
قارغإا ةلواحم طابحإا
نم اراطنق52ـب رئازجلا

ةيبرغملا تاردخملا

ةيسضق يف فانئتسس’ا ءاجرإا
ةزاـــبيتل قباــسسلا يلاولا

50صصناوـــج61 ىــلإا
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مشسحلأ» تأروانم ىلع هفأرششإأ لÓخ
ةثلاثلأ ةيركشسعلأ ةيحانلاب «1202

صضرف رأرق نع نوعفأدي نوشصتخم
:نودكؤويو ،نيدفأولأ ىلع يحشصلأ رجحلأ

هلح ىلع نÓمعي نيدلبلأ نأأ تدكأأ
:ةيشسنرفلأ ةيجراخلأ ،ةيدج لكب

ةيعرشش ريغ قرطب بهذلأ نع نوبقني اشصخشش133 فيقوت

مارجإ’ا تاباسصع ةهجاوم يف اديحو هسسفن دجي حبسصأا يلديسصلا :نييرئازجلا ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا
«نينمدملا» حامج حبكي يرذجو عدار لحو نمأ’ا ريفوتب تاطلسسلا نوبلاطي نوسصتخم

ةقحتشسم Òغ تأزايتمأ حنمو ةيمومع لأومأأ ديدبت مهتب مهتملأ صضرم ببشسب عافدلأ ةئيه نم بلطب

50صص

ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب د˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘شسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ لا˘˘ق
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لأ
ح˘ت˘ف ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لأ ن˘م ه˘نإأ ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
حشضوأأو.ةيئاقو تأءأرجإأ نود دودحلأ

يفحشص حير˘شصت ي˘ف ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب د˘م˘ح˘م
ثودح مدعب رها˘ظ˘ت˘لأ ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي ’» ه˘نأأ
بج˘ي ،يدا˘ع˘لأ ر˘ف˘شسلأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأو ءي˘˘شش

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع
جرا˘خ ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
 ،«نطولأ

ايبعسش ’دجو اطغل Òثت ÚحسشŸÎ تاحيرسصتو تاقورخو تاراذعإا
30 صصلوأ’أ اهعوبشسأأ ‘ ةيباختن’أ ةلم◊أ

دود◊ا حتف ليحتسسŸا نم»
«ةيئاقو تاءارجإا نود

ةيوونلا براجتلا فّلم»
«دّقعم رئازجلا يف

ةيكيتكتلا نيرامتلا :ةحيرقنسش
ةيرورسض دج ةيحلا ةريخذلاب
سشيجلل ةيلاتقلا ةربخلا ةيمنتل

30صص

40صص

لتقلاب ديدهتلأ دح ىلإأ لشصي مهتايح دشصرتي مئأد رطخ نم نوكتششي

يوبرت فرششم فلأأ03 جامدإأ نع نلعأأ
ةيلام بشصانم حتفو تايئأدتب’اب

جرب تاذاتسسأا يفعي طوعجاو
سسيردتلا نم راتخم يجاب

لبقملا مسسوملا يف
30صص

50صص

!«تاسسولهملا ايفام» ةمحر تحت ةلدايسصلا
40صص

ةقباسسلا ةريزولا
مامأا «تريزا“»
ادد‹ ةلادعلا

30صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهششإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مشسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا 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 ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
اعيبم رثكأ’ا ةرايسسلا

راد˘˘˘شصإا ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تاءا˘˘˘˘شصحإا تف˘˘˘˘ششك
،ةيرئازج ةي’ؤ12 يف ةيدامرلا ةقاطبلا
ةيادبؤ0202 ر˘بو˘ت˘كأا ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ةلهذم تآاجافم نع ،1202 ماع نم يرفيف
رئازجلا يف اهعيب مت يتلا تارايشسلا ددعل
تاءا˘˘شصحإا تف˘˘ششك د˘˘ق˘˘ف ،قاو˘˘شسأ’ا ي˘˘ف
رهششأا01 يف ةلجشسملا ةيدامرلا تاقاطبلا
فلأا32 عيب نع ،0202 ماع نم ىلؤأ’ا
اهني˘ب ن˘مؤ12ـلا تا˘ي’و˘لا ي˘ف ةرا˘˘ي˘˘شس
يزيت ،ةنيطنشسق ،ةبانع ،نارهؤ ،ةمشصاعلا

ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ،ف˘ي˘ط˘شس ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب ،ؤزؤ
يتلا تارايشسلا ددع نأا ينعي ام ،ةلقرؤؤ
نم ىلؤأ’ا ةرششعلا رهششأ’ا يف اهعيب مت

امك  ةرايشس فلأا32 قوفي0202 ماع
نم تارايشس عبرت نع تاءاشصحإ’ا تفششك
ة˘م˘ئا˘ق˘لا صسأار ى˘ل˘ع «و˘نؤر» ة˘مÓ˘ع عو˘ن
يف اهلؤادت مت يتلا تارايشسلل ةبشسنلاب
تارا˘˘ي˘˘شس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قو˘˘˘شسلا
.«نغافشسكلوف» مث «يادنوه»

ماه ريذحت

اهنيب نم ،رئازجلا يف ةدع تائيه ترذح
يف كلهتشسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل عؤر˘ف
ا˘م˘ك ة˘طر˘ششلا ى˘ت˘حؤ تا˘ي’و˘˘لا صضع˘˘ب

ةي’ؤ يف ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ثد˘ح
يأا ؤأا ةيؤدأا ءانتقا نم ،صسابعلب يديشس
ؤأا تنرتن’ا نم ،ةيجÓع تارشضحتشسم
ة˘˘˘كب˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف تا˘˘˘نÓ˘˘˘عإا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘˘شصؤ ة˘˘ي˘˘تو˘˘ب˘˘كن˘˘ع˘˘لا
رفوت مدع عم ،صصاخ لكششب يعامتج’ا
ةيؤدأ’ا هذه ردشصم لوح تامولعم يأا

ي˘ف ا˘ه˘تا˘نو˘كم ى˘ت˘حؤ ل˘ب ،ا˘ه˘ت˘ي˘ل˘عا˘فؤ
.نايحأ’ا صضعب

اددجم رهظي «نوقع نب»

،ةليوط ةرتفل ةيشسايشسلا ةحاشسلا نع بايغ دعب
لاقملا ةحايشسلا ريزؤ نوقع نب دوعشسم داع
7102 ةنشس هنييعت نم مايأا3 دعب هبشصنم نم
هحششر˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا
ةرح ةمئاق نمشض1202 ناوج تايعيرششتل
راثأا دقؤ ،«ةجهب˘لا» م˘شسا ل˘م˘ح˘ت ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل نو˘ق˘ع ن˘ب ح˘ششر˘ت
هابتنا ،مداقلا ناوج21 يف اهميظنت عمزملا

هيراوت دعب يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم داؤر
.تاونشسل راظنأ’ا نع

«ةديدج ةركف»

ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع نو˘˘ط˘˘ششا˘˘ن لؤاد˘˘ت
ناكم ةروشص ،ارخؤوم «كوبشسياف» يعامتج’ا

يرم˘ح˘لا ة˘ق˘يد˘ح˘ب تا˘ع˘شضر˘م˘ل˘ل صصشصخ˘م
نم كانهؤ ،ةركفلا صضفر نم كانهف ،نارهوب
ريغؤ ةزيمتملاب اهفشصؤؤ ةردابملا ىلع ىنثأا
جرحلا عفرت نأا اهنأاشش نم يتلاؤ ،ةيدايتع’ا

ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص ند˘ج˘ي ي˘تاو˘ل˘لا تا˘ه˘مأ’ا ن˘ع
.ماع ءاشضف يف نكي امدنع نهلافطأا عاشضرإا

اذ˘كه ل˘ث˘م م˘ي˘م˘ع˘ت ةرؤر˘شضل صضع˘ب˘لا ا˘عدؤ
بحاشص اهدم˘ت˘عا ن˘م نأا˘ب او˘لا˘قؤ ،تاردا˘ب˘م
.يقار ركف

qarsana@essalamonline.com
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«يريج’ افيف» ةرابع ببسسب ديدهتلل سضرعتي يسسنرف
يشسنرف˘لا ع˘يذ˘م˘لا صضر˘ع˘ت
تاديدهتل لايتنو˘م درا˘نر˘ب
ببشسب اشسنر˘ف ي˘ف ل˘ت˘ق˘لا˘ب
EVIV» ةرا˘ب˘ع˘˘ل هد˘˘يدر˘˘ت

EIREGLA’L» ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصشصح ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حإا
ةشصق تأادبؤ .ةينويزف˘ل˘ت˘لا
دّدر امنيح لايتنوم درانرب

«ير˘ي˘ج˘ل’ ا˘ف˘ي˘˘ف» ةرا˘˘ب˘˘ع
ايحت» ةيبرعلاب ينعت يتلا
هجمارب ىدحإا يف «رئازجلا
م˘شضخ ي˘ف ،ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا
عم ىرخأا ةرم بعللا ةميز نب ميرك ةيرئازج لوشصأا نم يشسنرفلا بعÓلا لوبق رارق ىلع هقيلعت
ربع نييشسنرفلا فرط نم ةيبلشسلا تاقيلعتلا نم لباول عيذملا قيلعتلا اذه صضّرعؤ .ةكيدلا

.يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم يف ةيمشسرلا هتاباشسح

ملاعلا يف لجر ىنغأا
عقوم صسشسؤوم يكيرمأ’ا ريدرايلملا صشرع زتها
درانر˘ب ل˘ت˘حا نأا د˘ع˘ب ،صسؤز˘ي˘ب ف˘ي˘ج «نؤزا˘مأا»
tëoM nottiuV siuoL صسي˘˘˘˘˘ئر ،و˘˘˘˘˘نرأا

yssenneH،صسبروف» ةمئاق يف لؤأ’ا زكرملا»
.ملاعلا ءاينغأا ىنغأ’
ةشضوملا بطق ةؤرث يفاشص نإا «صسبروف» تلاقؤ
هنأا يأا ،ر’ؤد رايلم3.681ـب ردقت يشسنرفلا
رايلم681 هتؤرث غلبت يذلا صسؤزيب نم ىنغأا
صسشسؤوم امه˘ي˘ل˘ي ،ر’ؤد نو˘ي˘ل˘م003ـ˘˘ب ،ر’ؤد
دعشصؤ .ر’ؤد رايلم3.741 هتؤرث غلبت يذلا كشسام نوليإا «Óشست»ؤ «صسكإا صسيبشس» يتكرشش
غلبت تناك نأا دعب ،ر’ؤد رايلم681 وحنل هتؤرث تلشصؤ نأا دعب ملاعلا ءاينغأا ةرادشص ىلإا ونرأا

.ةيشضاملا ارهشش41ـلا يف ر’ؤد رايلم011 نم رثكأاب ةلئاه ةدايزب ،ر’ؤد رايلم67

«زازتبا»
ةيرشسلا ةغلاب تامولعم ريششت
بو˘ل˘ط˘م لا˘م˘عأا ل˘جر نأا ى˘لإا
تقو˘لا ي˘ف م˘˘ي˘˘ق˘˘م ة˘˘لاد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ما˘ق ،ا˘شسنر˘ف ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
بير˘شست˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘˘ه˘˘ششأ’ا
لا˘م˘عأا لا˘جر صصخ˘ت ح˘ئا˘˘شضف
،هناوعأا صضعبب انيعتشسم نيرخآا
ا˘ه˘فد˘ه نا˘ك هذ˘ه تا˘ب˘ير˘شست˘لا
لاجر دشض زازتب’ا وه ديحولا
ل˘˘˘˘˘شصت ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ف ،لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأ’ا
ةيوه ديدحت ىلإا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.؟هناوعأاؤ لجرلا

«سسيطولا ةيماح ةلمح»
ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ع˘˘م
تاباختنÓل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
رر˘ق˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا
ناوج21 ا˘˘˘هؤؤار˘˘˘˘جإا
ل˘ئا˘شسؤ زر˘ب˘ت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘˘لا

ءاشضفك تنر˘ت˘نإ’ا ى˘ل˘ع
،ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا عار˘˘شصل˘˘ل
ي˘˘˘ف ا˘˘˘هرؤد ح˘˘˘شضت˘˘˘˘يؤ
ؤأا ةكراششملا ىلع ثحلا
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ظحول امؤ .تاباختن’ا
بازحأÓل ريبكلا لابقإ’ا
م˘ئاو˘ق˘˘لاؤ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

تا˘ح˘˘ف˘˘شصؤ تا˘˘با˘˘شسح
تلعج دقف تاقاقحتشس’ا هذه ةيمهأا ىلإا رظنلابؤ ،ةيباختن’ا ةلمحلا ءدب عم كوبشسيفلا ىلع
نيبخانلا عانقإ’ ةشصنم يشضارتف’ا ملاع˘لا ةر˘ح˘لا م˘ئاو˘ق˘لا و˘ح˘ششر˘ت˘مؤ ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا باز˘حأ’ا
.تاهويديفلاؤ تاقشصلملا اهؤولمت ةياعد ةحاشس صصوشصخلاب كوبشسيفلا حبشصأاؤ .اهجماربب
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watan@essalamonline.com

د˘ي˘ع˘شسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘شصاؤ
ىلإا هترايز ،صسمأا ةحيرقنشش
يف ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلا
ىلع هفارششإا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ا˘ه˘مو˘ي
ي˘كي˘ت˘˘كت ن˘˘ير˘˘م˘˘ت ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
نو˘ن˘ع˘م ،ة˘ي˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خذ˘˘لا˘˘ب
يتأاي يذلا ،«1202 مشسحلا»
ريشضحت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ج˘يو˘ت˘ت
.1202‐0202 ةنشسل ،يلاتقلا
هذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق ن˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا
عاطقلل ة˘يو˘شضع˘لا تاد˘حو˘لا
ةموعدم طشسؤأ’ا يتايلمعلا
.ةيوجلا تاوقلا نم تادحوب

عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب دا˘فأاؤ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ،صسمأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ناد˘ي˘م˘ب ع˘م˘ت˘شسا ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش
،عاطقلل تارؤان˘م˘لاؤ ي˘مر˘لا
ىفط˘شصم ءاو˘ل˘لا صضر˘ع ى˘لإا
ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ،ي˘˘ل˘˘عا˘˘م˘˘شس
نم˘شضت ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا
،ن˘ير˘م˘ت˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘كف˘˘لا

عاط˘ق˘لا د˘ئا˘ق ه˘مد˘ق صضر˘عؤ
نمشضت ،طشسؤأ’ا يتاي˘ل˘م˘ع˘لا

،نيرمت˘لا اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘حار˘م
ن˘م ع˘فر˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ي يذ˘˘لا
نؤاعتلاؤ ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا تارد˘ق˘لا
،تا˘نا˘كرأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
تاداي˘ق˘لا بيرد˘ت ن˘ع Ó˘شضف
ريشضحت˘لا ى˘ل˘ع تا˘نا˘كرأ’اؤ
تايلمعلا ةدايقؤ طيطختلاؤ
تاد˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف

ا˘هد˘ع˘ب ع˘با˘ت˘ي˘ل .ة˘ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
لا˘م˘عأ’ا تا˘ير˘ج˘م ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
نم اءدب ةم˘ح˘ق˘م˘لا تاد˘حو˘لا

ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل عÓ˘ط˘ت˘شس’ا ةر˘ئا˘ط
لتاقملا ناريطلاب ارؤرم ايلعلا

ى˘لإا ’و˘شصؤ تا˘ي˘˘حؤر˘˘م˘˘لاؤ
تاو˘ق˘˘لا تاد˘˘حؤ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،نيرمتلا يف ةكراششملا ةيربلا

ةيلاتقلا لامعأ’ا تمشستا ثيح
عيمج ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘فار˘ت˘حا˘ب
يكيتكت ىوتشسمبؤ اهلحارم
صسكع˘ي ،زا˘ت˘م˘م ي˘تا˘ي˘ل˘م˘˘عؤ
ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا تارد˘˘ق˘˘لا
ة˘فا˘ك ي˘ف ةدا˘ق˘˘لاؤ م˘˘ق˘˘طأÓ˘˘ل
قلعت ام ةشصاخ ،تايوتشسملا

ل˘ث˘مأ’ا لÓ˘غ˘ت˘شس’ا˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

يلاع˘لا ق˘ي˘شسن˘ت˘لاؤ ناد˘ي˘م˘ل˘ل
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘كرا˘ششم˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ةءا˘˘ف˘˘˘كلا صسكع˘˘˘ي
بيكرت لاجم يف تاراطإÓل
لا˘˘م˘˘عأ’ا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ةرادإاؤ
ةرد˘قؤ ةرا˘ه˘˘مؤ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دار˘˘فأ’ا
تاموظنم فلتخم لامعتشسا
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاؤ ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شسأ’ا
ام وهؤ ،ةزوحلا يف ةدوجوملا
دج جئاتن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘ه˘شسأا

.ةيشضرم
ىقتلا ،نيرم˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف

تاد˘˘حو˘˘لا دار˘˘فأا˘˘ب ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
مهايإا ائنهم ،نيرمتلل ةذفنملا

يتلا ةينشضملا دوه˘ج˘لا ى˘ل˘ع

ريشضحتلا ةنشس لاوط اهولذب
،1202‐0202 ي˘˘˘لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ر˘ي˘شضح˘ت لÓ˘خ ا˘˘شصو˘˘شصخؤ
للك يذلا نيرمتلا اذه ذيفنتؤ
.ماتلا حاجنلاب

ةثلاثلا ةيركسسعلا ةيحانلاب «1202 مسسحلا» تاروانم ىلع هفارسشإا لÓخ

دج ةيحلا ةريخذلاب ةيكيتكتلا نيرامتلا :ةحيرقنسش
سشيجلل ةيلاتقلا ةربخلا ةيمنتل ةيرورسض

خ.ةميسسن

ىوتسسمل يقيقحلا نسسحتلاو يلعفلا روطتلا نأا ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر ةحيرقنسش قيرفلا دكأا
تايوتسسملا ةفلتخملا ةيرابتخ’ا نيرامتلا ءارجإاو ريسضحتل ىوسصق ةيمهأا ءÓيإا نامزلتسسي ،صشيجلا تادحو

ةيلاتقلا ةربخلا ةيمنتل ةيرورسض دج دعت ةيحلا ةريخذلاب ةيكيتكتلا نيرامتلا ذيفنت نأا ىلإا اريسشم ،ططخلاو
.لماكتملاو مجسسنملا يعامجلا لمعلا تايكولسس صسرغو تاردقلاو فراعملا خيسسرتو

نÓمعي نيدلبلا نأا تدكأا
،ةيدج لكب هلح ىلع

:ةيسسنرفلا ةيجراخلا

براجتلا فّلم»
يف ةيوونلا
«دّقعم رئازجلا
ةيجراخلا تدكأا
فلم نأا ،ةيسسنرفلا
نأاو دّقعم ةيوونلا براجتلا
نÓمعت اسسنرفو رئازجلا

،ةيدج لكب هّلح ىلع
6 ترجأا اسسنرف نأا تفاسضأاو
ءارحسصلا يف ةيوون براجت
0691 ماع نم ةيرئازجلا
ترجأا مث ،2691 ماع ىلإا

ماع نم ةيوون ةبرجت11
دعب ،6691 ماع ىلإا2691
ةقفاومب رئازجلا لÓقتسسا
.ةيرئازجلا تاطلسسلا

ةيجراخلا ةرازو تلاق
جوف عامتجا نإا ،ةيسسنرفلا
يسسنرفلا – يرئازجلا لمعلا

ةيوونلا براجتلا لوح
يام02–91 يموي دقعنا
ةمسصاعلا يف يراجلا
تركذو .صسيراب ةيسسنرفلا
يف ةيسسنرفلا ةيجراخلا

يفحسص لاؤوسس ىلع اهدر
ةيفحسصلا ةودنلا لÓخ

ةعومجم نأا ،ةينورتكل’ا
ةيسسنرفلا ةيرئازجلا لمعلا

يتلا ةيوونلا براجتلا لوح
يئانث قافتاب اهؤواسشنا مت
نم  ةنوكتملاو ،8002 يف

،نيتلودلا نم ءاربخ
اهماهم راطإا يف تعمتجا
ةيسضق ةسسارد يف ةلثمتملا
عقاوم ليهأات ةداعإا
يف ةيوونلا براجتلا
مامته’ا عم ،ءارحسصلا

ةيامحب يسساسسأا لكسشب
كلذو ،ةئيبلاو صصاخسشأ’ا

يراجلا يام02و91 يموي
.صسيرابب

ـه.داوج

ةيلام بسصانم حتفو تايئادتب’اب يوبرت فرسشم فلأا03 جامدإا نع نلعأا

لبقملا مسسوملا يف سسيردتلا نم راتخم يجاب جرب تاذاتسسأا يفعي طوعجاو
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزؤ رر˘˘˘˘ق

،طوعجاؤ دمح˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
9ـلا تاذا˘˘˘ت˘˘˘شسأ’ا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘عإا

يجاب جرب ءادتعا تايحشض
لÓخ صسيردتلا نم راتخم
ع˘˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
.نهتلاحب يشسفنلا لفكتلا

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘شضؤأاؤ
صسرادملا يريدمل ةينطولا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ى˘˘ل˘˘ع «مÓ˘˘شسلا» تع˘˘˘ل˘˘˘طا
طو˘ع˘جاؤ نأا ،ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘شسن
تاذا˘˘ت˘˘˘شسأ’ا ءا˘˘˘ف˘˘˘عإا رر˘˘˘ق
صسيرد˘ت˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
ريفو˘تؤ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
نم نهل ةيشسفنلا ةقفارملا
تفششك ا˘م˘ك .ةرازو˘لا ل˘ب˘ق
نيمثتب ريزولا دهعت ةباقنلا

ةشصاخلا حن˘م˘لا ن˘م ة˘ح˘ن˘م
دعب Óجاع ةي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ب

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةرازو˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘شصح
ن˘م ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا
03 جامدإا اذكؤ ،تاطلشسلا
يوبرت فرششم بشصنم فلأا
.ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا صسراد˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘طأا˘˘˘˘ت صصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘بؤ
تلاق ،ةيمشسرلا تاناحتم’ا
دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصب ةرازو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نإا

صصا˘خ رو˘ششن˘م راد˘شصت˘شسا
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ن˘م˘شضت˘ي
تا˘˘˘˘˘شضيو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن
ىلع ةيمشسرلا تاناحتم’ا
ىلع صسيلؤ ماهملا صساشسأا
.ةبترلا

طو˘˘˘ع˘˘˘جاؤ د˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ى˘ل˘˘ع ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم لو˘˘شصح
غ˘لا˘ب˘م˘ب ة˘ي˘لا˘م تادا˘م˘ت˘˘عا

تافلخملا ةيوشستل ةربتعم
.ةقلاعلا

لتكت كشسمت ،هتهج نمؤ
ديعشصتلاب ةيبر˘ت˘لا تا˘با˘ق˘ن

ةيجاجتحا ةفقؤ ميظنت ربع
،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازؤ ما˘˘مأا صسمأا

ةرازؤ ريذحت نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
.هّلحم ريغ يف ءاج ةيبرتلا

قطا˘ن˘لا ة˘ن˘يؤر ر˘ي˘بز د˘كأاؤ
تا˘يو˘˘نا˘˘ث صسل˘˘ج˘˘م م˘˘شسا˘˘ب
ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

لتكتلا تاوعد نأا يفحشص
ةفقؤ ميظنت يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةرازؤ ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘عؤ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
.ةمئاق ين˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

تار˘ير˘ب˘ت ة˘ن˘يؤر ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاؤ
تا˘شسل˘جؤ ،ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازؤ

عم اه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا راو˘ح˘لا
ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ءا˘˘كر˘˘ششلا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
عاطقلا لامعل ةيلاجعتشس’ا

ابارشضإا اهببشسب اونشش يتلاؤ
ر˘ه˘ششلا زؤا˘ج˘ت Ó˘شصاو˘ت˘˘م
صضع˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ءا˘ط˘غ يأا نؤدؤ تا˘˘ي’و˘˘لا
.يباقن

زيكرت نأا ةنيؤر فاشضأاؤ
ةعجارم ةطقن ىلع ةرازولا
ؤدعت ’ يشساشسأ’ا نوناقلا

ي˘˘ف دا˘˘مر˘˘ل˘˘ل ارذ ا˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ك
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا كلذ ،نو˘ي˘ع˘لا
ا˘م˘ك .Ó˘يو˘ط ا˘ت˘قؤ جا˘ت˘ح˘ت
ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تشسي˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
بلاطي يتلا ةيلا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
لجأا نم اهكرادتب ةذتاشسأ’ا
ي˘ف رار˘ق˘ت˘شس’ا با˘ب˘ت˘ت˘˘شسا
نم ةيقبتملا ةليلقلا مايأ’ا
تلثمتؤ .ةي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا
يف ةيلاجعتشس’ا بلا˘ط˘م˘لا
ةي˘ئار˘ششلا ةرد˘ق˘لا ن˘ي˘شسح˘ت
نؤد ي˘ب˘شسن˘˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لاؤ
صضع˘˘˘˘˘بؤ ،ن˘˘˘˘˘شسلا طر˘˘˘˘˘شش
ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
.ةلجعتشسملا

ر.نوراه

تا˘˘با˘˘ط˘˘خ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ترا˘˘ثأا
م˘ئاو˘ق˘لاؤ ة˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا باز˘˘حأ’ا
ىل˘ع عو˘ب˘شسأا رؤر˘م د˘ع˘ب ،ةر˘ح˘لا
نم ريثكلا ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا
ع˘قاو˘م ر˘˘ب˘˘ع ط˘˘غ˘˘ل˘˘لاؤ لد˘˘ج˘˘لا
ي˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا

بب˘شسب ا˘˘ه˘˘ل˘˘كششؤ ا˘˘ه˘˘نو˘˘م˘˘شضم
امك ،اهيلثمم صضعب تاحيرشصت
يف تافلاخملا صضعب ليجشست مت
بايغؤ ،تاطاششنلاؤ تاع˘م˘ج˘ت˘لا
ةيراهششإ’ا تاقشصلملل يلك هبشش
م˘ظ˘ع˘م˘ب ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا م˘ئاو˘˘ق˘˘ل
.نطولا تاي’ؤ

،بيرغلاب فشصؤ حيرشصت يفف
ن˘ي˘مأ’ا ي˘ج˘ع˘ب ل˘شضف˘لا و˘بأا لا˘ق
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
بزح نÓفأ’ا بزح نإا ينطولا

فا˘شضأاؤ ،دو˘شسيؤ م˘كح˘ي˘ل ق˘˘ل˘˘خ
لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ي˘ج˘ع˘˘ب
ةنيدملا نأا ةيدملاب همظن عمجت
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةعلق دعت
ةلؤدلا هبشسح ىنب يذلا بزحلا
يف لؤأ’ا لجرلا دافأاؤ .ةيرئازجلا

ّنأاب ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
تناك امدعب ىفا˘ع˘ت˘ي أاد˘ب د˘ي˘ت˘ع˘لا
ل˘ك ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘شسم ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا

،ة˘لؤد˘لا ل˘˘شصا˘˘ف˘˘مؤ ه˘˘ل˘˘شصا˘˘ف˘˘م
ددجتي نÓفأ’ا نإا لوقلاب فاشضأاؤ
لباقملا يف راثأا امك .ددبتي ’ؤ
م˘كح˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج صسي˘˘ئر ح˘˘ير˘˘شصت
ملكتي وهؤ يداهلب ىشسيع دششارلا

،نهتاءافكؤ هبزح تاؤانشسح نع
تنأاؤ ،زار˘ف˘ل م˘كلا˘ن˘ب˘ج» ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب
حؤر ي˘ل ي˘ششا˘م ي˘نو˘ي˘شسكل˘ي˘شس

ة˘ب˘شضا˘غ ل˘ع˘ف دؤدر ،«ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’
ةأار˘˘م˘˘لا نأا˘˘شش ن˘˘م ه˘˘شصا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’
رمتشسا لباقم˘لا ي˘فؤ .ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
رار˘˘˘كت باز˘˘˘حأ’ا ةدا˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب
ةيأا نم ةيلاخلا ءافوجلا تاباطخلا
بز˘ح صسي˘ئر رار˘غ ى˘ل˘ع ج˘مار˘˘ب

يذلا يلÓيج نايفشس ديدج ليج
نم هشسفن صضرفيشس رييغتلا نإا لاق
ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
.«تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
ي˘نو˘ت˘˘يز بي˘˘ط˘˘لا د˘˘كأا ،هرؤد˘˘بؤ
ينطو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
هبزح ةكرا˘ششم نأا ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
تءاج ةيعيرششتلا تاباختن’ا يف
ةدارإاب ىنبت دÓبلا نأاب هنم اناميإا»
ئدا˘ب˘م˘ب ه˘ن˘م ا˘ماز˘˘ت˘˘لاؤ بع˘˘ششلا
تاءاد˘ن˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘تؤ ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م ر˘ب˘ت˘عاؤ ،«ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘˘لا

،ملشسلا عمتجم ةكرح صسيئر هتهج
قاقحتشسا نأا ،يرقم قازرلا دبع
رييغتل ةبشسانم» دعي لبقملا ناوج
،«رئازجلا يف ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

مئاوق زوف ةلاح يف هنأا ىلإا اريششم
ل˘ي˘كششت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘˘شس ه˘˘بز˘˘ح
ةكراششمب ةين˘طؤ ةد˘حؤ ة˘مو˘كح
دÓبلا يف ةيشسايشسلا ىوقلا عيمج
عمتجملا عم عشساؤ صشاقن حتفؤ
ةيعامتج’ا ةيمنتلا قيقحت فدهب
.دÓبلل ةيداشصتق’اؤ

