
ددهي يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا
Ãهيوسشت دّمعت نم لك ةاسضاق

«كوبسسيافلا» ىلع هتعمسس

شسوسسم ينب «حافسس» عاديإا
تقؤوŸا شسب◊ا ةمسصاعلاب
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يئرŸإ لسصإوتلإ ةينقتب

ديرب» ةمدخ قلطي رئإزجلإ ديرب
YAP» لاقنلإ فتاهلإ ربع

عم نواعتلاب قلطتسس ةمدÿإ هذه نأإ دكأإ
كونبلإو ديÈلإ ةرإزو

ÊوÎكلإلا عفدلا لامعتسسا :قيزر
عــيم÷ا ىلع يراـــبجإا

40 صص

ةءاسسإلإ فدهب يمسسرلإ هراعسش لمعتسست تاحفسص نم أإÈت
Ÿاهزومرو ةلودلإ تاسسسسؤو

بناجأإ اياعر مهنيب نم هرهسش ‘ هنباب لما◊إ هتجوز لتق ىلع مدقأإ
هلزنم لخإد عباسسلإ
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ةسصنملإ قيرط نع ينورتكلإلإ عفدلإ تايلمع

لوألإ يسسإدسسلإ لÓخ رئإزجلإ ديربل ةيدقنلإ
حرسصو.نينو˘ي˘ل˘م˘لإ تبرا˘ق ة˘ي˘لا˘ح˘لإ ة˘ن˘سسل˘ل
ع˘˘فد˘˘لإ ة˘˘مد˘˘خ قÓ˘˘طإإ صشما˘˘ه ىل˘˘˘ع ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لإ
تايلمع نأإ ،«ياب ديرب» ةديدجلإ ينورتكلإلإ
فلأإ178و نو˘ي˘ل˘م تغ˘ل˘ب ي˘نور˘ت˘ك˘˘لإلإ ع˘˘فد˘˘لإ

ة˘ن˘سسل˘ل لوألإ ي˘سسإد˘سسلإ لÓ˘خ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع741و
صسفن لÓخ313و فلآإ904 لباقم ،ةيلاحلإ
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رانيد رايلم4.7 ،ةيلمعلإ يف ةلخإدلإ لإومألإ

ةرتفلإ صسفن لÓخ رايلم4.1 لباقم ،يرئإزج
.ةيسضاملإ ةنسسلإ نم

يبعسشلا ينطولا ششي÷ا دارفأل ›اثŸاو ›اعلا نيوكتلاب ديسشي ةحيرقنسش قيرفلا
30 صصلاسشرسشل ةيركسسعلإ ةيÁداكألاب تاعفد ثÓث جرخت ىلع فرسشي نوبت صسيئرلإ

شسأاÎي نوبت شسيئرلا
شسلÛ ايرود اعامتجا

مويلا ءارزولا

عفد ةيلمع انويلم
اهارجأا ينورتكلإا

ماعلا اذه نويرئازجلا
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جاتنإلإو فئاظولإ ىلع «انوروك» صسوÒفل «ةرّمدŸإ» تايعإدتلإ ءإرج

ةرـجه ةلواحم طابحإا
ةــــيعرسش رـــــيغ

 مناغتسسمب اسصخسش71ـل

يوانيه÷إ قباسسلإ صسنوت ةيجراخ ريزو
ءاقرفلإ ةمزأإ لح ‘ لاعفلإ اهرود زÈي

فقوÃ ديسشت ايبيل
معادلا رئاز÷ا

 مÓسسلا ةيلمعل
30 صص

اهزومرو اهتانوكم ةيامحو اهتياعر ىلإإ اعد

ةنبلةفاقثلا :دارج
ششاعنإلا يف ةمهم

يداــــسصتقلا
30 صص

40 صص

50صص

دــيمجتلا عــــفر ررـــقت ةــــموك◊ا
تاعاطقلا ةفاكب فيظوتلا تاقباسسم نع



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
..ايفوسص ايآا دعب

اعماج ايفوسص ايآا حتف نم دحاو رهسش دعب
ليوحتب ةيكرتلا تاطلسسلا تماق ،ةÓسصلل

نم ةدحاو يهو ،ةيخيراتلا اروسش ةسسينك
ي˘ف ي˘ط˘نز˘ي˘ب˘لا ر˘سصع˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا
ةسسينكلا دوعتو ،د˘ج˘سسم ى˘لإا لو˘ب˘ن˘ط˘سسا
ضسدقملا ضصلخملا مسسا اهيلع قلطي يتلا
تينُبو ى˘ط˘سسو˘لا نور˘ق˘لا ى˘لإا ارو˘سش ي˘ف
ةميدقلا ةينيطنطسسقلا ةنيدم راوسسأا برق
ءا˘سسف˘ي˘سسف˘لا ن˘م ع˘ط˘ق ا˘˘ه˘˘نارد˘˘ج ن˘˘ي˘˘بو
تاحولو رسشع عبارلا نرقلا نم ةيطنزيبلا

ضصسصق ن˘˘م د˘˘ها˘˘˘سشم رو˘˘˘سصت ة˘˘˘يراد˘˘˘ج
 .ضسدقملا باتكلا

 مأا ةقيقح
؟ةيمؤواسشت ةرظن

ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘˘لا حر˘˘سص
،ضسوسسيربيج موناهدأا ضسورديت ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
انوروك ضسوريف ءاهتنا يف لمأات هتئيه نأاب
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ن˘˘م ل˘˘˘قأا ي˘˘˘ف
ماع يف ترسشتنا يتلا ةينابسسإلا ازنولفنلا

فا˘˘سضأاو .ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ي˘˘ف ته˘˘ت˘˘نا8191
نم ديزم عمو نآلا انعسضو يف» ضسورديت
نم ديزم لظ يف عبطلابو ،ايجولونكتلا
ضسور˘ي˘ف˘لا ما˘مأا ،ضسا˘ن˘لا ن˘ي˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
لاقتنلا هناكمإاب نأل راسشتنÓل ربكأا ةسصرف
انيدل تقولا ضسفن يف» :افيسضم ،«ةعرسسب
.«هفقول ةفرعملاو ايجولونكتلا

ئفطنت ةعمسش

ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلا د˘ي˘م˘ع عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ذاتسسألا ،نازيلغ ةيلو ىوتسسم ىلع نيلسسارملاو
موحرملا ةنسس66 زهان رمع نع جاحلب ةدوع نب
ثيح ،انوروك ضسوريف˘ب ه˘ت˘با˘سصإا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ي˘فو˘ت
ة˘يد˘ع˘م˘لا ضضار˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ما˘˘يأا ةد˘˘ع ثكم
هتلاح روهدت دعب فايسضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
،ةحلسصملا تاذب ةريخلا هسسافنا ظفليل ةيحسصلا

يذلا مويلا ضسفن يف ىفوتي نا رادقلا تءاسشو
ديقفلا .يدهملا جاحلا موحرملا هدلاو هيف يفوت
رداقلادبع يديسس ةربقمب ةريخلا هاوثم ىلا عيسش
04 ةليط ةيمÓعلا ةحاسسلا يف هتامسصب اكرات
تلاغسشنا لاسصيا اهلÓخ عاطتسسا ةلماك ةنسس
.دييسشتلاو ءانبلا لاجم يف ةمهاسسملاو نينطاوملا

ةيمÓعإلا ةرسسلا نوكت للجلا باسصملا اذهبو
زربا د˘حا تد˘ق˘ف د˘ق ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لاو
.ءايفولا اهيلسسارم

مÓسسلا مامتإا نمث

ةكلاملا ةلئاعلا يف نيزرابلا ءارمألا دحأا حرسص
لجأا نم ةكلمملا هلبقت يذلا نمثلا نأا ،ةيدوعسسلاب
ةلود ةما˘قإا و˘ه ل˘ي˘ئار˘سسإا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت
درك ،ضسدقلا اهتمسصاع ةدا˘ي˘سس تاذ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
بمارت دلانود يكيرمألا ضسيئرلا هنع رّبع ام ىلع
ع˘ي˘ب˘ط˘ت قا˘ف˘تل ة˘يدو˘ع˘سسلا ما˘م˘سضنا ع˘قو˘ت ن˘˘م
.تارامإلاو ليئارسسإا نيب ةيسسامولبدلا تاقÓعلا

ةيبرعلا ةكل˘م˘م˘لا تع˘سضو» ي˘كر˘ت ر˘ي˘مألا لا˘قو
ل˘ي˘ئار˘سسإا ن˘ي˘ب مÓ˘سسلا ما˘م˘تإا ن˘م˘˘ث ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا

ةدايسس تاذ ةيني˘ط˘سسل˘ف ة˘لود ما˘ي˘ق و˘ه ،بر˘ع˘لاو
موحرملا ةردابم ىلع ءانِ̆ب ،ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘عو
.«زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا

qarsana@essalamonline.com
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؟هسسفن طوعجاو رسضح له
م˘سسو˘م˘لا ى˘ل˘ع ق˘ب˘ت˘ي م˘ل ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يف  ،لقأا وأا نيرهسش ىوسس يسساردلا
ةجومل دÓبلا ضضرعتت تقولا تاذ
ودبي ل يتلاو انوروك ءابول يسشفت
ددع نأا رابتعا ىلع ةبيرق اهتياهن نأا
قوفي لجسسملا يمويلا تاباسصلا

لك نم م˘غر˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي ة˘لا˘ح004
داعبا كردن ىتحو ،ةيئاقولا ريبادتلا
نأا ىلإا ريسشن نأا بجي رثكأا ةروسصلا
ذ˘ن˘م ءا˘بو˘لا ع˘م عرا˘سصت˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا
رثكأا  لبق يأا0202 ضسرام رهسش
ةياهن ققحت نأا نود رهسشا6 نم
يفتخيسس لهف ،ةح˘ئا˘ج˘لا وأا ءا˘بو˘ل˘ل
لقا وأا عيباسسا8 نوسضغ يف ءابولا

مايبلاو كاب˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما ن˘ع اذا˘مو
.؟باوبألا ىلع تتاب يتلا

ايملاع ىلوألا ةلڤرو
ضسمأا لوأا ة˘ير˘ئاز˘ج ق˘طا˘ن˘م7 تل˘ج˘سس
بسسحو ،ملاعلا يف ةرارح تاجرد ىلعأا

د˘˘ق˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا لو˘˘ب تسساد ع˘˘˘قو˘˘˘م
،ايملاع ىلوألا ةبترملا ةلقرو تردسصت
،ةيوئم ةجرد9.74 تغلب ةرارح ةجردب
ءا˘ح˘فر ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘˘ف تءا˘˘جو
تقاف ثيح ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملاب
تءاجو .ةجرد6.74  ةرارحلا ةجرد اهب
ةسسماخلاو ةع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا بتار˘م˘لا˘ب

،دوعسسم يسساح نم لك يلاوتلا ىلع
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تحوار˘˘ت ثي˘˘ح ،راردأاو تر˘˘ق˘˘˘ت
2.74و5.74 ن˘ي˘˘ب ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘˘ف تءا˘˘جو ،ة˘˘يو˘˘ئ˘˘م ة˘˘جرد
ةرارحب نامع دعب حلاسص نيع ةعباسسلا
يف يتأا˘ت˘ل .ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد1.74 تغ˘ل˘ب
ضصنلا دور نم لك21و11و9 بتارملا
تا˘جرد˘ب ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘تو نا˘قر ،يز˘˘ي˘˘لإا˘˘ب

.6.64و4.64 نيب ام تحوارت ةرارح

مÓسسلا هيلع ىسسوم نوعرف
زاجنإاب نو˘سصت˘خ˘م˘لا ءار˘ب˘خ˘لا ضضع˘ب ما˘ق

ءا˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فا ةرو˘˘سص
هيلع ىسسوم انديسس نوعرفل يعانطسصإلا
ا˘م˘ك ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف ي˘سض˘˘ُق يذ˘˘لاو مÓ˘˘سسلا
لأا˘سسي..م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا كلذ ن˘ع ا˘نر˘ب˘خ˘˘ي
نوعرف وه نم  نع ضسانلا نم ريثكلا

همحر رقسص ةيطع خيسشلا باجأاف ىسسوم
«نوعرف» ظفل نأا امولعم نكيل لاقو هللا
ن˘م ر˘سصم كل˘م ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي
رسصيقو ،ضسر˘ف˘ل˘ل ىر˘سسك ل˘ث˘م ،ءا˘مد˘ق˘لا
نوعر˘فو ،ة˘سشب˘ح˘ل˘ل ي˘سشا˘ج˘ن˘لاو ،مور˘ل˘ل
 .مهنم دحاو نآارقلا ىف روكذملا ىسسوم

«ثوتولبلا» اورذحا
مهأا نم ،«ثوتولبلا» نذألا تاعامسس ربتعت
اذهو ،غامدلا ناطرسسل ةببسسملا بابسسلا

ني˘ع˘برأا ن˘م ءا˘م˘ل˘ع ه˘ن˘ع ن˘ل˘عا ا˘م بسسح
يف دعا˘سسم˘لا ذا˘ت˘سسألا لو˘ق˘ي ثي˘ح ،ة˘لود
ردنسسكلأا ،«فوناخيلب» ةيتامولعملا مسسق
يحسصلا رطخ˘لا ل˘ث˘م˘ت˘ي ه˘نأا ف˘ي˘ي˘فو˘م˘ي˘ت
تا˘˘عا˘˘م˘˘سس ه˘˘ل˘˘كسشت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
تا˘جو˘˘م رد˘˘سصت ا˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ف ثو˘˘تو˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ةرواجملا ةقطنملا يف ةيسسيطانغمورهك
،ءي˘سش ل˘ك ل˘ب˘قو ًلوأا .غا˘مد˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘˘م
تاعامسس نم «ةدلقملا خسسنلاب» اذه قلعتي
.ةدوجلا ةيلاع نذألا



watan@essalamonline.com

3 4282ددعلإ ^2441 مرحم4ـل قفإوملإ0202 توأإ32دحألإثدحلا

يف ةحيرقنسش قيرفلا مدقت
جر˘خ˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘م˘˘ل˘˘ك
ة˘ي˘م˘يدا˘كألا˘ب تا˘ع˘فد ثÓ˘˘ث
ركسشلاب ،لاسشرسشل ةيركسسعلا
ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘سشإلا˘˘ب ه˘˘ل˘˘سضف˘˘˘ت
تاعفدلا جرخت لفح مسسارم
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا˘˘ب
دومعلا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب لا˘سشر˘سشل
ةينيوكتلا ةموظنملل يرقفلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘˘ل˘˘ل
ةحلسسملا ان˘تاو˘ق د˘م˘ت ي˘ت˘لاو
ن˘˘م ل˘˘هؤو˘˘م ير˘˘سشب درو˘˘م˘˘ب

ميقب نيعبسشتم ءافكأا طابسض
ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن ةرو˘˘˘ث ئدا˘˘˘ب˘˘˘مو
تاذ ي˘ف اد˘ي˘˘سشم ،«ةد˘˘لا˘˘خ˘˘لا
ة˘ق˘ئا˘ف˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘˘لا˘˘ب قا˘˘ي˘˘سسلا

يذلا لسصاو˘ت˘م˘لا ما˘م˘ت˘هلاو
ىلع ،ةيم˘يدا˘كألا ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ت

ضسراد˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م رار˘˘˘غ
ضشيجل˘ل ىر˘خألا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
لÓخ نم ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘فا˘كو فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘˘ت
ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلا

ىتحو لب ،ةيداملا لئاسسولاو
يتلا ةيزيف˘ح˘ت˘لاو ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
رثكأاف رثكأا ءا˘ق˘ترلا˘ب ح˘م˘سست
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا˘ب
يف ةوجرملا فادهألا قيقحتو

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا د˘ي˘سسج˘ت را˘طإا
ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘˘حلاو ة˘˘˘نر˘˘˘سصع˘˘˘لا
.انسشيجل

د˘ئا˘ق قر˘ط˘˘ت ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يدايرلا رودلا ىلإا ةيميداكألا
نم ة˘ي˘م˘يدا˘كألا ه˘يدؤو˘ت يذ˘لا
تاراطإا نم ةبخن جيرخت لجأا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا

ل˘ي˘سصح˘ت ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
ي˘م˘ل˘˘عو ير˘˘كسسع ن˘˘يو˘˘كت
كو˘ل˘سسلا˘ب لو˘˘ق˘˘سصم ي˘˘عو˘˘ن
عوبطملا يلاثملا يركسسعلا
ةدارإلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حور˘˘لا˘˘ب
ليبسس يف ةيحسضتلاو ةيوقلا
ج˘مار˘ب˘لا لÓ˘خ ن˘˘م ،ن˘˘طو˘˘لا
تابلطتملل ةرياسسملا ةيعونلا

ي˘ف ة˘ث˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.يجولونكتلاو
فر˘˘˘سشأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل

نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا
ةي˘م˘يدا˘كألا˘ب ضسمأا ،ي˘ن˘طو˘لا
«نيدموب يراوه» ةيركسسعلا
ثÓث جرخت ىلع ،لاسشرسشل
ينطولا ضشي˘ج˘لا ن˘م تا˘ع˘فد
.يبعسشلا

31ـلا ةعفدلاب رمألا قلعتيو
ير˘˘كسسع˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةعفدلاو كرت˘سشم˘لا يد˘عا˘ق˘لا
يسساسسألا نيوكتلا نم15ـلا

طا˘ب˘سضل ة˘ع˘بار˘˘لا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لاو
ه˘فار˘سشا ل˘ب˘قو .ر˘ت˘سسا˘م ةرود
ماق تاعفدلا هذه جرخت ىلع
ضشيتفتب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ينطولا ضشيجلا نم ةليكسشت
ة˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘ل تدأا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ه˘لو˘سصو ىد˘لو .ة˘ير˘كسسع˘˘لا
ضسيئر فقو ة˘ي˘م˘يدا˘كلا ى˘لا
بسصن˘لا ما˘مأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ل˘حار˘لا ضسي˘ئر˘ل˘ل يرا˘كذ˘ت˘˘لا

لمحت يذلا نيدموب يراوه
عسضو ثيح همسسا ةيميداكلا
ةحتاف أارقو روهزلا نم Óيلكا
ه˘حور ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘ت با˘ت˘كلا
.ةيكزلا

لاسشرسشل ةيركسسعلإ ةيÁداكألاب تاعفد ثÓث جرخت ىلع فرسشي نوبت صسيئرلإ

دارفأل ›اثŸاو ›اعلا نيوكتلاب ديسشي ةحيرقنسش قيرفلا
يبعسشلا ينطولا ششي÷ا

خ.ةميسسن
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ةيامحو اهتياعر ىلإإ اعد
اهزومرو اهتانوكم

ةنبل ةفاقثلا :دارج
ششاعنإلا يف ةمهم
يداسصتقلا
دإرج زيزعلإ دبع ددسش
ىلع صسمأإ ،لوألإ ريزولإ
ةفاقثلإ ةياعر ةيمهأإ

يف ةمهم ةنبل اهرابتعاب
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ىلع لوألإ ريزولإ لاقو
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صشاعنإلإ يف ةمهم
انيلع بجوتي ..يداسصتقلإ

اهتانوكم ةيامحو اهتياعر
ةفاقثلإ زومر إذكو
يلمي عقإولإ نكل ،ةيرئإزجلإ

عسضوب ليجعتلإ ةرورسض انيلع
قايسسلإ يف ةفاقثلإ
دإرج فاسضأإو .«يداسصتقلإ
مهاسسي كرحم» ةفاقثلإ نأإ

يداسصتقلإ صشاعنإلإ يف
دقو.«ةفاقثلإ لهألو دÓبلل
لوح ةينطولإ ةودنلإ تحمسس
يداسصتقلإ صشاعنلإ ططخم
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تحت يراجلإ رهسشلإ نم
نوبت ديجملإ دبع ةسسائر
ةغايسصب ،ةيروهمجلإ صسيئر
ةموكحلإ نيب كرتسشم روسصت
نييداسصتقلإ اهئاكرسشو
صسسسأإ لوح نييعامتجلإو

ةيمنتلإ جذومنل ةديدج
.ةينطولإ
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 مÓسسلا ةيلمعل معادلا رئاز÷ا فقوÃ ديسشت ايبيل
اغاسشا˘ب ي˘ل˘ع ي˘ح˘ت˘ف دا˘سشأا

ي˘ف ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘˘يزو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح
،يسسا˘ئر˘لا ضسل˘ج˘م˘لا و˘سضعو
ا˘˘هرودو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘ب
مÓسسلا ةيلمع م˘عد˘ل ل˘عا˘ف˘لا
.ايبيل يف

ي˘ف ا˘غا˘سشا˘ب ي˘˘ل˘˘ع بت˘˘كو
ىلع هباسسح ىلع هل ةديرغت
ير˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م˘لا» ر˘ت˘يو˘ت
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘˘ف مÓ˘˘سسل˘˘ل م˘˘عاد˘˘لا

زازتعاو ريدقت لحمو ربتعم
يرئازج رودل ام˘ئاد ع˘ل˘ط˘ت˘نو
مÓسسلا ةيلمعب ع˘فد˘ل˘ل ل˘عا˘ف
نأا افيسضم ،«ايبيل يف قافولاو
دحاو بعسش ر˘ئاز˘ج˘لاو ا˘ي˘ب˘ي˘ل
.كرتسشم ريسصمو

ر˘˘˘يزو ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘تأا˘˘˘˘يو
قا˘فو˘لا ة˘مو˘كح˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا
نÓعإلا بقع ةيبيللا ينطولا
ف˘˘قو قا˘˘ف˘˘˘تا ن˘˘˘ع ضسمأا لوأا
ي˘˘فر˘˘ط ن˘˘˘م را˘˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا
.ايبيلب عارسصلا

ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘حر د˘˘˘˘قو
ن˘ع ن˘يردا˘سصلا ن˘ي˘نÓ˘عإلا˘˘ب
زئاف يسسائرلا ضسلجملا ضسيئر
ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ئرو جار˘˘˘˘سسلا
لوح ح˘لا˘سص ة˘ل˘ي˘ق˘ع باو˘ن˘لا

ل˘ك ر˘ب˘ع را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو
راوح ينبت  عم يبيللا بارتلا

دح عسضو ىلإا يسضفي عماج
ةلجسسم ،د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه˘ب ة˘مزأÓ˘ل
ةردا˘ب˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
ةدارإا ضسكعت يتلا ةي˘ق˘فاو˘ت˘لا
ةيوسست يف ني˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ةو˘خإلا
ضسير˘كتو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا
ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا ةدا˘˘˘ي˘˘˘سس
.قيقسشلا

زر˘بأا ،قا˘ي˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ر˘يزو يوا˘ن˘ي˘ه˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ
،قبسسألا ةيسسنوتلا ةي˘جرا˘خ˘لا
ضصخو ،ايبيل راوج لودل نأا
ايرهوج ارود ،رئازجلا ركذلاب
ايبيل ةد˘عا˘سسم ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأاو
ا˘ه˘ت˘مزأا ن˘م جور˘˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ة˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
نيعب اذخأاو ،ايبيل هاجت لودلا
ةيتاذلا اهتحل˘سصم˘ل را˘ب˘ت˘علا
خا˘ن˘م ن˘ي˘ما˘ت ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م˘لا
ل˘ك ي˘ف ر˘ق˘˘ت˘˘سسم ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
ءارحسصلا بونجو طسسوتملا

مدع نم ةيتأاتم˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لاو
ىلع لودلا كلت ةيبلاغ ةردق
ن˘م د˘ح˘لاو ا˘هدود˘ح ة˘ب˘قار˘˘م
با˘˘˘هرإلا ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ
.ةمظنملا ةميرجلاو

لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذو
ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
يفحسص حيرسصت يف ،قبسسألا

يف رارقتسسلا ةدوع نأا ضسمأا
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘سصر˘ف ر˘فو˘ي ا˘ي˘ب˘ي˘ل
ة˘كار˘سشلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل
يئانثلا نواعت˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘لاو
لتحتو .ايبيلو لودلا كلت نيب
يتلا رسصمو رئازجلاو ضسنوت
ةكرتسشم دودح ايبيلب اهطبرت
ةناكم تارتمول˘ي˘كلا تا˘ئ˘م˘ب

راو˘ج˘لا لود ن˘م˘سض ة˘˘سصا˘˘خ
ايسساسسأا اوسضع ايبيل رابتعاب
لود˘لا ة˘ع˘ما˘˘ج ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
بر˘غ˘م˘لا دا˘ح˘˘تاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
اهتمزأا مقافت ريثأاتلو يبرعلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ةماع ةفسصب يبرعلا عسضولا

.ةسصاخ ةفسصب يبراغملاو
لود ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘˘عدو

رود بعل ىلإا يبيللا راوجلا
يف ،ةيويح رث˘كأا ي˘سسا˘مو˘ل˘بد

تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ظ
اهليوحتو ايبيل يف ةيجراخلا
،ةد˘يد˘ج ذو˘ف˘ن ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا

ل˘غ˘سش يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا رذ˘˘حو
را˘˘˘سشت˘˘˘سسم بسصن˘˘˘م كلذ˘˘˘ك
لحارلا ضسي˘ئر˘ل˘ل ي˘سسا˘مو˘ل˘بد
ن˘م ،ي˘سسب˘سسلا د˘يا˘ق ي˘جا˘ب˘لا
لا˘قو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تÓ˘خد˘˘ت˘˘لا
ةيبنجألا تÓخدتلا تمهاسس»
اهدوقت يتلا يبيللا نأاسشلا يف
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سساو˘˘ي˘˘ج فاد˘˘هأا

