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طوقسس ببسس ددحي نمألا
ةÒظحب ةقÓمعلا ةحوجرألا
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ةيبنجأ’ا تادنجأ’ا باحشصأا مهتا
كارحلا ةجوم بوكر ةلواحمب

ديدشستل عفدلا رايخ نإا لاق
بتتكملل كورتم راجيإ’ا تاقحتشسم

دعب قاشسو مدق ىلع تاريشضحتلا
«روغششلا» نم ارهشش02

باـــختنا وـحن
اسسيئر ليجوق حلاسص

30 صصةــمألا صسلجمل

ةياجبو ةنيطنشسقو ةدكيكشس تاي’و نم نوردحنييشسائرلا وفعلا تاءارجإا راطإا يف نمأ’ا ىوتشسم ىلع ةحوتفم لازت ’ تاقيقحتلا
نماثلا يرشض◊ا

50صص

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘˘ب قرا˘˘ط ن˘˘ل˘˘عأا
ن˘ك˘شسلا ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
ن˘ك˘شس ف˘لأا29 نأا ،«لد˘˘ع» هر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو
لبق ،زاغلاو ءابرهك˘لا˘ب هد˘يوز˘ت م˘ت˘ي˘شس
نأا ىلإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ششم ،1202 ة˘ن˘شس ه˘م˘ي˘ل˘˘شست
را˘ج˘يإ’ا تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف د˘˘يد˘˘شست
كور˘˘ت˘˘م را˘˘ي˘˘خ ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو تا˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘شسل˘˘˘ل
.بتتكملل

 يسسنرفلا هريظنو نوبت صسيئرلا نيب ةيفتاهلا ةملاكملا ىوتحم اذه
30 صصنيدلبلا نيب نواعتلا ةريتو عفدل امهنيب قيشسنتلا ةلشصاوم ىلع اقفتا

فلأا29 زيهجت :يبيرعلب
زاغلاو ءابرهكلاب «لدع» نكسس

1202 يف اهعيزوتل

يدجسسملا باطخلا :يدهملب
وهو لايخلا يف حبسسي ل

عمتجملا تامامتها نم عبان

30 صص

40 صص

ةÁر÷ا نثارب نم عمتÛا جارخإ’ نووعدم صسفنلاو عامتج’ا ءاملعو ةمئأ’ا

لحاوسسلا رفخ
ةرجه ةلحر نوطبحي
«اقارح»12ـل ةيرسس

ةياقولا ،ماعطإ’ا ،ءاويإ’ا ت’اجم تلمشش
ةفاظنلاو ةئيهتلا ،نمأ’ا ،ةيحشصلا

ناــجللا جــئاتن
ةنياعمب ةــفلكملا

ةــبلطلا فورظ
40 صص

50صص

حطسسلا ىلع وفطت «نارد÷ا فلخ حباذم»
! رطÿا صسوقان نوقدي ءاÈخو ادد‹

ةرسسألا فيقثتو ةيعوتل تÓمح قÓطإاو ةÁر÷ا لدعم صضفÿ صصاسصقلا قيبطتب بلاطن:«مÓسسلا»ـل يسساف ةرهز
30 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! صساقŸاىلع Úناوق

ةيمومع ةكرسش يف رابك نوفظوم قلع
مهر˘يد˘م تا˘فر˘سصت ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘طو
،9102 ماع يف هماهم تيهنأا يذلا قباسسلا
لسصفو نوناقلا ف˘ي˘ك ر˘يد˘م˘لا نإا لو˘ق˘لا˘ب
لك نأا وه ببسسلاو ،هسساقم ىلع ةلدب هنم
ضسلجم ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا بل˘غأا وأا
،هتي˘سشا˘حو ر˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصل تنا˘ك ةرادإ’ا
ليدعت ،4102 ماع يف ريدملا ررق دقف
نم فيظوتلاب ضصاخلا نوناقلا ضصوسصن
ل˘سصح ا˘م˘ك ،هر˘ه˘سصو ه˘ن˘با ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت ل˘˘جأا

ىربك ةيمو˘م˘ع ة˘كر˘سش ما˘ع ر˘يد˘م ضسي˘ئر
هبسصنم نم هتيحنت لباقم تاسضيوعت ىلع
ضصن ثيح ميتنسس رايلم2.1 اهتميق تقاف
ىلع لسصحي ريدملا نأا ىلع لمعلا دقع
تاسضيو˘ع˘تو ة˘ن˘سس ر˘جأا ه˘ت˘م˘ي˘ق ضضيو˘ع˘ت
هترجأا عفر ريدملا نأا وه ريثملاو ،ىرخأا
ميتنسس نويلم23 نم رثكأا ىلإا ةيونسسلا
.هماهم ءاهنإا نم رهسشأا لبق

يعانسص عورسشم نم
Óيف ¤إا

،ةيجراخلا ةرازو يف قباسس راطإا لوح
را˘طإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح ضضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
ةيدلبب تاونسس لبق يعانسصلا رامثتسس’ا

اذهو ،ةينكسس Óيف ىلإا ةبانع ةي’وب ىربك
بلط تسضفر ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا نأا م˘غر
لوؤو˘سسم˘لا ه˘ب مد˘ق˘ت يذ˘لا ءا˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘سصخر
در نأا و˘˘ه ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لاو ،ق˘˘با˘˘˘سسلا
.ءانبلا ءاهتنا برق دعب ءاج ةينقتلا حلاسصملا

ةرقبلا فŒ له
؟بول◊ا

ضسيئر نÓعإا دعب نينطاوملا نم ددع لءاسست
ناملربلا لح نع ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

نيلئاق ،يرهسشلا مهرجأاو باونلا ء’ؤوه ريسصمو
م˘هرو˘جأا ي˘سضا˘ق˘ت ي˘ف ء’ؤو˘ه ر˘م˘ت˘˘سسي˘˘سس ل˘˘ه
م˘ه˘طا˘سشن ف˘ي˘قو˘ت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ي˘خ˘لا

؟ةقبسسم ةيعيرسشت تاباختنا ءارجإا نع نÓعإ’او
نم ء’ؤوه مرحتو فجتسس بولحلا ةرقبلا نأا مأا
ة˘ن˘يز˘خ˘لا فز˘ن˘ت˘سست ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا لاو˘˘مأ’ا
ارظتنم ناك ام مهبلغا مدقي نأا نود ةيمومعلا

ىلع نيقلعملا نم ريثكلا ريح لاؤوسس ؟مهنم
مدقي نأا نينمتم يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
لاومأا فازنتسسا فاقيإا ىلع ةيروهمجلا ضسيئر
لظ يف ةسصاخ لكسشلا اذهب ةيمومعلا ةنيزخلا
.ينطولا داسصتق’ا رقهقت

ناذآا ناطيحلل

تانكسس نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘م دد˘ع حر˘ط
رار˘سسأ’ ق˘ق˘سشلا نارد˘ج «كت˘ه» ة˘ي˘سضق لد˘˘ع
ةريغسص لك عامسس متي ام ةداع ثيح ،تÓئاعلا

ةناتم مدع ببسسب ناريجلا تويب نم ةريبكو
ةدوجوملا ققسشلا لاح وهو ،ناردجلا ةبÓسصو
ي˘ت˘لاو Ó˘ث˘م ةد˘لارز˘ب ة˘ير˘تا˘عز˘لا ع˘قو˘˘م ي˘˘ف
ضضع˘ب زا˘ج˘نا˘ب ة˘˘ير˘˘سصم ة˘˘سسسسؤو˘˘م تل˘˘ف˘˘كت

تÓئاعلا ءايت˘سسا ر˘مأ’ا را˘ثأا ثي˘ح ،ا˘ه˘تارا˘م˘ع
نور˘ع˘سشي ’ م˘ه˘نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ىلإا نورطسضي مهنأ’ مهتويب لخاد «ةمرحلا»ـب
ة˘كر˘ح ل˘ك ي˘ف م˘هد’وأاو م˘ه˘سسف˘˘نأا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
عامسس نم افوخ اهب نوموقي ةريبكو ةريغسص
Ó˘ع˘ف د˘سسج ر˘مأ’ا ،رار˘سسأ’ا كت˘هو نار˘ي˘˘ج˘˘لا

.ناذأا ناطيحلل ةلوقم

qarsana@essalamonline.com
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يئاهنلا رارقلا
اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘ج˘˘ت˘˘ت

ضسل˘ج˘م˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف ،ر˘˘ه˘˘سشلا
قلعتي ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق ذ˘خأ’ ءارزو˘لا
كسسا˘ن˘˘م ءادأ’ ةدو˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ب
،نا˘سضمر ةر˘م˘ع ة˘سصا˘خ ةر˘˘م˘˘ع˘˘لا

ا˘ف˘ل˘م نإا˘ف ع˘ل˘ط˘م رد˘سصم بسسحو
ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو هدعت Óماك
ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘ي˘سس نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
دكأا هتهج ن˘مو ،ا˘ب˘ير˘ق ة˘مو˘كح˘لا

ماعلا ريدملا قاقبسس قازرلا دبع
،ةرمعلاو جحلل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل
نÓعإا دعب اسصوسصخ تÓيجسستلا باب حتفو ةرمعلا تÓحر قÓطنا دعوم نأا قباسس تقو يف
افيسضم ،لبقملا ضسرام13 نم ءادتبا نيميقملا ريغل ةرمعلا مسسوم حتف ةداعإا ةيدوعسسلا ةكلمملا
حتفل ديحولا لوخملا يهو دÓبلل ايلعلا تاطلسسلاب اطبترم رمأ’ا ىقبي رئازجلل ةبسسنلاب هنأا
.نطولا جراخ ىلإاو نم ناريطلا تÓحر مامأا يوجلا لاجملا

هتجوز ىركذل اديلخت
يتلا ةرام˘ع˘لا لو˘ح ير˘ئاز˘ج

كلذو ف˘ح˘ت˘م ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
نبا هنإا ،ةلحارلا هتجوزل اديلخت
«ة˘ير˘ثو˘ب نا˘˘سضمر» ة˘˘ب˘˘سصق˘˘لا

نا˘ن˘ف˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طأا يذ˘˘لاو
نا˘˘م˘˘حد» ل˘˘حار˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ثيح ،«وديد» ةينك «يسشارحلا
ي˘ت˘لا ة˘˘كي˘˘ل˘˘م ن˘˘م ه˘˘جاوز ماد
يف هترجه لÓخ اهيلع فرعت
هقلعت ةدسش نمو اقيمع احرج اهليحر هل افلخم ،ريسس ثداح يف هقرافت نأا لبق ،ةنسس24 اسسنرف
فحتم ىلإا هترامع لخدم ليوحت يف هتجوز نم اهثرو يتلا لاومأ’ا نم اءزج ضصسصخ دقف اهب
 .هتجوز عم هتريسسم ةسصق ليسصافت ضصخلت ىرخأاو ءادهسشلا روسصب

«ةنلعم Òغ» اسسنرف برح
«ةيرامعتسس’ا» اسسنرف دقح لازي ام

ملو ،يرئازج وه ام لك دسض Óسصاوتم
ةعسشب مئار˘ج ن˘م ه˘ت˘ب˘كترا ا˘م ا˘ه˘ف˘كي

لÓخ نم ةرملا هذهو ،نييرئازجلا دسض
اهمومسس ثفنت يتلا ةيمÓعإ’ا اهقاوبأا
ام اذهو ،ةيرئازجلا ةلودلا دسسج يف
ة˘ف˘ي˘ح˘سصل لا˘ق˘م ي˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ج ح˘˘سضت˘˘ي
هت˘نو˘ن˘ع يذ˘لا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «د˘نو˘مو˘ل»
دعب يرئازجلا كارحلا نم يقب اذام»
ةكرحلا هذه ةد’و ىلع نيماع رورم
تلقرع دق انوروك ةحئاج نع ةمجانلا ةيحسصلا ةمزأ’ا تناك اذإا هنأا هيف ةلئاق ،«؟ةيجاجتح’ا
 .«نييسسايسسلا ءاطسشنلا عمق لسصاوت ةيرئازجلا ةموكحلا» نإاف ،ةيجاجتح’ا تارهاظملا

ةينوÎكلإلا ةيمألا
كر˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

د˘ي˘سسج˘ت˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
م˘ل ة˘ن˘م˘قر˘لا ع˘يرا˘˘سشم
هاجت’ا تاذ يف كرحتت
ةتباث ةقيقح ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن نأا ي˘هو
ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ة˘ي˘مأا» ة˘لا˘ح نو˘سشي˘ع˘ي
اهنع فسشكت ،«ةيمقر
نأا ي˘ه ة˘ت˘با˘ث ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح
نيذلا نييرئازجلا ددع
د˘ير˘ب˘لا نو˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلإ’ا
تانايبل اقبط لسسارتلا
لكسشب نولمعتسسي نييرئازجلا نم ةئاملاب01 نم لقأا نأا ىنعمب ،نويلم4 ىدعتت ’ «لغوغ»
ةيمأ’ا هئدابمو تنرتنإ’اب لهجلا ،ةيلسستلاو هيفرتلا ضضارغأا جراخ ضضارغأ’ تنرتن’ا يلعف
.(ةيسسردملا وأا ةيملعلا) ةيفرحلا ةيمأ’ا نم أاوسسأا نوكت دق نيسصتخم بسسح ةيمقرلا
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watan@essalamonline.com

يف يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي لا˘ق
ةيسشع نآارق˘لا راد˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
كار˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘لا
بع˘سشلا جور˘خ نأا ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا
يرفيف22 ي˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيملسس تارهاظم يف9102
ةروثلا نم ةدمتسسم تاراعسشب
لوأا نا˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ةد˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل تب˘ثأا ،ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
نو˘˘كسسم˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
م˘لو م˘هد˘ل˘ب˘˘بو م˘˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ه˘ن˘ع او˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘˘ع˘˘˘سشلا
يف اوجرخ نيذلا نونطاوملا

ة˘ي˘قار ة˘ي˘م˘˘ل˘˘سس تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م
تنا˘˘ك ،ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تر˘˘˘ه˘˘˘بأا
انلاطبأا نم ةدمتسسم ةيربمفون
لوأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو ا˘˘˘نزو˘˘˘مرو
ل˘ي˘لد اذ˘هو4591 رب˘م˘فو˘ن

كسسم˘˘ت˘˘م بع˘˘سشلا نأا ى˘˘ل˘˘˘ع
.هدلببو هخيراتب

نأاب هتاذ لوؤوسسملا فاسضأاو
مويلا كلذ يف اوجرخ نيذلا

دارأا ضصخسش لك نع اديعبو
مدخيو ةجوملا بكري ،زتبي نأا
اوفرحني مل ،ةي˘ب˘ن˘جأا تاد˘ن˘جأا
اهودارأا يتلا رئازجلا نع ادبأا
ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج نو˘˘˘˘˘كت نأا

م˘ي˘قو ئدا˘ب˘م˘ب ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد
ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ل˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘سسإا
مويلا اذه نأا اربتعم ،انفÓسسأا
ريثكلا نأ’ ديلخ˘ت˘لا ق˘ح˘ت˘سسي

ةياهن ىلع اهتقو نهاري ناك
ىلع او˘ن˘هار ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
ءادوسسلا ةيرسشعلا لÓخ كلذ
.اندÓب اهب ترم يتلا

ر˘يزو ا˘عد ،ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ىلإا بابسشلا ةينيدلا نوؤوسشلا
ظافحلاب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب كسسم˘ت˘لا

ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘سشلا ة˘نا˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
اوسشيعي يكل مهتايحب اوحسض

ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه
تاذ يف انمثم ،لÓقتسس’او
د˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا رود دد˘˘˘˘˘سصلا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نآار˘˘ق˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘˘لاو
رئازجلا ةيو˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ئ˘ب˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسمو
م˘هد˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اذه .يسسنرفلا ودعلا ةمواقمل
’ ‐لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ‐يذ˘˘لا رود˘˘لا
ربع هللا تويب هب موقت لازت
يف ايلعلا تاط˘ل˘سسلا ة˘ق˘فار˘م
نا˘ك ا˘˘هر˘˘خآاو فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك

لو˘ح ضسي˘سسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘˘لا
ن˘م ة˘ير˘سشب˘لا ضسف˘ن˘لا ن˘ي˘مأا˘ت

.انوروك ةحئاج

كارحلا ةجوم بوكر ةلواحمب ةيبنجأ’ا تادنجأ’ا باحشصأا مهتا

عبان وهو لايخلا يف حبسسي ل يدجسسملا باطخلا :يدهملب
عمتجملا تامامتها نم

خ.ةميشسن

لايخلا يف حبشسي ’ يدجشسملا باطخلا نأا صسمأا ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا ريزو يدهملب فشسوي دكأا
اريششم ،رامعتشس’ا نابإا ينطولا حافكلا تاقلح نم ىلوأا ةقلح ناك دقو ،عمتجملا تامامتها نم عبان وهو

.نطولا لوح فافتل’او تامزأ’ا لكل يدشصتلل صسانلا ّدنجي دجاشسملا ربانم نم هنأا ىلإا

نووعدم صسفنلاو عامتج’ا ءاملعو ةمئأ’ا
ةÁر÷ا نثارب نم عمتÛا جارخإ’

حطسسلا ىلع وفطت «نارد÷ا فلخ حباذم»
! رطÿا صسوقان نوقدي ءاÈخو ادد‹

صضفÿ صصاسصقلا قيبطتب بلاطن :«مÓسسلا»ـل يسساف ةرهز
ةرسسألا فيقثتو ةيعوتل تÓمح قÓطإاو ةÁر÷ا لدعم

«روغششلا» نم ارهشش02 دعب قاشسو مدق ىلع تاريشضحتلا

اسسيئر ليجوق حلاسص باختنا وحن
ةمألا صسلجمل

نيدلبلا نيب نواعتلا ةريتو عفدل امهنيب قيشسنتلا ةلشصاوم ىلع اقفتا

نيب ةيفتاهلا ةملاكملا ىوتحم اذه
 يسسنرفلا هريظنو نوبت صسيئرلا

ةيئاّسصخأ’ا يسساف ةرهز تعد
ءا˘م˘ل˘عو ة˘م˘˘ئأ’ا ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
قيسسنتلا ى˘لإا ضسف˘ن˘لاو عا˘م˘ت˘ج’ا
لمع ةيجهنم عسضوو مهنيب اميف
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا جار˘˘˘˘خإ’ ،ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘م
تارد˘خ˘م˘لا ق˘ف˘ن ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

ام اذهو ،رومخلاو تاسسولهملاو
لدع˘م د˘عا˘سصت ى˘لإا ا˘ه˘ب˘سسح ىدأا
.عمتجملاب ةميرجلا

حيرسصت يف يسساف ةرهز تدكأا
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘˘˘سسلا» ـل
ةسسارد ىلإا ةجاحب مويلا يرئازجلا

مئارجلا باكترا لظ يف ،ةقمعم
بيهر لكسشب ديازتت يتلا ةعسشبلا
تددسش امك ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
ة˘ي˘عو˘ت ي˘˘ف مÓ˘˘عإ’ا رود ى˘˘ل˘˘ع
ضسفن يف ةيعاد ،ةيرئازجلا رسسأ’ا
ضسف˘ن˘لا ءا˘م˘ل˘عو ة˘م˘ئأ’ا قا˘ي˘˘سسلا

نم عمتج˘م˘لا ذا˘ق˘نإ’ عا˘م˘ت˘ج’او
ي˘ف تفا˘سضأاو .ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ن˘˘ثار˘˘ب
ةيقÓخأ’ا ةمزأ’ا نأا ،هتاذ قايسسلا
ي˘طا˘ع˘˘ت تا˘˘فآا ا˘˘ه˘˘يذ˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اذكو تاسسول˘ه˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
بنا˘ج ى˘لإا رو˘م˘خ˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
لماوع اهلك ،فارحن’او بيسستلا
تاقÓع˘لا فا˘ع˘سضإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
.ةميرجلا لدعم عافتراو ةيرسسأ’ا

ةيعامتج’ا ةيئاّسصخأ’ا تراسشأاو
هذهل دح عسضول ناوأ’ا نآا هنأا ىلإا
يف بكترت يتلا ةفلتخملا مئارجلا

  .روسصلا عسشبأابو ةرم لك
ظفحتلا نم ،يسساف تبرغتسساو

دحل مادعإ’ا ةبو˘ق˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف
نادلبلا ديدع يف هنأا مغر ،ةعاسسلا
ما˘مأا ق˘ب˘ط˘تو ة˘لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘سس
لسصفلا مت هنأا ىلإا ةريسشم ،أÓملا
ةلفطلا لت˘ق˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ي˘ف
ىلع ةددسشم ،اهتثج قرحو ءاميسش

  .ضصاسصقلا ةرورسض

م˘ت و˘ل ه˘نأا ي˘˘سسا˘˘ف تح˘˘سضوأاو
مرج˘م ى˘ل˘ع ضصا˘سصق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘م˘ير˘ج˘لا ةد˘ح نإا˘ف ،ط˘ق˘ف د˘˘حاو
ن˘ج˘سسلا نأا ةزر˘ب˘م ،ضضف˘خ˘ن˘ت˘˘سس
هذه لثم عدرل فاك ريغ هدحو
مويلا فدهلا نأاو ،ءاعنسشلا مئارجلا

«ةديدجلا ر˘ئاز˘ج˘لا»  ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ه
املثم ،ميقو قÓخأا وذ عمتجمو
دبع ةيروهمجلا ضسيئر هيلإا راسشأا
  .نوبت ديجملا

بكتري يذلا مرجملا نإا تلاقو
ة˘بو˘ق˘ع ي˘سضق˘ي م˘ئار˘˘ج˘˘لا ع˘˘سشبأا
هلمع لسصاويل ،جرخي مث نجسسلا
لتقم ةثداحب ةلدتسسم ،يمارجإ’ا
وزو يزيت ةي’و˘ب ةز˘ن˘ك ة˘ل˘ف˘ط˘لا

املع ،اهتثج عطقو اهدلاو دي ىلع
ا˘ي˘˘ئا˘˘سضق قو˘˘ب˘˘سسم بأ’ا اذ˘˘ه نأا

ةميرجلا ضسفن بكترا نأاو قبسسو
ة˘ل˘ل˘ح˘م˘لا تن˘ي˘بو .ه˘ن˘با ق˘ح ي˘˘ف
هنأا ،قايسسلا تاذ يف ةيعامتج’ا

ثاد˘˘حإا ضضور˘˘ف˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك
ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘ير˘سسأ’ا ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘˘لا

مئارجلا هذه نأا تفاسضأاو ،هتجوز
عمتجملا اهده˘سشي ي˘ت˘لا ة˘ع˘سشب˘لا
ىم˘سست نأا ل˘ي˘ح˘ت˘سسي ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘ه ل˘ب ،ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا˘˘ب

فر˘سصت˘لا ن˘م ة˘لوز˘˘ع˘˘م ت’ا˘˘ح
ضضعب ىلع ىغطي يذلا يمارجإ’ا
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
لكو ،ةيسسفنو ةيل˘ق˘ع ت’Ó˘ت˘خا

.ة˘ي˘˘قÓ˘˘خأا ة˘˘مزأا ي˘˘ف بسصي اذ˘˘ه
ل˘ت˘ق˘م ،ي˘سسا˘ف ةر˘هز تر˘ب˘ت˘˘عاو
ا˘هد˘لاو د˘ي ى˘ل˘ع ةز˘ن˘ك ة˘ل˘ف˘˘ط˘˘لا
ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا تسسي˘˘ل
مئارج ةدع اهتقبسس لب ،تبكترا
ءاميسش ةلفطلا رارغ ىلع ىرخأا

  .ةليوط ةمئاقلاو
يمولد Ëرم

،ةمأ’ا ضسلجم بتكم دقعي
ةسسلج ديدحتل اعا˘م˘ت˘جا مو˘ي˘لا
ةمأ’ا ضسل˘ج˘م ضسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا
لي˘جو˘ق ح˘لا˘سص ه˘ل˘غ˘سشي يذ˘لا
.9102 ليرفأا ذنم ةباينلاب

نأا ،ضسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأاو
ىلإا اعسسوم نوكيسس عامتج’ا

ةيناملربلا تاعومجملا ءاسسؤور
.ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا بقار˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو
ضسل˘ج˘˘م ن˘˘م رد˘˘سصم ع˘˘قو˘˘تو
ةسسلجلا خيرات ددحي نأا ،ةمأ’ا
يف ضسيمخلا وأا ءاعبرأ’ا موي

عامت˘جا تا˘سسل˘ج ة˘ج˘مر˘ب ل˘ظ
نأا ردسصملا دكأاو .ءاثÓثلا موي

ءاسضعأا نيب «عامجإا هبسش» كانه
ىلع ايلعلا ةيعيرسشتلا ةفرغلا
هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ل˘˘ي˘˘جو˘˘ق ة˘˘ي˘˘كز˘˘ت
بسصن˘م˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا ح˘سشر˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘ل˘ت˘ك م˘عد˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ي ثي˘˘ح
ة˘فا˘سضإ’ا˘ب يد˘نرأ’او نÓ˘˘فأ’ا
،ةراسشإÓل.يسسائرلا ثلثلا ىلإا
ضسلجملا ليجوق حلاسص ضسأاري
،9102 ليرفأا9 ذنم ةباينلاب

حلاسص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع˘ل ا˘ف˘ل˘خ
دعب ةلودلا ةسسائر ىلوت يذلا
دبع قبسسأ’ا ضسيئرلا ةلاقتسسا
.ةقيلفتوب زيزعلا

ر.نوراه

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
’اسصتا ضسمأا ،نوبت ديجملا دبع
،يسسنرفلا ضسيئر˘لا ن˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه
تحسضوأاو.نوركا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يا

،اهل نايب يف ةيروهمجلا ةسسائر
لÓخ اسضرعتسسا نيسسيئرلا نأا
ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت قا˘˘˘˘فآا ،لا˘˘˘˘˘سصت’ا

قفتا امك .ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘˘لا
ةريتو عفدل ،امه˘ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ديدع يف نيدلبلا نيب نواعتلا
تاه˘جو بير˘ق˘تو ،ت’ا˘ج˘م˘لا
.تافلملا ضضعب لوح رظنلا

ـه.داوج

ةركاذلا فلمو كرتششملا مامته’ا تاذ تافلملاب ةقلعتملا اميشس ’

صسيئرو يرئازجلا ريفسسلا نيب تاثحابم روحم «ةنهارلا اياسضقلا»
يسسنرفلا خويسشلا صسلجم

ريفسس دواد رتنع دمحم ددج
داد˘ع˘ت˘سسا ،ا˘سسنر˘ف˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ت’ا˘ج˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا
ربع يتلا ةدارإ’ا عم ايسشامت

ديجملا دب˘ع نا˘سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ن˘ع
.نوركام ليوناميإاو نوبت

ىدل دواد رتنع دمحم داسشأا
ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا

،ي˘سسنر˘ف˘لا خو˘ي˘سشلا ضسل˘ج˘˘م
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘سشر’ رار˘˘ي˘˘ج
ن˘ي˘ب ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا
اد˘كؤو˘م ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب
ير˘ئاز˘ج˘لا فر˘ط˘لا داد˘ع˘ت˘˘سسا
لك يف يئانثلا نواعتلا زيزعتل
ةدارإ’ا عم ايسشامت ت’اجملا
دبع ناسسيئرلا اهنع ربع يتلا
ل˘يو˘نا˘م˘يإاو نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا˘ب نور˘كا˘م
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا تاذ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لا
ةيداسصتق’ا ةسصاخ كرتسشملا

فل˘مو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ا˘يا˘سضق˘لاو
.ةركاذلا

ءاقللا ناك ،ىرخأا ةهج نم
ىلإا ’وط˘م قر˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف
هون ثيح ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ا˘يا˘سضق˘لا
ةطلسس لي˘كسشت˘ب ن’وؤو˘سسم˘لا
،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘ت˘قؤو˘م ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ا˘م˘ه˘يد˘ل˘ب م˘عد ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م
نم ةدحتملا ممأ’ا تادوهجمل
ةيبي˘ل‐ة˘ي˘ب˘ي˘ل ة˘ح˘لا˘سصم ل˘جأا
.يبنجأا لخدت لك نع اديعب

تح˘م˘سس ،ي˘لا˘م ضصو˘سصخ˘بو
ا˘˘سضر ءاد˘˘بإا˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

داقعنا ءازإا فار˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ع˘˘ي˘˘فر ضسما˘˘خ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
قافتا ةعباتم ةنجلل ىوتسسملا
موي يلامب ةحلاسصملاو ملسسلا

لاديكب1202 ر˘يار˘ب˘ف11
ر˘يزو ة˘كرا˘سشم د˘ه˘سش يذ˘لاو
،ةي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلاو ا˘بوروأا

ةط˘سساو˘ب نا˘يردو˘ل ف˘ي˘ي نا˘ج
نع يئرملا رسضاح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
تاروطتلا ضصوسصخب امأا .دعب
مت د˘ق˘ف ل˘حا˘سسلا ي˘ف ىر˘خأ’ا
تا˘ي˘لآا ز˘يز˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا زار˘˘بإا
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘لود˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا

ةميرج˘لاو با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘كم
دود˘ح˘ل˘ل ةر˘با˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘عو
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع  تارا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’او تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا

.ةيعرسشلا ريغ ةرجهلاو
ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘ل ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت ىد˘˘لو

تف˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
عسضولا ةروط˘خ ى˘لإا ر˘ي˘ف˘سسلا
ةمجانلا ةلتحملا يسضارأ’ا يف
حÓسسلا ةغل ىلإا ةدوعلا نع
ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘جو بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
فقومب اركذم ،ويرا˘سسي˘لو˘ب˘لا
ح˘˘لا˘˘سصل تبا˘˘ث˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يوارحسصلا بعسشلا ةسسرامم
ر˘ير˘ق˘ت ي˘˘ف خ˘˘سسار˘˘لا ه˘˘ق˘˘ح˘˘ل
قاثيم ئدابمل اقبط ريسصملا