تلا˘˘˘ق ،را˘˘˘˘طإ’ا صسف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘فؤ
رئازجلا لمأا عمجت بزح ةشسيئر
يطاؤرز ءار˘هز˘لا ة˘م˘طا˘ف ،«جا˘ت»
ؤأا ةعطاقملا نم ىؤدج ’» هنإا
ا˘م˘ك .«تيو˘شصت˘لا ن˘ع عا˘ن˘ت˘˘م’ا

رثكأا رهشسلا ىلا ةوعدلا تددج
دÓبلا رارقتشسا ىلع ظافحلا ىلع
صسي˘˘ئر ا˘˘مأا .فو˘˘ف˘˘˘شصلا ةد˘˘˘حؤؤ
رداقلا دبع ،ينطولا ءانبلا ةكرح
د˘عو˘م˘لا اذ˘ه نأا د˘كأا ،ة˘ن˘ير˘˘ق ن˘˘ب
زئاكرلا دحأا نو˘كي˘شس ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
حا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
اد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا حÓ˘˘شصإ’ا

دشسجي ديدج ماظن مئاعد ءاشسرإ’
.ةقباشسلا تاشسرامملا عم ةعيطقلا

نوجتحي نوحسشرتم
نم باحسسن’اب نوددهيو

يسسايسسلا كرتعملا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا صسمأا ج˘˘˘ت˘˘˘حا

ةيبؤدنملا رقم مامأا نيحششرتملا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
يديشس يف تابا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل
صضعب تافرشصت ى˘ل˘ع ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
مهمايقؤ ىربك بازحأا يحششرم
ن˘م ة˘ي˘شسا˘ي˘شس ر˘ي˘غ تا˘فر˘˘شصت˘˘ب

قرطب نيبخا˘ن˘لا ة˘لا˘م˘ت˘شسا لÓ˘خ
ذإا ،ةيشساي˘شسلا قÓ˘خأ’اؤ ى˘فا˘ن˘ت˘ت

اهشضاعتما نع مئاوق01 تربع
تدد˘˘˘˘هؤ ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘م
كر˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘شسن’ا˘˘˘ب
رششع يناثلا يف ررقملا يشسايشسلا

.ناوج
صضع˘ب م˘ئاو˘˘ق01 تد˘˘ششا˘˘ن

ةر˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاؤ باز˘˘˘˘حأ’ا
كر˘ح˘ت˘لا ةرؤر˘شضب ة˘ي˘ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا
يتلا ة˘لز˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت
قايشسلا اذ˘ه ي˘فؤ ذإا ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

مئاوق30 ـل ماهت’ا عباشصأا تهجؤ
نيرخآا نيبزحؤ ةرح ةمئاق اهنيب
عفد ا˘م˘ل لا˘م˘عأ’ا هذ˘ه˘ب نا˘مو˘ق˘ي
ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘شش ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب
ماعلا يأارلا هابتنا تفلل ةيجاجتحا

برقأا يف تافرشصتلا هذه فقؤؤ
با˘˘˘ح˘˘˘شسن’ا ’إاؤ ن˘˘˘كم˘˘˘م تقؤ
م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأا ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘شسح
.ةجتحملا

لؤؤوشسم دكأا ،رخآا قايشس يفؤ
صصشصخ˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا
ةدع ،ةيباختن’ا ةيلمعلا ةقفارمل
ن˘م لؤأ’ا عو˘ب˘شسأ’ا نأا ،را˘ج˘نو˘˘ب
امارتحا فرع ةيباخت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا
رطشسُملا يح˘شصلا لو˘كو˘تؤر˘ب˘ل˘ل
صضعب ليجشست عم ريبك لكششب
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ي˘˘ف تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

نم ددع اهطششن يتلا تاطاششنلاؤ
.ةرحلا مئاوقلاؤ بازحأ’ا

نيلثمم نإا راجنوب ةدع لاقؤ
ن˘يذ˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا ن˘˘ع
ةطلشسلا تايبؤدنم يف نولغتششي
تاباختنÓل ةلق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ريجاناملا» ةيم˘شست˘ب ن˘ي˘فؤر˘ع˘م˘لا

تاطاششنلا لك نوبقاري «ديفوك
ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

قيبطت نا˘م˘شض ى˘ل˘ع نؤر˘ه˘شسيؤ
دمتعم˘لا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تؤر˘ب˘لا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ر˘كذؤ .تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
نييدلبلا نيبؤدنملا نأا ثدحتملا

ةين˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ي˘ف تارا˘طإاؤ
تارؤد˘ل او˘ع˘شضخ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل
مكحتلا نامشض لجأا نم ةينيوكت
ةرتف ةليط يحشصلا عشضولا يف
.عارتق’ا مويؤ ةيباختن’ا ةلمحلا

ـل لوخُي نوناقلا نأا ىلإا راششأاؤ
عم قيشسنتلاب «ديفوك ري˘جا˘ن˘م˘لا»
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسل ي˘˘ئ’و˘˘˘لا ق˘˘˘شسن˘˘˘م˘˘˘لا
يبعشش عمجت يأا ءاغلإا تاباختن’ا
مل ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف
.ةياقولا تاءارجإا مرتحي

هذ˘˘ه ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ششي ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل
اهنم ةمئا˘ق3841 تايعيرششت˘لا

ةمئاق738ؤ ةيبزح ةمئاق646
يهتنت نأا ىلع رارحأا نيحششرتمل
3 ةيباختن’ا ةلمحلا هذه تايرجم
،ةيباختن’ا ةيلمعلا دعوم لبق مايأا

نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع صصن˘˘ي ا˘˘م بشسح
.تاباختن’اب قلعتملا يوشضعلا

ودبع.صص  /ـه.داوج

لوأ’ا اهعوبسسأا ‘ ةيباختن’ا ةلم◊ا

ÚحسشŸÎ تاحيرسصتو تاقورخو تاراذعإا
ايبعسش ’دجو اطغل Òثت
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يحسصلا رج◊ا سضرف رارق نع نوعفادي نوسصت�
:نودكؤويو ،نيدفاولا ىلع

تاءارجإا نود دود◊ا حتف ليحتسسŸا نم»
«ةيئاقو

رأطمأ’ا حسش لظ ‘

بورسشلا ءاŸاب ÚنطاوŸا تايجاح Úمأاتل لئادبلا هذه

ةثيد◊ا ةيجولونكتلا تاروطتلل بيجتسست ’ ةلمعتسسŸا براوقلا نأا دكأا
هببسس قاوسسأ’ا ‘ كامسسأ’ا سصقن :يخورف

ةيديلقت ديسص قرط لامعتسسا

د˘˘م˘˘ح˘˘م رو˘˘شسي˘˘فؤر˘˘ب˘˘لا لا˘˘ق
يف يلؤدلا راششتشسملا نيشسوحلب
ن˘م ه˘˘نإا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
نؤد دؤد˘ح˘لا ح˘ت˘ف ل˘ي˘ح˘ت˘˘شسم˘˘لا
.ةيئاقؤ تاءارجإا

يف نيشسوحلب دمحم حشضؤأاؤ
اننكمي ’» هنأا يفحشص حيرشصت
ءي˘شش ثؤد˘ح مد˘ع˘˘ب ر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

بجي ،يداعلا رف˘شسلا فا˘ن˘ئ˘ت˘شساؤ
ةيامح ةلؤؤوشسملا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع
جراخ نم نيدئاعلا نم نينطاوملا
قÓ˘˘غإا نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ،«ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ىلع ةيباجيإا راثآا هل تناك دؤدحلا
صضافخنا نم نكم يذلاؤ ،اندÓب

ةنراقم ،انؤروكب تاباشصإ’ا ددع
ن˘˘ّم˘˘ث ا˘˘م˘˘˘ك .ىر˘˘˘خأ’ا لؤد˘˘˘لا˘˘˘ب
تاطلشسلا ءوجل ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ذخأ’ا عم ،تاءارجإ’ا هذه عشضول
ةينقتلا بناوجلا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
ة˘ت˘ح˘ب˘لا ة˘ي˘ح˘˘شصلاؤ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاؤ
ة˘ي˘ت˘شسجو˘ل˘لا بناو˘˘ج˘˘لا كلذ˘˘كؤ
لؤد كا˘ن˘ه» دا˘فأا ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘مأ’اؤ
رجحل عوشضخلا تطرتششا ،ةدع
لا˘˘م ن˘˘مؤ ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأا ه˘˘تد˘˘˘م
صساق ءارجإا وهؤ ،صصاخلا رفاشسملا

نكمي» فدرأاؤ .«رئازجلاب ةنراقم
رجحلا نم مايأا ةشسمخ نأا لوقلا
اذإا ،صضعبلل ةبشسنلاب ةريثك دعُت

رخآا راطم ىلإا كقيرط يف تنك
ةينامثب رمت دقف ،دلبلا صسفن يف
،ىر˘˘خأا ةر˘˘م ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ما˘˘˘يأا

دد˘شصب نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع ا˘شصو˘شصخ
ة˘ط˘ح˘م˘ك ة˘ه˘جو˘˘لا كل˘˘ت ذا˘˘خ˘˘تا

يؤا˘كشش صصو˘شصخ˘˘بؤ .«رو˘˘ب˘˘ع
يف ةب˘غار˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
رجحلا ةدم نم رئازجلل لوخدلا
لاق ،مايأا5 ـب ةددحملا يحشصلا

رابتخا يرجأا امدنع» ن˘ي˘شسو˘ح˘ل˘ب
،لشسلشستملا زاريمي˘لو˘ب˘لا ل˘عا˘ف˘ت
لÓ˘خ ا˘ًب˘˘لا˘˘شس نو˘˘كي نأا ن˘˘كم˘˘ي
ةعبرأا نوشضغ يف نكل ،نيتعاشس
مت لاح يف اًيباجيإا نوكأاشس مايأا
.«ةجيتنلا روهظ دعب يتباشصإا

كوماخأا صسايلإا عفاد ،هتهج نمؤ
دشصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع
طر˘˘شش ن˘˘ع ،ا˘˘نؤرو˘˘ك صسؤر˘˘ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا صضر˘˘ف
،رئازجلا ىلإا جراخلا نم نيمداقلا

«rcp» تا˘شصو˘ح˘˘ف نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
يف مكحتل˘ل ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ا˘هد˘حؤ
كوما˘خأا ح˘شضؤأاؤ .ءا˘بو˘لا را˘ششت˘نا
ةنجللا نأا يفحشص حيرشصت يف
رجحلا صضرف تحرتقا نم ةيملعلا

يدافتل جراخلا نم نيدفاولا ىلع
رئازجلا يف راوجلا لؤد ويرانيشس
.اددجم دؤدحلا قلغ ةداعإاؤ

نأا ةيملعلا ةنجللا وشضع دكأاؤ
دؤد˘ح˘ل˘ل ي˘ئز˘ج˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا رار˘˘ق
نيبغارلا مامأا ةير˘ح˘ب˘لاؤ ة˘يو˘ج˘لا
ةفشص» ـب ءاج رئازجلا لوخد يف
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م» Ó˘˘ئا˘˘ق ،«ة˘˘˘شسؤرد˘˘˘م
دعب ةرششاب˘م ه˘ج˘ت˘ن نأا لو˘ق˘ع˘م˘لا
حتفلا ىلإا قلغلا نم فشصنؤ ةنشس
ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ب رؤر˘˘م˘˘لا نؤد ي˘˘ل˘˘كلا
يتلا تاءارجإ’ا نأا امك ،ةيبيرجت
نيمداقلا ىلع تاطلشسلا اهتشضرف
ي˘ف بشصت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جرا˘˘خ ن˘˘م
طق˘ف صسي˘لؤ ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘شصم
لؤد لكف رئازجلاب ةشصاخ ريبادت
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م تشضر˘˘˘ف م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘˘خ تاءار˘˘˘جإ’ا
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ر˘فا˘شسم˘لا ثو˘˘كم˘˘ب
.«مايأا5 ةدمل يحشصلا

ط.ةرأسس

،ةيئاملا دراوملا ةرازؤ تنلعأا
ل˘ئاد˘ب ةد˘ع ى˘ل˘ع ا˘هدا˘م˘ت˘عا ن˘ع
تايجاح ةيطغتؤ نيمأات نامشضل
يف بؤرششلا ءاملا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.راطمأ’ا حشش لظ
اهل نايب يف ةرازولا تحشضؤأاؤ

ةيلمعلا تاءارجإ’ا مهأا نيب نم هنأا
ني˘شسح˘ت˘ل عا˘ط˘ق˘لا ا˘ها˘ن˘ب˘ت ي˘ت˘لا
ماظن ،ءامل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
دؤد˘˘شسلا  ن˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ر˘يد˘˘لا فا˘˘ك د˘˘شس ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
.ةزابيت ةي’ؤ يف صسومادلاب

اذ˘˘˘˘˘˘ه نأا ةرازو˘˘˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘˘كأاؤ
بؤرششلا ءاملا رفويشس عؤرششملا

يف هشصقن ةلكششم ىلع ءاشضقلاؤ
،ةي’و˘لا تاذ˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لا صضع˘ب

ى˘لإا عؤر˘ششم˘لا اذ˘ه فد˘ه˘ي ا˘م˘˘ك
ي˘ن˘ب ،صسو˘ماد˘لا تا˘يد˘ل˘ب د˘يؤز˘˘ت

،لا˘ب˘غا ،ة˘يارو˘ق ،تا˘حر˘ل ،كل˘ي˘م
يديشس ،صصنلا ةر˘ج˘ح ،نو˘م˘ل˘شسم
ىشسوم يديشسؤ لاششرشش ،نايمشس
رتم نويلم12 غلبت ةيجاتنإا ةقاطب
ن˘˘كم˘˘ي˘˘شسؤ .ا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘شس بع˘˘˘كم
798.54 د˘يؤز˘ت ن˘م عؤر˘˘ششم˘˘لا
ةقاطب لظ ةقطنم85 ربع نكاشس
.ايموي3م316.8 غلبت ةي˘جا˘ت˘نإا

م˘˘ت ه˘˘نأا ةرازو˘˘لا تح˘˘شضؤأا ا˘˘م˘˘ك
ةينطولا ةشصقانملا نع نÓعإ’ا

هاي˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت عؤر˘ششم زا˘ج˘ن’
ةي’وب ريدلا فاك دشس نم اقÓطنا
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةزابيت
رهشش نم ح˘تا˘ف˘لا دد˘حؤ دؤد˘شسل˘ل

قÓطن’ا خيراتك1202 ةيليوج
.زاجن’ا لاغششأا يف

خةميسسن

ديشصلا ةيريدم حلاشصم تدكأا
يف كامشسأ’ا صصقن نأاب ،يرحبلا
ع˘˘˘جار ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘شسلا

ةيديلقت د˘ي˘شص قر˘ط لا˘م˘ع˘ت˘شس’
تحشضؤأاؤ .ن˘يدا˘ي˘شصلا ل˘ب˘ق ن˘م
ديشصلا ي˘ن˘ه˘ت˘م˘م نأا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا
طئارخ ىلع نؤدم˘ت˘ع˘ي ير˘ح˘ب˘لا
ىلع لمعلا نؤد ةميدقلا ديشصلا
و˘هؤ ،ةد˘يد˘ج ط˘ئار˘˘خ فا˘˘ششت˘˘كا
لÓغتشس’ا نم دحي يذلا رمأ’ا
.لحاشسلا تاؤرثل لاعفلاؤ يفاكلا

،ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ترا˘˘ششأاؤ

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘تر˘˘ششن ا˘˘˘م بشسح
ىلإا كلهتشسملا ةيامحل ةينطولا
’ ةلمعتشسملا ديشصلا براوق نأا
تارو˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل بي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
حمشست يتلا ةثيدحلا ةيجولونكتلا
ع˘قاو˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘تؤ را˘˘ع˘˘ششت˘˘شسا˘˘ب
ةط˘شساو˘ب كا˘م˘شسأ’ا تا˘عو˘م˘ج˘م
دامتع’اب ؤأا ،ةي˘عا˘ن˘شصلا را˘م˘قأ’ا

حطشس ةرارح ةجرد طئارخ ىلع
دي˘شصلا ق˘طا˘ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل ر˘ح˘ب˘لا
.كامشسأ’ا نم عون لكل ةمئÓملا

ط.ةرأسس

يلئأعلا لمعلا ريوطت ىلإا سسمأا ،يلئأعلا لمعلاو ةيديلقتلا تأعأنسصلاو ةحأيسسلا ريزو يزأغوب ىلع دمحم أعد
ديحوت ةرورسض ىلع اددسشم ،لظلا قطأنم ةيمنتو يلحملا ىوتسسملا ىلع أميسس ينطولا دأسصتق’ا ةلجع كيرحتل

.«أنوروك» ةحئأج تأيعادت لظ يف ةسصأخ هتيمنتل ةيناديم ططخ عسضول لأجملا اذه يف ةيؤورلا

لÓ˘˘˘خ يزا˘˘˘غو˘˘˘ب ح˘˘˘˘شضؤأا
لاغ˘ششأا حا˘ت˘ت˘فا ى˘ل˘ع ه˘فار˘ششإا
قÓ˘طإ’ ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ششرؤ»
ىوتشسملا ىلع يلئاعلا لمعلا
طيششنت ةيمهأا ىلع ،«يلحملا

ىلع يلئاع˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘كر˘ح
نم يعشسلاؤ يلحملا ىوتشسم
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت ل˘˘جأا
ارد˘شصم د˘ع˘ي يذ˘لا «ل˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘تؤ ةرو˘ث˘لا ق˘ل˘خ˘ل ا˘ما˘ه
ريزولا زربأا امك .لظلا قطانم
لمعلا موهفم حيشضوت ةيمهأا
يف ةيؤؤرلا د˘ي˘حو˘تؤ ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

ع˘شضؤ فد˘ه˘ب ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
هر˘يو˘ط˘ت˘ل «ة˘ي˘ناد˘ي˘م» ط˘ط˘خ
ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تؤ
يتلا انؤروك ةحئاج تايعادت
نا˘م˘˘شض ةرؤر˘˘شض ن˘˘ع تنا˘˘بأا
يل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘شسا

تا˘ب˘شست˘كم˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح

لاق ،كلذ ءازإاؤ .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘نإا يزا˘˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘ب
نيطششانلا ةقفارم يرؤرشضلا

ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘شض
ةئيبلا مهل ريفوتؤ مهريطأاتؤ
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يداشصتق’ا مهطاششن عيشسوت

كيرحت يف امهاشسم دعي يذلا
.ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘ق’ا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع
ر˘˘يزؤ دد˘˘ج ،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بؤ
صصرحلاب ري˘كذ˘ت˘لا ،ة˘حا˘ي˘شسلا
صسيئر هيلوي يذلا يشصخششلا
نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

يلئاعلا لمعلا ريوطت لجأا نم

ةم˘ها˘شسم˘لا ه˘نأا˘شش ن˘م يذ˘لاؤ
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
ةيمنت˘لا مو˘ه˘ف˘م ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت
.ةمادتشسملا

خ.ةميسسن

«أنوروك» ةحئأج تأيعادت لظ ‘

لظلا قطانم ةيمنتل يلئاعلا لمعلا ريوطت ةيمهأا زÈي يزاغوب

ةمرأسص تأميلعت هجو
IPNE ةسسسسؤومل
ىلع ددسشي يبيرعلب
تانكسس لاغسشأا ءاهنإا

PPLةنسسلا ةياهن
قرأط دمحم ىدسسأا
نكسسلا ريزو يبيرعلب
،ةنيدملاو نارمعلاو
لجأا نم «ةمرأسص» تأميلعت
لك لأغسشأا نم ءأهتن’ا
يوقرتلا ةغيسصب تأنكسسلا
ةنسسلا ةيأهن يمومعلا
تحسضوأاو.1202 ةيرأجلا
روسشنم يف ةيسصولا ةرازولا
ةيمسسرلا أهتحفسص ربع أهل

لسصاوتلا عقوم ىلع
نأا ،«كوبسسيأف» يعأمتج’ا
سسأارت ،يبيرعلب ريزولا
عم أيمييقت أعأمتجا
نييوهجلا ءاردملا
ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملل
ميدقتل سصسصخ ،ةيرأقعلا

جماربلا لوح ةلسصوح
أهيلع فرسشت يتلا ةينكسسلا
ةيقرتل ةينطولا ةسسسسؤوملا
نمipne«» ةيرأقعلا
ةيوقرتو ةيوقرت تأنكسس

.ةرح
لوأ’ا لوؤوسسملا ىطعأاو

ءأقللا لÓخ عأطقلا ىلع
لجأا نم ةمرأسص تأميلعت
لك لأغسشأا نم ءأهتن’ا
ةيوقرتلا تأنكسسلا
ةيأهن ةيأغ ىلإا ةيمومعلا
«.1202ةنسس
نأا ،هتاذ نأيبلا فأسضأاو
نم لك هرسضح عأمتج’ا
نكسسلا ةرازول مأعلا نيمأ’ا

ةنيدملاو نارمعلاو
ةرازولا ناويد ةسسيئرو
نكسسلل مأعلا ريدملاو
ريمعتلل ةمأعلا ةريدملاو
ةيرأمعملا ةسسدنهلاو
ريدملا سسيئرلاو ءأنبلاو
ةينطولا ةسسسسؤوملل مأعلا
،ةيرأقعلا ةيقرتلل
ءاردملا ىلإا ةفأسضإ’أب
ةسسسسؤوملل نييوهجلا
ةيقرتلل ةينطولا
.ةيرأقعلا

ر.نورأه

لتقلأب ديدهتلا دح ىلإا لسصي مهتأيح دسصرتي مئاد رطخ نم نوكتسشي

!«تاسسولهملا ايفام» ةمحر تحت ةلدايسصلا
يف اديحو هسسفن دجي حبسصأا يلديسصلا :نييرئازجلا ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا

مارجإ’ا تاباسصع ةهجاوم
«نينمدملا» حامج حبكي يرذجو عدار لحو نمأ’ا ريفوتب تاطلسسلا نوبلاطي نوسصتخم

مرأسص يحسص لوكوتورب قفوو ةلوقعم رأعسسأأب
جراخلا نم نيدئاعلا ءاويإ’ ةيقدنف ةسسسسؤوم084 سصيسصخت

با˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصأا ي˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘ششي
ي˘ف ،ة˘لدا˘ي˘شصؤ تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شص
مئاد رطخ نم ةريخأ’ا ةنؤآ’ا
دح ىلإا لشصي ،مهتايح دشصرتي
،تاقرشسلاؤ ل˘ت˘ق˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا

نين˘مد˘م صصا˘خ˘ششأا فر˘ط ن˘م
.ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم تاءادتع’ا هذه برتقتؤ
عاطق كبرت ةرهاظ حبشصت نأا
اهمج˘ح نأا ة˘شصا˘خ ،ة˘لد˘ي˘شصلا
يقب مأا هنع نلعأا ناكأا ،مقافتي

تاءادتعا يهؤ ،نامتكلا يط
م˘لؤ ،ماو˘عأا ذ˘ن˘م ف˘قو˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
حبكي يرذج لح اهنأاششب ذختي

.نيدتعملا حامج
،قلقم˘لا ع˘شضو˘لا اذ˘ه ما˘مأاؤ

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تقد
صسوقان رئازجلا يف ةلدايشصلل

ةر˘ها˘ظ ي˘ما˘ن˘ت لا˘ي˘ح ر˘ط˘خ˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا
ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذؤ ،ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘شصلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا تا˘˘غار˘˘ف˘˘لا
ن˘ج˘شسؤ م˘ير˘غ˘ت ي˘ف بب˘˘شست˘˘ت
ة˘˘˘لدا˘˘˘ي˘˘˘شصلا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘عاد ،تا˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘˘شصلاؤ
ن˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
لك نم مهتيام˘حؤ ة˘لدا˘ي˘شصل˘ل
طو˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضلا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كششأا

نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،تاءاد˘˘ت˘˘˘ع’اؤ
هشسفن دجي ح˘ب˘شصأا ي˘لد˘ي˘شصلا

تاباشصع ةهجاوم يف اديحؤ
تر˘˘كن˘˘ت˘˘شسا ا˘˘˘م˘˘˘ك .مار˘˘˘جإ’ا
ةلدا˘ي˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
يف نيدم˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يذلا ءادتع’ا ،صسمأا اهل نايب
ةنيدمب ةيلدي˘شص ه˘ل تشضر˘ع˘ت

لاط يذلاؤ ،ةشسبت يف ةزنولا
.صصا˘خ˘ششأ’اؤ تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

لق˘ع˘ي ’ ه˘نأا ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأاؤ
ة˘لدا˘ي˘شصلا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نوفقي تقؤ يف ،تاءادتع’اب
مغر تامدخلا ميدقت ىلع هيف
ةبحانلا نم ةبعشصلا فؤرظلا
لظ يفؤ ةين˘ه˘م˘لاؤ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.ا˘˘نؤرو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘شصاو˘˘˘ت
تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع’ا نأا تفا˘˘˘˘˘شضأاؤ
ي˘ف ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تحؤار˘˘ت
ع˘قاو˘م ي˘فؤ ل˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأا
تاءادتع’ا ىتحؤ ،ل˘شصاو˘ت˘لا
ةاي˘ح˘ب تدؤأا ي˘ت˘لا ة˘يد˘شسج˘لا
ن˘˘كا˘˘مأا ي˘˘ف ءÓ˘˘مز˘˘لا صضع˘˘˘ب

.مهلمع
خ.ةميسسن

ريدملا رماث نب ىشسوم دافأا
ةحايشسلا ةرازوب ةحايشسلل ماعلا

نأا˘ب ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاؤ
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ ز˘˘ها˘˘ج عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
نيدئاعلا نينطاوملاؤ تÓئاعلا

ح˘تا˘ف˘لا ن˘م اءد˘ب ،جرا˘خ˘لا ن˘˘م
رار˘˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘فؤ ل˘˘خاد˘˘˘لا ناو˘˘˘ج
ح˘ت˘ف˘لا˘ب ي˘شضا˘ق˘لا ة˘مو˘˘كح˘˘لا
نيب ةيوجلا تÓحرلل يئزجلا
م˘شصاو˘˘ع˘˘لا صضع˘˘بؤ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ةيلؤدلا

ي˘˘˘ف صسمأا ر˘˘˘ما˘˘˘ث ن˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ق
ةرازؤ نإا ،ي˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘شصت
084 تشصشصخ ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا

ىلع ةرششتنم ةيقدنف ةشسشسؤوِم
ءاو˘يإا ة˘قا˘ط˘ب ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
فلأا04ؤ ةفرغ فلأا02 تغلب
لابقتشسا نامشضل كلذؤ ريرشس
فؤرظلا ن˘شسحأا ي˘ف ن˘يد˘ئا˘ع˘لا

تا˘ي˘نا˘كمإا ي˘عار˘ت را˘˘ع˘˘شسأا˘˘بؤ
صصاخششأ’اؤ ةير˘ئاز˘ج˘لا ر˘شسأ’ا
ر˘يد˘م˘لا ف˘ششكؤ .ن˘ير˘فا˘شسم˘لا
ةرازو˘لا نأا˘ب ة˘حا˘ي˘شسل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م نؤا˘ع˘ت˘لا˘ب تد˘˘عأا
’وكوتؤرب ةين˘طو˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ه˘ل تع˘شضخ ا˘مرا˘˘شص ا˘˘ي˘˘ح˘˘شص
اذ˘كؤ ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

را˘ف˘شسأ’اؤ ة˘حا˘ي˘˘شسلا ت’ا˘˘كؤ
صسفن يف .ةحئاجلا ةيادب ذنم
نأا ىلإا رماث نب راششأا ،قايشسلا
تÓحرلل يئزج˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا
قÓطنا عم ةرملا هذه نمازتي
ق˘فاو˘م˘لا فا˘ي˘ط˘شص’ا م˘شسو˘˘م
تما˘˘ق ثي˘˘ح ،ناو˘˘ج ح˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا داد˘عإا˘ب ةرازو˘˘لا

ةيلمعلا هذه ة˘ب˘كاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ
تايجاح راب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأا˘ت
.ةنهارلا ت’وحتلاؤ نينطاوملا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاؤ
تث˘ح ةرازو˘لا نأا˘ب ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل

نيطششانلاؤ نيلخدت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ى˘ل˘˘ع  ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف

صضؤر˘˘ع˘˘لا ع˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت ةرؤر˘˘˘شض
فيفختلل ةنشسلا هذه ةيحايشسلا

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ع
ةر˘م لؤأ’ ل˘م˘ششت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يؤ
يملاعلا ا˘ه˘مو˘ي ي˘ف ة˘لو˘ف˘ط˘لا

تاجايتح’ا يؤذ ةئف صضؤرعؤ
في˘شض ف˘ششك ا˘م˘ك ،ة˘شصا˘خ˘لا
ةينقت ربع عامتجا نع ىلؤأ’ا
هيف كراشش دعب نع رشضاحتلا

ـلا تا˘ي’و˘ل˘ل ة˘حا˘ي˘شسلا ءارد˘˘م
ةيمهأا ىلع هيف ديدششتلا مت85
ةيؤارحشصلا ةحاي˘شسلا ط˘ي˘ششن˘ت
.ةيلبجلاؤ

ـه.داوج
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ةيلقع تأرثؤوم ناعيبي اهجوزو ةين’ديشص فيقوت
جÈلأ ‘ ةيعرشش Òغ ةقيرطب

سسابعلبب ةسسولهŸا سصارقأ’ا جيوÎل ةكبسش دوقت ةأارما

صسنوت نم ةبرهم ةعرشس ةبلع11 ـب اقفرم اكرحم11 زجح

ةسسبت يف ةقرسسلا ببسسب نييكرمج8 ـل يظفحت فيقوت

ةقرف˘ب ة˘طر˘ششلا تاو˘ق تن˘كم˘ت
صسابعلب يديشسب ل˘خد˘ت˘لاؤ ثح˘ب˘لا

مهنيب ،صصاخ˘ششأا50 في˘قو˘ت ن˘م
04ؤ42 نيب مهرامعأا حؤارتتةأارما
تار˘ثؤو˘م˘لا نو˘جؤر˘ي او˘نا˘ك ،ة˘ن˘˘شس
ةيحايشس ةبكرم نتم ىلع ةيلقعلا

