
مهكÓتما نوركني توكحط ةوخإا
مهلوسصح نوفنيو جراÿا ‘ تاراقع

ةنيزÿا نم لاومأا ىلع

معد رسصنع فقوي سشيجلا
يقاوبلا مأاب ةيباهرإلا تاعامجلل

ةملاق يف نيتلبنق رمديو
30صص
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تابوعضصلإ لك يطختل فلŸإ ةعباتم دكأإ لمعلإ ريزو
كÎضشم يرإزو صسل‹ ىلع هضضرعب دهعتو

يف ردضص راطع هعقو رإرق بجومب
ةيمضسرلإ ةديرجلإ نم36 مقر ددعلإ

رلود98.53 رعضسب عوبضسألإ تلهتضسإ

عفتري يرئازجلا طفنلا رعسس
30صصارلود83 قوف ام ىلإا

هنأإ لاقو نيدلإ يÙ تإزايتمإ هحنم يفني ىيحيوأإ
تانولاضصلإ ‘و فتاهلاب ل ةيفافضشب لمع

ةيلام ةلافكب مهنع جرفأإ ريطانق8 ةبإرق زجحو تإردخم راجت8 ـب ةحاطإلإ
تايلو ةدعب «ةلطز»

50صص

36 ددعلإ يف ردضص يرإزو رإرق بجومب مت
بي˘با˘نأإ د˘يد˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لإ ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لإ ن˘˘م
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ ة˘˘يزا˘˘غ˘˘لإ تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ
زاغلإ لقن ةكبضشل ةعباتلإ كلتو تاقورحملإ
نود ةين˘طو˘لإ قو˘ضسلإ ن˘يو˘م˘ت˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لإ
فرط نم عقوملإ رإرقلإ إذه ءاجو.اهإوضس

ي˘ف ،ة˘قا˘ط˘لإ ر˘يزو ،را˘ط˘ع د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
ةداملإ ماكحأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،طرا˘ف˘لإ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس
يف خرؤو˘م˘لإ31-91 م˘قر نو˘نا˘ق˘لإ ن˘˘م921
1-20 نوناقلإ نم74 ةداملإو9102 ربمضسيد
ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لإو ،2002 ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

تإونقلإ ةطضسإوب زاغ˘لإ ع˘يزو˘تو ءا˘بر˘ه˘ك˘لا˘ب
.ممتملإو لدعملإ

«انوروك» ةهجاومل ةيسساق تاءارجإا ذاختإا وحن ةموكحلا
30 صصمهنضس ناك امهم نينطإوملإ لك ىلع هدوجو لاح يف «91-ديفوك» حاقل عيزوت  دكؤوي دإرج

تاقورحملا بيبانأا ديدحت
لقن ةكبسشب ةسصاخلا كلتو ةيزاغلا

ةينطولا قوسسلل هجوملا زاغلا

جامدإلا لكاسشŸ اعادو
بابسشلل ينهŸا

30صص

40 صص

ةعضسإو ميقعت تايلمع ةرضشابمو صسرإدŸإ فلتخÃ ةيئابو تاقيق– قÓطإإ

نييرئازج4 لاقتعا
حÓسسب سصخسش ىلع اودتعا

اينابسسإا يف سضيبأا

ءافضشلل نولثامتي اضضيرم032
10014 ىلإإ لضصي نيفاعتملإ يلامجإإو

845و تايفو01
ةديدج ةباسصإا

رئازجلا يف «انوروك» ـب
40 صص

40 صص

50صص

نطولا ربع ةيوبرت تاسسسسؤوم ةدع «اتقؤوم» قلغت «انوروك»
يوناثلاو طسسوتملا يف رركتي يئادتبلا لوخدلل لوألا مويلا ىسضوف ويرانيسس^

ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا عيمج ‘ رفوت ⁄ «انوروك» نم ةياقولا تامزلتسسم : «مÓسسلا» ـل ةبيدوب دوعسسم^
يحسصلا لوكوتوÈلا قيبطت ءوسس نأاسشب رطÿا سسوقان قدت ةيبÎلا تاباقن^



م.م.ذ.سش 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.سش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/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
يدÓب تاÒخ

... راهبإلا لسصاوي فوسس يداو بكوك
ةرجسش ةعارز يف نوحجني بابسش نوحÓف
ملعلل ... اديدحت ةليبدلا ةقطنم يف «ايابابلا»
م˘˘سسا˘˘ب ا˘˘سضيأا فر˘˘ع˘˘ت ةر˘˘ج˘˘˘سشلا هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف
aellecnocsaV‐ ةيبغز ا˘ي˘ل˘ي˘سسنو˘كسسا˘ف)
snecsebup)، واب واَب» مسساب اًسضيأا فرعُتو
يم˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا عاو˘نألا د˘حأا د˘ع˘ت ،«ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا
،(aellecnocsaV) ايليسسنوكسسافلا ضسنجل
،زيدنألا لابج يف يلسصألا اهنطوم دجويو
،ةيبونجلا اكيرمأا ةراقل يبرغلا لامسشلا يف
ط˘سسو ى˘لإا ا˘ًبو˘ن˘ج ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ن˘م اًداد˘ت˘ما
ىلع ًةداع «ايابابلا» ةرجسش ومنتو ... يليسشت
فرعُت ي˘هو ،ر˘ت˘م000.3‐005.1 عاف˘ترا
aciraC˘‐ ة˘ي˘ب˘˘غز ا˘˘كيرا˘˘ك) م˘˘سسا˘˘ب ا˘˘ًسضيأا
snecsebup).

؟ ... ›اتلا نم

تقو ي˘ف «ة˘قر˘ح˘لا» تر˘سصت˘قا ا˘مد˘ع˘˘ب
مويلا تتاب ةرهاظلا ،بابسشلا ىلع قباسس
،عسضُرلا لافطألاو ءاسسنلا ىتح بطقتسست

عيمج لع يناعي يذلا انعمتجم تائف لك
براوق ءاطتمإا يف ركفت تحسضأا ةدعسصألا
عقاوم ىلع نوريثك قلعي امكو ،توملا
ةذتاسسأا مهي˘ف ا˘م˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا

عامتجلا ملع يف نوسصتخمو نويعماج
ن˘سسح˘ت مد˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف » ضسف˘˘ن˘˘لا م˘˘ل˘˘عو
ّلإا رئازجلا يف ىقبي نل ابيرق .. عاسضوألا
 .«زئاجعلاو خويسشلا

مهمه رخآا نطاوŸا

لواقم ... «انمه رخآا نطاوملا» ةيلقعل اسسيركت
ءاي˘حأا ط˘سسوruelffuos خ˘ف˘ن ة˘لآا ل˘م˘ع˘ت˘˘سسي
ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘م˘ك ا˘ب˘ب˘سسم ،ةر˘كسسب˘ب ة˘ي˘ن˘˘كسس
رابغلا ءارج ضسانلل اررسض انتزوحب يتلا ةروسصلا
... ضصاخسشألا نيب ةيؤورلا بجح يذلا فيثكلا
ةيلحملا تاطلسسلا نم لخدت يأا نود اذه ثدحي
د˘حأا ى˘ف˘ت˘˘كاو ... ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا يوا˘˘كسش م˘˘غر
نيررسضتملا ىلع درلاب نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ناكمإاب هنأا املع ... «مدخي وار لواقملا» لوقلاب
.خفنلا لدب ىرخأا تاينقت دامتعا لواقملا

! .. سضرم مهبولق ‘

بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ،ةدا˘˘ع˘˘لا تر˘˘ج ا˘˘م˘˘˘ك
ةموكح ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع نود˘قا˘ح˘لا ة˘سضير˘م˘لا

،مهمومسس ثبل ةسصرف لك نومنتغي ،ابعسشو
مهتاوسصأا ةريخألا تاعاسسلا يف تلاعت ثيح
اوقلطأاو ،يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
تاعاسشإلا رسشن لجأا نم مهمÓقأاو مهتنسسلأا

ثب ىلإا مهنم ايعسس ،نوبت ضسيئرلا ضضرم لوح
،مهروحن يف مهديك نكل ،دÓبلا يف ىسضوفلا

‐ جÓعلل بيجتسسيو ريخب ،ةيروهمجلا ضسيئر
يف عيرسس لكسشب ‐ةسسائرلا هتدكأا امل اقفو
.هيف جلاعي يذلا يناملألا ىفسشتسسملا

qarsana@essalamonline.com
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! ... نكل تانيمطتلا مغر
ةرم˘ل˘ل رر˘كت˘ت د˘ها˘سشم

يسشفت ةيادب ذنم ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ي˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ي˘ت˘لا كل˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ندÓ˘˘ب

تا˘˘يلو ل˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ع
ىلوألا مايألا يف نطولا
رار˘˘˘قإا تق˘˘˘ب˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
ل ةبسسن تداع ،يحسصلا
نييرئازجلا نم اهب ضسأاب
ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع تفا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةيئاذغلا داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
بق˘ع كلذو ،ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘˘تو
«انوروك» ـل ةيناث ةجوم ملاعلا لود لج رارغ ىلع دÓبلا فرعت نأا ةيناكمإاب لوقت رابخأا راسشتنا

.لامتحلا اذهل «انوروك» يسشفت ةبقارم ةنجل اذكو ،ةحسصلا ةرازو داعبتسسا مغر

¤اعت هلل ّلإا عكرت ل رئاز÷ا
رئازجلل نيينيطسسلفلا بح ... فورعم وه امك

تناك ءاوسس ةبسسانم لك يفف ،ضسكعلاو ضساقي ل
دهسشم يف ناتيارلا دحتت ،ةينيطسسلف وأا ةيرئازج
،محÓتلا اذه رارمتسسا يفو ،نادبألا هل رعسشقت
،ارخؤوم يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم داور لقانت
ثيح ،رئازجلا نودجمي نيينيطسسلفل تاهويديف
رثكأا وه يرئازجلا  بعسشلا» لوقلاب مهدحأا قلع
ع˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل ةر˘سصا˘˘ن˘˘م˘˘لا بو˘˘ع˘˘سشلا
دلب وهو ل فيك ،ةمولظم وأا ةملاظ نيطسسلف
عكرت ل رئازجلاو ،ديهسش نويلم فسصنو نويلملا
ةسصاخ تلوطبلاب لفاح اهخيراتو ،هدحو هلل ّلإا
. «يسسنرفلا رامعتسسلا مايأا

! ...ةسشطابعل دراطي قرألا
... ديعسسلا يديسسل افلخ هبسصنمب أانهي مل هنأا قلطنم نم

،ATGU يف تايلولا ءانمأا نم ددع ةدهع ةياهن برق عم
ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ة˘سشطا˘ب˘ع˘ل م˘ي˘ل˘سس ى˘ل˘ع طو˘غ˘سضلا تأاد˘ب
داحتلا لخاد ةمهم تايسصخسش لبق نم ،ةيباقنلا ةيزكرملل
نÓف بيسصنت لجأا نم ،هجراخو نييرئازجلا لامعلل ماعلا

ةلاح ضشيعت ةيئلولا تاداحتلا ضضعب نأا ةجردل ،نÓعو
مامز ملتسستسس ءامسسأا نأا ثدحتت تابيرسست ببسسب ،نايلغ
ل اهل ةقÓع ل ،مهتدهع ةيهتنملل افلخ ةيئلولا تانامألا

Óسصأا ةليغسشلا ةقبطلاب وأا داحتإلاب ديعب نم لو بيرق نم
ديجملا دبعب ةحاطإلا دعب تلو اهنأا اننظ تاسسرامم ..
يف يلامع ميظنت ربكأا ضسأار ىلع نم ،ديعسسلا يديسس
.! ... اهلاح ىلع لازت ل نامقل راد نأا ودبي نكل ... دÓبلا

! .. اورذحإا
رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ي˘˘˘˘ف

ل˘يا˘ح˘ت˘لا ل˘سسل˘سسم˘ل
يف كلهتسسملا ىلع
،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ح˘˘لا يدÓ˘˘˘ب
يميدع راجتلا ضضعب
نو˘ع˘ي˘ب˘ي ،ر˘ي˘˘م˘˘سضلا
يف ني˘ب˘م˘لا زا˘ه˘ج˘لا
ان˘يد˘يأا ن˘ي˘ب ةرو˘سصلا

ه˘˘˘نأا ضسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يدا˘˘˘˘˘حأا ف˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ك
نو˘˘بر˘˘˘كلا د˘˘˘ي˘˘˘سسكأا

OCي˘ف ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع
درجم ،رمألا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
لخد˘ي نا˘خد ف˘سشا˘ك
درجمبف ،هل هيبنتلا بجي ريطخ رمأاmetsys relknirps ..  يتاذلا ءافطإلا ماظن داتع نمسض
هيدل ةظقيلا ةبسسن نإاف ،فسشاك هنأا ضساسسأا ىلع عابي يذلا اذه بيكرتب نطاوملا موقي نأا
.لمعي فسشاكلا نأا مات نانئمطا ةلاح يف نوكي هنأل ةجرد ىندأا ىلإا ضضفخنت



watan@essalamonline.com
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لÓ˘˘˘خ ،دار˘˘˘ج لا˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ضسمأا ه˘˘˘فار˘˘˘سشإا
ةنسسلا حاتتفا ىلع ،ةمسصاعلا
0202/1202 ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا
،يوناثلاو طسسوتملا يروطل
د˘ي˘ه˘سشلا» ة˘يو˘نا˘ث ه˘ن˘ي˘سشد˘تو
«د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب دو˘˘م˘˘ح ق˘˘ي˘˘˘قر
يدي˘سسل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

يف ذيمÓتلا ابطاخم ،هللا دبع
ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘˘ه ما˘˘سسقأا د˘˘حأا
لوخدلا نم فدهلا«،ةيوبرتلا
فورظلا هذ˘ه ي˘ف ي˘سسرد˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةيدرفلا ةيعوتلا وه ةبعسصلاو
رطاخمب ذيمÓتلل ةيعامجلاو
ةيلوؤوسسم ربتعت يتلاو ءابولا

ديكأاتلا كلذك وهو ،ةيعامج
اعدو ،«رمتسست ةايحلا نأا ىلع
ى˘لإا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ،لوألا ر˘يزو˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا مار˘˘ت˘˘حا

يذلا يحسصلا لوكوتوربلاو
اذهل ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو ه˘ت˘ع˘سضو
ةظفاحملا ل˘جأا ن˘م ،ضضر˘غ˘لا

ة˘˘ح˘˘سصو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘˘ع
ةعباتملا ةيمهأا ازربم ،مهيلاهأا
ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘لا

ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.يملاعلاو

ثح ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ىلع ذيمÓتلا ،لوألا ريزولا
ضسورد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ع نا˘كمإلا رد˘ق دا˘ع˘ت˘˘بلاو
يف فدرأاو ،يسسفنلا طغسضلا

ليلد انه يدجاوت» ددسصلا اذه
ةيمومعلا تاطلسسلا نأا ىلع
ضسي˘˘ئر ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘بو
اهرود ل˘سصاو˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف

ةعاق˘بو ،«يو˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
زربأا ،ةيوناثلا تاذب ةسضايرلا

دبع يد˘ي˘سس ة˘ن˘يد˘م نأا ،دار˘ج
ايجولونكت ابطق رب˘ت˘ع˘ت ،ه˘ل˘لا
ح˘ت˘ف˘لو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘ي
لا˘قو ،م˘لا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘يو˘بر˘ت تا˘سسسسؤو˘م د˘جاو˘˘ت»
ليلد ةنيدملا هذهب ةيعماجو
نيوكت ىلع زكرن اننأا ىلع
مولعلا يف م˘كح˘ت˘لا ع˘م د˘ي˘ج
ىلع ةي˘سسارد ج˘ها˘ن˘م داد˘عإاو
هونو اذه ،«يملاعلا ىوتسسملا
˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حإا˘˘˘ب ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذلا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ابسسحت ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو ه˘تد˘عأا
.يسسردملا لوخدلل

ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ي˘فو
،لوألا ريزولا بطاخ ،هترايز
دهاج˘م˘لا ة˘ط˘سسو˘ت˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت
اي˘عاد ،«ف˘سسو˘ي ن˘ب قوزر˘م»
ءابو ع˘م ضشيا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا م˘ها˘يإا

كلذل نوكي نأا نود انوروك
ى˘ل˘عو ة˘سسارد˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت
يفو ،ةيجوغادي˘ب˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا

ةيعسضولا رو˘ط˘ت ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
دار˘ج زر˘بأا ،دÓ˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ضضيبألا ضشيجلا ةقفارم ةيمهأا
دسض ةه˘جاو˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا
ط˘غ˘سضلا ةدا˘يز مد˘عو ءا˘بو˘لا

عافترا نأا ىلإا اريسشم ،مهيلع
ي˘ف ءا˘بو˘لا˘ب تا˘با˘سصإلا دد˘˘ع
˘مار˘ت˘حا مد˘ع ه˘ب˘ب˘سس ر˘ئاز˘ج˘لا
اعد اميفو ،ةيئاقولا تاءارجإلا
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لإا
ةيعوتلا رسشن ةداعإل ةيعامجلا
د˘كأا ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا طا˘سسوأا ي˘˘ف
ة˘مو˘كح˘لا نأا ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
ة˘ي˘سسا˘˘ق تاءار˘˘جإا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘سس
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
عافترا مد˘ع ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لاو
.تاباسصإلا ددع

حاق˘ل˘لا ى˘لإا ،دار˘ج قر˘ط˘تو
‐دي˘فو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ل دا˘سضم˘لا

ر˘˘با˘˘خ˘˘م ل˘˘ك نأا د˘˘˘كأاو ،«91
يف هدادعإا ىلع لمعت ملاعلا

ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ف˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘م دود˘˘˘ح
رئازج˘لا نأا˘ب ار˘كذ˘م ،ة˘مدا˘ق˘لا
دو˘˘جو لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘م˘˘سضت˘˘سس

ةلماسش ةفسصب هعيزوت حاقللا
امهم نينطاوملا لكل ةلماكو
.مهنسس ناك

«91-ديفوك» ـب تاباشصإÓل ديازتملا عافترإلا ةيلوؤوشسم نينطاوملا لمحُي دارج

«انوروك» ةهجاومل ةيسساق تاءارجإا ذاختإا وحن ةموكحلا
مهنسس ناك امهم نينطاوملا لك ىلع هدوجو لاح يف «انوروك» حاقل عيزوت نمسضتسس رئازجلا : دارج

ح.نيدلا رمق

ةموكحلا نأا انلعم ،«91-ديفوك» ةحئاج ةهباجمل ةيعوتلا ةرورشض ىلع ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا دكأا
نينطاوملا ديقت مدع رارمتشسإا لظ يف تاباشصإلا ددع عافترا لشصاوت لاح يف ةيشساق تاءارجإا ذختتشس

.يغبني امك ةيئاقولا تاءارجإلاب

ةبطخلاو ةÓشصلا تقو اهزربأا
تاءارجإلاب مازتللا اذكو اهتدمو
ةيزارتحلا ةيحشصلا

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
تاءارجإلاب ركذت
ةÓسص ءادأل ةبحاسصملا
دجاسسملاب ةعمجلا
ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو تركذ
نم ةعومجمب ،فاقوألاو
ءادأل ةبحاشصملا تاءارجإلا

نم ةيادب كلذو ،ةعمجلا ةÓشص
ىلع ،يراجلا ربمفون6 موي

ةبطخلاو ةÓشصلا تقو رارغ
مازتللا اذكو اهتدمو
ةيحشصلا تاءارجإلاب
.ةيزارتحلا
ريزولا حلاشصم تحشضوأا

سسمأا اهل نايب يف ،يدهملب
ةخشسن ىلع «مÓشسلا» زوحت
هذه زربأا نم نأا ،هنم
اقبط يتأات يتلا تاءارجإلا
ةموكحلا سسلجم تارارقل
ربوتكأا41 موي دقعنملا
امب مازتللا بوجو ،طرافلا

ةيرازولا ةنجللا نايب يف درو
قلعتملاو42 مقر ىوتفلل
عفرو ،هقلغو دجشسملا حتفب
ةبطخلاو ةÓشصلا تقوو ناذألا

مازتللا اذكو ،اهتدمو
ةيحشصلا تاءارجإلاب
ىلع اظافح ةيزارتحلا
انامشضو ،نيلشصملا ةمÓشس
ةعمجلا ةماقإاب رارمتشسإÓل
سصرحلا ةشصاخو ،تاعامجلاو

داجشسلاو يدشسجلا دعابتلا ىلع
يقاولا عانقلا ءادتراو سصاخلا

بنجتو نيديلا ميقعتو
نم اهريغو ةحفاشصملا
اهيلع سصن يتلا تاءارجإلا

.ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا نايب
نوؤوششلا ةرازو تركذ امك
ّنأا ،فاقوألاو ةينيدلا
ةÓشص حتفب ةينعملا دجاشسملا
اهحتف مت يتلا كلت يه ةعمجلا

يف نيلشصملا لابقتشسل
رارق اهلو ،سسمخلا تاولشصلا
.ةعمجلا ةÓشص ةماقإل قباشس

ك.اشضر

لتÙا ميلقإلا اذه هاŒا ي‡ألا ةيوشستلا راشسم دومج ركنتشسإا ةدحتŸا ∙ألا ىدل اندÓبل مئادلا لثمŸا

يوارحسصلا بعسشلا قح هاŒ تباثلا اهفقوم ددŒ رئاز÷ا

سسرادŸا فلتخÃ ةيئابو تاقيق– قÓطإا
ةعشساو ميقعت تايلمع ةرششابمو

ةدع «اتقؤوم» قلغت «انوروك»
نطولا Èع ةيوبرت تاسسسسؤوم

تا˘ط˘ل˘˘سسلا ضسمأا تن˘˘ل˘˘عأا
ة˘سسارد˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا

تاسسسسؤو˘م ةد˘ع ي˘ف ا˘ت˘قؤو˘م
ببسسب ،نطولا رب˘ع ة˘يو˘بر˘ت
ة˘ي˘با˘ج˘يإا تلا˘˘ح فا˘˘سشت˘˘كا
«انوروك» ضسوريفب ةباسصإÓل
ةذتا˘سسألا ط˘سسو د˘ج˘ت˘سسم˘لا

.نيفظوملاو
ضسمأا ات˘قؤو˘م تق˘ل˘غأاو اذ˘ه

ضسرادم4 يقاوبلا مأا ةيلوب
ن˘م د˘كأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با
نيمقا˘ط˘لا ن˘م دار˘فأا ة˘با˘سصإا
ضسوريفب يوبرتلاو يرادإلا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح ،«91‐ديفوك»
نا˘مد رو˘سشا˘˘ع ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا ،ح˘˘ي˘˘بذ
يذ˘لا ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نأا˘˘ب ف˘˘سشك
نييرادإاو نيم˘ل˘ع˘م ة˘با˘سصإا˘ب
يناوج» ضسرادمب نولغتسشي
ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سش»و ،«د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘م
«دمحم نامرج»و ،«دو˘م˘ح˘م
ةفاسضإلاب ،ةيلولا ةمسصاعب
دمحم لولهب» ةسسردم ىلإا
ر˘سصق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب «د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا
،حي˘بذ فا˘سضأاو ،ي˘ح˘ي˘ب˘سصلا
هذ˘˘˘˘˘ه ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘غ رار˘˘˘˘˘ق نأا˘˘˘˘˘ب
تقؤوم ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

ةسسارد˘لا ف˘نأا˘ت˘سست نأا ى˘ل˘ع
ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ا˘˘ق˘˘حل ا˘˘هر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘جإلا

ى˘ل˘ع ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلاو
.اهميقعت تايلمع رارغ

رد˘سصأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
،ي˘عدار˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع ضسمأا

ارارق ،طاوغألا ةيلو يلاو
ة˘سسرد˘م˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي
يل˘ع» ةا˘م˘سسم˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ريرقت رودسص دعب «نيرقوب

ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع
ة˘˘با˘˘سصإا د˘˘˘كؤو˘˘˘ي نا˘˘˘كسسلاو
يوبرتلا اهمقاط نم ضضعب
امبسسح ،«انوروك» ضسوريفب
ة˘˘˘˘يلو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تر˘˘˘˘كذ
ه˘نأا تزر˘بأا ي˘ت˘˘لا ،طاو˘˘غألا

ة˘با˘˘سصإلا ضضار˘˘عأا تر˘˘ه˘˘ظ
ىلع «91‐ديفوك» ضسوريفب
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ثيحب ،ةسسردملاب نولغتسشي
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م تع˘˘˘فر
لوح ةيبرتلا ةيريدمل اريرقت
ءار˘˘جإا˘˘ب ل˘˘˘ج˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘م كلذ
ة˘با˘سصإا تد˘كأا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف
ضسوريف˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا

ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘˘هو
ةئيهلا نع لوألا لوؤوسسملا
قلغلا رارق ذختي ،ةيذيفنتلا
ةدمل د˘ت˘م˘ي يذ˘لاو تقؤو˘م˘لا

خيرا˘ت ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘مو˘ي41
ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ضسمأا
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب ما˘˘ئو˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ب
تاذ فا˘˘˘˘˘سضأاو ،ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘˘ت ل˘˘ك نأا ،رد˘˘سصم˘˘لا
ةديج ة˘ح˘سص ي˘ف ة˘سسرد˘م˘لا

يأا م˘˘ه˘˘يد˘˘˘ل ل˘˘˘ج˘˘˘سست م˘˘˘لو
ضسوريفلاب ةباسصإÓل ضضارعأا

رجحب نيم˘ل˘ع˘م˘لا ماز˘لإا م˘تو

جÓع˘لا ة˘لواز˘م ع˘م ي˘ح˘سص
.مزÓلا

،ةر˘˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘يلو ي˘˘˘˘فو
ضضارعأا اسضيأا ضسمأا ترهظ
«انوروك» ضسوريفب ةباسصإلا

لامعلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع
ةسسردملاب يوبرتلا مقاطلاو
ق˘ي˘فو˘ت د˘م˘حأا» ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
رو˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب «ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا
ملك54 ـب دعبت يتلا نلزغلا

،ةريوب˘لا ة˘يلو ر˘ق˘م بو˘ن˘ج
ءار˘˘˘جإا ا˘˘˘هر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘تو
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ةباسصإا تتبثأا يتلا ةيربخملا

هيلعو ،نيفظوملا نم ددع
بط˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘ف تر˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘ب
يئاقو˘لا بط˘لاو ي˘سسرد˘م˘لا

ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘˘ئ˘˘˘بوألا م˘˘˘ل˘˘˘عو
ضصحفو ةيبط˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب

لا˘م˘عو ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
لا˘سسرإا م˘ت ن˘يأا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘˘ب
تبا˘ج˘ت˘˘سسا د˘˘قو ،ي˘˘ح˘˘سصلا
تاءادنل ةيلحملا تاطلسسلا
تذ˘خ˘تاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘ب ارار˘˘˘ق
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يا˘˘قو˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا تنأا˘˘م˘˘ط
ثيح عسضولا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا˘ب
يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا
.ىرخأا تلاح ىلع ضضارعأا

