
30 صص

تأمولعŸأب قلعتŸا Òخأ’ا أهنأيبب ديقتلا مدع تÈتعإا
مأعلا يأارلا ليلصضتو بذكلا رصشن ‘ أنأعمإا ةيمصسرلا

قاحتلإا ةلواحم طابحإا
تاعامجلاب صصاخسشأا3
50 صصناسسملت يف ةيباهرإلا
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ةدأعإا ةرورصض ىلع ددصشي ةعأنصصلا ريزو
صضورقلا حنم ةصسأيصس ‘ رظنلا

8102 ةنصس ر’ود رأيلم35.4 لبأقم

نوعيبي نيذلا نع غيلبتلا لÓخ نم
جد52 ـب ننقملا هرعصس ريغب بيلحلا

نينطاوملا وعدي قيزر
داسسفلا ةبراحم يف ةكراسشملا ىلإا

40 صص

راو◊ا باوبأا أهقلغو أهبلأطŸ ةيصصولا ةرازولا لهأŒ رارمتصسأب اديدنت

تصسارنمتب ةريخذلا نم ةيمكو قدأنب3 زجح
ةنتأبو ترأيتو

لÓغتصساو مأعلا لأملا ديدبت مهت أمهل تهجو
ةيمومعلا تأقفصصلا نونأق قرخو ذوفنلا

تابلاط تدده ةأارمإا فيقوت
رسشنب ةسسبتب ةيعماج ةماقإا

نهتاهويديفو نهروسص

نهمون فرغ تمحتقاو يعمأ÷ا مر◊ا ¤إا تللصست

50 صص

ازجع رئازجل˘ل يرأ˘ج˘ت˘لا ناز˘ي˘م˘لا ل˘ج˘صس
،9102 ة˘ن˘صس لÓ˘خ ر’ود رأ˘˘ي˘˘ل˘˘م11.6ـب
.8102 ةنصس ر’ود رأيلم35.4  لبأقم
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لا تأ˘نأ˘ي˘˘ب˘˘لا تح˘˘صضوأا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘بأ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صس’او تأ˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا
تغلب ةيرئازجلا تاردأصصلا ّنأا ،كرأمجلل
9102 ة˘ن˘˘صس لÓ˘˘خ ر’ود رأ˘˘ي˘˘ل˘˘م28.53
لÓخ أهتردصص ر’ود رأيلم97.14 لبأقم
92.41-) هردق صضأفخنأب يأا8102 ةنصس
39.14 تغلب دقف تادراولا أمأا،(ةئأملأب
ر’ود رأيل˘م33.64 لبأ˘ق˘م ،ر’ود رأ˘ي˘ل˘م
94.9-) هتبصسن أصضأ˘ف˘خ˘نا كلذ˘ب ة˘ل˘ج˘صسم
.(ةئأملأب

ددŒ ةيروهم÷ا ةسسائر
مÓعإلا لئاسسو ريذ–

ةبذاكلا رابخألا رسشن نم
40 صص

Ÿراو◊ا فأنئتصسأب ةيصصولا ةرازولا ةبلأط
عأطقلا يفظوم ت’أغصشنا لوح مهعم

نوجرخي ةمئألا
عراـــسشلا ¤إا
ءاــعبرألا اذه

ةعيرسشلا ةيدلب اسسيئر عسضو
تحت قباسسلاو يلاحلا

ةيئاسضقلا ةباقرلا
50 صص

«قباسسلا مك◊ا تاسسرا‡ عم ةمات ةعيطق ثدحنسس» : لوألا ريزولا
30 صصرطأıا لك نم نمأأم ‘ رئاز÷ا لعجب دهعت

«IVNS» ةكرسش قا◊إا
Ãةيركسسعلا ةعانسصلا ةيريد

40 صص

نازيملا زجع مجح رلود رايلم6
9102 يف رئازجلل يراجتلا

40 صص

40 صص

مداقلا عوبسسألا عاطقلا لسشت ةيبÎلا تاباقن
ةمسصاعلا ‘ ةينطو ةÒسسÃ ةعوبتم وسسيورب ةرازولا ةقحلم مامأا ةيجاجتحا تافقو^



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
! .. كارحلا فقوم اذه

كارحلا نم25 ةعمجلا تاريسسم تفرع
عفر ،نطولا عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ،ي˘ب˘ع˘سشلا

ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ،د˘م˘حأا يدا˘ه˘ل˘ب˘ل رو˘سص
ن˘م ما˘يأا ل˘ب˘ق ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت يذ˘لا ،د˘عا˘سسم˘˘لا

ىلإا ةمسصاعلا ي˘ف د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م
ى˘ل˘ع ه˘ل ة˘بو˘ق˘ع˘˘ك فو˘˘سس يداو ة˘˘م˘˘كح˘˘م
كار˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘فو˘قو˘م ح˘لا˘سصل ه˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م
ةماعلا ةيسشتفملا هتربتعا ام وهو ،يبعسشلا
،ةبوقع˘لا ق˘ح˘ت˘سست ة˘ف˘لا˘خ˘م ،لد˘ع˘لا ةرازو˘ل
ةلادع» نيلئاق هحلاسصل نوكراسشملا فتهو
يف ،«دمحأا يداهلب ربكأا هللا» ،«ةلقتسسم ةرح
،اذه ةيروهمجلا ليكول مهتدناسسم ىلإا ةراسشإا

.لدعلا ةرازو تارارقل مهسضفرو

ةمسصاع حارج صشاب
ليدبلا بطلا

،ةمسصاعلا طسسوب حارج سشاب ةيدلب نأا ودبي
نم ليدبلا بطلا يبحمل ةلسضفم ةهجو تتاب
يواد˘˘ت اذ˘˘كو ،ة˘˘ما˘˘ج˘˘حو ،ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سص ز˘˘˘خو
رثكأا ىلع ةيدلبلا هذه رفوتت ثيح ،باسشعأ’اب
نم عونلا اذه يف ةسصتخم ةدايع051 نم
وأا هيف نوسصتخملا سسفاني تاب يذلا بطلا

نكل ،نيسصتخملا ءابطأ’ا ،هيلع ءÓخدلا ىتح
له» .. وه ةوقب هسسفن حرطي يذلا لاؤوسسلا

لبق نم ةباقر لحم يه ليدبلا بطلا تادايع
.»؟ ’ مأا ةسصتخملا حلاسصملا

ةيلاغتربلا ةغللا
انتاعماج يف

ينبب تاغلل فثكملا ميلعتلا زكرم دعتسسي
قÓطإ’ «2 رئازجلا» ةعماجل عباتلا سسوسسم
يف ىلوأ’ا ةرملل ةيلاغتربلا ةغللا ميلعت راسسم
namretteP فر˘˘سشت˘˘سس ثي˘˘ح ،ا˘˘ن˘˘تا˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
airaM lebasI otsuarFيف ةفورعم ةبيدأا
ةيلاغتربلا ةغللا ميلعت زكرمب ةثحابو لاغتربلا
ةبلطلل سسوردلا ميدقت ىلع ،ةنوبسشل ةعماجب
.ةغللا هذه مّلعت يف نيبغارلا نييرئازجلا

رسصنع فلآا3
دارجل ةيندم ةيامح

ةوعد ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ىقلت
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نم ةيمسسر
ينطولا ديعلا ةبسسانمب ريبك سضرع روسضحل
لك نم سسرام1 ـل فداسصملا ةيندملا ةيامحلل
دنج هنأا ،انتزوحب تامولعملا رخآا ريسشتو ،ةنسس
رسصنع ف’آا3 نع لقي ’ ام ثدحلا اذهل
سضر˘ع˘لا اذ˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل «تا˘˘فور˘˘ب» نور˘˘ج˘˘ي
.بقترملا

qarsana@essalamonline.com
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ٍعاو بعسش
ى˘ل˘ع ة˘ع˘سساو ة˘ل˘م˘ح تق˘˘ل˘˘طأا

عمجل ،نطولا عوبر لك ىوتسسم
ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا ن˘م تا˘ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا
،ميركلا نآارقلا جاردإاب ةموكحلا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا ةدا˘˘م˘˘ك
يف ،ةثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا

اذه يعو سسكعي بيط ىعسسم
ةداعإا هتيبلاغ ديري يذلا بعسشلا

،فينحلا اننيد فنك ىلإا انعمتجم
تاو˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ه˘˘تز˘˘غ ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
تا˘˘فر˘˘˘سصتو تادا˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
انبابسش طسسو تسشفتو لب برغلا

بيهرو عسساو لكسشب انتاباسشو
ىلع ايقيقح ارطخ لكسشي تاب ام
.ةيبرعلا ةيمÓسسإ’ا انتيوه

! .. ةطرو ‘ كونبلا
كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا تتا˘˘˘˘ب

ةسصاخلاو ةيمومعلا
يف ءاوسس دح ىلع
ة˘˘˘طرو ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘˘م
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
يف عراسصت تحسضأا
نم ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
يدافتو ءا˘ق˘ب˘لا ل˘جأا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،سسÓ˘˘فإ’ا
،ة˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘سسلا سصق˘˘˘ن

ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ـل ةقباسس تاسسرامم
ي˘ت˘لا ،«ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا»
هذه لاومأا تفزنتسسا
ةيلاملا تاسسسسؤوملا
نيلماعتمو لامعأا لاجر حلا˘سصل ف˘تا˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘م˘خ˘سض ا˘سضور˘ق ا˘ه˘ن˘م تب˘ح˘سس ا˘مد˘ع˘ب
نآ’ا ةبلاطم كونبلا هذه نإاف هيلعو ،تÓماعتلا هذه تبثت ةقيثو يأا نع اديعب نييداسصتقا
ةلمجلاب داسسف اياسضق يف مهطروتل نجسسلا يف اهنم دافتسسا نم عبقي يتلا اهسضورق ليسصحتب
.جراخلا ىلإا تبرُه بلاغلا يف لاومأ’ا هذه نأا انملع اذإا ةسصاخ ناكمب ةبعسص ةمهملاف ..

! .. «Òم» لواقم بعرُي امدنع
ترايت ةي’و يف ةمهم ةيدلب سسيئر سشيعي

ببسسب ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف بعرلا نم ةلاح
لباقم نويلم054 اهردق ةوسشر هحنم لواقم
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف سضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
تامولعملا ريسشت امك «ريملا» ،يجيتارتسسا
ترايت ةي’و يلاو نأاب لواقملا مهوأا ،انتزوحب
ن˘كل «ه˘ع˘ب˘سصأا ي˘ف م˘تا˘خ˘˘لا» ل˘˘ث˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا

وأا هدعوب «ريملا» في مل بابسسأ’ا نم ببسسلو
فرسصف ،لوا˘ق˘م˘لا ة˘جا˘ح ءا˘سضق ع˘ط˘ت˘سسي م˘ل
هد˘يد˘سست ة˘قر˘ط˘م ن˘ي˘ب مو˘ي˘لا تا˘بو غ˘ل˘ب˘م˘˘لا

ل˘ه˘مأا لوا˘ق˘م˘لا ّنأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘ح˘سضف ناد˘ن˘˘سسو
.هدسض ىوكسش عدوي ’إاو ادحاو ارهسش «ريملا»

! .. Òغتت ⁄ «ةيلقعلا»
اهتسسرك يتلا ةئيسسلا تايكولسسلا نأا ودبي

تح˘سضأا ى˘ت˘ح ا˘ن˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ي˘˘ف «ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا»
اهنم ةسصاخ ةدئاسس تلاز ’ ،ةينيتور تايكولسس
ف˘ل˘ت˘خ˘ُم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ها˘ن˘ف˘˘لأا ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت
’ لاثم˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع˘ف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإ’ا
سسيئر نبإا ةريخأ’ا رهسشأ’ا يف ددرتي ،رسصحلا

بتكم ىل˘ع ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘ي’و˘ب ة˘يرادإا ة˘ح˘ل˘سصم
لب ،هبوسساحو ،هفتاه لمعتسسي رارمتسساب هدلاو
ثيح ،هدلاو تايحÓسص سضعب يف ىتح لخدتيو
ع˘م هد˘لاو ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي تاءا˘ق˘˘ل ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا ر˘˘سضح˘˘ي
دحأا Óف «ةليوط هدي» دلاولا نأا امبو ،نيفظوم
.رسشابملا هريدم مهيف امب هتلءاسسم ىلع ؤورجي



يف ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لا˘ق
هسضر˘ع لÓ˘خ سسمأا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
مامأا ،ةموكحلا لمع ططخمل
ي˘˘ف ،ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘سضعأا

ة˘سسا˘ئر تح˘ت ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘˘سسل˘˘ج
سسي˘˘˘ئر ،ل˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ق ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص
روسضح˘ب ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب سسل˘ج˘م˘لا
طا˘م˘نأا» ،ي˘مو˘كح˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا
ةوهلا تعسسو قباسسلا مكحلا
نم ةرذبمو ةفلكم ةرادإا نيب

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تا˘˘ئ˘˘فو ة˘˘˘ه˘˘˘ج
دادز˘ت تكف˘نا ا˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

،«ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘سشا˘˘سشه
ةم˘يد˘ق˘لا بي˘لا˘سسأ’ا» فا˘سضأاو
ىلإا تدأا نمزلا اهزواجت يتلا
ةيعامتج’ا تابوعسصلا مقافت
يف تببسست ثيح ةيداسصتق’او
ن˘م ’د˘ب تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘قا˘˘عإا
.«اهروهظ زيفحت

،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا ا˘˘˘عدو اذ˘˘˘ه
لمعلا ىلإا ،يموكحلا همقاط
ةهبجلا ا˘م˘هو ن˘ي˘ت˘ه˘ب˘ج ى˘ل˘ع
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
دد˘˘˘سش ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
ى˘˘ل˘˘˘ع ،ى˘˘˘لوأ’ا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب

نم تانامسضلا رفوت ةرورسض
ةئ˘ي˘ه˘تو سصر˘ف˘لا ؤو˘فا˘كت ل˘جا

م˘عد˘لاو ة˘ق˘ث˘لا ه˘ع˘ب˘ط˘ت خا˘ن˘م
ةديدجلا رئازجلا نأا نم اقÓطنا

زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك ،اد˘˘حأا ي˘˘سصق˘˘˘ت ’
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
ثعب ةداعإا ةيمهأا ،ةيداسصتق’ا
ثي˘˘ح ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
˘˘‐ يرور˘˘سضلا ن˘˘م نو˘˘كي˘˘˘سس
نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ة˘نأا˘م˘ط ‐ه˘ب˘سسح
ةمءÓم مدع نم اورثأات نيذلا

اهديدحت مت يتلا تارايتخ’ا
يداسصتق’ا رييسستلا لاجم يف
ةسسفانملا تا˘ي˘لآا ة˘ل˘قر˘ع ن˘مو
.عيرسشتلا رارقتسسا مدع نمو

˘مز˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘˘ك
د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ىلع ،هتموكحو ،نوبت ديجملا
ىوقلا لك عم امدق يسضملا
رواسشتلاو راوحلا ربع ةينطولا

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ع˘˘ج ل˘˘جأا ن˘˘م
ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م ن˘˘˘مأا˘˘˘م
ازر˘˘ب˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ةرو˘˘˘سصب
ىو˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم
بخ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

نينطاوملا عيم˘جو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
ءانبل ايوسس لمعلاو دنجتلا يف
ىوتسسمل ىقرت ةديدج رئازج
هتاحومطو بع˘سشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت
.ةعورسشملا

ةلاطبلا ةموكحلا براحتصس اذكه
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘فو

،ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ي˘قر˘تو ة˘لا˘ط˘ب˘˘لا
نأا ،لوأ’ا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأا
رييسست ى˘لإا ح˘م˘ط˘ت ة˘مو˘كح˘لا
لم˘ع˘لا قو˘سس ي˘ف ت’و˘ح˘ت˘لا

زيزعتو ميظنت ةداعإا لÓخ نم
جامدن’ا ىلع ةدعاسسملا زاهج
ج˘مار˘ب ة˘م˘حÓ˘مو ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
Óسضف ،لمعلا قوسسو نيوكتلا

تاطاسشنلا ثادحتسسا معد نع
ناديم يف ةراهملا يوذ ةدئافل
ع˘ي˘ج˘سشت ل˘جا ن˘م م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
.ةيت’واقملا

يتلا رواحملا هذه
ةصسايصسلا اهيلع زكترت

ةيعامتجلا
ة˘سسا˘ي˘سسلا سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا

ا˘ه˘نأا ،دار˘ج د˘كأا ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
عفر ،يه رواحم6 ىلع زكترت
ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا

رجأ’ا عفر لÓخ نم اهزيزعتو
،نو˘م˘سضم˘لا ى˘ندأ’ا ي˘ن˘طو˘˘لا

نم ةسشهلا تائف˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لاو

يوذ تائف اسصوسصخ ناكسسلا
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسم˘˘لاو
يعامتج’ا نامسضلا ةمو˘ظ˘ن˘م
ةد˘عا˘ق ع˘ي˘سسو˘ت˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘˘تو
نيطسشانلا جامدإا ،نيكرتسشملا
،يزاو˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ن˘˘˘كسسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا
لخدلا تاذ رسسأ’ا فادهتسساب
يف قÓطن’اب اذهو ،فيعسضلا

نويلم زاجنإ’ ديدج عورسشم
ي˘˘˘سسا˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘كسس
0202‐4202.

ة˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر سسمأا تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإا
لئاسسو ديقت مدع ،ةيروهمجلا
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا

تاسصن˘مو ط˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘مو
لوح قباسسلا ا˘ه˘نا˘ي˘ب˘ب لا˘سصت’ا
ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘سشن
ة˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘˘˘سصلا
رسشن يف «اناعمإا» ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘بذا˘كلاو ة˘ل˘˘ل˘˘سضم˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا
ا˘ه˘ل ة˘ثا˘ب˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ت
ءاجو اذه.ةلماكلا اهتيلوؤوسسم
ةرم ر˘كذ˘ن» ة˘سسا˘ئر˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف

ةينطولا مÓعإ’ا لئاسسو ىرخأا
ط˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

م˘ل ي˘ت˘لا لا˘˘سصت’ا تا˘˘سصن˘˘مو
82 يف خرؤوملا اه˘نا˘ي˘ب˘ب مز˘ت˘ل˘ت
نمسضتملاو ،يسضاملا ر˘ب˘م˘سسيد
ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘سشن
ة˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘˘˘˘سصلا
را˘ب˘خأ’ا ل˘ك نأا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
وأا ،يلوكو˘تور˘ب˘لا ع˘با˘ط˘لا تاذ
يف ةيلودلا تاقÓعلاب ةقلعتملا

سسيئر طاسشنب سصاخ˘لا ا˘ه˘ب˘نا˘ج
ارسصح ىقسستسست ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةسسائرب يمسسرلا اهردسصم نم
تا˘نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع وأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ءابنأ’ا ةلاكو قيرط نع رسشنت
˘مد˘ع نأا تد˘كأاو ،«ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
افنآا هيلإا راسشملا نايبلاب مازتل’ا
تايقÓخأاب ادمعتم ’Óخإا ربتعي
رابخأ’ا رسشن يف اناعمإاو ةنهملا
˘‐ ةزر˘ب˘م ،ة˘بذا˘كلاو ة˘ل˘ل˘سضم˘لا
نأا ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
اهتيلوؤوسسم لمحتت ةثابلا ةهجلا
.نأاسشلا اذه يف ةلماكلا

ـه.داوج

نيمأ’ا ،يلحاسس مسساقلب نمث
ينطولا فلاحت˘لا بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا
ططخم نومسضم ،يروه˘م˘ج˘لا

ـب هايإا اف˘سصاو ،ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع
.«دعاولا»و «حومطلا»

ةود˘˘ن ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘سس لا˘˘˘ق
تجوت سسمأا اه˘ط˘سشن ة˘ي˘ف˘ح˘سص
بتاكملل ةينطولا ةودنلا لاغسشأا
هتليكسشت نأا،RNA ـل ةيئ’ولا
ليكسشتب املع تذخأا ةيسسايسسلا

لماعتتسس يتلاو ةديدج ةموكح
نم ةسضراعملا وأا معدلاب اهعم
قيقحت ىلع ا˘ه˘سصر˘ح ق˘ل˘ط˘ن˘م

هربتعت يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ق˘فاو˘ت˘لا
تايدحتلا عفرل ديحولا ليبسسلا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
هجاوت يتلا ةينمأ’او ةيداسصتق’ا
دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،دÓ˘˘ب˘˘لا
عم فلاحتلا لما˘ع˘ت د˘سسج˘ت˘يو»
ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘سضيأا ة˘مو˘˘كح˘˘لا
اهتردقو ةموكحلا هذه دادعتسسا

بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا تا˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
ماعلا ن˘ي˘مأ’ا ا˘عدو.«عمتجملل
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل
ى˘لإا ة˘مو˘كح˘لا ،يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةلودلا ةفاقثب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ةرور˘سض
تا˘˘˘˘جرد ى˘˘˘˘سصقأا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضو
يموكحلا ماجسسن’او نماسضتلا

لا˘˘سصتا ة˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس جا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ناو
ة˘نازر˘لا د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م
حاي˘ترا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،حو˘سضو˘لاو
مازت˘ل’ ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت
عورسشلا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
،ةيباختن’ا هتادهعت ديسسجت يف

ءان˘ب˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ’
’و ءا˘سصقإا نود ةد˘يد˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج
.سشيمهت

ح.ميلصس

watan@essalamonline.com

3 8662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج22ـل قفاوملا0202 يرفيف61دحألاثدحلا

رطاıا لك نم نمأام ‘ رئاز÷ا لعجب دهعت

«قباسسلا مك◊ا تاسسرا‡ عم ةمات ةعيطق ثدحنسس» : لوألا ريزولا

ر.نوراه

جهنو ةيؤورب ينطولا داصصتقلا ثعب ةداعإا ىلإا ىعصسي هتموكح لمع ططخم نأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا دكأا
.يمقرلا لوحتلاو يوقاطلا لاقتنلاو ةيرصشبلا ةيمنتلا ىلع موقي ثيح ،قباصسلا مكحلا تاصسرامم عم ةمات ةعيطق نادصسجي

شسيئرلا جمانرب نأا دكأا
امازتلإا45 لمحي نوبت
ىزغمو افادهأا اهلك لمحت

ةموكحلا» :ليجوق
يف اهماهم يدؤوت
«ةيريسصم ةلحرم

شسيئر ،ليجوق حلاصص دكأا
ّنأا ،ةباينلاب ةمألا شسلجم

دبع ،لوألا ريزولا ةموكح
اهماهم يدؤوت ،دارج زيزعلا

ـب اهفصصو ةلحرم يف
قيقحت فدهب «ةيريصصملا»
شسيئر تامازتلا
.ةيروهمجلا

هل ةملك يف ،ليجوق لاق
ةصسلج حاتتفا لÓخ شسمأا

شضرعل تصصصصخ ةينلع
زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

،ةموكحلا ططخمل دارج
ةمألا شسلجم ءاصضعأا مامأا
دبع خألا ئنهن» هتصشقانمل
هنييعتب دارج زيزعلا

ءاصضعأا اذكو لوأا اريزو
مهيلوت ىلع ةموكحلا

مهل ىنمتأاو مهبصصانم
يتلا ماهملا يف حاجنلا
هذه يف مهيلإا تدنصسأا
ةقيقدلا ةماهلا ةلحرملا

نأا افيصضم ،«ةيريصصملاو
،ةيروهمجلا شسيئر جمانرب
امازتلا45 ىلع زوحي
.ىزغمو افادهأا اهلك لمحت

نأاب ،ثدحتملا ركذو اذه
لمع ططخم شضرع

ءاصضعأا ىلع ،ةموكحلا
ةداملل اقبط يتأاي ،«انيصسلا»
نوناقلاو روتصسدلا نم49
ماظنلاو61/21 يوصضعلا
ايلعلا ةفرغلل يلخادلا
.ناملربلل

ر.نوراه

ةيزكرŸا ةنجلل ةرود دقع نم ةيلا◊ا ةدايقلا برهت ىفن

ةينطو ةودن دقع صضفري يقيدسص
«نÓفألا» Òيسستل ةيلاقتنا ةئيه نيوكتو

هنيك“ دصصق بز◊ا ةلكيه ةداعإا نع نلعأا
ةيصسايصسلا ةحاصسلا ‘ هتناكم عاجÎصسا نم

بابسشلا جمد ¤إا وعدي يتاوت ىسسوم
ةيمنتلا دوهج ‘

نيمأ’ا ،يقيدسص يلع ربع
ةهبج بزح˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا
هسضفر نع ،ينطولا ريرحتلا
نيوكتو ةي˘ن˘طو ةود˘ن د˘ق˘ع˘ل
،بزحلا رييسستل ةيلاقتنا ةئيه
ةيلاحلا ةدايقلا نأا ىلإا اريسشم
ةرود د˘˘ق˘˘ع ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ت˘˘ت ’
.ةيزكرملا ةنجلل

ءاقل لÓخ ،يقيدسص حسضوأا
م˘سض ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم˘˘ب يو˘˘ه˘˘ج
5 ن˘˘م بز˘˘ح˘˘لا ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘˘م
نأا ،دÓبلا برغ نم تاي’و
،«نÓفأ’ا» ـل ةيلاحلا ةدايقلا

ةرود نوكت نأا ىلع ةسصيرح
ءا˘سضف ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘م˘ح˘ل˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ا˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
لمسشلا عمجو ةدحولا قيثوتو
نم حجان رمتؤوم ىلإا باهذلل
،بزحلاو رئازجلا ةمدخ لجأا

عارسصلل ةحاسس نوكت ’ نأاو
تي˘ت˘سشتو ة˘قر˘ف˘˘ل˘˘ل ار˘˘ب˘˘ن˘˘مو
ددسصلا اذه يف لاقو ،فسصلا
بلطتي فر˘ظ˘لا نأاو ة˘سصا˘خ»
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ا˘ع˘ي˘م˘˘ج ى˘˘ع˘˘سسن نأا

ا˘نأا˘سش ا˘ن˘بز˘ح دادز˘ي˘ل ا˘ن˘تد˘حو
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا ىد˘˘˘ل
.«اسصلخمو ايربمفون لظيلو

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ك
ريرحتلا ةهبج بزحل ةباينلاب
عيمجلا عم لمعلاب ،ينطولا
امك ،سشيمهت وأا ءاسصقإا نود
راوح ةرسشا˘ب˘م˘ل ةو˘عد˘لا دد˘ج
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سسي ر˘˘م˘˘ث˘˘مو يد˘˘˘ج
ف˘˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘˘˘˘سضنإا

ةر˘ئاد ع˘سسو˘يو تارا˘ي˘ت˘خ’او
رواسشتلاو سشاقنلاو ر˘ي˘كف˘ت˘لا
نيذلا ،نيلسضانملا عيمج نيب
فوفسصلا ديحوت ىلإا مهاعد
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا لو˘˘ح فا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’او
باو˘بأا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘عر˘˘سشلا
عيمجلا مامأا ةحوتفم بزحلا

لك ىلع ةحتفتم ةدايقلا نأاو
ةليفكلا تاداهتج’او راكفأ’ا

ليعفتو بزحلا ءادأا نيسسحتب
.هرود

يذ˘لا ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ع˘˘يو
لوأا ،ي˘ق˘يد˘سص ه˘ي˘ل˘ع فر˘˘سشأا

تاءاقللا ةلسسلسس يف ةطحم
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ح˘ي˘سضو˘ت فد˘ه˘˘ب ،«نÓ˘˘فأ’ا»
ةلحرملا تاناهر لوح ةيؤورلا

ةيفيكو هقافآاو بزحلا عقاوو
هتاقا˘ط ر˘ير˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ه˘ت˘نا˘كم ةدا˘ع˘ت˘سساو ة˘ن˘ما˘كلا
يف هرود زيزع˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

