘˘فد ،ه˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘˘سصت ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’
ل˘غ˘ت˘سساو ه˘تر˘ظ˘ت˘˘ناو نو˘˘سسيا˘˘غ˘˘ب
ول ،نيفده لجسسو لعفلاب ةسصرفلا

تنا˘ك ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نز˘˘ف ا˘˘ن˘˘ك
،يتريسسم يف ةظحل ربكأا نوكتسس
مل ينكلو انيديأا يف ةارابملا تناك
ًءادأا انمدق ،د˘يز˘م˘لا بل˘ط ع˘ط˘ت˘سسأا

لوبرفيل ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا ،اًد˘ج اًد˘ي˘ج
.«ةياغلل اًريثم ناك
،دليفنأ’ا يف ةداعإ’ا ةارابم نعو
رمأا د˘ل˘ي˘ف˘نأا ى˘لإا با˘هذ˘لا» :م˘ت˘ت˘خا

نوعيطت˘سست ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تل˘ق ،ع˘ئار
ي˘ن˘كلو ا˘ن˘ه ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف زو˘ف˘˘لا
باهذلا نوديرت اًعيمج مكنأا نهارأا

ه˘نإا ،؟كلذ˘ك سسي˘لأا ،د˘ل˘ي˘ف˘نأ’ا ى˘لإا
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ع˘˘ئار ءي˘˘سش
.«يدانلا سسيئرو قيرفلا

ينافاك قابشس نم بحشسني دتيانوي رتشسششنام
ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت لا˘˘˘ق
رتسسسشنا˘م نإا ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب
ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘خ˘˘ت د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘ما˘م˘˘ت˘˘ها
نوسسنيدإا يناياوغوروأ’ا

سسيراب م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘فا˘ك
.يسسنرفلا نامريج ناسس
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك بر˘˘˘ت˘˘˘قاو
يدان˘لا فو˘ف˘سص ةردا˘غ˘م
ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا
جر˘خ ا˘مد˘ع˘˘ب ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا

سسا˘˘مو˘˘ت تا˘˘با˘˘سسح ن˘˘م
،سسيرا˘ب برد˘م ،ل˘ي˘خو˘ت
وروام ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ل˘ظ ي˘ف
.يدراكيإا

،«ندنل لوبتوف» عقوم بسسحبو
بحسسنا دتيانوي رتسسسشنام نإاف
،ينافاك عم دقاعتلا قابسس نم

«رمحلا نيطايسشلا» ةجاح مغر
دعب ةسصاخ ،مجاهم عم دقاعتلل
.دروفسشار سسوكرام ةباسصإا

لعفلاب لأاسس دتيانوي نأاب تهونو
،ينافاك عم عيقوتلا ةيناكمإا نع

هغÓبإا مت يدانلا نأا ’إا
م˘˘˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
ل˘سضف˘ي ي˘نا˘ياو˘˘غوروأ’ا
يرود˘˘لا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا
.ينابسسإ’ا

دتيانوي رتسسسشنام ناكو
يف نا˘ب˘غر˘ي ي˘سسل˘ي˘سشتو
تامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

بعÓ˘لا نأا ’إا ،ي˘˘نا˘˘فا˘˘ك
ى˘لإا ه˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ود˘˘ب˘˘ي
فو˘˘˘ف˘˘˘سصل ما˘˘˘˘م˘˘˘˘سضن’ا
.ديردم وكيتلتأا

ةيفحسص ريراقت تجرخو
د˘˘كؤو˘˘ت ،د˘˘حأ’ا سسمأا لوأا

لب ،وكيتلتأا نم ينافاك بارتقا
زاتجا بعÓلا نأا ىلإا تراسشأاو
نم اميف ،يبطلا فسشكلا لعفلاب
موي ةقفسصلا مت˘ت نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

.يراجلا رهسشلا نم92 وأا82
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برد˘˘م بو˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘ي لا˘˘˘ق
بع’ يأا كرسشي نل هنإا ،لوبرفيل
ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف لوأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
سسأا˘˘كل ع˘˘بار˘˘لا رود˘˘لا˘˘ب ةدا˘˘عإ’ا
د˘˘˘سض ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
سضراعتت اهنأ’ ،نوات يربسسورسش
يتلا «غيل ريم˘ير˘ب˘لا» ة˘ل˘ط˘ع ع˘م
.ةرم لوأ’ قبطت
تدهسش ةليكسشتب لوبرفيل طرفو
همدقت يف ،تارييغتلا نم ديدعلا
عم2‐2 لدا˘ع˘ت˘ي˘ل ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب
ةجرد˘ل˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ير˘ب˘سسور˘سش
داتسسب ةريثم ةهجاوم يف ،ةثلاثلا
.دحأ’ا سسمأا لوأا وديم وين
،بسضا˘˘˘غ˘˘˘لا ،بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘بأاو
9102 ليرفأا يف» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا
يرودلا ةطبار نم اباطخ انيقلت
مارتحا انم اوبل˘ط ثي˘ح زا˘ت˘م˘م˘لا
يأا ميظنت مدعو ةيوتسشلا ةلطعلا

تلق ،ةيمسسر وأا ةيدو تايرابم
نيعوبسسأا لبق لعفلا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ة˘ل˘ط˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ن˘˘سس ا˘˘ن˘˘نإا
.«ةيوتسش
نوكن نل اننأا ينعي اذه» :لمكأاو
راغسصلا نوبعÓلا ،انه نيدوجوم
ةارابملا هذه نوسضوخيسس نم مه
هذهب انعم لماعتلا نكمي ’ هنأ’
.«انب متهي دحأا ’ نأاكو ةقيرطلا

ة˘لو˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا فر˘˘عأا» :فا˘˘سضأاو
ي˘ه هذ˘ه ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سش
،رومأ’ا اه˘ب ىرأا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا

زاتمملا يرودلا ةطبار انم تبلط
ام اذهو ةيوتسشلا ةلطعلا مارتحا
داحت’ا مرت˘ح˘ي م˘ل اذإا ،ه˘ل˘ع˘ف˘ن˘سس
’ ءي˘سش اذ˘ه˘ف كلذ يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
نوكن نل اننكل ،هرييغت اننكمي

اقلطم بولك لسصي ملو.«كانه
سسماخلا رودلا ىلإا لوبرفيل عم
ذنم يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك يف
هنكل ،5102 ربوتكأا يف هنييعت
ة˘ي˘ح˘سضت˘ل˘ل اد˘ع˘ت˘سسم نآ’ا ود˘ب˘ي
.ئيسسلا لجسسلا اذه ءاهنإا ةسصرفب
ير˘ب˘˘سسور˘˘سش و˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘ف˘˘ت˘˘حاو
دعب ،بعلملا سضرأا يف هريهامجو
ة˘سصر˘ف م˘ه˘ح˘ن˘م يذ˘لا لدا˘ع˘˘ت˘˘لا
ن˘كل ،د˘ل˘ي˘ف˘نأا دا˘ت˘سس ي˘ف بع˘ل˘˘لا

.ديج جازم يف نكي مل بولك
ةديدجلا ةيوتسشلا ةلطعلا ينعتو
زاتمملا يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف
ىل˘ع ل˘سصح˘ت˘سس ة˘يد˘نأ’ا ل˘ك نأا

.نيعوبسسأ’ لسصت ةدمل ةحار
يذ˘˘لا ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل بع˘˘ل˘˘ي ن˘˘˘لو
مخسض قرا˘ف˘ب بي˘تر˘ت˘لا رد˘سصت˘ي
يف ةارا˘ب˘م يأا ،ة˘ط˘ق˘ن61 غلب˘ي

