
40 صص

اديدنت ينطو بارسضإا يف نولخدي
مهبلاطمل ةحسصلا ةرازو ةباجتسسا مدعب

رئازجلا حلاسصل لسصفت ياهل ةمكحم
عمجمو رئازجلا تلاسصتا ةيسضق يف

50 صصيلاطيإلا «لاتوسسنوك»
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ةيداعلا ةمقلا لاغسشأا يف هتكراسشم لÓخ
ابابأا صسيدأاب يقيرفإلا داحتÓل33 ـلا

مايأا01 ةيلخادلا ةرازو اولهمأا
مهلكاسشم لحل

دمحأا ةن÷ ةليكسشت دقتنإا
دحاو رايت نم اهنوك ةبارعل

¤إا علطتن» : هللا باج
’’روتسسدلل لماسش ليدعت

30 صص

مهجÓعل ةركتبملا ةيودألا ءانتقا نع اندÓب زجع دكأا

ةفاك اندÓبل ددسسي نأاب يكتسشملا فرطلا تمزلأا
اهقÓطنا ذنم ةمكاحملا فيلاكتو باعتأا

8 ةبارق زجحو تاردخم تانوراب7 ـب ةحاطإلا
ةماعنلاو ناسسملتو نارهوب «ةلطز» ريطانق حتفت دمحمأا يديسس ةمكحم

تايواح7 بيرهت فلم
رئازجلا ءانيم نم

ةبيرم ةقيرطب عقوملا تلخد ةلوهجم تانحاسش اهتلقن

50 صص

راو◊او م˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن÷ تدد˘˘˘˘ه
با˘هرإلا ا˘يا˘ح˘˘سضو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صسر˘˘ح˘˘ل˘˘ل
صضفر لاح ‘ تاجاجتحÓل ةدوعلاب
ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ق˘˘ح˘˘ي يد˘˘ج راو˘˘ح ح˘˘ت˘˘ف
نأا ¤إا ةÒسشم ،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا
ةيلخادلا ر˘يزو را˘سشت˘سسم ع˘م م˘هءا˘ق˘ل

صضرا ىلع ةسسوملم جئاتن يأاب تأاي ⁄
.عقاولا

نولسشي يبطلا هبسش لامع
يموي تايفسشتسسملا
يراجلا يرفيف62و52

40 صص

ةياسصولا عم راوحلل مهدادعتسسا اودكأا
عاطقلا لكاسشم ةيوسست لجأا نم

يف ةيبرتلا لامع
يموي ينطو بارسضإا
يراجلا يرفيف42و32

معد يرسصنع فيقوت
ةيباهرإلا تاعامجلل

ةلسشنخو ةيدملاب
50 صص

دودحلل رباعلا باهرإلا ةحفاكمل يسسنوت-يرئازج لمع جمانرب
ناطرسسلا ىسضرم مدسصي ةحسصلا ريزو

30 صصنيبعسشلل يسشيعملا ىوتسسملا نيسسحتل ةكرتسشم ةيومنت جمارب ديسسجت ىلع اقفتإا ديعسس صسيقو نوبت صسيئرلا

هئارظن مامأا مدقي نوبت سسيئرلا
باهرإلا ةلاح لوح اسضرع ةقرافألا

هتحفاكم لئاسسوو ةراقلا يف

30 صص

يدلبلا سسرحلا
جورخلاب نوددهي
اددجم عراسشلا ىلإا

40 صص

40 صص

ايونسس ءادلا اذهب ةديدج ةباسصإا ةلاح فلأا94 لجسست رئازجلا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ةسسبت ‘ ئراوط

ةليل ذنم ةسسبت ةنيدم ونطاوم سشيعي
لقن مت امدعب ،رعذلا نم ةلاح سسمأا لوأا

سضار˘عأا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘˘ظ ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ة˘˘ي˘˘عر
ىلإا ،«انوروك» سسوريفب ةباسصإÓل ةهباسشم
تنلعأا يذ˘لا «ح˘لا˘سص ة˘ي˘لا˘ع» ى˘ف˘سشت˘سسم
يف ينعملا تلزعو ئراوطلا ةلاح هترادإا

ىسضرملا ليو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘سصا˘خ ة˘فر˘غ
ىلإا تلاجعتسسإلا ةحلسصمب نيدجاوتملا

ليلاحتلا جئاتن راظتنا يف ،ىرخأا حلاسصم
سشيعي ،يق˘ير˘فإلا ة˘ي˘عر˘لا اذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
نأا نيلمآا بقرتلا نم ةلاح ةنيدملا ناكسس

.«انوروكلا» ـب باسصم ينعملا نوكي ل

! .. «سصلخت طلغت»

تماق ،«سصل˘خ˘ت ط˘ل˘غ˘ت» را˘ع˘سش ة˘ع˘فار
ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا ةر˘يزو ،ة˘ح˘ير˘ف ما˘ي˘ه
زكرم ريدمل يظفحت فيقوتب ،نيينهملا
يف سساقواب نيهمتلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

رييسستلا ءوسس ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘يلو
ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا بتاور ع˘˘فد ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو
ىلع ،نيمدختسسملاو نينوكملا ةذتاسسألاو
يلوؤوسسم نم هريغل ةربع نوكي نأا لمأا

ىسضوفلا هتلبك املاط يذلا عاطقلا اذه
لي˘لد˘ب لو˘ل˘سشم ه˘ب˘سش هÓ˘ع˘جو بي˘سست˘لاو
.اهمدقي يتلا جئاتنلا فعسض

! .. «ةباسصعلا» ةيلقع

،ترا˘ي˘ت ة˘يلو˘ب تا˘ع˘ما˘ج˘لا و˘˘ج˘˘ير˘˘خ ا˘˘عد
ىلإا ،رئازجلا تلاسصتل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ةيلمعلا ةيريدملاب فيظوتلا لوح قيقحت حتف
ى˘ل˘ع م˘ت ه˘نأا ن˘ي˘ف˘سشا˘ك ،ترا˘ي˘ت˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
تارا˘طإا برا˘قأاو ءا˘ن˘˘بأا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ا˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم
ةرا˘سشت˘سسا نود ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن ى˘ت˘حو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
تلاكولا ربع رور˘م˘لا وأا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةيلقع نأا مهبسسح ينعي ام ،ليغسشتلل ةيلحملا
تاسسسسؤوم لج يف ةيسشفتم لازت ل «ةباسصعلا»
.ةلودلا

! .. ىسسعو ّلع

ةرازوو امومع ةموكحلا يعاسسم راطإا يف
سضو˘ه˘ن˘ل˘ل ،سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘ع ة˘حا˘ي˘سسلا
ايوق امهاسسم هلعجو اندÓب يف ةحايسسلا عاطقب
نيمأا سسمأا ىرجأا ،ينطولا داسصتقلا طاسشن يف
تاثداحم ،ايتاورك ىدل رئازجلا ريفسس ،فيلخ
،يتاوركلا ةحايسسلا ريزو ،يليباك يراك عم
اذه يف يلبقتسسملا نواعتلا لوح تروحمت
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ءو˘سض ى˘ل˘ع لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
.نيدلبلاب

qarsana@essalamonline.com
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! .. «لمهي لو لهÁ هللا نإا»
ةبسساحم دعوم نأا ودبي

با˘ج د˘ي˘ع˘سس نو˘ن˘ج˘˘م˘˘لا
نأاو بر˘ت˘قإا د˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا

تاب هتسسرطغل دح عسضو
ددعت مكحب كلذو ،ابيرق
هدسض ةيئاسضقلا ىواعدلا

ةءا˘سسإلا ح˘ن˘ج ه˘˘با˘˘كترإل
هيلع هللا ىلسص لوسسرلل
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسو
ن˘˘˘يد˘˘˘لاو ،سصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا
دعبف ،اموم˘ع ي˘مÓ˘سسإلا

اه ،ملسسلا عمتجم ةكرح
ة˘˘يلو ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م و˘˘˘ه
ريخلا باج نأا اهيف ءاج هدسض كيرافوب ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو ىدل ىوكسش عفري ،ةديلبلا
.«كوبسسيافلا» يف هتحفسص ىلع تاروسشنم قيرط نع مÓسسإلا رئاعسشو نيدلاب أازهتسسإا

! .. لسصاوتم «رايمألا» طوقسس

سسوؤورب فسصع ،اهبانذأاو «ةباسصعلا» ةبراحم يف ةلودلا تعرسشو «لجنملا» راهسشإا مت نأا ذنم
بيرق نم نوطروتم مهلج ،نطولا ربع ةيلحملا تاعامجلا فلتخم ىوتسسم ىلع رايمألا تائم
ةمكاحم لسصاوتت سسبحلا مهعاديإاو تارسشعلا ماهم ءاهنإا مت اميفو ،داسسف اياسضق يف ديعب نم وأا
قلاخلا دبع فقوأا ،«رايمألا طوقسس لسسلسسم» ـب فرعي تاب ام رارمتسسا يفو ،رخآلا سضعبلا

نيع ةرئادل ايميلقإا ةعباتلا سصرفأا نيعل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ،ركسسعم يلاو ،ةدويسص
.ىوسشر بلط مهتب ايئاسضق هتنادإا ةيفلخ ىلع ،هماهم ىهنأاو ،ناكف

ىرخأا ةرم تزتهإا
ي˘ف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘م ل˘ج˘˘سس

ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
سسمأا حابسص ،ءايز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو
ـلا ة˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف اد˘˘يد˘˘ح˘˘˘تو
ة˘ي˘سضرأا ةز˘ه ق˘˘ئا˘˘قد80:5
ىل˘ع تا˘جرد6.3 ةد˘˘سشب
اهزكرم ددح ،رتسشير سسايقم
قرسش‐لامسش رتمولي˘ك9 ـ˘ب
نوكتل ،ل˘ج˘ي˘ج ي˘ف ة˘ناو˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا

يف ةقطن˘م˘لا سسف˘ن ىو˘ت˘سسم
.عيباسسأا3 فرظ

؟.. فينغيت «تاروبسساب» تفتخإا نيأا
د˘ق تنا˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ته˘˘نأا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو اهتدفوأا
ةياهن ،ةينارمعلا ةئيه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لسصفملا اهريرقت ،يسضاملا عوبسسألا
يف اهب تماق يتلا اهتمهم جوت يذلا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ة˘ح˘ن˘˘جأا
يدلبلا يبعسشلا سسلجملا رقم ىنبمل
لوح ،ركسسعم ةيلو ي˘ف ف˘ي˘ن˘غ˘ي˘ت˘ب
ر˘˘ف˘˘سس تازاو˘˘ج ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
ن˘م ة˘ير˘ت˘مو˘ي˘ب ف˘ير˘ع˘ت تا˘قا˘˘ط˘˘بو
ف˘قو ن˘م˘ف ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا

.؟.. ىرت اي ةيلمعلا هذه ءارو



ة˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
نم ،نوبت سسيئرلا نأا ،سسمأا
ى˘ل˘ع كرا˘سشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ثحبت يتلا ةمقلا هذه سشماه
.. حÓسسلا تاكسسإا» اعوسضوم
ة˘م˘ئÓ˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا دا˘˘ج˘˘يإا
عامتجا يف ،«ايقيرفإا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل
ن˘˘˘مألاو م˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ثحبل سصسصخم˘لا ي˘ق˘ير˘فإلا
ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
،يقيرفإلا لحا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘مو
اوسضع رئازجلا ربتعت يذلاو
.هيف

ير˘˘ج˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
في˘سضي‐ ةرود˘لا هذ˘ه سشما˘هى˘ل˘ع ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر

تا˘ثدا˘˘ح˘˘م ‐ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا
هئار˘ظ˘ن ن˘م دد˘ع ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث
نييلود نيلوؤو˘سسمو ة˘قرا˘فألا

ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘فر
.ةمقلل نيوعدملا

،ه˘ل˘لا با˘ج ه˘ل˘لا د˘ب˘ع د˘˘كأا
ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج سسي˘˘˘˘ئر
ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت نأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ليدعت ىلإا علطتت ةيسسايسسلا
نم ةياد˘ب ،رو˘ت˘سسد˘ل˘ل ل˘ما˘سش
تل˘˘ج˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘جا˘˘ب˘˘˘يد˘˘˘لا
تاظحÓم01 اهسصو˘سصخ˘ب
،ه˘˘باو˘˘بأا ن˘˘م با˘˘ب ر˘˘خآا ى˘˘˘لإا

دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإاو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ل˘ي˘˘كسشت
ي˘˘ت˘˘˘لا ،ه˘˘˘عور˘˘˘سشم داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
دمحأا رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ا˘ه˘سسأار˘ي
.دحاو رايت نم اهنوك ،ةبارعل

˘ما˘˘مأا ،ه˘˘ل˘˘لا با˘˘ج ح˘˘سضوأا
،ه˘بز˘ح ي˘ل˘سضا˘ن˘˘مو تارا˘˘طإا

ة˘ي˘سضق˘لا» لو˘ح ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
ع˘˘قاو˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

سسمأا اهتنسضتحإا ،«ير˘ئاز˘ج˘لا
«ديسشر بانوب» بابسشلا راد
ّنأا ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘سسو˘˘ب
ن˘˘˘م ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف لوألا با˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
بجو ةريثك للع هب روتسسدلا
لا˘ح ه˘لا˘ح ،ا˘ه˘ما˘مأا فو˘قو˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ه˘باو˘بأا ي˘˘قا˘˘ب
Óيدع˘ت نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو» دد˘سصلا
رثكأا تا˘ب رو˘ت˘سسد˘ل˘ل Ó˘ما˘سش
.«يرورسض نم

نأا˘˘سشبو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
زربأا ،ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا

ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج سسي˘˘˘˘ئر
لودلا فقاو˘م نأا ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ـب ي˘م˘سس ا˘م لو˘ح ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
يف نكت م˘ل (نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص)
بوعسشلا تاع˘ل˘ط˘ت ىو˘ت˘سسم

يتلا رئازجلا ءانثتسساب ةيبرعلا
ناسسل ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘قو˘م ّنأا د˘كأا

ن˘سسحأا ن˘م نا˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘˘جرا˘˘خ
سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا.فقاوملا
سسيئر هيف عرسش يذلا راوحلا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،دÓبلا لبقتسسم لوح ،نوبت
،روتسسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشمو
هتليكسشت نأاب ،هللا باج دكأا
د˘ي˘سس راو˘ح ع˘م ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

هيلع قفتي ام ىنعمب لماسشو
ذفن˘ي نأا د˘بلو نوروا˘ح˘ت˘م˘لا

كار˘ح˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ا˘ي˘˘فر˘˘ح
رو˘˘مألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ق˘˘ق˘˘ح
ة˘حا˘طإلا ا˘ه˘م˘هأا ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا
.دادبتسسلاو داسسفلاب

ح.نيدلا رمق

،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج تعد
ةر˘ئاد ع˘ي˘سسو˘ت ى˘لإا ة˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘فا˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘سشي˘˘˘ل راو˘˘˘ح˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘ئار˘˘˘سشلا
اد˘ي˘سسج˘ت كلذو ،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
يتلا ةعورسشملا تاع˘ل˘ط˘ت˘ل˘ل

.بعسشلا اهب بلاط
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا تب˘لا˘˘طو اذ˘˘ه

ي˘˘ت˘˘لا ،ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
،ديعلب زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘سسأار˘ي
21/21 تايسسايرل حسشرتملا
جو˘ت ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ةر˘ي˘خألا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
عارسسإلاب ،ينطولا اهسسلجمل
ءار˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘ق˘ي˘م˘عو ة˘ل˘ما˘سش ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘سشا˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ةيروهمجلا ءانب تايسضتقمو
ىلع تدد˘سش ا˘م˘ك ،ةد˘يد˘ج˘لا

ءا˘سضق˘لا ة˘ل˘سصاو˘˘م ةرور˘˘سض
داسسف˘لا ر˘ها˘ظ˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا تا˘˘˘˘فآلاو

قيبطتلاب اهعاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
بناج ىلإا ،نيناوقلل مراسصلا
يف ةيرئازجلا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ءÓ˘يا
ة˘ق˘ئÓ˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ر˘˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيمنتلا راسسم يف طارخنÓل
.ةينطولا

ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ج تدا˘˘˘˘سشأاو اذ˘˘˘˘ه
سشي˘ج˘لا رود˘ب ،ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا
فلتخمو ،يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ةيامح يف ،ةي˘ن˘مألا ةز˘ه˘جألا
ظفح ىلع رهسسلاو دودحلا
عو˘˘بر ي˘˘ف م˘˘ل˘˘˘سسلاو ن˘˘˘مألا
اهحايترا نع ةبرعم ،نطولا
ةيسسائرلا تاباختنلا حا˘ج˘ن˘ل
ديزم ىلإا لسصوتلا قفأا يف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘عر˘سشلا ءا˘ف˘سضإا ن˘م
تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك
.ةيروتسسدلا

ف˘ل˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
زيزعلا دبع بزح اعد ،يبيللا
نيرحانتم˘لا ءا˘قر˘ف˘لا ،د˘ي˘ع˘ل˘ب
،قيقسشلا دلبلا اذه ءانبأا نم
جر˘خ˘م ى˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

،م˘˘هدÓ˘˘ب ة˘˘مزأل ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
ة˘ي˘سضق˘لا سصو˘سصخ˘ب دد˘˘جو
قوقحل همعد ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ي˘ف ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بع˘˘سشلا اذ˘˘ه
ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ت˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإا

ددج امك ،سسدقلا اهتمسصاع
مئاد˘لا م˘عد˘لا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا

ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘ل طور˘˘˘سشمÓ˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
.ةيوارحسصلا

سسلجملا نأا ركذلاب ريدج
ى˘˘كز بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘ع˘برأا سضيو˘ع˘ت عا˘˘م˘˘جإلا˘˘ب
ينطولا بتكملا نم ءاسضعأا
م˘هو دد˘˘ج ءا˘˘سضعأا ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب
ةر˘˘˘˘˘يزو ،راوز˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسب
،نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ةيلو نع يناملربلا بئانلا
،ناميلسس نب ةفيلخ طاوغألا
نع قباسسلا يناملربلا بئانلا

،دـمحم طورقل راردأا ةيلو
سشور˘ك ،ق˘با˘سسلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
.دمحأا

ز.لامج

watan@essalamonline.com
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ابابأا سسيدأاب يقيرفإلا داحتÓل33 ـلا ةيداعلا ةمقلا لاغصشأا يف هتكراصشم لÓخ

لوح اسضرع ةقرافألا هئارظن مامأا مدقي نوبت سسيئرلا
هتحفاكم لئاسسوو ةراقلا يف باهرإلا ةلاح

دحاو رايت نم اهنوك ةبارعل دمحأا ةن÷ ةليكصشت دقتنإا

’’روتسسدلل لماسش ليدعت ¤إا علطتن» : هللا باج

Œا تاعلطتلل اديصسŸبعصشلا اهب بلاط يتلا ةعورصش

راو◊ا ةرئاد عيسسوت ¤إا ةطلسسلا وعدت لبقتسسŸا ةهبج

ر.نوراه

يف ةكراصشملل ماه دفو سسأار ىلع ابابأا سسيدأا ىلإا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر سسمأا حابصص هجوت
نيأا ،نيموي رمتصستو مويلا اهلاغصشأا قلطنت يتلا يقيرفإلا داحتلا تاموكحو لود ءاصسؤورل33 ـلا ةيداعلا ةرودلا

.ةيلاعف رثكأا ةفصصب هتحفاكمب ةليفكلا لئاصسولاو ايقيرفإا يف باهرإلا ةلاح لوح اصضرع مدقيصس

رثأا «انوروك» ءابو نأا دكأا
يف بلطلا ىلع ابلصس
ةيملاعلا قاوصسألا

نلعي ةقاطلا ريزو
«كبوأا» ديدمت نع
جاتنإلا سضفخ قافتل
0202 ةياهن ىلإا
ريزو ،باقرع دـمحم نلعأا
رمتؤوم سسيئرو ،ةقاطلا
طفنلل ةردصصملا لودلا
ةينقتلا ةنجللا نأا ،«كبوأا»
ديدمتب تصصوأا،«+ كبوأا » ـل
سضفخل يلاحلا قافتلا
ةياهن ةياغ ىلإا جاتنإلا

نايب يف ،ريزولا دكأا.0202
،سسمأا ةقاطلا ةرازول
نأا ،«مÓصسلا» هيلع تعلطإا

ىلع ابلصس رثأا «انوروك» ءابو
طاصشنو طفنلا ىلع بلطلا
ببصستو ،ةيلورتبلا قاوصسألا
تاطاصشنلا دوكر يف اصضيأا
ةصصاخو ةيداصصتقلا

ةحايصسلاو لقنلا تاعاطق
نيصصلا يف ةعانصصلاو
ائيصشف ائيصشو ةصصاخ ةفصصب
ةيويصسألا ةقطنملا يف
ازربم ،ملاعلا يف ايجيردتو
ةينقتلا ةنجللا نأا
تصصوأا ،«كبوأا» ـل ةكرتصشملا
يذلا ريخألا اهعامتجا رثإا

ديدمتب انييفب مايأا3 ماد
سضيفختل يلاحلا قافتلا
ةياهن ةياغ ىلإا جاتنإلا
تصصوأا امك ،ةيراجلا ةنصسلا

ىلإا جاتنإلا سضيفخب كلذك
يناثلا يثÓثلا ةياهن ةياغ
- باقرع راصشأاو ،0202 نم
ردصصملا يف درو امل اقفو
لصصاوت ىلإا - هتاذ
لودلا عم تارواصشملا
ريغو «كبوأا» يف ءاصضعألا
نع ثحبلا ةيغب ،ءاصضعألا

عامجإلاب ىظحت لولح
حارتقا سساصسأا ىلع اذهو
لجأا نم ةينقتلا ةنجللا
ةداعإا نم عيرصسلا نكمتلا
ةهجاومو قوصسلل رارقتصسلا
.ةيلاحلا ةمزألا

ز.لامج

،ي˘نو˘ت˘˘يز بي˘˘ط˘˘لا ف˘˘سشك
رئازجلا ّنأا ،نيدهاجملا ريزو
ذيفنت ىل˘ع نÓ˘م˘ع˘ي سسنو˘تو
ةهجاومل ةيومنت جمارب ةدع
ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت
ن˘˘مأاو رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسا نا˘˘˘م˘˘˘سضو
يدسصتلا لÓخ ن˘م ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ربا˘ع˘لا با˘هرإÓ˘ل مز˘ح ل˘كبو
.دودحلل

ةم˘ل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا
ة˘فا˘ي˘سضلا راد˘ب سسمأا ا˘ها˘˘ق˘˘لأا
فسسوي يديسس ةيقاسس ةيدلبل
26ـلا ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘سس ثاد˘˘˘حأل
(8591 ير˘ف˘ي˘ف8) ف˘سسو˘˘ي
،ي˘ما˘م˘ه˘لا را˘ت˘خ˘م رو˘سضح˘ب
ةيلحملا ةيمنتلاو ةئيبلا ريزو
قو˘˘سس ا˘˘ي˘˘لاوو ،ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ،ةيسسنوتلا فاكلاو ،سسارهأا

د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
د˘ق ،د˘ي˘ع˘سس سسي˘ق ،ي˘سسنو˘ت˘لا
ةددجتم ة˘قÓ˘ط˘نا ي˘ف ا˘عر˘سش
ةدع ذيفنتل ةديدج ةيؤور قفو
نيب ةكرتسشم ةيوم˘ن˘ت ج˘مار˘ب
نم عفرلا يف مهاسست نيدلبلا
ي˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةقÓعلاب ءاقترلاو نيبعسشلل
ىو˘ت˘سسم ى˘لإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ةلماسش ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ة˘كار˘سش
ةحلسصملا مدخ˘ت ة˘ماد˘ت˘سسمو
.نيدلبلل ةكرتسشملا

،ينوتيز بيطلا ربتعاو اذه
26ـلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حإا نأا

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘سس ثاد˘˘˘حأل
ءارقتسسل ةسصرف دعت ،فسسوي
لبقتسسملا فارسشتسساو نهارلا
كرتسشملا ر˘ي˘سصم˘لا را˘طإا ي˘ف
ن˘ي˘ب˘ع˘سشلا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘˘مد˘˘خ
ةيمنتلاو نمألا ناهرل ابسسكو
ةريث˘كلا سصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
يدا˘˘سصت˘˘قا ا˘˘هر˘˘فو˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
،نيدايملا ة˘فا˘ك ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
حرسص ءÓعإا يف ةمهاسسملاو
سسسسأا م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ن˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

˘ما˘مأا ل˘مألا ح˘ت˘فو ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
زيزعت ىلع مهلمحل بابسشلا
يف لاقو ،مهتاردق يف مهتقث
هذ˘ه˘ل ا˘ن˘ئا˘ي˘حإا˘ب» دد˘سصلا اذ˘ه
ةرو˘سص ر˘سضح˘ت˘سسن ىر˘كذ˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ب م˘˘حÓ˘˘ت˘˘˘لا رو˘˘˘سص ن˘˘˘م
بجاولا ةيبراغ˘م˘لا بو˘ع˘سشلا

ةسصاخ اهيلع ظافح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
اهدهسشي يتلا تايدحتلا مامأا

قيقحتل يم˘ي˘ل˘قإلا ا˘ن˘ط˘ي˘ح˘م
راطإا يف لماكتلا نم ديزملا
ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ع˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا لدا˘˘ب˘˘˘ت
.«رارقتسسلا

ر˘˘˘˘˘˘يزو با˘˘˘˘˘˘˘هأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘م م˘ه˘ل˘˘ت˘˘سست نأا لا˘˘ي˘˘جألا˘˘ب
حفطي يذلا كرتسشملا ثرإلا
ام لك زواجتل عفديو رثآاملاب
لبقتسسملا وحن اهمدقت قيعي
.رهازلا

ةئيبلا ريزو زربأا ،هتهج نم
،يسسنوتلا ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لاو
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا  ط˘باور˘لا ق˘˘م˘˘ع
مزعو ،ةيسسنوت˘لا‐ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يسضملا ىلع ن˘يد˘ل˘ب˘لا ةدا˘ي˘ق
ر˘ي˘سصم ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘مد˘˘ق
ةيجيتارتسسإا راطإا يف كرتسشم
ىلإا يمرت ةلماسشو ةلماكتم
تايلو ربع ةيمنت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نيدلب˘ل˘ل يدود˘ح˘لا ط˘ير˘سشلا

عا˘˘˘سضوألا˘˘˘ب سضو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
اذ˘ه ،ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق˘ل ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لا
ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا˘ب دا˘سشأا ا˘مد˘ع˘˘ب
ينمألا نيلاجملا يف نيدلبلا

