
30 صص

مهبلاطŸ ةباجتضس’اب ةياضصولا اوبلاط
ةينهŸاو ةيعامتج’ا

أسسبح تاونسس01 سسأمتلا
«يسشوبلا» قح يف اذفأن

50 صصةمارغ نويلم001و
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لبضس Úفيرضشلا Úمر◊ا مداخ عم ثحبي
نيدلبلا Úب يئانثلا رواضشتلاو نواعتلا زيزعت

ةنراقم ةئاملاب4.19ـب ردق عافتراب
9102 نم ةرتفلا صسفنب

ريضضحتل مايأا01 ةلهم امهل تحنم
امهيضسفن نع عافدلا فلم

نأسضفري «نلأفألا» نم نأبئأن
ةينأملربلا ةنأسصحلا نع لزأنتلا

30 صص

ونÓيم نم Úمداق اندÓب اولخد نيذلا نيرفاضسŸا لك صصحفو هيلع فرضشŸا بيبطلاو باضصŸا ›اطيإ’ا ةيعرلا رجح

«ةريطخلا» ـب تفضصو مهضضعب ةلاح لافطأا7 مهنيب نمنوبت دلاخ قح يف ةذفان ةمارغ نويلم02و اذفان اضسبح نيماع صسامتلا

ءأسضق سسلجمب مأهتلا ةفرغ
ةيسضق يف أهرارق ردسصُت رئازجلا

سسرأم11 يف يريدغ

تقؤوملا صسبحلا ةبقلا «ريم» عاديإا

30 صص

ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو صسمأا تف˘˘˘ضشك
هد˘ه˘ضشت م˘ل م˘ج˘ح˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح˘˘لا
غلب ثيح ،لبق نم ةيداضصتق’ا ةحاضسلا

ل˘˘ج˘˘ضسلا ي˘˘ف دد˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ضسم˘˘˘لا دد˘˘˘ع
ة˘ب˘ضسن˘ب ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘ضشل10171 يرا˘ج˘ت˘˘لا
،ةئاملاب4.19ـب ترد˘ق ة˘ي˘لا˘م˘جإا عا˘ف˘˘ترا

خا˘ن˘م˘لا نأا د˘كؤو˘ي ا˘˘م ،9102 ةنضسب ة˘نرا˘ق˘م
أادب مويلا رئازجلا يف رامثتضسÓل بضصخلا

ةديدجلا ةيكيمانيدلا لÓخ نم دضسجتي
.ةعراضستم دج ةريتوبو ةموكحلل

وفظومو ةذتأسسألا تأئم
مأمأا نوجتحي ةيبÎلا عأطق

وسسيورلأب ةرازولا ةقحلم
40 صص

مامأا ةبخاضص ةيجاجتحا ةفقو اومظن
ىلعأ’ا يمÓضسإ’ا صسلÛا رقم

نوجرخي ةمئألا
ادر عرأسشلا ¤إا ادد‹

هللا مÓغ تأحيرسصت ىلع

رأجفنا يف أحيرج91
ءأسضيبلا نيعلأب ةقسش

يقاوبلا مأا يف
50 صص

لخادلا سسرأم حتأفلا ىلإا لÓسسو ىيحيوأا ةمكأحم ليجأأت
50 صص9102 ليرفأ’ ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايضسلا بيكرت يتيضضق يف

لسصي نوبت سسيئرلا
ثدأحتي و سضأيرلا

يدوعسسلا دهعلا ›و عم

30 صص

لجسسم فلأا71 نم ديزأا
يرأجتلا لجسسلا يف ديدج
0202 ةيادب ينورتكلإلا

40 صص

40 صص

«أنوروك» سسوÒف ببسسب رئاز÷ا ‘ علهو رعذ
أهل رئازجلا» : ةيملأعلا ةحسصلا ةمظنم^دوعسسم يسسأحب أهعيرأسشم يف لمعي أنوروكب بأسصملا يلأطيإلا ةيعرلا نأا دكؤوت «ينيإا» ةكرسش^

ىوسصق رأفنتسسا ةلأح^ءأبولا اذه يسشفت نم ةيأقولل نينطاوملا فرسصت تحت رسضخأا مقر^«أنوروك ةهجاوم نم أهنكمي أم تأينأكمإلا نم
ةيبطلا تأمأمكلاءادترل نووعدم ازنولفنألأب نوبأسصملا^تأيلو4 ـب تأبأسصإا ليجسست يف هأبتسشلا دعب دÓبلا قرسشب

رذحلاو ةطيحلا تأجرد ىسصقأا يخوتب ةيحسصلا تأطلسسلا ةفأكو ةموكحلا رمأأي نوبت سسيئرلا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ةرظتنم تنأك

،نييكوبصسيافلا تاعقوت تقدصص .. Óعف
ىلوأا ليجصست نع نÓعإلا مت نأا درجمف
ردا˘ب ى˘ت˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف «ا˘نورو˘ك» ة˘لا˘ح
راجتو ،نويزاه˘ت˘نإا ة˘لدا˘ي˘صص ضسمأا حا˘ب˘صص
نم تامامكلا رعصس عفرب ،ريمصضلا وميدع
هلوادت متي ناك ام وهو ،جد05 ىلإا جد51
ىلع ةليلق عيباصسأا ذنم مكهتلا ليبصس ىلع
.قرزألا ءاصضفلا

ت– رأيمألا
! .. طغسضلا

نم تارصشعلا ةريخألا مايألا يف ضشيعي
فلت˘خ˘م نوؤو˘صش ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا را˘ي˘مألا
تحت ،نطو˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا

ة˘صضا˘ف˘ت˘نا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،بي˘˘هر ط˘˘غ˘˘صض
تا˘جا˘ج˘ت˘حا ي˘ف م˘ه˘جور˘˘خو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
قيبط˘تو ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ب˘خا˘صص
اذ˘ه ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
ةموكحلا ءاقل لÓخ اهادصسأا يتلاو نأاصشلا

(رايمألا) اوحبصصأا ثيح ،ارخؤوم ةلولا عم
ةموكحلاو ةهج نم نطاوملا نيعأا تحت
ءاهنإا هريصصم رصصقم لكف ،ىرخأا ةهج نم
.نوبت ديجملا دبع دكأا امك ماهملا

! .. ةسسبت ‘ نوعأطلا

ي˘ف ن˘ي˘لاو˘م˘لا ضضع˘˘ب ضسمأا حا˘˘ب˘˘صص بر˘˘عأا
ةيلو يف ناجيلث ةيدلبب ناريحلا رصصق ةقطنم
ةباصصإلا ةعقر عصسوت نم مهفوخت نع ،ةصسبت
ةيصشاملا طصسو ةريغصصلا تارتجملا نوعاطب
ضسأار02 نم رثكأا قوفن ليجصست دعب زعاملاو
لاح عقاو ،ةدلولا دعب ةرصشابم نايدجلا نم
ىتحو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ي˘صشاو˘م˘لا ي˘بر˘م ل˘ع˘ج
قلقلا نم ةلاح نوصشيعي ،ةرواجملا تايلولا

.مهناعطق نادقف نم فوختلاو

! .. «لورفتت» لجيج

نم ضسمأا حابصص ةطقتلم انيديأا نيب ةروصصلا
،ةلوارفلا مصسوم ةيادب ،لجيج يف ديعلب ينب
ةقطنملا يف نوحÓف هدكأا امك ريفو جوتنملاو
،«ن.ناغطوب» وعدملا رارغ ىلع «مÓصسلا» ـل
تناك املاط ةيلحاصسلا ةيلولا هذه نأا زربأا يذلا
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ج˘ت˘ن˘م ر˘ب˘كأا
تمطح لجيج نأاب ،ةبصسانملاب انركذو ،ينطولا
ربكأل «ضسينيغ» ة˘عو˘صسو˘م˘ل ي˘صسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا

.يصضاملا مصسوملا ملاعلا يف ةلوارف ةعكعك

qarsana@essalamonline.com
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! .. Òخب سسيل لÓسس
ـل ةيئاصضق رداصصم ترصسأا

ةلا˘ح˘لا رو˘هد˘ت ّنأا ،«مÓ˘صسلا»
لوألا ر˘˘يزو˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
،لÓصس كلاملا دبع ،قبصسألا
يتيصضق يف ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا زر˘بأا

،تارا˘ي˘صسلا بي˘كر˘ت ع˘نا˘صصم
ةل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
عولخملا ضسيئرلل ةيبا˘خ˘ت˘نلا

يه ،ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صس
ضسل˘ج˘م˘ب ضسمأا ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ءا˘˘صضق
تناك امدعب راهنلا فصصتنم
ةعصساتلا ةعاصسلا ىلع ةررقم
.ضسمأا حابصص نم

! .. رئاز÷ا رسصأ– ةئبوألا
،«ار˘˘ي˘˘لو˘˘˘كلا» د˘˘˘ع˘˘˘ب

،«ا˘˘˘˘˘كيز» ضسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
«زوينامصشيللا يليفط»و
ةغد˘ل ه˘ب˘ب˘صست د˘ق يذ˘لا
Óصضف ،ر˘م˘ن˘لا ضضو˘غا˘ب

،«ديئو˘ف˘ت˘لا ى˘م˘ح» ن˘ع
ضسور˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘˘˘˘˘كو
ى˘˘˘˘˘لإا ،«ي˘˘˘˘˘˘كازاو˘˘˘˘˘˘ك»
باهتلإا«بناج
ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو ،«ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘صسلا
ةا˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘ف تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صست
فلتخم رب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ي˘˘˘ف ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘بر
اه ،نيتيصضاملا نيتنصسلا

د˘يد˘ج ءا˘˘بو مو˘˘ي˘˘لا و˘˘ه
ا˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب باو˘˘˘˘بأا قد˘˘˘˘ي
،نييرئازجلا ةايح ددهيو
يف اهصصيخصشت مت هب ةباصصإا لوأا رئازجلا تلجصس يذلا ،لتاقلا «انوروك» ضسوريفب رمألا قلعتيو
.يراجلا يرفيف71 ـلا يف ينطولا بارتلا لخد يلاطيإا ةيعر

ءادعسصلا نوسسفنتي ةمسصأعلا نأكسس
لبقو ضسمأا حابصص داع

ءا˘م˘لا ،ةدد˘ح˘م˘لا لا˘˘جآلا
تا˘ي˘ف˘ن˘ح ى˘لإا بور˘صشلا

رئازج˘لا تا˘يد˘ل˘ب لزا˘ن˘م
ةينعملا43 ـلا ةمصصاعلا
ءار˘˘ج تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘نلا˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘صصإا لا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا
عرصش يت˘لا تا˘ب˘ير˘صست˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثإلا مو˘˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ضسفنت هيل˘عو ،ي˘صضا˘م˘لا
دعب ءادعصصلا نونطاوملا
.ةاناعملا نم نيموي

يرئاز÷ا نفلا سسفنتت كرويوين
كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ما˘يألا هذ˘ه لÓ˘˘خ ما˘˘ق˘˘ي

يرئازجلا نفلا لوح يعامج ضضرعم
ه˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘م لوألا و˘˘˘ه ر˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
تحت ةيكير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا˘ب

نف ..وتÓتق رامع راظتنا يف» ناونع
مدقي ،«اهتاتصشو رئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘صصا˘ع˘م
ةعماج هنصضت˘ح˘ت يذ˘لا ضضر˘ع˘م˘لا اذ˘ه
ضسرام51 ـلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘ي˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك
اهخيراتو رئازجلا لوح ةرظن ،لخادلا
نفلا يف تاعادبإا لÓخ نم ثيدحلا
ةروصصلاو ةبكرملا لامعألاك رصصاعملا
.اهريغو ويديفلا اذكو ،ةيفارغوتوفلا



د˘ق ،نو˘ب˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘كو
ضضرأا ضسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صص ردا˘˘˘˘غ
،ضضا˘ير˘لا ها˘ج˘تا ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا

نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يزو˘˘˘ب ا˘˘˘قو˘˘˘فر˘˘˘م
،موداقوب ير˘ب˘صص ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

هذ˘ه لÓ˘˘خ ير˘˘ج˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح
كلملا عم تاثداحم ،ةرايزلا
لآا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ن˘ب نا˘م˘˘ل˘˘صس
لئاصسوو ل˘ب˘صس لو˘ح ،دو˘ع˘صس
نيب يئان˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت
رواصشتلاو قيصسنتلاو نيدلبلا
م˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.نيدلبلا

ضسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صساو اذ˘˘˘ه
رقمب ضسمأا ءاصسم ،ةيروهمجلا
دهعلا يلو ،ضضايرلاب هتماقإا
نب دمحم ر˘ي˘مألا ،يدو˘ع˘صسلا
لآا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ن˘ب نا˘م˘˘ل˘˘صس
ضسلج˘م ضسي˘ئر بئا˘ن ،دو˘ع˘صس
يذلا ،عافدلا ريزوو ءارزولا

ر˘يزو ن˘م ل˘كب ا˘قو˘فر˘م نا˘ك
نب زيزعلا دبع ريمألا ةقاطلا
وصضع ةلود˘لا ر˘يزو ،نا˘م˘ل˘صس
يكرت ريمألا ءارزولا ضسلجم
ر˘يزو ،د˘ه˘ف ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘ب
نب زيزعلا دبع ريمألا ةيلخادلا

ر˘˘يزوو ،ف˘˘يا˘˘ن ن˘˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘صس
نب لصصيف ر˘ي˘مألا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ةراج˘ت˘لا ر˘يزو اذ˘كو ،نا˘حر˘ف
ر˘˘يزوو ،ي˘˘ب˘˘˘صصق˘˘˘لا د˘˘˘جا˘˘˘م
ىلإا ،بيطخلا دمحأا ةحايصسلا

نوؤو˘صشل ة˘لود˘لا ر˘يزو بنا˘˘ج

.باطق دمحأا ةيقيرفإلا لودلا

watan@essalamonline.com
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نيدلبلا Úب يئانثلا رواضشتلاو نواعتلا زيزعت لبضس Úفيرضشلا Úمر◊ا مداخ عم ثحبي

يدوعسسلا دهعلا ›و عم ثدأحتي و سضأيرلا لسصي نوبت سسيئرلا

ح.نيدلا رمق

رخآا لخادلا رهضشلا نم8 ـلا
تاحيضشرتلا عاديإ’ لجأا

لثمم بأختنا
سسلجملأب «أنيسسلا»
11 يف يروتسسدلا
لبقملا سسرأم
ةمأ’ا صسلجم بتكم ررق
ـلا خيراتب ةماع ةضسلج دقع
باختن’ ،لخادلا صسرام11
ايلعلا ةفرغلا نع لثمم
صسلجملاب ناملربلل
.يروتضسدلا

«انيضسلا» ـل نايب يف ءاج
،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
يف ءاج امل ةمتتو هنأا
ةمأ’ا صسلجم بتكم عامتجا
تاعومجملا ءاضسؤورل عضسوملا
موي دقعنملاو ةيناملربلا
،يراجلا يرفيف32 دحأ’ا

ايلعلا ةفرغلا بتكم ررق دقف
ةماع ةضسلج دقع ،ناملربلل
11 ـل فداضصملا ءاعبرأ’ا موي
ةعاضسلا ىلع0202 صسرام
احابضص فضصنلاو ةعضساتلا

وضضع باختن’ صصضصخت
ناونعب يروتضسدلا صسلجملا

ةضسارد دعب ةمأ’ا صسلجم
تاءارجإÓل صسلجملا بتكم
اذهلو ،ةيلمعلاب ةقلعتملا
ردضصملا فيضضي ‐ مت صضرغلا

دحأ’ا خيرات ديدحت ‐ هتاذ
لجأا رخآاك لخادلا صسرام80

ىدل تاحيضشرتلا عاديإ’
.صسلجملا بتكم
صسلجم بتكم ناكو اذه

ءاضسؤورل عضسوملا ةمأ’ا
دق ةيناملربلا تاعومجملا
تحت ،طرافلا دحأ’ا عمتجا

ةمأ’ا صسلجم صسيئر ةضسائر
،ليجوق حلاضص ةباينلاب
جمانرب ةضشقانمو ةضساردل
لÓخ ةمأ’ا صسلجم لاغضشأا
مت ثيح ،ةلبقملا ةرتفلا

نم طاقنلا نم ةلمج لوانت
صسلجم لثمم باختنا اهنيب
صسلجملا يف ةمأ’ا
اذه ناكو ،يروتضسدلا
ىلإا صصلخ دق عامتج’ا
حلاضصملل تاميلعت رادضصإا
ذاخت’ صسلجملاب ةينعملا

نم ةيلمعلا ريبادتلا ةفاك
ةماع ةضسلج ةجمرب لجأا

.ةيلمعلا هذهل صصضصخت
ح.نيدلا رمق

ةينهŸاو ةيعامتج’ا مهبلاطŸ ةباجتضس’اب ةياضصولا اوبلاط

ةيبÎلا عأطق وفظومو ةذتأسسألا تأئم
وسسيورلأب ةرازولا ةقحلم مأمأا نوجتحي

تاقÓعلا قمعو ةناتم لوبقم Úمأاو صضرعتضسإا
نيدلبلا Úب ةيخيراتلا

رئاز÷ا فقوم ىلع ديكأأتلا ددجي Úنسش
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نع عأفدلا ‘ تبأثلا

قرغتضست ةرايز راطإا يف ،ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمملاب صسمأا رهظ ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر لح
.دوعضس لآا زيزعلا دبع نب ناملضس كلملا ،نيفيرضشلا نيمرحلا مداخ نم ةوعدل ةيبلت كلذو ،مايأا3

امهيضسفن نع عافدلا فلم ريضضحتل مايأا01 ةلهم امهل تحنم

ةينأملربلا ةنأسصحلا نع لزأنتلا نأسضفري «نلأفألا» نم نأبئأن

تقؤوملا صسبحلا ةبقلا «ريم» عاديإا

سسرأم11 يف يريدغ ةيسضق يف أهرارق ردسصُت رئازجلا ءأسضق سسلجمب مأهتلا ةفرغ

 باونلا ةلئضسأا ةهجاوم يف دارج ةموكح نم ءارزو7

مويلا هلأغسشأا فنأأتسسي نأملربلا

ي˘˘ف ةذ˘˘تا˘˘صسأا ضسمأا م˘˘ظ˘˘ن
،ةثÓثلا ةيميل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا

داحتÓل نوعبا˘ت نو˘ف˘ظو˘مو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيجاجتحا ةفقو ،ن˘يو˘كت˘لاو
ةيبرت˘لا ةرازو ة˘ق˘ح˘ل˘م ما˘مأا
،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف و˘صسيور˘لا˘˘ب

ةياصصولا اهلÓخ نم اوبلاط
مه˘تلا˘غ˘صشنل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا˘ب
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
اهوفصصو ةدم ذنم ةعوفرملا
.«ةليوطلا» ـب

جاجتحلا اذه يف كراصش
رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةذ˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘صسأا
،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ،ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بإلا

ن˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘صسم ،يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو
يفظومو نيينهمو نييوبرت
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘صسألا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا اذ˘ه˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
تب˘˘˘صص ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ي˘˘ف بلا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ضسرد˘م˘ت فور˘˘ظ
جهانم˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو
نزو ف˘ي˘ف˘خ˘تو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
اذكو ةيصسردملا ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا
فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘˘ت
يفو نيفظوملل ةيعامتجلا

قداصصلا حصضوأا ،ددصصلا اذه
دا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ضسي˘˘˘˘ئر ير˘˘˘˘يزد
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

مظن داحتلا نأا ،نيوكتلاو
،ا˘ي˘ن˘طو ا˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ا˘˘مو˘˘ي
ع˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ف˘˘قو
ةفقولا يف كراصشو ةريصسمب
عوبر فلتخم ن˘م نو˘ي˘با˘ق˘ن
دقف يريزد  بصسحو ،نطولا
ميظنت ن˘م ة˘با˘ق˘ن˘لا ع˘ن˘م م˘ت
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا

م˘ت ثي˘ح ،ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م تنا˘˘ك
تاوق فرط نم مهترصصاحم
نأا د˘كأاو ،و˘صسيور˘لا˘ب ن˘ملا
تا˘ط˘ل˘صسلا و˘عد˘ت ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
تافتلÓل ،دÓبلا يف ايلعلا
لÓخ نم ةيبرتلا عاطق ىلإا

ىربكلا تاف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م
،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا بلا˘ط˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ةع˘جار˘م» ة˘با˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘فر
ي˘˘ف ةدراو˘˘˘لا تلÓ˘˘˘ت˘˘˘خلا
لا˘م˘ع˘ل ي˘صسا˘صسألا نو˘نا˘ق˘لا
موصسرملا قيب˘ط˘تو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

41/662 م˘˘˘قر ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
ي˘˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘صشب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘صسارد˘˘˘لا
امك ضسناصسيلو ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ا˘˘˘صضيأا دا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ب
كÓ˘˘صسأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
78 ةداملا ءاغلإاو نيينهملا

،ل˘م˘ع˘لا نو˘نا˘˘ق ن˘˘م رر˘˘كم
ةحنم ثادحتصسا نع Óصضف
ىلإا ،مهتمارك ظفحت ةزفحم
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م بنا˘˘˘ج
ةكبصشلا ةداعإاو يصضيوعتلا
رو˘˘˘˘جأل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘للد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
رصشؤومو ايصشامت ني˘ف˘ظو˘م˘لا
د˘ي˘حو˘ت اذ˘˘كو ،ة˘˘صشي˘˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘ف زا˘ي˘ت˘ملا ة˘ح˘ن˘م ة˘ب˘صسن
ي˘هو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ايلعلا باصضه˘لاو ءار˘ح˘صصلا

ىلع ةقطنملا ةحنم نييحتو
ي˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ر˘˘˘جألا ضسا˘˘˘صسأا
.ديدجلا

،ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
يف ءاج ا˘م ةذ˘تا˘صسألا د˘ق˘ت˘نا

ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ناملربلا هيلع قداصص يذلا

راو˘ح˘لا نا اد˘كؤو˘م ،ار˘˘خؤو˘˘م
وه ةباقنلا هيلإا حمطت يذلا

ىوت˘صسم ى˘لا ي˘ق˘تر˘ي راو˘ح
،لكاصشم˘لا ل˘حو ضضوا˘ف˘ت˘لا

نو˘م˘˘صضم نا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘ك
ل ةيئارصشلا ةردقلا نيصسحت
يطصسو˘ت˘م ة˘ح˘ل˘صصم مد˘خ˘ي
امه نيرمأاب ءاج هنأل لخدلا
لخدلا ىلع ةبيرصضلا ءاغلإا

فيعصضلا لخد˘لا با˘ح˘صصأل
ى˘ندألا د˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو
.نومصضملا يدعاقلا رجأÓل

ةرازو نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘˘يد˘˘ج
تدد˘ج ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
اهصصر˘ح ،ي˘صضا˘م˘لا تب˘صسلا

ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك ءÓ˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
فورظ نيصسحتب ما˘م˘ت˘هلاو
مهتا˘ئ˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ب ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘م
مهبلاطم لكل ة˘با˘ج˘ت˘صسلاو
مار˘ت˘حا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘عر˘صشلا
ةدكؤوم ،ةيروهمجلا نيناوق
ل˘ي˘ب˘صسلا ى˘ق˘ب˘ي راو˘˘ح˘˘لا نأا
يف ءودهلا ط˘صسب˘ل د˘ي˘حو˘لا
.عاطقلا

ح.ميلضس

،ن˘ي˘˘ن˘˘صش نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس دد˘˘ج
ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا لÓ˘خ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ر˘ي˘ف˘صس ،لو˘ب˘ق˘م ن˘ي˘˘مأا ضسمأا
،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف ة˘˘لود
ي˘ف تبا˘ث˘˘لا ا˘˘ندÓ˘˘ب ف˘˘قو˘˘م
بع˘صشلا قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘˘لا
ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضقو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةفرغلل نايب ح˘صضوأا.ة˘لدا˘ع˘لا
تملصست نام˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘صسلا
مت هنأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
ضضارعتصسا ءاقللا اذه لÓخ

تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا ق˘˘م˘˘عو ة˘˘نا˘˘ت˘˘م
امك ،نيدلبلا نيب ةيخيراتلا
ى˘˘˘لإا نا˘˘˘فر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا تاد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ةحاصسلا ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،ة˘ي˘لود˘لا
عافدلا ي˘ف تبا˘ث˘لا ف˘قو˘م˘لا

بع˘˘˘˘˘˘صشلا قو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘ع
ةلداعلا هتيصضقو ينيطصسلفلا
ر˘˘با˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
.ةيناملربلا

ـه.داوج

،د˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ضضفر
نع نابئانلا ،بيبح يرودقو
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘ح
،نارهو ةيلو ن˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا
ا˘م˘ه˘ت˘نا˘صصح ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
مصساقلب بلط دعب ،ةيناملربلا

اهعفر ،لدعلا ريزو ،يتامغز
.امهنع

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تع˘˘م˘˘ت˘˘صساو اذ˘˘ه
ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤوصشلا

،نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا˘˘ب تا˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لاو

،ركذلا ي˘ف˘لا˘صسلا ن˘ي˘ب˘ئا˘ن˘ل˘ل
ريصضحتل ةلهمب ابلاط ثيح
،امهيصسفن ن˘ع عا˘فد˘لا ف˘ل˘م
مايأا01 ةلهم امهل تحنمو
ركذلا˘ب ر˘يد˘ج.كلذ ل˘جأا ن˘م
ن˘ي˘ي˘˘نÓ˘˘فألا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ئا˘˘ن˘˘لا نأا

قلعتت ة˘ي˘صضق ي˘ف نا˘ع˘با˘ت˘م
لÓخ راقعلا فلم يف داصسفب
دبع ،قب˘صسألا ر˘يزو˘لا ي˘لو˘ت
يلاو بصصنم ،نÓعز ينغلا

.نارهو ةيلو

باون ةيوضضع تابثإا
ناملربلا يف ددج

نوؤوصشلا ةنجل تصسرد امك
ة˘˘˘˘يرادإلاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يبعصشلا ضسلجملل تايرحلاو
ا˘ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
د˘يد˘ج بئا˘˘ن ح˘˘ير˘˘صصت ،ضسمأا
عم يفانتلا ةلاح ضصوصصخب
ىلإا ةفاصضإا ،ةيناملربلا ةدهعلا
.ددج باون ةيوصضع تابثإا

ـه.داوج

ضسلجمب ماهتلا ةفرغ تحتف
لارنجلا ةيصضق رئازجلا ءاصضق
،ير˘˘يد˘˘غ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
تقؤوملا ضسبحلا يف دوجوملا

،يصضاملا ربم˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م
ا˘˘˘هرار˘˘˘˘ق رد˘˘˘˘صصت نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ضسرام11 ـلا يف هصصوصصخب
هنع تفصشك امل اقفو ،لخادلا
،ةيفحصص تاحيرصصت يف ضسمأا