.ةديدجلا رئازجلا ءانب راسسم
ن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةيلخادلا ةنجللا نأا ،ثدحتملا
تÓيدع˘ت˘لا ءار˘ثإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ن˘م ته˘ت˘نا د˘ق ة˘يرو˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةزهاج يهو اهتاحرتقم دادعإا
سسيئر ديسسلا ىلإا ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ل
نأا ح˘˘سضوأاو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
ليدعتلل همعد نع ربع يذلا
ةئدهتلا تاءارجإاو يروتسسدلا

ا˘هر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا تاروا˘سشم˘لاو
ع˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تÓ˘˘ي˘˘كسشت˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سشلاو
،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘عاو˘˘ف˘˘˘لاو
عسضولا زواجت ىلع سصيرح
بلا˘ط˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ن˘˘هار˘˘لا
قحلا ةلود ءانب يف بعسشلا

ا˘ن˘بز˘ح نأا » لا˘قو ،نو˘نا˘ق˘˘لاو
لظ˘ي˘سسو هرار˘ق ة˘ير˘ح كل˘م˘ي
ةيرئازج˘لا ة˘لود˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف
تو˘˘سص ى˘˘لإا ’إا ع˘˘م˘˘˘سسي ’و
مهدحو مهو ،هيلسضانم نينأاو
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م
هريسصم د˘يد˘ح˘تو ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةدايسسلا بحاسص بعسشلا نأاو
نم ءاغلإاب ديحولا لوخملا وه
ر˘˘˘ب˘˘˘ع باز˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘سشي

«.باختن’ا قيدانسص
ح.ميلصس

سسيئر ،يتاوت ىسسوم اعد
،ةيرئازجلا ةينطولا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
ي˘ف با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ج˘مد ى˘˘لإا

لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا دو˘˘ه˘˘ج
مهل رامثتسس’ا سصرف ريفوت
حا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘مو
ن˘م˘سضي ا˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم
داسصتقÓل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘كاو˘م
.يملاعلا

دد˘˘˘سش ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
سسمأا ه˘فار˘سشإا ىد˘˘ل ،ي˘˘تاو˘˘ت
لاغ˘سشأا حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع راردأا˘ب
هتل˘ي˘كسشت ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘ل ةود˘ن
بونجلا تاي’ول ةيسسايسسلا
ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا

ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ةرور˘˘سض
ميظنت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘لآ’ا
زيزعت ل˘جأا ن˘م تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
اذه ،ةيطارقميدلاو تايرحلا
رئازجلا هتققح ام نمث امدعب
كار˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
لذبب اسضيأا ابلاطم ،يبعسشلا

ةيبل˘ت˘ل دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
.بعسشلا تاعلطت

نأا˘˘˘سشلا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘فو
ه˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
نأا ،ثدحتملا دكأا ،ةيسسايسسلا
ةدا˘˘˘˘عإ’ نا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘ق تقو˘˘˘˘˘لا

نم اهنيكمت دسصق اهتلكيه
ةلاعفلا ا˘ه˘ت˘نا˘كم عا˘جر˘ت˘سسا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘حا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
.ةينطولا

ةهب˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘كذو اذ˘ه
ماتخ يف ،ةيرئازجلا ةينطولا
ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب ،ه˘ل˘˘خد˘˘ت
ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
ةيميلقإ’ا عاسضوأ’ا اهعنسصت
نادلب سضع˘ب ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ادد˘˘˘سشم ،راو˘˘˘ج˘˘˘لا
نيسصحت ةيمهأا ىلع ددسصلا
ةهجاومل ةيعامتج’ا ةهبجلا
.تايدحتلا كلت

مصساقلب يفيرصشوب

ماعلا يأارلا ليلصضتو بذكلا رصشن ‘ اناعمإا ةيمصسرلا تامولعŸاب قلعتŸا Òخألا اهنايبب ديقتلا مدع تÈتعإا

ةبذاكلا رابخألا رسشن نم مÓعإلا لئاسسو ريذ– ددŒ ةيروهم÷ا ةسسائر

ةصضراعملاو معدلاب ةموكحلا عم هبزح لماعت دكأا

ةموكحلا لمع ططخم نمثي يلحاسس



لامعل ينطولا داحتإ’ا ربع
هل نايب يف ،نيوكتلاو ةيبرتلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ةرود˘˘لا جو˘˘˘ُت
زو˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا ا˘˘ه˘˘سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
نع ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
لمع ططخ˘م ل˘ها˘ج˘ت˘ل ه˘ف˘سسأا
ةر˘سسأ’ا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
لطام˘ت ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
قÓ˘طإا ي˘ف ة˘ي˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
سسي˘ئر˘لا ه˘ع˘ط˘ق يذ˘لا راو˘ح˘˘لا
سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ابلاطم ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘سسرد˘م˘لا˘ب
هئاربخو عا˘ط˘ق˘لا ل˘هأا كار˘سشإا˘ب

ةيئادتب’ا ةلحر˘م˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ
ةلكيهلا يف رظنلا ةداعإاب كلذو
امب جماربلاو جهانملاو ريطأاتلاو
نكميو مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘ح˘ُي
اعدو ،هتايحب عتمتلا نم ملعتملا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ى˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ل˘كو ةذ˘تا˘سسأ’ا ح˘˘ن˘˘مو بتاور
ظفحي امب ةيبرتلا يمدختسسم
دسسجيو ةيئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا م˘ه˘ل
.عاطقلا ةيجيتارتسسا موهفم

ةباقنلا ترر˘ق ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
ن˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

،ن˘ي˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ن˘˘يد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو
ي˘ن˘طو بار˘سضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
،يراجلا يرفيف52و42 يموي
مامأا ماسصت˘عا˘ب ا˘عو˘ب˘ت˘م نو˘كي
،وسسيورب ةيبرتلا ةرازو ةقحلم
ةرازو بوا˘ج˘ت مد˘ع˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت
اهبلاطم عم ،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

نوناقلا ليدعتب قلعت ام ةسصاخ
عا˘ط˘˘ق˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
.662‐41 يسسائرلا موسسرملا

يف اهتاذ ةباقنلا تدكأاو اذه
«مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل نايب

د˘ع˘ب ه˘نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
يف ينطولا سسلج˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا

ناي˘ب˘لا د˘ع˘بو ف˘ي˘ط˘سس ة˘ن˘يد˘م
كلذك لّوخ يذ˘لاو ي˘ب˘ل˘ط˘م˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا
ةينطولا ة˘نا˘مأ’ا ّنإا˘ف هد˘ي˘سسج˘ت
ق˘˘ي˘˘م˘˘ع روا˘˘سشت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘مو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘سسمو ف˘˘˘˘ث˘˘˘˘كمو
بواجت مدع اهل نيبت اهئاسضعأا

ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
ةرود˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا

،لّوأ’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ردسص ام هتاذ نايبلا ركنتسساو
ةيبر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ن˘م ار˘ّخؤو˘م
سضع˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
يذلاو ةيبرت˘لا كÓ˘سسأا تا˘ف˘ل˘م
ل˘ي˘˘كلا ة˘˘ي˘˘ن كا˘˘ن˘˘ه ّنأا د˘˘كؤو˘˘ي
عم كلّسسلا ةاناعم ّناو نيلايكمب
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م لد˘˘˘˘˘عÓّ˘˘˘˘˘لا

.لسصاوتتسسو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تعدو

ن˘يد˘عا˘سسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
(E.A.S.N.S) ني˘يو˘بر˘ت˘لا

نيفرسشملاو نيدعا˘سسم˘لا ة˘فا˘ك
لوح فافتل’ا ى˘لإا ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا
مهتباقنل ةعورسشم˘لا بلا˘ط˘م˘لا

تت˘˘˘سشت˘˘˘لاو ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ذ˘˘˘ب˘˘˘نو
تاطحملا ة˘فا˘كل داد˘ع˘ت˘سس’او

.ةقحÓلاو ةيلاحلا ةيلاسضنلا
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راو◊ا باوبأا اهقلغو اهبلاطŸ ةيسصولا ةرازولا لهاŒ رارمتسساب اديدنت

مداقلا عوبسسألا عاطقلا لسشت ةيبÎلا تاباقن
ةمسصاعلا ‘ ةينطو ةÒسسÃ ةعوبتم وسسيورب ةرازولا ةقحلم مامأا ةيجاجتحا تافقو

ز.لامج

ةيبرتلا لامعل ينطولا داحتإ’ا اذكو ،نييوبرتلا نيدعاسسملاو نيفرسشملل ةينطولا ةباقنلا نم لك تررق
رقم مامأا ةيجاجتحا تافقو ميظنت عم ،يراجلا يرفيف62و52و42 مايأا ينطو بارسضإا يف لوخدلا ،نيوكتلاو
بلاطم ةيبلتل ،طوعجاو دمحم ريزولا ىلع طغسضلا لجأا نم ،ةينطو ةريسسمب ةعوبتم ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

نم ،نوبت سسيئرلا هيلإا اعد يذلا راوحلا قÓطإا يف هلطامت ىلع ،ىرخأا ةهج نم ادرو ،ةهج نم اهيلإا نيبسستنملا
.ةيرئازجلا ةسسردملاب سضوهنلا لجأا

ةينطولا ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ترر˘ق
ةيجاجتحإا ةفقو ميظنت ةمئأÓل
ر˘ق˘م ما˘مأا ،ءا˘ع˘˘برأ’ا د˘˘غ د˘˘ع˘˘ب
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا
ةبلاطمل ،ةمسصاعلاب نييرئازجلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘سشلا ةرازو
راوح˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ،فا˘قوأ’او
ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ت’ا˘˘غ˘˘˘سشنا لو˘˘˘ح
ةريسسمب عبتت نأا ىلع ،عاطقلا
رسصق ىلإا مث لمعلا ةرازو ىلإا
.ةموكحلا

يف ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تعد
اه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘سشن˘م
،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ةوقب ةكرا˘سشم˘لا ى˘لإا ا˘هد˘عاو˘ق
عم نمازتملا جاجتح’ا اذه يف
ةربتعم ،ديهسشلل ينطولا مويلا

ق˘طا˘ن˘م ة˘فا˘ك ن˘م م˘هرو˘˘سضح

يبسستنم ةي˘سضق˘ل ءا˘فو ن˘طو˘لا
ىل˘ع م˘ه˘ن˘م ارار˘سصإاو عا˘ط˘ق˘لا

طلسسملا سشيمهتلاو ملظلا عفر
.ةريثك فارطأا نم مهيلع

برغت˘سسا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
سسي˘˘ئر ،ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ح لو˘˘˘ل˘˘˘ج
ةمئÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

يف ،ةينيدلا نوؤوسشلا يفظومو
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
«موهفملا ريغ» تمسصلا ،سسمأا
ا˘هد˘يد˘ح˘ت مد˘˘عو ة˘˘يا˘˘سصو˘˘ل˘˘ل
سشاقنلا حت˘ف˘ل ةد˘يد˘ج د˘ي˘عاو˘م
يبسستنم بلاطم ةيسضرأا لوح
ىلع Óيلد كلذ اربتعم ،عاطقلا

«ةر˘ماؤو˘م» ـب ه˘ف˘سصو ا˘م دو˘جو
ن˘˘م ه˘˘ت˘˘˘حازإ’ هد˘˘˘سض كا˘˘˘ح˘˘˘ت
.هبسصنم

ز.لامج

Ÿمهعم راو◊ا فانئتسساب ةيسصولا ةرازولا ةبلاط
عاطقلا يفظوم ت’اغسشنا لوح

ءاعبرألا اذه عراسشلا ¤إا نوجرخي ةمئألا

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك ا˘˘˘عد
ى˘لإا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،داسسفلا ةبراحم يف ةكراسشملا

نيذلا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
هرعسس ريغ˘ب بي˘ل˘ح˘لا نو˘ع˘ي˘ب˘ي
.جد52 ـب ننقملا

هل روسشنم يف ريزولا بتك
يف ةي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
يف ةكراسشملل» ،«كوب˘سسي˘ف˘لا»
مكنم بلطأا ،دا˘سسف˘لا ة˘برا˘ح˘م
يتلا ةيدل˘ب˘لا ي˘ه ا˘م ا˘ن˘ئا˘ط˘عإا

ريغب اهيف عابي بيلحلا لازام
وه نم اسضيأاو جد52 رعسس
ةنب˘ل˘م˘لا وأا ر˘جا˘ت˘لا وأا عزو˘م˘لا
،ف˘سصلا جرا˘خ تلازا˘˘م ي˘˘ت˘˘لا

نوع˘ي˘ب˘ي او˘لازا˘م ن˘يذ˘لا اذ˘كو
يأا ،طورسشملا عيبلاب بيلحلا
بيلحلا عم ءيسش ذخأاب كربجي
ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو ،«م˘عد˘م˘˘لا

هد˘˘ير˘˘ب ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ع˘˘سضو

تحت يسصخسشلا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
لا˘سسرإ’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘سصت
:مهتاغيلبت

moc@gizer.lemak-
zd.vog.ecrem

عيمج ،قيزر لامك رمأا امك
ن˘ي˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م
عيب عقاو لوح ريراقت لاسسرإاب
ةمعدم˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ع˘يزو˘تو
ل˘ك ي˘ف كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘˘سساو
كلذو ،دغ موي لبق اذهو ةيدلب

،ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا سسكا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
فيسضي ‐  Óئاق مهايإا ابطاخم
م˘ت˘ي فو˘سس» ‐ ه˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا

ع˘˘م م˘˘كتا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
فرط نم ةلسسرملا تامولعملا
يد˘˘ير˘˘ب ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص وأا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
.«كوبسسيافلاب

ز.لامج

ريغب بيلحلا نوعيبي نيذلا نع غيلبتلا لÓخ نم
جد52 ـب ننقملا هرعسس

داسسفلا ةبراحم يف ةكراسشملا ىلإا نينطاوملا وعدي قيزر
ةيدلب لك يف بيلحلا ةيعسضو نع ريراقتب ةراجتلا ءاردم مازلإا

ر’ود رايلم35.4 لباقم
8102 ةنسس

مجح رلود رايلم6
نازيملا زجع
رئازجلل يراجتلا
9102 يف
رئازجلل يراجتلا نازيملا لجسس

لÓخ ر’ود رايلم11.6ـب ازجع
رايلم35.4  لباقم ،9102 ةنسس
.8102 ةنسس ر’ود
ةتقؤوملا تانايبلا تحسضوأا
تاسساردلا ةيريدمل
ةعباتلا فارسشتسس’او
تارداسصلا ّنأا ،كرامجلل
رايلم28.53 تغلب ةيرئازجلا

لباقم9102 ةنسس لÓخ ر’ود
اهتردسص ر’ود رايلم97.14

سضافخناب يأا8102 ةنسس لÓخ
.(ةئاملاب92.41-) هردق
39.14 تغلب دقف تادراولا امأا

33.64 لباقم ،ر’ود رايلم
كلذب ةلجسسم ر’ود رايلم
94.9-) هتبسسن اسضافخنا

.(ةئاملاب
نإاف ،تانايبلا سسفنل اقفوو
9102 يف ةيرئازجلا تارداسصلا

ةبسسنب تادراولا ةروتاف تطغ
22.09 لباقم ةئاملاب34.58
.8102 يف ةئاملاب

ةسصح تاقورحملا تلانو اذه
ـب دÓبلا تارداسص نم دسسأ’ا
مجحلا نم ةئاملاب08.29
ثيح ،تارداسصلل يلامجإ’ا

،ر’ود رايلم42.33 ـب تردق
ر’ود رايلم78.83 لباقم

ينعي ام وهو ،8102 لÓخ
-) ةبسسنب عجارت ليجسست
.(ةئاملاب84.41
جراخ تارداسصلاب قلعتي اميفو
ةيسشماه ىقبتف تاقورحملا

رايلم85.2 زواجتت مل ثيح
02.7 لداعي ام يأا ،ر’ود
يلامجإ’ا مجحلا نم ةئاملاب
رايلم29.2 لباقم ،تارداسصلل
-) هردق سضافخناب يأا ر’ود
سسفن لÓخ (ةئاملاب08.11
.ةنراقملا ةرتف

ـه.داوج

سضورقلا حنم ةسسايسس يف رظنلا ةداعإا ةرورسض ىلع ددسشي ةعانسصلا ريزو

ةيركسسعلا ةعانسصلا ةيريدمب «IVNS» ةكرسش قاحلإا
ي˘ل˘ع تيأا تا˘حر˘ف ن˘ل˘˘عأا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ،م˘˘˘هار˘˘˘ب
ة˘˘كر˘˘سشلا نأا ،م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيعانسصلا تابرعلل ةينطولا
«IVNS»،تحت حب˘سصت˘سس
تاعانسصلا ةيريدم ةياسصو
ةرازول ةع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا
. ينطولا عافدلا

حيرسصت يف ،ريزولا لاق
سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل

ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م سضر˘˘˘ع
ءا˘˘سضعأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا

ة˘˘كر˘˘سشلا» ،ة˘˘مأ’ا سسل˘˘ج˘˘˘م
ةيعانسصلا تابرعلل ةينطولا
نيرهسش فرظ يف حبسصتسس
اذ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث وأا
ريد˘ق˘ت ر˘ث˘كأا ى˘ل˘ع خ˘يرا˘ت˘لا
تاعانسصلا ةيريد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت
.«ةيركسسعلا

ةكرسشلا نأا ركذلاب ريدج
تا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ي˘ف فر˘ط ي˘ه ،ة˘ي˘عا˘ن˘˘سصلا
ة˘ن˘سس ي˘ف تمر˘بأا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
ة˘˘كر˘˘˘سش ءا˘˘˘سشنإ’2102
نازوأ’ا جا˘˘ت˘˘نإ’ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج
عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
كلتميو ،«ز˘ن˘ب‐سسد˘ي˘سسر˘م»

15 ةبسسن يرئازجلا فرطلا
هذ˘ه لا˘م˘سسأار ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘كر˘سشلا˘ب Ó˘ث˘م˘م ة˘كر˘˘سشلا
ةيعانسصلا تابرعلل ةينطولا
عافدلا ةرازوو ،(ةئاملاب43)
امنيب ،(ةئاملاب71) ينطولا
«را˘˘بآا» ع˘˘م˘˘ج˘˘م ذو˘˘ح˘˘ت˘˘سسي
94 ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع ي˘تارا˘˘مإ’ا
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
«زنب‐سسديسسرم/رلمياد»
هذهل يجولونكتلا كيرسشلا
.ةكارسشلا

نم ةيليوج يف متو اذه
3 ءا˘˘˘˘سشنإا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا سسف˘˘˘˘˘ن
لاو˘˘مأا سسوؤور˘˘˘ب تا˘˘˘كر˘˘˘سش
ذي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م
قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا ت’و˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب

،ةيناملأا‐ةيتارامإا‐ةيرئازج
ةعا˘ن˘سصلا ر˘يو˘ط˘ت ل˘جا ن˘م
.ةينطولا ةيكيناكيملا

دد˘˘سش ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،م˘هار˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيأا تا˘˘حر˘˘ف
رظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
يف ةجهتنملا ةسسايسسلا يف
نأا ل˘جأا ن˘م سضور˘ق˘لا ح˘ن˘م
ماق˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست
تا˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا لوأ’ا

ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
،ليغ˘سشت˘لاو ةور˘ث˘لا رد˘سصم
دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو
سضع˘ب ي˘ف ح˘ن˘م˘ت سضور˘˘ق»
ن˘م ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا˘˘ب نا˘˘ي˘˘حأ’ا
51 ي˘˘لاو˘˘ح˘˘ل تارا˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا

ه˘با˘ج˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ل˘ما˘ع˘ت˘م
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

سضرقلا سضفرب ةطسسوتملاو
يذلا رمأ’ا ،ةريغسص غلابمل
يف رظ˘ن˘لا ةدا˘عإا بجو˘ت˘سسي
را˘˘سشأاو ،«ة˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه
عاطق ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا
نأا ىلإا ،دÓبلا يف ةعانسصلا

ةحونمملا سضورق˘لا م˘ظ˘ع˘م
يف مهاسست مل يسضاملا يف
وأا ماخلا يلحملا جتانلا عفر
ام ردقب ،ةفا˘سضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
سضع˘˘ب ءار˘˘ثإا ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
.سصاخسشأ’ا

ن˘ل˘عأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ن˘˘˘ع ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا تيآا
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘سسا˘ي˘سس
ه˘نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
سضع˘˘ب عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
اهليوحت مت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

.اهتهجو نع
ـه.داوج

سسيارلا قدنف مويلا نورداغي ةينيسصلا ناهوو نم نودئاعلا ةبلطلا

لجسسن ⁄»: ÚنطاوŸا انئمطم ةحسصلا ريزو
«رئاز÷ا ‘ انوروكب ةباسصإا يأا

ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع نأا˘˘م˘˘ط
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب
،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصإاو
ليجسست مدع دكأاو ،نينطاوملا
ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا د˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘سصإا يإا
ي˘˘ف «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
ة˘ب˘ل˘ط˘لا نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ناهوو نم نيدئاعلا نييرئازجلا
مو˘ي˘لا نوردا˘غ˘ي˘سس ،ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
.«سسيارلا» قدنف

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘˘˘قو
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ح˘ير˘سصت ي˘ف تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةسشقانم سشماه ىلع ةفاحسصلل
مل هنإا ةموكحلا لمع ططخم
سسوريفب ةباسصإا يأا ليجسست متي

نآ’ا دحل رئازجلا يف انوروك
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف كلذ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
اوداع نيذلا نييرئازجلا اياعرلا

ىلا اريسشم ةينيسصلا ناهو نم
نودا˘غ˘ي˘سس ا˘يا˘˘عر˘˘لا ء’ؤو˘˘ه نا
ر˘ئاز˘ج˘لا قر˘سش سسيار˘لا قد˘ن˘ف
.دحأ’ا مويلا ةمسصاعلا

ىلع ءانب رئازجلا تلجأا دقو

سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م تا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

اهاياعر  طرافلا يرفيف علطم
ناهوو ةع˘طا˘ق˘م˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘ف ر˘سشت˘نا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
بنا˘ج ى˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سص لود ن˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘عر
سسنو˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘سشو
ىلع ناكو اي˘ب˘ي˘لو ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م
،ايرئازج13 ةر˘ئا˘˘ط˘˘لا ن˘˘ت˘˘م
01 ىلا ةفاسضإ’اب ،ةبلط مهبلغأا
اذكو نييبيل ةثÓثو نييسسنوت
لقن مت دقو نييناتيروم ةعبرأا
قدنف ىلإا نييرئاز˘ج˘لا ا˘يا˘عر˘لا
ةبا˘قر˘ل˘ل م˘ه˘عا˘سضخإ’ ،سسيار˘لا

م˘ه˘ل˘˘م˘˘ح مد˘˘ع ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
.انوروك سسوريفل

ةرئاط ةدوع بقع ةرسشابمو
سضرأا ىلإا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ةسصاخ ة˘قر˘ف تل˘ف˘كت ،ن˘طو˘لا
ىلع لقنت يتلا ةرئاطلا ريهطتب
مهؤوÓجا مت نيذلا اياعرلا اهنتم
.ناهوو نم

ح.ميلسس



ط˘˘ب˘˘حأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
قوسس نم لكب ،دودحلا سسرح
،فرا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘سسب˘˘˘ت ،سسار˘˘˘هأا

ة˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م
ـب ردق˘ُت دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
تف˘قوأا ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ت˘˘ل30921
ينطولا سشيجلل ىرخأا زرافم
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

،تنا˘˘ج ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م
17 ،ماز˘ق ن˘ي˘عو ،تسسار˘ن˘م˘˘ت
،تابكرم6 تزجحو اسصخسش
62 ،ا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘˘لو˘˘م14
ةزهجأا5و ،ط˘غ˘سض ة˘قر˘ط˘˘م
.نداعملا نع فسشك

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
لكب ينطولا كردلا رسصانعو
،ةنتابو ترايت ،تسسارنمت نم
ةرازو سسمأا هتدروأا امل اقفو
اهل نايب يف ،ينطولا عافدلا
ة˘˘خ˘˘سسن «مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘سست
،ديسص قدانب3 زجح نم ،هنم

رام˘قأ’ا ر˘ب˘ع لا˘سصتا زا˘ه˘جو
،ناديم ي˘ترا˘ظ˘ن ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘ي˘خذ˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘˘كو
سشيجلل ىرخأا ةزرفم تفقوأا
رسصانعو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
سصاخسشأا7 ،ين˘طو˘لا كرد˘لا

اسصرق885 اوز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو

ن˘م ةد˘حو255و ،اسسول˘ه˘م
نإا ن˘˘م ل˘˘كب تا˘˘بور˘˘˘سشم˘˘˘لا
.ةلقروو ةركسسب ،سسانيمأا

ةرجهلا ةبراحم راطإا يفو
سسرح نكمت ،ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘˘عو ل˘˘حاو˘˘سسلا
ةلواحم طابحإا نم ،ينطولا

61 ـل ة˘ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
،مناغت˘سسم ن˘م ل˘كب ا˘سصخ˘سش
مت نيح يف ،تنسشوميت نيعو
ر˘ي˘غ ار˘جا˘ه˘م72 ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
،يداو˘˘لا ،ة˘˘ل˘˘قرو ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
.راسشبو ناسسملت

watan@essalamonline.com

5 8662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج22ـل قفاوملا0202 يرفيف61دحأ’اثدحلا

ةرتفلا ضسفن لÓخ ةقايصس ةصصخر0037 نم ديزأا بحصس

مرسصنملا يفناج لÓخ ةمسصاعلاب ةفلتخم ةيمارجإا اياسضق يف هبتسشم0034 فيقوت
ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تف˘قوأا

يف˘نا˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ ،ر˘ئاز˘ج˘لا
0034 ن˘˘م د˘˘يزأا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم
ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘ي˘˘سضق7273
41 قوفي ام زجح عم ،ةفلتخم
.يدنهلا بنقلا نم غلك

هب˘ت˘سشم˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ل˘ج˘سسو
اسصخسش1222 طرو˘ت م˘ه˘ي˘ف
ةزا˘ي˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘˘يا˘˘سضق ي˘˘ف
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
783و ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ل˘م˘ح ي˘ف ا˘طرو˘ت˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
،ةروظحملا ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا

يف اطروتم اسصخسش6371و
.ةفلتخم اياسضق

ةجلاعملا اياسضقلا نيب نمو
سساسسملاب ةقلعتم ةيسضق165
ةيسضق073 ،سصا˘خ˘˘سشأ’ا˘˘ب
سسا˘˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا˘˘ب
ةرسسأ’ا دسض تايانجلاو حنجلل
تج˘لا˘ع د˘ق˘ف ة˘ما˘ع˘لا بادآ’او

،ةيسضق04 ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق806و
د˘سض ح˘ن˘˘ج˘˘لاو تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةفاسضإ’ا˘ب ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ءي˘سشلا
ةقل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘سضق321 ى˘˘˘˘˘لإا
،ةيلاملاو ةيداسصتق’ا مئارجلاب
ةق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘سضق5 اذ˘˘˘˘˘˘كو
. ةينورتكلإ’ا مئارجلاب

ةبسسن˘لا˘ب ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘تو اذ˘ه
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا ل˘˘م˘˘ح ا˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘ل
183 ،ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
783 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت ا˘˘سصخ˘˘سش
مهنم عدوأا ،ةيئاسضقلا تاهجلا

سسب˘ح˘لا ه˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘˘ت˘˘سشم71
.تقؤوملا

ة˘ح˘فا˘كم سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
تم˘˘ت تد˘˘ق˘˘ف ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

طروت ةيسضق0202 ةجلاعم
زجح عم ،اسصخسش1222 اهيف
بن˘ق˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك433.41
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا

تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م20041

ن˘م مار˘غ85.12و ،ةيلق˘ع˘لا
نم مارغ20.6و ،نيياكوكلا
ةروراق03 اذكو ،ن˘يور˘ي˘ه˘لا

،ىرخأا ةهج نم.ردخم لولحم
يمومعلا نمأ’ا حلاسصم تماق
ةي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
،ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا
0037 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا بح˘˘˘˘˘سسب
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘قا˘ي˘سس ة˘سصخر
.ةيرورم ةفلاخم64742

،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف م˘ت ا˘˘م˘˘ك
ا˘يرور˘م ا˘ثدا˘ح77 ءا˘˘˘˘سصحإا

7 ةا˘فو ه˘ن˘ع م˘ج˘ن ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘سسج
ع˘م ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشأا
اسصخسش38 ةبا˘سصإا ل˘ي˘ج˘سست
تعجرأا ثيح ،حورجب نيرخآا

بل˘غأا با˘ب˘سسأا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
مارتحا مدع ىلإا ثداوحلا هذه
،ىلوأ’ا ةجردلاب رورملا نوناق
2341 ـب تماق اهنأا ىلإا ةريسشم
ي˘ف ما˘ظ˘ن˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةمسصاعلا

 ب.نيرصسن

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘لÓ˘˘سشلا ر˘˘سصق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب
ة˘˘˘حا˘˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘˘م ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةأارمإا ىل˘ع ’ا˘ت˘حإا ن˘ي˘سصخ˘سشب
اهماهيإا دعب اهلاو˘مأا ا˘ها˘ب˘ل˘سسو
.يعامتجإا نكسس نم اهنيكمتب
ةيدلبب نم ناردحني نافوقوملا
ددرتلا اريثك انا˘كو ،ة˘ق˘يا˘سشر˘لا

 ة˘لا˘كو ى˘ل˘˘عG�Oيحلاب
ر˘سصق ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘سسو يرادإ’ا
ن˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘لÓ˘˘سشلا
ةأارما ىلع لايتح’او بسصنلا
ريمأ’ا ةلامز ةيدلب نم ردحنت

ى˘عدإا نأا د˘˘ع˘˘ب ،ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
،ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘هد˘˘حا

6 ـب ردقي غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘ب˘ل˘طو
اهنيكمت دسصق ،ميتنسس نييÓم
راظتنا يف يعامتجإا نكسس نم
نمسض ةقسشلا حيتافم اهميلسست
نلعأا يتلا ة˘ي˘ن˘كسسلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

تقو ي˘ف ة˘لا˘مز˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
راسضحإاب ا˘ه˘ع˘م ا˘ق˘ف˘تاو ق˘با˘سس
مامأا اهنارظتني نأا ىلع غلبملا
تءاج ةأارملا نأا ريغ ،ةلاكولا
تقو˘لا ن˘ع مد˘ق˘ت˘˘م تقو ي˘˘ف
ةريدم تقتلاو ،هي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا
نع اهتلأاسسو ،ةفدسص ةلاكولا
غلبملا هميل˘سست د˘سصق ر˘يد˘م˘لا

يتلا نو˘ك تأا˘جا˘ف˘ت ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ
ةر˘يد˘م˘لا ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تق˘˘ت˘˘لإا

 عرفل ةيقيقحلاG�O،نيبتو
ن˘كت م˘ل ة˘ي˘ح˘˘سضلا ةأار˘˘م˘˘لا نأا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض Ó˘˘˘˘˘سصأا
ن˘كسسلا ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
غÓبإا مت ه˘ي˘ل˘عو ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

تبسصن يتلا ةطرسشلا رسصانع
مت نيذلا ني˘لا˘ت˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ن˘ي˘م˘ك
،ن˘˘ي˘˘سسب˘˘ل˘˘ت˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ةطرسشلا رقم ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قاو
راظتنا يف امهع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘لÓ˘˘سشلا ر˘˘سصق
.امهتيسضق

ناوتصش Ëرك

لÓغتصساو ماعلا لاملا ديدبت مهت امهل تهجو
ةيمومعلا تاقفصصلا نوناق قرخو ذوفنلا

يلاحلا ةعيرسشلا ةيدلب اسسيئر عسضو
ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت قباسسلاو

ىدل  ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ر˘مأا
عوبسسأ’ا ةياهن ةسسبت ةمكحم
ةيدلب يسسيئر عسضوب ،يسضاملا
،ق˘با˘سسلاو ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘سشلا

،لوا˘˘ق˘˘مو ،ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ئا˘˘نو
تح˘ت ،ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا بتا˘كلاو
مهديرجتو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

مهعن˘مو م˘هر˘ف˘سس تازاو˘ج ن˘م
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ةردا˘غ˘˘م ن˘˘م
ةيفلخ ىلع ،يرودلا ءاسضمإ’او
قلعتت داسسف اياسضق يف مهطروت
لÓغت˘سسا ما˘ع˘لا لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت˘ب
تاقفسصلا نوناق قرخو ،ذوفنلا
رمأ’ا حنم مت نأا دعب ،ةيمومعلا
نم مغرلاب ةلوا˘ق˘م˘ل لا˘غ˘سشأ’ا˘ب
راهسشإاو ةيدجم ر˘ي˘غ ا˘هرا˘ب˘ت˘عا
.ةينطولا فحسصلا يف كلذ

ة˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه
ي˘˘ف تعر˘˘سش د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
ةيدلب˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل عا˘م˘ت˘سس’ا
تافلم ةدع يف ،ركذلا ةفلاسسلا
لاحت نأا رظتنيو ،داسسفلاب قلعتت

ةلقعلاو ةسسبت نم تافلم ةدع
تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةرا˘˘نإ’ا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصب بعÓ˘˘ت˘˘لا
را˘كت˘ح’ا ح˘ن˘مو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
بعÓتلاو ،ة˘ن˘ي˘ع˘م ت’وا˘ق˘م˘ل
ةريظح يف رايغلا عطق راعسسأاب
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سس’او ،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘يرا˘كت˘حا ة˘ف˘˘سصب تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ي˘ف ة˘سصا˘خ ىر˘خأا ت’وا˘ق˘م˘˘ل
ىرخأ’ا تا˘كب˘سشلاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

.يسسردملا ماعطإ’او
ط.رماع

ةد˘حو˘لا سسمأا ر˘ج˘ف تل˘˘خد˘˘ت
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،ةسسبت برغ بونج ةعيرسشلاب
،ريطخ رورم ثداح عوقو رثإا

يئ’ولا قيرطلا ىوتسسم ىلع
يتيد˘ل˘ب˘ب ة˘مادر˘لا ج˘ف1 م˘˘˘قر
يف ببسست ،ةعيرسشلاو نا˘ج˘ي˘ل˘ث
01 ة˘با˘˘سصإاو سصخ˘˘سش ل˘˘ت˘˘ق˘˘م
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
.ةروطخلا

ي˘ف ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘يو
ةلفاحو ة˘ن˘حا˘سش ن˘ي˘ب ماد˘ط˘سصا
ىلع لمعت ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل

ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ـر˘تا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب ط˘خ
يفوت ثيح ،اسصخسش11 اهنتم
رمعلا نم غلابلا ةنحاسشلا قئاسس
ىلإا هتثج ليوحت مت ،ةنسس14
ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
بيسصأاو ،ةعيرسشلا ىف˘سشت˘سسم˘ب
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك با˘˘كر01
ىلع مهب لف˘كت˘لا م˘ت ،ة˘ل˘فا˘ح˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سصم ىو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسم
تاذب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
يقلو اذه.ةيحسصلا ةسسسسؤوملا

24 بيسصأاو مهفتح سصاخسشأا7
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
رورم ثداح31 يف ةروطخلا

31 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

،يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف51 ى˘˘˘˘˘لإا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو
ةليسصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلل

،يقاوبلا مأا ةي’و ىوتسسم ىلع
6 ةباسصإاو دحاو سصخسش  ةافوب
رورم يثداح يف حورجب نيرخآا

تاذ تل˘خد˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م تاد˘˘˘حو˘˘˘لا
91 ـل ة˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’ا
يداحأا زاغب نيقنتخم اسصخسش
فلتخم نم ثعبنملا نوبركلا

ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘˘سسو
،(سصاخسشأا8) ةماعنلا تاي’و
3) ةيدملا ،(سصاخسشأا3) ةبانع
5) نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘تو ،(سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا
ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ثي˘˘ح ،(سصا˘˘خ˘˘سشأا
لبق ناكملا نيع يف اياحسضلاب
ىلإا ة˘لو˘ب˘ق˘م ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ل˘ق˘ن
.  ةيئافسشتسسإ’ا حلاسصملا

ةيامحلا رسصا˘ن˘ع تما˘ق ا˘م˘ك
،لخدتلاب ةنتاب ةيدلب˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

لزنمل فق˘سس را˘ي˘ه˘نا ر˘ثا ى˘ل˘ع
ي˘ح˘ب م˘ي˘مر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ثأا

4 ة˘با˘سصإا ي˘ف بب˘سست ،ةد˘ي˘˘سشك
مهفاعسسإا م˘ت حور˘ج˘ب سصا˘خ˘سشأا
مهليوحت مت مث ناكملا نيع يف
.يلحملا ىفسشتسسملا ىلإا

ر.رجاه

،ةسسبتب نمأ’ا حلاسصم تفقوأا
ةأار˘مإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م سصا˘خ˘سشأا9
ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘˘ما˘˘قإا ى˘˘لإا تل˘˘ل˘˘سست
روسص نهل تط˘ق˘ت˘لإاو تا˘ن˘ب˘ل˘ل
سسبÓ˘م˘ب ن˘هو تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘فو
ربع اهرسشن˘ب ن˘ه˘تدد˘هو ،مو˘ن˘لا

،يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
غلابم اهل نعفدي مل ام لاح يف
.ةيلام

ةا˘ت˘ف˘لا ةزو˘ح˘ب ط˘ب˘سضو اذ˘ه
ة˘سسو˘ل˘ه˘م سصار˘قأا ،ة˘فو˘قو˘م˘لا

ل˘خاد ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘سصب تنا˘˘ك
ام˘ك ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا سسف˘ن
ىلإا اهع˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تسضفأا
لحم ءاسشنإا يف اهطروت تابثإا

ةرا˘عد˘لاو ق˘سسف˘لا ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
.ةي’ولا ةمسصاعب

ضسولهم ضصرق0001 زجح
هذه جوري ضصخصش فيقوتو

يعماجلا مرحلاب مومصسلا
ن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
،ة˘سسب˘ت ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب سسما˘˘خ˘˘لا
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سصخسش فيقوت نم ،يرحتلاو
ةمهتب ةنسس23 رمعلا نم غلبي
ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا ج˘˘يور˘˘ت
.يعماجلا مرحلا ةاذاحمب

تاديبع بيطلا

ببصستيو ضصاخصشأا7 ةايحب يدوُي تاقرطلا باهرإا
ةريخأ’ا ةعاصس84 ـلا لÓخ نيرخآا24 ةباصصإا يف

ةسسبت يف ةنحاسشب ةلفاح مادطسصا يف ىحرج01و ليتق

نهمون فرغ تمحتقاو يعما÷ا مر◊ا ¤إا تللصست

ةيعماج ةماقإا تابلاط تدده ةأارمإا فيقوت
نهتاهويديفو نهروسص رسشنب ةسسبتب

يعامتجا نكصس نم اهنيكمتب اهامهوأا

ترايتب ةلÓسشلا رسصق يف ميتنسس نييÓم6 اهابلسسو ةأارما ىلع لاتحإا نيسصخسش فقوت

ةنتابو ترايتو تصسارنمتب ةريخذلا نم ةيمكو قدانب3 زجح

ناسسملت يف ةيباهرإلا تاعامجلاب صصاخسشأا3 قاحتلإا ةلواحم طابحإا

ط.ةراصص

قاحتلإا ةلواحم طابحإا نم ،تامولعم لÓغتصسإا لصضفب ،يبعصشلا ينطولا ضشيجلل ةزرفم ضسمأا لوأا تنكمت
.ناصسملتب ةيباهرإ’ا تاعامجلاب ضصاخصشأا3

ةيلاع ةيئابرهك قعاوصص زجح
فويصسو رتوتلا

عيبت ةباسصعب ةحاطإلا
ربع ءاسضيب ةحلسسأا
راسشبب «كوبسسيافلا»
ةحلصصملا رصصانع ىهنأا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

مهتاقيقحت ،راصشب ةي’و نمأاب
لغتصست تناك ةباصصع دارفأا عم
يعامتج’ا لصصاوتلا عقوم
ةحلصسأا عيبل ،«كوبصسياف»
متيصس ثيح ،ةريطخ ءاصضيب
ءارجإا بجومب مهفلم ليوحت
يئازجلا فصصولا تحت يئاصضق
،عيبلل ضضرعو لمحو ةزايح»
نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا
لكصشت ،ضسداصسلا فنصصلا

.«يمومعلا نمأ’ا ىلع ارطخ
اهتفنصص يتلا ةيلمعلا هذه
راطإا يف يئ’ولا نمأ’ا ةدايق
طصسولاب ةميرجلا ةبراحم
اهنم قلعت ام ةصصاخ يرصضحلا

ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا لمحب
ارطخ لكصشت يتلا ةروظحملا

تمت ،ةيمومعلا ةمÓصسلا ىلع
اهب تماق دصصر ةيلمع دعب
ةميرجلا ةحفاكم ةقرف
ةحلصصملاب ةيتامولعملا
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

روصشنمل ،راصشب ةي’و نمأاب
ضضرعب موقت ةيمارجإا ةكبصشل

ةكبصش ربع ةيئابرهك قعاوصص
يعامتج’ا لصصاوتلا
تايرحتلا دعبو ،«كوبصسيافلا»
ةيوه ديدحت مت ،ةينقتلا
نكامأاو ةبصشلا دارفأا

مهتمهادم متتل ،مهدجاوت
قلعتيو ،اعيمج مهفيقوتو
يناثلا دقعلا يف نيباصشب رمأ’ا

يتلا ةيلمعلا يهو ،رمعلا نم
3 زجحو طبصض نم تنكم
رتوت تاذ ةيئابرهك قعاوصص
كلصسب ةدوزم ادج يلاع

فيقوت عم ،يئابرهكلا نحصشلا
هتزوحب رخآا هيف هبتصشم
اصصعو ريبكلا مجحلا نم نيكصس

نّكم اميف اذه ،ةيبصشخ
ةيروهمجلا ليكو عم قيصسنتلا
زجح نم ،راصشب ةمكحم ىدل
ريبكلا مجحلا نم ضضيبأا حÓصس
دحأا لزنم نم (فيصس)
.مهيف هبتصشملا

ضش.مركأا
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دÓبلا يف يسسايسسلا مÓسسإ’ا زوحي
يف مامته’ا غلاب اهرواج امو ةيبرعلا

،ةيبرغلا تاعماجلاو ثاحبأ’ا زكارم
ن˘م ه˘تا˘˘حور˘˘ط ه˘˘ل˘˘ّكسشت ا˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
ت’دا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ر˘˘ّي˘˘غ˘˘ت د˘˘ق سسجاو˘˘˘ه
امو ،ةقطنملا يف ةيبرغلا حلاسصملا
.برغلل ينمأا ديدهت نم اهنع ّرجني دق
˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ح˘˘مÓ˘˘م عّو˘˘ن˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘˘نو
ةثيثح ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ،ي˘سسا˘ي˘سسلا
،ه˘جوأا ةّد˘˘ع ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ط˘˘سشنأا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ت
لّثمتو .ةيسسايسسو ةين˘يدو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ي˘سسا˘ي˘سسلا نأا˘سشلا˘ب مÓ˘سسإ’ا ة˘˘قÓ˘˘ع
عوسضوملا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘لأا˘سسم˘بو
هلوح تاجلاعملا فّثكتت يذلا ريثأ’ا
با˘˘ت˘˘ك ي˘˘تأا˘˘ي .ر˘˘ي˘˘خأ’ا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا» ي˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘ياد˘˘˘ير ودرا˘˘˘كير
،«ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ا˘يا˘سضقو ي˘سسا˘ي˘سسلا
يسضقن˘م˘لا ما˘ع˘لا ر˘خاوأا ي˘ف ردا˘سصلا

ثاحبأ’ا نم ةيلاتتم ةلسسلسس نمسض
ةيلاطيإ’ا ةغللاب نأاسشلا يف تردسص
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ع˘فد˘تو ةر˘ها˘ظ˘لا برا˘˘ق˘˘ت
،ةرادسصلا ى˘لإا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ي˘حا˘ن˘م˘لا

عم مÓسسإ’ا مءÓتي له» باتك لثم
خيرات»و ،ولوغ وزنيرِل «؟ةيطارقميدلا
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا مÓ˘˘˘˘سسإ’ا

،ي˘˘˘نوزاو˘˘˘غ اروÓ˘˘˘ِل «ه˘˘˘تارّو˘˘˘ط˘˘˘˘تو
و˘م˘ي˘سسا˘م˘ل «ة˘سسا˘ي˘˘سسلاو مÓ˘˘سسإ’ا»و
.ينينابماك
يعماج ذاتسسأا وه يلليادير ودراكير
ةعماج يف ةيسسايسسلا مولعلا سسّردي
يف ةيكي˘لو˘ثا˘كلا «سسد˘ق˘م˘لا بل˘ق˘لا»
ي˘ف فار˘سشإ’ا ى˘لو˘ت˘ي ا˘م˘ك ،و˘نÓ˘˘ي˘˘م
ثاحبأا زكرم ىل˘ع ا˘ه˘سسف˘ن ة˘ع˘ما˘ج˘لا
لود يف ةيسسايسسلا تاروطتلا عباتي
هتافلؤوم ّمهأا نم ،طسسوتملاو بونجلا
قارعلا»و (9002) «ةرسصاعملا ناريإا»
يلليادير مّسسقي .(3102) «رسصاعملا

ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا مÓ˘˘˘˘سسإ’ا» ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘لؤو˘˘˘˘م
يتأات ماسسقأا ةعبرأا ىلإا «ةيطارقميدلاو
:يلاتلا وحنلا ىلع ةنونعم
؛مÓسسإÓل ةدّر˘ج˘م˘لا ةر˘ظ˘ن˘لا ر˘طا˘خ˘م
؛ةينطولا ةلود˘لاو ي˘مÓ˘سسإ’ا م˘لا˘ع˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت بعا˘سصمو بع˘سشلا ل˘ي˘ث˘م˘˘ت
حر˘ط˘لا ل˘سشف ؛درو˘ت˘سسم˘لا جذو˘م˘ن˘˘لا
مْهوو ةيطارقميدلا وحن يومÓسسإ’ا
ّلهتسسم ي˘ف بتا˘كلا ر˘ي˘سشي.ة˘فÓ˘خ˘لا

ةجلاعم لوانتي ’ هثحب نأا ىلإا هفّلؤوم
وه لب ،ةيطارقميدلاب مÓسسإ’ا ةقÓع
مÓسسإ’ا يطاعت يف تÓّمأات اديدحت
يعاسسم يفو ،ةلأاسسملا عم يسسايسسلا
نهر نم كاكفلل ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘كر˘ح˘لا
قا˘ي˘سس ن˘م˘سضف .«ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘˘لا»
نر˘ق˘لا ز˘˘ّي˘˘م يذ˘˘لا سسّد˘˘ق˘˘م˘˘لا ةدو˘˘ع
ليج يسسنرفلا هيّمسسي امك وأا ،تئافلا

هسسفن مÓسسإ’ا َدجو ،«هللا رأاث» ليبيك
لمسش ينيد يسسايسس لدج كرتعم يف
ىربكلا ةينيدلا ديلاقتلا ةفاك ابيرقت
ة˘لود˘لا ر˘˘طأا ل˘˘خاد ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
هدجي ام انعوري ’» يلاتلابو .ةينطولا
لوق دح ىلع‐ بعاسصم نم مÓسسإ’ا

عم مؤوÓتلا يف هريغ قوفت ‐ يلليادير
ةثادحلا وأا ،ةثادحلا دعب ام ت’وحت
تنو˘م˘غ˘يز ا˘ه˘ت˘ع˘ن˘ي ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ل˘˘ئا˘˘سسلا
ابلسص ماظنلا نوكي ام ردقبف .«نامواب
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تا˘ي˘لآÓ˘ل ار˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘مو
دّلوتت ف˘ّي˘كت˘لا ثاد˘حإا ا˘ه˘ب طو˘ن˘م˘لا
بوسشم ملاع ةهجاوم يف بعاسصملا
.يثادح دعب ام عباطب
نم نكي نإا ،يلليادير روظنم نمو
ىؤور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا سضفر يرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا
ةا˘عد˘ل (ة˘يور˘خُأ’ا) ة˘ي˘سسب˘ي˘˘لا˘˘كو˘˘بأ’ا
نمف ،(مÓسسإ’ا باهر) ايبوفومÓسسإ’ا

ىؤور˘˘˘لا سضفر ا˘˘˘˘سضيأا ى˘˘˘˘لوأا بنا˘˘˘˘ج

ةاباحم) ايليفومÓ˘سسإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لا
يأا مÓسسإ’ا نع يفنت يتلا (مÓسسإ’ا
يأا بايغو فنعلا لاكسشأا نم لكسش
كلذ ل˘ث˘م˘لا˘˘ب وأا ،ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب ة˘˘ل˘˘كسشم
قرسشلا لكاسشمب يقلي يذلا ريربتلا
،يبوروأ’ا رامعتسس’ا ىلع رسصاعملا

تاسسارد اهتغاسص ةزهاج ماكحأا قفو
لعفب تجارو ةي˘لا˘ي˘نو˘لو˘كلا د˘ع˘ب ا˘م
،ديعسس دراودإا تاحور˘ط˘ل ن˘يد˘ّل˘ق˘م˘لا
˘‐ي˘ل˘ل˘ياد˘ير ق˘فو‐ ة˘ل˘كسشم كا˘ن˘˘ه˘˘ف
يغبني ’ مويلا مÓسسإ’ا لخاد لمتعت
.(81 :سص) اهنع يسضاغتلا
سصي˘˘خ˘˘سشت ي˘˘ف بتا˘˘كلا ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ي
ةيبرعلا ةلودلا لّكسشت نم ةلكسشملا
امك ةيموقلا ةلودلا نأا ازربم ،ةثيدحلا
دهسشت ،ةمزأا قباسس تقو يف تدهسش
سشيعن ةلثامم ةمزأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا
ةلودلا موهفم نأا ركذ˘يو .ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت
يذ˘لاو أا˘سشن˘م˘لا ي˘بوروأ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ءا˘˘جرأا ة˘˘فا˘˘˘ك ي˘˘˘ف هرا˘˘˘سشت˘˘˘نا فر˘˘˘ع
ن˘م هر˘ي˘غ˘ك ه˘˘ير˘˘ت˘˘ع˘˘ت ،ةرو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
نإاو .تاعجارت ة˘ير˘سشب˘لا تا˘غا˘ي˘سصلا
رمأاب موهفملا اذه يبرعلا ملاعلا ىنبت
دّلوتملا يعمتجملا طمنلا نإاف ،عقاولا

اعيرسس ’Óحنا دهسشي ئتف ام كلذ نع
تاعمتجملاف .نادلبلا نم ةلمج يف
ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
ا˘ي˘ف˘ئا˘طو ا˘ي˘ل˘َب˘َق ا˘ع˘قاو تن˘˘ط˘˘ب˘˘ت˘˘سسا

اديعب ودبي ام وهو‐ ارّذجتم ايقطانمو
‐يبرغلا يطارقميدلا ا˘ن˘مو˘ه˘ف˘م ن˘ع
ةاعارم ىلإا ةطلسسلا ريسس هيف عسضخ
،ج˘ي˘سسن˘لا كلذ فا˘ي˘طأا ن˘ي˘ب نزاو˘˘ت˘˘لا

ةيلبق لي˘ث˘م˘ت لا˘كسشأا تد˘جاو˘ت ثي˘ح
ةبَختنم ري˘غ ة˘ير˘ئا˘سشعو ة˘ي˘خ˘ي˘سشمو
هدهسشن ام نيح يف .ةلوبقم اهنكلو
مكح تايلآا وحن لوحتلا وهو مويلا

اّيلكسش يهو ،أاسشنملا ةيبرغ ريياعمو
يف رومأ’ا هيلع ريسست امل ةيهاسضم
ةيرح خانم ىلإا دوقت ’ اهنكل ،برغلا
.ةيلعف ةيطارقميد وأا

ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سس’ا نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ا˘ف˘ّل˘خ د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا را˘م˘ع˘˘ت˘˘سس’او
دÓب يف لاحلا وه امك ،ةسشه تÓيود
ةعويمب زيمتت ،ةماع قرسشملاو ماسشلا
مويلا هجاوت يهو ،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
ت˘ّت˘ف˘ت˘لاو ي˘ن˘يد˘لا فر˘ط˘ت˘لا يد˘˘ح˘˘ت
تاعونتلا نكلو .(46 :سص) يبهذملا
يدؤوت ’ ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيقرعلا
ةلكسشملا لب ،عارسصلا ىلإا ةرورسضلاب
ه˘ب ر˘ّي˘سس˘ُت يذ˘لا ل˘كسشلا ي˘ف ن˘˘م˘˘كت
ودغي ’ ىتح ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘ه˘عا˘سضوأا
يف يفاقثلا عونتلاو يراسضحلا ءارثلا
.امَهّتم ةيبرعلا دÓبلا
رّث˘ع˘ت روذ˘ج˘ب با˘ت˘كلا ف˘لؤو˘م دو˘ع˘ي
موهفملا نو˘ك ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا
اربتعم ،يعامتج’ا ءانبلا ىلع Óيخد
ىعن نم لوأا يسسايسسلا مÓسسإ’ا نأا

ىلعأ’ا وبأاف .ةثيدحلا ةلودلا موهفم
يذ˘˘˘˘لا ،(9791‐3091) يدودو˘˘م˘˘لا
اجاتن ةثيد˘ح˘لا ة˘لود˘لا ل˘كسش ر˘ب˘ت˘ع˘ي
،ةيبوروأ’ا ةيفاقثلا ىودعلل امومسسم
تاينطولا» هفلؤوم يف كلذ نّيب امك
،(13 :سص) «ثيدحلا ملاعلل ةسضيرملا
يه ةينطولا ةلودلا ةركف نأا ىلإا بهذ
،«مÓسسإ’ا راد» تدسسفأا ةميقسس ةركف
ةبيرغلا ةيموقلا ةلودلا ةركف لثملابو
ىلع ةيرسشبلا مّسسقت امل ،مÓسسإ’ا نع
ة˘ي˘قر˘ع تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘سسا˘˘سسأا

ىلع ةين˘ب˘م ،ة˘لو˘ق˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘مو˘قو
يف ،ةغللاو يبارت˘لا م˘ي˘ل˘قإ’ا ْي˘سسا˘سسأا

ةيملاع ةطبار ىلإا مÓسسإ’ا وعدي نيح
تف˘ل˘ت˘خا نإاو ةد˘حاو˘لا ة˘مأ’ا˘ب يدا˘ن˘ت
ءانثأ’ا يف اجّرعم .اهقارعأاو اهتنسسلأا

يف يسسايسسلا مÓسسإ’ا تاحورط ىلع
ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘نو˘كم˘لا ع˘م ي˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مل هنوك ،ةملسسملا ةيبلغأÓل ةرياغملا
موهفم يف اقيمع اديدجت ُدعب حرتجي
عوسضوملا اذه نأا لاحلاو .ةمذلا لهأا
ي˘ف ة˘˘ئ˘˘ير˘˘ج تادا˘˘ه˘˘ت˘˘جا د˘˘ه˘˘سش د˘˘ق