تاقيق˘ح˘ت˘لا لاز˘ت لو اذ˘ه
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘يرا˘ج ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ةيلم˘ع ةر˘سشا˘ب˘مو ضسراد˘م˘لا
فانئتسسا متيسسو تاميقعتلا
،لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف ة˘سسارد˘لا

تر˘قأا قا˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ضسمأا ة˘ي˘ئلو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ضسرادم3 ـب ةسساردلا قيلعت
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘ثا ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ىر˘˘خأاو لو˘˘ل˘˘˘سشب
.مانسصألا

ةيئلولا تاطلسسلا تناكو
ةسسرد˘م تق˘ل˘غأا ،ة˘سسب˘ت ي˘ف
د˘م˘ح˘˘م ةرا˘˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا»
امدعب ةي˘ئاد˘ت˘بلا «ف˘ير˘سشلا

ة˘با˘˘سصإلا ضضار˘˘عأا تر˘˘ه˘˘ظ
لامعلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع
ىلع مت ،يو˘بر˘ت˘لا م˘قا˘ط˘لاو
تا˘سصو˘ح˘ف˘˘لا ءار˘˘جإا ا˘˘هر˘˘ثإا

يتلا ةيربخ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لاو
نيفظوم3 ة˘با˘سصإا تت˘˘ب˘˘ثأا
.ةسسردملا ةريدم مهنيب

تارو˘ط˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
4 ن˘م ر˘ث˘كأا قا˘ح˘ت˘لا ط˘سسو
نيروطلا يف ذيملت نييÓم
ضسمأا يونا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
،ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا د˘˘ع˘˘ب كلذو
رو˘ط˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
تقو يف ةسساردلل يئادتبلا
يف ةيئا˘بو˘لا ة˘لا˘ح˘لا د˘ه˘سشت
ة˘ف˘ي˘خ˘˘م تارو˘˘ط˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا
تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا˘˘ب
.ةلجسسملا ةيمويلا

ح.نيدلا رمق

لثمملا ،ينوميم نايفسس ددج
م˘مألا ىد˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا
فقوم ىلع ديكأات˘لا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
بعسش قح هاجتا تباثلا رئازجلا
لباقلا ريغ ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا
ريسصملا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف فر˘سصت˘ل˘ل
تارارقلا هيلع ضصنت ام قفو
دومجلا ةلاح اركنتسسم ،ةيلودلا
هاجتا يممألا ةيوسستلا راسسمل
ع˘ت˘م˘ت˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا اذ˘˘ه
.لÓقتسسلاب

هتملك يف ،ينوميم دكأا امك
ةسصاخلا تاسسايسسلا ةنجل مامأا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا) را˘م˘ع˘ت˘˘سسلا ءا˘˘ه˘˘نإل
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلل (ةعبارلا
يف عازنلا ةعيبط نأا ،ةدحتملا
يأا هيرتعي ل ةيبرغلا ءارحسصلا

بجي ةلأاسسملا لح نأاو ضضومغ
لÓخ نم يمتح لكسشب متي نأا
يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا ن˘ي˘كم˘˘ت
و ،هتدارإا نع رحلا ريبعتلا نم
م˘مألا نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا دد˘˘ج
ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا

يف يسضاملا يرفيف يف  اربع
امهكسسمت نع كرتسشم حيرسصت
ءارحسصلا ي˘ف عاز˘ن˘لا ة˘يو˘سست˘ب
ة˘ي˘عر˘سشلا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
لهاجت نأا ىلإا راسشأاو ،ةيلودلا

ىقري نأا هنأاسش نم قئاقحلا هذه
ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ع جور˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا
م˘مألا قا˘ث˘ي˘م ي˘˘ف ة˘˘سسر˘˘كم˘˘لا
ريغ ق˘ح˘لا ا˘م˘ي˘سسل ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
بع˘˘سشل فر˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا
رير˘ق˘ت ي˘ف ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘سصلا
نأاسشلا اذه يف لاق و ،ريسصملا
ينعي ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ها˘ج˘ت»
ة˘ط˘˘خ˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب ن˘˘ع جور˘˘خ˘˘لا
قفاو يتلاو ةيوسست˘ل˘ل ة˘ي˘م˘مألا

قداسصملاو عازنلا افرط اهيلع
نمألا ضسلجم ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
هجوتلاب ةرطاخم ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘م˘ك..
عمت˘ج˘م˘لا دو˘ه˘ج را˘ي˘ت ضسكع˘ب
ءا˘˘ه˘˘نإا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسل ي˘˘˘لود˘˘˘لا
.«ةيبرغلا ءارحسصلا رامعتسسا

بر˘˘عأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ىدل ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل م˘ئاد˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا

رئازجلا قلق نع ،ةدحتملا ممألا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا داد˘سسنل
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ا˘ها˘عر˘ت ي˘ت˘˘لا
ءارحسصلا ي˘ف عاز˘ن˘لا ة˘يو˘سست˘ل
هلجأل فسسأات ا˘م و˘هو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

را˘سسم» نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
ذنم امدقت دهسشي مل ةيوسستلا
يسصخسشلا ثوعبملا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا

نأا ىلإا اتفل ،«رلهوك تسسروه
ه˘ي˘ف تخ˘سسر˘ت يذ˘لا دو˘م˘ج˘لا»
تتاب ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا تاءار˘جإا
«ق˘ي˘م˘ع ق˘ل˘ق رد˘˘سصم ل˘˘كسشت
يف نيفرطلا ةقث عزعزي هنأاو
ام وهو مÓسسلا ةي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ي˘ف ر˘تو˘ت˘لا م˘قا˘ف˘˘ت ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي
،ينوميم رذح امك ،«ةقطنملا

مقافت ةمئاقلا عاسضوألا نأا نم
بعسش ىدل طابحإلا ةلاح رثكأا
‐ تاب يذلا ،ةيبرغلا ءارحسصلا
هلمأاو هربسص ‐ثدحتملا لوقي
ن˘˘م ا˘˘مو˘˘˘ي ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ي نأا ي˘˘˘ف
ر˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ح ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
.كحملا ىلع ةيرحب ريسصملا

يمولد.م



قطانلا ،ةبيدوب دوعسسم دكأا
،«تسسابانكلا» ةباقنل يمسسرلا
ه˘˘˘˘˘ب ضصخ ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘˘ف
نم لوألا مويلا نأا ،«مÓسسلا»
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا
،يوناثلاو طسسوتملا نيروطلل
رهسشأا7 نم رثكأا ماد بايغ دعب

نا˘ك ،ي˘جا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا ءار˘ج
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ا˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ا˘˘˘ق˘˘˘فو˘˘˘م
يف ذيمÓتلا ءايلوأا تادوهجم
ةيرورسضلا تامزلتسسملا ريفوت
ىلإا ،نيديلا مÓهو تامامك نم
يف تاسسسسؤوملا داهتجا بناج
اهتينازيم لÓخ نم اهتاذ دح
نأا ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ،ةدود˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
رفوت مل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘˘سسم
،مزÓ˘لا ل˘˘كسشلا˘˘ب «ا˘˘نورو˘˘ك»
فرظلا اذه لظ يف هنأا حسضوأاو
كا˘ن˘ه ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ي˘ح˘˘سصلا

ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ة˘˘سضما˘˘غ ة˘˘يؤور
ة˘ي˘ح˘سصلا تاءار˘˘جإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
مامأا اميسسل ،تاسسسسؤوملا لخاد
يناع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ضصق˘ن
ىلع ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا اهنم
 .ينطولا ىوتسسملا

بلا˘˘ط ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ـل ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
،ايلعلا تاطلسسلا ،«تسسابانكلا»
تامزلتسسملا ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘سضب
نم ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يف
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ح˘سص ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا

،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘لاو
˘˘مر˘˘ح˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لاو
 .يسسردملا

ضضعب ليجسستب قلعتي اميفو
فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا
عاط˘ق˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ةذ˘تا˘سسألا
كانه  نأا ،ةبيدوب دكأا ،ةيبرتلا

اميف ،اهنع نÓعإلا مت تلاح
احسضوم ،ىرخأا ىلع رتسستلا مت
اذه يف بعÓتلا بجي ل هنأا
ه˘ج˘ئا˘ت˘ن نو˘كت˘سس يذ˘لا ر˘˘مألا

 .لكك ةسسسسؤوملا ىلع ةميخو
ىلإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ را˘سشأاو

ي˘˘ف  ضسراد˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب ق˘˘ل˘˘غ
رار˘غ ى˘ل˘ع ،تا˘يلو˘˘لا ضضع˘˘ب
ليج˘سست د˘ع˘ب ،طاو˘غألا ة˘يلو
،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘با˘˘سصإا

نيب قيسسنتلا ةرورسض ىلإا اعدو
،ةيميلعتلا ةسسسسؤوملاو ةرازولا
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م عو˘˘˘قو يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادد˘˘˘سشم ،ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا

لبق عسضولا ةجلاعم ةرورسض
 .همقافت

د˘ع˘ب ه˘نأا ،ة˘˘ب˘˘يدو˘˘ب فا˘˘سضأاو
لو˘˘˘خد˘˘˘لا ن˘˘˘م لوألا مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
طسسوتملل ةبسسنلاب يسسردملا

اميف لكاسشم كا˘ن˘ه ،يو˘نا˘ث˘لاو
ميظنتو تيقوتلا لوادج ضصخي
ىلإا ،جيوفتلل ةب˘سسن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا

ديازتملا ضصسصحلا ددع بناج
نع برعأاو ،يعا˘سسلا م˘ج˘ح˘ل˘ل
 .اهل لح داجيإا يف هلمأا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو اعدو
ةيلاملا بسصا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا

ةجلاعمل ،فيظوتلا ضصخي اميف
يناعت يذلا ظاظتكلا لكسشم
،ةيميل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘ن˘م
يذلا جيوفتلا ماظن عم اميسس
ءا˘˘˘بو ءار˘˘˘ج ةرازو˘˘˘لا ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘قأا

 .انوروك
لوخدلإ : «Óكلإ»

طضسوتملل يضسردملإ
احرفم نكي مل يوناثلإو

ر˘ي˘بوز ح˘سضوأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ضسلجمل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ،ة˘ن˘يور
ةيرئاز˘ج˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘لا ةذ˘تا˘سسأا
ع˘˘˘˘م لا˘˘˘˘سصتا ي˘˘˘˘ف ،«Ó˘˘˘˘كلا»
لو˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘سسلا»
نيروطلل ةبسسن˘لا˘ب ي˘سسرد˘م˘لا
نكي مل «يوناثلاو طسسوتملا»
ثيح ،لوألا مويلا يف ايزيفحت

يئادتبÓل ةبسسنلاب اهباسشم ناك
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘حر˘ف˘م ن˘˘كي م˘˘ل يذ˘˘لا
داومو تامامكلا ريفوتب قلعتي
ضسÓ˘˘فإا بب˘˘سسب ،م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
قايسسلا يف فاسضأاو ،تايدلبلا
تناك ،ةيبرتلا تاباقن نأا ،هتاذ
ام ةرازولا ح˘ح˘سصت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ةبسسن˘لا˘ب ءا˘ط˘خأا ن˘م ه˘ت˘ب˘كترا
 . يئادتبلا روطلل

،«Óكلا» ـل ماعلا نيمألا ّدكأاو
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسح˘˘˘ب ه˘˘˘نأا
ريفوت متي مل ،هتباقنل ةرفوتملا
ىوتسسم ىلع ةيداملا لئاسسولا
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سسل ،تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
متي مل هنأا فاسضأاو ،تايوناثلا
تانايبلاو تاباط˘خ˘لا د˘ي˘سسج˘ت
لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ع˘قاو˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع ي˘ح˘˘سصلا

ةيميلعتلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا ن˘ي˘بو
،ةبعسص ةلداعم مامأا ،ةيرئازجلا
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب
،دÓبلا هب رمت يذلا يئانثتسسلا

فاسضأاو ،انوروك ضسوريف ءارج
نو˘كت نأا ضضور˘ف˘م˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا
ةيعوتلاو ملعلل ةلقان ،ةسسردملا

 .ءابولا ضسيلو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تاو˘˘عد نأا˘˘سشبو

ةرورسضب ،ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
،ةيميلع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ق˘ل˘غ
دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
يجاتلا ضسوري˘ف˘لا˘ب تا˘با˘سصإلا
،ةنيور دكأا ،ةريخألا ةنوآلا يف
رئازجلا يف يحسصلا عسضولا ّنأا
،ابوروأا يف هريظن نع فلتخي
مل اذإا رمألا ةروطخ دكأا هنأا ّلإا
Ó˘ئا˘ق ،د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا م˘ت˘ي

ر˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب رو˘˘˘ع˘˘˘سشلا مد˘˘˘ع»
ىلإا يدؤويسس امتح ةلابمÓلاو
ا˘م نو˘كي˘سسو ضصا˘خ˘سشأا كÓ˘ه
.«أاوسسأا وه

لوكوتوربلإ : «فابنوأإ»
تايئإدتب’إ لخإد يحضصلإ

تايوناثلإو تاطضسوتملإ ..
فاك ريغ

دوع˘سسم ح˘سضوأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ،يوار˘م˘ع
ةيبرتلا لامعل ينطولا داحتÓل
لÓ˘خ «فا˘˘ب˘˘نوأا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘سسلا» ـل ه˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ح
قبطملا يحسصلا لوكوتوربلا
،تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بلا ل˘˘˘˘˘˘خاد
ريغ ،تايوناثلاو تاطسسوتملا

عم انواعت كانه نكي مل اذإا فاك
فا˘˘سضأاو ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا

تاءارجإا ذاختا مت هنأا ،يوارمع
ن˘˘م لوألا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
ةبسسنلا˘ب ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘لا
ن˘م ،يو˘نا˘ث˘لاو  ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةرار˘˘ح ة˘˘˘جرد ضسا˘˘˘ي˘˘˘ق لÓ˘˘˘خ
ميقعت لا˘ج ر˘ي˘فو˘تو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش ه˘˘نأا ّلإا ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘لا

 . ةيلمعلا ةيرارمتسسا ةرورسض
نأا ،ا˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك

نا˘˘ك ،ي˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا
خيرات يف ةرم لوأل ايئانثتسسا
يملاعلا ءابولا ببسسب ،رئازجلا
اريسشم ،ملاعلا لود حاتجي يذلا
ام ذيمÓتلا جيوفت مت هنأا ىلإا
يف اذيم˘ل˘ت42 ى˘˘لإا02 ن˘ي˘ب
لقنت ع˘ن˘م ع˘م ،د˘حاو˘لا م˘سسق˘لا
نيب كاكتحلا يدافتل ،ماسسقألا
ف˘ل˘كم˘لا بلا˘طو ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ةرورسضب ،«فابنوأا» ـل  مÓعإلاب
فرط نم تايئاد˘ت˘بلا ر˘ي˘ي˘سست
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ل ،تايونا˘ث˘لاو تا˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ةيدل˘ب˘لا ز˘ج˘ع ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سس
 .ةمزÓلا تامدخلا ريفوت ىلع

ق˘˘˘ل˘˘˘غ لا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حا نأا˘˘˘˘سشبو
ىلع ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

دعب ،ابوروأا لود ضضعب رارغ
يتلا انوروكل ةينا˘ث˘لا ة˘جو˘م˘لا
ا˘عد ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا حا˘˘ت˘˘ج˘˘ت

ل˘˘هأا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘˘لإا يوار˘˘˘م˘˘˘ع
اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘ف ضصا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘خلا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
لو˘خ˘م˘لا و˘ه ة˘ح˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق
اذ˘ه ي˘ف ل˘سصف˘ل˘˘ل ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لاو
تاباسصإا ليجسست نعو .رمألا

ضضعب يف يجا˘ت˘لا ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ربتعا ،اهنع متكتلاو ضسرادملا

،لوبقم ريغ رمألا اذه ،يوارمع
ن˘ع م˘ت˘˘كت˘˘لا اذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأاو
ببسستي ّنأا هنأاسش نم تلاحلا
ا˘˘عدو ،ىود˘˘ع˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ي˘˘ف
ة˘ق˘فار˘م ةرور˘سض ى˘لإا ءا˘ي˘لوألا
ي˘عو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ،م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأا

ذاختا ىلإا ا˘عد ا˘م˘ك ،ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو
عدر˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قو تاءار˘˘˘˘˘جإا
.ضسوريفلا

ثدحلا4 5882ددعلإ ^2441  لوأ’إ عيبر91ـل قفإوملإ0202 ربمفون5سسيمخلإ

watan@essalamonline.com
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يوناثلاو طسسوتملا يف رركتي يئادتبلا لوخدلل لوألا مويلا ىسضوف ويرانيسس
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يضسردملإ لوخدلإ لÓخ سسمأإ ،يئإدتب’إ روطلل ةبضسنلاب يضسردملإ لوخدلإ اهفرع يتلإ «ىضضوفلإ» ويرانيضس رركت
يمإرلإ ،تايوناثلإو تاطضسوتملإ لخإد يحضصلإ لوكوتوربلل نيابتم قيبطت لظ يف ،يوناثلإو طضسوتملإ نيروطلل ةبضسنلاب

 .ةيوبرتلإ ةضسضسؤوملإ يف نيلماعلإو ذيمÓتلإ ةحضص ىلع ابلضس سسكعني نأإ هنأاضش نم لاح عقإو ،«انوروك» ىودع يدافت ىلإإ

تابوعضصلإ لك يطختل فلŸإ ةعباتم دكأإ لمعلإ ريزو
كÎضشم يرإزو سسل‹ ىلع هضضرعب دهعتو

بابسشلل ينهŸا جامدإلا لكاسشŸ اعادو

ر’ود98.53 رعضسب عوبضسأ’إ تلهتضسإ

ارلود83 قوف ام ىلإا عفتري يرئازجلا طفنلا رعسس

ةيمضسرلإ ةديرجلإ نم36 مقر ددعلإ يف ردضص راطع هعقو رإرق بجومب

ةسصاخلا كلتو ةيزاغلا تاقورحملا بيبانأا ديدحت
ةينطولا قوسسلل هجوملا زاغلا لقن ةكبسشب

ريزو ،بوبعج يمسشاهلا دكأا
نا˘م˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ىلع ريبكلا هسصرح ،يعامتجلا

نيديفتسسملا جامدإا فلم ةعباتم
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا يزا˘ه˘˘ج ن˘˘م
جا˘˘مدإلاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا
ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ا˘ي˘ناد˘ي˘م هذ˘ي˘ف˘ن˘تو ،تادا˘ه˘˘سشلا

يتلا تابوعسصلا لك يطختو
ىلع ابيرق هسضرعو ،هسضرتعت
.كرتسشم يرازو ضسلجم

ىد˘˘˘ل ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘ه
روا˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘هأل ضسمأا ه˘˘˘سضر˘˘˘ع
ةنجل ما˘مأا ،عا˘ط˘ق˘لا تا˘سسا˘ي˘سس
ضسلجمل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
را˘طإا ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةيلاملا نوناق عورسشم ةسشقانم
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘مز˘˘˘ع ،1202 ة˘˘ن˘˘˘سسل
تح˘ت د˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
،لوألا ر˘˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘˘لا فار˘˘˘˘˘˘˘˘سشإا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
اذه ذافنإل ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ةئف حلاسصل ين˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
،ةددحملا لاجآلا يفو بابسشلا

مقر يذيفنتلا موسسرملاب ركذو
8 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا633‐91
نمسضتي يذلا ،9102 ربمسسيد
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا جا˘مدإا رار˘ق
جامدإلا ىلع ةدعاسسملا يزاهج
يعامت˘جلا جا˘مدإلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
،تادا˘ه˘سشلا ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘˘سشل˘˘ل
ةي˘عو˘سضو˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م دا˘م˘ت˘عا˘ب
يف ةيمد˘قأÓ˘ل ا˘ق˘فوو ة˘فا˘ف˘سشو

نم ارابتعا كلذو ،زاهجلا اذه
حسضوأاو ،9102 ربمفون حتافلا

لمسشت ةيلمعلا هذه نأا ،بوبعج
جامدإلا نم ديفتسسم فلأا563
،لحار˘م ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م
ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا م˘˘سضت ثي˘˘ح
ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ضصخ˘˘سش ف˘˘لأا061
نورفوتي ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

تاونسس8 نم رثكأا ةيمدقأا ىلع
مسضت امنيب ،يلعفلا طاسشنلا نم
رخآا فلأا501 ةيناثلا ةلحرملا

يذ˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
8و3 نيب ام يلعف طاسشن مهيدل
ةلحرملا مسضت نيح يف ،تاونسس
نم ضصخسش فلأا001 ةثلاثلا
مهل ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘ب
امك.تاونسس3 نم لقأا ةيمدقأا
ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ناك هنأا ،دÓبلا يف لمعلا عاطق
ةيلمعلا هذ˘ه ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ارر˘ق˘م
ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘تو9102 ة˘˘ن˘˘˘سس
اهريسس نأا ريغ ،1202 ربمسسيد
ة˘يرادإا تا˘بو˘ع˘سص ه˘ت˘سضر˘˘ت˘˘عا

لا˘جآلا ي˘˘ف هذا˘˘ف˘˘نإا نود تلا˘˘ح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأاو ،ه˘˘ل ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘˘لا
ةريتو يف اؤوطابت تفرع جامدإلا
ةرازولا تلجسس ثيح ،اهديسسجت
،0202 ربو˘ت˘كأا72 ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
نم اديف˘ت˘سسم122.02 جا˘˘مدإا
ةلحرملاب ينعم فلأا061 نيب
15.31 ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسن يأا ،ى˘˘˘˘˘لوألا
.ةئاملاب

ضش.لامك

يرازو رار˘˘ق بجو˘˘˘م˘˘˘ب م˘˘˘ت
نم36 دد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف رد˘˘˘سص
د˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ة˘يزا˘غ˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا بي˘با˘نأا
تاقور˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

زاغلا لقن ةكبسشل ةعباتلا كلتو
قوسسلا نيو˘م˘ت˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
.اهاوسس نود ةينطولا

نم عقوملا رارقلا اذه ءاجو
ريزو ،راطع ديجملا دبع فرط
،طرافلا ربمت˘ب˘سس ي˘ف ،ة˘قا˘ط˘لا
نم921 ةداملا ماكحأل اقيبطت
خرؤوملا31‐91 مقر نوناقلا
74 ةداملاو9102 ربمسسيد يف
يف خرؤوملا1‐20 نوناقلا نم
ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لاو ،2002 ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف
زا˘˘غ˘˘لا ع˘˘يزو˘˘تو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
لد˘ع˘م˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب
بيبانأا ددحي ثيح˘ب ،م˘م˘ت˘م˘لاو
ةعبات˘لا ة˘يزا˘غ˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا
بيبانألاو تاقورحملا عا˘ط˘ق˘ل
زا˘غ˘لا ل˘ق˘ن ة˘كب˘سشل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
قوسسلا نيو˘م˘ت˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
م˘تو ،ا˘˘هاو˘˘سس نود ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بي˘˘˘با˘˘˘نأا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ةعبات˘لا ة˘يزا˘غ˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا
ةكبسشل ةعباتلا كلتو عاطقلل
نيومتل ةسصسصخملا زاغلا لقن
ا˘هاو˘سس نود ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘سسلا
رار˘ق˘لا˘ب تق˘ح˘لأا ق˘˘حÓ˘˘م ي˘˘ف
را˘سشأا ا˘م˘ك.ديد˘ج˘لا يرازو˘لا
م˘ئاو˘ق˘لا نأا ى˘˘لإا ،ه˘˘تاذ رار˘˘ق˘˘لا
رسشنت نيقحلم˘لا ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لا

ةسصتخملا حلا˘سصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
امك ،ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل
دنع ةدد˘ح˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ن˘ي˘ح˘ت
طبسض ةطلسس فرط نم ةجاحلا
.تاقورحملا

رارق˘لا ن˘م11 ةدا˘م˘˘لا ا˘˘مأا
دد˘ح˘ت ه˘نأا ى˘ل˘ع ضصن˘ت ا˘ه˘˘نإا˘˘ف
ةسصسصخملا زاغلا لقن ةكبسش
نود ةينطولا قوسسلا نيومتل
ي˘ف ةدد˘ح˘م ي˘ه ا˘م˘ك ،ا˘هاو˘سس
خرؤوملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا
يذلا)6002 ربمفون62 يف
ميمسصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
اهلÓغتسساو زاغلا لقن ةكبسش
.(اهتنايسصو

يمولد.م

ة˘˘ل˘˘سس را˘˘ع˘˘سسأا تع˘˘˘ف˘˘˘ترا
«كبوأا» ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تا˘˘ما˘˘˘خ
اماخ اطفن31 نم ةنوكملا

،رئازجلا يراحسص ماخ اهنم
،ارلود83 ىلع ديزي ام ىلإا
ةم˘ظ˘ن˘م˘لا دو˘ه˘ج ن˘م م˘عد˘ب
جاتنإلا ضضفخ ىلع ظافحلل
جاتنإلا عفر ليجأات لامتحاو
ة˘ن˘سس ة˘ياد˘ب ي˘ف ج˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا

تا˘نا˘ي˘ب تح˘˘سضوأا.1202
نأا ،ضسمأا ةردا˘˘˘˘سصلا «كبوأا»
ة˘ي˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسلا ر˘˘ع˘˘سس

44.83 ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سصو كبوأل
،ضسمأا لوأا ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ارلود
تل˘ه˘ت˘سسا د˘ق تنا˘ك نأا د˘ع˘ب
98.53 ر˘˘ع˘˘˘سسب عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
.ارلود

ح.نيدلإ رمق

ءافضشلل نولثامتي اضضيرم032
10014 ىلإإ لضصي نيفاعتملإ يلامجإإو

845و تايفو01
ةديدج ةباسصإا
رئازجلا يف «انوروك» ـب
ةديدج ةباضصإإ845 تلجضس
ت’اح01 ،«انوروك» سسوريفب
ةريخأ’إ ةعاضس42 ـلإ لÓخ ةافو
يذلإ تقولإ يف ،رئإزجلإ يف
.ءافضشلل اضضيرم032 هيف لثامت
،رإروف لامج روتكدلإ حضضوأإ
دضصر ةنجلل يمضسرلإ قطانلإ

،«انوروك» سسوريف ةعباتمو
يمويلإ يمÓعإ’إ ءاقللإ لÓخ

روطت سضرعل سصضصخملإ
نأإ ،اندÓب يف ةيئابولإ ةيعضضولإ
غلب ةدكؤوملإ ت’احلإ يلامجإإ

ةلاح845 اهنم ةلاح725.95
ثودح ةبضسنب يأإ) ةديدج

فلأإ001 لكل ةلاح2.1 ـب ردقت
ددعلإ غلب اميف ،(ةمضسن
نيذلإ سصاخضشأÓل يلامجإ’إ

،ةلاح10014 ءافضشلل إولثامت
تايفولل يلامجإ’إ ددعلإ غلب امك
يذلإ ،رإروف بضسح ،ةلاح9991
اضضيرم05 نأاب كلذك دافأإ