ة˘ل˘ي˘ب˘ن ،عا˘فد˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه و˘˘صضع
.يميلصس

نيتمهتب ،يريدغ عباتيو اذه
يف ةكراصشملاب ىلوألا قلعتت
وأا ءا˘ي˘صشأا ،تا˘مو˘ل˘ع˘م م˘ي˘ل˘˘صست
وأا ةيبنجأا لود ىلإا تادنتصسم
دا˘صصت˘قلا˘ب ضسم˘ت ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘م˘˘ع
امأا ،ينطولا عافدلابو ينطولا
ضساصسملاب قلعتت ةيناثلا ةمهتلا
دصصق ضشيجلل ةيونعملا حورلاب

ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا و˘˘˘هو ،ه˘˘˘ب رار˘˘˘صضإلا
نم57 ةداملاب هيلع بقاعملا
.تابوقعلا نوناق

ضسمأا ر˘مأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةمكحم ىدل قيقحتلا يصضاق
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ضسيار دار˘˘م ر˘˘˘ئ˘˘˘ب
ضسي˘˘ئر عاد˘˘يإا˘˘ب ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةبقلا ةيدلبل يبعصشلا ضسلجملا

ضسب˘ح˘لا ،را˘ت˘خ˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘يا˘˘ج˘˘ع
عازتناب قل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب تقؤو˘م˘لا
يف تناك قئاثول ضشغلا ةقيرطب

،فارطألا دحأل زيحتلا ،هتدهع
تاد˘˘ن˘˘ت˘˘صسم د˘˘يد˘˘ب˘˘تو فÓ˘˘تإا

ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘˘ظو˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘م
ثاد˘حإل ة˘ي˘مو˘م˘ع تارر˘ح˘˘م
ءو˘صس اذ˘كو ،ا˘ه˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
.ةفيظولا لÓغتصسا

ةيصضقلا هذه تايثيح دوعتو
ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘ت ىو˘˘˘كصش ى˘˘˘لإا

ءار˘˘ج ر˘˘ي˘˘م˘˘لا د˘˘صض ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ا˘ه˘ت˘يا˘ن˘ب˘ب ق˘ح˘ل يذ˘لا رر˘صضلا
عورصشم زا˘ج˘نا لا˘غ˘صشأا بب˘صسب

لا˘م˘ك م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت يرا˘ق˘ع
«ي˘صشو˘ب˘لا» و˘عد˘م˘لا ي˘خ˘ي˘˘صش
.ةمصصاعلا يلاعأاب ةبقلا ةيدلبب

نو˘˘كلو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
،يصضاقتلا زايتماب عتمتي مهتملا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت ر˘مألا ي˘عد˘˘ت˘˘صسي
جراخ قيقحت يصضاق ةيصضقلا
ن˘ي˘صسح ة˘م˘كح˘م ضصا˘˘صصت˘˘خا
ضسل˘ج˘م ه˘ب ما˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ،ياد
لامكتصسا دع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘صضق
يصضاق نيع ثيح ،تا˘ير˘ح˘ت˘لا
دارم رئب ةمكحم ىدل قيقحت
ضسيئر عاديإاب رمأا يذلا ضسيار
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
.تقؤوملا ضسبحلا ةبقلا ةيدلبل

ـه.داوج

ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘نأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي
هلا˘غ˘صشأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘˘صسل˘˘ج ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا
ةلئصسألا حرط˘ل ا˘ه˘صصصصخ˘ي
،ءارزو نم7 ىلع ةيوفصشلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘˘لا

.دارج

نايب يف ناملربلا حصضوأا
«مÓ˘˘صسلا» زو˘˘ح˘˘ت ضسمأا ه˘˘˘ل

81 نأا ،ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن ى˘˘ل˘˘ع
و˘ل˘ث˘م˘م ا˘ه˘ه˘جو˘ي˘صس لاؤو˘˘صس
تاعاطق ءارزو ىلإا بعصشلا
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ةصضايرلاو باب˘صشلا ،لد˘ع˘لا
،ةيفيرلا ةيم˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘˘كصسلا اذ˘˘˘كو
لا˘˘˘غ˘˘˘صشألاو ،ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لاو
دراوملاو ،لقنلاو ةيمومعلا
.ةيئاملا

ح.نيدلا رمق



ضسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأا ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ة˘˘فا˘˘كو ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا ر˘˘˘مأا ه˘˘˘نأا
دÓبلا يف ةيحصصلا تاطلصسلا
ةطيحلا تاجرد ىصصقأا يخوتب
ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘ب ،رذ˘ح˘˘لاو
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘صصإا
طارخنلا ىلإا ايعاد ،رئازجلاب
ىرب˘ك ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ي˘ف
.ةيمومعلا ةحصصلا ةيامحل

ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا بت˘كو
ع˘قاو˘م ي˘ف ضصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘با˘˘صسح
د˘ق˘ل» :ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا
ة˘˘˘فا˘˘˘كو ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تر˘˘˘˘مأا
دÓبلا يف ةيحصصلا تاطلصسلا
ةطيحلا تاجرد ىصصقأا يخوتب
ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘صست د˘ع˘˘ب رذ˘˘ح˘˘لاو
ضسوريفب يبنجأا ةيعرل ةباصصإا

رجحلا تحت تعصضو انوروك
ى˘˘لإا م˘˘˘كو˘˘˘عدأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ما˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيصسيصسحت ةلمح يف طارخنلا

طئاصسو ةفاك لÓخ نم ىربك
ة˘ح˘صصلا ة˘يا˘م˘ح˘ل ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
اننطو يمحا مهللا ،ةيمومعلا

.«انينطاومو
،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج ف˘˘صشك اذ˘˘ه

ةرازوب ةيا˘قو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘كصسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا
ر˘ير˘ق˘ت˘لا نأا ،تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ة˘با˘صصإا د˘كؤو˘ي يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
ضسور˘ي˘ف˘ب ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘˘ي˘˘عر˘˘لا

ةرازو ى˘˘˘˘˘˘لإا درو ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ة˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صصلا
ن˘˘كت م˘˘لو ءا˘˘صسم ة˘˘صسما˘˘˘خ˘˘˘لا
،لبق نم ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ةود˘˘ن ي˘˘ف ازر˘˘ب˘˘م
ميدقتل تصصصصخ ضسمأا اهطصشن
ة˘˘لا˘˘ح لوأا لو˘˘ح تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘˘صصإÓ˘˘ل
نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘عر˘˘لا نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يرفيف81 مو˘˘ي اد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م
،ةلقرو ىوتصسم ىلع يراجلا

مويلا دح ىلإا مت هنأا دكأا ثيح
نينطاوملا نم ريبك ددع داجيإا
نأاو ةيعرلا عم اورفاصس نيذلا

نم برق˘لا˘ب او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ل˘ك
نو˘˘ع˘˘صضخ˘˘ي˘˘صس ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ل هنأا ادكؤوم ،يبطلا ضصحفلل
را˘˘˘صشت˘˘˘نا ن˘˘˘م فو˘˘˘خ د˘˘˘جو˘˘˘ي

يديألا لصسغ يفكيو ،انوروك
يلوحكلا فظنملاو نوباصصلاب
لاقتنا نم ضصيلقتلاو ةياقولل
ىلإا ضصخصش ن˘م تا˘صسور˘ي˘ف˘لا
ة˘ح˘صصلا ةرازو تزز˘˘عو ،ر˘˘خآا
ةلاحلا لوح ةيئاقولا تاءارجإلا
ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘نو ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لاو
.لوخدلا طاقن

نم ءادتبا» ،ثدحتملا لاقو
زا˘ه˘ج˘لا ا˘ن˘ل˘ع˘ف ي˘ف˘نا˘˘ج12
انوروك ضسوريف لوح ينطولا

لكو زاهج˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب ا˘ن˘م˘قو
اميف ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لاو تا˘جا˘ي˘ت˘حلا
اهليعفتو تايفصشتصسملا ضصخي
ا˘ن˘ع˘صضو ،ة˘˘صصصصخ˘˘م ةر˘˘صسأا˘˘ب
طا˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
رو˘ب˘ع˘لا ق˘طا˘ن˘مو ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا
ي˘ف تل˘ق ا˘م˘ك ن˘كلو ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا
زاهج دجوي ل ةيصضاملا مايألا

فا˘صشت˘كا ن˘م˘صضي م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف
ءيصشلاو ةئاملاب001 تلاحلا
ضساي˘ق˘م و˘ه ر˘فو˘ت˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا
.«ةرارحلا

نأا دكؤوت «ينيإا» ةكرصش
باصصملا يلاطيإ’ا ةيعرلا

يف لمعي انوروكب
دوعصسم يصساحب اهعيراصشم
مصساب يمصسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا

يف ،ةيلا˘ط˘يلا «ي˘ن˘يإا» ة˘كر˘صش
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘عر˘˘لا نأا ،ضسمأا
ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب با˘˘صصم˘˘لا
ل˘م˘ع م˘˘ق˘˘طأا ن˘˘م˘˘صض ط˘˘صشن˘˘ي
ي˘صسا˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘كر˘˘صشلا

رئازجلا ىلإا مدق هنأاو ،دوعصسم
ةعطاقمب وكينوتر˘ي˘ب ةد˘ل˘ب ن˘م
يرفيف71 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب يدو˘˘˘ل
لقحلاب هقاحتلا لبق ،يراجلا
قرصش «تمج˘ل لز˘ن˘م» يزا˘غ˘لا

،ةلقرو ةيلوب دوعصسم يصساح
ايلاح دجاوتم ينعملا نأا افصشاك
ةايحلا ةدعاقب مات لزع ةلاح يف
،افنآا روكذملا يزاغلا لقحلاب
.ةديج ةيحصص ةلاح يف وهو

ة˘ع˘طا˘ق˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
بونج) ايدرابمول ميلقإاب يدول
اءزج دعت (ونÓيم ةنيدم قرصش
راصشتنل ءارمحلا ةقطنملا نم
.ايلاطيا يف انوروك ضسوريف

فرصصت تحت رصضخأا مقر
نم ةياقولل نينطاوملا

ءابولا اذه يصشفت
ةيقرتو ةيا˘قو˘لا ر˘يد˘م ن˘ل˘عأا

ن˘ع ،ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ب ة˘ح˘صصلا
«0303» ر˘˘صضخأا م˘˘˘قر ع˘˘˘صضو
اذهو ،نينطاوملا فرصصت تحت
يذ˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
نم ةيا˘قو˘ل˘ل ةرازو˘لا ه˘ت˘ع˘صضو
نأا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت
ح˘˘صسم˘˘˘ي˘˘˘صس ر˘˘˘صضخألا م˘˘˘قر˘˘˘لا
ىلع لوصصح˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ضصوصصخب ةمزÓلا تاداصشرإلا

.ضسوريفلا اذه
ازنولفنأ’اب نوباصصملا

ءادتر’ نووعدم
ةيبطلا تامامكلا

ة˘ي˘ما˘صس تعد ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ي˘عر˘ف˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،يدا˘˘م˘˘ح
ةلقنتملا ضضار˘مألا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ،ة˘ح˘صصلا ةرازو˘ب

از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صصم˘˘˘لا
ءاد˘˘ترا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا
˘مد˘عو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ترا˘صشأاو ،م˘هر˘ي˘غ˘ب كا˘كت˘حلا
ةيمصسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نألا نأا ى˘لإا

ضسفنتلا ر˘ب˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘تو ة˘يد˘ع˘م
تب˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘طو ،كا˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘حلاو
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘للا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
بنجتو ،ةيئاقولا تامي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
ةصصاخ ،ني˘با˘صصم˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘لا

ضسفن هيدل انوروك ضسوريف نأاو
.ازنولفنلا ضضارعأا

: ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم
تايناكمإ’ا نم اهل رئازجلا»

ةهجاوم نم اهنكمي ام
«انوروك

ة˘ح˘˘صصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م بصسحو
رئازجلاو رصصم نإاف ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

نادل˘ب˘لا ي˘ه ا˘ي˘ق˘ير˘فا بو˘ن˘جو
انوروك لوخدل ةصضرع رثكألا
م˘˘ج˘˘ح بب˘˘صسب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ي˘˘˘ف
عم ةيوجلا ةيراجتلا تلدابملا
فرعت يتلا ةين˘ي˘صصلا م˘ي˘لا˘قلا
نا ةفيصضم ضسوريفلل اراصشتنا

رثكألا يه ثÓثلا نادلبلا هذه
ر˘˘كب˘˘م˘˘لا د˘˘صصر˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
.هب لفكتلاو ضضرملل

ىوصصق رافنتصسا ةلاح
هابتصش’ا دعب دÓبلا قرصشب

تاباصصإا ليجصست يف
تاي’و4 ـب

ةي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا فر˘ع˘ت
را˘ف˘ن˘ت˘صسا ة˘لا˘ح دÓ˘ب˘لا قر˘صشب
ي˘ف ها˘ب˘ت˘صشلا بق˘˘ع ،ىو˘˘صصق
ضسور˘ي˘˘ف˘˘ل  تلا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

نيع˘ب ر˘ملا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ا˘نورو˘ك
م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ي˘˘ف تو˘˘قا˘˘ي
رو˘ه˘ظ د˘ع˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ىلع انوروك ضسوريف ضضارعأا

ةيعرلا لمع˘يو ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘عر
ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصم ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا
.كيماريصسلل

ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم ضشا˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ك
رافنتصسا ةلاح ميدقلا ةدكيكصس
با˘صش مد˘ق˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ىو˘˘صصق
تلا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل
ءاد ضضار˘˘˘˘عا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘كت˘˘˘˘صشي
هصصحف دعبو ثيح ،انوروكلا
يحصصلا رجحلا يف هعصضو مت
ن˘ي˘ح ى˘لإا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا تاذ˘ب
تلبقتصساو ،ةباصصإلا نم دكأاتلا

ة˘يد˘ع˘م˘لا ضضار˘مألا ة˘ح˘ل˘˘صصم

ميكح يعماجلا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
ىف˘صشت˘صسمو ،ة˘با˘ن˘ع˘ب نا˘بر˘صض
ناباصش ةلصشنخب ةباحصسوب يلع
ضسوريفب امه˘ت˘با˘صصا˘ب ه˘ب˘ت˘صشم
ةقفر نÓمعي امهنوك ،انوروك
بيصصأا يذلا يلاطيإلا ةيعرلا
عورصشم لق˘ح ي˘ف ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب
دو˘˘ع˘˘صسم ي˘˘صسا˘˘ح˘˘ب ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
ىلإا نا˘با˘صشلا ل˘ق˘ن˘تو ،ة˘ل˘قرو˘ب
ءارجا لجأا نم تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
د˘ع˘ب ،ة˘مزÓ˘لا تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يزو ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصسلاو
تو˘ب˘ث لو˘ح تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ضسوريفب يلاطيا ةيعر ةباصصا

عصضو متو ةلقرو يف انوروك
ضسوريفلاب امهتباصصإاب هبتصشملا
ءار˘جإا˘˘ك ة˘˘يدار˘˘ف˘˘نا فر˘˘غ ي˘˘ف
نم ءاه˘ت˘نلا ن˘ي˘ح ى˘لإا ي˘ئا˘قو
تيرجأا يتلا ةيبطلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
.امهل

ة˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم تذ˘خ˘تاو
ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك
ليلا˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘مزÓ˘لا

.روتصساب دهعم
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watan@essalamonline.com

ونÓيم نم Úمداق اندÓب اولخد نيذلا نيرفاصسŸا لك سصحفو هيلع فرصشŸا بيبطلاو باصصŸا ›اطيإ’ا ةيعرلا رجح

«أنوروك» سسوÒف ببسسب رئاز÷ا ‘ علهو رعذ
رذ◊او ةطي◊ا تأجرد ىسصقأا يخوتب ةيحسصلا تأطلسسلا ةفأكو ةموك◊ا رمأأي نوبت سسيئرلا

ل.لامج

حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا دبع نÓعإا درجمب فوخلاو علهلا نم ةلاح نويرئازجلا سشاع
رمأ’ا قلعتيو ،رئازجلا يف ديدجلا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباصصإا لوأا ليجصست نع سسمأا لوأا ءاصسم ،تايفصشتصسملا

.هجÓع ىلع فرصشملا بيبطلاو يحصصلا رجحلل ايلاح عصضخي ،يراجلا يرفيف81 ـلا ذنم اندÓبب لح ،يلاطيإا ةيعرب

ةراجتلا ةرازو ضسمأا تفصشك
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ح˘لا ةدو˘ع ن˘ع
ة˘˘حا˘˘صسلا هد˘˘ه˘˘صشت م˘˘ل م˘˘ج˘˘ح˘˘˘ب
غلب ثيح ،لبق نم ةيداصصتقلا

ي˘ف دد˘ج˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا دد˘˘ع
رهصشل10171 يراجتلا لجصسلا

ةيلامجإا عاف˘ترا ة˘ب˘صسن˘ب ي˘ف˘نا˘ج
ةنراقم ،ةئاملاب4.19ـب تردق
خانملا نأا دكؤوي ام ،9102 ةنصسب
رئازجلا يف رامثتصسÓل بصصخلا
لÓ˘خ ن˘م د˘صسج˘ت˘˘ي أاد˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا
ةموكحلل ةديدجلا ةيكيما˘ن˘يد˘لا

.ةعراصستم دج ةريتوبو
نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تح˘صضوأاو

بصصخ˘˘˘لا خا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
أادب مويلا رئازجلا يف رامثتصسÓل
ةيكيمانيدلا لÓ˘خ ن˘م د˘صسج˘ت˘ي
دج ةريتوبو ةموكحلل ةديدجلا

ا˘م دد˘ع˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘عرا˘˘صست˘˘م
ةيراجتلا ةيكر˘ح˘لا ةدو˘ع د˘كؤو˘ي
ة˘˘حا˘˘صسلا هد˘˘ه˘˘صشت م˘˘ل م˘˘ج˘˘ح˘˘˘ب
ا˘م اذ˘هو ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يدا˘صصت˘˘قلا
يف ني˘ل˘ج˘صسم˘لا ما˘قرأا ه˘صسكع˘ت
لوألا رهصشلل يراجتلا لجصسلا

ة˘نرا˘ق˘م ة˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م
ناك ثيح ةيصضا˘م˘لا تاو˘ن˘صسلا˘ب

ي˘ف دد˘ج˘لا ن˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا دد˘˘ع
يفناج رهصشل يراجتلا لجصسلا

يعيبط ضصخ˘صش ة˘ف˘صصب0202
رهصشلا ضسفن˘ب ة˘نرا˘ق˘م09351
دد˘ع˘لا نا˘ك9102 ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م
ردقت ةدايز ةبصسنب يأا95411

ةبصسنلاب امأا ،ةئا˘م˘لا˘ب3.43 ب
ةيونعم ةيصصخصش ةفصص يلماحل
ردقي ددعب0202 يفناج رهصشل

يلماح ضسفن˘ب ة˘نرا˘ق˘م1171ـب
9102 ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘صشل ة˘˘ف˘˘صصلا

يأا Óجصسم6811 ناك يذلاو
ىلإا ني˘ل˘ج˘صسم˘لا ة˘ب˘صسن عا˘ف˘ترا

10171 عومجمب ،ةئاملاب3.46
54621و0202 يفناج رهصشل
ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صشلا ضسف˘˘˘ن˘˘˘ل
ةبصسن نوكتل ،9102 ةيصضاملا
02.53 ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا عا˘˘ف˘˘ترلا
.ةئاملاب

هنأا حلاصصملا تاذ فاصضأا امك
نيلجصسملا ددعل اهت˘نرا˘ق˘م د˘ع˘ب
ة˘ن˘صسلا ن˘م ر˘ه˘صش ر˘˘خآل دد˘˘ج˘˘لا
ة˘ن˘صسل˘ل ر˘ه˘صش لوأا˘ب ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا
جئا˘ت˘ن˘لا ضسف˘ن ي˘ط˘ع˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا
دد˘˘˘ع نأا ثي˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإلا
لجصسلا يف دد˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا
0202 يفنا˘ج ر˘ه˘صشل يرا˘ج˘ت˘لا
09351 يعيبط ضصخصش ةفصصب
ر˘ه˘صش ي˘˘ف1087ب ة˘نرا˘ق˘˘م
ةدايز ةبصسنب يأا ،9102 ربمصسيد
ضسفن ،ةئاملاب3.79 ىلإا لصصت
ة˘˘ف˘˘صصب ل˘˘˘ج˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل ءي˘˘˘صشلا
يفناج رهصشل ةيونعم ةيصصخصش
Óجصسم1171 دد˘ع˘˘ب0202
9102 ربم˘صسيد ر˘ه˘صشب ة˘نرا˘ق˘م
5311 ل˘˘م˘˘ح˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ردقت عافترا ةبصسنب يأا Óجصسم
عومجم˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب7.05 ـ˘˘˘˘˘ب
0202 يف˘نا˘ج ر˘ه˘صشل10171
،9102 ربمصسيد رهصشل6398و
ةيلامجإا عافترا ةبصسن يطعي ام
.ةئاملاب4.19ـب ردقت

ز.لامج

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تدد˘ن
نوؤو˘˘صشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ة˘˘م˘˘ئأÓ˘˘˘ل
،ضسمأا ،فا˘˘˘قوألاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
ة˘لوؤو˘صسمÓ˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا˘˘ب
،هللا مÓغ هللا دبعل ةزفتصسملاو
ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
ةر˘ي˘صسم ف˘صصو يذ˘لا ،ى˘˘ل˘˘عألا
حصصي لو م˘ه˘ل ة˘نا˘هإلا˘ب ة˘م˘ئألا
ةفقو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ة˘ن˘ل˘ع˘م ،كلذ
ادر ىلعألا ضسلجملا مامأا ةينطو
تا˘˘ح˘˘ط˘˘صشلا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ةيمÓعإلا

ربع ،ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تح˘صضوأاو
عقوم ىلع ةيمصسرلا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص
،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يذلا تقولا يف هنأا ،كوبصسيافلا

بصست˘ن˘ي ن˘م˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت تنا˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘صشلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل
نئمطي امب اوجرخي نأا فاقوألاو
م˘˘˘عد˘˘˘لا ن˘˘˘م عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘هأا

ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو ةرزاؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘عور˘صشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
نوصصتو ميركلا مهصشيع لفكت

ضسلجملا ضسيئر جرخي ،مهتمارك
ةئيهلا و˘هو ى˘ل˘عألا ي˘مÓ˘صسإلا
ة˘صسا˘ئر˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يرا˘صشت˘صسلا
مÓغ هللا دب˘عو˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ار˘يزو نا˘ك د˘قو ،ه˘ل˘لا
ح˘˘ير˘˘صصت˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘صسل
هتفاقث فعصض نع مني يمÓعإا
ام ،يبا˘ق˘ن˘لا نأا˘صشلا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ة˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا ىر˘˘خأا ةر˘˘م د˘˘كؤو˘˘ي
ةيروهمجلا نيناوق˘ل ة˘ح˘ير˘صصلا
ة˘صسرا˘م˘م˘لا ق˘˘ح ل˘˘ف˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا
.يرئازجلا فظوملل ةيباقنلا

اذه نأا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تدد˘صشو

فظوملل يروت˘صسد ق˘ح ل˘م˘ع˘لا
،تاديازملل يعاد Óف يرئازجلا

لظ يف نيفظوم ةمئألا نأا ثيح
ةيرئازجلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

ة˘صسرا˘م˘م˘لا ق˘ح ل˘ف˘كت ي˘˘ت˘˘لاو
ه˘ل˘لا مÓ˘˘غو09/41 ةي˘با˘ق˘ن˘لا
هذهب د˘ير˘يو ضضرا˘ع˘يو ف˘لا˘خ˘ي
م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ح بل˘˘˘صس ،ة˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘لا
،ا˘نو˘نا˘قو ارو˘ت˘صسد ة˘˘لو˘˘ف˘˘كم˘˘لا

ى˘لوألا ن˘م نا˘ك ه˘˘نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
ي˘مÓ˘صسإلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ل
فرصشب هفقوم لجصسي نأا ىلعألا

،ةم˘ئألا بلا˘ط˘م م˘عد لÓ˘خ ن˘م
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ن˘يد˘صشا˘ن˘م
ل˘ك تد˘صس نأا د˘ع˘ب م˘ه˘فا˘صصنإا˘˘ب
ىدل عمط ل هنأا ةزربم ،باوبألا
م˘ه˘قو˘ق˘ح بل˘ط ىو˘˘صس ة˘˘م˘˘ئألا
ق˘فو ة˘عور˘صشم˘لا ة˘يرو˘ت˘˘صسد˘˘لا
.ةيروهمجلا نيناوق

ضسي˘ئر د˘ق˘ت˘نا د˘ق˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
وب ،ىلعألا يمÓصسإلا ضسلجملا

ةمئألا جورخ ،هللا مÓغ هللا دبع
لح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل تار˘ي˘صسم ي˘ف
ل» كلذ نأاب ادكؤوم ،مهلكاصشم
لا˘كتإÓ˘ل م˘ها˘يإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ح˘˘صصي

ضسيلو مهلكاصشم لحل هللا ىلع
طارخنإلا مدعو ،هريغ دحأا ىلع
تاباق˘ن ل˘ي˘كصشتو ،ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ف
ةباقنلا نأا افيصضم ،مهب ةصصاخ
ن˘ي˘صسوؤور˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
،ةمئألا ضسيئر وه نم Óئاصستم
نم دن˘ع ،ة˘م˘ئألا ي˘كت˘صشي ن˘م˘ل
.«؟ةمئألا لمعي

ز.لامج

سسلÛا رقم مامأا ةبخاصص ةيجاجتحا ةفقو اومظن
ىلعأ’ا يمÓصسإ’ا

ادر عرأسشلا ¤إا ادد‹ نوجرخي ةمئألا
هللا مÓغ تأحيرسصت ىلع

9102 نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم ةئاملاب4.19ـب ردق عافتراب
لجسسلا يف ديدج لجسسم فلأا71 نم ديزأا

0202 ةيادب ينورتكلإلا يرأجتلا

ءارهزلا ةمطافل افلخ
يفرصش

ميركلا دبع بيسصنت
أمأع أنيمأا يسسيوع
ةقأطلا ةرازول اديدج

،باقرع دـمحم سسمأا بصصن
ميركلا دبع ،ةقاطلا ريزو

ديدج ماع نيمأاك ،يصسيوع
افلخ ،ةقاطلا ةرازول
،يفرصش ءارهزلا ةمطافل

ةرازولل نايب دكأا امبصسح
لفح ىرجو ،سسمأا ةيصصولا
ةرازو رقمب بيصصنتلا
تاراطإا روصضحب ةقاطلا
نأا نايبلا ركذو ،عاطقلا

