
داــسسف ةحيسضف
ناويدب راطإا اهلطب

 بوـــبحلا

نييعماج ةبلط4
لزانملا نوقرسسي

50صصةــياجبب
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Úشس– ىلع لمعت ةموك◊ا نإا لاق
:باقرع ،زاغلنوشسل ›اŸا عشضولا

هدحو ›ودلا نواعتلا نإا لاق
:    مودقوب  يدÛا

ةيبرعلا ةقطنŸا تاناŸرب صصخت

30 صص

تنششششومت نيع ةيلو نمأاميتنشس رييلم4و رلود نويلم2و وروأا نويلم2 هباشسح يف نينطاوملا ىلع ءادتعلل رارششأا ةعامج اولكشش

50صص

يÈشص ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا نوؤو˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘كأا
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا نا ،د˘˘˘˘˘يردÃ مود˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب
باهرإلا ةحفاكŸ ةيفاك Òغ ،ةيركشسعلا

بابشسألاج˘لا˘˘ع˘˘ت ل ا˘˘ه˘˘نأل ،ل˘˘حا˘˘شسلا ‘
ةقلع˘تŸا كل˘ت ا˘م˘ي˘شس ،ةر˘ها˘ظ˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا

Ãمودقوب حرشص و.ةيمنتلا لكاشش ‘
ا˘هدد˘ع ‘ ،«صسي˘يا˘ب˘لأا» ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘ل ثيد˘˘ح

ةرهاظ Èتعي باهرلا» نا ،صسمأا رداشصلا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا نا˘˘ف كلذ˘˘ل ،نا˘˘طوأل˘˘ل ةر˘˘˘با˘˘˘ع

ةقطنم نا و ،يدÛا وه هدحو ›ودلا
كلذ ‘ اÃ ،ع˘ي˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح ل˘˘حا˘˘شسلا
.«نابشسإلل

يحايسس عورسشم0051 نم رثكأا زاجنإا فقوت
40 صص ءانبلا صصخر لطعتو ليومتلا بايغ ببشسب

يفكت ل ةيركسسعلا ةبراقŸا
Ÿلحاسسلاب باهرإلا ةحفاك

كراسشي ةمألا ضسل‹
لوح ةسسلج ‘
ةرجهلا ةمكوح

ةيكيمانيد ىلع نهارن»
ضضوهنلل ةديدج

«ةفيظنلا تاقاطلاب

30 صص

30 صص

ينورتكلإلا عفدلا لامعتشسا ىلع مهرابجإا لدب راجتلا زيفحت ىلإا اعد

غلك10 زجح
امارغ035و
تاردخملا نم

رهششل يلزانتلا دعلا ةيادب عم
كرابملا ناشضمر

قوسسلا قارغإا
ةريبك تايمكب

 جاجدلا نم
40 صص

50صص

ةــنمقرلا رــيوطت خانم»:يسسيوسس
 «مــــئÓم رـــيغ رـــئازجلاب

40 صص



م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.سش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراشش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نيعدبملا قفاري نم

،دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ا˘˘عد
ىلإا ةيعان˘صصلاو ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا

يف نيثحابلاو عيراصشم˘لا با˘ح˘صصأا ة˘ق˘فار˘م
ة˘ي˘م˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف كلذو ،جا˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
دا˘صصت˘˘قا ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘صصت˘˘ق’ا
م˘ظ˘ن ضضر˘ع˘م˘ل ه˘ترا˘يز ىد˘لو .ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا
ىلع دارج دكأا تارمتؤوملل يلودلا زكرملاب

ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوملا ة˘ق˘فار˘م» ةرور˘صض
باحصصأاو نيعدبملاو نيثحابلل ةيعانصصلاو
نأا افيصضم ،«جاتنإ’ا ةيلمع يف عيراصشملا
يف نيثحابلا ةدعاصسم» وه ةموكحلا رود
ءادن اذه ناك تاصسصسؤوملاب لاصصت’ا طبر
.؟بيجتصسم نم لهف لوأ’ا ريزولا

ةيطارقوريبلا نيهر حرسسملا

نع ضصخلم ميدقت ةمصصاعلا رئازجلاب مت
يتلا حرصسملا حÓصصإا ةصشرو تاجرخم
ماعلا نون˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا
«’و˘˘ل˘˘ح» تن˘˘م˘˘˘صضت ثي˘˘˘ح ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

اذه «ريطأات»و «ميظنت» ـل «تاحارتقا»و
دادصسن’ا» ةلاح  نم هب جورخلل عاطقلا
تعزو˘تو ،«دو˘كر˘لا»و «ي˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا

حر˘صسم» لو˘ح ة˘صشرو˘لا هذ˘ه تا˘˘جر˘˘خ˘˘م
يذلا «ةردابملا حرصسم»  ةيقرتو «ةنيدملا
ةيقرت اذكو ،«ضصاخلا حرصسملا» لمصشي
ةبراقم ىلع يوطني يذلا «دغلا حرصسم»
«ل˘ف˘ط˘لا حر˘صسم» ـب ضضو˘ه˘ن˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
حر˘˘˘صسم˘˘˘لا»و «ة˘˘˘ئ˘˘˘˘صشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘صسم»و
دقو .«يعماجلا حر˘صسم˘لا»و «ي˘صسرد˘م˘لا

ر˘ي˘ي˘صست» تا˘حÓ˘صصإ’ا هذ˘ه ا˘˘صضيأا تصسم
.«ةاوهلا حرصسم حÓصصإاو

يحÓف ريوطت

ديصصلاو تاي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ط˘ح˘م تعر˘صش
احÓف05 نيوكت يف ترايت ةي’ول يرحبلا
عم ةجمد˘م˘لا تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘حÓ˘ف˘˘لا
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ط˘ح˘م ر˘يد˘م ح˘˘صضوأاو.

د˘ب˘ع ،ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘ل ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلاو
ةي’ولا نم احÓف05 نأا ةرامع نب ديمحلا
اذه نم مايأا ةثÓث رادم ىلع نوديفتصسي
عم ةجمدملا تايئاملا ةيبرت لوح نيوكتلا
ضضاوحأا هايم لامعتصسا لÓخ نم ةحÓفلا
.يحÓفلا يقصسلا يف كامصسأ’ا ةيبرت

ةيسسايق ماقرأا

ةديدج ةباصصإا0056 يلاوح رئازجلا لجصست
اهنم ميق˘ت˘صسم˘لاو نو˘لو˘ق˘لا نا˘طر˘صسب ا˘يو˘ن˘صس
ىدل ةلاح0003و لاجرلا ىدل ةلاح0053
نا˘طر˘صسلا تÓ˘ج˘صس ى˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صسا،ءاصسنلا
.ةيمومعلا ةحصصلل ينطولا دهعملل
ىلوأ’ا ةبترملا لتحت ةباصصإ’ا هذه تحبصصأاو
ةفصصب رئازجلاب ةرصشتنملا ناطرصسلا عاونأا يف
ىد˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ي ثي˘ح ة˘ما˘˘ع
ىدل ةيناثلا ةبترملاو ةئرلا ناطرصس دعب لاجرلا
نوصصتخملا عجريو ،يدثلا ناطرصس دعب ءاصسنلا
ميقتصسملاو نولوقلا ناطرصسب ةباصصإ’ا عافترا
.ةيذغتلا ةيعون ىلإا

qarsana@essalamonline.com
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ةيحÓسصلا ةيهتنم ركاذت
ةيوجلا طوطخلا ةكرصش تنلعأا
ديدمت نع ،نايب يف ،ةيرئازجلا

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ر˘كاذ˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘˘صص
13 ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘صصلا
تح˘˘˘˘˘صضوأاو .1202 ر˘ب˘˘م˘˘صسيد
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘صش
تارايخ رفو˘ت ا˘ه˘نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نأا ةدكؤوم ،زجحلا رييغتل ةنرم
لبق ةارتصشملا ركاذتلا ليدعت»
نو˘˘كي تÓ˘˘حر˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘صسا

لاوط ةجردلا ضسفن يف اًيناجم
دعوم لبقو ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص ةر˘ت˘ف
ة˘لا˘ح ي˘˘فو.«رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ف˘˘صسلا

ع˘يرا˘صشم ي˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثود˘˘ح
/ ةينورتكلإا ةقاطب لكصش يف اهنئابزل نامتئا ميدقتب ةكرصشلا تدهعت ،ةلحرلا ءاغلإا دعب ،رفصسلا
.مادختصس’ا مدع ةلاح يف ديدصستلل ةلباقو1202 ربمصسيد13 ىتح ةلحرل ةحلاصص ةميصسق

ديدج يدحت
ةياقولل ةينطولا ةنجللا ضسيئر حرصص
هتحفاكمو ضصا˘خ˘صشأ’ا˘ب را˘ج˘ت’ا ن˘م
ة˘لاد˘ع˘لا يزا˘˘ه˘˘ج نأا جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘م˘˘ل
ح˘لا˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلاو
حاجنإا يد˘ح˘ت ة˘ه˘جاو˘م ما˘مأا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ة˘لوذ˘ب˘م˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ضصاخصشأ’اب راجتإ’ا ةميرج ةحفاكمل
حاتتفا ةملك يف ثدحتملا تاذ دكأاو
ةمكاحم ةاكاحم» ةينيوكتلا ةصشرولا

نأا «ضصا˘خ˘˘صشأ’ا˘˘ب را˘˘ج˘˘ت’ا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج
ارظن كلذو ةميرجلا هذه ةحفاكم يف يروحم رود امهل ةيئاصضقلا ةيطبصضلاو ةلادعلا يعاطق
.ضصاخصشأ’اب راجت’ا ت’اح عم رصشابملا لماعتلا مهيلع ضضرفت يتلا مهماهم ةعيبطل

تايافنلا ةراسصع
ةطحم لÓغتصس’ا زيح «بيرق امع» لخدتصس
ينقتلا مدرلا زكرمب تايافنلا ةراصصع ةجلاعم
ةي’وب ةبعصشلا يداو ةيدلبب «رايبأ’ا» ةقطنمب
قيفوت ةئيبلا ريدم ضسمأا هب دافأا ام بصسح ،ةنتاب
هذ˘˘ه نأا لوؤو˘˘صسم˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘صضوأاو. تا˘˘ن˘˘ي˘˘˘خد
جد نويلم081 اهزاجنإا بلطت يتلا ةطحملا
اهطبر متي نأا ىلع ايلاح لاغصشأ’ا اهب تهتنا دق
يتلا ةيلمعلا هذه مهاصستصسو. ءابرهكلا ةكبصشب
اهرفوت يرورصضلا قفار˘م˘لا ل˘ك ا˘ه˘ب تل˘م˘ت˘كا
حئاورلا نم ليلقتلا يف ينقتلا مدرلا زكرمب
عبصشت دعب ام˘ي˘صس’ ،ه˘ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ير˘كلا

.ةئيبلا ريدم فيصضي ،تايافنلا يقدنخ

راعسسألا رسسكل ضضرعم
ة˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘˘صصم˘˘لا
حا˘ت˘ت˘فا ن˘ع ةر˘يو˘ب˘لا˘˘ب
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ضضر˘˘ع˘˘م
ة˘ع˘صساو˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
را˘ع˘صسأا˘ب كÓ˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
،ناصضمر رهصشل ابصسحت
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ل˘˘جأا ن˘˘مو
يف ةبرا˘صضم˘لا ةر˘ها˘ظ
.راعصسأ’ا

ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا تحر˘˘صصو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘صصت’ا˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
جرب يحل تاصضايرلا ةددعتملا ةعاقلاب ضضرعملا اذه بيصصنت» رظتني هن’ دودرك ةميلصس
نم ةيحÓفلا تاجتنملا فلتخم ضضرعل تاصصنملا ديدع لمصشيصس ثيح ،ةريوبلا ةنيدمل هايملا

 .«لوانتملا يفو ةلوقعم راعصسأابو (جاجد) ءاصضيبو ءارمح موحلو هكاوفو رصضخ
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watan@essalamonline.com

ثيدح يف موداقوب حرصصو
اهددع يف ،«ضسييابلأا» ةيمويل
با˘˘هرإ’ا» نا ،ضسمأا ردا˘˘˘صصلا
،ناطوأÓل ةرباع ةرهاظ ربتعي
ي˘لود˘لا نوا˘ع˘ت˘لا نا˘˘ف كلذ˘˘ل
نأاو ،يد˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘ه هد˘˘˘حو
ة˘يو˘˘ي˘˘ح ل˘˘حا˘˘صسلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
.«نابصسإÓل

ضسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
نأا ،ةيرئازج˘لا ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا
امهم ةي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا»
،ضشعاد ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘م˘˘صست تنا˘˘˘ك
،ةهباصشتم اه˘ل˘ك ،مار˘ح و˘كو˘ب
˘˘˘‐ه˘˘˘يأار بصسح‐ كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأاو
.«ةرهاظلل رمتصسم ددجت»

م˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت اذإا» ه˘˘˘نأا فا˘˘˘صضأاو
،«ةير˘كصسع ل˘ئا˘صسو˘ب ل˘م˘ع˘لا
كلذ˘ك يرور˘صضلا ن˘˘م ه˘˘نا˘˘ف
اريصشم ،«يرجي ام باعيتصسا»
ةرورصض ىلإا ددصصلا اذه يف
لكاصشمل ةيدجلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا»
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ن’ «ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
˘‐ه˘لو˘ق بصسح‐ ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م «ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ك تصسي˘˘˘ل»
تا˘˘طا˘˘صشن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا
.ةيباهرإ’ا تاعامجلا

را˘صشأا ،ه˘مÓ˘كل ا˘م˘ي˘˘عد˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب
ناخرب ةيصسنر˘ف˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا
تر˘˘˘صشن ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا˘˘˘ب
0015 ا˘˘هرا˘˘طإا ي˘˘ف ضسيرا˘˘˘ب

ةدحتملا ممأ’ا ةثعبو ،يدنج
داعبأ’ا ةددعتم˘لا ة˘ل˘ما˘كت˘م˘لا

يلام يف رارقتصس’ا قيقحتل
رثكأا مصضت يتلا ،(ام˘صسو˘ن˘ي˘م)
اريصشم ،يركصسع00051 نم
ن˘˘كي م˘˘˘ل كلذ ل˘˘˘ك» نأا ى˘˘˘لإا

هذ˘˘˘ه نأ’» كلذو ،«ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك
بب˘˘صسلا ج˘˘لا˘˘ع˘˘ت ’ ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا
 . ‐لاق امك‐«باهرإÓل قيمعلا

ةهجو تحبشصأا رئاز÷ا
 نيرجاهملل

هثيدح يف ريزولا راصشأاو
ى˘لإا ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘صس’ا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل
عصضخت يذلا ريبكلا طغصضلا
ةر˘ج˘ه˘لا بب˘صسب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘˘ل

نأا فا˘صضأاو .ة˘ي˘عر˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ
ا˘صسنر˘فو ا˘ي˘لا˘ط˘ياو ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا»
ن˘م ا˘ه˘ل˘ك ي˘نا˘ع˘ت ،نا˘نو˘ي˘لاو
نحن نكل ،ةفث˘كم˘لا ةر˘ج˘ه˘لا
ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسن ن˘˘يذ˘˘˘لا

.ابوروأا ىلإا مهلوصصو

نأا ،ددصصلا اذه يف لءاصستو
نكل ،نوكتصشي ن˘ي˘ي˘بوروأ’ا»
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي ل˘˘ه
نود˘ير˘ت ،؟ا˘بوروأ’ ي˘طر˘صشك
،؟انيمحي ن˘م ن˘كل ،ة˘يا˘م˘ح˘لا

،ا˘م مو˘ي ي˘ف» لو˘ق˘ي فا˘صضأاو
،نوجرخي مهوكرتا : لوقنصس
’ نكل ،ضضع˘ب˘لا ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘ك
عم لمعن اننإا ،(كلذب موقن نل)
ا˘ي˘نا˘م˘لأاو ا˘صسنر˘فو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسا

تاذ يف ادكؤوم ،«...لاغتربلاو
د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا» نأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ن˘م ا˘م تقو ي˘ف تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
فلأا نم رثكأا ،ةيصضاملا ةنصسلا

.«مويلا يف دفاو
ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت ضصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘˘مأا

دقف ،مهنادلب وحن نيرجاهملا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا ر˘يزو˘لا د˘كأا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط ةدو˘˘ع˘˘˘ب
ةيلصصأ’ا مهنادلب عم نواعتلاب

.«ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو
را˘˘صشأا ،قا˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ديرت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا
يبوروأ’ا داحت’ا عم لمعلا

هذ˘ه» ناو ،ر˘ج˘ي˘ن˘لاو ي˘˘لا˘˘مو
يف فقوتت نأا بجي ةرجهلا
نأا ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘صصأ’ا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ل˘˘غ˘˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
˘˘مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘عا˘˘صسي˘˘˘صس
ر˘˘˘˘يزو ضصل˘˘˘˘خو.«ةرجهلا
،ريخأ’ا يف ةيجراخلا نوؤوصشلا
ل˘˘قأا نو˘˘كي˘˘صس كلذ» نأا ى˘˘˘لإا

ر˘ي˘خ˘صست ن˘م ،Ó˘˘ث˘˘م ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك
ثيح ،طصسوتملا يف نفصسلا
ةد˘ع ا˘˘م˘˘صسو˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘كت
بجي ذإا ،ةنصسلا يف تارايلم
ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘مو ضسراد˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘صشنإا

لقأا نوكي كلذ نأاو ،ةيحصص
ءاقبلاب ضسانلل حمصسيو ةفلك
 .«مهدجاوت ثيح

:موداقوب ،يدÛا هدحو ›ودلا نواعتلا نإا لاق

 لحاسسلاب باهرإلا ةحفاكŸ يفكت ل ةيركسسعلا ةبراقŸا

 نÁا يحتف

يف باهرإلا ةحفاكمل ةيفاك ريغ ،ةيركشسعلا تايلمعلا نإا ،ديردمب موداقوب يربشص ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو دكأا
.ةيمنتلا لكاششمب ةقلعتملا كلت اميشس ،ةرهاظلل ةقيمعلا بابشسألاجلاعت ل اهنأل ،لحاشسلا

:رتنع دمحم ،صسيراب يف رئازجلا ريفشس

رهاز لبقتسسم ةفرعمل ناتوعدم اسسنرفو رئازجلا
ةيلمع تقل˘طأا ةرا˘ف˘صسلا» نأا˘ب

رو˘صصق عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا˘˘ب تح˘˘م˘˘صس
.«ىرخأا ىربك كÓمأاو تايانبو

،قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف ،ح˘لأا ا˘˘م˘˘ك
عجانلا ل˘ف˘كت˘لا» ةرور˘صض ى˘ل˘ع
64 غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لا ما˘ه˘لا ثار˘ت˘لا˘ب
(كانه)» :لوقلاب افيصضم ،«ةيكلم
.ةصساردلا قحتصست تارايخ ةدع
،تاكل˘ت˘م˘م˘لا ضضع˘ب ع˘ي˘ب بج˘ي
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘عأا
يتلا ةحبرملا ريغو ةلمعتصسملا
نم ةمد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت
.«رايهن’اب ةددهملا وأا روهدتلا

‐ لثمتيف ي˘نا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا ا˘مأا
ةئيهت ةداعإاو ميمرت» يف ‐هبصسح
تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ضضع˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘تو
راجيإ’ا قيرط ن˘ع را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
ةحلصصملا وأا ةعفنملل اهليوحتو
.«ةينطولا

ىرخأا ةيناكمإا ىلإا راصشأا امك
ضضع˘˘ب ع˘˘صضو» ي˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
فر˘˘صصت تح˘˘ت تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
طصشنت يت˘لا ا˘صسنر˘ف˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا
 .«اندلب ةدئافل

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘صس حر˘˘صص
نأا دواد ر˘ت˘ن˘ع د˘م˘˘ح˘˘م ،ضسيرا˘˘ب
نا˘تو˘˘عد˘˘م ا˘˘صسنر˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لصضفب رهاز لبقتصسم» ةفرعمل
ا˘هاد˘بأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةدارإ’ا

.«نيتلودلا اصسيئر
ضسمأا ه˘˘ب ضصخ ثيد˘˘˘ح ي˘˘˘فو

دواد دكأا نويصسيربكصسيل ةيموي
نأا قد˘صص ل˘كب د˘ق˘˘ت˘˘عأا»:Ó˘˘ئا˘˘ق
نا˘تو˘˘عد˘˘م ا˘˘صسنر˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لصضفب رهاز لبق˘ت˘صسم ة˘فر˘ع˘م˘ل
بر˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةدارإ’ا

هنأا ريغ نيت˘لود˘لا ا˘صسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ع
نواعتلا اذه لقرعت تايبول كانه
قا˘ف˘تا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يؤور ل˘مأا˘ت ’و
.«اصسنرفو رئازجلا نيب يدو

ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘مأ’ا نإا لا˘˘˘˘قو
نم ةلوممو ةمظ˘ن˘م تا˘ي˘بو˘ل˘ب»
اهل تصسيلو اديج اهفرعن طاصسوأا

ن˘ي˘ب برا˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم
هذ˘ه كرد˘تو .ضسيرا˘بو ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘˘لا نزو اد˘˘ي˘˘ج طا˘˘صسوأ’ا

لمصشي يذلا ا˘صسنر˘ف˘ب ا˘ه˘تا˘ت˘صشو
˘‐تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ن˘يد˘ن نأا ن˘كم˘ي˘ف .تا˘طا˘˘صشن˘˘لا
ضسفنل يمتنن نأاو ةنايدلا ضسفنب
ا˘˘ن˘˘ل تصسي˘˘ل ن˘˘كل ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
.«حلاصصملا ضسفن ةرورصضلاب

ح˘صضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘فو
تاردابم تفثكت» لوقي ريفصسلا
اصسنرفو رئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب برا˘ق˘ت˘لا

نوبت ديجملا دبع باختنا ذنم
نأا امك ،9102 ربمصسيد21 يف
بر˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ةدارإ’ا

نوركامو نوبت ناصسيئرلا اهنع
ة˘ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غ ة˘صصر˘ف ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ءا˘ن˘ب و˘ج ي˘˘ف ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘صضم˘˘ل˘˘ل
.«ئداه لكصشبو

قح نم» هنا ىلإا راصشأا امك
95 رورم دعب اصسنرفو رئازجلا
تا˘فÓ˘ت˘خÓ˘ل د˘ح ع˘صضو ة˘˘ن˘˘صس
ئداه لبقتصسمل قيرطلا ديبعتو
هنأا امك نيدلبلا ةحلصصمل ةمدخ
انره˘ظ ر˘يد˘ن نأا ا˘ن˘ق˘ح ن˘م ضسي˘ل
لو˘قأا ا˘نأاو . ة˘عا˘صسلا تا˘يد˘ح˘ت˘ل
ام˘ه˘م (ا˘ن˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘ن˘ل)

ضضرتعت دق يتلا ليقارعلا تناك
دق» هنأا ا˘ف˘ي˘صضم ،«ل˘ي˘ب˘صسلا اذ˘ه
لودلا نيب تاقÓعلا يف رهظت
نم ةلحرم يف وأا ام تقو يف
مهافتلا ءوصس نم ضضعب اهروطت
مييقتلا ضصوصصخب انايحأا نوكي
تابوعصصب هتنراقم نكمي نكل
 .«دجلا لمحم ىلع هانذخأا اذإا

ر˘˘˘˘كذ ،دد˘˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو

ةيروهمجلا ضسيئر نأاب ثدحتملا
ل˘ج˘صس» نو˘ب˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ا˘مد˘ن˘ع ة˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا حو˘˘صضو˘˘ب

نآ’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘نأا حر˘˘˘صص
ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا اد˘˘˘عا˘˘˘صصف
يرئازجلا نيب˘ع˘صشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل
يأا ر˘˘كن˘˘ن نأا نود ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لاو
«كرت˘صشم˘لا ا˘ن˘ي˘صضا˘م ن˘م ءي˘صش
ا˘˘صسنر˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘˘م
بجي «ةماه تÓهؤوم» ـب نارخزت
ن˘يدا˘ي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ا˘هز˘يز˘ع˘ت
ت’دا˘˘ب˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ءاو˘˘صس
نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا وأا ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا

لجأا نم ةدعاصسملاو ةكارصشلاو
رارقتصس’او ملصسلا ىلع ظافحلا
 .ةقطنملاب

دواد حصضوأا ،ىرخأا ةهج نم
اصصرف» نيدل˘ب˘لا ن˘ي˘ب د˘جو˘ت ه˘نأا

ةمكحلا نم» نأا اربتعم «ةديدج
.«ةماه تاناهرلا نأ’ اهزاهتنا

يصسنرفلا دفولاب قلعتي اميفو
ناج ،لوأ’ا ريزولا هدوقي يذلا

لحي نأا رظتني يذلا ضسكيتصساك
رئازجلاب لبقملا ليرفأا11 موي
5ـلا ةرودلا راطإا يف ةمصصاعلا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ة˘˘يرازو˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صسلا لا˘˘˘ق ،ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نإا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ضضعب ىلع عيقوتلاب حمصسيصس»
ةيصسنرفلا‐ةيرئازج˘لا تا˘قا˘ف˘ت’ا

جارخإاب ةليفك ت’اصصتا ةماقإابو
ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘م تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
.«دادصسن’ا

لئاصسم لوح لاؤوصس ىلع ادرو
،اصسنر˘فو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ةر˘كاذ˘لا
ةمئاقلا تاقÓعلا» نأا دواد دكأا
ة˘ي˘كر˘ح تد˘ه˘صش ا˘ن˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب

ربع يتلا ةدارإ’ا لصضفب ةديدج
نأا ار˘كذ˘م ،«نا˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ىلإا فدهت» هذه ةركاذلا لئاصسم
ف˘ي˘صشرأ’او تا˘فر˘لا عا˘جر˘ت˘˘صسا

نييرئازجلا اياحصضلا ضضيوعتو
ع˘قاو˘م˘لاو ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘ل˘˘ل
ة˘يوو˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
ةلأاصسمو ءارحصصلا يف ةيصسنرفلا
.«نيدوقفملا

تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ة˘ن˘صس لÓ˘˘خ ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت تل˘˘ج˘˘صس»
يمصسرلا بلطلا لصضفب0202
ضصوصصخب رئازجلا هتمدق يذلا
ف˘ي˘صشرأ’او تا˘فر˘لا عا˘جر˘ت˘˘صسا
لو˘˘ح لاؤو˘˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادرو.«(...)