فارطأÓل ةنيابتم ةيداسصتقاو
ن˘م د˘يز˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا
قلخو ايبيل يف عسضولا جيجأات
يف رارقتسسلا مدع نم خانم
ضصر˘ف ضصي˘ل˘ق˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘م˘ل˘سسلا ل˘ح˘˘ل˘˘ل ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
ام وهو ،دلبلا اذه يف ةمزأÓل
لودل ارسشاب˘م اد˘يد˘ه˘ت ل˘ث˘م˘ي
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هز˘˘ف˘˘ح˘˘يو راو˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيلاعف رثكأا رودب عÓطسضلا

وحن عفد˘لا ي˘ف م˘ها˘سست ى˘ت˘ح
يف رارقتسسلاو نمألا ةداعإا
ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا ءردو ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل
دا˘يدزا ن˘م ر˘ج˘ن˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي
ءاقرفلا نيب ف˘ن˘ع˘لا بو˘سسن˘م
نم فلآلا دجاوتو ني˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ىلع ةقزتر˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘با˘هرإلا

.«اهدودح
يبرغملا داحتا ضصوسصخبو

تاب» يوانيهجلا لاق ،يبرعلا
يف ا˘ي˘ل˘م ر˘ي˘كف˘ت˘لا ا˘يرور˘سض
نواعتلا تايلآا يف رظنلا ةداعإا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ل˘˘خاد ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لاو
طابنتسساو ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘لا

ةلكيهلا زواجتت ةديدج قرط
ةقثبنملا ةيلاحلا ةيتاسسسسؤوملا

ل˘جأا ن˘م ضشكار˘م قا˘ف˘تا ن˘ع
نواعتلل ةركتبم غيسص داجيإا

ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا جا˘˘مد˘˘نلاو

نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسأار˘ت˘ي
د˘ئا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ة˘ح˘ل˘سسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عألا

موي˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
ضسل˘ج˘م˘ل يرود˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جلا
ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ءارزو˘˘لا
ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا.يئرملا
نأا˘˘˘ب ،ضسمأا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ا˘سضور˘ع ضسرد˘ي˘سس عا˘م˘ت˘جلا
ةطسشنألا ريو˘ط˘تو ثع˘ب لو˘ح
يف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا
ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘برا˘ق˘م˘˘لا را˘˘طإا

،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو
قلعت˘ي ضضر˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
.رئازجلا عماج زاجنإا عورسشمب

ر.نوراه

ضسل˘ج˘م˘لا˘ب بئا˘ن˘˘لا ا˘˘عد
نب رسضخل ،ينطولا يبعسشلا

د˘ب˘ع ،ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ،فÓ˘˘خ
نم ل˘خد˘ت˘لا ،را˘ط˘ع د˘ي˘ج˘م˘لا
لا˘م˘ع ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست ل˘جأا
تاداهسشلا يل˘ما˘ح زا˘غ˘ل˘نو˘سس
كلذو ،ةيقيب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
مهفين˘سصت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب

˘مو˘سسر˘م˘لا بسسح تارا˘˘طإا˘˘ك
662 /41 م˘˘قر ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘˘لا
ربمتبسس82 خيرا˘ت˘ب ردا˘سصلا

م˘ه˘ف˘ن˘˘سصي يذ˘˘لاو4102
.ةيعماج تاراطإاك

ي˘˘˘ف فÓ˘˘˘خ ن˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
ر˘يزو ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘لا˘˘سسر
ةيعسضو ضصو˘سصخ˘ب ،ة˘قا˘ط˘لا
نم زاغلنوسس ةكرسش تاراطإا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةدا˘ه˘سشلا ي˘ل˘ما˘˘ح
ايرولاكب،AUED ةيقيبطتلا

ةي˘ع˘ما˘ج تاو˘ن˘سس3 د˘˘˘˘˘ئاز

مه˘ت˘ي˘ع˘سضو و˘سست م˘ل ن˘يذ˘لاو
تا˘ي˘سضت˘ق˘م بسسح ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
/41 مقر يسسا˘ئر˘لا مو˘سسر˘م˘لا

82 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ردا˘˘سصلا662
يذلاو4102 ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
،ةيعماج تاراطإا˘ك م˘ه˘ف˘ن˘سصي
ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا
لامع ةاناعم ىل˘ع م˘كع˘ل˘ط˘ن˘ل
نيل˘ما˘ح˘لا زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م
ةيعماجلا تاسسارد˘لا ةدا˘ه˘سشل
ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيعماج تاونسس(3)ةثÓث+

نأا ،فÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘˘سضأاو
اوفنسصي مل رمألاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
اقيبطت ةيعماج تاراطإاك دعب
م˘قر ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةديرجلا يف رداسصلا662/41
ربمتبسس82 :خيراتب ةيمسسرلا

ى˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘ي يذ˘˘˘لاو ،4102
فنسصلا نم مهفينسصت ةداعإا

نمسض يأا (أا) فنسصلا ىلإا (ب)
ىلا اريسشم ،تاراطإلا فنسص
يف Óعف هسسيركت مت ام وه نأا
يفو يمومعلا فيظولا عاطق
نوكي اذهبو ،ىرخأا تاعاطق
برسض د˘ق زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م
˘مو˘سسر˘م˘لا ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا ضضر˘˘ع
،ا˘ق˘با˘سس رو˘كذ˘م˘لا ي˘سسا˘˘ئر˘˘لا

ح˘ن˘م ا˘مد˘ع˘˘ب كلذ نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ةجرد نم لماعلل ةدحاو ةجرد
نإاف ملعللو ،41 ةجرد ىلإا31
ي˘˘˘ف تارا˘˘˘طإلا ف˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصت
نم أادب˘ي زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م
ي˘ق˘ب˘ي ا˘˘م و˘˘هو51 ة˘ب˘تر˘لا
AUED با˘ح˘سصأا ف˘ي˘ن˘˘سصت
نيجرختملا نيينقت˘لا ة˘ئ˘ف ع˘م
ينهملا ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘م ن˘م
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘سصح˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ˘˘لاو
.ايرولاكبلا ةداهسش

ـه.دإوج

لا˘˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ف˘˘سشك
ةنجلل يمسسرلا قطانلا راروف
ضسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘˘سصر
تلجسس ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ا˘نورو˘ك
ةديد˘ج ة˘با˘سصإا104 ضس˘˘˘مأا
‐ديفو˘ك» ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
لÓخ ةافو تلاح6و «91

ي˘ف ،ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42ـلا
782 هيف لثامت يذلا تقولا

.ءافسشلل اسضيرم
ءا˘ق˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ رارو˘˘ف دا˘˘فأا

ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا
رو˘ط˘ت ضضر˘ع˘ل ضصسصخ˘˘م˘˘لا
ضسوريفل ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘جإا نأا ،«91‐ديفوك»
غ˘˘ل˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا

ةلاح104 اهنيب نم860.14
9,0 ل˘ث˘م˘ي ا˘م و˘هو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ةمسسن ف˘لأا001 ل˘كل ة˘لا˘ح
.ةيسضاملا ةعاسس42ـلا لÓخ

خ.ةميسسن



ضشماه ىلع ،ريزولا حرسصو
ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ قÓ˘˘˘˘˘طإا
د˘ير˘ب» ةد˘يد˘ج˘لا ي˘نور˘ت˘كلإلا
ع˘˘فد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ،«يا˘˘˘ب
نو˘ي˘ل˘م تغ˘ل˘˘ب ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ةيلمع741و ف˘˘˘˘لأا178و
ةنسسلل لوألا يسسادسسلا لÓخ
فلآا904 ل˘با˘ق˘م ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا

نم ةرتفلا ضسفن لÓخ313و
،9102 ة˘˘ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا

ةلخادلا لاومألا ةميق تغلبو
رانيد رايلم4.7 ،ةيلمعلا يف
رايلم4.1 ل˘با˘ق˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج
ةنسسلا نم ةرتفلا ضسفن لÓخ
.ةيسضاملا

رئازجلا ديرب قلطأا ،ةراسشإÓل
ع˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
ز˘˘˘مر ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘˘كللا
RQ» ة˘ع˘ير˘سسلا ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسلا

EDOC،ةدكؤوم ،«ياب ديرب
YAP ديرب ةديدجلا ةمدخلا نأا
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘ت ى˘لا فد˘˘ه˘˘ت
ىلع دام˘ت˘علا˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
.لومحملا فتاهلا

دير˘ب ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘ب بسسحو
ة˘مد˘خ˘لا نإا˘ف ،ضسمأا ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةينق˘ت ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ةد˘يد˘ج˘لا
داعبألا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث زو˘مر˘لا ة˘قرا˘ف
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا ز˘˘مر˘˘ب ى˘˘˘عد˘˘˘ت

متتو،EDOC RQ ةعيرسسلا
نع،«YAP د˘˘ير˘˘ب» ة˘˘مد˘˘خ
ةبا˘ج˘ت˘سسلا ز˘مر خ˘سسن ق˘ير˘ط
قيبطت ربع رجاتلل ضصسصخملا
ديرب نايب فاسضأاو ،بوم ديرب
طور˘˘˘سش ن˘˘˘˘م نأا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ىلع ،ةي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه ماد˘خ˘ت˘سسا
ميدقت ر˘ب˘ع طار˘خ˘نلا ر˘جا˘ت˘لا

لوسصحلل رئازجلا ديربب فلم
نأا ةرور˘سضو ،ة˘مد˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
باسسح بحاسص نوبزلا نوكي

PCCةقاط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ز˘ئا˘حو
ةفاسضإا ،رئازجلا ديربل ةيبهذلا
مقر نع حيرسصتلا ةيمازلإا ىلإا

د˘ير˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ة˘مد˘خ˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلاYAP د˘ير˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةينورت˘كلإلا ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘ت
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا˘˘ب
 .لومحملا

ثدحلا4 4282ددعلأ ^2441 مرحم4ـل قفأوملأ0202 توأأ32دحألأ

watan@essalamonline.com

لاقنلأ فتاهلأ ربع «YAP ديرب» ةمدخ قلطي رئأزجلأ ديرب

ماعلا اذه نويرئازجلا اهارجأا ينورتكلإا عفد ةيلمع انويلم

ز.لامج

رئأزجلأ ديربل ةيدقنلأ ةشصنملأ قيرط نع ينورتكلإلأ عفدلأ تايلمع نأأ ،ديربلأ ريزو ،رأزموب ميهأربإأ فششك
.نينويلملأ تبراق ةيلاحلأ ةنشسلل لوألأ يشسأدشسلأ لÓخ

«كابلأ» تاناحتمل ابشسحت
«مايبلأ»و

ةيبرتلا وريدم
ةعباتملاب نوبلاطم
قيبطتل ةقيقدلا
يحسصلا لوكوتوربلا

ةيبرتلأ ةرأزو تبلاط
ةهجوم ةلشسأرم يف ،ةينطولأ
مهترمأأ ،ةيبرتلأ يريدم ىلإأ

دأدعإأ ةرورشضب اهلÓخ نم
لوح ةيموي ريراقت
ةيحشصلأ تأءأرجإلأ

ةشصاخلأ ،ةيميظنتلأو
ناحتمأو ايرولاكبلأ ناحتماب
.طشسوتملأ ميلعتلأ ةياهن
يريدم ةرأزولأ ترمأأو
يشصخششلأ فأرششإلاب ةيبرتلأ

ةعباتملأو ةيلمعلأ ىلع
امب تاميظنتلأ لكل ةقيقدلأ

قيبطت ىدم اهيف
مت يذلأ يحشصلأ لوكوتوربلأ
امك ،اقباشس هنع نÓعإلأ

ريدم ةيبرتلأ ةرأزو تفلك
ىلع فأرششإلاب ةيبرتلأ

ناحتمأ زكأرم ءاشسؤور نييعت
نيعب ذخألأ عم ،ايرولاكبلأ
ةربخلأو ةيمدقألأ رابتعلأ

متي نأأ ىلع رييشستلأ يف
42 مهئامشسأأ نع فششكلأ
نم ،ناحتملأ لبق ةعاشس

ةرأزو  تمزلأأ ىرخأأ ةهج
زكأرم ءاشسؤور ةيبرتلأ
دقعب مهبأونو ءأرجإلأ
ةيديهمتلأ تاعامتجلأ

عم ،ربمتبشس رهشش نم ةيأدب
.ضسأرحلأ ةذتاشسألأ

تاعامتجلأ هذه يتأاتو
يف ةدرأولأ تاميلعتلأ حرششل
يذلأ ايرولاكبلأ ةشسأرح ليلد
ينطولأ نأويدلأ هدعأأ
تاقباشسملأو تاناحتمÓل
يريدمل هميلشست مت يذلأو
ءاشسؤورو تايلولل ةيبرتلأ

أذه لمحيو ،ءأرجإلأ زكأرم
نم ةعومجم ليلدلأ
تاميلعتلأو تأءأرجإلأ
،ايرولاكبلأ ناحتماب ةشصاخلأ

ديدششت راطإأ يف كلذو
يأأ لوشصح عنمو ةبقأرملأ

.ضشغلل ةلواحم
ز.لامج

جاتنإلأو فئاظولأ ىلع «انوروك» ضسوÒفل «ةرّمدŸأ» تايعأدتلأ ءأرج

تاقباسسم نع ديمجتلا عفر ررقت ةموك◊ا
تاعاطقلا ةفاكب فيظوتلا

ظاظتكلأو «انوروك» حبشش لظ ‘

لبقŸا يسسردŸا لوخدلا تايد– ةهجاوŸ ةيلاجعتسسا لولحب بلاطي «Óكلا»

يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ ةعانشصلأ عاطق ىلع اظافح

اهقيوسستو ةيديلقتلا تاجوتنŸا شضرعل قدانفلا Èع شصاخ حانج شصيسصخت

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا دد˘˘سش
ةيرئازجلا تا˘يو˘نا˘ث˘لا ةذ˘تا˘سسأل
دا˘ج˘يإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،«Ó˘كلا»
ليجسست دعب ةيلاجعتسسا لولح
تاناحتملا ميظنت يف ىسضوف
ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘مدا˘ق˘˘لا
˘مد˘˘ع ى˘˘لإا ةوÓ˘˘ع ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م ضصي˘سصخ˘˘ت
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

لوخدل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ا˘هر˘ي˘سضح˘تو
لاجم حتفب ابلاطم ،يسسردملا
ريباد˘ت˘لا ع˘سضو د˘سصق ضشا˘ق˘ن˘لا
ع˘م ،كلذ ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
اظافح تايناكمإلا ةفاك ريفوت

،Óكلا نايب دافأاو.ةحسصلا ىلع
،يداسصتقا عسضو لظ يف هنا
،يندت˘م ي˘سسا˘ي˘سسو ي˘عا˘م˘ت˘جا

فور˘˘˘ظ˘˘˘لا اد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت ه˘˘˘تداز
انوروك ةحئاج˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
بت˘˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ءاوجأا ةسشقانم دسصق ،ينطولا
بق˘تر˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

ةيلمع يف ىسضوف لجسس دقو
ميلعتلا ةداهسش ناحت˘ما م˘ي˘ظ˘ن˘ت
˘مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا
ةيئانثتسسا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ضصي˘سصخ˘ت

ميقعتلا داومو لئا˘سسو ر˘ي˘فو˘ت˘ل
تزربأاو.تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ي˘˘ف
ناحتملا ءارجإا ةبوعسص ةباقنلا
د˘˘ع˘˘ب بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا تا˘˘يلو ي˘˘ف
لامعتسسا يداف˘ت˘ب تا˘ي˘سصو˘ت˘لا
تارجح يف ةيئاوهلا تافيكملا
داجيإا بجوتسسي امم ناحتملا

ة˘حار نا˘م˘سضل ة˘ل˘˘يد˘˘ب لو˘˘ل˘˘ح
،يوبرتلا مقاطلاو نين˘ح˘ت˘م˘م˘لا

يف ةياسصولا رخأات ىلع ةوÓع
ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ضسورد˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ناو ةسصاخ ،ايرولاكبلا ناحتماب
فلت˘خ˘ت ضسورد˘لا مد˘ق˘ت ة˘ب˘سسن
ىت˘ح ىر˘خأا ى˘لإا ة˘سسسسؤو˘م ن˘م
راسشأا ا˘م˘ك.ة˘يلو˘لا ضسف˘ن ي˘ف
خراسصلا يدع˘ت˘لا ى˘لإا «Ó˘كلا»
مت ثيح ،ةذتاسسألا يلثمم ىلع
يف ةذتا˘سسألا ل˘ي˘ث˘م˘ت ضصي˘ل˘ق˘ت
يف هيجوتلاو رييسستلا ضسلجم
تماق نيح يف ،ىلوألا ةرملا
ذاتسسألا رود ميزق˘ت˘ب ة˘يا˘سصو˘لا
رابتعاب ديدج˘لا مو˘سسر˘م˘لا ي˘ف
يف نوبختنملا ةذتاسسألا يلثمم
ءا˘سضعألا ة˘يوا˘سست˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا

تربعو.طقف ةيراسشتسسا ةئيه
مامأا ريبكلا اهفوخت نع ةباقنلا

لو˘˘ح ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘يؤور با˘˘ي˘˘غ
تا˘يد˘ح˘ت ة˘ه˘˘جاو˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك
9 يلاوحل يسسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

ما˘مأا ة˘سصا˘خو ذ˘ي˘م˘ل˘ت ن˘ي˘يÓ˘م
ة˘سصا˘خ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ظا˘ظ˘ت˘˘كلا
عسضو˘لا اذ˘ه ل˘ظ ي˘ف يو˘نا˘ث˘لا
ةرورسض ىلع ةددسشم ،يئابولا
عسضو دسصق ضشاقنلا لاجم حتف
،كلذ ةهجاومل ةمزÓلا ريبادتلا

تا˘ي˘نا˘كمإلا ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت ع˘م
،ذيمÓتلا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
.نييرادإلاو لا˘م˘ع˘لا ،ةذ˘تا˘سسألا

ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا «Ó˘˘كلا» تعدو
ةقÓع ءانبل ةداوه نود لاسضنلا

لا˘م˘ع˘لا قو˘ق˘ح ظ˘ف˘ح˘ت ل˘م˘ع
كسسم˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ،م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مار˘˘˘كو
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لاو تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تا˘ير˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘مو˘˘سضه˘˘م˘˘لا
ةيئارسشلا ةردقلا عفرو ةيباقنلا

،ا˘ه˘ت˘يا˘م˘˘ح˘˘ل د˘˘سصر˘˘م ءا˘˘سشنإاو
لامعب ضصاخلا نوناقلا قيبطتو
ه˘ي˘ل˘ع تل˘م˘ع يذ˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
تاون˘سس ثÓ˘ث ةد˘م تا˘با˘ق˘ن˘لا

بو˘ل˘سسم˘لا ق˘ح˘لا عا˘جر˘ت˘˘سساو
.دعاقتلا نوناق يف لثمتملا

خ.ةميشسن

ريزو وديم˘ح د˘ي˘م˘ح ف˘سشك
تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
هنأا ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
ضصاخ حانج ضصيسصخت متيسس
ضضر˘˘˘ع˘˘˘ل قدا˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.اهقيوسستو
ماربا لÓخ ريزولا حسضوأاو

ن˘ما˘سضت˘لا ةرازو ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ضضراعم ميظنت متيسس هنأا ،ضسمأا

ضضر˘ع˘ل تا˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج
ضشاعتناو ةيديلقتلا تاعانسصلا
قيوسست اذكو ،ةحايسسلا عاطق
قيسسنتلاب ةيديلقتلا تاجتنملا

هنا افيسضم ،تاعاطقلا لك عم
دادعإا متيسس ةحئاجلا رورم دعب
ةحايسسلا ضشاعنإل ضصاخ جمانرب

كا˘ن˘ه نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
نكامأاو ةبÓخو ةليمج رظانم
ل رئازجلا يف اهعون نم ةديرف
امك ،ىرخألا نادلبلا يف دجوت
ةدع ماربا مت هنأا ،رازموب نلعأا
ةيوجلا طوطخلا عم تايقافتا

ةماعلاو ةسصاخلا قدانفلا اذكو
لجأا نم ةيحايسسلا تلاكولاو
ا˘م˘˘ث˘˘ير را˘˘ع˘˘سسلا ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
،ةيجرا˘خ˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا ضشع˘ت˘ن˘ت

ن˘م ر˘ث˘كأا زا˘ج˘نإا ن˘ع ا˘ف˘˘سشا˘˘ك
قدانف ةدع ةئيهتو ،قدنف002
ءا˘ط˘عإل ةر˘م˘ت˘سسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لاو
بناجألاو نييرئازج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف
ةدا˘عإاو ،ة˘حا˘ي˘سسلا˘ب ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تناك املثم اهتناكمل ةحايسسلا

لباقملاب.تانيعبسسلا يف هيلع

ةر˘يزو ،و˘كير˘ك ر˘ثو˘ك تد˘˘كأا
ا˘يا˘سضقو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘سضت˘˘لا
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ،ةر˘˘˘˘سسألا
عيراسشملا باحسصأل لهسستسس
تاسسسسؤوملاب مهتاجتنم ضضرع
عاطق ىلع اظافحو ،ةيقدنفلا
لمعلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
ضضرع˘ل م˘ه˘م˘عد˘ن˘سس ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

ر˘ب˘ع ا˘ه˘ق˘يو˘سستو م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
ةرورسض ىلع ةددسشم ،نطولا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا با˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘نا

قود˘˘ن˘˘سصل ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو
لجأا نم يعا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا
،يداسصتقلا طاسشن˘لا ضشا˘ع˘ت˘نإا

نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘سشأاو
.ةرمتسسم لازت ل تاردابملا

ز.ج

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
حتف يرادإلا حÓسصإلاو ةيمومعلا

ةدمجملا فيظوتلا تاقباسسم لك
تاعاطقلا ل˘ما˘ك ي˘ف ة˘ل˘جؤو˘م˘لاو
ة˘˘˘مزألا بب˘˘˘سسب ،9102 ناو˘ن˘ع˘ب
دÓب˘لا˘ب تف˘سصع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

اذهو ،انوروك ضسوريف يسشفت ءارج
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ع˘م ضضرا˘ع˘ت˘ت ل ى˘ت˘˘ح
ط˘˘ب˘˘سض ن˘˘˘م ،0202 في˘ظو˘ت˘لا
ديدمت عم ،ةيلاملا بسصانملا دادعت
ةيقرتلا تايل˘م˘ع لا˘م˘كت˘سسا لا˘جأا
.0202 ر˘بو˘ت˘كأا13 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

يف ،يمومعلا ف˘ي˘ظو˘لا ح˘سضوأاو
،ةيروهمجلا ةلول اهقربأا ةميلعت
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م ءا˘˘سسؤورو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لو˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يرا˘ج˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
ةيلاملا ةنسسلا ناو˘ن˘ع˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘˘ف˘˘سصب رر˘˘˘ق˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘نأا ،9102
لاجآلاب د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
يف اهيلع ضصوسصنملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يذيفنتلا موسسرملا نم71 ةداملا

52 ي˘ف خرؤو˘م˘لا491‐21 م˘قر
تايفيكل دد˘ح˘م˘لا ،2102 لير˘فأا
تاناحتملاو تاقباسسملا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا ضصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لاو
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسسسؤوملا

رارقلا يف ةددحملا اذكو ،اهئارجإاو
،8002 ل˘ير˘˘فأا7 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا

يرادإلا فلملا ليكسشتل ددحملا
ناوعألا فيظوت ميظنت تايفيكو
نÓعإلا ءارجإا اذكو ،نيدقاعتملا

يذيفنتلا موسسرملا ماكحأاب Óمع
قلعتملا ،0202 ضسرام12 مقر
ضسوريف راسشتنا نم ةياقولا ريبادتب

ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.انوروك
دعب يتأاي رارقلا اذه نأا ،يمومعلا
اذكو ةلمكملا ةيذيفنتلا ميسسارملا
09 م˘قر لوألا ر˘يزو˘لا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،0202 ضسرا˘م41 ي˘ف خرؤو˘م˘لا
ةقلعتملا ةيئاقولا ريبادتلاب قلعتملا
اهنم اميسسل ،91ديفوك ضسوريفب
لبق نم ةجمربملا ةطسشنألا ليجأات
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسسسؤوملا
اذ˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةيونسس أادبمل ةاعارمو ،ضصوسصخلا

دراو˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
رييسست تايلمع طابتراو ةيرسشبلا

لا˘˘جآلا˘˘بو ،ا˘˘ه˘˘ب دراو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ايدافتو كلذل ةددحملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘خاد˘˘ت˘˘ل
9102 ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لاو
ىلع بعسصي يذلا رمألا ،0202و
تاسسسسؤوملل ةري˘سسم˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

دادعت طبسض ،ةيمومعلا تارادإلاو
.ةيلاملا بسصانملا

ز.لامج

كونبلأو ديÈلأ ةرأزو عم نواعتلاب قلطتشس ةمدÿأ هذه نأأ دكأأ

عيم÷ا ىلع يرابجإا ÊوÎكلإلا عفدلا لامعتسسا :قيزر

فذقلل يعامتجلأ لشصأوتلأ تأءاشضف لغتشست يتلأ تأوشصألأ ضضعب تأزواŒ ¤إأ تراششأأ

تاسسرا‡ ركنتسست ذيمÓتلا ءايلوأا ةمظنم
عاطقلا ‘ ةلبلبلا عرز ىلع لمعت

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘˘م˘˘ك ف˘˘سشك
ة˘قا˘ط˘ب لا˘م˘ع˘ت˘سسا نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
نو˘كي˘سس ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘فد˘˘لا
نوكي نلو عيمجلا ىلع ايرابجإا
،ةراجتلا ريزو حسضوأاو ،ايرايتخإا
نأا ،ضسمأا يمÓعإا حيرسصت يف

نواعتلاب قلطت˘سس ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه
ةرازوو ة˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا ع˘˘م
،كونبلاو تÓسصاوملاو د˘ير˘ب˘لا

