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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةحيشصن

ىنشسحلاب لماعتلل

،تقولا سسفن يف فيطلو قار بولسسأاب
حئاسصن  ،ىلوألا ةانقلا يطسشنم دحأا هجو
نيذلا نئابزلا عم لماعتلل ديربلا  يفظومل
مهبتاور بحسسل ديربلا زكارم نودسصقي

كلذو  ،«ىنسسحلا»ـب رهسش لك ةياهن لÓخ
عاطقلا سسفنب لمعت ةفظوم لاسصتا لÓخ
دهسشت ،ديدسشلا فسسأÓلو هنأا ثيح ،ةانقلاب
تانسسÓمو تانحاسشم ايموي ديربلا زكارم
ليقارعو تابوعسص ببسسب ،نيفرطلا نيب
قح يف نوفظوملا اهسسرامي ةيطارقوريب
  .«ىلوألا ةانقلاب طسشنم»ـل وفارب...نئابزلا

نييرئازجلل ةيحت فلأا

زيمت يتلا ةديم˘ح˘لا لا˘سصخ˘لا ي˘ه ةر˘ي˘ث˘ك
،ىرخألا بوعسشلا ةي˘ق˘ب ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ت˘لا ةز˘فر˘ن˘لا ة˘عر˘سسو ة˘ي˘ب˘سصع˘لا م˘غر˘ف
مادقم يبرع بعسش هنأا لا ،اهب نوزيمتي
طسسبأل رثأاتيو ،ةديمح لاسصخ هل ،لطبو
باجعإا ل˘ح˘م ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،رو˘مألا

ةايحلاف ،نيرخآلا ىدل نيريبك  مارتحاو
ة˘ئ˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ءلؤو˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
د˘ق˘ف ،تآا˘جا˘ف˘م˘لاو ة˘ع˘˘ئار˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ناك ثيح بابسشلا دحأا دعسص نأاو فداسصت

ى˘لإا ة˘ه˘ج˘ت˘م تنا˘ك ة˘ل˘فا˘ح ى˘لإا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ك
قئاسسلا مهعمو با˘كر˘لا˘ب اذاو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
فلأاف ،سسولجلا يف هتدعاسسمل نوقباسستي
  .نييرئازجلل ةيحت

ةيعشضو ةيوشست

ةيلوب اقباسس امهم لوؤوسسم نأا ،ردسصم فسشك
ةيعسضو ةيوسست9102 ماع يف بلط ةلقرو
كا˘فور˘ت˘ب ة˘كر˘سش فر˘سصت تح˘ت ع˘سضو را˘ق˘ع
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘مو ،2 ارار˘يا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا
يذلا اذه مهملا لوؤوسسملا ناك نإا فورعملا

ةينطو˘لا كÓ˘مألا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ا˘ي˘م˘سسر بل˘ط
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تاءار˘˘جإلا ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست
،كا˘فور˘ت˘ب ة˘كر˘سش فر˘سصت تح˘ت عو˘سضو˘م˘˘لا

ةماعلا ةحلسصملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رو˘مألا ن˘م˘سض
عم كافورتب طبرت يتلا تادقاعتلا سساسسأا ىلع
ة˘قÓ˘ع ه˘ل ر˘˘مألا نأا مأا ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس ة˘˘كر˘˘سش
فورعملا ريغ نم هنأا امك ،ةيسصخسش حلاسصمب
ةلقرو ةيلوب مهملا لوؤوسسملا بلط ناك نإا

.ةيلولاب ةلودلا كÓمأا ةيريدم ظفحت دعب ءاج
توملا رطخ

ةفسصو نم ةيرئازج تايلو ةدع يف ءابطأا رذح
يدؤوتسس نينمدم لبق نم لمعتسست تتاب ةريطخ
ريراقت تدسصرو ،ممسستلا دعب توملل اهباحسصأاب

يف نولمعي تايلو ةدع نم ءابطأا اهردسصأا ةيبط
هب موقي امم رذحت ةيبطلا تلاجعتسسلا حلاسصم
نم عاونأا طلخ لÓخ نم رومخلا ينمدم سضعب

سضرعتل ىدأا ام وهو ،رومخلا عم ةسسولهلا بوبح
يف رطخألا نكل ،ةريطخ ممسست تلاحل سصاخسشأا

تلاح نم ةريخألا رهسشألا يف عقو ام رمألا اذه
لوخدلا دعب توملا ىلإا تدأا ادج ةريطخ ممسست
نأا ةيبطلا ريراق˘ت˘لا تد˘سصر ثي˘ح ،ة˘بو˘ب˘ي˘غ ي˘ف
تايمك لوانت رثإا تعقو سصاخسشأل ةافولا تلاح
يت˘لا نو˘ي˘ل˘يد˘لا ةدا˘م˘ب ة˘جوز˘م˘م˘لا رو˘م˘خ˘لا ن˘م
.ناهدلا يف لمعتسست

qarsana@essalamonline.com
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ةبعشصلا ةمهملا
ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو لا˘˘ق
ة˘ي˘بر˘غ ة˘˘يلو ي˘˘لاو˘˘ل

ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ع
سسأار ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
نم فلكم هنإا ،ةيلولا
ةيرئازجلا ةلود˘لا ل˘ب˘ق
هت˘م˘ه˘م نأاو   ة˘م˘ه˘م˘ب
سضر˘˘ف  ي˘˘ه سسا˘˘˘سسألا

ءادألا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘تو
ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘ف يرادإلا
ي˘˘ف  تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
،يرادإا ل˘˘هر˘˘ت ة˘˘لا˘˘حو
يو˘˘ق لاو˘˘ل جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت  ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘قو
ح˘ج˘ن˘ي ل˘ه˘ف ة˘م˘ه˘م˘˘لا
.؟ةمهملا يف يلاولا

ةزجعملا لفطلا
ناملسس لفطلا عاطتسسا ،ةليمج ةجرخ يف
هلوط لداعت بتك ةءارق فلسشلا ةيلو نم
ن˘ير˘ه˘سشلا زوا˘ج˘˘ت˘˘ي ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق ن˘˘مز ي˘˘ف
زواجتي ل يذلا يكذلا لفطلا اذه ،فسصنلاو
دق نوكي زا˘ج˘نلا اذ˘ه˘بو تاو˘ن˘سس8 هرم˘ع
يناثلاو ايبرع لوألا هنوك يف هفده ققح
نيب اناونع672 يلاوح ةءارق يف ،ايملاع
عوبسسأا لك يف ناك ثيح ،سصسصقو بتك
،أارق امع هلأاسستو هربتخت ةسصتخم ةنجلب رمي
يذلا حومطلا ل˘ف˘ط˘لا اذ˘ه˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ح˘ت˘ف
قيرط يف رمتسسيل معدلاو عيجسشتلا قحتسسي
.زاجنإلاو حاجنلا

ةعيرشسلا ةيقرتلا
لمعي ناك فظوم لسصح
ة˘˘˘˘يلو ر˘˘˘˘ئاود د˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ف
هي˘لإا ر˘ي˘سشت ا˘م˘ك ،ف˘ي˘ط˘سس
ريغ ةي˘قر˘ت ى˘ل˘ع ،ردا˘سصم
3 نو˘سضغ ي˘ف ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م
لقتنا ثيح طقف تاونسس
طيسسب فظو˘م در˘ج˘م ن˘م
نأا امك ،ةرئاد سسيئر ىلإا
لب˘ق ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لا
مهأا ىدحإا سسأار ىلع رهسشأا
،نار˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘˘يلو ر˘˘˘˘˘˘ئاود
.ةذفان تاهج نم ةيسصوتب

ئجافي باقرع
ر˘يزو˘ل ،ة˘ف˘ير˘ط ة˘جر˘خ ي˘ف
لÓ˘˘خ با˘˘قر˘˘˘ع ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
لوأا ةمألا سسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا
ن˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘˘فأا ،سسمأا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا لو˘˘ح لاؤو˘˘سس
ددع يف يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا

ةيلو اميسسل ،تايلولا نم
لكسشملا اذه نأا ،مناغتسسم
ل˘ك ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ةدا˘˘ع
ةيلو يف سسيلو تايلولا
نأا ر˘ي˘˘غ ،ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ةقطنم نم فلتخت بابسسألا
ي˘ف ه˘نا اد˘كؤو˘م ىر˘خأا ى˘˘لإا
اهركذي مل» تايلولا ىدحإا
اعاط˘ق˘نا تد˘ه˘سش «م˘سسلا˘ب

ةيلولا ىوتسسم ىلع Óماك
.«نابعث «وه ببسسلاو



watan@essalamonline.com
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هفارسشإا لÓ˘خ دو˘ج˘ل˘ب ح˘سضوأا
جارختسسل ةيمقر ةيسضرأا ىلع
دعب نع ةيند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ق˘ئا˘ثو
ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه نأا ،ةرازو˘لا ر˘ق˘م˘ب
ةليط ةحاتم نو˘كت˘سس ،ةد˘يد˘ج˘لا
ع˘قو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع عو˘˘ب˘˘سسلا ما˘˘يأا
نكمتسسو ،ةرازولل ينورتكللا
ق˘ئا˘ثو بح˘سس ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
وأا مهب ةسصاخلا ةيندملا ةلاحلا
ةفسصبو دعب ن˘ع م˘ه˘برا˘قأا د˘حأا˘ب
.ةينأا

ن˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘˘لا دا˘˘فأاو
نم ىلوألا ةلحرملا نأا ،عاطقلا
تادا˘ه˘سش سصخ˘ت˘سس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
،ةا˘فو˘لا اذ˘كو جاوز˘لا ،دÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا

سسفن اهل قئاثولا هذه نأا فاسضأاو
كل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
كي˘با˘ب˘˘سش ن˘˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

يهف يلاتلابو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم
ريوز˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غو ة˘ن˘مؤو˘م»
ي˘نور˘ت˘كللا ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘سضف˘˘ب
يذلا ةعيرسسلا ةباجتسسلا زمرو
هناف ،ريزولا بسسحب و.«هلمحت
ى˘ل˘˘ع ي˘˘نآلا ا˘˘هر˘˘ثأا بنا˘˘ج ى˘˘لا

ناف ،ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت
هذه ليمحتو جارختسسا ةيناكمإا
ففختسس ةدحاو ةر˘ق˘ن˘ب ق˘ئا˘ثو˘لا
ةسصا˘خ ،ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ءبع˘لا

ةيئانلا قطانملاب نينطاقلا ءلؤوه
تاق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘سشر˘ت ي˘ف م˘ها˘سستو
نم رثكأا داسصتقا يفو ةيمومعلا

اهتعابط مت˘ت ة˘قرو نو˘ي˘ل˘م26
حلاسصم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘يو˘ن˘سس
062 لدعمب يأا ةيندملا ةلاحلا
.ايموي ةقرو فلأا

هذ˘˘˘ه نأا ،دو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
نم نكمتسس ،د˘ع˘ب ن˘ع ة˘مد˘خ˘لا
ىلع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ه˘ي˘جو˘ت ةدا˘عإا

ةيندملا ةلاحلا كيبابسش ىوتسسم
حمسسي امب ىرخألا حلاسصملا ىلإا
ةيرسشبلا دراوملا عيزوت فييكتب
رييسستلل ةديدجلا تاهجوتلا عم
هعا˘ط˘ق نأا ى˘لا ا˘ت˘فل ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا دد˘˘˘سصب يرازو˘˘˘لا
ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ةقيثو ىلإا ةمدخلا هذه عيسسوتل

م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘قإلا ةدا˘˘ه˘˘سش
ةيقاطبلا ىلع كلذ يف دامتعلا
كلذو ن˘ي˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةينطولا ةطلسسلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
اهنوك تاباخ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
لÓغتسسا اهل ةلوخملا ةديحولا»
.ةيقاطبلا تايطعم

ةإفولاو جاوزلا دÓيŸا تادإهشش صصخت ةيلمعلا نم ¤وألا ةلحرŸا

«دعب نع» قئاثولا جارختشس’ ةيمقر ةيشضرأا ثدحتشست ةيلخادلا ةرازو

د.Ëرم

ةديدجلا ةيمقرلا ةيشضرألا نأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تإعإمجلاو ةيلخادلا ريزو دوجلب لإمك دكأا
تاءارجإلا طيشسبت ىلإا ةيمارلا دوهجلا لإمكتشسا رإطإا يف جردنت ،دعب نع ةيندملا ةلإحلا قئإثو جارختشسل

.مإعلا قفرملا ةنرشصعو ةيرادإلا

ةدإهشش لمحب مهمزلت ةيوجلا طوطخلا
«رآا يشس يب» يبطلا صصحفلا

تÓحر جمانرب اذه
اياعرلل ءÓجإ’ا
جراخلاب نيقلاعلا
ةيوجلا طوطخلا ةكرشش ترششن
لشصفملا جمإنربلا ،ةيرئازجلا
إيإعرلا ءÓجإا تÓحرل
جرإخلا يف نيقلإعلا نييرئازجلا
ربمشسيد32 نيب إم ةبقترملا

دكأا و .1202 يفنإج13و0202
ةيوجلا طوطخلا ةكرششل نإيب
ءÓجإلا تÓحر نأا ،ةيرئازجلا

إينإملأاو إشسنرف نم Óك صصخت
ةيبرعلا تارإمإلاو إينإبشسإاو
 .ادنكو ةدحتملا

ةبشسنلإب هنأا ،هتاذ نإيبلا فإشضأا و
ءÓجإلا تÓحر نوكتشس إشسنرفل
ىلإا إشسنرف نم دحاو هإجتإب
ةفشصب  عوبشسألا مإيأا لك رئازجلا

صسيرإب نيب تÓحرلل ةيموي
ةمشصإعلا رئازجلا‐يلروأا

إميف ،ةمشصإعلا رئازجلا‐إيليشسرمو
نويل نم تÓحرلا ةجمرب متتشس
مإيأا ةمشصإعلا رئازجلا ىلإا
 .دحألاو تبشسلاو صسيمخلا

ةرفوتم نوكتشس تÓحرلا نأا دكأا و
لك ةمشصإعلا رئازجلا ىلإا ليل نيب
نم تÓحرلا نأا نيح يف ءإثÓث
ةمشصإعلا رئازجلا ىلإا زتيم
نم ءادتبا نينثا موي لك نوكتشسف
يقإب نعو .1202 يفنإج4
إبوروأا لودل ةبقترملا تÓحرلا
ةكرششلا تحشضوأا دقف ، ىرخألا
إميفو نيهإجتلا يف نوكتشس إهنأا

إقÓطنا ءÓجإلا تÓحرب قلعتي
يف نوكتشسف طشسوألا قرششلا نم
رئازجلا صصختو نيهإجتلا
ةمشصإعلا رئازجلا‐يبد/ةمشصإعلا

7 نم ءادتبا صسيمخ موي لك
 .1202 يفنإج

نم إقÓطنا ءÓجإلا تÓحر إمأا
نيهإجتلا يف نوكتشسف ادنك
رئازجلا
رئازجلا/لإيرتنوم/ةمشصإعلا
نم ءادتبا تبشس موي لك ةمشصإعلا

 .1202 يفنإج2
ىلع بجي هنأا ةكرششلا تحشضوأا و
اونوكي نأا نيينعملا نينطاوملا

ةيوجلا طوطخلا ةركذتل نيلمإح
ءÓجلا ةلحرل ةدكؤوم ةيرئازجلا

(رآا يشس يب) يبط صصحف ةدإهششو
صسوريفب مهتبإشصا مدع ديفت
ةعإشس27 لقألا ىلع91‐ديفوك
 . ةلحرلا دعوم لبق

د.م

ليهشستب ةليفكلا لبشسلا ثحبت نمإشضتلا ةرازو
ةيلئإعلا طإشسوألا يف مهجمد تاءارجإا

نيفعشسم لافطأا ةلافك بلط فلم ف’آا6
رئازجلاب راظتن’ا مئاوق نمشض

ةريزو وكيرك رثوك تفسشك
ةر˘سسألاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘سضت˘˘لا

تابلط ددع نأا ،ةأارملا اياسضقو
ىوتسسم ىلع لجسسملا ةلافكلا
طاسشنلل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا
0006 ن˘ع د˘يز˘ي ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م بل˘˘˘ط
وأا لفطب ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا
.رثكأا

ا˘هدر ي˘ف ةر˘˘يزو˘˘لا تد˘˘كأاو
ة˘لو˘ف˘ط˘لا لو˘˘ح لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
فلمو ةلئا˘ع˘لا ن˘م ة˘مور˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘سسل˘ج ي˘ف ،ة˘˘لا˘˘ف˘˘كلا
حرطل تسصسصخ ةمألا سسلجمب
سصوسصخب ةيو˘ف˘سشلا ة˘ل˘ئ˘سسلا
راطا يف نيعوسضوملا لافطألا
ناونع˘ب م˘ت ه˘نأا ،ة˘لا˘ف˘كلا ما˘ظ˘ن
ديزي ام ليجسست ،0202 ةنسس
نأا ةزر˘ب˘م ،ل˘˘ف˘˘ط005 ن˘˘˘ع
ةلافكلا فلمل ةبولطملا قئاثولا
اهلج قلعتتو نوناقلا اهمكحي
ةيعامتجلاو ةيند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب
ة˘لا˘ح˘لا ة˘سصا˘خو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

.ةلبقتسسملا رسسأÓل ةيسسفنلاو
ى˘لوألا ة˘لوؤو˘سسم˘لا تزر˘بأاو

،رئازجلاب نماسضتلا عاطق نع
عسضو ىلع ل˘م˘ع˘ي عا˘ط˘ق˘لا نأا
عم قي˘سسن˘ت˘لاو روا˘سشت˘ل˘ل را˘طإا
ثح˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا ل˘˘ب˘˘سسلا
ة˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا ج˘˘˘˘مد تاءار˘˘˘˘جإا
ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ة˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا

نأا ةحسضوم ،يرسسألا طسسولا
راطإا عسضو ىلع لمعي عاطقلا
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لاو روا˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل
ثح˘ب˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا ل˘˘ب˘˘سسلا
ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ج˘˘مد تاءار˘˘جا
تاونقلا ربع ،ةيلئاعلا طاسسوألا
يتلا ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ى˘ل˘سضف˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ن˘م˘سضت
.لفطلل

عاطقلا نأا ةريزولا تركذو
لافطألاب لفكتلا ىلع فرسشي
ربع ةل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘مور˘ح˘م˘لا
اهددع غلبي ةيتاسسسسؤوم ةكبسش
04 ربع ةعزوم ةسسسسؤوم35
موسسرملا بجومب تئسشنأا ةيلو
،40‐21˘˘‐م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
يسساسسألا نونا˘ق˘لا ن˘م˘سضت˘م˘لا
ةلوفطلا تاسسسسؤومل يجذومنلا
.ةفعسسملا

نأا و˘˘˘كير˘˘˘˘ك تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو
ةفعسسملا ةلوف˘ط˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ينطولا نماسضتلا عاطقل ةعبات
لفطلا لبق˘ت˘سسي يذ˘لا ءا˘سضف˘لا
ثي˘ح ،ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ن˘م مور˘ح˘˘م˘˘لا
خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
جا˘مدإلا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا
ةفيسضم ،ينهملاو يعا˘م˘ت˘جلا
نم نيمورحملا لافطألا ددع نأا
ىلع مه˘ب ل˘ف˘كت˘م˘لاو ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ديزي تاسسسسؤوملا هذه ىوتسسم
.لفط0001 نع

ر.نورإه
«91‐ديفوك» ىشضرم جÓعل ةديرف ةشسشسؤوم صصيشصخت دعبتشسا

ةيلقعلا سضارمأ’ا تايفششتشسم :ديزوب نب
ةماع تايفششتشسم ىلإا لّوحُتشس

ن˘ب نا˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘سشك
حÓسصإاو ةحسصلا ريزو ديزوب
ل˘يو˘ح˘ت ن˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
سضارمألا تاي˘ف˘سشت˘سسم سضع˘ب
. ابيرق ةماع ىلإا ةيلقعلا

يف ديزوب نب ريزولا لاقو
ايسصخسش انأا» يفحسص حيرسصت
سصوسصخب رارقلا اذه تذختا
واودو˘ب ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ا˘ي˘مو˘م˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم ح˘ب˘سصي˘ل
اهريغو نطبلا سضارمأاو لفطلل
«.

ه˘˘ترادإا نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘˘ف02 كر˘ت˘ت˘سس
ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
متيسس اميف ،ةيلقعلا سضارمأÓل
ىرخألا تايفسشتسسملا ل˘يو˘ح˘ت
ىلإا ةيلقعلا سضارمألاب ةسصاخلا
.» نينطاوملا تاجايتحا

ريزو دكأا ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ةيجيتارتسسا نأا ،تايف˘سشت˘سسم˘لا
جÓعو لاب˘ق˘ت˘سسا ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا

ةجهتنملا91‐ديفوك ىسضر˘م
متيسس» ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م
وا ءا˘سشنإا اد˘ع˘ب˘ت˘سسم «ا˘ه˘عا˘ب˘˘تا
«ةد˘ير˘ف ة˘سسسسؤو˘م» سصي˘سصخ˘ت
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ى˘سضر˘م˘لا جÓ˘ع˘ل
.ءادلا اذهب

وسضع لاؤوسس ىلع هدر يفو
ةينلع ةسسلج يف ةمألا سسلجم
،ةيوف˘سشلا ة˘ل˘ئ˘سسأÓ˘ل تسصسصخ
ةسسسسؤو˘م ءا˘سشنإا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح

ى˘سضر˘م جÓ˘ع ي˘˘ف  سصت˘˘خ˘˘ت
نا Ó˘ئا˘ق ر˘يزو˘لا در ،د˘ي˘فو˘˘كلا
هنأل ،ايلمع نكمم ريغ» كلذ
ددع لابقتسسا لوقعملا ريغ نم
ةسسسسؤوم يف ىسضرملا نم لئاه
ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘م بب˘˘˘˘سسب ةد˘˘˘˘حاو
» ةيرسشبلاو ةيداملا تايناكمإلا

ةيجي˘تار˘ت˘سسا» نأا ى˘ل˘ع ادد˘سشم
جÓعو لاب˘ق˘ت˘سسا ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا

يتلا91‐د˘ي˘فو˘كلا ى˘سضر˘م
فرط نم ةيادبلا ذنم تجهتنا
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ه ةرازو˘˘˘لا
.«اهعابتا

‐ ةيجيتارتسسلا هذه نمكتو
زيكر˘ت˘لا ي˘ف ‐ر˘يزو˘لا ف˘ي˘سضي

ىسضرملا ةيامح» ىلع كلذك
د˘ي˘فو˘كلا˘ب ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
نم يناعت يتلا تائفلا ةسصاخ
ي˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ع˘˘سض
ىسضرمو ناطر˘سسلا ى˘سضر˘م˘ك
.«يولكلا روسصقلا

سصيسصخت مت هنأا ركذ امك
ىسضرملاب ةيانعلل حلاسصم ةدع
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘مألا ،ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
،لاق امك ،ري˘فو˘ت˘ب ح˘م˘سس يذ˘لا
ىلع ريرسس000.81 نم رثكأا
نم رثكأاو ين˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

،ةزكرملا ةيانعلل ريرسس004.1
ر˘سصن˘ع˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ف˘˘سصب ير˘˘سشب˘˘˘لا
.ىسضرملاب لفكتلل

خ.ةميشسن

نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع دا˘فأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
نوناقلا عورسشم نأا ،يملعلا
ميلعتل˘ل د˘يد˘ج˘لا ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ة˘سسارد˘لا د˘ي˘ق ي˘لا˘˘ع˘˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ذ˘خأا˘ي ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا
ل˘˘˘ك را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةقلعت˘م˘لا» تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سسلا»
روطلا ىوتسسم يف ةسساردلاب
.(هاروتكدلا) ثلاثلا

لÓ˘˘خ ،نا˘˘يز ن˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ةمألا سسلجمب ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘سسل˘ج
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘˘ل تسصسصخ
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا
نأا ،ة˘˘˘يو˘˘˘ف˘˘˘سشلا ة˘˘˘ل˘˘˘˘ئ˘˘˘˘سسألا
طر˘سشك ة˘ق˘با˘سسم˘لا سسير˘˘كت
رو˘˘˘ط ي˘˘˘ف ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ى˘˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘ي ،هارو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا تاداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح ن˘م ن˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ر˘˘ت˘˘سسا˘˘م˘˘˘لا
ةنراقم روطلا اذهب قاحتللا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م دد˘˘ع˘˘˘ب
ىلع ايونسس اهحتف دودحملا

ميلعت˘لا تا˘سسسسؤو˘م ىو˘ت˘سسم
اذه ميظنتل ةل˘هؤو˘م˘لا ي˘لا˘ع˘لا
 .نيوكتلا

،دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘˘كذو
اقبا˘سس ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا˘ب
ةدا˘ه˘سش ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
نا˘˘ك ثي˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسجا˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م و˘ه ي˘م˘ل˘ع˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ف لو˘ب˘ق˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت ي˘ط˘ع˘ي
سسي˘˘˘˘لو ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ة˘يؤور˘لا نأا ن˘ي˘بو ،ة˘ق˘با˘سسم˘˘لا
ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘ي˘لا˘ح تر˘ي˘˘غ˘˘ت
لا˘˘غ˘˘˘سشنلا اذ˘˘˘ه نأا جرد˘˘˘ن˘˘˘ي

عاطقلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ن˘م˘سض
 .طسسوتملا ىدملا ىلع

دد˘˘˘ع نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
هارو˘ت˘كد˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘˘سسلا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
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تارا˘ب˘ت˘خÓ˘ل ح˘سشر˘˘ت˘˘م ف˘˘لأا
،هاروتكدلا ةقباسسمل ةيباتكلا
بسصنم0036 ـب قاح˘ت˘لÓ˘ل
سسف˘ن لÓ˘خ حو˘ت˘ف˘م ن˘يو˘كت
ددعلا اذه نا ىلإا اتفل ،ةنسسلا
حسشرتم لك نوكل فعاسضتي
ثÓث يف ةكراسشملا هناكمإاب
ي˘ف ل˘قألا ى˘ل˘˘ع تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم
،ةفلتخم ةيع˘ما˘ج تا˘سسسسؤو˘م
دد˘˘ع ع˘˘فر˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ةقباسسملا هذه يف نيكراسشملا
 .كراسشم فلأا004وحن ىلإا

را˘˘سشأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
،عاطقلا نع لوألا لوؤوسسملا
اهيسستكي يتلا ةيولولا ىلإا

ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا ىو˘ت˘سسم ع˘˘فر
ا˘˘ه˘˘ت˘˘يدودر˘˘مو هارو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ىلجتي ثيح ،عاطقلل ةبسسنلاب
ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذ
 . اهذاختا مت يتلا ريبادتلا