دعبؤ ثيح ،»602 وجيب» عوننم
تاكرحت˘ل ع˘ب˘ت˘تؤ د˘شصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

غلبمؤ اشسولهم اشصرق0981زجحؤ
ربتعي ميتنشس نييÓم30 قاف يلام
هذ˘˘˘˘ه ج˘˘˘˘يؤر˘˘˘˘ت تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م
دع˘بؤ ثي˘ح ،ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا˘شصار˘قأ’ا
ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا مامتإا
.ةباينلا مامأا مهيف هبتششملا

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تف˘قؤأا ا˘م˘˘ك
جر˘˘ب ة˘˘ي’ؤ ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
،اهجؤزؤ ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ريغ نكامأا يف ةيؤدأاعاديإا ةمهتب
ع˘˘ي˘˘ب بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب صصخر˘˘˘م
ريغ ةقير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
اهتبيكرت يف لخدت،ةيؤدأاؤ ةيعرشش
حلاشصمل نايب بشسح ،ةردخم داوم
تاذ تز˘˘ج˘˘حؤ .ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ن˘˘مأ’ا
55 ،ردشصملا صسفنلاقفؤ ،حلاشصملا
تارثؤوملا ن˘م ا˘شصر˘ق428ؤ ف˘لأا
ردخم ءاؤد ةرؤراق781ؤ ةيلقعلا

ت’وشصؤ ة˘ثÓ˘ثؤر˘ي˘تاو˘ف ثÓ˘ثؤ
نم ةخشسن64ؤ تايبلطب ةشصاخ
لامكت˘شسا د˘ع˘بؤ .ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘شصؤ
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘تاءار˘˘جإ’ا
ي˘ت˘لا ،ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
نهر جؤزلا عاديإاب ارمأا تردشصأا
ة˘جؤز˘لا ع˘شضؤو˘ت˘قؤو˘م˘˘لا صسب˘˘ح˘˘لا
.ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت

ةدحو0031 نم رثكأأ زجح
ترايتب ةلفاحب تاشسولهملأ نم

كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘˘ت
ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘˘ب
يف ةشسولهملا بوبحلا نم ةربتعم
ردا˘شصم بشسحؤ ،ر˘قو˘˘شسلاة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ىلع تءاج ةيلمعلا نإاف ،«مÓشسلا»
،ةيدل˘ب˘لا ل˘خد˘م˘ب ي˘ن˘مأا ز˘جا˘ح ر˘ثا

نم ةمدا˘ق ة˘ل˘فا˘ح ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ث˘ي˘ح
ةي’ؤ ىلإا ةهجتم دوعشسم يشساح
صشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بؤ ،ناز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ
ةزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لا˘˘شضع˘˘ب
نم ةدحؤ8131 ىلع نيشصخشش
.نيلاباغيرب عون نم تاشسولهملا

نم ةحيفشص561 طبشض
ةيأدرغب جلاعملأ فيكلأ
نمأاب ةطرششلا حلاشصم تنكمت

،ةيادرغ ةي’ؤ نمأاب يليلتم ةرئاد
غلك61 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘م
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا˘ن˘م
مامأا هميدقتؤ  (ةنشس24) صصخشش
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘شضق˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
دع˘ب ،1202 يام ر˘ه˘شش ف˘شصت˘ن˘م
ةد˘كؤو˘م ة˘ي˘ن˘مأا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دؤرؤ

ةزايح اهدافم ةرئادلا نمأاحلاشصمل
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع صصخ˘˘شش
ةأابخم (جلا˘ع˘م ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م˘لا
ةطخ مشسر اهدعب متيل ،هتبكرملخاد
مئادلا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا

،ةيلح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م ر˘م˘ت˘شسم˘لاؤ
زيجؤ فرظ يف ةيلمعلا ترفشسأانيأا

ىلع (ةنشس24) صصخشش فيقوت نم
يليلتمةنيدم طشسؤ هتبكرم نتم
ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا ر˘شصا˘ن˘ع ما˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘بؤ
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

اهلخادب طبشض ةبكرملل ةيرادإ’اؤ
لثمتت تاردخملا ن˘م ة˘ن˘ح˘ششي˘ل˘ع
في˘كلا ن˘م ة˘ح˘ي˘ف˘شص541 ي˘˘˘ف
غلك41 يلام˘جإا نزو˘ب ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

ة˘ي˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت˘˘ي˘˘ل،غ631ؤ
صصخ˘ششلا ل˘يو˘ح˘تؤ تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةيغب ةرئادلا نمأا رقم ىلإا ةبكرملاؤ
. قيقحتلاتايرجم ةلشصاوم

لخأد قيرح رثإأ لفط ةافو
عيبل ةيديدح ةيواح

يدأولاب نجأودلأ

ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ةدحولا نم معدبؤ ةليبدلاب ةيندملا
لجانم ،صسمأا لؤأا ءاشسم ةيشسيئرلا
ةيديدح ةيؤاح لخاد قيرح دامخإا
ةرؤراق راجفنا هببشس ،نجاؤدلا عيبل

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي˘ل˘ف˘ط ةا˘فؤ ى˘لإا ىدأا زا˘غ
نيع يف قرتحم ةنشس31 رمعلا
يناشسح ةيدلب مقزلا ةيرقب ناكملا

ة˘ي’ؤة˘ل˘ي˘بد˘لا ةر˘ئاد م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع
قر˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،يداو˘˘˘لا
زا˘غ ةرؤرا˘ق جار˘خ˘ت˘شساؤ ءا˘ف˘˘طإ’ا
ى˘˘ل˘˘عؤ ة˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ششم تنا˘˘ك ىر˘˘خأا

.راجفن’اكششؤ
هيمر دعب منغ يعأر ذاقنإأ
يحشصلأ فرشصلل ةانق لخأد

ةليشسملاب

تانيثÓثلا ي˘ف با˘شش صضر˘ع˘ت
806 يحب ءادتعا ىلإا ،رمعلا نم
.ةليشسملا ةي’ؤ ةمشصاعب نكشسم

،ةرفوت˘م˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا بشسحؤ
بر˘شضلا ى˘لإا صضر˘ع˘ت با˘ششلا نإا˘ف
يذلا تقولا يف لوهجم فرط نم
هلزنم نم برقلاب همانغأا ىعريناك
ترا˘ثأا ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا .صسمأا لؤأا ءا˘˘شسم
ىد˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شساؤ ارا˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا
ل˘خاد ه˘ي˘مر د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ،نا˘كشسلا
نط˘ف˘ت˘ي˘ل ي˘ح˘شصلا فر˘شصل˘ل ةا˘ن˘ق
ىقبتؤ اذه .هذاقنإاؤ هدوجول ناريجلا
تحتف نيأا ،ةلوهجم ءادتع’ابابشسأا
ةفرعمل اقيق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘لا

.ةثداحلا تاشسبÓم
نولشسأرم :اهعمج

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تر˘˘˘مأا
فيقوتب ،ةشسبت ةي’وب كرامجلل
ن˘ي˘ي˘كر˘م˘ج ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ل ي˘ظ˘ف˘˘ح˘˘ت
بشسحؤ.بترلافلتخم نو˘ل˘ث˘م˘ي
نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
فلت˘خ˘م نو˘ل˘ث˘م˘ي ن˘ي˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
طا˘˘˘ب˘˘˘شضؤ ناو˘˘˘عأا ن˘˘˘˘م بتر˘˘˘˘لا
ةر˘ي˘ظ˘ح ىو˘ت˘شسم˘ي˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي
ةيفلخ ىلع مهفيقوت مت ،زجحلا
ةلؤاحمؤ ةقرشسب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق
نم ةرخاف ةيرانةجارد71 ةقرشس
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جاو˘ت˘˘م ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح
تا˘ئ˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ي˘عا˘ن˘˘شصلا

.ةزوجحملا علشسلاؤ تابكرملا
كرامجلا حلاشصم تطبحأا امك

11 بيرهت ةلؤاحم ،ةشسبت ةي’وب
،ةعرشس ةبلع11ـب اقفرم اكرحم
قيرط نع صسنوت نم اهلاخدإامت
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘˘م ،بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا

و˘نؤر عو˘ن ن˘م ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ى˘ل˘ع تم˘تة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا .ر˘˘ت˘˘شسا˘˘م
ى˘˘م˘˘شسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ةليوطلا ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب و˘ششر˘ي˘ت˘م
.ةلششنخ ةي’ؤ

ب.Úمأأ

نيتيركشسعلانيتيحانلأ يميلقإاب دودحلأ صسأرحو ينطولأ كردلأ حلاشصمو يبعششلأ ينطولأ صشيجلل زرافم تفقوأأ
جلاعملأ فيكلأ نم امأرغوليك89و أراطنق42 تطبشضو تأردخم راجت9 ،ةقرفتم تايلمع رثإأ ةثلاثلأو ةيناثلأ

.برغملأ عم دودحلأربع اهلاخدإأ ةيمأرجإ’أ تاعومجملأ تلواح صسولهم صصرق00241و

عا˘فد˘لا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا
را˘طإا ي˘ف ه˘نأا ،صسمأا ي˘ن˘طو˘˘لا

ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
تاد˘يد˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م د˘˘شض
ةثيثحلا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘مؤ
ةفآا ىلع ءاشضقلا ىلإا ةفداهلا
،دÓبلاب تاردخم˘لا˘ب را˘ج˘ت’ا
صشيجلل زرافمؤ تادحوتذفن
ةرتفلا لÓخ ،يبعششلا ينطولا
يام52 ىلإا91 نم ةدتمملا

دكؤوت تاي˘ل˘م˘عةد˘ع1202
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘تاو˘˘ق ماز˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.اندÓبب ةنيكشسلاؤ

ي˘فؤ ه˘نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘شضأاؤ
71 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت را˘طإ’ا صسف˘˘ن
92 ز˘ج˘حؤ تارد˘˘خ˘˘م ر˘˘جا˘˘ت

جلاعملافيكلا نم امارغو˘ل˘ي˘ك
لÓخ اشسولهم اشصرق0855ؤ
يحاون ربع ةفلتخم تايلمع
.ىرخأا ةيركشسع

تف˘قؤأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مؤ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تشسارنمت نم ل˘كب ي˘ب˘ع˘ششلا

راتخميجاب جربؤ مازق نيعؤ
133 ،فؤد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘تؤ تنا˘˘˘˘˘˘جؤ

ةبكرم11 تزجحؤ اشصخشش
001ؤ ايئابرهك ادلوم022ؤ
تاد˘˘ع˘˘مؤ ط˘˘غ˘˘شضة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م
ىرخأا تازيهجت اذكؤ ريجفت
بيقنتلا تايلمع يف لمعتشست

ن˘˘˘˘˘ع عؤر˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ
194 ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب،بهذ˘˘لا

بهذلا ماخ طيلخ نم اشسيك
فيقوت مت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةرا˘ج˘ح˘لاؤ
50ط˘ب˘شضؤ صصا˘خ˘˘ششأا70
نييلآا نيشسدشسمؤ ديشص قدانب
فلتخم نم ةدحؤ21492ؤ
تايل˘م˘ع لÓ˘خ تا˘بؤر˘ششم˘لا

ةشسبت نم لكب تذفُنةلشصفنم
يداو˘لاؤ ةر˘كشسبؤ ف˘ي˘ط˘شسؤ
.«ةريوبلاؤ نازيلغؤ

عافدلا ةرازؤ نايب فاشضأاؤ
نأا ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا

او˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘حأا دؤد˘˘˘ح˘˘˘لا صسار˘˘˘ح
تا˘ي˘م˘˘كب˘˘ير˘˘ه˘˘ت ت’ؤا˘˘ح˘˘م
ـب رد˘ق˘ُت دو˘قو˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةشسبت نم لكب ارتل89461
صسار˘˘˘هأا قو˘˘˘شسؤ فرا˘˘˘ط˘˘˘لاؤ
،رات˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو˘فؤد˘ن˘تؤ
ارجاهم081 فيقوت مت اميف
تا˘ي˘شسن˘ج ن˘م ي˘عر˘شش ر˘˘ي˘˘غ

ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
ة˘˘ل˘˘قرؤؤ نا˘˘شسم˘˘ل˘˘تو˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ج
.راششبؤ ةركشسبؤ

ط.ةراشس

ةيعرشش ريغ قرطب بهذلأ نع نوبقني اشصخشش133 فيقوت

ةيبرغملا تاردخملا نم اراطنق52ـب رئازجلا قارغإا ةلواحم طابحإا

كربلأو ئطأوششلأ ىوتشسم ىلع
ةيئاملأ

ةلاح741 ليجسست
ةنسس اقرغ ةافو
0202

ةيامحلأ حلاشصم تلجشس
مشسومل اهتليشصح يف ةيندملأ
741 ،يشضاملأ فايطشص’أ

ئطأوششلأربع قرغ ةيحشض
.ةيئاملأ كربلأو تاعمجملأو
قرف نأأ ،ةئيهلأ تأذل نايب دافأأ
لÓخ تماق ةيندملأ ةيامحلأ
03 ىلإأ توأأ51 نم ةرتفلأ
ذاقنإاب0202 مشسوم نمربمتبشس
قرغلأ نم اشصخشش50491
يف7986 فاعشسإأو ققحملأ

تلجشس نيحيف ،ناكملأ نيع
نطولأ ئطأوشش ربع ةيحشض17
Óخدت18472 ليجشست متو

ىوتشسم ىلع
ةحابشسلل ةحومشسملائطأوششلأ

نم صصخشش50491 ذاقنإأ عم
تأذ يفو.يقيقح قرغ

هنأ ردشصملأ تأذ دكأأ ،قايشسلأ
يف اشصخشش7986 فاعشسإأ مت

17ليجشست مت امك ناكملأ نيع
يف ةافو64 اهنم ةافو ةلاح

نيح يف ،ةعونمملأ ئطأوششلأ
يف ةحابشسلأ تلأز ام
ةيئاملأ كربلأوتاعمجملأ

رئاشسخلأ نم ريثكلأ فلخت
ىوتشسملأ ىلع ةـيرششبلأ
67 ليجشست مت ثيح ينطولأ

اهتيبلاغ0202 ةنشس ةافوةلاح
تÓمحلأ مغر لافطأأ
يتلأ ةيوعوتلأو ةيشسيشسحتلأ
ةرتفلك لÓخو لبق تمظن
ركذو.فايطشص’أ مشسوم
مشسوم ةليشصح نأأ نايبلأ
ةيشضاملأ ةنشسلل فايطشص’أ

ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تماق
ىلإأ ىدأأ اقيرح83341دامخإاب
نم أراتكه07561 فÓتإأ
نم أراتكه08831 تاباغلأ
نم أراتكه76431،لاغدأ’أ
نم أراتكه0812 صشئاششحلأ
ةيعأرزلأ ليشصاحملأ

11471 ىلإأ ةفاشضإ’اب
ةرجشش968432و ليخنلانم
.ةرمثم

م.نتاف

مهتملأ صضرم ببشسب عافدلأ ةئيه نم بلطب

ناوج61 ىلإا ةزابيتل قباسسلا يلاولا ةيسضق يف فانئتسس’ا ءاجرإا

ةقحتشسم Òغ تأزايتمأ حنمو ةيمومع لأومأأ ديدبت مهتب

ادد‹ ةلادعلا مامأا «تريزا“» ةقباسسلا ةريزولا

رئازجلا ءاشضق صسلجم أاجرأا
فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ا صسمأا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ق˘با˘شسلا ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف
،ي˘شضا˘ي˘ع˘ي˘ف˘ط˘شصم ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل
اشسبح تاو˘ن˘شس ع˘برأا˘ب ناد˘م˘لا
ة˘مار˘غ˘ك جد نو˘ي˘˘ل˘˘مؤ اذ˘˘فا˘˘ن
م˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
61 خيرات ىلإا ،داشسفلابةقلعتم
،فا˘ن˘ئ˘ت˘شسÓ˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘˘ج
عافدلا ةئيه نم بلطب كلذؤ
هبايغوم˘ه˘ت˘م˘لا صضر˘م بب˘شسب

صسفن يف عبوتؤ .ةشسلجلا نع
وهؤ ،ناريرمعوب يلع ةيشضقلا

ة˘˘˘˘˘لؤد˘˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘˘مأا ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
ه˘ت˘نادأا ثي˘ح ةزا˘ب˘ي˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘با˘˘شس
ةبوقعب ةي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘م˘كح˘م˘لا

نوي˘ل˘مؤ اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘ي˘ما˘ع
رمأ’اعم ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ را˘ن˘يد
ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘با˘شسح ةردا˘شصم˘ب
يششيرق ةئربت متؤ .ة˘ي˘كن˘ب˘لاؤ
يرا˘ق˘ع ظ˘فا˘ح˘م ،ل˘ي˘عا˘م˘شسا

ةلؤدلا كÓ˘مأا ة˘ير˘يد˘م˘ب˘ق˘با˘شس
امأا .ةعباتملا راثأا نم ةزابيتب
عمجم ي˘كلا˘م ة˘ي˘ط˘ع ةو˘خإ’ا

ديمح ،ريششب)كينؤرتكلا ةيطع
اؤدافتشسا نيذلا (ليهشسؤ صسايل
ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘شسا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ن˘˘م
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ب
تردشصأا دقف ،يشضايعيلاولاب
اشسبح نيماع ةبوقع مهقح يف
ة˘مار˘غ را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘مؤ اذ˘فا˘˘ن
تا˘بو˘ق˘ع˘ع˘˘م ،ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ةردا˘˘شصم ي˘˘هؤ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كت
.دوقعلاؤ كÓمأ’ا

يديشس ةم˘كح˘م ترد˘شصأاؤ
عن˘م˘ب ي˘شضق˘ي ا˘م˘كح د˘م˘ح˘ما
نم نار˘ير˘م˘عو˘بؤ ي˘شضا˘ي˘ع˘لا

تاونشس5 ةد˘م˘ل ح˘ششر˘ت˘لا ق˘ح
ع˘˘فد˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ماز˘˘˘لإاؤ
ةيمومعلا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل صضيو˘ع˘ت
را˘˘ن˘˘يد ف˘˘˘لأا001 هرد˘˘˘˘˘˘˘ق
يت˘لا رار˘شضأ’ا˘ن˘ع صضيو˘ع˘ت˘ك

مهتب ء’ؤوه عبوتؤ .اهب تقحل
تازايتما ادمع ح˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م ةرر˘˘˘ب˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ةيعيرششتلاماكحأÓل
تاكلتمم ديدبت ،ةيميظ˘ن˘ت˘لاؤ
لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاؤ ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘شس’اؤ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
تائيهلا ناوعأا ري˘ثأا˘تؤة˘ط˘ل˘شس
تائيه نم دوقعلا ماربإا دنع
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
.ةرر˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ تازا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما

ة˘ي˘ط˘ع ةو˘خإ’ا دا˘ف˘˘ت˘˘شساا˘˘م˘˘ك
كÓ˘مأا ر˘يد˘م ع˘˘م ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةزابي˘ت ة˘ي’و˘ل ا˘ق˘با˘شس ة˘لؤد˘لا

تازايتمانم ناريرم˘عو˘ب ي˘ل˘ع
دقع ىلع مهلوشصح اهنيب نم
33 ةد˘م˘ل ي˘شضار˘ت˘لا˘ب زا˘ي˘ت˘ما
ر˘ت˘م ف’آا01 صصخ˘ي ة˘˘ن˘˘شس
ع˘شسو˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف˘˘ع˘˘بر˘˘م
.ةيلحاشسلا ةي’ولاب يحايشسلا

م.ةزمح

ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ةر˘˘يزؤ تل˘˘˘ث˘˘˘م
،تريزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج ،ة˘ق˘با˘شسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘شضا˘ق ما˘˘مأا صسمأا
صصشصختملايئاز˘ج˘لا بط˘ق˘لا˘ب
ة˘م˘كح˘م˘ب دا˘شسف ا˘يا˘˘شضق ي˘˘ف
.ةمشصاعلاب دمحما يديشس

ىلإا قيقحتلا يشضاق عمتشسا
ةيشضق يف تر˘يزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘م˘ج
صصو˘شصخ˘ب صضا˘ير˘لا ع˘م˘˘ج˘˘م
ة˘ي’و˘ب و˘شصرو˘ق˘ب˘كر˘م دا˘ت˘˘ع
را˘ن˘يد˘لا˘ب ه˘ع˘˘ي˘˘بؤ صسادر˘˘مو˘˘ب
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ،يز˘˘˘مر˘˘˘لا

صصو˘شصخ˘ب ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا
حمقلا نم ةريبك ةيمكليوحت
ةيعرشش ريغ ةقيرطب بوبحلاؤ
ةرتف لÓخ ةشصاخ نحاطم ىلإا
ريدملا صسيئرلابشصن˘م ا˘ه˘ي˘لو˘ت
تا˘عا˘ن˘شصلا ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ع˘با˘ت˘تؤ .ف˘يدؤر˘قا ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

مهتب ةقباشسلا ةعانشصلا ةريزؤ
حن˘مؤ ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأاد˘يد˘ب˘ت
ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘شسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما
ةوخإÓل عباتلا ديهنما عمجمل
ة˘كار˘ششعؤر˘ششم ي˘ف مو˘غ˘ل˘˘شش

عمج˘م ن˘ي˘ب ة˘ن˘ح˘ط˘م زا˘ج˘نإ’
يف ديهن˘ما ع˘م˘ج˘مؤ صضا˘ير˘لا
ىلإا ةراششإ’ا ردج˘تؤ .ةر˘يو˘ب˘لا
ءاشضق صسلجمب ماهتإ’اةفرغ نأا
ربمشسيد8 موي تلبق رئازجلا
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كؤ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

عاد˘˘˘˘يإا˘˘˘˘بارار˘˘˘˘˘ق ترد˘˘˘˘˘شصأاؤ
ناميإا نيت˘ق˘با˘شسلا ن˘ي˘تر˘يزو˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جؤ نو˘˘˘عر˘˘˘ف ىد˘˘˘ه
.تقؤوملا صسبحلا تريزامت

ب.ناÁإأ
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130307ددعلا ^2441 لاوشش51ـل قفاوملا1202 يام72سسيمخلاتامهاصسم
«سسدقلا فيسس» دعب ةينيطسسلفلا ةيسضقلل نكمملا لحلاو ليحتسسملا لحلا

ةندهب «صسدقلا فيشس» ةكرعم تفقوت
ةينيطشسلفلا ةمؤاقملا ن˘ي˘ب ة˘حو˘ت˘ف˘م
ةديقم تشسيل ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا نا˘ي˘كلاؤ
تكر˘تؤ ،تا˘ماز˘ت˘˘لا ؤأا طؤر˘˘شش يأا˘˘ب
نم لعتششتل ًا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘هءارؤ با˘ب˘لا

ق˘با˘شس نؤدؤ ة˘ظ˘ح˘˘ل يأا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج
،ةروطخلا ةياغ يف رمأا وهؤ ،راذنإا

جمانرب نؤد تهتنا اهنأا هنم رطخأ’اؤ
ةمؤاقم˘ل˘ل دد˘ح˘مؤ ح˘شضاؤ ي˘شسا˘ي˘شس
بشساكم نم ديفت˘شسي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
،ه˘ت˘ق˘ق˘ح يذ˘لا (ي˘ب˘شسن˘لا) را˘شصت˘ن’ا

ملاعلا ئجافت نأا عقوتملا نم ناكؤ
تا˘ط˘ح˘م ح˘شضو˘ي د˘يد˘ج عؤر˘˘ششم˘˘ب
ةيشضق˘ل˘ل مدا˘ق˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا را˘شسم˘لا
يذلا لحلا ىلإا ً’وشصؤ ،ةينيطشسلفلا
ذنم ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
قفن نم جرخيل ،ةنشس37 لبق هتبكن
’ ىتح ،صشيعي يذلا ملظملا ميحجلا
ءامدؤ ةيخؤراشصلا تاقششرلا بهذت
ىلع نيّفكلا عشضنؤ ،ًارده ءادهششلا
.ةمداقلا ةكرعملا راظتنا يف نيدخلا
˘مدا˘ق˘لا ي˘شسا˘ي˘˘شسلا عؤر˘˘ششم˘˘لا ا˘˘م˘˘ف
،هلحارم امؤ ،ةينيطشسلفلا ةمؤاقملل
عطق ىلع ه˘ن˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ه˘تاز˘كتر˘مؤ
ة˘فا˘ك ما˘˘ح˘˘ت˘˘قاؤ «صسرا˘˘ح˘˘لا» ة˘˘ب˘˘قر
؟راوشسأ’ا
ىل˘ع‐ «صسا˘م˘ح»ؤ «ح˘ت˘ف» ا˘ت˘كر˘ح نإا

نÓ˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ‐صصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا ه˘˘˘˘جؤ
يف ةيمهأ’ا ةغلاب ةيخيرات ةيلؤؤوشسم
امؤ مؤؤوششملا ولشسؤأا قافتاب ةحاطإ’ا
اذه ثادحإاؤ ،صشؤرع نم هلوح ميقأا
ةيشضقلا راشسم يف بولطملا رييغتلا
رؤذج ىلع ءاشضقلاؤ ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
عرشسأا يف ،ماشسقن’ا بابشسأاؤ ةنتفلا

.تقؤ
مداقلا يشسايشسلا عؤرششملا

يشسايشسلا عؤرششملا نع ثيدحلا لبق
يأا نأا ىلإا ةراششإ’ا نم دب ’ ،مداقلا

ةيشضقلا لحل مداق يشسايشس عؤرششم
يطاعتلاؤ هلوبق متي نل ةينيطشسلفلا

طؤر˘ششلا ه˘ي˘˘ف تر˘˘فو˘˘ت اذإا ’إا ه˘˘ع˘˘م
:ةيلاتلا
ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘ل˘˘˘ل ً’دا˘˘˘ع Óً˘˘˘ح ع˘˘˘شضي نأا
.ةينيطشسلفلا
’ ،Óً˘˘ما˘˘ششؤ ًا˘˘يرذ˘˘ج Óً˘˘ح نو˘˘كي نأا
.ولشسؤأا قافتا ةاشسأام رركي
ىدم يف متي ،ًايئاهن Óًح نوكي نأا

،ة˘ح˘شضاؤ ل˘حار˘˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘شصق ي˘˘ن˘˘مز
نم تاونشس01 زؤاجتي ’ ،ةددحم
.ريدقت دعبأا ىلع نآ’ا
بع˘ششلا تا˘ع˘ل˘ط˘تؤ لا˘مآا ق˘ق˘ح˘˘ي نأا
ن˘مأ’اؤ ةدو˘ع˘لا ي˘ف ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

.هافرلاؤ ةيمنتلاؤ رارقتشس’اؤ
ةح˘شضاؤ ل˘م˘ع تا˘ي˘لآا ه˘ل ع˘شضو˘ت نأا

نا˘˘ج˘˘ل فار˘˘ششإا تح˘˘ت ،ة˘˘˘لؤد˘˘˘ج˘˘˘مؤ
.ةدياحمؤ ةشصشصختم
ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا نو˘˘كت نأا
ة˘ل˘ث˘م˘م عؤر˘ششم˘لا ي˘ف ة˘˘لؤؤو˘˘شسم˘˘لا
بع˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘نو˘˘˘˘كم ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل
.ينيطشسلفلا
دنشسلا ةينيطشسلفلا ةمؤاقملا يقبت نأا
اذه يف ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل لؤأ’ا
.عؤرششملا
ةيلؤدؤ ةيبرع تانامشضب ىظحي نأا

ىلع ةردا˘ق ،ة˘مزا˘حؤ ةدا˘ج ة˘ي˘عا˘م˘ج
ام ذيفنت ىلع فارطأ’ا عيمج مازلإا
.هيلع قافت’ا متي
نوكتؤ ،لؤدلا نم ةلؤد هب درفنت ’أا

.نماشضلاؤ طيشسولا يه
ؤأا ةوخر تاءارجإا يأا نم ولخي نأاؤ
،ةيعقاؤ ريغ ؤأا ةيفاعشسإا ؤأا ةغِؤارم
درجم عؤرششم˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘شس كلذ نإا˘ف
ةدايزؤ عارشصلا د˘مأا ة˘لا˘طإ’ ة˘ل˘ي˘شسؤ

ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ةدا˘˘يزؤ ،بر˘˘ح˘˘˘لا ت’و˘˘˘ج
.ينيطشسلفلا بعششلا
ققحتت نأا نكمي يذلا عؤرششملا امف
؟طؤرششلا هذه هيف
ىلإا ديدج نم انديعي لاؤوشسلا اذه نإا

لوح انت’اقم يف هانلؤانت نأا قبشس ام
نكمم˘لا ل˘ح˘لاؤ ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا ل˘ح˘لا
نم لقأا لبق ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘ل˘ل

انل رِهظُي يذلا لاؤوشسلا تاذ وهؤ ،ماع
هب رمت يذلا قزأاملا مجح داح لكششب
با˘ي˘غ ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا

هذيفنت متي يقيقح يشسايشس عؤرششم
لؤادجؤ لحارمل ًاقفؤ صضرأ’ا ىلع
للخلا مجح انل رهظيؤ ،ةددحم ةينمز
ةينيطشسلفلا ةطلشسلا هب ببشستت يذلا
بع˘ششلا دو˘ق˘ت ي˘هؤ ،كلذ˘ل ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ذ˘ن˘م لو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘لإا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف˘˘لا