نم جرختملا ،يصسيوع
،ةرادإÓل ةينطولا ةصسردملا

ةليوط ةبرجت ىلع زوحي
دق ناكو ةقاطلا عاطق يف
اهنيب نم بصصانم ةدع لغصش
تاصساردلاو ميظنتلا ريدم
.ةينوناقلا

ع.لÓب



يف ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
رثإا ،ركذلا يتفلاصسلا نيتيصضقلا

اذكو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘با˘ي˘ن ع˘فر
افانئتصسا نيمهتم˘لا عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه
ةمكحم نع رداصصلا مكحلا يف
ربمصسيد01 موي دمحمأا يديصس
ةنادإاب هيف تصضق يتلاو ،طرافلا

ريزولا ،براوصشوب مÓصسلا دبع
ةنصس02 ـب ،ةعانصصلل قبصسألا

ر˘مأا راد˘صصإا ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘ح
ةنادإاو ،هدصض يلودلا ضضبقلاب
د˘م˘حأا ق˘ب˘˘صسألا ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
اذفان اصسبح ةنصس51 ـب ،ىيحيوأا

امهتاكلت˘م˘م ل˘ك ةردا˘صصم ع˘م
،ةيليمكت ةبوقع˘ك ةزو˘ج˘ح˘م˘لا
لوألا ريزولا ةنادإا نع Óصضف
ـب ،لÓصس كلاملا دبع ،قبصسألا

.اذفان اصسبح ةنصس21
ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘˘نادإا تم˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك

01 ـب ،فصسوي يفصسوي ،قبصسألا
بوجحمو ،اذفان اصسبح تاونصس
فل˘كم˘لا ق˘ب˘صسألا ر˘يزو˘لا ،ةد˘ب
01 ـب ،ناملربلا عم تاقÓعلاب
ةريزولاو ،اذفان اصسبح تاونصس
،ينوهرز ةنيمي ةيرون ةقباصسلا
ةنادإاو اذفان اصسبح تاونصس5 ـب

ـب ،زوزعم دمحأا لامعألا لجر
ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘˘ن˘˘صس7
لاو˘˘˘مألا ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ةردا˘˘˘˘صصم
.ةزوجحملا

،اهتاذ ةيصضقلا يف متو اذه
نا˘˘صسح لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جر ة˘˘˘نادإا

اصسبح تاون˘صس6 ـب ،يوا˘بر˘˘ع

لاو˘˘مألا ةردا˘˘صصم ع˘˘م اذ˘˘˘فا˘˘˘ن
ـب ،يريعب دمحمو ،ةزوجحملا

مت امك ،اذفان اصسبح تاونصس3
،قبصسألا لوألا ريزولا لجن ةنادإا
تاونصس3 ـب ،ضسرا˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘صس
.اذفان اصسبح

watan@essalamonline.com
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جزاطلا بيلحلا ةدامل هجوملا يلاملا معدلاب ابعÓت
سسارهأا قوسسب قبأسسلا ةيحÓفلا حلأسصملا ريدمو ةنبلم بحأسص ةنادإا

يلاوتلا ىلع ةذفأن أسسبح نيتنسسو تاونسس3 ـب
ةمكحم ،ضسمأا لوأا ءاصسم تنادأا

بحا˘صص ن˘م ل˘ك ،ضسار˘˘هأا قو˘˘صس
حلاصصملا ريد˘مو ،ة˘صصا˘خ ة˘ن˘ب˘ل˘م
،تاونصس3ـب ،قبا˘صسلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ى˘ل˘ع ةذ˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘ح ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صسو
ضصخت داصسف ةيصضق يف ،يلاوتلا
هجوملا يلام˘لا م˘عد˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
بحاصص.جزاطلا بيل˘ح˘لا ةدا˘م˘ل
رد˘صص يذ˘لا ،ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ن˘ب˘ل˘م˘˘لا

3 ةد˘م˘˘ل ضسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب م˘˘كح هد˘˘صض
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو تاو˘˘ن˘˘صس
حنجب نيدأا ،ميتنصس نويلم005
ناو˘˘˘˘عألا ذو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسإا
لو˘صصح˘لا ضضر˘غ˘ب ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ةقح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ى˘ل˘ع
يف ضشغلاو ،لايتحلاو بصصنلاو
ة˘ي˘˘م˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م ع˘˘ل˘˘صس ع˘˘ي˘˘ب
ح˘لا˘صصم˘لا ر˘يد˘م ا˘مأا ،رد˘صصم˘لاو
هيلع مكح يذلا قباصسلا ةيحÓفلا

نويلم02و اذفان اصسبح نيماعب
نيدأا دق˘ف ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ م˘ي˘ت˘ن˘صس
.ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا ةحنجب

قوصس ةم˘كح˘م ترد˘صصأا ا˘م˘ك
امكح ،اهتاذ ةيصضقلا يف ضسارهأا
5و اذ˘فا˘˘ن ا˘˘صسب˘˘ح ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘صسب
ىلع ةيلام ةمارغ ميتنصس نييÓم
ةحنجب كلذو ةنبلملا تاذ ريصسم
ضشغ˘لاو بصصن˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
ةيم˘كلا ثي˘ح ن˘م ع˘ل˘صس ع˘ي˘ب ي˘ف
ف˘ظو˘م تنادأا ا˘م˘˘ك ،رد˘˘صصم˘˘لاو
ةنصسب ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدمب
ـب ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح ةدحاو
ةحنج نع ،مي˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘م01
تنادأاو ،ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا

بيلحلل ن˘ي˘ع˘م˘ج˘م5 كلذ˘˘˘˘˘ك
ثيح ،ةيصضقلا هذه يف نيطروتم
ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كح ترد˘˘˘˘˘صصأا

5 اذفان اصسبح رهصشأا6ـب مهتبقاعمب
لكل ةيلام ةمارغ ميتنصس نييÓم
ضسف˘ن تمز˘لأاو اذ˘ه.مهنم د˘حاو
ةيئابجلا ىوعد˘لا ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا
قو˘صسل بئار˘˘صضلا ةرادإا ح˘˘لا˘˘صصل
عفدي نأاب ةنبلملا بحاصص ضسارهأا

نويلم13 غلبم بئارصضلا ةرادإل
يفو ،جد52.171و فلأا478و
ناويدلا حلاصصل ةيندملا ىوعدلا
عيمج مازلإا مت ،بيلحلل ينطولا
نأا˘ب ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ناد˘م˘لا
بيلحلل ينطولا ناويدلل اوعفدي
.نماصضتلاب جد نويلم06 غلبم
نيفظوملا دحأا دافتصسإا هتهج نم
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ب
هذه يف ةءاربلا نم ضسارهأا قوصسل
ةحنجب امهتم ناك امدعب ةيصضقلا
.ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإا

ح.نيدلا رون

ةريخأ’ا ةعاضس42 ـلا لÓخ نيرخآا63 ةباضصإاو صصاخضشأا5 ةافو

نييرئازجلا حاورأا دسصح لسصاوت رورملا ثداوح
مهفت˘ح ضصا˘خ˘صشأا5 ي˘ق˘˘ل

حورج˘ب نور˘خآا63 بي˘˘صصأاو
8 ي˘ف ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ر˘ب˘ع تل˘˘ج˘˘صس رور˘˘م ثداو˘˘ح
ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

،ةريخألا ة˘عا˘صس42ـلا لÓ˘˘خ
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘صسو

ةليصصح لقثأا ةيندملا ةيامحلل
يد˘ي˘صس ة˘يلو ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ن˘ي˘صصخ˘صش ةا˘فو˘˘ب ضسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
حورجب رخآا ضصخصش ةباصصإاو
نم لكب رورم يثداح رثإا ىلع
.دربلا نيعو يبرعلب يتيدلب

‘اوح ماضستبإا

 نيرضصقلا تاعفترمب هترضصاحم بقع

ةيرئازجلا ةيسسنوتلا دودحلا ىلع يبأهرإا لتقم

تاجرد3 ةيناثلاو رتضشير ملضس ىلع تاجرد4.3 اهتدضش ىلوأ’ا

ةدكيكسس يف نأتيسضرأا نأتزه

ءاصسم يباهرإا رصصنع لتق
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ،ضسمأا لوأا
ةكرت˘صشم ة˘ي˘صسنو˘ت تاد˘حو˘ل
،ينطولا ضسرحلا نم ةنوكتم
،ضشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م تاد˘˘˘˘˘حوو
ة˘˘˘˘يلو لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ج حو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صسب

دودحلل ةمخاتملا ن˘ير˘صصق˘لا
ةيلم˘ع نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لاز˘ت ل ط˘ي˘صشم˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا

ةبا˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
.رطصسألا هذه

صش.لامك

32:20 ةعاصسلا ىلع تلجصس
ةيصضرأا ةزه ،ضسمأا حابصص نم
ىلع تاجرد4.3 اهتدصش تغلب
ثحبلا زكرم ددح ،رتصشير ملصس
ءا˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘لاو كل˘˘ف˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف
اهزكرم ،ءايزيفويجلاو ةيكلفلا

بونج تارتموليك6 دعب ىلع

ةعاصسلا ىلعو ،ضشورحلا ةنيدم
،ىر˘خأا ةز˘ه تل˘˘ج˘˘صس12:01
ىلع تاجرد3 اهتدصش تغلب
ىلع اهزكرم ددح ،رتصشير ملصس
بونجلا يف تارتمويلك5 دعب
تاذ˘ب نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع˘ل ي˘قر˘صشلا
.ةيلولا

صش.ةÁرك

نوبت دلاخ قح يف ةذفان ةمارغ نويلم02و اذفان اضسبح نيماع صسامتلا

قح يف اذفأن أسسبح تاونسس01 سسأمتلا
ةمارغ نويلم001و «يسشوبلا»

ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ضسمأا ضسم˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘˘ي˘˘˘صس
اصسبح تاو˘ن˘صس01 ،ةمصصا˘ع˘لا
نويلمب ردقت ةيلام ةمارغو اذفان
قح يف (ميتنصس نويلم001) جد
«يصشوبلا» وعدملا يخيصش لامك
تازا˘ي˘ت˘ما ي˘ق˘ل˘تو ح˘ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘ب
يقلتو ةفيظولا لÓغتصسا ءوصسو
.ةعورصشم ريغ تازايتما

ةيروهمجلا ليكو ضسمتلا امك
ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس01
001) جد نويلم1 اهردق ةيلام
لامك قح ي˘ف (م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ن˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ضسي˘˘ئر ،ة˘˘بار˘˘عو˘˘ب

لÓغتصسا ةمهتب ،قباصسلا نونكع
ر˘ي˘غ ا˘˘ياز˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا

لباقم ،يخيصش لامكل ةقحتصسم
8 ضسا˘م˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،لاو˘˘مأا
فلأا005و اذفان انجصس تاونصس
لامج قح يف ةيلام ةمارغ جد
نازيلغ يلاو نبا ،لهمل نيدلا
ةطاصسوب همايق ببصسب ،قباصسلا
نو˘ن˘كع ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ضسي˘ئر ن˘ي˘ب
.يخيصش لامكو

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ضسم˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو اذ˘˘˘˘˘ه
ةمكاحملا هذه لÓخ ةيروهمجلا

ةمارغو اذفان انجصس تاونصس6
002) جد نويل˘م˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م
د˘ب˘ع ق˘ح ي˘ف (م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘˘م
قباصسلا قئاصسلا ،ةرهز نب رداقلا
ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا دبعل
نمأÓل ةماعلا ةيريدملل قبصسألا
ا˘صضيأا م˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةمارغو انجصس نيت˘ن˘صس ضسا˘م˘ت˘لا

02) جد فلأا002 اهردق ةيلام
3 ق˘ح ي˘˘ف (م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.نيرخآا ضصاخصشأا

ضسامتلإا مت ،اهتاذ ةيصضقلا يف
فلأا002و اذفان اصسبح نيماع
ةمارغ (ميتنصس نويلم02) جد
Óصضف ،نوبت دلاخ قح يف ةذفان

اذفان اصسبح نيماع ضسامتلا نع

يف ةذفان ةمارغ جد فلأا002و
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ،م˘˘˘ل˘˘˘صسم فدا˘˘˘ه ق˘˘˘˘ح
ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘با˘صس ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج
ضسا˘˘م˘˘ت˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،واودو˘˘˘ب

فلأا002و اذفان اصسبح نيماع
فصسوي قح يف ،ةذفان ةمارغ جد

دعاصسم ةيروهمج ليكو ،قداصص
.اصضيأا واودوب ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘با˘صس
تلجأا دق اهتاذ ةمكحملا تناكو
،يلاحلا رهصشلا نم ضسماخلا يف
بايغ ببصسب ةمكاحملا ةصسلج
را˘صضحإا مد˘عو دو˘ه˘˘صشلا ضضع˘˘ب
مهصضعب دجاوتي نيذلا نيمهتملا

مهصضعبو تقؤوملا ضسبحلا نهر
ىرخأا ةيصضق يف مهيلع موكحم
،يخ˘ي˘صش لا˘م˘ك م˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو
تنادأا دق ةمكحملا ضسفن تناكو
لامك ،يصضام˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش
انجصس تاون˘صس01 ـب ،ي˘خ˘ي˘صش
،ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان
ه˘نا˘مر˘ح ع˘م ىر˘خأا ة˘ي˘صضق ي˘˘ف
تاقفصصلا نم تاونصس5 ةدمل
جد نييÓم01 عفدو ةيمومعلا
فر˘ط˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘˘ل
ي˘ف «ي˘صشو˘ب˘لا» ع˘بو˘تو ،ي˘ند˘م
ضضيرحتلا ةمهتب ةيصضقلا كلت

ميدقتو ذوفن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
حلاصصم يف نيفظومل يواصشر
لامعأا لباقم ةمصصاعلاب ريمعتلا

تنادأا ا˘˘م˘˘˘ك.ةق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ
يف ارخأا ام˘ه˘ت˘م21 ةمكحم˘لا
ام ذفانلا نجصسلاب ةيصضقلا ضسفن
ةمهتب تاو˘ن˘صس8و4 ن˘ي˘ب
لامعتصسا ءوصسو ذوفنلا لÓغتصسا
تايزمو اياده لوبقو ةفيظولا

،«يصشوبلا» يصسيئرلا مهتملا نم
ة˘˘ما˘˘قإل تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
تررق امك ،ةيراقعلا هعيراصشم
ضضعب تاراقع زجح ةمكحملا
،مهتÓئاع نم دارفأاو نيمهتملا
ةمارغ عفدب مهمازلإا بناج ىلإا

.جد فلأا005 ب ردقت ةيلام
ط.ةراضص

ع˘قو را˘ج˘ف˘نا ثدا˘ح بب˘صست
قباطلاب عقت ةقصشب ضسمأا حابصص
07 ي˘ح˘ب ةرا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘صضرألا

ةنيدمب ةلصشنخ قيرط نكصسم
˘مأا ة˘يلو ي˘ف ءا˘صضي˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
اصصخصش91  حرج يف يقاوبلا

مهتلاح ،لا˘ف˘طأا7 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م

اذ˘ه ،«ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا» ـب تف˘˘صصو
ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تل˘˘خد˘˘تو
ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةد˘حو˘لا ن˘م م˘عد˘ب ،ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا
ن˘˘ي˘˘تد˘˘˘حو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ضشير˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل ن˘ي˘ت˘يو˘نا˘ث˘لا

ل˘يو˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ،ة˘ن˘ير˘ي˘كفو

ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ى˘˘لإا ا˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب «ح˘˘˘لا˘˘˘صص ي˘˘˘نادرز»
حتف كلذ بقع متيل ،ءاصضيبلا
ح˘لا˘صصم˘لا فر˘ط ن˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا
.راجفنلا اذه بابصسأا

خابضس لامك

،ةيدملا ةمكحم ضسمأا تردصصأا
3 اهنم رهصشأا6 ضسبحلاب امكح
نا˘˘ك ي˘˘كار˘˘ح ق˘˘ح ي˘˘˘ف ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن
نهر اناك نارخآا نيدأا اميف ،افوقوم
رهصشأا3 ـب تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘فإلا

نع ،امهنم لكل ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘قو˘م
ن˘م تارو˘صشن˘˘م ضضر˘˘ع ة˘˘م˘˘ه˘˘ت
ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ضسا˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
لصصاوتلا طئاصسو ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.يعامتجلا
يداو ءا˘˘˘صضق ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م رد˘˘˘˘صصأا
نيلقتعم5 قح يف امكح ،فوصس
عم رهصشأا6 ـب يبعصشلا كارحلا نم

قÓطإا ين˘ع˘ي ا˘م ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ف˘قو
ةيقيصسنتلا تدافأاو ،ضسمأا مهحارصس
،نيلقتعملا نع جارفإÓل ةينطولا
،يريداق قورافب قلعتي رمألا نأا

،رمع نب يلاعلا دبع ،وربيصش ميرك
ن˘ب د˘م˘ح˘م اذ˘كو ،يد˘ه˘˘ب د˘˘م˘˘حأا

.ةبورع
خيضشلا بزاع لداع يفحضصلل ةءاربلا

يئاصضقلا ضسلجملا ضسمأا ردصصأا
يف ةماتلا ةءاربلاب امكح ،يداولاب

لدا˘˘ع ي˘˘عاذإلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ق˘˘ح

ةم˘كح˘م تنا˘كو ،خ˘ي˘صشلا بزا˘ع
موي تردصصأا دق ةيئادتبلا يداولا

ةءاربلا مكح يصضاملا ربمصسيد32
مهتلا نم ،هتاذ يفحصصلا قح يف
يف ىصضق نأا دعب هيلإا ةبوصسنملا
ةحنجب هتعباتمل اموي17 نجصسلا

يرصصب يعمصس روصشنم ةكراصشم
هتحفصص يف ةيناث03 هتدم ربخل

جاجتحا رهظي «كوبصسيافلا» ىلع
ةلاكولاب نيلاطبلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م
ةباينلا نأا ريغ ليغصشتلل ةيلحملا
.مكحلا تفنأاتصسا

ب.نيرضسن
«ةريطخلا» ـب تفضصو مهضضعب ةلاح لافطأا7 مهنيب نم

يقاوبلا مأا يف ءأسضيبلا نيعلأب ةقسش رأجفنا يف أحيرج91

فوضس يداوب كارحلا يلقتعم نم5 حارضس قÓطإا

ةيدملأب نييكارح قح يف دفأنلا ريغ سسبحلا

9102 ليرفأ’ ةيباختن’ا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايضسلا بيكرت يتيضضق يف

لخادلا سسرأم حتأفلا ىلإا لÓسسو ىيحيوأا ةمكأحم ليجأأت

ح.ميلضس

تارايضسلا بيكرت يتيضضق يف فانئتضس’ا ةمكاحم ةضسلج ليجأات ،ةمضصاعلا رئازجلا ءاضضق صسلجم صسمأا ررق
.عافدلا ةئيه نم بلطب لخادلا صسرام حتافلا ىلإا9102 ليرفأ’ ةيباختن’ا ةلمحللو بازحأÓل يفخلا ليومتلاو

ةروزم ةيدقن ةقرو001 زجح
جد0001 ةئف نم

تاردخم يجورم4 ـب ةحأطإلا
ةنتأب يف نويعلا سسأارب
صسأار ةرئاد نمأا حلاضصم تقلأا
4 ىلع صضبقلا ،ةنتابب نويعلا

مهميدقتو تاردخم يجورم
يف ،ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا

دورو ىلع ءانب تمت ةيلمع
صصخضش مايق اهدافم تامولعم
جيورتب ةنضس72 رمعلا نم غلبي
02 يح ىوتضسم ىلع تاردخملا

دكأاتلابو ،نويعلا صسأارب انكضسم
دضصرتلا مت تامولعملا ةحضص نم
اضسبلتم هفيقوت لبق هبتضشملل
تاردخملا نم ةيمك ةزايحب
ـب اهنزو ردقي «جلاعم فيك»
ىلإا ةفاضضإ’اب ،امارغ63.972
68.71و عومدلل ةليضسم ةخاخب

ةقفر دورابلا ةدام نم مارغ
ةلضصاومبو ،رخآا صصخضش
لضصوتلا مت قيقحتلا
رمعلا نم نيغلابلا امهيكيرضشل
ايئاضضق نيقوبضسم ةنضس44و92
ةياجب ةي’و نم ناردحني
غلبم عاجرتضسا عم امهفيقوتو
يذلا جد0423.33 ـب ردقي يلام
  .جيورتلا تادئاع نم ربتعي
ةقرفلا تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
نم ةيلاملاو ةيداضصتق’ا

رمعلا نم غلبي صصخضش فيقوت
يراجت لحم بحاضص ةنضس13
نم ةيمك زجحو ،لاقعوب يحب
ةفلتخم ةدلقملا «ةمضشلا» ةدام
،اضسيك86101 ـب ردقت عاونأ’ا

،ةضشيضشلا محف صصرق02121و
ديضص صشيطارخ4 ىلإا ةفاضضإ’اب

زاغ ةروراقو ،ملم21 رايع
تنكمت امك ،عومدلل ةليضسم
3 فيقوت نمIRB ـلا ةقرف
52 نيب مهرامعأا حوارتت ءاقضشأا

جيورتب نوموقي ةنضس24و
5.08 زجح عم جلاعملا فيكلا

اذه .مومضسلا هذه نم مارغ
ةرئاد نمأا حلاضصم تفقوأاو
لامآ’ا يحب نيضصخضش ،تلوزات
رمعلا نم ناغلبي ةنيدملا طضسو
نتم ىلع اناك ةنضس32و22
ةلمعلا جيورتب ناموقي ةبكرم
روثعلا مت نيأا ةفيزملا ةينطولا

ةقرو001 ىلع امهتزوحب
ةلماح جد0001 ـلا ةئف ةيدقن
ءافيتضسا دعبو ،ماقرأ’ا صسفنل
ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا
تاهجلا مامأا ركذلا يفلاضسلا
.ةيئاضضقلا

أا.يئامهم
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يف ر˘م˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا نإا
ناو قÓطلا ىلع هفورظ بعصصأا

ريبك دح ىلا هباصشت فورظلا هذه
ةملؤوملا ةبكنلا ثادحاو تايرجم
ةل˘حر˘م ضشي˘ع˘ي  ثي˘ح8491 ما˘ع
ًايريصصم ًايدح˘تو ة˘جر˘حو ة˘م˘صسا˘ح
‐بمار˘ت ة˘ق˘ف˘˘صص نÓ˘˘عإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ي˘ت˘˘لا «بمار˘˘ت ة˘˘يؤور» و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ن˘ي˘م˘ي˘ل˘ل Óً˘ما˘ك ًازا˘ي˘ح˘˘نا تل˘˘كصش
ة˘م˘ير˘جو فر˘ط˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘ق˘حو ا˘ن˘ب˘ع˘صش ق˘ح˘˘ب
هلبقتصسم عايصضو هصضرأل ةقرصسو
ةعداخ بيذاكأاو ماهوا يف ضشيعلاو
نم تاباصصعلاو لÓتحلا اهصسرامي
ن˘يذ˘لا ة˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
مظنملا ة˘لود˘لا با˘هرا نو˘صسرا˘م˘ي
نم لينلل ينيطصسلفلا بعصشلا قحب

هديرصشت ةداعإاو ةيخيرا˘ت˘لا ه˘قو˘ق˘ح
ىلع مهترطيصس نامصضل ديدج نم
فوقولاو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارلا
ةلودلا ماي˘ق˘ل تلوا˘ح˘م يأا ه˘جو˘ب
يأاب ا˘ه˘ما˘ي˘ق ع˘ن˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
. ناك لكصش

ةيلي˘ئار˘صسإلا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح نا
ةيباهرلا اهتاصسايصس عابتا لصصاوت
بع˘˘˘˘صشلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح با˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘غاو
ضضرع˘ب ن˘ي˘ت˘يرا˘صض ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نم هنأاو يلودلا نوناقلا طئاحلا
ة˘˘ط˘˘خـب ى˘˘م˘˘صسي ا˘˘م نأا ح˘˘صضاو˘˘لا
تايلولا اهنع تنلعأا يتلا مÓصسلا
ىلع لÓ˘ت˘حلا تع˘ج˘صش ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘غ تاءار˘جإلا ذا˘خ˘˘تا

ةدايقلل ركنتلا ةصسا˘ي˘صس ة˘صسرا˘م˘مو
قلخل اهيلع فافتللاو ةينيطصسلفلا
ةقفصص ريرمتل ة˘ل˘يد˘ب تا˘ي˘صصخ˘صش
ة˘ي˘ل˘ح˘م تارادا لÓ˘خ ن˘˘م نر˘˘ق˘˘لا
لÓ˘ت˘حلا ط˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ت
ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا دو˘˘˘˘م˘˘˘˘صصلا بر˘˘˘˘صضل
ةد˘حو ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
. ينيطصسلفلا فقوملا
فور˘˘ظ˘˘لاو تا˘˘صصا˘˘هرلا كل˘˘ت نا
ميعدت ىلع لمعلا بلطتت ةبعصصلا
يف ينيطصسلفلا ين˘طو˘لا ف˘قو˘م˘لا

اهرابتعاب «بمارت ةيؤور» ةهجاوم
فقاوملا بيلصصتل نيتملا ضساصسألا
قوقحلل ةديؤوملا ةيلودلاو ةيبرعلا

نأا ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةيؤور» ةهجاوم يف مصساحلا لماعلا
بع˘˘˘صشلا دو˘˘˘˘م˘˘˘˘صص و˘˘˘˘ه «بمار˘˘˘˘ت
تا˘مو˘ق˘م ر˘ي˘فو˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
ضضرلا ىلع دومصصلا اذهل ةمعاد
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا م˘˘˘عو ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو
دقع ةرورصض لجا نم قÓطنلاو
ينطولا ضسلجم˘ل˘ل ل˘جا˘ع عا˘م˘ت˘جا
تارار˘ق ذا˘˘خ˘˘تاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ى˘م˘صسي ا˘م ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ير˘˘ي˘˘صصم
بع˘صشلا ة˘يا˘م˘حو نر˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
هقوقح نع عافد˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح ة˘صصا˘خو ه˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
نيئجÓلا ةدوع نا˘م˘صضو ر˘ي˘صصم˘لا
ليعفت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو م˘هرا˘يد ي˘لا
ةدحو لÓخ نم ةيريهامجلا رطلا
ف˘˘تا˘˘˘كت˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘حو ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
رصصانع ضضاهنت˘صساو ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ليعفت ةرورصضو دومصصلاو ةوقلا
دصض ضضفت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا
ةصضافتنل ًلوصصو «بمارت ةيؤور»
نا˘ي˘صصع˘لاو ة˘مرا˘˘ع ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
. لÓتحلا دصض يندملا