تاذ حئاوللاو ةدحتملا ممأ’ا
ن˘˘˘مأ’ا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا

.«ةماعلا ةيعمجلاو
ري˘سشر’ ر˘ب˘ع ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

رو˘فو˘م˘ب ه˘ي˘˘نا˘˘مأا بي˘˘طأا ن˘˘ع
ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر˘ل ة˘ح˘سصلا

حاجنلاو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ابرعم ،هماهم ءادأا يف دادسسلاو
ر˘سصاوأا ةو˘˘ق˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع
نيدلبلا نيب ةمئا˘ق˘لا نوا˘ع˘ت˘لا
ةدارإ’او ت’اجملا ةفاك يف
يف نيبنا˘ج˘لا ن˘م ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
امك ،ةديدج ةيمانيد اهئاطعإا

لدابت ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ىر˘ج
رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو˘ل ضضي˘ف˘ت˘سسم
ن˘ي˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ع˘˘قاو لو˘˘ح
نواعتلا زيزعت قافآاو نيدلبلا
.يناملربلا

بر˘˘عأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
نم لمعلا همزع نع ريسشر’
ع˘م ت’دا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ث˘كت ل˘جأا

ةعبطلا دقع ربع ةمأ’ا ضسلجم
نوا˘ع˘ت˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يف ىوتسسملا عيفر يناملربلا
ةيلآا عسضو اذكو لاجآ’ا برقأا

لو˘˘˘ح روا˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ةدنجأÓل ةي˘سسي˘ئر˘لا تا˘نا˘هر˘لا
.ةيلودلا

ر.نوراه

يروتشسدلا نوناقلا يف ءاربخ
:نوحشضوي

ءارجإل رهسشأا3
لح دعب تاباختنلا
ينطولا يبعسشلا صسلجملا
ريبخلا حليوشص ةعمجوب لاق
نوناقلا رادشصإا نإا ،يروتشسدلا
نوكيشس تاباختنÓل يوشضعلا

متي هرثإا ىلع ،يشسائر رمأاب
ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا
ةيباختن’ا مئاوقلا ريهطتل
ةيلمعلل دادعتشس’ا يلاتلابو
يبعششلا صسلجملل ةيباختن’ا
رارقب هلح مت يذلا ينطولا

صسيمخلا ءاشسم صسيئرلا نم
. يشضاملا

دوعشسم قرطت هتاذ قايشسلا يفو
ىلإا ،يروتشسدلا ريبخلا بوهيشش
ديدجلا روتشسدلا ماكحأا
يتلا ،ةيعيرششتلا تاباختنÓل

رهششأا3 اهاشصقأا ’اجآا تددح
رذعت اذإاو تاباختن’ا ءارجإ’

،ةلهملا كلت يف ةيلمعلا ريشس
ةمكحملا راطخإا متي
زوجي اهدعبو ةيروتشسدلا

رهششأا3 ىلإا لاجآ’ا ديدمت
.ىشصقأا دحك ىرخأا

ديجملا دبع صسيئرلا ناكو
يف صسيمخلا نلعأا دق نوبت

ةبشسانمب ةمأÓل هجوم باطخ
نع ،ديهششلل ينطولا مويلا

يبعششلا صسلجملا لحب هرارق
ىلإا ةرششابم رورملاو ينطولا
نم ةيلاخ نوكت» تاباختنا
لاجملا حتفتو دشسافلا لاملا
ماحتقا» ىلإا هاعد يذلا «بابششلل
متيشسو «ةيشسايشسلا تاشسشسؤوملا

نم ةلودلا نم عيجششتب كلذ
نم ريبك ءزجب لفكتلا» لÓخ

.«ةيباختن’ا ةلمحلا ليومت
يف بابششلا كارششإا نأا ربتعاو
نم نكميشس ةيشسايشسلا ةايحلا
ةزهجأا يف ديدج مد خشض»
ناملربلا لعجيشسو «ةلودلا
نل ثيحب ،بعششلا ناشسلو نيع»
ىلع ،«كوكشش يأا هيف نوكت
تحت بختنيشس» هنأا رابتعا

ةينطولا ةطلشسلا ةبقارم
’ يتلاو تاباختنÓل ةلقتشسملا

،اهتايحÓشص يف دحأا لخدتي
صسيئر كلذ يف امب
.«ةيروهمجلا

خ.ةميشسن



ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب لا˘ق
،لد˘ع ة˘لا˘كو ن˘ي˘ب ي˘م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت
نأا زا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشو
ن˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خأا˘˘ت˘˘سس ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
ن˘˘كسس ف˘˘لأا29 را˘ب˘ت˘˘ع’ا
˘مار˘ت˘حا ع˘˘م ةز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كت˘˘ل
ةجرد˘م˘لا تا˘ن˘كسسلا ة˘ما˘نزر
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
26 نأا ىلإا اريسشم ،ةيوهجلاو
م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك ن˘˘˘˘كسس ف˘˘˘˘لأا
ءابرهكلا طبر يف ت’اكسشإا

.ةيسضاملا ةنسسلا زاغلاو
نأا هتاذ ثدحتملا فاسضأاو

نيمئا˘ق ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو روا˘سشت˘لا
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لاو ة˘لا˘˘كو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
تا˘ي’و˘لا ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
ة˘˘سسسسؤو˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
ةيلمعلا لامكتسس’ زاغلنوسس
.ةددحملا لاجآ’ا يف

ةداهسش ميلسست ضصوسصخبو
،يبيرعلب فسشك ضصيسصختلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف اوأاد˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘نأا
تادا˘ه˘سش ح˘ن˘م˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا
Óئاق ،ضسرام يف ضصيسصختلا
يأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘نأاد˘˘˘ب»
هزاجنا ةبسسن لسصت عورسشم
م˘ي˘ل˘سست نو˘كي ة˘ئا˘م˘لا˘ب57

،«ايجيردت ضصيسصختلا ةداهسش
تاقحتسسم عفد نأا ىلإا اريسشم
عورسشم كانه نوكيسس ءاركلا
ديدج ةحاتإ’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا د˘ي˘ق
ىد˘˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘فد˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ب˘ع˘˘سشلا ضضر˘˘ق˘˘لا ت’ا˘˘كو
بتتكملا اهع˘فد˘ي ،ير˘ئاز˘ج˘لا

.لزنملا نم
لاجع دارم دكأا هتهج نم

ةكرسشلل ماعلا ريدملا ضسيئرلا
ءابرهكلا عيزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

لدع تانكسس لك نأا ،زاغلاو
لا˘˘˘˘جآ’ا ي˘˘˘˘ف دوز˘˘˘˘ت فو˘˘˘˘سس

،زاغلاو ءابرهكلا˘ب ةر˘ط˘سسم˘لا
ددحملا جمانر˘ب˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ري˘ب˘ك لد˘ع ة˘لا˘كو فر˘ط ن˘م
ةرسشابمل ةدع˘ت˘سسم ة˘كر˘سشلاو
.اهدعوم يف ةيلمعلا

0202 يف هنأا لاجع لاقو
ةكرسشلا يف داتعلا جامدإا مت
،زاغلاو ءابره˘كل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشم
،داتعلاب نيومتلل ةيجيتارتسسإا

يف لكسشم يأا انيدل ضسيلو
ة˘˘ن˘˘سس نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،كلذ
ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘سصح تنا˘˘ك0202

نم رثكأا عيزوت متو ،ةزاتمم
.ةينكسس ةدحو فلأا26

ثدحلا4 2692ددعلا ^2441 بجر9ـل قفاوملا1202 يرفيف12دحآلا
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بتتكملل كورتم راجيإلا تاقحتسسم ديدسستل عفدلا رايخ نإا لاق

1202 يف اهعيزوتل زاغلاو ءابرهكلاب «لدع» نكسس فلأا29 زيهجت :يبيرعلب

ز.ضسواط

نكسس فلأا29 نأا ،«لدع» هريوطتو نكسسلا نيسسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا يبيرعلب قراط نلعأا
تاقحتسسم ريتاوف ديدسست نأا ىلإا اريسشم ،1202 ةنسس هميلسست لبق ،زاغلاو ءابرهكلاب هديوزت متيسس

.بتتكملل كورتم رايخ اهريغو تانكسسلل راجيإلا

نم اقلطنا دح ىسصقأاك اموي03 ىدعتت ل ةدم يف
بلطلا عاديإا خيرات

صضورقلا تافلم ةجلاعم نيسسحتل ةيرازو ةميلعت

«رطفم Òغ» حاقللا نأا دكؤوي Êاكرب طاقب روسسيفوÈلا

صسوÒف دسض حيقلتلا ةلمح رارمتسسا
ناسضمر رهسش لÓخ «انوروك»

ن˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ةرازو تجر˘˘فأا
قلعتت ةيمومعلا كونبلل ةميلعت
تافلم ةجلاعم لا˘جآا ضصي˘ل˘ق˘ت˘ب
’ نأا بج˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضضور˘˘˘ق˘˘˘لا
نيسسحت دسصق اموي03 ىدعتت
يفو .نوبزلا هيجوتو لابقتسسا

اه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع تر˘سشن ةر˘كذ˘م
ةرازو ته˘˘جو ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
نيريد˘م˘لا ءا˘سسؤور ى˘لإا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘˘لا
تافلم ةجلا˘ع˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا˘ب
ىد˘ع˘ت˘ي ’ ل˘جأا ي˘ف ضضور˘˘ق˘˘لا
اقÓطنا «دح ىسصقأاك اموي03»
بل˘˘˘ط˘˘˘لا عاد˘˘˘يإا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ةدو˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض»و
لجأا نم نوبزلا عم لاسصت’او
.«تاءارجإÓل ديج مهف

،ةجلاعملا لاجآا ضصوسصخبو
يف قيقحتلا ىلإا ةرازولا تعد
دكأا˘ت لÓ˘خ ن˘م ضضر˘ق˘لا ف˘ل˘م
يدا˘ف˘ت˘ل عاد˘˘يإ’ا ىد˘˘ل ل˘˘ما˘˘سش
لا˘˘جآ’ رر˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غ د˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ت
ا˘ب˘لا˘غ دو˘ع˘ي يذ˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا
.فلملل ةنوكملا قئاثولا ضصقنل
ةرور˘˘˘˘˘سض ةرازو˘˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘˘كأاو
تافلم ةج˘لا˘ع˘م لا˘جآا ضصي˘ل˘ق˘ت
نأا بج˘˘ي ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ضضور˘˘˘ق˘˘˘لا
خيرات نم اءدب اموي03 ىدعتت
ة˘يا˘غ ى˘لإا ضضر˘ق˘لا بل˘ط عاد˘يإا
،«كنبلل يئاهنلا رارقلاب راطخإ’ا

غÓ˘بإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘ل˘˘م
.لا˘˘˘˘˘جآ’ا هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘بز˘˘˘˘˘˘لا

،مÓعإ’او هيجوتلا ضصوسصخبو
ذاختا» ـب كونبلا ةرازولا ترمأا

ل˘جأا ن˘˘م يرور˘˘سض ءار˘˘جإا ل˘˘ك
اميسس’ ،ةيلمعلل لاعف نيسسحت
لا˘سصت’ا ةدو˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
اهعسضو بجي يتلا ةمولعملاو
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘بز˘˘لا فر˘˘سصت تح˘˘ت
ع˘قاو˘مو ت’ا˘˘كو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
.«ةيمومعلا كونبلاو تنرتنأ’ا

نأا ى˘˘ل˘˘ع ةرازو˘˘لا تدد˘˘˘سشو
نو˘˘كت نأا بج˘˘ي ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

نوكت نأاو مئاد لكسشب ةرفوتم
مهف نامسضل ة˘ط˘سسب˘مو ة˘ل˘ما˘ك

اذهل اقيقح˘تو تاءار˘جإÓ˘ل د˘ي˘ج
كو˘ن˘ب˘لا ةرازو˘لا تعد ،فد˘ه˘˘لا
تاءارجإا عسضو ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نمسضت يتلا مÓعإ’ا تاراسسمو
لاجآ’ا يفو «ىلثملا» ةجلاعملا
.ضضورقلا تاف˘ل˘م˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ن˘م˘سض ن˘ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا جاردإا

ةميلعتلا حلتو ةعاج˘ن˘لا ق˘ط˘ن˘م
لكاي˘ه˘لا جاردإا» ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد˘˘بو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا˘˘ب
ةعاجنلا قطنم نمسض ضضورقلا

ةفيظو لجسست ىتح ةيجاتنإ’او
ةيعونلا تانيسسح˘ت˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا
ةقباطمب حمسست يتلا ةيرورسضلا

ن˘˘˘سسحأا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
اذه ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
.لاجملا

ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو ما˘ع ل˘كسشبو»
ىلع ةيموم˘ع˘لا كو˘ن˘ب˘لا ة˘نا˘كم
تايلوؤوسسملاو قوسسلا ىوتسسم
لك ىلع نيعتي ،اهنع ةمجانلا
نيودتو مي˘ظ˘ن˘ت ي˘مو˘م˘ع كن˘ب

لاجم يف رارقلا ذاختا تايلمع
ضضور˘ق˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةرازو بسسح ،اهمارتحا نامسضو
.ةيلاملا

مارتحا» نأا ةميلعتلا دكؤوت امك
دعي لاجآ’ا هذهو تاراسسملا هذه
ددحت يتلا ضسي˘يا˘ق˘م˘لا م˘هأا د˘حأا
ةدو˘˘˘ج ى˘˘˘لإا نو˘˘˘بز˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ءادأاو تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
فورظ ضصوسصخبو .«ةيمومعلا
تحلأا ،نوبزلا هيجوتو لابقتسسا
لك ءاطعإا ةرورسض ىلع ةرازولا
ري˘ي˘سست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘م˘هأ’ا
هذ˘˘ه˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا
اظافح ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’ا بناو˘ج˘لا

د˘ق˘ف .كو˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
حنمب ةبلاطم كو˘ن˘ب˘لا تح˘ب˘سصأا

اميسس’ ،لابقتسسÓل ةيمهأ’ا لك
تاءا˘سضف م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
.«نوبزلا ةحار نمسضت

ـه.داوج

طا˘ق˘ب رو˘سسي˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأا
ةيملعلا ةنجللا وسضع يناكرب
د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
رارمتسسا ،انوروك ءابو يسشفت

دسض ةينطولا حيق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
.لبقملا ناسضمر رهسش لÓخ

ةدا˘˘˘م˘˘˘ع ضسي˘˘˘ئر نأا˘˘˘م˘˘˘طو
ن˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا
تاحير˘سصت ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ذخأا يف ني˘ب˘غار˘لا ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘˘نورو˘˘ك حا˘˘ق˘˘ل
حا˘ق˘ل˘لا نأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا نا˘سضمر
يأار ىلإا ادانتسسا رطفم ريغ
يف ءاهق˘ف˘لاو ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل

دكأاو .ةقباسس حيقلت تÓمح
نم ةعر˘ج ي˘ق˘ل˘ت نأا ي˘نا˘كر˘ب
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك حا˘˘˘ق˘˘˘ل
راثأا هل نوكت نل نيمئاسصلل

ضصخسشلا ةحسص ىلع ةيبناج
تا˘سسارد ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘م˘˘لا

اهحتف مت تا˘سشا˘ق˘نو ة˘ي˘م˘ل˘ع
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
ر˘كذو .ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘˘ت
ةينطولا ةلمحلا نأا ثدحتملا
ةحسصلا ةرازو اهترسشاب يتلا

ىوتسسملا ىلع اهتايريدم ربع
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
ةئاملاب07 حيقلتل مرسصنملا

رمتسست فوسس نييرئازجلا نم
.لبقملا ناسضمر رهسش لÓخ
ةنجللا وسضع دكأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ةعبات˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

،انوروك ءابو يسشفت دسصرو
ل˘ج˘سست م˘ل ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ه˘نأا
ةريطخ تافعاسضم يأا ةنجللا

اوقلت نيذلا نييرئازجلا ىلع
ةرورسض ىلع اددسشم ،حاقللا

ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘˘سصاو˘˘م
ةد˘يد˘˘ج ة˘˘جو˘˘م يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
رو˘ه˘ظ ل˘ظ ي˘ف ضسور˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
اكتف دسشأا ءابولل ةثلاث ةلÓسس
.اهتقباسس نم

خ.ةميسسن

ةفاظنلاو ةئيهتلا ،نمألا ،ةيحسصلا ةياقولا ،ماعطإلا ،ءاويإلا تلاجم تلمسش

ةبلطلا فورظ ةنياعمب ةفلكملا ناجللا جئاتن
نايز نب بتكم ىلع تاماقإلا يف

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘مأا
،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘˘ع˘˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م ير˘˘˘يد˘˘˘م ضسمأا
جئاتن عاديإاب ،يلاعلا ميلعتلا

مت يتلا دق˘ف˘ت˘لا نا˘ج˘ل ل˘م˘ع
ةايح فورظ ةنياعمب اهفيلكت
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإ’ا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضرأ’ا
.ضضرغلا اذهل ةسصسصخملا

ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم تدد˘ح
خيرات ،نايز نب يقابلا دبع
˘˘˘ما˘˘˘مأا ل˘˘˘جأا ر˘˘˘خآا˘˘˘ك ضسمأ’ا

ميلع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م ير˘يد˘م
ةنياعم جئاتن رسشن˘ل ،ي˘لا˘ع˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةا˘ي˘ح فور˘˘ظ
،ةيعماجلا تاماقإ’ا ىوتسسم
ةرازولل ةلسسارم تحسضوأاو
لÓغتسسا دسصق هنا ،ةيسصولا
ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا تارا˘يز˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن
نم رمأاب اهم˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ي˘ت˘لا
تا˘˘˘ما˘˘˘˘قإ’ا ى˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا

ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ع˘˘قاو
لاجم يف ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ة˘يا˘قو˘لاو ما˘ع˘˘طإ’ا ،ءاو˘˘يإ’ا
ة˘ي˘ع˘سضو اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ةيعماج˘لا تا˘ما˘قإ’ا ل˘كا˘ي˘ه
نمأ’ا ثيح نم اهتاءاسضفو
.ةفاظنلاو ةئيهتلاو

تن˘ل˘عأا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘فو
نع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو
ةسصاخلا تÓيجسستلا قيلعت
ةيناثلا ايرولا˘كب˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘ب
ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ضسنا˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو

ةدا˘˘ه˘˘سش ل˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ةعماج ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ع˘ما˘ج
ى˘لإا ل˘سصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘˘كت˘˘لا

يرازو روسشنم رودسص ةياغ
تعدو ةيلمعلا مظني لسصفم
ةيعماجلا تاسسسسؤوملا ءاردم
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م ى˘˘˘لإا
يف تبلاو ةعدوملا تافلملا
بسسح ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا تاءار˘˘جإا
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةحاتملا تاسصسصختلاو
ةرازو ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ته˘˘˘˘جو

ىلإا ةلسسارم يلاعلا ميلعتلا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ن˘˘ع ةردا˘˘سص ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ن˘˘م تب˘˘لا˘˘˘ط ،ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
ةيلمع قيبطت قيلعتب اهلÓخ
نم تÓيجسستلا ماهم دانسسإا
ةداهسش ل˘ي˘ن˘ل ة˘سسارد˘لا ل˘جا

ةع˘ما˘ج ى˘لإا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘ع˘ما˘ج
ىلع ،لسصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

ت’ؤوا˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ
تل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ىوا˘˘˘كسشلاو
ةبلط˘لا فر˘ط ن˘م ة˘يا˘سصو˘لا
لينل ليجسستلا يف نيبغارلا
. ةيناث ةيعماج ةداهسش

يتلا ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تسصخرو
يف ةخرؤوم461 مقر لمحت
،1202 ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف71
ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
تابلطلا ةجلاعم ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
ي˘ف تب˘لاو ا˘ه˘يد˘ل ة˘عدو˘م˘لا
بسسح ل˘ي˘ج˘سست˘˘لا تاءار˘˘جإا
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

تاراسسملل ةبسسنلاب ةحاتملا
تاسصسصخ˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ح˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو كلذو
ا˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ءاقتسساب ةقلع˘ت˘م˘لا طور˘سشلا
رور˘م يأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ةد˘م˘˘لا

لوسصحلا نم تاونسس ضسمخ
ميلعتلا نم ةداهسش رخآا ىلع
ضصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا ،ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

ا˘يرو˘لا˘كب ةدا˘ه˘˘سش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث
ريسضحتلا لجا نم ليجسستلا
،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةدا˘˘ه˘˘سشل
نأا ةياسصولا ةم˘ي˘ل˘ع˘ت تد˘كأا
ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘لوأا
يه ةيعما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ايرولاكبلا ةداه˘سش ي˘ل˘ما˘ح˘ل
نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘كل ،دد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘عدو˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘سسارد
ي˘ل˘ما˘˘ح فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل
اذهو ،ةيناث ايرولاكب ةداهسش
بسصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
،ةر˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

نكمي ’ هنا ةرازولا تدكأاو
،لاو˘˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ح يأا˘˘˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا
يف نيت˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘تدا˘ه˘سشل
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع تقو˘لا ضسف˘ن

.ةيعماجلا تاسسسسؤوملا لك
خ.ةميسسن

يبرحلا لوطسسألل ازيزعت
ةيسسايسسويجلا تارّيغتلل ابسسحتو
ةقطنملا اهدهسشت يتلا

دعتسست رئازجلا
ةرئاط03 مÓتسسل
ةلتاقم ةيبرح
«مويلا ايسسور» عقوم فسشك

رئازجلا دادعتسسا ،يموكحلا
ةيبرح ةرئاط03 مّلسستل
اهلوطسسأل ازيزعت ،ةلتاقم
تارّيغتلل ابسسحتو ،يبرحلا
اهدهسشت يتلا ةيسسايسسويجلا
يف اسصوسصخ ،ةقطنملا

يقيرفإلا لحاسسلا ةقطنم
ضضيبألا رحبلا اذكو
عراسصتت يذلا ،طسسوتملا

لودلا نم ديدعلا هيف
راثئتسسلا يف ةبغارلا

.زاغلا عبانمب
يراتيليم» ةلجم بسسحو
نإاف ،«نيزاڤام ضشتوو
نم ابرسس ملسستتسس رئازجلا

عون نم ةليقث ةرئاط61
،«ركنلف اك مأا03 وسس»
نم ةرئاط41 ىلإا ةفاسضإا
ةطسسوتم «مأا92 غيم» عون
ثدحأاب ةزّهجم نزولا
ةيركسسعلا ايجولونكتلا
،ةيسسورلا ةينورتكلإلا

تاوقلا تعرسش يتلاو
يف ةيرئازجلا ةحلسسملا

.اهملسست
ةيكيرمألا ةلجملا تلاقو
نوؤوسشلا يف ةسصسصختملا
حلسسلا تاقفسصو ةيركسسعلا

نإا ،ةيبرحلا ايجولونكتلاو
نم نيعونلا نيذه

ةيبرحلا تارئاطلا
امهيف رفوتت ،ةيسسورلا

،«وج – وج» لاتق تاردق
– وج» ىتحو ،«ضضرأا – وج»و
ىلع رفوتت ثيح ،«رحب

نم ،رئاخذلا نم عاونأا ةدع
ةداسضملا خيراوسصلا اهنيب
«53 ضشآا اك» عون نم نفسسلل
خيراوسصلاو «13 ضشآا اك»و
لاتقلا يف ةلمعتسسملا
ةهجوملا «77 رآا» يوجلا

.«رادارلا»ـب
ح.نيدلا رمق



نع ،لدعلا ةرازو تفسشك
،اسصخسش33 حار˘˘سس قÓ˘˘˘طإا
اموكحم12 مهنيب ضسمأا لوأا

ة˘بو˘ق˘ع˘ب ي˘ف ا˘ي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع
را˘˘طإا ي˘˘ف ذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا ضسب˘˘˘ح˘˘˘لا
يذلا يسسائرلا وفعلا تاءارجإا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر هر˘˘˘قأا
.كارحلا يلقتعم حلاسصل

،لد˘ع˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأاو
ه˘˘˘نأا لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو م˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ديهسشلا موي ىركذ ةبسسانمب
كار˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ىر˘˘كذ˘˘لاو
دبع ذختا ،كرا˘ب˘م˘لا ل˘ي˘سصأ’ا
ضسي˘˘˘ئر نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
و˘ف˘ع تاءار˘جإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

اسصخسش12 ةدئا˘ف˘ل ي˘سسا˘ئر
ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مو˘˘كح˘˘م
ذ˘فا˘ن˘لا ضسب˘ح˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب

لامعت˘سسا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م لا˘ع˘فأ’
وأا ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘كب˘˘سشلا

،رهمجتلا لامعأا ءانثأا ةبكترم
لوأا اعي˘م˘ج م˘ه˘ن˘ع جر˘فأا د˘قو
.ضسمأا

و˘سضع ع˘قو˘ت ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو

ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه
نأا حلاسص نمحرلا دبع كارحلا
نع جار˘فإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘سسو˘ت˘ت
يقاب لمسشتل كارحلا يلقتعم
نأا حسضوأا لباقملاب ،ءاطسشنلا
م˘˘ت يذ˘˘لا تقؤو˘˘م˘˘˘لا جار˘˘˘فإ’ا
نأا ي˘ن˘ع˘ي م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف هرار˘˘قإا
ل˘ح˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘سس م˘˘ها˘˘يا˘˘سضق
ح˘سضوأاو .ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
حلاسص نامحرلا دبع يماحملا

نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
متت تقؤو˘م˘لا جار˘فإ’ا ة˘غ˘ي˘سص
جر˘ف˘م˘لا ه˘مد˘ق˘ي بل˘˘ط د˘˘ع˘˘ب

نيح يف ،ماعلا بئانلل مهنع
تقؤو˘م˘لا جار˘فإ’ا ة˘غ˘˘ي˘˘سص نأا
نيعباتملا ايا˘سضق˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ت
.ةعباتم لحم ىقبت اهيف

حلاسص نمحرلا دبع عقوتو
مهنع جرفملا اياسضق لوؤوت نأا
وأا ةءار˘ب˘لا˘ب ا˘˘مإا م˘˘كح˘˘لا ى˘˘لإا

ى˘ل˘ع ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘قو˘م ة˘نادإا˘ب
لحارلا دهاجملا ةيسضق رارغ
.ةعقروب رسضخل

watan@essalamonline.com
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يشسائرلا وفعلا تاءارجإا راطإا يف

زاكنو ينرارد مهنيب يأار لقتعم33 نع جارفإلا

ط.ةراشس

وفعلا تاءارجإا راطإا يف ،زاكن ديششر يشسايشسلا طششانلاو ،ينرارد دلاخ يفحشصلا نع جارفإ’ا صسمأا لوأا ءاشسم مت
.كارحلا يلقتعم حلاشصل نوبت ديجملا دبع صسيئرلا هرقأا يذلا ،يشسائرلا

نيعب ةطرسشلا حلاسصم تفقوأا
نيسصخسش ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب نور˘كف
تاردخملا نم ة˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو
تارثؤومو «نيياكوكلا» ة˘ب˘ل˘سصلا

جيورت تادئاع نم ’اومأاو ةيلقع
ىلا دوعت ةيسضقلا ،مومسسلا هذه
ىلع ،1202 يرفيف61 خيرات
ةقرف رسصانع اهتقتسسا ةمولعم رثا
نوركف نيع ةرئاد نمأاب ةطرسشلا

لÓغتسساب ضصاخسشأا مايق اهدافم
جيورتل ةيراجتلا تÓحملا دحأا
،ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
مت ةمكحم ةينمأا ةطخ عسضو متيل

ذاختا دعب لحملا ضشيتفت اهلÓخ
نيأا ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك
32.6 زجح ىلع ةيلمعلا ترفسسأا

ة˘ب˘ل˘سصلا تارد˘خ˘م˘لا ن˘˘م مار˘˘غ
تايمك9 ىلإا ةأازجم «نيياكوك»
ةأايهم يكيتسسÓب فÓغب ةفلغم
ضصارقأ’ا نم ةيمك اذكو جيورتلل
اسصرق25 ـب تردق ةسسولهملا

ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يودأا ن˘م
تائفلا فلتخم نم ةيلام غلابم
داوملا هذهب ةرجا˘ت˘م˘لا تاد˘ئا˘ع˘ك
هب˘ت˘سشم ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ع˘م
نم ناغلبي ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف
هبتسشملا .ةن˘سس33و23 رمع˘لا
يئازج فلم امهدسض زجنأا امهيف
ةزا˘ي˘ح˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج» ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع
ةرد˘خ˘˘م داو˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ع˘˘سضوو
ةعامج راطإا يف ةيلقع تارثؤومو
مامأا هبجومب امدق ةمظنم ةيمارجإا
خ˘يرا˘ت˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا

71.20.1202.
اشسولهم اشصرق6321 طبشض

ىلفدلا نيعب ءاشضيب ةحلشسأاو
ةنايلم ضسيمخ ةرئاد نمأا نكمت

طا˘سشن ل˘سش ن˘م ،ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع˘ب

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘جور˘˘م
اسسولهم ا˘سصر˘ق6321 ز˘ج˘حو
،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأاو
قوفي يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب
تادئاع نم ميتنسس نييÓم50
ةين’د˘ي˘سصلا داو˘م˘لا هذ˘ه ج˘يور˘ت
.ةفنسصملا

ه˘ب˘ت˘سشم˘لا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
لÓ˘غ˘ت˘سسا د˘ع˘ب تءا˘ج ،ا˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ام˘ه˘طا˘سشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
تار˘ثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت˘˘ب ي˘˘مار˘˘جإ’ا
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