.ًاماع03 يلاوح
دوهيلل يموقلا نطولا عؤرششم ذنم
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا تفر˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف ي˘˘ف
ةيشسايشسلا تاعؤرششملا ةينيطشسلفلا
:لحلل ةيلاتلا

صساشسأا ىلع مئاقلا لحلا عؤرششم .1
ينيطشسلفلا ن˘ي˘ب˘ع˘ششل˘ل ةد˘حاؤ ة˘لؤد
.يدوهيلاؤ
صساشسأا ىلع مئاقلا لحلا عؤرششم .2
ةد˘˘حاؤ ،ن˘˘ي˘˘ترؤا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لؤد
.دوهيلل ىرخأاؤ نيينيطشسلفلل
ةكرح هتنبت يذلا لحلا عؤرششم .3
«ي˘˘مÓ˘˘شسإ’ا دا˘˘ه˘˘ج˘˘لا»ؤ «صسا˘˘م˘˘ح»
يف هانبتت ةينيطشسلفلا ةروثلا تناكؤ
نرقلا تاينيتشس يف ،ىلؤأ’ا اهتايادب
اذه ىلع صسامح تشصن دقؤ .يشضاملا
8891 ما˘ع˘ل ا˘˘ه˘˘قا˘˘ث˘˘ي˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ح˘˘لا

لماك ريرحت ىتح داهجلاب يشضاقلاؤ
تداع اهنأا ’إا ،ةيخيرا˘ت˘لا ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ما˘ع˘ل لّد˘ع˘م˘لا ا˘ه˘قا˘ث˘ي˘م ي˘ف تن˘ب˘تؤ
ة˘لؤد ما˘ي˘قؤ ،ن˘ي˘ت˘لؤد˘لا ل˘ح7102
نأا نؤد ،7691 دؤدح ىلع ةينيطشسلف
يف ينويهشصلا نايكلا قحب فرتعت
صضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘لؤد
.نيطشسلف
يأا نم رثكأا ،نآ’ا ةحناشس ةشصرفلا نإا

ّل˘ح ي˘ن˘ب˘ت˘ل ي˘شضم˘ل˘˘ل ،ى˘˘شضم تقؤ
ة˘قا˘˘ط ه˘˘ي˘˘جو˘˘تؤ ،ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘لؤد˘˘لا
ةلؤدلا كيكفتل ينيطشسلفلا بعششلا
ةد˘حاؤ ة˘لؤد ة˘ما˘قإاؤ ،ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا
ينيطشسلفلا نيبعششلل ةيموقلا ةيئانث
ة˘مؤا˘ق˘م˘لا ي˘˘ّن˘˘ب˘˘ت ّنإاؤ ،يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لاؤ
ثدحيشس لح˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

حيحشصت يف ًاي˘ق˘ي˘ق˘ح ًا˘يرذ˘ج ً’ّو˘ح˘ت
وح˘ن ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا را˘شسم
.لحلا
فافتل’ا مت دقف لؤأ’ا عؤرششملا امأا

˘ما˘ع ةر˘م لؤأ’ ه˘حر˘˘ط ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
كلذ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘برا˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘تؤ ،7491
.نآ’ا ىتح ًايكريمأاؤ ًاينويهشص
ه˘ب فر˘ت˘ع˘ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا عؤر˘ششم˘لا ا˘مأا
ممأ’ا يف هحرط مت ذنم عمجأا ملاعلا
ه˘ب تفر˘ت˘˘عاؤ ،7491 ماع ةد˘ح˘ت˘م˘لا

لؤدلا ةعماجؤ ريرحتلا ةمظنم ًاقح’
قا˘ف˘تا ه˘شسا˘شسأا ى˘ل˘ع ما˘قؤ ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا
م˘˘ق˘˘ت م˘˘ل نآ’ا ى˘˘˘لإاؤ ،4991 و˘ل˘شسؤأا
ةدايشسلا ةلماك ةين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لؤد˘لا

ن˘˘م ح˘˘ب˘˘شصأا ى˘˘ت˘˘˘ح ،ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاؤ
.تÓيحتشسملا
ليحتشسملا وهف ،ثلاثلا عؤرششملا امأا
ةيمي˘ل˘قإ’ا فؤر˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ه˘ن˘ي˘ع˘ب
.ةنهارلا ةيلؤدلاؤ
يت’اقم يف ةشضافتشساب تحرشش دقؤ
نيينيطشسل˘ف˘لا ى˘ل˘ع اذا˘م˘ل :ة˘ق˘با˘شسلا
،نيتلؤدلا لح نع قل˘ط˘م˘لا ي˘ل˘خ˘ت˘لا

تركذؤ ؟ةدحاولا ةلؤدلا لح ينبتؤ
،كلذل ةبجوملا بابشسأ’ا نم ديدعلا

قيثاو˘م ع˘م صضرا˘ع˘ت˘ت ’ ا˘ه˘ع˘ي˘م˘جؤ
ركذنؤ ،ةينيطشسلفلا لئا˘شصف˘لا ة˘فا˘ك
ه˘˘˘جؤ ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
:يتأاي ام صصوشصخلا

ي˘مÓ˘ه ن˘ي˘ت˘لؤد˘لا ل˘˘ح عؤر˘˘ششم .1
مدعؤ هتيثبع نيقيلاب تتبث ،عداخم
˘˘مÓ˘˘شسلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ترد˘˘˘ق
Óًح مدقي ’ؤ ،نيمئادلا رارقتشس’اؤ
،ةينيطشسلفلا ةيشضقلل ً’داعؤ Óًماشش
بع˘ششلا لا˘مآاؤ تا˘ع˘ل˘ط˘ت ي˘ب˘ل˘˘ي ’ؤ
.ينيطشسلفلا

رؤذ˘ج ج˘لا˘ع˘ي ’ ن˘ي˘˘ت˘˘لؤد˘˘لا ل˘˘ح .2
د˘ي˘ع˘ي ’ؤ ،ن˘ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘مزأ’ا
،مهشضرأا ’ؤ ،مهنطؤ نيينيطشسلفلل
ى˘ل˘ع با˘ب˘لا كر˘ت˘يؤ ،م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ’ؤ
تا˘˘عار˘˘شصلا ر˘˘ّج˘˘ف˘˘ت˘˘ل ه˘˘ي˘˘عار˘˘˘شصم
.رخآ’ نيح نم بؤرحلا ع’دناؤ
قو˘ف˘ت˘لا ي˘ه˘ن˘ي ’ ن˘ي˘ت˘لؤد˘لا ل˘ح .3
نا˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل ي˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘لا ير˘˘˘كشسع˘˘˘˘لا
.ةيبرعلا لؤدلل هديدهتؤ ،ينويهشصلا

امب تفششك صسدقلا فيشس ةكرعم .4
ل˘خاد˘˘ت˘˘لا نأا كششل˘˘ل لا˘˘ج˘˘م عد˘˘ي ’
ينيطشسلفلا نيبعششلا نيب يناكشسلا

،ًايفارغج هميشسرت نكمي ’ يدوهيلاؤ
اهشسمط نكمي ’ ةينطولا ةيوهلا نأاؤ
.صسينجتلاب

ىلع ةرم لؤأ’ؤ ،يدوهيلا بعششلا .5
عادخلا م˘ج˘ح كرد˘ي أاد˘ب ،و˘ح˘ن˘لا اذ˘ه
ةينو˘ي˘ه˘شصلا ةدا˘ي˘ق˘لا ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لا
يف نوكيشس هنأاب هعانقإا لؤاحت يتلا
.ًانامأا صضرأ’ا عاقب رثكأا

ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا فر˘ت˘ع˘ي أاد˘ب م˘لا˘ع˘˘لا .6
بع˘˘ششلا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قاو˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘لا˘˘˘ب
يذلا لئاهلا ريؤزتلاؤ ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لوشصفل ةينويهشصلا ةكرحلا هب موقت
،را˘ه˘ن ل˘ي˘ل ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةا˘شسأا˘م˘˘لا

لح ةركفل Óًبقت رثكأا ملاعلا حبشصأاؤ
.ةدحاولا ةلؤدلا

رثكأا ،نآ’ا ةحناشس ةشصرفلا نأا دقتعأاؤ
ينبتل يشضملل ،ىشضم تقؤ يأا نم
ةقاط ه˘ي˘جو˘تؤ ،ةد˘حاو˘لا ة˘لؤد˘لا ل˘ح
ةلؤدلا كيكفتل ينيطشسلفلا بعششلا
ةد˘حاؤ ة˘لؤد ة˘ما˘قإاؤ ،ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا
ينيطشسلفلا نيبعششلل ةيموقلا ةيئانث
ة˘مؤا˘ق˘م˘لا ي˘˘ّن˘˘ب˘˘ت ّنإاؤ ،يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لاؤ
نوكي˘شس ل˘ح˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
را˘شسم ح˘ي˘ح˘شصت ي˘ف ًا˘يرذ˘ج ً’ّو˘ح˘˘ت
.لحلا وحن ةينيطشسلفلا ةيشضقلا

مداقلا يشسايشسلا عؤرششملا تازكترم
يشسايشسلا عؤرششملا نأا يريدقت يف
تاز˘˘كتر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي مدا˘˘ق˘˘˘لا
:ةيلاتلا ةيشسيئرلا

ةيبعششلا ةشضافتن’ا رارمتشسا .1
ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘شضا˘ف˘ت˘ن’ا ة˘ل˘شصاو˘م
ينويهشصلا لÓتح’ا د˘شض ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا

،تايوتشسملا ةفاك ىلع هينطوتشسمؤ
نايكلا عم صسامتلا طوطخ ةفاك يفؤ
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا ي˘ف ،ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘شصلا

ي˘شضارأ’اؤ صسد˘˘ق˘˘لاؤ ةز˘˘غ عا˘˘ط˘˘قؤ
تا˘˘˘ت˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘فؤ ،8491 ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

ةيبرع˘لا م˘شصاو˘ع˘لا ي˘ف ،تا˘ي˘لا˘ج˘لاؤ
ةيركف ةيشسايشس ةشضافتنا ،ةيملاعلاؤ
ةلشصاوتمؤ ةمّظنم ةي˘مÓ˘عإا ة˘ي˘فا˘ق˘ث
ة˘ي˘ن˘طؤ ة˘ط˘خ ع˘شضؤؤ ،عا˘ط˘ق˘نا Ó˘˘ب
ن˘م˘˘شضت ،كلذ˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘عد˘˘ب˘˘م
،اهمخز ةوقؤ ةشضافتن’ا ةيرارمتشسا

صشييجتلاؤ ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘قؤ
.ريثأاتلاؤ
هتداقؤ ولشسؤأا قافتا طاقشسإا .2
،صضا˘ف˘ت˘نÓ˘ل تقو˘لا نا˘ح ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا
و˘ل˘شسؤأا قا˘ف˘تا ى˘ل˘˘ع ،ءد˘˘ب يذ ئدا˘˘ب
ةيشضقلاب نوثب˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ،ه˘ت˘ط˘ل˘شسؤ
،ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘شش ءا˘˘مدؤ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

،ينويهشصلا نايكلا عم نو˘ف˘لا˘ح˘ت˘يؤ
نؤزز˘ع˘يؤ ،ة˘مؤا˘ق˘˘م˘˘لا نو˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘يؤ
بع˘˘˘ششلا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘شسق˘˘˘˘ن’ا

مهبشصانم ىلع ًاظافح ،ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
نؤزجعيؤ ،ةيشصخششلا مهتابشستكمؤ
ينطؤ رر˘ح˘ت عؤر˘ششم ة˘غا˘ي˘شص ن˘ع
صسرطغتملا ؤد˘ع˘لا ه˘جؤ ي˘ف د˘م˘شصي
مهل عشضي ’ؤ ،ً’اب مهل ىقلي ’ يذلا
«ح˘˘ت˘˘˘ف» ي˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘ح نإاؤ .ًارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا

‐صصوشصخلا هجؤ ىلع‐ «صسامح»ؤ
ةغلاب ةيخيرات ة˘ي˘لؤؤو˘شسم نÓ˘م˘ح˘ت˘ت
،ةم˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘هأ’ا

ىلع ءاشضقلاؤ ،رييغتلا اذه ثادحإ’
يف ،ماشسقن’ا بابشسأاؤ ةنتفلا رؤذج
ىلؤأ’ا ةوطخلا نكتلؤ ،تقؤ عرشسأا
ةحاطإ’ا يه ةيبعششلا ةشضافتن’ا يف
م˘ي˘قأا ا˘مؤ ،مؤؤو˘ششم˘لا قا˘ف˘˘ت’ا اذ˘˘ه˘˘ب

.صشؤرع نم هلوح
ةيقيقحلا ةينطولا ةطلشسلا ءانب .3
لّث˘م˘ت ة˘ي˘ن˘طؤ ةد˘حؤ ةدا˘ي˘ق ل˘ي˘كششت
نيذلا جراخلاؤ لخادلا ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
نويلم51 يلاوح ىلإا مهدادعت لشصي
يبزحلا راعلا ماشسق˘نا ي˘ه˘ن˘ت ،ة˘م˘شسن
ًاكرتششم ًاعؤرششم عشضتؤ ،يركفلاؤ
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا رر˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ينيطشسلفلا بعششلا دوقتؤ ،لÓتح’ا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تؤ ،صصÓ˘خ˘لا ة˘باو˘ب ى˘لإا
هل˘ما˘كتؤ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘م˘ح˘ُل ز˘يز˘ع˘ت
ير˘كف˘لاؤ ير˘كشسع˘˘لاؤ ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

.يعامتج’اؤ يفاقثلاؤ
نيتلؤدلا لح طاقشسإا .4
ةيعطق ةروشصب نيتلؤدلا لح صضفر
امم اهريغلؤ ،اهانقشس يتلا بابشسأÓل

،لاقملا اذه يف ماقملا هل عشستي ’
كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا عؤر˘˘ششم˘˘لا ة˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘شصؤ
هيلع يقتلت يذلا كرتششملا ينطولا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
.ينويهشصلا نايكلا

ةيركشسعلا ةردقلا زيزعت .5
تارد˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘˘ت ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ا
،ةينيطشسلفلا ةمؤا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ير˘كشسع˘لا

نييوتشسملا ىل˘ع ًا˘ي˘عو˘ن ا˘هر˘يو˘ط˘تؤ
نم ديزتل ،يكيتكتلاؤ يجيتارتشسإ’ا
اهنيب حلشستلا نازيم يف اهتفك لقث
ًادادعتشسا ،ينويه˘شصلا نا˘ي˘كلا ن˘ي˘بؤ
.ةلمتحم ةمداق تاهجاوم يأ’
مÓشسلا تاعؤرششم ةفاك صضفر .6
نايكلا عم ةقحÓلاؤ ةقباشسلا ةيبرعلا
ينويهشصلا

نب دهف كلملا ةردابم كلذ لمششيؤ
هللا دبع كلملا ةردابمؤ ،زيزعلا دبع
ة˘ق˘ف˘شص عؤر˘ششمؤ ،ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ن˘ب
ة˘يأاؤ ،م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا تا˘˘قا˘˘ف˘˘تاؤ ،نر˘˘ق˘˘لا
ةيبرعلا لؤدلا ن˘ي˘ب ىر˘خأا تا˘ي˘قا˘ف˘تا

ةيشضقلاب ّرشضت ،ينويهشصلا نايكلاؤ
ةينطولا ةح˘ل˘شصم˘لاؤ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةناكملاؤ ينيطشسلفلا بعششلل ايلعلا
.ًايمÓشسإاؤ ًايبرع نيطشسلفل ةشصاخلا
نم ًابرشض تشسيل تازكترملا هذه نإا
تاقششرلا تناك امل˘ث˘م ،ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا
نا˘˘ي˘˘كلا ند˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘خؤرا˘˘˘شصلا
،ليحتشسملا نم تشسيل ،ينويهشصلا

ع˘ن˘م˘˘ت تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع نؤد˘˘ب نو˘˘كت ن˘˘لؤ
اهزاجنإا نيبؤ اهنيب لوحتؤ اهمدقت
ةدارإ’ا نإاؤ ،بشسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
بعششلاؤ ،ليحتشسملا قوف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ًامئاد مدقيؤ مدق يذلا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةرارم يناعيؤ ،رامدلاؤ مدلا ةروتاف
صشي˘ع˘لا ف˘ظ˘ششؤ ءو˘ج˘ل˘لاؤ تا˘ت˘ششلا

،با˘˘˘شست˘˘˘حاؤ ر˘˘˘ب˘˘˘شصب لاؤو˘˘˘شسلا لذؤ
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم
هتداق ّدم نع رخأاتي نلؤ ،تايحشضتلا
لاطبأ’ا نم ة˘كر˘ع˘م˘لا ه˘جا˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ب
لازام بعششلا اذه ،ةهجاوملا زيزعتل
با˘ب ه˘ل او˘ح˘ت˘ف˘ت نأا م˘كن˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
.هولذخت Óف ،صصÓخلا

يداهلا دبع دومحم : ملقب
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جيريرعوب جربب انكسسم81 يح راجت
قيرطلا ديبعتب نوبلاطي

يحلا راجتؤ ناكشس يناعي
ةيدلبب انكشسم81 يراجتلا
جرب ةي’ؤ بونج ةيدامحلا
افيشص رابغلا نم جيريرعوب
بذبذت دعب ءاتشش لحولاؤ
قيرطلا ديب˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ناكشس لك ملح حبشصأا يذلا
مهتانا˘ع˘م تدازؤ ة˘ن˘يد˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ششرو˘لا ف˘قو˘ت د˘ع˘ب
تي˘˘فز˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
كلذ ى˘˘لإا ف˘˘شض ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا

خا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسؤأ’ا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
لك يف ةيمارتملا ةبرتأ’اؤ
و˘ن˘طاو˘م د˘ششا˘ن˘ي اذ˘ل ة˘ه˘˘ج
تاطلشسلا ةيدامح˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ةيلمع ثعب ةداعإاب ةينعملا
عارشسإ’اؤ ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
.صسوباكلا اذه ءاهنإ’  اهيف
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘كت˘˘˘ششي
،ة˘يدا˘م˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب نا˘˘كشس
ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاؤ
يلاوح˘ب نا˘ب˘ي˘ب˘لا ة˘م˘شصا˘ع
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م ،م˘ل˘ك01
ا˘ه˘ي˘لا تلآا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا

81 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ءار˘˘ت˘˘˘ه’ا ءار˘˘˘ج ا˘˘˘ن˘˘˘كشسم
ق˘˘˘ح˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا
تحبشصأا يتلاؤ ا˘ه˘تا˘قر˘ط˘ب

ىلع ىتح ريشسلل حلشصت ’
ن˘ع او˘بر˘عأا ثي˘ح ،ماد˘˘قأ’ا

ءار˘ج ةر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
نأا نيدكؤوم ،ا˘هز˘ي˘م˘ت تتا˘ب

ةجاحبؤ ةئرتهم ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
حÓشصإا تايلمع ىلا ةشسام
،ا˘˘ه˘˘˘ل را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘عإاؤ
مه˘تا˘نا˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لاؤ
عم فعاشضتتؤ دادزت يتلا
قرغت نيأا ،راطمأ’ا طقاشست
لاحؤأ’ا يف ءايحأ’ا مظعم
ى˘لإا تا˘قر˘ط˘˘لا لو˘˘ح˘˘ت˘˘تؤ
بعشصي ةيئام تاعق˘ن˘ت˘شسم
رفحلا ببشسب اهيف صضوخلا
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هؤ ،ةر˘ششت˘ن˘م˘˘لا
تافشصاو˘م˘ب ر˘ه˘ظ˘ي ي˘ح˘لا

ريبك لكششب مهاشسؤ ،ةيفير
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا بن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا تارا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا

صضر˘ع˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ا˘هر˘ب˘˘ع
،با˘ط˘˘عأÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
يراجت يحلا نأا نم مغرلاب
نوششاحتي مهنأا ’إا زايتماب
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا

نع اؤربع ناكشسلا ،هتاقرط
ءارج ةلشصاوتملا مهتا˘نا˘ع˘م
ند˘م˘˘ت˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م با˘˘ي˘˘غ
ف˘ير˘لا تا˘ف˘شص نا˘˘ي˘˘غ˘˘طؤ
اذه يف نيربعم ،مهيح ىلع
م˘˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘شس ن˘˘ع قا˘˘ي˘˘شسلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
جرفتت تيقب يتلا ةيلحملا

‐ مهبشسح ‐ عشضولا ىلع
ةاناعمب اهمل˘ع ن˘م م˘غر˘لا˘ب
تر˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا نا˘˘˘كشسلا

.  Óيوط
فيرشش نب قوراف

ةيتامدخلأ قفأرملأ نم ديدعلل مهراقتفأ بناج ىلإأ
ةنتابب ةÒسشنه يحب تاكبسش نود تانكسس

ةريششنه يح ناكشس ددج
ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ناؤر˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب

يبرغ ملك54 دعب ىلع
م˘هاو˘˘كشش ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’ؤ
ط˘بر ر˘خأا˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م
بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،تا˘˘˘كب˘˘˘ششلا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘˘ل م˘˘هرا˘˘ق˘˘ت˘˘فا
.ةيتامدخلا قفارملا
ن˘˘ع او˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت نا˘˘˘كشسلا
بعا˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا
عم تلوحت يتلاؤ ةيمويلا

را˘ث˘˘م ى˘˘لإا تقو˘˘لا رؤر˘˘م
ةجاحلا ىلإا رظنلاب ،قلقلل
ام ةشصاخ اهيلإا ةديدششلا
ثيح ،زاغلاؤ ءاملاب قلعت
ة˘م˘ج تا˘بو˘ع˘شص نؤد˘ج˘ي
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م .ا˘ه˘ن˘ي˘مأا˘ت ي˘ف
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘˘يإا ةرؤر˘˘˘شضب
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
ا˘شصو˘شصخ ،م˘ه˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

لا˘˘˘˘ط ةا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأاؤ
م˘˘˘˘˘˘غر ا˘˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نا
ىؤاكششلاؤ تاجا˘ج˘ت˘ح’ا
اهو˘مد˘ق ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
ن˘م ،تا˘ه˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل
نكل اهلحؤ لخدتلا لجأا
.ىؤدج نؤد
ىلع اؤد˘كأا ي˘ح˘لا و˘ن˘طا˘ق
نأا لمأا ىلع نوششيعي مهنأا
ةلؤؤوشسملا تاهجلا كرحتت

ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م م˘ه˘لا˘ششت˘ن’
يف ،Ó˘يو˘ط تر˘م˘ع ي˘ت˘لا

ي˘˘˘ل˘˘˘كلا با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ
ىلع ةيومنتلا ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل
اؤراششأاؤ .م˘ه˘ي˘ح ىو˘ت˘شسم

نأا ى˘˘لإا ،م˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح ي˘˘˘ف
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘تأا˘˘ت م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م
ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ىؤا˘˘˘˘˘كششلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
دو˘عؤ ل˘با˘ق˘˘م ،تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نيبختنم˘لاؤ ن˘ي˘لؤؤو˘شسم˘لا
اهجاردإاؤ ل˘كا˘ششم˘لا ل˘ح˘ب

’إا ،جماربلا فلتخم نمشض
ام ،ذيفنت نؤد يقب كلذ نأا
نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘شضفر
يتلا ةيرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل
،م˘ه˘ب˘شسح˘بؤ .ا˘ه˘نو˘ششي˘ع˘˘ي
’ا˘˘مآا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘˘نإا˘˘˘ف
تاط˘ل˘شسلا ى˘ل˘ع ة˘شضير˘ع
لخدتلا لجأا نم ،ةيئ’ولا
عفرؤ لجاعلا بيرقلا يف
ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لا
،ي˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘هرا˘˘˘˘طإا

ةرؤر˘˘شض ى˘˘ل˘˘˘ع اؤدد˘˘˘ششؤ
ط˘˘˘˘˘˘˘بر ي˘˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘˘شسإ’ا
زاغلا تاكبششب مهتانكشس
بر˘ششلا ها˘ي˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا

بناج ىلا مهتاناعم ءاهنإ’
ةيمومعلا ةرا˘نإ’ا ة˘ل˘كششم
نم اهبا˘ي˘غ ف˘عا˘شض ي˘ت˘لا

Ó˘˘˘˘شضف ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضؤ رو˘˘˘هد˘˘˘ت ن˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ذ˘˘خأا ةرؤر˘˘شضب
لولح داجيإاؤ ،دجلا ذخأام
،ةيمويلا مهلكاششمل ةعجان
عيراششم ةجمرب لÓخ نم
لجاعلا بيرقلا يف ةيومنت
.مهعاشضؤأا نيشسحتؤ

م.ءامشسأأ

ةيدلبلأ صسلاجملأ تاعأرشص ءأرج لكاششم ةدع ةريخأ’أ تأونشسلأ يف ةي’ولأ بونج ةعقأولأ دعشسم ةيدلب فرعت
رعششي مل ةايحلأ ت’اجم ىتشش يف نكاشس فلأأ002 ةبأرق ةاناعم نم تدأز ةيبلشس أراثأأ تفلخ يتلأو ةبقاعتملأ

ةيقيقح ةطلشس بايغ ةجيتن يطأرقوريبلأ رييشستلأ لÓخ نم تاينهذلأ رييغتو تامدخلأ نشسحتب اموي نطأوملأ
. ةماعلأ نوؤوشش رييشست يف مهلششف تاشسرامملأ تتبثأ نيبقاعتم نيشسلجمل ةيلحم

لك يف اهرييشست دنشسا دقؤ
ناذللا ةرئادلا يشسيئرل ةرم
ة˘ي˘م˘ن˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع از˘˘ج˘˘ع
تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘تؤ ة˘ل˘ما˘شش
ة˘˘يرؤر˘˘شضلا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘تؤ ع˘˘˘ير˘˘˘شستؤ
طبختت لازت ’ يتلا ةنيدملا
اهطشسبا ةديدع لكاششم يف
ل˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف قارؤأا ماد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘نا

يتلا ةيندملا ةلاحلا حلاشصم
ة˘يرؤر˘شض ن˘م ر˘ث˘كأا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت
ع˘قاو˘ب ن˘طاو˘م˘لا مد˘ط˘شصي˘ل
ةرو˘˘ط˘˘خؤ ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص ر˘˘ث˘˘كأا

هرطشضي امم رهشش نم رثكأ’
هذ˘ه ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر ى˘˘لإا
ا˘هر˘ع˘شس ل˘ق˘ي ي˘ت˘لا قارؤأ’ا

زج˘عؤ ،جد2 نيران˘يد˘لا ن˘ع
ا˘هر˘ي˘فو˘ت ن˘ع ن˘ي˘لؤؤو˘شسم˘˘لا

قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م ق˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأ’
ل˘˘ي˘˘ه˘˘شستؤ ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م˘ف .ه˘ن˘م ةرادإ’ا بير˘ق˘˘تؤ

ع˘يرا˘ششم˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘ت ل˘كششم
قرطلا ءارت˘ها ى˘لإا ة˘ي˘ن˘كشسلا
ةمامقلا رييشست يف زجعلا ىلإا
نيفظوملا بتاؤر لطعت ىلإا

ل˘كا˘ششم˘لا هذ˘ه ل˘˘ك ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأا
صضع˘ب صضر˘ع˘ت˘˘ي م˘˘ل ىر˘˘خأاؤ
ت’ءا˘شسم˘لا ى˘لإا ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا

مهبعÓت ةجيتن ة˘ب˘شسا˘ح˘م˘لاؤ

اهتب˘قار˘م مد˘عؤ ع˘يرا˘ششم˘لا˘ب
يتلا ءاردملا صضعب ةشصاخؤ
يف داشسفلا فرط مه نونوكي
. اهلح بعشصي ةلداعم

نم نييلا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب
تشسو˘شسا˘ت˘˘ب تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
˘˘ما˘˘ق نأا د˘˘˘ع˘˘˘بؤ ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب
با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ن˘˘˘م تار˘˘˘˘ششع˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
دحأ’ا موي34 مقر ينطولا
تاطل˘شسلا تمد˘ق ،ي˘شضا˘م˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب ادو˘عؤ ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

.نيجتحملا بلاطم
بب˘شسب تءا˘ج تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

با˘˘ي˘˘غ˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت بلا˘˘ط˘˘˘م
ق˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لاؤ تآا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةيشضايرلا اميشس ’ ةيمومعلا

دق بابششلا ناك ثيح ،اهنم
ةقلعتملا بلاطملا ديدع عفر
4 نع ديمجتلا عفر ةرؤرشضب
ر˘˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب بعÓ˘˘˘م
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ردا˘ق˘˘لاد˘˘ب˘˘ع
ىلع ة˘يراو˘ج بعÓ˘م زا˘ج˘نإا

لك يف دوجوم وه ام رارغ
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘بؤ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ةدايع˘لا ل˘م˘ع ع˘ي˘شسو˘ت اذ˘كؤ
ى˘لإا تا˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ثيح ،42/42 لماكلا ماؤدلا
ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر لز˘˘˘˘ن

مهعم صضؤافتؤ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ح˘˘ت˘˘ف ةرؤر˘˘شضب م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘˘قأاؤ
ةراملا مامأا ينطولا قيرطلا

راو˘ح˘لا ة˘ح˘ل˘شصم بي˘˘ل˘˘غ˘˘تؤ
مهدعؤ امك رابتعإا لك قوف
ل˘كل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإاؤ ة˘˘شسارد˘˘ب
ام وهؤ ،ةحؤرطملا لكاششملا

جمرب ثيح ،صسمأا ةريهظ ناك
رقمب اعا˘م˘ت˘جا ة˘ي’و˘لا ي˘لاؤ
با˘ب˘ششلا ر˘يد˘˘م ع˘˘م ةر˘˘ئاد˘˘لا

،ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م ،ة˘شضا˘ير˘˘لاؤ
صسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر ا˘˘˘شضيأاؤ
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
صضع˘بؤ ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘˘مأ’ا
ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

با˘˘ب˘˘ششلا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘مؤ
ةشسارد تم˘ت ثي˘ح ،ج˘ت˘ح˘م˘لا
تÓ˘˘ح˘˘م ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت حار˘˘ت˘˘˘قا
ةددع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع ى˘لإا صسي˘ئر˘لا
ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت اذ˘˘كؤ تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا

ةدا˘ي˘ع˘لا تا˘مد˘خ ن˘ي˘شسح˘˘تؤ
اهنم قلعت ام ةشصاخ ةميدقلا
ي˘فؤ ،تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘ب
فيلكت مت يشضايرلا بناجلا

ةشضاير˘لاؤ با˘ب˘ششلا ة˘ير˘يد˘م

بابششلا راد بعلم ةيشسكتب
ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘شص’ا بششع˘˘˘لا˘˘˘ب
ر˘خآا يراو˘ج بع˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإاؤ
امك ،ميدقلا بع˘ل˘م˘لا بنا˘ج˘ب
ةيدلبلا حلاشصم˘لا ل˘ف˘كت˘ت˘شس
متيشس رخآا يدلب بعلم زاجنإاب
ةشساردلا دعب ه˘نا˘كم د˘يد˘ح˘ت
تا˘˘˘ي˘˘˘شضرأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
يتلا جئاتنلا يهؤ ،ةحرتقملا
با˘˘˘ب˘˘˘ششلا ار˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك تشضرأا
ار˘ي˘ث˘˘ك اؤر˘˘كششؤ ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ل˘خد˘ت يذ˘لا ةر˘ئاد˘˘لا صسي˘˘ئر
ةلمج ةجلاعم يف ةينآاؤ مزحب
تشصغن يت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا ن˘م
م˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يف بابششلا تلعجؤ ةيمويلا

نأا لبق ،لتاق يموي نيتؤر
ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ى˘لإا اؤر˘˘ط˘˘شضي

تقاشض نأا دعب قيرطلا قلغ
درلا متي ملؤ لبشسلا لك مهب

ةيباتكلا تابل˘ط˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
تائيهلا فلتخ˘م˘ل ة˘ل˘شسر˘م˘لا

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لؤؤو˘˘شسم˘˘لاؤ
. ةي’ولاب

 ميهأرب.ع

يرداق دمحأأ

  عباطملأ يف اهنع ثحبلل رطشضم نطأوملأ

قاروأا نود دعسسم ةيدلبل ةيندملا ةلاحلا حلاسصم

34 ينطولأ قيرطلأ قلغب أوماق نأأ دعب
لجيجب تسسوسساتب نيجتحملا بلاطم ةيبلتب دوعو

ي˘لاؤ ن˘مو˘م د˘م˘ح˘مأا صسأار˘ت
ةعاقب تنششومت نيع ةي’ؤ
ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،تار˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ريبادت˘لا ة˘شسارد˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت
ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاؤ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ةياهن تاناح˘ت˘ما˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘شسلا
طشسوتملا ميلعتلا ي˘تدا˘ه˘شش
رو˘˘شضح˘˘˘ب ا˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لاؤ
،ة˘ي˘ن˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘شضعأا

ر˘˘˘يد˘˘˘م ،ر˘˘˘ئاؤد˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘شسؤؤر
تاعا˘ط˘ق˘لا ءارد˘م ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
صسيياقملا ءا˘شسؤؤر ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ءارجإ’ا زكارم ءاشسؤؤرؤ
ىط˘عأا ،عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘خ
نع ةماع ةلشصوح نولخدتملا
ةذختملا ريبادتلاؤ تاءارجإ’ا
ن˘˘شسح˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شسلا نا˘˘˘م˘˘˘شضل
دد˘˘شش ا˘˘م˘˘ك .تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مÓ˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘˘لا

لئاشسولا لك ريفوت ةرؤرشض
ةل˘ي˘ف˘كلا ة˘ير˘ششب˘لاؤ ة˘يدا˘م˘لا
تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب

مارتحا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’
اظافح يحشصلا لوكو˘تؤر˘ب˘لا

انئانبأاؤ ا˘ن˘تا˘ن˘ب ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع

م˘ه˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘˘لا
ر˘يد˘ج˘لا .حا˘ج˘ن˘لاؤ ق˘ي˘فو˘ت˘لا
: ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نأا ،ةرا˘ششإ’ا˘˘ب
روطلا يف ا˘ح˘ششر˘ت˘م2809
ى˘ل˘ع نو˘عزو˘ت˘ي ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

1257 ‐ ناحتما زكرم081
ةدا˘ه˘شش زا˘ي˘ت˘ج’ ا˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م
نوعزوتي طشسوتملا ميل˘ع˘ت˘لا

6966ؤ ‐ از˘˘كر˘˘م92 ى˘ل˘ع
ةدا˘ه˘شش زا˘ي˘ت˘ج’ ا˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م
ىل˘ع نو˘عزو˘ت˘ي ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

.ازكرم42
ةنوب Úشسح

تنششومت نيع
ايرولاكبلا ةداهسش نوزاتجيسس احسشرتم6966

ةي’و نمأأ ميظنت نم
تنششومت نيع

ةيسسيسسحت ةلمح
ريغ راجت’ا دسض
داوملل يعرسشلا

ةين’ديسصلا
نيع ةي’و نمأ حلاشصم تماق
ةلمح قÓطاب تنششومت
ريغ راجت’أ ةحفاكمل ةيشسيشسحت
ربع ةين’ديشصلأ دأوملل يعرششلأ
هذه يتأاتو ةينورتكل’أ عقأوملأ
ةينطولأ ةلمحلأ راطإأ يف ةلمحلأ
ةيريدملأ لبق نم ةمظنملأ
أذه يف ينطولأ نمأÓل ةماعلأ
أدأدتمأ دعت يتلأو لاجملأ
ةنامأ’أ لبق نم ةمظنملأ ةلمحلل
ةيلودلأ ةمظنملل ةماعلأ
لوبرتنأ ةيئانجلأ ةطرششلل

ىلأ81 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ
.رهششلأ أذه نم يام52

روطتلأ عمو هنأأ ثيح
لامعتشس’أ عمو يجولونكتلأ
وجورم أاجل تنرتنÓل ءيشسلأ
كلت ريغ قرط ىلإأ مومشسلأ
يف ةفورعملأ ةيكيشسÓكلأ
لÓخ نم كلذو جيورتلأ
لشصأوتلأ عقأوم لÓغتشسأ
تاعومجملأ ةشصاخو يعامتج’أ
عيرشسلأ جيورتلأ :صضرغل ةقلغملأ
بابششلأ ةئف فأدهتشسأ‐ مهعلشسل
ةلوهشس عم نيشسنجلأ فلتخم نم
ربع مهب ريرغتلأو مهيلأ لوشصولأ

لشصأوتلأ عقأوم
مت ةلمحلأ لÓخ.يعامتج’أ

بابششلأ ىلع تايوطم عيزوت
يطاعت رطاخم تنمشضت
.ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

يدافت ةرورشضب صسيشسحتلأ امك
كلذ تنرتن’أ ربع ةيودأ’أ ءأرشش
نم ةرهاظلأ هذه هيشستكت امل

ناشسنإ’أ ةحشص ىلع ةروطخ
أاششنملأ ةلوهجم ةيودأ’أ ةشصاخ
ريذحتلأ اشضيأأ مت امك .ردشصملأو
تانÓعإ’أ ءأرو قايشسن’أ نم
عقأوملأ صضعبب ةللظملأ
عيبب موقت يتلأو ةينورتكلإ’أ
ةيحشصلأ تأرشضحتشسملأو ةيودأ’أ

.ردشصملأ ةلوهجم ةيبششعلأو
م .ق
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تامزلتشسملأ ةفاكب ةزهجم ت’آأ5 ىلع هبشسح رفوتت
مدلا ةيفسصت ةحلسصم حاتتفا

ةلسشنخب نيدموب يراوه ىفسشتسسمب
ةيفشصت ةحلشصم تعشضؤ
ى˘˘˘شضر˘˘˘م جÓ˘˘˘˘عؤ مد˘˘˘˘لا
يو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كلا رو˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘˘لا
ةيئافششتشس’ا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
نيدموب يراوه ةيمومعلا
ةلششنخ ةي’وب ةما˘م˘حو˘ب˘ب

ا˘م بشسح ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
يلحملا ريدملا نم ديفتشسا
.ناكشسلاؤ ةحشصلل
رهزل دكأا هل حيرشصت يفؤ
ة˘ل˘ششن˘خ ي˘لاؤ نأا نا˘˘جر˘˘م
د˘˘ق نا˘˘ك يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
ز˘ي˘ح ع˘شضؤ ى˘ل˘˘ع فر˘˘ششأا
ةيفشصت ةحلشصمل ةمدخلا
ى˘˘˘شضر˘˘˘م جÓ˘˘˘˘عؤ مد˘˘˘˘لا
يو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كلا رو˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ما˘م˘حو˘˘ب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب
5 ىلع هبشسح رفوتت يتلاؤ
ة˘˘˘فا˘˘˘كب ةز˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘م ت’آا
ة˘شصا˘خ˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘˘شسم˘˘لا
.ىشضرملاب لفكتلاب
نأا لؤؤوشسملا تاذ فاشضأاؤ
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا هذ˘ه
تار˘˘ششع˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ت˘˘˘شس
نم نوناعي نيذلا ىشضرملا

يو˘ل˘كلا رو˘شصق˘لا صضر˘˘م
ةرئاد تايدلب فلتخم نم
نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ة˘ما˘م˘حو˘˘ب
عباتت تناك ت’احلا هذه
ىلع مدلا ةيفشصت تاشسلج
ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا
صسياقب ديجملا دبع يحي
ىلإا اهل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق
نيدموب يراوه ىفششتشسم
فيفخت لجأا نم ةمامحوبب
ة˘ح˘ل˘شصم ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضلا
ىفششت˘شسم˘ب مد˘لا ة˘ي˘ف˘شصت
.صسياق
هنأا ثدحتملا تاذ فدرأاؤ
مشضي يبط مقاط ريفوت مت

صضارمأا يف اشصتخم ابيبط

ءا˘ب˘طأا ن˘ع Ó˘شضف ى˘ل˘˘كلا
ا˘ن˘يو˘كت او˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
رييشست لاجم يف ايقيبطت
ى˘˘لإا مد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ت’آا

نيينقتؤ ني˘شضر˘م˘م بنا˘ج
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع فار˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل
مت يتلا ةديدجلا ةحلشصملا
روطتم دج داتعب اهزيهجت

ة˘ي˘ف˘شصت ت’آا رار˘غ ى˘ل˘ع
ة˘ي˘˘ف˘˘شصت ة˘˘ط˘˘ح˘˘مؤ مد˘˘لا
ةد˘حؤ حا˘ت˘ت˘فا˘بؤ.هايملا
ةشسشسؤو˘م˘ل˘ل مد˘لا ة˘ي˘ف˘شصت
ةيئا˘ف˘ششت˘شس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةمامحوبب نيدموب يراوه
د˘ق ة˘ل˘ششن˘خ ة˘˘ي’ؤ نو˘˘كت
ي˘ف ا˘ما˘ه ا˘طو˘شش تع˘˘ط˘˘ق
ى˘شضر˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا لا˘ج˘م
نو˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘ل˘˘كلا
حلاشصم ربع ايلاح جÓعلا
تايفششتشسمب مدلا ةيفشصت

نب دمحأاؤ ةباحشسوب يلع
يحيؤ ةي’ولا ةمشصاعب ةلب

صسيا˘˘ق˘˘ب د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع
ن˘ي˘تد˘حؤ ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ن˘ي˘ت˘شصا˘خ ن˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘شصم˘˘ب
ا˘˘م بشسح ن˘˘ي˘˘تد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م
يلحم˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ح˘شضؤأا
.ناكشسلاؤ ةحشصلل
ىلإا ردشصملا صسفن راششأاؤ
ىلع تادحولا هذه حتف نأا

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤو˘م˘لا
ربع ةرششتنم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

بن˘ج˘ي˘شس ة˘ل˘ششن˘˘خ ة˘˘ي’ؤ
يولكلا روشصقلا ىشضرم
ن˘م د˘يزأا م˘هدد˘˘ع غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع صضير˘˘˘م003
ءا˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لاؤ ر˘˘˘˘˘ئاؤد˘˘˘˘˘لا
.ةرؤاجملا

ب .صس

1202 فيشصب صصاخلأ يرامثتشسإ’أ جمانربلأ راطإأ يف
اديدج ايئابرهك ’وحم03 لوخد

ترقتو ةلڤروب ةمدخلا زيح
’وحم03 ع˘˘˘˘˘˘˘˘شضؤ
ز˘ي˘ح اد˘يد˘ج ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
ي˘ت˘ي’ؤ ر˘ب˘ع ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ابشسحت  ،ةلقرؤؤ ترقت
بشسح ،فيشصلا لشصفل
ن˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘شص نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل
زاغلاؤ ءابرهكلا عيزوتل
.زاغلنوشس عمجم عرف
كلت لÓ˘غ˘ت˘شسا جرد˘ن˘يؤ
ةيئابرهكلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
صصا˘خ˘لا يرا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسإ’ا
فدهب1202 ف˘˘ي˘˘شصب
ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششلا م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت
ا˘ب˘˘شسح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
،لبقملا فيشصلا مشسومل

.نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘شضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
جمانربلا اذ˘ه ن˘م˘شضت˘يؤ
فÓ˘˘غ ه˘˘ل د˘˘شصر يذ˘˘˘لا

نويلم015 هردق يلام
ة˘كب˘شش زا˘ج˘نإا ا˘شضيأا جد
86 لوط ىلع ةيئابرهك
تاذ ملك83 اهنم ملك

03ؤ ط˘شسو˘ت˘م ط˘˘غ˘˘شض
ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شض تاذ م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
ىرج ا˘م˘ل˘ث˘م ،صضف˘خ˘ن˘م
صسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘فؤ.هحرشش
تز˘˘ج˘˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ف را˘˘˘طإ’ا

ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح تع˘شضؤؤ
ت’وحم قباشس تقؤ يف
رتوت˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
08) طلوفويلك06/03
لكب (دحاولل ريبمأا اغيم
تا˘ب˘ي˘ط˘˘لا ي˘˘تر˘˘ئاد ن˘˘م
.ترقت ةي’وب نيراقملاؤ
يف ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تؤ
ة˘شسشسؤو˘م˘لا دو˘ه˘ج را˘طإا
ةمدخلا ةيعون نيشسحتل
ن˘ي˘ت˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ددع امهيف غلب˘ي ن˘ي˘ت˘ل˘لا
114.581 وحن ن˘ئا˘بز˘لا

مهنيومت متي نيذلا انوبز
ة˘˘ط˘˘شساو˘˘ب ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
012.8 ا˘ه˘لو˘ط ة˘˘كب˘˘شش
963.5 نم ديزأاؤ ،ملك
بشسح ،ايئابره˘ك ’و˘ح˘م
.ردشصملا تاذ

م .ق

لوح ةيشسيشسحتلأو ةيمÓعإ’أ مايأ’أ ميظنت هنأ ةنداعشس قداشص صسأدرموب ةي’ول نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ ريدم دكأأ
لاقو ،ةرغشصملأ تاشسشسؤوملأ عيراششم باحشصأاب كاكتح’اب ينيوكتلأ راشسملأ ةياهن يف نيشصبرتملل حمشسيشس ةيت’واقملأ

.جرختلأ دعب ةحجان تاشسشسؤوم ءاششنإ’ مهل أزفاح نوكيشس كلذ نأأ

تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘كذؤ
ةقفارملا تائيه لبق نم ةقفارملا

ةز˘ه˘جأا اذ˘كؤ ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’اؤ
يتلا ،ةيت’ؤاق˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تؤ م˘عد˘لا
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘شضيأا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت
م˘ت ه˘نا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،صسي˘شسح˘ت˘˘لاؤ
نم ةدافت˘شسÓ˘ل تا˘ف˘ل˘م9 لو˘ب˘ق
ة˘لا˘كو˘لا ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘عد˘˘لا
ةيت’ؤاقملا ةيقرتؤ معدلل ةينطولا
دي˘ق ا˘ف˘ل˘م08 ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
،ةيئ’ولا ةنجللا فرط نم ةشساردلا

نوكن ثدحتملا تاذ لوقي اذهبؤ
ىلإا جولولل ةيعون ةزفق انعطق دق
ان˘نأاؤ ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘ت’ؤا˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق تا˘˘شصشصخ˘˘˘ت ،ا˘˘˘نر˘˘˘ت˘˘˘خا
لاغششأ’اؤ ءانبلا اهنم ةيت’ؤاقملل
تاعانشصلا ،ةعانشصلا ،ةي˘مو˘م˘ع˘لا
مايأ’ا هذ˘ه ،ة˘حÓ˘ف˘لاؤ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةلؤاقملا لوح مايأا ةثÓث مؤدت يتلا
نم81ؤ ةشسشسؤوم22 اهيف كراشش
نم ةديفتشسملا عيراششملا باحشصأا

م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا  ة˘لا˘كو˘˘لا فر˘˘ط
ةكراششمبؤ ،ةيت’ؤا˘ق˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تؤ
ريي˘شست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ا˘شضيأا

راد ة˘˘لا˘˘كؤ ،ر˘˘غ˘˘شصم˘˘لا صضر˘˘ق˘˘لا
تنمشضت يتلاؤ ،جامدإ’اؤ ةقفارملا

عاطق  يشصبرتم تازجنم فلتخم
مت نيا نيينهملا ميلعتلاؤ نيوكتلا
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘جا بي˘˘˘˘شصن˘˘˘˘ت

نيوكتلا عاطق نم ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘ل˘ل
م˘عد ن˘م  اؤدا˘ف˘ت˘˘شساؤ ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةيقرتؤ معدل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ءا˘˘˘˘ششنإا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت’ؤا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةحجان ةنيعك ةينهملا مهعيراششم

بيشصنت عم ،نيشصبرتملا  يقابل
ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا راد˘˘ب صصا˘˘خ حا˘˘˘ن˘˘˘ج
ةيلمع ليهشست لجا نم جامدإ’اؤ
يف عاطقلا نم نيجرختملا جامدا

هذ˘ه فد˘ه˘ت  ا˘م˘ك ،ل˘غ˘ششلا م˘˘لا˘˘ع
لو˘ح ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لاؤ ة˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا
ة˘ي˘م˘ن˘تؤ ن˘ي˘شسح˘ت ى˘لإا ة˘لؤا˘ق˘م˘لا
تا˘ئ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةرد˘˘ق˘˘لا
تارد˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘تؤ ة˘فد˘ه˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةديفت˘شسم˘لا ت’ؤا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘يرادإ’ا

صسيشسحتؤ مÓ˘عا ،ع˘يرا˘ششم˘لا ن˘م
تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح  با˘˘ب˘˘˘ششلا
،ةينيوكتلا تاشسشسؤوملاب ةرفوتملا

عاطقلا تايناكماب فيرعتلا اذكؤ
عم ،نيشصبرتملا تاجتنم صضرعؤ
ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘˘م’ا زار˘˘با
تح˘ت  ا˘ه˘ع˘شضؤؤ م˘عد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جا
با˘ب˘ششلاؤ ن˘ي˘شصبر˘ت˘م˘لا فر˘˘شصت
ةينهم ع˘يرا˘ششم ح˘ت˘ف ي˘ف بغار˘لا

رؤد ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مد’اؤ ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ع˘ي˘ج˘ششتؤ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل

ةينيوكت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘ج˘ير˘خ
ة˘ي˘ت’ؤا˘ق˘م˘لا م˘لا˘ع ى˘لا جو˘لو˘ل˘˘ل
يف ة˘˘ي˘˘ت’ؤا˘˘ق˘˘م˘˘لا حؤر صسر˘˘غؤ
.مهشسوفن

ذفنملا ربع ريدشصتلا قافآا تلكشش
ةي’وب بادبدلاب يدؤدحلا يربلا
جو˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يؤر˘ت ل˘ب˘شسؤ يز˘ي˘ل˘يإا
روحم ةيقيرفإ’ا قوشسلاب يرئازجلا
لامعأ’ا لاجر نم ادفؤ عمج ءاقل
ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصلا ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك ن˘˘م
ع˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاؤ
ةعطاق˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘لؤؤو˘شسم
نم ملع امبشسح ،بادبدلا ةيرادإ’ا
.نيمظنملا

لÓخ ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا د˘فؤ ثح˘بؤ
يلاولا عم مهعمج يذلا ءاقللا اذه
صسي˘˘ئرؤ باد˘˘بد˘˘ل˘˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
رقمب يئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا
بناو˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ،ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةيقر˘ت ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآ’اؤ
راوجلا لؤد عم يراجتلا لدابتلا
ثاد˘ح˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
يعا˘ن˘شصلا را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل تاءا˘شضف
ىوتشسم ىلع ةيكنب عؤرف حتفؤ
فد˘ه˘ب ة˘يدؤد˘ح˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘م˘لا هذ˘ه

عيجششتؤ نيرمثتشسملا باط˘ق˘ت˘شسا
اذه ربع ينطولا جوتنملا ريدشصت
قو˘˘شسلا و˘˘ح˘˘ن ير˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

صسي˘ئر حر˘شص ا˘م˘ب˘شسح ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك
د˘ب˘ع ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لاؤ
.ينايز باهولا

يجيتارتشس’ا ىعشسملا نأا فاشضأاؤ
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ي را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘شض
ةجتنم ةيرامثتشسا ةئيب ثادحتشسا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ع˘˘فر ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘شست ة˘˘˘يدؤد˘˘˘ح˘˘˘لا
تا˘قؤر˘ح˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ تاردا˘˘شصلا

صصاشصتماؤ ةبعشصلا ةلمعلا بلجؤ
،ةقطنملاب ةلاطبلا نم ةماه ةبشسن
ا˘م˘ك ‐جرد˘ن˘ي يذ˘لا ه˘جو˘ت˘لا و˘هؤ
تامامتها بلشص يف ‐ينايز راششأا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ة˘ن˘هار˘لا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا

.ةيلبقتشسملاؤ
ة˘شصر˘ف ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه تل˘˘كششؤ

ع˘قاؤ ى˘ل˘ع بث˘˘ك ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
لÓخ نم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب را˘م˘ث˘ت˘شس’ا

ةقطنم ةيلاردفنوكلا دفؤ ةنياعم
صسانيمأا نإاب ةيعانشصلا تاطاششنلا

ةحاشسم ىلع اهزاجنإا يرجي يتلاؤ
ةعطق86 م˘˘شضتؤ ارا˘˘ت˘˘كه46
1 دحاؤ اهردق ةيلام ةفلكتب ةيشضرأا

.جد رايلم
انمازت مظن يذلا ءاقللا اذه جردنيؤ
ر˘ب˘ع˘م˘لا ح˘ت˘˘ف˘˘ل ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ع˘˘م
ايبيل عم بادبدلاب يربلا يدؤدحلا
راطإا يف ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا ما˘مأا
يتلا ةديدجلا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘يؤؤر˘لا
نييعانشصلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك ا˘ه˘ت˘ن˘ب˘ت
فلتخم عم نييرئازجلا نيجتنملاؤ
نم ناديملا يف نيلعافلاؤ ءاكرششلا
عجان ريدشصت جمانرب ديشسجت لجأا

كلذؤ ،تاقؤر˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق جرا˘خ
تا˘ط˘ل˘شسلا تا˘ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط
.ةيمومعلا

أأ .صس

 Úمأ .ةÒشصن

عورششم بحاشص81و ةيت’واقم ةشسشسؤوم22 ةكراششمب

سسادرموبب معدلا عيراسشم نم نيديفتسسملل ةيمÓعإا مايأا

نييداشصتقأ نيلماعتم عم ءاقل روحم
يزيليإاب بادبدلاب يربلا ربعملا ربع ريدسصتلا قافآا ثحب

ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تشصشصخ
اهرقم نئاكلا بوه˘شسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ن˘م ارا˘ت˘كه050.85 ةد˘ي˘ع˘شسب
ةيو˘عر˘لا ة˘ي˘ب˘ه˘شسلا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
نيلاوملا ةدئافل
امبشسح ة˘ي˘ششا˘م˘ل˘ل أÓ˘كلا ر˘ي˘فو˘ت˘ل
.ةئيهلا تاذ لؤؤوشسم ىدل ديفتشسا

ةيبهشسلا تاطيحملا هذه عزوتتؤ
صسرام رهشش ةيادب اهحتف مت يتلا
003 ن˘م د˘يزأا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘شضا˘م˘˘لا

ةي’وب اراتكه036.9 ىلع لاوم
ةي’وب اراتكه075.63ؤ ةديعشس
اراتكه058.11ؤ صسابعلب يديشس
هحشضؤأا امل اقفؤ ناشسملت ةي’وب

هذه رفوتؤ .وششاعم باهولا دبع

نا˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل أÓ˘˘كلا تا˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘لا
تا˘تا˘ب˘˘ن ل˘˘كشش ي˘˘ف ي˘˘ششاو˘˘م˘˘لا
ءافلحلاؤ فطقلا لم˘ششت ة˘ي˘ب˘ه˘شس
صسف˘ن˘ل ا˘ق˘فؤ ح˘ي˘ششلاؤ غا˘˘ن˘˘شسلاؤ
هذه حتف نأا زربأا يذلا ردشصملا
رهشش يئانثتشسا لكششب تاطيحملا

اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ءا˘˘ج طرا˘˘˘ف˘˘˘لا صسرا˘˘˘م
ةيمنتلاؤ ةحÓفلا ةرازؤ تاميلعتل
راع˘شسأا ءÓ˘غ ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘لا
فا˘˘˘ف˘˘˘ج˘˘˘˘لا كلذ˘˘˘˘كؤ فÓ˘˘˘˘عأ’ا
متيؤ .تاي’ولا هذه ربع لجشسملا
ةقيرطب يشضارأ’ا هذه لÓغتشسا

’ ىتح نير˘ه˘شش ةد˘م˘ل ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع
يهؤ اهروهدت يف كلذ ببشستي
نيلاوملا ةدئافل راجيإÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م

˘ما˘ن˘غأ’ا ن˘م م˘ه˘نا˘ع˘˘ط˘˘ق ي˘˘عر˘˘ل
.ردشصملا صسفن فيشضي
نم تاط˘ي˘ح˘م˘لا هذ˘ه ءار˘ك م˘ت˘يؤ
ةينعملا تايدل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم فر˘ط
ةروكذملا ثÓثلا تاي’ولا ربع
دحاولا راتكهلل جد000.1 غلبمب
000.2ؤ ةيعيبط˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل
امك ةشسؤرغملا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل جد
.هيلإا ريششأا
ةيلامجإ’ا ةحاشسملا غلبت ريكذتلل
ةيوعرلا ة˘ي˘ب˘ه˘شسلا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل
ةديعشس تاي’ؤ ربع ةشسؤرغملاؤ
نا˘شسم˘ل˘˘تؤ صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسؤ
.اراتكه083.322

م .ق

ةي’ولأ يلأوم حلاشصل
ةديعسسب ةيبهسسلا تاطيحملا نم راتكه فلأا85 سصيسصخت

ةبانع
نيسصخسش كÓه
نيرخآا4 حرجو

 ريسس ثداح يف
02 ةباشش) ناشصخشش يقل
(تاونشس5 لفطؤ ةنشس
4 بيشصأاؤ اميف امهفتح
ةتؤافتم حؤرجب نؤرخآا
ريشس ثداح يف ةروطخلا

طبارلا قيرطلا ىلع عقؤ
ةيدلبؤ ةبانع ةنيدم نيب
امبشسح ،ةيلبجلا يديارشس
نم نينث’ا مويلا ملع
لاشصت’ا ةيلخل نايب
ةيئ’ولا ةيريدملل
.ةيندملا ةيامحلل
نأاب نايبلا حشضؤأاؤ
امهفتح اتيقل نيتيحشضلا
امدعب ثداحلا ناكمب
ةبكرملا نم اتزفق
تناك يتلا ةيحايشسلا
ءانثأا كلذؤ امهلقنت
،قيرطلا نع اهفارحنا

فارحنا ثداح نأاب اديفم
ببشست ةبكرملا هذه
4 حرج يف اشضيأا
حؤارتت صصاخششأا
84ؤ21 نيب مهرامعأا
نتم ىلع اوناك ةنشس
.ةبكرملا صسفن
يتثج لقن مت دقؤ
ةحلشصم ىلإا نيتيحشضلا

ىفششتشسمب ثثجلا ظفح
تاذ بشسح ،دششر نبا
.ردشصملا

حلاشصملا تحتف امك
ةشصتخملا ةينمأ’ا
فؤرظ ديدحتل اقيقحت
.ثداحلا اذه تاشسبÓمؤ

ب.صس
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فراطلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم
34800910633100 يئابجلا فيرعتلا مقر

388 :مقر
1202/............... مقر

لجأا نم ةيرامعملا ةسسدنهلل ةدودحم ةينطو ةقباسسم نع نÓعإا
ضضيوعتلاب ةبجو70/003 ةدعاق ةطسسوتم زاجن’ ةعباتمو ةسسارد» عورسشملا