ققحتتسس ةياغلا هذه نأا ادكؤوم
ةياهن لبق ناهرلا اذه بسسكيو
.0202 ةيراجلا ةنسسلا

ز.ج

ةينطولا ةمظنملا تركنتسسا
تا˘سسرا˘م˘م ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأل
م˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘سشألا ضضع˘˘ب
ر˘ي˘كع˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ند ضضار˘˘غأا
تقو يف ةلبلبلا عرزو عسضولا
دوهجلا هيف فثاكتت نأا ضضرتفي
لمعلا ل نطولل ةمدخ نواعتتو
قا˘ح˘لإاو تا˘فÓ˘خ˘لا ثع˘ب ى˘ل˘˘ع
ربع ةمظنملا تحسضوأاو.ررسضلا
ةخ˘سسن «مÓ˘سسلا» تم˘ل˘سست ،نا˘ي˘ب
نيسسحت ةيغب تسسسسأات دق هنأا ،هنم
حاج˘ن ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ي˘ما˘سس فد˘ه
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيرئازجلا ة˘سسرد˘م˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘لا
نا˘˘سسنا ءا˘˘ن˘˘ب ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ةيعون ةلقن دسسجي امب لبقتسسملا
ثيح ،هعونو ميلعتلا لكسش يف
ىلع ءانب اهسسيسسأات ذنم تسضاخ
ةتباث فقاوم يسسا˘سسلا ا˘ه˘نو˘نا˘ق
نمسضي ام لجأا نم لخدتلا اهفده
قوقح نم˘سضيو Ó˘عا˘ف ا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
قيثاوملا يف ةموسسرملا ذيمÓتلا
اهنأا ةفيسضم ،ةيرئازجلا ةيمسسرلا
هب حمسست ام قفو تدهتجإا دق
ى˘ل˘ع ءاو˘سس ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘طألا
امب ينطولا وأا يلحملا ىوتسسملا

بسسا˘˘كمو فاد˘˘هأا ن˘˘م تق˘˘ق˘˘˘ح
ي˘ف تل˘ج˘سس د˘قو ،ا˘ه˘ب فر˘سشت˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع مز˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو ا˘˘هرا˘˘˘سسم

ا˘م را˘طإا ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ضصو˘سصن˘لا ه˘˘لو˘˘خ˘˘ت
اهتمسسر ي˘ت˘لا فاد˘هلا د˘سسج˘يو
،يسساسسألا اهنوناق يف ةمظنملا
ضضع˘ب زوا˘ج˘ت تل˘ج˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا لإا
تاءاسضف لغتسست يتلا تاوسصألا
،فذق˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ذيمÓتلا ةحلسصم ضسيل اهتياغو
نأا لمتحت ل ةنتف ربانم يه لب
ي˘˘ف لاد˘˘ت˘˘علاو حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ىر˘˘ت
نأا ةمظنملا ترزبأا امك ،فقاوملا

ضضارغأا مهل ضصاخسشأا اذه ءارو
ادقح مهسسفنأا يف نولمحي ةئيند
ريكعت ةيغب ديفم وه ام لك ىلع
تقو يف ةلبلبلا عرزو عسضولا
دوهجلا هيف فثاكتت نأا ضضرتفي
لمعلا ل نطولل ةمدخ نواعتتو
قا˘ح˘لإاو تا˘فÓ˘خ˘لا ثع˘ب ى˘ل˘˘ع
ارظن هنأا ةمظنملا ددسشو.ررسضلا
ضساسسمو ىذأا نم اهب قحل امل
ربتعت ،ا˘ه˘ئا˘سضعأا ضضع˘ب˘ل فذ˘قو
ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘لا عاو˘˘˘˘نأا ن˘˘˘˘م كلذ
فذف نم تلمح امب ةينورتكللا

عم ىطا˘ع˘ت˘ت˘سس ثي˘ح ،ر˘ي˘ه˘سشتو
لÓخ نم ينوناق راطإا يف رمألا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘جألا
ةعباتملا يف قحلا اهلو ،ةلوخملا
.ةيئاسضقلا

ز.لامج
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ناطيتسسلاو لÓتحلاو برحلا راتخت لÓتحلا ةموكح

د˘سض ير˘˘كسسع˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘لا نا
ةيناسسنإا ةثراكب رذني ةزغ عاطق
عاطق يف ةايحل˘ل ل˘ما˘ك را˘ي˘ه˘ناو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يأا نا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو ةز˘˘˘غ
ايليئارسسإا اروهت ربتعت ةيركسسع
يف عا˘سضوألا ل˘ع˘سشي د˘ق ار˘ي˘ط˘خ
هيلعو ،ةقطنملا يفو ةفاك دÓبلا
ف˘قو˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا بج˘ي ه˘نا˘˘ف
يليئار˘سسا د˘ي˘ع˘سصت يأل يرو˘ف˘لا

ةز˘غ عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع را˘˘سصح˘˘لا كفو
ىلع ءادتعلا ةلسصاوم لباقملابو
ةفسضلا يف يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
يناطيت˘سسلا ع˘سسو˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ة˘لا˘˘ح نÓ˘˘عإاو ند˘˘م˘˘لا د˘˘يو˘˘ه˘˘تو
ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع برحلا
اسصوسصخو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف
فقن اننأاو ،ةلتحملا ضسدقلا ةنيدم
ثي˘ح قر˘ط قر˘ت˘ف˘م ى˘ل˘ع مو˘˘ي˘˘لا
لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
مÓسسلا نيب راتخت نأا يليئارسسلا
ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا ل˘˘˘كسشي يذ˘˘˘لا لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
يذ˘لا ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘حو لÓ˘˘ت˘˘حلا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا د˘˘سسج˘˘ي
ةلباقلا ةدايسسلا تاذو ةل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘عو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نم عبارلا طوطخ ىلع ةلتحملا

وأا ،ديحولا هليبسس7691 ناريزح
هق˘م˘ع˘ت يذ˘لا عار˘سصلا رار˘م˘ت˘سسا
ةعورسشملا قوقحل˘ل ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نا
اهتاوطخو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل
ضضوقت يتلا ةيرمآاتلاو ةيوفسصتلا

.  مÓسسلا قيقحت ضصرف لك
يذلا لماسشلاو لداعلا مÓسسلا نإا
ًايبرع ًا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ًارا˘ي˘خ ل˘كسشي
م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلاو ن˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘ل ةرور˘˘˘˘˘سضو
ققحتي نلو نييلودلاو نييميلقإلا

لÓتحلا ة˘مو˘كح تسسرا˘م ا˘م˘لا˘ط
ليكنتلاو عمقلاو باهرلا اذه لك
املاطو ينيطسسلفلا بعسشلا قحب
م˘˘كح˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس تر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا
ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا

ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ا˘˘ه˘˘تاءار˘˘جإاو
تÓيكسشت نع ثحبت تتاب يتلاو
قيبطتل ةلحرملا ءÓمع نم ةليزه

ي˘ف م˘ها˘سست ي˘ت˘لاو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص
ف˘سسن˘تو ن˘ي˘ت˘لود˘˘لا ل˘˘ح ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت
ةيلمعلا اهيلع تماق يتلا ضسسسألا
لÓتحلا رارمتسسا ثي˘ح ة˘ي˘م˘ل˘سسلا

نم ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا نا˘مر˘حو
ا˘ق˘ق˘ح˘ي ن˘ل ة˘عور˘˘سشم˘˘لا ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
نم ضسكعلا ىلعو ،ًانمأا لو ًامÓسس
عارسصلا رجفت نم نÓعجيسس كلذ
قيرط ىلع زجنأا ام لك ضضيوقتو
نم تاون˘سس ر˘ب˘ع مÓ˘سسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ل˘ك بر˘سضو ة˘ي˘م˘ل˘˘سسلا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ةيعرسشلا تارارقو ةيلودلا دوهجلا
. ةيلودلا
ىلع ف˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘مر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا

لماسشو لداع مÓسس امإاف ،قرتفم
عيمج ىبليو لÓتحلا اذه ىهني
بع˘سشل˘ل ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ل˘ح ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
يلودلا نوناق˘ل˘ل ا˘ق˘فو ن˘ي˘ت˘لود˘لا

˘مÓ˘سسلا ل˘با˘ق˘م ضضرألا ةد˘عا˘˘قو
دو˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ق˘فو تق˘ل˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
عارسصلا رارمتسسا امإاو ،ةيملسسلا

ةيجمهلاو ةسسرط˘غ˘لاو ناود˘ع˘لاو
نا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسلا
ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا  و˘˘˘ه لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
ثراوكلا كلت ق˘م˘ع˘تو رار˘م˘ت˘سسا

بب˘˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
رارمتسساو فنعلا ةدوعو بورحلا
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا عار˘˘˘سصلا
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا

لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح رار˘˘م˘˘ت˘˘سساو
مدهو ناط˘ي˘ت˘سسلا ي˘ف ع˘سسو˘ت˘لا˘ب
،ي˘˘سضارلا ةردا˘˘سصمو تو˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ي˘ن˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا يدا˘˘يا قÓ˘˘طاو
اولسصاويل ،نيث˘با˘ع˘لا ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا

د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘˘سشلا قر˘˘˘˘ح
ن˘ي˘ب م˘غا˘ن˘ت ي˘ف تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
ثيح ،نينطو˘ت˘سسم˘لاو ة˘مو˘كح˘لا
ثارتكلا نود مهمئارج نوذفني
ة˘لود دو˘ه˘جو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘˘ب
نم دحل˘ل ا˘ه˘ت˘مو˘كحو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
. ءابولا اذه راسشنا
دوهجلا لك معدي عمجا ملاعلا نإا
مÓسسلا قيقحت يف مهاسست يتلا

ي˘ه˘ن˘˘ي يذ˘˘لا ل˘˘ما˘˘سشلاو لدا˘˘ع˘˘لا
قوقحلا عي˘م˘ج ي˘ب˘ل˘يو لÓ˘ت˘حلا
ينيطسسلفلا بعسشل˘ل ة˘عور˘سشم˘لا

ده˘ج˘لا نإاو ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح ق˘فو
ل˘ك م˘غر˘˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي˘˘سس ي˘˘لود˘˘لا
كاحت يتلا ططخلاو تارماؤوملا
رار˘سصإلاو دو˘م˘سصلا ن˘م ل˘ي˘ن˘˘ل˘˘ل
دوهج لسصاوتتسسو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ل˘ك ع˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
م˘لا˘ع˘لا ي˘ف رار˘حألاو ءا˘˘قد˘˘سصلا
بعسشلا ةمدخل كرتسشملا لمعلل
ظافحلا ىلع لمعلاو ينيطسسلفلا

حنمو ةينيطسسلفلا قوقحلا ىلع
ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا
لماسشلاو لداعلا مÓ˘سسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تايرظن نع اديعب ةقطنملا يف
تا˘ط˘ط˘خ˘مو لÓ˘ت˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
عارسصلا تايلا جيجأاتو ةيفسصتلا
لاسضنلا باسسح ىلع ةقطنملا يف
بع˘˘سشل˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
.ينيطسسلفلا

ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلإ مÓعإلإ ريفسس / ةودقلإ يرسس : ملقب

اودجو امنيأا نومورحم اوفقث امنيأا نونوعلم نوينيطسسلفلا

نيملسسملاو برعلا ضضعب لدب له
اوفرحو ىلاعتو هناحبسس هللا مÓك
اوريغو ه˘م˘ي˘ها˘ف˘م او˘ب˘ل˘قو ،ه˘با˘ت˘ك
اولطعو هماكحأا اولط˘بأاو ،ه˘ي˘نا˘ع˘م
يف نوينيطسسلفلا حب˘سصأا˘ف ،ه˘ن˘ن˘سس
ن˘˘ي˘˘نو˘˘ع˘˘ل˘˘م˘˘لا م˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘سسو˘˘˘ما˘˘˘ق
نيذلا م˘هو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘سضغ˘م˘لاو
اوفنيو ،مهدÓب نم اودرطي نأا بجي
نع ًادي˘ع˘ب اودر˘سشيو ،م˘ه˘سضرأا ن˘م
،م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف او˘بذ˘ع˘يو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘طو
يف اوسساقيو ،مهرمع ةليط اوناعيو
او˘˘ن˘˘ج˘˘سسيو ،م˘˘ه˘˘لا˘˘حر˘˘تو م˘˘ه˘˘ل˘˘ح
او˘بذ˘ع˘يو ،او˘ل˘ح˘سسيو او˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘يو
اوذ˘خؤو˘يو ،اود˘ه˘ط˘سضيو او˘نا˘˘ه˘˘يو
،Óًيتق˘ت او˘ل˘ت˘ق˘يو ف˘ن˘ع˘لاو ةو˘ق˘لا˘ب
،نودقتعي يذلا مهؤوازج وه اذهف
مه مهنأاكو ،نوديري يتلا مهتبقاعو
ن˘يذ˘لا ،او˘كر˘سشأا ن˘يذ˘لاو دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
،هبا˘ت˘ك ي˘ف ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘لا م˘هر˘كذ
دمحم نيمألا هلوسسر هيلع دكأاو
َنيِنوُعْلsم » ملسسو هيلع هللا ىلسص
Óيِتْقَت اوُلuت˘ُقَو اوُذ˘ِخُأا او˘ُف˘ِق˘ُث ا˘م˘َن˘ْيَأا
ُلْبَق نِم اْوَلَخ َنيِذsلا ىِف ِهللا َةsنُسس
.» Óًيِدْبَت ِهللا ِةsنُسسِل َدِجَت نَلَو
زع هللا باتك اوأارقي مل مهنأاكيو
ىلع ضسمط وأا ،هوفرعي ملو لجو
م˘لو هدار˘م او˘م˘ه˘ف˘ي م˘ل˘ف م˘ه˘بو˘ل˘˘ق
مهناذآا يف نأا وأا ،هماكحأا اوهقفي
نوبيجتسسي لو هنوعمسسي Óف ًارقو
ه˘مÓ˘ك او˘م˘ل˘ع م˘ه˘نأا وأا ،هر˘مأا ى˘˘لإا
اومهفو ،هوفلاخو ىلاعتو هناحبسس
ٍبا˘ت˘كب او˘ن˘مآا وأا ،هو˘سصعو هر˘ماوأا

اوسسنو ،هاوسس هعم اوكرسشأاو هريغ
نأاو ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ي˘ه ه˘ل˘لا ة˘م˘˘ل˘˘ك نأا˘˘ب

نم لطابلا هيتأاي ل دلاخلا همÓك
مهنكلو ،هفلخ نم لو هيدي نيب

م˘ه˘ي˘ل˘ع ت˘sي˘م˘ُعو ق˘ير˘ط˘لا او˘ل˘˘سض
م˘هر˘ئا˘م˘سض ن˘ع با˘غو ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
لو ًا˘ئ˘ي˘سش نو˘ع˘ي ل اود˘غ˘ف ،ق˘ح˘˘لا
اونوكي نأا ىسشخأاو ،ًارمأا نوهقفي
˘ْمَأا» ه˘با˘ت˘ك ي˘ف ه˘ل˘لا م˘هر˘كذ ن˘م˘م
ْوَأا َنوُع˘َم˘ْسس˘َي ْم˘ُهَر˘َث˘ْكَأا sنَأا ُب˘َسس˘ْح˘َت
ْمُه ْلَب ِماَعْنَأاْلاَك اsلِإا ْمُه ْنِإا َنوُلِقْعَي
.» اًليِبَسس tلَسضَأا
وأا مهيلع َلsزنَت رخآا ًاباتك مهل نأا مأا
هيفو نوأارقي هنم ،مهيلإا هب sيحوأا
رماوألا نوقت˘سسي ه˘ن˘مو ،نو˘سسرد˘ي

هي˘ف اود˘جو˘ف ،ما˘كحألا نو˘عر˘سشيو
برقأا م˘ه˘نأاو ،م˘ه˘ناو˘خإا دو˘ه˘ي˘لا نأا
هل قحي هنأاو ،ًةمحرو ًةدوم مهيلإا

،م˘˘ه˘˘˘تروا˘˘˘ج˘˘˘مو م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسم
،مهعم نوا˘ع˘ت˘لاو م˘ه˘ب فار˘ت˘علاو
لمعلاو ،م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سساو م˘ه˘ترا˘يزو
هنأاو ،مهايإاو تاربخلا لدابتو مهعم
برحلا نÓعإا وأا مهتلتاقم زوجي ل
مهم˘عز ق˘فو ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل˘ب ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
م˘ه˘ت˘ياور ق˘يد˘سصتو م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا˘˘سسم
فارتعلاو ،مهتيمولظمب ناميإلاو
عم تاقÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘تو م˘ه˘ت˘لود˘ب
عفر ىلع مهعم لمعلاو ،مهبعسش
،مهيلإا ةءاسسإلا فقوو ،مهنع ملظلا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘˘سسمو
هللا د˘عو ي˘ت˘لا ة˘كرا˘ب˘م˘لا ضضرألا
يه نيط˘سسل˘ف نأا او˘ن˘مآا د˘ق˘ف ،م˘ه˘ل
ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإÓ˘ل ا˘ه˘نأاو ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإا

،ةعورسشملا مهسضرأا يهو ،مهدحو
م˘ه˘ت˘كل˘م˘مو ،ة˘سصا˘خ˘˘لا م˘˘هدÓ˘˘بو
لئاوألا مهئايبنأا نطومو ،ةميدقلا

مهلكيه اهيفو ،نيقباسسلا مهلسسرو
مهد˘ج˘مو د˘ي˘ل˘ت˘لا م˘هز˘عو د˘ي˘ت˘ع˘لا
نحتو مهبولق وفهت اهيلإاو ،ميدقلا
اهيف ضشيعلا ىلإا علطتتو ،مهسسوفن
.مهلايجأا

د˘يد˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف م˘˘ه˘˘نأا˘˘كو

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا نأا نو˘˘سسرد˘˘˘ي
،مهناو˘خإا او˘سسي˘ل م˘ه˘نأاو ،م˘هؤواد˘عأا

ٍمدو ىبرق رسصاوأا مهب مهطبرت لو
م˘˘ه˘˘ل قو˘˘ق˘˘ح لو ،ٍن˘˘˘يدو ٍنا˘˘˘سسلو
نوقاع مهنأاب مهنو˘ف˘سصيو ،م˘هد˘ن˘ع
نوفرتعي لو لسضفلا نوظفحي ل
ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نور˘˘كن˘˘ي م˘˘ه˘˘˘نأاو ،ه˘˘˘ب
مهيلإا د˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا د˘ي˘لا نو˘سضع˘يو
ىلإا نوئيسسيو ،نوعلاو ةدعاسسملاب
اذهلو ،مهتمركأاو مهتوآا يتلا دÓبلا
مهب فارتعلا نوقحتسسي ل مهنإاف
ل ل˘ب ،م˘ه˘ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ة˘ي˘ح˘سضت˘˘لاو
لو ،مهب ةفأارلا وأا مهتمحر يغبني
،مهعم نماسضتلا وأا مهترسصن زوجي
فو˘قو˘لا وأا م˘ه˘تد˘نا˘سسم ح˘سصت لو
ة˘لاد˘ع˘لا ن˘م ضسي˘لو ،م˘ه˘ب˘نا˘ج ى˘لإا

مهتياور ىلإا ءاغسصإلا فاسصنإلاو
نيذلا مه˘ف ،م˘ه˘ت˘يا˘كح ق˘يد˘سصت وأا
ي˘˘ف او˘˘طر˘˘فو ،م˘˘هدÓ˘˘ب او˘˘عا˘˘˘سضأا
،مهني˘ب ا˘م˘ي˘ف او˘عزا˘ن˘تو ،م˘ه˘نا˘طوأا

،م˘ه˘ت˘ي˘سضق˘بو م˘ه˘سسف˘نأا˘ب اور˘˘سضأاو
.مهلهأاو مهبعسش ىلإا اوؤواسسأاو
ديدجلا برعلا باتكب دوهيلا حرف
تمسستراو ،هب اوجهتباو هل اوللهو
ةسضيرع ٌة˘ما˘سست˘با م˘ه˘ها˘ف˘سش ى˘ل˘ع
دقف ،ةريبك ةحرف مهبولق تنكسسو
،مهمامأا ةدسصوم تناك ٌدÓب تحتف

ٍحومسسم ريغو ،مهي˘ل˘ع ًة˘عو˘ن˘م˘مو
،اهيف رورملا وأا اهنم بارتقلا مهل
م˘ه˘ما˘مأا تح˘ب˘سصأا مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
اهنوروزي ،ةعورسشم مهلو ةحوتفم
Óًيل اهعراوسش يف نولوجتيو ،ًانلع
نوعيبيو اهنمو نورتسشيو ،ًاراهنو
نيناوقو ،ا˘ه˘ع˘م نورا˘ج˘ت˘يو ا˘ه˘ي˘لإا
،مهدعاسستو مهديؤو˘ت م˘ه˘ع˘م دÓ˘ب˘لا

نم˘سضتو ،م˘ه˘ي˘م˘ح˘تو م˘ه˘سسر˘ح˘تو
مغر ،مهتمÓسس ىلع رهسستو مهنمأا
،ٌءÓمعو ٌضسيسساوج مهبلغأا يف مهنأا

نور˘مآا˘ت˘ي ،نو˘بر˘خ˘مو نود˘سسف˘˘مو
تاريخ يف نوعمطيو ،اندÓب ىلع
،انبوعسشب ًارسش نوسصبرتيو ،انناطوأا

ةءاسسإلاو انب ديكلا ىلإا نوعلطتيو
.انيلإا

،نيعبطملا برعلا ءلؤوه رمأا ٌبيرغ
،نوليلق ٌةمذرسش مهتقيقح يف مهو
م˘ه˘تا˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘كسشي ل
ةمكاحلا ةطلسسلا مهنكلو ،ةيرثكأا

مÓعإلا لئاسسو يف نومكحتملاو
نو˘˘سضر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف ،لاو˘˘˘مألا ضسوؤورو
ًا˘ما˘غرإا وأا ف˘ي˘سسلا˘ب ًار˘ه˘˘ق م˘˘ه˘˘يأار
وأا عوجلاو رقفلاب ًاديدهت وأا ،لاملاب
.لتقلاو نجسسلا
م˘ه˘لو ،نو˘ظ˘ئا˘غ م˘ه˘بو˘ع˘سشل م˘ه˘نإا

،نوفلاخم مهتاعانق˘لو ،نوز˘ف˘ت˘سسم

نوقطني لو ،مهنع نوربعي ل ذإا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح نو˘سسكع˘ي لو ،م˘ه˘م˘سسا˘˘ب
ةيسضقلاب مهناميإا قمعو مهفقاوم
مهل ةبسسنلاب يه يتلا ،ةينيطسسلفلا

مهدÓب يزاوت ،دسسجلا نم بلقلاك
.ًازع مهناطوأا عم ىواسستتو ،ًاردق
ىسصقألا دج˘سسم˘لاو ضسد˘ق˘لا اذ˘كو
ثلا˘ثو ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ق˘لا ى˘لوأا ،كرا˘ب˘م˘لا
ةبسسنلاب وهف ،نيفيرسشلا نيمرحلا
ٌءزجو ،هللا باتك يف ٌةيآا مهبوعسشل
،مهنيد يف ٌضساسسأاو ،مهتديقع نم
نو˘لزا˘ن˘ت˘ي لو ا˘ه˘ي˘ف نو˘˘طر˘˘ف˘˘ي ل
،اهيل˘ع ًاد˘حأا نو˘موا˘سسي لو ،ا˘ه˘ن˘ع
هللا تايآاب اورتسشا مهماكح نكلو
مهنيد اولدبو ،ًاسسخب ًانمث لجو زع
ٍنومسضم ريغ ٍرجأاو ٍبوذكم ٍدعوب
هللا نم ٍبسضغو ،ٍنوعلم ميثأا ٍلدبو
هللا ةنعل اوقحت˘سسا˘ف ٍ،م˘ئاد م˘ه˘ي˘ل˘ع
.نيعمجأا ضسانلاو هلوسسرو
هتلان امب مهنأا نويليئارسسإلا نظي
ةدارإا ر˘سسك او˘عا˘ط˘ت˘سسا م˘˘ه˘˘حا˘˘مر
م˘ه˘ت˘م˘يز˘ع ل˘فو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

م˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘ق فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضإاو
يذلا تفاهتلا دعب نوع˘ي˘ط˘ت˘سسي˘سس
،ع˘ق˘ي د˘ق يذ˘لا ط˘قا˘سست˘لاو ،ثد˘ح
بطسشو ،دبألا ىلإا نيطسسلف عÓتبا
،لبقتسسم˘لاو خ˘يرا˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘م˘سسا

نور˘ع˘سشي˘سس ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا نأاو
ل ،ناديملا ي˘ف م˘هد˘حو م˘ه˘سسف˘نأا˘ب
مهل دنسس لو ،نيعم لو مهل رسصان
ىلإا مهر˘ط˘سضي˘سس ا˘م˘م ،ر˘ي˘ه˘ظ لو
ي˘ل˘خ˘ت˘لاو ،ط˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لاو لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

،ةردا˘غ˘م˘لاو ل˘ي˘حر˘لاو ،نا˘ي˘سسن˘لاو
،ضضيو˘ع˘ت˘˘لاو لد˘˘ب˘˘لا˘˘ب لو˘˘ب˘˘ق˘˘لاو
اوملع امو ،ضسينجتلاو نيطوتلابو
ولو نولتاقيسس نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نأا

ولو نودم˘سصي˘سسو ،م˘هد˘حو او˘نا˘ك
مهب فيكف ،مهنع ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘خ˘ت
لجو زع هللا ةيعمب نورعسشي مهو
،م˘ها˘عر˘يو م˘هأÓ˘كي ه˘˘نأاو ،م˘˘ه˘˘ع˘˘م
بوعسش نأاو ،مهتبث˘يو م˘ه˘ظ˘ف˘ح˘يو
ى˘لإاو م˘ه˘ع˘˘م ف˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ة˘˘مألا

