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جيريرعوب جرب يف

50 صص
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ةيلاتقلا تاردقلا ىلع فقو
تاناكرأ’ا فلتخم نيب نواعتلاو

لكاسشملا فلتخم ةسشقانمل تاسسلج دقع
ةبسسانملا لؤلحلا صضرع اذكو ليقارعلاو

ميظنت ةسشرو حتفي نؤبت صسيئرلا
يرسصبلا يعمسسلا عاطقب مÓعإ’ا

لاقتنلا بجي» : رميحلب
يمقرلا لاشصتلا ىلإا ماتلا

30 صص«0202 ةفئاشص يف

اندÓبب ةددجتŸا تاقاطلا لا‹ ‘ لامعأ’ا صصرفب بناجأ’ا نيرمثتسسŸا صسيراب نم يرغي صصارÿؤب

21 مادطسصا رثإا نيرخآا22 ةباسصإاو نيسصخسش ةافو
برغ-قرسش رايسسلا قيرطلاب ةبكرم

ةيريرحتلا ةرؤثلا زؤمر دحأا ةناهإا ةمهت نع

لجأا يف ةلاموب ةمكاحم
اــــموي02 هاشصقأا

ءاسضيبلا رادلا ةمكحمل حنجلا مسسق ىلع هتيسضق فلم ةلاحإا

50 صص

نوؤؤ˘˘˘˘˘سشلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل ترر˘˘˘˘˘˘ق
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق عور˘˘˘سشلا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا

ة˘ح˘سصلا ع˘قاو لؤ˘˘ح ا˘˘هر˘˘ق˘˘م˘˘ب تا˘˘سسل˘˘ج
ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
،يحسصلا لاجملا يف نيلعافلا فلتخمو
ليقارعلاو لكاسشملا فلت˘خ˘م ة˘سشقا˘ن˘م˘ل
 .ةعجانلا لؤلحلا اذكو

30 صص

 ةفاقثلا ريدم عاديإا
ةليشسملا ةيلول
تقؤوملا سسبحلا

50 صص

جارـــفنإلا .. ةــــمئألا ةــمزأا
30 صصةددحم ةيخيرات ةمانزر قفو ءاسضيبلا مئامعلا باحسصأا بلاطم ةيبلتب دهعتي يدهملب ريزؤلا

نإاب فرششي ةحيرقنشش ءاوللا
نيرمتلا ذيفنت ىلع سسانمأا

«0202 ناكرب» يكيتكتلا

ةحشصلا عاطق عقاو حّرششي ناملربلا

40 صص

راطإا ‘ ديدج ليج بزح صسيئر لبقتسسا
ارخؤؤم اهيف عرسش يتلا تارواسشŸا ةلسسلسس

لبقي نوبت سسيئرلا
روشض◊ لكÒم ةوعد
ايبيل لوح Úلرب ةودن

ةبقترم ةديدج تارامثتسسا
0202 يف نيدلبلا نيب

اهراكتحا سسيركت وحن اشسنرف
يداــــشصتقلا نواـعتلل
بناــــجألا عم يرئازجلا

40 صص

عورششم ءايحإا ةداعإا وحن رئاز÷ا
ةيشسمششلا ةقاطلل ÊاŸألا «كتريزيد»

عورششم ءايحإا ةداعإا وحن رئاز÷ا
ةيشسمششلا ةقاطلل ÊاŸألا «كتريزيد»

30 صص

40 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
باجب Úششدتلا

! .. ÿÒا

يف اهبئان ربع ملشسلا عمتجم ةكرح تعد
سسي˘ئر ،ي˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب ر˘˘شضخ˘˘ل ،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
يف لوأ’ا يشضاقلا هت˘ف˘شصب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
رركم441 ةداملا سصنب لمعلا ىلإا ،دÓبلا

،ريخلا باج ديعشس وعدملا قح يف20
هتاروششنم ريظن ،لد˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ثحا˘ب˘لا
ّنأا «سسمح» ديرت اذهبو ،مÓشسإÓل ةئيشسملا
با˘ط˘خ ة˘ح˘فا˘كم نو˘نا˘ق عور˘ششم ن˘ششد˘ي
بلاط يذلا ،زي˘م˘ت˘لاو ة˘ي˘هار˘كلاو ف˘ن˘ع˘لا

يف عورششلاب ةموكحلا ،ةيروهمجلا سسيئر
.ريخلا باجب ،هدادعإا

‘ «لجنŸا»
رئاز÷ا تلاشصتا

سسي˘ئر˘لا ،د˘حاو˘لا د˘ب˘ع رو˘نأا د˘م˘ح˘م رر˘˘ق
،رئازجلا ت’اشصتإا ةشسشسؤو˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
تاهبشش سصوشصخب ةقمعم تاقيقحت حتف
يف ن˘ي˘ف˘ظو˘مو تارا˘طإا لو˘ح مو˘ح˘ت دا˘شسف
تاد˘حو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘بو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
«لجنمتي» نأا ىلع ،نطولا ربع ةشسشسؤوملا

.ديعب نم وأا بيرق نم هطروت تبثي نم لك

! .. انتحايشسل جوري انÒغ

لامهإا اندÓب يف تاطلشسلا لشصاوت تقو يف
لو˘ح˘ت ة˘ط˘ق˘ن ل˘كشش يذ˘لا ة˘حا˘˘ي˘˘شسلا عا˘˘ط˘˘ق
م˘هÓ˘ك» بنا˘جأا ،لود˘لا سضع˘ب ي˘ف ة˘يدا˘شصت˘قإا
،اندÓب يف ةحايشسلل جيورتلاب اوردابو «مهبلق
كيا˘˘˘˘˘˘ب» ة˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م تف˘˘˘˘˘˘˘ّن˘˘˘˘˘˘˘شص ثي˘˘˘˘˘˘˘ح
جيورتلا يف ةشصّشصختملا ،«ةينا˘ط˘ير˘ب˘لار˘كيا˘ب
رئازجلا ،ملاعلا لوح تايرفشسلا ميظنتو رفشسلل
لÓخ ملاعلا يف رفشسلل تاهجولا مهأا نيب نم
ةر˘ما˘غ˘م˘لا ي˘ب˘ح˘م تعدو ،ة˘مدا˘ق˘لا تاو˘ن˘شسلا
هذه لÓخ اندÓب ىلإا مهلاحر ّدشش ىلإا ةيحايشسلا
ملاعم ىلع ر˘فو˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ةزر˘ب˘م ،ة˘ن˘شسلا
يف ترقتشسإا ةدع تاراشضحل دوعت ةيخيرات
.ةبيطلا سضرأ’ا هذه

براششوب دوعي له
«نÓفألا» ¤إا

،«نÓ˘فأ’ا» ن˘م نو˘ل˘شضا˘ن˘مو نو˘يدا˘˘ي˘˘ق أاد˘˘ب
،برا˘ششو˘ب ذا˘ع˘م ةدو˘ع ل˘جأا ن˘م م˘ه˘تا˘كر˘˘ح˘˘ت
هذه يف بزحلا ةدايقل ،قباشسلا ماعلا نيمأ’ا
تأادب ثيح ،اهب رمي يتلا ةبيشصعلا ةلحرملا

يعا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف تا˘ح˘ف˘شص
لوح عراششلا سضبن سسج لجأا نم ةركفلل جورت
نم لازي ’و ناك ذاعم نأا مكحب ،ةيشضقلا هذه
يبعششلا كار˘ح˘لا ا˘هذ˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘شصخ˘ششلا

.اهنم سصلختلاب بلاطو

qarsana@essalamonline.com

1462ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج02ـل قفاوملا0202 يفناج51ءاعبرألا

هتثج قرحُت ل ىتح
«ڤار˘ح» ة˘ث˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع سسمأا لوأا ر˘˘ث˘˘ع

ردحني ،يراتخ˘م ن˘ي˘مأا ى˘عد˘ي ير˘ئاز˘ج
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ،ة˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘م
ونÓيمل يزكرملا ىفششتشسملاب ثثجلا
ديربتلا فرغ يف اهنأا حشضتإا ،ايلاطيإا يف
قبتي مل هنأا امبو ،9102 توأا82 ذنم
لبق ةينوناق ةينمز ةدمك رهشش ىوشس
ايلاطيإاب ا˘ن˘ت˘ي˘لا˘ج تق˘ل˘طأا ،ة˘ث˘ج˘لا قر˘ح
يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ربع تاءادن
«قارحلا»  اذه فرعي نم لكل ةهجوم
ةرو˘˘شصلا ي˘˘ف ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لاو ،ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
دحأا وأا هتلئاع رابخإا لجأا نم ،انتزوحب
اهنفدل ةثجلا مÓتشسإاو لخدتلل هءابرقأا

نيدلا اهايإا ا˘ن˘م˘ل˘ع ي˘ت˘لا لو˘شصأ’ا ق˘فو
.اهقرح لبق يمÓشسإ’ا

؟.. «لايشس» يمحي نم
.. نويلملا ةرملل

هايملا ةكرشش تنلعأا
،«لايشس» ريهط˘ت˘لاو
ديوزتلا عاطقنا نع
ح˘˘لا˘˘شصلا ءا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ربع مويلا ،برششلل
تايدلب5
لمششت ،ةمشصا˘ع˘لا˘ب
ببشسلاو ،ا˘ي˘ح83
ه˘ي˘ل˘ع تر˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
لا˘˘˘غ˘˘˘˘ششأا ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

’ ةنايشص .. ةنايشص
بب˘˘شسب ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت
يذلا «ج’وكيربلا»
تاد˘حو ا˘˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت
دوعتل ،ةزيجو ةرتف يف فلتيل دوعيو حّلشصُي مويلا بطعف ،تايلمعلا هذه ىلع ةفرششملا ةكرششلا
بيشستلا اذه تاع˘ب˘ت هد˘حو ن˘طاو˘م˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ي˘ل ،كي˘لاود اذ˘كهو ىر˘خأا ةر˘م ة˘نا˘ي˘شصلا لا˘غ˘ششأا

يمحي نمف ،بارغتشسإ’او ةبيرلا هفقول ةينعملا تاطلشسلا لخدت مدع ريثي يذلا راتهتشسإ’او
.؟دحلا اذه ىلإا ذفان وه لهو .. ىرت اي «لايشس»

«ةدحاوب ةدحاو» .. قيزر لامك
،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ن˘˘هر

م˘يد˘ق˘ت ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو
تاز˘ي˘ف˘ح˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم
ا˘م˘ب ،ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي نأا ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي
دا˘شصت˘قإÓ˘˘ل نور˘˘ي˘˘خآ’ا
راعشش ا˘ع˘فار ،ي˘ن˘طو˘لا
،«ةد˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘˘˘حاو»
ح˘ن˘م د˘ه˘˘ع نأا اد˘˘كؤو˘˘م
ى˘˘ت˘˘ششب تازا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘مإ’ا
بدو به نمل اهعاونأا
.ةعجر نود ىلو دق

EDLOS ـلا قلطنإا
ـلا ةر˘ت˘ف قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘ع ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا

«DLOS» ةياغ ىلإا مودت نأا ىلع ،0202 ماعلل
اهل نايب يف تحشضوأاو ،يراجلا سسرام رهشش ةياهن
عويبلا هذه نايرشس خيراوت ديدحت مَت دق هنأا ،سسمأا
بجومب ،ةي’و لك ىوتشسم ىلع ةيوتششلا ةرتفلل
موشسرملا ماكحأ’ اقيبطت اذهو ،ة’ولا نم تارارق
6002 /81/60 يف خرؤوملا60/512 مقر يذيفنتلا

ع˘ي˘ب˘لا ة˘شسرا˘م˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو طور˘˘ششل دد˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ةيفشصت ةلاح يف عيبلاو يجيورتلا عيبلاو سضيفختلاب
عيبلاو لماعم˘لا نزا˘خ˘م د˘ن˘ع ع˘ي˘ب˘لاو تا˘نوز˘خ˘م˘لا

.دورطلا حتف ةطشساوب ةيراجتلا تÓحملا جراخ



تاحيرشصت يف ،نوقع دكأا
بقع سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
،ةبار˘ع˘ل د˘م˘حأا ة˘ن˘ج˘ل بي˘شصن˘ت
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
،ا˘ه˘لا˘غ˘ششأا ي˘ف ارو˘ف ا˘ه˘عور˘شش
ان˘ل كر˘ت ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا» لا˘قو
ن˘م هار˘ن ا˘م˘ي˘ف ر˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘ير˘˘ح
روتشسدلا ني˘شسح˘ت˘ل تا˘حار˘ت˘قا

ن˘˘مو ي˘˘ل˘˘كششلا بنا˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
نأا احشضوم ،«عوشضوملا بناج
،ايشسيشسأات اشسلجم تشسيل ةنجللا
لك حرتقتشس ءاربخ ةنجل يه لب
ديطوتو ميعدتل بشسانم وه ام
يتلا ةيشساشسأ’ا ئدابملا ءاشسرإاو
ازربم ،نوناقلا ةلود اهيلع موقت
ىلع غارف نم قلطنت نل اهنأا
ةدوجوم ئدابملا مهأا نأا رابتعا
راششأاو ،ةقباشسلا ر˘ي˘تا˘شسد˘لا ي˘ف
ق˘ي˘قد˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ا˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا

تاودأ’ا ع˘˘˘شضوو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘تو
.اهذيفنت نامشضل ةيشساشسأ’ا

ة˘ن˘ج˘ل رر˘˘ق˘˘م فا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘ك
داد˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ة˘ع˘جار˘م لو˘ح تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ع˘˘فر د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘نأا ،رو˘˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لا
ليدعت سصوشصخب تاحارتق’ا
سسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘لإا رو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسد˘˘˘˘˘لا
ىدعتي ’ لجأا يف ةيروهمجلا
سسي˘ئر˘لا عر˘˘ششي˘˘شس ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘شش
ل˘˘ك ةرا˘˘˘ششت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا

هنوري ام ءادبإ’ نييعامتج’او
هذ˘˘ه ءار˘˘ثإ’ تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا ن˘˘˘م
عامجإ’ا قيقحت فدهب ةقيثولا

.اهلوح
ن˘يد˘لا رو˘ن زر˘بأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

ةشسائرب ناويد˘لا ر˘يد˘م ،يدا˘ي˘ع
ىلع هفارششإا لÓخ ،ةيروهمجلا

ءاربخلا ةنج˘ل بي˘شصن˘ت م˘شسار˘م
تاحرت˘ق˘م˘لا داد˘عإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

نأا ،رو˘ت˘شسد˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م لو˘˘ح
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا لا˘˘غ˘˘ششأا تا˘˘جر˘˘خ˘˘م
ةيشساشسأا ةدعاق ةباثمب نوكتشس

،ادج ةعشساو ةرا˘ششت˘شسا را˘شسم˘ل
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر مز˘˘ت˘˘ع˘˘ي
يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘م˘ششي ه˘قÓ˘طإا
عمتج˘م˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ةا˘ي˘ح˘لا
اقفو ،ةبشسانملاب اريششم ،يندملا
ة˘شسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ل
هذه بي˘شصن˘ت نأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم رهشش نم لقأا دعب ةنجللا
،ه˘ما˘ه˘م ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ي˘لو˘ت
سسيركت ىلع ريخأ’ا مزع مجرتي
يشضملاو ةيباختن’ا ه˘تا˘ماز˘ت˘لا
و˘ح˘ن ن˘كم˘م تقو عر˘˘شسأا ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا تا˘˘˘حÓ˘˘˘شصإ’ا

اهيلإا علطتي يتلا ةيتاشسشسؤوملاو
مشضخ يف هنأا دكأاو ،نونطاوملا
يلمت يتلا ةشساشسحلا ةلحرملا

ديد˘ع ة˘ه˘جاو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع
يف اميشس’ ،ةئراطلا لئاشسملا
يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ن˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا

سسي˘ئر ي˘لو˘ي ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ةششرول ةيولوأ’ا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

هنم ا˘ن˘ي˘ق˘ي رو˘ت˘شسد˘لا ة˘ع˘جار˘م
دييششت ةداعإ’ مشساحلا عباطلاب
.ةميلشس سسشسأا ىلع ةلودلا

ح˘˘شضوأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘˘ف
ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ب ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
هثيدح سضرعم يف ،ةيروهمجلا

يتلا ،ءاربخلا ةنجل ةليكششت نع

د˘م˘حأا رو˘شسي˘فور˘ب˘لا ا˘ه˘شسأار˘ت˘ي
اذاتشسأا81 مشضت يتلاو ،ةبارعل

د˘يد˘ع ى˘لإا نو˘م˘ت˘ن˘ي ا˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةيلاجلا ىلإاو ،نطولا تاعماج
هجوتلا نأا ،جراخلا يف ةينطولا
سسكع˘ي ا˘هرا˘ي˘ت˘خا م˘شسح يذ˘لا
يذلا ديدج˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لا ط˘م˘ن
سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا مز˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
نآ’ا نم هشسيركت ،ةيروهمجلا
ةيمار˘لا ه˘تدارإا اذ˘كو ،اد˘عا˘شصف
ديدجت يف ةيكيمانيد ثب ىلإا
سسا˘شسأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
ة˘فر˘ع˘م˘لاو ةءا˘ف˘كلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
‐ فدهي امك ،ليثمتلاو عونتلاو
دششح ىلإا ‐ هتاذ نايبلا فيشضي
ل˘ك ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘كلا

ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو عو˘˘˘˘˘بر
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا تاءا˘˘ف˘˘˘كلاو
ي˘ف م˘ه˘كار˘ششإا د˘شصق ،جرا˘خ˘˘لا
قلطت يتلا ىربكلا تاششرولا

ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششت ةدا˘˘˘˘عإ’
.ةينطولا تاشسشسؤوملاو

نأا ى˘لإا ،يدا˘ي˘˘ع را˘˘ششأاو اذ˘˘ه
اههجو يتلا ف˘ي˘ل˘كت˘لا ة˘لا˘شسر
ةنجللا ىلإا ،ةيروهمجلا سسيئر
ملاعملا ٍحوشضوب تددح ،اهتاذ
ريكفتلا هيجوت اهنأاشش نم يتلا

لو˘˘ح تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘ق’ا ط˘˘˘شسبو

هنأاب اركذ˘م ،رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
لاجم ع˘ي˘شسو˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘شسو˘ب
ةيلوؤوشسمو ةيرح لكب اهريكفت
روتشسدلا نم ىرخأا بناوج ىلإا

هارت ليدعت يأا حارتقا مث نمو
.ةماعلا ةعفنملاو بشسانتي

watan@essalamonline.com
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ةعسساو ةراسشتسسا راسسمل ةيسساسسأا ةدعاق ةباثمب نؤكتسس اهلاغسشأا تاجرخم

سصوشصخب ريدقتلا ةيرح ةبارعل ةنجل حنمي نوبت سسيئرلا
روتشسدلا نيشسحت تاحارتقا

 ح.ميلسس

اسسلجم تسسيل ةريخأ’ا نأا ،رؤتسسدلا ةعجارم لؤح تاحرتقملا دادعإاب ةفلكملا ءاربخلا ةنجل ررقم ،نؤقع ديلو دكأا
.رؤتسسدلا نيسسحت تاحارتقا سصؤسصخب ريدقتلا ةيرح اهحنم ،نؤبت ديجملا دبع ،ةيرؤهمجلا سسيئر نأاو ،ايسسيسسأات

ىلع هفؤقؤل ةسصرف ناك ثدحلا
نيب نواعتلاو ةيلاتقلا تاردقلا

تاناكرأ’ا فلتخم

فرششي ةحيرقنشش ءاوللا
ذيفنت ىلع سسانمأا نإاب
يكيتكتلا نيرمتلا
«0202 ناكرب»
،ةحيرقنسش ديعسسلا ءاؤللا فرسشأا

ينطؤلا سشيجلا ناكرأا سسيئر
نم مؤي يناث يف ،ةباينلاب يبعسشلا

ةيركسسعلا ةيحانلا ىلإا هترايز
ذيفنت ىلع ،ةلقرؤب ةعبارلا

ةمؤعدم عردم14 ءاؤللا تادحو
يكيتكت نيرمتل ،ةيؤج تادحؤب
.«0202 ناكرب» ةيحلا ةريخذلاب

سشيجلا ناكرأا سسيئر عباتو اذه
نع ،ةباينلاب يبعسشلا ينطؤلا

تاروانملاو يمرلا ناديمب بثك
نإا قرسش - لامسش يتايلمعلا عاطقلل
ناسسح ءاؤللا ةيعمب ،سسانمأا

ةيحانلا دئاق ،ةيميÓع
تايرجم ،ةعبارلا ةيركسسعلا
تادحؤلا اهب تماق يتلا لامعأ’ا
يف ةكراسشملا ةيؤجلاو ةيربلا
تارئاط اهمدقتت نيرمتلا
ةرازو تراسشأاو ،يؤجلا عÓطتسس’ا
سسمأا اهل نايب يف ،ينطؤلا عافدلا

ىلإا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست
عفرلا ىلإا فدهي نيرمتلا اذه نأا

نواعتلاو ةيلاتقلا تاردقلا نم
نع Óسضف ،تاناكرأ’ا فلتخم نيب
ىلع تاناكرأ’او تادايقلا بيردت
ةدايقو طيطختلاو ريسضحتلا
تاديدهتلا ةهجاؤم يف تايلمعلا
لامعأ’ا هذه تمسستإاو ،ةلمتحملا

- هتاذ ردسصملا فيسضي -
عيمج يف ةيلاع ةيفارتحاب
يكيتكت ىؤتسسمبو اهلحارم
تاردقلا سسكعي زاتمم يتايلمعو
ةداقلاو مقطأÓل ةيلاعلا ةيلاتقلا

ام ةسصاخ ،تايؤتسسملا ةفاك يف
لثمأ’ا لÓغتسس’اب اهنم قلعت
يلاعلا قيسسنتلاو ناديملل
تادحؤلا فلتخم نيب ىؤتسسملا
ةءافكلا تسسكع امك ،ةكراسشملا
لاجم يف تاراطإÓل ةيلاعلا

لامعأ’ا فلتخم ةرادإاو بيكرت
دارفأ’ا ةردقو ةراهمو ةيلاتقلا

فلتخم لامعتسسا يف مكحتلا ىلع
تازيهجتلاو ةحلسسأ’ا تامؤظنم
يف مهسسأا ام ؤهو ،مهيدل ةرفؤتملا

ةيسضرم دج جئاتن قيقحت
فلتخمب تايامرلا ةقد اهتدسسج

.ةحلسسأ’ا
ـه.داؤج

يرسصبلا يعمسسلا عاطقب مÓعإ’ا ميظنت ةسشرو حتفي نؤبت سسيئرلا

«0202 ةفئاشص يف يمقرلا لاشصتلا ىلإا ماتلا لاقتنلا بجي» : رميحلب

ريزو ،يدهملب فشسوي دهعت
،فا˘قوأ’او ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا
يتلا لكاششم˘لا ة˘فا˘ك ة˘يو˘شست˘ب
ادكؤوم ،عاطقلا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي

ة˘˘فا˘˘ك زوا˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘مز˘˘˘ع
يفظومو ةمئأ’ا عم تافÓخلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ششلا ةرازو
.فاقوأ’او

نيب عمج يذلا ءاقللا جرخو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزو
سسلج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو فا˘قوأ’او
ة˘م˘ئأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةدعب ةينيدلا نوؤوششلا يفظومو
لوؤو˘شسم˘لا د˘ه˘ع˘ت تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت
عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘ع لوأ’ا
سسي˘ئر ف˘ششكو ،ا˘هد˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ب
لوغ لامج لقتشسملا سسلجملا
نم ديدعلاب جرخ عامتج’ا نأا
ديدششتلا اه˘شسأار ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا

كرتششملا ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
ن˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نم مامإÓل ةينهم˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

ةقلاعلا بلاطملا ةلودج لÓخ
،ةددحم ةيخيرات ةمانزر قفو
ف˘شسو˘˘ي ر˘˘يزو˘˘لا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم
ةفاك ة˘يو˘شست˘ب د˘عو يد˘ه˘م˘ل˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا تا˘˘ف˘˘شسع˘˘ت˘˘˘لا
فلتخم ربع مامإ’ا اهل سضرعتي
عفر نع Óشضف ،نطولا تاي’و
ىل˘ع ق˘ي˘ي˘شضت˘لا لا˘كششأا ة˘فا˘ك
مامإ’ا نيكمتو يباقنلا لمعلا

.ةينوناقلا هقوقح ةفاك نم
سسل˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘شضوأاو

يفظوم نأا ة˘م˘ئأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
فا˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

ى˘لإا م˘ه˘لا˘شضن ي˘ف نور˘م˘ت˘شسم
بلا˘ط˘م˘لا هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت ة˘يا˘˘غ
عقاولا سضرأا ىلع تادهعتلاو
ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تد˘˘˘عو ي˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيشصولا

ىعسست تاهج نم رذحي يدهملب
‘ ‘اقثلا عؤنتلا لÓغتسس’
اهتدحو برسضل رئاز÷ا
،يدهم˘ل˘ب ف˘شسو˘ي سسمأا ا˘عد

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزو
حا˘م˘شسلا مد˘ع ى˘˘لإا ،فا˘˘قوأ’او
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘فا˘ق˘ث˘لا عو˘ن˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا˘˘ب
اهتدحو برشضل اهيف دوجوملا

اذه نأا ىلإا اريششم ،اهرارقتشساو
د˘يز˘يو ن˘طو˘لا مد˘خ˘ي عو˘ن˘ت˘لا
.اتابث يرئازجلا بعششلا

لÓخ هتملك يف ،ريزولا لاق
ةيملع ةود˘ن تا˘ي˘لا˘ع˘ف حا˘ت˘ت˘فا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا لو˘˘ح
مامإ’ا رادب يغيزامأ’ا ثارتلا
،يبلاعثلا نمحرلا دبع يديشس
ةنشسلا سسأارب لافتح’ا عم انمازت
ةمأا انشسل» ،0792 ةيغيزام’ا

انيدل نويرئازج ن˘ح˘ن..ة˘ن˘ي˘ج˘ه
تب˘ث˘نو ا˘ن˘ي˘خ˘يرا˘تو ا˘˘ن˘˘ت˘˘يو˘˘ه
انفر˘ششو ،ا˘ن˘ت˘نو˘ن˘ي˘كو ا˘ندو˘جو
ه˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘حر يذ˘˘˘لا مÓ˘˘˘شسإ’ا

ديدع لÓخ نم هيف انمهاشسو
ى˘لإا نآار˘ق˘لا ة˘˘م˘˘جر˘˘تو بت˘˘كلا
يه انتديقعو ..ةيغيزام’ا ةغللا

يذلا يرئازجلا بعششلا ةزيكر
اعد امدعب اذه ،«اهنع ديحي نل
لوقلا نم ر˘كن˘م˘لا يدا˘ف˘ت ى˘لإا

ة˘م˘ل˘كلا ر˘ششن ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
دجشسملا يف مامإ’ا ربع ةبيطلا

ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
امك.هربنم نم لك يمÓعإ’او
نطولا ةمدخ نأا ،يدهملب زربأا

عيب ’و ةنتفلا رششن ربع يتأات ’
نع لب ىرخأا ةهج ىلإا دÓبلا

بشسح ريغلل ريخلا بح قيرط
يمÓشسإ’ا نيدلا هيلع سصن ام
،هيف ةيرشصنعلل ناكم ’ يذلا

بجي ’» نأاششلا اذه يف فدرأاو
بعششلا تانوكم نيب قرفن نأا

˘مÓ˘˘شسإ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ن˘˘م د˘˘ب’و
باطخ˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘طو˘لاو
ة˘ن˘ت˘ف˘لا ع˘فد˘ي يذ˘˘لا ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ا˘عد ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م.«ةيهاركلاو
سسلجملا سسيئر ،ديعلب حلاشص
ةبخنلا ،ةيبر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
ى˘لإا ،ن˘ير˘كف˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘ي˘ع˘جر˘م˘˘لا ى˘˘لإا دا˘˘ن˘˘ت˘˘شس’ا
خشسفتلا ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
لشصاوتلا عقاوم ربع رششتنملا
تح˘˘شضأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
اربنمو اريط˘خ اد˘يد˘ه˘ت ل˘كششت
،ةيرشصنع˘لاو ى˘شضو˘ف˘لا ر˘ششن˘ل
دي˘ن˘ج˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

عقاو عم هفييكتو يمÓعإ’او
.ةرهاظلا هذه ةبراحمل لاحلا

ر.نوراه /ز -نيدلا لامج

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر ق˘˘فاو
ةوعدلا ىلع ،نوبت ديجملا دبع
،لكريم Óيجنآا هل اهتهجو يتلا
ن˘ع ،ة˘ي˘نا˘م˘˘لأ’ا ةرا˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ءاشسم ةي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم ق˘ير˘ط
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘ل˘˘˘ل ،سسمأا لوأا
ا˘ي˘ب˘ي˘ل لو˘ح ة˘ي˘˘لود˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا
ىوتشسم ىلع ا˘هد˘ق˘ع ع˘مز˘م˘لا
ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا مو˘˘ي ة˘˘م˘˘ق˘˘لا
يفناج91 ـل فدا˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا
.نيلرب ةنيدم يف يراجلا

دبع لبقتشسا ،ىرخأا ةهج نم
يلÓ˘ي˘ج سسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ل˘ي˘ج بز˘˘ح سسي˘˘ئر ،نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس
تاروا˘ششم˘لا را˘طإا ي˘ف ،د˘يد˘˘ج
تايشصخششلا عم اهيرجي يتلا
باز˘˘حأ’ا ةدا˘˘˘قو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

،يندملا عمتجملاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ءا˘ق˘ل˘لا لوا˘ن˘ت ثي˘˘ح
يف ،ةيروهمجلا ةشسائر هتدروأا
ي˘ف ما˘ع˘لا ع˘شضو˘لا ،ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
رو˘ت˘شسد˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو دÓ˘˘ب˘˘لا

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسشسأا ءا˘˘شسرإ’
بلشص يف ي˘ه ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
اذه يفو ،ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا بلا˘ط˘م˘لا
،نايفشس يلÓيج سضرع ددشصلا
˘مد˘قو ،ه˘بز˘ح تارو˘˘شصتو ءارآا
روا˘ششت˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا

سسيئر امهرششاب نيذللا راوحلاو
هتامازتل’ اذيفنت ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةرششابم اهدكأا يتلا ةيباختن’ا
ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا ءادأا د˘ع˘ب
.ةيروهمجلل اشسيئر

ـه.داؤج
مئامعلا باحسصأا بلاطم ةيبلتب دهعتي يدهملب ريزؤلا

ةددحم ةيخيرات ةمانزر قفو ءاسضيبلا

جارفنإلا .. ةمئألا ةمزأا

تارواسشŸا ةلسسلسس راطإا ‘ ديدج ليج بزح سسيئر لبقتسسا
ارخؤؤم اهيف عرسش يتلا

روشض◊ لكÒم ةوعد لبقي نوبت سسيئرلا
ايبيل لوح Úلرب ةودن

،يدا˘ي˘˘ع ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن بشصن
،ةيروهمجلا ةشسائر ناويد ريدم
سسي˘ئر˘ك ،ر˘˘بو˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م سسمأا
ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا ط˘˘ب˘˘شض ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسل
سسيئرلا نوكي اذهبو ،يرشصبلا

ح˘ت˘ف د˘ق نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
عا˘ط˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ششرو ا˘ي˘م˘شسر
لا˘ج˘˘م كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب مÓ˘˘عإ’ا
.يرشصبلا يعمشسلا

ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،يدا˘ي˘ع ،ح˘˘شضوأا
ط˘م˘ن نأا ،ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا
طبشض ةطلشس سسيئر بيشصنت
دمتعأا يذلا ،يرشصبلا يعمشسلا

مامت˘ه’ا ى˘ل˘ع ي˘ل˘ج ل˘ي˘لد و˘ه
دبع سسيئرلا هيلوي يذلا ريبكلا
د˘ه˘ششم زور˘ب˘ل نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
ما˘ه˘م يدؤو˘ي ير˘شصب ‐ي˘ع˘م˘شس
نشسحأا ىلع ةيمومعلا ةمدخلا

ءارآ’ا ة˘يدد˘ع˘ت ا˘مر˘ت˘˘ح˘˘م ه˘˘جو
عو˘ن˘ت˘لاو ة˘ير˘كف˘لا تارا˘ي˘ت˘لاو

تا˘ه˘جوو ي˘ن˘طو˘لا ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
.ةماعلاو ةيشسايشسلا ةيمÓعإ’ا

ل˘ك ،ر˘بو˘ل ا˘عد ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ءاو˘شس ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ىلا ةشصا˘خ وا ة˘ي˘مو˘م˘ع تنا˘ك
ل˘جأا ن˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لاو نوا˘ع˘˘ت˘˘لا
سساشسحلا عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه ر˘يو˘ط˘ت
هفادهأا ققحي يذلا هاجت’ا وحن
ينطولا نماشضتلا ي˘ف ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا

ةيعامتجا لشصو ةز˘م˘ه ه˘ل˘ع˘جو
ةطلشسل ديدجلا سسيئرلا دهعتو
ير˘شصب˘˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا ط˘˘ب˘˘شض
ت’اغششنا ع˘ي˘م˘ج˘ل ءا˘غ˘شصإ’ا˘ب
ةيرحلل امعد عا˘ط˘ق˘لا ي˘ي˘ن˘ه˘م
تامازتلÓل اقيبطتو لشصاوتلاو
ةيروهمجلا سسيئر اهعطق يتلا

.ةيباختن’ا هتلمح لÓخ
رامع ،ةبشسان˘م˘لا˘ب ر˘ب˘ع ا˘م˘ك

قطانلا ،لاشصت’ا ريزو ،رميحلب

هحايترا نع ،ةموكحلل يمشسرلا
ةطلشس سسأار ىلع ،ربول نييعتل

،ير˘شصب˘لا ي˘˘ع˘˘م˘˘شسلا ط˘˘ب˘˘شض
ةيشساشسأا ةششرو حتف عم هنمازتل
لاجملاب قلعت˘ت ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شساو
يهو ة˘ثÓ˘ث˘لا هدا˘ع˘بأا˘ب ي˘م˘قر˘لا
ة˘˘عاذ’ا ،تي˘˘نر˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘˘كب˘˘˘شش
ةششرو يهو يمقرلا نويزفلتلاو
ةدايشسلاب اشضيأا قلعتت اهنأ’ ةماه
مكحتلا لجأا ن˘م ة˘ي˘نا˘ير˘ب˘ي˘شسلا
ةكبششل ةيشساشسأ’ا رشصانعلا يف
،ريزولا ددششو ،ة˘ي˘م˘قر˘لا م˘ي˘ق˘لا
بج˘ي ه˘˘نا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ي˘ئا˘ه˘ن لو˘ل˘ح ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا

نأ’ مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا لÓ˘˘˘خ
ةيلود تامازتلا اه˘يد˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
لا˘شصت’ا ى˘لإا ما˘ت˘لا لا˘ق˘ت˘˘نÓ˘˘ل
.يمقرلا

ح.ميلسس



ي˘˘˘ف لوأ’ا ل˘˘˘جر˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘با
ةود˘˘ن لÓ˘˘خ ،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘شس»
نم ،سسيرابب سسمأا لوأا تمظن

يطشسوت˘م˘لا د˘شصر˘م˘لا فر˘ط
قوشسلا ليعفت لو˘ح ة˘قا˘ط˘ل˘ل
ة˘ي˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا

لا˘م˘عأ’ا سصر˘ف ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’او
،رئازجلا˘ب ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف
ه˘˘تدروأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ار˘˘ي˘˘˘ششم
،سسمأا اهل نايب يف «زاغلنوشس»
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘مو˘˘˘كح ةدارإا ى˘˘˘لإا
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘شس’ا
لا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت ة˘ي˘م˘ن˘˘ت
د˘م˘ت˘ع˘ي دا˘شصت˘قا ن˘م ي˘ل˘˘ع˘˘ف
ل˘˘˘ي˘˘˘خاد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘لاو تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
عونتم داشصتقا ىلإا ةيمومعلا

دكأا امك ،ةروثلل ثدحتشسمو
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ه˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا نأا ،ءا˘بر˘ه˘كلا
ةبشسنلاب هعمجم اهققح يتلا
لجأا نم ةيديلقتلا تاطحملل
قا˘˘فآ’او بل˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت
ن˘م ل˘ع˘ج˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ل˘م˘ششت ة˘يو˘قا˘ط˘لا ه˘ت˘شسا˘ي˘شس
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح
ريشضحتلا لجأا نم ةددجتملا
يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل د˘ي˘˘ج˘˘لا

ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت رر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ليوطلاو طشسوتملا

عور˘˘˘˘˘˘˘ششم را˘˘˘˘˘˘˘ثأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
مئاق˘لا ،ي˘نا˘م˘لأ’ا «كتر˘يز˘يد»

ع˘م˘ج˘م ن˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع
«ي˘جر˘ن˘˘يإا ترز˘˘يد ،يأا.يأا.د»
ةشصتخم ةينطو تاشسشسؤومو
،ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف
ةيادب ذنم لدجلا نم ريثكلا
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘شصا˘˘خ ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
«ةباشصعلا» دهع يف هديمجت

نآ’ا دح ى˘لإا ى˘ق˘ب˘ت با˘ب˘شسأ’
لواد˘ت م˘ت ه˘نأا ّ’إا ،ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
لو˘ح ة˘برا˘شضت˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
بب˘شسب ه˘ل ة˘مو˘˘كح˘˘لا سضفر
تركذ اميف ةر˘ي˘ب˘كلا ه˘ت˘ف˘ل˘ك
دو˘˘˘جو لو˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘شست

اشسنرف نم ة˘ي˘جرا˘خ طو˘غ˘شض
.هشضاهجإ’

ر˘˘˘ها˘˘˘شش را˘˘˘ششأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘بو

ف˘ط˘ع˘ن˘م ى˘˘لإا ،سصار˘˘خ˘˘لو˘˘ب
هيف عورششلا مت يذلا عيونتلا
،ةمادتشسملا ةيمنتلا راطإا يف
يرا˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘كذ
ريوطتل ماه ينطو ططخمل
ةعاجنلاو ةددجتملا تاقاطلا
ليغششت ىلإا فدهي ةيوقاطلا
نم تاواغيم00022 ةبارق
مت هنأا زربأاو ،ءارشضخلا ةقاطلا
طبر هنم ىلوأ’ا ةلحرملا يف
تيرك طاواغيم004 يلاوح
ةيئاوهلاو ةيشسمششلا ةقا˘ط˘لا˘ب
ررقت هنأاو ،ةينطولا ةكبششلاب
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع زا˘˘ج˘˘˘نا
زز˘ع˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘شسم˘˘ششلا

ن˘ي˘ج˘ه˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ا˘˘هدد˘˘ع

تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ل˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘كششي
اهيل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ي˘ت˘لا «ل˘يز˘يد»
اي˘لا˘ح دوز˘ت ي˘ت˘لاو ع˘م˘ج˘م˘لا
بونجلاب ةلوزعملا تاكبششلا
.ريبكلا يرئازجلا

ريدملا سسيئرلا ،عفارو اذه
،«زاغ˘ل˘نو˘شس» ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا
ةيو˘قا˘ط˘لا ة˘كار˘ششلا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
لÓغتشسا ةيغ˘ب ة˘ي˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا
عاطق ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا سصر˘ف
يف لاقو ،ايقيرفإا يف ةقاطلا

ناح دق تقولا» ددشصلا اذه
ة˘˘˘كار˘˘˘شش ا˘˘˘ن˘˘˘ل ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘ت نأ’
سصرف لاجم ةيوق ةيطشسوتم
لامعأ’او رامثت˘شسÓ˘ل ةد˘يد˘ج
لاجم يف اميشس’ ايقيرفإا يف
.«ةقاطلا نم ةدافتشس’ا

ثدحلا4 1462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج02ـل قفاؤملا0202 يفناج51ءاعبرأ’ا

watan@essalamonline.com

اندÓبب ةددجتŸا تاقاطلا لا‹ ‘ لامعأ’ا صصرفب بناجأ’ا نيرمثتسسŸا صسيراب نم يرغي صصارÿؤب

ةيشسمششلا ةقاطلل ÊاŸألا «كتريزيد» عورششم ءايحإا ةداعإا وحن رئاز÷ا

ر.نوراه

يف دمجملا ةيسسمسشلا ةقاطلل يناملأ’ا «كتريزيد» عورسشم ثعب ةداعإا ىلإا ،دارج زيزعلا دبع ،ةمؤكح هجتت
نم ،«زاغلنؤسس» عمجمل ماعلا ريدملا صسيئرلا ،صصارخلؤب رهاسش دمع ثيح ،ةلؤهجم بابسسأ’ «ةباسصعلا» دهع

.اندÓبب ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف لامعأ’ا صصرفب بناجأ’ا نيرمثتسسملا ءارغإا ىلإا ،اسسنرف

،ي˘˘˘قورز نار˘˘˘ق˘˘˘م ف˘˘˘ششك
عمجملل ماعلا ريدملا سسيئرلا
نم ديزأا نأا ،جيشسنلل يمومعلا

زني˘ج˘لا لاور˘شس نو˘ي˘ل˘م21
يشسادشسلا لÓخ اهجاتنإا متيشس
.0202 ةنشس نم لوأ’ا

تا˘ي˘م˘كلا نأا ،ي˘قورز د˘كأا
ةبشسنلاب قوشست يتلا ةيلاحلا
ةيفاك ريغ يل˘ح˘م˘لا ز˘ن˘ي˘ج˘ل˘ل
قو˘˘شسلا تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا د˘˘˘شسل
لوخد دعب هنأا اريششم ،ةينطولا

لÓخ طاششنلا نازيلغ بكرم

،0202 نم لوأ’ا يشسادشسلا
44 ن˘م د˘˘يزأا جا˘˘ت˘˘نإا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
6و سشامقلل يلوط رتم نويلم
زربأاو ،ةشصمقأ’ا نم نييÓم
نويلم21 جا˘ت˘نإا م˘ت˘ي˘شس ه˘˘نأا
هجوتشس ثيح ،زنيجلا ليوارشس
جو˘ت˘ن˘م ن˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف06
.جراخلا وحن بكرملا

ريدملا سسيئرلا حشضوأا امك
ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ج˘˘ي˘˘شسن˘˘ل˘˘ل

نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص

ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ج˘ي˘شسن˘لا عا˘ط˘ق
ة˘شسفا˘ن˘م ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق مو˘˘ي˘˘لا
نأاو ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
عاجرتشسا يه مويلا ةيولوأ’ا

ي˘ف ج˘ي˘شسن˘لا عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘نا˘˘كم
،ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا

نم نكمت عاطقلا نأا اريششم
جاتنإ’ا لئاشسو عيمج ثيدحت
نم جور˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا
.ةيشضاملا تاونشسلا

ز.لامج

ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ثحا˘ب˘ت
،ياكب ىشسيع ،ةقفر ،ةراجتلا
ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ريوط˘ت ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب
يدا˘شصت˘ق’ا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘شس
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
،كاز˘ي˘ب لا˘ششي˘م ع˘م ،ا˘˘شسنر˘˘فو
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غ سسي˘˘˘˘ئر
˘˘‐ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلاو
.ةيشسنرفلا

ىلع ةبشسانملاب ،ريزولا ددشش
يتلا ةيئانث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ق˘م˘ع
فلتخ˘م ي˘ف ن˘ي˘فر˘ط˘لا ط˘بر˘ت
ا˘ه˘ن˘م ا˘شصو˘شصخ ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا
مت يتلا ةيداشصتق’ا تاقÓعلا

ةيراجتلا تايقافت’اب اهجيوتت
اشسنرفو رئازجلا نيب ةكرتششملا
،ت’ا˘ج˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
عم نواعتلا ةيمهأا ىلع دكأاو
ة˘˘كار˘˘شش ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا

ى˘لإا ي˘مر˘ت ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج
را˘طإا ي˘ف تارا˘م˘ث˘ت˘شسا بذ˘˘ج
نم ةيادب حبار ‐حبار ةكارشش
قاوشسأ’ا ىلإا ةيرئازجلا قوشسلا
دعب ةشصاخ Óبقتشسم ةيقيرفإ’ا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
ةقطن˘م ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘م˘شضنا
ا˘مو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا
يف ةشصاخ تازايتما نم هرفوت
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ر˘يد˘شصت˘لا لا˘ج˘˘م

ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسو˘ي˘ج˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
.ةيقيرفإ’ا ةراقلاب رئازجلل

خا˘˘ن˘˘م ،ق˘˘˘يزر زر˘˘˘با ا˘˘˘م˘˘˘ك
ز˘ي˘م˘ي يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا لا˘م˘عأ’ا
ز˘كتر˘ي يذ˘لاو مو˘ي˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

نم ةقثبنم ىربك رواحم ىلع
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘˘ع د˘˘ي˘˘شسلا

فلتخم ىلع يشضقتشس يتلاو
ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خو ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
رثؤوت تناك يتلا ةيطارقوريبلا
تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع ا˘˘ق˘˘با˘˘شس
.امومع لامعأ’ا وجو ةرششابملا

ـه.داؤج

ةينطؤلا قؤسسلا تاجايتحا دسسل

0202 نم ةيادب عنشصلا يرئازج «زنيج» لاورشس نويلم21

ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ترر˘˘˘ق
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا نوؤو˘˘˘˘ششلاو
،ينطولا يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق عور˘˘˘ششلا

ع˘قاو لو˘ح ا˘هر˘ق˘م˘ب تا˘شسل˘ج
ةكراششمب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ح˘شصلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
،يحشصلا لاجملا يف نيلعافلا
لكاششملا فلت˘خ˘م ة˘ششقا˘ن˘م˘ل
لو˘ل˘ح˘˘لا اذ˘˘كو ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لاو
 .ةعجانلا

،ي˘˘ح˘˘بار ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ع تد˘˘˘كأا
ي˘ف ،ا˘ه˘تاذ ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘شسي˘˘ئر
اهب تلدأا ةيفحشص تاحيرشصت

ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘˘ع
عقاو ةنياع˘م˘ل سسمأا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا
متيشس هنأا ،ةمشصاعلا رئازجلاب
لو˘ح ة˘ل˘شصف˘م ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ع˘˘فر
ةلجشسملا سصئاق˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاهجل˘ل ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
،اهتجلاعم لجأا نم ةشصتخملا

ليعفت ةرورشض ىلع ةددششم
نوناقل ةيقيبطت˘لا سصو˘شصن˘لا
تم˘ت يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ة˘ح˘˘شصلا
.ةرتف ذنم هيلع ةقداشصملا

يلÓه˘ل ح˘شضوأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةي’ول ةحشصلا ريدم ،يلÓهل
ءا˘˘ط˘˘˘عإا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لفكتلا ل˘ي˘ه˘شست˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ل˘ف˘ط˘لاو ل˘˘ما˘˘ح˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لا˘˘ب

نيع˘ت˘ي ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ا˘شصو˘شصخ
لكششي نأا ماعلا بيبطلا ىلع
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل سسا˘˘شسأ’ا ر˘˘ج˘˘ح
لمعلل ارظن ةينطولا ةيحشصلا
ةرور˘شض اذ˘كو ،ه˘يدؤو˘˘ي يذ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسإ’ا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

لÓخ نم ةمشصاعلاب ىربكلا
ةيمومعلا تاشسشسؤوملل هجوتلا
عزوتت يتلا ةيراوجلا ةحشصلل

ةمشصاعلا تايدلب فلتخم ربع
.ةيعون ةيحشص تامدخ مدقتو

،هتاذ لوؤو˘شسم˘لا را˘ششأا ا˘م˘ك
ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ط˘ير˘˘خ˘˘لا نأا ى˘˘لإا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يف لثمتتو ةربتعم تايناكمإا

،ةيعماج ةيئافششتشسا زكارم5
ةيئاف˘ششت˘شسا ة˘شسشسؤو˘م21و
تاشسشسؤوم8 ،ة˘شصشصخ˘ت˘˘م
01و ،ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ة˘ي˘مو˘م˘ع
ةحشصلل ةيمو˘م˘ع تا˘شسشسؤو˘م
28 ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،ة˘˘يراو˘˘ج˘˘˘لا

،تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع
71 اذكو ،جÓع ةعاق851و
61و ،ةيلقعلا ةحشصلل زكرم
ةدحو69و ،مدلا نقحل ازكرم
اميفو.ةع˘با˘ت˘م˘لا ف˘ششكلا
زاجنإ’ا د˘ي˘ق ع˘يرا˘ششم سصخ˘ي
ي˘˘لÓ˘˘ه˘˘ل را˘˘ششأا ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘حار˘ج ز˘كر˘م ى˘لإا ،ي˘لÓ˘˘ه˘˘ل
08 ة˘ع˘شسب لا˘ف˘طأÓ˘˘ل بل˘˘ق˘˘لا
ةشسشسؤو˘مو ،ة˘م˘لا˘ع˘م˘ب ار˘ير˘شس
،ةدلارزب ةخو˘خ˘ي˘ششلا سضار˘مأا

ابابب لفط˘لاو ة˘مو˘مأ’ا ز˘كر˘م
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ن˘˘˘˘شسح
06 ة˘ع˘شسب ةوار˘ه˘ب د˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا
ع˘يرا˘ششم ن˘ع Ó˘شضف ،ار˘ير˘شس
ةددع˘ت˘م ةدا˘ي˘ع61 زا˘˘ج˘˘نإا
قÓطن’ا ا˘ب˘ير˘قو ،تا˘مد˘خ˘لا
تايفششتشسم3 زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘˘ف
عفر دعب اريرشس021 ةعشسب
ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا

نيع ،ةياغر تايدلب ىوتشسم
.يقاربو ناينب

ج.نيدلا رمق

ي˘ف ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا سسمأا  جر˘˘خ
ةمشصاعلاب ةددجتم تاريشسم
ديشسجت ةرورشض ىلع ديكأاتلل
،يبعششلا كارحلا بلاطم ةيقب

ثاد˘حإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘˘ي˘˘شس ’
عم دوششنملا يرذجلا رييغتلا
ةدارإا سسيركتو راوحلا ينبت
.بعششلا ةدايشسو

ع˘˘فار ،نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةمشصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ىلع74ـلا مهتر˘ي˘شسم لÓ˘خ
ةداعلاك تقلطنا يتلا يلاوتلا

تبا˘جو ءاد˘ه˘ششلا ة˘حا˘شس ن˘˘م
ةيدؤوملا ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا عراو˘ششلا
يزكرملا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘شس ى˘لإا

ن˘˘م نادوأا سسيرو˘˘م ة˘˘حا˘˘شسو
ثادحإا بل˘ط˘م د˘ي˘شسج˘ت ل˘جا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ي˘ف يرذ˘ج ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ة˘˘لود ءا˘˘شسرإاو
نوناقلاو لدعلا ى˘ل˘ع ز˘كتر˘ت
سسير˘كتو راو˘ح˘لا ي˘ن˘ب˘ت ع˘˘م
ةوÓع ،بعششلا ةدايشسو ةدارإا

تباو˘ث ى˘ل˘ع م˘هد˘ي˘كأا˘ت ى˘ل˘ع
ام ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لا
امك يغيزام’ا دعبلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت
لÓ˘خ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘فر
اهيلإا م˘شضنا ي˘ت˘لا م˘ه˘تر˘ي˘شسم
تار˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نينطاوملا نم ددع ةيشضاملا

تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م

بابششلا ةشصا˘خ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يتلا عراوششلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
نم اوربع تاتف’ ،اهب ترم
ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ
دارفأا ةيقب ةبرا˘ح˘م ة˘ل˘شصاو˘م
ن˘م ن˘يد˘شسف˘م˘لاو ة˘با˘˘شصع˘˘لا
نيبلاطمو ،ماعلا لاملا يبهان
ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب حار˘˘˘˘˘شس قÓ˘˘˘˘˘طإا˘˘˘˘˘ب
تاريشسملا لÓخ نيفوقوملا
ريثكلا ل˘م˘ح ثي˘ح ،ة˘ق˘با˘شسلا

بتك تاتف’ نيكراششملا نم
كارحلا يفقومل ةيرحلا اهيلع
نورخآا عفر نيح يف ،يبعششلا

ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب رو˘˘شص
ا˘شضيأا نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ششو
ة˘ي˘م˘ل˘˘شسب م˘˘ه˘˘كشسم˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
هتلشصاومو يب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا

تار˘˘ي˘˘شسم˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘عو
ة˘˘يار˘˘لا تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا
ءاد˘ه˘ششلا رو˘شصو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

22ـلا ةعامج ءاشضعأا ةشصاخ
ةيريرحتلا ةروثلا ترجف يتلا

ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ت تا˘˘ت˘˘˘ف’ اذ˘˘˘كو
سضع˘ب ة˘ع˘جار˘م˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘˘ت˘˘لا
قلعتملا اهنم اميشس نيناوقلا
ىلإا تايعمجلاو تاباختن’اب

ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘شسا بل˘˘ط˘˘م بنا˘˘ج
.ةلادعلا

ح.ميلسس

ليقارعلاو لكاسشملا فلتخم ةسشقانمل تاسسلج دقع
ةبسسانملا لؤلحلا صضرع اذكو

ةحشصلا عاطق عقاو حّرششي ناملربلا

ةرورسضب74 ءاثÓثلا ةريسسم يف ةبلاطملا اوددج
بعسشلا ةدارإا صسيركت

دنجتلا نولشصاوي ةبلطلا
0202 يف نيدلبلا نيب ةبقترم ةديدج تارامثتسسا

بناجألا عم يرئازجلا يداشصتقلا نواعتلل اهراكتحا سسيركت وحن اشسنرف

ةيجاجتحا ةفقو اؤمظن
ةلاكؤلا رقم مامأا

اديدنت نيدمح ديعسس يف
مهناكسسإا رخأاتب

«2 لدع» وبتتكم
اددجم نوشضفتني
«2 لدع» ؤبتتكم صسمأا مظن
ةيجاجتحا ةفقو ،ةزابيتب
ديعسسب ةلاكؤلا رقم مامأا