د˘سض ه˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م ن˘˘ي˘˘ب يرود˘˘لا
يرفي˘ف لوأا ي˘ف نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس
51 ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس سشت˘˘˘يورو˘˘˘نو
ى˘ل˘ع نآ’ا ن˘ي˘ع˘ت˘ي ن˘كل.رياربف
يربسسورسش ةفاسضتسسا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
.يرفيف نم سسماخلا وأا عبارلا يف
يلسشتيرك لين نأا بولك دكأا امك
وه اماع32 تحت قيرف بردم
هذ˘ه ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا دو˘˘ق˘˘ي˘˘سس ن˘˘م
.ةارابملا

لوبرفيل ةدايق يلسشتيرك ىلوتو
سسأاكل ةينامثلا رودب هتارابم يف
Óيف نوتسسأا مامأا ةيدنأ’ا ةطبار
قيرفلا ناك امدنع مسسوملا اذه
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ر˘ط˘ق ي˘ف لوأ’ا

Óيف زافو ،ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك
.رفسص‐5
نأا دقتعي يذلا ،بولك نأا ودبيو

سسأا˘˘كلا ي˘˘ف ةدا˘˘عإ’ا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
هتملكب مزت˘ل˘ي˘سس ،ا˘هؤوا˘غ˘لإا بج˘ي

.ةجرد ىسصقأ’
ة˘˘حار˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا» :لا˘˘˘قو
..ة˘حار˘ل ة˘جا˘ح˘ب م˘هو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.«ةيلقع ةحارو ةينهذ ةحار
ةل˘ط˘ع˘لا ه˘ي˘ن˘ع˘ت ا˘م اذ˘ه» :ع˘با˘تو
ي˘˘تأا˘˘ت كلذ د˘˘ع˘˘˘بو ،ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا

هذه نإا انل لوقتو ىرخأا ةقباسسم
انيلع ناك ،ةمهم تسسيل ةلطعلا
نأ’ ،لبق نم تارارقلا هذه ذاختا
تÓ˘˘ئا˘˘ع م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

نادرو˘˘˘ج ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘˘لاو
كياد ناف ل˘ي˘جر˘ي˘فو نو˘سسرد˘ن˘ه
تن˘˘ير˘˘تو مود˘˘لا˘˘ن˘˘ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘جو
حÓسص دمحمو دلونرأا‐ردنسسكلأا

اقلطم اولسصحي مل ينام ويداسسو
.«ةحار ىلع

ةبعللا بلق انلواح :يششتونوب
،اهباشصن ىلإا رومأ’ا ةداعإاو

ناوأ’ا تاوف دعب نكلو
،يسشتونوب ودرانويل ،سسوتنفوج بع’ ربتعا
نكمملا نم ناك فادهأا نع لزانت هقيرف نأا
يف ،يلوبان ىمرم يف ديكأاتلاب اهققحي نأا
يف نيقيرفلا ن˘ي˘ب ا˘م تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ر˘ي˘خأ’ا زو˘ف˘ب ته˘ت˘˘ناو ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا يرود˘˘لا
انلواح مث» :يسشتونوب لاقو.1‐2 ةجيتنب
،ا˘ه˘با˘سصن ى˘لإا رو˘مأ’ا ةدا˘عإاو ة˘ب˘ع˘ل˘لا بل˘˘ق
يلوبان سضاخ دقل .ناوأ’ا تاوف دعب نكلو
ىتح نيرذح اوناكو ،هتهج نم ةيوق ةارابم
.«ةيعافدلا ةلحرملا يف
ي˘ف ن˘ي˘ئ˘ي˘ط˘ب ا˘ن˘ك ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف» :فا˘˘سضأاو
.ةيسصخسشلل دقتفن انك امبرو ،ةركلا كيرحت
ا˘ًسسرد ةرا˘سسخ˘لا هذ˘ه را˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ن
لمعلا ةلسصاوم طقف انيلعو ،اًمدق يسضملل
.«ءادأ’ا نيسسحتو

رادار ىلع نفوهدنيآا مجن
ارتلجنإا رابك

نأا ةيناطيربلا «نايدراغلا» ةفيحسص تفسشك
ىلع لوسصحلا لمأاي يزيلجنإ’ا ماهنتوت يدان

،يدنلو˘ه˘لا ن˘فو˘هد˘ن˘يآا يدا˘ن بع’ تا˘مد˘خ
نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو.نيوغريب نفيتسس
تاسضوافملاب اوعرسش «زر˘ي˘ب˘سسلا» ي˘لوؤو˘سسم
ءاهنإا ةينا˘كمإا ثح˘ب˘ل يد˘ن˘لو˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م
ًاملع يلاحلا يوتسشلا وتاكريملا يف ةقفسصلا
03 ىلإا لسصت دق دقاعتلل ةيلاملا ةميقلا نأا

.ينيلرتسسإا هينج نويلم
ن˘يو˘غر˘ي˘ب ل˘ي˘كو نأا «نا˘يدرا˘˘غ˘˘لا» تر˘˘كذو
ةد˘ع ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ًا˘ي˘لا˘ح دو˘جو˘˘م
لبق نم ًاسضيأا بولطم بعÓلا نوك سضورع
ىلإا ةريسشم دتيانوي رتسسسشنامو يتيسس رتسسيل
.3202 ماعلا ىتح دتمي نوهدنيا عم هدقع نأا

 زوفلا ديرن :نيريليب
يزيلجنإ’ا داحت’ا ضسأاكب

لا˘ن˘سسرا يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا بعÓ˘˘لا ح˘˘سضوا
لتاقيسس هقيرف نأا نيريليب روتكيه يزيلجن’ا

سسأاك ةقباسسم يف اًديعب لوسصولا لجأا نم
.اهب جيوتتلاو مسسوملا اذه يزيلجنإ’ا داحت’ا

ةيناطيربلا «لوبتوف لابيرت» ةكبسش ترسشنو
املك» :يتأ’اك تتأا يتلا نيريليب تاحيرسصت

نّسسحت املك ،تايرابملا نم ديزملا انسضخ
را˘غ˘سصلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ةر˘ب˘خ تدازو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.«اًنسس ربكأ’او
لك ،اتيترأا ليكيم مودق عم نآ’ا» :فاسضأاو
ةقيرط عم فيكتلاو ملعتلل ةسصرف يه ةارابم
ىلإا لهأاتلا نإاف اذل ،ةديدجلا بردملا بعل
،سسأاكلا نم رثكأا طقف انبرقي نل ،مداقلا رودلا

.«لسضفأا نيبعÓك انلعجيسس نكلو
وه ،سسأاك وأا بقل لك ،لانسسرآا يف» :متتخاو
نأا انيلع بجوت˘يو ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب م˘ه˘م ءي˘سش
يزيلكنإ’ا دا˘ح˘ت’ا سسأا˘ك ،ا˘ه˘ل˘جأا ن˘م ل˘تا˘ق˘ن
،يبلق نم يسصخ˘سش ل˘كسشب ة˘ب˘ير˘ق ة˘ق˘با˘سسم
لانسسرآا يف عجسشم لك ديري ةلوطب يهو
ةسصرف انيد˘ل ن˘ح˘نو ،م˘سسو˘م ل˘ك ا˘ه˘ب زو˘ف˘لا
.«ماعلا اذه كلذب مايقلل

برد˘م ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت دا˘˘سشأا
هب˘عÓ˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب
لي˘ج˘سست د˘ع˘ب رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن
زوفلا يف امهاسس نيفده ريخأ’ا

ي˘ف ،د˘حأ’ا ءا˘سسم ،ل˘˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م12 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ر˘ب˘ع ل˘ي˘خو˘ت لا˘قو.يسسنرفلا
:ةيسسنرفلا «سسلب لاناك» ةكبسش
ة˘ي˘ن˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف ود˘ب˘ي را˘م˘ي˘˘ن»
،م˘˘سسا˘˘ح بع’ و˘˘ه˘˘˘ف ،ة˘˘˘ع˘˘˘ئار
،بعلملا لخاد ةداعسسب يدؤويو