،ة˘نا˘ي˘˘ل˘˘م ضسي˘˘م˘˘خ˘˘ب ي˘˘م˘˘يÓ˘˘ح
يف ام˘هد˘حأا ن˘كسسم ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سسم
ةيلمع تمت امك ،عيبلاو نيزختلا
دعب ،هوبسشملا ن˘كسسم˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت
نم يئاسضق نذإا ىلع لوسصحلا
ةيلمعلا تللكو .ةسصتخملا ةباينلا
1321 زجح عم امهدحأا فيقوتب
،ةفلتخم عاونأا نم اسسولهم اسصرق
،يبن˘جأا أا˘سشن˘م تاذ ة˘ي˘م˘ك ا˘ه˘ن˘م
يو˘ت˘ح˘ت تارورا˘ق ثÓ˘ث اذ˘˘كو
بنا˘ج ى˘لإا ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م ’و˘˘ل˘˘ح˘˘م
ن˘˘ي˘˘سضي˘˘بأا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘سس ط˘˘˘ب˘˘˘سض
غلبمو ةلاقن فتاوه ،(نيروطاسس)
ثا˘ح˘بأ’ا تسضفأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘م
نأا˘سشب ة˘ع˘سسو˘م˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ه˘كير˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ي˘سضق˘˘لا
ةزا˘ي˘ح˘ب ا˘سسب˘ل˘ت˘م ط˘ب˘˘سض يذ˘˘لا

،ة˘سسو˘ل˘ه˘م ت’و˘سسب˘ك  ة˘سسم˘خ
عطاق ،ضضيبأا حÓسس ىلإا ةفاسضإا

نم ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،(رو˘ت˘ي˘ك) قرو
فتاهو داوملا هذه عيب تادئاع
رد˘سص ،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا .لا˘ق˘˘ن
ةسسسسؤوملا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘ه˘نأا˘سشب
مامأا ام˘ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا
.ةنايلم ضسيمخ ةمكحمب

ب.لامآا

ر˘˘ف˘˘˘خ ضسمأا ر˘˘˘ج˘˘˘ف ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘˘˘م ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كسسب ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا
 ،يعرسش ريغ ارجاهم12 فيقوت

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ترا˘ن˘م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘غ ع˘˘˘˘˘يار˘˘˘˘˘سشلا
تامولع˘م˘لا بسسحو.ةد˘كي˘كسس
نيذلا نيينعملا نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا
64و91 نيب مهرامعأا حوارتت
تا˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘˘ي ة˘˘ن˘˘سس
،ةياجبو ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،ةد˘كي˘كسس

يبسشخ براق نتم ىلع اوناك
رفخ لبق نم هدسصر مت ،عنسصلا
ضضبقلاو هفيقوت لبق ،لحاوسسلا

نع اسضيأا ةيلمعلا ترفسسأا ،هيلع
ةرج˘ه˘لا مزاو˘لو تاد˘ع˘م ز˘ج˘ح
م˘ي˘ل˘سست م˘تو .ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
ةينمأ’ا تاهجلا ىلإا نيفوقوملا
˘ما˘م˘تإ’ ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.اهب لومعملا تاءارجإ’ا

ر.رجاه

مه˘ف˘ت˘ح ا˘سصخ˘سش21 ي˘˘ق˘˘˘ل
حور˘ج˘ب نور˘خآا024 بي˘˘˘سصأاو
ةد˘ع ي˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
تاي’و ةدع ربع ،رورم ثداوح
ةعاسس84 لÓخ كلذو نطولا نم
ضسمأا ه˘تدروأا ا˘˘م بسسح ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

نمو.ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
مت هنأا هتاذ ردسصملا ركذ رخآا بناج
نم غلب˘ت ة˘ع˘ي˘سضر ةا˘فو ل˘ي˘ج˘سست
ضصاخسشأا7 ةباسصإاو رهسشأا9 رمعلا
راجفنإا رثإا ،ةنتا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب حور˘ج˘ب

قبا˘ط˘لا˘ب ن˘كسسم˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ
ىلإا نيباسصملا لقن مت ثيح ،لوأ’ا
تماق امك. يلحملا ىفسشتسسملا

ميدقتب ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
اسصخسش72ـل ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا

مهقاسشنتسسا ر˘ثإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ن˘ت˘خ˘م

،نو˘بر˘كلا د˘˘ي˘˘سسكأا يدا˘˘حأا زا˘˘غ˘˘ل
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا

لزانملا لخاد هاي˘م˘لا تا˘ن˘خ˘سسمو
،ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ل˘ك تا˘˘ي’و ر˘˘ب˘˘ع
مأا ،ةفلجلا ،ضسابعلب يديسس ،ةيدملا
م˘ت ،نا˘سسم˘ل˘تو ضضي˘ب˘لا ،ي˘قاو˘ب˘˘لا
ناكملا نيع يف اياحسضلاب لفكتلا
تايفسشتسسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ث
قئار˘ح˘لا ضصو˘سصخ˘بو.ةيلحملا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت د˘˘ق˘˘ف
ةفلتخم قئارح6 دامخإ’ ةيندملا
،ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ ،تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
يز˘ي˘ت ،تسسار˘ن˘م˘ت ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
تم˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لاو وزو
عنمو قئارحلا هذه ىلع ةرطيسسلا
.اهراسشتنا

م.ةزمح

ي˘˘لوأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘كأا
،مناغتسسم ةي’و نمأا حلاسصمل
ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل طو˘˘˘ق˘˘˘سس ثدا˘˘˘ح نأا
يذلا «ةقÓ˘م˘ع˘لا ة˘حو˘جرأ’ا»
ىدحإاب ضسمأا لوأا ءاسسم عقو
ل˘خاد ة˘سصا˘˘خ˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘لا

ه˘ي˘فر˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘سست˘لا ةر˘ي˘ظ˘˘ح
بب˘سسب نا˘ك ،«د˘ن’ا˘˘ت˘˘سسو˘˘م»
.يكيناكيم للخ

ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأاو
ة˘˘طر˘˘سشلا نأا ،ضسمأا ي˘˘ئ’و˘˘˘لا
ةيملعلا ةطرسشلاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ثدا˘ح˘لا نا˘كم ى˘لإا تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘ي˘˘˘˘بو
رمأ’ا نأا ةيلوأ’ا تاقيقحتلاو

ةحو˘جرأ’ا» طو˘ق˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةعسضب عافترا نم «ةقÓمعلا
ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘خا بب˘˘سسب را˘˘˘ت˘˘˘مأا
هذهل ةعفارلا لباوكلا نزاوت
.ةبعللا

ةطرسشلا حلاسصم تسصحأاو
ضضرعت ‐ نايبلا تاذل اقفو ‐
تا˘˘با˘˘سصإ’ ا˘˘سصخ˘˘سش41
مهلقن مت ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
فاعسسإ’ا تارايسس نتم ىلع
ىلإا ةيندملا ةيامحل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ي˘˘سش و˘˘ت˘˘سسنرأا» ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
.مناغتسسمل «ارافيغ

نو˘˘با˘˘سصم˘˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘˘قو
مهبلغأا رداغو مزÓلا جÓعلا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
اد˘عا˘م ضسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا

تردا˘˘˘˘˘˘غ ةد˘˘˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ح
ف˘ي˘سضي ،ضسمأا ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا
.ردسصملا تاذ

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو را˘ط˘˘خإا م˘˘تو
ضسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لاو
ةيروهمجلا ليكوو يئاسضقلا
عئاقولاب مناغ˘ت˘سسم ة˘م˘كح˘م˘ب
لاز˘ت ’ ا˘م˘ي˘ف تا˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ىل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
.ايميلقإا ضصتخملا نماثلا

م.ةزمح

ةمكحم ةينمأا ةطخ عشضو دعب

نيعب هيجورم فيقوتو «نيياكوك» زجح
يقاوبلا مأاب نوركف

ةياجبو ةنيطنشسقو ةدكيكشس تاي’و نم نوردحني

«اقارح»12ـل ةيرسس ةرجه ةلحر نوطبحي لحاوسسلا رفخ

نطولا نم تاي’و ةدع ربع

نيرخآا024 ةباسصإاو اسصخسش21 لتقم
ةعاسس84 يف رورم ثداوح يف

نماثلا يرشض◊ا نمأ’ا ىوتشسم ىلع ةحوتفم لازت ’ تاقيقحتلا

Âاغتسسم ‘ «دنلاتسسوم» ةÒظحب ةقÓمعلا ةحوجرألا طوقسس ببسس ددحي نمألا

ةنيدمب تارهوجم رجات ماق
ضسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘˘تارد˘˘˘˘˘سس
مادخ˘ت˘سسا˘ب را˘ح˘ت˘نا ة˘لوا˘ح˘م˘ب

روثعلا مت يذلا ةيحسضلا ،لبح
ل˘ب˘ح ة˘ط˘سساو˘ب ا˘ق˘ل˘ع˘م ه˘ي˘ل˘ع
ه˘ت˘˘ح˘˘تو ف˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب طو˘˘بر˘˘م
يف هلمعتسسا بولقم يسسرك
ى˘ل˘ع اذ˘هو دو˘ع˘سصلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
عيبل يراجتلا هلحم ىوتسسم
عسضي داك يذلاو ،تارهوجملا

’ول هسسافنأا ظفليو هتايحل ادح
نيذلا ةطرسشلا رسصانع لخدت
نم لبحلا عزنو عطقب اوماق
تاين˘ق˘ت˘ب ه˘فا˘ع˘سسإا ع˘م ه˘ت˘ب˘قر
نم يت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا

ه˘سسا˘ف˘نأا ةدا˘ع˘ت˘سسا م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ
ةحلسصم ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن ة˘م˘ث ن˘مو
ةنيدمب ةيبطلا ت’اج˘ع˘ت˘سس’ا
ل˘خد˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع .ة˘˘تارد˘˘سس
ذا˘˘ق˘˘نإا ن˘˘ع تر˘˘م˘˘ثأا ع˘˘ير˘˘سسلا
ر˘ط˘˘خ ه˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘تو ضصخ˘˘سشلا

’ول اققحم ناك يذلا توملا
ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت
.بسسانملا تقولا يف هئÓجإاو

ثداح ببسست ،رخآا راطإا يفو
راجفناب عوبتم زا˘غ˘ل˘ل بر˘سست
طاطسشما˘ت ي˘ح˘ب ة˘يا˘ن˘ب ل˘خاد
عيسضر كÓه يف ،ةنتاب ةنيدمب
رهسشأا7 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي
،حورجب ضصاخسشأا7 ةباسصإاو
ف˘ل˘كم˘لا ن˘م م˘ل˘˘ع ا˘˘م بسسح
ةيريدملا حلا˘سصم˘ب لا˘سصت’ا˘ب
.ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف عاكن ريهز بيقنلا حسضوأا
تمت ه˘نأا˘ب ،ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
نيباسصملا ضصاخسشأ’ا ةجلاعم
مهنيب نم نيذلاو ناكملا نيعب
لبق ةجرح ةلاح يف ناك باسش
ل˘كا˘ي˘ه˘لا و˘˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ىلوأا نأاب ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘ي˘ح˘سصلا
ر˘مأ’ا نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت تار˘سشؤو˘˘م˘˘لا
ن˘م زا˘غ˘ل˘ل بر˘سست˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

ه˘ع˘ب˘ت نا˘تو˘ب˘لا زا˘˘غ˘˘ل ةرورا˘˘ق
يف ثدا˘ح˘لا بب˘سستو.راجفنا

اهنيب نم ةربتعم ةيدام رئاسسخ
ة˘ي˘ل˘خاد نارد˘ج ة˘ت˘سس را˘ي˘˘ه˘˘نا

را˘ي˘ه˘ناو ة˘يا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘جرا˘˘خو
ن˘˘كسسم˘˘لا تاذ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘غ
ناردج يف تاققسشت روهظو
م˘ت ا˘م بسسح ةروا˘ج˘م ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب
قيقحت حتف مت دقو .هحاسضيإا

ةسصتخملا حلاسصملا فرط نم
اذ˘ه با˘ب˘سسأا د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
يقل ،ىرخأا ةهج نمو.ثداحلا

هفتح ،رمعلا نم94 يف لهك
هتنحا˘سش ة˘ل˘ج˘ع را˘ج˘ف˘نا ءار˘ج
ةديسشك يحب ،اهحÓسصإا ءانثأا
ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘˘سضلا ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘يأا
هتثج ليوحت مت دقو .ناكملا
ظ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘لإا
فر˘ط ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
.ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ع.ع

ةنتابب راجفناب عوبتم زاغلل برشست ثداح يف صصاخششأا7 حرجو عيشضر كÓه

يراجتلا هلحم لخاد اقنسش راحتنلا لواحي يتارهوجم
صسارهأا قوسسب

زاغلا راجفنا يف احيرج71
طاوغأ’اب لزنم لخاد

لخاد لوهم قيرح
تفزلا ةكرسش
ةديلبلاب «نويبروكسس»
لوأا ةليل ،لوهم قيرح بشش

تفزلا ةكرشش لخاد ،صسمأا
قيرطلا يف «نويبروكشس»
يف96 مقر ينطولا
تلخدت ثيح ،ةديلبلا
ىلع ،ةيندملا ةيامحلا
نم ،د04و اشس32 ةعاشسلا
تÓجع قيرح لجأا

نم ةلمعتشسم ةيطاطم
ىلع ءانبو .ريبكلا مجحلا

ةيامحلا قرف تنكمت ،اذه
ىلع ةرطيشسلا نم ةيندملا
عنم عم ،ايلك قيرحلا
نكامأ’ا يقاب ىلإا هراششتنا

.ةكرششلا يف
ببشست ،رخآا قايشس يفو
دحأا لخاد زاغلل راجفنا
يف طاوغأ’ا يف لزانملا
ررشضتو ،اشصخشش71 ةباشصإا
.ةرواجملا لزانملا

ةيامحلا ةيريدم تحشضوأاو
،صسمأا اهل نايب يف ةيندملا
ىلع تلخدت اهتادحو نأا

ريفاحملا يح ىوتشسم
برشست رثإا طاوغأ’اب
ةقششب زاغلل راجفناو
ىدحإ’ يناثلا قباطلاب
.تارامعلا

ةباشصإا ىلإا راجفن’ا ىدأاو
ناشصخشش مهنم اشصخشش71
51و ةريطخ قورحب ابيشصأا
ةفيفخ تاباشصإاب نيرخآا

مت امك ،ةمدشص ت’احو
،ناردج رايهنا ليجشست
نيتقشش باوبأاو جاجز
صضعب جاجزو ،نيترواجم
برقلاب ةنوكرملا تارايشسلا

عقوو .ةرامعلا نم
دودح يف ،راجفن’ا
قباطلا يف00:21 ةعاشسلا
يحب لزنمب يناثلا
طاوغأ’ا ةنيدمب ريفاحملا
يعيبطلا زاغلا برشست رثإا

.تيبلاب
ك.مركأا
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 : ةماعلا ةر◊ا قطانŸا

:يهو اهيف رامثتسسلاو اهترادإا ىلع ةسسسسؤوŸا فرسشت يتلا قطانŸا يه
: مازق نيع / ةرحلا ةقطنملا
قرط ةكبسش قسشعم نيت اوزنت ةقطنمب اهؤواسشنا بجي
رجينلاو يلام اهنم  ةرواجملا لودلاب رئازجلا طبرت ةيلود
ليهأا˘ت م˘ت˘يو  ة˘ع˘سساو˘لا ا˘ه˘ت˘حا˘سسم˘ب زا˘ت˘م˘ت ثي˘ح دا˘سشتو
رامثتسس’ا تابلط هيبلتل ملك ف’آا ةعبرأا يلاوح ريوطتو
اهديوزتو ةيمدخلاو ةيعانسصلاو ةيراجتلا ةطسشنأ’ا يف
ءامو يحسص فرسصو قرط نم ةلماكتملا ةيتحتلا ةينبلاب
ةثيدح لا˘سصتا تا˘مد˘خو ة˘ي˘فر˘سصم تا˘مد˘خو ءا˘بر˘ه˘كو
. يجراخلا ملاعلاب اهطبرت
ةقطنملا هذه يف ةيراجتلا ةطسشنأ’ا لمسشت نأا بجيو
امأا . اهسضرعو موحللاو علسسلاو  عئاسضبلا نيزخت تايلمع
ةسسبلأ’او ةيئاذغلا تاعانسصلا لمسشتف ةيعانسصلا ةطسشنأ’ا

ةيمدخلا ةطسشنأ’ا امأا ،هبلسصلأا داوملاو ةيعارزلا تادعملاو
لقنلاو ةلوانملا و نيمأاتلاو ضصيلختلا تاكرسش لمسشتف
.  ةفلتخملا لاسصت’ا تامدخو فراسصملاو
:  راتخم يجاب جرب / ةرحلا ةقطنملا
ةقطنم ىلا اهليوحتل˘ن˘يوا˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ح˘ت˘ف بج˘ي

نيرمث˘ت˘سسم˘لا ة˘مد˘خ˘ل م˘ل˘ك001 ة˘حا˘سسم˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘˘سص
وأا ةيلوأ’ا داوملا نيزختب اهنم قلعتي ام ءاوسس نييعانسصلا

ةيعانسصلا ةن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م
ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ط˘سشنأ’ا ا˘ه˘ي˘ف ضسرا˘م˘تو ،  ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

. ةيمدخلاو ةيراجتلاو
: فودنت / ةرحلا ةقطنملا

نيبو اهنيب قيرطو  ربعم حتف مت امدعب ةقطنملا هذه
ةيبرغلا ءارحسصلا دودحب اهدوجوو ةيناتيروملا تاريوز
ايناتيروم عم يراجتلا طاسشنلا ةيادبو اهتحاسسم ربكو
طيسشنتو ،عئاسضبلا نيزختل ىربك نزاخم ريفوت بجي
ةقطنملا هذه موقت امك ، فودنت راطم ربع يوجلا لقنلا
تاراطملا يف ةسصاخلا ةرحلا قطانملا ةطسشنأا ميظنتب
تحجن دق راقملا قوسس ةبرجت نأا اميسس’ اهيلع ةباقرلاو
 .تانيعبسسلا يف
:نيروتنقت / ةرحلا ةقطنملا
نوكت نأ’ ةلهؤوملاو ةيطفنلا ضسانما نيعب ةقطنملا عقت

قطانملا ةطسشنأا ميظنتب ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه مو˘ق˘تو ة˘ي˘عا˘ن˘سص
يقرسشلا بو˘ن˘ج˘لا ى˘سصقأا ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ةر˘ح˘لا

. اهيلع ةباقرلاو
: ةسصاخلا ةرحلا قطانملا

ًاذيفنت نوكي ةسصاخلا ةرحلا قطانملا ليعفتل ةركفلا هذه
يلحملا ضصاخلا عاطقلا رود ليعفتب ةموكحلا هجوتل
يتلاو ةمادتسسملا ةيمنتلا ةيلمع يف هماهسسإاو يبنجأ’او
ءزج باعيتسسا يف مهاسست ةريبك لاومأا ضسوؤور يعدتسست
، ةيلحملا ةيلوأ’ا دراوملا لÓغتسساو ةينطولا ةلامعلا نم
ةسصاخلا ةرحلا قطانملا نم ددعل ضصيخرتلا بجي اذهلو
 ةيداسصتق’ا ةطسشنأ’ا فلتخم يف ةلماعلا

اهعسضو:ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘كر˘سش ضسي˘سسا˘ت
نويزفلتلاو ةعاذإ’ا ةسسسسؤوم تاهويدوتسسا نم برقلاب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا عور˘سشم˘ل ةاو˘ن˘ك ا˘ه˘سسي˘سسأا˘تو ، وا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نيب اهئاسشنإا ىلع قافت’ا بجي يتلا ةرحلا ةيمÓعإ’ا
. ةيريجينلا وا ةيلاملا ةموكحلاو ةيرئازجلا ةموكحلا

:  ةمهاسسملا ةيرئازجلا ةرحلا قاوسسأÓل ةكرسش
 .ةفاجلا ئناوملاو ةيربلا رباعملا ةفاك يف لمعت

لاجم يف لمعت ةكرسش يهو :مانغأ’ا ةكرسش
عبر’ا تاي’ولا يف نوكت نا بجيو مانغأ’او يسشاوملا

لمعت ةكرسش يهو : يسشاوملل ةيرئازج ةكرسش
ىرخ’ا عبر’ا تاي’ولا يف عقتو يسشاوملا لاجم يف
 : ءاسشنإا بجيو

:را˘م˘ث˘ت˘سس’او را˘خدÓ˘ل لا˘م˘لا تي˘˘ب ة˘˘كر˘˘سش
. ةيلاملا ةيرئازجلا دودحلا ىلع عقت ضضارغأ’ا ةددعتم

ةكرسش :رامث˘ت˘سسÓ˘ل دا˘سصت˘ق’ا م˘لا˘ع ة˘كر˘سش
ةيريجينلا ةيرئازجلا دودحلا ىلع نوكت ضضارغأ’ا ةددعتم
.
تاراط’ا بيردت لاجم يف لمعت ةكرسش : ةينما ةكرسش
.ةيبرغلا ءارحسصلا قيرط فودنت ةقطنم يف نوكت ةينمأ’ا

ةقطنمب نوكت نداعملا يف رامثتسسÓل ةكرسش
فودنت
: ةلودلا اهمدقت يتلا زفاوحلا

طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا حا˘˘برأ’ا ءا˘˘ف˘˘عإا
اهريدسصت متييتلا عئاسضبلل لخدلا ةبيرسض نم يداسصتق’ا
حابرأ’او تيزنارتلا ةراجت كلذكوةيروهمجلا جراخ ىلإا
دودح لخاد عئاسضبلا نع لزانتلا وأا عيبلا نم ةجتانلا
ةجتانلا حابرأ’ا ءافعإ’ا  كلذ نم ىنثتسسيو ةرحلا قطانملا

    . يلحملا قوسسلا اهلاخدإا دنع عئاسضبلا نم
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا تاوÓ˘˘عو بتاور ءاـف˘˘عإا

قطانملا يف ماقت يتلا عيراسشملا يف نيلماعلا نييرئازجلا
.ةيعامتج’ا تامدخلاو لخدلا يتبيرسض نم ةرحلا

وأا ةرحلا ةقطنملل ةدروتسسملا عئاسضبلا ءافعإا
داريتسس’ا موسسر نم يلحملا قوسسلا ريغل اهنم ةردسصملا

ةبترتملا موسسرلاو بئارسضلا رئاسسو ةيكرمجلا موسسرلاو
.روجأ’او تامدخلا ءانثتسساب اهيلع

ةقطنملا يف ماقت يتلا ةيراقعلا تايانبلا ءافعإا
ة˘ي˘ن˘بأ’ا ي˘ت˘ب˘ير˘سض ن˘مو ضصي˘خر˘ت˘لا مو˘سسر ن˘˘م ةر˘˘ح˘˘لا

.يسضارأ’او
يف رمثتسسملا لاملا ضسأار ليوحتب حامسسلا

جرا˘خ ى˘لإا ه˘ن˘ع ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا حا˘برأ’او ةر˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
.  اهب لومعملا ماكحأÓل ًاقفو ةيروهمجلا

يف ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ع˘يرا˘سشم˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م ءا˘ف˘عإا
قوسسلا يف كÓهتسسÓ˘ل ا˘ه˘ع˘سضو د˘ن˘ع ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
داوملا ةميق دودح يف ةيكرمجلا موسسرلا نم ةيلحملا

نأا ىلع اهعنسص يف ةلخادلا ةيلحملا تاقفنلاو فيلاكتلاو
ةبئان وأا ماعلا ريدملا ةسسائرب ةنجل لبق نم ةميقلا ردقت
ةرازوو ةراجتلاو ةعانسصلا ةرازو نم لك نع لثممو
. ضصتخملا ريزولا هنيعي كرامجلا/ةيلاملا
: تÓيهسستلاو تامدخلا

ةما˘ع˘لا ق˘فار˘م˘لا˘ب ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت
ةكبسشو هايمو ءابرهك نم ةي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لاو تا˘مد˘خ˘لاو
ضسكلتلاو تنرتن’او فتاو˘ه˘لا ل˘م˘سشت ة˘ث˘يد˘ح ت’ا˘سصتا

. ةيلخادلا قرطلا نم ةثيدح ةكبسشو ديربلاو ضسكافلاو
تا˘˘حا˘˘سسلا˘˘ب ةر˘˘ح˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت

تا˘جا˘ي˘ت˘حا ي˘ط˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘عدو˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
قيقحتل اهعاونأاب ىربكلا نزاخملا اميسس’ نيرمثتسسملا
.ةينامزلا عفانملا

هعاونأاب لقنلا يف رامثتسس’ا مامأا بابلا حتف
. ةيناكملا عفانملا قيقحتل ةرحلا قطانملا ةمدخل

تاكرسشو فرا˘سصم˘لا ن˘م دد˘ع˘ل عور˘ف ح˘ت˘ف
.نيرمثتسسملا لمع ليهسستل نيمأاتلا

قطانملا يف ةرمثتسسملا تاكرسشلا ليجسست
 ةراجتلاو ةعانسصلا ةرازو نم ’دب ةرحلا

( ةر˘˘ح ق˘˘طا˘˘ن˘˘م) أا˘˘سشن˘˘م تادا˘˘ه˘˘سش راد˘˘˘سصإا
ةرحلا قطانملا لخاد جتنت يت˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
.(%04) نع اهيف ةيلحملا تÓخدملا ةبسسن لقت يتلاو

نكمت ةسسسسؤوملل ةينورتكلإا ةباوب ليغسشت
ىلع عÓطإ’او مهتÓماعم ةعباتمو زاجنا نم نيلماعتملا

. ةباوبلا ىلع ةحاتملا تامولعملا ةفاك
لمعلا ناكم بسسح نيفظوملا دادعأا :(1) مقر لودج
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لمع ضصرف قلخو ينطولا داسصتق’ا ةيسسفانت نيسسحت
تايوتسسم زيزعت  ىلإا ةفاسضإا  نييرئازجلل ةيسصسصخت
يتلا تازيملا زيزعتو ريفوتب رئازجلا مزتلت اذل .ةسشيعملا
تارامثتسسÓل ةيبذاج رثكأ’ا زكرملا حبسصت يكل اهكلتمت
ةماه ايازم ةدع رئازجلا مدقتو ، لحاسسلا لود يف لامعأ’او
اهنم ،ةقطنملا يف رامثتسس’او لامعأ’ا عاطقل ةبذاجو
:لاثملا ليبسس ىلع

بلق يف يجي˘تار˘ت˘سس’ا ع˘قو˘م˘لا
قوسس يأا ىلإا لوخدلاو لوسصولا لعجي امم : لحاسسلا لود
ع˘ير˘سس (و˘ج˘لا وأا ر˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع) ط˘سسوأ’ا قر˘سشلا ي˘˘ف
لاث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ن˘كم˘ي ثي˘ح ،ًا˘يدا˘سصت˘قا  يد˘ج˘مو
بسسح ايبيل وا ، ايناتيروم وأا رجينلا وأا يلام ىلإا لوسصولا

لع˘ج˘ي ا˘م˘م ة˘عا˘سس ن˘م ل˘قأا ي˘ف ةرا˘ي˘سسلا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك

لÓخ ًانكمم ًارمأا رئازجلا يف لامعأ’ا زكرم ىلإا لوسصولا
ارب امأا ، ةيرئازجلا ةمسصاعلا ىلا ةرئاطلاب فسصنو ةعاسس
(تيزنارتلا) نحسشلا ةداعإا  عم ، ةقطنم لك بسسح فلتختف
. ةفاجلا ئناوملا حاتتفا دعب يربلا

زكارملا نمسض رئازجلا فنسصت
ىلع ةيقيرف’ا لودلاو يبرعلا برغملا لود نيب ىلوأ’ا

ةفيحسص ةسسسسؤوم نع رداسصلا ةيداسصتق’ا ةيرحلا رسشؤوم
رئازجلا مازتلا لÓخ نم  كلذو لانروج تيرتسس لوو
ةقطنملا يف ًاررحت رثكأ’ا ربتعت لمع ةئيب ىلع ظافحلاب
ةسصاخلا تاكرسشلا ىلع بئارسضلا ضضيفخت لÓخ نم
را˘˘˘طا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس’

MEJNA/CANC/JESNA،ةلاكو راطا يف كلذكو
ضسوؤور لقنت ةيرح ىلإا ةفاسضإاIDNA رامثتسس’ا عيجسشت
امك  ،0202 ةيلاملا نوناق تÓيهسست عم ةسصاخلاومأ’ا
نييرئازجلا عم ةكارسشلاب بناجأÓل ةسصرفلا رئازجلا حيتت
 ، %15 ،94 ةدعاق جراخ تاعاطقلا ضضعب يف

ةدحاو ةسضفخنملا فيلاكتلا دعت
راجيإ’ا ةفلكت لÓخ نم كلذو  رئازجلا ايازم مهأا نم
بتا˘كم˘لا ن˘م ل˘كل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ًا˘˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ر˘˘ث˘˘كأ’ا

ةسصخسصخلا نيب جزملا ىلإا ةفاسضإا ةيعانسصلا يسضارأ’او
لكسشب ضسكعني يذلاو ةماعلا قفارملا عاطق يف معدلاو
دعت يتلاو  ءاملاو زاغلاو ءابرهكلا فيلاكت ىلع رسشابم
روجأا ىلع هرودب رثؤوي ام وهو ًاسضيأا ريبك لكسشب ةيسسفانت
.نيلماعلا

ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ىو˘ق˘لا د˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ك
،يقيرف’ا لحاسسلا ةقطنم يف ةربخو ًاميلعت رثكأ’ا رئازجلا
باطقتسسا ءبع نيرمث˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ف˘ف˘خ˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا
يف هرودب مهسسي يذلاو اهيلع ظافحلاو ةيبنجأ’ا تاربخلا
هيلع ةظفاحملا نكمي مزتلمو ضسّرمتم يلحم قيرف ءانب

.ليوطلا ىدملا ىلع
اهمدقت نأا بجي يتلا ةيفاسضإ’ا ةيسسيئرلا تازيمملا نمو
:نيرمثتسسملل رئازجلا

ل˘يو˘ح˘تو ن˘ي˘طو˘ت ةدا˘عإا ة˘˘ير˘˘ح
.لاومأ’ا ضسوؤورو حابرأ’ا

ر˘˘يد˘˘سصت وأا دار˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘ير˘˘˘ح
.ةيبنجأ’او ةيلحملا تÓمعلا

حا˘˘˘˘برأ’ا وأا ،ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بئار˘˘˘˘سض ’
حابرأا وأا ،دئاوفلا وأا ،تاراقعلا وأا ،تاعيبملا وأا ،ةيلامسسأارلا
.زايتم’ا قوقح موسسر وأا ،ةعزوملا تاكرسشلا

بنا˘˘جأÓ˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ح˘˘˘م˘˘˘سست
ضصوسصن بسسح ةفلتخم بسسنب ةطسشنأ’ا مظعم ةسسراممب
.ديدجلا ةيلاملا نوناق

ز˘كر˘م ءا˘سشنإا بج˘ي : ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
، يقيرف’ا راوجلا لود عم قيسسنتلاب يراجتلا ميكحتلا

ةسصا˘خ˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘يو˘سست˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لاو
غلبم ديدحت نأا طرسشب  ةرحلا قطانملا لود ينطاومب
. اهزواجت مدعو اهيلع عزانتملا ةميقلا
رئازجلا يف رامثتسس’ا ضصرف
لكسشب اهدراوم يف ةلودلا ةينازيم دامتعا نم مغرلا ىلع
يرئازجلا داسصتق’ا زاتمي ،تاقورحملا عاطق ىلع ريبك
فلتخم ةم˘ها˘سسم ة˘ب˘سسن كلذ ى˘لإا ر˘ي˘سشت ا˘م˘ك ،عو˘ن˘ت˘لا˘ب
.يلامجإ’ا يلح˘م˘لا ج˘تا˘ن˘لا ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

يف ةيبنجأ’ا تارامثتسس’ا باطقتسسا ىلإا رئازجلا ىعسستو
:لمسشت يتلا ةيويحلا تاعاطقلا نم ددع
.ةيلاملا تامدخلا
.ةعانسصلا عاطق
.تاراقعلا
.ةيتسسجوللا تامدخلا
.ت’اسصت’او تامولعملا ايجولونكت
راكتبإ’ا يف رامثتسس’ا
ةمادتسسا رثكأاو لسضفأا لبقتسسم نيمأات ىلإا  رئازجلا فدهت
يداسصتق’ا اهومن ىلع اهدوهج تزكرت كلذل ،عيمجلل
داسصتق’ا يف يقيرف’ا لحاسسلا ةقطنم ةدايق لÓخ نم
يف رامثتسس’ا وحن ةريبك تاوطخ رئازجلا تطخ .يمقرلا
.ةيلاملا ايجولونكتلا
 ةيلاملا تامدخلا عاطق
رئازجلا يف ةيلاملاو ةيفرسصملا تامدخلا ةفاك عسضخت
ةناسسرت  رئازجلا كلتمتو رئازجلا كنب ةباقرو ميظنت ىلإا

هنا ’ا ،عاطقلا اذه مظنت يتلا تاعيرسشتلاو نيناوقلا نم
فرسصم001  نم رثكا حتف لج’ رثكأا عيجسشتلا بجي
ةرحلا ةراجتلا قطانم يف اهل رقم ذاخت’ ةيلام ةسسسسؤومو
ضسوؤور نم ديزم باطقتسس’ ةيمÓسسا فراسصم حتف عم
.بيرهتلا لاوما ةسصاخ لاوم’ا
ةعانسصلا عاطق
ايقيرفا قاوسسأا وحن ايقيرفا ةباوبك اهعقومب رئازجلا زّيمتت
لعج˘ي ا˘م˘م ،ي˘كير˘مأا ر’ود را˘ي˘ل˘م051 زواج˘ت˘ت ي˘ت˘لا
لحاسسلا لودل ديازتملا بلطلا ةيبلتل ًايلاثم ًاعقوم رئازجلا

داومل روبع زكرم اه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ع˘ن˘سصم˘لا ع˘ئا˘سضب˘لا ى˘ل˘ع
. رخآ’ا ملاعلا ىلإا ايقيرفا تاجتنمو
لفكي امم  ةيقيرف’ا تامظنملا لك يف وسضع  رئازجلاو
ةراجتلل تايقافتا اهيدلو ،ةّرحلا ةراجتلا ةيقافتاب لمعلا
كلذ يف امب ،دلب54نم رثكأا عم ةيداسصتق’او ةيئانثلا
يلاطيا ،اسسنرفو  ،نيسصلا  ، ةيكيرم’ا ةدحتملا تاي’ولا

ةيقافتا نع Óًسضف  ايكرتو ،دنهلاو  ايسسورو ايناملا و
ةلامعلا يف ةرفوب رئازجلا  عتمتتو  ابروا  عم  ةكارسشلا
ة˘لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت ف˘ي˘لا˘كتو ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ةر˘ها˘˘م˘˘لا

.ةقاطلاو ةيعانسصلا يسضارأ’او
،ةيلاملاو ةحايسسلاو ةراجتلاو ةعانسصلا تارازو موقتسس
ةيعانسصلا قطان˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ي˘غ˘سشت˘ب  ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
دوقعب يسضارأ’ا هذه ريجأاتل اًسصرف  تارازولا مدقتسسو
ةيعانسصلا يسضارأ’ا رفوتو .اًماع99 ىلإا اهتدم لسصت
قرطلا لثم ةيسساسسأ’ا تامدخلا عيمج عم ماع لكسشب
.ت’ا˘سصت’او ءا˘م˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ةيعانسصلا قطانملا يف ضسسسؤوت يتلا عيراسشملا لسصحتو
داوملاو بولطملا لاملا ضسأار ىلع يبيرسض ءافعإا ىلع
،ةيئاهن˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ن˘سصت ي˘ف ة˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا ما˘خ˘لا
فيلاكتلا يف تاسضيفخت ىلع لوسصحلا ىلإا ةفاسضإ’اب
 ةقحلملا
ةيتسسجوللا تامدخلا
لاجم يف  ايقيرفا يف ةيلاثم ةسصنم اهّنأاب  رئازجلاا زّيمتت
.اهيسضارأا ىلع ،تاكرسشلل ةيتسسجو˘ل˘لا تا˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت
:ىلإا كلذ دوعيو

تايداسصتقÓل لوسصولا ةلوهسس
. ابرواو ايقيرفا ةقطنم يف ةرهدزملاو ةيمانتملا

قر˘ط ة˘كب˘سشل ر˘ئاز˘ج˘لا كÓ˘ت˘ما
ةباوب يهو ةروطتم ةيوجو ةيرحب لقن طوطخو ةيرب
 ابروا هاجتا اهل ةهجاوو ايقيرفا

ي˘كي˘ت˘سسي˘جو˘ل˘لا م˘عد˘ل˘ل ة˘لا˘كو ضسي˘سسا˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع اذ˘ه˘لو
 ةرحلا ةراجتلا قطانمب نيكراسشمللو تاكرسشلل
ةيراجتلا تÓجسسلا ماظن
تÓج˘سسلا راد˘سصإ’ د˘يد˘ج ما˘ظ˘ن ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو تن˘سشد
رادم ىلع لمعي لماكت˘م ي˘نور˘ت˘كلا ما˘ظ˘ن˘ك ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةرادإا  و جارختسسا ليهسستل ،عوبسسأ’ا مايأا لاوط ةعاسسلا
ةفاك ماظنلا رفوي ثيح .نيرمثتسسملل ةيراجتلا تÓجسسلا
دعاوقلاب ةقلعتملا تامولعم˘لاو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا تا˘مد˘خ˘لا

لوسصحلل اه˘عا˘ب˘تا بج˘ي ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’او تادا˘سشرإ’او
طاسشن008 نم رثكأ’  رئازجلاب ةيراجتلا تÓحسسلا ىلع
.يراجت
 ةرحلا قطانملل ةيقيقحلا فاده’ا

ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا تا˘كر˘سش بل˘ج˘ل ى˘ع˘سست ةرا˘ج˘ت˘˘لا ةرازو
ةرحلا ةراجتلا قطانم يف اهدجاوتو اهتعاطق فلتخمب
ل˘سصو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘سضوا˘ف˘م ر˘ب˘ع بو˘ن˘ج˘لا ى˘سصقا˘ب
ةميق قلخت يتلا تاعاطقلا فلتخ˘م˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘ب ع˘يرا˘سشم˘ل
 ةفاسضم
نامأا ةجرد ريفوت وه ةرحلا قطانملا ضسيسسأات نم فدهلا و
قوسسللو ةلودلل عئاسضبلا قفدت ةيرح ثيح نم يداسصتقا
نع يداسصتق’ا عيونتلا ةيلمع معد ىلإا ةفاسضإا ،ةيلحملا

زاغلاو طفنلا يعاطق جراخ يلحملا جتانلا ةيوقت قيرط
نأا لجأا نم ملاعلا ءاحنأا فلتخم نم نيرمثتسسملا بذجو
نيذلا كئلوأا ةسصاخ ،يداسصتق’ا عونتلا ةيلمعل اوفيسضي
باطقتسسا ىلع ةردقو ايجولونكتلا نم ةيلاع ةجرد مهيدل
.ةيلاعلا تاءافكلا

تاي’ولا نأاو ةسصاخ ، ايقيرفا قاوسسأا فادهتسسا متي امك
، تÓئاع مه يلاتلابو ةدحاو لئابق نم مه ةيدودحلا
ةقطنملا طيسشنت يف ةبÓسص مهل قطانملا هتاه ديزتسس
ةرحلا قطانملا نوكتسس كلذبو ءاقتلÓل ’اجم مهل نوكتو
ىقبي ايقيرفا ىلاو رئازجلا نم ةراجتلا طيسشنتل ازفحم
جامدن’ا ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
 ديدجلا ملاعلا اذه يف ةعرسسب
نأاو ،ةر˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ضسي˘سسأا˘ت ةرور˘سضل فاد˘˘هأ’ا ن˘˘مو
هتيمنتل بونجلا ىسصقا يف اهنيعب تاعاطقب متهت ةلودلا

ىلع ةرحلا قطانملا كلت  ءاسشنإاب ’إا كلذ ققحتي نلو
راوجلا لود نم اهبرقل ارظن ،ةيتسسجوللا تاعاطقلا اهسسأار
تاينا˘كما رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ي˘نا˘كم’ا ن˘م ا˘ه˘لو ي˘ق˘ير˘ف’ا
تاراطملاو  ةفاجلا ئناوملا طيسشنت و ءاسشنا ربع رئازجلا
نيزختل عقاومب ةدوزم قطانملا هتاه نوكتسس امتحو ،
نيزخت اسضياو ،نمثلا ةيلاغ فحتلاو تارهوجملاو بهذلا
وأا ةيربلا قرطلا ربع ءاوسس ةيذغأ’ا ريدسصت ةداعإاو ةيذغأ’ا
ريفوت ربع ةينامز˘لا ع˘فا˘ن˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب اذ˘هو تارا˘ط˘م˘لا
ةيناكملا عفانملا قيقحتل لقنلا لئاسسو ريفوتو ، نزاخملا

لاجم اميسس’ اهطيسشنتل ت’اجملا مهأا رايتخإا ةرورسض عم
موح˘ل˘لا ةرا˘ج˘ت اذ˘كو ، ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلاو ، ة˘يود’ا

بناج ىلإا ، ةوهقلاو ياسشلاو ينادوسسلا لوفلاو رومتلاو
ةيبسشخلاو ةيجيسسنلا تاعانسصلا اذكو ، لئاسسولاو ت’آ’ا
هذه لك ، ةيلحملا قاوسس’ا يف ، ةردانلا هكاوفلا اذكو ،
ةيئاقو تايلمع ي˘ه ةر˘ح˘لاا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ما˘ق’ تاءار˘ج’ا
تاورث فازنتسسا ىلا تدا يتلا ةرهاظلا بيرهتلا ةبراحمل
ةيلودلا اهتعمسس تهوسشو اهتاينازيم لهاك تلقثاو رئازجلا

ضضييبت مئارج راسشتنا بناج ىلا اهبابسش نيب ضسايلا تعفرو
اهتاورث ىلع يدعتلا لاجم حتف اذكو اهلÓخ نم لاوم’ا

اذكو رقفلاو عوجلا ةجح ربع نيرجاهملا قفدت لÓخ نم
ىلا ىدا ام اذهو بيرهتلا لاجر لامع نم مهو بورحلاا

امم ةيداسصتق’ا اهل ةميق’ قطانم يف راقعلا ةميق عفر
. مهعابتاو بيرهتلا لاجر ذوفن نم عسسو
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ايعامتجا انكسس021 عيزوت
ةمسصاعلاب ياد نيسسح ةيدلبب

نكسس021 عيزوت متيسس
ن˘كسس) يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘˘ع
نيسسح ةيدلب˘ب (ي˘عا˘م˘ت˘جا
لÓخ ،رئازجلا ةي’وب ياد
،«ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا»
،ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسح
ةعطاقملل بدتنملا يلاولا
،ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإ’ا
.ديزي يفلد

حسضوأا ،هل حيرسصت يفو
ة˘˘سصح˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ي˘˘˘ف˘˘˘لد
راطإا يف جردنت ةينكسسلا
ةين˘كسسلا ة˘سصح˘لا ع˘يزو˘ت
ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
يتلا ياد نيسسحل ةيرادإ’ا
نيسسح ةيدلب نم لك مسضت
ة˘يرا˘ق˘˘م˘˘لاو ة˘˘ب˘˘ق˘˘لاو ياد
مت» ثيح ،دادزولب دمحمو
نكسس021 عيزوت ارخؤوم
يتدلب نم لكب يعامتجا
541و ة˘يرا˘ق˘م˘لاو ة˘ب˘˘ق˘˘لا
د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘كسس
.«دادزولب

،ددسصلا اذه يف راسشأاو
ةسساردب ةفلكملا ةنجللا نأا

تا˘ن˘كسسلا بل˘ط تا˘ف˘˘ل˘˘م
ىل˘ع تق˘ل˘ت ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا

ةبارق» ةعطاقملا ىوتسسم
نيح يف ،«بلط فلأا11
تحنم يتلا تانكسسلا» نأا

505 ب ترد˘˘˘ق ار˘˘˘خؤو˘˘˘˘م
يذلا نأاسشلا وهو ،«نكسسم
دو˘˘ه˘˘ج لذ˘˘˘ب ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةيلوأ’ا د˘يد˘ح˘ت˘ل «ةرا˘ب˘ج»
ىل˘ع تا˘ن˘كسسلا ح˘ن˘م ي˘ف
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘˘سسم
يأا نم ديفتسست مل» يتلا

ةن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘كسس ة˘سصح
تاذ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو .«7002
ىلع يفلد ددسش ،ىحنملا
ىلع رهسست» هحلاسصم نأا
نم ي˘فا˘كلا دد˘ع˘لا ر˘ي˘فو˘ت
اميسس ةينكسسلا ضصسصحلا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بل˘˘˘غأا نأاو

مهتاب˘ل˘ط˘ب او˘مد˘ق˘ت ن˘يذ˘لا
طور˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ضسفن يف ازربم ،«ةينوناقلا
ي˘ل˘ث˘م˘م كار˘سشإا نأا تقو˘لا
ي˘ف ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

تا˘ب˘ل˘ط ة˘˘سسارد ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بول˘سسأا جا˘ه˘ت˘ناو ن˘كسسلا
نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا رو˘سص ر˘سشن
ةيعامتجإ’ا تانكسسلا نم
د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘سس»
ةيفا˘ف˘سشلا أاد˘ب˘م˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا

ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ة˘ي˘كرا˘سشت˘لاو
مل ثي˘ح ،ي˘ل˘ح˘م˘لا نأا˘سشلا
ليجسست كلذ رثإا ىلع متي
نم ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح يأا
مل نيذلا نين˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق
.«نكسسلا نم اوديفتسسي

ر˘˘˘خآا عو˘˘˘سضو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فو
تايان˘ب˘لا م˘ي˘مر˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘سشه˘˘˘لا
د˘كأا ،ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب
ن˘˘˘˘˘ع ،د˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لد
رايلم002 ضصي˘˘سصخ˘˘ت»
8511 ميمرتل جد م˘ي˘ت˘ن˘سس
201ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ن˘˘كسسم
ي˘لو˘ب˘˘ير˘˘ت ي˘˘ح˘˘ب ةرا˘˘م˘˘ع
نأا احسضوم ،«(ياد نيسسح)
اهيف عرسش» ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
،مرسصنملا ربوتكأا52 ذنم

ةر˘˘˘ي˘˘˘تو فر˘˘˘ع˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
،ةئاملاب52 ةبسسن زاجنإ’ا
ضصي˘سصخ˘ت م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
هرد˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘م فÓ˘˘˘˘˘˘غ
جد م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م081
ةسشهلا تا˘يا˘ن˘ب˘لا م˘ي˘مر˘ت˘ل

دمحم ةيدلب ىوتسسم ىلع
مسضت ةيان˘ب411 دادزول˘ب
متي ثيح ،نكسسم9751
ضضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
بتا˘˘˘˘˘˘كم را˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خ’
.«تاسساردلا

د .ي
صضيبلا

رفحل ةسصخر003 نم ديزأا حنم
يحÓفلا يقسسلا رابآا

ح˘ن˘م ضضي˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب م˘˘ت
رفحل ةسصخر003 نم ديزأا
ي˘ق˘سسل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا را˘˘بآ’ا
ماعلا ذن˘م كلذو ،ي˘حÓ˘ف˘لا
ة˘ياد˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا
ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘يرا˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
دراوملا ريدم ىدل ديفتسسأا
.ةيئاملا

نأا رابج ريرملب حسضوأاو
ر˘ف˘ح ضصخر ح˘ن˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘ق˘سسل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا را˘˘بآ’ا
ةلسصاوتم لازت ’ يحÓفلا
نا˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ح˘لا˘سصم ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
لابقتسسإاب ةفل˘كم˘لا ر˘ئاود˘لا

ى˘لإا تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
دراوملل ةينطولا ة˘لا˘كو˘لاو
ىلع رهسست يت˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
.اهتسسارد

ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تاذ را˘˘سشأاو
ةسصخر58 ح˘˘˘ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

ةيقنتو رفح ديدجتب ةقلعتم
اميف ،يحÓفلا يقسسلا رابآا
ةلاكولل فلم54 ليوحت مت
نم ةيئاملا دراوملل ةينطولا
.اهتسسارد لجأا

فرعي ،ىرخأا ةهج نمو
د˘˘سسب ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا بو˘˘˘سسن˘˘˘م
ةعسس رد˘ق˘ت يذ˘لا ة˘ن˘يز˘ير˘ب
رتم نويلم321ب هنيزخت
اسصيسصخ هجوملاو بعكم
اسضافخنإا يحÓفلا ي˘ق˘سسل˘ل

05 يلاوح ايلاح غلبي ثيح
ببسسب بعكم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘م
.را˘ط˘مأ’ا تا˘ط˘قا˘سست ة˘˘ل˘˘ق
ى˘لإا رد˘سصم˘˘لا تاذ را˘˘سشأاو
تايلمع نم ديدعلا ةجمرب
اذه فاوح ى˘ل˘ع ر˘ي˘ج˘سشت˘لا
فارجنإا نم هتيامحل دسسلا
ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا
.هلحوت

ديمح .ز

يلاو اهنيششدت ىلع فرششأا يتلا ةديدجلا ةيشضايرلا تآاششنملا نم ةلمجب ،ةديلبلا ةيلوب ةشضايرلا عاطق معدت
.ةيلولا بابشش بلاطمل ةباجتشسا ىرخأا زاجنإا لاغششأا قÓطإا مت اميف ،رشصيون لامك ةيلولا

ىر˘كذ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا ي˘˘فو
ي˘ن˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا
رياربف81ـل فداسصملا ديهسشلل
ينطو˘لا مو˘ي˘لاو ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م
بعسشلا نيب محÓتلاو ةوخأÓل
،ةيطارقميدلا لجأا نم هسشيجو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو فر˘˘˘سشأا
ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
ا˘م˘˘لا˘˘ط ’ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةي’ولا لافطأاو بابسش اهرظتنا
.ةسضايرلا ةسسراممل نيبحملا

بعلم نيسشدتب رمأ’ا قلعتيو
عقاولا وينوي71 يحب يراوج
ي˘ح˘ب ر˘خآاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةيدلبلا تاذب عقاولا يلاسشرسشب
22» ةيمسست هيلع قلطأا يذلاو
هوجو روسضحب اذهو ،«يرفيف
رسضخل لاثمأا ةفورعم ةيسضاير
ل˘˘ي˘˘سضف ة˘˘يرا˘˘غ˘˘مو ي˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ب
.راسصنح دمحمو

لاغسشأا نم اهتدافتسسا بقعو
ة˘عا˘ق˘لا تف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسا م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا
ةسضا˘ير˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
يديسس يحب ةعقاو˘لا زا˘ب˘م˘ج˘لا
حتفب اهطاسشن (ةديلبلا) بوقعي
يف نيبغارلل تÓيجسستلا باب
ي˘ت˘لا ة˘سضا˘ير˘لا هذ˘ه ة˘سسرا˘م˘م
اقفو ،ءايلوأ’ا مامت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ت
.اهيلع نيمئاقلل

عي˘قو˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ت ا˘م˘ك
زويدار ةيعمج نيب ام ةيقافتا
ناطلسسلا د’و ةيعمجو نارهوب
فدهب ةيلحملا تاريودلا يحب
لا˘ج˘م ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘يو˘˘كت
لم˘ع˘لا اذ˘كو ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا
ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘˘ب˘˘سسح ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سشلا

ةدا˘ق زو˘يدار ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ضسي˘˘ئر
نأاسش نم هنأا ىلإا اتف’ ،يفاسش
بابسشلا عيجسشت ةردابملا هذه
يتلا ةسضا˘ير˘لا ة˘سسرا˘م˘م ى˘ل˘ع
مهدا˘ع˘بإ’ ة˘ل˘ي˘سسو ل˘سضفأا د˘ع˘ت

تا˘˘˘˘فآ’ا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ع
.ةيعامتج’ا

تاي˘ع˘م˘ج˘لا م˘عد را˘طإا ي˘فو
تا˘نا˘عإا ع˘يزو˘ت م˘ت ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م
ةي’ول ةيسضايرلا ةيعمجلا رارغ
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل يو˘˘سسن˘˘لا
يتلا ةبسسانم˘لا ي˘هو ة˘سصا˘خ˘لا
ريبعتلل ةي’ولا يلاو ا˘ه˘م˘ن˘ت˘غا

يذلا ريبكلا لمعلل هنانتما نع
عمتجملاو تايعمجلا هب موقت
نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘ند˘˘م˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ت˘سس ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘طأا˘ت˘ل م˘ه˘ل اد˘ن˘سس»
اهب نومو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

.«مهدلبلو عمتجملل ةمدخ
بابسش تاب˘ل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سساو

اهنم قلعت ام اميسس’ ،ةيدلبلا
ىطعأا ،ةيراوج بعÓم زاجنإاب
لاغسشأا قÓطنا ةراسشإا رسصيون
ي˘ح˘˘ب يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا
اذكو ةنيدملا ط˘سسو لا˘ق˘تر˘ب˘لا

يذا˘ح˘م˘لا ة˘ل˘سسلا ةر˘ك بع˘˘ل˘˘م
ينكارب ةوخإ’ا بعلمل

ديمح .ز

    ىرخأا زا‚إا لاغششأا قÓطإا

ةديلبلاب ةديدج ةيسضاير تآاسشنم مÓتسسا

بابششلا نم ددع ةدئافل

رسضاحم عيزوت
بسصانم يف جامدإا

راردأاب لمع
جامدإا رشضاحم راردأاب تعزو
ىلع ةمئاد بشصانم يف
نم نيديفتشسملا نم ةنيع
080.1 يلامجإا نيب
راطإا يف كلذو ،اديفتشسم
مويلل ةدلخملا تلافتحإلا
.رياربف81 ديهششلل ينطولا

يتلا بشصانملا كلت تلمششو
ميلشست مشسارم ترج

ةيلولا رقمب اهرشضاحم
تاعاطقلا فلتخم
لغتششي ناك يتلا ةيذيفنتلا

راطإا يف نوديفتشسملا اهب
.ينهملا جامدإلا جمانرب
يف نوديفتشسم برعأاو
نع مهل تاحيرشصت
اذهب ريبكلا ‘‘مهحايترا‘‘
يذلا مئادلا بيشصنتلا
،‘‘ربشصلا غرافب هورظتنا‘‘

ةشصرف مهمامأا حتفيشس يذلاو
.لبقتشسملا ءانبل
تمربأا ،لشصتم قايشس يفو
عاطق نيب نواعت ةيقافتا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ءانبب ةفلكم ةيدنه ةكرششو
ميلقإاب ةيزاغ تابكرم ثÓث
لامشش) كوكرنيت ةيدلب
ةبدتنملا ةيلولا

ريفوت فدهب ،(نوميميت
يف بابششلا نيوكتل صصرف
.ةطششنألا هذه
بونج) ناقر ةرئادبو
تلافتحلا تزيمت ،(راردأا

ديهششلل ينطولا مويلاب
ةينماشضت تادعاشسم عيزوتب

بناج ىلإا ةششه تائف ىلع
ريجششتلا ةلمح ةلشصاوم
.ةقطنملاب

د .ي

عقت ان˘كسسم344 ط˘بر م˘˘ت
«يزاو˘ت˘لا» ل˘ظ˘لا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب
فرا˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «ما˘˘م˘˘ح˘˘لا»و
برغ ملك05 دعب ىلع ةعقاولا

زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و
.يعيبطلا

ت’ا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
مويلل23 ــلا ىركذلل ةدلخملا
ــل فداسصملا ديهسشلل ينطولا

فرسشأا ،ةنسس لك نم رياربف81
،ي˘مود ي˘لÓ˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ي˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلاو
ى˘ل˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لاو
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو م˘ي˘سسار˘˘م
زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا ي˘˘عور˘˘سشم˘˘ل
«يزاو˘ت˘لا» ل˘ظ˘لا ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

.«مامحلا»و
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا بسسحو

نمسض لجسس يذلا ،عورسشملل
نا˘˘م˘˘سضلا قود˘˘ن˘˘سص ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةيلحملا تاعامجلل نماسضتلاو
هل ضصسصخ دقف9102 مسسرب

تقاف ةيلامجإا ةميقب ايلام افÓغ
زاجنإا مت ثيح ،جد نويلم922
5 لو˘ط˘ب زا˘غ˘ل˘ل ل˘ق˘˘ن ة˘˘كب˘˘سش
زهان عيزوت ةكب˘سشو ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ط
.رتموليك83 وحن ،نيينكسسلا

ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كسسلا ن˘˘˘م˘˘˘ثو
ط˘بر ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا

هذه ،يعيبطلا زاغلاب مهنكاسسم
اهتفلكت تردق يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
5 نع وبري امب دحاولا نكسسملل

نأا ى˘لإا ن˘ير˘ي˘سشم ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ملح ةباثمب» ناك يعيبطلا زاغلا
يف ةري˘ب˘كلا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف
ةدور˘˘˘ب ءار˘˘˘ج ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا ل˘˘˘سصف
ا˘˘ه˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ضسق˘˘˘ط˘˘˘لا
.«ةقطنملا

د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘لاو˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
ج˘ما˘نر˘ب ل˘ه˘ت˘˘سسم ي˘˘ف فر˘˘سشأا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
دلخت ةيرادج نيسشدتب ،ديهسشلل
ةقيدحلاب كلذو رئازجلا خيرات
ةفلجلا ةنيدم طسسوب ةيمومعلا
،ةيفسشك ةردابمب تزجنأا يتلا
لفح ميظنتب جمانربلا لسصاوتيل
يوه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا˘ب ي˘م˘ير˘كت
.«ديزوب نب دمحأا»

د .ي

انكاسس661 دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
نر˘ق˘لو˘ب» ة˘ير˘˘ق˘˘ب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا «ليلبو
ن˘م ،(ي˘قاو˘ب˘لا مأا) ة˘ي˘ل˘مر˘ح˘لا

زاغلا ةكبسشب مهتانكسس طبر
.يعيبطلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا د˘˘قو
ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس د˘˘يوز˘˘ت
ةبسسا˘ن˘م˘ب ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
ديهسشلا ينطو˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا
يقاوبلا مأا يلاو (رياربف81)
.نيتروبيت نيدلا نيز

نا˘كسس ط˘بر بل˘ط˘˘ت د˘˘قو
«ل˘ي˘ل˘بو نر˘ق˘˘لو˘˘ب» ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

يذلا يعيبطلا زاغلا ةكبسشب
قودنسص جمانرب نمسض جردني
ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا
افÓ˘غ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
جد نوي˘ل˘م5,42 قا˘ف ا˘ي˘لا˘م
ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
فر˘سشأا كلذ ل˘ب˘ق .عور˘سشم˘ل˘ل
ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب ي˘قاو˘ب˘لا مأا ي˘لاو
ضسر˘غ˘ل ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘˘ع
نرف» ةقطنمب ةريجسش0052
تحت قرز˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب «قا˘قز˘لا
«د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ةر˘˘ج˘˘سش» را˘˘˘ع˘˘˘سش
تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ة˘كرا˘سشم˘ب
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا دار˘˘˘فأاو