ةدارإا نو˘سضرا˘ع˘ي م˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
يتلا ،مهدÓب تاسسايسسو مهماكح
ًة˘نا˘ي˘خو ،ًةدرو ًار˘ف˘ك ا˘ه˘˘ي˘˘ف نور˘˘ي
.ًاردغو
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شسابعلب يديسسب ديرت نيع ةيدلب ناكسس
 اهزاجنا رخأاتملا تانكسسلا عيزوتب نوبلاطي

نيع ةيدلب ناكسس ىكتسشا
ةرئادل ايميلقإا ةعباتلا ديرث
نم ضسابعلب يديسسب ةلاسست
تا˘˘ن˘˘كسسلا ع˘˘يزو˘˘ت ر˘˘خأا˘˘˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
او˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط ثي˘˘˘ح ،غ˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ةمئاق نع جارفإلا ةرورسضب
تانكسسلا نم نيديفتسسملا
يتلا ةيراجيلا ةيعامتجلا

ع˘فر ة˘ي˘غ˘ب ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا لا˘ط
ن˘ي˘سسح˘تو م˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا

ن˘يدد˘ه˘م ،م˘ه˘ئاو˘يإا فور˘˘ظ
جاجتحلاب هتاذ تقولا يف
لطامت رار˘م˘ت˘سسا ة˘لا˘ح ي˘ف
عيزوت يف ةيدلبلا حلاسصملا
.تانكسسلا
ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس لءا˘سست
ر˘ي˘خأا˘ت˘لا بب˘˘سس ن˘˘ع د˘˘ير˘˘ث
عيزوت ةيلم˘ع ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘كسسلا
تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘˘يلا

بب˘˘سسب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا بل˘˘ط˘˘˘م
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

يتلا ةبعسصلا ةيعامتجلاو
ةيدلبلاب تÓئاعلا اه˘سشي˘ع˘ت
هذ˘˘˘ه ر˘˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع بب˘˘˘سسب
عيراسشم ة˘يأا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا
طيحملا نم نسسحت ةيومنت
ا˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كسسل ي˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

نع ثح˘ب˘لا ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد˘تو
ر˘ي˘غ ىر˘خأا ة˘ي˘ن˘كسس غ˘ي˘سص
اعدو ،ةرثكب ةلوادتملا كلت
ليج˘ع˘ت˘لا ى˘لإا نو˘كت˘سشم˘لا
ةمئاق لقألا ىلع قيلعت يف
عيراسشملا نم نيديفتسسملا
وأا ةزجنملا ءاوسس ةينكسسلا
ىتح زاجنلا ديق يه يتلا
ح˘سضوأاو ،م˘ه˘لا˘ب ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘ي
لامآا نوقلع˘ي م˘ه˘نأا˘ب ءلؤو˘ه
تانكسسلا هذه ىلع ةريبك
دفتسست مل ةيدلبلا ناو اميسس
ةيأا نم ةليوط تاونسس ذنم
عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم
ةيفيرلا تانكسسلا ءانثتسساب
ى˘˘˘قر˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
مهتردقم مدعل مهتاع˘ل˘ط˘ت˘ل

ءا˘ن˘ب˘لا لا˘غ˘سشأا ما˘م˘تإا ى˘ل˘ع
داو˘˘م˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘ثأا عا˘˘˘ف˘˘˘ترل
غلبم ةلق لباقم ةيسساسسألا
يطغي يذلا ةيلاملا ةناعإلا

تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف اءز˘˘˘ج
فسشك هتهج نمو ،زاجنلا

ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر
ةيلمع نأاب ديرث نيع ةيدلبل
ةعدوم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘سسارد
،دعب هتنت مل هحلاسصم ىدل
نكسسلا ةن˘ج˘ل نا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم
ل ىتح اهتسسارد يف نعمتت
،ةجاتحملا تÓئاعلا يسصقت
هز˘ج˘ع «ر˘ي˘م˘لا» ف˘خ˘ي م˘لو
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ـلا تقا˘ف ي˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا

001 ل˘با˘˘ق˘˘م بل˘˘ط006
لاغسشأا تهتنا ةينكسس ةدحو
ل ام˘ن˘ي˘ب ةد˘حو03 زا˘ج˘نا
حوارت ىرخأا ةدحو56 لازت
ة˘يرادإا با˘˘ب˘˘سسأل ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم
قÓطنا نود تلاح ةفلتخم
اه˘نأا م˘غر ا˘هزا˘ج˘نا لا˘غ˘سشأا

ج˘ما˘نر˘ب ن˘˘م˘˘سض ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘سضو .0102/4102
ثيرتلا ىلإا ةيدلبلاب تعفد
تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
بارتقا عم امي˘سس ةز˘ج˘ن˘م˘لا
ىرخأا تانكسس01 مÓتسسا
ة˘˘ب˘˘سسن تزوا˘˘ج˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب
فاسضأاو . %09 ـلا زاجنلا
ل ه˘ح˘لا˘سصم نا˘ب «ر˘ي˘˘م˘˘لا»
ا˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص يأا د˘˘ج˘˘ت
ةي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘كسسلا ضصخ˘ي
ةدم ذنم اهعيزوت مت يتلا

وأا ا˘ه˘ئا˘ن˘ب لا˘غ˘سشأا ته˘ت˘ناو
ىقبي اميف ،اهزي˘ه˘ج˘ت ى˘ت˘ح
ن˘ع ا˘ي˘لا˘ح نا˘كسسلا ثيد˘˘ح
ضضعب ميمرت ضصخت بلاطم
ف˘ي˘سضي ة˘ي˘ف˘ير˘لا تو˘ي˘ب˘˘لا
يذلا رمألا ثدحتملا تاذ
ع˘˘سضو ه˘˘ب˘˘سسح ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي
تويبلا هذه ءاسصحإل ةنجل
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا ة˘م˘ث ن˘˘م
.اهب لفكتلل ةيرورسضلا

ودبع.صص

ئطإوسشلإ ةيناجم ىلع تاطلسسلإ ديكأات مغر
اهتÓسضع شضارعتسسا لسصاوت «غنيكرابلا» ايفام

 لجيج ششينروكلا ةمسصاعب نيفاطسصملا ىلع
ئ˘طاو˘سش م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تد˘˘ه˘˘سش
ن˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
حتف عم انمازتو ،نييسضاملا
ةقلغم تناك يتلا ئطاوسشلا

ببسسب فيسصلا لسصف ةليط
ضسوريف نم ةياقولا تاءارجإا

ةدو˘ع (91 ديفو˘ك) ا˘نورو˘ك
ن˘يذ˘لا غ˘ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘فا˘˘م
ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه او˘˘ط˘˘سسب
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘˘ع˘˘˘سساو تا˘˘˘حا˘˘˘سسم
د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت م˘˘غرو ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
،كلذ ةيناجم ىلع تاطلسسلا
يأار تاباسصعلا هذهل هنأا لإا
رانملا ئطاسش ناك تيح ،رخآا
ارخؤوم لجي˘ج بر˘غ ر˘ي˘ب˘كلا

نم ءاد˘ت˘عا ة˘ثدا˘ح˘ل ا˘حر˘سسم
ىلع غنيكرابلا باحسصأا لبق
م˘ي˘قر˘ت نÓ˘م˘ح˘ت ن˘ي˘ترا˘ي˘˘سس
م˘˘ت تي˘˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم ة˘˘˘يلو
ةيجاجزلا تاهجاولا ريسسكت
داتع˘لا ة˘قر˘سسو ن˘ي˘ترا˘ي˘سسل˘ل
،ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد ن˘˘م تاد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو

ضضفر ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي بب˘˘سسلاو
ع˘فد ن˘ي˘ترا˘ي˘˘سسلا با˘˘ح˘˘سصأا
ريغ هنأل غنيكرابلا فيلاكت
مهعم او˘ل˘خد ثي˘ح ،ي˘نو˘نا˘ق
تناك ةيمÓك تاسشوانم يف
امهترايسس ميطح˘ت ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن
،ةلوهجم ةهجو ىلإا رارفلاو
م˘˘˘غر اذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘ت
امل دوجو ل هنأا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ي˘˘ف غ˘˘ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ب˘˘لا ى˘˘م˘˘˘سسي
نكامأا عيمج يفو تاقرطلا
ةفسصب ضسرامت تيح فقوتلا

دارفأا لبق نم ةينوناق ريغ
لا˘ف˘طأاو ن˘ي˘ق˘هار˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ج
مت ددسصلا اذه يفو ،راغسص
ن˘ير˘˘سضخأا ن˘˘ي˘˘م˘˘قر ع˘˘سضو
نيفاطسصم˘لا فر˘سصت تح˘ت
يأا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل حاو˘سسلاو
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل ثد˘˘ح˘˘ي زوا˘˘ج˘˘ت

.لجيج ضشينروكلا ةمسصاع
ميهإرب.ع

 لجيجو ةدكيكسس يتيلو نم لكب

ثدحلا ىوتسسم يف ةيلافتحاب ماموسصلا رمتؤوم داقعناو دهاجملا موي ءايحإا
ةنسس لك نم توأإ02 ـل فداسصملإ دهاجملل ينطولإ مويلإ ،نطولإ تايلو يقاب رإرغ ىلع لجيجو ةدكيكسس تيحأإ

.6591 توأإ02 ماموسصلإ رمتؤوم داقعنإو5591 توأإ02 ينيطنسسقلإ لامسشلإ موجهل ةجودزملإ ىركذلل دلخملإو

يتلا ةي˘م˘سسر˘لا تلا˘ف˘ت˘حلا
ن˘قار˘يا ة˘يد˘ل˘ب ا˘ه˘ت˘ن˘˘سضت˘˘حا
فرسشأاو ،لج˘ي˘ج˘ب ي˘سسيو˘سس
لا˘كل˘ك ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع
رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
ءاسضعأا ،ةي˘ن˘مألا تا˘ط˘ل˘سسلا
ءا˘سضعأاو ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا ةر˘˘سسألا
يلثم˘م ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا
اهلÓخ نم مت يتلاو ،ةيلولا
ءادهسشلا حاورأا ىلع محرتلا
يراكذتلا ملعم˘لا˘ب ةر˘ها˘ط˘لا
.زكرم نقارياب
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تر˘˘ط˘˘سس د˘˘˘قو
هذهب ايرث اجمانرب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ضضع˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سستو ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
فوقولاو ةزجن˘م˘لا ق˘فار˘م˘لا

يرا˘ج˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رارغ ىلع ،ةيدلبلاب اهزاجنا
زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سست
ديهسشلا مسساب زكرم نقارياب
ن˘ب ضشي˘ط˘م˘ل ح˘ل˘يو˘سص ن˘˘ب»
ةي˘م˘سستو ن˘ي˘سشد˘ت ،«د˘م˘ح˘م
ن˘˘قار˘˘يا˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سس
د˘ي˘˘ه˘˘سشلا م˘˘سسا˘˘ب ي˘˘سسيو˘˘سس
«دوعسسم نب دمحم يديعسس»
نويلم057 غلبمب ةزجنملا
ن˘˘م د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘لاو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةرورسض ىلع يلاولا اهلÓخ
راطإا يف ق˘فر˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

بابسش نكم˘ت˘ي ى˘ت˘ح م˘ظ˘ن˘م
،هنم ةدافتسسلا نم ةقطنملا
ة˘عا˘ق ة˘ي˘م˘سست ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضا
د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا م˘˘˘سسا˘˘˘ب جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘يأا ،د˘˘م˘˘حأا تا˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘سصو˘˘ب
تلاغسشنل ي˘لاو˘لا ع˘م˘ت˘سسا
 .يبطلا مقاطلا

فوقولا ةبسسان˘م˘لا˘ب م˘ت ا˘م˘ك
لاغسشأا عورسشم زاجنا ىلع
‐ نقارا نيب طبارلا قيرطلا
71 ةفا˘سسم ى˘ل˘ع ة˘طرار˘ق˘لا

غلبم هل ضصسصخ يذلا ملك
جد نويلم081 ـب ردق يلام
يذلا ،%47 لاغسشأا ةبسسنب
ة˘لز˘ع˘لا كف˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
نيع ،عسصرملا يتاسشم ىلع
،ةطرارقلاو ةنسساوعلا ،ىنبل

ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع دد˘˘˘سش ثي˘˘˘ح
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘كل˘˘˘˘ك
دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا

اذ˘كو ،عور˘سشم˘لا مÓ˘˘ت˘˘سسل
د˘˘يوز˘˘ت عور˘˘سشم ن˘˘ي˘˘˘سشد˘˘˘ت
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ز˘˘˘كر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘قارا
مت˘خ˘ت˘ل ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
با˘ب˘سشلا راد˘ب تلا˘ف˘˘ت˘˘حلا
ءاقلا مت نيأا ةعمجوب كروب

فرط نم ةبسسان˘م˘لا˘ب ة˘م˘ل˘ك
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا ة˘سسي˘ئر
ل˘ث˘م˘˘مو ،ن˘˘قار˘˘يا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ةمظن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘نا˘مألا
ميركتو نيدهاجملل ةينطولا
يوذو ن˘يد˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
.قوقحلا
د˘ق˘ف ،ةد˘كي˘كسس ة˘يلو˘ب ا˘˘ما
ة˘يلو˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب تم˘˘عد˘˘ت
يسسردملا ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘ح˘ب
لوخد˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سساو ،ا˘ب˘هأا˘ت
ةلفاح04 ـب ،ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا

رهسشألا لÓخ ىلوأا ةعفدك

،ةيراجلا ةنسسلا نم ةطرافلا
53 يف تلثمت ةيناث ةعفدو
ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح
ةجودزملا ىركذلا تلافتحا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
رمتؤوم دق˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
دد˘ع˘لا ح˘ب˘سصي˘˘ل ،ما˘˘مو˘˘سصلا
ل˘ق˘ن ة˘ل˘فا˘˘ح57 ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا

ىلع اهع˘يزو˘ت م˘ت ،ي˘سسرد˘م
اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
لوخدلا عم فيفختلا فدهب
ةأاطو نم لبقملا يسسردملا
ذيمÓتل ةبعتملا لقنتلا ةمزا
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ،ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا

.لظلا قطانم
ديجملا دبع فرسشأا نا ناكو
ضسي˘ئر را˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘خ˘˘ي˘˘سش
ةينطولا ةركاذلل ةيروهمجلا

ز˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
ى˘ل˘ع ،ف˘ي˘سشرأÓ˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
يلافتحلا جمانربلا تايلاعف
مو˘ي˘ل˘ل ة˘جودز˘م˘لا ىر˘كذ˘ل˘ل
،د˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ثوأا02 تا˘˘˘مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه»
5591/6591»،
هجوتلاب ةيادبلا تناك ثيح
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
،لا˘م˘ج نا˘سضمر˘ب ءاد˘ه˘سشل˘˘ل
عفرو ينطولا ديسشنلا فزعب
ع˘سضو ع˘م ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘يار˘˘لا
بسصنلاب روهزلا نم ليلكإا
ءاق˘لإا ا˘هد˘ع˘ب م˘ث ،يرا˘كذ˘ت˘لا

ةنامألا لثمم فرط نم ةملك
ةينطولا ةمظنمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةءار˘ق ا˘ه˘ت˘ل˘ت ،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘˘ل
ىلع ميركلا باتكلا ةحتاف
رار˘˘˘˘بألا ءاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلا حاورأا

دفولا هجوت ةرسشابم اهدعبو
ةفاقثلا رسصق ىلإا هل قفارملا

ن˘يأا ،ل˘ب˘سش كلا˘م نو˘ن˘˘ف˘˘لاو
ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘˘سسا ةرا˘˘يز تنا˘˘ك
زاجنإا نم ةركاذلل ضضرعمل
يفاك يلع يوهجلا فحتملا
ضضر˘ع م˘ث ن˘مو ،ةد˘˘كي˘˘كسس
لو˘˘˘ح ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش
،5591 ثوا02 تاموجه
يخيسش ديجملا دبع ةلخادمو

ةيروهمجلا ضسيئر راسشتسسم
اهيف ىقلأا ةينطولا ةركاذلل

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ة˘م˘ل˘˘ك
امم ناك ثيح ديجملا دبع
ثادحأا«نأا ا˘هاو˘ح˘ف ي˘ف ءا˘ج
تاطحملا نم ىركذلا هذه
ا˘ه˘ب ع˘ّسصر ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘لا˘˘خ˘˘لا
ن˘ي˘ب˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا
ا˘ه˘نأاو » د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلا » تنا˘˘ك
نكي ملو ،ةكرابملا ةروثلل
ة˘فا˘˘ّسصح لو˘˘ل ن˘˘كم˘˘م كلذ
ديهسشلا م˘ي˘م˘سصتو ،ة˘م˘كحو
ةيناثلا ةقطنم˘لا د˘ئا˘ق ز˘مر˘لا
،«ف˘˘سسو˘˘ي دو˘˘غ˘˘يز ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا

هــــت˘ن˘با م˘ير˘˘كت م˘˘ت يذ˘˘لاو
ا˘˘ناـــفر˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
م˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘ث ،ه˘ل ار˘يد˘قــتو
نم ةيخ˘يرا˘ت ةود˘ن ط˘ي˘سشن˘ت

ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ن˘˘يو˘˘سضع فر˘˘ط
يوهجلا فحت˘م˘ل˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا

امهو ةدكيكسسب يفاك يلع
م˘˘˘˘˘سسيو˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘يذا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسألا

تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصو
ءا˘˘ط˘˘عإل ة˘˘ير˘˘ث ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م
ةيخيرات تاقيقدتو تا˘ح˘م˘ل
خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا كل˘˘ت˘˘ل
ا˘م˘ي˘سسل ،ةر˘ف˘ظ˘م˘لا ا˘ن˘ترو˘ث
،ةيرقبعلاو ير˘ط˘ف˘لا ءا˘كذ˘لا

ضسراد˘˘م˘˘لا تر˘˘ي˘˘ح ي˘˘ت˘˘˘لاو
كاذنآا ةيسسنرف˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا

انئابآا اهب زاتمي ناك يتلاو
ن˘مو رار˘بألا ءاد˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م
نم دهعلا ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م ى˘ق˘ب
م˘ث ،را˘ي˘˘خألا ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘م تنا˘˘˘ك ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ضسي˘ئر را˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘خ˘˘ي˘˘سش
ةر˘˘كاذ˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع تناك يتلاو ،ةينطولا
ة˘فا˘˘سضإلاو ءار˘˘ثإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
،ةيخيراتلا ةودنل˘ل ة˘ي˘عو˘ن˘لا

ةسصق ىلع اهيف جرع ثيح
ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م ا˘ه˘ي˘ف ة˘ف˘ي˘˘ط˘˘ل
ءا˘كذ˘لاو م˘حÓ˘˘ت˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م
ركذت ةرم لوألو ،نيبعسشلا
ةقطنملا نبا ريبكلا دهاجملل
غامد يبرعلا دمحم موحرملا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ضسور˘˘ت˘˘ع˘˘لا
يرئازجلا ضسلجملل هحسشرت

ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘˘ع
.كاذنآا ليف ‐بيلف ةيسسنرفلا

ع .يفطل

مهنع تبجح نأإ دعب
ةيلحملإ ةيمنتلإ صسمسش

يناميلسس يح ناكسس
ةملاڤب فوقسشوبب دمحم

لخدتلاب يلاولا نودسشاني
  رقفلا نم مهلاسشتنل

دمحم يناميلسس يح ناكسس دسشان
،ةملاقب فوقسشوب ةيدلبب
يلإو اهسسأإر ىلعو ةينعملإ تاطلسسلإ
رظنلل لجاعلإ لخدتلاب ةيلولإ

ذنم ةحورطملإ مهلكاسشم يف
نينطإوملإ ةلاسسر بسسحو ،تإونسس
ناف ،اهنم ةخسسن ىلع انلسصحت يتلإ

ديدعلإ عفر يف صصخلتت مهبلاطم
تبجح نأإ دعب تلاغسشنلإ نم

،ةيلحملإ ةيمنتلإ صسمسش مهنع
رقفأإ نم ةدحإو مهتقطنم ىقبتل
تايطعملإ بسسح قطانملإ لزعأإو
نيب ةلوإدتملإ ةيعامتجلإ
،ءاسصحإلاب ةفلكملإ تائيهلإ

مهتاناعم نإاف ةلاسسرلإ تإذ بسسحو
يتلإ ةيمألإ ةرهاظ اهتيإدب
بابسشلإ طاسسوأإ يف تلحفتسسإ

ظحت مل ةقطنم ةيدلبلإ رابتعاب
إومسست ةيومنت عيراسشمب مهبسسح

،ىرخألإ قطانملإ فاسصم ىلإإ اهب
ةيمومعلإ ةرانإلاب قلعت ام اميسس ل

لخإد ةمدعنم هبسش ربتعت يتلإ
مهأل يلك بايغ عم ،مهيح

،ةيهيفرتلإو ةيسضايرلإ قفإرملإ
تاقرطلل ريبك ءإرتهإ بناج ىلإإ

يناعي يحلإ لعج امم ةفسصرألإو
باحسصأإ بسسحو ،صشيمهتلإو ةلزعلإ
لكاسشملإ مهأإ نيب نم هنإاف ةلاسسرلإ
دوجو يحلإ ناكسس اهنم يناعي يتلإ
،ءابرهك نودب ةلئاع001 نم ديزأإ
ةيمنتلل يلكلإ بايغلإ نع كيهان

،ةيمومعلإ ةرانإلإ رإرغ ىلع
،ةيهيفرتلإو ةيسضايرلإ قفإرملإو
تاقرطلل مات ءإرتهإ بناج ىلإإ

ريخألإ يف نيدسشانم ،يحلإ لخإد
ةيلولإ نع لوألإ لوؤوسسملإ
فوقولإو لجاعلإ لخدتلإ

يتلإ مهبلاطم ةيبلتل مهبناجب
.ةعورسشملاب اهوفسصو

دوعسسم .م
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يدانت نمل ةايح ل نكلو ةينعملإ تاهجلإ ىلإإ تعفر يتلإ تابلطلإ مغر
  ينهملا نيوكتلل زكرمب نوبلاطي ةليسسملا يف ميلسس ناكسس
مي˘ل˘سسا ة˘يد˘ل˘ب˘ب نا˘كسس بلا˘ط
زاجنإا ةرورسض ةليسسملا بونج
،ينهملا نيوكتلل زكرم حتفو
نو˘ل˘سصت˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي م˘˘ها˘˘سسي
ةسصرفلا حنم يف «مÓسسلا»ـب
ا˘ثا˘نا با˘ب˘˘سشلا تار˘˘سشع ما˘˘مأا

م˘ه˘ف˘ع˘سسي م˘ل ن˘يذ˘لا ارو˘˘كذو
م˘ه˘ت˘سسارد ة˘ل˘˘سصاو˘˘م ظ˘˘ح˘˘لا
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘للا
ر˘ي˘طأا˘تو م˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م ل˘˘ق˘˘سصل

مهيطعت تاداه˘سشب م˘ه˘تاءا˘ف˘ك
ةايح˘لا ي˘ف طار˘خ˘نلا ة˘يو˘لوأا
املو ةيلحملا ةيمنتلاو ةيلمعلا

ءا˘˘سشنا م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ف˘˘ي˘˘سضي ل
يف مهاسست ةريغسص تاسسسسؤوم
اورا˘سشأا نو˘ل˘سصت˘م˘لا ،جا˘ت˘نإلا
ام ايلاح اهب ميلسس ةيدلب نأاب
اهنكل ة˘م˘سسن00001 برا˘ق˘ي

قفرملا اذه نم ةمورحم تلظ
ىلإا تعفر يتلا تابلطلا مغر
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاذ تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ة˘ن˘م˘سضت˘م˘˘لاو
نيوكتلل زكر˘م زا˘ج˘نا ة˘ي˘م˘ها
يف هنإا˘ف م˘ه˘ب˘سسحو ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
نر˘ق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست ة˘˘ياد˘˘ب
ه˘ق˘ح˘ل˘˘م تح˘˘ت˘˘ف ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
زكرمل ةعبات ينهملا نيوكتلل

ثا˘نإلا˘ب ة˘سصا˘خ ح˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ع
هقÓحلا نيسصسصخت اهب طقف
ةقحلملا هذه نأا لإا ،طايخلاو
درجمل ءلؤوه فيسضي تقلغأا
زكرم حتف نع نÓعلا مت هنأا
ل˘ب˘ج˘ب ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
بابسسأل ةرئادلا رقم دعاسسما
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ضضع˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي
ى˘ق˘ب˘ت ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

يتلا ةفاسسملا نا عم ،ةلوهجم
لبج نع ميلسسا ةيدلب لسصفت

يهو ،ملك05 ردقت دعاسسما
نيع هاجتا يف اهسسفن ةفاسسملا
ة˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ضسف˘˘نو ،ح˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
اذا م˘ي˘ل˘سسا نا˘كسس ا˘ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ةداعسسوب و˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘ت˘لا اودارأا

رادو ةفلجلا ةيلوو لدجماو
ىد˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘عو ،خو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سشلا
نيوكتلا زكرم نم مهتدافتسسا
ةرئادلا رقمب حتف يذلا ينهملا
ةفاسسملا دعب نأاب اعيمج اودكا

نود تلا˘˘ح ىر˘˘˘خأا ا˘˘˘فور˘˘˘ظو
لامآا ىقبتل كلذ نم مهنكمت

ىلإا ة˘ق˘ل˘ع˘م نا˘ب˘سشلا تار˘سشع
ن˘يو˘كت˘ل˘ل ز˘كر˘م ءا˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ح
ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
لقألا ى˘ل˘ع وأا تا˘سصسصخ˘ت˘لا
ن˘˘˘كل عر˘˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف ةدا˘˘˘˘عإا
،ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سضإا تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ميل˘سسا ي˘ف نا˘كسسلا ثب˘سشت˘يو
ةلمج قلطنم نم بلطملا اذهب
داد˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا تار˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا
ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