«طسشلا – ةسشيع يريزد ةطسسوتمل

ة˘ي˘ن˘طو ة˘ق˘با˘سسم ن˘ع ،فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘˘م ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت
:لجأا نم ةيرامعملا ةسسدنهلل ةدودحم
ضضيوعتلاب ةبجو70/003 ةدعاق ةطسسوتم زاجن’ ةعباتمو ةسسارد» عورسشملا
«طسشلا – ةسشيع يريزد ةطسسوتمل
ةدمتعملا ةي˘ن˘طو˘لا تا˘سسارد˘لا بتا˘ك˘م˘ل ضضور˘ع˘لا بل˘ط ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب ح˘م˘سسي
ىلع رفوتت يتلاو ةسصا˘خ˘لا وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ع˘م˘ج˘م اذ˘كو ة˘سصا˘خ˘لا وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لجأا نم ةيرورسضلا ةيداملاو ةيرسشبلا لئاسسولاو اينقتو اينهم ةلهؤوملا طورسشلا
ىدل طورسشلا رتفد بحسس مهل نكميو فورظلا نسسحأا يف ةمهملا هذهب مايقلا

(ةيريدملا ةنامأا بتكم) فراطلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم
ربمتبسس61 يف خرؤوملا742 –51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم76 ةداملل اقبط
يوتحت نأا بجي ،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلل مظنملا5102
:يلاتلاك تامدخلا ضضرعو يلام ضضرع ،ينقت ضضرع ،حسشرت فلم ىلع ضضورعلا

:نم نوكتي حسشرتلا فلم
يسضمم ،ءولمم (طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلل اقبط) حسشرتلاب حيرسصتلا-
.دهعتملا فرط نم موتخمو
يسضمم ،ءولمم (طورسشلا رتفدب قفرملا جذومنلل اقبط) ةهازنلاب حيرسصتلا-
.دهعتملا فرط نم موتخمو
:يهو نيحسشرتملا تÓهؤوم مييقتب حمسست ةقيثو لك-
:ـب ةرربم ةدمعتملا تاسساردلا بتاكمل ةبسسنلاب:ةينهملا تاردقلا-
دامتع’ا ةداهسش –1
.ةكارسشلا وأا عمجتلا ةلاح ،ةرورسضلاب ةقثوم ريغ قافتا ةركذم –2
:ـب ةرربم ةيمومعلا تاسساردلا بتكمل ةبسسنلاب –3
يسسيسسأاتلا موسسرم وأا تاسساردلا بتكمل ماعلا ماظنلا-
900706 يرامعملا ةسسدنهلا زمر لمحي يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن-

تاونسس ةثÓثل ةيلاملا لوادجب ةرربم ةيلاملا لئاسسولا:ةيلاملا تاردقلا – ب
.ةريخأا

ةينقتلا تاردقلا – ج
امف «ب» فنسص عورسشملا ةرادإا ىلع ديكأاتلا نامسضل كلذو :ةينهملا عجارملا –1
تاداهسشب ةرربم ةينهلا عجارملا نوكتو «أا» فنسص نيعورسشم لقأ’ا ىلع وأا قوف

.فرسصلاب ةرما ةيمومع ةئيه فرط نم يسضمم ذيفنتلا نسسح
امك عورسشملا ريسس نسسح نامسضل نيلخدتملا نم ىندأا دحب ةيرسشبلا لئاسسولا-
:يلي
ضسدنهم ،لقأ’ا ىلع ماوعأا30 ةربخب ةرربم يندم ضسدنهم وأا عورسشم ضسيئر-
ءانبلا يف ينقت وأا رتمم ،يندم
(راجيإا دقع وأا ،ةيكلم دنسس) تاسساردلا بتكم ناونعب ةرربم :ةيداملا لئاسسولا-
لوعفملا ةيراسس ةبولطملا ةيرادإ’ا قئاثولا نوكت نأا بجي-
’إاو دهعتملا متخ ىلع يوتحتو لوعفملا ةيراسس نوكت نأا بجي قئاثولا هذه لك

قئاثولا هذه باسستحا متي ’
حسشرتلا فلم :ىلوأ’ا ةلحرملا

:ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو موتخم فرظ يف حسشرتلا فلم عسضو متي

فراطلا ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ديسسلا ىلإا
«ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»

1202/...... مقر ةيرامعملا ةسسدنهلل ةدودحم ةينطو ةقباسسم نع نÓعإا
ةطسسوتمل ضضيوعتلاب ةبجو70/003 ةدعاق ةطسسوتم زاجن’ ةعباتمو ةسسارد»

«ةطسشلا – ةسشيع يريزد

:يلي امك تددح ضضورعلا عاديإاو خيرات
ءادتبا مايأا (01) ةرسشع ضضورعلا ريسضحت ةدم تددح حسشرتلا تافلمل ةبسسنلاب
تاق˘ف˘سصل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةر˘سشن˘لا ي˘ف ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’ا رود˘سص لوأا خ˘يرا˘ت ن˘م
.ةفاحسصلا يفو ةيمومعلا لماعتملا

نم ،ضضورعلا ريسضحت ةدم نم موي رخآا ضضورعلا عادي’ ةعاسس رخآاو موي قفاوي
اسس00.21 ةعاسسلا ىلإا اسس00.80 ةعاسسلا
ةدم نإاف ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي ضضورعلا عادي’ موي رخآا فداسص اذإا

يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمت ضضورعلا ريسضحت
ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم رقمب كلذو ةينلع ةفرظأ’ا حتف ةسسلج نوكت
ىلإا اسس00.80 ةعاسسلا نم ضضورعلا ريسضحت ةدمل موي رخا يف فراطلا ةي’ول
اسس00.21 ةعاسسلا

رهسشأا (30) ةثÓث + ضضورعلا ريسضحت ةدمل مهسضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي
.ضضورعلا عاديا موي نم ءادتبا

حتف ةسسلج روسضح نيبغارلا نيدهعتملل ةماع ةوعد ةباثمب نÓع’ا اذه ربتعي
.فورظلا



لانسسرآا عدوي سسويابيسس
،د˘يرد˘م لا˘ير بع’ ،صسو˘يا˘ب˘ي˘شس ي˘ناد د˘كأا
هتلحر ةياهن ،صسمأا لؤأا ،لانشسرآا ىلإا راعملا

.نيماعل ةراعإا دعب ،يزيلجنإ’ا يدانلا عم
9102 يف ينابشسإ’ا طشسولا بع’ مشضناؤ
دد˘مؤ ،ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع زر˘نا˘ج˘˘لا ى˘˘لإا
.رخآا ماعل ديج مشسوم دعب هتراعإا

ادقعم اماع ناك دقل» نايب يف بعÓلا لاقؤ
ا˘ند˘ق˘ت˘فا ا˘ن˘نأ’ ة˘˘شصا˘˘خ ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك با˘˘ب˘˘شسأ’
.«تارامإ’ا بعلم يف انريهامج
مكمعد ىشسنأا نل يننأا مكل دكؤؤأا» عباتؤ
نأا˘ب ن˘ي˘ق˘ي ى˘ل˘ع ا˘نأا .تقؤ ل˘ك ي˘ف م˘كب˘˘حؤ
زو˘ف˘يؤ ل˘˘شضفأ’ا ن˘˘ي˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘شس لا˘˘ن˘˘شسرآا
نوقحتشسي ريهامجلاؤ يدا˘ن˘لا .ت’و˘ط˘ب˘لا˘ب
.«كلذ
اذه ةارابم04 (اماع42) صسويابيشس صضاخؤ
«غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ن˘ي˘ب ة˘˘م˘˘شسق˘˘م م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

.ةطبارلا صسأاكؤ يبؤرؤأ’ا يرؤدلاؤ
حاجن˘لا ل˘كؤ ل˘شضفأ’ا م˘كل ى˘ن˘م˘تأا» :لا˘قؤ
ل˘ك ى˘ل˘ع ار˘كششؤ عادو˘لا .مدا˘ق و˘˘ه ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
.«ءيشش

ناموك ريسصم قلعي ةنولسشرب
˘مو˘ي˘لا ،ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
نيب عمج يذلا عامتج’ا ةجيتن نع ،ءاعبرأ’ا

د˘لا˘نؤرؤ ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب صسي˘ئر ا˘ترو˘ب’ ناو˘˘خ
نأاششب ،ءاثÓثلا صسمأا ،ينفلا ريدملا ناموك
.يدنلوهلا بردملا ريشصم
رييغت ثادحإا ةنولششرب ةين نع ءابنأا تددرتؤ
عشضاوتم مشسوم دعب ،ينفلا ريدملا دعقم يف
،طقف كلملا صسأاك بقل لÓخ هققح قيرفلل
.«اغيللا» يف ثلاثلا زكرملاب ىفتكاؤ
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ؤد˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘˘بؤ
ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘ه نا˘مو˘ك نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
لاز ’ نكل ،ةظحللا هذه ىتح ةنولششربل
،هبشصنم يف هرارمتشسا هنأاششب اًمئاق كششلا

.لقأ’ا ىلع لبقملا عوبشسأ’ا ىتح
رفشسي مل صسمأ’ا عامتجا نأا ،ريرقتلا فاشضأاؤ
ثيدحلا ةلشصاو˘م م˘ت˘ي˘شسؤ ،رار˘ق ذا˘خ˘تا ن˘ع
.ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
بشسك لؤاحي اتروب’ نأا ،ريرقتلا حشضؤأاؤ
نم نأاششب يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق تقولا
.لبقملا مشسوملا ةنولششرب بردم نوكيشس
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا نأا ا˘ترو˘ب’ كرد˘˘يؤ
ه˘تارار˘ق م˘هأا ن˘م اًد˘حاؤ نو˘كي˘˘شس د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ىلإا عمتشسي ثيح ،عرشستلا ديري ’ يلاتلابؤ
ىلإا ةفاشضإ’اب ،هلوح نم تاحرتقمؤ حئاشصن

.صسبÓملا ةفرغ
ديردم لاير كرحت رظتني يبابم
ي˘شسنر˘ف˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

مجن ،يبابم نايليك
نا˘˘˘˘˘˘˘شس صسيرا˘˘˘˘˘˘˘˘ب

ف˘قو˘م ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ن˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
يف ،ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
وتاكريملا
.يفيشصلا

يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كؤ
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

ة˘يا˘ه˘ن بر˘ق ى˘ت˘ح
ي˘˘˘˘لؤد˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

،2202 ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شص
.بشسانم رعشسب هيلع صضاشضقنÓل
ينابشسإ’ا «وتيغنريششت ـلإا» جمانرب بشسحبؤ
ىتح ،هعشسوب ام لك لعف يبابم نإاف ،ريهششلا
،ديردم لاير هاجت هاياون نشسح تابثإ’ ،نآ’ا

اذه هفقوم مشسحل يغنيريملا رؤد ناح نآ’اؤ
،ديردم لاير نأا جمانربلا فاشضأاؤ.فيشصلا
عم ديدجتلا مدعب بعÓلا عانقإا ةلؤاحم ررق
مشسوملا ةياهن دعب اًناجم همشضل ،يج صسإا يب
تقولا يف هعيب هيدان صضفر لاح يف ،لبقملا
ءاقبإ’ا نامريج ناشس صسيراب لؤاحيؤ.يلاحلا

يف اًلمأا ،ةنكمم ةرتف لوطأ’ ،يبابم ىلع
هليمز عم ثدح ام˘ل˘ث˘م ،د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا
.افليشس اد رامين
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ليوط بايغ دعب يشسفنلأ بهذلاب جيوتتلأ فدهلأ

«ورويلا» يف زيلجنإÓل نيدح وذ حÓسس تيغثواسس ةسسايسس ..ةينف ةحلسسأا

يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فر˘ع˘ي ’
ىوت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع حا˘ج˘ن˘ل˘ل ا˘م˘ع˘ط
نوكي امدنع ’إا ،يراقلاؤ يملاعلا

رهظ ام وهؤ ،ةفاشضتشس’ا بحاشص
˘ما˘ع م˘لا˘ع˘لا صسأا˘كب ه˘ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف
يئاه˘ن ل˘ب˘ق˘ل لو˘شصو˘لاؤ6691
.6991 ؤروي

ىلع ناهرلا حجن ماوعأا3 لبقؤ
ثيرا˘˘˘˘˘˘غ با˘˘˘˘˘˘ششلا برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م دا˘˘ق ثي˘˘ح ،تي˘˘غ˘˘ثؤا˘˘شس
زكرملا لÓتح’ «ةثÓثلا دوشسأ’ا»
.8102 ايشسؤر لايدنوم يف عبارلا

ن˘ل˘عأا ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘˘عا˘˘شس ذ˘˘ن˘˘مؤ
33 مشضت ةيلؤأا ةمئاق تيغثؤاشس

ةخشسنلا تاشسفانم صضوخل ،ابع’
ةيبؤرؤأ’ا ممأ’ا صسأاك نم ةمداقلا
ماعل تلجأات يتلا ،(0202 ؤروي)

«.انؤروك» ةحئاج ببشسب لماك
ي˘ف «ةرؤؤو˘˘ك» صضر˘˘ع˘˘ت˘˘شسيؤ

زربأا ةينف ةحلشسأا ريراقت ةلشسلشس
،يزيلجنإ’ا بختنملل ةوقلا طاقن
دد˘ه˘ت ي˘ت˘˘لا ف˘˘ع˘˘شضلا ن˘˘طاو˘˘مؤ
.هتبيتكؤ تيغثؤاشس

ةدودحم تأربخ
˘ما˘مأا ر˘ب˘كأ’ا يد˘ح˘ت˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ي

تاشسفان˘م لو˘خد و˘ه تي˘غ˘ثؤا˘شس
اريثك فلتخي ماوقب ممأ’ا صسأاك
مل ثيح ،ملاعلا صسأاك ةمئاق نع
طقف ابع’11 ىوشس اهنم قبتي
نادرو˘˘ج ى˘˘مر˘˘م˘˘لا صسرا˘˘˘ح م˘˘˘ه
،د˘لو˘نرأا رد˘˘ن˘˘شسكلأا ،درو˘˘ف˘˘كي˘˘ب
،ز˘نو˘ت˘شس نو˘ج ،ر˘ياو˘غا˘˘م يرا˘˘ه
،ر˘كؤؤ ل˘يا˘ك ،ر˘ي˘ي˘ب˘ير˘˘ت نار˘˘ي˘˘ك
ي˘˘شسي˘˘ج ،نو˘˘شسرد˘˘ن˘˘ه نادرو˘˘˘ج
صسوكرام ،ني˘ك يرا˘ه ،درا˘غ˘ن˘ي˘ل

.غنيلرتشس ميحرؤ ،دروفششار
عونتلا يزيلجنإ’ا بختنملا زيمي
،ةيموجهلا تارايخلا يف ديدششلا

:نم Ó˘ك تي˘غ˘ثؤا˘شس كل˘م˘ي ثي˘ح
فادهؤ قير˘ف˘لا د˘ئا˘ق ن˘ي˘ك يرا˘ه
ىلإا ةفاشضإا ،ةريخأ’ا ملاعلا صسأاك
.دراغنيلؤ دروفششارؤ غنيلرتشس
يف بشصي ’ ةربخلا رشصنع نكل
ز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ة˘ح˘ل˘شسأا ي˘قا˘ب ح˘˘لا˘˘شص
،تنؤام نوشسيم لثم ،ةي˘مو˘ج˘ه˘لا

،نيول تر˘ي˘ف˘لا˘ك ،صشي˘ل˘ير˘غ كا˘ج
،و˘˘ششنا˘˘شس ،دؤو˘˘ن˘˘ير˘˘غ نو˘˘˘شسي˘˘˘م
.زنيكتاؤ يلؤأاؤ اكاشس وياكوب

لؤأ’ دعتشست رشصانعلا هذه لك
،لي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا ن˘م ي˘لؤد كح˘م

˘ما˘مأا ا˘ق˘ئا˘ع ل˘˘كششي د˘˘ق ا˘˘م و˘˘هؤ
.تيغثؤاشس ثيراغ تاحومط

ةديدج ءامد
بختنملل ينفلا ريدملا نهاري مل
ةديدجلا هوجولا ىلع يزيلجنإ’ا
رهظت لب ،طقف موجهلا طخ يف
يف ةديدجلا ءامدلا خشض ةشسايشس
ن˘ي˘ب را˘ت˘˘خا ثي˘˘ح ،عا˘˘فد˘˘لا ط˘˘خ
ن˘ي˘ب ،يداو˘ك رو˘˘نو˘˘ك ،لو˘˘ل˘˘ي˘˘شش
.تياؤ نب ،يرفدوج
لمششتل طشسولا طخ يف اشضيأاؤ
ليف) ةي˘عو˘ن ن˘م ءا˘م˘شسأا ه˘تارا˘ي˘خ
نيفÓك ،ماهغنيليب يدوج نيدوف
صسميجؤ صسيار نÓكيد ،صسبيليف

.(زؤرب دراؤ
ةثÓثلا دوشسأ’ا بختنم ددهي امؤ
ى˘ل˘ع ل˘˘ئاد˘˘ب دو˘˘جؤ مد˘˘ع ،ا˘˘شضيأا

ؤأا ةءا˘˘ف˘˘كلا ن˘˘م لا˘˘ع ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا صسرا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا

هشسفاني يذلا ،درو˘ف˘كي˘ب نادرو˘ج
نوتشسنوج ما˘شس ،نو˘شسرد˘ن˘ه ن˘يد
.لادشسمار نؤرآاؤ
ة˘˘با˘˘ششلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ك
تيغثؤاشس مدخت امبر ،ةدعاولا

له نكل يندبلا ىوتشسملا ىلع
ف˘ي˘شصؤ ا˘ي˘تاؤر˘ك ما˘مأا د˘م˘شصت
مأا ادنلت˘كشسا م˘ير˘غ˘لا مأا م˘لا˘ع˘لا
ةداعتشساب م˘ل˘ح˘ت ي˘ت˘لا كي˘ششت˘لا
؟يشضاملا داجمأا

ر .ق ^

ديفيد م˘شسح˘ي نأا ا˘شسم˘ن˘لا ل˘مأا˘ت
ةلوطب قÓطنا لبق هلبقتشسم اب’أا
نأا بن˘ج˘ت˘ل مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ا˘˘بؤرؤأا
هتوطخ نأا˘ششب تا˘ن˘ه˘كت˘لا ي˘ق˘ل˘ت
اهتايرابم ىلع اه˘لÓ˘ظ˘ب ة˘ي˘لا˘ت˘لا
.ةثلاثلا ةعومجملا يف
هرمع غلابلا بعÓلا نأا دقتعيؤ
نرياب نع لحر يذلاؤ ،اماع82
نم ديدعلا يف بولطم ،خنويم
ا˘˘بؤرؤأا ي˘˘ف ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا

نأا ىلإا ةيمÓعإا تانهكت ريششتؤ
ةمئاق يف لؤأ’ا وه ديردم لاير
.راظتن’ا

نع اب’أا ليحر ةلأاشسم تمشسحؤ
ةدع لبق يناملأ’ا يرؤدلا لطب
تاشضؤافم ترثعت امدعب رهششأا
نم قباشس تقؤ يف هدقع ديدمت
ديدجلا هقيرف ةيوه نكل ،مشسوملا

ل˘ب˘ق نا˘م˘ت˘كلا ي˘ط ي˘ف تلاز ا˘م
يف اشسمنلا راوششم ةيادب عيباشسأا
ا˘ي˘نؤد˘ق˘م د˘˘شض ا˘˘بؤرؤأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
31 يف تشسراخوب يف ةيلامششلا
.ناريزح وينوي
نرياب عم اماع21 دعب اب’أا لاقؤ
يف ةاراب˘م53 هلدعم اه˘ي˘ف غ˘ل˘ب
تا˘ب˘ث ى˘ل˘ع لد˘ي ا˘م˘م م˘شسو˘˘م˘˘لا

تايوتشسملا ىلعأا ى˘ل˘ع هاو˘ت˘شسم
بجي» زكارملا نم ديدعلا يفؤ
ةشصاخلا ةحارلا ةقطنم كرتت نأا
.«روطتلا لجأا نم كب
ر˘غ˘شصأا لا˘ج نا˘ف صسيو˘ل ه˘ل˘ع˘˘جؤ
ةجردلا يرؤد يف نريابل بع’
طابشش رياربف يف يناملأ’ا ىلؤأ’ا

ه˘ف˘ي˘ن˘شصت م˘ت كلذ د˘ع˘بؤ0102
.ملاعلا يف رشسعأا عفادم لشضفأاك
’و˘يدراو˘غ بي˘ب ى˘لو˘ت ا˘مد˘ن˘˘عؤ
بلق يف اب’أا كرششأا نرياب بيردت

.عافدلا
Ó˘ب» :ي˘نا˘ب˘شسإ’ا برد˘م˘˘لا لا˘˘قؤ
دحأا ىلإا لوحتي نأا هنكمي كشش
.«ملاعلا يف نيعفادملا لشضفأا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘كل
يف بعللا لشضفي وهف يؤاشسمنلا

ام» :اب’أا لوقيؤ .بعلملا طشسؤ
يف ةيمو˘ج˘ه ة˘ب˘غر˘ب ر˘ع˘ششأا تلز
.«يلخاد
يريجين بأ’ انييف يف اب’أا دلؤؤ
نم ديدعلا يف بعلؤ ،ةينيبلف مأاؤ
رشسيأ’ا حانجلا اهنيب نم زكارملا

زكرم˘لا و˘هؤ ع˘فاد˘م˘لا ط˘شسو˘لاؤ
هدÓب ةدعاشسم هيف هنكمي يذلا

.نكمم هجؤ لشضفأا ىلع
عم ةيلؤد ةارابم97 اب’أا صضاخؤ
بعلي بع’ رغشصأا ناكؤ اشسمنلا
71 هرم˘عؤ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

.اموي211 ؤ اماع
ربكأا ةمشصب كرت يف لمأاي ناكؤ
ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ا˘بؤرؤأا ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف
نكل ،ماوعأا ة˘شسم˘خ ل˘ب˘ق ا˘شسنر˘ف
ةد˘حاؤ ة˘ط˘ق˘ن تد˘شصح ا˘شسم˘˘ن˘˘لا
رؤد نم ةلوطبلا تعدؤؤ طقف
مامأا ةميزهلا د˘ع˘ب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نؤدب لداعتلاؤ ادن˘ل˘شسيأاؤ ر˘ج˘م˘لا
.لاغتربلا عم فادهأا

:تقو˘˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ب’أا لا˘˘˘˘قؤ
.يدهج ىراشصق لذبأا نأا تلؤاح»
لشصف هنإا .دعب ه˘ت˘ن˘ت م˘ل ا˘ن˘ت˘ب˘ق˘ح
نكي مل ديكأاتلاب هنكل طقف دحاؤ
اءزج نأا دقتعأا ينكل ،اديج Óشصف
جرخي نأا وه امدق يشضملا نم
.«ةقيرطلا هذهب لشصفلا اذه
يف ةدعاشسملا يف اب’أا لمأايشسؤ
ةشصق نم اقارششإا رثكأا ءزج ةباتك
.ةرملا هذه اشسمنلا

اسسمنلا بختنم ددهي اب’أا لبقتسسم
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ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ي
هنيعؤ ةيؤاششلا داحتا هفيشض
ةحيرم ة˘ب˘تر˘م لÓ˘ت˘حا ى˘ل˘ع
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششم ن˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
ثيح طوق˘شسلا تا˘طو˘غ˘شضؤ
ةرارغوب نيمايل بردملا رما

زار˘˘حا ةرؤر˘˘شضب هر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع
فد˘ه˘لا و˘هؤ ة˘ح˘ير˘م ة˘ب˘تر˘م
ماطيب ءاقفر هيلا وبشصي يذلا
لا˘ب˘˘ششا ل˘˘ح˘˘ي˘˘شس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةينب يركز نيشسح بردملا
جؤرخلاؤ راشصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةشصاخ ةمدقملا ىلا قيرفلاب
لÓغت˘شسا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناؤ
نيشسفانملل ةيبلشس ةجيتن يأا
.دوعشصلا قابشس يف

يدحتلا» :ةرارغوب
زوفلا نكلو بعشص
نيشسحتل يرورشض

«انتبترم
نيما˘ي˘ل برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت

ة˘م˘ق صصو˘شصخ˘ب ةرار˘˘غو˘˘ب
فدهلا نا اريششم ،ةيؤاششلا
ءاقب˘لا نا˘م˘شض ى˘ق˘ب˘ي لؤأ’ا
،ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا ي˘˘ف

نم انبارتقا » : Óئاق حرشصؤ
نا ين˘ع˘ي ’ ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض
ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هؤ ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت كلذ
انلقث لكب يمرن انلعجيشس
Óماك دازلا زارحا لجا نم
انكاردإا مغر ةيؤاششلا ماما
يف ةشصاخ ةمهملا ةبوعشصب

صسفان˘م˘لا داد˘ع˘ت ةر˘فؤ ل˘ظ
كلذ ن˘˘م صسكع˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عؤ
ا˘˘م و˘˘هؤ ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيفيك نع ثحبن انلعجيشس
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ف˘ك ح˘ي˘جر˘ت
ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس زو˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ف

ر˘ث˘كا ا˘ن˘ت˘ب˘تر˘م ن˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ب
. ةهجاولا يف انعشضيؤ

ريثكلا انعيشض» :يركز
كلذ مغرو طاقنلا نم

ةيتاوم ةشصرفلا
يدحت ةلشصاومل

«دوعشصلا
بردملا رب˘ت˘عا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ريثملا˘ب با˘كلا ءا˘ق˘ل ير˘كز
لعجيشس هب زوفلاؤ ’ فيك
ل˘˘˘ما˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
هشسفنل دوع˘شصلا ت’ا˘م˘ت˘حا

اطاق˘ن ا˘ن˘ع˘ي˘شض» : لا˘ق ثي˘ح
ة˘نؤآ’ا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جاذ˘شسب
نم اننكم˘ت˘ل تنا˘ك ةر˘ي˘خأ’ا
ا˘مو˘م˘ع دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
انع˘ي˘شض ا˘ن˘نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب
’ يد˘ح˘ت˘˘لا نا ’ا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
بعل لجا نم Óشصاوتم لازي
ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف دو˘ع˘شصلا ة˘قرؤ
ي˘ف ل˘كلا بع˘ل˘ن˘˘شس كي˘˘ل˘˘ع
ىلا لوشصولا لجا نم لكلا
دق ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن˘لا
ةيد˘نأ’ا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ا˘ن˘ع˘شضت
.دوعشصلاب ةينعملا

سشامر ماششه

دوعسصلا لمأا ةداعإ’ ةيواسشلاو ةبترملا نيسسحت ديرت «باكلا»
ةيواششلا داحتا – ةنتاب بابشش
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تنانجات عافد قيرف لبقتشسي
ءاقل يف لÓج د’ؤأا هفيشض
راؤز˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘م د˘˘ج
زو˘ف ن˘˘ع نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ةشصاخ ةهجاولا ىلا مهديعي
ىقبي مهل ةبشسنلاب مهأ’ا ناؤ
ل˘ما˘˘ك ةدا˘˘ع’ Ó˘˘ما˘˘ك داز˘˘لا

ءانبأا ديريؤ اذه ءاقبلا ظوظح
ي˘ف را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ل˘˘كا˘˘ششم
ي˘ف م˘ه˘ظو˘ظ˘˘ح ل˘˘ك اؤد˘˘ق˘˘ف

ةرثك عم ةشصاخ ءاقبلا نامشض
ةلجشسملا مئازهلاؤ تارثعتلا
ي˘هؤ ةر˘ي˘خأ’ا ت’و˘ج˘لا ي˘ف
لا˘ب˘ششا د˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘شصر˘ف˘لا

.اهلÓغتشسا يؤارحشص

رظتنن» : يبيعشش
انئاقدشصأا حارشس قÓطإا

«هحور دقف قيرفلاو
ناديم طشسؤ يبيعشش فرتعا
نا تنا˘˘ن˘˘جا˘˘˘ت عا˘˘˘فد ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ي˘˘ف هؤؤÓ˘˘مزؤ ه˘˘تا˘˘يو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م
هÓيمز عشضؤ دعب صضيشضحلا
ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ،ن˘˘˘ج˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
لاقؤ ،يطرشش ىلع ءادتع’ا
مÓشسلا» هب صصخ ثيدح يف
ي˘ف ا˘ن˘تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م » : «مو˘˘ي˘˘لا
صضوخ نكمي Óف صضيشضحلا
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا نؤد ن˘م ءا˘˘ق˘˘ل
ؤزامؤ يجاح انيليمز ةاناعم
كانه نوكي نا ىنمتن ناذللا

بنجتل تاطلشسلا نم لخدت
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘ق˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا
نا دقتعا امهيلع اهب مكحلا
بع˘˘ل˘˘ي˘˘شس لÓ˘˘ج د’ؤأا ءا˘˘ق˘˘ل

دقف قيرفلاف تاءاقللا رئاشسك
˘مو˘ي˘لا ن˘ح˘نؤ ه˘تا˘˘نا˘˘هر ل˘˘ك
ةلاحم ’ طوقشسلا نا كردن
نم هبعلنشس ءاقللاف يلاتلابؤ
.طقفؤ مشسوملا لامكإا لجا

طاقن ديرن» :يوارحشص
ظوظح عفرل عافدلا

«ءاقبلا
بردملا دكا هتاذ قايشسلا يف
ىلع هق˘ير˘ف مز˘ع يؤار˘ح˘شص
زوفلا لÓخ نم ءاقبلا نامشض

:لا˘˘˘قؤ ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف
ن˘م ا˘ن˘تادا˘ه˘ت˘جا ل˘شصاو˘ن˘شس»
ناؤ ةشصاخ ءاقبلا نامشض لجا
ل˘جا ن˘م ظو˘ظ˘ح˘لا ل˘ك ا˘ن˘˘ل
لشصا˘ف˘لا و˘ه ناد˘ي˘م˘لا˘ف كلذ
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا كل˘ت˘م˘ن ن˘˘ح˘˘نؤ
صضافتن’اب ةعومجملل حمشست
نا ا˘م˘ب تا˘يد˘ح˘ت˘لا مدا˘ق ي˘˘ف
ملح قيقحت يف ةحلم ةبغرلا
انحنم ثيح ءاقبلاب راشصنأ’ا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل د˘˘ه˘˘ع
لمعن نحنؤ دوششنملا فدهلا