ىلع امهسصرحو ،يركسسعلاو
با˘˘هرإلا ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م
نيدلبلاب رارقتسسلا قي˘ق˘ح˘تو
ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو
يرمثتسسم اعد امك ،امهددهت
ةكارسشلا زيزعت ى˘لإا ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ر˘ب˘ع ة˘سصا˘خ م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لمعلاو ،ةيدودحلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ي˘ف د˘يد˘ج ل˘ي˘ج ق˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
.ةعانسصلاو

ـه.داوج

د˘ي˘سس لأا ةز˘˘م˘˘ح سسمأا د˘˘كأا
بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ،خ˘˘ي˘˘سشلا
،ةيوارحسصلا ةئيبلاب فلكملا

نأا ،راردأا ةيلول هترايز لÓخ
ىلع لمعتو ىعسست رئازجلا

ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘يد˘˘ج ل˘˘ئاد˘˘ب ق˘˘ل˘˘خ
ةسصاخ ةئي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
،ة˘يوار˘ح˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف
تاقاطلل ديج لÓغتسساب اذهو
ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ةدد˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءارج بونجلا تايلو ةيبلغأا
ي˘ف ر˘م˘ت˘سسمو م˘ئاد ل˘يو˘˘ح˘˘ت
ةيعيبطلا تاموق˘م˘لا ة˘م˘جر˘ت
نم ةيسسمسش ةقاطو حاير نم
ة˘فا˘سضإا ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا ل˘˘جأا

ىدملا ىلع طاواغيم0001
ه˘فو˘قو د˘ن˘˘عو.طسسوتملا
تا˘قا˘ط˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ةد˘˘حو˘˘ب
ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘ف ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

همامأا سضرع نيأا ،يوارحسصلا
راسشأا ،نيثحاب جاتنإا نم جذامن
نأا ى˘لإا ،بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
لاقتنلا ىل˘ع ز˘كر˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
لا˘˘قو ،ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا يو˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
تادو˘ه˘ج˘م˘ب تما˘ق ة˘لود˘˘لا»
لاو˘مأا تر˘م˘ث˘ت˘سساو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإل ة˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سض
لامعتسساب ةيداعلا ةيئابرهكلا
ىلع ابلسس رثؤوي يذلا دوقولا
حبسصأا انهو ،ئيب˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا

ةرانإلا لمعتسسن نأا ايرورسض
ةقاطلا ة˘ط˘سساو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ي˘لإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسم˘˘سشلا
ا˘˘م˘˘م تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
فر˘سص ي˘ف ة˘ي˘ح˘يرأا ي˘ط˘˘ع˘˘ي
ةميلسس ةئيب نمسضيو لاومألا
.«نطاوملل

    مصساقلب يفيرصشوب

جمارب ديصسجت ىلع اقفتإا ديعصس سسيقو نوبت سسيئرلا
نيبعصشلل يصشيعملا ىوتصسملا نيصسحتل ةكرتصشم ةيومنت

ةحفاكمل يسسنوت-يرئازج لمع جمانرب
دودحلل رباعلا باهرإلا

:راردأا نم ةيوارحصصلا ةئيبلاب فلكملا بدتنملا ريزولا

يوقاطلا لاقتنلا وحن هجوتت رئازجلا»
«ةئيبلل قفارملا ليدبلا



هل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ر˘يزو˘لا لا˘ق
ـلا ىقتلملا حاتتفا لÓخ سسمأا

رئازجلا قدنفب ناطرسسلل11
ةركتبملا ةيودألا» ،ةمسصاعلاب
ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب نا˘˘طر˘˘سسلا جÓ˘˘ع˘˘˘ل
انيلع بعسصي هي˘ل˘عو ،ن˘م˘ث˘لا
ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف ا˘هءا˘ن˘ت˘˘قا
يتلا ةيداسصتقلا ةمزÓل ارظن
اذه يف ازربم ،«دÓبلا اهب رمت
لود˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح نأا ،دد˘˘˘˘سصلا
ىرخألا يه ةزجاع ةروطتملا

ن˘م ف˘ن˘سصلا اذ˘ه ءا˘ن˘ت˘قا ن˘ع
نأا لباقملا يف ادكؤوم ،ةيودألا
ةيداعلا ةيودألا اهيدل رئازجلا
.ناطرسسلاب ةسصاخلا

ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
نأا ،ديزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ةلاح فلأا94 تلجسس رئازجلا

،نا˘طر˘˘سسلا سضر˘˘م˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ع˘م غ˘ل˘ب˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘˘لا ن˘˘مو
نيباسصملا ددع5202 لولح
،ة˘لا˘ح ف˘لأا16 نا˘طر˘سسلا˘ب
نع لوألا لوؤوسسملا حرسصو
عاو˘˘˘نأا ر˘˘˘ث˘˘˘كأا نأا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘لا
د˘˘ن˘˘˘ع ارا˘˘˘سشت˘˘˘نا نا˘˘˘طر˘˘˘سسلا
نو˘لو˘ق˘لا نا˘˘طر˘˘سس ،لا˘˘جر˘˘لا

يدثلا ءاسسنلا دنع امأا ،ةئرلاو
هحلا˘سصم نأا اد˘ي˘ف˘م ،م˘حر˘لاو
ثي˘ح ن˘م ة˘˘يلو84 يط˘غ˘ت

ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ثيح ،ةدحو77 ـب ناطرسسلل
رايلم16 سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت م˘˘˘ت

.8102 ةنسس ناطرسسلا ةيودأل
لوؤو˘˘سسم˘˘لا ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ك

يف ةحسصلا عاطق ىلع لوألا
ةحفا˘كم ط˘ط˘خ˘م نأا ،دÓ˘ب˘لا
ىظحي رئازجلا يف ناطرسسلا
م˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ب
ىلع ةينقت تاي˘نا˘كمإا ر˘ي˘فو˘ت
ز˘كار˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘ع ف˘˘سشك ثي˘˘ح ،جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
جلاع˘م˘ل ز˘كار˘م40 لو˘˘˘˘خد
لكب ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح نا˘طر˘سسلا

،راردأاو راسشب ،وزو يزيت نم

نأا لوؤو˘سسم˘لا تاذ د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
د˘ي˘عاو˘م ر˘خأا˘ت ي˘ه ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةجلا˘ع˘م˘لا تا˘سصو˘ح˘ف ءار˘جإا
«ي˘بار˘ي˘ت و˘يدار» عا˘ع˘˘سشإلا˘˘ب
ة˘˘حا˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘˘ب
،يدثلا ناطرسسب ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل
.تاتسسوربلاو

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر نأا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ر˘˘˘مأا د˘˘˘ق ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
نب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
لمعلاب ةحسصلا ريزو ،ديزوب
نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ع˘ير˘سس
،نا˘طر˘سسلا ى˘سضر˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م

ديعاومل لثمأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب اذ˘هو
جÓعلاو يئا˘ي˘م˘ي˘كلا جÓ˘ع˘لا
قيقد˘لا يّر˘ح˘ت˘لاو ،ة˘ع˘سشألا˘ب

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا ردا˘˘˘˘سصم ن˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ب نا˘طر˘سسلا˘ب ةد˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
.ةريخألا
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مهجÓعل ةركتبملا ةيودألا ءانتقا نع اندÓب زجع دكأا

ناطرسسلا ىسضرم مدسصي ةحسصلا ريزو
ايونسس ءادلا اذهب ةديدج ةباسصإا ةلاح فلأا94 لجسست رئازجلا

ةندارز نيدلا لامج

ءانتقا نع رئازجلا زجع ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع نلعأا
اهيف طبختت يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا ىلإا كلذ اعجرم ،ناطرسسلا ىسضرمل ةهجوملا ةركتبملا ةيودألا
ةريبك لامآا نوقلعي اوناك نيذلا اندÓب يف ءادلا اذهب نيباسصملا ىلإا ةيوق ةعفسص كلذب اهجوم ،دÓبلا

ءافسشلا ةيناكمإا حتفيو ،مهتاناعم نم ففخي يذلا ةيودألا نم فنسصلا اذه ريفوت لجأا نم ةلودلا ىلع
.اثيدح ةسصخسشملا اهنم ةسصاخ تلاحلا نم ديدعلل

م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تدد˘˘ه
يد˘ل˘ب˘لا سسر˘ح˘˘ل˘˘ل راو˘˘ح˘˘لاو
ةدو˘ع˘لا˘ب با˘هرإلا ا˘يا˘ح˘˘سضو
سضفر لاح يف تاجاجتحÓل
تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو
يد˘ج راو˘ح ح˘ت˘ف ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ذنم ةقلاعلا مهبلا˘ط˘م ق˘ق˘ح˘ي
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
ر˘يزو را˘سشت˘سسم ع˘م م˘هءا˘˘ق˘˘ل
جئاتن يأا˘ب تأا˘ي م˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

.عقاولا سضرا ىلع ةسسوملم
،فسسوي نب قÓسس حسضوأا

راوحلاو ميظنتلا ةنجل سسيئر
زوحت همسساب عقوم نايب يف
نأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ر˘يزو را˘سشت˘سسم ع˘م م˘هءا˘˘ق˘˘ل
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ةقلاعلا مهبلا˘ط˘م سصو˘سصخ˘ب
ل˘ظ ي˘ف د˘يد˘ج يأا˘ب تأا˘˘ي م˘˘ل
ي˘˘ند˘˘تو را˘˘ع˘˘˘سسألا عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
اهنأا اربتعم ،ةيئارسشلا ةردقلا

همدق ام لظ يف ةلوبقم ريغ
ةدئافل يدل˘ب˘لا سسر˘ح˘لا دار˘فأا
لÓ˘˘خ ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘˘طو˘˘˘لا
فا˘سضأاو ،ءادو˘سسلا ة˘ير˘سشع˘˘لا
ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘ق نأا قÓ˘˘˘˘˘سس
ةيجاجتحلا مهتكرح ديعسصتل
ةرازو ح˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب نو˘˘كي˘˘˘سس
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ل˘ك ل˘ح˘˘ل ما˘˘يأا01 ة˘سصر˘˘ف

او˘ح˘ب˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
نأا ادكؤو˘م ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ةيجاجتحلا مهتكر˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘لوا˘ح˘م ل˘جأا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سس
تاطلسسلل مهتلاغسشنا غيلبت
باوبأا حتف لجأا نم ةينعملا
دا˘˘ج˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لاو راو˘˘˘ح˘˘˘لا
اذ˘كو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ب
ي˘لوؤو˘سسم م˘يد˘ق˘ت˘ل ط˘غ˘سضلا
لاو˘مأا ي˘˘سسل˘˘ت˘˘خ˘˘مو كل˘˘سسلا
ةلادعلل ةيعامتجلا تامدخلا

.مهتبسساحم لجا نم
ةن˘ج˘ل˘لا تاذ تب˘لا˘طو اذ˘ه

تاسشا˘ع˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب
بسسحت اهنأل ءادهسشلا لمارأا
ا˘يا˘ح˘سضل م˘يد˘ق˘لا نو˘نا˘ق˘˘لا˘˘ب
سشا˘˘ع˘˘م˘˘لا سضو˘˘ع با˘˘˘هرإلا
تÓ˘سسار˘م˘لا ناو ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نيبوطسشملا ةداــعإاب ةقلعتملا
نÓل ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود ا˘ي˘ف˘سسع˘ت
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
3102 ذنم تايلولا ىوتسسم
بطعلا سشاعم حنمل ةوعد عم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مألاو
با˘ح˘سصأاو ن˘˘ي˘˘بو˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ح˘ن˘مو ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا
ي˘˘ف جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست
ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا

.ينطولا نمألاو
ز.لامج

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ترر˘ق
يف لوخد˘لا ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشل˘ل
52 ي˘مو˘˘ي ي˘˘ن˘˘طو بار˘˘سضإا

اديدنت ،يراجلا يرفيف62و
ةحسصلا ةرازو ةباجتسسا مدعب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
.ةعوفرملا

يف ،اهتاذ ةباقنلا تربتعا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
اهبتكمل ائراط اعامتجا جوت
رارق نأا ،ةمسصاعلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ين˘طو بار˘سضإا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
يرفيف62و52 ي˘˘مو˘˘˘ي
د˘ي˘كأا˘ت˘ل ا˘يرور˘سض ،يرا˘˘ج˘˘لا
تح˘ت ن˘˘يو˘˘سضن˘˘م˘˘لا كسسم˘˘ت
ي˘ت˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب ا˘˘هءاو˘˘ل
نم «ةعورسشملا» ـب اهتفسصو
لع˘ف ةدر ة˘با˘ث˘م˘ب ه˘نأاو ،ة˘ه˘ج
ةرازو لهاج˘ت ى˘ل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م
مه˘عا˘سضوأا رو˘هد˘ت˘ل ة˘ح˘سصلا
.ةيعامتجلاو ةينهملا

نأا،PAS ـلا تزربأاو اذه
ي˘ن˘طو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم ة˘˘سسل˘˘ج
ىقبت ،ركذلا ةفلاسسلا ةئراطلا

ةئي˘ه ة˘فا˘ك ة˘ي˘عاد ،ة˘حو˘ت˘ف˘م
دادعتسسلا ىلإا نييبطلا هبسش

د˘˘سض ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘سضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نل
.سشيمهتلا

تزر˘بأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ه˘ب˘سشل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
ي˘ن˘ب˘ت رار˘م˘ت˘سسا نأا ،ي˘ب˘˘ط˘˘لا

نامحرلا دبع ،ريزولا حلاسصم
بورهلا ةسسايسسل ،ديزوب نب
تاوسصأا لهاجتو ،مامألا ىلإا
عفدي ،نييعامت˘جلا ءا˘كر˘سشلا
عسضولا ميزأات ىلإا رثكأاف رثكأا

،رئازجلا ي˘ف ة˘ح˘سصل˘ل سشه˘لا
نإا» ه˘˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘جو
هبسش ةباقنل ينطولا بتكملا
ر˘يزو ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل˘˘ي ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
اذ˘˘ه ى˘˘لإا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا
قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ قلز˘˘˘نلا

.«ةدسشب هنيدن يذلاو
ي˘سشا˘غ ع˘جرأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةباقنلل ماعلا نيمألا ،سسانول
يف ،يبطلا هبسشلل ةيرئازجلا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
لوخدلا ةئفلا هذه رارق ،سسمأا
سضفر ى˘˘˘˘لإا ،بار˘˘˘˘سضإا ي˘˘˘˘˘ف
ةرازو ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
عم رواحت˘لا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
،ةباقنلل نييمسسرلا نيل˘ث˘م˘م˘لا

مت يتلا مهبلاطم ةيبلت مدعو
ـب ا˘ه˘ف˘سصو ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘ع˘فر
.«ةليوطلا»

بلا˘ط˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
رو˘ح˘م˘ت˘ت ،ن˘ي˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سش
راسسملا ريرحت ،لوح اسساسسأا
،سضيرمتلا يدعاسسمل ينهملا
ة˘ب˘تر ي˘فEDI ة˘˘ئ˘˘ف ج˘˘مد
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ف سصت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
ةحنم حنم،PSI ةيمومعلا

حلاسصملاب نيلغتسشملل ةسصاخ
،ا˘ط˘غ˘سض وأا ا˘˘طا˘˘سشن ر˘˘ث˘˘كألا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
04 ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو ة˘˘˘يدودر˘˘˘م˘˘˘لا
نع فكلا ىلإا ةفاسضإا ،ةئاملاب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب تا˘˘ق˘˘يا˘˘سضم˘˘˘لاو
ءا˘ن˘ثأا ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تارا˘˘طإÓ˘˘ل
.ةيباقنلا مهتابجاوب مهمايق

ك.اسضر

ةباجتسسا مدعب اديدنت ينطو بارسضإا يف نولخدي
مهبلاطمل ةحسصلا ةرازو

تايفسشتسسملا نولسشي يبطلا هبسش لامع
يراجلا يرفيف62و52 يموي

ىلع اهنحسش تطرتسشا
ةياهنو فسصتنم نيتعفد
لبقملا صسرام

حرطت رئازجلا
05 ءارسشل ةسصقانم
حمقلا نم نط فلأا
ينهملا ناويدلا نلعأا
ةسصقانم حرط نع ،بوبحلل
نط فلأا05 ءارسشل ةيلود
نم ديروتلل نيحط حمق نم
اطرتسشم ،ةيرايخ ئسشانم
.نيتعفد ىلع ةيمكلا نحسش
،«زرتيور» ةلاكو تحسضوأا
بلط ناويدلا نأا صسمأا
ةيمسسا ةيمك ةسصقانملا

يف نكل ،نط فلأا05 اهردق
يف يرتسشي ام ةداعلا

نم ريثكب رثكأا هتاسصقانم
،ةبولطملا ةيمسسلا ةميقلا

نع Óقن زرتيور تركذو
دعوملا نأاب نييبوروأا راجت
ادغ ددح ةسصقانملل يئاهنلا
01 ـل فداسصملا نينثإلا

نأا ىلع ،يراجلا يرفيف
ىتح ةيراسس صضورعلا لظت
ـلا ةياغ ىلإا يأا يلاوملا مويلا

.رهسشلا صسفن نم11
ىلإا ،هتاذ ردسصملا راسشا امك
نحسشلل بولطم حمقلا نأا

لودلا نم نيترتف ىلع
نم امهو ،ةدروملا ةيسسيئرلا
51 ىتح ليرفأا نم لوألا

03 ىتح61 نمو رهسشلا نم
لاح يفو ،رهسشلا صسفن نم
اكيرمأا نم أاسشنملا ناك
نيب نحسشلا نوكي ةيبونجلا
نم رسشع صسماخلاو لوألا

نم13و61 نيبو صسرام
.رهسشلا صسفن

ز.لامج

عاطقلا لكاسشم ةيوسست لجأا نم ةياسصولا عم راوحلل مهدادعتسسا اودكأا

مهلكاسشم لحل مايأا01 ةيلخادلا ةرازو اولهمأايراجلا يرفيف42و32 يموي ينطو بارسضإا يف ةيبرتلا لامع

اددجم عراسشلا ىلإا جورخلاب نوددهي يدلبلا سسرحلا كÓ˘سسألا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن تن˘˘ل˘˘عأا
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
نع ،ةيبرتلا عاطقل نيينهملا
ينطو بارسضإا يف اهلوخد
يرفيف42و32 ي˘˘مو˘˘ي
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ع˘˘˘م ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
˘ما˘مأا ة˘˘ي˘˘ئلو تا˘˘ما˘˘سصت˘˘عا

اد˘يد˘ن˘ت ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
اهبلاطمل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع˘ب
.ةعوفرملا

يف اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ةكرتسشملا كÓسسألا ةئف نأا

عاطقل ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا لا˘م˘ع˘لاو
يفظومو ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
7 نم ديزأا اورظتنا ،رباخملا
هيلع قفتا ام ذيفنتل تاونسس
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ةرازو˘˘لا ع˘˘˘م
رطخلا سسوقان قد نوررقي
امدعب ،تاجاجتحلا سضعبب
ةرازولاو ةموكحلا تلسصنت
ا˘م˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘سصو˘˘لا
نإا ةباق˘ن˘لا تلا˘قو ،ة˘ق˘با˘سسلا
اهتاذ ةباقنلل ةيرادإلا ةنجللا
ا˘ي˘لا˘سضن ا˘ج˘ما˘نر˘ب تر˘ط˘˘سس
هطاقن نيب ن˘م ،ا˘ن˘يد˘ي˘ع˘سصت

نيموي ةدمل بارسضإا سضوخ
0202 يرفيف42و32موي
مامأا ةيئلو تاماسصتعا عم
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يلو˘˘˘لا تار˘˘˘ق˘˘˘م

اذإا احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا
ةلواط ىلإا سسولجلا متي مل
ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ل˘˘˘حو ،راو˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘نود˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا تÓ˘˘سسار˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

عم راوح˘ل˘ل ا˘م˘ئاد ةد˘ع˘ت˘سسم
ة˘يو˘سست˘لا ل˘جأا ن˘˘م ةرازو˘˘لا
لكاسشملا لك لحو ،ةلداعلا
نيتئفلا نيتاه اهيناعت يتلا
ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘عو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف ،رار˘˘˘˘غ
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نألاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسألا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نييذي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘مو˘سسر˘م˘لا˘ب
ممتملاو لد˘ع˘م˘لا61/082
40/80 يذيفنتلا موسسرملل
50/80 يذيفنتلا موسسرملاو
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل رو˘˘˘جألا ع˘˘˘فرو
10ملسسلا نم ءادتبا ءاطسسبلا
ةحنم ليدعتو21 ملسسلا ىلإا
ةئاملاب03 ن˘م ة˘يدودر˘م˘لا
نيتاهل ة˘ئا˘م˘لا˘ب04 ى˘˘˘˘لإا
ةداملا ءاغلإا اذ˘كو ،ن˘ي˘ت˘ئ˘ف˘لا

ماعلا نوناقلا نم22و91
ةسصاخلا ةيمومعلا ةفيظولل
ح˘ن˘مو يد˘قا˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب
رباخملا ي˘ف˘ظو˘م تاوÓ˘عو
مه˘ت˘ي˘ع˘سضو تيو˘سس ا˘م د˘ع˘ب
كل˘˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘˘ب جا˘˘˘˘˘مدإلا ي˘˘˘˘˘ف

يعجر ر˘ثأا˘ب كلذو يو˘بر˘ت˘لا
نيمثتو2102 ة˘ن˘سس ذ˘˘ن˘˘م
مهتاداهسش
ةداهسشA.E.U.Dةيعماجلا
د˘ع˘ب سسد˘ن˘ه˘مو سسنا˘سسي˘ل˘˘لا
.فيظوتلا

كÓسسألا ةباقن تزربأا امك
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
نأا ،ةيبرتلا عاطقل نيينهملا
د˘ع˘ب ذ˘خ˘تا جا˘ج˘ت˘حلا رار˘˘ق
ل˘˘˘ب˘˘˘سسلا ل˘˘˘ك ذا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

ةموكحلا لمح˘ل ل˘ئا˘سسو˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘˘لاو
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلاو تاءار˘˘˘˘جإلا
ينطولا بتكملا عم ةقباسسلا

ن˘ع ءا˘ن˘ث˘ت˘˘سسلا ة˘˘لا˘˘ح ع˘˘فر
ف˘ل˘مو ،ن˘ي˘˘ت˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه
لامع˘لاو ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م
ة˘˘جرد˘˘لاو ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
عفرب ةسصاخلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
ل˘˘ح˘˘ب ع˘˘ير˘˘سست˘˘لاو رو˘˘˘جألا
يذ˘˘˘لا بي˘˘˘هر˘˘˘لا رو˘˘˘غ˘˘˘˘سشلا
ةيرئازجلا ةسسردملا برسضي
بناوجلا لك نم قمعلا يف
ط˘ل˘سست˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ح˘˘لا ع˘˘فرو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب داد˘ب˘ت˘˘سسلاو
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
.ءاطسسبلا

ع.لÓب



د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تف˘˘˘˘سشكو
ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
سسمأا اهل نايب يف ،ةيكلسسÓلاو
ّنأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا

فرطلا ترمأا ،ياهل ةمكحم
ة˘لود˘ل˘ل دد˘سسي نأا˘ب ي˘كت˘سشم˘لا
فيلاكتو باعتأا ةفاك ةيرئازجلا
ةمكحملاو اهنوعو ة˘م˘كح˘م˘لا
ةفاك اذكو ،مي˘كح˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا
.ليثمتلا فيلاكت

نأاب ،ةرازولا تحسضوأاو اذه
˘‐ير˘ئز˘ج˘لا عاز˘ن˘لا اذ˘ه ل˘˘سصأا
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘لإا دو˘ع˘ي ،ي˘لا˘ط˘يإلا
ربمفون3 خيراتب ةمربم ةكارسش
تلاسصتا ةسسسسؤوم نيب7002
CEPS-» ة˘˘كر˘˘سشو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

MOC»،ىل˘ع تسصن ي˘ت˘لاو
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو بي˘˘كر˘˘تو د˘˘يوز˘˘ت
قفدتلا تاذXTTF تازيهجت
نم يثÓثلا مادختسسلاو يلاعلا

تنر˘˘ت˘˘نإلا تا˘˘كب˘˘سش ف˘˘˘ن˘˘˘سص

نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ير˘˘سضح˘˘˘لا
دق تناك ،«لاتوسسنوك» ةكرسش
يفر˘ظ م˘ي˘كح˘ت ىو˘عد تع˘فر
دسض7102 ناو˘˘ج5 خيرا˘ت˘ب
ماكحأل اقبط ةيرئازجلا ةلودلا
رامثتسسلا ةدهاعم نم8 ةداملا
ة˘ه˘ج˘˘لا تاذ ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

دعب ةيسضقلا للكتل ،ةيميكحتلا
ريبك حا˘ج˘ن˘ب ة˘ل˘يو˘ط تاءار˘جإا
˘˘‐ ل˘˘سضف˘˘ب ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘سصل
˘˘‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
نم ةمراسصلاو ةمئادلا ةعباتملا

ي˘ت˘لا ةرازو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط
عم لاع˘ف˘لا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تل˘م˘ع

ن˘يرا˘سشت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا يوذ ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ةرم اوزيم˘ت ن˘يذ˘لاو ،ةءا˘ف˘كلاو
ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘م˘˘كح˘˘ت˘˘ب ىر˘˘خأا

حلاسصم نع عافدلاب مهمازتلاو
.اندÓب

watan@essalamonline.com
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ةبيرم ةقيرطب عقوملأ تلخد ةلوهجم تانحاصش اهتلقن

رئازجلا ءانيم نم تايواح7 بيرهت فلم حتفت دمحمأا يديسس ةمكحم

ةروطخلأ ةتوافتم حورجب نيرخآأ44 ةباصصإأ فلخ

ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ نيسصخسش ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

دمحمأا يديسس ةمكحم تحتف
نم ادحاو ،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
نايك تزه يتلا تافلملا لقثأا

رمألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م
تايواح7 بير˘ه˘ت˘ب اد˘يد˘ح˘˘ت
تلخد ةلوهجم تانحاسش اهتلقن
.«ةبيرم» ةقيرطب ءانيملا

نأا˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ةزهجأا ىلع يوت˘ح˘ت تا˘يوا˘ح˘لا
ن˘م ا˘هدار˘ي˘ت˘سسا م˘ت ة˘ي˘نور˘ت˘كلا
ىقبي اهلخادب ام نأا لإا ،ايكرت
هذه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإا لو˘ه˘ج˘م
ة˘˘كر˘˘سشلا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ط˘˘سسألا
،ةيمهو اه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ةدرو˘ت˘سسم˘لا