نينطاومو تايعمجو يبعسشلا
ةيام˘ح˘لا ن˘م ل˘كل ن˘ي˘م˘ت˘ن˘مو
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’او ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

.ةيمومع تارادإاو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تز˘˘ي˘˘م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

و˘سضعو د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
دمحم ينطولا ريرحتلا ضشيج
ديهسشلا ةلمرأاو حاوك بيطلا

ةر˘˘˘ي˘˘˘هز ي˘˘˘تÓ˘˘˘˘ق دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسم
عسضو ىلإا ةفاسضإ’اب فارعموب

زاجنإا عورسشمل ضساسسأ’ا رجح
ضسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا
.نوتيزلا نيع ةيدلبل يبعسشلا

ديمح .ز

فراششلا ةيدلبب

ةفلجلاب يعيبطلا زاغلاب نكسسم344 نم ديزأا طبر

«ليلبو نرقلوب» ةيرقب

يقاوبلا مأاب يعيبطلا زاغلا ةكبسشب انكسسم661 طبر
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يمومع نكسس062 نم ديزأا عيزوت
راسشبب يراجيإا

ة˘ي˘ن˘كسس ة˘˘سصح تعزو
ةغيسصب ةدحو962 اهماوق
ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كسسلا
ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي’ا

فلتخم رب˘ع ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم
مظنو ،راسشب ةي’و تايدلب

فار˘سشإا˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر Ó˘˘ف˘˘ح
ةعاقلاب ةيلحملا تاطلسسلا
تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
«ةقرز» ةديدجلا ةيرسضحلا
ح˘ي˘تا˘ف˘م ه˘لÓ˘˘خ تم˘˘ل˘˘سس
نم نيديفتسسمل تانكسسلا
عرسشمو ةلدابع˘لا تا˘يد˘ل˘ب
قر˘عو ن˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
ضسياقو˘بو لو˘غو˘مو جار˘ف
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
،يندملا عمتجملا يلثممو
ءا˘˘ف˘˘سضإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سصر˘˘˘ح
ع˘يزو˘ت ي˘ف ‘‘ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا‘‘
يلاو دكأا امك ،تانكسسلا
.بتاكلب دمحم ةي’ولا

000.1 اسضيأا ملسس امك
ةنا˘عإا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا رر˘ق˘م
نم ىلوأا ةعومجمل ةيلام
تائزجت نم نيديف˘ت˘سسم˘لا
فيسض نين˘ج˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ةيدل˘ب بر˘غ/ لا˘م˘سش) ه˘ل˘لا
494.5 عومجم نم (راسشب
هذ˘˘ه م˘˘سضتو .اد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم
ه˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

نيذلا اديف˘ت˘سسم029.11
نيينع˘م ا˘سضيأا نو˘نو˘كي˘سس
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘نا˘˘عإا˘˘ب
ةجردملا نكسسلاب ةسصاخلا

ةيلام˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ن˘م˘سض
1202 ة˘˘ن˘˘سسب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
،جد راي˘ل˘م5 ن˘م ر˘ث˘كأا˘˘ب
عاطق ولوؤوسسم ركذ املثم
.نكسسلا

ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
كل˘˘ت ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم
ن˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا
ةوطخلا هذهل ‘‘مهحايترا‘‘
ايلا˘م ا˘م˘عد» ل˘كسشت ي˘ت˘لا

.«قئ’ نكسس زاجنإ’ اماه
لفح˘لا اذ˘ه ضشما˘ه ى˘ل˘عو
ةراسشإا ةي’ولا ىلاو يطعأا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا

ءا˘ي˘˘حأ’ا د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو
ة˘ير˘سضح˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لاو
ةيلام ةميقب را˘سشب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
.جد رايلم دحاو قوفت

يف ةيلمعلا هذه جردنتو
ليهأاتل عسساو جمانرب راطإا
ه˘تر˘قأا يذ˘لا را˘سشب ة˘يد˘˘ل˘˘ب
يتلا ‘‘ راسشب ضصاخ «ةنجل
نيسسحت ىلإا اسضيأا فدهت
هذ˘ه˘˘ب ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

طبرلا ةي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصاو˘مو
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشب
ةداعإاو ةيئادتب’ا ضسرادملل
.ةيرسضحلا تاقرطلا ليهأات

كلذ˘ك ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
تاكبسش ةنرسصعو ليهأاتب
ضضعبب ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا
ي˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘برو ،ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ا

‘‘لد˘ع‘‘ ن˘˘كسس005.1
ة˘كب˘˘سشب را˘˘سشب بو˘˘ن˘˘ج˘˘ب
ا˘سضيأاو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘سسارد قÓ˘˘˘طإا

ةد˘يد˘ج تا˘كب˘سش زا˘˘ج˘˘نإ’
ييح˘ب ي˘ح˘سصلا فر˘سصل˘ل
تاذ «مÓ˘˘سسلا»و «رد˘˘ب˘˘لا»
.ةيلاعلا ةيناكسسلا ة˘فا˘ث˘كلا

متيسس كلذ عم ةازاوملابو
ةسسارد بيرقلا يف قÓطإا
ءا˘˘ي˘˘حأ’ا د˘˘حأا ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘قا˘ط˘لا تاذ˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
بلاط املاط يتلا ةيويحلا
.يحلا ةنكاسس اهب

كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘ق تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نو
حاورأا ىل˘ع م˘حر˘ت م˘سسار˘م
ةربقمب ةر˘ها˘ط˘لا ءاد˘ه˘سشلا
.راسشبب ءادهسشلا

ةنيÁ نب رهاطلا

ترايتب يعيبطلا زاغلاب ةلئاع071 ديوزت
ةلئاع071 تدافتسسا

ينسسحلا يديسس ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ن˘˘˘م (ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و)
زاغلاب ديوز˘ت˘ل˘ل عور˘سشم
زيح هعسضو مت يعيبطلا
جمانرب راطإا يف ةمدخلا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا
.ديهسشلل

ترا˘ي˘ت ي˘لاو فر˘سشأاو
ي˘سشمارد ن˘ي˘مأا د˘˘م˘˘ح˘˘م
عورسشملا ني˘سشد˘ت ى˘ل˘ع
071 هنم تدافتسسا يذلا

بابق ةقطن˘م ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةد˘˘ع يد˘˘ي˘˘˘سس
يتلاو ي˘ن˘سسح˘لا يد˘ي˘سس
.لظلا قطانم ىدحإا دعت
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م زر˘˘˘بأاو
هنأا ةلجوب دوليم ةي’ولل
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ضصسصخ د˘˘ق
يف جد نويلم11 غلبم
0202 ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب را˘˘˘طإا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م لو˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص
تاعام˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘سضت˘لاو
جمانرب لمسشو .ةيلحملا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا
م˘ير˘كت ا˘سضيأا د˘ي˘ه˘˘سشل˘˘ل

موي˘سسم د˘ي˘ه˘سشلا ة˘ل˘ئا˘ع
م˘ل˘ي˘ف ضضر˘عو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ناو˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو
«د˘˘ي˘˘ه˘˘˘سشلا ط˘˘˘با˘˘˘سضلا»
ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘˘ل˘˘˘سسي
ديهسشلل ةيروثلا ةريسسملا
ةد˘ع ي˘ناد˘˘م˘˘ح ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نم نامثع يسس وعدملا
ظفاح ميلحلا دبع جارخإا

جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘قورز
بابسشلا امنيسس ةسسسسؤوم
ةيريدم دادعإاو فارسشإاو
يوذو ن˘˘˘يد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا
ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مو قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘لا
امك.ةي’ولل دها˘ج˘م˘لا
تاعانسصلل اسضرعم ميقأا
ز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يحب Óحم79 يراجتلا
ة˘م˘سصا˘ع˘ب ا˘ب˘ي˘˘تا˘˘نو˘˘سسلا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سش ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م نو˘˘ي˘˘فر˘˘ح
.تاطاسشنلا

ةنيÁ نب رهاطلا

ديهششلل ينطولا مويلاب ت’افتح’ا راطإا ‘

نازيلغ ‘ قراط Úعب يسسردم معطمو ةسسردم Úسشدت
ةشسردم نيششدت ىلع ،ةيركشسعلاو اهنم ةيندملا ةيلحملا تاطلشسلا ةقفر يت’وم هللا اطع نازيلغ ةي’و يلاو فرششأا
ةبشسانمب اذهو يلعوب نب ةبيشسح ديهششلا مشسا اهيلع قلطأا ةشسردملا ،قراط نيع ةيدلبب ةجوبزلا عمجمب ةيئادتبا

 ةنشس لك نم يرفيف81 ديهششلا موي ىركذب ت’افتح’ا

ف˘˘˘ل˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ـلا براق ايلام اغ˘ل˘ب˘م ة˘ن˘يز˘خ˘لا

لجا نم ءاج ميتنسس رايلم2.6
ةرهاظ نم دحلاو طغسضلا كف
تاسسسسؤوم˘لا ل˘خاد ظا˘ظ˘ت˘ك’ا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘لاو  ة˘يو˘بر˘ت˘لا
نو˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘سسي
نم عفرلا ىرحأ’اب وأا ليسصحت
ضسفن يفو ،يميلعتلا مهاوتسسم
ا˘˘سضيأا ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت م˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

ة˘سسرد˘م˘ب ا˘ي˘سسرد˘م ا˘˘م˘˘ع˘˘ط˘˘م
عمجمب دمح˘م ضسا˘نو د˘ي˘ه˘سشلا
ميدقتل ةيدلب˘لا تاذ˘ب ند˘ي˘غو˘ب
ةيئاذغ ة˘ب˘جو002 ن˘م ر˘ث˘˘كأا
ف˘˘ل˘˘ك عور˘˘سشم˘˘˘لا ،ة˘˘˘ن˘˘˘خا˘˘˘سس
رايلم3.1 نم ر˘ث˘كأا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
مت يذلا عورسشملا وهو ميتنسس
لا˘جآا ءا˘سضق˘نا ل˘ب˘ق ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا
راد ةيدلبب امأا ،لاغسشأ’ا ةياهن
دقف ةرومز ةرئادب هللادبع نب
ع˘˘يزو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع فار˘˘˘سشإ’ا م˘˘˘ت
نم نيديفتسسملا ىلع حيتافملا

ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو001 ة˘˘˘˘سصح

ضشماه ىلعو ةيمومع ةيراجيا
دكأا حيتا˘ف˘م˘لا م˘ي˘ل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع
جارفإ’ا ةلسصاوم ةي’ولا يلاو
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا م˘ئاو˘ق ن˘˘ع
ي˘مو˘م˘ع˘لا يرا˘ج˘ي’ا ن˘˘كسسلا

لبق نم ةدعملا ةمانزرلا قفو
ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا  ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘ك بسسح

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
تيحأا دق تناك نازيلغ ةي’ول
م˘ت ن˘˘يأا د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا مو˘˘ي ىر˘˘كذ
ى˘ل˘ع رو˘هز˘لا ن˘م ة˘قا˘ب ع˘˘سضو
ةر˘ب˘ق˘م˘˘ب يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘لا بسصن˘˘لا
ةربقملا يهو ةبكروبب ءادهسشلا
اومدق اديهسش1601 مسضت يتلا
ايحت نأا لجا نم انابرق مهسسفنأا

.ةلقتسسم ةرح رئازجلا

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ع˘با˘ت˘لا ة˘لا˘ق˘لا˘ب لوأ’ا ير˘سضح˘˘لا

كيكفت نم ،فراطلا ةي’و نمأ’
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘كب˘˘سش
ربع ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تÓحر
فلكملا نم ملع ام بسسح ،رحبلا
.يماظنلا كلسسلا تاذب لاسصت’اب

ة˘طر˘سشلا ظ˘فا˘ح˘م ح˘˘سضوأاو
هنأاب يديبعل ميرك دمحم يسسيئرلا
د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘˘سسج˘˘ت م˘˘ت
دوجو اهدافم ةمو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا
ي˘ف ة˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘كب˘˘سش
ةيعرسشلا ريغ ةرج˘ه˘لا ت’وا˘ح˘م
ئطاوسش نم اقÓط˘نا ر˘ح˘ب˘لا ر˘ب˘ع
كلذو ،ة˘با˘ن˘عو فرا˘ط˘لا ي˘ت˘ي’و
ثيح ،ةربتعم ةيلام غلابم لباقم

اقيقحت ةطرسشلا حلاسصم ترسشاب
ضصاخسشأا6 ةيوه ديدحت نم نكم
تاذ فا˘˘˘˘سضأاو.مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘ب رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
نولكسشي نيذلا ةتسسلا ضصاخسشأ’ا
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘كب˘˘سش
يف ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تÓحر
عيرسس براق نتم ىلع ضسبلت ةلاح
ريغ ةرجهلل ا˘ح˘سشر˘م51 ةيعم˘ب
عاجرتسسا مت هنأاب اديفم ،ةيعرسشلا

هذه راطإا يف لمعتسسي ماه داتع
ةفاسضإا ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ تÓ˘حر˘لا
ةوÓع دوقولا نم رتل004 ىلإا

ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
 .لاسصتÓل ىرخأا لئاسسوو ةبعسصلا

دقف رد˘سصم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو

مرج نع نيفوقوملا ةعباتم تمت
«ةيعرسشلا ريغ ةرجهلل طيطختلا»
مهن˘م ة˘ع˘برأا عاد˘يإا˘ب ر˘مأا رد˘سصي˘ل
ع˘سضوو تقؤو˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
تاءاعدتسسا ميدقت متو.ةيئاسضقلا

ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘ل˘ل لو˘ث˘م˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘˘م
مت نيذلا ةيعر˘سشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
ةيسضقلا هذ˘ه را˘طإا ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ظ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘سضوأا ا˘˘˘م بسسح
اركذم ،يديبعل يسسيئرلا ةطرسشلا
ةكبسش03 نم رثكأا كيكفت مت هنأاب
ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا يف ةسصتخم
رحبلا قيرط نع اينيدرسس هاجتاب

ةي’وب ة˘مر˘سصن˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
.فراطلا

ع.صشاتيلتوب

نيسسردمت˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ت فد˘ه˘ب
،زا˘غ˘لا˘˘ب قا˘˘ن˘˘ت˘˘خ’ا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
ةيامحلا ةيريدم جمانربل اذيفنتو
قلعتملا ناسسملت ةي’ول ةيندملا
رطخ نم ضسيسسحتلاو ةيعوتلاب
،نوبركلا يداحأا زاغب قانتخ’ا
ةيامحلل ةيونا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا تما˘ق
هده لÓخ نوميم د’وأاب ةيندملا

ةيعوتو ضسيسسحت ةلمحب مايأ’ا
ى˘˘ل˘˘ع كلذو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ةفيلخ ديلو˘م ة˘سسرد˘م ىو˘ت˘سسم
م˘ت ن˘يأا ،نو˘م˘ي˘م د’وأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
فاعسسإا ةيفيك ذي˘مÓ˘ت˘لا ن˘ي˘ق˘ل˘ت
قا˘˘ن˘˘ت˘˘خÓ˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت ضصخ˘˘˘سش
ر˘ط˘خ بن˘ج˘ت˘ل ة˘يا˘قو˘˘لا قر˘˘طو
نأا هركذ ريدجلا .تماسصلا لتاقلا

اذه لÓخ تلجسس ناسسملت ةي’و
ف˘سسأÓ˘لو ثداو˘ح ةد˘ع ءا˘ت˘˘سشلا
ةافو ىلإا زاغلا برسست ىدأا دقف
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ضصا˘خ˘˘سشأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع
ىل˘ع ى˘ق˘ب˘يو ر˘خأا دد˘ع فا˘ع˘سسإا
تاطا˘ي˘ت˘ح’ا ل˘ك ذ˘خأا ع˘ي˘م˘ج˘لا
.يسسآاملا يدافتل

ع.صشاتيلتوب

بيسصأاو امهفتح ناسصخسش يقل
رثا ،ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب نور˘خآا ة˘ثÓ˘ث

ينطولا قيرطلاب عقو رورم ثداح
ةيدلب نيب طبارلا هرطسش يف41 مقر
،ترايت ةي’و دودحو تليسسمسسيت

ةيامحلا حلاسصم هب تدافأا امبسسح
نأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو.ةيندملا
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ع˘˘قو يذ˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا

ةيدل˘ب˘ب «ضصي˘خر يد˘ي˘سس» ة˘ق˘ط˘ن˘م

ام مادطسصا نع مجن تليسسمسسيت
ام˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘سس تارا˘ي˘سس ع˘برأا ن˘ي˘ب
ضصاخسشأا ةسسمخ ةباسصإا نع رفسسأا
مهلقن مزلتسسا امم ةريطخ حورجب
ةيبطلا ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىلإا
ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا ةسسسسؤوملاب
مهنم نينثا قراف نيأا تليسسمسسيتل
.(ةنسس62و ةنسس46) ةايحلا

تاذ ن˘م ي˘ب˘ط رد˘˘سصم ق˘˘فوو

يقاب ناف ةيئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ن˘يذ˘لا (ى˘حر˘ج ة˘ثÓ˘ث) ن˘ي˘با˘سصم˘لا
84و13 نيب ام مهرامعأا حوارتت
ةيبطلا ةيانعلا تحت» نولازي ’ ةنسس
حلاسصم تحتف اهتهج نمو.«ةقئافلا
لو˘ح ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

.ثداحلا تاسسبÓم
ع.صشاتيلتوب

بويا  صس

mahali@essalamonline.com

صسابعلب يديشس

نم رثكأا عيزوت
نكسسم048
يراجيإا يمومع

صسابعلب يديشس ةي’وب مت
يمومع نكشسم648 عيزوت
ةبشسانمب كلذو يراجيإا
،ديهششلل ينطولا مويلا ءايحإا

ريدملا ىدل ملع امبشسح
ةيقرتلا ناويدل يلحملا

دبع ،يراقعلا رييشستلاو
حشضوأاو .يربج نامحرلا

ةشصحلا هذه نأا يربج
016 ىلع عزوتت ةينكشسلا

غÓت ةيدلبب ةينكشس ةدحو
ةناهز يشساحب نكشسم031و
ةدحو001 نع Óشضف
.نشسحل يديشسب
ىلوأ’ا ةشصحلا هذه ربتعتو
1202 ةنشس لÓخ عزوت يتلا

ردقت ةيلامجإا ةشصح نم
،ةدحو ف’آا6 نم رثكأاب
لÓخ اهعيزوت متيشس يتلا
ةنشسلل ةينطولا دايعأ’ا
لازت ’ نيح يف ،ةيراجلا

يراجيإا يمومع نكشس059
مدقت ةبشسنب تاششرولا ديق
هفاشضأا امك ،ةتوافتم لاغششأا

هنأا ىلإا اريششم ،لوؤوشسملا تاذ
0571 نم رثكأا عيزوت مت
لÓخ يراجيإا يمومع نكشس
كلذك متو .يشضاملا ماعلا

ةناعإا17 عيزوت ةبشسانملاب
يفيرلا نكشسلل ةهجوم
ةيرق ينطاق ةدئافل
.نشسحل يديشسب ةرمامعلا

مويلا ءايحإا جمانرب نمشضتو
زيح عشضو ،ديهششلل ينطولا
هايملا خشض ةطحم ةمدخلا

يديشسب ميه’دلا ةيرقب
نيششدت نع Óشضف صشودامح
بابششلا راد ةيمشستو
ةيدلبب «وششاعم يدلوشص»
مت امك.صشودامح يديشس
صسابعلب يديشس ةنيدمب
نيوكتلل صصاخ دهعم نيششدت
ميلشست نع Óشضف ينهملا
نييقرم ةعبشسل تادامتعا

.ددج نييراقع
بويا  صس

ةبانعو فراطلا يتي’و ئطاوشش نم اقÓطنا

ةلاقلاب ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت

«نمآاو ئفاد ءاتشش لجأا نم» راعشش ت–

ناسسملتب زاغلا راطخأا نم ةيسسيسس– ةلمح

تليشسمشسيت

رورم ثداح ‘ نيرخآا ةثÓث ةباسصإاو Úسصخسش كÓه
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راهصشإا2692ددعلا ^2441 بجر9ـل قفاوملا1202 يرفيف12دحآلا

1202 يفناج12مÓشسلا
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ةيمومعلا لاغششألا ةرازو

ةيدملا ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم
لئاشسولاو ةرادإلا ةحلشصم

فيششرألاو تاقفشصلا تاعزانملا بتكم
832000910621990 يئابجلا مقرلا

ايند تاردق طارتششا عم حوتفم ضضورع بلط نع نÓعإا
30/1202 :مقر

راطإا يف :عيراششم لاغششأا زاجنإا لجأا نم ايند تاردق طارتششا عم حوتفم ضضورع بلط ءارجإا نع ةيدملا ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم نلعت
-1202 ةيدلبلا قرطلا ةنايشص جمانرب
ملك70 ةفاشسم ىلع فرعم دلوأاو10 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :10 مقر ةشصحلا-
ملك3.6 ةفاشسم ىلع نيزلا دلوأا ةقرفو81 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :20 مقر ةشصحلا-
ملك70 ةفاشسم ىلع ةرادزلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :30 مقر ةشصحلا-
ةملÓعلا يدلبلا قيرطلا ىلع001+50 ك.ن يف قلزنلا ةجلاعم :40 مقر ةشصحلا-
ملك60 ةفاشسم ىلع ةيدياششك ةقرف و831 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :50 مقر ةشصحلا-
(يناثلا رطششلا) ملك50 ةفاشسم ىلع قناشسو ةحتافملا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :60 مقر ةشصحلا-
. ملك6.6 ةفاشسم ىلع ىيحي  لابرغوب ةشسردمب ارورم ةبعششلا لهأاو  ةوقنشس  يتقرف نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ةنايشص :70 مقر ةشصحلا-
. ملك60 ةفاشسم ىلع ةروشصنم و ةيقيارزو ةماوع يدلبلا قيرطلا ةنايشص :80 مقر ةشصحلا-
يئلولا قيرطلا - نوـــمحر دلوأا -81 مقر ينطولا قيرطلا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ىلع روقاي داو ربعم زاجنا ةداعإا :90 مقر ةشصحلا-
46 مقر
ملك5.8 ةفاشسم ىلع دادعو ضسارق بعك ،ةينه نب ،ةرمحلا ،ةدعقلا قرف ةيوازلا ةقطنمب ةيدلبلا قرطلا ليهأات ةداعإا :01 مقر ةشصحلا-
ملك50 ةفاشسم ىلع ةيوازلاب ارورم قيزارملاو20 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبارلا يدلبلا قيرطلا ليهأات ةداعإا :11 مقر ةشصحلا-
: ةيلاتلا طورششلا مهيف رفوتت نيذلل لإا يلاحلا ضضورعلا بلط يف ةكراششملا نكمي ل:ليهأاتلا طورشش
:11-80-70-60-30-20-10 مقر ضصشصحلا

ذخؤوت عمجتلا ةلاح يفو لوعفملا ةيراشس ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش -1
يشسيئر طاششن قوف امف ةعبارلا (40) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد
.ةيمومع لاغششأا

ليهأات ةداعإا وأا ةنايشص) ،(ةرشسكم ىشصح ،ةيتفز ةناشسرخ) ملك50 ةفاشسم ىلع لثامم عورششم لقألا ىلع تزجنأا دق ةشسشسؤوملا نوكت نأا -20
.ةيمومع تارادإا فرط نم ةملشسم4102 ةنشس نم اءادتبا ذيفنتلا نشسح تاداهشش ةطشساوب تبثم (ةينطولا وأا ةيئلولا وأا ةيدلبلا قرطلا

قافرإا عم (9102-8102-7102) تاونشس ثÓثلا لدعم جد00.00000003 يواشسي وأا ربكأا لامعأا مقر ىلع ةلشصاح ةشسشسؤوملا نوكت نأا -30
02c  ةداهشش
راشسملا) (ءاشضعألا دحأل طرششلا اذه رفوت يفكي عمجتلا ةلاح يف) عورششملا عقوم نم ملك001 ةفاشسم ىدعتت ل تيفزت ةطحم كÓتما-40
(ةفاشسم لقألا
:40 مقر ةشصحلا

ذخؤوت عمجتلا ةلاح يفو لوعفملا ةيراشس ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش -1
يشسيئر طاششن قوف امف ةعبارلا (40) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد
. ةيمومع لاغششأا

ذيفنتلا نشسح تاداهشش ةطشساوب تبثم (ينطو وأا يئلو وأا يدلب قيرط ىلع) قلزنا لثامم عورششم لقألا ىلع تزجنأا دق ةشسشسؤوملا نوكت نأا -2
.ةيمومع تارادإا فرط نم ةملشسم4102 ةنشس نم اءادتبا

قافرإا عم (9102-8102-7102) تاونشس ثÓثلا لدعم جد00.00000001 يواشسي وأا ربكأا لامعأا مقر ىلع ةلشصاح ةشسشسؤوملا نوكت نأا -3
02c ةداهشش
  :01-50 مقر ضصشصحلا

ذخؤوت عمجتلا ةلاح يفو لوعفملا ةيراشس  ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةعبارلا (40) ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش-1
لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةثلاثلا (30) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا قوف امف ةعبارلا (40) عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد

.ةيمومع
وأا ةيئلولا وأا ةيدلبلا قرطلا ليهأات ةداعإا وأا ةنايشص) ةقبطلا يثÓثب ديبعتلا لثامم عورششم لقألا ىلع تزجنأا دق ةشسشسؤوملا نوكت نأا -2
.ةيمومع تارادإا فرط نم ةملشسم4102 ةنشس نم اءادتبا ذيفنتلا نشسح تاداهشش ةطشساوب تبثم (ةينطولا

قافرإا عم(9102-8102-7102) تاونشس ثÓثلا لدعم جد00.00000002يواشسي وأا ربكأا لامعألا مقر ىلع ةلشصاح ةشسشسؤوملا نوكت نأا -3
02c ةداهشش
:90 مقر ةشصحلا

زمرلا لمحت لوعفملا ةيراشس ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوـــف اـــمف ةـــشسماخلا (50) ةــــجرد نيينهم فــينشصتلاو لـــيهأاتلا ةداـــهشش-1
ل˘م˘ح˘ت قو˘ف ا˘م˘ف ة˘شسما˘خ˘˘لا (50) ة˘جرد ع˘م˘ج˘ت˘لا ضسي˘ئر˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ة˘جرد ذ˘خؤو˘ت ع˘م˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو (2124-234و543-1124)
ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةعبارلا (40) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا (2124-234و1124-543)زمرلا

ةنشس نم اءادتبا ذيفنتلا نشسح تاداهشش ةطشساوب تبثم (ةينف ةأاششنم وأا ةطلبم ءانب) لثامم عورششم لقألا ىلع تزجنأا دق ةشسشسؤوملا نوكت نا-2
.ةيمومع تارادا فرط نم ةملشسم4102
قافرإا عم (9102-8102-7102) تاونشس ثÓثلا لدعم جد00.00000001 يواشسي وأا ربكأا لامعألا مقر ىلع ةلشصاح ةشسشسؤوملا نوكت نأا -3
02c ةداهشش

نيتديرج يف وأا يمومعلا لماعتملل تاقفشصلل ةيمشسرلا ةرششنلا يف نÓعإا لوأا خيرات موي51 ةرششع ةشسمخب ضضورعلا ريشضحت ةدم تددح
نيتينطو
«يلاملا ضضرعلا» ،«ينقتلا ضضرعلا«،» حششرتلا فلم» : ىلع ضضورعلا لمششت نأا بجي
:حششرتلا فلم-1
بجي يذلا ةيمومعلا ةقفشصلا ىلع زئاحلا نم لا بلطت ل حششرتلاب حيرشصتلا يف ةروكذملا قئاثولل ةبشسنلاب :ةظحÓم) حششرتلاب حيرشصت-2
96 ةداملا بشسح) ةقفشصلل تقؤوملا حنملا نع نÓعإلا رششن لبق لاح يأا ىلعو هراطخإا خيرات نم اءادتبا مايا01 هاشصقأا لجا يف اهميدقت هيلع
 :(يتآلاك يهو ماعلا قفرملا تاشضيوفت و ةيمومعلا تاقفشصلا ميظنت نمشضتملا61/90/5102 يف خرؤوملا742-51مقر يشسائرلا موشسرملا نم
. يراجتلا لجشسلل ينطولا زكرملا فرط نم هيلع قداشصم يراجتلا لجشسلا-
.يئابجلا فيرعتلا مقر9102 ةنشسل ةكرششلا باشسحل ينوناقلا عاديإلا ةداهشش - لودجم وأا نويد نود فاشص بئارشضلا جرختشسم
.ةهازنلاب حيرشصتلا-
.قثوملا فرط نم هيلع قداشصم ةكرششلل يشساشسألا نوناقلا-
.(قثوم فرط نم ةررحم عمجتلا ةيقافتا ميدقت متي حنملا لاح يفو) ،عمجتلا ةلاح يف عمجتلا ةيقافتا-
ةشسشسؤوملا مازلإاب ضصاخششأÓل حمشست يتلا تاشضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا :نيلوانملا ءاشضتقلا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحششرملا تاردق مييقتب حمشست ةقيثو لك-
:ةينهملا تاردقلا-أا
:11-80-70-60-40-30-20-10 مقر ضصشصحلا

ذخؤوت عمجتلا ةلاح يف و لوعفملا ةيراشس ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش -
لاغششأا يشسيئر طاششن ةعبارلا (40) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا قوف امف  ةشسماخلا (50) ةجرد عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد

.ةيمومع
:01-50 مقر ضصشصحلا

ذخؤوت عمجتلا ةلاح يفو لوعفملا ةيراشس ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن قوف امف ةعبارلا (40) ةجرد نيينهملا فينشصتلاو ليهأاتلا ةداهشش-
لاغششأا يشسيئر طاششن ةثلاثلا (30) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا قوف امف ةعبارلا (40) ةجرد عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد

. ةيمومع
:9 مقر ةشصحلا-
لــم˘ح˘ت لوــع˘ف˘م˘لا ةـــيرا˘شس ةــي˘مو˘م˘ع لاــغ˘ششأا ي˘شسي˘ئر طاـــششن قوـــف ا˘م˘˘ف  ةـــشسما˘˘خ˘˘لا  (50) ةـــجرد نيينهملا ف˘ي˘ن˘شصت˘لاو لـــي˘هأا˘ت˘لا ةداـــه˘شش
لمحت قوف امف ةشسماخلا (50) ةجرد عمجتلا ضسيئرل ةبشسنلاب ليهأاتلا ةجرد ذخؤوت عمجتلا ةلاح يفو (2124-234و1124-543 )زـــمرلا
.ةيمومع لاغششأا يشسيئر طاششن ةعبارلا (40) ةجردلا بلطت ءاشضعألا يقاب امأا (2124-234و1124-543) زمرلا

:ةيلاملا تاردقلا-ب
ةرربم نوكت تاباشسحلا ظفاحم وأا بئارشضلا حلاشصم فرط نم ةرششؤوم لامعألا مقر نمشضتت9102-8102-7102 تاونشس تÓثلل ةيلاملا لئاشصحلا

.ةيكنبلا عجارملاو بئارشضلا حلاشصم نع رداشصلا02c ةطشساوب
:ةينقتلا تاردقلا-ج

:ةيرششبلا تايناكمإلا
SONSAC-HTABOCAC-SANC يعامتجلا نامشضلا تائيه هاجتا تاقحتشسملا ءادأا ةداهشش قافرإا

تابثإل لمعلا تاداهشش + لوعفملا ةيراشس نيينقتلاو تاراطإÓل ةبشسنلاب باشستنلا ةداهششو حاجنلا تاداهشش قافرإا عم ،لوعفملا ةيراشس نوكت
ةربخلا

ةقفرم ةدهعتملا ةلواقملا مشساب ةيدامرلا تاقاط˘ب˘لا :ة˘ي˘تو˘ب˘ث ق˘ئا˘ثو م˘يد˘ق˘ت بج˘ي عور˘ششم˘لا اذ˘ه زا˘ج˘نإل ة˘ه˘جو˘م˘لا :ةيداملا تاي˘نا˘ك˘مإلا*
دعملا داتعلا درجو ةنياعم رشضحم قافرا عم كرحتملا داتعلل ةبشسنلاب لوعفملا ةيراشس ةيدامرلا ةقاطبلا بشسح كلاملا مشساب نيمأاتلا تاداهششب
نم ررحم ءارك لحم داتعلل ةبشسنلاب ءاركلا دقع قافرإا بوجو عم ،كرحتملا ريغ داتعلل ةبشسنلاب ةيراجلا ةنشسلل يئاشضق رشضحم فرط نم

فرط نم دعم ةنياعم رشضحم قيرط نع اهتابثإا متي تيفزتلا ةطحمل ةبشسنلاب امأا ،(بÓق ةنحاشش) داتعل ةبشسنلاب ةقفشصلا زئاحل قثوم فرط
.ةطحملا لÓغتشسا ةشصخر ىلإا ةفاشضإلاب ةروتاف وأا ةيراجلا ةنشسلل يئاشضق رشضحم
تارادإا فرط نم ةعقوم نوكتو غلبملا لمحت4102 ةنشس نم ءادتبا ةلثامم عيراششمل ذيفنتلا نشسح تاداهشش ةطشساوب ةتبثمةينهملا عجارملا*
.ةيمومع
.موتخمو يشضمم خرؤوم زاجنلا ةمانزرو ططخم-
.(ةلوانم كانه تناك اذإا) لوانملاب حيرشصتلا-
:ينقتلا ضضرعلا -2
.خرؤوم و موتخم و يشضمم باتتكلاب حيرشصتلا-
نم87 ةداملا بشسح ةبولطم ةقيثو لكو (طورششلا رتفدب ةقفرم) ةيريربت  ةينقت ةركذم :ينقتلا ضضرعلا مييقتب حمشست ةقيثو لك-
. ةموتخم و ةخرؤوم ةيشضمم نوكت نأا بجي امك ،742-51 مقر يشسائرلا موشسرملا

.ديلا طخب ةبوتكم « لبقو ئرق» ةرابع ىلع هتحفشص رخآا يف يوتحي خرؤومو موتخمو يشضمم طورششلا رتفد -
:يلاملا ضضرعلا -3
 .ةخرؤومو ةموتخم ،ةيشضمم ،ةءولمم دهعتلا ةلاشسر-
. خرؤومو موتخم ،يشضمم ،ءولمم ةدحولاب راعشسألا لودج-
.خرؤومو موتخم ،يشضمم ،ءولمم يمكو يريدقت ليشصفت -
بلط عجرمو ةشسشسؤوملا ةيمشست اهنم لك نيبي ،ماكحإاب ةلفقمو ةلشصفنم ةفرظأا يف ،يلاملا ضضرعلاو ينقتلا ضضرعلا ،حششرتلا فلم عشضوي
رخآا فرظ يف ةفرظألا هذه عشضوتو ،ةلاحلا بشسح ،«يلام ضضرع» وأا «ينقت ضضرع» وأا «حششرتلا فلم» ةرابع نمشضتتو ،هعوشضومو ضضورعلا

:ةرابعلا لمحيو ماكحإاب لفقم
 ةيدملا ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ريدم ديشسلا ىلإا

 ةيدملا ةيلو - رشصنلا يح - ديدجلا يرشضحلا بطقلا
..... :عورششمب قلعتملا1202/ع أا م/30 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفم ضضورع بلط

«ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم لإا حتفي ل»
يف نÓعإلا اذه رودشص لوأا خيرات نم اءادتبا اموي (51) رششع ةشسمخب ةددحملا ضضورعلا ريشضحت ةدم نم ريخألا مويلا يف عدوت ضضورعلا لك
ريشضحت ةدم ناف ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه فداشص اذإاو ،يمومعلا لماعتملا تاقفشصل ةيمشسرلا ةرششنلاو ةيمويلا دئارجلا
ةرادإلا ةحلشصم- ةيدملا ةيلول ةيمومعلا لاغششألا ةيريدم رقمب اشس00:21 ةعاشسلا ىلع اذهو يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت ضضورعلا

 ةيدملا ةيلو - رشصنلا يح - ديدجلا يرشضحلا بطقلا- لئاشسولاو
ةيريدم رقمب مهنع نيلثمم وأا نيدهعتملا روشضحب ةينلع ةشسلج يف ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلاو حششرتلا فلمب ةقلعتملا ةفرظألا حتف متي
مايأا51) = موي501 ةدمل مهشضورعب نيمزتلم نيدهعتملا ىقبي .00:41 ةعاشسلا ىلع ضضورعلا عاديإل ددحملا موي رخآا يف ةيمومعلا لاغششألا

.(رهششأا30 + ريشضحتلا ةدم

0523006112 PENA

10



زيراوسس دعب
ةروث ..لاديفو
رظتنت ةنولسشرب
ددج مو‚ ثÓث

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘˘ف ةرا˘˘سسخ تف˘˘سشك
نامر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ما˘مأا ة˘م˘لؤو˘م˘لا
ةجاح نع ،لاطبأ’ا يرودب يسسنرفلا
هتروث رارمتسسا ىلإا ينولاتكلا قيرفلا

قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا لÓ˘خ
.ةريبكلا ءامسسأ’ا ضضعبب

مامأا ةيسساق ةراسسخ ةنولسشرب ىقلتو
لباقم ةيعابرب نامريج ناسس ضسيراب
يف ون بماك بعلم ىلع دحاو فده
لاطبأا يرود نم61 ـلا رود باهذ
.ابوروأا

كانه نإاف «ضسآا» ةفيحسص بسسحبو
يف ليقثلا رايعلا نم نيبع’ ةثÓث
ة˘جا˘ح ن˘ع تف˘سشك ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘˘ف
اهأادب يتلا ةروثلا رار˘م˘ت˘سس’ ق˘ير˘ف˘لا
ضسيو˘ل ل˘ي˘حر˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
نا˘˘ف˘˘يإاو لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘˘ترأا ،ز˘˘˘يراو˘˘˘سس
.ضشيتيكار

ضسيئرلا ىلع نيعتي هنأا ىلإا تدافأاو
تاباختنا دعب لسصي يذلا ةنولسشربل
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م7
ا˘نار˘غوÓ˘ب˘لا˘ب لوأ’ا ف˘˘سصلا ي˘˘ب˘˘ع’
ةدوعلل قيرفلا ةئيهت ةداعإا لامكتسس’
.ابوروأا داجمأا ىلإا

ةارابم نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
ن˘ع تف˘سشك نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
،هي˘كي˘ب درار˘ي˘ج ،ي˘ثÓ˘ث˘لا ءادأا ع˘جار˘ت
،ابلأا يدروجو ضستي˘كسسو˘ب و˘ي˘جر˘ي˘سس
ملو لعفلا در يف ئطب لوأ’ا ناكف
نا˘ي˘ل˘ي˘كل ةو˘ق˘لا ةارا˘ج˘م ى˘ل˘ع رد˘ق˘˘ي
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ن˘م نا˘ك ه˘نأا م˘غر ،ي˘با˘ب˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
.انارغوÓبلل

ىرخأا ةرم ابلأا عجارت ترهظأا امك
،ةارابملا يف نيك فقو هتردق مدعو
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
لاقتن’او يعافدلا رودلل ضستيكسسوب
ناك امك موجهلا ىلإا ةركلاب ضسلسسلا

ي˘ف «لو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا يد˘˘ن˘˘ج˘˘لا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةيسضاملا تاونسسلا

جور˘˘خ نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا ترا˘˘˘سشأاو
ةنولسشرب يف ةريبك ةلسضعم يثÓثلا
هترادإاو ديدجلا ضسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي˘سس
،بناوج ثÓثب قلعتي اميف ةيسضايرلا
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأ’ ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا لوأ’ا
يف ةياغلل اًديج ناك دقف ضستيكسسوب
تايرابملا ضضع˘ب˘ب يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا
لعفلاب اًذو˘ح˘ت˘سسم ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي ي˘ت˘لا

ةرحاسسلا هتاسسمل لسضفب ةركلا ىلع
يدروجل امك ،ةيموجهلا قطانملا يف
تاراسصتنا قي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘سضف˘لا ا˘ب˘لأا

م˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ب زا˘˘ت˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ما˘˘ه
ضصرف ق˘ل˘خو ة˘م˘سسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا
.رسسيأ’ا بناجلا ىلع رارمتسساب

ثي˘˘ح ،ةرادإ’ا ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لاو
لولح ىتح اًدقع ضستيكسسوب كلتمي

امهيدل هيكيبو ابلأاو ،3202 فيسص
يلاتلابو ،4202 ىتح لعفلاب طابترا
ضسكع ىلع مهجورخل ةبوعسص كانهف
ناك نيذلا ضشيتيكارو زيراوسسو لاديف
ي˘ف ي˘ق˘ب˘ت˘م د˘حاو م˘سسو˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘يد˘˘ل

.مهدوقع
بناجلا يف لثمتت ةثلاثلا ةلسضعملا

د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا
لبقتسسملا يف قيرفلل ربكأ’ا ديدهتلا
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سس’ا ة˘لا˘ح ي˘ف˘ف ،بير˘ق˘لا
لهف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ي˘ثÓ˘ث˘لا
نيبع’ مسض نم انارغوÓبلا نكمتي

؟مهسضيوعتل ددج

يلوبان يثÓث
يف لمألا ثعبي
لبق وزوتاغ بلق
اتنلاتأا ةهجاوم
ن˘م ه˘ئا˘ف˘سش ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

˘˘مو˘˘ي ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘˘ف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن تءا˘ج ا˘مد˘ع˘ب ة˘ع˘م˘ج˘˘لا
وديلاك نأا ’إا ،ةيبلسس هتارابتخا

يلوبا˘ن يدا˘ن ع˘فاد˘م ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك
ةداي˘ق ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق تا˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ذ˘ن˘م ا˘ت˘ن’ا˘تأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘˘ف عا˘˘فد
.ةيادبلا

ا˘ت˘يزا˘غ’‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تد˘كأاو
يلابيلوك نأا˘ب ‘‘ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد
،مÓغ يزو˘ف ه˘ل˘ي˘مز ل˘ث˘م ه˘ل˘ث˘م
ر˘ج˘ح˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا ضشا˘˘ع
ضضار˘˘˘˘عأا نود ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا

ي˘ف ما˘ظ˘ت˘نا˘ب تا˘ب˘يرد˘ت ضضا˘˘خو
.لزنملا

ه˘ت˘لا˘ح ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك د˘ق˘ف˘ي م˘˘لو
ن˘م ضسكع˘لا ى˘ل˘ع ل˘ب ،ة˘ي˘ند˘ب˘˘لا
يرسسقلا فاقيإ’ا حمسس دقف ،كلذ
تاقاطلا كل˘ت ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا˘ب ع˘ل
ه˘ئÓ˘مز ضضع˘ب ا˘هد˘˘ق˘˘ت˘˘فا ي˘˘ت˘˘لا
لظ يف ةلحرملا هذه يف قيرفلاب

ل˘ك ي˘ف ةارا˘ب˘م ق˘ير˘ف˘˘لا ضضو˘˘خ
.مايأا ةثÓث

ا˘م˘ب˘سسح را˘سسلا ر˘ب˘خ˘لا ن˘˘كلو
ه˘˘˘نأا و˘˘˘ه ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تد˘˘˘˘كأا
نإا˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسل˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ىلع د˘م˘ت˘ع˘ي نأا ن˘كم˘ي وزو˘تا˘غ
.رخآا يئانث

كا˘ن˘ه نأا˘ب ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو
هيميد يئانث˘لا ة˘كرا˘سشم˘ب لؤوا˘ف˘ت
ي˘ف ة˘˘با˘˘سصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

كلذكو ىرسسيلا ذخفلا تÓسضع
.ةمدكل ضضرعت يذلا وناتيلوب

د˘جاو˘ت˘ب لؤوا˘ف˘ت ة˘لا˘˘ح كا˘˘ن˘˘هو
يتلا ةعومجملا ن˘م˘سض ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
و˘˘ما˘˘غر˘˘ي˘˘ب ى˘˘لإا ردا˘˘غ˘˘˘ت فو˘˘˘سس
.ةارابملا ضضوخل
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ناك ،ةيسضاملا اًماع نيثÓثلا يف
ضصاخسشأ’ا نم اًدج ليلق ددع كانه
اًماع32 نع مهرامعأا لقت نيذلا

مهلوسصو درجمب اًريثأات اوثدحأا دقو
طقف يلا˘ط˘يإ’ا ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن˘ل
مه ’ابيدو ضشتيفوميهاربإاو ويجاب
.رثكأا اولجسس نم

ا˘ًي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ن˘˘كي م˘˘لو
ةبعل هنوك درجم رمأ’ا نأا فÓخبف
كلذكو ءاقد˘سصأ’ا ع˘م ة˘سشقا˘ن˘م˘ل˘ل
ل˘˘˘كسشو مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك فÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا
ىتحو ةفلتخملا راودأ’او ةسسفانملا
.فيفط لكسشب ناك نإاو رامعأ’ا

نأا ن˘م اًد˘كأا˘ت˘م ع˘ي˘م˘ج˘˘لا تا˘˘بو
لاعف ريثأات هل ناك ازييك وكيريديف
ريثأات هل نكي ملو ضسوتنفوي ىلع
ىوسس كلذ لعفي ملو قيرفلا ىلع
م˘ه˘م˘سسو˘م ي˘ف ن˘ير˘خآ’ا ن˘م ة˘˘ل˘˘ق
لثم يف ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ع˘م لوأ’ا

.هرمع
وتروب كابسش يف ازييك لجسسو

ي˘ف م˘ها˘سسي د˘ق يذ˘لا فد˘ه˘لا و˘هو
ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ظو˘ظ˘˘ح ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
.ةلوطبلا

اًماع نيثÓثلا يف موجنلا نأ’و
ام اول˘ع˘ف ن˘م م˘ه ط˘ق˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا
كا˘ن˘هو فاد˘هأ’ا˘ب ءد˘ب˘لاو ه˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي
ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف نا˘˘فد˘˘ه

ي˘ف فد˘هو يرود˘لا ي˘ف ة˘˘سسم˘˘خو
.ايلاطيإا ضسأاك

اًماع03 لبق ام ىلإا ةدوعلابو
ة˘ياد˘ب ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ،0991 ي˘˘˘فو
نيبع’ ةثÓث كانه ناك ،مسسوملا
يف ضسوتن˘فو˘ي ى˘لإا او˘م˘سضنا ط˘ق˘ف
رمعلا نم نوغلبي ةيميوقتلا ةنسسلا

يذلا رمعلا وهو لقأا وأا اًماع32
قباسسلا انيتنرويف بع’ هب لفتحا

رثكأا اًفادهأا اولجسسو ربوتكأا52 يف
.تقولا كلذ يف

91 يفو ةينمزلا ةرتفلا كلت يفو
نم ت’وج عبسسو يرودلاب ةارابم
ن˘م ت’و˘˘ج ع˘˘برأاو ا˘˘بوروأا ضسأا˘˘ك
ويجاب وتريبور لجسس ،ايلاطيإا ضسأاك
نات’زو19‐0991 يف اًفده22
يف فادهأا9 لجسس ضشتيفوميهاربإا
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.61‐5102 يف
ةينامث هيغيزير˘ت د˘ي˘ف˘يد ل˘ج˘سسو

10‐0002 م˘˘˘سسو˘˘˘م ي˘˘˘˘ف فاد˘˘˘˘هأا
ا˘هرا˘كنإا ن˘كم˘ي ’ ة˘ق˘ي˘ق˘ح كا˘ن˘هو
نا˘ك رو˘كذ˘م˘لا ي˘عا˘بر˘˘لا نأا ي˘˘هو
لغسشي ازييكو موجهلا زكرم لغسشي
هنإاف هفادهأا بناجبف حانجلا زكرم
ةلكر ىلع لسصحو فادهأا5 عنسص
.ءازج

يف اًعيرسس ديردم لاير قيرف أادب
يئانث ليحر ىلع ةقفاوملا نمث عفد
ا˘كو˘لو درا˘غ˘يدوأا ن˘˘ترا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ضشت˘˘ي˘˘فو˘˘ي
ا˘مد˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘يو˘ت˘˘سشلا
نم ريبك دد˘ع˘ل ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ضضر˘ع˘ت
.تاباسصإ’ا

ليحرلا ضشتيفويو دراغيدوأا ابلطو
،ءا˘˘ت˘˘سشلا لÓ˘˘خ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ع
مسسوملا ةياهن ىتح امهتراعإا تمتو
،يج˘يور˘ن˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف لا˘ن˘سسرأا ى˘لإا

.يبرسصلل تروفكنارف تخارتنيآاو
م˘ل ه˘نأا «ضسآا» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تد˘˘كأاو

لاير أادبي نأا ىلع ليوط تقو ضضمي
ىلع ةقفاوملا نمث عفد يف ديردم
مهرخآاو نيراعملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘حر
يغنريملا دقف امدعب ءاتسشلا يتقفسص

ببسسب نيبعÓلا نم ديدعلا تامدخ
.ةميزنب ميرك مهرخآا تاباسصإ’ا

طسسو طخ دراغيدوأا ليحر كرتو
،ةريبك رطخ ةلاح يف ديردم لاير
ور˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب˘˘˘ف
ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ،ضسور˘˘كو ضشت˘˘˘يردو˘˘˘مو
يدر˘ي˘ف˘لا˘ف ط˘ق˘ف كا˘ن˘ه ،ي˘سسا˘سسأ’ا
’ يذلا) وكسسيإاو (نآ’ا باسصملا)
.(ناديز عم مهافتلا يهني

د˘ع˘ب ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ر˘ه˘ظأا ا˘˘م˘˘ك
ليدب دوجو ةي˘م˘هأا ضشت˘ي˘فو˘ي ل˘ي˘حر
حب˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘م˘يز˘ن˘ب˘ل نو˘م˘سضم
نآ’ا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا و˘˘˘نا˘˘˘يرا˘˘˘م
ةهجاوم يف ناديز هيلع دمتعيسسو
كلذ لم˘ع لا˘م˘ت˘حا ع˘م د˘ي˘لو˘لا د˘ل˘ب
يرودب يلاطيإ’ا اتنÓتأا دسض اًسضيأا
يغنريملل ةريبك ةمزأا يهو لاطبأ’ا

بعل ءادأ’ا عسضاوتم مجاهم ببسسب
مسسوم ةيادب ذنم طقف ةقيقد664
م˘˘˘سسو˘˘˘م ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق يأا ،9102/0202
ن˘ي˘فد˘ه ا˘ه˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سسو ف˘˘سصنو
.طقف

د˘يرد˘م لا˘ير تب˘˘سسلا ضسما ل˘˘حو
يف ديلولا دلب باسسح ىلع اًفيسض
ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘يو ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا يرود˘˘˘˘لا
نيبع’9 با˘ي˘غ ن˘م ي˘غ˘نر˘ي˘˘م˘˘لا
،لاخا˘فرا˘ك ،ضسو˘مار ؛م˘ه ة˘با˘سصإÓ˘ل
،و˘ل˘ي˘سسرا˘م ،’وزو˘يردوأا ،وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘˘م
و˘˘غ˘˘يردور ،درازا˘˘˘ه ،يدر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ف
ةروطخلا هجاوي لازي ’و ،ةميزنبو
يرود تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م لو˘˘˘سصو د˘˘˘ع˘˘˘ب
اًلسضف تايرابم˘لا ط˘غ˘سضو لا˘ط˘بأ’ا

دد˘˘ه˘˘ي يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ن˘˘˘ع
.يلزنملا لزعلاب نيبعÓلا

وروي نويلم53 نامريج ناسس صسيراب فلكي يئاهنلا يبابم رارق
يئاهن˘لا رار˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

ضسيراب يدا˘ن بع’ ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘كل
ضصخي اميف يسسنرفلا نامريج ناسس
تدكأا ثيح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
فو˘سس اذ˘ه نأا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
53 عفد ىلع ضصاخ لكسشب دمتعي
.وروي نويلم

مامأا يفارخلا بعÓلا ءادأا ذنمو
نإاف ،ابوروأا لاطبأا يرودب ةنولسشرب
بع’ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لو˘˘ح ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
اًريثك ديازتي أادب نامريج ناسس ضسيراب
.اًددجم

،ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب لاؤو˘سس ى˘ل˘˘ع اًدرو
ركفي لاز ام هنأاب يسسنرفلا حسضوأا
ةريتو ئدهي مل حيرسصت وهو قمعب
.هلبقتسسمب ةقلعتملا تاعئاسشلا

ضضعبلا نلعأا ،ىرخأا ةيحان نمو
ضسيراب يف ديزي فوسس لؤوافتلا نأا
ضضعبلاو بعÓلا ءاقبل نامريج ناسس
اًديدحتو ليحرلا نم اًبيرق هاري رخآ’ا
ءاوسس ديردم لاير يدانل لاقتنÓل
امدنع2202 ماع يف وأا فيسصلا يف
لبقتسسمب قلعتي اميفو.هدقع يهتني

بيكيل ةفيحسص مدقت فوسس ،يبابم
ثيح ةريبك تايحسضوت تبسسلا موي
رعسس ىلع بعÓ˘لا را˘ي˘ت˘خا ر˘ثؤو˘ي˘سس
نامريج ناسس ضسيراب ناكو.هلاقتنا
لباقم وكا˘نو˘م ن˘م ي˘با˘ب˘م م˘سض د˘ق
يدان ناك ثيح وروي نويلم081
541 عفد دق ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

نويلم53 ىقبتي طقف وروي نويلم
اهعفد متي مل ةقفسصلا ةميق نم وروي

فح˘سصلا ه˘تد˘كأا ا˘م بسسح˘بو.دعب
ىلع فقوتم ر˘مأ’ا نإا˘ف ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت م˘ت اذإا˘ف ،ي˘با˘ب˘م رار˘˘ق
فوسس ةلب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف بعÓ˘لا
نامريج نا˘سس ضسيرا˘ب ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
وكانوم ىلإا وروي نويلم53 عفد
لا بحاسص بعÓلا ليحر لاح يفو
نلف ،اًناجم2202 ماع يف اًماع22
.اهعفد ةيسسيرابلا ةرادإ’ا ىلع نيعتي

ر .ق ^

صشتيفويو دراغيدوأا ليحر نمث عفدي ديردم لاير
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قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسي
ي˘ت˘نا˘˘سشا ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
زاف نأا دع˘ب ي˘نا˘غ˘لا و˘كو˘تو˘ك
نيفدهب ي˘سسا˘مو˘ك ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
زوف نع ثحبلا هتينو فدهل
ىلإا طينحج ءاقفر لهؤوي رخآا
ضساك ي˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود
ينقتلا لمع دقو اذه فاكلا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘كو˘˘كلا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا
نم ايسسف˘ن ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك ر˘ي˘سضح˘ت

رورغلا داعبإا نع ثحبلا لÓخ
ةيسضق نايسسن ىتحو نواهتلاو
كلذو ةي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
بل˘˘سص ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب
ةريسشأاتلا نام˘سضل عو˘سضو˘م˘لا
مودق نأاو ةسصاخ ةياهنلا يف
امب ةهزنلل نوكي نل ضسفانملا
ة˘م˘ئا˘˘ق ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ه˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح نأا

قا˘فو˘لا و˘ب˘عÓ˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
لمعلاو زي˘كر˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
نامسضل فادهأ’ا ليجسست ىلع
.تاعومجملا رودل دوعسصلا

نايشسن بجي »: يكوكلا
ريكفتلاو باهذلا ءاقل

زوف ةفاشضإا ةيفيك يف
«ديدج

ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نا˘˘ك د˘˘قو
يكو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

لاوط اديج انلمع» :لاق ثيح
لئاسسر ريرمت ىلع عوبسسأ’ا

نواهتلا يدافت اهنيب نم ةريثك
انتلقرعل ىعسسيسس ضسفانم مامأا

لجأا نم هلقث لكب يمريسسو
با˘هذ˘لا ي˘ف ه˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت
هجوت حئاسصنلا لعج ام وهو
مهأ’ا قيقحت لجأا نم ةبيتكلل

لو˘سصو˘لا فد˘˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ى˘ق˘ب˘ي تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود˘˘ل
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ا˘مو˘م˘ع ا˘ن˘˘فد˘˘ه
ةينب ةم˘ق˘لا ل˘خد˘ن˘سسو ة˘ي˘عاو
ءا˘˘ق˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘سسنو را˘˘˘سصت˘˘˘ن’ا

.باهذلا
نامشضل ىعشسن» :يفاوعل

انلعجي ديدج زوف
«ةريششأاتلا قحتشسن
ريهظ˘لا ثد˘ح˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

:لوقي د˘كأاو ي˘فاو˘ع˘ل ر˘سسيأ’ا
اناغ ن˘م را˘سصت˘ن’ا˘ب ةدو˘ع˘لا»
ة˘ي˘ن˘ب بع˘ل˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘˘سسي˘˘سس
ديكأا˘ت˘ل ر˘خآا زو˘ف ن˘ع ثح˘ب˘لا
رودل انلهأات قاقحتسساو انتوق

ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ف تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
لخدنسسو كلذ قيقحتل ةزهاج
ل˘ي˘ج˘سست˘لا ة˘ي˘ن˘ب ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا
ىلع ةمقلا لي˘ه˘سست˘ل ر˘كب˘م˘لا
دجاوتن ا˘ن˘نأاو ة˘سصا˘خ ا˘ن˘سسف˘نأا
جئاتنلا دعب ةديج ةروسص يف
امومع ايلحم ةققحملا ةبيطلا
طقفو انرا˘سصنأا دا˘ع˘سسإا ل˘مأا˘ن
ةيلاملا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةرم لك ي˘ف ا˘ه˘ي˘كت˘سشن ي˘ت˘لا
.نيلوؤوسسملل

صشامر ماششه

تاعومÛا رودل لهأاتلا ةقاطب كاكتفل فدهي قافولا
ةيلارديفنوكلا صسأاك

وكوتوك يتناششأا ‐ فيطشس قافو

يتلا تارارقلا ضضعب ذاختا ىلإا ةرقم مجن ةرادإا ىعسست
نأاو ةسصاخ تيبلا عاسضوأا بيترت ةداعإا ىلإا مهبسسح حمسستسس
ضضعب عيسضي يدانلا تلعج ارخؤوم ةلجسسملا بيسستلا ةلاح
ةديعب ةبترم لتحي مجنلا لعجتل تناك يتلاو ةمهملا طاقنلا

نأا يف راسصنأ’ا لمأايو اذه لوزنلاب ةددهملا ةيدنأ’ا نع
يف قيرفلا نأاو ةسصاخ راسسملا حيحسصت يف ةرادإ’ا حجنت

ةياهن لبقو ةيعسضولا دقعت لبق راسسملا حيحسصت ىلإا ةجاح
.باهذلا ةلحرم

تايدحتلل هرشصانع زيهŒ لشصاوي صشرطل
ةمداقلا

ةبيتكلا زيهجت ىلع لمعلا لسصاوي ينفلا مقاطلا نأا ركذي
ىتحو ةيقيبطتلا تاءاقللا ضضعب ةجمرب لÓخ نم ةسصاخ
لمعت ةعومجم نيوكت ثحب لجا نم فيدرلا مامأا يدو ءاقل