يف هنأا نيح˘سضو˘م ،ة˘يو˘نا˘ث˘لاو
ن˘يو˘كت˘ل˘ل ز˘˘كر˘˘م دو˘˘جو لا˘˘ح
هنم ديفتسسيسس ميلسسب ينهملا
م˘هد˘عا˘سسي م˘ل ن˘˘م˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ة˘˘سسارد˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ظ˘˘˘ح˘˘˘لا
،هسضفلا رئبو م˘ي˘ل˘سس ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب
،ةرواجم ىرخأا تايدلب كلذكو
ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ةب˘ير˘ق˘لا ه˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
نأا راظتنا يفو مي˘ل˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ل
ى˘ق˘ب˘ي ،بل˘ط˘م˘لا اذ˘ه ق˘ق˘ح˘ت˘ي
اقلعم لمألا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا لو˘ق˘ي
ة˘يلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
.ةيلولا يلاو اهسسأار ىلعو

   ع .دلاخ

 ةلÓسشلإ رسصقب تانكسسلإ ةمئاق نع جإرفإÓل بلاطم
ترايت يف جامدإلاب نوبلاطي نودقاعتملا ةذتاسسألا
ربع نودقاعتملا ةذتاسسلا ددج
ترايت ةيلو قطانم فلتخم
ةيسصولا ةرازولا نم مهبلطم
ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘جا˘˘˘˘مدا ةرور˘˘˘˘سضب
د˘حأا لا˘قو ،م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘˘م
نأا ،«مÓسسلا »ـل ءلؤوه يلثمم
ابلط˘م ح˘ب˘سصأا جا˘مد˘نلا رار˘ق
نيدقاعتملا ةذتا˘سسألا ع˘ي˘م˘ج˘ل
نيفوختم ءلؤوه حبسصأا نأا دعب
ىلع يسسردم لوخد لك عم
ة˘سضر˘ع ح˘ب˘سصأاو م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘˘م
نأا نيربتع˘م ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا ح˘ب˘سشل
لبق هو˘م˘ظ˘ن يذ˘لا جا˘ج˘ت˘حلا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ما˘˘مأا ما˘˘يأا
ها˘ب˘ت˘˘نا تف˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ج ترا˘˘ي˘˘ت˘˘ب
م˘ه˘فور˘ظ˘ل ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘˘لا

ءلؤوه نم ريثكلا نأاو ةسصاخ
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف نو˘ل˘م˘˘ع˘˘ي
ة˘فا˘سسم ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘هو
˘ماد˘قلا ى˘ل˘ع ار˘ي˘سس ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م ى˘لإا لو˘سصو˘˘ل˘˘ل
ةذتاسسألا دسشان دقو ،ةيميلعتلا
ةينعملا تاطلسسلا نودقاعتملا
عار˘سسإلاو تاءار˘جلا ذا˘خ˘تا˘ب
مهل نأا نيربتعم مهجامدا يف
يف لمعلا يف مهريغك قحلا
ةرازو ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لا ةرا˘˘سشإا
نييطايت˘حلا م˘ئاو˘ق˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ىأارو ةرغاسشلا بسصانملا دسسل
كل˘˘˘ت˘˘˘ب ق˘˘˘حأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ءلؤو˘˘˘˘ه
ذنم اهنولغسشي يتلا بسصانملا
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،ةر˘ت˘ف
ضسيردت˘لا ي˘ف ةءا˘ف˘ك اور˘ه˘ظأا

نيسشتفملاو نيريدملا ةداهسشب
ةر˘ت˘ف لاو˘ط م˘ه˘ل ن˘ي˘ق˘فار˘م˘˘لا

عمجت ،رخآا قايسس يفو.مهلمع
رسصق ةيدلب ينطاوم نم ددع
ة˘يلو˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘لÓ˘˘سشلا
ةمئاق نع جارفإلاب ةبلاطملل
لاقو ،ةيعا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘كسسلا

جاج˘ت˘حلا او˘ل˘ق˘ن م˘ه˘نا ءلؤو˘ه
هابتنا تفل˘ل ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م ى˘لا
يتلا مه˘فور˘ظ˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

نو˘ك ة˘ب˘ع˘˘سصلا˘˘ب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو
ل˘˘خاد نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا
ريبك ددع اهب ةيلئاع تانكسس
ةيقبلا كهنا اميف دارفألا نم
ن˘˘ي˘˘ب حوار˘˘ت˘˘ي يذ˘˘˘لا ءار˘˘˘كلا

جد جد00051و00001
نم ءلؤوه نأاو ةسصاخ رهسشلا
د˘م˘ت˘ع˘يو ةر˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
لا˘˘م˘˘عألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب
مهلع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ةينعملا تاط˘ل˘سسلا نود˘سشا˘ن˘ي
ن˘ع نÓ˘˘عإلا ي˘˘ف عار˘˘سسإلا˘˘ب
ةيعامتجلا تا˘ن˘كسسلا ة˘م˘ئا˘ق
،ة˘يرز˘م˘لا م˘ه˘فور˘ظ ةا˘عار˘مو
نإا لا˘˘˘˘˘ق لوؤو˘˘˘˘˘سسم رد˘˘˘˘˘˘سصم
تانكسسلا ةم˘ئا˘ق ن˘ع جار˘فلا
ناك اهريخأاتو ةبيرق نوكتسس
اهب ترم يتلا فورظلا ببسسب
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ج˘ي˘ت˘ن دÓ˘ب˘لا

تما˘ق تا˘ط˘ل˘سسلا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
نم ريبك ددع عيزوتب ارخؤوم
.تانكسسلا

ج.كلام

 راجسشألإ ناسصغأإ نم اهفقسسأإو ةراجحلاب ةينبم اهنإردج

فراطلا يف ةيفاسشلا ةيدلبب ةعلقلاب خاوكأا يف ششيعت تÓئاع7 ـل ةيئادب ةايح
دق خإوكأإ ،ةيفاسشلإ ةيدلب يلاعأاب ةسضايبلإ ةتسشمب ةعلقلإ ةقطنمب ةدجإوتم خإوكأإ يف تÓئاع عبسس صشيعت

ةديسشم ،ةيرزمو ةيناسسنإإ ريغ اهنأاب اهنع لاقي ام لقأإ فورظ ،رسشبلإ صشيعل ل تانإويحلإ ةيبرتل لبطسسإاك حلسصت
صضرألإ نوسشرتفي ،ريدسصقلإ نم تويب ىلإإ ةفاسضإلاب راجسشألإ ناسصغأإ نم ةيبسشخ فقسسأإو ةراجحلاب نإردج نم

.نينسسلإ تإرسشع نم ديزأإ ذنم ةرمتسسم اهنأاب اهونطاق اهنع لوقي ةاناعم ،بإرتلإو

ا˘ن˘ترا˘يز ىد˘ل ع˘قو˘ت˘ن ن˘كن م˘˘ل
اخاوكأا دجن نأا ،ةيفاسشلا ةيدلبل
اهب مد˘ع˘ن˘ت ة˘ير˘يد˘سصق ا˘تو˘ي˘بو
دج تلاح ،ةايحلا فورظ ىندأا

نم ةمورحم تÓئاعو ةيرزم
.ةطيسسبلا ةايحلا طورسش طسسبأا

 نكسس نودب صشيعلإ
ةاناعم نإونع وه ءام لو

تÓئاعلإ هتاه
ي˘ت˘م˘ع تي˘ب˘ب ة˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك
نم ضسماخلا دقعلا يف «ةعمج»
نيوبألا ةم˘ي˘ت˘ي ءا˘بز˘ع ،ر˘م˘ع˘لا

ةفرغو اخوك اهيبأا نع تثرو
ا˘ن˘ت˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا ،ر˘˘يد˘˘سصق˘˘لا ن˘˘م
،ا˘ه˘خو˘ك ل˘خاد˘ب بحر رد˘سصب
اهتانا˘ع˘م ن˘ع ا˘ن˘ه˘م تثد˘ح˘تو
ءام˘لا بل˘ج ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا
د˘ع˘ب˘ت ة˘ي˘ف˘˘ن˘˘ح ن˘˘م بور˘˘سشلا

ليسسغلا ءام امأا ،مك3 يلاوح
يلاوح دعبي يذلا دسسلل لزنتف
ةدسس ضشرتفت ،مهنع رتم004
ا˘طا˘سسب ا˘˘ه˘˘قو˘˘ف بسشخ˘˘لا ن˘˘م
ةداسسوو دولجلا نم ةعومجمو
مل˘ح˘ت ة˘ع˘م˘ج ي˘ت˘م˘ع ،ة˘م˘يد˘ق
نم اهمحريو ا˘ه˘يوأا˘ي ن˘كسسم˘ب

نم اهجر˘خ˘يو ضسم˘سشلا ةرار˘ح
هيف مدعنت يذلا ناكملا كلذ
فورظلل ارظنو ،لقنلا لئاسسو
ة˘با˘سصم مو˘ي˘لا ي˘ه ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا
ةنمزملا ضضارمألا نم ديدعلاب
انلق˘ن˘ت ،ا˘ه˘تا˘نا˘ع˘م تداز ي˘ت˘لا

ىلع فقنل ةعمج ةمعلا ةقفر
ا˘ه˘ت˘سشا˘ع ي˘ت˘لا بعر˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
يف ةدرابلا ءاتسشلا يلايل ىدحإا

اهقوف راهنا يذلا لوألا اهخوك
ةر˘سسكلا ر˘˘سضح˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل
اهب هللا فطل لولف ،ماعطلاو
انل در˘سست ،ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج تنا˘كل

ا˘ه˘ت˘با˘سصأا ي˘ت˘لا ع˘ل˘ه˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
ضسف˘ن .ا˘ه˘ي˘ن˘ي˘ع ي˘ف عو˘مد˘˘لاو

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ىد˘˘ل ها˘˘ند˘˘جو لا˘˘ح˘˘˘لا
اهيلع انع˘ل˘طا ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

و˘ل˘ت د˘حاو˘لا ا˘ه˘لزا˘ن˘م ا˘ن˘ل˘خدو
زوجع «ضسواط» ةدجلاف ،رخآلا
مهنأا دكؤوت ةنسس نينامثلا يف
ذ˘˘ن˘˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا نو˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘ي
خوك ي˘ف ضشي˘ع˘ت ،لÓ˘ق˘ت˘سسلا

تن˘بو ضسم˘خ˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘ق˘فر
نسس يف دمحم مهربكأا ،ةدحاو
جوزتي مل و نيسسمخلاو ةثلاثلا
،جوزتن نينم »: لوقي ثيح دعب
يف اهنكسسن ضسانلا تنب بيجن
ن˘ي˘ن˘مو ءا˘م˘لا˘ب ر˘ط˘ق˘˘ت ة˘˘لاو˘˘ن
ة˘ب˘حا˘سش هو˘جو ،» !؟ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ن
ن˘ع نا˘سسل˘لا ز˘ج˘ع˘ي ةا˘˘نا˘˘ع˘˘مو
. اهدرسس
ة˘فر˘غ ضشي˘˘ع˘˘ت˘˘ف ةر˘˘ي˘˘سصن ا˘˘مأا

يطغت ةن˘سس72 ذنم ة˘ق˘ق˘سشم
يكي˘ت˘سسÓ˘ب فÓ˘غ˘ب ة˘سشر˘فألا

ثيح ،ءاتسش راطمألا نم افوخ
ىلإا لو˘ح˘ت˘ت ة˘فر˘غ˘لا نأا د˘كؤو˘ت
راطمألا تطقاسست املك حبسسم
طوقسسلاب ةددهم ناردجلا نأاو
دحأاب انيقتلإا امك .ةظحل يأا يف
Óم˘ح˘م ارا˘م˘ح ر˘ج˘ي ،نا˘كسسلا
قر˘˘˘ع˘˘˘لاو ءا˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ءلد˘˘˘ب
نع كيهان ،هنيبج نم ببسصتي

ىلا هلقنتل ارظن ديدسشلا بعتلا
ءا˘˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘ج˘˘˘ل لا˘˘˘ع نا˘˘˘˘كم
ل˘˘ك لو˘˘˘ق˘˘˘ي ثي˘˘˘ح بور˘˘˘سشلا
ءام امأا ،ةاناعملا ضسفن نيموي
دسسلل هتجوز لز˘ن˘ت˘ف ل˘ي˘سسغ˘لا
ف˘˘سصن م˘˘ه˘˘ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ي يذ˘˘˘لا

.ءا˘م˘˘لا را˘˘سضحإل ر˘˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
رابكلا ىلع رسصتقت مل ةاناعملا
ا˘سضيأا مدآاو بو˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
5 مهنع دعبت يتلا ةسسردملل

ةبلاطمب مهثيدح اومتخيل ،ملك
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ي˘˘لاو˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةا˘ي˘ح ن˘م م˘هذا˘ق˘˘نإل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
تا˘ن˘كسس م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ضسؤو˘˘ب˘˘لا

را˘ط˘خألا ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير
رط˘خ نأا ثي˘ح م˘ه˘ب ة˘قد˘ح˘م˘لا
يف مهب قدحي تويبلا رايهنا

نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،تقو ل˘˘˘ك
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ع˘˘ير˘˘سست˘˘˘ب
بلج نم مهن˘ي˘كم˘ت˘ل ر˘سسج˘لاو
نو˘ب˘لا˘ط˘يو اذ˘ه .ءا˘ن˘ب˘˘لا داو˘˘م
بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘˘ب
لقنتلا ءا˘ن˘ع م˘ه˘ن˘ع او˘ف˘ف˘خ˘ي˘ل
هذه بلج لجأا نم تارتموليكل
رداغن نحنو ،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا

ةقطنملا ناكسس انعدو ةقطنملا
نيلمآا ،مÓكلا بيطو ءاعدلاب
نيلوؤوسسملل مهتوسص لسصي نأا
.مهنع نبغلا عفرل
» ةيفاسشلا ةيدلب ضسيئر بئان
نأا دكأا هنم انبرقت ءانثأا «ي.ز
،عورسشم بلطم هايملا ةيسضق
ع˘جار ر˘خأا˘˘ت˘˘لا نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح
مهو يلا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا ضصق˘ن˘ل
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا در نور˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
غ˘ل˘ب˘م˘لا ة˘ل˘م˘كت˘ل ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘˘نÓ˘˘˘ل ضصقا˘˘˘ن˘˘˘لا
ا˘˘مأا ،م˘˘ه˘˘ل ءا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصو˘˘˘ت
اهب ةمئاق لاغسشألاف قيرطلا
 .قيرطلا مث رسسجلاب اءدب

صسراف.وب

يحÓفلإ زايتملاب قلعتملإ801 نوناقلإ راطإإ يف لخدت
تليسسمسسيت يف دحلا ةينثب ءابرغل ةيحÓف شضارأا حنم لوح قيقحت حتفب نوبلاطي نونطاوم
ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘˘ط
رب˘ع ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
رارغ ىلع تليسسمسسيت ةيلوب

‐وطسساب ضشوح ‐ لمجلا قنع
ةمازرلا مأاو ‐ناطلسسلا نيعو
‐دادملا يف˘ي˘سصلا م˘ي˘خ˘م˘لاو‐
‐ ‐ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ‐ ة˘˘طو˘˘خ˘˘˘سسمو
قيقحت حتف ةرورسضب ةيئلولا

ةهوبسشملا قرطلا لوح قمعم
هذه عيزوتو حنم اهب مت يتلا
ضصاخسشأل ةيحÓفلا يسضارألا

يف ةيقحأا يأا مهل ضسيل ءابرغ
،يسضارأا اذكه نم ةدافتسسلا

نوناقلا راطإا يف لخدت يتلاو
زايت˘ملا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا801
بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه .ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ةم˘ئا˘ق˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘˘لا

يأاب تم˘ت ل ءا˘م˘سسأا م˘ه˘ب˘سسح

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘سص
ي˘ف ن˘ي˘بر˘غ˘ت˘سسم ةرو˘كذ˘م˘˘لا
باحسصأا ءاسصقإا تقولا تاذ
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ق˘ح ه˘جو نود م˘ه˘سشي˘م˘ه˘˘تو
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
قيقحت حتف ةرورسضب ةيسصولا

هذه حنم ةيفيك لوح قمعم
ضصاخسشأل ةسضئافلا يسضارألا

نود ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ءا˘˘بر˘˘غ
ة˘ي˘م˘سسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا را˘˘ه˘˘سشإا
عطقلا هذه نم نيديفتسسملل
نÓ˘عإلا ى˘˘ت˘˘ح وأا ة˘˘ي˘˘سضرألا

م˘ل يذ˘لا ر˘مألا و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ءلؤو˘ه ه˘م˘سضه˘ي
ة˘ق˘ير˘ط ن˘م او˘سضع˘ت˘ما ن˘م˘م
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارألا ح˘˘ن˘˘م
م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب

متي˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
عرف˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ا˘هد˘ع˘ب
نأا د˘ع˘ب ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ي˘م˘ي˘ل˘˘قإلا
ل˘ك ضضفرو ا˘ه˘˘ت˘˘سسارد تم˘˘ت

ن˘يذ˘ل˘ل ة˘عدو˘م˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةقط˘ن˘م˘لا با˘ح˘سصأا نو˘ل˘ث˘م˘ي
م˘˘ه˘˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا
قطانملل نومتني ل ضصاخسشأاب
ي˘هو ،ةرو˘كذ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ضسأاك تسضا˘فأا ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا
نيذلا ةمئاقلا نم نييسصقملا
مهقطانمب نونطقي مهنأا اودكأا
لÓ˘ق˘ت˘˘سسلا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

ىتح كلذ تبثت قئاثو مهيدلو
˘˘ما˘˘يأا ا˘˘هوردا˘˘غ˘˘˘ي م˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘نأا
ى˘ق˘ب˘ت˘˘ل ءادو˘˘سسلا ة˘˘ير˘˘سشع˘˘لا

ىدل ةعو˘فر˘م ءلؤو˘ه بلا˘ط˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
عيزوتب ةسصا˘خ˘لا ة˘هو˘ب˘سشم˘لا
ةسضئافلا ةيحÓ˘ف˘لا ي˘سضارألا
زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا نو˘˘نا˘˘ق را˘˘طإا ي˘˘ف
قمعم قيقحت حتفو يحÓفلا
اهعيزوتو اهحنم ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف

.اهنوقحتسسي ل ضسانأل
ز.دمحأإ

انوروك صسوريف ببسسب
ةرايزلا ءاغلإا
خيسشلل ةيونسسلا
هللادبع يلوم
 راردأاب يناقرلا

يلوم دافحأا ءافرسشلا ردسصأا
ةيوازب يناقرلا هللادبع
ةيلو ناقر ةيدلب يناقرلا
نع هيف اونلعأا انايب ،راردأا
ةيونسسلا ىركذلا ءاغلإا
هللادبع يلوم مهدجل
لك ماقت تناك يتلا يناقرلا
هذه متو ،يام لوأا يف ةنسس
اهليجأات نع نÓعإلا ةنسسلا
مرحم رهسش نم رسشاعلل
ببسسب ،ةيرجه2441 ةنسسل
ناسضمر رهسش عم اهنمازت
هنأا نايبلا يف ءاجو ،كرابملا
يلاولا دافحأا عامتجا دعب
يذ42 ةعمجلا موي حلاسصلا
41 ـل قفاوملا1441 ةجحلا
ررق يراجلا توأا
ةرايزلا ءاغلإا نوعمتجملا
ببسسب مهدجل ةيونسسلا
رمت يتلا ةيحسصلا عاسضوألا
ملعلا لود يقابك رئازجلا اهب
انوروك ضسوريفب ةقلعتملاو
،دجتسسملا91 ديفوك
راوزلا لكل نورذتعيو
يلاولل نيبحملاو فويسضلاو
خيسشلا موحرملا حلاسصلا

يناقرلا هللادبع يلوم
  .هدافحأاو

نمحرلإدبع يفإولب
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حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

» يلبسسيد يد .أا» :ةامسسملا  مهسسألا ةكرسش
.(رئازجلا) ةنيطنسسق رسسج ةيدلب ،80 مقر ةعطق20 زاغلنوسس يح :اهرقم
جد00,000.006.603 :اهلامسسأار
61 /00 -0436100 ب10 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديا

بتكملاب عاديإا مت ،0202 توأا81 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رسضحم نم ةخسسن
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمسضتملاو ،0202 ةيليوج20
ةسسسسؤوم-102606 :ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا :لوألا رار˘˘˘ق˘˘˘˘لا-
.ريهطتلاو ةنايسصلا ،فيظنتلا

ىلا مهسسألا تاذ ةكرسشلل ينوناقلا لكسشلا ليوحت :يناثلا رارقلا-
ةدودحم ةيلوؤوسسم تاذ ةكرسش
:ةيلاتلا ةيفيكلاب ةبهلا قيرط نع شصسصحلا ةلاحإا :ثلاثلا رارقلا-
.دارم ديعسس جاح :ديسسلا ةدئافل%5,4 ىليل ينونوب :ةديسسلا ةلاحإا -1
.دارم ديعسس جاح :ديسسلا ةدئافل%5 دنحم ديعسس جاح :ديسسلا ةلاحإا -2
.ةيدرو خيسش :ةديسسلا ةدئافل%2 نايزم ديعسس جاح :ديسسلا ةلاحإا -3
.ةيدرو خيسش :ةديسسلا ةدئافل%2 نيسساي ديعسس جاح :ديسسلا ةلاحإا -4
:يلي امك شصسصحلا حبسصت ةلاحإلا هذه دعبو

.%5,98 دارم ديعسس جاح :ديسسلل*
.%5,80 ةيدرو خيسش :ةديسسلل*
.%20 ديعسس ديعسس جاح :ديسسلل*

نلعلل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

 . «نويسسولوسس تنيرب امراف » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
ردبلا يح ةئزجت ،حارج ششاب ةيدلب :اهرقم
(رئازجلا) يسضرألا قباطلا ،223 مقر ةعطق
.جد00,000.05 :اهلامسسأار

00/61-9136401 ب81 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةكرسشلا لامسسأار عفر

،0202 توأا91 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
جد00,000.05 غلبم نم ةكرسشلا لامسسأار عفر مت
ةفاسضإاب يأا جد00,000.000.02 غلبم ىلإا لسصيل
:ةيلاتلا ةيفيكلاب .جد00,000.059.91 غلبم
غلبمب ءاكرسشلل يراجلا باسسحلا نم ءزج جمدب (1
.جد00,000.000.51
غلبمب ءاكرسشلا نم ةديدج ةيدقن تاميدقتب (2
.جد00,000.059.4

نلعإلل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

» داريتسسا يت يإا مأا يد يإا » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
نايرلا ةيراقعلا ةي˘نوا˘ع˘ت˘لا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ر˘سسج ة˘يد˘ل˘ب :ا˘هر˘ق˘م

.(رئازجلا)30 مقر لحم «A»  ةرامع
جد00,000.000.2 :اهلامسسأار
00/61-0650001 ب91 :مقر يراجتلا لجسسلا

.ةكرسشلا عوسضوم عيسسوت
عي˘سسو˘ت م˘ت ،0202 توأا81 يف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
 ةيلسصألا تاطاسشنلا ىلإا ةفاسضإلاب ةكرسشلا عوسضوم
،ةينلديسصلا هبسش داوملا داريتسسا - :ةيتآلا ةيراجتلا تاطاسشنلا
و تاكلهتسسمو رايغ عطق ةيحارجلا ةيبطلا تازيهجتلا و تادعملا

فيظنتلاو ليمجتلا داوم داريتسسا-/.ةيبط تاكلهتسسمو زاهج لك
ناديملاب ةطبترملا داوملاو تادعملا داريتسسا-/.يندبلا
ناديمب ةطبترم˘لا داو˘م˘لاو دا˘ت˘ع˘لا دار˘ي˘ت˘سسا -/.ي˘لز˘ن˘م ور˘ه˘ك˘لا
 ةفاظنلا تاودأا لك و ةيلزنملا تاودألاو ريقاقعلا تاودرخلا

و تازيهجتلا ، داتعلا داريتسسا-/.ةينهملا و ةيلزنملا ةنايسصلاو
ةزهجألا داريتسسا -/.شضرعلاو راهسشإلا ناديمب ةطبترملا داوملا

-/.ةيئافسشتسسلا زكارملا ريهطت و فيظنتلاب ةسصاخلا داوملاو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا داو˘م˘˘لا و ةز˘˘ه˘˘جألا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا -/.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا و ي˘ئاذ˘غ˘لا ي˘حل˘˘ف˘˘لا
ةهجوملا ةيئايميكلا تارسضحتسسملاو اهعاونأا لك˘ب ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك˘لا
.تلامعتسسلا لكل
.ليمجتلاو ةقلحلا تاودأا و ةزهجألا داريتسسا -

         نلعإلل

حارـج ششابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
(6372) (رـئازجلا)

 . «نويسسولوسس تنيرب امراف » :ةامسسملا  م م ذ ةكرسشلا
ةعطق ردبلا يح ةئزجت ،حارج ششاب ةيدلب :اهرقم
(رئازجلا) يسضرألا قباطلا ،223 مقر
.جد00,000.05 :اهلامسسأار

00/61-9136401 ب81 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا رسضحم عاديا

مت0202 توأا91 يف بتكملاب ررحم دقع بجومب
 ةماعلا ةيعمجلا رسضحم نم ةخسسن بتكملاب عاديإا

،0202 توأا01 خيراتب ةدقعنملاو ةيداعلا ريغ
:ةيلاتلا تارارقلا ةنمسضتملاو
ىلا جد00,000.05 نم ةكرسشلا لامسسأار عفر (1
يراجلا باسسحلا نم ءزج جمدب جد00,000.000.02
 ءاكرسشلل
غلبم يأا يقابلاو ،جد00,000.000.51 غلبمب
.ةلويسسلا نم نوكيسس جد00,000.059.4
.ةكرسشلل يسساسسألا نوناقلا ليدعت (2