هذه يف نويسسيئرلا نومهتملاو
،رارف ةلاح يف نولازي ل ةيسضقلا
غ˘لا˘ب˘م ه˘ي˘ل˘ع تسضر˘ع م˘˘هد˘˘حأا

حا˘˘م˘˘سسلا ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘م
.ءانيملا لوخدب تانحاسشلل

هيف تعبات ،هتاذ قايسسلا يف
مرجب ءانيملا˘ب ا˘ط˘ق˘ن˘م ة˘لاد˘ع˘لا
ةيوا˘ح بير˘ه˘ت ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

تسسسسأا˘ت نأا د˘ع˘ب ،ط˘ق˘ف ةد˘˘حاو
فر˘ط˘ك ر˘ئاز˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ةرادإا

،هذ˘ه لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ي˘ند˘م

وعدملا مهتملا فيقوت مت ثيح
نمأا حلاسصم لبق نم (ب.سص)
ىو˘كسش ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

ةرادإا ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ءاج ،طقنملا قح يف كرامجلا
ءافتخا يف دي هل مهتملا نأا اهيف
اهرثإا ىلع متيل ،تايواحلا ىدحإا

مامأا هميدقتبو ،ايئاسضق هتعباتم
هل ته˘جو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
،بيرهتلا يف ةكراسشملا ةحنج
سسوؤور ة˘كر˘ح ي˘ف فر˘˘سصت˘˘لاو
حلاسصملا تعدوأا امدعب ،لاومألا
د˘سض ىو˘كسش ر˘˘مألا ئدا˘˘ب ي˘˘ف
تايواح7 ءافتخا نع لوهجم
ة˘ن˘ي˘ف˘سس فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘˘ج م˘˘ت
اهباحسصأا اهنع ىنغتسسا ،ةيبنجأا
لوحت نأا سضرتفي ناكو ءانيملاب
ةقط˘ن˘م˘ب فا˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘لا و˘ح˘ن
نأا لبق ،ةمسصاعلا قرسش ةبيورلا
يف طروتم م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي
طقن˘م˘ك ل˘م˘ع˘ي ه˘نو˘ك ف˘ل˘م˘لا

ينورتكلإلا ماظنلا نع لوؤوسسم
وهو تايواحلا جارخإاو لاخدإل
32 مقر ةباوبلاب فلكملا ديحولا
،تايوا˘ح˘لا ا˘ه˘ن˘م تجر˘خ ي˘ت˘لا

ة˘سصا˘خ ة˘باو˘ب˘لا هذ˘ه نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ة˘ه˘جو˘م˘لا تا˘يوا˘ح˘˘لا رور˘˘م˘˘ب
.ةبيورلاب فاجلا ءانيملل

لوحت تاقيقحتلا رارمتسسابو
يف مهتم ىلإا دهاسش نم ينعملا
41 ةدا˘ه˘سش بنا˘ج ى˘لإا ،ف˘ل˘م˘لا

عامتسسلا مت ءانيملا يف Óماع
يسضاق مامأا يلاوتلا ىلع مهيلإا
وعدملا مه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا (ب.ف)
هجاردتسسا دارأا (ب.سص) يلاحلا
يف هكارسشإا لجا نم ثيدحلاب
حير˘سصب ه˘ل Ó˘ئا˘ق ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا
يف را˘ي˘ل˘م ح˘بر˘ت حار» ةرا˘ب˘ع˘لا
يلاحلا مهتملا يأا هنأاو ،«رهسشلا
نم تانحاسش4 جارخإا نم نكمت
ناوعأا دحأا ىلع لياحتلاب ءانيملا
لجسسلا ءافخإا مت هنأا املع ،نمألا
تا˘ي˘ط˘ع˘م ن˘˘يود˘˘ت˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ر˘ب˘ع تر˘م ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشلا
ركذلا ةفلاسسلا ءا˘ن˘ي˘م˘لا تا˘باو˘ب
ا˘م˘م ،ة˘ي˘ل˘سسل˘˘سست˘˘لا ا˘˘ه˘˘ما˘˘قرأاو
ةيقب ىلإا لوسصولا ةيلمع بعسص
.ةيسضقلا هذه يف نيمهتملا

ط.ةراصص

امهعرسصم ناسصخ˘سش ي˘ق˘ل
حورجب نور˘خآا44 بي˘سصأاو
7 ي˘ف ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ةدع ا˘ه˘تد˘ه˘سش رور˘م ثداو˘ح
ـلا لÓخ نطولا ربع قطانم
لق˘ثأا ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس84
ىوتسسم ىلع تلجسس ةليسصح
سصخسش ةافوب فيطسس ةيلو
مادطسصا رثإا نيرخآا8 ةباسصإاو

ىوتسسم ىلع تارايسس4 نيب
82 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ن˘ي˘ع ةر˘ئاد˘ب لÓ˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
.ناملو

تح˘سضوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘˘سصح
اهتادحو نأا ،ةيندملا ةيامحلل
نم اهتاذ ةرتفلا لÓخ تلخدت
ةيلوألا تافاعسسإلا ميدقت لجا

ءار˘˘ج ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش81 ـ˘˘˘˘˘˘˘˘ل
يدا˘˘حأا زا˘˘غ م˘˘ه˘˘قا˘˘سشن˘˘ت˘˘˘سسا
نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا

ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو
ن˘م ل˘كب م˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم ل˘˘خاد
،ةليسسملا ،وزو يزيت تايلو
اذ˘كو ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
.ةديلبلا

سش.لامك

ةثيدح تأدعمو كرحمب زهجم ديصص براق تعجرتصسأ
ةداملأ هذه جأرختصس’

IRB9.7 هتزوحب سصخسش فقوت ةبانع
بيرهتلل ةأايهم رمحألا ناجرملا نم غلك
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ن˘م ،ة˘با˘ن˘ع ن˘مأل ير˘ح˘ت˘لاو
73 غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘سس ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘سس
ناجرملا غ˘ل˘ك9.7 هتزو˘ح˘ب
ل˘خاد ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ،ر˘م˘حألا
بيره˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘مو ،ه˘ترا˘ي˘سس
لود ىلإا ةيعرسش ريغ ةقيرطب
.راوجلا

دعبوIRB ـلا ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ف
فو˘˘قو˘˘م˘˘لا تي˘˘ب سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
زهجم ديسص براق تعجرتسسا
ة˘ث˘يد˘ح تاد˘ع˘مو ،كر˘˘ح˘˘م˘˘ب
،ناجرملا جارخ˘ت˘سساو د˘ي˘سصل
ر˘سضح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
،فوقو˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘سضق
˘ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ىد˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
.راجحلا ةمكحم

اصسولهم اصصرق499 زجح
سصاخصشأأ3 فيقوتو
ةليم يف تنانجاتب

ن˘˘كم˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
تنانجا˘ت ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع
نم ،ةليم ةيلو نمأل عباتلا

اسسولهم ا˘سصر˘ق499 ز˘ج˘ح
6 ع˘م ،عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
ل˘˘˘ئاو˘˘˘سسلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق
ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘كو ،ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
.تاردخملا

دعب ةيلمعلا هذه تمتو اذه
رسصانع ىلإا تامولعم دورو
ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا

سصخسش مايق اهدافم ،تنانجات
تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘تو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
طسسو ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
لمع ةطخ عسضوبو ،ةنيدملا

هبتسشملا فيقوت م˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةنسس43 رمعلا نم غلابلا هيف
ن˘˘م ا˘˘سصر˘˘ق06 ز˘˘˘ج˘˘˘حو
غ˘ل˘ب˘مو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

لثمي جد0049 هردق يلام
د˘˘ع˘˘بو ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘˘ع
ىلإا لسصوتلا مت هعم قيقحتلا
ه˘˘ي˘˘كير˘˘سش ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
43و22 رمعلا نم نيغلابلا
.اعابت امهفيقوت متيل ةنسس

ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
مت ،ديعلا موغلسشب ةسصتخملا
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘˘ب نذإا راد˘˘˘سصت˘˘˘سسا

ثيح ،مهيف هبتسشملا نكاسسم
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت
ةأا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اسصرق439و ،كÓه˘ت˘سسÓ˘ل
،عاونألا فلتخم نم اسسولهم
نم تان˘ي˘ن˘ق6 بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
،ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ئاو˘˘˘سسلا

،عومدلل ليسسم زاغ ةروراقو
سضي˘˘بأا حÓ˘˘سس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا

.رجنخ نع ةرابع روظحم
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو

فار˘طأا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘˘با˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
،ديع˘لا مو˘غ˘ل˘سشب ة˘سصت˘خ˘م˘لا
عاد˘يإا˘ب ار˘مأا ترد˘سصأا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘هر ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
.سسبحلا

ح.دلاخ / سش.دأؤوف

زرا˘ف˘˘م سسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘كر˘ت˘˘سشم
يرسصنع فيقوت نم ،يبعسشلا
ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل  م˘عد
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خو ة˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب

ىرخأا زرافم ترمدو تفسشك
5 يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
نم لكب نييباهرإÓ˘ل ئ˘با˘خ˘م
،ةد˘كي˘˘كسسو ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ريمدتو فسشك ىلإا ةفاسضإلاب
عن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق3
.ترايتو ةفلجلاب

تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
راجت7 تف˘˘قوأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ناسسم˘ل˘تو نار˘هو˘ب تارد˘خ˘م
ة˘˘يلو˘˘˘ب ءار˘˘˘ف˘˘˘سصلا ن˘˘˘ي˘˘˘عو
غلك677 تزجحو ،ةما˘ع˘ن˘لا

ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غ708و
اسصرق8855و ،ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا

نيفتاهو نيتبكر˘م ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م
.نيلاقن

ىر˘خأا زرا˘ف˘م تف˘قوأا ا˘م˘˘ك
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

لكب ةقرفتم تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
نيعو راتخم يجاب جرب نم
تطبسضو اسصخسش21 ،لقم
23و ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م34
تفقوأا امنيب ،طغسض ةقرطم
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
3 ،ترق˘تو يداو˘لاو ة˘يادر˘غ˘ب
ةرا˘ي˘سس تز˘ج˘˘حو سصا˘˘خ˘˘سشأا
ن˘م ةد˘حو4715و ،ةيحا˘ي˘سس
.تابورسشملا فلتخم

كردلا رسصانع تفقوأاو اذه
،ة˘ن˘تا˘ب ،نا˘سسم˘ل˘ت˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
جر˘˘˘بو ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق ،ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
،سصاخسشأا6 ،ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
3 ،دي˘سص قدا˘ن˘ب4 تزج˘حو
3 ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،تا˘ب˘˘كر˘˘م
،ةريخذلا نم ةيم˘كو ر˘ي˘ظا˘ن˘م
نم ارتل7529 زجح مت اميف
لكب بيرهتلل هجوملا دوقولا

ة˘˘سسب˘˘ت ،سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘سس ن˘˘˘م
فيسضي ‐ مت امك ،فراطلاو
12 ف˘ي˘قو˘ت ‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘لا

ن˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج
،ترا˘˘ي˘˘ت ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ،نار˘˘˘هو
.فودنتو ةركسسب

ط.ةراصص

8 ةبأرق زجحو تأردخم تانوراب7 ـب ةحاطإ’أ
ةماعنلأو ناصسملتو نأرهوب «ةلطز» ريطانق

ةيباهرإلا تاعامجلل  معد يرسصنع فيقوت
ةلسشنخو ةيدملاب

ةدكيكسسو ىلفدلا نيعب نييباهرإÓل ئباخم5 ريمدت
ترايتو ةفلجلاب ةيديلقت لبانق3و

اهقÓطنأ ذنم ةمكاحملأ فيلاكتو باعتأأ ةفاك اندÓبل ددصسي نأاب يكتصشملأ فرطلأ تمزلأأ

تلاسصتا ةيسضق يف رئازجلا حلاسصل لسصفت ياهل ةمكحم
يلاطيإلا «لاتوسسنوك» عمجمو رئازجلا

ط.ةراصص

رئأزجلأ ت’اصصتإأ ةصسصسؤومب ةصصاخلأ ةيصضقلأ يف ،رئأزجلأ حلاصصل ايئاهن امكح ياه’ ةمكحم تردصصأأ
عفد كلذ يف امب ،يكتصشم فرطك ريخأ’أ بلاطم ةفاك تصضفر امدعب ،«لاتوصسنوك» يلاطيإ’أ عمجملأو

ببصسب اهل سضرعت يتلأ ةموعزملأ رأرصضأ’أ نع سضيوعتك ر’ود نويلم088.804 هردق يلام غلبم
سسÓفإأ يف ببصست دق نوكي امم ةيداصصتق’أ اهتيعصضو روهدت ىلإأ تدأأ يتلأ رئأزجلأ ت’اصصتأ تاصسرامم

.«لاتوصسنوك» مأ’أ اهتكرصشو «MOC-CEPS» ةكرصش

نيرخآأ نيصصخصش باصصأأ
ةروطخلأ ةتوافتم حورجب

لتقي دعاقتم ذاتسسأا
يران قلطب ينيعبرأا
ةملاق يف

ةيرق سسمأأ لوأأ ةليل تزتهأ
يرأوه ةيدلبب ةبورخ نيع
،ةملاق ةي’و يف نيدموب

ةعصشب ةميرج عقو ىلع
ملعم مأدقإأ يف تلثمت
سصخصش لتق ىلع دعاقتم
اميف ،يران قلطب ينيعبرأأ
نيرخآأ نيصصخصش باصصأأ

.ةروطخلأ ةتوافتم حورجب
تعقو هذه لتقلأ ةميرج

نيفرطلأ نيب فÓخ دعب
ةقطنمب سضرأأ ةعطق ىلع
مغÓصشوب ةيوأز ةيحاصض
نيع ةيرق لخدم دنع
نيب راجصش ىلإأ روطت ،ةبورخ

ةلئاع دأرفأأ دحأأو مهتملأ
هيلع لبقأأ يذلأ ةيحصصلأ

سصاخصشأ’أ نم ةعومجمب
ام ،ءاصضيب ةحلصسأاب نيججدم
لامعتصس’ مهتملأ رطصضأ

حور اهب قهز ديصص ةيقدنب
- نأوصضر.ز) وعدملأ ةيحصضلأ

نيصصخصش باصصأأو ،(ةنصس93
.حورجب نيرخآأ

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ةيامحلأ حلاصصم تلخدت
تاهجلاب ةقفرُم ةيندملأ
،ايميلقإأ ةصصتخملأ ةينمأ’أ
ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقنل
ةرئأدب ت’اجعتصس’أ ةطقن

ىلإأ اهنمو ،ةينياصسح نيع
ثثجلأ ظفح ةحلصصم
«يبقع ميكحلأ» ىفصشتصسمب
تأءأرجإ’اب مايقلل
ام راظتنأ يف ،ةنيوناقلأ
تاقيقحت هنع رفصستصس
.ةصصتخملأ حلاصصملأ

يرأوصش ماصصع
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ةرتفلاب قّلعتملا يخيراتلا ثحبلا وكسشي
نم ،ّماع هجوب ،ايلاطيإا يف ةيمÓسسإلا

نهو نم سساسسألاب ةيتأاتم ،نبغ نم ةلاح
يبرعلا نيناسسللا يف يوغللا نيوكتلا

لّثم ام وهو ،نيبناجلا نم يلاطيإلاو
ايلاطيإا نكل .نيفرطلا نيب Óئاحو ارتاسس
قوفي لكسشب رَوَعلا اذهل تنطف دق ودبت
،ي˘بر˘ع˘لا بنا˘ج˘لا ن˘م لا˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع ا˘م
،سصقن˘لا اذ˘ه يدا˘ف˘ت˘ل ةد˘ها˘ج ى˘ع˘سستو
ةجوم عيجسشت نم هدهسشن ام رْبع كلذو
طاسسوأا يف اميسس يلاطيإلا بارعتسسلا

ه˘ق˘ير˘ط ّق˘سشي أاد˘ب يذ˘لا با˘ب˘سشلا ل˘ي˘ج
نمسض ءاوسس ،ةيبرعلا مّلعت يف رارسصإاب
مل ام وهو ،هجراخ وأا يعماجلا نيوكتلا
ة˘ق˘ب˘سسم ما˘كحأاو بعا˘سصم ن˘˘م ل˘˘خ˘˘ي
.انايحأا سسرادلا قهرت
خيرا˘ت ر˘سصح˘ن˘ي ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ما˘ع ه˘جو˘ب˘ف
نيريثك ناهذأا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف بر˘ع˘لا
دادتما نأا لاحلاو ،ةيلقسص ةريزج زيحب
كلذ ن˘˘م ع˘˘سسوأا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا رو˘˘˘سضح˘˘˘لا
ةراسضحلا ُدادت˘ما ل˘م˘سش د˘ق˘ف .رّو˘سصت˘لا
ايلاطيإا ميلاقأا نم اّمهم ا˘ًم˘ي˘ل˘قإا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ي˘هو ،«ا˘ير˘˘بلا˘˘ك»ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا و˘˘هو
ةريزج نيب ةعقاولا ةيبونج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

امدق دوعسصلابف .يراب ةقطنمو ةيلقسص
براج˘ت فدا˘سصن ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لا˘م˘سش و˘ح˘ن
تنسضتحا ذإا .روسضحلا كلذ نم ةدّرفتم
ىرخأا ًة˘ي˘خ˘يرا˘ت ًةد˘عا˘ق ا˘ي˘لو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م
ىدل فرعُي ام عم ،ةيمÓسسإلا ةراسضحلل
،«يراب ةرامإا»ـب نييلاط˘يإلا ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا
تلان د˘قو .ي˘غ˘يزا˘مألا نو˘ف˘ل˘خ ةدا˘ي˘ق˘ب
ذاتسسأا لبِق نم ارَبتعم امامتها ةرامإلا
ا˘كسسو˘م يوزو˘ج ط˘ي˘سسو˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
Óمع رسشنو ،هثاحبأا يف (5002‐8291)
،م748 يلاوح كلذ ّمت .نأاسشلا يف اّمهم
ريمألا ،مÓسس نب جّرفملا ناك نإاو ىتح
م358 نيب ةريسصقلا ةرتفلا لÓخ يناثلا

ةرامإلا مئاعد دّطو نم وه ،م658 و
مكاحلا نم سسيل :مكحلا ةيلو بلطو
اهيف تناك يتلا ةرتفلا لÓخ ،يبلغألا

يف ة˘ي˘ب˘ل˘غألا ة˘لود˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘سص
يف ةفÓخلا راد نم ةرسشابم لب ،سسنوت
اهدقِع نابإا ةرامإلا تدهسش اقحل .دادغب
،م178 خ˘يرا˘ت ى˘لإا يأا ،لو˘ح˘ت ر˘˘ي˘˘خألا

ه˘تارا˘غ˘ب فور˘ع˘م˘لا ،ناود˘سس ع˘م كلذو
.ةقطن˘م˘لا تفد˘ه˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ة˘ح˘سسا˘كلا
ةيمÓسسإلا عÓق˘لا ىد˘حإا˘ب ر˘مألا قّ̆ل˘ع˘ت
حتفلا نع Óسضف ذإا ،ةفطاخلاو ةليلقلا
تانطوتسسم تميقأا ،ةي˘ل˘ق˘سصل ق˘ّفو˘م˘لا
ةهج ي˘ف و˘نا˘ي˘ل˘يرا˘غو ،و˘ت˘نار˘ت˘ب ىر˘خأا
نع كيهان .اتياغو ايمروف يفو ،لامسشلا
ثيح ،اريسشول ةرامإل سصاخلا خيراتلا
نم نيدقع فرظ يف نوملسسملا لّوحت
ددع ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ى˘لإا ة˘ي˘ل˘قأا
يذلا دجسسملل ّقبتي مل نكلو ،ناكسسلا
.سسيئرلا زكرملا ناك نإاو ،رثأا يأا ميقأا
هسضرع ىّ̆لو˘ت˘ن يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا با˘ت˘كلا
فلؤوم وه ،«ايربلاك يف برعلا خيرات»
،ونوكايول ويسسيروام وينوطنأا دادعإا نم
ة˘ب˘ق˘ح˘لا˘ب ّم˘ت˘ه˘م ي˘لا˘ط˘˘يإا ثحا˘˘ب و˘˘هو
نع Óسضف ،ايلاطيإا خيرات نم ةطيسسولا

ىلعو اير˘بلا˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ي˘سصأا ه˘نو˘ك
ةيفارغوبطب قيمع ماملإاو ةديج ةيارد
هنوك نع كيهان ،اهخ˘يرا˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

.ة˘ه˘ج˘لا˘ب ة˘ير˘ثألا نوؤو˘سشلا ي˘ف ار˘ي˘ب˘˘خ
ثي˘ح ن˘م دّر˘˘ف˘˘ت˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا
يرا˘سضح˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع لا˘˘غ˘˘ت˘˘سشلا

ةبقح يف ةقطنملل يخيراتلاو يرثألاو
نم وهو ،اي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ي˘بر˘ع˘لا دو˘جو˘لا
.نأاسشلا يف ةلماسشلاو ة˘ّم˘ه˘م˘لا لا˘م˘عألا

رهاظم ةفاك ىلع نايتإلا هبحاسص لواح
راثآلا نم ،ميلقإلا يف يبرعلا روسضحلا
ةدلختملا ةيوغللا ظافلألا ىلإا ةيداملا

ام وهو ،ةهج˘لا ي˘ن˘كا˘سست˘م ة˘ج˘ه˘ل ي˘ف
لاجم يف اّمهم اًعجرم باتكلا لعجي
يرا˘˘سضح˘˘لا ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م ن˘˘م
ةثÓث ىلإا هَثحب ثحابلا مّسسق .يمÓسسإلا
لوألا مسسقلا ءاج ثيح ،ةسسيئر ماسسقأا
ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت را˘طإا ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب

هÓت .يمÓ˘سسإلا ح˘ت˘ف˘لا ن˘عو ا˘ير˘بلا˘ك
ويسسيروام وينوطنأا هيف ثّدحت ناث مسسق
اهب ترم يتلا راوطألا نع ونوكايول

عم مث ةيطنزيبلا ة˘ب˘ق˘ح˘لا ع˘م ا˘ير˘بلا˘ك
سصيسصخت نع كيهان ،يمÓسسإلا حتفلا

يف ةمكاحلا ةيبلكلا ةرسسأÓل عسساو زيح
يبرعلا ذوفنلا عجارت نيح ىلإاو ةهجلا

نم ثلاثلا مسسقلا امأا .نامرونلا ءيجمو
درج ىلع ثحابلا هيف زّكر دقف باتكلا
،اهّعونت نايب عم ةقطنملل ةيداملا راثآلا

ىتسش يف برعلا هفّلخ ام اسضرعتسسم
ةينفلاو ةيسسدنهلاو ةينارمعلا تلاجملا

اذه نمسض ازيح سصّسصخ مث ،ةيعارزلاو
زرابلا رو˘سضح˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل م˘سسق˘لا
.ايربلاكل ةيكحملا ةجهللا يف ةيبرعلل

ةروطسسألاو خيراتلا
ذنم ايربلاك يف يبرعلا روسضحلا ّلطأا
تناك ةرتف يف ،دÓيملل عسساتلا نرقلا
ةلودلا نا˘ط˘ل˘سس تح˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف
نأا تاياورلا ىدحإا يف دريو .ةيطنزيبلا
عم ناك ةقطنملا ىلإا برعلل ءيجم لوأا

رحبلا سضرع يف ةيبرع ةنيفسس روهظ
عبارلا يف كلذ لسصح ،ايربلاك ةلابق
،ةيدÓيم056 ة˘ن˘سس و˘ي˘لو˘ي ن˘م ر˘سشع
ةنِسسارّسسلل ةعبات ةن˘ي˘ف˘سس تبر˘ت˘قا ن˘ي˘ح
دقو .هنايروات ئطاسش نم (نيملسسملا)
فقسسأا سسرطب تايموي يف كلذ درو
ءاجوه ةفسصاع تعلدنا ثيح ،ةنيدملا
نو˘ع˘با˘ت˘م˘لا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع حّر˘سص ،ةأا˘˘ج˘˘ف
ن˘م ة˘كر˘ب ل˘ع˘ف˘ب تنا˘ك ا˘ه˘نأا ثد˘ح˘ل˘˘ل
.زوجعلا ونيتناف ناسس سسيدقلا تاكرب
ةقطنملا ىلع برعلا تاراغ تلّثم دقل
تاراغلا ىد˘حإا ي˘ف˘ف .ارر˘كت˘م اد˘يد˘ه˘ت
يور˘˘ت ،م218 ما˘ع˘لا ى˘لإا دو˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
يد و˘ن˘ي˘ت˘سسوا˘ف سسيّد˘ق˘لا نأا ةرو˘˘ط˘˘سسأا
نورق ةسسمخ لبق سشاع دقو ،ازوكاريسس
ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ د˘˘ق ،تاز˘˘ج˘˘ع˘˘م حر˘˘ت˘˘جاو
فسصاو˘ع˘لاو ق˘عاو˘سصلا ن˘ي˘ب ئ˘طا˘سشلا
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف م˘سصخ˘لا ن˘ف˘سس قر˘غ˘˘ي˘˘ل
ىلع ديزي ام ذنم ،يلعف لكسشب .ةبسسانم
ميهار˘بإا ق˘ّق˘ح ،م209 ة˘ن˘سس ،ة˘ن˘سس ف˘لأا
،اني˘ّسسم ق˘ي˘سضم زا˘ت˘جا نأا د˘ع˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا
ويجير ىلإا هلوخد ناك نإاو ىتح ًارسصن

كلذ رثإا ىلع يّفوت ذإا ،ًافطاخ ايربلاك
ةع˘با˘ت˘م ءا˘ن˘ثأا ،از˘ن˘ي˘سسو˘ك راو˘سسأا ف˘ل˘خ
هل ّرقت˘سسي نأا نود ،ة˘ير˘كسسع˘لا ه˘ت˘ل˘م˘ح
ةنسس ،اقحل .ّربلا ىلع هتاوزغ يف ماقم
لوأا ا˘ير˘بلا˘ك و˘ي˘ج˘ير ي˘ف Ó˘˘ع ،م059
ذإا ،افطاخ ادجسسم ناك نإاو ىتح ،دجسسم
اسضيأاو .تاونسس عبرأا ةدم امئاق ّرمتسسا
كلت سشياع خّرؤوم نّود امك ،م689 ةنسس
ةسسّدقم˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا تط˘ق˘سس» :ة˘ب˘ق˘ح˘لا
يف اداسسف اوثاعو برعلا يديأاب وكاريسش
ةنسس ةئامسسمخ دعب رماغ امك .«ايربلاك
ن˘يد˘لار˘ي˘خ فور˘ع˘م˘لا لار˘ي˘˘مألا ا˘˘سضيأا
ويجير ي˘ف ه˘لاز˘نإا˘ب ما˘ق د˘ق˘ف ،سسور˘بر˘ب