ا˘ند˘عا˘سسيو ،ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح˘˘ب ه˘˘نإا
تا˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف و˘ه˘ف ،ار˘ي˘ث˘ك
(بع’ د˘سض بع’) ةر˘سشا˘ب˘م˘˘لا
لكسشب سسفانم يأا ىلع قوفتي
برد˘˘م˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.«لهذم
لعف هنكمي رام˘ي˘ن» :ي˘نا˘م˘لأ’ا
يأا ر˘ي˘ي˘غ˘ت كلذ˘˘كو ،ءي˘˘سش يأا
طقف ان˘فاد˘هأا ق˘ق˘ح˘ن˘سس ،ءي˘سش
.«انعم رامين دوجوب
اهيناعي ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإ’ا ن˘عو
ينفلا ريد˘م˘لا ح˘سضوأا ،ق˘ير˘ف˘لا

وغايت ةباسصإا» :نامريج ناسسل
ولايد امأا ،ةفيفط ودبت افليسس
.«يلسضع دسشل سضرعت دقف
اقلق ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت د˘ب˘ي م˘لو
نع يدراكيإا وروام مايسص نم
مل يدراكيإا» :اددسشم ،فيدهتلا
طخ امئاد ىقبي نكل ،لجسسي
ل˘˘م˘˘ع˘˘يو ،ا˘˘ن˘˘ل لوأ’ا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
،ي˘تأا˘˘ت˘˘سس فاد˘˘هأ’او ،ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب
نايليكل ةبسسنلاب رمأ’ا سسفنو
د˘كأا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘ف.«يبابم

:هتاحير˘سصت ما˘ت˘خ ي˘ف ل˘ي˘خو˘ت
ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب ل˘˘˘ع˘˘˘ج د˘˘˘ن’ا˘˘˘ه»
نأا دقتعأاو ،ةوق رثكأا دنومترود
˘˘مر˘˘ب˘˘ي˘˘سس ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يدا˘˘ن˘˘˘لا

لك لبق نكل ،ىرخأا تاقفسص
واب ةارابم يف ’وأا ركفن ،ءيسش
قيرفلا يقتليو.«اسسنرف سسأاكب
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘˘ب ع˘˘˘م ي˘˘˘سسيرا˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘˘سشلا ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود

رود با˘هذ تا˘سسفا˘ن˘م ن˘˘م˘˘سض
.ابوروأا لاطبأا يرودل61ـلا

ادبأا ةقباضسملا نم5ـلا رودلا غولب نم نكمتي مل يناملأ’ا بردملا

داحت’ا ضسأاكب يحشضيو ابشضغ رجفني بولك

رامين دوجوب انفادهأا ققحنشس :ليخوت

نم دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘كم˘ت
5ـب زرفور ريمنارت نوسصح كد
لوأ’ا طو˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘خ فاد˘˘˘˘هأا
نمسض امهنيب ةيراجلا ةارابملل
ةلوطبل عبارلا رودلا تاسسفانم
.يزيلجنإ’ا داحت’ا سسأاك
«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشل ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو
نا˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل
ي˘ف فاد˘هأا5 لج˘سس د˘ت˘يا˘نو˘ي
،هتايرابم ىدحإ’ لوأ’ا طوسشلا
.اًماع91 ذنم ىلوأ’ا ةرملل
اهيف حجن ةهجاوم رخآا دوعتو
ةيسسامخ ليجسست يف دتيانويلا
ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف ـل لوأ’ا طو˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب
لانسسرآا ىلع زاف امنيح ،1002
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘ه˘˘˘سشو ،(1‐6)
،يلاحلا قيرفلا بردم ليجسست
،ر˘˘يا˘˘كسسلو˘˘˘سس را˘˘˘نو˘˘˘غ ي˘˘˘لوأا

نيطاي˘سشلا»ـل سسما˘خ˘لا فد˘ه˘لا
يحاتتف’ا فدهلا ءاجو .«رمحلا
عفادملا قيرط نع ةارابملا يف
،ر˘ياو˘غا˘م يرا˘˘ه يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ه˘˘˘˘فاد˘˘˘˘هأا لوأا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا
يف رمحلا نيطايسشلا سصيمقب

.قيرفلا عم23ـلا هروهظ
يا˘كسس» ة˘كب˘سش ترا˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
عفادملا حاجن ىلإا «سستروبسس
ي˘ف ز˘نو˘˘ج ل˘˘ي˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ناملا عم هفادهأا لوأا ليجسست
،4102 سسرا˘م ذ˘ن˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي

تسسو كا˘˘˘ب˘˘˘سش ز˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح
ريميربلا» يف نويبلأا سشتيمورب
.«غيل
ىلع لوأ’ا وه فدهلا اذه دعيو
يف دتيانوي˘لا ع˘فاد˘م˘ل قÓ˘طإ’ا
.داحت’ا سسأاك ةلوطب

بئاغ مقرل دتيانويلا دوقت رياكشسلوشس ةميمت



01 نم6 طيقنت لدعم ىلع لضصحت

لشضفأاك6ـلا زكرملا يف روليد
 مشسوملا اذه «1غيللا» يبع’

روليد يدنأا لخد
ي˘لود˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
بع’ ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ه˘ي˘ي˘ل˘˘ب˘˘نو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف
قا˘˘ب˘˘سس ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’ ل˘˘˘˘˘سضفأا
ةيسسنرف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةوق˘ب ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
همدق ام ةيفلخ ىلع
9102 ايقيرفإا لطب
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
.يراجلا

،ةمداقلا تايرابملا يف لاونملا صسفن ىلع روليد لضصاو لاح يفو
يف دجاوتي ،روليد نأا ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص تفسشكو

ل˘سضفأ’ ،01 ن˘م6 لدعم ى˘ل˘ع ل˘سصح ا˘مد˘ع˘ب6ـلا زكرم˘لا
ريخأ’ا لعجي ام ،12ـلا ةلوجلا ةياغ ىلإا «1غيللا» يف نيبعÓلا
وكانوم يدان بع’ يناميلسس مÓسسإا هنطاوم نم ادج ابيرق
دجاوتي ثيح ،يراجلا وتاكريملا يف ةرداغملل ةوقب حسشرملاو
،01 نم9.6 لدعمب3ـلا زكرملا يف ينطولا بختنملا فاده
ةرتفلا يف هبردم تاططخم هلوخد مدعو هليحر برق نأا ’إا
.هناكم ةراسسخل ةوقب احسشرم ميلسس ربوسس لعجيسس ،ةريخأ’ا

9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جوتملا ،روليد لسصاو لاح يفو
ليجسست لÓخ نم ىو˘ت˘سسم˘لا سسف˘ن˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م
حسشرم ريخأ’ا نإاف ،ةديج جئاتن دسصحل هيدان ةدايقو فادهأ’ا
ركذلاب ريدجلاو.مسسوملل نيبعÓلا لسضفأا ةمدقم يف دجاوتلل
ةلوطبلا ي˘ف ءا˘ن˘ث˘لا د˘سصح ن˘م ا˘ن˘كم˘ت ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسو رو˘ل˘يد نأا
.رخآ’ ءاقل نم هنامدقي ام لسضفب مسسوملا اذه ةيسسنرفلا

ب.م.يرضسيإا

بابششلا ةرداغمل حششرم يرمعلا نب
 ةيتارامإ’ا ةلوطبلاب لاحرلا طحو يدوعشسلا

يدان بع’و يرئازجلا عفادملا يرمعلا نب نيدلا لامج تاب
قوسس يف هيدان ةرداغمل ةداعلا قوف احسشرم يدوعسسلا بابسشلا
،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.ةيلاحلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا
يرود˘لا ة˘يد˘نأا د˘حأ’ ما˘م˘سضنÓ˘ل ح˘سشر˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب نأا
سضرعل هكÓتما لظ يف ،يلاحلا وتاكريملا لÓخ يتارامإ’ا