ى˘ل˘ع ردا˘ق˘ل ن˘ي˘ط˘صسل˘ف بع˘˘صش نا
هدومصصب نرق˘لا ة˘ق˘ف˘صص ة˘ه˘جاو˘م
تارماؤوم طقصسا امكو هتايحصضتو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ة˘ي˘ف˘صصت
ة˘ق˘˘ف˘˘صص» طا˘˘ق˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘ل
طقصسا ام˘ل˘ث˘م «و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ‐بمار˘ت
يتلا ةيناودعلا ةيفصصتلا عيراصشم
ينيطصسلفلا انب˘ع˘صش قو˘ق˘ح دد˘ه˘ت
اذه لظ يفو ،ةينطولا هتيصضقو
دوم˘صصلا ز˘يز˘ع˘ت بج˘ي كا˘ب˘ت˘صشلا
فقوملا يف دايح ل هنأل ينطولا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘موا˘˘صسم لو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نم دب لو ةينيطصسلفلا قوقحلا
ةلودلا ءانب دوهج يف رارمتصسلا
تاصسصسؤوملا ةيامحو ةينيطصسلفلا
نم كاكفنلا قيرط ىلع ةينطولا
دا˘م˘ت˘علاو ه˘تا˘ي˘ع˘با˘تو لÓ˘ت˘˘حلا

ءانبل ةينيط˘صسل˘ف˘لا دراو˘م˘لا ى˘ل˘ع
دا˘˘˘صصت˘˘˘قلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ة˘صسا˘ي˘صس ر˘صسكو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
.  ةينويهصصلا راكتحلا
يلع هدومصصب نيطصسلف بعصش نا
نع عافدلاو هنطو ةيامحو هصضرا

ل ةلقتصسملا ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ه˘ت˘يو˘ه
ةدارإل عو˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ي
ة˘ي˘ف˘˘صصت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشمو لÓ˘˘ت˘˘حلا

ةدايق دصض ةيليئارصسلا تاديدهتلاو
تلواحم وا ينيطصسلفلا بعصشلا
تار˘با˘خ˘˘م˘˘لاو دا˘˘صسو˘˘م˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جا
ةدا˘ي˘ق˘لا ن˘م ل˘ي˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسلا
ضسي˘ئر˘لا دو˘م˘صصو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
Óف ضسابع دومحم دئاقلا عاجصشلا
وا تاديدهتلا هذه انبهرت نا نكمي
بع˘˘˘˘صشلا دو˘˘˘˘م˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ل˘˘ي˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع هرار˘˘˘صصإاو
ل ف˘قاو˘م˘لا هذ˘ه ناو ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا
لا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘موا˘˘صسم ن˘˘كم˘˘˘ي
ءار˘˘صش وا طور˘˘صشم˘˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ديري ام لÓتحلا دجي نلف ،ممزلا

بع˘˘صش ة˘˘م˘˘يز˘˘ع ن˘˘م لا˘˘˘ن˘˘˘ي ن˘˘˘لو
ل˘ي˘ن ى˘ل˘˘ع هرار˘˘صصإاو ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
انبعصش ىصضميصسو ةتبا˘ث˘لا ه˘قو˘ق˘ح
ةرماؤو˘م» طا˘ق˘صسإا ل˘جأا ن˘م اد˘حو˘م
ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ًلو˘˘˘صصو «بمار˘˘˘ت
. ةدوعلاو لÓقتصسلاو

نرقلا ةقفسص ةهجاومل ينيطسسلفلا دومسصلا زيزعت
ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطضسلف يف ةنضسحلا اياونلا ريفضس / ةودقلا يرضس : ملقب

ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطضسلف يف ةنضسحلا اياونلا ريفضس / ةودقلا يرضس : ملقب

ندرلا ف˘˘˘قاو˘˘˘˘م تب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
هاجت ةخصسارلاو ةتباثلا ةيخيراتلا
امهم ارود ةينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
ثرلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ها˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا ي˘لا˘صضن˘˘لاو ي˘˘حا˘˘ف˘˘كلا
عردلا تلكصش ثيح ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
بع˘˘صشل˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ي˘˘˘قاو˘˘˘لا
فقاوم تلكصش دقو ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
دبع كلملا ةدايقب اهدوهجو ندرألا
اخصسارو اتباث ا˘ف˘قو˘م ي˘نا˘ث˘لا ه˘ل˘لا
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لاو ضسد˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل
ة˘ح˘صضاو تنا˘كو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ةيصضقلا عصضوب تمهاصسو ةنلعمو
تامامتها ةرادصصب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
اصساربن ربتعتو يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
كرتصشملا لمعلاو يبرعلا فقوملل
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ح ل ه˘˘˘نأا تد˘˘˘كأاو
ل˘ح لÓ˘خ ن˘م لإا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ما˘قإا ن˘م˘صضي يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لود˘˘لا
ىلع ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا ةلودلا

وينوي /ناريزح نم عبارلا طوطخ
ضسدقلا اهت˘م˘صصا˘عو7691 ما˘˘˘ع
. ةيقرصشلا
ق˘ي˘صسن˘ت˘لاو ة˘كل˘م˘˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج نا

معد را˘طا ي˘ف كر˘ت˘صشم˘لا ي˘بر˘ع˘لا
ارود بعل ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

يلودلا فقوملا ةغايصص يف امهم
بع˘صشلا تا˘ع˘ل˘ط˘ت ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
ه˘ت˘لود ة˘ما˘قا ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ةيخيراتلا هقوقح ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
ة˘ي˘م˘ها ناو ة˘ل˘ي˘صصألاو ة˘خ˘صسار˘˘لا

فار˘طألا ل˘ك ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا  اذ˘˘ه
ينيطصسلفلا بعصشلا معدل ةيلودلا
ة˘˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘ق˘˘˘ح ل˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ارود ندرألا بعلو  ةعورصشملاو
نرقلا ةقفصصل ىدصصتلا يف امهم
لمعلا تايولوا ديدحت لÓخ نم
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تادد˘ح˘˘مو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ة˘˘لÓ˘˘ج تباو˘˘ث ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ي˘˘ندرلا
تر˘ب˘ع ي˘ت˘لاو ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع كل˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘ح حو˘˘˘صضو˘˘˘ب
ضسدقلاو ليدبلا نطولاو نيطوتلا
اذ˘ه ي˘ف تباو˘ث˘لا ن˘ع لزا˘ن˘˘ت Ó˘˘ف
ةياصصولا  نع لزانت لو بناجلا
تا˘صسد˘ق˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘صشا˘˘ه˘˘لا
ضسدقلا يف ةيحيصسملاو ةيمÓصسإلا
ةيصضق يه ةينيطصسلفلا ةيصضقلاف
تادد˘ح˘م˘لا هذ˘˘هو ي˘˘لولا ندرلا

ف˘قاو˘م˘لا ق˘ي˘صسن˘ت ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسا
ن˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ىل˘ع ا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ت˘م˘جر˘تو ا˘ه˘لÓ˘خ
رطاخم ةهجاوم يف عقاولا ضضرا
ةيمويلا تاءادتعلاو نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا

. ينيطصسلفلا بعصشلا ءانبا ىلع
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ف˘قاو˘م˘لا تل˘كصش د˘˘قو
ي˘ف ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ينطولا لمعل˘ل ا˘صسا˘صسا ة˘كل˘م˘م˘لا

ةي˘مÓ˘صسلا تا˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
ضضرألاو ضسد˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لاو
ةماقا قيقحت لجا نم ةينيطصسلفلا
ن˘م˘صض ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘ل˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا تارار˘˘˘˘ق
تباو˘˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘صض قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نلاو
وأا ضضر˘ع يأا ضضفر˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسلا
عم مجصسنت ل ةقفصص وأا ةيوصست
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تادد˘ح˘˘م˘˘لاو تباو˘˘ث˘˘لا

املا˘ط ي˘ت˘لا ة˘خ˘صسار˘لا ف˘قو˘م˘لاو
هللا د˘ب˘ع كل˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ل˘عأاو ا˘هد˘كا
.ةبصسانم رثكأا يف يناثلا

ة˘صسر˘صش ة˘ل˘م˘ح˘لا نا كصش ن˘م ا˘مو
كاحت ثيح بعصشتت تارماؤوملاو
ضسرامتو تارماؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

رير˘م˘ت˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا تا˘طو˘غ˘صضلا
دومصص نم ل˘ي˘ن˘ل˘ل نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص
ه˘حا˘ف˘كو ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
ة˘م˘كح˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ن˘˘كلو لدا˘˘ع˘˘لا

ي˘ق˘ب˘ت˘صس ة˘˘خ˘˘صسار˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لاو
نيعلاو يقاولا عردلا يه ندرلا
نإاو ينيطصسلفلا ملحلل ةصسراحلا
تابوعصص هجاوي هنا مغرلاب ندرألا
ضسدقلا نع عا˘فد˘ل˘ل ه˘ي˘عا˘صسم ي˘ف
يف رم˘ت˘صسم ه˘نأا لإا تا˘صسد˘ق˘م˘لاو
ي˘بر˘ع˘لا را˘˘طإلا ن˘˘م˘˘صض ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

˘مÓ˘صس ى˘لإا لو˘صصو˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لاو
قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م˘˘صضي ل˘˘ما˘˘صشو لدا˘˘˘ع
ف˘قاو˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
ةينيطصسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ن˘م ندرألا

نم˘صض ل˘م˘ع˘لاو مÓ˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘عو
ضسدقلا ىلع ةيمصشا˘ه˘لا ة˘يا˘صصو˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإلا تا˘˘˘˘صسد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
. ةيحيصسملاو
كصسمتم ينيطصسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘صش نا
ف˘قو˘م˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب
را˘˘ي˘˘خ˘˘ك ي˘˘لو˘˘م˘˘˘صشلا ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف تبا˘ث ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
هصشيج ةيرعتو ةيهجنعو لÓتحلا

ه˘ت˘مو˘كح م˘ئار˘˘ج ن˘˘ع ف˘˘صشكلاو
بع˘صشلا ناو ،ع˘م˘جا م˘لا˘ع˘˘لا ما˘˘ما
نوكصسمتم هتدايقو يني˘ط˘صسل˘ف˘لا
ن˘م ي˘حا˘ف˘كلا ي˘ندرلا ق˘م˘ع˘لا˘˘ب
ةينيطصسلفلا ةيصضقلا ةيامح لجا

ينطو˘لا عور˘صشم˘لا ن˘ع عا˘فد˘لاو
لÓ˘˘ت˘˘حلا ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘قو
ل˘ظ ي˘فو ،ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘˘عو
تار˘ماؤو˘م˘لا هذ˘هو ناود˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا د˘˘˘صض كا˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
انيلع امازل نو˘كي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ة˘لود˘لا را˘ي˘خ˘ب مو˘˘ي˘˘لا كصسم˘˘ت˘˘لا
عيراصشم ةبراحمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ضضع˘ب ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لا
بعصشلا يلع ةرمأات˘م˘لا تادا˘ي˘ق˘لا
زيزعت ىلع لمعلاو ينيطصسلفلا
ةهجاومو يني˘ط˘صسل˘ف˘لا دو˘م˘صصلا
م˘˘صضلا تارار˘˘قو نا˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ةنايصص ىلع لمعلاو ةيليئارصسلا
تاصسصسؤوم ءانبو ةينطولا ةدحولا
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
انلاصضنل يلودلاو يبرعلا معدلا
.ضسدقملا انفدهو ينطولا

ةينيطسسلفلا ةلودلا ةيأمحو ندرألا

يليئارضسإ’ا لÓتح’ا نوجضس يف ىرضسأ’ا نع رداضص نايب

ميحرلا نمحرلا هللا مصسب
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘صش ر˘ي˘ها˘م˘ج ا˘ي
ى˘صصقأÓ˘ل ي˘م˘ت˘ن˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

بجاو˘˘˘لاو ىر˘˘˘صسألاو ىر˘˘˘صسم˘˘˘˘لاو
ىلع نو˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ا˘ه˘يأا .ضسد˘ق˘م˘لا
ىلع نوصضباقلاو ةخصسارلا تباوثلا

فدهتصسُت يتلاو ،تاصسد˘ق˘م˘لا ر˘م˘ج
ًاينامز اهميصسقت ةيغب ،ءاصسم حابصص
ةقفصصل نوصضفارلا اهيأا .ًايناكم و
نأا املاط رمت نل يتلاو راعلا / نرقلا

ف˘ير˘صشلا ضسد˘˘ق˘˘لا بح˘˘ب ا˘˘ن˘˘قور˘˘ع
،يناقلا مدلا اه˘ي˘ف ق˘فد˘ت˘يو ،ل˘ي˘صست
ل˘ك ي˘˘ف با˘˘كصسنÓ˘˘ل بثو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
،تاصسدقملاو ىصصقأÓل ءادف ،ةظحل
ق˘صشع˘لا˘ب ضضب˘ن˘ت ا˘ن˘بو˘ل˘ق ا˘م˘˘لا˘˘طو
ىلع ةدايصسلاو لÓقتصسلاو ةيرحلل

اه˘يأا .بي˘ب˘ح˘لا ا˘ن˘ن˘طو ن˘م ةرذ ل˘ك

ضسرمت˘ن ن˘ح˘نو ،ىرا˘ي˘غ˘لاو ة˘ب˘حألا
،بنج ىلإا ًابنج مكبو مكعمو مكايإاو
ةيرحلاب عورصشملا انقح نع ًاعافد
لÓ˘˘ت˘˘حلا ر˘˘ي˘˘ن ن˘˘˘م قا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘نلاو
تاذ برد ي˘ف ر˘ب˘صصنو ،ضضي˘غ˘˘ب˘˘لا
ر˘صسألا ي˘ف ،ا˘ن˘عÓ˘ق ي˘ف ،ة˘˘كو˘˘صشلا
اذه لوح رابخألا انعلاطت .تيقملا
،ضسرطغتملا يكري˘مألا را˘ب˘كت˘صسلا

ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا نا˘˘طر˘˘˘صسلا اذ˘˘˘هو
يفو ،بيبحلا ان˘ن˘طو ي˘ف دد˘م˘ت˘م˘لا

،بير˘م˘لا ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا تم˘˘صصلا ل˘˘ظ
ام˘ك ،ي˘بر˘ع˘لا ي˘م˘صسر˘لا ؤو˘طاو˘ت˘لاو
نيناجصسلا تاءادتعا رابخأا انعلاطتو
تاريصسألا انتاوخأا ىلع ،ةع˘با˘ت˘ت˘م˘لا

،رصصعلا تاد˘جا˘مو ،ا˘ن˘ب˘ع˘صش ر˘ئار˘ح
نم نيريخألا نيمويلا يف اميصسل
كلذك و .0202 يناثلا نوناك رهصش

ق˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘علا
لا˘صضن˘لا ة˘صسرد˘˘م داور ،ا˘˘ن˘˘لا˘˘ب˘˘صشأا

م˘صساو˘مو ،Óً˘ب˘ق˘ت˘صسم ة˘ي˘ح˘˘صضت˘˘لاو
ًا˘˘حر˘˘ف و ًار˘˘صصن ة˘˘ي˘˘تآلا دا˘˘˘صصح˘˘˘لا

نيحتافلا بكاومو ،ًلاصضنو ًاقصشعو
،ًاراصصتناو ًارصشبو Óًمأا نيرفظملاو
ط˘صسبأا ن˘م م˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
يف ةعورصشملا ةيناصسنإلا مهقوقح
،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘علا م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘حا˘ن˘م ل˘ك
دربلا لظ يف نامرحلا اذه لمصشيو
نخاصسلا مامحلاو ،ةيطغألا ،ديدصشلا

نم مه˘نا˘مر˘ح ر˘ط˘خألاو ،ة˘صسب˘لألاو
ةربخلا يوذ نم مهل نيلثمم دوجو
قفاريو .مهتيامحو مهتايح مي˘ظ˘ن˘ت˘ل
يرا˘ع˘لا ضشي˘ت˘ف˘ت˘˘لاو بر˘˘صضلا كلذ
تلوا˘ح˘مو د˘ي˘عو˘لاو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
هذ˘˘˘˘ه نإا ،طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘صسإلاو زاز˘˘˘˘ت˘˘˘˘بلا

ةرادإا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ناود˘˘ع˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
ا˘ن˘تار˘ي˘صسأا ق˘ح˘ب لÓ˘ت˘حلا نو˘ج˘˘صس
ن˘ل ،لا˘ط˘بألا ا˘ن˘لا˘ب˘صشأاو تاد˘جا˘م˘لا
ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ن˘ح˘ن ا˘˘ه˘˘ما˘˘مأا ف˘˘ق˘˘ن
،يد˘˘˘يألا ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كم ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسألا

متأا ىلع نحنو ،ةدارإلا يلولصشمو
ة˘˘يزو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘كأاو داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا
انتاصسصسؤومب بيهن اننإاو .مهترصصنل
لكو انلئاصصفو انتطلصسو ةينطولا
هيلصضانمو هتايصصخصشو انبعصش ءانبأا

عافدلل انع˘م ف˘تا˘كت˘ل˘ل ،ه˘ح˘ئار˘صشو
انقوقح نعو انلابصشأاو انتاريصسأا نع
نأاو ،ةماركب ضشيعلا ةيغُب ،رصسألا يف
ىر˘˘˘صسم˘˘˘لاو ى˘˘˘صصقأÓ˘˘˘˘ل بصضغ˘˘˘˘ن
تادجاملا انتاوخأل نإاف ،ىرصسألاو
،انباقر ي˘ف ق˘ح لا˘ط˘بألا ا˘ن˘لا˘ب˘صشأاو
ي˘ف ة˘نا˘مأاو ا˘ن˘ل˘هاو˘ك ى˘ل˘ع بجاوو

نو˘ج˘صسلا ةرادإا عد˘ن لأا ،ا˘نر˘ئا˘م˘˘صض
نحنو ،مهب درفتصست اهتارابختصساو
م˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نحنو ،مهل ةميركلا ةايحلا قيقحتو
ل˘ع˘ج˘ن نأا˘ب ا˘ند˘عوو ا˘ند˘ه˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ن˘عور˘صشم بل˘صص ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘صضق
م˘˘ل˘˘˘صس ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ي˘˘˘حا˘˘˘ف˘˘˘كلا
انجما˘نر˘ب م˘ي˘م˘صص ي˘فو ،ا˘ن˘تا˘يو˘لوأا
مهتمارك ةنايصصو مهقوقح نوصصل
،لاطبألا انلابصشأل ةيرحلا .مهتيامحو
عورصشملا ةا˘م˘حو ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ةد˘ع
انبعصشل ةيرحلاو ةيحتلاو ،ينطولا
ةقفصص طقصسُيصس يذلا ينيطصسلفلا
.ةلاحم ل راعلا
ءافصشلاو ا˘ن˘ئاد˘ه˘صش حاورأل ة˘ي˘ح˘ت˘لا
ةيرحلا ىرصسأل ةيرحلاو اناحرجل
ةريصسألا ةكرحلا يف مكناوخإا
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لجاعلا لخدتلا ةينعملا تاطلضسلا نودضشانيو تمضص يف نوطبختي

ةقئل تأنكسسب نوبلأطي نيغولوبب ةولخلا رأيد يح نأكسس
 ليوط نمزل نايضسنلا تايط يف ناك نأا دعب

«رازنا» ديلقتب دجنتسست ةريوبلا ىرق
فأفجلا نم أفوخ

ةايحلا طورضش ىندأ’ مهراقتفا ةجيتن ،صشيمهتلاو ءاضصق’ا ،نيغولوب ةيدلبب ةولخلا رايد يح ناكضس يناعي
تابلطتم ىندأ’ رقتفت ةيريدضصق تويب يف مهتماقا ببضسب ،اهنوضشيعي يتلا ةيئادبلا ةايحلا فورظو ،ةيمويلا
مهتدعاضسمل ةي’ولا يلاو اهضسأار ىلعو ةينعملا تاطلضسلا نودضشاني مهلعج امم ،نطاوملا اهيلإا جاتحي يتلا ةايحلا

.مهتمارك ظفحت ةقئ’ تانكضس ىلإا مهليحرتو مهتنحم ةبقع يطخت ىلع

يغيزاملا د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ل˘ج˘صس
يف هتدوع «راز˘نا» ق˘ير˘ع˘لا
نا˘ك نأا د˘ع˘ب ةر˘يو˘ب˘لا ىر˘˘ق
نمز˘ل نا˘ي˘صسن˘لا تا˘ي˘ط ي˘ف

فوخت ببصسب كلذو ليوط
ذإا ،فاف˘ج˘لا ن˘م ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
مايألا هذه يلاهألا دجنتصسا
ةيروطصسلا ضسوقطلا دحأاب

.رطملا لوطه لمأا ىلع
ديلقتلا اذه ءايحا لكصشيو
ةقطانلا ةيريوبلا ىرقلا يف
هذه ازيمم اثدح ةيغيزاملاب
ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي ه˘نو˘ك ،ة˘ن˘˘صسلا
ا˘ق˘ل˘ق ترا˘ثأا فا˘˘ف˘˘ج ةر˘˘ت˘˘ف
ىد˘˘˘ل لا˘˘˘غ˘˘˘صشناو اد˘˘˘يد˘˘˘صش
) ضشامصسو لÓيوقا ناكصس
˘˘مو˘˘ق˘˘˘م˘˘˘قو (ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا
بيا˘˘˘صش تياو (ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا)
لاق ددصصلا اذهبو .(لولصشب)
ةيرق نايعا دحأا ،حوم يصس
رط˘م˘لا با˘ي˘غ» نا لÓ˘يو˘قا
نودف .انلاغصشنا قيمع ريثي
يف انناو ،ةعارزلا رثدنت ءام
م˘˘ل ن˘˘كلو ءا˘˘ت˘˘˘صشلا ل˘˘˘صصف
.«دعب راطمألا لطهت
بصسح «راز˘˘نأا» ي˘˘˘صست˘˘˘كيو
ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

نو˘صصصصخ˘ت˘˘مو نو˘˘خرؤو˘˘م
يف ،ضسبماك لييرباغ لاثما
،«ة˘ير˘بر˘ب˘لا ة˘˘عو˘˘صسو˘˘م˘˘لا»
ذا يريخ عباط تاذ ارصصنع
عفريو ةيتابنلا ةورثلا ززعي
و˘م˘ن ن˘م˘صضيو لو˘صصح˘م˘لا
تاصساردل ادانتصساو .عيطقلا

م˘˘ت˘˘ي ،ضصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ي˘˘ف «راز˘˘˘نأا»ـب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا

،ايقيرفإا لامصش ءاحنا عيمج
.ةفلتخم قرطب نكلو
ىر˘˘˘ق ةد˘˘˘ع نا˘˘˘˘كصس ما˘˘˘˘قو
˘ما˘يألا ي˘ف ةر˘يو˘ب˘لا قر˘˘صشب
هذ˘ه را˘صضح˘ت˘صسا˘ب ةر˘ي˘˘خلا
لوصصحل˘ل ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا ةدا˘ع˘لا

هذ˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ثي˘ح ،فا˘ج˘ع˘لا ع˘ي˘˘با˘˘صسألا
ةيلبجلا ةيرقلا ناكصس مظن
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘˘ي لÓ˘˘˘يو˘˘˘قا
د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ن˘م و˘ج ي˘ف ه˘ب او˘ل˘˘ف˘˘ت˘˘حاو
عمجت دقف .ةوخلاو حرفلا
لاف˘طألاو ءا˘صسن˘لاو لا˘جر˘لا

ة˘ير˘ق˘لا هذ˘˘ه ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع
يروثلا اهيصضامب ةفورعملا
«راز˘˘نأا» ثع˘˘ب˘˘ل ،د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

داد˘عا لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ة˘ب˘جوو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت تا˘˘ب˘˘جو
،ةدودعم مايأا لبقو .ةيعامج
نم ىرخأا ق˘طا˘ن˘م تل˘ف˘ت˘حا
ىلع ديلقتلا اذهب ةبيجعلا

ناك ،ميدقلا يف .ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط
ربع متي رازنا ديلقت ءايحا

لÓخ ءاعمج لئابقلا ةقطنم
.فافجلا مايأا

ا˘˘ن» تا˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘˘ت بصسحو
تا˘˘˘ن˘˘˘صسم ىد˘˘˘حإا «ة˘˘˘˘يدرو
ديلقتلا اذه لثم˘ت˘ي ،ة˘ير˘ق˘لا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘م ع˘˘فر ي˘˘ف
يلح اه˘صسا˘ب˘لا م˘ت˘ي (فار˘غ)
ةقطنم زيمي يذلا ضسورعلا
ةي˘ل˘ئا˘ب˘ق ة˘ب˘ج يأا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ي˘˘ط˘˘غ˘˘ي حا˘˘صشوو ة˘˘طو˘˘فو
ي˘˘˘˘˘صضف ضسر˘˘˘˘˘˘تو ضسأار˘˘˘˘˘˘لا

ة˘ه˘ب˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضشو˘˘ق˘˘ن˘˘م
.«ةبقرلا نيزت ةدÓقو

نم ةردابملا هذه تءاج دقو
يتاول˘لا تا˘ن˘صسم˘لا ءا˘صسن˘لا
ءاو˘˘˘˘جا عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ندرأا
د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ق˘ع˘ل˘م ن˘ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ب
،ضسور˘ع يز ي˘ف ةر˘˘كن˘˘ت˘˘م
نم ةعو˘م˘ج˘م˘ب تا˘عو˘ب˘ت˘م
اولوجي˘ل لا˘ف˘طألاو ءا˘صسن˘لا
«ا˘ن» تبا˘جو .ة˘ير˘ق˘˘لا ة˘˘قزا

كلا˘˘˘˘˘صسمو ة˘˘˘˘˘قزأا ة˘˘˘˘˘˘يدرو
باو˘˘˘با ة˘˘˘قرا˘˘˘ط ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا
نم ةنوؤوملا بلطل لزانملا
ر˘كصسو ح˘ل˘مو تيزو ق˘ي˘قد
ي˘لا˘ف˘ت˘حا و˘ج ي˘˘ف ةو˘˘ه˘˘قو
»:ثارتلا نم يناغا ةددرم
اهقصسا يبر اي رازنا ،رازنا
،رازنا ،رازنا  !روذجلا ىلا
.«فافجلا اذه يهنا يبر اي
عقوم ىلا بكوملا هجوتو
رصسيت ام عمج دعب لافتحلا

دادعا مت ثيح ةنوؤوملا نم
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘تو
«ج˘˘ن˘˘ف˘˘˘صسلا»و ر˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا
يا˘˘˘صشلا ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
ةوعد ه˘ي˘جو˘ت ع˘م ةو˘ه˘ق˘لاو
هذ˘ه رو˘صضح˘˘ل  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لافتحلا اذه داصسو .ةدعولا

