
30 صص

:باهشش قيدشص..طابشضنلأ ةنجل رأرق ىلع أدر

ضشيجلا تاوق
نيأابخم فضشكت

50 صص  ةيباهرإ’ا تاعامجلل
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اموي51 لÓخ ةزهاج نوكتشس ةدوشسملأ

ةيلوألأ دأوملأ ءانتقل هجوتشس
ةرخأاتملأ روجألأ ةيوشستو

نجشسلأ نم اهجورخ دعب

عامتجا لوأا ضسأارتت نونح
لامعلا بزحل

30 صص

ابيرق مهتانكشس رايتخأ نم نيبتتكملأ نيكمتل «لدع» عقوم حتف

داشسف اياشضق ‘ هطروتلةزابيتو ةليشسملأ نم لكب

انجضس تاونضس5
ةحضصلا ريدمل ةذفان

ةملاقل قباضسلا

ةهوبششم ةقفشص مأربإأ ةيفلخ ىلع

50 صص

ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لأو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ كن˘˘ب ق˘˘فأو
«كينوت» يمومعلأ عمجملأ حنم ىلع ،«ردب»
5.2 ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ي˘ك˘ن˘ب ا˘شضر˘ق ،قرو˘لأ بي˘شضو˘ت˘˘ل
ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس ا˘˘م˘˘م ،را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م

رو˘جألأ ة˘ل˘ت˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘تو ع˘ن˘شصم˘لأ تا˘ي˘جا˘˘ح
صسي˘ئر ،يوÓ˘ع˘ي صسيردإأ ف˘ششكوةر˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ة˘عا˘ن˘شصل ي˘مو˘م˘ع˘لأ ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ ةرأدإأ صسل˘˘ج˘˘م
نأأ ،صسمأأ ،«ةعانشص كينوت» بيلعتلأو قرولأ

عم يئدبم قافتأ ىلإأ لشصوت ةرأدإلأ صسلجم
رد˘ب» ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ كن˘˘ب
ـب ردقي نامتئأ صضرق مهحنم لجأأ نم ،«كنب
2.5 غلبيل ع˘ف˘تر˘ي نأأ ن˘ك˘م˘يو را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م1
.رانيد رايلم

نم يئاضصقإا »
يدنرأ’ا فوفضص

«يعرضش Òغ
40 صص

يتأذلأ ءافتكلأ قيقحت دعب
ةينطولأ قوشسلأ يف

عرضشت رئازجلا
نيزنبلا ريدضصت يف

 لبقملا ماعلا

ناملي ينب «Òم» عاديإا
 ةليضسŸاب ضسب◊ا

50 صص

ةيميلقإ’او ةيلودلا تافلŸا ‘ نيدلبلا Úب مات قفاوت كانه :نوبت
30 صصةقطنŸاب تاعأزنلأ لح ‘ يباجيإلأ رئأز÷أ رودب ديششي رطق ةلود Òمأأ

ديري ’ نوبت :باقعل
لب «هضساقم ىلع»اروتضسد

نييرئازجلا لكل

30 صص

حنم ىلع قفاوي «كنب ردب»
«كينوت» عمجمل ضضرق
 رانيد رايلم5.2 ةميقب

40 صص

40 صص

نكضس نويلم مضضي ديدج جمانرب
4202-0202 يضسامخلا لÓخ



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
ÊوÎكلإ’ا 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
ام يليلتم ريم
رهزلا ضشودنع

ل˘م˘ع ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر
ةيسضام تاونسس ي˘ف ع˘ب˘سسلا تÓ˘ي˘ح˘ت˘سسم˘لا
ضسلجملاب ءاوسس ناملربلا˘ب بسصن˘م˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل
قفناو ،ةمأ’ا ضسلجم يف وأا ينطولا يبعسشلا

يتلا يليلتم ةيدلب ،ىودج Óب هلامو هدهج
ديسس لآا ةزمح بدتنملا ريزولا اهيلا يمتني
خ˘ي˘سشلا ة˘لÓ˘سس ن˘م رد˘ح˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا خ˘˘ي˘˘سشلا
ى˘ل˘ع بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ل˘سصح ،ة˘ما˘م˘عو˘˘ب
،بعت لقأابو نكمم دهج لقأاب ريزو بسصنم
هيف دهز نمل يتأاي بسصنملا نأا دكؤوي ام اذهو
يف دحأا Óف ،هءارو ىرجو هيلا ىعسس نمل ’
ديسس لآا ةزمح لوسصو روسصتي ناك يليلتم
ريم نأا اونمآا نيريثكلا نأا امك ،ةرازولل خيسشلا

لق’ا ىلع ق˘ح˘ت˘سسي نا˘ك ي˘لا˘ح˘لا ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م
ليوطلا هلاسضنل ارظ˘ن نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ف اد˘ع˘ق˘م
.ةبعسشتملا هتاقÓعو

«يجنومتو ةدقار»

تاونسسل لمع مهم قباسس فظوم لسصح
ة˘م˘ه˘م ة˘ير˘يد˘م˘ب يرادا بسصن˘م ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط
ققسش7 نع لقي ’ ام ىلع مناغتسسم ةي’وب
نيبيرقلا هتلئاع دارفأاو هبراقأا مسساب ةلجسسم
3 ريجأات عير ايلاح ينجي قباسسلا فظوملا ،ادج
مناغتسسم ةنيدمب ةيجيتارتسسا عقاوم يف ققسش
امعنتم ميقيو ىرخأا ققسش3 قلغيو ةيلحاسسلا
نم ريخأ’ا تلفا فيك وه لاؤوسسلا ،ةعباسسلا يف
.؟ دعب تأاي مل هرود نأا مأا لجنملا

لاجر دضض ةيهلإا برح
Úيرئاز÷ا لامعأ’ا

هتايرفسس ءاغلإاب ماق دروتسسم006 نم ديزأا
راسشتنا بب˘سسب ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ن˘ي˘سصلا ة˘لود و˘ح˘ن
نيدروت˘سسمو لا˘م˘عأا لا˘جر ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
نيسصلا يف مهينّو˘م˘م ع˘م م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘ت اود˘ّم˘ج
،لتاقلا ضسوريفلل عسساولا راسشتن’ا ةيفلخ ىلع
اهنأا لوقي داريتسسا ةكرسش بحاسص لعج ام اذه
ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ىدأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ه˘˘لإا بر˘˘ح
.نيسصلا نم داريتسس’ا فيقوتل انوروك

دئاوف موق دنع موق بئاضصم

ن˘ي˘نو˘ج˘سسم˘لا لا˘م˘عأ’ا لا˘جر م˘ظ˘ع˘˘م ما˘˘قأا
يلحاسسلا طيرسشلا تاي’و يف ضشارحلا نجسسب

ددع عيب مت يتلا ،ةينكسسلا تارامعلا تارسشع
يف اوأاجل امك ةرسشابم طاسسقأاب اهيف ققسشلا نم
فارتعا لباقم «ضشاك» عيبلل ت’احلا نم ريثك
،يئاهنلا عيبلا دقع عيقوت ليجأات انايحأاو نيدب
اهيل˘ع او˘ل˘سصح ة˘ي˘كن˘ب ضضور˘ق ن˘م تÓ˘فإÓ˘ل
لاجر نجسسو ةعباتم نكل ،تارايلملا تائمب
ققسشلا نم نيديفتسسملا تائم حارأا لامعأ’ا

ديدسست نم ،ةيلايخ راعسسأاب اهورتسشا نيذلا نم
ةثراكلا نكل ،نيح ىلإا لقأ’ا ىلع طاسسقأ’ا
هذه ةرداسصم تاطلسسلا ررقت امدنع يه نآ’ا
ريغ تÓماعتلا˘ب فار˘ت˘ع’ا مد˘عو ،تارا˘م˘ع˘لا
ءانبأاو لام˘عأا لا˘جر ا˘ها˘سضمأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

.نيديفتسسملا عم نيقباسس نيلوؤوسسم

qarsana@essalamonline.com
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؟ نيفظوم عت ةمهاضسم ةكرضش ’و ةلودلا عت ةرادإا يذه
ةرادا ر˘ق˘م˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا ل˘خد˘م˘لا ما˘مأا

روسص كئجافت ،نارهو يف ةيوهج ةيريدم
،اعاب˘ت ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ي˘سسلا د˘ها˘سشمو
لخدت يتلا تارايسسلا نم ةرايسس ضصخرا

004 نع اهنمث لقي ’ ىرخأا دعب ةدحاو
دوكسس ةيملاع تاكرام ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
اتويوتو42 يادنوهو نغافسسكلوفو
يف رابكلا نيفظوملا دحأا نإا لب ،’وروك
يف رسسورك دن’ ةرايسس يفخي ةسسسسؤوملا
بيرغلا ،داسسفلا تاقيقحت ةيادب دعب ،هتيب
يف ىلعأ’ا يرهسشلا رجأ’ا نأا رمأ’ا يف
مهنكل ،نويلم21 ىدعتي ’ ةيريدملا هذه
5 تاذ ةيلاغ ققسش يف نوميقي اعيمج
بر˘غ˘لا ة˘م˘سصا˘ع ءا˘ي˘حأا ى˘قرا ي˘ف فر˘غ
.ةمهاسسم ةكرسش مأا ةيمومع ةرادإاب رمأ’ا قلعتي له لاؤوسسلا ،يرئازجلا

؟ رئاز÷ا ‘ حمقلاو ةنيرفلا ايفام ةياهن يه له
د˘حا طو˘ق˘˘سس

داو˘م˘˘لا تا˘˘نورا˘˘ب
ةيئاذغلا

ىلع ةرط˘ي˘سسم˘لاو
ن˘ي˘سسح بو˘ب˘ح˘˘لا

نا ينعي ’ يجيتم
ي˘˘˘˘˘˘˘سضق ر˘˘˘˘˘˘˘˘م’ا
ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘سصل˘˘˘خ˘˘˘ت
اذ˘˘ه ل˘˘ب دا˘˘سسف˘˘˘لا
ةطلسسلا نأا ي˘ن˘ع˘ي
فلملا حتف تررق
فلم وهو قلغملا
هلهجي عاطق ربكا
نويرئازجلا

نمأ’اب طبتر˘م˘لاو
لثمتملاو يئاذغلا
ن˘م بو˘ب˘ح˘لا ي˘ف
ةهوف يف نحاطملاو ةيحÓفلا تاينواعتلا يريدم نم ريثكلا لعج امم ،ريعسشو ةنيرفو حمق
.يرئازجلا بعسشلل يئاذغلا نمأ’اب قلعتت ةيسضق يف ةلءاسسملل مهرج نم افوخ ،ناكرب

هللا لضضف نم اذه
ةيذيفنت ةير˘يد˘م˘ب ل˘م˘ع˘ي ف˘ظو˘م فر˘ع˘ي

نيدتلا نكل ديدسشلا هنيدتب ةفلجلا ةي’وب
،ضسمخلا تاولسصلا ءادأا ىلع ضصرحلاو اذه
نم ةلئاط ةورث قيقحت نم انبحاسص عنمي مل
ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م ق˘ل˘خ˘ل د˘م˘ع د˘ق ،ه˘ب˘سصن˘م ءارو
نيتلواقملل دنسساو ،هبرا˘قأا ءا˘م˘سسأا˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘ثا

ققح يلاتلابو ،ادج ةمهمو ةحبرم عيراسشم
ءارو نم تارايلملا˘ب ة˘ل˘ئا˘ط ةور˘ث ي˘ن˘ع˘م˘لا
أادبمب ضساسسم يا نود هبسصنم نم حبرتلا
ىلع لسصحي ’ ينعملا ن’ ةوسشرلا ميرحت
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي ل˘ب ه˘ب˘سصن˘م ن˘˘م ةو˘˘سشر يا
.لماكلاب عيراسشملا

لجنŸا رظتنت ةمضصاعلاب ةيفيظولا تانكضسلا
ةي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كسسلا˘ب بعÓ˘ت˘لا

نير˘سشع˘لا ي˘ف بي˘هر ل˘كسشب د˘عا˘سصت
تار˘سشع ل˘˘م˘˘سشو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سس
رثكأا ةرخاف ققسش اهنيب نم تانكسسلا

،ةمسصاعلاب ةفلتخم ءايحا يف ةفرغ نم
تارا˘طا ل˘سصح ة˘ب˘ير˘˘غ ت’ا˘˘ح ي˘˘فو
ي˘ف ي˘ف˘ي˘ظو ن˘كسس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ى˘˘ل˘˘ع
او˘نا˘ك ىر˘خأا تا˘ي’و ي˘فو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
تارارق ضضعب ،مهلقن لبق اهب نولعي
يفو ،نوناقلل ةف˘لا˘خ˘م تنا˘ك لزا˘ن˘ت˘لا

حلاسصم نم ؤوطاوتب تمت ىرخأا ت’اح
؟ ةمسصاعلاب ةيفيظولا تانكسسلا فلم تاطلسسلا حتفت لهف ،ىرخأا تارازو يف ةيرادا



ةودن يف ،نوبت ضسيئرلا لاق
ريمأا عم ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ن˘ب م˘ي˘م˘ت خ˘ي˘سشلا ر˘ط˘ق ة˘لود
ةرايزب ماق يذلا يناث لآا دمح
ناك هنأا ،رئازجلا ىلإا ةيمسسر
ةيئانث تاثداحم  هفيسض عم هل
يد˘˘˘فو ءا˘˘˘سضعأ’ تع˘˘˘سسو˘˘˘ت
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘تو ن˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا تا˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا

نيدلبلا نيب مات قفاوت دوجو
تحرط يتلا طاقنلا لك لوح
تناك ءاوسس ،تاثداحملا ءانثأا
وأا ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس وأا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

ا˘يا˘سضق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘يو˘˘ه˘˘ج
كلتو يبرعلا ملاعلاب ةسصاخلا
ي˘لود˘لا نأا˘سشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘ع نو˘ب˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا بر˘˘عأاو
قفاوتلا اذه رارمتسسا يف هلمأا
،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي يذ˘˘لا

ميمت خيسشلل هركسش نع اربعم
.رئازجلل هترايز ىلع

ر˘˘ط˘˘ق ة˘˘لود ر˘˘ي˘˘مأا ن˘˘م˘˘ثو
،يناث لآا دمح نب ميمت خيسشلا
ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإ’ا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا رود
لح يف اهما˘ه˘سسإاو ي˘بر˘ع˘لاو
لاق ثيح تاعازنلا نم ريثكلا

ةود˘˘ن ي˘˘ف ،م˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت خ˘˘˘ي˘˘˘سشلا
تاثداحملا تبق˘عأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ضسي˘˘˘ئر ع˘˘˘م ا˘˘˘هار˘˘˘جأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ر˘ق˘م˘˘ب
يميلقإ’ا رئازجلا رود نمثن»
رئازجلا نأا افيسضم ،«يبرعلاو
ل˘ح ي˘ف فر˘سشم خ˘يرا˘ت ا˘˘ه˘˘ل
تا˘˘˘عاز˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

يفو ةقطنملا يف ةدوجوملا
ةجاحب نحنو يبر˘ع˘لا م˘لا˘ع˘لا
يبرعلا ملاعلا نأ’ رئازجلا ىلإا
نم ريثكب ،فسسأ’ا عم ،رمي
،قايسسلا تاذ يفو تامزأ’ا
ن˘ع ر˘ط˘ق ة˘لود ر˘ي˘˘مأا بر˘˘عأا
ة˘م˘ق˘˘لا ل˘˘ل˘˘كت نأا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا
دقعتسس يتلا ةلبقملا ةيبرعلا
نأا˘سشبو .حا˘ج˘ن˘لاـب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

عم هتعمج يت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
خ˘ي˘سشلا د˘كأا ،نو˘ب˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا
ةبيطو ةءانب تناك اهنأا ميمت
ل˘˘ك ي˘˘ف نو˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘م ن˘˘ح˘˘نو
ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع اد˘كؤو˘م ،رو˘˘مأ’ا
تاقÓعلا ريوطت ىلع لمعلا
ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

.ةيرامثتسس’او

watan@essalamonline.com
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ةقطنŸاب تاعازنلا لح ‘ يباجيإلا رئاز÷ا رودب ديصشي رطق ةلود Òمأا

ةيميلقإ’او ةيلودلا تافلŸا ‘ نيدلبلا Úب مات قفاوت كانه :نوبت

ح.ميلصس

نجصسلا نم اهجورخ دعب

لوأا ضسأارتت نونح
بزحل عامتجا
لامعلا
،نونح ةزيول تصسأارت

بزحل ةماعلا ةنيمألا
عامتجا لوأا ،شسمأا ،لامعلا
يصسايصسلا بتكملل
دعب ةيصسايصسلا اهتليكصشتل

.نجصسلا نم اهجورخ
باصسحلا يف بزحلا رصشنو
كوبصسياف عقومب يمصسرلا

نود عامتجÓل اروصص
نع ليصصافت ءاطعإا

لامعألا لودج
تراد يتلا تاصشاقنلاو

اهتداع ريغ ىلعو ،هلوح
ةودن نونح طصشنت مل

تاعامتجلا دعب ةيفحصص
ثيح ،اهبزحل ةيرودلا

اهنإا قباصس تقو يف تلاق
لجأا نم تقو ىلإا جاتحت
نع تايطعم ذخأا
.ةيصسايصسلا تادجتصسملا

01 موي نونح ترداغو
مكح دعب نجصسلا يرفيف
فانئتصسإلا شسلجم هردصصأا
ةديلبلا يف يركصسعلا

مهت نم اهتئربتب ىصضق
ششيجلا ةطلصس ىلع رمآاتلا

اهتنادإا عم ،ةلودلاو
.غيلبتلا مدع ةميرجب

ر.نوراه

ةيصسامولبد ةجرخ ثلاثو ةلود ةرايز لوأا ‘

تاقÓعلا زيزعتل مويلا ةيدوعضسلا ‘ نوبت
ةنهارلا اياضضقلا لوح ءارآ’ا لدابتو

اموي51 لÓخ ةزهاج نوكتصس ةدوصسملا

اروتضسد ديري ’ نوبت :باقعل
نييرئازجلا لكل لب «هضساقم ىلع»

نارهو ءاصضق شسلجمل ماهتإلا ةفرغ ةصسيئر بايغ ببصسب

مداقلا ضسرام3 ىلإا رودوب ديعضس ةمكاحم ليجأات

اياصضقلا فلتخم لوح رطقو رئازجلا نيب مات قفاوت دوجو شسمأا ،ةيروهمجلا شسيئر نوبت ديجملا دبع دكأا
يبرعلاو يميلقإلا رئازجلا رود ،يناث لآا دمح نب ميمت خيصشلا رطق ةلود ريمأا نمث اميف ،ةيلودلاو ةيميلقإلا

.تاعازنلا لح يف يباجيإلا

0202‐9102 ةنصسل ةيملعلا تاطاصشنلا جمانرب ديصسجت راطإا يف
تاعانضصلا روطت لوح ىقتلم مظني يركضسعلا دهعملا

اهتاضساكعناو ةيركضسعلا

:باهصش قيدصص..طابصضنلا ةنجل رارق ىلع ادر

«يعرضش Òغ يدنرأ’ا فوفضص نم يئاضصقإا »

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر عر˘سشي
لوأا يف مويلا نوبت ديجملا دبع
ةكلمملا ىلا هدوقت ةلود ةرايز
ةوعدل ةيبلت ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا

ريزو اهلمح ناملسس كلملا نم
يهو ،عيباسسأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘ت˘ي˘جرا˘خ
زيزعت ىلإا يمرت يتلا ةرايزلا
رئازجلا نيب ةيئانثلا تاقÓعلا

تا˘˘ه˘˘جو لدا˘˘ب˘˘تو ضضا˘˘ير˘˘لاو
لئاسسملا نم ديدعلا لوح رظنلا

ي˘˘فو ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لاو
.ايبيل ةمزأا اهتمدقم

ضسيئرلا نوكي ةجرخلا هذهبو
رات˘خا د˘ق نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيدوع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا

موقي ةلود ةرايز لوأ’ ةهجوك
رئازجلل اسسيئر هباختنا ذنم اهب
ةيبلت طرافلا ربمسسيد21 يف
ل˘ها˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘م ةو˘˘عد˘˘ل
ر˘يزو ه˘ل ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح يدو˘˘ع˘˘سسلا
يدوعسسلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘سشلا
ريغ ناحرف نب لسصيف ريمأ’ا
ةيسسامولبد ةجرخ ثلاث دعت اهنأا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم د˘ع˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
مث ايبيل ةمزأا لوح نيلرب رمتؤوم
لود ءاسسؤور ةمق يف ةكراسشم

.يقيرف’ا داحت’ا تاموكحو
ةسصرف ةرايزلا هذه نوكتسسو

زيزع˘ت˘ل ة˘يدو˘ع˘سسلاو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
فرعت يتلا ةيئانثلا امهتاقÓع
ثي˘ح ،ر˘خآ’ ما˘˘ع ن˘˘م ارو˘˘ط˘˘ت
ةمدقم يف فلملا اذه نوكيسس
ا˘ه˘ير˘ج˘ي˘سس ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا
ل˘ها˘˘ع˘˘لا ع˘˘م نو˘˘ب˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا
نب نا˘م˘ل˘سس كل˘م˘لا يدو˘ع˘سسلا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
تارو˘ط˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ل˘م˘˘لا
اميسس’ ةقطنملا يف عاسضوأ’ا
اهيف تداعتسسا يتلا ايبيل ةمزأا
ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا ا˘هرود ر˘ئاز˘ج˘لا
ضسيئرلا ءادأا دعب ةرسشابم ةوقب
امك .ةيروتسسدلا نيميلل نوبت
هتجرخ يف نوبت ضسيئرلا يقتلي
ةيبرع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ى˘لإا ى˘لوأ’ا
د˘ه˘ع˘لا ي˘˘لو ع˘˘م ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
ن˘ب د˘م˘ح˘م ر˘ي˘مأ’ا يدو˘ع˘˘سسلا
لوانتت تاثحابم ءارجإ’ ناملسس
ةسصاخ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا تارو˘ط˘ت˘لا
نيدلبلا يعسسو ،ةيبيللا ةمزأ’ا

يسسايسسو ي˘م˘ل˘سس ل˘ح دا˘ج˘يإ’
ل˘خد˘ت يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘مزÓ˘˘ل
.ةمزأ’ا دقعي يبنجأا

 ح.ميلصس

،با˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل دـم˘˘˘ح˘˘˘م دد˘˘˘سش
ةسسائر ىدل ة˘م˘ه˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ضسيئر نأا˘ب ضسمأا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
لكل رو˘ت˘سسد ة˘غا˘ي˘سص مز˘ت˘ع˘ي
م˘ت ا˘م˘ك ضسي˘لو ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رو˘ت˘سسد ه˘نأا ى˘ل˘ع ه˘ل ج˘يور˘ت˘لا
بسسح وأا «ضسا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع»
نأا˘ب ا˘ف˘سشا˘ك ،ضسي˘˘ئر˘˘لا تاوز˘˘ن
ه˘ل ى˘لوأ’ا ةدو˘سسم˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
.نيعوبسسأا دعب نوكيسس

لÓ˘˘˘خ با˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل فا˘˘˘سضأاو
ةود˘ن˘لا˘ب ا˘ها˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘كلا
روتسسدلا ليدعت لوح ةينطولا
نأاب ،3 رئازجلا ةعماجب ةمظنملا
ليدعتل عورسشم قلطأا ضسيئرلا

ل˘˘˘ما˘˘˘سشو ع˘˘˘سساوو ق˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
هتامازتل’ ادي˘سسج˘ت رو˘ت˘سسد˘ل˘ل
ةيباختن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا لÓ˘خ45
ي˘˘فو˘˘ي أاد˘˘بو ،تا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل
ةينقت ةنجل بيسصنتب هتامازتلاب
نوناقلا يف ءاربخ نم نوكتت
يرو˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
ة˘˘˘˘غا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصل ،ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلاو
ةدوسسم˘ل ى˘لوأ’ا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،رو˘ت˘سسد˘لا
ةريبك اطاوسشأا تعط˘ق ة˘ن˘ج˘ل˘لا

،اموي51 لÓ˘خ ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘˘سسو
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا نأا ى˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
نع اريبعت يتأات ’ ةيروتسسدلا
ا˘˘˘م˘˘˘نإاو ة˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش تاوز˘˘˘˘ن
وأا ةينطو تادجتسسمل ةباجتسسا
اميف »:لاقو ،ةيملاع تاهجوت
ا˘ن˘ع˘با˘ت د˘ق˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ضصخ˘˘ي

نأا ةطرافلا ةنسسلا لÓخ اعيمج
هزجع تبثأا ي˘لا˘ح˘لا رو˘ت˘سسد˘لا

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع
يف ىتحو ،عمتجملا تسضرتعا

،201 ةدا˘م˘لا ر˘ي˘سسف˘ت ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘ك
نم هنإاف يلاتلابو ،اهديسسجتو
اذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ق˘ئÓ˘لا ر˘ي˘غ
ن˘˘سصح˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ،رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ا˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م
تازه يأا نم نمأام يف هعسضنو
ولحي نأا ءا˘ن˘بأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ى˘ت˘ح
ى˘˘لإا عو˘˘جر˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘سشم
لثمم دد˘سشو.هدحو روتسسد˘لا
يذلا روتسسدلا نأا ىلع ةسسائرلا
جور امك ضسيل ضسيئرلا هرسشاب
وأا ضسيئرلل روتسسد هنأا ىلع هل

د˘ير˘ي ’ نو˘ب˘ت ،ضسا˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
هسسفنل ’و هسصخسشل اروتسسد
.نييرئازجلل اروتسسد ديري لب

ط.ةراصس

ضسلجمل ماهت’ا ةفرغ تلجأا
ةيسضق يف رظنلا ،نارهو ءاسضق
رودو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سس ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ةسسلج ىلإا ،نيدلا رون يسسنوتو
،مداقلا ضسرا˘م3 ءاثÓ˘ث˘لا مو˘ي
ي˘ت˘لا ة˘سسي˘ئر˘لا با˘ي˘˘غ بب˘˘سسب

ناكو.ر˘خآا ضضا˘˘ق ا˘˘ه˘˘سضو˘˘ع
ماهت’ا ةفرغ رظنت نأا ارظتنم
يسضاق اههجو يتلا مهتلا يف

نار˘هو ة˘م˘كح˘م˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘يد˘ه˘ت˘لا ي˘هو ،ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘سشلاو ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشت˘˘لا˘˘˘ب
د˘ي˘ع˘سسو ن˘يد˘لا رو˘ن ي˘سسنو˘ت˘ل
اهنم ةريثك ىرخأا مهت عم رودوب
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب ضسا˘سسم˘˘لا
ثبو ضشيجلا تايونعم طابحإا

ضساسسملا اهنأاسش نم تاروسشنم
         .ةينطولا ةحلسصملاب

ـه.داوج

يركسسعلا دهعملا ضسمأا مظن
ةيلابقتسس’او ميوقتلاو قئاثولل
ىقتلم ،ينطولا عافدلا ةرازول

تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا رو˘˘ط˘˘˘ت» لو˘˘˘ح
،«ا˘ه˘تا˘سسا˘كع˘ناو ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا

ط˘˘ي˘˘ل˘˘سست ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ثي˘˘ح
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا
ضشيجلل ايلعلا ةدا˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘لو˘ت
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ةيركسسعلا تاعانسصلا

عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘سضوأاو
تقلت ،اه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
يف هنأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا
ة˘ن˘سسل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا

د˘ه˘ع˘م˘لا م˘ظ˘ن ،0202‐9102

ميوقتلاو ق˘ئا˘ثو˘ل˘ل ير˘كسسع˘لا
عافدلا ةرازو˘ل ة˘ي˘لا˘ب˘ق˘ت˘سس’او
ي˘ن˘طو˘لا يدا˘ن˘لا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىقتلم ،ضسوسسم ينبب ضشيجلل

تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا رو˘˘ط˘˘˘ت» لو˘˘˘ح
،«ا˘ه˘تا˘سسا˘كع˘ناو ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا

اذه لاغسشأا حاتتفا ىلع فرسشأاو
،يلع موركع ءاول˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

دادمإ’او ميظنتلا ةرئاد ضسيئر
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأ’
نم تاراطإا روسضحب ،يبعسشلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا

نيلثممو نيي˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘ث˘حا˘بو
ةعبات˘لا ن˘يو˘كت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه ن˘ع
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
ة˘˘كرا˘˘˘سشم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب

ن˘ي˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا
.رئازجلا يف نيدمتعملا

اذه نأا نايبلا تاذ فاسضأاو
طيلسست ى˘لإا فد˘ه˘ي ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا
ضشيجلل ايلعلا ةدا˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘ي˘لو˘ت
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةسصاخ ةيركسسعلا تاعانسصلا

ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
،ة˘ق˘ي˘قد˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ة˘م˘˘ظ˘˘نأا ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
ر˘يو˘ط˘تو جا˘˘ت˘˘نإاو م˘˘ي˘˘م˘˘سصتو
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةيزهاجلا نا˘م˘سضل ة˘يرور˘سضلا
.ةحلسسملا تاوقلل ةيتايلمعلا

ز.لامج

يم˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ف˘سشك
ينطولا عمجتلا بزحل قباسسلا
يناملربلا  بئانلا يطارقميدلا
رار˘˘ق نأا ،با˘˘ه˘˘˘سش ق˘˘˘يد˘˘˘سصلا
ىلع ءا˘ن˘ب بز˘ح˘لا ن˘م ه˘ل˘سصف
ريغ طابسضن’ا ةنجل نم رارق
نم فلملا تقلت اهنوك يعرسش
يف ةباينلاب بزحلل ماع نيمأا
.يبوهيم نيدلا زع ىلإا ةراسشإا

ناك يذلا باهسش فسصوو
ي˘ف يو˘ق˘لا ل˘جر˘لا˘ب ف˘سصو˘˘ي
د˘ه˘ع ي˘ف نا˘م˘لر˘ب˘لاو بز˘ح˘لا
دمحا نوجسسملا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ن˘م ه˘ل˘سصف رار˘ق نأا ى˘ي˘˘ح˘˘يوا

ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص

ضسسسؤو˘م ر˘ي˘غ ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا
نأاب هل نايب يف ازربم ،ٍغ’و
ريغ طابسضن’ا ةن˘ج˘ل عا˘م˘ت˘جا
يبيدأاتلا فل˘م˘لا نو˘ك ي˘نو˘نا˘ق
بزحلا ضسيئر فرط نم مدق
امك ،يبوهيم نيدلا زع ةباينلاب
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘مأ’ا اذ˘˘ه نأا˘˘ب ح˘˘˘سضوأا

ماع نيمأا هنا مادم هل لوخم
بزحلا نوناق بسسح  ةباينلاب
عمجتلا بزح ناكو.يلخادلا
ردسصأا دق يطارقميدلا ينطولا
ىلإا هيف راسشأا ،انايب  لوأ’ا ضسمأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
يزكرملا رق˘م˘لا˘ب طا˘ب˘سضنÓ˘ل
ف˘˘ل˘˘م˘˘لا تسسردو ،بز˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل

نيمأ’ا فرط نم اهيلإا لاحملا
،بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘˘لا

تاقورخلا تا˘ب˘ثإا˘ب ةزز˘ع˘م˘لاو
نم وسضع نع تردسص يتلا
ق˘يد˘سصلا ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘˘لا
ارار˘˘˘ق ترد˘˘˘سصأاو ،با˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
فوفسص نم اي˘ئا˘ه˘ن ،ه˘ئا˘سصقإا˘ب
ةنجللا نأا نايبلا ددسشو ،بزحلا
ضصن يتلا تاءارجإ’اب تمزتلا

ي˘سسا˘سسأ’ا نو˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لÓخ ن˘م ي˘ل˘خاد˘لا نو˘نا˘ق˘لاو
ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ن˘ع˘م˘لا غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت
لاجآ’ا يفو ،يئاسضق رسضحم
.نايبلا قفو ،انوناق ةددحملا

ح ميلصس



لÓ˘خ ،ضسمأا ،ر˘يزو˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
مييقتب ضصاخ ىقتلم˘ل ه˘حا˘ت˘ت˘فا
لوخد ن˘ع ،عا˘ط˘ق˘لا تا˘طا˘سشن

ز˘ي˘ح ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘كسس ة˘غ˘ي˘˘سص
يسسامخ˘لا ن˘م ءاد˘ت˘با ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
نمسضي ،4202 ماع نم يناثلا

ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو غ˘˘ي˘˘سصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ف ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشلا
نم ءادتبا اذه ديدجلا جمانربلا
ة˘ن˘سس ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ي˘سسا˘م˘˘خ˘˘لا

ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا نو˘˘كي˘˘سسو ،4202
ةقفارملا تازيهجتلا عم ديدجلا
،تاناعإ’ا ةسسايسس ليسضفتب اهل
اذه نم ةئاملاب56 نأا ادكؤوم
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ه˘جو˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ةيبون˘ج˘لا تا˘ي’و˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

نأا احسضوم ،ايلعلا باسضهلاو
راطإ’ا نييحتل ىعسسي هعاطق
ةئ˘ي˘ب˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘م ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا

قلعتملا نوناقلا ةعجارم لÓخ
ةسسايسسو ريم˘ع˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
اذ˘ه ح˘م˘سسي˘سس ثي˘ح ،ة˘ن˘يد˘م˘لا
يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا را˘طإÓ˘ل ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا
ةعيبطلا ةيئيبلا داعبأ’ا جاردإاب
ءوسض ىلع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘كو
ىل˘ع ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا تا˘ب˘سست˘كم˘لا

ةيمنتلا فاد˘هأا ئدا˘ب˘م د˘ي˘ع˘سص
فاسصنإ’ا نامسضل ،ةماد˘ت˘سسم˘لا

لÓخ نم ،يعامتج’ا لدعلاو
فيثكت ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا دا˘م˘ت˘عا
تايلآا عسضو لجأا نم دوهجلا

ريمعتلا ةيلاعف نامسضل ةديدج
اميفو ،نينطاوملا تا˘جا˘ي˘ت˘حاو
ر˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
قفارملا ريفوتو ندملل يلامجلا
يرسصان دكأا ةايحلل ةيرورسضلا
ةديدج جمارب ذيف˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا

ءاسضقلا دسصق ناكسسإ’ا ةداعإ’
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلا
ثاد˘ح˘ت˘سسا ر˘ب˘ع ة˘ير˘يد˘سصق˘لا
لخدتلاو ةبقارملل ديدج ماظن
ةفسصب اهراسشتنا عنمو يروفلا

ير˘سصا˘˘ن ر˘˘مأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘مرا˘˘سص
دو˘ه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘˘سضم ةرور˘˘سضب
ن˘˘كسسلا لا˘˘ج˘˘م ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب

،زاجنإ’ا ةر˘ي˘تو ن˘م ع˘ير˘سست˘لاو
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةر˘ي˘˘تو ي˘˘ف عار˘˘سسإ’او
ةيرا˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا
729 نم رثكأاب ايلاح ةردقملا
ةئاملاب03 ،ةينكسس ةدحو فلأا

نامسض عم ،دعب قلطنت مل اهنم
م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا

.راجيإ’اب عيبلا ةغيسص عيراسشم
،ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك ن˘ل˘عأا ا˘م˘˘ك

ن˘ع لد˘ع ة˘غ˘ي˘سص ضصو˘سصخ˘ب
مايأ’ا يف لدع ةلاكو عقوم حتف
ضصخي ثيح ،ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

نيذلا نيب˘ت˘ت˘كم˘لا ءار˘جإ’ا اذ˘ه
غلب يذلاو ثلاثلا رطسشلا اوعفد
يف بتتكم فلأا021 مهددع
ةب˘سسن نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘ي’و63
07 تغلب لدع تانكسس زاجنإا
ة˘لا˘كو˘لا نأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ن˘ل˘ع˘ت˘سس
ة˘سصقا˘ن˘م ح˘ت˘˘ف ن˘˘ع ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ةينكسس ةدحو فلأا07 زاجنإ’
 .ةديدج
زا‚إا ‘ ضصئاقن ليجشست
نمأاب ضساشسŸا نود غيشصلا

تايانبلا رارقتشساو
ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘سصا˘˘ن زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك

ن˘م يرو˘ف˘˘لا ع˘˘فر˘˘لا ةرور˘˘سض
ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةبسسن قوفت يتلا ةينقتلا ناجللا

عيراسشملا يلامجإا نم ةئاملاب5
طبسض اهيف مت يت˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

ةيعون يف ضصئاقنو تافلاخم
يف وأا ةملسسملا عيراسشملل ءانبلا
لاغسشأاب ةقلعتم˘لا زا˘ج˘نإ’ا د˘ي˘ق
مل اهنأا ثيح ةينقت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
،تايانبلا رارقتسساو نمأاب ضسمت
جاتنإ’ا ةيقرت ىلإا اسضيأا ايعاد
ءوجللا ع˘ي˘ج˘سشت ع˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
زاجنإ’او تاسساردلا لئاسسو ىلإا
ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا داو˘م˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م نا˘م˘˘سضو
بولسسأا ةيمنت لجأا نم بابسشلا
اذكو ،تاقافت’ا ةيقرتو لمعلا

تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ع˘˘˘فر
ل˘ئا˘سسو ع˘ي˘˘م˘˘ج لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ت’اغسشنا ىلع درلل لسصاوتلا

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘مو
يدا˘ف˘ت˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا
تارادإ’ا وح˘ن قا˘سشلا م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت
ةدح نم ديزي دق امم ةيزكرملا
.يعامتج’ا رتوتلا

ن˘˘˘˘˘كسسلا ر˘˘˘˘˘يزو بلا˘˘˘˘˘˘طو
تاراطإا لكل لماكلا دينجتلاب
نار˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘كسسلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
لمعلا ىلع ضصرحلاو ةنيدملاو
دو˘ه˘ج˘لا ف˘ي˘ث˘كتو ي˘عا˘م˘ج˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
نمسض جردنت يتلا ةمادتسسملا

.ةيروهمجلا ضسيئر جمانرب
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مشضي4202 -0202 يشسامخلا لÓخ ينكشس جمانرب نع ،ةنيدملاو نارمعلاو نكشسلا ريزو ،يرشصان لامك فششك
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.مهتانكشس رايتخا نم نيبتتكملا نيكمتل ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف لدع ةلاكو عقوم

ةيمنتلاو ةحÓفلا كنب قفاو
ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ،«رد˘ب» ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
«كينوت» يمومع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا
ا˘˘سضر˘˘ق ،قرو˘˘لا بي˘˘سضو˘˘ت˘˘˘ل
،رانيد رايلم5.2 ةميقب ايكنب
ن˘يو˘م˘ت˘ب ه˘ل ح˘م˘سسي˘˘سس ا˘˘م˘˘م
ةيط˘غ˘تو ع˘ن˘سصم˘لا تا˘ي˘جا˘ح
.ةرخأاتملا روجأ’ا ةلتك

،يوÓ˘ع˘˘ي ضسيردإا ف˘˘سشكو
عمجملا ةرادإا ضسلجم ضسيئر
قرو˘لا ة˘عا˘ن˘سصل ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

،«ةعانسص كينوت» بي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ةرادإ’ا ضسل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م نأا ،ضسمأا
عم يئدبم قافتا ىلإا لسصوت
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنب
مهحنم لجأا نم ،«كنب ردب»
رايلم1 ـب ردقي نامتئا ضضرق
غلبيل عفتري نأا نكميو رانيد
ه˘جو˘ي ،را˘ن˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م2.5
نكلو ،ةيلوأ’ا داوملا ءانتق’
غل˘ب˘م˘لا اذ˘ه نأا ىر˘ت ة˘با˘ق˘ن˘لا

تاجايتح’ا يطغي ’و ديهز
جرد˘ن˘يو ،ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا
،كنبلا عم ي˘ئد˘ب˘م˘لا قا˘ف˘ت’ا
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ةرادإ’ا ه˘˘تر˘˘ط˘˘˘سس
،9102 ةفئاسص ذنم عنسصملل

ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا لو˘ل˘ح˘˘ك
ةنسس لÓخ يأا ،بيرقلا ىدملا

ى˘لإا ا˘سسا˘سسأا فد˘ه˘˘يو ،0202
ي˘لا˘م˘لا نزاو˘ت˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا
ةنسس ذنم عمجملا هدقف يذلا

ةنسس ةدح رثكأاب رهظو1102
زجعلا مجح غلب نيأا ،9102
نأا نيح يف رانيد رايلم01
03 ـب ردقي ةكرسشلا لامسسأار
،لوؤوسسملا ددبو ،رانيد رايلم
ن˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘لا فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘˘م

كينوت» نأا اددسشم ،ضسÓفإ’ا
ي˘ف اد˘ئار ه˘ت˘ف˘سصب «ة˘عا˘ن˘سص
ا˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘قرو˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

تارد˘ق˘لا ل˘ما˘˘ك ه˘˘ل ا˘˘يرا˘˘قو
نأا ازر˘ب˘˘م ،ة˘˘مزأ’ا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل
عا˘جر˘ت˘سسا دد˘سصب ع˘ن˘˘سصم˘˘لا

،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا قاو˘˘سسأ’ا د˘˘يد˘˘ع
ى˘ل˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘هار˘˘م
ضسايكأÓل ةموكح˘لا ط˘ط˘خ˘م
ةدا˘م˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘قرو˘˘لا
قافتا ماربإا بناج ىلإا ،زبخلا

،«ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘˘سصتا» ع˘˘˘م
ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل
قيقدلا قوسس اذ˘كو بي˘ل˘ع˘ت˘لا

قاوسسأ’ا نم اهريغو ةنيرفلاو
لوؤو˘سسم˘˘لا ا˘˘عدو.ةينطولا
،ع˘م˘ج˘م˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا
قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا ى˘˘˘لإا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بسصا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ازربم ،عوبسسأا ةدمل بارسضإا
ل˘جأا ن˘م را˘ي˘خ د˘جو˘˘ي ’ ه˘˘نأا
فانئتسسا ريغ ع˘م˘ج˘م˘لا ذا˘ق˘نإا
تاد˘˘˘حو ةدو˘˘˘عو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ا˘˘ق˘˘فو جا˘˘ت˘˘نإÓ˘˘ل ع˘˘ن˘˘˘سصم˘˘˘لا
ح˘م˘سسي ة˘عا˘˘ج˘˘ن ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل
ةنسس لÓخ زجعلا كاردتسساب
ةيقفاوت ةرظن راطإا يف0202
انلعم ،فارطأ’ا عيمج يسضرت

نم قافت’ هلوسصو برق نع
ليوم˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا

ةيطغت يف عنسصملا تايجاح
041 ـب ةردقملا روجأ’ا ةلتك
نأا املع ايرهسش رانيد نويلم
ة˘˘كر˘˘سشلا لا˘˘م˘˘سسأار لد˘˘˘ع˘˘˘م
مل ،ارخؤوم لجسسملا يرهسشلا
 .رانيد نويلم021 ـلا دعتي

ـه.داوج

لآا ر˘سصا˘ن ن˘˘ب دو˘˘ع˘˘سس د˘˘كأا
يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘ث
ءاقل لÓخ ،وديروأا ةعومجمل

دادعتسسا ،لمعلا ريزوب هعمج
قل˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ع˘م˘ج˘م˘لا
،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سش ضصر˘˘˘˘˘ف
ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشلا ةد˘˘عا˘˘سسمو
ءا˘˘˘˘سشنإا ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
لاجملا يف اميسس’ تاطاسشنلا
تاسسسسؤوملا ةقفارمو يمقرلا
.يمقرلا لوحتلا يف ةيرئازجلا

ق˘سشا˘ع ي˘قو˘سش ل˘ب˘ق˘ت˘سساو
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ،ف˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ي
نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
رسصان نب دوع˘سس ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ضسي˘ئر˘لا ،ي˘نا˘ث لآا
،ضسمأا ،ود˘يروأا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
ثيح ،ه˘ب˘ل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘هو
اذ˘ه لÓ˘خ نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت
تاقÓع ز˘يز˘ع˘ت ل˘ب˘سس ءا˘ق˘ل˘لا
وديروأا ةعومجم عم نواعتلا

لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس’
ن˘˘يو˘˘كتو ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
نيلماعلا ةيرئازجلا تاراطإ’ا
،رئازجلا˘ب ة˘كر˘سشلا عر˘ف ىد˘ل
ى˘˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا

يف اهب لومعملا تاءارجإ’او
،ليغسشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ت’ا˘ج˘م

ميظنتلاو عيرسشتلا نع Óسضف
تاقÓع لاجم يف يرئازجلا
دوعسس دكأا هتهج نم ،لمعلا
دادع˘ت˘سسا ،ي˘نا˘ث لآا ر˘سصا˘ن ن˘ب
قل˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ع˘م˘ج˘م˘لا
،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سش ضصر˘˘˘˘˘ف
ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘سشلا ةد˘˘عا˘˘سسمو
ءا˘˘˘˘سشنإا ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
لاجملا يف اميسس’ تاطاسشنلا
تاسسسسؤوملا ةقفارمو يمقرلا
.يمقرلا لوحتلا يف ةيرئازجلا

ترر˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
ضسيئر نم هيجوتب ةموكحلا
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘˘لا در˘˘ط
،زر˘كي˘ب ي’و˘˘كي˘˘ن ود˘˘يروأ’
ةلاسسرلا ىلإا رارقلا دوعي ثيح
ةكرسشلا ةباقن ا˘ه˘ت˘ه˘جو ي˘ت˘لا
تددن ةيروهمجلا ضسيئر ىلإا
تاكاهتن’ا نم ديد˘ع˘لا˘ب ه˘ي˘ف
ماعلا ريدملا لبق نم ةريطخلا
قلعتي امي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘كر˘سشل˘ل
فظوم009 ةلاقإا يف هتبغرب

ةئ˘ي˘ب˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘م ير˘ئاز˘ج
نأا املع ،ةبعسصلا ةيداسصتق’ا
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
تناكooderoO ة˘˘كر˘˘سشل
.ةيباجيإا ىتحو ةرقتسسم

ب.نيرشسن

Ÿا ةقفارŸيمقرلا لوحتلا ‘ ةيرئاز÷ا تاشسشسؤو

هدادعتضسا دكؤوي وديروأ’ يذيفنتلا ضسيئرلا
 ةديدج لغضش ضصرف قلخ ىلع لمعلل

ةرخأاتملا روجأ’ا ةيوشستو ةيلوأ’ا داوملا ءانتق’ هجوتشس

عمجمل ضضرق حنم ىلع قفاوي «كنب ردب»
 رانيد رايلم5.2 ةميقب «كينوت»

يف يتاذلا ءافتك’ا قيقحت دعب
ةينطولا قوشسلا

ريدضصت يف عرضشت رئازجلا
 لبقملا ماعلا نيزنبلا
ريدملا ،ةفلاخوب ناشسح فششك
نأا ،رئازجلا ةافشصمل ماعلا

يفاشصملا ثيدحت عيراششم
ريدشصتب رئازجلل حمشسيشس
.1202 ةنشس نم ءادتبا نيزنبلا

يتلا رئازجلا نأا ةفلاخوب راششأاو
نط نويلم7.2 براقي ام تجتنأا

ىلإا تأاجل9102 ةنشس نيزنبلا نم
لجأا نم ةداملا هذه داريتشسا

ةينطولا قوشسلا تايجاح ةيطغت
نكلو نط نويلم4 براقت يتلا

يف يفاشصملا تاقاط عافترا عم
ةداعإا تمت يتلا دÓبلا لامشش
نإاف ةريخأ’ا تاونشسلا يف اهليهأات
يتاذلا ءافتك’ا غلبتشس رئازجلا

اشضئاف جتنتشسو0202 ةنشس يف
،1202 نم ءادتبا ريدشصتلا ةيغب
مشسارم لÓخ رئازجلا نأا ازربم
ةافشصمو ةديدج لكايه نيششدت
دبع روشضحب ةمشصاعلا رئازجلاب
،لوأ’ا ريزولا دارج زيزعلا
عم رثكأا جاتنإ’ا تاردق عفترتشس
دوعشسم يشساح ةافشصم لوخد

افيشضم ،4202 ةنشس ةمدخلا زيح
هنإاف كارطانوشس تاعقوت بشسح

رئازجلا جتنت نأا رظتنملا نم
نيزنبلا نم نط نويلم7 يلاوح

نط نويلم2 اهنم6202 ةنشس
،ةيجراخلا قاوشسأÓل ةهجوم
لاق لزيدلا دوقوب قلعتي اميفو
رمتشستشس رئازجلا نا ةفلاخوب
3202 ةياغ ىلإا هداريتشسا يف
عم4202 ةنشس هريدشصت يف أادبتل
دوعشسم يشساح ةافشصم لوخد

قاف ريكذتلل.ةمدخلا زيح
لزيدلا دوقو نم رئازجلا جاتنإا

امنيب9102 ةنشس نط نويلم5.8
نويلم01 نم رثكا اهكلهتشسا غلب

نا قايشسلا تاذ يف افيشضم ،نط
ريغتي نل يلاحلا ططخملا اذه
عبرأ’ا تاونشسلا لÓخ اريثك
ةنشس لولح عم نكل ةمداقلا

ةفشصب جاتنإ’ا عفتريشس4202
5.21 براقي ام ىلإا ةظوحلم
يتلا ماقرأ’ا بشسحو ،نط نويلم
يفاشصملا نإاف ةفلاخوب اهمدق
جاتنإا يف رمتشستشس ةيرئازجلا

امب6202و5202 ةنشس ضضئاف
ضصشصختشس نط نويلم4 براقي
نويلم61 عومجم نم ريدشصتلل

ىوتشسملا ىلع اهجاتنإا مت نط
.يلحملا

ب.Ëرك

ÚيلÙا ÚجتنŸا عيجششتل

 ةدروتضسŸا تاجوتنŸا ىلع ةديدج ةبيرضض ثادحتضسا
ريزولا ،ياكب ىسسيع نلعأا

ةراجتلاب فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا نأا ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سض ع˘˘˘سضت˘˘˘سس
،ةدرو˘ت˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.نييلحملا نيجتنملا عيجسشتل

ةودن لÓخ ريزولا حسضوأاو
ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ةعبطلا حاتتفا يف هتكراسشم
ي˘لود˘لا ضضر˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ع˘بار˘˘لا
ر˘سصق˘ب ،دو˘ل˘ج˘لاو ج˘ي˘سسن˘˘ل˘˘ل
نأا ،ضسمأا ،ضضرا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
نيجتنملا معدت˘سس ة˘مو˘كح˘لا
ن˘ع ،م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘سست˘˘ل

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سض ع˘سضو ق˘ير˘ط
نم ةدرو˘ت˘سسم˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل جرا˘˘خ˘˘لا
بلا˘ط ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
نيسسحتب ني˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ن
هذ˘˘˘ه را˘˘˘ع˘˘˘سسأا ع˘˘˘˘فر مد˘˘˘˘عو
ضصق˘ن لا˘ح ي˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ريزولا ح˘سضوأاو ،ضضور˘ع˘م˘لا
تذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا نأا
فقول ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
راقع˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا ع˘يزو˘ت˘لا
ن˘م ن˘كم˘ي ا˘م˘ب ،ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا

نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘ل˘ل ط˘ق˘ف ه˘ح˘ن˘م
تا˘ي˘نا˘كمإا نو˘كل˘م˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

،م˘ه˘طا˘سشن ةر˘سشا˘ب˘م˘ل ة˘ي˘لا˘˘م
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا نأا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
را˘ق˘ع˘لا ح˘ن˘م ي˘ف ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

راقعلا نوكي˘سسو ،ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس
نيذلا كئلوأ’ ،طق˘ف ا˘ه˘جو˘م
،ةيلام تا˘ي˘نا˘كمإا نو˘كل˘ت˘م˘ي
ضضورقلا نورظتني نم ضسيلو
راقعلا نوزجت˘ح˘يو ة˘ي˘كن˘ب˘لا
.لÓغتسسا نود

ريزولا دكأا ،رخآا قايسس يف
،ةيجراخلا ةراجتلل بدت˘ن˘م˘لا
عيسسوتل ةطخ مسسر مت دق هنأا
حبسصتل دول˘ج˘لا ع˘م˘ج ة˘فا˘ق˘ث
نطاوملا نوكي ،ايونسس اديلقت
،هداسصتقا ريوطت يف اكيرسش
متيسسو ،دولج˘لا عا˘ط˘ق م˘عد˘ل
و˘ح˘ن ع˘م˘˘ج را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف
.ةيحسضأا دلج نييÓم ةثÓث

ب.Ëرك



عافدلا ةرازو نايب يف ءاجو
ةبراحم راطإا يف هنأا ،ينطولا
تف˘قوأا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘˘م
تسسارن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ي˘ب˘ع˘سشلا

62 ،را˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘جا˘˘˘ب جر˘˘˘بو
3 ،نيتنحاسش تطبسضو اسصخسش
0715 ،عفدلا ةيعابر تابكرم
ه˘˘جو˘˘م˘˘لا دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ار˘˘˘ت˘˘˘ل
7 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،بير˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
قراطم3 ،ةيئابرهك تادلوم
ن˘˘ع ف˘˘سشك زا˘˘ه˘˘ج ،ط˘˘غ˘˘˘سض
طيلخ نم اسسيك31و نداعملا
نيح يف ،بهذلا ماخو ةراجحلا
ضشيج˘ل˘ل ىر˘خأا ةزر˘ف˘م تف˘قوأا
جر˘˘ب˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

تاردخم راجت3 ،جيريرعوب
اسصرق1134 تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘حو
.نيتيحايسس نيتبكرمو اسسولهم

ضسرح طبحأا ،ىرخأا ةهج نم

ريغ ةرجه يتلواحم لحاوسسلا
اوناك اسصخسش54 ـل ةيعرسش
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع
،ةدكيكسس ةي’و ،لقلاب عنسصلا

ريغ ارجاهم62 فيقوت مت اميف
ةفلتخم تايسسنج نم يعرسش
ناسسملتو مازق نيع نم لكب
.تناجو

watan@essalamonline.com
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ةÒطخ ةيحصص ةلاح ‘ مهنم نانثا