تاذ فا˘˘سضأاو.تارا˘مإ’ا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘يد˘نأ’ا ن˘˘م ير˘˘غ˘˘م
دجاوتي ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يعفادم لسضفأا نإاف ردسصملا
لسصوت لاح يفو ،يبظ وبأا ةرامإا نم يدان عم تاسضوافم يف
رسصن ةسسردم جيرخ يرمعلا نب نإاف قافتا ةيسضرأ’ نافرطلا

.ةيتارامإ’ا ةلوطبلاب لاحرلا طحيسس ياد نيسسح
ب.نمؤوملا دبع

ةليكششتلا نمشض اجديكوأاو ضسانو
1غيللا نم12ـلا ةلوجلا ـل ةيلاثملا

سسين يدان مجنو ينطولا بختنملا بع’ سسانو مدأا زجح
ليكسشتلا يف انا˘كم ،ا˘جد˘ي˘كوا رد˘ن˘سسكلأا ه˘ل˘ي˘مزو ي˘سسنر˘ف˘لا
،سسمأا ترسشنو.ةيسسنرفلا ةلوطبلا نم12ـلا ةلوجلل يلاثملا

ةلوجلل ةيلاثملا ةليكسشتلا ،ةيسسنرفلا «لوبتوف سسنارف» ةلجم
ي˘ف ءا˘ج ي˘ت˘لاو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م12 ـ˘لا

،ينطولا بختنملا عم ايقيرفا لاطبأا اجيدوكأاو سسانو اهتمدقم
انكمتيل ،يسضقنملا عوبسسأ’ا ةياهن ةياغلل قار ءادأا امدق امدعب
نم12ـلا عوبسسأÓل ابع’11 نسسحأا ةمئاق يف دجاوتلا نم
روينيج رامين عبرت فرع يذلاو ،زاتمملا يسسنرفلا يرودلا
سسأار ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا
.ةيلاثملا ةليكسشتلا

ب.م.يرضسيإا

 رشصان نبب ديششي ينويفلاشس
مجنو يرئازجلا يلودلا بعÓلا ليعامسسا رسصان نب لسصاوي

.رخآ’ ءاقل نم هقلأات لظ يف حيدملاو ءانثلا دسصح نÓيم يدان
قب˘سسأ’ا ي˘لا˘ط˘يإ’ا بعÓ˘لا ي˘نو˘ي˘ف˘لا˘سس ورد˘نا˘سس ق˘ح˘ت˘لاو

،قباسسلا يلوبميا بعÓب نيديسشملا بكرب يلاحلا بردملاو
رسصان نب» :ةيفحسص تاحيرسصت يف لاقو همدقي ام ةيفلخ ىلع
ىرخأا ةرم اتبثم ،ايسشيرب مامأا ةعورلا ةياغ يف لوأا طوسشب ماق
يف رسصان نب كراسشي نأا رظتنملا نمو اذه.«ريبك بع’ هنأا
نم يئاهن عبر راطإا يف ونيروت يدان مامأا ايسساسسأا مويلا ءاقل

.ايلاطيا سسأاك
ب.نمؤوŸا دبع
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ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ل˘˘عأا
نييع˘ت «فا˘كلا» مد˘ق˘لا ةر˘كل
بسصن˘م ي˘ف لو˘تر˘ف ة˘ي˘سضار
ةسضا˘ير ي˘ف ة˘يو˘ه˘ج ة˘نو˘كم
امدع˘ب ،ة˘يو˘سسن˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
رابتخ’ا زا˘ي˘ت˘جا ي˘ف تح˘ج˘ن
.بسصنملا اذهل لهؤوملا

دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ،سسمأا ف˘˘˘˘سشكو
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع هرسشن نايب ربع ،«فافلا»
ةكبسش ىلع يمسسرلا هعقوم
ةيسضار يق˘ل˘ت ن˘ع ،تنر˘ت˘ن’ا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘˘سسار˘˘م ،لو˘˘تر˘˘ف
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتإ’ا
بسصنم يف اهنييعتب يسضقت

ةجردلا نم ةيوهج ةنوكمك
.ةدحاو ةنسس ةدمل ىلوأ’ا

ي˘ف لو˘تر˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه
ةر˘ك ة˘ن˘ج˘ل ة˘سسي˘˘ئر بسصن˘˘م
يف و˘سضعو ة˘يو˘سسن˘لا مد˘ق˘لا
ةيداحتÓل يلاردفلا بتكملا
يسسانت نود ةبعلل ةيرئازجلا
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘فار˘˘سشإا
،ى˘˘سضم تقو ي˘˘ف يو˘˘سسن˘˘لا

 .ةنيطنسسق مائو تايتف قيرفو
نم ةلكوملا ماهملا هذه

 لوترف ىلإا «فاكلا»
تايدحت لوترف ر˘ظ˘ت˘ن˘تو

اهبسصنم مكحب ةريثك ماهمو
يقيرفإ’ا داحت’ا يف ديدجلا
تاذ ح˘˘سضوأاو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

بختنملا ةبردم نأا ردسصملا
ق˘با˘سسلا يو˘سسن˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةدعب مايقلاب ةفلكم نوكتسس
،يلحملا ىوتسسملا ىلع ماهم
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
سسورد˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا
نود ،«ةل˘كسسر˘لا˘ب» ة˘سصا˘خ˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم نا˘˘˘ي˘˘˘سسن
اهيلع فرسشت يتلا تاطاسشنلا
.ايقيرفإا يف ةيورك ةئيه ىلعأا

نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو
هذه بقع عسضختسس ،لوترف
   .ديدج مييقتل ةددحملا ةرتفلا

ع˘قو˘م˘لا د˘كأا ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
يرئازجلا داح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا
لÓخ «فاكلا» نأا مدقلا ةركل
بتكملا وسضع لاق هتلسسارم
،لو˘تر˘ف ة˘ي˘سضار ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م نو˘˘كت˘˘سس
دا˘˘ح˘˘ت’ا ما˘˘ه˘˘م ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
يأا يف مدقلا ةركل يقيرفإ’ا

نم ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م تقو
ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ىلع أارطت يتلا تادجتسسملا
 .بناوجلا فلتخم نم ةبعللا

بتكملا عامتجا
يف فاكلا ـل يذيفنتلا

 مداقلا يرفيف3ـلا
يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘ل˘عأا

بتكملا دقع نع مدقلا ةركل
ةيوركلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ره˘سش ن˘م3ـلا يف ا˘عا˘م˘ت˘جا
طابرلا ةنيدمب ،مداقلا يرفيف
.ةيبرغملا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ونيتنافنا ينايج روسضح نع
ةركل يلودلا داحت’ا سسيئر
متيسس يذلا عامتجÓل ،مدقلا
طاقنلا ديدع ىلإا قرطتلا هيف
ايقير˘فإا م˘مأا سسأا˘كب ة˘سصا˘خ˘لا

ةرتفلا يف نوريماكلاب1202
يفناج9ـلا نيب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا
.يرفيف6ـلا ىلإا

ي˘سشا˘غ˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تنا˘كو
رييغت تررق دق دمحأا دمحأا

ةجمربو «ناكلا» ءارجإا دعوم
،ءاتسشلا لسصف يف ةقباسسملا
نم «افيفلا» بلط دنع ’وزن
قÓ˘طإ’ لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف ل˘˘جأا
ةسصاخلا ةديدج˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
 .1202 فيسص ةيدنأ’اب

ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج تر˘˘ب˘˘ع
ن˘م ،ر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
زرحم سضاير اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا
،يرئازجلا يلودلا بعÓلاو قيرفلا مجن

