
أذفان اسسبح تأونسس7و5و ناماع
يرأوه راطمب نييكرمج قح يف

كونب يف نيلوؤوسسمو نيدموب
50 صص
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اهتمهم زاجنإل رهسشأا3 ةبارعل ةنجل لهمأا

اودسشانو ةلاكولا رقم مامأا اوجتحا
مهتلسضعم لحل لخدتلا نوبت

ةمكاحملا دعوم ديدحت راظتنا يف

مسسق ىلإأ يبرعلب ريمسس ةيسضق لقن
دمحمأأ يديسس ةمكحمب حنجلأ

50 صص

مهبلاطم قيق– ةياغ ¤إا مهبارسضإا ةلسصاوم اودكأا

تايلمع ءاطغ تحت جراخلا ىلإا رايلم004 اوبره
يبدو نيسصلا نم ةطوغسضم صصارقأا داريتسسا

ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو ةوسشرلا يطاعت ةمهت هل تهجو

ناطرسسلاب ةباسصم ةديسس
مامأأ Úكسسب اهسسفن نعطت

نأرهو ىفسشتسسم

اهلابقتسسا صضفرو ةعسشألا اهئارجإا دعوÃ بعÓتلا ”

50 صص

ة˘˘ف˘˘قو »2 لد˘˘ع» و˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ك˘˘م صسمأا م˘˘ظ˘˘˘ن
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
د˘˘ي˘˘ع˘˘سسب هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘ك˘˘سسلا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل

حتف مدعب اديدنت ،ةمسصاعلا يف نيدمح
صصا˘خ˘لا ي˘نور˘ت˘˘ك˘˘لإلا ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

،ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ن˘ك˘سسلا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ةداهسش نم ىرخأا ةهج نم مهنيكمت مدعو
صسي˘ئر ن˘يد˘سشا˘ن˘˘م ،صصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م
لخدتلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
.مهتلسضعم لحل

40 صص

أذفان اسسبح تأونسس5
بوبحلأ ةينواعت ريدمل
50 صصةديعسسب ةفاجلأ لوقبلأو

روتسسدلأ ليدعتل ىÈكلأ رواÙأ هذه
30 صصةيسسائرلا تادهعلا ديد–و ءاسضقلا ةيلÓقتسسإا زيزعت .. ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأاو نطاوŸا ةيرح تلا‹ ءارثإا ىلع زكترت

ررقيو هدعوب يفي نوبت
ليدعت عورسشم ريرمت

يبعسش ءاتفتسسأ ربع روتسسدلأ

أددجم نوسضفتني «2 لدع» وبتتكم

40 صص

بلطتت ةيميلقإلا عاسضوألانأا تدكأا
ةيلخادلا ةهب÷ا زيزعت

: ةيركسسعلأ ةسسسسؤوŸأ
دÓبلأ بنج حلاسص دياق»

«ملظم قفن ‘ لوخدلأ

مهماهم نوسسراÁ نوبدتنŸا ءارزولا
Ãمألا ترازولا تارق

همقاط وعدي دأرج
سصيخسشت ¤إأ يرأزولأ

عاطق لك عقأو

40 صص

ىرخأأ ةرم سسرأدŸأ نولسشي يئأدتب’أ ميلعتلأ ةذتاسسأأ
مداقلأ ءاثÓثلأ عاطقلأ تاباقن عم عمتجي ةيبÎلأ ريزو ..هل يدج ناحتمأ لوأأ ‘

30 صص

40 صص
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رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا
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طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا
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رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
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rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نوبت ررحي له

؟94 مقر ةي’ولأ

يف نييرئازجلا لمأا دادزي موي دعب اموي
بولك» ةق˘ط˘ن˘م˘ل ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ر˘ير˘ح˘ت
ةماقإا وأا لحاسسلا مسسإاب ةفورعملا «نابيد
يعرسش سسيئر هنوك ،يتيروم يف ةلودلا
عم ةمات ةعيطق ديري يذلا بعسشلا هبختنإا
ةماقإ’ا ىلع ذوحتسسإا يذلا قباسسلا ماظنلا

لءا˘سست دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ئ˘˘طاو˘˘سشو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
مقر ةي’ولا ررحتتسس له» .. يعامتجإ’ا

.«نابيد بولك» ىلإا مهنم ةراسشإا يف ؟94

! .. عيم÷أ ملع ‘ نكيل

،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تعد
ةلسص ةما˘قإ’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘فا˘كو ة˘م˘ئأ’ا
ةفاك ربع لبقملا تبسسلا موي ءاقسستسس’ا

ةر˘سشا˘ع˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا د˘جا˘سسم
ةميلعت يف تباهأا امك ،احابسص (00:01)
نأا ةمئأ’اب ،ةيئ’ولا اهتايريدم ىلإا اهتهجو
تاو˘ل˘سصلاو سسورد˘لا تا˘قوأا او˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘غ˘˘ي
ةلسص بادآاو ما˘كحأاو ي˘نا˘ع˘م˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ىلإا سسانلا ةوعد ىلع ةحلم ،ءاقسستسس’ا
ةلسص لبق مايسصلاو را˘ف˘غ˘ت˘سس’او ة˘بو˘ت˘لا
ءار˘ق˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع قد˘˘سصت˘˘لاو ءا˘˘ق˘˘سست˘˘سس’ا

ةم˘حر˘لا ي˘نا˘ع˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ،ن˘ي˘كا˘سسم˘لاو
.يعامتج’ا لفاكتلاو

رذ– ةسسائرلأ

ةسسائرب لاسصت’او ةفاحسصلا ةيريدم ترّذح
نم ،سسمأا لوأا ءاسسم اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
ةبوسسنملا ةيمهولا تاباسسحلا ءارو قايسسن’ا
فلتخم ىلع ةلودلا يف نيلوؤوسسملا رابك ىلإا

«رتيوت» ةسصاخ ،يعامتج’ا لسصاوتلا تاسصنم
يأارلا للسضت اهنأا تدكأا يتلا ،«كوبسسياف»و
عسضي يذلا رمأ’ا ،نيلوؤوسسملل ءيسستو ماعلا
.ةينوناقلا ةعباتملا ةلئاط تحت اهباحسصأا

يرئأز÷أ «روبسسابلأ»
! .. فيعسض

عمج يف سصتخملا «يلنيه» رسشؤوم فنسص
هريرقت يف ،ةيوجلا ةحلملاب ةقلعتم تانايب
بسسح ملاعلا لود بيترت لوح سسمأا رداسصلا

لقنت ةيرح ثيح نم ىوقأ’ا رفسسلا تازاوج
،ايملاع29 ةبترملا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ،ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م
هنوك فعسضأ’ا نيب نم انرفسس زاوج نوكيل
نود ة˘˘لود05 ىلإا لوسصولا ه˘ي˘ل˘ما˘ح˘ل ح˘ي˘ت˘ي
. طقف ةريسشأات

qarsana@essalamonline.com
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! .. دأرج ءأرزو ¤إأ
ةي˘ع˘م˘ج تد˘ق˘ت˘نإا

ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
تاجرخلا ،ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءارزو˘˘˘ل ة˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

،لوأ’ا ر˘يزو˘لا ة˘مو˘كح
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ةناخ يف كلذ تفنسصو
تايكولسسلا»
،«ةنجهتسسملا

ليم˘لا اذ˘ه تبر˘غ˘ت˘سسإاو
ماد˘خ˘ت˘سسا ى˘لإا بير˘غ˘لا
مهثيداحأا يف ،ةيسسنرفلا

ة˘˘غ˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘˘ئاردزا ع˘˘˘م
ةيسسنرفلاب ثيدحلا نأاكو» ،هنم ةخسسن ىلع «ملسسلا» زوحت سسمأا اهل نايب يف ءاجو ،ةيبرعلا
.«اهنع داعتب’ا بجي ةمهت ةيبرعلاب ثيدحلاو ،ام ءيسش ىلع ناهرب

يمسسرلأ وه أذه
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر در˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ

د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءا˘سسم ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
هباسسح يف ،سسمأا لوأا
،«رتيوت» ىلع يمسسرلا

يف هزوف دعب ةرم لوأ’
21/21 تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر
ا˘˘سسي˘˘ئر ه˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سصن˘˘˘تو
أا˘˘ن˘˘ه ثي˘˘˘ح ،دل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
،ءار˘ح˘˘سصلا ي˘˘برا˘˘ح˘˘م
لكو ،يسضاملب لامجو
زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير ن˘˘˘˘م
،ي˘˘ل˘˘˘يل˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘يو
م˘ه˘ج˘يو˘ت˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب
.«فاكلا» زئاوجب

ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت د˘˘˘كؤو˘˘˘ت و
وه امك  ذلاو ،ةيباختن’ا ةلمحلا يف هحتف مت يذلا باسسحلا سسفنب ظفتحا هّنأا ،نوبت سسيئرلا

ريغ ،ةيسسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ،ةيروهمجلا سسيئر مسسا لمحي ،انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ
.باسسحلا لمعتسسم ةيوه نم دكأاتلا نم نيعباتملا نكمت يتلا ءاقرزلا ةملعلاب قثوم ريغ هنأا

! .. «مكباسسح وريد»
،رئازجلا ورتم ةسسسسؤوم تنلعأا

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
حابسص اتقؤوم ورتملا ةكرح فيقوت

7 ىلإا5 ةعاسسلا نم ةعمجلا دغ
ردبلا يح يتطحم نيب  احابسص
نأا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ط˘˘سسو سشار˘˘ح˘˘لاو
اه˘ت˘ي˘قاو˘م ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘سس ة˘مد˘خ˘لا
اذهو ،تاطحملا يقاب يف ةداتعملا
ىر˘ج˘ت˘سس ة˘نا˘ي˘سص لا˘م˘عأا بب˘سسب

طخ نم ءزجلا اذه ىوتسسم ىلع
تاعاسسلا ىلإا مويلا ةليل ورتملا
.دغ حابسص نم ىلوأ’ا

ماعلأ أذه ةزابيت نم
ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تد˘˘كأا

ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و نأا ،ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأل˘˘ل
ت’افتح’ا ةنسسلا هذه نسضتحتسس
اناذيإا ،«رياني» ـل ةينطولاو ةيمسسرلا
،0792 ةيغيزامأ’ا ة˘ن˘سسلا لو˘ل˘ح˘ب

عمجي يرث جمانرب ريطسست مت ثيح
ةيوبرتلاو ةيعامتج’ا بناوجلا نيب
،ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘م˘يدا˘كأ’ا بنا˘˘ج˘˘لاو
ي˘ف˘سسل˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘لا زار˘˘بإا فد˘˘ه˘˘ب
يفاقثلاو يعامتج’او يخ˘يرا˘ت˘لاو
.ةبسسانملا هذهل يزمرلاو



،نوبت سسيئرلا حسضوأا امدعبو
د˘م˘حأ’ ف˘ي˘˘ل˘˘كت ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘ف
ةسسائر هيلإا لكوأا يذلا ،ةبارعل
ةغايسصب ة˘ف˘ل˘كم ءار˘ب˘خ ة˘ن˘ج˘ل
،روتسسدلا ةعجارم˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م
ـب اهفسصو يتلا ةيلمعلا هذه نأا
سسيركت حيت˘ت˘سس «ة˘يرور˘سضلا»
بع˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ةدارإ’ا

ن˘م ،ة˘عور˘سشم˘لا ه˘تا˘حو˘م˘˘طو
ىلع ءات˘ف˘ت˘سس’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت لل˘خ
زر˘ف˘ت˘سسو ،د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘˘سسد˘˘لا
دلب˘لا نو˘سصي اد˘يد˘ج ارو˘ت˘سسد
دار˘˘˘ف˘˘˘ن’ا لا˘˘˘˘كسشأا ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م
نيب لسصفلا نمسضيو ةطلسسلاب
م˘عد˘يو ا˘ه˘نزاو˘تو تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ظفحيو ةما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا

زربأا ،نطاوملا تايرحو قوقح
ةنجللا تاحرتقم نم ةياغلا نأا
يه اهتايسصوتو ركذلا ةفلاسسلا
ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ما˘ظ˘ن˘لا م˘ي˘عد˘ت
ةيسسايسسلا ةيددعتلا ىلع مئاقلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع لواد˘˘˘ت˘˘˘لاو
تاطلسسلا نيب يلعفلا لسصفلاو
،ا˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘سضفأا نزاو˘ت ة˘˘ما˘˘قإاو
ديزملا ءافسضإا للخ نم اذهو
ر˘˘ي˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ج˘˘˘سسن’ا ن˘˘˘م
ةدا˘عإا˘بو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسلا
يف ةسصاخ ناملر˘ب˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

طا˘سشن˘ل ة˘ي˘با˘˘قر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
تانامسضلا نيسسحت ،ةموكحلا
،ةاسضقلا ةيللقتسسا لفكت يتلا
ةسسرام˘م˘لا نا˘م˘سض ن˘ع ل˘سضف
نينطاو˘م˘لا قو˘ق˘ح˘ل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا

رابتع’ا ةداعإا اذكو ،اهزيزعتو
ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيراسشتسس’او

رهاظتلا تايرح ةيامح
ةفاحشصلاو ريبعتلاو يملشسلا

،لوأ’ا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘˘سصت˘˘˘يو
تايرحو قوقح ءارثإاو عيسسوتب
سسيركت للخ نم ،نينطاوملا

ةديدج ةيعامجو ةيدرف تايرح
قوقحلا ميعدتو ءاسضتق’ا دنع
ددسشو ،ةلوفكم˘لا ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا

اذ˘ه ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ة˘يا˘م˘ح ةرور˘سض ى˘ل˘ع دد˘˘سصلا

ةيرحو يملسسلا رهاظتلا ةيرح
ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘ير˘حو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ةيرسصبلا‐ةيعمسسلاو ةبوتكملا

،ةيتامولعملا تاكب˘سشلا ى˘ل˘عو
تايرحو ةماركب سساسسملا نود
.ريغلا قوقحو

ةماعلا ةايحلا ةقلخأا
داعبإاو داشسفلا ةحفاكمو
رييشست نع لاملا ذوفن

ةماعلا نوؤوششلا
رودي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ا˘مأا
ة˘ما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘خأا لو˘˘ح
راسشأا ثيح ،دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كمو
ىلإا هتلاسسر يف ،نوبت سسيئرلا
تايلآا حارتقا ةيمهأا ىلإا ،ةبارعل
برا˘سضت يدا˘ف˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

لجأا نم كلذو لامعأ’ا رييسستو

ري˘ي˘سست ن˘ع لا˘م˘لا ذو˘ف˘ن دا˘ع˘بإا
ةرورسض زربأاو ،ةماعلا نوؤوسشلا
داجيإا اسضيأا ةسساردلا لمسشت نأا
تايلآا زيزعتب ةليفكلا لئاسسولا
،هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولا
تا˘سسسسؤو˘م˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا
يفسضي امب اه˘ت˘يو˘ق˘تو ة˘با˘قر˘لا

يف ةيلاعف رثكأا اهطاسشن ىلع
لاو˘مأ’او تا˘كل˘م˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح
.ةماعلا

ةيشسائرلا ةدهعلا ديدحت
ةلباق ةدحاو ةدهعب
ةدحاو ةرم ديدجتلل

رابتعلا ةداعإاو
بازحألل

ن˘م ،ثلا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ز˘كر˘ي
ىر˘ب˘كلا روا˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا
زيزعت ىلع ،روتسسدلا ل˘يد˘ع˘ت˘ل
،ا˘ه˘نزاو˘تو تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘سصف
ةيقرت ىلع ،سسيئرلا ددسش ثيح
را˘طإا ي˘ف ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيطارق˘م˘يد˘لا د˘عاو˘ق˘لا مار˘ت˘حا
لوادتلا ئدا˘ب˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا

ةيددعتلا ةيقرتو ةطلسسلا ىلع
ع˘˘يزو˘˘ت ةدا˘˘عإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خاد تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا
تا˘ط˘ل˘سس ة˘ما˘قإاو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا

يدافت ىلإا فدهت ةلاعف ةلباقم
زر˘بأاو ،يداد˘ب˘ت˘سسا فار˘ح˘نا يأا
حبسصي نأا ةيمهأا سصاخ لكسشب
ةدهعب ةيسسائرلا ةدهعلا ديدحت
ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ةدحاو
،هب سساسسملا نكمي ’ اتباث ارمأا

ةداعإا بجوتي هنأا ىلإا راسشأا امك
باز˘˘˘حأ’ا رود˘˘˘ل را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا
ىنغ ’ ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ك ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ةا˘ي˘ح˘لا ط˘ي˘سشن˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
.ةمألل ةيسسايسسلا

ةشضراعملا ةطلشس زيزعت
سسيركتو ةيناملربلا
ةبقارمل رهشش لك ةشسلج

ةداعإاو  ةموكحلا لمع
نييعت ةيلآا يف رظنلا

«انيشسلا» ـب يشسائرلا ثلثلا
رود˘ي˘ف ،ع˘بار˘لا رو˘ح˘م˘لا ا˘مأا
ة˘با˘قر˘لا ة˘ط˘ل˘سس ز˘يز˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح
ةسضراعملا اميسس ’ ،ةيناملربلا
لود˘ج ع˘سضو ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ي˘˘ت˘˘فر˘˘˘غ تا˘˘˘سسل˘˘˘ج لا˘˘˘م˘˘˘عأا
لك ةسسل˘ج سسير˘كت ،نا˘م˘لر˘ب˘لا
لمع ةبقارمل لقأ’ا ىلع رهسش
ر˘يزو˘لا رو˘سضح˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
نم نيبختن˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت ،لوأ’ا
ةيناملرب قيقحت ناجل ليكسشت

تاق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م ع˘ئا˘قو لو˘ح
ديجملا دبع ددسش امك ،ةيئاسضق
ى˘ل˘ع دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت

ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ةرور˘˘سض
ةيلآا كلذ يف امب ،ةمأ’ا سسلجم
ءاطعإاو ،يسسائرلا ثلثلا نييعت
عم ةيملعلا تاءافكلل ةيولوأ’ا

.ينطولا ليثمتلا ةاعارم
ءاشضقلا ةيللقتشسا زيزعت

ةيقيقح ةيامح ريفوتو
ةليكششت ةعجارمو يشضاقلل

ءاشضقلل ىلعألا سسلجملا
سسماخلا روحملا قلعتيو اذه

ةط˘ل˘سسلا ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘سسا ز˘يز˘ع˘ت˘ب
سسي˘ئر د˘كأا ثي˘ح ،ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةلادعلا نوك ىلع ،ةيروهمجلا
ق˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘لود ز˘˘˘ئا˘˘˘كر ىد˘˘˘حإا

سسرامت نأا بجي هنأاو ،نوناقلاو
˘مار˘ت˘حا ع˘م ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘سسا ل˘˘كب
وأا طغسض لك نع اديعب نوناقلا
نكمي ’ يذلا فدهلا وهو ريثأات
نود ‐سسيئرلا فيسضي ‐ هقيقحت
،يسضاقلل ةيقيقح ةيامح ريفوت
ى˘ل˘ع دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف دد˘˘سشو
زاوج مدع أادبم مارتحا ةرورسض
سسركملا رق˘م˘لا ي˘ئا˘سضق لز˘ع
ةليكسشت ةعجارم ،روتسسدلا يف
ءا˘سضق˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ر˘سشا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ن˘ع هدا˘ع˘بإ’
ةدا˘عإاو ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ل˘˘ل
كلسس رييسست يف هرودل رابتع’ا
.ةاسضقلا