،ةمسصاعلا يف نيدمح
يف عارسسإ’اب ةبلاطملل
عم مهققسش نم مهنيكمت

ةئيهتلا قÓطنا ةرورسض
لح داجيإاو ةيجراخلا
ءابرهكلاب طبرلا لكسشمل
فرسصلا تاؤنقو ءاملاو
.يحسصلا

،نؤجتحملا عفرو اذه
تارابعلا تددن تاتف’

لكسشمب اهيلع ةبؤتكملا
يف زاجن’ا ةريتو ءطب
،ةزابيتب0051 عورسشم
تاداهسش مهحنمب اؤبلاطو
ىلع درلاو ،صصيسصختلا
لازي ’ يتلا نؤعطلا
.نورظتني اهباحسصأا

ح.نيدلا رمق



تاد˘˘˘˘حو تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه
فا˘ع˘شسإ’ ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا
يذلا ثداحلا اذه يف ىحرجلا

ةعباشسلا ةعاشسلا دودح يف عقو
ثيح ،سسمأا حابشص نم د52و
ةدايع وحن سضعبلا ليوحت مت

رخآ’ا سضعبلاو ،تورغات نيع
ر˘˘شضخ˘˘˘ل» ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم ى˘˘˘لإا
،ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب «يد˘يزو˘˘ب
ي˘˘ت˘˘ث˘˘ج ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ظفح ةحلشصم وحن نييفوتملا
ة˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةيحشصلا

حلاشصملا تحتف اهتهج نم
ديد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘شصت˘خ˘م˘لا

اذ˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘شسبÓ˘˘˘˘مو فور˘˘˘˘˘ظ
.ثداحلا

هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
سصاخششأا6 كل˘˘ه د˘˘˘ق نو˘˘˘كي
ىوتشسم ىلع نيرخآا32 حرجو
بر˘غ‐قر˘شش را˘ي˘شسلا ق˘ير˘ط˘لا
جر˘ب ة˘ي’و˘ب را˘م˘لا ه˘ئز˘˘ج ي˘˘ف
ةعاشس84 ـلا لÓخ جيريرعوب
ءاهنإا سسمأا مت هيلعو ،ةريخأ’ا

ةيمومعلا لاغششأ’ا ريدم ماهم
مت امك ،جيريرعوب جرب ةي’ول
ر˘ي˘ي˘شست ة˘لا˘كو ر˘يد˘م ف˘ي˘قو˘˘ت
ةي’ولا تاذ˘ل ةرا˘ي˘شسلا قر˘ط˘لا

لامهإ’ا ةيفلخ ىلع ،لمعلا نع
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘شسم˘˘˘لا
مدع لÓخ نم اذهو ،نيتئيهلا
ةمئÓملا تاءار˘جإ’ا ا˘م˘هذا˘خ˘تا

ق˘ير˘ط˘لا ن˘م د˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘لا ة˘˘لازإ’
.ةي’ولاب راملا هئزج يف رايشسلا

،يجازخلب رداقلا دبع لقنتو
ىلإا جيريرعوب جرب ةي’و يلاو
«يديزوب رشضخ˘ل» ى˘ف˘ششت˘شسم
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
ى˘ل˘عو ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا

ثي˘˘ح م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا فور˘˘ظ
ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

.ةرقتشسم ةيحشص

�031 حرجو اشصخشش34 ةافو
رورم ثداوح يف نيرخآا

مرشصنملا عوبشسألا لÓخ
مهفت˘ح ا˘شصخ˘شش34 ي˘ق˘˘ل

حورجب نورخآا7031 بيشصأاو
لجشس رورم ثداح4811 يف
ةقرفتم قطان˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ نطولا نم
،يلاحلا يفناج11 ىلإا5 نم
امل اقفو ةليشصح لقثأا تلجشسو
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب سسمأا هدروأا
ىلع ،ةيندملا ةيامح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

7 ةافوب ةليشسملا ةي’و ىوتشسم
مت نيرخآا65 حرجو سصاخششأا

ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘تو م˘˘ه˘˘فا˘˘ع˘˘شسإا
رـثإا ىلع ةيئافششتشس’ا زكارملا

.رورم ثداح43 عوقو
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«ةايحلا مأا» ةيراقعلا ةينواعتلا عامتجا رشضاحم روز

ةذفان تاونشس3 رامح ناشسح سسبح مكح دييأات

مومشسلا هذهب ةقطنملا قارغإاو اهجيورت ددشصب ناك

ةيادرغ يف سسولهم سصرق00421 هتزوحب يبنجأا فيقوت

ة˘ي’و ءا˘˘شضق سسل˘˘ج˘˘م د˘˘يأا
م˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا سسمأا ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘شس
اشسبح تاونشس3 ـب فنأاتشسملا
،رامح ناشسح قح يف ،ةذفان
قافو يدانل قباشسلا سسيئرلا

ة˘م˘ه˘ت˘ب ع˘با˘ت˘˘م˘˘لا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
يف روزملا لامعتشساو ريوزتلا

ةينوا˘ع˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جا ر˘شضا˘ح˘م
نأا املع ،«ةايحلا مأا» ةيراقعلا
ءاقبإ’ا اشضيأا تلمشش ةبوقعلا

ةي˘لا˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لا سسف˘ن ى˘ل˘ع
م˘كح˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب قو˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
001 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

.ميتنشس نويلم
رمع ›Óيجلب

ةيداشصتق’ا ةقرف˘لا تن˘كم˘ت
ةيئ’ولا ةحلشصم˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لاو
،ةيادرغ˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
ةلماعلا رشصانعلا عم قيشسنتلاب
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةيبنجأا ةيشسن˘ج ن˘م ي˘ن˘ي˘شسم˘خ
سصرق00421 ه˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب
رد˘شصم˘لا ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘˘م
اهجيورت ددشصب ناك ،بيرهتلا
.ةينوناق ريغ قرطب

ىلإا دوعت ةيشضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
لÓ˘خ ،مر˘˘شصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا
ةطرششلا دارفأ’ ةيليل تايرود
م˘ي˘ل˘قإا ة˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

مههابتنا تفل نيأا ،سصاشصتخ’ا
ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
سصا˘خ˘ششأ’ا د˘حأا ن˘ير˘فا˘˘شسم˘˘لا
ةبيقح هتزوحب ةيشسنجلا يبنجأا
دعب ،ريب˘كلا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ر˘ف˘شس
تا˘طا˘ي˘ت˘˘ح’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا
ع˘يزو˘ت˘لاو ة˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
،ذفانملا دشسل رشصانعل˘ل د˘ي˘ج˘لا
هبتششملا سصخششلا فيقوت مت
،ةنشس05 رمعلا نم غلابلا هيف
يتلا ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لا سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
ن˘م مزر ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘ن’د˘ي˘˘شصلا سصار˘˘قأ’ا
ىلإا تازوجحملا ةقفر هليوحت
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شس’ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘لا

ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع لا˘˘شسرإا ع˘˘˘م
ن˘م ةر˘ب˘خ˘لا ءار˘˘جإ’ سصار˘˘قأ’ا
.ةينعملا حلاشصملا لبق

ة˘˘فا˘˘ك ءا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
˘مد˘ق ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم˘˘لا
بيرهتلا ةحنج نع ةيئاشضقلا

فورظ يف ريغلا مشسا لاحتناو
ي˘ف م˘كح د˘ي˘ق ى˘˘لإا يدؤو˘˘ت د˘˘ق

،ةيئاشضقلا ق˘باو˘شسلا ة˘ف˘ي˘ح˘شص
بار˘ت˘لا ى˘لإا لو˘خد˘لا ة˘ح˘ن˘جو
،ةيعرشش ريغ ةقيرطب ينطولا
.عاديإا رمأا هقح يف ردشصيل

صش.نلدع
رايغ عطق لكشش يف اهعيبو اهكيكفتب موقت

ةيدملاب ةيرانلا تاجاردلا ةقرشس يف ةشصتخم ةيمارجإا ةكبشش كيكفت
ن˘˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع ككف

ة˘كب˘شش ،ة˘يد˘م˘˘لا˘˘ب ير˘˘شضح˘˘لا
دارفأا5 ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ي˘مار˘˘جإا
32 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ةقرشس يف ةشصتخم ،ةنشس33و
اهعيب ةداعإاو ةيرانلا تاجاردلا

ع˘ط˘ق ل˘كشش ى˘ل˘ع وأا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
تاجارد7 عاجرتشسا متو ،رايغ
لكشش ىلع3 اهنيب نم ةيران
.اهكيكفت مت نأا دعب قحاول

نيطروتملا م˘يد˘ق˘ت م˘تو اذ˘ه
ةمهتب ،ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

سضرغب رارششأا ةيعمج نيوكت
تابكرم ةقرشس ةيانجل دادعإ’ا
ا˘ه˘ب ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لاو كر˘˘ح˘˘م تاذ
ينوناق دنشس نود رايغ عطقبو
.ةقورشسم ءايششأا ءافخإا عم

يدياز لامك

ءاشضيبلا رادلا ةمكحمل حنجلا مشسق ىلع هتيشضق فلم ةلاحإا

اموي02 هاشصقأا لجأا يف ةلاموب ةمكاحم
ليشضف يمÓعإ’ا فلم ليحأا

ح˘ن˘ج˘لا م˘˘شسق ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘لا˘˘مو˘˘ب
امدعب ،ءاشضيبلا رادلا ةمكحمل
،هقيقحت قيقحتلا يشضاق ىهنأا

هتمكاحم ةشسلج جمربت نأا ىلع
.اموي نورششع هاشصقأا لجأا يف

نيدلا رون يماحملا حشضوأا
ق˘ح ي˘ف سسشسأا˘ت˘˘م˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘م˘˘حأا
،ة˘˘لا˘˘مو˘˘ب ل˘˘ي˘˘شضف ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا

ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه و˘˘˘شضعو
فييكت مت هنأا ،يأار˘لا ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م
مهتلا نع ،قيقحتلا لÓخ مهتلا
ن˘م ه˘ل˘كو˘م ى˘لإا ته˘جو ي˘ت˘˘لا

اريششم ،ةيادبلا يف ةباينلا فرط
دعب علّطت مل عافدلا ةئيه نأا ىلإا

اذه يف لاقو ،ةلاحإ’ا رمأا ىلع
ةيفحشص تاحيرشصت يف ددشصلا
اهنأا ديكأ’ا نكل» سسمأا اهب ىلدأا
.«ةحنج لب ةيانج تشسيل

زربأا ،ةمكاحملا خيرات نعو
كا˘˘ن˘˘˘ه ّنأا ،ه˘˘˘تاذ ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةيشضقلا ريشس لوأ’ا ،ن˘ي˘لا˘م˘ت˘حا
ىلإا لوحت ثيح ،يداع لكششب
م˘ت˘تو ح˘ن˘ج˘لا م˘˘شسق ة˘˘م˘˘كح˘˘م
51 دعب اهتجمرب وأا ،اهتلودج
لا˘م˘ت˘ح’ا ا˘ّمأا ،ا˘مو˘ي02 ى˘˘˘لإا
رابتع’ا نيعب ذخأ’ا وهف ،يناثلا

،يأار ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل ة˘ي˘شضق ا˘ه˘نو˘ك

ةريتولا عيرشست نكمي يلاتلابو
دقو ،تقو برقأا يف اهتجمربب
ةيقبتملا مايأ’ا لÓخ كلذ نوكي
مت˘ي م˘ث ،يرا˘ج˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ن˘م
ن˘ع جر˘ف˘يو ،ة˘شسل˘ج˘لا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت
.ةلاموب

خيراتب م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
م˘يد˘ق˘˘ت ،9102 رب˘م˘ت˘ب˘شس91
مامأا ،ةلاموب ليشضف يمÓعإ’ا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
هرودب لاحأا يذلا ،ءاشضيبلا رادلا

ي˘شضا˘ق ما˘مأا فو˘قو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘م
يذلا ىلوأ’ا ةفرغل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا˘ب ر˘˘مأا
،سشارحلل ةيباقع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
ته˘˘جو د˘˘ق ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تنا˘˘˘كو
سسا˘شسم˘لا ة˘م˘˘ه˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
سضر˘عو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
سساشسملا اهنأاشش نم تاروششنم
نا˘كو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘˘ب
يف ،اهلبق ةليل مهتملا فيقوت

فشصنلاو ةنماثلا ةعاشسلا دودح
هنم نوبرقم ىور ثيح ،ًءاشسم
ي˘ند˘م˘لا يز˘لا˘˘ب ن˘˘مأا لا˘˘جر نأا
يحب هت˘ما˘قإا ر˘ق˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
رئازجلاب راوزلا باب يف زوملا
.ةمشصاعلا

يوارمع ماششه

ةديلبلاب سسمأا حابشص يفوت
ةنشس33 رمعلا نم غلبي لجر
تاونشس4 ـلا ةبحاشص هتنباو
د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب ا˘قا˘ن˘ت˘˘خا
ناخشس نم برشستملا نوبركلا
نئاكلا لز˘ن˘م˘لا ةأا˘فد˘مو ءا˘م˘لا
لازت ’ اميف ،نمؤوملا دبع يحب
يف ةنشس52 ـلا ةبحاشص هتجوز
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب سشا˘˘ع˘˘نإا ة˘˘لا˘˘ح
تيقل ىرخأا ةهج نم.ةنيدملا

تاونشس3 رمعلا نم غلبت ةلفط
قيرح رثإا ةأارمإا تبيشصأاو اهفتح
ة˘˘ق˘˘ششب سسمأا لوأا ر˘˘˘شصع بشش
يحب ةرامعل يناثلا عباطلا يف
ةيدلب يف ايمهاشست انكشسم24
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م لا˘˘م˘˘شش نار˘˘م ن˘˘ي˘˘ع
.فلششلا

ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

يف ةرجششب ا˘ق˘ل˘ع˘م ،ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث
«راجوب» سشوح راوجب ناتشسب
.كيرافوب يف
تناك ةأارمإا ةثج لاششتنا

دحأا كابششب ةقلاع
لجيجب نيدايشصلا

ح˘˘˘لا˘˘˘شصم سسمأا تل˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نإا
،لجيج ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

،ى˘ث˘نأا سسن˘ج ن˘م ق˘ير˘غ ة˘˘ث˘˘ج
د˘˘حأا كا˘˘ب˘˘ششب ة˘˘ق˘˘لا˘˘˘ع تنا˘˘˘ك
07 يلاوح دعب ىلع نيدايشصلا

ج˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا ئ˘˘طا˘˘شش ن˘˘م ار˘˘ت˘˘م
م˘ت ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ي˘غ˘شصلا
ظفح ةحلشصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
د˘م˘ح˘م» ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لا
تاذ˘ب «ى˘ي˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘شصلا
.ةنيدملا

ب.نيدلا رون

رجات22 ىلع سضبقلا يقلأا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع تار˘ثؤو˘مو ،تارد˘˘خ˘˘م
يشضاملا رب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش لÓ˘خ
ةحفاكم ةقرف رشصانع لبق نم
ةيئاشضقلا ةطرششلل تارد˘خ˘م˘لا
ز˘ج˘ح ع˘م ،را˘ششب ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
،جلاعملا فيكلا نم امارغ158
.اشسولهم اشصرق662و

تا˘ف˘ي˘قو˘ت˘لا هذ˘ه تح˘م˘˘شسو
ةيشضق91 ن˘م˘شض تم˘ت ي˘ت˘˘لا

قلعتت اياشضق8 اهنيب نم ةيئانج
ي˘ف ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ˘لا را˘˘ج˘˘ت’ا˘˘ب
سضبقلا ءاقلإاب ،جلاعملا فيكلا

يجورم نم سصاخششأا9 ىلع
امارغ158 زجحو ،تاردخملا

.جلاعملا فيكلا نم
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘بو

يعرششلا ريغ راجت’ا ةحفاكمو
مت دقف ،ةيلقعلا تارثؤوملا يف

ةيشضق11 ن˘م˘˘شض ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
اهنم ،رهششلا سسفن يف تجلوع
ريغ راجت’اب قلعتت اياشضق4
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ي˘˘عر˘˘ششلا
اشصخشش31 ةروظحملا داوملا

نم اشسولهم اشصرق662 زجحو
ةيراج˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.تاعرجلاو

ء’ؤو˘ه عو˘م˘ج˘م ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
22 يف نيطروتملا سصاخششأ’ا
نهر مهنم9 عشضو مت ،ةيشضق
فر˘˘ط ن˘˘م تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
نيرخآا3 عشضو ام˘ي˘ف ،ة˘لاد˘ع˘لا
01و ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
ءا˘˘عد˘˘ت˘˘شس’ا ن˘˘م اودا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا
ما˘مأا ا˘ق˘ح’ لو˘ث˘م˘ل˘ل ر˘ششا˘ب˘م˘لا
.راششبب ةشصتخملا ةمكحملا

صش.يوارحشص

روثعلاو فلششلاب لزنم قيرح ‘ ةلفط ةافو
كيرافوب ‘ ناتشسب ةرجشش ‘ اقلعم ينيثÓث ىلع

ةديلبلا ‘ زاغلاب اقانتخا هتنباو لجر ةافو

اشسولهم اشصرق662و جلاعملا فيكلا نم امارغ158 زجح

راششبب دحاو رهشش لÓخ تاردخم رجات22 فيقوت

برغ-قرشش رايشسلا قيرطلاب ةبكرم21 مادطشصا رثإا نيرخآا22 ةباشصإاو نيشصخشش ةافو

جيريرعوب جرب يف ةيرورم ةرزجم
ةيلولاب ةرايشسلا قرطلا رييشست ةلاكوو ةيمومعلا لاغششألا يريدم ماهم ءاهنإا

ط.ةراشص

يف لثمت عورم رورم ثداح رثإا ،ةروطخلا ةتوافتم حورجل نيرخآا22 صضرعتو امهفتح ناشصخشش صسمأا يقل
ةيدلب نيب طبارلا هرطشش يف فيطشس ةيلو هاجت برغ-قرشش رايشسلا قيرطلا ىوتشسم ىلع ةبكرم21 مادطشصا

.تورغات نيع ةيدلب لوحمو ةرشست نيع

اهامغرأا امهيف هبتششملا
امهترايشس بوكر ىلع ةوقلاب

فيقوتو رشصاقةاتف ريرحت
ةركشسبب اهيفطتخم
ةيلوب نمألا حلاشصم تنكمت
ةاتف عاجرتشسا نم ةركشسب
81 رمعلا نم غلبت رشصاق
،ثحب لحم تناك ةنشس
هبتششم نيشصخشش فيقوتو
ناغلبي اهداعبإا يف امهطروت
اميف ،ةنشس13و42 رمعلا نم
ةلوهجم ةهجو ىلإا ثلاث رف
ةلشصاوتم هنع ثحبلا ةيلمع

هذه ةباتك ةياغ ىلإا
.رطشسألا

يرحتلا رثإا ةيلمعلا تمت
ةاتف ءافتخا فورظ يف
بوكر ىلع اهماغرإا مت رشصاق
ةركشسب ةنيدم طشسو ةرايشس
اوماق صصاخششأا3 فرط نم
ةهجو ىلإا اهدايتقاب
فيثكت دعبو ،ةلوهجم

تقو يف مت ثحبلا تايلمع
ىلعو ةرايشسلا فيقوت زيجو
نوطروتملاو ةيحشضلا اهنتم
دحأاب ةيشضقلا يف ةثÓثلا
.ةيبعششلا ءايحألا

حلاشصملا تدعأاو اذه
افلم ،ةلهؤوملا ةينمألا

يف ةيشضقلا لوح ايئازج
ةلادعلا ىلع هليوحت راظتنا

.اقحل
خ.مركأا

زومر دحأا ةناهإا ةمهت نع
ةيريرحتلا ةروثلا

ةيلول ةفاقثلا ريدم عاديإا
تقؤوملا سسبحلا ةليشسملا
قيقحتلا يشضاق صسمأا رمأا
،ةليشسملا ةمكحم ىدل
ريدم ،فيرظ حبار عاديإاب
صسبحلا ،قباشسلا   ةفاقثلا
دحأا ةناهإا ةمهت نع تقؤوملا

.ةيريرحتلا ةروثلا زومر
دروأا دق ،ينعملا ناكو اذه
هتحفشص ىلع هل روششنم يف
ىلع ادر ،«كوبشسيافلا» يف
تارابع ،نيجرخملا دحأا

ةروثلا زمرل ةئيشسم
.ناشضمر نابع ةيريرحتلا

ق.صسجرن
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ينويهشصلا عورششملا داور باتني
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ك او˘˘شسشسأا ن˘˘يذ˘˘لا

،ةيتاروت ٍتادقتعمو ةينيد ميهافم
ةغبشصلا عايشض نم ةريبك فواخم
ةيوهلا نابوذو ،مهنايكل ةينيدلا
نادقفو ،مهينطوتشسمل ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
اولمع يتلا ة˘ي˘نا˘كشسلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا
ذإا ،ةريثك لئاشسوب ًاريثك اهنامشضل

ءاجرأا لك نم نينطوتشسملا اوبلج
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ي˘ف سشي˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ند˘˘لا
ند˘م˘لا م˘ه˘˘ل او˘˘ن˘˘بو ،ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةدايز اوعجششو ،تا˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لاو
باحشصأ’ ءاطعلا اوقدغأاو لشسنلا
عيراششم اولهشسو ،ةريبكلا رشسأ’ا
،نا˘ب˘ششلا جاوزو ر˘كب˘م˘لا جاوز˘˘لا

م˘˘هو˘˘كل˘˘مو لا˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘˘هود˘˘˘مأاو
ريثكلا مهوطعأاو ،ةزهاج نكاشسم
ةايح˘لا ءد˘ب ى˘ل˘ع م˘هد˘عا˘شسي ا˘م˘م
.اهتابوعشصو اهتايدحت ةهجاومو
نوططخي نويليئارشسإ’ا لاز امو
لبشسلا لكب مهناكشس ددع ةدايزل
ا˘ه˘ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘فو ،ة˘ن˘كم˘م˘لا
ملاعلا دوهي نم يقب نم عيجششت
اولمع ام وهو ،ةدوعلاو ةرجهلاب

عم ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘شسلا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
مهشضعب لشصو نيذلا ،نميلا دوهي
ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ى˘لإا ٍة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ٍقر˘ط˘˘ب
م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف كلذ م˘˘غرو ،ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘ف را˘ي˘غأ’ا ة˘ب˘ل˘غ ن˘م نو˘ششخ˘˘ي

دو˘ه˘ي˘لا ر˘ي˘غ نا˘ي˘غ˘طو ،م˘ه˘نا˘ي˘˘ك
نو˘ششي˘ع˘ي ن˘يذ˘لا م˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،بر˘ع˘لا نا˘˘كشسلا دا˘˘يدزا سسجا˘˘ه
ىلعأا ٍت’دعمب نود˘ياز˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
،ةيدوهيلا ومنلا ةبشسن نم ريثكب
ة˘غ˘ب˘شصلا دد˘ه˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو
،اهيلإا نوعل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا

لودو نييني˘ط˘شسل˘ف˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘يو

ة˘لود م˘˘ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
.ةيدوه
تل˘م˘ح ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘شسلا نأا ’إا

،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ةد˘يد˘ج ًارا˘ط˘خأا ا˘ه˘ع˘م
ف˘ع˘شضتو نا˘˘ي˘˘كلا ة˘˘يو˘˘ه دد˘˘ه˘˘ت
تهبتو ه˘ج˘ي˘شسن قز˘م˘تو ،ه˘تد˘حو
ٌةريبك ٌدادعأا تأادب دقف ،هتروشص
ة˘˘˘قرا˘˘˘فأ’ا ن˘˘˘ير˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ةلتحملا نيطشسلف ىلإا لوشصولاب

نأا ًاملع ،ءانيشس ةريزج هبشش ربع
تلتق ةيرشصملا ةينمأ’ا تاطلشسلا
مهت’وا˘ح˘م لÓ˘خ م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
تاءارجإ’ا مغرو ،دودحلا زايتجا
اهشضرفي يت˘لا ةدد˘ششم˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
يتلا ةيشساقلا ةشسايشسلاو سشيجلا
مهنم ةريبك ًادادعأا نأا ’إا ،اهعبتي
ةشضبق نم تÓفإ’ا يف اوحجن دق
،ن˘˘ي˘˘ير˘˘شصم˘˘لا دود˘˘˘ح˘˘˘لا سسار˘˘˘ح
نم رخآ’ا بناجلا ىلإا لوشصولاو
.دودحلا
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘ي
م˘˘شسا ة˘˘قرا˘˘˘فأ’ا ن˘˘˘ير˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
مهنامرح˘ل كلذو ،«ن˘ي˘ل˘ل˘شست˘م˘لا»
اهيل˘ع سصو˘شصن˘م ٍقو˘ق˘ح يأا ن˘م
مهبلغأا يف مهف ،نيئجÓلل ًايلود
نيذلا ،نيينثولاو نييحيشسملا نم
،ةجاحلا مهت˘ع˘فدو ر˘ق˘ف˘لا م˘ه˘ب˘ل˘ج
اود˘˘˘ح˘˘˘˘تو بع˘˘˘˘شصلا او˘˘˘˘شضا˘˘˘˘خو
نيطشسلف ىلإا لوشصولل راطخأ’ا
ةشصرف داجيإا ي˘ف Óً˘مأا ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘تو ل˘م˘ع˘ل˘ل ةد˘ي˘ج
قا˘ف د˘قو ،ة˘ب˘ع˘شصلا م˘ه˘ت˘ششي˘˘ع˘˘م
فلأا نيعبرأ’ا مويلا ىتح مهددع
ٌتاعمجت مهل تحبشصأاو ،يقيرفأا

م˘ه˘تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م م˘هد˘ن˘˘عو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
تاونشسلا يف اوقلت دقو ،ةشصاخلا
ٍتاد˘عا˘شسم م˘˘ه˘˘تر˘˘ج˘˘ه˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

ةيليئارشسإا ٍتاشسشسؤوم نم ةفلتخم
،مهدو˘جو تم˘ظ˘ن ،ة˘ي˘لود ىر˘خأاو
تب˘˘˘˘˘˘˘لو م˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘فور˘˘˘˘˘˘˘ظ تعرو
ن˘˘كت م˘˘ل ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا
ةيوه ىلع ًارطخ لكششت مهدادعأا
عقوتملا نم نكي مل امك ،نايكلا