هذه نم نأاب ، نايز نب دافأاو
ةنج˘ل ثاد˘ح˘ت˘سسا ،تاءار˘جلا

كلا˘˘سسم ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو
ةنجلو هاروتكدلا يف نيوكتلا
ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كت ىر˘˘˘˘خا
ا˘ه˘حر˘ت˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا

يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ن˘يو˘كت˘لا بسصا˘ن˘م د˘يد˘ح˘تو
سضر˘ع ل˘ك ي˘ف ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ةيملعلا تاردقلا عم بسسانتي
،ةسسسسؤوم لك يف ةيرسشبلاو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ثاد˘˘˘حإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا
ىلع هاروتكدلا يف نيوكتلا

ةيعماج ةسسسسؤوم لك ىوتسسم
بلاط قوق˘ح قا˘ث˘ي˘م ع˘سضوو
ا˘م˘˘ب ه˘˘تا˘˘ب˘˘جاوو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي
ةيجوغاديبلا ةعباتملا نامسضب
 .بلاطلل

د.م

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تقلطأا
ـل ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘سسم ،ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘م921
يف نيهيبسشلا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا˘ب
نايب حسضوأاو.كÓسسألا فلتخم
مظنتسس ةقباسسم˘لا نأا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل

ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلا سسا˘˘˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع

بسصانم سصختو ،تارابتخلاو
ةماع˘لا ةرادإلا تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف
تا˘˘ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م˘˘لاو ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘لاو
ي˘˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘˘عإلاو ءا˘˘˘˘˘سصحإلاو
ةيمومعلا لا˘غ˘سشألاو نار˘م˘ع˘لاو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ن˘˘كسسلاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا

ترسشنو.ةرطي˘ب˘لاو ة˘ح˘سصلاو
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا
كوبسسياف عقوم يف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سصب
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ةرا˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
.مهتافلم نمسض اهقافرإا

خ.ةميشسن

ثلإثلا روطلا ىوتشسم يف ةشساردلإب ةقلعتملا «تإهويرإنيشسلا» لك رإبتعلا نيعب ذخأإي هنإا لإق

ديق عاطقلل ديدجلا يهيجوتلا نوناقلا عورششم :نايز نب
تاعماجلاب ءارثإ’او ةشساردلا

كÓشسألا فلتخم لمششتو تارإبتخلاو ةدإهششلا صسإشسأا ىلع نوكت

ينطولا نمأ’اب فيظوّتلا ةقباشسم طورششو ليشصافت هذه



يف بوبعج يمسشاهلا دكأا
ةرايزل اماتخ يفحسص حيرسصت

ةلودلا نأا ،ةزابيت ةيلول لمع
جامدإا يف اهدو˘عو˘ب مز˘ت˘ل˘ت˘سس
راطإا يف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا با˘ب˘سشلا

جامدإلا ىلع ةدعاسسملا زاهج
فئاظو يف (PIAD) ينهملا
دامتعا مت دقف كلذلو ،ةراق
ديسسجتل لمع قيرط ةطراخ
ديفتسسيسس يذلا ،ىعسسملا اذه
لما˘ع ف˘لأا563 و˘ح˘ن ه˘ن˘˘م
سسي˘˘ئر دو˘˘˘عو˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
جامدلا نا لاقو ،ةيروهمجلا
تا˘˘يو˘˘لوألا ق˘˘فو نو˘˘˘كي˘˘˘سس
ةئفلا ،تائف3 ىلع مسسقيسسو
ينامث ةربخ مهل نيذلا ىلولا
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو تاو˘˘ن˘˘سس
8و3 نيب ام مهتربخ حوارتت
نيذلا ةثلاثلا ةئفلاو تاونسس
ة˘ثÓ˘˘ث ن˘˘ع م˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘خ ل˘˘ق˘˘ت
.تاونسس

عامتجا نأا ريزولا فاسضأاو
ار˘خؤو˘م د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا
د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘لا ة˘سسا˘ئر˘˘ب
ةطراخ دمت˘ع˘ي ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

،لمعلا ةرازو اهتمدق قيرط
ةميلعت دادعإاب اسساسسأا يسضقت

تاءار˘جإلا ط˘ي˘سسب˘ت˘ل ةد˘يد˘ج
تلاح يتلا ليقارعلا ةحازإاو
ظوحل˘م مد˘ق˘ت ل˘ي˘ج˘سست نود
غلب ثيح ،جامدإلا فلم يف
باسش فلأا02 نيجمدملا ددع
جامدإا متيسس نيح يف ،طقف
اديسسجت ي˘ع˘جر ر˘ثأا˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘لا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دو˘عو˘ل
ف˘ي˘سضي ‐ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ةطخلا سضرع متي نا ‐ريزولا
سسل˘˘ج˘˘م ا˘˘هد˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
سسلج˘م لوأا ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا

سسي˘ئر ة˘سسا˘ئر˘ب د˘ق˘ع˘ي ءارزو
املاسس هتدوع دنع ةيروهمجلا
بق˘˘عو ،ن˘˘طو˘˘˘لا سضرأا ى˘˘˘لإا

متيسس ةطخلا ىلع ةقداسصملا
ق˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
ا˘ق˘با˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘˘لا

ع˘فد˘ي˘سس ة˘م˘ث ن˘مو ا˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م
نأا ازربم ،امدق جامدإلا فلمب
نود تلاح يتلا يه ليقارعلا
.ةينقت فلملا مدقت

،تقولا سسفن يف زربأا امك
ةرفوتم ةيسسايسسلا ةدارإلا نأا

ةلودلا دوعو ديسسجتل ةوقبو
اهيلع قفتم˘لا ة˘ما˘نزر˘لا ق˘فو
تادوهجملا نا ادكؤوم ، اقباسس
ف˘ل˘م ل˘جأا ن˘˘م تلذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
راد˘˘˘سصإا˘˘˘˘ب تجو˘˘˘˘ت جا˘˘˘˘مدإلا

ددع دقعو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘سسر˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘˘م
ةفلكملا ةكرتسشملا ةيرازولا
هنأا ىلإا اري˘سشم ،ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘ب
سسي˘˘ل ه˘˘ن˘˘˘كل كئا˘˘˘سش ف˘˘˘ل˘˘˘م
.ةموكحلا ىلع ايسصعتسسم

سضرعلا لمسش دقف ةراسشÓل
بوب˘ع˘ج ر˘يزو˘لا ه˘مد˘ق يذ˘لا

ةيلمع ةموكحلا سسلجم ىلع
جامدإلا ف˘ل˘م˘ل ل˘ما˘سش ح˘سسم
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب
بسصانملا ةب˘حا˘سص ا˘ه˘ت˘ف˘سصب
عم قيسسنتلاب كلذكو ةيلاملا

ةيمومعلا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لا˘سصم
عيمجو تايلولا ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع
لا˘˘˘خدإا ع˘˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ليلذتل تاحارتقاو تاحÓسصإا
.تابقعلا

ةدايعلل هترايز سصوسصخبو
ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

نمث ،لافطأÓل بلقلا ةحارج
م˘ق˘طألا تادو˘ه˘ج˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا
،لافطألا ةايح ذاق˘نإل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ةيرئازج تاءافك مهنأا ادكؤوم
نع Óسضفو ،ىوتسسملا ةيلاع
ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا نو˘˘ك
،ةمدقتم دج ةيبط تازيهجت
هذ˘ه م˘ي˘عد˘ت˘ب ر˘يزو˘لا د˘ه˘˘ع˘˘ت
ةرخفم» اهنإا لاق يتلا ةدايعلا
ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘˘كب ،«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لمع ةيقرتل ةيداملاو ةيرسشبلا
ءا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘طألاو ةذ˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘سسألا
ةداف˘ت˘سسلاو ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م˘لا

،م˘ه˘تار˘ب˘خو م˘˘ه˘˘فرا˘˘ع˘˘م ن˘˘م
لمع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ميلعتلا ةرازو عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
حتفل يملعلا ثحبلاو يلاعلا
يعماج يئافسشتسسا سصسصخت
لافطأÓل بلقلا ةحارجب ىنعي
د˘سصق ل˘ي˘عا˘م˘سسو˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘ب

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت
. سصسصختلا
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ةرإق فئإظو يف لمإع فلأا003 نم ديزأا جإمدإإب تدهعت

ليغششتلا لبق ام دوقع فلم مشسحت ةموكحلا
ةددحم ةينمز ةدنجأا قفو نوكتشس ةيلمعلاو ايشصعتشسم سسيل هنكل كئاشش فلملا :بوبعج

ز.صسوإط

يف لمإع فلأا563 جإمدإا يف ةلودلا ةين نع ،يعإمتجلا نإمشضلاو ليغششتلاو لمعلا ريزو بوبعج يمششإهلا فششك
.ةددحم ةينمز ةدنجأا قفو ةرإق فئإظو يف ينهملا جإمدإلا ىلع ةدعإشسملا زإهج رإطإا

ةورثلا ثادحتشسل تإبإغلا عإطق يف رإمثتشسلا حتف ىلإا إعد

يحÓفلا راقعلا نم ةئاملاب05 :ينادمح
لغتشسم ريغ رئازجلا يف

روتيششو طوعجاو يترازو نيب ةرظتنم ةكارشش

ةمهم عيراششم ديشسجتل ةموكحلا ططخم اذه
سسرادملاب ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف

تنرتنإلا ربع عفدلا تإيلمع يف عإفترا ليجشست

0202 يف ديربلا زكارم نم رايلم ف’آا4 نم رثكأا اوبحشس نويرئازجلا

ينادمح ديمحلا دبع فسشك
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
را˘ق˘ع˘لا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب05 نأا
م˘ت˘ي ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا
رهسسيسس هنا ادكؤوم ،هلÓغتسسا

يسضارلا هذه عاجرتسسا ىلع
ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
فد˘ه˘ب ،ن˘ير˘خآا ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم
طورسش رتفد قفو ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا

.سصاخ
ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ي˘ناد˘م˘ح دا˘فأا

نأا ،ةمألا سسلجمب باونلا ةلئسسأا
ابيرق مدق˘ت˘سس ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد
ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘لإا

لو˘ح د˘˘يد˘˘ج نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم
طورسش ديدحت لجا نم تاباغلا
ر˘ت˘فد لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ه˘نا ا˘ف˘ي˘˘سضم ،سصا˘˘خ  طور˘˘سش
لك عاجر˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس
لغتسسملا ريغ يحÓفلا راقعلا

ةيلو يف ثدح ام رارغ ىلع
عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يا ،راردا

اهليوحت متو راتكه000.201
حسضوأاو ،اديف˘ت˘سسم071 ى˘˘لإا
ر˘ماوأا ءا˘ط˘عإا م˘ت ه˘˘نا لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نو˘نا˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل راردا ي˘لاو˘ل
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
يذلاو لغتسسملا ريغ يحÓفلا
.رامثتسسÓل هجويسس

راقعلا لÓغتسسا تافلم نعو
ه˘جو˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
اهيلع ةقداسصملاو رام˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ىل˘ع م˘ت˘ت ا˘ه˘نا ‐ر˘يزو˘لا‐ د˘كأا،
ءانثتسساب ةيئلو ةنجل ىوتسسم
راقع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
راتكه001 ه˘ت˘حا˘سسم قو˘ف˘ت
ةرازولا ىلا اهليوحت متي يتلاو
هيجوت ىلع لوسصحلا لجأا نم
نم ديزأا ذنم هنأا افيسضم ،ينقت
فلم يأا ليوحت متي مل ةنسس
، ةرازولل ةي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
عيراسشم ةيعسضو سصوسصخبو
ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ي˘ت˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
هنا ىلإا ينادمح راسشا ،ةرازولل
ةنسس تافلم701 ةجلاعم تمت
م˘ت ي˘ت˘˘لاو0202و9102

راردا ةيلو حلاسصمل اهليوحت
ع˘˘فر وأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
.تدجو نا تاظفحت

ح˘ت˘ف ى˘لإا ‐ي˘ناد˘م˘ح‐ ا˘˘عدو
تاباغلا عاطق ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا

ةور˘ث˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةسصرفلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ح˘ن˘مو
،ةيداسصتقا ةحاسسم ةباغلا لعجل

ةليسسملا تابا˘غ ة˘ل˘كا˘سش ى˘ل˘ع
ةقطنم يف ءارذعلا سسيليلتوبو
ةفن˘سصم˘لا ،نار˘هو˘ب ن˘ي˘غر˘سسم
لواحت يتلاو ةيمحم تاباغك
ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ةرازو˘˘لا

.اهقلطت ةفلتخم عيراسشم لÓخ
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘غ سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا

ح˘سضوأا ، نار˘هو˘ب «لا˘ت˘˘سسنا˘˘ك»
ةئيه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا نأا «ي˘ناد˘م˘ح»
ة˘با˘˘غ˘˘لا هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
عفرو تا˘جا˘ج˘ت˘حا ر˘ثإا تف˘قو˘ت
فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق تاو˘˘عد
،يندملا عمتجملاو نينطاوملا

ءا˘˘˘سضف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ةرادإا نإا لا˘˘˘˘قو
ةكرسش ىلإا تلكوأا دق يهيفرتلا
˘‐ فا˘˘سضأاو ،ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا ‐ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

تارا˘˘˘ط˘˘˘˘خإا تر˘˘˘˘سشن نار˘˘˘˘هو
ةيهيفرتلا تاباغلل ةيرا˘م˘ث˘ت˘سسا
اهيلع رفوتي يتلا (40) عبرألا
هذ˘˘ه نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘م ،ا˘˘ه˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا
متت˘سسو ح˘ج˘ن˘ت م˘ل تارا˘ط˘خإلا
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو.ا˘هر˘سشن ةدا˘˘عإا
يتلا ةريخألا تابا˘غ˘لا ق˘ئار˘ح˘ب
يف نطولل تايلو01 تسسم
‐ مد˘ق ، ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
راتكه0042 م˘˘قر ‐ر˘˘يزو˘˘لا
نا ثيح ،نارينلا اهتحاتجا يتلا
نم ةئاملاب07 ىلإا06 نم رثكأا

ةيلو يف ةعقاو ةحاسسملا هذه
عقو هنأا افيسضم ،اهدحو ةزابيت

تا˘سضيو˘ع˘ت سصي˘سصخ˘ت ى˘ل˘ع
لبق ،تاباغ˘لا ق˘ئار˘ح ا˘يا˘ح˘سضل
ي˘هو يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘سسيد51
،هلوق دح ىلع ،ةيراج ةيلمع
لوألا ريزولا تاهيجوتل اقبط
.دارج زيزعلا دبع

ز.صسوإط

ريزو طوعجاو دمحم دكأا
هحلاسصم نا ،ةينطولا ةيبرتلا
ةرازو عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت
تاقاطلاو يوقاطلا لا˘ق˘ت˘نلا
دي˘سسج˘ت ل˘جأا ن˘م ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

ثيح ،ةيبرتلا عاطق ىوتسسم
ءاربخلا نم جوف فيلكت مت
ريسضحت دسصق نيعاطقلا نيب
. ةكرتسشم قيرط ةقرو

ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف طو˘˘ع˘˘جاو لا˘˘˘ق
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ر˘˘يزو˘˘˘ب ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ن˘يد˘˘لا سسم˘˘سش ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاربخ فيلكت مت هنا ،روتيسش
ريسضحت دسصق نيعاطقلا نم
ددحت ةكر˘ت˘سشم ق˘ير˘ط ة˘قرو
لئاسسولا طبسضتو تلاجملا
لاقتنلا ديسسجت نمسضت يتلا
عاطق ىوتسسم ىلع يوقاطلا
نم كلذو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ة˘˘ط˘˘˘سشنألا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ

ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا لا˘˘ج˘˘م
. ةمادتسسملا ةيمنتلاو

م˘ه˘نأا ،طو˘˘ع˘˘جاو ح˘˘سضواو
ن˘ي˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ي
ريوطت لاجم يف ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا
ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘سشنألا
تادهعت دسسجت يتلا ةديدجلا
تاقاطلا لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘ماد˘ت˘سسم˘˘لا
يلوي ةينطولا ةيبرتلا عاطق
نم تاقاطلا هذهل ةماه ةناكم
ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا لا˘ج˘م˘لا لÓ˘خ
اذكو ،نيسسردمتملل يوعوتلا
ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ج˘مار˘ب˘لا ز˘يز˘ع˘˘ت
ةوÓع ،لا˘ج˘م˘لا ي˘ف سسورد˘ب

ع˘يرا˘سشم سضع˘ب زا˘ج˘نا ى˘ل˘ع
ل˘˘خاد ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

.ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسسسؤوم
ز.سسواط

ريزو رازموب  ميهاربإا دكأا
تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا
بح˘سس م˘ت ه˘نأا ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
كلذو ،رانيد را˘ي˘ل˘م2204
ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
ربمفون03 ىلإا يفناج حتافلا
عافترا ليجسست عم ،يسضاملا
ر˘ب˘ع ع˘فد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
 .تنرتنألا

ي˘˘˘ف ،راز˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأاو
لاؤو˘˘˘سس ن˘˘˘˘ع هدر سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ن˘ب با˘˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع و˘˘سضع˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ل˘ع  ة˘سسل˘˘ج ي˘˘ف ،م˘˘ي˘˘عز
تسصسصخ ،ة˘˘ملا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ب
ىلع ةيوفسشلا ةلئسسألا حرطل

نأا ،ةموكحلا ءاسضعأا نم ددع
لÓ˘خ ة˘بو˘ح˘سسم˘لا غ˘لا˘ب˘˘م˘˘لا
نم حتافلا نم ةدتمملا ةرتفلا

ىلإا ةيراج˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ي˘ف˘نا˘ج
،يسضاملا ربم˘فو˘ن03 ة˘يا˘غ

رانيد را˘ي˘ل˘م2204 تغ˘ل˘˘ب
ابيرقت لداعي ام وهو يرئازج
اهبحسس مت يتلا غلابملا كلت

ةنسسلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ
عجارت ليجسست عم ،ةيسضاملا

نم ،ةئاملاب6 ةبسسنب  فيفط
تبحسس جد رايلم367 اهنيب

كي˘با˘˘ب˘˘سشلا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
 .دوقنلل ةيلآلا

لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا را˘˘˘سشأا و
ة˘ل˘سسل˘سس ى˘لا  عا˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع
ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جلا
لجا نم ، ةرازولا اهتجهتنا

لجسسملا بذ˘بذ˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م
بتاكملاب ةلويسسلا ةرفو يف
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
لظ يف ام˘ي˘سسل ،ة˘ن˘ماز˘ت˘م˘لا
بعسصلا  يئانثتسسلا فرظلا
ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا

ءار˘˘˘ج م˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود رار˘˘˘˘غ
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م  ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

ءا˘˘غ˘˘سصإا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ بي˘˘˘سصن˘˘˘ت
نع نيلث˘م˘م م˘سضت ة˘ع˘با˘ت˘مو
تÓسصاوملاو د˘ير˘ب˘لا عا˘ط˘ق
ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسÓ˘˘لاو  ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘سسلا

ى˘لو˘˘ت˘˘ت ،«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كن˘˘ب»و
ةيعسضول ةي˘مو˘ي˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
نامسض ةيغب  ةيلاملا ةلويسسلا
لكسشلابو ماودلا ىلع اهرفوت
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘فا˘˘˘كلا
 .ةيديربلا بتاكملا

تايدحتلا ةه˘با˘ج˘م لو˘حو
دكأا ،ةحئاجلا اهتسضرف يتلا
ل˘م˘ع˘لا ا˘سضيأا م˘ت ه˘نأا ر˘يزو˘لا

ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
مت هنأا احسضوم ،ينورتكلإلا
«ةعجسشم دج» جئاتن ليجسست

تا˘ي˘ل˘م˘ع  دد˘ع ع˘ف˘ترا ثي˘ح
تنرتنلا ربع عفدلا تامدخ
ةي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ط˘سساو˘ب

ار˘ه˘سش ر˘˘سشع ىد˘˘حإلا لÓ˘˘خ
 .ةيراجلا ةنسسلا نم ىلوألا

 د.م

صصقن ببشسب رمثتشست ل إهنوك
تإعدوتشسملا

«ازوتيإا» ةكرشش
رئاشسخ دبكتت
رانيد نويلم03 ـب
مإعلا ريدملا نيشسإي ميرك دكأا
يرشضحلا لقنلا ةشسشسؤومل
ةمشصإعلإب يرشضحلا هبششلاو
تدبكت ةكرششلا نا ،«ازوتيإا»

03 ـب ردقت ةيدإم رئإشسخ
رمثتشست ل إهنوك رإنيد نويلم
،تإعدوتشسملا صصقن ببشسب

فلآا عطقت ثيح
دئإع نود إيونشس تارتموليكلا

.يدإم
ىدل نيشسإي ميرك لإق
ةنجل لبق نم هعإمتشسا
ةيكلشسلا تلإشصتلاو لقنلا

صسلجملإب ةيكلشسÓلاو
» ةكرشش نإا ،ينطولا يبعششلا
إمنإاو إحإبرأا ققحت ل» ازوتيا

يلإملا إهنزاوت نإمشضل ىعشست
برإقي إم عطقت ثيح ،طقف
نود إيونشس ملك000.003.1
دعب ءارج يدإم دئإع

يف ةدوجوملا تإعدوتشسملا
،صشارحلا ،ياد نيشسح نم لك
‐          حشضوأاو ،رإمشسلا داو
ىلع لقنلا نأا ‐لوؤوشسملا

ىلإا جإتحي ةمشصإعلا ىوتشسم
نم ةديدج ةلفإح000.2
لقنلا ةمدخ نيشسحت لجأا
نم دبل هنأا اربتعم ،يمومعلا
لقنلا ةكبشش يف رظنلا ةدإعإا

.صصاوخلا عم قيشسنتلإب كلذو
نأا لوؤوشسملا صسفن حشضوأاو
تÓفإحلا ةريظح رمع لدعم
لغتشستو ،تاونشس9 ـب ردقي
إمدعب إطخ811 ةشسشسؤوملا

ةينكشسلا عقاوملا تطغ
نم ،رئازجلا ةيلوب ةديدجلا
ةدلارز ىلإا إقرشش ةيإغرلا

تÓفإح3 لدعمبو ،إبرغ
جإتحي إمنيب ،دحاولا طخلل

تÓفإح عبرأا ىلا ريخألا اذه
ةمدخ ميدقتل دحاولا طخلل
.نشسحأا

ز.صسوإط



ةبوقع ماعلا بئانلا سسمتلا
ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘˘ن˘˘سس81
جد نويلم8 ـب ةيلام ةمارغ
ميرك امأا ،فانينوك اسضر دسض
حو˘˘ن قرا˘˘طو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
امهدسض سسمتلا دقف ،فانينوك
اذفان انجسس ةنسس51 ةبوقع
نييÓم8 ـب ةيلام ةمارغ عم
01 سسامتلا مت نيح يف ،جد
ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
دسض جد نييÓم8 ـب ةيلام
ةوخإلا عباتُيو .رهاط نب رودق
رداقلا دبعو اسضر مهو ةثÓثلا

،فانينوك حون‐قراطو ميرك
ع˘˘م˘˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘سسم بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا

،رهاط نب رودق ،يسس.يج.وك
،ةو˘خإلا ءلؤو˘ه ه˘كل˘م˘ي يذ˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سسا»ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘˘ت˘˘ب
«لاوملا سضيي˘ب˘ت»و «ذو˘ف˘ن˘لا

تازا˘ي˘ت˘ما ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سسلا»و

ل˘يو˘ح˘ت»و «ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
مدع»و «تازايت˘ماو تارا˘ق˘ع
ةيدقاعتلا تامازتللا˘ب ءا˘فو˘لا

.«ةيمومع عيراسشم زاجنا دنع
يد˘ي˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو

نيم˘ه˘ت˘م˘لا تنادأا د˘ق د˘م˘ح˘مأا

ةيسضقلا هذه يف ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
8و51و21و61 تابوقعب
ى˘ل˘ع اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘˘ن˘˘سس
8 ـب تا˘˘مار˘˘غ ع˘˘م ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
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نييسسيئرلا نيمهتملا دسض اذفان انجسس ةنسس81 ىلإا01 نم تحوارت

«فانينوك» ةوخإ’ا قح يف ةماعلا ةباينلا تاشسامتلا هذه

ط.ةراسس

ةيلام ةمارغو اذفان انجسس ةنسس81 ىلإا01 نم تابوقع ،رئازجلا ءاسضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا سسمتلا
،يسس-يج-وك عمجم ريسسم ،رهاط نب رودقو فانينوك ةوخإ’ا دسض تاكلتمملا زجح عم ،جد نييÓم8 ـب

.«ةقحتسسم ريغ تازايتما نم ةدافتسس’ا»و «لاومأ’ا سضييبت»و «ذوفنلا لÓغتسسا» مهتب نيعباتملا

ط˘ير˘˘ب˘˘غ ن˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ن تلا˘˘ق
لوأا يف ،ةقباسسلا ةيبرتلا ةريزو
اهئاعدتسسا رابخأا ثب دعب اهل در
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
اهنا ،دمحما يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب
تسسي˘لو ةد˘ها˘سشك تي˘عد˘˘ت˘˘سسا

.ةمهتمك
ةدير˘غ˘ت ي˘ف ةر˘يزو˘لا تلا˘قو

يف ةيمسسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع

تا˘˘˘عا˘˘˘سشإلا ما˘˘˘مأا» ،ر˘˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘˘ت
ل˘ئا˘سسو سضع˘ب ي˘ف ة˘لواد˘ت˘م˘لا
،يعامتجلا لسصاوتلاو مÓعإلا
يئاعدتسسا مت هنأا حسضوأا يننإاف
يد˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
0202 ربمسسيد32 موي دمحم
ه˘جو˘ت م˘لو «ةد˘˘ها˘˘سش» ة˘˘ف˘˘سصب

.«داسسف مهت يأا يدسض
م.ةزمح

دمحمأا يديسس ةمكحم لبق نم اهئاعدتسسا دعب حسضوت طيربغ نب

هجوت ملو «ةدهاشش» ةفشصب تيعدتشسا
داشسف مهت يأا يدشض

اق˘با˘سس د˘ير˘ب˘لا ةر˘يزو تل˘ث˘م
ةر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر نو˘˘عر˘˘ف ىد˘˘˘ه
ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
˘˘˘ما˘˘˘مأا سسمأا لوأا ،تر˘˘˘يزا˘˘˘م˘˘˘ت
ةعبارلا ةفرغلا قيقحتلا يسضاق
يف دم˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب
.ةمسصاعلا

نيتريزولا عم قيقحتلا متو

قلعتت ايا˘سضق ي˘ف ن˘ي˘ت˘ق˘با˘سسلا
نم امهراسضحإا مت نيأا ،داسسفلاب
نم ينطولا كردلا رسصانع لبق
،ةزابيت ةيلوب ةع˘ي˘ل˘ق˘لا ن˘ج˘سس
لا˘م˘عألا ل˘جر ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف
ىلع سضايرلا عمجمو فانينوك
.يلاوتلا