نلعإلل



يتنوك ..يبورولا بقللا عايسض دعب
نÓيم رتنإا عم هلبقتسسم نع ثدحتي

رتنإل ينفلا ريدملا ،يتنوك وينوطنأا برعأا
ةميزهلا بقع هنزح نع ، يلاطيإلا نÓيم
ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ، ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ي˘ل˘ي˘˘ب˘˘سشإا ما˘˘مأا
ر˘ت˘˘نإا يدا˘˘ن ط˘˘ق˘˘سس .ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا

ةيليبسشإا يدان مامأا ةميزهلا خف يف ، نÓيم
يرودلا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ، ي˘نا˘ب˘سسإلا
يتلا ةارابملا يف ،3/2 ةجيتنب ، يبوروألا
نيار بعلم ىلع ةعمجلا ءاسسم تميقأا
.ةيناملألا نلوك ةنيدمب نويداتسس يجرنيإا

ةكبسش عم هتاحيرسصت يف يتنوك لاقو
قيرف داتعا » : ايلاطيإا تروبسس ياكسس
اهوبعل دقل ، تايرابملا هذه ىلع ةيليبسشإا

اًريثك اًسضيأا اهب اوزافو ، ةديدع تارم
نأا بجي قرافلا ضضعب ثدحأا اًسضيأا اذهو
ةقيرطب اوروط˘ت م˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فر˘ع˘ي
ناك و، ريبك يئاهن اوبعل دقل ، ةمهم
.» هل يئاهن لوا بعلي مهنم ريثكلا
يدانلا عم ماعلا اذه ام ءيسش ثدح» : عبات
ةجاحب نحن هلوح فافتللا نم ىودج ل ،
بناج نم ةدارإا كانه تناك اذإا ام مهف ىلإا
هذ˘ه حÓ˘سصإاو ا˘ًمد˘ق ي˘سضم˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
ءايسشألا ضضعب مهف باوسصلا نم ، ءايسشألا
ءيسش لكو ةياغلل اًبعسص اًماع ناك هنأل ،
روملا ةرادإا يننكمي »: لمكأا .«دح كانه
كانهف ، ةنيعم ةطقن ىلإا  تلسصو اذا ىلا
اذإاو ، ةسصاخلا ةايحلا ىلع تايعادت اًسضيأا

نلف ، ةسصاخلا ةايحلا ىلع رثؤوت تناك
نآلا تقولا ناح »: فدرأا . «ةديج نوكت

م˘ث ة˘حار˘لاو ، ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م˘ل ةزا˘جإا ذ˘˘خأل
ذاخ˘تاو د˘ي˘ج ل˘كسشب ف˘قاو˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م
يعم ءاوسس رتنإلا حلاسصل لسضفألا رارقلا
ل دولا تاجرد ىسصقأاب اًمئاد ، ينودب وا
ل وأا ةفلتخم ءارآا كانه ، ءايتسسا دجوي
، اًد˘ي˘ج م˘ه˘ف˘ن˘سس» : ل˘سصاوو .» ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘ت
ةنسس تناك د˘ق˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ئدا˘ه ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ةبرجتلا هذه ىلع نيكلاملا ركسشأاو ةليمج
رظنلا تاهجو عيمج نم ، اًقح ةليمجلا
كركسشأاسسو كلذ قحتسسي رمألا ناك دقل
.«ةسصرفلا هذه ىلع اًمئاد
عوبسسألا يف ةرادإلا عم يقتلأا فوسس: متأا
.يلبقتسسم نأاسشب ثّدحتنسسو لبقملا

ةهجولا ريسصم نأاسشب ةديدج تاروطت
شسياهلاغام لييرباغل ةلبقملا

ةلبقملا ةهجولا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا لاز ا˘م
،ضسياهلاجام لييرباج ،ليل يدان عفادمل
يدانلا نآلا ىتح ةفرعم متي مل يذلاو
قوسس لÓخ هيلإا لقتنيسس يذلا لبقملا
.يراجلا ةيفيسصلا تلاقتنلا

و˘يز˘ير˘با˘ف ،قو˘ثو˘م˘لا ي˘ف˘ح˘سصلا را˘سشأاو
هتهجو مسسحي مل ضسياهلاجام نأا ،ونامور
يدانلا ىلع رقتسسي ملو نآلا ىتح ةلبقملا
لانسسرأا نكل ،هفوفسصل بعلي فوسس يذلا

ة˘ح˘سشر˘م˘لا ة˘يد˘نألا ة˘ع˘ي˘ل˘ط ي˘ف لاز˘ي ل
.فيسصلا اذه هتامدخب رفظلل
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن نأا ،و˘˘نا˘˘مور فا˘˘سضأاو
لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو˘ب لا˘سصتإا ى˘ل˘ع د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ي˘لو˘ئ˘سسم أاد˘ب˘ي م˘ل ن˘كل ،ضسيا˘˘ه˘˘لا˘˘جا˘˘م
ةيقيقح تاسضوافم يأا رمحلا نيطايسشلا

.بعÓلا مسض لجأا نم ليل يدان ةرادإا عم
،ونامور راسشأاف ،يلوبانل ةبسسنلاب امأا
لازي ل ي˘لا˘ط˘يإلا ق˘ير˘ف˘لا ف˘قو˘م نأا

ىلإا يلوبان لسصوتي مل ثيح ،اًلوهجم
يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تإا
ولاز ام مه كلذل ،يلابيلوك عيب نأاسشب
نم لاومألا ىلع لوسصحلا نورظتني
.ضسياهلاجام مسض ءارو يعسسلا لجأا

دق ،ةيفح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ر˘خآا تنا˘كو
ى˘لإا ل˘سصو˘ت د˘˘ق لا˘˘ن˘˘سسرأا نأا تد˘˘كأا
عم ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا

اًماع22لا ن˘˘با نأاو ،ضسيا˘˘ه˘˘لا˘˘جا˘˘م
فوفسص يف اًيم˘سسر ا˘ًب˘عل ح˘ب˘سصي˘سس
دقعب ةلبقم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ زر˘نا˘ج˘لا

.تاونسس ضسمخ هتدم

ةعقوتم ريغ ةديدج ةهجو
زليان قفأا يف حولت

همايأا زليان دنÓتيم يلسسنيآا ضشيعي
يدان فوفسص يف بعÓك ةريخألا
ر˘ي˘سشت ا˘م بسسح˘ب كلذو ،لا˘ن˘˘سسرأا
ةيفحسصلا ريراقتلا نم ديدعلا هيلإا

ةليلق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘مÓ˘عإلاو
لانسسرأل زل˘يا˘ن بع˘ل˘يو.ةيسضاملا

،طقف اًماع61 هرمع ناك نأا ذنم
با˘˘سشلا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘كل
ثيح زرناجلا عم هتبرجت يهتنتسس

ينابسسإلا بردملا ةقثب ىظحي ل
هبعل ى˘ق˘بأا يذ˘لا ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م
نم ريثكلا يف ءلدبلا دعاقم ىلع
.يهتنملا مسسوملا لÓخ نايحألا

ضسترو˘ب˘سس يا˘كسس ة˘كب˘˘سش تر˘˘كذو
تاب نوتبماهرفلو يدان نأا ،ةيزلجنإلا
ىعسست يتلا ةيزيلجنإلا ةيدنألا ثدحأا
قو˘سس لÓ˘خ ز˘ل˘يا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
تناكو.يراجلا ةيفيسصلا تلاقتنلا
˘مو˘ي تدا˘فأا د˘ق ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
يدا˘ن ةرادإا نأا ،ي˘سضا˘م˘˘لا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ىلإا عامسسلل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع لا˘ن˘سسرأا

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا م˘˘سضل ا˘ً̆سضور˘˘ع
لباقم ،فيسصلا اذه اًماع22 رمعلا

تفاسضأاو.ينيلرتسسا هينج نويلم02
وه ضسيل نوت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو نأا ،ة˘كب˘سشلا
لوسصحلا ديري يذلا ديحولا يدانلا

اًسضيأا بقاري امنإاو ،زليان تامدخ ىلع
ةدا˘ي˘ق˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن
بعÓلا عسضو ضسورب فيتسس بردملا
نم ريثكلا يف بعللا عيطتسسي يذلا
،رسسيألاو نميألا حانجلا لثم زكارملا

.اًسضيأا رسسيألاو نميألا ريهظلاو
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زوفلا قحتسسنو ..نيبعÓلاب روخف : ةيليبسشإل يسضايرلا ريدملا

ريدملا ، يسشنوم نومار برعأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سشإا يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
زوفلاب هتداعسس نع ، ينابسسإلا

بقلب جيوتتلاو نÓيم رتنإا ىلع
.مدقلا ةركل يبوروألا يرودلا
بقلب جيوتتلا يف حجن ةيليبسشإا
باسسح ىلع يبوروألا يرودلا
يئاهنلا يف زوفلاب ،نÓيم رتنإا
.(2‐3) ةجيتنب
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘سشنو˘م لا˘˘قو
انقلخ»  »: يمسسرلا يدانلا عقومل
، ضسبÓملا ةفرغب ةريبك ىسضوف
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب رو˘˘خ˘˘˘ف ا˘˘˘نأا

، ةيادبلا ذنم ةارابملا اهب اوهجاو
لأا انيلع اًدج بعسصلا نم ناك
تم˘ق د˘ق˘ل ، ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه˘˘ب زو˘˘ف˘˘ن
لا˘ف˘ت˘حلا ي˘ف Óً˘ي˘ل˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب
.» عيمجلا لثتماو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سشأا ن˘˘˘ح˘˘˘˘ن »: ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت
ةر˘كل ي˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلار˘˘كسشن
،  مارتحلا قحتسسي هنأل مدقلا
ر˘˘كذ˘˘تأا ، اًد˘˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل
اودجاو˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘سشألا

ريثكلا ينوطعأا نيذلاو مويلا انه
يف عفاد ةباثمب اذهو ةوقلا نم
.» ةبعسصلا تاظحللا
، Óًهسس ضسيل رمألا اذه »: فاسضأا

، ةياغل˘ل ا˘ًب˘ع˘سص نا˘ك ها˘ن˘ل˘ع˘ف ا˘م
تاينازيمب قرف ىلع انبلغت ثيح
ديسشن نأا مويلا انيلع ، انم ربكأا

ىلإا بابسشلا يبعل نم ، ءلؤوهب
د˘ق˘˘ل ، ضسا˘˘فا˘˘ن ضسو˘˘سسي˘˘خ د˘˘ئا˘˘ق
ل˘جر بل˘ق ى˘ل˘ع ًا˘ع˘ي˘م˘ج  او˘نا˘ك
لسضفأا تقو يدل نكي مل ،دحاو
يف يئاهنلل ةقباسسلا ةارابملا يف
.» يتايح يف ةلفاحلا
مهيدل تناك ضسانلا نأا مهفأا»: متأا
، زو˘ف˘لا ا˘ن˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف كو˘˘كسش
يف ، ركفن انلعجل ديج دقنلاو

ى˘˘لإا ة˘˘لا˘˘سسر ل˘˘سسرأا ، ما˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘لا
نأل ، عتمتسسا قيرفلا يعجسشم
نأا بجي يذلا ناكملا يف ضسأاكلا
ل نأل ، نطولا يف ، هيف نوكت
«.انلثم اهبحي دحأا
د˘ق ي˘سسلد˘نألا ق˘ير˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘ي
ي˘بوروألا يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب جو˘˘ت
، ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘سسدا˘سسلا ةر˘م˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘لو˘˘ج ه˘˘برد˘˘م ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت

ةلوطب لوأاب زاف يذلا يجيتيبول
.هراوسشم يف
لطب ةهجاوم ، ةيليبسشإا رظتنيو
نم زئافلا ، ابوروأا لاطبأا يرود
نامريج ناسس ضسيراب نيب ةارابم
،لبقملا دحألا خنويم نرياب دسض
ر˘بو˘سسلا ي˘ئا˘ه˘ن ي˘˘ف ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘ل
42 موي هتماقإا ررقملا يبوروألا
.لبقملا ربمتبسس

ر .ق ^

اكولنايج يلاط˘يإلا ي˘ف˘ح˘سصلا ق˘ل˘ع
وي˘نو˘ط˘نأا ر˘ي˘سصم ن˘ع ، و˘يزرا˘م يد
، نÓيم رتنإل ينفلا ريدملا ،يتنوك
بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل زر˘˘˘˘بألا ح˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
.لبقملا مسسوملا يف ىروزتارينلا
خ˘ف ي˘ف ، نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن ط˘˘ق˘˘سس
ينابسسإلا ةيليبسشإا يدان مامأا ةميزهلا
يرود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف ،
ةارابملا يف ،3/2 ةجيتنب ، يبوروألا
ى˘ل˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سسم تم˘ي˘قأا ي˘ت˘˘لا

ةنيدمب نويداتسس يجرنيإا نيار بعلم
.ةيناملألا نلوك
يتنوك نأا ويزرام يد اكولنايج دكأاو
رتنإا يدان ةرادإا عم عامتجإا دقعيسس
ةلاح يفو ، لبقملا عوبسسألا نÓيم
وه امك قيرفلا بيردت نع هليحر
ضسكام نإاف ، ديازتم لكسشب حجرم
يلوتل لسضفملا حسشرملا وه يرجيلأا
.لبقملا مسسوملاب ةيلوؤوسسملا

تاقيلعتلا نم ديزمب يتنوك ىلدأاو
يرود˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘˘ب
ريسشي امم ، ةيليبسشإا مامأا يبوروألا
ىهتنا دق يدانلا يف هراوسشم نأا ىلإا
. طقف دحاو ماع دعب ،

ةدوعلا انيلع نآلا» يتنوك لاق ثيح
ةثÓث وأا نيموي ذخأانسسو ، نÓيم ىلإا
نم ، يدانلا ضسيئرب يقتلن مث ، ةزاجإا
، هلمكأاب مسسوملا للحن نأا باوسصلا

ةئداه ةقيرطب ءيسش لك ىلإا رظننو
لبقتسسمل طيطختلا لواحنو ، ةياغلل
وأا ي˘˘ع˘˘م كلذ نا˘˘ك ءاو˘˘سس ، ر˘˘ت˘˘نإلا
انلمع دقل .فرعا ل انا» عبات.«هنودب
ةياغلل اًبعسص اًمسسوم ناك دقل ، دجب
باوسصلا نم كلذل ، ةريثك حاون نم
ةهجاومو ، ةحارلا نم اًطسسق ذخأات نأا
ل˘سضفألا رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تاو ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا
قÓطلا ىلع ةرارم دجوي ل ، رتنإÓل
لوح ةفلتخم ءارآا كانه نوكت دق ،
.«ءيسش لك ميقنسس اننكل ، ءايسشألا
ا˘ًب˘˘ع˘˘سص ر˘˘مألا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل»: فا˘˘سضأا

اعئار ناك دقل .رومألا فسشتكنسسو
، رتنإÓل ابردم نوكأا نأا يل ةبسسنلاب

ي˘ل او˘ح˘م˘سس ن˘يذ˘لا كÓ˘م˘لا ر˘˘كسشأا
.» ةعئارلا ةبرجتلا هذه ضضوخب
ailatI tropS ykS يفحسصل اًقفو
حسشرملا وه يرجيلأا ضسكام نإاف،
ر˘يد˘م˘لا بسصن˘م ي˘لو˘ت˘ل ل˘سضف˘م˘˘لا
. يتنوكل ًافلخ ينفلا
، اًمامت فولأام ريغ اًعسضو ضسيل هنإا

يف يتنوك ير˘ج˘ي˘لأا لد˘ب˘ت˘سسا ثي˘ح
م˘˘سسو˘˘م ي˘˘ف ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ي بيرد˘˘˘ت
باقلأا ةسسمخب زافو5102‐4102
ىلوألا ةجرد˘لا يرود ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت م˘˘ت.يلاطيإلا

نآلا لغسشي يذلا ، اتورام يبيزوج
.نÓيم رتنإا يف ماعلا ريدملا بسصنم

يتنوكل اًفلخ نÓيم رتنإا بيردتل زربألا حسشرملا

د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن م˘˘عد
يفيسصلا وتاكريملا لÓخ هفوفسص
نم غلبي بعل عم دقاعتو يلاحلا
كازيإا و˘هو ،ط˘ق˘ف ا˘ًما˘ع61 رمع˘لا

يدا˘˘ن  ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق ،نورآا ن˘˘˘سسنا˘˘˘ه
.يجيورنلا وسسمورت
يدانلا باسسح ربع وسسمورت دكأاو
دق نورآا نأا ،مارجتسسنإا يف يمسسرلا
د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ى˘˘لإا م˘˘سضنأا
يجيورنلا يدانلا لاق ثيح ،لعفلاب

ىلإا ا˘يو˘ل˘ف ن˘م» :ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ي˘ف
.«ريغسص بعÓك وسسمورت
ة˘ي˘م˘يدا˘كألا ى˘لإا» نا˘ي˘ب˘لا فا˘˘سضأاو
01 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي نا˘ك ا˘مد˘˘ن˘˘ع
ة˘˘سسرد˘˘م ي˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ، تاو˘˘ن˘˘سس
قيرفلل ةرم لوأل رهظيو ،وسسمورت
51 رمعلا نم غلبي ناك امدنع لوألا

ةريخألا ه˘تارا˘ب˘م ي˘ف د˘عا˘سس .ا˘ًما˘ع
.«زوفلا قيقحت ىلع يدانلا

ىلع كل اًليزج اركسش» :نايبلا متأاو

ىنمتنو ةيسضاملا رسشعلا تاونسسلا
دتيانوي رتسسسشنام يف قيفوتلا كل
نأا ل˘مأا˘ن ،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا كتا˘˘ي˘˘ح ي˘˘فو
.«اًبيرق كارن ، اًعئار اًتقو يسضقت
يف Óًغسشنم دتيانوي  رتسسسشنام ناكو
ةباسشلا بهاوملا لسضفأا نع ثحبلا

اذ˘ه م˘ه˘ت˘ي˘م˘يدا˘كأا ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فا˘˘سضإل
ةنولسشرب ةبهوم بارتقا عم ، فيسصلا

ىلإا هلاقتنا ديكأات نم وداروخ كرام
.رمحلا نيطايسشلا فوفسص

ةباسش ةبهومب هفوفسص معدي دتيانوي رتسسسشنام



ةصضايرلا4282ددعلإ ^2441 مرحم4ـل قفإوملإ0202 توأإ32دحألإ

sport@essalamonline.com

12
يدقع خسسفي شسوتنفوي

ةريسضخو نياوغيه
ررق ضسوتنفوي نأاب يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت دا˘فأا
يماسسو نياوغيه ولازنو˘غ ه˘ي˘ب˘عل د˘قا˘ع˘ت خ˘سسف
فو˘ف˘سص ن˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر د˘˘كأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘سضخ
يذلا ،يديوتام زيلب يسسنرفلا دعب ،يرينوكايبلا
ياكسس» ة˘كب˘سش بسسح˘بو .ي˘ما˘ي˘م ر˘ت˘نإل ل˘ق˘ت˘نا
ينفلا ريدملا ،ولريب ايردنأا نإاف ،«ايلاطيإا تروبسس
ضسرحلا نم ضصلختلل دعتسسي ،ضسوتنفويل ديدجلا
.يراسس ويسسيروام قباسسلا بردملل ميدقلا

ي˘لوؤو˘سسم ل˘ب˘ق ن˘م ق˘ل˘˘ق كا˘˘ن˘˘ه نأا ،تح˘˘سضوأاو
ةينلا مهيدل ضسيل يئانثلا نأا رابتعاب ،ضسوتنفوي

يذلا تقولا يف ،ركبم تقو يف امهدوقع ءاهنإل
هعورسشم نمسض امهدجاوت يف ولريب هيف بغري ل
عم قافتل لسصوتلا ضسوتنفوي لواحيسسو .ديدجلا

ةيقبتملا تاقحتسسملا نأاسشب نيبعÓلا Óك يلثمم
ركذلاب ريدج .دقاعتلا خسسف تاءارجإا ءاهنإل ،امهل
نيبعل3 نم ضصلخ˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سسي ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي نأا
ضسÓجود ،يكسسيدرانرب و˘كيرد˘ي˘ف م˘هو ،ن˘ير˘خآا

نل مهليحر نكلو ،وردناسس ضسكيلأا امبرو ،اتسسوك
.اًناجم نوكي

تامدخب رفظلل يسسنرف يزيلجنإا عارسص
ذوبنملا دتيانوي رتسسسشنام بعل

ريخألا نوكيسس يهتنملا مسسوملا نأا دكؤوملا نم
ثيح ،دتيانوي رتسسسشنام يدان عم تولاد وجويدل

يلوأا بردملا ططخ يف باسشلا بعÓلا لخدي ل
تر˘كذو .ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘˘ج
تولاد نأا ،ةيسسنرفلا تروبسس01 ول ةفيحسص
ثيح ،نامريج ناسس ضسيراب يدان تامامتها لخد
،ي˘سسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ى˘ع˘˘سسي
ى˘ل˘ع ق˘م˘ع˘لا ن˘م اًد˘يز˘م ءا˘ف˘سضإا ى˘لإا ،ودرا˘نو˘ي˘ل
.فيسصلا اذه يسسيرابلا قيرفلا ةليكسشت
يجنات نم اًلك ليحر دعب هنأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو
،هيي˘نو˘م ضسا˘مو˘تو ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ى˘لإا ي˘سساو˘ك
ةارابم ةياهن بقع افليسس وجايت ةرداغم ىلإا ةفاسضإا
يئاهن يف خنويم نرياب مامأا نامريج ناسس ضسيراب
نوكيسس يسسنرفلا يدانلا نإاف ،ابوروأا لاطبأا يرود
طخل ءامسسألا نم ديزملا مسض نع ثحبلا هيلع
نا˘سس ضسيرا˘ب نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو .عا˘فد˘لا

،فيسصلا اذه تولاد عم دقاعتلل هجتيسس نامريج
،يلابيلوك وديلاك نم اًلك مسض ةبوعسصل اًرظن

و˘ي˘جر˘˘ي˘˘سس ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن بعل
ىلإا راعملا ديردم لاير يدان بعل ،نوليجير
ةمهم نأا ،ةفيحسصلا تفدرأاو .ةيليبسشإا فوفسص
ي˘ف ة˘ل˘ه˘سس نو˘˘كت ن˘˘ل نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
اًسضيأا لخدي امنإاو ،تولاد تامدخ ىلع لوسصحلا
و˘لرا˘˘ك ه˘˘برد˘˘م د˘˘ير˘˘ي يذ˘˘لاو نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا يدا˘˘ن
ةراعإا ةياهن بقع نم˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ م˘سض ،ي˘تو˘ل˘ي˘سشنأا

ىرخأا ةرم هتدوعو زيفوتلا عم هيبيديسس لييرباج
.وكانوم يدان فوفسص ىلإا

اينيفار مسض لمأاب كسسمتي وغيف اتليسس بردم
يدان˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ا˘ي˘سسرا˘ج را˘كسسوأا ضضفر
اينيفار عم دقاعتلا نأاسشب لمألا نادقف ،وجيف اتليسس
وتلل هتراعإا تهتنأا دق يذلا قيرفلا بعل ،ارتناكلأا

.ةنولسشرب ىلإا ديدج نم داعو وجيف اتليسس عم
ةفيحسص اهتلقن يفحسص رمتؤوم يف ايسسراج لاقو
دومعلا ةيوقت يه انتركف» :ةينابسسإلا تروبسس
كلذ ىلع لسصحن نأا درجمبو لماكلاب يرقفلا
مهنكمي نيذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا ي˘ف أاد˘ب˘ن˘ل
لكسشب ديرن اننكل ، ةحنجألا ىلع اًسضيأا انتدعاسسم
نيبعÓلاب ةيزكر˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘سسا˘سسأا
ةياغلل مهم بعل وه اينيفار» :عباتو .«نيمهملا
هيلع ءاقبإلا لواحنسس ،وجيف اتليسس ناديم طسسول
كانه يرق˘ف˘لا دو˘م˘ع˘لا ي˘ف» :فا˘سضأاو .«ع˘ب˘ط˘لا˘ب

يف ربكألا ةربخلا بحاسص مويلا ،ىمرم ضسراح
.«تايرابم عبرأاب رÓيف نافيإا وه ىلوألا ةجردلا

وتسسيسس نويبو روم يرميإا نم اًلك ريسصم نعو
ةدوجلاب ناعتمتي» نابعل امهنإا» :ايسسراج حسضوأا

امهئادأا ىلع دمتعيسس قير˘ف˘لا ي˘ف ا˘م˘هرار˘م˘ت˘سساو
مسسومل دعن» :حسضوأاو .«مسسوملا لبق ام ةرتف لÓخ
ردقب نوعتمتي نيبعل ديرن اننأل نيبعÓل بعسص
دوهجلا لذبل ةيسسفنلاو ةيندبلا تاردقلا نم ريبك
.«ماعلا اذه قيرفلل اهديرن يتلا

لد÷ا Òثي زيراوسس
ةسضماغ ةلاسسرب

ضسيو˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروألا را˘˘ثأا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م ،ز˘يراو˘سس
ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لو˘˘ح لد˘˘ج˘˘لا
ةلاسسر˘ب ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا

.ةمسضاغ
بعل نم رثكأا مسسا طبتراو
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ف
اذ˘˘ه ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘˘كلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ةلذملا ةرا˘سسخ˘لاو ،ير˘ف˘سصلا
‐8) ةجيتنب خنويم نرياب مامأا

يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘˘بر ي˘˘˘ف ،(2
.ابوروأا لاطبأا