 ةزابيتب Úتلفاح مادطضصا ‘ ىحر÷ا ةليضصح عافترا
حورجب اسصخسش61 بيسصأا

نانثا مهنم ،ةروطخلا ةتوافتم
ثدا˘ح ي˘˘ف ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ضسمأا ع˘قو ن˘ي˘ت˘ل˘فا˘ح ماد˘ط˘سصا
ملع امبسسح ،ةزابي˘ت˘ب طو˘ج˘ح˘ب
.ةيندملا ةيامحلا حلاسصم ىدل

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ق˘˘نو
ىلإا61 ـلا نيباسصملا ةيندملا

نانثا مهنم ،طوجح ىفسشتسسم
رثإا ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘ح˘سص ة˘لا˘ح ي˘ف
ى˘ل˘ع ة˘˘مد˘˘سصل ا˘˘م˘˘ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت
اميف ،ردسصلاو ضسأارلا ىوتسسم
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تا˘با˘سصإ’ا تتوا˘ف˘˘ت

رو˘سسك ن˘ي˘ب ى˘حر˘ج˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘˘ل
،ةيسسفن تامدسصو ضضوسضرو
نا˘با˘سصم˘لا نا˘سصخ˘سشلا لو˘حو
ىفسشتسسم ىلإا ةريطخ حورجب

لا˘سشر˘˘سشب با˘˘سصعأ’ا ة˘˘حار˘˘ج
يرور˘˘سضلا جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل
تلخدتو ،ضشا˘ع˘نإ’ا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب
يف ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا دودح
ل˘ق˘ن˘ل ن˘ي˘ت˘ل˘فا˘ح ماد˘ط˘سصا ر˘ثإا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
طبارلا24 مقر ينطولا قيرطلا
نم.ةقي˘قرو˘بو طو˘ج˘ح ن˘ي˘ب

جاح ،ةزابيت يلاو لقنت هتهج

ىف˘سشت˘سسم ى˘لإا ،ر˘م˘ع ى˘سسو˘م
ةلاحلا ىلع نانئمطÓل طوجح
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يرور˘سضلا جÓ˘ع˘لا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
،ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا ضسفنب
ينطولا كردلا حلاسصم تحتفو
د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ي˘ئا˘˘سضق ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
تد˘ن˘جو ،ثدا˘ح˘لا تا˘سسبÓ˘˘م
01 ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
ءÓ˘˘˘جإ’ فا˘˘˘ع˘˘˘سسإا تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس
تانحاسش نع Óسضف نيباسصملا
انوع03 ن˘م د˘˘يزأاو ءا˘˘ف˘˘طإ’ا

.قيرطلا حتف ةداعإ’
ط.ةراصس

ةنصس18 رمعلا نم غلبت ةديصسب رمأ’ا قلعتي

 نارهوب ةيمضسوملا ازنولفنأ’اب ةافو عبار
،ضسمأا ،نارهو ةي’و تلجسس

ازنولفنأ’ا ضسوريفب ةافو عبار
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘م˘سسو˘م˘˘لا
18 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةد˘ي˘سسب
ينويدم ي˘ح ي˘ف م˘ي˘ق˘ت ة˘ن˘سس
فرط نم اهؤوÓجإا مت ،قيتعلا
ةح˘ل˘سصم ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا
ىفسشتسسم˘ل˘ل ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
01 لبق ربمفون لوأا يعماجلا
ضسي˘ئر يرا˘خو˘ب ر˘˘كذو.مايأا

نأا نارهو ةي’ول ةمزأ’ا ةيلخ
،ةموحرملل يح˘سصلا ع˘سضو˘لا
ضضر˘م˘ب ة˘با˘سصم تنا˘ك ي˘ت˘لا

ةمواقم نم اهنكمي مل ،نمزم
دكأاو ،اهباسصأا يذلا ضضرملا
از˘نو˘ل˘ف˘نأا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا

ةي’و نأا ركذي ،ةداح ةيمسسوم
ي˘ف ا˘ه˘ل˘˘ب˘˘ق تل˘˘ج˘˘سس نار˘˘هو
ي˘سضا˘م˘لا ل˘ب˘ق ا˘م عو˘ب˘˘سسأ’ا
از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا˘˘ب تا˘˘ي˘˘فو ثÓ˘˘ث

يف ةفظوم اهلوأا ،ةيمسسوملا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك كرا˘م˘˘ج˘˘لا

ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘بو ،ن˘˘˘مز˘˘˘م ضضر˘˘˘˘م
ضضارمأا ةحلسصم يف ةسضرمم
يعماجلا ىفسشتسسملاب بلقلا
يه ةلاح ثلاثو ،بجرز نب
61 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ق˘هار˘م˘ل
نم يناعي رخآ’ا وه ناك ،ةنسس
.نمزم ضضرم

ب.دامع
نيدها‹و هئاقدصصأاو ديقفلا ةلئاع روصضحب

يضسنوت يلع ينطولا نمأÓل قبضسأ’ا ماعلا ريدŸا حور ىلع محرت ةفقو
ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تكرا˘سش

ضسمأا ةحيبسص ،ينطولا نمأÓل
ر˘ئاز˘ج˘لا ،«ة˘ي˘لا˘ع˘لا» ةر˘ب˘ق˘م˘ب
م˘حر˘ت ة˘ف˘قو ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

دها˘ج˘م˘لا د˘ي˘ق˘ف˘لا حور ى˘ل˘ع
نمأÓل قبسسأ’ا ماعلا ريدملاو
كلذو يسسنوت يلع ينطولا

،د˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع رو˘˘سضح˘˘ب
تا˘ي˘سصخ˘سش ن˘م ه˘ئا˘قد˘˘سصأاو
بردلا ءاقفر نم نيدهاجمو
ةيريرحت˘لا ةرو˘ث˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
مسسار˘م لÓ˘خ م˘تو ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا
ةيريدملا نايب بسسح ،ةفقولا
عسضو ،ينطولا نمأÓل ةماعلا

ربق ىل˘ع رو˘هز˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘كإا
ةحتاف ةوÓتب اعوبتم ،ديقفلا
ه˘حور ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘ت با˘ت˘˘كلا
رثآامو بقانم ركذتو ةرهاطلا
ة˘لوذ˘ب˘م˘لا هدو˘ه˘جو د˘ي˘ق˘˘ف˘˘لا

.نطاوملاو نطولل ةمدخ
ط.رجاه

احيرج0721 ليجصست عم

 عوبضسأا لÓخ ًاضصخضش03 حاورأا دضصحي تاقرطلا باهرإا
،مهفتح ا˘سصخ˘سش03 ي˘ق˘ل

ي˘ف ،نور˘˘خآا0721 حر˘˘˘جو
تلجسس ،رورم ثداح0711
نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ربع ،يراجلا يرفيف22و61
.نطولا تاي’و فلتخم

ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
،ضسمأا ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
ي˘ف ة˘ل˘ي˘سصح ل˘ق˘˘ثأا تل˘˘ج˘˘سس
ضصاخسشأا5 ةافوب ،ةمسصاعلا

رثإا ىلع ،نيرخآا001 حرجو
تما˘قو ،رور˘˘م ثدا˘˘ح341

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
7701ـب  ،ةرتفلا ضسفن لÓخ
617 دا˘م˘خإا˘ب ح˘م˘سس ،Ó˘˘خد˘˘ت

ةيعانسص ،ةيلزنم اهنم اقيرح
.ةفلتخم قئارحو

ب.Ëرك

داصسف اياصضق ‘ هطروتل

 ةليضسŸاب ضسب◊ا ناملي ينب «Òم» عاديإا
ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئر عاد˘يإا م˘ت

ينبل يلاحلا يدلبلا يبعسشلا
(ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي’و) نا˘˘م˘˘ل˘˘ي
ة˘عا˘م˘˘ج˘˘لا تاذ˘˘ب ف˘˘ظو˘˘مو
،تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ا˘م˘ه˘طرو˘ت˘ل ضسمأا لوأا ءا˘سسم
باقعأا يف داسسف اياسضق يف
ة˘فر˘غ ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا رار˘ق˘˘لا
ءا˘سضق ضسل˘ج˘م ىد˘ل ما˘ه˘ت’ا
.ةليسسملا

م˘˘ه˘˘ت ةد˘˘ع ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت م˘˘˘تو
يف ادافتسسا نيذللا نيينعملل

نم «ضضقنلا» نم قباسس تقو
ةطلسسلا مادختسسا ءوسس اهنيب
ءوسسو ةيمومع لاومأا ديدبتو
متتسسو.ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

ضسلا˘˘ج˘˘م ءا˘˘سسؤور ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘م
نم تاراطإاو ةيد˘ل˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سش
ةي’وب ةيذيفنتلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
قلعتت اياسضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل
هيلإا ضصلخ امبسسح ،داسسفلاب
.ردسصملا تاذ

ـه.رجاه

ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘كح˘م ترد˘سصأا
تاونسس5 ـب امكح ضسمأا لوأا

ر˘˘يد˘˘م د˘˘سض ةذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح
دجاوتم˘لاو ق˘با˘سسلا ة˘ح˘سصلا
ةدم ذ˘ن˘م تقؤو˘م˘لا ضسب˘ح˘لا˘ب
لوؤو˘سسم˘ل ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا ضسف˘˘نو
ة˘ي˘ب˘ط تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ة˘˘كر˘˘سش
ماكحأ’ا تحوارت اميف ةسصاخ
اسسبح نيتنسس نيب ام ىرخأ’ا
ةدع قح يف ةءاربلاو ةذفان
ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ ن˘م تارا˘طإا

˘مار˘بإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو
.ةهوبسشم ةقفسص

م˘سسق ي˘سضا˘ق تق˘ط˘ن د˘قو
ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا
د˘ع˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لا ما˘كحأ’ا˘˘ب
عو˘˘م˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘سس’ا
يف52 مهددعو نيم˘ه˘ت˘م˘لا
موي تج˘مر˘ب ي˘ت˘لا ة˘سسل˘ج˘لا

ثيح ،يسضام˘لا ير˘ف˘ي˘ف01
قح يف رداسصلا مكحلا ناك
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يد˘˘˘م
تقؤوملا نجسسلا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا

ةمهت نع9102 ةيليوج ذنم
ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإا»
حنمو ةيمومع لاومأا ديدبتو
ي˘ف ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘˘ت˘˘ما

،«ةيمومعلا تاقفسصلا لاجم
ةهجوملا مهتلا نأا نيح يف
ةسصتخم˘لا ة˘كر˘سشلا ر˘ي˘سسم˘ل
ةيبطلا تازيهج˘ت˘لا ع˘ي˘ب ي˘ف

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نجسسلاب رخآ’ا وه دوجوملاو
ماربإا» يف تلث˘م˘ت˘ف تقؤو˘م˘لا

ةيمومع ةسسسسؤوم عم ةقفسص
ليدعت ةيغب اهنم ةدافتسس’او
تعو˘ن˘تو ،«داو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
نيماع نيب ام ماكحأ’ا ةيقب
ةيلام ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس
قح يف ج.د فلأا002 اهردق
تا˘ق˘ف˘˘سصلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ءا˘˘سضعأا

ةمهت˘ب ءا˘سضعأا6 م˘هدد˘عو
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا»
لاومأا ديدبت يف ةكراسشملاو
دافتسسا نيح ي˘ف ،«ة˘ي˘مو˘م˘ع
ةءاربلا نم نيم˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب
تاسسسسؤوم يريدم مهنيب نم
ةلدايسصو ءابطأاو ةيئافسشتسسا
. عاطقلاب

،ةيسضقلا هذه عئاقو دوعتو
رار˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م بسسح
ةنسس فسصت˘ن˘م ى˘لإا ،ة˘لا˘حإ’ا

حلاسصم تقلت امدنع7102
ة˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘مأ’ا

يف ةهبسش اهدافم تامولعم
ح˘ن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا
ي˘ف ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘˘ت˘˘ما

ةيمومعلا تا˘ق˘ف˘سصلا لا˘ج˘م
نم طورسشلا رتفد ةفلاخمو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م فر˘˘˘˘˘ط
.ةي’ولل ناكسسلاو

ح.ماصستبا

ةهوبصشم ةقفصص ماربإا ةيفلخ ىلع

ةحضصلا ريدمل ةذفان انجضس تاونضس5
 ةملاقل قباضسلا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تد˘˘˘كأا
نأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ءا˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ردسصت مل ةماعلا ةباينلا لثمم
اه˘نأا˘سش ن˘م تارا˘ب˘ع يأا ه˘ن˘ع
ةرو˘˘ث˘˘لا زو˘˘مر˘˘˘ب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ديهسشلا ضصخسش وأا ةيريرحتلا

.ناسضمر نابع
هذهل يفحسص نايب يف ءاجو

ةماعلا ةباينلا م˘ل˘ع˘ت : ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
يأارلا ةديلبلا ءاسضق ضسلجمل
هت˘لواد˘ت ا˘م د˘ن˘ف˘ت ا˘ه˘نأا ما˘ع˘لا
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو ضضع˘˘˘˘ب
ع˘˘قاو˘˘م ضضع˘˘بو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
لو˘ح ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

وعدم˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م تا˘ير˘ج˘م
موي ءاعبرأ’ا ةمكحمب (ح.ح)

فاسضأاو ،يراجلا يرفيف02
لوح يرحتلا دعبو هنأا نايبلا

نيبت ةمكاحملا هذه تايرجم
ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م نأا

ردسصت مل ةروكذملا ةسسلجلاب
اه˘نأا˘سش ن˘م تارا˘ب˘ع يأا ه˘ن˘ع
ةرو˘˘ث˘˘لا زو˘˘مر˘˘˘ب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ديهسشلا ضصخسش وأا ةيريرحتلا

ناي˘ب˘لا ر˘كذو ،نا˘سضمر نا˘ب˘ع
عفار ةمكاحملا هذه ءانثأا هنأا

لجأ’ ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م
عباتملا ةميرجلا ناكرأا تابثإا
تايحÓسصلل اقبط مهتملا اهب
.انوناق هل ةلوخملا

افÓخو هنأا نايبلا راسشأا امك
د˘ع˘بو ه˘نا˘ف ه˘˘لواد˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ل
تا˘˘ع˘˘فار˘˘م˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
ةلوادملل ةمكحملا تفرسصنا

ن˘˘˘م ئرا˘˘˘ط بب˘˘˘سسب ضسي˘˘˘˘لو
د˘ق نو˘كي ة˘سسل˘˘ج˘˘لا ئراو˘˘ط
ةئيهو ةباينلا لثمم نيب عقو
.مهتملا عافد

ب.نيرصسن

ةÁر÷ا ناكرأا تابثإا لجأ’ عفار هنأا تدكأا

لث‡ ضساضسم دنفي ةديلبلا ءاضضق ضسل‹
 ةروثلا زومرب ةماعلا ةباينلا

ةزابيتو ةليصسملا نم لكب

  ةيباهرإ’ا تاعامجلل نيأابخم فضشكت ضشيجلا تاوق

ـه.داوج

لماهلا ةيدلب ،نانرفلا لبج ةقطنمب طيصشمتو ثحب ةيلمع رثإا ،يبعصشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم سسمأا تفصشك
أابخم ىرخأا ةزرفم ترمد اميف ،ةريخذ نزاخم4 ،نييلآا نيصسدصسم ىلع يوتحي ةحلصسأÓل أابخم ،ةليصسملا ةي’وب

.ةزابيت ةي’وب طاهرأ’ا ةيدلب ،تورزات ةقطنمب عنصصلا ةيديلقت ةلبنقو ةيباهرإ’ا تاعامجلل

فذقلا ةمهتب

ةفظوم ةنادإا
ةغلبملا راطملا

 داضسفلا نع
رادلا ةمكحم تردصصأا
،سسمأا ،ةمصصاعلاب ءاصضيبلا

نييÓم ةصسمخب امكح
ذيفنتلا ةفوقوم ميتنصس
راطملا ةفظوم ةيصضق يف
ءارهزلا ةمطاف ،ةقباصسلا

ترهتصشا يتلا ،فولصشم
ثدحتي «في’» ويديفب

«ةريطخ تازواجت» نع
تاراطم رييصست ةصسصسؤومب
تايادب عم رئازجلا
تلانو ،يبعصشلا كارحلا

لعافتو فطاعت
متو ،اهموي نييرئازجلا

 .فذقلا ةمهتب اهتعباتم
سضيوعتب ةمكحملا تصضقو
يف لثمملا يندملا فرطلا

تاراطم رييصست ةصسصسؤوم
،يزمر رانيدب رئازجلا

عافد هبلط ام وهو
ةمكاحملا ءانثأا ةصسصسؤوملا
رهصشلا علطم ترج يتلا
ةينعملا تناكو ،يلاحلا

يف اهصسفن نع تعفاد دق
اهنإا اهلوقب ةمكاحملا

ةفلكم اهتفصصب
ىوتصسم ىلع تاقيقحتلاب
،تاراطملا رييصست ةصسصسؤوم
تاقورخ ىلع تفقو

ةحلصصمب سسمت ةريطخ
،ماعلا لاملاو نينطاوملا

لوح تررح دق تناكو
ةلصصفم ريراقت كلذ
اهيلوؤوصسمل اهتعفرو
ءيصش ’ نأا ريغ نيرصشابملا

لب ،بواجت دحأا ’و ريغت
سضرعتأا تنك» سسكعلا
ىلإا لصصي ريبك طغصضل
حيرجتلاو ديدهتلا

«.ءازهتصس’او
ط.ةراصس
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ضسو˘ما˘ق˘لا ي˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
عماج موهفم نع ةرابع يفرعملا
ة˘˘ير˘˘كف تا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘سصم ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
...ة˘ي˘كو˘ل˘سسو ة˘ي˘ن˘فو ة˘ي˘˘فر˘˘ع˘˘مو
نكمي ،كرتسشم بلاق يف عمتجت
ى˘˘ل˘˘ع‐ بلا˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه‐ نو˘˘˘كي نأا
ا˘هراو˘نأا ة˘ي˘ب˘هذ ة˘كي˘ب˘سس ة˘ل˘كا˘سش
امبر وأا، ديعب نم أ’أÓتت و عطسست
حلسصت ’ ة˘ي˘ند˘ع˘م ة˘ع˘ط˘ق در˘ج˘م
ع˘ي˘ن˘سصت˘لا وا ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ىو˘˘سس
نيتلاح˘لا ا˘ت˘ل˘كف ،ن˘ي˘ع˘م ضضر˘غ˘ل

ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ، ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سص
اندوقي  يراسضحلا  موهفملا  نإاف
درجم تسسيل ةفاق˘ث˘لا نأا˘ب لو˘ق˘ل˘ل
وا ي˘ق˘ي˘سسو˘م ع˘ط˘˘ق˘˘م وا را˘˘ع˘˘سش
لماعتن كولسس وا يحرسسم ضضرع
ا˘˘م˘˘˘ك ،تا˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب
يه لب  اهتاذب ةياغ تسسيل  اهنا

يعولا قق˘ح˘ت  ة˘يرو˘ح˘م ة˘ل˘ي˘سسو
فلتخم˘ب ط˘ي˘ح˘م˘لا  ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا رو˘مأ’او ا˘يا˘سضق˘˘لا

ةريسصبلا يمنت يهف ، عمتجملاب
ضسسسأا ءانب يف مهاسست و ةيركفلا

ةعامج˘لا وا در˘ف˘لا ن˘ّكم˘ت ة˘ن˘ي˘ت˘م
ةروسصب مÓسسو مائو يف  ضشيعلا..
كاذ وه حجانلا جذومنلاف ، ةمئاد
ةيفاقث  تاءاسضف هيف عمتجت يذلا

اميف لسصاوتت  ةعونتمو ةفلتخم
ر˘كف˘لا ن˘م ل˘ع˘ج˘ت ثي˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا و˘ح˘ن   ا˘ق˘ير˘ط م˘ي˘ل˘˘سسلا
ىلع لم˘ع˘ت و ع˘ما˘ج˘لا ي˘با˘ج˘يإ’ا
بادآ’ا و ةلي˘ب˘ن˘لا م˘ي˘ق˘لا خ˘ي˘سسر˘ت
ءا˘˘سضف˘˘˘لا ئ˘˘˘ي˘˘˘سضتو ة˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘سسلا
رينت ةينارون ضسابقأاب يعامتج’ا
اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘سسي ن˘˘م ل˘˘ك برد
يأا يف لمأاتن امنيحو ، لاونملا

عقاولا يف ةدسسجم ةيفاقث ةرهاظ
ةيفخ رارسسا اهقامعا يف فسشتكن
ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘˘م يأا ي˘˘ف
تاداعلاب ا˘ق˘ي˘ثو طا˘ب˘ترا ط˘ب˘تر˘ت
نماكم زربت اهنا ىتحو ديلاقتلاو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

اذه يفو ، عمتجملا كلذ نوؤوسشل
ل˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ع أاد˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘˘لاو  ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لاو  ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسلا
ل˘خاد ضصو˘غ˘لا ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
رار˘سسا ة˘فر˘ع˘˘م˘˘ل قا˘˘م˘˘عأ’ا كل˘˘ت
ط˘م˘نو ا˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘تو م˘˘مأ’ا حا˘˘ج˘˘ن

ل˘ئا˘سسو˘لا  ن˘ع ثح˘ب˘لاو ا˘ه˘سشي˘ع
غولبل ا˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا م˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يرو˘˘ط˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأ’ا كل˘˘ت
تارا˘سضح˘لا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
يلاتلابو ، ةبقا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا
نأا بجي ’ ةفاقثلل انموهفم نإاف
ضضارعتسس’ا لاج˘م ي˘ف ر˘سصح˘ن˘ي
ر˘مأ’ا ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ب، ط˘˘ق˘˘فو
نع فسشكت يتلا ةهجاولا لثمت

ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
نوكي نا نكمي يذلاو لجسسملا

را˘˘ط’ا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا  ارا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م
لولدمف ، ينيمث˘ت˘لا و ير˘يد˘ق˘ت˘لا
نا˘˘ي˘˘كل ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ةدع بناوج ىلإا ريسشت عمتجملا
دار˘˘فأ’ا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
مهسشيع ةقير˘ط و م˘ه˘تا˘ي˘كو˘ل˘سسو
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ع˘م م˘ه˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت ج˘˘ه˘˘نو
ي˘ت˘لا تا˘ب˘سست˘كم˘لا˘بو ةر˘ط˘ف˘لا˘˘ب
اسساسسأا ىلع اهب ل˘ما˘ع˘ت˘لا ير˘ج˘ي
ة˘فدا˘ه ة˘م˘ي˘ل˘سس تار˘˘سشؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا
ة˘˘قÓ˘˘ع ه˘˘˘ل ا˘˘˘م  ن˘˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ام نيبو ةلاسصأ’ابو تا˘مو˘ق˘م˘لا˘ب
نع جتان يرسصعو  يراسضح وه
ركفلل يراكتب’ا و˘م˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
، ةيويحلا ت’اجملا يف يرسشبلا
زراب عادب’او عونتلا ناك املكف
ةا˘ي˘ح˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
Ó˘˘ي˘˘لد كلذ نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا

را˘˘كفأ’ا م˘˘حÓ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ح˘˘سضاو
نيب مغانتملا قيسسنتلاو ةميلسسلا

ة˘ي˘تاذ˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ضسيسسأات ىلإا ةيمارلا  ةينادجولاو
يعولا ىلع ينبم يعامتجا نايك
ن˘م˘ث˘ي يذ˘لا ل˘ما˘كلا يرا˘سضح˘لا

ي˘ت˘لا ة˘قÓ˘خ˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
هتارد˘قو هر˘كف˘ب نا˘سسنإ’ا لوا˘ح˘ي
ل˘كسشب ا˘ه˘ب  م˘ها˘سسي نأا ة˘ي˘ن˘هذ˘لا

تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا و˘˘م˘˘سس ي˘˘ف ير˘˘هو˘˘ج
، ةيلعافو  كاردإا لكب ةيعامتج’ا
نم هنأا ديكأاتلل اندوقي ثيدحلاف
نا عمتجملا نم درف لك بجاو
ةيعامتجا  ةفاقث ءانب يف مهاسسي
ةسسÓسس لكب ةقسسانتمو ةلماكتم
ضضيمو ةبا˘ث˘م˘ب نو˘كت ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘تو
كولسسلاب نيرخ’ا برد ريني رينم
ة˘ي˘كئÓ˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو ل˘˘ث˘˘مأ’ا

يباجيإ’ا رييغ˘ت˘لا و˘ح˘ن ي˘سضم˘يو
نيب عمجي رهاز لقتسسمل نماسضلا

نم  لابلا ةنينأامطو  ضسفنلا ةحار
ةي˘ن˘ي˘ب˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت لÓ˘خ
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو ةو˘˘خ’ا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ب

ن˘كم˘ي ’  نا˘ي˘سسا˘˘سسا نÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ك
، امهلادبتسسا وا امهنع ءانغتسس’ا

يباجيإ’ا رييغتلا ناققحي اهنوك
 .  ةماع ةيناسسنإÓلو عمتجملل

ميوقلا يراضضحلا كولضسلاو  ميلضسلا ركفلا جاتن يه ةيباجيإ’ا ةيعامتج’ا ةفاقثلا
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ي˘ه ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘˘سضار’ا نإا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشل˘˘˘ل كل˘˘˘م
ر˘ي˘غ˘ت ن˘ل ة˘ي˘لÓ˘ت˘ح’ا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لاو
نا نكمي ’و ةقيقحلا هذه اقÓطإا
امهم مدا˘ق˘ت˘لا˘ب قو˘ق˘ح˘لا ط˘ق˘سست

ناود˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘مو ن˘˘مز˘˘لا لا˘˘ط
ةينيطسسلفلا يسضارأÓل ةقرسسلاو
خاسسنتسسا ةداعإاو برح نÓعا ’ا
ىعسسي يذلا ي˘ج˘م˘ه˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘م’ا لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘سضو ى˘˘˘لا
طئاحلا ضضرعب ايراسض هتحلسصمل
ة˘ي˘كل˘مو ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
بعسشلل ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا
. ينيطسسلفلا يبرعلا
ى˘˘ع˘˘سست لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح نإا
ةينيطسسلفلا ةرط˘ي˘سسلا ضضيو˘ق˘ت˘ل

«ب» ة˘ف˘ن˘سصم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ى˘ع˘سستو ،و˘ل˘سسوأا قا˘ف˘˘ت’ ا˘˘ق˘˘فو
اذه ىلع ةيلمع تاوطخ ذاخت’
ترر˘ق اذ˘ل ،ةر˘م لوأ’ د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا

يفو اهيف ينيطسسلفلا ءانبلا رظح
خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘ه˘ل ل˘ي˘ث˘م ’ ة˘ق˘با˘سس
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ةن˘ج˘ل ى˘م˘سست ا˘م تأاد˘ب ة˘ي˘لود˘لا
˘‐ ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ط˘ئار˘خ˘˘لا م˘˘سسر
د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
ةموكح نل˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
اهمسض دحاو بناج نم لÓتح’ا