مهرارقتشسا ماود وأا مهئاقب لوط
.ةلتحملا نيطشسلف يف

م˘ه˘ب ًا˘عرذ نو˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا قا˘شض
نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي اوذ˘˘˘˘خأا نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
تائيهلاو ةيلودلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
اوراشصو ،ةيليئارشسإ’ا ةي˘قو˘ق˘ح˘لا
نور˘شصيو م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘ي

ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’او ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ناجل ىلع نيدمتعم ،مهتازايتماب
نوؤوششب ةشصتخملا ةدحتملا ممأ’ا
عافدلاب تلفكت ي˘ت˘لا ،ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا

،م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح نا˘˘م˘˘˘شضو ،م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
فر˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘شصا˘خ ًا˘قر˘ف تل˘˘شسرأاو
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو م˘˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘شضوأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عم مهلجأا نم تشضاخو ،مهنوؤوشش
ٍتاشضوافم ةيليئارشسإ’ا ةموكحلا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م تل˘˘شصحو ،ٍة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
نم نمشضت ٍتاد˘ه˘ع˘تو ٍتا˘ماز˘ت˘لا

ن˘˘مأا˘˘ب سسا˘˘شسم˘˘لا مد˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
˘مد˘عو ،ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شسو
وأا ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح سضير˘˘ع˘˘ت

نم مهدوجو ةرتف لاوط مهنامرح
تب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
مهب جزلاو مهزاجتحا نع فكلاب
.نوجشسلا يف
م˘˘قا˘˘فو نا˘˘ق˘˘ت˘˘ح’ا ةد˘˘ح ي˘˘˘ف داز
ن˘ير˘جا˘ه˘˘م˘˘لا ُة˘˘كرا˘˘ششم ،ة˘˘مزأ’ا
يتلا بغششلا ثادحأا يف ةقرافأ’ا
عراوشش يف اششÓفلا دوهي اهلعششأا
،ىرخأ’ا ندملا تايربكو بيبأا لت
تار˘ها˘ظ˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسمو

يتلا ،قرحلاو بيرخ˘ت˘لا لا˘م˘عأاو
ثيح ،ىحرجو ىلتق اهيف طقشس
نومرجم مهنأاب دو˘ه˘ي˘لا م˘ه˘م˘ه˘ت˘ي
م˘ه˘نأاو ،نو˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘عو نو˘˘ي˘˘ئاد˘˘عو
مهنأاو ،ةيئا˘بو ًا˘شضار˘مأا نو˘ل˘م˘ح˘ي

،حÓشصإ’او ميلعتلل ن˘ي˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ
ٍتافاق˘ث˘ب م˘هدÓ˘ب ن˘م اوؤوا˘ج د˘قو
نو˘فر˘˘ت˘˘ع˘˘ي ’ م˘˘ه˘˘ف ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘م
،ة˘لود˘لاو ة˘ط˘ل˘˘شسلاو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نودا˘˘ع˘˘يو ةأار˘˘م˘˘لا نور˘˘ق˘˘ت˘˘ح˘˘˘يو
نو˘نا˘ق˘لا سصن اذ˘ه˘لو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لا
نيللشستملا حنم ىلع يليئارشسإ’ا

ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ة˘ما˘قإ’ا ق˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘م
دÓبلا رداغي نأا ىلع ،طقف رهششأا

ٍن˘˘ج˘˘شس ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ي وأا ،ًا˘˘˘عو˘˘˘ط
ىتح ًارهشش02 ةدمل «تولوح»
ًة˘لود د˘ج˘ي وأا ،هدÓ˘˘ب ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي
اذ˘ه نأا م˘غرو ،ه˘ب ل˘ب˘˘ق˘˘ت ًة˘˘ث˘˘لا˘˘ث
ةطرششلا نأا ’إا ،ريغت دق نوناقلا

قبطتو ،هبجومب لمعت تلاز ام
ةميدقلا ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ن˘ي˘ناو˘ق
.«نيللشستملا» ىلع

يذ˘لا م˘هاد˘لا ر˘ط˘خ˘لا اذ˘ه ما˘˘مأا
ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ءا˘˘ف˘˘شصو ءا˘˘ق˘˘˘ن دد˘˘˘ه˘˘˘ي
ا˘ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
تأا˘ج˘ل ،دو˘ه˘ي˘لا نو˘ن˘طو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

لودلا سضعب ىلإا وهاينتن ةموكح
اد˘ن˘غوأا˘ك ،ةر˘ي˘ق˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا

تد˘˘˘بأاو ،ا˘˘˘م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو اد˘˘˘˘ناورو
تاد˘عا˘شسم م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘˘شسا
ة˘ير˘كشسعو ة˘ي˘ن˘˘مأاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قا

،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م تا˘ب˘هو ،ا˘هر˘ي˘غو
«ني˘ل˘ل˘شست˘م˘لا» لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ل˘با˘ق˘م
مهتداعإا مدعب دهعتلاو ،ةقرافأ’ا
تقولا يف ،ةيلشصأ’ا مهدÓب ىلإا
ح˘ت˘ف ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘ششت˘˘شس يذ˘˘لا

قلخل تاشسشسؤوم ءا˘ن˘بو ع˘يرا˘ششم

نأا ’إا ،م˘ه˘ل ةد˘يد˘ج ل˘م˘˘ع سصر˘˘ف
د˘ج˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع
سضراعت يتلا ةيلودلا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا

ن˘م عو˘ن هر˘ب˘ت˘ع˘تو ،قا˘ف˘ت’ا اذ˘˘ه
  .يرشسقلا ليحرتلا عاونأا
نييليئارشسإ’ا نينطوتشسملا نأا ’إا

ن˘ي˘كا˘شش ًا˘ي˘لا˘ع تو˘شصلا او˘˘ع˘˘فر
نم نيلجو نيف˘ئا˘خو ،ن˘يرذ˘ح˘مو
وأا ،اهعاشستاو ةرهاظلا هذه يمانت
ا˘ه˘˘ل˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘هإا

نور˘جا˘ه˘م˘لا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ل يد˘˘شصت˘˘لاو
اوشسي˘ل م˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ًادو˘ه˘ي او˘شسي˘ل

،ن˘ي˘ي˘ن˘ثو ن˘ي˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘شسم ًا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘˘نإاو
ًءامشسأا نولمحي نمم ،نيملشسملا
،مهمÓشسإا نو˘ف˘خ˘ي ’و ة˘ي˘مÓ˘شسإا

ءامتن’اب ر˘ها˘ظ˘ت˘لا نو˘لوا˘ح˘ي ’و
،مهشسفنأا ةيامحل ةيحيشسملا ىلإا
م˘˘ه˘˘ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ًاداد˘˘˘عأا نإا ل˘˘˘ب
،م˘˘ه˘˘ن˘˘يد سسو˘˘ق˘˘ط˘˘ب نور˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ي
ى˘˘لإا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘ي نو˘˘ب˘˘هذ˘˘يو
،ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا ي˘ف ةÓ˘˘شصلا

ة˘ط˘ششنأا ي˘ف كرا˘˘ششي م˘˘ه˘˘شضع˘˘بو
ت’وا˘ح˘م˘ل يد˘شصت˘˘لاو طا˘˘بر˘˘لا
تاحاشسل ني˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لا ما˘ح˘ت˘قا
مهنم ٌريث˘كو ،ى˘شصقأ’ا د˘ج˘شسم˘لا
لÓ˘خ لاو˘ط˘لا ي˘لا˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘شضق˘˘ي
ًافكتع˘م كرا˘ب˘م˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش
،ى˘˘˘˘˘شصقأ’ا د˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
يف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا نو˘كرا˘ششيو
ًانزح وأا ،مهتايلمعب ًاحرف مهتيشضق
نأا ًة˘شصا˘خ ،م˘ه˘ب˘˘ي˘˘شصي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نمو روفراد ناكشس نم مهرثكأا

ة˘ي˘نادو˘شسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تار˘˘تو˘˘ت د˘˘ه˘˘ششت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا
.ةيقرعو ةينمأا

ةيدوهيلاِ ةيوهلا ىلعً افوخ ةيقيرفأا ٍلودل ٌةيليئارشسإا ٌتاءارغإا
يوادللا فسسؤي ىفطسصم .د :ملقب

ةليشصحو ةنهارلا تايطعملا لك لÓظ يف
ةقرشسو ةيليئار˘شس’ا ة˘ي˘لÓ˘ت˘ح’ا تاءاد˘ت˘ع’ا
تابلطتم مها نم تاب ةينيطشسلفلا يشضار’ا
ة˘يا˘م˘ح ي˘بر˘ع˘لا ي˘مو˘ق˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ل˘م˘ع˘˘لا
عورششملا ىلع ظافحلاو ةينيطشسلفلا سضر’ا
لÓتح’ا ءاهنإاب لثمتملا ينيطشسلفلا ينطولا
نيطشسلف ةلود لÓقتشسا ديشسجتو يليئارشسإ’ا
عبارلا دودح ىلع ةيقرششلا سسدقلا اهتمشصاعب
عشضولا اياشضق لحو ،7691 ماع ناريزح نم
نيئجÓلا ةيشضق اهشسأار ىلعو ةفاك يئاهنلا

ةيلودلا ةيعرششلا تارارقل ًادانتشسا ىرشسأ’او
. يلودلا نوناقلاو ةلشصلا تاذ
يليئارشس’ا لÓتح’ا تاءارجإاو تاشسرامم نا

انبعشش دشض بر˘ح م˘ئار˘ج ى˘لإا ى˘ق˘تر˘ت ي˘ت˘لاو
هتيمشست ىلع حلطشصا ام ةشصاخو ينيطشسلفلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأ’ا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شستو م˘˘شضلا
لد˘ع˘˘لا ةرازو ى˘˘م˘˘شسي ا˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
سسي˘˘ئر˘˘لا ةرادإا رار˘˘م˘˘ت˘˘شساو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإ’ا
ناطيتشس’ا ةنعرشش بمر˘ت د˘لا˘نود ي˘كر˘ي˘مأ’ا
يتلاو لÓتح’ا تاطلشس معدو يرامعتشس’ا

كيام ةيجراخلا ريزو تاحيرشصت اهرخآا ناك
نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا نأا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘ل˘عأا ثي˘ح و˘ي˘ب˘ما˘ب
ىلع لب نوناقلا عم سضراعتي ’ يليئارشسإ’ا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب مÓ˘˘˘شسلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘فد˘˘˘ي سسكع˘˘˘˘لا
يف مامأ’ا ىلإا نييليئارشسإ’او نيينيطشسلفلا

هشسÓفإاو هتيرشصن˘ع ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘غ ةو˘ط˘خ
ر˘ي˘ف˘˘شسلا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت كلذ˘˘كو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
ن˘م ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا نا˘مد˘ير˘ف د˘ي˘ف˘يد ي˘كر˘ي˘مأ’ا

ديوهتو ناطيتشس’او مشضلل هدÓب دييأات اهلÓخ
. سسدقلا
تاطلشس اهبكترت يتلا مئارجلا رارمتشسا نا

ىلا فدهي ينيطشسلفلا بعششلا دشض لÓتح’ا
ةنيدم يف ةشصاخو ةينيطشسلفلا سضر’ا ديوهت
ة˘برا˘ح˘مو ا˘ه˘لو˘ح ا˘˘مو ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا
ةفلاخم يف سسدقلا يف ةينطولا تاشسشسؤوملا

ةيلودلا ةيعرششلاو يلودلا نوناقلل ةحشضاو
تادحولا ف’آا ءانب نع نÓعإ’ا ىلإا ةفاشضإا
يف ةيناطيتشسا رؤوبو ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا
اهديوهتو اهتقرشسل اديهمت ليلخلا ةنيدم بلق
روحمتت ةيناطيتشس’ا ةشسايشسلا تأادب اشضيأاو
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضلا م˘شض نÓ˘عإ’ راو˘غ’ا لو˘ح
. ينيطشسلفلا ينطولا عورششملا ريمدتو
ةيكيرم’ا فقاوملاو ةيليئارشسإ’ا تارارقلا نا

مÓشسلا سصرف لك ريمدت قايشس يف جردنت
عراشست دهششن ثيح ةيلودلا دوهجلا برشضو
نأاو سسدقلاو ةف˘شضلا ي˘ف نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا ةر˘ي˘تو
يعرشش ريغ ههجوأا فÓتخا ىلع ناطيتشس’ا

اقفو ام˘ي˘شس ’ ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا رو˘ظ˘ن˘م ن˘م
ن˘مأ’ا سسل˘ج˘م ن˘˘ع ردا˘˘شصلا (4332) رارقل˘ل
تار˘تو˘ت˘لا ج˘ي˘جأا˘ت ي˘ف م˘ه˘شسي و˘ه˘ف ي˘˘لود˘˘لا
˘مÓ˘شسلا لÓ˘حإا فور˘ظ سضو˘ق˘يو ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا
. ةقطنملا يف مئادلاو لداعلا
ةيعدملا اهتذختا يتلا ةمهملا تاوطخلا نا
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ما˘ع˘لا

لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘شس با˘˘كترا تد˘˘كأا ى˘˘ت˘˘لاو

ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفشضلا يف برح مئارج
ةفعاشضم ةرورشض بلطتت ةيقرششلا سسدقلاو
ل˘جا ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا دو˘ه˘˘ج˘˘لا
سسل˘ج˘م˘لا ذ˘خ˘ت˘ي ى˘ت˘ح دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا
ةيلودلا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘ف ي˘ئا˘شضق˘لا

عم يئاشضق ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع تاو˘ط˘خ
نوبكتري نيذلا ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

. ينيطشسلفلا بعششلا قحب برح مئارج
ىوتشسملا ىلع لمعلا يرورشضلا نم تاب دقل
ةع˘ما˘ج ةو˘عدو دو˘ه˘ج˘لا رار˘م˘ت˘شساو ي˘بر˘ع˘لا
كلت يف رظنلل لجاعلا داقعنÓل ةيبرعلا لودلا
عدرو ةهجاوم ةيمهأاو ةريطخلا تاشسرامملا

نم هئاهنإا ىلإا ’وشصو لÓتح’ا تاشسرامم
ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا ة˘يو˘ق˘تو م˘عد لÓ˘˘خ
اهكرت مدعو ةينيطشسلفلا ةلودلا تاشسشسؤومو
ةرور˘شضو ا˘هر˘مد˘يو ا˘ه˘ب سشه˘ن˘ي˘ل لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ع˘˘شضوو ل˘˘ما˘˘كلا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا م˘˘عد˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ةد˘حو˘م ة˘ي˘بر˘ع ة˘ي˘ج˘تار˘˘ت˘˘شسا
ةروعشسملا ةيلي˘ئار˘شس’ا بر˘ح˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘شس’ا

ينيطشسلفلا بعششلا ءانبا دومشصل دناشسملاو
قوقح˘لا ن˘ي˘ت˘م˘تو دو˘م˘شصلا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جا ن˘م
ةينطولا تازاجن’ا ةيامحو فقاوملا خيشسرتو
ه˘جو˘ت˘لا اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جا ن˘مو ة˘ل˘ما˘كت˘م˘˘لا

نم دب ’ ينيطشسلفلا بعششلا دومشص زيزعتو
ىف ةيعيرششتلاو ةيشسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جإا
قوقحلا ىلع اظافح كلذو ةزغ ةفشضلا سسدقلا
ةينيطشسلفلا ةينطولا ةدحو˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ة˘لود˘لا ة˘م˘شصا˘ع سسد˘ق˘لا نا ى˘ل˘ع اد˘˘ي˘˘كأا˘˘تو
ءاه˘نا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘شضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
عشضوو ةزغ عاطق ىلع سسامح ةكرح ةرطيشس
. ينيطشسلفلا ماشسقنÓل دح

ةنهارلا تايدحتلا ةهجاوم يف ةيبرعلا لودلا ةعماج
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياؤنلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب
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 ةنيزلا تاودأاو ةيديلقتلا تÓكأ’ا رارغ ىلع

تنششومت نيع يف ريانيب لافتحلا لÓخ ينفلاو يديلقتلا يغيزامألا ثوروملل زيمم روشضح

 ةديلبلاب0792 «رياني»
ةقطنملل يفاقثلا عونتلا زربت ةددعتم تارهاظت

معدل ةيلحم ةنجل تبشصن
باعلأ’91 ـلا ةرود˘˘˘˘˘˘لا
طشسوتملا سضيبأ’ا رحبلا
ةي’وب اهمي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا

ىلإا ناوج52 نم نارهو
،1202 ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج5
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا رو˘˘شضح˘˘ب
باعلأ’ا هذه ميظنت ةنجلل
نم ءاشضعأاو سسÓيإا ميلشس
.ةنجللا تاذ
ة˘ن˘ج˘ل لوؤو˘˘شسم ح˘˘شضوأاو
ىلع عوط˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن˘ج˘˘ل ىو˘˘ت˘˘شسم
سضي˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا با˘˘ع˘˘لأا
ن˘˘˘ي˘˘˘شسح ،ط˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘يد˘˘شص
لو˘ح سسي˘شسح˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح
ةنجللا» نأا ،باعلأ’ا هذه
تب˘شصن ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لمششتشس عوب˘شسأ’ا ة˘ياد˘ب
ءا˘جرأا ة˘فا˘ك ا˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ششن
ل˘م˘˘ع˘˘ت فو˘˘شسو ة˘˘ي’و˘˘لا

سسيشسحتلاو ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع
ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘˘ح
يذلا يوهج˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
ادلب62 ةكراششم فرعيشس
سصاشصتخا42 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
.«يشضاير
ليكششت مت˘ي˘شس ه˘نأارا˘ششأاو
فلتخم ربع ةلثامم ناجل
فده˘ب ىر˘خأ’ا تا˘ي’و˘لا
ح˘˘ئار˘˘شش ع˘˘ي˘˘م˘˘ج كار˘˘˘ششإا

هذه حاجنإا يف ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نم ةيطشسوتم˘لا با˘ع˘لأ’ا

.يعوطتلا لمعلا لÓخ
ا˘˘ن˘˘م˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘شص لا˘˘˘قو
عوطتم0004 فيظو˘ت˘ب

اذه تايجاح ةيبلتل ايلاح
ن˘م ي˘شضا˘ير˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا
عوطتم0001 م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
تارود ن˘˘˘م اودا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا
داوم سسمخ يف ةينيوكت
تا˘ي˘قÓ˘خأ’ا˘ب ة˘ل˘شص تاذ
ثارتلاو ةيشضايرلا ميقلاو
يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا

ن˘˘˘طو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘لاو
ا˘شضيأاو نار˘هو ة˘ن˘يد˘م˘˘لو
.لاشصت’ا

قÓ˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ن’ا نأا ر˘˘˘˘˘˘˘كذو
ةيقرتل انت˘ل˘م˘ح˘ل ي˘م˘شسر˘لا

تر˘ج ي˘ت˘لا با˘ع˘˘لأ’ا هذ˘˘ه
ةيحايشسلا تيغات ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ملك79 دعب ىلع ةعقاولا

ىدم سسكعي» راششب بونج
باعلأ’ا ميظنت ةنجل مازتلا
ة˘ي˘عو˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيم˘هأا ىد˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
ةرملل مظني يذلا يشضايرلا
د˘ع˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ترج يتلا ةعباشسلا ةعبطلا
ربمتبشس6و توأا32 نيب
.ةمشصاعلا رئازجلاب5791

إا ميلسس

باعلأ’ا هذه لؤح صسيسسحتلا ةلمح صشماه ىلع
معدل راششبب ةيلحملا ةنجللا بيشصنت

نارهوب طشسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا

نينطاوملا تارششع مظن
ةحاشسب ةيجا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
ر˘شضخ˘ل ة˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا
ةبلاطملل يداولا ةنيدمب
ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘جاودزا˘˘˘ب
طبارلا84 مقر ينطولا
يداو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
.نطولا لامشش تاي’وو
نو˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘طو
ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
ر˘˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لا» ةرور˘˘˘˘شضب
سصي˘شصخ˘ت ي˘ف ’’دا˘˘ج˘˘لا
ة˘ج˘مر˘ب˘ل ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘˘ل˘˘غأا

تاششرو ح˘ت˘ف˘ل ع˘يرا˘ششم
اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘˘جاودزا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا
ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

اقÓطنا ملك621 ةفاشسم
ةياغ ىلإا رامق ةيدلب نم
كراد˘ت˘ل ل˘ي˘ط˘شسا ة˘يد˘ل˘˘ب
يتلاو ةئرتهملا هتيعشضو
اببشس» ،اولاق امك ،تناك
رورم ثداوح عوقو يف
هذه ءانثأا لمحو.«ةتيمم
يفو ةيجاجتح’ا ةكرحلا
رقم مامأا اشضيأا ماشصتعا
ثح˘˘ت تا˘˘ت˘˘ف’ ة˘˘ي’و˘˘˘لا

لاغششن’ا اذه ةيبلت ىلع
قيرطلا اذه ةيمهأا زربتو
ل˘˘كششي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيمنت˘ل˘ل سضبا˘ن˘لا بل˘ق˘لا

دا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا نا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ششو
.يلحملا

دبع ةي’ولا يلاو ناكو
دقع دق ديعشس نب رداقلا

ع˘˘م تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘ف ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ي˘ف ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا

عم داجلا يطاعتلا راطإا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘˘ششنا
زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا سصو˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ب
ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جاودزا
ادكؤوم ،84 مقر ينطولا
هحر˘ط م˘ت م˘ه˘لا˘غ˘ششنا نأا

ةيشصولا تاطلشسلا ىلع
.هتشساردل
عم ةباجتشس’ا راطإا يفو
تم˘˘˘ت بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت
ةجمرب ةي˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘كو
لوأا رطشش زاجنإا عورششم
اذ˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جاودزا ن˘˘˘˘˘م
53 ةفاشسم ىلع روحملا

تنا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘˘لاو م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
يف تق˘ل˘طأا د˘ق ه˘تا˘ششرو
لازت ’و8102 ةيليوج
ةبشسن ةلجشسم ةلشصاوتم
03 زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت م˘˘ل مد˘˘ق˘˘˘ت
.هيلإا ريششأا امك ،ةئاملاب
لا˘˘غ˘˘ششأ’ا كل˘˘˘ت تنا˘˘˘كو
سسمأا ةيدقفت ةرايز لحم
ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ل تب˘˘شسلا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا يذ˘لا
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل «ة˘˘مرا˘˘˘شص»
ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م˘لا زا˘ج˘نإ’ا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘ششأ’ا
.زاجنإ’ا ةريتو عيرشستل
ينطولا قيرطلا لكششيو
لخدملا84 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر
يداولا ةي’ول ي˘لا˘م˘ششلا
تا˘ي’و˘ب ا˘ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لا
هنم ربعتو نطولا لامشش
0069 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ي˘˘مو˘˘ي
نزو˘˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
.ليقثلا

صس.رداقلا دبع

قيرطلا ةيجاودزاب نوبلاطي نونطاوم
يداولاب84 مقر ينطولا

لÓخ نم تنسشؤمت نيعب ريانيب لافتحÓل ازيمم ارؤسضح يغيزامأ’ا ينفلاو يديلقتلا يفاقثلا ثورؤملا لجسسي
.زانيو ةبيبل ،ةي’ؤلا يلاو ايمسسر هحاتتفا ىلع تفرسشأاو «يدؤعسسم ىسسيع» ةفاقثلا راد همظنت يذلا نؤلاسصلا

ةدع ةديل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب تم˘ظ˘ن
ة˘ن˘شسلا˘ب ’ا˘ف˘ت˘حا تار˘ها˘ظ˘ت
0792 ةديدجلا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

عو˘ن˘ت˘لا زار˘بإا فد˘˘ه˘˘ب كلذو
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

تادا˘ع ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
هذه ءايحإ’ فلشسلا ديلاقتو
.ةبشسانملا

ن˘شضت˘حا دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
د’وأا ةيدلبل يفاقثلا زكرملا
ة˘ج˘ي˘ه˘ب ت’ا˘ف˘ت˘˘حا سشي˘˘ع˘˘ي
ةيريد˘م ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب تردا˘ب
ةد˘ع ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا

ةيعمج˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج
«رو˘ن˘لا» ة˘ي˘ع˘م˘جو «زو˘ن˘˘ك»
تا˘˘˘طا˘˘˘˘ششن» ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘جو
هر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح ،«با˘˘ب˘˘˘ششلا

ثار˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘كم سسي˘˘˘˘˘ئر
،ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
.رازوب ريمشس
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘م˘˘˘ششو
ديلاقتلاو تاداع˘ل˘ل ا˘شضر˘ع˘م
سسأار˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
ن˘م˘شضت ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘شسلا
ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘طأ’ا

ة˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ت
ةخوششخششلا و سسكشسكلاك
حم˘ق) مر˘ششو سسكو˘كر˘ب˘لا و
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب (لو˘˘فو سصم˘˘حو
سسبÓ˘م˘لاو تا˘يو˘ل˘ح˘لا ى˘˘لإا
.ةيديلقتلا

ميظنت لافتحإ’ا نمشضت امك
م˘ت ثي˘˘ح «زار˘˘ت˘˘لا»ـل ةد˘˘ع˘˘ق
تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا غ˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت
لافطأ’ا ى˘ل˘ع تار˘شسكم˘لاو
ةداعلل سسيركت يف راغشصلا
مايقلا نويديلبلا دوعت يتلا
ىلع كلذو ،ةبشسان˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ب
سضورعلاو ةنرزلا ماغنأا عقو
يتلا ةجي˘ه˘ب˘لا ة˘يرو˘ل˘كل˘ف˘لا
.«نلابطيا» ةقرف اهتدأا

نورشضاحلا عتمتشسا اهدعبو
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘˘ير˘˘ع˘˘شش تاءار˘˘ق˘˘ب
ءارعشش ءاقلإا نم ةيغيزامأ’ا

رو˘ه˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ب بج˘عأا ةاو˘ه
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ر˘شضح يذ˘لا

.Óيوط اهل اوقفشصو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر تلا˘˘˘قو
يناملقوب ،ةيفاقث˘لا «زو˘ن˘ك»
ةنشسلا سسأار ءايحإا نأا ،ةقيزر

ا˘شسا˘شسأا فد˘ه˘ي ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مأ’ا
ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لا زار˘˘بإ’»
ةدوملل زمري امك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
ن˘ي˘ب ن˘ما˘شضت˘لاو ة˘ب˘ح˘م˘˘لاو
م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةديدجلا لايجأÓل ا˘ه˘ن˘ي˘ق˘ل˘تو
ىلعو اهيلع اوظفاحي ىتح
«.ماع لك اهئايحإا

ةيدلب تمظن ىرخأا ةهج نم
عم قي˘شسن˘ت˘لا˘ب سشي˘ع˘ي د’وأا
رئاششب» ةي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
’ا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حا «ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
تÓفحلا ةعاقب ةب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب

،ريفغ عمج ةكراششمب ليلح
نور˘شضا˘ح˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ سصقر
جيزاهأاو ماغنأا ى˘ل˘ع ’و˘ط˘م
.ةيلئابقلا ىقيشسوملا

ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب تم˘ظ˘ن ا˘م˘ك
ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ا ع˘˘˘م نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةديلبلاب تان˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
فرشش ىلع ةبشسانملاب ةرهشس
زاربإا اهلÓخ مت˘ي تا˘ب˘لا˘ط˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو تادا˘˘ع
.نطولا قطانم

ب .Òمسس

سضرع ةرهاظتلا هذه نمشضتتو
ةيديلقتلا تاجوتنملا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةيلئابقلا ةبجلا اهنم ةيغيزامأ’ا
يلح˘لاو ة˘ششكرز˘م˘لا ا˘ه˘ناو˘لأا˘ب
لاكششأاب ة˘ششو˘ق˘ن˘م˘لا ة˘ي˘شضف˘لا
ةيغ˘يزا˘مأ’ا ة˘يو˘ه˘لا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت
تاجوتنملا سضعب ىلإا ةفاشضإا
ةعونشصملا ىرخأ’ا ةيجيشسنلا
ن˘˘م دد˘˘عو ة˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ح يدا˘˘˘يأا˘˘˘ب
ةقÓعلا تاذ ةيديلقتلا قابطأ’ا

رارغ ىلع «رياني» ةبشسانم عم
و «مششرششلا»و » يشسكشسكلا»
.«سسيفرلا»
نو˘˘لا˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف كرا˘˘˘ششيو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةيلحملا ة˘ي˘فر˘ح˘لا و ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأاو
يتنششومتلا رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل تمد˘ق

جوتنملا نع ة˘ي˘ف˘ير˘ع˘ت ةرو˘شص

هت’’دو يغيزامأ’ا يدي˘ل˘ق˘ت˘لا
ا˘م˘ب˘شسح ة˘ي˘ن˘ف˘لا و ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘ح˘˘˘شضوأا
.ةرهاظتلا

ةريغشصلا م˘عار˘ب˘لا تمد˘ق ا˘م˘ك
ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا نم ددعل
نم ةعومجم تنششو˘م˘ت ن˘ي˘ع˘ب
نم ةيغيزامأ’ا ةينفلا سضورعلا

ةيلئابق تاشصقرو يناغأا لÓخ
فر˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘بوا˘˘˘ج˘˘˘ت تي˘˘˘ق˘˘˘ل
اروشضح لجشس يذلا روهمجلا

.اربتعم
مليف ميدقت مت ةبشسانملا سسفنبو
ةشسشسؤو˘م˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م ي˘ق˘ئا˘ثو
يرئازجلا نويزفلتلل ةيمومعلا
ايديمون ةكلمم» ناونع لمحي
ةجرخملل «ةميظعلا ايديمون...