ب.ميسسنت

ةيلو نمأا ح˘لا˘سصم تج˘لا˘ع
ةعامج نيوكت ةيسضق رئازجلا
مئارج نع غيلبتلا سضرغل رارسشأا

ق˘ئا˘ثو ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لاو ،ة˘ي˘م˘هو
ع˘˘با˘˘ت˘˘تو ،تادا˘˘˘ه˘˘˘سشو ة˘˘˘يرادإا
لم˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘سضيأا ة˘عا˘م˘ج˘لا
عم ،روزلا ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع ر˘ي˘غ˘لا

رّربم نود ةيرا˘ن ة˘ق˘ل˘ط ةزا˘ي˘ح
.يعرسش

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
فيقوت ّمت دقف سسمأا ،ةمسصاعلا
.سساسسألا اذه يف نيسصخسش

تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
نطاوم مّدقت رثإا ىلع اهراوطأا
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ن˘مأا ح˘لا˘سصم ى˘˘لإا
سضر˘غ˘ل ة˘ع˘˘يرزو˘˘ب˘˘ب ة˘˘يرادإلا
هسضرعتب ديفت ،ىوكسش د˘ي˘ي˘ق˘ت
ةقطن˘م ي˘ف ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘سسل˘ل
اناك نيسصخسش لبق نم رايبألا

ماقو ،ةيحايسس ةرايسس نتم ىلع
يطرسش ةفسص لاحتناب امهدحأا

لمح˘يو ة˘يرد˘سص يد˘تر˘ي نا˘ك
هفتاه هنم ذخُأا ،ويدار زاهج هديب
.رانيد0051 غلبمو لاّقنلا

ىلإا بّرقت ،قايسسلا سسفن يف
نارخآا ناسصخسش حلاسصملا تاذ
ةقرسسلاب ةقّلعتم ىوكسش دييقتل
˘مو˘ي˘لا˘˘بو .ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
لوألا ةيحسضلا مّدقت ،يلاوملا
هيف هبتسشملا ىأار ثيح ةدافإاب
عراوسش دحأاب هيلع ىدتعا يذلا
ا˘سسي˘ك ه˘ف˘˘ل˘˘خ ا˘˘كرا˘˘ت را˘˘ي˘˘بألا
رسصانع لّقنت دقو .ايكيتسسÓب
ثيح ،ناكملا نيع ىلإا ةطرسشلا
سسي˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا ّم˘˘˘ت
سسّدسسم هلخادبو يكيتسسÓبلا
،ءادوسس ة˘يرد˘سص ،ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب
ىلإا ةفاسضإلاب ،يودي حابسصم
ةسصاسصر ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك حا˘ب˘سصم
ة˘سسبا˘ك ،ةد˘ّل˘ق˘˘م لÓ˘˘غأا ،ة˘˘ّي˘˘ح
حÓ˘سسلا ل˘ما˘ح ،ةر˘ب˘ح˘م ،قرو
ىرخأاو ةّيوه تاقاطب ،يدرفلا
.ةيرادإا

تا˘˘يّر˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
تايطعملا سضعبل لÓ˘غ˘ت˘سساو
نأا ن˘ّي˘ب˘ت ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةقرسسلل سضّرعت˘ي م˘ل ة˘ي˘ح˘سضلا
نم اهل سساسسأا ل هاوكسش ّنأاو
ما˘ق ة˘ّط˘خ ي˘ه ا˘م˘ّنإاو ،ة˘ح˘سصلا
طيروتل هئاكرسشو اهطيطختب
اذ˘˘ه نو˘˘ك ،سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا د˘˘˘حأا
ايلام اغلبم مهنم بلسس ريخألا
.ميتنسس نويلم (09) هردق

تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
تاهجلا مامأا مهميدقت ّمت ،مهيف
.ايميلقإا ةّسصتخملا ةيئاسضقلا

تنكمت ،ريا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
ةيئلولا ةحلسصم˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لاو
ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

نم عوبسسألا اذه لÓخ ،نازيلغ
ةأارماو لجر نيسصخسش فيقوت

رارسشأا ةيعمج نيوكت ةمهت نع
ةفسص لاحتناو بسصنلا سضرغل
يتلا ىوكسشلا دعب اذهو ريغلا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘ت
هسضرعت سصوسصخ˘ب ،ة˘ي˘ح˘سضلا
ريغ ةيزم بلطو بسصنلا ىلإا

نويلم52 ةم˘ي˘ق˘ب ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
ةيغب نيسصخسش لبق نم ميتنسس
،يرادإلا هفلم ةسسارد ليهسست
فر˘ط ن˘م ة˘ق˘فاو˘م˘لا ه˘ح˘˘ن˘˘مو
ىلع لوسصحلل ةيئلولا ةنجللا

نازيلغ ةيدلبب رئب رفح ةسصخر
تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تإا د˘˘ع˘˘ب
تن˘كم˘ت ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
هبتسشملا فيقوت نم ةحلسصملا
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
غ˘ل˘ب˘م˘لا مÓ˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘سسب˘ل˘˘ت˘˘م
ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ىلإا مهليو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ح˘سضلا
نيبت قيقحتلا لÓخ ،ةحلسصملا
ةفسص اول˘ح˘ت˘نا ن˘ي˘سصخ˘سشلا نأا

ىلع بسصن˘لا سضر˘غ˘ل ف˘ظو˘م
،يلاملا غلبملا هبلسسو ةيحسضلا
يئاسضق ءارجإا فلم زاجنإا مـت ذإا

،ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف هـب˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا د˘˘˘سض
.ةلادعلا مامأا امهميدقتو

بويأا.سس

داسسفلاب قلعتت اياسضق ‘

قيقحتلا يشضاق مامأا تريزا“و نوعرف ىده

نازيلغب Òغلا ةفسص لاحتناو لايتح’او بسصنلا نهت“ ىرخأا طاقسسإا

مئارج نع غيلبتلا سضرغل ةباشصع كيكفت
ةمشصاعلا ‘ ةيمهو

نيياكوكلا نم مارغ004و جلاعملا فيكلا نم غلك25 نم ديزأا زجح

نارهوب تاردخملل يلودلا بيرهتلا يف ةشصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبشش كيكفت

ةيئاسضق تاعباتم ببسسب

هباون نم ددعو طاوغأ’ا «ريم»ـل تقؤوم يظفحت فيقوت

دوقولا نم ًارتل52و تاكرحمب ةزهجم براوق3 طبسض

ةعاشس84 يف رحبلا ربع ةيرشسلا ةرجهلل ًاحششرم92 فيقوت

ةنسس02 ةبوقع طلسست ةمكحملا
مهتملا دسض اذفان انجسس

تانعط6ـب رخآا لتقي باشش
ةملاق يف «نيد» ببشسب
فانئتسس’ا ةمكحم تطلسس
،ةسسبت ءاسضق سسلجم تايانجل

يف اذفان انجسس ةنسس02 ةبوقع
هرمع نم نيثÓثلا يف باسش قح

عم دمعلا لتقلا ةيانج ةمهتب
كلذو ،دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس
قحلا لثمم هل سسمتلا نأا دعب
                                                                                                                    . مادعإ’ا ةبوقع عيقوت ماعلا

اهتدهسش يتلا ةيسضقلا هذه عئاقو
ةي’ول ةينكسسلا ءايح’ا ىدحإا

مهتم ةنادتسسا ىلإا دوعت ،ةملاق
5 غلبم ةيحسضلا ىدل لاحلا ةيسضق
ةينمز ةرتف دعبو ،ميتنسس نييÓم

رركت عمو غلبملا دادرتسساب هبلاط
هلاومأا عاجرتسس’ ةيحسضلا بلط

هنم بلط يذلا مهتملاب لسصتا
هنا ’ا ،هلمع ناكم ىلإا روسضحلا

ىلا روسضحلا هنم بلط ةرتف دعب
ةقفر ميقي مهتملا نا امبو هتيب
،يلئاعلا نكسسلا يف طقف هتدلاو
لمعلا نم دعت مل ةريخ’ا هذهو
بابلا قرط ةيحسضلا لوسصو دنعو
نيا بابلا حتفب مهتملا ماقف
تيبلا قاور ىلا ةيحسضلا لخد

تانعطلا نم ديدعلا ىقلت ثيح
امب همسسج نم ةفلتخم ءاحنأا يف
دعب كلذو ةيحسضلا قنع كلذ يف
ةيحسضلا ماق مهتملا عم كباسشت
يسشمي تيبلا جراخ وحن رارفلاب
ىلإا ىرخأا ةرات طقسسيو ةرات

هفراعم دحا رورم ةياغ
ةرسشابم هلمحب ماق نيا ،هترايسسب
حرسص ثيح ،ىفسشتسسملا ىلا
انÓف نا ةرايسسلا بحاسصل ةيحسضلا

سسفن يهو هيلع ىدتعا نم وه
دهاسشلا اهدرسس داعا يتلا لاوقأ’ا

ةمكاحملا مويو ،لاحلا ةيسضق يف
ىلع هءادتعا مهتملا ركنا
وه ةيحسضلا نأا دكأا لب ،ةيحسضلا

هعم ارجنخ لمحي ناك نم
اسضرأا طقسس هعم كابتسش’ا لÓخو
ىوتسسم ىلع ةنعط ىقلتو
هراكنا مهتملا لسصاوو ،لجرلا

ءادتع’ا ىقلت نم وه هنأا ادكؤوم
سسيئر ههجاويل ،هسسفن نع عفادو
هيجوتب ماق نم وه نأا ةسسلجلا

،ةيحسضلا وحن ةديدع تانعط
ماعلا قحلا لثمم تابلط دعبو
ريظن مادعإ’ا ةبوقع عيقوت
لتقلا ةينل نئارقلاو ةلدأ’ا رفوت
دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس عم دمعلا

ةنادا تمت عافدلا تاعفارم دعبو
   .اذفان انجسس ةنسس02ـ ب مهتملا

تاديبع بيطلا

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
كي˘كف˘ت ن˘م نار˘هو˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
ةسصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبسش
تاردخملل يلودلا بيرهتلا يف
ن˘˘م مار˘˘غ004 ز˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘م
غلك25 نم ديزأاو نيياكوكلا

ا˘م˘ب˘سسح ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م
تاذل لاسصتلا ةيلخ نم ديفتسسا
.حلاسصملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تح˘م˘سس د˘˘قو
حوارتت سصاخسشأا ةثÓث فيقوتب
ةنسس63و52 نيب ام مهرامعأا

امك ،ةيسضقلا هذه يف نيطروتم
.ردسصملا سسفن حسضوأا

ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت د˘˘قو
ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لا

كيكفت نم نارهو ةيلو نمأل
ةسصتخم ةمظنم ةيمارجإا ةكبسش

تاردخملل يلودلا بيرهتلا يف
،(نيياكوكلا ‐ يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا)
م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو ن˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘تو ل˘˘˘ق˘˘˘نو
.تاردخملا

دار˘˘˘فأا ا˘˘˘سضيأا طرو˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
يف ةيسضقلا هذه نمسض ةكبسشلا
،ينطو˘لا دا˘سصت˘قلا˘ب سسا˘سسم˘لا

ميظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘مو
ة˘كر˘حو فر˘سصلا˘ب ن˘ي˘سصا˘˘خ˘˘لا

ى˘˘˘˘˘لإاو ن˘˘˘˘˘م لاو˘˘˘˘˘˘مألا سسوؤور
.جراخلا

ةيلمع˘لا لÓ˘خ ز˘ج˘ح م˘ت د˘قو
تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م مار˘˘غ004
نم ديزأاو (ني˘يا˘كو˘ك) ة˘ب˘ل˘سصلا

جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م غ˘ل˘ك25
فلأا075 ب ردقي ايلام اغلبمو
تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘˘م وروأا001و جد
تناك تابكرم ثÓثو جيورتلا
م˘ي˘ل˘سستو ل˘ق˘˘ن ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست

ن˘يزا˘˘ه˘˘ج اذ˘˘كو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
،ةلاقن فتاوه7و يلآلا مÓعإÓل

.هيلا ريسشأا امك
لÓ˘غ˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تم˘˘تو

تاذ ى˘˘لإا ةدراو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘ل
ةكبسش دوجو اهدا˘ف˘م ح˘لا˘سصم˘لا
ن˘م ة˘نو˘كت˘م ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘مار˘جإا
دحأا نم ذ˘خ˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث
يفطل ديق˘ع˘لا ي˘ح˘ب ن˘كا˘سسم˘لا

هذ˘ه ج˘يور˘تو ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل ار˘˘كو
ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت ثي˘ح مو˘م˘سسلا

في˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘سسأا ة˘م˘كح˘م
سسف˘˘˘ن ق˘˘˘فو ،ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا دار˘˘˘˘فأا
ءارجإا ريرحت مت دقو.ردسصملا
ن˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق
،ةلادعلا مامأا هبجومب نولاحيسس
.هيلا ريسشأا املثم

م.نتاف

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘˘سضخ
فيقوتل طاوغألا ةيدلبل يبعسشلا
ن˘ي˘مألا ة˘ق˘فر تقؤو˘م ي˘ظ˘ف˘ح˘ت
ةعومجمو ةباينلاب ةيدلبلل ماعلا

سسل˘ج˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب باو˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
،ةيئاسضق تاعباتم ببسسب يدلبلا

ح˘˘لا˘˘سصم ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
.ةيلولا

،رارقلل اقبط ءارجإلا اذه يتأايو
ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ه˘ترد˘سصأا يذ˘لا

ةئيهتلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ديفي ريرقت ىلع ءانب ،ةينارمعلا
ة˘مذ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا دو˘˘جو˘˘ب
ن˘ي˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م
يف تثدح ي˘ت˘لا تا˘ب˘عÓ˘ت˘لا˘ب‘‘
ح˘لا˘سصم ن˘ع ةردا˘سصلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لاو طاو˘˘غألا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةيسضرألا عطقلا نم ةدافتسسلاب
تاذ بسسح ،‘‘ءان˘ب˘ل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
.ردسصملا

سسيئرب فيقوتلا رمأا قلعتي و
دمحم يدلبلا يبعسشلا سسلجملا
نب رداقلا دبع هبئانو ةيمسسق نب
ىسسي˘ع ي˘نا˘ث˘لا ه˘ب˘ئا˘نو ح˘يا˘سسلا

نوؤو˘سشلا ة˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئرو حار˘˘م
ر˘سضخ˘ل˘ب ن˘ي˘سسح ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإلا

دار˘م ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئرو

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا اذ˘كو بي˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ب
امك ،ي˘ط˘قر˘لا د˘م˘ح˘م ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب

.هحيسضوت ىرج
ة˘˘˘˘يلو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘كأاو

ةداملا قيبطت متيسس هنأا طاوغألا
قلعتملاو ةيدلبلا نوناق نم27
ديدج سسيئر˘ل ي˘ل˘خاد با˘خ˘ت˘نا˘ب
رودسص نيح ىلإا ةيدلبلل تقؤومو
هذهب ةقلعتملا ةيئاهنلا تارارقلا
ةمكحم تددح ثي˘ح ،ة˘ي˘سضق˘لا

رياني11 مو˘˘ي ي˘˘سضا˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ع
.اهيف لسصفلل ادعوم1202

م.ح

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا دار˘˘فأا ف˘˘قوأا
تنسشومت نيعو نارهو نم لكب
92 ،ةعا˘سس84 لÓخ ،ة˘با˘ن˘عو
رب˘ع ة˘ير˘سسلا ةر˘ج˘ه˘ل˘ل ًا˘ح˘سشر˘م

نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م بسسح ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
.ينطولا كردلا ةدايقل

دارفأا نأا نايبلا تاذ حسضوأا و
ة˘ثÓ˘ث اوز˘ج˘ح ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

،تا˘كر˘ح˘م˘ب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م براو˘˘ق
ًارتل52و ةلسصوب ،ذاقنإÓل ثÓث
.دوقولا نم

ط.ةراسس
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ة˘ق˘سسا˘ب˘˘لا تا˘˘ما˘˘ق˘˘لا ةر˘˘سضح ي˘˘ف
خو˘˘˘م˘˘˘سشلاو سسف˘˘˘ن˘˘˘لا تاز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
تار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسألا ءا˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘كلاو
تلارنج تادجاملا تاينيطسسلفلا
يف تا˘ع˘با˘ق˘لا دو˘م˘سصلاو ر˘ب˘سصلا

تا˘ما˘ه˘لا ي˘ن˘ح˘ن˘ت دو˘سسألا ن˘ير˘ع
ًلÓ˘جإا ن˘˘ه˘˘ل سسوؤور˘˘لا أا˘˘طأا˘˘ط˘˘تو
يرو˘ط˘سسلا ن˘هدو˘م˘سصل ًارا˘ب˘كإاو
م˘˘حÓ˘˘م˘˘لا عورأا نور˘˘ط˘˘سسي ن˘˘هو
ةيحسضتلاو دومسصلا يف ةيلوطبلا

ىوق ةهجاوم يف مادقإلاو ءادفلاو
ي˘˘ف ناود˘˘ع˘˘لاو ر˘˘˘سشلاو ي˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘لا
,رسسألا عÓقب ة˘ه˘جاو˘م˘لا تا˘حا˘سس
تادجاملا يتاوخأا دجامألا يتوخإا
امف لسضافألا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
ط˘ي˘˘ل˘˘سست و˘˘ه مو˘˘ي˘˘لا هدد˘˘سصب ا˘˘نأا
ةيمÓعإلا ةلمحلا راطإا يف ءوسضلا
ةاناعم فلم زاربإا يف ةلسصاوتملا
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘سسألا
تايسسنملاو تابذعملا تاد˘جا˘م˘لا
لÓ˘˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘سس بها˘˘ي˘˘غ ي˘˘˘ف
ملألاو رارملا نعر˘ج˘ت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو
ناجسسلا توربجو نجسسلا ةوسسقو
ا˘˘ه˘˘تدور˘˘بو ن˘˘يزا˘˘نز˘˘لا ة˘˘بو˘˘˘طرو
نه˘ما˘ظ˘ع ر˘خ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا

نم لكأات ي˘ت˘لا د˘يد˘ح˘لا نا˘ب˘سضقو
تاو˘ن˘سسو ة˘ف˘ي˘ع˘˘سضلا ن˘˘هدا˘˘سسجأا
نهبابسش ةرهز ى˘ن˘ف˘ت ي˘ت˘لا ر˘م˘ع˘لا

ن˘˘ه˘˘لا˘˘˘مآاو ن˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا بوذ˘˘˘تو

نوجسسلا نابسضق فلخ نهمÓحأاو
نهنمف ةيليئارسسإلا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
يه نَمو ةحيرجلاو تخألاو مُألا
,ةلوفطلا نسس نم روهزلا رمع يف
«ي˘ئر˘م˘لا مÓ˘عإلا ى˘ل˘ع ها˘ف˘سسأا او
» عومسسم˘لا مÓ˘عإلا «نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ل يذلا ءورقملا مÓعإلا «ةعاذلا
ن˘م ة˘ع˘سساو ة˘حا˘سسم ن˘˘ه˘˘ل در˘˘ف˘˘ي
نهركذتي لو ةيمÓعإلا ةيطغتلا

جار˘فإلا وأا ن˘˘ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا د˘˘ن˘˘ع لإا
دنع نهلاقتعا نوكي دقو ،نهنع
كّرحي ل رباع ربخ درجم سضعبلا
هتلوجر ةوخنو مئانلا هريمسض هيف
بيذعتلا عاونأا عسشبأل نسضرعتي ام
لز˘˘ع˘˘لاو ة˘˘نا˘˘هإلاو ل˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘لاو
ءاد˘ت˘عإلاو د˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو زاز˘˘ت˘˘بلاو
ي˘سسن˘ج˘لا سشر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘سشحو˘˘لا

طايسس عقو تحت لذملا سشيتفتلاو

نهتثونأل ةا˘عار˘م نود ,ن˘يدÓ˘ج˘لا
ل ثيح ,ة˘سصا˘خ˘لا ن˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حاو
ةريسسأا14 فطتخي لÓتحلا لازي
نو˘ج˘˘سس ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘لز˘˘ي ا˘˘م
,ةيسساق فورظ لظ يف لÓتحلا

ةريسسأا32 نهن˘ي˘ب ًا˘مأا21 ّنهن˘م
نهÓعا ةتوافتم ًا˘ما˘كحأا ن˘ي˘سضق˘ي

ن˘ي˘تر˘ي˘سسلا ق˘ح˘ب رد˘˘سص ا˘˘م˘˘ك˘˘ُح
دايع وبأا Óيتاسشو ،تايود قورسش

61 ةدمل نجّسسلاب ن˘ي˘ت˘مو˘كح˘م˘لا
مÓعإلا باحسصأا ًايوسسو ًاعم،اماع
توسص ءÓعإا يف ةرحلا مÓقألاو
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘سسألا
لك يف نهئامسسأا عفرو تادجاملا

ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘سصن ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كم
نهبناج ىلإا فوقولاو نهتدناسسمو
ةرادإا» لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
نمو «ةيزان˘لا نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
م˘ه˘هو˘جو ن˘ع ما˘ث˘˘ل˘˘لا ة˘˘لازإا ل˘˘جأا
ةرادإا تاسسرامم حسضفو ةحيبقلا
ةر˘ي˘˘سسألاو .ن˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب نو˘˘ج˘˘سسلا
«ريكب حرم ةحيرجلا ة˘ي˘سسد˘ق˘م˘لا
يه ًاعيبر نورسشعلاو  دحاولا هنبأا
تا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تار˘ي˘سسألا د˘˘حأا
ملألا نعرجتي يتاوللا تادجاملا
لÓ˘ت˘˘حلا نو˘˘ج˘˘سس بها˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف
نيب ام ًادج ريرم عقاو نسشيعيو
دد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘لا سضر˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م
لÓتحلا لهاجت نادنسسو نهتايح
ًايلاح ةعباقلاو ةيمويلا نهتاناعمل
تهنأا يتلاو «نومادلا» نجسس يف
اهماع ءار˘سسإا ة˘ح˘ير˘ج˘لا ةر˘ي˘سسألا
سسداسسلا اهماع تلخدو سسماخلا

نو˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ًا˘م˘كح ي˘سضق˘ت ي˘ه˘˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
ف˘سصنو ماو˘عأا ي˘نا˘م˘ث ن˘ج˘سسلا˘˘ب
ةسسمخ نآلا ىتح مهنم تيسضمأاو
 ,ءيطبلا لتقلا نم ماوعأا

ةدوف ميهاربإا يمإشس : ملقب

م21/1/9991 ‐:دÓيملا خيرات ‐
‐انينح تيب يح ‐: ةماقإلا ناكم ‐
ةلتحملا سسدقلا يلامسش
 ءابزع ‐:ةيعامتجلا ةلاحلا ‐
ةلئاع نوكتت  ‐:ةلسضافلا ةلئاعلا ‐
˘˘˘مألاو بألا ن˘˘˘م حر˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘سسألا

‐رون ,اهاتقيقسشو يسسوم اهيقسشو
،Óحو
ةريسسألا تقلت ‐:يملعلا لهؤوملا ‐
ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ا˘ه˘ت˘سسارد ر˘˘ي˘˘كب حر˘˘م
يف ةما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لاو ة˘يداد˘عإلاو
خيسشلا يح يف ةينومأاملا ةسسردم
ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘سسم تل˘˘م˘˘كت˘˘سساو حار˘˘˘ج
تنكمتو نجسسلا لخاد ةيميلعتلا

ةيوناثلا ةداهسش ىلع لوسصحلا نم
ةايح ديزي امو .%08 لدعمب ةماعلا
ةبوعسص نجسسلا يف حرم ةريسسألا

ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا سضفر
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لل
اهطارتسشل ،ةع˘ما˘ج˘لا˘ب تار˘ي˘سسألا
سسمخ لقتعملا يف نهعم نوكي ْنأا
وهو ريتسسجاملا ةلمح نم تاريسسأا
.ققحتلا بعسص رمأا
م21/01/5102 ‐:لاقتعلا خيرات ‐
نومادلا ‐:لاقتعلا ناكم ‐
ةلواحم ‐:اهيلإا هجو˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ‐
يح)سسدقلاب يف نعط ةيلمع ذيفنت
(حارج خيسشلا
فسصنو تاونسس ينامث ‐:مكحلا ‐
ام ) لكيسش فلآا01 ةيلام ةمارغو
 ( ىكيرما رلود0082 براقي
ن˘˘ع˘˘م˘˘ي :م˘˘لا˘˘ظو ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت ءار˘˘˘جإا
ةلسصاوم يف ينويهسصلا لÓتحلا
حرم ةحيرجلا ةريسسألا قحب همارجإا

ةرا˘يز ن˘م لÓ˘ت˘حلا ا˘˘ه˘˘مر˘˘ح د˘˘قو
لاقتعÓل ىلوألا ةرتفلا يف اهيوذ
ع˘ن˘م˘لا» ة˘ج˘˘ح˘˘ب  ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا م˘˘غر
ةرايزلاب ةلئاعلل حمسسي ملو «ينمألا
رو˘ه˘سش ة˘ثÓ˘ث و˘ح˘ن رور˘م د˘ع˘˘ب لإا

هلمع نم لسصُفلل اهدلاو سضرعتو
ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسٍإلا تا˘كر˘سشلا ىد˘حإا ي˘ف
،ًاماع31 ةدمل اهيف لمع نأا دعب
 ،لمع نود ةريبك ةدمل يقبو
ريكب حرم ‐: ةريسسألا لاقتعا
بق˘˘ع حر˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘سسألا تل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا

ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ت˘سسرد˘م ن˘م ا˘ه˘جور˘خ
خيراتب سسدقلا طسسو حارج خيسشلا

غلبت كاذنآا تناكو م21/01/5102
قلطا امدن˘ع ًا˘ما˘ع61 رم˘ع˘لا ن˘م
سضع˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سص يدا˘˘˘˘˘ج
اهباسصاو اهيلع رانلا نينطوتسسملا

اهل بب˘سست ا˘م ًا˘يرا˘ن ًارا˘ي˘ع21 ـ˘ب
تÓ˘سضع˘لا ي˘ف ة˘غ˘لا˘ب تا˘با˘سصإا˘˘ب
ا˘هو˘كر˘تو ىر˘سسي˘لا د˘ي˘˘لا ما˘˘ظ˘˘عو
تدأا ،فسصنو نيتعاسس ةدمل فزنت
باسصعألا يف فلت ىلإا ةباسصإلا
ىلع تلقنو ,ةئاملا يف08 ةبسسنب
نيع اسساده ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ا˘هر˘ثإا

ن˘ج˘سس ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن ىر˘ج م˘ت مرا˘ك
اهلاقتعا لÓ˘خ تل˘ق˘ن˘تو ,نورا˘سشه
‐ة˘ل˘مر˘لا, ا˘ه˘ن˘م نو˘ج˘سس ةد˘ع ن˘ي˘ب