يف اهيلع لÓتح’ا ذوفن طسسبو
. ةيبرغلا ةفسضلا
ي˘سضارأ’ لÓ˘ت˘ح’ا رار˘م˘ت˘˘سسا نإا
ءا˘˘ن˘˘بو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا
مدعل بب˘سسلا و˘ه تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
لح قيقحتو مÓسسلا ةيلمع مدقت
ةيعرسشلا تارارقل اقفو نيتلودلا
ح˘ب˘سصا ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ
ه˘˘تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ضسرا˘˘م˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ملاعلا فقاوم ابراسض ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لا
ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلاو ع˘˘م˘˘جا

طئاحلا ضضرعب يبرعلا فقوملاو
تاءاد˘˘ن˘˘لا ل˘˘كب ي˘˘لا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘˘غو
رارمتسسا نم رذحت يتلا ةيلودلا
ي˘لا ة˘ي˘مار˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ة˘سسا˘˘ي˘˘سس
ةديدج تاريغ˘ت˘مو ع˘ئا˘قو تي˘ب˘ث˘ت
. اهب ملسسم عئاقوك اهسضرفو
ةيأا ضضفري يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نا

رو˘˘غ م˘˘سضل تاءار˘˘جإا وأا ط˘˘ط˘˘˘خ
تي˘م˘˘لا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘سشو ندرأ’ا

كلذ را˘ب˘ت˘عا˘ب تا˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ع˘م ضضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تاذ ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا تارار˘˘قو
عمتجملا لخدت نم دب ’و ةلسصلا
ة˘˘ي˘˘سضق ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإ’ ي˘˘˘لود˘˘˘لا
بجومب نيينيطسسلف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا
491 م˘قر ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا رار˘˘ق
ماع ينا˘ث˘لا ن˘ير˘سشت ي˘ف ردا˘سصلا

لح داج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو8491
ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ماد˘ت˘سسمو م˘ئادو لدا˘ع
بعسشلا قوقحل اقفو ةينيطسسلفلا
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
هتلود يف ضشيعلا يف ،فرسصتلل
مقر نمأ’ا ضسلجم تارارق قفو
4332 م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قرو ،833و242
،6102 لوأ’ا نوناك يف رداسصلا

˘مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘م ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا نا . ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ي˘˘لا و˘˘˘عد˘˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو
اقفو ينيطسسلفلا بعسشلل ةيلودلا

ةقلعتملا ةعبارلا فينج ةيقافت’
،برحلا تقو نيي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب
ضسطسسغأا / بآا21 يف ةدوقعملا

ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا رار˘قو ،9491
sE/A- م˘˘قر ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘˘ل
32.L/01ناريزح11 خ˘يرا˘ت˘ب
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت نأا˘˘سشب ،8102
نيينيطسسل˘ف˘لا نا˘كسسل˘ل ة˘ي˘لود˘لا
˘ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘˘سضو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ناسسنإ’ا قوقح ضسل˘ج˘م ر˘يرا˘ق˘ت˘ب
قو˘ق˘ح ة˘لا˘ح نأا˘سشب ة˘ب˘قا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘سصا˘خ ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ي˘ف نا˘˘سسنإ’ا
9102 طابسش يف رداسصلا ريرقتلا

ة˘ي˘لود˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ن˘˘ع
ضسلجم اهلكسش ي˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا

رايأا41 ي˘˘ف نا˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
وهاينتن بمارت ةطخ نأاو8102
لزانتلاب ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بلا˘ط˘ت

ةينيط˘سسل˘ف ة˘لود ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘ع
عبارلا دودح ىلع ةدايسسلا ةلماك
اهتمسصا˘ع˘ب ،7691 نار˘يز˘˘ح ن˘˘م
م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘تو ،ضسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
03 نم رثكأا مسض ىلع ةقفاوملاب

ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘˘لود ة˘˘حا˘˘سسم ن˘˘م %
لزانتلابو ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ةدا˘ي˘سسل˘ل

ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع
. مهرايد ىلإا نيينيطسسلفلا

ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘بو
قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ضسل˘ج˘م ن˘ع ةردا˘سصلا تارار˘ق˘˘لا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لإاو ي˘˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘م’ا

نوناقلا نع عافدلاو مهتايلوؤوسسم
كهتني نم لك ةلءاسسمو يلودلا
ى˘ع˘سسي ن˘مو ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا
لÓ˘حإ’ ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘يأا ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت˘˘ل
عرزو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف مÓ˘˘˘سسلا

˘˘مد˘˘عو ى˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سسم
ن˘˘مأ’ا ضضير˘˘ع˘˘˘تو رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

دح عسضوو رطخلل نييلودلا ملسسلاو
بعسشلا قحب لÓتح’ا تاسسراممل
ىروفلا لخدتلا بجيو ينيطسسلفلا
ل˘ت˘ق˘لا ة˘سسا˘ي˘سسو ه˘تا˘نا˘ع˘م ف˘˘قو˘˘ل
م˘ئار˘ج˘لاو د˘ير˘سشت˘˘لاو لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’او
نم اهل ضضرعتي يتلا تاكاهتن’او
لÓ˘ت˘ح’ا  تا˘با˘˘سصع تاو˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق
. نينطوتسسملاو

ةحلم ةرورضض ةدحتملا ممأ’ا تارارق ليعفت

نيطصسلف /دمحم جح سسأرف
(1)

ٌةّرح
ْكيف ِحباّصسلأ ِمّدلاك

ٌةليمج
ْكيفب ينعرزي ِتباّنلأ ِحْرفلاك
ٌةّيهصش
ْكيصضتريف ّذلتصسي انيف ِنكاّصسلأ رهّنلاك

ْزاجملأ تأراعتصساك
ْكيوترتو كيلإأ يتأات يرطاخ يف ًةديصصق
ْةرعاصش ودغأأو ةقصشاع حورأأ

كيغتبت ايأرم ىوصشّنلأ يترمخ يف يصشتنت
ًةجوم
ًاحومج ًاصسرف
ْكيف قمعلأ ءيصضتصسي َكئيصضتصسأأ

(2)
ْروهّزلأ بورد يف ينكصسمت يديب

ْكقرع نم نيتّبح
ٍدحأو ّلظب نيترجصش
ىلع ٍسسأاك ةكحصضك يّنم رثانت ام ُفهفهي
ْكِتَفَصش
 ْةدرو تÓتب ىلع ومنت ةروطصسأأ

 روهّزلأ بورد يف
ّْيلع ًأذأذر يمهت
ْتومت ل ةوهصش ودغأأ ُراجصشألأ قروُت
(3)
 ْكدي يف ُةميغلأ قّلختت
ْكتحأر نم اهتحأر لكصش ذخأات
ْهتّوك يف روّنلأ رّوكتي

ْكتجهب يف حبtصصلأ رّركتي
ْهانعم ىلإأ ىنعملأ لصصي
ْكلّوأأ يف ِةّنجلأ ةرخبم
ُءاملأ ُسصقري
ْسسيّدق ةدجصسك يداهلأ َكُمعط ُبُذعي

ُهايؤور قلخي ءيصش ّلك كلانه
!…ْكتيغبب ميهتصسيو

ُهايؤور قلخي ءيضش ّلك

نيطصسلف نم رعاصش /سشولع دمحم
هبلق يف ٍلكل

ناتنج وأأ ٌةنج
نانج هيف يلو

حورلأ ةرهوج
نأوحقألأ ةجهمو
لوقحلأ ءاغث يف دئاصصقلأ لوأأ

يمÓحأأ عيطق يفو
ناصسليبلأ رطم يفو
يمد يف رطقي يذلأ نحللأ لوأأ
. نامك حوبو ٍتاجنمك سسأرعأأ

ةبيتر لاجرلأ ةايح ريصستو
ةقيدحلأ ملصسك

ةقيرغ ٍةركفك
حزق سسوقك ُهتنبأ لطت ىتح
ةقيقحلأ ةرهزك
نأوكألأ ُربكتف
بألأ دي يف ٌدرغم ٌميغ طحيو
هقيرط يفو
ءاصشت ثيح هجوتت
هنأزحأأ لقث نم هلصسغت
. ةقيمعلأ هاطخ عجو نمو

ٍلو˘ير˘مو ن˘ي˘ت˘ل˘يد˘ج˘ب ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست ف˘˘ي˘˘ك
xيصسردم
ءاقبلأ ةريصسم بترت نأأ

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ىصشو˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت نأأو
ءايربكلابو
ءامصسلأ اهتكحصضب بيذت نأأو
؟؟  ءانحلأ ةصسملب نأوكألأ سشرفن نأأو
تنأأ نوكلأ يف ام ُلمجأأ

تنأأ نوكلأ يف ام ُنحأأو
ةايحلأ ىنعم يرمع تيطعأأ
ةÓصصلأ عوصشخو لمألأ ءفد ينتيطعأأ

ةملاحلأ ءامصسلأ ةينغأأ تنكف
ةمئانلأ عيبرلأ ةصشأرف تنكو
لوصصفلأ لزانم يف
لويخلأ ةوبصص يف

ءاقنلأ دورم يفو
كيف سضرألأ ىذصش قناعأأ

ءاقرزلأ اهوفرح كينيعل لمحأأو
سصو˘˘صصن ر˘˘ط˘˘ع˘˘لأو ءو˘˘صضلا˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ل بت˘˘˘كأأو
. قانعلأ

ُنانج
نانج اي
يبر ةنج اي
ريطانقلأ كيدي يلع يلصصت
ريفاصصعلأ كلمانأأ قوف ُدرغت
يمÓحأأ كيلإأ يوأاتو

ريغصصلأ فرأولأ كهجوب ذولت
ينأزحأأو يحأرفأأ ذÓم اي
ةديصصق ٍموي لك ينبتكت يتلأ يتلوفط اي
رمعلأ ةريصسم يف
ةديعبلأ دودحلأو كÓصسألأ مغر
دويقلأ سشطب مغرو
.ةديعصسلأ كتلوفط يبلق جأرصس رينت
نأولألأ ةرهز قدت كيدي يف ًأرمع نوعبصس
يدمرصس قصشعو
ةديدج ٌةينغأأو

ناتنج ةنج
. نانج انحور تأرجم يف هتبكصس ام

( يتنبا نانج ىلإا ) ناوحقأ’ا ةجهم
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ةيرورملأ ةكرحلأو ةلويشسلأ قيعت ةيرورم تاقانتخإأ ىلإأ يدؤوت

ةمضصاعلاب ءادوضس ةطقن001 نم ديزأا ءاضصحإا
ةديدج جمأرب نم ةيلولأ ةدافتشسأ نهري

ةشسدكم نكشسلأ تابلطو
ةلضشنخب ةينكضسلا عيراضشملا زاجنإا رخأات

تاقانتخإأ ىلإأ يدؤوت ءأدوشس ةطقن001 نم ديزأأ رئأزجلأ ةيلو نمأل ةعباتلأ يمومعلأ نمألأ حلاشصم تشصحأأ
ريبأدتلأ ةفاك ذاختأ مت ثيح ةمشصاعلأ رئأزجلاب تاقرطلأ ةكبشش ربع ةيرورملأ ةكرحلأو ةلويشسلأ قيعت ةيرورم

.صشاطب دمحمأ ةطرشش بقأرم رئأزجلأ ةيلو نمأأ  صسيئر هنع نلعأأ امبشسح ،اهرثأأ نم صصيلقتلل تأءأرجإلأو

ةي’ول ماعلا نيمأ’ا فسشك
عيزوت ضشماه ىلع ةلسشنخ
ىلع فاع˘سسا تارا˘ي˘سس5
ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تادا˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةرايز برق نع ،تامدخلا

حÓ˘˘سصإاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو
،ة˘ي’و˘ل˘ل تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا
ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘سضوو ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت˘˘ل
ـب تايفسشتسسم3 ةمدخلا

رقمب امهنم لكل ريرسس6
،ة˘ما˘م˘حو˘ب ،را˘سشسش ر˘ئاود
نأا دكؤويل ضشاسشر د’وأاو
ديدعلاب تدافتسسا ةي’ولا

،ةي˘ح˘سصلا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م
،ة˘يو˘بر˘ت˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلاو
ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
،ن˘طاو˘˘م˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح فور˘˘ظ
لغ˘سش ة˘ب˘سسن نأا ا˘ح˘سضو˘م
ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
درف8.3 ى˘لإا تسضف˘˘خ˘˘نا
ن˘˘˘م ي˘˘˘هو ن˘˘˘˘كسسلا ي˘˘˘˘ف
ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع بسسن˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘سسحأا
ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا اذ˘˘ه ،ن˘˘طو˘˘لا
ناكسس نم ديدعلا هربتعا
ثيح مهل ازازفتسسا ةي’ولا
تا˘ف˘ل˘˘م ن˘˘م ف’آا د˘˘حو˘˘ت
ن˘˘˘كسسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لا

نكسسلا بتاكمب ةسسدكم
ةل˘سشن˘خ ةر˘ئادو ،ر˘ئاود˘لا˘ب
نم رثكأا يسصحت اهدحول
نأاو ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘لأا62
م˘˘ل˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘˘كسسلا

تعزو ماعلا نيمأ’ا اهيلع
ة˘يو˘ت˘ل˘˘م قر˘˘ط˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
جراخ نم ضصاخسشأا ىلعو
نأاو ،نيميقم ريغو ةي’ولا
ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
م˘لو ة˘ل˘ط˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
م˘لو ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأ’ م˘˘ل˘˘سست
ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع عزو˘ت
ا˘م ،تاو˘ن˘سس ةر˘˘سشع ذ˘˘ن˘˘م
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘هرأا
ةديدج جمارب˘ب ةدا˘ف˘ت˘سس’ا
ليلقتلاو زجع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ىلع بلط ةبسسن ةدح نم
،هفانسصأا فلتخمب نكسسلا

ف’آا د˘˘˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ىل˘ع عزو˘ت م˘ل تا˘ن˘كسسلا

ةئيهتلا ضصقنل اهيقحتسسم
تا˘˘كب˘˘˘سشلا˘˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا وأا
لامكتسسا مدع وأا ،ةيثÓثلا
 .اهزاجنا

ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘˘سصم
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا˘˘˘ب
،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ب ن˘كسسل˘ل

ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ع تف˘˘˘سشك
برا˘ق˘ي ا˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
ةربتعم ة˘سصح˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا
2APLيو˘قر˘ت˘لا ن˘كسسل˘ل
ةدحو0241 ا˘˘˘˘هرد˘˘˘˘ق
ىلع اهعيزوت مت ةينكسس
بسسح ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اهتلجسس يتلا تاجايتح’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ن˘كل ،ر˘ئاود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب
تايدلبلا حلاسصم ل˘طا˘م˘ت
ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لاو
تاءار˘˘˘ج’ا لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
ة˘˘˘يرادإ’او ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ىل˘ع عور˘سشم˘لا ن˘ي˘طو˘ت˘ل
د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ضضرا
،ن˘˘يد˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا م˘˘˘ئاو˘˘˘ق
لجا ن˘م را˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ح˘تو

زا˘˘˘ج˘˘˘نا ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’ا
ضضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
م˘ئاو˘˘ق د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ع˘˘قاو˘˘لا
مدعل ارظ˘ن ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
م˘ئاو˘˘قو تا˘˘ف˘˘ل˘˘م لا˘˘سسرإا
،نيديفتسسملا نيحسشرتملا

ديدح˘ت ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لا اذ˘ه
تافلملا ليوحتو م˘ئاو˘ق˘لا
نكسسلا ةيريد˘م ح˘لا˘سصم˘ل
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سصلاو
رخأا˘ت ه˘ي˘ل˘ع ج˘ت˘ن ن˘كسسل˘ل
زا˘˘ج˘˘نا ع˘˘قو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
راهسشا ةيلمعو عورسشملا
بن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ترثأا يت˘لا تا˘سضرا˘ع˘م˘لا
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

د’وا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
،راسشسش ،ة˘ما˘ح˘لا ،ضشا˘سشر
1 ةسصحلا  نأاو.. ةلسشنخ
يو˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م
1APLـب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو
تبرا˘˘˘ق ن˘˘˘˘كسس0881
نيأا ،اهزاجنإا نم ءاهتن’ا
رارق7631 راد˘˘˘سصا م˘˘˘ت
. ةدافتسسا

تدافتسسا ،ىرخأا ةهج نم
را˘طا ي˘ف ة˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ي’و
ن˘كسسل˘ل م˘يد˘ق˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘لا
8612 ـبPSL يمهاسستلا

م˘˘ت ن˘˘يا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كسس ةد˘˘˘حو
ةررقم6071 راد˘˘˘˘˘˘سصا
ي˘ف ا˘ه˘يد˘ف˘ت˘سسم ءا˘م˘سسأا˘˘ب
لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا
تا˘ف˘ل˘م˘لاو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
يفو ،نيديفتسسملا ة˘ي˘ق˘ب˘ل
تا˘˘˘˘˘ئز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘طا
ةقفاوملا تمت ةيعامتج’ا

ةدع ربع عقوم63 ىلع
،ة˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ك تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
،ة˘˘ما˘˘م˘˘حو˘˘ب  ،ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سسنا
،ضشا˘سشر د’وأا ،ل˘م˘ح˘˘م˘˘لا
،ةليمر ،ةرا˘سصم˘ل ،را˘سشسش
را˘با˘بو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةعطق3168 ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
تانكسس زاجن’ ةيعامتجا
ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف
حنم عم1 مقر ةكرتسشملا
غلبم نيديفتسسملا ضضعبل
م˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م07
ة˘لود˘لا ن˘˘م ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ك
ةهج نم ،مهتانكسس زاجن’
عيزوت ةيلمع فرعت ىرخأا
ارخأات وميا بانك تانكسس
ؤو˘طا˘ب˘ت˘˘لا بب˘˘سسب ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م حو˘˘˘سضف˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘˘˘˘ف كن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
ى˘˘ل˘˘ع ،ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ريفوتلا قودنسص ىوتسسم
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو طا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’او
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘˘ت˘˘م
يف كنبلل ةماعلا ةيريدملا
م˘ت˘ت˘ل ا˘ه˘مÓ˘ت˘سسا را˘ظ˘ت˘˘نا

د˘ع˘ب م˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةدافتسس’ا فلم لامكتسسا

فر˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ع˘˘˘فد˘˘˘لاو
ار˘ي˘ب˘ك ار˘˘خأا˘˘ت عور˘˘سشم˘˘لا

ةئيهتلا لاغسشا لامكتسس’
ةرا˘˘˘˘نإ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ل˘ي˘˘سصو˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةيثÓثلا تاكبسشلا

صس. يون

ينمأ’ا لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو
ةدحو رقم˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘ف
اهلÓخ ضضرع ،ة˘ب˘ق˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لا

يو˘˘ن˘˘سسلا طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصح
تسصحأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا (9102)
ءادوسس ة˘ط˘ق˘ن001 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا
يرورملا قانتخإ’ا يف ببسستت
م˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
تاءارجإ’او ريبادتلا ةفاك ذاختا

يرورم ططخم ذيفنت لÓخ نم
0202 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس لÓ˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘جا˘˘˘˘ن
ةلويسسلا ىلع اهرثأا نم ضصيلقتلل
اذكو رورملا ثداوحو ةيرورملا

تÓ˘م˘ح ضصي˘سصخ˘ت لÓ˘خ ن˘م
.ةيسسيسسحت
نأا ينمأ’ا ردسصملا تاذ راسشأاو
ىوتسسم ىلع ةيوجلا تادحولا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و
ةيناديملا ةيتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاد˘حو˘لا
ةيوجلا اهتاعلط في˘ث˘كت˘ب مو˘ق˘ت
ةبقارمو ميظنت يف ةمهاسسملاو
لÓخ نم ،رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ر˘ي˘سس
كف˘˘ل ءادو˘˘سسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘سصر
.ةمسصاعلاب يورملا قانتخإ’ا

نأا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘˘˘سضأاو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم
ءاسضقلل ةطخ قيبطت يف تعرسش
ي˘ف يرور˘م˘˘لا ما˘˘حدزإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘عا˘سس ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
لك ري˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةورذ˘لا
لÓخ نم كلذو ةينمأ’ا لئاسسولا
ىربكلا روا˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ك ز˘يز˘ع˘ت
يناديم˘لا د˘جاو˘ت˘لا˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل
.ةينمأ’ا قرفلل
ميظنت نع ينم’ا لوسسملا ركذو
تاسشرول ةيراجلا ةنسسلا لÓخ
رور˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح ع˘˘˘قاو لو˘˘˘ح
ةكارسشلاب ةمسصاعلاب اهتاقوعمو
ةي˘غ˘ب ءا˘كر˘سشلاو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘م
تا˘˘حار˘˘ت˘˘قاو ر˘˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت ع˘˘˘سضو

ةمهاسسملا اهنأا˘سش ن˘م ة˘سسو˘م˘ل˘م
نم فيفختلل لولح ءاسسرٍإا يف
ةياقولاو يورملا قانتخإ’ا ةدح
.رورملا ثداوح نم
دم˘ح˘ما ة˘طر˘سش بقار˘م لوا˘ن˘تو
قا˘ن˘ت˘خإ’ا با˘ب˘سسأا م˘˘هأا ضشا˘˘ط˘˘ب
رئازجلا هدهسشت يذلا يرورملا
عافترٍإا ىلإا عجري يذلا ةمسصاعلا

نع وبري ام ىلإا تارايسس ةريظح
ةي’و ميقرت) ةبكرم نويلم1ر6
000.005 ةبارق رورمو (رئازجلا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ب˘ع ا˘ي˘مو˘ي ةرا˘ي˘˘سس
ةكبسشل ةيفاك عيسسوت مدع لباقم
851 ي˘سصح˘ت ا˘م˘ك تا˘قر˘˘ط˘˘لا

ن˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
بناج ىلإا ةرجأا ةرايسس833.81و
ل˘ق˘ن˘˘ل ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م466.5
. نيرفاسسملا

تاذ را˘˘سشأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يرورملا قانتخإ’ا نأا ،ردسصملا

ةيفارغوبوطلا ةعيبطلاب طبترم
جع˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
دق˘ع˘م تا˘قر˘ط ة˘كب˘سش ج˘ي˘سسن˘ب
قطانم˘ب ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م
تاكبسش دامتعإا حيت˘ت ة˘ط˘سسب˘ن˘م
.ةيزاوتم قرط

تاذ راسشأا ،كلذ ىلإا ةفاسضإ’ابو
تاراسشإ’ا ضصقن ىلإا لوؤوسسملا
وأا ة˘ي˘˘ق˘˘فأ’ا ءاو˘˘سس ة˘˘يرور˘˘م˘˘لا
ءازجأا ضضعب ءارتهإاو ة˘يدو˘م˘ع˘لا

ةمسصاعلاب تاقرطلا ةكبسش نم
ر˘ي˘غ تÓ˘˘ه˘˘م˘˘م ع˘˘سضو اذ˘˘كو
،ضسيياقملاو ريياعم˘ل˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م
يئاوسشعلا فقوتلا ىلع Óسضف
نكر رئاظح ة˘ل˘قو تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل
ينارمعلا عسسوتلاو تا˘ب˘كر˘م˘لا

نود ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘˘ج
نطاوملا لقن˘ت ة˘طرا˘خ ةا˘عار˘م
،لمعلا رقم ىلإا نكسسلا رقم نم
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا ز˘ج˘ع˘لا بنا˘ج ى˘لإا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘سسو
.يسسردملاو
ة˘˘˘كب˘˘˘سش نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأاو
ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘لا
ةيدلب قرط ملك7451 يسصحت
و ةيئ’و تاقرط ملك682 و
نم مل˘ك082 و ة˘ي˘ن˘طو745
.عيرسسلا قيرطلا

ن˘ي˘مأا˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ضصو˘˘سصخ˘˘بو
دكأا ،يبعسشلا «كارحلا» تاريسسم
ا˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ن˘˘˘مأ’ا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
ى˘ل˘ع ا˘م˘ئاد ل˘م˘ع˘ت» ه˘ح˘لا˘˘سصم

تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو دار˘فأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
نوناقلا قفو ة˘ما˘ع˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا

ةيامحل ناسسنإ’ا قوقح ةيامحو
وأا ءاثÓثلا يموي ءاوسس دوسشحلا
.«اهريغوأا ةعمجلا

ميمسص نم» ماهملا هذه نأا دكأاو
يف بسصي يذلا يطرسشلا لمع
ىل˘ع ادد˘سشم ،«دو˘سشح˘لا ن˘ي˘مأا˘ت
زكترت ةيئاقو ة˘سسا˘ي˘سس جا˘ه˘ت˘نا»
دا˘˘˘˘˘سشرإ’او مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
نطاوملا» نأا اربتعم «ةيعوتلاو
ن˘˘كم˘˘ي ’ ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأا ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح
حاجن˘ل ه˘نوا˘ع˘ت ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسإ’ا
.«ةينمأ’ا ةلاسسرلا

صس.مدأأ

لاغششألأ مدقت ةبشسن
ةئاملاب24  تغلب

ةنايضصو ليهأات ةداعإا
نم ملك03 نم ديزأا
مأاب ةيئ’ولا قرطلا
0202 يف يقاوبلا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ن˘˘شسلأ لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
ي˘˘˘˘˘قأو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ مأأ ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب (0202)
ةدا˘˘˘عإأ عور˘˘˘ششم لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششأأ مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسأ

قرطلأ نم ملك23 ةنايشصو ليهأات
ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘˘م بشسح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لأ
لا˘˘˘غ˘˘˘ششأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
.صصفحوب يلع ،ةيمومعلأ

أذه» نأأ ،لوؤوشسملأ تأذ حشضوأأو
فشصتن˘م ق˘ل˘ط˘نأ يذ˘لأ عور˘ششم˘لأ
(9102) ة˘˘˘مر˘˘˘˘شصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ

24 ه˘لا˘غ˘ششأأ مد˘ق˘ت ة˘ب˘شسن تغ˘˘ل˘˘بو
قودنشص فرط نم لومم ةئاملاب
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘شضت˘˘لأو نا˘˘م˘˘شضلأ
نع ديزي يلام فÓ˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

.«جد نويلم766
ن˘م ءأز˘جأأ عور˘ششم˘˘لأ أذ˘˘ه صسم˘˘يو

ءز˘ج ي˘هو ة˘ي˘ئلو قر˘ط ة˘شسم˘˘خ
1 مقر يئلولأ قيرطلأ رطشش نم
صشير˘˘ب ي˘˘ت˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ

ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘˘جو قرز˘˘˘˘˘لأو
يدأو نيب طبأرلأ2 مقر يئلولأ
ىلإأ ة˘فا˘شضإلا˘˘ب ة˘˘يزا˘˘ج˘˘لأو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن

4 مقر يئلولأ قيرطلأ نم ءزج
 يذلأ رطششلأ يف
ة˘˘نا˘˘ي˘˘ك˘˘شسم ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘ي
ي˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ي˘˘هو ة˘˘لÓ˘˘ب˘˘لأو
ير˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسأ ع˘˘˘مز˘˘˘ي
،ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شسو صسط˘˘شسغأأ

