
ةيرئاز÷ا ةيرحبلا تاوقلا
طضسوتŸا ‘ ىوقألا Úب نم

50 صص
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اسضماغ بزحلا لبقتسسم ىقبي اميف

اهنوزخم ذافن ةيفلخ ىلع
بيكرتلا مقاوط نم

دعب مهنيكمت مدعب اديدنت
مهتانكسس عقاوم راتيخإا نم

نوجتحي «2 لدع» وبتتكم
نكضسلا ةرازو رقم مامأا اددجم

40 صص

جاتنإ’ا مجح عجارت ¤إا ىدأا نطولا Èع اهتادحوب بيسست

ىلع ةرداق تاسصاوغ كلت“ يتلا ةديحولا
ةسسبايلا ‘ فادهأا ىلع «زورك» خيراوسص قÓطإا

اياسضق يف نييلحملا نيلوؤوسسملا تارسشع ةقفر لثمي
راقعلا بهنو لاومأا صضييبتب قلعتت

نييباهرإا ىلع ءاضضقلا
ةزاــــبيتب نينثا

ةباغب عنسصلا ةيديلقت ةلبنق12و نييباهرإÓل أابخم42 ريمدت
ةدكيكسس يف روهزلا داو ةقطنمبو ةي’ولا تاذب نوملسسم

50 صص

SROTOM LABOLG ةكرسش تنلعأا
SEIRTSUDNI،تان˘حا˘سش بي˘كر˘ت˘ل
ن˘˘ع ،«ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه» ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘حو
ةنتاب ةي’وب اهعن˘سصم تا˘طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت
لجأا ىلإا يسضاملا ربمسسيد13 نم ءادتبإا

.مولعم ريغ

40 صص

هتلئاعو لماه ينغلا دبع
دمحمأا يديضس ةمكحم مامأا

يراجلا يفناج ةياهن
50 صص

«مكحلا ةموظنم يف رظنلا ةداعإا مزلتضسي بعضشلا اهيلإا حمطي يتلا رئازجلا ءانب»
30صص:نوبت صسيئرلا ،ةموك◊ا تايولوأا زربأا نطاوملل يسشيعŸا ىوتسسŸاب ءاقتر’ا نأا دكأا

سسيئرلل هدي دمي «نÓفألا»
دارـــج ةموكحو نوـبت

labolG ةكرضش تاطاضشن قيلعت
seirtsudnI srotoMبيكرتل
ةنتابب «يادنويه» تÓفاحو تانحاضش

40 صص

يراجلا يفناج03 ـلا خيرات ديدحت
تافلملا عاديإ’ لجأا رخآا

ةذتاضسألا ةيقرت طورضش هذه
نيرضضاÙا Úيعما÷ا
روـــضسيفورب فاضصم ¤إا

ع’دنإا دعب باونلا ةيبلاغ ةلاقتسسا
كلذل ةوقب عفدي كار◊ا

باق تاب ناÈŸلا لح
تايعيرضشتو Êدأا وأا Úضسوق

قفألا ‘ حولت ةقبضسم

40 صص

ىضضوفلا ‘ قرــغت «لاـطفن»
قفألا ‘ حولت ناتوب زاغ ةمزأاو

30 صص

30 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
تقولا عيضضي ل يرومرم

هماهم ملت˘شسإا م˘ي˘شسار˘م بق˘ع ةر˘ششا˘ب˘م
،ةيديلقتلا تاعانشصلاو ة˘حا˘ي˘شسل˘ل ر˘يزو˘ك
لمع عامتجإا لوأا ،يرومرم ناشسح دقع
يف ةرازولا رقمب عاطقلا تاراطإا هرشضح
هل بشضتقم روششنم يف بتكو ،ةمشصاعلا

،«كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا هتحفشص ىلع
ه˘ي˘ف ا˘ن˘مد˘ق ،ل˘م˘ع عا˘م˘ت˘جا لوأا ا˘˘ند˘˘ق˘˘ع»
دعاو˘ق ءا˘شسرإ’ ة˘ما˘ع ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت ة˘ل˘خاد˘م
نشسحلا رييشستلا يف ةديدجلا ةيروهمجلا
.«ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلل

عيم÷ا ملع ‘ نكيل

اه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
ةريزولا نأا ،«كوبشسياف˘لا» ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا

ىلع باشسح يأا كلتمت ’ ،ةدود نب ةكيلم
ل˘ك ن˘˘م تأار˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،قرزأ’ا ءا˘˘شضف˘˘لا
لشصاوتلا عقاوم ىل˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا
ا˘ه˘نأا تد˘كأاو ا˘ه˘شصو˘شصخ˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا

ةحفشصلا ىلع هرششن متي امب طقف ةينعم
.«كوبشسيافلا» يف ةرازولل ةيمشسرلا

نييضسايضسلا جحمةعقروب لزنم

ر˘شضخ˘ل د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا م˘˘ت نإا ا˘˘م
نجشسب اهاشضق رهششأا8 يلاوح دعب ،ةعقروب
وأا ةلبق ىلإا يلئاعلا هلزنم لوحت ىتح ،ضشارحلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا تا˘ي˘شصخ˘ششل˘˘ل ج˘˘ح˘˘م
نم لجرلا عم ةفطاعتملاو ةبحملا اهتاهجوت
اهتداعشس نع ريبعت˘لاو ه˘ي˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طإ’ا ل˘جأا
نب رداقلا دبع اهرخآا ناكو ،هحارشس قلطإاب
حششرتملا ،ينطولا ءانبلا ةكرح ضسيئر ،ةنيرق
.ةريخأ’ا21/21 تايشسائرل

عنقم Òغ كريÈت
! .. ريزولا ›اعم

ريزولا ،ديلو نيشساي هراثأا يذلا لدجلا دعب
دا˘شصت˘قاو ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
عقاوم ربع ةريخأ’ا تاعاشسلا للخ ،ةفرعملا
ه˘ق˘ن˘ع ة˘ط˘بر بب˘شسب ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا
ملتشسإا لف˘ح ءا˘ن˘ثأا ا˘هاد˘ترا ي˘ت˘لا «ةر˘ي˘شصق˘لا»
لأافك» هدلاو اهايإا هاطعأا ةريخأ’ا ّنأا زربأا ،هماهم
عرا˘ششلا ع˘ن˘ق˘ي م˘ل يذ˘لا ر˘ير˘ب˘ت˘لا و˘هو ،«ر˘ي˘˘خ
ف’آا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت تزر˘˘بأا ثي˘˘ح ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
مادن˘ه نأا ،قرزأ’ا ءا˘شضف˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ايرح نا˘ك ه˘نأاو ه˘ت˘ي˘شصخ˘شش ضسكع˘ي ضصخ˘ششلا
هدلاو قنع ةطبر ءادترإا باششلا ريزولا اذهب

˘ما˘مأا رو˘ه˘ظ˘لا م˘ث ن˘مو لا˘ق ا˘م˘ك ر˘ي˘خ لأا˘˘ف˘˘ك
نأا رابتعا ىلع ،اهنم لشضفأا ىرخأاب بعششلا
.ةيرخشس لحم هتلعج «ةريشصقلا»

qarsana@essalamonline.com
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! .. «مك– اهلاز ام» طيÈغ نب
ءا˘ه˘نإا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

ضسأار ىلع نم اهماهم
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةرازو
ةيرون نأا ّ’إا ،ةينطولا
» لازت ’ ،طيربغ نب
امك «اهمكاحب مكحت
ثيح ،ةيماع˘لا˘ب لو˘ق˘ن

ي˘ف نو˘ي˘با˘ق˘˘ن ف˘˘ششك
ارخؤوم مت هنأا عاطقلا
’ ام ة˘ي˘قر˘تو ن˘ي˘ي˘ع˘ت
ءاردم01 ن˘ع ل˘˘ق˘˘ي
ة˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت
ةأارملا هذه نم ةرششابم
تلكشش اهنأا ودبي يتلا

.هقطنم ضضرفي لازي ’ يبول ضساشسحلا عاطقلا اذه نوؤوشش رييشست ىلع اهفارششإا ةرتف للخ

! .. نطاوŸا ةحرف اي
تاءار˘جإ’ا د˘ج˘ت م˘ل

ضضرف˘ب ة˘قل˘ع˘لا تاذ
ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا

اقير˘ط ثو˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،د˘ع˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا و˘ح˘ن
ةيلاملا نوناق نأا مغر
ةيراشس اهلع˘ج0202
ن˘م اءد˘˘ب لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لا
،يراجلا يفناج حتافلا
تا˘˘كر˘˘شش نأا م˘˘كح˘˘˘ب
مايقلا ضضفرت نيمأاتلا
تل˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ب
م˘˘شسر˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘م˘˘˘جو
ح˘˘لا˘˘شصل ي˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا
،ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

ضسيل هنأا ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م
،ينوناقلا بناجلا نع اديعبو ،ةشصتخملا بئارشضلا حلاشصمل ةيشساشسأ’ا ةمهملا هنأا لب ،اهرود
نيذلا تابكرملا باحشصأا نينطاوملا حلاشص يف ناك لوقلا حشص نإا لكششملا وأا فلخلا اذه نإاف
.ركذلا فلاشسلا ديدجلا مشسرلا فيلاكت نود0202 لوخد ذنم مهتارايشس اونمأا

فظوتNSGD ـلا
ن˘مأل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘˘ت˘˘ف

ضساشسأا ىلع ةيجراخ ةقباشسم ،ينطولا
لئاوأ’ا نيمزلملا فيظوتل ةداهششلا
ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو (رو˘˘كذ) ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
،ي˘˘˘˘لآ’ا مل˘˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘˘شصشصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
ةغللاو ،ينقت ور˘ت˘كلإا ،كي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ضسمأا اهل نايب يف ةريششم ،ةيزيلجن’ا
نأا ،ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن «مل˘˘شسلا» تم˘˘ل˘˘شست
بتكم ىوتشسم ىلع عدوت تافلملا
ةي’و نمأا رقمب ءاقتن’او فيظوتلا
ةياغ ىلإا ضسمأا نم ءادتبا ةنيطنشسق
.لبقملا ضسيمخلا

راطŸا حئاضضف لضصاوتتو
راطم لخاد نم رداشصم تفششك

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع ،ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه
نيشسبلتم اطبشض نينثإا نيلوؤوشسم
ت’وكأام˘لا ضضع˘ب نا˘قر˘شسي ا˘م˘هو
اذ˘ه خ˘˘ب˘˘ط˘˘م ن˘˘م تا˘˘بور˘˘ششم˘˘لاو
ىلع عزوتل ةزهجم تناك ،لكيهلا
ديزم ريجفت يدافتلو ،نيرفاشسملا

ةروشص تهوشش يتلا حئاشضفلا نم
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘كت˘˘لا م˘˘ت ،حر˘˘شصلا اذ˘˘˘ه
ىوكشش ع˘فر˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’او ة˘ثدا˘ح˘لا

ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘شضر˘عو ن˘ي˘ل˘جر˘لا د˘˘شض
.بيدأاتلا ضسلجم



للخ ،نوبت ديجملا دبع زربأا
ضسلجم عامتج’ ضسمأا هشسؤورت
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ،ءارزو˘˘لا
يأ’ ةو˘˘ق ل˘˘كبو يد˘˘˘شصت˘˘˘ل˘˘˘ل
اهنوؤوشش يف لخدت˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م
ءازإا اهمازتلاب اركذم ،ةيلخادلا
مئادلا اهمعدو ،نمأ’او ملشسلا
ةيشضق˘لا˘ك ،ة˘لدا˘ع˘لا ا˘يا˘شضق˘ل˘ل
ءارحشصلا ةيشضقو ةينيطشسلفلا
ةيشسامولبدلا اعد امك ،ةيبرغلا
ةروشصل قيوشستلا ىلإا ةينطولا
فلتخم يف ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
.ملاعلا عاقب

ضسي˘˘˘˘˘˘ئر دد˘˘˘˘˘˘˘شش ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
نأا ةرورشض ىلع ،ةيروهمجلا

ن˘م لا˘ح يأا˘ب ا˘ندل˘ب د˘ي˘ح˘ت ’
نماشضتلا يبجاو نع لاوحأ’ا

رم˘ت˘شست يذ˘لا راو˘ج˘لا ن˘شسحو
نواعت للخ نم امهتيقرت يف
ل˘ما˘كت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي

،فار˘طأ’ا ل˘كل د˘ي˘ف˘م يو˘ه˘ج
ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ئدا˘ب˘م˘لاـب ر˘كذو
ءازإا ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ةز˘ي˘˘كر ل˘˘كششت
اه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ن˘مأ’او م˘ل˘شسلا

ي˘فو ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘˘لا ي˘˘فو
ن˘ع ًل˘شضف ،م˘لا˘ع˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
م˘ئاد˘لا م˘عد˘لا ها˘ج˘ت ا˘ه˘ماز˘˘ت˘˘لا
ا˘م˘ي˘شس’ ،ة˘لدا˘ع˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
ةيشضقو ةينيطشسلف˘لا ة˘ي˘شضق˘لا
.ةيبرغلا ءارحشصلا

ىلع ةمزاع رئازجلا
يتلا ةناكملا ةداعتسسا
ةقطنملا يف اهب قيلت

ملاعلا يفو
ةئيبلا ىلع نوبت زكرو اذه

رئازجلاب طيحت يتلا ةدقعملا
يو˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع
مويلا رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ،ي˘لود˘لاو
ةيشسايشسويج تاروانمل احرشسم
لماوع كباششتل اناديمو ةريبك
ادكؤوم رارقت˘شسا مد˘عو د˘يد˘ه˘ت

زربأا ضصلختشسا ةرورشض ىلع
ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ضسورد˘˘˘لا
نامشض لجأا نم يجيتارتشس’ا
تاشساكعنا نابشسحلا يف ذخأ’ا
ي˘ف ي˘ن˘مأ’ا ع˘شضو˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت
ىلإا ينطولا اننمأا ىلع ةقطنملا

،ةيجيتار˘ت˘شس’ا فاد˘هأ’ا بنا˘ج
نأا بجوتي» نأاششلا اذه يف لاقو
نم ةيجراخلا انتشسايشس ملقأاتت
تا˘يو˘لوأ’ا ع˘م اد˘عا˘˘شصف نآ’ا
ة˘˘شصا˘˘خ دل˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةدا˘عإا ع˘م ،ا˘ه˘ن˘م ة˘يدا˘شصت˘˘ق’ا
ىلع ليوعتلاو اهتاناكمإا طشسب
˘ماز˘ت˘لاو ةءا˘˘ف˘˘ك تاذ تارا˘˘طإا

ضسي˘ئر فا˘شضأاو ،«ن˘يدو˘˘ه˘˘ششم
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ملاعلل يطعت نأا انت˘ي˘شسا˘مو˘ل˘بد

ةديد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ع ةرو˘شص
ي˘فو ا˘ه˘شسف˘ن ي˘ف ق˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘فو ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا

اهتازاجناو اهيشضام˘ب ةرو˘خ˘فو
يتلا تابوعشصلاب يعو ىلعو

‐ ةم˘م˘شصم ا˘ه˘ن˘كل ،ا˘ه˘ه˘جاو˘ت
اددششم ،اهزواجت ىلع ‐فيشضي

ة˘كشسم˘ت˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع
ةداعتشسا ىلع ةمزاعو اهئدابمب
ي˘ف ا˘ه˘ب ق˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘نا˘كم˘˘لا
.ملاعلا يفو ةقطنملا

جذومنب رئازجلا
هسساسسأا ديدج يداسصتقا

نم ررحتلاو عيونتلا
ةيطارقوريبلا قئاوعلا

،يداشصتق’ا دي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع
ىلإا ،ةيروهمجلا ضسيئر قرطت

داشصتقا جذومن ذيفنت ةرورشض
،ع˘يو˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘ب˘˘م يو˘˘ق
ق˘˘˘ئاو˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م رر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةورثلا بطقتشسي ،ةيطارقوريبلا

ىدل اميشس’ ،ةلاطبلا ضصتميو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع ل˘شضف ،با˘ب˘ششلا
ع˘˘شضي ا˘˘م˘˘ب ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا
ن˘ع ىأا˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اهررحي امك ،جراخلل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا

،تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
تاقاطلا عيج˘ششت ر˘ب˘ع ة˘شصا˘خ
لم˘ع˘لاو ةدد˘ج˘ت˘م˘لاو ة˘ل˘يد˘ب˘لا

دجاوتلا زيزعتو اهريدشصت ىلع
قل˘˘˘طإا ةدا˘˘˘عإاو يو˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ر˘يد˘شصت˘ل ىر˘ب˘كلا ع˘يرا˘ششم˘لا
لافغإا نود ،ةددجت˘م˘لا ة˘قا˘ط˘لا

ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘˘شضو ةرور˘˘˘˘˘شض
،ةعارزلا ريوطتل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا

،ة˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس’
ديشصلاو ةي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘عا˘ن˘شصلاو
ضضوهنلا بنا˘ج ى˘لإا ،ير˘ح˘ب˘لا
اهلك دعت يتلا ةحايشسلا عاطقب
نإا ىرخأ’ا يه ةورثلل اردشصم
.مزللا معدلا تدجو

يف ةقيمع تاحÓسصإا
يبيرسضلا ماظنلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ششو
تا˘حل˘شصإا ةر˘ششا˘ب˘م ةرور˘˘شض
،يبيرشضلا انماظن ىلع ةقيمع
ن˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ب˘˘حا˘˘شصي ا˘˘مو
يتلا ةي˘ب˘ير˘شضلا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘ل˘ل
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘شصم ي˘˘˘˘˘˘˘ف بشصت
ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘˘خ ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘شصلاو ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ةا˘˘عار˘˘م ع˘˘م ،ة˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع بئار˘˘شضلا ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت

ق˘˘ل˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
.لغششلا بشصانم

ىوتسسملاب ءاقتر’ا
زربأا نطاوملل يسشيعملا

 نوبت تايسصوت
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘˘شسو

ضسي˘ئر˘لا بشسح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نوكتشسو لب ،ةمزللا ةيانعلاب
ءاقترلل ةقلطملا ةيولوأ’ا هل
نطاوملل يششيعملا ىوتشسملاب
ة˘لود˘˘لا نأا ثي˘˘ح ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ق˘ب˘ط˘لا بنا˘ج ى˘لإا نو˘˘كت˘˘شس
نم ةششهلا ةقبطلاو ةطشسوتملا

ضشيعلا امهل رفوت˘ل ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘م
ةيئارششلا ةردقلا عفرو ،ميركلا
ءاغلإا عم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
لخدلا باحشصأا ىلع ةبيرشضلا
ةط˘خ ع˘شضو اذ˘كو ،ف˘ي˘ع˘شضلا

جلعلا لفكت ةلماكتم ةيحشص
ةشسارد عم ،نينطاوملل قئللا

عاطق ةشصح نم عفرلا ةيفيك
ي˘ل˘ح˘م˘لا ج˘تا˘ن˘لا ي˘ف ة˘ح˘شصلا
نم ن˘كم˘ت˘لا د˘شصق ي˘لا˘م˘ج’ا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ز˘كار˘م د˘˘ي˘˘ي˘˘ششت
ةديدج ةيعماج تا˘ي˘ف˘ششت˘شسمو
ةيلود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘شست
ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘شسح˘˘ت˘˘لو
.ةدوجوملا

ملاعب ةعماجلا طبر
ةداعإاو يرورسض لغسشلا

ةموظنملا يف رظنلا
ةيوبرتلا

تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ن˘˘م˘˘شض ن˘˘مو
،ةموكحلل ةيروهم˘ج˘لا ضسي˘ئر
ملاعب ة˘ع˘ما˘ج˘لا ط˘بر ةرور˘شض
ءانب˘ل ةر˘طا˘ق ح˘ب˘شصت˘ل ل˘غ˘ششلا
ءاوشس ،يوق ينطو يداشصتقا
دا˘˘شصت˘˘˘ق’ا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
،ةفرعملا داشصتقاب وأا يديلقتلا

ةيعماج زايتما باطقأا قلخ ربع
ى˘ل˘ع د˘كأا ا˘م˘ك ،ة˘شصشصخ˘˘ت˘˘م
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفاثك فيفخت عم ،ةيجوغاديبلا
ءل˘يإاو ة˘ي˘شسرد˘˘م˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا
ةيفاقثلاو ةي˘شضا˘ير˘لا ة˘ط˘ششنأ’ا
.اهقحتشست يتلا ةناكملا

ريفوتب ةموكحلا فلكي نوبت
ةفاحسصلل ةينهم فورظ

دقف ،ملعإ’ا لاجم يف امأا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر ز˘˘˘عوأا
فورظلا لك ريفوتب ةموكحلل
ةي˘فار˘ت˘ح’ا ز˘يز˘ع˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا

ملعإ’ا لئاشسو ىدل ةينهملاو
معدلا لك ميدقتب نييفحشصلاو
لشصوتلل نيمزللا ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لاو
ةلوؤوشسم ة˘ي˘مل˘عإا ة˘شسرا˘م˘م˘ل
اهدحي ’ يتلا ةيرحلا فنك يف
قل˘˘˘خأ’او نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ىو˘˘˘شس
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا بادآ’او
عادبإ’او ملعإ’ا ةيرح زيزعت
 .ةينورتكلإ’ا فحشصلا رودو

watan@essalamonline.com
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:نوبت صسيئرلا ،ةموك◊ا تايولوأا زربأا نطاوملل يسشيعŸا ىوتسسŸاب ءاقتر’ا نأا دكأا

«مكحلا ةموظنم يف رظنلا ةداعإا مزلتضسي بعضشلا اهيلإا حمطي يتلا رئازجلا ءانب»
«ةيلخادلا اندÓب نوؤوضش يف لخدتلل ةلواحم يأل ةوقبو يدضصتلل نودعتضسم»

ح.ميلسس

حمطي يتلا رئازجلا ءانب نأا ،نوبت ديجملا دبع ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
ةيوازلا رجح ربتعي يذلا ،روتسسدلا ىلع قيمع ليدعت ءارجإا لÓخ نم مكحلا ةموظنم يف رظنلا ةداعإا بلطتي بعسشلا اهيلإا

نع Óسضف ،تاباختن’اب قلعتملا يوسضعلا نوناقلا لثم ةماهلا ةينوناقلا صصوسصنلا صضعب ىلعو ،ةديدجلا ةيروهمجلا ءانبل
ءاسضقلا ةيلÓقتسسا بناج ىلإا ،رييسستلا يف ةءادرلا ةبراحمو ةسسايسسلاو لاملا نيب لسصفلا صسيركت ربع ةيسسايسسلا ةايحلا ةقلخأا

.عيمجلل يسسايسسلاو يعامتج’ا يقرلا صصرف حنمت يتلا ةقحلا ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا ةيقرتو

اسضماغ هلبقتسسم ىقبي اميف
سسيئرلل هدي دمي «نÓفألا»
دارج ةموكحو نوبت

بزحل يسسايسسلا بتكملا أانه
لÓخ ،ينطولا ريرحتلا ةهبج

ةموكحلا صسمأا هعامتجا
ريزولا اهسسأار ىلعو ةديدجلا
كرابو ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
صسيئر ةوعد ديتعلا بزحلا
لماسش راوح ىلإا ةيروهمجلا

ةهج يأ’ ءاسصقإا وأا طورسش نودب
.عمتجملا فايطأا لك ةكراسشمبو
يسسايسسلا بتكملا نمث
تاءارجإا هنايب يف «نÓفأ’ا»ـل
ايعاد ارخؤوم ةذختملا ةئدهتلا
مهاسسي امم اهتلسصاوم ةرورسض ىلإا

ةنينأامطلاو ةقثلا ةدوع يف
تابث ىلع دكأا امك ،نينطاوملل
ةهبج بزح يبختنمو تاراطإا
لك يف ينطولا ريرحتلا
ىلع ةبختنملا صسلاجملا
.ينطولا ىوتسسملا

تاراطإ’ا لك ،«نÓفأ’ا» اعدو
ةرورسض ىلإا نيلسضانملاو
بزحلا ةدايق لوح فافتل’ا

ةرتفلا هذه لÓخ ةسصاخ
طورسشلا ريفوتو ،ةسساسسحلا
يداحلا رمتؤوملا دقعل ةمزÓلا

،اعماج نوكيسس يذلا رسشاع
ةسسسسؤومل ةيحت بزحلا هجوو
ةينمأ’ا كÓسسأ’ا لكو صشيجلا

ةيروتسسدلا اهماهمل اهتيدأات ىلع
بتكملا هونو ،ةيلاع ةءافكب
ةلودلا فقوم يسسايسسلا
ةيبيللا ةمزأ’ا نم ةيرئازجلا

نوؤوسشلا يف لخدتلا مدعو
.لودلل ةيلخادلا

ح.ميلسس/ز.لامج

تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘ششت
ة˘˘حا˘˘شسلا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ضسلجملا ل˘ح نأا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ي˘لا˘ح˘لا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘ششلا
ناك ناو اكيششو ارمأا حبشصأا

د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
كلذ نلعي مل نوبت ديجملا
يف هتبغر نع ربع هنأا ’إا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت
ةفاشضإا روتشسدلا دعب يلاحلا
نم ريبك ددع ةلاقتشسا ىلإا
ع’د˘نا ر˘ثا نا˘م˘لر˘ب˘لا باو˘˘ن
تحاطأا يتلا ةيملشسلا ةروثلا
ةشسماخلا ةد˘ه˘ع˘لا عور˘ششم˘ب
22 ي˘ف عو˘ل˘خ˘م˘لا ضسي˘ئر˘ل˘ل
. طرافلا يرفيف

ضسي˘˘ئر نأا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
21 يف بختنملا ةيروهمجلا
ديجملا دبع طرافلا ربمشسيد
يف ’ ةحارشص نلعي مل نوبت

ةيباختن’ا هت˘ل˘م˘ح تا˘با˘ط˘خ
للخ ةمألل هباطخ يف ’و
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ءادأا م˘˘˘˘شسار˘˘˘˘م
لح يف هتين نع ةيروتشسدلا
ينطولا ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لا
تار˘˘ششؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك نأا ’إا
نا˘م˘لر˘ب˘˘لا ل˘˘ح نأا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ت

ضسيئر اهي˘لإا أا˘ج˘ل˘ي˘شس ةو˘ط˘خ
ي˘ف ة˘لا˘ح˘م ’ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا
ة˘ي˘عو˘شضو˘˘م˘˘لا تارر˘˘ب˘˘م˘˘لا

دد˘ع ة˘لا˘ق˘ت˘شسا ا˘ه˘لوأا ل˘ع˘لو
ضسل˘ج˘م˘لا باو˘ن ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ديم˘ج˘تو ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ه˘طا˘ششن˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا
نام˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا ة˘فر˘غ˘لا

ةروثلا ةرارشش قلطنا ةادغ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘شسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ةد˘ه˘ع˘لا عور˘˘ششم تط˘˘ق˘˘شسأا

عولخملا ضسيئرلل ة˘شسما˘خ˘لا
22 يف ةقيلفتوب زيزعلا دبع
نع كيهان ،طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف
لكب ماق يلاحلا ناملربلا نأا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ير˘ششت˘لا ه˘تا˘ب˘˘جاو
تا˘شسشسؤو˘م ل˘ي˘ط˘ع˘ت بن˘ج˘ت
نينطاوملا حلاشصمو ةلودلا

نوناق ىلع ةقداشصملا اهنم
قلطنا يذ˘لا0202 ةيلام˘لا
طرافلا يفناج يف هب لمعلا

ضسي˘ئر˘˘لا نأا كلذ ى˘˘لإا ف˘˘شض
د˘عو نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب بع˘˘˘˘ششلا
اهنم ةيشسايشسلا تاحلشصإ’ا
ر˘ي˘ي˘غ˘تو رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت
يلا˘ح˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘ق
ىلع ءاشضقلا لاق امك فدهب

دشسافلا لام˘لا م˘كح˘ت ةر˘ها˘ظ
ترهظ يتلا تاباختن’ا يف
ي˘ف ها˘ب˘ت˘نل˘ل تف˘ل˘م ل˘كششب