مي˘ل˘سسو ي˘سشو˘ن˘غ˘لا د˘سشار تا˘حور˘ط
سصلخ ثيح .يد˘يو˘ه ي˘م˘ه˘فو او˘ع˘لا
’ نو˘ن˘طاو˘م» :ه˘ف˘˘ّلؤو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘سصاو˘ت رر˘ب˘م ءا˘ف˘ت˘نا ى˘لإا «نو˘˘ي˘˘مذ
،نييمذلاو ةمذلا لهأا ريبعت لامعتسسا

لسضفلا دوعيو .ايخيرات طقسس هنأ’
ثيدحلا يمÓسسإ’ا ركفلا روطت يف
ف˘ّلؤو˘م بحا˘سص ى˘لإا ،با˘ب˘لا اذ˘ه ي˘˘ف
«ن˘ي˘ن˘مأا˘ت˘سسم˘لاو ن˘ي˘˘ي˘˘مذ˘˘لا ما˘˘كحأا»
يذ˘لا ،ناد˘يز م˘ير˘كلاد˘ب˘ع رو˘ت˘˘كد˘˘لا
تا˘نا˘يد˘لا عا˘˘ب˘˘تأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا بهذ
يأار˘لا ثكم نإاو .ن˘ي˘ن˘طاو˘م ىر˘خأ’ا

سسأار يلوت نع مهّدسص يف هلاح ىلع
مهيلوت نأاسشب ايخارت كانه نإاف ،ةلودلا

.ذيفنتلا ’ سضيوفتلا تارازو
تا˘ه˘جو˘ت˘لا خ˘ي˘سسر˘˘ت ي˘˘ف داز ا˘˘م˘˘مو
،ةيبرعلا دÓبلا يف ةينيدلا ةيسسايسسلا

يف ةيموقلا تاحورطلا هيلإا تهتنا ام
ى˘لإا ة˘ي˘ث˘ع˘ب˘لاو ة˘ير˘سصا˘ن˘لا ا˘ه˘لا˘كسشأا
.دوعو ةيأا قيقحت نود ةلودلا ماهتْلِا

ةينمأا ةسسايسسب ةموكحم لودلا ثيح
Óسضف ،بع˘سشل˘ل ة˘ل˘م˘ه˘مو ة˘ير˘كسسع
دراوملل ي˘سصو˘سصخ˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ن˘ع
ةّلسش لبق نم ةورثلا راكتحاو ةماعلا
معّزلا مقاف ام وهو .اهناوعأاو ةطلسسلا
ّل˘ح˘لا نأا˘ب ي˘سسا˘ي˘سسلا مÓ˘سسإ’ا ىد˘˘ل
مّظني ام˘ب ءا˘ف˘يإ’ا ى˘ل˘ع ردا˘ق ي˘ن˘يد˘لا

هزوعت ’ يلاتلابو ،ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ةا˘ي˘ح
تا˘فا˘ق˘ث˘لاو تارا˘سضح˘لا ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
ايسسيئر اببسس لّثم يذلا رمأ’ا ،ىرخأ’ا
ي˘ن˘يد˘لا حÓ˘سصإ’ا ة˘كر˘ح سشي˘م˘ه˘ت˘˘ل
.اهنيماسضم نم اهغيرفتو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

،ي˘ن˘يد˘لا ي˘عو˘لا ي˘ف تل˘˘ّكسشت ثي˘˘ح
باتك يف ينيناب˘ما˘ك و˘م˘ي˘سسا˘م ق˘فو
‐81 :سص) ،«ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلاو مÓ˘˘˘سسإ’ا»
نأا ىلإا بهذت ةداعتسسم ايبوطوي ،(91
رظنلا يسضتقي لبقتسسملا ملاعم مسسر
.هجاتنإا ةداعإاو يسضاملا ىلإا

،ةلودلا ةمزأا نع فّلؤوملا ثيدح يفو
ناو˘˘˘خإ’ا ة˘˘˘كر˘˘˘ح رو˘˘˘ط˘˘˘ت نأا درو˘˘˘˘ي
لسشفل اجاتن ءاج رسصم يف نيملسسملا
قيقحت ي˘ف ع˘يرذ˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘لا ة˘لود˘لا
ةلاد˘ع˘لاو رر˘ح˘ت˘لا˘ب ىر˘ب˘كلا دو˘عو˘لا

ق˘فو ة˘كر˘ح˘لا تنا˘ك د˘قو .ةد˘˘حو˘˘لاو
ىلوأ’ا اهلحارم يف ةسضفار يلليادير
موهفملو ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لود˘لا مو˘ه˘ف˘م˘ل
تدهسش ا˘ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘بز˘ح˘لا ة˘يدد˘ع˘ت˘لا
نم ةريخأ’ا دوقعلا يف اميسس ’ ’وحت

يسسايسسلا لمعلا ىلع ءافكن’ا لÓخ
نيب ةطبار ءاقب عم دحاولا رطقلا لخاد
نمو ،راطقأ’ا نم ةلمج يف اهعورف
ل˘ي˘كسشت˘ب لو˘ب˘˘ق˘˘لا تا˘˘ب ر˘˘خآا بنا˘˘ج
ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس باز˘˘حأا
نأا ي˘ئ˘تر˘ي بتا˘˘كلا ن˘˘كلو ،باز˘˘حأ’ا
ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا ن˘م دار˘م˘لا
ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘سس’ا

.ةيوتلم
ت’و˘ح˘ت ع˘ّب˘˘ت˘˘ت قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف ن˘˘كلو
نأا يلل˘ياد˘ير ر˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘لود˘لا مو˘ه˘ف˘م
ةلود عم هدلوم دهسش دق ةمأ’ا موهفم
دقو ،(سص) دمحم يبنلا نمز ةنيدملا
ةريزج يف ةيدوهيلا تاعامجلا تعفد
اه˘سضفر جا˘ت˘ن ا˘ظ˘ها˘ب ن˘م˘ث˘لا بر˘ع˘لا
يسسايسسلا ميظنتلا اذه تحت ءاوسضن’ا
.(43 :سص) ةف˘ل˘ت˘خ˘م عاود˘ل ،د˘يد˘ج˘لا
مÓسسإ’ا لخاد يسسايسسلا ميظنتلا نكل
ةعيرسشلا ميلاعت ىلإا دنتسسملاو ركبملا

نم ةعبان تايلآا ىلإا هرهوج يف مكتحا
ام وهو ،ةعيبلاو ىروسشلا لثم هعقاو
،موكحملاو مكاحلا نيب دقاعتلا لّثمي
ىتأاملا اذه نم نأا ي˘ل˘ل˘ياد˘ير ا˘ي˘ئ˘تر˘م
مÓسسإ’ا ير˘ظ˘ن˘م سضع˘ب سصل˘خ˘ت˘سسا
يأا «ةيطارقميد ويت» دجاوت يسسايسسلا
مكحلا ماظن يف «ةينيد ةيطارقميد»
ي˘˘ل˘˘ل˘˘ياد˘˘ير ر˘˘يا˘˘سسيو .مÓ˘˘سسإ’ا ي˘˘ف
ي˘لÓ˘ي˘ف˘لا هد˘ب˘ع sي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا َبتا˘˘كلا
ميها˘ف˘م لو˘ب˘ق ر˘ي˘سسي˘ت ّنأا يرا˘سصنأ’ا
لخاد ةنم˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘كئÓ˘لاو ة˘ثاد˘ح˘لا
اهيلإا رظنلا نيهر يمÓسسإ’ا ءاسضفلا

ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ل˘˘خاد ن˘˘م
مدعو يمÓسسإ’ا م˘لا˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
يبرغ روظنم نم ميهافملا كلت ليزنت
ىلع هبيقعت يفو .مهفلا ءوسس يدافتل
ع˘مزأا ن˘ي˘ح :ي˘ل˘˘ل˘˘ياد˘˘ير لو˘˘ق˘˘ي كلذ
،نب’ا سشوب جرو˘ج ة˘ما˘عز˘ب ،بر˘غ˘لا

ى˘لإا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا ر˘˘يد˘˘سصت ى˘˘ل˘˘ع
ةيعام˘ت˘ج’ا ى˘ن˘ب˘لا عار˘ي م˘ل ،قار˘ع˘لا
ىلإا ّرج ام وهو ةخسسرتملا ةيسسايسسلا
.ةلود ميسشه ىلإا هليوحتو دلب ريمدت
ل˘يز˘ن˘ت ة˘˘ل˘˘كسشم حر˘˘سش ي˘˘ف د˘˘يز˘˘يو
اهنطوم ريغ يف ةيبرغلا ةيطارقميدلا

ة˘ي˘لا˘كسشإا ى˘لإا سضر˘ع˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
تاعمتجملا يف يسسا˘ي˘سسلا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
رايت˘خ’ا أاد˘ب˘م نإا لو˘ق˘ي .ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

بع˘سشلا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ر˘ب˘ع
eno nam eno» ةدعاق ىلع ينبملا

etov» (تو˘˘سص ئر˘˘˘ما ل˘˘˘كل) ىر˘˘ج
يف ى˘ت˘حو .ه˘ن˘ي˘ما˘سضم ن˘م ه˘غ˘ير˘ف˘ت
تاباختنا اهي˘ف تر˘ج ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا

،مهباختنا لبق نيفورعم نوزئافلا ناك
تÓيكسشتلا ى˘ل˘عأا نو˘ل˘ّث˘م˘ي م˘ه˘نو˘ك
ام ،ةيرئاسشع˘لاو ة˘ي˘ل˘َب˘ق˘لاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا

سساسسأا ىلع نيلّث˘م˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ل˘ع˘ج
وأا يلبقلا ء’ولا ىلع سسيلو ،ةركفلا
ت’اح يف ىتحو .افيعسض يرئاسشعلا
لخاد ذوفنلا ىلإا نوزئافلا رقتفا زوفلا
ام و˘هو .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طور˘سشلا كل˘ت
تائيهلا لخاد قحÓلا نزاوتلا لعجي
نيب يقفأا نزاوت ىلع اينبم ةيليثمتلا

ع˘با˘ط˘لا تاذ تÓ˘ي˘كسشت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
سسيلو يوهجلا وأا ينيدلا وأا يفئاطلا

.دّرجملا ليثمتلا سساسسأا ىلع
˘مÓ˘سسإ’ا ر˘ئا˘سصم˘ل ه˘فار˘سشت˘سسا ي˘˘فو
هريسس ىلإا يلليادير سصلخي يسسايسسلا
ىلإا ادئاع رمأ’ا ربتعيو ،لوفأ’ا وحن

ةيلمع لولح ميدقت يف هقيفوت مدع
ةيداسصتق’او ةيعام˘ت˘ج’ا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل
لع˘ج ا˘م ،ناد˘ل˘ب˘لا كل˘ت بر˘سضت ي˘ت˘لا
نم ديزت ة˘يو˘مÓ˘سسإ’ا ا˘ي˘جو˘لو˘يد˘يإ’ا

ن˘مو ي˘سسا˘ي˘سسلا با˘ط˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ةد˘˘ح
ريفوت نود يعامتج’ا جيسسنلا قيزمت

يلل˘ياد˘ير درو˘ي ا˘م˘ك .ة˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ل˘ح
تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك نأا (26 :سص)
ناو˘˘خإ’ا ن˘˘م ةد˘˘ّلو˘˘ت˘˘م˘˘لا باز˘˘˘حأ’او
دÓ˘ب˘لا ءا˘جرأا ة˘فا˘ك ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا
ةيدئاقعلا ىؤورلا ةنيهر لازت ’ ةيبرعلا
نأا ع˘قاو˘لاو .ر˘سصم ي˘ف مأ’ا ة˘كر˘ح˘ل˘ل
نم اررحت تدهسش دق تاكرحلا سضعب
رارغ ىلع ناوخإ’ا ةكرح تامغيداراب
تناكف .ةيسسنوت˘لا «ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح»
ةثاروتملا ةيناوخإ’ا فقاوملا ةعجارم
ةيراسسيلاو ةيموق˘لا تا˘ه˘جو˘ت˘لا ها˘ج˘ت
اه˘ت˘ف˘سصب ،ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لاو ة˘ي˘لار˘ب˘ي˘ل˘لاو
.يسسنوتلا عقاولل ةمئÓم ريغ فقاوم
ديدج باطخ روهظل ازّفحم كلذ ادب
نييسسنوتلا ن˘ي˘ي˘مÓ˘سسإ’ا طا˘سسوأا ي˘ف
،يند˘م سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘ل˘ل و˘ح˘ن˘ي
يملسسلا لوادتلاو ،ةيددع˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘ت˘يو
،تاباختن’ا جئاتنب لوبقلاو ،ةطلسسلل
طاسسوأا يف احورطم نكي مل ام وهو

.يسسايسسلا مÓسسإ’ا
ةمزأ’ا قم˘ع ي˘ل˘ل˘ياد˘ير د˘سصر˘ي ا˘م˘ك
يف يسسايسسلا مÓسسإ’ا اهسشيعي يتلا
ةلودلا ميظنت يف sÓثمم فينعلا هّقسش
هنوك ،ةفÓ˘خ˘ل˘ل ي˘عاد˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

دِعَت ة˘ياو˘غ ُسضِر˘ع˘ت ةرو˘ط˘سسأا ن˘ي˘هر
ة˘ي˘مÓ˘˘سسإ’ا ةد˘˘حو˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
زوا˘ج˘ت˘مو ي˘خ˘يرا˘ت ر˘ي˘غ بو˘ل˘˘سسأا˘˘ب
:سص) ةيداه˘ج˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ةرد˘ق˘ل
ّظحي «يدا˘ه˘ج˘لا ّو˘ل˘غ˘لا» ما˘مأاو ،(98
نم ّدحلل دهجلا لذب ةرورسض ىلع
ىلع لمع˘لا ع˘م ،ل˘سصا˘ح˘لا را˘ي˘ه˘ن’ا
عم مÓسسإ’ا مئÓت ةديدج ةءارق داجيإا
ةيفاقثلا تاعونت˘لا ي˘عار˘تو ة˘ثاد˘ح˘لا

نأا اربتعم .نادلبلا كلت لخد ةينيدلاو
يسسايسسلا قزأاملا نم ديحولا جرخملا
م˘لا˘ع˘لا ه˘ي˘ف ط˘ّب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا ي˘لا˘˘ح˘˘لا
ىؤور طابنتسسا يف لثمتي يمÓسسإ’ا

ق˘فو ة˘ع˘ير˘سشلا قا˘ط˘ن˘ت˘سس’ ةد˘˘يد˘˘ج
،ةدجتسسملا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ت’و˘ح˘ت˘لا

كيكسشت لظ يف انيه سسيل رمأا وهو
فلتخم ةيعورسشم يف يفلسسلا ركفلا
اهلزع لÓخ نم ةرياغملا تÓيوأاتلا

ةبوعسص نم ديزي اممو .ا˘ه˘ت˘ن˘ط˘ي˘سشو
ُبا˘ط˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا ةو˘˘ح˘˘سصلا
ملاعلا هسشيعي يذلا ينسسلا يعيسشلا
ةد˘ح ن˘م م˘قا˘ف˘ي ا˘م و˘هو ،ي˘مÓ˘˘سسإ’ا
ةيعامتج’او ةيسسايسسلا تا˘ما˘سسق˘ن’ا
د˘ئا˘سس رو˘سصت ل˘ع˘ج ا˘مو ،ةدو˘جو˘م˘لا
م˘لا˘ع˘لا جرا˘خ سسي˘ل ود˘ع˘لا نأا مو˘˘ي˘˘لا
لّكسشي كلذلو ،هلخاد لب يمÓسسإ’ا
نرقلا علطم يف مويلا يعيسشلا لÓهلا
يبرعلا ملاعلا لخاد نيرسشعلاو دحاولا

ةحورطملا تÓكسشملا رثكأا هجراخو
هثيدح يف اجّرعم .ةيّنسسلا لودلا يف
ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سس ن˘ي˘جذو˘م˘ن م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘ع
ناريإا :يمÓسسإ’ا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘يزرا˘ب
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لاو
ي˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا نأا بتا˘˘˘كلا
˘˘ما˘˘مأا هدو˘˘˘عو˘˘˘ب ف˘˘˘ي م˘˘˘ل ي˘˘˘نار˘˘˘يإ’ا
،ةي˘طار˘ق˘م˘يد˘لاو ة˘ير˘ح˘لا تارا˘ظ˘ت˘نا

ةزهجأا اهيف جزتمت ةيئانث ةلودلا ثيح
يف .ةبَختنم ريغ ىرخأا عم ةيطارقميد
لازي ’ يدوعسسلا بناجلا نم نيح
سضفر ىلع مكاحلا جذومنلا رارسصإا
لث˘م ة˘ي˘بر˘غ ة˘ي˘تا˘سسسسؤو˘م ىود˘ع يأا
ةيبزحلا ةيددعتلاو بختنملا ناملربلا
ام ىق˘ب˘ي .ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ةوا˘ق˘ن˘لا م˘سسا˘ب
هبحاسص ليوحت يلليادير باتك بيعي
ةيسسايسس ةثراك ىلإا يمÓسسإ’ا ملاعلا
برا˘ج˘ت˘لا سسم˘ط˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ل˘ما˘˘سش
لخاد ةنيسصرلاو ة˘ئدا˘ه˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
امع Óسضف .اهجراخو ةيبرعلا دÓبلا
يف اميسس ’ ءاطخأا نم باتكلا للختت

وأا ةيمÓسسإ’ا ميهافملا سضعب ةباتك
دماح وبأا رارغ ىلع ،ءامسسأ’ا سضعب
د˘م˘ح˘م و˘بأا» ود˘˘غ˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘لاز˘˘غ˘˘لا
يذلا نودسشارلا ءا˘ف˘ل˘خ˘لاو «ي˘لاز˘غ˘لا
ودراكيرف .«نودسشارلا ةفيلخلا» ودغي
ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ل˘ي˘ج ن˘م و˘ه ي˘ل˘˘ل˘˘ياد˘˘ير
عئاقو مهلج أارقي يذلا ددجلا نييبرغلا
نا˘ق˘تإا جرا˘خ ن˘م ي˘مÓ˘سسإ’ا م˘لا˘˘ع˘˘لا
يسشي ام كلذ لعلو ،ةيسساسسأ’ا هتاغل
نهارلا قارسشتسس’ا يف نيسشم ٍنهوب
ى˘ل˘ع سشي˘ع˘يو تاودأ’ا هزو˘ع˘ت يذ˘لا
.هفÓسسأا ثرإا
اياسضقو يسسايسسلا مÓسسإ’ا :باتكلا
.ةيطارقميدلا
.يلليادير ودراكير :فلؤوملا
(ونÓيم) وري˘ي˘سسن˘ب يإا ا˘ت˘ي˘ف :ر˘سشا˘ن˘لا
.‘ةيلاطيإ’ا ةغللاب‘
.9102 :رسشنلا ةنسس
.سص201 :تاحفسصلا ددع

ةيطارقميدلا اياسضقو يسسايسسلا مÓسسإلا
ةيانع نيدلازع : ملقب
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ةنيطنسسقب ليرفأا ةياهن ايوقرت انكسس477 ميلسست
ىربكلأ عيرأششملأ نم مغرلأب

ةيشضأملأ تأونشسلأ لÓخ أهنم تدأفتشسأ يتلأ
بورسشلا ءاملاب نيومتلا يف زجع
ةديلبلاب ايموي3م فلأا03 زواجتي ةعطأقملأب يرأقعلأ رييشستلأو ةيقرتلأ نأويدل أيمهأشست أيعأمتجأ أنكشس477 مدأقلأ ليربأأ ةيأهن ةنيطنشسقب ملشستشس

ازجع ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و ل˘ج˘سست.يشسأشس ظيفحلأ دبع دمحأأ ةيلولأ يلأو هنع نلعأأ أمبشسح يلجنم يلع ةيرأدإلأ
بورسشلا ءاملاب نيومتلا يف
رتم058.03ب ردقي مجحب
مغرلاب اذ˘هو ،ا˘ي˘مو˘ي بع˘كم
يتلا ىربكلا عيراسشملا نم
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا
امل اقفو ،ةيسضاملا تاونسسلا

 ةحÓفلا ةنجل ريرقت يف ءاج
ةحاي˘سسلاو تا˘با˘غ˘لاو ير˘لاو
سسلجملاب يرح˘ب˘لا د˘ي˘سصلاو
.يئ’ولا يبعسشلا

نأا ،ردسصملا تاذ حسضوأاو
ةبسسنب دمتعت ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا
هايملا ىلع ةئاملاب08 زهانت
يف ازجع لج˘سست ة˘ي˘فو˘ج˘لا
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ن˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
058.03ـب رد˘ق˘ي ة˘يو˘ي˘ح˘˘لا

نم مغرلاب اذهو بعكم رتم
ةيئاملا دراوملا عاطق معدت

ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
ىلع ،ةد˘يد˘ج˘لا تآا˘سشن˘م˘لاو
خ˘˘˘سضلا تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م رار˘˘˘˘غ
ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو
تآا˘˘سشن˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
يف ءاج امل اقفوو .نيزختلا

ىلإا قرطت يذلا ريرقتلا اذه
ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لاجم يف ةي’و˘لا ا˘ه˘ل˘ج˘سست
،بورسشلا ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا
ةداملا هذه جاتنإا مجح نإاف
هايم نم ةي’و˘لا˘ب ة˘يو˘ي˘ح˘لا

عبان˘مو ة˘ي˘ح˘ط˘سسو ة˘ي˘فو˘ج
ىر˘˘ب˘˘كلا تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةطحم ن˘م ها˘ي˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت)
رئازجلاب30 م˘˘˘قر خ˘˘˘سضلا
ةديلبلا ةنيدم وحن ةمسصاعلا
بعكم رتم000.03 ةيمكب
092.372 ب ردقي (ايموي
نيح يف ايموي بعكم رتم
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا م˘˘ج˘˘ح رد˘˘ق˘˘˘ي
رتم041.403ب ة˘ي’و˘˘لا

تاذ عجرأاو.ايموي بعكم
هذ˘˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘˘سسأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
نع ترفسسأا يتلا ةيعسضولا
ا˘نا˘ي˘حأاو بذ˘˘بذ˘˘ت ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
ن˘يو˘م˘ت˘لا ي˘ف تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا
نم ددع ربع بورسشلا ءاملاب
ة˘ع˘قاو˘لا ة˘سصا˘خ تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
سصقن ىلإا ،ةيقرسشلا ةهجلاب
نأا ثيح˘ب ن˘يز˘خ˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه
ريث˘كب قو˘ف˘ت جا˘ت˘نإ’ا ة˘ب˘سسن
.نيزختلا ةبسسن
ز˘ج˘ع˘لا اذ˘ه كراد˘˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘بو
ن˘ي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
هاي˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘يوز˘ت
ا˘˘عد ،بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
يرلاو ةحÓفلا ةنجل ءاسضعأا

ديسصلاو ةحايسسلاو تاباغلاو
عيراسشم ةجمرب ىلإا يرحبلا

تا˘ناز˘خ˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ج
عفرلا فدهب ىربكلا ةيئاملا

.نيزختلا تاقاط نم
تايسصوت˘لا تن˘م˘سضت ا˘م˘ك

ريرقتلا اذه اهيلإا سصلخ يتلا
زجاوحلا ميعدت ةرورسض ىلإا
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
هنأاسش نم ام وهو ةجلاعملا
يف ريبك لكسشب مهاسسي نأا
.جاتنإ’ا تاردق ميعدت

نأا ىلإا ريرقتلا تاذ راسشأاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق
9102 ةنسس م˘عد˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ي˘˘ف «ا˘˘م ا˘˘عو˘˘˘ن» تم˘˘˘ها˘˘˘سس
ءا˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
زاج˘نإا رار˘غ ى˘ل˘ع ،بور˘سشلا

ةداعإاو ديدج يئام بقن62
ةسسمخو نيرخآا عسست ليهأات
زاج˘نإا اذ˘كو خ˘سض تا˘ط˘ح˘م
.ةيئام تانازخ ةعبرأا

سس.مدأأ

9102 ةنشس لÓخ
تنرتنألا تامدخب نيكرتسشملا ددع عافترا

 ركسسعمب فلأا06 ةبارق ىلإا تباثلا
يف ني˘كر˘ت˘سشم˘لا دد˘ع ع˘ف˘ترا

تبا˘ث˘لا تي˘نر˘˘ت˘˘نأ’ا تا˘˘مد˘˘خ
ةنسسلا ةياهن ر˘كسسع˘م ة˘ي’و˘ب
009.95 ى˘˘لإا ة˘˘مر˘˘سصن˘˘م˘˘˘لا

ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،كر˘ت˘˘سشم
ةيريدملاب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ت’ا˘سصتا»ـل ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةي’ولاب «رئازجلا

مت هنأا ريرد لامج حسضوأاو
ةي’وب9102 ة˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ
733.8 ط˘˘˘˘بر ،ر˘˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘م
تا˘مد˘˘خ˘˘ب د˘˘يد˘˘ج كر˘˘ت˘˘سشم
009.5 م˘ه˘ن˘ي˘˘ب تي˘˘نر˘˘ت˘˘نأ’ا

˘مود˘يإا» ة˘مد˘خ ي˘ف كر˘ت˘˘سشم
734.2 و «لأا سسأا يدأا

فتا˘ه˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف كر˘ت˘سشم
ايجولونكت رب˘ع تي˘نر˘ت˘نأ’او
ددعلا عفتري˘ل ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘لا
ىلإا نيكرت˘سشم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا

009.95.
طبر ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن تد˘ه˘سشو
ة˘مد˘خ ي˘ف كر˘ت˘سشم002.3
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تبا˘˘ث˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
عفرب حمسس ام ةي’ولا تايدلب
نيكرتسشملل يلا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا

لسضفب كرتسشم فلأا76 ىلإا
ةيفتاهلا ةزهجأ’ا ددع عافترإا

(نا˘سسمأا) تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘˘م
361 ى˘لإا ا˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا
ردقت ةيلامجإا باعيتسسا ةردقب
طخ054و ف˘˘˘لأا301 ـ˘˘˘ب
تلخد ةزهجأا4 اهنيب يفتاه
˘ما˘ع˘لا لÓ˘خ ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
نيع ،جربلا تايدلبب يسضاملا
سسف˘˘ن ق˘˘فو ،طر˘˘كلاو نا˘˘كف
.ردسصملا

‐ ةمرسصنملا ةنسسلا لÓخ متو
ز˘˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘سضو ‐ر˘˘˘˘يرد بسسح
لاسسرإا تاط˘ح˘م7 ةمد˘خ˘لا
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ة˘˘كب˘˘سشل
اي˘جو˘لو˘ن˘كت ر˘ب˘ع تنر˘ت˘نإ’او
باعيتسسا ةردقب عبارلا ليجلا
كرتسشم006.5 ى˘˘لإا ل˘˘˘سصت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ح˘˘م ا˘˘هر˘˘خآا
روانملا عطقم ةيرقو قيقارفلا
،نموملا دبع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تاطحملا هذه ددع عفر امم
لسصت باعيتسسا ةردقب15 ىلإا
.كرتسشم008.04 ىلإا

ك.لأمك

ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا لوؤو˘˘سسم ح˘˘سضوأاو
ةرايز لÓخ ةيلحملا ةيذيفنتلا

ةيرادإ’ا ةعطاقم˘لا هذ˘ه˘ل ل˘م˘ع
ف˘قو˘ت˘م˘لا عور˘سشم˘لا اذ˘ه نأا˘˘ب
ناك يذلاو ةنسس نم ديزأا ذنم
ةيجاجت˘حا تا˘كر˘ح ةد˘ع ل˘ح˘م
نيبلاطملا نيبتتكملا فرط نم
م˘ت˘ي˘سس» م˘ه˘تا˘ن˘كسس مÓ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ل˘ير˘بأا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ع˘˘م ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا
ي˘قر˘م˘لا مز˘ت˘لا د˘قو .«ل˘ب˘ق˘م˘لا
عورسشملا اذه زاجنإاب فلكملا
ناويد ىلإا تا˘ن˘كسسلا م˘ي˘ل˘سست˘ب
لبق يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
ا˘م˘ك «ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘ير˘˘بأا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
يذ˘لا لو˘سسم˘لا تاذ ه˘˘ح˘˘سضوأا

