
لقي ديسص براق بÓقنا
ضضرع يف «ةقارح»01

فلسشلاب ىسسرملا لحاوسس

 زـــتهت ةزاـــبيت
لازلز عقو ىـلع

50صصةــجرد3.4 ةوقب
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ةقيقد51 ـب ناذآ’ا لبق حتفت
 قئاقد01 ـب ةÓشصلا دعب قلغتو

نابلاطت راجتلا ةيعمجو كلهتشسŸا ةيامح
ةياقولا تاءارجإ’ Úفلاıا عدرب تاطلشسلا

ةيشسفانت راعشسأاب ريدشصتلل ةلباق
اهتعيبطو اهتدوج ىلإا ةفاشضإا

«رئازجلا يف عنسص» تاجتنم
ةيبوروألا قاوسسألا يف ابيرق

40 صص

ةلشصاوتم ثحبلا تايلمعو نابشش6 ذاقنإا
نيدوقفملا دادع يف4 نع

NSGDلبشس ليعفتو ريوطتل ةلايخلا ةقرف قلطت
نينطاوملا نيمأاتو ةيامحلا

 رئاشسخ يأا لجشست مل ةيندملا ةيامحلا حلاشصم

50صص

صسي˘˘˘˘ئر ،يد˘˘˘˘بز ىف˘˘˘˘ط˘˘˘˘شصم دد˘˘˘˘شش
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
˘ماز˘ت˘لا ةرور˘شض ىل˘ع ،كل˘ه˘ت˘شسم˘لا
ةياقولا تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لا
يف «انوروك» صسوريف نم ةيحشصلا
ن˘ع ر˘ظ˘ح˘لا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘ششلا

،يرا˘ج˘˘لا توأا51 مو˘˘ي  ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خد
عدر ىلإا تا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘شسلا ا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘عاد
تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تاو ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

.مهدشض ةمراشص

 هجراخو نطولا لخاد ÚسضرحÃ ةقÓع اهل قباسس ›ود بعل اهدوقي ةيمارجإا ةباسصعب ةحاطإلا
50 صصدÓبلا نم نيرافو Úنوجشسمو ةينمأ’ا كÓشسأ’ا نم صصاخششأاو Úيرادإا مشضت

بجاولا تاءارجإلا هذه
ةداعإا دنع اهب ديقتلا

دجاسسملا حتف

يدسصتلا دويق فيفخت
ةركلا يقلي «انوروك» ـل

Ãا ىمرŸنطاو

30صص

40 صص

ةشساردلا فانئتشس’ ابشس– ةشسشسؤوم لك تايشصوشصخ قفو هطبشضل قاشسو مدق ىلع ىرŒ تاÒشضحتلا

ةيسشع يئانثتسسا ينمأا جمانرب
ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا

ةيلسستلا تاءاسضفو

يلامجإاو ءافشش ةلاح324 ليجشست
60542 ىلإا لشصي نيفاعتملا

ةباسصإا125و تايفو9
 «انوروك» ـبةديدج

رـــئازجلا يــف
30 صص

تاعفد جرخت ىلع فرششي ةبارعل ءاوللا
لاتقلا ناريطل صصشصختلا ةشسردمب ةديدج

عتمتن» :حير يلÓيجلا ءاوللا
ةينطولا ةوقلا تاموقمب

«ةيميلقإلا تايدحتلا ةهجاومل
30صص

40 صص

30صص

تاعما÷ا لخاد يحسصلا لوكوتوÈلا قبٌطيسس اذكه
«اـــنوروك» ىودـع يدافتل لبقŸا دحألا نم اءدب



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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
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
 خيراتلل ةروسص

ع˘قاو˘م تح˘صست˘كا ا˘ن˘يد˘˘يأا ن˘˘ي˘˘ب ةرو˘˘صصلا
ثدحلا تعنصصو ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
لبق تطقتلإا ،هرصسأاب ملاعلا يفو نانبل يف
رهظي ،ةقيقد21 ـب توريب أافرم ةثراك
لاثمو ،ي˘ت˘ح بي˘ج˘ن ءا˘ف˘طإ’ا لا˘جر ا˘ه˘ي˘ف
ةصسئايلا مهتلواحم ءانثأا ،نون وجو ،اوح
ناك يذلاو ،21 مقر عدوتصسملا باب حتف
،موينومأ’ا تارتن نم انط0572 يوحي
كلت ىلإا دادتم’ا نم بهللا ةنصسلأا عنمل
،دقتم ميحج ىلإا توريب ليوحتو ،ةداملا

ءادنل نيبلملا لئاوأا نم اوناك ةثÓثلا ء’ؤوه
،أافرملا يف نارينلا تبصش امدنع ،بجاولا
ىلإا دارفأا01 نم نوكملا مهقيرف عراصسف
’إا ،نارينلا ىلع ةرطيصسلل ثداحلا عقوم
نوكتصس قئاقدلا كلت نأا اوملعي مل مهنأا
تف˘ن˘صص ةرو˘صصلا ه˘ي˘ل˘عو ،م˘ه˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
.0202 ماع يف امÓيإاو ابعر رثكأ’ا

! ..ىتوملا تامرُح كهتنت امدنع

لامهإ’ا نم ةلاح .. نيبجلا هل ىدني دهصشم يف
د˘ن˘ع «مÓ˘صسلا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع تف˘قو ،ة’ا˘ب˘مÓ˘˘لاو
ةدوجوملا ةيمو˘م˘ع˘لا ةر˘ب˘ق˘م˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ترا˘يز
يف ةلÓبلا ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا ةنايلم ةتصشمب
ةريخأ’ا هذه تلوحت تيح ،يقاوبلا مأا ةي’و
مكح˘ب كلذو ،بلا˘ع˘ث˘لاو با˘ئذ˘ل˘ل ىوأا˘م ى˘لإا

،ةربقملا لوح جايصس ىتح وأا رادج دوجو مدع
تكهتناو اهي˘ف ادا˘صسف تث˘ع ر˘يزا˘ن˘خ˘لا ى˘ت˘ح
مهروبق ضشبن لÓخ نم كلذو ىتوملا تامرح
رربُم ريغ تمصص لظ يف هُلك اذه ،اهبيرختو
كرحُت مل يّتلا ةيلحملا تاطلصسلا فرط نم
.ىتوملا يلاهأا تاءادن مغر انكاصس

ةيبعسشلا ةطرسشلا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م «ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘˘طر˘˘صشلا» ل˘˘صصاو˘˘ت
تار˘ي˘ما˘ك نو˘مد˘خ˘ت˘صسي ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

مئارجلا ريوصصتو قيثوت يف ةلاقنلا مهفتاوه
عقاوم ربع رصشابم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ق˘نو ثاد˘حأ’او
نيمرجم˘لا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا

˘ما˘ق ةر˘م˘لا هذ˘هو ،م˘ه˘ح˘صضفو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘˘لاو
نيتجارد ةقرصسب اماق نيباصش فصشكب نونطاوم
ىلع امهروصص اورصشنو ةبانع ةي’وب نيتيران
لخدتت نأا لبق ،«كوبصسيافلا» ىلع عصساو قاطن
.امهفيقوتل نمأ’ا حلاصصم

ضسدقلل رسصتنت ايلاطيإا

نا˘˘ي˘˘كلا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف
ةمصصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘م˘كح˘م تصضق ،ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا
ةمصصاع˘لا ة˘ي˘م˘صست نÓ˘ط˘ب˘ب ا˘مور ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
لÓتح’ا ةلودل ةمصصاعك ضسدقلا ةينيطصسلفلا
ةعاذإ’ا ةئيه تاونق ىدحإا ىلع يليئارصسإ’ا

يّتلا،«iaR» ةيمصسرلا ةيلاطيإ’ا نويزفلتلاو
يام رهصش ربتعا ريهصش ينويزفلت جمانرب تثب
ةمصصاع ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ي˘صضا˘م˘لا
ءا˘ب˘نأ’ا ة˘لا˘كو ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م بصسحو ،لÓ˘ت˘حÓ˘˘ل
يصضاقلا تدنتصسا د˘ق˘ف ،«ا˘فو» ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
اهمكح يف «يزيتار˘ب ا˘ي˘ل˘ي˘صشي˘صش» ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا

تارارقلا نم ديدعلاو ةيلودلا ةيعرصشلا ىلع
ن˘يد˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا
.ضسدقلل يليئارصسإ’ا لÓتح’ا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «ريفحلا» ةسسايسس
فصصوُي نارهو يلاو بصصنم تاب
درجمبو هنأا مكحب ،«موؤوصشملا» ـب
ةمصصاع ضسأار ىلع مصسا يأا نييعت
عر˘صشت ى˘ت˘ح ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا
هل «طÓختلا» يف تاهجلا ضضعب
ىصسعو لع هنم ضصلختلا لجأا نم
بو˘صسح˘˘م م˘˘صسإا ه˘˘ل˘˘ح˘˘م ل˘˘ح˘˘ي نأا

ة˘ي’و ي˘لاو˘ل ة˘ب˘صسن˘ب˘لا˘ف ،م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
،يوÓج رداقلا دبع يلاحلا نارهو
نم اددع نأا ىلإا  تامولعم ريصشت
نوكرحتي نيبخ˘ت˘ن˘م˘لاو تارا˘طإ’ا

اثحب تاهاجتا ةدع يف عيباصسأا ذنم
زاهجلا مره ى˘ل˘عأا ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘ع
ةجردل ،نارهو ةي’و يف يذيفنتلا
مامأا بابلا قلغأا يلاولا ّنأ’ امبر ،ةهج لك ىلإا يلاولا دصض ةلوهجم لئاصسرو ىواكصش هيجوت
.طقف هموصصخو يلاولا اهفرعي ىرخأا بابصسأ’ امبرو ةقيصضلا حلاصصملا باحصصأاو نييزاهتنإ’ا

بهأاتلا
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل قو˘˘˘صشو ة˘˘˘قر˘˘˘˘ح
قلع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ف˘ي˘صصلا ي˘ف ما˘م˘˘ج˘˘ت˘˘صسإ’ا˘˘ب
ل˘ك ل˘ط˘ع د˘عو˘˘م و˘˘ه يذ˘˘لا
نم طصسق لين˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
طوغصض نم ضصلختلاو ةحارلا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ل˘˘غا˘˘صشمو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نÓعإا دعب ةرصشابم .. ةيمويلا
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘ع دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
هيفرتلا تاءاصضفو ئطاوصشلا
،يراجلا توأا51 ـلا نم ةيادب
ثيح رجحلا تيقاوم ليدعتو
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘كمإا˘˘ب تا˘˘ب
جمانرب نومصسري مهحئارصش لكب نونطاوُملا أادب ىّتح ،Óيل00:32 ـلا ةعاصسلا ىتح ةيرحب لقنتلا
،لمعلا يف ةزاجإاب اوبلاط نيفظوملاو لامعلا ،اهنم اومرح مهنأا اونظ يتلا ةيفيصصلا ةلطعلا

ةعصضب ءاصضقل ايوصس لقنتلا ةيفيك بيترتل براقأ’او ءاقدصصأ’اب لاصصت’ا يف اوعرصش نورخآاو
.خلإا .. ةحابصسلاو مييختلا تامزلتصسم ءانتقإ’ اوعراصس ضضعبلاو ،ئطاوصشلا ىلع مايأا

ةزهاج ئطاوسشلا
تا˘ط˘ل˘صسلا رار˘ق˘ل ة˘ب˘كاو˘م
حتف ةداعإاب لئاقلا ةيمومعلا
51 ـلا نم ةيادب ئطاوصشلا
ضسمأا تقلطأا ،يراجلا توأا
فلتخمب ةيلحملا تاطلصسلا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘حا˘صسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘طو˘˘لا

ةعبات˘لا ئ˘طاو˘صشل˘ل ة˘ع˘صساو
نوكت ىتح اه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘تو ا˘ه˘ل

لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’ ةز˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج
دعوم˘لا ي˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا
.ركذلا فلاصسلا

 يعولا
ديدعلا قئارحلا تفلتأا امدعب
بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع تا˘با˘غ˘˘لا ن˘˘م
تا˘ي˘ع˘م˘ج تما˘ق ،ي˘ن˘طو˘˘لا
يرار˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘يدا˘˘ي˘˘˘صصلا
ق˘ح˘ت˘صست ة˘ي˘عو˘ن ةردا˘ب˘˘م˘˘ب
بيصصنت يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ءا˘ن˘ث˘لا

هايم عبانم ةئيهتو براصشم
ا˘ه˘ن˘م ا˘˘ي˘˘ع˘˘صس ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ءاطغلا نم ىقبت ام ةيامحل
،ةيناويحلا ةورثلاو ي˘تا˘ب˘ن˘لا

ا˘م˘م ل˘ي˘ل˘ق و˘لو ضضيو˘ع˘˘تو
.بهللا ةنصسلأا هتفلتأا



watan@essalamonline.com
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،اهتاذ ةنجللا تددصشو اذه
تع˘ل˘طإا ضسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ةرورصض ىلع ،«مÓصسلا» هيلع
ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا
ءا˘˘ن˘˘ثأا ف˘˘نأ’ا ي˘˘ط˘˘غ˘˘ي يذ˘˘لا
دجاصسملا ىقبت نأاو ،ةÓصصلا
لÓخ ةقلغم حتفلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ارهظ ىلصصتو ةعمجلا ةÓصص
ر˘فو˘ت˘ت نأا ى˘لإا ،تو˘ي˘ب˘لا ي˘˘ف
ح˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
تزربأاو ،هللا توي˘ب˘ل ي˘ل˘كلا
ةينعم˘لا د˘جا˘صسم˘لا ح˘ت˘ف˘ت ه˘نأا
ءا˘˘ق˘˘بإا ع˘˘م ط˘˘ق˘˘˘ف ةÓ˘˘˘صصل˘˘˘ل
ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا

تا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو ضسورد˘˘˘لا˘˘˘˘ك
تا˘ب˘ت˘كم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ضسرادملاو ءاصسنلا تايلصصمو
تتفأا ا˘م˘ك ،ة˘ق˘ل˘غ˘م ة˘ي˘نآار˘ق˘لا
ذ˘خأ’او طا˘ي˘ت˘˘ح’ا بو˘˘جو˘˘ب
تمّر˘حو ة˘يا˘˘قو˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأا˘˘ب
هتباصصإا يف كصشي نم طÓتخا
تعد ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘˘ب
را˘˘˘صضحإا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لا
اهميقعتو ةصصاخلا مهتاداجصس
ضسيك يف ءاذحلا عصضو اذكو
كلذ˘˘ك تمز˘˘لأاو ،ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
د˘جا˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ءا˘ن˘ثأا ن˘ي˘ل˘صصم˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ع˘صضوو جور˘˘خ˘˘لاو لو˘˘خد˘˘لا
تث˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ،كلذ˘˘ل تارا˘˘صشإا
عر˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ميقع˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ل˘ئا˘صسو˘ب
ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’او ي˘˘ح˘˘صصلا

لامعتصس’ا تاذ تاداجصسلاو
.دحاولا

،اهتاذ ة˘ه˘ج˘لا تصصوأا ا˘م˘ك
كر˘تو فو˘ف˘صصلا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘ب
ةرورصض اهنأا ةرب˘ت˘ع˘م ،جَر˘ُف˘لا

،ةهاركلا اهعم لوزت ةيعرصش
ءاحصصأÓل جرح ’ هنأا تركذو
ةÓصصلا فورظلا هذه لثم يف
ةÓ˘˘˘صص نأ’ م˘˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف
،ةبجاو تصسيلو ةنصس ةعامجلا

ةيرازولا ةن˘ج˘ل˘لا تد˘كأا ا˘م˘ك
ى˘ل˘ع ع˘ن˘م˘˘ي ه˘˘نأا ،ىو˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
نصسلا رابكو ءاصسنلاو لافطأ’ا

ةÓصص روصضح نم ىصضرملاو
.فورظلا هذه يف ةعامجلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا ترا˘˘˘صشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
نأا ى˘لإا ،ىو˘ت˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا
ةيداعلا ةغيصصلاب عفري ناذآ’ا
،اهحتف مت يتلا دجاصسملا يف
يف ةÓصصلا» ةدايز عم عفريو
مل يتلا دجاصسملا يف «مكتويب
.دعب حتفت

ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘صصر˘حو
د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسد˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رؤوب ىلإا لوحتت نأا اهبينجتو
ضسور˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘˘ناو ىود˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ىلإا رطصضي دق امم «انوروك»
ةعامجلا ةÓصص قيلعت ةداعإا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تعد ،ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
ذخأ’ا ىلإا ،ىوتفلل ةيرازولا

ةيرورصضلا تاطايتح’ا لكب
ح˘ت˘ف˘لا ءا˘ن˘ثأا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘صسلا
ةيعاد ،دجاصسم˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

ةمئأ’ا عم نواعتلا ىلإا اهداور
لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’او ن˘˘ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو
فدهلا ليهصستل مهتاهي˘جو˘ت˘ل
ي˘ل˘كلا ح˘ت˘ف˘لا و˘هو و˘جر˘م˘˘لا
ةايحلا ىلإا ةدوعلاو دجاصسملل
ي˘ف ة˘م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
.لجاعلا بيرقلا

: ةينيدلا نوؤوششلا ريزو
4 نم ديزأا حتف ةداعإا»

«دجشسم ف’آا
ف˘˘صسو˘˘ي د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يزو ،يد˘˘ه˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
م˘ت ه˘نأا ،فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ف’آا4 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا ءا˘˘˘˘صصحإا

بارتلا ىوتصسم ىلع ،دجصسم
اهحتف ةداعإا مت˘ي˘صس ،ي˘ن˘طو˘لا
اهرفوت د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا

يف زربأاو ،طورصشلا لك ىلع
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
نم هليصصحت مت ام نأا ،ضسمأا

يلاوح وه ،ةنيا˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب42
ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘˘لا د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا

يتلا ،ينطو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك
طور˘˘˘صشلا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف تر˘˘˘فو˘˘˘ت
طرصش كلذ يف امب ،ةمزÓلا
0001ـل د˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘لا عا˘˘˘صستا

.يلصصم
ضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو

ي˘˘ح˘˘صصلا «لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا»
د˘˘كأا ،د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
تحت نو˘كي˘صس ه˘نأا يد˘ه˘م˘ل˘ب
،ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا ةرازو˘˘لا فار˘˘˘صشإا

ةنج˘ل˘لا ضسأار˘ي يذ˘لا ي˘لاو˘لاو
نع افصشاك ،ةيئ’ولا ةيملعلا
عمتجملا لمصشي ،ددعتم دنجت
،تاعاطقلا عيمجل عوط˘ت˘م˘لا

جئاتن ىلإا لوصصولا لجأا نم
ي˘عوو ه˘ل˘لا نذإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
قلغ داعي ’ ىتحو ،نيلصصملا
ا˘˘عد ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ،ر˘˘يزو˘˘لا
نأاو هلل ءاعدلا يف ضصÓخإ’ا
ةدوع ةدوعلا هذه نم اولعجي

ه˘ل˘لا ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘ي˘˘م˘˘ح
.مهناوخإاو

ةرششابم ناذآ’ا دعب اهتماقإاو تاولشصلا فيفختب نوبلاطم ةمئأ’ا

دجاسسملا حتف ةداعإا دنع اهب ديقتلا بجاولا تاءارجإلا هذه
 قئاقد01 ـب ةÓسصلا دعب اهقلغو ةقيقد51 ـب ناذآلا لبق هللا تويب حتف ^

ر.نوراه

ىلإا اهلمجم يف يمرت ،دجاشسملا حتف ةداعإا دنع اهب ديقتلا بجاولا طورششلا نم ةلمج ،ىوتفلا ةنجل تددح
تويب حتف اذكو ،ةرششابم ناذآ’ا دعب اهتماقإاو تاولشصلا فيفختب ةمئأ’ا مازتلإا اهزربأا ،«انوروك» ىودع يدافت

.قئاقد01 ـب ةÓشصلا دعب اهقلغو ةقيقد51 ـب ناذآ’ا لبق هللا

ءافشش ةلاح324 ليجشست
لشصي نيفاعتملا يلامجإاو
60542 ىلإا

125و تايفو9
ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك» ـب
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
،تايفو9 ةريخأ’ا ةعاشس
ـب ةديدج ةباشصإا125و
324 ءاشصحإا عم ،«انوروك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
لامج روتكدلا صسمأا هنع
يمشسرلا قطانلا ،راروف
يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل
.ءابولا

نأا ،هتاذ ردشصملا فششك امك
نيباشصملل لامجإ’ا ددعلا

غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
ةلجشسملا ماقرأ’ا ءوشض ىلع
،ةريخأ’ا ةعاشس42 ـلا لÓخ
لشصو اميف ،ةلاح06153
،2031 ىلإا تايفولا يلامجإا

ددعلا زفق لباقملا يف
ىلإا نيفاعتملل يلامجإ’ا

60542.
ـه.داوج

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو تبر˘˘عأا
ىلع روصشنم يف ،ةيكيرمأ’ا

ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
اهتداعصس نع ،«كوبصسيافلا»
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ثو˘˘˘لا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
ةداعإ’ ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت
نييرئازجلا نينطاوملا تائم
،نطولا ضضرأا ىلإا نيقلاعلا
نو˘كرا˘صشم˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ب
ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأ’ا
موي رئازجلا ىلإا «تياربلوف»
.يصضاملا ةعمجلا

تن˘ل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

نع ،رئازج˘لا˘ب اد˘ن˘ك ةرا˘ف˘صس
بلط تافلم لابقتصسا قيلعت
ر˘ي˘˘غ ل˘˘جأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت˘˘لا

نايب يف تحصضوأاو ،ىمصسم
اهتحفصص ىلع ضسمأا هترصشن
لمعت اهنأا ،«كوبصسيافلا» يف
ةصسارد زكرم عم قيصسنتلاب
SFV» ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
labolG» ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
نمVDRC ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
بر˘قأا ي˘ف ه˘ل˘م˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
.نكمم لجأا

ح.نيدلا رمق

ةÒششأاتلا تافلم ةشسارد قلعت اندÓبب ادنك ةرافشس
ىمشسم Òغ لجأا ¤إا

ةيناث ةلحر ميظنت نع نلعت ةيكيرمألا ةيجراÿا
نطولا ضضرأا ¤إا Úقلاع Úيرئازج ةداعإل

تادجتشسم لك بكاوت ةاششملل ايلعلا ةشسردملا نأا دكأا
لاتقلا دئاقعو ةثيدحلا ةيركشسعلا مولعلا

ةوقلا تاموقمب عتمتن» :حير يلÓيجلا ءاوللا
«ةيميلقإلا تايدحتلا ةهجاومل ةينطولا

،ح˘ير ي˘لÓ˘ي˘ج˘لا ءاو˘ل˘لا د˘كأا
نأا ،ةاصشملل ايلعلا ةصسردملا دئاق
ةوقلا تاموقمب عتمتت رئازجلا
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
تارصشؤوم ةهجاومو ةي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
اريصشم ،اهنامأاو اهنمأا فادهتصسا
ة˘ي˘مار˘لا دÓ˘ب˘لا تاردا˘ب˘˘م ى˘˘لإا

يف رارقتصس’ا نم ديزم لÓحإ’
تار˘˘تو˘˘ت˘˘لا تب˘˘ع˘˘ل ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
يف ’اعف ارود اهيف ةيصسايصسلا

ءو˘صشنو ى˘˘صضو˘˘ف˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص
.باهرإ’او فرطتلا

يلÓيج˘لا ءاو˘ل˘لا دد˘صشو اذ˘ه
ع˘صست جر˘خ˘ت ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب ،ح˘˘ير
طابصضو طابصضلا نم تاعفد
دراو˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘˘ع ،ف˘˘صصلا
نا˘طوأ’ا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا

لامآ’او تاحوم˘ط˘لا ل˘يو˘ح˘تو
ضسوملم عقاو ىلإا تاعلطتلاو
ىؤورلاو تاهيجوتلا ءوصض يف
،قيرفلل ةينطولا ةيجيتارتصس’ا

ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
نأا د˘˘كؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا
ميوقت متي ’ ةثيدحلا ضشويجلا
اهتاوق مجحب اهتءافكو اهتاردق
اهكلتمت يتلا ةثيدحلا مظنلاو
ن˘م ا˘ه˘كÓ˘ت˘˘ما ىد˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘نإاو
ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ير˘˘صشب تارد˘˘ق
.مظنلا كلت ةرادإاو ليغصشت

ايلعلا ةصسردملا دئاق دافأا امك
جلت يتلا ةصسردملا نأا ،ةاصشملل

ل˘˘˘˘˘ك بكاو˘˘˘˘˘ت ،72ـلا ا˘ه˘˘ما˘˘ع
تا˘ير˘ظ˘ن ن˘م تاد˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘ير˘كصسع˘لا مو˘ل˘ع˘لا م˘ي˘ها˘ف˘مو
ةفاصضإا ،لاتقلا دئاقعو ةثيدحلا
اصضيأا بكاوت ةصسردملا نأا ىلإا
بور˘ح˘لا نو˘ن˘فو ةدا˘ي˘ق˘˘لا ن˘˘ف
ليهأاتل اهتيجيتارتصساو ةثيدحلا
ءادأا ى˘ل˘ع نوردا˘ق ءا˘˘ف˘˘كأا ةدا˘˘ق
.رادتقاو ينافت لكب مهماهم

ةديدج تاعفد جرخت
ةيرحبلا ايلعلا ةشسردملاب
ة˘صسرد˘م˘لا˘˘ب ضسمأا تجر˘˘خ˘˘ت

˘مو˘حر˘م˘لا ة˘ير˘ح˘˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ءاو˘˘ل˘˘لا د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘لا»
ي˘ف تصسو˘ف˘ن˘م˘ت˘ب ،«نا˘غ˘ي˘˘تو˘˘ب
ةديد˘ج تا˘ع˘فد4 ،ةم˘صصا˘ع˘لا
9102 ةيصساردلا ةنصسلا ناونعب
د˘ي˘ه˘˘صش م˘˘صسا تل˘˘م˘˘ح ،0202/

ةد˘ي˘ج˘م˘لا ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘لا
تح˘˘ت كلذو ،«ر˘˘ي˘˘صشب لا˘˘ترو»
يبر˘ع˘لا د˘م˘ح˘م ءاو˘ل˘لا فار˘صشإا

 .ةيرحبلا تاوقلا دئاق ،يلوح
ةجرختملا تاعفدلا لثمتتو

ةرود طابصضل (82) ةعفدلا يف
(43) ةعفدلاو ،ناكرأ’او ةدايقلا
اذ˘كو ،نا˘ق˘˘تإ’ا ةرود طا˘˘ب˘˘صضل
رتصسام ةرود˘ل ة˘ع˘بار˘لا ة˘ع˘فد˘لا
ة˘ير˘˘ح˘˘ب ت’ا˘˘صصتا ضصصصخ˘˘ت
بناج ىلإا ،ة˘ير˘ح˘ب كي˘نا˘كي˘مو
ن˘يو˘كت˘لا ن˘˘م53 ة˘ع˘˘فد˘˘لا
ة˘ع˘فد˘ل˘ل ة˘ق˘فاو˘م˘لا ي˘صسا˘صسأ’ا
ي˘˘˘ف (DML) ما˘ظ˘ن ةر˘صشا˘ع˘˘لا
ة˘حÓ˘م˘لا مو˘ل˘ع ،تا˘صصصصخ˘˘ت
ة˘م˘ظ˘نأاو ت’ا˘صصتا ،ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا
،ة˘ير˘ح˘ب كي˘نا˘كي˘م ،ة˘ح˘ل˘˘صسأ’ا
ةيرحبلا نوؤوصشلا ةرادإاو رييصست
،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ي˘˘ف تا˘˘ع˘˘فد˘˘˘لا هذ˘˘˘ه م˘˘˘صضتو
ف˘ن˘صص ن˘م دار˘فأا4 اهفو˘ف˘صص
بناجأا نيصصبر˘ت˘م5و ثا˘˘نإ’ا

و˘غ˘نو˘كلا ي˘ت˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ن˘˘م
.نوريماكلاو

ىلع فرششي ةبارعل ءاوللا
ةشسردمب ةديدج تاعفد جرخت

لاتقلا ناريطل صصشصختلا
ة˘بار˘ع˘ل ءاو˘ل˘˘لا ضسمأا فر˘˘صشأا

،ةيوجلا تاوقلا د˘ئا˘ق ،دو˘م˘ح˘م
تاعفد˘لا جر˘خ˘ت م˘صسار˘م ى˘ل˘ع
0202‐9102 ةيبيردتلا ةنصسلل
ناريط˘ل ضصصصخ˘ت˘لا ة˘صسرد˘م˘ب
د˘ي˘ه˘صشلا» م˘صسا تح˘ت ،لا˘ت˘˘ق˘˘لا

تح˘˘˘صضوأاو ،«رود˘˘˘ق كا˘˘˘مر˘˘˘ه
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘صسلا» تم˘ل˘˘صست ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘صسن
ضسورد˘˘ل (30) ةثلاثلا ة˘ع˘فد˘لا˘ب
ةعفدلا ،ةينا˘ث˘لا ةرود˘لا نا˘ق˘تإ’ا
نيرايطلا طابصضلل (80) ةنماثلا
ى˘لوأ’ا ة˘ع˘فد˘لا ،ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا
ةيركصسعلا ةيلهأ’ا ةرودل (10)
Óصضف ،ةيناث˘لا ة˘جرد ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةرودل (30) ةثلاثلا ةعفدلا نع
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘ل˘هأ’ا
،(ةيناثلا ةرودلا) ىلوأ’ا ةجرد
(10) ىلوأ’ا ةعفدلا بناج ىلإا
.ةيوجلا تاوقلل ريواغملا ةبخن