نو˘˘ماد˘˘لا ‐نورا˘˘سشه ‐نÓ˘˘˘ق˘˘˘سسع
لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘˘ل ته˘˘جوو
نعط ةيلمع ذيفنت ة˘لوا˘ح˘م ة˘م˘ه˘ت
ةد˘م˘ل ن˘ج˘سسلا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تم˘˘كحو
ة˘مار˘غو ف˘سصنو تاو˘ن˘سس ي˘نا˘م˘ث
 ..ةيلام
ةر˘˘ي˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

 ريكب حرم ‐:ةحيرجلا
نم يناعت حرم ةريسسألا تلازام
ىرسسيلا اهدي يف ةديدسش عاجوأا
سصا˘˘سصر˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن
ا˘ه˘˘ل تب˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا
عوكلا نم ا˘ه˘ما˘ظ˘ع ي˘ف ا˘ًم˘سشه˘ت

يناعت اهنا ةفاسضإلاب فتكلا ىتح
،د˘يد˘ح˘لا ي˘ف د˘˘يد˘˘سش سصق˘˘ن ن˘˘م
اهدي كيرحت ىلع اهتردق مدعو
لÓتحلا سضفرو اه˘ي˘ف ة˘با˘ت˘كلاو
ةلازإل اهل ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا
5 رورم دع˘ب ا˘هد˘ي ن˘م ن˘ي˘تÓ˘ب˘لا
لك ةيرحلا،اهلاقتعا ىلع تاونسس
ل˘˘سساو˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘نار˘˘˘سسأل ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

ءافسشلاو ‐تاد˘جا˘م˘لا ا˘ن˘تار˘ي˘سسأاو
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ى˘سضر˘م˘ل˘ل ل˘جا˘˘ع˘˘لا
.ةفلتخم سضارمأاب

ريكب ىشسوم ةدوج حرم ‐:ةحيرجلا ةيشسدقملا ةريشسأ’ا

جا˘ح˘لا و˘بأا د˘ه˘ف رو˘ت˘كد˘لا ى˘ق˘ت˘لا
نوؤوسشل داهج وبأا زكرم ماع ريدم
ة˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘سسألا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
وسضع ةسشتنلا لÓب ءاوللا ،سسدقلا
«حتف» ةكرحل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

،ي˘ب˘ع˘سشلا سسد˘ق˘لا ر˘م˘تؤو˘م سسي˘ئر
˘مار ي˘ف ر˘م˘تؤو˘م˘لا ر˘ق˘م ي˘ف كلذو
دو˘ه˘ج˘ل رار˘م˘ت˘سسا كلذ ءا˘ج ،ه˘ل˘˘لا
ع˘م ه˘تا˘قÓ˘ع د˘ي˘˘طو˘˘ت˘˘ب ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ع˘ي˘سسو˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
˘˘مد˘˘قو . ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع ةر˘˘˘ئاد
لوح احورسش جاحلا وبأا روتكدلا
ل˘ك ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ج˘˘مار˘˘ب
ز˘كر˘م˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا

اهميمعتو هجمارب ريوطتب رمتسسم
ةلمج اددعم ،نطولا عوبر لك يف
زكرملا فادهأاو عيراسشملا هذه نم
ىلع ز˘كر د˘قو ،ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت ن˘م
ة˘˘عو˘˘سسو˘˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا عور˘˘سشم

زكرملا نإا Óئاق ،ةريسسألا ةكرحلا
ابيرقو يناثلاو لوألا اهيئزج زجنأا
ي˘˘هو ثلا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئز˘˘ج رد˘˘سصي˘˘سس
تار˘˘˘ي˘˘˘سسألا برا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشت
ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ىر˘˘˘سسألاو
نم ةبكو˘ك ا˘سضيأاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىلإا تفلو . لخادلاو سسدقلا ىرسسأا
هدوهج ف˘ي˘ث˘كت يو˘ن˘ي ز˘كر˘م˘لا نأا
سسد˘ق˘لا ىر˘سسأا برا˘ج˘ت ق˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘ب
ربع كلذو ،يني˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘خاد˘لاو
تاذ تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اهتمدقم يف يتأاي يذلاو ،ةقÓعلا
،سسد˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا

لثمت ةدعاو ةيريهامج ةسسسسؤومك
بسصن عسضتو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘كلا

سسدقلا ةنيد˘م ن˘ع عا˘فد˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ع
،اهب انب˘ع˘سش ءا˘ن˘بأا دو˘م˘سص دا˘ن˘سسإاو
نم ددع سشاقن مت ددسصلا اذه يفو
ةيفيكو كر˘ت˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘لا ج˘مار˘ب

تا˘نا˘كمإا ن˘م ةدا˘فإلاو ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا
ربع هبناج نم . يبعسشلا رمتؤوملا
هزازت˘عا ن˘ع ة˘سشت˘ن˘لا لÓ˘ب ءاو˘ل˘لا
رودلاو داه˘ج و˘بأا ز˘كر˘م ةر˘ي˘سسم˘ب
ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىرسسألا ةيسضق ءاقبإا ىلع لمعلاب

ة˘قÓ˘خ ج˘˘مار˘˘ب عاد˘˘بإاو ،ةر˘˘سضا˘˘ح
مأا ،يف˘ح˘ت˘م˘لا سضر˘ع˘لا ي˘ف ءاو˘سس
ادكؤوم ،يقي˘ثو˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا بنا˘ج˘ب

،هتري˘سسم دا˘ن˘سسإاو ه˘م˘عد ةرور˘سض
ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ر˘ب˘ع ر˘خآا بنا˘ج ن˘مو
ةقطنم يف زكرملا لمع فيثكتب
قيثوت لاجم يف اميسس ل ،سسدقلا
ناو ،ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا فو˘لأا برا˘ج˘˘ت
ماهسسإلا هناكمإاب يبعسشلا رمتؤوملا
ةياهن يفو .ةديدع لاكسشأاب كلذب
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا ق˘˘ف˘˘تا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
جمارب حرطو تاءاق˘ل˘لا لا˘م˘كت˘سسا

 . ةكرتسشم لمع

ينيطشسلفلا لخادلاو سسدقلا ىرشسأا براجت قيثوتب هدوهج فيثكت يوني ةريشسأ’ا ةكرحلا نوؤوششل داهج وبأا زكرم
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ةيشسنرفلا ىلإا لوشصو ةينإمورلاو ةيديمونلا بقحلا ىلإا دوعت

ةيرثأا ةعطق0092 نم رثكأا عاديإا
ةليمب اتريشس يمومعلا ينطولا فحتملاب

ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
ةيلوب نون˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا

هعومجم ام ل˘ق˘ن˘ب ة˘ل˘ي˘م
ىلإا ةيرثأا ة˘ع˘ط˘ق4692
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلوب «اتريسس» يمومعلا
ا˘ه˘عاد˘يإل ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
،هاوتسسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ظ˘ف˘حو
سسيئر نم ملع ام بسسح
يفاقثلا ثارتلا ةحلسصم
د˘غز˘ل ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب
تاذ ح˘˘سضوأاو. ةبا˘ي˘سش
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ،رد˘سصم˘˘لا

لقن مت ثيح ارخؤوم ترج
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ىلإا دوعت يتلا ةلوقنملا

نم ةم˘يد˘ق ة˘ي˘ن˘مز بق˘ح
ة˘ي˘نا˘مور˘لاو ة˘يد˘ي˘مو˘ن˘لا

ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا لو˘˘˘سصو
د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تاءارجإلا عيمج ءافيتسسا
اهب لومع˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ف˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘عاد˘˘˘يإل
نأا رابتعا ىل˘ع «ا˘تر˘ي˘سس»
دعب رفوتت ل ةليم ةيلو
ةيف˘ح˘ت˘م ة˘سسسسؤو˘م ى˘ل˘ع
.اهاوتسسم ىلع ظفحلل
ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ن سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
ةعدوملا ةير˘ثألا ع˘ط˘ق˘لا
قفو‐ لثمتت اه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ˘ف
ةيدقن عطق يف ‐ةبايسش
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘عو˘ن˘سصم
ةعطق63 اهنم ،نداعملا
ةيسضف21و ةيبهذ ةيدقن
ة˘يد˘ق˘ن ع˘ط˘ق3092و

ةدا˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘سصم
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ا˘˘˘مأا.زنوربلا
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘˘لا
امك‐ لثمتتف ة˘لو˘ق˘ن˘م˘لا
‐هتاذ رد˘سصم˘لا ف˘ي˘سضي
ةيتيز حيباسصم40 يف
ي˘ل˘ح˘لا ن˘م ع˘ط˘ق40و
30 اذكو تارهو˘ج˘م˘لاو
عونسصم اهد˘حأا ل˘ي˘ثا˘م˘ت
ا˘˘مأا ما˘˘˘خر˘˘˘لا ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م
امهف نار˘خآلا نلا˘ث˘م˘ت˘لا

ةدا˘˘م ن˘˘م نا˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘سصم
لقن ىلع ةوÓع زنوربلا

(20) ن˘ي˘ت˘خ˘˘سسن عاد˘˘يإاو
.م˘˘يد˘˘ق طو˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م
ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘˘ئر بسسحو
عطقلا نإاف ،يفاقثلا ثارتلا
ا˘˘هز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ة˘˘عدو˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘سساو
ةل˘ي˘م ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم
ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م اذ˘˘كو
لÓخ ةليم ةيلول نونفلاو
،0202و9102 ي˘ت˘ن˘سس
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘م
د˘ح ى˘˘ل˘˘ع ‐«ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا»
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف  ‐ه˘˘˘ف˘˘˘سصو
يفاقث˘لا ثار˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح
بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كمو
يتلا راثآلا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لاو
ةليم ةيلو نمأا اهب ماق
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا سسف˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ
1592 زجح نم تنكم
يلامجإا نم ةيرثأا ةعطق
.ةعدوملا عطقلا ةيمك

ب.نإميا

راردأاب يكرحلاو يغامدلا للششلل مينشست ةيعمج
 سصتخم زكرم زاجنإا نينشسحملاو تاطلشسلا دششانت
يكرحلاو يغامدلا للسشلل مينسست ةيعمج تلازل
باسشلا اهب مÓعإلا لوؤوسسمو اهبتكمب ةلثمم رارداب
م˘غر ل˘سضا˘ن˘يو ح˘فا˘كي يذ˘لا ل˘ي˘عا˘م˘˘سسإا ي˘˘سشيا˘˘ب
عفدلا لجأا نم نيينعملا دسشانت ،ةيحسصلا هتيعسضو
هذه ةجلاعمب سصتخم زكرم زاجنإا مامتإا عورسشمب
هلعل مÓعإلا لئاسسو ىلإا أاجل ثيح ،ةيلولاب ةئفلا

ىلإا هتحيسصو ةيعمجلا ةحيسص لسصوي اهلÓخ نم
يذلا زكرملا زا˘ج˘نإا ما˘م˘تإل ،ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لاو ة˘لود˘لا
اهجÓع ةعباتم يف مهاسسيو ةئفلا هذه نسضتحيسس
ءادأا ى˘ل˘ع اردا˘ق ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ب˘سصي˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘هأا˘تو
قلطنا دق عورسشملا ناكو اذه ،ةايحلا يف هتفيظو
يتلا لئاسسولا سصقن ببسسب لطعت مث يسضاملا ماعلا
كلذل ،ءانبلا داوم ةسصاخ اهنمو همامتإا ىلع دعاسست
نينسسحملاو ةلود˘لا د˘سشا˘ن˘ي ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا بت˘كم نإا˘ف
عسضيو لجاعلا بيرقلا يف زكرملا مامتإل ةدعاسسملا
با˘سسح م˘قر ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ير˘˘ي ن˘˘م فر˘˘سصت تح˘˘ت
،18149240050092GA) ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

LDB9063220)،  ل كلذ˘˘ك˘˘Óما˘قرأا را˘سسف˘ت˘سس˘
،3929252660 ،8235130660) هذه ف˘تا˘ه˘لا

مسسلا˘ب كو˘ب˘سسي˘ف˘لا ة˘ح˘ف˘سصو ،(3411965660
                                                                                  .(يغامدلا يكرحلا للسشلل مينسست ةيعمج)

ةمظنملل نيوإيميتل يدلبلا بتكملا بيشصنت
 كلهتشسملا دإششراو ةيإمحل ةيرئازجلا

نيوايميت ةيدلبل يدلبلا بتكملا بيسصنت ارخؤوم مت
،راردأا ةيلوب رات˘خ˘م˘لا جا˘ب جر˘ب ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب
نع دعبت ةيدلبلا نوك كلذو دعب نع رسضاحتلا ةينقتب
ريغ قيرطلا ة˘بو˘ع˘سص ى˘لإا ة˘فا˘سضإا م˘ل˘ك059 ةيلو˘لا
ربتعت امك ،حاورألا ديدع دسصح يف اببسس ناكو دبعملا
،يلامو رئازجلا نيب ةيدودح ةقطنم نيوايميت ةيدلب
قطانم ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م بت˘كم˘لا اذ˘ه نأا˘سش ن˘م ،ةرا˘سشÓ˘ل
ةسصاخو اهئاو˘ل تح˘ت ن˘ي˘م˘سضن˘م˘لا˘ب م˘ها˘سست˘ل دود˘ح˘لا
  .هطيحمو كلهتسسملا ةيامح يف بابسشلا

نمحرلادبع يفاولب

ةيلولا تإيدلبب نكشسلا عإطق هتنيإعم ىدل

عيراششملا لامكتشسا قيعت يتلا ةينقتلا لكاششملا ةلازإاب نيلوؤوشسملا رمأاي ةلششنخ يلاو
لإجم يف لك ةينكشسلا عيرإششملا زإجنا ةعبإتمب نيفلكملا نيينعملا نيلوؤوشسملا لك ،ةلششنخ ةيلو يلاو يديزوب يلع رمأا

.لإجآلا برقا يف ةينكشسلا عيرإششملا لإمكتشسا قيعت يتلا ةينقتلا لكإششملا ةلازإإب هشصإشصتخا

تءاج ةيلولا يلاو تاميلعت
يتلا ةينادي˘م˘لا تارا˘يز˘لا بق˘ع
ربع عيراسشملا نم ددعل هتداق
تنا˘ك ا˘ه˘ت˘ياد˘˘ب ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت
0002)20 راديسسوك عورسشمل
ة˘˘ب˘˘سسن تغ˘˘ل˘˘ب ي˘˘ت˘˘لاو (ن˘˘˘كسس
ءانثأا ،ةئام˘لا˘ب07 ه˘ي˘ف زا˘ج˘نلا
يلاو برعأا ،ةنياعملاو ةرايزلا
مظعم رجهل هءايتسسا نع ةيلولا
ة˘˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ابلاطم ،مهتا˘سشرو˘ل راد˘ي˘سسو˘كل
هتاه ،بابسسلا لوح تاحيسضوت
ع˘فد مد˘ع˘ب كلذ ترر˘ب ةر˘ي˘خألا
نويدلل ةيلاملا غلابملا نم رطسش
ناو˘يد ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘م˘˘كار˘˘ت˘˘م˘˘لا
،يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘˘لا

لا˘كسشإÓ˘ل ع˘ير˘سس ل˘ح دا˘ج˘يإلو
دقع˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو ر˘مأا م˘ئا˘ق˘لا
ةلوانملا تلواقملا عم عامتجا

ريدمو راديسسوك ةكرسش ريدمو
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يد
˘˘‐ ة˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب يرا˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
عفدو عسضولا كرادتل ‐ناويدلا

0002 ة˘سصح˘ل زا˘ج˘نلا ةر˘ي˘˘تو
ىلع نيفرسشملا ثحو .2/ نكسس
ح˘لا˘سصم˘ل م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا
ة˘ب˘سسن˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب ه˘˘ناو˘˘يد
هتافاومو ةرامع لكل لاغسشألا
اددسشم ،ايعوبسسأا  لاح سضرعب
د˘جاو˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا
لكب هغÓبإاو ناديملاب يمويلا
م˘˘ه˘˘ل ة˘˘فدا˘˘سصم˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا

تلواقملا عيمج نع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو
عارسسإلاب رمأا امك ،ةسسعاقتملا
ةقلعتملا ةيرادلا تاءارجإلا يف
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا طور˘˘سشلا ر˘˘تا˘˘˘فد˘˘˘ب
ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
لاغسشأا نم ءا˘ه˘ت˘نÓ˘ل ةازاو˘م˘لا˘ب
،تارامعلاب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

لبق ةيثÓثلا ةكبسشلاب طبرلاو
ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نلا ى˘˘ل˘˘˘ع ماد˘˘˘قإلا
امك ،يحلل ةي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘سضيأا د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت
نيأا عقو˘م˘لا سسف˘ن˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
˘مد˘ق˘ت ة˘ب˘˘سسن˘˘ب ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا ىد˘˘بأا

ة˘ه˘جو˘لا .ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘نو لا˘غ˘˘سشألا
عور˘˘˘سشم˘˘˘ل تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

(نكسس0002)10 رادي˘سسو˘ك
514 ةسصح عيزوت دهسش يذلا
ي˘˘لاو ،ي˘˘نا˘˘ث ر˘˘˘ط˘˘˘سشك ن˘˘˘كسس
تارام˘ع˘لا ي˘قا˘ب ن˘يا˘ع ة˘يلو˘لا
ىلع اهتانكسس عيزوت جمرب يتلا

ةلبقملا عي˘با˘سسألا ا˘ه˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم
0001ـب ا˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جا ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لاو
مدقت ةبسسن فرعت يتلاو نكسس
ريغو سضعبلا يف ةلوبقم لاغسشأا

،ر˘خألا سضع˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م
نع نيلثمم اهيف هقفار ةرايزلا

هيلإا اوعفر نيذلا يحلا ةيعمج
،تلا˘غ˘سشنلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ـلا ميلسست رخأاتب قلعت ام ةسصاخ
هذه نم ةيقبتملا نكسس0001
ىلإا بابسسألا عجرأا نيأا ،ةسصحلا
،ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا رخأات
تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘برو
يف ةيعسضولا كرادتلو،ةيثÓثلا
يديزوب يلع هجو ،تقو عرسسأا
ةيقرتلا ناويد ريدمل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ر˘يد˘مو يرا˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو
ةرور˘˘سضب راد˘˘ي˘˘سسو˘˘ك ة˘˘كر˘˘˘سش
ل˘كل ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب داد˘˘عإا

ة˘كر˘سش ن˘ع ة˘˘لوا˘˘ن˘˘م ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م
ة˘˘ب˘˘سسن ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سس

لكب لامعلا ددع اذكو ،لاغسشألا
ىر˘خألا ي˘ه ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘تو ة˘سشرو
.ايعوبسسأا ناويدلا حلاسصمل
ةرا˘يز˘ب ما˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘فو
دبع ةرارغوب ديهسشلا ةطسسوتمل
ق˘ير˘ط˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا
تناك يتلاو ،ةيركسسعلا ةنكثلا

ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ىوا˘كسش ل˘ح˘م
مادعنا ءارج ةذتاسسألاو ذيمÓتلا
نم هايملا تابرسستو اهب ةئفدتلا
هفوقو دنعو ،ماسسقأÓل ةكاسسملا

ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو
ةسصاخ ذيمÓ˘ت˘لا ا˘ه˘ب سسرد˘م˘ت˘ي
سضافخناو راطمألا لطاهت دعب
تح˘ب˘سصأا ثي˘ح ةرار˘ح˘لا ة˘˘جرد
،ديربت فرغك ةسساردلا تارجح
ر˘˘˘يد˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘مأا
عم رظنلل ةيمومعلا تازيهجتلا

ةكبسش حÓسصإاب زاجنلا ةلواقم
ل فرظ يف ةيزكرملا ةئفدتلا
يف عارسسإلاو ةعاسس42 زواجتي
فيقوتل ةكاسسملا ةناسسرخ زاجنا
ةيبرتلا ريدم رمأا امك ،تابرسستلا
ةرانإلا ةكبسش حÓسصإاب لفكتلل
بر˘قا ي˘ف ما˘سسقألا˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا

نياع ل˘م˘ح˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘بو ،تقو
رمأا نيأا نكسس0021 عورسشم

تافلخمو ةبرتألا ماوكأا ةلازإاب
ط˘˘بر ي˘˘ف عار˘˘˘سسإلاو ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ةيثÓثلا تا˘كب˘سشلا˘ب تا˘ن˘كسسلا
               .تقو عرسسا يف

يدإعشس. يون

ةئفدتلا بإيغ ببشسب
تآإفدملا ليغششت مدعو

مإشسقألا لخاد
سسردمت فورظ
ذيمÓتلل ةيثراك

تايئادتبإ’ا ديدعب
 لجيج يف سسواقب

هللادبع ةيئادتبإا ذيمÓت صشيعي
،لجيجب صسوإق ةيدلبب دومحم
ءارج ةبعشص ةيرزم إعإشضوأا
يتلا ةيثرإكلا فورظلا

بإيغ ببشسب إهيف نوشسردمتي
تآإفدملا ليغششت مدعو ةئفدتلا

نم مغرلا ىلع مإشسقألا لخاد
ىتحو رإطمألاو دربلا ةجوم
ةقطنملا تحإتجا يتلا جولثلا

رطشضي ثيح ،ربمشسيد رهشش علطم
لخاد ةشساردلا ىلإا ذيمÓتلا
إهب نوتأإي يتلا مهفطإعمب مشسقلا

صضعب مهيقت ىتح لزإنملا نم
ةرادإا نم ءادشصأا بشسحو ،دربلا
تمإق ةريدملا نإإف ةشسردملا

ةيغب ةيدلبلا حلإشصملا ةلشسارمب
مدع نم دكأإتلاو تآإفدملا صصحف
إشضيأاو إهيف برشست يأا دوجو
زإغ جرخت يتلا بيبإنألا ةمÓشس
ببشسب جرإخلا ىلإا نوبركلا ديشسكأا
نإيحألا نم ريثك يف إهدادشسنإا

،رويطلا صشإششعأاو تÓشضف ببشسب
ةمهملإب مإيقلل اوتأإي مل مهنكل

ءإيلوأل ةرركتملا ىوإكششلا مغر
يف نأإششلا هشسفن وهو ،ذيمÓتلا
تإبجو يهط متي ثيح ،معطملا

ذيمÓتلل ريبكلا ددعلا يفكت ل
إمم ةبجولا نم نوديفتشسي نيذلا

كلت ميشسقت ىلإا لإمعلإب رطشضي
،ذيمÓتلا ددع ىلع تإبجولا

ةليلق ةيمك ىلع نولشصحتي ثيح
،مهقمر دشست ل تإبجولا نم ادج
ةعطق ميشسقت متي نأا لقعي Óف
إم وهو ،ذيمÓت3 ىلع عزوم
فششقتلا ىلإا إمئاد ةرادإلا هعجرت
ةيدلبلا حلإشصملا هشضرفت يذلا

قبطني رمألا وهو ،إهتشسردم ىلع
ةدجاوتملا تإيئادتبإلا لك ىلع
دششإني اذهلو ،ةيدلبلا ميلقإا يف
ةيلحملا تإطلشسلا ذيمÓتلا ءإيلوأا

صسلجملا صسيئر مهشسأار ىلعو
مإمتهإلا ةرورشض يدلبلا يبعششلا

ةئفدتلا ريفوتو مهدلوأإب
ةيفإك تإيمك إشضيأا ريفوتو
ةشصإخلا ءادغلا تإبجول
مهشسردمت نإمشضل ،ذيمÓتلإب
.ميلشسلاو ديجلا

ميهارب. ع

إهقÓطإا نم فشصنو ةنشس دعب
يزيليإا يف تناجب ةلوارفلا ةعارز يف ‘‘ةحجان‘‘ ةيجذومن ةبرجت

ةه˘كا˘ف ة˘عارز ة˘بر˘ج˘ت تق˘ق˘ح
‘‘ة˘ع˘ج˘سشم‘‘ ج˘ئا˘ت˘ن ة˘لوار˘ف˘˘لا
وأا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م ءاو˘˘˘سس
ةيحÓ˘ف ةر˘م˘ث˘ت˘سسم˘ب ة˘ي˘عو˘ن˘لا
تنا˘ج ة˘يرادإلا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
ملع ام بسسح ،يزيليإا ةيلوب
ة˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
.ةيحÓفلل حلاسصملل
ةيجذومنلا ةبرج˘ت˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو
اهقÓطإا نم فسصنو ةنسس دعب
راطإا يف ةثدحتسسم ةرمثتسسمب
ةقطنمب يحÓفلا حÓسصتسسإلا
نم ةبرجت لوأا تناجب ترغرغت
اذه ةعارز يف ةقطنملاب اهعون
ةميقلا تاذ ةهكافلا نم عونلا
يتلاو ،ةيداسصت˘قإلاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
‘‘ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م‘‘ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن تط˘˘˘عأا
يمكو يعون دودر˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب

لحم را˘ت˘كه2 ة˘حا˘سسم ى˘ل˘ع
،ةيمحم توي˘ب ل˘خاد ة˘بر˘ج˘ت˘لا

ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا  ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
.يحÓفلا داسشرإلاب
ةيعونو خانملا ةعيبط تمهاسسو
ة˘حو˘ل˘˘م˘˘لا وذ ءا˘˘م˘˘لاو ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا
لماوعلا نم اهريغو ةسضفخنملا
تناج ةقطن˘م ا˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا
ةنسضاح رفوت يف لاعف لكسشب

تÓتسش ةعارزل ةمئÓم ةيعيبط
لكسشب اهرا˘م˘ث و˘م˘نو ة˘لوار˘ف˘لا

.ىلعل قيتع حرسش امك ،يعيبط
عونلا اذه نأا ةبسسانملاب راسشأاو
بلطتي ةيعارزلا ليسصاحملا نم
ع˘م ة˘ق˘ي˘قد ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع
نم ةمئاد˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا
ام اميسس ،ةسصتخ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
.يقسسلا تاينقتب اهنم قلعت
ة˘بر˘ج˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تع˘˘ج˘˘سش د˘˘قو
ةهكاف ةعارز يف ‘‘ةحجانلا‘‘
ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ة˘˘لوار˘˘ف˘˘لا
با˘ب˘سشلا ة˘سصا˘خ ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب

رامثت˘سسإلاو ا˘ه˘سضو˘خ˘ل م˘ه˘ن˘م
تاذ ةماهلا ةميقلل رظنلاب اهيف
عونلا اذهل ةددع˘ت˘م˘لا د˘ئاو˘ف˘لا

ديازتملا بلطلاو ةهكافلا نم
امك ،ةيلحملا قوسسلا يف اهيلع
.هيلإا ريسشأا

ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا د˘˘ه˘˘سشيو
اريبك اسشاعتنإا ،تناج ةقطنمب
ي˘ف ‘‘ةد˘عاو‘‘ ا˘قا˘فآا ل˘م˘˘ح˘˘يو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘˘م ةد˘˘˘ع
يف ةققحملا ةحجانلا براجتلا