ن˘م د˘ب’ كلذ˘ل ا˘ي˘لا˘ح ه˘ي˘ل˘˘ع
لكاششم لÓغتشساؤ راشصتن’ا
.«صسفانملا
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ةمغÓتلا مجن قيرف يرابي
ةنيطنشسق ةيدولو˘م ه˘ف˘ي˘شض
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘عؤ
داعتب’ا لجا نم راشصتن’ا
ر˘ط˘خ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ع ر˘ث˘كا

ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا ناؤ ة˘شصا˘˘خ
ةيدنأ’ا نع اديعب ع˘قو˘ق˘ت˘لا
ثي˘ح طو˘ب˘ه˘لا˘ب ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لا
نامشض ةطمامز لابششا ديري
اهد˘ع˘ب فا˘ف˘ت˘ل’اؤ طا˘ق˘ن˘لا
لبقملا مشسو˘م˘ل˘ل ز˘ي˘كر˘ت˘ل˘ل

صسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا ناؤ ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ
نم عؤرششلا ديري فايشضوب
ة˘ل˘ي˘كششت ط˘ب˘˘شض ي˘˘ف ن’ا
نلؤ اذه ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
بو˘˘ث ي˘˘ف كو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ح˘˘˘ي
لكب يمريشس لب ةيحشضلا
ىلع ظافحلا لجا نم هلقث

بع˘ل ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘˘ح ل˘˘ما˘˘ك

ناؤ ةشصاخ دوعشصلا ةقرؤ
ى˘ل˘ع ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي را˘˘شصت˘˘ن’ا

ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
.» ةحششرملا

نيشسحت» :دوكرك
يرورشض ةبترملا
 لازت ’ ةلوطبلاو

«بعللا يف
لاشصتا يف انل دوكرك دكأا
هؤؤÓ˘˘˘˘مزؤ ه˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ه
ة˘ل˘شصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع
ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا د˘˘شصح
،يدا˘ن˘لا بي˘تر˘ت ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘ل
ة˘قرؤ ع˘ي˘ي˘˘شضت د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هؤ
مشسوم نا دقتعا» :دوعشصلا
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضت˘˘˘˘بؤ طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘شسلا
ناك لكلا نا مغر دوعشصلا

ة˘˘قرؤ بع˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ششر˘˘˘ي
هعييشضتل فشسأاتن دوعشصلا

كوملا ءاقل لخدنشس امومع
فيك طقفؤ راشصتن’ا ةينب

ني˘شسح˘ت ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لاؤ ’
نأاؤ ةشصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ة˘ب˘تر˘م
يردت ’ رئازجلا يف ةركلا

د˘ق˘ف ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘شصح˘˘ي˘˘شس ا˘˘م
ءاقب˘لا تن˘م˘شض كنا د˘ق˘ت˘ع˘ت
ي˘ف كشسف˘ن د˘ج˘ت د˘ق ن˘كلؤ
ة˘˘يد˘˘نا ن˘˘م˘˘شض ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
طوقشسلا ىتح ؤا دوعشصلا

داهتج’ا يرؤرشضف يلاتلابؤ
.«ةوقب مشسوملا ءاهناؤ

زوفلا ديرن» :تاحرف
انظوظح لماك ءاقبإ’

«دوعشصلا ةقرو بعل يف
بعÓ˘لا د˘كأا ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘ب˘غر تا˘حر˘˘ف
ةديدج طاقن ثÓث ةفاشضإا
يف قير˘ف˘لا ظو˘ظ˘ح ي˘ق˘ب˘ت
دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘شصلا ة˘˘˘˘˘قرؤ بع˘˘˘˘˘ل

نأا ن˘˘˘˘˘˘ظأا» : لا˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
ة˘ل˘يو˘ط لاز˘ت ’ ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘شس ءي˘˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘˘كؤ
نا امب ةياهنلا يف ةأاجافم
ة˘˘يد˘˘نا ن˘˘م˘˘˘شض د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرؤرشضب انمز˘ل˘ي ة˘مد˘ق˘م˘لا

دا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م
طاق˘ن˘لا ل˘شضفأا˘ب جؤر˘خ˘لاؤ
ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت ناؤ ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
انلعجي        بيترتلا اذه يف
ي˘ف ة˘شصا˘خ ر˘˘ث˘˘كا ع˘˘م˘˘ط˘˘ن

يداو˘ن˘˘لا د˘˘حا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت لا˘˘ح
اذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا
      .فدهلا
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لÓج د’وأا بابشش –تنانجات عافد
«وزامو يجاح» حارشس قÓطإ’ تاطلشسلا دششاني عافدلا

  ءاقللا طاقنب رفظلاو عسضولا لÓغتسس’ ىعسسي لÓج د’وأا

ةنيطنشسق ةيدولوم – ةمغÓتلا مجن

دوعسصلا سصيسصب ىلع ظافحلل «كوملا»و هتبترم نيسسحت ديري «مجنلا»

ةيدولوم عمجي يوق ءاقل لابقتشسا عم دعوم ىلع سشراح بعلم نوكيشس
قيقحت نع فرط لك ثح˘ب˘ي ثي˘ح د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘شش لÓ˘ه ف˘ي˘شضلا˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا
نيبلاطم «تشسيبابلا» نوكيشس ثيح امهفادهأا نامشض ةيغب ةيباجيإا ةجيتن
نيددهملا برقا نع قرافلا عيشسوت نم مهنكمت يتلا ثÓثلا طاقنلا زارحاب
ة˘ب˘قار˘م ة˘ل˘شصاو˘م ل˘جا ن˘م «و˘طا˘ششلا» لÓ˘ه ل˘خد˘ي˘شس ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف لوز˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ةمهم يلاتلابو دوعشصلا ةقرو بعل لازي ’و ناك فدهلا ناو ةشصاخ ةدايرلا
.قمر رخا ىلا ةلشصاوتم نوكتشس ةدراطملا

 «ءاقبلا نامشضل زوفلا مهيلعو نيبعÓلا ىمرم يف ةركلا» :يوانكل
،ديعلا موغلشش قيرف ماما رظتنملا يدحتلا ةبوعشص يوانكل بردملا دكا

نامشض نم بارتقÓل ةديج ةجيتن دشصح ىلع نومزاع هيبع’ نا اريششم
انيبع’ لجرا ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ب˘لا نا˘م˘شض» :لا˘قو ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

يذلا ديعلا موغلشش باشسح ىلع راشصتن’ا قيقحتو يدحتلا عفر مهيلع ثيح
ةراث’ا يف ةمق نوكيشس ءاقللا امومع دوعشصلا قيقحت يف رخ’ا وه بغري
ءاقبإا ةيفيك لوح زيكرتلاو سسفانملا ةتغابمل نوزهاج نحنو ةيدنلاو
اريثك اندعاشسيشس راشصتن’ا ناو ةشصاخ انناديم ةيشضرأا يف ثÓثلا طاقنلا

.«نيقحÓملا نع بورهلا يف

 يدحتلا عفرل زهاج لكلا» :ةنوÓعل
«دوعشصلا نم انبرقيشس زوفلاو

:لاق ثيح رظتنملا يدحتلا ةبوعشص ةنوÓعل دئاقلا دكا ىرخأا ةهج نم
نا دقتعا دوعشصلا عارشص يف امود انيقبت يتلا ثÓثلا طاقنلا نامشض ديرن»
لجا نم يرورشض ىحشضا نيشسفانملا لكاششم يف رامثتشس’او لشصو جرعنملا

يف جورخلا لبق ةنوب ءانبأا عم ةفشصانم ةدايرلا ىلا يقتري قيرفلا لعج
ل˘جا ن˘م ة˘باو˘ب نو˘ك˘ي˘شس ة˘م˘ل˘ع˘لا ءا˘ق˘ل نا د˘ق˘ت˘عا ح˘ششر˘ت˘لا ة˘قرو˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا
ةوق نم انيتوا ام لكب لخدنشسو اهرظتني امب ةيعاو رشصانعلا لكف دوعشصلا
. ثÓثلا طاقنلا نامشضل

سشامر ماششه

ماما بورخلا ةيعمج عمجتشس ةيران ةمق ينادمح دباع بعلم نشضتحي
ولوؤوشسم بغري ثيح ةنيابتم فادهأاب ةهجاوم يف ةبانع داحتا فيشضلا
ديج لكششب زكرمتلا لجا نم اهئاقباو ثÓثلا طاقنلا بشسك يف «اكشسي’»
رخا ىلا ءاقبلا ةقرو بعل يطامرق ءاقفر لمأاي ثيح ءاقبلا نامشض فدهب
ةيوشش نب بردملا لابششا لحيشسو اذه ةمهملا ةبوعشصب مهنيقي مغر قمر
قيفوتب ’ا كلذ رمي نل ثيح ةدايرلا ىلع ظافحلا ةيغب بورخلا ةنيدمب
.ةيباجيإا ةجيتن زارحا يف ةليكششتلا

«ةبيتكلا ةشضافتنا رظتننو زوفلا نع ليدب ’» :يطامرق
ىلع بعلت ةبانع مامأا ةمقلا نا بورخلا ةيعمج ورتشسيام يطامرق دكأا

ءاقبلا ظوظح عفرل ةجيتن قيقحت ةرورشض ىلع اددششم ،ةريغشص تايئزج
ادج ةريغشص تايئزج ىلع بعليشس ءاقللا نا دقتعا» :ةاوه يناثلا مشسقلا يف
ءاقبلا ةقرو بعل يف ءاوشس هظوظح ديعي راشصتنا نع ثحبي فرط لكف
بشصنم انزيكرت لعجي ام وهو سسفانملل ةبشسنلاب دوعشصلا وا انل ةبشسنلاب

انرظتني ام يعنو اديج انرشضح امومع وباج ءاقفرب ةحاطإ’ا ةيفيك لوح
ةلوطبلا ناو ةشصاخ انتيفاع اهب ديعتشسن يتلا طاقنلا نامشض نم دب’ ثيح

.«دعب ءيشش يأا اهيف ددحتي مل

بردتلا مدعو ةبعشصلا ةيلاŸا فورظلا» :ةيوشش نب
«زوفلل بعلنشس اننكلو انتقاعإا هنأاشش نم

تابيردتلا ةعطاقم دعب هيبع’ رثأات نم افوختم ةيوشش نب سشتوكلا ادب
ةيناكمإا نم ريبك فوختلا» :درطتشساو ،رطشسملا جمانربلا قيبطت مدعو
ة˘ي˘ع˘شضو˘ل ف˘شسأا˘ت˘لا ناو ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘تر˘م˘ل برد˘ت˘لا مد˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت
ىلع لشصحتي ’و دوعشصلا ىلع سسفاني يدانلاو ’ فيك ريبك ىقبي قيرفلا

ايلاح ناديملا ىلع زيكرتلا يرورشضلا نم هنا دقتعا ةيلاملا هتاقحتشسم
ةقروب رث˘كا بور˘ه˘لاو دو˘ع˘شصلا نا˘م˘شضل ة˘م˘ه˘م د˘ج ىق˘ب˘ت بور˘خ˘لا طا˘ق˘ن˘ف
.«انينعت ’ سسفانملا ةيعشضو ناو ةشصاخ ةمدقملا
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ةبانع داحتا – بورخلا ةيعمج
ةنيابتم فادهأاب يوق مادسص يف «ةنوب»و «اكسسي’»

قيقحت ثحب لجا نم ةنتاب ةيدولوم ةهجاوم ةلششنخ داحتا قيرف رظتني
اديج كردي ثيح فيدرلا قيرفب سسفانملا بعل لÓغتشساو طاقن ثÓثلا
نو˘ك˘ت˘شس ة˘م˘ه˘م˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو دو˘ع˘شصلا عار˘شص نأا˘ب يوا˘ح˘ن˘ج˘لا لا˘ب˘ششا

ةشصاخ ةدايرلا نم ةبرقم ىلع ةبترم لÓتحا ىقبي فدهلا نا ’ا ةبعشص
ماظنلا رييغت نع ثيدحلا نا امب ةياهنلا هيلا لوؤوتشس ام فرعي دحا ’ ناو
بشسح يرور˘شض ىق˘ب˘ي دا˘ه˘ت˘ج’ا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘فا˘شصو˘لا بحا˘˘شص ح˘˘ششر˘˘ي د˘˘ق
.فيدرلا دادعت سسفنب ةشسفانملا لشصاوتشس ةيبوبلا نا ركذي سسيئرلا

«ةفاشصولا ىلع لوشصحلا فدهتشسن» :رماشس
طاقنلا نم ديزملا دشصح ةلشصاوم ىلع هقيرف مزع رماشس طشسولا بع’ دكا

ىلع عيشض هنا امب فيدرلا ةليكششتب بعليشس سسفانملا حيحشص» :لاق ثيح
لخدن انلعجي نل كلذ نكلو يناثلا مشسقلا ةيدنا نمشض ءاقبلا ةشصرف هشسفن
اننوك طاقنلا نم ديزملا دشصح لجا نم دهتجنشسو لمعنشس ثيح ةلوهشسب
ءاقبلا يف لمأان نيا ةبترملا ثيح نم قيرفلا ةيعشضو نيشسحت يف لمأان
رييغت ةيناكمإا لوح ريثكلا عمشسن انناو ةشصاخ ةعيلطلا ةيدنا نمشض امود
.ةشسفانملا ماظن

ةيبوبلا دشسج ترخن لكاششملا» :لولهب
«لبقتشسملا قيرف نيوكتل ىعشسي قيرفلاو

ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘ك » : لا˘ق ثي˘ح لو˘ل˘ه˘ب لÓ˘ب بعÓ˘لا ع˘م لا˘شصتا ا˘ن˘ل نا˘˘ك
نيوكتل ىعشسي مويلا وهو ءاقبلا نامشض لجا نم يلكلا هناهر دقف قيرفلا

طبختي يتلا لكاششملا ناو ةشصاخ لبقملا مشسوملل ابشسحت فيدرلا نم قيرف
انمهي ’ ءاقللا نا كردن امومع يدانلا راشسم يف ةوقبو ترثا يدانلا اهيف
رارشض’ا فيفخت لقأ’ا ىلع وا ةي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘شصح˘ت˘ل ىع˘شسن˘شس ن˘ك˘لو

.نزاوتلا قيقحت ىلع لمعلا فدهتشست ةعومجملا ناو ةشصاخ
سشامر ماششه

ةفاسصولا نع نوثحبي «ةواكسسيسسلا»
لبقملا مسسوملل يريسضحت ءاقل يف «ةيبوبلا»و

ةنتاب ةيدولوم – ةلششنخ دا–ا

ديعلا موغلشش لÓه – ةملعلا ةيدولوم
ءاقبلا نامسض طاقن لجأا نم «ةيبابلا»

ةدايرلا نم رثكأا بارتقÓل » نادوطاسش»و
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ةمشصاعلأ داحتأ
لحاكلأ ىوتشسم ىلع اهأرجأأ يتلأ ةيلمعلأ دعب
ينع لأاسس نم لك ركسشأاو ةديج لاح يف انأا :فيسصول

فاري˘ب ى˘ف˘ط˘شصم دد˘شش
نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج صسي˘˘ئر
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لؤأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ه˘با˘خ˘ت˘نا بق˘ع ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث ةر˘م˘ل˘˘ل

ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘شصاو˘م ةرؤر˘˘شض
يف ةشضايرلا ريوطتل ةوقب
صشماه ىلع اذهؤ ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘˘ششأا
ةمشصاعلا اهتن˘شضت˘حا ي˘ت˘لا
˘مو˘ي ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا
.ءاثÓثلا

ي˘˘˘˘˘ف فار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘˘شضؤأاؤ
بقع ةيفحشص تا˘ح˘ير˘شصت
:Óئاق ةد˘يد˘ج ة˘ي’و˘ب هزو˘ف
ّيف عشضؤ نم لك ركششأا»
نو˘كأ’ ي˘ن˘ب˘خ˘ت˘ناؤ ة˘ق˘˘ث˘˘لا

ناجللا ة˘ي˘ع˘م˘ج صسأار ى˘ل˘ع
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لؤ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
امب روخ˘ف ا˘نأاؤ ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
،ة˘قرا˘فأ’ا ي˘ئÓ˘مز ه˘˘ب ما˘˘ق
نم دهجب لمعلا وه يفدهؤ
يف ة˘شضا˘ير˘لا ر˘يو˘ط˘ت ل˘جأا
ع˘با˘˘تؤ ،«ءار˘˘م˘˘شسلا ةرا˘˘ق˘˘لا
ة˘˘لؤد˘˘˘لا ر˘˘˘كششأا» :فار˘˘˘ي˘˘˘ب

ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر د˘ي˘شسلا

نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
نم يل مدقملا معدلا ىلع
زو˘˘˘ف˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

زوف صسيل اذهؤ تاباختن’اب
زو˘˘˘ف ل˘˘˘ب هد˘˘˘˘حؤ فار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
.«رئازجلا

،ريخأ’ا يف فاريب دكأاؤ اذه
˘مو˘ي ار˘شضا˘ح نو˘كي˘شس ه˘˘نا

ةيعمجلا يف مداقلا تبشسلا
ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
يتلا ةيرئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لؤ’ا
نمحرلا دبع ايلاح اهشسأارتي

.دامح

ب.م.يرشسيإأ

  ايقيرفإا يف ةسضايرلا ريوطت ةلسصاوم يفده :فاريب
ريهظلا ف˘ي˘شصو˘ل م˘ث˘ي˘ه مد˘ق˘ت
يدا˘ن بع’ ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘يأ’ا
ىلإا ركششلاب ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

ةيلمعلا دعب هنع لأاشس نم لك
ى˘ل˘ع ا˘هر˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘˘لا

بق˘˘˘ع ،ل˘˘˘حا˘˘˘كلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
لÓخ ،ةيوق ة˘با˘شصإ’ ه˘شضر˘ع˘ت
مامأا ةمشصاعلا دا˘ح˘تا ة˘ه˘جاو˘م
تهتنا ي˘ت˘لا ةرؤا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
،لؤأ’ا حلاشصل نيفيظن نيفدهب
نم12ـلا ة˘لو˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
.فرتحم لؤأ’ا مشسقلا

و˘يد˘ي˘ف دا˘ح˘ت’ا ةرادإا تر˘ششنؤ
:لاق ثيح فيشصول هيف رهظي
،ةديج لاح يف انأا هللا دمحلا»

يتلا ةيحار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘ب
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ل تع˘˘شضخ
لأا˘شس ن˘م ل˘ك ر˘كششأا ل˘حا˘˘كلا

ن˘ئ˘م˘طأاؤ ي˘ت˘لا˘ح ن˘عؤ ي˘˘ن˘˘ع
ر˘ي˘خ˘ب ي˘ن˘نا دا˘ح˘ت’ا رو˘ه˘م˘ج
.«تقؤ برقأا يف دوعأاشسؤ

ب.م.يرشسيإأ

ىطشسولأ ةعومجملأ ةأوه يناثلأ مشسقلأ نم81ـلأ ةلوجلأ
اهنيعو «ءارحسصلا ن’زغ»ـب مدطسصت «اياروڤامي»
ايادهلا نورظتني نوقحÓملاو قرافلا عيسسوت ىلع
بعÓم ىلإا مويلا ةيششع ةر˘يد˘ت˘شسم˘لا ةر˘حا˘شسلا را˘ظ˘نأا ه˘ج˘ت˘ت

تايرابملا ةوق لظ يف ىطشسولا ةعومجملا ةاوه يناثلا مشسقلا
،قرافلا عيشسوتل ةمدقملا ةيدنأا ىعشست ثيح ،81ـلا ةلوجلا يف
ت’و˘ج˘لا ي˘ف تق˘ف˘خأا ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ر˘شصت تقو˘˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف
بعلم يف ةمقلا ءاقل نوكيشسؤ ،راشسملا حيحشصت ىلع ةيشضاملا

ةلوطبلا ردشصتم ،روث ينب بابشش قيرف فيشضتشسي نيح ةلقرؤ
نين˘ثا ى˘ل˘ع ة˘م˘شسق˘لا ل˘ب˘ق˘ي ’ يو˘ق ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش
:يلاتلا وحنلا ىلع لؤدجلا نوكيشسؤ
ةداعشسوب لمأا ‐ ةبقلا دئار
ءاعبرأ’ا لمأا ‐ كيرافوب دادؤ
ةياجب ةبيبشش ‐روث ينب بابشش
صشارحلا داحتإا ‐ ةليشسملا قافؤ
ةيرشضخ’ا داحتا ‐ نونكع نب مجن
ةديلبلا داحتا ‐ ةياجب ةيدولوم

ب.م.يرشسيإأ

ةيبرغلأ ةعومجملأ ةأوه يناثلأ مشسقلأ نم81ـلأ ةلوجلأ
اهنيعو «ءارحسصلا ن’زغ»ـب مدطسصت «اياروقامي»
ايادهلا نورظتني نوقحÓملاو قرافلا عيسسوت ىلع
ةعومجملا اهدهششت يتلا كل˘ت ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘لا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م

˘مو˘ي ة˘ي˘ششع بع˘ل˘ت ي˘ت˘لاؤ ،ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘شسق˘لا ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لا
دمحم د˘ي˘ه˘ششلا بع˘ل˘م ي˘ف م˘م˘ق˘لا ة˘م˘ق نو˘كت˘شسؤ ،صسي˘م˘خ˘لا
يلشس داؤ لبقتشسم عمجت يتلا ةهجاوملا يف فلششلاب قارزموب
نارهؤ ةيعمج فيشصولاب ،ةطقن04 ديشصرب ةلوطبلا ردشصتم
عارشصلا لجا نم زوفلل نايدانلا ىعشسيؤ ةطقن73 كلمي يذلا

«فؤأا يÓبلا» بعلؤ م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ي˘ل˘كششلا بق˘ل˘لا ى˘ل˘ع
.دعاشصلا قيرفلا ديدحتل
:يلاتلا وحنلا ىلع لؤدجلا يقاب نوكيشسؤ اذه
ةديعشس ةيدولوم ‐ ترايت ةبيبشش
تنششوميت نيع بابشش ‐نارهؤ ةيعمج
ةنايلم صسيمخ ءافشص ‐ ويزرأا يبملؤأا

ةراشسؤ نيع بابشش ‐ ىلفدلا نيع ليج
ةمركلا داحتا ‐ ويهر يداؤ بابشش
يلشس داؤ بابشش لبقتشسم ‐ ىششمرلا داحتإا

ب.م.يرشسيإأ

باعلأ’ نييشضاير ةثÓث لخد
تاجايتح’ا يؤذ نم ىوقلا
نم قلغم صصبرت يف ةشصاخلا
ةياغ ىلإا يراجلا يام52ـلا
اذ˘هؤ ا˘ي˘كر˘ت˘ب ،ناو˘˘ج42ـلا
با˘˘ع˘˘لأ’ا ةرؤد˘˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
اهنشضتح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لار˘ب˘لا

.ويكوط
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ةرازؤ تف˘˘˘˘˘˘ششكؤ
ىلع روششن˘م ي˘ف ة˘شضا˘ير˘لاؤ

يثÓثلا نأا ةيمشسرلا ةحفشصلا
اي˘كر˘ت˘ب ل˘م˘ع˘ي˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘ل
ةدنيل نم لكب رمأ’ا قلعتيؤ
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شصؤ ير˘˘˘م˘˘˘ح
،ةيملاع ة˘ل˘ط˘بؤ دا˘ي˘ب˘م˘لار˘ب˘لا
فيشصؤ نيرؤزوب يلع ديشس
نايفشس ،9102 ‐ ملاعلا لطب

.ملاعلا لطب  يدمح
ب.م.يرشسيإأ

ريدملا ناقزرم نابعشش دكا
نيشسح رشصن يدانل يشضايرلا
فيرشش قيرفلا ريجانم نا ياد
فرششيشس نم وه مÓشسلا دبع
ىلا يزع ءاقفر بيردت ىلع
.ديدج بردم نييعت ةياغ
ةرادإا يف لؤأ’ا لجرلا لاقؤ
ربخلا دعب» ياد نيشسح رشصن
ن˘م ا˘نءا˘ج يذ˘˘لا ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م˘˘لا
هم˘يد˘ق˘ت˘ب يد˘يزو˘ب برد˘م˘لا
طقف ةعاشس42 دعب هتلاقتشسا

لÓب ةفÓخ ىلع هتقفاوم نم
نييعت ان˘ي˘ل˘ع بجو˘ت ،ير˘يزد
ى˘ل˘ع مÓ˘شسلا د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ير˘˘شش
’ اننأ’ ةينفلا ةشضراعلا صسأار
» :حشضؤأاؤ .«Óيدب Óح كلمن
د˘˘ب˘˘ع ف˘˘ير˘˘شش ل˘˘شصاو˘˘ي د˘˘ق
ىلإا ةليكششتلا ةدايق مÓشسلا

يف اذهؤ مشسوملا ةياهن ةياغ
د˘ي˘˘ج برد˘˘م د˘˘ج˘˘ن م˘˘ل لا˘˘ح
ة˘فا˘شضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘شسي
ناقزرم صضفر اميف .قيرفلل

يديزوب ةيشضق نع ثيدحلا
42 دع˘ب ة˘لا˘ق˘ت˘شسا مد˘ق يذ˘لا
ىلع هتقفاوم دعب طقف ةعاشس
ه˘نا اد˘كؤو˘م ،ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘˘ت
نكي مل يذلا هرارق نم أاجافت
نإا˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘˘ل .هر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
هرار˘ق ن˘ع ع˘˘جار˘˘ت يد˘˘يزو˘˘ب
اهمظن ةيجاجتحا ةفقؤ ببشسب
ياد ن˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن را˘˘˘شصنأا

.ريخأ’ا اذه ليحر اهيف اوبلاط
جاحلب اشضر

يديزوب عجأرت دعب
«قيرفلا بيردت ىلوتيسس نم وه مÓسسلا دبع فيرسش » ناقزرم

يأد نيشسح رشصن

با˘ب˘شش ق˘ير˘˘ف ةرادإا تبذ˘˘ك
بعÓلا ينامع لامج دادزولب
قيرف ريشسمؤ قباشسلا يلؤدلا
يذلاؤ ،قبشسأ’ا ءاعبرأ’ا لمأا
تاح˘ير˘شصت ي˘ف ار˘خؤو˘م د˘كأا

يلوت نم بيرق هنا ةيفحشص
ر˘˘˘مأ’ا ةرادإ’ا ي˘˘˘˘ف بشصن˘˘˘˘م
صسأاك ءاقل رشضحي هلعج يذلا
يذلاؤ ةرقم مجن مامأا ةطبارلا
ع˘بر˘ل ر˘ي˘خأ’ا ل˘هأا˘ت˘ب ى˘ه˘ت˘˘نا
.ةقباشسملا يئاهن
ة˘كلا˘م˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا تر˘˘ششنؤ
ةحفشصلا ى˘ل˘ع ا˘نا˘ي˘ب «راد˘م»
با˘ب˘شش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
نأا هلÓخ نم تدكأا دادزولب
ن˘˘م را˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘ع ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م
ماق ام نأا ’إا ةريششم  ،ةحشصلا
ق˘با˘شسلا ي˘لؤد˘لا بعÓ˘لا ه˘˘ب

تم˘˘˘˘ي ’ؤ لؤ�و˘˘˘˘شسم ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ريغ يفؤ ،ةلشص يأاب ةقيقحلل
اهنأاؤ ةشصاخ ،اهتيقوتؤ اهلحم
نو˘ل˘˘غ˘˘ششي صصا˘˘خ˘˘ششأا صسم˘˘ت
يدانلا يف م˘ه˘ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م
.ايلاح
ىلع رانلا ةرادإ’ا تحتفؤ اذه

تحرط امدعب ،قباشسلا اهبع’
يتلا بابشسأ’ا لوح ’ؤؤاشست

هذ˘ه˘ب ي˘لد˘ي ر˘ي˘˘خأ’ا تل˘˘ع˘˘ج
تقو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘˘مأ’ا
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ صسا˘˘شسح˘˘لا
يئاهن عبر رؤدلا نم جؤرخلا

ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
.يجرتلا باشسح

ي˘˘˘˘ف ةرادإ’ا تدد˘˘˘˘ششؤ اذ˘˘˘˘ه
ن˘ي˘شسح كل˘م˘ت ا˘ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا
بشصن˘م ل˘غ˘ششي يذ˘لا ي˘حا˘ي
،ا˘ي˘لا˘ح ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ل˘ما˘كب ى˘ظ˘ح˘ي ه˘نا ةر˘ي˘˘ششم
ةرادإا فرط نم معدلاؤ ةقثلا
.دادزولب بابشش

ب.م.يرشسيإأ

يدانلأ يف بشصنم يلوت نم هبأرتقأ ىلإأ حملأأ امدعب
ينامع تاحيرسصت بذكت «ةبيقعلا» ةرادإا

دأدزولب بابشش

أوكراشش نييرئأزج5
ةشسفانملأ يف

زرحت يوÓلا دبع
ةيبهذلا ةيلاديملا
ىربكلا ةلوطبلا يف

وكابب وديجلل
ةيرئازجلا ةعراشصملا تجوت
يؤÓ˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘شش
ةزئاجلل ةيب˘هذ˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب
،(نا˘ج˘ي˘برذأا) و˘كا˘ب˘ب ىر˘ب˘كلا

قق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا ة˘ي˘ف˘خ ى˘ل˘ع
صشناف˘شس ا˘ف˘يÓ˘شس ة˘ي˘كبزؤأ’ا
25 ةئف يئاهن يف ،صسمأا لؤأا