.ثدحتملأ تأذل اقفو
نيءزج نأاب صصفحوب فاشضأأ امك
عور˘˘ششم˘˘لأ صسف˘˘ن ن˘˘˘م˘˘˘شض ن˘˘˘ير˘˘˘خآأ
وينوي رهشش نوشضغ يف ناملتشسيشس
‐ رمألأ قلعتيو ةيراجلأ ةنشسلأ نم

ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج˘˘˘ب ‐ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح
طبأرلأ هرطشش يف8 مقر يئلولأ

نو˘˘ت˘˘يز˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ر˘خآأ ءز˘جو يدو˘ع˘شسلأ ةرأر˘˘غو˘˘بو
مقر يئلولأ قيرطلأ رطششب عقي
ر˘˘˘ئ˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘بر˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ ،7
 .ةليم ةيلو دودحب ءأدهششلأ

صس.مدأأ

اهدوعو نع تلختو ىربكلأ عيراششملأ لك ىلع تذوحتشسأ
 «راديضسوك» ةضسضسؤوم ريدم ةيحنتب نوبلاطي ةلضشنخ ناكضس

راديسسوك ةسسسسؤوم ر˘يد˘م ى˘ل˘خأا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او ءا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
همازتلاو هدعوب ،ةلسشنخ ةي’وب
رسضحم يف لج˘سسم˘لاو مد˘ق˘م˘لا

ي˘ف ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ع˘م ي˘˘م˘˘سسر
روسضحب ةي’ولا ر˘ق˘م˘ب عا˘م˘ت˘جا

زاجنا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك
اهميلسستو اهتقو يف عيراسشملا
نودو ،هيلع قفتملا تقولا يف
لامعلا ريفوتب مازتل’ا عم ،ريخأات
ر˘ت˘˘فد بسسح عور˘˘سشم ل˘˘ك ي˘˘ف
تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح ،طور˘˘˘سشلا

زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘سشم˘˘ب راد˘˘ي˘˘سسو˘˘˘ك
ةمكحملا ،ي˘ئا˘سضق˘لا ضسل˘ج˘م˘لا
بع˘ل˘م˘لا ة˘ع˘سسو˘ت ،ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
بكر˘م ،را˘م˘ع ما˘˘م˘˘ح يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
قرفلا بيردتل يبملوا فسصنلا
+0002 ،نÓيسسلا نيع ةينطولا

رق˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كسس0002
نيأا ،ينطولا كردلل لخدتلا ةقرف
لامكتسس’ لامعلا لك ليوحت مت
0002 ةسصحل لاغسش’ا عورسشم
1راد˘ي˘سسو˘˘ك ها˘˘م˘˘سسم˘˘لا ن˘˘كسس
اهيقحتسسم ى˘ل˘ع تعزو ي˘ت˘لاو
2102ةنسس ذنم ةقبسسم تارارقب

حوار˘ي ي˘ق˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘كل ،
،ةيلاملا ةف˘ل˘غأ’ا ضصق˘ن˘ل ه˘نا˘كم
ام ،ةلهؤوملا ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا اذ˘كو
يف قباسسلا ةي’ولا يلاو لخدأا
ةسصحلا زاجن’ نمزلا عم قابسس
تاجاجت˘ح’ا د˘ع˘ب د˘عو˘م˘لا ي˘ف
،تانكسسلا باحسصأ’ ةرركتملا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ىدأاو
فرسشت ي˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘ل˘ل راد˘ي˘سسو˘ك
رهسشأ’ا يف ،زاجن’ا لاغسشا ىلع
نم ةي˘لا˘ع ةر˘ي˘تو ع˘فر˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
ة˘ب˘سسن تقا˘˘فو تغ˘˘ل˘˘ب زا˘˘ج˘˘ن’ا
نمو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب08 لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
عورسشملا لك مي˘ل˘سست ع˘قو˘ت˘م˘لا
طبرت يتلا ةيدقاعتلا لاجآ’ا يف
عور˘˘سشم˘˘لا بحا˘˘سصب ة˘˘كر˘˘سشلا
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
.ةلسشنخ ةي’ول
عم عمتجا قباسسلا ةلسشنخ يلاو
راد˘ي˘˘سسو˘˘ك ة˘˘سسسسؤو˘˘م تارا˘˘طإا

ةلوانملا ت’واق˘م˘لا با˘ح˘سصأاو
ضضع˘ب ذ˘ف˘ن˘ت ي˘ت˘لا عور˘سشم˘لا˘˘ب
ن˘هد˘لا ،ة˘كا˘سسم˘لا˘˘ك لا˘˘غ˘˘سش’ا

اه ددع زواجت يتلاو ،جاجزلاو
يفو ةي’ولا رقمب ةلواقم001

راديسسوك ريدم ىلع حلأا هتملك
هد˘عو˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع
تقو˘لا ي˘ف تا˘ن˘كسسلا م˘ي˘ل˘سستو
، نيرسضا˘ح˘لا ما˘مأا ه˘ب د˘ه˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ك رو˘˘سضح˘˘˘ب
ينكسسلا عورسشملاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

قودنسصلاو ،نكسسلا ريدم مهنم
ةيقرتلا ناويدو ،نكسسلل ينطولا

ةكرسشو ،نييرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
،ر˘ئاود˘˘لا ءا˘˘سسؤورو ،راد˘˘ي˘˘سسو˘˘ك
،ة˘قا˘˘ط˘˘لا ،زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ءارد˘˘مو
،هايملل ةيرئازجلا ،ةيئاملا دراوملا
نم ريهط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
لاغسشأ’ا ةي˘ع˘سضو ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘جا

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ك ع˘˘م بر˘˘ق ن˘˘ع
ر˘م˘ت˘˘سسم˘˘لاو م˘˘ئاد˘˘لا عÓ˘˘طإ’او
ىلع زيكرتلاب زاجن’ا تاسشرول
متيسسو ،ةدوجلاو لاغسشأ’ا ةيعون

م˘ي˘ل˘سست˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا مز˘˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘ك
دعوملا يف اهيقحتسسمل حيتافملا
ىقب˘ي˘ل ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا دد˘ح˘م˘لا
ةلق نم نوناعي ةلسشنخ ناكسس
زاجنا رخأا˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘كسسلا ج˘مار˘ب˘لا
.ةرفوتملا جماربلا

صس. يون
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776209ددعلأ ^1441 بجر2ـل قفأوملأ0202 يرفيف62ءاعبرألأيلحم
 ةفيظن ةيداشصتقأ ةئيب ىلإأ ةيعيبطلأ لمأوعلأ ليوحتو لÓغتشسأ ىلإأ يعشسلأ

راردأاب عناضصم ىلإا اهليوحتو تايافنلا عاجرتضساو ةلكضسرل تاضسضسؤوم40 ثادحتضسا
ةحأرلأ لئاشسو لك ىلع رفوتي

يجذومن ئطاضشك » غادم» ئطاضش رايتخا
0202 فايطضص’ا مضسوم لÓخ

ةيبعششلأ صسلاجملأ عم مات قيشسنت يف امود لمعي اهعاطق نأأ ،ةرهز يوأرهز رأردأأ ةيلول ةئيبلأ ةريدم فششك
ةدماهلأ تايافنلل ةيئأوششعلأ تاغرفملأ ىلع ءاشضقلأ ةجلاعم ةيغب ةئيبلأ ملاعب ةمتهملأ ةيندملأ تايعمجلأو ةيدلبلأ

نم ديدعلأ ربع ةعزوم ةيئأوششع ةغرفم962 نم ديزأأ  اقباشس ءاشصحإأ مت ثيح ،طيحملأ نبشسحتو ةيلزنملأو
 .ةئيبلأ ىلع احشضأو رطخ لكشش امم ةيلولأ قطانملأ

غاد˘م ئ˘طا˘˘سش را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘ت
(نار˘˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘˘ي’و بر˘˘˘˘˘˘غ)

ر˘فو˘ت˘ي ي˘جذو˘م˘ن ئ˘طا˘سشك
ة˘حار˘لا ل˘ئا˘˘سسو ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
فايطسص’ا مسسومل ابسسحت
ىدل ديفتسسا امبسسح ،0202
ةحايسسلل ةيلحملا ةير˘يد˘م˘لا

.ةيديلقتلا ةعانسصلاو
ةيئ’ولا ةنجللا ايلاح لمعتو
مسسوم ري˘سضح˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ىلع0202 فا˘ي˘ط˘˘سص’ا

«غاد˘˘˘م» ئ˘˘˘طا˘˘˘سش ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
لك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ي˘جذو˘م˘ن
اهنم ةسصاخلا ةحارلا لئاسسو
ط˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت˘˘˘لاو كلا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ب ضصاخ قاورو ةفاظنلاو
كلذو اهريغو «يكسس تج»

هب لومعملا نونا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ا˘م˘ب˘سسح ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ضسي˘˘˘ئر هر˘˘˘˘كذ
ةطسشنأ’ا ةعباتمو ةب˘قار˘م˘لا
رايتخا عقو دقو .ةيحايسسلا
ربتعي هنوك » غادم » ئطاسش
نار˘هو˘ب ئ˘طاو˘˘سشلا ل˘˘سضفأا

عقاولا ءا˘سضف˘لا اذ˘ه ر˘خز˘يو
ةرئاد ) ةمركلا نيع ةيدلبب
ةيعيبط رظانمب ( ضسيليلتوب

ة˘˘ي˘˘مار˘˘ت˘˘م ة˘˘با˘˘غو ة˘˘بÓ˘˘خ
ة˘ب˘سسنو ه˘ت˘فا˘ظ˘نو فار˘طأ’ا

رثكأا هيل˘ع ن˘يددر˘ت˘م˘لا دد˘ع
ئ˘طاو˘سشلا ن˘م ة˘نرا˘ق˘م˘˘لا˘˘ب
نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ىر˘˘˘خأ’ا
،ةنسس لك ةديج ههايم ليلحت

.نا˘ن˘جو˘ب دار˘م فا˘سضأا ا˘م˘ك
هذ˘˘˘ه حا˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو
د˘ع˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
ةماعلا ةيريد˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت
ةيسصولا ةرازولاب ةحا˘ي˘سسل˘ل
ةنجللا مزعت نارهو يلاوو
مسسومل ريسضحتلاب ةفلكملا

ىلع اهميم˘ع˘ت فا˘ي˘ط˘سص’ا
رخزت يتلا ئطاوسشلا يقاب
بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب
نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ئطاسش53 ب ردقي اهددع
.لوؤوسسملا ضسفن قفو
ةنجللا ناف ىرخأا ةهج نمو
تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
6 ىلا2 نم ةيناديم ةجرخب
ة˘فا˘ك ى˘لا يرا˘ج˘لا ر˘يار˘ب˘˘ف
عم ةدهاج لمعت ئطاوسشلا

ةيبعسشلا ضسلا˘ج˘م˘لا ءا˘سسؤور
ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤورو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ع˘˘˘فر ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،ضصئاقنلا ةلازإاو تاظفحتلا
ديج ريسضح˘ت نا˘م˘سض ة˘ي˘غ˘ب
0202 فايطسص’ا م˘سسو˘م˘ل
.ردسصملا تاذ قفو
مسسوم يف ديدجلا نمكيو
يف0202 فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سصا

ءا˘˘˘˘سسؤور ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سشقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةيدلبلا ةيبع˘سشلا ضسلا˘ج˘م˘لا

عفر ىلع رئاودلا ءاسسؤورو
عم رركتت يتلا تاظفحتلا

اهنم فاي˘ط˘سصا م˘سسو˘م ل˘ك
ل˘خد˘م د˘ن˘ع ة˘حو˘˘ل با˘˘ي˘˘غ
ه˘˘˘م˘˘˘سسا زر˘˘˘ب˘˘˘ي ئ˘˘˘طا˘˘˘سشلا

حومسسم ناك اذإاو ةفاسسملاو
ةداعإاو ةحابسسلل عونمم وأا
ة˘يدؤو˘م˘لا كلا˘سسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت
تاحول ع˘سضوو ئ˘طاو˘سشل˘ل
 عم رئاظحلا ديدحتل
تارايسسلا نكر رعسس ديدحت
ىر˘خأا ل˘˘ئا˘˘سسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو و
ه˘ي˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك ،ة˘يرور˘˘سض
ه˘˘نا ا˘˘ت˘˘ف’ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
ةيناث ةجرخ ميظنت بقتري»
ةيلحاسسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘فا˘كل
هذ˘˘ه ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
.«تاظفحتلا

ج.دمحم

0202 ريأربف ةرودل ينيوكتلأ لوخدلأ مشسرب
ةديعضسب بابضشلا نيوكتل تايقافتا ضسمخ ىلع عيقوتلا
ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘سسب م˘ت

ن˘يو˘كت˘ل تا˘ي˘قا˘ف˘تا ضسم˘˘خ
ةد˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سشلا
مسسرب ة˘ي˘ن˘ه˘م تا˘سصسصخ˘ت
ةرود˘ل ي˘ن˘يو˘كت˘لا لو˘خد˘لا
.0202 رياربف
،ة˘ي’و˘لا ي˘لاو فر˘˘سشأا د˘˘قو
مسسارم ىلع ،دويعسس ديعسس
نيب تايقافت’ا هذه ءاسضمإا
مي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق
ةفرغلا نم لكو ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ن˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
نييجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ن˘ي˘ي˘سسف˘ن˘لا
«ر˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غو «ما˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘سصلا»و
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلا
ةديعسسل «ىقبي نب يديعسس»
ةيئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لاو
ة˘˘˘ن˘˘˘سسا˘˘˘سسح˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘سسسسؤو˘˘مو
.رجحلا نيع ةيدلبل
تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشتو
ديدج ضصبرتم683 نيوكت
ل˘˘ما˘˘ع» تا˘˘سصسصخ˘˘ت ي˘˘˘ف
ة˘ل˘ت˘سشم ءا˘سشنإا»و «ة˘˘عرز˘˘م
«رو˘˘هز˘˘لا ع˘˘ئا˘˘بو «را˘˘ج˘˘سشأا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘تو ط˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘تو
و نمأ’ا ناوعأا»و «ضسبÓملا
«يسشاوم يبرم»و «ة˘يا˘قو˘لا

غ˘ير˘ف˘تو ل˘ق˘˘ن ي˘˘ف نو˘˘ع»و
ع˘˘م˘˘ل˘˘مو «ل˘˘ح˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
«بسشخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشمو
.«يئابرهك ءانب دعاسسم»و
يلاولا ثح ،ةبسسانملا هذهبو
ى˘ل˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
تاسسسسؤوملاب ني˘سصبر˘ت˘م˘ل˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا
ة˘حا˘تإا و ة˘ي’و˘لا ا˘هد˘˘ه˘˘سشت
با˘سست˘ك’ م˘ه˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

جو˘لو˘ل م˘ه˘ل˘هؤو˘ت تارا˘˘ه˘˘م
.لغسشلا ملاع
لوخدلا دهسش دقف ةراسشإÓلو
ر˘يار˘ب˘ف ةرود˘ل ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ةد˘ي˘ع˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب0202
ضصبرتم577.1 قا˘ح˘ت˘˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ى˘˘ت˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
ي˘سصح˘يو .تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا
427.5 ’ا˘˘م˘˘جإا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

.اسصبرتم
ىلع ةديعسس ةي’و رفوتتو
اهنم ةينيوكت ةسسسسؤوم41
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ن˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘م
ازكرم11و ني˘سصسصخ˘ت˘م
.ةدحاو ةقحلمو اينيوكت

ج.دم�

ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘سسارد د˘˘˘ع˘˘˘بو
ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك ف˘ثا˘كت˘بو
051 ةلازإا تمت عيمجلا لبق
ةلسصاوتم ةيلمعلاو  ةغرفم
ءاسضقلا ى˘لإا لو˘سصو˘لا ى˘ت˘ح
كارسشإا عم ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تايعمج˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا ءا˘سسؤور
،نار˘م˘ع˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘طر˘سشو
زكارم3 ةي’ولاب دجوت امك
زكرم ا˘ه˘ن˘م ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘ل˘ل
ةنياو ةقطنمب ين˘ق˘ت˘لا مدر˘لا
لبقتسسي يذ˘لا راردأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نانطأا5 ن˘م ر˘ث˘˘كأا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
يذ˘˘لا نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت ز˘˘كر˘˘مو
نط2 ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسي
زكرم ىلإا ةفاسضإ’ا˘ب ،ا˘ي˘مو˘ي
لبق˘ت˘سسي ا˘سضيأا هرود˘ب نا˘قر
حمسس اذه لك  انط331.2
ي˘˘مر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ددعب تايافنلل يئاوسشعلا
ظافحلا نع كيهان ،تايدلبلا

ي˘ف ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
4 ءاسشنإا مت امك .اهتجلاعم
مويلا طسشنت يه تاسسسسؤوم
ةدام عاجرتسساو ةلكسسر يف
ديدحلاو قرولاو كيتسسÓبلا
ع˘نا˘سصم ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عيج˘سشت ع˘م ن˘طو˘لا لا˘م˘سشب
ثاد˘ح˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلا

ىر˘خأا ةر˘غ˘سصم تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ة˘˘ل˘˘كسسر˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’ا ي˘˘˘ف
ا˘م˘م ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا
دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا ي˘˘˘˘˘ف به˘˘˘˘˘سسي
بسصا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘يو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ن˘ع ا˘مأا ل˘غ˘˘سش
رخآ’ نيح نم لجسست يتلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاءاد˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا لو˘˘˘˘ح
نأاب تراسشأا  يئيبلا طيحملا

ضشتفم نم ايموي Óخدت كانه
عا˘سضوأ’ا ة˘سسارد˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

اسصوسصخ ضسي˘يا˘ق˘م˘لا بسسح
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا ي˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

يدؤوت اهلك ،نيزنبلا نزاخمو
وأا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت ل˘ي˘ج˘سست ى˘˘لإا
اهريثأات مدعب ةسصخر ميدقت

اسضيأا م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ي˘جو˘لو˘كيا ق˘ئاد˘˘ح زا˘˘ج˘˘نا

يف تايعمج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
نكسسم301 ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ك
يداو˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ءار˘˘سضخ˘˘˘لا
ةفاقث ضسرغ فدهب ةيوبرتلا
تعدو ،ذي˘مÓ˘ت˘لا ىد˘ل ة˘ئ˘ي˘ب
ةرور˘سضب ع˘ي˘م˘ج˘لا ةر˘يد˘م˘لا
يئيبلا طيحملا ىلع ظافحلا
ه˘ب م˘ت˘ه˘˘ت يذ˘˘لاو ضشا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ارخؤو˘م ح˘سضاو اذ˘هو ة˘لود˘لا

ةرازو ثاد˘ح˘ت˘سسا لÓ˘خ ن˘م
ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ت ة˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م
ن˘م و˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ

ةدعب ةحوتفملا ة˘يوار˘ح˘سصلا
ل˘يد˘ب˘ك ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ماو˘˘ع
  .فيظن يداسصتقا

مشساقلب يفيرششوب

اهلكاششم مهأأ رشصح ىلإأ ةفاشضإأ
جاوفأا ةعبرأا ليكضشت
لظلا قطانم ءاضصحإ’
نارهوب ءادوضسلا طاقنلاو
ردا˘˘ق˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ،نأر˘˘˘هو ي˘˘˘لأو حر˘˘˘شص

،جأوفأأ ةعبرأأ ليكششت مت هنأأ يوÓج
ل˘ظ˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ءا˘˘شصحإا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تايدلب فلتخم˘ب ءأدو˘شسلأ طا˘ق˘ن˘لأو
أذيفنت اهلكاششم مهأأ رشصحو ةيلولأ
دبع ةيروهمجلأ صسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ةموكحلأ ءاقل لÓ˘خ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ

ر˘˘كذو .ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘شسألأ ةلو˘˘لا˘˘˘ب
صشما˘˘˘ه ىل˘˘˘ع ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘˘ل يوÓ˘˘˘˘ج

ةرود˘˘˘˘لأ حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فأ ىل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘فأر˘˘˘˘˘ششإأ
0202 ريأربف ةديد˘ج˘لأ ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لأ
نوكتت يتلأ جأوفألأ هذه نم Óك نأأ

تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م
ي˘ب˘ع˘ششلأ صسل˘ج˘م˘لأ ن˘ع ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘مو
نأو˘˘يد˘˘ب ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ب ي˘˘ئلو˘˘لأ
ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م ىلو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘شس ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ

طاقنلأو لظلأ قطانم لك ديدحتو
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ىل˘˘˘ع ءأدو˘˘˘شسلأ

ءا˘˘شسؤور ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسو
هذ˘ه ءا˘˘شضعأأ مو˘˘ق˘˘ي˘˘شسو.رئأودلأ
نأد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ ىلإأ جور˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘˘ب جأو˘˘˘˘فألأ

نأر˘˘هو˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لأ ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘شصحإأو
اه˘ل˘كا˘ششمو ا˘ه˘تلا˘غ˘ششنأ م˘هأأ ة˘فر˘ع˘مو
اهلح ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لأ ة˘شصا˘خ ة˘ي˘شسا˘شسألأ
مهلمع ة˘ج˘ي˘ت˘ن أو˘مد˘ق˘ي نأأ ىل˘ع ا˘ي˘نآأ

صسف˘˘˘ن ه˘˘˘ي˘˘˘لإأ را˘˘˘˘ششأأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح ،أد˘˘˘˘غ
م˘ت˘˘ي˘˘شس» ه˘˘نأأ ح˘˘شضوأأ يذ˘˘لأ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ
ىل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ف˘˘ل˘˘˘م دأد˘˘˘عإأ

هذ˘ه لو˘ح ةرو˘شصم ة˘ي˘ن˘ف تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
.«ءأدوشسلأ طاقنلأو قطانملأ

بشسح‐ قر˘ف˘لأ هذ˘ه ف˘ي˘ل˘ك˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك
يتلأ قطانملأ ءاشصحإاب ‐ ةيلولأ يلأو
وأأ ةئفدتلأ اهيف مدعنت اشسرأدم مشضت
نم ةدراب تابجو ذيمÓتلل اهيف مدقت
ل˘ك˘ششب بنا˘ج˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأأ
ىل˘ع صصر˘ح˘لأ م˘ت˘ي˘شسو .ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ

بشسح ،ةيئان ةقطنم ةيأأ لامهإأ مدع
مت» هنأأ ىلإأ راششأأ يذلأ لوؤوشسملأ تأذ
ةق˘ط˘ن˘م ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ را˘طإلأ أذ˘ه ي˘ف
ىل˘ع فو˘قو˘˘لأ م˘˘ت ن˘˘يأأ م˘˘لا˘˘غ يد˘˘ي˘˘شس
اهن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘ششم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ ة˘ير˘ق˘لأ هذ˘˘ه
برششلأ هايم˘ب د˘يوز˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘شش با˘ي˘غ
اهنم هب˘شسح ة˘ي˘نآأ ر˘ي˘بأد˘ت ذا˘خ˘تأ م˘تو
ةدوجوملأ تا˘نأز˘خ˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لأ ءل˘م˘لأ

يئاهنلأ لحلأ راظتنأ يف ةيرقلأ يف
ة˘فا˘ك ع˘م روا˘ششت˘لا˘ب ة˘ل˘ك˘˘ششم˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل
 .«نأديملأ أذه يف نيلعافلأ

ج.دمحم

تايدلبلأ ديدع ربع ةعزوم
 ةلضشنخب ينهملا نيوكتلا تاضسضسؤوم ليهأات ةداعإ’ رانيد نويلم08

ي˘لا˘م فÓ˘غ ضصي˘سصخ˘ت م˘ت
جد نو˘ي˘ل˘˘م08 ـب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي

م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإ’
ينهملا نيوكتلا تاسسسسؤوم
تايدلب ديدع ربع ةعزوملا

ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و
يلحملا ريدملا نم ديفتسسا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

.يرداق زيزعلا دبع
لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘سضوأاو
ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘ع ىد˘˘˘˘˘ل
ضسيئر فارسشإا ءانثأا عاطقلا
يلحملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

ءاط˘عإا ى˘ل˘ع يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع
لو˘˘خد˘˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإا
ر˘˘يار˘˘ب˘˘ف ةرود˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

نيوكت˘لا ز˘كر˘م ن˘م0202
ة˘لÓ˘هو˘ب د˘م˘ح˘م ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
بت˘˘˘كم» نأا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ميلعتلاو نيوكت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ددسصب ةلسشن˘خ˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
تاءار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘حا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا
را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصل
ة˘ي˘ن˘يو˘كت ة˘سسسسؤو˘م21ـل
تايدلب ديد˘ع ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م
.«ةي’ولا

هنأاب لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
يتلا ةيلمعلا هذه نأاسش نم»
ةن˘سس لÓ˘خ ىر˘خأا ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘سس
اهزا˘ج˘نإ’ ضصسصخو8102
رابتع’ا ةداعإا جد نويلم77
د˘˘˘˘ها˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘تو
ز˘˘كار˘˘˘مو ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
تايدلب ديدع ربع ةدجاوتملا

عسضول ابسسحت ةلسشنخ ةي’و
ةذ˘˘تا˘˘سسأ’او ن˘˘ي˘˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرادإ’ا م˘˘˘قاو˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘تاو˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحأا
.«ليسصحتلاو لمعلل
ددع نأا ىلإا يرداق راسشأاو
ن˘يذ˘لا دد˘ج˘لا ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لا
ةسسسسؤوم52ـب او˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
375.4 غ˘˘˘ل˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت
ن˘يو˘كت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م
دعقم578ـب ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإ’ا

دعقم363.1ـب ني˘ه˘م˘ت˘لاو
010.1 ـب يلوأ’ا ليهأاتلاو
ة˘ث˘كا˘˘م˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لاو د˘˘ع˘˘ق˘˘م
طسسولاو دعقم525 تيبلاب
يفو د˘ع˘ق˘م003 يبا˘ق˘ع˘لا
عم ةعقوملا تايقافت’ا راطإا

تارادإ’ا ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو

بسصنم593ـب ة˘سصا˘خ˘˘لاو
ضصسصخ د˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م501و
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
.ةسصاخلا ضسرادملا

لÓخ مت هنأاب ريدم فدرأاو
31 حتف0202 رياربف ةرود
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘سصا˘˘سصت˘˘˘خا

ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
3و2 ة˘ل˘سشن˘خ ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

نيعو لمحم˘لاو2 ضسيا˘قو
ي˘ف ة˘ما˘م˘حو˘˘بو ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا
ي˘ما˘قإ’ا ن˘يو˘˘كت˘˘لا طا˘˘م˘˘نأا

جيوتتلا لجأا نم ني˘ه˘م˘ت˘لاو
ةءا˘ف˘كلاو ي˘ن˘ق˘ت تادا˘ه˘˘سشب
ينهملا مكح˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةدا˘˘ه˘˘سش ى˘˘˘لا  ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
.ضصسصختملا

تاسصاسصتخ’ا هذه لثمتتو
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ة˘قد˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ضصو˘˘سصخ˘˘لا

تا˘˘ي˘˘لآا ةدا˘˘ي˘˘قو ما˘˘ع˘˘˘طإ’او
فر˘˘سصلاو قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘جو ي˘˘ح˘˘سصلا

ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو
،ةينقتورديهلاتآاسشنملا

.هيلإا ةراسشإ’ا مت امبسسح
صس. يون
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فضشكي ضسوتنفوي ضسيئر
يضسيم مودق نم هفقوم

 ويضشتلاكلا ىلإا
ضسوتنفوي ضسيئر يليينأا ايردنأا فسشك
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘ق ما˘م˘سضنا ن˘م ه˘ف˘˘قو˘˘م
.يلاطيإ’ا يرودلا ىلإا يسسيم لينويل
يتلا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ل˘ي˘ي˘نأا لا˘قو
‘‘ترو˘˘ب˘˘سس‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
رداغي نأا نكمملا نم‘‘ :ةينولاتاكلا
موسسر نأا نودب ةنولسشرب يسسيم ويل
.عيمجلل فورعم اذه ،لقن
ه˘˘ب ل˘˘سصتا د˘˘ق˘˘ل‘‘ :ا˘˘ًحزا˘˘م فا˘˘سضأاو
هلقن لواحيو ،ضستنيرول يد ويليروأا
..يلوبان ىلإا

،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘لإا ي˘سسي˘م ءا˘ج اذإا‘‘ :ع˘با˘تو
اًدج ريبك زفاح ةباثمب كلذ نوكيسسف
يف انذخأا اذإا ،هلمكأاب يلاطيإ’ا يرودلل
نإاف ،يراجت˘لا بنا˘ج˘لا ط˘ق˘ف را˘ب˘ت˘ع’ا
امورو نÓيم رتنإاو نÓيمو ضسوتنفوي
ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا ة˘سسم˘خ˘لا م˘˘ه ي˘˘لو˘˘با˘˘نو
ع˘م ة˘يد˘نأ’ا هذ˘˘ه تع˘˘قو اذإاو ،ه˘˘م˘˘سضل

ودلانور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك زار˘ط ن˘م بع’
اًديفم كلذ نوكيسسف ،يسسيم لينويلو
.عيمجلل
ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ة˘ب˘غر ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘˘عو
باجأا ،’ويدراوغ بيب بردملا بلج
و˘ه˘ف ،ا˘ًي˘لا˘ح ه˘ي˘ف ر˘كف˘ن ’‘‘ :ي˘ل˘ي˘ي˘نأا
ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ي˘˘ف نآ’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ود˘˘ب˘˘ي
يراسس دوجوب ءادعسس نحنو ،يتيسس
هرمع هعورسشمو ضسوتنفوي يف انعم
.‘‘تاونسس ثÓث

 برضضت ةعبار ةمدضص
ةهجاوم لبق نامريج ناضس

 دنومترود
ضسيرا˘ب يدا˘ن ى˘ل˘ع بئا˘˘سصم˘˘لا تلاو˘˘ت
لبق ديدج مدا˘سص ر˘ب˘خ˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
رهسشلا دنو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب ة˘ه˘جاو˘م
ر˘سشع ة˘ت˘سسلا رود با˘يإا ي˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرودب
تنوم ويدار‘‘ ةعاذإا تامولعمل اًقفوو
ع˘فاد˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ‘‘و˘˘لرا˘˘ك
م˘˘سضنا ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس و˘˘غا˘˘ي˘˘ت ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
تابو ،نامريج ناسس ضسيراب ىفسشتسسمل
ةهجاوم نع ه˘با˘ي˘غ د˘كؤو˘م˘لا ه˘ب˘سش ن˘م
11 موي ةيريسصملا دنومترود ايسسوروب
يد كراب بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م
ةتسسلا رود نم بايإ’ا ءاقل يف ضسنارب

.ابوروأا لاطبأا يرودب رسشع
نأا ةريهسشلا ةيسسنرفلا ةعاذإ’ا تدكأاو
يذلا افليسس وغايتل يبطلا ضصيخسشتلا
ودروب ىلع ضسيراب زوف لÓخ بيسصأا

ي˘ف ة˘با˘سصإا ن˘م ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م تب˘˘ثأا ،3‐4
يف ة˘يذ˘خ˘ف˘لا ن˘ي˘سسأار˘لا تاذ ة˘ل˘سضع˘لا
بعÓلا جاتحيسس ثيح ،ىنميلا هقاسس
عيباسسأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كأ’ جÓ˘ع ةر˘ت˘ف˘ل
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ايسسوروب مادسص نع بايغلل رطسضيسس
.دنومترود
تابا˘ي˘غ ع˘بار ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت ح˘ب˘سصأاو
ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
ريدنأا بايغ دع˘ب د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
ي˘ف ة˘با˘سصإا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ار˘ير˘˘ي˘˘ه
ىلإا ةتسس ةدمل بيغيسسو اًسضيأا ذخفلا
وكرام بيغيسس امنيب ،ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ي˘نا˘م˘ث
فاقيإ’ا يعادب هيينوم ضساموتو يتاريف
.ءارفسصلا تاقاطبلا مكارتل

نامريج ناسس ضسيراب نأا ركذلاب ريدج
ءاقل يف1‐2 ةجيتنب ةراسسخلل ضضرعت
ىلع دنومترود ايسسوروب دسض باهذلا

جاتحيسسو ،كراب انوديإا لانغيسس بعلم
ضضيوعتلا لجأا نم ةيسسيئرلا هتحلسسأ’
عبر رودلل رورملاو بايإ’ا ةارابم يف
.لاطبأ’ا يرودب يئاهنلا
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نأا (تروبسس01ول) عقوم ركذ
،نÓ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نإا ع˘˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘˘م
،نيدوغ و˘غ˘ي˘يد ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘ن عا˘ن˘قإا لوا˘˘ح˘˘ي
،نا˘مز˘ير˘غ ناو˘˘ط˘˘نأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
يف يلاطيإ’ا يدانلا ىلإا مودقلاب
ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا

يتلا ةد˘ي˘طو˘لا ة˘قاد˘سصلا ة˘قÓ˘ع
اًيوسس امهدجاوت ذنم ا˘م˘ه˘ع˘م˘ج˘ت
.ديردم وكيتلتأا يف
ةيلاطيإا ةيفاحسص ريراقت تركذو
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا نأا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف
جاردإا يف عنا˘م˘ُي ’ ي˘نو˘لا˘تا˘كلا

مجاهم ةقف˘سص ن˘م˘سض نا˘مز˘ير˘غ
،زينيترام وراتو’ ،يروزتارينلا

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
˘ما˘م˘تإ’ ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

نأاو ةسصاخ ،ينيتنجرأ’ا ةيلمع
م˘جا˘ه˘م م˘سض ع˘سضي نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
اذ˘ه ي˘ف ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ك ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
.قايسسلا
نأا ر˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا دروأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
جارادإا يف اًسضيأا ركفُي اسصرابلا

مجاهم ةقف˘سص ن˘م˘سض نا˘مز˘ير˘غ
يليزاربلا ،نامريج ناسس ضسيراب

لجأا نم ،افليسس اد روينوج رامين
لزانتلاب يسسنرفلا يدانلا عانقإا

.لبقملا فيسصلا يف همجن نع
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل د˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
ر˘ي˘خأ’ا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

ءاثÓثلا ضسما ءاسسم (ولواب ناسس)
يرود يئاهن نمث باهذ باسسحل
.ابوروأا لاطبأا

ر .ق^
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 فيضصلا يف ديدج ضسوكيتكÓج مضضل زيريب عفدي درازاه
ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
يو˘˘ن˘˘ي د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن نأا
‘‘ضسوكي˘ت˘كÓ˘ج‘‘ ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا

ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ د˘˘يد˘˘ج
.ةلبقملا ةيفيسصلا

ء’دبلا دعاقم ىلإا هتدوع دعبو
بردم˘لا رر˘ق ،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف
ماربإا ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا

نم رثكأا قافنإاو تاقفسص ةدع
ه˘جو ى˘ل˘ع ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م003
تامدخ ىلع لوسصحلل ديدحتلا
درازا˘ه ن˘يد˘يإاو ضشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘ل
واتيليم ريديإاو يدنيم دن’ريفو
اسسو˘ف˘ي˘كا˘تو ضسو˘غ و˘غ˘يردورو
ا˘˘كو˘˘ل نإا˘˘ف ،كلذ ع˘˘مو ،و˘˘˘بو˘˘˘ك
فيكتلا لجأا نم حفاكي ضشتيفوي
د˘ق˘˘ف درازا˘˘ه ا˘˘مأا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
ذن˘م ة˘با˘سصإا ن˘م ر˘ث˘كأ’ ضضر˘ع˘ت

.ويبانربلل هلوسصو
عم ديدج نم درازاه بيسصأا دقو
مامأا ةراسسخلا لÓخ ديردم لاير
متو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف0‐1 يتناف˘ي˘ل
ي˘ف خر˘سشب ه˘ت˘با˘سصإا ضصي˘˘خ˘˘سشت
ي˘هو ،ن˘م˘يأ’ا ل˘حا˘كلا ة˘ي˘˘ظ˘˘سش
هيقب˘ت نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا

.رهسشأا ةثÓث ةدمل بعلملا جراخ
ا˘˘˘سسن˘˘˘ف˘˘˘يد‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘˘م ح˘˘˘˘سضوأاو
ةباسصإا نأا ،ينابسسإ’ا ‘‘لارتنسس
لا˘˘ير تع˘˘فد ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا درازا˘˘ه
عيقوتلا يف اًيدج ريكفتلل ديردم
مسسوملل ديدج ضسوكيتكÓج عم
.لبقملا

ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘يو˘لوأ’ا نو˘كت˘˘سسو
زيريب ونيتنرولف يدانلا ضسيئرل
ضسيراب مجاهم يبابم نايليك يه
نو˘كي˘سس ن˘كلو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس

ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ي˘كل˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نويلم003 ةميقب اًسضرع ميدقت
.هعيقوت ىلع لوسصحلل وروي
لاير ددجي دق ،ىرخأا ةهج نمو
روينوج رامينب همامتها ديردم
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ي˘ف ه˘م˘سضب ا˘ًم˘ت˘ه˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
.ةريخأ’ا تاونسسلا
،رامي˘نو ي˘با˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
نيذلا نيبعÓلا نم ديدعلا كانه
يف ديردم لاير مامتها نوريثي
مهسسأار ىلع يتأايو ،غيلريميربلا
غنيلرتسس مي˘حرو ي˘نا˘سس يور˘ي˘ل
يتيسس رتسسسشنام يمجن
يتلا ىرخأ’ا ءامسسأ’ا نيب نمو
،غيلري˘م˘ير˘ب˘لا ي˘ف ا˘ًسضيأا ر˘ه˘ظ˘ت
يذلا لوبرفيل مجن ينام ويداسس
.ناديز نيدلا نيز باجعإا لاني

 ماه تضسو مامأا نيظوظحم انك :بولك
ن˘˘غرو˘˘˘ي ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا ىر˘˘˘ي

قيرفل ينفلا ريدملا ،بولك
نأا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ي˘ف ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م نا˘ك زد˘ير˘لا

،دتيانوي ماه تسسو ةهجاوم
عفاد˘ي م˘ل ه˘ق˘ير˘ف نأا اًد˘كؤو˘م
.ةتباثلا تÓكرلا يف اًديج
تسسو هر˘ي˘ظ˘ن زد˘ير˘لا مز˘هو
ل˘با˘ق˘م فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘˘ب ما˘˘ه
تاهجاوم را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه
ر˘م˘ع ن˘م72ـلا ة˘لو˘ج˘لا
يزيلج˘نإ’ا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب
.زاتمملا

تاحيرسصت يف بولك لاقو
يب يب‘‘ رب˘ع ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب
ينب˘ج˘عأا ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ياد˘ب‘‘ :‘‘ي˘سس
ةقيرطلاب طبسضلاب انأاد˘ب ،اًر˘ي˘ث˘ك
يف اًفده ا˘ن˘ل˘ج˘سس ،ا˘ها˘ندرأا ي˘ت˘لا

ىلع دامتع’ا ،هعقوتن انك فقوم
يف انل اًديج نكي مل ةيناثلا ةركلا

ي˘˘˘ف ع˘˘˘فاد˘˘˘ن م˘˘˘ل ،ر˘˘˘˘كب˘˘˘˘م تقو
ى˘ل˘ع اًد˘ي˘ج ة˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا تÓ˘˘كر˘˘لا
.‘‘انل ةوق ةداع اهنإا ،قÓطإ’ا

نأا ماه تسسو فرع‘‘ :فاسضأاو
ةارابملا يف ءاقبلل ةليسسو مهيدل
تÓكر˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا تار˘كلا ع˘م

نأا مسصخلا دقتعي املاط ،ةتباثلا
نو˘كي ر˘مأ’ا نإا˘ف ،ة˘سصر˘ف كا˘ن˘ه
ربسصلا نم ليلقلا اندقف ،اًبعسص
اولجسس امدعب ،لوأ’ا طوسشلا يف
ان˘ماد˘قأا ا˘ند˘جو ،ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا

نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ن˘˘كلو ىر˘˘خآا ةر˘˘˘م
نو˘كت˘سس ةد˘تر˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا

بردم˘لا ل˘سصاوو.‘‘انل ةري˘ط˘خ
رتوت يأاب ر˘ع˘سشأا م˘ل‘‘ :ي˘نا˘م˘لأ’ا
يأا نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ’ ،د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘نأا ي˘˘ف
دقتعي ناك بعلملا يف ضصخسش

نا˘ك ،ل˘ي˘ح˘ت˘˘سسم زو˘˘ف˘˘لا نأا
ىلع طقف ةقيقد15 كانه
تقو وه اذهو ،ةعاسسلا رادم
ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م ا˘˘ن˘˘ك ،ل˘˘يو˘˘ط
.‘‘ءيسشلا ضضعب
ةداع يكسسنايبا˘ف‘‘ :ل˘م˘كأاو
فد˘˘ه) تار˘˘كلا ذ˘˘ق˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘م
ا˘˘ن˘˘ك م˘˘ث ،(حÓ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
ويداسس فده يف نيظوظحم
ع˘˘م ءي˘˘سشلا ضضع˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘م
لسضفأا ،ةركلا راسسم رييغت
ناك ،هئاغلإا مت هانلجسس فده
.‘‘اًقح اًعئار اًفده
:غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل ن˘˘عو
وه اذهو بعلي يتيسس ىرن‘‘

ةيملاعلا مدق˘لا ةر˘ك ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا
ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لا

نأا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خآ’ا ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ن
ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم نو˘˘كن
قلعتي ’ رمأ’ا ،ةلبقملا دروفتاو
،قا˘سشلا ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب قار˘˘سشإ’ا˘˘ب

نودعت˘سسم نو˘ب˘عÓ˘لا نأا ا˘م˘لا˘ط
اًين˘ع˘م تسسل ا˘نأا˘ف ،د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل
ةمهم كانه لازام هنكل ،رمأ’اب
.‘‘اهب مايقلا بجي

عبتي دنومترود ايضسوروب
اجنيفاماك مضضل دن’اه ةطخ

نأا ةيسسنرف ةيفاحسص ريراقت تفسشك
يناملأ’ا دنومترود ايسسوروب يدان
يف ينابسسإ’ا ديردم لايرل مسضنا

ر˘هاو˘ج د˘حأا ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا عار˘˘سص
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘˘لا
.ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

،‘‘لوبتوف ضسنارف‘‘ ةلجم بسسحبو
ىلع دنومترود ايسسوروب نوكيسس
بع’ ىلإا ضضرع ميدقتل دادعتسسا

باسشلا يسسنرفلا ،نير طسسو طخ
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ا˘غ˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘ما˘˘ك ودراودإا
يف.ةمداقلا ةيفي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ةروكذملا ةل˘ج˘م˘لا تح˘سضوأا ن˘ي˘ح
دعأا دنومترود ايسسوروب نأا هÓعأا
اغنيفاماك عانقإ’ ةبسسانملا ةطخلا
نم اًلدب ضضر˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا˘ب
ة˘م˘سصا˘ع˘لا قÓ˘م˘˘ع ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا
ةرادإا يو˘˘ن˘˘تو.ديردم ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ةط˘خ عا˘ب˘تا ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ي˘سسي˘ف˘لا دو˘سسأا

قوسس يف ةمدختسسملا كلتل ةلثامم
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا ت’ا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

مسض يف اهلÓخ نم اوحجن يتلاو
دن’اه غنيلريإا يجيورن˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا

يواسسمنلا غروبزلاسس لوب دير نم
ةفاسضإ’اب وروي نويلم02 لباقم
بعÓلا دلاول ت’ومعلا ضضعب ىلإا

ايسسوروب ىري امنيب.هلامعأا ليكوو
ةيجيتارتسس’ا يه هذه نأا دنومترود
بعلم ىلإا اغنيفاماك لقنل ةيلاثملا
نامسضب كلذو ،كراب انوديإا لانغيسس
،دن’اه عم لعف امك هل بعلل تقو
يف اًيسسيئر اًرسصنع نوكي نأا ىلع
.تقولا رورمب قيرفلا ةليكسشت
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،قباسسلا ديردم لاير بع’ دقتعي
،تراف ريد ناف لييافار يدنلوهلا
يزيل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا
ىلع ددسش امك ،ةريبك ةدوج هيدل

ةعقو˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘قو˘ت ة˘بو˘ع˘سص
.ةبقترُملا

،ي˘˘غ˘˘ن˘˘ير˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘سسيو
بعلم ىلع مويلا ءاسسم ،زنزيتيسسلا
باهذ باسسحل (ويبانريب وغايتناسس)
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث

نع تراف ريد ناف لاق نيح يف
اهتل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا

ود˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘م) ة˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سص
يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م‘‘ :(و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
(بيب)و ،ةدوجلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘يد˘ل

د˘يرد˘م لا˘ير فر˘ع˘˘ي ’و˘˘يدراو˘˘غ
،ديردم لاير زوفي نأا لمآا ،اًديج
،ةجيتنلاب ؤوبنتلا ةياغلل بعسصلا نم
يهتنت نأا %05 ةبسسنب عقوتأا نكل
.لداعتلاب ةارابملا

مجن يف هيأار تراف ريد ناف ىدبأاو
يد يكنيرف يدنلوهلا ،ةنولسشرب
يبع’ لسضفأا دحأا يكنيرف‘‘ :غنوي

.ملاعلا يف طسسولا طخ
اد˘ن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘م ن˘ع ثد˘ح˘ت م˘˘ث
ام اننكل ،ديج بختنم انيدل‘‘ :اًلئاق
يف دقتعأا ،ام ءيسش ىلإا ةجاحب انلز
حمطن نأا اننكمي) نيماع نوسضغ

،ةدوجلا نم ريثكلا انيدل ،(زوفلل
نا˘ك اذإا ا˘م ى˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن
ن˘م ى˘فا˘ع˘ت˘ي˘سس يا˘ب˘يد ضسي˘ف˘˘م˘˘م
وروي ي˘ف بع˘ل˘ل ه˘ت˘ب˘كر ل˘كا˘سشم
0202‘‘.
ثيدح˘ل˘ل ترا˘ف ر˘يد نا˘ف قر˘ط˘تو
ضسكا˘˘يأاو ي˘˘فا˘˘ت˘˘ي˘˘خ ماد˘˘سص ن˘˘˘ع

،يبوروأ’ا يرودلا يف مادرتسسمأا
ينابسسإ’ا يدانلا زوف دهسش يذلاو
ةارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف (0‐2)
بعسص قير˘ف ي˘فا˘ت˘ي˘خ‘‘ :با˘هذ˘لا
ضسكايأا ،ةركلا نود˘بو ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
نو˘كت ا˘مد˘ن˘ع ط˘ق˘ف يو˘ق نو˘˘كي
،ل˘ق˘ي ةر˘كلا نود ،ه˘تزو˘ح˘ب ةر˘كلا

ةارابم ي˘ف ا˘ًب˘ع˘سص ر˘مأ’ا نو˘كي˘سس
.‘‘بايإ’ا
هجاويسس ضسكايأا نأا ركذلاب ريدجلا

23ـلا رود بايإا ةارابم يف يفاتيخ
ءاسسم يبوروأ’ا يرودلل رركُملا
بعلم ىلع يرفيف72 ضسيمخلا
.(انيرأا فيورك ناهوي)

:نوترفيإا بردم
غنايمابوأا عم دقاعتلا تلواح’’

 ’’لانضسرأا لبق
مجاهملا عم دقاعتلا لواح هنأا ضسيادر’أا ماسس دكأا
ىلا هراسضحإاو غنايمابوأا كيريميإا رييب ينوباغلا
.لانسسرأا عم هعيقوت لبق نوترفيإا

ىلع لانسسرأا بلغت امنيح اًمسساح جنايمابوأا ناكو
ثيح ،عوبسسأ’ا ةياهن يف قباسسلا ضسيدر’أا قيرف
قيرف ةدعاسسمو زرناغل˘ل ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ب ما˘ق
.دحأ’ا ءاسسم2‐3 زوفلا ىلع ندنل لامسش
ةذفان ىوسس قباسسلا ارتلجنإا بردم ىدل نكي مل
،نوترفيإا نع اًلوؤوسسم ناك امنيب ةدحاو ت’اقتنا
نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع كلذ نا˘˘˘كو ،8102 ي˘ف˘نا˘ج ي˘˘ف
.دنومترود ايسسوروب ةرداغم ىلإا علطتي غنايمابوأا

يف لانسسرأا عم عيقوتلل ينوباغلا مجاهملا بهذو
65 غلبت يدانلل ةيسسايق موسسر لباقم يفناج13
.ينيلرتسسإا هينج نويلم
رخآ’ا بناجلا ىلع نوكي نأا نكمي ناك هنكل
ضسيادر’أا ناك ول عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع يف
.هقيرط قسش دق
كوت ‘‘ ةكبسشل تاحيرسصت يف ضسيادر’أا لاقو
يف هئارسش تلواح دقل‘‘ :ةيناطيربلا ‘‘تروبسس
07 وأا06 يلاوحل لسصت هتفلكت ناك ،نوترفيإا

.‘‘دقتعأا ام ىلع ينيلرتسسإا هينج نويلم
وليمور دعب فاده نع ثحبن انك‘‘ :فاسضأا مث
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ط˘ق˘ف دارأاو بهذ يذ˘لا و˘كا˘˘كو˘˘ل
.‘‘دتيانوي رتسسسشنام
انيدل ناكو ،هليكو لÓخ نم انثدحت‘‘ :عباتو
داعتب’ا نم ضسئاي ‐ودبي ام ىلع‐ هنأا ةحيسص
كلذل ،غيل ريميربلا ىلإا لاقتن’او ايناملأا نع
ققح˘ن م˘ل ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘سصر˘ف ا˘ن˘يد˘ل نأا ا˘ند˘ق˘ت˘عا
.‘‘فاسصنإ’ا نم ريثكلا

ىلإا نوترفيإا بهذ ،كلذ نم اًلدبو‘‘ :متتخاو
لباقم نو˘سسو˘ت كن˘ي˘سسو تو˘كلاو و˘ي˘ث م˘سض
ينيلرتسسإا هينج نويلم74 هردق يلامجإا غلبم
ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي او˘نا˘ك ثي˘ح ةذ˘فا˘ن˘لا كل˘ت ي˘ف
.‘‘ةيلبقتسسملا مهتارايخ نيسسحت

يكحي قباضسلا يضسليضشت ضسراح
 هابولاضشو اتضسوك Úب اًبيرغ اًفقوم
يسسليسشت ىمرم ضسراح اكلوب نيسسرام ركذتسسا
اتسسوك وجييد هيف كراسش اًبيرغ اًثداح قباسسلا
.هابولاسش لايناثان

فو˘ف˘سص ى˘لإا د˘ع˘˘سص يذ˘˘لا ،ا˘˘كلو˘˘ب ن˘˘م بل˘˘ُط
ناسس ضسيراب ىلإا لقتني نأا لبق زولب ةيميداكأا

رسشع لسضفأا عمجي نأا ،يسضاملا ماعلا نامريج
هبناج ىلإا اهبعل يتلا موجنلا عيمج نيب موجن
.ليم يليد‘‘ ةفيحسص هترسشن امل اًقفو
دروفماتسس بعلم يف هتقو نم اتسسوك زربي امنيب
دق ةبيرغلا مجاهملا تافرسصت نأا ودبي ،جديرب

.ةمداق تاونسسل ضسراحلا ةركاذ يف ترفح
اًنخاسس اًبع’ هنوكب فورعملا ،اتسسوك دقتعي
ر˘ها˘ظ˘ت˘˘ي نا˘˘ك ها˘˘بو˘˘لا˘˘سش نأا ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ناجوزلا ناك امدنع بيردتلا ءانثأا ةباسصإ’اب

.يدانلا يف ن’ازي ’
اكلوب فسشكي ،نونجلا ةظحل يف ،كلذ عمو
يف قباسسلا هليمز هاجت اتسسوك لعف در ناك فيك
.ضضرأ’ا ىلع ناك يذلا زولبلا قيرف
ناك بيردتلا يف ةدحاو ةرم‘‘ :ضسراحلا لاقو
ناكو ،ةلكسشم نم يناعي ضضرأ’ا ىلع هابولاسش
ثيدحلا أادب ىتح فرسصتي ناك هنأا دقتعي وغييد
.ةينابسسإ’ا ةغللاب
،لايناثان ظاقيتسسا مدع نم ةرتف دعب‘‘ :فاسضأاو
،بره مث ،ههجو ىلع ضسلجو هلاورسس وغييد علخ
.رخآا اًئيسش ناك دقل ،اذهك اًئيسش رأا مل
ةجاحب يسسليسشت ناك ،هتارابم ضسأار ىلع‘‘ :عباتو
نوكي نأا نكمملا نم ناكو ،هلثم بع’ ىلإا

.بسسانملا ابغورد هيديد ةفيلخ
ايقتلا دق اناك هابولاسشو اتسسوك نأا ريراقتلا تدافأا
ةميزه دعب6102 ماع يف بيردتلا لÓخ ايوسس
،كلذ عمو ،ماه تسسو مامأا لاطبأ’ا ةطبار ضسأاك
معزت نيح يف فقوملا ليتف عزن مت ام ناعرسس
باسصي نأا نكمملا نم ناك مجاهملا نأا ريراقتلا
.ةلكسشملا ببسسب هابولاسش

لضضفُي Úتيضس» :ادنإا
 «يليبÁد ىلع وينيتوك

اد˘˘نإا ودراودإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ف˘˘سشك
كوأا‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت ضسي˘˘˘ئر
ن˘ع با˘ق˘ن˘لا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘و˘يرا˘يد
يف نيتيسس يكيك بردملا ططخ
ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا قو˘˘˘سس
ططخي ةنولسشرب لازي ’و .لبقملا
نم مغرلا ىلع ،لبقملا مسسوملل
مسسوملل ةمسساحلا ةلحرملا هلوخد
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ي˘ف ي˘لا˘˘ح˘˘لا

.ابوروأا لاطبأا يرودو
يدا˘˘˘˘ن ةرادإا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م بغر˘˘˘˘يو
م˘ه˘برد˘م ءا˘سضرإا ي˘ف ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب

هل اوكرت يلاتلابو ،نيتيسس يكيك
تارارقلا رثكأا دحأا ذاخت’ رمأ’ا
‐0202 م˘سسو˘م˘ل لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘ثإا

عم هلعف بجي ام نأاسشب ،1202
وينيتوك بيليفو يليبميد نامثع
.خينويم نرياب ىلإا اًيلاح راعملا

ريرحت ضسيئر ادنإا ودراودإا حسضوأاو
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘و˘يرا˘يد كوأا‘‘ ع˘قو˘م
نع ‘‘و˘ت˘ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘سشلا‘‘ ج˘ما˘نر˘ب˘ل

يلي˘ب˘م˘يد نأا˘سشب ن˘ي˘ت˘ي˘سس ط˘ط˘خ
:اد˘نإا ودراودإا لا˘قو .و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘كو
ةرادإا ضسلجم ن˘ي˘ت˘ي˘سس غ˘ل˘بأا د˘ق˘ل‘‘
ىلع ءاقبإ’ا نم ً’دب هنأا ةنولسشرب

دوعي نأا ديري وهف ،يليبميد نامثع
هنإا مه˘ل د˘كأاو ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف
.‘‘يليبميد ىلع وينيتوك لسضفي
ةرادإا ناك اذإا ام ىرن نأا ىقبيو
بل˘ط˘ل بي˘ج˘ت˘سست˘سس ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
وينيتوك ىلع ظاف˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘سس
نامثع عيب عم هتراعإا ةياهن بقع
.مسسوملا ةياهنب يليبميد

 يتيضس رتضسضشنام ةدوج نم ناديز رذحُي قباضسلا ديردم لاير مجن

و˘تو˘ت ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تر˘˘سشن
نأا ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ترو˘˘ب˘˘سس
بع’ ةر˘˘ي˘˘˘سضخ ي˘˘˘ما˘˘˘سس
يف كراسش ضسوتنفوي يدان
قيرفلل يحا˘ب˘سصلا نار˘م˘لا

يف دجاوتلا ي˘ف د˘ع˘ت˘سسيو
يتلا يرينوكنايبلا ة˘م˘ئا˘ق
ةهجاومل اسسنرف ىلا هجتت
باهذ يف نويل كيبميلوأا
يرود ن˘˘˘˘م61ـ˘˘˘˘لا رود
.ابوروأا لاطبأا

ن˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضخ با˘˘˘˘˘غو
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي
ة˘با˘سصإ’ا بب˘سسب ةر˘ي˘˘خأ’ا
ي˘ف بعÓ˘لا ا˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ي˘ف ىو˘ن˘ج ةارا˘ب˘م
.يسضاملا

بردم يراسس ويزيروام دعتسسيو
ي˘ف بعÓ˘لا˘ب ع˘فد˘ل˘ل ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي
نم نويل مامأا ةرظتنملا ةارابملا
ضسوتنفوي طسسو طخ ميعدت لجأا

بعÓ˘ل ل˘م˘ت˘˘ح˘˘ُم با˘˘ي˘˘غ ط˘˘سسو
.ةباسصإ’ا ببسسب ضشتينايب ميلاريم
يف اتسسوك ضسÓغود دجاوت امك
طيسسب ٍلكسشب قير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت

م˘سضن˘ي ’أا ن˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كلو
ضسوتنفوي ةمئا˘ق ى˘لا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
ه˘ي˘فا˘ع˘ت مد˘ع بب˘سسب نو˘ي˘ل ما˘˘مأا
م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘˘ما˘˘˘ك ٍل˘˘˘كسشب
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل هز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ما˘˘مأا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا
اهل رر˘ق˘م˘لاو ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا
.مداقلا دحأ’ا موي
ةطخب ةارابملا يراسس لخدي دقو
يف نزاوتلا رهظت يتلا3 ‐3 ‐4
.بعلملا لخاد يرينوكنايبلا ءادأا

ضشتينايب ةكراسشم لظتو
ة˘لو˘ه˘ج˘م ةارا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م نأ’ا ى˘˘ت˘˘ح
ي˘ف يز˘مار نورأا د˘جاو˘ت

نع ًاد˘ي˘ع˘ب ط˘سسو˘لا ط˘خ
د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ فار˘˘˘طأ’ا
بعÓلا همدق يذلا ءادأ’ا
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف يز˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘لا
لابسس مامأا ةريخأ’ا قيرفلا

ليجسست نم نكمت ثيح
يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف فد˘˘ه
نيفدهب ضسوتنفوي هققح
هدناسسي امك ،فده لباقم
يف روكناتني˘ب و˘غ˘يردور

.طسسولا طخ
ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘فو
ىرخأا ًةرم ةكراسشم˘ل˘ل ي˘سشتو˘نو˘ب
د˘ع˘ب تخ˘ي˘ل يد ضسا˘ي˘تا˘م راو˘ج˘˘ب

بب˘سسب لا˘ب˘سس ةارا˘ب˘م ن˘ع ه˘با˘ي˘˘غ
.فاقيإ’ا

ريهظك افليسس اد وليناد دجاوتيو
ريه˘ظ˘ك ورد˘نا˘سس ضسكي˘لأاو ن˘م˘يأا
˘مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف ي˘تأا˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ر˘سسيأا

و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘كو ودارداو˘˘ك ناو˘˘خ
.’ابيد ولوابو ودلانور

،نامريج ناسس ضسيراب مجن راسشأا
نو˘˘˘سسن˘˘˘يدإا ي˘˘˘نا˘˘˘˘ياو˘˘˘˘غوروأ’ا

تاظحل ضشاع هنأا ىلإا ،ينافاك
ةذ˘فا˘ن لÓ˘خ ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص
ةيفلخ ىلع ةيوتسشلا ت’اقتن’ا
تطا˘˘˘حأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضلا
.هلبقتسسمب
ريبك مامتهاب روداتاملا ىظحو
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘م ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ح˘ت˘ف˘ن˘م ه˘نأا ر˘كُذو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
يف ةبر˘ج˘ت ضضو˘خ ى˘ل˘ع هرود˘ب
مل نكل (وناتي˘لو˘بور˘ت˘ي˘م اد˘ناو)
ىل˘ع قا˘ف˘تا ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت˘ي
رومأ’اب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ق˘ف˘سصلا
يب عم ةياهنلا يف ىقبو ،ةيلاملا

ينافاك لاق نيح يف .يج ضسإا
ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ي˘سسنر˘ف˘لا (ترو˘˘ب˘˘سس01ول)

يف هليحر لسشف نع لئُسس امنيح
كي˘˘ل˘˘ع بي˘˘جُأا˘˘˘سس‘‘ : ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
ن˘˘م كلذ نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ،مار˘˘ت˘˘حا˘˘˘ب
ف˘ل˘خ˘ت˘ي نأا بج˘يو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
دقل ،نايحأ’ا ضضعب يف يسضاملا

ة˘ب˘ع˘سصو ة˘سصا˘خ ة˘ظ˘ح˘ل تنا˘ك
كنأا دقتعأا ،يل ةبسسنلاب ةياغلل
.‘‘كلذ لوقأا اذامل مهفت
ةلسصاومل انه انأا نكلو‘‘ :عباتو
نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘˘م
ةعبا˘ت˘م˘ب د˘ي˘ع˘سس ا˘نأاو ،نا˘مر˘ي˘ج
،روخفو ديعسس انأا ،انه يتبرجت

يدهج ىراسصق لذب لسصاوأاسسو
.‘‘انه يل موي رخآا ىتح
ىلع بعسصلا نم هنإا‘‘ :ىهنأا مث

،هذهك تاظحل ةبرجت بع’ لك
نم ءزج كلذ نإا ةياهنلا يف نكل
يف رارمتسس’ا كيلعو ،ةفيظولا
.‘‘اًمدق يسضملا ةلواحمو لمعلا

اًسضيأا مامت˘ها˘ب ي˘نا˘فا˘ك ى˘ظ˘حو
يسسليسشتو دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
هذه تلواح ثيح ،نييزيلجنإ’ا
ءاهتنا ةلأاسسم لÓغتسسا ةيدنأ’ا

فيسصلا ءارمأ’ا ةقيدح يف هدقع
نم دحأا نكمتي مل نكل ،لبقملا
نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب عا˘˘ن˘˘قإا
.هنع لزانتلاب

 ديردم وكيتلتأا ىلإا هلاقتنا لضشف ىلع قلعُي ينافاك

 نويل مامأا يراضس ةأاجافم ةريضضخ



فوكروغ قبشسألأ ينطولأ بخانلأ نم ةيكزتب

فاضشك بضصنم يلوت نم بيرق يروضصنم
تنان يدانل بهاوملا

يعانسص نم دحاوو ينطولا بختنملا دئاق يروسصنم ديزي تاب
بسصنم ىلع لوسصحلل احسشرم9002 ةنسس نامرد مأا ةمحلم
ضسنارف» ةلجم تفسشكو.يسسنرفلا تنان يدان يف بهاوملا فاسشك
تنا˘ن يدا˘ن˘ل ي˘لا˘ح˘لا برد˘م˘لا نأا ،ضسمأا ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا «لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف
ينطولا بختنملا بيردت ىلع فرسشأا يذلاو فوكروغ نايتسسيرك
يروسصنم نييعت حرتقا نم وه ،7102و4102 نبي ام يرئازجلا
فاسشكك ،قباسسلا «ءارحسصلا يبراحم» ناديم طسسو «ومانيد»
.«يرانكلا» يف بهاوملل

ينعي ،تنان يف يروسصنم نييعت نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
يف هتلا˘قإا تم˘ت يذ˘لاو ي˘نا˘جو ف˘ير˘سش ر˘خآ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فÓ˘خ
بلطي قباسسلا ينطولا بخانلا لعج ام ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا

.ةيسسنرفلا رفاهول ةسسردم جيرخ ديزي عم دقاعتلا قيرفلا ةرادإا نم
ب.م.يرشسيإأ

لوبقم ريغ يشسنرفلأ مÓعإلأ هب موقي ام نأأ دكأأ

ططخ بيرضست نم ءاتضسم روليد
تايرابملا لبق هييلبنوم

هييلبنوم يدان مجاهم ،ينطولا بختنملا بع’ روليد يدنأا رّبع
يسسنرفلا مÓعإ’ا يف ثدحي امم ديدسشلا هئايتسسا نع ،يسسنرفلا

ةيلاثملا ةليكسشتلا بيرسست ىلع ةارابم لك لبق لمعي يذلاو
عم9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب جوتملا يدنأا حتفو اذه.يدانلل
يذلا يسسنرفلا مÓعإ’ا ىلع رانلا ،يسضاملا فيسصلا يف رسضخلا
بيرسست لÓخ نم هييلبنوم بردم ططخ فسشك ىلع لمعي
اذهب لاقو ،ءاقللا دعوم ن˘ع ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
نمف ،هبسضغ نع ريبعتلا يف قحلا لك كلمي بردملا» :ددسصلا

ضسفانُملل يكيتكتلا همسسر نع فسشكلا متي نأا لوقعملا ريغ
ةرتفب «داياب’» يدان رميو.«تاونقلاو دئارجلا يف ركبُم لكسشب
نم ديحو زوف ىوسس قيقحت نم اونكمتي مل ثيح ةبيهر غارف
.0202 ةنسس ةيادب ذنم اهوبعل ةتسس لسصأا

ب.م.يرشسيإأ
1202 طشسوتملأ صضيبألأ رحبلأ باعلأأ لابقتشسل أريشضحت

ميلضست يف عارضسإ’ا ىلع ددضشي يدلاخ
نارهو يف عيراضشملا

ميلسست ىلع ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس ددسش
طسسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا باع˘لأا نا˘سضت˘حا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تآا˘ّسشن˘م˘لا
ةحيبسص ةسضايرلاو بابسشلا ريزو بلطو.1202 ةنسس نارهوب
ضضيبأ’ا رحبلا باعلأا ميظنت ةنجل ضسيئر ضسÓيا ميلسس نم ،ضسمأا
باعلأا ناسضتح’ تاري˘سضح˘ت˘لا ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘سسإ’ا ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ريسس نع ثيدحلل هلابقتسسا ضشماه ىلع طسسوتملا ضضيبأ’ا رحبلا
.اهمدقتو لاغسشأ’ا

ر.ق
مئÓم بششع راشضحإل ةحÓفلأ ةرأزو عم ةيقافتأ دوجو دكأأ

قÓطإا ةداعإاب بلاطي ةمضصاعلا يلاو ةفرضش
 ةبيورلا بعلم ةئيهت لاغضشأا

ةبيورلا بعلم ةرادإا نم ،ةمسصاعلا يلاو ةفرسش فسسوي بلط
بسشعب ةيسضرأ’ا ةئيهت لاغسشأا قÓطإا ةداعإاب «يكوربم ملاسس»

يلاو ما˘قو.لاجآ’ا برقأا يف هحا˘ت˘ت˘ف’ از˘ها˘ج نو˘كي˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط
،ضصئاقنلا ىلع فوقولا لجأا نم بعلملل ةيدقفت ةرايزب ةمسصاعلا
فسشكيل ،ناديملا ةيسضرأا يف لكاسشم ببسسب ،اهنم يناعي يتلا
بسشع راسضحإا لجأا نم ةحÓفلا ةرازو عم ةيقافتا دوجو نع ةفرسش
.بعلملل مئÓم

ر.ق
لمعلأ لشضفب ءاج يلاعلأ ىوتشسملل هلوشصو نأأ دكأأ

  وداراب عم ىلوأ’ا هتايادب نع ثدحتي ينيعبضس نب
قيرف بع’و يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب يمار ثدحت

دنع ،ىمرم ضسراح نودبو ايفاح بعللا تايركذ نع خابدÓغسشنوم
يف ،وداراب كيتيلتا هقيرفل ىرغسصلا فانسصأ’ا يف هتريسسم ةيادب

عفادم داعو.يدانلا نم ةبرقملا ‘‘خابدÓغ‘‘ ةفيحسص عم هراوح
»:Óئاق وداراب ةسسردم يف ىلوأ’ا هبراجت نع ملكتلل قباسسلا نير
تاونسس ثÓث انبعل ،وداراب ةيميداكأا يف تاونسس6 ةرتفل تبعل
انسس ربكأا قرف مامأا ىمرم ضسراح نودبو ةيذحأا نودب ىلوأ’ا

انسسبل امدنع»: فيسضيل «ةيذحأا نوسسبليو ىمرم ضسراحب نوبعليو
،«كلذ ىلع دوعتن ملو بيرغ ءيسشب انرعسش يسضايرلا ءاذحلا
انأاو ،روكذلل ديحولا لمأ’ا يه مدقلا ةرك »:لوقلاب ةثيدح متخيل

اذه ىلإا هلوسصو نأا دكؤوم ،«يتينمأا قيقحتو فارتح’اب ملحأا تنك
كلذكو ةبعسصلاو ةفثكم˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ل˘سضف˘ب نا˘ك ىو˘ت˘سسم˘لا
.ةيميداكأ’ا هب زيمتت يذلا طابسضن’ا

ز.صس
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ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ر˘˘ب˘˘ع
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘سسو
نÓ˘ي˘م يدا˘ن بع’ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةريبكلا هتداعسس نع يلاطيإ’ا
قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ناو˘˘˘لأا ضصم˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
جيوت˘ت˘لا نأا ار˘ي˘سشم ،ي˘لا˘ط˘ي’ا
عم9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب
ىسسني ’ «ءارحسصلا يبراحم»
.ادبأا

نÓيم يف حاترم انأأ»
نم ةداششإلأ يقلتو

ينعفدي يدانلأ ريطاشسأأ
«رثكأأ لمعلل

ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا د˘كأا
قبا˘سسلا ي˘لو˘ب˘م˘يإا يدا˘ن بع’
احسضوم نÓيملا يف حاترم هنأا
ريطاسسأا نم ةداسشإ’ا هيقلت نأا
ر˘ث˘كأا ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘ع˘فد˘ي يدا˘˘ن˘˘لا
ي˘˘ف در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو ،رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
افيسض هلوزن د˘ن˘ع تا˘ح˘ير˘سصت

ي˘˘ت˘˘نو˘˘م و˘˘يدار» ةا˘˘ن˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع
حاترم انأا» :ةي˘سسنر˘ف˘لا «و˘لرا˘ك
ي˘ف د˘ي˘ع˘سسو ،نÓ˘ي˘م ي˘ف اد˘˘ج
يقلت» :فاسضأاو ،«تقولا ضسفن
رمأا يدانلا ريطاسسأا نم ةداسشإ’ا

،رابك موجن مهعيم˘ج˘ف ،ز˘ف˘ح˘م
ن˘م فر˘حأا˘ب ه˘خ˘يرا˘ت او˘ع˘ن˘˘سص
امئاد ينزفحي مهمÓكو ،بهذ
،«رو˘ط˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ل˘جأا ن˘˘م
ى˘ع˘سسأا ا˘م ا˘˘م˘˘ئاد ا˘˘نأا» :ع˘˘با˘˘تو
ي˘˘ف كل˘˘مأا ا˘˘م ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
لك بعل˘لا م˘غرو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

زهاج امئاد انأا ةثÓث وأا نيموي
.«ةكراسشملل

بعل بناج ىلإأ بعللأ»
ل أربأ لثم ميظع

«قدشصي
زئاحلا رسصان نب ،جرعو اذه

ي˘ف بع’ ل˘سضفأا ةزا˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ىلع ،ةريخأ’ا ايقيرفإا ممأا ضسأاك
نا˘ت’ز يد˘يو˘سسل˘ل ،ه˘ت˘˘ل˘˘ماز˘˘م
اهنأا احسضوم ،ضشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘با
بناج ىلإا اهيف بعلي ةرم لوأا

م˘˘ج˘˘ن م˘˘ج˘˘ح˘˘ب م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ع بع’
،قباسسلا يكير˘مأ’ا ي˘سسك’ا˘غ

بع’ ضشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا» :لا˘قو
بعلأا يننأ’ ديعسس انأا ،ادج ريبك
ىلوأ’ا ةرملا اهنأاو ةسصاخ هعم
اًريبك اًب˘ع’ ا˘ه˘ي˘ف ل˘مازأا ي˘ت˘لا

ن˘م ا˘ب˘ير˘ق نا˘ك نإاو ى˘ت˘ح اًد˘ج
اربا» :لمكأاو ،«هتريسسم ةياهن

غلابي وهو ،ادج بلطتم بع’
ه˘نأا ى˘ت˘ح ،نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘˘ف
يف تارملا ضضعب يف ينمولي

.«ةركلا وه عيسض لاح
ناكلأ ـب جيوتتلأ»

اهعون نم ةديرف ةبرجت
ل بعششلأ هب ماق امو

«فشصوي

فيدر بع’ رسصان نب داعو
،ق˘با˘سسلا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا لا˘ن˘˘سسرا
بختنملا ةدا˘ي˘ق ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب
ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يتلا ،9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب
نأا اد˘كؤو˘م ،ر˘سصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
،ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سسن ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’ ر˘˘˘˘مأ’ا

ضسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘لا» :در˘ط˘˘ت˘˘سساو
’ رسصم يف هتسشع امو ايقيرفإا
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سسن ن˘˘˘كم˘˘˘ي
،بعسشلا فرط ن˘م ا˘ن˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

تاعاسس8 يف ملك02 انعطقو
ف˘˘ل˘˘˘خ ير˘˘˘ج˘˘˘ي نا˘˘˘ك ل˘˘˘كلاو
’ رمأا ،انلقت تناك يتلا ةلفاحلا
لوأ’ اذه تسشع يننأ’ قدسصي
.«ةرم

نم أدج يوق يشضاملب»
صسردو ةينفلأ ةيحانلأ

لك فعشض طاقن
يتلأ تابختنملأ

«اهانهجأو
بع’ قد˘غأا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘فو

لامج يرئازجلا بخانلا نÓيم
،ح˘يد˘م˘لاو ءا˘ن˘ث˘لا˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب
ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا دا˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ممأا ضسأاكب رفظل˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا
،ر˘˘سصم ي˘˘ف9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

يسضاملب» :نأاسشلا اذهب حرسصو
ن˘م اد˘ج يو˘قو ر˘ي˘ب˘˘ك برد˘˘م
فا˘سضأا د˘ق˘ل ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا
ضسردي ناكو ،بختنملل ريثكلا
ي˘ت˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ف˘˘ع˘˘سض طا˘˘ق˘˘ن
اقح هنإا ،ةديج ةقيرطب انتهجاو
.«ضشهدم

رشضÿأ ليث“ نم هبرقي نويل نم هجورخ

ديردم لايرو ةنولضشرب Úب يوق وكيضسÓك
يقرضش عم دقاعتلل

ةر˘كلا ا˘ب˘ط˘ق نو˘كي˘˘سس
ةنولسشرب قيرف ةينابسس’ا

لاير يديل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘لاو
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع د˘يرد˘˘م
ي˘˘˘˘˘˘ف ،يو˘˘˘˘˘˘˘ق عار˘˘˘˘˘˘˘سص
ي˘ف˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
عم دقاعتلا لجأا نم مداقلا

نو˘˘˘ي˘˘˘ل يدا˘˘˘ن ة˘˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م
وذ يقرسش ناير يسسنرفلا
.ةيرئازجلا لوسصأ’ا

ر˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘˘سشكو
ن˘˘ع ،ضسمأا ،ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
دقاعتل˘ل ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ي˘ع˘سس
يف نويل يدان ةبهوم عم
ميعدتل ،مداقلا وتاكريملا

ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘سسو ط˘˘˘خ
تبثأا بعÓلا ناو اميسس’
لك ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘لا ه˘تارد˘ق
ايسساسسأا اه˘ي˘ف بع˘ل˘ي ةر˘م
مل هنأا مغر نويل هيدان عم
.ةنسس61ـلا زواجتي

متهأ نم لوأأ لايرلأ
بلط Úتيشسو هب

 هعم دقاعتلأ
نأا ردسصملا تاذ دكأاو

د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘˘ن
ف˘˘˘ي˘˘˘سصو ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس’ا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا»
متها نم لوأا وه ةيلاحلا
نويل يدان مجن يقرسشب
ل˘خد˘ي نأا ل˘ب˘ق ،د˘عا˘سصلا

قاب˘سسلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن
ديدجلا هبردم نييعت دعب

ر˘يد˘م˘ك ن˘ي˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك
نأا ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف
امب ةدسشب بجعم ريخأ’ا
ام باسشلا بعÓلا همدقي

ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةرادإا ل˘˘ع˘˘ج
عم دقاعتلا عارسص لخدت
.يرئازجلا بعÓلا

ىعشسي صسلوأأ
Èكأأ ىلع لوشصحلل

يدام لباقم
 يقرشش حيرشستل

لا˘سشي˘م نو˘˘ج ر˘˘سصي
نويل يدان ضسيئر ضس’وأا
ع˘˘ي˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
ةياغلل ريبك يدام لباقمب
هعفد ام وهو ،ةدافتسسÓل
ديدمتل يسضاملا فيسصلا

م˘سسو˘˘م˘˘ل ي˘˘قر˘˘سش د˘˘ق˘˘ع
هد˘ق˘ع ل˘˘ع˘˘جو ،ي˘˘فا˘˘سضإا
’دب2202 ةنسس يهتني
اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو ،1202 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ر˘ب˘كأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
لعجيسس ام ،يدام لباقم
دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م ع˘˘˘م
غلاب˘م د˘سصر˘ل ،ةد˘عا˘سصلا

عم عيقوتلا لباقم ةريبك
.باسشلا بعÓلا

كراسش يقرسش نأا ركذي
يف نويل عم مسسوملا اذه
ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م21
لجسس ثيح ،تاقباسسملا

.2 عنسصو ،فادهأا3
نويل نم هجورخ

ليث“ نم هبرقي
نم لدب رئأز÷أ

«ةكيدلأ»
جور˘˘˘خ لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو

نويل ل˘ق˘ع˘م ن˘م ي˘قر˘سش
ر˘ي˘˘خأ’ا نإا˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
دويق˘لا ن˘م ار˘ح نو˘كي˘سس
لبق نم هيلع ةسضورفملا

ددجي يذلا يدانلا ضسيئر
،ةر˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘كلا
بع’ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي

نويل يف طسشني يرئازج
بختنملا رايتخ’ ىعسسي
ثدح املثم ،هلثمي يذلا
ريقف نم لك عم اذه لبق
ةبرجتلا راركتل ىعسسيو
ع˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
،ي˘˘قر˘˘سش هد˘˘ع˘˘بو ،راو˘˘˘ع
يقرسش لاقتنا نإاف هيلعو
يف ةبغارلا ةيدنأ’ا دحأ’
د˘ه˘م˘ي˘سس ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا

ل˘ي˘ث˘م˘ت هرا˘ي˘ت˘خا ق˘˘ير˘˘ط
.ةكيدلا نم ’دب رئازجلا

ب.م.يرشسيإأ

ب.م.يرشسيإأ
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00:12ـلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب مويلأ
مامأا يوق عارضص يف يتيضسلاو زرحم

 لاطبأ’ا يرود يف ديردم لاير
قاسشعو ةسصاخ نييرئازجلا راظنأا نوكتسس

مويلا ةهجتم ماع لكسشب ةريدتسسملا ةرحاسسلا
يذ˘لا و˘ي˘با˘ن˘ير˘˘ب و˘˘غا˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘سس بع˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا
يئاهن عبر رودلا يف ممقلا ةمق فيسضتسسي
ضضاير لحي نيح ،ابوروأا لاطبأا ةطبار نم
يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنام هقيرفو زرحم
نم ةيادب ديردم لاير يدان ىلع Óيقث افيسض
بختنملا دئا˘ق ه˘ج˘ت˘يو.00:12ـلا ة˘عا˘سسلا
يرود يف مويلا ايسساسسأا ةكراسشملل ينطولا
هنا امب ،يكلملا ةهجاوم دنع ابوروأا لاطبأا
رتسسيل ةهجاوم يف يداع ريغ ءادأا ىلع مسصب
يرودلا ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس
ةحسضاو ةلاسسرب ثعبيل ،زاتمملا يزيلجن’ا
يف ضضاير ناكم نأا ينابسس’ا بردملا ىلإا

.اهيف ضشاقن ’ «نزيتيسسلا» ةبيتك
ب.م.يرشسيإأ

ةرماغملا مدع لضضف وزوتاغ
ةنولضشرب ءاقل يف مÓغب

مÓغ يزوف نم يلوبان قيرف ةمئاق تلخ
يلوبان هيدان ةارابمب ةينعملا يرئازجلا يلودلا
م˘سسر˘ب ،ي˘نا˘ب˘سس’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ما˘مأا ف˘ي˘سضم˘لا

نم61 رود˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا با˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
اذه نأا امك.ابوروأا لاطبأا يرود تاسسفانم
يذلاو ،نايتيا تناسس جيرخل لوأ’ا ضسيل بايغلا
ةر˘ما˘غ˘م˘لا د˘ير˘ي ’ وزو˘تا˘غ ه˘برد˘م نأا ود˘˘ب˘˘ي
يتلاو ،عونلا اذه نم ةيوق ةارابم يف هكارسشإاب
،ىوتسسم ىلعا ىلع ةيزهاجو ةقايل ىلإا جاتحت
ديري يذلا مÓغ ةكراسشم نود لوحي ام اذهو
ةنكمم ةسصرف برقا يف ةسسفانملا يلإا ةدوعلا