ةيانعلإ يف ايلاح نودجإوتي
زربأإ ،هتإذ قايضسلإ يف.ةزكرملإ

ةي’و81 كانه نأإ ،رإروف
41و ت’اح9 نم لقأإ اهب تلجضس
اميف ،ةلاح يأإ لجضست مل ةي’و
نم رثكأإ ىرخأإ ةي’و61 تلجضس
نأإ ةبضسانملاب دكأإو ،ت’اح01
ءابولل ةيلاحلإ ةيعضضولإ

ةظقيلإ نينطإوملإ نم يعدتضست
ةفاظنلإ دعإوق مإرتحإو
ايعإد ،ةيدضسجلإ ةفاضسملإو
دعإوقل لاثتم’إ ىلإإ مهايإإ
مإزتل’إو يحضصلإ رجحلإ

.يقإولإ عانقلإ ءإدتراب
ـه.دإوج



ضشيجلل ةزرفم تفقوأاو اذه
معد رسصنع يبعسشلا ينطولا
˘مأا˘ب ة˘ي˘با˘˘هرإلا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ريمدتو فسشك مت اميف ،يقاوبلا
عن˘سصلا ي˘ت˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ن˘ق
.ةملاقب

،ىر˘خأا زرا˘ف˘م تف˘قوأا ا˘˘م˘˘ك
كردلا حلاسصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
،دود˘˘ح˘˘لا ضسار˘˘حو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ح˘لا˘سصمو ،ل˘حاو˘سسلا ضسار˘˘حو
يف ءاج امل اقفو ‐ كرامجلا
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب
‐ هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
تطب˘سضو تارد˘خ˘م را˘ج˘ت8
ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك75.557
تايلمع لÓخ جلاعملا فيكلا

.ةقرفتم
ف˘˘قوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

تاوز˘غ˘˘لا˘˘ب ل˘˘حاو˘˘سسلا ضسر˘˘ح
ام˘ه˘تزو˘ح˘ب تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
فيكلا نم ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك584
ةزرفم تطبسض اميف ،جلاعملا
يبعسشلا ينطولا ضشيجلل ىرخأا

ضسف˘ن ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك241
تفقوأا نيح يف ،راسشبب ةداملا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
دودحلا ضسارح ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
يرجات م˘نا˘غ˘ت˘سسمو نا˘سسم˘ل˘ت˘ب
51.66 اوز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘˘خ˘˘˘م
.،ةدا˘م˘لا ضسف˘ن ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك
لحاو˘سسلا ضسار˘ح ط˘ب˘سض ا˘م˘ك
نار˘˘هوو تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘م ا˘مار˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك24.26

م˘˘تو اذ˘˘ه ،كلذ˘˘ك «ة˘˘ل˘˘˘طز˘˘˘لا»
تارد˘خ˘م را˘ج˘ت4 ف˘ي˘قو˘˘ت
ضصرق102003 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو
ي˘ف تا˘ب˘كر˘م4و ضسو˘ل˘ه˘˘م
لكب ةقرف˘ت˘م ىر˘خأا تا˘ي˘ل˘م˘ع
،يقاوبلا مأا ،ة˘ل˘ي˘م ،ة˘ل˘قرو ن˘م
.ضسارهأا قوسسو ةنتاب

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ينطولا ضشيجلل ىرخأا زرافم
،تسسارنمت نم لكب ،يبعسشلا

،راتخم يجاب جرب ،مازق نيع
01 تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘سصخ˘˘سش56
،ايئابرهك ادلوم51و تابكرم
ةزهجأا3 ،ط˘غ˘سض قرا˘ط˘م9
863و ،ندا˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘سشك
بهذلا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ا˘سسي˘ك
ىر˘˘خأا ضضار˘˘غأاو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘˘لاو
بيقنتلا تايلمع يف لمعتسست

،بهذ˘لا ن˘˘ع عور˘˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
نم نط731.2 ىلإا ةفاسضإلاب

ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
زرافم تفقوأا امي˘ف ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
11 ،ينطولا كردلا حلاسصمو
قدانب5 تز˘ج˘˘حو ا˘˘سصخ˘˘سش

ةسشوطرخ6913و د˘˘˘ي˘˘˘˘سص
،د˘˘ي˘˘˘سصلا قدا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
با˘ع˘لألا ن˘م ةد˘حو32285و
ن˘م ةد˘˘حو6424و ،ة˘يرا˘ن˘لا

اذ˘هو ،تا˘بور˘سشم˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ةقرفتملا تايلمعلا ديدع لÓخ
،ف˘ي˘ط˘سس ن˘م ل˘˘كب ن˘˘م ل˘˘كب
،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘قرو ،ةر˘˘˘˘كسسب
مأاو ،يداولاو ةيدملا ،طاوغألا
،ترايت اذكو ،تناج ،يقاوبلا

هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ مت امك
بير˘ه˘ت تلوا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا ‐
ـب رد˘ق˘ُت دو˘قو˘لا ن˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك
ة˘سسب˘ت ن˘م ل˘كب ار˘˘ت˘˘ل8809
.ضسارهأا قوسسو فراطلاو

ن˘˘كم˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ح˘˘لا˘˘سصمو ل˘˘حاو˘˘سسلا ضسار˘˘˘ح
طا˘ب˘حإا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

ةيعرسش ري˘غ ةر˘ج˘ه تلوا˘ح˘م
ىلع اوناك اسصخسش539 ذاقنإاو
براوقو ةيطاطم براوق نتم
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘˘سصلا ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘ع ،نا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ،نار˘˘˘˘هو
،ةزا˘ب˘ي˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا ،تن˘سشو˘˘م˘˘ت
،مناغتسسم ،ف˘ل˘سشلا ،ضسادر˘مو˘ب
م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘با˘˘ن˘˘عو فرا˘˘ط˘˘لا
يعرسش ريغ ارجاهم63 فيقوت
نم لكب ةفلتخم تايسسنج نم
يداو˘˘لاو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو يز˘˘˘ي˘˘˘لإا

.نازيلغو ةسسبتو

watan@essalamonline.com

5 5882ددعلا ^2441  لوألا عيبر91ـل قفاوملا0202 ربمفون5سسيمخلاثدحلا

تايلو ةدعب «ةلطز» ريطانق8 ةبارق زجحو تاردخم راجت8 ـب ةحاطإلا

ةملاق يف نيتلبنق رمديو يقاوبلا مأاب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رسصنع فقوي سشيجلا
عوبسسأا فرظ يف تايلو ةدعب اسصخسش539 «ةقرح» ةلواحم طابحإا ^

ط.ةراصص

،يراجلا ربمفون3 ىلإا ربوتكأا82 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعصشلا ينطولا سشيجلل زرافمو تادحو تذفن
دادعتصسلاو ةرمتصسملا ةظقيلاو ةيلاعلا ةيفارتحلا ىدم سسكعت ةيعون جئاتن نع ترفصسأا ةديدع تايلمع

.ينطولا بارتلا ىوتصسم ىلع ةحلصسملا تاوقلل مئادلا

بي˘سصأاو ضصا˘خ˘سشأا6 ي˘فو˘˘ت
ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب نور˘خآا931
ثداو˘ح عو˘قو ءار˘ج ،ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ـلا لÓخ تايلو ةدع ربع رورم
لسصاوي امك ،ةريخألا ةعاسس42
حاورأا د˘˘سصح تما˘˘سصلا ل˘˘تا˘˘ق˘˘˘لا
.نطولا عوبر فلتخمب نينطاوملا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تح˘˘سضوأا
ضسمأا اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا

ةرتفلا ضسفن لÓخ تماق اهتادحو
لك يف ةيرسضح قئارح3 دامخإاب
،ضسادرموب ،ةليسسملا تايلو نم
رئاسسخ ليجسست نود˘ب ،ف˘ي˘ط˘سسو
نم اسضيأا تلخدت امك ،حاورألا يف
9 ـل ةيلوألا تافاعسسإلا ميدقت لجأا
يداحأا زاغب ني˘ق˘ن˘ت˘خ˘م ضصا˘خ˘سشأا
ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا د˘ي˘˘سسكأا
مامحلا تانخسسمو ةئفدتلا ةزهجأا
تليسسمسسيت يتيلو نم لك يف
اياحسضلاب لفكتلا مت امك ،ةياجبو
ةلاح يف مهلقن مت ناكملا نيع يف

اذهو.ةيحسصلا زكرملا ىلإا ةلوبقم
ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘سشألا دد˘ع ع˘˘ف˘˘تراو
زاغب قانتخلا ءارج ةايحلا اوقراف
حتافلا ذنم نوبركلا ديسسكأا يداحأا
ةيحسض41 ىلإا يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا

يف نيرخآا571 فاعسسإاو ذاقنإاو
.نطولا نم تايلو ةدع

تا˘طا˘سشن˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
راسشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تادحو تماق ،«انوروك» ضسوريف
ةرتفلا ضسفن لÓخ ةيندملا ةيامحلا

96 ـب ينطولا بارتلا ةفاك ربع
تايلو01 ربع ةيسسيسسحت ةيلمع
نينطاوم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل (ة˘يد˘ل˘ب92)
مارتحا ةرورسضب مهركذتو مهثحت
اذ˘كو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
ىلإا ةفاسضإلاب ،يعامتجلا دعابتلا
ربع ميقعت ةيلمع441 ـب مايقلا

تآاسشنم نم ،(ةيدلب15) ةيلو41
ة˘˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
.عراوسشلاو ةينكسسلا تاعمجملا

سساصسع رثوك

كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ناو˘˘˘عأا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
1 زجح نم ةما˘ع˘ن˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘˘ك45و را˘ط˘ن˘ق
اهب تما˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا
كرامجلل ماهملا ةددعتملا ةقرفلا
ةقرفلا عم قيسسنتلاب ةفيسصيفسصب
ىلع ةماعنلاب كرامجلل ةلقنتملا
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ب˘قار˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرود ر˘˘ثإا

ةروكذملا ةي˘م˘كلا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ل˘خاد ة˘هو˘م˘م تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةقطنمب ماكحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘مو ضسا˘ي˘كأا

بارتب يدودحلا طيرسشلل ةمخاتم
ةلاحإا مت دقو ،ةفيسصيفسص ةيدلب
تاهجلا ىلع ةيسضقلا هذه فلم
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ج.نيدلا رون

ة˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ضسمأا ن˘˘كم˘˘ت
ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

نم ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ةر˘ق˘م
ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘˘ت
امهطروتل ةن˘سس42و22 رمع˘لا
.نكسسم لخاد نم ةقرسسلا لعف يف

مدقت ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ىوكسش ديي˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ن˘مألا

ه˘سضر˘ع˘˘ت ضصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
لعفلا ،هلز˘ن˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘سسل˘ل
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك لا˘˘ط يذ˘˘لا
ةفاسضإلاب (بهذ)رف˘سصألا ند˘ع˘م˘لا
ة˘˘سصخر˘˘م د˘˘ي˘˘سص ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب ى˘˘لإا

،ديسصلا ضشيطارخ نم ةعومجمو
حلاسصملا تاذ تفثك هرثإا ىلعو
نع يرحتلاو ثحبلا تايلمع نم
ي˘فو تن˘كم˘ت نأا ى˘لإا ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا

ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا ن˘م ز˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
عم امهفيقو˘تو ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
يتلا تاقور˘سسم˘لا ل˘ج عا˘جر˘ت˘سسا

نكاسسملا دحأا لخادب ةأابخم تناك
اديدحت ةلثمت˘م˘لاو ،زا˘ج˘نإلا رو˘ط
مارغ83.543و مارغوليك1 يف
ديسص ةيقدنب ،رفسصألا ندعملا نم
ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘ي˘ترو˘سسا˘م تاذ
ليكسشت متيل ،ديسص ةسشوطرخ23
امهميدقتو امهدسض يئاسضق فلم
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا

نيوكت ةيسضق نع ةرقم ةمكحم
ةنرتقملا ةقرسسلاو رارسشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
.رسسكلاو ددعتلا يفرظب

ةيط˘ب˘سضلا تف˘قوأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘مأا˘ب ر˘سشع يدا˘ح˘لا
ةنسس33 رمعلا نم غلبي اسصخسش

ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ه˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘ل
ريغ ةقيرطب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ل˘م˘ح ،ع˘ي˘ب˘لا ل˘جا ن˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
نود روظ˘ح˘م˘لا ضضي˘بألا حÓ˘سسلا

تايثيح دوعتو اذه.يعرسش رربم
اهتق˘ل˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا
،ة˘ي˘ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تاو˘˘ق
ضصا˘خ˘سشألا د˘˘حأا دو˘˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ير˘سضح˘لا عا˘ط˘ق˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ع˘ي˘بو ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘˘ي ضصا˘˘م˘˘ق˘˘لا
،ةسسولهملا ضصارقألاو تاردخملا
تايرحتلاو ثاحبألا فيثكت متيل
فيقوتب تلل˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ط˘ب˘سض ن˘يأا ،ا˘˘سسب˘˘ل˘˘ت˘˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
مجحلا نم ضضيبأا حÓسس هتزوحب
عو˘˘ن ن˘˘˘م طا˘˘˘سشمأا8 ،ر˘ي˘ب˘˘كلا
عومجمب «غ˘ل˘م05 ‐لودا˘مار˘ت»
ءاود نم ني˘ط˘سشم ،ة˘لو˘سسب˘ك77
02 ه˘˘ب «غ˘˘ل˘˘م50 ‐ليد˘ي˘كرا˘ب»
تلوسسبك01 هب طسشم ،اسصرق
ةداح ةرفسش ،«لانيكراب» ءاود نم
هليوحت مت˘ي˘ل ،«رو˘ت˘ي˘ك» عو˘ن ن˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘م ى˘˘لإا

زجح نم ةيلمعلا تنكم امك.هعم
تارثؤوملا نم ضصرق701 يلامجإا
حÓسس ،ةينلديسصلا داوملا ،ةيلقعلا
،ريبكلا مجحلا نم روظحم ضضيبأا

ءاهتنلا د˘ع˘بو ،ةدا˘ح ةر˘ف˘سش اذ˘كو
زاجنإا مت قي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م ن˘م
مدق نيلسصفنم ن˘ي˘ي˘ئاز˘ج ن˘ي˘ف˘ل˘م
نع ةيلحملا ةباينلا مامأا امهبجومب
ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
حÓ˘سسلا ل˘م˘ح ة˘˘ي˘˘سضقو ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
رر˘ب˘م نود رو˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لا ضضي˘˘بألا
.يعرسش

ع.يفطل /ع.ميهاربإا

ةنيطنصسق ‘ سصامقلا يحب ةيلقعلا تارثؤوŸا جورÃ ةحاطإلا

لخاد نم ديسص ةيقدنبو تارهو‹ وقراسس
نمألا ةسضبق ‘ ةليسسŸاب لزنم

مايأا3 لÓخ نيرخآا41 لتق يناثلاو دحاو موي فرظ يف سصاخصشأا6 ةايحب ىدوأا لوألا

نÓسصاوي تماسصلا لتاقلاو تاقرطلا باهرإا
نينطاوملا حاورأا دسصح تانولاصصلا ‘و فتاهلاب ل ةيفافصشب لمع هنأا لاقو نيدلا يÙ تازايتما هحنم يفني ىيحيوأا

ةنيزÿا نم لاومأا ىلع مهلوسصح نوفنيو جراÿا ‘ تاراقع مهكÓتما نوركني توكحط ةوخإا
Êوبسساح يتاباسسح ‘ ائيسش ”دجو نإاو ..لاومألا سضييبتب Êومهتا :توكحط لÓب^

ةمخاتم ةقطنمب ماكحإاب ةأابخمو سسايكأا لخاد ةهومم تناك
ةفيصصيفصص ةيدلبب يدودحلا طيرصشلل

فيكلا نم راطنق نم ديزأازجحت ةماعنلا كرامج

ةيلام ةلافكب مهنع جرفأا

نييرئازج4 لاقتعا
سصخسش ىلع اودتعا
اينابسسإا يف سضيبأا حÓسسب
ةطرصشلا سسمأا لوأا تلقتعا
ةنيدم يف ةينابصسإلا
،نييرئازج4 ةطصسقرصس
مجحلا نم نيكصسب اودتعا
نينطاوملا دحأا ىلع ريبكلا
.نابصسألا
لإا» ةفيحصص تحصضوأا

«نوغارأا يد وكيديرب
اهددع يف ،ةينابصسلا
نأا ،سسمأا رداصصلا
،نيفوقوملا نييرئازجلا

ءادتعلا ةمهت مهل تهجو
ةقزأا يف مهراج ىلع
يف وصشناغ لإا ةقطنم
متو ،ةينابصسلا ةطصسقرصس
لÓخ نم ةطرصشلا هيبنت
ةقرصسل ةيفتاه ةملاكم
،نعطلاب ديدهتلاب ةعوبتم

يف ةطرصشلا تناك ثيح
دنعو ثداحلا ناكم
طابصض عمصس ،مهلوصصو
نابصش ةدع توصص ةطرصشلا

،مهتيحصض نودراطي
اميف ،ريبك نيكصس مادختصساب
.موجهلا بابصسأا حصضوت مل

نييرئازجلا نع جرفأاو اذه
حوارتت نيذلا ةعبرألا
اماع53و22 نيب مهرامعأا

مامأا مهلوثم دعب ،ةلافكب
ةمذ ىلع قيقحتلا يصضاق
ردصصملا فاصضأاو ،ةمكاحملا

نوفورعم نيينعملا نأا ،هتاذ
ةينابصسلا ةطرصشلا ىدل
.ةلثامم اياصضقب

ب.نيرصسن

ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ضسمأا تلا˘˘˘˘سصو
ءا˘˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةمكاح˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
لجر ةيسضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا

دارفأا ةقفر عباتملا ،توكحط
نيلوألا نيريزولاو هتلئاع نم
،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ،ن˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘سسألا

تاذ مهتب ،لÓسس كلاملا دبعو
ىلإا عامتسسلاب ،داسسفلاب ةلسص
.نيرخآا نيقباسس نيلوؤوسسم

،توكحط ديمح ىفنو اذه
يسضاق مامأا ضسمأا هلوثم ىدل
ى˘˘لوألا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا
ام ،ةمسصا˘ع˘لا ءا˘سضق ضسل˘ج˘م˘ب
ع˘ئا˘قوو م˘ه˘ت ن˘م ه˘˘ي˘˘لإا بسس˘˘ُن
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف و˘˘هو د˘˘كأاو ،دا˘˘سسف
هيلإا تلآا امل ةرثأاتم دج ةيسسفن

هئاقسشأا ف˘ي˘قو˘ت بق˘ع ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
،مهتاكلتمم عيمج نم مهدرجو
يف ةرم ولو لسصحتي مل هنأا

نع ر˘ت˘م وأا ر˘ب˘سش ى˘ل˘ع ه˘تا˘ي˘ح
كلمي هنأا دافأاو ،زايتملا قيرط
اهل اريسسم طقف ةديحو ةكرسش
.(V .C .R) ىمسست

،توكح˘ط لÓ˘ب ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ينومه˘تا» ،ه˘عا˘م˘سس ىد˘ل لا˘ق
متدجو نإاو ..لاومألا ضضييبتب
.«ينوبسساح يتاباسسح يف ائيسش

دمحأا ىفن ،اهتاذ ةيسضقلا يف

،قبسسألا لوألا ريزولا ،ىيحيوأا
ل˘˘جر ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘˘ت ،ر˘˘˘خآلا و˘˘˘ه
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا

تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ن˘˘˘م ،تو˘˘˘كح˘˘˘ط
،6102 ة˘ن˘سس ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت
نع ملك0001 ديعب انأا» لاقو
تلمع يلإا ةهجوملا مهتلا هذه
فتاهلاب ل˘م˘عأا م˘لو ة˘ي˘فا˘ف˘سشب
.«تانولاسصلا يفو

يتلا ،ةمكاحملا هذه تناكو
ربوتكأا82 ي˘˘˘ف تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا
ءا˘سسم تع˘م˘ت˘سسا د˘ق ،طرا˘ف˘˘لا
،يفسسوي فسسوي ىلإا ضسمأا لوأا

،ق˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو
ينقتلا مييقتلا ةنجل ءاسضعأاو
مل هنأا ،يفسسوي دكأاو ،ةرازولاب
وأا تازا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ما يأا مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
لاجم يف لماعتملل تÓيهسست
نيدلا يحمل تارايسسلا بيكرت

.توكحط
تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو

قبسسألا ريزو˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘م˘لا
تاررقملا د˘يد˘ج˘ت ،ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
لبق ،توكحط حلاسصل ةينقتلا
،اموي05 ةدمب اه˘لا˘جأا ءا˘ه˘ت˘نا

ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سص ةد˘˘˘م نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةدحاو ةن˘سس غ˘ل˘ب˘ت تارر˘ق˘م˘لا

د˘يد˘م˘ت ع˘ن˘م» ي˘ف˘سسو˘˘ي لا˘˘قو
وأا رهسش ةدمل ين˘ق˘ت˘لا رر˘ق˘م˘لا
ىلع طرتسشا هنأا امك .. نيرهسش

ر˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘سض ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
لو˘سصح˘ل˘ل ي˘ب˘ن˘جألا كير˘˘سشلا

ةلباقو ةي˘سسفا˘ن˘ت ةرا˘ي˘سس ى˘ل˘ع
عامتسسلا متو اذه ،«ريدسصتلل

نيمأا ىلإا ةسسلجلا ضسفن لÓخ
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل و˘˘سضع ،ار˘˘ي˘˘ت
،ة˘عا˘ن˘˘سصلا ةرازو˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاـب م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ايازم ميدقت ضضر˘غ˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
نأا م˘ه˘ت˘م˘لا لا˘˘قو ،تو˘˘كح˘˘ط
دج» ةقيرطب مت ةنجللا عامتجا

يذلا ديحو˘لا» و˘هو «ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ه˘باو˘ج˘ت˘سسا م˘˘ت˘˘ي
ةنوكم ةنج˘ل˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
نأا د˘كأاو ،«ءا˘سضعأا ة˘ع˘ب˘سس ن˘م
تازارط8 ـل ةينقتلا تاررقملا
فرط نم ةيسضمم تارايسسلل
ي˘ف ق˘ح˘لا ه˘ل د˘حأا لو ر˘يزو˘˘لا
.عيقوتلا

ى˘ف˘ط˘سصم د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ةرازو˘˘ب را˘˘طإا ،م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘˘ع
ضسيل هنأا ،رخآلا وه ةعانسصلا

ة˘سسارد وأا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ا˘ي˘ن˘˘ع˘˘م
فلك هنأا ىلإا اريسشم ،تافلملا
ة˘ق˘فاو˘م˘لا ءا˘ط˘عإاو ه˘يأار ذ˘خأا˘ب
تاظفحتلا لبقت يتلا ةيئدبملا
ىلع عيقوتلا وأا ريسشأاتلا نود
.ةقيثو يأا

ط.ةراصص
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،ةملؤوملا ةعجوملا ةمواقملا دعت مل
،ةرمدملا ةيذؤوملا ،ةرسضملا ةفلكملا
ىذأا˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،ة˘يو˘مد˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا

،وكسشيو ينو˘ي˘ه˘سصلا ود˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘م
اهنمث عفديو ،قلقيو اهنم فاخيو
،ًة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘عو ًة˘˘˘ح˘˘˘سصو ،ًلا˘˘˘مو ًا˘˘˘مد
،ًامÓسسو ًان˘مأاو ،ًءود˘هو ًارار˘ق˘ت˘سساو
ى˘ل˘ع ًار˘سصح ،ًادو˘جوو Óً˘ب˘ق˘ت˘˘سسمو
،خيراوسصلا يقلطمو قدانبلا ةلمح
ةداقو تارجفت˘م˘لا ءار˘ب˘خ ى˘ل˘ع لو
ى˘˘ل˘˘˘ع لو ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا

يقسشارو يليللا كابرإلا تاعومجم
نوذ˘ف˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ى˘ل˘ع وأا ،ةرا˘ج˘ح˘لا

ءلؤوهف ،ضسهدلاو نع˘ط˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ًاناي˘حأا ود˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘ه˘سسي ًا˘ع˘ي˘م˘ج
ر˘ي˘مد˘تو ،م˘ه˘فاد˘ه˘ت˘سساو م˘ه˘˘ف˘˘سصق
لتقو ،مهنزاخ˘م ف˘سصقو م˘ه˘تار˘ق˘م
طابحإاو ،مهراطخأا دييحتو مهلاجر
.مهتاططخم لاسشفإاو مهتايلمع
يتلا تاه˘ب˘ج˘لا بنا˘ج ى˘لإا تر˘ه˘ظ
،ةديدج ةيلاتق ٌتاهبج هÓعأا تركذ
،ة˘ع˘جو˘مو ة˘م˘لؤو˘م ٌتا˘ه˘˘ب˘˘ج ي˘˘هو
ةا˘ي˘ح˘لا ل˘ط˘ع˘ت ،ة˘ف˘ل˘كمو ة˘ظ˘ها˘بو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نألا كبر˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ة˘ط˘سشنألا د˘م˘ج˘تو ،تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
ببسستتو ،ةينفلا جماربلاو ةي˘م˘ل˘ع˘لا
دو˘˘كرو دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا رو˘˘˘هد˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ةريبك ةيلام رئاسسخ قحلتو ،ةراجتلا
ي˘فو ،تا˘سصرو˘ب˘˘لاو كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو قاو˘˘˘سسألا
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ا˘˘هد˘˘ق˘˘ف˘˘تو ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قلا

ةنسصرقلل اهسضرعتو ،ةي˘قاد˘سصم˘لاو
ح˘˘سضفو ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘سسو
ةسصا˘خ˘لا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ر˘سشنو رار˘سسألا

نع Óًسضف ،ةيسصخسشلا تامولعملاو
تاربتخملا تايطعمو ةلودلا رارسسأا

زكارمو تاعما˘ج˘لاو تÓ˘عا˘ف˘م˘لاو
ج˘˘مار˘˘بو ،تا˘˘سسارد˘˘لاو ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا
،تارا˘˘ط˘˘م˘˘لا لواد˘˘جو نار˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا

تاطحملاو تانو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ج˘مار˘بو

ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا تا˘˘كب˘˘سشو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
،ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلاو
ىلع دم˘ت˘ع˘ي ا˘م˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘هر˘ي˘غو
ةرادإلا ي˘ف ة˘ي˘تو˘ب˘كن˘ع˘لا ة˘˘كب˘˘سشلا

.ليغسشتلاو
ضضر˘ع˘ت ن˘م نو˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ا˘˘كسش
ىلإا ركذلا ةفلاسسلا فادهألا فلتخم
فلتلا ىلإاو ،قار˘ت˘خلاو ة˘ن˘سصر˘ق˘لا

،بير˘خ˘ت˘لاو ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘لاو ،بط˘ع˘لاو
ي˘ف او˘تا˘ب م˘ه˘نأا ًا˘ن˘ي˘ق˘ي م˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘تو
،نيفرتحملا ةنسصارقلا نارين ىمرم
،مجعلاو برع˘لا ،را˘غ˘سصلاو را˘ب˘كلا
نيبيرقلا ،نينماسضتملاو نيملسسملا