جورخلاو ررحتلاب اهسسفنل حمسستو ةفلأا رثكأا نوكت نأا ىلع
ىلع ةرداق ةبيكرت كلتمي قيرفلا نأاو اميسس’ ةمزأ’ا نم
رظتنيو اذه بيترتلا فسصتنم ةيدنأا نمسض قيرفلا عسضو
نكمي ام حيحسصت لجا ن˘م يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا
.نامأ’ا ربل مجنلا ةدايقل هحيحسصت

صشامر ماششه

مسساق نايف˘سس ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ضسرا˘ح ءا˘ق˘فر ل˘سصاو˘ي
ىتح اذهو مويلا يف نيتسصح لدعمب ةيدجلا مهتاريسضحت
تقولا لÓغتسساو نيبعÓلا ةيزهاج نم ينفلا مقاطلا عفري
ةمسصاعلا ةيدولوم ةارابمل ةطبارلا ليجأات دعب هتزوحب يذلا
ةدكيكسس بعلم يف عوبسسأ’ا اذه ةياهن ةرظتنم تناك يتلا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا م˘ج˘ح ع˘فر˘ي نأا ي˘ل˘عو˘ب د˘ير˘ي ثي˘ح
داحتا مامأا ةلبقملا ةارابملل دادعتسس’ا متأا ىلإا لوسصولل
ةلوجلا جئاتن نأاو ةسصاخ مÓسسب اهتبقع زواجتل ضسابعلب
.اداكيسسور ءانبأا مدخت مل ةريخأ’ا

ينفلا مقاطلا حيرت قاوتلوب ةدوع
ضضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب قيرفلا نع ريبكلا هبايغ دعب

تناك ةسسماخلا ةلوجلا يف ناسسملت دادو ةارابم يف اهل
ةماسسأا يرطيت˘لا ءا˘ن˘بأ’ ق˘با˘سسلا يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا ةدو˘ع
ضسمأا موي قيرفلا لماك عم تاريسضحتلا ءاوجأا ىلإا قاوتلوب
ةلوهسسب جمدناو قيرفلل يبطلا مقاطلا ىلع هرورم دعب

عم ةيدجلا هتاريسضحت لسصاويل ةعومجملا لماك عم ةريبك
ديدجلا ينفلا مقاطلل ة˘ي˘فا˘سضإا ’و˘ل˘ح ح˘ن˘م˘ي ي˘كل ق˘ير˘ف˘لا
.ضسابعلب داحتا مامأا مداقلا ءاقلل ابسسحت

صشامر ماششه

ةرقم م‚

ةدكيكشس ةبيبشش
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فدهب ةمسصاعلا داحتا فيسضلاب ةركسسب داحتا قيرف حاطأا
ءانبأا لعج امم ملاسس طسسولا بع’ عيقوت نم لباقم نود
ثيح تارثعتلا نم ةلسسلسس دعب ءادعسصلا نوسسفنتي نابيزلا

قاسشع لعج يذلا زوفلا وهو ةطقن31 ىلإا مهديسصر اوعفر
نم تاموقملا لك اهيدل ةعومجملا نأاب نودكؤوي قيرفلا
نم اهنوسشيع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا م˘غر ةدو˘ع˘لا ل˘جا
عاسضوأ’ا نيسسحت داحت’ا راسصنأا لمأايو اذه ةيلاملا ةيحانلا

.ةهجاولل يدانلا ةداعإاو
ىلعو ةدوجوم ماÿا ةداŸا» :يدوج تيآا

ةمزأ’ا ةرفشش كفل لولح نع ثحبلا ÚلوؤوشسŸا
«ةيلاŸا

لكلا» :يدوج تيآا نيدلا زع بردملا دكأا هتاذ قايسسلا يف
ةيزيفحت حنم ’ اوقلتي مل ثيح ةيداملا قيرفلا لكاسشم ملعي
عفر تررق ةعومجملا نأا ’إا كلذ مغرو ةيرهسش روجأا ’و
اهب اوبع˘ل ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ع˘لاو ةدارإ’ا ظ˘ح’ ل˘كلاو يد˘ح˘ت˘لا
يف ققحت ام وهو راسصتن’ا ليجسست اولواح ثيح ةلباقملا
امومع ضضرعلاو لوطلاب ةلباقملا ىلع انرطيسس ثيح ةياهنلا
لجا نم تاءاقللا مداق يف ةعومجملل ةيلك ةقافتسسا ىنمتأا
.يدانلا راسسم حيحسصت

صشامر ماششه

ةيناثلا ةرملل ةميلحوأا ماسشه بختنأا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ضسي˘˘ئر˘˘ك ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
داقعنا ضشماه ىلع وبماكلل ةيرئازجلا
ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘سشأا
‐1202 ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ةد˘ه˘ع˘ل˘˘ل
يسضاملا ةعمجلا موي ترج يتلا4202
.ةمسصاعلا رئازجلاب

ديحولا حسشرملا ةميلحوأا باختنا متو
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسأار ى˘ل˘ع ه˘سسف˘ن ة˘فÓ˘خ˘˘ل
ءاسضعأا8 يلاردفلا هبتكم ءاسضعأا ةقفر
02 ىلع هلوسصح دعب ،نييطايتحا5و
نيذلا اوسضع02 ـلا عومجم نم اتوسص
ضسيئر حرسصو ،تيوسصتلا يف قحلا مهل
هذ˘ه» :Ó˘ئا˘ق ه˘با˘خ˘ت˘نا بق˘ع ة˘يدا˘ح˘ت’ا
،«ا˘ف˘ير˘سشت تسسي˘لو ف˘ي˘ل˘كت ة˘ي˘كز˘˘ت˘˘لا

Óيقث ائبع نوكتسس ةمهملا» :فاسضأاو
ةيتف تلازام ةيداحت’ا نأ’ يقتاع ىلع
جاتحت رئاز˘ج˘لا ي˘ف و˘ب˘ما˘كلا ة˘سضا˘يرو
ةر˘با˘ث˘م˘لاو د˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
لماك ربع اهتسسرامم ميمعتو اهتيقرتل
اهنأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ط˘ق˘لا
: عباتو ،«6791 ةنسس رئازجلاب تسسسسأات
هذ˘ه لÓ˘خ ي˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘˘لا»
اذه ريوطت جمانرب ةلسصاوم يه ةدهعلا
ةيادب يف هترطسس املثم يلاتقلا نفلا

بتكملا ءاسضعأا ةقفر ةيسضاملا يتدهع
ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم «يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا
ةلسصاوم و˘ه ي˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا
تاطبارلا ضسيسسأاتب قلعتي اميف طاسشنلا
ةيلارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ة˘ي˘ئ’و˘لا

:احرسصم ،تاطبار5 نآ’ا دحل يسصحت
نأ’ اسصقان لازام تاطبارلا هذه ددع»
53 ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ضسرا˘م˘ي و˘˘ب˘˘ما˘˘كلا

بختنا دق ةميلحوأا ماسشه ناكو.«ةي’و
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ضسي˘˘ئر لوأا˘˘ك
ةدهعلا نم ىقبت امل ،وبماكلا ةسضايرل
عل˘ط˘م ي˘ف0202‐7102 ةي˘ب˘م˘لوأ’ا
،اهسسيسسأات خيراتب يأا8102 ويام رهسش
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ف˘كع˘ت˘سس ا˘م˘˘ك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘سضح˘ت ى˘ل˘˘ع و˘˘ب˘˘ما˘˘كل˘˘ل
يف ةكراسشمل˘ل ضصا˘سصت˘خÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا
1202 ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش م˘لا˘ع˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةنوبسشل يف ةيملاعلا باعلأ’او ضسنوتب
.1202 ليرفأا يف (لاغتربلا)

طيمز.ع

¤إا فا˘سضت ىر˘˘خأا ةرا˘˘سسخ
اهدب˘كت ي˘ت˘لا م˘ئاز˘ه˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا
تح˘سضأا ثي˘ح ه˘ب˘ع˘ل˘˘م ل˘˘خاد
طÿا لوط ىلع ةيبلسس جئاتنلا
ةر˘ق˘م ما˘مأا د˘حاو زو˘ف د˘ع˘˘ب˘˘ف
Ãاد˘˘م˘˘ح د˘˘با˘˘˘ع بع˘˘˘لÊ دا˘˘ع
ةلسسلسس ¤إا ضسمأا لوأا قيرفلا
¤إا ضضر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ه˘˘˘تاÌع˘˘˘ت
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ةوار˘م◊ا ما˘مأا ةÁز˘˘ه
¤إا قيرفلا داعأا ام وهو فدهل
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ر˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن
مهئايتسسا نع اوÈع رفانسسلا

ا˘ه˘˘ب بع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةدوÈلا ن˘˘م

يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح بردŸا لا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشأا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةÒث˘˘˘كلا ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خأ’او
ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لÿا طÿا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘كترا

اوحمسس مهنأا ةسصاخ ضسرا◊او
دازلا بسسكب Êارطم ءاقفرل

.Óماك
تلاط تاداقتن’ا

باحشصأا»و يدمح
ىلع اورطيشس «رارقلا

يدانلا
تلاط تاداقتن’ا نأا ركذي

⁄ هنأاو ةسصاخ يدمح بردŸا
مهبسسح ديد÷ا ءيسشلاب تأاي

ناك ام قفو Òسسي ىحسضأاو
ق˘با˘سسلا بردŸا ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي

ة˘سصا˘خ Êار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
هومسسا ام ¤إا راسشأا لكلا نأاو
‘ «رار˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا˘˘˘˘ب»
ح˘ب˘سصأا ن˘يذ˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ‘ م˘˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت
جور˘˘خ نود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

ايبلسس مهدودرم ناك ولو ىتح
لوقلا نكÁ يتلا ةطقنلا يهو
تيب ‘ ةسسفانŸا «تلتق» اهنأا
يدا˘ن˘لا تل˘ع˘جو «ةرو˘˘سضÿا»
.حور نود نم بعلي

صشامر ماششه

وبماكلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

ةيناثلا ةرملل اسسيئر ةميلحوأا ماسشه

ةنيطنشسق بابشش

رايهنلا نولسصاوي «رفانسسلا»و رابتخا لوأا ‘ قفخي يدمح

‘ عورسشلا ىلع رسصت «مجنلا» ةرادإا
يوتسشلا وتاكŸÒا لبق لولح

ةيندبلا ةيزها÷ا عفرل ىعسسي يلعوب
«ةركŸا ءانبأا» ةعقوم لبق

ةركشسب دا–إا

اراسصتنا نوققحي «نابيزلا ءانبأا»
ةيلاŸا ةمزألا ل◊ عاسسمو هتقو ‘
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ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف لازا˘˘˘م
ن˘م ة˘ماود ضشي˘ع˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نع ةعاسس84 لبق لكاسشملا
˘ما˘مأا ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا
ي˘ت˘لاو ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
5 يبملو’ا بعلملا نوكيسس
نمسض ا˘ه˘ل ا˘حر˘سسم ة˘ي˘ل˘يو˘ج
نم ةيناثلا ةلوجلا تاسسفانم
ةط˘بار ن˘م تا˘عو˘ج˘م˘لا رود
.ايقيرفإا لاطبأا
تيب ‘ ةنوحششم ءاوجأا

«ديمعلا»
نع «ديمعلا» وبع’ ربعو

ضسلجم نم ريبكلا مهئايتسسا
د˘˘ب˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا
م˘سصخ د˘ع˘ب ضسا˘م˘لأا ر˘سصا˘ن˘لا

ير˘ه˘سشلا م˘ه˘˘ب˘˘تار ن˘˘م ءز˘˘ج
ر˘ي˘خأ’ا ن˘م ي˘با˘ق˘ع ءار˘˘جإا˘˘ك
ج˘ئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع
،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا

تيب نم برقم ردسصم دكأاو
ةيدولوملا ي˘ب˘ع’ نأا يدا˘ن˘لا

مسصخ دعب بسضغلا ةمق يف
نم ميتنسس نويلم05 ةبارق
او˘˘حو˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ، م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘تاور
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘ع بار˘سضإ’ا˘ب
يدا˘ن˘لا ة˘ه˘جاو˘م ة˘ع˘طا˘ق˘˘مو
ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
نأا لبق ،ايقيرفإا لاطبأا يرود
رداقلا دبع برد˘م˘لا ل˘خد˘ت˘ي

لودعلاب مه˘ع˘ن˘ق˘يو ي˘نار˘م˘ع
ضسفنلا ط˘ب˘سضو م˘هرار˘ق ن˘ع
ةسساسسحلا ةل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
هرظتنت قيرفلا نأاو اسصوسصخ
 .ةمهم ةهجاوم

صصبÎلا» صشورمع
طغشضلاو احجان ناك

 «انشسجاه
ثد˘ح˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

د˘عا˘˘سسم ضشور˘˘م˘˘ع ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل
ضصبرتلا ضصوسصخب بردملا
˘ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ر˘غ˘˘سصم˘˘لا
د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘˘قأا يذ˘˘˘لا
دكأا ن˘يأا ،ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةعئار تناك ءاوجأ’ا نأا ريخأ’ا

لكب احجان ناك ضصبرتلا نأاو
نأا»:ا˘˘حر˘˘سصم ضسي˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ريثكلا لم˘ح˘ي نا˘ك ضصبر˘ت˘لا

كانه نا˘كو تا˘ي˘با˘ج˘ي’ا ن˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع
ضشورمع دكأا امك ،«يحاونلا
فد˘ه˘ب نا˘ك ضصبر˘ت˘لا اذ˘ه نأا
لمعلاو نيبعÓلا نم برقتلا

»:ضصئا˘ق˘ن˘لا فا˘سشت˘كا ى˘˘ل˘˘ع
ةرت˘ف ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ا˘ن˘لوا˘ح
ا˘سصبر˘˘ت ا˘˘ن˘˘ج˘˘مر˘˘بو ة˘˘حار˘˘لا

انل نوكي نل هنأاو اسصوسصخ
ة˘˘˘فا˘˘˘ث˘˘˘ك ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف تقو˘˘˘˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

.«لاطبأ’ا ةطبارو
ثيدحلل دعاسسملا داع امك

ن˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع
نيبعÓلا نأا ادكؤوم نيبعÓلا
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا م˘ج˘ح˘˘ب نو˘˘ع˘˘ي
نأاو م˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘˘لا

مهتدعاسس ة˘ق˘با˘سسلا ه˘ت˘فر˘ع˘م
ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأاو ي˘ل ق˘ب˘سس »:ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا وأا ا˘˘˘˘نأا ته˘˘˘˘˘جاو
ا˘ن˘برد وأا ا˘ن˘ه˘˘جاو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
مهتايناكما فرعنو نيبعÓلا

طغسض كلانه» :عباتو ،«اديج
اننأا امب نيبعÓلا ىلع ريبك
ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘ن

نم ليلقتلا لواحنسس تاهبج

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘سضوو ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘˘سسحأا
.«لسضفأ’ا

دعا˘سسم˘لا برد˘م˘لا ن˘م˘ثو
ةرهاقلا نم لداع˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا

فط˘خ و˘ه م˘ه˘م˘لا نأا ار˘ي˘سشم
عيمجلا »:Óئاق ةني˘م˘ث ة˘ط˘ق˘ن

بع˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا م’
نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘ف...ا˘ي˘عا˘فد
هذ˘ه˘ب بع˘ل˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
ءا˘ق˘ل نأا ار˘ي˘سشم ،«ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
نأاو ابعسص نوكيسس يجرتلا
ءا˘ق˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘سضح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

قيقحتل هيف فدهيسس يذلاو
ءاقل˘لا ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
 .ثلاثلا

ةيدولوم نأا ركذلاب ريدجلا
ي˘جر˘ت˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ د˘ع˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا

نمسض ةيليوج5 بعلم ىلع
رود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
لاطبأا يرودل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
«دي˘م˘ع˘لا» ل˘ت˘ح˘يو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ةعومجملا يف يناثلا زكرملا
ةدحاو ةطقن ديسصرب ةعبارلا

فلخ ،كلامز˘لا ع˘م ا˘يوا˘سست˘م
.طاقن3ـلا بحاسص يجرتلا
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ةيسسردŸا ةسضايرلا ناّزخ لج◊ا Úع .. فلسس ÿÒ فلخ Òخ
لاطبألا عنسصمو

نيع تاءادعو وءادع لسصاو
م˘ه˘ت˘ي˘نو˘ف˘م˘سس فز˘ع ل˘ج˘ح˘˘لا

ةيليجحلا ةسسردملا ةوق تابثإاو
يف ةيسسردملا تاسضايرلا يف
كلذو ،با˘˘ع˘˘˘لأ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
جئاتنو ةزاتمم ما˘قرأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف ةر˘˘ها˘˘ب
ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ود˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘كرا˘سشم د˘ع˘ب ي˘سسرد˘˘م˘˘لا
،ةنسسلا هذه ةخسسن يف ةزيمتملا

ةلتسشمب اهتيلاعف تميقأا يتلاو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب (ءار˘سضخ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم)
81 ىر˘كذ˘ل ءا˘ي˘حإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
راعسش تحت ديهسشلا موي يرفيف
.«انئانبأا نويعب انؤوادهسش»

تÓ˘˘ط˘˘بو لا˘˘ط˘˘بأا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
ةقيرعلا لجح˘لا ن˘ي˘ع ة˘سسرد˘م
ءاج ىوقلا باعلأا تاسسفانم يف
دـعاو˘لا ءاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةسسردملا نم يرديوق فرسشأا
ديعلوب نب ىفطسصم ةيئادتب’ا
ف˘ن˘سص ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ةبترم˘لا تدا˘ع ا˘م˘ي˘ف ،م˘عار˘ب˘لا
ةمير يفيرسش ةءادعلل ةـعباسسلا

ة˘يو˘˘نا˘˘ث ن˘˘م ر˘˘غا˘˘سصأ’ا د˘˘ن˘˘ع
يفو ،ديعسسلا ةعان نب ديهسشلا

ةءادعلا تققح لابسشأ’ا فنسص
ىلوأ’ا ةبترملا  لامآا يفيرسش
ضسكع˘ي ا˘م و˘هو ثا˘˘نإ’ا د˘˘ن˘˘ع
نوعتمتي امو ةزيمتملا مهتاردق
ةينفو ة˘ي˘ند˘ب تا˘نا˘كمإا ن˘م ه˘ب
ى˘ل˘ع رار˘سصإاو ة˘ب˘غرو ة˘ل˘˘ئا˘˘ه
ي˘ف ةد˘يد˘ج با˘˘ق˘˘لأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لاو ،م˘ه˘تر˘˘ي˘˘سسم
ة˘مدا˘ق تا˘سسفا˘ن˘مو ت’و˘˘ط˘˘ب
ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع نأا˘ب نود˘˘كؤو˘˘يو
.لاطبأ’ا عنسصتو بجنت

ّلك ىنثأا يذلا تقولا يف اذه
ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سشكلا
ن˘˘ع قا˘˘ب˘˘˘سسلا تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ل
ةي˘ند˘ب˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

بهاومل ةيكيت˘كت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
ل˘ك نو˘لذ˘ب˘ي  ‐ ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع
دادعإ’ا ىوتسسم ىلع مهتقاط
تاسصبر˘ت˘لا ءا˘ن˘ثأا ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو
يف اه˘ماد˘ع˘نا م˘غر ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
نيمورحم نيياحأ’ا نم ريثكلا

حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ماو˘˘˘ع ى˘˘˘ندأا ن˘˘˘م

رار˘˘سصإ’ا˘˘ب كلذ ن˘˘ي˘˘سضّو˘˘ع˘˘˘م
او˘˘ع˘˘فر ن˘˘يذ˘˘لا ‐  يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
اباقلأا اوققحو ادّد˘ج˘م يد˘ح˘ت˘لا
ا˘˘˘م ،ةدود˘˘˘ح˘˘˘م تا˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب
˘ما˘م˘ت˘ه’ا ،ة˘يا˘ن˘ع˘لا بجو˘ت˘سسي
لبق نم نيتمزÓلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
،ةرئادو ةيدلب ،ةينعملا تاهجلا

يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
’ ى˘ت˘ح ي˘سسف˘˘ن˘˘لاو يدا˘˘م˘˘لاو
،ةبا˘سشلا بهاو˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘سضت
ا˘م˘ك ق˘ير˘ف˘لا اذ˘ه م˘ط˘˘ح˘˘ي ’و
ملو .هلبق ىرخأا قرف تمّطح
لا˘ط˘بأ’ا زا˘ج˘نإاو ج˘يو˘ت˘ت ر˘˘م˘˘ي
نيمته˘م˘لا ى˘ل˘ع مار˘كلا رور˘م
نيعجرم حاجنلا اوكراب نيذلا
رابجلا لمعلل كلذ يف لسضفلا
لسضافلا ذاتسسأ’ا هب موقي يذلا

م˘قا˘ط˘لا ل˘كو ةز˘م˘ح فو˘ل˘خ˘م
رودلا لافغإا نود ،هعم لماعلا
:نيبرملاو ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
،لامك يرديوق ،ريمسس يفيرسش
داد˘˘عإ’ا ي˘˘ف ءا˘˘م˘˘سسأا تاو˘˘م˘˘˘ل
. ةعباتملاو ريسضحتلاو

فشسوي نب . رشضخل . أا  /  ملقب

يشسردŸا يفيرلا ودعلل ةيئ’ولا ةلوطبلا

طاشسبلا قوف طاقن3 ةراشسخل هجتي بابششلا

دياحم بعلم داجيإا بعسصلا نم» :يسشيرق
«ةددحملا ةرتفلا يف ءاقللا ةماقإل

ةليلم Úع ةيعمج

نم Òثكلا ددحيسس مويلا ›اولا عامتجا
«ماسصل» ةليكسشتل تاعلطتلاو قافآلا

ةيعمج و˘لوؤو˘سسم نو˘كي˘سس
عم دعو˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
يقاوبلا مأا ةي’و ىلإا لقنتلا

ع˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
ثيدحلاو ةيئ’ولا تاطلسسلا
قيرفلا يف رودي ام لوح رثكأا

ة˘يوا˘خ ة˘ن˘يز˘خ˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ةرادإ’ا ل˘ق˘ن˘ت نو˘كي˘سسو اذ˘˘ه
حبار دايز قيرفلا دئاق ةقفرب
را˘˘˘˘˘˘سصنأ’ا ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘˘˘كو
نيذلاو يدانلا نم نيبرقملا

ةر˘ي˘ب˘ك ل˘كب ة˘يارد ى˘ل˘ع م˘˘ه
يلاولا ىعسسي ثيح ةريغسصو
حمسست يتلا لولحلا ثحب ىلإا
فير˘سشت ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
. ناولأ’ا

تارارق نولمأاي راشصنأ’ا
» ماشص’ » ةحلشصم ‘

«ماسص’» راسصنأا لمأايو اذه
˘مو˘˘ي˘˘لا ةرا˘˘يز نو˘˘كت نأا ي˘˘ف
ة˘بر˘سضو ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘سشع˘˘ن˘˘م
يتلا ةيلاملا ة˘مزأÓ˘ل ة˘ي˘سضا˘ق
لاو˘˘ط ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سشيا˘˘˘ع
نأاو ةسصاخ ةريخأ’ا تاونسسلا

رابكلا ةريظحل يدانلا دوعسص
تلع˘ج ة˘ب˘ي˘ط˘لا ه˘تا˘كرا˘سشمو
«ماسص’» نأا ىلع قفتي لكلا
ةيلام ةسشاعتنا ىلإا ةجاح يف
تاطلسسلا فرط نم ةقحتسسم
لامعأ’ا لاجر اذكو ةيئ’ولا

ةمزأ’ا كفت نأا رظتني ثيح
طوبعج ءاقفر نأا امب ايئاهن
مهراسسم حيحسصت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ىل˘ع او˘ل˘م˘ع ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘لا˘م˘لا

ة˘كسسلا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘سضو
.ةحيحسصلا

صشامر ماششه

دادزولب باب˘سش ق˘ير˘ف ه˘ج˘ت˘ي
ىل˘ع طا˘ق˘ن3 ةرا˘˘˘سسخ ى˘˘˘˘لإا
ة˘ه˘جاو˘م ضصو˘سصخ˘ب طا˘سسب˘لا

يق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا ز˘نواد نا˘سص
رود نم ةيناثلا ةلوجلا نمسض
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
تاءار˘˘جإ’ا بب˘˘سسب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ق˘يو˘ط˘ت˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘مرا˘سصلا

لاقو.انوروك ةحئا˘ج ر˘طا˘خ˘م
هب ى˘لدأا ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘سشير˘ق
بع˘سصي» : ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل

د˘يا˘˘ح˘˘م د˘˘ل˘˘ب دا˘˘ج˘˘يإا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةسصاخ ،ةلباقملا هذه فيسضتسسي
ةي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا نأاو
ةعاسس84 ةدم انتله˘مأا ة˘ب˘ع˘ل˘ل
ي˘ه˘ت˘ن˘ت ،بع˘ل˘م دا˘ج˘يإ’ ط˘ق˘ف
.تبسسلا موي نم ليللا فسصتنم

ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه»:ح˘˘سضوأاو
ةلÓسسلاب ىودعلا رطخ لكسشت
،انوروك ضسور˘ي˘ف˘ل ةرو˘ح˘ت˘م˘لا
بون˘ج ي˘ف ةو˘ق˘ب ر˘سشت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ا˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ن˘سس اذ˘ه˘˘ل ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا هررقتسس
تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
.» ةلبقملا

نأا د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عا» :ع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘˘كلا
بو˘ن˘ج˘لا ة˘يد˘نأÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
تÓبا˘ق˘م˘لا بع˘ل ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فا
مارتحا قفو ،رايدلا جراخو لخاد

لوكو˘تور˘ب˘لا تاءار˘جإ’ مرا˘سص
ةنجللا هتحر˘ت˘قا يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
ضسوريف روطت ةعباتمل ةينطولا

لوأ’ا يف هتسضفر نكل ،انوروك
لو˘كو˘تور˘ب˘لا اذ˘ه نأا ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
ةرد˘˘˘ق نود لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي مرا˘˘˘˘سصلا
ةقيرطب بعللا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

.«ةحيرم
ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘ت’ا تد˘كأاو

لوأا هترسشن نايب يف مدقلا ةركل
ةماقإا رارق مارتحا مدع نأا ضسمأا
ي˘ف د˘يا˘ح˘م بع˘ل˘م˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
هنع رجني˘سس ،بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
ضصا˘˘خ˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
يف» هنأاب يسضاقلاو91‐ديفوكب

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت مد˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘ح
قيرفلا ةفاسضتسسا نم لبقتسسملا
ن˘م ضصي˘˘خر˘˘ت نود ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
امزهنم ربتعيسس هنإاف ،ةموكحلا
.«0 ‐2 ةجيتنب ةل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا نإا˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
ةعمجلا موي تدقع ةيقيرفإ’ا
بونجلا ة˘يد˘نأ’ا ع˘م ا˘عا˘م˘ت˘جا
يف ةكراسشملا ةثÓثلا ةيقيرفا
ي˘هو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
،«ز˘˘نواد نا˘˘سص يدو˘˘ل˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘م»
ود˘ن’روا»و ،«ز˘ف˘ي˘سش رز˘˘يا˘˘ك»
هذ˘ه˘ل ل˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ،«ضستار˘˘ي˘˘ب
.ةمزأ’ا

جاحلب اشضر

يدرفلا لود÷ا ‘ ركبŸا ءاشصقإ’ا مغر

‘ يئاهنلا فسصن رود ¤إا لهأاتت وبيإا
يجوزلا لود÷ا

اهت˘ل˘ي˘مزو و˘ب˘يا ضسا˘ن˘يإا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ضسن˘ت˘لا ة˘ب˘ع’ تل˘هأا˘ت
فسصن رودلا ىلا ةعمجلا موي «ضشتينافوليم انيليإا» ةيبرسصلا
ريتسسنملاب ة˘يرا˘ج˘لا ة˘يو˘سسن˘لا ة˘ي˘لود˘لا ةرود˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
يف ةيبرسصلا اهتليمز ةقفر وبيا ةيرئازجلا تبلغت .(ضسنوت)

نيمسساي» نم لكسشملا يئانثلا ىلع ةلوهسسب يجوزلا لودج
.(1‐6 و2‐6) ةيديوسسلا «راسساي ضسيلم»و  ةيناملأ’ا «يوابيج

اهتليمزو تايطسسولل ةقباسسلا ةيقيرفإ’ا ةلطبلا هجاوتسسو
نم نوكتملا يكيسشتلا‐ينامورلا نم Óك لبقملا رودلا يف
«افورافاسس انيدزو»و ة˘ي˘نا˘مور˘لا «را˘ج˘ي˘ب ا˘ي˘سسير˘تا˘ب ’ورا˘ك»
.يئاهنلا رودلا ىلإا لهأاتلا ةريسشأات فطخ لجأا نم ةيكيسشتلا
لود˘ج˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا ن˘م تي˘سصقأا و˘ب˘يا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل
.(1‐6 و1‐6) ،فيناك نيلثاك  ةيناملأ’ا مامأا يدرفلا

جاحلب اشضر

ةيادب قلطنيشس ءاقللا
61 ةعاشسلا نم

ةارابم ماكح ريغت فاكلا
يلاملا بعلملا مامأا «يرانكلا»

ةركل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا رر˘ق
نيينعملا ما˘كح˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت مد˘ق˘لا
دسض لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ه˘جاو˘م˘ب
مويلا ةررقملاو يلام˘لا بع˘ل˘م˘لا
وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلمب
نم ةيناثلا ةلوجلا باسسحل كلذو
نم رركم رسشع ضسداسسلا رودلا