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘فا˘˘˘ك
ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن
ل˘ي˘لد˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘شسلا
لا˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘˘جر ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ي˘˘شسار˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘˘عأ’او
هعمو فشسوي توغيز ىنبم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ضسلا˘ج˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
اي˘ن˘طوو ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

نوناق ليدعت نأا كلذ ينعيو
لح ىلا يدؤوي دق تاباختن’ا
ينطولا ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لا

تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘شساو
زر˘ف˘ت ة˘ق˘˘ب˘˘شسم ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت
بابشش هتبلاغ يعرشش ناملرب
ىلوتي ةينطولا تاءافكلا نم
ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ششم د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسج˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا تا˘˘حل˘˘˘شصإ’ا

اهب دعو يتلا ةيداشصتق’او
نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ضسي˘ئر˘لا
.ةيباختن’ا هتلمح يف

ح.ميلسس

كلذل ةوقب عفدي كار◊ا ع’دنإا دعب باونلا ةيبلاغ ةلاقتسسا

Êدأا وأا Úضسوق باق تاب ناÈŸلا لح
قفألا ‘ حولت ةقبضسم تايعيرضشتو

لك ىلع قبطŸا ديد÷ا يبيرسضلا مسسرلاب اديدنت
ينطولا باÎلا رداغي صصخسش

يدود◊ا ÈعŸا نوقلغي نونطاوم
سسنوت ¤إا يدؤوŸا لوبطلا مأا

د˘˘˘˘˘حأ’ا حا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شص ما˘˘˘˘˘˘ق
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا
ىلع ضسنوت ىلإا نيهجوتملا

قلغ ىل˘ع م˘ه˘تارا˘ي˘شس ن˘ت˘م
ىلع44 ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ر˘ب˘ع˘م˘لا ة˘باو˘ب ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م
ي˘ف لو˘ب˘ط˘˘لا مأا يدود˘˘ح˘˘لا

ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و
ي˘˘ب˘˘ير˘˘شضلا م˘˘شسر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رانيد0001 ةميقب ديدجلا
ضصخشش لك ىل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لا
وهو ،ينطولا بارتلا رداغي
يف ءاج يذلا ديدجلا مشسرلا
.0202 ةيلاملا نوناق راطإا

نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع د˘˘قو
ءارجإ’ا اذه نم نوبشضاغلا
م˘ه˘ل˘ها˘ك ى˘ل˘ع د˘يز˘ي يذ˘˘لا
نم زفق نأا دعب ةيدام ءابعأا

ف˘ع˘شضلا ى˘لإا را˘ن˘˘يد005
اذه لشش دقو ،رانيد0001
روبعلا تايل˘م˘ع جا˘ج˘ت˘ح’ا
ير˘˘ب˘˘ع˘˘˘م ي˘˘˘ف يدود˘˘˘ح˘˘˘لا
ضسنوت ىلاو نم ن˘ي˘ت˘ف˘شضلا

ةدرا˘ب ة˘ي˘ل˘ب˘ج ءاو˘جأا ط˘شسو

نيددرتملا بشسحو ،ةرطامو
ةيدودحلا رباعملا ىلع امود
ى˘لإا تا˘ير˘ف˘شس ي˘ف ة˘ير˘˘ب˘˘لا
وأا ةيحشص ضضارغأ’ ضسنوت
ةيراجت وأا ةيملع وأا ةينهم
ي˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘شضلا م˘˘˘شسر˘˘˘لا نا˘˘˘ف
ايلام ائب˘ع ر˘ب˘ت˘ع˘ي  د˘يد˘ج˘لا

ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ا˘˘ق˘˘فر˘˘م نا˘˘ك اذإا ة˘˘شصا˘˘˘خو
ثي˘˘˘ح ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع دار˘˘˘˘فأا˘˘˘˘ب
بشسح م˘˘شسر˘˘لا ف˘˘عا˘˘شضت˘˘ي

.ةلئاعلا دارفأا ددع
نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا دد˘˘ن ا˘˘م˘˘ك

اذ˘ه لو˘خد ن˘م نو˘˘م˘˘قا˘˘ن˘˘لا
ي˘ف ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘˘ح ءار˘˘جإ’ا

نم ديدعلا هيف عفرت تقو
لماكتلا زيزعتل تاراعششلا

ن˘ي˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘ششأ’ا ل˘˘ق˘˘ن˘˘تو
نودو ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

بعاتملا رارغ ىلع بعاتم
نوناق اهشضرف يتلا ةيلاملا
.0202 ةيلاملا

ح.ميلسس



ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بي˘شست ىدأا
عيمملا لورتب˘لا زا˘غ ة˘ع˘طا˘ق˘ُم
قيوشستل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘تو
ليبشس ىلع ةديلب˘لا˘ب «لا˘ط˘ف˘ن»
ىمانت يذلاو ،رشصحلا ’ لاثملا
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
د˘يوز˘ت بذ˘˘بذ˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ي˘ت˘لا ع˘برأ’ا تا˘ي’و˘لا نا˘كشس
يهو اهتيطغتب ةكرششلا لفكتت
ىلفدلا ن˘ي˘ع ،ةزا˘ب˘ي˘ت ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

زا˘˘غ تارورا˘˘ق˘˘˘ب ،ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
نم ددع هدكأا امبشسح ،ناتوبلا
نيلماعتملا ضصاوخلا نيعزوملا

ـل تاحيرشصت يف ةكرششلا عم
اهللخ نم اوفششك ،«ملشسلا»
«لا˘ط˘ف˘ن» ط˘ب˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘شضيأا
ةليط ةدع لكاششم يف ةديلبلا
ابلشس ترثأا ،ةريخأ’ا تاونشسلا

ام ةشصاخ ،جا˘ت˘نإ’ا م˘ج˘ح ى˘ل˘ع
با˘ي˘غو دا˘ت˘ع˘لا مد˘ق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ببشستي ام هل ةيرودلا ةنايشصلا
ه˘ب˘شش ل˘˘كششبو ه˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
ةرادإ’ا حنم نع لشضف ،يرود
ل˘˘˘ط˘˘˘ع يو˘˘˘شضو˘˘˘ف ل˘˘˘كششبو
نابشسحلا يف اهذخأا نود لامعلل
ام ،لمعلا ةريتو ىلع كلذ ريثأات
ا˘م˘ك (ن˘ي˘عزو˘م˘لا) م˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ا˘ب˘ير˘ق˘ت ن˘ير˘ه˘شش ذ˘ن˘م ثد˘ح˘ي
ن˘م˘شض ة˘كر˘ششلا ي˘ف نو˘ت˘ي˘˘ب˘˘ي

نم عيزوتلا تانحاششل ريباوط
زا˘˘غ تارورا˘˘ق ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا
.ناتوبلا

ل˘˘˘˘كششبو ىدأا لا˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘قاو
طا˘˘ششن ع˘˘جار˘˘ت ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح
مهنم ئبع˘ي ن˘م˘ف ،ن˘ي˘عزو˘م˘لا

يف تارم3 لاثملا ليبشس ىلع
يتيلمعب يفتكي ىحشضأا مويلا
قلخ ىلإا ىدأا ام ،طقف ةئبعت
ىوتشسم ىلع عيزوتلا يف ةردن
يتلا ركذلا ة˘ف˘لا˘شسلا تا˘ي’و˘لا
ليلدب ،ةيدلبلا «لاطفن» اهيطغت
اهب نينطاقلا نينطاوملا رمذت
ام وهو ،ةداملا هذه ضصقن نم
مهنم تائملا تاقيلعت يف رهظ
يعامتجإ’ا لشصاوتلا عقوم ربع
رمت˘شسإا نإا ع˘شضو ،«كو˘ب˘شسيا˘ف»
لل˘˘خ ة˘˘لا˘˘ح˘˘م ’ ر˘˘ج˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شس
ةمزأا ةمداقلا ةليل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا
ةيويحلا ةيداملا هذه يف ةردن
لامعتشسإ’ا ةعشساو لازت ’ يتلا

مغر ةيئانلا قطا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
زا˘غ˘ب ط˘بر˘لا تا˘كب˘˘شش عا˘˘شستإا
عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا
نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع اذإا ة˘شصا˘خ ،ن˘˘طو˘˘لا
تابل˘ق˘ت˘لاو جو˘ل˘ث˘لاو را˘ط˘مأ’ا
ينعي ام باوبأ’ا ىلع ةيوجلا
زاغلا تاروراق ىلع بلطلا نأا
.ظوحلم لكششب عفتريشس

،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
ة˘ي˘لوؤو˘شسم ا˘˘نو˘˘ثد˘˘ح˘˘م ل˘˘م˘˘ح
ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘شضو˘˘ف˘˘˘لا
لاح اه˘لا˘ح ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا «لا˘ط˘ف˘ن»
هذه جاتنإا تادحو نم ديدعلا
ر˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
هذه ىلع نيمئاقلا ىلإا ،نطولا
ن˘يذ˘لاو ،ة˘شسا˘شسح˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا

«كليا˘ب˘لا كل˘م» را˘ع˘شش او˘ع˘فر
يف نيمنتغم بيشستلا اوشسركو

.عدرلاو بيقرلا بايغ كلذ

ثدحلا4 4362ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يفناج6نينثإ’ا

watan@essalamonline.com

جاتنإ’ا مجح عجارت ¤إا ىدأا نطولا Èع اهتادحوب بيسست

قفألا ‘ حولت ناتوب زاغ ةمزأاو ىضضوفلا ‘ قرغت «لاطفن»

ر.نوراه

يف ،«لاطفن» ةيلورتبلا داوملا عيزوتو قيوسستل ةينطولا ةسسسسؤوملل ةعباتلا جاتنإ’ا تادحو نم ديدعلا صشيعت
نطولا ربع قطانملا نم ديدعلا لعج ام اهجاتنإا عجارت نع ترفسسأا بيسستلاو ىسضوفلا نم ةلاح ةريخأ’ا ةرتفلا

ةمزأا ةمداقلا ةليلقلا عيباسسأ’ا لÓخ ةلاحم ’ رجفيسس رمتسسا نإا عسضو ،ناتوبلا زاغ تاروراق رفوت ةلق نم يناعت
طبرلا تاكبسش عاسستا مغر ةيئانلا قطانملاب ةسصاخ لامعتسس’ا ةعسساو لازت ’ يتلا ةيويحلا ةداملا هذه يف ةردن

.نطولا عوبر فلتخم ربع ةنيدملا زاغب

ريدم ،يبرعلا ديشص فششك
ةماعلا ةيريدم˘لا˘ب تا˘شسارد˘لا
ن˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
رانيد راي˘ل˘م569 لي˘شصح˘ت

تادار˘˘˘˘ي’ا ن˘˘˘˘م ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج
ارهشش11ـلا للخ ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
نمو9102 ةنشس نم ىلوأ’ا
مقرلا اذه عفتري نأا بقترملا
عم ران˘يد را˘ي˘ل˘م0001 ى˘˘لإا

ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘شصح˘لا ط˘ب˘شض
يف اهنع نلعإ’ا متيشس يتلا
مويلا ةبشسانمب ي˘ف˘نا˘ج62ـلا
.كرامجلل يملاعلا

يذ˘لا ي˘بر˘ع˘لا د˘ي˘شص لا˘قو
ة˘ي˘عاذإ’ا ى˘ل˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘شض لز˘˘ن
انت˘نرا˘ق˘م˘ب» :ضسمأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةرتفلا ضسفن للخ مقرلا اذهل
تغلب يت˘لا8102 ة˘ن˘شس ن˘م
رايلم319 تادار˘ي’ا ا˘ه˘ي˘˘ف
6ـب ةدايز لجشسن  اننإاف رانيد
ار˘ششؤو˘م د˘ع˘ي اذ˘هو ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
زربأا نم نأا افيشضم ،«ايباجيا

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ماو˘˘˘˘ع
˘مو˘شسر لا˘خدا تل˘ي˘شصح˘ت˘لا

يفاشض’ا مشسرلا اهنم ةديدج
ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت يذ˘لا ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

تادوهجملا ىلإا اريششم ،ايلعف
كرام˘ج˘لا ةرادا ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘لا

يف مكحتلل9102 ةنشس للخ
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ثي˘˘ح تادراو˘˘لا
ي˘˘ف ضسو˘˘شسح˘˘م ضضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا
ـب ارهشش11ـلا للخ تادراولا

.ر’ود رايلم5.3
هنأا ه˘تاذ لوؤو˘شسم˘لا ح˘شضوأا

ةيقابت˘شسا ة˘ق˘ير˘ط دا˘م˘ت˘عا م˘ت
بير˘ه˘˘ت ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ليلحتب جراخلا ىلإا لاومأ’ا
تامولعملا لدابتو رطا˘خ˘م˘لا
نم دحلل كونبلا عم قيشسنتلاب
ام ةداع يتلا لاومأ’ا بيرهت
لمحت علشس لكشش يف نوكت
داتع اهبلغأا ةمخشضم ريتاوف
ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘م˘˘ع كلذ˘˘لو ت’آاو
ج˘ئا˘ت˘ن ا˘ن˘ق˘ق˘ح د˘قو م˘ه˘قا˘هرا

،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘شسو˘م˘ل˘˘م
ديشص راششأا هتاذ قايشسلا يفو
مت يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ى˘لإا ي˘بر˘ع˘لا
يروكلا كيرششلا عم هؤواشضمإا
ةقفارمب ماظن˘لا اذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت˘ل

دوهج كانهو ،ةيرئازج تاربخ
يوحي تايطعم زكرم قلخل

ةيكرم˘ج˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ك

ى˘ل˘ع ذ˘فاو˘ن ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
.ءاكرششلا

يف نأا ثدحتملا تاذ زربأاو
ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ م˘ي˘عد˘ت را˘˘طا

م˘ت ه˘نأا كرا˘م˘ج˘˘لا ة˘˘نر˘˘شصعو
لاوم’ا ةيفشصت ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا
021 هيجوت مت ثيح ةعدوملا

ةيمومعلا ةنيزخلل رانيد رايلم
اذه لشصي نأا بقترملا نمو
رانيد رايل˘م002 ى˘لإا م˘قر˘لا

،ةيئاهنلا ةليشصحلا طبشض عم
دعت ةوط˘خ˘لا هذ˘ه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ل˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شصت˘˘˘ل ة˘˘˘ئ˘˘˘ير˘˘˘ج
لاومأ’ا كرت مدعو تاباشسحلا
د˘ي˘شص قر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ن
تازوجحملا مها ىلإا يبرعلا
يف كرام˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا

نم رثكأا زجح اهنمو ،9102
ضصرق919و ف˘˘˘لا212
ن˘م غ˘ل˘ك0002و ضسو˘ل˘ه˘م
5.2 ن˘م ر˘ث˘كاو تارد˘خ˘˘م˘˘لا

ىلإا نيياكوكلا نم مارغوليك
نويلم ن˘م ر˘ث˘كا ز˘ج˘ح بنا˘ج
فلأا823و وروا فلأا005و
.ر’ود369و

ز.لامج

جد رايلم0001 ـلا تبراق تاداريإا9102 لÓخ تققح

حبكل ةيقابتضسا ةيجيتارتضسإا ىنبتت كرامجلل ةماعلا ةيريدملا
جراخلل لاومألا بيرهت

بيكرتلا مقاوط نم اهنوزخم ذافن ةيفلخ ىلع

seirtsudnI srotoM labolG ةكرضش تاطاضشن قيلعت
ةنتابب «يادنويه» تÓفاحو تانحاضش بيكرتل

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تجرفأا
طورششلا نع ،يملعلا ثحبلاو
ا˘هر˘فو˘ت بجاو˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا وأا
ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ل
نم ن˘ير˘شضا˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ىلإا ةيقرتلاب نيينعملا «أا» فنشص
تدد˘حو ،رو˘شسي˘˘فور˘˘ب فا˘˘شصم
يراجلا يف˘نا˘ج03 ـلا خ˘˘يرا˘˘˘ت

.تافلملا عاديإ’ لجأا رخآاك
نل˘عإا ي˘˘ف ،ةرازو˘˘لا تدد˘˘شش

ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ششن
نأا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا
ي˘˘ف بغار ذا˘˘ت˘˘شسأا ل˘˘˘ك نو˘˘˘كي
فا˘شصم ى˘لإا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ح˘ششر˘ت˘لا
،تارايتخا ةعبرأا يف روشسيفورب
ةيملع ةلجم يف نيلاقم رششن دق
فلؤوم هرابتعاب ،ةيلود ةمكحم
ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف وأا ي˘شسي˘ئر
ة˘ششقا˘ن˘مو ر˘ي˘طأا˘ت ع˘م ،ثلا˘ث˘لاو
وأا ة˘˘˘لود هارو˘˘˘ت˘˘˘كد ة˘˘˘˘حور˘˘˘˘طأا

عبرأا وأا ،«ر˘ي˘ت˘شسجا˘م» ي˘تر˘كذ˘م
لثمتت اميف ،«رتشسام» تاركذم
رششن يف ،يناثلا رايتخ’ا طورشش
ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘م ي˘ف د˘حاو لا˘ق˘م
نيلاقم رششن عم ،ةيلود ةمكحم
،ةينطو ةمكحم ةيملع ةلجم يف
ف˘لؤو˘م ا˘ه˘ي˘ف ح˘ششر˘ت˘م˘لا نو˘˘كي
يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف وأا ،ي˘شسي˘ئر
ري˘طأا˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ثلا˘ث˘لاو
هارو˘ت˘˘كد ة˘˘حور˘˘طأا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘كذ˘˘˘˘م وأا ،ةد˘˘˘˘حاو
ي˘˘ف ع˘˘برأا وأا ،«ر˘˘ي˘˘ت˘˘شسجا˘˘˘م˘˘˘لا»
رايتخلل ةبشسنلاب اّمأا ،«رتشساملا»
حششرتملا ىلع بجوتيف ،ثلاثلا
ةيملع ةلجم يف دحاو لاقم رششن
ر˘˘ششن ع˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
وأا ن˘ي˘ت˘عو˘ب˘ط˘م ن˘ي˘تر˘شضا˘˘ح˘˘م
عم ،نيعوبطم نييئارجإا نيراشسم
وأا ،هارو˘ت˘˘كد ة˘˘حور˘˘طأا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
وأا ،«ريتشسجاملا» ي˘ف ن˘ي˘تر˘كذ˘م
ام˘ي˘ف ،«ر˘ت˘شسا˘م» تار˘كذ˘م ع˘برأا
ر˘ششن ،ع˘بار˘لا را˘ي˘ت˘خ’ا طر˘ت˘ششي
ة˘ي˘لود ة˘ل˘ج˘م ي˘ف د˘˘حاو لا˘˘ق˘˘م

يملع لاق˘م ر˘ششن ع˘م ،ة˘م˘كح˘م
لشضف ،ةمكحم ةينطو ةلجم يف
،ةعو˘ب˘ط˘م ةر˘شضا˘ح˘م ر˘ششن ن˘ع
وأا هاروتكد ريطأات ىلإا ةفاشضإ’اب
وأا ،«ريتشسجاملا» ي˘ف ن˘ي˘تر˘كذ˘م
.«رتشسام» تاركذم عبرأا

مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تم˘ل˘عأاو اذ˘ه
،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
ذاتشسأا ةبترب نييعماجلا ةذتاشسأ’ا

ـلا ةرودلا حاتتفا نع «أا» رشضاحم
،ةينطولا ةيعماج˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل34
نم05 ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت اذ˘هو
‐80 مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘لا ،031
ام ،ثحا˘ب˘لا ذا˘ت˘شسأل˘ل ي˘شسا˘شسأ’ا
5 ـل مه˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ب˘ث˘م˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي
مهنكمي ةي˘ل˘ع˘ف ة˘مد˘خ تاو˘ن˘شس
ىلع لوشصحلل مهحششرت ميدقت
نم ترخشسو ،روشسيفورب ةبتر
ينورت˘كلإ’ا ا˘ه˘ع˘قو˘م كلذ ل˘جأا

zd.srsem.wwwليجشستلل،
نم ةرا˘م˘ت˘شسا بح˘شس لل˘خ ن˘م
اهيلع عيقوتلا عم اهئلمو عقوملا

ميلعتلا ةدحو لوؤوشسم لبق نم
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف تدد˘˘˘حو ،ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
يفناج03 خ˘˘يرا˘˘˘ت دد˘˘˘شصلا
لجأا رخآاك افنآا انركذ امك يراجلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ما˘مأا تا˘ف˘ل˘م˘لا  عاد˘يإ’
ءاوشس ،ةيرششبلا دراوملا ةيريدمب

ةيعماجلا تاشسشسؤوملا قيرط نع
مشضت يتلاو ،ةيدارفنإا ةفشصب وأا
وأا هاروتكدلا ةداهشش نم ةخشسن
نم ةخشسنو ،يعما˘ج˘لا ل˘ي˘هأا˘ت˘لا
ذات˘شسأا ة˘ب˘تر ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا رار˘ق
ةلاشسر نم ةخشسن ،«أا» رشضاحم
ف˘ل˘م ن˘˘ع ل˘˘شضف ،هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ضصخي لماك يملعو يجوغاديب
ةيملعلا تافلؤوم˘لاو تا˘طا˘ششن˘لا
ثحا˘ب˘لا ذا˘ت˘شسأ’ا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘˘لا

د˘˘ع˘˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا هرا˘˘شسم لل˘˘خ
.ليهأاتلا

ر.نوراه

labolG ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘شش تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
seirtsudnI srotoM،بيكرتل
ة˘مل˘ع˘لا تل˘فا˘˘حو تا˘˘ن˘˘حا˘˘شش
تاطاششن قيلعت نع ،«يادنويه»
نم ءادتبإا ةنتاب ةي’وب اهعنشصم
لجأا ىلإا يشضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد13
.مولعم ريغ

اهل نايب يف ةكرششلا تحشضوأا
ةخشسن ىلع «ملشسلا» زوحت ضسمأا

ذافن دعب مت رارقلا اذه نأا ،هنم
م˘قاو˘˘ط ن˘˘م ة˘˘كر˘˘ششلا نوز˘˘خ˘˘م
ف˘قو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع بي˘كر˘˘ت˘˘لا
6 ـلا تقاف ةدمل دادمإ’ا ةلشسلشس
يف ا˘ه˘لا˘م˘عو ا˘ه˘ل˘خدأا ا˘م ،ر˘ه˘ششأا
72 ذنم ةمات هبشش ةينقت ةلاطب
ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘شستو ،طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا توأا
جا˘ت˘˘نإ’ا ي˘˘ف بي˘˘هر ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
تزربأاو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب89 زوا˘˘ج˘˘ت
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك م˘˘˘غر ه˘˘˘نأا ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا
ىلع تظفاح اهنأا ’إا تابوعشصلا

تنمشضو اهيفظوم لمع بشصانم
ةشصوقنم ريغ ةلماك مهروجأا مهل
.رهششأا ةعبرأ’ا تقاف ةدمل

ترا˘˘ششأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
srotoM labolG ة˘˘˘كر˘˘˘شش
seirtsudnIتانحاشش بيكرت˘ل

ىلإا ،ةنتابب «يادنويه» تلفاحو
مل ةيلاملا اهدراوم ذافن دعبو هنأا
بتاور فرشص اهرودقم يف دعي
˘ما˘ت˘لا با˘ي˘غ˘لا ل˘ظ ي˘ف لا˘م˘ع˘˘لا
ةيعشضولا هذه نأا تدكأاو ،جاتنإلل
003 ةلاحإا ىلع اهتمغرأا ةجرحلا

ةيلعفلا ةينفلا ةلاطبلا ىلع لماع
فاقيإا نم كلذ نع بترتي ام عم
نأا تف˘˘˘ششكو ،رو˘˘˘جأ’ا فر˘˘˘˘شصل
082 مهددع غلابلا لامعلا يقاب
لا˘م˘عأ’ا ف˘ير˘شصت نو˘˘لو˘˘ت˘˘ي˘˘شس
هقفارم ةنايشص ،عنشصملل ةقلاعلا

ىلإا هتآاششنم نيمأاتو ه˘تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
.هطاششنل لماكلا فقوتلا دح

نأا ،اهتاذ ةكرششلا تدكأاو اذه
لوشصحلل ةدها˘ج ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘ترادإا

رظتنملا ةينقتلا تاررقملا ىلع
،ةي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ن˘م ا˘هراد˘شصإا

ع˘ي˘م˘˘ج تفو˘˘ت˘˘شسأا ا˘˘ه˘˘نأا ةزر˘˘ب˘˘م
ف˘ي˘شضي ‐ تزر˘˘بأاو ،ا˘˘ه˘˘طور˘˘شش
تاررقملا هذه نأا ‐هتاذ ردشصملا
اهجاتنإا ثعب ةداعإا نم اهنكمتشس
ةينقتلا ةلاطبلا ةلاح عفر يلاتلابو
بشصانم ىلإا ةدوعلاو اهلامع نع
.مهلمع

أا.يئامهم

تافلملا عاديإ’ لجأا رخآا يراجلا يفناج03 ـلا خيرات ديدحت

Úيعما÷ا ةذتاضسألا ةيقرت طورضش هذه
روضسيفورب فاضصم ¤إا نيرضضاÙا

نم دعب مهنيكمت مدعب اديدنت
مهتانكسس عقاوم راتيخإا

نوجتحي «2 لدع» وبتتكم
نكضسلا ةرازو رقم مامأا اددجم
مل نيذلا2 لدع وبتتكم مظني
رايتخاب دعب ةسصرفلا مهل حتت
ىفتكا يتلاو مهتانكسس عقاوم

لوأ’ا رطسشلا دنع دحلا اهدنع
رقم ماما ةيجاجتحا ةفقو ،طقف
دغ موي نارمعلاو نكسسلا ةرازو
يتلا ةينكسسلا مهتيعسضوب اديدنت
تقهرأا يتلا تاونسس6 تماد
عقوم حتفب نيبلاطم ،مهلهاك
رايتخإا نم مهنيكمتو ةلاكولا
دبع صسيئرلا نيبلاطم ،مهتانكسس
لحل لخدتلاب نوبت ديجملا

.مهتلسضعم
لدع» يبتتكم ولثمم لسصوتو اذه
ةمئاقلا تاطلسسلا عم قافتا ىلا «2
ةدع اهبلج دعب ،فلملا ىلع
رودسص جلثأا يذلا ربخلا ،عقاوم
تدمج ةيلمعلا نكل ،نيبتتكملا

ذنمو ثيح ،ةلوهجم بابسسأ’
،ةغيسصلا هذه يف مهيلجسست خيرات
ءارج ،فوفرلا ةسسيبح مهتافلمو
نيمئاقلا فرط نم ة’ابمÓلا

اهتللخت نيأا ،2 لدع تافلم ىلع
مامأا تاماسصتعاو تاجاجتحا ةدع
ىلع طغسضلا اولواحو ،ةلاكولا رقم
يعسسلاو رثكأا كرحتلل نيلوؤوسسملا

نكل ،ء’ؤوهل ةبسسانم لولح داجيإ’
،لسشفلاب تءاب ت’واحملا هذه
قرط ةرملا هذه مهرطسضا امم
لسصي نأا ىسسع ،ةسسائرلا باب

ديجملا دبع صسيئرلا ىلإا مهتوسص
يف ديعسصتلا اوررق نيأا ،نوبت
،مداقلا يفناج7 موي جاجتح’ا
.لدع ةلاكو رقم مامأا

نوينعملا ررق هتاذ قايسسلا يف
بتتكم فلأا13 مهددع ردقملاو

،رئازجلا ةي’و ىوتسسم ىلع
غÓبإ’ ةفقولا هذه ميظنت

ةينعملا تاطلسسلا ىلإا مهتوسص
نم2 لدع عورسشم ىلع ةمئاقلاو
يف لطامتلا بابسسأا حرسش لجأا

نيأا ،صصيسصختلا تارارق مهحنم
قلعتت ت’اغسشنا ةلمج عفرتسس
هيجوتو «رايتخÓل عقوم حتفب»
ةي’ولا لخاد ةينكسس عقاوم
ةمسصاعلا جراخ عقوم يأا نيسضفار

تاباجإ’ا صضعب اوقلت ثيح
لوأا يف ةيبابسضو ةنيابتم
.لبق نم اهومظن يتلا تافقولا

ز.لامج



PFG ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘شضوأا
نوؤو˘˘ششلا˘˘˘ب ضصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا نإا ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا
ةبترملا يف تءاج ةيرشصملا
ا˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘ما م˘˘كح˘˘ب ى˘˘لوأ’ا