تاكلتم˘م˘لا عا˘جر˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع
،اصسنرفب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘صسلا ح˘˘صضوأا
ضسيئرل «مايأا ةعصضب ذنم» ملصس
ةيعصضو لوح افلم ةيروهمجلا

ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ةرافصسلا» نأاو اصسنرف˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
تح˘˘م˘˘˘صس ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
تا˘يا˘ن˘بو رو˘صصق عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
.«ىرخأا ىربك كÓمأاو

لفكتلا» ةرورصض ىلع حلأاو
غلبي يذلا ماهلا ثارتلاب عجانلا

ةد˘ع» نأا ا˘ف˘ي˘صضم «ة˘ي˘كل˘م64
بجي .ةصساردلا قحتصست تارايخ
ينعأا .تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا ضضع˘ب ع˘ي˘ب
ةلمع˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا

يف دجاوتت يتلا ةحبرملا ريغو
وأا روهد˘ت˘لا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح
ل˘ث˘م˘ت˘يو .را˘ي˘ه˘ن’ا˘ب ةدد˘ه˘˘م˘˘لا
ةداعإاو ميمرت يف يناثلا رايخلا
تايانبلا ضضعب ديدج˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
راجيإ’ا قيرط ن˘ع را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل
ةحلصصملا وأا ةعفنملل اهليوحتو
.«ةينطولا

 نÁا يحتف

نوبت ضسيئرلا
عم ةملاكم يرجي
 يرجينلا هريظن
،ةيروهمجلا صسيئر ىرجأا

صسمأا نوبت ديجملا دبع
عم ةيفتاه ةملاكم ،ءاثلثلا
ةيروهمج صسيئر هيخأا
دمحم ،ةقيقششلا رجينلا

قرطتلا اهللخ مت ،موزاب
«زيمتملا» ىوتشسملا ىلا
نيب ةمئاقلا تاقلعلل
،اهزيزعت لبشسو نيدلبلا

نايب هب دافأا ام بشسح
.ةيروهمجلا ةشسائرل
ىرجأا» : نايبلا يف ءاجو
ديشسلا ،ةيروهمجلا صسيئر

مويلا ،نوبت ديجملا دبع
هيخأا عم ةيفتاه ةملاكم
رجينلا ةيروهمج صسيئر
.«موزاب دمحم ةقيقششلا

‐ ةملاكملا هذه للخو
برعأا ‐ردشصملا تاذ فيشضي
امهحايترا» نع ناشسيئرلا
تاقلعلل زيمتملا ىوتشسملل
رئازجلا نيب ةمئاقلا

،اهزيزعت لبشسو رجينلاو
رظنلا تاهجو لدابت امك

تاذ اياشضقلا مهأا لوح
 .«كرتششملا مامتهلا

ةيروهمجلا صسيئر ددجو
صسيئرلل هيناهت» ةبشسانملاب
ةقث هلينل موزاب دمحم
 .قيقششلا يرجينلا بعششلا

 نميا يحتف

ةيبرعلا ةقطنŸا تاناŸرب صصخت

 ةرجهلا ةمكوح لوح ةسسلج ‘ كراسشي ةمألا ضسل‹

هعاجÎشسا لوح اريرقت هل مدق صسيرابب رئاز÷ا Òفشس

 نوبت ةلواط ىلع اسسنرفب رئازجلل ةيراقعلا تاكلتمŸا فلم

،ة˘˘˘مأ’ا ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م كرا˘˘˘˘صش
بيطلا دمحم وصضعلاب Óثمم
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘ب ،ضسمأا ،ير˘˘كصسع˘˘لا
ةصسلج يف ،دعب نع رصضاحتلا

ةرجهلا ةمكوح» لوح ةصصاخ
بصسح ،«ةيبرعلا ةقطنملا يف
.ضسلجملل نايب هب دافأا ام

اذه نأا ردصصملا حصضوأاو
ةمكوح» ـب نو˘ن˘ع˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
: ةيبرعلا ةقطنملا يف ةرجهلا
ضسوردو ضصر˘˘˘ف ،تا˘˘˘يو˘˘˘لوأا

ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسم
قا˘ف˘تÓ˘ل ى˘لوأ’ا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ةر˘ج˘ه˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘˘لا
«ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآ’ا
لا˘˘غ˘˘صشأا» را˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
ةيم˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘بر˘ع˘لا ىد˘ت˘ن˘م˘لا
«1202 ما˘ع˘˘ل ة˘˘ماد˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
م˘مأ’ا ة˘ن˘ج˘ل ه˘م˘ظ˘˘ن˘˘ت يذ˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

اي˘صسآا ي˘بر˘غ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او

ةع˘ما˘ج ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب كلذو
ممأ’ا تائيهو ةيبرعلا لودلا
ةقطنملا يف ةلماعلا ةدحتملا
.«ةيبرعلا

ةصسلج˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘ت ا˘م˘ك
ثلا˘˘ث˘˘˘لا رو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘ت»
ن˘م˘صضت˘ي يذ˘لا ىد˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىلع ضضارعتصس’او ةعباتملا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘صصلا

كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’او
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘˘صضار˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا
يملاعلا قا˘ف˘تÓ˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘لا

ة˘˘ن˘˘مآ’ا ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
يف ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لاو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
.«ةيبرعلا ةقطنملا

ضسلجم لث˘م˘م م˘ها˘صس د˘قو
ءار˘ثإا ي˘ف ير˘كصسع˘لا ،ة˘˘مأ’ا
ضضارعتصسا لÓخ نم ضشاقنلا
لو˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م»
حر˘˘˘˘ط ثي˘˘˘˘ح ،ةر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا
ع˘فر ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ت’ؤوا˘˘صست

بو˘˘صشي يذ˘˘˘لا ضضو˘˘˘م˘˘˘غ˘˘˘لا
ةلأا˘صسم˘لا هذ˘ه بناو˘ج ضضع˘ب
نم فدهلا رارغ ىلع ،ةماهلا

لود˘˘لا ضضع˘˘ب ف˘˘قاو˘˘م ءارو
ةيموكحلا ريغ تامظ˘ن˘م˘لاو
ى˘ن˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘لود˘˘لا ها˘˘ج˘˘ت
لاجم يف اهب ًاصصاخ ًاعيرصشت
ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘صصم˘ل ًا˘ق˘فو ةر˘ج˘ه˘لا

د˘يد˘ه˘ت دو˘جو د˘ن˘ع ا˘م˘ي˘صس’
.«اهنمأ’

ىلإا يركصسعلا قرطت امك
ا˘ه˘ت˘ن˘م˘صضت ي˘ت˘لا تار˘غ˘ث˘لا»
يملاعلا قافت’ا دونب ضضعب
ةمظ˘ن˘م˘لاو ة˘ن˘مآ’ا ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ة˘˘ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
تاءار˘جإا د˘يد˘˘ح˘˘ت» ةرورـصض
يلودو يوهجو يئانث نواعت
ريغ ةرجهلا ةحفاكم لجأا نم
.«ةيعرصشلا

 نÁا يحتف

ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘صس دا˘˘فأا
دواد ر˘ت˘ن˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ضسيرا˘˘ب
ميلصستب ارخؤوم ماق هنأاب ،ضسمأا

د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ةيعصضو نع افلم نوبت ديجملا

ةيراق˘ع˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا ة˘فا˘ك

غلبي يتلاو ،اصسنرف˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
 .«ةيكلم64» اهعومجم

ةيموي هب ضصخ ثيدح يفو
داود قرطت ،«نويصسيربصسكل»
عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘صسا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا

ثي˘ح ،ا˘صسنر˘ف˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ضسي˘ئر˘ل م˘ل˘صس ه˘نأا ن˘ع ف˘˘صشك
«مايأا ةعصضب ذنم» ةيروهمجلا

ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو لو˘˘ح ا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م
رئازجلل ةيراقعلا تاكلت˘م˘م˘لا
 افيصضم ،اصسنرفب

 نميا يحتف
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ةنمقر˘لا ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر لا˘ق
،يصسيوصس نيمأا راجتلا داحتاب
ىد˘ل ضسمأا ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
˘˘مورو˘˘ف ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘فا˘˘˘صضت˘˘˘صسا
نم دب ’ هنا «42 كيترازيد»
را˘˘ي˘˘خ ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت نأا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
رجا˘ت˘لا را˘ب˘جإا لد˘ب ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا

ادكؤوم ،اينورتكلا عفدلا ىلع
ر˘جا˘ت˘لا ع˘فد˘ي د˘ق را˘ب˘جإ’ا نأا
يدا˘ف˘ت˘ل زا˘ه˘ج˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ى˘لإا
’ ن˘كل ،ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مار˘غ˘˘لا
نكل ،همادختصسا كلذ نمصضي
تازيفحت جاردإا مت لاح يف
بئار˘صضلا ة˘ب˘صسن ضصي˘ل˘ق˘ت˘˘ك
جمدنيصس تاموصسرلا وأا Óثم
’ عور˘صشم˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت
.ةلاحم

ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘مو
راطإا يف ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘لا

،ةيراجتلا تÓماعملا ةنمقر
نوكي نأا بجي ثدحتملا لاق
ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ئز˘˘ج م˘˘ي˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
عا˘ط˘ق ل˘˘ك يأا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
اهكرت لدب ةدح ىلع يراجت
ةردن لكصشم قلخي ام ةممعم
ينورتكل’ا عفدلا ةزهجأا يف
.EPT

فر˘ت˘عا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو
خانم دوجو مدعب ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ة˘ن˘م˘قر˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل م˘˘ئÓ˘˘م
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘صصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةد˘صشو تي˘نر˘ت˘ن’ا ة˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإا ق˘˘˘˘فد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
يتلا ةرركتملا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا
د˘ي˘صسج˘ت ما˘مأا ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع ف˘˘ق˘˘ت
اري˘صشم ،ىر˘ب˘ك تارا˘م˘ث˘ت˘صسا
ةلود˘لا كÓ˘ت˘ما ةرور˘صض ى˘لإا
ي˘مو˘˘كح تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ز˘˘كر˘˘م˘˘ل
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ءا˘˘صشنإا ع˘˘م يز˘˘كر˘˘˘م
ةرازولل ةعبات نوكت ةصصاخ
ة˘ع˘با˘ت˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ى˘˘لوأ’ا
اذ˘ه هر˘يو˘ط˘˘تو عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا

ي˘ف تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
عاطق لك كرت لدب ةيلمعلا

.هدحول لغتصشي
كارصشإا ثدحتملا لفغي ملو

ي˘ف ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسن ى˘˘ت˘˘ح ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ا˘فر˘ت˘ع˘م عور˘صشم˘لا د˘ي˘صسج˘ت
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج تاءا˘˘ف˘˘ك دو˘˘جو˘˘ب
لظ يف ى˘غ˘ت˘ب˘م˘لا ق˘ق˘ح˘ت˘صس
ح˘لأاو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ةدارإا دو˘جو
ةصصاخ تاقيبطت ريوطت ىلع
ف˘تا˘ه˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ع˘˘فد˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا لد˘ب لا˘ق˘˘ن˘˘لا
ي˘نور˘ت˘كل’ا ع˘فد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا
اهداريتصسا ةيلمع فلكت يتلا

ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ظ˘˘ها˘˘ب ’او˘˘مأا
. ةبعصصلا

ع˘فد˘لا ة˘لأا˘صسم نا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل
ةيمت˘ح تح˘صضأا ي˘نور˘ت˘كل’ا
دقو ،تايجولونكتلا ةبكاومل

رئازجلا يف ةرم لوأ’ تحرط
تناك ا˘ه˘ن˘كل3102 ة˘ن˘˘صس
ةدارإا باي˘غ˘ل ة˘مد˘ع˘ن˘م ه˘ب˘صش
فار˘˘طأا دو˘˘جوو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صس
حلاصصم˘ل عور˘صشم˘لا تصضفر
ةحئاج د˘ع˘ب ن˘كل ،ة˘ي˘صصخ˘صش
ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لا تزر˘˘˘ب ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ام اينورتكلا عفد˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا

اددجم ركفت تاطلصسلا لعج
لظ يف اميصس هثعب ةداعإا يف
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ةدارإا دو˘˘جو
،ةلودلا يف نيلوؤوصسملا فرط
ديفوك» ءابول لصضفلا دوعيو
يف عورصشملا ةدوع يف «91
ةرازو ة˘ي˘ناز˘ي˘م م˘عد را˘ظ˘ت˘نا
   .ةنمقرلا

ينورتكلإلا عفدلا لامعتشسا ىلع مهرابجإا لدب راجتلا زيفحت ىلإا اعد

 «مئÓم ريغ رئازجلاب ةنمقرلا ريوطت خانم»:يسسيوسس

  ز. سسواط

ةرورشض «يشسيوشس نيمأا» راجتلا داحتل ةعباتلا يتامولعملا نمألاو ةنمقرلل ةينطولا ةنجللا سسيئر دكأا
سضيفخت ةرورشض ىلع اددششم ،«ينورتكللا عفدلا» عورششمب عفدلا لجأا نم راجتلل تازيفحت جاردإا
 .ةينقتلا هذه مادختشسا ىلع رجاتلا رابجإا لدب ىرخأا تازيفحت حشضو بناج ىلإا موشسرلاو بئارشضلا

:باقرع ،زاغلنوشسل ›اŸا عشضولا Úشس– ىلع لمعت ةموك◊ا نإا لاق

ضضوهنلل ةديدج ةيكيمانيد ىلع نهارن»
«ةفيظنلا تاقاطلاب

،مجانملاو ةقاطلا ريزو هّجو
هتاميلعت ،ضسمأا ،باقرع دمحم
عور˘˘ف˘˘لا تا˘˘كر˘˘˘صش ءارد˘˘˘م˘˘˘ل
،زاغلنو˘صس ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘يد˘عا˘ق˘لا
نع لزعلا عفر ةريتو عيرصستب
ةطصشنأ’ا طبرو لظلا قطانم
بصصانمو ةورث˘لا ق˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا
.ءابرهكلاب لمعلا

ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘ف ،با˘قر˘ع د˘˘كأاو
ءارد˘م عا˘م˘ت˘جا لا˘غ˘صشأا لÓ˘˘خ
ة˘يد˘عا˘ق˘لا عور˘ف˘˘لا تا˘˘كر˘˘صش
دادعت˘صسا ،زا˘غ˘ل˘نو˘صس ع˘م˘ج˘م˘ل
نيصسحت لبصس ثحبل ةموكحلا
دعب ةكرصشل˘ل ي˘لا˘م˘لا ع˘صضو˘لا
ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘˘صصا˘˘خ ه˘˘مزأا˘˘ت
ليجأات نم اهعبط امو ةيصضاملا
ادكؤوم ،تاقحتصسملا ليصصحتل
تعاطتصسا زاغلنوصس ةكرصش نأا
ضصوصصخب ةيعون ةلقن قيقحت

ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت تا˘˘مد˘˘خ
.زاغلاو

تاراطإا لك ،ريزولا ركصشو
ن˘يذ˘لاو ،زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘˘م
ن˘م ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإا ي˘˘ف او˘˘م˘˘ها˘˘صس
،اهب طبختت تناك يتلا ةمزأ’ا

ل˘˘كل ،ه˘˘ترازو م˘˘عد ،اد˘˘كؤو˘˘˘م
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م تادو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ةيكيمانيد ةبكاومل ،زاغ˘ل˘نو˘صس
ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
.يداصصتق’ا ضشاعنإ’ا

ى˘ل˘ع ،با˘قر˘˘ع دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ةرور˘˘˘صض
لكل كرحم˘لا نو˘كت˘ل ،زا˘غ˘لاو
ابلاطم ،ةيداصصتق’ا تاطاصشنلا

لذ˘˘ب˘˘˘ب ،ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا ير˘˘˘ي˘˘˘صسم
دÓبلا نو˘ك ،ر˘ب˘كأا تادو˘ه˘ج˘م
.يوقاط لوحت ةلحرم يف

ءارد˘م ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو ا˘˘عدو
قيقحتو يدحتلا عفرل عورفلا

عاطق يف ة˘مو˘كح˘لا ع˘يرا˘صشم
ق˘ير˘ط ن˘ع زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا
فارطأ’ا عي˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا
ضصاخ مامتها ءاطعإاو ،ةلعافلا

ةيرور˘صضلا ع˘يرا˘صشم˘لا ءا˘ه˘نإ’
ة˘قا˘ط˘لا˘ب د˘يوز˘˘ت˘˘لاو ط˘˘بر˘˘ل˘˘ل
ق˘ق˘ح˘ي ل˘كصشب ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
.ةمدخلا ةيرارمتصسا

ى˘ل˘ع ،با˘قر˘ع ن˘˘هار ا˘˘م˘˘ك
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘˘يد ثع˘˘˘ب
،ةفيظنلا تاقاطلا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل
ل˘˘صصا˘˘ح˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا كراد˘˘˘تو
ةريتو نيصسحتب حمصسي لكصشب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘صس
ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘م .ءا˘بر˘ه˘كل˘ل

ةي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ةرور˘صض
 .عيراصشملل

لظلا قطانم طبر
ةلادعلا نامشضل ةقاطلاب

ةاواشسملاو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا د˘كأا

ر˘ها˘صش ،زا˘غ˘ل˘نو˘˘صس ع˘˘ّم˘˘ج˘˘م˘˘ل
رهصسي عمجملا نأا ،ضصارخلوب

قطانم ةيطغ˘ت ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع
ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘صضل ل˘˘˘ظ˘˘˘لا

ةقاطلاب طبرلا يف ةاواصسملاو
بلطملا اهرابتعاب ،تاكبصشلاو
ة˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ يأ’ م˘˘˘˘˘هأ’او لوأ’ا

.ةيمومع
،ضصارخلوب ر˘ها˘صش ،ف˘صشكو

يف اهاقلأا يتلا ةملكلا لÓخ
ءاردم عامت˘جا لا˘غ˘صشأا حا˘ت˘ت˘فا
ع˘˘˘ّم˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘كر˘˘˘˘صش عور˘˘˘˘ف

لصصأا نم هنأا ،ضسمأا ،زاغلنوصس
فرط نم طبر بلط688.3
م˘sت ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تار˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا
نم رثكأا ةصسارد  نم ءاهتن’ا

رثكأا قيقحتو ،عورصشم0043
زاجنا لدعمب ،اطبر0491 نم
.٪27 نع ديزي

قطانم طبرب قّلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
:ضصار˘خ˘لو˘ب ف˘ي˘˘صضي ،ل˘˘ظ˘˘لا
0003 نم رثكأا قيقحتب انمق»
رثكأا طبر يأا ،ءابرهك عورصشم
نم رثكأاو ،ةرصسأا000.33 نم
طبر يأا زاغ عورصشم0761
نأا ر˘˘كذ˘˘ن ،ةر˘˘˘صسأا000.251
ثيح ن˘م ع˘جر˘م ي˘ه ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ثي˘˘ح ن˘˘م ًءاو˘˘صس .ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب
نع اهُلّدعُم ديزي يتلا ءابرهكلا

زاغلاب طبرلا ثيح نم وأا ،89٪
،بيبانأ’ا ربع عّزوملا يعيبطلا
.«٪56 هلدعم زواجتي يذلا

ةريب˘كلا تار˘ي˘ثأا˘ت˘ل˘ل ار˘ظ˘نو
تادحول لئا˘ه˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسÓ˘ل
ًاطغصض لّكصشي يذلا فييكتلا

،يئابرهكلا ماظنلا ىلع اريبك
ةرد˘ق بل˘ط ثد˘ح˘ت˘م˘لا ع˘قو˘ت
054.61 ى˘لإا ل˘˘صصت ىو˘˘صصق
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تاوا˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘م
.ةيلامصشلا ةطبارت˘م˘لا ة˘كب˘صشلا

اذإا ،طاوا˘˘غ˘˘ي˘˘˘م003.71و
ةرار˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد تع˘˘˘ف˘˘˘ترا
نأا ادكؤو˘م ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ل˘كصشب
تارامثتصساب تما˘ق زا˘غ˘ل˘نو˘صس
ءا˘بر˘ه˘كلا جا˘ت˘نإا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،ع˘يزو˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لا تا˘كب˘˘صشو
يو˘ق˘لا بل˘ط˘لا اذ˘ه ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل
هذ˘ه ل˘صصاو˘ت˘تو ،ل˘صصاو˘ت˘م˘˘لا
بقر˘ت˘ي ثي˘ح تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
ةيلامجإا ةقاط ليغصشت قÓطنا
،تاواغيم007.3 ن˘ع د˘˘يز˘˘ت
لو˘˘ط˘˘صسأ’ا زز˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘م
امب ،1202 ماع يف يجاتنإ’ا
تاواغيم008.2 كلذ ي˘˘˘˘˘˘ف
بقترملا نمو .فيصصلا لولحب
ل˘ق˘ن ةأا˘صشن˘م731 ل˘ي˘غ˘˘صشت
زكرم871.1 ،اهعاونأا عيمجب
ضضفخن˘ُمو ط˘صسو˘ت˘ُم ل˘يو˘ح˘ت
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،ط˘˘˘غ˘˘˘صضلا

طو˘ط˘خ˘لا ن˘م م˘ل˘˘ك667.3
ة˘صضف˘خ˘ن˘م˘لاو ة˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
‐ضصارخلوب فيصضي‐ طغصضلا

ط˘˘˘ّط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضيو
زا˘غ˘ل˘نو˘˘صس» ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صس’ا

ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش بصسح ،«5302
ن˘˘˘يرو˘˘˘ح˘˘˘˘م ،ضصار˘˘˘˘خ˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب
حومطلا امهلوأا ،نييجيتارتصسا
زاغلنوصس عّمجم حبصصي نأا يف
ضضو˘ح˘لا ي˘ف ًا˘ي˘صسي˘ئر Ó˘عا˘˘ف
ن˘يأا ،ي˘ق˘ير˘˘فإ’او ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
،و˘م˘ن˘لا تارد˘ق ر˘ب˘˘كأا ن˘˘م˘˘كت
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ا˘م˘ه˘ي˘نا˘˘ثو
ةدا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م دراو˘˘˘م˘˘˘˘لا
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
جمانربلا ّدعُي ثيح .ةمادتصسملا
تاقا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
دب’ ةّمه˘م ة˘صصر˘ف ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

زاغلنوصس لعجل اه˘ما˘ن˘ت˘غا ن˘م
ردا˘˘˘صصم ي˘˘˘ف اًد˘˘˘ئار Ó˘˘˘عا˘˘˘˘ف
ماع لكصشب ةدّدجتملا تاقاطلا

ل˘كصشب ة˘ي˘صسم˘صشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
.ضصاخ

 ةطيبشش ةيمشس

 ءانبلا سصخر لطعتو ليومتلا بايغ ببشسب

 يحايسس عورسشم0051 نم رثكأا زاجنإا فقوت
اهتمدق تايئاصصحإا تفصشك

ف˘قو˘ت ن˘ع ة˘حا˘˘ي˘˘صسلا ةرازو
عورصشم803 زاجنا لاغصشأا
ءانبلا ضصخر ببصسب يحايصس
ددع ردق نيح يف ،ليومتلاو
دعب قلطنت مل يتلا عيراصشملا
9221 ـب د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
بب˘صسب ا˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس ا˘˘عور˘˘صشم
 .كونبلا فرط نم ليومتلا

ةحايصسلل ماعلا ريدملا دكأا
ةعان˘صصلاو ة˘حا˘ي˘صسلا ةرازو˘ب
نب يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
لÓ˘خ ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف ر˘ما˘˘ت
ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا ءارد˘م˘لا˘ب ه˘ئا˘˘ق˘˘ل
عيراصشملا لج نأاب ،ةحايصسلل
اهزا˘ج˘نإا يرا˘ج˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
تا˘ي˘˘صصو˘˘صصخو ى˘˘صشا˘˘م˘˘ت˘˘ت
بناج ىلإا ةينعم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ة˘ما˘قإاو قر˘ط˘˘لا لز˘˘ن زا˘˘ج˘˘نا
ل˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ل ىر˘˘قو ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘صس
تا˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘صشو تا˘˘م˘˘ي˘˘خ˘˘˘مو
.«ءاخرتصس’ا تاطحمو

هنأاب لوؤوصسملا تاذ ركذو
ىلع ع˘ي˘قو˘ت˘لا» نآ’ا د˘ح˘ل م˘ت
ةصسصسؤوم21 ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تا
تطعأا اهبلغأا ةيمومع ةيكنب
554 ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا

ة˘ف˘ل˘كت˘ب ا˘ي˘حا˘ي˘صس ا˘عور˘˘صشم
رايلم831 ـب رد˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
قدا˘ن˘ف˘لا دد˘˘ع» ارد˘˘ق˘˘م ،«جد
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا

ىلع قدنف0051 ـب0202

ة˘ع˘صسب ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا
 .«ريرصس فلأا721 ـب ردقت

ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ن˘˘˘عو
ع˘قاو˘م˘لا˘ب ا˘هزا˘˘ج˘˘نإا ير˘˘ج˘˘ي
ددع ‐رمات نب‐ ردق ،ةيومحلا
ـب ةرفوتملا ةيومحلا عبانملا

05 اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ع˘ب˘ن˘م882
اهيف رامثتصس’ا نكمي اعبنم
،«ةدي˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘ن»ـل ار˘ظ˘ن
نآ’ا دحل دوجو ىلإا اريصشم
هايمب جÓعلل تابكرم ثÓث
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
جرف يديصس نم لكب ينطولا
نينثاو ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
.نارهوب

اذه يف نيرمثتصسملا اعدو
اذ˘كه «ما˘ح˘ت˘قا» ى˘لإا دد˘صصلا

تايناكمإÓل رظنلاب عيراصشم
اهيل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
يذلا لاجملا اذه يف رئازجلا
ةحايصسلا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي
لاجملا زيزعتو ةورثلا قلخو
.حايصسلا بلجو يحصصلا

نا˘ب ه˘تاذ لوؤو˘صسم˘لا ر˘˘كذو
قح29 نآ’ا دحل حنم عاطقلا
ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل زا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما

،ةيومحلا عقاوملا لÓغتصس’
رفوتي عاطقلا نأا ىلإا اريصشم
ةصسصسؤوم92 ىلع نآ’ا دحل

ةصسصسؤوم8 اهنيب نم ةيومح
عم يمومعلا عاطق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
ىلع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب ر˘فو˘ت

يعدتصسي ايديلقت امامح43
ة˘نر˘صصع˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا
لومعملا ريياعملا عم ايصشامت
.ناديملا اذه يف اهب

مت هنأا ،دافأا ىرخأا ةهج نم
ةماعلا ةنا˘مأÓ˘ل ف˘ل˘م لا˘صسرإا
ليجصست ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ةقطنم72 ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا

،ي˘حا˘ي˘صسلا ع˘صسو˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
نم ةقطنم691 نأاب افيصضم
عصسوتلل ةق˘ط˘ن˘م522 ن˘ي˘˘ب
نآ’ا دحل تدافتصسا يحايصسلا

داد˘˘˘˘عإا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م
. تاططخملا

م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب لوؤو˘˘صسم˘˘لا ر˘˘كذ
زا˘ي˘ت˘˘م’ا ق˘˘ح ح˘˘ن˘˘م» ا˘˘صضيأا
زاجنا لجأا نم نيرمثتصسملل
ةعطق563 يف مه˘ع˘يرا˘صشم
عصسوتلا قطانم جراخ ةيصضرأا
هذه˘ب ىر˘خأا85و يحا˘ي˘صسلا
ن˘م ة˘ي’و42 ي˘ف ع˘قاو˘م˘لا
.نطولا

ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘˘لو
ر˘كذ ،ي˘حا˘ي˘صسلا را˘م˘ث˘ت˘˘صس’ا
ةياهن ىلإا هنأاب هتاذ لوؤوصسملا
تدم˘ت˘عا» ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا
عيراصشملل ةيعاطق˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

نم ايحايصس اعورصشم0852
فلأا523 ر˘˘فو˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘˘صش
071 نم ديزأاو ديدج ريرصس
.«مئاد لغصش بصصنم فلأا

 ز.سسواط

رهششل يلزانتلا دعلا ةيادب عم
كرابملا ناشضمر

تايمكب قوسسلا قارغإا
 جاجدلا نم ةريبك
ءانتقلا كلهتسسملا ناكمإاب
 يبرملا نم ةرسشابم

ةينطولا ةمظنملا سسيئر فششك
ىفطشصم فرحلاو تاشسشسؤوملل

نم ةريبك تايمك نأاب ،نيابور
قاوشسألا يف خشضتشس جاجدلا
ام مداقلا عوبشسألا نم ءادتبا
،راعشسألا سضفخ يف مهاشسيشس
مهناكمإاب نيكلهتشسملا نأا ادكؤوم
دنع نم ةرششابم جاجدلا ءانتقا
سسيئر سسمأا دكأا.نيبرملا
تاشسشسؤوملل ةينطولا ةمظنملا

يف «نيابور ىفطشصم» فرحلاو
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تقلت نايب
عم قيشسنتلاب نجاودلا يبرم نأا
ماعنألا ةيذغتل ينطولا ناويدلا

ةينطولا قوشسلا نيومت اوررق
جاجدلا نم ةريبك تايمكب
،لبقملا عوبشسألا نم اقÓطنا

ناشضمر رهششو انمازت كلذو
يتلا ةيلمعلا يهو كرابملا
سضفخ يف ةلاحم ل مهاشستشس
-ثدحتملا- لوقي راعشسألا

،نييابور بشسح ،رظتنملا نمو
ىلإا ةيلمعلا هذه لشصاوتت نأا

نيأا ،ناشضمر رهشش ةياهن ةياغ
ةعباتمل ةنجل ليكششت متيشس
يف ةبولطملا تايمكلا طبشضو
ىلع ةظفاحلا لجأا نم قوشسلا
ةردقلاو راعشسألا رارقتشسا
.نطاوملل ةيئارششلا
راعشسأا تفرع دقف ةراششإÓل
يف ايشسايق اعافترا جاجدلا
رعشس لشصو ثيح ةريخألا ةنوآلا
ارانيد064 ىلإا مارغوليكلا
ريدملا سسيئرلا ناكو مارغوليكلل
ةيذغتل ينطولا ناويدلل ماعلا
دمحم نجاودلا ةيبرتو ماعنألا