نم تروشص يتلا وياروب نانح
بق˘˘ح˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا تارا˘شضح˘˘لاو
د˘ه˘ع˘لا لÓ˘خ ة˘شصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا

سضر˘ع˘ت˘شسإا ثي˘ح يد˘˘ي˘˘مو˘˘ن˘˘لا
ةيديمونلا ةكلمملا اشضيأا مليفلا
ثادحأا نم هتششياع امو ةيبرغلا
يذلا سسكافيشس كلملا دهع يف
نيعب «اقيشس» عقوم نم لعج
بشسح ه˘ل ة˘م˘شصا˘ع تن˘ششو˘م˘ت
هنمشضت يذلا يخيراتلا درشسلا

.ينويزفلتلا لمعلا اذه
ةفاقثلل يئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا زر˘بأاو
داد˘˘عإا م˘˘˘ت ه˘˘˘نأا عدو˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘حأا
ءايحإا ةبشسان˘م˘ب «ير˘ث«ج˘ما˘نر˘ب
ل˘شصاو˘ت˘˘ت «ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي» ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت
عوب˘شسأ’ا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ىشسيع» ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ن˘م ل˘كب
ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا و «يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسم
ةعلاطملل ةيشسيئرلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا
سضراعملا نم ةل˘م˘ج ن˘م˘شضت˘ي
ىلإا ةفاشضإا ةين˘ف˘لا و ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ حا˘˘ن˘˘ج
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بدأ’ا
تاودنلا نم ددع و ةيغيزامأ’ا

روحمتت ةيخيراتلا و ةيركفلا
ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘مو «ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي» لو˘˘ح
اهرطؤوي ةيعامتج’او ةيخيراتلا

.نيشصتخملا ةذتاشسأ’ا نم ددع

ب .نانح

نكسس004 ـب نؤينعملا
 يراجيإا يمؤمع

ةمئاق نع نÓعإلا
نيديفتشسملا

لبقملا عوبشسألا
ةديلبلاب

ةمئاق نع لبقملا عؤبسسأ’ا نلعيسس
ةينكسس ةدحو004 نم نيديفتسسملا

يتلا يراجيإ’ا يمؤم˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سص ن˘م
هذ˘ه ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘ل ة˘˘ف˘˘سصا˘˘ن˘˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سس
نا˘ك˘سس ن˘م ل˘ك˘ل ة˘ي˘ن˘ك˘˘سسلا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلا

(ةديلب˘لا قر˘سش) ة˘ع˘مؤ˘سصلا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
ي˘˘لاو بسسح ،(’ا˘˘م˘˘سش) دار˘˘م ي˘˘ن˘˘˘بو
.ةفرسش فسسؤي ،ةي’ؤلا

ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘˘سصم نأا ة˘˘فر˘˘سش ح˘˘سضوأاو
لبقملا عؤبسسأ’ا جرفتسس ةعمؤسصلا

002 نم نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
ي˘˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘قاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس ةد˘˘˘˘حو
حاتف˘م ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب فا˘سصف˘سصلا

بطقلا ؤهو (ةي’ؤلا قرسش ىسصقأا)
ي˘سصح˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا

نأا ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سس ةد˘˘˘حو00051
.نؤعطلا عاديا باب اهدعب حتفي
نكسسلا ؤبلاط نؤكيسس ،مهتهج نمو
دار˘م ي˘ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ع˘م د˘عؤ˘م ىل˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عؤ˘˘ب˘˘سسأ’ا
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سس’ا ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘سشن
ةدحو002 ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سص ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سس
بطق˘لا صسف˘ن˘ب ة˘ع˘قاؤ˘لا يرا˘ج˘يإ’ا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘هو ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
د˘ج˘لا»ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا˘ك˘سس ا˘هر˘ب˘ت˘عا

نكسسلا تابلط ددعب ةنراقم «ةليلق
لؤقي ،بلط0006 ـلا تزواجت يتلا

.يناردب رمع نب ،ةيدلبلا صسيئر
ة˘˘˘سصح ر˘˘˘˘خآا نأا ي˘˘˘˘نارد˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘سضأاو
تدافتسسا ةغيسصلا هذه نم ةينكسس
،4102 ة˘ن˘سس تنا˘ك ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةينكسس عيرا˘سشم زا˘ج˘نإا ن˘م م˘غر˘لا˘ب

يبلاطل تحنم اهنأا ’إا اهبارت ىلع
.ىرخأا تايدلب نم نكسسلا

ا˘ه˘ب مؤ˘ق˘ت ي˘ت˘لا دؤ˘ه˘ج˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو
تابلطلا ةي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ي’ؤ˘لا ح˘لا˘سصم
ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سصلا هذ˘˘˘ه ىل˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
لوؤؤ˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘سشك ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسلا
ن˘˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘لا˘˘ب لوأ’ا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘˘ك˘˘سس ة˘˘سصح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
ةغيسص نم ةينكسس ةدحو005 مسضت
ثع˘ب م˘ت˘˘ي˘˘سس يرا˘˘ج˘˘يإ’ا ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءا˘˘عؤ˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا در˘˘ج˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
ديحؤلا قئاعلا ىقبي يذلا يراقعلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا زا˘˘ج˘˘˘نإا ن˘˘˘هر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.ةي’ؤلاب ةينكسسلا عيراسشملا

ب .رمع
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146209ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج02ـل قفاؤملا0202 يفناج51ءاعبرأ’ايلحم
«مÓسسلا»ـل هبلق حتفي يلع ينؤميم بتاكلا

ةباتكلا اهتدشسج ةيعقاو ةبرجت1.1 ةنازنزلا
 «نيمأ’ا قداسصلا دلؤم» رهسش ةرهاظت راطإا يف

تليشسمشسيتب باشش فلآا7 نم ديزأا باطقتشسا

ةعب˘ط˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘شصاو˘ت˘ت
ايد˘ي˘مو˘ن نو˘لا˘شصل ة˘شسدا˘شسلا
يغيزا˘مأ’ا ن˘ف˘ل˘ل ي˘برا˘غ˘م˘لا
يحياوشس يل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب
انانف14 ةكراششمب ةل˘ششن˘خ˘ب
لود نم مهنم01 ايليكششت
. ةيبراغم
هذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘تو
نم ةمظنملا ةينفلا ةرهاظتلا

ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط
«ةيليكششتلا نونفلل تاشسمل»
ة˘˘ن˘˘˘شسلا سسأار ة˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
ىلإا مودتشس يتلاو ةيغيزامأ’ا

يراجلا ريا˘ن˘ي51 ـلا ة˘˘يا˘˘˘غ
ة˘ي˘ن˘ف ة˘حو˘ل811 سضر˘˘˘˘˘ع
61 ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كششت
رادل سضرعلا قاورب ةتوحنم
عم ي˘ح˘ياو˘شس ي˘ل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا
دقانلا فرط نم تاحولل ةءارق
.يدادغب اشضر يليكششتلا

سشما˘ه ى˘ل˘ع ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘فو
حشضوأا نولا˘شصلا اذ˘ه حا˘ت˘ت˘فا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر عÓ˘ب داؤو˘ف
نو˘ن˘ف˘ل˘ل تا˘شسم˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
هذه نم فدهلا نأاب ةيليكششتلا
لمعلا» وه ةيفاقثلا ةرهاظتلا

ينفلا ثوروملا خيشسرت ىلع
لدابت ىلإا ةفاشضإا يغيزامأ’ا
نينانفلا فلتخم نيب تاربخلا
يليكششتلا نفلا سصخي اميف
.«يغيزامأ’ا

نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ دا˘˘فأاو
نم ةشسداشسلا ةعبطلا جمانرب

يبراغ˘م˘لا ا˘يد˘ي˘مو˘ن نو˘لا˘شص
ةدع نمشضتي يغيزامأ’ا نفلل
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف تا˘˘طا˘˘˘ششن
عباطلا سصخت ةينف تاششرو
ةششرو ىلإا ةفاشضإا يغيزامأ’ا
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ط˘˘˘خ˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘˘تا

ريذن ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘غ˘يزا˘مأ’او
ن˘م سشاد˘ع˘ب ر˘ي˘م˘˘شسو را˘˘ب˘˘ج
ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ششروو ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا سسو˘˘˘قر˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ب˘ل˘˘طو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت رو˘˘شضح˘˘ب

ن˘م˘شضت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك.نييعماج
ةدع طيششنت نولاشصلا جمانرب
يلع ةفاقثلا رادب تارشضاحم
هجو ىلع اهنيب نم يحياوشس
فر˘˘˘ح ة˘˘˘ل’د» سصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا
نفلا تايلامج»و «غان˘ي˘ف˘ي˘ت˘لا
نانفلا لامعأا ي˘ف ي˘ل˘ي˘كششت˘لا
،«نونح˘شس د˘م˘ح˘م ي˘شسنو˘ت˘لا
.ردشصملا سسفنل ادانتشسإا

ةعبط˘لا ج˘ما˘نر˘ب ل˘ل˘خ˘ت˘ي˘شسو
ايد˘ي˘مو˘ن نو˘لا˘شصل ة˘شسدا˘شسلا
يغيزا˘مأ’ا ن˘ف˘ل˘ل ي˘برا˘غ˘م˘لا
ىلع ةينف تÓ˘ف˘ح ة˘ل˘ششن˘خ˘ب
ىلإا ة˘فا˘شضإا رو˘شضح˘لا فر˘شش
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘˘ل˘˘حر
ةيعمج سضرعم ةرايزل ةشسبت
ةلي˘كششت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل تا˘شسم˘ل
يكوبششلا دمحم ةفاقثلا رادب
جمانرب راطإا يف ةي’ولا تاذب
،نيتي’ولا نيب ةي˘فا˘ق˘ث ة˘مأاو˘ت
.هحاشضيإا مت املثم

صس .دمحم

 ةيبراغملا لودلا نم01 مهنيب نم
ةلششنخب يغيزامألا نفلل يبراغملا ايديمون نولاشص يف ايليكششت انانف14

هنا مغر ،فودنت ةي’و نم ردحنملا ةنسس32 ـلا وذ يلع ينؤميم بتاكلا ةبقاثلا ةرظنلا بحاسص عدبملا انيقتلا
لؤح هترواحم نم انكمت ،ةيبيرجت مؤلع ةبعسش2 ةنسس ةيؤناثلا يف ابلاط لاز ’ هنأا ’إا هبابسش ناعير يف لازام

:يلاتلا قيسشلا راؤحلا ناكف1.1 ةنازنزلاب نؤنعملا ديدجلا هرادسصإا

ر˘ه˘شش ةر˘ها˘ظ˘ت تب˘ط˘ق˘˘ت˘˘شسا
يتلا «نيمأ’ا قداشصلا دلوم»
ا˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف تم˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا
7 ن˘م د˘يزأا تل˘ي˘شسم˘˘شسي˘˘ت˘˘ب
ة˘ير˘˘يد˘˘م بشسح با˘˘شش ف’آا
فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا

.ةردابملا ةبحاشص
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ ر˘يد˘م ح˘شضوأاو
سشماه ىلع بيبحلا يدهم
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ما˘˘ت˘˘خ˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا
راطإا يف ةمظنملا ةرهاظتلا
يوبنلا دلوملا ىركذ ءايحإا
ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ه˘نأا˘ب ،ف˘ير˘ششلا
ىلع بابششلل «تف’» لابقإا
تار˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لاو سسورد˘˘˘لا

تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘˘لا تاود˘˘˘ن˘˘˘لاو
لوح تز˘كر˘تو ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب
.دمحم يبنلا ةريشس
ةينيدلا ةطششنأ’ا تيظح امك
ىوتشسم ى˘ل˘ع تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا
يفاقثلا زكرملا عرفو اياوزلا
«ريبك» ما˘م˘ت˘ها˘ب ي˘مÓ˘شسإ’ا

.بابششلا لبق نم
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تل˘˘˘كششو
ةير˘يد˘م˘لا تارا˘طإ’ ة˘شصر˘ف
ا˘ياوز˘لا خو˘ي˘ششو ةرو˘كذ˘م˘لا

بابششلا ةيعوتل ةمئأ’ا اذكو
نع ةم˘جا˘ن˘لا را˘ط˘خأ’ا لو˘ح
فارحن’او فنع˘لا ي˘تر˘ها˘ظ
ىلع مهث˘ح ع˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
لثم ةحفاكم يف ةمهاشسملا

ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ر˘هاو˘ظ˘لا هذ˘ه
.عمتجملا

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأا تمد˘˘˘قو
دجاشسم ربع ةيركفو ةيفاقثو
د˘˘ي˘˘ششا˘˘نأا تل˘˘م˘˘شش ة˘˘ي’و˘˘˘لا

نم ةينيد ت’اهتباو حئادمو
ة˘ب˘ل˘˘طو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م قر˘˘ف ءادأا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع Ó˘شضف ا˘˘ياوز˘˘لا
ة˘˘˘ل˘˘˘˘شص تاذ تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسم
ةف˘ير˘ششلا ة˘يو˘ب˘ن˘لا ةر˘ي˘شسلا˘ب
تفد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسا ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
ةبلطو بابششلا سصوشصخلاب
ن˘˘ي˘˘ب˘˘شست˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ا˘˘˘ياوز˘˘˘لا
. ةي’ولاب ةينآارقلا سسرادملل
«ريبكلا» لا˘ب˘قإÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
هذه ةطششنأا هب تيظح يذلا
نم اميشس’ ةينيدلا ةرهاظتلا
تأا˘ترا با˘ب˘˘ششلا ة˘˘ئ˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ر˘ه˘ششل ا˘هد˘يد˘م˘ت فا˘˘قوأ’او
هذ˘ه تم˘ظ˘ن ةرا˘ششإÓ˘˘ل.رخآا
ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

ةشضايرلاو بابششلا تايريدم
قحلمو ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لاو
ميل˘ع˘تو ة˘ي˘مأ’ا و˘ح˘م ناو˘يد
ةيئ’ولا ةظفاحم˘لاو را˘ب˘كلا
ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘شسإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ششكل˘˘˘˘ل
ة˘˘˘˘˘عاذإاو ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
.ةيوهجلا تليشسمشسيت
يذلا ماتتخ’ا لفح زيمتو
ز˘كر˘م˘لا عر˘ف ر˘ق˘م˘ب م˘˘ي˘˘قأا
ميركت يمÓشسإ’ا يفا˘ق˘ث˘لا
لئاوأ’ا ةشسمخلا نيز˘ئا˘ف˘لا
ةءار˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘شسم ي˘˘˘˘˘ف

ملشسمو يراخبلا يحيحشص
ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششن˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا

ةر˘ي˘˘شسلا لو˘˘ح ةر˘˘شضا˘˘ح˘˘م
فرط نم ةفيرششلا ةيوبنلا

نوؤو˘ششلا ة˘ير˘يد˘˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘م
د˘ب˘ع فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
م˘يد˘ق˘˘تو عو˘˘بر˘˘ج د˘˘حاو˘˘لا
ءادأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد د˘˘ي˘˘ششا˘˘نأا
تاذ˘ب ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘˘م م˘˘عار˘˘ب
.عرفلا

ج.دحاؤلا دبع

،1.1 ةنازنز رادسصإ’ عجرن ^
ةر˘˘˘ك˘˘˘ف كت˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خا .ف˘˘˘ي˘˘˘˘ك
؟باتكلا

ادج ط˘ي˘شسب با˘شش ي˘شسف˘ن ن˘ع
براجتلا سضوخ بحي حومط
،ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا حر˘ط ي˘ف حو˘˘ح˘˘ل و
مث ةباتكلا اهلوأا و يتاياوه بحأا
مشسرلاو را˘ت˘ي˘غ˘لا ى˘ل˘ع فز˘ع˘لا

’و ،يفارغوتو˘ف˘لا ر˘يو˘شصت˘لاو
م˘ل˘ع˘ت˘لا بحأا ي˘نأا ا˘شضيأا ى˘˘شسنأا

هيلع عقت ئيشش يأا ينعي اريثك
ه˘م˘ل˘ع˘ت˘ل ة˘شصر˘ف د˘جأا يا˘ن˘˘ي˘˘ع
.هملعت رامغ سضوخأاشس
كت˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ^
ةرك˘ف كتر˘سضح ل˘ه كف˘لؤؤ˘م˘ل
عؤ˘˘˘سضؤ˘˘˘م م˘˘˘ث ’وأا ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
عؤسضؤملا نأا مأا ا˘ي˘نا˘ث ة˘با˘ت˘ك˘لا

ة˘با˘ت˘ك˘لا ىلإاِ كع˘˘فد يذ˘˘لا ؤ˘˘ه
؟هلؤح
ملاع تج˘لو9002 ة˘ن˘شس ن˘م
ةشصق نع ربعأا تنكو ةباتكلا

رورم عم ةريغشص ةلمجب ةلماك
تنكو رو˘ط˘ت˘لا˘ب تأاد˘ب ن˘مز˘لا
ةباتكلا نع ةليوط ةرتف عطقنأا

أا˘ج˘لأا لو˘ل˘ح˘لا د˘جأا ’ ا˘مد˘ن˘عو
هجلتخأا ام نع ربعأاف فورحلل
فيلأاتب اموي ر˘كفأا م˘لو ي˘ب˘ل˘ق˘ب
ع˘ي˘ج˘ششت د˘ع˘ب ىو˘شس با˘˘ت˘˘كلا
ةريخ ي˘جار˘ف ءا˘يز˘ي˘ف˘لا ةذا˘ت˘شسأا

ي˘ظو˘ف˘ح˘˘م ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا ةذا˘˘ت˘˘شسأاو
يع˘ب˘ت˘ت˘م ن˘م ا˘ت˘نا˘كف ةد˘ي˘ع˘شس
ةركف يشسأارب ا˘عرزو ي˘تا˘با˘ت˘ك
رهبملا ىوتشسملل ةباتك فيلأات
ي˘بو˘ل˘شسأا ي˘ف ها˘ت˘˘ظ˘˘ح’ يذ˘˘لا
سصشصقلا هذ˘ه ة˘با˘ت˘كب تأاد˘ب˘ف
ةنازنزب تلثمتو تلكششت يتلا

1.1.
اذه نع انثحت نأا نكمي له ^
ة˘˘ي˘˘م˘˘سست˘˘لا بب˘˘سسو ، ز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا

؟ اهنم فدهلاو
ا˘ئ˘ي˘شش نا˘ك با˘ت˘كلا عو˘شضو˘م
لكف يل ةبشسنلاب ادج احشضاو
اهرامغ تشضخ ءايششأا هبتكأا ام
ت’ا˘˘حو ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ششع فور˘˘˘ظو
تحت سصاخششأ’ا سضعب اهششاع
م’آاو هتششع ام تلقنف يراظنأا

سصشصقلا هذه لÓخ نم ء’ؤوه
لئاشسرلا نم ريثكلا لمحت يتلا
.ةباتكلل لئاشسرلا هذه ينتعفدف

ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ف˘˘لا ي˘˘ها˘˘م ^
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لاو ة˘˘˘عؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
اهحرط تدرأا يتلا ةيزكرملا

؟ هلÓخ نم اهتجلاعمو
هب نمز يف سشيعن ملعت امك
سسيبحو سسفنلا سسيبح نافنشص
ن˘ي˘ج˘شس ا˘شضيأاو سسا˘˘ن˘˘لا مÓ˘˘ك
بب˘شسب نود˘ي˘ق˘م˘لا و لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ن˘م سضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘هو فور˘˘ظ˘˘لا

دحاو1.1 ةنازنز ناونعلا ةباتك
د˘˘حاوو لا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘شسل
فدهلاو فورظلاب ن˘يد˘ي˘ق˘م˘ل˘ل
ئراقلا سشيعي نأا اذه لك نم
ن˘م رر˘ح˘˘ت˘˘يو سصشصق˘˘لا كل˘˘ت
ة˘ناز˘نز˘˘لا كل˘˘ت ن˘˘مو ه˘˘ن˘˘ج˘˘شس
سسبحتو سسبحت يتلا ةيمهولا
يح لمأ’ا نأا نيح يف همÓحأا

تايشصخششلا سضعب تومي ’
اهشضعبو لتقت اهشضعبو رحتنت
ىو˘˘قأ’ا ا˘˘مأا ة˘˘شسي˘˘ب˘˘˘ح ل˘˘˘ظ˘˘˘ت
نوزواجتيو مهمÓحأ’ نولشصي

لك مغر نولتاقيو ةيبلشسلا لك
نزحو م˘لأا ن˘م م˘ه˘ب ط˘ي˘ح˘ي ا˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘لا فاد˘˘˘هأÓ˘˘˘˘ل او˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصو
.اهومشسر
كتا˘˘˘حؤ˘˘˘م˘˘˘˘طو كع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ^
نييؤتسسملا ىلع ةيلب˘ق˘ت˘سسم˘لا
؟ يعادب’او يسصخسشلا

ر˘˘م˘˘ت˘˘شسأا˘˘شس ي˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
هل˘لا نذإا˘ب ة˘ي˘بدأ’ا ع˘يرا˘ششم˘لا˘ف
حيرشصتلا ديرأا ’ ئيشش بتكأاو
ةلوهجم نوكتشس ، ايلاح هنع
ه˘ل˘لا نذإا˘ب ا˘ه˘ن˘م ي˘ه˘ت˘نا ى˘ت˘˘ح
يملحف دجب سسردأاشس ديكأاتلابو
ل˘م˘عأا˘شسو ،ا˘˘حار˘˘ج ح˘˘ب˘˘شصأا نأا
ىرخأ’ا يتاياوه ريوطتل دهجب
امبرو يل ةبشسنلاب ةمهم يهف
اذهو ىلعأا ىوتشسمل اهعفرأاشس
زا˘ج˘نإ’ا ا˘مأا ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘عأا ا˘˘م
وه هل حمطأا يذلا يشصخششلا
ي˘تارد˘˘ق ل˘˘ما˘˘كب ل˘˘مأ’ا ر˘˘ششن
قرطلا لكب ةيبلشسلا ةبراحمو
ادج ةرخاز رئازج˘لا˘ف ة˘ن˘كم˘م˘لا
رهظت نأا اهيلع يتلا بهاوملاب
رئازجلاف سصاخششأا كانهف أÓملل
ي˘ت˘لا بهاو˘˘م˘˘لا˘˘ب اد˘˘ج ةر˘˘خاز
كانهف أÓمل˘ل ر˘ه˘ظ˘ت نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اهنكل يلاع ىوتشسمب سصاخششأا
نو˘˘كأا نأا ي˘˘فد˘˘هو ئ˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ت
ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب و˘لو ار˘ثؤو˘م ا˘شصخ˘شش
ة˘ناز˘نز˘لا مÓ˘ظ ن˘م او˘جر˘خ˘ي˘˘ل
.يوق ناميإاب ةايحلا اوششيعيو
ءار˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك ^
ءارقلل ةديرجلاو
م˘كح˘˘ف˘˘شصت ف˘˘غ˘˘ششب ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نأا
هنع مكئارآاو يباتك تاحفشصل

ا˘نأاو م˘كد˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شس ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘بو
ي˘ن˘ت˘ق˘ي سصخ˘شش ل˘كب فر˘ششتأا

سشي˘˘ع˘˘ي˘˘ل ه˘˘ب بحرأاو ي˘˘با˘˘ت˘˘ك
تا˘˘عر˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘قاو سصشصق
ةر˘˘كششلا كلذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘خ
نأا ىنمتأاو ،ةدير˘ج˘ل ة˘لو˘شصو˘م
بوؤود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت
نم بهاوملا ل˘كب ا˘ه˘ما˘م˘ت˘هاو
اذه اه˘م˘عد˘ف ة˘ير˘م˘ع ة˘ئ˘ف ل˘ك
بهاوملل  اريبك قراف لكششي
Óيمج Óمأا كلذب مهحنمت يهف
ة˘˘ع˘˘فدو رار˘˘م˘˘ت˘˘شسÓ˘˘˘ل ةو˘˘˘قو
مÓحأ’ا قيقحت وحن ةفوغشش
لو˘˘˘شصو˘˘˘م ر˘˘˘˘كششلا كلذ˘˘˘˘كو
نب رشضخل يفحشصلاو ذاتشسأÓل
هلابقتشسا ىلع مرتحملا فشسوي
ةديرجلل ا˘ئ˘ي˘ن˘ه˘ف ي˘ل ل˘ي˘م˘ج˘لا
.كلاثمأاب
نينطاقلا ذيمÓتلاب لفكتلل صصسصخت