ـه.داوج

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع بقار˘˘˘˘م ضسمأا فر˘˘˘˘صشأا
ر˘يد˘م ،ي˘ل˘يا˘ن ى˘صسي˘ع ة˘طر˘˘صشل˘˘ل
هز˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب ،ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
،ةمصصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تÓ˘با˘صصلا

م˘˘صسو˘˘˘م ثع˘˘˘ب م˘˘˘صسار˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو ،0202 فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صص’ا
حلاصصملا ءاصسؤورو ءاردم روصضحب
ة˘ي’و ن˘مأا ضسي˘˘ئرو ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
م˘˘صسو˘˘م نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف يتأاي ةنصسلا هذه فايطصص’ا
فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘˘ن ،ضصا˘˘خ قا˘˘ي˘˘صس
فيكتلا مت ثيح ،ةنهارلا ةيحصصلا

ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ل˘صسل˘صس ع˘م
ق˘ير˘ط ة˘قرو م˘صسر˘ل ،ةد˘م˘ت˘ع˘م˘˘لا
رجحلا ن˘م ي˘ج˘يرد˘ت˘لا جور˘خ˘ل˘ل
تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط ن˘م ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا
حتفلا اهنمصض نم يتلاو ةيمومعلا
ن˘كا˘مأاو ئ˘طاو˘صشل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘˘لا
تاءا˘˘صضف اذ˘˘كو ما˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
خيرات نم ًاءدب هيفرتلاو ةيلصستلا

اذ˘ه ي˘˘فو.0202 توأا51
،ةطرصشلا حلاصصم رهصست ،قايصسلا

لÓخ نم ينمأا ليكصشت يف ةلثمم
ئ˘طاو˘صشلا ن˘ي˘مأا˘تو ة˘صسار˘ح قر˘ف

ةي˘ح˘صصلا طور˘صشلا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
يدصسجلا دعابتلا اميصس ’ ،ةمزÓلا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ع˘˘ن˘˘مو يرور˘˘صضلا

عانقلل يرابجإ’ا ءادتر’ا ضضرفو
،نيفاطصصملا فرط نم ضصخأ’ابو
ة˘ي˘ن˘مأ’ا قر˘ف˘لا هذ˘ه ر˘ه˘صست ا˘م˘˘ك
ءاوجأ’ا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ة˘صصت˘خ˘م˘لا
نينطاوملا لاب˘ق˘ت˘صس’ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

نكامأاو ئطاوصشلا ىوتصسم ىلع
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘˘لاو ه˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ن˘˘ي˘˘كصسو ة˘˘حار نا˘˘م˘˘صض رار˘˘غ
ن˘˘كا˘˘مأ’او ئ˘˘طاو˘˘صشلا يدا˘˘تر˘˘م
ي˘ح˘صصلا ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صسلا

ةيمومعلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م ي˘ن˘مأ’او
ةرور˘ي˘˘صس نا˘˘م˘˘صض ،ة˘˘ل˘˘صصلا تاذ
ضسير˘كتو ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ىلع رهصسلا ،ة˘يرور˘م˘لا ة˘مÓ˘صسلا
ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت
،ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو
˘مار˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘صشت˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘˘ح˘˘صصلاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ط˘˘باو˘˘صض
متيصس ،ىعصسملا اذه يف.ةيمومعلا

زكرم07 ة˘مد˘خ˘لا تح˘ت ع˘صضو
،ةيلحاصس ة˘ي’و41 رب˘ع ة˘طر˘صش

ةيرادإ’ا حلاصصملا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ًادادعت˘صسا ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لاو
،ةحابصسل˘ل ئ˘طا˘صش001 ني˘مأا˘ت˘ل
ةززع˘م ي˘طر˘صش0001 داد˘ع˘ت˘ب
قر˘ف ن˘˘م يو˘˘صسن˘˘لا ر˘˘صصن˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ةمعدم ،ئطاوصشلا نيمأاتو ةصسارح
ةينقتلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لاو ل˘ئا˘صسو˘لا˘ب
توأا51 خيرات نم ًاءدب ةثيدحلا
ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ن˘˘ع Ó˘˘صضف يرا˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا تÓ˘ي˘كصشت˘لا ف˘ي˘ث˘كتو
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لا بصسح ةر˘˘خ˘˘صسم˘˘لا

.ةيحايصسلا ةعيبطلا ةيصصوصصخو
تاد˘حو˘لا م˘˘عد م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك

ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘كا˘مأاو ة˘ي˘حا˘ي˘˘صسلا تاءا˘˘صضف˘˘لا
يف قÓطإا˘ب ،ة˘ي˘ل˘صست˘لاو ه˘ي˘فر˘ت˘لا

ة˘قر˘ف طا˘صشن ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت ة˘ل˘˘حر˘˘م
ينطولا نمأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘لا˘ي˘خ˘لا
لبصس ليعفتو ريوطتل ةثدحتصسملا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘مأا˘تو ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ينمأ’ا ضسحلا ةيقرت ىلع رهصسلاو
.نطاوملا ىدل

ح.نيدلا رمق

NSGDنينطاوملا نيمأاتو ةيامحلا لبشس ليعفتو ريوطتل ةلايخلا ةقرف قلطت

ةيلسستلا تاءاسضفو ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا ةيسشع يئانثتسسا ينمأا جمانرب



ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصم تدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأا
هذ˘ه ع˘ي˘˘م˘˘ج نأا ،«مÓ˘˘صسلا»ـل
تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

عيمجل افثكم اطاصشن تفرع
ىلع نولمعي نيذلا نيلعافلا
ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘˘صسو مد˘˘˘˘˘˘ق
نا˘˘˘م˘˘˘صضلاو ر˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’ا فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’
ن˘صسحأا ي˘ف ة˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةحصص نمصضي امب ،فورظلا

ةرصسأ’ا دارفأا ةفاك ةمÓصسو
هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
عم دقعت يت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا

نم تايلكلا فلتخم مقاوط
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘جأا
ىلع ةيرا˘ج˘لا تار˘ي˘صضح˘ت˘لا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
لك عبتت نأا ىلع ماصسقأ’او
،تاعامتج’او تاءاقللا هذه
ة˘فا˘ك ن˘ع ة˘ل˘صصو˘ح ضضر˘ع˘ب
اذ˘كو ةدراو˘˘لا تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’ا
ىلع اهيلإا لصصوتملا جئاتنلا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ا˘يÓ˘˘خ˘˘لا ءا˘˘صضعأا
ةنصسلا ماتتخا ري˘صس ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
0202/9102 ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

يعماجلا لوخدلل ريصضحتلاو
ثبتصس يتلاو ،1202/0202
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘˘صصلا ي˘˘˘ف
يجوغاد˘ي˘ب˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
نمو ،يتامدخلاو يحصصلاو
ن˘ع ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ث
ةفاكو ،ةيجوغاديبلا ةمانزرلا
ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘م˘˘˘لا بناو˘˘˘ج˘˘˘لا
يف عورصشلاو لوكوتور˘ب˘لا˘ب
نم ءادتبا ا˘ي˘ناد˘ي˘م ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.يراجلا توأا61 خيرات

’ لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘˘صس ى˘˘ل˘˘عو
،ضسمأا تع˘˘م˘˘ت˘˘جا ،ر˘˘˘صصح˘˘˘لا
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا
‐9102 ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا

يعماج˘لا لو˘خد˘لاو0202
يتلا ضسابعلب يديصسل0202
ةيليوج92 موي اهبيصصنت مت
ط˘ب˘صض ل˘جأا ن˘م ،ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
لامكتصس’ ةبلطلا لابقتصساب
ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘صسل˘ل ة˘صسارد˘لا
ببصسب تفقوت يتلا ةيصضاملا

اذ˘˘˘˘˘كو ،91 د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
يعماجلا لوخدلل ري˘صضح˘ت˘لا

اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو .1202‐0202
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ح˘˘˘˘صضوأا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
ةنجللا ضسأارتي يذلا ةعماجلا
اهذاختا مت تابيترتلا لك نأا

ةصساردلا فان˘ئ˘ت˘صسا ل˘جأا ن˘م
ةيئاقو فورظ يف ةعماجلاب
ءابولا رطخ يدافتل ةيحصصو
ءاو˘صس ة˘ب˘ل˘ط˘لا ا˘ن˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع
تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاما˘قإ’ا كلذ˘كو ة˘ع˘ما˘ج˘لا
را˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
متيصس هنأا ىلإا هتاذ ثدحتملا
داوملاو تادعملا لك ءانتقا

ل˘ك م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا
ل˘ب˘ق˘ت˘صست˘صس ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘˘لا
32 مو˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا
نم مهتياقوو  يراجلا توأا

،ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’ا ر˘˘˘ط˘˘˘خ
نأا ضصوصصخلا اذهب احصضوم
عم اهميظنت مت تاءاقل ةدع
ير˘يد˘مو تا˘ي˘ل˘˘كلا ءاد˘˘م˘˘ع
لجأا نم ةيعماجلا تامدخلا
ضصرحلاو ةرمتصسملا ةعباتملا

تاءار˘˘˘جإ’ا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ةذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ركذي ،روكذملا لوكوتوربلا
تاءا˘صضف ضصي˘صصخ˘ت م˘ت ه˘نأا

ءابطأا اهيل˘ع فر˘صشي ة˘ي˘ح˘صص
تا˘مد˘خ˘لاو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ت’احلا ضصحفل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘هو˘˘ب˘˘صشم˘˘لا

لفكتلا لبق ،يئاقو ءارجإاك
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ةي’ولاب ةصصتخملا ةيحصصلا
جاتحت ت’اح كانه تناك اذإا
ارخؤوم تعم˘ت˘جا ا˘م˘ك ،كلذ˘ل
ةع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خا

لوخدلاو0202‐9102
،1202‐0202 ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
م˘ت ثي˘ح نا˘صسم˘ل˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘˘ل
ضصاخلا لوكوتوربلا دامتعا
ما˘ت˘ت˘خا ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘˘صسلا

.يعماجلا لوخدلاو
ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب ءي˘˘صشلا ضسف˘˘نو

تقلطأا يتلا ةريوبلا ةعماجل
ىصشامتي ايتايلمع ’وكوتورب
رمت يتلا ةيحصصلا ةمزأ’ا عم
ءابو يصشفت ءارج دÓبلا اهب

ماتتخ’ ا˘ب˘صسح˘ت ،91‐ديفوك
ريصضحتلاو ةيعماج˘لا ة˘ن˘صسلا
،1202 ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘˘ل

لوكوتوربلا اذه زكتري ثيح
ة˘صسم˘خ ى˘ل˘ع ي˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘مو روا˘˘˘ح˘˘˘م
تا˘˘ي˘˘صصو˘˘ت˘˘لاو تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘مد˘خ˘لاو ة˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةفاصضإ’اب ةيئاقولاو ةيحصصلا

ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
،يهيجوتلا اذكو يميظنتلاو
 .يوعوتلاو يصسيصسحتلا

ضسف˘ن ي˘ف ل˘صصاو˘ت˘ت ا˘˘م˘˘ك
تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا
ةي’وب ةيعماجلا تاصسصسؤوملا
ةبلطلا ةدوع نامصضل ،ةنتاب
فور˘˘ظ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

مصسوملا ءاهنإ’ ةديج ةيحصص
ثي˘ح ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
لك10 ةنتاب ةعماج ترخصس
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإ’ا

ةدو˘ع˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘ير˘˘صشب˘˘لاو
يصسادصسلا لامكتصس’ ةبلطلا
يعماجلا مصسوملا نم يناثلا

نم كلذو ،0202 /9102
لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ
هب لمعلا ررقت ضصاخ يحصص
اذ˘˘ه˘˘لو .مدا˘˘ق˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ة˘ع˘ما˘ج˘لا تم˘ظ˘ن ،ضضر˘˘غ˘˘لا
ايمÓعإا اينيوكت ايصسارد اموي
تادحو يمدختصسمل اهجوم
ءا˘ب˘طأا ن˘م ،ي˘ئا˘˘قو˘˘لا بط˘˘لا

نيفلكملا يقابو نيصضرممو
روصضحب ،ةيحصصلا ة˘يا˘قو˘لا˘ب
،ةيعماجلا تا˘ما˘قإ’ا ير˘يد˘م
نم ة˘ل˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت ه˘لÓ˘خ م˘ت
فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا

نيصصتخملا ءابطأ’ا فل˘ت˘خ˘م
،ةعان˘م˘لاو ة˘ئ˘بوأ’ا م˘ل˘ع ي˘ف
مهتÓخادم يف اوعمجأا نيذلا

عيمج ر˘ي˘خ˘صست بو˘جو ى˘ل˘ع
ةيرصشبلاو ةيداملا تاناكمإ’ا
لوكوتوربلا حاجنإاو قيبطتل
ةموظنملا ةيا˘م˘حو ي˘ح˘صصلا
.يعماجلا مرحلاب ةيرصشبلا

لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ةرازو ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘ح˘صصلا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لابقتصسا ىلإا فدهي ،يملعلا
فورظلا نصسحأا ي˘ف ة˘ب˘ل˘ط˘لا

نم ىودعلا لا˘ق˘ت˘نا بن˘ج˘تو
ةصسارد جمانرب ريطصست لÓخ
ةدوعلا نمصضي ل˘حار˘م ى˘ل˘ع
يدافتل ةبل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
تا˘جرد˘م ل˘خاد ظا˘ظ˘ت˘˘ك’ا
تا˘˘ما˘˘قإ’ا˘˘ب وأا ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةيعماجلا
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ةشساردلا فانئتشس’ ابشس– ةشسشسؤوم لك تايشصوشصخ قفو هطبشضل قاشسو مدق ىلع ىرŒ تاÒشضحتلا

اءدب تاعما÷ا لخاد يحسصلا لوكوتوÈلا قبطٌيسس اذكه
«انوروك» ىودع يدافتل لبقŸا دحألا نم

خ.ةميشسن

تاعماج فلتخمل0202 يعماجلا لوخدلاو0202 ‐9102 ةيعماجلا ةنشسلا رييشستل ةيلحملا ناجللا دقعت
نييرادإ’ا نيلوؤوشسملا عم ةيرواششتلاو ةيقيشسنتلا تاعامتج’او تاءاقللا نم ةشسلشس مايأ’ا هذه ،نطولا
لابقتشس’ صصاخلا لوكوتوربلا طبشضل ةعماجلا ىوتشسم ىلع نييعامتج’ا ءاكرششلاو نيلعافلا فلتخمو
اذكو ،91 ديفوك ءابو ببشسب تفقوت يتلا ةيشضاملا ةيعماجلا ةنشسلل ةشساردلا لامكتشس’ ابشسحت ةبلطلا

.1202‐0202 يعماجلا لوخدلل ريشضحتلا

راعشسأاب ريدشصتلل ةلباق
اهتدوج ىلإا ةفاشضإا ةيشسفانت
اهتعيبطو

يف عنسص» تاجتنم
يف ابيرق «رئازجلا
ةيبوروألا قاوسسألا
صسيئر ،ليحكدح قيفوت دافأا
رشضخلل يرئازجلا لتكتلا

ريدشصتلل هجوملا هكاوفلاو
تاجتنملاّ نأا ،«صسكÓفك»
ةدششب ةدوشصقم ةيرئازجلا

ارظن ةيبوروأ’ا قاوشسأ’ا يف
.اهتعيبطو اهتدوجل
لتكتلا صسيئر فاشضأاو
هكاوفلاو رشضخلل يرئازجلا
ريدشصتلل هجوملا
نيظحÓملا نأا ،«صسكÓفك»
اذه يف اوفقو نييبوروأ’ا
راعشسأ’ا عافترا ىلع لاجملا

ةبشسنب ةيبوروأ’ا قاوشسأ’ا يف
يف ،ةئاملاب05 ىلإا لشصت
ةينطولا قاوشسأ’ا دهششت تقو
نينطاوملا لوانتم يف اراعشسأا

Óثم حافتلا رعشس لشصو ثيح
.جد001 ىلإا اهنم صضعبلا يف
نأا ليحكدح قيفوت حشضوأاو
نييرئازجلا نيردشصملا
صضرع نم ابيرق نونكمتيشس
رشضخلا نم مهتاجتنم
صسيجنار قوشس يف هكاوفلاو
نحن» Óئاق .صسيرابب يملاعلا

عم تاشضوافم ءارجإا ددشصب
رييشست ىلع ةفرششملا تائيهلا
يملاعلا صسيجنار قوشس
لجأا نم ،ةجزاطلا تاجتنملل
،هيف تارهاظت ةدع ميظنت
حمشستشس ةوطخلا هذه نأاو
نأاب نييرئازجلا نيردشصملل
،مهتاجتنمو مهشسفنأاب اوفرعي
يلحملا جتنملا صضرفو
ةيداشصتق’ا تاكرششلا ىربكل
نأا ىلإا اريششم ،«ةيبنجأ’ا

نل «صسكÓفك» لتكت ةردابم
متيشس لب ىلوأ’ا نوكت
نم ديدعلا يف اهميمعت
.ةيبروأ’ا نادلبلا

ك.اشضر

تاطلشسلا نابلاطت راجتلا ةيعمجو كلهتشسŸا ةيامح
ةياقولا تاءارجإ’ Úفلاıا عدرب

نطاوŸا ىمرÃ ةركلا يقلي «انوروك» ـل يدسصتلا دويق فيفخت

جÓعلل ةيديلقتلا قرطلا لامعتشسا نم ريذحتلا
ىلوأ’ا تاعاشسلا لÓخ لشصملا ذخأا ىلع ديدششتلاو

ايونسس ةيحسض05 فلخي فيسصلا نم مداقلا توملا..براقعلا تاعسسل

ضسي˘ئر ،يد˘بز ى˘ف˘ط˘˘صصم دد˘˘صش
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ماز˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘لا
يف «انوروك» ضسوريف نم ةيحصصلا
ن˘ع ر˘ظ˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘صشلا
ايعاد ،يراجلا توأا51 موي  اهلوخد
ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا عدر ى˘لإا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

.مهدصض ةمراصص تاءارجإا ذاختاو
يفECOPA ضسي˘˘˘˘˘˘ئر بحر

،ضسمأا ه˘ب ى˘لدأا ي˘ف˘ح˘˘صص ح˘˘ير˘˘صصت
ةموكحلا ن˘ع ةردا˘صصلا تارار˘ق˘لا˘ب
ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا نÓ˘˘عإا تن˘˘˘م˘˘˘صضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تاهزتنملاو ئطاوصشل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

نم ءادتبا ةيلصستلا نكامأاو معاطملاو
تارارقلا نأا اربتعم ،توأا51 موي
ضضرفو ةب˘قار˘مو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل جا˘ت˘ح˘ت

،نيفلاخملا دصض ة˘مرا˘صص تا˘بو˘ق˘ع
نم هفواخم ثدحتملا فخي ملو اذه
لوكوتربلاب نيفاطصصملا مازتلا مدع
عانق˘لا ءاد˘ترا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘ح˘صصلا
يعامتج’ا دعابتلا مارتحاو يقاولا
يف ةبوعصص كا˘ن˘ه نو˘كت˘صس» Ó˘ئا˘ق
ر˘مأ’ا ئ˘طاو˘صشلا داور ي˘ف م˘كح˘ت˘لا
عفر يف مهاصسي نأا هنأاصش نم يذلا
نيح يف ،ءابو˘لا˘ب تا˘با˘صصإ’ا ة˘ب˘صسن
رثكأا  معاطملاو يهاقملا نوكتصس
نوكيصس اهيف مكحتلا نأ’ اطابصضنا

عقتصس ةيلوؤوصسملا نأا رابتعاب انكمم
،«يداصصتق’ا لماعتملا قتاع ىلع
حاجنإ’ يقيقحلا نهارلا نأا افيصضم
رجح˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ع˘فر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ن˘طاو˘م˘لا د˘ي˘ب نو˘كت˘صس ي˘˘ح˘˘صصلا
تاءارجإاب مازتل’ا ةرورصضب يعولاف
ددع ضصيلقت يف مهاصسيصس ةياقولا
.«91 ‐ديفوك» ـب تاباصصإ’ا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘كأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
يتلا ،نييفرحلاو راج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا ،راونلوب رهاطلا جاحلا اهصسأارتي
ريبادتب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا
حاورأاو م˘ه˘حاورأ’ ة˘يا˘م˘ح ة˘يا˘قو˘لا

تابو˘ق˘ع˘ل˘ل ا˘بّ̆ن˘ج˘ت اذ˘كو م˘ه˘ن˘ئا˘بز
نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ةدّد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

نم ةياقو˘لا˘ب ةّ̆صصا˘خ˘لا تاءار˘جإ’او
يف ةيعمجلا تربع امك.«انوروك»
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نÓ˘عإ’ ا˘ه˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع،«مÓ˘˘صسلا»
يهاقملا طاصشن فانئتصسا ةموكحلا

،يراج˘لا توأا51 موي معا˘ط˘م˘لاو
كلت باحصصأاو راّجتلا عيمج ةيعاد
ةياقولا تاءارجإاب دّيقتلل تاطاصشّنلا
،يعامتج’ا دعابتلا ي˘هو ة˘ن˘ل˘ع˘م˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’ا ضسب˘˘ل
ل˘ئا˘˘صسوو ةز˘˘ه˘˘جأ’او تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا
باب نم تافرصشلا مادختصسا ،لمعلا
نم ةدحاو ةلواط لÓغتصسا ،ةيولوأ’ا
،ةيلخادلا تاءاصضفلا يف نينثا نيب
ةيذحأÓل ةرهطم تاحصسمم عصضو
مظتنملا في˘ظ˘ن˘ت˘لا ،ل˘خاد˘م˘لا د˘ن˘ع
ت’د˘بو ف˘صشا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘صشم˘˘قأÓ˘˘ل
يف رهط˘م لو˘ل˘ح˘م ع˘صضو ،ل˘م˘ع˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا ع˘ن˘مو ن˘ئا˘بز˘لا لوا˘ن˘ت˘م
.حوارملاو ءاوهلا تافيكم

خ.ةيمشسن

،بوجحم ميرم ةروتكدلا تنلعأا
˘مو˘م˘صسلا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
نيغابد نيمأ’ا دمح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
ليجصست نع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
برقعلاب ةغدل ةلاح05 نم ديزأا
ةلاح05 ىلإا يدؤوت رئازجلاب ايونصس
تاباصصإ’ا ددع نأا ىلإا ةريصشم ،ةافو
مت نكل تاينيعصستلا ذنم فعاصضت
تايفولا ددع يف ضضافخنا لباقملاب
نيباصصملاب ديجلا لف˘كت˘لا ل˘صضف˘ب
.يبرقعلا ممصستلاب

بو˘ج˘ح˘م ةرو˘ت˘كد˘لا تح˘صضوأا
لوح ،ضسمأا يفحصص حيرصصت يف
قرطو يبرق˘ع˘لا م˘م˘صست˘لا ر˘طا˘خ˘م
ام وأا برقعلا تاعصسل نم ةياقولا
،«توملا تاعصسل ضسوباك»ـب فرعي
لÓخ ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تا˘ي˘ئا˘صصحإ’ا نأا
ةي’و24 نأا تن˘ي˘˘ب9102 ماع˘لا

ةرجه ببصسب ةرهاظلا هذهب ةينعم
بونجلا وحن لامصشلا نم براقعلا
،اهريغو ةيراجتلا ت’دابتلل ارظن
م˘م˘صست˘لا ت’ا˘˘ح عا˘˘ف˘˘ترا ةزر˘˘ب˘˘م
ديع يلت يتلا ةرتفلا لÓخ يبرقعلا
ءافت˘خا بب˘صسب كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘صضأ’ا
.ةيصشام˘لا فاو˘صصأا ل˘خاد برا˘ق˘ع˘لا

تاي’و ‐ةثدحتملا بصسح‐ لتحتو
ة˘ف˘ل˘ج˘لاو راردأاو يداو˘لاو ةر˘كصسب
راصشتنا ةلقروو فودنتو ةليصسملاو
نأا ةربتعم ،يبرقعلا ممصستلا ةرهاظ
بون˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا

ضشيعت ثيح براقعلا ضشيعل ةيتاوم
عاونأا رطخأا نم ةد˘حاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
.اهديكأات بصسح ملاعلا يف براقعلا

ة˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ن˘˘عو
م˘˘م˘˘صست˘˘لاو برا˘˘ق˘˘ع˘˘لا تا˘˘غد˘˘ل˘˘ب
ةصصتخملا تدكأا ،امومع يبرقعلا
ميرم ةروت˘كد˘لا مو˘م˘صسلا م˘ل˘ع ي˘ف
يف م˘م˘صست˘لا ت’ا˘ح نأا بو˘ج˘ح˘م
نيب نأا ثيح رطخلا ةليلق اهمومع
هذ˘ه ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب09 ى˘˘˘لإا08
ضضارعأا يأا اهنع جتني ’ ت’احلا
وأا ةيعصضوم اهنكل ضضارعأا جتنت وأا

وأا قورح نع ةرابع يهو ةيلحم

ردانلا نم هنأا افيصضم ،م’آا وأا باهتلا
ضضارعأا ىلإا ضضارعأ’ا هذه روطت
قر˘ع˘ت˘لا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ن˘˘م
ط˘غ˘صضو ةرار˘ح˘لا ة˘جرد عا˘ف˘تراو
ي˘هو) ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا وأا ،مد˘˘لا
يهو ةافو˘ل˘ل يدؤو˘ت ي˘ت˘لا (ر˘ط˘خأ’ا

ة˘ي˘صسف˘ن˘ت تا˘بار˘ط˘صضا ن˘ع ةرا˘ب˘ع
بل˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ىر˘˘خأاو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صصعو
لافطأ’ا نإا ىلإا تراصشأاو ،ةيعوأ’او
ر˘ث˘كأ’ا نا˘ت˘ئ˘ف˘لا ي˘ه ن˘ي˘ن˘˘صسم˘˘لاو
تاي’وب يبرقعلا ممصستلل اصضرعت
‐فيصصلا لصصف نأا امك ،بونجلا
ةروطخ˘لا ر˘صشؤو˘م ل˘ث˘م˘ي ‐ف˘ي˘صضت
.ةرهاظلا هذهل

ن˘˘م ترذ˘˘ح ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
جÓعلل ةيديلقتلا قرطلا لامعتصسا

زاغلا لامع˘ت˘صساو ي˘كلاو ضصم˘لا˘ك
م˘م˘صست˘لا جÓ˘ع ي˘ف بي˘˘صصع˘˘ت˘˘لاو
ةفاصضإ’اب هنأا ىلإا ةريصشم ،يبرقعلا
ارطخ لكصشت يه˘ف ا˘ه˘تد˘ئا˘ف مد˘ع˘ل

ارظن برقعلا ةغدلب باصصملا ىلع
ديزت دقو اهتروطخل  ‐فيصضت ‐
با˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ضصر˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م
امم لصصملا يق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل
ةريصشم ،ةروطخلا رصشؤوم نم ديزي
باصصملا يقلت لصضفأ’ا نم هنأا ىلإا
يبرقعلا ممصستلل داصضملا لصصملل

يتلا ىلوأ’ا عبرأ’ا تاعاصسلا لÓخ
ةهونم ،يبرقعلا ممصستلا ةيلمع يلت
مم˘صست˘ل˘ل دا˘صضم˘لا ل˘صصم˘لا نأا ى˘لإا
ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح ر˘فو˘ت˘م ي˘بر˘ق˘ع˘لا
نيباصصملا جÓعب حمصسي بونجلا
ةحصصلا ةرازو نأا ىلإا ةريصشم ،هب
ويام يف اهل ةميلعت يف تحصصن
باصصملا ي˘ق˘ل˘ت ةرور˘صضب0202
يبرقعلا ممصستلل داصضملا لصصملل
يف ولو ممصستلا ةلحرم تناك امهم
ةلحرملا وحن روطتلا يدافتل هتيادب
.هتافول يدؤوت يتلا ةثلاثلا وأا ةيناثلا

 خ.ةيمشسن



حابصص نكمت مهتهج نم
ل˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘صسلا ضسر˘˘˘˘˘˘ح ضسمأا
62 في˘قو˘ت ن˘م ،ةد˘كي˘كصسب
حوارتت يعرصش ريغ ارجاهم
ةنصس04و82 نيب مهرامعأا

’ عيصضرو ناتاتف مهنيب نم
ىلع رهصشأا4 هرمع زواجتي
ة˘لا˘ب˘ق ي˘ب˘صشخ برا˘˘ق ن˘˘ت˘˘م
.ةي’ولل ةيبرغلا لحاوصسلا

ـل ر˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فوو
نإاف ،تامولعم نم «مÓصسلا»
ل˘حاو˘˘صسلا ضسر˘˘ح ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ي˘ف ،ا˘ي˘ب˘صشخ ا˘برا˘ق اود˘˘صصر
ة˘˘صسدا˘˘صسلا ة˘˘عا˘˘˘صسلا دود˘˘˘ح
لايمأا9 دعب ى˘ل˘ع ،ا˘حا˘ب˘صص
ضسأار قر˘صش لا˘م˘صش ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
ع˘يار˘صشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب نورا˘قو˘˘ب
ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و بر˘˘˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘˘صصقأا
روفلا ىلع م˘ت˘ي˘ل ،ةد˘كي˘كصس
نا˘ك ن˘م ف˘ي˘قو˘تو هد˘صصر˘˘ت

ريغ نيرجاهم نم هنتم ىلع

ن˘م نورد˘ح˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘صش
ة˘با˘ن˘˘ع ،ةد˘˘كي˘˘كصس تا˘˘ي’و
ءاهتن’ا دع˘بو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو
،اهب لومعملا تاءارجإ’ا نم

تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإ’ا م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ع˘˘˘م
ةصصاخ ،نيفوقوملل ةمزÓلا

م˘ت ،ع˘صضر م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نأاو
تا˘ه˘ج˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صست

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’ا
.ايميلقإا ةصصتخملا

watan@essalamonline.com

5 4182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ02ـل قفاوملا0202 توأا01نينثإ’اثدحلا