قفارملا اوعسضو نيذلا ،نيديعبلاو
،ًةفا˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

،ةينمألاو ةيداسصتقلا ،ةيركسسعلاو
ةيمÓعإلاو ،ة˘ي˘مد˘خ˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لاو
،م˘ه˘˘ل ًا˘˘عور˘˘سشم ًا˘˘فد˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
اهوعسضخأاو ،ة˘لو˘ه˘سسب ا˘هو˘حا˘ت˘جا˘ف

ا˘˘هو˘˘ه˘˘جوو ،ٍةرا˘˘ه˘˘م˘˘ب م˘˘˘هر˘˘˘ماوأل
اهتافلم اوبحسسو ،ٍةيفرحب مهتمدخل
،ٍةعرسسو ٍة˘ف˘خ˘ب ا˘ه˘تا˘نا˘ي˘ب او˘خ˘سسنو
ديفتسست ةمواقملل ا˘ه˘سضع˘ب او˘لا˘حأاو
ًا˘فد˘ه ا˘ه˘سضع˘ب مد˘خ˘ت˘˘سستو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
اهريوحت ىلع لمعت وأا ،اهتايلمعل
ا˘ه˘ت˘˘ط˘˘سشنأا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
اهنم ة˘ي˘ن˘مألا ة˘سصا˘خ ،ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘فو
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘˘لاو
.ةينورتكيلإلاو
نويلي˘ئار˘سسإلا نو˘لوؤو˘سسم˘لا و˘كسشي
ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ئ˘˘˘م ن˘˘˘م
عقاوملا فلتخم ى˘لإا ي˘نور˘ت˘كي˘للا
قطانم فل˘ت˘خ˘م ن˘م ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ةزغو نانبلو ناريإا نم ضسيلو ،ملاعلا

ًامامتها رثكألا مه اوناك نإاو ،مهدحو
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ع˘قاو˘م˘لا قار˘˘ت˘˘خا˘˘ب
،ةيليئارسسإلا تارازولاو تاكرسشلاو
دوجو نم ًاسضيأا نوكسشي مهنأا لإا

نم ديدعلل ةحجان قارتخا تلواحم

،ةسصاخلاو ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ن˘م نور˘ط˘خ «زر˘˘كه» ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
اهسضعب ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم
ةيداعم اهنأا فنسصت ل ٍلود نم متي

ف˘سصو˘ت ٍلود ن˘مو ل˘ب ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإل
رمألا ،اهل ة˘ق˘يد˘سصو ة˘ف˘ي˘ل˘ح ا˘ه˘نأا˘ب
تلواحم دقعي نأا هنأاسش نم يذلا
زركهلا» عبتت نييليئارسسإلا ءاربخلا
نم دحلاو ،مهطاسشن فقوو «ءادعألا
لوسصحلا نم مهعنم وأا ،مهقارتخا

نمأاب رسضت ،ةرطخ ٍتامولعم ىلع
.مهنايك داسصتقاو
فكت ل ،ةريبكلا راطخألا اذه مامأا
ود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضشي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘˘كرأا ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق
ءاربخلا ءاعدتسسا ن˘ع ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

ل˘م˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘˘م˘˘لاو
نونفو تنرتنلا ةناقتو يلاربيسسلا
نم نلعتو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ةيفيظو ٍتاقباسسم نع رخآل ٍتقو
تنر˘ت˘نلا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘عد˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
م˘˘لا˘˘˘ع ن˘˘˘م ضسما˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لاو
ا˘ه˘تز˘ه˘جأا مو˘ق˘ت ا˘م˘˘ك ،تلا˘˘سصتلا
ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

ءا˘ط˘سشن˘لا ة˘ب˘قار˘مو ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لاو
ى˘لإا م˘ه˘ي˘عد˘ت˘سستو ،ن˘ي˘بو˘هو˘˘م˘˘لاو
مهيلع حرط˘تو ،ة˘سصا˘خ˘لا ا˘هز˘كار˘م
يف قاحتللاو اهعم لمعلا ةيناكمإا

ىلع نيفرسشملا نأا ًاملع ،اهفوفسص
ةعومجم م˘ه ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ما˘سسقألا هذ˘ه
نم ،نييليئارسسإلا طابسضلا رابك نم
حÓسس يف نيلماعلاو ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا
ةين˘ق˘ت˘لا تلا˘ج˘م ي˘فو ،ة˘سسد˘ن˘ه˘لا

يف نيسصت˘خ˘م˘لاو ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
ءاربخو ،تنرتنلاو رتويبمكلا مولع
.ضسماخلاو عبارلا ليجلا تلاسصتا

اهلذبي يتلا ةمخسضلا دوهجلا مغر
اذه يف نويليئار˘سسإلا نو˘سصت˘خ˘م˘لا
ءو˘˘ب˘˘ت م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج نأا لإا ،لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
د˘˘سص ن˘˘ع نوز˘˘ج˘˘ع˘˘يو ،ل˘˘سشف˘˘لا˘˘˘ب
دادزت يتلا ةينورتكيللا تامجهلا

اهقطا˘ن˘م دد˘ع˘ت˘تو ،ًة˘سسار˘سشو ًادد˘ع
،اهتاسصنم زيمتتو اهدعاوق عونتتو
،با˘ب˘سشلاو ة˘ي˘ب˘سصلا ا˘ه˘ي˘ف عر˘˘ب˘˘يو
ءافعسضلاو ،ءا˘ح˘سصألاو ى˘سضر˘م˘لاو
،ءا˘ي˘ن˘˘غألاو ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لاو ،ءا˘˘يو˘˘قألاو
ن˘م˘م م˘هر˘ي˘غو ،لا˘جر˘لاو ءا˘سسن˘˘لاو
ةبرجتلاو ،ةيندبلا ةقا˘ي˘ل˘لا م˘هزو˘ع˘ت
لإا ،ةيلا˘ت˘ق˘لا ةر˘ب˘خ˘لاو ،ة˘ير˘كسسع˘لا
،ةئجافملا وزغلا نونف نونقتي مهنأا

لبسسو ،ةع˘ير˘سسلا ضصن˘ق˘لا تارا˘غو
ا˘ي˘˘عأا ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا
ذإا ،مهباوسص مهدقفأاو نييليئارسسإلا

هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح ل
لاكسشأا لكب زاتم˘ت ي˘ت˘لا ضشو˘ي˘ج˘لا
.ددعتلاو عونتلا
مهبورح ي˘ف نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ه˘جاو˘ي
ن˘ي˘ت˘م˘ه˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘لار˘˘ب˘˘ي˘˘سسلا

دسص يف لثمت˘ت ى˘لوألا ،ن˘ي˘ت˘ب˘ع˘سص
،قار˘˘ت˘˘خلا ع˘˘ن˘˘˘مو ،تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا

،تامولعملا ةقرسس نود ةلوليحلاو
ةمÓسسو تاسسسسؤوملا نمأا نامسضو
مهتامولع˘مو دار˘فألا ن˘مأاو ،ل˘م˘ع˘لا
ىلع موقت ةيناثلا ةمهملاو ،ةسصاخلا
قارتخلاو ،داسضملا موجهلا ةسسايسس
ريمد˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،ي˘قا˘ب˘ت˘سسلا
ل˘ي˘ط˘ع˘تو ،ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا تا˘سصن˘م˘لا
دقو ،اهرداوك فادهتسساو ،اهجمارب
Ó˘˘˘ك ي˘˘˘ف مو˘˘˘ي˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘ح تل˘˘˘˘سشف
ٍتاعفسص تقلت اهنإا ل˘ب ،ن˘ي˘لا˘ج˘م˘لا

تقرتخا يت˘لا ة˘موا˘ق˘م˘لا ن˘م ٍة˘لذ˘م
ى˘ل˘˘ع تل˘˘خدو ،ا˘˘ه˘˘نار˘˘ي˘˘ط ج˘˘مار˘˘ب
.ةيمسسرلا ةيمÓعإلا اهتاطحم
ةيليئارسسإلا تاط˘ل˘سسلا و˘عد˘ت اذ˘ه˘ل
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘˘فا˘˘ك  ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةيداسصتقلاو ةير˘كسسع˘لاو ة˘ي˘ن˘مألا

لظ يف ،ةيميلعت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
،يلاربيسسلا عارسصلا ي˘ف د˘ي˘ع˘سصت˘لا

دادعأا فعاسضتو تا˘ه˘ب˘ج˘لا دد˘ع˘تو
عاونأاو نيوانع ةدايزو ،نيمجاهملا
قار˘˘ت˘˘خلا تا˘˘ه˘˘جو ،تا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا

ةرورسض ىلإا ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا تا˘حا˘سسو
نو˘كت نأاو ،رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘˘خأا
نأاو ،ةبثوتم ةرذ˘حو ،ة˘ي˘عاو ة˘ظ˘ق˘ي
نم ًاددع ا˘ه˘م˘قاو˘ط ن˘م˘سض ف˘ظو˘ت
ءاسضفلا يف نيسصت˘خ˘م˘لاو ءار˘ب˘خ˘لا
ة˘م˘ظ˘نأا ف˘˘ث˘˘كت نأاو ،ي˘˘لار˘˘ب˘˘ي˘˘سسلا
تاءارجلا فلتخمب ذ˘خأا˘تو ا˘ه˘عا˘فد
بل˘˘˘غأا نأا ًة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

نع لم˘ع˘ت تتا˘ب ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،انوروك ءابو تاءارجإا لظ يف ،ٍدعب
قÓ˘غإلاو د˘عا˘ب˘ت˘لا تسضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا

ديزي يذلا رمألا ،طÓتخلا مدعو
.ةدوسصقملا فادهألا ددع نم
بسصاغلا لتحملا عم انتكرعم يف
دعي مل ،لتاقلا يناطيتسسلا نايكلاو
،ٍقداسصٍ ملسسم وأا ٍرح ٍيبرع يأا مامأا
ةمواقملا كرتل ًةجح ،ٍرويغ ٍيممأا وأا

نع فاكنتسسلاو ،ا˘ه˘ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لاو
،اه˘فو˘ف˘سص ن˘ع ي˘لو˘ت˘لاو ا˘ه˘سضو˘خ
وأا ،ةرد˘ق˘لا مد˘عو ز˘ج˘˘ع˘˘لا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب

تا˘ه˘ب˘ج˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘لا ة˘بو˘ع˘سص
ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ود˘˘ع˘˘لا ع˘˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘˘سشلاو
ثيح ،ةيلاتقلا لئاسسولاو ةيركسسعلا
،ةعونتمو ةديدع لاتقلا تاهبج نأا

ةر˘ي˘ث˘ك ي˘هو ،ةر˘سسي˘˘مو ة˘˘ن˘˘كم˘˘مو
لو دود˘ح˘لا ا˘هد˘ح˘ت ل ،ةدد˘ج˘˘ت˘˘مو
ا˘ه˘حÓ˘سسو ،تا˘فا˘سسم˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ت
ةرو˘˘˘سصلاو ،فر˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلا

،ة˘˘سشا˘˘سشلاو ار˘˘ي˘˘ما˘˘كلاو ،م˘˘سسر˘˘لاو
ا˘هر˘ي˘غو ل˘يا˘بو˘م˘لاو بو˘سسا˘˘ح˘˘لاو
نيبلاطم ًاعيمج اننإاف هيلعو ،ريثكلا
ي˘ت˘لا ل˘ب˘سسلا˘ب ة˘موا˘ق˘م˘لا ضضو˘خ˘ب
،انتزوحب يتلا تاودألابو ،انبسسانت
،اهن˘ق˘ت˘ن ي˘ت˘لا دو˘م˘سصلا ل˘ئا˘سسو˘بو
د˘يد˘˘ج˘˘لا عاد˘˘ت˘˘با ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ققحنل ،لعاف˘لا يو˘ق˘لاو ،يد˘ج˘م˘لا
كلذ امو ،ةياغلا ىلإا لسصنو فدهلا

ا˘ن˘ت˘مأاو موا˘˘ق˘˘م˘˘لا ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
.ٍزيزعب ةدهاجملا
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ةنهارلا تايدحتلاو ةينيطسسلفلا ةلودلا لبقتسسم

يبرعلا مÓعإلا ريفسس / ةودقلا يرسس :  ملقب
حابسصلا ةديرج ريرحت ضسيئر ‐نيطسسلف يف
ةينيطسسلفلا

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ير˘كسسع˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
عمتجملا اهيف زكري يتلا ةرتفلا هذه لغتسست
ةميخولا بقاوعلاو راثآلا فيفخت ىلع يلودلا
عيرسستو اهتاكاهتنا ديعسصتل ،انوروكلا ءابو ـل
يناطيتسسلا مسضلاو ناطي˘ت˘سسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
اذ˘ه نأاو ،ير˘كسسع˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘ت˘˘حا خ˘˘ي˘˘سسر˘˘تو
نم قمعي يناودعلاو ينوناقلا ريغ كولسسلا

مهيف نمب نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م
ةموكح نو˘كو ،خو˘ي˘سشلاو ءا˘سسن˘لاو لا˘ف˘طألا
ةنميه˘لا ةو˘ق˘ب ة˘م˘ئا˘ق ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘حلا

ير˘كف˘لا با˘˘هرلا ضسرا˘˘م˘˘تو دا˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘سسلاو
˘ماز˘ت˘للاو عا˘ي˘سصنلا ضضفر˘˘تو ير˘˘كسسع˘˘لاو
يناسسنإلا نوناقلاو يلودلا نوناقلاب لماكلا

ثيح ةينيطسسلفلا قوقحلا ةسسرامم نامسضو
لÓتحا ةوقك ةينوناقلا اهتامازتلا نع تلخت
خيسسرت لÓخ نم ءابولا لÓغتسسا لسصاوتو
ا˘ها˘ياو˘ن ءارو ي˘ع˘سسلاو ي˘سشحو˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘ت˘˘حا
. مسضلا يف ةحسضاولا

هنأاب لÓتحلا ريوسصت ضضعبلا لواحي امدنعو
تحت جردني كولسسلا كلذ ناف ةيناسسنلا مدخي
ملاع˘لا عاد˘خو ة˘غوار˘م˘لاو ر˘يوز˘ت˘لاو بذ˘كلا

لقاع اهلهاجتي نا نكمي ل همئارج نا ثيح
د˘ق˘ف لÓ˘ت˘حÓ˘ل قو˘سسيو ل˘ب˘ط˘ي ن˘م نو˘كي˘ف

،ةيناسسنلا ميقلاو ئدابملا نع جرخو هباوسص
ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ لÓ˘˘ت˘˘حا لÓ˘˘ت˘˘حلا ي˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘ف
بع˘˘سشلا ضضا˘˘ق˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘قو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘ل
حبسصا ضضعبلا نا نم برغتسسنو ،ينيطسسلفلا

تارربم دجيو لÓتحلا نم ايمÓعا قواسستي
يأارلا ليلسضت يف ةيليئارسسلا ةسسايسسلا معدل
جا˘ت˘نا لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا
ايديملا لئاسسو ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو تا˘هو˘يد˘ي˘ف
نم ةيذغتبو ةفلتخملا يعامتجلا لسصاوتلاو
مهتاح˘ف˘سصو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا تار˘با˘خ˘م˘لا ل˘ب˘ق
ط˘ئا˘سسو˘لاو تنر˘ت˘نلا م˘لا˘ع ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
ريغ دعي كولسسلا اذه˘ف ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘علا

تاكا˘ه˘ت˘نا ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ل˘كسشت ثي˘ح ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط
نوناقلا كلذ يف امب ،يلودلا نوناقلل ةميسسج
تاكاهتناو ،ناسسنإلا قوقح نوناقو يناسسنإلا

ممألا تارار˘ق بجو˘م˘ب ل˘ي˘ئار˘سسإا تا˘ماز˘ت˘لل
رار˘ق كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ىلع وعدي يذلا ،4332 مقر نمألا ضسلجم

ةيناطيتسسلا ةطسشنألا ءاهنإا ىلإا ديدحتلا هجو
ف˘ن˘ع˘لا لا˘م˘عأا ع˘ي˘م˘ج ف˘قوو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا

ءاهنإا ىل˘ع ةوÓ˘ع ،ضضير˘ح˘ت˘لاو زاز˘ف˘ت˘سسلاو
،7691 ماع ذنم انسضرأل يليئارسسإلا لÓتحلا
. ةيقرسشلا ضسدقلا كلذ يف امب
ى˘ل˘ع ل˘سصاو˘ت˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا تا˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
امو انوروك ءابو يسشفت عم نمازتلاب ضضرلا
ريهطتلا مئارج نم انبعسش ءانبأا هل ضضرعتي
مسضلا ىلع ةمئاقلا يرسسقلا ريجهتلاو يقرعلا

ضضرألا ة˘قر˘سسو ي˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لاو
لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘هو تارد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو دراو˘˘˘م˘˘˘لاو
ل˘ت˘˘ق˘˘لاو ع˘˘يور˘˘ت˘˘لاو ف˘˘سصق˘˘لاو را˘˘سصح˘˘لاو
يل˘ي˘ئار˘سسلا لÓ˘ت˘حلا م˘سض نإاو ،ع˘يو˘ج˘ت˘لاو
عقاولا ضضرأا ىلع مئاق ةينيطسسلفلا يسضارأÓل

. عراسستم لكسشب ددمتيو
تايدحتلاو ةي˘م˘ي˘ل˘قلا تارو˘ط˘ت˘لا ل˘ظ ى˘فو
،ةلءاسسملاو ةبسساحملا ماظن بايغو ةيلودلا

ةيعرسشلا تارارقو نوناقلا ضشيمهتو لهاجتو
لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ع˘ت˘م˘ت˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
.يكريمألا ءاطغلاو معدلاو ةيامحلاب
ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا ةرادإلا تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت
ىمسسي ا˘مو قو˘ق˘ح˘ل ة˘سضها˘ن˘م˘لا ا˘ه˘تاءار˘جإاو
لÓ˘ت˘حلا ع˘ج˘سش ة˘ي˘كر˘ي˘ملا مÓ˘سسلا ة˘ط˘خ˘ب
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا كا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لود˘˘˘لا ضضع˘˘˘بو
يف ةسصرف˘لا لÓ˘ت˘حÓ˘ل ر˘فوو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ل˘كسشبو تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ن˘م د˘يز˘م˘لا ة˘سسرا˘م˘م
ةيعرسشلا تارارقو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘سص
مهت˘ح˘ن˘مو ،ة˘ع˘قو˘م˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلاو ة˘ي˘لود˘لا
امنيب ضضرألا ىلع ةلماكلا ةرطيسسلا ضضرف
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا قو˘ق˘ح ل˘ها˘ج˘˘ت م˘˘ت˘˘ي

ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ةردا˘˘˘سصم م˘˘˘ت˘˘˘يو ضضرلا بحا˘˘˘سص
. هتاناعم لهاجتو
جاتنا ةداعا ىلا ةيكيرملا ةسسايسسلا فدهتو
ضضر˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسمو لÓ˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘لود
ةيليئارسسلا ةسسايسسلل لاجملا حتفو اهترطيسس
اهرابتعاب ةيبرعلا ةقطن˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو˘م˘تو
تافلاحتلا ليكسشت ةداعا نمسض ايسساسسا ابعل
لÓتحلا ةلود حنمو مهحلاسصمل اقفو ةمئاقلا
لود˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ي˘˘ف ضصر˘˘ف˘˘لا
باسسح ىلع ديدح˘ت˘لا˘بو ا˘ه˘بو˘ع˘سشو ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ىلا ةفاسضا ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلل لداعلا لحلا
ةكرحلا فادها حلاسصل اهتمرب ةقطنملا ريجت
يتلا ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلاو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا
. ةيخيراتلا ينيطسسلفلا بعسشلا قوقح لهاجتت
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يعامج ينكصس يح83و ةيدلب11 ربع نيعزوم

 ةيرسصبلا فايلألا ليسصوت
ةليم يف انكسسم3699 ىلإا

انكسسم3699 دا˘ف˘ت˘˘سسا
ليسصوت نم ةليم ةيلوب
ا˘م˘م ة˘ير˘˘سصب˘˘لا فا˘˘ي˘˘لألا
لو˘˘سصح ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ي˘˘˘سس
ىلع نيكرتسشملا ن˘ئا˘بز˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع تنر˘˘ت˘˘نإا ة˘˘˘مد˘˘˘خ
لدا˘˘ع ح˘˘˘سضوأا.قفدتلا

يتايلمعلا ريد˘م˘لا ،د˘ي˘سشر
،ةليمب رئازجلا تلاسصتل
وأا «HTTF» ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت نأا
،لزنملل ةيرسصبلا فايلألا
ن˘ئا˘بز˘ل ة˘حا˘ت˘م تح˘ب˘˘سصأا
ةيلوب رئاز˘ج˘لا تلا˘سصتا

83و ةيدلب11 ربع ةليم
دعب يعا˘م˘ج ي˘ن˘كسس ي˘ح
فا˘˘˘ي˘˘˘لألا لا˘˘˘سصيإا م˘˘˘ت نأا
3699 ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ير˘˘˘سصب˘˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف زر˘˘˘˘˘بأاو ،ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسم
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
عور˘˘سشم نأا˘˘ب ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘˘ل
«HTTF» ةيلولاب قلطنا
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ل˘حار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ،8102
ه˘˘ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘لا
لا˘˘˘˘˘˘سصيإا (9102‐8102)
ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا فا˘˘ي˘˘لألا

نوعزوتي ،انكسسم9107
تايدلب9 يف ايح22 ربع
ناورم يديسس رارغ ىلع
ن˘˘ي˘˘عو ة˘˘قو˘˘ق مرار˘˘ق˘˘لاو
ة˘˘م˘˘غÓ˘˘˘ت˘˘˘لاو كو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا

ةلحرملا يف امأا ،ةريسشملاو
تلازل ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا
ا˘ه˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا

دقف ،مويلا ىلإا ةلسصاوتم
فا˘˘ي˘˘لألا ل˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت م˘˘˘ت
4492 ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ير˘˘˘سصب˘˘˘˘لا

61 ربع نوعزوتي انكسسم
ةديدج ءايحأا اهنيب نم ،ايح

ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
،ىلوألا ةلحرملا اه˘ت˘ل˘م˘سش
ىرخأا ءايحأا ىلإا ةفاسضإلاب
ة˘ل˘ي˘م ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
ى˘ق˘ب˘تو اذ˘˘ه.ةويجرفو
ة˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا
انكسسم7816 ةي˘ط˘غ˘ت˘ل
عور˘سشم˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م ،ار˘خآا
فا˘ي˘لألا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا
ي˘ف لز˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا

.ةيناثلا هتلحرم
ةيطغت بناج ىلإا متيسسو
ءايحألاب ةعقاولا تانكسسلا
ةلحرم ثلاث يف ةيعامجلا
اهلاغسشأا قلطنت نأا رظتني
،1202 لبقملا ماعلا يف
ةيرسصبلا فايلألا ليسصوت
تا˘˘˘سصي˘˘˘سصح˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا

ترو˘هد˘ت ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألاو
نم ا˘ه˘ب تنر˘ت˘نإلا ة˘كب˘سش
ضضيوعتو اهتنايسص لÓخ
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا
.ةيرسصبلا فايلألاب
زر˘˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

،ةليمب رئاز˘ج˘لا تلا˘سصتل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت عور˘˘˘˘˘سشم نأا
«HTTF» ين˘طا˘ق˘ل ح˘ي˘ت˘ي
ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ىل˘ع د˘سسج ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا˘ب
ي˘ف كار˘ت˘˘سشلا ا˘˘هاو˘˘ت˘˘سسم
قفدتلا تاذ تنرتنإلا ةمدخ
ى˘لإا ل˘سصي يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

امم ،تياب اغيم001 ةياغ
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ة˘˘مد˘˘خ ن˘˘م˘˘˘سضي
وه كارتسشا رعسسبو نوبزلل
يف كارت˘سشلا ر˘ع˘سس ه˘سسف˘ن
.ةيداعلا ةكبسشلا

 راتخم ةدايز نب

ناكصسلا ةصشيعم فورظ نيصسحت فدهب
مهقطانمب مهتيبثتو

قطانمب تانكسسلا فلآا طبر يف عورسشلا
زاغلاو ءابرهكلا يتكبسشب ةسسبت يف لظلا
زا˘ي˘ت˘ما ح˘لا˘˘سصم تعر˘˘سش
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘سسب˘ت
ةدع دي˘سسج˘ت ي˘ف ،زا˘غ˘لاو
ط˘بر˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘˘سشم
ة˘ع˘قاو˘لا تا˘ن˘˘كسسلا فلآا
ن˘ي˘تا˘ه˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب
.نيتيويحلا نيتقاطلا
ن˘˘˘˘ب ضسجر˘˘˘˘˘ن تح˘˘˘˘˘سضوأا

مÓعإلاب ةف˘ل˘كم˘لا ،ة˘فر˘ع
ي˘˘ف ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
تلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
د˘سصر م˘ت ه˘نأا˘ب ،ضسمأا ا˘ه˘˘ب
طبرل ةما˘ه ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا
قطا˘ن˘م˘ب تا˘ن˘كسسلا فلآا
ةيدلب82 ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘˘ظ˘˘˘لا
ي˘ت˘كب˘سشب ة˘سسب˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
فد˘ه˘ب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا
ةسشي˘ع˘م فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت
م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ث˘˘˘تو نا˘˘˘كسسلا
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت م˘˘ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل
.دÓبلاب ايلعلا

ط˘˘˘˘˘˘بر ضصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘˘بو
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشب تا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلا
حلاسصم تجمرب ،ءابرهكلا
ةيلمع913 ،ةسسبت زايتما
366و ف˘˘˘لأا14 ط˘بر˘˘ل

اهنم ةكبسشلا هذهب لزنم
اميف ،زاجنإلا روط يف97
تاسساردلا دادعإا لسصاوتي
741 ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

.اعورسشم
ءا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘كلا نأا˘˘˘˘˘˘سشب و
تاذ تج˘مر˘ب ،ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ن˘˘˘ب بسسح‐ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا

فدهب عيراسشم5  ‐ةفرع
ربع ةقيمع رابآا01 طبر
ةقاطلا هذهب تايدلب ةدع
ع˘يو˘ن˘˘ت ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإلا

م˘˘˘˘˘˘˘عدو ةد˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘سسمو
.نيحÓفلا

تق˘ل˘طأا ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ع˘يزو˘ت˘˘ل ة˘˘سسب˘˘ت زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
35 ،زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشم
زا˘غ˘لا ة˘˘كب˘˘سشب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
ل˘ق˘ن ة˘كب˘سشب ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ةكبسشو ملك241 زواجتت
ملك743 قو˘ف˘ت ع˘يزو˘˘ت
انكسسم781.8 ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ديزأاب ردق˘ي ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
.جد نويلم873نم

 يويلع ناهمصسأا

ةيلولاب ةحصصلا ةيريدم اهتقلطأا تاقيقحت ىلعً ءانب

فيطسس يف «انوروك» سسوريف نم ةياقولا ريبادتب ديقتلا يف ريبك خارت
ريبادتب ديقتلا يف ريبك خارت دوجو نع ،فيطصس ةيلوب ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم اهترجأا يتلا تاقيقحتلا تفصشك