ةيفيرلاو ةيئانلا قطانملاب

معدتت ناشسملت ةيلو
لقنلل ةلفاح04 ـب

ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘ب تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ةد˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ف ز˘˘˘ج˘˘˘ع ن˘˘˘م نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت
تا˘يد˘ل˘ب˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سس’ ي˘سسرد˘م˘˘لا
ىل˘ع ل˘ي˘خاد˘م˘لا ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا

يفو يلÓ˘ي˘ج يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ
ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي تم˘˘ل˘˘ع د˘˘ق˘˘ف را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه

نأا ة˘˘˘لوؤؤ˘˘˘˘سسم ردا˘˘˘˘سصم ن˘˘˘˘م مÓ˘˘˘˘سسلا
04 نم تدافتسسا دق ناسسملت ةي’و

يسسردملا لقنل˘ل ة˘سصسصخ˘م ة˘ل˘فا˘ح
تا˘عا˘م˘ج˘لا و ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ن˘˘م
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةريظح زيزعتل ةسصحلا هذه يتأات
مهاسستسسو ةي’ؤلل يسسردملا لقنلا

ذيمÓتلل نسسحأا فورظ ريفؤت يف
ىؤتسسم ىل˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب ءا˘ق˘تر’او
صصسصخت فؤسس هنأاو اميسس ،ةي’ؤلا

ذيمÓتلاب لفكت˘ل˘ل تÓ˘فا˘ح˘لا هذ˘ه
ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا

..ةيفيرلاو
ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘لاؤ˘˘لا دا˘˘سشأا د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘˘ل
ءا˘سسؤورو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم
ر˘ي˘خأ’ا ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ر˘˘ئاود˘˘لا

عيزؤتل قيرط ةطيرخ دادعإا نع
ىل˘˘ع تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سصح˘˘لا هذ˘˘ه

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فو تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
يسسردملا لقنلا لاجم يف ةلجسسملا

يتلا ىرخأ’ا صصسصحلا راظتنا يف
.ةي’ؤلا اهنم ديفتسستسس

صشاتيلتؤب.ع

فسسؤي نب .رسضÿ . أا :راؤح

ةيغيزامأ’ا ةنسسلا صسأارب ’افتحا
يزيلإاب ةيفاقث تاطاششنو يثارت سضرعم

ةنشسلا لولحب ت’افتح’ا تزيمت
(0792 رياني) ةديدجلا ةيغيزامأ’ا
سضرعم ميظ˘ن˘ت˘ب يز˘ي˘ل˘يإا ة˘ي’و˘ب
يغيزامأ’ا ثوروملا لوح يثارت
ةعون˘ت˘م ة˘ي˘فا˘ق˘ث ة˘ط˘ششنأا ة˘ما˘قإاو
.ينطولا يفاقثلا ثارتلا ءارث زربت
تفرششأا يذلا سضرعملا نمشضتو
ةيئ’ولا تاطلشسلا هحات˘ت˘فا ى˘ل˘ع
ةحنجأا ،يلاب نامثع ةفاقثلا رادب
تاعانشصلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘عو˘ن˘ت˘م
ةي˘ب˘ع˘ششلا تÓ˘كأ’او ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

يلحلا زرطلا و يديلقتلا سسابللاو
.ةطايخلاو
ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘ل˘˘خ˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ةيرول˘كل˘ف ا˘شضور˘ع ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ح’ا
ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب لا˘م˘ج˘لا ة˘شصقرو
ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ير˘˘ع˘˘شش تا˘˘˘شسل˘˘˘ج
ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ب داز˘˘مإ’ا تÓ˘˘شصو˘˘ب
تايلاعفلاو تايعم˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘م م˘ها˘˘شسو.ةيلحملا ةي˘فا˘ق˘ث˘لا

تاجايتح’ا يوذ لاف˘طأا م˘ه˘ت˘ه˘ج
ي˘شسف˘ن˘لا ز˘كر˘م˘لا ن˘م ة˘شصا˘خ˘˘لا
نيقاعملا لافطأÓ˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
لÓخ نم ،ةبشسانملا هذه يف اينهذ
عاد˘بإ’ا ة˘يا˘غ ي˘ف جذا˘م˘ن م˘يد˘ق˘˘ت
ام˘ل عو˘ن˘ت˘م سضر˘ع˘م ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا

تحنو زرط نم مهلمانأا هب تداج
تناكو.ة˘يرا˘خ˘ف تا˘عا˘ن˘˘شصو

ةع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا
ةوقب ةرشضاح ةي’ولاب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نم ةعومجمل اهشضرع لÓخ نم
يورت ي˘ت˘لا تÓ˘ج˘م˘لا و بت˘كلا
اهت’اجرب يفتحتو ةقطنملا خيرات
سسكعي ايلحم اثرإا اوعنشص نيذلا

هذ˘ه تم˘ظ˘˘نو.ةقطن˘م˘لا ة˘يو˘ه
ةنشسلا لولحب ةيلافتح’ا ةرهاظتلا
تا˘ير˘يد˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا
با˘ب˘ششلاو ة˘حا˘ي˘˘شسلاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ثرإ’ا تشسكع د˘قو ،ة˘شضا˘ير˘˘لاو
هب رخزت يذلا يخيراتلاو يفاقثلا

.رجزآا يليشساطلا ةقطنم
م .ح
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مجن سضّوعي تيزاكل
يرودلا يف سسيراب

ينابشسإلا
ن˘ع ،ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف˘ح˘شص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
عم دقاع˘ت˘لا˘ب د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ما˘م˘ت˘ها
مجاهم تيزا˘ك’ رد˘نا˘شسكلأا ي˘شسنر˘ف˘لا
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا قو˘˘شس لÓ˘˘˘خ ،لا˘˘˘ن˘˘˘شسرآا
.ةيراجلا ةيوتششلا

،ةينابشسإ’ا «اكرام» ةفيحشص بشسحبو
تيزا˘ك’ ع˘شضو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نإا˘ف
نوشسنديإا عم دقاعتلا لششف لاح ليدبك
نامري˘ج نا˘شس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ي˘نا˘فا˘ك
.يشسنرفلا

نم ،اماع23ـلا بحاشص ينافاك ىناعو
عم بعلل ةشصرف ىلع لوشصحلا لجأا
بب˘شسب ،م˘شسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ج سسأا ي˘˘ب˘˘لا
طخلا يف ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ةدا˘يزو ة˘با˘شصإ’ا
عم اشسنرف لطب دقاعت امدعب ،يموجهلا

.يدراكيإا وروام
تايرابم4 يف اًيشساشسأا ينافاك بعلو
5 لجشسو ،يشسنرفلا يرودلا يف طقف
اهمظع˘م ،ةارا˘ب˘م31 لÓ˘˘˘خ فاد˘˘˘˘هأا

.ليدبك
نا˘شس ع˘م ي˘نا˘فا˘˘ك د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو
سصرحيو ،لبقم˘لا ف˘ي˘شصلا نا˘مر˘ي˘ج
رياني يف هعيب ىلع يشسنرفلا يدانلا
ليحرلاب هل حامشسلا نم ’دب ،يراجلا

.اًناجم
نم اًرخؤوم سضورع ةدع ينافاك ىقلتو
رتنإاو ،دتيانوي رتشسششنام ،لانشسرآا ةيدنأا

.نÓيم
 يبيلشصلا طابرلا

سسوتنفوج مجن برشضي
ة˘با˘شصإا ،سسمأا لوأا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ن˘˘ل˘˘عأا

عفادم ،لاريميد حيريم يكرتلا هبع’
.يبيلشصلا طابرلاب ،قيرفلا

،يمشسرلا هعقوم ربع سسوتنفوج ركذو
ة˘ي˘ب˘ط تا˘شصو˘ح˘ف ىر˘جأا لار˘ي˘م˘˘يد نأا

تتبثأا يتلاو ،يدانلا ةدايعب مويلا حابشص
يمامأ’ا يبيلشصلا طابرلا يف هتباشصإا

.فورشضغلا يف ةباشصإا عم
لاريم˘يد نأا «ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا» فا˘شضأاو
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ج˘ي˘˘شس
.ةلبقملا

سسوتن˘فو˘ج زو˘ف ي˘ف لار˘ي˘م˘يد م˘ها˘شسو
لجشس امدعب (1‐2) ةجيتنب ،امور ىلع
يتلا ةارابملا يف ،يفويلل لوأ’ا فدهلا

ةلوجلاب دحأ’ا سسمأا نيقيرفلا تعمج
.يلاطيإ’ا يرودلا نم91

ةيلمع حاجن نلعي امور
ولويناز

ولوكين نأا ،سسمأا لوأا ،امور يدان دكأا
عشضخ ،ق˘ير˘ف˘لا ط˘شسو بع’ و˘لو˘ي˘ناز
هتباشصإا دعب ،ةح˘جا˘ن ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
يمامأ’ا يبيلشصلا طا˘بر˘لا ي˘ف قز˘م˘ت˘ب
.ىنميلا ةبكرلاب
63 ةقيقدلا يف بيشصأا دق وليناز ناكو
سسمأا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘جو ا˘مور ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘م
قزمتب هتباشصإا نع يدانلا نلعيل ،دحأ’ا
سضعب بناج ىلإا يبيلشصلا طابرلا يف
فور˘شضغ˘لا˘ب تق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘شضأ’ا
.يلÓهلا

عقومب يمشسرلا هباشسح ربع امور ركذو
نأا ،«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

ةيلمع مويلا رهظ دعب ىرجأا ولويناز
بعÓلا نأا ا˘ًح˘شضو˘م ،ة˘ح˘جا˘ن ة˘ي˘حار˘ج
ةباشصإ’ا ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘ي˘شس
.ءاثÓثلا موي نم ةيادب
،سسوت˘ن˘فو˘ج هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا ا˘مور ر˘شسخو
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ،(1‐2) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب

دحأ’ا وكيبميلوأ’ا بعلم˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
91ـلا ةلوجلا تاءاقل نمشض ،يشضاملا

.يلاطيإ’ا يرودلا نم

 هلامأا قلعي سشتيورون
ديدجلا دفاولا ةربخ ىلع

ينفلا ريدملا يكراف لييناد لاق
نأا لمأا˘ي ه˘نإا ،ي˘ت˘ي˘شس سشت˘يورو˘ن˘ل
ط˘خ بع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ف˘ي˘شضي
،بور سساكول يناملأ’ا طشسولا
يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ةر˘ب˘خ˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

يرود˘لا ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل ه˘˘ي˘˘عا˘˘شسم
.زاتمملا

ادقع (ا˘ما˘ع92) بور ع˘˘˘˘˘قوو
عم ماعلا فشصنو نيماع ةدمل
ن˘م ا˘مدا˘ق ،ي˘ت˘ي˘˘شس سشت˘˘يورو˘˘ن
ةقفشص يف ،يناملأ’ا مياهنفوه
.اه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘ع ف˘ششكلا ر˘ج˘ي م˘ل
ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس سشت˘˘يورو˘˘ن ل˘˘ت˘˘ح˘˘˘يو
يرود˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
،طاقن8 قرا˘ف˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا

ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ز˘كار˘م بر˘قأا ف˘ل˘خ
ي˘˘˘ف ي˘˘˘كرا˘˘˘ف لا˘˘˘قو .يرود˘˘˘لا
يدا˘˘ن ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
سسا˘كو˘ل» :ي˘ت˘˘ي˘˘شس سشت˘˘يورو˘˘ن

نم ريثكلاب عتمتي عئار بع’
ةريبك ةيدنأ’ بعل دقل .ةربخلا
يف اري˘ث˘ك كرا˘ششو ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ’ا يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
«.(اغيلشسدنوب)
دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م بع’ و˘˘˘ه» :فا˘˘˘˘شضأاو
يف بع˘ل˘لا ه˘ن˘كم˘ي ،تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

امك طشسولا طخ زكارم نم ددع
.«عافدلا يف بعللا هل قبشس
ا˘م˘ه˘م ارا˘ي˘خ ل˘كششي˘شس» :ع˘با˘تو
،امدق يشضم˘ن ي˘ك ا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

.ةديج ةيشصخششب عتمتي هنأا امك
،انل ةبشسن˘لا˘ب ة˘م˘ه˘م ة˘ق˘ف˘شص و˘ه
بع’ ما˘م˘شضنا˘ب ءاد˘ع˘شس ن˘ح˘˘نو
لاق ،هتهج نم .«انيلإا هتربخ لثمب
ةيادب راظتنا قيطي ’ هنإا بور
ىلإا اريششم ،قيرفلا عم هراوششم
ةرششع ذنم اغيلشسدنوبلا يف» هنأا
ل˘كششت ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘هو ،ماو˘˘عأا
تن˘ك .ي˘تر˘ي˘شسم˘ب اد˘يد˘ج Ó˘شصف
اذه نم اءزج حبشصأا نأا يف بغرأا
ءا˘ق˘ب˘لا ي˘˘ف هد˘˘عا˘˘شسأاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.«زاتمملا يرودلاب
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باقلأ’ا دسص◊ «يرافابلا» ةدايق ىلع بسصنم هزيكرت نأا دكأا

خنويم نرياب عم هلبقتشسم لوح سضومغلا Òثي رلوم
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نرياب م˘جا˘ه˘م ،ر˘لو˘م سسا˘مو˘ت را˘ثأا
هلبقتشسم لوح سضو˘م˘غ˘لا ،خ˘نو˘ي˘م
اميشس’ ،» يرافابلا» قÓمعلا عم
.هدقع ةياهن برق عم
نع «1تروبشس» عقومل رلوم لاقو
طقف بشصنم يزيكرت» :هلبقتشسم
،حاجنب يلاحلا مشسوملا ءاهنإا ىلع
ةرادإا عم ثدحتأاشس فيشصلا يفو
يأا ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ي˘ح ىرأا˘˘شسو ،يدا˘˘ن˘˘لا
.«رومأ’ا ريشستشس هاجتا

غلابلا ،يناملأ’ا مجاهملا طبتريو
عم دتمم دقعب ،اًماع03 رمعلا نم
˘ما˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح «يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا» يدا˘˘ن˘˘لا

هليحر ةيناكمإا ينعي امم ،1202
.مداقلا مشسوملا ةياهن بقع اًناجم
هدقع ديدجت ةلأاشسم نأا رلوم دكأاو
فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج ة˘يؤور˘ب ة˘˘نو˘˘هر˘˘م
ا˘م و˘˘هو ،بير˘˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
ي˘ف ه˘مد˘ع ن˘م ه˘ئا˘˘ق˘˘ب م˘˘شسح˘˘ي˘˘شس
.ةياهنلا

لا˘ق ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه ه˘˘فاد˘˘هأا ن˘˘عو
م˘شسو˘م˘لا ي˘ه˘ن˘ن نأا د˘ير˘ن» :ر˘˘لو˘˘م
رمأ’ا عم لماعتنو ،ايناملأ’ اًلاطبأا
ةقثلاب ىلحتن اننكل ،ريبك مارتحاب
قيقحتل ،تقولا تاذ يف ةمزÓلا
.«دوششنملا فدهلا

ر .ق^
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يفاششت نم مقتني ويموتراب

انير ريعيو سشتيفوغيب مشضي نÓيم

يفاششت لبقتشسم سضومغلا فنتكي
يلاحلا ينفلا ريد˘م˘لا ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ه
يكيك نييعت دعب ،يرطقلا دشسلل
.ةنولششربل اًديدج اًبردم ،نيتيشس
«ا˘˘كرا˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
ةنولششرب تاباختنا نإاف ،ةينابشسإ’ا
نوكت˘شس ،1202 ماع اه˘ل رر˘ق˘م˘لا
تنا˘ك اذإا ا˘م د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا
ةينف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ى˘لو˘ت˘ي˘شس ي˘فا˘ششت
.’ مأا ةنولششربل
ة˘ب˘ي˘ط ة˘قÓ˘ع˘ب ي˘فا˘ششت ط˘ب˘تر˘˘يو
حششرملا ،تنوف روتكيف عم ةياغلل
بيشسوج مامأا لمتح˘م˘لا ي˘شسا˘ئر˘لا

.ويموتراب ايرام
يفاششت عمجت ’ ،سضيقنلا ىلعو
ع˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘م ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ل˘˘˘˘شضفأا
ي˘ف ر˘ي˘خأ’ا ح˘ج˘ن اذإاو ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب
ا˘˘ًشسي˘˘ئر ر˘˘م˘˘ت˘˘شساو تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
بعشصلا نم نوكيشس ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘ل

قيقحت ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ةرو˘ط˘شسأا ى˘ل˘ع
.بيرقلا لبقتشسملا يف هملح
لحي نأا كششو ىلع يفاششت ناكو
عقو ثيح ،يدريفلاف وتشسنرإا لحم
لبق نم عامجإ’اب هيلع رايتخ’ا

برد˘م˘لا ن˘˘كل ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘ب ةرادإا
.رمأ’ا ليجأات لشضف باششلا

هطبري اًدقع نيتيشس يكيك عقوو
،2202 ف˘ي˘شص ى˘ت˘ح ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘˘ب
يف ريكفتلا نأا دكؤوي يذلا رمأ’ا

امبرو ،ا˘ًحور˘ط˘م د˘ع˘ي م˘ل ي˘فا˘ششت
ن˘م ة˘ي˘ما˘ق˘ت˘نا ةو˘ط˘خ كل˘ت نو˘كت
برد˘م ل˘شضف ا˘مد˘ع˘ب ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب
ع˘م ل˘م˘ع˘لا مد˘ع ير˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘شسلا
.ةيلاحلا ةرادإ’ا

اًيمشسر هدقاع˘ت ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن ن˘ل˘عأا
،سشيفوغ˘ي˘ب ر˘ي˘م˘شسأا ي˘ن˘شسو˘ب˘لا ع˘م
ثو˘˘˘˘م˘˘˘˘نرو˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘˘ح
.يزيلجنإ’ا

،يمشسرلا هعقوم ربع نÓيم ركذو
ة˘ف˘شصب سشي˘فو˘غ˘ي˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت ه˘˘نأا

هدقع يهتنيل رهششأا6 ةدمل ةتقؤوم
.0202 ناوج03 يف

اًيمشسر «يرينو˘شسور˘لا» ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك
ى˘مر˘م سسرا˘ح ،ا˘ن˘ير ي˘ب˘ي˘ب ل˘ي˘حر
ىلع رهششأا6 ةدمل مشضنيل ،قيرفلا
Óيف نوتشسأا يدانل ةراعإ’ا ليبشس
.يزيلجنإ’ا

Óيف نوت˘شسأ’ ارا˘ي˘خ ا˘ن˘ير ح˘ب˘شصأاو
موت هامرم سسراح بايغ دكأات امدعب
ببشسب مشسوملا ةياهن ىتح نوتيه

تهنأاو اه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا
.قيرفلا عم همشسوم
ة˘يد˘نأا ةد˘ع˘ل سشت˘˘ي˘˘فو˘˘غ˘˘ي˘˘ب بع˘˘لو
،ثو˘م˘شسترو˘ب ا˘هزر˘بأا ة˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإا

يذلا انير ناك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘شسل˘ي˘ششتو
،يلوبانو نÓيمل ايلاطيإا يف بعل
نم ةرتفلا يف لوبرفيل ةدمعأا دحأا

.3102 ىتح5002

نميرب ةدراطم لشصاوت تاباشصإلا ةنعل
،يناملأ’ا نميرب ردريف يدان نلعأا
بي˘ل˘ي˘˘ف ط˘˘شسو˘˘لا بعÓ˘˘ل ة˘˘با˘˘شصإا
ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،يد˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘غرا˘˘˘ب
ىلع نيتارابمل اه˘ب˘ب˘شسب بي˘غ˘ت˘ي˘شس
دد˘ه˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ح˘˘شضوأاو .ل˘˘قأ’ا

لبق زكرملا لتحي يذلاو طوبهلاب
(اماع03) يديرفغراب نأا ،ريخأ’ا
،ةنامشسلا يف مويلا رهظ لبق َبْيِشصُأا
ى˘لإا ه˘ع˘م ر˘˘ط˘˘شضي˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘تارا˘ب˘م لوأا ن˘ع با˘ي˘˘غ˘˘لا

انوتروف مامأا يناثلا رودلا يف لقأ’ا
.مياهنفوهو فرودلشسود
ينفلا ريدملا ،تلفوك نايرولف لاقو
اننأ’ انل ةبشسنلاب ريرم رمأا اذه» :قيرفلل
.«بعلملا يف هتاناكمإا ىلإا ةجاحب
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،ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تراششأا
ي˘نا˘ب˘˘شسإ’ا نأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ن˘ي˘ت˘ي˘شس ي˘كي˘ك
ق˘با˘شسلاو ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
بع’ يبحم نم ،سسيتيب لايرل
.يلاحلا يلوبان طشسو
ناي˘با˘ف ي˘نا˘ب˘شسإ’ا م˘شسا ط˘ب˘تراو
يف ةنولششرب ىلإا لاقتن’اب زيور
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
.ةلبقملا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا «و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ٍتقو يف ةنولششرب مرح نيتيشس
امنيح ،زيور عم دقاعتلا نم قباشس
،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ي˘ف بعÓ˘لا نا˘˘ك
ا˘بوروأا ة˘لو˘ط˘ب ي˘˘ف ه˘˘ئادأا بق˘˘ع
ةزئاج˘ب هزو˘فو ،ة˘ن˘شس12 تح˘˘ت
.بع’ لشضفأا

ماعلا ه˘ع˘م تير˘جأا ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘فو
ليشصافت نيتيشس نلعأا ،يشضاملا
،ةنولششرب ىلإا زيور لاقتنا لششف
ةنولششر˘ب سضر˘ع» :ا˘ه˘ن˘ي˘ح لا˘قو
ىلإا نايباف مشضل وروأا نويلم عفد
يف هاندرأا ،تشضفرو،B ةنولششرب
.«سسيتيب
تيأار ،تلشصو امدنع» :فاشضأاو
ءاقبإ’ا انررقو ،نايباف تايناكمإا

ريو˘ط˘ت ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي نا˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع
هيدل تناك نكل ،ءايششأ’ا سضعب

.«ملعتلا ىلع ةلهذم ةردق
03 لباقم همشض يلوبان» :عباتو
نم لقأا مقر وهو ،وروأا نويلم
.«ةيقيقحلا هتميق

سسفانت كانه نأا ركذلاب ريدج
د˘يرد˘م لا˘ير ل˘ب˘ق ن˘م د˘˘يد˘˘شش
زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘بو
ف˘˘˘ي˘˘˘شصلا ز˘˘˘يور تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
لوشصحلل يلو˘با˘ن ه˘ي˘ف ى˘ع˘شسي

لباقم وروأا نويلم001 ىلع
.هعيب

دتيانوي Îشسششنام
ديدجتل ططخُي

سشيتيتام دقع
ي˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
ةرادإا يعشس نع ،يزيلجنإا

ديدجتل دتيانوي رتشسششنام
ط˘شسو˘لا ط˘خ بع’ د˘˘ق˘˘ع
،سشتيتام اينامي˘ن ي˘بر˘شصلا

.يراجلا رياني رهشش لÓخ
اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا «ن˘˘شص
˘ما˘ع˘لا ي˘ف ل˘خد سشت˘ي˘˘تا˘˘م
ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا

،د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م
ةرتفلا يف ه˘م˘شسا ط˘ب˘تراو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
رتنإاو ماهنتوت لثم ةيدنأ’ا

تفا˘˘˘˘˘˘˘˘شضأاو .نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةرادإا» :ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلا
د˘ير˘ت ،ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ششلا
ماع ةدمل ديدج دقع ميدقت
’ م˘˘˘ه˘˘˘نأ’ ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘˘حاو
بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر نود˘˘ير˘˘˘ي
.«فيشصلا يف اًناجم
ه˘نأا ى˘لإا ،ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا را˘˘ششأاو
فقو˘م ح˘شضاو˘لا ن˘م سسي˘ل
اًرظن ،ءاق˘ب˘لا ن˘م سشت˘ي˘تا˘م
ورو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب نأ’
،رهششأا6 دع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس
ماظتناب ةكراششم˘لا د˘ير˘يو
عم هنا˘كم ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.هدÓب بختنم
فو˘ف˘شصل سشت˘ي˘تا˘م م˘˘شضناو
فيشص يف رمحلا نيطايششلا

يشسليششت نم اًمداق ،7102
،وروأا نوي˘ل˘م7.44 لبا˘ق˘م
عيمج يف ةارابم99 بعلو
3 ل˘˘ج˘˘شسو ،تا˘˘ق˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘لا
.ىرخأا4 عنشصو فادهأا

بايغ ةÎف نلعي ماه تشسو
يكشسنايباف هشسراح

سسراح نأا ،يزيلجنإ’ا ماه تشسو يدان نلعأا
ن˘ع بي˘غ˘ي˘شس ي˘كشسنا˘ي˘با˘ف سسا˘كو˘ل ها˘مر˘˘م
،حجرأ’ا ىلع طقف نيعوبشسأا ةدمل بعÓملا

.ةيبطلا سصوحفلا هنع تفششك امل اقبط
43 رمعلا نم غلابلا ىمرملا سسراح ناكو
ةارابملا نم31 ةقيقدلا يف جرخ دق ،اماع
هفيشضم مامأا ماه تشسو ةميزهب تهتنا يتلا
يشضاملا ةعمجلا موي0‐1 دتيانوي دليفيشش
،يزيل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ن˘م22 ةل˘حر˘م˘لا ي˘ف
ىلعأا ةلشضع يف م’آاب هروعشش ببشسب كلذو
ربمتبشس يف اهب بيشصأا دق ناك يتلاو ،ذخفلا
.يشضاملا
نم يناعي هنأا تفششك ،ةيبطلا سصوحفلا نكل
ع˘شضو˘م ي˘ف زر˘غ˘لا لو˘ح ط˘ي˘˘شسب با˘˘ه˘˘ت˘˘لا
.اهل عشضخ دق ناك يتلا ،ةيحارجلا ةيلمعلا

:يبطلا زاهجلا سسيئر غنيلوك دراششتير لاقو
كلذب سضرعتي مل هنأا ثيح ،ةراشس ءابنأا اهنإا»
.«ةقباشسلا ةباشصإ’ا ددجت وأا مقافتل

نم انويلم05 بلطي نوتيارب
يشسليششت ـل كناد حيرشست لجأا
كناد سسيول مشض يف هتبغر ،يشسليششت ىدبأا

ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،نو˘˘ت˘˘يار˘˘ب ع˘˘فاد˘˘م
.ةيراجلا ةيوتششلا

نأا ةيناطيربلا «زميات» ةفيحشص تركذو
ىعشسي ،درابم’ كنارف هبردي يذلا قيرفلا
ىلإا رخآا عفادم دوجوب ،هعافد طخ زيزعتل