،هلاجر نم افلأا رسشع ينثا ةقفر ايربلاك
فلألا ءاهز هعم لمحو ةنيدملا رسصاحو
و˘غا˘يد ة˘ن˘با م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تنا˘˘ك ،ر˘˘ي˘˘سسأا

اهجّوزت يتلا ،ةنيدملا مكاح ،يناطياغ
.اقحل
لوأا نأا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ع˘ئا˘˘قو˘˘لا ف˘˘سشكتو
يف يبرعلا روسضحلا رهاظم نم رهظم
رّوطتيل ،ةراجتلا ةطاسسوب ناك ايربلاك
جيسسنلا يف لغوت ىلإا تقولا رورم عم
ىلإا برعلا مدقم ناك دقف .يعامتجلا

ادب ،ايعفن ايحلسصم ءدبلا يف ايربلاك
تا˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ج كلذ
بناوج تّسسم يتلا ةديدجلا فراعملاو
،فزخلاو فرِحلاو ّيرلا لثم ةيداسصتقا
دئاوع˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ج ار˘يو˘ح˘ت ل˘خدأا ا˘م˘ب
دودح ىلإاو اذه .ةيجاتنإلاو ةيعامتجلا
،رسشع يداحلا نرقلا نم يناثلا فسصنلا

تناك ،اير˘بلا˘ك نا˘مرو˘ن˘لا ل˘ت˘حا ن˘ي˘ح
نيب لسصافلا دحلا ةباثمب ّدعُت ةقطنملا
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ي˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘سشلا
ي˘ط˘نز˘ي˘ب˘لا قر˘سشلا ن˘ي˘بو ،ي˘مÓ˘˘سسإلا

ايربلاك تناك دقف ،يبراغملا برغلاو
ىوقلا ديدع نيب لسصفو لسصو ةطقن
.طسسوتملا يف ةذفانلا

رو˘˘سضح ي˘˘عاود تار˘˘ي˘˘سسف˘˘˘ت نأا˘˘˘سشبو
دعب ،نأاسشلا يف دري ايربلاك يف برعلا
دجو ،(ومريلاب) مرلاب يف برعلا دجاوت
(م048‐438) يلوبان يد ايردنأا قودلا
ريمألا تاوق فرط نم ارسصاحم هسسفن
،(م938‐238) ودراسش يدرابوغ˘نو˘ل˘لا
نع اثحب ايبوني˘تر˘ب ة˘ن˘يد˘م م˘جا˘ه يذ˘لا

لسصنق رّرق .ينيرتلا رحبلا ىلع ذفنم
نيذلا ومريلاب برعب داجنتسسلا يلوبان
اود˘ع˘بأا اذ˘كهو ،عار˘سصلا ي˘ف او˘˘ل˘˘خد˘˘ت
أادب كانه نمو ،يدرا˘بو˘غ˘نو˘ل˘لا ر˘ط˘خ˘لا
.ةقطنملا يف يبرعلا لغوتلا

يلخادلا قارسشتسسلا
يجراÿا قارسشتسسلاو

يف ادئاسس اديلقت ةمث نأا ءانثألا يف ريسشن
ةثيدحلا ةيلاطيإلا ةيخيراتلا تاسساردلا

روسضحلاب اديدحت لغسشنا ،ةرسصاعملاو
هلاكسشأا رّيغت اعّبتتم يمÓسسإلا يبرعلا

ر˘سصح˘ن˘ي ّلأا لوا˘ح ،ه˘˘عا˘˘سضوأا لّد˘˘ب˘˘تو
ىتسش يف هثاح˘بأا فّ̆ث˘ك ل˘ب ،بو˘ن˘ج˘لا˘ب
يف ةعقاو ميلاقأا ىلإا ّدتماو ايلاطيإا ءاجرأا
كلذ نكي مل ثيح ،لامسشلاو طسسولا
ا˘ير˘كسسع اذو˘˘ف˘˘ن ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا رو˘˘سضح˘˘لا

ديلقتلا اذهو .بسسحف ايسسايسس ارييسستو
نكمي ةيخيراتلا تاسساردلا يف دئاسسلا
،«يلخادلا قارسشتسسلا» هيلع قلطن نأا

نيدقعلا يف اميسس انّيب اروطت دهسش دقو
ةرتفلا يف ه˘ما˘م˘ت˘ها ز˘ّكر˘تو ،ن˘ير˘ي˘خألا
نم ةعومجم عم اهدعب امو ةيمÓسسإلا
ويديمأاو ،وكنارب وكرام مهنم نيثحابلا
يف .يلوناف وردنا˘سسكي˘لأاو ،و˘ل˘ل˘ي˘ي˘ن˘ي˘ف
دجن يلخادلا قارسشتسسلا كلذ لباقم
سسجاوهب طب˘ترا «ا˘ي˘جرا˘خ ا˘قار˘سشت˘سسا»
ءاسشنإا ىلإا علطتلاو يرامعتسسلا عسسوتلا

ناك ،قرسشلاو اقير˘فإا ي˘ف تار˘م˘ع˘ت˘سسم
يرا˘مأا ي˘˘ل˘˘ي˘˘كي˘˘م :ه˘˘مÓ˘˘عأا زر˘˘بأا ن˘˘م
اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا زر˘بأا (9881‐6081)
هباتك لÓخ نم اميسس يخيراتلا عرفتلا
«ةيل˘ق˘سص ي˘م˘ل˘سسم خ˘يرا˘ت» فور˘ع˘م˘لا
اسسنرولف يف ةيبرع ةمجرت يف رداسصلا

ةسسايسسلا ةثول تبد ام ناعرسس ذإا .3002
اني˘ع اد˘غو ي˘لا˘ط˘يإلا قار˘سشت˘سسلا ي˘ف
ثيح ،يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا ع˘سسو˘ت˘ل˘ل Ó˘ي˘لدو
يلاطيإلا قارسشتسسلا ءابآا نم ةلث ّمسضنا
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ن˘ج˘ل» ى˘˘لإا
ةنسس «ة˘ي˘مÓ˘سسإلا نوؤو˘سشلا˘ب ة˘فّ̆ل˘كم˘لا

ولراكو يناطياغ هنويل مهنم ،4191
،ييدوغ ويسسا˘ن˘غإاو ،و˘ن˘ي˘ل˘ل˘ن و˘سسنو˘ف˘لأا

،انÓيتناسس ديفادو ،ي˘ن˘ي˘سسور ي˘ت˘نو˘كو
ةنايدلا يدوهي يسسنوت وه ريخألا اذهو
عير˘سشت˘لا ذا˘ت˘سسأا3191 ة˘˘ن˘˘سس ن˘ŭي˘˘ُع
دروأا دقو .امور ةعماج يف يمÓسسإلا
ثح˘ب ي˘ف ا˘كير˘ت˘سس و˘˘ي˘˘فÓ˘˘ف ثحا˘˘ب˘˘لا
و˘ن˘ي˘ل˘ل˘ن و˘سسنو˘ف˘لأا و˘˘لرا˘˘ك» :ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ة˘ل˘ج˘م ي˘ف ،«ا˘ي˘ب˘ي˘ل لÓ˘ت˘حا عور˘˘سشمو
مولع˘لا ة˘ي˘ل˘ك ى˘لإا ة˘ع˘با˘ت˘لا «تا˘ي˘لو˘ح»
نأا ،3891 ةنسس يرايلاك يف ةيسسايسسلا
لمجم يف كراسش دق ونيللن قرسشتسسملا

تمّد˘ق ي˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘لاو تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
اياسضق˘لا نأا˘سشب ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل˘ل ةرو˘سشم˘لا
.ايبيل لÓتحا نابإا ةيمÓسسإلا

يلاحلا يرثألا ثحبلا هنع فسشكي ام
م˘لا˘ع˘م˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك نأا ا˘˘ير˘˘بلا˘˘ك ي˘˘ف
ثي˘ح .تراو˘ت د˘ق ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ىر˘ج وأا د˘جا˘سسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تمّد˘ُه
كلذ ىلع دهسشت ،سسئانك ىلإا اهليوحت
ايربلاك يف ةميدقلا تايانبلا نم ديدعلا
ةيقرسش ةينارم˘ع ة˘سسد˘ن˘ه ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

يف ةينبألا كلت نم ةلثمأا رسشتنتو ،ةيلج
.ورازنتاكو ازنيسسوكو ايلاكسسو ايبورت

ةدابعلا تاءاسضف نم ديدعلا دجن امك
نّمسضتت نامرونلا ةبقح ىلإا دوعت يتلا

وأا ةيتأاتم فرا˘خزو ة˘يرا˘م˘ع˘م ر˘سصا˘ن˘ع
وه امك .ةيمÓسسإلا ةفاقثلا نم ةاحوتسسم
ر˘ي˘تا˘ب ل˘يد ا˘يرا˘م ة˘سسي˘ن˘˘ك ي˘˘ف نأا˘˘سشلا
ةسسين˘ك ي˘ف ا˘سضيأاو ،و˘نازور ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ناسس ةسسينكو يتنيديرت ياد ايرام اتناسس
ةيرثألا ىقللا امأاو .سسيتسسيرت ينافوج
ةيبرعلا ةبقحلا ىلإا دوعت يتلا ةيراخفلا
نم ا˘مإا ي˘هو ،ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ي˘فو ي˘ه˘ف
نم ةدَرو˘ت˘سسم وأا يّ̆ل˘ح˘م ي˘فز˘خ جا˘ت˘نإا
.يمÓسسإلا ملاعلا عاقسصأا

ةيجولوليفلا راثآلا
سصسصخ˘ي ة˘ي˘قا˘ب˘لا را˘ثآلا ن˘م˘سض ن˘˘مو
ةيو˘غ˘ل˘لا را˘ثآÓ˘ل ا˘ّم˘ه˘م Ó˘سصف ثحا˘ب˘لا
ةيلحملا ا˘ير˘بلا˘ك ة˘ج˘ه˘ل ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا
،عونتمو يرث يوغل ّمك وهو ،ةنهارلا
ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ّسسم˘˘ي
قلعتي اميفف .ةيداسصتقلاو ةيعامتجلاو
:اهنم ةدع تادرفم دجن نزولاو ليكلاب
يت˘لا «وز˘ي˘فا˘ك»و ،(را˘ط˘ن˘ق) «ورا˘ت˘ن˘ك»
«ولوطور» دجنو ،ةيبرعلاب (زيفق) ينعت
ي˘ت˘لا «و˘نا˘مو˘ت»و ،(ل˘طر) ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يعارزلا لاجملا يف امأا .(ةنمث) ينعت
يف ةلئا˘ه ةر˘فو د˘ج˘ن˘ف ير˘لا ة˘سسد˘ن˘هو
ينعت يتلا «اروف» اهنم تاحلطسصملا
ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا «ا˘ي˘با˘˘ج»و ،ءا˘˘م˘˘لا (ةرو˘˘ف)
(دقرملا) ينعت يتلا «وتاكرم»و (ةيباجلا)
«ويجرم»و ،مدخلاو ةاعرلل سصسصخملا
ينعت يتلا «انيسس»و ،(جرملا) ينعت يتلا
ي˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘تا˘˘فرز»و (ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسلا)
دجنف تابنلا ملع لاجم يف امأا .(ةبيرزلا)
،(بور˘˘خ˘˘لا) ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘بوّر˘˘˘ك»
،(ن˘ط˘ق˘لا) ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا «ي˘˘نو˘˘تو˘˘ك»و
بح ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘نلو˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘ج»و
(رهز) ينعت يتلا «اراهاز»و ،(نÓجلجلا)
.(بيبزلا) ينعت يتلا «وبيبز»و لاقتربلا

دجن ةيرحبلا ةحÓ˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ينعت يتلا «اكِباسش»و «ا˘كا˘با˘سش» ة˘م˘ل˘ك
تاودأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘˘مأاو .(ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا)

يتلا «اتلاب» ةمل˘ك د˘ج˘ن˘ف لا˘م˘ع˘ت˘سسلا
يتلا «ادراب»و ،يسضرألا (طÓبلا) ينعت
قَطنُت يتلا «اناطوب»و ،(ةعدربلا) ينعت
،(ة˘ي˘نا˘ط˘ب˘لا) ي˘ن˘ع˘تو «ا˘نا˘تو˘ف» ا˘نا˘˘ي˘˘حأا

،«فاّر˘غ˘˘لا» ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘فارا˘˘ك»و
«وكادنوف»و (ةّفقلا) ينعت يتلا «افوك»و
،رجتملا وأا ناكدلا ينعتو (قدنفلا) يأا

«انازاه»و ،(ةرجلا) ينعت يتلا «اّراج»و
يتلا «ينوبو˘ج»و (ة˘ناز˘خ) ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يتلا «وفاتام»و ،ةيبراغملا (ةّبجلا) ينعت
يت˘لا «و˘هار˘ط˘م»و ،(ف˘ط˘ع˘م˘لا) ي˘ن˘ع˘ت
يتلا «يرو˘طا˘سس»و ،(حر˘ط˘م˘لا) ي˘ن˘ع˘ت
ي˘ت˘لا «ة˘ن˘ي˘سشا˘سش»و (رو˘طا˘سسلا) ي˘ن˘ع˘ت
«يليبمز»و ،ةيبراغملا (ةيسشاسشلا) ينعت
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .(ل˘ي˘ب˘مز) ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،(يرئارحلا) يأا «يراره» دجن نهملاب
ءامسسأا كلذكو .(ءاقسسلا) يأا «وراكسس»و
ينعت ي˘ت˘لا «ور˘يز˘ن˘ك» ل˘ث˘م تا˘ناو˘ي˘ح
(ةنارجلا) ينعتو «انارويج»و ،(ريزنخلا)
دجنف تÓئاع˘لا با˘ق˘لأا ا˘مأا .ة˘عد˘ف˘سضلا

راب) يأا «Óليراب» :لاثملا ليبسس ىلع
،(ه˘˘ل˘˘لا ل˘˘سضف) يأا «Ó˘˘لدا˘˘˘ف»و ،(ه˘˘˘ل˘˘˘لا

يأا «يرفادم»و ،(نوميم) يأا «نومام»و
(ى˘˘لو˘˘م) يأا «ي˘˘لو˘˘م»و ،(ير˘˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘م)
ريباعت دجن امك .(يميعن) يأا «يمييان»و
،(ل˘طا˘ب) يأا «لو˘طا˘ب˘م» ل˘ث˘م ا˘غ˘ي˘سصو
يأا «ا˘فو˘˘ج»و ،(ةرا˘˘سسخ) يأا «ارا˘˘سسك»و
.(نيكسسم) يأا «ونيكسشم»و ،(احج)
و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا با˘˘ت˘˘ك ّد˘˘˘سسي
ّمهأا ىلع نايتإلا انلواح يذلا ،ونوكايول
ثحبلا يف ةمهم ةرغث ،زاجيإاب هرواحم
اميسس ،ايلاطيإا يف ي˘مÓ˘سسإلا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
زيمت دق˘ف .دد˘ح˘م ءا˘سضف ى˘ل˘ع هز˘ي˘كر˘ت˘ب
،هدروأا ام يف قيثوتلاو يسصقتلاب باتكلا

ةمهم ةقيثو فsلؤوملا نم لعجي ام وهو
ي˘ف ثح˘ب˘لا مور˘ي ن˘م ل˘كل ة˘يرور˘˘سضو
.يمÓسسإلا روسضحلا ةرتف ةقطنملا خيرات
يمÓسسإلا ثارتلا نأا ىلإا ريسشن ركذللو
راثآلا لاجم يف اميسس عونتم ايلاطيإا يف
بلطتي ام وهو ،تاطوطخملاو سشئاقنلاو
يبرعلا ،نيفرطلا نم ةثيثح تادوهجم
ن˘كل ،ه˘ن˘ع را˘ت˘سسلا ة˘حازإل ،ي˘لا˘ط˘˘يإلاو
ةلَمهملا ةغللا هذه ،ةيلاطيإلا قئاع ىقبي
،ةرثؤوملا ق˘ئاو˘ع˘لا د˘حأا ،بر˘ع˘لا ل˘بِ̆ق ن˘م
ليلذتل مزل طرسش ةسصيقنلا هذه زواجتف
.ةواسشغلا عفرو بعاسصملا
.ايربلاك يف برعلا خيرات :باتكلا
.ونوكايول ويسسيروام وينوطنأا :فيلأات
يلوسس ليد ا˘ت˘ي˘سش تارو˘سشن˘م :ر˘سشا˘ن˘لا
ة˘غ˘ل˘لا˘ب‘ (ا˘ي˘لا˘ط˘يإا‐ا˘ير˘بلا˘ك و˘ي˘˘ج˘˘ير)
.‘ةيلاطيإلا
.0202 :رسشنلا ةنسس
.سص922 :تاحفسصلا ددع

ايربلاك يف برعلا
ةيانع نيدلازع :ملقب
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جاتنإلا يف صضئافلا ةجلاعمل «كلابريسس» ةيلآا راطإا يف

رتسسبملا بيلح˘لا جا˘ت˘نإا د˘ه˘سشييداولاب سسطاطبلا نم نط فلآا01 نيزخت
ة˘لود˘لا فر˘ط ن˘˘م م˘˘عد˘˘م˘˘لاو
ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف فود˘˘ن˘˘ت ة˘˘يلو˘˘˘ب
تا˘ي˘م˘كلا ي˘ف ةر˘فو ،ةر˘ي˘˘خألا
ل˘سضف˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘سضور˘˘ع˘˘م˘˘لا
بيلح˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘لا
نم امعد تيقل يتلا ةيلحملا

ىدل ملع امبسسح ،ةلودلا فرط
.ةيلولاب ةراجتلا ةيريدم
ة˘˘لود˘˘˘لا م˘˘˘عد سسكع˘˘˘نا د˘˘˘قو
فلتخم ديوزت اذ˘كو بي˘ل˘ح˘ل˘ل
ةيلح˘م˘لا ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘لا
ةدا˘˘يزو ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ةردو˘˘ب˘˘˘ب

˘ماز˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘با˘ج˘يإا ا˘ه˘ت˘˘سصح
ن˘ن˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

سسيكلل رانيد52 ـب ددحملاو
ةريبك ةر˘فو ي˘لا˘ت˘لا˘بو د˘حاو˘لا

هيلع لوسصحلا ناك امدعب هنم
،تاونسس لبق ايسصعتسسم ارمأا

ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يد˘˘م ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
.فيعم ميهاربإا ةيلولاب
يذ˘لا بذ˘بذ˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘˘بو
بيلحلا ةردوب ةدام ريفوت هفرع
لإا ،ةيلولاب9102 ةنسس لÓخ
ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا تادو˘ه˘ج˘م نأا

تنكم ةيجاتنإلا تادحولا هذه
هذه ةرفو يف نزاوت قيقحت نم
تÓحملا فلتخم ربع ةداملا
كرت يذلا رمألا وهو ،ةيراجتلا
،نينطاوملا ىدل اريبك احايترا

.ردسصملا تاذ قفو

نيلماعتم˘لا ماز˘ت˘لإا م˘ها˘سس د˘قو
ةدا˘م˘لا هذ˘ه جا˘ت˘نإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ىلإا اهليسصوت ى˘ل˘ع م˘هر˘ه˘سسو
ةيلولاب ةيئاذغلا داوملا راجت
مدعو رعسسلا ىلع ظافحلا يف
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ه˘˘ب ة˘˘برا˘˘سضم˘˘˘لا
ةيمويلا ةباقرلل قرف سصيسصخت
ي˘ت˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘ل˘˘ل
نوناق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سست
.لاجملا اذه يف هب لومعملا

تقلطأا ةراجتلا حلاسصم نأا امك
سضر˘ف مد˘ع ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
بيلح˘لا سسا˘ي˘كأا ع˘ي˘ب طار˘ت˘سشا
ةدام يأا عيبب معدملا رتسسبملا
ىلع ةظ˘فا˘ح˘م ،ه˘ت˘ق˘فر ىر˘خأا
نم نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا

هذه عيب قو˘سس م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ه˘ج
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘يرور˘˘سضلا ةدا˘˘م˘˘لا
.لوؤوسسملا تاذ بسسح ،ىرخأا

ةدا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا ر˘˘ث˘˘˘كيو
نم معدملاو رتسسبملا بيلحلا

لسصف يف ةسصاخ ةلودلا فرط
ايفاسضإا اجاتنإا بلطتي ام ءاتسشلا

ةي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
قا˘ف˘تإلا م˘ت يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ع˘م ه˘˘لو˘˘ح
ريفوت˘ب ا˘سضيا او˘مز˘ت˘لا ن˘يذ˘لاو
ةيدلب ىوتسسم ىلع ةداملا هذه
لامسش م˘ل˘ك071) ل˘˘سسع˘˘لا مأا

.هيلإا ريسشأا ام قفو ،(ةيلولا رقم
ك.لامك

ةداملا هذهل ةيلحملا ةيجاتنإلا تادحولل ةلودلا معد لسضفب
فودنتب معدملاو رتسسبملا بيلحلا جاتنإا يف ةرفو

رامع نب دمحم ارخؤوم فرسشأا
يف ديدجلا ةفلجلا ةيلو يلاو
ىلع هبيسصنت ذنم هل ةجرخ لوأا

د˘˘ق˘˘ف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يلو˘˘˘لا سسأار
ةيلولا رق˘م بتا˘كم ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءا˘˘˘سسؤورو ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘كو
فقو ثيح ،ءاردملاو حلاسصملا

يتلا سصئاقنلا نم ديدعلا ىلع
ل ،اهكرادت ةرورسض ىلع دكأا
تيقاوم مارت˘حا بو˘جو ا˘م˘ي˘سس
ةزهجأا عسضو˘ب ر˘مأا ن˘يأا ل˘م˘ع˘لا
فارسصنإلاو روسضح˘لا ة˘م˘سصب

يتلا ،حلاسصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
دد˘ع سصل˘˘ق˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
فلتخمل ةرركت˘م˘لا تا˘با˘ي˘غ˘لا
اذه ،حلاسصملا ءاسسؤورو لامعلا
سسيئر ىوكسش ىلإا ةفاسضإلاب
يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم

ثيح ،ةدم ذنم هماهم تيهنأا
يف ،روقح˘م ه˘نأا˘ب ي˘لاو˘ل˘ل د˘كأا

لامعلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ن˘ف ن˘ي˘ح
ةابا˘ح˘م˘لا ل˘م˘ع˘ت˘سسي ه˘نأا ى˘ل˘ع
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ىلع ل˘م˘ع˘ي اذ˘كو ،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

كيهان لامعلا نيب ةنتفلا قلخ
ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع˘˘˘لا م˘˘˘سصخ˘˘˘لا ن˘˘˘ع
لاق ىرخأا ةهج نمو .روجأÓل
هتاه نإا نينطاوملا نم سضعب
ةدعل تبيغ ةئ˘جا˘ف˘م˘لا ةرا˘يز˘لا
ده˘ع ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ،تاو˘ن˘سس
ةتسسوب قيدسصلا ركبوب يلاولا
ةحلسصملا سسيئر فقوأا يذلا
ةيلولا رقم دهسش ثيح ،كاذنآا

ديزأا ذنم امات لذاختو ادوكر
.تاونسس8 نم

ب .صس

 هل ةجرخ لوأا يف
 نطاوملل ةرادإلا ةمدخ نيسسحت ةرورسض ىلع ددسشي ةفلجلا يلاو

نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ما˘˘ق
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع راردأا ة˘˘˘يلو˘˘˘ل

د˘ب˘ع بي˘سصن˘ت ى˘ل˘ع ير˘ي˘م˘ع
اديدج اريدم نونيحلب كلاملا
ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملل
جرب نم امداق ،راردأاب ةيراوجلا
ر˘يد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
يسشاي˘ع˘لا ي˘ف˘ط˘سصم ق˘با˘سسلا
ي˘ت˘لاو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا مد˘˘ق يذ˘˘لا
ثيح ،لدجلا نم ريثكلا تراثأا

بي˘سصن˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘سسار˘˘م تر˘˘ج
ة˘˘ح˘˘سصلا تارا˘˘طإا رو˘˘سضح˘˘ب
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا ءارد˘˘˘مو
ريدم ثح نيأا ،لامعلا يلثممو
د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ن˘م ة˘˘ح˘˘سصلا
ري˘ب˘ك دو˘ه˘ج˘م لذ˘ب ةرور˘سضب
ةيغب ةحسصلا لمع ةيقرت ةيغب
˘ما˘مأا ة˘م˘ئÓ˘م ة˘مد˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

م˘˘ئاد˘˘لا ر˘˘ه˘˘سسلاو ي˘˘سضر˘˘م˘˘لا
قفرملا لعج ىلع رمتسسملاو
ةباجإل يوتسسملا يف يحسصلا

عم سضرملاو نينطاوملا ىلع
لك ريفوتو ةزهجألا هنرسصع
عامتسسلاو ةمزألا تايناكمإلا

لامعلا مامأا تابقعلا لك لحو
ىتح نييبطلا هبسشو ءابطألاو
يف ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘ب˘جاو نودؤو˘ي

را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘˘سسح فور˘˘˘ظ
فو˘سس ه˘نأا˘ب د˘يد˘ج˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
نسسح دنع نوكيو رثكأا لمعي

هتاهيجوتو ةحسصلا ريدم نظ
رود˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا بع˘ل˘ت ي˘ح
حÓسصإاو اهنم رظتنملا لماكلا

ر˘فا˘سضت˘ب ه˘حÓ˘سصإا ن˘كم˘ي ا˘م
.ةسسسسؤوملا قيرف لك دوهج

مسساقلب يفيرسشوب

ةيلولاب ةحسصلا لمع ةيقÎل Òبك دوه‹ لذب ةرورسض ىلع هيفظوم ثح
ةيمومعلا ةسسسسؤوملل ديدج ريدم بيسصنت

راردأاب ةيراو÷ا ةحسصلل

طبسضل ،«كلابريسس» ةيلآا راطإا يف صسطاطبلا ةدام نم نط فلأا01 يداولاب ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم تنزخ
.ةيريدملا نم ملع امبسسح ،جوتنملا يف صضئافلا ةجلاعمل طرافلا رياني9 موي تقلطنا يتلا يعارزلا جوتنملا

نحسشلا تايلمع تدنسسأا دقو
(8) ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ى˘˘لإا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
مهنم نييداسصت˘قا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م
م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ئاد (5) ة˘˘˘سسم˘˘˘˘خ
ةرازولا فر˘ط ن˘م م˘هدا˘م˘ت˘عا
ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘لا
ميدقت نم˘سضت˘م˘لاو ر˘ط˘سسم˘لا

ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ي˘نآاو ة˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ل˘ح
سضئاف» لكسشم ىلع ءاسضقلاب
ا˘م˘˘ك ،«سسطا˘˘ط˘˘ب˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
سسي˘ئر يرا˘كب م˘لا˘سس ح˘˘سضوأا

جا˘ت˘˘نإلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
.ينقتلا معدلاو
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاذ را˘˘˘سشأاو
تنحسش سسطاطبلا ةدام ةلومح
نم ةن˘حا˘سش053 ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
لقنل ةسصسصخم ليقثلا نزولا
ا˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ر˘˘سضخ˘˘لا
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ˘˘ب ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
د˘˘˘سصق لا˘˘˘م˘˘˘سشلا تا˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
قاوسسأاب دعب ام˘ي˘ف ،ا˘ه˘ق˘يو˘سست
ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘ما˘ظ˘ت˘نا ل˘كسشب ه˘كاو˘ف˘˘لاو
ن˘م ا˘ه˘ئار˘سش د˘ع˘ب ه˘ل˘ك كلذو
نيب ام حوارتت راعسسأاب حÓفلا

.مارغوليكلل جد04و53
نو˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘جو د˘˘˘قو
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘˘لإا نو˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ةعزوملا ةي˘حÓ˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

تا˘يد˘˘ل˘˘ب (9) ة˘˘ع˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘م˘قو توز˘غ˘˘تو ة˘˘ب˘˘ي˘˘قر˘˘لا)
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ي˘˘سسا˘˘حو حا˘˘بر˘˘لاو
نر˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو يوا˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لاو
،(ةد˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘لا يداوو سسا˘˘مروو
رهتسشت يت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘هو

ةدا˘˘م˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت ن˘يأا سسطا˘ط˘˘ب˘˘لا
ثي˘ح˘ب يوا˘˘سست˘˘لا˘˘ب ن˘˘ح˘˘سشلا
.نيحÓفلا لج لمسشت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘سشيو
سسي˘ئر ن˘م ة˘نو˘˘كت˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
سسي˘ئرو ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
كرتسشملا ي˘ن˘ه˘م˘لا سسل˘ج˘م˘لا
نم ددعو سسطاط˘ب˘لا ة˘ب˘ع˘سشل
تايدل˘ب ة˘فا˘ك ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةيريدم عم قيسسنتلاب ةيلولا
تح˘ت ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ة˘ب˘قار˘مو ة˘ع˘با˘ت˘مو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ناو˘يد˘ل˘ل يو˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ر˘سضخ˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.موحللاو هكاوفلاو
ينا˘ج˘م˘لا ن˘يز˘خ˘ت˘لا» ن˘ع ا˘مأا
فر˘˘غ˘˘ب سسطا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘ل
لولحلا ىد˘حإا و˘هو «د˘ير˘ب˘ت˘لا
ةرازو فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

يف ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا
سضئا˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘ل˘˘˘ل
سسطاطبلا جاتنإا يف لجسسملا
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘سضفر م˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ف
ةقل˘ع˘ت˘م با˘ب˘سسأل ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ينج فيلاكت دسسي ل هنوكب
ةعاسضبلا ثيح˘ب) لو˘سصح˘م˘لا
ن˘˘˘م ىر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشت لو نز˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا اذ˘˘كو ،(حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
.نيزخ˘ت˘لا ةد˘م ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا

لوألا حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا نأا اورا˘˘سشأاو
هرابتعاب ةعاجن رثكألا ربتعي
سضئافلا لÓغتسسا ىلإا فدهي
نوز˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
قوسسلا طب˘سضل ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

سضر˘ع˘لا ن˘ي˘˘ب نزاو˘˘ت ق˘˘ل˘˘خو
ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل بل˘˘ط˘˘لاو
سسفن يف يمحيو كلهتسسملاو
.حÓفلا حلاسصم تقولا

جاتنإا عقوتي هنأا ةراسشإلا ردجت
ةدام نم راطنق نييÓم8ر6
يعارزلا مسسو˘م˘لا سسطا˘ط˘ب˘لا
ىلع (0202‐9102) يراجلا

فلأا73 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘حا˘˘˘سسم
اه˘ت˘عارز ي˘ف كر˘ت˘سشي را˘ت˘كه
.حÓف006.7

صس.مدأا

تاهجلا اوبلاط
صضرفب ةيسصولا

راجتلا ىلع ةباقرلا
ةبراسضملا عدرل

رسضخلا ءÓغ
قرؤوي هكاوفلاو

ناسسملت ناكسس
ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا تلازل
ط˘˘خ˘˘سس ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو
،ناسسملت ةيلوب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

مارغولي˘كلا ر˘ع˘سس غ˘ل˘ب ثي˘ح
رث˘كألا ا˘طا˘ط˘ب˘لا ن˘م د˘حاو˘لا
حئارسشلا فلتخمل اكÓ˘ه˘ت˘سسإا
تنا˘˘˘˘كو جد06 ةي˘عا˘م˘ت˘جإلا
جد05  قوفتل ةليلق مايأا لبق
ن˘م غ˘ل˘ك1 ر˘ع˘سس غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ك
ءلز˘ب˘˘لاو جد021 مطا˘م˘ط˘لا

ر˘سضخألا ل˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لاو جد002
ر˘˘ع˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘˘يز جد061
امأا ،جد06 قاف يذلا لسصبلا
نيبام حوارتيف لاقتربلا رعسس
ب˘˘سس˘˘˘ح جد081و جد021
رثأا ءÓغلا .ةدوجلاو ةيعونلا

ا˘م˘ي˘سسل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اذكو مهل لخدل نيذلا كئلوأا
دقو ،ديهزلا لخدلا باحسصأا

سضرف ةرورسضب  ءلؤوه بلاط
ةرمتسسم˘لاو ة˘م˘ئاد˘لا ة˘با˘قر˘لا

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ةرا˘سشإÓ˘ل .ة˘برا˘سضم˘˘لا عدر˘˘ل
جا˘˘جد˘˘لا م˘˘ح˘˘ل را˘˘ع˘˘سسأا نإا˘˘˘ف
ة˘نوآلا ي˘ف ا˘ي˘ب˘سسن تع˘˘جار˘˘ت
ر˘˘ع˘˘سس غ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
جد022 دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كلا
موحللا راعسسأا تظفاح اميف
ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لاو ةدا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل جد0021ب
لمأاي كاذو اذه نيبو ،دحاولا

يف ةيدودحلا ةيلولا ونطاوم
 .لسضفأا دغ

صشاتيلتوب.ع

تاردخم ةلوسسبك691و جلاعملا فيكلا نم غلك03و اسصرق704.664 زجح

9102 يف ةيلقعلا تارثؤوملا بيرهت ةحفاكم لاجم يف اينطو ىلوألا ةنيطنسسق
ه˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ا˘˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت
ن˘˘˘م ا˘˘˘سصر˘˘˘ق704.664
ةنسس لÓخ ةيلقعلا تارثؤوملا

ح˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م9102
لعج ام ةنيطنسسقب ةطرسشلا

ةرادسصلا لتحت ةيلولا هذه
يف ينطولا ىوتسسملا ىلع
را˘˘ج˘˘تلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم لا˘˘˘ج˘˘˘م
،ا˘ه˘˘ب˘˘ير˘˘ه˘˘تو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب

سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘م بسسح
ةطرسشلل ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘لا
ةطرسشلا ظفا˘ح˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.سساروب يماسس
ةطرسشلا رسصانع نكمت دقو
سسفن لÓخ ةنيطنسسق ةيلول
نم اسصرق704.664 ةرتفلا
يلاوحو ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

جلاعملا فيكلا نم غلك03
،تاردخم ة˘لو˘سسب˘ك691و
ةيسضق226 راطإا يف كلذو
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘طإلا ن˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسأا
ج˘يور˘ت تا˘˘كب˘˘سش تار˘˘سشع˘˘ب
ط˘سشن˘˘ت تنا˘˘ك تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
هحسضوأا ام˘ل ا˘ق˘فو ،ي˘لود˘لاو
ةود˘ن ي˘ف ة˘طر˘سشلا ظ˘فا˘ح˘˘م
سضر˘ع˘ل تسصسصخ ة˘ي˘ف˘ح˘سص
اذهل9102 ة˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘˘سصح

.ينمألا كلسسلا
هذ˘˘˘˘˘ه ف˘˘˘˘˘سصو نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
دافأا «ةيباجيإلا»ـب ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
نأا˘ب ي˘ن˘مألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ
اذه يف ترج يتلا تايلمعلا
ن˘م تن˘˘كم د˘˘ق سصو˘˘سصخ˘˘لا
تلوا˘˘ح˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع طا˘˘˘ب˘˘˘حإا
ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ق˘˘˘يو˘˘˘سست
يتلا ةروظحم˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘مأا˘ب سسم˘˘ت»
.«عمتجملا ميقب
نأا ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘سصو
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
تادوهجم راطإا يف ةطرسشلا

تاردخم˘لا ج˘يور˘ت ة˘ح˘فا˘كم
849 فاقيإا نع ترفسسأا دق
ةبسسان˘م˘لا˘ب ا˘ن˘م˘ث˘م ،ا˘سصخ˘سش
هذه يف نينطاوملا ةكراسشم
م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
.نيجورملاب
زجح8102 ةنسس لÓخ متو
نم اسصرق00544 براقي ام
غلك601و ةيلقعلا تارثؤوملا

فاقيإاو جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
فيسضي ،اطرو˘ت˘م ادر˘ف278
.ردسصملا سسفن
ن˘مأا سسي˘ئر زر˘بأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ير˘باو م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ة˘يلو˘لا
يتلا ةثيدح˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا را˘ثآا
لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو م˘˘ت
تاريماك رارغ ىلع ةطرسشلا
فلتخم ةحفاكم يف ةبقارملا
ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘م˘ير˘ج˘˘لا لا˘˘كسشأا
ر˘˘ب˘˘ع تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘ت
.تاقرطلاو ةينكسسلا ءايحألا

ي˘ئلو˘لا ن˘مألا سسي˘ئر ح˘˘لأاو
ةيعوت˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع كلذ˘ك
ي˘˘˘ف يراو˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
ةيادب عي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘سضق ل˘ث˘م˘ت
.ةسسردملاو ةرسسألا نم
تل˘˘ج˘˘سس ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
قلعتت ة˘ي˘سضق9102242
اه˘ن˘م ،ءا˘سسن˘لا د˘سض ف˘ن˘ع˘لا˘ب
لباقم اهجلاعم مت ةلاح812
.8102 لÓخ ةيسضق833
رور˘˘˘م˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘ح نأا˘˘˘˘سشبو
9102 لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ةيونسسلا ةليسصح˘لا تن˘م˘سضت

اثداح263 ة˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘مأل
22 ةا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب ىدوأا ا˘˘˘يرور˘˘˘م
نيرخآا194 ةباسصإاو اسصخسش
.حورجب

ج.دمحم
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لمعلا ليطعت يف ببسست يذلا ينقتلا لكسشملا لح دعب

ابيرق يداولا بابب «ةثÓثلا تاعاسسلا» قوسس زاجنإا يف قÓطنلا
 اهقوفت وه اهحاجن زيم ام مهأا

02.91 لدعمب عيمجلا ىلع
..«نمحرلا ةبه يبليعم» ةذيملتلا

ةرباثملاو زيمتلا يف دئار جذومن نيعوبسسألا لÓخ ايلعف يداولا باب ةيدلبب ديدجلا «ةثÓثلا تاعاسسلا» قوسس عورسشم زاجنإا لاغسشأا قلطنت نأا بقتري
ريدم هدكأا امبسسح ،لمعلا ليطعت يف ببسست يذلا ينقتلا لكسشملا لح دعب كلذو ريدقت ىسصقأا ىلع نيلبقملا

.رئازجلا ةنيدمل ةيراقعلا ةلاكولا
ي˘قÓ˘خأا ج˘سضن حا˘ج˘˘ن˘˘لا

ءا˘ف˘سصو ير˘كف ءا˘ق˘˘تراو
مجسسنت ن˘ي˘ح˘ف ،يو˘ن˘ع˘م
ع˘˘م قو˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘عا˘˘˘سشم
ةدارإلاو ةيقارلا راكفألا
ءاو˘˘˘˘جألاو ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصلا
كاذ ل˘كسشت˘ي ة˘ع˘ج˘سشم˘لا
.«حاجنلا» ىمسسي يذلا
ةبه يبلي˘ع˘م» ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا
1م2 م˘˘˘سسق «نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
ي˘بارا˘ف˘˘لا ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘ب
ةليسسملا سسرجه يديسس
ة˘˘ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م ةذ˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ت

لإا ائيسش ديرت ل ،ةلوجخ
هللا اهابح ،رثكأا ملعتت نأا
يفرعم دازو ةيح ةركاذب

اهميلع˘ت ل˘سصاو˘ت ،ر˘ي˘ب˘ك
ربتعت يتلا اهتطسسو˘ت˘م˘ب
ةع˘سساو ن˘يو˘كت ة˘حا˘سسم
ةايحو ة˘سسرا˘م˘م ءا˘سضفو
ا˘ه˘˘ل˘˘خاد ي˘˘ف  ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
اهلك ،راكفألا لك ىلجتت
،حو˘م˘طو د˘قو˘تو ة˘˘ب˘˘غر
قيقحت ىلع ةرداق يهف
بعسصي دق ،ةعئار ءايسشأا

تناك ،اهدادعتو اهرسصح
ةريغسصلا ةاتفلا ةقÓطنا

م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا برد ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ع˘˘ن˘˘سصت˘˘ل ،ة˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘ي˘قار ة˘نا˘كم ا˘ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل
يقÓخألا اهعادبإاب ق˘ي˘ل˘ت
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لاو
ع˘˘˘قاو˘˘˘لا تا˘˘˘˘طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘سض
كلذل ،هتاطّبثمو هنولتو
«نا˘م˘حر˘لا ة˘ب˘ه» تل˘م˘˘ح
ار˘كب˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ريونتلاو بيذهتلا ةلاسسر
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لاو
فوخلا سسجاوه ةيدحتم
ي˘ت˘لا ل˘ل˘˘م˘˘لاو سسأا˘˘ي˘˘لاو
نيعد˘ب˘م˘لا ل˘ك ر˘سصا˘ح˘ت

ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
ل نيذ˘لا م˘هو ،م˘ه˘ق˘ير˘ط
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ن˘˘م نو˘˘ّل˘˘˘م˘˘˘ي
تققح لع˘ف˘لا˘بو ،ق˘لأا˘ت˘لا
تاحاجنلا ولت تاحاجنلا

تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ي˘ئاد˘ت˘بلا

و˘م˘سسلا ق˘ير˘˘ط ت˘˘ّق˘˘سشو
ةيويحو طاسشنب زيمتلاو
زيم ام مهأا نكلو ،نيمئاد
طسسوت˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘حا˘ج˘ن
عيمجلا ىلع اهقوفت وه
ام و˘هو02.91زايتمابو
،ةذيم˘ل˘ت˘لا هذ˘ه نأا د˘كؤو˘ي

افده اهقامعأا يف تلمح
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘قÓ˘˘م˘˘ع ا˘˘ي˘˘ما˘˘سس
وهو ،ةعماجلاب قاحتللا
ى˘˘ل˘˘˘عأا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘لا

ير˘˘˘˘˘˘˘˘كف ىو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
ةراد˘˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘˘يدا˘˘˘˘كأاو
ريبك نيقي ةمث ،ةيقحأاو
يذ˘˘لا حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ي˘˘˘ف
،«ة˘˘ب˘˘˘ه» ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو
ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘˘سسرو
ل˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘هراو˘˘سشم
،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لاو ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسي
ثيد˘ح˘˘لا نأل ،ةدا˘˘سشإلاو
عون نم ةعدبم نع انه
اهسسفن˘ل ترا˘ت˘خا ،سصا˘خ
م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ءادر سسب˘˘˘˘˘˘ل

مامأا تمزتلاو ةفر˘ع˘م˘لاو
نأا ا˘˘ه˘˘فرا˘˘ع˘˘مو ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘هأا
،عاطتسسملا ردق د˘ه˘ت˘ج˘ت

ةبيط ءايسشأا ققحت ىتح
ا˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘مو ا˘˘ه˘˘ل˘˘هأل
ط˘ب˘سض ى˘ل˘˘ع ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
ة˘يا˘غ˘لا د˘يد˘ح˘تو سسف˘ن˘لا

،رار˘˘˘˘˘˘سصإلا ن˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سشو
هذ˘˘˘˘˘˘˘ه نأا ي˘˘˘˘˘˘˘ف كسشلو
اهيلع لسصحتملا ةجيتنلا
نع ة˘ي˘ع˘قاو˘ب تر˘ّب˘ع د˘ق
فرعي حاجنلا نأا  ةقيقح
نأاو ه˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
اد˘ه˘ج ي˘سضت˘ق˘ي حا˘ج˘ن˘˘لا

،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘سسم ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضتو
ددحتو ةمه˘م ة˘سسارد˘لا˘ف
ر˘˘ي˘˘سصم ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘كسشب
،نا˘˘سسنإلا ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسمو
تنا˘ك اذإا سصو˘سصخ˘لا˘بو
ه˘˘مÓ˘˘حأاو ه˘˘˘تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط
لوسصحلا دّرج˘م ىّد˘ع˘ت˘ت

وأا ةطلسسلا وأا لاملا ىلع
فاد˘˘˘هألا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غ
يتلا ،ةهفا˘ت˘لا ةر˘ي˘غ˘سصلا
تا˘سسد˘ق˘م ى˘لإا تلّو˘˘ح˘˘ت

ع˘قاو ي˘ف سضع˘ب˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
نكمي ام لقأا اذه ،مويلا
ةذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت ن˘˘ع لا˘˘ق˘˘˘ي نأا
دا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ترا˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا

ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصلاو سصÓ˘˘˘˘خإلاو
ه˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘قا˘˘˘ط
،ا˘هرا˘كفأاو ا˘˘هر˘˘عا˘˘سشمو
لا˘˘˘ح يأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف
تازا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ل˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘بو
ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنإا
طا˘˘ح˘˘ت نأا ّلإا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سست
،نيريبك مارتحاو ريدقتب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘˘سس نأا د˘˘ع˘˘ب
ى˘لإا ا˘ه˘ب ىّدأاو حو˘م˘ط˘لا
ترهق˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘هو˘م ةرا˘ثإا

،ليقارعلاو باّعسصلا لك
ا˘با˘ب ا˘ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل تح˘˘ت˘˘فو
حر˘ف˘لاو ل˘مأÓ˘˘ل ا˘˘ع˘˘سساو
ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘كف
تل˘˘˘˘ع نأا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘سسلا
عي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘قو˘ف˘ت˘ب
ديزملا راظتنا يف ايلحم
ةري˘سسم ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف
ىلع ةمكحو يعوو ملع
ةيعماجلا ةا˘ي˘ح˘لا حر˘سسم
مركو اذه ،هللا ةئيسشمب
يرادلا م˘˘˘˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل يو˘بر˘ت˘لاو
ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مزو ةذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا
ةدا˘ي˘ق˘ب ل˘ئاوألا ثÓ˘˘ث˘˘لا
يز˘يز˘ع ر˘˘ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘ف ناو˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
هباحسصأاو ملعلا عيجسشت
˘˘ما˘˘مألا و˘˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘ع˘˘فدو
ن˘م د˘يز˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
˘˘˘ما˘˘˘سسو˘˘˘˘ب تازا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نلا
ي˘ف ءا˘ج ا˘˘م˘˘ك ،ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا
ىلوألا ثÓ˘ث˘لا بتار˘م˘لا

يديعسس ةذيملتلا نم لك
ي˘˘مو˘˘قز ،44.81 ر˘ي˘ب˘˘ع
طقف راسشي41.81 ةزمح
ن˘˘م˘˘حر˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا

ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘˘سضع
يف ة˘ق˘لأا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘تو˘سصلا
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
.يدادغب يحتف ذاتسسلا

ÿفسسوي نب . رسض 

هثيدح يف ريذن ميلع حسضوأاو
نأا ،ةيرئازج˘لا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ل
قو˘˘˘˘˘سس زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإا عور˘˘˘˘˘˘سشم
با˘ب˘˘ب «ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا»
دعب ايل˘ع˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس ،يداو˘لا
يهتنتل مو˘ي˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا
روف كلذو ارهسش81 لاجآا يف
ناكم رييغت ةيلمع نم ءاهتنلا
ناك يذلا يئابرهكلا لوحملا
ةميدقلا ة˘يا˘ن˘ب˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
.قوسسلل
رجح عسضو دعب هنأا فاسضأاو
82 ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشم˘˘˘لا سسا˘˘˘˘سسأا
لاغسشألا تفرع9102 ربوتكأا
بب˘سسب «ا˘يرار˘ط˘سضا ا˘˘ف˘˘قو˘˘ت»
ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك لو˘˘ح˘˘م د˘˘˘جاو˘˘˘ت
يذلا ميدق˘لا قو˘سسلا ةاذا˘ح˘م˘ب
ه˘نألو ،ل˘م˘ع˘لا ة˘سشرو ق˘ي˘˘ع˘˘ي
نم ريبك ءزج دوزي ماه لوحم
يداولا باب ةيدلب يف ءايحألا
فدر˘ي ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
«هناكم ريي˘غ˘ت رر˘ق˘ت» لو˘ق˘لا˘ب
زا˘غ˘ل˘نو˘سس ح˘لا˘سصم فار˘˘سشإا˘˘ب

زاجنإا يف ابيرق يهتنتسس يتلا
ر˘ي˘غ نا˘كم ي˘ف د˘يد˘ج لو˘ح˘م
ز˘˘ي˘˘ح ه˘˘لو˘˘خد رو˘˘فو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
˘مد˘ه ي˘ف عر˘سشي˘˘سس ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
سصخي امي˘فو .لوألا لو˘ح˘م˘لا
ةطي˘ح˘م˘لا تارا˘م˘ع˘لا ة˘مÓ˘سس
تارامع8 اهدد˘عو قو˘سسلا˘ب
Óمع هنأا ،ميلع حسضوأا ،ابيرقت
ددسشت يتلا ةيرازولا ةميلعتلاب

ةبÓسص نامسض ةرورسض ىلع
عرسشتسس ،تايا˘ن˘ب˘لا تا˘سسا˘سسأا
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا
لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةلحرم دعب ،زاجنإلاب فلكملا
ع˘سضو ي˘ف ة˘ي˘سضرألا ة˘يو˘˘سست

ة˘يا˘م˘ح˘˘ل ة˘˘م˘˘عد˘˘م ح˘˘ئا˘˘ف˘˘سص
كر˘˘ح˘˘ت يأا ن˘˘˘م تارا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

.كلذو لمتحم
ىلإا ،هتاذ قايسسلا يف راسشأاو
و˘ه ،اذ˘ه ن˘ي˘سصح˘ت˘لا ما˘ظ˘ن نأا

تا˘˘ق˘˘ب˘˘ط بسص ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
حلسسملا تنمسسإلا نم ةددعتم
ةدمعأا ليكسشتل رتم51 قمعب
نم ،(xueiP) مسس06 رطقب
تيبثت يف مهاسست» نأا اهنأاسش

تارامعلاو يرسضحلا قيرطلا
،«ديد˘ج˘لا قو˘سسل˘ل ةروا˘ج˘م˘لا

حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ظ˘˘ح د˘˘˘قو
ةب˘قار˘م˘لا ح˘لا˘سصم ة˘ق˘فاو˘م˘ب»
.«ءانبلل ةينقتلا

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ر˘˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةلسص يذ قايسس يف ةيراقعلا
قو˘سس ءا˘ن˘ب ةدا˘عإا عور˘˘سشم نأا
با˘ب˘˘ب «ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا»
ة˘˘˘يلو ه˘˘˘ل تسصسصخ يداو˘˘˘لا
06 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘ناز˘ي˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا

مت قوسس وهو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
9102 ل˘ير˘˘فأا ي˘˘ف ه˘˘م˘˘يد˘˘ه˘˘ت
يتلا ةربخلا جئاتن دعب كلذو
ة˘ب˘قار˘م˘لا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘تر˘سشا˘˘ب
دو˘جو تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
رايهناب ددهت تناك تاعدسصت
اهفينسصت مت دقو اهنم ءازجأا

اهنوك ءارمحلا ةناخلا نمسض
ىل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كسشت تح˘ب˘سصأا
نين˘طاو˘م˘لاو را˘ج˘ت˘لا ة˘مÓ˘سس
.اعم
مت يذلا قوسسلا ناك ةراسشإÓل
رجات192 م˘˘˘˘سضي ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ه
ر˘سضخ˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف نو˘سصت˘خ˘˘م

ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لاو ه˘كاو˘ف˘˘لاو
ءارمح˘لاو ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لاو
رر˘˘ق˘˘ت د˘˘قو ،كا˘˘م˘˘سسألا اذ˘˘كو
ربمتبسس ذنم اتقؤو˘م م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت
تارايسسلا ةريظح وحن8102
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف «ي˘تاو˘ت د˘ي˘ع˘˘سس»
.ديدجلا قوسسلا زاجنا

ب .صس

ةياغل ةقلاع تيقب مهتيعسضو
يراقعلا يقرملا عم مويلا
نكسس001 باحسصأا

سسياقب يمهاسست
نوبلاطي ةلسشنخ يف

مهتافلم ةيوسستب
001 عورسشم باحسصأا بلاط
ر˘ط˘ع˘ل ي˘ح˘ب ي˘م˘ها˘سست ن˘كسس
ن˘م ،ة˘ل˘سشن˘خ˘ب سسيا˘ق ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
مهمي˘ل˘سست˘ب سس. م˘لا˘سس ي˘قر˘م˘لا

ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م مÓ˘˘ت˘˘سسا ر˘˘˘سضح˘˘˘م
عم مهنويد ةيوسست˘ل م˘ه˘تا˘ن˘كسس
م˘ه˘ب˘لا˘ط ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه ،كن˘˘ب˘˘لا
تابثإا ةداهسش وأا رسضحم ميدقتب
لبق نم نكسسلا حاتفم ميلسست
ةقيثو م˘هأا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘قر˘م˘لا
عم مه˘نو˘يد ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ل
تا˘ن˘كسسلا با˘ح˘˘سصأا.كنبلا
فلكملا قثوم˘لا ىد˘ل او˘ه˘جو˘ت
سضفرف تانكسسلا فلم رييسستب
نأا ادكؤوم ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست
نطولا جراخ دجاو˘ت˘م ي˘قر˘م˘لا