تناكو.فاكلا ضسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
ميكحت مقاط تنيع دق «فاكلا»
يملاسس قوداسص ةدايقب يسسنوت

يذلا ينيغلا مقاطلا نع اسضوع
يف ةارا˘ب˘م˘لا ةرادإا˘ب ا˘ي˘ن˘ع˘م نا˘ك
ةبيبسش ةرادإا تناكو ،قباسس تقو
اهتحفسص ربع تفسشك دق لئابقلا
لسصاوتلا عقوم ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘ع «كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
ريديسس يذلا يميكحتلا مقاطلا

نأا ركذلاب ريدجلا.مويلا ةهجاوم
ءا˘ق˘ل ي˘ف مز˘ه˘نإا د˘ق «يرا˘ن˘˘كلا»
رسشع ضسداسسلا رودلا نم باهذلا

نيفده ةجيتنب يلام يف رركم
يدا˘˘ن˘˘لا فد˘˘ه˘˘ي ثي˘˘ح ،فد˘˘ه˘˘ل
ءاقل يف زوفلا قيقحتل يلئابقلا
ل˘هأا˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب كا˘كت˘فاو مو˘ي˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘ل˘ل
.ةيراقلا

طيمز.ع
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نب ليعا˘م˘سسإا مو˘ي˘لا بي˘غ˘ي
نع يرئازجلا يلودلا رسصان
نÓيم يسسأا ه˘ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘كسشت

ه˘م˘ير˘˘غ˘˘ل ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ
با˘سسح˘ل ر˘ت˘نإ’ا يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يرود˘˘لا ن˘˘˘م32 ة˘لو˘˘ج˘˘لا
.ةباسصإ’ا ببسسب يلاطيإ’ا

مامأا مويلا يبراد نوكيسسو
ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا ر˘ت˘نإ’ا
برا˘˘˘ح˘˘˘م ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سضي يذ˘˘˘لا
،ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘˘ف ءار˘˘ح˘˘سصلا

ىلوأ’ا ةرملا يف باغ ثيح
،ةيلاطيإ’ا ضسأاكلا ةارابم نع
ءا˘ق˘فر ا˘ه˘˘ي˘˘ف مز˘˘ه˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
ـ2» ةجيتنب ضشتيفو˘م˘ي˘هار˘با

1».
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تل˘˘ق˘˘نو

ونافيتيسس بردملا تاحيرسصت
هبسضغ نع ربع يذلا يلويب
ى˘لإا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن ضضر˘˘ع˘˘ت بب˘˘سسب
ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإا
ي˘ف ي˘بر˘سصلا ر˘م˘حأ’ا م˘ج˘ن˘˘لا

:Ó˘ئا˘ق ،غ˘ي˘ل ا˘بوروا ة˘سسفا˘˘ن˘˘م
ثد˘ح˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م أاو˘˘سسأا»
رسسخن نأا ،ةارابملا هذه لÓخ
دد˘˘˘ج˘˘˘ت بب˘˘˘سسب ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘˘ب
برد˘م˘لا فر˘ع˘يو .«ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا
قيرفلا ىنعم اد˘ي˘ج ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،ءار˘˘ح˘˘سصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م نود˘˘˘ب

كر˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ار˘غا˘سش ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م
اعجارت هقيرف فرعو ،ةيسضاملا
.اهلÓخ جئاتنلا يف

بع’ ىلع يلويب رثعي ملو
،رسصان نب ضضيوعت ىلع رداق
ع˘م ح˘˘جا˘˘ن ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ن˘˘يو˘˘كتو

،ه˘ي˘ي˘سسي˘ك كنار˘ف يراو˘˘ف˘˘يإ’ا
ديدعلل هرابتخا نم مغرلا ىلع
،قفوي مل هنكلو تارايخلا نم
ن˘ب تا˘ي˘ن˘ف ق˘ير˘ف˘لا د˘ق˘ت˘˘فا ذإا
ع˘ن˘سص ى˘ل˘ع ه˘ترد˘قو ،ر˘˘سصا˘˘ن
ي˘˘˘˘ف يدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
.ةيعافدلا تايعسضولا

جاحلب اشضر

ةيناثلا ةرملل «ونÓيم» يبراد نم رسصان نب مر– ةباسصإلا

ل˘خد˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بختنملا دئاق زرحم ضضاير
ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةليكسشت يف ايسساسسأا يتيسس
ة˘ه˘جاو˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ق˘˘ير˘˘ف
ةيسشع  لانسسرأا فيسضتسسملا
«تارام’ا» بعلم ىلع مويلا

52 ةلوجلا تاسسفانم نمسض
.«غيلرميربلا» نم

م˘˘سصب د˘˘ق «زور˘˘ح» نا˘˘˘كو
ن˘م ر˘ث˘كأا تا˘يو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
«ولب ياكسسلا» ءاقل يف ةعئار
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف نو˘تر˘˘ف˘˘يإا ما˘˘مأا
هءÓمز دا˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ل˘ج˘سس نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘˘ل
ا˘ب˘سصن˘م ر˘خآا ع˘˘ن˘˘سصو ا˘˘فد˘˘ه
ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
يتلا ةهجاوملا يف نيبعÓلا
لاجرل قحتسسم زوفب تهتنا

هلعجي ام ،ينابسس’ا بردملا
ضضوخل ةداعلا قوف احسشرم
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا بع˘˘˘˘سصلا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
فدهيسس ثيح «ةيجع˘فد˘م˘لا»
ةلسسلسس ةلسصاومل «نزتيسسلا»
قرافلا قيمعتو تاراسصتن’ا

ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ق˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع
.«وي ناملا» يديلقتلا ميرغلاو

لكيام ىنثأا رخآا قايسس يف
مجنو لوبرفيل ةروطسسأا نيوأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا ةر˘˘˘كلا
هسضرع دعب يرئازجلا يلودلا
،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ما˘˘مأا ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘˘ب˘˘سسأ’ا فاد˘˘ه˘˘لا ثد˘˘ح˘˘تو
ا˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘سصم «زد˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لا»ـل
اه˘ب ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا»:
اهب مايقلاو ةيداع ريغ زرحم
،«نا˘ك يأا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ضسي˘ل
دقتعي ناك ع˘فاد˘م˘لا» :ع˘با˘تو

ىمرملا نع ديعب ضضاير نأاب
اذه نكلو ،ارطخ لكسشُي نلو
راز هتبهوم لسضفبو ريخأ’ا
ا˘مد˘˘ن˘˘ع»: م˘˘ت˘˘خو ،«كا˘˘ب˘˘سشلا
،ةيرحسس اسصع كلتمت نوكت
كنإاف ،ىرسسُيلا كمدق اهمسسإا
ل˘ك ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع اردا˘ق نو˘˘كت
«ءيسش

«ر˘سضخ˘لا» د˘˘ئا˘˘ق فد˘˘ه˘˘يو
ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم ى˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
د˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
ثي˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ت˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا
ىرسسيلا مدقلا بحاسص كلمي
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘سصر˘˘ف ة˘˘ير˘˘ح˘˘سسلا
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلل ةدوعلل
. مويلا ءاقل نم ةيادب
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ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ى˘ف˘ت˘˘كا
مامأا هدعاو˘ق ل˘خاد لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
يف ةياجب ةيدولوم فيسضلا
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا
ةاوه ةيناثلا ةينطولا ةطبارلا
ةياجب ةيدولوم فيسضلا مامأا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت يذ˘˘لا
لامآ’ا نم ةنوكم ةليكسشتب
تازاجإا ةيزهاج مدع ببسسب

.رباكأ’ا يبع’
راو˘˘˘طأا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو

با˘˘ح˘˘سصأا نا˘˘ف ة˘˘ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةوقب ةارابملا اولخد ضضرأ’ا

نار˘م˘ع ءا˘ق˘فر ط˘غ˘سض ثي˘ح
م˘ل تا˘م˘ج˘ه˘ب ة˘ياد˘ب˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
زكرمت ببسسب  حاجنلاب للكت
ة˘ل˘ي˘˘ط ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف راوز˘˘لا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’او ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
تللك يتلا ةدترملا تامجهلا
ةقي˘قد˘لا ي˘ف ي˘خو˘ب˘ل فد˘ه˘ب
لوأ’ا طو˘˘سشلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
د˘ئار˘لا عا˘فد ن˘م ةو˘ف˘ه د˘˘ع˘˘ب

ضسراحلاب نامجاهملا درف˘ن˘ي˘ل
فاد˘هأا لوأا ي˘خو˘ب˘˘ل ع˘˘قو˘˘يو
هلخد يناثلا طوسشلا ،ةلباقملا
ة˘م˘يز˘ع˘ب ي˘˘سسي˘˘م˘˘ح لا˘˘ب˘˘سشأا

ط˘غ˘سضلا او˘ل˘سصاوو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
دعب ةسصاخ ةفثكم تامجهب
ناذللا ضشاتيابو يواجب لوخد
د˘˘˘˘ئار˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘سشع˘˘˘˘نأا
تط˘عأا ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ضسراف ةيسسار لسضفب اهرامث

ي˘ف ا˘ه˘ن˘كسسا ي˘˘ت˘˘لا نار˘˘م˘˘ع
يف طغسضلا Óسصاوم كابسشلا
بلا˘ط˘ي˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
د˘˘˘ي تسسم’ ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘سضب
نا˘ك م˘كح˘لا نأا ’إا ع˘فاد˘˘م˘˘لا
ي˘ه˘ن˘ي˘ل ة˘ط˘ق˘ل˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ةارا˘ب˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
ةكبسش لك يف فده يباجي’ا
دئارلل ةراسسخلا معطب لداعت ،
ةجيتن فويسضلا هربتعا اميف
ةليكسشتلا ىلإا رظنلاب ةيباجيا
يت˘لا با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘نو˘كم˘لا

.ءاقللا يف تكراسش
مويلا رثعت» : يشسيمح

ىوتشسم صسكعي ’
«نيبعÓلا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘ئار˘˘لا برد˘˘م د˘˘كأا
نيبعÓلا نأا ي˘سسي˘م˘ح رو˘ن˘لا

م˘˘˘ل ط˘˘˘غ˘˘˘سض تح˘˘˘ت او˘˘˘نا˘˘˘ك
هليوحتو هلÓغتسسا او˘ن˘سسح˘ي

ا˘ط˘غ˘سض را˘سص ثي˘ح فاد˘هأ’
لوأ’ا فدهلا يقلت دعب ايبلسس
Óئاق تاباسسحلا طلخا يذلا
ضسكع˘˘˘ي ’ ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نآا»:
بجي ’و نيبعÓلا ىوتسسم
ثي˘ح ر˘ث˘ع˘ت لوأا ن˘م م˘ه˘مو˘˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس
راوطأا ةليط ديجلا ريسضحتلا
دا˘ح˘تا˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل عو˘ب˘˘سسأ’ا
.«لبقملا تبسسلا موي ةديلبلا

قÓع ودبع

نوترفيإا مامأا نيمثلا راشصتن’ا يف مهاشس نأا دعب

لانسسرأا عم همادسص يف «يتيسسلا» حÓسس زرحم

ىلوأ’ا ةلوجلا يف ةليشسملا نم Óماك دازلاب هتدوع دعب

«بوملا» عم لداعتلا ةطقنب يفتكيو هناديمب رثعتي دئارلا

جمانÈلا هئاهنإا دعب
يدادعإ’ا

دوعي ي◊وبم
تابيردتل

دعتسسمو قافتإلا
Ÿحتفلا ةهجاو
ضسيار نوكي نأا عقوتملا نم

ضسرا˘˘ح ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م با˘˘˘هو
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
دعوم ىلع يدوعسسلا قافت’ا

ع˘م ه˘ت˘˘كرا˘˘سشم فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’
ةررقملا ةهجاوملا يف قيرفلا
˘˘ما˘˘مأا ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ن˘م˘سض ح˘ت˘ف˘لا ف˘ي˘سضت˘سسم˘˘لا

نيرسشعلا عوب˘سسأ’ا تا˘يرا˘ب˘م
يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
.نيفرتحملل

ف˘نأا˘ت˘سسإا ي˘ح˘لو˘ب˘˘م نا˘˘كو
هت˘ل˘ي˘كسشت ة˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
بعلم ىلع يسضاملا ةعمجلا

ءاقلل ابسسحت لبدلا هللا دبع
ءاوجأا ىلإا «يتإ’ا» داعو ،حتفلا
لÓهلا ةهجاوم بقع نارملا
يف ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ر˘ح˘ب
ةدا˘ي˘ق˘ب ضضا˘ير˘لا ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
يتلاو يوطعلا دلاخ بردملا
ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘ب ته˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
د˘˘ه˘˘سش يذ˘˘لاو «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
،ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع «ضسيار˘لا» با˘ي˘غ
ضضوخ «يت’ا» دئاق لسصاويو
ى˘ه˘˘نأا نأا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
.يدادعإ’ا هجمانرب

لط˘ب نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ة˘˘ق˘˘فر جو˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
ي˘˘ت˘˘لا «نا˘˘كلا»ـب «ر˘˘سضخ˘˘˘لا»
د˘ق  نا˘ك ر˘سصم ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘سضت˘˘حا
ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف ضضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت
قزمتل هسضرعت دعب ةباسصإÓل
طابرلا يف ةيناثلا ةجردلا نم
لÓ˘˘خ ة˘˘ب˘˘كر˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘˘لا
ةهجاومل ه˘ق˘ير˘ف تار˘ي˘سضح˘ت
تا˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ةد˘˘حو˘˘لا
.يدوعسسلا يرودلا
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ةيلارديفنوكلا صسأاكءارحشصلا براحم ةيعشضو ببشسب بشضاغ يلويب

Úنثلا ادغ «فاكلا» صسأاك ةعرق بحسس
ةلحرمب ةسصاخلا ةعرقلا بح˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘ن˘ث’ا اد˘غ ما˘ق˘ت

مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا ضسأاك نم تاعومجملا
بسسحب ،يلحملا تيقوتلاب00:41 ةعاسسلا نم ءادتبا ةرهاقلاب
.يمسسرلا اهعقوم ربع ةيراقلا ةيوركلا ةئيهلا هنع تنلعأا ام

«رركم» يناثلا يديهمتلا رودلا نم باهذلا ةلحرم تناكو
ةدوعلا تÓباقم تميقأا اميف ،يرفيف41و31 يموي ترج دق
ةزئافلا قرفلا لهأاتتسس ثيح ،دحأ’ا مويلا متتختو تبسسلا ضسمأا
ةلحرم ىلإا يديه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
بقل لماح يبرغملا ناكرب ةسضهن ءانثتسسابو ،تاعومجملا
تاعومجملا ةلحرم ىلإا ةرسشابم لهأاتملاو ةيسضاملا ةخسسنلا
لهأاتلا قا˘ب˘سس ي˘ف او˘لاز ا˘م ا˘ق˘ير˘ف51 نإاف ،ةي˘لا˘ح˘لا ةرود˘ل˘ل
.قرف ةعبرأا اهنم ةدحاو لك مسضت يتلا عبرأ’ا تاعومجملل

ةيراقلا ةسسفانملا هذه يف ةلثمم رئازجلا نأا ريكذتلاب ريدجلا
ةلحرملا تدهسش ثيح ،لئابقلا ةبيبسشو فيطسس قافو نم لكب
قا˘فو ةدو˘ع «رر˘كم» ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
دعب وكوتوك يتناسشا باسسح ىلع اناغ نم نيمث زوفب فيطسس
يف يناثلا لثمملا مزهنا اميف ،فده لباقم نيفدهب راسصتن’ا
نيفدهب يلاملا بعلملا مامأا وكامابب لئابقلا ةبيبسش ةسسفانملا
.فدهل

ضسأا˘ك ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م ة˘˘ما˘˘نزر ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا

ضسرام01 :ىلوأ’ا ةلوجلا ‐
ضسرام71 :ةيناثلا ةلوجلا ‐
ليرفأا4 :ةثلاثلا ةلوجلا ‐
ليرفأا11 :ةعبارلا ةلوجلا ‐
ليرفأا12 :ةسسماخلا ةلوجلا ‐
ليرفأا82 :ةسسداسسلا ةلوجلا ‐
(بايإ’ا) يام32 ‐ (باهذلا) يام61 :يئاهنلا عبر رودلا‐
ناوج72 ‐ (باهذلا) ناوج02 :يئاهنلا فسصن رودلا ‐

(بايإ’ا)
(ةدحاو ةارابم) ةيليوج01 :يئاهنلا رودلا ‐
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ةيدŸا يبŸوأا عم هدقع خشسف دعب

يرطقلا ةيخرŸا يدان فوفسص ‘ عقوي موركل
يرطقلا ةيخرملا يدان يف موركل يلع ديسس بعÓلا عقو

لاقتنا ةقفسص يف ،ةيرطقلا ةلوطبلل يناثلا مسسقلا يف طسشانلا
بعل يذلاو ةيدملا يبملوأا قيرف عم هدقع خسسف نأا دعب رح
قيرفلا فوفسص نع ليحرلا ررقي نأا لبق ت’وج3 ةبارقل هعم
يدانلل يمسسرلا عقوملا هرسشن ام بسسحو.رهسش يلاوح لبق
ناولأا ضصمقتيسس فيطسس قافول قبسسأ’ا مجاهملا نإاف يرطقلا
نبإا لمحي نأا رظتنملا نمو ،ديدجتلل لباق دحاو مسسومل يدانلا

لمأا ىلع ديدجلا هقيرف عم88 مقر ضصيمقلا ةتوت رئب ةنيدم
فدهلا ىقبي يذلاو رطق موجن يرودل دوعسصلا قيقحتل هتدايق
33 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا.مسسوملا اذه يدانلل يسسيئرلا
هقاحتلا دعب ةيدوعسسلا يف ةبرجت ضضاخ نأاو هل قبسس ةنسس
مل هنأا ريغ ،ةيناثلا ةجردلا يرود يف طسشانلا ةموسصقلا قيرفب
ةيرئازجلا ةلوطبلل ةدوعلا لبق يدانلا يريسسم عانقإا عطتسسي
.ةيدملا يبملوأا يدان فوفسص يف عيقوتلاو
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 «لاول» ءاقل ‘ يلشضع لكششم نم هتاناعم دعب

ادد‹ هدعبتو روليد قحÓت ةباسصإلا ةنعل
نيدايŸا نع

رو˘لود يد˘نأا ـل ه˘مدا˘سص ارا˘ب˘خأا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا تل˘م˘˘ح
مقاطلا لبق نم يسسنرفلا هيليبنوم مجاهمو يرئازجلا يلودلا
نم يفاعتلل عيباسسأا3 جاتحيسس هنأاب دكأا يذلاو هيدانل يبطلا
.اهل ضضرعت يتلا ةريخأ’ا هتباسصإا

بحاسص نأاب يسسنرفلا «داياب يلآا» عقوم فسشك ام بسسحبو
ةدوعلا ل˘ب˘ق ل˘ما˘ك ر˘ه˘سش ة˘بار˘ق˘ل ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘سس ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ضسأار˘لا
ةعجوم ةبرسض نوكيسس يذلاو هقيرف عم ةيمسسرلا ةسسفانملل
يف ةيسساسسأ’ا زئاكرلا نمسض نم دعي هناو اسصوسصخ يدانلل
ضضرع˘ت د˘ق «فو˘لزو˘ب» نا˘كو ،ي˘ن˘ي˘مر’ا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت

ةهجاوم لÓخ ،ة˘بر˘ق˘م˘لا تÓ˘سضع˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘با˘سصإ’
رح˘ب «1غيللا» تاسسفانم نم˘سض نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف
.يسضاملا عوبسسأ’ا

عقو ىلع ةبعسص ةيسسفن ةيعسضو يف اماع92 بحاسص رميو
نيت˘با˘سصإ’ ه˘سضر˘ع˘ت˘ب ،د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تا˘مد˘سصلا

ديدعلا هعييسضت ءارو تناك يتلاو ،ةزيجو ةرتف يف نيتدقعم
مسسوملا اذه ةيوق تايوتسسم مدقي يذلا وهو تايرابملا نم
.مسسوملا اذه ةيسسنرفلا ةلوطبلا تاسسفانم قÓطنا ذنم

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

دعاسص م‚
تايوتسسملا لظ يف

ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ق˘˘لا
ةرو˘ط˘سسأ’ا م˘ج˘ن ل˘ج˘˘ن
ريسشبلا دمحم ةيرئازجلا
قيرف بردم دكأا يمولب
ديدجلا نارهو ةيدولوم
نأا يو˘سضم ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ن˘˘ل ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب ر˘˘˘سضخ˘˘˘ل
ريسسي نأا اينمتم رركتي
ناكو ،هجهن ىلع هنبإا
اوق˘ق˘ح د˘ق «ةوار˘م˘ح˘لا»
جرا˘خ ا˘ن˘ي˘م˘ث ارا˘سصت˘˘نا
با˘˘ب˘˘˘سش ما˘˘˘مأا را˘˘˘يد˘˘˘لا
نكمت ثيح ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق
.ةفيظن ةيثÓثب ىهتنا يذلا ءاقللا يف ليمج فده عيقوت نم ريسشبلا دمحم

صصاخ Ëركت
ينطولا مويلا ىركذ يف

قيرف ضسي˘ئر ي˘ظ˘ح د˘ي˘ه˘سشل˘ل
لÓم فيرسش لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ةر˘˘سسأ’ا فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ير˘˘كت˘˘ب
وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا

«يرانكلا» ضسيئر ميركت ءاجو
جا˘ت˘نإا ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسم ةر˘ي˘ظ˘ن
نا˘˘ب˘˘ع د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘ع م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
زربأا دحأا دعي يذلا ناسضمر
ىدبأاو ةيرئازجلا ةروثلا زومر
ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس يرا˘˘ن˘˘˘كلا ضسي˘˘˘ئر
احرسصم ميركتلا اذهب هرخفو
لفحلا اذه ترسضحو ،«رئازجلا ءادهسش لعسشم لمح انبجاو نم نحنو ،ميركتلا اذهب فرسشتأا»:
تيآا دهاجملا ةروسص يف ةفورعم ةيروث هوجو لئابقلا ةبيبسش قيرف رقمب ميقأا يذلا يميركتلا
.ةقطنملل ءادهسشلا ءانبأا تامظنمو ،يلعاو دمحأا

ةعباسسلا ىركذلا

بابسشل قباسسلا ضسيئرلا ةافو ىركذ يف
يف ةينملا هتفاو يذلا ريقفل دمحم دادزولب
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ةرادإ’ا تز˘˘˘ع ،4102 ير˘ف˘ي˘ف91
لسصاوتلا عقوم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘سص
موحر˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع «كو˘ب˘سسي˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

:تبتك ثيح لجرلا بقانمو رثآامب ةركذم
انرداغ ،4102 ةنسس نم مويلا اذه لثم يف»
د˘م˘ح˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا
تداق يتلا تاي˘سصخ˘سشلا زر˘بأا د˘حأا ر˘ي˘ق˘ف˘ل
ةسصلاخلا انيزاعت ،يدانلا ناولأا نع تعفادو
همحري نأا ىلاعت هللا وعدنو ديقفلا لهأ’
.«ةعسساولا هتمحرب

ةزي‡ ةيده

عجسشم ماق اهعون نم ةديرف ةثداح يف
قيرفلا حنمب يليزاربلا لانويسسانرتنأا يدانل
يليزارب لاير نويلم ةميقب امخسض اغلبم
قيرفلا موجن دحأا ةكراسشم نامسض لجأا نم
راسشأاو ،و˘غ˘ن˘ي˘مÓ˘ف ما˘مأا ه˘يدا˘ن ةارا˘ب˘م ي˘ف
قافتا دوجو ى˘لإا يدا˘ن˘لا م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ع˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م «ي˘˘˘ن˘˘˘يدور» ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ي
وغنمÓف يلسصأ’ا هقيرف دسض لانويسسانرتنإا
نأا ينعي ام لاير نويلم يدانلا عفد اذإا ’إا
،ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ا˘حا˘ت˘˘م نو˘˘كي˘˘سس ر˘˘ي˘˘خأ’ا

يليزاربلا يرودلا لانويسسانرتنإا ردسصتيو
يقبت عم ،وغنمÓف نع ةدحاو ةطقن قرافب
نمسضيسسو ،مسسوملا ةياهن ىلع نيتارابم
لوأ’ بقللاب لانويسسانرتنإا جيوتت راسصتن’ا

.9791 ذنم ةرم

يهار» قافولا ةرادإا
«ةلسصح ‘

لولح داجيإا يف فيطسس قافو ةرادإا تلسشف
˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ةقفرب ةرادإ’ا تلسصو نأا دعب كلذو «يتومول»
عامتجا يفو ثيح دودسسم قيرط ىلإا نيبعÓلا

يثÓثلاب ةمسصاعلا يف ضسمأا ةحيبسص اهعمج
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘˘هو يواردو ي˘˘ناو˘˘سضرو ة˘˘ب˘˘حر
بلاط يثÓثلا نأا امب ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا
ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ل˘ما˘ك ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘ب
’و طقف بردتلاب يفتكي ديدجلا مدقتسسملا
ة˘مزأ’ا ءا˘ه˘نإا ة˘يا˘غ ى˘لإا ءا˘ق˘ل يأا ي˘˘ف كرا˘˘سشي
. ةيلاملا

«اداكيسسور ءانبأا»
ديد÷ا وبح

ةلاسسر هيجوت ةدكيكسس ةبيبسش راسصنأا لسضف
كلذو ةدكيكسس ةي’و يلاول ةجهللا ةديدسش
ىوتسسم ىلع ءامسسأ’ا ضضعب عسضو يدافتب
يدانلل ارخؤوم مهبرق نأاو ةسصاخ قيرفلا ةرادإا
ام وهو تايطعملا نم ريثكلا مهبسسح حسضوأا

ةيار عفر ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ق˘ير˘ف˘لا ضسار˘ت˘لأا ل˘ع˘ج
اوراسشأا مهنأا ىتح ةميدقلا هوجولا اهيف ضضفرت
ةيدلبلا يف مهسضعب دجاوتيو اذه مهئامسسأا ىلإا

نم مهنأا ةجحب م˘ه˘نو˘سضفر˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
لح اوسضفر مهنأا امب يدانلا لكاسشم بابسسأا
.قباسسلا يف ةبيبسشلا ةمزأا

qarsana@essalamonline.com
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؟؟ يدمح جئاتنو زازب
اهراثأا ةر˘ي˘ث˘ك ت’ؤوا˘سست

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا را˘˘سصنأا
لوأا ة˘ي˘سشع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا
د˘˘با˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف ضسمأا

رارقلا ضصوسصخب ينادمح
ريدملا فر˘ط ن˘م ذ˘خ˘ت˘م˘لا
زاز˘ب ن˘ي˘˘سسا˘˘ي ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘ت د˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘لاو
بردملا م˘سض ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل
ةسصا˘خ يد˘م˘ح بر˘ت˘غ˘م˘لا
81 ـل مود˘ي د˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب
رجيسس ام وهو ليحرلاب هتبلاطمب عيمجلل حمسست دق ةيدملاب ىرخأا ةجيتن يأا نأاو ةسصاخ ارهسش
راد» نأا مأا رمأ’ا اذه يف نيسساي ركف لهف ريخأ’ا اذه دقع ةميق يف ةريبك رئاسسخ ىلإا يدانلا
؟يدانلا هيلع داتعا املثم روجأ’ا لماك ديدسست ىلع لمعتسس «ليبسسلا

15

...ل◊ا يه «ةراكسشلا»
تيآا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ثيد˘˘ح

نأا دكأا ثيح ادج احيرسص ناك يدوج
ةليكسشت كلتمي ةركسسب داحتا قيرف
ريجفت ىلع ل˘م˘ع˘لا ة˘ط˘ير˘سش ةز˘ي˘م˘م
ي˘ف ا˘ه˘نو˘كل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘تو˘ب˘كم
م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خاد
بلاط ثيح ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل
ةرور˘سضب ق˘ير˘ف˘˘لا را˘˘سصنأا ضشتو˘˘كلا

ىلإا فو˘قو˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةد˘نا˘سسم
ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘ف˘ي˘ك ثح˘ب ع˘م م˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
نيريسسملا فرط نم ةلبقملا ةلحرملا

م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘˘سست نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
مهتاقا˘ط ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘ب ه˘ب˘سسح ح˘م˘سسي˘سس
.ناديملا ىلع زيكرتلاو
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ةÓسصلا تيقاوم

حتفلا ةهجاومل دعتسسم و قافتإلا تابيردتل دوعي يحلوبم^
نيدايملا نع اددجم هدعبتو روليد قحÓت ةباسصإلا ةنعل^

ءاثÓثلا ةهجاوŸ رشصانعلا ةيزهاج دكؤوي صشورمع

«ديمعلا» ةرادإا صسل‹
ديدح نم ديب برسضي

  نايلغ ةلاح ‘ نوبعÓلاو
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ءارحشصلا براحم ةيعشضو ببشسب بشضاغ يلويب

ةنيطنشسق بابشش رئاز÷ا ةيدولوموكوتوك يتناششأا ‐ فيطشس قافو

حÓسس زرحم
يف «يتيسسلا»

لانسسرأا عم همادسص

Úمثلا راشصتن’ا ‘ مهاشس نأا دعب
نوترفيإا مامأا

نم رسصان نب مر– ةباسصإلا
ةيناثلا ةرملل «ونÓيم» يبراد

 لوأا ‘ قفخي يدمح
«رفانسسلا»و رابتخا

رايهنلا نولسصاوي

ةقاطب كاكتفل فدهي قافولا
تاعومÛا رودل لهأاتلا

ةيلارديفنوكلا صسأاك