يتلا  ةرؤدلا راطإا يف غلك
˘مو˘ي ا˘ه˘ي˘ل˘ع را˘˘ت˘˘شسلا لد˘˘شسأا
.ءاعبرأ’ا

5ـلا ةفنشصملا نيريشش تزافؤ
يف ةثلاثلا صشنافشس ىلع ايملاع
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا تقو˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘شسفا˘˘ن˘˘م تم˘˘غرأا
لك يف اهفلك ام وهؤ عافدلا

تا˘قا˘ط˘˘ب ثÓ˘˘ث) اراذ˘˘نإا ةر˘˘م
ةلثم˘م ح˘ن˘م ا˘م و˘هؤ (ءار˘ف˘شص
.بقللاب جيوتتلا رئازجلا

عرا˘شصم˘˘لا لا˘˘ن ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
دلؤ قاحشسإا ،رخآ’ا يرئازجلا
يف ةشسماخ˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ،رؤد˘ق
ةكراششمب ،غلك06 تحت ةئف
.اشسفانتم02
ن˘˘ي˘˘عرا˘˘شصم˘˘˘لا راو˘˘˘ششم ا˘˘˘مأا
يلع ديشس ،نيرخآ’ا نييرئازجلا
يدهمؤ (غ˘ل˘ك66˘‐ ) ير˘م˘ع˘ل
دق˘ف  ،(غ˘ل˘ك37˘‐ ) ن˘ي˘كشسم
يف فقوت امدعب ،لام’ا بيخ
.ةشسفانملا نم يناثلا رؤدلا

ىربكلا ةز˘ئا˘ج˘لا ي˘ف كرا˘ششؤ
ل˘ب˘ق ا˘م ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لا ،و˘˘كا˘˘ب˘˘ب
دايبملارب ىلإا ةلهؤوملا ةريخأ’ا

ـب نيلث˘م˘م اد˘ل˘ب83 ،وي˘كو˘ط
ةشسمخ مهنم  ،اعراشصم781
.نييرئازج

ر.ق

ةيبملأربلأ باعلأÓل أريشضحت
 يدمحو نيروزوبو يرمح

ايكرتب قلغم سصبرت يف نولخدي
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يلؤدلا زرحم صضاير ىدبأا
يدا˘˘˘˘ن بع’ؤ ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يزيلجنإ’ا يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ه˘˘حو˘˘م˘˘ط ن˘˘ع
ابؤرؤأا لاطبأا يرؤدب جيوتتلا

˘˘˘مو˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘نذأ’ا تاذ ع˘˘˘˘فرؤ
ه˘م˘ل˘ع م˘غر ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘˘شسلا
.رمأ’ا ةبوعشصب

تاحيرشصت يف زرحم لاقؤ
يرؤد˘ب زو˘˘ف˘˘لا» :ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
يتيشس رتشسششنام عم لاطبأ’ا
هذ˘ه˘لؤ ،ي˘ل ي˘ن˘ع˘ي˘˘شس فو˘˘شس
م˘ل ا˘ن˘نأ’ ر˘ي˘ث˘كلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
.«لبق نم ةلوطبلا هذه ققحن

ي˘˘˘˘ف بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا» :فا˘˘˘˘شضأاؤ
ىتح ًاريبك ارمأا دعي يئاهنلا
ا˘ه˘نأ’ يدا˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘لؤأ’ا ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةطبار يئاهن اهيف صضوخيشس
ى˘˘˘لؤأ’ا ةر˘˘˘م˘˘˘لاؤ ،لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا
ةظحل اهنإا .نيبعÓلا م˘ظ˘ع˘م˘ل
ةظحل اه˘نإا ،ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ل ة˘ما˘ه
نم ركذتت كنأ’ ريثكلا ينعت
كشسفنل لوقتؤ تيتأا ناكم يأا
.«زاجنإا نم هل اي

ثد˘ح˘ت قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘˘فؤ
لبقملا تبشسلا موي ةارابم نع
يزيلجنا يدان يقÓنشس» Óئاق

اننأا ينع˘ي اذ˘هؤ ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ي˘ف
ن˘ح˘ن˘ف اد˘ي˘ج ا˘ن˘شضع˘ب فر˘˘ع˘˘ن
ةفرعملا قح يشسليششت فرعن
كلذلؤ ،كلذك اننوفرعي مهؤ
.«ةدقعم نوكتشس ةارابملا نإاف

ان˘ي˘ل˘ع ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل» :ع˘با˘تؤ
،ا˘ن˘بو˘ل˘شسأا˘˘ب بع˘˘ل˘˘ن نأا ط˘˘ق˘˘ف
ةبÓشصلاب ع˘ت˘م˘ت˘ن نأا لؤا˘ح˘نؤ
ن˘ي˘لا˘ع˘ف نو˘كنؤ ،عا˘فد˘لا ي˘˘ف
.«مهامرم مامأا

تب ’ويدرأوغ عم»
 «رخآأ ⁄اع نم ابع’
ثيدحلا نم هت˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بؤ

قر˘˘ط˘˘ت تب˘˘شسلا ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘˘ع
ثيدحلا ىلإا يرئازجلا يلؤدلا

هل لشصؤ يذلا ىوتشسملا نع
ر˘ت˘شسششنا˘م ى˘لإا ه˘مؤد˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م
ل˘˘شضفؤ ،8102 ةن˘شس ي˘ت˘ي˘شس
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب
.زاجنإ’ا

نآ’ا انأا» رشضخلا مجن لاقؤ
ر˘˘˘˘خآا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ن˘˘˘˘˘م بع’

ةدا˘ي˘ق تح˘ت ر˘ي˘ث˘ك ترو˘ط˘تؤ
يف تروط˘ت د˘ق˘ل ،’و˘يدراو˘غ
،ه˘ع˘م بناو˘ج˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ينابشسإ’ا بردملا عم لمعلا

كلعجي نييملاع نيبع’ عمؤ
.«روطتت

ريثكلا تبعل دقل» :فاشضأاؤ
تب˘شست˘كاؤ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م
تيقترا دقؤ ،ةربخلا نم اديزم
.«رخآا ىوتشسم ىلإا

هذ˘ه ي˘˘ف ه˘˘مÓ˘˘ك م˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
ة˘ل˘حر تنا˘ك د˘ق˘ل »:ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا

رتشسششنامب يقاحتلا ذنم ةعئار
نم انه ىلإا تيتأا دقل ،يتيشس
ام اذهؤ ،باقلأ’ا قيقحت لجا
 .«مشسوم لك يف هلعفن

›و– ةطقن يه هذه»
 «مشسوŸأ أذه

ءارحشصلا براحم ربتعاؤ
يدا˘˘ن د˘˘شض ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
عبر يف ي˘نا˘م˘لأ’ا د˘نو˘م˘ترؤد
ا˘بؤرؤأا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ئا˘ه˘˘ن

يف لوحت ةطقن ةباثمب تناك
.مشسوملا اذه هئادأا

:هتاحيرشصت يف زرحم لاقؤ
نأا دقتعأا ،احيرشص نوكأا ىتح
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ءاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘كر
ةطقن ةباثمب تناك دنومترؤد
نأا ىراؤ ،ي˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك لو˘˘ح˘˘ت
انبعلم جراخ دنومترؤد ةارابم
انلوشصول ربكأ’ا عفادلا تناك
نيرخأات˘م ا˘ن˘ك د˘ق˘ل ،ي˘ئا˘ه˘ن˘ل˘ل
كا˘ن˘ه تنا˘كؤ1‐0 ةجي˘ت˘ن˘ب
ةلوطبلا نم انجؤرخل ةيلامتحا
.ثدح ام ثدح نكل

م˘˘ج˘˘˘ن ن˘˘˘كم˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘فؤ
ة˘ق˘فر ج˘يو˘ت˘ت˘لا ن˘م ر˘˘شضخ˘˘لا

يرؤد بقلب  يتيشس رتشسششنام
تب˘˘شسلا مو˘˘ي ا˘˘بؤرؤأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
يرئازج يناث نوكيشس لبقملا
بقللا اذهب جوتي خيراتلا يف
هب جوت يذلا رجام حبار دعب
وتروب يدان ةقفر7891 ةنشس
 .يلاغتربلا

جاحلب اشضر

 «ريثكلا يل ينعيسس لاطبأ’ا يرودب جيوتتلا» :زرحم

ي˘لؤد˘لا صسا˘˘نؤ مدا ل˘˘ت˘˘حأا
ل˘˘شضفأا ةراد˘˘شص ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
وي˘ششت˘لا˘كلا ي˘ف ن˘ي˘غؤار˘م˘لا
‐0202 مشسوم نع يلاطيإ’ا

1202.
ا˘˘˘فو˘˘˘شص» ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘˘ششنؤ

ل˘˘˘شضفأ’ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق «رو˘˘˘كشس
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
اذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘جا˘˘˘ن تا˘˘˘غؤار˘˘˘م˘˘˘ب
و˘ي˘ششت˘˘لا˘˘كلا ي˘˘ف م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ا˘هرد˘شصت ي˘ت˘لاؤ ،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا
صسانؤ مدآا يرئازجلا بعÓلا
.ةح˘جا˘ن ة˘غؤار˘م4.27 ـ˘˘˘˘ب
دماح ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م

يذ˘لا «و˘˘لو˘˘شسا˘˘شس» يرؤار˘˘ت
.ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘حا

ط˘بار˘مأا نا˘ي˘ف˘شس ي˘بر˘غ˘م˘لاؤ
م˘ج˘نؤ «ا˘ن˘ي˘ت˘نؤرو˘ي˘ف» بع’
.«ؤدارداوك» صسوتنفوج

ى˘˘شضق د˘˘˘ق صسا˘˘˘نؤ نا˘˘˘كؤ
م˘شسو˘م˘لا ن˘م لؤأ’ا ف˘شصن˘لا
اراعم يرايلاك عم مرشصنملا

لق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ي˘لو˘با˘ن ن˘م
ف˘شصن˘لا ي˘ف ي˘نو˘تؤر˘ك ى˘لإا
ى˘ل˘ع م˘شسو˘م˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
.اشضيأا ةراعإ’ا ليبشس

(اماع42) صسا˘نؤ كرا˘˘ششؤ
يرؤدلا ي˘ف ةارا˘ب˘م22 ي˘ف

لجشس ،مشسوملا اذه يلاطيإ’ا
ع˘ن˘شصؤ فاد˘˘هأا4 ا˘ه˘لÓ˘˘خ
.اهلثم

رئاطلا حانجلا نإاف ةراششإÓل
ىلا ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘ج˘ت˘ي ر˘شضخ˘ل˘ل

ءاهتنا د˘ع˘ب ي˘لو˘با˘ن فو˘ف˘شص
نمؤ ،ينوتؤركل هتراعإا ةرتف
كان˘ه ذ˘خأا˘ي نأا اد˘ج ن˘كم˘م˘لا
دعب ،لبقملا مشسوملا هتشصرف
ؤرا˘˘ن˘˘ي˘˘ج برد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘حر
براحم صشمهت يذلا ؤزوتاغ
.هدهع يف اريثك ءارحشصلا

جاحلب اشضر

›اطيإ’أ يرودلأ مو‚ ىلع اقوفتم

 ويسشتلاكلا ‘ غوارم لسضفأا سسانو

تا˘˘˘شس’ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ف˘˘˘ششك
لقأ’ ينطولا بختنملا بردم
ىلع ماتلا هاشضر نع02 نم
لبق رشضخلا تاريشضحت ريشس
لجا نم ةر˘ها˘ق˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

بر˘ع˘لا صسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب صضو˘خ
موي قلطنتشس يتلا تابختنملل
.لبقملا ناوج71

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘˘م لا˘˘˘قؤ
ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا

دعب‘‘ هلوقأا ام يدل »:فافلل
،مييقتلل ةيبيردت تارؤد ثÓث
ءا˘ي˘ششأ’ا صضع˘ب تظ˘ح’ د˘˘ق˘˘ل
.قيرفلا اذه يف ةعئارلا

ي˘˘ما˘˘مأا لاز˘˘˘ي ’»:فا˘˘˘شضأاؤ
يذلاؤ ري˘خأا ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت صصبر˘ت
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف هد˘ع˘ب ل˘شصفأا˘˘شس
.«ةيبرعلا ممأ’ا صسأاكل ةيئاهنلا

نإاف ردشصملا تاذ بشسحؤ
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ي˘˘خأ’ا صصبر˘˘ت˘˘لا

ةنشس02 ن˘م ل˘قأ’ ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ناوج رهشش ةيادب عم قلطنيشس
ةمئاقلا رايتخا دع˘بؤ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
صصبرت ءارجإا مت˘ي˘شس ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
لاحرلا دشش ةياغ ىلإا دتمي رخآا
نإاف ةراششإÓ˘لؤ.ةرهاقلا هاج˘تا
مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا
ًابع’32 نم ةليكششت بلطتي
.ةقباشسملا هذهل

جاحلب اشضر

 تأÒشضحتلأ ةروÒشس نع صضأر رشضÿأ بردم

 «ةيئاهنلا ةمئاقلا ديد– نع انلسصفي دحاو سصبرت» :تاسس’

نÓخدي نويلو وكانوم
رشساخلأ صشاتكششيبو قابشسلأ
 ربكأ’أ

طرتسشي يتيسس رتسسيل
وروأا نويلم21
 لازغ حيرسستل

لأزغ ديششر قلأات دعب
يدان عم يرئأزجلأ يلودلأ

يف مشسوملأ أذه صشاتكششب
ةرأدإأ تررق يكرتلأ يرودلأ
هتميق عفر يتيشس رتشسيل
.وروأأ نويلم21 ىلإأ ةيلاملأ

ةيفحشص ريراقت تفششكو
رتشسيل يدان نأأ ،ةيزيلجنإأ
ةميق نم عفر دق ،يتيشس
8 نم يرئأزجلأ مجنلأ

نويلم21 ىلإأ وروأأ نويلم
يذلأ رمأ’أ وهو .وروأأ
ةرأدإأ تاباشسح طلخيشس
يتلأ يكرتلأ صشاتكششيب
براحم دقع ءأرشش ديرت
يهو ،مشسوملأ أذه ءأرحشصلأ
ىلع تشضرع دق تناك يتلأ
6 «بلاعثلأ» نم اهتريظن
مشسح لجأ نم وروأ نويلم
هذه طرشش نكل ،ةقفشصلأ
ريغي نأأ هناكمإاب ةريخأ’أ

مشسوملأ «نوششأر» ةهجو
وكانوم نأأو ةشصاخ ،لبقملأ

نأديري ’أز ’ نويلو
ةنشس92 بحاشص عم دقاعتلأ

.هتميق عافترأ نم مغرلاب
براحم نإاف ةراششإÓل
تفلم لكششب زرب ءأرحشصلأ

يدان عم مشسوملأ أذه
رود هل ناكو صشاتكششيب
هقيرف جيوتت يف ريبك
ثيح يكرتلأ يرودلأ بقلب
5 لجشس افده22 يف مهاشس
ةريرمت71 مدقو اهنم

 .ةمشساح
جاحلب اشضر

 رشضخلأ مجن لبقتشسم مشسحي يأرشس ةطلغ هئÓمزو ’ويدرأوغب ديششي رشضخلأ دئاق

حيرسستل هجتت » موب ميسسلا» ةرادإا
 ناجملاب يلوغيف

يف هتين نع يرئازجلا يلؤدلا يلوغيف نايفشس نابأا امدعب
ةياهن ىتح يكرتلا يارشس ةطلغ هقيرف ةقفر ةرماغملا ةلشصاوم
نأا صسمأا ةيكرت ةيفحشص ريراقت تفششك امهطبري يذلا دقعلا
اهناديم طشسوتم نم صصلختلل ةدعتشسم «موب ميشسلا» ةرادإا

.يناجم لكششب ولؤ يلاحلا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ
يارشس ةطلغ هيدان رداغيشس يلوغيف نأا ردشصملا تاذ دكأاؤ

،ميريت حتاف هبردم تاباشسح نم هجؤرخ دعب وتاكريملا اذه
.هيلع لشصحتي يذلا عفترملا يونشسلا هبتار ىلإا ةفاشضإا

ةئيلملا يارشس ةطلغ عم ةنشس23 بحاشص ةريشسم نأا ؤدبيؤ
نم نكمت ثيح اهتياهن ىلإا تلشصؤ دق فادهأ’اؤ باقلأ’اب
بقلب هعم جوت امك ،رخآا12 يف ةمهاشسملاؤ افده22 لجشست
ىلإا ةفاشضإ’اب هيلي يذلا مشسوملاؤ8102 ـ7102 يف يرؤدلا

.9102 ةنشس يكرتلا ربوشسلا صسأاكؤ ايكرت صسأاك
تايرؤدلا يف تامامتها ةدع كلمي يلوغيف نإاف ةراششإÓلؤ

نوكيشس يذلا ينانويلا صسوكايبمولؤأا يدان اهزربأا ةيبؤرؤأ’ا
.براحملا ةقفشص مشسحل برقأ’ا

جاحلب اشضر
 تقو يأأ نم رثكأأ برتقي هليحر

 يدنام مركت سسيتيب ةرادإا
بعÓلا يدنام ىشسيع ،ينابشسإ’ا صسيتيب يدان ةرادإا تمرك

يتلا تاونشس5ـلا يف يدانلل همدق ام ريظن ،يرئازجلا يلؤدلا
.يشسلدنأ’ا يدانلا ناولأا اهيف لمح

م˘ير˘كت ترر˘ق صسي˘ت˘ي˘ب ةرادإا نأا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكؤ
ةرداغم نم ىشضم تقؤ يأا نم رثكأا برتقا يذلا بعÓلا
لا˘يرا˘ي˘ف يدا˘ن ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘بر˘˘ج˘˘ت صضو˘˘خ˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا راو˘˘شسأا
لك ىلع «ءارفشصلا تاشصاوغلا» ةرادإا عم قفتا امدعب ،ينابشس’ا
عم هدقع ةياهن لظ يف دقعلا ىلع عيقوتلا ىوشس قبي ملؤ ءيشش
 .صسيتيب

ب.م.يرشسيإأ
 رشضخلأ صصبرت هلوخد لبق

ءازج ةبرسضل ىدسصتي يحلوبم
 هتايونعم عفريو

،ينطولا بختنملا صسراح يحلوبم صسيار باهؤ ىّدشصت
يتلا عئاشضلا لدب تقولا نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف ءازج ةلكرل

نم92 ةلوجلا باشسحل دئارلا يدانب قافت’ا هقيرف تعمج
.ناميلشس نب دمحم ريمأ’ا صسأاك يرؤد

دعب يقيقح فده نم هكابشش ذاقنإا نم يحلوبم نكمتؤ
مجاهم «زيدنانرف ينؤر» بعÓلا اهذفن ءازج ةلكرل هيدشصت
.يفاشضإ’ا تقولا نم79 ةقيقدلا يف ،دئارلا يدان

1 ـ3 ةجيتنب ةلباقملا هذهب رشضخلا نيرع صسراح ءاقفر زافؤ
86 ةقيقدلا ذنم نيبع’01ـب ةارابملا ةلشصاوم نم مغرلا ىلع
رارغ ىلعؤ ءارمحلا ةقاطبلاب ؤرازا ديلؤ يبرغملا درط دعب
ةخؤد نيدلا زع رشضخلل رخآ’ا صسراحلا صسراح صضاخ ،يحلوبم
 .دئارلا يدان يزب ،قافت’ا ةهجاوم راوطأا لماك

جاحلب اشضر
31ـلأ يف يهتنيو نأوج حتافلأ يف قلطني صصبرتلأ

 رهششلأ صسفن نم

بختنملا جمانرب رسشنت «فافلا»
 ينطولا

ةفاحشصلا لمع طيشسبتل ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا لمع
صصبرتلا قÓطنا ل˘ب˘ق ،ير˘ئاز˘ج˘لا يؤر˘كلا نأا˘ششلا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘مؤ
ينقتلا زكرملاب لخادلا ناوج رهشش نم حتافلا يف يريشضحتلا
صسفن نم31ـلا ةياغ ىلإا ىشسوم يديشسب تابختنملا بيردتل
.رهششلا

نأا ىلع ،رشضخلا دادعت قاحتلا لÓخ نم ةيادبلا نوكتشسؤ
نم ةيادب مويلا صسفن يف ةؤدن لؤأا يشضاملب نيدلا لامج دقعي
نم اذه تابختنملا بيردتل ينقتلا زكرملاب00:11ـلا ةعاشسلا
صسفن يف ةطلتخم ةقطنم ينطولا بخانلا جمربي نأا رظتنملا
ءاقلب ةشصاخلا قح’ تقؤ يف تيقوتلا ديدحت متي نأا ىلع مويلا

اذه ةهجاوم دعب ةؤدن ينطولا بخانلا دقعي نا ىلع ايناتيروم
.ىرخأ’ا تايرابملا صصخي اميف رم’ا صسفنؤ ريخ’ا

 ب.م.يرشسيإأ
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

خيراتلا لخديسس اذكه
ق˘ق˘ح ا˘مد˘ع˘˘ب

ايقيرفإا ممأا صسأاك
9102 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ةي˘ب˘هذ˘لا ةر˘كلاؤ
برتقي ةيقيرفإ’ا
يلؤدلا
،يرئازجلا

،زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير
زاجنإا قيقحت نم
كلذؤ ي˘خ˘˘يرا˘˘ت
ا˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف
ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت
ةطبارب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ةيبرؤأ’ا لاطبأ’ا

رتشسششنا˘م ة˘ق˘فر
نيب عمجي خيراتلا يف يقيرفإا صسماخ ،رحاشسلا يراشسيلا نوكيشس ثيح .لبقملا تبشسلا يتيشس
.ةيقيرفإ’ا ةيبهذلا ةركلاؤ ايقيرفإا ممأا صسأاك ،غيل زنيبماششتلا

رسضخلا هجاوي يرئازج
ؤذ بعÓ˘˘لا ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا لو˘˘˘شصأ’ا
ىلإا ي˘نؤد˘ي˘ع˘لا ى˘شسي˘ع
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م
ناوج11 يف ي˘ن˘طو˘لا
بختنملا ةقفر لب˘ق˘م˘لا
ةارا˘ب˘م ي˘ف ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا

ىر˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘˘˘يدؤ
،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘شضارأ’ا˘ب
ناديم طشسوم يمتنيؤ
صشؤرافششت˘ن˘ير˘ي˘ف يدا˘ن
مشسو˘م˘ل˘ل ر˘ج˘م˘لا ل˘ط˘ب
ةر˘˘˘شسأا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘لا

يرئازج بأا نم ةرجاهم
.ةيشسنوت مأاؤ

نع ثحبي رارسس
 سسيليبوم نم ليو“

د˘ب˘ع ف˘ي˘ط˘شس قا˘فؤ ق˘ير˘ف صسي˘˘ئر ثح˘˘ب˘˘ي
ة˘شسشسؤو˘م ن˘م ل˘يو˘˘م˘˘ت ن˘˘ع رار˘˘شس م˘˘ي˘˘كح˘˘لا

قافولا ناؤ ةشصاخ قيرفلا ىعرتل صسيليبوم
نا امب ايلام ةنيزخلا صشاعنا ىلا ةشسام ةجاح يف
نام˘شض ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك نو˘كت˘شس تا˘يد˘ح˘ت˘لا
مهقيرف ةيؤؤر يف راشصن’ا لمأاي ثيح بقللا

وجري ثيح بقللاب نيجوتم ةلوطبلا ةياهن عم
ةشسشسؤوملا قفاوت نا قافو˘ل˘ل ر˘ي˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘لا

ر˘ي˘ي˘شست كلذ˘ب ن˘ي˘شسح˘تؤ  يدا˘ن˘لا م˘عد ى˘˘ل˘˘ع
 .هرشصانع زيفحت لÓخ نم ةلبقملا ت’وجلا

نيوكتل ةيبوبلا دوقي يوÓعل
لبقŸا مسسوملل قيرف

ق˘ير˘ف˘لا ن˘با ة˘ن˘تا˘ب ة˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تن˘˘ي˘˘ع
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لا يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل يؤÓ˘ع˘˘ل ل˘˘شصي˘˘ف
ةرششابم هدقع ديدجت يف ريكفتلا عم مشسوملا
ءانب ىلع قافت’ا مت ثيح مشسوملا ةياهن دعب
لشضفا ليشصحت لجا نم لمعي يقفاوت قيرف
فدهلا نوكيشسؤ اذه لبقملا مشسوملا جئاتنلا

ةيماتخلا ت’وجلل ابشسحت هنييعت لÓخ نم
مشسومل˘ل ا˘ب˘شسح˘ت نا˘ب˘ششلا ن˘م ة˘ف˘ي˘لو˘ت دا˘ج˘يإا
ءوشض ىلع مهل ديدجتلا متيشس ثيح لبقملا
 .هفرط نم مدقملا ريرقتلا

qarsana@essalamonline.com
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ةرادإ’ا نوكتسشي يسس سسا يسسلا فيدر وبع’
يدا˘ن˘لا ف˘يدر نا˘˘ب˘˘شش بلا˘˘ط

ةرادإا نم ينيطنشسقلا يشضايرلا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرؤر˘شض ق˘ير˘ف˘˘لا
ثيح ة˘ق˘لا˘ع˘لا م˘هرو˘جا ة˘يو˘شست
ى˘لا ردا˘شصم˘˘لا صضع˘˘ب ترا˘˘ششا
فيدرلا يبع’ ةعطاقم ةيناكمإا
ناؤ ة˘شصا˘خ ةرا˘ط˘شسو˘شس ءا˘ق˘ل˘˘ل
لاكشش’ا ةيوشستب مقت مل ةرادإ’ا
نوكلتمي نم صصوشصخب قلاعلا

د˘قؤ اذ˘ه ةرو˘شضخ˘لا ع˘م دو˘ق˘˘ع
ة˘ئد˘ه˘ت ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا لؤا˘˘ح
زيكر˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مؤ رو˘مأ’ا

يف بيترتلا ةداير لÓتحا ىقبي فدهلا ناؤ اميشس’ يدانلا رظتنت يتلا ةمداقلا تايدحتلا ىلع
 . فدهل نيفده عقاوب ةيدولوملا باشسح ىلع صسما زاف قيرفلا ملعلا عم ةياهنلا

15

مسسق ‘ هدسشا غلبي دوعسصلاو ءاقبلا عارسص
قرسشلا ةهج Êاثلا

ةهجلا يف بعÓملا صضعب نوكتشس
لماك بعل ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘ششلا
ثيح ةيدنأ’ا صضعبل ةبشسنلاب ظوظحلا
بؤر˘خ˘لاؤ ة˘م˘ل˘ع˘لا ن˘م ل˘ك نو˘كي˘˘شس
’ زوفلا زارحاب نيبلاطم لÓج د’ؤأاؤ
رثعت يأاؤ هدششا غلب صسفانتلا نا امب ريغ
يف طاقنل˘ل رد˘ه˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘شضي˘شس
رشصتقي نلؤ اذه ثلاثلا مشسقلا ةريظح
دتميشس لب طقف لؤزنلا ىلع صسفانتلا
لك صسفانتي ثيح دوعشصلا قرف ىلا

كو˘م˘لاؤ د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘ششؤ ة˘با˘ن˘ع ن˘˘م
. ةدحاؤ ةقرؤ ىلع ةيؤاششلا ىتحؤ

 ةعاسس42 دعب
هنييعت نم

فشسوي بردملل ةيفاك تناك ةعاشس42
ماهم يلوتل هتقفاوم حنم ىلع يديزوب
نع ةدوعلاؤ ياد نيشسح رشصن بيردت
ةفقؤ ببشسب ،ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا م˘يد˘ق˘تؤ هرار˘ق
ة˘حÓ˘م˘لا را˘شصنأا ا˘ه˘م˘ظ˘ن ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

عرششي نأا ىتح لبق هليحرب اهيف اوبلاط
.هماهم يف

ةدوعلا

صضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم هئافشش دعب
ا˘هر˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘حار˘ج˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاؤ ا˘ه˘ل

ي˘˘لؤد˘˘لا بعÓ˘˘˘لا صشو˘˘˘ششن˘˘˘خو˘˘˘ب ،دا˘˘˘ع
م˘ج˘˘ن˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءاو˘جأا ى˘لإا ار˘ي˘خأا ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ل˘˘حا˘˘شسلا
اه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي ةرو˘شص ر˘ششنؤ تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ه˘ئÓ˘مز د˘حأا بنا˘ج ى˘لإا بع˘ل˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ب’ ق˘˘فو˘˘م ظ˘˘ح˘˘ف
.هتقايلؤ هتيفاع ةداعتشسا
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ةÓسصلا تيقاوم

يدنام مركت سسيتيب ةرادإا ̂ 
ناÛاب ›وغيف حيرسستل هجتت «موب ميسسلا» ةرادإا̂ 

 يديزوب عجأرت دعب

وه مÓسسلا دبع فيرسش» ناقزرم
«قيرفلا بيردت ¤وتيسس نم
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 هئÓمزو ’ويدرأوغب ديششي رشضخلأ دئاق

 ةمشصاعلأ دا–أ يأد Úشسح رشصن

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì
رسشنت «فافلا»
بختنŸا جمانرب

ينطولا

نأوج حتافلأ يف قلطني صصبرتلأ
 رهششلأ صسفن نم31ـلأ يف يهتنيو

«ريثكلا يل ينعيسس لاطبأ’ا يرودب جيوتتلا»:زرحم

 لحاكلأ ىوتشسم ىلع اهأرجأأ يتلأ ةيلمعلأ دعب

ةديج لاح ‘ انأا :فيسصول
ينع لأاسس نم لك ركسشأاو

«رخآا ⁄اع نم ابع’ تحبسصأا ’ويدراوغ عم»
«مسسوŸا اذه ›و– ةطقن يه هذه»

 همعد ىلع ةيرئأز÷أ ةلودلأ ركشش

ةلسصاوم ‘ده :فاÒب
  ايقيرفإا ‘ ةسضايرلا ريوطت