ىلع ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا بع˘سش ةد˘ع
نو˘ت˘يز˘لاو تا˘ي˘سضم˘ح˘لا رار˘غ
ا˘م و˘هو ،ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت اذ˘˘كو
ةفاسضم ةيداسصتقا ةميق لكسشي
بل˘˘ط ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘سست
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا قو˘˘سسلا
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
.ةيدودحلا ةقطنملا

ع.ب
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إيلإح ةديلبلا لإمشش قيÓعلا يداو ةنيدمب تعقو

رمعتشسملا تبعرأا9381 ةجيتم ةكرعم
يدنج001 نم ديزأا هتدقفأاو

يتلا ةجيت˘م ة˘كر˘ع˘م د˘ع˘ت
دبع ريمألا ءافلخ دحأا اهداق
هنم رمأاب ،ملاسس نبا ،رداقلا
ن˘م ما˘يألا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف
ة˘ن˘سس ن˘م ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش
يداو ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب9381
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا لا˘م˘سش) ق˘يÓ˘ع˘لا

يتلا كراعملا دحأا ،(ايلاح
يف فوخلاو بعرلا تراثأا
801 ه˘تد˘˘ق˘˘فأاو ه˘˘طا˘˘سسوأا

ىلإا هتأاجلأاو طباسضو دونج
ةنيدم راوسسأاب ن˘ي˘سصح˘ت˘لا
.رئازجلا

،ة˘كر˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘جو
ةروتكدلا ه˘تر˘كذ ا˘م˘ب˘سسح
ةذا˘ت˘سسا ،ة˘ب˘ي˘هو ي˘ف˘يزو˘ب

3 رئازجلا ةعماجب ةيعماج
،رئازجلا خيرات يف ةثحابو
را˘م˘ع˘ت˘˘سسلا ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب
نم ةلمح نسشب يسسنرفلا
ربع رئازجلا ىلإا ةنيطنسسق
قود˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘سش ،نا˘˘˘يروأا

كلذ˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ،9381
ةعبات˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا قار˘ت˘خا
ةددحملا رداقلا دبع ريمأÓل
وهو ،«ةنفات ةدهاعم» يف
هجوي ريخألا اذه لعج ام
˘˘ما˘˘ع˘˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘ل˘˘ل اراذ˘˘˘نا
امد˘ع˘بو .ي˘لا˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا
نييسسنرفلا لاقتنا نأا كردأا
نودب ةيرئازج قطانم ىلإا

ةيادب لإا ي˘ه ا˘م ه˘ت˘ق˘فاو˘م
نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب بر˘ح˘لا

ريمألا ذختا ،نيي˘سسنر˘ف˘لاو
،ةمواقملا رارق رداقلا دبع
يداو ىلع موجهلا انلعم
.ةجيتم يف قÓع
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م كلذ˘˘˘ب تنا˘˘˘كو
م˘˘جا˘˘ه ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘م
ةفيلخلا ةدايقب نويرئازجلا
تار˘كسسع˘م˘لا م˘لا˘˘سس ن˘˘با
يداو) ةجيتم˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

م˘ه˘لاو˘مأا او˘ب˘ل˘سسف (قÓ˘˘ع
م˘˘˘ه˘˘˘عراز˘˘˘م او˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘حو
مهنكا˘سسم ر˘ئا˘سس او˘قر˘حأاو
ا˘م ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع او˘لو˘ت˘سساو
رئاخذو ةيسشام نم مهيدل
ا˘ه˘ي˘ف ن˘م ع˘ي˘م˘ج او˘ل˘ت˘˘قو
،(طبا˘سضو يد˘ن˘ج801)
باتك يف ركذ ام بسسحب
ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا»
ىلاو ةيادبلا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

ه˘ب˘حا˘˘سصل «2691 ة˘˘يا˘˘غ
.سشوخوب رامع روتكدلا

ر˘ي˘مألا سشو˘ي˘˘ج لز˘˘ت م˘˘لو
موي دعب اموي ةراغلا ددجت

نيتاسسب ى˘لإا او˘ه˘ت˘نا ى˘ت˘ح
ءا˘سضف˘لا قا˘سضو ر˘ئاز˘ج˘˘لا

نم هيلع اولوتسسا ام ىلع
.ةجيتملا لهسس يف مئانغ
ةوز˘غ˘لا هذ˘ه تب˘عرأا ا˘م˘˘ك
يذ˘لا ي˘لا˘˘ف لا˘˘سشيرا˘˘م˘˘لا
جرا˘خ هر˘سصق ن˘م ل˘ق˘˘ت˘˘نا
لك هعبتو اهلخاد ىلإا دلبلا

ع˘˘جر ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ه˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م
نم هوعمج امب نويرئازجلا
ناك نيأا ةيدملا ىلإا مئانغلا
.اهيف مهرظتني ريمألا

يد لار˘ن˘ج˘لا ل˘˘سسار د˘˘قو
اهر˘ب˘خ˘ي˘ل ه˘ت˘لود ل˘ي˘سشي˘م
ةكرع˘م˘لا هذ˘ه ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘ل
سشي˘˘˘ج˘˘˘لا تفا˘˘˘خأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ى˘لإا ه˘تأا˘ج˘˘لأاو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ةنيدم راوسسأاب ن˘ي˘سصح˘ت˘لا
م˘˘ئاز˘˘ه تأاد˘˘بو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘ط˘˘ت ا˘˘سسنر˘˘ف تلار˘˘ن˘˘ج
تراثأا ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك .ا˘ه˘سسأار˘ب

مسسقناو اسسنرف يف ةجسض
ثÓث ىلإا يسسنرفلا ماظنلا
ةدوعلاب بلاطت ةئف :تائف
لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ى˘˘لإا
ىلإا تعد ةيناثو دودحملا
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م با˘˘ح˘˘سسنلا
ىلإا ةثلاثلا ةئفلا تعد اميف
بسسحب ،لماكلا لÓتحلا

خيرات باتك» يف ءاج ام
‐0381 رسصاعملا رئازجلا

.حÓب ريسشبل «9891
دعبو هنا ركذلاب ريدجلاو
تلاو˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘˘م ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
رداقلا دبع ريمألا تامجه
ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘˘ح˘˘نا ي˘˘ف
ي˘ف ة˘ف˘كلا تلا˘مو دÓ˘ب˘˘لا
اميسسل ،هحلا˘سصل ة˘ياد˘ب˘لا
لئابقلا دÓب هل تناد امدعب
قرسش نم ىرخأا قطانمو
ودغيسس هنأاكو ادبو دÓبلا
ر˘˘˘˘˘سصح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع اردا˘˘˘˘˘˘ق
ةنيطنسسق لخاد رامعتسسلا

يتلا ةيلحا˘سسلا بو˘ي˘ج˘لاو
طبر نم مهعن˘مو ا˘ه˘ل˘ت˘حا
ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘ي˘ب لا˘سصتلا

او˘نا˘ك ا˘م و˘هو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
ل˘جا ن˘م ه˘ي˘لإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي
اوجتحاف مهلÓتحا خيسسرت
هعسسوت ىلع ريملا ىدل
هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب قر˘˘سشلا و˘˘ح˘˘ن
ة˘ن˘فا˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تل «ا˘˘قر˘˘خ»
ا˘ه˘لا˘ط˘بإا ى˘ل˘ع او˘م˘م˘سصو
.ةيناث برحلا ران داقيإاو
تلاو˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م نا˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘سسو
سشي˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسكن˘˘˘لا
ةسصاخ رداقلا دبع ريمألا
نويسسنرفلا جهتنا نأا دعب
ةقورحملا سضرألا بولسسأا

ن˘م ة˘مو˘ه˘˘ف˘˘م ي˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
˘˘ما˘˘ع˘˘لا م˘˘كا˘˘ح˘˘لا ةرا˘˘ب˘˘˘ع
ن˘ل» :و˘ج˘ي˘˘ب لا˘˘سشيرا˘˘م˘˘لا
اذإاو سضرألا او˘˘˘˘˘ثر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت

اهوعرزت نل˘ف ا˘هو˘م˘ت˘ثر˘ح
ن˘˘ل˘˘ف ا˘˘˘هو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عرز اذإاو
كلذب تأادبو.«اهودسصحت
ودعلا حلاسصل حجرت ةفكلا
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘˘ب

تمادقا˘ت ر˘ي˘مألا ة˘م˘سصا˘ع
طو˘˘˘ق˘˘˘سس م˘˘˘ث1481
ريمألا ةمسصا˘ع «ة˘لا˘مز˘لا»
.3481 ة˘ن˘سس ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا

ريملا هجتا كلذ رثا ىلعو
ربوت˘كا ي˘ف بر˘غ˘م˘لا ى˘لا

يذ˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا سسف˘˘ن ن˘˘˘م
م˘ث ر˘ملا لوأا ي˘ف هر˘سصا˘˘ن
ر˘ثا ى˘ل˘ع ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت
لو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘سسلا ف˘˘˘˘˘˘˘سصق
ةجنط ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا

ةأا˘طو تح˘تو.ةريوسصلاو
در˘ط ي˘سسنر˘ف˘لا مو˘ج˘˘ه˘˘لا
ريمألا يبرغم˘لا نا˘ط˘ل˘سسلا

د˘˘ه˘˘ع˘˘ت و ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
هيلع سضبقلاب نييسسنرفلل
ى˘˘لإا ه˘˘ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
لواحم5481 ربم˘ت˘ب˘سس
.ديدج نم ةمواقملا ميظنت

ق.دمحأا

فششقتلا ريبادت رإطإا يف إهديمجت لبق4102 يف تلجشس

ةيادرغب ةيحايشسو ةيخيرات عقاومل ةداعإاو ميمرت عيراششم
،ةيادرغ ةيلوب ةيمهألا ةيإغ يف ةيحإيشسو ةيخيرإت ةميق تاذ ةيرثأا عقاوم ليهأإت ةدإعإاو ميمرت عيرإششم ةعبرأا قÓطإا ديعأا

.ةيلولإب ةبإينلإب نونفلاو ةفإقثلا ريدم ىدل ملع إمبشسح ،تإيلمعلا كلت نع ديمجتلا عفر نأا دعب ،روهدتلا لماوع نم إهتيإمحل

ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا كل˘ت ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
اهديمجت لبق4102 يف تلجسس
يت˘لا ف˘سشق˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت را˘طإا ي˘ف
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘˘تا د˘˘ق تنا˘˘ك
براقت ةيلامجإا ةفلكتب ،ةيمومعلا

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا˘ب جد نو˘ي˘˘ل˘˘م05
عيزوت˘ل م˘يد˘ق˘لا ما˘ظ˘ن˘لا م˘ي˘مر˘تو
«ازميتيل» ىمسسملا ناكملاب هايملا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ‘‘نا˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا» د˘˘ج˘˘سسمو
ناميلسس يديسس ة˘ي˘قا˘سسو ة˘يادر˘غ
يليلتم ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م ر˘سصقو
نب ةياسض رسصق تاباوبو روسسو
د˘م˘ح˘م دا˘فأا ا˘م˘˘ب˘˘سسح ، ةو˘˘ح˘˘سض
.يناولع
ةدا˘عإاو م˘ي˘مر˘ت ج˘ما˘نر˘ب جرد˘ن˘يو
ة˘ير˘ثألا م˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘ثار˘ت˘لا
ةظفاحم˘لا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘لا

يخ˘يرا˘ت˘لا تا˘حاو˘لا ثار˘ت ى˘ل˘ع
ناكم لك يف رسشتنملا يفاقثلاو
ج˘يور˘ت˘لا اذ˘˘كو ،باز˘˘ي˘˘م يداو˘˘ب
ة˘نا˘ي˘سصو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا
را˘ي˘ه˘نلا˘ب ةدد˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘ب ة˘يا˘سضو ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘˘م ير˘˘سصق˘˘ب

.ةوحسض
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا كل˘˘ت فد˘˘ه˘˘تو
ع˘م ق˘ي˘ثو˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب تدد˘˘ح
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
يدامÓلاو يداملا ثارتلا نيمثت
اه˘عو˘ن˘ت ل˘كب ة˘يادر˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
ءا˘سسرإل ة˘ي˘بذا˘ج ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘جو
.ةمادتسسم ةيحايسس ةيمنت
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘˘كيو
ج˘يور˘ت˘لا ي˘ف ة˘يادر˘غ˘ب ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
يذلا زيمملا يرام˘ع˘م˘لا زار˘ط˘ل˘ل
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب فÓ˘˘سسألا ن˘˘ع ثرو
ل˘ب˘ق ن˘م ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لاو ،باز˘˘ي˘˘م
مولعلاو ةيبرتلل ةيممألا ةمظنملا

ايملاع اثارت (وكسسنويلا) ةفاقثلاو
ءار˘ث˘لا ن˘ع Óً˘˘سضف ،2891 ي˘ف
هعون نم ديرفلا يفاقثلاو ينفلا
دعتو.ةقطن˘م˘لا ه˘ب ر˘خز˘ت يذ˘لا
باز˘˘ي˘˘م يداو رو˘˘˘سصق ة˘˘˘كب˘˘˘سش
حوتفم فحتم ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘سسم˘خ˘لا

دق تناك ي˘ت˘لاو ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع
نم ديرف ينارمع عباطب تديسش
ع˘ئاور ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ه˘˘عو˘˘ن
م˘م˘سص د˘قو ي˘م˘لا˘ع˘لا را˘م˘ع˘˘م˘˘لا
ردحنت تويب لكسش ىلع ةراهمب
عقوم قوف يرئادو مظنم لكسشب

،ليوط لهسس ىلع دتمم يرخسص
لحم تقولا رورمب حبسصأا يذلاو
حا˘ي˘سسلا با˘ج˘˘عإاو با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

نيثحابلاو نيسصسصختملا اسضيأاو
ي˘ف بÓ˘ط˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألاو
طيطختو ةيرام˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
.ندملا

يرام˘ع˘م˘لا ثار˘ت˘لا اذ˘ه ع˘سضخو
ثيح نم تاءارجإا ةد˘ع˘ل ن˘ي˘م˘ث˘لا
د˘ع˘ب ،ة˘يا˘م˘ح˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ةدا˘˘عإا
تابلقت لماوع˘ب ط˘ب˘تر˘م رو˘هد˘ت
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لاو فار˘˘˘ج˘˘˘نلا) ن˘˘˘مز˘˘˘لا

لماوعلا نم اهريغو تاناسضيفلاو
.(ىرخألا

د˘ي˘سصر˘لا اذ˘ه ن˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘جو˘˘يو
د˘جا˘سسم˘لاو رو˘˘سصق˘˘لا ي˘˘ثار˘˘ت˘˘لا

ىلإا ةفاسضإلاب ةيزئانجلا ملاعملاو
،ةرسشتنملا ةميدقلا يرلا تآاسشنم
سضاوحأاو لي˘خ˘ن˘لا ن˘ي˘تا˘سسب ر˘ب˘ع
ةيديلقتلا رابآلا رارغ ىلع ةيدوألا

را˘ط˘مألا ها˘ي˘م ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل ىر˘خأاو

عيزوتل يدي˘ل˘ق˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘كو
.ةيدوألا هايم
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت م˘لا˘ع˘م ةد˘˘ع تلاز لو
لزا˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد تاءا˘˘˘˘سضفو
روسصقلاو ةهجاولا ىلع ةنسصحم
ىلع ةدتمملا ةنسصحملا ةسسمخلا

ي˘ن˘ب) باز˘ي˘م يداو ل˘ه˘سس لو˘˘ط
ةكيلمو فطعلاو ةرونوبو نقزي
ى˘ل˘ع خو˘م˘سشب د˘ه˘سشت (ة˘يادر˘غو
ٍسضامو ةقيرع ةيرامعم ةراسضح
دق تناك يتلاو ،ليسصأا يخيرات
يف ميمرت لاغسشأا نم تدافتسسا

كل˘˘ت ن˘˘م ى˘˘خو˘˘ت˘˘˘يو.5102
ثار˘ت˘لا اذ˘ه ن˘ي˘م˘ث˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ى˘ل˘ع د˘ه˘سشي يذ˘˘لا ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

يف سشاع يذلا ناسسنإلا ةيرقبع
ءانب˘لا داو˘م Ó˘م˘ع˘ت˘سسم تا˘حاو˘لا
اسضيأاو (ريجلاو راجحألا) ةيلحملا
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست
اذه نيب نزاوتلا ىلع ةظفاحملاو
ثار˘ت˘لا ن˘ي˘بو ي˘ن˘ب˘م˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا
.(تاحاولا) يعيبطلا

ةايحلا ةداعإا تايلمع لÓخ نمو
روسصق ديعتسستسس ملاعملا كلتل
،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘˘فر˘˘خز باز˘˘ي˘˘م
ا˘ه˘ع˘با˘طو ق˘ير˘ع˘لا ا˘ه˘˘عا˘˘ع˘˘سشإاو
ثارتلا اذهل حمسسي امب يلامجلا

عا˘˘ط˘˘ق» ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
بجومب5002 ي˘ف «ظو˘ف˘˘ح˘˘م
50/902 مقر يذيفنتلا موسسرملا
ةحايسسلا ةيقرتل اكرحم نوكي نأا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ا˘م˘ي˘سس
نيلوؤوسسملل ةبسسنلا˘بو.ةقطنملا
ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا نإا˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةقطنملل يداملا ثارتلا ديدجتو
يحايسسلا طاسشنلا ثعب هنأاسش نم
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا ن˘ي˘م˘ث˘˘تو
ملاعملل زيمتملا اهعونتب ةيلحملا
تلاجملا هذه لعجو ،ةيخيراتلا
ةيفاقث ةحايسسل ةوقلا طاقن ىدحإا

.ةئيبلا مرتحت ةباذج

م.ق

تÓحملا بإحشصأا إميشسل
مهبشضغ نع اوربع نيذلا

فلتلا ىلإا مهعلشس صضرعت ءارج
تاعاطقن’ا

رايتلل ةرركتملا
نازيلغب يئابرهكلا
 ناكشسلا ءايتشسا ريثت

ةيلوب قطإنملا نم ديدعلا تدهشش
ويهرا يداو رارغ ىلع نازيلغ
لÓخ إمهريغو ىشسوم يمعو
ةرركتم تإعإطقنا ،ةريخألا مإيألا

إمم ،يئإبرهكلا رإيتلل ةلشصاوتمو
ىدل نيريبك ءإيتشساو إطخشس فلخ

بإحشصأا إميشسل ،نينطاوملا
نع اوربع نيذلا تÓحملا

ىلإا مهعلشس صضرعت ءارج ،مهبشضغ
بإحشصأا إشصوشصخ ،فلتلا
دادزا عشضولا نأا نيزربم ،تإبإشصقلا

نيدكؤوم ،ةريخألا ةنوآلا يف ةدح
دق ةئجإفملا تإعإطقنلا كلت نأا

ةليشصح عإفترا إهنع رجنت
نيذلا رإجتلا نم ددعل رئإشسخلا

،ةيئإبرهكلا ةقإطلا ىلع نودمتعي
كرحتب نوررشضتملا بلإط إميف
زإغلاو ءإبرهكلا عيزوت ةشسشسؤوم
هذهل دح عشضول ،لجإع لكششب
يتلاو ةدوهعملا ريغ تإعإطقنلا

،ةريخلا مإيألا يف إهتدح تداز
ديدعلا بلإط ،قإيشسلا صسفن يفو
ةرورشضب رإجتلاو نينطاوملا نم
تإعإطقنلإب إقبشسم غÓبإلا
لك رإجتلا ذخأإي يكل ،ةيئإبرهكلا
بإحشصأا إشصوشصخ ،مهتإطإيتحا

زبإخملاو موحللا عيب تÓحم
لولح دإجيإا رإظتنا يف ،تإيولحلاو
صشيإعتلا نم رإجتلا نّكمت ىرخأا

نود ةرركتملا عإطقنلا تلإح عم
نإشسل ىلع ءإج إمك وأا رئإشسخ دبكت
مهئإقل ىدل مهنم ديدعلا

.ةديرجلإب
بويأا.صس

mahali@essalamonline.com

ةينطولا ةركاذلا ىلع ةظفإحملا رإطإا يف
تليشسمشسيتب دياقوبب تيرابلا مجانمل يخيراتلا فيششرأ’ا زاربإاو لÓغتشس’ ةيقافتا
ام نواعت ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت
يوذو نيدها˘ج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘ب
تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يلو˘ل قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةد˘˘حوو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
،دياقوبل ةعفانلا داوملاو ةيديدحلا
زار˘˘بإاو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا ي˘˘˘مر˘˘˘ت
م˘جا˘ن˘م˘ل ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘سشرألا
را˘˘طإا ي˘˘ف ،د˘˘يا˘˘قو˘˘ب˘˘ب تيرا˘˘˘ب˘˘˘لا
،ةينطولا ةركاذلا ىلع ةظفاحملا

نيدهاجملا ريدم هب دافأا امل اقفو
.قوقحلا يوذو
نأاب ،دمحما لولج جاحلب حسضوأاو
لÓغتسساب حم˘سست ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه
فيسشرأÓ˘ل ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
سصاخلاو ةدحولا تاذل يخيراتلا
يترتف يف يباقنلا لمعلا خيراتب
ريرحتلا ةروثو ةينطو˘لا ة˘كر˘ح˘لا
ثوحبلا لاجم يف كلذو ةديجملا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسارد˘˘˘لاو

ةذ˘˘تا˘˘سسأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م د˘˘˘سسج˘˘˘ت˘˘˘سس
ظافحلا˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج
خيرات نع ثحبلا قيمعتو هيلع
.دياقوب ةيدلب مجانم
عيمجت نم ةرداب˘م˘لا ن˘كم˘ت˘سسو
ةد˘˘˘˘حو ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشرأا ن˘˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘˘ج
هسضرعو ةروكذ˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

يئلولا فحتملا ىوتسسم ىلع
ة˘سصر˘ف˘˘لا ة˘˘حا˘˘تإل د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘طو ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘ل˘ل
لوأا ةروث خ˘يرا˘ت˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو
ىلع عÓطلا ،ةرفظملا ربمفون
ةيخيراتلا تاطحملاو ثادحألا
م˘جا˘ن˘م ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا
طاسشنلا اهنم د˘يا˘قو˘ب˘ب تيرا˘ب˘لا
د˘ي˘ه˘سشل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘˘لا ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا
حبسصأا يذلا) ةماعنوب يلÓيجلا
ة˘ع˘بار˘لا ة˘يلو˘لا د˘˘ئا˘˘ق ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ة˘كر˘ح˘ل ه˘تدا˘ي˘قو (ة˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
علدنا لبق ةيلا˘م˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

.ةديجملا ريرحتلا ةروث
ة˘ج˘مر˘ب ى˘لإا ا˘سضيأا ي˘˘مر˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تاود˘نو تار˘سضا˘ح˘˘م
مجانمب نييرئازج˘لا لا˘م˘ع˘لا لو˘ح
لÓ˘خ د˘يا˘قو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب تيرا˘˘ب˘˘لا
تاذ قفو ،ةيرامعت˘سسلا ة˘ب˘ق˘ح˘لا
.لوؤوسسملا

فيسشرأا نأاب لولج جاحلب زربأاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةد˘˘حو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ة˘ع˘فا˘ن˘لا داو˘˘م˘˘لاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لا
مهم خيرات ىلع يوتحي دياقوبل
ةا˘نا˘ع˘م ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘ل˘˘سسي
ءار˘˘ج ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
رمعتسسملا فرط نم مهداهطسضا
ى˘ل˘ع Ó˘سضف كاذ˘˘نأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
د˘ي˘ه˘˘سشل˘˘ل ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘سضن˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةماعنوب يلÓيجلا

.دياقوبب تيرابلا مجانم
صس.نيÒشس
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يف طيرفتلا سضفري ةنولششرب
يتيشس رتشسششنام حلاشصل غيوب يكير
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسا ة˘ي˘فا˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘˘كذ
طسسولا بعل عا˘ن˘قإا لوا˘ح˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ديدج دقع ىلع عيقوتلاب غيوب يكير
 .هلبقتسسم نأاسشب فواخم طسسو
،لبقملا فيسصلا ينابسسإلا دقع يهتنيو
نم خينويم نريابو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو
 .هعم دقاعتلاب ةمتهملا ةيدنألا نيب
نإا˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘سسلا ر˘يرا˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو ن˘˘كلو
مازتللاب غيوب عانقإا يف بغري ةنولسشرب
نكمي ثيح ،‘‘ون بماك‘‘ يف هلبقتسسمب
اًماع12 ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘ل
 .مسسوملا ةياهن يف اًناجم ةرداغملا
ةبوعسص نودجي دق ةنولسشرب ةداق نكل
ر˘ه˘ظ ثي˘ح ،غ˘يو˘˘ب ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
طقف تايرابم عبرأا يف ةدعاولا ةبهوملا

د˘لا˘نور برد˘م˘لا لا˘قو .م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
بحأا انأا‘‘ :غيوب نع لئُسس امدنع ناموك
˘مو˘ي ل˘ك نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا
اتلكب سصرفلا نوزهتني نيذلاو ،نسسحتلل
رمألا قلعتي ل نايحألا سضعب يف ،مهيدي
نوكي د˘ق‘‘ :ل˘سصاوو .‘‘ط˘ق˘ف ةدو˘ج˘لا˘ب
يف يفكي ام نولعفي ل نوبعل كانه
.‘‘سصرفلا حنمل بردملل بيردتلا

ملشستشسي مل دتيانوي رتشسششنام
وششناشس ةقفشص يف

ةدراو˘لا ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا تف˘˘سشك
دتيانوي رتسسسشنام يدان نأا سسما حابسص
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘˘م˘˘ل م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي م˘˘ل
حانج وسشناسس نوداج باسشلا يزيلجنلا
يف يناملألا دنومترود ايسسوروب قيرف
ةلسشافلا ةلواحملا دعب لبقملا فيسصلا
ةفيح˘سص تر˘كذو.0202 ما˘˘ع ي˘˘˘ف
ل رمحلا نيطايسشلا نأا ‘‘فارغيليت يليد‘‘
يف وسشناسس ىلإا ةدوعلا مهناكمإاب لازي
طباهلا هاوتسسم نم مغرلا ىلع ،فيسصلا
ةفيحسصلا تمعز .مسسوملا اذه ةيادب يف
قو˘سس ي˘ف ر˘سشا˘ب˘م˘لا ز˘ي˘كر˘ت˘لا نأا ا˘˘ًسضيأا
،ع˘˘فاد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

حبسصأا اذإا يفناج يف فرسصتلا مهنكميو
ريغ نم نكل ،اًحاتم بسسانملا بعÓلا
نرياب بعل ابلأا ديفيد نوكي نأا حجرملا