حيرشصت يف دكأا دق ،يوارطب
لجشسملا عافترلا نأا ،هل قباشس
اعقوتم ناك نجاودلا راعشسأا يف
يف فÓعألا راعشسأا عافترا ببشسب
ةحئاجو ةيملاعلا قاوشسألا

عجارت ىلإا تدأا يتلا انوروك
ةدوعب انئمطم جاتنإلاو طاششنلا
51 نوشضغ يف راعشسألا رارقتشسا

.اموي
 ز.سسواط
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تءاج ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت .
نطاوم ىوكصش ليجصست دعب
نم ةقرصسل˘ل ه˘ن˘كصسم ضضر˘ع˘ت

ىلوتصسأا نيأا نيلوهجم فرط
ضضارغأا ةد˘ع ى˘ل˘ع نو˘ل˘عا˘ف˘لا

ترصشاب كلذ روف ،لزنملا نم
تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم
مت نيأا ،ةعصساو يرحتو ثحب
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا ل˘صصو˘ت˘˘لا
وهو هفاقيإاو يصسيئرلا لعافلا

قو˘˘˘ب˘˘˘صسم ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج بلا˘˘˘ط
د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق
ةيوه ديدحت مت هعم قيقحتلا
تابلاط30 م˘˘هو ه˘˘ئا˘˘كر˘˘صش
ةفلتخم تاي’و نم تايعماج
ة˘قÓ˘ع ن˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا

ي˘كا˘صشلا ة˘جوز ع˘˘م ة˘˘قاد˘˘صص
ةقرصسلا ةيلمع هل اولهصس ثيح
روف ،ةقصشلا حيتاف˘م ه˘ئا˘ط˘عإا˘ب
فلم زاجنإا مت قيقحتلا ةياهن

م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا د˘صض ي˘ئاز˘ج

ةيعم˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘صضق ل˘جأ’
ةقرصسلا باكترا ضضرغب رارصشأا
رفاوتب ةنرت˘ق˘م˘لا ة˘فو˘صصو˘م˘لا

ح˘ي˘تا˘ف˘م لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا) فور˘˘ظ
،(ةبكرم راصضحتصسا ،ة˘ع˘ن˘صصم

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ردصص نيأا ةصصتخملا ةيئاصضقلا
ةيقب امنيب ،عاديإا رمأا هقح يف
ي˘ف رد˘صص ن˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

را˘صضحإاو ط˘ب˘صض ر˘مأا ن˘ه˘ق˘˘ح
 .رارف ةلاح يف نهنوك

نينطاوملا ىلع ءادتعÓل رارششأا ةعامج اولكشش

ةياجبب لزانملا نوقرسسي نييعماج ةبلط4

 ت . Ëرك

اميشس ل ،اهلاكششأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةياجب ةيلو نمأا حلاشصم لبق نم رطشسملا ططخملل اديشسجت
ةيئاشضقلا ةطرششلا عرف رشصانع نكمت ،ةشصاخلاو ةيمومعلا تاكلتمملاو ضصاخششألا ىلع ةظفاحملاب ةقلعتملا

ةبلط40 نم نوكتت رارششأا ةعامج كيكفت نم مرشصنملا عوبشسألا لÓخ ةياجب ةيلو نمأل نماثلا يرشضحلا نمأÓل
.ةنشس03و22 نيب مهرامعأا حوارتت (تابلاط30و ايئاشضق قوبشسم يعماج بلاط) ،نييعماج

ميتنشس رييÓم4و رلود نويلم2و وروأا نويلم2 هباشسح يف

 بوبحلا ناويدب راطإا اهلطب داسسف ةحيسضف
ىدل ةيروهمجلا ليكو طصشن

،ضسمأا ،دمحما يديصس ةمكحم
ة˘ي˘صضق لو˘ح ة˘ي˘فا˘ح˘˘صص ةود˘˘ن
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘˘ب دا˘˘˘صسف
.بوبحلل ينهملا

ضشتفملاب ،ةي˘صضق˘لا ق˘ل˘ع˘ت˘تو
بوبحلا ناو˘يد˘ل ق˘با˘صسلا ما˘ع˘لا
..عوبصسأا نم رثكأا ذنم فوقوملا

،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ف˘صشكو
ىلإا دوعت لاحلا ةيصضق عئاقو نأا
د˘ي˘ف˘تو ،0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘صش
نم ةيوهلا ددحم ضصخصش مايقب

تÓ˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ي˘صسن˘ج
هذ˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘بو .ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
ليكو ةباين ترمأا ،تاي˘ط˘ع˘م˘لا
يذلاو قيقحت حتفب ةيروهمجلا
.نيروحم ىلع بصصنا

،لوأ’ا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ضصخ˘˘˘صشلا˘˘˘ب
نإا نيبت نيأا ،يفيظولا هراصسمو
،»ع ح» ىمصسملاب قلعتي رمأ’ا

دلقتو .ةنصس16 رمعلا نم غلبيو
بصصا˘ن˘˘م ةد˘˘ع ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ي˘ن˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ناو˘يد˘لا˘˘ب
ة˘ن˘صس ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ف˘˘˘ل˘˘˘˘كم ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصب ،7891
هبتصشملا دل˘ق˘ت م˘ث.تاصساردلاب
تا˘صسارد˘لا ر˘يد˘م بصصن˘م ه˘ي˘ف
مث ،ما˘ع ضشت˘ف˘م م˘ث ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

هل بو˘ب˘ح˘لا ناو˘يد˘ب را˘صشت˘صسم
لÓ˘˘خو .ر˘˘ي˘˘صسم را˘˘طإا ة˘˘ف˘˘˘صص
هبتصشملل ناك ،ي˘ن˘ه˘م˘لا هرا˘صسم
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب و˘˘˘صضع ة˘˘˘ف˘˘˘صص ه˘˘˘ب
ةنجللا ضسأار˘ت ا˘م˘ك ،تا˘ق˘ف˘صصلا
..يرحبلا لقنلاب ةصصاخلا

،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل ل˘ج˘صس د˘قو
دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع ة˘ف˘ي˘ث˘ك تا˘كر˘ح
رئازجلا نم ابايإاو اباهذ ةينطولا
ل˘ك ةر˘م لد˘ع˘م˘ب ،ا˘صسنر˘˘ف ى˘˘لإا
نيب حوارتت ةماقإا ةدمب ،نيرهصش
..مايأا01و5

نم ينا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ق˘ل˘ع˘تو
كÓ˘مأ’ا ر˘صصح˘˘ب ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هيف هبتصشملل ةلوقنملا ةيراقعلا

ل˘خد˘لا ع˘م ا˘ه˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘ت ىد˘˘مو
ديدحت نآ’ا دحل متيل .يونصسلا
Óيف راقعل ،هب هبتصشملا كÓتما
315 ةحاصسمب ةمصصا˘ع˘لا˘ب ع˘ق˘ت
يام01 يف اهانتقا اعبرم ارتم
كÓت˘ما ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب .4002
يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
رتم002 هتحاصسم ةمصصا˘ع˘لا˘ب

ضسرام91 مو˘ي ها˘ن˘ت˘قا ع˘˘بر˘˘م
،هب هبتصشملا كلتمي امك .5002
عبرم رت˘م011 ةحاصسم˘ب Ó˘ي˘ف
8 ي˘ف ا˘ها˘ن˘ت˘˘قا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ق˘˘صش اذ˘˘˘كو .9002 ربم˘ت˘ب˘صس
اع˘بر˘م ار˘ت˘م681 ة˘حا˘صسم˘˘ب
21 ي˘ف ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب9002 ربم˘فو˘ن
ىلع ةيكنب تاباصسحل ،هكÓتما

ةيلام تاصسصسؤوم ةدع ىوتصسم
ة˘ل˘م˘ع˘لاو را˘ن˘يد˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
..ةبعصصلا

،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ف˘صشكو
رئازجلاب ةيكنبلا تاباصسحلا نأا
4 ةبارق اه˘ب نا˘ك ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل
ىلإا ةفاصضإ’اب .م˘ي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م
،وروأا24616 ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا

.يكير˘مأا ر’ود71.16921و
زوحي ،هيف هب˘ت˘صشم˘لا نا˘ك ا˘م˘ك
يف ة˘ي˘كن˘ب تا˘با˘صسح3 ى˘ل˘ع
ي˘ف نا˘˘با˘˘صسح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م جرا˘˘خ˘˘لا
ي˘˘ف ر˘˘خآاو غرو˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘صسكو˘˘˘ل
..اصسنرف

،ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو فا˘صضأاو
ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘صسح نإا
ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ب نا˘˘ك جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ينويلم نم رثكأاو وروأا ينويلم
نإا ،ثدحتملا تاذ عباتو .ر’ود
هب هبتصشملا لزنم ضشيتفت ةيلمع
نويلم023 ز˘ج˘ح ى˘˘لإا تدا˘˘ق
0033 ىلإا ةفا˘صضإ’ا˘ب ،م˘ي˘ت˘ن˘صس
ر’ود601و ،ينيلرتصسا هينج
امك .وروأا01721و ،يكيرمأا
هبتصشملا نكصسم يف روثعلا مت
ةصصاخ ماتخأاو قئاثو ىلع ،هب
تا˘فو˘صشكو بو˘ب˘ح˘لا ناو˘يد˘˘ب

يتلا ةيكنبلا تاباصسحلاب ةصصاخ
..جراخلاو رئازجلاب اهزوحي

نإا ،ةيروهمجلا ليكو دروأاو
مامأا ة˘حور˘ط˘م ا˘ي˘لا˘ح ة˘ي˘صضق˘لا
بط˘ق˘لا˘ب ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق
يداصصتق’ا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ئاز˘ج˘لا

عصضوب رمأا ردصص دقو .يلاملاو
ضسب˘ح˘لا ن˘هر ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ري˘غ ءار˘ثإ’ا م˘ه˘ت ن˘ع ،تقؤو˘م˘لا
ريغ تازايتما حنمو عورصشملا

ضضي˘ي˘˘ب˘˘ت م˘˘ه˘˘ت اذ˘˘كو .ةرر˘˘ب˘˘م
ع˘ير˘صشت˘لا ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘مو لاو˘˘مأ’ا
ىلإاو نم فرصصلا لقنب ضصاخلا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ف˘˘˘ي˘˘˘صضي ،جرا˘˘˘خ˘˘˘˘لا
..ةيروهمجلا

بويا  ضس

ةميرج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا ي˘ف
ط˘صسو˘لا ي˘ف ا˘ه˘لا˘كصشأا ة˘فا˘كب
نمأا رصصانع تنكمت يرصضحلا
نيع ةي’و نمأاب ةيرماعلا ةرئاد
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ،تن˘˘˘صشو˘˘˘م˘˘˘ت
راجت’اب ناموقي اناك نيصصخصش
نم ةيمك زجح عم تاردخملاب
امارغ035و غلك1 ـب ةردقم
.جلاعملا فيكلا نم

ىلع ءان˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تاذ اهيلع تلصصحت تامولعم
طاصشن دوجوب دي˘ف˘ت ح˘لا˘صصم˘لا

راجت’اب موقي ضصخصشل هوبصشم
اهئافخإاب همايق عم تاردخملاب
دعبو هي˘ل˘ع ،ه˘كير˘صش تي˘ب ي˘ف
مت ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ف˘ي˘ث˘كت
نا˘˘كمو م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ةباينلا عم قيصسنتلابو ،مهدجاوت

ةمكحمل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا
نذإا راد˘صصإا د˘ع˘˘بو ة˘˘ير˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ن˘˘˘ع ضشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ضشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

41ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت˘˘ي˘˘ل م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كصسم
ثيح تاردخملا نم ةحيفصص
035و غل˘ك1 ـب ا˘ه˘˘نزو رد˘˘ق
رمأ’ا قلعتيو جلاعم فيك مارغ
ةنصس72 م ط و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.ةنصس24 م ح وعدملاو

مهميدقت دعب مهيف هبتصشملا
ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا
لاحأا ة˘ير˘ما˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
قيق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق ى˘لا ف˘ل˘م˘لا
يف ردصصأا نيأا ةمكحملا ضسفنب

.عاديإا رمأا مهقح
 يبرغم ةردب

فيرشش نب قوراف

ضصخشش نم ةباشصع اهتقرشس

روروأا فلآا01 عجرتسسي لجيج نمأا

تنششششومت نيع ةيلو نمأا

تاردخملا نمامارغ035و غلك10 زجح

ةحلصصملا رصصان˘ع تن˘كم˘ت
ةيئاصضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
عوب˘صسأ’ا ر˘ح˘ب ،ل˘ج˘ي˘ج ن˘مأا˘ب
طاصشنل ادح عصضو نم ،طرافلا

فرتحت ةيلحم رارصشأا ةيعمج
.ةقرصسلا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تءا˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دحأا اهب مدقت ةيمصسر ىوكصش
ة˘بوا˘ن˘م˘لا ما˘مأا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
،ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ل˘ع˘ف˘ل ه˘صضر˘ع˘˘ت ضصو˘˘صصخ˘˘ب
بصصن˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘قر˘˘صسلا

يلام غلب˘م تلا˘ط ،لا˘ي˘ت˘ح’او
03 ـب ردق ةيب˘ن˘جأ’ا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
د˘˘˘حا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م وروأا ف˘˘˘˘لأا
03 رمعلا نم غلبي ضصاخصشأ’ا
ةلمعلاب اهلادبتصسا ة˘ي˘ن˘ب ،ة˘ن˘صس
قا˘˘ف˘˘ت’ا بصسح ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يف لخدي يذلا امهنيب قبصسملا
هنأا ريغ ،ةيراجت تÓماعت راطإا

نم غل˘ب˘م˘لا مÓ˘ت˘صسا در˘ج˘م˘بو

ىلع رارفلاب ذ’ مهتملا فرط
نم ةداتقم ةيحايصس ةبكرم نتم
اردا˘˘غو ر˘˘خآا ضصخ˘˘˘صش فر˘˘˘ط
.ةلوهجم ةهجو هاجتاب

،ةينمأ’ا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا تر˘صشا˘ب
تايرحتلاو ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت

ل˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع
ةينقتلا تايناكمإ’او لئاصسولا
عم مئادلا قيصسنتلابو ،ةحاتملا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
يف مهتن˘كم ل˘ج˘ي˘ج ة˘م˘كح˘م
ةيوه ديدحت نم يصسايق فرظ
ةيصضق˘لا ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

ضصاخصشأا ةثÓثب رمأ’ا قلعتيو
حوار˘˘ت˘˘ت ةأار˘˘ما م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
،ةنصس85و62 نيب مهرامعأا
ةيفارتحا ةقيرطب مهفيقوت متيل

نم ةقرفتم ءايحأا ىوتصسم ىلع
.ةرواجم ىرخأاو لجيج ةنيدم

ةقمعملا تاقيقحتلا تنكم
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘م ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا
ةلمعتصسملا ةبكرملا عاجرتصسا
غلبم اذكو ةقرصسلا ةيلمع يف
ـب ردق ةيبنجأ’ا ةلمعلاب يلام
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘بو ،وروأا ف’آا01
يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
مهميدقت مت ،مهيف هبتصشملا قح
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا
نيوكت ةيانج لجأ’ ةصصتخملا
داد˘˘˘˘عإ’ا ضضر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘˘صشأا

رفاوتب ةقرصسلا ةيانج باكتر’
را˘صضح˘ت˘صساو دد˘ع˘ت˘لا ي˘فر˘˘ظ
ضضر˘غ˘ل كر˘ح˘م تاذ ة˘ب˘˘كر˘˘م
ر˘ي˘صسي˘تو م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست
ق˘ح ي˘ف رد˘صص ن˘يأا ،م˘ه˘بور˘˘ه
عاد˘˘˘يإا ر˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثا
لجيج ةي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب
نم ثلاث ضصخصش عصضو امنيب

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ى˘˘ث˘˘نأا ضسن˘˘˘ج
.ةيئاصضقلا

ع .دلاخ
نازيلغ

ىسسوم يمعب اسسولهم اسصرق0842 نم رثكأا زجح
ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
نم ،ى˘صسو˘م ي˘م˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب
نا˘فر˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت
يف روزملا لامعتصساو ريوزتلا

عم ةي˘م˘صسر تارر˘ح˘مو ق˘ئا˘ثو
ةيمك زجح عم ،ما˘ت˘خأ’ا د˘ي˘ل˘ق˘ت
ةصسولهملا ضصارقأ’ا نم ةربتعم
. ةيلوحكلا تابورصشملاو

تامولعم رثإا ىلع كلذ متو
اهدافم ةقرفلا تاذ ىلإا تدرو
ىلع نازوحي نيصصخصش دوجو
تارثؤوملا نم ةربت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك
ةيلوحكلا تابورصشملاو ةيلقعلا

امهو امهينكصسم ىوتصسم ىلع
طا˘صسوأا ي˘ف ا˘ه˘ج˘يور˘ت دد˘˘صصب

د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع ،با˘˘ب˘˘صشلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تاو ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘˘ه
ةينونا˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا
ضشيتفتو امهفيقوت مت ةمزÓلا

ط˘˘ب˘˘صض ن˘˘يأا ،ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصسم
لوأ’ا هيف هبت˘صشم˘لا ن˘كصسم˘لا˘ب
ذيبنلا نم تاروراق (90) ةعصست
نكصسملاب طبصض اميف ،رمحأ’ا
ةيمك ىلع يناثلا هيف هبتصشملا

ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
:ــب تردق عاونأ’ا فلتخم نم
ا˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘صصر˘˘ق3842
نم يلام غل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب

زجح مت اميف ،جيورتلا تادئاع
ق˘ئا˘ثو ه˘ن˘كصسم ي˘ف ا˘˘ي˘˘صضر˘˘ع
تا˘ف˘صصو ة˘ي˘م˘صسر تارر˘ح˘مو

،ةد˘ل˘ق˘م ما˘ت˘خأاو ةروز˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ط
يلآا مÓعإا تادعم ىلإا ةفاصضإ’اب
ة˘يز˘كر˘م ةد˘حو ي˘ف ة˘ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م
ناك تامدخلا ةددعتم ةعباطو
ريوزت ةيل˘م˘ع ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي
يئاصضق ءارجإا فلم زجنأا قئاثولا

ا˘مد˘ق ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا د˘˘صض
ةمهت نع ةلادعلا مامأا هبجومب

ةقيرطب ةيلق˘ع تار˘ثؤو˘م ةزا˘ي˘ح
،عي˘ب˘لا ضضر˘غ˘ل ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ
ةيلوح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ةزا˘ي˘ح
ضضرغل ةي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
لا˘م˘ع˘ت˘صساو ر˘يوز˘˘ت˘˘لا ،ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تاررح˘مو ق˘ئا˘ثو ي˘ف روز˘م˘لا

.ماتخأ’ا ديلقت عم ةيمصسر
بويا  ضس

ريوزتلا ،ضضاهجإلاب نمقي
ةراعدلل لحم ءاششنإاو

تاديسس ثÓث
نيوكت يف نطروتي

 ةيمارجإا ةعامج
ةيلو نمأا حلاشصم تنكمت
طاششنل دح عشضو نم رئازجلا

نم نوكتت ةيمارجإا ةعامج
يف نهيف هبتششم ءاشسن ثÓث
ضضاهجإلا يف عورششلا» ةيشضق
ةيفرع تاررحم يف ريوزتلا عم
،«ةراعدلاو قشسفلل لحم ءاششنإاو

تاذل نايب يف ضسمأا درو امبشسح
ةقرف نأا نايبلا حشضوأاو.ةهجلا
نمأل ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلا
ةبيورلا ةيرادإلا ةعطاقملا

ةباينلا فارششإا تحتو
ةيشضقلا هذه تجلاع ،ةشصتخملا

لÓغتشسلا رثإا ىلع
اهيلع تلشصحت تامولعمل لثمألا

.نأاششلا اذه يف ةطرششلا  حلاشصم
تاءارجإلا لامكتشسا دعبو
هبتششملا ميدقت مت ،ةينوناقلا

ةبيور ةباين مامأا نهيف
نهعاديإاب رمأا ردشص نيأا

.ضشارحلل ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب
حلاشصم تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
يف ةلثمم رئازجلا ةيلو نمأا

عشساتلا يرشضحلا نمألا حلاشصم
ةيرادإلا ةعطاقملا نمأل عباتلا

ةجلاعم نم ،ضسيار دارم رئب
ةبكرم لخاد نم ةقرشس» ةيشضق
.«هيف هبتششملا فيقوت عم
-نايبلا بشسح- ةيشضقلا دوعتو
دعب ةيحشضلا اهب مدقت ىوكششل
لخاد نم ةقرشسلل هشضرعت
لعافلا ماق ثيح ،ةبكرم
يلام غلبم ىلع ءÓيتشسلاب
فتاهو رانيد00049 هردق
.عيفرلا عونلا نم لاقن
لثمألا لÓغتشسلا دعبو
ةيوه ديدحت مت ،ةمولعملل
هفيقوت مت نيأا ،هيف هبتششملا

يلاملا غلبملا هتزوحب طبشضو
لاقنلا فتاهلاو قورشسملا

تاءارجإلا لامكتشسا دعبو.
هبتششملا ميدقت مت ،ةينوناقلا

ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف
رمأا يذلا ياد نيشسح ةمكحم
تقؤوملا ضسبحلا نهر هعشضوب
ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب
فيشضي ،ضشارحلاب ليهأاتلاو
.نايبلا

ب ضضاير



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 0962ددعلا ^2441 نابعشش81ـل قفاوملا1202 صسرام13ءاعبرألا

 ةدوـــــعلا



0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمشسيد03تبشسلا

culture@essalamonline.com

096207ددعلا ^2441 نابعشش81ـل قفاوملا1202 صسرام13ءاعبرألاتامهاصسم
نادوشسلا يف ةيلهأ’ا برحلا فقو ريششابت تح’و

يليئارشسإ’ا يشسايشسلا دهششملا تاديقعت تداز تاباختن’ا جئاتن

ع˘ط˘ق ي˘ف ارذ˘ع ئرا˘ق˘لا ح˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘صسن
نادوصسلا قرصش نع انت’اقم ةلصسلصس
ر˘ح˘ب˘لا ة˘ي’و˘ل ا˘ن˘ترا˘يز تا˘ي˘˘عاد˘˘تو
ثد˘ح ى˘لإا قر˘ط˘ت˘ل˘ل كلذو ،ر˘م˘˘حأ’ا
عيقوتلاو قافتإ’ا وهو ،ماهو يخيرات

عازنلا ةيوصستل ئدابملا نÓعإا ىلع
بو˘ن˘ج ي˘ف ة˘ي˘ل˘هأ’ا بر˘ح˘لا ف˘قوو
،قرزأ’ا ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا بو˘˘ن˘˘جو نا˘˘فدر˘˘˘ك
82 د˘˘˘˘˘حأ’ا ضسمأ’ا˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘˘لاو
ةمصصاع ابوج ةنيدم يف ،راذآا/ضسرام
ع˘قوو ،نادو˘صسلا بو˘ن˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج
حاتفلا دبع لوأا قيرفلا نم لك هيلع
ةدا˘ي˘صسلا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر ،نا˘˘هر˘˘ب˘˘لا
،ولحلا زيزعلا دبع دئاقلاو ،يلاقتنإ’ا

ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘كر˘ح˘لا ضسي˘˘ئر
ي˘˘˘ف ،ا˘˘˘ق˘˘˘ح’و .لا˘˘˘م˘˘˘˘صش/نادو˘˘˘˘صسلا
لصصاونو دوعنصس ،ةمداقلا ت’اقملا

تزر˘ب ي˘ت˘لا ا˘يا˘صضق˘ل˘ل ا˘ن˘˘ت˘˘صشقا˘˘ن˘˘م
رحبلا ةي’و يف انتاءاقل نابإا تريثُأاو
.رمحأ’ا
ئدا˘ب˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا قا˘˘ف˘˘تإا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا
ف˘قو ر˘ي˘صشا˘ب˘ت ل˘م˘ح˘ي ه˘ي˘لإا را˘صشم˘لا
نافدرك بون˘ج ي˘ف ة˘ي˘ل˘هأ’ا بر˘ح˘لا

،ع˘˘صضيو ،قرزأ’ا ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا بو˘˘˘ن˘˘˘جو
لح دعب ابوج مÓصس قافتإا عم اءورقم
يف درو ا˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘لا˘كصشإ’ا
تانبل ،نادوصسلا قرصش لوح قافتإ’ا
ةصصاخ ،دÓبلا يف مئاد مÓصس ءاصسرإا

ن˘م ة˘لأا˘˘صسم˘˘لا حر˘˘ط˘˘ي نÓ˘˘عإ’ا نأاو
نأا ىلع د˘كأا ا˘مد˘ن˘ع ي˘مو˘ق رو˘ظ˘ن˘م
يف ة˘ي˘ل˘هأ’ا بر˘ح˘لاو عاز˘ن˘لا روذ˘ج
ةيل˘ح˘م ا˘يا˘صضق ي˘ف ن˘م˘كت ’ دÓ˘ب˘لا

يتلا ةقطنم˘لا وأا م˘ي˘ل˘قإ’ا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
يه امنإاو ،لاتتقإ’او عازنلا اهيف رودي
اهرهوج ةماع ةينطو ةمزأ’ ضساكعنإا
.ةينادوصسلا ةلودلا لكيه يف للخلا

دكأا ،ىلوأ’ا هتار˘ق˘فو ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
ةرو˘ث نأا ،ق˘ح ن˘ع ،ئدا˘ب˘˘م˘˘لا نÓ˘˘عإا
اهتره˘م ي˘ت˘لاو ،ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا نادو˘صسلا
با˘ب˘صشو تا˘با˘صش تا˘ي˘ح˘˘صضتو ءا˘˘مد
حا˘ف˘كلا تا˘كر˘ح تارو˘ثو نادو˘˘صسلا
ةيخيرات ةصصرف تقلخ دق ،حلصسملا
ةي˘نادو˘صسلا ة˘مزأ’ا روذ˘ج ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
ع˘صست ي˘ت˘لا ة˘ن˘طاو˘م˘˘لا ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘بو
نأا ىلع نÓعإ’ا ددصش امك .عيمجلا
ل˘ما˘صش مÓ˘صس قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘صصو˘˘ت˘˘لا
يف بر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ة˘يا˘ه˘ن ع˘صضي

نأاو ،ضضوا˘ف˘ت˘لا ر˘ب˘ع م˘˘ت˘˘ي نادو˘˘صسلا
نادوصسلا يف عارصصلا ةعيبطو خيرات
’ ة˘ير˘كصسع˘لا لو˘ل˘ح˘˘لا نأا ناد˘˘كؤو˘˘ي
رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسإاو مÓ˘˘صس ى˘˘لإا اد˘˘بأا دو˘˘ق˘˘˘ت
نÓعإ’ا ةمدقم تزربأا امك .نيمئاد
ديكأات يه ىلوأ’ا ،نيتما˘ه ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن
نوصصل ايوصس لمعلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ط˘لا

هلÓقتصساو نادوصسلا ةدا˘ي˘صس ة˘يا˘م˘حو
،ه˘˘ي˘˘صضارأا ةد˘˘حو ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لاو
نأا ىلع امهديكأات يه ةيناثلا ةطقنلاو
لداع˘لاو ي˘م˘ل˘صسلا ي˘صسا˘ي˘صسلا ل˘ح˘لا

كرتصشم فده وه ،نادوصسلا تامزأ’
ةيلاقتنإ’ا نادوصسلا ةموكح نم لكل
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صشلا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لاو
نÓعإا قافتإا ددحو .لامصش/نادوصسلا
يصسايصس لح ىلإا لصصوتلا ئدابملا