حورو ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م و˘˘˘ج
تاخرصص هيف تلاعت رزآاتلا
ع˘˘˘م˘˘˘صسي ي˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طلا

مصضناو ،ديع˘ب ن˘م ا˘ه˘تو˘صص
يتلا ةيعامجلا ةبدأاملا ىلا
ضسكصسكلا قب˘ط ا˘ه˘ي˘ف مد˘ق
ي˘لا˘˘هاو نا˘˘ي˘˘عأا جا˘˘جد˘˘لا˘˘ب
حور˘˘ل ا˘˘صسير˘˘كت ،ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا
ةÓ˘صص ءادأا ل˘ب˘ق ن˘ما˘صضت˘لا

ثيغلا لوزنل ابلط ةيعامج
نا لما ىلع هلإل عرصضتلاو
فا˘ف˘ج˘لا اذ˘˘ه˘˘ل اد˘˘ح ع˘˘صضي
.مهتعارز ددهي يذلا

نايعأا دحأا ،د˘م˘ح˘م ر˘ب˘ت˘عاو
ن˘˘˘م راز˘˘˘نأا» نأا ،ة˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ن˘ع ة˘ثورو˘م˘لا د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
،غ˘˘˘˘يزا˘˘˘˘˘ملا ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘˘صسا
يكل هلل يلصصن اندصضاعتبف
.«ثيغلا انيلع لزني
ي˘ف ة˘يدرو «ا˘˘ن» تف˘˘صسأا˘˘تو
اذ˘˘ه نو˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
«لاوز˘لا˘ب دد˘ه˘م» د˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا

هءا˘ي˘حا لوا˘ح˘ن» :ة˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
ىصشخ˘ن ا˘ن˘نو˘ك ما˘يلا ه˘تا˘ه
يذلا فافجلا ةرتف رارمتصسا
يف ببصستي دقو هنم يناعن
.«داصصح نود مصسوم
،«رازنأا» ديلقت ضصوصصخبو
ة˘ي˘م˘يدا˘كلا ضسي˘ئر ح˘صضوأا
،ةيغيزاملا ةغلل ةيرئازجلا

هءا˘ي˘حا نأا ،يوÓ˘ج د˘م˘ح˘˘م
ةوحصصلا راطا يف جردني»
،«ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘ملا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ةدوع ةبا˘ث˘م˘ب» ه˘نا ا˘ف˘ي˘صضم
ة˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘صصأÓ˘˘˘ل
فدراو  .«ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘˘لاو
ضسي˘˘ئر ا˘˘صضيا و˘˘هو يوÓ˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘بدلا ثا˘˘ح˘˘بلا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
ةغلل ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘يو˘غ˘ل˘لاو
ي˘ل˘كا ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘˘ملا

:ةر˘يو˘ب˘لا˘ب جا˘˘ح˘˘لوا د˘˘ن˘˘ح˘˘م
ةداعلا هذهب ناكصسلا لفتحي»
لوز˘ن˘ل ا˘ب˘ل˘˘ط ة˘˘جاذ˘˘صس ل˘˘كب
اثارت» ا˘ها˘يا ار˘ب˘ت˘ع˘م «ثي˘غ˘لا
.«ايغيزاما ايخيرات ايفاقث

ج.دمحم

دصصر نع ناكصسلا ناوتي مل
،ةدح تدادزا يت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ةئبوألا رطخ لظ يف ةصصاخ
م˘هر˘صصا˘ح˘ت ي˘ت˘لا ضضار˘مألاو
ىلع نيددصشم ،ةهج لك نم
عصضولا نأل ،مهليحرت ةرورصض
نأاو ة˘صصا˘خ ،قا˘ط˘ي ل ح˘ب˘صصأا

مدقأا نم دعي ةولخلا رايد يح
ة˘يلو˘ب ة˘ير˘يد˘صصق˘لا ءا˘ي˘˘حألا
ه˘˘نا˘˘كصس كل˘˘م˘˘يو ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م ل˘ي˘حر˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوألا

لإا ،ةيئلولا تاطلصسلا فرط
لظ يف يدانت نمل ةايح ل هنأا
ترادأا يتلا تاطلصسلا لهاجت
ه˘نأا ل˘ي˘لد˘˘لاو ،ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو
،نآلا دح ىلإا ادجاوتم لازيل
د˘˘˘حأا ه˘˘˘ب حر˘˘˘˘صص ا˘˘˘˘م بصسحو
ى˘˘لإا ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘لا
ع˘صضو˘˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،«مÓ˘˘صسلا»
دو˘ع˘ي ا˘م˘نإا مو˘ي˘لا د˘ي˘لو ضسي˘˘ل
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘صسل
نيلوؤوصسملل بي˘هر˘لا تم˘صصلا
مهنأا » رخآا فيصضيل ،نييلحملا
يف ةصصاخ بعر يف نوصشيعي
فر˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ءا˘˘ت˘˘صشلا ل˘˘صصف
نأا رابتعل ةيوج تابارطصضا
طو˘ق˘صسل˘ل ة˘صضر˘ع˘م خاو˘˘كلا

ملو ريدصصقلاب ةزجنم اهنوك

،«رثكأا لمحتلا ىلع ىوقت دعت
فعاصضتت مهفواخم نأا ادكؤوم
بوبهو فيثكلا طقاصستلا عم
يذلا ع˘صضو˘لا ة˘يو˘ق˘لا حا˘ير˘لا
مهربجيو مون˘لا ن˘م م˘ه˘مر˘ح˘ي

مهو ءاصضيب لايل ءاصضق ىلع
يف مهخوك طوقصس نوبقرتي
،مهئانبأا ضسوؤور ىلع ةظحل يأا
ضضارمألاو ةئبوألا نع كيهان
ةهج لك نم مهرصصاحت يتلا
معت يتلا ةيلاعلا ةبوطرلاب اءدب
ي˘ف م˘ه˘ل بب˘صست˘تو م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب

و˘بر˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ضضار˘˘مألا
قايصسلا يف ايعاد ،ةيصساصسحلاو
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ه˘˘تاذ
يف رظ˘ن˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ع˘ير˘صسلا

اميصسل اهيف لصصفلاو مهتلاح
ضسيل ناكصسلا ءلؤوه ددع نأاو
مهتيعصضو ىوصست ىتح اريبك
م˘˘˘هو تاو˘˘˘ن˘˘˘صس تماد ي˘˘˘ت˘˘˘لا
تمصص يف دوعو˘لا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ن˘م م˘ه˘جار˘خإاو م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ل
ددجو ،هنوصشيعي يذلا مÓظلا
بل˘˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘حأا

لثمت˘م˘لاو ي˘صسي˘ئر˘لا نا˘كصسلا
تا˘ن˘كصس ى˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘حر˘˘ت ي˘˘ف

ضسؤوب˘لا ةا˘ي˘ح م˘ه˘ي˘صسن˘ت ة˘ق˘ئل
لهاجتلا ةصسا˘ي˘صس ن˘ع ،ا˘ب˘ي˘ع˘م
.مهقح يف ضسرامت يتلا

نوÒمح ةماضسأا

مهلهاك لقثأا ءاركلا
ةسسوديح ةيدلب نأكسس

 نورظتني ةنتأبب
ةسصح» ةمئأق نع جارفإلا

«أيعأمتجا أنكسس06
ةيدلب ناكصس ،ةدم ذنم ضشيعي

ة˘ناور˘م ةر˘˘ئاد˘˘ب ة˘˘صسود˘˘ي˘˘ح
ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
لو˘ح لد˘ج˘لاو ا˘ير˘ي˘˘ت˘˘صسه˘˘لا

ن˘˘كصسلا ع˘˘يزو˘˘ت عو˘˘صضو˘˘م
ل˘ك ي˘ف ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
لوح تلؤواصستلا ددجتت موي
نكصسم06 عيزوت عوصضوم
مهب تهت˘نا ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جا
جار˘فإلا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو  لا˘غ˘صشألا

.اهنم نيديفتصسملا مئاوق نع
يف ةصسوديح ةيدلب تدافتصسا
اهل ةيعاطقلا عيراصشملا راطا
ةصصح نم8002 ةنصس يف
مت دقو يعامتجا نكصس06
وهو يئاهن لكصشب اهزاجنا
ضسوفن يف زح يذلا ءيصشلا
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف بب˘صسلا ن˘ع نو˘لءا˘صست˘ي
ةمئاق نع جارفلا نع رخأاتلا
ددع بصسحو ،نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

ه˘تا˘ه نأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
بلطلا مامأا ةليئصض ةصصحلا
ةغيصصلا ه˘تا˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا
ل˘˘˘˘خد ة˘˘˘˘يدود˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘مأا
هتاه تÓئاع نم تارصشعلا
نم بلط˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘˘صصح ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم ةر˘˘ئاد˘˘لا
. ةغيصصلا هتاه ةدافتصسلا

ضضع˘ب ن˘م ا˘ن˘بر˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خو
ةيدلبلا˘ب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

بب˘صسلا ة˘فر˘ع˘˘م ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
،ل˘كصشم˘لا اذ˘ه˘ل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا

تا˘ن˘كصسلا ه˘تا˘ه نأا ا˘ن˘م˘˘ل˘˘ع
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأل ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت
بب˘˘صسلا و˘˘هو ة˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
. رخأاتلا اذه ءارو ديحولا

ينامحد دمحم

تاقورحملا ميمأاتو نييرئازجلا لامعلا داحتا صسيضسأاتب لافتح’ا راطإا يف
يعيبطلا زأغلا ةكبسش نم نوديفتسسي نأسسملتب نكسسم046

يلاو يرومرم نمومأا فرصشأا
تاطلصسلا ةقفر ناصسملت ةيلو
ةينمألا تاطل˘صسلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تاراطإاو ة˘يلو˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
ميصسارم ىلع ،لاطفن ةصسصسؤوم
ةجودزملا ىركذلا˘ب لا˘ف˘ت˘حإلا

لامعلا داحتإلا ضسي˘صسأا˘ت˘ل46
ميمأاتل94و نييرئازجلا لامعل
تله˘ت˘صسإا ثي˘ح ،تا˘قور˘ح˘م˘لا

ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه
زا˘غ˘لا ةرورا˘ق ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ز˘˘كر˘˘م
عيم˘م˘لا لور˘ت˘ب˘لا زا˘غ جا˘ت˘نإاو
مت ثيح ،ناوتصش ةيدلبب نئاكلا
طاصشن لوح لاح ضضرع ميدقت
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه

يئلولا دفولا كلذ دعب هجتيل
تناك نيأا يصشمرلا ةيدلب ىلإا
ةرا˘يز˘ل ة˘ي˘تاو˘م ة˘صصر˘˘ف˘˘لا ه˘˘ل
دوقولا نيزختل لا˘ط˘ف˘ن ز˘كر˘م
ناكملا نيعب يلاولا ماق نيأا
ةصسصسؤوملا هذه قفارم ةرايزب
ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
هجوتلا لبق يمو˘ي˘لا ا˘ه˘طا˘صشن
فا˘ي˘˘صضب يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘لإا
ينب ةيدلب ىلإا ايميلقإا ةعباتلا

نيأا ،يصشمرلا ةرئاد ضسوصسراو
ةمدخلا زيح عصضو ىلع مدقأا
ةدئافل يعيبطلا زا˘غ˘لا ة˘كب˘صش
فايصضب يديصس) ،نكصسم046
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه .(و˘غاز ة˘ير˘ق +

ىدل يباجيإا دج اعابطنا تفلخ
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘كصس
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘خ اور˘˘˘صشب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م يذ˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع ءبع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ةطحملا هذه دعبو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
مي˘صسار˘م ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا فر˘صشأا

ةصسصسؤوم لامعل يميركت لفح
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لاو لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن
تلوادملا ة˘عا˘ق˘ب ه˘م˘ي˘صسار˘م
.يئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل

تا˘يد˘ل˘ب ل˘ج نأا هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج
ة˘˘ط˘˘˘صشنأا تد˘˘˘ه˘˘˘صش ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

.ىركذلل ءايحإا ةددعتم
صشاتيلتوب ع

تاقورحملا ميمأاتو نييرئازجلا لامعلا داحتا صسيضسأاتب لافتح’ا راطإا يف
يعيبطلا زأغلا ةكبسش نم نوديفتسسي نأسسملتب نكسسم046

يلاو يرومرم نمومأا فرصشأا
ة˘˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا

يبختنمو ةينمألا تاطلصسلاو
ة˘صسصسؤو˘م تارا˘طإاو ة˘يلو˘˘لا
م˘˘ي˘˘صسار˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ،لا˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن
ةجودزملا ىركذلاب لافتحإلا

لامعلا داحتإلا ضسيصسأاتل46
94و ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
ثي˘ح ،تا˘قور˘ح˘م˘لا م˘ي˘مأا˘ت˘˘ل
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تل˘˘ه˘˘ت˘˘صسإا
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب
زا˘غ جا˘˘ت˘˘نإاو زا˘˘غ˘˘لا ةرورا˘˘ق
ن˘ئا˘كلا ع˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا
ميدقت مت ثيح ،ناوتصش ةيدلبب

هذه طاصشن لوح لاح ضضرع

هجتيل ،ةيمومعلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ىلإا يئلولا دفولا كلذ دعب
هل تناك نيأا يصشمرلا ةيدلب
زكرم ةرايزل ةيتاوم ةصصرفلا
نيأا دوقولا ن˘يز˘خ˘ت˘ل لا˘ط˘ف˘ن
نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ما˘˘ق
ةصسصسؤوملا هذه قفارم ةرايزب
ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
هجوتلا لبق يمويلا اهطاصشن
فا˘ي˘صضب يد˘ي˘صس ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘لإا
ينب ةيدلب ىلإا ايميلقإا ةعباتلا

،ي˘˘صشمر˘˘لا ةر˘˘ئاد ضسو˘˘صسراو
ز˘ي˘ح ع˘صضو ى˘ل˘˘ع مد˘˘قأا ن˘˘يأا
زا˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘صش ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
046 ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

+ فا˘ي˘صضب يد˘ي˘صس) ،ن˘˘كصسم

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه .(و˘غاز ة˘˘ير˘˘ق
يباج˘يإا د˘ج ا˘عا˘ب˘ط˘نا تف˘ل˘خ
نيذلا ةقط˘ن˘م˘لا نا˘كصس ىد˘ل
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘خ اور˘˘˘صشب˘˘˘ت˘˘˘صسا
ه˘نأا˘صش ن˘م يذ˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
هذ˘ه ى˘ل˘ع ءبع˘لا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ةطحملا هذه دعبو .ةقطنملا
مي˘صسار˘م ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا فر˘صشأا

ةصسصسؤوم لامعل يميركت لفح
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لاو لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن
تلوادملا ة˘عا˘ق˘ب ه˘م˘ي˘صسار˘م
.يئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل

تا˘يد˘ل˘ب ل˘ج نأا هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج
ة˘˘ط˘˘˘صشنأا تد˘˘˘ه˘˘˘صش ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

.ىركذلل ءايحإا ةددعتم
صشاتيلتوب ع
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876209ددعلا ^1441 بجر3ـل قفاوملا0202 يرفيف72صسيمخلايلحم
 ةفيظن ةيداضصتقا ةئيب ىلإا ةيعيبطلا لماوعلا ليوحتو لÓغتضسا ىلإا يعضسلا

راردأأب عنأسصم ىلإا أهليوحتو تأيأفنلا عأجرتسساو ةلكسسرل تأسسسسؤوم40 ثادحتسسا
ةحارلا لئاضسو لك ىلع رفوتي

يجذومن ئطأسشك » غادم» ئطأسش رأيتخا
0202 فأيطسصلا مسسوم لÓخ

ةيبعضشلا صسلاجملا عم مات قيضسنت يف امود لمعي اهعاطق نأا ،ةرهز يوارهز راردأا ةي’ول ةئيبلا ةريدم فضشك
ةدماهلا تايافنلل ةيئاوضشعلا تاغرفملا ىلع ءاضضقلا ةجلاعم ةيغب ةئيبلا ملاعب ةمتهملا ةيندملا تايعمجلاو ةيدلبلا

نم ديدعلا ربع ةعزوم ةيئاوضشع ةغرفم962 نم ديزأا  اقباضس ءاضصحإا مت ثيح ،طيحملا نبضسحتو ةيلزنملاو
 .ةئيبلا ىلع احضضاو رطخ لكضش امم ةي’ولا قطانملا

غاد˘م ئ˘طا˘˘صش را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘ت
(نار˘˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘˘يلو بر˘˘˘˘˘˘غ)

ر˘فو˘ت˘ي ي˘جذو˘م˘ن ئ˘طا˘صشك
ة˘حار˘لا ل˘ئا˘˘صسو ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
فايطصصلا مصسومل ابصسحت
ىدل ديفتصسا امبصسح ،0202
ةحايصسلل ةيلحملا ةير˘يد˘م˘لا

.ةيديلقتلا ةعانصصلاو
ةيئلولا ةنجللا ايلاح لمعتو
مصسوم ري˘صضح˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ىلع0202 فا˘ي˘ط˘˘صصلا

«غاد˘˘˘م» ئ˘˘˘طا˘˘˘صش ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
لك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي ي˘جذو˘م˘ن
اهنم ةصصاخلا ةحارلا لئاصسو
ط˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ت˘˘˘لاو كلا˘˘˘صسم˘˘˘لا
ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ب ضصاخ قاورو ةفاظنلاو
كلذو اهريغو «يكصس تج»

هب لومعملا نونا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ا˘م˘ب˘صسح ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ضسي˘˘˘ئر هر˘˘˘˘كذ
ةطصشنألا ةعباتمو ةب˘قار˘م˘لا
رايتخا عقو دقو .ةيحايصسلا
ربتعي هنوك » غادم » ئطاصش
نار˘هو˘ب ئ˘طاو˘˘صشلا ل˘˘صضفأا

عقاولا ءا˘صضف˘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˘صسنو ه˘ت˘فا˘ظ˘نو فار˘طألا

رثكأا هيل˘ع ن˘يددر˘ت˘م˘لا دد˘ع
ئ˘طاو˘صشلا ن˘م ة˘نرا˘ق˘م˘˘لا˘˘ب
نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘صضف ىر˘˘˘خألا
،ةنصس لك ةديج ههايم ليلحت

.نا˘ن˘جو˘ب دار˘م فا˘صضأا 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˘صصو˘ت
ةيصصولا ةرازولاب ةحا˘ي˘صسل˘ل
ةنجللا مزعت نارهو يلاوو
مصسومل ريصضحتلاب ةفلكملا

ىلع اهميم˘ع˘ت فا˘ي˘ط˘صصلا
رخزت يتلا ئطاوصشلا يقاب
بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب
نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ئطاصش53 ب ردقي اهددع
.لوؤوصسملا 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 ئطاوصشلا

ةيبعصشلا ضسلا˘ج˘م˘لا ءا˘صسؤور
ر˘ئاود˘لا ءا˘صسؤورو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ع˘˘˘فر ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،ضصئاقنلا ةلازإاو تاظفحتلا
ديج ريصضح˘ت نا˘م˘صض ة˘ي˘غ˘ب
0202 فايطصصلا م˘صسو˘م˘ل
.ردصصملا تاذ قفو
مصسوم يف ديدجلا نمكيو
يف0202 فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صصا

ءا˘˘˘˘صسؤور ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةيدلبلا ةيبع˘صشلا ضسلا˘ج˘م˘لا

عفر ىلع رئاودلا ءاصسؤورو
عم رركتت يتلا تاظفحتلا

اهنم فاي˘ط˘صصا م˘صسو˘م ل˘ك
ل˘خد˘م د˘ن˘ع ة˘حو˘˘ل با˘˘ي˘˘غ
ه˘˘˘م˘˘˘صسا زر˘˘˘ب˘˘˘ي ئ˘˘˘طا˘˘˘صشلا

حومصسم ناك اذإاو ةفاصسملاو
ةداعإاو ةحابصسلل عونمم وأا
ة˘يدؤو˘م˘لا كلا˘صسم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت
تاحول ع˘صضوو ئ˘طاو˘صشل˘ل
 عم رئاظحلا ديدحتل
تارايصسلا نكر رعصس ديدحت
ىر˘خأا ل˘˘ئا˘˘صسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو و
ه˘ي˘لإا را˘صشأا ا˘م˘ك ،ة˘يرور˘˘صض
ه˘˘نا ا˘˘ت˘˘فل رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ
ةيناث ةجرخ ميظنت بقتري»
ةيلحاصسلا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘فا˘كل
هذ˘˘ه ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل
.«تاظفحتلا

ج.دمحم

0202 رياربف ةرودل ينيوكتلا لوخدلا مضسرب
ةديعسسب بأبسشلا نيوكتل تأيقأفتا سسمخ ىلع عيقوتلا
ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ةد˘ي˘ع˘صسب م˘ت

ن˘يو˘كت˘ل تا˘ي˘قا˘ف˘تا ضسم˘˘خ
ةد˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘ف با˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا
مصسرب ة˘ي˘ن˘ه˘م تا˘صصصصخ˘ت
ةرود˘ل ي˘ن˘يو˘كت˘لا لو˘خد˘لا
.0202 رياربف
،ة˘يلو˘لا ي˘لاو فر˘˘صشأا د˘˘قو
مصسارم ىلع ،دويعصس ديعصس
نيب تايقافتلا هذه ءاصضمإا
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˘صسف˘ن˘لا
«ر˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘لا» ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘غو «ما˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘صصلا»و
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصصلا
ةديعصسل «ىقبي نب يديعصس»
ةيئا˘ف˘صشت˘صسلا ة˘صسصسؤو˘م˘لاو
ة˘˘˘ن˘˘˘صسا˘˘˘صسح˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘صسصسؤو˘˘مو
.رجحلا نيع ةيدلبل
تا˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘صشتو
ديدج ضصبرتم683 نيوكت
ل˘˘ما˘˘ع» تا˘˘صصصصخ˘˘ت ي˘˘˘ف
ة˘ل˘ت˘صشم ءا˘صشنإا»و «ة˘˘عرز˘˘م
«رو˘˘هز˘˘لا ع˘˘ئا˘˘بو «را˘˘ج˘˘صشأا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘تو ط˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘تو
و نمألا ناوعأا»و «ضسبÓملا
«يصشاوم 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
«بصشخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشمو
.«يئابرهك ءانب دعاصسم»و
يلاولا ثح ،ةبصسانملا هذهبو
ى˘ل˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
تاصسصسؤوملاب ني˘صصبر˘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˘صشرو˘لا
ة˘حا˘تإا و ة˘يلو˘لا ا˘هد˘˘ه˘˘صشت
با˘صست˘كل م˘ه˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا

جو˘لو˘ل م˘ه˘ل˘هؤو˘ت تارا˘˘ه˘˘م
.لغصشلا ملاع
لوخدلا دهصش دقف ةراصشإÓلو
ر˘يار˘ب˘ف ةرود˘ل ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ةد˘ي˘ع˘صس ة˘˘يلو˘˘ب0202
ضصبرتم577.1 قا˘ح˘ت˘˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ى˘˘ت˘˘صش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
ي˘صصح˘يو .تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا
427.5 لا˘˘م˘˘جإا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

.اصصبرتم
ىلع ةديعصس ةيلو رفوتتو
اهنم ةينيوكت ةصسصسؤوم41
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ن˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘م
ازكرم11و ني˘صصصصخ˘ت˘م
.ةدحاو ةقحلمو اينيوكت

ج.دم�

ة˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘صسارد د˘˘˘ع˘˘˘بو
ن˘م دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك ف˘ثا˘كت˘بو
051 ةلازإا تمت عيمجلا لبق
ةلصصاوتم ةيلمعلاو  ةغرفم
ءاصضقلا ى˘لإا لو˘صصو˘لا ى˘ت˘ح
كارصشإا عم ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تايعمج˘لاو ءا˘ي˘حألا ءا˘صسؤور
،نار˘م˘ع˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘طر˘صشو
زكارم3 ةيلولاب دجوت امك
زكرم ا˘ه˘ن˘م ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘ل˘ل
ةنياو ةقطنمب ين˘ق˘ت˘لا مدر˘لا
لبقتصسي 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˘˘صسي
زكرم ىلإا ةفاصضإلا˘ب ،ا˘ي˘مو˘ي
لبق˘ت˘صسي ا˘صضيأا هرود˘ب نا˘قر
حمصس اذه لك  انط331.2
ي˘˘مر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لا˘˘˘ب
نم ددعب تايافنلل يئاوصشعلا
ظافحلا نع كيهان ،تايدلبلا

ي˘ف ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
4 ءاصشنإا مت امك .اهتجلاعم
مويلا طصشنت يه تاصسصسؤوم
ةدام عاجرتصساو ةلكصسر يف
ديدحلاو قرولاو كيتصسÓبلا
ع˘نا˘صصم ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عيج˘صشت ع˘م ن˘طو˘لا لا˘م˘صشب
ثاد˘ح˘ت˘صسا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلا

ىر˘خأا ةر˘غ˘صصم تا˘˘صسصسؤو˘˘م
ة˘˘ل˘˘كصسر˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلا ي˘˘˘ف
ا˘م˘م ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا
دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘قلا ي˘˘˘˘˘ف به˘˘˘˘˘صسي
بصصا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘يو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ن˘ع ا˘مأا ل˘غ˘˘صش
رخآل نيح نم لجصست يتلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاءاد˘˘˘ت˘˘˘˘علا لو˘˘˘˘ح
نأاب تراصشأا  يئيبلا طيحملا

ضشتفم نم ايموي Óخدت كانه
عا˘صضوألا ة˘صسارد˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

اصصوصصخ ضسي˘يا˘ق˘م˘لا بصسح
تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا ي˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا

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

اصضيأا 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˘صسن˘ت˘لا˘ب
نكصسم301 ي˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ك
يداو˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ءار˘˘صضخ˘˘˘لا
ةفاقث ضسرغ فدهب ةيوبرتلا
تعدو ،ذي˘مÓ˘ت˘لا ىد˘ل ة˘ئ˘ي˘ب
ةرور˘صضب 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˘صضاو اذ˘هو ة˘لود˘لا

ةرازو ثاد˘ح˘ت˘صسا 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˘˘صصلا

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

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

مضساقلب يفيرضشوب

اهلكاضشم مهأا رضصح ىلإا ةفاضضإا
جاوفأا ةعبرأا ليكسشت
لظلا قطأنم ءأسصحإل
نارهوب ءادوسسلا طأقنلاو
ردا˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،نار˘˘˘هو ي˘˘˘لاو حر˘˘˘ضص

،جاوفأا ةعبرأا ليكضشت مت هنأا يوÓج
ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ءا˘˘ضصحإا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تايدلب فلتخم˘ب ءادو˘ضسلا طا˘ق˘ن˘لاو
اذيفنت اهلكاضشم مهأا رضصحو ةي’ولا
دبع ةيروهمجلا صسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ةموكحلا ءاقل لÓ˘خ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا

ر˘˘كذو .ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا ة’و˘˘لا˘˘˘ب
صشما˘˘˘ه ىل˘˘˘ع ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ضصل˘˘˘˘ل يوÓ˘˘˘˘ج

ةرود˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فا ىل˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘ضشإا
0202 رياربف ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا
نوكتت يتلا جاوفأ’ا هذه نم Óك نأا

تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م
ي˘ب˘ع˘ضشلا صسل˘ج˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘مو
ناو˘˘يد˘˘ب ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ة˘˘ضسا˘˘ئر˘˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘م ىلو˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ضس ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

طاقنلاو لظلا قطانم لك ديدحتو
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ىل˘˘˘ع ءادو˘˘˘ضسلا

ءا˘˘ضسؤور ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسو
هذ˘ه ءا˘˘ضضعأا مو˘˘ق˘˘ي˘˘ضسو.رئاودلا
ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا جور˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘˘ب جاو˘˘˘˘فأ’ا

نار˘˘هو˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘ضصحإاو
اه˘ل˘كا˘ضشمو ا˘ه˘ت’ا˘غ˘ضشنا م˘هأا ة˘فر˘ع˘مو
اهلح ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا
مهلمع ة˘ج˘ي˘ت˘ن او˘مد˘ق˘ي نأا ىل˘ع ا˘ي˘نآا

صسف˘˘˘ن ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘˘ضشأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسح ،اد˘˘˘˘غ
م˘ت˘˘ي˘˘ضس» ه˘˘نأا ح˘˘ضضوأا يذ˘˘لا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
ىل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ف˘˘ل˘˘˘م داد˘˘˘عإا

هذ˘ه لو˘ح ةرو˘ضصم ة˘ي˘ن˘ف تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
.«ءادوضسلا طاقنلاو قطانملا

بضسح‐ قر˘ف˘لا هذ˘ه ف˘ي˘ل˘ك˘ت م˘ت ا˘م˘˘ك
يتلا قطانملا ءاضصحإاب ‐ ةي’ولا يلاو
وأا ةئفدتلا اهيف مدعنت اضسرادم مضضت
نم ةدراب تابجو ذيمÓتلل اهيف مدقت
ل˘ك˘ضشب بنا˘ج˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
ىل˘ع صصر˘ح˘لا م˘ت˘ي˘ضسو .ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا

بضسح ،ةيئان ةقطنم ةيأا لامهإا مدع
مت» هنأا ىلإا راضشأا يذلا لوؤوضسملا تاذ
ةق˘ط˘ن˘م ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف
ىل˘ع فو˘قو˘˘لا م˘˘ت ن˘˘يأا م˘˘لا˘˘غ يد˘˘ي˘˘ضس
اهن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ضشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ة˘ير˘ق˘لا هذ˘˘ه
برضشلا هايم˘ب د˘يوز˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘ضش با˘ي˘غ
اهنم هب˘ضسح ة˘ي˘نآا ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا م˘تو
ةدوجوملا تا˘ناز˘خ˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لا ءل˘م˘لا

يئاهنلا لحلا راظتنا يف ةيرقلا يف
ة˘فا˘ك ع˘م روا˘ضشت˘لا˘ب ة˘ل˘ك˘˘ضشم˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
 .«ناديملا اذه يف نيلعافلا

ج.دمحم

تايدلبلا ديدع ربع ةعزوم
 ةلسشنخب ينهملا نيوكتلا تأسسسسؤوم ليهأأت ةدأعإل رأنيد نويلم08

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

م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإل
ينهملا نيوكتلا تاصسصسؤوم
تايدلب ديدع ربع ةعزوملا

ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،ة˘˘ل˘˘صشن˘˘˘خ ة˘˘˘يلو
يلحملا ريدملا نم ديفتصسا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

.يرداق زيزعلا دبع
لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘صضوأاو
ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘صضر˘˘˘˘˘ع ىد˘˘˘˘˘ل
ضسيئر فارصشإا 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˘˘˘صشإا
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˘˘صسلا ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ميلعتلاو نيوكت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
ددصصب ةلصشن˘خ˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
تاءار˘˘˘جإلا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘حا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يرادإلا
را˘ب˘ت˘علا ةدا˘عإا تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصل
ة˘ي˘ن˘يو˘كت ة˘صسصسؤو˘م21ـل
تايدلب ديد˘ع ى˘ل˘ع ة˘عزو˘م
.«ةيلولا

هنأاب لوؤوصسملا تاذ فاصضأاو
يتلا ةيلمعلا هذه نأاصش نم»
ةن˘صس لÓ˘خ ىر˘خأا ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘صس
اهزا˘ج˘نإل ضصصصخو8102
رابتعلا ةداعإا جد نويلم77
د˘˘˘˘ها˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘تو
ز˘˘كار˘˘˘مو ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
تايدلب ديدع ربع ةدجاوتملا

عصضول ابصسحت ةلصشنخ ةيلو
ةذ˘˘تا˘˘صسألاو ن˘˘ي˘˘صصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرادإلا م˘˘˘قاو˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘تاو˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘صسحأا
.«ليصصحتلاو لمعلل
ددع نأا ىلإا يرداق راصشأاو
ن˘يذ˘لا دد˘ج˘لا ن˘ي˘صصبر˘ت˘م˘لا
ةصسصسؤوم52ـب 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˘˘˘˘˘قإلا

دعقم363.1ـب ني˘ه˘م˘ت˘لاو
010.1 ـب يلوألا ليهأاتلاو
ة˘ث˘كا˘˘م˘˘لا ةأار˘˘م˘˘لاو د˘˘ع˘˘ق˘˘م
طصسولاو دعقم525 تيبلاب
يفو د˘ع˘ق˘م003 يبا˘ق˘ع˘لا
عم ةعقوملا تايقافتلا راطإا

تارادإلا ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو

بصصنم593ـب ة˘صصا˘خ˘˘لاو
ضصصصخ د˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘م501و
ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
.ةصصاخلا ضسرادملا

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

ن˘يو˘كت˘لا ز˘كار˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
3و2 ة˘ل˘صشن˘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˘قإلا ن˘يو˘˘كت˘˘لا طا˘˘م˘˘نأا

جيوتتلا لجأا نم ني˘ه˘م˘ت˘لاو
ةءا˘ف˘كلاو ي˘ن˘ق˘ت تادا˘ه˘˘صشب
ينهملا مكح˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةدا˘˘ه˘˘صش ى˘˘˘لا  ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لا
.ضصصصختملا

تاصصاصصتخلا هذه لثمتتو
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ة˘قد˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ضصو˘˘صصخ˘˘لا

تا˘˘ي˘˘لآا ةدا˘˘ي˘˘قو ما˘˘ع˘˘˘طإلاو
فر˘˘صصلاو قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘جو ي˘˘ح˘˘صصلا

ة˘˘نا˘˘ي˘˘صصو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو
،ةينقتورديهلاتآاصشنملا

.هيلإا ةراصشإلا مت امبصسح
صس. يون
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عيبل هجتي لأنسسرأا
 فيسصلا يف غنأيمأبوأا

’’ل˘˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘يد’’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تد˘˘˘كأا
هتاثداحم أادبيصس لانصسرأا نأا ةيناطيربلا

كيريميإا رييب ينوباغ˘لا م˘ه˘م˘جا˘ه˘م ع˘م
ناك اذإا ام نوث˘ح˘ب˘ي ا˘مد˘ن˘ع غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا
فيصصلا يف عيبلل مهمجاهم حرط متيصس
يف تارامإلا بعلم لخاد ىقبيصس مأا
.12‐0202 لبقملا مصسوملا

يلودلا ينوباغ˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘يو
لا˘ن˘صسرأا ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كألا بعÓ˘لا

ثي˘˘ح ‐8102 ما˘ع ه˘لو˘˘صصو ذ˘˘ن˘˘م
.اًفده06 لجصس
زرناغلا تلواحم ضضفر مت نيح يف

عم ،ديدج دقع ىلع عيقوتلاب هعانقإل
ىتح رمألا (اماع03) غنايمابوأا ليجأات
قاحللا يف هلمأا ةبيخ دعب مصسوملا ةياهن
مصسوملا لÓخ لاطبألا يرود ةلوطبب
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ي˘صضا˘م˘˘لا
.يرميإا يانوأا قباصسلا

دنومترود اي˘صسورو˘ب م˘جا˘ه˘م بر˘ت˘ق˘يو
نم ةري˘خألا اًر˘ه˘صش2 ـلا ن˘م ق˘˘با˘˘صسلا

نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘مو ،ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع
د˘ئا˘ق ضضور˘ع ى˘لإا لا˘˘ن˘˘صسرأا ع˘˘م˘˘ت˘˘صسي
ةرطاخملا نم اًلدب فيصصلا يف قيرفلا
.لبقملا ماعلا يف ءيصش ل لباقم هدقفب
بقل˘ب ط˘ق ز˘ف˘ي م˘ل يذ˘لا ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ا˘مأا
ضسئا˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘بوروألا ضسأا˘˘˘كلا وأا يرود˘˘˘لا

لا˘ط˘بأا يرود ي˘ف ه˘تر˘ي˘صسم فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسل
.ابوروأا

تاور˘˘ث˘˘ل يدو˘˘ع˘˘صصلا را˘˘صسم˘˘لا را˘˘˘ثأاو
ليكيم ينفلا ريدملا نييعت ذنم يدانلا
مازتللاب هعانقإا ةيناكمإا يف اًلامآا اتيترأا
،ليزوأا دوعصسمب يدانلا عفديو لانصسرأاب
فلأا053 ،اًماع13 رمعلا نم غلابلا

مل بتار وهو اًيعوبصسأا ينيلرتصسإا هينج
.ةميقلا كلتل هقاقحتصسا اًمئاد تبثي
رجألا نم اًبيرق غنايمابوأا نوكيصس امنيب
ةقفصص عقويصس ناك اذإا ليزوأل يلاحلا

نوكي نأا ديري ل يدانلا نكل ،ةديدج
بعÓل رخآا ريبك ي˘لا˘م ماز˘ت˘لا˘ب ا˘ًل˘ق˘ث˘م
.ةينهملا هتايح ةياهن نم برتقي
اًصضيأا لانصسرأا ططخي ،ىرخأا ةيحان نم
ي˘ت˘نا˘صسو ر˘غ˘ن˘ي˘ف ن˘ي˘صسرأا ة˘فا˘صضت˘صسل
ل˘ب˘ق ا˘م˘ه˘عادو˘ل ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف لروزا˘˘ك
.لبقملا مصسوملا

هطرسش ددحي لأبيد
 هدقع ديدجتل

 سسوتنفوي عم
نع ةيلاطيإا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ينيتنجرألا مجنلا هب˘ل˘ط يذ˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا
ضسوتنفوي عم هدقع ديدجتل لابيد ولواب
.ةلبقملا ةرتفلا يف
ىلإا لاقتنلاب لابيد ولواب مصسا طبتراو
ر˘˘ه˘˘صشألا ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس ضسيرا˘˘ب
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن ى˘ع˘صسي اذ˘ل ،ةر˘ي˘خألا
ةرتف لوطأل ءاقبلل ديدج دقعب هطبرل
.زوجعلا ةديصسلا عم ةنكمم
ولوكين يلا˘ط˘يإلا ي˘ف˘ح˘صصلا ح˘صضوأاو
عقوم يف تلاقتنلا قوصس ريبخ اريصش
نأا ي˘لا˘ط˘يإلا ’’و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘لا˘˘ك’’
ءÓكو عم هتاصضوافم عرصسي ضسوتنفوي
.ديدجلا دقعلا ىلع عيقوتلل لابيد ولواب
ضسوتنفوي نأا ىلإا اريصش ولوكين راصشأاو
9 ةميقب اًديدج اًصضرع ميدقتل دعتصسم
مجاهملل يونصس بتارك وروي نييÓم
ر˘ي˘خألا نإا˘ف ، كلذ ع˘مو ،ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا
يونصس بتار ىلع لوصصحلا يف بغري
ىلع ةقفاوملل وروي نويلم21 هردق
.دقعلا ديدجت
اًبيرق نافرطلا لصصي نأا نكمملا نمو
طابحإاو لابيد دقع ديدجتل قافتا ىلإا

نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘صس ضسيرا˘˘˘ب تلوا˘˘˘ح˘˘˘م
.لبقملا فيصصلا يف همصضل ةرمتصسملا
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نأا (ترو˘ب˘صس) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘˘كذ
دقع ددجُي اsلأا نكمي ديردم لاير
و˘ي˘جر˘ي˘صس ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلا ه˘˘ع˘˘فاد˘˘م
كلذ ل˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘ح ،ضسو˘˘˘˘˘مار
دقاعتلل ةيلاملا ةلو˘ي˘صسلا ر˘ي˘فو˘ت
،نامر˘ي˘ج نا˘صس ضسيرا˘ب م˘ج˘ن ع˘م
ي˘ف ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘صسنر˘ف˘˘لا

.1202 فيصص
ي˘˘ف ضسو˘˘مار د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
01 نم رثكأا ىصضاقتيو ،1202
هنأا ر˘كُذو ،بتار˘ك ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
ع˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ي
،هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘˘م˘˘لا

د˘يد˘م˘ت˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي ه˘˘نأا ثي˘˘ح
ا˘م˘ن˘ي˘ب ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘صسو˘م ةد˘م˘˘ل
ضضرعل ىوصس ططخُي ل يدانلا
ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ةد˘حاو ة˘ن˘صس
.رمُعلا
كلذ مغر تروب˘صس ر˘ي˘صش˘ُت ا˘م˘ي˘ف
ضسيئر ،زيريب ونيتنرولف نأا ىلإا

د˘ق˘ع دد˘˘ج˘˘ُي ن˘˘ل ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
اذإا2202 ةيليوج ىتح ضسومار
ضشما˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ىد˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل
رو˘جألا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘لا˘˘م˘˘لا

.يبابم ةقفصص مامتإل

ةيناب˘صسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تفا˘صضأاو
كاذنآا رطصضي نأا نكمي زيريب نأا
.يبابمو ضسومار نيب رايتخÓل

لايرو ضسومار نأا ركذلاب ريدجلا
يئاهن نمث باهذ اصضاخ ديردم
˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م
بعلم ىلع ءاعبرألا ضسما ءاصسم
.(ويبانريب وغايتناصس)

ر .ق^
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 فيسصلا يف عادو ةارأبمل لروزأكو رغنيف وعدي لأنسسرأا
بردملا ةداعتصسل لانصسرأا ططخي
ر˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘صسرأا يرو˘˘˘ط˘˘˘صسألا

ل˘˘˘صضف˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘لاو
ىلإا ،لروزاك يتناصس ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
عادو ةارابم يف تارامإلا بعلم
.لبقملا مصسوملا لبق
’’ل˘ي˘م ي˘ل˘يد’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأاو
رغنيفب لاصصتلا مت هنأا ةيناطيربلا
لوأا ءارجإا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح ل˘ع˘ف˘لا˘ب

تارامإلا يف هل يمصسر روصضح
تدتما يتلا همكح ةرتف ءاهتنا ذنم
.8102 ماع يف اًماع22
ةرك تايلمع ضسيئر لاق ،لثملابو
عوبصسألا يهÓناصس لوؤوار مدقلا
نأا د˘˘ير˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا نأا ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا

،قباصسلا باع˘لألا ع˘نا˘صص ي˘ط˘ع˘ي
يذلا ،لروزاك يتناصس ينابصسإلا
لا˘ن˘صسرأا ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم تر˘˘ثأا˘˘ت
نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘صصر˘ف ،ة˘با˘صصإلا˘ب
ن˘ي˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا عادو˘˘لا ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم
ة˘˘فا˘˘صضت˘˘˘صسا ي˘˘˘ف ل˘˘˘مأا كا˘˘˘ن˘˘˘هو
ةارا˘ب˘م˘ل لا˘يرا˘ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا ه˘يدا˘ن
.مصسوملا لبق ةيدو
تارامإلا ضسأاك رفويصس نيح يف
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘صصر˘˘˘ف يو˘˘˘ن˘˘˘صسلا
ري˘غ لا˘ن˘صسرأا ع˘م ن˘كل ،لا˘يرا˘ي˘ف
مهيلع نيعتي ناك اذإا امم دكأاتم
ةيبوروألا تايفصصتلا يف بعللا
معدي مل يدانلا نإاف ،فيصصلا يف
.مصسوملا لبق مهططخ

نم اًمئاد نوكيصس هنإا رغنيف لاقو
نا˘ك ه˘ن˘كل ،لا˘ن˘صسرأا ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم
ىلإا ةدوعلا يف قباصسلا يف اًددرتم
رداغ ثيح ،هليحر دعب تارامإلا
يئاهنلا هدقع ءاهتنا نم ماع لبق
راصصنألا لبِق نم مِجوه نأا دعب
.نيبصضاغلا

تايصصخصش ضصرحت دقف ،كلذ عمو
ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ةزرا˘˘ب
ةد˘عا˘ق د˘ي˘حو˘ت ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لاو
.اتيترأا ليكيم ءارو نيديؤوملا
ذ˘ن˘م لا˘ن˘صسرأا ءادأا ن˘صسح˘ت ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
او˘ل˘ت˘حا م˘ه˘ن˘كل ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا لو˘˘صصو
يرودلا يف طقف عصساتلا زكرملا
.زاتمملا يزيلجنإلا

 خنويم نريأب عم قلأأتيل زيفيد وسسنوفلأا مسض يف لسشف دتيأنوي رتسسسشنأم
ع˘م ز˘ي˘ف˘يد و˘صسنو˘ف˘˘لا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت
نأا ل˘ب˘ق د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
خنويم نرياب يف ًامجن حبصصي
راتصس ي˘ل˘يد ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ا˘ًق˘فو
.ةيناطيربلا
ةلاح يف يناملألا قÓمعلا نإا

د˘ع˘ب لا˘ح˘لا و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك ةد˘˘ي˘˘ج
ةيثÓثب يصسليصشت ىلع مهبلغت
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن

.ءاثÓثلا ضسمأا ءاصسم امهتعمج
نيفده يربانغ جريصس لجصس
تر˘˘˘بور ل˘˘˘ج˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ثلاثلا فدهلا يكصسفودنافيل
ى˘ل˘ع ل˘ه˘صسلا ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘ل
عبر رودل لهأاتلا ن˘ي˘يرا˘فا˘ب˘لا
.ةلوطبلا يف يئاهنلا

ن˘م ي˘كصسي˘فود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ن˘˘كم˘˘تو
راودألا يف هل فده لوأا ليجصست
ابوروأا لاطبأا يرود يف ةيئاصصقإلا
نم ةريريمت دعب نيماع رخآا يف
.زيفيد
91 رمعلا نم غلابلا بعÓلا ناك
ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا لاو˘˘ط ا˘˘ًع˘˘ئار ا˘˘ًما˘˘˘ع
اهب ماق يتلا ةدعاصسملا تردصصتو
.هقيرفل ةحجانلا ةليللا لامكإاب
يد˘˘ن˘˘كلا ي˘˘لود˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘˘صساو
امدعب ثلاثلا فدهلا يف هتعرصس
ضسميج ضسير نم لك يطختب ماق
و˘ه˘ن˘ي˘˘جرو˘˘جو ا˘˘ت˘˘يو˘˘كي˘˘ل˘˘ي˘˘بزأاو

م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا ى˘˘لا ةر˘˘كلا ضضر˘˘ع˘˘ي˘˘ل
ي˘ف ا˘ه˘˘ع˘˘صضو يذ˘˘لا يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لا
.كابصشلا
ما˘ع ي˘ف نر˘يا˘ب ى˘لإا ز˘ي˘ف˘يد م˘صضنا

تياو ر˘فو˘كنا˘ف يدا˘ن ن˘˘م9102
ىلع ناك هنكل ،مدقلا ةركل ضسباك
ماع يف دتيانوي ىلإا لاقتنلا كصشو
ه˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو كلذو ،7102
.زوين رتصسصشنام اذ ةفيحصص
ةرتف ىلإا ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘صشلا ها˘عد
ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ة˘صشيا˘˘ع˘˘م
ىصضمأا ،كلذ نم ًلدب نكل ،عيباصسأا
قيرف عم اًتقو ، اًماع71 ، قهارملا

.ادنك دايبملوأا
لوأل ي˘لود˘لا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ر˘ه˘ظ
ةارابم يف61ـلا نصس يف ةرم
.واكاروك دصض ةيدو
مجن ناك ،هصسفن تقولا يفو
اًئلت˘م˘م ر˘لو˘م ضسا˘مو˘ت نر˘يا˘ب
د˘ع˘ب با˘صشلا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا˘˘ب

يرود ي˘˘ف ع˘˘ئار˘˘لا ه˘˘˘صضر˘˘˘ع
.ابوروأا لاطبأا

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘قو
م˘ع˘ن˘ي ز˘ي˘ف˘˘يد’’ :ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
عو˘ن˘لا و˘هو ع˘ير˘صس قا˘ب˘صسب
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘ن م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا
دقل ،ةليوط ةرتف ذنم نرياب

ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك
تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم˘˘لا

.اًمامت اًقحتصسم لماكلا
نم ري˘ث˘كلا م˘ل˘ع˘ت د˘ق˘ل’’ :فا˘صضأاو
ناك دقل ،انه ناك نأا ذنم كيتكتلا
.يملاع ىوتصسم ىلع ءادأا
ن˘م ز˘ف˘ير˘جرا˘ه ن˘يوأا نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
ا˘ًع˘ت˘م˘م ترو˘ب˘صس ي˘ت ي˘ب ة˘كب˘˘صش
،بعل نم هل اي’’ :لاق ثيح ،اًصضيأا
.هرمع نم ةرصشع ةعصساتلا يف
معادك بعلو ،حانج هنإا’’ :فاصضأاو
اًبصضاغ ناكو مصسوملا اذه بلقتم
درجم ناك كلذ نأا دقتعأاو ةياغلل

قيرف هنإا ،يصسليصشتل ةريبك ةوطخ
.’’اًدج ديج نرياب

ةفÓخ عنم ديردم لأير
 سسوتنفوي يف يرغيلأل ناديز

نأا (بي˘كي˘˘ل) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تف˘˘صشك
ىدبأا ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا
امنيح ضسوتنفوي بيردتل اًحاتفنا
يلاطيإلا يدانلا ةرادإا هب تلصصتا

بل˘ط˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ي˘ل˘ع تصضر˘˘عو
يف هتدوع ينابصسإلا ديردم لاير
.يصضاملا مصسوملا

نأا ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تحصضوأاو
هنأاب ترعصش زوجعلا ةديصسلا ةرادإا

عم مهنواعت يهتني نأا لصضفألا نم
ةياهن يف يرغي˘لأا و˘نا˘ي˘ل˘ي˘م˘ي˘صسا˘م
ىلع اورقتصساو ،يصضاملا مصسوملا

ة˘صضرا˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘فÓ˘˘خ˘˘ل ناد˘˘يز
.(مويداتصس زنايلأا) يف ةينفلا

نأا بي˘كي˘ل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تفا˘˘صضأاو
ضضو˘خ˘ل ا˘ًصسم˘˘ح˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ناد˘˘يز
ثيح ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي بيرد˘ت ة˘بر˘ج˘ت
يف بعÓك هصصيمق لمح هل قبصس
.1002و6991 ّىماع نيب ةرتفلا

نأا ىلإا ةريهصشلا ةفيحصصلا ريصشُتو
يف كلذ مغر حجن ديردم لاير
ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ناد˘˘˘يز عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘قإا
جورخلا دعب (ويبانريب وغايتناصس)
˘مادر˘˘ت˘˘صسمأا ضسكا˘˘يأا ما˘˘مأا لذ˘˘ُم˘˘لا
لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘لا
.ابوروأا

يدانلا ةدايقل لعفلاب ناديز داعو
هداقو ،9102 ضسرام يف يكلملا

ربوصسلا ضسأاك بقل قيقحتل اًقحل
وكيت˘ل˘تأا با˘صسح ى˘ل˘ع ي˘نا˘ب˘صسإلا

ةكلمملاب ةدج ةنيدم يف ديردم
.ةيدوعصسلا ةيبرعلا
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برد˘م ن˘ي˘ت˘ي˘˘صس ي˘˘كي˘˘ك ى˘˘ق˘˘لأا
ىلع ءوصضلا ينابصسإلا ةنولصشرب
ةباصصإا لثم اياصضقلا نم ديدعلا

بايإلا تاباي˘غو ه˘ي˘كي˘ب درار˘ي˘ج
ةجيتنب يلوبان عم لداعتلا بقع
رصشع ةتصسلا رود باهذ يف1‐1
.ابوروأا لاطبأا يرودب
اًر˘يد˘ق˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘صس ي˘كي˘ك ىد˘˘بأاو
بعلم يف لداعتلاب ةياغلل اًيباجيإا
ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،و˘˘˘لوا˘˘˘ب نا˘˘˘˘صس
ةفيحصص اهتلقن يتلا هتاحيرصصت
ةجيتن اهنإا’’ :ةينابصسإلا ’’اكرام’’

ةارابم انيدل نأا ىلإا رظنلاب ةديج
.انبعلم يف بايإا

ىمرم ىلع ديدصستلا مدع نعو
لا˘ق ،لوألا طو˘صشلا ي˘ف ي˘لو˘با˘ن
ةر˘صشع˘ب او˘ع˘فاد د˘ق˘ل’’ :ن˘ي˘ت˘ي˘˘صس

ن˘˘م اًد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
،ةجيتنلاب انيلع اومدقت ،مهتقطنم
ن˘م ا˘ن˘كم˘ت ،ر˘ب˘˘صصلا ع˘˘م ن˘˘كلو
ةديج ةجيتن ،انلجصسو ةرغث داجيإا

.بايإلا لجأا نم
انيد˘ل نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع’’ :ح˘˘صضوأاو
دي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ر˘˘˘ب˘˘˘صصلا ن˘˘˘م ديزم
ن˘˘م نا˘˘ك ،ضصر˘˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘صس
يف ضصرفلا قلخ انيلع بعصصلا
،ةرطيصسلا م˘˘˘˘غر لوألا طو˘˘˘˘صشلا
طو˘˘صشلا ي˘˘ف اًديج ي˘لو˘با˘ن ع˘فاد
،ءا˘ط˘خأا او˘ب˘˘كتري م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو ،لولا
يف نكلو ،حوصضولا ىلإا انرقتفا
نم ديزملا اندجو يناثلا طوصشلا
.لداعتلا انلجصسو ،تاحاصسملا