.باصضهلا ةمصصاعب تاباصصإلا ددع عافترا ىلإا ىدأا امم،ةيلولا تايدلب عيمج ربع «انوروك» سسوريف يصشفت نم ةياقولا

ن˘ي˘م˘˘ي˘˘لا رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ح˘˘سضوأا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ضسي˘˘ئر ،ة˘˘˘سسو˘˘˘ك
تاذب ةئبوألا م˘ل˘عو ة˘يا˘قو˘لا
ه˘ت˘ل˘خاد˘م لÓ˘خ ،ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا

ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م˘˘سض
لامك ،ضسمأا لوأا عمج يذلا

فلتخمب ،فيطسس يلاو ،ةلبع
رادب يندملا عمتجملا فايطأا
،«نيد˘مو˘ب يراو˘ه» ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ي˘˘ف ي˘˘خار˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ نأا˘˘˘ب
نم ةياقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا
دق «انوروك» ضسوريف يسشفت
06 ـلا تايدلبلا ربع تظحول
،فيطسس ةيلو اهيسصحت يتلا

لكسشي نأا هنأاسش نم ام وهو
ـلا وأا مايأا01 ـلا لÓخ ارطخ
ىلإا اعدو ،ةمداقلا اموي51
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يك ديحولا ليبسسلا اهربتعا

ة˘ط˘ق˘˘ن ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا م˘˘ت˘˘ت ل
تنا˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا
ة˘يلو˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

.ىسضرملاب ةظتكم
نأا ،ة˘˘˘سسو˘˘˘ك ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
يتلا ةيناديم˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘جأا

تا˘يد˘ل˘ب ل˘ك ر˘ب˘ع نا˘كسسلاو
اريبك ايخارت تفسشك ،ةيلولا
دعابتلاو ةمامكلا ءادترا يف
ريبادت نم اهريغو يدسسجلا
لثمت  اهنأاب لاق يتلا ،ةياقولا

ةب˘سسن ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب99.99

.ضسوريفلا اذه نم جÓعلا
دارم روتكدلا دافأا هتهج نم
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ضسي˘˘˘ئر ،ة˘˘˘نا˘˘˘سص
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا

فلمب فلكملاو ةيلديسصلاو
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب »91‐ديفوك»
ة˘˘يلو˘˘ل نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ضسوريف˘لا اذ˘ه نأا˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس
تا˘سسور˘ي˘ف˘لا ي˘قا˘˘ب˘˘ك ضسي˘˘ل
هنوك ةنيعم ةئف ضسمت يتلا
ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو ما˘˘ع ضسور˘˘ي˘˘ف
دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘˘فا˘˘˘سضت بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت

ةليسسولا نأاب زربأاو ،عيمجلا
متي نأا نكمي يتلا ةديحولا
ضسوريفلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ا˘ه˘ب
ضسا˘˘˘سسحإلاو ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ه
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب
.عيمجلا

يلاو دكأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو
عم راج راوحلا نأاب ،فيطسس
بسسح ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
تارار˘ق ذا˘خ˘تل ه˘سصا˘سصت˘خا

،نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘تو
يتلا ةيبلسسلا راثآلاب اركذم

يف يحسصلا رجحلا اهفلخي
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو يدا˘˘سصت˘˘قلاو
.تلاجملا

قراط يرمعلا

لجصسملا عورصشملا اذهل سصصصخ
يلام فÓغ4102 ةنصس ذنم

جد رايلم2 ـلا زواجت
 ابيرق عورسشلا
زاجنإا لاغسشأا يف

042 ةعسسب ىفسشتسسم
ةليسسملاب اريرسس

زاجنإا لاغسشأا يف عرسشيسس
اريرسس042 ةعسسب ىفسشتسسم
ةياهن لبق ةليسسملا ةيلوب
و ،يراجلا ربمفون رهسش
عورسشملا اذهل ضصسصخ
4102 ةنسس ذنم لجسسملا

2 ـلا زواجت يلام فÓغ
.جد رايلم
نم عورسشملا دافتسساو اذه
فرط نم ديمجتلا عفر رارق
ةنسس لÓخ ةيلاملا ةرازو
لاغسشأا تدنسسأاو ،9102
ديدجلا ىفسشتسسملا اذه زاجنإا
ثيح ،ةيمومع ةسسسسؤوم ىلإا

ديزأاب همÓتسسا لاجآا تددح
نلعأا ام قفو ،ارهسش42 نم
يلاو ،يوÓج رداقلا دبع هنع
ءايحإا ضشماه ىلع ،ةليسسملا
ةروث علدنل66 ـلا ىركذلا
.4591 ربمفون حتافلا

لكيهلا اذه لحي نأا رظتني و
لحم همÓتسسا روف يحسصلا
يلاحلا ىفسشتسسملا
هدييسشت مت يذلا ،«يوارهز»
يذلاو تانيعبسسلا تاونسس
نم ةمدقتم ةلاح دهسشي
ةيلو نأا املع ،روهدتلا
يف تدافتسسا دق ةليسسملا
تامدخلا نيسسحت راطإا
زاجنإا نم ةيحسصلا

نم لكب نيرخآا نييفسشتسسم
يديسسو ةعلسضلا مامح
 .ىسسيع

ك.ةÒصصن

ءاقل لاغسشأا يف نوكراسشم دكأا
مجلسسلا ةعارز لوح يسسيسسحت
جا˘مد˘نا نأا˘سش ن˘م ه˘نأا ،ي˘ت˘يز˘˘لا
ةعارزو ريوطت ي˘ف ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ةروسصب ةمهاسسملا ةت˘ب˘ن˘لا هذ˘ه
ةرو˘تا˘ف ضصي˘ل˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف
.داريتسسلا
،يديرسس عاكن داعسس تحسضوأا

ة˘ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ةر˘˘يد˘˘م
،ةم˘لا˘ق ة˘يلو˘ل روذ˘ب˘لا جا˘ت˘نإاو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا تا˘˘˘عارز˘˘˘ل˘˘˘ل
يذلا ءاقللا اذه لÓخ اهتلخادم
ضسمأا لوأا هميظنت ىلإا ترداب

،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘فر˘˘˘غ
حلاسصملا ةيريدم عم قيسسنتلاب
ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
راطإا ي˘ف جرد˘ن˘ي ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

مجلسسلا ةعارز ريوطت ىعسسم
ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ترلا د˘˘˘˘سصق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
ةمهاسسملاو ينطولا داسصتقلاب
دار˘ي˘ت˘سسا ةرو˘تا˘ف ضصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلا تو˘˘˘يز˘˘˘˘لا

نمسض جردني امك ،فÓعألاو
اهتد˘عأا ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘خ
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو
.ةيفيرلا

تاذ تسضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو اذ˘˘˘˘˘˘ه
يذلا ءاقللا اذه لÓخ ،ةلخدتملا
تارسضاحملا ة˘عا˘ق ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
ضصسصختملا ينطولا دهع˘م˘لا˘ب
طسسوب ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ي˘ف
ن˘م دد˘ع هر˘˘سضحو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ل˘˘ك ر˘˘يد˘˘مو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
يو˘ه˘ج˘لا قود˘ن˘سصلاو ة˘فا˘ج˘لا
هذه اياز˘م ،ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل
ب ا˘ه˘ت˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عارز˘˘لا
نيسسحت لثم «ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا»
ةبرتلل ةيئا˘يز˘ي˘ف˘لا ضصئا˘سصخ˘لا

،ةيوسضع˘لا داو˘م˘لا˘ب ا˘هد˘يوز˘تو
زاتمت ةتبنلا هذه نأا ىلإا ةريسشم
حمسسي ام وهو ةقيمع روذجب
بوبح˘ل˘ل د˘ي˘ج دودر˘م ءا˘ط˘عإا˘ب

ري˘سسكت˘ب مو˘ق˘ت ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سسل
Óسضف ةيرطفلا ضضارمألا ةقلح
ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم ن˘˘ع
تانيتورب˘لا˘ب ا˘ها˘ن˘غ˘ل فÓ˘عألا

بيل˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘سش رو˘ط˘ي˘سس ا˘م˘م
.ءارمحلا موحللا جاتنإاو
،ةينماثع ل˘ي˘ب˘ن دا˘فأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيمنتلاو معدلا ةحلسصم ضسيئر
يتلا ،ةيبيرجتلا ةطحملا تاذب
تا˘يلو ى˘لإا ا˘ه˘طا˘˘سشن د˘˘ت˘˘م˘˘ي
،فرا˘ط˘لا ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ،ةد˘˘كي˘˘كسس
راهزأا نأاب ،ضسارهأا قوسسو ةملاق
ءاذ˘غ ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘يز˘لا م˘ج˘ل˘˘سسلا

ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ل˘˘ح˘˘ن˘˘ل˘˘ل Ó˘˘سضف˘˘م
جوتنم نم عفرلا يف ةمهاسسملا
ءاسضقلاو ةديج ةيعونب لسسعلا

اعد امك ،روبلا يسضارألا ىلع
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘ع
ة˘˘عارز˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف طار˘˘خ˘˘نلا
تاءا˘ق˘ل˘لا نأا اد˘كؤو˘˘م ةد˘˘عاو˘˘لا
اريبك اددع نأاب تزربأا ةيلوألا

يف مهتبغر اودبأا نيحÓفلا نم

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عارز˘˘˘لا هذ˘˘˘ه جو˘˘˘لو
دهع˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘م ن˘م˘سضي˘سس
ة˘ع˘سساو˘لا تا˘عارز˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا

،يحÓ˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه لÓ˘خ
ءا˘سصحإا ي˘ف عر˘سش ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م
ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب طا˘سشن˘لا اذ˘ه ة˘سسرا˘م˘م˘ل
رفوتت يت˘لا ة˘يدود˘ح˘لا ة˘يلو˘لا

ةحلا˘سص ة˘ع˘سسا˘سش ضضارأا ى˘ل˘ع
فور˘ظ˘لا ل˘ك ى˘ل˘عو ة˘عارز˘ل˘ل
.اهل ةمئÓملا ةيخانملا
د˘م˘ح˘م د˘كأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ة˘فر˘غ ضسي˘ئر ،ي˘ل˘ب˘˘م˘˘ح د˘˘يز˘˘ي
،ضسارهأا قوسس ةيلول ةحÓفلا

ةعارزلا هذه ريوطت ةيمهأا ىلع
اهل امل ينطولا ىوتسسملا ىلع
داسصتقلا ىلع ةريبك دئاوف نم
ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسمو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رو˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘سضارألا ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
ضسكع˘ن˘تو ة˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘بو˘˘سصخو
ايعاد لحنلا ةيبرت ىلع اباجيإا
مهسسفنأا ميظن˘ت ى˘لإا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

.ةيحÓف تاينواعت طسسو
نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ينقت ضضرع ىلإا ،يسسيسسحتلا
،ة˘˘سشب˘˘عو˘˘ب ي˘˘م˘˘سشا˘˘ه ه˘˘˘مد˘˘˘ق

ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘كر˘˘سش بحا˘˘سص
لاج˘م ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
را˘سسم˘لا لو˘˘ح روذ˘˘ب˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
ة˘ت˘ب˘ن˘لا هذ˘ه˘ل ح˘جا˘ن˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
 .ةيلبقتسسملاو ةيجيتارتسسإلا

سص.سسيردإا

طاصشنلا اذه ةصسراممل نيدعتصسملا ءاصصحإا يف عورصشلا

داريتسسلا ةروتاف سصيلقت يف مهسسي سسارهأا قوسسب يتيزلا مجلسسلا ةعارز يف نيحÓفلا جامدنا
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سضعب سضارقناو لاوز اهمهأا ةددعتم بابصسأل

اهب لفكتلا ةيناكمإا مدعو ةيديلقتلا فرحلا
ةفرغ لجسس نم يفرح0042 ةبارق بطسش
سسادرموبب فرحلاو ةيديلقتلا تاعانسصلا

تاعا˘ن˘سصلا ة˘فر˘غ تب˘ط˘سش
فر˘˘ح˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
004.2 ة˘بار˘ق ضسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب

044 وحن مهنمسض ،يفرح
طارخنلا لجسس نم ،ةيفرح
1102 ذ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا

ا˘ه˘م˘هأا ،ةدد˘ع˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘سسأل
ضضع˘˘˘˘ب ضضار˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ناو لاوز
˘مد˘عو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا فر˘ح˘˘لا
ىلع ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا

،ي˘˘تا˘˘عا˘˘سسلا ة˘˘فر˘˘ح رار˘˘˘غ
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ن˘ه˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘تو
.نيرخآل
ريدم ،يديبعل يدرو حسضوأا
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
،ةيلولاب فرحلاو ةيديلقتلا
ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب ى˘˘˘لدأا
ةعانسصلا نولاسص تا˘ي˘لا˘ع˘ف
يذ˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا فر˘ح˘˘لاو
متتخيو مايأا7 ذنم لسصاوتي
يراجلا رب˘م˘فو˘ن71 مو˘˘˘ي
،ضسادرموب ة˘يلو ة˘م˘سصا˘ع˘ب
نم يفرح006 نم ديزأا نأا

تب˘˘ط˘˘سش ن˘˘يذ˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
نوسسرامي اونا˘ك ،م˘هؤوا˘م˘سسأا

جا˘˘ت˘˘نإاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سص ة˘˘˘فر˘˘˘ح
ةيديلقتلا تامدخلا فلتخم
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ىلإا راسشأاو ،ةينفلا ةيديلقتلا
بطسشلا اذه نع بترت هنأا
ة˘˘˘فر˘˘˘غ ه˘˘˘ب تردا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

راطإا ي˘ف ة˘يلو˘ل˘ل فر˘ح˘لاو
ة˘م˘ئا˘ق ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،اهتÓجسس يف نيطر˘خ˘ن˘م˘لا

ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا˘˘مر˘˘ح
تازاي˘ت˘ملا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا

ا˘هر˘فو˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإلاو
ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘فر˘غ˘لا
.اهمئاوق
بطسشلا ،يديبعل عجرأاو اذه

ى˘˘لإا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس ن˘˘˘م
رارغ ىلع ،ةفلتخم بابسسأا
يف نييفرحلا ضضعب طبخت
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم
تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘لاو بئار˘˘˘سضلا
ىدأا يذلا رمألا ،ةيعامتجلا
نع فقوت˘لا ى˘لإا م˘ه˘سضع˘ب˘ب
،نايحألا نم ريثك يف لمعلا
ةيحÓسص ءا˘ه˘ت˘نا بنا˘ج ى˘لإا
˘مد˘عو يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا
م˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘خآا دد˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م م˘ه˘طار˘خ˘˘نل
.ةفرغلا ةمئاق نمسض
ددع نأا ىلإا ةراسشإلا ردجت
نمسض نيلجسسملا نييفرحلا
دعب ةفرغلل ةيمسسرلا ةمئاقلا
ايفرح2217 غلب اهريهطت
ايفرح0474 مهن˘م˘سض ن˘م
ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن نو˘˘لواز˘˘ي
ةيديلقتلا ةعانسصلا تلاجم
تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مو فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
داو˘م˘لا جا˘ت˘˘نإاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ةعا˘ن˘سصلا ي˘فو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
.ةينفلا ةيديلقتلا

نييفر˘ح˘لا م˘ظ˘ع˘م ر˘سشت˘ن˘يو
ة˘فر˘غ ي˘ف ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا
نيذلا ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
عباطلا مهجاتنإا ىلع بلغي
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةيلولا نم ةن˘ي˘ع˘م تا˘يد˘ل˘ب

نار˘م˘˘ع ي˘˘ن˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ضسلدو ةينثلاو دحلا قوسسو
م˘˘هأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،ر˘˘ي˘˘ف˘˘˘عأاو
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا فر˘˘ح˘˘لا
ةلÓسسلا ،ةيلولا اهب رهتسشت
بسصق˘˘˘˘لاو نارز˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ج˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ةيذحألا ةعانسص ضصخألابو
يديلقتلا زرطلاو ةسسبلألاو
ي˘ن˘ف˘لا فز˘خ˘لاو را˘خ˘˘ف˘˘لاو
.ةينفلا فحتلاو

يصسارع لصصيف

تاصسصسؤومو هايملل ةيرئازجلا نيب تايقافتا5
ةيويحلا ةداملا هذهب نيومتلا نيصسحتل ةرغصصم

يزيلإا يف هايملا ةمزأل اعادو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م تمر˘بأا
5 ( يز˘ي˘ل˘يإا ةد˘حو ) ها˘ي˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘سسسسؤو˘م ع˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا

ةثدح˘ت˘سسم ة˘ئ˘سشا˘ن ةر˘غ˘سصم
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
ل˘ي˘غ˘سشت م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
فد˘˘ه˘˘ب (جا˘˘سسنوأا) با˘˘ب˘˘سشلا
ةيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةحلاسصلا هايملاب نين˘طاو˘م˘لا
تايدلب فلتخم ربع برسشلل
.ةيلولا

يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
ة˘ي˘قا˘ف˘تلا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
ةبدتنملا ةرازولا نيب ةمربملا
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
دراوم˘لا عا˘ط˘قو ،ةر˘غ˘سصم˘لا
ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو ة˘ئ˘سشا˘˘ن˘˘لاو
اذكو ،طاسشن˘لاو را˘م˘ث˘ت˘سسلا
قرف ىلع طغسضلا فيفخت
ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا
.ةيلولاب هايملل ةيرئازجلا

ي˘˘˘نا˘˘˘سضمر  ح˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘ه

يئلولا عرف˘لا ر˘يد˘م،ضضا˘ير
م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
ي˘˘˘ف ،با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،ضسمأا
بجو˘˘˘˘م˘˘˘˘بو ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
،ارخؤوم ةمربم˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
فل˘ت˘خ˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لو˘ت˘ت˘سس
يتلاو اهل ةدنسسملا لاغسشألا
ةيلولاب هايملا عاطق ضصخت

حÓسصإاو ةنايسصلا رارغ ىلع
ةفاسضإلاب ،ةيئاملا تابيرسستلا
تاداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘سضو ى˘˘˘˘˘لإا

ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘˘لاو
هذ˘˘ه نأا˘˘˘سش ن˘˘˘مو.نئابزلل
بابسشلا عيج˘سشت تاردا˘ب˘م˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘سشنإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اذه يف رامثتسسلاو ةرغسصم
اباجيإا ضسكعن˘ي ا˘م˘ب لا˘ج˘م˘لا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
اذكو ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عيرسسلا لخدتلا تايلآا ةيقرت

باطعألا فلت˘خ˘م حÓ˘سصإل
.تابرسستلاو

ز.Ëرك دبع

اهؤواصصحإا مت يتلا ءادوصسلا طاقنلا لك سصخت ةينقت تاقاطب دادعإا نم ءاهتنلا

ةدكيكسس ةيلولا ةمسصاعب قرطلا ديدع ةئيهتو ةنايسصل جد نويلم053 سصيسصخت
قرطلا ديدع ةئيهتو ةنايصصل ،جد نويلم053 ـب ردقي ايلام افÓغ ،ةدكيكصسل يدلبلا يبعصشلا سسلجملا حلاصصم تصصصصخ
اهؤواصصحإا مت يتلا ءادوصسلا طاقنلا لك سصخت ةينقت تاقاطب دادعإا نم ءاهتنلا مت ثيح ،ةيلولا ةمصصاعب ةئرتهملا
ةيعرفلا قرطلا سضعب رارغ ىلع روهدتم دج اعصضو دهصشت قرطلا سضعب نأا املع ،اهب لفكتلا دصصق ةنيدملا قرط ربع

.ةمركوب ىصسيعو بيذلا جرم ييح اذكو ةميدقلا ةنيدملل

تلآا يتلا ةريبكلا ءارتهلا ةلاح
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م قر˘˘ط د˘˘يد˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
د˘˘يد˘˘ع ن˘˘ع Ó˘˘سضف،ةد˘˘كي˘˘˘كسس
ن˘˘˘˘˘˘م ةردا˘˘˘˘˘˘˘سصلا يوا˘˘˘˘˘˘˘كسشلا
نم دعت ،نأاسشلا اذهب نينطاوملا
تلجع يت˘لا ل˘ماو˘ع˘لا م˘هأا ن˘ي˘ب
نم يتلا ةيلمعلا هذه ليجسستب
در˘ج˘م˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
ةيعسضو نيسسحت يف اهديسسجت
اذ˘كو ة˘ن˘يد˘م˘لا قر˘ط ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأا
ةريب˘كلا ر˘ف˘ح˘لا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا

ديدع طسسوتت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلاو
.ءايحألا

تر˘سشا˘ب قا˘˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ةلمح ارخؤوم (ةدكيكسس ةدحو)
ةيئاملا تابرسستلا ىلع ءاسضقلل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ءادو˘سسلا طا˘ق˘˘ن˘˘لاو
يتلاو ،ةيلولا ة˘م˘سصا˘ع ءا˘ي˘حأا
بابسسأا مهأا ن˘م˘سض ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت
.اهئارتهاو تاقرطلا روهدت
ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘˘سضوأاو اذ˘˘˘˘˘ه

يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه نأا˘˘ب ،ةد˘˘كي˘˘كسسل

يوا˘˘كسشل ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسا تءا˘˘˘ج
ضضرغبو ،ةهج ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
يئاملا دروم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م ا˘˘عو˘˘نو ا˘˘م˘˘ك
لك ءايحأا ةلمحلا هذه ضصختو

005و ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةوخإلا ام˘ي˘سسل ن˘كسسم007و
بيذ˘˘˘لا جر˘˘˘م ي˘˘˘˘حو ،ر˘˘˘˘كا˘˘˘˘سس
.ةوركلاوب حلاسصو

 ق.ليعامصسإا

نيديفتصسملا طصسو ةمراع ةحرف
تاونصسل اورظتنا نيذلا

حيتافم ميلسست يف عورسشلا
نكسسم0021 نم ديزأا

ةديعسسب يراجيإا يمومع
ةنيدمب ،ضسمأا لوأا تقلطنا
نيب ةمراع ةحرف طسسو ةديعسس
هذه اورظتنا نيذلا نيديفتسسملا
ةيلمع ،تاونسس ذنم ةظحللا
هعومجم امل حيتافم ميلسست
تحت ،اديدج انكسس032.1
يف ،ةيلحملا تاطلسسلا فارسشإا

ذيفنت راطإا يف جردنت ةيلمع
ةيلولا تاطلسس تامازتلا
نيديفتسسملا حيتافم ميلسستب
نم يراجلا ربمفون رهسش ةيادب

ةينكسس ةدحو031.1 ةسصح
يمومعلا ةغيسصب ةديدج
.«ضصرخوب» يحب يراجيإلا

مويلا ةيلمعلا تاذ لسصاوتتسسو
ةدحو001 ةسصح ميلسستب
ةغيسصلا ضسفنب ىرخأا ةينكسس
يهو «قيدسص ةوخإلا» يحب
رهظ) مسساب ةفورعملا ةقطنملا
ةنيدم تفرع ةراسشإÓل.(حيسشلا
ةيسضاملا ةنسسلا لÓخ ةديعسس
نكسس731.3 حيتافم ميلسست

ىلع يراجيإا يمومع
هب ركذ امبسسح ،اهيقحتسسم
رييسستلاو ةيقرتلا ناويد تاراطإا
.ةبسسانملاب ةيلولل يراقعلا

ناويدلا تاذ لجسسيو اذه
ةغيسصب اينكسس اجمانرب
ةنيدمب يراجيإلا يمومعلا
861.5 وحنب ردقي ةديعسس
نم ديزأا زاجنا مت ةينكسس ةدحو
،اهنمسض نم نكسس008.3
يف رخآا نكسس622.1 دجويو
ةسصح لظت امنيب ،زاجنإلا روط
ديق ةينكسس ةدحو031
.ةيرادإلا تاءارجإلا

يصسابع ةراصص

ة˘ظ˘فا˘ح˘م ،ضسمأا لوأا تق˘ل˘طأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سشكلا
ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
تحت اجما˘نر˘ب ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
ةر˘˘كاذ˘˘لاو ةرو˘˘ث˘˘لا» را˘˘˘ع˘˘˘سش
ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘جو˘م ،«ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
جاو˘˘فألا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘سشيو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشكلا
عم نواعتلاب دعملا جمانربلا
يف دهاجملل يئلولا فحتملا
66 ـلا ىر˘كذ˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا

ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث علد˘˘˘˘نل
ىلإا تارايز ميظنت ،ةديجملا
م˘لا˘ع˘م اذ˘كو ف˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تاذ
ر˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا بر˘˘˘ح˘˘˘ل خرؤو˘˘˘ت
لقتعم رارغ ىلع ،ةقطنملاب

ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
«ا˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ع» ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

يتلا «ضشوكبلا باب» ةربقمو
.اديهسش242.1 مسضت
ظفاحملا ،يباق دمحم حسضوأا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تاذ˘˘˘ل ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ي˘˘ف˘˘سشكلا

،ضسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
مود˘ي يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه نأا

تاود˘ن ن˘م˘سضت˘ي ،ا˘مو˘˘ي51
ن˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تار˘˘سضا˘˘ح˘˘مو
يف نيسصتخم ةذتاسسأا طيسشنت
ةديجملا ريرحتلا ةروث خيرات
،ةقطنملا نم نيدهاجم اذكو
تا˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘يزو˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف
جاوفألاب نيطرخ˘ن˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

ىلع ءوسضلا طلسست ،ةيفسشكلا
ن˘م ءاد˘ه˘سشل ة˘ي˘تاذ˘لا ةر˘ي˘سسلا
يتلا كراعملا مهأاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
رب˘م˘فو˘ن ةرو˘ث نا˘بإا ا˘ه˘تد˘ه˘سش
ج˘˘˘مر˘˘˘بو اذ˘˘˘˘ه.ةديجملا
ة˘طر˘سشأا ضضر˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
ثاد˘حألا م˘هأا لو˘ح ة˘ي˘ق˘˘ئا˘˘ثو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
بر˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘بإا ضسير˘˘˘˘˘سشنو˘˘˘˘˘لا
ة˘ما˘قإا بنا˘ج ى˘لإا ،ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

تارقم ىوتسسم ىلع تاسشرو
فير˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘سشكلا جاو˘فألا
دئاق مهنم ،ةقط˘ن˘م˘لا ءاد˘ه˘سشب
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ع˘بار˘لا ة˘˘يلو˘˘لا
.ةماعنوب يلÓيجلا ديهسشلا

سشاكرك ةبيتر

دهاجملل يئلولا فحتملا ةرادإا هيلع فرصشتو اموي51 مودي
تليسسمسسيتب ةيفسشكلا جاوفألا ةدئافل «ةينطولا ةركاذلاو ةروثلا» جمانرب قÓطإا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ،ضسمأا لوأا تق˘ل˘ط˘نا
،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ي˘ف ة˘ف˘ي˘سصي˘˘ف˘˘سص
ةددعتم ةيعوطت ةيبط ةلفاق
ينطاق ةدئافل تاسصسصختلا