نيدوقفملا دادع يف4 نع ةلشصاوتم ثحبلا تايلمعو نابشش6 ذاقنإا

ضضرع يف «ةقارح»01 لقي ديسص براق بÓقنا
فلسشلاب ىسسرملا لحاوسس

ةدكيكسس يف نوراقوب ضسأارب عيسضرو نيتاتف مهنيب نم «اقارح»62 فيقوت ^

ل.حلاشص

ةيدلبب «ةتلقلا» ئطاشش ةلابق «ةقارح»01 لقي ديشص براق صسمأا لوأا ةليل نم00:22 ـلا ةعاشسلا دودح يف بلقنا
نيينعملا ذاقنإ’ ،ينطولا كردلا حلاشصمو لحاوشسلا رفخ صسرح لخدت ثيح ،فلششلا ةي’و يف ىشسرملا
لازت ’ اميف6 ذاقنإا مت هنأا املع ،نيدوقفملا بابششلا نع ىشسرملا لحاوشس صضرع يف ثحب ةيلمع ةرششابمو

. نيدوقفملا دادع يف نيرخآا4 ذاقنإا لجأا نم رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلشصاوتم ةيلمعلا

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘با˘صصع ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ار˘خؤو˘˘م
نيصضرحمب ةقÓع اهل ةيمارجإا
لاملاو ،نطولا جراخو لخاد
نويرادإا اهيف طروتم ،دصسافلا

ن˘˘˘˘م ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’ا ضضع˘˘˘˘بو

مصضت ام˘ك ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا كÓ˘صسأ’ا
ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه
ةر˘ك ي˘ف ق˘با˘˘صس ي˘˘لود بع’
نم نيرافو نينوجصسم ،مدقلا
 .دÓبلا

ر.رجاه

مهف˘ت˘ح ضصا˘خ˘صشأا9 ي˘˘ق˘˘ل
حورجب نور˘خآا241 بي˘صصأاو
بب˘صسب ،ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
قطانم ةدع يف رورم ثداوح
ةعاصس42 ـلا لÓخ نطولا نم
ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘ج˘˘صسو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةليصصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلا
ضصاخصشأا3 ةافوب يداولا ةي’وب
ن˘ي˘ترا˘ي˘صس ن˘ي˘ب ماد˘ط˘صصا د˘ع˘ب

ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع
ةرئاد ،ةيارمحلا ةيدلب ،84 مقر
.ةبيقرلا

قئارح ةحفاكمب قلعتي اميفو
،ةيعارزلا ليصصاحملاو تاباغلا
12 اهنم اقيرح04 دامخإا مت دقف
،لاغدأا قير˘ح60 ،ةبا˘غ ق˘ير˘ح
،ضشار˘حأاو ضشئا˘صشح ق˘ير˘ح60
ةيعارز ليصصا˘ح˘م ق˘ئار˘ح70
تاراتكه902 فÓتإا ىلإا تدأا

نم اراتكه223 ،تاباغلا نم
ن˘م ارا˘ت˘˘كه511 ،لا˘˘˘˘غدأ’ا
ةمزح0051 اذكو ضشئاصشحلا
ةرمثم ةرجصش2471 اذكو نبت
.ةقورحم

ن˘ي˘تد˘حو ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ي ق˘ير˘ح
ةرجصش051و نجاودلا ةي˘بر˘ت˘ل
ةريوبلا يف نوتيز

ضسمأا لوأا ةيصسمأا قيرح علدنا
ىدأا ،ةر˘يو˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘صضخأ’ا ي˘ف
ة˘ي˘بر˘ت˘ل ن˘ي˘˘تد˘˘حو فÓ˘˘تإا ى˘˘لإا
،نوتيز ةرجصش051و نجاودلا

لاقترب ةرجصش001 نم ديزأاو
ضشار˘حأ’ا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه4و
ر˘˘ئا˘˘صسخ˘˘لا تنا˘˘كو ،لا˘˘˘غدأ’او
ل˘خد˘˘ت˘˘لا ’و˘˘ل ل˘˘ق˘˘ثأا نو˘˘كت˘˘ل
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل ع˘˘ير˘˘صسلا
يتنحاصش تدنج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
فا˘˘ع˘˘صسإا ي˘˘ترا˘˘ي˘˘˘صسو ءا˘˘˘ف˘˘˘طإا
 .بهللا ةنصسلأا ىلع ةرطيصسلل

052 وحن فلتت نارينلا
ةلقروب يرفإا يحب ةلخن

ناتصسب يف بصش قيرح ببصست
ي˘˘ف ،ضسمأا لوأا ءا˘˘صسم ل˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ن
ةرمثم ةلخن052 يلاوح فÓتإا

متو ،ةلقرو ةيدلبب يرفإا يحب
يأا فلخي مل ثيح هيف مكحتلا

ل˘خد˘ت ل˘صضف˘ب كلذو ا˘يا˘ح˘˘صض
معدو ةيندملا ةيامحلا رصصانع
.ةقطنملاب ةنكاصسلا

ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘خ˘˘صست ىر˘˘˘جو اذ˘˘˘ه
ةيدا˘م˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا تا˘نا˘كمإ’ا
ةنحاصش11 اهن˘ي˘ب ن˘م ة˘مزÓ˘لا
ةدوزم ىرخأا تانحاصشو ءافطإÓل
ىلإا ةفاصضإ’اب ،هايملل جيراهصصب
ضصصصخ˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ل˘˘تر˘˘لا
 ،تاباغلا قئارح ةحفاكمل

نإا˘ف ،ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
يف مهاصست يتلا لماوعلا بلغأا
ليخ˘ن˘لا تا˘با˘غ ق˘ئار˘ح ع’د˘نا
تايلمع ضصقن ىلإا دوعت ةلقروب
ل˘ي˘خ˘ن˘لا ن˘ي˘تا˘صسب˘ل ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصلا

ضسبايلا ديرج˘لا ة˘لازإا˘ب ا˘م˘ي˘صس’
،لاعتصشÓل ة˘ل˘با˘ق˘لا با˘صشعأ’او
ةيحÓف كلاصسم حتف نع Óصضف
ليهصستل نيتاصسبلا هذه قمع يف
املع ،ءافطإ’ا تانحاصش لوصصو
ديزأا ايلاح يصصحت ةي’ولا نأا

 .ةرمثم ةلخن نويلم5.2 نم
بششن قيرح دامخإا

بكرم ىوتشسم ىلع
ةفلجلا نحاطم

ناوعأا ضسمأا لوأا ءاصسم نكمت
دا˘م˘خإا ن˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع بصشن ق˘˘ير˘˘ح
بكرمب ةيئا˘بر˘ه˘كلا تا˘ناز˘خ˘لا

ادا˘ن˘ت˘صساو ،ة˘ف˘ل˘˘ج˘˘لا ن˘˘حا˘˘ط˘˘م
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع لوأا مزÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل

ىدل مÓعإ’اب فلكملا ،رصضاخ
ةي’ول  ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
تافاعصسإا تلخدت دقف ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا
ة˘مو˘عد˘م ة˘ي˘صسي˘ئر˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
ز˘كر˘م˘لاو ة˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
ةعرصسب ةفلجلا ةنيدمب مدقتملا

ةنصسلأا يف مكحتلا نم نكم ام
ةيدام رئاصسخ تفلخ يتلا بهللا

ىلإا دت˘م˘ت نأا تدا˘كو ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م
.نيزختلا تانازخ

ج.ةيمشسن

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م ضسمأا تأار˘˘˘˘˘ب
ءا˘صضق ضسل˘ج˘م˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صس’ا
نم اط˘صشا˘ن31،وزو يز˘ي˘ت
مهفيقوت مت ،يبعصشلا كارحلا

ةعمجلا موي يف ةريصسم لÓخ
ناوج91 ـل فدا˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا
ثي˘ح ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ي˘صضا˘م˘لا
رهمجتلا ةمهتب مهتعباتم تمت

ىلع ءادتع’او ،ضصخرملا ريغ
تاذ تنادأا اميف ،ةيماظن ةئيه
ـلا مهتم˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا

امدعب ذفان ريغ اصسبح ماعب41
يزيتب حنج˘لا ة˘م˘كح˘م تنا˘ك
˘ما˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ع تم˘كح د˘˘ق وزو
.اذفان اصسبح

نارقم رشصنع

ةينمأ’ا كÓشسأ’ا نم صصاخششأاو Úيرادإا مشضت
دÓبلا نم نيرافو Úنوجشسمو

قباسس ›ود بعل اهدوقي ةيمارجإا ةباسصعب ةحاطإلا
 هجراخو نطولا لخاد ÚسضرحÃ ةقÓع اهل

ةعاشس42 فرظ يف نيرخآا241 ةباشصإا يف ببشستو صصاخششأا9 لتق

نييرئازجلا حاورأا دسصح لسصاوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ اقيرح04 دامخإا

ريغ رهمجتلا ةمهت نع ذفان ريغ اشسبح ماعب رخآا ةنادإا
ةيماظن ةئيه ىلع ءادتع’او صصخرملا

كارحلا نم اطسشان31 ـل ةءاربلا
 وزو يزيت يف

«يزاتشسكإا» عون نم ةيلقعلا تارثؤوŸا ديلقتو ةعانشصل ةيرشس ةششرو ءاششنإاب تماق

نارهوب ةÒطخ ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا

 رئاشسخ يأا لجشست مل ةيندملا ةيامحلا حلاشصم

ةجرد3.4 ةوقب لازلز عقو ىلع زتهت ةزابيت
لوأا ليل فصصتنم تلجصس

3.4 ةوقب ةيصضرأا ةزه ضسمأا
،ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘جرد
ةي’ول ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ز˘كر˘م د˘يد˘ح˘ت م˘تو ،ةزا˘ب˘ي˘ت
ل˘حا˘صسلا˘ب ة˘ي˘صضرأ’ا ةز˘˘ه˘˘لا
ملك91 دعب ى˘ل˘ع ير˘ح˘ب˘لا
يدي˘صس ة˘يد˘ل˘ب بر˘غ لا˘م˘صش
ثيح ،ةي’ولا يبرغ ضسÓيغ
ة˘ي’و˘لا نا˘˘كصس ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ع˘˘صش
اهنم ةيبرغلا ةهجلا ةصصاخ

تا˘ي’و˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج ى˘˘ت˘˘حو
ني˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا
رئاز˘ج˘لاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ،ى˘ل˘فد˘لا
.ةمصصاعلا

ةز˘ه˘لا هذ˘˘ه تثد˘˘حأاو اذ˘˘ه
ة˘ن˘كا˘صس طا˘صسوأا ي˘ف ا˘˘ع˘˘ل˘˘ه
ة˘ي’و ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘˘لا
تÓئاع ترداغ ثيح ةزابيت
نوملصسمو ةياروق تايد˘ل˘ب˘ب
رار˘كت ن˘م ا˘فو˘خ ا˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
.ةليم ةزه ويرانيصس

ةيريدملا تدافأا اهتهج نم
هنأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
رئا˘صسخ يأا ل˘ي˘ج˘صست م˘ت˘ي م˘ل
لاز˘لز ر˘ثإا ة˘يدا˘م وأا ة˘ير˘صشب
اهحلاصصم نأا تدكأاو ،ةزابيت
ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘عÓ˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسا تر˘˘˘جأا

ءا˘ي˘حأاو تا˘يد˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تر˘˘ع˘˘صش ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
يأا ءاصصحإا متي ملو لازلزلاب

.ركذت رئاصسخ
ن.يراوه

ةلاح يف لاز ’ يناجلا
 رارف

ينيثÓث لتقم
ضصاسصرلاب ايمر
وزو يزيت يف
ةيدلب صسمأا لوأا تدهشش
نوميم ىشسيع تيآا

يف نونقاو ةرئادب
،وزو يزيت ةي’و

حار لتق ةميرج
ةيرق نم باشش اهتيحشض

،صصاشصرلاب ايمر جواقآا
رخآا صصخشش بيشصأا امك
52 يلاوح رمعلا نم غلبي
لقن ةغيلب حورجب ةنشس

زكرملا ىلإا اهرثإا ىلع
يعماجلا يئافششتشسإ’ا
ةمشصاعب «ريدن دمحم»
،جÓعلا يقلتل ةي’ولا

يناجلا ذ’ نيح يف
ةهجو ىلإا رارفلاب
حلاشصم نأا املع ،ةلوهجو
ايميلقإا ةشصتخملا نمأ’ا

اهتايرحت ترششاب
.هفيقوتل

نارقم رشصنع

حلاصصم ضسمأا لوأا تحاطأا
ـلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا

،نار˘˘هو ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘˘ب71
نم نوكتت ةيمارجإا ةكبصشب
ءا˘صشنإا˘ب تما˘ق ضصا˘خ˘صشأا4
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصل ة˘˘˘ير˘˘˘صس ة˘˘˘صشرو
ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا د˘ي˘ل˘ق˘تو
،«يزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسكإا» عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م
ةلجصسم ةيبط داوم تزجحو
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك داو˘م˘ب ة˘جوز˘م˘م
ل˘م˘ع˘ت˘صست تاد˘ع˘مو ةر˘صضم
.ديلقتلاو عينصصتلا يف

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
لÓغتصسا ىلإا دوعت ةيعونلا

تامولعم ةطر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
ةعومجم مايق لوح ةدكؤوم
د˘˘˘حأا ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب رار˘˘˘˘صشأا
ى˘لإا ةر˘جأا˘ت˘صسم˘لا ن˘كا˘صسم˘لا

ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘صس ة˘˘˘صشرو
ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا د˘ي˘ل˘ق˘تو
«يزا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسكإا» عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط داو˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
داو˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘جز˘˘مو ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم
ة˘ح˘صصب ةر˘صضم ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘˘ي˘˘ك
طصسو اهجيورت عم ،ناصسنإ’ا
اهتاير˘ح˘ت ر˘صشا˘ب˘ت˘ل با˘ب˘صشلا

مهتاكرحت دصصر قيرط نع
يمارجإ’ا مهطاصشن ة˘ب˘قار˘مو
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ تع˘˘˘˘˘صضو نأا ى˘˘˘˘˘لإا
4 ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا

ءافيتصسا دعبو ،مهيف هبتصشم
مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
رجأاتصسملا نكصسملا ضشي˘ت˘ف˘ت

051 نوققحملا زجح ثيح
اصشو˘صشغ˘م ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
ةيبط داومو جيور˘ت˘ل˘ل أا˘ي˘ه˘م
ىلع ،عينصصتلا يف لمعتصست

ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صس ةرورا˘˘˘˘˘˘ق رار˘˘˘˘˘˘غ
يجصسفنب نوجعم ،يجصسفنب
نع Óصضف ،ءاصضيب ةنيجعو
،ةفلتخ˘م ة˘يودأ’ ة˘ب˘ل˘ع44
0006 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو

ءارجإا ريرحت مت هيلعو ،رانيد
ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا د˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق
نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا

نولاحيصس ،ة˘ن˘صس33و91
.ةلادعلا ىلع هبجومب

ةدحو761 زجح
تابورششملا نم

لخاد ةيلوحكلا
يقاوبلا مأاب نكشسم
ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت

نم ،يقاوبلا مأاب ةصشرك نيع
ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو761 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
لخاد ةيلوحكلا تابورصشملا

نود اهجيورت ةيغب نكصسم
ف˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘صصخر
ىلع لاحيصس يذلا اهبحاصص
تاءارجإ’ا مامتإا دعب ةلادعلا
.هلايح ةمزÓلا ةينوناقلا

صش.مركأا / ب.دلاخ
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..يبهذلا ةوحشصلا ليج نم لوأ’ا ليعرلا نم دعي

يريونتلا يوعدلا هعورسشم لامكإا مدع ةسصغب لحري ،ناوسضرب دمحمأا روتكدلا ريزولا
30 :نينث’ا موي  ةحيبصص رئازجلا تدقف
بط˘لاو م˘˘ل˘˘ع˘˘لا زو˘˘مر د˘˘حا ،م0202 توا

رو˘ت˘كد˘لا ه˘نا ،ه˘ل˘لا ى˘لا ةو˘عد˘لا و ق˘ل˘خ˘لاو
و ، ضسرمتملا بيبطلا ،ناوصضر نب دمحما
فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلل قبصس’ا ريزولا
ر˘ثا ، ة˘˘ن˘˘صس (07) زهان ر˘م˘ع ن˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
..رهصشأا ةعصضب ضشارفلا همزلا لاصضع ضضرم
ةير˘هز˘لاو ة˘يد˘ل˘ج˘لا ضضار˘مأ’ا ي˘ف ضصت˘خ˘م
ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب تا˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا م˘˘صسق ضسي˘˘ئرو
ذاتصسأاك لمع ،  يعماجلا اصشاب ىفطصصم
ىدأا مث ،دل˘ج˘لا ضضار˘مأا ة˘ح˘ل˘صصم˘ب د˘عا˘صسم
يركصسعلا ىفصشتصسملا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا
وهف بطلا ةنهم عم يزاوتلابو ، ةمصصاعلاب
ذنم ةمصصاعلا دجاصسم يف ضسيردتلا لوازي
هدعقأا نيح0202 ةنصس ةيادب ىلإا9791
تاي˘ق˘ت˘ل˘م ةد˘ع ي˘ف كرا˘صشو م˘ظ˘ن ،ضضر˘م˘لا

تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘لودو ة˘ي˘˘ن˘˘طو
ضسلجملا ضسأارتو ،رئازجلاب يمÓصسإ’ا ركفلا
د˘صض حا˘ب˘صصم˘لا رو˘ن ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ضسيئرل ابئان بختنا و ،نيخدتلاو تاردخملا

ضسي˘˘ئرو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
نوؤوصشلل اريزو نيع امك ،يملعلا اهصسلجم
ة˘ير˘صشع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘˘م ما˘˘ع1991 ةي˘ن˘يد˘لا
غر˘ف˘ت ة˘ن˘صسب ةرازو˘لا ل˘م˘ع د˘ع˘˘ب ،ءادو˘˘صسلا
مدقو دعأا ثيح ،يبطلا و يمÓعإ’ا لمعلل
ي˘˘ف ، ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ضصصصح˘˘˘لا ف’آا ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
و ة˘ي˘نر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا
.ةيبرعلا

ليج نم لوأ’ا ليعرلا نم دعي موحرملاو
لوح فتلا يذلا ،يبهذلا يبابصشلا ةوحصصلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصإ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج ا˘˘يا˘˘ق˘˘˘ب
ر˘صشن ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود˘ب ما˘قو ،تا˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صسلا
يعولا ءانبو ،ةحيحصصلا ةيمÓصسإ’ا ةفاقثلا
ن˘˘يد˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإاو ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘مÓ˘˘˘صسإ’ا
’وأا ةيعماجلا ةبخنلا طاصسوأا يف حيحصصلا
د˘ي˘ع˘ب ا˘ي˘نا˘ث ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا طا˘˘صسوأ’ا ي˘˘ف م˘˘ث
،هللا همحر هطارخنا لÓخ نم ،لÓقتصس’ا

يف هتكراصشمو ةوحصصلا ةريصسم يف اركبم
ةوحصصلا ةبخن نم ةريبك ةبكوك عم» اهئانب
،ةصصاخ ةمصصاعلاب ةيرئازج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف
و ،ةدومح باهولا دبع يصس موحرملا لاثمأا
.د و ،هللا باج دمحم .د و ،يندم يصسابع .د
نب ديمح˘لا د˘ب˘ع .د و ،ة˘خ˘ل˘جو˘ب ي˘نا˘ج˘ي˘ت˘لا
خ˘ي˘صشلاو ،ى˘صسي˘ع ن˘ب د˘ي˘˘صشر .د و ،و˘˘كي˘˘صش
.دو ،دمحم نب دمحأا .د و ،ديعصسلا دمحم
تاعماج يف رث˘ك م˘هر˘ي˘غو ..قا˘صسو˘ب د˘م˘حأا

نب خيصشلا لاثمأا ،ىرخأا ةيرئازج تاحاصسو
.د و ،يعافرلا يفرصش .د و ،ملاصس تيآا ضسنوي
ف’آاو تائم لب تارصشعو ..طاصشك يبرعلا

تعو يتلا ةيبهذ˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ن˘م
،عمتجملا يف اهرود ةقيقحو اهصسفن ةقيقح
،تاءار˘غإ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘ع˘˘ت˘˘صساو
ام رد˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م˘ب تع˘ل˘ط˘صضاو
يرا˘˘صسي˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘لا ته˘˘˘جاوو ،ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صست
يف دت˘م˘ي نا˘ك يذ˘لا ي˘ع˘مإ’او ي˘لار˘ب˘ي˘ل˘لاو
مكحب ،ماعلا يفاقثلا لاجملا يفو ةعماجلا
اهثرو يتلا ةمخصضلا ةيرامعتصس’ا ةكرتلا

يراصسيلا دملا مكحبو ،ةهج نم انعمتجم
ةلحرملا كلت يف ىرخأا ةيحان نم ملاعلا يف
ركفملا ريبعت ىلع ،«يملاعلا روطتلا نم
ي˘ف ثو˘غر˘ب بي˘ط˘لا رو˘ت˘كد˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

..ةينيبأاتلا هتملك
فصص امك ‐ يبهذلا ليجلا اذه لكصش  دقل
اهيلع رثعبت يتلا ةرخصصلا ‐يرئازجلا ركفملا

،ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘حا˘صسلا ي˘ف ي˘ب˘ير˘غ˘ت˘لا د˘م˘لا اذ˘ه
موحرملا فصصو امك وأا ،هتكوصش ترصسكناو
يف هقفار يذلا ةدخ نب ميلصس روتكدلا هليمز
يعماجلا اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم يف لغصشلا

ام وأا ،هاصضرم ةمدخ يف هينافت و هلمع نع
فرعت يذلا ةنيزوب حلاصص خيصشلا هنع هبتك
..هتانب ىدحأ’ اصسردم ناك امل برق نع هيلع
عصضاوت نع نيدموب ديزوب روتكدلا هركذ اموأا

»: موحرم˘لا ن˘ع لا˘ق ثي˘ح ،ه˘ئا˘ي˘حو مو˘حر˘م˘لا
هقيفر لثم وهف ،هاّيحم لuمجت هتماصستبا تناك
يف لاطأاو هللا هظفح) نابيصش ديعصس خيصشلا

يف ضسلجملا امهب يهتني امثيح ناصسلجي (هرمع
ّفّصصلا نع ناثحبي ’ ،ملعلل عامتصسÓل ةعاقلا
ةرصشن راظ˘ت˘ناو ة˘ير˘يو˘صصت˘لا ة˘جر˘ه˘ب˘لاو لوأ’ا
يف ضصاصصتخ’ا مهعمج ،اهيف ارهظيل ةنماثلا
،هر˘ي˘صسف˘تو م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’او بط˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘صشلا ةرازو ا˘˘م˘˘ه˘˘ل ا˘˘تد˘˘˘ن˘˘˘صسأاو
ضشاع ،«ريزولا» بقلب مهتادانم نم نافنكتصسيو
ةءار˘ق˘لاو ة˘با˘ت˘كلا ه˘ّم˘ه ه˘ب˘˘تار ن˘˘م ناو˘˘صضر˘˘ب
يف ةصصاخ ضسنرفملا روهمجلا هيلع فرعتو
ةرتاكدلا عم ةينيدلا هصصصصح لÓخ نمبرغلا

طاكصش لامكو نابيصش د˘ي˘ع˘صسو ي˘ب˘لا˘ط را˘م˘ع
هللا مهظفح نونجوب دوعصسمو
ة˘˘قاد˘˘صص ي˘˘عدا ’ ي˘˘نأا ر˘˘قأا نأا بحا ا˘˘ن˘˘ه و
ةفرعم هÓعأا هوفرع نمم يريغك موحرملا

هب كاكتح’ا يعدأا ’و ، برق نعو ةديج
ةمصصاعلا دجاصسم تاقلح يف هيلع ذملتتلاو
ركذا يننكل و ،هيرصصاعم ضضعب ركذ امك
نم بيبطك ديعب نم ارباع هيلع تفرعت ينا
ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ي˘ب˘ن ن˘ب كلا˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘مد˘ق
هذه ،«يمÓصسإ’ا ركفلا تايقتلم » ضضعب
تنوكت و تبرت يتلا  ةيوعدلا ةصسردملا

ةو˘ح˘صصلا لا˘ي˘جأا ا˘ه˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘ل˘˘ع˘˘تو
تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م˘لا هذ˘ه تح˘ب˘صصأا أا ذإا ،ة˘كرا˘ب˘م˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘مو˘كح˘لا ءادأا قد˘صص را˘ي˘ع˘م
.. ةينطولا اهتباوثل ءافو نوبرعو ةبقاعتملا

نب دمحمأا روتكدلا ىلع تفرعت اصضيأا و
ن˘م˘م ه˘˘ئÓ˘˘مز ضضع˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ناو˘˘صضر
ةذتاصسأا نم ةيبطلا مولعلا يف هعم اوصسرد
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج د˘˘ج˘˘صسم داور ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘طو
و لوأا تبا˘ث د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا˘ك ة˘يز˘كر˘م˘لا
نب روتكدلا هرهصص و ماده بيبحل روتكدلا
..مهريغ و وكيصش
’ ،ةملكلا هذه لÓخ نم و كلذ لك مغر
مييقت  نع ريربتو عارصص يف لخدأا نأا بحأا

˘˘مو˘˘حر˘˘م˘˘لا ع˘˘˘فاودو ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا هرا˘˘˘صسم
يف يلازغ دمحأا ديصس يتموكحل مامصضنÓل

ناوج81 ) ضسا˘˘˘صسح و بي˘˘˘صصع د˘˘˘ج فر˘˘˘˘ظ
كلمأا ’و  ،(2991 رياربف22  ‐1991
يف هتازاجنإاو اهيف هئادأا مييقت تاودأا ىتح
’ا هيف رمعي مل يتلا ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو
،يرومعل يصساصسلا ريزولا هدعب يتأايل ،Óيلق
نب كلام ةبلط نم هنأا اصضيأا وه معزي يذلا
وه ريخأ’ا اذه ايصصخصش ينثدح دقو ،يبن
ا˘ن˘م˘قأا ا˘م˘ل ‐ار˘يزو ح˘ب˘صصي نأا ل˘ب˘ق ‐ا˘˘صضيأا
ىقتلم مايأا وهو انأا نكصسملا ضسفن يف ايوصس
دقعنملا نيرصشعلاو ثلاثلا يمÓصسإ’ا ركفلا
ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘صشلا˘ب ة˘صسب˘ت ة˘ن˘يد˘م ي˘˘ف
ناك هنأا  اصضيأا وه يل ركذ ..9891 ربمتبصس
رخآا يف يبن نب كلام موحرملا يقفارم نم
كلام وكصشي ناك دق و ،ةمصصاعلاب هرمع مايأا
م’أا نم يرومعل يصساصسلا ذاتصسأÓل يبن نب

ناك ،ثيح ،رخأ’ نيح نم هصسأار يف ةداح
ةبرصضلا هذه ،يرومعل يصس اي » : هل لوقي
لوق دح ىلع ،«.. يرمع يهنتصس يتلا يه
..  يرومعل يصساصسلا ذاتصسأ’ا

تانيعصستلا يف ةموكحلا ليدعت مت ،اعبط
مدع ىلع ليلد اذهو ،تارملا نم ديدعلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘صسا˘ي˘صسلا ع˘صضو˘لا رار˘ق˘ت˘صسا

ن˘ب د˘م˘ح˘ما رو˘ت˘كد˘لا ي˘ف˘عا و ،ه˘ت˘صشا˘صشهو
عاجرإا يف حلفي نأا نود هماهم نم ناوصضر
،ىنمت امك «ي˘مÓ˘صسإ’ا ر˘كف˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م »
ق˘ير˘ط ن˘ع «ة˘ي˘لود˘لا » ىو˘عد˘˘ل˘˘ل غر˘˘ف˘˘ت˘˘ف
ةقفر ،ةصصاخ ةيصسنرفلاب يزفلتلا هجمانرب

لا˘ث˘مأا ،ن˘ير˘كم˘لا و ءا˘م˘ل˘ع˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك
روتكد˘لا و ةدو˘م˘ح با˘هو˘لا د˘ب˘ع مو˘حر˘م˘لا
و ينوميم ديصشر روتكدلا و نابيصش ديعصس
يف هجمانرب  حبصصأاف ..مهريغو نايز دعصسم
قرافلا عم دوقفملا ىقتلملا ةباثمب ابوروأا

ا˘بوروأا ي˘ف ا˘ن˘با˘ب˘˘صش ع˘˘صشأا تن˘˘ك و ،ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط

ة˘غ˘ل˘ب ة˘ير˘يو˘ن˘ت˘لا تا˘ق˘ل˘ح˘لا هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
.. ةيقار ةيصسنرف
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘صشلا  ةرازو ي˘ف هد˘ع˘˘ب ءي˘˘جو
يف ،يرومعل يصساصسلا ذاتصسأ’اب فاقوأ’او
ديعلب‐ يلازغ دمحأا ديصس) نم لك تاموكح
حلفي نأا نود ،( يفيصس دادقمو ‐ مÓصسلا دبع
ر˘كف˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘˘م » عا˘˘جرإا ي˘˘ف ا˘˘صضيأا و˘˘ه
تع˘صضب ذ˘˘ن˘˘م تي˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘قو ،«ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
نوؤوصشلا ريزوب ةمركملا ةكم يف تاونصس
،ىصسيع دمحم قبصس’ا فاقوأ’ا و ةينيدلا

ءارزولا نم هقبصس نم تاقافخإا نع هتثدحو
ركفلا تايقتلم» ة˘ل˘ت˘صشم˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا در ي˘ف
ي˘ت˘لا ، ة˘ي˘ط˘صسو˘لا ة˘ير˘يو˘ن˘ت˘لا «ي˘مÓ˘˘صسإ’ا

نم ايحور فزنت تلاز’ و رئازجلا اهترصسخ
ىصسيع دم˘ح˘م ر˘يزو˘لا ي˘ل˘ع در˘ف ،ا˘ه˘تا˘كر˘ب
ةدج يف يرئازجلا لصصنقلا مامأا ةقثاو ةربنب
دوع˘ت˘صسو ،ا˘ب˘ير˘ق كر˘صست را˘ب˘خأا ع˘م˘صست˘صس »
ا˘ه˘ت˘لا˘صسر˘ل ي˘مÓ˘صسإ’ا ر˘كف˘˘لا تا˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م
ةقيلفتوب ينحزي مل نإا ،ةيريونتلا ةيطصسولا

يموكحلا رييغتلا عم رهصشأا دعب ةرازولا نم
ترم لب ،رهصشأا و رهصشأا ترم نكل ،«لبقملا
ىصسيع دمحم روتكدلا و تاونصس و تاونصس
يلاتلاب ربقأاو ،ةرازولاب هيصسرك يف عقوقتم
» يمÓصسإ’ا ركفلا تايقتلم» ةدوع عورصشم
..