رتسسسشنا˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .خينو˘ي˘م
ي˘ف ا˘ً̆ل˘˘يو˘˘ط ا˘˘ًطو˘˘سش ع˘˘ط˘˘ق د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ف˘ي˘سصلا و˘˘سشنا˘˘سس ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
د˘نو˘م˘ترود ةرادإا كم˘ت ن˘كل ،ي˘سضا˘م˘˘لا
نود لاح ينيلرتسسا نييÓم801 رعسسب
.ةقفسصلا مامتإا

ءاتششلا يف موجهلا ميعدت لجؤوي نÓيم
د˘ير˘ي ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م يدا˘ن نأاو ود˘ب˘ي
قو˘سس ي˘ف ة˘م˘سسا˘ح ة˘ق˘ير˘ط˘ب كر˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘ي تح˘ت ق˘ير˘ف˘لا لا˘م˘كإل تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
.قيرفلا بردم يلويب ونافيتسس
ةرادسصلاب ظافتحلا نم نÓيم نكمتو
ءادألا لسضفب دÓي˘م˘لا د˘ي˘ع ة˘ل˘ط˘ع ل˘ب˘ق
ى˘ل˘ع بل˘غ˘تو ،و˘ي˘سستل د˘سض ز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا
يرينو˘سسور˘لا زا˘فو ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘با˘ي˘غ˘لا
يف فاد˘هألا تر˘م˘ت˘سساو2‐3 ةجيت˘ن˘ب
نا˘تلز با˘ي˘غ نا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح لو˘سصو˘˘لا
ةينفلا ةيحانلا نم Óًيقث سشتيفوميهاربإا

ولواب موقيو.يلويب ونافيتسس ططخلو
نم اًسضيأا قيرف˘لا ءادأا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ي˘ن˘يد˘لا˘م
ةرادإلا سسرد˘˘˘˘تو قو˘˘˘˘سسلا رو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةحسشرملا ءامسسألا نم ديدعلا ةيسضايرلا
بايغ نأا ودبي لو.قيرفلل مامسضنÓل
موجه ىلع ريبك لكسشب رثأا يديوسسلا
ليافار در ،كيكسشتلا مت امدنع ،يلويب
ي˘ل˘م˘ع ل˘كسشب سشت˘ي˘ب˘ير ي˘˘ت˘˘نأاو وا˘˘ي˘˘ل
يف ةيوق فادهأا ليجسست متو.يباجيإاو
و˘لو˘سسا˘سس د˘˘سض ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

موجه لجسس ،ل˘م˘ج˘م˘لا ي˘فو و˘ي˘سستلو
دعيو ةاراب˘م41 ي˘ف ا˘ًفد˘ه23 نÓي˘م
.يرودلا يف لسضفألا نيب نم موجهلا
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ىمرملا ةشسارح ةمزأا ءاهنإ’ ءاتششلا قوشسل أاجلي امور

يلاطيإلا امور يدان لخدتي دق
ة˘يو˘ت˘سشلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس ي˘ف
ة˘سسار˘ح ة˘ل˘كسشم ل˘ح ة˘لوا˘ح˘˘م˘˘ل
.قيرفلاب ىمرملا

يف فده32 امور كابسش تقلتو
نم امور عافد لعجت ةارابم41
ةيدنألا نيب نم تاعافدلا أاوسسأا
بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ى˘˘˘لوألا ةر˘˘˘سشع˘˘˘لا
و˘˘˘˘ي˘˘˘˘سستل ع˘˘˘˘˘م يوا˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
.وتنيفينيبو
نو˘كي نأا ن˘كم˘ي ل د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
فعسضب دي˘ع˘سس ا˘كي˘سسنو˘ف و˘لوا˘ب
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘مر˘˘م سسار˘˘ح دودر˘˘م
اذه ةيادب يف اًريثك ىناع يذلاو
بب˘سسب تا˘با˘ي˘غ˘لا د˘ع˘ب م˘سسو˘م˘˘لا
.انوروكب سضرملاو تاباسصإلا

اًسضيأا كانه ،كلذ ىلإا ةفاسضإلابو
ة˘˘سسار˘˘ح ة˘˘ل˘˘كسشم ل˘˘ح˘˘ل ها˘˘ج˘˘تا
واب فينسصت عجارت ثيح ،ىمرملا
ح˘ب˘سصي˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب ز˘˘ي˘˘بو˘˘ل
حنم متي مل امنيب يناثلا سسراحلا

عا˘فد˘ل˘ل ا˘ًم˘ئاد نا˘مألا ي˘ت˘˘نار˘˘ي˘˘م
.ةيلسضع لكاسشمل سضرعتي نآلاو
ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت م˘˘ت اذإا ،بب˘˘سسلا اذ˘˘ه˘˘لو
نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘سسإلا ى˘مر˘م˘لا سسرا˘ح
قوسسلا يف لخدتتسس امور ةدايق
.ديدج سسراح نع اًثحب

سضورقلا لدابت ةيسضرف تلاز امو
وخيريسس عم دقاعتلل ونيروت عم
ثيح ،ةمئاق قيرفلا ىمرم سسراح
امدعب يلوبان مامأا اًيسساسسأا كراسش
.نيتارابم نع باغ
حسضاولا نم ،فيسصلا قوسس يفو
نامأا˘ب ءا˘ق˘ب˘لا لوا˘ح˘ي˘سس ا˘مور نأا
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت اذإا تقو˘˘لا سضع˘˘˘ب˘˘˘ل

.ينابسسإلا سسراحلا عسضو
امور ةيجيتارتسسا نوكت فوسسو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس ي˘ف
ىلإا يدانلا رظنيسس ثيح ،اًمامت

لعفلاب بسستكا ريبك بعل مسض
يرود˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلا ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
.يلاطيإلا

يف ءا˘م˘سسألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘هو

ا˘ه˘ب˘قار˘ي ي˘ت˘لا ى˘مر˘م˘لا ة˘سسار˘˘ح
نم ينيلوغ وأا ونغارك لثم امور
ن˘م ير˘˘ت˘˘سسف˘˘ل˘˘ي˘˘سس وأا ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأا

مدقي مهنم لكو انوريف سسÓيه
عيمجلا ر˘ه˘ظأاو ةد˘ي˘ج تا˘نا˘م˘سض
ىل˘ع نود˘ع˘ت˘سسم م˘هو م˘ه˘تا˘ف˘سص
فيكتلا ىلإا ةجاحلا نود روفلا

.ةيلاطيإلا ةلوطبلا عم

يفناج قوشس يف طقف عيبلل أاجلي يلوبان
ماع يلاط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ى˘ه˘نأا

ىقلت ثيح ،ةئيسس ةقيرطب0202
ةارابم يف لداعتو نيترم ةراسسخلا
ةيحان نمو تاهجاوم ثÓث رخآاب
ة˘ع˘فد ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح ه˘˘نإا˘˘ف ،ىر˘˘خأا

ىلع ينوناقلا راسصتنلاب ة˘يو˘ن˘ع˘م
ةجي˘ت˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ر˘بو˘ت˘كأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
.يسضاملا

ةرخأا ةًرم ةارابملا بعل متي فوسسو
ديدجلا ما˘ع˘لا حا˘ت˘ت˘فا م˘ت˘ي فو˘سسو
رياني يف يرايلاك مامأا ةيوق ةارابمب
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن كرا˘˘سشي فو˘˘سسو
.تلاقتنلا قوسس يف اًسضيأا

عم دقاعتلا ىلإا يلوبان ططخي لو
ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،دد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
عقاولا يف قيرفلا نأاب نيلوؤوسسملا

نع رظنلا فرسصب ناكرألا لمتكم
ق˘˘ير˘˘ف تكل˘˘هأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإلا

ةًسصاخ ةريخألا رهسشألا يف وزوتاغ
.موجهلا يف
عيب ىلع يلو˘با˘ن ل˘م˘ع˘ي˘سس كلذ˘لو
د˘ع˘يو ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘م دد˘˘ع
كي˘˘ل˘˘ي˘˘م سشو˘˘يدا˘˘كرأا ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا

سسأار ى˘ل˘ع ي˘ت˘ن˘يرو˘ي ود˘نا˘نر˘ي˘˘فو
.مهنم سصلختلا بولطملا ةمئاق
هت˘ه˘جو د˘ج˘ي نأا كي˘ل˘ي˘م˘ل ن˘كم˘يو
هناد˘ق˘ف لد˘ب ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ة˘ب˘سسا˘ن˘م
.لبقملا مسسوملا يف اًناجم
داجيإا يف هسسفن كيليم بغري امك
نأاب ىري ثيح ،هل ةبسسانم ةهجو
يف هظوظح نم للقي قيرفلاب هئاقب
ةلوطب يف ادنلوب ةقفر ةكراسشملا

.ةيبوروألا ممألا سسأاك

يف قباسسلا سسكايأا بعل بغريو
كانه نكلو ،سسوت˘ن˘فو˘ي˘ل لا˘ق˘ت˘نلا
دقاعتلا يف بغرت ةيزيلجنإا ةيدنأا

يف ماهنتوت نم اًبيرق ناكو هعم
.يسضاملا فيسصلا

يتنيروي ىلع هتاذ رمألا قبطنيو
مسسوملا ةياهنب هدقع يهتني يذلا

ةيدنأا نم اًسضورع ينابسسإلا كلميو
يلاتلابو ايرودبماسس اهزربأا ايلاطيإا
.ليحرلل اًزهاج نوكيسس
يوني يتلا ناتيلمعلا امه ناتاهو
قو˘سس ي˘ف  ا˘م˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
نإاف كلذ عمو ةيوتسشلا تلاقتنلا

اذإاو اهل رسصح ل قوسسلا تاراسسم
دكؤوملا نم سسيلف ةسصرفلا تحيتأا
ل يلوتنويغ يسضايرلا ريدملا نأا
.فقوملا نم ةدافتسسلا هنكمي

دتيانوي رتشسششنام نم دÓيملا دايعأا ةيده ىلع لوشصحلاب ملحي سسوتنفوي
مسض وأا ةدوجلا ةدايز يف رظننسس

نأا ن˘˘كم˘˘ي ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ا˘˘˘م بعل
تا˘م˘ل˘كلا هذ˘ه˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا مد˘˘خ˘˘ي
قوسس ةيسضق ولريب ايردنأا لوانت
ةارابملا ةرا˘سسخ د˘ع˘ب تلا˘ق˘ت˘نلا
.انيتنرويف مامأا

نم ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع قا˘ف˘نإا ن˘كم˘ي لو
نكلو ،ةراسسخ˘لا بق˘ع تا˘م˘ل˘كلا
ى˘˘˘لإا ل˘˘˘سصت لاز˘˘˘ت ل ة˘˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘لا

.اهتهجو
مهم ءيسش ،دوقفم ام ءيسش كانهو
ىنعمب ةيددعلا ةيحانلا نم سسيل
ءارسش ىلإا جاتحي ل سسوتنفوي نأا
كلذب مايقلل نيبعÓلا نم ريثكلا
ةيسصخسشلاو ةدوجلل جاتحي هنكل
ل ن˘يذ˘لا ن˘يز˘ها˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لاو
قيرفلا لامكتسسا ط˘ق˘ف م˘ه˘ن˘كم˘ي
ةلقن ءارجإاب يدانلل حامسسلل نكلو
.ةيرورسض ةيعون
دايعأاب ةسصاخ اياده ةمئاق كانهو
سسوتنفوي لخاد ةبولطملا دÓيملا

ز˘ي˘م˘ت˘تو ة˘ل˘يو˘ط تسسي˘ل ا˘ه˘ن˘كلو
لوب ة˘م˘ئا˘ق˘لا رد˘سصتو ة˘ي˘م˘هألا˘ب
ر˘ت˘سسسشنا˘م ط˘سسو بعل ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب

م˘هأا د˘حأا ا˘ب˘غو˘ب د˘ع˘˘يو.دتيانوي
م˘ل˘حو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ي˘˘ف فاد˘˘هألا
ام عبطلاب ،ليحتسسملا نم ربتعي
اًد˘ق˘ع˘م يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘لا لاز
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كل˘˘م˘˘ي لو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
.يسضاملا

ىلإا لوسصولا سسوتنفوي لواحيو
لثم بعÓلا م˘سضل ةد˘ي˘ج ة˘غ˘ي˘سص
ةراعإلا ليبسس ىلع هعم دقاعتلا

بعÓلا لزانت عم ءارسشلا رايخ عم

.هبتار سضيفختو
ل˘حر˘ي˘سس ،لاو˘حألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘فو
لمعيو قيرفلا نع ةريسضخ يماسس
ة˘ه˘جو دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع لو˘يار و˘ن˘ي˘م
يكسسيدرانرب وكيريدي˘ف˘ل ةد˘يد˘ج
ريغيسس يذ˘لا ل˘جر˘لا و˘ه ا˘ب˘غو˘بو
.يرينوكنايبلا هجو
نم ديدعلا دسصر سسوتنفوي أادبو
يد وغيردور لثم ابغوبل لئادبلا
ل˘يو˘نا˘مو يز˘ي˘ن˘˘يدوأا بعل لو˘˘ب
.ولوسساسس طسسو بعل يليتاكول

ىلإا اًسضيأا سسوت˘ن˘فو˘ي ر˘ظ˘ن˘ي ا˘م˘ك
فدهتسسي ل ثيح موجهلا ميعدت
بعل نكلو ريبك مسسا عم دقاعتلا
ودلانور عم موجهلا لامكإا هنكمي
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يدو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تارو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو
.يكسسفيسسولوكو
ع˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘سصتلا ةد˘˘˘˘ح تف˘˘˘˘خو
ي˘سسل˘ي˘سشت بعل ور˘ي˘ج ه˘ي˘ف˘ي˘لوأا

بعل كي˘ل˘ي˘م سشو˘˘يدا˘˘كرأا دا˘˘عو
ني˘ح ي˘ف ةرو˘سصلا ل˘خاد ي˘لو˘با˘ن
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ب˘˘˘نأا تددر˘˘˘˘ت
سسي˘ف˘م˘م م˘سضب ير˘ي˘نو˘˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.اًسضيأا نويل بعل يابيد

ر .ق ^

ةهجو يدنلوهلا يرودلا
ابيلاشس ـل ةلمتحُم ةديدج

لانشسرآا نم بورهلل

˘ما˘ي˘ل˘يو ردا˘غ˘ي نأا ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع لا˘˘ن˘˘سسرآا ا˘˘ب˘˘ي˘˘لا˘˘سس
نأا د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ةرا˘˘عإلا

يأا نود ةطبحم رهسشأا ةتسس ىناع
ق˘ير˘ف˘لا ةد˘حاو ةر˘˘م و˘˘لو ل˘˘خد˘˘ي
يسسنرفلا عفادملا لسصو .لوألا
ةراعإا ةرتف دعب ندنل لامسش ىلإا
ىل˘ع نا˘ي˘تإا تنا˘سس ع˘م ما˘ع ةد˘م˘ل
ةليكسشت يف هسسفنل رود زجح لمأا
مت ،كلذ نم ًلدب نكلو .لانسسرأا
تايرابمل د˘ع˘ت˘سسم ر˘ي˘غ هرا˘ب˘ت˘عا
ملو زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م يأا ي˘ف هرا˘ي˘ت˘˘خا م˘˘ت˘˘ي
يرود˘لا وأا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا
ر˘ي˘غ ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م˘˘م ،ي˘˘بوروألا

نع اتيترأا برعأاو .بعلل لهؤوم
عم ،بعÓ˘لا ف˘قو˘م ن˘م ه˘طا˘ب˘حإا
ةدمل ةراعإا ىلع لوسصحلا لامتحا
ريراقتلا تركذو ،نآلا رهسشأا ةتسس
ن˘فو˘هد˘ن˘يإا يدا˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
دقاعتلل قابسسلا لخد دق يدنلوهلا

.ابيلاسس عم
عيمج نم مامت˘ها ا˘ب˘ي˘لا˘سس ىد˘ل

قرف كلذ يف امب ،ابوروأا ءاحنأا
،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإاو ا˘سسنر˘فو ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف
اًسضيأا لانسسرآا رظني نأا نكميو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ٍدا˘ن ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘عإا ي˘˘ف
ةرك عم فيكتلا ىلع هتدعاسسمل
.ةيزيلجنإلا مدقلا
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ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
قق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا نا ي˘نار˘م˘ع
ةمسصاعلا داحتا باسسح ىلع
ة˘˘عر˘˘ج ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس
ني˘سسح˘ت ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ج˘سسكأا
ربع د˘قو اذ˘ه ،ر˘ث˘كأا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

طوسشلا هقيرف لوخد ةقيرط
ى˘لا ة˘ي˘ل˘ك ع˘جر ن˘يا ي˘نا˘ث˘˘لا
فده يقلت ىلا ىدأا ام فلخلا

دوع˘سسم˘ل˘ب بعÓ˘لا ةرا˘سسخو
ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘سسو در˘˘ط يذ˘˘لا
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘ق د˘˘قو ،ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل
لوأا اطوسش انيدأا » : ددسصلا

حيجر˘ت ن˘م ا˘ن˘كم˘تو ،ا˘ي˘لا˘ث˘م
طوسشلا انلوخد نكلو انتفك
م˘ل ثي˘ح ،ا˘ئ˘ي˘سس نا˘ك ي˘نا˘ث˘لا
نيبعÓلا ع˘جار˘ت بب˘سس م˘ه˘فا
مهايإا ان˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا ةرور˘˘˘سضب
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ،ر˘ث˘كأا سسفا˘ن˘م˘لا
انل تحمسس ةيلاغ طاقن ثÓث
ةيسسفن˘لا ا˘ن˘ب˘ناو˘ج ن˘ي˘سسح˘ت˘ب
ببسس يه نوكت نأا يف لمأانو
. ةقÓطنلا

تمهإشس يرمعلا ةدوع»
نع ثحبنو زوفلا يف

نيبإشصملا ةدإعتشسا
ةرفطلا قيقحتل

«جئإتنلا يف
بردملا دكأا ىرخأا ةهج نم
ىلا ةعومجملا ةجاح ينارمع
نم نهارلا تقولا يف ءودهلا
ريسضحت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ل˘جا

يتلاو ،تايدحتلا مداقل اديج

ه˘ب˘سسح ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ةرور˘˘˘˘˘سضب
لو˘˘ح د˘˘ي˘˘ج˘˘لا سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لاو
دقو اذه ،طاقنلا نم ريثكلا
ى˘ع˘سسي˘سس ه˘نا ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كأا

نيباسصم˘لا سضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘سسل
نارقمأاو يحلاسص ةروسص يف
ىل˘ع دا˘م˘ت˘علا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م
امك ،بيدك رسصانعلا سضعب
لاق دقو يرمعلا دودرمب داسشأا
ير˘م˘ع˘لا ةدو˘ع نا د˘ق˘˘ت˘˘عا» :

بعÓلاف ةيوق ةفاسضإا انتحنم
ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘سسم ه˘نا˘كما˘بو
دمحلا ،هجراخ ىتحو ايناديم
هتقو يف ءاج راسصتنلا هلل

ةداعتسسا ىلع لمعنسس ايلاح
ةروسص يف نيباسصملا سضعب

ان˘نا ا˘م˘ك نار˘ق˘ماو ي˘ح˘لا˘سص
سضعبل ةقثلا حنمل ىعسسنسس
نم بيد ةروسص يف رسصانعلا
. لسضفألا قيقحت لجا

صشإمر مإششه

«مهتاداهتجا ىلع نوروكششم نوبعÓلاو باوبأ’ا نم ريثكلا حتفتشس ةراطشسوشس طاقن» :ينارمع
ةنيطنشسق بإبشش

سضعبل قيرفلا ةداعتسساب ةركسسب داحتا راسصنأا سسفنلا ينمي
ةبيبسش ما˘ما د˘غ˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف م˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سساو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ىلا ةسسام ة˘جا˘ح ي˘ف نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا ناو ا˘م˘ي˘سسل ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
،بيترتلا لودج يف اديج عقوقتلا ةلسصاوم لجا نم طاقنلا

عسضوم يف يراسضخلو دلاوخو تايره نم لك دجاوتيو اذه
،نيبعل ولو ةداعتسسا ىلع ينفلا مقاطلا رسصي ثيح جÓعلا

يقبتملا راوسشملا يف ةمهم دج ىقبت طاقنلا ناو ةسصاخ
مئادلا دجاوتلا ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي يذ˘لاو ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه دا˘ح˘تÓ˘ل

. ةعيلطلا ةبكوك نمسض
عيمجلا دششإنت ةرادإلاو ةلشصاوتم ةيلإملا ةمزألا

نع ثحبلا ةركسسب داحتا ةرادإا لسصاوت هتاذ قايسسلا يف
اهدكا ةعيرت رداقلا دبع ريجانملا ناو ةسصاخ ،ليومت رداسصم
ىقبت ةنيزخلا نا امب ايقيقح ازجع سشيعي يدانلا نأاب ةحارسص
هتاوعد هيجوت لسصاوي ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘غرا˘ف
لجا نم لامعألا لاجر ىتحو ةيلحملا تاطلسسلا يلوؤوسسمل
يدانلا ةبترم نيسسحت نع ثحابلا يدانلل نوعلا دي ميدقت
ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا˘ب را˘سصنأÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي فر˘˘سشم م˘˘سسو˘˘م ة˘˘يدأا˘˘تو
. ءاقبلا ةقرو بعل مسساوم تاطوغسض

صشإمر مإششه

نيباشصملا عاجرتشسا نع ثحبي داحت’ا
يرانكلا ةعقوم لبق

ةركشسب دإحتا
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عقو يتلا ءاطخألا حيحسصت يف يريزد لÓب بردملا لمأاي
يتلاو ةري˘خألا ودارا˘ب يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘ي˘ف
امدقتم ناك نا دعب ةيسساق ةراسسخ ىلا يدانلا اهيف سضرعت
لعج نع بردملا ثحبيو اذه ،در نود نيفدهب ةجيتنلا يف
،يفلخلا طخلا يف ءاطخألا يدافت ىلع لمعت ةعومجملا

ركذي ،ةهجاولا ىلا سسفانملا ةدوع ىلا ىدأا كلذ ناو ةسصاخ
رذان مكحلا فطاعتل ريبكلا مهفسسأات نع اوربع راسصنألا نا

ةلكر نم ةدوعلا ةسصرف مهحنم نيا » كابلا»      يبعل عم
. ةيعرسش ريغ ءازج

ةمدإقلا تإيدحتلل زهجيشس يشسورع
ىلا يسسورع بعÓلا ةدوع قيرفلا لجسس ىرخأا ةهج نم
تاءاقللا يف هيلع دامت˘عÓ˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةداعت˘سسا ن˘ع ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا ثح˘ب˘يو اذ˘ه ة˘مدا˘ق˘لا
ي˘ف ة˘ف˘ي˘ف˘خ ة˘با˘سصإا ى˘لإا سضر˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘سس ع˘فاد˘م˘لا

هلي˘مز˘ب ه˘سضيو˘ع˘تو ةردا˘غ˘م˘ل˘ل ه˘تر˘ط˘سضا ودارا˘ب ة˘ه˘جاو˘م
ناو ةسصاخ اهرظتني امب ةيعاو ةعومجملا نا ركذي ،سشومح
جورخلا بعسصي ةماود يف يلهألا لخدت دق ةراسسخ يأا

ةدعاسسمل ةرملا هذه تفت˘ل˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘ن˘م
» ةهجاومل ابسسحت ةديج فورظ يف دجاوتلا ىلع نيبعÓلا

. ةليلم نيعب ادغ » ماسصل
صشإمر مإششه

جربلا ءاقل ةبوعشص كرديو ةيواششلا مامأا نييطايتحÓل ةشصرفلا حنم سشيعي
ةليلم نيع ةيعمج

ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘˘م سشي˘˘ع˘˘ي برد˘˘م˘˘لا ل˘˘سضف
سسيمخلا ة˘ي˘سشع ج˘مر˘ب يذ˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا
بناوجلا سضعب ةيؤور نع بردملا ثحب نيا يفيلخ بعلمب
داحتا مامأا ةميزهلا نم مغرلابو اذه ،طوبعج ءÓمزب ةسصاخلا
تايوتسسم نع تنابأا ةبيتكلا نا لإا فدهل نيفدهب ةيواسشلا

رسصانعلا سضعب ىلع دامتعلا ىلإا ينقتلا رطسضت دق ةديج
ثحبلا لسصاوي قيرفلا نا ركذي ،ةيعمجلا ةدافا ىلع ةرداقلا

. تايدحتلا مداق يف زئاكرلا سضعب سضيوعت ةيفيك نع
ةبيتكلا طبشض لشصاوي صشيعيو دغلا ةمق عيشضي دق دإيز
ماما دغلا ةلباقم نع ةزمح دايز بعÓلا بيغي دق ىرخأا ةهج نم
ام وهو اهنم يكتسشي يتلا ملآلاو ةباسصإلا لظ يف جربلا يلها

يف هتكرا˘سشم ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘يؤور˘ل ا˘ب˘سسح˘ت جÓ˘ع˘لا ل˘سصاو˘ي ه˘ل˘ع˘ج
حسضوتسس يتلاو مويلا ىرجتسس يتلا ةريخألا ةيبيردتلا ةسصحلا
ةدوعلا لسضف بردملا نا ركذي ،اهمدع نم هيلع دامتعلا ةيناكمإا
ةكراسشم انلجسس ثيح نيروحم ىلع دامتعلاب ميدقلا ماظنلا ىلا
لكسشب قاورلا يئانث رهظي نا لما ىلع حبار دايزو ماطيب يئانثلا

نم فيسضي ديج لكسشب ةهجاوملا رييسستب يدانلل حمسسي ديج
. ديسصرلل ىرخأا طاقن » ماسصل » هلÓخ
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ةلوطبلا سشرع ىلع عبرتلا ةلشصاومو «كابلا» طاقن بشسك ىلع رشصي يكوكلا
فيطشس قإفو

قير˘ف تار˘ي˘سضح˘ت تل˘سصاو˘ت
يدان د˘عو˘م˘ل ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
كلذو د˘˘˘˘˘حألا اد˘˘˘˘˘غ ودارا˘˘˘˘˘ب
نم يدانلا ةدوع دعب ةرسشابم
بردملا لسضف ثيح ،داسشتلا
هرسصانع ح˘ن˘م مد˘ع ي˘كو˘كلا
ةر˘سشا˘ب˘م ل˘خد ن˘يا ،ة˘˘حار يأا
ة˘سصا˘خ ة˘يد˘ج˘لا رو˘˘مألا ي˘˘ف
رسسنلا ةجاح ىدم كردي هناو
ةلباقم˘لا طا˘ق˘ن˘ل ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا
ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘ف ما˘˘˘ما
لعج ام وهو ،اديج سضوافتي
نم هرسصانع رذحي يسسنوتلا

بلا˘ط ثي˘ح نوا˘ه˘ت˘لا ة˘ب˘˘غ˘˘م
ةلهولا ذنم طغسضلا ةرورسضب
. سسفانملا ىلع ىلوألا

مغر رارقب محقي دق
إيموجه يدعشس قلأإت

ثح˘˘ب˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا

رار˘˘ق˘˘ب بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو
،ي˘سسنو˘ت ةرود ن˘م د˘ئا˘ع˘˘لا