لاق ،بايإلا ةارابم تابايغ نعو
بايإلا ةارابم بعلن نل’’ :نيتيصس
بايغ لظ يف نيبعل01 وأا9ـب
د˘˘ج˘˘ن˘˘˘صس ،لاديفو ضس˘˘˘˘˘˘˘تيكصسوب
هذه ضضيوع˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا لو˘ل˘ح˘لا
.تابايغلا

:لاق ،هيكيب دراريج ةباصصإا نعو
فر˘ع˘ن نأا ه˘ناوأل ق˘˘با˘˘صسلا ن˘˘م’’
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ه˘ي˘كي˘ب ة˘با˘صصإا ىد˘˘م
.يبطلا ضصحفلا رظتنن
لا˘ق ،لاد˘ي˘ف ورو˘˘ترآا در˘˘ط ن˘˘عو
،ثدح ام اًديج ِرأا مل’’ :نيتيصس

ضضع˘ب ا˘ًي˘صسا˘ق م˘كح˘لا نا˘ك د˘˘ق˘˘ل
ثد˘ح˘ت ف˘قاو˘م˘˘لا هذ˘˘ه ،ءي˘˘صشلا

تنا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ،اًر˘ي˘ث˘˘ك
ن˘˘م ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل تنا˘˘كف ،ة˘˘طر˘˘ف˘˘م
.ةيبصصعلا

قيرف˘لا ي˘ب˘عل دد˘ع ة˘ل˘ق ن˘عو
ي˘ت˘لا تا˘با˘صصإلا بب˘صسب لوألا

حصضوأا ،اًرخؤوم قيرفلا تبرصض
يرودب زوفلا اننكمي’’ :نيتيصس
نم ري˘ب˘ك دد˘ع˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا
نيبعل اندقف د˘ق˘ل ،تا˘با˘صصإلا

نيبعل درتصسنصس اننكل ،نيمهم

ا˘˘ب˘˘لأا يدرو˘˘ج ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘خآا
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،و˘تر˘بور ي˘جر˘ي˘صسو
،لؤوا˘ف˘ت˘˘ب رو˘˘مألا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ن
ر˘كف˘نو ن˘ي˘ل˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م نو˘˘كن˘˘صس
.يباجيإا لكصشب
ةنولصشرب ج˘يو˘ت˘ت ة˘بو˘ع˘صص ن˘عو
ءادألا اذ˘ه ع˘˘م لا˘˘ط˘˘بألا يرود˘˘ب

در ،ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘˘ي˘˘ل لا˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ام لك عم قفتأا ل انأا’’ :نيتيصس
،اه˘ل˘ع˘ف˘ن نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م ،لا˘ق˘ي
عم ةبعصص ةارابم تناك مويلاو
.’’اًديج ًءادأا ققح ضسفانم

ديردم لأير مجن رأتخي أفليسس
 يتيسس رتسسسشنأم ىلإا هلقنل

باعلأا عناصص اف˘ل˘ي˘صس د˘ي˘فاد ي˘نا˘ب˘صسإلا ر˘ه˘ظ
ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م
ديردم لاير ةه˘جاو˘م ضشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘صص
يف ويبانرب وغايتناصس بعلم ىلع ينابصسإلا
.ابوروأا لاطبأا يرودب رصشع ةتصسلا رود باهذ
جمانرب اهلقن يتلا هتاحيرصصت يف افليصس لاقو
لاطبأا يرود’’ :ينابصسإلا ’’و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘صشت˘لا’’
اذه طقف ضسيل ،ةياغلل ةمهم ةلوطب ابوروأا
هذهب زوفـ نأا تدرأا ،لبق نم نكلو ،مصسوملا
لا˘ير˘لا ةارا˘ب˘م ،ل˘ع˘ف˘ن م˘ل ن˘كلو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.انل ةبصسنلاب ةمهم نوكتصس
ىلع غيلريميرب نيبقلب انزف دقل’’ :فاصضأاو
هفاقيإا نكمي ل لوبرفيل نكلو ،يلاوتلا

ى˘ل˘ع ز˘كر˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع نآلا ،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه
.ىرخألا تاصسفانملا

انك اذإا ،انصسفنأا ىلع زكرن نأا بجي’’ :عباتو
.’’ةعئار ةارابم مدقنصسف ،ديج ىوتصسم يف
يتيصس رتصسصشنام ىلع ةعقوملا ةبوقعلا نعو
نييلاتتم ن˘ي˘ما˘ع ة˘كرا˘صشم˘لا ن˘م نا˘مر˘ح˘لا˘ب
دوعي ل رمألا’’ :افليصس قلع ،لاطبألا يرودب
.طقف بعللا ىلع زكرن نأا انيلع .انل
امدنع ا˘ًي˘ع˘ي˘ب˘ط ا˘ن˘ل˘ع˘ف در نا˘ك’’ :ل˘صصاوو
وه اذه ،ديردم لاير دصض ةعرقلا انتعقوأا
نأا ق˘ح˘ت˘صست قر˘ف˘˘لا ل˘˘كو لا˘˘ط˘˘بألا يرود
.انه نوكت
يف ،نافلتخم اغيللاو غيلريميربلا’’ :حصضوأاو
نم ديد˘ع˘لا كي˘ل˘ع زو˘ف˘ي نأا ن˘كم˘ي ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
.ل اينابصسإا يف ،قرفلا

،يلاثم لكصشب يتريصسم ترم دقل’’ :فدرأاو
يذلا رارقلاب ديعصس انأا ،ىوكصشلا يننكمي ل
.يتيصس رتصسصشنام ىلإا باهذلاب هتذختا

ديردم لاير نم هلقن دوي يذلا بعÓلا نعو
راتخأاصس’’ :افليصس لاق ،يتيصس رتصسصشنام ىلإا
ةدافتصسلا اننكميو دئاق هنإا ،ضسومار ويجريصس
..اًريثك هنم

خينويم نريأب :درأبمل
ءيسش لك يف أنيلع قوفت

قيرفل ينفلا ريدملا ،درابمل كنارف فرتعا
قوفت خينويم نرياب نأا ،يزيلجنإلا يصسليصشت

يرود نم61ـلا رود باهذ يف ،زولبلا ىلع
هريظن خينويم نرياب برصضو .ابوروأا لاطبأا
بعلم ىلع ،در نود فادهأا ةثÓثب يصسليصشت
نم61ـلا رود باهذ يف ،جديرب دروفماتصس
.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب رمع
ةارابملا دع˘ب تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف درا˘ب˘مل لا˘قو
اًفيعصض ءادألا ناك’’ :’’تروبصس يت يب’’ ربع
اًحيرصص نوكت نأا بجي نايحألا ضضعب يفو
وهو مصسق لك يف انيلع اوقوفت دقل ،ةيصشحوب
.اًمامت يقطنم رمأا

ببصسلا وه خينويم نرياب ىوتصسم’’ :فاصضأاو
يفو يناملألا يرودلا ىلع مهتصسفانم يف
ةبيخب رعصشأا ،ماع دعب اًماع لاطبألا يرود
،مهدصض ديزملا لعف عيطتصسن ل اننأل لمأا

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
. اهيلع نوكن نأا ديرن يتلا تايوتصسملا

رايتخا ىلإا ترظن اذإا’’ :زولبلا بردم لمكأاو
نيصسحت بجيف ،اهب نوموقي يتلا تاريرمتلا

ءيصشلا ضضعب انيبعل ىدل ناك اذإا ،انتارايخ
فوصسف ،هنولعفيصس مهنأا دقتعأا ام وهو ،مهنع
م˘هد˘صض نو˘ب˘ع˘ل˘ي او˘نا˘ك ن˘م ى˘˘لإا نور˘˘ظ˘˘ن˘˘ي
.هيلإا لوصصولل نوجاتحي يذلا ىوتصسملاو
يننكلو رخف لكب اًمئاد بعلنصس’’ :فدرأاو
ىدم يأا ىلإا ،ربكألا ةروصصلا نأاصشب اًقلق رثكأا
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ي˘فا˘ع˘ت˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘˘ي
ىوتصسملا ىلإا لصصن نأا نكمي فيكو زاتمملا
ةارابم نع نيبئاغلا نيبعÓلا نعو .؟ةعرصسب
ببصسب بيغي وينيجرو˘ج’’ :فا˘ق˘يإÓ˘ل ةدو˘ع˘لا
ريغ رمأا وهو ،ةارابملا مكح ىلع جاجتحلا

،ءارفصص ةقاطب كيدل نوكي امدنع يرورصض
مه˘ن˘كل ، د˘ع˘ب د˘ها˘صشأا م˘ل و˘صسنو˘لأا ضسو˘كرا˘م
ة˘صصر˘ف ي˘ه˘ف اذ˘ل ،ةدو˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م جرا˘˘خ
.’’يتأايل رخآا ضصخصشل

نأموك ةلأح فسشكي كيلف
 يسسليسشت ةيثÓث دعب

ينفلا ريدملا كيلف يزناه فصشك
نع يناملألا خينويم نرياب يدانل

يلصسغنيك يصسنرف˘لا ه˘ب˘عل ة˘لا˘ح
لÓخ ضسمألاب هتباصصإا دعب ناموك
ىلع0‐3 يصسليصشت ىلع زوفلا

ي˘ف جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘ت˘˘صس بع˘˘ل˘˘م
ةلوطب نم رصشع ةتصسلا رود باهذ
ردا˘˘˘غو .ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
بعلم يصسنرف˘لا ي˘لود˘لا حا˘ن˘ج˘لا
نم76 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘˘م˘˘لا
ي˘صسل˘ي˘صشت د˘صض ي˘نا˘ث˘لا طو˘˘صشلا
،ة˘با˘صصإلا ن˘م ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م بب˘˘صسب
يليزاربلا بعÓلا هنم اًلدب لخدو
عقوم بصسحب امأا .وينيتوك بيليف
ينفلا ريدملا دكأا ،يمصسرلا يدانلا
نأا كيلف يزناه يرافابلا يدانلل
رمعلا نم غلابلا يصسنرفلا بعÓلا

ةباصصإا يأا نم يناعي ل اًماع32
:كي˘ل˘ف لا˘قو .ة˘ق˘ل˘ق˘م وأا ةر˘ي˘ط˘˘خ
،طيصسب داهجإا نم يناعي ناموك’’
و˘ح˘ن˘ل ة˘حار ةر˘ت˘ف˘ل جا˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘صسو
نأامط ،يلاتلابو .اًبيرقت مايأا ةصسمخ
يرافابلا ق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج كي˘ل˘ف
ةصساكت˘نا ن˘م ا˘ه˘ق˘ل˘ق تد˘بأا ي˘ت˘لا

يناعي ل بعÓلا نأا ثيح ،ناموك
.طيصسب داهجإا نم ىوصس

 لاديف درط ةوسسقب رقيو يسسيم تأملك ركنتسسي نيتيسس

،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بعل د˘ق˘ت˘ع˘ي
نا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘يإا ي˘˘˘˘˘˘تاور˘˘˘˘˘˘˘كلا

ةرادإا طاصشن نأا ،ضشتيتيكار
ي˘˘ف دود˘˘ح˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
مهاصس يوتصشلا وتاكريملا
ضصلق˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب

ن˘ي˘ت˘ي˘صس ي˘كي˘ك تارا˘ي˘خ
تافاقيإلاو تابايغ˘لا د˘ع˘ب
.ةريخألا

اًدد˘ه˘ُم ا˘صسرا˘ب˘لا ح˘ب˘˘صصأاو
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل7 با˘ي˘غ˘˘ب
يئاهن ن˘م˘ث با˘يإا ة˘ع˘قو˘م
مامأا ابوروأا لاطبأا يرود
ةفلتخم با˘ب˘صسأل ي˘لو˘با˘ن
.تافاقيإلاو تاباصصإلا نيب ام
ي˘ف ضشت˘ي˘ت˘˘ي˘˘كار لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
تابايغ نع لئُصس امنيح (اكرام)
تايرابملا يف ةعقوتملا ةنولصشرب
اًد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا
ناك اذه نكل ،معن’’ :يبونيترابلا

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ًفور˘˘˘ع˘˘˘م
ةمهم ةارابم ا˘ن˘يد˘ل ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
.ةدوعلا قيرط يف ةياغلل
ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل قر˘˘ط˘˘تو
‐1) لداعتلاب تهتنا يتلا ،يلوبان
نو˘كي˘صس ر˘˘مألا نأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع’’ :(1
بعللا بعصصلا نم ،ةياغلل اًبعصص

بعللا ق˘ل˘غ˘ي ق˘ير˘ف د˘صض
ًأاطخ انبكترا دقل ،اًريثك
.اولجصسو
ا˘ن˘ب˘قو˘ع د˘ق˘ل’’ :ع˘با˘ت م˘ث
بع˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘˘م ،ةد˘˘˘˘˘صشب
ع˘فاد˘ي ق˘ير˘ف ة˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
بجي ،اًبعل رصشع ىدحإاب
اًد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ق˘˘ثاو نو˘˘كن نأا

انأا ،ةدوعلل اًديج دعتصسنو
بع˘ل˘ن˘صس ا˘ن˘نأا˘ب ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئار ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
.ةنولصشرب
نع لئُصس ا˘م˘ن˘ي˘ح با˘جأاو
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘˘ب ظو˘˘ظ˘˘ح

تدب امبر’’ :ابوروأا لاطبأا يرود
تاو˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كب ل˘˘˘صضفأا
ن˘كن م˘ل ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ي˘˘فو ،ىر˘˘خألا
نا˘˘ك اذإا ا˘˘م ىر˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘عد ،زو˘˘˘ف˘˘˘ن
اذإا ،اذه لك رييغت نآلا انناكمإاب
تا˘يارا˘ب˘م ثÓ˘ث ة˘ل˘صسل˘صسب ا˘ن˘م˘ق
.’’انتصسامح ديزتصس ةديج

ةنولصشرب عفادم هيكيب دراريج دكأا
ىلع اًرداق نوكيصس هنأا ينابصسإلا
لاير دصض وكيصسÓكلا ةارابم بعل
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘صس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع د˘˘يرد˘˘م
ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حألا مو˘ي و˘ي˘با˘نر˘˘ب
.ينابصسإلا يرودلا ةلوطب
’’ترو˘ب˘صس’’ ة˘ف˘ي˘ح˘صص بصسح˘˘بو
نم هيكيب ىنا˘ع د˘ق˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا
لÓخ رصسيألا هلحاك ءاوتلاب ةباصصإا
1‐1 ي˘لو˘با˘نو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب لدا˘ع˘˘ت
ولوا˘ب نا˘صس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ضسمألا˘ب
نم يئاهنلا نمُث رودلا باهذ يف
.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب
ةرداغمل هي˘كي˘ب ر˘ط˘صضا ن˘ي˘ح ي˘ف
ةريخألا قئاقدلا يف ةارابملا بعلم

،ة˘با˘صصإلا هذ˘ه بب˘صسب ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م
،هيلغنيل تنميلك هنم اًلدب لخدو
ةنولصشرب ريهامج عزف هيكيب راثأاو

ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ما˘˘يأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ديردم لاير دصض وكيصسÓكلا

عيمج˘لا ه˘ي˘كي˘ب نأا˘م˘ط ،كلذ ع˘مو
ولواب ناصس بع˘ل˘م ه˘تردا˘غ˘م د˘ن˘ع
ةياهن دعب ةنولصشرب ةلفاح بوكرل
ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأاو ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘نأا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو˘ل ي˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
اًقئل نوكيصسو ةديج ةلاحب رعصشي
.وكيصسÓكلل
اينولاتاك ىلإا ةنولصشرب داع امنيب

فوصسو ،ةرصشابم ءاقللا ةياهن بقع
ضسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘ت˘˘ي
اينابصسإا تيقوتب اًرهظ21 ةعاصسلا
اًداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ر˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘غ ناو˘˘˘خ ي˘˘˘ف
.وكيصسÓكلل

 وكيسسÓكلا نم هفقوم ددحي هيكيب

 ةنولسشرب ةرادإا ىلإا أًمأهتا هجوي سشتيتيكار



ةيبملوألا ةنجلل يذيفنتلا بتكملا
 فاريب ةلأقتسسا سضفري

ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجلل يذيفنتلا بتكملا ءاصضعأا ضضفر
تاعاصسلا يف فاريب ىفطصصم اهمدق يتلا ةيباتكلا ةلاقتصسلا
.ةيصضاملا ةليلقلا

ىلع عيمجلا قفتا ثيح ،ضسمأا ائراط اعامتجا ةنجللا تدقعو
ضضفر

ريخألا ليحر نأا نيحصضوم فاريب ىفطصصم ضسيئرلا ةلاقتصسا
ةيبملوألا باعلأÓل نييرئازجلا نييصضايرلا ريصضحت ىلع رثؤويصس

 .0202 ويكوط
ب.م.يرضسيإا

 صسيتيف عم ةضصرفلا لماك ىلع لضصحي مل هنا دكأا

ديرأاو ولينيف يف ديعسس أنأا : ولفرد
 مأيقلا يننكمي أم رأهظإا

ةديدجلا هتبرجت نع يرئازجلا يلودلا ولفرد ةماصسأا ثدحت
،يدنلوهلا قيرفلا عم اعيرصس ملقأات هنا ادكؤوم ،ولينيف يدان عم
هتايناكمإا راهظإل ةصصرف ىلع لوصصحلا لجا نم ادهاج لمعيو
يف ةريبك ةعرصسب تملقأات »:Óئاق حرصص نيأا هبردم ةقث بصسكو
ىوتصسم دنع نوكأا نأا ىنمتأاو ،يتيب يف يننأا رعصشأا ،ولينيف
.«يصصخصش يف تعصضو يتلا ةقثلا

ىلع هلوصصح مدع قبصسألا فيطصس قافو بعل حصضوأاو اذه
نيفده تل˘ج˘صس »:ف˘ي˘صضي˘ل ه˘تارد˘ق تا˘ب˘ثإل ي˘فا˘ك بع˘ل تقو
يف ةصصرفلا يل حتت مل نكل ،مصسوملا اذه ضسأاكلا يف ضسيتيفل
.«هب مايقلا يننكمي ام راهظإل ،ولينيف ىلإا تئجو ،ةلوطبلا

دنع نيبعÓلاو ةرادإلا فرط نم باحرتلا ىقلت هنا فيصضيل
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا تظ˘حل»:ضصو˘صصخ˘لا اذ˘ه˘ب ا˘حر˘صصم ه˘مود˘ق
،قيرفلا لجأا نم دجب لمعأا ،يمودقب ءادعصس اوناك ،ولينيف
.«يل موي لوأا ذنم يتصصرف رظتنأاو

يدان ىلإا لقتنا دق قباصسلا ةمصصاعلا داحتا مجاهم نأا ةراصشإÓل
امداق ،ةيوتصشلا تÓيوحتلا ةرتف يف ةراعإا لكصش ىلع ولينيف
يدنلوهلا يرودلا يف ناطصشني نيقيرفلا Óكو ضسيتيف يدان نم
 .زاتمملا

ز.صس
 ةنضس02 نم لقأا بختنملا عم اديج ءادأا مدق

 جيلخلا ةيدنأا مأمتها لحم فوسصوب

فيطصس قا˘فو˘ل د˘عا˘صصلا بعÓ˘لا فو˘صصو˘ب قا˘ح˘صسإا ي˘ظ˘ح
همدقي يذلا ءادألا دعب ،ةيجيلخلا ةيدنألا نم ديدعلا مامتهاب
ةلوطبلا تاصسفانم نمصض ،طصساوأÓل ينطولا بختنملا هقفر
تأادب يتلاو ،ةيدوعصسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراجلا ةيبرعلا
ةلواحمب كلذو دعاصصلا باصشلا فطخ لجا نم نمزلا قباصست
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ اهل عيقوتلل ايدام هئارغأا

ةيدنألا دحأا يف ةيفارتحا ةبرجت ضضوخب ملحي ةليم نبا ىقبيو
زربا نم دعي يذلاو اريثك هاوتصسم نم عفرتصس يتلا ،ةيبوروألا
مصسوملا مه˘م˘صض ى˘ل˘ع و˘كا˘نو˘م يدا˘ن ر˘صصي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
تقو ةيصضق ةرامإلا يدان ىلإا هلاقتنا ةيصضق ىقبتو ،لبقملا
هريظنو يفياطصسلا يدانلا نيب يئدبملا قافتلا لصض يف ،طقف
 .طورصشلا لك ىلع يصسنرفلا

ز.صس
 لاطبأ’ا يرود يئاهن عبر رودلا باهذ يف

ةمئأق يف نييرئازج نيبعل ةسسمخ
 كلأمزلا ةهجاومب ةينعملا يجرتلا

ةصسمخ رصصمل ةهجوتملا يجرتلل ةعصسوملا ةمئاقلا تمصض
،ثيغ نب فوؤورلا دبع نم لكب رمألا قلعتيو نييرئازج نيبعل
دمحم كلذكو ةحاصس نب لÓب ،نايزم نامحرلا دبع ،ىتصش ضسايلا
يصسنوتلا يجرتلا نيب ةبقترملا ةهجاوملاب ةينعملا ياغوت نيمأا

.ريخألا اذه بعلم ىلع يرصصملا كلامزلاو
يتلاو ،لبقملا ةعمجلا موي بعلتصس ةارابملا ناف ةراصشإÓل

 .ايقيرفإا لاطبأا يرود يئاهن عبر باهذ تايرابم نمصض لخدت
ز.صس
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ةر˘كلا قا˘صشع را˘ظ˘نأا ه˘ج˘ت˘˘ت
بع˘ل˘م ى˘لإا مو˘ي˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
د˘˘˘ه˘˘˘ف ن˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘مألا
ةعاصسلا نم ةيادب ،ةيدوعصسلاب
ن˘صضت˘ح˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا ،54:21ـلا

نيب ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر رود˘لا ةارا˘ب˘م
يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
هريظ˘نو ة˘ن˘صس02 ن˘˘˘م ل˘˘˘˘قأا
.يصسنوتلا

برد˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا ى˘˘ع˘˘صسيو
نيصشتنملا ،نيعامصس نب رباصص
ةلو˘ج˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا˘ب
ةعومجملا يرود نم ةريخألا

يف زوفلل ،فيصضملا دلبلا ىلع
ناكم زجح لجا نم مويلا ءاقل
ام˘ي˘صسل ،ي˘ب˘هذ˘لا ع˘بر˘م˘لا ي˘ف
رومألا نم ديدع اورهظأا مهنأاو
تلوجلا رورم ع˘م ة˘ي˘با˘ج˘يلا

.ةوق رثكأا اوتابو
ةلهصس ةمهملا نوكت نلو اذه

يذلا ديجلا ىوتصسملا لظ يف
يذلاو ،رصضخلا ضسفانم همدقي
،هتعومج˘م رد˘صصت ن˘م ن˘كم˘ت
نم لك ىلع نيزو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ني˘ح ي˘ف ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو قار˘ع˘لا
مامأا ةثلاثلا ةهجاوملا يف لداعت

 .تيوكلا
ةهجاوŸ امكح رودنغلا

 صسنوت رئاز÷ا
ةركل يبرعلا داحتلا نلعأا

م˘˘كح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا
ةرادإل ،رودنغلا دمحأا يرصصملا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل
02 نم لقأا ينطولا بختنملا
،مويلا يصسنوتلا ،هريظنب ةنصس
بر˘ع˘لا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ي˘ف
يف ا˘ًي˘لا˘ح ة˘ما˘ق˘م˘لا ،با˘ب˘صشل˘ل

.ةيدوعصسلا
يرصصملا مكحلا دعاصسيصسو

تيا ما˘صشه ي˘بر˘غ˘م˘لا ن˘م ل˘˘ك
ي˘ل˘ع ة˘ب˘ق˘ع يرو˘صسلاو ،و˘˘ب˘˘ع
وهف عبارلا مكحلا اّمأا ،جيوحلا
.ةرواهزلا دارم يندرألا

ءاضضيبلا ةلدبلاب رضضÿا
 ءارم◊اب صسنوتو
ي˘ن˘ق˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جلا ىر˘˘ج

ةحيبصص ،مويلا ةارابمب ضصاخلا
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ضسمأا

ن˘˘ب برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘صشأا لو˘˘˘خد
ىلع ضضيبألا ضسابللاب نيعامصس
يصسنوت˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بع˘ل˘ي نأا
.رمحألا ضسابللاب

نإا˘˘ف مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘كو
رود ىهنأا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يناثلا زكرملا يف تاعومجملا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ف˘ل˘خ طا˘˘ق˘˘ن6ـب
ءا˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ير˘˘˘صصم˘˘˘لا
فصصلا يف يصسنوتلا بختنملا
 .طاقن7ـب لوألا

 بختنملا ليثمتل ينامورلا يداحت’ا صضرع صضفر

يف ةنأكمب رفظلاو يسضأملب عأنقإا يفده :ينارمع
 ينطولا بختنملا

بختنملا ناولأا لمحب ملحي ،ةيرئازجلا لوصصألا وذ يصسنرفلا بعÓلا ينارمع لÓب لازام
يف ةكراصشملل ،تقو برقا يف يصضاملب لامج نم ءاعدتصسا ربصصلا غرافب رظتنيو يرئازجلا
.ايقيرفإا لطب رظتنت يتلا ةمداقلا تاقاقحتصسلا

ادهاج لمعي هنا «لوبتوف ضسنارف» ةديرج عم هل راوح يف ينامورلا جولك مجاهم حرصصو
لÓخ هتقث بصسكو ينطولا بردملا مامتها بذجل ،هتايوتصسم نصسحأا يف نوكي لجا نم
قاحتللا وه ايلاح يل ىمصسألا فدهلا»: حرصص نيأا ،هل ةصصرفلا ةحاتإاو ةلبقملا ةرتفلا
،مدقملا دوهجملا ةفعاصضم لÓخ نم ةوقب لمعا انأاو ،يرئازجلا ينطولا بختنملا فوفصصب
لجا نم ،ةنكمملا تايئاصصحإلا لصضفأا قيقحتل ىعصسأا» :فاصضأاو ،«ةديج جئاتن قيقحتل
.«فدهلا اذه ىلإا لوصصولا

يرودلا يف طصشانلا جولك هقيرف عم ازيمم ءادأا قباصسلا نوينيفا لرأا مجاهم مدقيو اذه
كلمي امك ،ةلوج61 رورم دعب ةطقن25 ديصصرب يرودلا بيترتلا ردصصتي يذلاو ينامورلا

   .يلاحلا مصسوملا فادهأا6 هديصصر يف ايليصسرام كيبملوا جيرخ
بعÓلا نا لإا ،ريخألا اذه ليثمتل ينامورلا داحتلا نم ضضرع ىلع ينارمع لصصحتو