ا˘كر˘ت˘صشم فد˘ه˘ك لدا˘عو ي˘˘م˘˘ل˘˘صسو
ئدا˘ب˘م˘لا ا˘مأا .ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘فر˘˘ط˘˘ل
يتلاو ،نÓعإ’ا يف ةدراولا ةيصساصسأ’ا
لحل ضساصسأاك نافرط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘تإا
:يف ضصخلتتف ،نادوصسلا يف عارصصلا
ددعتم دلب نادوصسلا نأا ىلع ديكاتلا
كلذل ،تافاقثلاو تانايدلاو قارعأ’ا
هترادإاو عونتلا اذهب فارتعإ’ا بجي
.ةينطولا ةيوهلا ةلأاصسم ةجلاعمو
يف نادوصسلا بعصش قح ىلع ديكأاتلا

مهنوؤوصش ةرادإا يف ةفلتخملا قطانملا
وأا يز˘كر˘˘مÓ˘˘لا م˘˘كح˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
.يلارديفلا

ةلودلاب ن˘يد˘لا ة˘قÓ˘ع ة˘ي˘صضق جÓ˘ع
ةلود ضسيصسأات» ىلع قافتإ’ا لÓخ نم
ي˘ف ة˘ي˘لارد˘ي˘ف ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ة˘ي˘˘ند˘˘م
ن˘˘يد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح ن˘˘م˘˘صضت نادو˘˘˘صسلا

لكل ةينيدلا تاصسرامملاو ةدابعلاو
ل˘˘صصف˘˘ب كلذو ،ي˘˘نادو˘˘صسلا بع˘˘صشلا
ةينيدلاو ةينثإ’او ةيفاق˘ث˘لا تا˘يو˘ه˘لا

ضضرفت ’ نأاو ،ةلودلا نع ةيوهجلاو
’و ،ضصخ˘صش يأا ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘يد ة˘˘لود˘˘لا
ةلودلا نوكتو .اي˘م˘صسر ا˘ن˘يد ى˘ن˘ب˘ت˘ت

نوئ˘صشلا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ةزا˘ح˘ن˘م ر˘ي˘غ
.ريمصضلاو دقتعملا نوؤوصشو ةينيدلا

ة˘ير˘ح ي˘م˘ح˘تو ة˘لود˘لا ل˘ف˘كت ا˘م˘˘ك
نأا ىلع ،ةينيدلا تاصسرامملاو نيدلا
ي˘˘ف ئدا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ك ن˘˘˘م˘˘˘صض˘˘˘ُت
.«روتصسدلا

د˘˘ن˘˘ت˘˘صست نأا بو˘˘جو˘˘ب رار˘˘قإ’ا ع˘˘˘مو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صصخ˘صشلا لاو˘حأ’ا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق
نأا نكل ،تادقتعملاو فرعلاو نيدلا
ع˘م ضضرا˘ع˘ت˘ت ’ ة˘ق˘ير˘ط˘ب كلذ م˘ت˘˘ي

.ةيصساصسأ’ا ناصسنإ’ا قوقح
ةطلصسلا ماصستقإا يف ةلادعلا قيقحت
بوعصش عي˘م˘ج ن˘ي˘ب ةور˘ث˘لا ع˘يزو˘تو

ى˘ل˘ع ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل نادو˘˘صسلا م˘˘ي˘˘لا˘˘قأاو
ي˘فا˘ق˘ث˘˘لاو يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

را˘ب˘ت˘عإ’ا ي˘ف ن˘ي˘ع˘صضاو ،ي˘˘ن˘˘يد˘˘لاو
.تاعازنلا قطانم ةيصصوصصخ
ةأارملا قوقحو ناصسنإ’ا قوقح جاردإا

تاد˘ها˘ع˘م˘لا ي˘ف ةدراو˘˘لا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
نادوصسلا اهيلع قداصص يتلا ةيلودلا
.مÓصسلا ةيقافتإا يف
ريبادتلا نادوصسلا ةموكح ذختت نأاو
ق˘˘ي˘˘ثاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘صضنÓ˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا

ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’او ة˘ي˘لود˘لا تاد˘ها˘ع˘م˘˘لاو
قدا˘صصت م˘ل ي˘ت˘لا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘˘ح˘˘ل

.نادوصسلا ةيروهمج اهيلع
بوجو ىلع ئدابملا نÓعإا ددصشو
ي˘مو˘ق ضشي˘˘ج نادو˘˘صسل˘˘ل نو˘˘كي نأا

ةد˘ي˘ق˘ع ق˘فو ل˘م˘ع˘ي د˘حاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
˘مز˘ت˘ل˘ي ،ةد˘يد˘ج ةد˘حو˘م ة˘˘ير˘˘كصسع
ا˘˘ق˘˘فو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
ةبيكرت ضسكعت نأا ىلع ،روتصسدلل
ددعتلاو عونتلا ةينمأ’ا تاصسصسؤوملا
ا˘˘˘هؤو’و نو˘˘˘˘كي نأاو ،ي˘˘˘˘نادو˘˘˘˘صسلا
.ة˘عا˘م˘ج وأا بز˘ح˘ل ضسي˘لو ن˘طو˘ل˘ل

نأا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع نÓ˘عإ’ا د˘كأا ا˘م˘˘ك
تاوقلا ديحوتو جمد ةيلمع نوكت
ة˘يا˘ه˘ن˘ب ل˘م˘ت˘كت نأا ى˘لإا ة˘˘جرد˘˘ت˘˘م
ني˘م˘صضت د˘ع˘بو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نإ’ا ةر˘ت˘ف˘لا

ةلودلاو نيدلا نيب ةقÓعلا ةلأاصسم
نÓعإا يف ءاج ام قفو ،روتصسدلا يف
فقو ىلع نافرطلا قفتاو .ئدابملا
ىلع عيقوتلا دنع رانلا قÓطإ’ مئاد
اهيلع قفت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

ة˘˘ل˘˘ما˘˘صشلا ة˘˘يو˘˘صست˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج˘˘˘ك
اق˘ف˘تا ا˘م˘ك ،نادو˘صسلا ي˘ف عار˘صصل˘ل

ةرتفلا لمصشت ةيلاقتنإا تابيترت ىلع
تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو تا˘ي˘لآ’او ما˘ه˘˘م˘˘لاو
امهنيب قافتإ’ا نأا اربتعإاو .اهريغو
ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘صض ن˘م نو˘˘كي
حبصصت يكل ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب ا˘˘م˘˘ئاد ارو˘˘ت˘˘صسد
.ةيلاقتنإ’ا
مÓصسلا ةيلمع لامكتصسإا دعب دقتعأا

ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ع˘˘م
نÓعإا ءو˘صض ى˘ل˘ع لا˘م˘صش/نادو˘صسلا
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تإ’ا د˘ع˘بو ،اذ˘ه ئدا˘ب˘م˘لا
عم ةينمأ’او ةيركصسعلا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

دئاقلا ةدايقب نادوصسلا ريرحت ةكرح
ى˘ت˘حو ،رو˘ن د˘م˘ح˘˘م د˘˘حاو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
،دلبلا يف Óماصش امÓصس Óعف ققحتي
يموق رمتؤوم مائتلإا بوجوب دقتعأا
ةد˘ئا˘م ر˘م˘˘تؤو˘˘م ،ل˘˘ما˘˘صشلا مÓ˘˘صسل˘˘ل
نيل˘عا˘ف˘لا ل˘ك هر˘صضح˘ي ،ةر˘يد˘ت˘صسم
تادايقو نييعامتج’او نييصسايصسلا
ةفاصضإا ،يلهأ’او يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
قطانم نم ةحلصصملا باحصصأا ىلإا
،د˘ل˘ب˘لا ي˘˘ف بور˘˘ح˘˘لاو تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا
هيلع قافتإ’ا متيصسو مت ام ضشقاني
،ة˘ع˘قو˘˘م˘˘لا مÓ˘˘صسلا تا˘˘قا˘˘ف˘˘تإا ي˘˘ف
يف ءاج ام ني˘ب ة˘جواز˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كو
تاقافتإ’او ةقباصسلا مÓصسلا تاقافتإا
طبر ةيف˘ي˘ك ي˘ف ثح˘ب˘يو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا
م˘عد˘لا˘ب تا˘عاز˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م ا˘يا˘صضق
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نإ’ا ةر˘ت˘ف˘لا حا˘ج˘ن˘ل يو˘ق˘˘لا

ي˘ند˘م˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا نا˘˘كرأا تي˘˘ب˘˘ث˘˘تو
قفاوتلا هيف مت˘ي نأاو ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

يتلا ةيروتصسدلا قوف ئدابملا ىلع
،روت˘صسد˘لا ة˘عا˘ن˘صص ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘كح˘ت
لماصشلا مÓصسلا رمتؤوم نوكي ثيحب
وأا ،ىلإا يدؤوملا قيرطلا ةباثمب اذه
يموقلا رمتؤوملا ،يف لوأ’ا لصصفلا
ىلع ةباجإ’ا هب طانملا يروتصسدلا
ءانبب ةقلعتملا ةير˘ي˘صصم˘لا ة˘ل˘ئ˘صسأ’ا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصو ة˘˘˘ي˘˘˘نادو˘˘˘صسلا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
.مئادلا روتصسدلا

تصسي˘˘ن˘˘˘كلا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
نيما˘ي˘ن˘ب نأا ى˘لإا ر˘ي˘صشت ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا
فلاحت يديأاب ةنيهر نوكيصس وهاينتن
نأاو فرطتم˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ن˘ي˘م˘ي˘لا
ةيصسايصسلا ةطيرخ˘لا ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
ءا˘صسؤور ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب تر˘˘ثأا˘˘ت
ناك اذهو ط˘ق˘ف و˘ها˘ي˘ن˘ت˘نو باز˘حأ’ا
يف تلصصح يتلا تاقاقصشن’ا ببصس
ظحي م˘ل و˘ها˘ي˘ن˘ت˘نو باز˘حأ’ا ضضع˘ب
هحاجن نإاف يلاتلاب ،هانمت يذلا زوفلاب
فقوتي ،يموكح فÓتئإا ليكصشت يف
يلاتفن همصصخ ىلع ىلوأ’ا ةجردلاب
ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب نو˘˘كي˘˘صس يذ˘˘لا ،تي˘˘ن˘˘ي˘˘ب
. تقو يأا يف هطاقصسإا

عاصستا نم مغرلابو وهاينتن موصصخ
هليحرب بلاطت يتلا ةيبعصشلا ةدعاقلا
نم هتاقافخإا لÓغتصسا يف اوحجني مل
يف وه حجن نيح يف هطاقصسإا لجأا
تناك يتلا ةكرتصشملا ةمئاقلا كيكفت
ىو˘قأ’ا ة˘صضرا˘ع˘م˘لا ة˘ه˘ج˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
تيوصصت لدعم ضضافخنا نم دافتصساو

. برعلا
ةرو˘˘صص ى˘˘صشخ˘˘ي ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘بو
دلويصس يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا د˘ه˘صشم˘لا

لظ يف ةصصاخو افرطت رثكا ةموكح
ن˘ي˘بو˘صسح˘م تصسي˘ن˘ك ءا˘صضعأا دو˘جو
ةموكحلا يف فرطتملا نيميلا ىلع
روعصشلا اذه ناو ةلبقملا ةيليئارصسإ’ا
معدت تايصصخصش لظ يف دعاصصتي
ينلع ل˘كصشب ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا با˘هر’ا

لدجلل ةريثملا  تاحيرصصتلا كلتو
اهانبتي يلا نيملصسملاو برعلا دصض
ةينيدلا ةينويهصصلا مي˘عز ا˘ه˘ق˘ل˘ط˘يو
مجاهي هنوك ضشتيتريتومصس ليئلصستب
نيملصسملاو ي˘مÓ˘صسإ’ا ن˘يد˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ء’ؤو˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م دو˘˘˘جو نإاو بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ر˘صضي د˘ق ن˘ي˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘˘لا
ضصرف˘لا ف˘ع˘صضيو مÓ˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ل˘ما˘صشو لدا˘˘ع مÓ˘˘صسل ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
. ةقطنملاب
ة˘مو˘كح ىد˘ل ي˘صسا˘ي˘صسلا د˘˘ه˘˘صشم˘˘لا
ًايبابصض لازي ’ يليئارصس’ا لÓتح’ا

ةيصضاملا تاونصسلا نم ًاديقعت رثكأاو
تصسينكلا تاباختنا جئاتن ءوصض ىلع
يأ’ ًا˘م˘صسا˘ح ًازو˘ف ق˘ق˘ح˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صساو ر˘˘كصسع˘˘˘م
ن˘ي˘م˘˘ي˘˘لا ر˘˘كصسع˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘يد˘˘صشلا

جئاتنلا تر˘ه˘ظأاو را˘صسي˘لا ر˘كصسع˘مو
ن˘˘م يأا لو˘˘صصح مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
دعاقم ىلع نييصسيئرلا نيركصسعملا

ثي˘ح ة˘مو˘كح˘لا ل˘ي˘كصشت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
16 ى˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا كلذ بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
لصصحو021 ل˘˘صصأا ن˘˘م اد˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب ءارزو˘لا ضسي˘˘ئر ر˘˘كصسع˘˘م
دوكيللا بازحأا نم نوكملا ،وهاينتن
هارو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه تودو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘يو ضسا˘˘˘˘˘˘صشو
ادعقم25 ىلع ،ةينيدلا ةينويهصصلاو
ر˘كصسع˘˘م˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ’ا˘˘م˘˘جإا
وهو ،ادعقم75 وهاينتنل ضضهانملا
قرزأاو لبقتصسم كانه : بازحأا مصضي
لمأاو انتيب ليئارصسإاو لمعلاو ضضيبأا

ةيبرعلا ةكرت˘صشم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لاو د˘يد˘ج
انيمي يبزح ىلع نيعتيو ضستريمو

اددحي نأا ةدحوملا ةيبرعلا ةمئاقلاو
. نامعديصس نيركصسعملا نم ايأا

جئاتنل ةطراخلا هذه نا حصضاولا نمو
ة˘ع˘بار˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
دقعملا ج˘ه˘ن˘م˘لا ضسف˘ن جا˘ت˘نإا تدا˘عأا
ىد˘˘ل ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ر˘˘ي˘˘غو ل˘˘خاد˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةيرصصعلا باختنا نا دكؤوتو لÓتح’ا

ام ةصصرفلا نإاف يلاتلابو ضساصس’ا وه
نم ةصسماخ ةلوج ءارجإ’ ةمئاق تلاز
ماعلا اذه وأا رهصشأا لÓخ تاباختن’ا

. ريدقت دعبأا ىلع
ا˘ه˘نا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا هذ˘˘ه ز˘˘ي˘˘م˘˘ي ا˘˘مو
باز˘˘حأ’ا ما˘˘ما ة˘˘صصر˘˘ف˘˘˘لا تعا˘˘˘صضا
ى˘لإا ىدأا ا˘ه˘˘ما˘˘صسق˘˘نا نإاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ىلوأ’ا ةجردلاب اهروهمج اهتراصسخ
ة˘ب˘صسن ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ي˘˘ف م˘˘جر˘˘ت اذ˘˘هو
اهنع يبرعلا طصسولا يف تيوصصتلا
ضضعب باهذو يدوهيلا طصسولا يف
باز˘حأا د˘ي˘يأا˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا تاو˘˘صصأ’ا

ي˘ف قا˘ف˘ت’ا با˘ي˘غو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صص
ىل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘صس ا˘م˘م ل˘م˘ع˘لا تا˘يو˘لوأا

لب ةي˘صسا˘ي˘صسلا ط˘ق˘ف ضسي˘ل قو˘ق˘ح˘لا
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘ند˘م˘لا
. لخادلا يف ةيبرعلا

حا˘ج˘ن ي˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا كل˘˘ت ر˘˘ي˘˘صشتو
ةلبلب ثادحإا يف دوكيللاو وهاينتن
ج˘ئا˘ت˘ن نأاو بر˘ع˘لا ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘لا ن˘ي˘ب
ةمزأ’ا رارمتصسا ضسكعت تاباختن’ا
ةموكح ليكصشت لاز’و ةيصسايصسلا

تل˘كصش نإاو Ó˘ه˘صس ضسي˘ل ةر˘ق˘ت˘صسم
لعف ىلع ةرداق ريغو ةصشه ىقبتصس
ي˘ف ا˘هرار˘˘م˘˘ت˘˘صسا ىو˘˘صس ءي˘˘صش يا
ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لاو ة˘ي˘ناود˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘صسا˘ي˘˘صس
بع˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘با ق˘˘ح˘˘ب ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘˘لاو
رامعتصس’ا رارمتصساو يني˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةقرصسو نيطصسلف يف يناطيتصس’ا
ةعورصشملا ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ة˘ح˘ير˘صصو ة˘ح˘صضاو ة˘ف˘لا˘خ˘˘م ي˘˘ف
دعت يتلا يلودلا عمتجملا تارارقل
تحت عقتو ةلتح˘م ة˘لود ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
لÓ˘ت˘حÓ˘ل ة˘ير˘كصسع˘˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
. يليئارصس’ا

ديعشس رشضخ عيفششلا .د  :ملقب

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا ملعلا ريفشس / ةودقلا يرشس  : ملقب
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ةربتعم ةيلام ةفلغأا اهل تدشصر

ةيفيرلا قطانملا طبرل عيراسشم
زاغلاو ءابرهكلاب مناغتسسمب

ةيلحملا تاطلصسلا نهارت
ى˘ل˘ع م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘˘ي’و˘˘ب
ضشي˘ع˘لا فور˘ظ ن˘ي˘صسح˘ت
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ نا˘˘˘كصسلا ىد˘˘˘ل
ة˘˘ن˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
قطانمو ةديعبلا تاهجلاب
قل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘صس’ ،ل˘ظ˘لا
.ءابرهكلاو زاغلا ليصصوت
ةرايز لÓخ ناك ام وهو
ماق يت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ل˘م˘ع˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ديصسلا زاغلنو˘صس ع˘م˘ج˘م˘ل
ةي’ولل ضصارخلوب رهاصش
ىلع اهلÓخ فرصشأا يتلاو
ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘ي˘˘˘ح ع˘˘˘صضو
راود ط˘˘˘˘˘˘˘بر عور˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
يديصس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘كصسا˘ف˘ت

زاغلاب ةي’ولا قرصش يلع
تصسم ثي˘ح ،ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.انكصسم092 ةي˘ل˘م˘ع˘لا
عيراصشملا نمصض اذه يتأاي
لثمأ’ا لفكتلل ةرطصسملا
نمصض ةيئان˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
غ˘ل˘ب˘م ب ،0202 جمانر˘ب
يتلاو ميتنصس رايلم2.51
11 ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘ب تح˘˘م˘˘صس
زاغلا ليصصو˘ت˘ل ا˘عور˘صشم
ن˘˘م د˘˘يزأ’ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

قطانملاب نكصسم0022
هذ˘ه˘ب ا˘هد˘يوز˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

ىقبت اميف .ةيويحلا ةداملا
ىرخأ’ا تÓ˘ئا˘ع˘لا تا˘ئ˘م
ط˘˘بر˘˘ل ا˘˘هرود ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب ا˘ه˘لزا˘ن˘˘م
نع ثحبلا ةاناعم عيدوتو
نا˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق
ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ
ة˘يد˘ل˘ب˘ب لا˘ح˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
09 ةعقاولا ملاغوب د’وأا

. ةي’ولا قرصش لامصش ملك
ةمدخلا زيح عصضو مت امك
ةقا˘ط˘لا˘ب ط˘بر˘لا عور˘صشم
راود˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ير˘˘˘صضح˘˘˘ل˘˘˘ب
هتميق ام دصصر مت راطإ’ا

طبرل ميتنصس رايلم3.33
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تحمصس ةيفيرلا ءابرهكلاب
طبرل ةيلمع74 ليجصستب
32 ا˘ه˘ن˘م ’ز˘ن˘˘م8372
لا˘˘ج˘˘م تل˘˘خد ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف .ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا
ةلثامم تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب
تÓئاعلا فل˘ت˘خ˘م ط˘بر˘ل
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ن˘كصسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا˘˘ب
تا˘˘ن˘˘كصسلاو ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘ن˘ه ةر˘صشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا

. كانهو
. نيدلارون.ب

ةيومنتلا عيراششملا فلتخم ةقفارم راطإا يف
 ةيلام تادامتعا ضصيسصخت

راردأا تاراقفل رابتعلا ةداعإل
نميأا ةيلاملا ريزو دكأا
راردأاب نمحرلا دبع نب

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م
يف ةيومنتلا عيراصشملا
دراو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ن˘م ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا

ة˘ف˘ل˘غأ’ا د˘˘صصر لÓ˘˘خ
زاجن’ ةيفاكلا ةيلاملا

هذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشم
فلتخم ربع تاعاطقلا
.ةينكصسلا قطانملا

هتاذ لوؤوصسملا نأامطو
ةيدقفتلا هترايز لÓخ
يريزو ة˘ق˘فر ة˘ي’و˘ل˘ل
ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا
ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
تاط˘ل˘صسلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ناكصس ،دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
نأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةذو˘خأا˘م م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘˘حا
ا˘م˘ي˘ف را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘˘ب
ةمدخ نيصسحتب قلعتي
بر˘صشلا ها˘ي˘م˘ب دوز˘ت˘˘لا

ط˘˘بر˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسن ع˘˘˘فرو
فر˘˘˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘صشب
.يحصصلا

د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘˘صضأاو
˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن نأا ن˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ق˘˘˘صسلا
هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب هرا˘˘ق˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ا˘˘ي˘˘ئا˘˘م ا˘˘ثار˘˘تو ادرو˘˘م
ةيانع˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ا˘ق˘ير˘ع
د˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘˘صسو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’ا

لÓ˘خ ن˘م Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
،ةيلام˘لا عا˘ط˘ق ماز˘ت˘عا
،ة˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا

تادا˘م˘ت˘عا ضصي˘صصخ˘ت
ةداعإ’ ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘لا˘م
تارا˘ق˘ف˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا

.اهتنايصصو اهميمرتو
ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘˘يزو ن˘˘م˘˘ثو
ضسو˘م˘ل˘م˘لا د˘ي˘صشر˘˘ت˘˘لا
ىد˘˘˘ل تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ة˘ف˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا˘˘ب
ةدو˘صصر˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

زاج˘نإ’ا لا˘جأا مار˘ت˘حاو
عيرا˘صشم˘لا ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘ل
عا˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘م˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا
ىلع حايترا ثعبم دعي
ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ىد˘˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘صسارد˘˘لاو
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب˘˘˘ل
فلتخم ايعاد ةدقعملا
يف ريصسلل تا˘عا˘ط˘ق˘لا

.ىحنملا اذه
د˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘ب ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
هفار˘صشإا ىد˘ل ن˘م˘حر˘لا

ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ي˘˘صشد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا
ي˘˘˘ف طار˘˘˘خ˘˘˘ن’ا ى˘˘˘˘لإا
لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ه˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت
لÓ˘˘خ ن˘˘م يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسارد داد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا
لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جذو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ن
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ل˘كا˘ي˘ه˘˘ب ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىلإا لوصصول˘ل عا˘ط˘ق˘لا
لو˘ح ة˘ي˘با˘ج˘يا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘ي˘˘˘صشر˘˘˘ت
.قفارملا هذهب ةقاطلا

ب .صضاير
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.ناكشسلا ةششيعم نيشسحتل زاجنلا يف اهمدقت ةبشسنو عقاولا صضرأا ىلع لظلا قطانمل ةجمربلا عيراششملا ديشسجت

ةينعملا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
يذلا طيرصشلا يف تءاج ةيرق
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر ه˘˘صضر˘˘ع
لÓ˘خ  ة’و˘˘لا˘˘ب ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ
نع يديزوب يلع علطا ةرايزلا
د˘ي˘ق ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘ق
ناكصس ةدافتصسا ىدمو ،زاجنإ’ا
عيراصشملا تا˘مد˘خ ن˘م ىر˘ق˘لا
يف ،ةمدخلا زيح تعصضو يتلا

ىقل˘ت˘ي ا˘ه˘ب ف˘ق˘ي ة˘ط˘ح˘م ل˘ك
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
ن˘م ضصئا˘ق˘ن˘˘لاو ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ا
نم يتلا مه˘تا˘ي˘جا˘حو نا˘كصسلا
م˘˘هرا˘˘طإا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صش
نم ىلوأ’ا ةطحملا ،يصشيعملا
ة˘ير˘ق نا˘˘كصسل تنا˘˘ك ةرا˘˘يز˘˘لا
لا˘غ˘صشأا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب :تنو˘م˘˘جا˘˘ت
نم يداولا تاقاف˘ترا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
فخي مل يديزوب يلع ،ةبرتلا

ةر˘ها˘ظ ن˘˘م هر˘˘مذ˘˘تو ه˘˘ب˘˘صضغ
تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئاو˘صشع˘لا ي˘مر˘لا
يداولا ي˘ت˘فا˘ح ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘صصلا
ةين˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب داد˘عإا˘ب ر˘مأا ن˘يأا

يداولا ةيامحل تارانم زاجن’
مهيف امب نيرصضاحلا لك اركذم
طيحملا ةفاظن نأاب نينطاوملا

ظاف˘ح˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
ةيامحو نينطاوملا ةحصص ىلع
نو˘كت˘ل ثو˘ل˘ت˘لا ن˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
عور˘صشم ن˘˘يا˘˘ع ن˘˘يا ة˘˘قدر˘˘ب˘˘ت
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا زا˘˘ج˘˘نا
8 م˘˘˘قر ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لا

يلع رتنع يناكصسلا عمجتلاو
مت يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا أا˘صشن˘م˘لا اذ˘كو
،م005 ة˘فا˘صسم ى˘ل˘ع هزا˘ج˘نإا

فلخ» جÓعلا ةعاق تناك امك
ةنياعم لحم «نيمل دمحم هللا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر ن˘م بل˘ط ن˘يا
عيزوتلا ةصسصسؤوم نم قيصسنتلاب
اهطبر يف عارصسإÓل زاغلنوصسل
.يعيبطلا زاغلا ةكبصشب
عورصشم نياع ةيوازلا ةيرقبو
ةحلاصصلا هايم˘لا ة˘كب˘صش زا˘ج˘نا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت عور˘˘صشمو بر˘˘صشل˘˘˘ل
ديدعلا ةدئاف˘ل ن˘صسح˘م كل˘صسم
ةلوزعملا قطانملا ناكصس نم
او˘ع˘فر نا˘كصسلا .ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘ه˘˘لا˘˘غ˘˘صشنا ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ل
قفدتلا ضصقن لكصشمب قلعتملا

ها˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ضصصصحو
ر˘˘ما ن˘˘يا ، ر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصلا
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج كار˘˘˘˘صشا ةرور˘˘˘˘صضب
ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل فار˘˘طأ’ا
ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ تÓ˘ي˘صصو˘ت˘˘لا
م˘هد˘˘يوز˘˘ت نود لو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.ة˘يدا˘ع ة˘˘ف˘˘صصب م˘˘ه˘˘صصصصح˘˘ب
عورصشم نياع ةرماعلا ةيرقبو
طبارلا يدلبلا ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘نا
ىلع نيرارقزيتو‐ةرماعلا نيب
ةيرقلا ناكصس ،ملك30 ةفاصسم
ل˘كصشم˘ل ل˘ح دا˘ج˘يا˘ب او˘ب˘لا˘˘ط
ريدم رمأا نيأا ،يحÓفلا يقصسلا
ل˘˘ح˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘صسارد داد˘عإا˘ب ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسإا

ق˘ي˘م˘ع˘لا ر˘ئ˘ب˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإ’
ة˘يواز˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ةظفاحم˘لا فر˘ط ن˘م ز˘ج˘ن˘م˘لا

،بو˘ه˘صسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا هدراو˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو
ي˘ف ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صس’ نا˘˘كصسل˘˘ل
راظت˘نا ي˘ف ،ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘صسلا
ر˘ئ˘ب زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘صست
،را˘ي˘صس ة˘ير˘ق˘بو ر˘خآا يزاو˘˘ترإا

رئب زاجنا عورصشم نياع امك
عور˘˘˘صشمو ‐2رايصس‐ ق˘ي˘م˘ع
نازخلا نيب طبرلا ةانق زاجنا