ةناشصحلا ماظن ةعجارم
اشسيركت ةيناملربلا

نينطاوملا نيب ةاواشسملل
نوناقلا مامأا

سسدا˘سسلا رو˘ح˘م˘لا ز˘˘كتر˘˘يو
ن˘ي˘ب ةاوا˘سسم˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يفو ،نوناقلا مامأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

،نوبت سسيئرلا ددسش نأاسشلا اذه
ةناسصحلا قاطن ة˘ع˘جار˘م ى˘ل˘ع
اهرسصح للخ نم ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ىنعملاب يناملربلا طاسشنلا يف
يذ˘لاو ح˘ل˘ط˘سصم˘ل˘˘ل ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا
سسيل يتلا لاعفأ’ا لك ينثتسسي
ما˘ه˘م˘لا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘قل˘ع ا˘ه˘ل
.ةيناملربلا

ةطلشسلل يروتشسد دنشس ءاطعإا
تاباختنلل ةلقتشسملا ةينطولا

ةلقتشسملا ايلعلا ةئيهلا ءاغلإاو
تاباختنلا ةبقارمل

عباسسلا روحملا سصخي اميفو
يروتسسدلا سسيركتلاب لسصتملا

،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘˘لآ’
نأا ،ةيروهمجلا سسيئر حسضوأا
دنسس ءاطعإاب ’وأا قلعتي رمأ’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل يرو˘ت˘سسد
مايقلا مث ،تاباختنلل ةلقتسسملا
ةلقتسسملا ايلعلا ةئ˘ي˘ه˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب
دعي مل يتلا تاباختن’ا ةبقارمل
ميظنت نأا امب ىزغم يأا اهتمهمل
ن˘م نآ’ا ى˘ح˘سضأا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ط˘ل˘سس سصا˘˘سصت˘˘خا

عمتجملا نع اير˘سصح ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م
.يندملا

watan@essalamonline.com
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روتسسدلأ ليدعتل ىÈكلأ رواÙأ هذه

ر.نوراه

يبعشش ءاتفتشسل حرطيشس يذلا روتشسدلا ليدعتل ىربكلا رواحملا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دّدح
ةقلخأا ،نطاوملا ةيرح تلاجم ءارثإا ىلع زكترت  نأا ةرورشض ىلع ددششو ،هشصن ىلع ناملربلا ةقداشصم دعب

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ةدحاو ةدهعب ةيشسائرلا ةدهعلا ديدحتو ،داشسفلا ةبراحمو ةماعلا ةايحلا

ةبأرعل دمحأأ وه نم
سسيئر رايتخا عقو
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

دمحأا ذاتشسألا ىلع ،نوبت
ةنجلل اشسيئر نوكيل ،ةبارعل
عمجب ةفلكملا ءاربخلا

،روتشسدلا ليدعت تاحرتقم
ةيتاذلا ةريشسلا ىلع ءانب
سصتخملا لجرلل ةيرثلا

ينوناقلا يف نكمتملاو
.يلودلا
،ةبارعل دمحأا ذاتشسألا
ديلاوم نم يرئازج يميداكأا

ةداهشش ىلع لشصح ،6591
نم قوقحلا يف سسناشسيللا

،0791 ةنشس رئازجلا ةعماج
ةنشس هاروتكدلا ةداهشش مث
قوقحلل اذاتشسأا لغتششا ،5891
ةشسردملا مث ،رئازجلا ةعماجب
دهعملاو ةرادإلل ةينطولا
ايلعلا تاشساردلل يلاعلا

سسّرد امك ،ةمشصاعلا رئازجلاب
قوقحلل ةيشسنرف تاعماج يف
سسيراب يتعماج رارغ ىلع
.نويلو
براجت ةدع لجرلا سضاخ امك
يف ريبخ راششتشسم وهف ،ةيلود
يلودلا ميكحتلا تاءارجإا

ةمكحملا دعاوق بجومب
ربتعي امك ،ةيلودلا ةيئانجلا
نيذلا رئازجلا رداوك دحأا

يلودلا ىوتشسملا ىلع اهولثم
وهو ،هشصاشصتخا يف
،ماعلا نوناقلا يف روشسيفورب
نوناقلا ةنجل يف اوشضع بختنا
،ةدحتملا ممألاب يلودلا
-2102) نيتيلاتتم نيتدهعل
.(اذه انموي ىلإا6102/6102
،ةبارعل ذاتشسألا ىلوتو اذه
يف رئاز ذاتشسأاك ةيميداكأا اماهم

هلو ،ةيبوروأا تاعماج ةدع
لاجم يف اهب فرتعم ةبرجت
راششتشسمكو يلودلا ميكحتلا

ةمكحم مامأا اميشس ل ،ينوناق
.ةيلودلا لدعلا

ح.نيدلا رمق

ءار˘ب˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نو˘˘كت˘˘ت
تاحارتقا ةغايسصب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ي˘ت˘لا ،رو˘ت˘سسد˘لا ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘ل
ة˘˘بار˘˘ع˘˘˘ل د˘˘˘م˘˘˘حا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار˘˘˘ي
ماعلا نوناقلا يف روسسيفوربلا
نوناقلا ةنجل وسضعو ،يلودلا
م˘م’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘˘ف ي˘˘لود˘˘لا
د˘ي˘لو ن˘ي˘ع ا˘م˘ي˘ف ،ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا

51 نم اهل اماع اررقم ،نوقع
ةيلاع تاءاف˘ك م˘ه˘ل˘ك او˘سضع
لك مه ،نوناقلا يف ةسصتخم
،يوا˘ت˘ي˘غ ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘م
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب
،يتوغ داعسس ،راردأا ةعماجب
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب
سسلي ريسشبو ،رئازجلا ةعماجب
ي˘˘ف رو˘˘˘سسي˘˘˘فور˘˘˘ب ،سشوا˘˘˘سش
،نار˘هو ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

روسسيفورب ،يجارخ ىفطسصم
يديسس ةعما˘ج˘ب نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف
،ي˘˘ل˘˘ح˘˘سس ا˘˘يا˘˘م ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب
يف وسضعو ،رئازجلا ةعماجب
قو˘ق˘ح˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
،يلسسرم قحلا دبع ،ناسسن’ا
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب
ر˘سصن ،تسسار˘ن˘م˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
ب،رو˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا

نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف رو˘˘˘سسي˘˘˘فور
سشا˘سص ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
يف روسسيفورب ،ةيزاج بهسشل
،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ع˘ما˘ج˘ب نو˘نا˘ق˘˘لا
روسسيفور˘ب ،ير˘م˘سس ة˘ي˘ما˘سس
،رئازجلا ةعماجب نوناقلا يف
يف روسسيفورب ،ميرك نافلخ
،وزو يزيت ةعما˘ج˘ب نو˘نا˘ق˘لا

يف روسسيفورب ،ةيهز ىسسوم
،ةنيطنسسق ة˘ع˘ما˘ج˘ب نو˘نا˘ق˘لا

،ي˘لل˘ي˘ج ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب ر˘˘سضا˘˘ح˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأا

،عردل ةليبن ،ة˘نا˘ي˘ل˘م سسي˘م˘خ
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ةر˘سضا˘ح˘م ةذا˘˘ت˘˘سسأا

حا˘ب˘سصم بنا˘ج ى˘لإا ،ةزا˘ب˘ي˘˘ت
ر˘سضا˘˘ح˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأا ،سسا˘˘ن˘˘موأا
حتاف اذكو ،رئازج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
نوناقلا يف روتكد ،زوقرقوا
.قباسس سضاق ،فينج ةعماجب

سسي˘˘˘˘˘˘ئر رد˘˘˘˘˘˘سصأاو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه
ءا˘سشنإا˘ب ارار˘ق ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ةغايسصب ةفلكم ءاربخ ةنجل
،روتسسدلا ةعجارمل تاحرتقم
هلعج دق ناك مازتل’ اديسسجت

هتد˘ه˘ع تا˘يو˘لوأا سسأار ى˘ل˘ع
’أا ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ي˘ف
يذلا روت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت و˘هو
دييسشت يف ةيوازلا رجح دعي
لجأا نم ةديدجلا ةيروهمجلا
يتلا انبعسش بلا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ةيبعسشلا ةكرحلا اهنع ربعت

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سساو
،ة˘بار˘ع˘ل د˘˘م˘˘حأا سسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت
وسضعلاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا ذا˘ت˘سسأ’ا
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل ي˘˘ف
هفلك يذلا ،ةدح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا˘ب
ةفلاسسلا ءاربخلا ةنجل ةسسائرب
رو˘ن رو˘سضح˘ب كلذو ،ر˘كذ˘˘لا
ناو˘يد ر˘يد˘م ،يدا˘ي˘ع ن˘˘يد˘˘لا

ديعلبو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر
ر˘˘يزو˘˘لا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سسوأا د˘˘ن˘˘ح˘˘˘م
قطانلا لاسصتلل را˘سشت˘سسم˘لا
،ةيروهمجلا ةسسائرل يمسسرلا

ه˘˘˘ب ى˘˘˘لدأا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘فو
دقل» ةبارع˘ل لا˘ق ،ة˘فا˘ح˘سصل˘ل

فرط نم لاب˘ق˘ت˘سسا˘ب تي˘ظ˘ح
يذ˘لا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةفلكم ةنجل ةسسائرب ينفرسش
لو˘˘ح تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
ي˘˘نإاو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘كسشأا

،«ي˘˘سصخ˘˘سش ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘سضو
تاءا˘ق˘ل م˘ظ˘ن˘ي˘سس ه˘نأا ف˘سشك
ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ءا˘ط˘عإ’ ة˘ي˘مل˘˘عإا

.اهب فلك يتلا ةمهملا لوح
ر.نوراه

نم نوناقلا يف اروشسيفورب51 مشضتو ةبارعل اهشسأاري
نطولا تاعماج فلتخم

ةفلكملأ ءأربخلأ ةنجل ءاسضعأأ ةمئاق هذه
روتسسدلأ ةعجأرمل تاحأرتقأ ةغايسصب

اهتمهم زاجنإل رهششأا3 ةبارعل ةنجل لهمأا

عورسشم ريرمت ررقيو هدعوب يفي نوبت
يبعسش ءاتفتسسأ ربع روتسسدلأ ليدعت

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر رر˘ق
ريرم˘ت ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت عور˘˘سشم
دعب ،ي˘ب˘ع˘سش ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا ر˘ب˘ع
ى˘ل˘ع نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ة˘˘قدا˘˘سصم
ى˘ل˘ع كلذ˘ب اد˘سسج˘م ،ه˘˘سصن
دوعو مهأا دحأا عقاولا سضرأا
يذلا ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ه˘ج˘ما˘نر˘ب
زر˘˘بأا د˘˘حأا ا˘˘˘سضيأا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
بعسشلا اهعفر يتلا بلاطملا
22 ذنم كارحلا تاريسسم يف
تحسضوأا.يسضاملا يرف˘ي˘ف
نايب يف ،ةيروهمجلا ةسسائر
عور˘˘˘˘˘˘سشم نأا سسمأا ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل
نوكيسس يروتسسدلا ليدعتلا
تارواسشم لحم هميلسست دعب
يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ىد˘ل ة˘ع˘سساو
عمتجملاو ةيسسايسسلا ةايحلا
ا˘ق˘فو ه˘ت˘لا˘حإا ل˘ب˘ق ي˘ند˘م˘˘لا
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا تاءار˘˘˘جإل˘˘˘ل
ى˘˘لإا لو˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يرا˘˘˘سس
هيل˘ع ة˘قدا˘سصم˘ل˘ل نا˘م˘لر˘ب˘لا

ا˘˘هد˘˘ع˘˘˘ب حر˘˘˘ط˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بلاطو اذه .يبعسش ءاتفتسس’

ءاسضعأا ،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةعجارمل تاحرتقم ةغايسصب
جئا˘ت˘ن˘ب ه˘غل˘بإا˘ب ،رو˘ت˘سسد˘لا
ريرقت يف ةدسسجم مهلامعأا

،يروت˘سسد نو˘نا˘ق عور˘سشمو
ىدعتت ’ ةرتف للخ كلذو
رد˘˘ق ة˘˘ق˘˘فر˘˘م ،ن˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا
وأا عور˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘˘˘كمإ’ا

ةمزللا سصوسصنلا عيراسشم
.اهقيبطتل

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سصر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح و
نل˘عإا ذ˘ن˘م ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
،21/21 تايسسائرل ه˘ح˘سشر˘ت

ل˘يد˘ع˘ت نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سسأار ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ي رو˘ت˘سسد˘˘لا
رجح لكسشي هنوك ،هتايولوأا
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يواز˘˘˘˘˘لا
يتلا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
بلاطم قي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا و˘ب˘سصت
ن˘ع ر˘ب˘ع ا˘م و˘˘ه و ،بع˘˘سشلا
كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
.يبعسشلا

ـه.داوج



ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا بلا˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
نم او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

مهت’اغ˘سشنا ذ˘خأا ،تا˘ي’و ةد˘ع
اسساسسأا ةلثمتملاو رابتع’ا نيعب
امب جماربلاو جهانملا رييغت يف
ففخيو ميل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘ح˘ي
اذكو ،ذيملتلا ىل˘ع ة˘ظ˘ف˘ح˘م˘لا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تادا˘ه˘سشلا ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ب

سصرف˘لا ؤو˘فا˘كت أاد˘ب˘م˘ل ا˘نا˘م˘سض
اذكو فينسصتلا ريياعم ديحوتل
ةسسرد˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأا بتاور ع˘فر
جد000.03 ـب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘ب’ا

ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘˘لا كارد˘˘ت˘˘سس’
.ةروهدتملا

ىلع ةرازولا در راظتنا يفو
ةيق˘ي˘سسن˘ت˘لا ترر˘ق ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘سسأ’ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ،ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
لبق لبقملا ءاعبرأ’ا ةيجاجتحا
لكسشب نينثإ’ا بارسضإ’ ةدوعلا
بلاطم قيقحت ةياغ ىلإا يرود

.اهئاول تحت نيوسضنملا
ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تفر˘˘˘˘عو اذ˘˘˘˘ه

ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإ’ا
ةذ˘تا˘سسأا ة˘كرا˘سشم ،ي˘ئاد˘ت˘˘بإ’ا

نيرخآ’ا مه اوبلاط ،نيدقاعتم
با˘ب ح˘ت˘ف˘ب ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘˘لا
ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘مو راو˘˘˘ح˘˘˘لا
.مهجامدإا
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ىرخأأ ةرم سسرأدŸأ نولسشي يئأدتب’أ ميلعتلأ ةذتاسسأأ

ز .لامج

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةقحلم مامأا صسمأا اهومظن ةيجاجتحا ةفقو يف يئادتبلا ميلعتلا ةذتاسسأا دكأا
،ةيعامتجإلاو ةينهملا مهبلاطم لك ديسسجت نيح ىلإا ينطولا مهبارسضإا ةلسصاوم ىلع ،ةمسصاعلا يف «وسسيورلا»ـب

.نيفرطلا يسضرت لولح داجيإاو راوحلا باب حتف ىلإا ،طوعجاو دمحم ،عاطقلا صسأار ىلع ديدجلا دفاولا نيعاد

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا دد˘˘سش
هسسؤورت لل˘خ ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
،ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا لوأا

ة˘˘سسارد˘˘ل ا˘˘ير˘˘سصح سصسصخ
ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م
جمانرب ذيفنت لجأا نم اهلمع
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ةرورسض ىلع ،نوبت ديجملا
ةبراقم ريوطت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا

ىلع موقت ةمكوحلل ةديدج
رهسسلاو ةيفافسشلاو ةعاجنلا

ى˘ل˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘سضق˘لا ى˘ل˘ع
اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
.عاطق لك عقاول سصيخسشت

اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘سش د˘˘˘˘˘قو
لوأ’ا يمو˘كح˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا

ءارزو˘˘لاو ءارزو˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ةلودلا با˘ت˘كو نو˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

،ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصح سصسصخ ثي˘˘˘˘˘ح
داد˘عإا ة˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سسارد˘˘ل
نم ةموكحلا لمع ططخم
سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جأا
،فدهلا اذه˘لو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘ع لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا سصر˘˘ح
يع˘جر˘مـلا را˘طإ’ا ح˘ي˘سضو˘ت
هيلع زكتري نأا نيعتي يذلا
رسصا˘ن˘ع˘لا ة˘ل˘كي˘هو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لمعلا ط˘ط˘خ˘مـل ة˘نو˘كمـلا

ي˘ف ،ا˘سسا˘˘سسأا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘مـلاو
،ةيروهمجلا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب
ة˘ي˘سسا˘ئر˘˘لا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو
عامتج’ا ةبسسانمب ةرداسصلا
ءارزو˘˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘مـل لوأ’ا

هذ˘ه ىو˘ح˘ف˘ب ر˘كذ نأا د˘ع˘بو
ر˘يزو˘لا دد˘سش ،تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا
،لمعلا ةرورسض ىلع لو’ا
،ةيرازو ةرئاد لكل ةبسسنلاب

ةديدج ةبراقم ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع
سساسسأا ىلع موقت ةمكوحلل
ي˘ف ة˘ي˘فا˘ف˘سشلاو ة˘˘عا˘˘ج˘˘ن˘˘لا
،ةيمومع˘لا نوؤو˘سشلا ر˘ي˘ي˘سست

ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ر˘˘˘ه˘˘˘سسلاو
ىلع ،مزحبو ايئاهن ءاسضقلا
تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب
سصخ˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يرادإ’ا
،ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘مـلا

ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قل˘˘ع˘˘لا ة˘˘نر˘˘سصع
ناو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عأ’او تارادإ’ا
نامسض سضرغب نييداسصتق’ا
سسنا˘ج˘ت˘مو م˘ئل˘م م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةيتاوم ةئيب ءاسشنإاب ليفكو
ديقتلاو ةيداسصتق’ا ةيمنتلل
،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا تا˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
لا˘جآ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ا˘م˘ي˘˘سس’و
ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘مـلا
يأا بن˘ج˘تو تا˘كل˘ت˘م˘˘مـلا˘˘ب
حلاسصملل لمت˘ح˘م برا˘سضت
طور˘˘سشلا سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
يغبني يذلا لمعلل ةقبسسملا
لوأ’ا ريزولا دكأا ،هب مايقلا

ريبادتلا ذاختا ةرورسض ىلع
م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مـلا
ىلإا را˘سشأا ثي˘ح ،ي˘مو˘كح˘لا
ن˘˘ي˘˘بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مـلا ءارزو˘˘˘لا نأا

مهل نوكت نل ةلودلا باتكو
ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ،ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ تارادإا
ى˘ل˘ع ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘هر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘ل
مهف ةلودلا ريي˘سست ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م ى˘˘لإا نوو˘˘˘عد˘˘˘م
يتلا تارازولا ىدل مهماهم
ىلع دامتع’اب ،اه˘ب او˘ق˘ح˘لأا
امك .ة˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘ه˘تارادإا م˘عد
ىلع ،راطإ’ا اذه يف سصرح
د˘ي˘سشر˘ت بل˘ط˘م˘ب ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘لا
للخ نم ةيمومعلا تاقفنلا
ةلودلا ةايح طمن نم دحلا