نم4ـلا رودلا يف ماهلوف ةهجاوم لÓخ
.يسضاملا دحأ’ا يزيلجن’ا داحت’ا سسأاك

بايغ نم ةفئاخ يدانلا ريهامج تدبو
يديلقتلا ميرغلا ةهجاوم نع ،ادغ زرحم
ءاقل راطإا يف دتيانوي رتسسسشنام يدان
ةطبار سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن ن˘م ةدو˘ع˘لا
دئاق نأا اميسس’ ،ةيزيلجنإ’ا نيفرتحملا
ةمروف يف دجاو˘ت˘ي ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةعطق تابو ةزيمم
.يدانلا يف رطخأ’ا بعÓلاو ،فوسسليفلا

نأا دكأا دق ينابسس’ا بردملا ناكو
ام ،ةديج ةلاح يف دجاوتي ايقيرفإا لطب

.دغلا ءاقل يف ةكراسشملل احسشرم هلعجي
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م» تثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م

،ق˘با˘سسلا ر˘ت˘سسي˘ل بع’ ن˘ع ،«غ˘ن˘ي˘ن˘ف˘˘يإا
لكلا يف لكلا وه زرحم نأا ةحسضوم
قرزأ’ا» يدانلا عم ةريخأ’ا ةرتفلا يف
ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم نأا ةدد˘˘سشم «يوا˘˘م˘˘سسلا

ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل  اد˘ج ا˘م˘ه˘م د˘غ˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
 .’ويدراوغ

ىلع افينع اموجه اونضش
لادبتضسا ببضسب «فوضسليفلا»

 ةرم لك صضاير
رتسسسشنام راسصنأا نسش ،رخآا بناج نم

بي˘ب ى˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع ا˘˘مو˘˘ج˘˘ه ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ى˘ل˘ع ي˘نا˘ب˘سسإ’ا برد˘˘م˘˘لا ’و˘˘يدراو˘˘غ
عم اهب لماع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ

يرودلا يف بع’ لسضفأا زرحم سضاير
.6102 مسسوم يزيلجن’ا

ّيد˘ل» :ر˘ت˘يو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘حأا بت˘˘كو
ةقيرطلا ببسسب ’ويدراوغ عم ةلكسشم
ينترعسشأا زرحم ع˘م ا˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا
:رخآا درغ نيح يف ،«هل مارتح’ا مدعب
عل˘سصأ’ا رو˘تا˘ت˘كيد˘لا اذ˘ه جر˘خأا اذا˘م˘ل»
ع˘ج˘سشم بت˘كو ،«؟بع˘ل˘م˘لا ن˘م زر˘˘ح˘˘م
ىلع نيفده لجسسيسس ناك زرحم» :ثلاث
فرسصت سضعبلا ررب ،لباقملا يف .«لقأ’ا
نأا ن˘يد˘كؤو˘م ي˘نا˘ب˘سس’ا «فو˘سسل˘ي˘˘ف˘˘لا»
دمت˘ع˘ي˘سس ه˘نأا زر˘ح˘م ـل برد˘م˘لا جار˘خإا

˘ما˘مأا ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لكسشب دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م وأا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.يسساسسأا

ب.م.يرضسيإا

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ىوسصقلا ةعرسسلل رور˘م˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

يناميلسس مÓسسإا ةقفسص مامتإا لجأا نم
طسشني يذلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا

ىلع يسسنرفلا وكانوم يدان يف ايلاح
قو˘˘سس ق˘˘ل˘˘غ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةرا˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس
.لخادلا يرفيف حتافلا يف تÓيوحتلا

«سسير˘ب˘سسكإ’ا» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تح˘˘سصنو
«رمحلا ني˘طا˘ي˘سشلا» ةرادإا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
راعملا يتيسس رتسسيل بع’ عم دقاعتلاب
قو˘˘سس ق˘˘ل˘˘غ ل˘˘ب˘˘ق ةرا˘˘مإ’ا يدا˘˘ن ى˘˘˘لإا
لجأا نم ،ةيلاحلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا
م˘ج˘ن˘لا درو˘ف˘سشار سسو˘كرا˘˘م سضيو˘˘ع˘˘ت
يناعي يذلاو باسشلا يزيلجن’ا يلودلا

.ةباسصإا نم
ينام˘ي˘ل˘سس نأا رد˘سصم˘لا تاذ فا˘سضأاو

لا˘ب˘سشأ’ ة˘فا˘سضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق

ةلوطبلا يف رياكسشلوسس رانوغ بردملا
بعل˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ه˘نأا ا˘م˘ب ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ىلع قيرفلا دعاسسي ام ،ىمرملل هرهظب
.فادهأ’ا نيودت

مدق «ميلسس ربوسس» نأا ركذلاب ريدجلاو
ثيح ،وكانوم عم ةزيمم مسسوم ةيادب
7 مد˘قو7 نود ،ا˘فد˘˘ه41 ي˘ف م˘ها˘سس
رومأ’ا بلقنت نآا لبق ةمسساح تاريرمت
ديدجلا بردملا مودقب بقع ىلع اسسأار
دعب ،ةلب نيطلا ديزتل ،ونيروم وتريبور
 .ةباسصإÓل ايقيرفإا لطب سضرعت

ةراعإا ىلع حتفنم Îضسيل
 «غيل ÒمÈلا» ةيدنأ’ Êاميلضس

رت˘سسي˘ل ق˘ير˘ف ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو تر˘ي˘غ˘ت
ةليلقلا تاعاسسلا يف يزيلجن’ا يتيسس
يناميلسس ةراعإا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا

يف ةبغارلا «غي˘ل ر˘م˘ير˘ب˘لا» ة˘يد˘نأا د˘حأ’
وأا ماهنتوت ،Óيف نوتسسأا رارغ ىلع همسض
.دتيانوي رتسسسشنام ىتح

«ل˘يا˘م ي˘ل˘ياد˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو
«يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل» ةرادإا ّنأا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
هينج نويلم4 ىلع لوسصحلا طرتسشت
ةرا˘عإ’ (وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م5) يني˘لر˘ت˘سسإا
هعم دقاعتلا ديري قيرف يأ’ يناميلسس
.يوتسشلا وتاكريملا يف

ةركف˘ل ة˘سضرا˘ع˘م «بلا˘ع˘ث˘لا» تنا˘كو
ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘˘ب˘˘سس بع’ ما˘˘م˘˘سضنا
ىلع هل ةسسفانملا ةيدنأ’ا دحأ’ ،قباسسلا

مسسوم˘لا ي˘ف لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف د˘ع˘ق˘م
هسشيعي ام ببسسب عجارتت نأا لبق ،ديدجلا
 .وكانوم هيدان يف سشيمهت نم بعÓلا

ب.نمؤوŸا دبع

 ماهلوف ةهجاوم يف ةباضصإ’ هضضرعت ببضسب

 ادغ دتيانويلا ةعقوم نع زرحم بايغ نم ةفوختم يتيشسلا ريهامج

 «غيل ريميربلا» ةيدنأ’ اهبع’ ةراعإا ىلع ةحتفنم رتضسيل ةرادإا

 Êاميلشس عم دقاعتلاب «وي ناŸا» حشصني يزيل‚’ا مÓعإ’ا

ب.م.يرضسيإا
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ى˘˘لا ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف سضر˘˘ع˘˘ت
ة˘بود˘ن˘ج يدا˘ن ما˘ما ة˘ي˘˘سسا˘˘ق ةرا˘˘سسخ
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب در نود فد˘˘˘ه ع˘˘˘قاو˘˘˘ب
يف ينامثع ءÓمزل ةقلطملا ةرطيسسلا
ة˘م˘ج˘ه ن˘مو ثي˘˘ح ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا

ا˘فد˘ه سشور˘كلاو˘ب ى˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘سسكا˘˘ع˘˘م
تمدق «نابيزلا» ةبيتك نأا ’إا ،اتغابم
ي˘ف ثح˘ب˘ت ي˘هو ة˘ب˘ي˘˘ط تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
بناوجلا نيسسحت نع نهارلا تقولا
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا

دنع يدحتلا عفرل ةزهاج ةعومجملا
’ تقولا ناو اميسس’ ةلوطبلا قÓطنا
.يدانلا حلاسص يف لازي

طبضضل ةضصرف يقيرفإ’ا ءاقل
وداراب ةهجاومو ةليكضشتلا

يرفيف8 مويل ترخأا
يدانلا ةيدو طبسض يف ةرادإ’ا تحجن
ءاعبرأ’ا اذه ىرجتسس يتلاو يقيرف’ا

ي˘ف ه˘˘سسف˘˘ن ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح

اهيلا حمط˘ي ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ي˘سصح˘ت
كراد˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘˘م سشتو˘˘كلا

رسصانعب تمعدت ةبيتكلا ناو ةسصاخ
ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ةد˘˘ي˘˘ج
وداراب يدان ةهجاوم نا ركذي ةوجرملا
يرفيف نم نما˘ث˘لا مو˘ي ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب م˘ت
ي˘ف ل˘مأا˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو
هل حمسست يتلا ةيزهاجلا لماك طبسض
 .باهذلا ةلحرم يف هتاف ام كرادتب

صشامر ماضشه

ة˘˘˘كبد ن˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا أا˘˘˘جا˘˘˘˘ف
ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر رار˘˘ق˘˘ب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ما قيرفل لبق نم جمربملا

ناو اميسس’ يرطقلا لÓسص
ل˘˘ما˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ه˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا

ماعلا ريدملا نم لك ةروسص
ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ير˘˘˘خ˘˘˘سص
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘م˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا

د˘ق˘ع ى˘ل˘˘ع ا˘˘ع˘˘قو ناذ˘˘ل˘˘لاو
هل حمسسي ين˘ع˘م˘ل˘ل ي˘فا˘سضإا
ى˘ق˘ل˘ت لا˘ح ي˘ف لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب

ر˘م’ا و˘هو ا˘ي˘ب˘ن˘˘جا ا˘˘سضر˘˘ع
نم81 موي هعيقوت مت يذلا
نا ر˘كذ˘˘ي يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا

«كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس» ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع اود˘˘كأا
.ةيسضقلا هذه سصوسصخب
تف˘˘˘سشك ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
نأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘سصم
ي˘ع˘˘ي˘˘برو و˘˘با˘˘ج ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
كلذك مه عيقوتلل نادعتسسي
ي˘˘ف يدو˘˘ع˘˘˘سس ق˘˘˘ير˘˘˘ف ي˘˘˘ف
ر˘مأ’ا ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
بعا˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ءاج هنأاو ا˘سصو˘سصخ ق˘ير˘ف˘لا

ءا˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘ف ءا˘˘˘سصقإ’ا بق˘˘˘ع
.61ـلا رودلا نم سسأاكلا

ةيحنت ررقت ةرادإ’ا
عانقا لوا–و Êزاخيم
ةمهŸا ›وتل يضسواطلا
ةيدولوملا ءاسصقا يقلو اذه
قا˘سشع ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك ار˘ي˘ثأا˘˘ت
ل˘ع˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ى˘˘ل˘˘عو كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس ةرادإا
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار
سسا˘˘م˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
بردم نييع˘ت ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي

مل يذلا ينزاخمل افلخ ديدج
اراسصتنا ققحو اتا˘ت˘ب ح˘ج˘ن˘ي
» يسس سسا يسسلا ماما ادحاو

» ةيم˘ي˘كح˘ت ءا˘ط˘خأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
تر˘˘سشا˘˘˘ب ةرادإ’ا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ع˘˘م ةدا˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
يسسواطلا د˘ي˘سشر ي˘بر˘غ˘م˘لا
رومأ’ا مامزب هكاسسما دسصق
ةمهم ةبوعسصب اهماملا مغر
. هعانقإا
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ةماعلا ةيزها÷ا نع ضضار يوانكلو ةبودنج مامأا نوطقشسي «نابيزلا ءانبأا»

  ديمعلا لكاششم نم ديزي وباجو يعيبر لاقتنا برقو ةكبد نب ليحر..ضسأاكلا نم جورÿا

رئازجلا ةيدولوم
يضسواطلا عانقإا ىلع رضصت ةرادإ’ا

ةيقيرف’ا ةسسفانملا يف ءاسصق’ا نم وداراب يدان برتقي
لباقم رفسص عقاوب ورديب ناسس ءاقل يف هرثعت بقع كلذو
ن’ا تاب ثيح اتاتب همدخت مل يتلا ةجيتنلا يهو رفسص
قيقحت لجا نم ةزجعم ىلا ةجاح يفو لهأاتلا نع اديعب
برغملا يف زوفلا ةرورسضب بلاطم يدانلا تاب ثيح كلذ
يف هلهأات نمسض يذلاو ريداغا ةينسسح دئارلا باسسح ىلع
ناسس ىلا هلقنت يف ابميينا ةراسسخ ةرورسض عم ةرادسصلا
. قيقحتلا بعسص ودبي يذلا رم’ا وهو ورديب

ةعومجملا ىلع ريبك لكضشب رثأا قاهرإ’ا
ةمزÓلا لولحلا داجيإا نع زجع ولاسش بردملا نا ركذي
ىلا كلذ اعجرم ورديب ناسس زواجتب ةليكسشتلل حمسست يتلا

يذلا ريبكلا قاهرإ’ا ىلا اذكو تابايغلاو تاباسصإ’ا ةرثك
يذلا ريبكلا نوطاراملا ةجيتن ةنيسشوب دئاقلا ءاقفر هيناعي
يف ءاوسس ةجمربلا ةفاثك ثيح نم نوبعÓلا هل عسضخي
اذه ةيقيرف’ا ةسسفانملاو ةيروهمجلا سسأاك ىتح وا ةلوطبلا

نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو عا˘سضوأ’ا ة˘ئد˘ه˘ت سشتو˘كلا لوا˘ح د˘قو
يف داجلا لمعلا ةطيرسش ةنكمم لازت ’ لهأاتلا ةسصرف
. ةمداقلا تاعاسسلا
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وداراب يدان
لهأاتلا يف هظوظح نهري «كابلا»

  ةزجعم رظتنيو

غرافب ةدوعلا ةلحرم قÓطنا جربلا يلها قاسشع رظتني
لمع عم ةليكسشتلا بواجت ىدم ةيؤور لجا نم ربسصلا
لام’ا ناو اميسس’ زاكعوب يسسنوتلا ةدايقب ينفلا مقاطلا

ددع ربكا بلج ثحب لجا نم راتخملب ءاقفر ىلع ةقلعم
ى˘ل˘ع ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘كر˘يو اذ˘ه طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م
دئارلا ةهجاومل ابسسحت ةينفلاو ةيندبلا بناوجلا نيسسحت
ي˘ف نو˘كي˘سس يذ˘لا ا˘مود برد˘م˘لا اذ˘كو دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش
. رفسصأ’ا دارجلا ةقفرب ةسصاخ ةهجاوم

ناهرلا بضسك يف ةعومجملا حاجنب ريبك لؤوافت
يثÓثلا ليهأات ىلع يلهأ’ا ةرادإا لمعت هتاذ قايسسلا يف
دق راسصنأÓل ةبسسنلاب داجلا لمعلا ناو اميسس’ مدقتسسملا
ةديدج ةيفاسضإا ةسسمل ىلا ةجاح يف قيرفلا ناو ةسصاخ قلطنا
فدهلا ناو ةسصاخ ىلوأ’ا بتارملا وحن قيرفلا مدقتب حمسست
نا ركذي تاءاقل˘لا رور˘م ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘ب˘تر˘م ل˘ي˘سصح˘ت ى˘ق˘ب˘ي
يأا يراموغلا اذكو يجاودو لابرغلا يثÓثلا بدتنا قيرفلا
لمعلا يهو ةحسضاو ةبغرلاف ريبك لكسشب معدت موجهلا نا