ي˘ف ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح
نم مغرلاب ةسصرف˘لا ه˘ح˘ن˘م
بسصن˘م ي˘ف يد˘ع˘سس ق˘˘لأا˘˘ت
نا ر˘˘كذ˘˘ي ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا بل˘˘˘ق
لحت مل ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب ة˘ي˘سضق
اه˘ت˘سسارد را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف د˘ع˘ب
ةدو˘عو » كا˘ب˘لا» ة˘م˘ق د˘ع˘˘ب
نوكتسس ي˘ب˘ير˘ع˘ل ع˘فاد˘م˘لا
اميسسل ديعاوملا مداق يف
ةسسام ةجاح يف قيرفلا ناو
ةيئانث نأا مغر هتامدخ ىلإا
تدأا ي˘سشكا˘˘كب ‐ ل˘˘يد˘˘م˘˘ن
لكسشب ةيسضاملا تايرابملا

. ديج
صشإمر مإششه

جربلا يلهأا

ءاطخأ’ا حيحشصت نع ثحبي يريزد
ةيباجيإا ةجيتن ليشصحتل

خيراتلا عم دعوم ىلع فيرسشلا دمحم سسراحلا نوكيسس
موي نم ةيادب نيتلبقملا نيتهجاوملاب اينعم نوكيسس ثيح
ةيدملا يبملوا ماما يسساسسألا سسراحلا نوكيسس نيا ،دغ
امهيقلت دعب نابقاعم ةيافلحوبو ريسصن يئانثلا ناو ةسصاخ
يهو ،ةرواسسلا ةبيبسش مامأا ةيسضاملا ةهجاوملا يف درطلل
ةكراسشملل هتيزهاج ينعملا اهسصوسصخب دكا يتلا ةسصرفلا

لÓخ نم ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ةد˘عا˘سسمو
.هكابسش ةفاظن ىلع ظافحلا

نيبردملا صضعب عم تإشضوإفملا لشصاوت ةرادإلا
سضعب عم اهتاسضوافم مجنلا ةرادإا لسصاوت هتاذ قايسسلا يف
خسسف ناو ةسصاخ ،قيرفلا راسسم حيحسصت لجا نم نيبردملا
لمعي يدان˘لا ل˘ع˘ج ا˘سشا˘ب برد˘م˘لا ع˘م ي˘سضار˘ت˘لا˘ب د˘ق˘ع˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا را˘طإلا ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
طاقنل مجنلا بسسح ةيفيك نع ثحبي يذلاو ،حيفسص لسصيف
نيسسحت لواح ين˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ة˘ل˘با˘ق˘م
يتلا نيرامتلا سضعب ةجمرب لÓخ نم هيبعل تايونعم
بلا˘ط˘م ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ب˘ي˘ت˘كلا سشا˘ع˘ت˘˘نا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
. زوفلا ةرورسضب

صشإمر مإششه

ةرڤم مجن

فيدرلا سسراح ىلع ةقلعم لامآ’ا
زوفلاب بلاطي حيفشصو
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ريزو يدلاخ يلع ديسس فرسشأا
ةميل˘سسو ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘˘ك  ير˘˘˘كاو˘˘˘سس
موي ةبخنلا ةسضاير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا
0202/1202 ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
مولعل ايلعلا ةسسردملاب هعاطقل
يلادب اهتايجولونكتو ةسضايرلا
يدلاخ يلع ديسس لاقو.ميهاربا

ي˘نإا‘‘ :ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
مكنكمت ريبك حايتراب لجسسأا
ن˘م قا˘ق˘ح˘ت˘سساو ةراد˘ج ل˘˘كب
/9102 ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنإا

يف مكمكحت لسضفب ،0202
˘مو˘ي˘لا ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘˘كت
رسضاحتلا قيرط نع ،لاسصتلاو
مويلا متنأا اهو ،دعب نع يئرملا

ةرسشاب˘م˘ل داد˘ع˘ت˘سسلا م˘تأا ى˘ل˘ع
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
يتلا1202 /0202 ةديد˘ج˘لا
ا˘˘ناو˘˘ن˘˘ع نو˘˘كت نأا ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن
ةيلاع ةدوج يذ نيوكتل ايفاسضإا

ىلع تاراطإا ري˘سضح˘ت˘ب ل˘ي˘ف˘ك
ةءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ع رد˘˘˘˘˘ق
.‘‘ةيلاعفلاو ةيلوؤوسسملاو

با˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
يت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ن˘ع ة˘سضا˘ير˘لاو
ءا˘ق˘ترÓ˘ل ه˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ةسضايرلا مولعل ايلعلا ةسسردملاب
ة˘سسرد˘م ن˘م ا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
ايلع ةسسردم ىلإا ةعماجلا جراخ
ةو˘ط˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘ي  اذ˘˘هو‘‘ :Ó˘˘ئا˘˘ق
ةياسصولا ىلع لوسصحلل ةيعون
ميل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
،ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

نم ةسسردملا نيكمت يلاتلابو
رتسسام˘لا ةدا˘ه˘سش ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا

ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لاو ،هارو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لاو
ي˘˘˘كي˘˘˘سسÓ˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ارظنو .ةسضايرلا يف راسشتسسمل

يندبلا ريسضحتلا يعرف ةيمهأل
م˘ت د˘ق˘ف ،ي˘سضا˘ير˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
يف نيريخألا نيذه ثادحتسسا
.‘‘ىدملا ريسصقلا نيوكتلا راطإا

لجرلا دكأا قايسسلا تاذ يفو
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو ي˘˘˘˘˘ف لوألا

ريسضحتلا ددسصب هنا ةسضايرلاو
قا˘ح˘ت˘للا تا˘ق˘با˘˘سسم ءار˘˘جإل
ريفوتو سصسصختملا نيوكتلاب

ي˘جو˘غاد˘ي˘ب بسصن˘˘م004
ةي˘سضا˘ير˘لا تآا˘سشن˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
بونجلاب دجاوتملا ةينابسشلاو
با˘˘˘˘سضه˘˘˘˘لاو ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
.لظلا قطانمو ايلعلا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
ةبلط ةع˘ب˘سس م˘ير˘كت˘ل  ة˘سصر˘ف
ةعفدل ةسسردم˘لا ي˘ج˘ير˘خ ن˘م
ة˘ن˘ي˘مأا م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م0202
ةي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ل˘ط˘ب˘لا ي˘سضا˘ق˘ل˘ب
ةيقيرفإلا ةلوطبلا يف وديجلل
. رقسشغدمب ترج يتلا ةريخألا

جاحلب اشضر

يلهأا بردم يريزد لÓب مشضهي مل
لÓ˘˘˘خ ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م جر˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف تع˘˘م˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ودارا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
زا˘˘ي˘˘ح˘˘ن’او ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا ة˘˘لز˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م˘شض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘م˘˘ي˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةلوطب نم ةشسماخلا ةلوجلا تاءاقل
.لوأ’ا فرتحملا

يمشسرلا نويزفلتلل هتاحيرشصت يفو
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا  ةارا˘ب˘م˘لا  ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع
ن˘ي˘فد˘ه˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘˘ب «كا˘˘ب˘˘لا»  زو˘˘ف˘˘ب
ن˘˘˘م ة˘˘˘شسما˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا با˘˘˘شسح˘˘˘˘ل
»:ير˘˘يزد ح˘˘شضوأا  لوأ’ا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘بر˘˘شض
ريغ ثدح امو ةقحتشسم ريغ مكحلا

ثدح ام »: فدرأاو  ،«ادبأا هب حومشسم
م˘˘˘˘ل ودارا˘˘˘˘ب و˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ىت˘˘˘˘ح ، مار˘˘˘˘˘ح

ةبرشض مهل رّفشص مكحلا نأا اوقدشصي
ة˘بر˘شض ن˘م ا˘ن˘مر˘ح ا˘هد˘ع˘˘بو ،ءاز˘˘ج
جر˘˘˘خأا م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا» :فا˘˘˘شضأاو ،«ءاز˘˘˘˘ج
،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا قا˘˘ي˘˘شس ن˘˘م ير˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع

نم افوخ نيبع’ جارخإ’ تررطشضا
بب˘˘شسب ءار˘˘م˘˘ح ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ا˘نز˘ي˘كر˘˘ت تت˘˘شش م˘˘ك˘˘ح˘˘لا ، ةز˘˘فر˘˘ن˘˘لا

ه˘˘مÓ˘˘ك ير˘˘يزد م˘˘ت˘˘˘خو ،«ا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ةملك يأاب هوفتأا مل ثدح ام مغر»:

نحنو لماك عوبشسأا نكل ،ماكحلا دشض
ي˘تأا˘ي ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو ل˘م˘˘ع˘˘نو ر˘˘شضح˘˘ن
ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح كلذ ل˘˘ك د˘˘شسف˘˘يو م˘˘ك˘˘ح˘˘لا
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو.«ف˘شسؤو˘م ر˘مأ’ا
ءا˘ق˘ل رادأا ي˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ردا˘˘ن م˘˘ك˘˘ح˘˘لا
يتلا وداراب ةيم˘يدا˘كأاو جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا
.ءاشضيبلا رادلا بعلم اهنشضتحا

طيمز.ع

129213ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج11ـل قفاوملا0202 ربمشسيد62تبشسلاةصضايرلا
«ةيئانلا قطانملاب عاطقلا اذه يجيرخ راظتنا يف يجوغاديب بشصنم004» :يدلاخ

هعاطقل ةيعماجلا ةنشسلا حاتتف’ا ىلع فرششي ةشضايرلاو بابششلا ريزو

ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘˘نو˘˘كلا ترا˘˘ت˘˘خا
مقاط ،مدقلا ةركل ةيقيرفإلا
ةارابم ةرادإل يبرغم ميكحت
يدا˘ن ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسقا˘˘˘ف˘˘˘سصلا
راطإا يف دغ موي ةرظتنملا
يد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا با˘˘هذ
ةطبار ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
.ايقيرفإا لاطبأا

ي˘م˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا بسسحو
يبرغملا نإاف رئازجلا ةيدولومل
ايسسيئر امكح نوكيسس زازكلا
هدعاسسيسس ا˘م˘ي˘ف ،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه˘ل

،دا˘كر˘كا ى˘ف˘ط˘سصم ها˘ن˘طاو˘م
ةرادإا ى˘ل˘ع كور˘ب˘م ف˘˘سسو˘˘يو
.ةارابملا هذه
ليبن ثدحت قايسسلا تاذ يفو
مقاطلا يف لولا لجرلا زيغن
ل˘كسشم ن˘ع د˘ي˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا
ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا تا˘با˘سصإلا
ة˘˘يد˘˘نألا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘ف ل˘مأا˘ن :Ó˘ئا˘ق ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةفاك  تامدخ نم ةدافتسسلا
ل˘ب˘ق ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

باسسحل يسسقافسصلا ةهجاوم
«ايقيرفإا لاطبأا ةطبار

ناز˘ي˘ل˘ي˘غ ةارا˘ب˘م ي˘ف »:ع˘با˘تو
تار˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ير˘˘جأا
بب˘˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘˘˘يرار˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘سضلا
ط˘˘ل˘˘خأا ا˘˘م و˘˘هو ،تا˘˘با˘˘سصإلا
لك نأا ملعا ،انيلع تاباسسحلا
سصق˘˘ن ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ة˘˘يد˘˘نألا
اذهو ،ةباسصإلا ببسسب دادعتلا

يتلا ةليوطلا ةرتفلا ىلإا عجار
ةسسفانم نود نوبعÓلا اهاسضق
.انوروك ةحئاج ببسسب
دبعو دوسشح نإاف ةراسشإÓلو
ةباسصإÓ˘ل ا˘سضر˘ع˘ت ظ˘ي˘ف˘ح˘لا

ةارابملا يف مهتكراسشم لÓخ

،نازيليغ عيرسس مامأا ةريخألا
وباجو ةيجلع نب باغ اميف
سسف˘˘˘ن˘˘˘ل ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع
نع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب ،با˘ب˘سسألا
سضرعت يذلا يعيبر بعÓلا
ىوتسسم ىلع يلسضع قزمتل
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ،ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا

ي˘م˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا تع˘م˘˘ج
اهدعب دكؤويل ،ةيدملا يبملوأاب
ةجاح يف ريخألا نأا ءابطألا
لجأا نم لقألا ىلع رهسش ىلإا
.ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا

جاحلب اشضر

يبرعلا برغŸا يبراد لبق زيغن فيخي تاباشصإ’ا سسجاه
يشسقافشصلاو ديمعلا ءاقل ةرادإ’ ةيبرغم ةرفاشص

ةكرششلا رقمب دقع يذلا عامتج’ا دعب
«مويدوبلا ىلع بعللا انفدهو انعم قاب ىيحي رتنع» :لولج

رئازجلا ةيدولوم

sport@essalamonline.com

ةع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘شضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تف˘قوأا
،مدقلا ةركل ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م برد˘˘م ي˘˘نوزا˘˘ك را˘˘˘نر˘˘˘ب
اهمامأا لوثملا  هنم تبلطو ،نارهو
عامتشسÓل ربم˘شسيد82 ة˘شسل˘ج ي˘ف
.هلاوقأا ىلإا

ةوار˘م˘ح˘لا برد˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تب˘قا˘˘عو
موي اهمامأا لوثملا ةياغ ىلإا هفاقيإاب
ببشس حيشضوت نود ،لبقملا نينثإ’ا
ةلباقم بقع ءاج يذلا ،هئاعدتشسا

سسابعلب داحتا فيشضملا مامأا هقيرف
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ءا˘˘˘شسم
.لوأ’ا فرتحملا نم ةشسماخلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل تط˘˘˘ل˘˘˘شس قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘فو
002 ةميقِب ةيلام ةمارغ طابشضن’ا
يد˘ي˘شس دا˘ح˘تا ةرادإا ىل˘ع را˘ن˘يد ف˘لأا

برد˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘شس˘˘ِب ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ء’دبلا ةّكد نع ةدخ نب يمششاهلا

.يبرادلا اذه لÓخ
بع’ ن˘م Ó˘ك ة˘ن˘ج˘ل˘لا تب˘قا˘ع ا˘˘م˘˘ك
ر˘˘ي˘˘شصن كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ةر˘˘˘ق˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن
ةّدمِل فاقيإ’ا˘ِب ة˘يا˘ف˘ل˘حو˘ب ا˘ير˘كزو

امهدرط دعب .ن˘ي˘َتذ˘فا˘ن ن˘ي˘َت˘ل˘با˘ق˘م
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ما˘مأا ا˘م˘ه˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
دوعشسم˘ل˘ب لا˘م˘ك ف˘ي˘قو˘تو ،ةروا˘شسلا

بب˘شسب ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش بع’
دمحمو ،ءارفشصلا تاقاطبلا مكارت
ةرق˘م م˘ج˘ن بع’ ة˘ل˘حرو˘ب د˘ي˘ع˘شسلا
ه˘جا˘ج˘ت˘حا بب˘شسب ةد˘حاو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل

.مكحلا تارارق ىلع
جاحلب اشضر

سسابعلب داحتإا ىلع ةيلام همارغ تطلشس نأا دعب

برغلا «يبراد» بقع ينوزاك فقوت طابشضن’ا ةنجل

جيريرعوب جرب يلهأا
وداراب مامأا يلهأ’ا اهاقلت يتلا ةراشسخلا بقع

«لوبقم ريغ ثدحي امو ’داع نكي مل ميكحتلا» :يريزد

ايقيرفإا ةلطب يشضاقلب ةنيمأا تدكأا
سشما˘ه ىل˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيعماجلا ةنشسل˘ل ي˘م˘شسر˘لا حا˘ت˘ت˘ف’ا

و˘˘ه نآ’ا ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه نأا˘˘˘ب0202-1202
لÓ˘˘خ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا بشسك
اذهو ةمداق˘لا ة˘ي˘لود˘لا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا

سضو˘˘خ ةر˘˘كذ˘˘ت عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
.0202-ويكوط دايبملوأا

اهدجاوت ءانثأا يشضاقلب تحرشص و
ةشضاير˘لا مو˘ل˘ع˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘شسرد˘م˘لا˘ب
يف ،ميهاربا يلادب اهتايجولونكتو
ي˘˘ت˘˘لا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا
يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششأا

ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘˘يزو
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب’’:
ن˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘˘شصاوأا˘˘شس ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
تار˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ل˘˘جأا
طا˘˘ق˘˘ن بشسكو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ةر˘ي˘ششأا˘ت نا˘م˘شضب ي˘ل ح˘م˘شست ىر˘˘خأا

ددشصب انأا »:تفدرأاو ،«ويكوط دعوم
ر˘ط˘ق˘ب ر˘ت˘شسا˘م˘لا ةرود˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لا

اه˘نأ’ ة˘ب˘ع˘شص ا˘م˘ت˘ح نو˘ك˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
63 ن˘˘˘˘˘شسحأا ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘ششم فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس
’ اذه ن˘ك˘لو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘عرا˘شصم
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ي

ةجوتملا تداعو ،«ةيباجيإا ةجيتن
لقأا نزو يف ةيبهذلا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب
ةعبطلا تاشسفانم نمشض ،غلك36 نم
ود˘ي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘ط˘ب˘ل14لا
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو تر˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘كأا

باعلأ’ا ىلإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو ر˘ق˘ششغد˘م˘ب
،ددشصلا اذه يف ويكوط ةيبملوأ’ا

اعون ةشسفان˘م˘لا’’ :لو˘ق˘لا˘ب تم˘ت˘خو
ببشسب مشسوملا اذه ةبعشص تناك ام
تابيردتلا نع رهششأا ةدعل فقوتلا

لك˘ب .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت د˘ع˘ب
تناك طا˘شسب˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا ة˘حار˘شص
كرادت ن˘م ا˘ن˘ك˘م˘ت ا˘ن˘ن˘ك˘لو ،ة˘ب˘ع˘شص

ن˘ي˘برد˘م˘لا ح˘ئا˘شصن عا˘ب˘تإا˘ب ع˘شضو˘˘لا
ت’زانملا رييشست نم اننكم ام اذهو
.«ةينطولا ةيارلا فيرششتو
ي˘˘شضا˘˘ق˘˘ل˘˘ب نأا رر˘˘كذ˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا

ل˘شضف˘ب سسي˘ف˘ن˘لا ند˘ع˘م˘لا تد˘˘شصح
ةيبرغملا ىلع يئاهنلا يف اهقوفت

ىلع تلشصحت يتلا راطعلب ايفوشص
ةيلادي˘م˘لا تدا˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘شضف˘لا
ن˘م ا˘تو˘ك˘يا و˘ك˘ن˘يا ىلإا ة˘يز˘˘نور˘˘ب˘˘لا
ن˘˘˘م و˘˘˘ب˘˘˘مود ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإاو ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن
.نوريماكلا
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ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا يف ةيبهذلا ةيلاديملاب اهجيوتت دعب

«ويكوط دعومل لهأاتلا ةريششأات نامشضل رثكأا طاقن دشصح يفده» :يشضاقلب

ةرادإا سسل˘ج˘م سسي˘ئر لو˘ل˘ج رو˘سشا˘ع رر˘˘ق
ىيحي رتنع ىلع ءاقبإلا ةراطسسوسس قيرف
عيمج ىلع ءا˘ق˘بإلا ع˘م ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
عا˘م˘ت˘جلا بق˘ع اذ˘ه ءا˘جو ،تا˘ي˘حÓ˘سصلا
سسمأا لوأا ة˘كر˘سشلا ر˘ق˘˘م ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا
نم ديدعلل قرطتلا هيف مت يذلاو ،سسيمخلا
ةمزل لولحلا داجيإا ةلواحمو عيسضاوملا
.قيرفلا اهب رمي يتلا جئاتنلا

ةينطولا ةعاذإلا جاومأل هتاحيرسصت يف و
ةر˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ي نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا نأا لو˘ل˘˘ج د˘˘كأا

يف رمتسسم ييحي رتنع نأا اددسشم ةبيسصع
رتنع عم قافتا ىلإا انلسصو »:Óئاق يدانلا
يسضاير ريدمك هماهم لسصاويسس ...ىيحي
م˘عد˘ن˘سس»:فدرأاو ،«تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا ل˘˘كب

قيرفلا يف ءامدق نيب˘عÓ˘ب ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع
ن˘م ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا سضع˘ب ا˘نذ˘خ˘تا ا˘م˘ك
اذه ،«يدانلا ة˘ي˘ع˘سضو ن˘سسح˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘عو
ةجرحلا ةلحرملا نع ثيدحلل يمسصاعلا
جئاتنلا ءوسس ببسسب يدانلا اهسشيعي يتلا

...ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ل˘حر˘˘م ا˘˘نز˘˘ت˘˘جا» »:ا˘˘حر˘˘سصم
يف ريخألا ز˘كر˘م˘لا ق˘ح˘ت˘سسي ل ق˘ير˘ف˘لاو
لوألا فدهلا نأا لولج ددسشو ،«ةلوطبلا
ةيثراكلا ةيادبلا نم مغرلاب مويدوبلا ىقبي
ةبعسص ةلحر˘م تنا˘ك »:ا˘ف˘ي˘سضم ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل

رهسش ذنم اوبعلي مل يذلا نيبعÓلا ىلع
معدنسس »:عباتو ،«ربمفون ةياغ ىلإا سسرام
ارسصم ،«وتاكريملا يف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب ق˘ير˘ف˘لا

اذ˘ه ى˘لوألا ز˘كار˘م˘لا ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا ى˘ل˘˘ع
»: ةرثعتملا ةقÓطنلا نم مغرلاب مسسوملا

مويدوبلا ىلع بعللا وهو حسضاو انفده
يف متخيل ،«ةئ˘ي˘سسلا ة˘ياد˘ب˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
لخدتلا ىلع ةربجم تناك هترادإا نأا ريخألا
»:Ó˘ئا˘ق ق˘ير˘ف˘لا ذا˘ق˘نإاو ع˘سضو˘لا كراد˘ت˘˘ل
يأا ققحن م˘ل ...ةر˘ي˘ط˘خ تنا˘ك ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
كلذل رمألا اذه ىسسنن ل نأا انيلع ،راسصتنا
.«لجاعلا لخدتلا انررق
ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشك ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف و
ىلع ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
،«كوبسسياف» يعامتجلا لسصاوتلا ةكبسش
ايلع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا ةردا˘غ˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا رار˘ق
ىلإا ةدوعلاو ناينب نيعب ماعطإلاو ةقدنفلل
نم ءادتبا نيغولوب يدامح رمع بعلم
.لبقملا عوبسسألا

طيمز.ع

ةمشصاعلا داحتا

طاوغأ’اب مدقلا ةركل ةيئ’ولا ةطبارلا
يدينجل افلخ ةطبارلل اديدج اشسيئر يششرخ باختنا
سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا تفر˘˘ع

يتلاو طاوغأ’اب مدقلا ةرك˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل د˘يد˘ج سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا
.مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإ’ا وشضع لولهب رامع روشضح تدهشش
مدقلا ةركل ةيئ’ولا ةطبارل اشسيئر يششرخ دمحأا ديشسلا بختناو
هتده˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا يد˘ي˘ن˘ج بي˘ب˘ح سسي˘ئر˘لا با˘شسح ىل˘ع طاو˘غأ’ا˘ب
42 ىلع يششرخ لشصحت ثيح ،نيتدهعل ةطبارلا ىلع فرششأا يذلاو
ةيعمجلا تدهششو ،اتوشص51 ىلع قباشسلا سسيئرلا لشصحت اميف  اتوشص

دا˘ح˘˘تإ’ا و˘˘شضع لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘شسلا رو˘˘شضح ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.مدقلا ةركل يرئازجلا
ن˘م دد˘ع با˘ي˘غ تفر˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةيلمع ءدب نم رخأا ام وهو ،دعوملا نع مهبايغ اولجشس نيذلا نيحششرملا
.تاعاشس عشضبل تيوشصتلا

طيمز.ع
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د˘ق˘ع˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بتكمل˘ل ير˘ه˘سشلا عا˘م˘ت˘جلا
يرئازجلا داحتÓل يلارد˘ي˘ف˘لا
لبقم˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل
زربأا ةسشقانم هيف متتسس يذلاو
تافلملل قر˘ط˘ت˘لاو ا˘يا˘سضق˘لا
تا˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا سصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
عيسضاومل ةفاسضإلاب ةيلحملا
.ىرخأا

ع˘قو˘م˘لا ف˘سشك ا˘م بسسحو
ةيرئازجلا ةيداحتÓل يمسسرلا
دقع˘ي˘سس عا˘م˘ت˘جلا نأا ة˘ب˘ع˘ل˘ل
يراجلا ربم˘سسيد92 خيرات˘ب
ميهاربا يلادب ة˘يدا˘ح˘تلا ر˘ق˘ب
ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب

تاذ فا˘˘˘˘˘سضأاو ،ا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سص
بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا نأا رد˘سصم˘لا

يف رواحم ةدعل نوقر˘ط˘ت˘ي˘سس
يتلاو ةسسل˘ج˘لا لا˘م˘عا لود˘ج
فلتخمل اهيف قر˘ط˘ت˘لا م˘ت˘ي˘سس

متيسس امك ،ةينطولا تلوطبلا
ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ا˘˘سضيا
ن˘˘مو ،ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا

عامتجإلا اذه لÓخ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
يبدألا ريرقتلا ىلع ةقداسصملا
. قباسسلا عامتجÓل

طيمز.ع

مداقلا ءاثÓثلا فرتحم يناثلا مشسقلا ةشسفانم ماظن يف لشصفي يلارديفلا بتكملا

نع بإيغلإب ددهم
ةليوط ةÎفل نيدإيŸا

‘ ئراوط ةلاح
ةباشصإا ببشسب ويز’

سسراف
عفادم سسراف دمحم راثأا

يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ق˘ل˘ق ة˘بو˘ن ي˘لا˘ط˘يلا و˘˘يزل
يدانلا طيحم لخاد فواخمو
ريخألا سضرعت دعب يلاطيلا
ا˘ه˘نأا ود˘ب˘ي ي˘ت˘لاو ة˘با˘سصإÓ˘ل
با˘ي˘غ ةر˘ت˘ف  ن˘م ل˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سس
.نيدايملا نع يرئازجلا مجنلا

ه˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م بسسح و
ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ةيحسصلا ة˘لا˘ح˘لا سصو˘سصخ˘ب
نإاف ،لا˘ب˘سسل ق˘با˘سسلا م˘ج˘ن˘ل˘ل
ة˘با˘سصإا ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي ر˘˘ي˘˘خلا

نم همرحت دق يتلاو ةدقعم
،ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل بع˘˘˘ل˘˘˘لا

نأا رداسصملا سسفن تفاسضأاو
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘˘ظ˘˘لا