ةعطق003 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأ’
ي˘ف ا˘ي˘كر˘ت تءا˘جو ،ة˘ير˘ح˘ب
491 ـب ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
341ـب ايلاطيإا اهيلت ،ةعطق
ـب برغملا مث ،ةيرحب ةعطق
811 اشسنرفو ،ة˘ع˘ط˘ق121
551 ـب نا˘نو˘˘ي˘˘لاو ،ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
ـب اعباشس رئازجلا مث ،ةعطق
.ةيرحب ةعطق58

،هتاذ ردشصملا فششك امك
،ةشصاوغ21 ايكر˘ت كل˘ت˘ما

كلتمت ام˘ن˘ي˘ب ،11 نانوي˘لاو
،تاشصاوغ01 ا˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف
،6 ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لاو ،8 اي˘لا˘ط˘يإاو
.4 رشصمو

تاروا˘ن˘م˘لا ترا˘˘ثأاو اذ˘˘ه
ةيرحبلا اهترجأا يتلا ةريخأ’ا
ى˘˘شسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ربوتكأا ةيادب نارهوب ريبكلا
˘ما˘م˘ت˘هإاو ها˘ب˘ت˘نإا ،ي˘شضا˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا لود˘˘˘لا
ضسفن يف تداششأاو تأاجافت
يذلا ريبكلا قوفتلاب تقولا
يف اندلب هب عتمتت تحشضأا

ر˘˘˘خآا˘˘˘ب م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘˘م
ةيركشسعلا تاي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
،ةيرحبلا تاوقلا لاجم يف
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘شضأا ثي˘˘˘˘˘ح
ضضيبأ’ا رحبلا يف ةديحولا
ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةديعب ةيشضرأا فادهأا برشض
ةقد تاذ خيراوشصب ىدملا

تاشصاوغ نم اقلطنا ةيلاع
،ةرو˘ط˘ت˘م ة˘ي˘شسور ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب

ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ّد˘˘˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘˘˘ح
ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصل˘˘ل ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
ّنأا،CBA ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
تققح ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا
تارد˘ق ي˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘ق
ة˘لود˘لا تح˘ب˘˘شصأا ذإا ،عدر˘˘لا
ضضيبأ’ا رحبلا يف ةديحولا
بنا˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةردقلا ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا ،ل˘ي˘ئار˘شسإا

ن˘م خ˘يراو˘شص قل˘طإا ى˘ل˘˘ع
رث˘كأا ل˘كششبو ،تا˘شصاو˘غ˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘قل˘˘˘ط˘˘˘نا اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
نم نيتديدجلا نيت˘شصاو˘غ˘لا
ة˘خ˘شسن ي˘˘هو)636 ة˘˘ئ˘˘ف
وليك تاشصاو˘غ ن˘م ة˘ث˘يد˘ح
ردشصملا راششأاو ،(ة˘ي˘شسور˘لا
ىلع برغملا نأا ىلإا ،هتاذ

ه˘ل تشسي˘ل لا˘ث˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس
هلو˘ط˘شسأا ن˘م˘شض تا˘شصاو˘غ
يف هتبغر نع ربع هنأا مغر
نأا زربأاو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ا˘شسنر˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح
ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كشسع ةو˘˘ق ىو˘˘˘قأا
تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا كل˘م˘ت ’ ا˘بوروأا
تاو˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا
فادهأا ىلع خيراوشص قلطإا
نم اقلط˘نإا ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘شضرأا
. تاشصاوغلا

تفرتعإا ،هتاذ قايشسلا يف
ةوقلا مظاعتب ارخؤوم اينابشسإا
ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع تد˘كأاو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لاو˘˘˘نا˘˘˘م لار˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا نا˘˘˘شسل

ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ل˘جر˘لا ،ثارا˘غ
،ةيرحبلا اهتاوق ناكرأا ةدايق

ةشضرعم اهشسفن رب˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نأا
ضسفن˘ب ا˘ندل˘ب ن˘م مو˘ج˘ه˘ل˘ل
ا˘˘ه˘˘ترا˘˘ج ع˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ت’ؤواشست طشسو ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
نع ةينابشسإ’ا ةفاحشصلا يف
حلشسل ريبكلا مظاعتلا اذه
يذلا يرئازجلا تا˘شصاو˘غ˘لا
ينابشس’ا هريظن ىلع قوفت
ىلع هتباقر دقفي أادب يذلا

ةر˘˘˘يز˘˘˘ج˘˘˘لا بو˘˘˘ن˘˘˘ج ها˘˘˘ي˘˘˘م
ةيرحب˘لا ح˘لا˘شصل ة˘ير˘ي˘ب˘يأ’ا
.ةيرئازجلا

watan@essalamonline.com
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ةباغب عنسصلا ةيديلقت ةلبنق12و نييباهرإÓل أابخم42 ريمدت
ةدكيكسس يف روهزلا داو ةقطنمبو ةي’ولا تاذب نوملسسم

ةزابيتب نينثا نييباهرإا ىلع ءاضضقلا

جلاعم فيك غلك01 نم ديزأاو «فوكنيسشÓك» صشاسشر زجح

ةلقروب ةأارمإا اهدوقت تاردخملل جيورتلا يف ةضصتخم ةكبضش كيكفت

ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآا11 صضرعت

ةريخألا ةعاضس42 ـلا لÓخ رورم ثداوح يف سصاخضشأا6 ةافو

ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
ةلقرو ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا

ةي˘مار˘جإا ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت ن˘م
ج˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م
5 ن˘م نو˘كت˘ت تارد˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ةأار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضصا˘˘خ˘˘ششأا

.يران حلشس زجحو
د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه تم˘˘ت

د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م لل˘غ˘˘ت˘˘شسا
ن˘كشس ضصا˘خ˘ششأا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب

ءايحأا دحأاب تاردخملا جيورتل
ضشيتفت مت ثيح ،ةلقرو ةنيدم
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘˘م ر˘˘˘مأا˘˘˘ب ن˘˘˘كشسلا
ح˘˘م˘˘شس ا˘˘م˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
حوار˘ت˘˘ت دار˘˘فأا5 ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب
ةنشس13و12 نيب ام مهرامعأا

رثكأا زجحو ،ةأارمإا مهنيب نم
جلا˘ع˘م ف˘ي˘ك غ˘ل˘ك01 ن˘˘˘م
عي˘ط˘ق˘ت˘ل ة˘شصشصخ˘م تاودأاو
نم يران حلشسو ،تاردخملا

نزخمو «فوكنيششلك» عون
زواجتت يلام غلبمو ، ةريخذ
.جد نويلم3.1 هتميق

تاعاشسلا للخ متيشسو اذه
لا˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
م˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘مزل˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
.ةيئاشضقلا

ب.نيرسسن

بيشصأاو ضصاخششأا6 يفوت
ةتوافت˘م حور˘ج˘ب نور˘خآا11
رورم ثداو˘ح ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا
نم ةفلتخم قطانم ا˘ه˘تد˘ه˘شش
ةعاشس42 ـلا لل˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا
.ةيشضاملا

ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا تل˘ج˘شسو
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح ل˘˘ق˘˘ثأا ضسمأا

ةافوب ةليشسملا ةي’و ىوتشسم
نيرخآا9 ةباشصإاو ن˘ي˘شصخ˘شش

عو˘˘˘قو ر˘˘˘ثا كلذو حور˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
قيرطلا ى˘ل˘ع لوأ’ا ،ن˘ي˘ثدا˘ح
ةيدلبب04 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يد˘ي˘شس ةر˘ئاد ح˘يا˘شس ي˘˘طو˘˘ب

ثداحلا ع˘قو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ى˘شسي˘ع
جرخملا ىوتشسم ىلع يناثلا
يديشس ةرئادو ةيدلبل يبرغلا

 .رماع
تل˘خد˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ةيرشضح ق˘ئار˘ح50 دا˘م˘خإ’

تاي’و نم لك يف ةفلتخمو
اذكو ةياجب ،ةديلبلا ،رئازجلا
يتلاو ،ةلي˘شسم˘لاو تشسار˘ن˘م˘ت
ضصخ˘˘˘شش ة˘˘˘با˘˘˘شصإا ى˘˘˘˘لإا تدأا
رثا ىلع ضسفنتلا يف قيشضب

ه˘˘ن˘˘كشسم ل˘˘خاد بشش ق˘˘ير˘˘ح
ن˘ب ى˘م˘شسم˘لا ي˘ح˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا
ةر˘ئادو ة˘يد˘ل˘ب ورا˘كب د˘ي˘ع˘شس
.ةياجب ةي’و يششيت

ب.دلاخ

ضشيجلل ةزرفم ضسمأا تشضق
ةيلمع رثإا ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ب ط˘˘˘ي˘˘˘ششم˘˘˘تو ثح˘˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ن˘˘شسحأا توز˘˘غا˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب نو˘˘م˘˘ل˘˘شسم
تط˘ب˘شضو ن˘ي˘ن˘ثإا ن˘ي˘ي˘˘با˘˘هرإا

عو˘ن ن˘˘م ا˘˘ششا˘˘ششر ا˘˘شسد˘˘شسم
ة˘ي˘قد˘ن˘بو ،«فو˘كي˘˘ن˘˘ششل˘˘ك»
.ةريخذلا نم ةيمكو ةشصانق

لوأا ترمدو تفششكو اذه
ئباخم4 ،اهتاذ ةزرفملا ضسمأا
ةلبنقو ةيباهرإ’ا تاعا˘م˘ج˘ل˘ل
تطب˘شضو ،ع˘ن˘شصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
.ىرخأا ضضارغأاو ةيئاذغ داومو

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تزر˘˘˘˘˘بأاو
ضسمأا اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
،هنم ةخشسن «ملشسلا» تملشست
طيششمتلاو ثحبلا ةيلمع نأا
ي˘ف ن˘شسحأا توز˘غا˘ت ة˘˘با˘˘غ˘˘ب
ام ،ةزابي˘ت˘ب نو˘م˘ل˘شسم ة˘يد˘ل˘ب
تءاج اهنأاو ،ةل˘شصاو˘ت˘م لاز˘ت
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد زز˘ع˘ت˘˘ل
ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا

ضشي˘˘ج˘˘لا تاد˘˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،ةه˘ج ن˘م ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

ىدم ىرخأا ةهج نم دكؤوتلو
نيمئادلا دادعتشس’او ةظ˘ق˘ي˘لا

ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ت’وا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ضضحد˘˘˘˘˘ل
رار˘ق˘ت˘˘شساو ن˘˘مأا˘˘ب ضسا˘˘شسم˘˘لا
.دلبلا

لشضفبو ،هتاذ قايشسلا يف
اعبتو تامول˘ع˘م˘لا لل˘غ˘ت˘شسا
ط˘ي˘ششم˘˘تو ثح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
ةيدلب يف ليخدلا داو ةقطنمب
ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘˘˘هز˘˘˘˘˘˘لا يداو

تر˘مدو تف˘˘ششك ،ةد˘˘كي˘˘كشس
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
تاعامجلل أابخم02 ،يبعششلا
ةيديلقت ةلبنق02و ،ةيباهرإ’ا
052 تط˘ب˘شض ا˘م˘ك ،ع˘ن˘˘شصلا

ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م مار˘˘˘˘غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك
ىلإا ةفاشضإ’ا˘ب ،تار˘ت˘ي˘نو˘مأ’ا

ةششرفأاو ةشسبلأاو ةيئاذغ داوم
.ةفلتخم ىرخأا ضضارغأاو

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لل˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

،تشسارنمت نم ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م
22 تناجو راتخم يجاب جرب
ة˘ن˘حا˘شش تط˘ب˘شضو ا˘˘شصخ˘˘شش
لشضف ،عفدلا ةيعابر ةبكرمو
72و ايئابرهك ادلوم53 نع
.طغشض ةقرطم

ضشيجلل ةزرفم تفقوأا امك
قيشسنتلاب ،يب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

،ةيادرغب كرامجلا حلاشصم عم
تط˘ب˘شضو تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
ةدام ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك531.1
ضصرق00136و ،نيياكوكلا

ةزرفم تفقوأا اميف ،ضسولهم
حلاشصم عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ىر˘خأا
،يقاو˘ب˘لا مأا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأ’ا
امهتزوح˘ب تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
.اشسولهم اشصرق416

ط˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
ت’وا˘ح˘م ل˘˘حاو˘˘شسلا ضسر˘˘ح
64 ـل ة˘ي˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘شصخ˘˘شش
لكب عنشصلا ةيديلقت براوق
م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسمو نار˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘م
.ةدكيكشسو

 ط.ةراسص

اياسضق يف نييلحملا نيلوؤوسسملا تارسشع ةقفر لثمي
راقعلا بهنو لاومأا صضييبتب قلعتت

ةمكحم مامأا هتلئاعو لماه ينغلا دبع
يراجلا يفناج ةياهن دمحمأا يديضس

،ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ل˘ث˘م˘ي
نمألل قب˘شسأ’ا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
هئانبأاو هتجوز ةقفر ،ينطولا
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ،ة˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا
يشضاق ما˘مأا ادد˘ج˘م ،يرا˘ج˘لا
يد˘ي˘شس ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ة˘ق˘فر م˘ه˘عا˘˘م˘˘شسل ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘ششع
قلعتت اياشضق يف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسإا ،را˘˘ق˘˘ع˘˘لا به˘˘ن˘˘ب
قرطب تازايتما حنمو ،ذوفنلا

ضضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت ،ة˘˘عور˘˘ششم ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ ءار˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لاو لاو˘˘˘˘˘مأ’ا
.عورششملا

جمربت نأا بقترملا نمو اذه
ينغلا د˘ب˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘شسل˘ج
ن˘م ر˘فو˘ت ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ل˘˘ما˘˘ه
يفناج02 خيراتب ،تامولعم
.يراجلا

ر˘يد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
،ينطولا نمألل قبشسأ’ا ماعلا
تقؤوملا ضسبحلا نهر دجاوتي
ةيليوج5 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
هئانبأا نم3 ةقفر ،يشضاملا

جارفإ’ا م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ه˘ت˘ن˘باو
تحت دجوت يتلا هتجوز نع
.ةيئاشضقلا ةباقرلا

لثم˘ي˘شس ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف
ءارزو ،ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ة’و م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصب نو˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس
لكب رمأ’ا قلعت˘يو ،ن˘ي˘ق˘با˘شس
،فا˘ي˘شضو˘ب كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘˘م
،نل˘˘˘عز ي˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘عو
نيق˘با˘شس ن˘ي˘ي˘لاو ا˘م˘ه˘ت˘ف˘شصب
،يزا˘˘غ˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م ،نار˘˘هو˘˘˘ل
،فلششلل اقباشس اي˘لاو ه˘ت˘ف˘شصب
،ي˘شضا˘ق ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع اذ˘˘كو
ى˘ل˘ع ا˘ق˘با˘شس ا˘ي˘لاو ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصب
ة’و ن˘˘˘ع ل˘˘˘شضف ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ت
،ةزا˘ب˘ي˘ت ،تا˘ي’و˘ل ن˘ي˘ق˘˘با˘˘شس
ةمشصا˘ع˘لاو نا˘شسم˘ل˘ت ،نار˘هو
.اشضيأا

دبع ةيشضق ي˘ف م˘ه˘ت˘ي ا˘م˘ك
،ةيمياحر دمحم ،لماه ينغلا
ةيقرتلا ناويدل قباشسلا ريدملا

نيشسحل يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو
ة˘˘لود˘˘لا كل˘˘مأا ر˘˘يد˘˘مو ،ياد
ن˘هر ن˘يدو˘جو˘م˘لا ،ةزا˘ب˘ي˘˘ت˘˘ب
5 ـلا ذ˘ن˘م تقؤو˘˘م˘˘لا ضسب˘˘ح˘˘لا

6 اذ˘كو ،مر˘شصن˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
نيرخآا نييمو˘م˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم
ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت او˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو
يقرم بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ة˘لا˘ح ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا يرا˘˘ق˘˘ع
امهتم31 اذ˘˘˘˘˘كو ،جار˘˘˘˘˘˘فإا

ةيراجت تاكرشش يهو ،ايونعم
د˘ب˘ع ءا˘ن˘بأ’ ا˘ه˘ت˘ي˘كل˘م دو˘ع˘˘ت
.لماه ينغلا

ط.ةراسص

ةسسبايلا ‘ فادهأا ىلع «زورك» خيراوسص قÓطإا ىلع ةرداق تاسصاوغ كلت“ يتلا ةديحولا

طضسوتŸا ‘ ىوقألا Úب نم ةيرئاز÷ا ةيرحبلا تاوقلا

ر.نوراه

ةبترملا تلتحإا ثيح ،طسسوتملا رحبلا نادلب يف ىوقأ’ا نيب نم ،ةيرئازجلا ةيرحبلا تاوقلا تفنسص
ةديعب ةيسضرأا فادهأا برسض اهناكمإاب ةروطتم ةيسسور تاسصاوغ اهزربأا ةيرحب ةعطق58 ـب ةعباسسلا

.ةيلاع ةقد تاذ خيراوسصب ىدملا

نيدلا يقت» ـب قلعتي رمأ’ا
عزوم لمعي يذلا «نادوب
staErebU ةكرسشب تابجو

باضش لتقم
تانعطب يرئازج
ندنل يفرجنخ

باسش صسمأا لوأا يفوت
ةمسصاعلاب ميقم يرئازج

رثإا ،ندنل ةيناطيربلا
فورظ يفو هسضرعت

نم رجنخ تانعطل ةسضماغ
.نيلوهجم فرط

يليدلا» ةفيحسص تحسضوأا
يف ،ةيناطيربلا «ليم

ّنأا ،صسمأا رداسصلا اهددع
نيدلا يقت همسسإا ةيحسضلا

رمعلا نم غلبي ،نادوب
عزوم لمعيو ،ةنسس نيثÓث
ةيرانلا هتجاردب تابجو
يف ةسصسصختملا ةكرسشلاب
ةمعطأ’ا دادعإا
«staErebU»،يف ةدكؤوم

هذه تايثيح ىلإا اهتدوع
رثُع ةيحسضلا ّنأا ةميرجلا

ءاسسم نم ةسسداسسلا يف هيلع
يف ’وتقم صسمأا لوأا

،«صسيرتراسش» عراسش يحاوسض
قرطلا عطاقت نم برقلاب
ةقطنمب «صسكونيل» عراسشب
.«يروبسسنيف»
بزح صسيئر ثعب هتهج نم
ةلاسسرب ،يناطيربلا لامعلا

ةيلاجلل ةيزعتو فطاعت
يف ةميقملا ةيرئازجلا

.ديقفلا ةلئاعلو ايناطيرب
ر.رجاه
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ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا لل˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح نإا
با˘˘˘هرإ’ا رو˘˘˘شص ع˘˘˘ششبأا ضسرا˘˘˘م˘˘˘ت
ينيطشسلفلا بعششلا ق˘ح˘ب م˘ظ˘ن˘م˘لا

بهنو ف˘يز˘تو ر˘ي˘مد˘تو ة˘قر˘شس ن˘م
امو ةينيطشسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘ل˘ل بل˘شسو
ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد ’إا تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا كل˘˘ت
هدوقت يذلا مظنملا باهرإ’ا ةعاظف
ةيليئار˘شسإ’ا تارا˘ب˘خ˘ت˘شس’ا ةز˘ه˘جأا
نامأاو تيب نيششلا ) مشساب ةفورعملا

كل˘˘ت تل˘˘شصو ثي˘˘ح ( دا˘˘شسو˘˘م˘˘˘لاو
ثث˘ج ءا˘شضعأا ة˘قر˘شس ي˘لإا ة˘حا˘قو˘˘لا
متي ا˘م˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ءاد˘ه˘ششلا
ددع فرششي ثيح مهيلع ءليتشس’ا

ذيفنت ىلع نييليئارشسإ’ا ءابطأ’ا نم
ة˘˘قر˘˘شسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ط˘˘˘خاو قدأا
ءادهششلا ةزهجأاو ءاشضعأ’ ةمظنملا
ملعو ةقفاو˘م نود ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ة˘مو˘˘كح نا˘˘ف ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو م˘˘هر˘˘شسأا
ىربك تايلمع مامإا فقت للتح’ا

تقرشس نأا دعبف بهنلاو ريوزتلا نم
اهنإاف ينيطشسلفلا خيراتلاو ضضرأ’ا

ءا˘˘شضعأ’ا ة˘˘قر˘˘شسب مو˘˘˘ق˘˘˘ت مو˘˘˘ي˘˘˘لا
اهذفنت ةدقعم تايلمع يف ةيرششبلا

كلذب ةفلا˘خ˘م لل˘ت˘ح’ا تا˘با˘شصع
ة˘م˘ير˘ج هذ˘ه د˘ع˘تو ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ل˘˘ك
ضسيياقملا لكب اريرم اعقاوو ةعششب
.

ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘شصل˘ل ر˘يرا˘ق˘ت ر˘ششن د˘ع˘˘بو
ةبلاطمو ةيبرعو ةيلود تاشسشسؤومو
قو˘˘ق˘˘ح تا˘˘شسشسؤو˘˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
يلع للت˘ح’ا ة˘م˘كا˘ح˘م˘ب نا˘شسنإ’ا
يف ةقرشسلا تايلمع عششبأا اهذيفنت
يلع ءليتشس’او رشصاعملا خيراتلا

م˘ه˘ئا˘شضعأا ة˘قر˘شسو ءاد˘ه˘ششلا ثث˘ج
ذا˘ق˘نإ’ ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ ا˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘تو
مئارجلا عششبا نم دعي اذهف  مهتايح
اهدوقت ةمظنم ةيباهرإا تاشسراممو
ةيليئارشسإ’ا نمأ’ا ةزهجأا تاباشصع
ي˘فا˘ح˘˘شصلا نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ششحو ل˘˘كب
/با يف مورتشسوب دلانود يديوشسلا
رششن9002 ما˘ع˘˘لا ن˘˘م ضسط˘˘شسغأا
نوتفأا ةديرج تاحفشص ربع اريرقت

مايق نع فششك ةيديوشسلا تيدلب
ءا˘شضعأا ة˘قر˘شسب لل˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
ةقرشس نع فششك ثيح ءادهششلا دحأا
اماع91 مناغ للب ديهششلا ءاشضعأا

2991 ما˘ع˘لا ي˘ف د˘ه˘ششت˘شسا يذ˘لاو
ناكو هتثج تملشس ريرقتلا بشسحبو
نم للب ةثج قشش ىرج هنأا احشضاو
تقرشس ثيح هنطب لفشسأا ىلإا هتبقر
دنع ايلج رهظي رمأ’ا ناكو هؤواشضعأا

امم ،نفدلل ءادهششلا ريشضحت ةيلمع
حيرششتلا دهعم ءابطأا مايق ىلع لدي
كان˘هو ،د˘شسج˘لا ن˘م ءاز˘جأا عاز˘ت˘نا˘ب
ام ءادهششل ثثج نم تعزتنا ءاشضعأا

ماقرأ’ا رباقم يف نيزجتحم اولاز
للتح’ا ةموكح اهيف عشضت يتلا

ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ءاد˘ه˘شش ن˘ي˘ما˘ث˘˘ج
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست ن’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ل ضضفر˘˘˘تو
. مهنيماثج
ح˘ير˘ششت˘لا د˘ه˘ع˘م ر˘˘يد˘˘م فر˘˘ت˘˘عاو
قيقحت يف ضسيه ادوهي يليئارشسإ’ا

ءاشضعأا قرشسي ناك هنأا اقباشس ىرج

حيرششت للخ نييني˘ط˘شسل˘ف ءاد˘ه˘شش
روتكدلا تافارتعا تلجشسو مهثثج
يعرششلا بطلا دهعم ريدم ضسيه
0002 ماعلا يف قباشسلا يليئارشسإ’ا

ةقيرط ىلإا اهللخ نم قرطت ثيح
ةقرشس تايلآاو ،يبطلا دهعملا ةرادإا

ىتوم˘لا ثث˘ج ن˘م تا˘ي˘نر˘قو دو˘ل˘ج
د˘ه˘ع˘م˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘شصت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
ضسيه نا˘كو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ةرو˘شصب
هترمإا تحت نولمعي نيذلا ءابطأ’او
ن˘ي˘عأا ن˘م تا˘˘ي˘˘نر˘˘ق˘˘لا نو˘˘قر˘˘شسيو
تركذو ،ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ءاد˘ه˘ششلا

تنا˘ك ا˘ه˘نأا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف تل˘˘ئا˘˘ع
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ح˘˘ت˘˘ف دو˘˘جو ظ˘˘حل˘˘˘ت
اهئا˘ن˘بأ’ رد˘شصلاو ن˘ط˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
تا˘˘م˘˘ج˘˘ه ي˘˘ف او˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘شس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ة˘˘شضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا لل˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإا
يف تعلدنا يتلا ىلوأ’ا ةراجحلا
ضشي˘˘ج ى˘˘لو˘˘ت˘˘˘شساو ،7891 ما˘˘ع˘˘لا
مهثثج ىلع يليئارشسإ’ا  للتح’ا
. اهميلشست لبق

ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ح˘ت˘˘ف بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا نإا
هفقو فو˘قو˘لا ةرور˘شضو ر˘ي˘ط˘خ˘لا

يلع ةباقر ضضرفب ةبلاطملل ةداج
عدر لل˘خ ن˘˘م لل˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘ئار˘˘ج
عشساو قيقحت حتفو يلود ينوناق
قيرف ليكششتو للتح’ا مئارج يف
ىلع نوكي نييلودلا نيماحملا نم
لمعيو م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع عل˘طا

ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ف˘˘ششك ى˘˘ل˘˘ع
لل˘ت˘ح’ا ةدا˘ق م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا
تلواطت امهمف ةيلودلا ةمكاحملل

ا˘ه˘تا˘شسرا˘م˘م˘ب لل˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح
بعششلا قحب اهمار˘جإاو ا˘ه˘ت˘حا˘قوو
تلفإ’ا اهل نكمي ’ ينيطشسلفلا

بجي ثيح ةيلودلا ةمكاحملا نم
يبرعلا دهجلا ليعفت يلع لمعلا

يوت˘شسم˘لا ى˘ل˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لاو
ي˘ب˘˘ع˘˘ششلاو ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ي˘˘بوروأ’ا
مئارج ىلع للتح’ا ةداق ةمكاحمل
قحب اهشسرامت تلازام يتلا برحلا
. ينيطشسلفلا بعششلا

ةيرضشبلا ءاضضعألا ةقرضس ةميرج رمتضستو
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب

’ نمو لابرغب يطغت ’ ضسمششلا نإا
’ وهف راشصتن’ا اذه ىري نأا ديري
ةرو˘˘ث˘˘لا هرد˘˘ق˘˘ب ككششي ن˘˘مو ىر˘˘˘ي
زجاع وهف ةرشصاعم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

نوكي نأا قحتشسي ’و ةايحلا مهف نع
بعششلا ءانبا ةدارا يه هذه رششبلا نم
نيعفادم اوجرخ نيذلا ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

عورا ن˘ي˘ل˘˘ج˘˘شسمو م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك ن˘˘ع
بع˘˘ششلا تا˘˘ح˘˘ف˘˘شص ي˘˘˘ف را˘˘˘شصت˘˘˘نا
ةرو˘ث˘لا خ˘يرا˘ت ي˘فو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ديهششلا ناجرهم نمف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
نمو تاونشس رششع لبق تافرعرشساي
ةيوق حتفلا دوعت ةينويلملا ناجرهم
اهتملك ةدششاح˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا لو˘ق˘تو
ضسفنبو ناونعلا ضسفن ةلماح ةلشصافلا
رارشصإ’او ةم˘يز˘ع˘لاو ة˘ب˘شصلا ةدار’ا
نوكتو ينيطشسل˘ف˘لا تو˘شصلا و˘ل˘ع˘ي
لاني نأا نكمي ’و ةحشضاو ةلاشسرلا
ة˘˘˘بل˘˘˘شصو ةدارا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ن˘˘˘˘م يأا
تناك امئادو ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا

لك نم يو˘قا ي˘ه ا˘ن˘ب˘ع˘شش ر˘ي˘ها˘م˘ج
ضصوخششلاو ضصاخششأ’او تارتاهملا
ةينوتركلا لي˘ثا˘م˘ت˘لا كل˘تو ة˘شسئا˘ب˘لا

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ح رد˘˘ق˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لاو
. انبعشش اهششياعي يتلا تارماؤوملاو
يف تكراشش يتلا انبعشش ريهامج نا
ةزغ ةنيدم يف يريهامجلا ناجرهملا
نع تربع ةروث˘لا ة˘قل˘ط˘نا ىر˘كذ˘ب
ىهو ةحشضاو ةيشسايشس ةلاشسر ربكا

’و ة˘ي˘كير˘مأ’ا نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصل ’
م˘˘كح رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’ ’و ةز˘˘غ ة˘˘لود˘˘˘ل
ةيعيرششتلا تاباختنلل معنو  ةوقلا

،ةيعرششلا ىلإا ةزغ ةدوعو ةيشسائرلاو
ة˘ع˘شساوو ةر˘ي˘ب˘ك تنا˘ك ةز˘غ ة˘لا˘شسر
بعششلا ةراشضح ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ة˘ل˘ما˘ششو
يشضملا ىلع هشصرحو يني˘ط˘شسل˘ف˘لا
ضسدقلا ةكرعم ضضوخ لجأا نم امدق
. ةينيطشسلفلا ةلودلاو
ةرشصاعملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا نا

نا قح˘ت˘شست ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م

ريهامجلا ما يه مويلا ةرادجب نوكت
يه نوكت نا قحتشستو ةينيطشسلفلا
خيراتلاو ةراشضح˘لاو ة˘لا˘شص’ا ةرو˘ث
ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘ه نو˘˘كت نا ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شستو
ريهامج هتمجرت ام ناو راشصتن’او
وه عقاولا ضضرا يلع ايلمع انبعشش
تا˘شصا˘هر’ا كل˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘كب ر˘ب˘˘كا
ضصو˘˘˘خ˘˘˘ششلا ضضع˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘˘شسئا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا

ةزغ ريهامج نأاو ةفئازلا مهاياشصوو
خومششلاو ءاطعلا اهنا لوقت ةرئاثلا

ي˘˘ه ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘شس ءاد˘˘ه˘˘ششلا ءا˘˘مد ناو
نورخ’ا هنم دهششتشسي يذلا ضساربنلا
.
ةدار’ا ناونع يه نيطشسلف يقبتشس
ةينويلمف رشسكنت ملو نلو ةميزعلاو
ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘قل˘˘ط˘˘نا
ناونع اهل ناك ةزغ يف ةرشصاعملا

ةروث˘لا نا ة˘ح˘شضاو ة˘لا˘شسرو ح˘شضاو
ينيطشسلفلا بعششلا ناما مامشص يه
اهتلاشسر تناك ان˘ب˘ع˘شش ر˘ي˘ها˘م˘ج ناو

نا نكمم تارماؤوم ’ ناب ةحشضاو
ةينيطشسلفلا ةيشضق˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل ر˘م˘ت
لششفلاب ءوبتشس تارماؤوملا لك ناو
امهم انشضرا نع للتح’ا لوزيشسو
. نمزلا لاط
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا تششا˘˘˘ع
انبعشش ريهام˘ج تششا˘عو ةر˘شصا˘ع˘م˘لا
تنا˘˘كو ن˘˘طو˘˘˘لا ءاد˘˘˘ن تب˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا
’و لذلاو عونخلا نمز يف ةروطشسا
ةزعلا ةزغ لاطبا يحن ناو ’ا انعشسي
ةلوطبلاو دومشصلا اذه نوققحي مهو
نيطشسلف رشصتنتل خيراتلا نوبتكيو
نانع يف ايلاع نطولا مشسا بتكيو
رشسا˘ي˘لا ءا˘ن˘با ا˘ي م˘كل ة˘ي˘ح˘ت ءا˘م˘شسلا

نودكؤوتو مكبعششل نورشصتنت متناو
. ةينيطشسلفلا قوقحلا ىلع
مزهنت نلو انبعشش ريهامج رشسكنت نل
اذ˘ه ةدارا ن˘م او˘لا˘˘ن˘˘ي ن˘˘لو ةر˘˘كف˘˘لا
تارماؤوم رمت نلو ميظعلا بعششلا

ةز˘غ ة˘لود ةر˘ماؤو˘مو نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘شص

ينيطشسلفلا لعفلا ةدارا رشصتنتشسو
اوم˘هوا م˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘لا ةدارإاو
ر˘ير˘م˘ت نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي م˘ه˘نا م˘ه˘شسف˘نا
بعششلا ةدارا نم لينلل تارماؤوملا
د˘ج˘˘م˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘هو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
بعششلا ريهامج ةميزعو ينيطشسلفلا
د˘ج˘م˘لا تدا˘عا ي˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘˘لا
ةرو˘˘ث˘˘لا تارا˘˘شصت˘˘˘ناو ي˘˘˘لا˘˘˘شضن˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تظ˘˘فا˘˘حو
ة˘يو˘ه˘لاو ة˘نا˘م’ا نو˘شصو ةدا˘ع˘ت˘˘شسا
تحت لاشضنلاو ةلق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةينيطشسلفلا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘يار
بع˘˘˘ششل˘˘˘ل ي˘˘˘عر˘˘˘ششلا ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ريرقتو ةدوعلا لجأا نم ينيطشسلفلا
ةلود نيطشسلف ةلود ءانبو ريشصملا

دعب ليج اهيف نوظفاحيو ةيبأا ةرح
مهرودو يخيراتلا ثر’ا ىلع ليج
ةلودلا م˘لا˘ع˘م خ˘ي˘شسر˘ت˘ل يرا˘شضح˘لا
ضسدقلا ا˘ه˘ت˘م˘شصا˘عو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
. فيرششلا

ةينيطضسلفلا ةيضضقلا ةيفضصت تارماؤوم طقضست
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت سسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب

ةمجّنلا ُثيدح
اهيلإا يرظن ُتلطأا
ينبعادتو اهبعادأا

: يئامسس ينتبتاعف
ًةمجن بعادتأا

ًةديحو ينُكرتتو
!؟ نونجملا باحّسسلا اذه َ ةريسسأا
ر˘عا˘سشل˘ل ( ل˘ب˘ج˘لا ىط˘خ ) ناو˘يد ي˘ف ة˘هز˘ن
ن˘˘م و˘˘هو ، سشو˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ماعلل ةينيطسسلفلا ةفاقثلا ةرازو تارادسصإا

ة˘ح˘ف˘سص ن˘ي˘ع˘سستو ن˘ي˘ن˘ثاو ٍة˘ئ˘م ي˘ف ،6102
ه˘نا˘ج˘سشأاو ه˘سسي˘سسا˘حأاو ر˘عا˘سشلا تا˘م˘ل˘ك ن˘ي˘˘ب
هبعسشو هسضرأاب ةرذجت˘م˘لا ه˘ت˘ف˘طا˘ع ق˘م˘عو
ع˘˘قاو ن˘˘ي˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘ن. ه˘˘ترا˘˘˘سضحو هدو˘˘˘جوو

. بيغت ’ ةركاذو رسضاح
ن˘يا˘ب˘ت˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ناو˘˘ن˘˘ع » ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا ىط˘˘خ »
، ةوطخ عمج يه ىطُخ ةملكف ، داسضتلاو
ءافتقاب ر˘ي˘سسلا وأا ة˘ط˘خ ن˘م˘سض ر˘ي˘سسلا ي˘هو
. رثأ’ا

امنيب ،تابثلا مدعو ةكرحلا ةملكلا ةل’د
ا˘ن˘هو خو˘م˘سشلاو تا˘ب˘˘ث˘˘لا ىل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا لد˘˘ي
طبترت يتلا ةجسضانلا ةايحلل ىرخأا ةل’د
.لاعفنإ’ا نم رثكأا لعفلاو لقعلاو ةمكحلاب
دحأا هذه نوكت دقو ) لمأاتلاو ةلزعلا امبرو

اهسسملن دق يتلا ( بتاكلا ةيسصخسش بناوج
ل˘م˘ج˘م ي˘ف ة˘ير˘ث˘ن˘لا هد˘ئا˘سصق با˘سضت˘قا ي˘ف
ر˘سصت˘خ˘ي ر˘˘عا˘˘سش ه˘˘نأا د˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح ، ناو˘˘يد˘˘لا

.هرعاسشمب

نامسض لجأا نم رعاسشلا تاملك كيكفت انيلع
. ةركفلا لابحب كاسسمإ’او اهمهف

(84سص) لبجلا ىطخ
ةتباث ىطخب سضام
لابجلا قانعأا قوف قلعأا

يتزجعم
يتجهمو
يرمع ةرهز رثنأاو
حفسسلل ةقاي
نود ، لقعلا ةمق ... ىقبيسس ًاذإا ةمقلا يف
ا˘ه˘ت˘لاد˘ع˘ب ه˘نا˘م˘˘يإاو ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
. مÓسستسس’ا باوبأا قرطيو نداهيل
 رمقلا ّدخ ىلع ةلبقو
 اهريمأا لابجلا ينتجّوت
مÓحأا سسرافو
يدّنلا اهحابسصل
 يتقبنز رسس ظفحأا

ليخّنلا اياسصول اّيفو ىقبأاو
ةريهظلا سسمسشل سضرأ’ا قانعو
ملُحل ’Óطأا

امو ، رونلا زمر رمقلا لبقيل ةمقلا يقتري
سسمسشلا دوجو ىلع ةل’د ’إا هرونو رمقلا
ءايسضلاو لمأÓل زمرت روطسس دعب رهظت يتلا

ذ˘ن˘م ي˘ف ل˘ل˘م وأا ل˘ل˘ك نود ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سس’او.
. حابسص لك قرسشت لزأ’ا

لويخلل ةديسصقو
راسسكن’ا ىبأات
لمّرلا ديسشنل اهدانع ليهسص جرسست

لبجلا رجفل راسصتنا وحن
 روهّزلل اسسومسش
 ةيقابلا ةميخلل ادوعو
حرجلا حفسس قوف
ةدينع ةميغك ّلطت
.بايغلا نونج مغر
ةمق نمف دانعلا عم انماسضتم داسضتلا دوعي
ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لاو ل˘˘˘مر˘˘˘لاو ل˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ىلإا ل˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا

ل˘˘مر˘˘لاو ،ر˘˘ح˘˘لاو در˘˘ب˘˘˘لا ثي˘˘˘ح ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلاو
. ربكتلاو رقفلاو ،لبجلاو
ا˘˘هءار˘˘˘ع˘˘˘سشو ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا ل˘˘˘هأا سسك˘˘˘ع ىل˘˘˘عو
ةركفلا حامج انرعاسش حبك ، حوبلاب دوجلاب
د˘˘ي˘˘قو ر˘˘يو˘˘سصت˘˘لاو لا˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘ف˘˘˘طا˘˘˘ع˘˘˘لاو
تل˘سسا˘ن˘ت.م˘خ˘ف˘لا ا˘ه˘ناو˘ن˘ع تح˘ت ةد˘˘ي˘˘سصق˘˘لا

يبرع عقاو محر نم ناويدلا اذه دئاسصق
تا˘˘ير˘˘كذو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ناز˘˘حأا ر˘˘ج˘˘ي ، موز˘˘ه˘˘م
ملح لبقت˘سسم˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب... ر˘سضا˘ح˘لا مو˘م˘هو
هتديسصق يف اذه رهظيو ، امهو نوكي داكي

ةديسصقلا هذه تادرفمف33 سص قتعم نزح
امو بارسسو نازحأاو دويقو بابسضو ةماع نم
نيحو ، لمأ’ا نادقفو سسأاي نم هيلإا زمرت
روطسس سضعب يف ’وجخ لمأ’ا عاعسش قرسشي
. ينيد نومسضم يف يتأاي ةديسصقلا

 بيغملا لبق سسمسشلا دمحب نوحبسسي
ءافولا سسوقط نوسسرامي
مسساوملا راظتنا يف
.اديسشن ديسشنلا لظي يك
، ةفلتخم ةياكح مهنم لكل لاطبأا لاسضنللو

نم رعا˘سشلا ىد˘هأا ةد˘حاو ة˘ي˘سضق م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت
د˘˘ئا˘˘سصق م˘˘ه˘˘سصو˘˘خ˘˘سشل ناو˘˘يد˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
( ا˘˘يا˘˘سصو˘˘لا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ف˘˘ح ) ه˘˘˘تد˘˘˘ي˘˘˘سصق تنا˘˘˘ك˘˘˘ف
ةديسصقو ، ةسشوغ ر˘ي˘م˘سس رو˘ت˘كد˘ل˘ل63 سص
، يلع˘لا ي˘جا˘ن د˘ي˘ه˘سشل˘ل ،14سص ( ةل˘ظ˘ن˘ح)
يراظتنا لاط ) ،36 سص ( ةبتكم قيدسص)
دومحم رعاسشلا ىلإا471 سص ( رعاسش ءاقلل
ىلإا781سص ( تنأا ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك قا˘˘˘˘˘˘˘ب ) ، سشيورد
44سص ( ةد˘لا˘خ ) ، ي˘نا˘ف˘ن˘ك نا˘سسغ ر˘˘عا˘˘سشلا
ةدلاخ ةينيطسسلفلا ةلسضانملا ىلإا ةهجوملا

د˘˘˘سض ةأار˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘سضن دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ، رار˘˘˘˘ج
ةأارملل لوأ’ا دهطسضملا هرابتعاب لÓتح’ا
اهمدقت مامأا ربكأ’ا ةب˘ق˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةأار˘˘م˘˘لا فذ˘˘˘ق˘˘˘ت نأا بج˘˘˘ع ’و ، ا˘˘˘هرر˘˘˘ح˘˘˘تو
ن˘م ا˘ه˘ب˘سضغ ما˘ج بسصتو ه˘ه˘جو ي˘ف ا˘ه˘ق˘ن˘˘ح

. هيلع اهعمتجم
 دجملا يدترت ةأارما ناوفنعب يسضمتو
ءابرغلا هجو يف ةبسضاغ
ايسشاف اسشيج مواقت
اياكحو امÓحأا رسسأاي
ا˘˘نو˘˘سصح ا˘˘ه˘˘باد˘˘هأا تزر˘˘ط ا˘˘سسم˘˘سش بج˘˘ح˘˘˘يو
 يبعسشل
. نيرباع ةازغ ىلع اهتراجح يمرت عيلاقمو
رعاسشلا اهلوانت ةقيرع ندمو ةيبرع نادلب
ئراقلل دارأا رعاسشلا نأا ودبيو ، هناويد يف
كل˘ت ةرا˘˘سضحو دا˘˘ج˘˘مأا ىل˘˘ع ف˘˘ق˘˘ي نأا ط˘˘ق˘˘ف
اهتا˘ي˘ح˘سضت ىل˘ع فر˘ع˘ت˘يو ند˘م˘لاو ناد˘ل˘ب˘لا

نم ةيبرعلا اندÓب ههجاوت ام باب نم اذهو

، انترا˘سضحو ا˘ن˘خ˘يرا˘ت ة˘فد˘ه˘ت˘سسم تا˘يد˘ح˘ت
تايركذ وأا ةيفطاع ت’اعفنا باب نم سسيلو

.نادلبلا كلتل رعاسشلا تاذب ةسصاخ
 رئازجلا فزن
ءادهسشلا فزنت تلاز امو

ةديعبلا انرئازج
 مانت ’ اهنويع
ةيدن اهحارجو
. ءامسسلا عومد اهبسضخت
املأا فزني ،هتادرفمو عجولاب أÓتما ناويد

نولو داوسسلاو ةبآاكلا نول نيديحو نينول ب
.رمحأ’ا مدلا

) هدئاسصق رخآا يف اعدوم انل حولي وهو ىتح
( ةحيولت
رهن عومد ينرسصاحت
لوادجلا نامز هيلع رم
ةباحسس هتفطتخا

فيزملا ءايربكب تلاعتو
ىدملا قوف
امهو ارطسضم تراسص

فيسسك ةحراج
يراعلا انليل داوسسك ةمتاق
ةيزئانج سسوقطب ةحسشوم
.رهنلا عومد انتكرت
 نيديحو
ةميغ Óب
ةميخ ئفتسسن
!  تايركذلا ماكر نيب انرمع نع ثحبنو

سشولع دمحم رعاضشلل «لبجلا ىطخ» ناويد يف ةهزن
سسدقلا نم ةينيطسسلف ةبتاك* هللا دبع ةمطاف : ملقب
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نارهوب0202 لÓخ ةينكضس ةدحو فلأا32 نم ديزأا عيزوت وحن

 ةركسسبب ليخنلا تاقتسشمل ينطولا نولاسصلا

 نيضضراعلا ةحنجأا ىلع اودفاوت رئاز فلأا51 نم ديزأا

طبر ضسابعلب يديشسب مت
ةكبششب ايوناث اعمجت02
راطإا يف يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا

لل˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ديوزتل ةري˘خأ’ا تاو˘ن˘شسلا
هذ˘ه˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
بشسح ة˘يو˘ي˘ح˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةقاطلل ةيل˘ح˘م˘لا ةر˘يد˘م˘لا
.ةملشس نب ةديرف
مت هنأا ةريدملا تحشضوأاو
9102 ة˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘شس لل˘˘˘˘˘˘˘خ
اعمجت02 طبر لامكتشسا
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘ششب ا˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ر˘ششاد˘مو ىر˘ق ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي’و
للخ اهؤواشصحإا مت يتلاو
،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘شسلا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم
لا˘م˘كت˘شس’ ل˘شصاو˘˘ت˘˘ي˘˘شس
تاع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘م˘ج˘م ط˘بر
زكارملا ءانثتشساب ةيوناثلا
ر˘فو˘ت˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا

.طورششلا ىلع
نأا ة˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا تفا˘˘شضأاو
زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘ششب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ةي’ول25 ـلا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا
ةبشسن غلب ضسابعلب يديشس
غلبي نيح يف ةئاملاب ةئام
ىوتشسم ىلع ةئاملاب56
ة˘ي˘نا˘˘كشسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.ةيوناثلا

ط˘˘بر˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
،ءا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششب

نأا ةقاطلا ةريدم تحشضوأا
تغ˘˘˘ل˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘˘شسن
يف ةئام˘لا˘ب99 ةي’و˘لا˘ب
ةفلغأا ضصي˘شصخ˘ت را˘ظ˘ت˘نا

ط˘بر لا˘م˘كت˘شس’ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ةي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ضضع˘ب
هذهب ةي’ولا ربع ةيقبتملا
.ةيويحلا ةقاطلا

تا˘قا˘ط˘لا ضصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
تاذ تف˘˘ششك ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
47 ط˘˘بر م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ىر˘˘˘خأا

ن˘ي˘ت˘ن˘شسلا لل˘خ ة˘شسرد˘˘م
ة˘قا˘ط˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
راطإا يف كلذو ةيشسمششلا
ميمعتو تاق˘ف˘ن˘لا د˘ي˘ششر˘ت
تا˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘˘لا
.ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

داوملاب دوزتلا لاجم يفو
ن˘ب تف˘ششك ،ة˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا
زاجنإا عورششم نأا ةملشس
لا˘ط˘ف˘ن˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج ز˘˘كر˘˘م
ةقطنملاب هلاغششأا يراجلا
يد˘˘˘ي˘˘˘شسل ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا
ل˘˘حار˘˘م غ˘˘ل˘˘ب ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب
هملتشسا متيشسو ة˘مد˘ق˘ت˘م
لوأ’ا يثلثلا نوشضغ يف
ةريششم يراجلا ةنشسلا نم
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا
ه˘لو˘خد در˘ج˘م˘ب ح˘م˘شسي˘شس
ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ب ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ةيبرغلا ةهجلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
دوز˘˘˘ت˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م ي˘˘˘ف
.ةيلورتبلا داوملاب

ب.ةديرف

لاطفنل يوهجلا زكرملا مÓتسسا
لوأ’ا يثÓثلا لÓخ

ةكبضشب ايوناث اعمجت02 طبر
سسابعلب يديضسب يعيبطلا زاغلا

نويلم094 ضصيشصخت مت
ةيرشضحلا ةئي˘ه˘ت˘ل˘ل را˘ن˘يد
ة˘ع˘قاو˘لا ر˘ث˘ي˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،ضضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و لا˘˘م˘˘˘ششب

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘˘ئر بشسح
هذ˘ه˘ل يد˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
.ةيلحملا ةعامجلا

ن˘يد˘لار˘شصن يردا˘ق دا˘˘فأاو
لمششتشس ةئيهتلا ةيلمع نأا
ءاملا ةكبشش ديدجت ةداعإا
فرشصلاو برششلل حلاشصلا
ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ح˘˘شصلا
هذ˘˘ه˘˘ب ءادو˘˘شسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا
ديبعت ىلإا ةفاشضإا ةيدلبلا

قر˘ط˘لا ة˘كب˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو
نم لكب ةفشصرأ’ا زاجنإاو
ل˘˘خد˘˘م˘˘لاو ر˘˘شصن˘˘لا ي˘˘˘ح
.ةيدلبلل يلامششلا

ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ي˘˘˘˘˘ف ثب˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
ن˘˘م ة˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا
تاقف˘شصلا هذ˘ه ح˘ن˘م ل˘جأا

ي˘˘ف قل˘˘ط˘˘ن’ا بق˘˘تر˘˘˘يو
ر˘˘˘ه˘˘˘شش لل˘˘˘خ لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا
ةتشس ةدم˘ل مدا˘ق˘لا ير˘ف˘ي˘ف
.دح ىشصقأاك رهششأا

يرجت قايشسلا ضسفن يفو
ةرانإ’ا لاغششأا ةيلمع ايلاح
هذه ءايحأا ربع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ددع زواجتي يتلا ةيدلبلا

ف’آا ة˘ع˘ب˘شسلا ا˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق
.ةمشسن
ةع˘با˘ت˘لا حا˘ب˘شصم ة˘ير˘ق˘بو
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ل
ةئيهت ةداعإا ةيلمع «ابيرق»
ةزر˘ف˘م˘ل م˘يد˘˘ق˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا
اهليوحتو يدلبلا ضسرحلا
راطإا يف جلع ةعاق ىلإا
ي˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا بير˘ق˘ت
.نينطاوملا نم

ةئيهت ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا با˘ب˘ششل˘˘ل راد
ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب
هذ˘ه نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘فو
ارخؤو˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ة˘ير˘ق˘لا

.ةيمومعلا ةرانإ’ا نم
ن˘كشسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
رهششلا ةياهن متيشس يفيرلا
حنم يف عورششلا يراجلا

ة˘جو˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا12
ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ف˘ير˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
 .رثيخلا ةيدلب ينطاق
هذ˘ه تد˘ه˘شش ر˘ي˘كذ˘ت˘˘ل˘˘لو
حنم9102 ةنشس ةيد˘ل˘ب˘لا

ةهجوم ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘عإا16
ردقت يتلاو يفيرلا ءانبلل
ةحونمملا ةد˘حاو˘لا  ة˘م˘ي˘ق
007 ـب ةلودلا فرط نم
.رانيد فلأا

ق.نيدلارسصن

يحسصلا فرسصلاو برسشلل حلاسصلا ءاملا ةكبسش ديدجت
ةيرضضحلا ةئيهتلل رانيد نويلم094

سضيبلا يف رثيخلا ةيدلبب

(لدع) راجيإ’اب عيبلا يتغيسص يف ةينكسس ةدحو فلأا32 نم ديزأا نارهوب0202 ماعلا لÓخ عيزوت بقتري
.يوÓج رداقلا دبع نارهو يلاو بسسح ،يراجيإ’ا يعامتج’او

ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف يول˘˘ج زر˘˘بأاو
هترايز ضشماه ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘شص
نيينارمعلا نيبطقلل ةيدقفتلا
تل˘ي˘ل˘ت يداو˘ب ن˘˘يد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

هنأا نيغرشسمب «ةنابز دمحأا»و
˘ما˘ع˘لا م˘شسر˘ب ع˘يزو˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
فلأا32 ن˘˘م د˘˘يزأا يرا˘˘ج˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘˘حو
فلأا21 نم رثكأا اهنم غيشصلا

ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حو
11 نم ديزأاو (لدع) راجيإ’اب
ةيعامتجا ةينكشس ةدحو فلأا
ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع كلذ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ب
ضشه˘لا ن˘˘كشسلاو ط˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

.اهريغو
نأا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن ر˘˘˘كذو
ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا نار˘˘هو ة˘˘ي’و
هماوق حومط ينكشس جمانرب
ي˘ف ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو ف˘˘لأا05
فلأا42 اهنم غيشصلا فلتخم
يعامتج’ا ةغيشص يف ةدحو
ي˘˘ف ف˘˘˘لأا22و يرا˘˘ج˘˘˘يإ’ا

4و را˘ج˘يإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘˘ي˘˘شص
.معدم يوقرت نكشسم ف’أا

متيشس هنأا نارهو يلاو زربأاو
ةغيشص ةموكحلا ىلع حارتقا

زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
يف لثمتت ةي˘ن˘كشسلا ج˘مار˘ب˘لا
دحاو عورششم بحاشص رايتخا
تا˘˘ن˘˘كشس زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي
ةئيهتلاو ةيمومع تازيهجتو
رخأات يدافتل كلذو ةينارمعلا
ا˘ه˘لا˘جأا ي˘ف ج˘مار˘ب˘لا م˘ي˘ل˘˘شست
.ةددحملا

ةرورشض ىلع يولج ددششو

ة˘يراو˘ج قاو˘شسأا زا˘ج˘نإا جا˘مدإا
تاشسشسؤومو ةيتامدخ قفارمو
ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأل˘ل ة˘يو˘بر˘ت
ن˘مأ’ا تار˘ق˘م اذ˘كو ة˘ثل˘ث˘˘لا
ين˘طو˘لا كرد˘لا وأا ير˘شضح˘لا
ةديدجلا ةينارمعلا با˘ط˘قأ’ا˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘م ةازاو˘م˘لا˘ب م˘ل˘شست
.تانكشسلا عيزوت
ة˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز لل˘˘خو
د˘يد˘ج˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘˘ل˘˘ل
للخ ةينعملا تليلت يداوب
0078 عيزوتب يراجلا ماعلا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كشس ةد˘˘˘حو
ةيقرتلا ناويدل ةعبات ةيراجيإا

يلاو حلأا يراقعلا رييشستلا و
مامتإا يف عارشسإ’ا ىلع نارهو
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا
ه˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

فلتخم طبر يف ضصوشصخلا
هاي˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘كب˘ششلا
فرشصلاو بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
.ءابرهكلاو زاغلاو يحشصلا

ةشصحلا هذ˘ه م˘ي˘شسق˘ت م˘ت˘ي˘شسو
لحار˘م ة˘ع˘برأا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘كشسلا
ةدحو0003 م˘˘شضت ى˘˘˘لوأ’ا
ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘كشس
ر˘˘ه˘˘شش ر˘˘خاوأا ي˘˘˘ف عزو˘˘˘ت˘˘˘شس
ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ضسرا˘˘˘م
ةدحو0052 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
يف عيزوتلل ةجمربم ةينكشس
ةثلاثلاو يناثلا يثلثلا ةياهن
ةلثامم ةدحو0052 اهماوق
ةياهن عم عيزوت˘ل˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م
ا˘م˘ك  مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘˘شش
تاحورششلا للخ هيلإا ريششأا
.ةمدقملا

يشساد˘شسلا لل˘خ م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك
عيزوت يراجلا ماعلا نم لوأ’ا

ةي˘ن˘كشس ةد˘حو007 ة˘˘˘شصح
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يرا˘ج˘˘يإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
عم تليلت يداو ةيدلب ناكشس
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
بشسن˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج ة˘˘ي˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا

.ةمدقتم

رئاز فلأا51 نع ديزي ام دفاوت
يف ني˘شضرا˘ع˘لا ة˘ح˘ن˘جأا ى˘ل˘ع
تاقتششمل ين˘طو˘لا نو˘لا˘شصلا
ةيرا˘كذ˘ت˘لا ا˘ياد˘ه˘لاو ل˘ي˘خ˘ن˘لا
ةعشساتلا هتع˘ب˘ط ي˘ف ةر˘كشسب˘ب
لوأا ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف تم˘ت˘ت˘خا يذ˘لا
.ضسمأا

ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م دا˘˘فأاو
،ةي’ولاب فرح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
هذه نأاب يدباعلا يشس فشسوي
ةيونشسلا ةيداشصتق’ا ةرهاظتلا

راوز˘ل˘˘ل ا˘˘ت˘˘ف’ ’ا˘˘ب˘˘قإا تفر˘˘ع
تا˘˘ي’و د˘˘يد˘˘ع ن˘˘˘م او˘˘˘مد˘˘˘ق
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

نيميقم نيير˘ئاز˘ج ن˘ير˘جا˘ه˘م
بناجأا حايشس اذك و جراخلاب
.اشسنرفو نيشصلا نم
نأا اذ˘ه ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا فا˘˘شضأاو
12 يف حتتفا يذلا نولاشصلا
يف فر˘ع ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد
«اعشضاوتم» ’ابقإا ىلوأ’ا همايأا
راوز˘لا أاد˘ب ا˘˘م نا˘˘عر˘˘شس ن˘˘كل
ىلع ةت˘ف’ داد˘عأا˘ب نود˘فاو˘ت˘ي
.نولاشصلا تاءاشضفو ةقورأا

نإا˘ف لوؤو˘شسم˘لا ضسف˘˘ن بشسحو
هذ˘ه˘ل ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه
ءار˘ث ر˘ث˘كأا تنا˘˘ك ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

يف اهتقبشس يتلا كلتب ةنراقم
ثيح نم ةي˘شضا˘م˘لا تاو˘ن˘شسلا

ددعو تاشضورعملا يف عونتلا
نيذلا نيكراششملا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا
اشضراع56 م˘˘هدد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب
د˘يد˘ع ن˘م او˘مد˘˘ق ة˘˘شضرا˘˘عو
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
تاقتششم نيب تعونت تاجتنم
تاجتنملا رارغ ىلع ليخنلا
يشساركلاو للشسلاك ةيفعشسلا
تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا
ةينييزتلا داو˘م˘لاو ة˘ي˘ج˘ي˘شسن˘لا

تا˘شصل˘خ˘˘ت˘˘شسمو رو˘˘كيد˘˘لاو
تا˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
.يديلقتلا يلحلاو ةيشساحنلا

ةرهاظتلا نأا ىلإا اشضيأا راششأاو
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه تن˘˘˘˘م˘˘˘˘شضت
ةشصاخ ةحن˘جأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
نييفرحلا تاج˘ت˘ن˘م ق˘يو˘شست˘ب

ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ل˘˘ل تاءا˘˘شضف كلذ˘˘˘ك
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘ل˘˘شست˘˘لاو
ثيح لافطأ’ا ةئف˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ة˘شصر˘ف نو˘لا˘شصلا ور˘ئاز د˘جو
تار˘˘ت˘˘ف ءا˘˘شضقو قو˘˘˘شست˘˘˘ل˘˘˘ل
ضضور˘ع ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘حار˘˘ل˘˘ل
تارتفلا يف اميشس’ ةيرولكلف
نأا˘˘ب ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شسم˘˘˘لا
مهرودب اوداف˘ت˘شسا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا
ىلع فرعتلل ةيحايشس ت’وجب
ةي’ولاب ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

م˘˘شضي يذ˘˘لا كل˘˘شسم˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع

ينبو ةرومج ضسينارب قطانم
.(ةركشسب) لامشش كيوشس
ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘فر˘غ ر˘يد˘م د˘˘كأاو
نأا فر˘˘ح˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
جيورتلل ةشصرف ناك نولاشصلا
ءايحإ’و ةيفرح˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ةليآ’ا اهنم ةشصاخ اهنم ديدعلا
ةعا˘ن˘شصلا رار˘غ ى˘ل˘ع لاوز˘ل˘ل
ىلإا اريششم ،راخفلاو ةيفعشسلا
ةشصاخ نييفرحلا نم اددع نأا
يف مهطاششن نوشسرامي نيذلا
مهلزانم يف وأا ةيئانلا قطانملا

اشصرف ءاشضفلا اذه يف اودجو
را˘ج˘ت˘لا ع˘م تا˘ق˘ف˘شص د˘ق˘˘ع˘˘ل
ىربكلا ندملا˘ب ن˘ي˘شضرا˘ع˘لاو
.مهتاجتنم قيوشستل
ين˘طو˘لا نو˘لا˘شصلا نأا˘ب ر˘كذ˘ي
اياده˘لاو ل˘ي˘خ˘ن˘لا تا˘ق˘ت˘ششم˘ل
ةعشساتلا هتعبط يف ةيراكذتلا
هم˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع تفر˘ششأا يذ˘لا
ة˘عا˘ن˘شصل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘فر˘غ˘لا
قيشسنتلاب فرحلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ة˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م
د˘ق ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا راد ه˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شضت˘˘˘حا
نابيزلا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

فيشض ةياجب ةي’و تناك ثيح
.فرشش

صس.فسسوي

ج.نيرسسن

ةسصاخ تازيهجت
ةئيبلاو لقنلاب

ةيمومعلا لاغسشأ’او
رثكأا سصيضصخت
رانيد رايلم1 نم
تايدلب زيهجتل

ةليضسملا
ةمي˘ق˘ب ي˘لا˘م فل˘غ ضصشصخ
م˘شسر˘ب را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م1.1
‐9102 ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

ديدع زيهجت˘ل ه˘جو˘م0202
بشسح ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
.ةي’ولا حلاشصم
نأاب ردشصملا ضسفن حشضوأاو
ي˘˘ف و˘˘ه يذ˘˘لا عور˘˘˘ششم˘˘˘لا

ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ،ح˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
لقنلاب ة˘شصا˘خ تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
ةيمومعلا لاغششأ’او ةئيبلاو
فلغلا اذه نأا ىلإا اريششم
قودنشص نم عطتقم يلاملا
نا˘˘˘م˘˘˘˘شضلاو ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘شضت˘˘˘˘لا
.ةيلحملا تاعامجلل
يذلا عورششملا اذه فدهيو
تا˘يد˘ل˘ب عو˘˘م˘˘ج˘˘م ضصخ˘˘ي
تاعمجتلا اديدحتو ةي’ولا
ى˘لإا ىر˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا كراد˘˘ت
ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا
طيحم˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
تايد˘ل˘ب˘لا ر˘ئا˘ظ˘ح ز˘يز˘ع˘تو
ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’ا دا˘ت˘ع˘ب

حلاشصم هتحشضوأا ام بشسح
.ةي’ولا

للخ ملتشسا ،ىرخأا ةهج نم
01 نع لقي ’ ام9102 ةنشس
04 و فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسإا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل تشصشصخ ة˘˘ن˘˘حا˘˘شش
تم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.هيلإا ةراششإ’ا

ل.زوريف
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436209ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يفناج6نينثإلايلحم
 ايصسردم اعمجم41 زاجنا

ةديلبلاب ةيبرتلا عاطق يف ةيلمع77 زاجنإل ميتنضس رايلم021
 ةلاطبلا ىلع نيمأاتلل ينطولا قودنصصلا راطإا يف

ةرغضصم ةضسضسؤوم06 يلاوح ثادحتضسا
ترايت ةيلوب9102 ةنضس لÓخ

ضسمأا لوأا رهظ دعب ميظنت مت
داد˘˘ح كلا˘˘م  ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا راد˘˘˘ب
خيششل ميركت لفح ةنيطنشسقب
رودق ين˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا فو˘لا˘م˘لا

هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘˘كو.ينوشسرشض
ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م ةردا˘ب˘˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘تر˘شضح
نا˘ن˘˘ف˘˘لا ةذ˘˘مل˘˘تو ءا˘˘قد˘˘شصأاو
هاجت «نافرع نو˘بر˘ع» ة˘با˘ث˘م˘ب
يف مهشسأا يذلا فولاملا خيشش
عو˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا
ىد˘ل ي˘˘لا˘˘غ˘˘لا ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسو˘˘م˘˘لا
بشسح هتيقرتو نييني˘ط˘ن˘شسق˘لا
ءادأاب لفحلا زيمتو.نيمظنملا
فرط نم فولاملا يف يناغأا
ةليمو ةني˘ط˘ن˘شسق ن˘م ن˘ي˘نا˘ن˘ف
ةدوب لامك مهنيب نم ةبانعو
يششايعلا بيدو يغير ضسابعو
يناغأ’ لاتكو˘ك او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا
رذعت يذلا ينوشسرشض خيششلا

هعشضو ببشسب روشضحلا هيلع

هؤوابرقأا هفشصو يذلا يحشصلا
حنم ةبشسانملاب متو ،«جرحلا»ـب
خيششل˘ل ا˘ياد˘هو ر˘يد˘ق˘ت ةدا˘ه˘شش

هنع ةباين اهملشست ينوشسرشض
رود˘ق خ˘ي˘˘ششلا د˘˘ع˘˘يو.هوخأا

8 د˘˘ي˘˘لاو˘˘م ن˘˘م ي˘˘نو˘˘شسر˘˘شض
وهو ةنيطنشسقب7291 يفناج
فو˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘حأا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا ه˘˘تا˘˘ما˘˘ه˘˘˘شسإا
يذلا نفلا اذه ىلع ةظفاحملا
.ينطولا ثارتلا نمشض فنشصي

ماعلا ينوشسرشض خيششلا لان دق
ي˘ف ة˘ي˘ب˘هذ ة˘ي˘لاد˘ي˘م7691
ىقيشسوملل ينا˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
ءزج ضسركو ةيشسلدنأ’ا ةيبرعلا

هذ˘ه م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ه˘تا˘ي˘ح ن˘م ا˘ما˘ه
يدلبلا دهع˘م˘لا˘ب ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا
ةنشس ئششني نأا لبق ىقيشسوملل
دهعم ذيملت ة˘ي˘ع˘م˘ج5991
.ةنيطنشسقب فولاملا ىقيشسوم

صض.رودق

ةيلولل ةفاقثلا ةيريدم نم ةردابمب
ةنيطنضسقب ينوضسرضض رودق فولاملا خيضشل ميركت

عاطق يف ةيلمع77 زاجنإل ميتنصس رايلم021 ـب ردقي ايلام افÓغ0202و9102 يتنصس لÓخ ةديلبلا ةيلو تصصصصخ
.يراتخم رهاط  ،ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم بصسح ،ةيبرتلا

ضشما˘ه ى˘ل˘ع يرا˘ت˘خ˘م ح˘شضوأاو
ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز
ةيازومو قيلعلا يداو تايدلبل
ة˘˘˘˘ي’و نأا (بر˘˘˘˘غ) ر˘˘˘˘˘ج يداوو
را˘˘طإا ي˘˘ف تشصشصخ ةد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ما˘شضت˘لاو نا˘م˘شضلا قود˘˘ن˘˘شص
ايلام افلغ ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
ميتنشس را˘ي˘ل˘م021 ب رد˘˘˘ق˘˘˘˘ي

عاط˘ق ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع77 زا˘ج˘˘نإ’
تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
.ةي’ولا

لثمتت تايلمعلا هذه نأا فاشضأاو
يشسردم عم˘ج˘م41 زا˘ج˘نإا ي˘˘ف
ةمدقتم د˘ج ا˘ه˘ب لا˘غ˘ششأ’ا ة˘ب˘شسن
اهنم مشسق21 ةعشسوت مشسق03و
يراج م˘شسق12و زا˘ج˘نإ’ا رو˘ط
مدعل ةشصقانملا نع اهب نلعإ’ا

للخ ةنلعملا تاشصقانملا ىودج
اذ˘ه ل˘م˘ششيو.9102 ة˘ن˘˘شس
ةداعإ’ ةيلمع33 اشضيأا جمانربلا
لاغششأ’ا تهتنا ضسرادملا ةئيهت
ام تايلمع ةتشس ادع ام اعيمج اهب
.ةيراج اهب لاغششأ’ا لازت
ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘˘ششأاو
نأا ىلإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘ل

ضصخت يتلا تايلمعلا هذه عيمج
زيح ل˘خد˘ت˘شس ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘لا
يشسردملا لوخدلا للخ ةمدخلا
.0202/1202 لبقملا

ي˘لاو˘لا ف˘قو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةرايزلا هذه للخ ةفرشش فشسوي
ةيومنتلا عيراششملا نم ددع ىلع
اهزربأا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
لا˘غ˘ششأ’ا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘ششم
عور˘ششم رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يذلا يبا˘ن˘ت˘ج’ا ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘نإا
(ةزابيت) ةعيل˘ق˘لا ي˘ت˘ن˘يد˘م ط˘بر˘ي
5.31 ةفاشسم ىلع قيلعلا يداوب

يذ˘˘لا ر˘˘شسج˘˘لا عور˘˘ششمو م˘˘ل˘˘˘ك
96 مقر ينطولا قيرطلا طشسوتي
امهل ضصشصخ ثيح عقوملا ضسفنب

رايلم5.3 ـب رد˘ق˘ي ا˘ي˘لا˘م ا˘فل˘غ
لاغششأ’ا مدقت ةبشسن تقافو رانيد
.ةئاملاب59 لا امهب

ءازإا ه˘شضا˘ع˘˘ت˘˘ما ي˘˘لاو˘˘لا ىد˘˘بأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا ضضع˘˘ب

نيذاهل هت˘ن˘يا˘ع˘م لل˘خ ا˘ه˘ظ˘ح’
ةقيرطب رثؤوت يتلا و نيعورششملا

يلامجلا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ح˘شضاو
ىطعأاو ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصب ر˘شسج˘ل˘ل
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ر˘˘ماوأا
كارد˘˘ت˘˘شسا ةرور˘˘شضب زا˘˘ج˘˘نإ’ا˘˘ب
ءاطخأ’ا هذه حلشصإاو ةيعشضولا
.دحاو رهشش نوشضغ يف
يذ˘لا ر˘شسج˘لا ة˘فر˘شش ن˘يا˘ع ا˘م˘ك
ةداعإا تمت امدعب ةفشش ةنيدم ربعي
يف ةمدخلا زيح هلوخدو هتئيهت
هشضرعت بقع يشضام˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘˘مأ’ا ءار˘˘˘ج فل˘˘˘تإ’
لل˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف تط˘قا˘˘شست
هذه تفل˘كو .يشضام˘لا ءا˘ت˘ششلا
ايلام افلغ ةلودلا ةنيزخ ةيلمعلا
بشسح ،رانيد نويلم006 ـب ردقي
ن˘ي˘ع˘˘ب ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘حور˘˘ششلا
 .ناكملا

دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘˘مأاو
هارجم حيحشصتو يداولا فيظنتب
يكل فارجن’ا نم هفاوح ةيامحو
ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع بهذ˘ت ’
اددجم رشسج˘لا ضضر˘ع˘ت˘يو ىد˘شس
ط˘˘قا˘˘شست ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف فل˘˘˘تإل˘˘˘ل
.راطمأ’ا

م.رهاط

ةبتكملاب مايأا5 ةليط
 ةعلاطملل ةيصسيئرلا

ةيوتضشلا ةيفاقثلا تاضشرولا
نم ديزأا بطقتضست لفطلل

تليضسمضسيت معرب فلآا4
ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘صشرو˘˘لا تب˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
تم˘ت˘ت˘خا ي˘ت˘لا ل˘ف˘ط˘ل˘ل ة˘˘يو˘˘ت˘˘صشلا

تب˘˘صسلا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘صسم ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘ك˘م˘لا˘ب
«زيزعوب يحي روتكدلا» ةيمومعلا
لفط فلآا4 نم ديزأا تليصسمصسيتل

.ةبتكملا تاذ ريدم بصسح
نأا˘˘ب ة˘˘ل˘˘حرو˘˘ب ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
ةصصقلاو ةباتكلاو ةءارقلا تاصشرو
نم ديزأا طارخنا تلجصس ةريصصقلا
ام مهرامعأا تحوارت) لفط يفلأا

ةءارقل بحم (ةنصس31 ىلإا8 نيب
نأا˘˘˘˘ب ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م صصصصق˘˘˘˘˘لاو بت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا
تلبقت˘صسا د˘ق ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ب˘ت˘ك˘م˘لا
˘مو˘ي˘لا ي˘˘ف ل˘˘ف˘˘ط002 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
هذ˘˘˘ه ط˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘˘ل
صضراعم˘لا تد˘ه˘صش ا˘م˘ك.تاصشرولا
كلت رارغ ىلع ةبصسانملاب ةماقملا
خ˘يرا˘تو ل˘ف˘ط˘لا بت˘ك تصصخ ي˘ت˘˘لا
نم اظوحلم لابقإا ةئيبلاو رئازجلا

.ةعلاطملل نيبحملا لافطألا لبق
تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب تفر˘˘˘˘عو
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ن˘م˘صض ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘صسحأا ي˘ت˘ق˘با˘صسم ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا

ةد˘˘ي˘˘صصق ن˘˘صسحأاو ةر˘˘˘ي˘˘˘صصق ة˘˘˘صصق
نم˘م ل˘ف˘ط ف˘لأا ن˘م د˘يزأا ة˘كرا˘صشم
مظنو ةباتكلا يف بهاوم نوكلتمي
.مصسرلاو ةيرعصشلا دئاصصقلا

تا˘˘˘صشرو˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه فد˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘يو
ةصسمخ ةليط ةمظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘يأا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘˘لا
ةلطعلا طي˘صشن˘ت ي˘ف تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت˘ل
لا˘ف˘طألا ها˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘لو ة˘˘يو˘˘ت˘˘صشلا

نم ةمدقملا ةفلتخملا ةطصشنألاب
ةيمومعلا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ب˘ت˘ك˘م ل˘ب˘ق
ةدجاوتملا اهل ةعباتلا تاقحلملاو
ي˘ت˘صسي˘م˘خو ما˘صسب دلوأا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
يرا˘م˘˘عو ن˘˘صسح˘˘ل ي˘˘ن˘˘بو نو˘˘ي˘˘ع˘˘لاو
 .مصصاعملاو دباع يديصسو

صش.ةلحروب

06 ي˘˘لاو˘˘ح ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسا م˘˘˘ت
قودن˘شصلا را˘طإا ي˘ف ة˘شسشسؤو˘م
ةلاطبلا ىلع نيمأات˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ةي’وب9102 ما˘˘˘˘ع لل˘˘˘˘˘خ
ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م بشسح ترا˘ي˘ت
.قودنشصلل ةيئ’ولا

هنأا ىلإا قاقبشس حتافوب راششأاو
ةعدوم افل˘م712 ل˘شصأا ن˘˘م
ةيئ’ولا ةلاكولا حلاشصم ىدل

م˘ت ة˘مر˘شصن˘م˘لا ة˘ن˘شسلا لل˘˘خ
ةن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م091 لو˘ب˘ق
ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘لا˘˘كو˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
ني˘مأا˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصل˘ل

يلاوح ليومتو ةلا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع
44 اهنم كونبلا فرط نم06
ةيحلفلا بعششلا فلتخم يف
تا˘مد˘خ˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف21و
ةعان˘شصلا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘لاو
بشصنم341 قلخ يف تمهاشس
.لغشش
ةلاكولا نأا لوؤوشسملا تاذ دكأاو
ينطو˘لا قود˘ن˘شصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ترايتب ةلاطبلا ىلع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
تاذ تا˘طا˘ششن˘لا ى˘ل˘ع ز˘˘كر˘˘ت
ة˘شصا˘خ ة˘˘فا˘˘شضم˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةي’ولل زيمملا عباطلا ةحلفلا
جو˘ت˘ن˘م˘لا ع˘يو˘ن˘ت ى˘لإا ا˘ي˘˘ع˘˘شس

ي˘ف ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘لاو ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا
اذ˘˘كو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
راقعلا رفوتل رظنلاب يعانشصلا
.ةي’ولاب أايهملا يعانشصلا

عفر دعب و هنأاب ثدحتملا دافأاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘فرو تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لا
فكعت ةنشس55 ىلإا ةدافتشس’ا
ميظنت ىلع ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ةلثمتم ةيشسي˘شسح˘ت تار˘ها˘ظ˘ت
مايأاو ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا باو˘بأ’ا ي˘ف
باطق˘ت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مل˘عإا
عيراششملا يلماح نم ددع ربكأا

55و03 نيب ةيرمعلا ةئفلا نم
ثادحتشس’ مه˘ه˘ي˘جو˘تو ة˘ن˘شس
ل˘جأا ن˘م ةر˘غ˘شصم تا˘شسشسؤو˘م
.ةي’ولاب ةيلحملا ةيمنتلا معد
ةي’وب5102 ة˘ن˘شس ذ˘ن˘م م˘تو
قود˘ن˘شصلا را˘طإا ي˘˘ف ترا˘˘ي˘˘ت
ةلاطبلا ىلع نيمأات˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةشسشسؤوم7814 ثاد˘ح˘ت˘˘شسا

ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف تم˘ها˘شس ةر˘غ˘شصم
ا˘ه˘ن˘م ل˘غ˘شش بشصن˘م7299
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘شسشسؤو˘˘م323
.يحلفلا

صس.—افوب

 تليصسمصسيتب عمجملا باصشلل ينطولا نولاصصلا

 ىلوألا ةزئاجلا كتفت رونم ماهضس
ةي’و نم رونم ماهشس تزاف
يف ى˘لوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب ةزا˘ب˘ي˘ت
ضسما˘خ˘لا ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘˘شصلا
تمتتخا يذلا عمجملا باششلل
رادب ضسمأا لوأا ءاشسم هتايلاعف
تيا˘ن م˘شسا˘ق دو˘لو˘م» ة˘فا˘ق˘ث˘لا
.تليشسمشسيتل «مشساقلب
لثممل ةيناثلا ةبترملا تداعو
ضسور˘ت˘ع ضسار˘هأا قو˘شس ة˘ي’و
هحانج مشض يذلا نيدلا باهشش
ةميدق حيتافمو راجحأا فلتخم
ضسا˘ح˘ن˘لا˘ب ة˘عو˘ن˘شصم ي˘ل˘˘حو
ـلا و81 ـلا نينرقلا ىلإا دوعت
لشصحت ا˘م˘ي˘ف يدل˘ي˘م˘لا91
ةيدملا ةي’و نم بارعأا للب

ري˘ظ˘ن ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ى˘ل˘ع
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم
.ةميدقلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘باو˘ط˘لا

م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تح˘ن˘م ا˘م˘ك
ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘ششت ز˘ئاو˘˘ج
ة˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو يداو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
.رئازجلاو
ضسي˘ئر ح˘˘شضوأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ريغشصلا ةولع ميكحتلا ةنجل
اذ˘ه ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لا را˘ي˘ت˘˘خا نأا
ضسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت نو˘˘˘لا˘˘˘شصلا

نيع˘ب تذ˘خأا ة˘ق˘ي˘قد ضسي˘يا˘ق˘م
ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا ة˘˘م˘˘ي˘˘˘ق را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
،ضضرعلا ةقيرطو ةشضور˘ع˘م˘لا

نيكراششملا مظعم نأاب افيشضم
ىلع اوزكر دق ةعبطلا هذه يف
ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘ششأ’ا ضضر˘˘˘ع
ع˘باو˘˘ط˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لاو
ةميدقلا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا
تانيتشسلا تاونشسل خرؤوت يتلا

.تانيعبشسلاو

ريخأ’او عبارلا مويلا زيمت دقو
ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ن˘م
فرشش ىلع ميركت لفح ةماقإاب
ي˘ف تم˘ها˘شس ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
راد اهنمو ةعبطلا هذه حاجنإا
ناويد و تليشسمشسيتل ةفاقثلا

ةراششإللو.بابششلا تاشسشسؤوم
نو˘˘لا˘˘شصلا اذ˘˘ه د˘˘ه˘˘شش د˘˘˘ق˘˘˘ف
˘ما˘يأا ة˘ع˘برأا ة˘ل˘ي˘˘ط م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
و بابششلا ةيريدم نم ةردابمب
ناويد عم قيشسنتلاب ةشضايرلا

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م
ةروكذملا ةيفاقثلا ةشسشسؤوملاو
يف اطرخنم اباشش48 ةكراششم
ةيوبرتلاو ةينابششلا تاشسشسؤوملا

ةيوعمجلا ةكرحلاو ةينيوكتلاو
.ةي’و22 نم اومدق

صش.ةلحروب

ئفادمو ةصسبلأاو ةصشرفأاو ةيطغأاو ةيئاذغ داوم عيزوت

ةنتاب يف نويعلا سسأارب ةيئان قطانمب ةزوعم ةلئاع021 ةدئافل ةينماضضت ةلفاق
ةدئافل ةينماشضت ةلفاق تمظن
قطانم˘ب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع021
نو˘ي˘ع˘لا ضسأار ةر˘˘ئاد˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن
ةيريدمل ةردابمب كلذو (ةنتاب)
فا˘˘قوأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
ةردابملا هذه تلمششو.ةي’ولل

اهؤوا˘شصحإا م˘ت ةر˘ي˘ق˘ف تل˘ئا˘ع
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘تا˘˘˘ششمو ىر˘˘˘ق˘˘˘ب
د’وأاو تا˘ب˘شصق˘لاو تم˘خ˘لا˘˘ت
اذكو تابحرلاو ةبقيقو ملشس
هد˘كأا ا˘م˘ب˘˘شسح نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا ضسأار
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا ر˘˘˘يد˘˘˘م

ي˘˘ند˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب فا˘˘˘قوأ’او
ةيلمعلا هذه تنمشضتو.ةتشسوب
ل˘ب˘شس ضسل˘ج˘˘م ا˘˘هر˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا
نوؤو˘ششلا ة˘ير˘يد˘م˘ل تار˘ي˘خ˘˘لا
داوم عيزوت فاقوأ’او ةينيدلا

ة˘ششر˘˘فأاو ة˘˘ي˘˘ط˘˘غأاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
5 يلا˘م˘جإا˘ب ئ˘فاد˘مو ة˘شسب˘لأاو
تاد˘عا˘شسم ي˘ه و تا˘˘ن˘˘حا˘˘شش
. نونشسحم اهيف مهاشس ةينيع
قايشسلا اذه يف رمأ’ا قلعتيو
«ىلوأ’ا» ةينماشضتلا ةلم˘ح˘لا˘ب
هر˘˘كذ ا˘˘م ق˘˘فو ،0202 ة˘ن˘شسل

ىلإا راششأا يذلا ردشصملا ضسفن
ي˘ف ل˘خد˘ت ةردا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا
ءاتشش» ةيونشسلا ة˘ل˘م˘ح˘لا را˘طإا
اهتعبط تلهت˘شسا ي˘ت˘لا «ئ˘فاد
ربمشسيد ةيادب ةنتاب نم ةثلاثلا
ر˘˘يزو فار˘˘˘ششإا˘˘˘ب ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
.فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا

ىعشسن» :ثدحتملا ضسفن لاقو
5 يلاوحب لفكتلل ةنشسلا هذه
ةيئانلا قطان˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع ف’آا

.«ةي’ولا ربع
ب.Êدم

ةينفلا مهتاردق نع ناهربلل ةصصرف
ةقباضسملا يف ائضشان انانف نوثÓث
ةياجبب ةيبعضشلا ةينغأÓل ةيوهجلا

ةينغأÓل ةيوهجلا ةقباصسملا طيصشنتل انانف نيثÓث يلاوح ءاقتنا مت
يوهجلا حرصسملاب يراجلا يفناج8و5 نيب اهميظنت ررقملا ةيبعصشلا
مهو نيظوظحملا صصاخصشألا ءاقتنا متو.نيمظنملا بصسح ،ةياجبل
رئازجلاو ةر˘يو˘ب˘لاو  ل˘ج˘ي˘جو ف˘ي˘ط˘صسو ة˘يا˘ج˘ب ي˘هو تا˘يلو ة˘ت˘صس ن˘م
يلاوح ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صش ي˘ت˘لا عا˘م˘ت˘صسا تا˘صسل˘ج د˘ع˘ب ،وزو يز˘ي˘تو ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ينانف ةيعمج اهمظنت يتلا ةرهاظتلا هذه فدهتو.احصشرم نيعبرأا