.باهذلا ةلحرم تاقافخإا نايسسن ىلع
صشامر ماضشه

جربلا يلهأا
ةدوعلا دعوم نورظتني «رفشصأ’ا دارجلا»
«اباكلا» ةيزهاج ىلع فوقولل ةلوطبلا ىلإا

يف دادزولب يف عقو يذلا امود كنارف يسسنرفلا بردملا رسصي
يذلا يموجهلا مقعلا لكسشمل لح داجيا ىلع ،ةيسضاملا مايأ’ا

.مسسوملا نم لوأ’ا فسصنلا يف ةلوطبلا ردسصتم برسض
سضعب ة˘يز˘ها˘ج ي˘ف سشتو˘كلا ر˘م˘ث˘ت˘سسي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
نم عيمجلا هيلع لوعي يذلا عبيوسس ةسصاخ نيمدقتسسملا
ةلحرم يف ىناع يذلاو يمام’ا طخلا ةرفسش كف لجا
لفكتي ناك نم وه طسسولاو عافدلاو ’ فيك باهذلا
ىوسصق ةيمهأا كردي سشتوكلاف يلاتلابو فيدهتلا ةمهمب
ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا يف بناوجلا نم ديدعلا نيسسحتل
عسضت يتلا ةيسسفنلا ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ناو
ماما نو˘كت˘سس ة˘ياد˘ب˘لا ناو ة˘سصا˘خ ةرو˘سصلا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

.كرادتلا نع ثحبي سسفانم
يدجلا لمعلا ىلا دوعي بابضشلا

ةيدجلا تاريسضحتلا وج ىلا دادزولب بابسش ةليكسشت تداع
حيحسصت ىلا امود بردملا حمطي ثيح جربلا يلها دعومل
زيزع بقل ثحب يف قيرفلا قÓطنا لبق رومأ’ا سضعب

يف هيلا لوسصولا عيمجلا ىنمتي ةبيقعل ءانبأا بولق ىلع
يف هقيقحتل ىعسسي عيمجلا لعج يذلا رم’ا وهو ةياهنلا
رو˘جأ’ا سضع˘ب ة˘يو˘سست ةرادإ’ا تط˘ب˘سض د˘قو اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن˘لا
يف اهديدسست لما ىلع رارج ءاقفر اهب نيدي يتلا ةيرهسشلا
. ةمداقلا تاعاسسلا
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دادزولب بابضش
لحلا داجيإا ىلع رشصي امود

يموجهلا مقعلا ةلكششمل

ةركضسب دا–ا

«ةراطشسوشس» مامأا يشسايق روهمج لمأايو ةليكششتلا ىلع ينثي يكوكلا
فيطضس قافو

يسسنوتلا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو برد˘م ى˘ن˘ثا
يذلا ريبكلا طابسضن’ا ىلع يكوكلا
سصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا هار˘جا يذ˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘˘لا
ةسصاخ اريبك احاجن فرع يذلاو سسنوت
يذلا يجيتارتسس’ا ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
هحاجن’ ىوسصق ةيمهأا سشتوكلا ىلوأا

رييسست ىلع ينفلا مقاطلا لمعو اذه
طبسض هناو امي˘سس’ ما˘كحا˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا

يدانلا ام˘ه˘ن˘م جر˘خ ن˘ي˘ت˘يو˘ق ن˘ي˘ت˘يدو
لمع سشتوكلاو ’ فيك ديج لكسشب

ىتح ينفلاو يندبلا قسسنلا عفر ىلع

4 موي ة˘ل˘ح ى˘ه˘با ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا نو˘كي
اميسس’ ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘ما ير˘ف˘ي˘ف
ايريهامج اروسضح رظتني يسسنوتلا ناو
. طينحج ءاقفر ميعدت لجا نم اريبك

هيمجاهÃ يفتكي ينفلا مقاطلا
ةدوعو صشابرب زورب ىلع لوعيو

ةنوملقوب
ه˘ق˘ير˘ف نأا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو برد˘م د˘˘كا

ح˘˘ير˘˘سص مو˘˘ج˘˘ه بل˘˘ق باد˘˘ت˘˘نا لوا˘˘ح
سصانق˘لا تاز˘ي˘م˘بو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘نا˘كمإا˘ب
دوجو مدع نكلو فاد˘هÓ˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

بابسش مجاهم ديبع ةنيط نم نيبع’
يفتكي قيرفلا لعج هبسسح ةنيطنسسق
قلأات ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ دو˘جو˘م و˘ه ا˘م˘ب
ة˘˘سشغ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا اذ˘˘كو يرو˘˘ت كي˘˘ل˘˘م
ناب تقولا سسفن يف اينمتم يسسودنقو
ه˘تادا˘ه˘ت˘جا سشا˘بر˘˘ب بعÓ˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
دجاو˘ت اذ˘كو ة˘ل˘ح ى˘ه˘با ي˘ف د˘جاو˘ت˘ل˘ل
ةل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب
يدانلل حمسستسس كسش نود نم يتلاو
ة˘ب˘تر˘م ن˘ي˘سسح˘تو ل˘سضفا رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا˘˘ب
.ةمدقملا ىلا لوسصولل رثكا قيرفلا
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ةدوعلا ةلحرم ةقÓطن’ اديج ريشضحتلل وكيتيلتا ورتيب ءاقل لÓغتشس’ ىعشست «ةراطشسوشس
ةمضصاعلا داحتا

وج ىلا ،سسمأا ،ةمسصاعلا داحتا قيرف داع
يرود ما˘˘ت˘˘˘خ ى˘˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘سسيو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ىلعزوفب ايقيرفا لاطبا تاعومجم
هتبترم هب نسسحي وكيتيلتا ورتيب باسسح
ماما ةميزهلا دعب يسصقا هنوك نم مغرلاب

ءاقل يف نوكيسس ثيح يواسضيبلا دادولا
ةدافتسس’ا يف بردملا لمأايو اذه يلكسش
كردي هناو اميسس’ رسصانعلا سضعب نم
ي˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ى˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘جا˘˘ح
يذ˘لا ر˘م’ا ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ةدافتسس’ا ىلع لمعت ةعومجملا لعجيسس
اهلعجيسس يذلاو رظتن˘م˘لا جر˘ع˘ن˘م˘لا ن˘م
ي˘ف «ي˘سس.سسا.ي˘سسلا» و قا˘فو˘لا ه˘˘جاو˘˘ت

. مايأا4 فرظ
صشامر ماضشه



ةــــنصصرق

نيارب نوعني رشضخلا وبع’
و˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ن
،ينطولا بختنملا
وكيرم’ا بعÓ˘لا

يذلا نيارب يبوك
يف ه˘ت˘ن˘باو ي˘فو˘ت

،رتبوكيليه ثداح
يزو˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘˘سشنو
ةد˘˘ير˘˘غ˘˘˘ت م’و˘˘˘غ
:ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
ىقب˘ت ر˘ي˘طا˘سسأ’ا»
لاق امن˘ي˘ب ،«ا˘م˘ئاد
يد˘ناو ر˘سصا˘ن ن˘˘ب
يف دقرأا» : روليد
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
.«ةروطسسأا

يلÓملا ةباشصإا ليشصافت
برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘سشك
ن˘ع ن’و˘م نا˘ف˘ي˘ت˘˘سس
ة˘با˘سصإ’ا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
بع’ د˘ير˘ف ي˘لÓ˘م˘لا
يج˘نأا م˘ج˘نو ر˘سضخ˘لا
ي˘ف لا˘قو ،ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ه˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ل˘˘حا˘˘كلا ي˘˘ف ءاو˘˘ت˘˘لا

ىوتسسم ىلع ةباسصإاو
’إا ،ةيلخاد˘لا ة˘ط˘برأ’ا
يسسنرفلا بردملا نأا
ةد˘م ن˘˘ع ف˘˘سشكي م˘˘ل