جرا˘خ ءا˘ق˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘ج˘˘م
ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةمدخلا
ي˘ل˘سضع˘لا ل˘كسشم˘˘لا بب˘˘سسب
تاسصوحفب همايق راظتنا يف
ةباسصلا عون ديدحتل ةقمعم
جÓع جمانربل عوسضخلا لبق
،يدانلل يبطلا مقاطلا هددحي
رخأا نع هبايغ سسراف لجسسو
»ـل تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘م ثÓ˘˘˘˘˘˘ث
ي˘ف «ي˘ت˘سسي˘ل˘ي˘سسو˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

،و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ةر˘ي˘˘خلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا تد˘˘ه˘˘سشو
جيرخ ىوتسسمل اريبك اعجارت
نمازت يذلاو انوريف سسÓيه
ديزي ام ،ةباسصإÓل هسضرعتو
ةليكسشتل هتدوع ةبوعسص نم
ي˘˘˘ف ي˘˘˘غاز˘˘˘ن˘˘˘يا برد˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ةمداقلا ديعاوملا

بحاسص نأا مولعملا نم و
عم ع˘قو د˘ق نا˘ك ا˘ع˘ي˘بر42
يوتسشلا وتاكريملا يف ويزل
لابسس يدان نم امداق طرافلا
ثيح ،يناثلا ةجردلل لزانلا
نيب ام ةارابم31 يف كراسش
لاطبألا ةطبارو و˘ي˘سشت˘لا˘كلا
مسسوملا ةيادب ذنم ةيبوروألا
.ديدجلا

طيمز.ع

«إنوروك» نم نإينإعي ناوشضعو يتيشسلا نم نإبعلةركفŸا ‘ إيإشضقلا ديدع

ةهجاوم يف Óيدب نوكيل هجتي زرحم
لشساكوين

رتسسسشنام يدان مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم سضاير نوكيسس
رايعلا نم ةهجاوم عم مويلا ةيسشع دعوم ىلع يزيلجنلا يتيسس
نم51ـلا ةلوجلا راطإا يف لسساكوين يدان يقÓي امدنع ليقثلا
ةلوجلا عم مويلا ةارابم نمازتتو اذه ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا
.ياد غنيسسكوبلا نم ىلوألا

هجتي رسضخلا مج˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو اذ˘ه
سسفانم مامأا ةلهسس نوكت نل يتلا مويلا ةارابم يف Óيدب نوكيل
زرحم لوخد نأا ينعي ام ةقÓطنلا قيقحت نعو هسسفن نع ثحبي
هناو اميسسل ،ادج ادراو ىقبي ةديج ةجيتن دسصح ىلع هيدان ةدعاسسمل
بيب ينابسسإلا بردملا ةبيكرت يف ةزيكر هنأا تبثي ةرم لك يف
.لويدراوغ

زرحم ددهت «إنوروك»
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب زر˘ح˘م سضا˘ير نو˘كي˘سس

ةباسصإا دعب ،رذحلاو ةطيحلا ذخأا ةيمتح مامأا9102 ةنسس ،يرئازجلا
رمألا قلعتيو ،«انوروك» ءابوب يتيسس رتسسسشنام هقيرف يف نيبعل
نم نيوسضع ىلإا ةفاسضإلاب سسوسسيخ لايرباغ هليمزو ،ركلاو لياكب
هناو اميسسل ةباسصإلاب اددهم زرحم لعجي ام وهو ،ينفلا مقاطلا
برقم قيدسص هنا امك ،ركلاو اهيف طسشني يتلا ةهجلا سسفن يف بعلي
.سسوسسيخ نم

ب.م.يرشسيإا
رهشش يف بعل لشضفأا ةزئإجب جوتي رشضخلا مجن

ربمفون

يشسنرفلا يرودلل ةيلاثملا ةليكششتلا دوقي روليد
ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رو˘ل˘يد يد˘˘نا دا˘˘ق

ريتخا امك ،يسسنرفلا يرودلا نم عوبسسألا اذهل ةيلاثملا ةليكسشتلا
.ربمفون رهسشل ةلوطبلا تاذب بعل لسضفأاك

ةلوجلل ةيلاثملا ةليكسشتلا نع يملاعلا دروكسسوه عقوم فسشكو
هئادأا دعب ،ءارحسصلا براحم دجاوت تفرع يتلاو1 غيللا نم71
براحم نا لا ،2 ـ3 ةجيتنب ةراسسخلا مغر ليل يدان مامأا رهبملا
ةقيرط ىلع يلايخ فدهب ةارابملا هذه يف هتمسصب كرت ءارحسصلا
.رابكلا

يرودلا يف بعل لسضفأا ةزئاج ىلع رسضخلا بعل لسصحت امك
رارغ ىلع موجنلا نم ديدعلا ىلع اقوفتم ،يسضاملا رهسشلل يسسنرفلا

هذه زولوتل قباسسلا مجن ىد˘هأاو ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘نو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ك
هباسسح ربع اهرسشن ةديرغت يف Óئاق ،هقيرف ءاسضعأا عيمج ىلإا ةزئاجلا
ءاج جيوتتلا اذه «رتيوت «يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا
.«ايسصخسش يل سسيلو لكك قيرفلا لمع ةجيتن

جإحلب إشضر
رشضخلا مجنل حشضاو ريغ لبقتشسم

 ةششخابرنف ةركفم نمشض يدنام
يدنام ىسسيع عم دقاعتلاب همامتها يكرتلا ةسشخابرنيف يدان ىدبأا

وتاكريملا ي˘ف ي˘نا˘ب˘سسإلا سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير بعلو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ديدجت لوح هقيرف عم هتاسضوافم تلسشف نأا دعب ،لبقملا يوتسشلا

.هدقع
اريثك ةمتهم ،ةسشخابرنيف ةرادإا نأا ةيكرت ةيفحسص ريراقت تفسشكو

لÓخ همسض يف بغرتو ،ينطولا بختنملا عافد ةرخسص تامدخب
ديدجتب هعانقإا يف ينابسسإلا هقيرف ةرادإا لسشف دعب ،لبقملا وتاكريملا

.ةعاسسلا دحل هدقع
تاونسسلا يف ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا˘ب ر˘سضخ˘لا مو˘ج˘ن ق˘لأا˘ت نأا ود˘ب˘يو

ىلا داع يذلا لازغ د˘ي˘سشرو ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا
ةيقب تلعج ،سشاتكسشب يدان ىلا همامسضنا ذنم يقيقحلا هاوتسسم
هذه رودلا يتأايل ،ءارحسصلا يبراحم مسض يف قباسستت ةيكرتلا ةيدنألا
.سسيتيب لاير مجن ىلع ةرملا

سسيتيب لاير يدانب طبتري لازي ل يدنام نإاف ركذلاب ريدجلا و
عم سضوافتلا هنكمي نيح يف ،1202 ناوج رهسش هتدم يهتنت دقعب
.يوتسشلا وتاكريملا يف قيرف يأا

جإحلب إشضر
روبشس نوزبارط ةهجاوم يف إيشسإشسأا رظتنم«وشسوشس»

ةشصرف مامأا «موب ميشسلا»و يلوغيف
ةرادشصلا عاجرتشسا

يارسس ةطلغ هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفسس لحي
نم51 ةلوجلا باسسحل ،روبسس نوزبارط  يدان ىلع Óيقث افيسض
وسسوسس نإاف يملاعلا روكسسوو عقوم بسسح و.يكرتلا يرودلا
حتاف بردملا اهب لخديسس يتلا ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف نوكيسس
ةيسضاملا ةلوجلا يف هقلأات دعب اذهو ،روبسس نوزبارط ةهجاومل ميريت
ةثÓثب يبيتزوغ قيرف ىلع سضيرع زوف قيقحت ىلإا قيرفلا ةدايقو
ناديم طسسوتم ءاقفر ىعسسي و.دحاو فده لباقم ةلماك فادهأا
نم ةلوجلا هذه لÓخ ةرادسصلا عاجرتسسا ىلا ينطولا بختنملا
41 نم ةطقن72 ـب ىلوألا ةبترملا لتحي يذلا روبسساينلأا ردسصتملا

ةيناثلا ةبترملا يلاقتربلاو رمحألا نينوللا بحاسص لتحي اميف ةلوج
.طقف ةلوج31ل هبعلو ةطقن62ب

جإحلب إشضر
sport@essalamonline.com
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با˘˘ب˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت نو˘˘كت˘˘˘سس
دعوم ىلع مويلا ةرهسس دادزولب
مامأا ةرظتنملا ةهجاوملا سضوخل
مسسرب ينيكلا ايهامروغ فيسضلا

يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا با˘هذ ةارا˘ب˘˘م
يتلاو ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل يناثلا
ةيليوج5 بعل˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ي˘سس
ة˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
. رئازجلا تيقوتب عبر لإا ةعسساتلا

كنارف ينقتلا لابسشأا لخدي و
ةعفترم تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ا˘مود
ر˘ي˘خألا زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ
يمسصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن با˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
،ةعبارلا ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض
ةعئارلا ةقÓطنلا كلذب لسصاويل
،ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف » ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ءا˘ن˘با»ـل
دق ةيدادزولب˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا تنا˘كو
ةسسردملا˘ب تار˘ي˘سضح˘ت˘لا˘ب تما˘ق
نيعب ةقدنفلاو ماعطإÓل ةينطولا
ةعئار ةيسسامح ءاوجأا يف ناينبلا
ثيح ،بق˘تر˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا
ةيبيردت ةسصح رخآا سسمأا تيرجأا

ةهجاوم لبق ةيليوج5 بعلم ىلع
.مويلا

ةهجاوملل نوزهإج نحن»: يتخب
لبق ةيبإجيإا ةجيتن قيقحت إنفدهو

«بإيإلا ءإقل
د˘عا˘سسم ي˘ت˘خ˘ب م˘ير˘ك د˘كأا و

هتاحيرسصت يف يسسنرفلا بردملا
نأا قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصل˘ل
ةيلوؤوسسملا اديج نوعي نيبعÓلا

»:Ó˘ئا˘ق  م˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘˘م˘˘لا
يف ريكفتلا ي˘ف اوؤود˘ب ر˘سصا˘ن˘ع˘لا

ةرسشابم ينيكلا ايهامروغ ةهجاوم
كلذ رهظو «ةيرسصنلا» ءاقل دعب
ودحت يتلا ةميزعلاو ةيدجلا يف
تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةجيتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع م˘هرار˘سصإاو
نأا ي˘ت˘˘خ˘˘ب فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا
ة˘ل˘ي˘ط تل˘سصاو˘ت تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
مقاطلا تدعاسس يتلاو عوبسسألا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ر˘ي˘سضح˘ت ي˘ف ي˘ن˘ف˘˘لا
،ةنسسح فورظ يفو ديج لكسشب

قيرفلا نا  ثدحتملا راسشا امك
نم فث˘كم ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م
بجي ةليكسشتلا نأا ريغ تاءاقللا

ةجمربلا هذ˘ه ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
،يد˘عا˘سصت˘لا ق˘سسن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘˘ل
ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف سصو˘˘سصخ˘˘لا˘˘بو
ءاقللا ليجأات تفرع يتلا ةيقيرفإلا
باسسح طلخا امم ،تبسسلا مويل
ني˘ب˘عÓ˘لا كبرأاو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ءا˘˘˘ق˘˘˘با لوا˘˘˘ح˘˘˘ن »:حر˘˘˘سص ثي˘˘˘ح
ءاقل˘لا ى˘ل˘ع ن˘يز˘كر˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
انيلع بجيو Óهسس نوكي نل يذلا
ءاقل سضو˘خ ل˘ب˘ق زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يف ريهام˘ج˘لا ا˘ي˘ن˘ي˘ك ي˘ف ةدو˘ع˘لا
بيخن نلو ةيباجيإا ةجيتن راظتنا
.«مهلمأا

ةيزهإج نودكؤوي لوحلبو رثيخلب
ةارإبملل ةعومجملا

راتخم فسشك ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ي˘ب˘ق و
ةداعإا نأا باب˘سشلا ع˘فاد˘م ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب

ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘˘مر˘˘ب
يسضاملا ءاعبرألا اهسضوخ ررقملا
تايو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ر˘ثؤو˘ت م˘ل
ءاقللا سضوخنسس »:Óئاق نيبعÓلا
انيلع رثؤوي نلو ةسصاخ فورظ يف
نوز˘ها˘ج ن˘ح˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
،«ةارا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل اد˘˘ي˘˘ج نور˘˘سضح˘˘مو
ي˘ف ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘م مد˘ق˘˘ن˘˘سس »:ع˘˘با˘˘تو
زوفلا قيق˘ح˘ت˘ل فد˘ه˘نو ناد˘ي˘م˘لا

ةارابم اريثك انيلع لهسسيسس يذلاو
تاسسفا˘ن˘م˘لا» : فا˘سضأاو ،«ةدو˘ع˘لا
ةلوطبلا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ت ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
فادهلا يقلت مدع كيلع بجي
فادهألا نم ددع ربكا ليجسستو
يف ،«دعاوق˘لا جرا˘خ بع˘ل˘لا ل˘ب˘ق
فاده لوحلب ةزمح  راسشأا لباقملا
تا˘با˘ي˘غ˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
رمأا اهنأاب ،ةليكسشتلا يف ةلجسسملا

تايرابملا ةفاثك لظ يف يقطنم
ة˘ي˘ن˘غ ة˘ل˘ي˘˘كسشت كل˘˘م˘˘ن »:Ó˘˘ئا˘˘ق
رثؤوي نل رسصانعلا سضعب بايغو
دو˘˘جو ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ءادأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سضيوعت ىلع نيرداقلا نيبعÓلا
ةو˘ق ر˘سس و˘˘ه اذ˘˘هو ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
:لوقلاب ريخألا يف متتخا ،«قيرفلا
حور ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع»
لجأا نم ةيكيمانيدلاو ةعومجملا

اديعب باهذ˘لاو ق˘سسن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
لظت يتلا ةيراقلا ةسسفانملا يف
.«قيرفلا فادهأا زربا نم

طيمز.ع

ةدو˘˘ع ن˘˘ب م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع د˘˘˘كأا
نأا ينطولا ينفلا ريدملا دعاسسُم
02 نم ل˘قأل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تاعلطت ىوتسسم يف نكي مل ةنسس
ةبيخملا ةكراسشملا دعب ريهامجلا
جورخلاو ايقيرفإا لامسش ةرود يف
ن˘˘ب برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأل ر˘˘كب˘˘م˘˘لا
عيسضتو ةسسفان˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘عا˘م˘سس
.«ناكلا» يف دجاوتلا ةسصرف

ىلدأا يتلا تاحيرسصتلا يف و
بقع ةينطولا ةعاذإÓل ةدوع نب اهب
«فانول» ةلوطب «رسضخلا» عيدوت
سسنو˘ت ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا

ةينطولا ةبخنلا لسشف ررب يذلاو
لهأاتلا ةريسشأات ىلع ةسسفانملا يف

ة˘نرا˘ق˘ُم »:Ó˘ئا˘ق يرا˘ق˘لا سسر˘ع˘ل˘˘ل
نيرسضحُم نكن مل انيسسفانُم ةيقبب
ان˘سسل »:ل˘م˘كاو ،«مزÓ˘لا ل˘كسشلا˘ب
عيمجلا قح نم ،مÓحألا عيبنل انه
نو˘كن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كلو ،دا˘ق˘˘ت˘˘نلا

فيعسض يدعاقلا لمعلا ،نييعقاو
ين˘ق˘ت˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك ،«ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ل ةين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا نأا ي˘ن˘طو˘لا
سسكع تارايخلا نم ريثكلا يطعت
نحن »:احرسصم ىرخألا تلوطبلا
يف رارقتسسا دوجو مدع نمث عفدن
ام وهو ،ةيلحملا ةيدنألا فلتخم
ةنراقُم تارايخلل دق˘ت˘ف˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
ر˘ي˘خألا ي˘ف دد˘سشي˘ل ،«ا˘ن˘مو˘سصخ˘˘ب

تر˘ثأا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘مزألا نأا ى˘˘ل˘˘ع

تار˘ي˘سضح˘ت ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ءارجإاب ىفتكاو ينطولا بختنملا
ه˘لو˘ق بسسح ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م تا˘˘سصبر˘˘ت
مل اننأاب ،ىسسنن نأا بجي ل »:افيسضم
ببسسب ةريثك ةيدو تايرابُم بعلن
.«دودحلا قلغو ،انوروك سسوريف
ينطولا بختنملا نأا مولعملا نم و
عدو دق ناك ةنسس02 نم لقأل
يف لداعت نأا دعب اركبم ةسسفانملا
د˘ب˘كتو سسنو˘ت ما˘مأا لوألا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

برغ˘م˘لا ن˘م ل˘ك ما˘مأا ن˘ي˘ت˘م˘يز˘ه
نمسض دعت ي˘ت˘لاو ا˘ي˘لاو˘ت  ا˘ي˘ب˘ي˘لو
ةينطولا ةبخنلل تاكراسشملا ءوسسأا
.ةيراقلا تاقاقحتسسلا يف

طيمز.ع

54:02ـلا نم ةيادب مويلا ةرهشس إيقيرفإا لإطبأا يرود نم ينإثلا يديهمتلا رودلا
زوفلا راعششب ايهامروغ ةهجاوم نولخدي «ةبيقعل ءانبأا»

اركبم إيقيرفإا لإمشش ةرود عيدوت دعب

«فانول» ةلوطب يف ةنشس02 نم لقأا «رشضخلا»ـل ةبيخملا ةكراششملا بابشسأا فششكي ةدوع نب



ةــــنصصرق

«ماقرأ’ا» مطحي يلوغيف
نايفسس تا˘ب ما˘قرلا ة˘غ˘ل˘ب
يرئازجلا يلودلا يلوغيف
ة˘م˘ها˘سسم ر˘ث˘كألا بعÓ˘˘لا
يرود˘˘˘لا˘˘˘ب فاد˘˘˘هألا ي˘˘˘ف
7102 مسسوم ذنم يكرتلا
ح˘˘˘ج˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘ح ،8102 ـ
نم ةرتفلا هذه يف وسسوسس
افده34 ـب ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
هتعانسص و ،22 ـل هليجسستب
راظتنا يف ، نيرخآا12  ـل
هتدوع دعب ديزملا قيقحت
يف يقيقحلا. هاوتسسم ىلا
.ةريخلا ةرتفلا

ايخيرات امقر ققحي نÓيم
يدا˘ن ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا د˘ع˘ب
فاد˘˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب و˘˘˘يزل
باسسح˘ل ن˘ي˘فد˘ه ل˘با˘ق˘م
يرودلا نم41 ةلوجلا
يدا˘ن ح˘ب˘سصأا ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا
قير˘ف ي˘نا˘ث نÓ˘ي˘م ي˘سسا
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
حجن˘ي ،ىر˘ب˘كلا سسم˘خ˘لا
وأا ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست ي˘˘ف
ىلع ةارابم61 يف رثكأا
ةيدÓيم ةنسس يف يلاوتلا

يدا˘˘˘˘ن د˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو ،ةد˘˘˘˘حاو
ن˘م لوأا و˘˘ه ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب

ل˘سضفألا ة˘ل˘سسل˘سس ق˘ق˘˘ح
تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلا هذ˘˘ه ي˘˘ف
نيفد˘ه ل˘ج ل˘ج˘سس ثي˘ح
ةارابم81 ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا وأا
.8491 ةنسس

  سشركششتم ةوعدلا

ةبعسص ةيعسضو جربلا يلهأا قيرف سشيعي
امل اريثك فسسأا˘ت˘ي ر˘ف˘سصألا دار˘ج˘لا تل˘ع˘ج
ةبئاغ جئاتنلا ناو ةسصاخ ،يدانلل ثدحي
لعج يذ˘لا ر˘ملا ،نو˘ب˘ئا˘غ نو˘م˘ها˘سسم˘لاو
،اهيل˘ع د˘سسح˘ي ل ة˘ي˘ع˘سضو سشي˘ع˘ي يدا˘ن˘لا

ل˘خد˘˘ت ةرور˘˘سضب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا بلا˘˘ط ثي˘˘ح
هذ˘ه ف˘قو ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
يف لغاسشلا لغسشلا تحسضأا يتلا لزاهملا
ام وه لولحلا بايغ نا ركذي ،قيرفلا تيب

ه˘˘˘جو ي˘˘˘˘ف نورو˘˘˘˘ث˘˘˘˘ي را˘˘˘˘سصنألا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
ةرورسضب عيمجلا اوبلاط ثيح نيلوؤوسسملا
. مهتايلوؤوسسم لمحت

ةحبرلا سشحوت

ةليلم ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف برد˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
لجا نم ربسصلا غرافب دغلا ةلباقم سشيعي
،قير˘ف˘لا د˘ي˘سصر ى˘لإا طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإا

ةلسصاوم ةرورسض ىلع رسصي هناو ةسصاخ
اذ˘ه ،ة˘يد˘نألا سضع˘ب ر˘خأا˘ت ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا

هيبعل عسضي نا يمسصاعلا ينقتلا لمأايو
ىل˘ع اد˘ي˘ج اوز˘كر˘يو سضرألا ي˘ف م˘ه˘ل˘جرأا
ىلا طاقن ثÓث ةفاسضإا لجا نم ءاقللا ريسس
مدقتلا ةلسصاومب قيرفلل حمسست ،ديسصرلا
نع ايئاهن داعتبلاو بيترتلا ملسس يف رثكا
. ةقيسضلا تاباسسحلا

ةيبهذلا ةشصرفلا

قيرف فوف˘سص ي˘ف ق˘لأا˘ت˘م˘لا سسرا˘ح˘لا ى˘ع˘سسي
ة˘ي˘ع˘سضو لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘لإا ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ف˘˘يدر
د˘ع˘ب كلذو ة˘يا˘ف˘ل˘حو˘بو ر˘ي˘سصن ن˘˘ي˘˘سسرا˘˘ح˘˘لا

ثيح ،ةريخألا ةرواسسلا ةهجاوم يف امهدرط
ليجسست لجا نم ةيبهذ ةسصرف مامأا نوكيسس
لمأاي نيا ،رباكألا قيرف عم هل ةكراسشم لوأا
همدق ام ناو اميسسل رثكأا عنقي نا يف راسصنألا
ةسصاخ هب ديسشي لكلا لعج فيدرلا فنسص يف
د˘عو سسرا˘ح˘لا نا ر˘كذ˘ي ،ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا
يتلا ةي˘ب˘هذ˘لا ة˘سصر˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
. هل تحيتأا

«يشسايشسلا» دفريرمعلا

ديسس دئاقلل ةقفوملا ةدوعلا ىلع عيمجلا ىنثأا
ثيح ريخألا ةراطسسوسس ءاقل يف يرمعلا يلع
امك ،ىرسسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘هر ةو˘ق ح˘ن˘م
ينهذلا هروسضحو هتاهيجوت لÓخ نم عاطتسسا
نم ريبكلا معدلا هءاقفر حنمي نأا ةارابملا يف
يلع ديسس بعÓلا نا ركذي ،زوفلا ليجسست لجا
ببسسب ةريخألا رهسشأا9 ـلا لاوط باغ يرمعلا
ىوتسسم ىلع اهارجأا يتلا ةيحارجلا ةيلمعلا
قيقحتب ءاقل لوأا يف هتدوع تناك دقو ،ةبكرلا
 . ةلوطبلا يف هتاراسصتنا لوأل ةروسضخلا

qarsana@essalamonline.com
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؟ ةيولوأ’ا أادبم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ه˘ترد˘سصأا نا˘ي˘ب ي˘ف
قرفلا ترذح ،ةلسسلا ةركل ةيكيرمألا
ثحبلا نم يرودلاب ةطرخنملا نيثÓثلا

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘سض تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘ع
لك ءاسضعأل اهحنمو اثيدح ةدمتعملا
نأا لبق ،نيبعÓلا سصوسصخلابو قيرف
ةماع˘لا ة˘ح˘سصلا تادا˘سشرإا د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي
ةيولوألا اهل يتلا تائفلاب قلعتي اميف

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ح˘˘م˘˘سستو ا˘˘ه˘˘ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسل
نيلماعلاو قرفلا ءا˘ب˘طأل تاءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
ر˘ب˘كألا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو ة˘ح˘سصلا ما˘سسقأا˘ب
فورظ نم نوناعي نيذلا كئلوأا وأا ،انسس
ثود˘˘˘ح ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘˘كسشت
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصإلا ن˘م تا˘ف˘عا˘سضم
.حاقللا يقلت يف ةيولوألا مهل نيذلا

15

تبرق يهار
ةو˘ط˘خ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير بر˘˘ت˘˘قا

يسسنرفلا عم دقاعتلا نم ةديدج
م˘˘جا˘˘ه˘˘م ي˘˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
ينقتلا ةلاقا بقع «يجسسايبلا»
يذلا ليخوت سساموت  يناملألا

يف ريخألا ءاقبإا ىلع رسصي ناك
مجنلا سضفر نم مغرلاب قيرفلا
،سسيراب عم ديدجتلا يسسنرفلا

لاير ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ط˘ط˘خ˘يو
يف هد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا ل˘ب˘ق د˘يرد˘م
بردملا ملعيو ،2202  فيسص
يبابم فقوم ونيتيكوب ديدجلا
يذلاو هلب˘ق˘ت˘سسم سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
هب كسسمتي نل هنا حسضاولا نم
.ءارمألا ةقيدح يف ءاقبلل
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ءإششعلا
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ةÓشصلا تيقاوم

يشسنرفلا يرودلل ةيلاثملا ةليكششتلا دوقي روليد̂ 
سسراف ةباشصإا ببشسب ويز’ يف ئراوط ةلاح̂ 

ةكرششلا رقÃ دقع يذلا عإمتجلا دعب

انعم قاب ىيحي Îنع» لولج
«مويدوبلا ىلع بعللا انفدهو
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ةركفملا يف إيإشضقلا ديدع

رئاز÷ا ةيدولوم ةمشصإعلا دإ–إا

فششكي ةدوع نب
ةكراششملا بابشسأا

«رشضخلا»ـل ةبيخملا
ةنشس02 نم لقأا
«فانول» ةلوطب يف

اركبم إيقيرفإا لإمشش ةرود عيدوت دعب

ةشسفانم ماظن يف لشصفي يلارديفلا بتكملا
مداقلا ءاثÓثلا فرتحم يناثلا مشسقلا

يبرعلا برغŸا يبراد لبق زيغن فيخي تإبإشصإلا صسجإه

ءاقل ةرادإ’ ةيبرغم ةرفاشص
يشسقافشصلاو ديمعلا

إيقيرفإا لإطبأا يرود نم ينإثلا يديهمتلا رودلا
54:02ـلا نم ةيادب مويلا ةرهشس

نولخدي «ةبيقعل ءانبأا»
زوفلا راعششب ايهامروغ  ةهجاوم