دحأا ينثدح ،طقف رهصشأا ذنمو ، اريخأا و
،عوصضوم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازو˘لا تارا˘طإا
‐ يمÓصسإ’ا ركفلا تايقتلم ةدوع» يل Óئاق
يد˘ه˘م˘لا ةدو˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘ت  ‐كصسف˘ن ي˘ف ي˘ت˘لا
ءا˘ج د˘ق ا˘ه و ،ا˘ه˘حور ا˘ه˘ل در˘ي˘ل ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
يدهملب فصسوي روتكدلا )رظتنملا يدهملا
نبل نم عصضر هنأا اصضيأا وه معزي يذلا ،«(
..ىقتل˘م˘لا ضسصسؤو˘م «ي˘ب˘ن ن˘ب كلا˘م » ةر˘ق˘ب
رازوتصسا نم مويلا رهصشأا و رهصشأا تصضم
تلاز’ نامقل تيب و  ،يدهملاب روتكدلا

ةدو˘ع ع˘ن˘م رار˘ق نأا ود˘ب˘ي و ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
اهمد˘ع ن˘م «ي˘مÓ˘صسإ’ا ر˘كف˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م»
ىرخأ’ا ةفصضلا يف راحبلا ءارو نم يتأاي
» ه˘ع˘م وأا ه˘ل˘ب˘ق  ذ˘خ˘تأا ا˘م˘ك ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
يلات˘لا˘ب و ،«بير˘ع˘ت˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت دأاو عور˘صشم
تاموكحلا نيبج يف راع ةمصصو ىقبتصس
مهتقÓع تناك امهم ةبقاع˘ت˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ف˘ي˘صشرأا ي˘ف بت˘كت˘صسو ،ن˘طو˘لاو ن˘˘يد˘˘لا˘˘ب
تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م» ةردا˘صصم و ع˘ن˘م نأا ،ا˘ه˘خ˘˘يرا˘˘ت
يف مÓصسإÓل حيرصص  ملظ «يمÓصسإ’ا ركفلا
و اهيصسصسؤوم ركفل  ةنايخو  ءادهصشلا ضضرأا
يرئازجلا بعصشلا قحل ءاردزا و مهتايحصضت
اموي دابعلا هيلع مهبصساحي ملعلا بلط  يف
عفني ’ موي ،دابعلا بر مهبصساحي امك  ،ام
  .ميلصس بلقب هللا ىتأا نم ’إا نونب’ و لام
ر˘˘كف˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م» ،نأ’ ’إا ،ءي˘˘˘صشل ’
يفاق˘ثو ير˘كفو ي˘م˘ل˘ع ٌثد˘ح» ي˘مÓ˘صسإ’ا

ىلع رئازجلا هتصشاع دق تناك ،ريبك  يملاع
ةنصس  رخاوأا نم ،ابيرقت نرق عُبر وحن رادم
رئاز˘ج˘لا تنا˘ك0991 ة˘˘ن˘˘صس ى˘˘لإا7691
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع» نو˘˘كت نأا ى˘˘لإا بر˘˘قأا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ا˘هد˘صصق˘ي ،«ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل  ة˘ي˘م˘لا˘ع
نم :ايندلا راطقأا لك نم مÓعأ’ا ءاملعلا
لود  نمو ،هبرغمو يمÓصسإ’ا قرصشملا لود
برا˘صشم ن˘م :ن˘ي˘م˘ل˘صسم ،ا˘كير˘˘مأاو ا˘˘بوروأا
ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘هذ˘مو ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘يإاو ة˘ير˘كف
مÓعأا نم اصضيأا ني˘م˘ل˘صسم ر˘ي˘غو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةفاقثلاو ركفلاو ملعلا
تايقتلملا كلت نأا ينادلاو يصصاقلا دهصشي
ركفلا ى˘ل˘ع فّر˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘ل˘م» ةا˘م˘صسم˘لا
˘مّد˘ق˘ت ،ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ع˘ما˘ج تنا˘ك «ي˘مÓ˘صسإ’ا
ةبلطو ةذتاصسأا نم اهنورصضحي نمم تائملل

نيذلا ف’آÓلو ،تايوناثلا ذيمÓتو تاعماج
ر˘كف˘لا تا˘صصÓ˘خ ،د˘ي˘ع˘ب ن˘م ا˘ه˘˘نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘ي
امم بولطم˘لا ّد˘ح˘لا م˘ه˘ّم˘ل˘ع˘تو ،ح˘ي˘ح˘صصلا
مزÓلا ردقلا يهو «ةيتاذلا ةفاقثلا» ىمصسُي
ةملصسمو ملصسم لك هلهجي ’ نأا يغبني امم

مهبّردت امك ،هخيراتو هتراصضحو هنيد نم
لد˘ج˘لاو ضشا˘ق˘ن˘لاو روا˘ح˘ت˘لا لو˘صصأا ى˘˘ل˘˘ع
..انايحأا

نمم فولأ’ا كلذ ىلع دهصشي نأا نكميو
كلذ يف رخآاب وأا لكصشب اوّملعتو «اوذملتت»
،لÓظلا فراولا يفرعملا يملعلا ىدتنملا

يف ايلع ٍتاراطإا مويلا ،اعيمج اوراصص دقو
يف  ،جراخلا و لخادلا يف ،ةعونتم عقاوم
..رييصستلاو ةرادإ’او ،ركفلاو ملعلا لوقح
˘‐  ي˘مÓ˘صسإ’ا ر˘كف˘لا تا˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م تنا˘˘ك ذإا
اه˘ف˘صصو ا˘م˘ك ،رو˘صضح˘لا ء’ؤو˘ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نوكت نأا ىلإا برقأا ‐ ةفيلخ نصسح انذاتصسا
،عوبصسأا ةدم احوتفم ايفاق˘ث ا˘ي˘م˘ل˘ع ا˘صص˘ّبر˘ت
تارصضاحملا تارصشع ى˘لإا ه˘ي˘ف نو˘ع˘م˘ت˘صسي
ى˘˘لإا ا˘˘صضيأا نو˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘صسيو ،تÓ˘˘خاد˘˘˘م˘˘˘لاو
لك نع تابيقع˘ت˘لاو تا˘صشقا˘ن˘م˘لا تار˘صشع
يوذ˘ل تار˘صضا˘ح˘م ‐ة˘ل˘خاد˘˘مو ةر˘˘صضا˘˘ح˘˘م
ريزغلا ملعلا يوذو ،ةنزاولا ةريبكلا لوقعلا
ءاربُخو ةذتاصسأاو ءاملع نم قفدتملا عفانلا

ركفلاو يمÓصسإ’ا ركفلا يف نيراصشتصسمو
ام لكب ،نونّرمت˘يو نو˘م˘ّل˘ع˘ت˘ي˘ف ،ي˘نا˘صسنإ’ا
ذ˘ح˘˘صشو م˘˘ه˘˘تاوذ ل˘˘ق˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ي
تباوث قفو ،مهصسفنأا ريوطتو مهتايصصخصش
.نطولا
نأا وهو يصساصسأا رمأا ىلع انه ُديكأاتلا يغبني
رئازجلل اصصلاخ ابصسك تناك تايقتلملا كلت

،ىوتصسم نم رثكأا ىلع ،ابعصش و ةموكح
اصضعب ضضرعتصسنلو ،لاجم نم رثكأا يفو
‐ةفيلخ نصسح روتكدلا هركذ امم ،كلذ نم
:هللا هظفح
ابع˘صشو ة˘مو˘كحو ة˘لود ،ر˘ئاز˘ج˘لا تر˘صسخ ـ
ةليلجلا تايقتلملا كلت «فيقوت»ـب ريثكلا

ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ة˘يا˘عد˘لا تر˘صسخ ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ةعيفرلا اهتروصص قيوصست ترصسخو ،اهصسفنل
يناصسنإ’ا ركفلا ةمدخ يف ةقرصشملا
ة˘ير˘كف ةدا˘ي˘قو ةدا˘ير ر˘ئاز˘ج˘لا تر˘صسخ ‐ ‐
يمÓصسإ’ا نيملاعلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘ق˘ث
لوقعلا ُتائم اهيف عمتجت تناك ذإا ؛يبرعلاو
كلذ ناكو ،ىتصش راطقأا نم ،ةملاعلا ةريبكلا
ريخ ةرطاق نوكتف ،ةلئاه ريثأات ةوق اهحنمي
،تاعازنلا uضضف يف ةيملاع تاردابم  ةلودو
،ءاقدصصأ’او ءاق˘صشأ’ا ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ˘لا uل˘حو
م˘ث ـ’وأا ى˘لا˘ع˘ت ه˘ل˘لا ل˘صضف˘ب ـ ا˘ه˘ح˘˘ن˘˘م˘˘يو
مهروصضحو ءاملعلا نم ةبخنلا كلت لصضفب
..رئازجلا˘ب م˘ه˘ت˘فر˘ع˘مو م˘ه˘ت˘قاد˘صصو م˘ئاد˘لا
يف ةداير ةلود نوكت نأا يف قبّصسلا اهحنمي
لودو م˘صصاو˘ع ى˘ل˘ع م˘عا˘ن˘لا ذو˘ف˘ن˘لا ط˘صسب
ةقيدصصو ةقيقصش
كلت ترمتصسا ول ،ىرخأا تاراصسخ كانهو ـ
مÓصسإÓل حيحصصلا مهفلا زsكرتل تايقتلملا
ٌلا˘ي˘جأا تأا˘صشنو ،لو˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ضسو˘˘ف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
مÓصسإÓل  ةيقيقحلا ة˘فر˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع لا˘ي˘جأاو
ءا˘ي˘ف˘˘صصأ’ا ه˘˘ئا˘˘م˘˘ل˘˘ع هاو˘˘فأاو ه˘˘لو˘˘صصأا ن˘˘م
نم ثدح ام ثدحيل ناك امو ،نيدصشارلا
.. ءادوصسلا ةيرصشعلا يف ،بارتحاو نتف
كل˘˘ت ل˘˘صضف˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘كمإا ي˘˘ف نا˘˘ك ـ
نو˘كت نأا  ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ي˘ق˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا

.نيفلاختملا ءاقرفلا نيب ايوق امعان اطيصسو
ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا ثد˘ح˘ي ا˘˘مو
جيلخلا لود ـ ةيدوعصسلا ـ ناريإا :يمÓصسإ’او
‐ ‐رصصم ‐ ايبيل ‐نميلا ‐ايروصس ،قارعلا ـ
ةيلود «ةعمصس» ءانب ىلع رئازجلا تصصرح ول
ط˘غ˘صضلا ا˘ه˘ل ن˘كمأ’ ءا˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ءا˘م˘ل˘ع˘لا بح˘ت ي˘ت˘لا بو˘ع˘صشلاو ءا˘م˘ل˘ع˘لا˘ب
را˘يد ي˘ف بصسكلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا تق˘˘ق˘˘ح˘˘لو
...مÓصسإ’ا
فاقيإا اهلتق يتلا بوصسكلا هذه ىلإا رظناف
اهمظعأاو .تايقتلملا كلت يف ميمعلا ريخلا

وهو ،ىلاعت هللا ةاصضرم بلطو نيدلا ةمدخ
ةلودو ةعامجو ادرف ناصسنإ’ا همدقي ام مظعأا
نم رمأ’ا هللو .. ىلاعت و هناحبصس ىلاعت هلل
.ُدعب نمو لبق
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نئابزلل لسضفأا تامدخ ميدقت فدهب
 ىرخأا بتاكم زاجنإل عيراسشم جمربت ترايت يف ديربلا ةسسسسؤوم
د˘ير˘ب˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا لا˘˘ق
تا˘ط˘ل˘صسلا نا ،ترا˘ي˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
ددع ةدايز لجا نم ةدهاج لمعت
تايدلب ةدع يف ديربلا بتاكم
تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م
ر˘يد˘م˘لا نا˘كو .ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ل˘صضفأا
عوبصسأ’ا ةياهن حتتفا دق يئ’ولا
ديربلل يصسيئرلا رقملا يصضاملا
نم رهصشأا د˘ع˘ب ة˘لÓ˘صشلا ر˘صصق˘ب
تصصصصخ ثي˘ح ،تا˘م˘ب˘˘مر˘˘ت˘˘لا
نم اربتعم ايلام افÓغ تاطلصسلا
حبصصأاو هتعصسوتو هزيهجت لجا
ه˘جو˘لا ضسكع˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ح˘˘ب
يقل ا˘م د˘ير˘ب˘لا بت˘كم˘ل ق˘ئÓ˘لا
نأا افي˘صضم ،ن˘ئا˘بز˘لا نا˘صسح˘ت˘صسا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
نيرخا نيرقم زاجن’ تاطلصسلا
ةلامزو ةلÓصشلا رصصق نم لكب
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘˘ي˘˘مأ’ا

يصسيئرلا ديرب˘لا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا
نئاكلا هعرفو ةمكحملل لباقملا
ةمزأا مغرو ،ىفصشتصسملا قيرطب
ديربلا ةرادإا تذختا دقف ةلويصسلا

ريباوطلا فيفختل تاءارجا ةدع
ل˘˘م˘˘ع تا˘˘عا˘˘صس ةدا˘˘يز ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
ى˘لا تد˘ت˘ما ي˘ت˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا
وأا ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م تا˘عا˘˘صس
نأا ادكؤوم ،لطعلا مايأا يف لمعلا
اجارفنا فرعت˘صس ة˘لو˘ي˘صسلا ة˘مزأا
ىلع نونطاوملا ىنثا اميف ،ابيرق
د˘ير˘ب˘لا ي˘ف˘ظو˘˘م تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ر˘˘صصق˘˘ب «ي˘˘مو˘˘ت ع» هر˘˘˘يد˘˘˘مو
بح˘˘صس ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ة˘˘لÓ˘˘صشلا

مغر ةريخأ’ا ةرتفلا يف مهتابترم
ىناع يتلا ةريبكلا تاطوغصضلا

ىلع نئابزلاو نوفظو˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
 .ءاوصس دح

ج .كلام
 تÓئاعلا نم ريثكلا ملح ىقبي يعيبطلا زاغلا
عاطقنا ىلع ءاسضقلاو طبرلل ةمخسض عيراسشم

 مناغتسسم يف لظلا قطانمب ءابرهكلا
ةي’وب ةيلحملا تاطلصسلا نهارت
فورظ نيصسحت ىلع مناغتصسم
ةصصاخ ،تÓئا˘ع˘لا ىد˘ل ضشي˘ع˘لا
لظلا قطانمب نطقت يتلا كلت
رايتلا عاطقنا نم يناعت يتلاو
ءابره˘كلا با˘ي˘غ وأا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ل˘كصشم ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل˘˘ف .زا˘˘غ˘˘لاو
ءابر˘ه˘كل˘ل رر˘كت˘م˘لا عا˘ط˘ق˘ن’ا

نم ديد˘ع˘لا ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لاو
لصصف يف ةصصاخ ،ةي’ولا ناكصس
ةينعملا تاهجلا موقت ،فيصصلا
ت’وحملا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا زا˘ج˘نإا˘ب
طغصضلا فيفختلل ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ةدو˘جو˘م˘لا ت’و˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ينارمعلا عصسوت˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘صس’
.ةي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب هد˘ه˘صشت يذ˘لا

ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا كل˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ب  ن˘˘˘مو
ءاصضقلا اهنأاصش نم يتلا ةمخصضلا

ءابرهكلا عاط˘ق˘نا ل˘كصشم ى˘ل˘ع
،ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يحا˘ي˘ن˘ب˘ب ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
لومتصس يتلا ناي˘صسح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تاريقوب نم لك يترئاد تايدلب
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘صصيو˘˘˘ن ن˘˘˘ي˘˘˘عو
عورصشملا ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
اي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ ه˘ل د˘صصر م˘خ˘صضلا

رايلم022 ـــب رد˘˘ق ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
53 ءا˘صصحإا م˘ت ا˘م˘˘ك .م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
اهب لفكتلا مت˘ي˘صس ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م

اهطبرل اهنم22 ،ىلوأا ةلحرمك
ليصصوتل ىرخأا31و ءابرهكلاب
.ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
تهتنا اهصضعب ةيومنت تايلمع
روط ي˘ف ىر˘خأاو لا˘غ˘صشأ’ا ا˘ه˘ب
رو˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لاو زا˘˘ج˘˘نإ’ا
ليجصست ىلإا ةفاصضإ’اب .ةصساردلا

قطانم ضسميل رخآا عورصشم421
82 اهن˘م ة˘ي’و˘لا عو˘بر˘ب ىر˘خأا

،زاغ˘لا ة˘كب˘صشب ط˘بر˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
رفوت نيح لاغصشأ’ا اهب قلطنتصس
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تادا˘م˘˘ت˘˘ع’ا
ىر˘خأا ع˘يرا˘صشم ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘صضت
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘ه .ة˘˘ح˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةر˘˘˘فو ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘˘صس
تا˘ن˘كصسلا ط˘برو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ةيرورصضلا ةداملا هذهب ةديدجلا

ةديعبلا قطانملاو ىرقلاب ةصصاخ
تÓئاعلا نم ريثكلا ىقبت يتلا
ةيفيرلا ءابرهكلا لوصصو رظتنت
رصسأ’ا ام˘ي˘صس ،ا˘ه˘لزا˘ن˘م لو˘خد˘ل
تان˘كصسلا ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا
ةبصسنلاب ءيصشلا ضسفنو .ةيفيرلا
ملح ىقبي يذلا يعيبطلا زاغلل

لاحلا وه امك ،ةريثك تÓئاع
علطتي يتلا ملاغوب د’وأا ةيدلبب
زاغب مهتانكصس ط˘بر ا˘هو˘ن˘طو˘م
.ةنيدملا

نيدلارون.ب

دجاسسملا حتف ةداعإا رارق دعب
 ةيئاقولا ريبادتلا مارتحإاب نوبلاطي ناسسملت ةمئأا

ربع نينطاوملا تارصشع برعأا
،ةيدودحلا ناصسملت ةي’و عوبر
رارقلا دعب ةريبكلا مهتحرف نع
ةطلصس ىلعأا نم رداصصلا ريخأ’ا
ثعب ةداعإاب يصضاقلاو دÓبلا يف
كلذ نكل دجاصسملاب تاولصصلا
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م دد˘˘ع بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةمئأا نم ددع هل قرطتام وهو
ربع ءادن اوهجو نيذلاو ناصسملت

ل˘˘كل ةد˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص
ى˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا
تاءارجإ’اب يل˘ح˘ت˘ل˘ل د˘جا˘صسم˘لا
يدصسجلا دعابتلا اهنم ةيئاقولا

ى˘لإا ة˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا ةرور˘صضو
هتداجصسل لصصم لك قافرإا بناج
لز˘ن˘م˘لا˘ب ءو˘صضو˘لاو ة˘صصا˘˘خ˘˘لا

،دجاصسملا لوخد دنع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو

هنأاصش نم ةيئاقولا لبصسلا مارتحا
عيم˘ج˘لا ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ر˘ه˘ظ يذ˘لا ة˘˘م˘˘ئأ’ا د˘˘حأا بصسح
رارقلا دعب ةداعصسلا نم عون هيلع
دجاصسملا حت˘ف ةدا˘عإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نأاو ا˘م˘ل˘˘ع ،ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘كصشب
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تق˘ل˘˘غأا د˘˘جا˘˘صسم˘˘لا
يفو ،رئازجلاب ضسوريفلا يصشفت
ةيلمع لصصاوت˘ت ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس
ربع دجاصسملا فيظنتو ميقعتلا
ديدع مزتعت ام˘ك ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
ضسي˘صسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ة˘ل˘صصاو˘م
د˘ي˘فو˘ك ةرو˘ط˘خ˘ب ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
ة˘ير˘صشب˘لا ةا˘ي˘˘ح ر˘˘ي˘˘غ يذ˘˘لا91
راظتنا يف ريبكو تفلم لكصشب
.جرفلا

سشاتيلتوب. ع

ةريجحلا ةرئادب سصاوخلا دحأ’ ةيحÓف ةرمثتسسم ىوتسسم ىلع

ةلڤروب ايفيتسسلاو لانورتسسلا ةعارزل ةدئار ةبرجت
سصاوخلا دحأ’ ةيحÓف ةرمثتسسم ىوتسسم ىلع ايفيتسسلاو لانورتيسسلا ةعارز ريوطتل ةدئار ةبرجت تققح

هيلإا لسصوتلا مت يذلا ’’ديجلا’’ دودرملا ءوسض ىلع’’ةعجسشم» اجئاتن ،(ةلقرو لامسش ملك001) ةريجحلا ةرئادب
.ةبرجتلا هذه بحاسص نم ملع امبسسح ،ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ

ن˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ج˘˘˘صسو
نم˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ة˘عارز˘لا
ة˘ير˘ط˘ع˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ب˘ع˘˘صش
اهيف عورصشلا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لاو
هذ˘ه ي˘ف تاو˘ن˘صس ع˘برأا و˘ح˘ن
‘‘ةيباجيإا جئاتن‘‘ ةرمثتصسملا

امك ،عونلاو مكلا ثيح نم
ر˘هز˘ل ،ر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ح˘˘صضوأا

.يدهملب دوليم
ة˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘˘لا تفر˘˘˘˘˘˘˘عو
ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
فر˘ع˘ي ا˘˘م وأا لا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘صسلا
اروطت ‘‘نوميللا ةصشيصشح‘‘ـب
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ظو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م
نم تزف˘ق ثي˘ح ،ةرو˘كذ˘م˘لا

عم2 م0005 ىلإا2 م002
ن˘كم˘ي لو˘صصح˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
«اد˘˘ي˘˘ج ار˘˘صشؤو˘˘م» هرا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
ةعارز عيصسو˘ت ى˘ل˘ع ع˘ج˘صشي
مد˘خ˘ت˘صست ي˘ت˘لا ة˘ت˘ب˘ن˘لا هذ˘ه
ي˘ه˘˘ط˘˘ل˘˘ل نو˘˘كم˘˘ك ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ
تافصصولا فلتخم ريصضحتو
تاجايت˘حا ع˘م بصسا˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ا˘ه˘نأا ن˘ع Ó˘صضف ،ن˘ي˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا
م˘˘˘صضه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘عا˘˘˘˘صست
˘مز˘ي˘تا˘مور˘لا م’آا ف˘ي˘ف˘خ˘˘تو
بصسح ،ا˘ياز˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
.ثدحتملا تاذ
ايفيتصسلا ةعارز تلجصس امك
ةد˘حاو د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘كصسلا

ةيعيبطلا لئادبلا لصضفأا نم
،رركم˘لا ر˘كصسل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لاو
،«ةعنقم» جئاتن ىرخأ’ا يه
نأا ادكؤوم ،يده˘م˘ل˘ب ف˘ي˘صضي
دوعت يذلا ةتبنلا هذه ةعارز
ةيبونجلا اكيرمأا ىلإا اهلوصصأا
فد˘˘ه˘˘ب ضضاو˘˘حأا ي˘˘ف ،م˘˘˘ت˘˘˘ت
ط˘˘˘صسو ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا

ىلع رفوت˘ي ،م˘ئÓ˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘˘ك
خانملا عم ملقأاتلل ةب˘صسا˘ن˘م˘لا
.راحلاو فاجلا يوارحصصلا

،ة˘ت˘ب˘ن˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا را˘˘صشأاو
ديدعلا يف اهتعارز متت يتلا

يف ةداع قوصستو لودلا نم
ةردوب وأا ةفاج قاروأا لكصش
لمكمك كلهتصست ،لئاصس وأا

ضضعب ةيلحتل ةدام وأا يئاذغ
ل˘ث˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع Ó˘˘˘صضف تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا

ة˘صصا˘خ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘هد˘˘ئاو˘˘ف
يركصسلا ىصضرم˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
نوعب˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشأ’او
.ةيئاذغ ةيمح
ر˘كذ ،ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ة˘عارز ة˘بر˘ج˘ت نأا ،يد˘ه˘م˘ل˘ب
اهيلع قلطي يتلا ،اغنيروملا
‘‘ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ةر˘˘˘ج˘˘˘صش‘‘ ا˘˘˘صضيأا
ةيجÓعلا ايازملا ىلإا رظنلاب
ةصصاخ ،اهرفوت يتلا ةددعتملا
د˘ق ،ة˘عا˘ن˘م˘لا زا˘ه˘ج ة˘يو˘˘ق˘˘ت
،ةيمهأا لقت ’ جئاتن تطعأا

ةليلقلا تاونصسلا ىدم ىلع
ا˘قا˘فآا ح˘ت˘ف ا˘م˘م ،ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
عيصسوتو اهريوط˘ت˘ل «ةد˘عاو»
،ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘عارز قا˘ط˘ن

.يدهملب بصسح
نأا ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا تاذ ر˘ب˘ت˘˘عاو
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘˘عارز ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت
هنأاصش نم لباوتلاو ةيرطعلا
ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘صسي نأا
ة˘˘˘ي˘˘˘عارز˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلاو ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا

نيح يف ،ةين’ديصصلا هبصشو
ل˘ماو˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تر˘˘فو˘˘ت
ةهج نم ار˘ي˘صشم ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
دعي قيوصستلا نأا ىلإا ىرخأا

تابقعلا زربأا نيب نم ايلاح
هذ˘˘ه رو˘˘ط˘˘ت ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةقطنملاب ةبعصشلا

هذه نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو
عبرتت ةيحÓف˘لا ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا

ردقت ةيلا˘م˘جإا ة˘حا˘صسم ى˘ل˘ع
م˘ت ،را˘ت˘كه02 ن˘م ر˘ث˘˘كأا˘˘ب
زاي˘ت˘مإ’ا را˘طا ي˘فو ا˘ه˘ح˘ن˘م
روصشنملل اق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘حÓ˘ف˘لا

801 مقر كرتصشملا يرازولا
يرفيف32 ي˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘صصلا

ءاصشنإا ن˘م˘صضت˘م˘لاو1102
ةحÓفلل ةديدج تار˘م˘ث˘ت˘صسم
ثي˘ح ،تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو
لي˘خ˘ن˘لا ة˘عارز ي˘ف ضصت˘خ˘ت
راجصشأ’او بوبحلاو رم˘ث˘م˘لا
ةيبر˘تو ،فÓ˘عأ’او ةر˘م˘ث˘م˘لا
يطلبلا) ةبذعلا هايملا كامصسأا
جا˘˘مدإا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف (ر˘˘˘م˘˘˘حأ’ا
ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘صش ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

،ة˘ير˘ط˘ع˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘عارز
نو˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘صشع ل˘˘˘ث˘˘˘م
.اجنيروملاو ايفيتصسلاو
هذ˘˘˘ه بحا˘˘˘صص ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘يو
ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا ةر˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ر˘˘م˘˘ع˘˘م ي˘˘صسا˘˘ح ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م
ةيقرصشلا ةيحاصضلا) يعارزلا
ريوطت وحن (ةريجحلا ةرئادل
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘˘عارز
زاجنإا نع Óصضف ،ريعصشلاو
تاتابن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ل˘م˘ع˘م
داوم˘لا ع˘ي˘ن˘صصتو ة˘ير˘ط˘ع˘لا
.رومتلا نم ةصصلختصسملا

د˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘ي ،دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه˘˘˘بو
ةيئ’ولا تاطلصسلا يدهملب
ي˘ف ه˘تد˘عا˘صسم˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓخ نم هعورصشم ديصسجت
ة˘ع˘˘صسو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
عيرصستو ةيعارزلا ةحاصسملل
ةقلعتملا ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا
ىد˘ل ي˘عا˘ن˘˘صصلا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
عورصشم زاجنإا يف عورصشلا
د˘يد˘ح˘ت م˘ت يذ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةرواجملا ةقطنملا˘ب ه˘ع˘قو˘م
ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا رو˘ح˘˘م˘˘ل
يتنيدم نيب طبارلا3‐مقر
.ةلقروو ترقت

ةيعمج ةردابمب
سسيرسشنولا ءاوح

تاءافكلا ةمظنمو
 ةيملعلا

 رثكأا عيزوت
ةمامك009 نم
تايدلب فلتخمب

تليسسمسسيت
ءاوح ةيئ’ولا ةيعمجلا تمظن
،تليسسمسسيت ةي’وب سسيرسشنولا

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
تاءافكلا يوذ بابسشلل ةينطولا
ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘مو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’او
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

سسوريف راسشتنا نم دحلل ةيعوت
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ت د˘قو اذ˘˘ه .ة˘˘ي’و˘˘لا

ن˘م د˘يزأا ع˘يزو˘ت ة˘˘ما˘˘ع˘˘نو˘˘ب جر˘˘ب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىل˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ك052
با˘˘ب˘˘سشلاو لا˘˘ف˘˘˘طأ’او را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىلع مهسسيسسحتو مهتيعوت اذكو
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض

م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
طسسو ةميخ بيسصنت ةبسسانملاب

داد˘عإا ل˘جأا ن˘م ن˘˘ك˘˘سس003 ي˘˘ح
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ قر˘˘˘˘ف
تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا

مت ا˘م˘ك قر˘ف40 نم ةنوك˘ت˘م˘لاو
002 ع˘˘يزو˘˘ت يرا˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ك
تاءافكلا يوذ بابسشلل ةينطولا
ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
نم مت ةميخ بيسصنتو رئازجلا

لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘˘خ
د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘˘سض ىل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلاو
ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب مرا˘˘سصلا
را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

تماق نيح يف ،انوروك سسوريف
سسير˘˘˘سشنو˘˘˘لا ءاو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
ن˘˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصمو ي˘˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو
005 عيزوتب كله˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
ثيح ،يتسسيمخ ةيدلبب ةمامك
ة˘يو˘عو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
ةنطاقلا تÓئاع˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

ةيلخ بيسصنت عم ةيدلبلا هذهب
حئاسصنلا ءادسسإا˘ب مو˘ق˘ت ط˘ي˘سشن˘ت
ةيو˘عو˘ت˘لا تادا˘سشرإ’او ة˘ي˘ب˘ط˘لا
،ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ظافحلل
تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل د˘˘˘˘قو
ىد˘ل ا˘نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
.نينطاوملا طاسسوأا

ز.دمحأا

ارخؤوم اهثادحتسسا مت

مناغتسسم نمأاب نينمدملل ةدعاسسملاو ءاغسصإلا ةيلخ
تاردخملا يطاعت نم دحلل ةيسسيسسحت تÓمحب موقت

ة˘ي˘ل˘خ˘ل ج˘يور˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةد˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصإ’ا
ىلع ةثدحتصسملا نين˘مد˘م˘ل˘ل
،مناغتصسم ةي’و نمأا ىوتصسم
ةيعوت˘ب ا˘صسا˘صسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
ضصا˘خ˘صشأ’او ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تاردخملا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘مد˘م˘لا

تاراطإا فرط نم مهتعباتمو
ن˘ي˘ي˘نا˘˘صسف˘˘ن ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘صصخأاو
ضضرغب ةي’ولا نمأ’ نيعبات
مههيجوتو مهتلاح˘ب ل˘ف˘كت˘لا

يف م˘ه˘جا˘مدإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو

ة˘ي˘ل˘خ تر˘صشا˘ب ،ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةد˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصإ’ا
ةدع ميظ˘ن˘ت ي˘ف ن˘ي˘ن˘مد˘م˘ل˘ل

ةيعوتلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
تفد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا ضسي˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ن˘ي˘ق˘هار˘م˘لا ي˘ت˘˘ئ˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
ةد˘˘˘˘˘ع تصسم ،با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلاو
ر˘˘˘˘ئاودو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأاو عراو˘˘˘˘صش
ع˘يزو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ،ة˘ي’و˘˘لا

ة˘ي˘ل˘خ˘˘ل˘˘ل جور˘˘ت تا˘˘يو˘˘ط˘˘م
فر˘˘˘˘˘˘صصت تح˘˘˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘˘˘˘صضتو
ة˘ي˘ف˘تا˘ه ا˘ما˘قرأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.اهب لاصصتإÓل
ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
نيذلا نينمد˘م˘لا ضصا˘خ˘صشأÓ˘ل
هذ˘˘ه ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا نودو˘˘˘ي
تتاب يتلا ةيعامتج’ا تافآ’ا
كه˘˘ن˘˘تو م˘˘هدا˘˘صسجأا ر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘ت

اهب˘ت˘كم ر˘ب˘ع كلذو ،م˘ه˘تا˘ي˘ح
،يئ’ولا نمأ’ا رقمب دجاوتملا
ة˘ح˘ف˘˘صصلا ر˘˘ب˘˘ع لا˘˘صصت’ا وأا
ن˘مأا» كو˘ب˘صسيا˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا

.«مناغتصسم ةي’و
نيدلارون.ب

ك.لامك
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418209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ02ـل قفاوملا0202 توأا01نينثإ’ايلحم
ةنيطنشسق يف ويرجوب دوعشسم ةيدلبب راملا هرطشش يف
يئلولا قيرطلا طبر عورسشم مÓتسسا وحن

72 مقر ينطولا قيرطلاب1 مقر

درـــــلا

˘مÓ˘ت˘صسا بير˘ق ا˘م˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ط˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘صشم
هرط˘صش ي˘ف1 م˘قر ي˘ئ’و˘˘لا
ويرجوب دوعصسم ةيدلبب راملا
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ي˘˘ف
نيب طبارلا72 مقر ينطولا

،ة˘ل˘ي˘مو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ي˘ت˘ي’و
ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بصسح
د˘ي˘صشر ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ح˘˘˘˘صضوأاو .ح˘˘˘˘˘باروأا
لÓ˘خ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأ’ا

زاهجلا ضسيئرل ةيناديم ةجرخ
دبع دمحأا يلحملا يذيفنتلا
ةصصصصخم يصساصس ظ˘ي˘ف˘ح˘لا
ةيدلبب ةيوم˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل
اذ˘ه نأا˘ب ،و˘ير˘˘جو˘˘ب دو˘˘ع˘˘صسم
دتمم˘لا ق˘ير˘ط˘لا ن˘م ر˘ط˘صشلا

004ب رصسج عم ملك5 ىلع
ةقطنمب هزاجنإا مت يلوط رتم
رد˘ق˘ي را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ةد˘˘ي˘˘صسم

مهاصسيصس ج.د نويلم022ب
هذ˘˘ه ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف ي˘˘˘ف
.ةيلحملا ةعامجلا

مدقت لدعم نأاب حباروأا دافأاو
مت يتلا ةصشرولا هذه لاغصشأا
7102 ي˘ف ا˘ه˘لا˘غ˘صشأا قÓ˘طإا
08 ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف غ˘ل˘˘ب
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم ،ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تمزتلا ةزجن˘م˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ» ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست˘˘˘ب
.لبقملا ربمتبصس
روحملا اذه مÓ˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صسو
لام˘كت˘صسا د˘ع˘ب ق˘ير˘ط˘لا ن˘م

د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو ة˘˘يو˘˘صست لا˘˘غ˘˘˘صشأا
ة˘˘˘نا˘˘˘صسر˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
تاذ بصسح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘صسإ’ا
هذ˘ه ي˘˘صست˘˘كتو.ردصصملا
ةبصسنلاب ىربك ةيمهأا قيرطلا
،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كصسل
كفل رظنلاب ابصسكم لكصشتو
قطا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا

حمصستصس اهنوك ىلع ةوÓع
دوعصسم ةيدلب يحÓف بيرقتب
ن˘يز˘خ˘ت طا˘ق˘ن ن˘م و˘ير˘جو˘˘ب
دودحلاب ةدجاوتملا بو˘ب˘ح˘لا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا
مت ام بصسح ،ةليمو ةنيطنصسق
ةجرخلا هذه لÓخو .هحاصضيإا
يذيفنتلا زاهجلا ضسيئر علطا
ةداعإا عورصشم ىلع يلحملا
مقر يئ’ولا ق˘ير˘ط˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
يتقطن˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا441
ق˘ير˘ط˘˘لا و ة˘˘ف˘˘لا˘˘خو˘˘ب د’وأا
ةفاصسم ىلع97 مقر ينطولا

مدقت لدعم غلب يذلا و ملك5
.ةئاملاب14 ه˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا

يلاو ىطعأا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘بو
تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
ه˘ل ر˘خ˘صس يذ˘لا عور˘صشم˘˘لا˘˘ب

ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ
ل˘جأا ن˘˘م ج.د نو˘˘ي˘˘ل˘˘م45
نم لاغصشأ’ا ةريتو عيرصست
ةياه˘ن ل˘ب˘ق» ه˘مÓ˘ت˘صسا ل˘جأا
.«ةيراجلا ةنصسلا

دمحم ينامثع

ردا˘˘صصلا لا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت
مويل ةمرتحملا مكتد˘ير˘ج˘ب
،0202 ةيليوج82 ءاثÓثلا
ة˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلا˘˘˘ب نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
ة˘ل˘صشن˘خ را˘ب˘خأ’ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يون :ديصسلا ملقب ةديرجلاب
:ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘تو يدا˘˘˘ع˘˘˘صس
اهنئابز ز˘ف˘ت˘صست زا˘غ˘ل˘نو˘صس
.ىحصضأ’ا ديع لبق
لوفكملا درلا قحب Óمعو
اذه رصشن مكنم وجرن انوناق
م˘˘صضخ ي˘˘ف :ح˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘ت˘˘˘لا
ناو˘ن˘ع˘لا ف˘لا˘صسلا لا˘ق˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأ’ا ن˘˘م و˘˘جر˘˘˘ن
:تاحيصضوتلا هذه رابتع’ا
ريغ ى˘ل˘عو ه˘نأا م˘كم˘ل˘ع˘ن ‐
د˘ي˘لا˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘فÓ˘˘خو ةدا˘˘ع˘˘لا
دهصشت يتلا عيزوتلا زايتما
كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسا ما˘˘قرأ’ ةر˘˘تو˘˘ف
لÓخ ةقا˘ط˘لا ن˘م ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
يثÓث˘لا د˘ه˘صش ،ي˘ثÓ˘ث ل˘ك
0202 ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةرتوف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ار˘خأا˘ت
ةو˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ع˘˘˘جار اذ˘˘˘هو
ا˘ه˘ت˘صضؤو˘ف ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا

،91 ديفوك انوروك ةحئاج
ةرادإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ضضر˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘م
ديقتلا اهناوعأاو ةصسصسؤوملا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب
.ىودعلا
متت ةرتوفلا ةيلمع نا ثيح ‐
رهصشأا3 مودي كÓهتصسا دعب
تف˘˘ل˘˘ن م˘˘ث ن˘˘مو ،نو˘˘˘بز˘˘˘ل˘˘˘ل
متت ’ ةر˘تو˘ف˘لا نأا م˘كها˘ب˘ت˘نا
نئا˘بز ة˘فا˘كل د˘حاو مو˘ي ي˘ف
بصسح م˘ت˘˘ت ل˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ءا˘ي˘حأ’ا ة˘فا˘ث˘كو ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ه˘م˘ي˘صسق˘تو جو˘ف ل˘˘ك بصسح

نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ،ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا
بصسح تايثÓثلل مكم˘ي˘صسق˘ت
نوكي لب ،حيحصص ريغ ماعلا

˘ما˘قرأا ل˘ي˘صصح˘ت خ˘يرا˘˘ت ن˘˘م
ى˘ل˘ع ي˘ح ل˘كل كÓ˘ه˘ت˘صس’ا

.ادح
ةيئاو˘صشع˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ‐
اذه˘ف ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ع˘يزو˘ت ي˘ف
بحا˘صص ى˘ل˘˘ع دودر˘˘م ر˘˘مأا
نو˘˘ك لا˘˘ق˘˘م˘˘لا وأا ءا˘˘˘عد’ا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن زو˘˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت بصسح ةر˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةر˘صشا˘ب˘م ه˘ي˘ل˘ي ل˘ي˘صصح˘ت˘لا
موقي يذلا يناديملا لمعلا
ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ناو˘˘عأ’ا ه˘˘ب

.نوبزلل ةروتافلا لاصصيإ’
ديدصستلا ماظنل ةبصسنلاب ‐
ناكفEPT ي˘نور˘ت˘كل’ا
ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘كي
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا
ربع ةرصشتنم˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ىلع فوقولل ةي’ولا بارت
يف لثمت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
ىل˘ع ت’ا˘كو˘لا هذ˘ه ر˘فو˘ت
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘صست˘˘˘لاو
.تنرتنأ’ا

نأا م˘كم˘ل˘ع˘ن ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما باو˘˘بأا

رادم ىلع ةحوتفم ةلصشنخ
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو˘˘ل ة˘˘ن˘˘صسلا
ىلع ا˘مو˘ي ل˘خ˘ب˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
ةيطغ˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘كر˘صشلا
كلذ˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘م ا˘ه˘تازا˘ج˘˘نا
لكل ةصضفارو ءانبلا دقنلل
يأارلا طيلغت هنأاصش نم ام
ةرو˘˘˘صص يو˘˘˘صشتو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
 .ةكرصشلا

 ةشسبتب لاطبلا بابششلا نم ديدعلل قزر ردشصم ربتعُي

ءارقفلا ةهكافو ةيفيسصلا لÓِغلا ناطلُسس «يكوسشلا نيتلا»
نينطاوملا نم ديدعلل ةلشضفملا ةهكافلا «يدنهلاب» يلحملا طشسولا يف فرعي ام وأا ةيمشسوملا يكوششلا نيتلا ةهكاف دعُت
قلطي يتلاو ةششعنملاو ةذيذللا ةهكافلا هذه لازت Óف ،دودحملا لخدلا يوذ نم ةيلاوزلاو ءارقفلا ةشصاخ ،نييشسبتلا

.ىرخأ’ا ةيمشسوملا هكاوفلاب ةنراقم اهراعشسأا صضافخن’ ارظن نئابزلا يوهتشست ،«ةيفيشصلا لÓغلا ناطلشس» مشسا  اهيلع

ةنصس لك نم توأا رهصش دعي
ج˘صضن˘˘ل بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا
ه˘˘ي˘˘ن˘˘جو يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا ة˘˘ه˘˘كا˘˘ف
هد˘˘˘ئاو˘˘˘ف ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘˘ب
ا˘م˘ك ، ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ريثكل˘ل قزر رد˘صصم ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ةحناصس ةصصرفو بابصشلا نم
 .ةلاطبلا حبصش نم بورهلل

يوذل ةديهز راعشسأا
 دودÙا لخدلا

» ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘ل عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘صسا ي˘˘ف
ةهكاف ةراجت ىظحت «مÓصسلا
،ةصسبت ةي’وب يكوصشلا نيتلا
ىد˘ل جاورو ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘ها˘˘ب
ر˘صسف˘يو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا
ة˘ه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع لا˘ب˘˘قإ’ا
هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ا˘˘˘هر˘˘˘ع˘˘˘صسب
ثيح ،’وقعم نوكله˘ت˘صسم˘لا
جد003 ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘م حوار˘˘˘ت
جد005و ةبح05 ـل ةبصسنلاب
بصسح كلذو ةبح001 لباقم
نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘عو˘ن˘لاو ةدو˘˘ج˘˘لا
ىد˘ل ة˘ف˘ل˘كم ر˘ي˘˘غ ا˘˘هرا˘˘م˘˘ث
امب ن˘ي˘عراز˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ا˘هو˘˘م˘˘ن ي˘˘ف د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا

ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ج˘˘صضنو
ةبرتلا يف ةدوجوملا ةيئاذغلا

،را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م ن˘م ى˘ق˘صستو
،ةرازملا قطانم رهتصشت ثيح
فاحلوبو ف˘يو˘كلا ،ج˘ير˘م˘لا
يدنهلل ريبك راصشتناب ريدلا
رد˘ق˘ت ة˘حا˘˘صسم ل˘˘غ˘˘صشي ن˘˘يأا
يفف ،راتكه فلأا03 يلاوحب
لك نم فيصصلا لصصف جوأا
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م ر˘˘صشت˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘ن˘˘˘صس
يف يكوصشلا نيتلا تابرعو
ةصسبت ةن˘يد˘م عراو˘صش ع˘ي˘م˘ج
تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صصرأاو
ن˘˘يأا ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا قاو˘˘صسأ’او
ي˘ف ة˘ه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه تلو˘ح˘ت

ضسفا˘ن˘م ى˘لإا ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل د˘˘ي˘˘ن˘˘ع
تاذ ةي˘م˘صسو˘م˘لا ة˘ه˘كا˘ف˘لا
 .عصساولا كÓهتصس’ا

ةراجتو صضوعُت ’ ةشصرف
 لاطبلا بابششلل ةحبرم
«يد˘ن˘ه˘لا» ةرا˘ج˘ت ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
نم ديدعلل ضضوعت ’ ةصصرف
بج˘˘˘ي لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
ةمزأا نم جورخلل اهلÓغتصسا
،تقؤوم لكصشب و˘لو ة˘لا˘ط˘ب˘لا

مهن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ىد˘ح˘ت˘ي ثي˘ح
هذه فطق ر˘طا˘خ˘مو بعا˘ت˘م
ةرار˘ح˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن را˘م˘ث˘لا
،ةقراحلا ضسمصشلاو ةديدصشلا

ببصسب اهينج ةبوعصص اذكو
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘لا كاو˘˘صشأ’ا ةر˘˘ث˘˘ك
ةفاثكب ةرصشتن˘م˘لا ةر˘ي˘غ˘صصلا
يكوصشلا نيتلا تابح ةرصشقب
نيعلاب اهتيؤور بعصصي يتلاو
ءل˘˘˘م م˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو ،ةدر˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ركابلا حابصصلا يف قيدانصصلا

لقن لئاصسو ربع اهب هجوتلاو
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا قاو˘˘˘صسأ’ا ى˘˘˘لإا

را˘ع˘صسأا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘صضر˘˘عو
اذهو رخآ’ عئاب نم ةفلتخم
ة˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن بصسح
ةئيدرلا نيب عيبلل ةصضورعملا

ىلإا ،ةدي˘ج˘لاو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لاو
ى˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘صصو ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا
ةيجرا˘خ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا د˘يد˘صشت
ىلإا ىعصسي هرودبيذلاو عئابلل

كوصش نم ًانصصحم نوكي نأا
ًازافق يدتري هدجتف ،يدنهلا

كو˘صش ز˘خو˘ب با˘صص˘ُي ’ ي˘˘ك
ي˘ف ة˘عو˘صضو˘م˘˘لا تا˘˘ب˘˘ح˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ب ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأا

 .نئابزلل ةصضورعملاو
ةديدع ةيحشص دئاوف

 ءارقفلا ةهكافل
نأاب نوصصتخمو ءابطأا ىريو
د˘ئاو˘ف ه˘ل ي˘كو˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا

هرصسفي ام وهو ةريثك  ةيحصص
لبق نم هيلع ريبكلا لابق’ا
اهنأا ءاربخلا دكأا ذإا ،نيريثكلا
تتبثأا يتلا ةديحولا ةهكافلا
ةدعاصسملا يف ةيقيقح ةيلعاف
داوملا ة˘صصا˘خ م˘صضه˘لا ى˘ل˘ع
˘ما˘ع˘ط˘لا تا˘ب˘جوو ة˘ي˘ن˘هد˘˘لا
ةدوجوملا روذبل˘لو ة˘م˘صسد˘لا
تاريثأات ن˘ي˘ت˘لا ةر˘م˘ث ل˘خاد˘ب
طيصشنتلا يف ةلاع˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يا
ةد˘ع˘م˘لا نارد˘ج˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ا˘˘˘˘˘صصو˘˘˘˘˘صصخ ،ءا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘مأ’او
ةحرقب نيباصصملا ضصاخصشأ’ا
روعصش نم للقي امك ةدعملا
ضسقطلا يف ضشطعلاب مئاصصلا
فيظنت ىلع دعاصسيو راحلا

بناج ىلإا ،ىلكلا طيصشنتو
هلوانت ةلوهصسو ولحلا هقاذم
وأا ل˘ي˘صسغ ى˘لإا ة˘˘جا˘˘ح نودو

ف˘كع˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،و˘ه˘˘ط
ةي’ولاب ةيحÓف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع يرود ل˘˘كصشب
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت ما˘˘˘يأا
اهلÓخ نم زربت نينطاوملا
ي˘˘كو˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا

مهعيجصشتو ةيحصصلا هدئاوفو
ىلع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ه˘صسر˘غ ى˘ل˘ع
فحز عنمو يتا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا
ة˘صصا˘خ ر˘ح˘˘صصت˘˘لاو لا˘˘مر˘˘لا
 .ةي’ولا بونجب

نوراه يحابشصم

ذنم تزجنأا يتلا كلت اهنم ةشصاخ
اهميمرت داعي ملو ةليوط تاونشس

زيهجتو ةئيهت ةداعإا
 ةملاڤب جÓع ةعاق36

لا˘م˘ك ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ف˘˘ششك
ةعاق ن˘ي˘ششد˘ت صشما˘ه ىل˘ع ة˘ل˘ب˘ع

ز˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا داو ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘شضب جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘ي˘˘عأا يذ˘˘لاو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ةز˘˘ه˘˘جأا˘˘ب هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘تو ه˘˘˘ت˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت
تر˘˘ط˘˘˘شس ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا نأا ،ةرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م
رابتع’ا ةداعإ’ احومط اجمانرب
تادايعلاو جÓعلا تاعاق تارششعل
تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ،ة˘˘ي’و˘˘لا
م˘لو ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م تز˘ج˘نأا

اذ˘ه ل˘م˘شش ثي˘ح ،ا˘ه˘م˘ي˘مر˘ت دا˘˘ع˘˘ي
زيه˘ج˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ريرقت ىلع ءانب جÓع ةعاق301
ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ه˘˘تد˘˘عأا ل˘˘˘ما˘˘˘شش
ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششم
ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘شصحإ’ ،ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لاو
نم ةحلاشصلا ريغ جÓعلا تاعاقو
قر˘˘ط˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جا

ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ير˘˘شصع
نآ’ا ة˘يا˘غ ىلإا م˘ي˘ل˘شستو ز˘ي˘ه˘ج˘˘تو
نم ديد˘ع˘لا ر˘ب˘ع جÓ˘ع ة˘عا˘ق36
رارغ ىل˘ع43ـلا ةي’ولا تا˘يد˘ل˘ب
ينبو حار˘ج ن˘بو ة˘م˘لا˘ق تا˘يد˘ل˘ب
نيمئاقلا اي˘عاد ،ا˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘لز˘م

مقاطو نيلوؤوشسم نم ةحشصلا ىلع
ةرور˘˘˘شضب ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششو ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط

نأاو لكايهلا هذه ىلع ةظفاحملا
ي˘˘قر˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘شسنإا م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع نو˘˘ك˘˘˘ي
،نطاوملا ةمدخل يحشصلا لمعلاب
نم ،هنع لقنتلا ءانع فيفختو

ةحشصلا ةنجل صسيئر نمث هتهج
«م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا  «نو˘م˘˘ع˘˘ن
يف ةي’ولاب ةحشصلا عاطق عشضول
ةاناعم فيفختل حيحشصلا قيرطلا
د˘كأا  م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘ي’و˘لا نا˘˘ك˘˘شس
ن˘ع ز˘ي˘ع˘م˘˘لا داو ة˘˘ي˘˘حا˘˘شض نا˘˘ك˘˘شس
حرشصلا اذه حتف ةداعإاب مهتداعشس
ذنم هقلغ دعب ديدج نم يحشصلا
ءانع مهينغي ىتح ،ةنشس نم رثكأا
ىر˘˘˘خأ’ا تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘˘ب ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا

.ةدامشض رييغت
م دوعشسم

ةمظنملا مئارجلل حدافلا راششتن’ا لظ يف

ةينمأا تارقم حتفب نوبلاطي يقاوبلا مأاب ينغموتÒسشنه ةيدلب ناكسس
ن˘ي˘ن˘طا˘˘ق˘˘لا نا˘˘كصسلا د˘˘صشا˘˘ن
يف ىنغموتر˘ي˘صشن˘ه ة˘يد˘ل˘ب˘ب
تاطلصسلا ،يقاوبلا مأا ةي’و
ىل˘ع ة˘ير˘كصسع˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا
،ينطولاو يلحملا يوتصسملا
نمأ’ا رقم لÓغ˘ت˘صساو ح˘ت˘ف˘ب
نم برقلاب نئاكلا ينطولا

هزاجنا مت نأا دعب ةيدلبلا رقم
ذ˘ن˘م لا˘غ˘˘صشأ’ا ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘ناو
ملو حتفي مل هنأا ريغ تاونصس
ن˘م م˘غر˘لا˘ب د˘˘ع˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسي
اهوجري يتلا ةصساملا ةجاحلا
ةيرصضحلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا و˘ن˘طا˘ق
دعب ينمأ’ا لكيهلا اذه نم
ر˘ي˘صشن˘ه˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب تفر˘˘ع نأا
ثي˘˘ح ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ع˘˘صسو˘˘ت
ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك تدادزاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
تنا˘˘ك ا˘˘م ف˘˘ع˘˘صض نا˘˘كصسلا

ةليلقلا تاونصسلا لÓخ هيلع
ىدأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ةقرصسلاك مئارج راصشتنا ىلإا
ج˘يور˘تو تاءاد˘ت˘ع’ا ل˘ت˘ق˘لا
تارد˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م مو˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلا

ر˘ب˘ع ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘˘صشمو
ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت نأا نود ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا

كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ن˘˘م ى˘˘ن˘˘غ˘˘مو˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ه˘˘˘ب
مغر عصضولا يلع ةرطيصسلا
اه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا هذ˘˘˘ه
نو˘ث˘ب˘ع˘ي مار˘جإ’ا و˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
حاورأ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ادا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسف
عدار نود ريغلا تاكلتممو
امم ركذلا ةفلاصسلا بابصسأÓل
نيينعملا ىلع مغريو متحي
ه˘ح˘ت˘˘فو ر˘˘ق˘˘م˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا

ففخي ىتح ينغموتريصشنهب
كردلا حلاصصم ىلع طغصضلا
ةوÓ˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ةدو˘جو˘م˘لا

حمصست ةديج ةينمأا ةيطغت ىلع
ي˘ف هرو˘مأا ءا˘صضق ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل

ريصسلا لÓخ نم ةنصسح فورظ
ل˘ث˘م˘ك ل˘ي˘ل˘لا ي˘ف ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
حابصشأ’ا نم فوخ نود راهنلا

ى˘ق˘ب˘ت˘ل مÓ˘ظ˘˘لا ضشي˘˘فا˘˘ف˘˘خو
تا˘ه˘ج˘لا ى˘˘مر˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘كلا
ءاد˘ن˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا نا˘˘˘كصس
نا˘كصس تا˘ب˘ل˘ط˘ل تبا˘˘ج˘˘ت˘˘صسا
ن˘˘ي˘˘عو ة˘˘نا˘˘ي˘˘كصسم ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘م ة˘صشر˘ك ن˘ي˘عو ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا

ةد˘يد˘ج تار˘˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
.تايدلبلا هذه ناكصس ةدئافل

ع.رامع
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حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

» كتيرتشسيد » :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
.(رئازجلا)20 مقر ةثÓث عراشش :اهرقم

جد00,000.000.1 :اهلامشسأار
.00/61‐4605890 ب01 :مقر يراجتلا لجشسلا

يشساشسأا نوناق ليدعت
مت ، ،0202 توأا50 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةكرششلل يشساشسأ’ا نوناقلا ليدعت
موحرملل كلم تناك يتلا ةشصح008 ةيكلم لقن (أا

ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘كر˘ششلا ي˘ف لا˘˘م˘˘ك ىف˘˘ط˘˘شصم ي˘˘تار˘˘حو˘˘ب
(2 ،ةك˘ي˘ل˘م ة˘يا˘ط˘قو˘ب (1 :ةدا˘˘شسلا ه˘˘ت˘˘ثرو ىلإا هÓ˘˘˘عأا

نيدلا حÓشص يتارحوب (3 ،ةجيدخ ميرم يتارحوب
ةزمح قازرم يتارحوب (4 ،مÓشسا

قداشصملا عيزوتلا بشسح يداهلا صسنوي يتارحوب (5
ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا يف هيلع
.جد00,000.008 هردق ميوقت لباقم

نم لامك ىفطشصم يتارحوب :ديشسلا ماهم ءاهنا (ب
ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘كر˘ششل˘ل ر˘ي˘ي˘شست˘لا ي˘ف كير˘˘ششك ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م
 .ةافولا ببشسب هÓعأا

اهتفشصب ةجيدخ م˘ير˘م ي˘تار˘حو˘ب :ةد˘ي˘شسلا ن˘ي˘ي˘ع˘تو
 .ةدودحم ريغ ةدمل ةكرششلل ةريشسم

 نÓعإÓل
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صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج

صسكول مأا يب» :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
«رئازجلا ت’واقملل

ةرديح ،نيدمح ديعشس جهن أا80 :اهرقم
.(رئازجلا)

جد00,000.000.2 :اهلامشسأار
 يراجتلا لجشسلا

.00/61‐7188000 ب99 :مقر
ةكرششلا لامشسأار عفر

توأا50 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘˘ب
غ˘ل˘ب˘م ن˘م ة˘كر˘ششلا لا˘م˘˘شسأار ع˘˘فر م˘˘ت ،0202
 جد00,000.000.2
يأا جد00,000.000.03 غ˘ل˘˘ب˘˘م ىلإا ل˘˘شصي˘˘ل
جد00,000.000.82 غلبم ةفاشضإاب
نم ليحرتلا باشسح نم ءزج جمدب كلذو

.9102 ربمشسيد13 يف لفقملا ديدج
نÓعإÓل

قثوملا يناقر مجان ذاتشسأ’ا بتكم
(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب

ةرششنلا) ةيراجت ةدعاق ةبه
(ةيناثلا

22 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
:ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا تب˘˘˘˘˘هو ،0202 ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

نوكر˘ف :ةد˘ي˘شسلا ىلا ة˘ب˘ي˘شسح بيا˘شس
 ةريمأا
371ب ةن˘ئا˘ك˘لا  ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ةد˘عا˘ق˘لا
د˘م˘ح˘˘م ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘شسح عرا˘˘شش
(رئازجلا) دادزولب
هرد˘˘˘˘˘ق م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م كلذو
جد00,000.000.3
ىد˘ل تد˘جو نإا تا˘شضار˘ت˘ع’ا مد˘ق˘˘ت
ي˘˘ف ها˘˘ندأا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ذا˘˘˘ت˘˘˘شسأ’ا بت˘˘˘ك˘˘˘م
.ةينوناقلا لاجآ’ا