ةسصحلا هذه ةيمهأا ىلع زكر
لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م
ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح فور˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت
.نيينعملا نينطاوملا

اذ˘ه لا˘غ˘سشأا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘قو
اهل لكا˘سشم بب˘سسب عور˘سشم˘لا

،قو˘سسلا رو˘مأا سضع˘ب˘ب ة˘قÓ˘˘ع
ةر˘ي˘تو تمد˘ق˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو
ةئاملاب09 ة˘ب˘سسن˘ب ه˘لا˘˘غ˘˘سشأا

ه˘˘ب ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
زاج˘نإا لا˘غ˘سشأا نأا˘ب ن˘ي˘ح˘سضو˘م
تقو ي˘˘˘ف تم˘˘˘ت تارا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ىو˘سس ق˘ب˘ت˘˘ي م˘˘لو «ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق»
.لا˘˘غ˘˘سشأ’ا سضع˘˘ب لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا
ةيجاجتحا تاكرح ةدع نأا ركذي
مل نيذ˘لا نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘سسأا او˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘˘ي
زا˘ج˘نإ’ا لا˘غ˘سشأ’ «ئ˘جا˘ف˘م˘لا»
ةر˘˘ي˘˘تو فر˘˘ع˘˘ت تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘كل ة˘˘عرا˘˘سست˘˘م
.لاغسشأ’ا يف ؤوطابت تدهسش

زاجنإا عورسشمب قلعتي اميفو
م˘عد˘م يو˘˘قر˘˘ت ن˘˘كسس617
(كا˘ج˘ي˘تا˘ب) ي˘قر˘م˘ل˘ل ل˘كو˘م˘لا

ذ˘ن˘م ه˘لا˘غ˘سشأا تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لاو
ربت˘عا ،تاو˘ن˘سس7 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

ر˘خأا˘ت˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا لوؤو˘˘سسم
عور˘سشم˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘ج˘˘سسم˘˘لا
معد ىلإا اريسشم «لوبقم ريغ»
نم جد نويلم06 ةميقب يلام
راسشأا امدعبو .ةسشرولا معد لجأا
زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م نأا ى˘˘˘˘لإا
اذه نم ءزج مي˘ل˘سست˘ب تد˘ه˘ع˘ت
ةعسضب نوسضغ يف عورسشملا
لبق» يئاهنلا مÓتسس’او رهسشأا
تاذ د˘˘˘كأا «0202 ةنسس ة˘يا˘ه˘ن
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نأا˘˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘كسشإ’ا

مدقت قيعت يتلا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
.«اهعفر مت» ةسشرولا

ف˘ل˘م نأا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو د˘˘كأاو

م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘˘سشي» ن˘˘˘˘كسسلا
،«نينطاوملاو ةلودلا تامامتها

ةي’ولا ح˘لا˘سصم نأا˘ب ا˘ح˘سضو˘م
ةر˘ي˘تو ع˘ير˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
فلتخم ىوتسسم ىلع لاغسشأ’ا
ىوتسسم يف نوكتل تاسشرولا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا

.ةيمومعلا تاطلسسلاو
هذه ىلإا ةيلمعلا هترايز لÓخو

غلبي يت˘لا ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
004 ن˘م د˘يزأا ا˘ه˘˘نا˘˘كسس دد˘˘ع
ديد˘ع ي˘لاو˘لا راز ن˘كا˘سس ف˘لأا
تاعاط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ريم˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
ةسشروبو  ،ةسضايرلاو بابسشلاو
ي˘ب˘م˘لوأا ف˘سصن ح˘ب˘سسم زا˘ج˘نإا
لخد˘م˘ب ع˘ق˘ي د˘ع˘ق˘م0002ـب
يذ˘لاو ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م
،3002 ةنسس ىلإا هلاغسشأا دوعت

ةمراسص تاميلعت يلاولا ىطعأا
يف «ريبكلا رخأاتلا» كاردتسس’
تاءار˘جإا ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م لا˘غ˘سشأ’ا
نم اهذاختا متيسس ةي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا
.لاجآ’ا برقأا يف همÓتسسا لجأا

ط.ةرأشس

لأغششألأ أهب تمدقت
ةتوأفتم بشسنب

 طبرل عيراسشم
تاعمجتو يتاسشم7
يف ةيامسشنلاب ةيفير
 ءابرهكلا ةكبسشب ةملاق

تأعمجتو يتأششم7 نأكشس دأفتشسأ
ةيدل˘ب م˘ي˘ل˘قإأ˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م ة˘ي˘ف˘ير
(ةملأق لأمشش ملك03) ةيأمششنلأ

ةكبششب طبرلل عيرأششم ةدع نم
.ءأبرهكلأ

يتلأ ع˘يرأ˘ششم˘لأ هذ˘ه فد˘ه˘ت˘شستو
بشسن˘˘˘ب لأ˘˘˘غ˘˘˘ششلأ أ˘˘˘ه˘˘˘˘ب تمد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
672 هعومج˘م أ˘م ط˘بر ة˘توأ˘ف˘ت˘م

ي˘˘تأ˘˘ششم˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طأ˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ئأ˘˘˘ع
ةيويحلأ ةقأطلأ هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

لأمك ةيلولأ يلأو هدكأأ أم بشسح
ل˘م˘ع ةرأ˘˘يز سشمأ˘˘ه ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ب˘˘ع
،ةيدلبلأ هذه ىلإأ أهب مأق دقفتو
يلأم فÓغ سصيشصخت ىلإأ أريششم
جمأنرب نمشض جد نويلم06 قوفي

ن˘˘˘مأ˘˘˘شضت˘˘˘لأو نأ˘˘˘م˘˘˘شضلأ قود˘˘˘ن˘˘˘˘شص
د˘ي˘شسج˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تأ˘عأ˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

سسف˘ن فأ˘˘شضأأو .تأ˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه
ةينعملأ يتأ˘ششم˘لأ نأأ˘ب لوؤو˘شسم˘لأ

ي˘ه ءأ˘بر˘ه˘ك˘لأ ة˘ك˘ب˘˘ششب ط˘˘بر˘˘لأ˘˘ب
ر˘˘ئ˘˘ب»و «د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘بأ˘˘شش ةد˘˘يو˘˘شس»
دلوأأ»و «ل˘˘ئأ˘˘˘ع˘˘˘ك˘˘˘لأ مأأ»و «ة˘˘˘ع˘˘˘لو
«حلأملأ»و «روخرخوب»و «ة˘ح˘ي˘شش
،«ر˘ق˘ب˘لأ بن˘ج ر˘م˘ي˘ط˘م» ة˘ت˘˘ششمو
ي˘لأ˘م˘جإلأ لو˘˘ط˘˘لأ نأأ˘˘ب أ˘˘ح˘˘شضو˘˘م
ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘ئأ˘بر˘ه˘˘ك˘˘لأ ل˘˘بأو˘˘ك˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ لزأ˘ن˘م˘لأ ل˘مأ˘˘ك ط˘˘بر˘˘ل
.ملك51 قوفي
ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب نأأ˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘لأو˘˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘˘كذو
ةد˘ع˘ب تدأ˘ف˘ت˘˘شسأ د˘˘ق ة˘˘يأ˘˘م˘˘ششن˘˘لأ

ج˘˘مأر˘˘ب ن˘˘م˘˘شض ىر˘˘خأأ تأ˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
سصئأق˘ن˘لأ ل˘ك كرأد˘ت˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘˘يوز˘˘ت˘˘لأ لأ˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لأ

عيشسوتو هأيملأو يعيبطلأ زأغلأب
أذ˘˘كو ي˘˘ح˘˘˘شصلأ فر˘˘˘شصلأ ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘شش
نأأ ىلإأ أريششم ةيمومعلأ ةئيهتلأ

فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘يرأ˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ك
ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ىلإأ ىلوألأ ة˘˘جرد˘˘˘لأ˘˘˘ب
.نينطأوملل ةيمويلأ ةأيحلأ

ىلع لوؤوشسملأ سسفن فرششأأ دقو
لأ˘˘غ˘˘ششأأ قÓ˘˘ط˘˘˘نأ ةرأ˘˘˘ششإأ ءأ˘˘˘ط˘˘˘عإأ

بششعلأ˘ب يد˘ل˘ب˘لأ بع˘ل˘م˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘شضو و ي˘˘˘˘عأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شصلأ
ةحلأشصلأ هأيملأ ةك˘ب˘ششل ة˘مد˘خ˘لأ
ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ˘˘ب بر˘˘ششل˘˘ل
تدأ˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ ي˘˘ت˘˘لأ «م˘˘ي˘˘ششخ دلوأأ»
001 ة˘ع˘شسب ي˘ئأ˘م نأز˘خ زأ˘ج˘˘نإأ˘˘ب
.هأيملأ عفدل ةخشضمو بعكم رتم

ج.دمحم

ةيرأمثتشسأ عيرأششم ديشسجت يف ةمهأشسملأ أهنأأشش نم

ةديعسسب بوي ةيدلبل تاطاسشنلا ةقطنم ةئيهت نم ءاهتنلا وحن
عورسشم ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا بق˘تر˘ي
تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ةيادب (ةد˘ي˘ع˘سس) بو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيراجلا ةنسسلل يناثلا يثÓثلا

،ةي’ولا يلاو ىدل ملع امبسسح
ديدجلا عقوملا اذه مهاسسيسسو
ةيسضرأا ةعطق53 مسضي يذلا
ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
تا˘سسا˘كع˘نا ا˘ه˘ل ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسا
داسصتق’ا ريوطت يف ةيباجيإا
نم تائملا ريفوت و يلحملا

اقفو ،ةديدجلا لغسشلا بسصانم
ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو ه˘˘ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ل
هتنياعم لÓخ ،دويعسس ديعسس
ةيومنتلا عيراسشملا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
.بوي ةرئادب
اذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا ل˘˘م˘˘سشتو
يذ˘لا يرا˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘قو˘˘م˘˘لا
8 ة˘˘˘حا˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘ي
تا˘كب˘سشلا زا˘ج˘˘نإا تارا˘˘ت˘˘كه
بور˘سشلا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ب˘˘لا

ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘قو
يئام بقنو ةيمومعلا ةرانإ’او
اقفو ،يئام نازخ ىلإا ةفاسضإا
لا˘غ˘سشأ’ا ر˘يد˘م ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘ل
ن˘ب د˘لا˘خ ر˘ي˘خ˘ل˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
.ديلولا

ةئيهت لا˘غ˘سشأا تق˘ل˘ط˘نا د˘قو

يتلا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه
لاغسشأ’ا ةيريدم اهيلع فرسشت
ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘سسيد
ره˘سشأا ة˘ع˘برأا˘ب ا˘ه˘لا˘جأا تدد˘ح
.ردسصملا سسفنل اقفو
يلا˘م فÓ˘غ سصي˘سصخ˘ت م˘تو
ن˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م41 هرد˘˘˘ق

نامسضلاو نماسضتلا قودنسص
ا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘˘ل
نأا بقترملا نمو .هيلإا ريسشأا
يف عقوملا اذه لÓغتسسا متي
ةيرا˘م˘ث˘ت˘سسا ع˘يرا˘سشم زا˘ج˘نا

جا˘˘ت˘˘نإ’ ةد˘˘حو رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىر˘˘خأاو ة˘˘فا˘˘ج˘˘لا ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘يذ˘˘˘غأا جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’
تارايسسلل ةينقتلا ةبقارملاو
.بيلحلا عيمجتو
عيراسشملا هذه لسضفب متيسسو
بسصنم000.1 ءا˘هز ر˘ي˘فو˘ت
ةرئاد بابسش ةدئافل ديدج لغسش
ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يد˘م˘ل ا˘ق˘فو بو˘ي
ماقو .ىسسيع ةفيلخ مجانملاو
عور˘سشم ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
نيعمجتلل ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ن˘˘يد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
(بوي ةيدلب) روبرب يتقطنمب
يود ة˘يد˘ل˘˘ب) يدا˘˘ه˘˘لا د˘˘ب˘˘عو

لا˘غ˘سشأا ير˘ج˘ت ن˘˘يذ˘˘لا (تبا˘˘ث
ةينطابلا تاكبسشلاب ا˘م˘ه˘ط˘بر
فر˘سصلاو بور˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا زا˘غ˘لاو ي˘ح˘سصلا

ةينقتب ةيمومعلا ةرانإÓل عسضو
.د’
يلامجإا غل˘ب˘م سصي˘سصخ˘ت م˘تو
جد نويلم642 نم ديزأا هردق
ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سص ن˘˘˘م
ةيلحملا تاعامجلل نامسضلاو
ثيح ،نيعمجتلا تاذ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل
لاغسشأ’ا مدقت ي˘ت˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب
.ةئملاب04و03 امهب
نيعقو˘م˘لا تاذ د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سسو
نا˘م˘سضي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا

زاجنإا ةيلمع نم ةلئاع663
مدقلا ةركل نييراوج نيبعلم
ة˘˘˘ب˘˘˘سشو˘˘˘سشع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضرأا˘˘˘˘ب
هر˘كذ ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘˘سصا

بوي ةيدل˘ب˘بو .ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
لاغسشأا لوؤوسسملا سسفن نياع
ن˘كسسم ة˘ئا˘˘م ة˘˘سصح زا˘˘ج˘˘نإا
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصب
51 اهمدقت ةبسسن تغلب يتلاو
ميعدت ىلع ددسش ثيح ،ةئملاب
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘سشرو
.هلاجآا يف عورسشملا مÓتسسا

سس.مدأأ
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866209ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج22ـل قفاوملا0202 يرفيف61دحألايلحم
ةمصصاعلا يف يروك يرامو رايب زكرمب

9102 يف ةنسس ةعسشألاب جÓع فلأا91 نم ديزأاو يبط صصحف فلأا711 ةبارق ءارجإا
ةئاملا يف06 ىلإا تلصصو زاجنلا لاغصشأا ةبصسن

ةيديدحلا ةكسسلا طخ عورسشم مÓتسسا
 ماعلا اذه ةياهن دوعسسم يسساح‐ترقت

ةبارق ءارجإا مت هنأا ،اطاطب نيدلا رون ،ةمصصاعلا رئازجلاب يروك يرامو رايب زكرمب ةيحصصلا تاطاصشنلا قصسنم دكأا
.زكرملا تاذ ىوتصسم ىلع9102 ةنصس ةعصشألاب جÓع فلا91 نم ديزاو شصصصختم يبط شصحف فلأا711

طخ عورسشم مÓتسسا بقتري
نيب طبارلا ةيديدحلا ةكسسلا
ةياهن دوعسسم يسساحو ترقت
ملع ام˘ب˘سسح ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا

.عورسشملا ريدم نم
لاغسشأا ةبسسن تلسصو دقو

ىلع ةئاملا يف06 ـب زاجن’ا
،ملك04 ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘فا˘˘سسم
ءا˘ن˘ب لا˘م˘كت˘سسا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ن˘ف˘لا تآا˘سشن˘م˘˘لا
،تار˘م˘م˘لا ح˘ت˘فو ة˘ي˘˘سضرأ’ا

.ظيفح ديعسس ،هحسضوأا امك
اذ˘ه لا˘م˘كت˘سسا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘يو

ي˘˘ف يو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ام دعب اهيلا راسشملا لاجآ’ا
زاجن’ا ةريتو يف رخأات دهسش
ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب بسسب
بي˘با˘نأا رور˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
نمسض ةيلورتبلا تاسسسسؤوملا

تمت املثم ،عورسشملا راسسم
.هيلا ةراسشإ’ا

دق زاجن’ا لاغسشأا تناكو
فÓغب3102 ةنسس تقلطنا

جد رايل˘م07ـب ردق˘ي ي˘لا˘م
يليم˘كت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا م˘سسر˘ب
تد˘˘ن˘˘سسأاو و˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘ل
تاكرسشل تقؤوملا ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل
5 ن˘˘˘م نو˘˘˘كم˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
.ةينطو تاكرسش
عور˘سشم˘لا اذ˘ه م˘˘ها˘˘سسي˘˘سسو
رو˘ف ط˘بر˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ما˘˘ه˘˘لا
ةنيدم ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ه˘لو˘خد
ىلع دوعسسم يسساحو ترقت
ءاطعإا˘ب م˘ل˘ك051 ة˘فا˘˘سسم

ةديدج ةيكر˘حو ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
.دÓبلل يقرسشلا بونجلا

ةكسسلا عورسشم سصوسصخبو
ةقطنمب ةجمربملا ةيديدحلا
يف دÓبلل يقرسشلا بونجلا
دقف ،«بو˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘ل˘ح«را˘طإا
ةلقروب لقنلا ةيريدم تعرسش
عورسشملا راسسم ديدحت يف
كلذو ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا فر˘ط ن˘˘م
لا˘˘غ˘˘سشأا قÓ˘˘طإ’ اد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت
ر˘يد˘م ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ك ،زا˘ج˘ن’ا
.يدج قيفوت ،عاطقلا

بو˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح ف˘˘لأا˘˘ت˘˘تو
ةيديدح˘لا ككسسل˘ل ي˘قر˘سشلا

طبرت ةيسسيئر طوطخ4 نم
طاو˘˘غأ’ا تا˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م
يداو˘لاو ة˘ل˘˘قروو ة˘˘يادر˘˘غو
ب ردقت ةيلامجإا ةفاسسم ىلع
ملك022 ةعرسسبو ملك065
ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
نيرفا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن تارا˘ط˘ق˘ل
ة˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف م˘˘ل˘˘ك001و
ثيح عئاسضبلا لقنل ةبسسنلاب
د˘˘مو ة˘˘ع˘˘سسو˘˘ت ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘سس
ةكبسشلا طوطخ نيب طبرلاو
ل˘كسشي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ق˘˘ل˘˘خ˘˘ل ة˘˘ع˘˘فار عور˘˘سشم˘˘˘لا
ل˘غ˘سشلا سصر˘ف ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

د˘˘يد˘˘ع ن˘˘˘ع ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كفو
،دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج˘ب ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
 .ردسصملا تاذل ادانتسسا

شس.مدأا

 ةيعيبطلا ةبطرلا قطانملا نمصض ةفنصصم
ةيدلبب ةيمحملا ليخنلا تاحاو

 ثيغتسست راردأا يف طيطنمت
ةدع ىلع راردأا ةي’و عبرتت

ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط زو˘˘ن˘˘ك
ثار˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘˘سض تف˘˘˘ن˘˘˘سص
ي˘ئ˘ي˘ب د˘ع˘ب تاذ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

يدا˘˘˘سصت˘˘˘قاو ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ،ز˘ي˘م˘م يراو˘ج
زيمت يتلا ةبطر˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘ي˘ع˘قو˘م د˘جو˘ي ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لا

ةب˘طر ق˘طا˘ن˘م˘ك ن˘ي˘ف˘ن˘سصم
ة˘ي˘قا˘ف˘تا بسسح˘ب ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ا˘˘م˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا را˘˘˘سسمار
د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس د’وأا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب
ةريخأ’ا هذه نأا ’إا ،طيطنمت
بب˘سسب لا˘م˘هإ’ا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
،يعيبطلاو يرسشبلا لماعلا
ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي د’وأا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ف
عونتلاب رخز˘ت   ط˘ي˘ط˘ن˘م˘ت˘ب
هثرو يذلا يتابنلاو يئيبلا
هداد˘˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘˘˘˘سسنإ’ا

يقسسلا ةيلمع يف لثمتملاو
ي˘م˘سسي يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
،و˘ن˘ه ةرا˘ق˘ف ل˘ث˘م ةرا˘˘ق˘˘ف˘˘لا
ةسسارغو حلاسص تاو ةراقف
اعاونأا يطعت ي˘ت˘لا ل˘ي˘خ˘ن˘لا

تنا˘ك رو˘م˘ت˘لا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع
،تÓئاعلل اريفو Óخد بلجت
ةنكاسسلا لامهإاو ثبع نكلو
لثمت تنا˘ك ي˘ت˘لا ةرا˘ق˘ف˘لا˘ب
ةقطنملا هذهل ةيئاملا ةورثلا

سضو˘ي˘ب˘لا سضر˘˘م را˘˘سشت˘˘ناو
تو˘م˘لا ى˘لإا ىدأا فا˘ف˘ج˘˘لاو
تا˘˘حاو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ءي˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا

لعج ام اذه ،اهل ةلكسشملا
عمتجملاب ة˘ل˘عا˘ف تا˘ي˘ع˘م˘ج
رطخلا سسوقان قدت يندملا

ةيذيفنتلا تاطلسسلا دسشانتو
ةحÓف˘لا ر˘يزو ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزوو
لخدتلاب راردأا ةي’و يلاوو
ثرإ’ا هذه ىلع ةظفاحملل
كلذو ،راثدن’ا نم يعيبطلا
ىلع دعاسست لولح حارتقاب

نيب نمو ةايحلا ىلإا اهتدوع
ر˘˘ئ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ح لو˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ة˘قا˘ط˘لا˘ب ل˘˘غ˘˘سشي يزاو˘˘ترا
حايرلاب ةقا˘ط˘لاو ة˘ي˘سسم˘سشلا
ةروكذملا ةيم˘ح˘م˘لا ي˘ق˘سسل
يحÓفلا معدلا سصيسصختو
،ةيمحملا نيتاسسبلا يكÓمل
د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م سسار˘˘˘غ˘˘˘ب كلذو
ةرمثملا راج˘سشأ’او ل˘ي˘خ˘ن˘لا

ي˘ق˘سسلا ة˘ق˘ير˘ط ع˘يو˘ن˘ت ع˘م
ريطقتلاب ي˘ق˘سسلاو ل˘م˘ع˘لا˘ب
ةد˘يد˘ج سضاو˘˘حأا ءا˘˘سشنإا ع˘˘م
ناتسسب لك يف ءاملا نزخت
ةرا˘ق˘ف˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا ع˘م
ع˘يرا˘سشم ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع و˘˘ن˘˘ه
طاسشنلل اهتدوع يف دعاسست
تا˘حاو ى˘ق˘ب˘تو ،ىر˘خأا ةر˘م
ثيغتسست طيطنمتب لي˘خ˘ن˘لا

نيعأا مامأا ايموي تومت يهو
كير˘˘˘ح˘˘˘ت نود ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘م ا˘ه˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
جمانرب اهل عسضوب راثدن’ا

  .يلاجعتسساو سسوردم
مصساقلب يفيرصشوب

زا˘ج˘نا م˘ت ه˘نا ا˘طا˘ط˘ب د˘كأاو
ةيلمع000.4 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا

فلا44 ة˘بار˘قو ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج
.يسضرم حيرسشت
نم هنأا لوؤوسسملا تاذ لاقو
سصخسش997.611 يلامجإا
،ةطرافلا ةنسسلا هسصحف مت
سصخسش996.11 لب˘ق˘ت˘سسا
يذ˘لا «أا» ة˘حار˘˘ج˘˘لا م˘˘سسق˘˘ب
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘˘سضي
رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا

د˘˘˘ب˘˘˘كلاو ماروأ’ا ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج
،ءا˘˘سسن˘˘˘لا بطو ةد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘حار˘ج˘لا م˘سسق نا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
نا˘طر˘سسل سصسصخ˘م˘˘لا «ب»
ددع رب˘كا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،يد˘ث˘لا

892.61) ى˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
.(سضيرم
عا˘ف˘ترا ى˘لإا ا˘طا˘ط˘ب را˘سشأاو
ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا دد˘˘ع
.ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ
تاطاسشنلا قسسنم لاق امك
983.7 سصحف مت هنا ةيبطلا

ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع سضير˘˘˘˘م
جÓع) مارو’ا بط ةحلسصم
سضيرم022.12و (يئايميك
مدلا ةحلسصم ىوتسسم ىلع
سصحف2736 ىلا ةفاسضإ’اب

عا˘خ˘ن ة˘عارز سصخ˘ي ي˘˘ب˘˘ط
سصحف646.14و ما˘ظ˘ع˘لا
نا اركذم ،ددغلا سصخي رخا

ىلع ىرجت تاي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةعباتلا تآا˘سشن˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
يروك يرامو را˘ي˘ب ز˘كر˘م˘ل
د˘م˘ح˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
.دادزولب
سصحف مت ،ىرخأا ةهج نمو
م˘˘سسق˘˘˘ب سضير˘˘˘م099.5
امنيب ةحارجلا دعب ريدختلا
ىلع512.6ب لف˘كت˘لا م˘ت
«ج» ةحارجلا مسسق ىوتسسم
ي˘˘سسو˘˘ب˘˘يد عرا˘˘سش ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.اقباسس
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
،(ةيلمع4314) ةي˘حار˘ج˘لا
ةيلمع7381 نا اطاطب دكا
ةحارج˘لا م˘سسق˘ب ا˘هءار˘جا م˘ت
0971و (ر˘ير˘سس53) «ب»
مسسقب تيرجأا ىرخأا ةيلمع
(ريرسس86) «أا» ة˘˘حار˘˘ج˘˘˘لا

ىوتسسم ىلع ةيلمع705و
17) (ج) ة˘˘˘حار˘˘˘ج˘˘˘˘لا م˘˘˘˘سسق
283 نا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،(ر˘˘ير˘˘˘سس
ايبط مهتعباتم تمت سضيرم
م˘˘˘سسق˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ملأ’اب لفكتلاب سصسصخملا

لوق˘لا˘ب لوؤو˘سسم˘لا فا˘سضأاو
اميف هنا ىسسنن نا بجي ’»
،ة˘ع˘سشأ’ا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا سصخ˘˘ي
يف مهم يسضرملا حيرسشتلا

.«ناطرسسلاب لفكتلا ةيلمع
ىسصحأا ،9102 ةنسس لÓخو
513.91 ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تاذ
ة˘ع˘سشأ’ا˘ب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل سصح˘˘ف
،ةينا˘طر˘سسلا ماروأ’ا سصخ˘ي

ةروسص000.4 ىر˘جا ا˘م˘˘ك
ي˘سسي˘طا˘ن˘˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘نر˘˘لا˘˘ب
زا˘ه˘˘ج˘˘ب ةرو˘˘سص4355و
ريوسصت1456و ري˘نا˘كسسلا

733.41و يدثلل ي˘عا˘ع˘سشإا
.ايفارغوكيا

 يموي طغصض
 لامعلا شصقنو

يرامو رايب زكرم حبسصأاو
ماروأ’ا بطل هجوملا يروك
نمزلا رورم عم ،9591 ذنم
اذ˘ه ي˘ف «ا˘ي˘ن˘˘طو ا˘˘ع˘˘جر˘˘م»
ههجوت ناك نيح يف لاجملا
هذ˘هو .ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لا

طغسض» اهنع مجن ةيعسضو
ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا» بب˘˘سسب «ي˘˘˘مو˘˘˘ي
نيمداقلا ىسضرملل «ريبكلا

ي˘ف ا˘م˘ب ن˘طو˘لا عو˘˘بر ن˘˘م
كل˘م˘ت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا كلذ
،ناطر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كار˘م
تابثإا اددجم ،اطاطب فيسضي
ةدع ا˘ه˘سضر˘ع ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا

عاطق ي˘ف نو˘ل˘خد˘ت˘م تار˘م
.ةحسصلا

نومدا˘ق˘لا ى˘سضر˘م˘لا» لا˘قو
ةمسصاعلا رئازجلا جراخ نم
نم %05 ىلإا04 نولثمي
سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
ىقبيو .جÓعلل نيع˘سضا˘خ˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا
نيدعاسسم سصقن وه ههجاون

ر˘˘يد˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ددعلا بناج ىلإا ،سشاعن’او
،«ةع˘سشأ’ا ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ل˘ي˘ل˘ق˘لا