ة˘مو˘كح˘˘لا ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
˘˘مرا˘˘سص سصي˘˘˘خ˘˘˘سشت داد˘˘˘عإا
ا˘م˘ب م˘ه˘ن˘م ل˘ك تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘ل
تارار˘ق˘لا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي
سصخي اميف ا˘مأا .ة˘ب˘سسا˘ن˘مـلا
ة˘ط˘ب˘تر˘مـلا تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا

ل˘˘م˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
سضر˘ع˘ت˘سسا د˘ق˘ف ،ة˘مو˘كح˘لا
ة˘ي˘ج˘ه˘˘ن˘˘مـلا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘مـلا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘مـلا تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كلا
ن˘ي˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا˘˘ب
تاذ ة˘ما˘˘نزر˘˘لاو ،ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا كلذو ،ة˘˘˘ل˘˘˘سصلا
عورسشم ةغايسص نم ءاهتن’ا

يذ˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘قدا˘سصم ى˘ل˘ع سضر˘˘ع˘˘ي˘˘سس
هعاديإا لبق ءارزولا سسلجم
دقو نامـلربلا ىوتسسم ىلع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘لأا

سضار˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا ةرور˘˘˘˘˘˘سض
يتلا ةيموم˘ع˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا
ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا ف˘كع˘˘ت˘˘سس
عم ،ذي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘سضو
فاد˘هأ’او تا˘يا˘غ˘لا د˘يد˘ح˘ت
.ةدوسشنمـلا

ىلع ةمزاع تاطلسسلا
عم راوحلا باب حتف

نيلعافلا عيمج
ريزولا ددسش ،ريخأ’ا يفو

ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘هأ’ا ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا
بنا˘ج˘ل˘ل ى˘لو˘ت نأا ن˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
راو˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘مـلا
سصر˘ح ازر˘ب˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ىلع ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ىلع موقي د˘يد˘ج د˘ه˘ع ح˘ت˘ف
عيمج عم رواسشتلاو راوحلا
ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

حور نمسض ،نييداسصتق’او
ح˘ير˘سصلا راو˘ح˘˘لا ا˘˘هدو˘˘سسي
ايعادو ،ءانبلاو لوؤوسسمـلاو
حت˘ف ى˘لإا ة˘مو˘كح˘لا ءا˘سضعأا
نود ،روا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق
.مهئاكرسش ةفاك عم ،راظتنا

ح.ميلسس

مألا ترازولا تارقÃ مهماهم نوسسراÁ نوبدتنŸا ءارزولا

عاطق لك عقأو سصيخسشت ¤إأ يرأزولأ همقاط وعدي دأرج

خيراتلا اهظفحيسس ةيبعسش ةبه ‘ اذف ايركسسع ادئاق تعدو رئاز÷ا نأا تدكأا

«ملظم قفن ‘ لوخدلأ دÓبلأ بنج حلاسص دياق» : ةيركسسعلأ ةسسسسؤوŸأ
«ةيلخأدلأ ةهب÷أ زيزعت بلطتت ةيميلقإ’أ عاسضوأ’أ»

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘˘جو
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ةو˘˘عد ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘كر˘˘سشل
ةدمتعم ةباقن51 يف نيلثمملا
عامتجإا رو˘سضح˘ل ،عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ـل فداسصملا مداقلا ءاثلثلا موي
ع˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج41
ةيبرتلا ريزو ،دمحم طوعجاو
لوأا مامأا نوكيسس يذلا ،ديدجلا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ه˘ل يد˘ج نا˘ح˘ت˘˘مإا
ةكرتو تامكارت ع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘لا

اذ˘ه سسأار ى˘˘ل˘˘ع هو˘˘ق˘˘ب˘˘سس ن˘˘م
.سساسسحلا عاطقلا

امل اقفو ةوعدلا تهجوو اذه
لبق نم ةعقوم ةلسسارم يف درو
سسيئر ،ةزعموب قيدسصلا ركبوب
زوحت ،ةرازولاب ةباينلاب ناويدلا
،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مل˘˘سسلا»
ن˘م ل˘كل ن˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘مأل˘˘ل
لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تإ’ا
لامعل ينطولا داحت’ا ،ةيبرتلا
،«فا˘ب˘نوأا» ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةيبرتلا لامعل ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةلقتسسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،«و˘ي˘ت˘نا˘سسأا»
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،«فا˘˘˘تا˘˘˘سس»
سسلجملل ني˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ق˘سسن˘م˘لا

يمدختسسمل لقتسسملا ينطولا
ةيبرتلل راوطأ’ا يثلث عاطقلا
ةينطولا ةباقنلاو ،«تسسابانكلا»
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا
،«تسسابانسس» ينقت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا

عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه ر˘سضح˘ي˘سس ا˘م˘ك
لكل نيماعلا ءا˘ن˘مأ’ا بق˘تر˘م˘لا

ةلقتسسملا ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘م
ةيمومعلا ةرادإ’ا يمد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ةذ˘تا˘سسأا سسل˘˘ج˘˘م ،«با˘˘با˘˘ن˘˘سس»
،«لكلا» ةيرئاز˘ج˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘لا
كل˘سسأل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نيينهملا لام˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘سشم˘لا
ةباقنلا ،ةينطولا ةيبرتلا عاطقل
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘˘سسأ’ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ن˘يد˘عا˘˘سسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا
ىلإا ،ةيبرتلا يفظومل ةلقتسسملا

لامعل ةيرئازجلا ة˘با˘ق˘ن˘لا بنا˘ج
ةينطولا ةباقن˘لا اذ˘كو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةيبرتلا عاطقل نيينهملا لامعلل
.ةينطولا

ر.نوراه

،ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا تدكأا
ناكرأا سسيئر ،رئازجلا ديقف نأا
،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
دمحأا قير˘ف˘لا ل˘حار˘لا د˘ها˘ج˘م˘لا
ةنيط نم ةيسصخسش ،حلاسص دياق
يف لوخدلا دلبلا بنج ،رابكلا
عسضولا نأا ةد˘كؤو˘م ،م˘ل˘ظ˘م ق˘ف˘ن
ةهبجلا زيزعت مزلتسسي يميلقإ’ا
.ةيلخادلا

ة˘ل˘ج˘م ة˘ي˘حا˘ت˘˘ت˘˘فإا تح˘˘سضوأا
مقر لمح سصاخ ددع يف سشيجلا

ةخسسن «ملسسلا» تملسست876
،مايأا لبق تعدو رئازجلا نإا ،هنم
ة˘ب˘ه ي˘˘ف اذ˘˘ف ا˘˘ير˘˘كسسع اد˘˘ئا˘˘ق
املثم ،خيراتلا اهظفحيسس ةيبعسش
نسسحو ل˘جر˘لا ر˘ثآا˘م ظ˘ف˘ح˘ي˘سس

ةمظعف ،رئازجلا ل˘جأ’ ه˘ع˘ي˘ن˘سص
لام˘عأ’ا ة˘م˘ي˘ق˘ب سسا˘ق˘ت لا˘جر˘لا
مهناطوأ’ اهنومدقي يتلا ةليلجلا

،رابلا اهنبإ’ اهنادقفب نا ةدكؤوم
د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا د˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

نم لجر دلبلا تدقف ،حلاسص
يف رسصتنا لجر ،رابكلا ةنيط
ىنفأاو اهسضاخ يتلا كراعملا لك
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مد˘خ˘ل ا˘ه˘ل˘ك ه˘تا˘ي˘˘ح
نأا قا˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘ف ةد˘˘كؤو˘˘م
ةمخسضلا ةيريها˘م˘ج˘لا دو˘سشح˘لا
ق˘طا˘ن˘م ل˘ك ن˘˘م تمد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
دهاجملا قيرفلا ةقفارمل ،نطولا
هاو˘ث˘م ى˘لإا ح˘لا˘سص د˘يا˘˘ق د˘˘م˘˘حأا
ةربقمب ءاد˘ه˘سشلا ع˘بر˘م˘ب ر˘ي˘خأ’ا
ىلع ةيوف˘ع˘ب تع˘م˘جأا ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا
ام ىلع هل انافرع لجرلا ميركت
. رئازجلل همدق

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
دلبلا بنج ،ديقفلا نأا ةيركسسعلا
،ة˘م˘ل˘ظ˘م قا˘˘ف˘˘نأا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا

ة˘ل˘حر˘م زوا˘ج˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘كمو
لل˘خ ن˘م ،ا˘ه˘ب تر˘م ة˘ب˘ي˘˘سصع
،ةيروتسسدلا ةيعرسشلا˘ب ه˘كسسم˘ت
يف هتيامحو بعسشلا ةقفارمبو
حسسف ا˘م˘ك ة˘ي˘م˘ل˘سسلا ه˘تار˘ي˘سسم
ةلادعلا زاهج˘ل لا˘ج˘م˘لا د˘ي˘ق˘ف˘لا

ة˘ب˘سسا˘ح˘مو دا˘سسف˘لا ة˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل
فورظلا لك ريفوتو ،نيدسسفملا
سسي˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘نا تحا˘˘تأا ي˘˘ت˘˘لا
قا˘ق˘ح˘ت˘سسا ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل

ةريسشم ةهازنلاو ةيفافسشلا هتعبط
’إا ىبأا يرئازجلا بعسشلا نأا ىلإا
عيي˘سشت لل˘خ د˘ي˘ق˘ف˘لا ق˘فار˘ي نأا

در رو˘˘سص غ˘˘ل˘˘بأا ي˘˘ف ،ه˘˘تزا˘˘ن˘˘ج
ن˘طو˘لا مد˘خ ل˘جر˘ل ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

يذ˘لا م˘سسق˘ل˘ل ’ا˘ث˘˘ت˘˘ما ،ة˘˘مأ’او
بع˘سشلا ما˘مأاو ه˘ل˘لا ما˘مأا ه˘ع˘ط˘ق
ةدايقلا نأا ةلجملا تاذ تددجو
يبعسشلا ينطولا سشيجلل ايلعلا

،ةيسضاملا رهسشأ’ا للخ تسصرح
ةيملسسلا تاريسسملا ةقفارم ىلع
فورظلا ريفوت ىلع سصرحلاو
تا˘با˘خ˘ت˘نا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘م˘ئل˘م˘لا

نأا ةزر˘ب˘م ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر
ا˘ه˘ع˘سضي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ق˘˘ث˘˘لا
نم فعاسضت هسشيج يف بعسشلا

ةاقلملا ةليقثلا ةيلوؤوسسملا مجح
ةدا˘ي˘سسلا ة˘يا˘م˘ح˘ل ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘˘ع
للقتسس’ا نع عافدلاو ةينطولا
دهج يأا راخدا مدعو ،ينطولا

تارد˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘˘ت ج˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
. ةحلسسملا انتاوقل ةيعافدلا

نأا ،اهتاذ ةلجملا تزربأا امك
،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
،هبعسشل يوق˘لا د˘ن˘سسلا ى˘ق˘ب˘ي˘سس
دبأ’ا ىلإاو قدسصب هربتعي يذلا

هدازو ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا ه˘˘ق˘˘م˘˘ع
اد˘بأا بسضن˘˘ي ’ يذ˘˘لا ير˘˘سشب˘˘لا

ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم
ءاو˘˘ل˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش
،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةلودلا تاسسسسؤوم ةيعمب ىقبيسس
،ةيروهمجلا سسيئر ةدايق تحت
ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا

اعفادم ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزوو
ةبيهو ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ئدا˘ب˘م ن˘ع
.اهتيرارمتسساو ةلودلا

ح.ميلسس

دباعلب ةيفلÿ يدج ناحتما لوأا ‘

مداقلأ ءاثÓثلأ عاطقلأ تاباقن عم عمتجي ةيبÎلأ ريزو

اودسشانو ةلاكولا رقم مامأا اوجتحا
مهتلسضعم لحل لخدتلا نوبت

«2 لدع» وبتتكم
أددجم نوسضفتني
»2 لدع» وبتتكم صسمأا مظن
رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
نيسسحتل ةينطولا ةلاكولا
ديعسسب هريوطتو نكسسلا

اديدنت ،ةمسصاعلا يف نيدمح
عقوملل ةلاكولا حتف مدعب
رايتخاب صصاخلا ينورتكلإلا
،ةهج نم ةينكسسلا عقاوملا

ىرخأا ةهج نم مهنيكمت مدعو
،صصيسصختلا لبق ام ةداهسش نم
،ةيروهمجلا صسيئر نيدسشانم

لخدتلا ،نوبت ديجملا دبع
.مهتلسضعم لحل
عفرب اوبلاط نوجتحملا
ةعدوملا مهتافلم نع ديمجتلا

ةلسصاوم رارق ،تاونسس7 ذنم
مدع دعب ءاج جاجتحلا
،لدع ةلاكو يلوؤوسسم ةباجتسسا

بلاطمل ةيسصولا ةرازولاو
ةلوبقملا تافلملا باحسصأا

نودب وأا درب نوعطلا باحسصأاو
ديدسستل اوعدتسسي مل نيذلا ،در
نكسسلا جمانرب نم لوألا رطسشلا

ىوتسسملا ىلع3102 لدع
ةفقو02 ميظنت مغر ،ينطولا
اهلÓخ اوعفر ،ةيجاجتحا

ـب اهوفسصو يتلا مهبلاطم
دجت نأا نود نكل «ةعورسشملا»
عفرو ،ةيغاسص اناذآا اهل
لÓخ تاتفل نوجتحملا

لÓخ مهتاناعم زربت ،مهتفقو
لباقم ،راظتنلا نم تاونسس عبسس
ىلإا مهعفد ام وهو ،ةيمهو دوعو
دبع ةيروهمجلا صسيئر ةلسسارم
اهيف هودسشان ،نوبت ديجملا

نع ديمجتلا عفرل لخدتلاب
تافلملاو نوعطلا فلم
اهباحسصأا ءاعدتسساو ،ةلوبقملا
يلاتلابو ،لوألا رطسشلا ديدسستل
نم رثكأا تماد ةاناعمل دح عسضو
.تاونسس6
مهو ،رهسشأا ةعسست ةبارق ذنمو
ةيجاجتحا تافقو نوّمظني
تلاكولا ىوتسسم ىلع ةيملسس
لدعل ةيزكرملاو ةيوهجلا

،نكسسلا ةرازو ىوتسسم ىلعو
باوبأا لك تدسصوأا نأا دعب كلذو
،لولحلا داجيإل ،يدجلا راوحلا

صسيئر لّخدت نيربتعم
ديحولا نامسضلا ةيروهمجلا
ل يذلا عسضولا اذهل دح عسضول
.ةماركلاو ةزعلا رئازجب قيلي

نيدلا لامج ةندارز



ي˘ف ةردا˘˘سصل˘˘ل ته˘˘جوو اذ˘˘ه
،ركذلا ة˘ف˘لا˘سسلا ما˘كحأ’ا م˘ه˘ق˘ح
يف ريوزتلا ةيان˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت
ةءا˘سسإا ح˘ن˘˘جو ،ي˘˘م˘˘سسر رر˘˘ح˘˘م
سضي˘ي˘ب˘ت ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
يد˘م˘ع˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ،لاو˘˘مأ’ا
ريغ عئاقو ثبتث تاداهسش ريرقتل

ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘سص
فر˘سصلا˘ب سصا˘خ˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ىلإاو نم لاومأ’ا سسوؤور ةكرحو
بيرهتب اوماق نومهتملا.جراخلا

ىلإا ،ميتنسس را˘ي˘ل˘م004 يلاو˘ح
تا˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ط˘غ تح˘ت جرا˘خ˘˘لا
نم ةطوغ˘سضم سصار˘قأا دار˘ي˘ت˘سسا
اهنأا سساسسأا ىلع ،يبدو نيسصلا
ةيتامولعم جمار˘ب ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت
ن˘˘˘كل ،ةرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘مو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
.ةغراف اهنأا تفسشك تاقيقحتلا

watan@essalamonline.com
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ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو ةوسشرلا يطاعت ةمهت هل تهجو

ةينواعت ريدمل أذفان اسسبح تأونسس5
ةديعسسب ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ

 نيزنبلا نم تايمكو يرسس راحبإا تادعم زجح

نأزيلغب «ةقر◊أ» ميظنتل ةكبسش كيكفت

تقؤوŸا صسب◊ا اهدارفأا عاديإا

ةركسسبب روزŸأ لامعتسسأو ريوزتلأو تابكرŸأ ةقرسسل ةكبسش كيكفت

ةمكاحملا دعوم ديدحت راظتنا يف

دمحمأأ يديسس ةمكحمب حنجلأ مسسق ىلإأ يبرعلب ريمسس ةيسضق لقن

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تف˘˘˘قوأا
يديسس ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا
ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘˘مأا

ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘˘غ
هبتسشم سصاخسشأا5 نيتقرفتم
ةرجهلا تلحر ميظنتب مهيف
ةزا˘ي˘ح˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
تارثؤومل عيبلا دسصق ءارسشلاو
.ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةيلقع

اهت˘ج˘لا˘ع ى˘لوأ’ا ة˘ي˘سضق˘لا
تءاجو ،ةرئادلا نمأا حلاسصم
ىلإا تدرو تامولعم رثإا ىلع
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘˘ف˘˘م ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
تلحر م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ن˘ي˘سصخ˘سش
م˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه
ة˘م˘كح˘م ل˘م˘ع ة˘˘ط˘˘خ داد˘˘عإا

دعبو ،امهفيقوت نع ترفسسأا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
مت نيأا امهينكسسم سشيتفت مت

ير˘سس را˘ح˘بإا تاد˘ع˘˘م ز˘˘ج˘˘ح
،ذاقنإا تايردسص4 يف تلثمت

،«لا˘ي˘ن˘ي˘سس» ،ي˘ل˘ي˘˘ل ف˘˘سشا˘˘ك
سسبلم نع لسضف ،ةلسصوبو
سصا˘˘˘خ ءاذ˘˘˘˘ح جوز ،سسط˘˘˘˘غ
ة˘ي˘م˘ك بنا˘ج ى˘لإا ،سسط˘غ˘لا˘˘ب
سصار˘˘˘قأ’ا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
505 ـب ترد˘ق ة˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
فلتخ˘م ن˘م سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ،عاونأ’ا

ميتنسس نويلم23ـب ردق يلام
ج˘˘يور˘˘ت تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ي

.ةيلقعلا تارثؤوملا
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا ا˘˘˘مأا
ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع
،ةنويدمب يجراخلا يرسضحلا
سصاخسشأا3 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘˘يأا
تلحر ميظنت يف مهطروتل
ةرئاد ن˘م ا˘قل˘ط˘نا «ة˘قر˘ح˘لا»
ةيلمعلا ترفسسأا ،سصاسصتخ’ا

ةفا˘سضإ’ا˘ب ،كر˘ح˘م ز˘ج˘ح ن˘ع
نيزنبلاب ةأابعم ء’د01 ىلإا
.ارتل082 ـب تردق

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
يئاسضق ءارجإا فلم زاجنإا مت
م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف
.ةلادعلا مامأا مهميدقتو

‘اوح ماسستبإا

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
كي˘كف˘˘ت ن˘˘م ةر˘˘كسسب ة˘˘ي’و˘˘ب
سصاخسشأا3 نم ةنوكم ةكبسش
ة˘قر˘سس ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ه˘ب˘˘ت˘˘سشم
لامعتسساو ريوزتلاو تابكرملا
طويخ نع فسشكلا مت.روزملا