نيتغللاب هنع ربعملا يقيصسوملا عونلا اذه ةيقرت» ىلإا ،ةدحتملا ةياجب
روهظلاب نيئصشا˘ن˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ءا˘ط˘عإاو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

يذلا ،يوÓمح ليعامصسإا ،نيمظنملا دحأا هركذ امل ادانتصسا، قلأاتلاو
امك.ينابصشلا طصسولا يف نفلا اذه ةصسرامم ىلع دعوملا اذه رثأا زربا

ةباصشلا بهاوملاو ىقيصسوملا قاصشع نم ديدعلل ةصصرف ثدحلا اذه دعي
ونهربي يكل ،ةفلتخم بابصسأل دعب زوربلا يف ظحلا مهفعصسي مل نمم

نم ريثكلا دجوي» ،ددصصلا اذه يف يوÓمح لاقو.ةينفلا مهتاردق نع
ل مهصصقني  لو صسانو˘ل بو˘ط˘ع˘م ل˘حار˘لا ي˘ن˘غ˘م˘لا ل˘ث˘م ة˘ب˘هو˘م م˘ه˘يد˘ل
ي˘ف م˘هو˘ق˘ب˘صس ن˘م ل˘ع˘صشم ل˘م˘ح˘ل نود˘ع˘ت˘صسم م˘˘هو عاد˘˘بإلا لو لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا ع˘ي˘ج˘صشت ،ثد˘ح˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ءارو ن˘م دار˘يو.«لاجملا

رادم ىلع عتمم تقو ءاصضقل  ةيبعصشلا ةينغألا قاصشعل ةصصرف ءاطعإاو
.ةديدجلا تاوصصألاب عاتمتصسلاو ةرهاظتلا هذه رمع نم مايأا ةعبرأا

ح.ليعامصسإا
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تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو
ةنتاب ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم

ةناورم رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

 ايند تاردق طارتضشا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإا
0202 /20 :مقر

647310940507000 :F.I.N
ةناورم رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا ةدئافل ةيئاذغلا داوملا ءانتقا:ةيلمعلا
.0202 ةنصسل
طارتصشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط ءارجإا نع ةناورم رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا نلعت
:ةيلاتلا ضصصصحلا قفو ةيئاذغلا داوملا ءانتقا ضصخت ايند تاردق
ضضيبلاو ءاصضيبلا موحللاو ءارمحلا موحللا :10 ةصصحلا -
هكاوفلاو رصضخلا :20 ةصصحلا -
ةماعلا ةيئاذغلا داوملا :30 ةصصحلا -
تايلÓهلاو نصسحملا زبخلا :40 ةصصحلا -
نويعيبطلا ضصاخ˘صشأ’ا :ضضورعلا بلط يف ةكراصشملل نو˘صصخر˘م˘لا نو˘يدا˘صصت˘ق’ا نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا

:ةيلاتلا ةيراجتلا تاطاصشنلا زمرل نيلماحلا يراجتلا لجصسلا يف نولجصسملا نويونعملاو
30 ،20 ،10 مقر ةصصحلل311103
10 مقر ةصصحلل102103
20 مقر ةصصحلل211103
40 مقر ةصصحلل501701
40 مقر ةصصحلل804202
:ةظحÓم
ةيمومعلا ةصسصسؤوملا نم طورصشلا رتفد اوبحصسي نأا بجي نÓعإ’ا اذهب نومتهملا نودهعتملا -
ةناورم ةيليو˘ج50 عراصشب اهرقم نئاكلا تاقفصصلا بت˘ك˘م ة˘ناور˘م ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

تايدلبلا ةنيزخ نيمأا ىدل ادقن (جد0002) رانيد نيفلأا غلبم ديدصست لباقم ةنتاب ةي’و
.ضضيوعتلل ةلباق ريغ عبطلا فيراصصم لثمت ةناورم يحصصلا عاطقلاو
.يلام ضضرعو ينقت ضضرعو حصشرتلا فلم ىلع ضضورعلا لمتصشت نأا بجيو
مصساب عوبتمو «حصشرتلا فلم» ةرابع طقف لمحي لقتصسم فرظ يف عصضوي :حصشرتلا فلم (1
:ةيلاتلا قئاثولا لمصشيو دهعتملا

.طورصشلا رتفدب قحلملا جذومنلا بصسح موتخمو يصضمم حصشرتلاب حيرصصتلا (10
.طورصشلا رتفدب قحلملا جذومنلا بصسح موتخمو يصضمم ةهازنلاب حيرصصتلا (20
.يصساصسأ’ا نوناقلا نم ةخصسن تاكرصشلل ةبصسنلاب (30
.ةصسصسؤوملا مازلإاب ضصاخصشأÓل حمصست يتلا تاصضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا (40
.ةيكنبلا عجارملا (50
تاصسصسؤوملا نم اهيلع لصصحتم ذيفنتلا نصسح تاداهصشب ةرربم كراصشملل ةينهملا عجارملا (60
.ةريخأ’ا تاونصس ضسمخل عوصضوملاب ةلصص تاذ
.ةيرصشبلاو ةيداملا لئاصسولا ةمئاق (70
.ةيعامتج’ا تاباصسحلا عاديإا ةداهصش (80
.يراجتلا لجصسلا نم ةخصسن (90
نم نيبرهتملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ل˘ج˘صسم ر˘ي˘غ) ةرا˘ب˘ع˘لا ل˘م˘ح˘ي بئار˘صضلا جر˘خ˘ت˘صسم (01
.(بئارصضلا
عوبتمو «ينقت ضضرع» ةرابع طقف لمحي موتخمو قلغم فرظ يف عصضوي:ينقتلا ضضرعلا (ا

:ةيلاتلا قئاثولا لمصشيو دهعتملا مصساب
طورصشلا رتفدب قحلملا جذومنلا بصسح موتخمو يصضمم باتتك’اب حيرصصتلا )10
ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع ةحفصص رخآا يف يوتحي طورصشلا رتفد )20
51/742 يصسائرلا موصسرملا نم87و76 داوملا ماكحأ’ اقيبطت ةيريربت ةينقت ةركذم )30
.بلطلا لحم داوملا ضصئاصصخل ضصخلم )40
.دهعتملا فرط نم ةيصضمم ميلصستلا ةدم دهعت )50

عوبتم «يلام ضضرع» ةرابع طقف لمحي موتخمو قلغم فرظ يف عصضوي:يلاملا ضضرعلا (ب
:ىلع لمتصشي نأا بجيو دهعتملا مصساب
.طورصشلا رتفدب قحلملا جذومنلا بصسح ةصصح لكل ةموتخمو ةيصضمم دهعتلا ةلاصسر -
.دهعتملا فرط نم موتخمو يصضمم موصسرلا جراخ ةدحولاب راعصسأ’ا لودج -
فرط نم موت˘خ˘مو ي˘صضم˘م مو˘صسر˘لا ل˘ك با˘صست˘حا˘بو مو˘صسر˘لا جرا˘خ ير˘يد˘ق˘تو ي˘م˘ك ل˘ي˘صصف˘ت -
.دهعتملا

:ضضرعلا ميدقت
قلغ˘م فر˘ظ ي˘ف ي˘لا˘م˘لا ضضر˘ع˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضر˘ع˘لا ،ح˘صشر˘ت˘لا ف˘ل˘م :ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘فر˘ظأ’ا ع˘صضو˘ت
:ةيلاتلا ةرابعلا ىوصس لمحي ’و ضضراعلا زمر نودبو متاخ نودبو ماكحإاب

ضضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’
0202 /20 :مقر ايند تاردق طارتصشا عم حوتفملا ضضورعلا بلط نع نÓعإا

ةيئاذغلا داوملا ءانتقا :ةيلمعلا
ةناورم رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا ةدئافل

:ضضورعلاي عاديإا
يف ةصصقانملا نع نÓعإÓل رصشن لوأا نم ءادتبا (01) رصشاعلا مويلا يف ضضورعلا عاديا متي
ةرصشاعلا ةعاصسلا ىلع كلذو يمومعلا لماعتملا تاقفصصل ةيمصسرلا ةرصشنلا وأا ةينطولا فحصصلا

بتكم ةناورم رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا رقمب ديدحتلاب (اصس01) احابصص
فداصص اذإا ام ةلاح يف ةنتاب ةي’و ةناورم ةرئاد ةيليوج50 عراصشب اهرقم نئاكلا تاقفصصلا

لمعلا موي يف نوكيصس عاديإ’ا ناف رجأ’ا ةعوفدم ةلطع وأا عوبصسأ’ا ةياهن ةلطع مويلا اذه
.تيقوتلا ضسفن يف يلاوملا
.هÓعأا نيروكذملا ةعاصسلاو خيراتلا دعب ضضرع يأا لبقي ’-
:ضضورعلا حتف
ىلع كلذو ضضورعلا عاديإا موي ةدحاو ةينلع ةصسلج يف ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا حتف متي
رمنلا يلع ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا رقمب احابصص (03:01) فصصنلاو ةرصشاعلا ةعاصسلا

ناف رجأ’ا ةعوفدم ةلطع وأا عوبصسأ’ا ةياهن ةلطع مويلا اذه فداصص اذإا ام ةلاح يف ةناورم
.تيقوتلا ضسفن يف يلاوملا لمعلا موي يف نوكيصس حتفلا
:ضضورعلا ةيحÓصص لجأا

مهصضورع عاديا خيرات نم ءادتبا موي (001) ةئام ةدم مهصضورعب نيمزلم نودهعتملا ىقبي
(ضضورعلا ريصضحت ةدم +موي09)



أاوضسألا هجولا رهظي ةنولضشرب
اماع21 ذنم «اغيللا» يف

مقر أاوشسأا مشسوملا اذه ةنولششرب قيرف ققح
‐7002 مشسوم ذنم ينابشسإ’ا يرودلاب هل
2‐2 ةجيتنب لداعتلا بقع كلذو ،8002
ةلوجلا يف ،تبشسلا ضسمأا ،لوينابشسإا عم
ةفي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو.«اغ˘ي˘ل˘لا» ن˘م91ـلا
ماقرأا نإاف ،ةينابشسإ’ا «وفيتروبيد ودنوم»
اذه «اغ˘ي˘ل˘لا»ـب يدر˘ي˘ف˘لا˘ف و˘ت˘شسنرإا ق˘ير˘ف
قيرفلا ىهنأا نأا دعب ،قلقلا ريثت مشسوملا
.طقف ةطقن04 ديشصرب لوأ’ا رودلا

وه يلاحلا طاقنلا ددع نأا ىلإا تراششأاو
لوأ’ا رودلا ءاهتنا بقع قيرفلل أاوشسأ’ا

رشسخ يذلاو ،8002‐7002 مشسوم ذنم
ديردم لاير حلاشصل بقللا ةنولششرب هللخ
04 اشسرابلا عمج امدعب ،طاقن8 قرافب
نم لوأ’ا فشصنلا ةياهن عم اًشضيأا ةطقن
،اًمشسوم21 رخآا ىوتشسم ىلعو.ةلوطبلا
ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ا˘شسرا˘ب˘ل˘ل ل˘شضفأ’ا م˘قر˘لا نإا˘ف
‐2102 م˘شسو˘م ي˘ف ق˘ق˘ح˘˘ت لوأ’ا رود˘˘لا

افونليف وتيت لحارلا ةدايق تحت3102
كلذ ةنولششرب ىهنأا امك ،ةطقن55 ديشصرب
001 تغلب يتلاو ،طاقن لشضفأاب مشسوملا
اًيلاح مشساق˘ت˘ي ة˘نو˘ل˘ششر˘ب نأا ر˘كذ˘ي.ةطقن

ديشصرب ديردم لاير عم «اغيللا» ةرادشص
.قيرف لكل ةطقن04

 برتقي ديبع يلع
يضسنرفلا نايضسنلاف نم

عفادملا ديبع يلع برتقي ديبع يلع
ق˘ير˘ف ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘م ،ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘˘لا
ةيناثلا ةجردلاب طششني يذلا نايشسنلاف
ليحرلاب هرارق دعب كلذو ،اشسنرف يف
يذ˘لا ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘˘ف ن˘˘ع
.ماوعأا4 لبق هب قحتلا

ةيشسنرفلا «بيكيل» ةفيحشص تفششكو
ءا˘ه˘نإا ي˘ف بغر˘ي نا˘ي˘شسن˘لا˘ف ق˘˘ير˘˘ف نأا

لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
همشض لجأا نم تقو عرشسأا يف ،بعللا

.يراجلا يوتششلا وتاكريملا للخ
عم عارشص يف لخد دق ديبع يلع ناكو
نيرهشش لبق ينا˘ب˘شسإ’ا ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل ةرادإا
لوأ’ا قيرفلا ةمئاق يف هليجشست ببشسب
يف هيلع ضصوشصنم وه امك ،يدانلاب
ىلإا رمأ’ا لشصيل نيفرطلا نيب دقعلا

.يشضايرلا ميكحتلا ةمكحم
 خنويم نرياب مجن
يضسليضشت رادار ىلع

برد˘˘˘˘م ،درا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م’ كنار˘˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘˘ي
موجن دحأا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ،ي˘شسل˘ي˘ششت
،يلاحلا مشسو˘م˘لا لل˘خ خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
عفر رارق دعب زولبلا فوفشص ميعدتل
.هنع تادقاعتلا نم رظحلا

،ةيناطيربلا «روريم» ةف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو
د˘ي˘فاد يوا˘شسم˘ن˘لا ع˘شضي درا˘ب˘م’ نإا˘˘ف
،خنوي˘م نر˘يا˘ب˘ل ر˘شسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ،ا˘ب’أا

.يوتششلا وتاكريملل هتطخ نمشض
ءادأاب هعانتقا مدعل ،درابم’ رارق ءاجو
نوشسرميإاو وشسنولأا ضسوكرا˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
لقن بلطت امم ،مشسوملا اذه يريملاب
نميأ’ا بناجلا نم اتيوكيليبزأا رازيشس
.رشسيأا ريهظك بعللا ىلإا

خنويم نرياب نم يشسليششت رشسفتشسيو
لشضفأا نم دعي يذلا اب’أا عشضو نع
ريهظ˘لا ز˘كر˘م˘ب ن˘ي˘حا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا
.اًيلاح وتاكريملا يف رشسيأ’ا

لحي نل اب’أا نأا «روريم» تحشضوأاو
هنكل ،ط˘ق˘ف ر˘شسيأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ة˘ل˘كششم
قيرفلا ى˘لإا ةد˘يد˘ج تار˘ب˘خ ف˘ي˘شضي˘شس
.بابششلا نم هرشصانع رثكأا دعي يذلا

يف يشسليششت ءادأا نأا ىلع تددششو
ة˘˘جا˘˘ح د˘˘كأا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
ةر˘ب˘خ ر˘ث˘كأا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.روطتلا ةلشصاومل

فقوم نع فضشكلا
نم سشتيفوميهاربإا
ايرودبماضس ةهجاوم

،يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
نا˘˘˘˘˘ت’ز ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘ع ،ضسمأا
اًثيدح مشضن˘م˘لا ،ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
ةكراششم˘لا ن˘م ،نل˘ي˘م فو˘ف˘شصل
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ايرودبماشس
هريظن ةهجاوم˘ل نل˘ي˘م د˘ع˘ت˘شسيو
بعلم ى˘ل˘ع ،مو˘ي˘لا ،ا˘يرود˘ب˘ما˘شس
نم81 ةلوجلا يف ،وريشس ناشس
.يلاطيإ’ا يرودلا

تروبشس ياكشس» ةكبشش تركذو
ةديج ةلاح يف نات’ز نأا ،«ايلاطيإا
ةمئاق يف دجاو˘ت˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘شست˘شس
˘˘ما˘˘مأا بع˘˘ل˘˘ت˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لا نل˘˘˘ي˘˘˘م
.ايرودبماشس
نأا ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا تفا˘˘شضأاو
ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘ت’ز كرا˘˘˘˘˘ششي
ىلع يشساشسأا بعلك ايرودبماشس
،كي˘ت˘نو˘ي˘ب فو˘˘ت˘˘شسير˘˘ك با˘˘شسح
.«يرينوشسورلا» مجاهم
ضشتيفومي˘هار˘بإا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
دعب نليمل ةيدو ةارابم يف كراشش
ىلع هعيقوت نم طقف دحاو موي

لجشسو ،قيرفلل هما˘م˘شضنا دو˘ق˘ع
ضسنيدور ىلع زوفلا يف عنشصو
(9‐0).
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،يناطيرب يف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
نأا˘˘ششب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘˘ع ،ضسمأا

،ابغو˘ب لو˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
.دتيانوي رتشسششنام طشسو بع’
«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
،يتنوك وينوطنأا نإاف ،ةيناطيربلا

ه˘˘يدا˘˘ن ةرادإا ع˘˘فد ،ر˘˘˘ت˘˘˘نإا برد˘˘˘م
قوفتلاو ،ابغوب ىلع ضضاشضقنلل

م˘˘شسح نأا˘˘ششب ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع
.ةقفشصلا

ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م نأا ى˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘ششأاو
مشض ديري هنأاب رتنإا غلبأا دتيانوي
ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا

لاقتناب حا˘م˘شسلا ل˘ب˘ق ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
.«وريشس ناشس» ىلإا ابغوب
ا˘ب˘غو˘ب نأا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تح˘شضوأاو
مامشضنلل رشضخأ’ا ءوشضلا ىطعأا
لمع نأا قبشس يذلا ،يتنوك ىلإا

ة˘ق˘فر هدو˘جو ةر˘˘ت˘˘ف لل˘˘خ ه˘˘ع˘˘م
.ضسوتنفوج
لشضف˘ي ا˘ب˘غو˘ب نأا ى˘ل˘ع تدد˘ششو
ن˘م ً’د˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا
لاير ليثمتو اجيللا ىلإا لاقتن’ا

يف بعليشس هنأا اميشس ’ ،ديردم
.يتنوك ةدايق تحت ويششتلاكلا

ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا نإا «رور˘˘˘ي˘˘˘م» تلا˘˘˘قو
لبق متت نل بلغأ’ا ىلع ةيلدابتلا

م˘ل اذ˘ه ن˘كلو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘˘شصلا
ع˘ير˘شست ة˘لوا˘ح˘م ن˘م ر˘ت˘نإا ع˘ن˘م˘ي

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘˘ل تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا
.يلاحلا رهششلا للخ ابغوب
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نÓيم وحن هتاوطخ يف لهمتي ةنولضشرب دعاو
،ينا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
نأا˘˘ششب د˘˘يد˘˘ج رو˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،ضسمأا

،باششلا ةنولششرب بع’ لبقتشسم
.نليم ضصيمقب بعلل حششرملاو
،ةيلاطيإا رداشصم تدكأا نأا قبشسو
نا˘ج ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا نأا ،تب˘˘شسلا ضسمأا

ن˘م اًر˘ي˘ث˘ك بر˘ت˘قا و˘ب˘يدو˘ت ر˘ي˘ل˘ك
ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع نل˘ي˘˘م˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
ي˘ف ءار˘˘ششلا ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأا ع˘˘م ةرا˘˘عإ’ا
دن˘ب ع˘شضو ع˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا
هئارشش ةيولوأاب ةنول˘ششر˘ب˘ل ح˘م˘شسي
ودنوم» ةفيحشصل اًقفوو .اًلبقتشسم
وبيدوت نإاف ،ةينابشسإ’ا «وفيتروبيد
ددعل ةكراششملا نع اًيلاح ثحبي
لاقتن’اب بحريو قئاقدلا نم ربكأا
و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لل˘˘خ نل˘˘ي˘˘م ى˘˘لإا
اًقفو ،ةفيحشصلا تلاقو .يوتششلا
هنإا ،و˘ب˘يدو˘ت ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ردا˘شصم˘ل

دتمت ةله˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا بل˘ط
ضضرع يف ريكفتلل ،مايأا ةعشضبل
رر˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ،«ير˘˘ي˘˘نو˘˘شسور˘˘لا»
.هلبقتشسم
نأا «وفيتروبيد ودنوم» تحشضوأاو
ىلإا ةنولششرب عم رفاشسي دق وبيدوت

ضضو˘خ˘˘ل ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘شسلا ي˘˘شضارأ’ا
.ينابشسإ’ا ربوشسلا تايرابم
يدانلا نإاف ،ةنولششرب بناج نمو
نم وبيدوت عيب ىششخي لازي ’
اشسرابلا نأا لوأ’ا ،نيببشسل نآ’ا
تا˘نا˘كمإا˘ب اًر˘ي˘غ˘شص ا˘˘ًب˘˘ع’ هار˘˘ي

.لبقتشسملل ةريبك
مت اذإا عيبلا رعشس ديدحت نأا يناثلاو
دق ،لبق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ى˘لإا ه˘ل˘ي˘جأا˘ت
،وروأا نويلم02 نع اًريثك عفتري
يف يشسنرفلا مجنلا كراششي نأا دعب
.ماظتناب تايرابملا

ةلاحلا هذه يف ديفم ريغ رافلا قيبطت :«افيويلا» ماكح سسيئر
،ي˘ت˘ي˘شسور و˘تر˘بور ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا د˘˘كأا

دا˘˘ح˘˘ت’ا˘˘ب ما˘˘كح˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ضسي˘˘ئر
نأا ،«ا˘ف˘يو˘ي» مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘˘بوروأ’ا
د˘عا˘شسم˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا م˘ي˘كح ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
«RAV» ’ رار˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت نأا بج˘˘˘ي
ةقيقدلا لل˘شست˘لا ت’ا˘ح ي˘ف م˘كح˘لا

ةارابملا فقو˘ت بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ،اد˘ج
ةحشص ىدم ديدحتل «ةديدع قئاقدل»
.همدع نم رارقلا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ت˘˘ي˘˘شسور لا˘˘قو
وليد اتيزا˘غ ’» ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تر˘ششن
:ضسمأا لوأا ،ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «ترو˘˘ب˘˘شس
دوجو عم (RAV)ـلا قيبطت ديرن»
ل˘شضفأ’ا ن˘م˘˘ف ’إاو ،ح˘˘شضاو أا˘˘ط˘˘خ
مكحلا هذختا يذلا رارقلاب مازتل’ا
.«بعلملا لخاد
امدن˘ع بشست˘ح˘ي ل˘ل˘شست˘لا» :فا˘شضأاو
ءانثتشساب مشسجلا نم ءزج يأا نوكي

نم م˘شصخ˘لا ى˘مر˘م˘ل بر˘قأا ،عارذ˘لا
،ا˘˘ير˘˘ظ˘˘ن .ع˘˘فاد˘˘م ر˘˘خآا ن˘˘مو ةر˘˘كلا

ديدحتل نكلو .ةيفاك ةفاشسم رتميللم
در˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘ل˘˘˘شست كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك اذإا
قرغتشسيشس رمأ’اف ،ةليلق تارتميتنشس
نمو ،طوطخلا مشسرل ةديدع قئاقد
يلشصأ’ا رارقلا رييغت مدع لشضفأ’ا
نأا ىلع يتيشسور ددشش امك .«مكحلل
ةركل يلودلا داحت’ا ضسلجم حئاول
«RAV»ـلا ءوجللا ىلع ضصنت  مدقلا
.«ةحشضاو ءاطخأا» دوجو ةلاح يف
يرودلا تايرابم ضضعب تدهششو
اًرخؤوم «غيلرييمير˘ب˘لا» يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ا˘ه˘ي˘ف ى˘غ˘لأا ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا ضضع˘ب
عشضبب للشست دوجول اًفادهأا ماكحلا

فده يف ثدح املثم ،تارتميلم
بع’ ،و˘ت˘ي˘ن ورد˘ي˘ب ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ما˘مأا ،نو˘ت˘ب˘ما˘ه ثوا˘شس

،ليف نوتشسأا حانج ،ضشيليرغ كاجو
.يلنريب مامأا

لايرو يفاتيخ ةارابم تدهشش امك
ةلوجلا يف يشضاملا تبشسلا ديردم
مويشسيلوك) بعلم ىلع اغيلل91ـلا
ة˘ه˘با˘ششم ة˘لا˘ح ،(ز˘ير˘ي˘ب و˘شسنو˘˘ف˘˘لأا

«RAV»ـل م˘˘كح˘˘لا أا˘˘ج˘˘ل ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
يناثلا فدهلا ةحشص ىدم ديدحتل
ليئافار قيرط نع يكلملا قيرفلل
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ل˘˘ل˘˘شست ي˘˘˘عاد˘˘˘ب نارا˘˘˘ف
.ةليلق تارتميتنشسب يشسنرفلا

تناك اذإا» :هتاحيرشصت يتيشسور متأاو
وأا01 للخ نم ،ةليوط فقوتلا ةرتف
،ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘ياوز ن˘˘م ةدا˘˘عإا51
اذهف ،تاريماك5 وأا4 مادختشسابو
ضسيلو حشضاو ريغ أاطخلا نأا ينعي
،مكحلل يشصخشش ريدقت هنكلو ،حداف
.«ذئنيح (RAV)ـلا لخدت بجي ’و
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ميدقت دتيانوي رتشسششنام يوني
،قيرفلا مج˘ن ،درا˘غ˘ن˘ي˘ل ي˘شسي˘ج
ططخي ربوشس ةقفشص نم ءزجك
اهمام˘تإ’ «ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا»
يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لل˘˘خ
.يراجلا

«رور˘˘ي˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصل ا˘˘ًق˘˘فوو
ر˘ت˘شسششنا˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب م˘يد˘ق˘ت يو˘ن˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي
54 ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب درا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ل
ل˘جأا ن˘م ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘شسإا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،نوشسيدام ضسمي˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

.يتيشس رتشسيل طشسو بع’
رانو˘غ ي˘لوأا ي˘ج˘يور˘ن˘لا ىر˘يو
رتشسششنام برد˘م ،ر˘يا˘كشسلو˘شس
نوكيشس نوشسيدام نأا ،دتيانوي

ةداعإا عورششم نم اًيشسيئر اًءزج
اذه رمحلا نيطايششلا قيرف ءانب
.مشسوملا

رتشسيل نأا دتيانوي ةفرعم مغرو
يف نوشسيدام عيب ديري ’ يتيشس
ن˘˘كل ،يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

«رمحلا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا» ي˘لوؤو˘شسم
م˘يد˘ق˘تو ط˘غ˘˘شضلا نو˘˘ل˘˘شصاو˘˘ي
م˘شسح˘ل تاءار˘غإ’ا ن˘م د˘يز˘م˘˘لا

نوشسيدا˘م ل˘شصح˘يو.ةقفشصلا
غلبي يعوبشسأا بتار ىلع اًيلاح

ضضرع امنيب ،ينيلرتشسإا فلأا55
لشصي بعلل دتيانوي رتشسششنام

ين˘ي˘لر˘ت˘شسإا ف˘لأا051 ى˘˘˘˘˘لإا
.اًيعوبشسأا

رتنإا ملح لطعي ديردم لاير
يوتضشلا نÓيم

داشسفإا يف اًيشسيئر اًرود ديردم لاير بعلي
نليم رتنإا ملحي يتلا تاقفشصلا زربأا دحأا
.يراجلا يوتششلا وتاكريملا للخ اهماربإاب
«تروبشس ولليد يريروك» ةفيحشصل اًقفوو
ع˘م قا˘ف˘ت’ ل˘شصو˘ت ر˘ت˘نإا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
نشسكيرإا نايتشسيرك ليكو ضستوششو ماهنتوت
.ةقفشصلا لوح «زريبشسلا» مجن
ت’ومعلاو ةقفشصلا ةميق نأا ىلإا تراششأاو
نشسكيرإا لقتنا اذإا ،وروأا نويلم52 تغلب
.يراجلا رهششلا للخ وريشس ناشس ىلإا

ه˘جو ي˘ف ف˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ق˘ع˘لا نأا تح˘شضوأاو
ركفي لازي ’ نشسكيرإا نأا يف لثمتت ةقفشصلا
ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘ن’ا ل˘شضف˘يو ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف
كرحتي «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» ل˘ع˘ل ،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
.همشضل
نإا «ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘ل˘˘ل˘˘يد ير˘˘˘يرو˘˘˘ك» تلا˘˘˘قو
ةمهم لعجيشس مشسوملا ةياهن ىتح راظتن’ا
دايدزا ببشسب ،ةقفشصلا مشسح يف ةبعشص رتنإا
حبشصي نأا دعب نشسكيرإا مشض ىلع ةشسفانملا