ىقبيل هلحم لحي نأا نكميلو
نورظتن˘ي تا˘ن˘كسسلا با˘ح˘سصأا

رهسشأا01 ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘كأل
مغر ،ةقيثوب ةقلعم مهتيعسضوو
قثوملا ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘قر˘م˘لا نأا
ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘ب ما˘˘ق
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا ن˘˘كل ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس
ة˘يو˘سست˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا

،مهل حنمت م˘ل م˘ه˘تا˘ن˘كسس ف˘ل˘م
ةياغل ةقلاع مهتيعسضو تيقبو
ناويد حلاسصم اهتهج نم.مويلا
دكؤوت يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
ن˘م ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘ل ي˘˘قر˘˘م˘˘لا نأا
ديق لازي ل عورسشملاو لاغسشألا
تانكسسلا هميلسست مغر زاجنلا

.ابيرقت ةنسس ذنم اهباحسصأل
صس. صسدنسس

عيراسشملا يلماح نيرمثتسسملا ةدئافل

 فيطسسب ةرغسصم تاطاسشن قطانم9 ثادحتسسا
ثادحتسسا فيطسس ةيلوب مت
تاطا˘سشن ق˘طا˘ن˘م (9) ع˘˘سست

ةد˘ئا˘ف˘ل ةر˘غ˘سصم ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘سص
ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ن˘م ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسا ع˘يرا˘سشم˘˘ل
ةيقرت يف ةمهاسسملا اهنأاسش
ةقطنملاب رامثتسسلا زيزعتو
ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
ةريغسصلا مهتاسسسسؤوم ءاسشنإا

ملع ام بسسح ،ةطسسوتملاو
.ةيلولا حلاسصم نم
هنأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو
لاغسشأا يف ابيرق عرسشيسس»
يت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

يرا˘ق˘ع ءا˘عو ا˘˘ه˘˘ل سصسصخ
ىلع را˘ت˘كه241 ـب رد˘˘ق˘˘ي
ن˘م ل˘ك تا˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم
رئبو تانرأا نيعو ةفسصرلا
ةدوف ينبو ةعاقوبو سشرعلا

نيسسو ينبو ءاقرزلا ةتلقلاو
لامسش ةعقاولا ناملو نيعو
.«ةيلولا بونجو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا ل˘م˘˘سشت˘˘سسو
ةديدجلا تاطاسشن˘لا ق˘طا˘ن˘م
رامثت˘سسا ا˘ه˘ل سصسصخ ي˘ت˘لا

رايلم8,1 ـب ردقي يمومع
،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ بسسح جد
هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘˘سضأا يذ˘˘˘˘˘لا
هجو ى˘ل˘ع ل˘م˘سشت لا˘غ˘سشألا
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سست سصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘لا
تاقرطلا زا˘ج˘نإاو ة˘ي˘سضرألا

ةرانإلاو تاكبسشلا فلتخمو
.ةيمومعلا

اذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو
ة˘ي˘ب˘ل˘ت را˘طإا ي˘ف عور˘سشم˘˘لا
ىلع ةلجسسملا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

ثيح ،تايدلبلا هذه ىوتسسم
ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا رو˘˘ف ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس

ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ةمئÓملا فورظلاو ةمزÓلا
لجأا نم رمثتسسملا بابسشلل
ة˘يدا˘سصت˘قا ع˘يرا˘سشم قÓ˘طإا

عم مءÓتت ةعونتم ةيراجتو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك تا˘ي˘سصو˘˘سصخ
.ةيلولا حلاسصم هتركذ امك
ة˘˘يلو نأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
9034 ي˘˘سصح˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سص تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
لاجم يف طسشنت ةطسسوتمو
فلأا81 ر˘فو˘تو ة˘عا˘ن˘˘سصلا

ا˘م˘ك ل˘غ˘سش بسصن˘م008و
قطانم3 ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت

) فيطسس نم لكب ةيعانسص
742 ) ةملعلاو (راتكه024
007 ) رباسص دلوأاو (راتكه
.(راتكه

م .ح
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ديردم لاير ريهامج
درازاه نيماتيفب دجنتسست

نأا ،سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت دكأا
يف داديسسوسس مامأا ديردم لاير طوقسس
باسصأا اينابسسإا كلم سسأاك يئاهن عبر
.طابحإلا نم ريثكلاب ةيكلملا ريهامجلا

«وفيتروبيد ودنو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ق˘فوو
تسضر˘ع˘ت ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسإلا
ةريبك ةجردل لوسصولا دعب ،لمأا ةبيخل
ةراسسخلا مدع نع ةجتان سسامحلا نم
.ةيلاتتم ةارابم12 لÓخ
اهيدل لاز ام ريهامجلا نأا ىلإا تراسشأاو
يبقل ديردم لاير دسصحي نأا يف لمأا
ابوروأا لاطبأا يرودو ينابسسإلا يرودلا

.مسسوملا اذه
ىلع نآلا ةقلعم لامآلا نأا تحسضوأاو
ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م درازا˘˘ه ن˘˘˘يد˘˘˘يإا ةدو˘˘˘ع
.باقلألا وحن قيرفلل هتدايقو
ن˘م درازا˘ه ي˘فا˘˘ع˘˘ت م˘˘غر ه˘˘نإا ،تلا˘˘قو
وكيتلتأا دسض كراسشي مل هنكلو ةباسصإلا

تقو نأا لإا ،داديسسوسس لايرو ديردم
.انوسساسسوأا دسض ناح دق هروهظ
لوسصح رظتنت ريهامجلا نأا تفاسضأاو
اميسسل ،«درازاه نيماتيف» ىلع قيرفلا
لسضفأا نآلا ىتح مدقي مل بعÓلا نأا
.هل ةخسسن
يكيجلبلا مجنلا نم عي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
نوكي نأا «7» مقر سصيمقلا لمحي يذلا

ىلإا لوحتيو ،ةجرد ىسصقأا ىلإا امسساح
ن˘م ر˘ي˘خألا ءز˘ج˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب
ىلإا ةجاحب درازاه نأا تركذو .مسسوملا
قار˘˘ت˘˘خلا ي˘˘ف ه˘˘تارا˘˘ه˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا
عم ةيفيده˘ت˘لا ه˘ت˘ل˘غ ةدا˘يز˘ل يدو˘م˘ع˘لا
م˘ل نآلا ى˘ت˘ح ه˘نإا ثي˘ح ،«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘˘لا»
31 لÓ˘خ اًد˘˘ي˘˘ح ا˘˘ًفد˘˘ه ىو˘˘سس زر˘˘ح˘˘ي
ىلع اهريرقت ةفيحسصلا تهنأاو .ةارابم
،درازاه نيماتيفل ةفاسضإلاب هنأا ديكأاتلا
ةبÓسصلا ةدوعل جاتحي ديردم لاير نإاف
هلعجيسس ام وهو قيرفلا ىلإا ةيعافدلا

«اغيل˘لا» ي˘ب˘ق˘ل د˘سصح˘ل ا˘ًيو˘ق ا˘ًح˘سشر˘م
.لاطبألا يرودو

مداق لاديف :وناروماز
نÓيم رتنإل

،وناروماز نافيإا يليسشت ةروطسسأا لمأاي
ى˘ق˘ب˘ي نأا ،ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘ج˘˘ن
ع˘˘م ز˘˘ي˘˘سشنا˘˘سس سسي˘˘سسكي˘˘لأا ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي لأاو ،«يروز˘˘˘تار˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘لا»
.هنم راعملا دتيانوي رتسسسشنام
ي˘˘˘˘˘ف ،سسمأا لوأا ،و˘˘˘˘˘نارو˘˘˘˘˘ماز لا˘˘˘˘˘˘قو
«ا˘˘ف˘˘ي˘˘تار˘˘بو˘˘ك» ة˘˘عاذإل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
أادبي نأا عقوتملا ،زيسشناسس نع ةيليسشتلا
ي˘براد ي˘ف و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘˘مور راو˘˘ج˘˘ب
دقع هيدل سسي˘سسكي˘لأا» :مو˘ي˘لا ،و˘نÓ˘ي˘م
نيأا ىرنسس اننكل ،دتيانوي رتسسسشنام عم
ر˘ع˘سشي ن˘يأاو ،بع˘ل˘لا ة˘ل˘˘سصاو˘˘م د˘˘ير˘˘ي
ر˘ث˘كألا ءي˘سشلا» :فا˘سضأاو .«ةدا˘ع˘سسلا˘˘ب
ةركب سسيسسكيلأا عتمتسسي نأا وه ةيمهأا
،هاوتسسم ةداعتسسا يف أادب امدنعف ،مدقلا
يف اًريثك بعلي مل ..ةباسصإÓل سضرعت
ريغ لسصو هنأا ينعي اذهو ،رتسسسشنام
نأا دوأا» :لسصاوو .«لماك لكسشب قئل
هنأا ًةسصاخ ،ونÓيم يف زيسشناسس ىقبي
ةسصرفلا هل حاتتسس ،لبقملا فيسصلا يف
لمتحملا نم ،رخآا يليسشت بناجب بعلل
.«يدانلا ىلإا رسضحي نأا

يننإا طقف لوقن انعد» :وناروماز عباتو
،رتنإا يف نييليسشت دهاسشنسس اننأاب لئافتم
سضع˘˘ب يد˘˘ل˘˘ف ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
.«عوسضوملا اذه نع تامولعملا

هينعي يذ˘لا ا˘م ا˘ًع˘ي˘م˘ج م˘ل˘ع˘ن» :فدرأاو
انأا ،يتنوك وينو˘ط˘نأل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لاد˘ي˘ف
هدو˘˘ه˘˘ج ف˘˘ث˘˘كي˘˘سس يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا ق˘˘˘ثاو
..فيسصلا يف ةنولسشرب نم هراسضحإل
اذإا ةياغلل ةديعسس نوكتسس رتنإا ريهامج
.«وروترأا ءاج
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،يسسيم لينويل ينيتنجرألا مسسح
هليحر نأاسشب لدجلا ،ةنولسشرب مجن

ةياهن دعب ي˘نو˘لا˘ت˘كلا يدا˘ن˘لا ن˘ع
.يلاحلا مسسوملا

ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تنا˘˘˘ك
ركفي يسسيم نأا تعدا ،ةيفحسصلا
مادسص يف هلوخد بقع ،ليحرلا يف
ينفلا ريتركسسلا ،لاديبأا كيرإا عم
.ةنولسشربل
،«سستروبسس ياكسس» ةكبسشل اًقفوو
دكأا ،يسسيم نم بيرق ردسصم نإاف
ي˘ف ا˘˘ًقÓ˘˘طإا ر˘˘كف˘˘ي ل بعÓ˘˘لا نأا
،يلاحلا مسسوملا ةياهن دعب ليحرلا

ىتح «ون بماك» يف ءاقبلا يونيو
.لقألا ىلع هدقع ةياهن
ةنولسشرب عم اًدقع يسسيم كلميو
كا˘ن˘ه ن˘كلو ،1202 في˘سص ى˘ت˘ح
فيسصلا يف ليحرلا قح هحنمي اًدنب
ةنو˘ل˘سشر˘ب غÓ˘بإا طر˘سشب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
.رهسشب كلذ لبق
حتفنم يسسيم نأا ردسصملا فاسضأاو
،ةنولسشرب ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت و˘ح˘ن
هر˘مأا ن˘م ة˘ل˘ج˘ع ي˘ف سسي˘ل ه˘ن˘كلو
لكسشب ديدجتلا متي نأا يف بغريو
.يونسس
تحسضوأا ،ةينابسسإا ريراقت تناكو
،يسسيم ةبغر سسكاعي ةنولسشرب نأا

ىل˘ع بعÓ˘لا ع˘ي˘قو˘ت ي˘ف بغر˘يو

.تاونسس ةدعل دتمي دقع
نأا «سسترو˘ب˘سس يا˘˘كسس» تم˘˘ل˘˘عو
ىلع درلل رطسضم هنأا رعسش يسسيم
دئا˘ق ه˘ت˘ف˘سصب لاد˘ي˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت
نع عافدلا هيلع يلاتلابو ،قيرفلا
ثوغربلا نأا امك ،هئÓمزو هسسفن

يأا نسشل وعدي ل هنأا ديكأاتلا دارأا
ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف مو˘˘ج˘˘ه
بناج نم ةينلع تاداقتناب هروعسشل
.يدانلا يفظوم
ةيفارتحا مدع دقتنا دق لاديبأا ناكو
بردملا ةرتف لÓخ اسسرابلا يبعل

راثأا ام ،يدريفلاف وتسسنرإا قباسسلا
ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط يذ˘˘˘لا ي˘˘˘سسي˘˘˘˘م بسضغ
˘مد˘عو ،ءا˘م˘˘سسألا ن˘˘ع حا˘˘سصفإلا˘˘ب
،مÓ˘˘عإلا ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘سشلا ةرا˘˘˘ثإا

ةيلوؤوسسم لمحت ةرادإلا نم بلطو
.اهتارارق

ر .ق^
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سشتيفوميهاربإا نأاسشب نÓيمل اًبلط مدقي يغازنإا

0202 وروي يف ةكراسشملا يفده :تروفكنارف سسراح

ةروط˘سسأا ،ي˘غاز˘نإا و˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف بلا˘ط
ردسصتم وتنيفنيب بردمو ،نÓيم
،يلاط˘يإلا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود
يف9 م˘˘قر سصي˘˘م˘˘ق˘˘لا ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
،مرسضخملا مجنلل «يرينوسسورلا»
د˘فاو˘لا ،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘تلز
يو˘˘ت˘˘سشلا و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.يسضقنملا

،يسضاملا ة˘ع˘م˘ج˘لا ،ي˘غاز˘نإا لا˘قو
ياكسس» ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
هذ˘ه ءا˘ه˘نإا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع» :«سسترو˘˘ب˘˘سس
نأا باو˘سصلا ن˘˘م سسي˘˘ل ،ة˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘لا
سصخ˘˘˘سش يأا˘˘˘ف ،9 م˘قر˘لا بج˘˘ح˘˘ن
.«هيدتري نأا هنكمي
هذ˘خأا˘ي نأا ل˘مآا ي˘ن˘ن˘كل» :ع˘با˘˘تو
كلتمي هنأل ،قيرفلاب يقب اذإا اربإا

ا˘م تا˘نا˘كمإلاو تار˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
.«كلذل هلهؤوي
سصيمقلا سشتيفوم˘ي˘هار˘بإا ىد˘تراو
يف نÓيمل هلاقتنا دعب ،12 مقر
نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
كي˘ت˘نو˘ي˘ب فو˘ت˘سسير˘ك يد˘ن˘لو˘ب˘لا
ى˘لإا ل˘حر ه˘ن˘˘كل ،9 مقرلا ل˘م˘ح˘ي
.نيلرب اتريه
نأاب اًعنتقم تنك» :يغازنإا فدرأاو
ىتح ،نÓيمل ريثكلا فيسضيسس اربإا
ن˘كي م˘ل ه˘نأل ،لوألا ه˘˘فد˘˘ه ل˘˘ب˘˘ق
اًزها˘ج ن˘كي م˘ل ا˘م ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق˘ي˘ل
فرعأاو اًديج هفرعأا ..%001 ةبسسنب
بحي فيكو ،هتنهمب همامتها ىدم

.«اهب زوفيو تايدحتلا
ءا˘ق˘ل نو˘كي نأا ى˘ن˘م˘تأا» :ل˘˘سصاوو
نو˘كأا˘سسو ،مو˘ي˘لا ا˘ًع˘˘ئار ي˘˘براد˘˘لا
.«نÓيم زاف اذإا اًديعسس
هتردق مدعل هفسسأا يغازنإا ىدبأاو
:اًلئاق ،ونÓيم يبراد ةدهاسشم ىلع
يف ءاقل˘لا ما˘ق˘ي˘سس ،ظ˘ح˘لا ءو˘سسل»
،و˘ت˘ن˘ي˘ف˘ن˘ي˘ب ةارا˘ب˘م تي˘قو˘ت سسف˘˘ن
مد˘ع بير˘غ˘لا ن˘م نو˘كي˘سس كلذ˘ل
.«هتدهاسشم ىلع يتردق
مجاهمل نÓي˘م ر˘ت˘نإا كÓ˘ت˘ما ن˘عو

بردم لاق ،وكاكول وليمور لثم
و˘˘ه» :ق˘˘با˘˘سسلا «ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا»
يف اًلماكت رثكألا سشتيفوميهاربإاو
ن˘ي˘ب˘عل كا˘ن˘ه ن˘كل ،ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قرا˘ف˘لا ثاد˘حإا م˘ه˘ن˘كم˘ي ن˘˘ير˘˘خآا
،نيميرغلا يبردم لوحو.«اًسضيأا
نكي ملو ،اًدج ديج يتنوك» :لاق
..رتنإا عم هحاجن يف كسش يأا يدل
راسسملا ىلإا دوعي أادبف نÓيم امأا
ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسي نأا ل˘˘˘مآاو ،ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.«نسسحتلا يف يلويب ونافيتسس

ىمرم سسراح ،بارت نفيك يناملألا حرسصبارت نفيك
بختنم عم ةكراسشملا نأاب ،تروفكنارف تخارتنيإا يدان
(0202 وروي) ةيبوروألا ممألا سسأاك ةلوطب يف هدÓب
ةيسسامخب هقيرف زوف باقعأا يفو.ماعلا اذهل هفده يه
لوأا ءاسسم ،يناملألا يرودلا يف غروبسسغوأا ىلع ةفيظن
دقل» :(اماع92) يلودلا سسراحلا لاق ،ةعمجلا سسمأا
نأا نآلا ديرأاو ،رهسشأا ةثÓث رادم ىلع يتباسصإا ترمتسسا
يننأا امك ،يرودلا نم يناثلا رودلا يف يتقايل ديعتسسأا

دهسش هنأا حسضوأاو.«ابوروأا ةلوطب ىلإا رفاسسأا نأا دوأا
ناك امنيح ،8102 ماع يف اسسنرف نم ملاعلا سسأاك ةلوطب
ماعلا وهو ،نامريج ناسس سسيراب يدان نمسض افرتحم
.لايدنوملا ةلوطبب يسسنرفلا بختنملا هيف زاف يذلا

،هذهك ةقباسسم يف كراسشت نأا ليمج ءيسشل هنإا» :عباتو
ىلع يقيرف دعاسسأاو ازاجنإا مدقأا نأا لوأا ديرأا نآلاو
هرا˘ي˘ت˘خا ي˘ف م˘ه˘سسي ا˘م˘بر اذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،«زو˘ف˘˘لا
.ابوروأا ةلوطبل

زينيترام ىلع سضقني يسسليسشت

نأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت فسشك
سضاسضق˘نÓ˘ل د˘ع˘ت˘سسم ي˘سسل˘ي˘سشت

مجنلا اهبلطي ةعئار ةقفسص ىلع
يف يسسيم ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
.ةنولسشرب هيدان

«ن˘سص اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو
لخد يسسلي˘سشت نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا قا˘ب˘سس

،نÓيم رتنإا مجن زينيترام وراتول
.لبقملا فيسصلا لÓخ
دعتسسم يسسليسشت نأا ىلإا تراسشأاو
يريملاب نوسسرميإا تامدخ ميدقتل
ن˘˘م˘˘سض و˘˘˘سسنو˘˘˘لأا سسو˘˘˘كرا˘˘˘م وأا
.رتنإا ءارغإل ةقفسصلا

فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م نأا تح˘˘سضوأاو
بردم ،يتنوك وي˘نو˘ط˘نأا با˘ج˘عإا
نم وه هنأا اميسس ل ،وسسنولأاب ،رتنإا
.يسسليسشت ىلإا مامسضنÓل هراتخا
ر˘ت˘نإا ع˘م ورا˘تول د˘ق˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
49 ةميقب اًيئازج اًطرسش نمسضتي
عيطتسسي يلات˘لا˘بو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م نود ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا بعÓ˘˘لا

.«يروزتارينلا» يلوؤوسسم
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تد˘˘كأا نأا ق˘˘˘ب˘˘˘سسو
راتخا يسسيم لينويل نأا ريراقتلا

سسيول ةفيلخ نوكي يك ،وراتول
.ةنولسشرب يف زيراوسس
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ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘سشك
ةراسسخلا مجح ،سسمأا ،يناطيرب
،ةنولسشرب اهل سضرعتيسس يتلا
ة˘م˘خ˘سض ة˘ق˘ف˘سص ل˘سشف بب˘سسب

.ةيسضاملا تاونسسلا يف اهدقع
نإاف ،«نسص اذ» ةفيحسصل اًقفوو
ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ئا˘سسخ م˘˘ج˘˘ح
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا ع˘ي˘ب ة˘لا˘ح
فيسصلا لÓخ وينيتوك بيليف
06 ى˘˘لإا ل˘˘سصت˘˘سس ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

.ينيلرتسسإا هينج نويلم
عم دقاع˘ت د˘ق ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نا˘كو
8102 ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف و˘ي˘ن˘ي˘˘تو˘˘ك
هي˘ن˘ج ن˘ي˘يÓ˘م501 ل˘با˘˘ق˘˘م
لسصي ،تباث غلبمك ينيلرتسسإا
ا˘ًق˘فو ا˘ًنو˘ي˘˘ل˘˘م241 ى˘˘˘˘˘˘˘˘لإا
.تاريغتملل
ةقفسص مسسح ةنولسشرب لواحو
ىلإا رامين لاقتنا بقع وينيتوك
نامري˘ج نا˘سس سسيرا˘ب فو˘ف˘سص
ه˘˘˘˘˘˘˘نأا لإا ،7102 ف˘˘ي˘˘سص ي˘˘˘ف
ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ل˘˘˘سشف
لÓ˘˘خ ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.يلاتلا يوتسشلا وتاكريملا

رئاسسخلا نإا ةفيحسصلا تلاقو
ةنولسشر˘ب داد˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا دو˘ع˘ت
حوارتي لباقمب ويني˘تو˘ك ع˘ي˘ب˘ل
نويلم77 ى˘˘˘˘˘لإا86 ن˘˘˘˘˘م

رظنلل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
يذلاو اًيلاح بعÓلا رجأا ىلإا
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م2.7 غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘ي
بي˘ل˘ي˘ف نأا ر˘˘كذ˘˘ي.ينيلرتسسإا

رو˘ه˘ظ˘لا ي˘ف ل˘سشف و˘ي˘ن˘ي˘تو˘˘ك
،«ون بماك» يف ديج ىوتسسمب
نم ريبك موجهل سضرعتي ناكو
.ةينولاتكلا ريهامجلا

رتنإا يرغت ةيسسايق ماقرأا ةنفح
بسضغلا يبراد يف

،نÓيم دودللا هراج عم نÓيم رتنإا يقتلي
،ازتايم يبيزويج بعلم ىلع ،مويلا ءاسسم
يرودلل32 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض
.يلاطيإلا

نيب171 م˘قر ةارا˘ب˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘م˘˘ح˘˘تو
عيمج ي˘ف102و ،يرودلا يف ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
اًقوفتم ةارابملا رتنإا لخديو ،تاقباسسملا

.ةطقن91 قرافب نÓيم ىلع
يتنوك نأا ىلإا ،ةيلاطيإا ريراقت تراسشأاو
،اًفادهأا ىقلتي نأا نود رتنإا زوف ةلاح يف
خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ف ر˘˘يد˘˘م لوأا ح˘˘ب˘˘سصي˘˘سس
ي˘ف ن˘يءا˘ق˘ل لوأا˘ب زو˘ف˘ي «يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا»
.فده يأا لبقتسسي نأا نود يبرادلا

ىلع عبارلا زوفلا قيق˘ح˘ت˘ل ر˘ت˘نإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
مل زاجنإا وهو ،نÓيم يبراد يف يلاوتلا
.5891 ماع ذنم «يروزتارينلا» هققحي
‐2 رتنإا زوفب لوألا رودلا ةارابم تهتناو
سشت˘ي˘فوزور˘ب و˘ل˘ي˘˘سسرا˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس ،0
ءاسسم هزوف ةلاح يفو ،وكاكول وليمورو
ىلع ةنماثلا ةارابملل رتنإا لسصيسس مويلا
.نÓيم مامأا ةميزه نود يلاوتلا

ةارا˘ب˘م ي˘ف اًدد˘ج˘م و˘كا˘˘كو˘˘ل ل˘˘ج˘˘سس اذإاو
يف لجسسي بعل سسداسس حبسصيسس ،دحألا
.يبراد نيتارابم لوأا

ماقت يتلا يبرادلا تاءاقلب نÓيم لءافتيو
طقف نيترم رسسخ ثيح ،يرفيف رهسش يف
يف ابعل امدنع رتنإا دسض ةارابم41 لÓخ
.رهسشلا اذه
مجاهم ،(ةنسس83) سشتيفوميهاربإا كلميو
يف فادهأا5 ،قباسسلا رتنإاو ،يلاحلا نÓيم
.«يروزتارينلا» دسض تايرابم7

ىلوألا هتزئاج دسصحي دنلاه
اغيلسسدنوبلا يف

ي˘ج˘يور˘ن˘لا جو˘ُت
د˘نلا˘ه غ˘ن˘ي˘لر˘˘يإا
هز˘˘ئاو˘˘ج ى˘˘لوأا˘˘˘ب
سصيمقب
ايسسوروب
لوأا ،د˘نو˘م˘˘ترود
˘مد˘ع م˘غر ،سسمأا

ن˘م ر˘ث˘˘كأا رور˘˘م
لوأا ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘سش

ع˘˘م ه˘˘˘ل رو˘˘˘ه˘˘˘ظ
.قيرفلا

لسضفأا ةزئاجب ةنسس91ـلا بحاسص رفظو
ن˘ع ي˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا ي˘˘ف با˘˘سش بعل
ن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘سضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو د˘˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ترود
.«اغيلسسدنوبلا»ـل

يئانثلا ىلع يجيورنلا يلودلا قوفتو
،و˘كنو˘كن ر˘فو˘ت˘سسير˘˘كو ي˘˘با˘˘يد ى˘˘سسو˘˘م
ى˘ل˘ع غ˘يز˘ب˘يلو نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب ي˘ب˘عل
.بيترتلا

ع˘م ط˘ق˘ف ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف د˘نلا˘˘ه كرا˘˘سشو
ه˘ن˘كل ،ي˘ف˘نا˘ج ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
غروبسسغوأا مامأا فادهأا5 زارحإا عاطتسسا

.نلوكو
يراجلا يرفيف رهسشل دنلاه قلأات دتماو
دسض نيتارابم يف فادهأا3 لجسس امدعب
ي˘ف ،ن˘م˘˘ير˘˘ب ردر˘˘ي˘˘فو ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب نو˘˘ي˘˘نو˘˘ي
8 غلبيل ،اينا˘م˘لأا سسأا˘كو «ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»
ة˘˘فا˘˘كب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م فاد˘˘˘هأا
.تاقباسسملا