عيسسوت رثإا ىلع ةيسضقلا هذه
ر˘يوز˘ت ة˘ي˘سضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
ةيلاملا ةقرفلا اهتجلاع ةقباسس
ة˘˘˘طر˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’او
فيقوت اه˘لل˘خ م˘ت ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ةنسس03 رمعلا نم غبي سصخسش
ة˘قر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘ت د˘ع˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت
مئارج ةدع يف هطروت ةيئانجلا

روزملا لامعتسساو ريوزتلا اهنم
لاحتناو ،ةيمسسر تاررحم يف

بسصن˘˘˘لاو ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
تن˘˘˘˘كمو اذ˘˘˘˘˘ه.لايتح’او
نم ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
هبتسشملل نيكيرسش ىلع فرعتلا
ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت˘ل فو˘قو˘م˘لا ه˘ب
نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘تاذ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
(ي˘مو˘م˘ع ف˘˘ظو˘˘م) ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ل ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘˘لا تارر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
حلاسصل تابكرملاو سصاخسشألل
ناك اميف ،يسسيئرلا هب هبتسشملا
ثادحإاب موقي ثلاثلا سصخسشلا

.ةبكرملا لكيه مقر يف رييغت
فا˘ق˘يإا م˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف

تهجوو ةثلثلا مه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ن˘يو˘كت ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ت ةد˘˘ع م˘˘ه˘˘ل

ة˘˘˘قر˘˘˘سسو رار˘˘˘˘سشأا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةيلودلاو ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

يف روزملا لامعتسساو ريوزتلاو
لايت˘ح’او تا˘ب˘كر˘م˘لا ل˘كا˘ي˘ه
دادعإا مت هيلعو ،ةنامأ’ا ةنايخو
ةيسضقلا لو˘ح ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م
ةيئاسضقلا تاهجلل اهتلاحإا دعبو
ق˘ح ي˘˘ف عاد˘˘يإ’ا˘˘ب ر˘˘مأا رد˘˘سص
.مهب هبتسشملا

ب.صسنوي

دار˘م ر˘ئ˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م تل˘˘ق˘˘ن
ىلإا ،يبرعلب ريمسس فلم ،سسيار
يديسس ةمكحم يف حنجلا مسسق
ربمسسيد13 مو˘˘ي ،د˘˘م˘˘ح˘˘˘مأا
ديدحت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ي˘سضا˘م˘لا

.ةمكاحملا دعوم
ن˘ب ر˘ي˘˘م˘˘سس د˘˘جاو˘˘ت˘˘يو اذ˘˘ه

نم ادحاو ربتعي يذلا ،يبرعلا
كار˘ح˘لا ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن زر˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب
تقؤوملا سسبحلا نهر ،يبعسشلا

دعب ،يسضاملا ربمتبسس71 ذنم
عيزوتب قلعتت مهت هل تهجو نأا

رارسضإ’ا اهنأاسش نم تاروسشنم
.ةينطولا ةدحولاب

‘اوع ميلسس

،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم تسضق
5 ة˘بو˘ق˘ع˘ب ،ةد˘ي˘ع˘سس ة˘م˘كح˘˘م
ريدم دسض اذفان اسسبح تاونسس
لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
ةوسشرلا يطاعت ةمهتب ،ةفاجلا

.ةفيظولا للغتسسا ةءاسسإاو
ىلإا ةيسضقلا هذه عئاقو دوعت

مدقت امدنع ،يسضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا
بي˘˘كر˘˘˘ت ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م بحا˘˘˘سص
،ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘˘مأ’ا تار˘˘ي˘˘ما˘˘ك
ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘˘ل ىو˘˘˘˘كسشب
ةيميلقإ’ا ةعومجملل يرحتلاو
نم م˘ه˘غ˘ل˘ب˘ي ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

ى˘ل˘ع فر˘سشي نا˘ك ه˘نأا ا˘ه˘لل˘خ
ةبقارم تاريماك بيكرت ةيلمع
بوبحلا ةينواعت ىوتسسم ىلع
،ةديعسس ةنيدمل ةفاجلا لوقبلاو
ةيدلبب اه˘ل ع˘با˘ت˘لا عر˘ف˘لا اذ˘كو
ه˘ئا˘ه˘˘نإا د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا د’وأا
برق˘ت ه˘ل ل˘كو˘م˘لا عور˘سشم˘ل˘ل

ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ريغ ةيلاملا هتاقحتسسمهملتسسا
ع˘فد ه˘ن˘م بل˘ط ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا

كسص هميلسست لباقم يلام غلبم
.يكنب

ثحبلا ةقرف رسصانع نكمتو
يف ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ير˘ح˘ت˘لاو
عا˘ق˘يإاّ̆لا ن˘م ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
سسبلت ةلاح يف هفيقوتو مهتملاب
قفو هتلاحإا متتل ،ةوسشرلل ذخأاب
ىدل يروفلا لوثملا تاءارجإا

ن˘يدأا ن˘يأا ،ةد˘ي˘˘ع˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
نع ،افلا˘سس رو˘كذ˘م˘لا م˘كح˘لا˘ب

ةقحتسسم ريغ ةيزم بلط ةحنج
لل˘غ˘˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإاو (ةو˘˘سشر˘˘لا)
ة˘مار˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

ميتنسس نييلم5 اهردق ةيلام
داو˘م ه˘ي˘ل˘ع ن˘˘سصت ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
.داسسفلا ةحفاكم نوناقب ةسصاخ

ب.نيرسسن

اهلابقتسسا صضفرو ةعسشألا اهئارجإا دعوÃ بعÓتلا ”

اهسسفن نعطت ناطرسسلاب ةباسصم ةديسس
نأرهو ىفسشتسسم مامأأ Úكسسب

سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘سسم تلوا˘˘˘˘˘˘ح
،مدلا نا˘طر˘سسب ة˘با˘سصم ةد˘ي˘سس
نيكسسب اهسسفن نعطب راحتن’ا
ماروأ’ا ىفسشتسسم لخدم مامأا
«رداقلا دبع ريمأ’ا» ةيناطرسسلا
نم ةلاح بقع كلذو ،نارهوب
مت امدعب اهيلع ترطيسس رتوتلا
ا˘˘ه˘˘ئار˘˘جإا د˘˘عو˘˘م˘˘ب بعل˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا سضفرو ة˘˘ع˘˘سشأ’ا
.ةيحسصلا ةسسسسؤوملا تاذب

،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا بق˘˘ع م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه

ةحلسصم ى˘لإا ةد˘ي˘سسلا ل˘يو˘ح˘ت
نب» ىفسشتسسمب ةماعلا ةحارجلا

تيرجأا نيأا ،يعماجلا «بجرز
اهنأا املع ،ةيحارج ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ل
هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ثكم˘˘ت
ةز˘كر˘م˘لا˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب ر˘ط˘سسأ’ا

اه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ةجرح ا˘ه˘ت˘لا˘حو
ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف
فوقولل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا

.ةثداحلا تاسسبلم ىلع
ب.دلاخ

ثحبلا ةقرف رسصانع تزجح
ةطر˘سشلا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
،ةديلبلا ةي’و ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

اسصرق22761 ز˘˘˘ج˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
ن˘م ةد˘حو6311و ،اسسول˘ه˘م
ي˘ف ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

.نيتلسصفنم نيتيلمع
لوأ’ا مزل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘سضوأا

،نيدلا ردب ينو˘مر˘ج ة˘طر˘سشل˘ل
يف ،اهتاذ ةينمأ’ا ةقرفلا سسيئر
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ىلع ًءانب تمت ةيلمعلا نأا ،سسمأا

ةكبسش مايق اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةيمك بلجب ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

ةيلقعلا تارثؤوملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
دلب˘لا قر˘سشب ع˘ق˘ت ة˘ن˘يد˘م ن˘م
ىوتسسم ىلع اهقيوسست ةداعإ’
فيلكت مت هيلعو ،ةديلبلا ةي’و
عمجل ناديملاب ةلماعلا رسصانعلا
ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م رد˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كأا
ةحاطإ’ا لجأا ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
رثإاو ،نيسسبلت˘م ة˘كب˘سشلا دار˘فأا˘ب
يفناج3 ـلا ي˘˘˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘˘˘ت كلذ
ةي˘ناد˘ي˘م ة˘ط˘خ داد˘عإا ،يرا˘ج˘لا

فيقو˘ت ن˘ع تر˘ف˘سسأا ة˘م˘كح˘م
ىل˘ع ة˘كب˘سشلا هذ˘ه ن˘م ن˘يدر˘ف
دعبو ،نيتيحايسس نيتبكرم نتم
روثعلا مت امهل قيقدلا سشيتفتلا

اسسوله˘م ا˘سصر˘ق9557 ى˘ل˘˘ع
ةيفلخ˘لا باو˘بأ’ا ل˘خاد ةأا˘ب˘خ˘م

لخاد اسصرق3619و ةرايسسلل
ل˘سصت˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘سضإ’ا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘لا
22761 ىلإا ةزوجحملا ةيمكلا
فتاوه4 زجح مت امك ،اسصرق
لسصاوتلل لمعتسست تناك ةلاقن
ةفا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘كب˘سشلا دار˘فأا ن˘ي˘ب
تنا˘ك ةد˘حاو ن˘ي˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ى˘˘لإا
تارثؤوم˘لا ل˘ق˘ن ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست
ي˘ف تنا˘ك ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لا

حتفو ةينمأ’ا زجاو˘ح˘لا ة˘ب˘قار˘م
قبسس ام ءوسض ىلعو.قيرطلا
ةيئاسضق تافلم زاجنا مت ،هركذ
نيزختو لقنو ةزايح˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
نمسض تارثؤو˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لاو
ميدقتل ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
دعب ةديلبلا ةباين مامأا نيمهتملا
.قيقحتلا تاءارجإا نم ءاهتن’ا

تنكمت ،لسصتم قايسس يفو
لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع
ن˘م ةد˘˘حو6311 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
لزنمب ةيلوح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
هفيقوت مت يذلا سصاخسشأ’ا دحأا

د˘سض ي˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإاو
ع˘ي˘ب ة˘م˘ه˘ت˘ب ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
نودب ةي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

ىلع ،اهيف ةبراسضملاو ةسصخر
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
نم ءاهت˘ن’ا رو˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.هعم قيقحتلا

ب.Òسشب

 ةيلولاب اهقيوسستل دÓبلا قرسش نم اهتلقن ةسصتخم ةكبسش

سسولهم سصرق فلأأ71 يلأوح زجح
ةديلبلاب رمخ ةروراق6311و

يبدو نيسصلا نم ةطوغسضم صصارقأا داريتسسا تايلمع ءاطغ تحت جراخلا ىلإا رايلم004 اوبره

راطمب نييكرمج قح يف أذفان اسسبح تأونسس7و5و ناماع
كونب يف نيلوؤوسسمو نيدموب يرأوه

ط.ةراسص

7و نيتنسس نيب ام حوارتت اماكحأا ،دمحمأا يديسس ةمكحمب داسسفلا اياسضق يف صصسصختملا يئازجلا بطقلا يسضاق ردسصأا
،كونب ةدع يف نيلوؤوسسمو ،نيدموب يراوه راطمب ةيكرمج تاراطإا مهنيب نم امهتم33 قح يف اذفان اسسبح تاونسس
تارامإلاو نيسصلا نم ةغراف ةطوغسضم صصارقأا داريتسسا تايلمع ءاطغ تحت جراخلا وحن ميتنسس رايلم004 يلاوح اوبره

.ةءاربلا نم نورخآا دافتسساو ،ميتنسس نويلم02 ـب نيفوقوم ريغ مهنم3 ميرغت مت اميف ،ةدحتملا ةيبرعلا

نÓقني نيسصخسش فيقوت
مومسسلا هذه ناعيبيو
بونجلا تايلوب

غلك67 زجح
فيكلأ نم
يدأولاب جلاعملأ
ثحبلا ةقرف رسصانع فقوأا

ةيلو نمأل  «IRB«يرحتلاو
اوزجحو ،نيسصخسش يداولا

 .جلاعملا فيكلا نم غلك67
رثإا ىلع تمت ةيلمعلا
اهدافم تامولعم لÓغتسسا

هبتسشم نيسصخسش دوجو
لقن يف ناطسشني امهيف
ميلقإا ربع تاردخملا عيبو
رسشابيل ،ةيبونجلا تايلولا

ةحلسصملا تاذ رسصانع
نع تامولعملا عمج ةيلمع

ءافيتسسا دعبو ،نيينعملا
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
ديدمتب نذإا بجومبو
دادعإا مت ،صصاسصتخلا

ىلع مت ةمكحم ةينمأا ةطخ
دارفأاب ةحاطإلا اهرثإا
ةيمارجإلا ةعومجملا

ةربتعم دج ةيمك زجحو
اهنزو ردق تاردخملا نم
عم ،غلك67 ــب يلامجإلا

،عفدلا ةيعابر ةرايسس زجح
لقنل لمعتسست تناك
.تاردخملا

تاءارجإلا ةفاك مامتإا دعبو
دادـعإا مت ةمزÓلا ةينوناقلا

امهيف هبتسشملل يئازج فلم
تاهجلا مامأا امهميدقتو
نع ةسصتخملا ةيئاسضقلا

عيبو لقنو نيزخت ةيسضق
.تاردخملا

ج.لامك
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يرئاز˘ج˘لا مل˘ع’ا ى˘ل˘ع ًا˘ب˘ير˘غ سسي˘ل
ةفرسشملاو ةمعاد˘لا ف˘قاو˘م˘لا بحا˘سص
ًاديدحتو ةينيطسسل˘ف˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ها˘ج˘تا
اياسضقب ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ا˘ه˘ن˘م ة˘يرو˘ح˘م˘لا
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا عار˘˘سصلا

سسد˘˘ق˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
نع ًاعفادم ًايوق ًادنسس دعيف ،ىرسسأ’او
أارق دق انلكو ’ ملو .ينيطسسلفلا قحلا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود ف˘˘قاو˘˘م ن˘˘ع ع˘˘م˘˘سسو
نأا ىلع نانثا فلتخي لف ،ةيسسايسسلا
ةينيطسسلفلا ةيسضق˘لا˘ب م˘ت˘ه˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

تناك ذنم مهتاناع˘م رد˘ق˘تو ا˘ه˘ب˘ع˘سشو
،ي˘سسنر˘ف˘لا لل˘ت˘ح’ا تح˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ذ˘ن˘˘م نا˘˘ك ر˘˘ب˘˘كأ’ا ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا ن˘˘كلو
نم لوأ’ا يف ةيرئازجلا ةروثلا ةقلطنا
نيطسسلف تط˘ب˘ترا˘ف ،م4591 ربمفو˘ن
ًايسسايسس هرعاسشمو يرئازجلا نادجولاب
ةيحورلا نيطسسلف ةناكم يلإا ةفاسضإ’اب
ء’ولاو رعاسشملا تق˘م˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘يد˘لاو
نم رئازجلا لعج ام وهو نيطسسلفل
ة˘ي˘مل˘سسإ’او ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا
.مهتيسضقو نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل ا˘نا˘سضت˘حا

ميدقت ن˘ع ًاز˘جا˘ع ي˘سسف˘ن د˘جأا مو˘ي˘لاو
مرتحملا ملع’ا اذهل نافرعلاو ركسشلا
ة˘يرو˘ث˘لا ة˘يؤور˘˘لا بحا˘˘سص لوؤو˘˘سسم˘˘لا

اياسضق˘ل ة˘م˘عاد˘لا ف˘قاو˘م˘لا بحا˘سصو
،مدق˘لا ذ˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سس’ا
ةيثحب ةقرو وأا ًاثحب دادعإاب موقأا امدنعف
ىر˘˘سسأ’ا ن˘˘˘ع ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي ً’ا˘˘˘ق˘˘˘م وأا
يف رانلاك رسشتني هدجأا نيينيطسسلفلا

ة˘ي˘قرو˘لا تا˘ح˘ف˘سصلا ر˘ب˘˘ع م˘˘ي˘˘سشه˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لاو
ريسصقتلاو لجخ˘لا رو˘ع˘سش ي˘ن˘با˘ت˘ن˘ي˘ف
نيينيطسسلفلا ىرسس’ا هاجتا لامهإ’او
ىلع نكأا مل ينأ’ للتح’ا نوجسس يف
يف مهقح مهيطعأا ملو ةيلوؤوسسملا ردق

ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا م˘ها˘يا˘سضق لوا˘ن˘˘تو حر˘˘ط
ةي˘سسف˘ن˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
نم اهريغو ةيداسصتق’او ةيعامتج’او
سصuغنتو قuرؤوت يتلا اياسضقلا تارسشع
نو˘ج˘˘سسلا ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةهج نم ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تل˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
ةهج نم مهنم نيبرقملاو مهيوذ ةايحو
بع˘˘˘سشلا ةا˘˘˘ي˘˘˘˘ح رد˘˘˘˘كت ل˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘خأا
تي˘ب دا˘كي ’ ه˘نأ’ ه˘ل˘ك ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةبرجت هدارفأا دحأا سضخي مل ينيطسسلف
 .رسسأ’ا

ل˘ج˘خ˘لا رو˘ع˘سش ي˘˘ن˘˘با˘˘ت˘˘ن˘˘ي كلذ˘˘كو
ةيملعإ’ا لئاسسولا هذه نم ريسصقتلاو
هذ˘˘ه ل˘˘ك در˘˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ل تقو˘˘لا اذ˘˘هو تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا
ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘تو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ىر˘˘سس’ا
ثاحبأ’او ريراقتلاو رابخأ’اب اهديوزتب
اهلوانتو اهسضرع لجأا نم مهب ةسصاخلا

ةينورتكلإ’او ةيقرولا اهتاحفسص ربع
اه˘تا˘عاذإاو ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا ا˘ه˘تاو˘ن˘ق ر˘ب˘عو
ةيملعإ’ا لئاسسو˘لا سسكع˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ملع’ا مامتهاف .ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ىرسس’ا ا˘يا˘سضق˘ب ي˘ب˘ن˘ج’او ي˘بر˘ع˘لا
مظعم يف ينيتورو ي˘م˘سسو˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي

تاقلع رابخأا اهلمجم يفو ،ت’احلا
ا˘يا˘سضق نأ’ ،ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع
تاطا˘سشن ن˘م ا˘ه˘ب˘حا˘سص ا˘مو ىر˘سسأ’ا
ملعإ’ا ىلع اهسسفن تسضرف ةيبعسش
نود ط˘ق˘ف ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
مامته’ا اذه ناكو ؛يبنجأ’ا ملعإ’ا
نم سسيلو ةل˘كسشم˘لا م˘ج˘ح ن˘م ًا˘ع˘با˘ن
ا˘يا˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ب مل˘˘عإ’ا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ةسسوردم ةيملعإا ةطخ قفو ىرسسأ’ا

اهيلوت هيمهأاو ةددح˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
هذه ةجلاعمل ةيملعإ’ا لئاسسولا هذه
.يرئازجلا ملع’ا لعف املثم اياسضقلا

ملعإا عم ًا˘ما˘م˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘مأ’ا اذ˘هو
تزيمت يتلا ة˘ق˘ي˘ق˘سشلا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود
اياسضق لوانت يف اهاوسس نود تدرفناو
ةيملعإا ةسسايسسو ةطخ قفو ىرسسأ’ا