اوهجاو ةيرق˘لا نا˘كصس ،ر˘ئ˘ب˘لاو
م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو
يف اوثبل ام يتلا مهت’اغصشناو
تاونصس ذنم اهعفر ةبصسانم لك
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
را˘بأÓ˘ل ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
نازخ ميمرتو ريهطتلا ةكبصشو
ديزوب يلع فصشك نيأا ،ءاملا
عورصشم ليجصست نع ناكصسلل
ع˘يزو˘ت ة˘كب˘صش لا˘غ˘صشأا زا˘ج˘˘نا
بر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

تاءار˘˘جإ’ا د˘˘ي˘˘ق عور˘˘صشم˘˘˘لاو
يف قÓطن’ا متيصسو ةيرادإ’ا
امأا ،اهنم ءاهتنإ’ا روف زاجن’إا

د˘ق˘ف ءا˘بر˘ه˘كلا˘˘ب را˘˘بآ’ا ط˘˘بر
زا˘ج˘˘نإ’ا ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘ل تد˘˘ن˘˘صسأا

مايأ’ا يف ةيل˘م˘ع˘لا ر˘صشا˘ب˘ت˘صسو
ر˘مأا ا˘م˘ك ،ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا

دراو˘˘م˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
لفكتلل ةصسارد دادعإاب  يئاملا
ي˘ت˘ير˘ق˘بو .ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘كب˘صشب
عورصشم نياع نÓصسيوو نيزم
ةحلاصصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘صش ز˘ج˘نا
او˘˘ب˘˘لا˘˘ط نا˘˘˘كصسلا .بر˘˘˘صشل˘˘˘ل
ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘˘لا كف عور˘˘˘صشم˘˘˘ب
مهديوزت قفدت ضصقنو مهتيرق
نيأا ،برصشلل ةحلاصصلا هايملاب

ةيمومعلا لاغصشأ’ا ريدم فصشك
ة˘نا˘ي˘صص عور˘˘صشم دا˘˘ن˘˘صسإا ن˘˘ع
قيرط˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
نÓصسيو ‐ نيزمو80 يئ’ولا

ةلواقم ىلإا ملك3 ةفاصسم ىلع
ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
د˘يوز˘ت˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو ،لا˘غ˘صشأ’ا
ةحلاصصلا هايملاب ةيرقلا ناكصس
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو بل˘˘ط بر˘˘صشل˘˘ل
ةيلمع ليجصست حارتقا ةصساردب
3م0001 ةعصس وذ نازخ زاجنإا
د˘جاو˘ت˘م˘لا ناز˘خ˘ل˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
عمجت ربكأابو ،نيزم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
وجيرف ةيرق ةيدلب˘لا˘ب ي˘نا˘كصس
ديدجت عورصشم قÓطنا نياع
برصشلل ةحلاصصلا هايملا ةكبصش
ة˘كب˘صش زا˘ج˘نا عور˘˘صشم اذ˘˘كو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب .ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا
ةيرقلا ينطاوم عفر تحÓمات
ةقلعتملا مهبلاطمو مه˘لا˘غ˘صشنا

ةئيه˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا˘ب
يلع ح˘صضوأا ثب˘ح ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
م˘ت˘ي˘صس م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م نأا يد˘يزو˘ب
تا˘ط˘ط˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

تا˘يو˘لوأ’ا بصسح ضسرد˘ت˘˘صسو
.ةحاتملا ةيلام˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’او
تناك ةرايزلل ةطحم رخآا يفو
نيا ءار˘م˘ح˘لا ة˘يد˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
زيهجتو زا˘ج˘نا عور˘صشم ن˘يا˘ع
،3م0001 ة˘˘˘ع˘˘˘صس وذ ناز˘˘˘خ
عورصشملا ميلصست رخأاتل ارظنو
يلاو رمأا طورصشلا رتفد بصسح
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ع˘ير˘˘صست ةرور˘˘صضب عور˘˘صشم˘˘لا

لا˘جأا مار˘ت˘حاو زا˘ج˘نإ’ا ةر˘ي˘˘تو
نا˘كصس ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نأا ة˘˘صصا˘˘˘خ ناز˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ
يف ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صص ةرار˘˘˘ح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘جرد
نم ديزملا كلهتصست ةنكاصسلاو
.هايملا

ةجلاعم يف ديازتو ..
ةيمارجإلا اياشضقلا
ةيئ’ولا ةحلصصم˘لا تل˘ج˘صس

ةي’و نمأا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل
ةيصضاملا ةنصسلا لÓخ ةلصشنخ
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ايرورم اثداح291 ةيرصضحلا

11 ةافو يف ببصست اينامصسج
تددعت ،احيرج932و اصصخصش
ضسنج ن˘م ا˘صصخ˘صش481 ني˘ب
ضسنج ن˘م ا˘صصخ˘صش55و ر˘كذ
ة˘ل˘ي˘صصح˘لا تفر˘ع ن˘يأا ،ى˘˘ث˘˘نأا
ددع يف اصسو˘صسح˘م ا˘صضا˘ف˘خ˘نا

ـب ردقي قرافـب رورملا ثداوح
يأا ،ا˘˘˘يرور˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘ح13
،ةئملاب09.31 ـب ردقت ةبصسنب
ىحر˘ج˘لا دد˘ع ي˘ف ضضا˘ف˘خ˘ناو
ردقت ةبصسنب يأا ،احيرج84ـب
مت اميف ،ةئ˘م˘لا˘ب27.61   ـ˘˘˘˘˘ب
ىلتقلا ددع يف عافترا ليجصست
ةنصسلاب ةنرا˘ق˘م ،ل˘ي˘ت˘ق10+ـب
بحصس تلجصس امك اهلبق يتلا

عصضوو ةقايصس ةصصخر6642
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ي˘ف ة˘ب˘كر˘م772
ئراقلا ماظن لامعتصسا لÓخو
زاهج،IPAL تابكرملل يلآ’ا
لÓغتصسا ىلإا ةفاصضإ’اب ،كنفلا
ل˘˘ج˘˘صس ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا حو˘˘ل˘˘لا
ثوحبم تابكرم60 فيقوت

ضصا˘˘خ˘˘˘صشأ’ا دد˘˘˘عو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
راطإا يفو22 مهنع ثوحبملا
ع˘ن˘م˘ل ة˘يزار˘ت˘˘ح’ا تاءار˘˘جإ’ا

د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘ت
91) .
مت ةيذيفنتلا ميصسارملل اذيفنتو
يف تافلاخم30941 ءاصصحإا

،يئزجلا يحصصلا رجحلا لاجم
قلعتت ةف˘لا˘خ˘م1441 ا˘ه˘ن˘م
،تابكر˘م˘ل˘ل لاو˘ج˘ت˘لا ر˘صضح˘ب
رصضحب قلعت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م923
تاجارد˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا لاو˘ج˘ت˘لا
قلعتت ةفلا˘خ˘م393 ،ةيرا˘ن˘لا
،نا˘مأ’ا ة˘فا˘صسم مار˘ت˘حا مد˘˘ع˘˘ب
مدعب قلع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م1979
ليجصست ،يقاولا عانقلا ءادترا

ي˘˘ف اذ˘˘خ˘˘ت˘˘˘م ءار˘˘˘جا0992
عانقلا ءادترا مدعل نيفلاخملا
ةحل˘صصم˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو ،ي˘قاو˘لا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘صشلا
،ةفلتخم ةيصضق5233 تلجصس
،اصصخصش7993 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
نهر اصصخصش364  مهنم عدوأا
اصصخصش411 ،تقؤوملا ضسبحلا

ر˘ي˘غ ضسب˘ح م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص
دصض مئارجلا تءاج نيا ،ذفان
ةراد˘˘صصلا ي˘˘ف تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
طروت ةيصضق7441 عومجمب
عدوأا ا˘˘صصخ˘˘صش6131 ا˘ه˘ي˘˘ف
ن˘هر ضصا˘خ˘˘صشأا401 م˘ه˘ن˘˘م
مئارجلا اهيلت ،تقؤوملا ضسبحلا
ليجصست مت ضصاخصشأ’اب ةصساملا

829 اهيف طروت ةيصضق457
27 م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م عدوأا ،ا˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
،تقؤوملا ضسبحلا نهر اصصخصش
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت
عومجمـب ي˘مو˘م˘ع˘لا ءي˘صشلا˘ب
طروت ة˘ل˘ج˘صسم ة˘ي˘صضق773
مهنم عدوأا اصصخصش608 اهيف
ضسب˘ح˘˘لا ن˘˘هر ا˘˘صصخ˘˘صش79
ةصساملا ا˘يا˘صضق˘لا م˘ث ،تقؤو˘م˘لا
عومجمـب ينطو˘لا دا˘صصت˘ق’ا˘ب
532 اهيف طروت ،ةيصضق941
يف ردصص اصصخصش14 ،اصصخصش
ةميرجلا م˘ث ،عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ق˘ح
831 عو˘م˘ج˘م˘ب ة˘ي˘نار˘ب˘˘ي˘˘صسلا
ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ة˘ل˘ج˘صسم ة˘ي˘˘صضق
ضصاخصشأا40 ،ا˘صصخ˘صش231
مث ،عاديا رمأا مهقح يف ردصص
بادآ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘˘صضق˘˘لا
،ةيصضق08 اهب تلجصس ةماعلا
52 ،ضصاخصشأا601 اهيف طروت
رمأا مهقح يف ردصص اصصخصش
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘˘لاو ،عاد˘˘يإا
را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ب
083 تل˘˘ج˘˘صس تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
474 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
ردقت ةيمك زجح متو ،اصصخصش
نم مارغ76.984و غلك01 ـب
اياصضقلا يفو جلاعملا فيكلا
عطق ءاف˘خإاو ع˘ي˘ب˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
نم ةيتأاتم ةيرجحو ةيدقن ةيرثا

ضصيخرت نودب رفحلا تايلمع
،انوناق ةلهؤوملا تاطلصسلا نم
طروت ،اياصضق40 ليجصست مت
ع˘˘م ،ضصا˘˘خ˘˘صشأا50 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
لكصش ىلع ةيرثأا ةعطق زجح
20 ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘عر˘˘ف ة˘˘كل˘˘˘م ضسأار
ىلإا ةفاصضإا نيير˘ثأا ن˘ي˘صسر˘ه˘م
ىلا نادوعي نيير˘ثأا ن˘ي˘ير˘ج˘ح
اهرثإا ىلع ،ينامورلا رصصعلا
ن˘˘هر ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش عاد˘˘˘يإا م˘˘˘ت
.تقؤوملا ضسبحلا

يداعشس يون

راشششش ةرئادب ةيئانلا ىرقلا ناكشسب ةشصاخ

ةلسشنخب زاجنإلا روط يف ىرخأاو ةيهتنم عيراسشم
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ةنيدŸا ›اعأاب ةÁدقلا ءايحألا لمششت
ةياجبب لسصاوتت ةررسضتŸا تÓئاعلا ليحرت ةيلمع

ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت˘˘ت
ن˘م ةرر˘صضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
برصض يذلا ريخأ’ا لازلزلا

نطقت ي˘ت˘لاو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
ي˘ف ة˘ف˘ن˘صصم˘لا تا˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ءار˘م˘ح˘لا ة˘نا˘خ˘˘لا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ءا˘˘ي˘˘حأ’ا ي˘˘ف تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
يلاعأا يف ةعقاولا ةميدقلا

.ةياجب ةنيدم
ليحرت ّمت نأاصشلا اذه يفو
تا˘ن˘كصس ى˘لإا تÓ˘ئا˘˘ع8
يل˘ع يد˘ي˘صس ي˘ح˘ب ةد˘يد˘ج
ةروصصب نيتفرغ نم رحبلا
مامتإا دعب اذهو ةيلاجعتصسا
ي˘ف ة˘ل˘ئا˘˘ع21 ل˘ي˘˘حر˘˘ت
د˘˘قو ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘صش
با˘ب˘صشلا ن˘م نو˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م
،ةيريخلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘مو
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا تر˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘قو
ا˘ه˘ت˘حر˘ف ن˘ع ةد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
عصسوتت نأا ل˘مأا˘تو ةر˘ي˘ب˘كلا
ي˘قا˘ب ل˘م˘صشت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
 ةررصضتملا تÓئاعلا

تم˘ظ˘ن ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ير˘يد˘مو ة˘حÓ˘ف˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ
ةي’ول ةيحÓف˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ر˘ق˘م˘ب ن˘ي˘ن˘ث’ا اذ˘ه ة˘يا˘ج˘ب
ةيمنتلاو ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م
نواعتلابو ،ةي’ولاب ةيفيرلا

ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
ةرصضاحم بوبح˘لا ة˘كر˘صشل
ىلإا نولخدتملا اهيف قرطت
تاصسرامملا
ي˘ت˘˘لا ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
ة˘ب˘ع˘صش ة˘ي˘م˘ن˘ت ي˘ف م˘ها˘صست
 .ةياجب ةي’و يف بوبحلا

تمظن قايصسلا ضسفن يفو
ةيمنتلاو ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م
اموي ةياجب ةي’ول ةيفيرلا
ي˘بر˘م ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ا˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت
عيراصشملا يلماحو بنارأ’ا

اذ˘˘ه بنارأ’ا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت لو˘˘ح
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ث’ا
ثح˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
داو ةيدلبب عقاولا يعارزلا

نأا ة˘ير˘يد˘م˘لا م˘ل˘ع˘تو ،ر˘ي˘غ
طق˘ف ر˘صصت˘ق˘ت ’ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ى˘ل˘ع ل˘ب ن˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لو˘خد˘لا نو˘˘ب˘˘غر˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ة˘ي˘بر˘˘ت ضصخ˘˘ي ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘ب
،ضصاوخلا ىتح وأا بنارأ’ا

نوكراصشملا نصسحتصسا دقو
ةردا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘ف
ىلإا فدهت يتلا ةينيوكتلا
لوح مه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م ع˘ي˘صسو˘ت
تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘صشلا هذ˘˘ه
طا˘صسوأا ي˘ف ا˘جاور فر˘˘ع˘˘ت
ىد˘˘ل ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
 .بابصشلا

ت . Ëرك

 ريبادتلا ةفاك ذاختا ةرورشض
ةداملاب دوزتلا نامشضل

برسشلا هايمب يئاوسشعلا طبرلا
راردأاب ءاملا عيزوت ىلع رثؤوي

ةيئاملا دراوملا ريزو دكأا
يبوهيم لام˘ك ى˘ف˘ط˘صصم
ذاختا ةرورصض ىلع راردأاب

ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘مد˘خ نا˘م˘صضل
بر˘صشلا ها˘ي˘م˘ب م˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ديدحت عم ناكصسلا ةدئافل
بصسح عاطقلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
.تايولوأ’ا

عور˘صشم˘ل هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ىد˘˘لو
ةع˘صسب ي˘ئا˘م ناز˘خ زا˘ج˘نا

بع˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘م000.2
ةنيدمل ةيلامصشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
ةرا˘يز ل˘ه˘ت˘صسم ي˘ف راردأا
ة˘ي’و˘ل˘ل ه˘تدا˘ق ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت
ر˘يزو ن˘م ل˘˘كب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م
د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘˘يأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزوو نا˘م˘حر˘لا
ا˘˘عد  ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘لد
ىلإا ةيئاملا دراوملا ريزو
ةيرئازجلا ح˘لا˘صصم د˘ن˘ج˘ت
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا˘˘ب ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ءاصضقلا لجأا نم ةينعملا

ط˘˘˘بر˘˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هذ˘ه ة˘يو˘صستو ي˘ئاو˘صشع˘لا
ضسكع˘ن˘ي ا˘م˘ب ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا
ة˘˘يدودر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا

ة˘صسصسؤو˘م˘لا هذ˘ه ة˘عا˘ج˘نو
.ةيتامدخلا

يرازو˘˘لا د˘˘فو˘˘لا ن˘˘يا˘˘عو
يئام نازخ زاجنا عورصشم
بعكم رتم000.2 ةعصسب
ءا˘˘ي˘˘حأا نا˘˘كصس ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا
ةعبا˘ت رو˘صصق9  راردأا
تغلب ثيح هايمب ةيدلبلل

عورصشملا اذه زاجنا ةبصسن
هل ضصصصخ نأا دعب 27٪
ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ
جد نويلم053 تزواجت
ةيا˘ه˘ن ه˘مÓ˘ت˘صسا بق˘تر˘يو
.لبقملا ناوج رهصش
تا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صشتو
عاطق ريي˘صست˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا
تاجايتحا غولب ىلإا راردأا
ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي’و˘لا نا˘˘كصس
بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م000.12
ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي ثي˘ح ا˘ي˘˘مو˘˘ي
رتم000.83 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا

نم اقÓطنا ايموي بعكم
غ˘ل˘ب˘ت ن˘يز˘خ˘ت ةد˘حو41
087.11 ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت ةرد˘˘ق
رد˘ق˘ت ثي˘ح بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م
41 ة˘مد˘خ˘لا ر˘ي˘فو˘˘ت ةد˘˘م
.مويلا يف ةعاصس
تايطعملا كلت زربت امك
فر˘˘˘صصلا ة˘˘˘كب˘˘˘صش دو˘˘˘جو
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

ةبصسنب مل˘ك622 ةفا˘صسم
رب˘ع ٪89 ب رد˘ق˘ت ط˘˘بر
روصصقو تايدلب ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةي’ولا

م˘˘ت ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘فو
ةيومنت ةيلمع45 ليجصست
ةيئاملا دراوملا عاطق يف

ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘صض
91 قو˘ف˘ي ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غ˘˘ب
ةيلمع04 اهنم جد رايلم
تايلمع8و زاج˘نإ’ا د˘ي˘ق
تايلمع6و ةز˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م
.ةقلغم

ب .يشساشس

يف «صشيرب دشس» عورششم ديشسجت دشصق لخدتلا ،ةيلولا يلاو ةنتابب «ديهششلا ةرشسأل ةينطولا ةيعمجلا» تدششان
ةحار ءاشضف قلخب حمشسي امب هيبناج ىلع اهتماقإا نكمي ةيحايشس قفارم زاجنا ىلإا ةفاشضإلاب ،وطليت ةيدلب

.ةيدلبلل يلام دروم ىلإا ةقظنملا ليوحتو تلئاعلل

ةد˘˘ير˘˘ج تق˘˘ل˘˘˘ت نا˘˘˘ي˘˘˘ب بصسح
ةركف نإاف ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
تاونصسل دوعت عورصشملا زاجنإا

ةيادب عم دمجو2591 ـ1591
ديدجت داعيل ،ةيريرحتلا ةروثلا
فرط نم6691 ةنصس ةركفلا

يف ةيعارزلا ةيذغ˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
ةنصضحلا ةي˘م˘ن˘ت عور˘صشم را˘طإا

.0791 ةنصس ةصساردلا تهتناو
نأا نايبلا يف ءاج ام بصسحو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ةرد˘˘˘ق
رتم نييÓم6 تقاف عورصشملل
هيتأاتصس يتلا هايملا نم بعكم
بصسح ةيجولورديه ةكبصش نم
هجويصسو ،ةصصتخملا حلاصصملا
يرلاو برصشلل ةصصاخ ةفصصب
ام يق˘صس ه˘نا˘كمإا˘بو ،ي˘حÓ˘ف˘لا
ن˘م را˘˘ت˘˘كه0021 قو˘˘ف˘˘˘ي
هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘صضارأ’ا
اذه نأا ى˘لإا ةر˘ي˘صشم .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ز˘ي˘م˘ت˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ع˘˘ق˘˘ي د˘˘صسلا
ىلإا لصصت يت˘لا تا˘ع˘ف˘تر˘م˘لا˘ب
اهللختيو رت˘م004 ن˘م ر˘ث˘كأا

ل˘˘˘صصي يذ˘˘˘لا «ضشير˘˘˘˘ب» يداو
.ارتم02  ىلإا هصضرع
اذه زاجنإاب ةي˘ع˘م˘ج˘لا تب˘لا˘طو
هذ˘ه تح˘˘ب˘˘صصأا نأا د˘˘ع˘˘ب د˘˘صسلا
هايملا عبانم نم ةيلاخ قطانملا
فرط نم رابآا ةدع رفح ليلدب
ىودج نود نكل ،يرلا ةيريدم
ةيحط˘صسلا ها˘ي˘م˘لا ةرد˘ن بب˘صسب
ةيدلبلا هذه نأا املع ،ةيفوجلاو
بوبحلا ةعارزب رهتصشت تناك

يف دهصشتو ،يصشاوملا ةيبرتو
ة˘ع˘صساو ة˘كر˘ح ن˘هار˘لا تقو˘لا
ىلإا نيحÓفلاو ناكصسلا ةدوعل
.ةحÓفلا لاجم يف لمعلا

رهصش يف هنأا ةيعمجلا تركذو
ةينقت ةنجل تءاج2002 ليرفأا
دود˘صسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
،ديدج نم ةصساردلاو ةنياعملل
ذ˘˘ن˘˘م د˘˘صسلا اذ˘˘ه لو˘˘ب˘˘˘ق م˘˘˘تو
م˘ت˘ي م˘ل ن˘كل ،ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘صس
يفو .ةلوهجم بابصسأ’ هزاجنإا
ن˘ع نÓ˘عإ’ا م˘˘ت4102 ة˘ن˘صس
تمتو ةيلودو ةينطو ةصصقانم
لبق ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ي˘صسد˘ن˘ه˘م
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ع˘˘م دود˘˘صسل˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘صسارد˘˘لا بتا˘˘كم
ةي’ولا يلثمم اذكو ةيبنجأ’او
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو

ع˘قو˘م˘˘ل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصمو
ةيناديم ةروصص ذخأاو عورصشملا

ىر˘ب˘كلا م˘لا˘ع˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ع˘م
ا˘م˘ك .ه˘عا˘˘ف˘˘تراو عور˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
ن˘م˘صض ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا تج˘˘مر˘˘ب
،يحايصسلا رامثت˘صس’ا ع˘يرا˘صشم
ةمهم ةيباغ ةورث كلمت ثيح
لبجلا وهو ،يليلتم لبج يطغت
ن˘م دد˘ع طو˘ق˘صس فر˘ع يذ˘˘لا
 .ةروثلا ءادهصش
ةيحا˘ي˘صس ة˘ل˘ب˘ق مو˘ي˘لا ح˘ب˘صصأاو
ةيا˘ه˘ن ما˘يأا ة˘صصا˘خ تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
عقاوم مصضي ،لطعلاو عوبصسأ’ا
نم ،دعب ةفصشكتصسم ريغ ةيرثأا
زار˘بإا ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
بصسح يرا˘صضح˘لا ثورو˘˘م˘˘لا
ثح˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،فا˘صشكت˘صس’او
بلاطت تا˘ي˘ع˘م˘جو ن˘ي˘ن˘طاو˘م

ةقطنملاب يحايصس بطق زاجنإاب
ربتعم ددعو تÓهؤوملا رفوتل
رويطلاو ةيربلا تاناويحلا نم
امم ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م داد˘عأا˘بو ةردا˘ن˘لا
بصصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘خ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي
ةيعم˘ج˘لا تم˘ت˘خو.لغصشلا
اذ˘ه ا˘ياز˘˘م ر˘˘كذ˘˘ب ىو˘˘كصشلا
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’او ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لاو
نل ةدئا˘ف˘لا نأاو ،ة˘ي˘حا˘ي˘صسلاو
و˘طÓ˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب ى˘ل˘ع دو˘ع˘˘ت
ى˘ل˘˘ع م˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس ل˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف
نيع لثم ةرواجملا تايدلبلا
،ةناق˘صس ،فو˘ع د’وأا ،ة˘تو˘ت˘لا
زيمتت يت˘لا ،ة˘كير˘ب ،نا˘ي˘ف˘صس
.يحÓفلا اهعباطب

قاوششأا يلزم

هيبناج ىلع اهتماقإا نكمي ةيحايشس قفارم ىلإا ةفاشضإلاب
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ةدكيكشس
ةنمقر لوح يسسارد موي

ةيحايسسلا تاراسسملا
ةحايصسلا ةيريدم تمظن
لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصصلاو
،ةدكيكصس ةي’ول يلئاعلا
دادعإا لوح ايصسارد اموي
تاراصسملا ةنمقرو
لمح ،ةي’ولل ةيحايصسلا
ةهجو ةدكيكصس» راعصش
ةكراصشمب ،«ةدعاو ةيحايصس
ةحايصسلا عاطق يلماعتم
كÓم نم ،ةي’ولاب
تاصسصسؤوملا يريصسمو
يريصسمو كÓم ،ةيقدنفلا

،رافصسأ’او ةحايصسلا ت’اكو
تايعمجلاو نيواودلا
قرطت ثيح.ةيحايصسلا
مويلا اذهب نوكراصشملا
طورصش ىلإا ،يصساردلا
،حجانلا يحايصسلا راصسملا

عمتجت ةي’ولا نأاب حصضوأاو
لاكصشأاو عاونأا فلتخم اهب
حارتقا مت ثيح ،ةحايصسلا

رارغ ىلع ،تاراصسم ةدع
،ةركاذلا ةحايصس راصسم
عتمتل ،لامعأ’ا ةحايصس
ةيداصصتقا تاموقمب ةي’ولا
راصسم ،ةماه ةيراجت
ةيهيفرتلا ةحايصسلا

ةفاصضإ’اب ،ةيمامجتصس’او
ةحايصسلا راصسم ىلإا
ىلع اهرفوتل ،ةيرصضحلا
.ميدقلا ينارمعلا جيصسنلا

ع .دلاخ

 ةلوزعملا قطانملاب عورف01و زكارملاب اشصشصخت08 حتف
جيريرعوب جربب ينهملا نيوكتلل ضصبرتم0004 لابقتسسا

نيوكتلا مصسو˘م ا˘ي˘م˘صسر ح˘ت˘ت˘فا
ةرود قÓ˘ط˘نا ةرا˘˘صشإا ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب
ضسرام رهصشل ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا
تلبقتصسا يتلاو ،جيريرعوب جربب

نم رثكأا عاطقلا ةريدم بصسح
،ةرودلا هذه يف ضصبرتم0004
،رئاودلاو تايدلبلا فلتخم ربع
دعقم0007 تحر˘˘ط نأا د˘˘ع˘˘˘ب
هذه ي˘ف ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ةي’و يلاو فرصشا يتلا ةرودلا
كلام نب دمحم جيريرعوب جرب
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ة˘˘ق˘˘˘فر
ا˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لاو

ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ضصصصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةنيدمب نامثع قوزعلب ينهملا
تف˘˘صشكو ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب
نيوكتلا عاطق حتف نع ةريدملا

جرب ةي’وب نيينهم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
،ةرودلل اصصصصخت08 جيريرعوب
ةديد˘ج تا˘صصصصخ˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
ليغصشتلاو لمعلا قوصس اهبلطتي
ي˘هو ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’او
اباجعإا تق’ ةديدج تاصصصصخت
ا˘ي˘صشا˘م˘ت با˘ب˘صشلا ن˘˘م ’ا˘˘ب˘˘قإاو
ه˘ب˘ل˘ط˘ت˘ت يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا قو˘˘صسو

ضصصصخ˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي’و˘˘لا
داتعلا حيلصصتو ةيصسمصشلا ةقاطلا
بصسح ىرخأا ةهج نم متو ،يبطلا
ةيجوغاديب عورف01 حتف ةريدملا
50 ربع ةلوزعملا قطانملا يف
ةيب˘ل˘ت˘ل تا˘يد˘ل˘ب60و ر˘˘˘˘˘˘ئاود
نيصصبرتم˘لاو با˘ب˘صشلا تا˘ي˘جا˘ح
نيعب ذ˘خأ’ا ع˘م ،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ةبولطملا تاصصصصختلل رابتع’ا

،ةطاي˘خ رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘فر˘ط ن˘م
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصو ي˘˘لآا مÓ˘˘عإا ،ة˘˘قÓ˘˘ح
.تايولحلا

فيرشش نب قوراف

تاباشصإلا ددع يف تفلملا عجارتلا مغر
ناسسملتب نينطاوملا قلقت ةيحسصلا تاءارجإلا ةفلاخم

يخار˘ت نا˘صسم˘ل˘ت ة˘ي’و ل˘ج˘صست
˘ماز˘ت˘˘ل’ا ثي˘˘ح ن˘˘م ما˘˘ت ه˘˘ب˘˘صش
ءا˘بو د˘صض ة˘ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب

ذإا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
تاءارجإ’اب ديقت˘لا مد˘ع ظ˘حو˘ل
ةمولعملاو ةصضورفملا ةيئاقولا

مهن˘م م˘ظ˘عأ’ا داو˘صسلا ند˘ل ن˘م
فلتخم يف مهدجاوت لÓخ نم
وأا عراو˘صشلا˘˘ب ءاو˘˘صس ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
.تارادإ’ا وأا قاوصسأ’اب

نينطاوملا نم ريبك ددع قّلط
يعامتج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘ما˘م˘كلا

نم اهريغو رهطملا لامعتصساو
اهب نيمزتلم اوناك يتلا ريبادتلا

د˘قو ءا˘بو˘لا رو˘ه˘˘ظ ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م

ع˘فر ع˘م ي˘خار˘ت˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ماز˘˘ت
يئزج لكصشب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

يف ريبك عجارتو ةي’ولا ىلع
ىودعلاب تاباصصإ’ا ةبصسن لدعم
وأا يلحملا ىوتصسملا ىلع ءاوصس
أادب يذلا عصضولا وهو ينطولا
ةعباتمل ةيئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ق˘ل˘ق˘ي
ةرصسأ’ا اذكو انوروك ءابو روطت
اذ˘ه نا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ام لب ايئاهن فتخي مل ضضرملا
ريغ ةقيرط˘ب و˘لو ا˘ن˘ن˘ي˘ب لاز˘ي
ليلد˘ب ا˘ق˘با˘صس ا˘ه˘ب نا˘ك ي˘ت˘لا

ناصسملت نأا ءابطأ’ا دحا بصسح
تاباصصإا تارتف ىلع لجصست
بجيو اهب ناهتصسي ’ انوروكب

يفو ة’ابمÓلاب رومأ’ا ذخأا مدع
ىلع انفقو دقف لصصتم قايصس
˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإا مد˘˘˘˘ع تازوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ىلع اذكو ةيميلعتلا ضسرادملاب
ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
يهاقم˘لا˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ل˘كصشم˘لاو
’و دعابت ’ ثيح معاطملاو
يف اببصس نوكي دق امم ةفاظن

هللا ردق ’ ةوقب ءابولا ةدوع
لو˘كو˘تور˘ب˘لا مار˘˘ت˘˘حا ل˘˘ع˘˘لو
ا˘ي˘ب˘صسن و˘˘لو ظ˘˘حÓ˘˘ي ح˘˘ب˘˘صصأا
اذكو ةي˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب

.كونبلا ىوتصسم ىلع
صشاتيلتوب ع
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 ةلقرو ةي’و
ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ةيريدم

تاعزانملاو ةينؤناقلا نوؤؤششلا ةحلشصم
قح ةشسرامم تابثإا لجأا نم يمؤمع قيقحت حتف نمشضتي1202 يفناج01 :يف خرؤؤملا72 مقر رارق
ىؤت˘شسم ىل˘ع ع˘ط˘ق) ف˘ك022 يئابرهك طخ عورششم زاج˘ن’ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا تاذ تا˘قا˘ف˘تر’ا
ةيريدملا ةدئافل (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 يئابرهكلا لؤحملا
.دؤعشسم يشساحب (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيؤهجلا
:ةلقرو ةي’و يلاو نإا
ممتملاو لدعملا يندملا نؤناقلا نمشضتملا62/90/5791 يف خرؤؤملا57/85 مقر رمأ’ا ىشضتقمب-
دÓبلل يميلقإ’ا ميظنت˘لا ن˘م˘شضت˘م˘لا40/20/4891 ي˘ف خرؤؤ˘م˘لا48/90 مقر نؤنا˘ق˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو لدعملا
لدعملا يراقعلا هيجؤتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا81/11/0991 ي˘ف خرؤؤ˘م˘لا09/52 مقر نؤنا˘ق˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو
لدعملا ريمعتلاو ةئيهتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا10/21/0991 ي˘ف خرؤؤ˘م˘لا09/92 مقر نؤنا˘ق˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب-
ممتملاو
لدعملا ةينطؤلا كÓمأ’اب قلعتملا10/21/0991 يف خرؤؤملا09/03 مقر نؤناقلا ىشضتقمب-
ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاؤقلا ددحملا72/40/1991 يف خرؤؤملا19/11 مقر نؤناقلا ىشضتقمب-
لدعملا ةيمؤمعلا ةعفنملا لجأا نم
ةيدلبلاب قلعتملا1102 ةنشس ناؤج22 يف خرؤؤملا11/01 مقر نؤناقلا ىشضتقمب-
ةي’ؤلاب قلعتملا12/20/2102 يف خرؤؤملا21/70 مقر نؤناقلا ىشضتقمب-
.مجانملا نؤناق نمشضتملا42/10/4102 يف خرؤؤملا41/50 مقر نؤناقلا ىشضتقمب-
قيدشصلا ركب ؤبأا ديشسلا نييعت نمشضتملا81/90/9102 يف خرؤؤملا يشسائرلا مؤشسرملا ىشضتقمب-
.ةلقرو ةي’ؤل ايلاو ةتشسؤب
صصخي اميف يلاؤلا تاطلشسل ددحملا80/50/3891 يف خرؤؤملا38/373 مقر مؤشسرملا ىشضتقمب-
ماعلا ماظنلا ىلع ظافحلاو نمأ’ا
تاءارجإ’اب قلعت˘م˘لا22/21/0991 ي˘ف خرؤؤ˘˘م˘˘لا09/114 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مؤ˘شسر˘م˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب-
.ةبقارملابو اهنكامأاو ةيزاغلاو ةيئابرهكلا ةقاطلا تآاششنم زاجنا لاجم يف ةيقيبطتلا
قيبطت تايفيك ددحي يذلا72/70/3991 يف خرؤؤملا39/681 مقر يذيفنتلا مؤشسرملا ىشضتقمب-
لجأا نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا دعاؤقلا ددحملا72/40/1991 يف خرؤؤملا19/11 مقر نؤناقلا
ةيمؤمعلا ةعفنملا
ةرادإ’ا ةزهجأ’ ددحملا32/70/4991 يف خرؤؤملا49/512 مقر يذيفنتلا مؤشسرملا ىشضتقمب-
اهلكايهو ةي’ؤلا يف ةماعلا
حلاشصم تايحÓشص نمشضتملا60/90/5991 يف خرؤؤملا59/562 مقر يذيفنتلا مؤشسرملا ىشضتقمب-
.اهلمعو اهميظنت دعاؤقو ةيلحملا ةرادإ’او ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا
ةرادإا طور˘ششل دد˘ح˘م˘لا61/21/2102 ي˘ف خرؤؤ˘م˘˘لا21/724 مقر يذيفن˘ت˘لا مؤ˘شسر˘م˘لا ىشضت˘ق˘م˘ب-
.ةلودلل ةعباتلا ةشصاخلاو ةيمؤمعلا كÓمأ’ا رييشستو
مايقلل نيلهؤؤملا صصاخششأ’ا ةمئاقل ددحملا90/20/0202 يف خرؤؤملا يرازؤلا رارقلا ىلع ءانب-
ةعفنملا لجأا نم ةيكلملا عزن تايلمع را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا تا˘ب˘ثإ’ ق˘ب˘شسم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب
.0202 ةنشس ةيمؤمعلا
ة˘قا˘ط˘لا ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م دراؤ˘لا72/01/0202 ي˘ف خرؤؤ˘م˘˘لا9532 :م˘قر لا˘˘شسر’ا ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب-
.ةيمؤمعلا ةعفنملا تاذ تاقافتر’ا قح ةشسرامم تاءارجإا ةرششابم بلط نمشضتملا
تاقافتر’ا قح ةشسرامم رارق دادعإا بلط نمشضتملا0202 خيراتب547 :مقر لاشسرإ’ا ىلع ءانب-
ةقفر (LDK/GEEC) زاغلاو ءابرهكلا ةشسدنه ةكرشش ريدم فرط نم دراؤلا ةيمؤمعلا ةعفنملا تاذ
.ينقتلا فلملا
004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجن’ ةيفشصؤلا ةركذملا ىلع ءانب-
.92/30/8102 :خيراتب (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
.92/30/8102 خيراتب ديلؤتلا ةظفاح ىلع ءانب-
004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهكلا طخلا راشسمل ةينقتلا ةقاطب ىلع ءانب-
.خيرات نودب (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
فك004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهكلا طخلا رؤبع راشسم ططخم ىلع ءانب-
.03/11/7102 يف خرؤؤملا (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت
004/002 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخلل يلؤطلا ططخملا فلم ىلع ءانب-
.60/30/8102 يف خرؤؤملا (دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك
.خيرات نودب ترقت ةيدلبب ءازجأ’ا ةمئاق ىلع ءانب-

ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ريدم ديشسلا نمحارتقاب
يلي ام ررقي

ةيمؤمعلا ةعفنملا تاذ تاقا˘ف˘تر’ا ق˘ح ة˘شسرا˘م˘م ل˘جأا ن˘م ي˘مؤ˘م˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ي:ىلوأ’ا ةدام˘لا
يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإ’
 .دؤعشسم يشساحب (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيؤهجلا ةيريدملا ةدئافل (دربلا – ترقت فك022

ةيدلب ىدل فظؤم نارمعلاو نكشسلل يشسيئر صسدنهم ديعلا دمحا ةششئاع نب ديشسلا نيعي:20 ةداملا
نم ءادتبا (2) نيرهشش ةدم لÓخ ترقت ةيدلبب يمؤمعلا قيقحتلا ءارجإ’ ققحم ظفاحمك ترقت
عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإا لجأا نم كلذو20/30/1202 :ةياغ ىلإا20/10/1202 :خيرات

رؤكذملا .(دربلا – ترقت فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع
.هÓعأا
حتفي عقؤمو مقرمو صصاخ لجشس يف امإا قيقحتلا ةرتف لÓخ تاظحÓملا بتكت نأا نكمي:30 ةداملا
رقمب رارقلا اذه قلعي امك ،ايباتك هيلإا لشسرت وأا ققحملا ظفاحملل ةرششابم اهنع ربعي وأا صضرغلا اذهل
.عورششملل ينقتلا فلم ىلع عÓط’ا نم رؤهمجلا نكمتي ىتح ترقت ةيدلب
ظفاحملا هعقؤيو قيقحتلا لجشس لف˘ق˘ي ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ةدد˘ح˘م˘لا ن˘ير˘ه˘شش ةد˘م ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب:40 ةدا˘م˘لا
ةرتف لÓخ ةلجشسملا تاظحÓملاو تاملظتلا عمجي وأا ةيلاؤملا مايأا (8) لÓخ دعي يذلا ققحملا
صسمخ ةلهم لÓخ ررحت نأا اهيلع بجي يتلا ةشسشسؤؤملا ىلإا هلشسريو قيقحتلا رشضحم دعيو قيقحتلا

.ءاشضتق’ا دنع يطيطختلا مشسرلا ليدعتب مؤقتو ةيباجيا ةركذم امؤي (51) رششع
لÓخ ةحارشص ريبعتلاو امهتاظحÓمب ء’دإ’ا ترقت ةيدلبو ةلودلا كÓمأا ريدم ىلع :50 ةداملا

يف ةلمعتشسملاو ةلودلا اهكلمت يتلا يشضارأ’ا ةزايحل تقؤؤملا لÓغتشس’ا غلبم ىلع قيقحتلا ةدم
يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ زاجنإا

.(دربلا – ترقت فك022
زاجنا لؤح يمؤمعلا قيقحتلا ةرتف لÓخ اهيأار ءادبإا مجانملاو ةعانشصلا ةيريدم ىلع:6 ةداملا

فك022 يئابرهكلا طخلل ترقت فك004/022 لؤحملا ىؤتشسم ىلع عطق) فك022 يئابرهك طخ
.(دربلا – ترقت
ةشسشسؤؤملا ةباجإا خيرات نم امؤي (51) رششع ةشسمخ لÓخ ققحملا ظفاحملا ىلع بجي:7 ةداملا
نوؤؤششلاو ميظنتلا ة˘ير˘يد˘م) ي˘لاؤ˘لا د˘ي˘شسلا ىلإا تا˘ظ˘حÓ˘م˘ب ا˘ق˘فر˘م ل˘ما˘ك˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘ل˘م لا˘شسرإا
.(ةماعلا
ةحؤنمملا تامهملا فيراشصم بشسنو تايفيكلا بشسح ققحملا ظفاحملا تآافاكم ددحت:8 ةداملا
زاغلاو ءابرهكلا ةشسدنه ةكرشش قتاع ىلع تآافاكملا نؤكتو هب لؤمعملا ميظنتلل اقفو نيفظؤملل
.ETRG ءابرهكلا لقنل ةيؤهجلا ةيريدملا
،ترقتب ةيرادإ’ا ةعطاقملل بدتنملا يلاؤلا ،ةي’ؤلل ماعلا نيمأ’ا ةداشسلا نم لك فلكي:9 ةداملا

ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ر˘يد˘م ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ةرادإ’ا ر˘يد˘م ،ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘م ،ة˘ما˘ع˘لا نوؤؤ˘ششلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘˘م
ةيدلبل يبعششلا صسلجملا صسيئر ،ترقت ةرئاد صسيئر ،ةقاطلا ريدم ،ءانبلاو ةيرامعملا ةشسدنهلاو
ظفاحملاو (ETRG) ءابرهكلا لقنل ةيؤهجلا ةيريدملا زاغلاو ءابرهكلا ةشسدنه ةكرشش ريدم ،ترقت
ةيرادإ’ا تارارقلا ةرششن يف رششنيشس يذلا رارقلا اذه ذيفنتب هشصاشصتخا دودح يف لك ،ققحملا
.ةلقرو ةي’ؤل



لسصفت ةريغسص ضشوتر
هتاقفسص ىلوأا نع ةنولسشرب

˘مو˘ي˘لا ،ي˘نا˘ب˘صسإا ي˘ف˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك
ةقفصص نأاصشب تاروطتلا رخآا نع ،ءاثÓثلا
ر˘ت˘صسصشنا˘م ع˘فاد˘م ،ا˘ي˘صسرا˘غ كيرإا لا˘ق˘˘ت˘˘نا
يفيصصلا وتاكريملا يف ةنولصشرب ىلإا ،يتيصس
بعلم يف ايصسرا˘غ د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو.لبقملا
طصسو ،يرا˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا˘ب دا˘ح˘ت’ا
ىلإا هتداعإا ىلع ةنولصشرب نم ديدصش رارصصإا

.7102 ماع لحر امدعب ،ون بماك
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘˘بو
ةقفصصلا يهنُي دق ةنولصشرب نإاف ،ةينابصسإ’ا
.عوبصسأ’ا اذه لÓخ يمصسر لكصشب
تلخد تاصضوافملا نأا ،ةفيحصصلا تفاصضأاو
عقويصس ايصسراغ نأاو ،ةريخأ’ا اهلحارم يف
ىلع هعم قافت’ا مت امك ،مصساوم5 ةدمل
لوح ليصصافتلا ضضعب طقف ىقبتيو ،هبتار
.هولثمم اهيلع لصصحيصس يتلا ت’ومعلا

ا˘ي˘صسرا˘غ م˘صض ي˘ف بغر˘ي ة˘نو˘ل˘صشر˘ب نا˘˘كو
يتيصس رتصسصشنام نأا ’إا ،يصضاملا فيصصلا
عيقوتب هعانقإا ل˘مأا ى˘ل˘ع ه˘تا˘مد˘خ˘ب كصسم˘ت

نو˘ج ي˘ثÓ˘ث˘لا ق˘لأا˘ت ع˘م ن˘كل ،د˘يد˘ج ٍد˘ق˘˘ع
،ترو˘ب’ كير˘م˘يإاو زا˘˘يد ن˘˘بورو ز˘˘نو˘˘ت˘˘صس
،ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ف ا˘ي˘صسرا˘غ ضصر˘ف تع˘˘جار˘˘ت
.هلوح لادج ’ اًرمأا هليحر تابو

ةهجاوم ليجأات بلطي نويل
تاديسسلل لاطبألا يرودب ضسيراب
داحت’ا ن˘م بل˘ط ه˘نإا ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا لا˘ق
ةارابم ليجأات ،(افيوي) مدقلا ةركل يبوروأ’ا
ابوروأا لاطبأا يرود يف ةينامثلا رود بايإا
،نامريج ناصس ضسيراب هميرغ مامأا ،تاديصسلل
‐ديفوكب ةديدج ةباصصإا ت’اح فاصشتكا دعب
.هتليكصشت يف91
مويلا ،قيرفلا اهل عصضخ تارابتخا تفصشكو
ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإا ت’ا˘ح ع˘برأا ن˘ع ،ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
تصس ىلإا يلامجإ’ا ددعلا عفتريل ،ىودعلاب

عو˘ب˘صسأ’ا ن˘ي˘ت˘لا˘ح فا˘صشت˘كا د˘ع˘˘ب ،ت’ا˘˘ح
.نوجيد ىلإا قيرفلا هجوت لبق ،يصضاملا

ةلوطبلاب زئافلاو بقللا لماح ،نويل قوفتيو
(0‐1) ةجيتنب ،يصسايق مقر وهو ،تارم عبصس
ضضوخي نأا ررقملا نمو ،باهذلا ةارابم نم
يف ،يدانلا لاقو.مويلا ،هبعلم ىلع بايإ’ا
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘بو ،ت’ا˘ح˘لا دد˘ع بب˘صسب» :نا˘˘ي˘˘ب
وعدت يتلا ،ةيحصصلا تاطلصسلا تايصصوت
كيبملوأا بلط ،هلمكأاب تاديصسلا قيرف لزعل
.«بايإ’ا ةارابم ليجأات افيوي نم نويل

ديردم لاير ةنيزخ ضشعني رتنإا

نÓيم رتنإا نأاب ،يلاطيإا يفحصص ريرقت دافأا
ة˘ق˘ف˘صص ة˘م˘ي˘ق ن˘م لوأ’ا ط˘صسق˘لا ع˘فد˘ي˘˘صس
.ضسمأا ،يميكح فرصشأا يبرغملا لاقتنا

نم اًمداق ،نÓيم رتنإا ىلإا يميكح لقتناو
04 لباقم ،يصضاملا فيصصلا ،ديردم لاير
.طاصسقأا4 ىلع ددصست ،وروأا نويلم
«تروبصس وليد اتيزاغ’» ةفيحصص بصسحبو
طصسقلا دادصس يف لصشف رتنإا نإاف ،ةيلاطيإ’ا
عم قفتاو ،ماعلا اذه ةيادب يف هدعومب لوأ’ا

.رهصشأا3 ةدمل هليجأات ىلع ديردم لاير
مويلا عفديصس نÓيم رتنإا نأا ،ريرقتلا فاصضأاو
رهصش نم ةرخأاتملا نيبعÓلا بتاور اًصضيأا

ن˘ع ف˘صشكي˘صس كلذ˘كو ،ي˘صضا˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج
.ديدجلا هراعصش
ةيلام ةمزأاب رمي نÓيم رتنإا نأا ركذلاب ريدج
.عيبلل هصضرعل هكÓم تعفد ،ىربك

:ضسوتناسس
ودلانور بقاعن نل

،ضسوت˘نا˘صس ود˘نا˘نر˘ي˘ف ع˘فاد
،لاغ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م برد˘م
ه˘ق˘ير˘ف د˘ئا˘قو ه˘م˘˘ج˘˘ن ن˘˘ع
امدعب ،ودلانور ونايتصسيرك
لÓخ ،ةدصشب ريخأ’ا لعفنا

‐2) ةريخأ’ا ايبرصص ةارابم
فد˘ه با˘صست˘˘حا مد˘˘ع˘˘ل ،(2
تقو˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص
ةدايق ةراصش ىقلأاو ،لتاقلا

.هدÓب بختنم
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ،ضسو˘˘ت˘˘نا˘˘صس لا˘˘˘قو
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
لو˘ب˘تو˘˘ف» ع˘˘قو˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
در˘ج˘م تنا˘˘ك» :«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ى˘ق˘ب˘ي˘صس ،طا˘ب˘˘حإا ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل

،قيرفلل ادئا˘ق و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك
.«ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل لا˘˘˘ث˘˘˘م ه˘˘˘نإا

ءاصسأا دق ناك اذإا» :فاصضأاو
ان˘كل ،ه˘ئÓ˘مز وأا برد˘م˘ل˘ل
مل نكل ،هباقع يف انركف
وه ..اذه نم ءيصش ثدحي
ناك اذل ،اًمئاد زوفلا ديري
يطعي هنإا ..ةياغلل اًطبحم
.«ينطولا هقيرفل ءيصش لك
ربع اًنايب ردصصأا دقل» :متخو
ل˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صسو
ر˘˘صشع د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
،ةارابملا ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ق˘ئا˘قد
.«كلذ هلعف ببصس انمهفتو
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يبابمو دنلاه لجأا نم ديردم لاير يف ةحبذم

نأاب ،ينابصسإا يفحصص ريرقت دافأا
ادد˘ع ضضر˘ع˘˘ي˘˘صس د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ي˘ف ع˘ي˘ب˘ل˘ل ه˘ي˘ب˘ع’ ن˘م ار˘ي˘˘ب˘˘ك
نم ،لبقملا يفيصصلا وتاكريملا
دقعل ةمزÓلا لاومأ’ا عمج لجأا
.ىربكلا تاقفصصلا

عم دقاعتلاب ديردم لاير طبتراو
غنيلريإاو يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

نامريج ناصس ضسيراب امجن ،دن’اه
ا˘م و˘هو ،د˘نو˘م˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘بو
.ةمخصض غلابم ريفوت مزلتصسي
«ي˘صس.ي˘ب.أا» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو
ةجاحب ديردم لاير نإاف ،ةينابصسإ’ا
ءار˘صشل وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م002 ى˘˘˘لإا

مامتإا لبق نكلو ،يبابم وأا دن’اه
يغنريملا ىلع نيعتيصس ةقفصص يأا
نوكي يك هيبع’ نم ضضعب عيب
.غلبملا اذه ريفوت ىلع اًرداق
لا˘ير ةرادإا نأا ،ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا فا˘˘صضأاو
نيبع’8 حرط يف ركفت ديردم
عمجل ،لبقملا فيصصلا يف عيبلل
032 غلبملا زواجتي دقو ،لاومأ’ا

ليئافار عيب ةلاح يف وروأا نويلم
لاير نأا ىلإا ،ريرقتلا راصشأاو.ناراف
،ليب ثيراغ عيب يف ركفي ديردم

،’وزو˘˘يردوأا ورا˘˘ف˘˘لأاو ،و˘˘كصسيإاو
،ضسويابيصس ينادو ،زايد ونايرامو
،ضشتيفوي اكولو ،لارويام اخروبو

لجأا نم ،فيصصلا اذه وليصسرامو
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘م د˘حاو ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.يبابم نايليك وأا ،دن’اه غنيلريإا

ر .ق ^

عافدلا ةلحر يف لوبرفيل ىناع
يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل ن˘˘ع
بب˘˘صسب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’ا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘صس
يذ˘لا تقو˘لا ي˘فو ،ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘˘ل˘˘ل
يدانلا ةبغر ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ي˘ف تر˘كذ
عفادم يتانوك اميهاربإا مصض يف
نإاف ،غيزبي’ تروبصش لاب نزار
ه˘كصسم˘ت د˘كأا ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
.بعÓلا ءاقبب
ة˘حدا˘ف ة˘بر˘صض لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ق˘ل˘تو
كياد ناف ليجريف بيصصأا امدنع
هبايغ عقوتملا نمو ،ربوتكأا يف
بيصصأا مث ،مصسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
ليوجو زيموغ وج عافدلا يئانث
.بيتام
ى˘ل˘ع (كي˘ت˘ي˘ل˘ثأا اذ) ع˘قو˘م ر˘˘كذو
لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا ضسمأا لوأا تنر˘ت˘نإ’ا
يذ˘لا ،ي˘تا˘نو˘ك م˘صض ن˘م بر˘ت˘˘قا
غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ا˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج ا˘˘طر˘˘˘صش كل˘˘˘م˘˘˘ي

70.74) وروأا نويلم04 يلاوح
ضسو˘كرا˘م ن˘كل ،(ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘صشور˘˘˘ك
ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا نإا لا˘˘˘ق غ˘˘˘يز˘˘˘ب˘˘˘يÓ˘˘˘ل
اماع12 هرمع غلا˘ب˘لا ي˘صسنر˘ف˘لا
.كانه ادعاو Óبقتصسم كلمي
يذلا يتانوك نع هصشورك لاقو
يدا˘ن˘لا ع˘م ةارا˘˘ب˘˘م51 ضضا˘˘˘خ
اذه تاقباصسملا لك يف يناملأ’ا
ناوج ىتح دقعب طبتريو مصسوملا

ارايخ ضسيل اذه نأا دقتعأا»3202
طبتر˘ي ه˘نإا .ا˘م˘ي˘هار˘بإ’ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
اذام كردي وهو انعم ليوط دقعب
ينعي اذام كردن نحنو هل ينعن
.«انل
ماعلا ظوظحم ريغ ناك» عباتو
هتدعبأا ةباصصإ’ ضضرعتو يصضاملا

رو˘ط˘ت˘ي ما˘ع˘لا اذ˘ه ن˘˘كل Ó˘˘يو˘˘ط
ادج مهم بع’ وهو عئار لكصشب
.«ادعاو Óبقتصسم كلميو انل

لكصشب روطتي نأا هديرن» :فاصضأاو
ا˘بوروأا ي˘ف بع˘ل˘ن ن˘ح˘˘نو ،ر˘˘ب˘˘كأا

ىرأا ’و ادج اديج اقيرف كلمنو
.«انكرتي يكل هل ةبصسنلاب اببصس
يف يناثلا زكرملا غيزبي’ لتحيو
75 د˘ي˘صصر˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لا
ن˘ع طا˘ق˘ن ع˘برأا قرا˘ف˘بو ة˘ط˘˘ق˘˘ن
ل˘ب˘ق رد˘صصت˘م˘لا خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
ةمق ةارابم يف نيقيرفلا ةهجاوم
.لبقملا تبصسلا موي

لوبرفيل ططخم ضضفري غيزبيل

ت’اقتن’ا قوصس ريبخ ،ونامور ويزيرباف فصشك
ةقلعتملا تادجتصسملا رخآا نع ،ضسمأا ،ابوروأا يف
ميحرو ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ب
.يتيصس رتصسصشنام يف ،غنيلرتصس
يف «ضسنزيتي˘صسلا» ع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا د˘قا˘ع˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘يو
لو˘ح قا˘ف˘ت’ ل˘صصو˘ت˘لا م˘ت˘ي م˘لو ،3202 في˘صص
،’ويدراوغ بيب نأا ،ونامور دكأاو.دعب ديدجتلا
ءاقب ىلع ضصيرح ،يتيصس رتصسصشنامل ينفلا ريدملا
لÓخ قيرفلا فوفصص يف غنيلرتصسو نيورب يد
.ةلبقملا ةلحرملا

تقولا يف ةيراج تاصضوافملا نأا ،ونامور فاصضأاو
نيورب يدو ييتصس رتصسصشنام ةرادإا نيب يلاحلا

.يئانثلا دقع ديدجت لجأا نم غنيلرتصسو
نم نوقثاو يتيصس رتصسصشنام يلوؤوصسم نأاب ،متتخاو
غنيلرتصسو نيورب يد ىلع ءاقبإ’ا ىلع مهتردق
ضضوافتلا ءاهنإا ’وأا متيصس نكل ،داحت’ا بعلم يف
.غنيلرتصس عانقإ’ غرفتلا لبق ،نيورب يد عم

غنيلرتسسو نيورب يد لبقتسسم نأاسشب هفقوم ددحي يتيسسلا
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ةرقم مجن قيرف ضسيئر بغري
نويد ة˘يو˘صست ي˘ف ر˘صصا˘ن ن˘ب
نم اذهو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
وتاكريملا تا˘ماد˘ق˘ت˘صسا ل˘جا
ضسيئرلا بغري ثيح يوتصشلا
ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب
ة˘ي˘با˘ج˘يا تا˘باد˘ت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
لجا نم ضسفاني قيرفلا لعجت
ناو ةصصاخ ءاقبلا ةقرو بعل
ىقبت كلذ لجا نم ةيناكمإ’ا