.ةيناجم ةقفشص

ةقفضص عقوي دلريفردلأا
ماهنتوت عم ةديدج

عيقوت نأاششب ةلطامملا دلريفردلأا يبوت ىهنأا
.ماهنتوت عم ديدجلا هدقع
رمعلا نم غلابلا يكيجلبلا بعللا عقو دقف
فشصنو تاونشس ثلث هتدم اًديدمت اًماع03
نأا نم مغرلا ىلع ة˘ي˘لا˘ح˘لا ه˘ت˘ق˘ف˘شصل ما˘ع˘لا

يف رداغيشس هنأا اودقت˘عا ن˘ي˘ب˘قار˘م˘لا م˘ظ˘ع˘م
.مشسوملا ةياهن يف يناجم لاقتنا ةقفشص
يدا˘ن˘لا لذ˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ن˘˘م» :لا˘˘قو
اًقح يننوديري مهنأا يل رهظأا اًديج اًدوهجم
بشسك يننكم˘ي ا˘م˘بر .مار˘ت˘ح’ا ي˘نو˘ح˘ن˘مو
ترتخا كلذ دعب نكلو ،رخآا ناكم يف ريثكلا
.«اًشضيأا اًئيشش قحتشسي اذهو ،ء’ولا

انيد˘ل ،ي˘ت˘جوز ى˘لإا تثد˘ح˘ت د˘ق˘ل» :فا˘شضأاو
،ءيشش لك لبقو ً’وأا .قيرطلا يف ٍناث لفط
،ءاقبلاب ةديعشس اهنإا تلاقف ،ديرت اذام اهتلأاشس
ام رايتخا يننكمي نكل ،ناكملا بحت اهنإا
.«ديرأا

تح˘ت بع˘ل˘لا ءار˘غإا نأا د˘لر˘ي˘فرد˘لأا فر˘ت˘˘عاو
هرار˘ق ي˘ف ر˘خآا ًل˘ما˘ع نا˘ك و˘ي˘ن˘يرو˘م ةدا˘ي˘ق
.ماهنتوت يف ءاقبلاب

مضسحلا ىلإا جاتحن :ينويميضس
انتايرابم يف

وغييد ينيتنجرأ’ا ،ديردم وكيتلتأا بردم رقأا
ناي ،قيرفلا ى˘مر˘م ضسرا˘ح نأا˘ب ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘شس
بعشصلا زوفلا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب م˘ها˘شس ،كل˘بوأا

91 ةلحرملا يف1‐2 ةجيتنب يتنافيل ىلع
.ينابشس’ا يرودلا نم
لكششب انبعل» :ةارابملا دعب ينويميشس لاقو
يف ءاقللا ةجيتن مشسح انناكمإاب ناكو ديج
نم رثكأا انعنشص اننأا ىلإا رظنلاب ركبم تقو
نيفده ىوشس لجشسن مل اننكل ،ضصرف01
يف ةركل يدشصتلاب فقوملا ذقنأا كلبوأاو
.«ةارابملا ةياهن
مشسحلا ىلإا رقتفي هقيرف نأا ينويميشس ربتعاو
مدقلا ةرك هيلع دمتعت ام وهو ،ىمرملا مامأا
.ىلوأ’ا ةجردلاب

سسلاب لاتضسيرك
ءوضضلا رظتني

ةراعتضسل رضضخألا
ياوضشتاب

ضس’ا˘˘ب لا˘˘ت˘˘شسير˘˘ك ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
نم رشضخأا ءوشض ىلع لوشصحلا
يششتيم عم دقاع˘ت˘ل˘ل ي˘شسل˘ي˘ششت
ةراعإ’ا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع ياو˘ششتا˘ب
.رهششلا اذه
يور ،ضس’ا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘˘يو
يكيجلبلا دوعي نأا ،نوشسجدوه
كراب تشسروهلي˘شس ى˘لإا ر˘ي˘ث˘م˘لا
راركت يف ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ة˘ي˘ق˘ب˘ل
.يشضاملا مشسوملا يف هتكرحل
نإا «ن˘شص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘˘شص تلا˘˘قو
ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ي نأا ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي ضس’ا˘˘ب
ةيل˘شضف’ا بعل˘لا ع˘م ه˘ي˘شضا˘م
ا˘ًشضيأا ل˘شسرأا ل˘ي˘ف نو˘ت˘˘شسأا نأ’
.هل ةثاغتشسا
ءارششل قوشسلا يف ضسيل ضس’اب
62 رمعلا نم غلابلا ياوششتاب

04 غلابلا همي˘ي˘ق˘ت بب˘شسب ا˘ًما˘ع
مهنكل ،ينيلرتشسإا هينج نويلم
ىلع ةراعتشسا موشسر نوعفديشس
.هبتار
عيقوت ىلع ة˘ق˘ف˘شصلا ف˘قو˘ت˘تو
ع˘˘م درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف برد˘˘م˘˘لا

ررقملا نم ثيح ،ديدج مجاهم
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ءا˘˘˘˘شسؤور ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ي نأا
تاد˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت
.لبقملا عوبشسأ’ا

نا˘˘˘˘ت’ز لا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت ضضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
هشسأار طقشسم يف ضشتيفوميهاربإا
لكششب ل˘يزأاو ادد˘ج˘م بير˘خ˘ت˘ل˘ل
جرا˘خ ه˘تد˘عا˘ق ن˘م ل˘ما˘ك ه˘˘ب˘˘شش
.ديوشسلا يف وملام بعلم
م˘شسار˘م نل˘ي˘م م˘جا˘˘ه˘˘م ر˘˘شضحو
ي˘ف لا˘ث˘م˘ت˘لا ن˘ع را˘ت˘شسلا ة˘˘حازإا
ن˘كل ي˘شضا˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا
بشضغأا مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل د˘˘˘يو˘˘˘شسلا

ىرت˘ششا نأا د˘ع˘ب و˘م˘لا˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج
ميرغلا ي˘بر˘ما˘ه يدا˘ن ي˘ف ة˘شصح
هلوحيشس هنإا لاقو ملوهكوتشس يف
.ايفاندنكشسا يف دان ربكأا ىلإا

يف هراوششم ضشتيفوميهاربإا أادبو
ةر˘ي˘شسم ضضو˘خ˘ي نأا ل˘ب˘ق و˘م˘لا˘م
اد˘˘ن˘˘لو˘˘ه ي˘˘ف با˘˘ق˘˘لأ’ا˘˘ب ةر˘˘خاز
ار˘ت˘ل˘ج˘نإاو ا˘ي˘نا˘ب˘شسإاو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإاو
.اكيرمأاو اشسنرفو
لبق لاثمتلا فنأا نوبرخم علتقاو
موجهلا نكل دل˘ي˘م˘لا د˘ي˘ع ةر˘ت˘ف

.فنعأا ناك عوبشسأ’ا اذه علطم
ىوشس لاثمتلا ةدعا˘ق˘ب ق˘ب˘ت˘ي م˘لو
دشسجلا يقاب طقشس امنيب نيمدقلا

.لاثمتلاب ط˘ي˘ح˘م˘لا رو˘شسلا ى˘ل˘ع
«ان˘ه ن˘ع د˘ع˘ت˘با» ةرا˘ب˘ع تب˘ت˘ُكو
.لاثمتلا نم برقلاب ضضرأ’ا ىلع

بعللا ضضوخي نأا عقوتملا نمو
هتارابم ا˘ما˘ع83 هر˘م˘ع غ˘لا˘ب˘لا
يرود˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘لوأ’ا
امدنع يلا˘ط˘يإ’ا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا
يف ايرودبماشس عم نليم يقتلي
.مويلا وريشس ناشس داتشس

ينيلرتضسإإ هينج نويلم54 ةفاضضإإ عم

نوضسيدام ةقفضص مضسحل دراغنيل لغتضسي دتيانوي رتضسضشنام

سشتيفوميهاربإا لاثمتل لماك هبضش بيرخت

يدا˘ن˘ل ي˘نا˘ب˘شس’ا برد˘م˘˘لا د˘˘كأا
’ويدراوغ بيب يتيشس رتشسششنام
ي˘˘ف ًاد˘˘ي˘˘ج ًءادا مد˘˘ق ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف نأا
م˘هزو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

يف ليف تروب مامأا1 ‐4 عقاوبو
دا˘ح˘ت’ا ضسأا˘ك ن˘م ع˘بار˘لا رود˘˘لا
.يزيلكن’ا

ياكشس ةكبشش عم هل ثيدح يفو
:’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ لا˘˘˘ق ،ضسترو˘˘˘ب˘˘˘˘شس
ي˘ف ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا بع˘ل˘˘ن˘˘شس»

تايرابم ددع دعب داحتإ’ا ضسأاك
ي˘ف ة˘يد˘ج˘ب ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل ،قد˘˘شص˘˘ُي ’
طو˘˘˘ششلا ن˘˘˘كلو لوأ’ا طو˘˘˘˘ششلا
ءادأا نأا دقتعأا ،لشضفأا ناك يناثلا
ام ىلع ناك ماع لكششب قيرفلا
.«ماري
نيبعللا ىلع ن˘ي˘ع˘ت˘ي» :فا˘شضأاو
،ًار˘ي˘ث˘˘ك او˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ’أا با˘˘ب˘˘ششلا

للخ نم اومل˘ع˘ت˘يو او˘ع˘م˘ت˘شسيو
،مهيد˘يأا ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ،بع˘ل˘لا

زايتم’ا ةجرد˘ب او˘ب˘ع˘ل˘ي نأا بج˘ي
اذ˘ه ي˘ف ًل˘ب˘ق˘ت˘شسم م˘ه˘ل نو˘كي˘˘ل
اذه عم رثكأا قئاقد بعلو يدانلا
.«ةيلاحلا ةرتفلا للخ قيرفلا

مهم هلوقأا ا˘م ع˘ب˘ط˘لا˘ب» :م˘ت˘ت˘خاو
حنمن ’ نحن ،بابششلا نيبعلل
مهنم هانيأار ام ،ًايئاوششع ضصرفلا

م˘˘هد˘˘عا˘˘˘شس ا˘˘˘م و˘˘˘ه نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح
مهيدل ،ةشصرفلا ىلع لوشصحلاب
.«قيرفلا ةدعاشسمل ةدوجلا

ليف تروب ىلع زوفلا دعب بابضشلا نيبعÓلا ىلإا لويدراوغ نم ةضصاخ ةلاضسر

ضسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا ل˘˘˘ج˘˘˘شس
اًفده ،ةنو˘ل˘ششر˘ب م˘جا˘ه˘م ،ز˘يراو˘شس
،لاديف وروترأا هليمزل رخآا عنشصو
ي˘˘ف ،ضسمأا لوأا ،لو˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا د˘˘شض
ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لا ا˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك ي˘˘بر˘˘يد
تايرا˘ب˘م ن˘م˘شض ،(2‐2) لداعت˘لا˘ب
.«اغيللا»ـب91ـلا ةلوجلا

طوششلا يف فدهب ةنولششرب رخأاتو

طوششلا يف ضضفتني نأا لبق ،لوأ’ا
’إا ،نييلاتتم نيفده لجشسيو يناثلا
يهتنيل لداع˘تو دا˘ع لو˘ي˘نا˘ب˘شسإا نأا
.لداعتلاب ءاقللا

«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘شش بشسح˘˘˘˘˘بو
زيراوشس مهاشس دقف ،تايئاشصحإلل
ةريخأ’ا01ـلا فاد˘˘˘˘˘هأ’ا ي˘˘˘˘˘˘ف
نم ،ينابشسإ’ا يرودلاب ةنولششربل

ةعانشصو فادهأا4 ليجشست للخ
.نيرخآا6
نأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘ششلا ترا˘˘˘˘˘ششأاو
لجشس بع’ رثكأا ربتعي زيراوشس
ةد˘˘˘حاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصو
،(تارم4) مشسوملا اذه «اغيللا»ـب
ة˘م˘يز ن˘ب م˘ير˘ك ع˘م يوا˘شست˘لا˘ب
.ديردم لاير مجاهم

«اغيللا»ـب زيمملا ةميز نب مقر لداعي زيراوضس



شسأاكلا ةهجاوم عبات رصضخلا مجن
 ءلدبلا ةكد نم

دعبي وكانوم ـل ديدجلا بردملا
 هتاباضسح نم يناميلضس

ينطولا بختنملا مجاهم يناميلشس ملشسإا نوكيشس
يف رثكأا لمعلاب ابلاطم يشسنرفلا وكانوم يدان بع’و
ونيروم وتريبور ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا عا˘ن˘قإ’ تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةينفلا ةشضراعلا ضسأار ىلع ميدراج ودرانويل فلخ يذلا
.ةرامإ’ا يدانل

ء’دبلا دعاقم ىلع ميلشس ربوشس ءاقبإا ،وينيروم ررقو
مغر ،يشضاملا تبشسلا تبعل يتلا ،ضسأاكلا ةهجاوم للخ
ةيلاثملا ةليكششتلا ،يدانلا ضسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ماحقإا
،ضسيا˘غ˘ير˘با˘ف ن˘م ل˘ك ة˘كرا˘ششم تفر˘ع ي˘ت˘لاو ه˘يدا˘ن˘˘ل

.ردي نب نيفيلوغ
يف وكانوم ىلإا ه˘ما˘م˘شضنا ذ˘ن˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس ن˘كم˘تو

،رتشسيل نم امداق ةراعإ’ا ليبشس ىلع ةيشضاملا ةرتفلا
ي˘ف ق˘با˘شسلا ه˘برد˘˘م ل˘˘ي˘˘حر نأا ’إا ،ي˘˘فار˘˘خ ءادأا ى˘˘ل˘˘ع
رشضخلا مجن ةيعشضو نم دقعت دق ،ةنوبششل غنيتروبشس
ةليكششت يف ةيشساشسأا ةناكم ىلع اددجم ثحبيشس يذلا
 .ديدجلا بردملا

ب.م.يرصسيإا
 ةارابم21 يف افده31 يف مهاصس

زربألا ةقفضصلا يميهارب
 يرطقلا يرودلا يف

يرئازجلا يلودلا مجنلا يميهارب نيشساي لشصاوي
تليوحتلا قوشس يف يرطقلا نايرلا قيرفل مشضنملا
ةفيلخ ىلع حيدملاو ءانثلا دشصح ةيشضاملا ةيفيشصلا
هيدان عم ىلوأ’ا ةارابملا ذنم همدقي يذلا ديجلا ءادأ’ا
.ديدجلا

لطبب ةداششإ’ا ةشصرف ةيرطقلا ةفاحشصلا توفت ملو
قباشسلا وتروب قيرف بع’ نأا ةحشضوم ،9102 ايقيرفإا
.مشسوملا اذه يرطقلا يرودلا يف مهأ’ا ةقفشصلا دعي

عم ةياغلل رثؤوم يميهارب نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو
ل˘شضف˘ب ر˘شضخ˘لا م˘ج˘ن ن˘كم˘ت ثي˘ح ،«بي˘هر˘˘لا» ه˘˘يدا˘˘ن
.يدانلل حورلا ةداعإا نم هتاينفو هتاشسمل

يف زيمم ىوتشسم مدقي يميهارب نإاف ماقرأ’ا ةغلبو
ةريرمت3 حنمو فادهأا01 نود ثيح ،رطق موجن يرود
ضشرع ىلع هلعج ام ،هقيرف عم ةكراششم21 يف ةمشساح
ىلع ةليقث ءامشسأا دوجو مغر يرطقلا يرودلا يفاده
دشسلا يف ط˘ششن˘ي يذ˘لا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ه˘ن˘طاو˘م رار˘غ
 .حيرشص ةبرح ضسأارك

ب.نمؤوملا دبع
 ةيراقلاو ةيلحملا باقلألا دصصح هفده نأا دكأا

ةباوب يضسنوتلا يجرتلا :ياقوط
 لوألا ينطولا بختنملا يف يدجاوت

لقأا ينطولا بختنملا دئاق ياقوط نيمأا دمحم دكأا
يراجلا يوتششلا وتاكريملا يف مشضنملا ،ةنشس12 نم
اذه ناولأا هلمح نأا ،يشسنوتلا يشضايرلا يجرتلا يدان ىلإا
.لبقتشسُم باوبأ’ا نم ديدعلا هل حتفيشس ،ريخأ’ا

ي˘ف ،ق˘با˘شسلا ياد ن˘ي˘شسح ر˘˘شصن ق˘˘ير˘˘ف بع’ لا˘˘قو
قدشصأا مل»: «ةخششكملا»ـل يمشسرلا عقوملل تاحيرشصت
وتاكريم˘لا ي˘ف ي˘م˘شض د˘ير˘ي ،ي˘جر˘ت˘لا نأا˘ب ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف
بختنملا يف تبعل نأاو يل قبشس» :عباتو ،«يوتششلا
يجرتلل يمامشضناو ،ةباششلا تائفلا فلتخم يف ينطولا
ىلع هدر يفو ،«لبقتشسُملا يف رباكأ’ا باوبأا حتفيشس
،ياقوط دكأا يشسنوتلا قيرفلا عم مهفادهأا لوح لاؤوشس
عم ةيراقلاو ةيلحملا باقلأ’ا ىلع لوشصحلل حمطي هنأا
 .بهذلاو مدلا ءانبأا

 ب.نمؤوملا دبع
رصضخلا مجن ةداعتصسا يف نولمأاي راصصنألا

 يقيقحلا هاوتصسم

 زوبدوب ـب لفتحت نايتإا تناضس ةرادإا
ضضاير ضضوخب ،يشسنرفلا نايتإا تناشس قيرف ىفتحا

يف ،004ـلا هتارابم يرئازجلا يلودلا بعللا زوبدوب
.ضسمأا ةيششع ةيفارتح’ا هتريشسم

ةروشص ريتوت ىلع قيرفلل يمشسرلا باشسحلا رششنو
،اهعم ةوقب اولعافتي مل يدانلا راشصنأا نأا ’إا ،زوبدوب
همدقي يذلا ىوتشسملا ىلع نيشضار ريغ مهنأا نيحشضوم
ر˘شضخأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘ششع بلا˘طو اذ˘ه.رشضخلا م˘ج˘ن
،هاوت˘شسم ةدا˘ع˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ضضا˘ير ن˘م ضضي˘بأ’او
ضسيتب لاير بع’ زجع امدعب ،ىمرملا مامأا اميشس’
هقاحتلا ذنم ديدجلا هقيرفل ةفاشضإ’ا ميدقت يف ،قباشسلا
 .يشضاملا فيشصلا يف هب

ب.نمؤوŸا دبع

4362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج11ـل قفاوملا0202 يفناج6نينثإلاةصضايرلا

 بادتنلا نم ةعونمم ابعل03 كلمت يتلا ةاوهلا قرف

 تازاجإلا ددع عفر سضفرتو ةيرئاز÷ا يداونلا مدضصت «فافلا»

9102 يف نيمصساحلا نيرمملا لصضفأا ةمئاق يف يصسيم دعب8ـلا زكرملا لتحا
 «فاكلا» زئاوج عيزوت لفح نع بايغلل حضشرم زرحم

 رصضÿا م‚ نع رصسفتصسا دروفتاو

 ›وبان نع مÓغ ليحر ملحب نافضصعي عفترŸا بتارلاو ةباضصإلا
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لوأ’ا م˘شسق˘لا قر˘ف تشضر˘ع˘ت
مشسق ةيدنأاو ،فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لاو
داحت’ا نم ةيوق ةعفشصل ةاوهلا
امد˘ع˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
يذ˘لا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا رر˘˘ق
يشضاملا تبشسلا ،هعامتجا دقع
تازاجإا ددع عفر حارتقا ضضفر
دقا˘ع˘ت˘لا حو˘م˘شسم˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا

3 نم ءاتششلا وتاكريم يف مهعم
مشسقلا قرف˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب5 ى˘˘لإا
.يناثلاو لوأ’ا

نأا ،ةيملعا ريراقت تفششكو
ع˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘˘لا
ةماهلا تارارقلا ديدع ةشساردل
ةبشسنلاب ديمجتلا عفر اهنيب نم
بادتن’ا نم ةمورحملا يداونلل
حا˘˘م˘˘شسلا ع˘˘م نو˘˘يد˘˘لا بب˘˘˘شسب
5 ماد˘ق˘ت˘شسا˘ب ىر˘˘خأ’ا قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل

نأا ’إا3 ن˘˘م ’د˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
اورر˘˘˘˘˘قو او˘˘˘˘˘شضفر ءا˘˘˘˘˘شضعأ’ا
ةقباشسلا مهتارار˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا
تقو يف اه˘ي˘ل˘ع او˘قدا˘شص ي˘ت˘لا

.ىشضم
يلاردفلا بتكملا ددجو اذه

ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘ن˘˘م رار˘˘ق˘˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘عد
بناجأا نيبع’ نم رثكأا مادقتشسا

لمعلاو ،لكاششملا يدافتل اذهو
 .نوناقلا هيلع ضصني ام قفو

ةطرو يف ةاوهلا قرف

ةيدنألا نامرح ببصسب
نم ةزاجإا03 كلمت يتلا

 بادتنلا
مشسق قرف دجاوتت ،اهبناج نم

امدعب ةيقيقح ةطرو يف ةاوهلا
ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘˘لا ضضفر
ضضع˘ب ه˘ع˘شضو يذ˘لا حار˘˘ت˘˘ق’ا

ى˘˘لإا ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ءا˘˘˘شسؤور
03 كلمت يتلا قرفلل حامشسلا

ددج ني˘ب˘ع’ ماد˘ق˘ت˘شسا˘ب ،ا˘ب˘ع’
.نيحرشسملا نيبعللا نم ’دب

نأا رد˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘شضأاو
كلمت ي˘ت˘لا ةاو˘ه˘لا م˘شسق ة˘يد˘نأا

دقاعتلا نم نكمتت نل ةزاجإا03

ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘ف بع’ يأا ع˘˘˘˘˘˘م
اهلعجي ام ةيوتششلا تليوحتلا
امب ،ةياغلل ةبعشص ةيعشضو يف
،دوعشصلا ةقروب رفظلا ملح نأا
مشسوملا ةياهن يناثلا مشسقلا ىلإا
قرفلا نأا امب ،لانملا بعشص تاب
م˘شسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘˘ع ةر˘˘ب˘˘ج˘˘م
د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا˘ب
ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘م ي˘ف م˘ه˘ع˘˘م
 .يشضاملا
ذختي نأا بجي ناك رارقلا

 مصسوملا ةيادب يف
يت˘لا تارار˘ق˘لا لل˘خ ن˘مو

يلاردفلا بتكملا اهيلع قداشص
يف يناعتشس ةيدنأ’ا ديدع نإاف
م˘شسو˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘˘شصن˘˘لا
يناثلا ،لوأ’ا مشسقلا يف ءاوشس
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘˘كو ،ةاو˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘شسقو
تارار˘ق ذا˘˘خ˘˘تا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

تابادتن’ا ضصخي اميف ة˘ل˘ثا˘م˘م
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ي˘˘˘ف تازا˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘عو
ىلع طغشضلا يدافتل مشسوملا
ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ناو ا˘م˘˘ي˘˘شس’ ة˘˘يد˘˘نأ’ا
ديزيل ،يحاونلا عيمج نم يناعي

نيط˘لا باد˘ت˘ن’ا ن˘م ا˘ه˘نا˘مر˘ح
ةركلا عجارت يف ببشستيو ،ةلب
.رخآاب وأا لكششب ةيرئازجلا

 تاقاطبلا يدافتب رصضÿا م‚ حصصن ›ويب

مويلا ايضساضسأا رظتنم رضصان نب
 «بماضسلا» مامأا

ينطولا بختنملا مجن رشصان نب ليعامشسإا هجتي
،مويلا ايشساشسأا نوكيل يلاطيإ’ا نليم يدان بع’و
ناشس بعلم ىل˘ع ا˘يرود˘ب˘ما˘شس ق˘ير˘ف ي˘قل˘ي ا˘مد˘ن˘ع
.يلاطيإ’ا يرودلا نم91ـلا ةلوجلا راطإا يف وريشس

يف «يدرابمللا» يدانلا عم ايوق ءادأا رشصان نب مدقو
هعشضي يلا˘ط˘يإ’ا مل˘عإ’ا ل˘ع˘ج ا˘م ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا

،مويلا ءاقل لخدتشس يتلا ،ةيلاثملا ةليكششتلا نمشض
ناد˘ي˘م˘لا ط˘˘شسو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب ضسا˘˘كو˘˘ل ة˘˘با˘˘شصإا نأا ا˘˘م˘˘ك
نب تلعج ذخفلا ىوتشسم ىلع ةيلشضعلا ينيتنجرأ’ا
ي˘ف ع˘جر˘ت˘شسم بشصن˘م ي˘ف د˘ي˘حو˘لا را˘ي˘خ˘لا ر˘˘شصا˘˘ن
 .مويلا نليملا ةليكششت

مدع هبعل نم بلط ›اطيإلا بردŸا
 تاقاطب يقلت

يدان بردم يلويب ونافيتشس بلط ،رخآا بناج نم
يدافت رشصان نب ليعامشسإا هبع’ نم يلاطي’ا نليم
اذ˘هو ،مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف تا˘قا˘ط˘ب˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

نأاو اشصوشصخ ةمداقلا تايرابملا يف رثكأا هللغتشس’
طغ˘شضلا ن˘م د˘يز˘ي˘شس ا˘م با˘شصم د˘ي˘حو˘لا ه˘شضو˘ع˘م
هتيلاتقب فورعملا «ءارحشصلا براحم» ىلع ىقلملا

للخ رذحلاب ابلاطم نوكيشس ثيح ،يندبلا هعافدناو
 .ةهجاوملا

ب.م.يرصسيإا

بختنملا دئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير ه˘ج˘ت˘ي
يتيشس رتشسششنام يدان مجنو ينطولا
ز˘ئاو˘ج ل˘ف˘ح تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘ع با˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ةررقملا مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا
.ةيرشصملا ةقدرغلا ةنيدمب ،ادغ اهتماقإا

مامأا9102 ايقيرفإا لطب نوكيشسو
نع بايغلا امإا امهل ثلاث ’ نيرايخ
هفيشضم مامأا يتيشس رتشسششنام ةعقوم
يئاهن ف˘شصن ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
ةرر˘ق˘م˘لا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘ط˘بار˘˘لا ضسأا˘˘ك
روشضح مدع وأا ،مويلا ضسفن يف اهؤوارجإا

.«فاكلا» زئاوج عيزوت لفح
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف م˘ها˘شس د˘ق زر˘ح˘م نا˘˘كو

ثيح هيدانل ةيوقلا ةدوعلا يف ةريخأ’ا
ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق تا˘˘ب
،’و˘يدارو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘شس’ا برد˘˘م˘˘لا
يف ،ضسمأا لوأا هتكراششم مدع ليلدب
موجن يقاب رارغ ىلع ضسأاكلا ةارابم
فو˘˘شسل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘شضف ثي˘˘˘ح ،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
مهنيب نم ةحار هيبع’ حنم ينابشس’ا
ن˘يز˘ها˘ج او˘نو˘كي˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا د˘˘ئا˘˘ق
.ضسأاكلا يئاهن فشصن يف يبرادلل

ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةشصاخ ةرئاط ريفوت دكأا دق ناك ،مدقلا
يرشصملا ،رشضخلا مجن نم لك لقنل

ينام ويداشس يلاغنشسلاو حلشص دمحم
دعب ةرششابم اودوعي نأا ىلع ،ةرهاقلل
ةبشسنب بيغيشس ضضاير نأا ’إا ،لفحلا

ةمهم ةارابم عم لفحلا نمازتل ةريبك
 .يتيشسلل

«نات بوت» يف ايقيرفإا لطب
 ملاعلا يف نيرمملا لصضفأا
،ماقرأ’ا قيقحت زرحم ضضاير لشصاو