نيريخأ’ا ء’ؤوه نأا احسضوم
ةيا˘م˘ح او˘كل˘ت˘ما نإاو ى˘ت˘ح»
،م˘ه˘ل˘م˘˘ع ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م لÓ˘˘خ
ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م˘لا نو˘˘ل˘˘سضف˘˘ي
ثي˘˘˘˘ح ىر˘˘˘˘˘خأا ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه
وأا ر˘ب˘كأا بتاور نو˘سضا˘ق˘ت˘˘ي
.«لقأا طغسض عم لسضفأا

ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘˘قو
ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كسشإا
تاذ دا˘˘فأا ،تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
د˘˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘لا نأا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
تسسي˘ل ة˘ع˘˘سشأ’ا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نيمداقلا ىسضرملل ةحوتفم
كل˘م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘˘لا ن˘˘م

نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كار˘م
ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘ل˘ل ةدود˘ح˘م ي˘هو
ةزابيتو ةمسصاعلا رئاز˘ج˘لا˘ب
.سسادرموبو
هنأا حسضوأا ،ددسصلا اذه يفو
ىد˘˘حإا ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأا
اهزو˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘عر˘سسم˘لا

يرو˘ك يرا˘مو را˘ي˘ب ز˘كر˘˘م
ر˘مأ’ا اذ˘ه نو˘˘كي ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم قا˘˘˘ط˘˘˘ن جرا˘˘˘خ
ل˘˘خد˘˘ت نو˘˘كي ،ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا
نأا ام˘ل˘ع ،ا˘يرور˘سض درو˘م˘لا

دق» جراخلا نم ةعطق بلط
ى˘لإا ل˘سصت ةد˘˘م قر˘˘غ˘˘ت˘˘سسي

.«رهسشأا6 ةياغ
ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع د˘كأا نأا د˘ع˘بو
ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه
،نا˘˘كمإ’ا رد˘˘ق˘˘ب ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘˘لا
رايعملا نأا اطاطب  حسضوأا
عر˘سسم˘˘ب ي˘˘سصو˘˘ي ي˘˘لود˘˘لا

000.005 لكل (10) دحاو
كل˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سسن
را˘ي˘ب ز˘كر˘˘م˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م يرو˘˘˘ك يرا˘˘˘مو
ةمسسن نييÓ˘م01 يلاوح˘ل
ط˘سسو ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘˘ما˘˘ك ي˘˘ف
ىلإا051 لدعمب يا نطولا

.مويلا/سضيرم071
نع ريخأ’ا يف اطاطب نلعأاو
زكرم لبق نم ارخؤوم ءانتقا
حسسامل يروك يرامو رايب

ديدجلا ل˘ي˘ج˘لا ن˘م ي˘ئو˘سض
تا˘ط˘ل˘سسلا و˘˘عد˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
لعج ىلإا ةحسصلاب ةفلكملا

نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كار˘م
بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘ف˘كت» ن˘˘م˘˘سضت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيعباتلا ى˘سضر˘م˘لا˘ب «ر˘ب˘كأا
ىقبيو ةيفارغج˘لا ا˘هر˘ئاود˘ل
كلذ ن˘م ي˘سسا˘سسأ’ا فد˘ه˘لا

و ءبع˘˘لا «ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت» و˘˘˘ه
هن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ط˘غ˘سضلا
و˘يرادإا و ي˘ح˘سصلا م˘قا˘˘ط˘˘لا

،يروك يرا˘مو را˘ي˘ب ز˘كر˘م
م˘ه ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘˘لا اذ˘˘كو

يسسف˘ن˘لا ط˘غ˘سضل˘ل ة˘سضر˘ع
ناطرسسلا سضرم نع مجانلا
ة˘ما˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي ’ يذ˘˘لا
.«ةلوهسسب

ك.لامك

ةدحولا اهيف تقلطنا
رئازجلا تلاصصتإل ةيتايلمعلا
تاطحم ثÓث زاجنإا

ليجلا تنرتنأا
ةزابيت برغب عبارلا
ليجلل تنرتنأ’ا ةكبسش تمعدت
ة˘ثÓ˘ث˘ب ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ع˘بار˘˘لا

،ةي’ولا برغب ةديدج تاطحم
ةسسسسؤوم هنع تنلعأا نايب بسسح
.رئازجلا ت’اسصتإا

فدهي جمانربب رمأ’ا قلعتيو
تنرتن’ا تا˘مد˘خ م˘ي˘م˘ع˘ت ى˘لإا

تقلطنا ،ةزابيت ةي’و ميلقإا ربع
ة˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف

برغب اميسس رئازجلا ت’اسصتإ’
.ةسسسسؤوملا نايب بسسح ،ةي’ولا

زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تل˘˘م˘˘سشو
ةقاطب عبار˘لا ل˘ي˘ج˘لا تا˘ط˘ح˘م
،نوبز006ب ردقت باعيتسسا
˘ما˘ه˘م˘لا ي˘ح ي˘لا˘عأا ن˘˘م ل˘˘كب
داو ة˘ير˘ق˘بو لا˘سشر˘سش ة˘ن˘يد˘م˘˘ب
اذ˘كو ة˘يارو˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘ب تب˘˘سسلا
ةنيدم يلاعأاب حلاسصم ينب راود
تاذ بسسح ،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ر˘سصا˘ن˘م
.نايبلا

زاجنإا لا˘غ˘سشأا ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘تو
ق˘˘˘فو تا˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘ه ة˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ةيرقب عبارلا ليجلا ةيجولونكت
،لا˘سشر˘سش ي˘˘قر˘˘سش عÓ˘˘ب˘˘لا داو
.نايبلا تاذ فيسضي

ةيحسصلا تاسسسسؤوملا ناكمإابو
قطانملاب ةدجاوتملا ةيو˘بر˘ت˘لاو
ماهملا يلاعأا) اقباسس ةروكذملا

ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ب راودو تب˘˘˘˘˘˘سسلا داوو
تامدخ نم ةدافتسس’ا (حليوسص
ادا˘ن˘ت˘سسا ،ع˘بار˘لا ل˘ي˘ج˘لا «مودإا»
.نايبلا سسفنل

ط.ةراصس
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ةركصسب ةيلو
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم

ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإا
0202/ت.د.م/ع.ت.م/50 مقر

ةركسسب نامو دمحأا عراسش :ـباهرقم نئاكلا ةركصسب ةيلول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم نإا
عم حوتفم ينطو شضرع بلط نع نلعت159400910700000 :وه ةدقاعتملا ةحلسصملل يئابجلا فيرعتلا مقر
يوناثلاب ةبجو002 فنصص تايلخاد فصصن50 ءانب :عورصشم زاجنإا دصصق ايند تاردق طارتصشا

ةقلوط دمحم يركصش ةيوناثب ةيلخاد فصصن ءانب :ةصصح
لÓج دلوأا دمحم ناهد ةيوناثب ةيلخاد فصصن ءانب :ةصصح
يوناثلاب ةبجو002 فنصص تايلخاد فصصن50 زيهجتو ءانبو ةعباتم :ةيلمع
KN. 40.11.701.262.8.226.5 :ةيلمعلا مقر
:ىلوألا ليهأاتلا طورصش
امف20 ةجرد يسسيئر طاسشنك ءانبلل فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش اهل ةلهؤوملاو نÓعإ’ا اذهب ةمتهملا تاسسسسؤوملا ناكمإاب
نم44و24 نيتداملل اقبط عورسشملا اذهب سصاخلا ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط يف اوكراسشي نأا قوف
تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 ربمتبسس61 يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا
تبث اذإا ام ةلاح يف ،ةدحاو ةسصح ىلع ’إا لسصحتي هنأا ’إا نيتسصحلا يف ةكراسشملا حسشرتملا دهعتملل نكمي ،ماعلا قفرملا
ىرخأ’ا ةسصحلا دوعتو ربكأ’ا غلبملا تاذ ةسصحلا هل حنمت ،ةسصح نم رثكأا يف سضرع لقأ’ امدقم حسشرملا دهعتملا نأا
ةركسسب ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقم نم طورسشلا رتافد بحسست ،.لسسلسستلاب بيترتلا يف نيلاوملا نيدهعتملل
.ةركسسب نامو دمحأا عراسش
:شضورعلا ميدقت
ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’) :ةيلاتلا ةرابعلا لمحي ردسصملا لوهجمو ماكحإاب قلغم فرظ يف سضورعلا مدقت
ةبجو002 فنصص تايلخاد فصصن50 ءانب :عورصشملا زاجنإا دسصق حوتفم ينطو سضورع بلط (سضورعلا مييقتو
يوناثلاب

ةقلوط دمحم يركصش ةيوناثب ةيلخاد فصصن ءانب :ةصصح
لÓج دلوأا دمحم ناهد ةيوناثب ةيلخاد فصصن ءانب :ةصصح
ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي يلاملا سضرعلاو ينقتلا سضرعلا ،حسشرتلا فلم :ماكحإاب ةلفقمو ةلسصفنم ةفرظأا ةثÓث هبو
5102 ربمتبسس61 يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم76 ةداملل اقبط هعوسضومو سضورعلا بلط عجرمو
:ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا

طورسشلا رتفد يف ةنيبملا قئاثولا هبو ةهازنلاب حيرسصتلاو حسشرتلاب حيرسصت ىلع يوتحي:حصشرتلا فلم –
حيرسصتلا ،«لبقو ئرق» ةرابع ديلا طخب هيف بوتكمو خرؤومو يسضمم طورسشلا رتفد ىلع يوتحي:ينقتلا شضرعلا –
.ينقتلا سضرعلا مييقتب حمسست ةقيثو لكو باتتك’اب
يلامجإ’ا رعسسلا ليلحت ،يميوقتو يمك ليسصفت ،يودحولا راعسسأ’ا لودج ،دهعتلا ةلاسسر ىلع يوتحي:يلاملا شضرعلا –
.يفازجلاو
:اهعاديإا ناكمو شضورعلا ريصضحت ةدم
POMOBوأا ةينطولا ةيمويلا فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم اءادتبإا مايأا01 ـب سضورعلا ريسضحت ةدم تددح
مويلا يف دح ىسصقأاك21 سس ةعاسسلا لبق نامو دمحأا عراسش ةركسسب ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدمب سضورعلا عدوتو
عاديإ’ا موي ةفداسصم ةلاح يفو،POMOB وأا ةينطولا ةيمويلا فحسصلا يف نÓعإ’ا اذهل رسشن لوأا خيرات نم (01) رسشاعلا
.تيقوتلا سسفنب يلاوملا لمعلا موي ىلإا ةفرظأ’ا حتفو سضورعلا عاديإا ةيلمع لجؤوت ةينوناق ةحار وأا ةلطع مويل

سضورعلا ريسضحت ةدم + رهسشأا ةثÓث ةدمل مهسضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي:شضورعلا ةيحÓصص ةدم
ةركسسب ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقمب ةدحاو ةينلع ةسسلج يف (ةيلاملاو ةينقتلا ،حسشرتلا فلم) ةفرظأ’ا حتفت
نÓعإ’ا اذه ربتعيو ،مويلا سسفن نم00:41 ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإ’ ددحملا مويلا يف مييقتلاو حتفلا ةنجل بتكم
 .ةوعد ةباثمب



 دتيانوي رتسسسشنام
ابغوب ةبغر صسكع ريسسي

مويلا ،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
’ دتيانوي رتسسسشنام يدان نأا ،تبسسلا
همجن اهعسضو يتلا ةطخلل اًقفو ريسسي
.هلبقتسسم نأاسشب ابغوب لوب يسسنرفلا

ل˘ي˘كو ’و˘يار و˘ن˘ي˘م ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا نا˘˘كو
بعÓ˘لا نأا˘ب اًر˘خؤو˘م حر˘سص د˘ق ،ا˘ب˘غو˘ب
وروي دعب هر˘ي˘سصم دد˘ح˘ي˘سس ي˘سسنر˘ف˘لا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ع˘˘نا˘˘م˘˘˘ي ’ ه˘˘˘نأاو ،0202
.ديدج نم سسوتنفوج
نإا˘˘ف ،«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
لوب عيب يف بغري دتيانوي رتسسسشنام
لوسصحلا لجأا نم ،«ورويلا» لبق ابغوب

م˘سضل ،تقو˘لا ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع
 .يسسنرفلا مجنلا لاومأاب ددج نيبع’
رتسسسشنام فادهأا ةمئاق نأا تحسضوأاو
و˘سشنا˘سس نودا˘ج م˘سضت ا˘ًي˘لا˘ح د˘ت˘يا˘نو˘˘ي
سسم˘˘ي˘˘جو ،(د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب)
كا˘جو ،(ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل) نو˘˘سسيدا˘˘م
ر˘ياد كيرإاو ،(Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا) سشي˘ل˘ير˘˘غ
.(ريبسستوه ماهنتوت)
يلوئسسم نأا ىلع ةفيحسصلا تددسشو
ابغوب لوب سضرعت نوسشخ˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا

،«ورو˘˘ي˘˘لا» ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب لÓ˘˘خ ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’
لÓخ هعيب يف يدانلا لسشفيسس يلاتلابو
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا

 بيغي ايسسنلاف مجن
ةيبوروألا ةعقوملا نع

ورد˘نا˘سسي˘لأا ه˘ب˘ع’ نأا ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ن˘˘ل˘˘عأا
،ءا˘م˘لا يرد˘ج˘˘ب با˘˘سصم يز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل˘˘ف
،ةلبقملا مايأ’ا يف هتلاح مييقت متيسسو
تايرابم يف هت˘كرا˘سشم نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.كسش لحم نوكتسس ،ةمداقلا قيرفلا

بعÓ˘لا ع˘˘سضخأا ه˘˘نأا يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘سضوأاو
دو˘جو تد˘كأا سسمأا لوأا ،تا˘سصو˘ح˘˘ف˘˘ل
.«ءاملا يردجب ةباسصإا»
ةارابم نع فاقيإÓل يزنيرولف بيغيو
بعلم يف ايسسنلاف عمجتسس يتلا ،مويلا

.ديردم وكيتلتأا عم اياتسسيم
ا˘حا˘ت˘م نو˘كي نأا ع˘قو˘ت˘˘ي ه˘˘نا˘˘ك ه˘˘ن˘˘كل
يف ،لبقملا ءاعبرأ’ا ،اتنÓتأا ةهجاومل
.ابوروأا لاطبأا يرود

مكح دقتني نÓيم م‚
ةروسصب صسوتنفوي ءاقل

مجن ،ولغوناهلاسش ناكاه يكرتلا ىدبأا
هقيرف ةارابم مكح نم هءايتسسا ،نÓيم
يف ،يسضاملا سسيمخلا ،سسوتنفوي مامأا
يتلا ،ايلاطيإا سسأاك يئاهن فسصن باهذ
.«وريسس ناسس» بعلم ىلع امهتعمج
ى˘ت˘ح فد˘ه˘ب ا˘ًمد˘˘ق˘˘ت˘˘م نÓ˘˘ي˘˘م نا˘˘كو
هلجسس ةاراب˘م˘لا ر˘م˘ع ن˘م19 ةقيقد˘لا
ولواب بسست˘حا ا˘مد˘ن˘ع ،سشت˘ي˘ب˘ير ي˘ت˘نأا
،«يرينوكنايبلا»ـل ءازج ة˘ل˘كر ير˘ي˘لا˘ف
فده ودلانور ونايتسسيرك اهنم لجسس
ءازجلا ةلكر يريلاف بسستحاو.لداعتلا

ةر˘ك تم˘ط˘ترا ا˘مد˘ع˘ب ا˘ير˘ب’ا˘ك ى˘˘ل˘˘ع
نيب ةفاسسملا برق مغر ،هديب ودلانور
.نÓيم يبع’ بجعت راثأا امم ،يئانثلا

ىلع هسضارتعا نع ولغوناهلاسش ربعو
،«مارغتسسنإا» ىلع هبا˘سسح ر˘ب˘ع ة˘ب˘ع˘ل˘لا

د˘ي ة˘سسم˘ل˘ل ح˘سضوأا ة˘ب˘˘ع˘˘ل ر˘˘سشن ثي˘˘ح
ورد˘نا˘سس سسكي˘لأا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘سست
ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ع˘˘˘فاد˘˘˘م
بسستحت ملو ،يسضاملا ماعلا نيقيرفلا
.نÓيمل
نيتبعلل ةروسص يكرتلا بعÓلا قفرأاو
.«قيلعت ’» :امهيلع بتكو
موي ماقيسس ةدوعلا ءاقل نأا ركذلاب ريدج
زنايلآا» بعلم ىلع ،لبقملا سسرام4
.سسوتنفوج لقعم ،«مويداتسس

ىعسسي صسوتنفوج
ةمزأا لÓغتسسل
يتيسس رتسسسشنام

لÓ˘غ˘ت˘سس’ سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ى˘˘ع˘˘سسي
ن˘م ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نا˘˘مر˘˘ح
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
هميرغتو ،نيمسسوم ةدمل ،ابوروأا

،«افيوي» لبق نم وروأا نويلم03
بع˘ل˘لا د˘˘عاو˘˘ق ه˘˘قار˘˘ت˘˘خا بب˘˘سسب
.فيظنلا يلاملا
ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘كذ د˘˘ق˘˘ف
موي˘لا ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
«ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘˘لا» نأا ،ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
،’ويدراوغ بيب عانقإ’ لخدتيسس
،يتيسس رتسسسشنامل ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
مسسوملا نم اًءد˘ب ه˘ب˘يرد˘ت ي˘لو˘ت˘ب
ميدقت مدع لظ يف ًةسصاخ ،لبقملا
يرا˘˘سس و˘˘˘ي˘˘˘سسيروا˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا

.نآ’ا ىتح ،ةعنقم تايوتسسم
ةرادإا نإا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
˘˘مد˘˘ع ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ ن˘˘˘م تب˘˘˘ل˘˘˘ط
،ه˘ل مد˘ق˘ت سضور˘ع يأا˘ب ما˘م˘ت˘˘ه’ا

قيرفلا عم ر˘م˘ت˘سسي˘سس ه˘نأا ةد˘كؤو˘م
.ديدجلا مسسوملا يف
لبق دكأا دق بيب ناك ،هبناج نمو
عم ءاقبلل هدادعتسسا ،ةليلق عيباسسأا

هنأاب رعسشي يذلا ،يتيسس رتسسسشنام
.ريثكلاب هل نيدم
لبق تناك ،تاحيرسصتلا هذه نكل

ي˘ف بع˘ل˘لا ن˘م ق˘ير˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ح
دق ام وهو ،ابوروأا لاطبأا يرود
ريكفتلا دي˘ع˘ي ’و˘يدراو˘غ ل˘ع˘ج˘ي
ود˘˘˘نو˘˘˘˘م» بسسح˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘˘ف
.«وفيتروبيد
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نأا ،يزيلجنإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ن˘م ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نا˘˘مر˘˘ح
رذني لاطبأ’ا يرود يف ةكراسشملا
ف˘ي˘سصلا لÓ˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ككف˘˘ت˘˘ب
.لبقملا

ةر˘˘كل ي˘˘بوروأ’ا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا نا˘˘˘كو
رت˘سسسشنا˘م نا˘مر˘ح رر˘ق د˘ق ،مد˘ق˘لا
يرود يف ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م ي˘ت˘ي˘سس
،ن˘ي˘م˘سسو˘م ةد˘م˘ل ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

ببسسب ،وروأا نويلم03 هميرغتو
ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘لا د˘˘عاو˘˘ق ه˘˘قار˘˘ت˘˘خا
.فيظنلا

«ن˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
يتيسس رتسسسشنام نإاف ،ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

دعب ةلئا˘ه تا˘ي˘عاد˘ت با˘ت˘عأا ى˘ل˘ع
ليحر اهسسأار ىلع ،ةيراقلا ةبوقعلا
بع’ ل˘˘ك نأ’ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا مو˘˘˘ج˘˘˘ن
نمو ،هلبقتسسم يف اًريثك ركفيسس
نود نيماع ءاقبلا لوبق بعسصلا
ةيراق ةلوطب ىوقأا يف ةكراسشملا
.ملاعلا يف ةيدنأÓل
كسش كانه ناك هنأا ىلإا تراسشأاو
يناسس يوريل لبقتسسم نأاسشب ريبك
بعÓ˘لا نأا ا˘م˘ي˘سس’ ،ي˘ت˘ي˘سسلا ع˘م
ي˘سضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘ترا
.خنويم نرياب ىلإا لاقتن’اب
نآ’ا ي˘نا˘سس ل˘˘ي˘˘حر نأا تح˘˘سضوأاو
رعسس نأا امك ،ةريبك هتبسسن تتاب
ةليوط ةباسصإا نم دئاعلا بعÓلا
فيسصلاب ةنراقم اًسضافخنا دهسشيسس
.يسضاملا

م˘˘ي˘˘حر نإا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا تلا˘˘˘قو
باوبأا قرطي˘سس ا˘ًسضيأا غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس
ى˘ظ˘ح˘ي ه˘نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا

،ا˘بوروأا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘˘لا با˘˘ج˘˘عإا˘˘ب
امبر يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا حا˘ن˘ج˘لا ن˘كلو
ديردم لاير ىلإا مامسضن’ا راتخي
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب وأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب وأا

.نامريج
يد ن˘˘ف˘˘ي˘˘ك «ن˘˘سص اذ» تع˘˘˘سضوو
نيبع’01 لسضفأا نمسض نيورب
نأا ىلع تددسشو ،نآ’ا ملاعلا يف
مامسضناب بحرت م˘لا˘ع˘لا ة˘يد˘نأا ل˘ك
،يكي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا ةءا˘ف˘كب بع’
كاردإا دنع هيلع عارسصلا أادبيسسو

.وتاكريملا يف حاتم هنأا
مامأا ةيتاوم ة˘سصر˘ف˘لا نو˘كت˘سسو
سس’و˘كي˘نو ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘˘ي˘˘سس
،ميدق ملح قيق˘ح˘ت˘ل يد˘ن˘ي˘ما˘توأا
وهو ،لبق نم هب احرسص نأا قبسس
نيتنجرأ’ا يف لازتعÓل ةدوعلا

.تيلب رفيرو يتنيدنبيدنإا ةقفر
ديفاد ةمهم نأا ةفيحسصلا تدكأاو
نوكتسس وفار˘ب و˘يدوÓ˘كو ا˘ف˘ل˘ي˘سس
نأ’ ،يتيسس رتسسسشنام يف لهسسأا
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ل˘˘حر˘˘ي˘˘سس ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

.يزيلجنإ’ا يدانلا عم امهيدقع
،ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘عو
بي˘ب برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم نو˘˘كي˘˘سس
،كسش ل˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘ًسضيأا ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
لاقتن’اب اًرخؤوم طبترا هنأا اميسس’
.سسوتنفوج ةدايقل
دق ’ويدراوغ نأا «نسص اذ» معزتو
ىلإا ةدوعلا قيرط يف هسسفن دجي
،نيتيسس يكيك نأا ةسصاخ ،ةنولسشرب
مدقي مل ،اسسرابلل ديدجلا بردملا
.نآ’ا ىتح اًعنقم ءادأا
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يئانثتسسلا وتاكريملا يف ةنولسشرب ةيولوأا نع فسشكلا
يفحسص ريرقت فسشك

،تبسسلا مويلا ،ينابسسإا
نأاسشب ديدج روطت نع
بعÓل ةنو˘ل˘سشر˘ب م˘سض
ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ًلد˘˘˘˘ب ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ع با˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
.يلبميد
،ةينابسسإا ريراقت تناكو
فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا نإا تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ي˘ف ا˘ًي˘لا˘ح ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
زيغيردور لي˘خ˘نآا» :و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ز˘ير˘˘ي˘˘ب سسا˘˘كو˘˘لو ،(ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ)
نيرولو ،(سسي˘ف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد)
،(سسي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ير) نورو˘˘˘˘˘م
مل ع˘بار م˘جا˘ه˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ل˘ئا˘سسو ي˘ف ه˘ن˘ع ف˘سشكلا م˘˘ت˘˘ي
اًقفوو.«نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح مÓ˘˘˘عإ’ا

«وفيتروبيد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
رد˘˘˘˘سصم نإا˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإ’ا
ل˘˘˘ك نأا د˘˘˘˘كأا ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
تددر˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لا
اوسسيل وتاكريملا يف مهؤوامسسأا
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل لوأ’ا را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ر˘ي˘غ م˘ه˘نأا م˘غر ،«ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا»

ن˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
.تاباسسحلا

نأا ىلإا ردسصملا راسشأاو
ىتح ةسضماغلا ةقفسصلا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘ه نآ’ا
وتا˘كر˘ي˘م ي˘ف ة˘يو˘لوأ’ا
ا˘˘˘ه˘˘˘نأ’ ،ة˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سست˘˘˘سس
ل˘م˘ع˘˘ب «ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا»
ة˘كرا˘سشم˘لا ي˘ف بوا˘ن˘ت

«اغ˘ي˘ل˘لا» ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘ي˘ب
.لاطبأ’ا يرودو
م˘كح˘˘لا م˘˘ت˘˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
،ةلبقملا مايأ’ا لÓخ ،ةنولسشربل
مسضل ،ءانثتسسا ىلع لوسصحلاب

بايغ دكأات نأا دعب ،ديدج بع’
.رهسشأا5 نم رثكأ’ يلبميد

ويسشتلاكلا نم غنايمابوأا برقُي ليزوأا دعقم
،يناطيرب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
نأا˘˘سشب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،سسمأا

كيريميإا رييب ينوباج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
يذلا ،لانسسرآا م˘جا˘ه˘م ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
.1202 فيسص يف هدقع يهتني
،ةيفحسص ريراقت تطبر نأا قبسسو
،نÓيم رتنإا ىلإا لاقتن’اب غنايمابوأا
يتنوك وينوط˘نأا ة˘ب˘غر ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
سضيوعتل ،«يروزتار˘ي˘ن˘لا» برد˘م
زينيترام وراتوÓل رظتنملا ليحرلا

.ةنولسشرب بوسص
نإا˘ف ،«رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘˘فوو
ديدجتلل اًسضر˘ع سضفر غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا

فلأا053 ةميقب لانسسرآا ةرادإا نم
.اًيعوبسسأا ينيلرتسسإا هينج

غنايمابوأا سضفر نأا ىلإا تراسشأاو
،لبقملا فيسصلا يف هليحر ينعي

يأا عيبل ططخت لانسسرآا ةرادإا نأ’
،دحاو مسسوم هدقع يف ىقبتي مجن
.ديدجتلا ىلع قفاوي ’و
ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف غ˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
،لا˘ن˘سسرآا سضر˘ع ى˘ل˘ع ه˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م
ىلعأ’ا بتار˘لا بحا˘سص ح˘ب˘سصي˘سس
عم يواسستلاب يندنللا قيرفلا يف
.ليزوأا دوعسسم يناملأ’ا هليمز
تدكأا دق ةينابسسإا ريراقت تناكو
طر˘سشلا ل˘ع˘ف˘ي˘˘سس ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا
،رتنإا عم وراتو’ دقع يف يئازجلا
لÓ˘خ ،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م111 غلا˘ب˘لا
.لبقملا فيسصلا
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بردم ،وين˘يرو˘م ه˘يزو˘ج د˘ق˘ت˘نا
ريفوت مدع ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار
ة˘يد˘نأÓ˘ل «ة˘يا˘م˘ح˘لا» زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
دعتسسي ذإا ،ابوروأا يف ةسسفانملا
ىربك تايرابم3 سضوخل هقيرف
.مايأا7 لÓخ
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ل˘˘ح˘˘يو
يف ،دحأ’ا دغ دعب ،Óيف نوتسسأا
غيزبي’ ف˘ي˘سضت˘سسي م˘ث ،يرود˘لا
رود با˘˘هذ ي˘˘ف ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘˘ي
،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب61ـلا

˘مو˘ي ي˘سسل˘ي˘سشت روز˘˘ي ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو
.يلاتلا تبسسلا