.يلاطي’ا بونجلا قيرف ةقفر
ز.صس
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ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘˘كسشت تع˘˘سضو
ةيواز يف ا˘ه˘سسف˘ن ة˘م˘سصا˘ع˘لا

رامغ ضضوخل اب˘سسح˘ت ةز˘ي˘م˘م
ةلبقم˘لا ت’و˘ج˘لا ي˘ف بق˘ل˘لا

ى˘˘ح˘˘سضأا يو˘˘ن˘˘˘سشلا نأا ثي˘˘˘ح
ة˘ي˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ع˘˘م˘˘ط˘˘ي
نأا امب ةلوطبلا بقلب جيوتتلا
يبرادلا يف ةققحملا ةجيتنلا
فدهب زوفلاو ةراطسسوسس ماما
حمسسيسس يويرف مجاهملل ميتي
و˘ح˘ن ر˘ث˘˘كأا ق˘˘ل˘˘سست˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ة˘يدو˘لو˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف لوأ’ا ن˘˘˘يءا˘˘˘ق˘˘˘ل ضضو˘˘˘خ
ةلوجلا نع رخأا˘ت˘م ن˘ي˘غو˘لو˘ب
نيح يف وداراب ماما ةيسضاملا
ديكأات عم تبسسلا اذه نوكيسس
ةيدولوم ةباوب نم ةقافتسس’ا

. ةيليوج5 بعلم يف نارهو
ةحرف أوششاع نوبعÓلأ

ةدوعو ةيريتشسيه
بعلب حمشست حورلأ

بقللأ ةقرو
ة˘حر˘ف ق˘ير˘ف˘لا ضشيا˘˘عو اذ˘˘ه
ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘ه
ةجا˘ح ي˘ف تنا˘ك ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ه˘˘ب ح˘˘˘سسم˘˘˘ي را˘˘˘سصت˘˘˘نا ى˘˘˘لا
تار˘˘ث˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا
نم ترسسك يتلاو ةيسضاملا

هتدا˘عاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةر˘ي˘تو

ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا ف˘˘ل˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ادهاج ىعسسي زيغن بردملا

ةليكسشت˘لا نزاو˘ت ةدا˘ع˘ت˘سس’
دو˘˘سشح ءا˘˘ق˘˘فر ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
يف ةبغرلا ايلج مهيلع رهظ
ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘تو را˘سصت˘ن’ا

ى˘لا ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدا ل˘جا ن˘م
نا ر˘كذ˘ي ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا بو˘ل˘˘ق
ر˘ث˘كا ن˘ي˘با˘سصم˘لا ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسا
ىلع لمعلاب يدانلل حمسسيسس

هبرقت ل˘سضفأا ج˘ئا˘ت˘ن نا˘م˘سض
. هفادهأا نم

ةعومجملأ» :زيغن
طشسبت فيك تفرع
ققحتو اهترطيشس
 بقللأو راشصتنلأ

«انم تلفي نل
ع˘˘م ثيد˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو
د˘كا يذ˘لاو ز˘ي˘غ˘˘ن برد˘˘م˘˘لا
ةرد˘ق˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث

زوا˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع هر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ل˘˘سضفأا ه˘˘جو˘˘ب قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’او

بقل ىلع ةسسفانملل ابسسحت
زوف˘لا» :لا˘ق ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لا

انل حمسسي ةرا˘ط˘سسو˘سس ى˘ل˘ع
تاراسصتن’ا ةوسشن ةداعتسساب
ن˘م حور˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
حمسسيسس ام وهو ىرخأا ةهج
˘مدا˘ق ي˘ف ضضا˘ف˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل
يدج˘لا ل˘م˘ع˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ل˘سضفا ج˘ئا˘ت˘ن نا˘م˘سض ى˘ل˘˘ع
بعلل ديج قاور يف انعسضت
ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
. جيوتتلل ةدوجوم ةيناكم’ا
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مضسوملا ةياهن بقللاب رفظلا ىلع رضصيو قانخلا ددضشي ديمعلا

رئازجلا ةيدولوم
«ةوأرمحلأ» ءاقل يف تاجردملأ وزغ ىلع نومزاع راشصنألأ

رايدلا لخاد «يضس.ضسا.يضسلا» تارثعت لÓغتضس’ ءودهلا بلطي نيرم جاح
ةرڤم مجن

جاح ةرقم مجن بردم بلاط
ةرور˘˘سضب ه˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘ير˘˘˘م
ي˘سسلا ع˘م د˘ي˘ج˘لا ضضوا˘ف˘ت˘لا
ناو ة˘˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘˘˘سس ضسا
ةحوتفم نوكت˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘لا

نا ام˘ب باو˘بأ’ا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
يوÓمح يف ةئيسس ةيسضرأ’ا

نب ءاقفر تاوفه لÓغتسساو
ل˘ع˘ج˘ي نا ه˘نأا˘سش ن˘م ةدا˘˘ي˘˘ع
وهو قير˘ف˘ل˘ل ح˘سضاو فد˘ه˘لا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

عي˘سض ضسفا˘ن˘م˘لا ناو ة˘سصا˘خ
ةيسضرأا ل˘خاد طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع
د˘˘كا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م ه˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م
ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضشتو˘˘˘˘كلا
تابيخلاو تارث˘ع˘ت˘لا نا˘ي˘سسن
ةيفيك يف ريكفتلاو ةيسضاملا
. ةهجاولا ىلا يدانلا ةدايق

صضفرت ةرأدإلأ
رشصتو عجقل حيرشست

هنيشص– ىلع
قير˘ف˘لا ةرادإا ى˘ع˘سستو اذ˘ه

عجقل بعÓل ديدجتلا ىلا
ةبيط تايوتسسم مدق يذلاو
ي˘˘ف ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو ي˘˘˘ف
˘ما˘ما ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ربتعي ثي˘ح ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
ناو اميسس’ يدانلا ءانبأا نم
يف تعر˘سش ة˘يد˘نأ’ا ضضع˘ب
ن˘م ة˘ي˘ف˘خ ه˘ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا
اذ˘˘ه ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘جا

ر˘سصا˘ن ن˘ب ضسي˘ئر˘لا كرد˘يو
ليج˘سست ى˘لا ه˘ق˘ير˘ف ة˘جا˘ح
نم ينعملا عم ديدج دقاعت
ة˘˘يد˘˘نأ’ا ل˘˘ك دا˘˘˘ع˘˘˘با ل˘˘˘جا
هع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا

ءو˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب كلذو
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو
. ضضوافتلل
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ةنيطنشسق بابشش

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت تدا˘˘˘˘ع
وج ىلا ينيطنسسقلا يسضايرلا
ضسما ة˘ي˘سشع يد˘ج˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا تف˘˘نأا˘˘ت˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح
ةهجاومل ادادعتسسا اه˘تا˘ب˘يرد˘ت
عيمجلا لمأاي ثيح ةرقم مجن
ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘˘سض ي˘˘ف
يف قيرفلا ظوظح يقبت يتلا
اذ˘˘ه مو˘˘يدو˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قرو بع˘˘˘ل
بعÓلا ةدوع قيرفلا لجسسو
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ازهاج ىحسضا ثيح ةيعامجلا

يداع لكسشب ةلباقملا ضضوخل
نا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ي˘˘ح˘˘لا˘˘سص بعÓ˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ي
يندب˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

. رثكأاف رثكأا هتيفاع ةداعتسس’
ةطبأرلأ رأرق نوبقرتي رفانشسلأ

بورخلأ بعلمل لوحتلأ نأاششب
ةرا˘يز د˘ع˘بو ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
ى˘لا بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

نم ريثكلل اهنيودتو يوÓمح
ر˘فا˘ن˘سسلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لا

ةينطولا ةطبارلل ريخأ’ا رارقلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ضصو˘˘سصخ˘˘ب
بورخلا ىلا لقن˘ت˘لاو بع˘ل˘م˘لا

ةرادإا نوك نم مغرلاب همدع نم
ىلع حلتو رسصت لازت ’ بعلملا
ل˘كسشب ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

نوبقرتي رفانسسلا ىقبيل يداع
ةسصاخ رخ’ ن˘ي˘ح ن˘م د˘يد˘ج˘لا

ىل˘ع تر˘سصأا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ناو
ةي˘سضرأا ى˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا ةرور˘سض
. ايعانطسصا ةبسشوسشعم

صشامر ماششه

ةرڤم طاقن ىلع هنيعو تابيردتلل دوعي «يضس.ضسا.يضسلا»

ةمقب زوفلا لجا نم ةيوق ةحنم عسضو يف لئابقلا ةبيبسش ةرادإا لمأات
نم ديزملل حمطيو هتيفاع عجرتسسا قيرفلا ناو ةسصاخ ةبيقعل ءانبأا
نا رظتنملا نمو اذه ةلوطبلا عارسص يف امئاد هيقبت يتلا طاقنلا
ءاقفرب ةحاطإ’ا لجا نم نويلم03 هتميق ام ىلع ةرادإ’ا دكؤوت
ديزيسس ام وهو ةريخأ’ا ت’وجلا يف مهراسسكنا لÓغتسساو دويعسس
راوسشم ناو ةسصاخ ةلوط˘ب˘لا بق˘ل˘ب يرا˘ن˘كلا ج˘يو˘ت˘ت ة˘ي˘سضر˘ف ن˘م
. ةعونمم ىقبت ةراسسخلاف ةهجاوملا هذه يف بعليسس يرانكلا

ةمقلأ عييشضتل هجتي ةفيرشش نب
بابسش ماما تبسسلا ءاقل عييسضتل ةفيرسش نب بعÓلا ريسسي هتهج نم
هتلعج يتلاو اهنم ىكتسشا يتلا ةباسصإ’ا ببسسب كلذو دادزولب
ةمقلل ابسسحت هتيفاع ةداعتسس’ يبطلا مقاطلا ةقفرب ضسما عرسشي

يف رسصانعلا لك دجاوت ىلع رسصي ينافلزلا بردملا ناو اميسس’
يذلاو مزÓلا لكسشلاب ةليكسشتلا ريودتب هل حمسست ةحيرم فورظ
ىحسضا نادغز عفادملا نا ركذي امئاد ةهجاولا يف يرانكلا عسضي

مدق ينعملا نا امب يداعلاب ةفيرسش نب بايغ لعجي ام وهو ازهاج
. ارخؤوم اهيف كراسش يتلا تاءاقللا يف ةبيط تايوتسسم

صشامر ماششه

لئابقلأ ةبيبشش
ةحاطإÓل ةيرغم ةحنم دضصري لÓم

ةلوطبلا ىلع ةضسفانملاو «ةبيقعلا»ـب

يبرادلا يف ةميزهلا دعب ةمسصاعلا داحتا وبع’ اهادبا ةريبك ةرسسح
ي˘ت˘لا ضصر˘ف˘لا ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘م ءا˘ق˘فر ف˘سسأا˘ت ثي˘ح ة˘يدو˘لو˘م˘لا ما˘ما
يف هديعت قيرفلل بهذ نم طاقن حنم اهناكمإاب ناك يتلاو اهوعاسضا

نم تناك ةريبك ةبغرلا ناو اميسس’ مويدوبلا ةقرو بعل تاباسسح
فقو ةرورسضب يدانلا ريهامج تبلاطو اذه يونسشلاب ةحاطإ’ا لجا
مل ايقيرفا لاطبا يرود نم هجورخ ذنمو يدانلا ناو ةسصاخ لزاهملا
يذلا يريزد بردملا داعبا لÓخ نم كلذو راسصتنا يأا ققحي
. ةعومجملا رييسست ىلع رداق ريغ ىحسضا

... نكلو كرأدتلل ةشصرف ةرواشسلأ ءاقل
لجا نم لمعلا ىلا اعيرسس ضسما ةمسصاعلا داحتا ةليكسشت تداعو اذه
عم ديجلا ضضوافتلا نوكيسس فدهلا ناو ةسصاخ نزاوتلا ةداعتسسا
ةيوق ةدوع لجسس ضسفانم ماما ةمهملا ةبوعسص مغر ةرواسسلا طاقن
ةهجاوملا لعجيسس ام وهو مويدوبلا ىلا لوسصولل رخ’ا وه حمطيو
يف يواريخ بقاعملا تامدخ ديعتسستسس ةليكسشتلا نا ركذي ةبعسص
رثأات ىدم ةفرعم اذكو ةفيلخ نبو ةتيسش تايوتسسم نسسحت راظتنا

. يبرادلا يف هئÓمز كرتي هتلعج يتلا هتباسصا نم ةرمح
«ةريغشص تايئزج ىلع بعل يبرأدلأو صصرفلأ صضعب انعيشض» : يريزد
هيبع’ نا دكا ثيح يريزد لÓب بردملل ثيدح انل ناك هتهج نم
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ن˘كلو ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا عا˘ط˘ت˘سسم˘لا رد˘ق او˘لوا˘ح
ةسسملل دقتفي يدانلا تلعجو ةعومجملا متير ترسسك فورظلاو
اهسشيعن يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا اديج يعن » : لاقو اذه ةريخأ’ا

ىلع لمعلاو اعيرسس كرادتلا انيلع يبرادلا يف رثعتلا عم ةسصاخ
ةيناكم’ا ناو ةسصاخ ناوأ’ا تاوف لبق راسشب يف ةجيتن نامسض
ةوسشن ةداعتسساو داحت’ا ذاقنإ’ عيمجلا دنجت لاح يف اميسس’ ةحاتم
. ةيقبتملا ت’وجلا يف ىلوأ’ا راودأ’ا لجا نم بعللا
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ةمشصاعلأ داحتأ
ناك ربخ يف «ةراطضسوضس»و رابتخ’ا يف قفخي يريزد

مهتاقحتسسم ىلع مهلوسصح نورظتني نارهو ةيدولوم وبع’ لازي ’
اولسضف مهنأا ’إا مهتمسص نم مغرلاب ثيح ةلماك رهسشأا6 ـب ةردقملاو
اميسس’ ينازولا فيرسش ماعلا ريدملا اذكو يرسشم ضشتوكلا ةحتافم
لازت ’و اذه اهل ةباجتسس’ا متي مل دوعولا نا امب ذفن مهربسص ناو
يتلاو ةيرئازجلا ةلودلا فرط نم ةديدج لولح زورب رظتنت ةرادإ’ا
تاكرسشلا ىدحا تدلقت اذا ام ةسصاخ ضشاعتن’اب قيرفلل حمسست
. يدانلا رومأا مامز ةيداسصتق’ا

ةيدولوملأ ةمقل ريشضحتلأ يف عرششت ةليكششتلأ
ةيدجلا ا˘ه˘تاداد˘ع˘ت˘سسا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ل˘سصاو˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
يف يواكم ءاقفر لمأاي ثيح تبسسلا اذه ةوانسشلا دعومل
يتلا كلت دعب رايدلا جراخ ىرخأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ثحب

قيرفلا نا ركذي يسس ضسا يسسلا ماما ةنيطنسسق نم اهب اوداع
فسصتنم ةياغ ىلا يدومسصمو يجان تامدخ ديعتسسي نل
ضشتوكلا قرؤوت لازت ’ يتلا تابايغلا يهو ضسرام رهسش
تامدخل دقتفي يذلا يفلخلا طخلا ىوتسسم ىلع ةسصاخ
. ةيسساسسأا ةزيكر ىقبي يذلا يدومسصم
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نأرهو ةيدولوم
ديدج نورظتني «ةوارمحلا» وبع’

لضضفأÓل نوعلطتيو مهتاقحتضسم

فيطشس قافو
 يبطلا مقاطلا

ىلع ادهاج لمعي
نيباضصملا ةداعتضسا
ةيرضصنلا ةطحم لبق
قا˘فو˘ل ي˘ب˘˘ط˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ عر˘˘شش

يد˘˘˘ج˘˘˘لأ ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسل
ط˘ي˘ن˘ح˘جو ي˘نأو˘شضرو ي˘˘نا˘˘حر˘˘ف
دعوم ي˘ف م˘ه˘كأر˘ششإأ د˘شصق أذ˘هو
ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘لأ ما˘˘˘مأ تب˘˘˘˘شسلأ

كرأد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يا˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسلأ ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ي
قيرفلأ نأ امب هتاف امل يثÓثلأ
ة˘˘˘شسا˘˘˘شسح ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ف ىح˘˘˘شضأ

ر˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ك د˘˘جأو˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ملأ و˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو
يكو˘ك˘لأ ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ

ركذي عيمجلأ عاجرتشسل ىعشسي
ل˘شصأو˘ي ة˘˘نو˘˘م˘˘ل˘˘قو˘˘ب بعÓ˘˘لأ نأ

ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ د˘˘شصق دا˘˘˘ج˘˘˘لأ ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
أذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ف˘˘˘˘نأأ
ة˘˘˘قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نل ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششلأ

. قيرفلأ عم ةديدج

ةريحم يحي نب ةقفشص
صسمأأ فيدرلأ عم بعل ينعملأو
ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لأ تف˘˘شسأا˘˘˘ت د˘˘˘قو أذ˘˘˘ه

ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘شسلأ
ن˘˘ب بعÓ˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص صصو˘˘شصخ˘˘ب
002 ةر˘جأ ىق˘ل˘ت˘˘ي يذ˘˘لأو ي˘˘ح˘˘ي
لأ كلذ نم مغرلاب نكلو نويلم
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأ
لشصأوي ثيح يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألأ

قيرفلأ عم ةيندبلأ هتأريشضحت
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م صسمأ كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ»
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ ي˘˘˘هو «ف˘˘˘يدر˘˘˘لأ

نود˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ي را˘˘˘˘˘˘˘˘شصنألأ تل˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ج
نأ ا˘م˘ب ه˘ت˘ي˘شضق ها˘ج˘ت أرا˘ف˘ن˘ت˘شسأ
زور˘˘˘ب˘˘˘لأ ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسي م˘˘˘˘ل بعÓ˘˘˘˘لأ

يئان˘ث˘لأ ة˘ق˘فر˘ب ة˘نا˘ك˘م نا˘م˘شضو
. يبيرعلو يششكاكب

صشامر ماششه



ةــــنصصرق

ةلوطبلا ةياكحو ةيجلع نب
ق˘ير˘ف˘ل ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
يبرادلا يف ةمسصاعلا ةيدولوم
ثيدحلا داع ةمسصاعلا داحتا ماما

جيوتتلا ةينا˘كمإاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘ع
حورلاو ةميزعلا ناو ةسصاخ اهب

ة˘ي˘ق˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ت’و˘˘ج˘˘لاو تدا˘˘ع
وهو ةبيتكلا حلاسص يف نوكتسس
ركذتي عيمجلا لعج يذلا رم’ا
ة˘ي˘ج˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب بعÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘سصت
ق˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف د˘˘˘كا يذ˘˘˘لاو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا» ةر˘ي˘ه˘سشلا ه˘ت˘لو˘ق˘م˘˘ب
وهو » ضشانلاهيحني ام بيبطلا
اهديكأات ديعي هلعج يذلا رم’ا
ه˘ق˘˘ير˘˘ف نا د˘˘كا ثي˘˘ح ضسما لوا
.مسسوملا ةياهن يف جوتيسس

رومطم ـل ةديدج ةبرجت

،قباسسلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا رومطم ميرك اهكلتمي يتلا ةبرجتلاو ةربخلا نم ةدافتسسÓل
،ةيسسنرفلا ةلوطبلا يف بهاوملل افاسشك ،ريخأ’ا نييعت ،يناملأ’ا نزوكرفيل نرياب يدان ررق
ام ،ةيناملأ’ا بعÓملا يف ةبرجتلاو ةربخلا ،ةيخيراتلا نامرد مأا ةمحلم ريطاسسأا دحا كلميو
.ةردانلا ريفاسصعلا فطخل هعم دقاعتت نزوكرفيل ةرادإا لعج

..يريزد
ةيلاتتم مئازه8

ل˘ح˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا برد˘م د˘ج˘ي م˘ل
ةقفرب اهسشياع يتلا ةيلاتت˘م˘لا تا˘ب˘ي˘خ˘ل˘ل
يرود يف قيرفلا ءاسصقا ذنمو ثيح هيدان
ةلاح ضشيعت ةراطسسوسسو ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با
ءا˘ق˘فرو تلاو˘ت تا˘ب˘ي˘خ˘لا نا ا˘م˘ب نز˘ح˘لا

دقو زوفلا ىلا قيرطلا اودجي مل حاتفم
ماما اهوقلت يتلا ةيسساقلا ةراسسخلا مهداز
راسصنأ’او ’ فيك ةلب نيطلا ةيدولوملا
يدان˘لا نا ا˘م˘ب ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘سض نو˘سشي˘ع˘ي
ةرواسسلا ةهجاومل بونجلا ىلا لقنتيسس
ثح˘ب ى˘لا فد˘ه˘لا لو˘ح˘ت˘سس ة˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لاو
.ءاقبلا نامسض

هللا دمحلا
لئاوأ’ا انضسل

ةلوطبلا يف فنعلاو لكاسشملا ةرثك مغر
ةريخأ’ا نأا ’إا ،ضسيليبوم ىلوأ’ا ةينطولا

ثيح نم ايملاع45ـلا فسصلا يف تءاج
يلودلا زكرملا هفسشك امل اقفو ،ةيناودُعلا
نوبعÓلا لسصحيو ،ةيسضايرلا تاسساردلل
12.0 اهنم ،ةقاطب23.4 ىلع نويرئازجلا

نوكتل ،ةارابملا يف ،ءارفسص11.4و ءارمح
بيترت ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.ملاعلا يف افنع رثكأ’ا تايرودلا

راضصنأاب بجعم يدلاخ
«ةراطضسوضس»و ديمعلا

ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس ّيح
دا˘ح˘تاو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف را˘˘سصنأا
فرع يذلا يمسصاعلا يبرادلا بقع ،ةمسصاعلا
هباسسح ربع يدلاخ رسشنو ،ةياغلل ةزيمم ءاوجأا
ةيدولومل ائينه» :«كوبسسيا˘ف˘لا» ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا
يمسصاعلا ي˘براد˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ءادأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ كور˘˘˘ب˘˘˘مو
را˘سصنأ’ ة˘سصلا˘خ ة˘ي˘ح˘ت» :م˘ت˘خو ،«فر˘˘سشم˘˘لا
اهومسسر يتلا ةعئارلا ةروسصلا ىلع نيقيرفلا
ىلإا انقتسشا مك..ةيليوج5 بعلم تاجردم يف
يرسصانمل ةيحتو انبعÓم يف ءاوجأ’ا هذه لثم
.«نطولا ربع مدقلا ةرك ةيدنأا لك

..كلاثمأا نم رثكي هللا

ةلاحب لفكتلا ىلا ةرقم مجن ةرادإا تعراسس
ضضرعت يذلاو ناير يرداق طسساو’ا بع’
ءاقل يف فن’ا ىوتسسم ىلع يوق لخدت ىلا
ءارجا بجوتسسا ةسسبت داحتا قيرف ماما ةلوطبلا

ةليسسم ىفسشتسسم يف ضسما ةلجعتسسم ةيلمع
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةرادإ’ا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا و˘˘هو
يسصخسشلا لفكتلا ىلع حلي رسصان نب ضسيئرلا
نم ةيلمعلا فيلاكت عفدب لفكت نيا ةمهملاب
ةدوعلاو هل لجاعلا ءافسشلا اينمتم ضصاخلا هلام
ةسضاير ةسسرا˘م˘م˘ل اذ˘كو ة˘سسارد˘لا ى˘لا كلذ˘ب

.مدقلا ةرك

qarsana@essalamonline.com
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ةنضس01 دعب..
قيرف ضضرعت ،ةنسس01 دعب
ةبو˘ق˘ع˘ل ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن
و˘هو ،رو˘ه˘م˘ج نود بع˘ل˘لا
تاونسسلا يف ثدحي مل رمأا
ن˘سسح بب˘سسب ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
مه˘م˘عدو را˘سصنأ’ا فر˘سصت

رفسصأ’ا نينوللا باحسصأ’
ةيلا˘ث˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ،ر˘م˘حأ’او
بعÓملا ي˘ف ،ا˘ه˘ب ىد˘ت˘ق˘ي
لابسشأا نوكيسسو ،ةيرئازجلا
نم نومورحم يدوج تيأا
ة˘لو˘ج˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف م˘˘عد˘˘لا
اهيف لبق˘ت˘سسي ي˘ت˘لا12ـلا
با˘ب˘سش ف˘˘ي˘˘سضلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ةنيطنسسق

15

ثدحلا ناعنضصي نايضسنوت
ينافلزلا نا˘م˘ي ن˘كم˘ت
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
لئابقلا ةبيب˘سش ق˘ير˘ف˘ل
،يكوك ليب˘ن ه˘ل˘ي˘مزو
فيط˘سس قا˘فو برد˘م
ن˘ي˘يدا˘ن˘˘لا ع˘˘سضو ن˘˘م
را˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ف ،ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
،ةلوطبلا يف طب˘خ˘ت˘لا

نكمت ،اهتقÓطنا ذنم
ناي˘سسنو˘ت˘لا نا˘برد˘م˘لا

را˘˘ظ˘˘نأ’ا ف˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
ام ،ةديج جئاتن دسصحو
،دادزولب بابسش بردم امود كنارف يسسنرف بردم نيب ةلوطبلا بقل ىلع عارسصلا لعجي دق
.يكوكلاو ينافلزلا نايسسنوتلا نيب لقأا ةجردبو ،رئازجلا ةيدولوم زيغن ليبن يرئازجلاو
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ةÓضصلا تيقاوم

لاطبأ’ا يرود يف ديردم لاير مامأا يوق عارضص يف يتيضسلاو زرحم^
تنان يدانل بهاوŸا فاضشك بضصنم ›وت نم بيرق يروضصنم^

يوق وكيضسÓك
ةنولضشرب Úب
ديردم لايرو

يقرضش عمدقاعتلل

ايمتح تاب ةرواشسلأ مامأأ كرأدتلأ

رابتخ’ا ‘ قفخي يريزد
ناك Èخ ‘ «ةراطضسوضس»و

ةمشصاعلأ دا–أ  لئابقلأ ةبيبشش رئأز÷أ ةيدولوم
 «ةوأرم◊أ» ءاقل ‘ تاجردŸأ وزغ ىلع نومزاع راشصنألأ

رضصيو قانÿا ددضشي ديمعلا
مضسوŸا ةياهن بقللاب رفظلا ىلع

ةحاطإÓل ةيرغم ةحنم دضصري لÓم
ةلوطبلا ىلع ةضسفانŸاو «ةبيقعلا»ـب

 رشضخلأ ليثمت نم هبرقي نويل نم هجورخ
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 نÓيمك قيرع قيرف صصيمق لمحب ةريبكلأ هتداعشس نع ربع

جيوتتلا:رضصان نب
ضسأاكب رضضخلا عم
فضصوي  ’ ايقيرفإا
«قدضصي ’ اربا لثم ميظع بع’ بناج ¤إا بعللا»^

فعضض طاقن ضسردو ةينفلا ةيحانلا نم ادج يوق يضضاملب»^
«اهانهجاو يتلا تابختنŸا لك