ر˘ب˘ع ة˘لا˘سسر ز˘يراو˘˘سس كر˘˘تو
«مارجتسسنا» ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘با˘˘˘سسح
عم هلبقتسسم ح˘مÓ˘م˘ب ي˘حو˘ت
ل» :لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
ضسد˘˘ن˘˘ه˘˘م كنأا اًد˘˘بأا ى˘˘˘سسن˘˘˘ت
يلودلا ى˘ظ˘ح˘يو.«كريسصم
رثكأا مامت˘ها˘ب ي˘نا˘يو˘جوروألا

م˘˘˘˘هزر˘˘˘˘بأا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ،ٍدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘م
ضسكا˘˘˘˘يأا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا ه˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ن
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،مادر˘˘ت˘˘سسمأا
.يرطقلا يبرعلا

راوعل اًعئار اًرايخ نوكيسس لانسسرأا :مدق ةرك ريبخ

،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ا˘ًسضر˘ع د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ق˘ل˘˘ت ن˘˘ع
ضسيماخ يبمولوكلا مسضل ،اًيمسسر
و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ز˘˘ي˘˘ج˘˘يردور
.يراجلا يفيسصلا

دقعب (اًماع92) ضسيماخ طبتريو
ة˘يا˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م
هاجتا كانه نكل ،لبقملا مسسوملا
قيقحتل ،فيسصلا اذه هعيبل يوق
ةسصاخ ،هعيب ن˘م ة˘يدا˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا

نيز هبردم تاباسسح جراخ هنأاو
ناديز نيدلا

،«اينا˘ب˘سسإا و˘يدار» ة˘عاذإا بسسح˘بو
،ديردم لايرل مدقملا ضضرعلا نإاف

يار˘سس ة˘ط˘لا˘ج يدا˘ن ن˘˘م ل˘˘سصو
هجاوت ةلكسشم كانه نكل ،يكرتلا
.ةقفسصلا مامتإا

ةلكسشملا نأا ،ةعاذإلا تحسضوأاو
عفترملا ضسيماخ بتار ىلإا دوعت
غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لاو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م
،مسسوم˘لا ي˘ف ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5.7
يارسس ة˘ط˘لا˘ج رد˘ق˘ي ن˘ل ا˘م و˘هو
.هعفد ىلع
لÓ˘خ ضسي˘˘ما˘˘خ م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘تراو
ىلإا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا
،ةيبوروألا ةيد˘نألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ي˘لو˘˘با˘˘نو نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ا˘˘هزر˘˘بأاو
.ديردم وكيتلتأاو

شسيماخ ءارسشل ايمسسر اسضرع ىقلتي ديردم لاير

ةرادإا ضسلجم ءاسضعأا ضضعب بحري
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
اذه ،يسسيم لينويل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ضضرع لوسصو لاح يف ،فيسصلا

.يفحسص ريرقتل اقفو ،بسسانم
تر˘كذ د˘ق ر˘يرا˘ق˘ت ةد˘˘ع تنا˘˘كو
ليحرلا يوني يسسيم نأا ،ارخؤوم
د˘ع˘ب ،ي˘نو˘لا˘ت˘˘كلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
نر˘يا˘ب د˘سض ة˘ي˘ثرا˘كلا ةرا˘سسخ˘˘لا

ي˘ئا˘ه˘ن ع˘˘بر ي˘˘ف ،(2‐8) خنو˘ي˘م
.ابوروأا لاطبأا يرود
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘م˘˘سسا ط˘˘ب˘˘تراو
،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

ناسس ضسيرابو ،يتيسس رتسسسشنامو
ىر˘خأا ر˘يرا˘ق˘˘ت تلا˘˘قو.نامريج
غلبأا ينيتنجرألا مجنلا نإا ضسمأا
،ناموك دلانور ،ديدجلا بردملا

ىري ه˘نأا˘ب ،ه˘ع˘م ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
نم رثكأا اسسرابلا جراخ هلبقتسسم
.قيرفلا عم هئاقب لامتحا
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ،لا˘˘˘ق نا˘˘˘مو˘˘˘ك ن˘˘˘كل
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

نأا بج˘ي ي˘سسي˘˘م» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
نأا بجي ..انه ه˘ت˘ي˘م˘هأا˘ب ر˘ع˘سشي

ه˘˘نأل ،ا˘˘ن˘˘ه ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم ي˘˘ه˘˘ن˘˘˘ُي
و˘ه ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘بو ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘˘ع ا˘˘مأا.«يسسيم
ة˘˘كب˘˘سش تل˘˘ق˘˘ن د˘˘ق˘˘˘ف ،يرادإلا

NPSEن˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ءا˘˘˘سضعأا ضضع˘˘˘ب
نو˘ع˘نا˘م˘˘ي ل م˘˘ه˘˘نأا ،ا˘˘سسرا˘˘ب˘˘لا
،ون بماك نع يسسيم ليحر يف
ضضرع ىلع لوسصحلا لاح يف

هنإا اًنلع ناموك لاقو.بسسانم
لو˘˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘ير˘˘˘ي
رداسصم تركذو ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

»NPSE«ضسلج˘م ف˘قو˘م نأا
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأا و˘˘˘˘˘˘ه ،ا˘˘˘˘˘˘سضيأا ةرادإلا
عمو.ه˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا نود˘˘ير˘˘ي
ي˘˘سسي˘˘م كو˘˘كسش ترا˘˘˘ثأا ،كلذ
اًيلخاد اًسشاق˘ن ،ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لو˘ح
.ضسلجملا ءاسضعأا نيب

يسسيم ليحرب ةنولسشرب يف طورسشم بيحرت

ةرك ريبخ ،زنيرول نايلوج دقتعي
لا˘ن˘سسرأا نأا ،ة˘ي˘˘بوروألا مد˘˘ق˘˘لا
ةبسسانم ةهجو نوكي نأا هناكمإاب
،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘ي˘لوأا يدا˘ن م˘ج˘ن˘˘ل

بردملا نأا اًريسشم ،راوع ماسسح
ةعئار ططخ هيدل اتيترأا ليكيم
.يندنللا قيرفلل ةبسسنلاب ةياغلل
اذ˘ه ه˘˘فو˘˘ف˘˘سص لا˘˘ن˘˘سسرأا م˘˘عدو
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘كسشب ف˘ي˘˘سصلا

يف نايل˘يو زر˘نا˘ج˘لا م˘سض ثي˘ح
ثÓث ةدم˘ل ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘سص
يلودلا دقع ءاهتنإا دعب ،تاونسس
ةفاسضإا ،يسسليسشت عم يليزاربلا
ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘ج م˘˘سض بار˘˘ت˘˘قإا ى˘˘لإا

،لي˘ل يدا˘ن بعل ،ضسيا˘ه˘لا˘جا˘م
ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م22 ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م
.ينيلرتسسا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ز˘ن˘يرو˘ل لا˘قو
ضسيربسسكإلا ةف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
نم راو˘ع ما˘سسح» :ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
لا˘˘ن˘˘سسرأا لوا˘˘ح د˘˘ق˘˘ل ، نو˘˘˘ي˘˘˘ل
كلت يف مدق عسضو  يف لعفلاب
اتيترأا ،نويل عم كانه ةقفسصلا

.«وديإا كلذكو ريبك بجعم
:ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ز˘ن˘˘يرو˘˘ل فا˘˘سضأاو
لا˘ن˘سسرأاو ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا»
.مامتهÓ˘ل اًر˘ي˘ث˘م ا˘ًئ˘ي˘سش نو˘ن˘ب˘ي
دقتعأا ، ل مأا كلذ كبجعأا ءاوسس
.«دعاو رمأا اذه نأا

دد˘˘سش ،ل˘˘سصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو

لانسسرأا مجنو يسضايرلا للحملا
،ضسلو˘كي˘ن ي˘لرا˘سشت ،ق˘˘با˘˘سسلا

ضسياهلاجام مامسضنا ةيمهأا ىلع
ل» :حسضوأا ثيح ،لانسسرأا ىلإا
نأا ةياغلل بعسصلا نم هنأا دقتعأا
ي˘تأا˘ي ل˘ه ،بهذ˘ي˘˘سس ن˘˘م لو˘˘قأا

ي˘تأا˘ي نأا بج˘ي م˘ع˘ن ؟ل˘ي˘ير˘با˘˘ج
.«اًعئار اًعيقوت نوكيسسو
ناردو˘˘˘˘˘˘˘˘كسش ن˘˘˘˘˘˘˘˘كل» :فدرأاو

بيسصأا دقل ،عابي˘سس ى˘فا˘ت˘سسو˘م
نأا بجيو ، عابيسس هنكل وتلل
ضسي˘تار˘كو˘سس نأا د˘ق˘ت˘عأا .ل˘حر˘ي
نأا يلع ، يتلحرم يف »:لوقيسس
.» بهذأا

ل ، ج˘˘ن˘˘يد˘˘لو˘˘ه بور» :ع˘˘با˘˘تو
نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا ل ، هد˘˘˘˘سض ءي˘˘˘˘سش
هذ˘˘ه تنا˘˘ك ،هد˘˘عا˘˘سس لا˘˘ن˘˘سسرأا
تقو˘لا ي˘ف ة˘ئ˘طا˘خ˘لا ةو˘ط˘خ˘˘لا

اذإا هنأا دق˘ت˘عأا .ي˘ب˘سصل˘ل أا˘ط˘خ˘لا
، ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ج
.«بهذيسسف
˘مو˘لا˘ك نأا ح˘سضاو˘لا ن˘م» :م˘تأاو
ل˘˘خاد نا˘˘ك يذ˘˘لا ، زر˘˘ب˘˘ما˘˘سشت
قدسصت ل تارم هجراخو يدانلا
هلجأا نم باهذلا هيلع نيعتيسس ،
ىلع هلبقتسسم ةيؤور نم ًلدب ،
.«لانسسرأا يف ليوطلا ىدملا
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يلوبان فوفسصل هتدوع لجسسي شسانو
مويلا يلوبان يدان بعلو يرئازجلا يلودلا ضسانو مدأا داع

ةدع دعب هيدان عم تابيرد˘ت˘لا أاد˘ب˘ي˘ل ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘لإا
 .اسسنرفب هلزنم يف اهاسضق عيباسسأا

ربع ةروسص ينطولا بختنملل رئاطلا حانجلا ضسانو رسشنو
نتم ىلع اسسنرف نم هعÓقإا لÓخ يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
تابيردتلا رسشابيل ،ايلاطيا ىلإا هلوسصو دنعو ةسصاخ ةرئاط
يلاطيإلا بونجلا قيرف عم ديدجلا مسسوملل دادعإلا ةلحرمو
عم هلبقتسسم دكؤوي مل يذلا ،ةلبقملا هتهجو ةفرعم نيح ىلإا
 .دعب يلوبان

مسسوملا يف ضسين يدانل راعملا ،ضسانو مدآا نإاف ةراسشإÓلو
يف ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا ىلع همسسا ضضرع يسضاملا
ن˘كل ،و˘لو˘سسا˘سسو ،ل˘ي˘ل ق˘ير˘ف رار˘غ ى˘ل˘ع ،يرا˘ج˘لا ف˘ي˘˘سصلا

 .يلوبان ةرادإا هتمدق يذلا ضضرعلا اوسضفر قرفلا يلوؤوسسم
 جاحلب اسضر

1 غيللإ يف ءاقبلل هجتي رسضخلإ صصانق
يناميلسس ةقفسص مسسح نم برتقي نير

يناميلسس مÓسسإا هجتي
،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘˘ل بعلو
يف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
مسسومل ةيسسنرفلا1غيللا
ن˘˘˘م ه˘˘˘بار˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب ،ر˘˘˘خآا
د˘˘ق˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضمإلا

 .نير يدان عم ديدج
ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت تف˘˘˘˘سشكو

نأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
فاد˘˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

وكا˘نو˘م يدا˘ن م˘جا˘ه˘مو
مسسو˘م˘لا ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا
بج˘˘˘ع˘˘˘م ،ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
قيرفلل مامسضنÓل ةيئدبملا هتقفاوم حنمو ،نير يدان ضضرعب
 .يلاحلا فيسصلاب ةيراجلا تÓيوحتلا ةلحرم يف

يسسنرفلا يدانلا ةرادإا ،تاسضوافم نأا ردسصملا ضسفن فاسضأاو
دقعل كلاملا ،يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل يدان نم اهتريظن عم
نلعت نأا رظتنملا نمو ،حيحسصلا قيرطلا يف رسضخلا مجاهم
ميسسرت نع ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ،نير يدان ةرادإا

 .يناميلسس مÓسسإا ةقفسص
ةريخألا ةرتفلا يف اسضماغ يناميلسس مÓسسإا لبقتسسم ناكو

يتيسس رتسسيل يدان نم هدقع ءارسش وكانوم يدان ضضفر امدعب
مجاهم دوعيل .مسسوملا اذه هرهظأا يذلا ريبكلا ىوتسسملا مغر
لازي ل يذلا ،يزيلجنإلا هقيرف ىلإا ينطولا بختنملا فادهو
مل ريخألا اذه ةرادإا نأا لإا ،1202 فيسص ةياغ ىلإا هب طبتري
نييÓم8 لباقم هعيب تلسضفو اماع23 بحاسص ةدوعب بحرت
فيسصلا قيرفلا نم يناجملا هجورخ يدافتل ،مسسوملا اذه وروأا
 .لبقملا

ينطولا بختنم˘لا ضصا˘ن˘ق ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
نأا لبق ،لاغتربلا يف اهزربأا ناك ،ةيفارتحا براجت ةّدع ضضاخ
ىلإا مث ،مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا ىلإا لقتني
 .اسسنرف يف فاطملا هب يهتنيو ،ةيكرتلا ةلوطبلا

 جاحلب اسضر
1 غيللإ تايرابم ىلوأإ نع بيغي يرئإزجلإ يئانثلإ
شسنل ءاقل توفيو ةباسصإل شضرعتي لاطع
ضسين مجنو يرئازجلا بختنملا حانج لاطع فسسوي بيغيسس

باسسحل ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘ع مو˘ي˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا
 .ضسنل يدان هئÓمز هجاوي نيح ىلوألا ةلوجلا

ر˘ب˘ع ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإا تر˘سشن ا˘˘م بسسح˘˘بو
يرئازجلا رئاطلا حانجلا بايغ ضصوسصخب يمسسرلا اهعقوم
نم دعبتسسي هلعج ام ،دادعإلا ةرتف لÓخ ةباسصإل هسضرعت دعب
قيرف دسض ديدجلا مسسومل˘ل ى˘لوألا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

ةليكسشتلا يف وداراب كيتلتأا جيرخ نوكي نل تدكأا ثيح ضسنل
مهعقوم ربع «روسسنلا» نلعأا امك ،مويلا بعلتسس يتلا ةينعملا
نوكي نلو ةبكرلا راتوأا يف ةباسصإل ضضرعت «رسضخلا» مجن نأا
هليمز بايغ ةليكسشتلا فرعتسس امك ءاقللا اذه بعل هناكمإاب
يف ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ع يوادو˘ب ما˘سشه ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف
نم يدنهلوب ضسراحلا دعبتسسإاو اذه مويلا ةبقترملا ةهجاوملا
.ارييف بردملا نم رارقب ةليكسشتلا

يرئازجلا يئانثلا عسضوب ماق يسسنرفلا ينقتلا نأا ةراسشإÓل
ةليكسشتلا نم˘سض ير˘يو˘غ ن˘ي˘مأاو ر˘ت˘سسي˘ف˘ل˘ي˘سس يد˘يإا ل˘سصألا
تايوتسسم امدق نأا دعب مويلا ةبقترملا ةهجاوملا يف ةيسساسسألا

ةسسفانم قÓطنا قبسست يتلا تاريسضحتلا ةلحرم لÓخ ةعئار
 .«1غيللا»
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ناي˘ف˘سس ل˘سسل˘سسم نأا ود˘ب˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف
يكرتلا يارسس ةطلغ بعلو
ىلع فراسش دق ةيدان ةرادإا عم
نم ديدعلا ديكأات دعب ،هتياهن
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا نأا ردا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
ةل˘ي˘كسشت ع˘م قا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
.مداقلا مسسوملا موب ميسسلا

ديدعلا تفسشك ام بسسحبو
ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ناد˘ي˘م ط˘سسو نإا˘ف ة˘ي˘كر˘ت˘˘لا
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس «ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا»
يارسس ةطلغ ةقفر هترماغم
بسسح˘بو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
حانجلا نوكي رداسصملا ضسفن
ى˘ل˘ع ق˘فاو د˘ق˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا يونسسلا ه˘ب˘تار ضصي˘ل˘ق˘ت
ناك نأا دعب وروأا نويلم2.3
006 قرافب وروأا نويلم8.3
حارأا يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لاو وروأا ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأا

ن˘˘يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ف˘يرا˘˘سصم ضضف˘˘خ نود˘˘ير˘˘ي
كلذ ىلإا ةفاسضإلاب  ،يدانلا
ا˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف بعل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ادرأا ديد˘ج˘لا ه˘ل˘ي˘مز ق˘با˘سسلا
ن˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘خألا لا˘˘˘قو نارو˘˘˘ت

يلوغيف»:ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
«ىو˘ت˘سسم˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع بعل
ةميق ةفاسضإا نوكيسس يذلاو
نينول˘لا با˘ح˘سصأل ة˘ي˘عو˘نو
م˘سسو˘م˘لا ر˘م˘حألاو ر˘ف˘˘سصألا
.لبقملا

تف˘˘˘سشك ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
دوجو نع ةيكرتلا فحسصلا
ل˘ط˘ب ل˘ب˘ق ن˘م تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
م˘ج˘˘ن ضصو˘˘سصخ˘˘ب نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
ع˘˘˘˘سضو يذ˘˘˘˘لا «ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا»
لÓخ هتايولوأا نمسض بعÓلا

ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف
يدا˘˘ن نأا ود˘˘ب˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ثحبي ينانويلا ضسوكايبملوأا

ةربخ وذ ضسرمتم بعل نع
قلخ  هنكمي طسسولا طخ يف
عافدلا نيب ةيوق لسصو ةقلح
لطب نإاف يلاتلابو  ،موجهلاو
روسصتل برقألا ودبي ايقيرفإا

م˘غرو «ا˘ي˘ب˘م˘لوأا» ي˘لوؤو˘˘سسم
نيثÓثلا يف «وسسوسس» دجاوت
نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
اًد˘˘ي˘˘ج ا˘˘ًيد˘˘ح˘˘˘ت اذ˘˘˘ه نو˘˘˘كي

بع˘ل˘ي˘سس يذ˘لا ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف˘˘ل
بختنملا يف ه˘ل˘ي˘مز بنا˘ج˘ب
ي˘نادو˘˘سس لÓ˘˘ه ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

«ءارح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م» فاد˘ه
ينانويلا  قيرفلل مسضنإا يذلا
ي˘ت˘لاو ي˘سضا˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يلوغيف حلاسص يف نوكتسس
 .ةقفسصلا مامتإا لاح يف

بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
دقعب اطبترم لازي ام ةنسس03
ىتح يكرتلا يارسس ةطلغ عم
.2202 ناوج

نيسساي يرئازجلا مجنلا جوت
،يرطقلا نايرلا بعل يميهارب
ةفسصا˘ن˘م يرود˘لا فاد˘ه بق˘ل˘ب
،د˘سسلا بعل ف˘ي˘ف˘ع مر˘˘كأا ع˘˘م
م˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هألا دد˘˘ع˘˘ب
،د˘حاو ل˘كل ا˘فد˘ه51 دي˘سصر˘ب

يف ا˘م˘ه˘ن˘م يأا ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ثي˘ح
ىتح هتحلسصمل ةلأاسسملا مسسح
.ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘فا˘˘سص ر˘˘˘خآا

ةر˘˘˘كلا ة˘˘˘ط˘˘˘بار ل˘˘˘سصف˘˘˘ت˘˘˘سسو
فاّده رمأا ي˘ف ،ا˘ق˘حل ة˘ير˘ط˘ق˘لا
نم هنأل كلذو ،ةيرطقلا ةلوطبلا
ةزئاجلا وأا بقللا حنمُي نأا رداّنلا
ذخأات نأا نكمملا نمو ،نيَبعÓل
نيمجاهملا فادهأا ةريخألا هذه
نيعب ءازجلا تابرسض ةقيرط نع
يتلاو امهنيب لسصفلل رابتعلا
،زوفلل يرئازجلا يلودلا حجرت
طقف فدهأا3 ىسضمأا يذلا وهو

˘مر˘كأا ضسكع ،ءاز˘ج ة˘˘ل˘˘كر ن˘˘م
 .فادهأا4 عقو يذلا فيفع

ط˘سسو ي˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ن˘˘كم˘˘تو
نم ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
ةارابم˘لا ي˘ف51 هفد˘ه ع˘ي˘قو˘ت
يدا˘ن د˘سض ضسمأا ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا
ةريخألا ةلو˘ج˘لا ن˘م˘سض ةر˘كو˘لا

ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
نيسساي لّجسسو ،يلاحلا مسسوملل
يف ،نايرلا هقيرفِل لّوألا فدهلا
ءاقللا ى˘ه˘ت˘ناو .95 ـلا ةق˘ي˘قد˘لا
ءارحسصلا براحم ءا˘ق˘فر زو˘ف˘ب
 .ةفيظن ةيئانثِب

ي˘˘ف نا˘˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ت˘˘˘حاو
15 د˘ي˘سصرِ̆ب ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةط˘ق˘ن قرا˘فِ̆ب ا˘فّ̆ل˘خ˘ت˘ُم ،ة˘ط˘ق˘ن
يدا˘ن ل˘ط˘ب˘لا ن˘ع ط˘ق˘ف ةد˘حاو
ةركولا قيرف لتحا اميف .ليحدلا
72 عومجمِب ةسسداسسلا ةبترملا

ىلع ةسسفانملا تناكو .ةطقن
نيمجاهملا نيب ادج ةيوق بقللا
قرف فلت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ي˘سسا˘ي م˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع يرود˘لا
دادغبو نا˘ير˘لا بعل ي˘م˘ي˘هار˘ب
نب دمحمو دسسلا بعل حاجنوب
ينه نايفسسو ةركولا بعل وطي

ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘فار˘˘غ˘˘لا بعل
د˘˘˘سسلا بعل ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ع مر˘˘˘˘كأا

يوا˘بر˘ح˘لا يد˘م˘ح ي˘سسنو˘ت˘لاو
يناريإلا كلذكو يبرعلا بعل
بعل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضر ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مار
دادغب نإاف ةراسشإÓل .ةيناحسشلا
يف ايسسايق امقر لجسس حاجنوب
مسسوم˘لا ي˘ف ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا
افده93 هليجسست دعب يسضاملا

بعل يأا هلجسسي مل مقر وهو
.ةقباسسملا خيرات يف لبق نم

جاحلب اسضر

ة˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘كلا تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
نم معدب مدقلا ةركل ةيقيرفإلا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا

ربع تاطبارلا ريوطتل ًاعورسشم
زيزعتل يعسسلا راطإا يف ايقيرفإا
ةمادتسسلاو يميظن˘ت˘لا ل˘كي˘ه˘لا

ام˘ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ق˘با˘سسم˘˘لا ضصخ˘˘ي

ةيراقلا ةئيهلا هتدروأا ام بسسح
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف
.ةيمسسرلا

ق˘ل˘ط˘ي يذ˘لا عور˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
داحتلاو فاكلا ج˘ما˘نر˘ب» ه˘ي˘ل˘ع
«تا˘يرود˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘بوروألا
ءاسضعألا تاداحتلا معدل فدهي
تا˘يرود˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘˘حا ل˘˘جأا ن˘˘م
ريوطتل ةفاسضإلاب ا˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ط˘ط˘˘خ ح˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذو ،ة˘˘يد˘˘نألا
،مدقلا ةركل لجألا ةليوط ريوطت

لمعي يذلا جمانربلا ززعيسس امك

ضصرف نيداحتلا نيب ةكارسشلاب
ةحلسصملا باحسصأا نيب راوحلا
تادا˘ح˘تلا م˘عدو ن˘ي˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
تاينقتلاو تاراهم˘لا˘ب ءا˘سضعألا
لجأا نم ،ةيسسايقلا ريياعملا تاذ

ةر˘ك تا˘يرود ة˘ماد˘ت˘سسا نا˘م˘سض
جمانربلا زكريسسو ،ةيلحملا مدقلا
ةيسسفانتلا تايوتسسملا ىلع ًاسضيأا
مدق˘لا ةر˘ك ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا
ةيلاملا ةمادتسسلا يلإا ةفاسضإلاب
تا˘يرود˘لا تا˘ق˘با˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘تو
نمسضتيو ،زيمتلا ريياعم ىلعأاب
ماظنل ةقمعتم ةعجارم عورسشملا
تادا˘˘ح˘˘˘تلا˘˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا
بناو˘ج˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ءا˘سضعألا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا رو˘مألا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيوقت فدهب ،ةيلحملا تايرودلا
.ًايلاح دوجوملا تايرودلا ماظن
،فاكلل ماعلا نيمألا بئان لاقو

تايرودلا لثمت»: وفاب ينوطنأا
رثكألاو مهألا ةروسصلا ةيلحملا

،ءاسضعألا تاداحتلا يف ةعباتم
هذه ةوقب ةيدنألا حاجن طبتريو
نأا ًاحلم ًارمأا دعي اذل .تايرودلا
يف ةحسضاو ريياعم انيدل نوكي

نم تايرودلا هذهب قلعتي ام لك
ةم˘كو˘ح˘لا ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘ي˘حا˘ن
ة˘ي˘م˘ن˘تو مÓ˘عإلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
 .«دراوملا

اد˘˘ناورو ا˘˘نا˘˘غ را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘تو
جمانرب نم ةيبيرجت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل
«تسسي˘˘سسأا ا˘˘ف˘˘يو˘˘لا»و «فا˘˘˘كلا»
قلطنت يتلا تايرود˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
نم˘سضت˘تو ،0202 ربم˘ت˘ب˘سس ي˘ف
لو˘ح ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ج˘ها˘ن˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث
ةقلعتملا ةيسسيئرلا تاعوسضوملا
طيطختلاو تا˘يرود˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ب
يدؤوي يذلاو ليغسشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