تشسيل ةدمل نيدايملا نع هداعتبا مغر
تارا˘ي˘خ ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘شصق˘˘لا˘˘ب
فو˘شسل˘ي˘ف˘˘لا ه˘˘برد˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘كت
زجح ثيح ،’ويداروغ بيب ينابشس’ا
لشضفأا ةمئاق نمشض ناكم رئازجلا مجن
ةنشسل ملاعلا يف نيمشساح نيرمم01
8ـلا زكرملا يف ضضاير ءاجو.9102
عم ة˘ف˘شصا˘ن˘م ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت71ـب
دعبو غنيلرتشس ميحر قيرفلا يف هليمز
يشسي˘م و˘ي˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ةرو˘ط˘شسأ’ا
يذلاو تارم6 ملاعلا يف بع’ لشضفأا
لتحا نيح يف ،ةمشساح ةريرمت81 مدق
ر˘شضخ˘لا م˘ج˘˘ن ل˘˘ي˘˘مز لوأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
مدق يذلاو نيورب يدن يفيك رقششأ’ا

 .9102 يف ةمشساح ةريرمت82
ب.م.يرصسيإا

رشسيأا ريهظ ملغ يزوف ةيعشضو تدقعت
ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلع هرارشصإا لظ يف ،هقيرف عم يلاطيإ’ا
تليوحتلا قوشس يف ءاوجأ’ا رييغتو ليحرلا
،ةيلاطيإا ةيفحشص رداشصم تفششكو.ةيلاحلا
ة˘ب˘ع˘شص نو˘كت˘شس ءاو˘جأ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘م˘ه˘م نأا
يف «ءارحشصلا براحم»ـل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل

لعجتشس يتلاو ،ةيلشضعلا هتباشصإا ددجت لظ
ةيدنأا رارغ ىلع هتامدخب ةمتهملا ةيدنأ’ا

نم وكانومو ايليشسرامو رتن’اك ويششتلاكلا
اديج نوركفي ايكرت نم ةششخبرانفو اشسنرف
نم عفترملا هبتار ببشسبو هعم دقاعتلا لبق
قرفلا ديدع زجعت دق يذلاو ،ىرخأا ةهج
ناي˘تإا تنا˘شس ة˘شسرد˘م ج˘ير˘خ˘ل ه˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع
 .ةيشسنرفلا

رصضخلا مجن نع رصسفتصسا دروفتاو
 هفطخل ططخيو

نع ،يزيلجن’ا دروفتاو يدان رشسفتشسا
،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا مل˘غ يزو˘˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
يوتششلا وتاكريملا يف هعم دقاعتلا ةيناكمإاو
نأا ،«يلوبان انيرأا عقوم فششكو.يراجلا
يف ةديج ة˘ف˘شصب ر˘كف˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يدا˘ن˘لا
نع نورشسفتشسي مهلعج ام ،ملغ عم دقاعتلا

تاعاشسلا يف ضضرعب مدقتلا ةيغب هتيعشضو
 .ةمداقلا ةليلقلا

ب.م.يرصسيإا

ب.م.يرصسيإا
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لح دق ينومام يناغلا بعللا نوكي
ضسيئرو هريجانم ةقفرب ضسمأا ةرهشس
ةرادإا ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ه˘ق˘ير˘ف
مهاف˘ت ة˘ط˘ق˘ن ى˘لا لو˘شصو˘ل˘ل قا˘فو˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘˘شصت ةرادإ’ا ناو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
ه˘ع˘شضو ضشتو˘كلا نا ا˘م˘ب ه˘ماد˘ق˘ت˘شسا

اذه ةدوعلا ةلحرم˘ل ه˘تا˘با˘شسح ن˘م˘شض
يدانلا رييشست ىلع نومئاقلا لمأايو
اهزربا لعل ىرخأا تاقفشص نامشض يف
ط˘شسو ي˘ف ط˘ششن˘ي يذ˘لا بر˘ت˘غ˘م˘˘لا

ام وهو هتاناكماب بجعا ثيح ناديملا
ةيف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘ت ةرادإ’ا ل˘ع˘ج˘ي˘شس

.هتقفشص نامشض
ةقفسص لعجت يناحرف ةدوع

ءاملا يف طقسست يواكم
ىلا يناحرف بعللا ةدوع نا ركذي
ي˘ف ر˘كف˘ت ةرادإ’ا ل˘ع˘ج تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا
ن˘ع ثح˘ب˘لا ةر˘كف ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا
ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز بعل˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةشصاخ نارهو ةيدولوم نم يواكم
ةيقيقح ةطرو يف ىقبت ةرادإ’ا ناو
ضشينك بعللا بردت لشصاوت ببشسب
بتكملا نوك نم مغرلاب قيرفلا عم
تامادقتشس’ا نا ىلع دكا يلاردفلا
ام وهو تاقفشص ثلثلا زواجتت نل
ي˘ف م˘شضن˘˘م˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا نا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
هتميق ةشسارد متيشس ةمداقلا تاعاشسلا
.لشضفأا لكششب

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

يوتضشلا وتاكريملا يف قافولا تاقفضص يناث نوكي دق ينومام

ي˘˘ل˘˘˘هأا ةرادإا تل˘˘˘م˘˘˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسمأا جر˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
امود كنارف يشسنرفلا

هدقاعت خشسف لجا نم
ا˘م˘ي˘شس’ ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م
’ ىحشضأا رايتلا ناو
ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي
يدانلا ىلع نيمئاقلا
ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘غر ل˘˘ظ ي˘˘ف

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف فر˘˘ط
ةبغر نأا ركذي هملاعم
ةقرو ةداعتشسا يف دانزوب ماعلا ريدملا
برد˘م˘لا تم˘غرأا ن˘م ي˘ه ي˘ششوا˘˘شش
ضشقاني ’ هنا امب ليحرلا لوبق ىلع
نأا ر˘كذ˘ي ،ا˘هذ˘خ˘تا د˘˘ق نا˘˘ك تارار˘˘ق
ضسا يشسلاو ة˘يدو˘لو˘م˘لاو ي˘برا˘ي˘شسلا

. هعم دقاعتلا ىلع نورشصي يشس
ءاعبرأ’ا اذه يراموغلا Ëدقت
طبشض ىلإا تعراشس ةرادإ’ا نأا ركذي
يراموغلا بعللا عم ضسمأا اهدقاعت

ثيح ةيدملا يبملوا نم
ل˘يو˘ح˘ت ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تع˘˘فد
ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لاو بعل˘˘˘˘لا
تماق امك ميتنشس رايلمب
هدقع ىلع هل عيقوتلاب
ح˘ب˘كل اذ˘هو ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
قرفلا ضضع˘ب تا˘كر˘ح˘ت
ي˘˘˘ف تعرا˘˘˘شس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
طغشضلل ةريخأ’ا ةنوآ’ا

ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع
هئارغا لجا نم لاقلقوب
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو اذ˘˘˘ه

موي ةيمشسر ةفشصب بعللا مامشضنا
ي˘عا˘شسم ل˘شصاو˘˘ت˘˘تو اذ˘˘ه ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص نا˘˘˘م˘˘˘شض ي˘˘˘ف ةرادإ’ا

.نيتديدج
صشامر ماسشه

جÈلا يلهأا

ي˘˘ف ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ق˘˘ير˘˘˘ف عر˘˘˘شش
˘ما˘مأا ر˘ي˘خأ’ا ءا˘ق˘ل˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
يف هيرجيشس يذلاو وداراب يدان
ح˘م˘ط˘ي ثي˘ح داو˘لا ضسأار بع˘ل˘˘م
ىلإا رازخ يداهلا بردملا لابششأا

ي˘ت˘لاو ثل˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘˘شض
طشسو ةيد˘نأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا بر˘ق˘ت
قيرفلا لع˘ج˘ي ا˘م و˘هو بي˘تر˘ت˘لا
تا˘با˘شسح ن˘ع ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ي
ركذي طوقشسلاب ةددهملا ةيدنأ’ا
هر˘شصا˘ن˘ع˘ب ع˘م˘ت˘جا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا

دا˘ه˘ت˘ج’ا ةرور˘˘شضب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘طو
يتلا طاقنلا قيقحت ىلع لمعلاو
يف ربكا نوكي ررحتلا لعجتشس
. ةدوعلا ةلحرم
رظتنتو ةطرو يف ةرادإ’ا

تاعزانملا ةنجل تارارق
رسصانعلا صضعب بادتن’

ضصو˘˘شصخ˘˘بو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ةعفشص ىقلت قيرفلاف وتاكريملا

يفرعلا بعللا ليحر دعب ىرخأا
ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا رر˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لاو
ن˘˘˘˘˘˘ع يدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شسلا يرود˘˘˘˘˘˘˘لا

ة˘طا˘شسو˘ب ل˘جز˘م˘لا يدا˘ن ق˘ير˘ط
ر˘˘م’ا فو˘˘شصو˘˘ب ضسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ر˘شصا˘ن ن˘ب ضسي˘ئر˘لا ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا
ناو اميشس’ هقئاثو هحنم ررقي
رد˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘ك بعل˘˘˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةا˘˘ق˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا

تامادق˘ت˘شس’ا نا ر˘كذ˘ي ،ه˘ق˘تا˘ع
ببشسب اميشس’ تمشص يف ريشست

ثي˘ح ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا با˘ي˘˘غ
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
ي˘حر˘شسم ضضع˘ب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شس’ا
ةرو˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘كشسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا
بع’و ة˘˘يد˘˘عا˘˘شسم م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
بع’ اذكو روششاع نب طشسولا
نا امب ينامثع يشس ضسا يشسلا

˘˘مد˘˘ع رر˘˘ق˘˘ت «ما˘˘شص’» ي˘˘ب˘˘˘ع’
.مهحيرشست

صشامر ماسشه

ةرقم مجن
ةطرو يف ةرادإلاو قلطنت وداراب ةمقل تاريضضحتلا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف دا˘˘˘ق˘˘˘نا
ة˘ي˘شسا˘ق ةرا˘شسخ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

فد˘ه˘˘ب ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غو
ءاجر˘لا ق˘ير˘ف ما˘مأا ن˘ي˘ن˘ث’
يتلا ةارابملا يف يبرغملا

ةر˘ه˘شس ن˘ي˘يدا˘ن˘˘لا تع˘˘م˘˘ج
بعل˘م˘ب ي˘شضا˘م˘لا تب˘شسلا
ركاششت ىفطشصم د˘ي˘ه˘ششلا
با˘هذ را˘طإا ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘˘بر رود˘˘˘لا

كل˘˘م˘˘لا ضسأا˘˘ك ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم
ة˘يد˘نأل˘ل ضسدا˘شسلا د˘م˘ح˘م
.لاطبأ’ا ةيبرعلا

ةيدولوم˘لا رو˘ه˘م˘ج ر˘ثأا˘تو
نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ةرا˘˘شسخ˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ل˘˘˘كلا
با˘هذ˘ل˘ل دار˘م˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةشسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب
ءادأ’ا نأا ’إا ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ىوتشسملل قري مل مدقملا
در˘ط˘لا د˘يز˘ي˘ل ،بو˘ل˘ط˘م˘لا
ضسم˘شش ه˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
ط˘˘˘˘شسو قار˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا
امدعب ،ةلب نيطلا ،ناديملا
ةر˘˘ي˘˘تو ر˘˘شسك ي˘˘ف بب˘˘شست
ح˘م˘شس يذ˘لا ر˘مأ’ا بع˘ل˘˘لا
ةرطيشسلاب ي˘لو˘ت˘م ءا˘ق˘فر˘ل

ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ما˘˘مز ى˘˘ل˘˘ع
يذلاو ةدوعلا ءاقل راظتنا

دو˘ششح ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘ي˘˘ف د˘˘عو
ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘لا˘ب
ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لا بل˘˘ق ل˘˘جا
.نييلحملا

فعاسضي يرخسص
مدقملا صضرعلا
ازنيبم مجاهملل

ير˘˘خ˘˘شص داؤو˘˘ف ف˘˘˘عا˘˘˘شض
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م
مجاهمل˘ل مد˘ق˘م˘لا ضضر˘ع˘لا

ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ،از˘ن˘ي˘ب˘˘م
يف ةيدولوملا ناولأا لمحب
يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
.يراجلا

ا˘˘نردا˘˘شصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘عو
ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
تمد˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا ةرادإ’ا

لجأا نم ،وروأا فلأا004
ناك امدع˘ب ،ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ى˘شضم تقو ي˘ف ضضر˘ع˘˘لا
.فلأا002ـلا فقشسل لشصي

يشضايرلا ريدملا ضضفريو
ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
،م˘جا˘ه˘م˘لا ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘˘لا

يناعي يدانلا ناو اميشس’
،ة˘ي˘ما˘˘مأ’ا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
لم˘ع˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا
رمأ’ا ءاهنإا لجأا نم ةوقب
م˘عدو ة˘شصر˘˘ف بر˘˘قأا ي˘˘ف
يف ة˘ق˘ف˘شص لوأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا

.ءاتششلا وتاكريم
يف ينزاخم ءاطخأا
تمتح ءاجرلا ءاقل

،ليدب نع ثحبلا
ينايزمو ينامعن

نابرتقي
د˘ي˘م˘˘ع و˘˘لوؤو˘˘شسم عر˘˘شش
ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا

ديدج بردم نع ثحبلا
ةرتفلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا دو˘ق˘ي
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
تلا˘ط ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘˘ن’ا

لاز˘ي ’و اذ˘˘ه ي˘˘نزا˘˘خ˘˘م
ة˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
نوك نم مغرلاب فقوتم
تد˘˘كأا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا ضضع˘˘˘ب
ضضع˘ب ع˘م ةرادإ’ا قا˘ف˘˘تا
ةرو˘˘شص ي˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
اذ˘كو ي˘نا˘م˘ع˘ن ع˘فاد˘م˘˘لا
د˘حاو ي˘نا˘يز˘م م˘جا˘ه˘م˘لا
ضضفر˘˘˘ت يذ˘˘˘لا بنا˘˘˘جأ’ا
اذ˘ه ه˘م˘شسا ن˘ع ف˘˘ششكلا

فر˘˘˘˘˘˘شصت ى˘˘˘˘˘˘ق’ د˘˘˘˘˘˘قو
نم ءايتشسا قارح بعللا

ه˘˘نو˘˘كل را˘˘شصنأ’ا فر˘˘ط
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ئل˘˘˘˘˘مز ع˘˘˘˘˘شضو
.ةجرح ةيعشضو

صشامر ماسشه/ب.م.يرسسيإا

ءاعبرألا مدقي يراموغلاو امود دقع خضسف نم ةبيرق ةرادإلا

ةلسصاوتم بردملا نع ثحبلا ةلحر

لهأاتلا يف ديمعلا ظوظح سصلقي حورلا بايغ
ازنيبم ىلإا مدقملا سضرعلا فعاضضي يرخضصو

ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘شض نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ضشي˘ع˘ي
جراخ تايرود ىلإا ليحرلاب رشصانعلا ضضعب بلاطم دعب ةشصاخ
يشسقافشصلا ولوؤوشسم رشصي يذلا يروشصنم ةروشص يف رئازجلا
ةيدوعشسلا ةيدنأ’ا ضضعبل يدومشصم اذكو هبادتنا ىلع يشسنوتلا

عم هتافلخ للغتشس’ قرفلا ضضعب ىعشست يذلا يواكم ىتحو
ريشصم بقرتي عيمجلاف يلاتلابو ينازولا فيرشش    ماعلا ريدملا
. يوتششلا وتاكريملا اذه للخ    ةيدنأ’ا ضضعب

قيرفلا فادهأا ددحتسس صسأاكلا ةعرق جئاتن
مداقل مهشسفنأا زيهجت ىلع ةوارمحلا وبع’ لمعي هتاذ قايشسلا يف
رظتني ثيح ضسأاكلا يف ضسيرغ ةبقع يطخت دعب ةشصاخ تايدحتلا
لجا نم ربشصلا غرافب نيلبقملا نيرودلا يف ضسأاكلا ةعرق عيمجلا

ىلع مشسوملا اذه نورشصي ةوارمحلا نا امب يدحتلا عفر ةلشصاوم
نوبغري نيبعللا ناو اميشس’ ةشسفانملا هذه عم ديدج خيرات ةباتك
ةرادإ’ا نا ركذي اهب جيوتتلا ’ املو يئاهنلا ىلا لوشصولا يف
. نيرداغملا ةيؤور دعب رشصانعلا ضضعب بدتنتشس

صشامر ماسشه

نارهو ةيدولوم
يوتضشلا وتاكريملا لÓخ ةيعامج ةرجه وحن

مضسوملا ةياهن ىلإا ثيرتلاب نيبعÓلا نوبلاطي راضصنألاو

لهأات دادزولب بابشش قيرف ققح
ق˘ير˘ف ما˘مأا ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصب
را˘˘طا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ضسأا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م در نود فد˘˘˘ه˘˘˘ب
زو˘ف˘لا و˘هو را˘˘ششو˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘ل ءا˘˘ن˘˘بأ’ ح˘˘م˘˘شس يذ˘˘لا
ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ى˘لا لو˘˘شصو˘˘لا˘˘ب
ل˘شصاو˘ي˘˘شس كلذ˘˘بو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
هبقل نع عافدلا ةلمح قيرفلا
ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ل˘ج˘˘شسم˘˘لا

.ةياجب ةبيبشش باشسح ىلع
انفوقو » : يسشيرق

ةعومجملا بناج ىلإا
قيقحتب انل حمسس

«ةريسشأاتلا
يمشسرلا قطانلا ىنثأا دقو اذه
ىلع يششيروق ق˘ي˘فو˘ت د˘يد˘ج˘لا
ادج ديعشس أانا» :لاقو نيبعللا
با˘شسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘ل˘ل
ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا

ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ع˘˘شضو˘˘˘لا ل˘˘˘ظ
ةبيتكل˘ل ة˘ع˘ب˘ق˘لا ع˘فرا ق˘ير˘ف˘لا
تلواحو يد˘ح˘ت˘لا تع˘فر ي˘ت˘لا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘شضو

ام لخدت يأا انل نكي مل امومع
ثي˘ح يو˘ن˘ع˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا اد˘˘ع
بنا˘˘ج ى˘˘لإا فو˘˘قو˘˘لا ا˘˘ن˘˘لوا˘˘˘ح
ى˘ع˘شسن˘شس ا˘˘م˘˘ك ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
. لشضفأا مداقلا نوكيل

كردن انك » : صشورمع
لهأاتلاو ةلباقملا ةبوعسص

تايحسضتب ءاج
«ةعومجملا

برد˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘بأا ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
راشصتنلل هتداعشس نع ضشورمع
،ةيدملا يبملوأا ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا
ضسأاك نم61ـلا رودلا راطإا يف
لكلا » : لاق ثيح ،ةيروهمجلا

يف ةدئاشسلا ةيعشضولا ملعي ناك
ىعشسن انلعج يذلا رمأ’ا قيرفلا
جارخإ’ كلذو دوهجلا فيثكتل
تنك ةجاجزلا قنع نم يدانلا
مامأا يدحتلا ةبوعشص اديج يعأا

ةرادج نع ةدايرلا لتحي ضسفانم
ىع˘شسن˘شس ا˘مو˘م˘ع قا˘ق˘ح˘ت˘شساو
لاونم˘لا ضسف˘ن ي˘ف ة˘ل˘شصاو˘م˘ل˘ل
ةكشس ىلإا يدانلا ةدايق لجا نم
.تاجيوتتلا

صشامر ماسشه

دادزولب بابسش
اهجات ىلع ظافحلل حمطتو دارملا ققحت «ةبيقعلا»

ةمسصاعلا ةيدولوم



ةــــنصصرق

ركاضشت يف «RAV»ةثراك
رئازجلا يف ةريدتشسملا قاششع ربع
نم هودهاشش ام ءارج مهئايتشسا نع
ةين˘ق˘ت ضصو˘شصخ˘ب ة˘نز˘ح˘م رو˘شص
« RAV« م˘ج˘ح تد˘كأا ي˘ت˘˘لاو
ع˘قاو˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا
يف ةمج تابوعشص نم يرئازجلا
يتلا ةروشصلاف رييشستلاو ميظنتلا
ريبكلا فعشضلا دكؤوت اهطاقتلا مت
يرئازجلا نويزفلتلا هششيعي يذلا
ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ثاد˘حأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘˘ف
ل˘ئا˘شسو˘لا ط˘˘شسبا با˘˘ي˘˘غ ى˘˘ت˘˘حو
بعل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
كانه نوك نم مغر˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ي لاز˘ي ’ ن˘م
. ةيلودلا لفاحملا

زرحم ةيناضسنإا
دئاق زر˘ح˘م ضضا˘ير ر˘ثأا˘ت
مجنو ينطولا بختنملا
يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن
ليثان ةافو˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

يدا˘˘˘˘˘˘˘ن بع’ ن’و˘˘˘˘˘˘˘ج
ر˘˘ثإا ،با˘˘ششلا نو˘˘غ˘˘˘نا˘˘˘غ
ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا رور˘˘م ثدا˘˘ح
دئاق نماشضتو ،يشضاملا
ة˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع ع˘˘˘م ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو ،بعل˘˘˘˘˘˘لا
ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘˘ت˘˘لا
ةشصلاخلا يزاعت» :رتيوت
بعللا ءا˘بر˘قأاو ة˘ل˘ئا˘ع˘ل
هذ˘ه ي˘ف ن’و˘ج ل˘˘ي˘˘ثا˘˘ن
..ادج ة˘ب˘ع˘شصلا تا˘قوأ’ا
.«ةوقلاب اولحت

امود ىلع يثÓث عارضص

ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا ةرادإا لشصاوت
ةشصاخ امود كنارف بردملا ةيعشضول اهبقرت
بابشش يقيرف نم ةريبك ةشسفانم تيقل اهنأاو
لعج يذلا رمأ’ا ةمشصاعلا ةيدولومو دادزولب
نم ريخأ’ا ىلع طغشضت ةرادإ’ا نم افارطأا
دعو دق ناك هناو ةشصاخ هتملكب ديقتلا لجا
يشسلل عيقوتلاب يدانلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا
دعوم ىلع ناك يشسنرفلا نأا ركذي ،يشس ضسا
خشسف ةشسلج لجأا نم قيرفلا ةرادإا عم ضسمأا
.يلهأ’ا عم دقعلا

 تاديوعلوب
«افيفلا» رارق رظتني

بقر˘˘ت˘˘ي تاد˘˘يو˘˘ع˘˘لو˘˘˘ب بعل˘˘˘لا لاز˘˘˘ي ’
رداغ هناو ةشصاخ افيفلا فرط نم هحيرشست
يف ايلاح دجاوتم وهو ةدم ذنم نادوشسلا
نع عافدل˘ل ما˘ح˘م ل˘كوأا ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
للهلا هقيرف دشض افيفلا ةقورأا يف هتيشضق
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘نا˘هإا ى˘لإا ضضر˘ع˘ت ه˘ب˘˘شسح يذ˘˘لاو
ل˘شضف نأا د˘ع˘ب ة˘بو˘ع˘شصب ردا˘غ˘ي ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
زاوج زاجتحا ينادوشسلا قيرفلا ولوؤوشسم
ضضع˘ب ه˘يد˘˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي هر˘˘ف˘˘شس
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ةرو˘شص ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ضضور˘˘ع˘˘لا
رادشصإا رخأات نكلو دادزولب بابششو لئابقلا
هلعجيشس يفناج نم عشساتلا ةياغ ىلإا رارقلا
.هريشصم يف لشصفلا لبق ثيرتي

يرئازجلا نونجلا

هعو˘ن ن˘م د˘ير˘ف˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا لاز˘ي ’
لا˘م˘ج برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ه˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ب ى˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘ي
ايقيرفإا م˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘لا˘ع˘ف لل˘خ ي˘شضا˘م˘ل˘ب
عقاوم ىلع ،ضسمأا ةروشص ترهظ ثيح ،9102
و˘هو را˘شصنأ’ا د˘حأ’ ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
ءامشسأا هيلع عوبطم بختنملا ضصيمق يدتري
لك يف اوكراشش ابيرقت يذلا11ـلا نيبعللا

.ةلوطبلا تايرابم

سشاع دوعوب
ءادوضس ةيضسمأا

فيط˘شس قا˘فو ر˘شصا˘ن˘ع ضضع˘ب ر˘ي˘جا˘ن˘م ى˘ق’
فرط نم ةريبك مئاتشش دوعوب ماششه وعدملا
كلذو ديعلا موغلشش ءاقل ةيادب لبق راشصنأ’ا
ةيشضرأا لخاد هتيؤور يف مهتبغر مدعل ارظن
نولخدتي نمأ’ا لاجر لعج يذلا رمأ’ا ناديملا

دوعيو ريبك ناجيه طشسو هجارخإا لجا نم
ضضع˘ب˘ل ر˘ي˘˘خأ’ا بير˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ب˘˘شسح كلذ
وباجو يعيبر ةروشص يف ةيفياطشسلا نيبعللا
مل نيبعللا ضضعب مادقتشسا عم ةيدولوملا ىلإا
.تاعلطتلا ىوتشسم يف اونوكي

qarsana@essalamonline.com
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اربا ريثأات
نات’ز عم دقاعتلا درجمب
بع’ ،ضشت˘ي˘فو˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با

،م˘يد˘ق˘لا د˘يد˘ج˘لا نل˘˘ي˘˘م
ن˘˘˘˘˘م ةرادإ’ا تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘ت
ة˘˘ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

ةبشسن عافترا دعب ةيونعم
با˘شسح˘ل˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
تع˘ي˘ب ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةركذت فلأا06 نم رثكأا
موي˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
نل˘˘ي˘˘م ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ا˘˘يرود˘˘ب˘˘ما˘˘شسب
.وريشس ناشسلا
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ةضصاخلا تاوقلا
ع˘˘قاو˘˘م داور ه˘˘ب˘˘˘شش
لشصاوتلا
لل˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بع’ ،يلعوب يزيت
لئابقلا ةبيبشش قيرف
،ةشصا˘خ˘لا تاو˘ق˘لا˘ب
ريخأ’ا ر˘ه˘ظ ا˘مد˘ع˘ب

ه˘فا˘فز ل˘ف˘˘ح لل˘˘خ
ةيقدن˘ب ل˘م˘ح˘ي و˘هو
نأا لبق ،ةيلآا فشصن
ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ل كرا˘ب˘˘ي

نينمتم ،هنار˘ق د˘ق˘ع
ةيرذلاو ةداعشسلا هل
ف˘˘لأا˘˘ف ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا

.يلعوب اي كوربم
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ةÓضصلا تيقاوم

 همضضل مÓغ نع ›وبان رضسفتضسا دروفتاو^
لوألا ينطولا بختنŸا ‘ يدجاوت ةباوب يضسنوتلا يجÎلا :ياقوط^

بايغلل حضشرم زرحم
عيزوت لفح نع

«فاكلا» زئاوج

 ةرقم م‚

 دادزولب بابسش

 ةمسصاعلا ةيدولوم جÈلا يلهأا نارهو ةيدولوم

 فيطسس قافو

دقع خضسف نم ةبيرق ةرادإلا
ءاعبرألا مدقي يراموغلاو امود

اهجات ىلع ظافحلل حمطتو دارŸا قق– «ةبيقعلا»

بناج ¤إا انفوقو» : يضشيرق
«ةÒضشأاتلا قيقحتب انل حمضس ةعومÛا

 ةلسصاوتم بردŸا نع ثحبلا ةلحر

لهأاتلا ‘ ديمعلا ظوظح سصلقي حورلا بايغ
ازنيبم ¤إا مدقŸا سضرعلا فعاضضي يرخضصو

لÓخ ةيعامج ةرجه وحن
يوتضشلا وتاكŸÒا

وداراب ةمقل تاÒضضحتلا
ةطرو ‘ ةرادإلاو قلطنت

تاقفضص Êاث نوكي دق Êومام
يوتضشلا وتاكŸÒا ‘ قافولا

ةمئاق يف يسسيم دعب8ـلا زكرملا لتحا
9102 يف نيمسساحلا نيرمملا لسضفأا
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 بادتن’ا نم ةعونمم ابع’03 كلمت يتلا ةاوهلا قرف

ةيرئاز÷ا يداونلا مدضصت «فافلا»
تازاجإلا ددع عفر سضفرتو