نيبعÓلا هبغر لظ يف ةريفو
هلصصاوم ىلع اوعمجا نيذلا
ةديج ةبترم طبصض داهتج’ا
يوركلا مصسوملا ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
ةريبك ةميقلا نوكت نلو اذه
ضسيئرلل حمصسيصس يذلا رم’ا
.مزÓلا تقولا يف اهديدصستب

نوبردتي نوبعللا
ة‹رب نورظتنيو
ةرخأاتŸا تاءاقللا
ةر˘ق˘م ة˘ل˘ي˘˘كصشت ل˘˘صصاو˘˘ت

يداع لكصش يف اهتاريصضحت
ة˘مدا˘ق˘لا د˘ي˘عاو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت

ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘صصا˘˘خ

نيرخاتملا ن˘يءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘ب
دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صش ما˘˘˘˘˘ما

ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘مو
نادو˘ق˘ي ن˘يرا˘صصت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لÓتحاو نام’ا رب ىلا قيرفلا

تاطوغصض نع ةديعب ةبترم
اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘قرو بع˘˘˘˘ل
ىلع ينفلا مقاطلا لمعيصسو
ن˘ي˘با˘صصم˘لا ضضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘صسا

نم ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ

ا˘ب˘صسح˘ت ا˘م˘˘هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ل˘˘جا
يتلاو ةمداقلا تاقاقحتصسÓل
نامصض ىلع لكلا اهيف لوعي
ي˘ف د˘عا˘صست ي˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.ةعومجملا ريرحت
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ةيدو تاءاقل ةجمربل لمعي ينفلا مقاطلا

تاعزانملا ةنجل نويد ةيوسستل ىعسسي رسصان نب

ةرڤم مجن

ةفصصب اهتابيردت جيريرعوب جرب يلها ةليكصشت لصصاوت
بايغب ةصصاخ يدانلا اهصشيعي يتلا لكاصشملا مغر ةيداع
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو يدا˘ن˘لا ر˘ي˘صس ى˘ل˘˘ع نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
لجا نم ةعيبصصوب بردملا˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا رر˘ق˘ت ه˘عو˘م˘ج˘م˘لا
عم لصصاو˘ت ى˘ل˘ع ه˘ناو ة˘صصا˘خ ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه ن˘ع ثيد˘ح˘لا
دقو يراد’ا ضسلجملا ضسيئر اذكو يصشايعلا ماعلا ريدملا

مل يتلاو ةمهبملا طاقنلا نم ريثكلا حاصضيتصسا اولواح
تحصضا بيصستلا ةلاح ناو ام˘ي˘صس’ ع˘ق˘ع˘ق ءا˘ق˘فر ا˘ه˘م˘ه˘ف˘ي
نوهجوي مهلعج ام وهو ةعومجملا تايموي ىلع ةرطيصسملا
جورخلاو ررحتلاب يدانلل حمصست لولح نع ثحبلل ضشتوكلا

ءيصشلا ةيلاملا ةيحانلا نم ةصصاخ اهصشيعي يتلا ةمز’ا نم
عم ثدحتلاب هرصصانع دعي ي˘ج˘يار˘ب˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا
.ةيئ’ولا تاطلصسلا عم اددجم لولحلا ثحبو نيلوؤوصسملا

هقئاثو لين ىلع رشصيو ةعطاقملا ررقي نادغز
نم بلط  نادغز بعÓلا نأا ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
هناو ةصصاخ هلي˘حر ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘صست ةرور˘صض ق˘ير˘ف˘لا ةرادا
ضشتوكلل ضسما ةيصشع دكا دقو ضضورعلا نم ديدعلا ىقلت
ةيعصضولا نم مئصس هنوك ليحرلا يف هتبغر ىلع ةعيبصصوب
اديعب ضشيعت ةراد’ا ناو ةصصاخ قيرفلا يف اهصشيعي يتلا

ه˘ئÓ˘مز˘ل ر˘صسي’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا د˘كا د˘قو اذ˘ه ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ن˘˘ع
ةعومجملا عم اددجم نم بردتلل ةدوعلا مدعو هنايصصع
نع ثحبلاو ةرداغملا˘ب هذ˘خ˘تا يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘لا و˘هو
.هتاحومط يبلي قيرف
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ةريخ’ا تاعاصسلا يف ةدكيكصس ةي’و يلاو ماق
نمحرلا دبع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘صسلا بعÓ˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب
دقو اذه يراطيقل افلخ قيرفلل ضسيئرك يصسيامل
ميدقتب ينع˘م˘لا12 م˘˘قر ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو د˘˘˘عو
ن˘م˘صضي ى˘ت˘ح ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م تاد˘عا˘صسم
ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ق˘ب نا˘م˘صضب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ةرور˘˘ي˘˘صسلا
ةمهملا يهو رابكلا ةريظح يف لبقملا مصسوملا
اهققحت ةبوعصص ىلع نيبرقملا ضضعب دكا يتلا

ةرداغم يف زئاكرلا ضضعب ةبغر ىلا رظنلاب كلذو
تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ة˘يد˘ن’ا بو˘صص ه˘جو˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘˘لا

ريصسي يذلا يقوزرم نم لك ةروصص يف مهتامدخ
ضشو˘يز اذ˘كو دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘صش ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ةرقم مجنو ناصسملت دادو يف ةرثكب بولطملا
ةرواصسلا هبيبصش ىلا لاقتن’ا راتخا يذلا يدماحو
يدحت ماما نوكيصس يصسيامل ضسيئرلاف يلاتلابو
.لو’ا مصسقلا يف ءاقبلا لجا نم بعصص

صسيمخلا اذه تاريشضحتلا يف قلطنلا
قح يف ضسرو˘م يذ˘لا ل˘يو˘ط˘لا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب

ةرادا تررق ةريخ’ا مايا01 ـلا لاوط قيرفلا
ةيعمبو يصسيامل ضسيئرلا ةدايقب ةديدجلا قيرفلا
وج ىلا ةعومجملا ةدوع يلعوب داؤوف بردملا
دغ موي نم ةيادب داهتج’او لمعلاو تابيردتلا

ءاقفر اهيف عقو يتلا ءاطخ’ا حيحصصت لما ىلع

ل˘جا ن˘م ا˘مد˘ق ي˘صضم˘لاو برا˘صشو˘ب ضسرا˘˘ح˘˘لا
ي˘ت˘لا ةرادإ’ا فر˘ط ن˘م ة˘صصا˘خ ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘صض
ةيلاملا اهنم بناوجلا ديدع نيصسحت يف بغرت
ةبيتكلا لعجتصس كصش نود نم يتلاو ةيونعملاو
ةرادإ’ا فادها وحن اهبيوصصتو اهئاطخا كردت
هيصشع بردملاب عمتجا دق ضسيئرلا نوكيو اذه
فور˘ح˘لا ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ع˘صضو ل˘˘جا ن˘˘م ضسما

اهيلع لمعي يتلا تاططخملا ضضعب عصضوو
ة˘كصسلا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ع˘صضو ل˘جا ن˘م ق˘ير˘ف˘˘لا
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ناو ه˘صصا˘خ ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا

.ةبيتكلل مزÓلا معدلا ميدقتب تدعو
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وج ىلإا ةركصسب داحتا ةليكصشت تداع
د˘˘يد˘˘ع ط˘˘صسو ضسما لوا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
نيدلا زع بردملا لعج ام وهو تابايغلا
ىصسيع نب قيرفلا ضسيئرو يدوج تيا
ناو ةصصا˘خ ر˘ي˘ب˘ك بصضغ ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ك ع˘˘م تل˘˘صصاو˘˘ت ةراد’ا

تقو رو˘صضح˘لا ةرور˘صضب م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘طو
مل يذلا رم’ا و˘هو ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘لا
يتلا رصصانعلا ضضعب فرط نم ثدحي
اذه نا ركذ˘ي ا˘ه˘با˘ي˘غ ر˘ير˘ب˘ت ى˘لا تع˘صس
راهصشاب دد˘ه˘ي ضشتو˘كلا ل˘ع˘ج ف˘قو˘م˘لا
هصسفن تقولا يف ادكؤوم جاجحلا فيصس
ى˘ق˘ب˘ي د˘ي˘عاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا نا ى˘˘ل˘˘ع
رثكا هرصصانع حنم هناو ةصصاخ ايرورصض
ضشتوكلا لصضف دقو ةحار مايا ةصسمخ نم
ام ناب ادكؤوم نيبعÓلاب ضسما عامتج’ا

نمصضي مل ةريخ’ا ت’وجلا يف هققح
ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ب˘لا˘ط˘م يدا˘ن˘ل˘ل ءا˘ق˘ب˘لا د˘˘ع˘˘ب
لمعلاو يدحتلا عفر ةلصصاوم ةرورصضب

. نابيزلا ءانب’ لصضف’ا قيقحت ىلع
ليشصحت يف اهاعشسم لشصاوت ةرادإلا

ةلبقملا ةلحرملا رييشستل ةينازيم
طبصض ىلع ةركصسب داحتا ةرادا لمعت

نيكمتب اهل حمصست يتلا ريراقتلا ضضعب
ة˘فا˘˘ك ذ˘˘خا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
نويد د˘يد˘صست˘ب ح˘م˘صست ي˘ت˘لا تاءار˘ج’ا
نيدجاوتملا نيقباصسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب
ل˘جا ن˘م اذ˘هو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل
اهدعبو م˘ه˘قو˘ق˘ح د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
يوتصشلا وتاكريملا ةيصضق ىلا لاقتن’ا
يدوج تيا نيدلا زع بردملا بغري نيا
حمصست يتلا رصصانعلا ضضعب بلج يف

ابصسحت داحتÓل ةوجرملا ةفاصض’ا ميدقتب
ءانبا اهيف حمطي يتلاو ةدوعلا ةلحرمل
نا ىلع ةيحيراب ءاقبلا نامصضل نابيزلا
تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ى˘لا ا˘هد˘ع˘ب قر˘ط˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي
يذلا فقوملا وهو نييلا˘ح˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يدحت ماما ىصسيع نب ضسيئرلا لعجيصس
قيرفلا عصضوو ةمز’ا نم جورخلل ريبك
.ةكصسلا يف
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ةدكيكشس ةبيبشش

نوعلا دي ميدقتب هدعيو يراطيقل افلخ يسسيامل بسصني يلاولا

ةركشسب داحتا

نيلذاختملا قح يف جاجحلا فيسس راهسشإا ررقي يدوج تيأا

بردملا اورسسفتسسا نوبعÓلا
ةرادإلا ديدج نع

هصصبرت ينيطنصسقلا يصضاير˘لا يدا˘ن˘لا ير˘ج˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
بردملا نم لك ماق ثيح ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ ةبانع ةنيدمب
زكرم دقفتو ةرايزب زازب نيصساي يصضايرلا ريدملاو يدمح دوليم
نيا فيصصلا يف هيف ضصبرت ناو قيرفلل قبصس يذلاو يديارصس
كا˘ن˘ه ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ل˘˘كب نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو بج˘˘عا

ةيباجيا تاريصضحتب مايقلاب ةبيتكلل حمصست يتلا تامزلتصسملاو
حمصسي يذلاو ضصبرتلا اذه حاجنا ةيمها ىدم ضشتوكلا كردي ثيح
لمأاي نيا ةدوعلا ةلحرمل ابصسحت ةمروفلا يف دجاوتلاب وطي ءاقفرل
قيرفلا عصضت يتلا ةيباجي’ا جئاتنلا نم ديزملا ليصصحت رفانصسلا
.لبقملا مصسوملا ةيراق ةكراصشم يف Óما ةديج ةبترم يف

 ىرخأا رشصانع حيرشستل رطشضت دق ةرادإلا
ةرداغملا ىلوألا ةمئاقلا صضفر لاح يف

يصضايرلا يدانلا ةرادا ناب ةصصاخلا انرداصصم نم انملع
ليهصست ةيغب ىرخا رصصانع حيرصستل رطصضت دق ينيطنصسقلا
يلاحلا يوتصشلا وتاكريملا لÓخ ةديدج رصصانع عم دقاعتلا

ءاقبلا يف بغرت يتلا رصصانعلا ضضعب تنعت ببصسب كلذو
لك ةميق اهحنم لÓخ نم دقعلا خصسف وا ةروصضخلا عم
ناو قبصس يتلاو ةراد’ا هتصضفر يذلا فرصصتلا وهو دقعلا
ن˘م ر˘ث˘كا او˘ق˘ل˘ت˘ي ن˘ل م˘ه˘ل˘ي˘حر ي˘ف بغر˘ت ن˘م نا˘ب تد˘˘كا
ةرادإ’ا ا˘هار˘ت ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ل˘ع˘لو ضضيو˘ع˘ت˘˘ك ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش
حيرصست ةركف حرط يه ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ ةنكمملاب

ينعنو نيمداقلا نيرهصشلا لÓخ اهدوقع يهتنت رصصانع
رصصانعو ةدوبدبو ديبع ةروصص يف ءامصس’ا ضضعب ركذلاب
ىلا رطصضت دقو ةراد’ا اهتصسرد يتلا ةركفلا يهو ىرخا
مهحيرصست دنع نيبعÓلا ضضيوعت لكصشم يدافتل اهقيبطت
.نايزم قباصسلا ضسراحلا عم ثدح املثم ةلئاط لاومأاب
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ةنيطنشسق بابشش

ةبانعب ىرجي دق يسس ضسا يسسلا ضصبرت

جربلا يلهأا
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ويكوط دايبملوأا ىلإا

مويلا رظتنم يدانلل ديدجلا صسيئرلا

لولح نع ثحبت ةرادإلاو بارسضإلا نولسصاوي نوبعÓلا
ةيدملا يبملوأا اوبع’ لصصاوي
ىلع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا م˘ه˘بار˘صضإا
ة˘˘˘˘صصح بق˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘صضا˘م˘لا د˘ح’ا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا
تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا ة˘لأا˘صسم بب˘صسب
نوبعÓلا لاز’ يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
.اهب نوبلاطي
ةرادإا عمتجت نأا رظتنملا نم و
ضسي˘ئر˘لا ي˘ما˘ح˘م˘ب ي˘ب˘م˘لو’ا

لجر‐ ةيدملا يبملوأ’ ديدجلا
برصض يذلا ‐برتغم لامعأا

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جÓ˘˘˘ل اد˘˘˘غ اد˘˘˘عو˘˘˘˘م
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘˘ب
عصضيو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ع˘م˘ت˘صسي˘ل
و ،فورحلا ىلع طاقنلا مهعم
ريصضحتلا و تيبلا رومأا بيترت
ن˘˘صسحأا˘˘ب با˘˘يإ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ريكذت˘ل˘ل ر˘يد˘ج˘لا.ةروصص

تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا تز˘˘˘ه˘˘˘ج ةرادإ’ا
ةيلاملاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ق˘ئا˘ثو˘لاو
،«يرط˘ي˘ت˘لا كي˘ت˘ل˘تأا» ة˘كر˘صشل
ع˘م تم˘صسح تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لاو
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
عيقوتو مهصس’ا ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

كيتل˘تأا ة˘كر˘صش ة˘ي˘كل˘م دو˘ق˘ع
.يرطيتلا
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ةيدملا يبملوأا

داحتا ةل˘ي˘كصشت ر˘صصا˘ن˘ع دا˘ع
دعب تابيردتلا ىلإا ضسابعلب
ةرادإ’ا نم تانامصض مهيقلت
ةقلاعلا مهتاقحتصسم ةيوصستب
برقم ردصصم دكأا ثيح ابيرق
لاطفن تاناعإا نأا ةرادإ’ا نم
وهو ،ابيرق ةنيزخلا لخدتصس
نولخدي ةونوب ءاقفر لعج ام
يرفيف42 ناد˘ي˘م ة˘˘ي˘˘صضرأا

ذن˘م ا˘هو˘ع˘طا˘ق ي˘ت˘لا ،6591
،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا
.مهبتاور ىلع اجاجتحإا

و قرصسي مل ويرانيصسلا اذه
م˘ج˘ح˘ب ق˘ير˘ف ي˘˘ف ثد˘˘ح  نأا
هصسأارتي يذلا ضسابعلب داحتا

،ي˘˘نا˘˘ن˘˘ه˘˘لا لا˘˘م˘˘˘عأ’ا ل˘˘˘جر
نع كيهان نيرخآا نيمهاصسمو
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م دو˘˘˘˘جو
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘كر˘˘˘صشلا
نكل ،ةيعان˘صصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
لاومأا ىت˘ح د˘ج˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لا
،قدانفلا يف تيبملاو لقنتلا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإ’ا نأا ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
اعم ةي’ولاو ةيدلبلا اهتمدق
مل ، تارايلم4ب ةردقملاو
ضضفر ببصسب نآ’ا دحل رهظت
ق˘يد˘صصت˘لا ي˘لا˘م˘لا بقار˘م˘لا

ليوحتب ججحت يذلاو ،اهيلع
نم تارايلمل˘ل ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
يف ةكرصشل˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا

نأا راظتنا يف ةقباصس مصساوم
هاجتا ا˘هد˘عو˘ب ةرادإ’ا ي˘فو˘ت

زئاكرلا ىلع اظافح اهيبع’
ةنجل رار˘ق نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا
مهيقلت لاح يفو ،تاعزانملا

نو˘˘ب˘˘ح˘˘صسي د˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘لاو˘˘˘مأ’
ةلحر˘م نو˘ل˘خد˘يو ،م˘هاو˘كصش
.ةوقب ةدوعلا

نم ديدعلا نأا مولعملا نم و
مامتها لحم «ةركملا» زئاكر
د˘˘ير˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا و ىر˘˘˘خأا قر˘˘˘ف
ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسإا
لجأا نم يدانلا اهيف طبختي
،مهعم دقاعتلا
قيرفلا نم برقم ردصصم دكأا

ف˘ي˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا نأا ن˘˘م
تعصضو رارصس اهصسأار ىلعو
ضسابعلب داحتا نم ءامصسأا3
لك تمصض ثيح ،ةمئاقلا يف
ج˘ير˘˘خ يراو˘˘ه ضشو˘˘ع˘˘ب ن˘˘م
نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘˘صسرد˘˘˘م
ي˘ب˘م˘لوأ’ ق˘با˘صسلا بعÓ˘˘لاو
يجرتو جربلا يلهأاو ةيدملا

هجوب رهظ يذلاو ،مناغتصسم
ةلحرم يف ةركملا عم لوبقم
ن˘˘˘صسحأ’ا نا˘˘˘كو ،با˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا
نع كيهان ، نيريثك ةداهصشب
نيدلا رصصن ةنبلب ضسابعلب نبإا
يذلاو قيرفلل يلاحلا دئاقلا

،ر˘كصسع˘م ي˘لا˘غ ناو˘لأا ل˘م˘ح

يروح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘ل˘ل ة˘فا˘صضإا
يجرت نم مداقلا دمحم ةزمح
دحأا وهو رخآ’ا وه مناغتصسم
مدع كلذب ةلغتصسم ، زئاكرلا

م˘ه˘لاو˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘صصح
،تاعزانملا ةنجلل مهئوجلو
.ايلآا مهحيرصست راظتنا يف
ردا˘˘صصم˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب تد˘˘˘كأاو
نير˘خآا ن˘ي˘ب˘ع’ قا˘ف˘تا ا˘صضيأا

متحي ام وهو ،ىرخأا قرف عم
عار˘صسإ’ا ةر˘كم˘لا ةرادإا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف
لحر لاح يف يذلاو ،قيرفلا

ةطبارلا ىلإا دوعي دق هوبع’
. ريبك لكصشب ةيناثلا
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ةرادإلل رابخألا صسجاهلا يقبي نيبعللا ةرداغم

تانامسض مهيقلت دعب تابيردتلا ىلإا نودوعي نوبعÓلا
ايصضاير32 عطتقا

رصشع ي˘ف ا˘ير˘ئاز˘ج
،تاصصاصصتخا
م˘ه˘ل˘هأا˘ت ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت
با˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ’ا ى˘˘˘˘˘˘لا
0202 ة˘ي˘ب˘م˘˘لوأ’ا
،ةينابايلا ويكو˘ط˘ب
ى˘˘لا ة˘˘ل˘˘جؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
راظتنا يف ،1202
ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
لهأاتت نأا بقترملا

هد˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘م بصسح
ة˘˘ي˘˘م˘˘هار˘˘ب را˘˘م˘˘ع
بت˘˘˘كم˘˘˘لا و˘˘˘صضع
.ةيرئازجلا ةيصضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجلل يذيفنتلا

ة˘ي˘ب˘م˘لو’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘ي˘ب عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ة˘ي˘م˘هار˘ب حر˘صصو
دح ىلا» :Óئاق ةيبملو’ا تايصضايرلا تايداحتا يلثممو
ةثÓث تاديصس ثÓث مهنم نيمكÓم ةينامث نمصض ،نآ’ا

ةثÓث ،دحاو حابصس يوناكلاو فيذجتلا يف ةثÓث ،نيئادع
عفر‐ دحاو عابر ،ةلواطلا ضسنت يف دحاو رصصنع نيجارد
ةيامرلا يف ىرخأا ةيصضايرو عارصشلا يف ناراحب ‐لاقث’ا
.ويكوط دايبملوأا ىلا ايمصسر مهلهأات
نويصضاير عزتني نأا رظتنملا نمف لوؤوصسملا تاذ بصسحو
يف اميصس’ ةلبقملا ديعاوملا لÓخ مهلهأات تاريصشأات نورخآا

ام ةيليهأاتلا ةرودلا ىرجتصس يذلاو ،ةعراصصملا ةصضاير
تاصضاير نع Óصضف ةيصسنوتلا تامامحلاب ليرفأا4 و2 نيب
ةقرو عاطتقا ىلع نوصسفانتي اهويصضاير لازي ام يتلا ىرخا
.دايبملوأ’ا ىلا لهأاتلا

ة˘مرا˘صصلا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا ز˘كر ا˘م˘ك
ينفلا نييوتصسملا ىلع ةصصاخ نييصضايرلا لك تاريصضحتل
ةرمتصسم ةعباتم كانه نوكت نأا بجي» افيصضم ،يبطلاو
اميف اميصس ،ةدعصصأ’ا عيمج ىلع نييصضايرلا تاريصضحتل
.«تاطصشنملا ةحفاكمب قلعتي
دايبملوأ’ا ىلا ةلهؤوملا تارودلا نم ديدعلا نأا مولعمو
.ةمداقلا عيباصسأ’ا يف ىرجتصس
ةمصصاعلاب ةررقملا ةيبملو’ا باعلأ’ا نأا  ركذلاب ريدج
توأا9و ةيليو˘ج42 نيب ام ىرجتصس ،و˘ي˘كو˘ط ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا

1202.
ل˘ك بصسح ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق
:ضصاصصتخا

:(نيلهأاتم8) ةمكÓم
(غلك15) مÓعوب ءايصسمر ‐1
(غلك75)    فيلخ ناميإا ‐2
(غلك57) بياصش قارصشإا ‐3
(غلك25)  يصسيلف دمحم ‐4
(غلك57) يصشومن ضسنوي ‐5
(غلك18) يرموح دمحم ‐6
(غلك19) ةلبصش نب ظيفحلا دبع ‐7
(غلك19 +) تانيدولوب بيعصش ‐8
:(نييصضاير3) ىوقلا باعلأا

(رتم0051) يفولخم قيفوت ‐1
(عناوم رتم004) ولوحل كلاملا دبع ‐2
(زجاوح رتم ف’آا3) يتباث لÓب ‐3
:(نÓهأاتم) فيذجت
ةنيدوب يلع ديصس ‐1
دواد تيآا لامك ‐2
:(ةدحاو ةلهأاتم) يوناك
ضصيرخ ةنيمأا ‐1
رايتخا يف ةلو˘خ˘م ة˘يدا˘ح˘ت’ا / ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م ة˘ثÓ˘ث) تا˘جارد
:(اهيلثمم
:(دحاو لهأاتم) ةحابصس
(ةرح رتم001 و رتم05) نونحصس ةماصسأا ‐1
:(ضسكا ضسا رأا ضصاصصتخا / نÓهأاتم) عارصش
ضساروب ةزمح ‐1
يصشيرب ةنيمأا ‐2
:(ةدحاو ةلهأاتم) ةيامرلا

(طوغصضملا ءاوهلاب رتملم01 ضسدصسم) يبعصش ىده ‐1
:(دحاو لهأاتم) لاقث’ا عفر
يناديب ديلو ‐1
    :(دحاو لهأاتم) ةلواطلا ضسنت
حابروب يبرعلا ‐1
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با˘ب˘صش يدا˘ن ةرادإا تل˘˘صصو˘˘ت
عم قافتا ةيصضرأا ىلإا دادزولب
كنار˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
يصضارتلاب دقعلا خصسفل امود
يف جئاتنلا بذبذت دعب اذه و
ي˘˘لا˘˘ع˘˘ت و ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘نوآ’ا
هليحرب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لا تاو˘صصأا

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
اهيف لم˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ةلماك فادهأا ةصسمخ بابصشلا
ز˘نواد˘نا˘صس يدو˘ل˘ي˘˘ما˘˘م ما˘˘مأا

ةريخأ’ا ةارابملا ىلإا ’وصصو
يف ناصسملت دادو فيصضلا مامأا
لداعتلاب تهتنا يتلا ةارابملا
ةكبصش لك يف فده يباجي’ا
ىلإا هجتي بابصشلا ناك امدعب
اذه ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘لا

عا˘م˘ت˘ج’ا بق˘ع ةرادإا تما˘قو
ة˘˘كر˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا

يلوؤو˘صسم و يدا˘ن˘ل˘ل ة˘كلا˘م˘لا
ن˘م ل˘ك ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ن˘˘يد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا
يتخب مير˘ك و و˘حر نا˘م˘ي˘ل˘صس
ة˘صضرا˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘صشإ’ا˘˘ب
نييعت نيح ىلإا قيرفلل ةينفلا

نأا ركذلاب ردجيو ديدج بردم
ةارابملل رصضحي بابصشلا
يبمازام يب يت مامأا ةيقيرفإ’ا
ةرهصس بعلتصس يتلا  يلوغنوكلا
. ةيليوج5 بعلمب ةعمجلا

قلع.ودبع

يدانلا جئاتن عجارت بقع

امود بردملا ةرادإلا نيب يسضارتلاب قÓط

دادزولب بابشش نارهو ةيدولوم
«ةوارمحلا» وبعل

مهبارسضإا نولسصاوي
ايلاوت يناثلا مويلل
ق˘˘ير˘˘ف و˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘˘صصاو˘˘˘ي
نار˘˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘م
تاب˘يرد˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م
يدانلا ةرادإا ىلع اجاجتحا
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لو˘˘صصح مد˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيصضاملا

يذ˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا م˘˘˘˘غرو
لوأا يدا˘ن˘لا ةرادإا ه˘تد˘ق˘ع
’إا ،ةعومجملا عم نصسمأا
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
نع لودعلا ن˘م م˘ه˘عا˘ن˘قإا
يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا م˘˘˘˘˘هرار˘˘˘˘˘ق
قفنلا يف يدانلا لخديصس
ه˘نأاو ا˘م˘˘ي˘˘صس’ م˘˘ل˘˘ظ˘˘م˘˘لا
بيترت ةمدقم يف دجاوتي
ىلع رداق وهو ،ةلوطبلا
بق˘ل˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘لا

دجاوت لظ يف اصصوصصخ
برد˘مو يد˘ي˘ج ن˘ي˘˘ب˘˘ع’
ري˘خ يو˘صضم ل˘ث˘م ز˘ي˘م˘م
.نيدلا

نزو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دد˘˘صشو اذ˘˘ه
كر˘˘˘ح˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘˘صصح˘˘˘˘˘˘˘لا

نم ةيلاملا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
ةلصصاومل مهز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جأا
م˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ة˘˘˘ل˘˘˘صسل˘˘˘صس
.ةيباجيإ’ا

ب.م.يرشسيإا
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ةياهن دعب ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف
نأا «ضشتو˘˘كلا» د˘˘كأا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ا˘˘ب˘˘ع˘˘صص نا˘˘ك لوأ’ا طو˘˘صشلا