رغيدور وينوطنأا يناملأ’ا نم لك بناج
ترو˘ك ي˘شسنر˘ف˘لاو يرو˘˘مو˘˘ت يا˘˘كي˘˘فو
،نشسنتشسيرك سسايردنأا يكرامندلاو اموز
هيلع ةطلشسملا ةبوقعلا عفر دعب ةشصاخ
ي˘تر˘ت˘ف˘ل ن˘ي˘ب˘ع’ يأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا مد˘ع˘ب
.ت’اقتنا

نوتيارب ي˘لوؤو˘شسم نأا ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تفا˘شضأاو
عفد مهيلع نأاب يشسليششت يف مهئارظن اوربخأا

ينيلرتشسإا هينج نويلم05 نع لقي ’ غلبم
.بعÓلا مشضل
عم هتكراششم ذنم نوتيارب عم كناد قلأاتيو
يرود˘˘ل˘˘ل هدو˘˘ع˘˘شص با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ىلإا كلذ ىدأا ثيح ،نيماع لبق يزيلجنإ’ا

يزيلجنإ’ا بختنملا يف ناكم ىلع هلوشصح
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
.تيغثواشس ثيراغ
بيترت يف عبارلا زكرملا يشسليششت لتحيو
يتأاي ام˘ي˘ف ،ة˘ط˘ق˘ن93 ديشصر˘ب ة˘ق˘با˘شسم˘لا
.ةطقن42 ديشصرب41 زكرملاب نوتيارب

ايشسيراب تحبشصأا :سسوينيكرام
ىشضم تقو يأا نم Ìكأا

نا˘شس سسيرا˘ب ع˘فاد˘م ،سسو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘كرا˘˘م دد˘˘ح
هدقاعت ديدمتل هتعفد يتلا بابشسأ’ا ،نامريج
.نييفاشضإا نيمشسومل يشسنرفلا يدانلا عم
:يمشسرلا هيدان عقوم ربع سسوينيكرام لاقو
اباشش تنك يج سسإا يب ىلإا تلقتنا امدنع»

ع˘م ه˘ت˘شصق ة˘با˘ت˘كل تقو˘ل ة˘جا˘ح˘ب ار˘ي˘غ˘شص
يف ناكم زجح لجأا نم حافكلاو ،يدانلا
.«يشساشسأ’ا ليكششتلا

ي˘شضقأا نآ’ا» :ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا فا˘شضأاو
ترر˘مو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ع˘˘با˘˘شسلا ي˘˘م˘˘شسو˘˘م
دان ه˘نإا ،ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لاو˘ط ة˘ع˘ئار برا˘ج˘ت˘ب
يأا نم رثكأا ايشسيراب تحبشصأاو ،يئانثتشسا

.«ىشضم تقو
ام لك يل مدقي نامريج ناشس سسيراب» :عباتو
.«حومط دان هنإا ،قيرفلا عم ءاقبلل ينعفدي
يترشسأا نأا امك» :سسوينيكرام لشسرتشساو
يف يننأا رعششأا ،انه ةريبك ةداعشسب رعششت
،سسيراب يف هجاتحأا ام لك يدلو ،يتيب
ىو˘شس ىر˘خأا تارا˘ي˘خ يد˘ل ن˘كي م˘˘ل اذ˘˘ل
.«ةعئارلا ةشصقلا هذه ةباتك يف رارمتشس’ا

يدا˘ن˘لا ع˘م سسو˘ي˘ن˘ي˘كرا˘م د˘قا˘ع˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘يو
مشضنا هنأاب املع ،4202 فيشص يف يشسيرابلا
.3102 فيشص يف يلاطيإ’ا امور نم امداق

نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا ق˘˘فاو
ما˘ه˘ن˘تو˘ت ط˘شسو بع’ ن˘شسكيرإا

رتنإا ىلإا لاقتن’ا ىلع ،ريبشستوه
يوتششلا وتاكريملا لÓخ نÓيم
.يراجلا

ولليد اتيزاغ’» ةفيحشصل اًقفوو
نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’ا «ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس
رتنإا يلوؤوشسم عم قفتا نشسكيرإا

يذلا دقعلا طورشش ىلع نÓيم
،ف˘شصنو م˘شساو˘م ة˘ع˘برأ’ د˘ت˘˘م˘˘ي
.يراجلا يفناج نم أادبيو
رطشضا نشسكيرإا نأا ىلإا تراششأاو
5.6 ىلإا5.8 نم هبتار سضفخل
ليهشستل ،ينيلرتشسإا هينج نويلم
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘م˘ه˘م
يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.يراجلا

ةقفشصلا سصقني ام نأا تحشضوأاو
نÓيم رتنإا نيب قافت’ا وه طقف
نأاو اميشس’ ،ريبشستوه ماهنتوتو
71 ىلع لوشصحلا بلطي ريخأ’ا

.ينيلرتشسإا هينج نويلم
ع˘˘م ن˘˘شسكيرإا د˘˘˘ق˘˘˘ع نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

ف˘ي˘شصلا ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
بعÓل قح˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

قيرف يأا عم عيقوتلا يكرامندلا
.يراجلا رهششلا نم ةيادب ناجملاب

اهبع’ حيرسستل وروأا نؤيلم001 طرتسشت «يبؤن يترابلا» ةرادإا

يلوبان مجن زيور ـب رهبنم ديدجلا ةنولششرب بردم نيتيشس

نÓيم رتنإل بعللا ىلع قفاوي نشسكيرإا

بع’ ،زيدنانرف نوشسديغ برتقا
ن˘م ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ا˘كي˘ف˘ن˘ب ط˘شسو
دتمي دقعب ماهنتوت ىلإا لاقتن’ا
.ةراعإ’ا ليبشس ىلع ارهشش81ـل
يا˘˘˘˘˘كشس» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘شش تر˘˘˘˘˘˘كذو
نأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «سسترو˘˘ب˘˘˘شس
ىلع ق˘فاو ا˘ما˘ع12  زيدنا˘نر˘ي˘ف
هايإا Óشضفم ،ماهنتوت ىلإا لاقتن’ا

تشسو هب مدقت يذلا سضرعلا ىلع
ةرتف لÓ˘خ ه˘م˘شضل د˘ت˘يا˘نو˘ي ما˘ه
.ةيراجلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا

نأا ع˘قو˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا تفا˘˘شضأاو
ى˘لإا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بعÓ˘لا ر˘فا˘˘شسي

سسمأا ،ندنل ةيزيلجنإ’ا ةمشصاعلا
ىلع ةر˘ي˘خأ’ا تا˘شسم˘ل˘لا ع˘شضو˘ل

.قيرفلل همامشضنا ةقفشص

لوبق لشضف بعÓلا نأا تعباتو
دو˘جو بب˘شسب ،ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت سضر˘˘ع
ابردم وينيرو˘م ه˘يزو˘ج ه˘ن˘طاو˘م
.يندنللا قيرفلل
ى˘˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘بو
ن˘م ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ى˘˘لإا ما˘˘م˘˘شضن’ا
يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
لوح اكيفنب عم هقافتا يزيلجنإ’ا
ةقفشصلا مامتإ’ ةمزÓلا طورششلا
.يمشسر لكششب
نماثلا زكرملا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ل˘ت˘ح˘يو
22 رورم دعب ةطقن03 ديشصرب
.يزيلجنإ’ا يرودلا نم ةلحرم

ماهنتوت باتعأا ىلع اكيفنب مجن



ةيحارج ةيلمع يرجُي يرون تيآا
 نيرهشش بيغيو

يشسنرفلا يجنا يدان رشسيأا ريهظ يرون تيأا ناير عشضخ
ةيحارج ةيلمعل يشضاملا دحأ’ا ةيرئازجلا لوشصأ’ا وذ باششلا

يتلا ةيوقلا ةباشصإ’ا ةيفلخ ىلع كفلا ىوتشسم ىلع ،ةلجعتشسم
.يشسنرفلا سسين يدان ةهجاوم يف اهل سضرعت

ن˘ع ي˘ج˘نأا يدا˘ن˘ل د˘˘عا˘˘شصلا بعÓ˘˘لا يرو˘˘ن تيأا بي˘˘غ˘˘ي˘˘شسو
هل حمشسي يذلا رمأ’ا ،نيرهشش ىلإا لشصتشس ةليوط ةرتفل بعÓملا
مادطشصا دعب اهل سضرعت يتلا ةريطخلا ةباشصإ’ا نم سصلختلاب

مجنو باششلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا يوادوب ماششه عم فينع
ةياهن نيقيرفلا تعمج يتلا ةهجاوملا يف يشسنرفلا سسين يدان
.يشضاملا عوبشسأ’ا

ىلع روششنم يف هيبحم ،باششلا يجنا يدان بع’ نأامطو
«مارغتشسنأا» يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع ةيمشسرلا هتحفشص
 .«هلل دمحلا» :لاق ثيح

ب.م.يرسسيإا

ديششي «فاكلا»ـل يمشسرلا باشسحلا
 ةيرئازجلا ريهامجلاب

ءانثلاب ةيرئازجلا ريهامجلا مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا قدغأا
رشضخلا قاششع همدق يذلا ريبكلا معدلا ةيفلخ ىلع حيدملاو
.9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايلاعف لÓخ يرئازجلا بختنملل

ةروشص «رتيوتلا» ربع «فاكلا» ـل يمشسرلا باشسحلا رششنو
ايقيرفإا ممأا سسأاك لÓخ ينطولا بختنملاو ،ةيرئازجلا ريهامجلل
،يشضاملا ماعلا يف ،رشصم يف نوبراحملا اهب جوت يتلا9102
..يروطشسأا بختنم لك فلخ»:Óئاق درغو ،ةيرئازجلا ريهامجلاب

روهمجلا بعل دقف ع˘ي˘م˘ج˘لا م˘ل˘ع˘ي ا˘م˘كو.«يروطشسأا روهم˘ج
يناثلا بقللاب جيوتتلل نيبراحملا ةدايق يف اريبك ارود يرئازجلا
هئÓمزو زرحم ةرزاؤومل ةريبك دادعأاب اولقنت امدعب ،خيراتلا يف
 .ةنعارفلا سضرأا اهتنشضتحا يتلا «ناكلا» يف

ب.م.يرسسيإا

سضوخي ديلا ةركل ينطولا بختنملا
 سسدار يف ةيبيردت ةشصح لوأا

ةيبيردت ةشصح لوأا ،سسمأا ديلا ةركل ينطولا بختنملا سضاخ
بختنملل ينفلا مقاطلا لمعيو ،ةيشسنوتلا ةمشصاعلاب سسدار ةعاقب
رهاط هدعاشسمو تروب ن’أا يشسنرفلا بردملا ةدايقب ينطولا
دوعشسم نوكيل بختنملا ىلع تاشسمللا رخآا عشضو ىلع نابعل
يتلا0202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايلاعفل نوزهاج هؤوÓمزو سسوكرب
ةركل يرئازجلا داحتÓل ةيمشسرلا ةحفشصلا ترششنو.ادغ قلطنت
تابيردتلل روشصلا سضعب يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع ،ديلا
 .ءارحشصلا يبراحم ةبيتك اهتشضاخ يتلا

ب.م.يرسسيإا

ةلحرم يف رياغم هجوب ريهامجلا دعأا :يلوغيف
 ائيشش ينعي ل طاقن01ـلا قرافو ةدوعلا

ةطلغ يدان بع’و ينطولا بختنملا مجن يلوغف نايفشس دكأا
نم بايإ’ا ةلحرم يف ليحتشسملا لمعيشس هنا يكرتلا يارشس
،ريهامجلا داعشسإاو هقيرف عم ةديج جئاتن دشصحل ةيكرتلا ةلوطبلا

ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح˘ب ا˘نأا» :مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘شسو˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا لا˘˘قو
قرا˘ف » :Ó˘ئا˘ق فا˘˘شضأا ،«ةدو˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ل˘˘شضفأا نو˘˘كن˘˘شسو
يف ام لك لمعنشسو ائيشش ينعي ’ ردشصتملا نع طاقن01ـلا

هكرادت لجا نم دحاو قيرفك انعشسو
 .«ديدج نم ’اطبأا نوكن ىتح

ق.نيمأا
 ازاجنا دعي رسضخلا مجن عم دماح صسفانت نأا دكأا

ةركلاب جيوتتلا قحتشسي يليÓب :يمزع
 ايقيرفإا يف يلحم بعل لشضفأل ةيبهذلا

يرشصملا كلامزلا يدان يف دعاشسملا بردملا يمزع ريمأا داششأا
بقع ينطولا بختنملا مجن يليÓب فشسويل ةريبكلا تايناكمإ’اب
.9102 ةنشسل ايقيرفإا ةراق يف يلحم بع’ نشسحأا بقلب هيجوتت

لشصحت يليÓب »:Óئاق ةيفحشص تاحيرشصت يف يمزع حشضوأاو
لاطبأا يرود بقلو هدÓب بختنم عم ايقيرفإا سساك بقل ىلع
:همÓك عباتو ،«يشسنوت˘لا ي˘شضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا يدا˘ن ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
حلاشصل بقللا نادقفب ادبأا رثأاتي ملو ،ديج بع’ دماح قراط»
.«ازاجنا دعي يشسنوتلاو يرئازجلا بعÓلا عم سسفانتلا نأ’ يليÓب

يف ةريبك ةيبعششب ىظحي يدوعشسلا يلهأ’ا مجن نأا ركذيو
ةلواحم كلامزلاو يلهأ’ا ةيرشصملا ةركلا يبطقل قبشسف رشصم
 .ةرم نم رثكأا يف يليÓب عم دقاعتلا

Úمأا.ق

1462ددعلا ^1441 ىلوأ’ا ىدامج02ـل قفاؤملا0202 يفناج51ءاعبرأ’اةصضايرلا

ةيدنأÓل ملاعلا صسأاك نم ةديدجلا ةخسسنلا ءارجإ’ لاجملا حسسف لجأا نم

 ءاتششلا لشصف يف ايمشسر1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكو «افيفلا» طوغشضل خشضرت «فاكلا»

 «ناكلا» ـل رثكأا ةميق حنم فاكلا يلوؤؤسسم نم بلاط

دئاق ةيقحأا دكؤويو ةشسارششب زرحم نع عفادي يشضاملب
ةيبهذلا ةركلاب «ايقطنم» رشضخلا

 ايليشسرام كيبŸوأا رادار ىلع فشساخ
ريهظو ةنشس32 نم لقأا قباشسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا فشساخ لفون دمحم دجاوتي

بعÓلا عم دقاعتلل ىعشسي يذلا ايليشسرام كيبملوا قيرف رادار ىلع ياد نيشسح رشصن رشسيأا
قوشس يف سصت˘خ˘م˘لا «و˘تا˘كر˘ي˘م تو˘ف» ع˘قو˘م ف˘ششكو.ةيلاحلا تÓيو˘ح˘ت˘لا قو˘شس ي˘ف
نيذلا نيبعÓل ةرغشصم ةمئاق نمشض فشساخ عشضو يشسنرفلا بونجلا يدان نأا ت’اقتن’ا
عم ةوقب هشسفن سضرف نم فشساخ نكمتو.يراجلا وتاكريملا يف مهعم دقاعتلا يوني
تشسيشسأا01 مدقو فادهأا7 نود ءاقل77 يف كراشش امدعب ،يشضقنملا مشسوملا يف ةيرشصنلا

 .تاقباشسملا فلتخم يف ياد نيشسح رشصن يدان عم
ب.م.يرسسيإا

نهرت ةيلسضعلا ةباسصإ’ا
‘ ءاؤجأ’ا هÒيغت ظؤظح

 ءاتسشلا ؤتاكÒم

ديزت ›وبان ةلاغم
 مÓغ ةاناعم نم

ي˘˘لو˘˘با˘˘ن يدا˘˘˘ن ةرادإا تشضفر
˘مÓ˘غ يزو˘ف ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لا ةر˘˘كف
م˘ج˘نو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘شسيأ’ا ر˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
ةيلام ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يوتششلا وتاكريملا لÓخ ،ةريغشص
.يراجلا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘ششكو
بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ةرادإا ّنأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا
مل ،سسيتنيرول يد ةدايقب يلاطي’ا
سضر˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا د˘˘ح˘˘ل ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت
يلختلاب اهل حمشسي يذلا بشسانملا

تناشس ةشسردم جيرخ تامدخ نع
،ةيشسنرفلا نايتإا

ةرادإا نع ردشصملا تاذ فاشضأاو
ةراعإا يف ركفت ’ «يبون يترابلا»

،ةرششابم هدقع عيبل ىعشستو اهبع’
،ةر˘ي˘ب˘كلا سضور˘ع˘لا با˘˘ي˘˘غ نأا ’إا
ر˘˘شضخ˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘با˘˘˘شصإا بب˘˘˘شسب
نيدايم˘لا ن˘ع هدا˘ع˘ت˘باو ة˘ي˘ل˘شضع˘لا
ةهج نم ةريشصق˘لا˘ب تشسي˘ل ةر˘ت˘ف˘ل
يذ˘لا ير˘ه˘˘ششلا بتار˘˘لا عا˘˘ف˘˘تراو
لعج ،رئازجلا مج˘ن ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ي
مدقتلا سصوشصخ˘ب ثير˘ت˘ت ة˘يد˘نأ’ا
 .هعم عيقوتلل ةيدج سضورعب

ب.م.يرسسيإا

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘شضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ع˘˘فاد
د˘ئا˘ق ،زر˘ح˘م سضا˘ير ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘م م˘ج˘نو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
جيوتتلا قحتشسي ريخأ’ا نأا احشضوم ،يزيلجن’ا
ويداشس يلاغنشسلا اهب زاف يتلا ةيبهذلا ةركلاب
.يزيلجن’ا لوبرفيل بع’ ينام

ياب بيبح تاحيرشصت ىلع يشضاملب درو
يدا˘ن م˘˘ج˘˘نو ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا

تاونقل يلاحلا للحملاو ،ق˘با˘شسلا ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘م
ينام نأا دكأا امدعب ،ةيشسنرفلا «سسولب لانك»
،همدق ام ةيفلخ ىلع ،ةيبهذلا ةركلا قحتشسا

«ناك»ـب رشضخلا جيوتت سسدنهم لخدت ثيح
،ةيشضاير ةشصح ىلع افيشض هلوزن دنع ،رشصم
نكل ،ةيبهذلا ةركلا قحتشسي ينام نأا احشضوم
يف همدق ام ريظن اهقحتشسي نم رثكأا زرحم
حيحشص» :نأاششلا اذهب يشضاملب لاقو ،«ناكلا»

ىلع ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا قحتشسي ينام نأا
زرحم همدق امل رظنلاب نكل ،همدق ام ةيفلخ
عم هب رم يذلا بعشصلا مشسوملا فشصن مغر
قحتشسي هنكل ،فادهب سسيل هنا امك ،يتيشسلا
سسأاكب جيوتتلا نم نكمت امدعب ،ةيبهذلا ةركلا
ناك يذلا يثÓثلا »:فاشضأاو ،«9102 ايقيرفإا

ابراقتم ناك ةيقيرفإ’ا ةيبهذلا ةركلل احششرم
يف ايقيرفإا سسأاك دجاوت نكل ،ىوتشسملا يف
بحاشص بقللاب جو˘ت˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي ة˘ن˘شسلا سسف˘ن
داحت’ا ىلع نيمئاقلا ىلع ناكو ةيبهذلا ةركلا
ةميقو انزو ةيراقلا ةشسفانملا حنم يقيرفإ’ا
.«مهتارايخ لÓخ نم رثكأا

احشضوم ،ينام ىلع ةوقب ياب بيبح عفادو
لبق ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا قحتشسي هنطاوم نأا
زرحمل ديؤوم نيب نيوعدملا يقاب مشسقني نأا

 .ينامل رخآاو
ب.م.يرسسيإا
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دا˘ح˘ت’ا و˘˘لوؤو˘˘شسم خ˘˘شضر
ةدايقب مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
د˘م˘حأا ي˘ششا˘غ˘ل˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
دا˘˘ح˘˘ت’ا طو˘˘غ˘˘˘شضل د˘˘˘م˘˘˘حأا
،«افيفلا» مدقلا ةركل يلودلا
ءارجإا دعوم لقن اوررق امدعب

يتلا1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك
ىلإا ،نوري˘ما˘كلا ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ت
تنا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ءا˘ت˘ششلا ل˘˘شصف
يف ىشضم تقو يف ةررقم
ةخشسنلا لثم فيشصلا لشصف
ا˘ه˘ت˘ن˘شضت˘حا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

و˘برا˘ح˘م» ا˘ه˘ب جو˘˘تو ر˘˘شصم
.«ءارحشصلا

1202 «نا˘˘ك» ن˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘تو
يرجت نأا ةررقم تناك يتلا
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ع˘م ف˘˘ي˘˘شصلا ي˘˘ف
لعج ام ،ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك
دعوم رييغت بلط˘ت «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
.ايقيرفإا ممأا سسأاك

يرئازجلا داحت’ا فششكو
نا˘ي˘ب ي˘ف ،سسمأا مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
يمشسرلا هع˘قو˘م ى˘ل˘ع هر˘ششن

ءار˘˘جإا د˘˘عو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ن˘˘˘ع
ةرود بعلتشس ثيح ،«ناكلا»
ءاتششلا يف ايمشسر نوريماكلا
.1202 فيشص نم ’دب

ةما˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘نا˘ع˘ت˘شسو
،ةريبكلا تابختنملا فلتخمو
نوطششني نيبع’ كلمت يتلا
ن˘˘م زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ةيدنأ’ا عم ةريبك تابوعشص
يف بع˘ل˘ت˘شس ة˘لو˘ط˘ب˘لا نو˘ك
دق يذلا رمأ’ا ،ءاتششلا لشصف
ةلوطبلا ىوتشسم ىلع رثؤوي

لاحلا هيلع تناك ام سسكع
يتلاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةرود˘لا ي˘ف
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ق˘˘˘لأا˘˘˘ت تفر˘˘˘˘ع
ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

 .بقللاب تزاف يتلا رئازجلا
مؤيلا لحي يسضاملب

دفو عم يدنوايب
ىلع فقؤلل «فاكلا»

 تآاسشنŸا ةيزهاج
ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ل˘ح˘˘ي

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا برد˘˘م
ممأا سسأاكب جيوتتلا سسدنهمو
،مو˘˘ي˘˘لا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ة˘ي˘نور˘ي˘ما˘كلا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
دا˘ح˘ت’ا د˘فو ة˘ق˘فر يد˘نوا˘˘ي
ةدايقب ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
سضعبو ،دمحأا دمحأا سسيئرلا
،ةرو˘˘˘شص ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
سسيئرو يششاكومأا يرج˘ي˘ن˘لا
ي˘˘ب˘˘م˘˘يزا˘˘م ي˘˘˘ب ي˘˘˘ت يدا˘˘˘ن
نم ،ي˘ب˘مو˘تا˘ك ي˘لو˘غ˘نو˘كلا
ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جا
نور˘ي˘ما˘كلا ي˘ف تآا˘˘ششن˘˘م˘˘لا

تايلاعف ناشضتح’ ادادعتشسا
.1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك

يرئازجلا داحت’ا فششكو
نأا ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ي˘˘˘ف
ةوعدلا ىقلت ينطولا بخانلا

يف ةكراششملل «فاكلا» نم
يذ˘لا يروا˘ششت˘لا عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
لوح يدنواي يف ،مويلا دقعي
ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك ميظنت
1202.