حنمت يهف ىوتحملاو مجحلا ثيح نم
دئارجلا يف ةحفسص22 اياسضقلا هذه
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ف˘˘ح˘˘˘سصلاو
هذه نع ةردا˘سصلا ة˘سصا˘خ˘لا ق˘حل˘م˘لا
:ة˘ف˘ي˘ح˘سص ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ف˘˘ح˘˘سصلا
,دل˘ب˘لا ,ط˘˘سسو˘˘لا ,راو˘˘ح˘˘لا ,قور˘˘سشلا
,ملسسلا ,ريرحتلا ,ةيرابخإ’ا ,نطاوملا
,د˘ئار˘لا ,دا˘ح˘ت’ا , ط˘سسوأ’ا بر˘غ˘˘م˘˘لا
,يمويلا ديدجلا , مويلا رابخأا ,ةيارلا
تو˘سص ,مو˘ي˘لا را˘ب˘خأا ,ن˘طو˘˘لا را˘˘ب˘˘خأا
,را˘˘سسم˘˘لا ,ر˘˘˘خآ’ا تو˘˘˘سصلا ,رار˘˘˘ح’ا
يسساي˘سسلا راو˘سشم˘لا ,ءا˘ق˘ل˘لا ,د˘عو˘م˘لا

ةيموي فحسص ىهو ،ىرخأا فحسصو
ةعباتمل ًايموي ةمهم تاحاسسم حسسفت

ت’ا˘˘ق˘˘م˘˘لاو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو را˘˘˘ب˘˘˘خ’ا
ىر˘سسأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسارد˘˘لاو
 .نيينيطسسلفلا

ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا تاو˘ن˘ق˘لا بنا˘ج ى˘˘لإا اذ˘˘ه
ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘كح˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

در˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عاذإ’او
بنا˘ج˘ب ة˘˘ع˘˘سساو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز تا˘˘حا˘˘سسم
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا

هذ˘ه سضر˘عو لوا˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لاو
هلك كلذ م˘ت˘يو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
ح˘لا˘سص د˘لا˘˘خ خأ’ا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةرا˘ف˘سس ي˘ف ىر˘سسأ’ا ف˘˘ل˘˘م لوؤو˘˘سسم
يدنجلا اذه ,رئازجلا ةلودب نيطسسلف
اذ˘ه ف˘ل˘˘خ ف˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا لو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
دعيو رمتسسملا ءاطعلا اذهو مامته’ا

باتكلا نيب قيسسن˘ت˘لاو ط˘بر˘لا ة˘ق˘ل˘ح
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘مل˘˘˘ع’او
ةقلعلا تاذ تائيهلاو تاسسسسؤوملاو
لئاسسولا هذه نيبو ىرسسأ’ا اياسضقب
.ركذلا ةق˘با˘سس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مل˘عإ’ا

ةينيطسسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا او˘عدا ا˘ن˘ه ن˘مو
سسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
«نزام وبأا» سسابع دومحم ينيطسسلفلا

ي˘كلا˘م˘لا سضا˘ير ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا ر˘˘يزوو
د˘لا˘خ رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا خ’ا م˘ير˘كت˘˘ل

هئاطعو ةينسضملا هدوهج ىلع حلاسص
اياسضق لوا˘ن˘تو ة˘مد˘خ ي˘ف ر˘م˘ت˘سسم˘لا
نوجسس يف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ىر˘سسأ’ا
ىلإا يع˘سسلاو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا لل˘ت˘ح’ا
ةبرجت˘لا كل˘تو جذو˘م˘ن˘لا اذ˘ه م˘ي˘م˘ع˘ت

يف ةينيطسسلفلا تارافسسلا يقاب ىلع
نيب طبرلل ةيبنجأ’او ةيبرعلا لودلا
با˘˘ت˘˘كلا ن˘˘ي˘˘بو لود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه مل˘˘˘عا

متي˘ل ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ي˘مل˘عإ’او
ق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘يا˘سضق˘لا لوا˘ن˘ت
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘مل˘عإا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا

ى˘لإا ي˘سسا˘سسأا ل˘كسشب فد˘ه˘ت ةد˘حو˘˘م
يليئارسسإ’ا لل˘ت˘ح’ا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ف˘سشك
رود ي˘ف رو˘ه˘ظ˘لا ى˘لإا ى˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا
للخ نم ةيناسسنإ’اب ىنغتيو ةيحسضلا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ي˘ئا˘عد˘˘لا ه˘˘با˘˘ط˘˘خ
حسضفل لسصاوتملا لمعلاو ،ةيبنجأ’او
ىرسسأ’ا دسض ةيليئارسسإ’ا تاسسرامملا
تايلآا ريوطتو ،ةيلودلا لفاحملا يف
نم ةدافت˘سس’او را˘سشت˘ن’او لو˘سصو˘لا
اياسضق زاربإ’ ديدجلا ملعإ’ا تاودأا
.ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا عار˘سصلا

ردا˘˘كلا ثح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا كلذ˘˘كو
ي˘بر˘ع˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘مل˘˘عإ’ا

ا˘يا˘سضق˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ى˘ل˘ع ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’او
مهتيطغت ريوطتو اهليعفتو ىرسسأ’ا
ىلع سضرتفملا نم˘ف ،ا˘ه˘ل ة˘ي˘مل˘عإ’ا
اياسضق لوانتي يذلا يملعإ’ا بناجلا
ن˘˘م رد˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي نأا ىر˘˘˘سسأ’ا
رفاوتتو ،ةي˘لا˘ع˘لا ةءا˘ف˘كلاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةسصسصختملا ةراهم˘لاو ةر˘ب˘خ˘لا ه˘يد˘ل
ىر˘˘˘˘˘˘سسأ’ا تو˘˘˘˘˘˘سص لا˘˘˘˘˘˘سصيإا ي˘˘˘˘˘˘ف
يبر˘ع˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ى˘لإا را˘ظ˘نأ’ا بذ˘ج فد˘ه˘ب ،ي˘لود˘لاو
 .اهليودتو ةلداعلا مهاياسضق

نوينيطسسلفلأ ىرسسأ’أ :مهل توسص ’ نم توسص يرئأزجلأ مÓعإ’أ
ةينقتلا نيطسسلف ةيلكب مÓعإلا مسسق صسيئرو ذاتسسأا /ةطوق وبأا دلاخ .د

24) نار˘هز د˘م˘حأا ر˘ي˘سسأ’ا ل˘سصاو˘ي
،لعسشم وبأا ريد ةدلب نم وهو (اًماع
مويلل ماعطلا نع حوتفملا هبارسضإا
هلاقتع’ اًسضفر ،يلاوتلا ىلع (08)
ا˘˘˘ًعا˘˘˘سضوأا ه˘˘˘جاو˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،يرادإ’ا

ى˘ف˘سشت˘سسم ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ل˘ق˘ُن يذ˘لا ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا «نل˘با˘ك»
ناسستين لزع» لقتعم نم ًارخؤوم هيلإا

’ نأا ريسسأ’ا يدان دكأاو.«ةلمرلا ‐
نأا˘سشب مو˘˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘يّد˘˘ج لو˘˘ل˘˘ح
لل˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘سس نأاو ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
،هبلطمل ةباجتسس’ا اهسضفر لسصاوت
.يرادإ’ا هلاقتعا ءاهنإا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
بارسضإا نأا ىلإا ريسسأ’ا يدان تفلو
بارسضإ’ا وه يلاحلا نارهز ريسسأ’ا
ر˘مأ’ا ،ما˘ع˘لا اذ˘ه لل˘خ ه˘ل ي˘نا˘˘ث˘˘لا

م˘قا˘˘ف˘˘تو ،ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م داز يذ˘˘لا
ىهنأا هنأا اًمل˘ع ،ة˘ي˘ح˘سصلا ه˘عا˘سضوأا
ةدمل رمتسسا يذلاو قباسسلا هبارسضإا
لبقو ،دوعو ىلع ًءانب ،اًموي (93)
هتغلبأا ،قباسسلا يرادإ’ا رمأ’ا ءاهتنا
متيسس هنأا للتح’ا تلقتعم ةرادإا
ه˘ي˘ل˘عو ،يرادإ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
ةر˘˘ت˘˘ف لل˘˘خو .بار˘˘سضإ’ا˘˘˘ب عر˘˘˘سش

م˘˘˘كا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘كسش ه˘˘˘˘بار˘˘˘˘سضإا
ةمجرت يف سساسسأا عارذ ،ةيركسسعلا

لل˘˘ت˘˘ح’ا تار˘˘با˘˘خ˘˘م هرر˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م
تي˘ب˘ث˘˘ت ا˘˘هر˘˘خآا نا˘˘كو ،«كا˘˘با˘˘سشلا»
ةعبرأا ةدمل ريخأ’ا يرادإ’ا هلاقتعا
ىلإا راسشُيو .ةدملا لماك ىلع روهسش
ىسضق قباسس ريسسأا نارهز ريسسأ’ا نأا

للتح’ا تلقتعم يف هعومجم ام

.ءانبأا ةعبرأ’ بأا وهو ،اًماع (51)
ر˘˘ي˘˘سسأ’ا نأا هر˘˘كذ ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘مو
قلع (لت) ةدلب نم يدنهلا بعسصم
سسمأا لوا ءاسسم ماعطلا نع هبارسضإا
،90/21/9102 قفاوملا نينث’ا

دعب ،اًموي (57) ةدمل رمتسسا يذلاو
هلاقتعا فقسس ديدحتب يسضقي قافتا
.يرادإ’ا

يرأدإ’أ هلاقتع’ اًسضفر نأرهز دمحأأ ريسسأ’أ بأرسضإأ ىلع اًموي (08)
ىنيطسسلفلا ريسسألا يدان

ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه تدا˘˘˘˘فأا
ق˘˘فاو˘˘م˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ،ن˘˘˘يرر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس نأا˘˘˘˘ب ،21/21/9102
(0005) وحن لاقتعا لسصاوت للتح’ا
وحن مهنيب ،اهنوجسس يف ة/ينيطسسلف
يف كلذ ءاج .ةأارما (83)و لفط (002)
مويلا ةبسسان˘م˘ب ىر˘سسأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل نا˘ي˘ب
هيف تدّكأاو ،ناسسنإ’ا قوقحل يملاعلا
لل˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سس نأا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
د˘عاو˘ق ة˘ل˘م˘ج كه˘ت˘ن˘ت ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
يلودلا نوناقلا اهرّفو يتلا ةيامحلا
لاقتع’ ا˘ه˘ت˘ل˘سصاو˘م˘ب ،ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل
ًايموي ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا
ةيليكن˘ت تا˘سسا˘ي˘سس جا˘ه˘ت˘نا ا˘ه˘ق˘فار˘ي

ىلإا لسصت لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع لل˘خ

ماد˘عإ’او ة˘طر˘ف˘م˘لا ةو˘ق˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا
ةول˘˘˘ع .نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن جرا˘˘˘˘خ
لاقتعا تاسسايسس يف رارمتسس’ا ىلع
نيقباسسلا يعيرسشتلا سسلجملا ءاسضعأا

نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لاو
ةيفلخ ىلع ت’اقتع’او نييفحّسصلاو
’و ا˘م˘ك ،كو˘ب سسي˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘سشن˘˘لا
كلت نم للتح’ا تاطلسس ينثتسست
لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’او ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘لا ؛تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا

ةرادإا نأا ةئيهلا تفاسضأاو .نيرسصاقلاو
اهتاسسايسس تذفن للتح’ا تلقتعم
ر˘ي˘سسأ’ا بل˘سسل ة˘فدا˘ه˘لاو ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ق˘˘لا
،ه˘ت˘مار˘ك ن˘م ط˘ح˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

ة˘لو˘ج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ّط˘ح˘م تل˘كسشو
ربع تاسسايسسلا هذه قيبطتل ىلوأ’ا

،يسسفنلاو يدسسجلا بيذعتلا بيلاسسأا
ّجزل ىلوأ’ا ةظحللا ذنم أادبت يتلاو
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م ل˘˘خاد ر˘˘ي˘˘˘سسأ’ا

ةرادإا ل˘˘سصاو˘˘تو ا˘˘م˘˘ك ،ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘˘لاو
عمقلا تاي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ى˘ل˘ع بل˘سسلاو ل˘ي˘كن˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ه˘˘ق˘˘لاو
تل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن د˘ع˘ب ر˘ي˘سسأ’ا
:تاسسايسسلا هذه تلث˘م˘تو ،ة˘يز˘كر˘م˘لا
،ةيلام˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا سضر˘فو ،لز˘ع˘لا˘ب
ى˘ل˘ع حّر˘ب˘م˘لا بر˘سضلا˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘ع’او
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لل˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ ىر˘˘˘سسأ’ا
ةرركتملا تاسشيتف˘ت˘لاو تا˘ما˘ح˘ت˘ق’ا
نم اهق˘فار˘ي ا˘مو ،فر˘غ˘لاو ن˘يزا˘نز˘ل˘ل
نامرحو ،ىرسسأ’ا تاينتق˘م˘ل بير˘خ˘ت
مهيوذ ةرايز نم ىرسسأ’ا نم تائملا

و˘هو ة˘م˘ئاد˘لا ة˘˘ع˘˘يرذ˘˘لا تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ل
هقح ريسسأ’ا بلسس ىلإا ةفاسضإا ،«نمأ’ا»
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘˘لاو جل˘˘ع˘˘لا˘˘ب
امك ،دمعتملا يبطلا لامهإ’ا ةسسايسس
ا˘م ر˘ب˘ع ىر˘سسأ’ا ل˘ق˘ن˘ب تر˘˘م˘˘ت˘˘سساو
امك لكسشتل «ةطسسوبلا» ةبرعب ىمسست
باذعلا ةلحر ،ىرسسأ’ا اهيلع قلطُي
.ىسضرملا ىرسسألل اميسس’ ،ةرركتملا

تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا تد˘˘ّكأاو
نوناقلا دعاوقل ةمظنم˘لاو ة˘م˘ي˘سسج˘لا
تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘سسرا˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ّق˘˘˘ح˘˘˘ب لل˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
لهاجت يف اهرارمتسساو ،نيينيطسسلفلا

يت˘لا ة˘لدا˘ع˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘نا˘م˘سض
ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘لود˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘هر˘˘ّفو

ًاسصوسصخ ،نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ن˘ي˘ناو˘قو
ةلماعمل اي˘ند˘لا ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو ،5591 ءا˘˘ن˘˘ج˘˘˘سسلا
يتلا ةيلودلا تايقافت’او تانلعإ’ا
تبلاطو .ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا قو˘ق˘ح ل˘ف˘كت
ًءافو لجاعلا لخدتلاب يلودلا عمتجملا

هاجت ةيقلخأ’او ةينوناقلا هتامازتل’
تاءارجإا ذاختا ىلإاو ،ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
همئارج ىلع للتح’ا ةبسساحمل ةلعاف
همازلإاو نيينيطسسلف˘لا ق˘ح˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا
و˘˘عد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح مار˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ب
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا

تل˘م˘ح˘لا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
دانسسإ’ نيينيطسسلفلا عم ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
.مهتيسضق

هنوجسس يف ينيطسسلف(0005) لقتعي لÓتح’أ ناسسنإ’أ قوقحل يملاعلأ مويلأ يف
ىنيطسسلفلا ريسسألا يدان

لل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاو˘˘˘˘˘ق تل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا
رجفو ،ةيسضاملا ةليللا يليئارسسإ’ا
ة˘˘ف˘˘سضلا ن˘˘م ا˘˘ًن˘˘طاو˘˘˘م (31)مويلا
تاءادتعا كلذ قفار ،نايتف مهنيب

لزانم ةمهادمو ،نينطاوملا ىلع
مي˘ل˘سستو ،ن˘ي˘ق˘با˘سس ىر˘سسأ’ ا˘ه˘ن˘م
ةعجارمل نيرخآا نينطاومل تاغلب

نإا ريسسأ’ا يدان لاقو  .اهتارباخم
مه˘لا˘ق˘ت˘عا ىر˘ج ن˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘ثل˘ث
مار ءاسضق لعسشم وبأا ريد ةدلب نم
دمحم دومح˘م :م˘هو ةر˘ي˘ب˘لاو ه˘ل˘لا

سسيمخ دم˘ح˘مو ،(ة˘قورز˘ب) نار˘هز
م˘ي˘هار˘بإا يز˘˘مر ى˘˘ت˘˘ف˘˘لاو ،نار˘˘هز
ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا م˘˘ح˘˘ل تي˘˘ب ن˘˘مو .ا˘˘˘ط˘˘˘ع

:م˘هو ن˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘ثل˘˘ث لل˘˘ت˘˘ح’ا
لداعو ،(اًما˘ع92) قود˘سص ا˘˘سضر
ىلإا ةفاسضإ’اب ،(اًماع84) يزاجح
سشحو˘لا لا˘م˘ج د˘ها˘ج˘م ن˘طاو˘م˘˘لا
،ةر˘˘ت˘˘عز ةد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م (ا˘˘ًما˘˘˘ع12)
اميف .ني˘ق˘با˘سس ىر˘سسأا م˘ه˘ع˘ي˘م˘جو
نم نينطاوم ةثلثل لاقتعا ىرج

،ةداحسش دمحم دمحأا :مهو سسلبان
نم امهلكو ةداحسش يلع ةماسسأاو
نار˘˘ي˘˘سسأا ا˘˘م˘˘هو ف˘˘˘يرو˘˘˘ع ةد˘˘˘ل˘˘˘ب
ماسسب ديسسُأا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ناقباسس
ديعسس نيلقتعملا ىلإا فاسضُي .كدي
لاقثمو ،(ا˘ًما˘ع02) رار˘ج ر˘سصا˘˘ن
امهلكو (اًماع02) نادمح دمحم

ىر˘ج ثي˘ح ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م ن˘˘م
يركسسع زجاح مامأا نم امهلاقتعا
يدا˘فو ،ة˘بار˘ع ةد˘ل˘ب ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب

دج˘سسم˘لا سسار˘ح د˘حأا و˘هو نا˘ي˘ل˘ع
رسصان رسصت˘ن˘م ى˘ت˘ف˘لاو ،ى˘سصقأ’ا
ةد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م  ،(ا˘˘˘ًما˘˘˘ع51) ة˘ت˘ب˘˘سس
.ةيواسسيعلا

نايتف مهنيب ةفسضلأ نم ًانطأوم(31) لقتعت لÓتح’أ تأوق
ىنيطسسلفلا ريسسألا يدان
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 ةينطولأو ةيمسسرلأ ت’افتح’أ نسضتحت ةزابيت ةي’و ...0792«رياني»

ةلجعتصسم ةفصصب ةمصسن فلأا52 نم ديزأا ةاناعم ءاهنإ’

ةنتاب يف مÓسس د’وأاب ليسسمل تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ ليهأات ةداعإ’ تأءأرجإأ

ةد˘ي˘حو˘لا ة˘عرز˘م˘لا تق˘ق˘ح
«اروداوكأا» تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل
للغتسس’ا ةلحرم تلخد يتلا
ةرئادب ًاديدحت ناسسملت ةي’وب
نط001 ـب ردقي اجاتنإا نينه
بئذو جو˘˘جا˘˘ق˘˘لا كم˘˘سس ن˘˘˘م
ب˘سس˘˘ح ،9102 ة˘ن˘سس ر˘ح˘˘ب˘˘لا

ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
.ةي’ولل ةيديسصلا دراوملاو
لجسس دقف ردسصملا تاذ قفوو
˘˘ما˘˘ع لل˘˘خ عور˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
عارزت˘سسا ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع9102
اهنم طوعلب فلأا088 يلاوح
رحبلا بئذ طوعلب فلأا022
ةعبرأ’ا هسصافقأا ىوتسسم ىلع
هذ˘ه نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
نم ةكبسش نم فلأاتت ةعرزملا
ىلإا فدهت اًسصفق رسشع ينثا
كامسسأ’ا نم نط006 جاتنإا
ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ،ةرود ل˘ك ي˘ف
ة˘ن˘سس لل˘خ ن˘˘ط006 جا˘ت˘نإا

تازايتم’ا ددع ردقيو .0202
ةي’و لحاسس ربع ةسصسصخملا
عورسشم41 ـب نا˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
جوجاقلا كمسس ةيبرتل سضاوحأا

ةيبرت يعورسشمو رحبلا بئذو
ةرئادب نيدجاوتملا ر˘ح˘ب˘لا ح˘ل˘ب
يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘م
،ن˘ي˘ن˘ه˘ب ن˘ير˘خآا ن˘ي˘عور˘سشمو
ـب دجاوتملا كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب
رد˘سصم˘ل˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،«ة˘˘ي˘˘نادرو»
ةيجاتنإ’ا ةقاطلا ردقتو .هسسفن
هذ˘ه˘ل ة˘ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلا
نم ن˘ط0069 تاعورسشم˘لا
حلب نم اًنط633و كامسسأ’ا
،1202 ما˘ع لو˘ل˘˘ح˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

يذ˘˘˘لا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسح
054 ق˘ل˘خ م˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا ن˘˘ل˘˘عأا

ديسسجت درجمب ةرسشابم ةفيظو
.عيراسشملا هذه
هذ˘ه با˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘يو
ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه مد˘ق˘˘ت
نم ةلاحلا نع ةيرهسش ريراقت
د˘يد˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘سضو
لجأا نم ةه˘جاو˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ىد˘˘˘ل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
،اهلحل تائيهلا و تاسسسسؤوملا
.ردسصملا تاذ فيسضي
عيراسشم˘ب ل˘ف˘كت˘لا را˘طإا ي˘فو
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت
دقف ،رحبلا يف اهل ططخملا

ءا˘˘سشنإا يرور˘˘˘سضلا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك
تايئاملا ةيبرتل طاسشن قطانم
ةدحاو اهنم ،ةي’ولا لحاسس ربع
نا˘˘كم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا قر˘˘˘سش
نينه ةرئادب «جارابلا» ىمسسملا
راتكه2.8 ةحاسسم ىلع عبرتت
ة˘˘ي’و˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لاو
«سسيدأا» ى˘م˘سسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب
(راتكه52.1) تاوزغلا ةرئادب
ر˘ي˘ب» ـب ة˘ي’و˘لا بر˘غ ىر˘خأاو
نب ى˘سسر˘م ةر˘ئاد ي˘ف «ح˘لا˘م˘لا

.(راتكه4.2) يديهم
هذ˘ه ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ة˘˘سسارد د˘˘جو˘˘تو
زاجنإ’ا روط ةثلثلا قطانملا

مسضت نأا قطانملا هذهل نكميو
عيمجل ةيتسسجو˘ل˘لا تا˘مد˘خ˘لا

تا˘ي˘ئا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
تايراحملاو كامسسأ’ا عرازم)
ءا˘ن˘ب سضو˘ح و تا˘˘خر˘˘ف˘˘م˘˘لاو
جلثلا ع˘ن˘سص تاد˘حوو ن˘ف˘سسلا

نيتدحوو بي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ط˘ح˘مو
عارز˘ت˘سس’ سضو˘حو ن˘ح˘سشل˘˘ل
.ةعارزلا يف جمدم يكمسسلا

ط.قحلادبع

0202 لÓخ نط006 جاتنا عقوتملا نم
بئذو جوجاقلأ نم نط001 جاتنإأ

ناسسملت يف نينه ةرئأدب رحبلأ

’ ام ءاسصحإا ةسسبت ةي’وب مت
اينعم ا˘با˘سش4204 ن˘ع ل˘ق˘˘ي
يتلا ،ينهملا جامدإ’ا تاءارجإاب
ل˘م˘ع˘لا ةرازو ار˘خؤو˘م ا˘ه˘˘تر˘˘قأا

نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
ريدم˘لا دا˘فأا ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
مي˘هار˘بإا ،ل˘ي˘غ˘سشت˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
تاذ ح˘˘˘سضوأاو .ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ق
ةئيهلا عامتجا للخ لوؤوسسملا
سصسصخ ةي’ولا رقمب ةيذيفنتلا
با˘ب˘سشل˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإل˘˘ل
ةرازو˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
لم˘ع˘لا ير˘ج˘ي» ه˘نأا ،ة˘ي˘سصو˘لا

جامدإا تاءارجإا لامكتسسا ىلع
نمسض نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا با˘ب˘سشلا

نوكلمي نيذلاو لمعلا دوقع
فا˘سضأاو .«تاو˘ن˘سس8 ةر˘ب˘˘خ
مت هنأا ليغسشتلل يلحملا ريدملا
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ئ’و ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ي˘˘كسشت
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م م˘˘˘سضت سضر˘˘˘غ˘˘˘لا
اهن˘م ة˘ل˘سصلا تاذ تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ة˘لا˘كو˘لاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ينطو˘لا قود˘ن˘سصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
لامعلل يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضل˘ل
ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بقار˘˘م˘˘˘لاو ءار˘˘˘جأ’ا

يمومعلا فيظو˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘مو
تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘سسارد˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘˘ت
يف مه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ل ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا

ةنجللا هذه لمعتو .مهبسصانم
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب
تايريدملا فرط ن˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ت

ديدحت ىلع تايدلبلاو ةيئ’ولا
ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا تاجايتحا

اقفو لم˘ع˘لا سضور˘ع ر˘يد˘ق˘تو
ةحرتقملا ةي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘ل˘ل
تادا˘˘ه˘˘˘سش ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘تو
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا تا˘˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘˘خاو
قا˘ي˘سس ي˘فو .ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ح˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ير˘ج˘ت ل˘سصت˘م
يف ةيرورسضلا ةيرادإ’ا قئاثولا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تار˘˘ق˘˘م˘˘لا
فورظ يف» ليغسشتلل ةيئ’ولا

نيينعملا بابسشلا ةدئافل «ةديج
بسسح ،ينهملا جامدإ’ا ةيلمعب
،رد˘سصم˘لا تاذ ه˘ي˘لإا را˘˘سشأا ا˘˘م
ر˘˘ي˘˘خ˘˘سست م˘˘ت ه˘˘نأا د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا
ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘˘لا
ر˘ي˘˘سسلا نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘يرور˘˘سضلا
جا˘˘مدإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ن˘˘سسح˘˘˘لا
.تارادإ’ا فلتخمب
يتلا ةيناث˘لا ة˘ئ˘ف˘لا سصو˘سصخ˘بو
عمزملاو ةربخ تاونسس3 كلمت
،ةيراج˘لا ة˘ن˘سسلا لل˘خ ا˘ه˘جا˘مدإا

ءا˘سصحإا ن˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسا˘˘ق ف˘˘سشك
نأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘˘م با˘˘سش0062
برقأا» يف مهتيبثت ةيلمع قلطنت
ةبارق ءاسصحإا مت نيح يف «لاجآ’ا

ةثلاثلا ةئفلا نم باسش ف’آا3
م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد م˘ت˘ت˘سس ن˘يذ˘لا

.1202 ةنسس للخ مهميسسرتو
ق ميهاربإا

تاونصس3 رادم ىلع ةيلمعلا لصصاوتت
 ةسسبتب ينهملأ جامدإ’أ تأءأرجإاب ينعم باسش ف’آأ4 نم ديزأأ

ريانيل ةينطولاو ةيمصسرلا ت’افتح’ا ةنصسلا هذه نصضتحتصس ةزابيت ةي’و نأا ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاحملا تدكأا
ةيعامتج’ا بناوجلا نيب عمجي «يفيقثت»و «يرث» جمانرب ريطصست مت ثيح0792 ةيغيزامأ’ا ةنصسلا لولحب اناذيإا

.يميداكأ’ا بناجلا و ةيوبرتلا و

نأا ةئي˘ه˘لا هذ˘ه˘ل نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو
ةنسسلا هذه تراتخا ةظفاحملا»
نا˘˘˘سضت˘˘˘ح’ ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و
ةينطولاو ةيمسسرلا ت’افتح’ا

ةفاسضإا اه˘تا˘يد˘ل˘ب عو˘م˘ج˘م ع˘م
ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

.«ىرخأ’ا تاي’ولا ىوتسسم
ن˘ي˘مأ’ا را˘سشأا دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف
ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ي˘م˘سشا˘ه˘لا ي˘سس ة˘ي˘غ˘يزا˘مأل˘˘ل

ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘˘سسلا نأا دا˘˘سصع
اهؤوايحإا متيسس0792 ةديدجلا

جمانرب للخ نم» ةنسسلا هذه
ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي ي˘ف˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘تو ير˘˘ث
ةيوبرتلاو ةيعامتج’ا بناوجلا
و ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت نو˘˘ن˘˘ف سضرا˘˘ع˘˘م)
لثم ةي˘ئ˘ي˘ب و ة˘ي˘ن˘ف تار˘ها˘ظ˘ت
يميداكأ’ا بناجلاو (ريجسشتلا

نيخرؤو˘م ع˘م˘ج˘ي ى˘ق˘ت˘ل˘م ر˘ب˘ع
ءا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو را˘˘˘˘ثأا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
.«نويعماجو ايجولوبورثنأا

ة˘ن˘سسلا ءا˘ي˘˘حإا نأا فا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك
هذه زيمتت ةديدجلا ةيغيزامأ’ا
نيوا˘ن˘ع سسم˘خ ر˘سشن˘ب» ة˘ن˘سسلا
ةدحاو ةعبط ي˘ف ر˘يا˘ن˘ي ج˘لا˘ع˘ت

روحمو ة˘سسارد˘ل˘ل عو˘سضو˘م˘ك
نو˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ه˘˘ب ما˘˘ق ر˘˘ي˘˘كف˘˘˘ت
فدهلا نأا فاسضأاو.«نوسسرمتم
د˘ع˘˘ب˘˘لا زار˘˘بإا و˘˘ه ى˘˘خو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ف˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
دايعأا نم ديعلا اذهل يزمرلاو
ةظفاحملا ر˘كذ˘تو.«فلسسأ’ا
ديعلا اذه نأاب ددسصلا اذه يف
عسساو قاطن ىلع هب لفتحي»
و نطولا قطان˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
تاحاسسلا ىوتسسم ىلع كلذك
و تايعمج لبق نم ةيمومعلا

ذنم ا˘م˘ي˘سس ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م
ةنسسلا نم لوأ’ا مويلا سسيركت
رياني21 ـل قفاوملا ةيغيزامأ’ا

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ا˘˘مو˘˘ي ما˘˘ع ل˘˘˘ك ن˘˘˘م

ليدعتلل اق˘ب˘ط ر˘جأ’ا ة˘عو˘فد˘م
ىلع8102 ةنسس يف أارط يذلا
خرؤوملا872‐36 مقر نوناقلا
ددحملا3691 ةيليوج62 يف
يف ةينو˘نا˘ق˘لا دا˘ي˘عأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘ل
ن˘ي˘مأ’ا ه˘لو˘ق ع˘با˘تو.رئازجلا
ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘˘م نأا ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأل˘˘ل
عمتجملا اذكو ىرخأ’ا ةلودلا
ثدحلا اذ˘ه نو˘ي˘ح˘ي» ي˘ند˘م˘لا
ءارثب زيمت˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا هد˘ع˘ب˘ب
ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا هر˘˘ي˘˘با˘˘ع˘˘ت عو˘˘ن˘˘تو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح’ا ه˘˘˘تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘تو
اذ˘˘ه نأا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك.«ةليسصأ’ا
يف ةيوق ةنبل ربتعي» ثدحلا
تنم˘سس’او ي˘ب˘ع˘سشلا م˘حل˘ت˘لا
يعامتج’ا ماجسسنلل حلسسملا

.«يرئازجلا بعسشلا ةدحوو
وه يذلا رياني» نأا هلوق عبانو
ةيادب نع نل˘ع˘ي يد˘ي˘ل˘ق˘ت د˘ي˘ع
ديلقت هنا امك ةيحلفلا ةنسسلا

«انعمتجم˘ل مد˘ق˘لا ي˘ف برا˘سض
انركذي» لافتح’ا اذه نأا ادكؤوم
رارغ ىلع يغيزامأ’ا دعبلا نأاب
ي˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘نو˘˘˘كم˘˘˘لا

،يرئاز˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ا˘ه˘سسر˘ك
ة˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا ةد˘˘˘˘˘˘˘˘حو زز˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ة˘م˘ح˘˘ل˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ت˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سساو
.«اندلبل ةيعامتج’ا

ةيماسسلا ةظفاح˘م˘لا تر˘ب˘ت˘عاو
نأا رخآا بناج ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مأل˘ل
ة˘ي˘سضرأا ل˘˘كسشي د˘˘ي˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه»
ة˘ق˘ير˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
˘مر˘كلاو رزآا˘˘ت˘˘لاو سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.«اعم سشيعلاو نماسضتلاو
دا˘سصع را˘سشأا قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘˘ف
نوكي نأا بجي رياني» نأا ىلإا

هنمسضتي يذلا ىنعملاب اطبترم
روحمتي يذلا كلذ وهو ديلقتلا

ه˘جو˘مو سضرأ’ا مار˘ت˘˘حا لو˘˘ح
ةطبترملا ةيملعلا ةفرعملا وحن
رياني اربتعم «يخيراتلا دعبلاب
لدي يناكمو ينامز عجرمك»
ا˘ن˘ثار˘تو ا˘ن˘خ˘يرا˘ت ق˘م˘ع ى˘ل˘˘ع
ري˘خأ’ا ي˘ف سصل˘خو.«يفاقثلا
د˘ي˘ع˘لا اذ˘ه نأا˘ب د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
يثارتلا ىوتسسملا ىلع يفتحي
يذلا  مارتح’او سضرأ’ا انمأاب
لل˘خ ن˘م ا˘ه˘ل ه˘ن˘كن نأا بج˘˘ي
«يدسسجلا» طبارلا اذه نيمثت

فلتخمب سضرأ’او ناسسنإ’ا نيب
دا˘ع˘ي نأا بج˘ي ي˘ت˘لا» ه˘ب˘˘ناو˘˘ج
قا˘فآا را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
ي˘˘ف تا˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت و ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت
.«ةسسردملا

ةلجعتسسم تاءارجإا ذاختا متيسس
ةدايعلا ليهأات ةداعإ’ ةيروف و
نبا ليسسمل تامدخلا ةددعتملا
˘مل˘سس د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ي˘˘سس
هنع فسشك ام بسسح ،(ةنتاب)
للخ ،يدم˘ح˘م د˘ير˘ف ،ي˘لاو˘لا
اهب ماق يتلا ةيئاجفلا ةرايزلا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘˘لإا
ةحسصلل ةيمومعلا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
.رسساج نيعب ةيراوجلا

لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘˘˘˘˘عوو
مامأا اوعمجت نيذلا نينطاوملا
ىواكسش ه˘ل ن˘ي˘مد˘ق˘م ةدا˘ي˘ع˘لا

ة˘ي˘ع˘سضو سصو˘سصخ˘ب ةدد˘ع˘ت˘م
ةداي˘ع˘لا م˘ي˘مر˘ت˘ب ،ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘تو
ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسب اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
ىر˘˘خأا تاءار˘˘جإا ع˘˘م فا˘˘ع˘˘سسإا
.ءادأ’ا ىلع نيلوؤوسسملا مييقتل
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ف˘قو كلذ ل˘ب˘˘ق
ىر˘ب˘كلا بي˘سست˘لا ة˘لا˘ح ى˘ل˘˘ع

ةدايعلا هذه اهن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةيحسصلا تامدخلا مدقت يتلاو
د’وأا ةيدلبب نطاوم فلأا52ـل
هءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ىد˘˘بأا ثي˘˘ح مل˘˘˘سس
وهو اهيلا تلآا يتلا ةيعسضولل
يتلا اهتحنجأا فل˘ت˘خ˘م د˘ق˘ف˘ت˘ي
ريثكلا نم يناعتو ةلمهم تدب
ط˘سسبأا با˘ي˘غو سصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م
ءار˘ت˘ها كلذ ن˘م تا˘يرور˘˘سضلا
باوبأ’او ناردجلاو تاد˘ع˘م˘لا

سضعب لطعتو ةفاظنلا مادعناو
زا˘ه˘˘ج ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةز˘˘ه˘˘جأ’ا
.ةعسشأ’ا

ىلإا لوؤوسسملا تاذ عمتسسا دقو
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا دار˘˘فأا سضع˘˘ب
ام يتلا ةدا˘ي˘ع˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘لا

نينطاوملا مامأا ةحوتفم تلاز
ري˘غ فور˘ظ˘لا ن˘ع ه˘ل اور˘ب˘عو
اذكو لمعلل اقل˘طإا ة˘م˘ئل˘م˘لا
ناكسس نم ىسضرملا لابقتسسا
تادا˘ق˘ت˘نا ه˘جو˘ي˘ل ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ر˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ج˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘سش
هذا˘˘خ˘˘تا مد˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ة˘˘يرود˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا سصخ˘˘˘ي
ا˘يدا˘ف˘ت ه˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘لاو ق˘فر˘م˘ل˘˘ل
.هتيعسضو مقافتل
ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لا و˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ح˘˘˘سضوأاو
نبا ليسسمل تامدخلا ةددعتملا
نأا مل˘سس د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ن˘˘ي˘˘سس
يناعي يذلا يسساسسأ’ا لكسشملا

دو˘ع˘ي يذ˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘˘ه ه˘˘ن˘˘م
تاينينام˘ث ى˘لإا ه˘حا˘ت˘ت˘فا خ˘يرا˘ت
ل˘˘كآا˘˘ت ى˘˘لإا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا
لك رثأات ىلإا ىدأا امم ةماتكلا
راطمأ’ا هايم نم ةدايعلا ءاجرأا
ةلقرعو فقسسلا ن˘م ة˘بر˘سست˘م˘لا
م˘ي˘مر˘ت وأا ة˘نا˘ي˘˘سصل لا˘˘غ˘˘سشأا يأا
نأاو اميسس’ ايئزج ولو قفرملا
مل ةيلمعلل دسصر يذلا غلبملا
.مهلوق بسسح ،ايفاك نكي

ف.ميلصس

ح.ةÒنم

هردق يلام فÓغ صصصصخ
 ةيلمعلل رانيد نويلم7.3
ةزوعم ةلئاع527 ةدافتسسأ
تليسسمسسيتب ةاكزلأ لأومأأ نم

ةي’وب ةزوع˘م ة˘ل˘ئا˘ع527 تداف˘ت˘صسا
ةمرصصنملا ةنصسلا لÓخ تليصسمصسيت
لاو˘˘مأا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘˘نا˘˘˘عإا ن˘˘˘م
ة˘ل˘م˘ح˘لا م˘صسر˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةا˘˘كز˘˘لا
ةنصسل ةاكزلا قودنصصل رصشع ةعباصسلا