نÓعإÓل

(رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتشسأ’ا بتكم
(6372)

«رئازجلا ت’واقملل صسكول مأا يب» :ةامشسملا  م م ذ ةكرششلا
.(رئازجلا) ةرديح ،نيدمح ديعشس جهن أا80 :اهرقم

جد00,000.000.2 :اهلامشسأار
.00/61‐7188000 ب99 :مقر يراجتلا لجشسلا

 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رشضحم عاديإا
بتكملاب عاديإا مت ،0202 توأا50 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
 ةماعلا ةيعمجلا عامتجا رشضحم نم ةخشسن

ةنمشضت˘م˘لاو ،0202 ةيل˘يو˘ج32 خيراتب ةدقع˘ن˘م˘لاو ة˘يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ
:ةيلاتلا تارارقلا

غلبم ىلا لشصيل جد00,000.000.2 غلبم نم ةكرششلا لامشسأار عفر (1
ن˘م ل˘ي˘حر˘˘ت˘˘لا با˘˘شسح ن˘˘م ءز˘˘ج ج˘˘مد˘˘ب كلذو جد00,000.000.03

اهردق ةيمشسا ةميقب ةشصح000.82 ثادحإاب مت عفرلا اذه.ديدج
.ةدحاولا ةشصحلل جد00,000.1
(ةشصح000.82) ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةأا˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا صصشصح˘˘˘لا با˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كا م˘˘˘ت (2
:ةيلاتلا ةيفيكلاب
.ةشصح006.21 ةبشسنب ديرف ةربشش قÓف :ديشسلا*
»SECRUOSSER YGRENYS DTL » :ةا˘م˘˘شسم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا *
.ةشصح027.31 ةبشسنب
.ةشصح086.1 ةبشسنب ةرهزلا ةمطاف يطبارم :ةديشسلا*
:ةيلاتلا ةيفيكلاب صصشصحلل ديدجلا ميشسقتلا ليدعت (3
.ةشصح005.31 ديرف ةربشش قÓف :ديشسلل*
»SECRUOSSER YGRENYS DTL » :ةا˘م˘شسم˘لا ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل *
.ةشصح007.41
.ةشصح008.1 ةرهزلا ةمطاف يطبارم :ةديشسلل*
تاءار˘جإ’ا ل˘ك˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘˘ي˘˘شسم˘˘ل˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘ك ح˘˘ن˘˘م (4
.انوناق ةددحملا

نÓعإÓل
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فقسسب بلاطي تراغتوتسش
مدقلا ةرك يبعل بتاورل
يرودل دئاعلا تراغتوتصش يدان لمأاي
اغيلصسدنو˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا
بتاورلل فقصس عصضول هاجتا دوجو يف
لا˘قو ،ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف
ترا˘غ˘تو˘ت˘صش ضسي˘ئر تغو˘˘ف ضسوÓ˘˘ك
رمأ’ا» :ةعمجلا مويلا «دليب» ةفيحصصل
امك ءيصش لك كرت ،ةلواحملا قحتصسي
اهلعف عطتصسن مل اذإا ،ليدبلا ضسيل وه
راصشأاو ،«؟عيط˘ت˘صسي ن˘م˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف
عصضو ةيناكمإا ىلإا يناملأ’ا ناملربلا
يغبني نكل نيبعÓلا بتاورل فقصس
داحت’ا لÓخ نم اصضيأا رمأ’ا قيبطت
نكلو ، «افيوي» مدقلا ةركل يبوروأ’ا
مدقلا ةرك ترظتنا اذإا» رذح تغوف
رمأ’ا امبرف افيوي لبق نم ءارجإا ذاختا
ي˘˘ف ،فا˘˘ك ل˘˘كصشب ا˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م ضسي˘˘˘ل
ر˘مأ’ا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ن˘صشقا˘ن ترا˘ج˘تو˘ت˘˘صش
ةق˘ي˘ثو˘ل ل˘صصو˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘صسن ،ا˘ي˘ل˘خاد
لبقتصسمل ةبصسنلاب انفقوم نع ريبعتلل

.«مدقلا ةرك
خابدÓغنسشنوم مجاهم

مداقلا رطخلا نم رذحي
يدا˘ن م˘جا˘˘ه˘˘م ،و˘˘لو˘˘ب˘˘مإا ل˘˘ير˘˘ب رّذ˘˘ح
،يناملأ’ا خا˘بدÓ˘ج˘ن˘صشنو˘م ا˘ي˘صسورو˘ب
دعب ،ضسفنلا نع اصضرلاب روعصشلا نم
لا˘ط˘بأا يرود ة˘لو˘ط˘ب˘ل ق˘ير˘ف˘لا ل˘هأا˘ت
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ع˘م ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ،ا˘˘بوروأا
لا˘ق ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا «تصسو˘˘ب ه˘˘صشي˘˘ن˘˘يار»
ر˘ط˘خ˘لا ن˘˘م» : ير˘˘صسيو˘˘صسلا بعÓ˘˘لا

نأا ،اديج امصسوم ءرملا يدؤوي امدنع
ءاقلت نم حجنيصس ءيصش لك نأا دقتعي
ىهنأا خابدÓغ نأا ىلإا راصشي ،«هصسفن
زكرملا Óتحم يناملأ’ا يرودلا مصسوم
،لاطبأ’ا يرود ةلوطبل لهأاتو ،عبارلا

اننإا نآ’ا لوقن امدنع» :ولوبمإا فاصضأاو
نم ددعلا ضسفن عمج ىرخأا ةرم ديرن
،كلذ لجأا نم ائيصش لعفن ’و طاقنلا
حبصصن نأا انيلع بجيو ،رمأ’ا حجني نل
بعÓ˘˘˘لا بر˘˘˘عأاو ،«ا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ط ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأا
نأاب هداقت˘عا ن˘ع ي˘لود˘لا ير˘صسيو˘صسلا
ةيمهأا ل˘ث˘م˘ي ،ق˘ير˘ف˘لا ل˘خاد ضسفا˘ن˘ت˘لا

فاد˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ؛ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
فلوف ضسيناه مامصضنا نعو ،ةيصضايرلا

بع’ مامصضنا لام˘ت˘حاو غ˘يز˘ب˘ي’ ن˘م
بع’ لكل ىنمتأا» :ولوبمإا لاق ،رخآا
زوفنل ،فده001 زرحي نأا انيلإا يتأاي
.«انفادهأا ققحنو ةلوطبلاب

ببسس فسشكي نايليو
لانسسرآل لاقتنإلا هرايتخإا
نأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت ف˘صشك
ع˘˘م ه˘˘قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘ه˘˘˘نأا لا˘˘˘ن˘˘˘صسرآا يدا˘˘˘ن
،يصسلي˘صشت حا˘ن˘ج ،نا˘ي˘ل˘يو ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
بصسحبو ،تاونصس3 ةدمل هعم دقاعتلل
،ةيناطيربلا «تروبصس ياكصس» ةكبصش
تاونصس3 ةدمل اًدقع مدق لانصسرآا نإاف
وهو ،عوبصسأ’ا اذه نم قباصس تقو يف
ه˘˘يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘ل˘˘يو ه˘˘طر˘˘ت˘˘صشا ا˘˘م
ىلإا تراصشأاو ،هدقع ديدجتل يصسليصشت
،اماع13ـلا بحاصص يليزاربلا مجنلا نأا
يصضر˘ع ى˘ل˘ع لا˘ن˘صسرآا ضضر˘ع ل˘ّصضف
اناك ناذ˘ل˘لا ،ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
نأا تح˘˘˘صضوأاو ،ه˘˘˘م˘˘˘صضل نا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘صسي
قفاوي ناي˘ل˘يو تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا با˘ب˘صسأ’ا

لوط وه ،لانصسرآا ىلإا لاقتن’ا ىلع
عم لمعلا ةصصرف بناج ىلإا ،دقعلا ةدم
ةينفلا رومأ’ا لوؤوصسم ،وديإا هنطاوم
ةرتف ر˘م˘ت˘صستو ،زر˘نا˘غ˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف
ةدمل ارتلجنإا يف ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

،ةيليوج72 نم اًراب˘ت˘عا ع˘ي˘با˘صسأا01
ءاصسم11 ةعاصسلا مام˘ت ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘تو
.ربوتكأا5 موي

ونيروتل  اديدج اًبردم ولوابمايج

يرود ي˘ف ضسفا˘ن˘م˘لا و˘ن˘˘يرو˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
،مدقلا ةركل يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا

،قيرفلل اديدج ابردم ،ولوابمايج وكرام
ةلاقإا نم رهصشأا01 دعب ،ةعمجلا مويلا
ةدايق نم ،اماع35ـلا بحاصص ةلاحرلا

ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘م7 بق˘˘˘ع نÓ˘˘˘ي˘˘˘˘م
يذلا ،ولوابمايج لحيصسو ،بصصنملاب
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا قر˘˘ف01 دا˘˘˘˘ق
لحم ،انييصسو يرايلا˘كو ا˘يرود˘ب˘ما˘صس
ةياهنب هدقع ىهتنا يذلا وغنول ونيروم
نم ولوابمايج ليقأاو ،يصضاملا مصسوملا
،يصضاملا ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف نÓ˘ي˘م بيرد˘ت

ملو ،م˘ئاز˘ه4و تارا˘صصت˘نا3 بق˘˘ع
يلاطيإ’ا يرودلاب لمعلا نم نكمتي
ددحت ةدعاق ببصسب مصسوملا ةيقب يف
،مصسوملا يف ادحاو ا˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل
فانئتصساب ديعصس انأا» :ولوابمايج لاقو
دان هنإا ،ونيروت يف ةصصاخ يتريصسم
ف˘غ˘صشبو ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ير˘˘ثو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع
ضسامح كان˘ه ي˘ت˘ه˘ج ن˘مو ه˘ي˘ع˘ج˘صشم
لم˘ع˘لا ءد˘ب ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘غرو ل˘ئا˘ه
ى˘ه˘نأا يذ˘لا و˘ن˘يرو˘˘ت زا˘˘فو ،«ادد˘˘ج˘˘م
يرودلا بقلب ،61 زكرملا يف مصسوملا

اهدعب ضشا˘عو6791 ما˘ع ةر˘˘م ر˘˘خآ’
هرا˘˘ج ل˘˘ظ تح˘˘ت ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل

يف يرودلل باقلأا5 لانو ،ضسوتنفوج
ةعئارلا هتريصسم نكل ،تانيعبرأ’ا ةرتف
هيب˘ع’ ن˘م81 ةا˘فو بق˘˘ع تف˘˘قو˘˘ت
ثداح يف Óيتق13 نمصض هيلوؤوصسمو
ح˘ب˘صصأاو ،9491 ما˘ع ةر˘ئا˘ط م˘ط˘˘ح˘˘ت

يف نيعي ديدج بردم يناث ولوابمايج
نأا دعب ،عوبصسأ’ا اذه يلاطيإ’ا يرودلا
يد ويبيصسوأ’ ةدايق˘لا يرا˘ي˘لا˘ك د˘ن˘صسأا
 .يصضاملا نينثإ’ا موي وكصسيصشنارف
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رياكسسلوسس تاباسسح نم هجورخ دعب

يفيسصلا وتاكريملا يف دراغنيل يسسيج نم ضصلختلا ررقي دتيانوي رتسسسشنام

«رمحلا نيطايصشلا» طصسو مجن هجتي
يف˘ي˘صصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ل˘ي˘حر˘ل˘ل
،ريراقت ه˘تر˘صشن ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

نم ابيرقت ،اماع72 ،دراغنيل جرخو
را˘نو˘ج ي˘لوأا ي˘ج˘يور˘ن˘لا تا˘با˘˘صسح
رتصسصشنامل ينفلا ريدملا رياكصسلوصس
نوصسام نم لك ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي

ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘قا˘˘ع˘˘تو ،دوو˘˘ن˘˘ير˘˘˘غ
زيدنانريف ونورب يلودلا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
تر˘˘كذو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف

نأا ةيناطيربلا «نا˘يدرا˘غ» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
،دراغنيل ي˘ب˘ج˘ع˘م ن˘م ر˘يا˘كصسلو˘صس
هبيردت ىلع فرصشأا نأاو قبصس ثيح
دلوأا ةرادإا نكل ،دتيانوي ةيميداكأا يف
لاو˘مأ’ا ع˘م˘ج˘ل ع˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت درو˘˘فار˘˘ت
م˘صض ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
وصشناصس نوداغ يلود˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘˘صسورو˘˘ب يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن
رخآا يف دراغني˘ل ل˘ج˘صسو ،ي˘نا˘م˘لأ’ا

يف ،دتيانوي ر˘ت˘صسصشنا˘م˘ل ن˘ي˘تارا˘ب˘م
نم ةريخأ’ا ةلوجلا يف هفده باقعأا
مامأا مصسوملا اذه يزيلجنإ’ا يرودلا
اددجم رهظي نأا لبق ،يتيصس رتصسيل
ز˘˘ن˘˘ي˘˘ل كصس’ ما˘˘مأا د˘˘ه˘˘صشم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يرود˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف يوا˘˘صسم˘˘ن˘˘لا
لوأ’ا ضسمأا مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘بوروأ’ا
ر˘˘ع˘˘صشو ,ا˘˘فد˘˘ه زر˘˘ح˘˘يو ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
يف هلادبتصسا دعب طابحإ’اب دراغنيل

نكل ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا
،بعÓلا لعف ةدر مهفت ينفلا هريدم
ةيصصخ˘صشب ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأا ى˘ل˘ع ر˘صصأاو
ع˘˘ل˘˘خ ة˘˘فر˘˘غ ي˘˘ف رود ه˘˘لو ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
ي˘ف ر˘يا˘كصسلو˘˘صس لا˘˘قو ,ضسبÓ˘˘م˘˘لا
بق˘ع ا˘ه˘ب ى˘لدأا ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘صصت
˘ما˘مأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
نأا ذنم اديج دراجنيل فرعأا» :كصس’
،ديج بع’ هنأا ملعأاو ،اريغصص ناك
حصضوأاو ,«ةعئار ةيصصخصشب عتمتيو

ا˘ن˘نأا اد˘ي˘ج م˘ل˘ع˘ي و˘ه» :ر˘يا˘كصسلو˘صس
هيلع بجي ه˘نأا اد˘ي˘ج م˘ل˘ع˘يو ،هد˘ير˘ن
ناك ايأا ينفلا ريدملا بناجب فوقولا
ام اذإا لمأا ةبيخب رعصشأاصسو ،هرارق
نم هجورخب اديعصس ناك هنأا تملع
ةريبك ةقث هيدل»:فاصضأاو ،«بعلملا
ةرمتصسم ةروصصب ده˘ت˘ج˘يو ،ه˘صسف˘ن˘ب
ديعصس ا˘نأاو ،ةر˘ي˘خأ’ا تا˘صسم˘ل˘لا ي˘ف

ي˘صسي˘ج ى˘نا˘عو ،«كا˘ب˘صشلا ز˘ه ه˘˘نأ’
يندبلا هاوتصسم ضضافخنا نم دراغنيل

هجاويصسو ،مصسوملا ةيادب يف ينفلاو
د˘قا˘ع˘ت ا˘م اذإا اد˘ج ة˘صسر˘صش ة˘صسفا˘ن˘م
،وصشناصس نوداج عم لعفلاب يدانلا

درو˘فار˘ت د˘لوأا و˘لوؤو˘˘صسم و˘˘ط˘˘خ˘˘يو
عم دقا˘ع˘ت˘لا و˘ح˘ن ة˘ع˘صساو تاو˘ط˘خ
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ن˘م و˘صشنا˘˘صس
ا˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا طر˘ت˘˘صشي يذ˘˘لا
ينيلرتصسإا هينج نويلم801 هتميق
زر˘بأا د˘حأا ل˘ي˘حر˘ب حا˘˘م˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
.هموجن
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،ةيناملأ’ا مدقلا ةرك ةطبار تنلعأا
اغيلصسدنوبلا تاصسفانم لودج نع
رر˘ق˘م˘˘لا ،1202‐0202 م˘صسو˘م˘˘ل
،لبقملا ربمتبصس81 موي هقÓطنا

ة˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا د˘˘ه˘˘صشتو
نرياب لبقتصسي ذإا ،ةيران تامادصص
هر˘ي˘ظ˘ن ،بق˘ل˘˘لا ل˘˘ما˘˘ح ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
،انيرأا زناي˘لأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ه˘كلا˘صش
،دنومترود ايصسوروب ضضوخي اميف
ا˘ي˘صسورو˘ب د˘صض ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
نأا ررقملا نمو ،خا˘بدÓ˘ج˘ن˘صشنو˘م
يموي نيب ةيحاتتف’ا ةلوجلا ماقت
مل ةطبارلا نكل ،ربمتبصس12و81

اهنيع˘ب د˘ي˘عاو˘م نآ’ا ى˘ت˘ح دد˘ح˘ت
ضضو˘خ˘ي نأا رر˘ق˘تو ،تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘˘ل
هصضرأا جراخ ةيلاتلا هتارابم نرياب

ل˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه د˘˘صض
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ًف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صض د˘˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ترود
يبريد ما˘ق˘ي˘صس ا˘م˘ك ،غرو˘ب˘صسغوأا
ه˘كلا˘صشو د˘نو˘م˘ترود ن˘ي˘˘ب رور˘˘لا

،كراب انوديإا لانجيصس بعلم ىلع
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
62و32 ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب ،ة˘صسما˘خ˘لا
بعلم نصضتحيصسو ،مداقلا ربوتكأا
وكيصسÓكلا ،كراب انوديإا لانغيصس
لافيتصسيفلا دو˘صسأا ن˘ي˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

8و6 يموي نيب يرافابلا قيرفلاو
ةلوجلا تاصسفانم نم˘صض ر˘ب˘م˘فو˘ن
ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا ي˘˘فو ،ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلا
ه˘˘م˘˘ير˘˘غ نر˘˘يا˘˘ب ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘صس
انيرأا زنايلأا بعلم ىلع دنومترود
8و5 يموي نيب ،42ـلا ةلوجلا يف
،ةط˘بار˘لا تدد˘حو ،1202 ضسرا˘م
ةماقإ’ لبقملا ربم˘ت˘ب˘صس03 مو˘ي
ن˘ي˘ب ،ي˘نا˘م˘لأ’ا ر˘˘بو˘˘صسلا ةارا˘˘ب˘˘م
يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘˘ب
ف˘ي˘صصو د˘˘نو˘˘م˘˘ترودو ،ضسأا˘˘كلاو
ى˘ل˘ع ا˘غ˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا بق˘ل ل˘ما˘ح
.انيرأا زنايلأا بعلم

اغيلسسدنوبلا حاتتفا يف دنومترودو نريابل ةيران تامادسص

،نور˘يد˘لا˘ك نو˘˘مار ع˘˘قو˘˘ت
لا˘˘ير˘˘ل ق˘˘ب˘˘صسأ’ا ضسي˘˘ئر˘˘˘لا

يكلملا يدانلا نأا ،ديردم
يزليولا هحانج ريعي امبر
اءزج لمحتيو ليب ثيراج
فيفخت لجأا نم ،هبتار نم
يدانلا نيب تافÓخلا ةدح
كراصش ام اردانو ،بعÓلاو
لحارم يف ،هقيرف عم  ليب

فانئتصسا دعب ،اغيللا مصسح
ر˘ثإا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ضسوريف ةمزأا ببصسب اهفقوت

هدو˘جو ن˘كي م˘لو ،ا˘نورو˘ك
لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا لÓ˘˘˘خ ازرا˘˘˘˘ب
ن˘يز لا˘قو ،ا˘صضيأا بق˘ل˘˘لا˘˘ب
لاير بردم ،ناديز نيدلا

عم رفصسلا مدع بلط ليب نإا ،ديردم
يرود يف ةاراب˘م ضضو˘خ˘ل ق˘ير˘ف˘لا
رتصسصشنام ةهجاوم يف ابوروأا لاطبأا
يصضاملا ةعمجلا يزيلجنإ’ا يتيصس

بصسحو ،بعللا ديري نكي مل هنأ’
يعوبصسأ’ا ليب بتار نإاف ،ريراقتلا
ه˘ي˘ن˘ج ف˘˘لأا006 ى˘˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘˘˘صصي
ةعاذإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه تل˘ق˘نو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
ن˘˘ع ي˘˘صس.ي˘˘ب.ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا

،ةياغلل نزحم رمأا» هلوق نوريدلاك
يف هلثم بع’ ةيؤور فصسؤوملا نم
’ هبهاو˘مو ه˘تارا˘ه˘م ..تا˘جرد˘م˘لا
لاز˘ي ’» فا˘صضأاو ،«ةدو˘جو˘˘م لاز˘˘ت

ى˘ل˘ع ءادأ’ا ه˘ن˘˘كم˘˘ي اد˘˘ي˘˘ج ا˘˘ب˘˘ع’
يأا فو˘ف˘صص ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ىو˘˘ت˘˘صسم
ق˘ب˘صسأ’ا ضسي˘ئر˘لا فا˘صضأاو ،«ق˘ير˘˘ف
نيعتيصس هنأا دقتعأا» يكلملا يدانلل

هتلكصشمل لح ىلإا لصصوتلا مهيلع

نإا .نيفرطلا حلاصص لجأا نم
هبتار ضضيفخت ديري نكي مل
مهيلعف همهفت نكمي رمأا وهو
،«ر˘˘خآا ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

Ó˘˘ئا˘˘ق ،نور˘˘˘يد˘˘˘لا˘˘˘ك فدرأاو
اذإاو .هيلع دمتعي ’ بردملا»
لاير عم رمتصسيصس ناديز ناك
بصسح د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأا و˘˘˘˘˘هو
ثحبلا ليبل د˘بÓ˘ف يدا˘ق˘ت˘عا

اذإا ضشهد˘نأا ن˘˘ل .جر˘˘خ˘˘م ن˘˘ع
لمحتو رخآا قيرف ىلإا ريعأا
تلاقو ،«هبتار نم اءزج يدانلا
ليب نإا ،ةينابصسإا ةيمÓعإا ريراقت

مامصضن’ا فراصشم ىلع ناك
ج˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘صس و˘˘صسج˘˘نا˘˘ي˘˘ج ى˘˘لإا
،9102 ةيليو˘ج ي˘ف ي˘ن˘ي˘صصلا

يف ةقفصصلا لقرع ديردم لاير نكل
ن˘˘كي م˘˘ل ه˘˘نأ’ ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘صسلا
،لاقتنÓل ل˘با˘ق˘م ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي˘صس
ناثانوج دعبتصسا ،قباصس تقو يفو
ةيناكمإا ،ليب لامعأا ليكو تينراب
ي˘˘ف لا˘˘ق ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بعÓ˘˘لا ةرا˘˘˘عإا
يذ˘لا ل˘ي˘˘ب نإا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا
بهذي نل» نيماع دعب هدقع يهتني
.«ناكم يأا ىلإا

ليب ةمزأا ءاهنإل ارايخ حرطي قبسسألا لايرلا ضسيئر
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ايردنأا نييعت يلاطيإ’ا ضسوتنفوج يدان نلعأا
لاقملل اًفلخ ،يرينوكنايبلل اينف اريدم ،ولريب
هبصصنم نم يراصس ليقأاو ،يراصس ويصسيروام
عبر رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘صشف بق˘ع
عادوو ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
رود نم يصسنرفلا نويل دي ىلع ةقباصسملا
هفيصض ىلع بلغت دق ضسوتنفوج ناكو ،61ـلا
ةلوطب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف1‐2 نو˘ي˘ل
لهأاتل ةيفاك نكت مل ةجيتنلا نكل ،ةيراقلا
هتميزه لظ يف ،يلاتلا رودلل يرينوكنايبلا
بقلب جيوتتلا يف يراصس حجنو ,0‐1 اًباهذ
ىوتصسم دعب ،مصسوملا اذه يلاطيإ’ا يرودلا

ضسأاكلا يئاهن رصسخ هنكل ،يفويلل بذبذتم
جورخلا ناكو ،حيجرتلا تÓكرب يلوبان مامأا
يف ريخأ’ا رامصسملا ،نويل دي ىلع ئجافملا
،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘صسل˘ل و˘ي˘صسيروا˘م ةدا˘ي˘˘ق ضشع˘˘ن

يصضاير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘صسي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف ف˘صشك
بردملا ةلاقإاب يدانلا رارق ببصس ضسوتنفويل
’دب ولريب ايردنأا نييعتو ،يراصس ويصسيروام
ةكبصشل تاحيرصصت يف ،يصسيتاراب لاقو ،هنم
ا˘ن˘ير˘جأا د˘ق˘ل» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ضسترو˘ب˘صس يا˘كصس»
،مصسوم ةجيتن ءاج رارقلاو ،لعفلاب انتامييقت
رارق» :فاصضأاو ،«ةدحاو ةارابم ببصسب ضسيلو
،انعم ناك لجر هنإا ،اًدج يعيبط ولريب نييعت
لاصصتا ىلع ناكو ،قيرفلا فوفصص يف بعلو
دعم هنأا ةقيقح يف اًصضيأا ركفن نحن ..انب مئاد
.«مدق ةرك بع’ ناك هنأ’ ،اًفلصس

لاقتنإÓل هقيرط يف افليسس
يلاطيإلا ويسستل ىلإا

ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘صشك
نع يلاطيإا يفحصص
مجنلا عيقو˘ت د˘عو˘م
د˘ي˘ف˘˘يد ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘صس
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
يهت˘ن˘يو ،و˘ي˘صستÓ˘ل

ع˘م ا˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صس د˘˘ق˘˘ع
ة˘يا˘ه˘ن˘˘ب ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا

يف ق˘ير˘ف˘لا راو˘صشم
،ابوروأا لاطبأا يرود
لا˘ق˘ت˘ن’ا ه˘ل ق˘ح˘يو
لكصشب رخآا ٍدان يأ’
بصسح˘بو ،ي˘نا˘˘ج˘˘م
افليصس نإاف ،«ايلاطيإا ضستروبصس ياكصس» ةكبصش
ةدملو ،لبقملا نينث’ا ،ويصست’ عم اًدقع عقويصس
ةدع نم ،ىرخأا اًصضورع افليصس كلميو ،تاونصس3
يمايم رتنإا اهنيب نم ،يكيرمأ’ا يرودلا يف ةيدنأا
،ماهكيب ديفيد ،قباصسلا يزيلجنإ’ا مجنلل كولمملا
يرودلاب ديدج ٍدحت ضضوخ يف بغري هنأا ’إا
مدق ،ويصست’ نأا ةكبصشلا تحصضوأاو ،يلاطيإ’ا

ةلصسلصس عم ،قباصسلا ايصسنلاف بعÓل ايرغم ابتار
ةصصاخ ةرئاط مادختصسا اهزربأا ،تازايتم’ا نم
قئاصسو ،اينابصسإا يف هتلئاع ىلإا ةدوعلا تÓحرل
.امور ةيلاطيإ’ا ةمصصاعلا لوح هلقنل

نÓيم ىلع قوفتي رتنإا
انيتنرويف مجن ةقفسص يف

ديدج روطت نع يلاطيإا يفحصص ريرقت فصشك
اًقفوو ،نÓيم رتنإ’ يفيصصلا وتاكريملا نأاصشب
رتنإا نإاف ،«تروبصس ولليد اتيزاغ’» ةفيحصصل
دقاعتلا قابصس يف ،نÓيم ىلع اًيلاح قوفتي
عفادم ،ضشتيفوكنيلي˘م ’و˘كي˘ن ي˘بر˘صصلا ع˘م
04 بلطي ’ويفلا نأا ىلإا تراصشأاو ،انيتنرويف
،ضشتيفوكنيليم نع ءانغتصسÓل وروأا نويلم
عيب ةلاح يف لاومأ’ا ميدقتل دعتصسم رتنإاو
لظو ،ن˘يدو˘غ و˘غ˘ي˘يد وأا را˘ي˘ن˘ير˘كصس نÓ˘ي˘م
عيباصسأا ةدعل نÓيم رادار ىلع ضشتيفوكنيليم
ريغ يرينوصسورلا ةرادإا نأا ’إا ،فيصصلا اذه
نأا ركذي ،انيتنرويف بلاطمب ءافولا ىلع ةرداق
يف ديدج عفادم مصض نع ناثحبي نÓيمو رتنإا
.يراجلا يفيصصلا وتاكريملا

يضسليضشت كابضش ةيعابرب برضضي نريابلا

لاطبألا يئاهن عبرل لهأاتيو ةيعابرب يسسليسشت كدي نرياب

يدان طصسو مج˘ن  ارا˘ت˘ن˘كلا و˘غا˘ي˘ت ضصر˘ح˘ي
ىلإا مامصضن’ا ىلع ينا˘م˘لأ’ا˘خ˘ي˘نو˘م نر˘يا˘ب

ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’’و˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن فو˘˘ف˘˘صص
ىلع نيعتي نكل ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا
’وأا قيرفلا موجن ضضعب عيبت نأا زديرلا ةرادإا

ةقفصص ليو˘م˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا لاو˘مأ’ا ر˘بد˘ت ي˘ك
،اراتناكلأا وغايت بغريو ،يلودلا ينابصسإ’ا

،يرافابلا قÓمعلا نع ليحرلا يف اماع92
ةباوب ربع زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ىلإا
يرودلا ةلوطب بقلب ارخؤوم جوتملا لوبرفيل
بغريو  ،غيلريميرب˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
يف زديرلا بردم بولك نغروي يناملأ’ا
ر˘يرا˘ق˘ت بصسح˘ب ،ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

ر˘كي˘ك ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ق˘فوو ،ن˘كل ،ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص

بورج ضستروبصس ياو˘ن˘ي˘ف تلا˘ق ،ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
نأا ’وأا هيلع نيعتي يدانلا نإا لوبرفيل ةكلام
ة˘ق˘ف˘صص ل˘يو˘م˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا لاو˘مأ’ا ع˘˘م˘˘ج˘˘ي
هين˘ج نو˘ي˘ل˘م72 غ˘ل˘ب˘ت ي˘˘ت˘˘لا ارا˘˘ت˘˘نا˘˘كلأا
تلاقو ،هيبع’ ضضع˘ب ع˘ي˘ب ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
كوكصشلا ضضعب كانه نإا ،ةيناملأ’ا ةفيحصصلا
ارا˘ت˘نا˘كلأا ة˘ق˘ف˘صص لو˘ح ة˘م˘ئا˘ق ل˘ظ˘ت ي˘ت˘˘لا
،ايبصسن ريبكلا بعÓلا رمع ببصسب ةلمتحملا

تي˘قو˘تو ،تا˘با˘˘صصإ’ا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ل˘˘ج˘˘صسو
ة˘م˘ثو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم ة˘يز˘ها˘˘ج
يلودلا ينيغلا لوبرفيل عيبي نأاب تاحرتقم
.اراتناكلأا ةقفصص ليومت لجأا نم اتيك يبان
كا˘ن˘ه ،ة˘با˘صصإ’ا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م م˘غر˘˘بو ن˘˘كل
52 ،ي˘ن˘ي˘غ˘لا ة˘لدا˘ب˘م ىود˘ج ىو˘˘ح كو˘˘كصش

ع˘برأا˘ب ن˘صسلا ي˘ف هر˘ب˘كي ر˘خآا بعÓ˘ب ،ا˘ما˘˘ع
ةقفصص نأاصشب امعد لوبرفيل ىقلتو ،تاونصس
ريدملا كيلف يصسناه نلعأا امنيح ،اراتناكلأا
نأا ةعمجلا ضسمأا خينويم نرياب يدانل ينفلا
ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘ب˘غر ه˘يد˘ل ي˘لود˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
ىدبأا كي˘ل˘ف ن˘كل ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘لإا ما˘م˘صضن’ا

ي˘ف ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت ى˘ق˘ب˘ي نأا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
هتربخ انمثم ،يناملأ’ا يرودلا لطب فوفصص
يرودلا يف بعللا نم اهبصستكا يتلا ةريبكلا
اذكو ،ةنولصشرب يدان يف اديدحتو ينابصسإ’ا
ينابصسإ’ا نكل ,زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘لا
عم اديدج ادقع عقوي نل هنأا ةحارصص نلعأا
هعم يلاحلا هدقع ءاهتنا دعب ،خينويم نرياب
.1202 ماعلا يف

اراتناكلأا وغايت مسض ةقفسص يف ديحولا قئاعلا فسشكي لوبرفيل

‐3 ةجيتنب راصصتن’ا ةنولصشرب ققح
لÓخ ،يلا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘با˘ن ى˘ل˘ع1
يئاهن نمث بايإاب  نيقيرفلا ةهجاوم
ه˘ل˘ق˘ع˘م ي˘ف ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
فاد˘˘˘هأا ل˘˘˘ج˘˘˘˘صسو ،«و˘˘˘˘ن بما˘˘˘˘ك»
تي˘ل˘غ˘ن˘ي˘ل تنو˘م˘ي˘ل˘ك ة˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
زيراوصس ضسيولو ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘لو
32و01 قئاقدلا يف ءازج ةلكر نم
فده لجصسف ينيصسنإا امأا ،(1+54)و
مصسحو ،(5+54) ةقيقدلا يف يلوبان
ىلإا هلهأات راصصتن’ا اذهب ةنولصشرب
نرياب هجاويل ،ةلوطبلا يئاهن عبر
هرودب يذ˘لا ا˘ي˘نا˘م˘لأا ل˘ط˘ب خ˘نو˘ي˘م
أادب ،يزيلج˘نإ’ا ي˘صسل˘ي˘صشت ى˘ط˘خ˘ت
داكو ،ركبُم طغصضب ةارابملا يلوبان
لوأ’ا فدهلا ل˘ج˘صسُ̆ي نأا ز˘ن˘ي˘تر˘ي˘م
يف ةرك ىقل˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يإÓ˘ل
اهنكل ةوقب ددصسو ،ءازجلا ةقطنم
ضسراحلل نميأ’ا م˘ئا˘ق˘لا˘ب تم˘ط˘ترا
لوأا يفو ،2 ةقيقدلا يف نجيتصش ريت
عفادملا حجن ،ةنو˘ل˘صشر˘ب˘ل ة˘لوا˘ح˘م
ليجصست يف تي˘ل˘غ˘ن˘ي˘ل تنو˘م˘ي˘ل˘ك
ثي˘ح ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘ل˘˘ل لوأ’ا فد˘˘ه˘˘لا
،ةينكر ن˘م ة˘ي˘صضر˘ع ةر˘ك ل˘غ˘ت˘صسا

ن˘ي˘م˘ي ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘ي˘˘صسأار دد˘˘صسو
ةقيقدلا يف يلوبان ضسراح انيبصسوأا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘˘صسي˘˘م ف˘˘عا˘˘صضو ،01
ثي˘˘ح ،32 ةقيقدلا ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل

ى˘ل˘ع ز˘يراو˘صس ن˘م ةر˘ير˘م˘ت ى˘ق˘ل˘ت
ةغاورم يف حجنو ،نميأ’ا فرطلا

،ءازجلا ةقطنم يف يلوبان يعفادم
ضسراحلا نيمي ىصصقأا ددصسُي نأا لبق

لج˘صسُ̆ي نأا ز˘ياو˘صس دا˘كو ،ا˘ن˘ي˘ب˘صسوأا
ةر˘ك دد˘صس ثي˘˘ح ،ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
ىمرملا بناجب ترم ةيوق ةيصضرأا
م˘˘˘˘كح رر˘˘˘˘قو ،42 ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
ءاز˘ج ة˘ل˘˘كر با˘˘صست˘˘حا ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
عفادم يلابيلوك لخدت رثإا ،يصسيمل
عوجرلا دعب ،هيلع فينعلا يلوبان
اهذيفنتل ىربناو ،ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل
ىل˘عأا دد˘صس يذ˘لا ز˘يراو˘صس ضسيو˘ل
فيصضُيل ،انيبصسوأا ضسراحلا راصسي
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا
84 ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘فو64 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر م˘˘˘كح˘˘˘لا بصست˘˘˘حا
ضشت˘ي˘ت˘ي˘كار ل˘خد˘ت ر˘ثإا ،ي˘لو˘با˘ن˘ل
ىر˘ب˘نا ،ز˘ن˘ي˘تر˘ي˘م ى˘ل˘ع ف˘ي˘ن˘ع˘˘لا
راصسي ىلع ددصسو ينيصسنإا اهذيفنتل
لوأ’ا فدهلا Óجصسم نغيتصش ريت
لوأ’ا طوصشلا ىهتناو ،فويصضلل
لباقم ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ة˘نو˘ل˘صشر˘ب مد˘ق˘ت˘ب
يلوبان ت’واحم تلصشفو ،فده
نم ةريخأ’ا ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ع˘لا
عدويل ،قرافلا ضصيلقت يف ةارابملا
ةقاطب كرتيو ةلوطبلا يبونترابلا
.انارغولبلل روبعلا

يلوبان رهقل ةنولسشرب دوقي يسسيم

نيلهأاتملا بكرب خنويم نرياب قحل
،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر ىلإا
ىلع1‐4 يصسل˘ي˘صشت ى˘ل˘ع هزو˘ف˘ب
رود با˘يإا ي˘ف ا˘ن˘يرأا ز˘نا˘ي˘لأا بع˘˘ل˘˘م
ةارابم مصسح دق نريابلا ناكو ،61ـلا
ي˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا
رود ىلإا ربعيل ،جديرب دروفماتصس
،(1‐7) نيتارابملا عومجمب ةينامثلا

يذلا ةنولصشرب عم اًدعوم برصضيو
نرياب فادهأا لجصسو ،يلوبان زواجت
ي˘كصسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بور خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
(48و01) نيتقي˘قد˘لا˘ب «ن˘ي˘فد˘ه»
نيتنيروكو (42) ضشتيصسيريب نافيإاو
فده ل˘ج˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،(67) وصسي˘لو˘ت
،(44) ماهاربأا يمات ديحولا يصسليصشت
ةط˘ق˘ل˘لا تب˘صست˘حا ر˘مأ’ا ة˘ياد˘ب ي˘ف
ءا˘ق˘ل˘لا م˘كح دو˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ل˘ل˘صست
،ءازجلا ةلكر بصستحيو رافلا ةينقتل
يف حاجنب اهذفنو افيل اهل ىربنا
،وريياباك را˘صسي ى˘ل˘ع01 ةقيقد˘لا
،ةجيتنلا يف اًر˘كب˘م نر˘يا˘ب مد˘ق˘ت˘ي˘ل
فدهلا ةفاصضإا نم نريابلا نكمتو
كتفا امدعب ،42 ةقيقدلا يف يناثلا

ي˘ف ضشت˘ي˘صسا˘فو˘ك ن˘م ةر˘كلا ر˘لو˘م
ى˘˘لإا ل˘˘˘صصت˘˘˘ل ،بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘صسو
رر˘˘˘م يذ˘˘˘لا ،ي˘˘˘كصسفود˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ي˘ف ا˘ه˘ن˘كصسأا يذ˘˘لا ضشت˘˘ي˘˘صسير˘˘ب˘˘ل
قرا˘˘ف˘˘لا يودوأا ضصل˘˘قو ،كا˘˘ب˘˘˘صشلا

ةديدصستب82 ةقيقدلا يف يصسليصشتل
لبق ،ءازجلا ةقطنم جراخ نم ةيوق
للصستلا يعادب فدهلا ءاغلإا متي نأا
،را˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ى˘˘لإا عو˘˘جر˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
هفده ليجصست نم يصسليصشت نكمتو
،44 ةقيقدلا يف ةارابملا يف لوأ’ا
ةي˘صضر˘ع نو˘صسر˘م˘يإا ل˘صسرأا ا˘مد˘ع˘ب
أاطخأا ،ر˘صسيأ’ا بنا˘ج˘لا ن˘م ة˘ي˘صضرأا

ماهاربأا مامأا دهمتتل اهداعبإا يف ريون
ي˘ف ة˘لو˘ه˘صسب ةر˘كلا ل˘˘ج˘˘صس يذ˘˘لا
لوأ’ا طو˘صشلا ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي˘˘ل ،كا˘˘ب˘˘صشلا
ي˘˘˘ف و ،1‐2 خينويم نر˘يا˘ب مد˘ق˘ت˘ب
نم نرياب˘لا ن˘كم˘ت ي˘نا˘ث˘لا طو˘صشلا
ةفيقدلا يف ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ة˘فا˘صضإا

يكصسيفودنافي˘ل ل˘صسرأا ا˘مد˘ع˘ب ،67
ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا تل˘˘صصو  ة˘˘ي˘˘صضر˘˘ع

،كابصشلا تنكصس ةرك ددصسي وصسيلوت
فاد˘هأ’ا نا˘جر˘ه˘م نر˘يا˘ب ل˘˘صصاوو
،48 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ع˘بار˘لا ة˘فا˘صضإا˘˘ب
ي˘كصسفود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘ق˘˘ترا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةيصسأار اًددصسم ’وزويردوأا ةيصضرعل
زوفب ءاقللا يهتنيل ،كابصشلا تنكصس
هلهأاتو1‐4 ةجيتنب خينويم نرياب
.يئاهنلا عبر ىلإا



 رطق موجن يرود نم02 ةلوجلا

مايسصلا لسصاويو انيمث ازوف ققحي حاجنوب
 لÓسص مأا مامأا رثعتي يميهاربو...

دصسلا يدانو يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ق˘ق˘ح
فيصضلاب هتعمج يتلا ةهجاوملا يف هقيرف ةقفر انيمث ازوف يرطقلا
يتلاو رطق موجن يرود نم02 عوبصسأ’ا تاصسفانم نمصض ليحدلا
ايصساصسأا ةارابملا «حافصسلا» لخدو.رفصص لباقم فده عقو ىلع تهتنا
يف حجني مل يذلاو ردصصتملاب هتعمج يتلا ةلوجلا ةمق ةارابم يف
مايصصلا يف رمتصسيل ايلاوت ةعصساتلا ةلباقملا يف ضسفانملا كابصش ةرايز
ديحولا ةارابملا فده ةعانصص يف مهاصس حاجنوب نأا ريغ ،فيدهتلا نع
لفكت يذلا اتابات و˘غ˘يردور ه˘ل˘ي˘مز˘ل ا˘ه˘مد˘ق ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت د˘ع˘ب
هنيب قرافلا اصصلقمو ةنيمث طاقن ثÓث ازرحم كابصشلا يف اهعصضوب
عصضب لبق طاقن ضسمخل «ليحدلا» يدان ةرادصصلا بحاصص نيبو
رثعت رخآا بناج نم .يلاحلا مصسوملا ىلع راتصسلا لادصسإا نم ت’وج
لداعتب يرطقلا نايرلا مج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘صسا˘ي
يف عباقلا لÓصص مأا فيصضتصسملا ةهجاومل بعصصلا هلقنت يف بيخم
مجنلا قافر ىلع لداعتلا ضضرف نم نكمت يذلاو بيترتلا ةرخؤوم
ةارابملا طاقن ف˘ط˘خ ي˘ف ضسف˘ن˘لا نو˘ن˘م˘ي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ،ير˘ئاز˘ج˘لا

 .ردصصتملا نم رثكأا بارتق’او
طيمز.ع

غيل ربوشسلا ىلإا هقيرف دوعشص يف مهاشسي قباشسلا يرئازجلا يلودلا

روبسس مورزوأاعم هدقع ددمي نورمح
روبصس مورزرا يدان يف يرئازجلا فرتحملا نورمح ةطرغوي ددم

ىلع ازاتمم امصسوم مدق نأا دعب اذه يتأايو ،هيدان ةقفر هدقع يكرتلا
مصسوملا غيل ربوصسلا ىلإا دوعصصلا يف قيرفلا دعاصسو ةدعصصأ’ا عيمج
يلودلا نورمح ديدمت نع ةيكرت ةيفحصص ريراقت تفصشكو.لبقملا
مورزوا هقيرف عم هدقعل ةنصس32 نم لقأا ةئفل قباصسلا يرئازجلا
يرودلا نم ىلوأ’ا ةجردلا ىلإا مصسوملا اذه دعصص يذلا روبصس
تفتكا روبصس موروزوا ةرادإا نأا ردصصملا تاذ دكأاو.زاتمملا يكرتلا
ةدملا نع فصشكت نا نود يرئازجلا اهبع’ دقع ديدمت ىلإا ةراصشإ’اب
بصسك نم اماع13 بحاصص نورمح نكمتو ،دقعلا يف اهيلع قفتملا
اذه همدق يذلا ريبكلا مصسوملا لÓخ نم يكرتلا قيرفلا ةرادا ةقث
يف اهب كراصش ةمصساح تاريرمت4 ميدقتو فادهأا7 ليجصستب ريخأ’ا

ةنيدم نبا نورمح ةطرغوي نإاف ةراصشإÓل.غيل ربوصسلل هقيرف دوعصص
يصضاملا مصسوملا ةيادب يف روبصس مورزرا يدان ىلا مدق وزو يزيت
.دحاو ماع ةدملو ةراعإا لكصش ىلع يرطقلا دصسلا يدان نم

جاحلب اشضر
 ةيبوروأا تاشسفانم يف نويل كيبملوا ةكراششم مدع

لويدراوغ تامامتهاةرئاد نمسض لخدي راوع
نويل كيبملوا يدان بع’و يرئازج وكنارفلا راوع ماصسح لخد

يف بغري يذلا ،يتيصس رتصسصشنام يدان تامامتها ةرئاد يصسنرفلا
تفصشكو.لبقملا مصسوملل اريصضحت يراجلا وتاكريملا يف همصض
روع تاردقب اريثك بجعم ’ويدراوغ نا ةيصسنرف ةيفحصص ريراقت
بلط ةيبلت يف اهتهج نم يتيصس رتصسصشنام ةرادا بغرتو ،نويل مجن
يصسنرفلا قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا لÓغتصساو اهبردم
نم هنأاب ردصصملا تاذ فاصضأاو.ريخأ’ا اذه فطخل انوروك ةحئاج دعب
دكأات امدعب فيصصلا اذه اماع22 بحاصص راوع رداغي نأا ادج نكمملا

ببصسب ةيبوروا ةلوطب يأا يف نويل كيبملوا ةكراصشم مدع نم
ءاغلإا نع نÓعإ’ا لبق يرودلا بيترت يف عباصسلا زكرملل  هلÓتحا
راوع ماصسح نإاف ةراصشإÓل.نامريج ناصس ضسيرابل بقللا حنمو ةلوطبلا
دتمي دقعب يصسنرفلا نويل كيبملوا يدان عم طبتري يرئازج وكنارفلا
.3202 ةياغ ىلا

جاحلب اشضر

ياد Úسسح رسصن بيردت ىلع ايئدبم قفاوي دودغز Òنم
ىلع فارصشإÓل ةيئدبملا هت˘ق˘فاو˘م دود˘غز ر˘ي˘ن˘م برد˘م˘لا ى˘ط˘عأا

،لبقملا يوركلا مصسوملا نم ةيادب ياد نيصسح رصصنل ةينفلا ةصضراعلا
عفادملا ناكو.ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ةيلمعلا ميصسرت راظتنا يف
61 ذنم ةلوطبلا قيلعت لبق ،رئازجلا داحتا برد دق قباصسلا يلودلا

ىهتناو ،دجتصسملا انوروك ضسوريف يصشفت ببصسب يصضاملا ضسرام
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا رارق دعب ،ايلآا رئازجلا داحتا عم هدقع
Óئاق دودغز حصضوأاو.ايئاهن0202‐9102 يوركلا مصسوملا فيقوتب
ضسيئر ةاقÓم راظتنا يف ،ةيرصصنلل ةيئدبملا يتقفاوم تيطعأا» :
مامتإاو ثداحتلل ،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف ،يلريمز دلو ريصشب ،يدانلا
: دودغز فاصضأاو.«يل ةبصسنلاب ايدحت اذه ربتعي .دقاعتلا تاءارجا
مصسوملا يف ريكفتلا بجي ،ياد نيصسح رصصنب يقاحتلا ميصسرت دنع»
اذه يف .تابيردتلا فانئتصس’ ددحم خيرات بايغ يف ىتح ،لبقملا
54ـب ةردقم ديدجلا مصسوملل تاريصضحتلا ةرتف نوكتصس ،ضصوصصخلا
،قمعم يجولوكيصسب لمعب ’وأا مايقلا انيلع هنأ’ ،لقأ’ا ىلع اموي

بعصصي رمأا وهو ،رهصشأا ةصسمخ ذنم ةحار يف اوناك نيبعÓلا نوك
مت لاح يف» :لوقي ةراطصسوصس يدانل قباصسلا بردملا متخو ،«هرييصست
ريبادتلا مارتحا عم ،ضسنوتب ايريصضحت اصصبرت يرجنصس ،دودحلا حتف
عم فيكتلا ىلع لمعنصس ،رئازجلاب انيقب اذإاو .ةبولطملا ةيئاقولا
.«ةيعصضولا
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ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ق˘˘لأا˘˘ت لاز˘˘ي ا˘˘م
مجنو يرئازجلا يلودلا ةمحر
عنصصي يزيلجن’ا دروفت˘ن˘ير˘ب
د˘ع˘ب ار˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا
همدق يذلا ريبكلا ىوتصسملا

ا˘م ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
،ةداصشإ’او ءانثلا ىقلتي هلعج
لو˘صصو ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘صسم د˘ع˘˘ب
ةيئاهنلا ةارابم˘ل˘ل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
لصشف يتلاو «فوأا يÓبلا» نم
ة˘˘قرو عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
.ءاوصضأ’ا يرودل دوعصصلا

«د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م» ي˘ق˘˘ل˘˘تو
ن˘يد ن˘م ةر˘م˘لا هذ˘˘ه ةدا˘˘صشإ’ا
Ó˘ي˘ف نو˘ت˘صسا برد˘م ثي˘م˘صس
ضصوخب ’وطم ثدحت يذلا
هراو˘ح ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
«ضستروب˘صس يا˘كصس» ة˘كب˘صشل
نيظوظح˘م ا˘ن˘ُك د˘ق˘ل» :Ó˘ئا˘ق
انفصشتكا اننأ’ دروفتنيرب يف
،«اصسنرف يف اركبُم ةمحر نب
عم طصشني ناك دقل »:عباتيل
نم ةراعإا لكصش ىلع وروتاصش

ا˘م˘ب ار˘ي˘ث˘˘ك تب˘˘ج˘˘عأاو ،ضسي˘˘ن
عراصسنل ،اهنيح هنم هتدهاصش
»: متخيل ،«ان˘فو˘ف˘صصل ه˘م˘صضل
تنكو ،ءيصش لك كلتمي هنإا

ضضعب نأا مغر هحاجن نم اقثاو
تقو˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

نور˘ي˘غ˘ُي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نأا ركذلاب ر˘يد˘ج˘لا.«يرودلا
ءارو ناك يزيلج˘ن’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

«ءار˘ح˘˘صصلا برا˘˘ح˘˘م» بل˘˘ج
مصسوم درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب فو˘ف˘صصل
فر˘صشي نا˘ك ا˘مد˘ن˘˘ع8102

ا˘م و˘هو ،كاذ˘نآا يدا˘ن˘لا ى˘˘ل˘˘ع
حانج فطخ ىلع رصصي هلعج
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ «ر˘صضخ˘لا»
مادتحا مغر يلاحلا يفيصصلا
تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.يرئازجلا بعÓلا

يليÓب ف˘صسو˘ي با˘ي˘غ ر˘ثا
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نع اريثك يدوعصسلا يلهأ’ا
ضشتيفول˘ي˘م نادÓ˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت
دجي مل يذلا قيرفلا بردم
بعÓ˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م Ó˘˘˘يد˘˘˘ب
تر˘خأا˘ت يذ˘˘لاو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيدوعصسلا ةكل˘م˘م˘ل˘ل ه˘تدو˘ع
تÓ˘˘حر˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت بب˘˘˘صسب
ءار˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘˘نا
.دجتصسملا

ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو اذ˘˘ه
بايغ نم هئاي˘ت˘صسا ي˘بر˘صصلا

يذلاو قباصسلا ي˘جر˘ت˘لا م˘ج˘ن
ةيحصصلا ةمزأ’ا ببصسب لاط
رصشا˘ب˘م ل˘كصشب تر˘ثأا ي˘ت˘لاو
«يقارلا» ة˘ل˘ي˘كصشت ءادأا ى˘ل˘ع
يف ابيهر اغارف كرت نا دعب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘˘ق˘˘لا

اهجئاتن ا˘ه˘ل نو˘كت˘صس ي˘ت˘لاو
هتاحير˘صصت ي˘فو .Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم
ةيدوع˘صسلا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو˘ل

Ó˘˘ئا˘˘ق ضشت˘˘ي˘˘فوا˘˘ي˘˘م حر˘˘˘صص
نو˘كي˘صس ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب با˘˘ي˘˘غ»:
،«ا˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب ار˘˘˘ثؤو˘˘˘م
مد˘ع˘ل ج˘عز˘ن˘ُم ا˘نأا »:فا˘صضأاو
،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لو˘˘صصو

،فانئتصس’ا يف مهتكراصشُمو
ةليلق تاراي˘خ˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م
.«ايموجه يل ةبصسنلاب

قحتليصس قايصسلا ضسفن يف
يف قيرفلاب نارهو ةنيدم نبا
كلذو ةمداقلا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
اهنأا يدانلا ةرادإا ديكأات دعب
ةصصاخ ةرئاط لاصسرإاب موقتصس
برا˘˘ح˘˘˘م» بل˘˘˘ج ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ة˘لا˘ح˘ت˘صسا د˘ع˘ب ،«ءار˘˘ح˘˘صصلا

بب˘صسب ةد˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ل ه˘تدو˘ع
.تاراطملا قلغ

طيمز.ع

ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش ةرادإا تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
فافلا رارق يف نعطب لئابقلا
م˘صسو˘م فا˘ق˘يإا˘ب ما˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
بقللا ح˘ن˘مو9102/0202
ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل
.ةلماك ت’وج8ـب يرودلا

حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘قو
يف لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ي˘ما˘ح˘م
ضسمأا هدقع ي˘ف˘ح˘صص ر˘م˘تؤو˘م
ةرادإا» قير˘ف˘لا ر˘ق˘م˘ب تب˘صسلا
داحتإ’ا رارق ضضراعت ةبيبصشلا
92 يف مدقلا ةركل يرئازجلا

ضصوصصخب ،يصضاملا ةيليوج
ل˘˘كصشب م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تاقيعم دوجو ببصسب يئاهن
.«هب لومعملا ميظنتلل

ى˘˘ع˘˘صسم˘˘لا اذ˘˘ه» فا˘˘صضأاو
مظنلا ماكحأا عم ايلك ىفانتي
ىلع ضصنت يت˘لا ،ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا
بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘صضعأا با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ر˘˘ب˘˘ع يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

،يرصس عارتقا ق˘فو ة˘ي˘مو˘م˘ع
يأا ا˘˘ن˘˘˘ل تصسي˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘صضيو˘ع˘ت˘لا
رييغ˘ت˘ب ما˘ق يذ˘لاو ،بت˘كم˘لا

لكصشب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن ي˘ف
ةرازو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ف˘لا˘˘خ˘˘م
رداصصلا ،ةصضاير˘لاو با˘ب˘صشلا
.«يصضاملا ناوج8 يف

قيرفلا ةرادإا نأا ىلإا راصشأاو
فا˘˘ق˘˘يإا رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘ع˘˘ط
ةر˘كلا دا˘ح˘تا ىد˘ل م˘صسو˘˘م˘˘لا

،ةصضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازوو
تقو˘˘لا ضسف˘˘ن ي˘˘ف Ó˘˘ج˘˘˘صسم
تافلملا ةلاح نأاصشب تاظفحت
ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘لا˘˘ع لاز˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا

طا˘ب˘صضن’ا ة˘ن˘ج˘˘ل ىو˘˘ت˘˘صسم
يرود˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ة˘كرا˘صشم ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘فر˘ع˘م˘ل
ةصسفانم يف همدع نم قيرفلا
.ةيقيرفا

لئابقلا ةبيبصش نإاف ةراصشإÓل
يف ة˘ع˘بار˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت

ءا˘غ˘لإا ل˘ب˘ق بي˘تر˘˘ت˘˘لا لود˘˘ج
ةيليوج92 ي˘ف ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
حمصسي يذلا رمأ’ا ،يصضاملا
قا˘فو ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل
يف رئازجلا ليثم˘ت˘ل ف˘ي˘ط˘صس
مت ام لاح يف فاكلا ضسأاك
ضسأا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإا
.ةيروهمجلا

جاحلب اشضر
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ةلبقŸا مايأ’ا ‘ يدانلاب هقاحتلا رظتنŸا نم

يبرسصلا هبردم بسضغي يليÓب بايغ لسصاوت

 فاكلا صسأاك  ‘ اهمدع نم ةكراششŸا ةيناكمإا ةفرعŸ ىعشست ةبيبششلا

 مسسوŸا فاقيإا رارق ‘ نعطت يرانكلا ةرادإا

نمشض هعشضو دعب
ÚبعÓلا ةمئاق

نيرداغŸا

مدقتي يرطق دان
ةطلغ» ـل ضضرعب

ءارسشل «يارسس
   ›وغيف

يلوغ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس نأا ود˘ب˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
يكرتلا يارصس ةطلغ يدانو
ةردا˘غ˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ه˘˘يدا˘˘˘ن راو˘˘˘صسأا
،ةيلاحلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا
ه˘ع˘ي˘ب ةرادإ’ا ترر˘ق نأا د˘ع˘˘ب
ضضر˘˘ع لو˘˘صصو ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
.هصضفر نكمي ’ يرغم

تف˘˘˘˘˘صشك ا˘˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘˘˘بو
ناف ةيكر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإا ل˘ئا˘صسو
تقلت دق «موب ميصسلا» ةرادإا

ضصو˘صصخ˘ب ا˘ي˘م˘صسر ا˘صضر˘˘ع
ة˘يد˘نأ’ا د˘حأا ن˘˘م «و˘˘صسو˘˘صس»
حجرملا نم يذلاو ةيرطقلا
ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا نو˘˘˘كي نأا
يذ˘لا «د˘صسلا» وا «ل˘ي˘˘حد˘˘لا»
بختنملا يف هليمز هل بعلي
،حا˘ج˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ناف رداصصملا ضسفن بصسحو
غلبم ضضرع يرطقلا قيرفلا

هريظن ىلع وروأا نييÓم5
،ليحرلاب هل حامصسلل يكرتلا
برا˘ح˘م» لاز˘ي ا˘م ن˘ي˘ح ي˘˘ف
فيصصوب اطبتر˘م «ءار˘ح˘صصلا
ىتح ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا ل˘ط˘ب
.2202 ةنصس

مجنلا لزي ام رخآا بناج نم
«ا˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘˘ف» ـل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا
ديدعلا رادار ىلع ينابصس’ا

هفطخ ديرت يتلا قرفلا نم
تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف
نم لك ةروصص يف ةيفيصصلا
ىو˘˘˘ن˘˘˘جو ا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ما˘˘˘˘صس
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
.ةيجيلخلا ةيدنأ’ا

طيمز.ع
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ي˘ت˘لا تا˘ح˘ي˘م˘ل˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ل˘ها ضسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ب جر˘˘خ
يدا˘م˘ح ن˘ب ضسي˘نا جر˘ب˘لا

ن˘م د˘كا ي˘˘ت˘˘لاو ار˘˘خؤو˘˘م
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘˘خ
با˘ي˘˘غ بب˘˘صسب ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
معدلاو ةيلاملا ة˘لو˘ي˘صسلا

ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م
جربلا يلها راصصنا جرخ
نم اوحصضاو مهتمصص نع
ةرور˘صضب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘صش ر˘ي˘فو˘ت
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ى˘ت˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
هصسفن رييصست ىلع ىوقي
ناو اميصس’ ديج لكصشب
ازجاع ىحصضا يدامح نب

هنا امب ةلويصسلا ريفوت نع
ةيصضاملا تارملا يف دكا

نم ريثكلا ىوصس هنا ىلع
.ضصاخلا هلامب رومأ’ا

تارارق بقرتي لكلا
صصوشصخب نيبعÓلا

 ءابولا رهششأا نع مهلزانت
ل˘مأا˘ي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نا ي˘˘ف ر˘˘ف˘˘صص’ا دار˘˘ج˘˘لا
ىلع قيرفلا وبع’ لمعي
رو˘˘˘˘جأ’ا ي˘˘˘˘ف حا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلا
ءابوب ةصصا˘خ˘لا ة˘ير˘ه˘صشلا

تف˘قو˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘نورو˘˘ك
قبصس ثيح ةلوطبلا اهيف

ن˘ع نو˘ب˘عÓ˘لا ن˘ل˘عأا ناو
اهنع يلختلا يف مهتبغر
يقاب ديدصست مت لاح يف
كرديو اذه تاق˘ح˘ت˘صسم˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا ىد˘˘˘م را˘˘˘صصنأ’ا
ةصصاخ ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

بلا˘˘˘ط˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ناو
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘صضب

ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ك ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صض
مصسوملاب قلعتت ةريغصصو
قر˘ط˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.لبقملا مصسوملل

صشامر ماششه

14

يدانلل ماعلا ريدملا نوكي
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘صضا˘ير˘˘لا
داع دق جوجم نيدلا رصصن

يف اصسنرف نم ضسما ةيصشع
ن˘م ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا
ثيح رئازجلا ىلا ضسيراب
ه˘تدو˘ع ل˘ج˘صس د˘˘ق نو˘˘كي
دا˘ح˘تا ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
بعÓ˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ا˘يا˘صضق˘لا
فو˘˘˘ف˘˘˘صص ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
ام اهنم اميصس’ ةروصضخلا
نيذلا رفانصسلا لاب لغصشي
ةرور˘˘˘صضب نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
نا˘˘م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا

ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘ي˘ج و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
.لبقملا مصسوملل ابصسحت

ةماعلا ةيعمجلا
 ادغ دقعتشس ةكرششلل
ن˘˘˘م ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ولوؤوصسم لحي نا رظتنملا

مويلا ةيصشع راب’ا ةكرصش
ةقلعملا روصسجلا ة˘ن˘يد˘م˘ب
ةيعمجلا دقع دصصق اذهو
ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا اد˘غ ة˘ما˘ع˘˘لا

ل˘مأا˘ي ثي˘ح ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘˘م
كا˘ن˘ه نو˘كي نا ر˘فا˘˘ن˘˘صسلا
ز˘˘كر˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ل قر˘˘ط˘˘ت
وتاكريم˘ل اذ˘كو ن˘يو˘كت˘لا
ةرادإ’ا ة˘ل˘كي˘هو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

يصس ضسا يصسلا ناو ةصصاخ

ي˘ف ا˘حدا˘ف ا˘صصق˘ن ي˘نا˘ع˘˘ت
ا˘م˘ي˘صس’ يرادإ’ا بنا˘ج˘˘لا

ن˘يد˘˘لا ر˘˘صصن با˘˘ي˘˘غ ناو
قيرفلا لعج ارخؤوم جوجم
بعÓ˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘صص ع˘˘ي˘˘صضي
د˘˘˘كا يذ˘˘˘لا داد˘˘˘ح ذا˘˘˘ع˘˘˘م
’ هنا ينارمع هصصوصصخب
ضسف˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘ير˘˘˘ي

.هتيلقع
 صشامر ماششه

ةفرعمل ،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو ةل˘صسار˘م ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
دعب اهريصصم مصسحي مل يتلا ةيروهمجلا ضسأاك لبقتصسم لوح اهفقوم
داحتإ’ا ضسأاك يف رئازجلل يناثلا لثمملا نييعت رخأات يف ببصست يذلاو
ةيصصولا ةرازولا يراجلا توأا ةيادب يف فافلا تلصسار نا قبصسو.يقيرفإ’ا

عبرلا رودلا يف تفقوت يتلا ضسأاكلا ةصسفانم ريصصم نع كلذ يف ةلئاصستم
يصضاملا ضسرام رهصش ذنم يصضايرلا طاصشنلا قيلعت مت امدعب ،يئاهنلا
.انوروك ةحئاج ببصسب
ةيروهمجلا ضسأاك فلم جاردا ديرت ةيداحتإ’ا نإاف ةقوثوم رداصصم بصسحو
يلادب مويلا ىرجيصس يذلا يلاردفلا بتكملا عامتجا لاغصشأا لودج نمصض
داحتإ’ا ضسأاك يف رئازجلا لثميصس يذلا يناثلا قيرفلا رمأا مصسحل ميهارب
نم نم مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا ةئيهلا تبلاط امدعب ،يقيرفإ’ا
ةطبار ةصسفانم يف اهلثمتصس يتلا قرفلا مئاوق ثعبب اهل ةعباتلا تايداحت’ا
.يراجلا توا13 لبق فاكلا ضسأاكو ايقيرفا لاطبا

عبارلا زكرملا بحاصص نييعت ادج نكمملا نم نأاب ردصصملا ضسفن فاصضأاو
ةلاح يف اذه يتأايو ،فاكلا ضسأاك يف رئازجلل يناثلا لثمملا ةلوطبلا يف
ةماقا ليحتصسملا نم حبصصا امدعب  ةيروهمجلا ضسأاك ةصسفانم ءاغلا ررقت ام
.توا13 لبق ةيقبتملا تايرابملا

ةطبار يف فيصصولاو ةلوطبلا درصصتم كراصشي نا ةداعلا نم هنإاف ةراصشإÓلو
ضسأا˘كب ز˘ئا˘ف˘لا ة˘ق˘فر˘ب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص بع˘ل˘يو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘˘با
اذه يرودلا فاقيا دعبو ،يقيرفإ’ا داحتإ’ا ضسأاك ةصسفانم ةيروهمجلا
ةراصشتصسا دعبو انوروك ةحئاج ببصسب يلاردفلا بتكملا فرط نم مصسوملا
رئازجلا ةيدولومو مصسوملا لطب دادزولب بابصش تنيع يتلا ةماعلا ةيعمجلا
،فاكلا ضسأاك بعلل فيطصس قافو ليوحتو ايقيرفا لاطبا ةطبار ضضوخل
.ايقيرفا يف رئازجلل عبارلا لثمملا نع فصشكلا راظتنا يف

    جاحلب اشضر

ناك اذإا امو هقيرف دوعصص لوح ةنيغز ةنتاب بابصش ضسيئر عم ثيدح انعمج
لمكا ىلع هتمهم ىهنا هنا هلوقب ينعملا انأاجافف لبقملا مصسوملا ىقبيصس
بولطملا يلاملا معدلا دجأا مل ةحارصصب» :لاق ثيح دوعصصلا قيقحتب هجو
هدجأا مل ام وهو قيرفلا دوعصصل تاطلصسلا لهاجت ليلدب يونعملا ىتح وأا

دعي مل ةمث نمو تهتنا يتمهم نأاب ىرأا كلذل يدانلا طيحم يف كلذك
.«باكلا عم رارمتصس’ا ىلع عجصشي ام كانه

 «يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم يف بعلي ’ لوأ’ا مشسقلل دوعشصلا»
نع ثدحت ةنيغز ضسيئرلا نأا ’إا ليحرلا ةيناكمإاب هحيولت نم مغرلابو اذه
مÓكلاب ءافتك’ا ضسيلو فورظلا لك ريفوت ةطيرصش رخا دوعصص ةيناكمإا

دقتعأا» :ددصصلا اذه يف لاق دقو يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىوتصسم ىلع
نأا انيلع يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع مÓكلاب بعلي ’ دوعصصلا نأاب
ةيلاملا لكاصشملا هرصصاحت يذلا انقيرفل ةيقيقحلا ةيعصضولا ىلإا رظنن
تاطلصسلا معد بايغ نع Óصضف ةيثراك ةيعصضو يف هتاكلتممو نويدلاو
.يدانلا اذهل نيقصشاعلا لامعأ’ا لاجر داعتباو ةيلحملا

 صشامر ماششه

هراظتنا يف ةديدع اياسضقو ةنيطنسسقب لح دق نوكي جوجم
 ةنيطنشسق بابشش

ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘˘صض
ةدكيكصس ةبيبصش ةرادإا اهتقلت
ثيح ةريخأ’ا تاعاصسلا يف
ا˘˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘لا ل˘˘˘ك تر˘˘˘˘صسخ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ي˘˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ضضعب ح˘لا˘صصل تا˘عزا˘ن˘م˘لا
نم لك ةروصص يف رصصانعلا

،قاد˘˘˘ح ،دور˘˘˘م˘˘˘ق ،ي˘˘˘˘م’ز
،ة˘جو˘˘خ ف˘˘صسو˘˘ي ،يد˘˘ع˘˘صس
م˘لا˘ح ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘صضح˘˘م˘˘لا

يقابلا دبع ضسارحلا بردمو
ةرورصض ي˘عد˘ت˘صسي ا˘م و˘هو
رييÓم3 ـلا براقي ام ريفوت

ةمزا ءاهنا لجا نم ميتنصس
او˘˘˘ب˘˘˘صسك ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘˘ه
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو م˘ه˘ت˘˘ي˘˘صضق
.ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا

مشسوŸا اذه يبع’ ةلهم
اياشضقلاو مويلا يهتنت

 «صساتلا» ¤إا لوحتشس
ةلهم يهتنت هتاذ قايصسلا يف
ثيح مويلا ةيصشع نيبعÓلا

ىلع در˘لا ةرور˘صضب او˘ب˘لا˘ط
باو˘بأا قر˘ط وأا م˘ه˘˘تاراذ˘˘عإا
رم’ا وهو تاعزانملا ةنجل

كصش نود نم عصضيصس يذلا
ةطرو يف اداكيصسور ةرادإا

يدانلا ناو ةصصاخ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
يف ةقناخ ةيلام ةمزا ضشيعي

يتلا ةلويصسلا رفوت مدع لظ
مهتاقحتصسم ديدصستب حمصست

تاطلصسلا معد ناو ةصصاخ
وهو افقوتم ىقب˘ي ة˘ي˘ئ’و˘لا

8» اعيمج ء’ؤوه لعجيصس ام
71و ىماد˘ق˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
اذ˘˘ه او˘˘صضما ن˘˘م˘˘م ا˘˘ب˘˘˘ع’
.«مصسوملا

 صشامر ماششه

 تاعزانملا ةنجل يف مهاياسضقب نوزوفي يسضاملا مسسوملا وبعل
 ةدكيكشس ةبيبشش

بقترملا يدامح نب ليحرل اديهمت ةينطو ةكرسشب بلاطي رفسصألا دارجلا
 جربلا يلهأا

 «لخدتلا تاطلسسلا ىلعو قيرفلا دوعسصب تهتنا يتمهم» :ةنيغز
 ةنتاب بابشش

sport@essalamonline.com

ةدوعلا نم هلÓخ تنكمت ليوط مصسوم دعب ةهجاولل ترايت ةبيبصش تداع
نم ةنصس31 دعب ةيناثلا مصسقلا ىلإا دوعصصلا ةقرو قيقحتو ديعب نم
ةقيرعلا قيرفلا نم وهو يدانلا اهب رم يتلا ةبيصصعلا تارتفلا دعب ،بايغلا
ةيرئازجلا ةركلا ءامصس يف تعمل ةريبك ءامصسأا تبجنأا يتلا
.تاحرف نب رهاط لحارلا  مهزربأا

قيرفلا ادب امدنع7102/8102 مصسوم ذنم دوعي دوعصصلا لمأا ادبو
دعب ةاوه يناث مصسقلا يلا دوعصصلا نم هنكم  ام هقيرب نم ليلقلا ديعتصسي
لخدت مهاصسو ،تاطبارلا نيب ام ةلوطب ىلع ضضرعلاو لوطلاب رطيصس نا
يتلاو نويدلا نم ءزج ديدصست دعب ةمزأ’ا جارفنا يف ةيئ’ولا تاطلصسلا
.ةهجاولل قيرفلا ةدوعل اقئاع تناك يتلاو ميتنصس رييÓم7 يلاوح تغلب

ةدوع يف مهم رود يلوغيف دمحا ةصسائرب ةديدجلا ةرادإÓل ناك امك
ةلحب «دمحأا دياق» بعلم حاتتفاو نمازت يذلاو ديعب نم «ةيترايتلا»
نم ةيتاوم روم’ا لك حبصصتل ،قلغلا نم ةديدع نينصس دعب ةديدج
ةبيبصشلل ةيريهامجلا ةدعاقلا دنجت لظ يف ةيوق ةقÓطنا قيقحت لجا

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلل يخيرات دوعصص قيقحت يف تحجن يتلاو
.قاقحتصساو ةرادج نع
نيمصسوم لبق تعصضو يتلاو قيرفلل ةرطصسملا فادهأ’ا قيقحت دعبو
نا بجي ’ دوعصصلا ةحرف نا ىلع ةبيبصشلا تيب يف عيمجلا قفتي
،تيبلا بيترت ةداعأا يهو ةيصساصسأ’ا ةمهملا «ءاقرزلا» ةلئاع يصسنت

يذلاو هتياهن نم برتقي تقؤوملا ريصسملا بتكملا ناو اصصوصصخ
عفر عيطتصسي بتكم ءاصضعأا ليكصشت يف عارصسإ’ا ةرورصض ينعي
.نامأ’ا ربل قيرفلاب ريصسلاو يدحتلا

طيمز.ع

 ةملعلا ةيدولوم
يف هعورسش يفني ضسانوف

 هلاومأا راظتنا دكؤويو تلاسصتلا
ةملعلا لامآا يدان ضسيئر ىفن
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ضسا˘نو˘ف ما˘صشه
فارطأ’ا ضضعب اهتلوادت يتلا
ي˘˘ف ه˘˘عور˘˘صش ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ن˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘م ت’ا˘˘˘صصت’ا
م˘ي˘عد˘ت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
مهتامدخ˘ب ة˘ي˘با˘ب˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت
يف ته˘ت˘نا ه˘ت˘م˘ه˘م نإا لا˘قو
يف ى˘لو˘ت نأا د˘ع˘ب «ة˘ي˘با˘ب˘لا»
د˘يد˘صست ي˘صضا˘م˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا
هفار˘صشإا ع˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا
ضضور˘ق م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا

ح˘ن˘م د˘يد˘صست˘ل ة˘ما˘ه ة˘ي˘لا˘˘م
رظتني هنأا افيصضم تايرابملا
ةصصاخ ةقلاعلا هنويد ةيوصست
ل˘ب˘ق ن˘م ادو˘عو ى˘ق˘ل˘ت ه˘نأاو
ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
.يناصشح قيفوت يدلبلا

قباشسلا هقيرفل هتدوع دكأا
 ةيبابلل ايفو هئاقبو

ه˘نأا ضسا˘نو˘ف د˘كأا د˘قو اذ˘˘ه
ةملعلا لاما هقيرفب متهيصس
ى˘لإا ا˘ي˘م˘صسر دو˘ع˘صصلا د˘ع˘ب
نكل لوأ’ا يوهجلا ةلوطب
هنإا لوقلا نم هعنمي مل اذه
لماك ميدقتل دادعتصسا ىلع
لوأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘عد˘˘˘˘لا
فافتلا ا˘طر˘ت˘صشم «ة˘ي˘با˘ب˘لا»
يدا˘˘ن˘˘لا لو˘˘ح ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘صصلا ر˘˘ي˘˘ط˘˘˘صستو
ايصسيئر افده ىلوأ’ا ةطبارلا
فار˘˘طأ’ا ضضع˘˘ب نا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ددع عم هقافتا نع تثدحت
ىلوأ’ا ةطبارلا يبع’ نم
ر˘ي˘ن˘م برد˘م˘لا ع˘م ى˘ت˘˘حو
ة˘صضرا˘ع˘لا دو˘ق˘˘ي˘˘ل دود˘˘غز
.لبقملا مصسوملا ةينفلا

 صشامر ماششه

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا
دعب ةيناثلا ةطبارلل اهتدوع لجسست ترايت ةبيبسش

بايغلا نم ةنسس31

عبارلا لثمملا نأاسشب ةرازولا رارق بقرتي فافلا
ةيقيرفإلا تاسسفانملا يف رئازجلل



ةــــنصصرق

راوعو زرحم نيب ةبقترم ةهجاوم
+å0 دÄÑدلا مKنمثلا ر
ضHÄ&ا لK&ا يÿÿÿ(اÿÿÿÿ°ÿÿÿ§ÿÿÿلا

FÅÑÿÿíلا تÿÿíÿÿ©ÿÿíÿÿا <ÿÿن
+ÿÿÿرIÿÿÿاHÿÿÿr دKلا رÿÿر+ÿÿع
ىر6Ñkq يkلا ي(اÿ°ÿ§ÿلا
+ÿلاÿåÿ8اÑÿمÿلا ةgر-èة©لا
+ÿ°ÿâÿا† Hÿاو/ÿ§ة Kةد0ا
+ÄÑgا/ ب)tة FروKIا،
K6Ñkòنو Hgلا ةاراïةم
+ÿلاÿ°ÄÑÿgÿل ةÿõÿqÿ~ر(اM©ن
Mÿÿلا †وÄÑÿgا51 ت&Kت
ض9اMر ن©+ عم6Ñkq ا§I&ا راkg>ا+ نو©ل g©ôملK&اK ،ي6Ñ©k رIÅÑÄÑkاH ن©+ عم6Ñkq يkلا يراqلا

Htزر Hا/ نI6 بÑòيا +õزو Kلاq~0 ر1%’ا ير(اÄÑراو> †ا Hا/ نIلا بíرMلا قíرIÄÑي.

رئازجلا ةيدولوم ئنهت «يبرايسسلا» ةرادإا
Dل يíkم/ ة©õة EاHت
+ÿÿÿÿ§ÿÿÿÿ7 ةراد)ا اÑÿÿÿÿgÿÿÿبا
+ÿÿÿÿõÿÿÿÿل دادزوÿÿÿÿõÿÿÿÿqÿÿÿرا
HÿÿÿلوÿÿدوMÿÿلا ةÿÿqÿÿ~ا)ÿÿر
K3لô +ÿÿÿÿمÿÿÿÿ°ÿÿÿ6اÑÿÿÿgÿÿÿة
ض6Ñ©Ä&اkل99 ىرF}لا
فداÇÑ- يkلاK يدا°لا
لF نH تK&اMx 7را-

<ÿÿÿÿ0 ،†اÿÿÿ©ث IÅÑÿÿÿتر
ةÿ©ÿم6Ñÿرÿلا ةÇÑÿÿíÿÿtÿلا

’&+ÿÿÿ°ÿÿÿل^ ءاÿÿåÿÿïÿÿ©ÿÿgÿÿة»
ةراد)ا نHÿÿ يIÿÿاÿÿÿkÿÿÿ§ÿÿلا
دÿ©ÿمÿåÿل «يÿ+راÄÑÿÿ©ÿلا^
ةMÿرÿÿ(ا~ÿÿqÿÿلا ةMÿÿدIÿÿ&’ا

Kلاÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿي ’Eت
ضÿÿÿåÉ+ نا6ÑÿÿÿkÿÿÿtÄÑÿÿÿا
ام©D «د©مåلا^ راIÇÑ&ا

ازا~6Ñkíا نKر1&ا اJ%ار
.ةMدولومõل

عم اولعافت قافولا راسصنأا
ديدجتلا يف يناحرف ةبغر

-íل>ا <ÅÑاó KDاó 6ÑÜ©ف Fار©ث Hراو0 ع
دMد/ رI• M°kâا دFا ي}لاK يIا0رD ب>œلا
نH م=رلا+ ¶ر©HÇÑ يD لíÇÑلا لEg ةراد)’ا

Fÿنو +ÿåÉا ض’&:ÿا فارFÿل تدÿ• 6اÑÿkÿtÿةلا
+ïنا ام+ •(ا I©ملا ةÄÑو'Kلا ن©لtن©©لا -gïى
ي(ا°ثلا لå/ اH وKJ يدا°لا ناÅÑg+ †امJk’ا
داt-ا^ يIاو9ÑرK «دادزوõ+ با7Ñg^ يKارد
راIkâا يD ام§K/§k ناراMÿwÿkÿ «ةÿم8Ñÿاÿåÿلا
+åÉلا ضå°8اÑلا رkي -kد/او Dي I§اMة <ïد
K<õ6&ار ىÑ§م Jيراو Dا0رIي.

ةلمح يف ةنيطنسسق ضسايجيد
«ةيوارعبلا» ةباغب فيظنت

Iÿÿâÿÿتم HÿÿدMÿÿرMÿÿلا ةÅÑÿÿgÿبا KلاÿرMÿ9اÑÿة
ىõ> ف©ÿ°â- ةÿõÿم0ÿ ةEÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿ ةMÿ’وÿل
HÄÑkلا^ ة+ا= ىوgåارKMة ^ Kلاkي -åد
Hÿõÿqÿلا &اÿåÿاد)ÿ©ÿلا نÿïÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿ©©ن K0kى
ر©ktÉÑلا ل/ا نH †دïلا ةرF ي©9ÑاMر
دKEÿ ا}Jÿ ةHÿداÿïÿلا دÿÿ©ÿ>اوÿÿمÿÿõÿÿل دÿÿqÿÿ©ÿÿلا
7Ñÿراö Dÿلا يÿåÿمÿõÿ©ÿة <ÿدMÿلا دÿرMÿ9اÑ©©ن
KFÿÿ{ا <ÿÿدMÿÿلا دÿÿqÿÿمÿÿåÿÿ©ÿÿتا +ÿÿمÿwÿkÿõÿف
دKE ا}J ةMو©tلا+ ءيHõ و/ يD ا§>اوI&ا
تåõ/ يkلاK ةõمtلا ¶}§+ ع©مqلا دا7Ñ&ا
ة°Mدم+ ق©ÿ• Mÿõÿ/وK +ÿدÿgÿ- †وÿ©ÿلا ةÿ+اÿèÿلا
.ةåõïملا روqÄÑلا

نيبعل نامسضو دوقعلا ديدجت
تائفلا زئاكر ءاقبإاو ددج
رفانسسلا بلطم ةينابسشلا

Mÿر-ÿïلا بÄÑÿ°ÿاDÿر -ÿqÿدMÿد <ÿïÿلا دوÿœ<ÿgÿ©ن
+íراë لاÇÑgر K0kا ى’IÜœó Dم> يõ©ة
قDوM مل قMرíلا ناK ام©6Ñ’ ددqلا ع©Eو-
D9 يÑ6 ب>’ مÑò©òداد0 ةد Fا امI• 1ÄÑر
Kاد0ا Hا نJر مFا)~¶ D8 يÑ°ا ف’K6اÑط
فا©6Ñ وKJ ناد©ملا طK6Ñ يD بMõå ث©0
جرgلا يJõا قMرD يD ع©Eوkلا را1kا ي}لا
عراÅÑÿلا لÿÿåÿ/ اHÿÿ وKJÿÿ تاوÿÿœp 6Ñÿÿ°ÿÿثÿÿل
نö Hرktلاÿ+ ةراد)’ا بلاMÿÜÿ يÿïÄÑÿ°ÿÜÿ©ÿ°ÿلا
ة©IاÅÑgلا تاícلا يD قMرíلا †وIq ط+ر ل/ا

H9 عÑنام +åÉلا ضå°8اÑلا رkا+ ي(HòاI§ا
-ïدM9)’ا مÑاDل ةÇÑ°ا ف’K6اÑط .

يراوج بعلم
بيرختلل ضضرعتي

Dÿي K9Ñÿu لاÿ°ÿ§ÿرا -ÿåÿض9ر Hÿõÿåب /ÿيراو
+ÿ6وÑÿط HÿدMÿ°ÿلا ةÿ§ÿ7اÑÿمÿ©ÿلا ةÿkا+åول ة’Mة
نH ر©Fÿg ء~ÿ/ ةEÿرK6Ñÿ بMرÿõÿkÿwÿل ةرMÿوÿgÿلا
+ÄÑ8’ا •:اÑÜ°ي>ا Hفر: ن Hq§ن©لو،
Kا&Fد +åÉلا ضÅÑgملا ن&ا باõåب Fنا <õى
0ÿÿلاÿÿ• 8Ñÿÿgÿÿ0اÿÿل ،اÿ©ÿkÿíÿا/ÿلا &اÿqÿمÿ©ÿع HÄÑÿءا
+kwرMg•، K1õíلا تt6ا ة.داÑk©ءا Fg©ىدل ار
م§ل د©0ÿوÿلا ضÿkÿ°ÿíÄمÿلا ¶راÿkÿgÿ>اÿ+ باÅÑÿgÿلا

.يلاtلا تEولا يD ة8Ñا1

qarsana@essalamonline.com

4182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ02ـل قفاوملا0202 توأا01نينثإ’ا

يقارب بعلم زاجنإا يف عارسسإلاب بلاطي ةمسصاعلا يلاو
+ÿمÿ°ÿ6اÑÿgÿلا ةÿ~Mÿلا ةراÿkÿíÿïÿدMة
ةÿم8Ñÿاÿåÿلا يÿلاK تداEÿ يÿkÿلا
يلاK بõ: يEار+ بHõå ىل)ا

K’Mلا ةq~ر(ا M6وÑ7 فÑرDة
Hلا نq§ملا تاòõíا+ ة(Iqزا
ةرKر9Ñÿÿ ىÿÿÿõÿÿÿ> عKرÅÑÿÿÿمÿÿÿلا
لÿمÿåÿلا ةرK-ÿÿ©ÿ يDÿÿ عار6Ñÿÿ)’ا

1ÇÑ8وÑا D©ام Mkåõلا+ قk§©cة
تا0ÿÿاÄÑÿÿمÿÿلاK ةÿÿÿ©ÿÿ/راÿÿÿwÿÿÿلا
امF ،•ل ةرKاÿqÿمÿلا ءارÿwÉÑÿلا
7Ñÿÿلا ددÿÿلاوÿÿي <ÿõÿ9 ىÑÿرKةر
بõåملا مÄÑÿõÿ©ÿ- لاÿ/%ا †ار0ÿkÿا
Dÿÿا ي&Eÿÿبر KEت Hÿÿمòÿن Hÿن
يم6Ñر لÅÑò+ •لام6Ñkåا ل/&ا
Dي Eد©>اوملا †دا.
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 ةيرانلا باعلألا اهنع تباغ اداكيسسور ءانبأا ةلفح
DÅÑÿõلا تÿtÿíÿõÿلا ةÿkÿي
ة7Ñg©g راIÇÑÿا اHÿ§ÿاEÿ&ا
6Ñòÿ©òÿ6 ةدÑÿ§ÿا ةرKل
ق©tï- ة6Ñgا°م+ ضHÄا
ث©0ÿÿÿÿÿÿ دوÇÑÿÿÿÿÿÿÿåÿÿÿÿÿÿلا

K+ÿÿÿلاÿÿر=ÿÿم Hÿÿن Fÿÿنو
-ÿÿراMÿx لاÿkÿ6&اÑÿ©Äض Hÿر

<ÿÿõÿÿ©ÿÿ• Mÿÿ9)ا †وÑÿÿاDÿي
Kر=ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿم -ÄÑÿÿÿÿÿÿÿÿÿعرا
ةÿÿgÿلاp KHÿÿÜÿÿاد0ÿÿ&’ا
ةرKرÉÑÿÿ+ عÿÿ©ÿÿمÿÿÿqÿÿÿلا
نا ’ا ةÿtÿíÿõÿلا ةHÿÿاEÿÿ)ا
ة©لا0kí’ا ىل)ا اKر0ÉÑ اداK6Ñ©òر óاÅÑ> نH ر©ثòلاK ’ ف©F نâلا ب©1 ي9ÑاMرلا رو§مqلا

Hد نKل&ا نåبا IراMا ة’Hي}لا ر /åلا لkتا©°م -{J6 بÑ8ا1 ىدÑة Kلا ناqامJ©ر FاIر- تMد
.ةHõاF ة°336Ñ †اد با©= دå+ راògلا ةر©tâل قMرíلا ةدوå+ ق©õ- ةم9Ñw ة©لا0kíا
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رشصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاششعلا

21:40

ةÓسصلا تيقاوم

لÓسص مأا مامأا Ìعتي يميهاربو... مايسصلا لسصاويو انيمث ازوف ققحي حا‚وب
روبسس مورزوأا عم هدقع ددÁ نورمح

يرطق دان
ضضرعب مدقتي

«يارسس ةطلغ» ـل
 ›وغيف ءارسشل

ةنيطنسسقب لح دق نوكي جو‹
هراظتنا ‘ ةديدع اياسضقو

اهمدع نم ةكراششŸا ةيناكمإا ةفرعŸ ىعشست ةبيبششلا
فاكلا صسأاك ‘

رارق ‘ نعطت يرانكلا ةرادإا
مسسوŸا فاقيإا

ةمئاق نمشض هعشضو دعب
نيرداغŸا ÚبعÓلا
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Úمشسوم لبق دروفتنيÈل همشض ءارو ناك

Óـــيف نوــتسسأا بردــم
«ديدجلا زرحم»ـب ديسشي
هــــمسض ىــلع رــــسصيو

ةنيطنشسق بابشش ةنتاب بابششلئابقلا ةبيبشش

تهتنا يتمهم» : ةنيغز
ىلعو قيرفلا دوعسصب

« لخدتلا تاطلسسلا