ربع ةدجاوتملا لظلا قطانم
اذهو ةيلولا تايدلب فلتخم
و˘ح˘ن ق˘ير˘ط˘لا» را˘ع˘سش تح˘ت
.«ةياقولا

ءار˘جإا ى˘لإا ة˘ل˘فا˘ق˘لا ي˘˘مر˘˘تو
ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ضصو˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘لا

ة˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘سشكلاو
ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
قطانملاب نينطاقلا ىسضرملل
ةسشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لاو ة˘لوز˘ع˘م˘لا
،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘لا ىر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ناوعأاو يبط مقاط  فارسشإاب
نب حسضوأا امك ،نييبط هبسش
ضسيئر بئان ،خيسشلا كوربم
،بابسشلل ةيرئازجلا ةكبسشلا

ةردا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘سص
عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا

نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو
،تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
ي˘لاو ءا˘˘ط˘˘عإا ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
،با˘˘بد˘˘م ر˘˘يد˘˘يإا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا

،ة˘ل˘فا˘˘ق˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘سشإل
مودتسس ةيلمعلا نأاب فاسضأاو
ةد˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشتو ما˘˘˘˘يأا5
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا
،نويعلا بط ،ةماعلا ةحارجلا
كلا˘سسم˘˘لا ،ى˘˘ل˘˘كلا ضضار˘˘مأا
،لا˘˘ف˘˘˘طألا بط ،ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

دد˘غ˘لاو بل˘ق˘لا ،با˘سصعألاو
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ع˘˘˘م ،ير˘˘˘كسسلاو
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
بجو˘ت˘سسي ي˘ت˘لا تلا˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
.ةسصسصختملا ةيئافسشتسسلا

ةطحملا ةماعنلا ةيلو دعتو
ةلفا˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘خألاو ة˘ع˘با˘سسلا
ةهجوملا ةيعوطت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

با˘سضه˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ل
ي˘ت˘لاو ،بو˘ن˘ج˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ب ا˘˘سضيأا مو˘˘ق˘˘ت˘˘˘سس
ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا

ضضارمألا لوح يسسيسسحتلاو
يركسسلا رارغ ىلع ةنمزملا

اذكو ،مدلا طغسض عافتراو
دسض ةيامحلا لئاسسو ريفوت
ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل «91 ‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك»
ىلإا ةفاسضإلاب ،لظلا قطانم
ة˘ي˘ن˘يو˘كت تاءا˘ق˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا كÓ˘˘سسألا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
.ةيلحملا ةيبطلا هبسشو
ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه نإا˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ةيعوطتلا ةينماسضتلا ةيبطلا
نم ةمداق ةماعنلاب تلح دق
تراز نأا دعب ،ضضيبلا ةيلو
تايلوب ة˘ي˘ئا˘ن ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع
ةفلجلاو ة˘ل˘ي˘سسم˘لاو ةر˘كسسب
.جيريرعوب جربو طاوغألاو

رورعصش ناÁإا

 ةيحارجلا تايلمعلاو ةيربخملا فوصشكلاو ةيناديملا سصوحفلا ءارجإا نمصضت
ةماعنلاب لظلا قطانم ينطاق ةدئافل ةيعوطت ةيبط ةلفاق قÓطإا
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10
ةليضسملا :ةيلو
جارد دلوا :ةرئاد
ةلابقل يدع دلوا :ةيدلب

تقؤوملا حنملا نع نÓعإا
نمضضتملا م61/90/5102 :يف خرؤوملا51/742 :مقر يضسائرلا موضسرملا نم2ف /56 ةداملا ماكحأل اقبط

ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا ميظنت
ةيمويلا دئارجلا يف روضشنملا10/0202 مقر ايند تاردق طارتضشإا عم دودحم ضضورعلا بلط نع نÓعإÓل اعبتو
ةرضشنلا يفو م41/70/0202 مويل (SUSERC ةديرج) ةيضسنرفلابو (مÓضسلا ةديرج ،ةيبرعلاب) ةيبرعلاب
52/70/0202 ىلإا91/70/0202 :نم عوبضسأÓل5171 ددعلا (POMOB) ةيمومعلا لماعتملا تاقفضصل ةيمضسرلا

ةيضسنرفلاو ةيبرعلاب
حتفل ةمئادلا ةيدلبلا ةنجللا رضضحمل ادانتضسا ةلابقل يدع دلوا ةيدلبل يدلبلا يبعضشلا ضسلجملا ضسيئر نلعي
حنملا نع71/80/0202 :خيراتب م62/0202 :مقر – ضضورعلا مييقت ةضصح – ضضورعلا مييقتو ةفرظألا
:ـل ةيرضضحلا ةئيهتلا زاجنإا :عورضشمل تقؤوملا

ميظنت نمضضتملا م61/90/5102 :يف خرؤوملا51/742 :مقر يضسائرلا موضسرملا نم28 ةداملا ماكحأل اقبطو
ماعلا قفرملا تاضضيوفتو ةيمومعلا تاقفضصلا

نعط ميدقت رايتخلا اذه ىلع تاجاجتحا مهيدل نيذلا اذه ضضورعلا بلط يف نيكراضشملا نيدهعتملل نكمي
.ةلابقل يدع دلوأا ةيدلبل ةيمومعلا تاقفضصلا ةنجل ضسيئر /ديضسلا ىلإا

لماعملا تاقفضصل ةيمضسرلا ةرضشنلا يف نÓعإلا اذهل رضشن لوأا خيرات نم اءادتبا مايأا (01) ةرضشع لجأا لÓخ
نيبغارلا نيكراضشملا نيدهعتملا يقاب وعدت امك هÓعأا ةروكذملا ةينطولا فحضصلا وأا (POMOB) يمومعلا

بتكم) ةيدلبلا حلاضصمب لاضصتإلا ةيلاملاو ةين˘ق˘ت˘لا م˘ه˘ضضور˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ل˘ضصف˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىل˘ع عÓ˘طإلا ي˘ف
مهغيلبتل ةقفضصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا رضشنل لوألا مويلا نم اءادتبإا مايأا30 ةثÓث هاضصقأا لجأا يف (تاقفضصلا

.ايباتك جئاتنلا هذه

مقرلا

10

عورضشملا ةيمضست

ةئيهتلا :10 ةضصح
042 ةيرضضحلا

يقرضشلا نكضسم
.يبرغلاو

ةئيهتلا :20 ةضصح
لاغضشأا ةيرضضحلا

عارذ ءاضضيب
.يبونجلا يقرضشلا

ةلمكت :30 ةضصح
ةيرضضحلا ةئيهتلا
ةيدلبلا زكرمل

ةئيهتلا :40 ةضصح
قوضسل ةيرضضحلا
اقباضس حÓفلا

ةئيهتلا :50 ةضصح
يحل ةيرضضحلا

نكضسم271

حونمملا ةضسضسؤوملا
اتقؤوم اهل

ضسابع قورحم
يرلا ةضسضسؤوم

ةيمومعلا لاغضشألاو
ةليضسملا ءانبلاو

زاجنإلا غلبم

00.533.145.2

ةدم
زاجنإلا

موي03

ةطقنلا
لضصحملا

اهيلع

19.56

فيرعتلا مقر
يئابجلا

935210041825691

ةطقنلا
لضصحملا

اهيلع
19.56

مقر
فيرعتلا

يئابجلا

ةظحÓم

تاجاحلا ليومت نامضض مدع

ضضورعلا نيب نم ضضرع لقأا
اينقت ةلهؤوملا

تاجاحلا ليومت نامضض مدع

رتفدل اقبط ىودج مدع
نم3 ةداملا طورضشلا

نيدهعتملا تاميلعت
(نيضضراعلا ليهأات)

رتفدل اقبط ىودج مدع
نم3 ةداملا طورضشلا

ليهأات) نيدهعتملا تاميلعت
(نيضضراعلا



همقر ززعي نرياب
..يسسايقلا

بÎقي يكسسفودنافيلو
لوؤوار طابحإا نم

يف يسسايقلا همقر ،خنويم نرياب ززع
جرا˘خ هزو˘ف˘ب ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
لو˘˘˘ب د˘˘˘ير با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘˘سضرأا
ءاسسم ،(2‐6) يواسسمنلا غروبزلاسس
نم ةثلاثلا ةلوجلا يف ،ءاثÓثلا مويلا
.تاعومجملا رود
«ضستروبسس ياكسس» ةكبسش تراسشأاو
41 ـلا هراسصتنل نرياب لوسصو ىلإا

مقر وهو ،ةلوطبلا يف يلاوتلا ىلع
زناه بردملا لاجر هب درفني يسسايق
.كيلف
رادم ىلع رخآا قيرف يأا عطتسسي ملو
رثكأا ققحي نأا ،لاطبألا يرود خيرات
ىوسس ةيلات˘ت˘م تارا˘سصت˘نا01 ن˘˘م
.يناملألا قÓمعلا

مجاهملا ليجسست ،ةارابملا تدهسشو
يكسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بور يد˘ن˘لو˘ب˘لا
،ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘م ءا˘ج لوألا ،ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث
.ةيسسأار ةبرسض نم يناثلا لجسس امنيب
نأا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاذ ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشلا تدا˘˘˘˘˘فأاو
بعل ع˘بار تا˘˘ب ي˘˘كسسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
خيرات يف رثكأا وأا اًفده07 لجسسي
.ابوروأا لاطبأا يرود
،ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘˘ي لو
،(031) ودلانور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ىو˘سس
لوؤوارو (711) ي˘سسي˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل

ح˘˘ب˘˘سصي˘˘ل ،ا˘˘ًفد˘˘ه (17) ضسي˘لاز˘˘نو˘˘ج
فده دعُب ىلع اًماع23 ـلا بحاسص
.ريخألا مقر ةلداعم نم ديحو

زرجنير يئانث :دراÒج
عيم÷ا لذخ

زرجنير بردم دراريج نفيتسس لاق
جرو˘˘˘˘˘˘جو ز˘˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘ج نادرو˘˘˘˘˘˘˘ج نإا
امه˘ئÓ˘مز ي˘قا˘ب لذ˘خ نو˘سسد˘نو˘مدإا
.91«‐ديفوك» حئاول ةفلاخم دعب
يف Óخدو فاقيإلاب يئانثلا بقوعو
دعب اموي41 ةدمل يتاذ لزع ةرتف
ن˘ير˘خآا ع˘م» ضصا˘خ ع˘م˘ج˘˘ت رو˘˘سضح
.«تيبلا جراخ
عسسوب نوكي نل هنأا زرجنير دكأاو
لمكتسسي ىتح ةكراسشملا نيبعÓلا
.ايلخاد اقيقحت يدانلا

زر˘ج˘ن˘ير ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل درار˘˘ي˘˘ج لا˘˘قو
دقتعأا .اقح طبحم انأا» :ةينويزفلتلا
نم طبحم يدانلا يف ضصخسش لك نأا
.«نيبعÓلا نم نينثا تافرسصت
لذخ هنأا بعل لك كردي» :فاسضأاو
لذ˘خ ا˘م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ه˘ت˘ل˘ئا˘عو ه˘˘سسف˘˘ن
متيسس .نيعجسشملاو ةدسشب امهءÓمز
.«يلخاد لكسشب امهتبقاعم
انم˘سسح ا˘ن˘نأا م˘ه˘م˘لا ءي˘سشلا» :ع˘با˘تو
نم ديزملا هجوأا نأا ديرأا ل .رومألا
نارعسشي امهف ،ا˘م˘هد˘سض تادا˘ق˘ت˘نلا
دقتعأاو ..راذتعلاب امدقت .طابحإلاب
نم ةرتفل مد˘ن˘لا˘ب نار˘ع˘سشي˘سس ا˘م˘ه˘نأا
.«تقولا

يف اكي˘ف˘ن˘ب ع˘م زر˘ج˘ن˘ير بع˘ل˘ي˘سسو
.ضسيمخلا موي يبوروألا يرودلا

ةباسصإا ةقيقح فسشك
نÓيم Îنإا مامأا درازاه

،يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ةقلعتملا ءابنألا ةحسص ىدم ،ضسمأا
،درازاه نيديإا يكيجلبلا ةباسصإاب
لÓ˘خ ،ضسمأا ،د˘يرد˘م لا˘˘ير م˘˘ج˘˘ن
ةلوجلا نمسض نÓيم رتنإا ةارابم
يرودب ،تاعومجملا رودل ةثلاثلا
.ابوروأا لاطبأا

رتنإا هف˘ي˘سض ى˘ل˘ع لا˘ير˘لا بل˘غ˘تو
يد ودير˘ف˘لأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،(2‐3)
درازاه اهأادب ةارابم يف ،ونافيتسس
ي˘ف بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ردا˘˘غو ،ا˘˘ًي˘˘سسا˘˘سسأا
.46 ةقيقدلا

«ور˘˘ي˘˘سس اد˘˘نوأا» ة˘˘عاذإا بسسح˘˘˘بو
رع˘سشي ل درازا˘ه نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
ةبرسضلاو ،لحاكلا يف جاعزنا يأاب
،ةريطخ تسسيل اهل ضضرعت يتلا

مل هنأا ةجردل ،طقف ةمدك امنإاو
.اهنأاسشب قيرفلا بيبط لأاسسي
ديردم لاير أادبي نأا ررقملا نمو
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘تاداد˘ع˘ت˘سسا ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس
لبقملا دحألا ةرر˘ق˘م˘لا ،ا˘ي˘سسن˘لا˘ف
ن˘م˘سض ،ا˘يا˘ت˘سسي˘˘م بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.اغيلل ةعسساتلا ةلوجلا

ةفاسصو يكلم˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ت˘ح˘يو
61 ديسصرب ،اغيللا بيترت لودج
نع ةديحو ةطقنب اًفلختم ،ةطقن
يذلا ،ردسصتملا داديسسوسس لاير
.رثكأا ةارابم بعل
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رتن’ا ىمرم يف هنود يذلا فدهلا دعب

ةيوئملا زاجنإا دعب ديزملا فدهتسسي سسومار

دئاق ضسومار و˘ي˘جر˘ي˘سس فد˘ه˘ت˘سسي
يف عئارلا هلجسس زيزعت ديردم لاير
ىلإا هلوسصو دعب فادهألا ليجسست
لك يف يدانلا عم001 مقر فدهلا
ىلع قيرفلا دعاسسيل ،تاقباسسملا
رتنإا ىلع2‐3 نيمث زوف قيقحت
ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م
.ءاثÓثلا موي مدقلا ةركل
22 د˘سصح يذ˘˘لا ،ضسو˘˘مار زر˘˘حأاو
يرود يف باقلأا ةعبرأا اهنم ابقل
ه˘فد˘ه ،د˘يرد˘م لا˘ير ع˘˘م لا˘˘ط˘˘بألا
دعب ضسأار ةبرسضب ةداتعملا هتقيرطب
ضسور˘ك ي˘نو˘ت ن˘م ة˘ي˘ن˘˘كر ة˘˘ل˘˘كر
لداعتي نأا لبق0 ‐2 هقيرف مدقتيل
.ريثم روطت يف رتنإا

يليزاربلا ليدبلا لجسس كلذ دعبو
حنم˘ي˘ل را˘سصت˘نلا فد˘ه و˘غ˘يردور
ةعو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف لوألا هزو˘ف لا˘ير
2‐3 ةئجافملا ةراسسخلا دعب ةيناثلا
لداعتلا مث كسستينود راتخاسش مامأا

.خابدÓغنسشنوم ايسسورب عم2‐2
اماع43 هرمع غلابلا ضسومار لاقو
لهذملا مقرلا اذه ىلإا لسصو امدعب
،وناف˘ي˘ت˘سس يد ود˘ير˘ف˘لأا دا˘ت˘سس ي˘ف
ضضوخي هنكل لاير نارم رقم وهو
د˘يد˘ج˘ت ل˘ظ ي˘ف ه˘تا˘يرا˘ب˘م ه˘ي˘ل˘˘ع
ضسيل اذه» ويبانرب وجايتناسس بعلم
.«ائيسس
ةي˘سسا˘ي˘ق˘لا ما˘قرألا ي˘تأا˘ت» فا˘سضأاو
نكل ةيناث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ة˘يدر˘ف˘لا

دعاسست املاط كلذ ءرملا فدهتسسي
ى˘لإا ع˘ل˘ط˘تأاو زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع قر˘˘ف˘˘لا
.«ديزملا

نكل ةب˘ع˘سص ةارا˘ب˘م تنا˘ك» ع˘با˘تو
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت انعسسوب ناك
ثÓثلا طاقنلا عازتناو ةياهنلا يف
.«ادج ةمهملا

وأا ةايح ةارابم اهنأا كردن انك» دازو
ىلإا قيرطلا يف انك امدنعو ،توم
انك ،اهيف انمدقت ةارابم يف لداعتلا

لاجملا انكرت .ةعفد ىلإا ةجاح يف
يرود يفو ءيسشلا ضضعب ضسفانملل
.«كلذ لمحت نكمي ل لاطبألا

لايرلا ةاناعم
بردم ناديز نيدلا نيز ضشيعيو
ة˘ياد˘ب د˘ع˘ب ط˘˘غ˘˘سضلا تح˘˘ت لا˘˘ير
هنكل لاطبألا يرود يف ةعسضاوتم
ةرم31 ابوروأا لطب حاجنل ضسمحت
ةفايسض يف بعللا لبق يفاعتلا يف

.ربمفون52 يف نÓيم رتنإا
جاتحن اننكل انيناع» :ناديز لاقو
م˘˘ه˘˘نأل ا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب ةدا˘˘سشإلا ى˘˘˘لإا
.«زوفلا اوقحتسسا

ا˘ق˘ح ع˘˘ئار ل˘˘كسشب ا˘˘نأاد˘˘ب» :دازو
ا˘م˘ك مد˘ق˘ت˘م ل˘كسشب ا˘ن˘ط˘غ˘˘سضو
نكل0 ‐2 انمدقت .لعفن نأا بحن
نكي ملو اعيرسس انكابسش تزتها
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘ل˘ن نأا ا˘ن˘˘ع˘˘سسو˘˘ب
.«داتعملا انبولسسأاب

ر .ق ^

برد˘˘م ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب بر˘˘˘عأا
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ،ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ضسوكايب˘م˘لوأا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف بل˘غ˘ت˘ب
نمسض ،ةف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومجملا

،ةارا˘ب˘م˘لا بق˘ع ،لو˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘قو
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘م بسسح
لوأا ا˘طو˘سش ا˘ن˘مد˘˘ق» :«نا˘˘يدرا˘˘غ˘˘لا»
طوسشلا يف انيناع نكلو ،ايئانثتسسا
نكلو ،تاظحللا ضضعب يف يناثلا

ىهتنا ،يناثلا فدهلا انلجسس امدنع
.«رمألا

ةارا˘ب˘م تنا˘ك ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب» :فا˘˘سضأاو
،طاقن9 ا˘ند˘ي˘سصر ح˘ب˘سصأاو ،ةد˘ي˘ج
رمألا ،لهأاتلل ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن جا˘ت˘ح˘ن

مايأا5 ىلإا4 نم انيدلو ،ديج نآلا
زيكرتلاو ،ةد˘ي˘ج ةرو˘سصب ي˘فا˘ع˘ت˘ل˘ل

.«لوبرفيل ةارابم ىلع

،0‐1 ةجيتنلا تناك امدنع» :عباتو
ظحلا ءوسسلو ،ةبعسص رومألا تناك
ءاهنإا نم نكمتن مل انرطيسس امدنع
نم عئار فده اًريخأا نكلو ،ءاقللا

واوج نم رخآاو (ضسوسسيج) لييرباغ
زو˘ف˘لا ي˘ف ا˘ن˘˘ح˘˘ج˘˘ن ،(و˘˘ل˘˘ي˘˘سسنا˘˘ك)
.«ءاقللاب
ءا˘ب˘نأا هذ˘ه ،ما˘˘ع ل˘˘كسشب» :ل˘˘سصاوو
لكسشبو ،اًعيمج انلو لييرباغل ةديج
،ا˘ب˘ل˘سص ىو˘ت˘سسم ا˘ن˘مد˘ق ا˘ًسضيأا ما˘ع
ببسسو ،لوألا طوسشلا يف ةسصاخو
فد˘ه˘لا ل˘ج˘سسن م˘ل ا˘ن˘˘نأا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا
.«يناثلا

نم ليلقلل دلوألا جاتحي نآلا» :متأاو
ةر˘م˘لا هذ˘ه تقو˘لا كل˘م˘نو ،ة˘˘حار˘˘لا
.«ةلبقملا ةارابملل ريسضحتلل

انتاناعم ببسس اذهو ..لوبرفيلل دعتسسن نآلا :لويدراوغ

،لوبرفيل مجن ،حÓسص دمحم يرسصملا يلودلا قلع
،دراريج نفيتسس قير˘ف˘لا ةرو˘ط˘سسأا م˘قر ه˘ت˘لدا˘ع˘م ى˘ل˘ع
.ابوروأا لاطبأا يرود يف زديرلل فاده لسضفأاك
كابسش زهب ،اًفده12 ىلإا هديسصر عفر امدعب كلذو
ةلوجلا نمسض ،ءاثÓثلا ضسمأا ،(0‐5) زوفلا لÓخ اتنلاتأا
.تاعومجملا رودل ةثلاثلا

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،حÓ˘˘سص لا˘˘قو
،ىلعألا ي˘نو˘كل اًد˘ج د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا ع˘ب˘ط˘لا˘ب» :لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل
،رخفلل وعدي ءيسش هنإا ..يدانلا ةروطسسأا دراريج نفيتسس
.«ةياغلل هب روخف انأا

..قيرفلا وه ءيسش مهأا ،لبق نم تلق امك نكل» :فاسضأاو
زوفلا ىلع قيرفلا ةدعاسسمل فادهألا ليجسستب ديعسس انأا
.«تايرابملاب
باجأا ،لاطبألا يرودب لوبرفيل زوف تلامتحا نعو
.«انيلع اًطوغسض عسضأا نأا ديرأا ل ،بعسص رمألا» :حÓسص
يف ،ةديج تايوتسسم مدقن اننأا دقتعأا نكل» :كردتسساو
لك لجأا نم لاتقلا انيلع ..لاطبألا يرودو غيلريميربلا
طغسضن نأا انيلع ببسسلا اذهلو ،انتفيظو هذه ،ءيسش
نكمتن نأا لمأانو ،ءيسش لكب زوفلا ديرن ..انسسفنأا ىلع
.«كلذ قيقحت نم

بعسص يبوروألا جيوتتلاو ..دراريج ةلداعمب روخف :حÓسص
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ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي
ةلسصاوم ىلإا جربلا يلهأل
ةمزÓلا تابيترتلا طبسض
ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘˘ل ح˘˘م˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيدولا ةهجاوملا نم ةيادب
هعمجتسس يت˘لاو ،ة˘مدا˘ق˘لا

،ةرقم مج˘ن˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘ه
لÓب ي˘ن˘ق˘ت˘لا كرد˘ي ثي˘ح
ىلإا ةبيتكلا ةجاح يريزد
ىد˘م ة˘يؤورو م˘ت˘ير˘لا ع˘فر
لمعلا عم ةبيتكلا بواجت
ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘˘م ز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةارا˘ج˘مو ،تار˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
مدقتت يتلا ةيدنألا ضضعب

دد˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘هألا ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا ضصسصح˘˘˘لا

ةيؤور ىلع لمعلا يلاتلابو
ةيلباقلاو ةباجتسسلا مجح
. رسصانعلا لك نم

لابرغلا ةيعصضو
بعÓلاو ةدقعم
ةيدولوملا ديري

نو˘كي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

دق دانزوب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضوأا
ي˘˘ت˘˘لاو ضسمأا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
ل˘˘ع˘˘لو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ضصخ˘˘ت
،لابرغلا ةيسضق اهسساسسأا
يف بعللا لسضفي يذلا

ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
ي˘ف تما˘ق ي˘ل˘˘هألا ةرادإا

اذه ،هتراعإاب قباسس تقو
لسصفت نأا رظتنملا نمو
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ة˘ط˘˘بار˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ح˘˘˘ير˘˘˘سصب د˘˘˘˘كأا بعÓ˘˘˘˘لا
لاقتنلا يف هتبغر ةرابعلا
ضضوخ دعب ةيدولوملا ىلإا

. نادوسسلا بختنم يتيدو

سشامر ماصشه

بورخلا ةيعمج

ةمداقلا ةيدولا تاءاقلل ابسس– ةيندبلا ةيزها÷ا طبسضل ىعسسي يريزد
جربلا يلهأا

ثيح ،ةلوطبلا قÓطنل ابسسحت ةرقم مجن قيرف تادادعتسسا لسصاوتت
بناوجلا عفر لجأا نم ةفعاسضم نيرامت ىلإا قوزرم نب ءاقفر عسضخي
ىلإا ةعومجملا ةجاح اديج يعي اسشاب بردملا نأاو ةسصاخ ،ةيندبلا

،ةلوطبلا قÓطنا دنع ةروسص ىهبأا يف روهظلا لجأا نم متيرلا ةدايز
نأا ىلع ادكؤوم ةبيتكلا طابسضناب ديسشي ينفلا مقاطلا لازي لو اذه
ةيحان نم ةسصاخ ةبيتكلا تايوتسسم نيسسحت يف يسسيئر لماع كلذ
قيرف مامأا ضسمأا ايدو ءاقل تبعل ةبيتكلا نأاو ةسصاخ ،ةعومجملا حور
. ةسسماخلا ةيركسسعلا ةيحانلا

جربلا مامأا نييصساصسألاب عفدلا يف ركفي اصشاب بردملا
يتلاو دغلا ةهجاوم اسشاب ينقتلا لخدي نأا رظتنملا نم ،ىرخأا ةهج نم
ةليكسشت˘لا˘ب توأا02 بع˘ل˘م˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م˘ج˘˘ت˘˘سس
نأاو ة˘سصا˘خ ،م˘سسو˘م˘لا لاو˘ط ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس ي˘ت˘لاو ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا
ةي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا ي˘ف ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك نود ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
يف هدسشأا غلبيسس ضسفانتلا نأا ركذي ،بعل لك تايناكمإا ضصوسصخب
يتلا هتمئاق طبسضب ضشتوكلل حمسستسس يتلاو ةمداقلا ةيدولا تاءاقللا
. مسسوملا اهب أادبي

سشامر ماصشه

جربلا مامأا ةيصساصسألا ةليكصشتلا كارصشإا يف ركفي اصشاب

مجنلا تيب يف ةلسصاوتم تادادعتسسلا
ةلوطبلا قÓطنل ابسسحت

ةرڤم مجن

تايدولا ببسسب تبسسلا قلطنيسس ةمسصاعلا سصبرت
ةركصسب داحتا

ةيعمج ةرادإا لازت ل
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ضسراحلا ةيسضق ءاهنإا
عقو يذلاو فوسصوب

ة˘ف˘سصب هد˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
،ا˘ي˘نور˘ت˘كلا ة˘ي˘م˘˘سسر
عم ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
يف دجاوت˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ة˘يدو˘ع˘˘سسلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف˘˘˘لا
ضسنو˘˘ت ى˘˘لإا ر˘˘˘ف˘˘˘سسلا