كا˘ب˘سش د˘ي˘سص ة˘ل˘سصاو˘م˘ل د˘نلا˘ه ح˘م˘ط˘يو
ةسسماخ˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل د˘نو˘م˘ترود ي˘سسفا˘ن˘م
هقيرف ل˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع كلذو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،تبسسلا اًدغ ،نزوكرفيل رياب ىلع اًفيسض
.«اغيلسسدنوبلا» نم12 ةلوجلا يف
لÓخ دنومترود ىلإا مسضنا دنلاه نأا ركذي
اًمداق ،ةيسضاملا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف
.يواسسمنلا غروبزلاسس لوب دير نم

ليب نم ناديز بسضغ رسس

،ينابسسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
بسضغ ر˘˘˘˘سس ،تب˘˘˘˘سسلا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
،ناد˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

حانجلا نم ،ديردم لاير بردم
ا˘ًق˘فوو  .ل˘ي˘ب ثيرا˘غ يز˘˘ل˘˘يو˘˘لا
نم سسيل نإاف ،«اكرام» ةفيحسصل
داع˘ب˘ت˘سسا م˘ت˘ي نأا ة˘فد˘سصلا ل˘ي˘ب˘ق
تارايتخا نم ماظتناب ليب ثيراغ
.ديردم لاير تايرابم يف ناديز
سسي˘˘˘ل ناد˘˘˘يز نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو
همدقي يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع اً̆ي˘سضار
،ديردم لاير تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف ل˘ي˘ب
لمعي ل يزليولا مجنلا نأا دقتعيو
نم هي˘فا˘ع˘ت ذ˘ن˘م ه˘ت˘قا˘ط ل˘ما˘كب
.ل˘حا˘كلا ي˘ف ةر˘ي˘˘خألا ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

مغر ليب نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ببسسب ديلولا دلب ءاقل نع هبايغ
لاير مامأا دعبتسسا هنكل ،ةباسصإلا
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأاو ة˘˘ط˘˘سسقر˘˘سس
تارارق ببسسب دادييسسوسس لايرو
ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا نأا ى˘ل˘ع تدد˘˘سشو
ةر˘م ةر˘تو˘ت˘م تتا˘ب ل˘ي˘بو ناد˘˘يز
ىلع ديدجلاب سسيل اذهو ،ىرخأا
نيب ةقÓعلا نأا تدكأاو  .نيفرطلا

اًدو˘ع˘سص تد˘ه˘˘سش ل˘˘ي˘˘بو ناد˘˘يز
برد˘م˘لا ةدو˘ع ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ًطو˘˘ب˘˘هو
ةينابسسإلا ةمسصاعلا ىلإا يسسنرفلا
عسضولا نكل ،يسضاملا سسرام يف
اًر˘تو˘ت د˘ه˘سشي ة˘قÓ˘ع˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘˘لا

ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ثد˘ح ا˘م˘ل اً̆ل˘ثا˘م˘˘م
.يسضاملا فيسصلا

نأا ىلع قفاو ناديز نأا تركذو
لسشف روف ،هتدايق تحت ليب لمعي

فيسصلا يف بعÓلا عيب ةيلمع
ةقثلا يسسنرفلا حنم امك ،يسضاملا
مسسوملا علط˘م يز˘ل˘يو˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل
.كلذ دعب تسشÓت اهنأا لإا ،يلاحلا

نأا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت تف˘˘˘سشك
ريدملا بولك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لألا
بي˘تر˘ت ر˘ّي˘غ ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ة˘فر˘غ ل˘خاد ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘كا˘˘مأا

بب˘سسب كلذو ،ه˘˘مو˘˘ج˘˘ن سسبÓ˘˘م
.قيرفلا يف يوغللا لماعلا

دفاولا يناملألا بردملا عسضوو
نيب ونيمان˘ي˘م ي˘مو˘كا˘ت د˘يد˘ج˘لا
،ا˘˘ت˘˘يا˘˘ك ي˘˘با˘˘نو ي˘˘نا˘˘م و˘˘يدا˘˘سس
يدا˘ن سصي˘م˘ق˘ب ا˘ب˘ع˘˘ل ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لاو
ة˘غ˘ل˘لا نا˘ثد˘ح˘ت˘يو غرو˘ب˘سسلا˘˘سس
امهبرد˘م ل˘ث˘م ا˘ما˘م˘ت ة˘ي˘نا˘م˘لألا

.بولك
ّبسصي ديدجلا عيزوتلا نأا ودبيو
ي˘نا˘با˘ي˘لا بعÓ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ي˘˘ف
ىلع رسشُن راوح يف ركذ يذلا

:Ó˘ئا˘ق ي˘م˘سسر˘لا يدا˘ن˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ن˘م ءز˘ج كنأا˘كو ر˘˘ع˘˘سشت اذ˘˘كه»
ةغللا يف ياوتسسم نألو .قيرفلا
امهنإاف ،افيعسض لازام ةيزيلجنإلا
امعد يل نامدقي (اتياكو ينام)

.«اريبك
ي˘˘ناد˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ئاد ا˘˘م˘˘ه» :ع˘˘با˘˘˘تو
حرسشب اماق ارخؤومو .ةدعاسسملاب
ي˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق
ماودلا ديعاوم لثم ،ل˘ي˘سصف˘ت˘لا˘ب
ج˘˘ما˘˘نر˘˘بو تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لاو ل˘˘كألاو

لسصاوتلا .«كلذ ريغ ىلإا لمعلا
ةغللاب ةثÓثلا نيبعÓلا نيب متي
ي˘˘لود˘˘لا نإا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
يدان عم ماوعأا5 ىسضق ينابايلا
.يواسسمنلا غروبسسلاسس
تقولا يف» :ونيما˘ن˘ي˘م ح˘سضو˘يو
ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ثد˘˘ح˘˘˘تأا ن˘˘˘هار˘˘˘لا
ةغللا نوثدحتي نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نأا ه˘ظ˘ح ن˘سسح˘لو ،«ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا

ّي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ا˘˘سضيأا «زد˘˘ير» برد˘˘م
ي˘˘مو˘˘كا˘˘ت نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي .نا˘˘˘سسل˘˘˘لا

ةأاجا˘ف˘م (ا˘ما˘ع52) وني˘ما˘ن˘ي˘م
لوبرفيل همسض ذإا ،ةريخألا بولك
نويلم5,8 لباقم هفوفسص ىلإا
ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا كرا˘˘˘سش د˘˘˘قو .وروأا
نمو تايرابم عبرأا يف ةظحللا
يف ابير˘ق هد˘ه˘سشن نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا

.لاطبألا يرود تايرابم

مداقلا فيسصلا وتاكريم يف «انارغولبلا» ةرداغمل هجتي يليزاربلا

ينيلرتسسإا هينج نويلم06 ةميقب ارئاسسخ ةنولسشرب فلكي وينيتوك

سسبÓملا ةفرغ يف هيبعل نكامأا ريغي بولك ..ونيمانيم ببسسب

و˘˘˘لرا˘˘˘ك ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘سشنأا

ى˘ل˘ع ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا نو˘تر˘˘ف˘˘يإل
تط˘˘˘بر ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سشلا
مجن يسسيم لينويل ينيتنجرألا

نع ليحرلاب ،ةنو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘قو
ةياهن˘ب «ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا» فو˘ف˘سص
ةمزأا يف يسسيم لخدو.مسسوملا

يدانل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘تر˘كسسلا ع˘م
،لاد˘˘ي˘˘بأا كيرإا «ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا»
لوح لدجلا نم ريثكلا تراثأا

.«ثوغربلا» لبقتسسم
لÓ˘˘˘خ ،ي˘˘˘تو˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشنأا لا˘˘˘˘قو
ةفي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت

:ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا «ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس»
ي˘تأا˘ي نأا ع˘ئار˘لا ن˘م نو˘كي˘سس»
ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف بع˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘م
.«غيل
نأا دقتعأا ل يننكل» :فاسضأاو
و˘ه ي˘سسي˘م نأل ،ا˘˘ًن˘˘كم˘˘م كلذ
نم دكأاتمو ،ةنولسشرب ةروطسسأا
.«كانه هتريسسم يهنُيسس هنأا
ي˘ف د˘كأا د˘ق ي˘سسي˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ُي
ه˘ت˘ب˘غر نأا ،ةد˘يد˘ع تا˘ب˘سسا˘ن˘م
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف لاز˘˘˘ت˘˘˘علا ي˘˘˘ه
سضو˘خ مز˘ت˘ع˘ي لو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
راو˘سسأا جرا˘خ ةد˘يد˘ج ةر˘ما˘غ˘˘م
.«ون بماك»

«غيل ريميربلا» يف يسسيم ةدهاسشم عئارلا نم :يتوليسشنأا



سصبرت يف ةلسسلا ةركل ينطولا بختنملا
 برغملاب قلغم

عم دعوم ىلع ةلسسلا ةركل ينطولا بختنملا دادعت نوكيسس
يراجلا يرفيف51ـلا نيب ام يريسضحت سصبرت يف لوخدلا

.برغملاب ،رهسشلا سسفن نم42ـلاو
،ةلسسلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمسسرلا عقوملا فسشكو

ةيديهم˘ت˘لا ةرود˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل نور˘سضح˘ي ر˘سضخ˘لا نأا
.1202 ةيقيرفإلا ةلوطبلل

ةيناثلا ةلحرملا ىلإا لهأاتلا نم ينطولا بختنملا نكمتو
دادعت ىعسسي هيلعو ،5102 ذنم ةسسفانملا نع باغ امدعب
يتلا ،ةلبقملا تايفسصتلا يف ةديج جئاتن دسصحل نيبراحملا
ةعومجملا يف رئازجلا بعلت ثيح ،0202 ربمفون رهسش قلطنت
 .ادناورو يلام ،ايريجين نم لك ةقفر4ـلا

ب.نمؤوملا دبع
 يمسسرلا هباسسح ىلع ةديرغت رسشن

68ـلا هدÓيم ديعب بلحد ئنهي «يج.سسأا.يبلا»
بلحد ىفطسصم ،سسمأا يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان أانه

هدÓيم ديعب ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا بعلو ق˘با˘سسلا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا
ىلع يمسسرلا هباسسح ىلع ةديرغت «يج.سسأا.يبلا» رسشنو.68ـلا

رئازجلا مجن اهيف ركذتسسا ـ«ريتوت» يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
:بتكو ،هدÓيم ىركذ ،سسمأا موي فداسص يذلا ،قيرفلا ةروطسسأاو
،«يج.سسأا.يبلا ةروطسسأا بلحد ىفطسصم ـل ديعسس دÓيم ديع»
ةروطسسأا «سسوموم» ةروسصب ةد˘ير˘غ˘ت˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن ق˘فرأاو
.يسضاملا نرقلا تاينامث يف ينطولا بختنملاو يسسيرابلا يدانلا
01 ةدمل نامريج ناسس سسيراب يف بعل بلحد نأا ركذلاب ريدجلا
يف اسسنرف سسأاكب هعم جوتو افده89 اهلÓخ نود ،تاونسس
.(3891و2891) نيتبسسانم

ب.م.يرسسيإا
 هتدوعل حاترم ينفلا مقاطلا

زهاجو ةباسصإلا نم ىفاعت مÓغ
 يلوبان عم ةكراسشملل

يدان مجنو ينطولا بختنملا رسسيأا ريهظ مÓغ يزوف تاب
،ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا نم ىندأا وأا نيسسوق باق يلوبان
ىوتسسم ىلع اهنم يناعي يتلا ةباسصإلا نم سصلخت امدعب
ريروك» مهسسأار ىلع ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.ذخفلا
مÓغ ةدوع بر˘ق˘ل حا˘تر˘م ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأا «ترو˘ب˘سس ي˘ل˘يد

يف ةينوطارام ةلحرم ىلع لبقم «يبون يترابلا» ناو اميسسل
ورانيج لعجيسس ام دحاو عوبسسأا لÓخ تايرابم3 هبعل لظ
ظافحلل ةليكسشتلا ريودت يف ركفي يلاطيلا بردملا وزوتاغ
.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل هيبعل ةيزهاج ىلع

نم لوألا فسصنلا يف ءارحسصلا براحم ىناع دقف ريكذتلل
ام ،يندبلا هاوتسسم ىلع ترثأا يتلا ةباسصإلا ببسسب مسسوملا

،هيلع دمتعي دعي مل يذلا بردملا تاباسسح نم جرخي هلعج
.يسساسسأاك هتناكم رسسخيو

ز.صس
 رسضخلل ينفلا مقاطلا معدل احسشرم تاب

ةريجفلا بيردت نم لاقي ةرقوب
 يتارامإلا

قباسسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةرقوب ديجملا دبع ليقأا
ىل˘ع ،سسمأا ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت ن˘م ي˘تارا˘مإلا ةر˘ي˘ج˘ف˘لا برد˘مو
.ةريخألا ةرتفلا يف يدانلا جئاتن عجارت ةيفلخ

نع ،يمسسرلا هعقوم ىلع ،يتارامإلا ةريجفلا يدان نلعأاو
تنمتو ،جئاتنلا ءوسس ببسسب ،يرئازجلا بردملا دقع خسسف
.يبيردتلا هراوسشم يف قباسسلا رسضخلا بعÓل حاجنلا ةرادإلا

داحتلا لعجي دق ام ،مازتلا يأا نم ارح «كيجاملا«تابو
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ه˘م˘سضو ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل كر˘ح˘ت˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا
يتلا ةبرجت˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.ةيملاعلاو ةيراقلا ةسسفانملا يف اهكلتمي

ب.نمؤوملا دبع
 لئابقلا ةبيبسش

لÓم دسض نوسضفتني راسصنألا
 ليحرلاب هنوبلاطيو

بتكم مامأا لئابقلا ةبيبسش قيرف قاسشع سضعب ،سسمأا عمجت
فيرسش سسيئرلا ليحرب ةبلاطملا لجأا نم قيرفلل يواهلا يدانلا

سسأار ىلع هدوجو نوديري ل اوحبسصأاو مهتقث دقف نأا دعب ،لÓم
راسصنأا اهب ماق يتلا ةيجاجتحلا ةفقولا يتأاتو.يلئابقلا يدانلا
رود نم ايقيرفإا لاطبأا يرود نم جورخلا بقع يلئابقلا يدانلا
يف دجاوتلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك يدا˘ن˘لا ظو˘ظ˘ح نأا لإا ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةفاسصو يف دجاو˘ت˘ي «يرا˘ن˘كلا» نو˘ك م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه مو˘يدو˘ب˘لا
 .ةينطولا ةلوطبلل ماعلا بيترتلا

 ز.صس

2662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج51ـل قفاوملا0202 يرفيف9دحألاةصضايرلا

 ويسشتلاكلا يف هزكرم يف لسضفألا هربتعيو رسضخلا مجنب ديسشي ولريب

 بسضغلا يبراد ‘ Îنلا ةهجاوŸ زهاجو ةبوقعلا ذفنتسسي رسصان نب

 جئاتنلا نيسسحت نع نثحبي ثانإلاو بقللا ىلع ظافحلا ىلع نومزاع روكذلا

0202 ويكوط دايبملوأا غولب فدهتسسي ةرئاطلا ةسشيرلل ينطولا بختنملا

 يئاهنلا ةجمربل برغملا رايتخا ىلع اجتحا يسسنوتلاو يرسصملا ناداحتلا

 ةيليوج5 حرسسم ىلإا لاطبألا يئاهن لقنل هجتت «فاكلا»
يرئاز÷ا بختنŸا
طسساوأا ةعراسصملل

ةلوطبلا ‘ ايناث لحي
 ةيقيرفإلا

يرئازجلا ينطولا بختنملا دسصح
ةر˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘عرا˘˘˘سصم˘˘˘لا سصا˘˘˘سصت˘˘˘خا
6 ،ناتيبهذ2) تايلاديم01 (طاسسوأا)
ةسسفانم يف ،(ناتيزنورب2و تايسضف
لتحيل ،ةعراسصملل ةيقيرفإلا ةلوطبلا
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘سصلا
،ةراد˘سصلا ي˘ف ءا˘ج يذ˘˘لا ير˘˘سصم˘˘لا
2 ،تايب˘هذ6) ىلع ل˘سصح˘ت ا˘مد˘ع˘ب
ءاج نيح يف ،(ةيزنونرب1و ناتيسضف
فسصلا يف يقيرفإا بونجلا بختنملا
.(ةيزنوربو ناتيبهذ2)ـب3ـلا

،ةقباسسملا رئازجلا ناسضتحا مغرو
ة˘يوا˘سضي˘ب˘لا ة˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
،فايسضوب دمحم يبملوألا بكرملاب
ف˘˘سصلا ي˘˘˘ف اوءا˘˘˘ج ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا نأا لإا
.يناثلا

نو˘ع ف˘سسأا˘ت ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ل˘سصي˘ف
هلا˘ب˘سشأا ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق او˘نا˘ك م˘ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘˘م
.لسضفأا جئاتن دسصح

اذه يف كراسشت رئازجلا نأا ركذي
ايسضاير09 مسضي بختنمب دعوملا

˘‐لا˘ب˘سشأا) فا˘ن˘˘سصألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
.(تاديسس‐رباكأا‐طسساوأا

ب.نمؤوŸا دبع
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رسصان نب ليعامسسإا ذفنتسسا
مجنو رسضخلا ناديم طسسو
ةيلآلا ة˘بو˘ق˘ع˘لا نÓ˘ي˘م يدا˘ن
،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسم تنا˘ك ي˘ت˘لا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا م˘˘كار˘˘ت بب˘˘سسب
بعل لسضفأا تابو ءارفسصلا
ازهاج9102 «نا˘˘˘كلا» ي˘˘˘ف
˘مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
يدا˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض «يدرا˘ب˘˘م˘˘ل˘˘لا»
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘˘لاو را˘˘ج˘˘لا
ي˘ب˘يزو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،ر˘˘ت˘˘نإلا

32ـلا ةلوجلا راطإا يف ،ازتايم
ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
نم ةيادب مويلا ،»أا ايريسسلا»
.54:02ـلا ةعاسسلا

تايوتسسم رسصان نب مدقيو
ذنم نÓيملا هيدان عم ةزاتمم
نم امداق ريخألا اذهب هقاحتلا
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘ب˘˘م˘˘يإا
بعل نكمت ثيح ،يسضاملا

قباسسلا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا لا˘ن˘سسرأا
ةليكسشت يف ناكم زجح نم
ةيسساسسأا ةعطق تابو نÓيملا
نأا ىتح ،نÓيملا ةبيكرت يف

هفسصي تاب يلاطيإلا مÓعإلا
ةقفر «يرينوسسورلا» حÓسسب
نا˘˘تلز يد˘˘يو˘˘سسلا ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز
 .سشتيفوميهاربا

نم رسصان نب :ولÒب
‘ ÚبعÓلا لسضفأا Úب

 «ويسشتلاكلا» ‘ هزكرم
طسسو ولريب ايردنأا قدغأا

،ق˘با˘سسلا ي˘لا˘ط˘يإلا ناد˘ي˘م˘لا
ءانثلاب ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا

م˘ج˘˘ن نأا ادد˘˘سشم ،ح˘˘يد˘˘م˘˘لاو
لسضفأا نيب نم دعي رسضخلا
ي˘ف ه˘ب˘سصن˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
اذ˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ي˘ف و˘لر˘ي˘˘ب لا˘˘قو.مسسوملا
تاعاسس ةيفحسص تاحيرسصت
ن˘˘ب» :بسضغ˘˘لا ي˘˘براد ل˘˘ب˘˘ق
ربت˘ع˘يو ،ز˘ي˘م˘م بعل ر˘سصا˘ن
ي˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘سضفأا ن˘˘م
،«يلاطيإلا يرودلاب هبسصنم
ىو˘˘ت˘˘سس˘˘ُم˘˘لا ي˘˘ف» :فا˘˘سضأاو
اردا˘ق نو˘كت ي˘˘كل ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

عم دن˘ل˘ل د˘ن˘لا فو˘قو˘لا ى˘ل˘ع
كل˘˘م˘˘ت نأا كي˘˘ل˘˘˘ع ،را˘˘˘ب˘˘˘كلا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘ق ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
.«سساسسحلا بسصنملا

ينطولا بختن˘م˘لا كرا˘سشي
ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘سشير˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ةيقيرفإلا ةلوطبلا تاسسفانم
ةرتفلا لÓخ اهت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا

يرفيف61 ى˘ت˘حو01 ن˘˘م
عمجمب2 ةلاسص يف ،يراجلا
بعل˘م˘ب ةا˘ط˘غ˘م˘لا تلا˘سصلا
.يلودلا ةرهاقلا

د˘˘ه˘˘سشت نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
،ابختنم41 ةكراسشم ةلوطبلا

ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
،يرئازجلا ينطولا بختنملا

ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا د˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘سصم
ن˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب

بو˘˘ن˘˘ج ،سسنو˘˘ت ،بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا
،سسويسشروم ،ايريجين ،ايقيرفإا
،ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ماز ،نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
و˘˘غ˘˘نو˘˘كلا ،يو˘˘˘بوا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘يز
،نور˘ي˘ما˘كلا ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
.اناوسستبو ادنغوأا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسيو
ةر˘ئا˘ط˘لا ة˘سشير˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

لاجر رباكأا يف بهذلا ةقناعم
ن˘م بق˘ل˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لاو
ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘سضو ة˘˘˘ه˘˘˘ج
دا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ة˘ه˘ج ن˘˘م0202 و˘ي˘كو˘˘ط
ى˘˘ع˘˘سسي ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ىر˘˘˘خأا

.جئاتنلا نيسسحتل ثانÓل
ينطولا بختنملا نأا ركذي

ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي لا˘˘حر˘˘لا د˘˘سش
ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
 .ةرهاقلا ةيرسصملا

ىعسسن : زيزعب تيآا
بقللا ىلع ظافحلل

ةريسشأات نامسضو
 دايبملوألا

ز˘يز˘ع˘ب تيأا د˘م˘ح˘م د˘˘كأا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةسشيرلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل

يسسيئرلا فدهلا نأا ،ةرئاطلا
و˘˘ه رو˘˘كذ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
يذلا بقللا ىلع ةظفاحملا

،9102 ةن˘سس ر˘سضخ˘لا ه˘ق˘ق˘ح
وه ثانإلا فده نأا نيح يف
:درطتسساو ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
بقللا ىلع ظافحلل ىعسسن»
نامسضو ،روكذ يجوزلا يف
ويكوط دايبملوأا ىلإا ةريسشأاتلا

ثانإÓل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،0202
نسسحأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ه فد˘ه˘لا˘ف
ارظن كلذو ،ة˘ن˘كم˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.«ةمهملا ةبوعسصل

ب.م.يرسسيإا

يقير˘فإلا دا˘ح˘تلا ه˘ج˘ت˘ي
ةدايقب ،«فاكلا» ،مدقلا ةركل
ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ق˘ن˘ل د˘م˘حأا د˘م˘˘حأا
ى˘لإا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
بعلم ىلإا اديدحتو رئازجلا

ه˘ج˘ت˘ي يذ˘لا ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج5
لظ يف ةديدج ةلح ءاسستكل
اهدهسشي يتلا ميمرتلا ةليمع
.ةريخألا ةرتفلا يف

ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
دق فاكلا سسيئر نأا ةيبرغم
ةيليوج5 بع˘ل˘م را˘ت˘˘خ˘˘ي

يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن نا˘˘سضت˘˘حل

ةئيهلا نأا امب ،ايقيرفإا لاطبأا
ماظن رييغت تررق ةيوركلا
ةجمرب ترر˘قو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
دياحم بعل˘م ي˘ف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
مسسوملا يف ثدح ام يدافتل
دادو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
تاذ فا˘˘سضأاو ،ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
«فاكلا سسيئر نأا ردسصملا
ةبعسص ةيعسضو يف دجاوتي
ةجمربب دعو امدعب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
برغملا يف لاطبألا يئاهن
ةر˘كلا ي˘ب˘ط˘ق د˘جاو˘ت نأا لإا

يف دادولاو ءاجرلا ةيبرغملا
لعج ةقباسسملا يئاهن عبر
ن˘ي˘ير˘سصم˘لاو ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لا
ل˘جر˘لا ه˘ج˘ت˘ي˘ل ،نو˘ج˘ت˘ح˘˘ي
ةئيه ىلعأا سسأار ىلع لوألا

رييغتل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ة˘يور˘ك
.يئاهنلا ناكم

يئا˘ه˘ن ع˘بر فر˘ع˘يو اذ˘ه
قر˘ف˘لا با˘ي˘غ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
نأا ي˘ن˘ع˘˘ي ا˘˘م ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خا ظو˘˘ظ˘˘ح
.ةياغلل عفترم

ب.م.يرسسيإا

6ـلا ةجردلا نم صسÓيسس يدان يف رهسشأا6 عقو
ةربخلا حنم ىلع لمعأاسسو بعÓملا ىلإا ةدوعلاب ديعسس :يناجم

 بابسشلل ةبرجتلاو
ةرم ةدوعلا ررق امدعب ةركلا نيدايم عم دهعلا ،قباسسلا يلودلا بعÓلا يناجم لراك ددج

ةبرجت يناجم سضاخو.ةيسسنرفلا6ـلا ةجردلا يف طسشانلا سسÓيسس يدان يف عيقوتلاو ،ىرخأا
نيعأا بذج يف اددجم لسشفي نأا لبق ،يسضقنملا مسسوملا يف ةيدوعسسلا ةلوطبلا يف ةلسشاف
نأا ركذي.6ـلا مسسقلا يف عقويو هسسأار طقسسم ىلإا ةدوعلا ررقيل يناثلاو لوألا مسسقلا ةيدنأا

ةجردلل ريخألا طوقسس دعب دحأا يدان عم ةلسصاوملا سضفر ،ةنسس43 رمعلا نم غلابلا يناجم
،ىرخأا ةرم بعÓملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلل ةريبكلا هتداعسس نع يناجم ربع هبناج نم.ةيناثلا

انأا» :ةيفحسص تاحيرسصت يف ددسصلا اذهب لاقو ،بابسشلل لاثم نوكيل ىعسسي هنا احسضوم
نم ،ةديدج ةقÓطنل ىعسسأاو فارتحلا ةحفسص تيوط دقل ،بعÓملا ىلإا ةدوعلاب ديعسس
بابسش لكلو ،ينبل لاثم نوكأل لمعاو ،بأا انأا» :عباتو ،«يلاحلا قيرفلا عورسشم لÓخ
 .«اهكلتما يتلا ةبرجتلاو ةربخلا مهحنمل دعتسسم انأاو ،ةقطنملا