ةق˘ير˘ط بب˘صسب ه˘لا˘ب˘صشأا ى˘ل˘ع
بختنملا اهعب˘تإا ي˘ت˘لا بع˘ل˘لا
ضصوصصخب Óئاق يناوصستوبلا
ءاقل يف ثدح املثم»: رمأ’ا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘م˘˘ت˘˘عإا ،با˘˘هذ˘˘لا
يف ةنوصشخلا ىلع اناوصستوب
تÓخدت ضضعب تناكو بعللا

د˘عاو˘ق دود˘ح قو˘˘ف ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
نم بّعصص يذلا رمأ’ا ،بعللا

،لوأ’ا طوصشلا يف انتيرومأام
ا˘نز˘ي˘كر˘˘ت د˘˘ق˘˘ف˘˘ن م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
انتطخل اقفو بعللا انلصصاوو
ءادأ’ا ن˘˘˘صسح˘˘˘ت ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا

طو˘˘صشلا ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘˘لاو
هحا˘ي˘ترا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م ،«ي˘نا˘ث˘لا
ناك ام اومدق نيذلا هيبعÓل
انأا »: احر˘صصم م˘ه˘ن˘م ار˘ظ˘ت˘ن˘م
يذلا دودرملا نع امامت ضضار

ةيصضرأا قوف نو˘ب˘عÓ˘لا ه˘مد˘ق
ةيفيك اوفر˘ع م˘ه˘نأ’ ،ناد˘ي˘م˘لا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ل˘ع˘˘ف ةدر ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
،ةمهملا ةبو˘ع˘صص ن˘م م˘غر˘لا˘ب
نيبعÓلا ءادأاب كلذك تعنتقا
ىل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف دد˘ج˘لا

يذ˘˘لا ي˘˘قورز با˘˘صشلا رار˘˘˘غ
د˘˘ع˘˘يو ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ةارا˘˘ب˘˘م ىدأا
ي˘قا˘ب ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘ب
 .«ةديدجلا رصصانعلا

راشسŸا ‘ نحن »
تماد ام حيحشصلا

 «ةديج جئاتنلا
لامج ينطولا بخانلا دكأا

نودب ةارابُم42 نأا يصضاملب
ر˘˘صضخ˘˘لا نأا د˘˘كؤو˘˘ت ة˘˘م˘˘يز˘˘˘ه
حيحصصلا قيرطلا يف نوريصسي
ملاعلا ضسأاك تايفصصت »:Óئاق
ل˘هأا˘ت˘لا لوأ’ا ا˘ن˘فد˘هو ة˘م˘ه˘م
42»:فاصضأاو ،«رطق لايدنومل
اننأا دكؤوت ةميزه نودب ةارابم
،«ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نيب ةيوقلا ةصسفا˘ن˘م˘لا»:ع˘با˘تو
ىلع ةدئافلاب دوع˘ت ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
:متخي˘ل ،«ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ىلع اوظفاح ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تل˘ق»
بعصص ءان˘ب˘لا نأ’ ل˘ي˘ج˘لا اذ˘ه
 . «لهصس رايهن’او

‘ نكي ⁄ مك◊ا »
 «فشسؤوم اذهو ىوتشسŸا

ثيدحلل يصضاملب داع امك

نأا اريصشم ميكحتلا لكصشم نع
يف نكي مل يميكحتلا مقاطلا

رمأ’ا»: Óئاق ةارابملا ىوتصسم
وه ءاقللا اذه لÓخ فصسؤوملا
مل يذلا ،ميكحتلا يثÓث ءادأا
بصسح ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كي
يف زوفلا عيطتصسن انك .ييأار
نكل ،نيتريخأ’ا نيت˘ه˘جاو˘م˘لا

انفلك ايبماز يف ثدح املثم
طاقن عييصضت م˘ي˘كح˘ت˘لا ءو˘صس
 .«ةنيمث
اذهو ةرادج نع انلهأات»

 «مهألا وه
«ناو لصشيبصسلا» دكأا امك

ن˘ع ل˘هأا˘ت˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي م˘˘هأ’ا نأا
لف˘ح˘م˘ل˘ل قا˘ق˘ح˘ت˘صساو ةراد˘ج
انغلب اننأا مهملا»:Óئاق يراقلا

تايئاه˘ن ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لا˘ب ا˘ن˘فد˘ه
1202˘‐ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك
زكرملا يف ةقحتصسم ةقيرطب
.ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل لوأ’ا

زيكرتلاو دنجتلا ان˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
ضسأاك تايفصصت ةلمح ضضوخل
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،2202‐ماعلا

لك مدقنصسو يصسيئرلا انفده
 .اهيف انيدل ام

Òبك بشسكم يقورز»
 «ينطولا بختنملل
ينطولا بخانلا ىنثأاو اذه

فوفصصل ديدجلا دفاولا ىلع
ز˘ي˘مار «ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘˘م»

دعي ريخأ’ا نأا ادكؤوم ،يقورز
ن˘ي˘برا˘ح˘م˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘ب˘˘صسكم
ن˘˘˘ع نا˘˘˘بأا ي˘˘˘قورز»:Ó˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
ةارابم ىدأاو ةربتعم تايناكمإا
طوصشلا يف ةصصاخ ةمقلا يف
اد˘ج ي˘كذ بع’ و˘ه ..ي˘نا˘ث˘˘لا

عباتو ،«ةيكيتكتلا ةيحانلا نم
ةري˘ب˘ك ة˘لو˘ه˘صسب بع˘ل˘ي و˘ه» :

فدرأاو ،«ه˘˘ن˘˘صس ر˘˘غ˘˘˘صص م˘˘˘غر
اعون ةبوعصص دجو يقورز»:
رغصصل رظنلاب ةيادبلا يف ام
ةيزيلجن’اب هثيدحل اذكو هنصس
Óكصشُم ضسيل كلذ نكل ،طقف
يقورز» :متخيل ،«انل ةبصسنلاب
ر˘˘˘صضخ˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك بصسكم
ا˘ن˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فا˘صضإا مد˘ق˘ُي˘˘صسو
 .«Óبقتصسُم

تشسيل لازغ ةباشصإا»
ابيرق دوعيشسو ةÒطخ

 «تابيردتلل
ة˘با˘صصإ’ا ضصو˘صصخ˘ب ا˘˘مأا

لازغ ديصشر اهل ضضرعت يتلا
ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘˘م ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
ةي˘ح˘صصلا ة˘لا˘ح˘لا ضصو˘صصخ˘ب
ثيح يكرتلا ضشاتكيصشب مجنل

دجو˘ت ’ ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا» :حر˘صص
ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘صصإا
نصسحتي لازغ ديصشر ةبصسنلاب
مايأ’ا يف تابيردتلل دوعيصسو
هنأ’ كلذل حاترم انأاو ةمداقلا
نوبعÓلا باصصي نأا ينفصسؤوي

.«بختنملا تاصصبرت نمصض

طيمز.ع

 «ناهرب نسسحأا جئاتنلاو حيحسصلا قيرطلا ىلع نحن »: يسضاملب

بخا˘ن˘لا ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ما˘ق
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘صصا˘ن˘عو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ع˘˘يدو˘˘ت˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا ضسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘صشطز
رارق دعب مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.ةديدج ةدهعل حصشرتلا مدع ريخأ’ا

اهب تما˘ق ر˘كصش ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘فو
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب «ر˘˘صضخ˘˘لا» ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
همدق امل ينفلا مقاطلاو بردملا
بق˘ع كلذو ،ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
اناوصستوب ‐ رئازجلا ةارابم ةياهن
ةلوجلا باصسحل ةفيظن ةيصسامخب
تايفصصت نم ةريخأ’او ةصسداصسلا

ثي˘˘ح ،1202‐ايق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘ك
لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا حر˘˘صص
تبق˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘صصلا ةود˘ن˘لا
يصشطز ضسيئرلا نوكي نل» :ءاقللا

لÓخ ةيلارديفلا ةئيهلا ضسأار ىلع
‐1202) ةلبقملا ةيبملوأ’ا ةدهعلا

هنأا اًيمصسر انل نلعأا هنأ’ ،(4202

:هثيدح عباتو ،«اددجم حصشرتي نل
ل˘˘˘ف˘˘˘ح ي˘˘˘ف هر˘˘˘˘كصشن نأا ا˘˘˘˘ندرأا»
ا˘ن˘م ا˘نا˘فر˘ع ،ط˘˘ي˘˘صسب ي˘˘ع˘˘يدو˘˘ت
نأابو اهب ماق يتلا تادوهجملاب
طقف ضسيل ينطولا قيرفلا حاجن

نكلو نيبردملاو نيبعÓلا لمع
˘مد˘ق د˘ق˘ل ،ضسي˘ئر˘لا ل˘˘م˘˘ع ا˘˘ًصضيأا
دكؤوأا نأا دوأاو بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا
.«ةيصصخصش ةفصصب كلذ

طا˘حأا ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ةر˘فا˘صص د˘ع˘بو
ريخ «فا˘ف˘لا» ضسي˘ئر˘ب نو˘ب˘عÓ˘لا
ا˘يو˘صس او˘ل˘ف˘ت˘حاو ي˘صشطز ن˘يد˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘˘كلا را˘˘صصت˘˘ن’ا اذ˘˘ه˘˘ب
ضسر˘ع˘لا ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لاو ا˘ناو˘صستو˘ب
ضسأاك مصسجم نيلماح مهو ،يراقلا
اهب جوت يتلا9102‐ايقيرفإا ممأا
نا˘فر˘ع˘ك ،ر˘صصم ي˘ف «ر˘˘صضخ˘˘لا»
كلذ ي˘˘ف ضسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘˘ل
نوبعÓلا لدابتو.يراقلا زاجنإ’ا

ءاصضعأا ةيعمب يصضاملب بردملاو

اميف قانعلاو ةيحتلا ينفلا همقاط
ةي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا ع˘مو م˘ه˘ن˘ي˘ب

ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ى˘لو˘تو.ةيرئازجلا

خيرات˘ب «فا˘ف˘لا» ة˘صسا˘ئر ي˘صشطز
دمحمل اًفلخ7102 ضسرام02
ل˘ي˘ن˘ل ح˘صشر˘ت˘ي م˘ل يذ˘لا ،ةوارور
ةيداحت’ا داق امدعب ،ةديدج ةي’و
.ة˘ي˘ب˘م˘لوأا تاد˘ه˘ع ثÓ˘ث لÓ˘˘خ
يصشطز نلع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةيداح˘ت’ا ن˘م ا˘ي˘م˘صسر ه˘با˘ح˘صسنا
ةبصسانمب ،مدق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيداعلا ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا دا˘ق˘ع˘نا
ليرفأا5 يف ةيلارديف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
مت ني˘ح ي˘ف ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب مدا˘ق˘لا
ةماعلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
نم51 موي «فافلا» ـل ةيباختن’ا
.رهصشلا تاذ

طيمز.ع

 ةديدج ةدهعل حششÎلا مدع هرارق دعب

 «فافلا» ضسيئر نوعدوي «رسضÿا»و يسضاملب

نئمطي «رشضخلا» عفادم
 يرئازجلا روهمجلا

يتباسصإا» :ينيعبسس نب
قلقلل وعدت ل

انزفحي راسصتنلاو
 «لسضفألا ميدقتل
بختنملا ءا˘ق˘ل ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب

يناوصستوبلا هريظنو يرئازجلا
عفادم ينيعبصس نب يمار دكأا
نأا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف «ر˘صضخ˘لا»
يف اهل ضضرعت يتلا ةباصصإ’ا
انمث˘م ،ق˘ل˘ق˘ل˘ل و˘عد˘ت ’ ءا˘ق˘ل˘لا
˘ما˘ت˘ت˘خا ي˘ف ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا
«ناك»ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا

داعو.نوريماكلاب2202
خابدÓغنصشنو˘م ا˘ي˘صسور˘ب بع’
ي˘ت˘لا ة˘با˘صصإ’ا ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
اهنأا ادكؤوم ءاقللا يف اهل ضضرعت
هلل دمحلا »:Óئاق ةريطخ تصسيل
دقف ،ةريطخ ةباصصإ’ ضضرعتأا مل
ىلع ةفيفخ م’آاب طقف ترعصش
،ةبرق˘م˘لا تÓ˘صضع˘لا ىو˘ت˘صسم
،«ءاقللا لامكإا عطتصسأا مل اذهلو
تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘بو
نأا ينيعبصس نب راصشأا ةهجاوملا
ة˘ب˘ع˘صص تنا˘˘ك ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
لخدن مل اننأا حيحصص:» احرصصم
انعقوو ءاق˘ل˘لا راو˘طأا ي˘ف اد˘ي˘ج
يذلا ضسفانملا قيرفلا خف يف
ءاطخأ’ا لاعتفا نع ثحبي ناك
ثيدحلا ةرثكو تقولا عييصضتو
نأا فاصضأاو ،«انتزفرنل مكحلا عم
امامت ارياغم ناك يناثلا طوصشلا

ةلحر˘م˘لا ي˘ف ن˘كل»: لا˘ق ثي˘ح
ثيح ،ءاطخأ’ا انححصص ةيناثلا
ةوقبو عافدلا يف ةصسارصشب انبعل
،«يموجهلا طخلا يف ةيلاعفب
ر˘˘مأ’ا»:ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘˘ل
اديدج ازوف انققح اننأا يباجيإ’ا

نم ةعومجملل مهمو ديج اذهو
ابصسحت ةيفاصضإا ةقث بصسك لجأا
يتلا ةيلبقتصسملا تاقاقحتصسÓل
ضسأاك تايف˘صصت˘ب ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘صسن˘صس
.«رطقب2202‐ملاعلا

طيمز.ع

 قاقحتشساو ةرادج نع «رشضخلا» لهأات دعب بختنملل اشسجاه لكششي حبشصأا ميكحتلا نأا دكأا

ينطولا بختنملا ركسشي ةيروهمجلا ضسيئر
 تايفسصتلا يف زيمملا راوسشملا دعب

ىلع ةديرغت يف ةيروهمجلا ضسيئر نوبت ديجملا دبع ثعب
ينطولا بختنملل هركصش «رتيوت» يعامتجإ’ا لصصاوتلا ةصصنم
زاجنإ’او2202 ايقيرفإا ضساكل لهأاتلا يف زيمملا هراوصشمل
.يصضاملب لامج ريدقلا بردملا ةدايق تحت هققح يذلا رهابلا

بختن˘م˘لا ر˘كصشأا» :ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف ءا˘جو
ايقيرفإا ضساكل لهأاتلا يف زيمملا راوصشملا اذه ىلع ينطولا

تحت مازهنا Óب ةيلاتتم ةارابم42 قيقحت يف رهابلا زاجن’او
مكل يتاينمت» :عباتو ،«يصضاملب لامج ريدقلا بردملا ةدايق
افيصضم .«2202 ملاعلا ضساك تايفصصت يف قيفوتلاو حاجنلاب
.«لاطبأا اي مكمعدن انلك»

ةلوجلا يف اركبم لهأاتلا نمصض دق ينطولا بختنملا ناكو
ماعلا نوريما˘كلا ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا نا˘كلا تا˘ي˘ف˘صصت ن˘م ة˘ع˘بار˘لا
.يوبابميز نم لداعتلاب هتدوع دعب ،لبقملا

طيمز.ع
 «فافلا» نيناوق فييكت ةشسارد يف ءدبلا فدهب

ةيداحتÓل ماعلا نيمألاب عمتجت ةرازولا
 مدقلا ةركل ةيرئازجلا

يرئازجلا داحتإÓل ماعلا نيمأ’ا دعاصس دمحم ضسمأا عمتجا
با˘ب˘صشلا ةرازو ر˘ق˘م˘ب ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت ن˘ي˘ما˘ح˘م˘ب
ام قفو فافلا نيناوق فييكت ةصسارد فدهب اذهو ةصضايرلاو
.قباصس تقو يف افيفلا هب تبلاط

ةيداحتÓل ةماعلا نيناوقلا فييكت متي نأا بقترملا نمو
ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دعب ةرصشابم مدقلا ةركل ةيرئازجلا

نم امك ،لبقملا ليرفأا51 موي اهؤوارجإا عمزملا نم يتلاو
فافلا نيناوق ىلع اهقيبطت متيصس يتلا تارييغتلا نأا دكؤوملا
عيرصشتلاو ةيروهمجلا نيناوق عم اهقباطت ةاعارم اهيف متيصس
.يرئازجلا

ناك يصشطز نيدلا ريخ ةصسائرب يرئازجلا داحتإ’ا نأا ريكذتلل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف عار˘صسإ’ا ةرور˘صضب ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف بلا˘˘ط د˘˘ق
دق يتلا تابوقعلا يدافتو ةيباختن’ا ةيعمجلا لبق نيناوقلا
تصضفر ةيصصولا ةرازولا نأا ريغ ،ةبعلل ةيلودلا ةئيهلا اهطلصست

لبق ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا دقع بوجو ىلع ةددصشم هبلط
.نيناوقلا فييكتل قرطتلا

طيمز.ع
رئازجلا ةيدولوم

 نيتقفشص مشسح ىلع رشصت ةرادإلا

 وسسيإا يناغلا مسضي «ديمعلا»
لÓ˘خ ا˘ه˘تا˘ق˘ف˘صص ى˘لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا تمر˘˘بأا

مجاهملا وصسيإا فيزوج عم تقفتا امدعب ،يراجلا وتاكريملا
امبصسح دقعلا ىلع عقو يذلاو ،ضسميرد يدان بع’ يناغلا

.يمصصاعلا يدانلل ةيمصسرلا ةحفصصلا هنع تفصشك
يذلا دقعلا ةدم وأا ةميق نع هصسفن ردصصملا ثدحتي ملو اذه

تحملأا نيح يف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا د˘ي˘م˘ع˘ب بعÓ˘لا ع˘م˘ج˘ي
ةرتفلا لÓخ نيرخآا نيبع’ عم دقاعتلل اهيعصس ىلإا ةرادإ’ا
نل يتلا ةمداقلا تاقاقحتصسÓل ابصسحت دادعتلا معدل ةيلاحلا
لا˘ف˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع مزا˘ع ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘صصو˘صصخ ة˘ل˘ه˘صس نو˘˘كت
 .ةنكمم ةروصص نصسحأاب ةيوأاملاب

ب.م.يرشسيإا
 تاءاقل6 يف افده91 اولجشس امدعب

«ناك» تايفسصت يف موجه ىوقأا رئازجلا
2202 نوريماكلا

تايفصصتلا ىلع راتصسلا لادصسإا نم ينطولا بختنملا نكمت
رثكأ’ا قرفلا ةمئاق ردصصت هناو اميصس’ ،ةياغلل ةيوق ماقرأاب
يهو تايرابم6 يف افده91 لجصس امدعب فادهأÓل Óيجصست

ةياغلل ايوق تاب بختنمل ةزيمم اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةليصصح
امدعب ايبماز ىمرم يف قلأاتلا ةيادب تناكو هيصسفانم بهريو
تايفصصتلا رصضخلا متتخيل ةفي˘ظ˘ن ة˘ي˘صسا˘م˘خ ر˘صضخ˘لا ل˘ج˘صس
اناوصستوب بختنم باصسح ىلع ةفيظن ةيصسامخب ةجيتنلا ضسفنب
مهصسفانمل ةرفصشم ةيوق لئاصسر ينطولا بخانلا لابصشأا ثعبيل
يأا كد ىلع ةرداقو محرت ’ تتاب رصضخلل ةيمامأ’ا ةرطاقلا نأا
ضسأاكب جيوتتلا ضسدنهم نأاو اصصوصصخ هتوق تناك امهم عافد
لك يف دادع˘ت˘لا ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا د˘يد˘ع ىر˘جأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا

 .ةهجاوم
ب.م.يرشسيإا

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

نيبردملا طوسش يف ةيعابر
تب˘˘˘ثأا ،ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج
بلق امدعب يصضاملب
ى˘ل˘˘ع ضسأار ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف بق˘˘ع
طوصش يف اناوصستوب
ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا
طو˘˘˘صشلا ى˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘نا
فيظن فدهب لوأ’ا
ف˘˘˘صصق˘˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه
ة˘ي˘عا˘بر˘ب ضسفا˘ن˘م˘لا

ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
فادهأا5 ـب ةارابملا
ناك ءاقل يف ،ةفيظن
.دحاو بناج نم

نيفادهلا يناث
بختنملا دئاق نأا مغر
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،نميأ’ا حانجلا بصصنم
زجح نم نكمت هنأا ’إا

زر˘بأا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم
ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘كل
نوريماكلاب2202
فادهأا3 لجصس امدعب
ءازج ة˘ل˘كر ن˘م ا˘هر˘خآا
،ا˘ناو˘صستو˘ب ى˘مر˘م ي˘ف
رداق هنأا ضضاير دكؤويل

بخت˘ن˘م˘لا ل˘م˘ح ى˘ل˘ع
راصسملا ىلع هعصضوو
.حيحصصلا

 ةيرئازجلا ةركلا ةعتم يليÓب

ار˘ي˘ث˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا را˘˘صصنأا بج˘˘عأا
فصسوي بعÓ˘لا فر˘ط ن˘م مد˘ق˘م˘لا دودر˘م˘لا˘ب
يناثلا طوصشلا يف هلوخد دعب ةصصاخ يليÓب
اريثك ريغتي بختنملا تايطعم لعج يذلاو
ريبك لكصشبو مهاصس ثيح يناثلا طوصشلا لÓخ
روهمجلا ىنثأا دقو اذه ةيعابرلا ليجصست يف
ةركلا  «رابوكصسا» همدق ام ىلع يرئازجلا
ناديم˘لا ه˘ي˘صضرأا ل˘خاد ه˘ع˘ت˘م ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةريبك ةيلامج تاذ نوكت ةحوللا تلعج يتلاو
دحاب قحتل˘ي نا نو˘ن˘م˘ت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا
نم لبقم˘لا ف˘ي˘صصلا لÓ˘خ ة˘ي˘بورو’ا قر˘ف˘لا
. رثكاف رثكا هتايناكما ريوطت لجا

اوبلاط قافولا راسصنأا
عفادم ضصخت تاحيسضوتب

 يناورم فيدرلا

ريبكلا مهبصضغ نع فيطصس قافو راصصنا ربع
يناورم رصسي’ا ري˘ه˘ظ˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا مد˘ع ءار˘ج
نوكي ن’ احصشرم ناك يذلا فيدرلا بع’
ةلباقم لÓخ يكوكلا يصسنوتلا تارايخ نمصض
لظ يف ةصصاخ ةليلم نيع ةيعمج ماما ضسما

ثي˘ح ي˘نا˘حر˘فو ي˘فاو˘ع˘لا ن˘ير˘ي˘ه˘ظ˘لا با˘ي˘غ
اذه بصصنملا كلذ يف هدحول يصشكاكب دجاوت
ةراد’ا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ى˘˘لا را˘˘صصن’ا عرا˘˘صس د˘˘قو
يناورم بعÓلا ناو اميصس’ روم’ا حيصضوتب
هل حمصست يتلا تايناكم’ا نم ريثكلا كلتمي
.رباك’ا يف بعللاب

qarsana@essalamonline.com
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مهل بسسحت
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ر˘˘˘صشن د˘˘˘ع˘˘˘ب
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
ة˘ي˘صسرد˘م˘لا ة˘صضا˘ير˘˘ل˘˘ل
،ةيلاحلا ةنصسلاب ةصصاخلا

ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع
تع˘ن˘صص ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
امد˘ع˘ب ثد˘ح˘لا ةر˘ي˘خأ’ا

ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صص ل˘˘˘ك تر˘˘˘فو
،ة˘فا˘˘ح˘˘صصل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ى˘˘ت˘˘˘حو
ة˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘صشعو
ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘صسرد˘م˘˘لا

ةفرعم ن˘م م˘ه˘ي˘ن˘كم˘تو
.ةصسفانملا دعوم

15

ةريبك ةراسسخ
ضضع˘ب ع˘˘فاد˘˘ت بب˘˘صسب
ن˘ي˘ير˘صصم˘لا را˘صصنأ’ا

ر˘صصم ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ
يتلا ،رمقلا رزج مامأا
ةلماك ةيعابر˘ب ته˘ت˘نا
حÓ˘صص د˘م˘ح˘˘م و˘˘ح˘˘ن
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
تا˘˘˘˘˘ب ،ير˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا
بايغلاب ددهم ةريخأ’ا

يف هدÓب بختنم نع
،ةمداقلا تاقاقحتصس’ا

لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس’
لÓخ ءابولا˘ب ه˘ت˘با˘صصإا

ار˘ت˘ل˘ج˘نا ى˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع
.لوبرفيل ىلإا اديدحتو

ءاقب نامسض يف بغري يسسيامل
 لوألا مسسقلا يف اداكيسسور

ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘˘ير˘˘ف ضسي˘˘ئر بغر˘˘ي
فر˘ط ن˘˘م ضسما لوا ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
يصسيامل نامحرلا دبع ةيئ’ولا تاطلصسلا
رابكلا ةريظح يف قيرفلا ءاقب نامصض يف
هتارب˘خ ل˘ك ح˘ن˘م فد˘ه˘ت˘صسي ه˘ناو ة˘صصا˘خ
حيحصصت ىلع لوعي ثيح يدانلا حلاصصل
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘˘صسلا ءا˘˘˘ط˘˘˘خأ’ا
ىلع قيرف˘لا ي˘ف نو˘ق˘با˘صسلا نو˘لوؤو˘صسم˘لا
ه˘ي˘ف ه˘ت˘ع˘صضو يذ˘لا نا˘˘هر˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن ل˘˘مأا
ع˘م˘جا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ىقبيل اهايإا هحنم ىلع اداكيصسور قاصشع
يف «ودبع» حجنيصس له احورطم لاؤوصسلا
مصسوملا ةياهن نامأ’ا رب ىلإا ةبيبصشلا ةدايق
.؟كلذ ةفرعمب ةليفك نوكتصس

ءاقل عطاق فوسصوب
 هقئاثوب بلاطو فيطسس

فوصصوب ةليلم نيع ةيعمج ضسراح ررق
قافو ماما ضسما ءاقل يف قيرفلا ةعطاقم
رم’ا هروجا ديدصست مدعل كلذو فيطصس
ة˘ن˘ج˘˘ل ى˘˘لا ه˘˘ف˘˘ل˘˘م ع˘˘فد˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
هحيرصست قاروا ىلع لوصصحلا تاعزانملا

عم ليصصافتلا ةفاك ىلع قفتا هنا اميصس’
بع˘˘ل ل˘˘جا ن˘˘م ياد ن˘˘ي˘˘صسح ر˘˘˘صصن ةرادا

ةرادا تصضفر دقو اذه هعم ةدوعلا ةلحرم
ةصصاخ هليحر تارربم هليلم نيع ةيعمج
قيرفلل اهمدق يتلا هتايناكما يف قثت اهناو
ةدوعلا يف ريبك لكصشب مهاصس هنأاو اميصس’
ةريخ’ا ت’وج˘لا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘يو˘ق˘لا
ىعصسي لك نافرطلا لعجيصس يذلا رم’ا
يئاهنلا لصصفلا راظتنا يف هرارق ذيفنتل
لÓ˘˘خ تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
. ةمداقلا تاعاصسلا
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ةÓسصلا تيقاوم

 تايفسصتلا يف زيمملا راوسشملا دعب ينطولا بختنملا ركسشي ةيروهمجلا ضسيئر ̂ 
 مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ماعلا نيمألاب عمتجت ةرازولا  ̂ 

«ةوارمحلا» وبعل
مويلل مهبارسضإا نولسصاوي

يلاوت يناثلا
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 بختنملل اشسجاه لكششي حبشصأا ميكحتلا نأا دكأا

دادزولب بابشش نارهو ةيدولوم

ىوقأا رئازجلا
تايفسصت يف موجه
نوريماكلا «ناك»

2202

 تاءاقل6 يف افده91 اولجشس امدعب

 «ناهرب نسسحأا جئاتنلاو حيحسصلا قيرطلا ىلع نحن »: يسضاملب

يدانلا جئاتن عجارت بقع

نيب يسضارتلاب قÓط
امود بردملا ةرادإلا

2202 ةيبملوألا باعلألا

مهلهأات اونمسض ايسضاير32
ويكوط دايبملوأا ىلإا ايمسسر