 .رصضخلا ةوعد رظتني هنا احصضوم Óيصصفتو ةلمج ةركفلا ضضفري يرئازجلا
ز.صس

 ينطولا بخانلا ةمانزر بضسح ةيدولا تايرابملا

أيقيرفإا لأطبأا تأيرأبم جمأنرب رسشنت «فأفلا»
0202 لÓخ

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ر˘˘صشن
،ضسمأا «فافلا» مدقلا ةركل
ضصاخلا تايرابم˘لا ج˘ما˘نر˘ب
اذ˘˘كو لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘با˘صشلا تا˘ئ˘ف˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.يوصسنلا بختنملاو

لا˘˘ط˘˘بأا ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب ضصخو
تا˘يرا˘ب˘م خ˘يرا˘ت ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ايقيرفإا ممأا ضسأاك تايفصصت
اه˘ن˘صضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا1202
تايفصصت اذكو نور˘ي˘ما˘كلا

.رطقب2202 ملاعلا ضسأاك
وحنلا ىلع جمانربلا ءاجو

:يلاتلا
ام يوبا˘ب˘م˘يز ‐ ر˘ئاز˘ج˘لا

ضسرام82ـلاو52ـلا نيب
ام رئاز˘ج˘لا ‐ يو˘با˘ب˘م˘يز

ضسرام13ـلاو92ـلا نيب

نيب ام رئازجلا ‐ ايبماز
ناوج9ـلاو3ـلا

نيب ام ايبماز ‐ رئازجلا
 ربمتبصس8ـلاو2ـلا

لايدنوم تايفضصت
ةيادب رطق

 ربوتكأا5ـلا نم
ع˘قو˘م دد˘ح˘˘ي م˘˘لو اذ˘˘ه

ةركل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
تا˘يرا˘ب˘م ج˘ما˘نر˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا
رطق ملاعلا ضسأاك تايفصصت
نايبلا ىفتكا ثيح ،2202
ثي˘˘˘ح خ˘˘˘يراو˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘صشن˘˘˘ب
ام ىلوألا ةارابملا بعلتصس
نم31ـلاو ربوتكأا5ـلا نيب
بعلت نأا ىلع رهصشلا ضسفن
9 ني˘ب ا˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

 .ربمفون71ـلاو
ةيدولا تايرابملا

بخانلا جمانرب بضسح
 ينطولا

تايرابملا ضصخي اميفو
ا˘ه˘ب˘ع˘˘ل˘˘ي˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لا
لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘لا تكر˘˘ت ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تلا

يأا خيرات ددحت ملو احوتفم
نأا تف˘˘˘صشك ثي˘˘˘˘ح ،ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
جمانرب طبصضيصس يصضاملب
امب˘صسح ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.اهديري يتلا ةمانزرلا

ب.م.يرضسيإا

ب.م.يرضسيإا
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مجن لقنب ةليفك نويلم03
«بيضشت نيبماضشتلا» نم رضضخلا

 «غيل ريميربلا» ىلإا

لأنسسرأا ريطأسسأا
ةيؤورب نوملحي

سصيمقب ةمحر نب
 «زرنأغلا»

يزيلجنلا لانصسرأا يدان عصضو
بختنملا بعل ،ةمحر نب ديعصس
ضسأار ىلع يزيلجنلا دروفتنيربو
يف يدا˘ن˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوصس

عم ازيمم ءادا ةمحر نب مدقيو
يلاحلا مصسوملا ةقÓطنا ذنم هيدان
ر˘صصي يداو˘ن˘لا ن˘م ادد˘ع ل˘ع˘ج ا˘م
قو˘صس ي˘ف ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نم ةدافتصسÓل ةمداقلا تÓيوحتلا

نوكت نل ةمهملا نأا لإا ،هتامدخ
«زر˘نا˘غ˘لا» لو˘خد ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ه˘˘صس
.بعÓلا عم دقاعتلا لجأا نم ةوقب

«لوبتوف ضسنارف» ةلجم تفصشكو
نيبعÓ˘لا ن˘م ادد˘ع نأا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
نوملحي لانصسرأا يدانل ن˘ي˘ق˘با˘صسلا
بختن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا ة˘يؤور˘ب
مصسوملا «زرناغلا» ضصيمقب ينطولا
.لبقملا

يدانلا نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ر˘صصي ي˘ند˘ن˘ل˘لا

م˘عد˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بعل
يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ةر˘طا˘ق˘لا
ىلع ارداق نوكيل مداقلا مصسوملا
ىلع ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا

.ابوروأا لاطبأا ةطبار يف دعقم
ق˘˘ير˘˘ف طر˘˘ت˘˘صشي ،ه˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م

ةجرد˘لا ي˘ف ط˘صشا˘ن˘لا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
ىلع لوصصحلا ةيزيلجنلا ىلوألا

حامصسلا لجأا نم وروأا نويلم03
 .يدانلا ةرداغمب «ديدجلا زرحم»ـل

ب.م.يرضسيإا
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رئازجلا ةيدولوم وبعل ىنثأا
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
زيغن ليبن بردملا هب موقي
ديعت˘صسي ف˘ي˘ك فر˘ع يذ˘لاو
م˘عد˘لا لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘يو˘ي˘ح
ةبي˘ت˘كل˘ل مد˘ق˘م˘لا يو˘ن˘ع˘م˘لا
يذلاو يصضاملا يبرادلا لبق
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صس
ركذي ةلباقملا يف راصصتنلاب
ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا نا
ةبيتكلا زيهجت ى˘ل˘ع ة˘يد˘ج˘ب
ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ضسما ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘جا

ءاد˘هإا ةرور˘˘صضب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘طو
ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل ةوا˘ن˘صشلا
نأاو ة˘صصا˘خ م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
لجا ن˘م ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘نا˘كمإلا
.كلذ

نودعتضسي نوباضصملا
 دكؤوي زيغنو ةدوعلل

 ةماتلا هتقث عضضو
مهتامدخ يف

ىد˘˘˘˘بأا ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘ف

نم ريبكلا مهحايترا نوبعÓلا
ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط لÓ˘˘خ
ذنم زيغن ينقتلا اهيلع لمعي
قيرف˘لا بيرد˘ت ة˘م˘ه˘م ه˘ي˘لو˘ت

ي˘ف نآلا عر˘صش ه˘ناو ا˘م˘˘ي˘˘صسل

ةداعتصسا نأا امب يدجلا لمعلا
مهزيهجتو هبصسح ن˘ي˘با˘صصم˘لا
ةيولوأا ىقبت تايدحتلا مداقل
كردي هناو اميصسل هل ةبصسنلاب
ر˘ي˘ب˘كلا ضسفا˘ن˘ت˘˘لا نأا˘˘ب Ó˘˘ع˘˘ف

ةدا˘ع˘ت˘صسا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘صسي˘صس
قاروأا نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي هدا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مأا
ر˘˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘بو قار˘˘ح ي˘˘نا˘˘ثرو˘˘˘لا

ضشتوكلا اهيلع لوعي ةجراردو
.تايدحتلا مداق يف اريثك

صشامر ماضشه

بقللا وحن ةلسصاوملا ةرورسض ىلع رارسصإاو زيغن بردملا ىلع ريبك ءأنث
رئازجلا ةيدولوم

ةÒخأا ةسصرف زأكعوب حنÁ يدأمح نب
جربلا يلهأا

نب جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ضسي˘ئر رذ˘ح
ي˘صسنو˘ت˘˘لا ه˘˘برد˘˘م يدا˘˘م˘˘ح
ةرم رثعتلا ةبغم نم زاكعوب
ةليلم نيع ةيعمج مامأا ىرخأا

ضشيعي ضسفان˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ضسف˘˘˘ن
هب˘صسح ة˘ي˘صضق˘لا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
بن˘˘˘ج˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صض تح˘˘˘˘صضأا
لÓخ نم ةيصضاملا ثادحألا
ج˘ئا˘ت˘ن نا˘م˘صض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ن˘م ي˘ل˘هألا جور˘خ˘ب ح˘م˘˘صست

ةدد˘ه˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك
ضسيئرلا نأا ر˘كذ˘ي طو˘ق˘صسلا˘ب
هلعجيصس رخآا رثعت يأا نأا دكأا
ة˘˘ع˘˘ير˘˘صس تارار˘˘˘ق ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي
.ضشتوكلا ضصوصصخب

زهاجو دوعي يضشواضش
جربلا نيرع ةيامحل

ته˘˘˘نأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف
يزو˘ف ع˘م ل˘˘كصشم˘˘لا ةرادإلا
ي˘لود˘لا ضسرا˘ح˘لا ي˘˘صشوا˘˘صش
ن˘ب ق˘˘ف˘˘تا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘با˘˘صسلا

يذ˘لا ضسرا˘ح˘لا ع˘˘م يدا˘˘م˘˘ح
ر˘ه˘صش ذ˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘طا˘˘ق

نبا مصسريل ،يصضاملا ربوتكأا
ه˘˘˘تدو˘˘˘ع ،جر˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م
.تابيردتلل
نو˘كي˘ل ي˘صشوا˘صش ه˘˘ج˘˘ت˘˘يو
ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا
تاو˘ف˘ه˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
ى˘˘ح˘˘صضأا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
كيرد˘˘˘ي˘˘˘صس نا˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

يتلاو اهنابكتري ةيافلحوبو
01 ى˘ق˘ل˘ت˘ي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج

تاءاقل3 يف ةلماك فادهأا
ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
ا˘ي˘صصخ˘صش ل˘صصت˘ي ضسي˘ئر˘لا
قباصسلا ي˘لود˘لا ضسرا˘ح˘لا˘ب
نا˘مرد مأا ة˘م˘ح˘ل˘م ع˘نا˘صصو
را˘صسم ح˘ي˘ح˘˘صصت ل˘˘جا ن˘˘م
ىلع طاقنلا عصضوو قيرفلا
يدافتل هعم اصضيأا فورحلا
.اقباصس ثدح ام راركت

صشامر ماضشه

ةمضصاعلا داحتا

برد˘˘˘م لÓ˘˘˘ب ير˘˘˘يزد ى˘˘˘مر
ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف
بق˘˘˘˘ع ،ضسمأا ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘صسخ˘˘˘˘˘لا
ميرغلاو راجلا مامأا يمصصاعلا
،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
اد˘ح با˘صشلا برد˘م˘لا ع˘صضي˘˘ل
.قيرفلا عم يبيردتلا هراوصشمل
نأا لÓ˘˘˘ب ير˘˘˘يزد˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسو
بيرد˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا
ةكرصش مايق بقع ،«ةراطصسوصس»
مهصسأا ةيبلاغ ءانتقاب «روب راصس»
ةريخألا لمعت نأا لبق ،قيرفلا

هرارق نع لودعلاب هعانقإا ىلع
با˘˘ح˘˘صصأا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘لاو

.دوصسألاو رمحألا نينوللا
ب.م.يرضسيإا

«ةرأطسسوسس» عم يسضارتلأب هدقع خسسفي يريزد

تبصسلا اذه يرانكلا ةلباقم دادزولب بابصش قاصشع رظتني
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع لمعلا لجا نم ربصصلا غرافب
ةصصاخ ةلوطبلا ضشرع ىلع عبرتلا ةلصصاومب مهل حمصست
يف قيرفلا تل˘ع˘ج م˘ه˘تا˘طو˘غ˘صضو ن˘ي˘صسفا˘ن˘ت˘م˘لا ةد˘ح نأاو
كنارف بردملا لعج يذلا رمألا اهيلع دصسحي ل ةيعصضو
ىلع لمعلاو زيكرتلا ةرورصض هرصصانع نم بلطي امود
لجا نم بصسانملا تقولا هناو ةصصاخ يدانلا جئاتن نيصسحت
حمصست ةصضاف˘ت˘ناو ةد˘يد˘ج ة˘قÓ˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
.نيقحÓملا برقا نع قرافلا عفرب قيرفلل

نوبعÓلاو مهتاف ام كرادت ىلع رضصي ةرامع
طاقن9ـب هنودعي

ةرامع نيدلا فرصش دادزولب بابصش ضسيئر لصضف هتهج نم
ةبيتكلا زيفحت ىلع لمعلاو قيرفلا تابيردت ىلإا هجوتلا

ثيح ارخؤوم قف˘خ˘ي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا با˘ب˘صسألا ثح˘بو
دكأاو ةحارصص لكب ثدحت ينعملاف تارصشؤوملا بصسحو
بعل˘لا لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا دا˘ج˘مأا ةدا˘ع˘ت˘صسا د˘ير˘ي ه˘نا ى˘ل˘ع
لجا نم ة˘ي˘تاو˘م ة˘صصر˘ف˘لا نأاو ة˘صصا˘خ بق˘ل˘لا ة˘قرو ى˘ل˘ع
ةقرو ىلع نيصسفانملا دحا لبقتصسي نيح اميصسل كرادتلا
فلصشلا ىلإا لقنتلا مث نمو لئابقلا ةبيبصش قيرف بقللا

بصسك ةرورصض ىلع رصصأا ثيح وداراب لابقتصسا اهدعبو
.9 ـلا طاقنلا

صشامر ماضشه

دادزولب بابضش
«يرأنكلا» دعوم نورظتني «ةبيقعلا» ءأنبأا

رارقتسسلا نأمسضو هب زوفلل

ةيدجلا اهتاريصضحت ةليلم نيع ةيعمج ةليكصشت لصصاوت
نع عيمجلا ثحبي ثيح جربلا يلهأا مامأا تبصسلا دعومل

تاباصسح نع يدا˘ن˘لا د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘صض
مل ةرارغوب نيمايل ةدايقب ينفلا مقاطلا نأا ركذي طوقصسلا
هءاقب دكؤوي ام وهو يداع لكصشب ةصصحلا ةدايقب ماقو رداغي

ةمزألا نأاو ةصصاخ يداع لكصشب ةينفلا ةصضراعلا ضسأار ىلع
ماعلا ريصسلا يف ترثأا يتلاو يدانلا اهصشيعي يتلا ةقناخلا
.رصصانعلا ضضعب بصسح وه اهلمحتي ل ةليكصشتلل

 ةضسرامم ةديدج طوغضض
ةي’ولا ىلع ريضسملا مقاطلا نم

اهب نيدي يتلا روجألا ضصوصصخب اهتمصص ةرادإلا لصصاوتو
مقر و˘هو ر˘ه˘صشأا6 ى˘لإا تل˘صصو ا˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ نو˘ب˘عÓ˘لا

ضضعبلا نأا امب ابيهر اطغصض ضشيعي قيرفلا لعج بعصص
ىلع نولوؤوصسملا لمأايو اذه اهريصسي فورظو تÓئاع هيدل
ءاهنإا لجا نم يقاوبلا مل ةيئلولا تاطلصسلا لخدت يدانلا
نيترجأا ديدصستب ىتح حمصست ةلويصس خصضب كلذو ةيصضقلا
لكب جربلا مامأا ءاقللا لخديصس قيرفلا نأا ركذي ،ةثÓث ىلإا

.نديزوبيا رصسيألا عفادملا ادع ام هرصصانع
صشامر ماضشه

ةليلم Úع ةيعمج
جÈلا مأمأا زوفلا ىلع رسصت «مأسصل»

ءأقبلا ةقرو بعل يدأفتل

ريصسملا مقاطلا عم عامتجلا ةدكيكصس ةبيبصش ةليكصشت تلصضف
ءانبأا اهصشيعي يتلا ةي˘ع˘صضو˘لا ن˘ع ر˘ث˘كأا ثيد˘ح˘ل˘ل اذ˘هو ق˘ير˘ف˘ل˘ل
اوقلتي مل رط˘صسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘ل م˘ه˘نأاو ة˘صصا˘خ «ادا˘كي˘صسور»
نوددحي مهلعج يذلا رمألا وهو اهب نونيدي يتلا مهتاقحتصسم
رارق ذاختا لبق اهيلع لمعلاو اهب ديقتلا بجاولا طورصشلا ضضعب
قيرفلا نأا امب مهحلاصص يف جئاتنلا نأاو اميصسل بارصضإا نصش
.اهلتحي يتلا ةبترملا ىلإا رظنلاب دوعصصلا ةقرو فدهتصسي ىحصضأا

ةداعضسوبب ةحاطإ’ا ىلع رضصيو مويلا لقنتي قيرفلا
ةبيبصش قيرف تبرصض يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا نم مغرلابو اذه
ةحيبصص ةليصسملا ىلإا قيرفلا دفو لقن ررق ضسيئرلا نأا لإا ةدكيكصس
ةداعصسوب لمأا مامأا ةرظتنملا ةمقلل اديج دادعتصسلا لجا نم مويلا

لجا نم Óماك دازلا ىلع لوصصحلا فدهتصسي قيرفلا نأاو ةصصاخ
زيكرتلا بلطتي دوعصصلا نأا امب ةمدقملا وحن يدانلا ةلجعب عفدلا

ىكتصشا ضسيئرلا نأا ركذي تايدحتلا ضضعب بصسك ىلع لمعلاو
.معدلا بايغ ةيئلولا تاطلصسلل

صشامر ماضشه

ةداعضسوب يف ةيباجيا ةجيتن دضصح ىلع ريبك رارضصإا
ةدكيكضس ةبيبضش

 فورحلا ىلع طأقنلا اوعسضو نوبعÓلا
بارسضإلا ريسصم يف لسصفلا لبق ةرادإلا عم

ياد Úضسح رضصن
ىعسست ةيرسصنلا
لكأسشم لÓغتسسل
قيقحتل فيطسس

ةقÓطنلا

نيصسح رصصن دادعت ىعصسي
ي˘˘˘ف د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ياد
اهنع لاقي ام لقأا ةيعصضو
لÓ˘غ˘ت˘صسل ،ة˘ب˘ع˘˘صص ا˘˘ه˘˘نأا
يت˘لا ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
،ضسفا˘ن˘م˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
د˘ي˘صصر˘لا د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت بب˘˘صسب
ةهج ن˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘كن˘ب˘لا

ضضع˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘˘مو
ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م تا˘با˘ي˘غ˘لا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا
لابصشأا دوقي يذلا بعصصلا
موي نيدلا زع يدوج تيأا
فيطصس ىلإا مداقلا تبصسلا
يف يلحملا ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ق˘ل˘ل
نم02ـلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا
.فرتحم لوألا مصسقلا

باحصصأا ةمهم نوكت نلو
رمحألاو رف˘صصألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
ديجلا ءادألا لظ يف ،ةلهصس
لإا ،ضسفانملا همدقي يذلا
ى˘˘ل˘˘ع مزا˘˘ع داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا نأا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ضضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نلا
زوفلل ،ةمدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
نم بورهلاو ءاقللا طاقنب
.بيترتلا ليذ

ب.م.يرضسيإا



ةــــنصصرق

زرحم نم لأيرلا رذح ونادلأف
قيرف يتيصس رتصسصشنام»
،ةرابعلا هذه˘ب ،«ف˘ي˘خ˘م
ي˘خرو˘خ و˘ناد˘لا˘ف رذ˘˘ح
لا˘ير˘ل ق˘با˘˘صسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف د˘˘يرد˘˘˘م
تب˘ع˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب تع˘˘˘م˘˘˘جو ،ضسمأا
ضضاير ةدايقب «يتيصسلا»
ىلع ي˘كل˘م˘لاو ،زر˘ح˘م
لاقو ،ريخألا اذه بعلم
:ءاقللا ةيادب لبق ونادلاف
ةر˘كلا نو˘˘كت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع»
،ور˘يو˘غأا ،زر˘ح˘˘م د˘˘ن˘˘ع
نإاف ،نيورب يدو افليصس
.«افيخم حبصصي يتيصسلا

أيجروج مأمأا نوطقسسي ةنسس61 نم لقأا رسضخ

بختنم دي ىلع ةميزهلل ريخألا ضضرعت ،ةنصس61 نم لقأا ينطولا بختنملل ةجرخ لوأا يف
دادعت نوكيصسو ،اينابلأاب ايلاح ةماقملا يصضايرلا ريوطتلا ةرود راطإا يف فيظن فدهب ايجروج
.ايناوتيل بختنم ةهجاوم دنع زوفلا لمأا ىلع ةارابم يناث عم مويلا دعوم ىلع رصضخلا

حملي سشيسشوع
رسضخلا ليثمتل

لداع هب ماق يذلا كلذ ضسكاعم موجه
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘صس ضسيرا˘˘ب م˘˘ج˘˘ن ضشي˘˘صشو˘˘ع
رصشن امدعب ،ةيرئازجلا لوصصألا وذ دعاصصلا

هباصسح ر˘ب˘ع «يرو˘ت˘صسلا» ى˘ل˘ع ه˘ل ةرو˘صص
ناير عم يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع
ةه˘جاو˘م لÓ˘خ ،نو˘ي˘ل يدا˘ن بعل ي˘قر˘صش
اهيلع عصضوو ،ةيصضاملا مايألا يف نييدانلا

هلويم ىلإا ةحصضاو ةراصشإا يف ،رئازجلا ملع
.«ةكيدلا» بختنم نم لدب رئازجلا ليثمتل

ةمئأقلا يف يرسصأن

بعÓ˘لا ير˘صصا˘ن ر˘ي˘˘م˘˘صس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م م˘˘غر
ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘صصألا وذ ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ةيدنألا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
رو˘ب˘صس ا˘ي˘لا˘ط˘نأا ا˘هر˘خآا ،ا˘ه˘ل بع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
يف ناكم زجح نم نكمت هنأا لإا ،يكرتلا
تايرابملل ضضوخ رثكألا نيبعÓلا ةمئاق
يف يرصصان ءاج ثيح ،ةنصس12ـلا نود
تداع نيح يف ةارابم121ـب8ـلا زكرملا
ي˘ج˘ي˘ج ي˘لا˘ط˘˘يلا ضسرا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ةراد˘˘صصلا
.ءاقل661 بعل يذلا امورانود

 رييسستلا ءوسس
سسأملأا ءأيتسسا ريثي

ىلع ضساملأا رصصانلا دبع هصشاع ريبك ءايتصسا
،هيدان قوفتب يمصصاعلا يبرادلا ةياهن ضشماه
ةمصصاعلا داحتإا يديلقتلا ميرغلاو راجلا ىلع
،لوألا م˘صسق˘لا ن˘˘م91ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
بكر˘م˘لا ه˘فر˘ع يذ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ءو˘صس بب˘˘صسب
˘مر˘ح ثي˘ح ،فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا
نم ةهجاو˘م˘ل˘ل نو˘عد˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ نو˘ب˘عÓ˘لا
عم لافتحلاو راصصنألا ةيحتو ،بعلملل لوزنلا

ضسأار ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا ل˘ع˘ج ا˘م م˘ه˘˘ئÓ˘˘مز
.بعلملا ةرادإا فرصصت نم اطخاصس قيرفلا

 رسصي رسصأن نب
«ةنيزوكلا» ىلع

يلوؤوصسم˘ل ر˘صصا˘ن ن˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ضسي˘ئر د˘كأا
ةدوعلاب هقيرفل حامصسلا ةرورصض ىلع ةطبارلا
ةقرو بعل لجأا نم قولصشوب بعلم هتعلق ىلإا
يف بعلي ل ءاقبلا نأاب كردي هنأاو ةصصاخ ءاقبلا

ريغ تحصضأا هتبيتك نأاو ةصصاخ داولا ضسأار
نأا ركذي اهب زوفلاو تاءاقللا رييصست ىلع ةرداق
بعلم زيهجت ةيلمع مامتإا نع ثحبت ةرادإلا

.ةليلم نيع مامأا هيف لابقتصسÓل ابصسحت ةرقم

qarsana@essalamonline.com
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ةبسسأنم51 يف مهعنقي مل
ةرادإا هتصشاع ديدج طبخت
˘˘ما˘˘يألا ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
ةقÓطنلا دعب ةيصضاملا
ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ةز˘ي˘م˘˘م˘˘لا

يجيورنلا مج˘ن˘لا د˘نلا˘ه
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا يذ˘˘˘˘˘لا
ى˘˘˘˘˘لإا غرو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘˘˘صس
ه˘نا د˘كؤو˘ي˘ل د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
زر˘˘˘بأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م د˘˘˘˘حاو
يف ملاعلا يف نيبعÓلا
تفصشكو ،نهارلا تقولا
ةينابصسا ةيمÓعإا ر˘يرا˘ق˘ت
تبقار ةنولصشرب ةرادإا نأا

مل اهنكل ،ةرم51 دنلاه
.هتاردقب عنتقت
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«ولاو تمهف أم» بعÓملا ليهأأت ةنجل
ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘˘ل تفر˘˘ع
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأا بعÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

ى˘˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘˘˘هرو˘˘˘˘˘˘˘صضح
مل ة˘ي˘صضق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
اهلاب ىلع اتاتب رطخت

ى˘لإا تل˘ق˘˘ن˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
كلاملا دبع نب بعلم
هنييعت ثحب لجأا نم
تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ضضو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل
Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ي˘صسا˘ي˘صسلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تد˘˘جو د˘˘قو
اهعقوتت نكت مل ارومأا
يذلا رمألا ناصصقن يف هتدجو يذلاو بعلملا لوط ةيصضقب يمصس ام اهزربأا نم لعل اقÓطإا

عصضت اهلعج ام وهو تصضم تاونصس ذنم هيف ةروصضخلا لابقتصسا لوبق ةيفيك يف راتحت اهلعج
.اهب لومعملا نيناوقلا قفو هطبصض ةداعإا لجأا نم بعلملا يلوؤوصسم ةيلوؤوصسم تحت رمألا
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ةÓسصلا تيقاوم

«زرنأغلا» سصيمقب ةمحر نب ةيؤورب نوملحي لأنسسرأا Òطأسسأا^
ينطولا بختنŸا ‘ ةنأكÃ رفظلاو يسضأملب عأنقإا ‘ده:Êارمع^

رسشنت «فأفلا»
تأيرأبم جمأنرب
أيقيرفإا لأطبأا

0202 لÓخ

 ةداعضسوب ‘ ةيباجيا ةجيتن دضصح ىلع Òبك رارضصإا

فور◊ا ىلع طأقنلا اوعسضو نوبعÓلا
بارسضإلا Òسصم ‘ لسصفلا لبق ةرادإلا عم

 دادزولب بابضش ةمضصاعلا دا–إا ةدكيكضس ةبيبضش

هدقع خسسفي يريزد
«ةرأطسسوسس» عم يسضاÎلأب

دعوم نورظتني «ةبيقعلا» ءأنبأا
رارقتسسلا نأمسضو هب زوفلل «يرأنكلا»

ةمانزر بضسح ةيدولا تايرابملا
 ينطولا بخانلا
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 تابختنملل ةيبرعلا صسأاكلا ةلوطبب يبهذلا عبرملا يف ناكم زجحل

ريثم يبرأغم يبراد يف سسنوت نوهجاوي ةنسس02 نم لقأا رسضخ
سسنوت رئاز÷ا ةهجاوŸ أمكح رودنغلا يرسصŸا