يرودلا ي˘ف غ˘يز˘ب˘ي’ بع˘ل˘ي˘سسو
اذ˘˘ل ،تب˘˘˘سسلا مو˘˘˘ي ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا
˘مو˘ي˘˘ل ة˘˘حار ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ي˘˘سس
ة˘ه˘جاو˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ي˘فا˘˘سضإا
.ماهنتوت
امئاد دقتني يذلا ،وينيروم لاقو
،ارت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا لود˘ج
اذإا» : ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م لÓ˘˘خ
،يلاث˘م˘لا ع˘سضو˘لا ن˘ع ي˘ن˘ت˘لأا˘سس
وأا ةليللا Óيف دسض بعللا لوقأاسس
لوسصح˘ل˘ل ،ر˘كب˘م تقو ي˘ف اد˘غ
˘˘ما˘˘يأا ة˘˘ع˘˘˘برأا وأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.«غيزبي’ ةارابمل دادعتسسÓل
ءاسسم غيز˘ب˘ي’ بع˘ل˘ي˘سس» :ع˘با˘تو
ةبسسنلاب ايلاثم نوكي نل اذل ،دغلا
انه يننكل ..دحأ’ا موي بعللا انل

فرعأاو4002 ذنم ارتلجنإا يف
د˘جو˘ت ’و ،رو˘مأ’ا ر˘ي˘سست ف˘ي˘˘ك
تايراب˘م ل˘ب˘ق ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘يا˘م˘ح
.«لاطبأ’ا يرود
ةثلاثلا ةارابملل ماهنتوت زاف اذإاو
لوأ’ ،يرودلا يف يلاوتلا ىلع
يف و˘ي˘ن˘يرو˘م لو˘سصو ذ˘ن˘م ةر˘م
،يسضاملا يناثلا نيرسشت ربمفون

ةدحاو ةطقن ىلإا قرافلا سصلقيسس
زكر˘م˘لا بحا˘سص ،ي˘سسل˘ي˘سشت ع˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘لا ،ع˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا

.نينث’ا موي دتيانوي رتسسسشنام
ةهجاو˘م ع˘قو˘ت˘ي و˘ي˘ن˘يرو˘م ن˘كل
دد˘˘ه˘˘م˘˘لا ،Ó˘˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘م ة˘˘˘سسر˘˘˘سش
ماهنتوتل ءاقل لوأا يف ،طوبهلاب
مز˘ه نأا ذ˘ن˘م ،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـب

،يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح
طا˘ب˘سش ر˘يار˘ب˘ف ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا ي˘˘ف
برد˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.يراجلا
ام˘ئاد بع˘سصلا ن˘م» :ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
قيرف هنإا ..كراب Óيف يف بعللا

امك ،ءاقبلا لجأا نم حفاكيو ديج
ه˘لو˘سصو د˘ع˘ب ةو˘سشن˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي
.«ةطبارلا سسأاك يئاهنل

ةفيلخ راتخي ديردم لاير
وÒميسساك

ةعمجلا ،ةينا˘ب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ىل˘ع د˘يرد˘م لا˘ير رار˘ق˘ت˘سسا ن˘ع ،ي˘سضا˘م˘لا
،قير˘ف˘لا ط˘سسو م˘ج˘ن˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا
.وريميسساك يليزاربلا

نإاف ،ةيناب˘سسإ’ا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘بو
يسسنرفلا بعÓلا تراتخا ديردم لاير ةرادإا
ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب ا˘غ˘ن˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘ك ودراودإا با˘˘سشلا

.هنسس رغسص مغر ،نير عم ةعئار تايوتسسم
ديردم لاير يلوؤوسسم نأا ريرقتلا حسضوأاو
72) اًريغسص لازام وريميسساك نأا نوملعي
،يغنريملل همدق˘ي˘ل ر˘ي˘ث˘كلا كل˘م˘يو (ة˘ن˘سس
71) اغنيفا˘ما˘ك م˘سض ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي م˘ه˘ن˘كل
ةردانو ،ةدعاو ةباسش ةبهوم هرابتعاب ،(ةنسس
ديرد˘م لا˘ير د˘ع˘ت˘سسيو.ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
ف˘ي˘سصلا ن˘ير˘ل ي˘م˘˘سسر سضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
راظتن’ا مدعو ،اغنيفا˘ما˘ك م˘سضل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

سسفانتتو هرعسس دادزي ’ ىتح ،رخآا مسسوم
.ىرخأا ةيدنأا هيلع
ةيسساسسأ’ا مئاعد˘لا د˘حأا ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘يو
عيمجب ةارا˘ب˘م23 ي˘ف كرا˘سش ثي˘˘ح ،ن˘˘ير˘˘ل
زارحإا يف حج˘نو ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘سسم˘لا

اغنيفاماك دقع يهتنيو.رخآا ةعانسصو ،اًفده
.2202 ماع فيسص يف نير عم

ةيوق ةمدسصل صضرعتي يتنوك
ويزل ةعقوم لبق

رتنإ’ ينفلا ريدملا ،يت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا ى˘ق˘ل˘ت
بع’ سضرع˘ت ا˘مد˘ع˘ب را˘سس ر˘ي˘غ أا˘ب˘ن ،نÓ˘ي˘م
ريغ ةرتفل اهرثإا ىلع بيغيسس ةباسصإ’ قيرفلا

.نآ’ا ىتح ةمولعم
ونافيتسس نأا ،رتنإÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘كذو
عسضخ ،«يروزتارينلا» طسسو بع’ ،يسسنيسس
،يسضاملا ةعمجلا حابسص ،ةيبط تاسصوحفل
قيرفلا ةارابم لÓخ ةباسصإÓل سضرعت امدعب
.ايلاطيإا سسأاكب ،يلوبان دسض ةريخأ’ا

،يلوبان مامأا رسسخ دق «يروزتارينلا» ناكو
امهتعمج يت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب
سسأاك يئاهن فسصن باهذب ،يسضاملا ءاعبرأ’ا
.ايلاطيإا

دوجو تر˘ه˘ظأا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ع˘قو˘م˘لا فا˘سضأاو
،ىرسسيلا مدقلا يف يقروزلا مظعلاب رسسك
ةداعإ’ عسضختسس يسسنيسس ةلاح نأا اًحسضوم
.لبقملا عوبسسأ’ا مييقت
دحأ’ا ،ويز’ هريظن ةهجاومل رتنإا دعتسسيو
ةمق يف ،«وكيبملوأ’ا» بعلم ىلع ،لبقملا

.يلاطيإ’ا يرودلا نم42 ةلوجلا تايرابم
بيسصت صشيفافخلا ةغدل
صضقانتم روعسشب ينويميسس

،ديردم وكيتلتأا بردم ينويميسس وغييد ىنثأا
بعلم يف اي˘سسن˘لا˘ف ع˘م ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ى˘ل˘ع
.2‐2 يباجيإ’ا لداعتلاب تهتنا يتلاو ،اياتسسم
يف ليج˘سست˘لا ي˘ت˘ن˘يرو˘ي سسو˘كرا˘م ح˘ت˘ت˘فاو
اتسسيتواب ليرباغ نكلو ،يتيلتأÓل51 ةقيقدلا

.04 ةقيقدلا يف ةجيتنلا لداع
ةمدقملا ىلإا وكي˘ت˘ل˘تأا ي˘ترا˘ب سسا˘مو˘ت دا˘عأاو
زرحأا ا˘ي˘بود˘نو˘ك ير˘ف˘ي˘ج ن˘كلو ،ىر˘خأا ةر˘م
.سشيفافخلل95 ةقيقدلا يف اددجم لداعتلا

نيقيرف نيب ةريبك ةارابم تناك» :ينويميسس لاقو
.زوفلا وحن ايعسس ةينابسسإ’ا اجيللا يف نيريبك
هنكل ،سسفانملا ىلع ي˘لا˘ع˘لا ط˘غ˘سضلا ا˘ن˘سسرا˘م
.«03 ةقيقدلا نم اءدب هنم ررحت
ايسسنلافل سصرفلا نم ديزم تحنسس» :فاسضأاو
ةدترم تامجه دهسش يذلا ،يناثلا طوسشلا يف
.«اسضيأا انل ةريطخ اسصرفو
ى˘ل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل يو˘ق ق˘ير˘ف ا˘ي˘سسن˘لا˘ف» :ع˘با˘تو
اذ˘ه كا˘ن˘ه ةارا˘˘ب˘˘م يأا اور˘˘سسخ˘˘ي م˘˘ل .ه˘˘سضرأا
،مويلا ةجي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ن˘ي˘تر˘م اودا˘ع .م˘سسو˘م˘لا
.«يقيرف ءادأاب ادج ديعسس يننكل
رعسشت مويلا ثدح املثم يدؤوت نيح» :دازو
هتاذ تقولا يف اسضرلاو زوفلا مدعل ةرارملاب

.«اهب اوبعل يتلا ةقيرطلا نع

درازاه
ودلانورب مدطسصي

ةحودلا يف
ةركل يكيجلبلا داحت’ا نلعأا
نأا ،ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘لا
نيتارابم سضوخيسس بختنملا

،لبقم˘لا سسرا˘م ي˘ف ،ن˘ي˘ت˘يدو
سضوخ˘ل ه˘تاداد˘ع˘ت˘سسا ن˘م˘سض
ي˘ت˘لا ،(0202 ورو˘ي) ة˘لو˘ط˘ب
ناوج21 ي˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس
با˘˘سسح˘˘˘لا ر˘˘˘كذو.لبقملا
يكيجلبلا بختنملل يمسسرلا

قيرفلا نأا ،«كوب سسياف» ىلع
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘سسي˘˘سس
بع˘˘ل˘˘ل ة˘˘حود˘˘لا ة˘˘ير˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

ةدايق تحت ،نيتيدو نيتارابم
ن˘يد˘يإا ،د˘يرد˘م لا˘ير م˘جا˘ه˘م
72 مو˘˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘لوأ’ا ،درازا˘˘˘˘˘ه
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا سسرا˘˘˘˘م
زر˘بأ’ا ه˘م˘ج˘نو ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

بع’ ،ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
.سسوتنفوج
ار˘سسيو˘سس ةا˘قÓ˘م ل˘ب˘˘ق كلذو
.هتاذ رهسشلا نم03 موي
دق ،يكيجلبلا بختنملا ناكو
نم ةلبقملا ةخسسنلا ىلإا لهأات

د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘بوروأا م˘˘˘˘مأا سسأا˘˘˘˘ك
ةعسساتلا ةعومج˘م˘ل˘ل هرد˘سصت
اقوفتم ،ة˘ط˘ق˘ن03 د˘ي˘سصر˘ب
بحاسص نع طاقن تسس قرافب
بخ˘ت˘˘ن˘˘م ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

.ايسسور
يف اكيجل˘ب ة˘عر˘ق˘لا تع˘قوأاو
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةمسصاعلا نم لك اهفيسضتسست
،ن˘جا˘ه˘ن˘بو˘˘ك ة˘˘ي˘˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا

جر˘ب˘سسر˘ط˘ب تنا˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘مو
كرامندلا بناج ىلإا ،ةيسسورلا

.ايسسورو ادنلنفو

بع’ سسيديراب وردنايل بذك
نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ط˘˘سسو
تددرت يتلا ءا˘ب˘نأ’ا ي˘سسنر˘ف˘لا

ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف هر˘ي˘كف˘ت ن˘˘ع
.قيرفلا فوفسص
تاحير˘سصت ي˘ف سسيد˘يرا˘ب لا˘قو
:«رتروباسس لاناك» ةكبسش اهتزربأا
ة˘يد˘نأ’ا ن˘م دد˘ع ما˘م˘ت˘ها م˘˘غر»
ةركف اقÓطإا يندوارت مل ،يمسضب
وأا انأا ءاوسس قيرفلا نع ليحرلا
.«ينفلا ريدملا وأا يدانلا

:ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘˘لا فا˘˘سضأاو
فرسش قيرفلا ةدايق ةراسش ءادترا»
ر˘ي˘ب˘ك دا˘ن ي˘ج سسإا ي˘˘ب نأ’ ،ي˘˘ل
نم ديد˘ع˘لا ه˘فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب م˘سضي
ةغللا يف تنسسحت امك ،موجنلا
ام م˘ه˘فأا تأاد˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ةبعسص ةغل اهنكل ،عيمجلا هلوقي
ماع ل˘كسشبو ،ا˘ه˘ب ثد˘ح˘ت˘لا ي˘ف
اذ˘ه ار˘ي˘ث˘ك ل˘سضفأا ي˘ن˘نأا ر˘˘ع˘˘سشأا
.«مسسوملا

ينع عاسشي امب متهأا ’» :راسشأاو
،يسسامح وأا عفدنم سصخسش يننأاب
نم دهج ىسصقأا لذب امئاد يرود
هييلبنوم ةارابم يفو ،قيرفلا لجأا

رامين نع عافدلل ارسضاح تنك
.«ديدسش موجهل سضرعت امدنع
ىلإا ين˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘لا تف˘لو
ينافاك نوسسنيدإا ءاقبب ديعسس هنأا

ةز˘˘ي˘˘كر ه˘˘نأ’ ،ي˘˘ج سسإا ي˘˘ب ع˘˘˘م
نأا ادكؤوم ،قيرفلا فوفسصب ةمهم
.ةياغلل ةيوق امهنيب ةقÓعلا

ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘عو
،لاطبأ’ا يرود يف دنومترود
’» :سسيد˘˘يرا˘˘ب ورد˘˘نا˘˘ي˘˘ل لا˘˘ق
ةوقل دقت˘ف˘ي ق˘ير˘ف ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا

ه˘ي˘ف ءاو˘جأ’ا ل˘ب ،ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
ةارابم انرظ˘ت˘ن˘ت ن˘كلو ،ة˘ع˘ئار
د˘سض ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
زيكرتب اهيدؤون نأا انيلع نايمأا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.«يناملأ’ا سسفانملا
مسضنا سسيديراب وردنايل نأا ركذي
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب فو˘ف˘سصل
ن˘م ا˘مدا˘ق9102 ي˘ف˘نا˘˘ج ي˘˘ف
يسسورلا جربسسرطب ناسس تينيز
.وروأا نويلم74 لباقم

مايأا7 يف تايرابم3 ةجمرب دقتنا

«غيل ريميربلا» ةطبار مجاهي وينيروم

نامريج ناسس نع ليحرلا بلطأا مل :صسيديراب

برد˘م ،ر˘فا˘ف نا˘ي˘˘سسو˘˘ل ر˘˘ب˘˘ع
هاسضر نع ،دنومترود ايسسوروب
يأ’ هقيرف لابقتسسا مدعب غلابلا
تخارتنيآا ىلع هزوف لÓخ فادهأا
،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘عا˘بر˘ب ترو˘ف˘كنار˘ف
ةلوج˘لا ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
.يناملأ’ا يرودلا نم22ـلا

يرسسيوسسلا برد˘م˘لا ثد˘ح˘تو
بق˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م ي˘˘˘ف
،ةدسشب نوسضار» :اًل˘ئا˘ق ،ةارا˘ب˘م˘لا

م˘ل ا˘˘ن˘˘نأا ءي˘˘سش ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘هأ’او
.«فده يأا لبقتسسن

7 لبقتسسا دق دنومترود ناكو
ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ر˘˘˘خآا ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا

«ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»ـب ا˘م˘ه˘سضا˘˘خ
.ايناملأا سسأاكو

ليجسست ةيمهأا ىلإا رفاف راسشأاو
ةيادب عم نييلاتتم نيفدهل هقيرف
يف مهسسأا ام وهو ،يناثلا طوسشلا
.اًركبم ةارابملا لتق
ه˘˘ب˘˘ع’ لاد˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسا نأا ح˘˘˘سضوأاو
مدعل ءاج ناسشت يرميإا يناملأ’ا
اًر˘ظ˘ن ،رار˘م˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع ه˘ترد˘˘ق
ل˘ب˘ق ط˘ق˘ف ةد˘حاو ةر˘م ه˘برد˘˘ت˘˘ل

يف هزيمتب دا˘سشأا ه˘ن˘كل ،ةارا˘ب˘م˘لا
ه˘تدا˘ي˘قو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘˘لا
.تقولا لاوط مههيجوتب هئÓمزل

رفاف ىنثأا ،هتاحيرسصت ماتخ يفو
م˘ه˘ي˘ل˘ح˘تو ه˘ي˘ب˘ع’ ءود˘ه ى˘˘ل˘˘ع
تار˘˘ت˘˘ف بل˘˘˘غأا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ب˘˘˘سصلا˘˘˘ب
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سسأا ا˘˘م و˘˘هو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.سضيرعلا زوفلا اذه هقيقحت
ع˘فر ،را˘˘سصت˘˘ن’ا اذ˘˘ه ل˘˘سضف˘˘بو
ير˘˘سسيو˘˘˘سسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جر
اوزفقيل ،ةطقن24 ىلإا مهديسصر
.اًتقؤوم يناثلا زكرملل

رفاف دعسسُت ةفيظنلا دنومترود كابسش



 تابختنملل برعلا شسأاك ةلوطب يف ةكراصشملل ابصسحت

ةنسس02 نم لقأا رسضخلا دفو
 ةيدوعسسلاب لحي

،ةنسس02 ن˘م ل˘قا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ح
بر˘ع˘لا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ل˘جا ن˘م ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
.ةئفلا تاذ يف تابختنملل

ن˘م دد˘ع د˘فاو˘ت ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ل˘˘عأاو
اًدادعتسسا ،رسضخلا م˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ،ة˘كل˘م˘م˘لا ى˘لإا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
،اًماع02 تحت تابختنملل برعلا سسأاك ةلوطب يف ةكراسشملل
سسرام5و يرفيف62 نيب ةرتفلا لÓخ ةيدوعسسلاب ماقت يتلاو
.لبقملا

مامدلا ةنيدمب نودجاوتيسس رسضخلا نا ردسصملا تاذ فاسضأاو
قلطنتسسو اذه ،ةيسسنوتلاو ةيناتيروملا ةثعبلا نم لك ةقفر
،يراجلا يرفيف42ـلا يف يهتنتو ،ادغ تاعومجملا ةلحرم
فسصنو ،رياربف82و72 يف يئاهنلا عبر تايرابم ماقت امنيب
.سسرام5 يف يئاهنلاو ،سسرام2 يف يئاهنلا

يف بعليسس ،يرئازجلا ينطولا بختنملا نأا ركذلاب ريدجلاو
،رسصمو نيطسسلف ،ةيدوعسسلا نم لك ةقفر ةثلاثلا ةعومجملا

.دهف نب دمحم ريمأ’ا بعلم ىلع تايرابملا بعلتسس ثيح
ب.م.يرصسيإا

 رصضخلا عفادم عم تافÓخ دوجو ىفن

رثأا يرمعلا نب بايغ :ناطلبلا
 رسصنلا مامأا رسسخن انلعجو انيلع

ةراسسخلا ،يدوعسسلا بابسشلا يدان سسيئر ناطلبلا دلاخ عجرأا
نب نيدلا لامج بايغل رسصنلا مامأا هقيرف اهل سضرعت يتلا
ببسسب هيدان تايرابم نع ينطولا بختنملا عفادم يرمعلا
نحن» :ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف نا˘ط˘ل˘ب˘لا ح˘سضوأاو ،ة˘با˘سصإ’ا
،يرمعلا نب نيدلا لامج بايغ ببسسب ،يفلخلا طخلا يف يناعن
عم لكاسشم د˘جو˘ت ’» :ع˘با˘تو ،ر˘سصن˘لا ما˘مأا ر˘سسخ˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م
بيغي هلعج ام ةباسصإا نم يناعي هنكل ،ةديج ةقÓعلاو بعÓلا

.«رسصنلا مامأا انتراسسخ يف ببسست ام ،ةارابملا نع
ب.م.يرصسيإا

 هيدان ءادأا عجارتب فرتعا

انيلع رثأا روليد بايغ :نايركز
 وكانوم ةهجاوم لÓخ

يدانو يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نا با˘ي˘غ ر˘ثا
يف وكانوم فيسضملا مامأا هتارابم يف هقيرف ءادأا ىلع هييلبنوم
ةراسسخب ىهتنا يذلاو يسسنرفلا يرودلا نم52 ةلوجلا راطإا

.رفسصل فدهب يرئازجلا مجنلا ءÓمز
بايغ نأا ،هيلي˘ب˘نو˘م برد˘م نا˘ير˘كز ر˘يد ل˘ي˘سشي˘م فر˘ت˘عاو

ةيمامأ’ا ةرطاقلا ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ر˘ي˘ثأا˘ت ه˘ل نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
اذكو ةيموجهلا لولحلاو سصرفلا تباغ نيأا ،قيرفلا موجهل

،مسسجلل ديج بعلو ةوقلاب يدنآا عتمتي »:Óئاق ةيلاعفلا بايغ
رثكأا اًمئاد رمأ’ا نوكيسس ناديملا يف انيبع’ لسضفأا نود نم
طسسوب روليد لادبتسس’ يرايخ ىلع امدان تسسل انأا ،ةبوعسص
.«ناديم

ناك هيدان نأا ،نايركز ريد ليسشيم دكأاو فرتعا ،ريخأ’ا يفو
نأا احسضوم ى˘سضو˘ف˘لا˘ب هؤوادأا م˘سستا ثي˘ح ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ب˘ئا˘غ
ةسصرف عيسضي هلعج ام ،تاوفهلا نم ريثكلا بكترا قيرفلا
.ريدقت لقأا ىلع لداعتلاب ةدوعلا

ببسسب يتأاي هقيرف ةارابم نع ايقيرفإا لطب بايغ نأا ملعلل
ةيلآ’ا ةبوقعلا ىلإا سضرعتيل ،ءارفسصلا تاقاطبلا ددع مكارت
 .نيتارابمل بعللا نم هنامرحب

ز.شس
 ةلهصس نوكت نل ةمهملاو ةطقن23ـب8ـلا زكرملا يف نÓيم

رفظلا فدهتسسن :رسصان نب
نامسضل طاقنلا نم ددع ربكأاب

 ةيراق ةكراسشم
يدان بع’و ،رسضخلا ناديم طسسو رسصان نب ليعامسسإا دكأا

نم دد˘ع ر˘ب˘كا بسسك فد˘ه˘ت˘سسي ه˘ق˘ير˘ف نأا ،ي˘لا˘ط˘ي’ا نÓ˘ي˘م
ةكراسشم نامسض لجأا نم ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف طاقنلا
.ديدجلا مسسوملا يف ةيراق

حيرسصت يف Óئاق قباسسلا يلاطي’ا يلوبميا بع’ حرسصو
ربكأا دسصح فدهتسسن نحن» :«تروبسس ياكسس» عقوم اهب سصخ
ميدقت لÓخ نم ،بيترتلا ةمدقم وحن مدقتلاو طاقنلا نم ددع
مسسوملا يف ةيراقلا ةكراسشملا يف ناكم نامسضل كلمن ام لك
.«ديدجلا

ب.م.يرصسيإا

8662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج22ـل قفاوملا0202 يرفيف61دحألاةصضايرلا
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د˘ئا˘ق زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير تا˘˘ب
ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘˘نو ،ر˘˘سضخ˘˘لا
اح˘سشر˘م يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘سس
وتاكريملا يف هيدان ةرداغمل
قاحتل’او ،مدا˘ق˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا
ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا يداو˘ن˘لا د˘˘حأا˘˘ب
رر˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةر˘˘˘كل ي˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا
بايغلاب يدانلا ةبقاعم ،مدقلا

ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع
ببسسب ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل ،ة˘يرا˘ق˘لا

يلام˘لا بع˘ل˘لا ن˘ي˘ناو˘ق قر˘خ
.فيظنلا

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا د˘يد˘ع تف˘˘سشكو
نأا ،سسمأا ةرداسصلا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ي˘ف حو˘ل˘ت ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج ةر˘˘ج˘˘ه
،يدانلا ةبقاعم ببسسب ،قفأ’ا

ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نا˘˘مر˘˘حو
ثي˘ح ،ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل ،ة˘يرا˘ق˘˘لا
ثحبلل موجنلا ديدع هجتيسس
ل˘˘جا ن˘˘م ىر˘˘˘خأا قر˘˘˘ف ن˘˘˘ع
ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
.ملاعلا يف ىلغأ’ا ةقباسسملا

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو
وتاكريملا يف ةيرغم اسضورع
لبق ن˘م ي˘سضا˘م˘لا ،يو˘ت˘سشلا
امهريغو ،يسسليسشت ،ماهنتوت
ل˘˘سضفأا نأا ’إا ،ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘م
يزيلجنإ’ا يرودلا يف بع’
˘˘مد˘˘˘ع ل˘˘˘سضف ،6102 ة˘˘ن˘˘سس
هجورخ مغر سضورعلا ةسسارد
بيب بردملا تاططخم نم
مسسوملا ةيادب يف ’ويدراوغ
نأا ’إا ،تايرابملا سضعب يفو
تبثاو ةوقب در بختنملا دئاق
ي˘ب˘ع’ ل˘سضفأا ن˘ي˘ب ن˘˘م ه˘˘نأا
 .مسسوملا اذه يتيسسلا

ىلع يعابر عارصص
 زرحم تامدخ

تي˘لا˘ج ل˘ي˘ب˘ن سضر˘˘ت˘˘فا
سسنار˘˘ف» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص
زرحم سضاير ليحر ،«لابتوف
ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةديرغت تيلاج رسشنو ،مداقلا

ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ىلع
يعامتج’ا لسصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف بل˘˘ط ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
را˘ي˘ت˘خا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘˘م
ثيح ،سضايرل ةمداقلا ةهجولا
رمأ’ا قلعتيو تارايخ4 رسشن
،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
 .سسوتنفوجو
يف زرحم عصضي لاديبأا

 ةنولصشرب ةركفم
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف ه˘ج˘ت˘ي

ةبقاعم لÓغتسس’ ،ينابسس’ا

ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
دقاعتلا ل˘جا ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

ويجريسسو زرحم سضاير عم
.وريوغأا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تف˘˘˘˘˘سشكو
كير˘˘˘˘˘يإا نأا «نإا.ي˘˘˘˘˘˘ب.سسأا.وأا»
يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘تر˘˘كسس لاد˘˘˘ي˘˘˘بأا
م˘ج˘˘ن ع˘˘سضي ،ي˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب˘˘لا
ميعدتل هتركفم يف رسضخلا
˘مو˘ج˘ه ن˘م ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘˘لا
وتاكريملا ي˘ف «ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا»
 .مداقلا

رداق ششايز :ونيراكصساك
يصسليصشت ةدعاصسم ىلع

رود شسفنب مايقلاو
 يتيصسلا عم زرحم
ونيراكسسا˘ك ي˘نو˘ت ه˘ب˘سش

ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت يدا˘˘ن م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
يلودلا سشايز ميكح ،قباسسلا
«زو˘ل˘ب˘˘لا» بع’ ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

ناولأا لمحيسس يذلاو ،ديدجلا
قو˘˘سس ن˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
سضايرب ،ةمداقلا تÓيوحتلا

ينطولا بختنملا مجن زرحم
ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م بع’و
.يزيلجن’ا

ي˘ف ،و˘˘ن˘˘يرا˘˘كسسا˘˘ك لا˘˘قو
ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ي˘˘سسل˘˘سشت» :ة˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

تا˘مد˘خ نا˘م˘سضب ظو˘ظ˘ح˘˘م
اديفم نوكيسس يذلا ،سشايز
ةرا˘ه˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م ،يدا˘ن˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘كل˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةريبكلا هتردق ىلإا ةفاسضإ’اب