ب.نمؤوŸا دبع

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن ق˘ير˘ف ح˘ج˘˘ن
ة˘˘ل˘˘يز˘˘ه˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا كراد˘˘˘ت
كلذو ق˘با˘سسلا ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
ةهجاولا ىلإا ا˘ع˘ير˘سس ةدو˘ع˘لا˘ب
طا˘ق˘˘ن˘˘لا نا˘˘م˘˘سض لÓ˘˘خ ن˘˘م
كسش نود نم   يتلاو ثÓثلا
ن˘ي˘ج˘سسكأا ة˘عر˘˘ج ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سس
رثكأا مدقتلا لجا نم قيرفلل
اميسسل بيترتلا ملسس     يف
ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا نأاو
لو˘سصو˘ل˘ل نو˘ح˘م˘ط˘ي يدا˘ن˘لا
ة˘˘قرو بع˘˘ل ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيناكمإلا نأا امب      مويدوبلا

دعتسسي قيرفلا نأا ركذي ةحاتم
ي˘ف سضي˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل اد˘˘ي˘˘ج
بسسكل ابسسحت23 ـلا رودلا
ي˘جر˘ت ة˘ه˘جاو˘مو ةر˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘لا
ن˘˘م˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق
. يئاهنلا

 هتبيتكب ديسشي ولاسش
ةسصرفلا حنميسسو

هتاذ تابثإ’ يدنغوأÓل
بردملا داسشأا ىرخأا ةهج نم
يف هتبيتك دودرمب اريثك ولاسش
ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘كسسب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
نا˘ك فو˘خ˘˘ت˘˘لا نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ن˘م اذ˘كو قا˘هرإلا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
ى˘ل˘ع ة˘سسرا˘م˘م˘˘لا طو˘˘غ˘˘سضلا
سشي˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا

ةجيتن ةسصاخ ةبعسص ةيعسضو
نمو اذه طوبهلا ةقرو بعل
برد˘م˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
يد˘ن˘غوألا بعÓ˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

ةيحانلا نم زهجت هناو ةسصاخ
ن˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسألا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا
ح˘ي˘ت˘ي˘سس ا˘˘م و˘˘هو ن˘˘ير˘˘ي˘˘خألا
طسسو يف رخآا ارايخ بردملل
. ناديملا

ششامر ماسشه

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

ةدد˘ح˘مو ل˘˘سصا˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ةلوطبلا يف ةوانسشلا ريسصمل
ءاقفر نوكيسس ثيح ةيبرعلا

ةرور˘سضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م دو˘˘سشح
ل˘جا ن˘م ن˘ي˘فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

ق˘ي˘ق˘ح˘تو ةر˘ي˘سشأا˘˘ت˘˘لا بسسك
يئاهنلا فسصنلا ىلإا لهأاتلا

ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا بغر˘˘يو اذ˘˘ه
ه˘˘ئاد˘˘هإاو زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
اذ˘ك و ي˘نزا˘˘خ˘˘م برد˘˘م˘˘ل˘˘ل

نأاو ةسصاخ ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأل
ا˘˘ه˘˘تورذ تغ˘˘ل˘˘ب طو˘˘غ˘˘سضلا
ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
اهلقث لكب يمرت ةعومجملا

. ناهرلا بسسك لجا نم
ىعسسي ينزاخيم

ةسضراعلا ةرداغمل
عسساولا بابلا نم ةينفلا
ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘غر
،د˘˘يد˘˘ج برد˘˘م˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

زي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
يسسنرفلا ينقتلا فلخ يذلا
نأا لإا ،ي˘˘˘نوزا˘˘˘ك درا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ب
ل˘م˘كي˘سس د˘م˘ح˘م ي˘نزا˘خ˘ي˘م
يف يدانلا سسأار ىلع هتمهم
جورخلل ىعسسيو ،مويلا ءاقل
هنم ايعسس عسساولا بابلا نم
ل˘هأا˘ت˘ل˘ل د˘ي˘م˘ع˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن رود˘˘ل˘˘ل
و˘ح˘مو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لا

ةراسسخلا دعب ةيلحملا ةبيخلا
ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لاو سسأا˘˘كلا ي˘˘˘ف
ةراسسخلاو61ـلا رود˘˘˘˘˘˘˘لا

.ةلوطبلا يف نيترم
 قرؤوت تابايغلا

ينفلا مقاطلا
قيرف يناعيسس ،رخآا بناج نم
نم موي˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ام سسكع ةل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ
ءا˘ق˘ل ي˘ف ر˘˘مألا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
باحسصأا هرسسخ يذلا باهذلا
ر˘م˘حألاو ر˘سضخألا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا
ر˘كا˘سشت ى˘ف˘ط˘سصم بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
بيغيسس ثيح ،نينثل فدهب

ةروسص يف زئاكرلا نم ددع

ي˘ع˘فا˘سشو ة˘كبد ن˘ب ن˘م ل˘ك
(ةباسصإا) وباج ،(قيرفلا ارداغ)
نم ديزي ام ،(ةبوقع) قارحو
يذلا ينفلا م˘قا˘ط˘لا ل˘كا˘سشم
ل˘ئاد˘ب˘لا دا˘ج˘يإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع
قيرفلا ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لا بل˘ق˘ل
.يبرغملا

لكب يمرنسس» : ريخلب
زوفلا قيقحتل انلقث

عبرملل لهأاتلاو
«يبهذلا

بعل ريخلب رونلا دبع دكأا
هنأا رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ط˘سسو
ةارا˘ب˘م˘ل نوز˘˘ها˘˘ج هؤوÓ˘˘مزو
عي˘م˘ج˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،مو˘ي˘لا

ةريسشأات˘لا بسسك ى˘لإا ى˘ع˘سسي
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
دودرم˘لا م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ح˘سضت˘لا
لهأاتلاب ةبيتكلل حمسسي يذلا

» : ددسصلا اذه يف لاق دقو
نم ان˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘لا د˘ير˘ن
ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت زار˘حإا ل˘˘جا

ة˘ب˘ع˘سص ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ار˘ي˘ب˘ك نو˘˘كي˘˘سس ط˘˘غ˘˘سضلاو
ي˘ف ة˘ح˘ل˘م˘لا ا˘ن˘ت˘ب˘غر ن˘كلو
هجتن انلعجتسس ناهرلا بسسك
ليجسستف نييلحملا ةت˘غا˘ب˘م˘ل
انلعج˘ي˘سسو ا˘نرر˘ح˘ي˘سس فد˘ه
ف˘ير˘سشت˘ل زو˘ف˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘سسن

ةيار عفرو لقألا ىلع اندوقع
.» اننطو

ششامر ماسشه

مويدوبلا ةقرو بعل نم بÎقتو اهجئاتن كرادتت «كابلا»

برغملا نم ةريسشأاتلاب ةدوعلاو ةلواطلا بلق ىلع مزاع ديمعلا

رئازجلا ةيدولوم - يواسضيبلا ءاجرلا
00:02ـلا نم ةيادب مويلا ةيبرعلا ةقباسسملا يئاهن عبر رودلا نم ةدوعلا ءاقل

ةاو˘ه˘لا م˘سسق ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا لÓ˘ج دلوأا ق˘ير˘ف ل˘سصاو˘˘ي
ةفاسضإا يف قفو نأا دعب اميسسل ةيقرسشلا ةهجلا ىلع ةرطيسسلا
اذه در نود فدهب فوسس نماسضت يدان باسسح ىلع ديدج زوف
فرط نم ةحاتملا ديدعلا سصرفلل اريثك ريهامجلا تفسسأات دقو
ينفلا مقاطلا نوبلاطي مه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ق˘ير˘ف˘لا ي˘م˘جا˘ه˘م
ىلع ظافحلا نأاو اميسسل رثكأا عاسضوألا حيحسصت ةرورسضب
. ةلباقملا راوطأا لاوط يلكلا زيكرتلا ةرورسض بلطتي ةدايرلا

رايدلا جراخ تاراسصتن’ا ةوسشن ةداعتسس’ نوعسسي نوبعÓلا
جÓيف ة˘ه˘جاو˘م˘ل لÓ˘ج دلوأا ق˘ير˘ف ر˘سضح˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ةوسشن ةدا˘ع˘ت˘سسل ح˘م˘ط˘ي ثي˘ح ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ى˘سسو˘م
يف تفقوت نأا دعب ةسصاخ ديدج نم رايدلا جراخ تاراسصتنلا
بعÓلا كرديو اذه ةمغÓتلا يدان مامأا ةيسضاملا لبق ام ةلوجلا

» : لوقي دكأا ثيح ةهجاوملا يف راسصتنلا قيقحت ةيمهأا دلاوخ
لجا نم سسفانملا فعسض لÓغتسسا ةيفيك نع ثحبلا انيلع
. بيترتلا ةمدقمب رثكأا بورهلاب انل حمسست ىرخأا طاقن ةفاسضإا

ششامر ماسشه

لÓج د’وأا بابسش

ةلسسلسس ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف تن˘سشو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘ع با˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘ك˘سشت تق˘ف˘خأا
فدهب هيلع يباجي’ا لداعتلا نارهو ينويدم قيرف شضرف نيح تاراسصتن’ا

نيقحÓملا برقا نع طاقن9 ىقبي طاقنلا قراف لعج ام وهو ةكبسش لك يف
ةفكلا حيجرت ىلا ةدهاج تعسس ةليكسشتلا نا ركذي ويهر داو اذكو يلسس داو
مهزيكرت ىلع نوظفاحي مهلعج ةيفلخلا ةقطنملا يف شسفانملا لتكت نكلو
ةقرو بعل نم شسفانملا كسش نود نم نكمتسس ادج ةنيمث ةطقن نوبسسكيو
. ةريخأ’ا لبق ام ةبترملا لتحي هنا امب ءاقبلا

ةيدجلاب بلاطو هرسصانع دودرم دقتنا يوطعلب
لسصاوتلا عقاوم ىوتسسم ىلع راسصنأ’ا تاقيلعت لك تعمجأا هتاذ قايسسلا يف
لداعتلا فده لجسسم ركسسح بعÓلا دودرمل ريبكلا نسسحتلا نع يعامتج’ا
ميدقتو ررحتلا نم هءÓمز تنكم يتلاو ءازج ةلكر نم نارهو ينويدم مامأا
بردملا نأا ركذي لداعتلا عقو ىلع تهتنا ةجيتنلا نوك نم مغرلاب يوق ءادأا

رمأ’ا ةبيتكلا دودرم زيم نواهتلا ناو ةسصاخ اريثك هرسصانع دقتنا يوطعلب
. لداعتلا خف يف طقسسي هقيرف لعج يذلا

ششامر ماسشه

عيسسوت ةسصرف عيسضت ةبيقعلا
امدق عسضت ةيرسصنلا ،قرافلا

يناثلا مسسقلا يف
عارسصلا ثعبت يسس.سسا.يسسلاو

مويدوبلا ىلع
ردسصتم دادزولب بابسش قيرف داقنا
،ةراسسخلا معطب لداعتل ةلوطبلا
فدهب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ف˘ي˘سضم˘لا ما˘مأا
تعمج يتلا ةهجاوملا يف هلثمل
ءا˘ن˘با ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي˘˘ل شسمأا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا
5 قرا˘ف˘ب ةراد˘سصلا ىل˘ع ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘لا
ظ˘فا˘˘ح ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م ط˘˘ق˘˘ن
زافو اذه ،مهبيترت ىلع ةوارقملا
فيسضملا ىل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
،دحاول ةيثÓثب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘سس.شسا.ي˘سسلا ي˘ق˘تر˘ي˘˘ل
د˘م˘ج˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘قؤو˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

42 ةط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع دا˘ح˘ت’ا د˘ي˘سصر
يلها داعتسساو اذه ،5ـلا فسصلا يف
ىل˘ع زو˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب نزاو˘˘ت˘˘لا جر˘˘ب˘˘لا

نيح يف ةفيظن ةييانثب شسابعلب
ر˘سصن كا˘ب˘سش ف˘ل˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج كد

.ةفيظن ةيثÓثب ياد نيسسح

قلطنت سسأاكلا ةمقل ةيدجلا
تاريسضحتلاو ناهج نب ةبقاعمل ةطبارلا لسسارت ةركسسب داحتا ةرادإا

ة˘ط˘بار˘˘لا ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تل˘˘سسار
مكحلا ةبقاعم ىلإا اهيف اهوعدت ةينطولا
ةلباقم˘لا ىر˘ج˘م ر˘ي˘غ يذ˘لاو نا˘ه˘ج ن˘ب
يدان مامأا يدانلا اهيف مزهنا يتلا ةريخألا
ةيعرسش ريغ ءازج ةلكر لسضفب وداراب
هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع  سشتو˘˘كلا بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘˘ه
ايدج ريكفتلاو ةميزهلا نايسسن ةرورسضب
يف دادزولب بابسشب ةحاطإلا ةيفيك يف
ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برألا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك

اديعب باهذلا لمأاي عيمجلا نأاو ةسصاخ
. ةيلاعلا يف بعلتسس ةمقلا نأا امب

ادودرم مدق مدقتسسŸا يثÓثلا
ةÒبك ةداسشإا يقلو ابيط

داحتلا راسصنأا لمأاي هتاذ قايسسلا يف
يف مدقتسسملا يثÓثلا ةلسصاوم يف
سضورعلا ميدقت يوت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
عيمجلا اعنقا امهنأاو اميسسل ةبيطلا

اميسسل «كابلا» ةمق يف امهتاناكمإاب
يذ˘لاو را˘ت˘خ˘م ما˘سشه مو˘ج˘ه˘˘لا بل˘˘ق
راتخم مجاهملا ةقفرب ايوق ايئانث نوك
يوا˘ن˘كل ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ي˘˘سسي˘˘سس
لجا نم داولا سسأار ىلإا سسمأا لقنت
ةرقم مامأا دادزولب بابسش ءاقل ةعباتم
ةريغسصو ةريبك لك نيودت لجا نم
. سسفانملا سصخت

ششامر ماسشه

وداراب يدان

 ةدايرلا يف اديحو درغي قيرفلا
ىسسوم جÓيفب ةحاطإلا فدهتسسي لكلاو

تنسشوميت نيع بابسش
بسضاغ يوطعلبو «يترايسسلا» يبعÓل ةعفسص هجوي Êويدم

ل˘م˘ح˘ت ةرور˘سضب نادر˘ب شسي˘ئر˘لا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا دا˘ح˘تا يدا˘ن ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج تب˘˘لا˘˘ط
طو˘غ˘سضلا ناو ة˘سصا˘خ دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘سض ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
ميدقت˘ل شسما لوا ه˘تر˘ط˘سضا ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خ’ا ة˘نو’ا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ة˘سسرا˘م˘م˘لا
دعي مل هناو اميسس’ رطسسملا فدهلا قيقحتب يدانلل ينمتلاو هتلاقتسسا

ىعسس يذلا وهو ’ فيك هظح بدني هتلعج تاداقتن’ا لمحت ىلع رداق
بعل نم ةيوق ةلقن قيقحت لÓخ نم ةليكسشتلا نزاوت ةداعتسس’ ادهاج
.اتقؤوم ةسسماخلا ةبترملا قيقحت ىلا ةرخؤوملا ةقرو
قيرفلا ةيامح بلطل طغسضت فارطأاو شسادرموب يف اسسوباك ششاع قيرفلا
شسادرموب يدان مامأا ريخأ’ا هئاقل يف اسسوباك قيرفلا ششاع ىرخأا ةهج نم

راوطا عبات نم لك اهل فسسأات ةميسسج تاءادتعا ىلا دفولا شضرعت ثيح
يتلكر نم هنامرح مت قيرفلا نا وه ةلب ةنيطلا داز ام لعلو ةلباقملا

يذلا رم’ا ةيعرسش ريغ ةلكر هحنم مت شسفانملا نا امك نيتيعرسش ءازج
لÓخ نم يدانلل ةيامحلا ريفوت ةرورسض ىلع نودكؤوي قيرفلا قاسشع لعج

. يدانلا قح بلجل ةينطولا ةطبارلا يلوؤوسسم ىلع رثكا طغسضلا
ششامر ماسشه

ةديلبلا داحتا
ةلاقتسسلا نع عجارتلاو هتايلوؤوسسم لمحتب نادرب نوبلاطي راسصنألا

ةدراطم ةلسصاوم ىلإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كسشت ى˘ع˘سست
ققحملا زوفلا دعب كلذو ةفاسصولا يف لÓج دلوأا سسفانملا

دودرم قري ملو اذه راجن يفدهب ةسسبت داحتا باسسح ىلع
تامدخل دقتفا قيرفلا ناو ةسصاخ مزÓلا لكسشلا ىلا ةليكسشتلا
اذه نادي˘م˘لا ط˘سسو ي˘ف ي˘طا˘مر˘قو نود˘ي˘مو ي˘غ˘ير ي˘ثÓ˘ث˘لا

راجنو دوعسسملب نم لك ةدوع «كوملا» ريهامج تنسسحتسساو
نع امهتبيغ يتلا ةباسصلا نم امهيفاعت دعب نيدايملا ىلا
. ةدوعلا ةلحرم يف ىلولا تاءاقللا

«اهغولبب ’إا لاب يل أادهي نلو ةدايرلا ديرن» : يبيرعلب
ىلع ققحملا زوفلاب هتداعسس دكا يبيرعلب بردملا عم ثيدح يف
هرسصانع لسصاوت ناب تقولا سسفن يف اينمتم ةسسبت داحتا باسسح
لوسصح ةرورسض ىلع سشتوكلا رسصا امك لسضفا هجوب روهظلا
اذه يف لاق دقو تلوجلا مداق يف بيترتلا ةداير ىلع هقيرف
ةسسبت داحتا باسسح ىلع ققحملا زوفلا ىلع هلل دمحلا » : ددسصلا

لاب يل أادهي نل امومع ةفاسصولا يف امئاد ءاقبلاب انل حمسس يذلاو
يدحتلا عفر تررق ينا لوقلا نكمي ةدايرلا يف كوملا ىرا ىتح
. ةمهملا هذه حاجنا لجا نم يقيرف يبعل ةقفرب

ششامر ماسشه

ةنيطنسسق ةيدولوم
لÓج دلوأا ةدراطم لسصاوت «كوملا»
اهتقو يف تءاج راجنو دوعسسملب ةدوعو



ةــــنصصرق

«ةميلظ يف اسشع ةميلك لاق»
ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ي
هقلطأا يذلا يسسنوتلا
ىلع ةبيقروب بيبحلا

بعÓلا ويسشأا نيسسح
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لاو
مايألا يف ننفت امدعب
حيرجت يف ة˘ي˘سضا˘م˘لا

،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم
ة˘ي˘لوؤو˘سسم م˘ه˘ل˘م˘˘حو
ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا
،يدانلا اهب رمي يتلا

يدانلا ةرادإا لعج ام
ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
.هتاسضاقمل

..اريخأا رهظ نابعسش
ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ظ
سسيئر ديعسس نابعسش
،ار˘ي˘خأا ي˘ج˘نا ق˘ير˘˘ف
˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘عإلا ما˘˘˘˘˘˘˘مأا
ا˘مد˘ع˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ءاد˘˘˘ت˘˘˘علا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘تا
ثÓث ىلع يسسنجلا

يف نلمع˘ي تÓ˘ما˘ع
د˘˘جاو˘˘تو ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘ف ر˘˘ي˘˘سس˘˘ُم ل˘˘سضفأا
،9102 ةنسسل اسسنرف
بع˘ل˘˘م تا˘˘جرد˘˘م˘˘ب
،«ا˘˘˘بو˘˘˘ك نو˘˘˘م˘˘˘˘ير»
هقيرف ةارابُم ةعباتُمل
لإا ،ليل هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا
ثيد˘ح˘لا ىدا˘ف˘ت ه˘˘نأا

.ةفاحسصلا عم

ةيقرتل ىعسسي جارجر
نابسشلا نم لئاه ددع

ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ةرادإا ترر˘˘˘˘˘ق
ديسشر ماعلا ريدملا ةدايقب ينيطنسسقلا

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا جار˘˘جر
عو˘ب˘سسألا اذ˘ه لÓ˘˘خ ف˘˘يدر˘˘لا ف˘˘ن˘˘سصل
ةيناكمإا نع رثكأا ثيدحلا لجأا نم كلذو
يت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م
اهددع يتلاو طسساوألا فنسصل يمتنت

ماعلا ريدملا نأاو اميسسل رسصانع ةسسمخ
حمسست ةينابسش ةيجيتارتسسا طبسض ديري
رباكألا ةبيتك يف رسصانع ةدع نامسضب
ةيلعفلا ةينلا حسضوي ام وهو Óبقتسسم
. نيوكتلا ةسسايسس عابتا يف

ريغي ديلا ةرك داحتا
ةسسفانملا ماظن

رييغت ديلا ةركل يرئازجلا داحتلا ررق
بقللا ةرودب قلعت˘م˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن
ن˘م ه˘ل˘يو˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ،لوز˘ن˘˘لا ةرودو
ةرود ى˘˘لإا با˘˘يإلاو با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سص
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘سسف˘ل ،ة˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘ت
ل˘جأا ن˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا ةر˘˘كل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ي˘ف يداو˘ن˘لا ءا˘سسؤور رر˘قو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
سسي˘ئر نا˘ب˘ع˘ل ه˘سسأار˘ت يذ˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
تارود3 م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

3و بق˘ل˘لا ةرود˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
ةرود˘لا ما˘ق˘ت˘سسو .لوز˘ن˘لا ةرود˘ل ىر˘˘خأا
ة˘ثÓ˘ث˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ن˘ي˘ت˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘ب ى˘˘لوألا

.نيتلباقمب ةثلاثلاو تÓباقم

ةيلاغ اهسصلخ

نمثلا يدو˘ع˘سسلا رو˘سصم˘لا ر˘م˘ع ي˘ل˘ع ع˘فد
ه˘نود يذ˘لا فد˘ه˘لا˘ب ل˘ف˘ت˘حا ا˘مد˘ع˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘غ
تا˘ط˘ل˘سسلا ترر˘ق ثي˘ح ،ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي
روسصملا ةقاطب بحسس ةيدوعسسلا ةيسضايرلا
،نيناوقلا قرخ امدعب ،يفحسصلل يسضايرلا

ه˘ل˘ع˘ف ةدر ن˘ع ي˘ف˘ح˘سصلا ع˘فاد ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م
ملو ايوفع ارمأا ناك هب ماق ام نأا احسضوم
لدعت نأا لمأايو هرعاسشم يف مكحتلا عطتسسي
رو˘سضح ن˘م ن˘كم˘ت˘ي˘ل ا˘هرار˘ق ن˘ع ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا

.Óبقتسسم يلهألا تايرابم ريوسصتو

 فوسسليفلا
زرحم ملح مطحي

يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م لو˘˘˘˘يدارو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘سضو
تاعئاسشلل ادح يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام
نع ةريخألا ةرتفلا يف تجار يتلا ةريثكلا
هقاحتلاو ةنولسشرب نع يسسيم ليحر برق
ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا يداو˘ن˘لا د˘حأا˘ب
تاحيرسصت لÓخ نمو ،«يتيسسلا» اهزربأا
زرحم سضاير ةينمأا ريخألا مطح ،فوسسليفلا
دحاو قيرف يف بعللا يف لمأاي ناك يذلا

.«ثوغربلا» عم

qarsana@essalamonline.com
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تاونسس4 ذنم
سسامي˘ل˘يو ي˘كا˘ن˘يا ف˘ط˘خ
وابليب وكيتيلتأا يدان بعل
ءاو˘سضألا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘ها˘˘ق
ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
كراسش امدعب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةارابم141 يف هيدان عم
4 لÓ˘˘خ ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
بغ˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،تاو˘˘ن˘˘سس
هيدان تاءاقل نع بعÓلا

6102 ةنسس ليرفأا71 ذنم
ةوقلا تبثي ،يوق مقر وهو
اهب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا
لمعلاو ينابسسلا يلودلا
يف هب موقي يذلا ريبكلا
.تابيردتلا

15

قزري يح ليمج رماع
ة˘ع˘ئا˘سش تر˘˘سشت˘˘نا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘˘فو
ر˘˘ما˘˘ع ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا

برد˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘˘سسلا
ةوقب ةن˘تا˘ب با˘ب˘سش
سسمأا لوأا ة˘˘˘ي˘˘˘سشع
يذ˘لا ر˘ب˘خ˘لا و˘˘هو
ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع تع˘˘˘سس
هي˘ف˘ن ى˘لإا ندرألا˘ب
ينعملا نأا ةدكؤوم
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لا

ينعملا نأا ركذي تاعاسشإلا هذه لثم يرسشان نم اهبسضغ دكؤوتو حسضوت اهلعج ام وهو هتلئاع
. رازن ديرف باكلا سسيئر نم ربكأا لكسشب ابرقم ناكو رئازجلا يف ةنتاب بابسش برد
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ةÓسصلا تيقاوم

يلوبان عم ةكراسشملل زهاجو ةباسصإلا نم ىفاعت مÓغ^
 بابسشلل ةبرجتلاو ةربخلا حنم ىلع لمعأاسسو بعÓملا ىلإا ةدوعلاب ديعسس :يناجم^

ذفنتسسي رسصان نب
زهاجو ةبوقعلا
Ÿنلا ةهجاوÎ ‘

بسضغلا يبراد

ةطبارلا لسسارت دا–لا ةرادإا
Ÿسضحتلاو ناهج نب ةبقاعÒتا

قلطنت سسأاكلا ةمقل ةيد÷ا

 ةركسسب دا–اوداراب يدان

كرادتت «كابلا »
بعل نم بÎقتو اهجئاتن

مويدوبلا ةقرو

برغملا رايتخا ىلع اجتحا يسسنوتلاو يرسصملا داحتلا
 يئاهنلا ةجمربل

يئاهن لقنل هجتت «فاكلا»
 ةيليوج5 بعلم ىلإا لاطبألا

هربتعيو رسضخلا مجنب ديسشي ولريب
 ويسشتلاكلا يف هزكرم يف لسضفألا

2662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج51ـل قفاوملا0202 يرفيف9دحألا

00:02ـلا نم ةيادب مويلا ةيبرعلا ةقباسسملا يئاهن عبر رودلا نم ةدوعلا ءاقل رئازجلا ةيدولوم ‐ يواسضيبلا ءاجرلا

برغŸا نم ةÒسشأاتلاب ةدوعلاو ةلواطلا بلق ىلع مزاع ديمعلا
عسساولا بابلا نم ةينفلا ةسضراعلا ةرداغŸ ىعسسي Êزاخيم ^

«يبهذلا عبرملل لهأاتلاو زوفلا قيقحتل انلقث لكب يمÔسس» : Òخلب ^



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/