«كا˘ب˘لا» بع’ با˘ي˘غ
.قباسسلا

؟ ينازولا لتق ديري نم

ا˘م˘ل ار˘ي˘ث˘ك ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا قا˘سشع ف˘سسأا˘˘ت
’ ف˘˘ي˘˘ك نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
ينازولا فيرسش ماعلا ريدملا سسيئرلاو
ةريثم تاحيرسصتب جرخي ةرم لك يف
نع يلختلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘ب˘غر د˘كؤو˘ت
ى˘ح˘سضأا ه˘ناو ا˘م˘ي˘سس’ ةوار˘م˘˘ح˘˘لا ةرادإا

لتقلاب ارخؤوم تاديد˘ه˘ت ى˘ق˘ل˘ت˘ي ه˘ب˘سسح
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا فر˘سشت ’ رو˘مأا ي˘هو
تا˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سضلا م˘˘˘ج˘˘˘ح تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
ينعملا نا ركذي ةيبلسسلا تاسسرامملاو
حفا˘كي˘سسو برا˘ح˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا نأا˘ب د˘كا

مهامسس املثم «نيطÓخلا» داعبا لجا نم
ي˘م˘ها˘سسم م˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع
.نييمهولا ةكرسشلا

 ضضفر ياشش
يئافطإ’ا رود بعل

ي˘سضا˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا يا˘˘سش نو˘˘ج سضفر
يئافطإ’ا رود بعل لئابقلا ةبيبسش قيرفل
بلج ةرادإ’ا ىلع نأا احسضوم ،اددجم
لبق ،دوليف تريبيه ـل افلخ ديدج بردم
لوأ’ا مسسقلا نم ةدوعلا ةلحرم قÓطنا

يسسنرفلا بردملا نأاو اميسس’ ،فرتحم
ءاقل يف ةليكسشتلا ىلع فرسشأا نأاو قبسس
ي˘ف اذ˘كو ،ةر˘خأا˘ت˘م˘لا نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
.بولك اتيف ةهجاوم

يبراد ىمح
عفترت ضساروأ’ا

ىلع ةنتاب سساروأا يف ةركلا قاسشع نوكيسس
ةيدولوم˘لا ع˘م˘ج˘ي˘سس ر˘ي˘ث˘م ي˘براد ع˘م د˘عو˘م
رو˘سصو تا˘حو˘ل م˘يد˘ق˘ت ل˘مأا ى˘ل˘ع با˘ب˘سشلا˘ب
ةفرسشم ةروسص ميدقتب عيمجلل حمسست ةيباجيإا

يبرادلا ىمح تغل˘ب د˘قو اذ˘ه ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ىقبي ني˘يدا˘ن˘لا حو˘م˘طو ’ ف˘ي˘ك «ي˘لÓ˘ع˘لا»
مسسقلا ةريظح ىلإا دوعسصلا قيقحت ىلع لمعلا
نأاو ة˘ي˘بو˘ب˘ل˘ل دا˘ع با˘هذ˘لا نأا ر˘كذ˘ي ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلع ةمدقملا يف باكلا عسضي يلاحلا بيترتلا

اذه ةلباقملا لعجيسس يذلا رمأ’ا راوزلا باسسح
. ةراثإ’ا يف ةمق سسيمخلا

تاحومطلا فقشس عفر ضشÓغز

قافو سصبرت هفرع يذلا ريبكلا طابسضن’ا دعب
ةعومجم˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لاو سسنو˘ت ي˘ف ف˘ي˘ط˘سس
ةرادإ’ا سسلجم سسيئر لسضف ةكسسامتم نوكت
ديكأاتلاو هر˘سصا˘ن˘ع˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا ر˘با˘ج سشÓ˘غز
تلبأا يتلا ةبيتكل˘ل ه˘تار˘كسشت˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
تاءا˘ط˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ءاو˘سس ن˘سسح˘لا ءÓ˘ب˘˘لا
ىتح وأا ةينفلا وأا ةيندبلا ةيحانلا نم ةيسضايرلا
ةرورسض ىلع سسيئرلا عمجا دقف ةيطابسضن’ا
ةدوعلا ةلحرمل ابسسحت ةديدج تايحسضت ميدقت
بق˘ل ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
هنوكل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ى˘ت˘ح وأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

قيقحت ىلع ةعومجملا ةردقم يف قثي هبسسح
. رطسسملا فدهلا

qarsana@essalamonline.com
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برغملاب هظوظح بعلي «كابلا»
˘ما˘مأا ودارا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘ب

ةارابملا يف زوفلا ةيمتح
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
دا˘ح˘˘ت’ا سسأا˘˘ك ن˘˘م4ـلا
ه˘ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ي˘ق˘ير˘فإ’ا
،برغملاب ريداغأا ةنيسسحب
نا˘سس ن˘م ة˘يد˘ه را˘ظ˘ت˘ناو
ابمنيا هجاوي يذلا ورديب
رفظلا لجا نم ،يريجينلا
ع˘بر˘لا رود˘لا ي˘ف نا˘كم˘˘ب
،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
و˘˘˘لا˘˘˘سش لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا تو˘˘˘فو
ام لهأاتل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘سصر˘ف
طبترم مهر˘ي˘سصم ل˘ع˘ج˘ي
.ةريخأ’ا ةلوجلا جئاتنب
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ةحوبذملا ىلع كحشضت ةخولشسملا
ه˘ت˘فر˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت
ءا˘سصقإا بق˘ع ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةمسصاعلا ةيدولو˘م ق˘ير˘ف
كيرافوب دادو قيرف مامأا
يف ةاوهلا مسسقل يمتنملا

ثي˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك
دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا را˘˘˘˘سصنأا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةميزهلا ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا

نأا ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع اود˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو
ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس
يملاع دادو مامأا تيسصقأا
بع˘˘˘˘ل ناو ه˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس
لعج ام وهو «ةيب’زلا»و «ةنيسشتلا»ـب رهتسشملا يكيرافوبلا دادولا ماما سسيلو «وتيلايدنوملا»
ناسشيعي نيقيرفلا نأا امب ةحوبذملا ىلع كحسضت ةخولسسملا نأاب نودكؤوي ةريدتسسملا قاسشع
. ةيدولوملل ايلحمو داحتÓل ايقيرفإا ءاسصقإ’ا ةجيتن ةيسساقو ةبعسص ةيعسضو
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رضصعلا

06:21

رهظـلارجفلا

12:5715:36

برغŸا

17:56

ءاضشعلا

19:24

ةÓشصلا تيقاوم

يناميلشس عم دقاعتلاب «وي ناملا» حشصني يزيلجن’ا مÓعإ’ا^
«1غيللا» نم12ـلا ةلوجلا ـل ةيلاثملا ةليكششتلا نمشض اجديكوأاو ضسانو^

زكرملا يف روليد
لشضفأاك6ـلا
«1غيللا» يبع’

 مشسوملا اذه

 دادزولب بابضش وداراب يدان رئاز÷ا ةيدولوم

هظوظح نهري » كابلا»
ةزجعم رظتنيو لهأاتلا ‘

 يضسواطلا عانقإا ىلع رضصت ةرادإ’ا

ليحر..ضسأاكلا نم جورÿا
يعيبر لاقتنا برقو ةكبد نب
ديمعلا لكاششم نم ديزي وباجو

لحلا داجيإا ىلع رشصي امود
يموجهلا مقعلا ةلكششمل

01 نم6 طيقنت لدعم ىلع لضص–
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 بضصنملا اذهل لهؤوملا رابتخ’ا يف زايتماب تحجن

«فاكلا» ىدل ىلوأ’ا ةجردلا نم ةيوهج ةنوكم لوترف
لوترف ىلإا يقيرفإ’ا داحت’ا نم ةلكوملا ماهملا هذه^

مداقلا يرفيف3ـلا يف «فاكلا» ـل يذيفنتلا بتكملا عامتجا^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