،رئازجلا ىلإا مث نمو
» ةرادإا نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
لكب تماق » ماسصل
يتلا ةمزÓلا ريبادتلا
عم تاريسضحتلل هترسشابم لجأا نم اذهو ةرئاط لوأا عم مودقلاب هل حمسست
. يوركلا مسسوملا ةقÓطنل ابسسحت قيرفلا

رفانصسلا بردم حÎقم ادد‹ سسردتصس «ماصصل» ةرادإا
نم ريسسملا مقاطلا عم ينفلا مقاطلا عمتجي نأا رظتني ىرخأا ةهج نم
يذلاو ،ينارمع رداقلا دبع يسس ضسأا يسسلا بردم حرتقم ةسسارد لجأا
نأا ثيح ،ةليلم نيع يف ضسيلو ةنيطنسسق يف ةيدولا ضضوخب يسضقي

لجرألا يف ءاقل بسسك لجأا نم هبعلم يف لابقتسسلا ديري فرط لك
نيسسفانم نع نوثحبي » ماسصل » يلوؤوسسم لازي لو اذه ،رايدلا لخاد
نهاري يذلا دادعتلا ضصخت ةريغسصو ةريبك لك طبسض لجأا نم نيرخآا

. تايمسسرلا يف ةيوق ةقÓطنا ىلع
سشامر ماصشه

ينفلا مقاطلا قرؤوت فوسصوب ةيعسضو
ةليلم نيع ةيعمج

عم بورخلا ةيعمج ةرادإا تلسصاوت
لجأا نم دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا
راز˘خ يدا˘ه˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
ةير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سضارألا ى˘لإا لو˘خد˘لا˘ب
ةلواز˘م˘ل اذ˘هو ،تارا˘مإلا ن˘م ا˘مدا˘ق
ةرادإلا تقلت ثيح ،قيرفلا عم هلمع
يف لوخدلاب هل حامسسلاب تانيمطت
ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘سسلا
ةيعمجلا عسضت نأا نكمملا نم يتلا
نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ةد˘˘˘ي˘˘˘ج فور˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
قÓطنا لجأا نم ةيراج تادادعتسسلا
ثيح ،ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا
رسضخألا ءوسضلا يقلت ىوسس قبتي مل
ةرازو وأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘م
. ةسضايرلاو بابسشلا

ولبعوبو همقاط طبصض رازخ
سسارحلل ابردم نوكيصس

يفو رازخ يداهلا بردملا نأا ركذي
ه˘نأا د˘كأا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
لمعي دعاسسم بلج ىلع لمعيسس
ر˘خآا رود˘ب نو˘كي˘سسو ،ه˘ب˘نا˘˘ج ى˘˘لإا
نم ةليكسشتلا ريسضحت يف لثمتي
يتلا ةوطخلا يهو ،ةيندبلا ةيحانلا
ن˘م ضصق˘ن˘ت˘سس ا˘ه˘نأا لو˘ق˘لا ن˘كم˘˘ي

نأا ر˘كذ˘ي ا˘˘م ،ا˘˘عو˘˘ن ف˘˘يرا˘˘سصم˘˘لا
بيعسش نييعت ىلع قفاو ضشتوكلا
ام وهو ضسارحلل بردمك ولبعوب
اطوبسضم ينفلا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس

نأا ل˘مأا˘ت ي˘ت˘لا ةرادإÓ˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
˘˘ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف تق˘˘˘فو د˘˘˘ق نو˘˘˘كت
 . ةيعون تامادقتسساب

سشامر ماصشه

ةينفلا تاريغتلا ةيلوؤوصسم هلمحت دكؤوي ناصسيتفا

نيقباسسلا اهيبعل نويد ديدسستل نمزلا عراسست ةبيبسشلا

ةدكيكصس ةبيبصش

نمزلا ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا قباسست
يتلا ةيلاملا ةلويسسلا ريفوت لجأا نم
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘عد˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ل˘ح˘ل اذ˘هو ،ن˘ي˘ن˘ئاد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا لا˘˘˘كسشإلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كلا ن˘ع ثح˘ب˘ي ق˘ير˘ف˘لا
اذ˘ه ،هر˘سصا˘ن˘ع ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ةرادإلا نأا ىلإا تايطعملا لك ريسشتو
نم ةنئاد˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ضضوا˘ف˘ت˘سس
ثح˘ب ع˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ضصي˘ل˘ق˘˘ت ل˘˘جأا
ي˘هو م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ل˘ما˘ك د˘يد˘سست

ضسيئرلا اهيلع مدقيسس يتلا ةوطخلا
. ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ يراطيق
ةيلوؤوصسم هلم– دكأا ناصسيتفا

ةينفلا تاÒيغتلا
را˘سصنأا ل˘مأا˘˘ي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
رومأا ري˘سست نأا ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش
دعب ةسصا˘خ ،د˘ي˘ج ل˘كسشب ق˘ير˘ف˘لا
ى˘ل˘ع تأار˘ط ي˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

،يبطلاو ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم
هلمحت ناسسيتفا ينقتلا دكأا ثيح

ر˘˘سشا˘˘ب د˘˘قو اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ع˘م ه˘ل˘م˘ع ة˘ع˘ل˘ط ن˘˘ب د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا
ضسارحلل برد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘نا˘ب
نأا ركذي ،ريدقت ىسصقأا ىلع مويلا
كلد˘˘˘م باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ترر˘˘˘˘ق ةرادإلا

تاسضوافم يف يهو ،قيرفلل ديدج
ةمسصاعلا يف نطقي دحأا عم ةداج
ضضع˘˘ب ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسو
. قرسشلا ةيدنأا

سشامر ماصشه

12

لجأا نم ةمسصاعلا ىلإا قيرفلا لقنت ريخأات ةركسسب داحتا ةرادإا تأاترا
،ةيلاملا ةلويسسلا بايغ ببسسب كلذو ،كانه يريسضحت ضصبرت ضضوخ
اذه ةريبك ةبسسنب لاحرلا طحيسس دفولا نإاف  رداسصملا بسسحو ثيح
ام وهو ،تايدولا ضضوخ ديري زاكعوب ينقتلا نأاو ةسصاخ ،تبسسلا

ةديج فورظ يف ةبيتكلا عسضو نع ثحبت يتلا ةرادإلا هيلع تقفاو
ابسسحت ،تاعلطتلا ىوتسسم يف نوكت تاريسضحت طبسضب اهل حمسست

. ديدجلا يسضايرلا مسسوملا قÓطنل
مويلا نوكيصس اهخيراوتو تايدولا طبصض

دسصق ةيدنألا ضضعب عم لسصاوتلا متي نأا رظتنملا نم ىرخأا ةهج نم
ىسسيع نب ضسيئرلا نإاف تامولعملا بسسحو ثيح ،تايدولا ضضوخ
ريجانملا ةقفرب تايدولا طبسضل ىعسسي يحسصلا رجحلا يف دجاوتملا
تايدولا طبسض ضساسسأا ىلع مت قباسسلا لسصاوتلا نأاو ةسصاخ ،ةعيرت
تناك اهعم قافتلا مت يتلا ةيدنألا نأا ركذي ،خيراوتلا ديدحت نود نم
ةرا˘ط˘سسو˘سسو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سسو ي˘˘سس ضسأا ي˘˘سسلا» ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ل˘˘كسشلا ى˘˘ل˘˘ع
. » ةيرسصنلاو

سشامر ماصشه

سسارحلل ابردم ولبعوب

رازخ بردملا ليحرت لجأا نم تاطلسسلا لسسارت «اكسسيل» ةرادإا
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ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشا
لوأا ةيسشع رئازجلا ةيدولومل
ل˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ضسمأا
،يدان˘لا ن˘ي˘ب˘عل د˘حأا ة˘با˘سصإا

نم7 ةباسصإا يف هبتسشا امك
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ةرود قÓطنا لبق، ،دجتسسملا

.ةليلق تاعاسسب ةيدولا وطابخ
ادج نكمملا نم يذلا رمألا
قرف˘لا تا˘طا˘ط˘خ˘م ر˘ي˘غ˘ي نأا
.ةكراسشملا

يف يمسصاع˘لا ق˘ير˘ف˘لا لا˘قو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ر˘ب˘ع هر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب
ة˘با˘سصإا ل˘ج˘سس ه˘نأا ي˘م˘سسر˘لا
ةفيفخ ضضارعأاب هيبعل دحأا
مقاطلا ررقيل ،ضسوريفلا اذهب
8 عا˘سضخإا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ي˘نا˘ث تارا˘ب˘ت˘خل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،ضسمأا حا˘˘ب˘˘سص
ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ح˘˘سصلا م˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو
ةكراسشم لوأا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
نم ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةرود˘لا ي˘ف
.مويلا قلطنت نأا ررقملا

نإا˘˘ف رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ن˘ل را˘ب˘خألا هذ˘˘ه
ر˘كسسع˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘سسح˘˘لا ر˘˘ي˘˘سس

يف قلطنا يذلا يريسضحتلا
.يراجلا ربمفون نم2
راظتنا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘يو
ايمسسر رثؤوتسس يت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

وطابخ ةرودلا لبقتسسم ىلع
نأا ضضرتفملا نم يتلا ةيدولا
نكل ،موي˘لا ةر˘ي˘ه˘ظ ق˘ل˘ط˘ن˘ت
يحسصلا ضضراعلا اذه دعبو
بحسسنت نأا ادج لمتحملا نم

هذ˘ه ى˘لإا ةو˘عد˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا
فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ةرود˘˘˘لا

ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘كرا˘˘سشم
و ،ياد نيسسح رسصن ،لئابقلا
ن˘م ا˘فو˘خ ،ودارا˘ب كي˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا
نأاو ةسصا˘خ ،ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا
بر˘ت˘قا م˘سسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسا

يف قلطنيسس يذلا وهو اريثك
.يراجلا رهسشلا نم82

تد˘˘كأا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘فو
تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘سصم
ل˘ي˘ب˘ن ع˘فاد˘م˘لا نأا د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
يذ˘لا بعÓ˘˘لا و˘˘ه ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ل
،ضسوريفلاب ه˘ت˘با˘سصإا تد˘كأا˘ت

ج˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن رود˘˘˘˘˘سص بق˘˘˘˘˘ع
ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ي˘ف لو˘خد˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.عبارلا ضصبرتلا

جاحلب اشضر
لخاد انوروك ضسوري˘ف ة˘ل˘كسشم ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ى˘ه˘نأا
لÓخ ءابولاب هيبعل نم ضضعب ةباسصإا دكأات دعب ةعومجملا
لزع قيرفلل يبطلا مقاطلا رطسضا ام وهو ،مناغتسسم ضصبرت
ةعومجملا ةيقبب ضصبرت˘لا لا˘م˘كت˘سساو ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ضضرف دعب ةباسصإا يأا نم قيرفلا ولخ نع اهدعب يدانلا نلعيل

ءار˘جإا ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ءا˘سضعأا ه˘مر˘ت˘˘حا ي˘˘ح˘˘سص ر˘˘ج˘˘ح
.ةيبلسس اهجئاتن تناك تاسصوحف
:يمسسرلا اهعقوم ر˘ب˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو
انيلع ناك ،مناغتسسم ضصبرت نم انتدوع دنع ،ءازعألا انراسصنأا»
نود ةيباجيإا تلاح5 نع تفسشك يتلاRCP تارابتخا ءارجإا
.«قيرفلا لخاد ضضارعأا
ةديدج تاسصوحف انيرجأا ،يحسصلا رجحلا ةرتف مارتحا دعبو»
«هلل دمحلا ،ةيبلسس اهنأا نيبتو0202 ربمفون2 نينثلا موي
يف مناغتسسم نم ةدوعلا دعب هتاريسضحت قيرفلا لسصاويو اذه
.ديدجلا مسسوملا قÓطنل ابسسحت ةيداع فورظ

ل.أإ

ةمشصاعلإ دا–إ
ةيبلشس تءاج ديدجلإ تاشصوحفلإ

«انوروك» سسوريف نم نيبعÓلا سصلخت دكؤوت داحتلا ةرادإا

ةمسصاعلا رئازجلاب يناثلا هسصبرت ةرواسسلا ةبيبسش قيرف لسصاوي
ديدجلا مسسوملل ريسضحتلل ةمئÓم ءاوجأا يف يناثلا هعوبسسأا يف
.اريثك هقÓطنا دعوم برتقا يذلا

هتاحير˘سصت لÓ˘خ بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف م˘ج˘ن ف˘ير˘سش ى˘ي˘ح˘ي لا˘ق و
ةيتاوم فورظ يف يرجي ضصبرتلا »:يدانلل يمسسرلا عقوملل
لجأا نم لمعلا يف نودهتج˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ه˘ل˘لا د˘م˘ح˘لاو
اقيرف كلمن اننأا حيحسص ،ةيمسسرلا تاسسفانملل ديجلا زيهجتلا
ىلإا حمطي و ،مهرظتنت يتلا ةيلوؤوسسملا يعي عيمجلا نكل اباسش
.«ديج مسسوم قيقحت
نوكيسس لبقملا مسسوملا نأا ديعلب يديمح  حسضوأا هتهج نمو
83 فرعيسس يذلاو ،ةيسضاملا مسساوملاب ةنراقم ام اعون ابعسص
قيقحت لجأا نم اديج ريسضحتلل رثكأا انزفحي يذلا رمألا ،ةلوج
.ىوتسسملا يف مسسوم
ثيح ،ةمسصاعلاب فثكملا ريسضحتلا راسشب روسسن لسصاوي و اذه
ةعاقب تناك ةيحابسصلا ،نيتبيردت نيتسصح ضسمأا لوأا ىرجأا
ةيئاسسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا تنا˘ك ا˘م˘ي˘ف تÓ˘سضع˘لا ة˘يو˘ق˘ت
.تياف دلوأا بعلملاب

جاحلب اشضر

ديدجلإ مشسوملإ ةبوعشصب فرتعي يديمح
فورظ يف ريسسي ةمسصاعلا سصبرت» :فيرسش ىيحي

«مهرظتنت يتلا ةيلوؤوسسملا يعي عيمجلاو ةديج
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588213ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر91ـل قفإوملإ0202 ربمفون5سسيمخلإةصضايرلا
انوروك سسوريفب ةرامعل ةباشصإإ ايمشسر

نيرخآا نيبعل ةعبسس ةباسصإا يف هابتسشا

رئإزجلإ ةيدولوم

ةسصاخلا  تاسصوحفلا تفسشك
اهب ماق يتلا انوروك ضسوريفب

ليبق ياد نيسسح رسصن مقاط
ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ن˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘سسمأا ق˘ير˘ف˘˘لا

ةي˘با˘ج˘يا تلا˘ح ضسم˘خ دو˘جو
مهتيوه دد˘ح˘ت م˘ل ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
و اذ˘˘˘ه ،نآلا د˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ةرادإلا

مÓسسلا ةديرج رداسصم تفسشك
تاءار˘˘جإلا˘˘ب تما˘˘˘ق ةرادإلا نأا
ىلع نيباسصملا ةلاحإاب ةمزÓلا
دكأاتلا ىت˘ح ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

نأا ركذلاب ريدجلا ،مهئافسش نم
بختنملا ىل˘ع قو˘ف˘ت ق˘ير˘ف˘لا
ةنسس02 ن˘م ل˘قأل ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ضشما˘ه ى˘ل˘ع ،ر˘ف˘˘سصل فد˘˘ه˘˘ب
يتلا ةيدولا تايرابملا ةلسسلسس
اذهل ةيرسصنلا ةرادإا ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب

ةارابملا تفرع امك ، عوبسسألا
ط˘سسو˘لا ط˘خ بعل ل˘ي˘ج˘سست
ديحولا ةارابملا فده تنومغات
يهتنتل37 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘˘ف
زوفب ةجيتنلا هذه ىلع ةارابملا
رابتخلا راظتنا يف ةيرسصنلا
اذه ةياهن قيرفلا رظتني يذلا
و˘طا˘ب˘˘خ ةرود ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسألا
. ةيدولا

يواهلإ يدانلإ ءاشضعأإ
نيريرقتلإ ىلع نوقفإوي

0202 ةنشسل يبدألإو يلاملإ
هد˘ق˘ع يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا ر˘ف˘˘سسأا
قيرفل يواهلا يدانلا ءاسضعأا
ة˘˘ي˘˘˘سسمأا ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح ر˘˘˘سصن
ن˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ن˘˘ع ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ي˘بدألا و ي˘لا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘˘لا

ثÓ˘ث˘لا اذ˘كو0202 ة˘ن˘˘سسل
ددج ام˘ك ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سس
بقار˘˘˘˘م د˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع بت˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا
هتدهع ةي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا تا˘با˘سسح˘لا
تاونسس ةثÓثل يأا ،ةيناث ةدهعل
ءا˘سضعألا ما˘قو اذ˘ه ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
ةد˘˘حاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ءا˘˘˘سشنإا˘˘˘ب
،نوعطلل ىرخأاو تاحيسشرتلل
ديد˘ج ضسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا فد˘ه˘ب
ديدحت مت ثيح ،يواهلا يدانلل
موي نم ةيادب تاحيسشرتلا ةرتف
ن˘م ر˘سشا˘ع˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ضسمأا
يف نوع˘ط˘لا ةر˘ت˘فو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
دعب ربمفون11 يلاوملا مويلا
تاذ ن˘˘م51 د˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت نأا
باختنل ايمسسر اخيرات رهسشلا

. يواهلا يدانلل ديدج ضسيئر
ب.ع

ءاوجأا ءاثÓثلا ةيسسمأا ضشارحلا ةنيدم طسسو تفرع
داحتا قيرف اورسصانم اهيلع فرسشأا لافتحا و ةحرف
يدانلا ضسيسسأات˘ل98 ىركذلا ةبسسا˘ن˘م˘ب ضشار˘ح˘لا
اهمظن يتلا تلافتحلا ترج ثيح ،يسشارحلا
،ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب ةمظنم ةقيرطب رسساوكلا
ةمسصاعلا ءاحنأا لك نم ءارفسصلا اوبحم عمتجا نيأا
ةيئانثتسسا ءاوجأا اوعنسصيل ضشارحلا ةيدلب ىنبم مامأا
ةنيدملا ءامسس تنول يتلا خيرامسشلا لاعسشإا نيب
مانت ةنيدملا نم تلعج يتلا ،ءانغلاو رمحألا نوللاب

راسصنأا ربعو اذه ،رفسصألا قيرفلا يناغأا ماغنأا ىلع
بردملا لابسشأا يف ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ل˘مأا ن˘ع م˘سسم˘سسلا

فاسصم ىلإا ةدوعلاو دوعسصلا قيقحتل دانم لامج
ه˘ي˘ف نو˘كي نأا بج˘ي يذ˘لا نا˘كم˘لا ى˘لإاو را˘˘ب˘˘كلا
. مهلوق بسسح قيرفلا

ب.ع

ةنشس02 نم لقأل ينطولإ بختنملإ ىلع ايدو زوفت ةيرشصنلإ

ياد نيسسح رسصن فوفسص يف انوروك سسوريفب ةباسصإا تلاح سسمخ

يإد نيشسح رشصن

98 يدانلا سسيسسأات ىركذب نولفتحي رسساوكلا
سشإرحلإ داحتإإ

ةرواشسلإ ةبيبشش

ضضوخل نارهو ةيدولوم طسسوتم يروسصنم ايركز هجتي
لÓ˘خ ،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سسقا˘ف˘سصلا ق˘ير˘ف ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘بر˘˘ج˘˘ت
جيرخ نأا ةيسسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو .يراجلا وتاكريملا

يدانلا ع˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ودارا˘ب ة˘سسرد˘م
لجأا نم ناديملا طسسوتم فطخ يف بغري يذلا يسسقافسصلا
.ديدجلا يوركلا مسسوملل ابسسحت يدانلا ميعدت
قافتا ىلإا لسصوتلا ةيمتح مامأا يسسنوتلا يدانلا نوكيسسو اذه
ر˘ف˘ظ˘لا ل˘جأا ن˘م بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل «ةوار˘م˘ح˘لا» ةرادإا ع˘˘م
.قيرفلا عم اطبترم لازي ل ريخألا نأا امب ،هتامدخب
كراسش ،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ق˘ب˘سسألا بعÓ˘لا يرو˘سصن˘م
رمحألا نينوللا باحسصأا عم ءاقل71 يف يسضاملا مسسوملا

.نيتمسساح نيتريرمت مدقو فادهأا5 اهلÓخ نود ضضيبألاو
ب.م.يرشسيإإ

حيحشصلإ قيرطلإ ىلع يشسقافشصلإ يدانلإ عم تاشضوافملإ
يسسنوتلا يرودلا يف ةديدج ةبرجت سضوخل حسشرم يروسصنم

نإرهو ةيدولوم

 فششكت يبملوألإ ةرإدإإ
ةيئاهنلإ ةمئاقلإ نع
1202 /0202 مشسومل

هرابتخا يف حجني «ماول»
زوفيو ثلاثلا يدولا
«يسس سسأا يسسلا» ىلع

يف هنأإ ةيدملإ يبملوأإ قيرف دكأإ
ن˘˘م ما˘˘يأإ ل˘˘ب˘˘ق ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصلإ را˘˘˘شسم˘˘˘لإ
بق˘ع ،د˘يد˘ج˘لإ م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ قÓ˘˘ط˘˘نإ

با˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘شش ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع سسمأإ لوأإ هزو˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ي˘˘˘˘ف .1 ـ2 ةجي˘ت˘ن˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
فان˘ئ˘ت˘شسإ ذ˘ن˘م ه˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لإ ة˘يدو˘لإ
.ديدجلإ مشسوملل تإريشضحتلإ

ة˘ل˘شصإو˘م ن˘م مور˘ك˘ل ءا˘ق˘فر ن˘˘ك˘˘م˘˘تو
د˘ع˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإلإ ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لإ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
رطيشس ذإإ ،هل رابتخإ ثلاث يف هحاجن
ىل˘ع را˘ج˘ح ف˘ير˘شش برد˘م˘لإ لا˘˘ب˘˘ششأإ

مكحتلإ إوعاطت˘شسإو ءا˘ق˘ل˘لإ تا˘ير˘ج˘م
إذ˘ه ،سضر˘ع˘لإو لو˘ط˘لا˘˘ب ةإرا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب
بعÓلإ نم لك زوفلإ يفده لجشسو
.هللإ فلخ ماششهو ،خومك ءايركز
˘˘مإو˘˘ل ةرإدإإ تف˘˘ششك ر˘˘خآإ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو

عقوم ىلع ةي˘م˘شسر˘لإ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع
«كو˘ب˘شسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلإ ل˘شصإو˘ت˘˘لإ

لخديشس يتلإ ةيئاه˘ن˘لإ ة˘م˘ئا˘ق˘لإ ن˘ع
د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لإ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ءا˘م˘˘شسأإ تل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لإو ،0202/1202
،لدا˘˘ج˘˘م نا˘˘م˘˘حر˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع : ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
،نإدو˘˘ع˘˘شسم يد˘˘ه˘˘م ،ر˘˘ك˘˘ي˘˘شش ف˘˘˘شسو˘˘˘ي

ي˘˘مودو˘˘ب ر˘˘م˘˘ع ،ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ل نلد˘˘˘ع
د˘ب˘ع ،سسا˘ع˘ن ة˘بإر˘ع˘ل ،بي˘ط د˘م˘ح˘م،
،يلعب قيدشص دمحم ،يششامع زيزعلإ

،ه˘˘ل˘˘لإ ف˘˘ل˘˘خ ما˘˘ششه ،نإد˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي
،يرا˘مو˘غ˘ل ق˘ي˘فو˘˘ت ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘بر ةز˘˘م˘˘ح
حتاف ،خومك ءايركز ،سشيراق سضاير

قرا˘ط ،لÓ˘ع ن˘ب م˘ي˘˘هإر˘˘بإ ،يوÓ˘˘ع
قحلإ دبع ،سشينك سضاير ،يوافرشش
يلع ديشس ،ينإرقم سسانول ،يمشساقلب

قرا˘˘˘˘˘˘ط ،سشإدإد د˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ب ،مور˘˘˘˘˘˘كل
دمحأإ نب دمحم ،تاششولب
فيدرلإ نم نابششلإ سضعبل ةفاشضإإ
لوألإ قيرفلإ عم نونوكيشس نيذلإ

يذلإ ،راجح بردملإ نم ةيكزتب
إذه هتاططخم نمشض مهعشضو ررق
ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘مألإ ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لإ

،روشسك دمحم ،لشصنع مÓشسإإ : نم
وميشساق ،سشينح˘ل˘ب ،م˘يد˘خ د˘م˘ح˘م
.جورع دإؤوف،ومح ،ةقروروب

جاحلب اشضر
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘خد˘ي
9 ـل قفاوملا نينثلا موي لوألا
ضصبر˘ت ي˘˘ف0202 رب˘م˘فو˘ن
لجأا نم ىسسوم يديسس زكرمب
بختنم ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

موي بعلتسس ي˘ت˘لا يو˘با˘ب˘م˘يز
راطإا يف يراجلا ربمفون21
ةعو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ممأا ضسأاك تايفسصت نم ،ةنماثلا
ةرر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ،2202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
.نوريماكلاب

نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
موي نوكيسس ينطولا بختنملا

ىلع يراج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م9
ز˘كر˘م˘لا˘ب ضصبر˘ت ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
،ى˘˘سسو˘˘م يد˘˘ي˘˘سسل ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يوبابميز ةارابم˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل
.ضصبرتلا ةيادب نممايأا ةثÓث د˘ع˘ب ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا

دهسشي نأا ادج نكمملا نمو
نيدلا نيز بايغ ضصبرتلا اذه
،يسضاملب ةليكسشت نع تاحرف
برد˘م ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘˘م بسسح
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن
ريخألا نأا دكأا ثيح ،ةيسضاملا

ةسسفانملا ىلإا ةدوعلل زهاج ريغ
مدع ببسسب ،يلاحلا تقولا يف
يتلا ةباسصإلا نم دعب هيفاعت
ضصبر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
اذه.اسسمنلاب يسضاملا كانفألا

ةدوع ةاراب˘م˘لا هذ˘ه فر˘ع˘ت˘سسو
لابقتسسا ىلإا ينطولا بختنملا

ةيليوج5 بعلم ىلع هفويسض
رثكأل ماد بايغ دعب ديدج نم
ةئيهت ةداعإا نكل ،ةنسس31 نم
،ر˘˘كا˘˘سشت ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم بع˘˘ل˘˘˘م
ةدوعلل زرح˘م ءا˘ق˘فر˘ل تح˘ن˘سس
نم ،«عرسشلا راد» ىلإا ديدج نم
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘˘خ
بع˘ل˘ت˘سس ا˘م˘ي˘˘ف.يوبابميزلا

بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
«مويدات˘سس رو˘ب˘سس لا˘نو˘ي˘سسا˘ن»
ةيوبابميز ة˘م˘سصا˘ع˘لا يرار˘ه˘ب
را˘طإا ي˘ف ،ر˘ب˘م˘فو˘ن61 مو˘˘˘ي
تايفسصت نم ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا

.2202 ناك

نم ةعون‡ ةفاحصصلا
ام رصضÿا ءاقل ةيطغت
يمومعلا نويزفلتلا ادع

ه˘ج˘ت˘˘ت قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
لقأاب ءاقللا اذه ةجمربل «فافلا»
ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلا ن˘م ن˘كم˘˘م دد˘˘ع
انوروك ضسوريف را˘سشت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت
يقيرفإلا داح˘تإلا ن˘م ضصي˘خر˘ت˘ب
ةرومعملا نأاو ةسصاخ مدقلا ةركل
يف ابيهر ا˘عا˘ف˘ترا ا˘ي˘لا˘ح فر˘ع˘ت

نوكي˘سسو اذ˘ه.تابا˘سصإلا دد˘ع
ينعملا يرئازجلا نويزفلتلا مقاط
يتلا ،ةارابملا هذه ةيطغتب ديحولا
.رسشابملا ىلع اهلقن متيسس

جاحلب اصضر

ةناهإا هوربتعا امدعب
مهقح يف

يوبابميزلا داحتلا
سضرع ىلع دري
ةيرخسسب «فافلا»
تمدقت يذلا ضضرعلا راثأا

ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ه˘ب
ةيوبابميز˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ل مد˘ق˘لا
ي˘لوؤو˘سسمو مÓ˘عإلا ة˘ير˘خ˘˘سس
ا˘مد˘ع˘ب يو˘با˘ب˘م˘يز ي˘ف ةر˘كلا

نو˘ت˘ل˘ف ا˘ف˘يز˘˘لا ضسي˘˘ئر حر˘˘سص
˘˘مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل و˘˘ب˘˘ما˘˘م˘˘ك
د˘ق˘ل»: ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ة˘يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز
ا˘با˘هذ بع˘ل˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع او˘سضر˘˘ع
ضضرع ه˘نا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘با˘يإاو
لوؤوسسملا ربتعا امك «نونجم
ضضر˘ع˘لا اذ˘ه نأا يو˘با˘ب˘م˘يز˘˘لا
مهنأل هدلب ةيداحتل ةناهإا ربتعي

دح ىل˘ع م˘ه˘سسف˘نأا نو˘ع˘ي˘ب˘ي ل
تاذ نأا هابتنÓل ر˘ي˘ث˘م˘لا ،ه˘لو˘ق
عو˘سضو˘م˘لا ذ˘خأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
فدرأا امدع˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ير˘خ˘سسب
ضضرع ىلع انددر دقل» : Óئاق
ضضر˘ع˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

باهذلا ةارابم بعل وهو لثامم
فلكتلا عم يوبابميزب بايإلاو
امك ن˘كل بناو˘ج˘لا ل˘كب م˘ه˘ب

.«ايبلسس ناك درلا ارظتنم ناك
ضضر˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا

تأاي مل يسشطز نيدلا ريخ ةئيه
تاءادنلا دعب ءاج لب مدعلا نم
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا يوا˘˘˘كسشلاو
˘مد˘ع˘ب يو˘با˘ب˘م˘˘يز˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
فيراسصمب لفكتلا ىلع هتردق
ىلإا يوبابميزلا بختنملا لقنت
ىلع مهتزا˘ي˘ح مد˘عو ر˘ئاز˘ج˘لا

اهطرتسشي يتلا ريياعملاب بعلم
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘˘تلا
،انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب
بختنملا بردم ناف ةراسشإÓل
وكفارداز يتاوركلا يوابميزلا
نأا حرسص دق ناكسشتيسشوراغول
ى˘˘ل˘˘ع نودر˘˘ي ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
ضضوخ نوديري لو هتلاسصتا

ةمزألا ببسسب ر˘سضخ˘لا ةارا˘ب˘م
ديدسست مدعو ةقناخلا ة˘ي˘لا˘م˘لا

. مهتاقحتسسم
أا.ب

ىسسوم يديسسب يراجلا ربمفون9ـلا نم ةيادب قلغم سصبرت يف ينطولا بختنملا

ةرهسس رسضخلا موجن نوكيسس
عم دعوم ى˘ل˘ع ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا
يرود˘لا ن˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
رئازجلا ىلا لقنتلا لبق يبوروألا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘ل˘˘ل
نيتلبق˘م˘لا ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
نم هجاويسس يتلا مداقلا عوبسسألا

ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ءا˘ق˘فر ا˘م˘ه˘لÓ˘˘خ
يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘˘سصا˘˘ن

ممأا تا˘ي˘ف˘سصت تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘سض
ةلبقملا ايقيرفا

ليل فيصضتصسيصس رصصان نب
«وريصسناصسلا» بعلم ىلع

هتعومجم معزت ةلصصاومل
طسسو طخ ورتسسيام رظتنت

نÓيم يسس يأا يدانو بختنملا
ا˘مد˘ن˘ع ا˘ي˘ب˘سسن ة˘ب˘˘ع˘˘سص ةارا˘˘ب˘˘م
يسسنرف˘لا ل˘ي˘ل يدا˘ن ف˘ي˘سضت˘سسي
دعوم ىلع ليعامسسا نوكيسسو
رحسس يذلا ديجلا هئادأا ةلسصاومل

اذ˘˘كو ير˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لا قا˘˘˘سشع
.يلاطيإلا مÓعإلا

مويلا ةارا˘ب˘م طا˘ق˘ن نو˘كت˘سسو
اسصوسصخ نيقير˘ف˘ل˘ل اد˘ج ة˘م˘ه˘م
د˘ير˘ي يذ˘لا ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ءÓ˘˘مز˘˘ل
ةرادسصب داعتبلاو قرافلا قيمعت

ءاو˘جأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ةعفترم تايونعمب بختنملا

لاطع دجاوتب سسين
كيصشتلا ىلإا ريطيصس يوادوبو

غارب ايفÓصس ةعراقمل
فسسوي رسضخلا امجن نوكيسس

رابتخا مامأا يوادوب ماسشهو لاطع
نافيسض نلز˘ن˘ي ا˘مد˘ن˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةهجاوم˘ل و˘بود˘ي˘سس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
نم لاطع يكيسشتلا غارب ايفÓسس
هقلأات ةلسصاوم ىلع رسصم هتهج
هبايغو ةباسصإلا نم ةدوعلا دعب

وهو ةيدولا رسضخلا تايرابم نع
لسضفأا مدقي بعÓلا لعجيسس ام
ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
مداقلا عو˘ب˘سسألا ر˘سضخ˘لا ضصبر˘ت
ميدقتب بلاطم رخآلا وه يوادوب
ةداعتسسا لجا نم هيدل ام لسضفأا

.يسضاملب ةمئاق نمسض هتناكم
ةارابم ىلع لوعي ملوغ
نامصضل يتاوركلا اكيير

رثكأا قئاقد
ريهظلا يرئازجلا يلودلا لمأاي

يزو˘ف ي˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘ن˘˘ل ر˘˘سسيألا
ةارا˘ب˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ملو˘˘غ

ايتاورك ىلإا لقنتي امدنع هقيرف
بع˘م˘ل˘ب ا˘كي˘ير يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
.اكيفيجور

ةنسس92 بحا˘˘سص نأاو ر˘˘كذ˘˘ي
ةيبوروألا هقيرف ةارابم يف كراسش
رخآا يف كراسشو ليدبك ةريخألا
يزو˘ف نأا ر˘ي˘غ ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘قد
نم رثكأا قئاقدل بعللا ىلع لوعي
ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا

هيدا˘ن˘ل ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا بسصن˘م
.ةوقب يرئازجلا بختنمللو

ليصضوفلبو مياهنفوه
سستيريبيل نافولصس نافيصضتصسيصس

 ايبصسن ةلهصس ةارابم يف
مياهن˘فو˘ه يدا˘ن ف˘ي˘سضت˘سسي

مجاهمو هفاده دجاو˘ت˘ب ي˘نا˘م˘لألا
يدان ليسضوفلب قاحسسإا رسضخلا
يف يكيسشتلا ضسيريبيل نافولسس
نم رسضخلا مجاهم لوعي ةارابم
ه˘ت˘م˘سصب ع˘سضو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ديجلا هئادأل هم˘يد˘ق˘ت ة˘ل˘سصاو˘مو
لا˘˘م˘˘ج ضشتو˘˘كلا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘لو
دجاوتلاب هتيزهاج ى˘لا ي˘سضا˘م˘ل˘ب

ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض
.مداقلا ضصبرتلا

ع.ل

بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأا نو˘˘كي˘˘˘سس
يرئازجلا داحتÓل عباتلا يلارديفلا
دق˘ع ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
،مداقلا ربم˘فو˘ن91ـلا مو˘ي عا˘م˘ت˘جا
.م˘ي˘هار˘ب ي˘لاد˘ب ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
ةطبارلل يم˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو

ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ن˘˘ع
ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل يرود˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

تقولا يف ةكئاسشلا اياسضقلا ديدع
ةلسصاو˘مو لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإل ن˘هار˘لا
اذه.مداق وه ام˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ل˘م˘ع˘لا

بتكملا لسصف˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو

ةسسفانملا ماظن رييغت يف يلارديفلا
83 بع˘ل نأاو ا˘م˘ي˘˘سسل ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م
نو˘كي˘سس لوألا م˘سسق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ج
دا˘ع˘ت˘با ل˘ظ ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘فزا˘˘ج˘˘م
.ةليوط ةرتفل بعÓملا نع نيبعÓلا

ب.م.يرصسيإا

بختنملا سصبرت لبق ةيبوروأا ةارابم رخآا يف

يبروألا يرودلا يفةبعسص تايرابم عم دعوم ىلع رسضخلا موجن

ةيولوأا ةصسفانملا ماظن رييغت يف لصصفلا

اياسضقلا ديدع يف لسصفلل يراجلا ربمفون91ـلا يف عمتجي يلارديفلا بتكملا

Óيدب هلوخد دعب«ناكلا» تايفصصت نم3ـلا ةلوجلا يف يوبابميزو ايقيرفإا لاطبأا نيب باهذلا ةهجاومل ابصسحت

اريبك ازوف نايرلا يدهيو ةيئانث لجسسي يميهارب
يفده يرطقلا نايرلا بعلو يرئازجلا يلودلا يميهارب نيسساي عقو

رود نم ةعبارلا ةلوجلا باسسحل Óيدب هلوخد دعب ةحودلا يدان امأا زوفلا
طسسوتم لخدو.مدقلا ةركل ةيرطقلا وديروا ضسأاك ةسسفانمل تاعومجملا

فيسضلا عم لداعتم هقيرف ناك امدعب ،16 ةقيقدلا يف Óيدب رسضخلا ناديم
يف هتيئانث عقويل ،Óيوط رظتني مل ءارحسصلا براحم نكل ،(0 ـ0) ةجيتنب
،ةقيقدب اهدعب يناثلا فدهلا فيسضيو ءازج ةبرسض قيرط نع ،58 ةقيقدلا
4 ـب عبارلا زكرملا لÓتحا نم هتنكم طاقن ثÓث نايرلا يدان كلذب يدهيل
ملسس يف ةريخألاو ةسسداسسلا ةبترملا ةحودلا يلهأا قيرف لغسشي امنيب ،طاقن
.ةيناثلا ةعومجملل بيترتلا

جاحلب اصضر
ةباصصإلا نم هتدوع ذنم ةرم لوأل Óيدب كراصشي ينادوصس

ينادوسس ءاقفر ىلع زوفلل يتيسسلا دوقيو قلأاتي زرحم
ارتلجناب داحتلا بعلم ناديم ةيسضرأا اهتدهسش يتلا ةارابملا تفرع

يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا زر˘ح˘م ضضا˘ير ق˘لأا˘˘ت ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ةر˘˘ه˘˘سس
يدان هقيرف هيف لبقتسسا يتلا ةارابملا يف يزيلجنلا يتيسس رتسسيسشنام
راطإا يف ينادوسس لÓه يبرعلا يرئازجلا هبعلو ينانويلا ضسوكايبملوأا
اهيف زاف يتلاو ابوروأا لاطبأا يرود تاعومجم يرود نم ةثلاثلا ةلوجلا

ةرتف ةليط زرحم اهيف قلأات ةفيظن فادهأا ةثÓثب زرحم ضضاير ءاقفر
بعل رثكأاك ةارابملا يف ةيقيقح ضصرف تسس دعب ةارابملا يف هتكراسشم
عطق امدعب هجو لمكأا ىلع يعافدلا هرودب همايق نع كيهان ضصرفلل اعنسص
هليمز دعب ةارابملا يف مسصخلا تارك عطق نم رثكأا يناثك تارك ينامث

يملاعلا دروكسسوه عقوم بسسح01 نم5.7 طيقنت لانيل ركلاو لياك
،ضسيروت نارفو نيورب يد هيليمز دعب ةارابملا يف بعل نسسحأا ثلاثك
لايرباغ هليمز˘ل ه˘نا˘كم ا˘كرا˘ت96 ةقيقد˘لا ي˘ف جر˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا حا˘ن˘ج˘لا

ةنماثلا ةارابملل لجسسي مل يرئازجلا بعÓلا نأا يبلسسلا بناجلا ،ضسوسسيخ
يف يتيسس رتسسيل قباسسلا هقيرف مامأا هفده هليجسست ذنم يلاوتلا ىلع
لجسس ينادوسس يبرعلا لÓه رخآلا يرئازجلا ناف ةراسشإÓل.غيلرميربلا
مرسضخملا هليمز ناكم كراسش امدنع58 ةقيقدلا يف ةارابملل هلوخد
دعب هقيرف عم مسسوملا اذه هل ىلوألا ةارابملا يف كراسش يرئازجلا ،انيوبلاف
.ةباسصإلا نم هتدوع ذنم ءلدبلا يسسارك هتمزÓم

ب.ع
ايقيرفإا لامصش ةرودل تاريصضحتلا راطإا يف

طقسسي ةنسس02 نم لقأا ينطولا بختنملا
ةيرسصنلا مامأا

يف ةراسسخل˘ل ة˘ن˘سس02 نم لقا يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا دا˘ق˘نا
ياد نيسسح رسصن قيرفب ،ضسمأا لوأا ةيسشع هتعمج يتلا ةيدولا ةهجاوملا
ينطولا بخانلا.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل تاريسضحتلا راطإا يف فيظن فدهب
فوقولا لجا نم نيتفلتخم نيتليكسشتب جزلا ىلع لمع رباسص نيعامسس نب

لامسش ةرود اهمدقتت يتلا ةمداقلا تاقاقحتسسلا لبق بعل لك ءادأا ىلع
.ةنسس02 نم لقأا ةئفل ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفسصت ىلإا ةلهؤوملا ايقيرفإا

ب.م.يرصسيإا
ةلومملا ةكرصشلا نم هدهصش يذلا ريخأاتلا دعب

ينطولا بختنملا سصيمق مدقت «فافلا»
مداقلا ءاعبرألا ديدجلا

ربمفون11 مداقلا ءاعبرألا موي مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا نوكتسس
1202 ةنسسل ينطولا بختنملاب ضصاخلا ضصيمقلا ميدقت عم دعوم ىلع
ةكرسشلا فرط نم كانفألاب ضصاخلا ضصيمقلا زيهجت هدهسش يذلا رخأاتلا دعب
ضضورفملا نم ناك يذلاو «ضساديدأا» يسضايرلا داتعلاب بختنملل ةلومملا
ضسكع ىلعو ،يسضاملاربمتبسس ىرخألا تابختنملا ةسصمقأا عم هميدقت
نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ضسيئر هب حرسص ام تايرجم
ديدجلا ضصيمقلا ةيزهاج دكأا امدنع ةماعلا ةيعمجلا ضشماه ىلع يسشطز
ضصيمقلا نع فسشكتسس ةيداحتلا يهاه ايبماز ةارابم يف مداقلا ضسرام
ةارابملا يسضاملب لابسشأا لخديل ربمفون21 موي يوبابميز ةهجاوم ليبق
.ديدجلا يزلاب

ب.ع
ةناكم قحتصسي هنا لإا هاوتصسم يندت مغر

عم ةسصرفلا قحتسسي زوبدوب» :نيريب كيول
«نايتيا تناسس

نماسضت نايتيا تناسس بعلو يرئازجلا يلودلا زوبدوب ضضاير دجو
ريبكلا ضشيمهتلا بقع ،نيريب كيول رسضخألا قيرفلا يف قباسسلا هليمز
يخيراتلا عفادملا لاقو.ليوب دولك بردملا فرط نم هل ضضرعتي يذلا
نأا ىنمتأا» :«ءاقرزلا اسسنرف ويدارل» هتاحيرسصت لÓخ نايتيا تناسس يدانل
فرعي لكلا ،زوبدوب ضضاير ىلع لبقتسسملا يف ليوب دولك بردملا دمتعي

يذلا نكل يدانلا فوفسص يف ىقبأا فوسس ،بهذأا فوسس وتاكريملا ةياكح
هلÓغتسسا بجيو قيرفلا فوفسص يف ابعل زوبدوب نأا وه نآلا هملعن
نا ملعن انلك ،يسسنرفلا يرودلا اديج فرعي ابعل كلمن» ،«قيرفلا حلاسصل
ناك يذلا ىوتسسملا كلذب نكي ملو ،ريثكلا مدقي مل يسضاملا مسسوملا

.«1 غيللاب ضصاخ بعل هنكل هنم ارظتنم
بردملاو نايتيإا تناسس ةرادإا فرط نم ريبك ضشيمهت نم ضضاير يناعيو

يا يف نآلا دحل كراسشي مل ثيح ،ديدجلا مسسوملا قÓطنا ذنم ليوب دولك
نع يراسسيلا داعبإا يسسنرفلا بردملا لسصاو ام لاح يف.قيرفلا عم ةارابم
لبق هلثمي ديدج قيرف داجيا ضضاير ىلعف ،ةلبقملا تلوجلا يف هتاططخم
.لبقملا يوتسشلا وتاكريملا

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

«ديدج رايتسسيف»
ضسبÓ˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت فر˘˘˘غ
موجن راظتنا يف ةديدج
لÓخ ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا  ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
5 بع˘ل˘م˘ب يو˘با˘ب˘م˘يز˘˘لا

ذنم حتفت مل يتلا ،ةيليوج
اهميمرت مت˘ي˘ل ،ة˘ن˘سس02
م˘ت˘ي˘سسو ، ط˘ق˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م
موي ةر˘م لوأل ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا

يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن21
ر˘سضخ˘لا ءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب

باسسحل يوباب˘م˘يز د˘سض
تايفسصت ن˘م3 ةلوج˘لا
ضسأاك تايئاهنل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا
.ايقيرفإا ممأا

يلاد لهأا يزعت ديمعلا ةلئاع
رئازجلا ةيدولوم ةرادإا

يلاد رمع  ةلئاع تزع
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ف د˘˘˘عا˘˘˘سسم
ةا˘˘فو بق˘˘ع ،ف˘˘يدر˘˘لا

تر˘˘سشن ثي˘˘˘ح ،هد˘˘˘لو
«يمسسرلا اهعقوم ربع
ىسسألاو نزحلا غ˘لا˘ب˘ب
ةيدولوم ةل˘ئا˘ع تق˘ل˘ت
تا˘فو ر˘ب˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اذه ىلعو ،يلاد دلو
د˘ي˘م˘ع˘لا ةرادإا مد˘ق˘ت˘˘ت
نيبعÓلاو نيبردملاو
يزا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ضصل˘˘˘خأا˘˘˘ب
نيجار موحرملا ةلئاعل
لجو زع ىلوملا نم
ر˘˘ب˘˘سصلا م˘˘ه˘˘قزر˘˘ي نأا

.«ناولسسلاو

ةيدو سضوعي اسشاب
«يسس سسأا يسسلا»

ة˘يدو ن˘ع ثح˘ب˘لا ةر˘ق˘م م˘ج˘ن برد˘م رر˘˘ق
ةسصاخ ،يسس ضسأا يسسلا ةيدو ضضوعت ىرخأا
دبع حرتقم يمسصاعلا ينقتلا ضضفر نأا دعب
يف ءا˘ق˘ل ءار˘جإا˘ب ضصا˘خ˘لا ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا
مت يتلا ةهجاوملا يهو22 موي ةنيطنسسق
دادو مامأا نوكتسس ىرخأا ةيدوب اهسضيوعت
يف يسس ضسأا يسسلا هجاويسس يذلا ،ناسسملت
هؤوارجإاف يلات˘لا˘بو ة˘لو˘ط˘ب˘لا تاءا˘ق˘ل ى˘لوأا
ح˘م˘سسي˘سس ف˘ي˘ط˘سس ي˘ف ر˘غ˘˘سصم ضصبر˘˘ت˘˘ل
. ةديج فورظ يف ةيدولا ضضوخب

سسيئر نود

ناجيهلا نم ةلاح لÓج دلوأا قيرف ضشيعي
مل ةيعمجلاو ة˘ل˘ه˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بب˘سسب كلذو
ةسصاخ ،دعب يدانلا ةسسائرل فلم يأا قلتت
نم باحسسنلا بلاط نب ضسيئرلا نÓعإا عم
ضشيعي قيرفلا لعج ام وهو ،قيرفلا ةدايق
ريغ يف تقولا نأا و ةسصاخ ،ةريبك ىسضوف

يلجيجلا ينقتلا نأا ركذي ،ةبيتكلا حلاسص
لسصاوت لاح يف ةرداغملاب دده اسضيأا ريزات
ريسست رومألاو اسصوسصخ يرادإلا بيسستلا
ع˘سضي ا˘م و˘هو ،ه˘ب˘سسح ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘سضب
. ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا

رهزلا سشمهدنع ام

ل˘جأا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا عا˘سضوألا بب˘سسب
يدانلا ضسيسسأا˘ت ىر˘كذ˘ب م˘ه˘لا˘ف˘ت˘حا ر˘سساو˘كلا
ةرهسس ىتح ،ربمفون نم حتافلا موي قفاوي يذلا
ةيدلبلا ةحاسس مامأا راسصنألا عمتجيل ،ءاثÓثلا

مسساب نوفتهي ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘بو
،هسسيسسأات ى˘ل˘ع ة˘ن˘سس98 ر˘م˘ت يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا

قيقحت ىلإا ةبسسانملا  هذهب رسساوكلا حمطيو
بردملا ة˘ق˘فر را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح ى˘لإا دو˘ع˘سصلا

م˘سسق˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا نأا د˘كأا يذ˘لا دا˘ن˘م لا˘م˘ج
.فادهألا مهأا لوألا

بردملا نع ثحبلا
لسصاوتم

يف دعب ةملعلا ةيدولوم ةرادإا لسصفت مل
ىلع فرسشيسس يذلا ديدجلا بردملا ةيوه
و ثيح ،مداقلا مسسوملا ةليكسشتلا بيردت
ح˘˘لا˘˘سص ضسي˘˘ئر˘˘لا تلا˘˘سصتا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

مل هنأا ريغ ءامسسألا نم ريثكلاب يسشوارك
يأا ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا ى˘لإا د˘ع˘˘ب ل˘˘سصو˘˘ت˘˘ي
رخأاتلا ببسس نوريسسملا عجرأا و اذه ،بردم
ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت م˘سسح ي˘ف
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسألا با˘˘ي˘˘غ
يواز ريمسس قباسسلا يلودلا بعÓلا ضضفر
دري مل هنأا كلذ نم رثكألاو ،ضضرعلا لوبق
نم هتلسصو يتلا تلاسصتلا ىلع ارخؤوم
.يدانلا يريسسم

qarsana@essalamonline.com
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يجاجزلا درازاه
ن˘يدإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘˘لا

د˘يرد˘˘م لا˘˘ير بعل دارزا˘˘ه
ةدا˘ع˘لا قو˘ف ا˘˘ح˘˘سشر˘˘م تا˘˘ب
بعÓ˘˘˘لا بق˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل
لايرأا يدنلوهلا نم يجاجزلا

نا˘م˘ث˘ع ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لاو ن˘˘بور
هتباسصإا ددجت دعب ،يليبميد
يدان هب زاف يذلا ءاقللا يف
فاد˘هأا ثÓ˘ث˘ب د˘يرد˘م لا˘ير
يف ،رتنإلا يدان مامأا نينثل
يرود نم3ـلا ةلوجلا راطإا
ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو ،لا˘˘ط˘˘بألا
نم يناعي درازاه نأا ةيمÓعإا
هنأا بيرغ˘لاو ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا

.ةليلق عيباسسأا لبق داع
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ةسضايرلاو بابسشلا تايريدم ريذحت
قر˘˘سشلا ي˘˘ف قر˘˘ف ةد˘˘ع تق˘˘ل˘˘˘ت
ةيريدم نم تاريذحت يرئازجلا
ضصوسصخب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

تبلاط ثيح ،فانئتسسلا دعوم
ةسصاخ يروفلا فقولا ةرورسضب
تا˘˘˘با˘˘˘سصإا دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ع˘˘˘˘م
ةد˘ع تنا˘ك د˘ق و اذ˘˘ه ،ا˘˘نورو˘˘ك
تاري˘سضح˘ت˘لا تر˘سشا˘ب د˘ق قر˘ف
نيمويلا يف ءاوسضألا نع اديعب
لخدتلا لعج ام وهو نيريخألا
ةيسساق تابوقعب ديدهتلاب نوكي
نأا و ة˘سصا˘خ ،ة˘˘يد˘˘نألا ق˘˘ح ي˘˘ف
ءو˘سضلا د˘ع˘ب ح˘ن˘م˘ت م˘ل ةرازو˘˘لا
قÓطنلا لجأا نم مهل رسضخألا

. لمعلا يف عورسشلاو
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مداقلا ءاعبرألا ديدجلا ينطولا بختنملا سصيمق مدقت «فافلا» ^
ةيرخسسب «فافلا» سضرع ىلع دري يوبابميزلا داحتلا ^

 حيحصصلا قيرطلا ىلع يصسقافصصلا يدانلا عم تاصضوافŸا

ةبرŒ سضوÿ حسشرم يروسصنم
يسسنوتلا يرودلا ‘ ةديدج

يلارديفلا بتكملا
91ـلا يف عمتجي

يراجلا ربمفون
ديدع يف لسصفلل

اياسضقلا

 انوروك سسوريفب ةرامعل ةباصصإا ايمصسر

ةعبسس ةباسصإا يف هابتسشا
نيرخآا نيبعل

 ةيبلصس تءاج ةديد÷ا تاصصوحفلا

سصلخت دكؤوت دا–لا ةرادإا
«انوروك» سسوÒف نم ÚبعÓلا

ماظن ريغت يف لصصفلا
 ةيولوأا ةصسفانملا
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 «ناكلا» تايفصصت نم3ـلا ةلوجلا يف يوبابميزو ايقيرفإا لاطبأا نيب باهذلا ةهجاومل ابصسحت

ةيادب قلغم سصبرت يف ينطولا بختنملا
ىسسوم يديسسب يراجلا ربمفون9ـلا نم

يمومعلا نويزفلتلا ادع ام رسضخلا ءاقل ةيطغت نم ةعونمم ةفاحسصلا

رئاز÷ا ةيدولوم نارهو ةيدولوم ةمصصاعلا دا–ا