.جئاتنلاو تاسسرامملا لسضفأل
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هتايولوأا نمسض هعسضي نانويلا لطبو هبتار شضيفخت ىلع قفاوي ›وغيف

ةيرطقلإ ةلوطبلإ نم ةلوج رخآإ ‘ همسسإ ىلع مسصبي رسضÿإ م‚

يرطقلا يرودلا فاده بقلب جوتي يميهارب

 مدقلإ ةركل ةيقيرفإلإ ةيلإردفنكلإ

ايقيرفإا ‘ ةيلÙا تايرودلا ريوطتل «افيويلا»و «فاكلا» Úب ةكارسش ةيقافتا

لك ىلع قافتلإ دعب
دقعلإ ليسصافت

ىلع شسراف
ةوطخ دعب
ويسستل نم

ضسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘م بر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ي
ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
مامسضنلا نم يلاطيإلا لابسس
يذلاو ويسستل يدانل ايمسسر
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا ضضع˘ب ه˘˘ل˘˘سصف˘˘ت
دقعلا ميسسر˘ت ل˘ب˘ق ةر˘ي˘غ˘سصلا
 .يئاهن لكسشب

ةفيحسص تركذ ام بسسحبو
نأا ةينورتكلإلا وتاكريم وتوت
ىلع ويسستل ةرادإا يلوؤوسسم
مامتإا نم ةليلق تاوطخ دعب

ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
يدان نم ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ل
ةمسصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف و˘ح˘ن لا˘ب˘سس
ع˘م ا˘ط˘ب˘˘تر˘˘م لاز ا˘˘م يذ˘˘لاو
يرود˘˘ل لز˘˘˘ن يذ˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘سس
ىتح ةيناثلا ةيلاطيلا ةجردلا

لطب لسصوتو ،2202 ناوج
قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
«يتسسيليكنايب˘لا» ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن
نمف رداسصملا ضسفن بسسحبو
4 ةدمل اًدقع عقوي نأا عقوتملا

8و6 نيب بتار عم مسساوم
.وروأا نييÓم

ضسرا˘ف نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا
ديدعلا تامامتها نمسض ناك
اهزربأا ةيلاطيإلا يداونلا نم
نا˘˘ك يذ˘˘لا نÓ˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘نأا
وتاكريملا يف هعم دقاعتيسس
نأا ل˘˘ب˘˘ق طرا˘˘ف˘˘لا يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا
ضضرعت دعب ة˘ق˘ف˘سصلا ل˘سشف˘ت
ة˘با˘سصإل ءار˘ح˘سصلا برا˘˘ح˘˘م
يروزتاري˘ن˘لا تل˘ع˘ج ةر˘ي˘ط˘خ
.هنع رظنلا فرسصي
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نيع ةيعمج ضسيئر ضضفر
د˘ي˘سص ن˘˘ب داد˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سست
يذلاو ميهاربإا بيد قيرفلا
نم ايمسسر اسضرع كلتمي
ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
مدع دكأا ثيح ينيطنسسقلا
يف ةي˘لوؤو˘سسم يأا ه˘ل˘م˘ح˘ت
دق يذلا رارقلا اذه ذاختا
عم هل عارسص ةهبج حتفي
رمألا و˘هو ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأا
دو˘ع˘ي بعÓ˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا
ركذي ،ةريبك ةبيخب هجاردأا
قر˘˘˘ط˘˘˘ب دد˘˘˘ه بعÓ˘˘˘لا نأا
تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل باو˘بأا

ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
وه مهألا نأا دكؤوي ضسيئرلا
.هايإا اهحنمي مل

يكتسشتسس رسصانع ةدع
ةنجل ىلإإ قيرفلإ

اهتهجو ديدحتل تاعزانملإ
ديحولا بيد نكي ملو اذه

ل˘ب ه˘ق˘ئا˘ثو˘ب بلا˘ط يذ˘لا
يف نيبعÓلا ضضعب دجاوت
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘نوآلا
ضسف˘ن او˘ق˘ل˘ت د˘قو يدا˘ن˘˘لا
ضسي˘ئر˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م در˘˘لا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع د˘˘كأا يذ˘˘لا

يأا ةردا˘˘غ˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم
ضسف˘ن ي˘ف ا˘ي˘ن˘م˘ت˘˘م بعل
عيم˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘ي نأا تقو˘لا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
تا˘˘نا˘˘عإلا ي˘˘ف ل˘˘˘سصف˘˘˘لا
ن˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا

ـب ةردقملاو يلاولا فرط
رظ˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ر˘ي˘يÓ˘م7
رسضخألا ءوسضلا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ةرادإÓ˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سسي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
نم لم˘ع˘لا ي˘ف عور˘سشلا˘ب

.ديدج

صشامر ماسشه

ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ىلع هءاقب يكوكلا ليبن
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ضسأار
قفتا امدعب فيطسس قافول
لك ىلع نيلوؤوسسملا عم
يف ا˘ح˘سصف˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
ه˘فاد˘هأا ن˘ع قا˘ي˘˘سسلا تاذ
ح˘م˘ط˘ي ذإا ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ثدحتو باقلألا ةقناعمل
ديدع نع يسسنوتلا ينقتلا
عم ا˘ه˘سسرد ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
نوؤو˘سش ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
اهزربأا يفيا˘ط˘سسلا يدا˘ن˘لا
يتلا تامادقتسسلا ةيسضق
يسسيئرلا روح˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ريغب لبقي نل هنأا ادكؤوم
دقاعتلا ديري يتلا ءامسسألا

ي˘ت˘لا بسصا˘ن˘م˘لاو ا˘ه˘˘ع˘˘م
لاقو امهيعدت ىلإا ىعسسي
ضضر˘˘ع˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘كو˘˘˘كلا

ةرادإلا نم بلط هنأا همÓك

م˘˘يدرو˘˘ب ع˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
حا˘بر˘مو ي˘ن˘ي˘˘سسو˘˘ح˘˘ل˘˘بو
ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ة˘ط˘خ بسسا˘ن˘ي رو˘كذ˘˘م˘˘لا

ل˘با˘ق˘م ىد˘بأا ا˘م˘ك ه˘ل˘م˘˘ع
عناسص ليحرل هترسسح كلذ
قا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سسإا با˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لألا

يئان˘ث˘لا اذ˘كو فو˘سصلاو˘ب
اينمتم يواردو يناوسضر
ةيقب يف اقفوم اظح مهل
.يوركلا مهراوسشم

يقبتملإ دإدعتلإ ىلع ىنثأإ
تاجيوتتلإ دسصح ىلع رسصيو

ي˘كو˘كلا ى˘ن˘˘ثأا د˘˘قو اذ˘˘ه
ي˘لا˘˘ح˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
د˘ج ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م قا˘˘فو˘˘ل˘˘ل
م˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا˘ب فو˘˘غ˘˘سش
مسسوملا هومدق امل ةسصاخ
م˘˘˘˘˘˘غر مر˘˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ل˘ي˘قار˘ع˘لاو تا˘بو˘˘ع˘˘سصلا
ع˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘˘فدا˘˘˘سص ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تاذ م˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خاو ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
قا˘فو نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا˘˘ب
ه˘با˘ق˘لأا˘ب ر˘ي˘ب˘˘ك ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
كلذ˘ل هدا˘ج˘مأاو ه˘خ˘يرا˘تو
تاجيوتتلاب لإا ىسضري نل
ه˘˘فاد˘˘هأا ي˘˘ه هذ˘˘هو ه˘˘ع˘˘م
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةرادإلا ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سس
را˘˘˘˘سصنألا نأاو ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
يف هم˘عد ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي
.اهقيقحت

صشامر ماسشه

ةر˘ج˘ه˘ب دد˘ه˘م ق˘ير˘ف˘لا نأا لÓ˘ج دلوأا با˘ب˘سش ن˘م بر˘ق˘م رد˘سصم ف˘سشك
يف طسشنت قرف نم نيبعÓلا بلغأا اهاقلت يتلا ضضورعلا لظ يف ةيعامج
مسسوملل ابسسحت مهتامدخ نم ةدافتسسلا تبلطو ةيناثلاو ىلوألا نيتطبارلا
لظ يف ةسصاخ قيرفلا نع مهليحر ةيناكمإا ينعي ام وهو ديدجلا يوركلا
ةيلاملا تاقحتسسملا ة˘يو˘سست ي˘ف ةرادإلا ر˘خأا˘تو ة˘ق˘نا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا
نمسض هل ةبرجت لوأا يف لبقملا مسسوملا بابسشلا ىلع رثؤوي دق امم ةقلاعلا
.ةيناثلا ةطبارلا

ةمداقلإ تاعاسسلإ يف يدحتلإ عفرل ىعسست ةرإدإلإ
بسسح نيفدهتسسملا نيبعÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ط˘ب˘سض م˘ت˘ي˘سس كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو
مسسوملا لÓخ ينفلا مقاطلا اهلجسس يتلا ضصئاقنلاو قيرفلا تاجايتحا
يفو ةربخلا باحسصأا نم نيبعل8 ىلإا6 نم لمسشتسس يتلاو يسضقنملا

تاعلطتلا ىوتسسم يف نوكي يسسفانت قيرف نيوكتل طوطخلا فلتخم
.ةلهسس نوكت نل ةيرومأاملا نأا عيمجلا كاردإا مغر فادهألا قيقحتو

صشامر ماسشه

فوسصلاوب ليحرل هفسسأا يدبيو باقلألا دسصح ىلع ّرسصي يكوكلا
فيطسس قافو

فو˘ف˘سص ي˘ف يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا ح˘ن˘م
نيدلارسصن ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا

لجأا ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘نÓ˘عز
لبقملا ءاثÓثلا قيرفلا رقم ىلإا مودقلا
نأاو ةسصاخ رفان˘سسلا ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
تراسس ةرادإلا نيبو هنيب تاسضوافملا
يف تلسصو امدعب حيحسصلا قيرطلا يف
ضضفرل رظنلاب دودسسم قيرط ىلإا اهتيادب
ةيلاملا هب˘لا˘ط˘م˘ل خو˘سضر˘لا ن˘ير˘ي˘سسم˘لا

ة˘م˘لا˘ق ة˘ن˘يد˘˘م ن˘˘با ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘سس اذ˘˘ه˘˘بو
هديدجت ضضفر نأاو ةسصاخ ضسنابسسوسسلا

رفا˘ن˘سسلا ل˘قا˘ع˘م ط˘سسو ثد˘ح˘لا ع˘ن˘سص
برد˘م˘لا ىد˘ل ة˘يو˘ق ل˘ع˘ف ةدر ف˘˘ل˘˘خو
.هتايولوأا نيب نم هربتعي يذلا ينارمع
تامامتهلإ لخدي بÎغم باعلأإ عناسص

ةروسضخلل بعللإ ىلع رسصي بيدو
لÓ˘خ ي˘˘سس ضسا ي˘˘سسلا ةرادإا تق˘˘ل˘˘ت

دحأا نأاسشب احرتقم ةريخألا تاعاسسلا
بسصنم لغسشي نيبرتغملا نيبعÓلا

م˘قا˘ط˘لا با˘ج˘عإا لا˘ن با˘ع˘لأا ع˘نا˘˘سص
لعج ام وهو ينارمع ةدايقب ينفلا
ر˘˘سضخألا ءو˘˘سضلا ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ةيغب تاسضوافملا يف هعم لوخدلل
ام وهو ةفئا˘سصلا هذ˘ه ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ضسيئر ضضفر لباقملاب ضسمأا ثدح
حنم ديسص ن˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو بيد م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘بإا بعÓ˘˘˘˘لا
لجأا نم اهب بلاط يتلا هحيرسست
ةروسضخلا فوفسص ىلإا مامسضنلا

بعÓلا نم ةبرقم رداسصم بسسحو
ةلماك رهسشأا01 بتاورب نيدي هنأا

رخآا لح نع ثحبي هلعج ام وهو
باوبأا قرط لبق ضسيئرلا عم مويلا
.تاعزانملا ةنجل

صشامر ماسشه

ءاثÓثلا موي هدقع ميسسرتل ةرادإلا عم ادعوم برسضي ينÓعز
ةنيطنسسق بابسش

بيد بعÓلا حيرسست هسضفر لسصاوي ديسص نب
ةليلم نيع ةيعمج

لÓج دلوأإ بابسش

رقم مامأا مويلا ةحيبسص ةيجاجتحا ةفقو ميظنت جربلا يلهأا ضسارتلأا تررق
لظ يف ةسصاخ ايلام قيرفلا رومأا ىعرت ةكرسشب ةبلاطملا لجا نم ةيلولا
يدامح نب ضسيئرلا ةلاقتسسا نأا امب نهارلا تقولا يف ةدئاسسلا عاسضوألا

تررق يلهألا رسصانع لج نأاو اميسسل ةيقيقح ةطرو يف يدانلا تعسضو
لعجيسس ام وهو اهقوقح دادرتسسل افيفلاو تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا
.نكمم تقو عرسسأا يف هلكاسشم ةيوسستب بلاطم يلهألا

ةرداغملإ رإرق ذاختإ يف ددرتم يريزد
ذاختا ضصوسصخب هظفحت يريزد لÓب بردملا لسصاوي هتاذ قايسسلا يف
بويع نم ىقبي ههجو يف فتاهلا قلغ ربتعا هناو اميسسل ةرداغملا رارق
يأا كلمي ل هنا امب ةرقتسسم ريغ ةيعسضو ضشيعي يذلا وهو ل فيك ةرادإلا

ةلاح يف هلعج ام وهو طقف رهسشأا6 ةدمل عقو هنوكل ارظن هيمحي دقع
و ةيناثلاو ىلوألا ةجردلا ةيدنأا نم هسصقنت ل ضضورعلاو ل فيك ناهيت
.هريسصم يف دعب ررقي مل هنا لإا كلذ مغر

صشامر ماسشه

جربلإ يلهأإ
ةيؤورلا حيسضوتب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ررقت يلهألا شسارتلأا

ةيعامج ةرجه ىلإا شضرعم قيرفلا

عفادم ،يدو˘م˘سصم مÓ˘عو˘ب تا˘ب
نم ابيرق ،نارهو ةيدولوم يدان
دا˘˘˘ح˘˘˘تا يدا˘˘˘ن ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ ،ةمسصاعلا
.ةيراجلا ةيفيسصلا

ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشكو
رتنع نأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا
قيرفلل يسضايرلا ريد˘م˘لا ى˘ي˘ح˘ي
ه˘˘تلا˘˘سصتا ط˘˘بر ،ي˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةوار˘م˘ح˘لا ع˘فاد˘م يدو˘م˘˘سصم˘˘ب
ة˘ب˘غر ىد˘بأاو ،ه˘لا˘م˘عأا ل˘˘ي˘˘كوو
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
.بعÓلا تامدخ
نأا  ،رد˘˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو
اماع62 بحا˘˘سص يدو˘˘˘م˘˘˘سصم
طور˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘فاو
هيلع اهتسضرع يتلا ،ةيسصخسشلا

قبتي ملو ةمسصاعلا داحتا ةرادإا
ق˘ئا˘˘ثو ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ىو˘˘سس
،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا ن˘م ه˘ح˘ير˘سست
ة˘ل˘ي˘كسشت˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘˘لإا م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت˘˘ل
.ينيلوكيسس اوسسنارف
نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا ل˘˘سصو˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو
دا˘ح˘تا جا˘ت˘ح˘ي˘سس ما˘ت˘لا قا˘ف˘تإÓ˘ل
،وروي فلأا081 عفدل ةمسصاعلا
طر˘˘سشلا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
، يدو˘م˘سصم د˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا

ل˘ب˘ق ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لاو
تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
.ةيراجلا
يدومسصم مÓعوب نإاف ةراسشإÓل
دقعب نارهو ةيدولوم عم طبتري
.1202 فيسص ةياغ ىلا دتمي

جاحلب اسضر

قيرفلل يفلخلإ طخلإ معد لسصإوي داحتإلإ

يدومسصم فطخ نم ةوطخ دعب ىلع ةراطسسوسس ةرادإا



ةــــنصصرق

تسسارنمت روزي يدلاخ
موقي يتلا تارايزلا نمسض
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘يزو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ي˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ضسمأا لاحرلا طح يدلاخ
ةقفر تسسارنمت ةيلو يف
ة˘م˘ي˘ل˘سس ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك
ل˘ك د˘جاو˘ت˘يو ،ير˘كاو˘˘سس
ير˘كاو˘˘سسو يد˘˘لا˘˘خ ن˘˘م
ةرا˘˘يز ي˘˘ف تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘ب

ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي مود˘˘˘ت ،ل˘˘˘م˘˘˘ع
تآاسشنملا ةريظح ةنياعمل
يلثمم عم ءاقلو ةيسضايرلا
.يندملا عمتجملا

ميتنسس رايلم نم رثكأا تفلك ةسصاخلا ةرئاطلا

،ربحلا ليسست ةكلمملل ةدوعلل ةسصاخلا ةلحرلا نع يرئازجلا يئانثلا فلخت ةيسضق تلاز ام
ادبكت ،نييدوعسسلا بابسشلاو يلهألا يدان نأا ةيدوعسسلا ةيداسصتقإلا ةفيحسص تفسشك ثيح
نب لامجو يليÓب فسسوي يئانثلا ةداعإل ةسصاخلا ةرئاطلا نمث يدوعسس لاير فلأا052 ةراسسخ
ةرادإا بسضغأا ام وهو ،ةيدوعسسلا ىلإا ةدوعلا ةلحر نع ينطولا بختنملا ابعل فلختو ،يرمعلا
.امهقح يف ةيسساق تابوقعب دعوتلا عم بابسشلاو يلهألا

ةيقرت ررقي ريسسملا مقاطلا
نيلحارلا شضيوعتل نابسشلا

قافو تيب يف ريسسملا مقاطلا عامتجا رفسسأا
ن˘ي˘ب˘عل فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع ن˘˘ع ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ي˘ف ي˘ناو˘سضر يد˘ع˘سس ل˘ي˘حر ضضيو˘ع˘˘ت˘˘ل
عم يرابد ءاقبب ي˘ف˘ت˘كت˘سس ا˘ه˘نأل ه˘ب˘سصن˘م
يف مهتيقرت تمت نيذلا نابسشلا دحأا دامتعا
زايب وأا نوسشيع ةروسص يف ةريخألا ةنوآلا
اميسسل هبسصنم يف ليدب بعÓك نوكيل
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م بل˘˘˘غأا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سش يرا˘˘˘بد نأا
يناوسضر ةباسصإا د˘ع˘ب مر˘سصن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

يكوكلا لعج امم تفÓلا هقلأات عم ةسصاخ
ءاق˘بإا رار˘م˘ت˘سسا ع˘م ا˘ي˘سسا˘سسأا ه˘ي˘ل˘ع ي˘ق˘ب˘ي
.ءلدبلا دعاقم ىلع يناوسضر

هلاح ىلع ىقبي يلهألا تيب
ةرادإلا شسلجم نم نوؤواتسسم راسصنألاو

يلهأا قيرف يف اهلاح ىلع نامقل راد لازت ل
ذن˘م تارو˘ط˘ت يأا ل˘ج˘سسن م˘ل ثي˘ح جر˘ب˘لا
ن˘˘ب ضسي˘˘نأا ةرادإلا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر نÓ˘˘˘عإا

ضضفر ىلع هنم اجاجتحا هتلاقتسسا يدامح
ضشا˘مر ضساو˘ح˘لا يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر
ةكرسشلا لامسسأار يف مهسسألا نع لزانتلا
ة˘لا˘ح ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘ح˘لا˘سصل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
فلتخم يف راسصنألا اهادبأا يتلا ءايتسسلا
نيلوؤوسسملا نأا ريغ ةيعامتجلا تاحفسصلا

بورهلا ةسسايسس عابتإا نولسضفي يدانلا نع
ءاسضعألا عيمج فوزع ليلدب مامألا وحن

رثكألاو لب يدامح نب ةفÓخل ةقفاوملا نع
د˘ع˘ب اودد˘ح˘ي م˘ل ن˘ير˘ي˘سسم˘لا نإا˘ف كلذ ن˘م
ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ي˘كسشت ل˘جأا ن˘م عا˘م˘ت˘جلا د˘عو˘م
ىلع فارسشإلا ةمهم ىلوتت ةتقؤوم رييسست
.ةيلاحلا ةرتفلا يف يدانلا

تاطلسسلا ةناعإا رظتني يراطيق

ضسيئرلا ةدايقب ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا تعسضو
ةركفملا يف نيب˘عÓ˘ل ءا˘م˘سسأا ةد˘ع يرا˘ط˘ي˘ق
مسسوملا قيرفلا فوفسص ىلإا مهبادتنا ةيغب
يذلا ءاقللا نأا امئاد انردسصم بسسحو لبقملا

عوبسسألا ناسسيتفإا بردم˘لا˘ب يرا˘ط˘ي˘ق ع˘م˘ج
نيبعÓلا ةيسضق ةسشقانم هلÓخ مت طرافلا
ةليكسشتلا ميعدتل مهب لاسصتلا يونت نيذلا
يف طسشنت رسصانع مهن˘ي˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
يناثلا م˘سسق˘لاو ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
وهو ةبخنلا مسسق يف ةريبك ةربخب نوعتمتي
مقاطلا عم ةرادإلا هيلع تزكر يذلا رايعملا
فرتحملا يف ءاقبلا نامسض لجأا نم ينفلا
. ةنكمم ةدم لوطأل لوألا

نيبردملا زربأا راجح
يوانكل شضيوعتل

ترسشاب ةرادإلا نأا فارطألا ضضعب تدكأاو اذه
ةداي˘ق˘ل ن˘ي˘برد˘م˘لا ن˘م دد˘ع ع˘م ا˘ه˘تا˘سضوا˘ف˘م
ةفÓخو نا˘ب˘يز˘لا ءار˘سضخ˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا
تدكأا ثيح يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن ي˘با˘ن˘ع˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ى˘سسي˘ع ن˘ب ضسرا˘ف ضسي˘ئر˘لا ط˘˘بر ا˘˘نردا˘˘سصم
ناسسملت دادول قباسسلا بردملا عم لاسصتلا

داؤوف ياد نيسسح رسصن بردمو ضسابع زيزع
ىلإا وحوح ريمسس يركسسبلا ينقتلاو يلعوب

يدانلا ةرادإا نهارت نيأا راجح فيرسش بناج
ىلإا قيرفلا ةدايق هناكمإاب كنحم بردم ىلع
تاعلط˘ت ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كت ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ركبم لكسشب ءاقبلا نامسض لÓخ نم راسصنألا

.يسضاملا مسسوملا ويرانيسس يدافتو

qarsana@essalamonline.com
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اهباسصعأا ىلع ايليسسرم
اهتدهاسش يتلا بغسشلا ثادحأا دعب
ضسيراب زوف بقع ايليسسرم ةنيدم
غيزبيل يدان ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ي˘ئا˘ه˘ن ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لاو ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
تح˘˘سصن ،ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود
ي˘ع˘ج˘سشم  ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
ءاد˘˘ترا  مد˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘سسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن
لثمي راعسش يأا وأا قيرفلا ضصيمق
يف ايل˘ي˘سسر˘م ة˘ن˘يد˘م ي˘ف يدا˘ن˘لا

ى˘لا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م
،ةماعلا نكامألا يف رخافتلا مدع
،ةنيدملل ماعلا ماظنلا ىلع اظافح
يدا˘˘ن˘˘لا ماو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
يرودب زئافلا د˘ي˘حو˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا
.ابوروأا لاطبأا
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يحازم ةلئاع يزعت فافلا
˘ما˘كح˘لا د˘ي˘م˘ع ةا˘فو ر˘ثإا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيداحتلا ترّبع يحازم
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

،ا˘˘ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت ضصلا˘˘خ ن˘˘ع
،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘˘ي تر˘˘سشنو
،يم˘سسر˘لا ا˘ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع
:اهيف ءاج ة˘يز˘ع˘ت ة˘لا˘سسر
نز˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘ب»
ةافو أابن انيقلت ،ىسسألاو
د˘ي˘م˘ع ،ي˘حاز˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م
نع ،رئازجلا يف ماكحلا

.«ةنسس39 ز˘ها˘ن˘ي ر˘م˘˘ع
ةرسسألاو ،هبرد قافرو ،ديقفلا ةرسسأل ةسصلاخلا انيزاعتب مدقتن ،للجلا باسصملا اذه رثإا ىلعو»
.«هنانج حيسسف هنكسسيو ،هتمحر عسساوب هدمغتي نأا ،ّلجو ّزع ىلوملا نيجار ،ةيوركلا
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ةÓسصلا تيقاوم

›وبان فوفسصل هتدوع لجسسي شسانو^
يرطقلا يرودلا فاده بقلب جوتي يميهارب^

برــتقي نـير
مـــسسح نــم
Êاميلسس ةقفسص

دسصح ىلع ّرسصي يكوكلا
هفسسأا يدبيو باقلألا

فوسصلاوب ليحرل

هسضفر لسصاوي ديسص نب
بيد بعÓلا حيرسست

ءاقبلل هجتي رسضخلإ صصانق
1 غيللإ يف
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يكرتلإ يدانلإ عم هترماغم لسصإوي يرئإزجلإ مجنلإ

لطبو هبتار شضيفخت ىلع قفاوي ›وغيف
هـــــتايولوأا نـــمسض هـــــعسضي ناـــــنويلا

فيطسس قافو جÈلإ يلهأإةليلم Úع ةيعمج

ررقت يلهألا شساÎلأا
ةيجاجتحا ةفقو ميظنت

ةيؤورلا حيسضوتب ةبلاطملل