نوؤو˘˘˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م بصسح ،9102
صسيئر ح˘صضوأاو.فاقوأ’او ةينيد˘لا

فاقوأ’او ةينيدلا ر˘ئا˘ع˘صشلا ة˘ح˘ل˘صصم
صشما˘ه ىل˘ع ي˘نا˘ن˘ب د˘م˘ح˘˘ما ةا˘˘كز˘˘لاو
81ـ لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘مÓ˘˘عإا ءا˘˘ق˘˘˘ل
دق ه˘نأا˘ب0202 ة˘ن˘صسل ةا˘كز˘لا ع˘م˘ج˘˘ل

نويلم7.3 هردق يلام فÓغ صصصصخ
ل˘صصح˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا عو˘م˘ج˘م ن˘م را˘ن˘يد
ةيديربلا ت’اوحلا قيرط نع عزو
ثي˘˘ح ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
.رانيد ف’آا5 نم ةلئاع لك تدافتصسا

غلبملل ةيلامجإ’ا ةميقلا تغلب دقو
رصشع ةعباصسلا ةلمحلا نمصض لصصحملا
ةمر˘صصن˘م˘لا ة˘ن˘صسل˘ل ةا˘كز˘لا قود˘ن˘صصل
ةدايز˘ب را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م4.5 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا

عم ةنراقم رانيد نويلم1.1ـ ب ردقت
صسف˘ن زر˘˘بأاو.8102 ة˘ن˘صس ة˘ل˘˘م˘˘ح

م˘صسو˘م˘ل˘ل ةا˘كز˘لا ة˘ل˘م˘ح نأا˘ب رد˘صصم˘لا
«اريبك ’ا˘ب˘قإا» تد˘ه˘صش8102-9102
ىوتصسم ىلع نينصسحملاو نيعربتملل
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘صضف˘˘˘ب كلذو د˘˘˘جا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
يذلا فثك˘م˘لا يراو˘ج˘لا ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

.ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘تد˘˘˘صسج
را˘م˘˘ث˘˘لاو عورز˘˘لا ةا˘˘كز˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘بو
صسف˘˘ن ن˘˘م˘˘صض ة˘˘جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘نأ’او
دق هنأا ىلإا ينانب ديصسلا راصشأا ،ةلمحلا

را˘ن˘يد ف˘لأا19 ي˘لاو˘ح ل˘ي˘˘صصح˘˘ت م˘˘ت
ةنراقم «ةري˘غ˘صص ة˘م˘ي˘ق» د˘ع˘ي يذ˘لاو
بوبحلا يجتنم˘ل «ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا» دد˘ع˘لا˘ب
نوؤوصشلا ةيريدم نأا افيصضم ةي’ولاب
ي˘˘˘ف تعر˘˘˘صش فا˘˘˘قوأ’او ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا

يوعوتو يصسيصسح˘ت ج˘ما˘نر˘ب د˘ي˘صسج˘ت
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا ىلإا ي˘˘مر˘˘ي ف˘˘ث˘˘ك˘˘م
ةا˘˘كز˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصل ر˘˘˘صشع ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا
ةراصشإÓلو.0202 -9102 مصسوم˘ل˘ل
تاذ ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه م˘ظ˘ت˘نا
ة˘˘م˘˘˘ئأا رو˘˘˘صضح فر˘˘˘عو ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘يد˘لا ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لاو د˘جا˘صسم˘˘لا

ناجللا ءاصضعأاو رئاودلا ىوتصسم ىلع
ل˘ما˘ك˘ب ةا˘كز˘لا قود˘ن˘صصل ة˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا

ةوعدلا تمتو.22ـ لا ةي’ولا تايدلب
ف˘ي˘ث˘ك˘ت ةرور˘صض ىلإا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ

فد˘ه˘ب يراو˘˘ج˘˘لا ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا طا˘˘صشن˘˘لا
ن˘˘˘م ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا با˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
م˘ها˘صسي ا˘م˘ب ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لاو ن˘ي˘عر˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
حا˘ج˘نإ’ ل˘صصح˘م˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘لا
.ةاكزلا قودنصص نم رصشع ةنماثلا ةلمحلا

ب دمحما
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736209ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج41ـل قفاوملا0202 يفناج9صسيمخلايلحم
بابسشلاو يرلاو ةحسصلاو ةيمومعلا لاغسشألا تاعاطق يف

رئأزجلأ ةي’وب ةيومنت عيراسشم ةدع قÓطإأ
يحÓفلا يقسسلا ةيلمع ميعدتل

 رابآأ رفحل سصيخأرت حنم
ةماعنلاب يعامجلأ لÓغتسسÓل

هتنك ةيواز ةرئاد ةدافتسسا
هذ˘ه لل˘˘خ راردأا ة˘˘ي’و˘˘ب
ةدحو072 ـب ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يأ’ا
ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسس
ل˘سسار˘م بسسحو ،ن˘كسسلا
راردأا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘عاذإا
دمحم هتنك ةيواز ةرئادل
تا˘ط˘ل˘سسلا نإا˘ف ،ر˘ي˘خ˘لا˘˘ب
لم˘ع˘ت ةر˘ئاد˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تايع˘م˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ع˘يزو˘ت سضر˘غ˘ب رو˘سصق˘لا
اهنم دافتسسملا تانكسسلا

اهيق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ار˘خو˘م
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا بسسح
ن˘˘˘م ن˘˘˘˘يرر˘˘˘˘سضت˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تباسصأا يتلا تاناسضيفلا
ر˘بو˘ت˘كأا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

تنا˘˘˘˘˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ،8102
اقباسس ةدافتسسا دق ةرئادلا
ةي˘ن˘كسس ةد˘حو003 ـ˘˘˘ب

071 ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م تسصسصخ
و ،ه˘ت˘ن˘ك ة˘يواز ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

،ريمزج˘نا ة˘يد˘ل˘ب˘ل031
ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا ل˘سصي˘˘ل
ةرئادلا هنم ةدافتسسا يذلا

ىلإا نيتسصحلا للخ نم
’إا ،ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو075
دافتسسملا نيت˘سصح˘لا هذ˘ه
مج˘ح نا˘ي˘ط˘غ˘ت ’ ا˘م˘ه˘ن˘م
تق˘˘ح’ ي˘˘ت˘˘˘لا رار˘˘˘سضأ’ا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تاد˘˘˘حو˘˘˘لا˘˘˘ب

ربو˘ت˘كأا تا˘نا˘سضي˘ف لل˘خ
دد˘˘ع غ˘˘لا˘˘ب˘˘لاو8102
؛ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو0021
و ا˘ما˘م˘ت ةرا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘˘با˘˘م
نإاف كلذل ،ي˘ئز˘ج را˘ي˘ه˘نا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ةر˘ئاد˘لا نا˘كسس
ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا
سصسصح ةفاسضإا ةرورسضب
م˘˘ج˘˘ح ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ىر˘˘خأا
ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا رار˘˘سضأ’ا
بر˘قا ي˘فو تا˘نا˘سضي˘ف˘˘لا

                                              .نكمم تقو
نمحرلادبع يفاولب

يفيرلا نكسسلا ةغيسص يف072 اهددع اهغلب
رأردأأ ةي’وب هتنك ةيوأز ةرئأد

ةينكسس تأدحو نم ديفتسست

جمانربلا راطإا يف ةجردنملا عيراسشملا نم ددع قÓطإا ىلع ةدويسص قلاخلا دبع رئازجلا ةيلو يلاو فرسشأا
ماق امك ةحسصلاو ةسضايرلاو بابسشلاو يرلاو ةيمومعلا لاغسشألا تاعاطق يف كلذو0202 ةنسسل يومنتلا

 .تآاسشنملاو لكايهلا نم ديدعلا نيسشدتب

يف ةدويسص حسضوأا ةبسسانملابو
لل˘˘خ  ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘˘سصت
تلمسش يتلا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ه˘ترا˘يز
،ةعيرزوب ةيرادإ’ا تاع˘طا˘ق˘م˘لا
،سسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘ب ،ة˘˘تو˘˘ت ر˘˘ئ˘˘˘ب
عيرا˘سشم˘لا نأا ة˘قار˘سشلا ،ة˘يرارد
ا˘ه˘قل˘ط˘نا ةرا˘سشإا ى˘ط˘عأا ي˘ت˘˘لا
جمانربلا راطإا يف جردنت مويلا
0202 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسل يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةماه» عيراسشم يهو ةمسصاعلاب
ىلع ءاوسس ددعتم ليومت تاذ
ةينازيم وأا ةي’ولا ةينازيم قتاع
راطإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت فد˘ه˘ب ة˘لود˘لا
.«نطاوملل يسشيعملا

ناك يذلا ةدويسص يلاولا راسشأاو
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ب ا˘˘قو˘˘˘فر˘˘˘م
ميركلا د˘ب˘ع ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا» نأا رو˘ن˘˘ب
ةجردلاب ز˘كتر˘ي0202 ة˘ن˘سسل
ةيرسضحلا ةئيهتلا ىلع ىلوأ’ا

ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب نأا ة˘سصا˘خ
تاقرطلا ةئيهت يف اسصقن يناعت
ه˘˘˘ب˘˘˘سش وأا ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ءاو˘˘˘سس
ى˘لإا كلذو (ة˘ي˘ف˘ير) ة˘ير˘سضح˘˘لا

يومنتلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ءل˘يإا بنا˘ج
لفكتلل ةغلا˘ب ة˘ي˘م˘هأا ر˘ط˘سسم˘لا
يتلا نايدولا يرا˘ج˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ب
ل˘˘كسشم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ت تلازا˘˘˘م
.يحسصلا فرسصلا

نأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘لاو زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
امامتها يلوي يومنتلا جمانربلا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل˘˘ل ا˘˘سصا˘˘خ
تاءاسضف سصيسصختك بابسشلل
بعل˘˘مو ة˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لاو بع˘˘ل˘˘لا

.ةيراوج ةيسضاير تاعاقو
مت هنأا حسضوأا ىرخأا ةهج نمو
سشاو˘˘˘حأ’او ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ا ءا˘˘˘˘سصحإا

ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ةيرادإ’ا تاع˘طا˘ق˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لا˘ج˘م ي˘ف از˘ج˘ع ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

لفكتلا متيسس يحسصلا فرسصلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ةدو˘ي˘سص د˘كأاو.اهب
يف ةلجسسملا عيراسشملا قلطإا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
سصيسصخ˘ت م˘ت ثي˘ح ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
اهذيفنت يف عيرسستلل ت’واقملا
. ةددحملا اهلاجأا يف
ن˘˘˘ي˘˘˘سشد˘˘˘ت نأا ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
روطلا) نيت˘يو˘بر˘ت ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘م
0021 ي˘˘˘ح»ـب (ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ةيدلبب ناميلسس يديسس «نكسسم
ىرخأا ة˘ط˘سسو˘ت˘مو ة˘ي˘سسيار˘خ˘لا
ىوتسسم ىلع نسسح اباب ةيدلبب
ة˘˘يرارد ة˘˘يرادإ’ا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
اهدهسشت يتلا ظاظتك’ا ت’اح
ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ،ما˘˘سسقأ’ا سضع˘˘ب
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ت
ةينكسسلا ءايحأ’ا ربع ةيسسردملا
ازجع نم يناعت يتلا ةديدجلا
يلاو ىطعأاو .لاجملا اذه يف
ةيدلب ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا
قلطنا ةراسشإا سسيار دارم رئب
تاقرط كلاسسم مي˘عد˘ت لا˘غ˘سشأا
2ملك5.2 داد˘ت˘ما ى˘ل˘ع ءا˘ي˘˘حأا
نويلم03 براقت ةيلام ةفلكتب

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ت ا˘م˘ي˘ف را˘ن˘˘يد
عورسشم قلطإا ةلواحسسلا ةيدلب
يتلا ةلمعتسسملا هاي˘م˘ل˘ل لو˘ح˘م
ىلع «ةلوغلا داو» هاجتاب بسصت
اههيجوتو عبر˘م م˘ل˘ك5 دادت˘ما
ها˘ي˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م و˘˘ح˘˘ن
يف مت امك يقاربب ةلمعتسسملا
سساسسأا رجح عسضو ةيدلبلا تاذ
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ب˘˘ط ةدا˘˘ي˘˘ع زا˘˘ج˘˘نإا
ىلع يلاولا ماق امك.تامدخلا

ءاطعإاب ةتوت رئب ةيدلب ىوتسسم
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا قل˘ط˘نا ةرا˘سشإا

ع˘˘سضوو ة˘˘ف˘˘˘سصرأ’ا تي˘˘˘فز˘˘˘تو
را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘كب˘˘سش
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب
قلطنا بناج ىلإا ةجرملا ةلاسست
بسشع˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘سضو لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشأا
يدلبلا بعلم˘لا˘ب ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا

ة˘˘كب˘˘سش ة˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ت عور˘˘˘سشمو
دباع يديسس ق˘ير˘ط˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
ىلع لسضف ءاثلثلا داو هاجتاب
سسي˘ب˘ل˘تو تي˘فز˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا

سسا˘ع˘نو˘ب ي˘ح˘ب ع˘˘ق˘˘ت تا˘˘قر˘˘ط
د’وأا˘ب ة˘ج˘حو˘بو ي˘ب˘ي˘ب ر˘˘م˘˘مو
ةيدل˘ب˘ب ي˘لاو˘لا فر˘سشأاو.لبسش
ر˘ج˘ح ع˘سضو ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسيار˘خ˘لا
راد زا˘ج˘˘نإا عور˘˘سشم˘˘ل سسا˘˘سسأ’ا

لاغسشأا قل˘ط˘نا اذ˘كو با˘ب˘سشل˘ل
نيب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ىلإا ةيسسيارخلاو ةريودلا ةيدلب

ة˘كب˘سش م˘ي˘عد˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا بنا˘˘ج
ةيدلبب برسشلل ةحلاسصلا هايملا
ةيرادإ’ا ةعطاقملابو.نسسح اباب
قلطنا ةراسشإا تيطعأا ةقارسشلا

قيرطلل ميعدتو ةئيهت عورسشم
كفل ناينب نيعب9 مقر يفيرلا
.رورملا ةكرح ليهسستو ةلزعلا

ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا دد˘˘سشو
اهلاجأا يف عيراسشملا هذه ميلسست
ةرتف ذنم ماق هنأا اركذم ،ةددحملا
نم د˘يد˘ع˘ل˘ل تاراذ˘عإا ه˘ي˘جو˘ت˘ب
ت’واقملاو تاسساردلا بتاكم
طورسشلا رتافدب مزتلت مل يتلا

نم تاءارجإ’ا هذه تنكم ثيح
ة˘ي˘كر˘ح ثع˘بو رو˘مأ’ا كير˘ح˘ت

ةيويحلا عيراسشملا هذهب ةديدج
ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف م˘ها˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإ’ا
.نطاوملل

صس.ناميلسس

ةيحسصلا حلاسصملا
 ترخسس ةيلولا
ةعرج فلأا024
دسض حاقللأ ةيلمع

ةيمسسوملأ أزنولفنإ’أ
ناسسملتب لسصأوتت

سسرام رهسش ةياغ ىلإأ
ة˘˘˘ح˘˘˘سص ىل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
با˘˘ح˘˘سصأا ا˘˘سصو˘˘سصخ ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضار˘˘˘˘مألا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف ل˘˘˘ماو˘˘˘ح˘˘˘لا
عيزوتب ناسسملتب ناكسسلاو ةحسصلا

د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘عر˘ج16و ف˘˘˘لأا024
ىلع كلذو ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نإلا

ر˘ب˘ع ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م ي˘˘ح˘˘سص ز˘˘كر˘˘م031
ةيلمعلا ةيدودح˘لا ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا نا˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ت ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب
صسرا˘م ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ىلإا ل˘سصاو˘˘ت˘˘سسسس
رهسش ذنم اهتقÓطنإا تناكو لبقملا
تفرع دقو9102 ةنسس نم ربمفون
فلأا983 ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ف˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘غ ىلإا صصخ˘˘˘سش09و
نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل.يرا˘˘˘ج˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
ازنول˘ف˘نإلا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نيذلا نسسلا رابك صسمت ةيمسسوملا

باحسصأاو ةنسس56 مهرامعأا زواجتت
و˘˘˘˘بر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضار˘˘˘˘مألا

ىلإا بلقلاو يركسسلا ، ةيسساسسحلاو
ترخسس دقو لماوحلا ءاسسنلا بناج

ة˘يلو˘ل نا˘ك˘سسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ةر˘˘يد˘˘م
ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ل˘ك نا˘سسم˘˘ل˘˘ت
يلاتلابو ةيلمعلا حاجنإل يرسشبلاو
.نينطاوملا ةحسص ىلع ظافحلا

صشاتيلتوب.ع

ةي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘م د˘كأا
ل˘م˘ع˘لا نأا ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و˘˘ل

رفحل سصيخارت حنمل يراج
ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا را˘˘بآ’ا
يف يعا˘م˘ج˘لا لل˘غ˘ت˘سسل˘ل
،ي˘حل˘ف˘˘لا ي˘˘ق˘˘سسلا لا˘˘ج˘˘م
«ةعجانلا لولحلا» نم هنوك
تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
ها˘ي˘م ل˘كسشم˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.يحلفلا يقسسلا

يف ،لامك يسسيوسس حسضوأاو
ي˘حل˘ف ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘˘ل˘˘ع هدر
في˘سسمو ة˘ق˘يو˘سسلا ق˘طا˘ن˘م
لاز˘غ˘ل ةرد˘سسو سشر˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
اومظن نيذلا ،ةماعنلا ةيدلبب
مامأا مويلا ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
لولحب ةبلاطم ةي’ولا رقم
نأا مهيسضارأا يقسس لكسشمل
لو˘سصح˘لا تا˘ب˘ل˘ط «بل˘˘غأا»
را˘˘˘بآا ر˘˘˘ف˘˘˘ح سصخر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
فرط نم اهتيبلت مت ةيحلف
ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ةسصاخلا كلت ءانثتسساب كلذب
قطانم»ـب د˘جاو˘ت˘ت ي˘سضارأا˘ب
تاذ لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو.«ةيمحم
ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح» :لوؤو˘سسم˘˘لا
رفح يف عورسشلا نيحلفلل
ي˘ق˘˘سسو ة˘˘يزاو˘˘ترإ’ا را˘˘بآ’ا

دجوت ةيحل˘ف˘لا م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
’إا ةقيمع رابآا رفح ةيناكمإا
يف اهلام˘ع˘ت˘سسا بع˘سصي ه˘نأا

ةيفيرلا ءابرهكلا بايغ لظ
مامأا رخآا اقئاع لكسشت يتلا
.ةقطنملاب ةحلفلا

نيجتحملا ني˘حل˘ف˘ل˘ل د˘كأاو
ح˘ن˘م ق˘طا˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت» نأا

ط˘ب˘تر˘ي را˘بآ’ا ر˘ف˘˘ح سصخر
ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد ة˘˘˘سسارد˘˘˘ب ا˘˘˘˘سضيأا