قفاري نأا رظتنملا نمو اذه
،يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا

ني˘شسا˘ي˘ل˘ب ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ق˘شسن˘˘م م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
تاذ بشسح ير˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
 .ردشصملا

يقيرفإ’ا دا–’ا
خيرات مؤيلا طبسضي

ءاهتناو قÓطنا
 ةيراقلا ةقباسسŸا

يقيرفإ’ا داحت’ا حنميشسو
ن˘م ا˘ما˘ه اءز˘ج مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
رر˘˘ق˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا تقو
فر˘˘ع˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو يد˘˘˘نوا˘˘˘ي˘˘˘ب

ي˘ف ن˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا زر˘بأا رو˘˘شضح
خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل «فا˘˘كلا»
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ءا˘ه˘ت˘ناو قÓ˘˘ط˘˘نا

بعلت يتلا ايقيرفإا ممأا سسأاك
تنا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ءا˘˘ت˘˘ششلا ي˘˘ف
نأا لبق فيشصلا يف ةجمربم
داحت’ا ىلع نومئاقلا عجارتي
لظ يف ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
قÓطإا عم ةق˘با˘شسم˘لا ن˘ماز˘ت
مدق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا

ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك ةشسفانم
.اقيرف42ـب بعلت يتلاو

ردا˘شصم˘لا سضع˘ب نأا ر˘كذ˘ي
تثد˘ح˘ت «فا˘كلا» ل˘خاد ن˘˘م
ة˘ما˘قإا ن˘˘ع ى˘˘شضم تقو ي˘˘ف
41و يفناج51 نيب ةلوطبلا
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يف يكوكلا يشسنوتلا بردملا عرشش
ةبيتكلل ةيندبلا تايوتشسملا نيشسحت

يف ةعومجملا نأاب كردي هنأاو ةشصاخ
نم ريثكلا ةفاشضإا ىلا ةشسام ةجاح
ابشسحت ،ةمروفلا يف دجاوتلل لمعلا
فده˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ى˘ق˘ب˘ي
دقو اذه ةيروهمجلا سسأاك يف ىتحو
ةيرياشضخ بر˘ت˘غ˘م˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ششا˘ب
ع˘م ه˘تا˘ب˘يرد˘˘ت ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘بو يوار˘˘قو

بعÓ˘لا لاز˘ي ’ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘ق˘فر˘ب دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع برد˘ت˘ي مو˘م˘غد
. يناوشضر هليمز

ةعم÷ا اذه كيلÁا ءاقل
نيرخآا نيءاقل ثحبل عاسسمو
تاءاقللا يف قيرفلا عرششيشسو اذه
نيءاقل نم سضوخيشس ثيح ةيدولا
تطبشض دقو ،اودجو نإا ةثÓث ىلإا
ي˘ت˘لاو ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا

ن˘م كي˘ل˘م˘يا ق˘ير˘˘ف ما˘˘مأا نو˘˘كت˘˘شس
ءاقللا وهو ةعمجلا اذه روداوك’ا
ة˘كر˘ششلا تح˘ج˘ن يذ˘˘لا ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
هتجمرب يف قيرفلا سصبرتل ةمظنملا

نيقيرف وأا قيرف ةفاشضإا رظتني ثيح
طبشضل ىعشسي يكوكلا نأاو ةشصاخ
حم˘شست ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ف تار˘ي˘شضح˘ت
مه˘تا˘ف ا˘م كراد˘ت˘ب ي˘نا˘حر˘ف ءا˘ق˘فر˘ل

. باهذلا ةلحرم ةليط
صشامر ماسشه

سسي˘˘ئر ي˘˘نور˘˘ط˘˘ب رو˘˘ششا˘˘ع ى˘˘˘مر
رئازجلا ةيدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ةرادإا سسل˘ج˘م
هراوششمل ادح عشضيل ،سسمأا ةفششنملا

.ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع عم
نأا ةشصاخلا ا˘نردا˘شصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو

ةكلاملا ةكرششلا ليمب رعشش ينورطب
ريدملا يرخشص داؤوف ىلإا «كارطانوشس»
ي˘مر رر˘ق˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م يدا˘ن˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا
.ةفششنملا

ةبوشسحملا فارطأ’ا سضعب ثحبتو
ىلإا ةم˘شصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع
عيرشسلا ىلع تابادتن’ا سضعب طبشض
ةشصاخ قيرفلا راشسم حيحشصت لجأا نم

نامشض ىقبي ريخأ’او لوأ’ا فدهلا نأاو
روحم يف طششنت يتلا رشصانعلا دحأا
يزعو يعفاشش ليحر نأا امب عافدلا

اذه ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘طرو ي˘ف يدا˘ن˘لا ع˘شضو
اهانيقتشسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسحو
تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع ح˘˘ل˘˘تو ر˘˘شصت ةرادإ’ا˘˘ف
نأاو اميشس’ يجارد ةرقم مجن عفادم
سسي˘ئر ى˘ل˘ع تحر˘ت˘قا ير˘˘خ˘˘شص ةرادإا
مجاهملا عم ةيلدابت ةقفشص ةرقم مجن
.ينور

حسشرم فيدرلا دئاق لاكوا
  رباكأ’ا عم دجاؤتلل

ة˘ي˘قر˘ت فار˘طأ’ا تاذ تحر˘˘ت˘˘قاو اذ˘˘ه
دئاق˘لاو ف˘يدر˘ل˘ل يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
هنأاو ةشصاخ رباك’ا فنشص ىلإا لاكوا
ينثي لكلا تلعج ةبيط تايوتشسم مدق
تل˘ع˘ج ه˘تاءا˘ط˘ع ناو ا˘م˘ي˘شس’ ه˘ي˘ل˘˘ع
ينا˘ث˘لاو ى˘لوأ’ا ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف سضع˘ب
نأا ركذي ،هبادتنا دشصق هتامدخب لشصتت
ي˘لوؤو˘شسم ع˘م كار˘طا˘نو˘˘شس عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ريثكلا ددح دق نوكي سسما ةيدولوملا

طوغشضلا دعب اميشس’ تايطعملا نم
ةيدولوملل ةيعارلا ةكرششلا اهتقلت يتلا

. قيرفلا قاششع فرط نم
صشامر ماسشه

ى˘لا سسمأا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش د˘˘فو ل˘˘شصو
قيرفلا يرجي˘شس ن˘يأا سسنو˘ت ة˘م˘شصا˘ع˘لا
يف يدارملا قدنفب يريشضحتلا هشصبرت
ح˘ي˘ح˘شصت ة˘ل˘شصاو˘م ل˘ما ى˘ل˘ع تر˘م˘ق
فر˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ءا˘˘ط˘˘خأ’ا
ةدعاشسمب امود كنارف بردملا بادتنا

ل˘م˘ع˘لا نو˘كي˘شسو اذ˘ه نا˘م˘ي˘ل˘شس و˘˘حر
يتخبو سشورمع يئانثلا ةقفرب ايعامج
يف مويلا عامتجا كانه نوكيشس ثيح
لبق ماهملا ميشسقت لجا نم ةحيبشصلا

لوا ع˘م ة˘يد˘ج˘لا رو˘˘مأ’ا ي˘˘ف عور˘˘ششلا
.يشسنرفلا ةدايق تحت ةيبيردت ةشصح

 رارسصإا «يلاغ بلط» ؤكيسس
ينايزؤب وأا فسساخ ىلع

ةقفشصلاف قيرفلا وتاكريم سصوشصخبو
ارامك ينيغلا بعÓل نوكت دق ةريخأ’ا
فر˘ط ن˘م ه˘حار˘ت˘قا م˘ت يذ˘لاو ،و˘كي˘˘شس
قيرف يف بعلي ثيح امود كنارف ريجانم
م˘جا˘ه˘م˘ك يد˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘شسح˘لا عا˘فد˘لا

رطشضت دق ةريبكلا هتميق نا ركذي ،حانج
اذ˘ه ه˘م˘شض ن˘ع لزا˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا ةرادإ’ا˘˘ب
ن˘م ف˘شسا˘خ بعÓ˘لا ا˘˘شضيأا د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو
ع˘م ةر˘ششا˘ب˘م ت’ا˘شصتا ي˘ف ة˘ير˘˘شصن˘˘لا
لشصفي مل ثيح ،بابششلل ريشسملا مقاطلا
هيدان ةرادإا فرط نم هريشصم يف دعب

ديدشست ىلا فارطأ’ا سضعب ىعشست امك
بعÓ˘لا م˘شض ي˘ف ن˘يرا˘ي˘ل˘م ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م
. ينايزوب ءاعبرأ’ا لمأ’ باششلا

صشامر ماسشه

ةمسصاعلا ةيدؤلؤم

ةركشسب داحتا ةرادإا تحجن
ي˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘شص نا˘˘˘م˘˘˘شض ي˘˘˘ف
اذ˘˘كو م˘˘ي˘˘شسن ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ع
دع˘ب كلذو ،لدا˘ع طو˘ب˘ع˘ج
ا˘م˘ه˘يد˘ق˘ع ى˘ل˘ع ا˘˘ع˘˘قو نا
لعج ام وهو ةيمشسر ةفشصب
سسفنتي ير˘كشسب˘لا عرا˘ششلا
نأاو ةشصاخ ،Óيلق ءادعشصلا
دوجو مدع نم ناك فوختلا
نيحرشسملل ةبشسا˘ن˘م ل˘ئاد˘ب
نا ركذي ةرادإ’ا فرط نم
ىل˘ع ل˘شصح˘ت رو˘ششا˘ع ن˘ب
م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘ق˘فر˘ب ه˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو
ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا قورزو˘˘ب
راظتنا يف نارهو ةيدولوم
ى˘ل˘ع ة˘يد˘˘عا˘˘شسم لو˘˘شصح
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘قاروأا
سصو˘شصخ˘بو اذ˘ه ة˘مدا˘ق˘˘لا
ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا ةزا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج’ا
ع˘م ة˘يرا˘ج تا˘ثدا˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ف
ةرواشسلا نم يحرف يئانثلا

. فلششلا نم ةيلباقلبو

نع ثحبت ةرادإ’ا
ديدج يلام جرخم
تاقحتسسم ديدسستل
يوانكلو نيبعÓلا

ددرتم

ن˘˘ع ةرادإ’ا ثح˘˘ب˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
ةيلاملا ةمزأÓل جرخم داجيإا

يدانلا ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نأاو ة˘˘شصا˘˘خ
غرافب اهتاقح˘ت˘شسم ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
نم كانه نأاو اميشس’ ربشصلا

نود نم رهششا7 ـل لشصو
هتهج نم ،ميتنشس يأا يقلت

يوا˘ن˘كل برد˘م˘˘لا لاز˘˘ي ’
ى˘˘لا مود˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ددر˘˘˘ت˘˘˘م

فو˘خ˘ت˘م ه˘نا ثي˘ح ةر˘كشسب
سضع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف ةدر ن˘˘˘˘˘م
،هتدوعل ةشضفارلا ريهامجلا

دا˘ح˘˘ت’ا ةرادإا تد˘˘كأاو اذ˘˘ه
هنوكب سصبرتلا سصوشصخب
ة˘ف˘شصب سسنو˘ت˘ب ىر˘˘ج˘˘ي˘˘شس
تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر
. ةمداقلا

صشامر ماسشه

عافدلا روحم ةلكششم لحل يجارد حرتقت فارطأاو ةفششنملا يمري ينورطب

رومألا طبشض ىلع رشصي امودو ترمق يف قلطني يدجلا لمعلا

ةيلباقلب وأا يحرف تامدخ ىلع رشصيو طوبعجو Êامثع يتقفشص نمشضي دا–لا

ةركشسب داحتا
لؤلحلا نع ثحبت ةرادإ’او اهلÓسضب يقلت ةيلاملا ةمزأ’ا

طابشضنلا ىلع رشصيو تايراطبلا نحششي يكوكلا

فيطشس قافو

دادزؤلب بابسش

ةعم÷ا ايدو كيلÁأا هجاؤي «دؤسسأ’ا رسسنلا»

ثيح ،يريشضحتلا سصبرتلا ءارجا ناكم رييغت ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تررق
بردملا نأاو اميشس’ سسنوت سضوع ةمشصاعلا يف نوكيشس ةريبك ةبشسنب
حمشست يتلا ةلويشسلا بايغ نأا امك ةيدو تاءاقل داجيإا مدع نم فوختم
وهو ةمشصاعلا يف جمانرب طبشض ىلع لمعلا ررقي بردملا لعج لقنتلاب
يف ةماتلا هتقث دكأا ينارمعلا سسيئرلا نأا ركذي ،ةرادإ’ا هيلع تقفاو يذلا رمأ’ا
. ءاشضيبلا ةقرولا حنم هنا ىلع ادكؤوم ،ةرارغوب نيمايل بردملا

عيقؤتلاب يواكم عانقإ’ لمعت ةرادإ’ا
نم مغرلابو ةرادإ’اف يوتششلا وتاكريملا سصوشصخبو هتاذ قايشسلا يف
ةرارغوب سشتوكلا نأا ’إا ،ةلويشسلا بايغل تاقفشصلا سضعب دقع يف اهددرت
،رشسيأ’ا قاورلا يف اهشسأار ىلع يتلاو رشصانعلا سضعبل ليدب داجيإا ديري

عم لكاششم يف دجاوتي يذلا يواكم بعÓلا عانقا ةرورشضب بلاط ثيح
نم هحيرشست قئاثو كلتمي يذلا روششاع نب بعÓلا اذكو ةوارمحلا ةرادإا
. ةرواشسلا ةبيبشش نم يحرف بعÓلا بادتنا ىلع رشصا امك ةركشسب داحتا

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
ءاشضيبلا ةقرولا ةرارغوب حنمي ينارمعلاو ةمشصاعلا يف سصبرتلا

قيرف يف طششانلا ةيحلوب بعÓلا بادتنا يف لئابقلا ةبيبشش ةرادإا تحجن
باق ناك يذلاو ةثلاثلا ةجردلا يرود يف بعلي يذلاو ينابشس’ا يتيشسابلا
تلعج ريخأ’ا اذه لكاششم نكلو ،ةيدولوملا حلاشصل عيقوتلا نم نيشسوق
ركذي ،سسما لوا ةرهشس هيلا همامشضنا نلعيو يرانكلا سضرع لبقي بعÓلا
نأا نم مغرلاب» اهيف كراشش ءاقل51 يف فادها4 هليجشست دكأا بعÓلا نأا
دعب قيرفلا تامادقتشسا ثلاث نوكي اذهبو «كلذ سسكع لوقت تاءاشصحإ’ا
. يجاردلا يرئازجلا يشسنوتلاو لابطلا يبيللا

يدؤعسسلا يرودلل ليحرلا هتين دكؤؤت فارطأاو دؤعي ’ دق يجاردلا
يجاردلا ةماشسأا بعÓلا ةيشضق سصوشصخب ثادح’ا تعراشست ،ىرخأا ةهج نم
أاجاف ثيح ،ةيشضاملا تاعاشسلا يف يرانكلا ىلا همامشضنا دقع ىلع عقو يذلاو
هفتاه قلغب ماقو سسنوت ىلا داع بعÓلا نأاب ادكؤوم سسنوت يف نييفحشصلا دحأا
اهتشسارد ىلع لمعي نآ’ا وهو ،ةيدوعشسلا نم سضورعلا سضعبل هيقلت مكحب
يف نوروثي يرانكلا لعج ام وهو هلاقتنا نع يمشسرلا نÓعإ’ا لبق ديج لكششب
. قيرفلا ةيقادشصمل برشض ربتعت ةيشضقلا نأاو اميشس’ ةرادإ’ا هجو

صشامر ماسشه

لئابقلا ةبيبسش
وتاكريملا ىلع راتشسلا لدشسيو ةيحلوبل مشضي «يرانكلا»

سشاعتنا ىلع ،ينابيشش جاح نارهو يف ةباينلاب ةشضايرلاو بابششلا ريدم دكأا
نيلومم˘لا ن˘م كلذو ر˘ي˘يÓ˘م5 يلاوحب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ة˘ن˘يز˘خ
رييÓم3 حنميشس لوأ’اف يلايشسوتو كوربيه ةروشص يف قيرفلل نييمشسرلا

نم يتلا ةميقلا يهو رايلم ةيدلبلا فيشضتشس نيح يف رايلم يناثلاو
ةنوآ’ا يف اهششيعي يتلا ةمزأ’ا نم يدانلا جارخإا يف مهاشست نأا رظتنملا
نأا ركذي ،رهششا عبرا نم رثكأاب نونيدي يواكم ءاقفر نأاو ةشصاخ ،ةريخأ’ا
ةشسشسؤومل قيرفلا حنم ةرورشض ىلع رشصي ينازولا فيرشش ماعلا ريدملا

. نيبعÓلا روجأاب لفكتلا ىلع لمعت ةيمومع
قوزرؤب مدقتسستو ينايفيا دقع خسسفت ةراد’ا

ةشصاخ ،مÓشسب ينايفيا يراوفي’ا بعÓلا ةيشضق ةوارمحلا ةرادإا تهنأاو اذه
تعمتجا ثيح افيفلا ىلإا ةوارمحلا بعÓلا يكتششي نأا نم ناك فوختلا نأاو
اهب نيدي يتلا هروجأا ديدشست ىلع قافت’ا متو سسمأا لوأا ةرهشس ينعملاب
يئاهن لكششب يهتنت ةيشضقلا لعجي ام وهو ،يشضارتلاب دقعلا خشسف لباقم
هلوشصح مدع ببشسب ةريخأ’ا عيباشسأ’ا يف تابيردتلا عطاق ينعملا نأا ركذي

ميكح مجاهملا قيرفلا نبا ةداعتشسا يف ةرادإ’ا تحجنو اذه هتاقحتشسم ىلع
. ةركشسب داحتا يف باهذلا ةلحرم ىشضق يذلاو قورزوب

صشامر ماسشه

نارهو ةيدؤلؤم
رييÓم5ـب ابيرق سشعتنت ةوارمحلا ةنيزخ
ةيمومع ةشسشسؤوم ىلع رشصي ينازولا فيرششو

ور˘سصا˘ن˘مو ؤ˘ب˘ح˘م ا˘ه˘ب مؤ˘ق˘ي ة˘ع˘سساو ة˘ي˘سضا˘ير ة˘ي˘كر˘ح ما˘يأ’ا هذ˘ه راردأا ة˘ن˘يد˘م صشي˘˘ع˘˘ت
،تاطبارلا نيبام مسسق يف طسشني يذلا مدقلا ةركل راردا باسش يدان قيرف وريسسمو
بكرملاب ريارب˘ف81 بعلمب مداقلا تبسسلا مؤي ةريه˘ظ ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت
يذلا ةليلم نيع ةيعمج قيرف عم هعمجتو اهيف لبقتسسي يتلا راردا ةنيدمل يسضايرلا

ةريبك ةيريسضحت لامعأاب قيرفلا ةرسسأا تماق ثيح ،لوأ’ا ينطؤلا مسسقلا يف طسشني
نم61 رود˘لا ىلإا ل˘سصي ة˘ي’ؤ˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ةر˘م لوأ’ ق˘ير˘ف˘لاو را˘ب˘ك˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ىل˘˘عو
ةاقÓم هملحو يئاهنلا ن˘م˘ث˘لا رود˘ل˘ل لؤ˘سصؤ˘لا ي˘لإا ح˘م˘ط˘يو ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا صسا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م
ربع ركاذتلا عيب ةيلمع تعزو امك ،كيرافؤب قيرف ىلع تزاف اذإا رئازجلا ةيدؤلؤم
نؤكت ىتح ريف˘غ رؤ˘ه˘م˘ج رؤ˘سضح˘ب ل˘ك˘لا د˘سشا˘ن˘ي ن˘يأا ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

صضرعو تاتف’ عنسص اسضبأا مت امك حؤمطلا قيرفلا عيجسشتو ةسسفانملا ةمق يف ةلباقم
ثدحلا اذهو ،بعلملا نييزتو ةفا˘ظ˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘م را˘سصنأ’ا ما˘مأا ع˘ي˘ب˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ة˘سصم˘قا
بردملا لابسشأا زؤفب لمأاي لكلاو ،ةماعلا مÓك حبسصأا راردا ةنيدمب بقترملا يوركلا

ةربخلا كلمي يذلا ةليلم نيع لابسشأا قيرف مامأا هرؤهمجو هناديم ةيسضرأا ىلع راقوز
يق˘ب˘يو ةرار˘غؤ˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘لا برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا صسا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لاو
ةسسفانم ةلسصاؤمب ملحيو حؤمط تايناكمإ’ا ليلق ريغسص قيرف نيب لسصيفلا ناديملا
.ريغسص رخآاو رببك قيرف نيب قرف ’ ةقطنم اهمكحي يتلاو صسأاكلا

مسساقلب يفيرسشؤب

....61 رودلا يف ةليلم نيع ةيعمج يقÓي
ةيروهمجلا سسأاك ةلباقمل رابكلا ةقيرط ىلع رشضحي راردأا بابشش يدان



ةــــنصصرق

رئازجلا اهدعبو سسنوت يف «اهيرفي» جارجر
جارجر ديششر ماعلا ريدملا ثكمي نل
يف سسمأا لقتنا ثيح ،’وطم سسنوتب
يفرعلا يبيللا يئانثلل عيقوتلا ةمهم
ادغ وأا مويلا دوعيشس ثيح سشيرهلاو
ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ،ر˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘شصقأا ى˘˘ل˘˘ع
نيب˘عÓ˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ل˘شصاو˘م
ع˘م قا˘ف˘تا د˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا

خشسفو باكروب ةراعا اذكو يروارط
دجي˘شس ،طو˘ب˘ع˘جو ي˘نا˘م˘ث˘ع يد˘قا˘ع˘ت
يئانثلا عم ريبك جرح يف هشسفن قيرفلا
ن˘م بل˘ط˘ب لا˘مآ’ا ع˘م برد˘ت˘ي » غ˘لا˘ب
» نا˘˘˘يز˘˘˘م سسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو» ةرادإ’ا
مويلا لحيشسو رئازجلا جراخ دجاوتملا
قافتا ىلا لوشصولا لجأا نم ادغ وأا
.هليحرب يشضقي يئاهن

يدحتلا لبق زرحم
زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير ق˘˘فاو
ينطولا بختنملا دئاق
سسدنهم ةهجاوم ىلع
ايقيرفا سسأاكب جيوتتلا
لامج ينطولا بخانلا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
لاقو ،تا˘عا˘ق˘لا ل˘خاد
تاحيرشصت يف سضاير
ثد˘ح˘ت˘ن » :ة˘ي˘ف˘ح˘شص
يف رمأ’ا اذه نع امئاد
كل˘ما ا˘نأاو بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
اذإاو ،از˘˘ي˘˘م˘˘م ا˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ى˘ل˘ع زو˘فأا˘شس ،ءا˘ق˘ل˘لا
ة˘لو˘ه˘شسب ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
فلم˘لا اذ˘ه ق˘ل˘غ˘ن˘شسو
.«ايئاهن

 ..اونئمطا
ريخب يميهارب

ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا نا˘˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ةرادإا تنأا˘˘م˘˘ط
ةلاح ىلع ةيبرعلاو ةيرئازجلا ريهامجلا
د˘ع˘ب ،ر˘شضخ˘لا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب ن˘˘ي˘˘شسا˘˘ي
تر˘ششنو ،ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا
لشصاوتلا عقاوم ىلع ةيمشسرلا ةحفشصلا
رشضخلا مجن نأا هيف دكؤوت نايب يعامتج’ا

ىوتشسم ىل˘ع ة˘ط˘ي˘شسب ة˘مد˘ك ن˘م ى˘نا˘ع
ةاراب˘م˘ل˘ل از˘ها˘ج نو˘كي˘شس ه˘نأاو ،ل˘حا˘كلا
.ةفارغلا مامأا ةمداقلا

«نيعلا» وكلاب

لئاشسر فيطشس قافو مÓعا ةيلخ تقلت
اهيف اهبلاطت قافولا راشصنا نم ةديدع
ر˘يو˘شصت ن˘م را˘ث˘˘ك’ا يدا˘˘ف˘˘ت ةرور˘˘شضب
مومغد يئانثلا ةشصاخو نابششلا نيبعÓلا

وهو » نيعلا » يدافتل اذهو ،فوشصوبو
ي˘ب˘ع’ ما˘م˘˘ت˘˘ها بذ˘˘ج يذ˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
فوخت نأاو ا˘م˘ي˘شس’ م˘ه˘ث˘يدا˘حأاو قا˘فو˘لا
لكششم˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘لا سضر˘ع˘ت ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا
مهميدقت ىتح قيعي دق يذلاو تاباشصإ’ا
ةيلخ˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،يدا˘ن˘ل˘ل ل˘شضفأ’ا
.بلطلا ةيبلت ىلع دكؤوت

 امود حيرشصت
سشورمع كبري

د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ح˘ير˘شصت˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا أا˘جا˘ف˘˘ت
بردملا نأاب دكؤوي حار نيح ،دادزولب بابششل
وهو نامي˘ل˘شس و˘حر نو˘كي˘شس لوأ’ا د˘عا˘شسم˘لا
بردملا ىل˘ع ة˘ق˘عا˘شصلا˘ك ع˘قو يذ˘لا ر˘ب˘خ˘لا

رخآ’ا هليمزب ة˘نرا˘ق˘م ر˘ب˘كا ة˘ب˘شسن˘ب سشور˘م˘ع
يلوؤو˘شسم ل˘ع˘ج يذ˘لا ف˘قو˘م˘لا و˘هو ،ي˘ت˘خ˘ب
نيي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘م ر˘م’ا ر˘بد˘ت˘ل نو˘ع˘شسي با˘ب˘ششلا
نا˘˘ك ا˘˘مود ثيد˘˘ح نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
ثودح نود نم نآ’ا نم ىؤورلا لك حيشضوتل
. بيرقلا لبقتشسملا يف لكاششم يأا

ءاقبلا نامشض ـل نيرم جاحلا

ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘لا ةر˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ةرادإا تعرا˘˘شس
بردملا دقتنت تحارو ،نيرم جاحلا بردملا

ةدوعلا مدع لشضف ريخأ’ا نأاو ةشصاخ ،رازخ
ررق˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘شضو نأاو ا˘م˘ي˘شس’
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه .با˘˘˘ح˘˘˘شسن’ا

قرف˘ل اذ˘كو و˘يزرا ي˘ب˘م˘لوا ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘شسلاو
ءاقب قيقحتل هيعشس نارهو ةيعمجو ةيدولوم
اذه رومأ’ا لك طبشض ىلع مزعلا ادقاع قيرفلا

ىلع ةيمشسر ةفشصب هماهم ينقتلا رششاب دقو
. ةينفلا ةشضراعلا سسأار

qarsana@essalamonline.com
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نيجعلا نم رعششلا لثم
نارهو ةيدولوم قيرف ىدافت
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘ل˘˘شست˘˘شس
فÓخلا ىهنأا امدع˘ب ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا
مجاهم˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ع˘قاو˘لا
يشساوكأا ناي˘ف˘ي˘ف يراو˘ف˘يإ’ا
نايفيف عطاقو ،ةيدو ةقيرطب
ءوج˘ل˘لا˘ب دد˘هو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ر˘يد˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»ـل
كرحتي ينازولا فيرشش ماعلا

قفت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإ’
نود بعÓلا دقع خشسف ىلع
كلشس» لثم قبطنيل ،سضيوعت
«ن˘ي˘ج˘ع˘لا ن˘م ر˘ع˘ششلا ل˘˘ث˘˘م
.ةوارمحلا قيرف ىلع
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ةبيبششلل يران يثÓث
سسيئر لÓم فيرشش نكمت
ءافولا لئابقلا ةبيبشش قيرف
يف اهقل˘طأا ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا˘ب
مشض امدعب ةيشضاملا مايأ’ا
راي˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ثÓ˘ث
قو˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
،لا˘ب˘˘ط د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
يجاردلا ةما˘شسأا ي˘شسنو˘ت˘لا

ه˘ل ق˘ب˘شس يذ˘لا ة˘ي˘ح˘لو˘˘بو
،ديردم وكتيلتا ناولأا لمح
مامأا نوكيشس سسيئرلا نأا ’إا
ل˘ي˘هأا˘ت و˘هو د˘يد˘ج يد˘ح˘ت
.يجاردو لابط يئانثلا
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ةÓشصلا تيقاوم

 ايقيرفإا يف يلحم بعل لشضفأل ةيبهذلا ةركلاب جيوتتلا قحتشسي يليÓب :يمزع^
ايليشسرام كيبملوأا رادار ىلع فشساخ^

عفادي يشضاملب
ةشسارششب زرحم نع
دئاق ةيقحأا دكؤويو
«ايقطنم» رشضخلا

ةيبهذلا ةركلاب

دفو عم يدنوايب مويلا لحي يشضاملب^
تآاششنŸا ةيزهاج ىلع فوقولل «فاكلا»
خيرات مويلا طبشضي يقيرفإلا دا–لا^

ةيراقلا ةقباشسŸا ءاهتناو قÓطنا

دادزؤلب بابسش

 لئابقلا ةبيبسش فيطسس قافو ةليلم Úع ةيعمج

ةي◊وب مشضي «يرانكلا»
وتاكŸÒا ىلع راتشسلا لدشسيو

رييÓم5ـب ابيرق سشعتنت ةوارمحلا ةنيزخ
ةيمومع ةشسشسؤوم ىلع رشصي ينازولا فيرششو

ترمق ‘ قلطني يد÷ا لمعلا
رومألا طبشض ىلع رشصي امودو

 ةركسسب دا–ا
 نارهو ةيدؤلؤم

Êارمعلاو ةمشصاعلا ‘ سصبÎلا
Áءاشضيبلا ةقرولا ةرارغوب حن

 لؤل◊ا نع ثحبت ةرادإ’او اهلÓظب يقلت ةيلاŸا ةمزأ’ا

طوبعجو Êامثع يتقفشص نمشضي دا–لا
ةيلباقلب وأا يحرف تامدخ ىلع رشصيو

 ةعم÷ا ايدو كيلÁأا هجاؤي «دؤسسأ’ا رسسنلا»

تايراطبلا نحششي يكوكلا
طابشضنلا ىلع رشصيو

حنم فاكلا يلوؤؤسسم نم بلط
 «ناكلا» ـل رثكأا ةميق
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ةيدنأÓل ملاعلا صسأاك نم ةديدجلا ةخسسنلا ءارجإ’ لاجملا حسسف لجأا نم

ايقيرفإا ممأا سسأاكو «افيفلا» طوغشضل خشضرت «فاكلا»
ءاتششلا لشصف يف ايمشسر1202