،ة˘ت˘با˘ث˘لا تار˘كلا بع˘ل ى˘ل˘ع
زرحم يرئازج˘لا ه˘ب˘سشي و˘ه˘ف
،سشايز» :فاسضأاو ،«ديعب دحل
قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص ى˘ل˘ع ردا˘˘ق
موقي ام سسفن وهو ةغوارملاب
نود ي˘ت˘ي˘سسلا ي˘ف زر˘ح˘م ه˘˘ب
تار˘ير˘م˘ت ه˘م˘يد˘ق˘˘ت نا˘˘ي˘˘سسن

.«ةمسساح

ب.م.يرصسيإا

sport@essalamonline.com

 ةمصصاعلا داحتإا
 مداقلا يرفيف22 موي يبرادلا

يف ةقثلا ددجت ةرادإلا
لاغسشأا قÓطناب رمأاتو يريزد

 نيوكتلا زكرم
راسس» ةكرسش ماع ريدم سسيئر لولج روسشاع ددج

،ةمسصاعلا داحتا قيرف مهسسأا ةيبلغأ’ ةكلاملا «روب
ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق م˘غر ،لÓ˘ب ير˘يزد برد˘م˘لا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا
.يدانلا نع ليحرلاب

ةمسصاعلا داحتا قيرفل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
تسضفر ةرادإ’ا نأا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
ةسضراعلا سسأار ىلع نم لÓب يريزد بردملا ةلاقتسسا
ةحيبسص هتدقع يذلا عامتج’ا لÓخ ،قيرفلل ةينفلا
بردملا يف ةقثلا ديدجت ىلع عيمجلا قفتيل ،سسمأا
.يمسصاعلا يدانلا سسأار ىلع لمعلا ةلسصاومل

قÓطناب ،ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا بل˘ط ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف
،ةمسصاعلا داح˘تا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م لا˘غ˘سشأا
 .ناينبلا نيعب هؤوانب عمزملا

 يرفيف22 موي يمصصاعلا يبرادلا
ةينطولا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع مسسر

دادعت هيف يقÓي يذلا يمسصاعلا يبرادلا ،مدقلا ةركل
راطإا يف ،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م را˘ج˘لا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
،يراجلا يرفيف22ـلا يف ةلوطبلا نم91ـلا ةلوجلا
.ةيليوج5 بعلمب

دري نأا لبق ،ءاقللا ليجأات ةيناكمإا نع مÓكلا رثكو
دكؤويو ةيورك ةئيه ىلعأا يناث سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا

22ـلا خيرا˘ت ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘بو ر˘ي˘ي˘غ˘ت ءار˘جإا مد˘ع
 .يرفيف

ب.م.يرصسيإا

م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا در
ىلع وكانوم يدان فادهو يلودلا

تربور هبردمل ةسصاخ˘لا ه˘ت˘ق˘ير˘ط
ة˘ع˘ط˘ق ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘م
،ةرامإ’ا يدان ةبيكرت يف ةيسساسسأا
ر˘˘خآا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘سسا˘˘ح نا˘˘ك ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
6 ليسصحتل هيدان داقو ،نيتارابم
.هيليبنومو نايمأا نم لك مامأا طاقن

ديحولا فدهلا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس نودو
ة˘ي˘سسأار˘ب ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ما˘مأا ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ل
ةينكر نم دافتسسا ثيح ،ةمكحم
يف ةركلا عسضيل قيرفلا يف هليمز
نم هديسصر اعفار ،سسفانملا ىمرم
8 هميدقت عم فادهأا9 ىلإا فادهأ’ا
دكؤويو ةاراب˘م51 ي˘ف تي˘سسي˘سسأا

ائيسش يواسسي ’ وكانوم نأا اددجم
 .«ميلسس ربوسس» نود نم

بعل يناميلصس :ونيروم
انل ةبصسنلاب ادج مهم

بردم ونيروم وتريبور فرتعا
هبعل يذلا لاعفلا رودلاب وكانوم
هققح يذلا زوفلا يف ايقيرفإا لطب
.هييلوبنوم مامأا ةرامإ’ا يدان

ي˘ف ي˘نا˘ب˘˘سس’ا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا لا˘˘قو
: Óئاق «+لانك» ةانقل تاحيرسصت
،انل ةبسسنلاب مهُم بع’ يناميلسس»
رد˘ي ن˘ب ن˘م ل˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
نيعئار اوناك عي˘م˘ج˘لا ،سشت˘ي˘فو˘يو

،هييلوبنو˘م ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا لÓ˘خ
ءاوجأا ةليط مهنم بولطملا اومدقو
.«ءاقللا

نم ىناع دق عيمجلا ملعي امكو
سسأار ى˘ل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا سشي˘م˘ه˘ت
’إا ،وكانوم يدانل ةينفلا ةسضراعلا
ةرتفلا يف ،ةوقب درلا نم نكمت هنأا
يف ةيسساسسأا ةعطق تابو ةيسضاملا
 .«ةرامإ’ا» يدان ةليكسشت

نكمت فيك مهفأا مل :يزوصس
هذه لك حنم نم يناميلصس

 ةمصساحلا تاريرمتلا
م˘ج˘ن˘˘لا يزو˘˘سس كنار˘˘ف ر˘˘ب˘˘ع

،ايليسسرام كيبملوأا يدانل قباسسلا
يذلا زيمملا ءادأ’ا نم هسشاهدنا نع
،مسسوملا اذه ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ه˘ب ر˘ه˘ظ
ي˘ف لا˘قو ،و˘كا˘نو˘م ه˘يدا˘ن ناو˘˘لأا˘˘ب
:ةيسسنرفلا «+لانك» ـل تاحيرسصت
نم يناميلسس نكمت فيك مهفأا مل»
ةمسساحلا تاريرمتلا هذه لك ميدقت
.«هئÓمزل ةيلايخلا

كنار˘ف ن˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘جو
تار˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،يزو˘˘سس
اهحن˘م ي˘ت˘لا ،ةد˘يد˘ع˘لا ة˘م˘سسا˘ح˘لا

هذه يف هئÓمزل ،رسضخلا مجاهم
.ةهجاوملا

ب.م.يرصسيإا/ز.شس
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ربخ دادزولب بابسش ةرسسأا تقلت
ةرسسح˘ب ي˘لا˘خ بعÓ˘لا ة˘با˘سصإا

يف يدان˘لا ناو ة˘سصا˘خ ةر˘ي˘ب˘ك
تقولا يف هرسصانع لكل ةجاح
لكلا نوك ىلا رظنلاب يلاحلا

اذه بقللا زارحإا لجا نم دنجم
م˘قا˘ط˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسحو
بي˘غ˘ي˘سس يرو˘ح˘م˘لا˘ف ي˘ب˘ط˘لا
تاب˘يرد˘ت ن˘ع ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ثÓ˘ث˘ل
عيسضي هلعجيسس ام وهو قيرفلا
نا ركذي ةمهملا تاءاقللا سضعب

سصلقتسس دادك بقاعملا ةدوع
نأاو ةسصاخ ةرسسحلا ةأاطو نم
هفر˘ط ن˘م نو˘كت˘ي˘سس رو˘ح˘م˘لا

ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا و˘˘هو را˘˘سشو˘˘ب اذ˘˘كو
ع˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘قو اذ˘˘ه ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ه˘ب˘لا˘طو ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا˘˘ب برد˘˘م˘˘لا
يدا˘˘˘ف˘˘˘تو رذ˘˘˘ح˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سضب
ةيناجم تاراذنإا ىلع لوسصحلا

.Óبقتسسم
هيبعل نحصشي امود
يبرادلا ةعقوم لبق

امود بردملا عراسسو اذه

تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘لا
كردي هناو ةسصاخ نيبعÓلا

ةبسسنلاب يبرادلا ةيمهأا ىدم
ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ن˘˘م ءا˘˘˘سصق’ا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةبي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘بأا ل˘ع˘ج سسأا˘كلا
رار˘˘ج ءا˘˘˘ق˘˘˘فر نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي
ةلوطبلاب جيوت˘ت˘لا ةرور˘سضب
كلذ ىلع رداق قيرفلا نا امب

ديعي نا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
ن˘م ل˘˘ك تا˘˘مد˘˘خ سشتو˘˘كلا

ىتحو يتباثو دويعسسو دادك
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلل عبيوسس
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ةيليوج5 ي˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سس
ةبلاط˘م نو˘كت˘سس ة˘ب˘ي˘ت˘كلاو
.سضافتن’ا ةرورسضب

ر.ماصشه

فيط˘سس قا˘فو برد˘م ى˘ع˘سسي
ةروسصلا يف هيبع’ عسضو ىلإا
نينث’ا ادغ جربلا ةمقل ابسسحت

مهبلاطو هرسصانعب عمتجا ثيح
ي˘˘ف ماد˘˘قأ’ا ع˘˘سضو ةرور˘˘سضب
ي˘ف ا˘يد˘ج ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لاو سضرأ’ا

طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
يف رثكأا مدقتلاب يدانلل حمسست
نأاو ا˘م˘ي˘سس’ بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘سس
تلعج ةبيتكلل ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا
ليسصحت ةيناكمإاب متهي لكلا

ةبترم ىتح وأا بيترتلا ةفاسصو
ةدوعلا لجا نم مويدوبلا نمسض
بايغ دعب ةيجراخلا ةسسفانملل
.نيمسسومل ماد

ةيدجلا تاريصضحتلا
ءارجإا وحنو تقلطنا

تارييغتلا شضعب
ي˘˘˘ف سشتو˘˘˘كلا عر˘˘˘˘سشو اذ˘˘˘˘ه
د˘عو˘م˘ل يد˘ج˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
سضع˘ب ط˘ب˘˘سض ثي˘˘ح ي˘˘ل˘˘هأ’ا
سصخ˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا

نودو˘ع˘ي˘سس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
ةر˘م ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ل˘˘ل
سشيعيسس يدانلا نأا امب ىرخأا
ر˘ي˘سشت ثي˘ح تا˘با˘ي˘غ˘لا سضع˘ب

ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ك
يف يوارق ناكم يوارد ماحقإا
كر˘سشي نأا ى˘ل˘ع عا˘˘جر˘˘ت˘˘سس’ا
نا˘كم مو˘ج˘ه بل˘ق˘ك سشا˘˘بر˘˘ب

˘˘مو˘˘ق˘˘ي˘˘ل فو˘˘سصو˘˘ب بئا˘˘غ˘˘˘لا
قاور˘لا ى˘لإا يرو˘ت ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ي˘˘هو مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘سسيأ’ا
.ةرظتنملا تارييغتلا

ششامر ماصشه

عيباسسأا ةثÓثل نيدايملا نع هدعبت يلاخ ةباسصإا

مويدوبلاب بلاطيو جربلا طاقن ىلع رسصي يكوكلا

فيطسس قافو
يبرادلا يف تارييغتلا شضعب ءارجإا وحن

«يرانكلا»ـب ةحاطإلا ىلع لوعيو ةوقب داع «كابلا»
وداراب يدان

يدا˘ن ة˘ل˘ي˘كسشت تدا˘ع˘ت˘˘سسا
سضرعت ذنم اهتيفاع وداراب
˘ما˘ما ة˘م˘يز˘ه ى˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تاب ثيح يسس سسا يسسلا

نو˘ق˘ق˘˘ح˘˘ي قوزو˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر
ي˘ف ءاو˘سس ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘˘ن
و˘هو سسأا˘كلا وا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
بردملا لعج يذلا يدحتلا
ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك ن˘م بل˘ط˘ي و˘لا˘سش
فدهلا ناو ة˘سصا˘خ د˘يز˘م˘لا
ملسس يف مدقتلا امئاد ىقبي
ي˘ف لو˘˘سصو˘˘لاو بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
مويدوبلا فده ىلا ةياهنلا

ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’

يوهت˘سست تح˘سضا ة˘يرا˘ق˘لا
لك نوكيسسو اذه ةبيتكلا
ة˘˘م˘˘ق˘˘ل از˘˘˘ها˘˘˘ج داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ةدوعب ةسصاخ ادغ يرانكلا
د˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘كو نا˘˘˘قرز مدا
.ةباسصإ’ا نم ةنيسشوب

لين ىلع ةنهارملا
ةيروهمجلا شسأاك

ى˘˘ع˘˘˘سسي ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
بسسك ى˘لا و˘˘لا˘˘سش برد˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف نا˘˘˘هر˘˘˘لا
ىدم كردي ثيح ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ةيمهأا

مث نمو لئابقلا ةبيبسش ماما
نيغولو˘ب طا˘ق˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا
ام وهو ةرواسسلا ةبيبسش ماما
ة˘نا˘خ ي˘ف ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘سضي˘˘سس
ةسسفانملل ةوقب ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
بسسك ىلع دعب اميف زيكرتلا
يف ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت
يه ةسسفانم˘لا نا ا˘م˘ب ة˘م˘لا˘ق
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ىر˘˘خأ’ا
ىلا رظنلاب يلاغتربلا لابسشا
يف ةيقب˘ت˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ة˘م˘ي˘ق

.ةسسفانملا عارسص
ششامر ماصشه

دادزولب بابصش

مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب اريثك جربلا يلهأا قاسشع لءافتي
يف تاباي˘غ ةد˘ع ه˘يد˘ل سسفا˘ن˘م˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
يسسنوتلا ينقتلا لواح دقو اذه ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا فوفسص
يف لوخدلا يدافتو ةيباجيإ’ا نيبعÓلا ةيسسفن ةداعتسسا زاكعوب
راوسشم ىلع رثؤوت نا اهنأاسش نم يتلاو ةدئازلا ةقثلا ةلحرم
ةيباجيإا ةجيتن اهفادهتسسا تدكا ةعومجملا نا ركذي قيرفلا
ناو ةسصاخ ةمدقملا ة˘يد˘نا ة˘ب˘كو˘ك ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ق˘ب˘ت
.ةهجاولا ىلإا قيرفلا اداعأا نيريخأ’ا نيراسصتن’ا

ةدعاصسملاب ةيلولا نم ادوعو ىقلت يدامح نب
نب سسيئرلا ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا د˘ع˘بو ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
روجأا ةيوسست يف ةرادإ’ا عرسشت نا رظتنملا نم يدامح
يف رامثتسس’ا ناو ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا يف نيبعÓلا

ءاهنإاو مهروجأا ديدسست بلطتت يريمعلب ءاقفر تايونعم
فادهتسسا يلاتلابو نيب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ا˘ه˘م˘سسا ة˘ي˘سضق
باهذلا اذكو ةعيلطلا ةبكوك نمسض بتارم ىلع لوسصحلا
ىلع اهيف زوفلا ىحسضأا يتلاو ةيروهمجلا سسأاك يف اديعب
.باوبأ’ا ىلع يئاهنلا لعجي دق يدحت قافولا

ششامر ماصشه

ن˘˘˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘طو˘غ˘سضلا
ق˘ير˘ف ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسح ر˘˘˘˘˘سصن

ي˘ف ثد˘ح ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
نأا ’إا سسمأا لوأا ةسصح
تيا نيدلا زع سشتوكلا

ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘˘ي يدو˘˘˘˘ج
هيبع’ زي˘ف˘ح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
طاقن نامسض لجا نم
رثكا بورهلاو يبرادلا

بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘يذ ن˘˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
تقو يأا نم رثكا ددهم
ى˘˘لا لوز˘˘ن˘˘لا˘˘ب ى˘˘سضم
ةرادإ’ا معد بلطي هلعج يذلا رم’ا وهو يناثلا مسسقلا ةريظح
.مهزيفحتل ايدام ىتح وآا ايسسفن ءاوسس ةبيتكلا عم فوقولل رثكا

ةيموجه لولح نع ثحبي يدوج تيا
يبرادلاب زوفلل

ةرداقلا ةليكسشتلا طبسض سشتوكلا لمأاي هتاذ قايسسلا يف
تيا ناو ةسصاخ يبرادلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف م˘ها˘سست˘سس ي˘براد˘لا طا˘ق˘˘ن نا كرد˘˘ي يدو˘˘ج
نم قفأ’ا يف قيرفلا عسضتسسو ةبيتكلل ةيسسفنلا بناوجلا
ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘˘سض ل˘˘جا
لجا نم ةيموجهلا لو˘ل˘ح˘لا سضع˘ب دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ي˘خأ’ا
عسضت يتلا طاق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ي˘برا˘ي˘سسلا عا˘فد ةر˘ف˘سش كف
يف قÓطن’ا لبق ةدي˘ج ة˘يو˘ن˘ع˘م ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ة˘ير˘سصن˘لا
.ةمداقلا تايدحتلا

ششامر ماصشه
جربلا يلهأا

ةجيتن يف صسفنلا ينمي رفسصألا دارجلا
باسضهلا يبراد يف ةيباجيإا

ياد نيصسح رصصن
 ةريبك تاطوغسض صشيعت ةيرسصنلا

ةرادإلا نم ةيامحلا بلطي يدوج تيآاو

ةليلم نيع ةيعمج
طاقن ءاقبإا ىلع رارسصإا

ةليلم نيع يف «ةراطسسوسس»
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘˘سصنأا بلا˘˘ط
ةرور˘سضب م˘ه˘ي˘ب˘˘ع’ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
ادغ ثÓث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةرظتنملا ةهجاوملا يف نينث’ا
لجا نم ةمسصاعلا داحتا مامأا
تاباسسح نع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن دا˘ع˘ت˘ب’ا
فوختلا نأاو ةسصاخ طوقسسلا

بÓ˘˘˘ق˘˘˘نا يأا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ل˘هأا ما˘مأا ةر˘ي˘خأ’ا ةرا˘سسخ˘˘لا
سسأا˘˘˘˘ك را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
براقعلا تلعج ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سضع˘ب ي˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا نود˘˘ق˘˘ف˘˘ي
بلاطت تحسضأا يتلا رسصانعلا
ةسصاخلا اهت˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘ه˘لاو˘مأا˘ب

نم ة˘عو˘م˘ج˘م تل˘سصاو ثي˘ح
نيبعÓلا سضعب ماهتا راسصنأ’ا
لهأاتلا ةر˘ي˘سشأا˘ت ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا˘ب
.نيلوؤوسسملا ىلع طغسضلل

هجتت ةرادإلا
ةيبلتل شضاÎقÓل
ÚبعÓلا تابلطتم

ةرادإ’ا تدعو ىرخأا ةهج نم
ةمهم يلوت ةرورسضب اهيبع’
ن˘ي˘تر˘جأ’ ةر˘˘جأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘سست
سضار˘ت˘ق’ا ق˘ير˘ط ن˘˘ع كلذو
اميسس’ هيل˘ع تدا˘ت˘عا ا˘م˘ل˘ث˘م
تمسص نأا امب اهل ليدب ’ هناو
ىلع نيمئا˘ق˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
مهلعج مهبسسح ةي’ولا رييسست
نود˘˘سسح˘˘ي ’ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ف
نا ركذي نيبعÓلا ماما اهيلع
را˘م˘˘ع ي˘˘سسو بي˘˘ط˘˘لا ةدو˘˘ع
هدسشا غلبي سسفانت˘لا ل˘ع˘ج˘ت˘سس
ةبسسنلاب تارا˘ي˘خ˘لا دد˘ع˘ي˘سسو
ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘˘ل سشتو˘˘كل˘˘ل
ر˘يود˘ت ى˘لا ى˘ع˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’او ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا

.هرسصانع لك تامدخ
ششامر ماصشه



ةــــنصصرق

فيطسس ىفسشتسسم يف نايناعي ناروفنسس
ليبنو ةزمح ناروفنسسلا لازي ’
فيطسس ىفسشتسسم ي˘ف نا˘ي˘نا˘ع˘ي

ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ير˘جا د˘ق ا˘نو˘˘كي ثي˘˘ح
ثداحلا دعب كلذو سسما ةيحارج
يدو˘˘˘ي دا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا يرور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
بسسحو ثي˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب
بي˘˘سصأا لوأ’ا˘˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
يناثلا ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘ل˘خاد ف˘يز˘ن˘ب
ىوتسسم ىلع ةبرسض ىلا سضرعت
تلسضف دقو اذه يرقفلا دومعلا
فيطسس ىلا لقنتلا سسما ةرادإ’ا
زجح عم امهب˘نا˘ج ى˘لا فو˘قو˘ل˘ل

ف˘ي˘ط˘سس قدا˘ن˘ف د˘حأا˘ب ن˘ي˘ت˘فر˘غ
باهذلا نوكي ىتح امهي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل
.امهل Óهسس ىفسشتسسملا ىلا

ينادوسس عم نونماسضتي رسضخلا موجن
ينادو˘سس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘لا ي˘ق˘ل

يدان م˘ج˘نو بخ˘ت˘ن˘م˘لا بع’
ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا سسو˘˘كا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ديدع فرط نم اريبك انماسضت
تنمت ي˘ت˘لا ة˘يور˘كلا هو˘جو˘لا
ى˘ل˘ع ،ف˘ل˘سشلا ن˘ب’ ءا˘˘ف˘˘سشلا

سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ةيفلخ
ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
ءاجو ،ةيحارج ةيلمع هئارجإاو
دئاق يناجم لراك ىلع رودلا
عسضو يذ˘لا ق˘با˘سسلا ر˘سضخ˘لا

ي˘ف ي˘˘لود˘˘لا هراو˘˘سشم˘˘ل اد˘˘ح
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيسضاملا مايأ’ا
يذلا ،رسضخلا فاده يناميلسس
ا˘سسنر˘ف ي˘ف ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصي

بعÓ˘لا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘سضت ثي˘˘ح
.لجاعلا ءافسشلا هل اينمتو

بلاط يدوج تيآا
ةمق لبق ءودهلاب

«يب.را.يسسلا»

نيدلا زع ياد نيسسح رسصن بردم بلاط
ةرورسضب يلريمز دلو سسيئرلا يدوج تيا
ام نأاو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت
مايسص نبب هتابيردت يف دفولا هل سضرعت
مت سضارغأا كانه نأا ىتح نابجلا هل ىدني
سشتوكلا رذح دقو اذه نيبعÓل اهتقرسس
نأاو ةسصاخ نيبعÓلا ىلع ريثأاتلا ةغبم نم
نم ةعاسس42 لبق يبراد ةهجاوم كانه
اهسشيعي يتلا تابوعسصلا دكؤوي ام وهو نآ’ا
.ةنسسلا هذه لÓخ ياد نيسسح رسصن يدان

ةطرو يف ةيافلح

ماعلا ريدملا ىعدتسسي نأا ادج رظتنملا نم
طابسضن’ا ةنجل ىلا ةيافلح فيطسس قافول
ةيسضقب يمسس ام لوح رثكأا ثيدحلل اذهو
فرط نم ةوسشرلل ةسساوكوب مكحلا يقلت
را˘ثا ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
نيذلاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ي˘يرادا بسضغ
ام نيودت ةرورسضب مكحلا اهموي اوبلاط
مكحلل ةناهإا ربتعي كلذ ناو ةسصاخ هلاق
رظتنملا نمو اذه تقولا سسفن يف قيرفللو
ةيافلح ىلع تابوقعلا ىسصقا سضرفت نا

باهذلا ىلع رسصت جارجر ةرادإا ناو ةسصاخ
.ةيسضقلا يف اديعب

ةمسساح اموي51
«ةراطسسوسس»ـل

يتلا فورظلا ةمسصاعلا داحتا ةرادإا دجت مل
نم لÓب يريزد عم سضوافتلاب اهل حمسست
يف ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هئاقبإا لجا

اهلعج يذلا رمأ’ا ليحرلا ىلع هرارسصإا لظ
لجا نم يتيمز دعاسسملا بردملا لكوت
مث نمو ةليلم نيع ةيعمج مامأا يدانلا ةدايق
اميسس’ يريزد ةداعإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

ةداعتسسا ىلع نورسصي اولاز ’ كÓملا نأاو
نأاب د˘كأا لو˘ل˘ج سسي˘ئر˘لا نأا ر˘كذ˘ي ه˘تا˘مد˘خ
لجا يف داحت’ا مهسسأا يرتسشتسس ةكرسشلا
.نيعوبسسأا هاسصقأا

قيرف لسضفأا دادولا
يئاهن نمث يف

ةريظح ىلإا يمتنملا كيرافوب دادو قيرف ريتخأا
ى˘ط˘سسو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘˘سسق˘˘لا

سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لا ي˘ف يدا˘ن ل˘سضفأا˘ك
ىلع زوفلا نم ريخأ’ا نكمت امدعب رئازجلا
يئاهن ع˘بر غو˘ل˘بو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ف˘ي˘سضلا
ربع ةطبارلا هنع تفسشك امبسسح ،ةقباسسملا

.مدقلا ةركل يمسسرلا اهعقوم

qarsana@essalamonline.com
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..ركاه مهبابسس
ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م سضر˘˘ع˘˘ت
دعب ،ةيوق ةبرسضل يزيلجن’ا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م ه˘˘ئا˘˘سصقإا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘بأا يرود
ببسسب ،ني˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
،فيظنلا يلاملا بعللا نوناق
ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا بب˘˘˘سسلا نأا ،سسمأا
وه ،«ي˘ت˘ي˘سسلا»ـل ثد˘ح ا˘م˘ي˘ف
قارتخاب ماق يلاغترب «ركاه»
هزاهج ربع يتيسس نام تافلم
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘˘ل ة˘˘˘لدأ’ا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ا˘˘ب˘˘ب˘˘سس نو˘˘˘كي˘˘˘ل ،ي˘˘˘بوروأ’ا

ي˘ت˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا ي˘ف ا˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر
.«قرزأ’ا» يدانلا اهل سضرعت

15

صسكاجأا ةسسردم
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص سسكا˘˘جأا يدا˘˘ن ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
نأاسشلا يعبتتمو داقنلا طسسو ثدحلا
ه˘ترد˘ق ل˘ظ ي˘ف ي˘م˘لا˘ع˘˘لا يور˘˘كلا
،مو˘ج˘ن˘لا ة˘عا˘ن˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ةيادبلا تناكو ،ةيلاع راعسسأاب مهعيبو
ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا تخ˘˘ي˘˘ل يد ن˘˘م
،وروأا نويلم58 لباقم سسوتنفوج
،سسل˘ف يأا ه˘˘يدا˘˘ن ف˘˘ل˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نأا ’إا

يذلا غنوي يد عم ثدح رمأ’ا سسفنو
مت نيح يف ،وروأا دحاو قيرفلا فلك
مت نيح يف ،وروأا نويلم56 هعيب
يبرغملا م˘ج˘ن˘لا سشا˘يز م˘ي˘كح ءار˘سش
يسسليسشت ـل هعيب متو نويلم11ـب
نويلم5 زيسشناسسو وروأا نويلم54ـب
.نويلم04ـب هعيب متو
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ةÓسصلا تيقاوم

ادد‹ ونيروم هبردم جرحيو قلأاتي Êاميلسس^
وكانوم ةهجاوم لÓخ انيلع رثأا روليد بايغ :نايركز^

لقأا رسضخلا دفو
ةنسس02 نم

ةيدوعسسلاب لحي

ةنولسشرب ةركفم يف زرحم عسضي لاديبأا ^
يسسليسشت ةدعاسسم ىلع رداق صشايز :ونيراكسساك ^

يتيسسلا عم زرحم رود صسفنب مايقلاو

 يبرادلا يف تارييغتلا شضعب ءارجإا وحن

طاقن ىلع رسصي يكوكلا
مويدوبلاب بلاطيو جربلا

 دادزولب بابصش فيطصس قافو ةمصصاعلا دا–ا
 مداقلا يرفيف22 موي يبرادلا

ةقثلا ددجت ةرادإلا
قÓطناب رمأاتو يريزد يف

نيوكتلا زكرم لاغسشأا

نع هدعبت ›اخ ةباسصإا
عيباسسأا ةثÓثل نيدايŸا

شسأاك ةلوطب يف ةكراصشملل ابصسحت
 تابختنملل برعلا
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 ةيعامجلا ةرجهلا باب حتفي ةيراقلا ةصسفانملا نع يدانلا بايغ

حــــسشرم زرــــحم
رـتسسسشنام ةرداغمل
مداقلا فيسصلا يتيسس