ةلاكولا اهب مو˘ق˘ت ة˘ق˘م˘ع˘مو
و ةيئاملا دراومل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سضو˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘كو
ي˘نار˘هو˘لا ي˘فار˘غورد˘ي˘ه˘˘لا
.«‘يقرسش طسش‘
نوجتحملا نوحلف˘لا ر˘ب˘عو
بايغل مهئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع ا˘سضيأا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تل˘˘ي˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘سشب
ءارج مهتاناعمو م˘ه˘ي˘سضارأا˘ب
هايملا عفر تاخسضم ليغسشت
با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف توزا˘م˘لا˘˘ب
 .ةيفيرلا ءابرهكلا

ةدمعأا» نأا ىلإا مهدحأا راسشأاو
نع دعبت ’ ةيفيرلا ءابرهكلا
ن˘˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘عو ه˘˘˘سضرأا
راتمأا ةعسضبب ’إا نيرواجملا

ن˘˘م د˘˘ف˘˘ت˘˘سسي م˘˘ل ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ
مدقت تابلط مغر ليسصوتلا
.«تاونسس ذنم اهب
در ،سصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو
،ةي˘حل˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ر˘يد˘م
ي˘ف» ه˘نأا ،د˘م˘ح˘م ي˘ف˘˘سسو˘˘ي
رابآا عيراسشم قلطنا راظتنا

مت يحلفلا يقسسلل ةقيمع
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م˘سض ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب
طسشلا هايم ليوحتل ىربكلا
ةما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و ن˘م ي˘بر˘غ˘لا
ناسسملت يتي’و بونج وحن
لمعلا نإاف سسابعلب يديسسو
ءابرهكلا لكسشم لحل يراج
ة˘يرا˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لل˘˘خ ن˘˘م
021زا˘ج˘نإ’ ةد˘ي˘ج ةر˘ي˘˘تو˘˘ب

ةيحلفلا ءابرهكلا نم ملك
ةي’ولا نم ةفلتخم تاهجب
ن˘م ن˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘سس
يحل˘ف˘لا م˘ه˘طا˘سشن ة˘لواز˘م
.يداع لكسشب
مت هنأا لوؤوسسملا تاذ ركذو
اهتجمر˘ب˘ل ع˘يرا˘سشم حار˘ت˘قا

ءا˘ه˘نإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
را˘˘˘˘˘بآ’ا ط˘˘˘˘˘بر ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كسشم
ة˘˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘˘لا ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا˘˘˘ب
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو
كرادت بناج ىلإا ةيسسمسشلا
لاجم يف ل˘ج˘سسم˘لا ر˘خأا˘ت˘لا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ةدا˘˘˘عإا
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘ج˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا
نا˘م˘سضل ي˘حل˘ف˘لا ي˘˘ق˘˘سسلا
ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قا

فافجلا تارتف للخ ةسصاخ
.راطمأ’ا حسش و

صس.لامك

نيسسعاقتملا نييلحملا نيلوؤوسسملل ةيلوؤوسسملا تلمح
ةبانعب بنعلأ يدأو ةيدلب ةدئافل ةيومنت تايلمع ليومتب دهعتت ةي’ولأ تاطلسس
مزللا ليومتلا سصيسصخت متيسس
ةدئافل ةيومنت تايلمع ديسسجتل
تاذ ةبانع يف بنعلا يداو ةيدلب

ةيمويلا ةايحلاب  ةرسشابم ةقلع
هذه ناكسس ةايحل ماعلا راطإ’او
هب دهعت بسسح ،ةيلحملا ةعامجلا
.دوهزم قيفوت يلاولا

ةرايز للخ لوؤوسسملا سسفن رمأاو
نييذيفنت نيريد˘م ة˘ق˘فر ا˘ه˘ب ما˘ق
عقاو ى˘ل˘ع عل˘ط’ا ن˘م ه˘ت˘ن˘كم
يداوب ناكسسل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
عيراسشملا نييحتب  زكرم بنعلا
لفكتلا نم˘سضت ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
نكمتو نينطاو˘م˘لا ت’ا˘غ˘سشنا˘ب
.يمويلا مهعقاو نيسسحت نم
ةرا˘˘˘نإ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإاو
تا˘قر˘ط˘لا حل˘سصإاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

تايلم˘ع˘لا ل˘م˘سشت˘سس ا˘هد˘ي˘ب˘ع˘تو
ليسصوت راطإ’ا اذه يف ةبقترملا

ةئفل برسشلا هايمو ةنيدملا زاغ
هذ˘ه ن˘م ن˘ي˘˘مر˘˘ح˘˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
ن˘ي˘سسح˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘˘لا
بنعلا يداو ءايحأ’ ماعلا راطإ’ا

ة˘م˘يد˘ق˘˘لا سشير˘˘لا عارذو ز˘˘كر˘˘م
تاءاسضفلاو قفارم˘لا لل˘غ˘ت˘سساو
تاطاسشن ثعبل ة˘ل˘غ˘ت˘سسم˘لا ر˘ي˘غ
ةدئافلاب دوعت ةيتامد˘خو ة˘يرا˘ج˘ت

ةئف ةسصاخو ةقطنملا ناكسس ىلع
ةيناديملا ةرايزلا ةلي˘طو.با˘ب˘سشلا
عراو˘سش ر˘ب˘ع ة˘ي’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسل
فو˘قو˘لا م˘ت ز˘كر˘م بن˘ع˘˘لا يداو
ة’ابمللاو رو˘هد˘ت˘لا ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع
يتلاو يدلبلا بعلملا تسسم يتلا

تاونسس دنم هللغتسسا نود تلاح
نا˘كم˘لا ن˘ي˘˘ع˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا ر˘˘مأا˘˘ي˘˘ل
قفرملا اذ˘ه ة˘ي˘ع˘سضو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب
ةطحم طاسشن فيقوتو يسضايرلا
يتلا ةحلسسم˘لا ة˘نا˘سسر˘خ˘لا جا˘ت˘نإا
كلذو بعلملا راوجب تثدحتسسا
قيقدتلا نيح ىلإا ةتقؤوم ةفسصب
تاءار˘˘جإا ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ىد˘˘˘م ي˘˘˘ف
ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ثاد˘ح˘ت˘˘سسا
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ع˘م ة˘ي˘با˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
.لوعفملا ةيراسسلا

يلاولا رمأا ةميدقلا سشيرلا عارذبو
تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ءل˘˘˘˘خإا˘˘˘˘ب

ا˘م ن˘سضت˘ح˘ي يذ˘لا ة˘ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
نم اهنيكمتو ةلئاع09 هعومجم
عم ةقئ’ تانكسس نم ةدافتسس’ا
د˘ي˘سسج˘ت˘ل ع˘قو˘˘م˘˘لا سصي˘˘سصخ˘˘ت
نا˘كسس مد˘خ˘ي يو˘م˘ن˘˘ت عور˘˘سشم
.ةقطنملا

نيلوؤوسسملا ءادأ’ هم˘ي˘ي˘ق˘ت ىد˘لو
يلاولا ددسش نيينعملا نييلحملا

ة˘مد˘خ˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع
ح˘لا˘سصلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ح˘لا˘سصم
ا˘ي˘عاد ا˘ه˘ل˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت مد˘˘عو ما˘˘ع˘˘لا
ر˘ي˘غ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءبع ل˘م˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق˘˘لا
مه نمل لاجملا كرتل ةيلوؤوسسملا
.هريبعت دح ىلع كلذب ردجأا

ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ةرا˘يز˘لا هذ˘ه تءا˘˘جو
ناكسس اهب ماق تاجاجتحا بقع
ىلع مهمادقإاو بنعلا يداو ةيدلب

ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا ر˘˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غ
ةباجت˘سس’ا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا

هذ˘˘ه ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’
.ةيلحملا ةعامجلا

م.قيفوت
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    ةياجب ةي’و
وبقأا ةرئاد
وبقأا ةيدلب
ششوريمع ديقعلا ةحاسس
908241952607790 يئابجلا مقرلا

ايند تأردق طأرتسشأ عم ةحوتفم ةينطو ةسصقانم نع نÓعإأ
40/0202 مقر

ةينطو ةسصقانم نع وب˘قأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر د˘ي˘سسلا ن˘ل˘ع˘ي
ي˘م˘ي˘م˘ح ي˘ح ة˘ف˘سصرأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا زا˘ج˘ن’ ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘سشا ع˘˘م ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
62 ينطولا قيرطلا نم يدؤوملا قيرطلاو نكسسم031 يح ،نكسسم405 يريسضحل
.(8102 /44 :مقر جمانرب ) لاورزوب دجسسم وحن

stnemgol031 étic ,stgol405 iridhaL imimaH étic sriottort tnemeganémA
lauorezuoB ed eéuqsom srev62 NR al ed tnanem etuor te

ليهأاتلا ةداهسش ىلع ةزئاحلا ةلهؤوملا ،ةسصقانملا هذهب ةمتهملا تاسسسسؤوملا ىلعف
امف (30) ةثلاثلا ةجردلا نم ةيمومعلا لاغسشأ’ا وأا ءانبلا يف نيينهملا فينسصتلاو
طور˘سشلا ر˘ت˘فد بح˘سسل ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘مو تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب لا˘˘سصت’ا ،قو˘˘ف
.جد0051 :غلبم ديدسست لباقم عورسشملل قباطملا

يلام شضرعو ينقت شضرعو حسشرتلا فلم ىلع شضورعلا لمتسشت نأا بجي
:حسشرتلا فلم نمسضتي -1
موتخمو يسضممو ءولمم حسشرتلاب حيرسصت -
موتخمو يسضممو ءولمم ةهازنلاب حيرسصت -
تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا -
ةسسسسؤوملا مازلإاب شصاخسشألل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -
،ءاسضتق’ا دنع ،وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك -
:نيلوانملا
فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش:ةينهم تاردق .أا

تاو˘ن˘سس (30) ثلثل ةيلام˘لا ل˘ئا˘سصح˘لا˘ب ةرر˘ب˘م ة˘ي˘لا˘م ل˘ئا˘سسو :ة˘ي˘لا˘˘م تارد̆˘ق .ب
ةيفرسصملا عجارملاو ةريخأ’ا

عيراسشملل ذيفنتلا نسسح تاداه˘سشب ةرر˘ب˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ع˘جار˘م˘لا:ةين˘ق˘ت تارد˘ق .ت
.ةسصتخملا حلاسصملا فرط نم ةملسسم ةيسضمم ،غلبملا نمسضتت ةلثامملا
:ينقتلا شضرعلا نمسضتي .2
مازتل’ا بسسح ةيرسشبلا لئاسسولا - موتخمو يسضممو ءولمم باتتك’اب حيرسصتلا -
ةيرسشبلا لئاسسولل يعامتج’ا نامسضلل حيرسصتلا لودجب قفرم) موتخمو يسضمم
تاداهسشلا ،يعامتج’ا نامسضلا يف ليجسستلا تاداهسش وأا لماع لك ةفيظول ةددحمو
يسضمم مازتل’ا بسسح ةيداملا لئاسسو˘لا - (ة˘بو˘ل˘ط˘م لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تارا˘سسم˘لاو
تا˘قا˘ط˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ت˘ب˘ث˘م د˘ه˘ع˘ت˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘م’ا ة˘م˘ئا˘˘ق) مو˘˘ت˘˘خ˘˘مو
يفو ةسسسسؤوملل ةعبات لئاسسولا تناك نإا ةربخلا رسضاحم ،ءارسشلا ريتاوف ،ةيدامرلا

زاجن’ا ةدم ةليط لوعفملا يراسس يقيثوت دقعب هتابثإا بجي داتعلا ءارك ةلاح
(عورسشملل ةسضرتفملا

ةحرتقملا زاجن’ا ةرتف ىلع عزوم يليسصفت لاغسشأ’ا زاجنإا ططخمو زاجن’ا ةدم -
رخآا يف يوتحي موتخمو يسضمم طورسشلا رتفد - رهسشأا (60) ةتسس ىدعتت ’ يتلا

باسسحلا مقر نم ةخسسن -ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق » ةرابعلا ىلع هتحفسص
.(ةيرابجإا) طورسشلا رتفدل عفدلا ةسصلاخم - (PIR) ةسسسسؤوملل يكنبلا
:يلاملا شضرعلا نمسضتي .3
فرط نم يسضمم ،ءولمم طورسشلا رتفد - ةموتخمو ةيسضمم ،ةءولمم دهعت ةلاسسر -
نم يسضممو ءولمم ةدحو˘لا˘ب را˘ع˘سسأ’ا لود˘ج - تا˘ح˘ف˘سصلا ع˘ي˘م˘ج م˘ت˘خو د˘ه˘ع˘ت˘م˘لا

.دهعتملا فرط نم يسضممو ءولمم يريدقتلاو يمكلا فسشكلا - دهعتملا فرط
ةلسصفنم ةفرظأا ةثلث يف يلاملا شضرعلاو ينقتلا شضرعلاو حسشرتلا فلم عسضوي
هعوسضومو شضورعلا بلط عجرمو ةسسسسؤوملا ةيمسست اهنم لك نيبي ،ماكحإاب ةلفقمو
شضررعلا»2 مقر فرظ ،«حسشرتلا فلم»1 مقر فرظ :ةيلاتلا ةرابعلا نمسضتتو
«يلاملا شضرعلا»3 مقر فرظ «ينقتلا

لخاد ،وبقأا ةيدلبل جماربلا فلتخمو تاقفسصلا ةحلسصم ىلإا عدوت شضورعلا هذه
:ةيلاتلا ةرابعلا ىلع ’إا يوتحي ’ لفغمو ماكحإاب لفقم دحاو فرظ

شضورعلا مييقتو ةفرظ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’
0202 /40 مقر ايند تاردق طارتسشا عم ةحوتفم ةينطو ةسصقانم

قيرطلاو نكسسم031 يح ،نكسسم405 يريسضحل يميمح يح ةفسصرأا ةئيهت
.لاورزوب دجسسم  وحن62 ينطولا قيرطلا نم يدؤوملا

031 étic ,stgol405 iridhaL imimaH étic sriottort tnemeganémA
ed eéuqsom srev62 NR al ed tnanem etuor te stnemegol

lauorezuoB
ن˘ع نل˘عإل˘ل رو˘ه˘˘ظ لوأا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با12 مو˘ي˘ل شضور˘˘ع˘˘لا عاد˘˘يإ’ ل˘˘جأا ر˘˘خآا دد˘˘ح

00.21 ةعاسسلا لبق ,POMOB ةيمسسرلا ةرسشنلاو ةينطولا دئارجلا يف ةسصقانملا
رخآ’ ةمربملا ةفرظ’ا حتف ةنجل عامتجا روسضح ةدهاعتملا تاسسسسؤوملا نكمي
.ةيدلبلا رقم يف00.31 ةعاسسلا ىلع شضورعلا عاديا موي
حوتفم موي رخآا نم ءادتبا ،موي (09) ةدمل مهسضورعب نومزتلم نودهعتملا ىقبي

.شضورعلا عاديإ’



 نسسحأ عسضي راميان
عسضي و هبسسح موجن5

 ةمدخلأ جراخ ونايتسسيرك

را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ي˘لود˘لا ف˘˘سشك
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م رو˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ج
5 ل˘سضفأا ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ي˘ف اًر˘ي˘سشم ،ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘ع’
ديردم لاير عفادم نأا هتاذ تقولا
عفادم بعسصأا وه سسومار ويجريسس
.هدسض بعل
يتلا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف را˘م˘ي˘ن لا˘قو
‘‘لارتن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد‘‘ ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن
روينوج سسويسسي˘ن˘ي˘ف‘‘ :ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

ناكلتمي نابع’ سسوغ وغيردورو
نم ديزملل ةجاحب امه ،ةيلاع ةدوج
فو˘سسو م˘ل˘قأا˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م تقو˘˘لا
فو˘سسو ،ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ب˘خ نا˘˘ب˘˘سست˘˘كي
نانوكيسسو ا˘ًل˘ي˘ل˘ق ر˘ث˘كأا نا˘ج˘سضن˘ي
.‘‘نآ’ا هيلع مه امم ريثكب لسضفأا

يف سسانلا ليزاربلا يف‘‘ :فاسضأاو
نود˘ير˘ي م˘ه˘نإا ،م˘هر˘مأا ن˘م ة˘ل˘˘ج˘˘ع
لك يف ن˘ي˘لا˘ع˘ف او˘نو˘كي نأا م˘ه˘ن˘م
،ت’وطبلا لكب زوفلاو تايرابملا
بع˘˘سصلا ن˘˘˘م ،بع˘˘˘سص ف˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع بع˘ل˘لاو لو˘˘سصو˘˘لا

وأا ديردم لاير لثم ةيدنأا يف ٍلاع
نل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘هل˘ك ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.‘‘كلذ
جسضنلاب ناع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘م˘ه˘نإا‘‘ :ع˘با˘تو
نأا طقف لمآا ،قدسصت ’ ةيسصخسشو
نأاو را˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف اور˘˘م˘˘ت˘˘سسي
مهيلع ،اًدبأا اوملسستسسي ’أاو اوزكري
ةركب عاتم˘ت˘سس’او ةدا˘ع˘سسب بع˘ل˘لا
.‘‘مدقلا

رام˘ي˘ن دارأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عل˘لا ن˘عو
لاق ،ام اًموي بعلملا يف مهتلمازم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نا˘˘ك‘‘ :را˘˘م˘˘ي˘˘ن
تددو ن˘يذ˘˘لا را˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا
مهنم دحاو ويرامور ،مهعم بعللا

نم مغرلا ىلع ،ودلانور ةرهاظلاو
،هلازتعا ةارابم يف هعم تبعل يننأا

نات’زو ناديز نيدلا نيز كلذكو
.‘‘سشتيفوميهاربإا

ر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘ع’5 ل˘˘˘˘˘سضفأا ن˘˘˘˘˘عو
،هل ةبسسنلاب ملاع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘يزار˘ب
سسيولو يسسيم لينويل‘‘ :رامين لاق
لو˘بو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘˘ي˘˘كو ز˘˘يراو˘˘سس
.‘‘درازاه نيديإاو ابغوب
نيلزتعم ني˘ب˘ع’5 ل˘˘سضفأا ن˘˘عو
:يل˘يزار˘ب˘لا ر˘حا˘سسلا لا˘ق ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب
كنار˘˘فو ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ي˘˘˘ه ي˘˘˘فا˘˘˘سشت‘‘

ديفيدو دراري˘ج ن˘ف˘ي˘ت˘سسو درا˘ب˘م’
.‘‘يرنه يرييتو ماهكيب
،هد˘سض بع˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م ل˘˘سضفأا ن˘˘عو
ويجريسس‘‘ :اًلئاق هثيدح رامين متتخا

ام لكل اًريثك همرتحا انأا ،سسومار
. مدقلا ةرك يف همدق

لخدي ›وبان مجاهم
 سسوتنفوج تاباسسح

لبقتسسم لوح لدجلا لسصاوتي
سسيارد ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

لل˘خ ي˘لو˘با˘ن بع’ ز˘˘ن˘˘تر˘˘ي˘˘م
تاب ثيح ةي˘سضا˘م˘لا تا˘عا˘سسلا
نم ديدعلا رادار ىلع بعللا
ويسشتلاك‘‘ عقومل اًقفو ،ةيدنأ’ا

.يلاطيإ’ا ‘‘وتاكريم
نم لك نأا ىلا عقوملا راسشأاو
نا˘ب˘˘قار˘˘ي نل˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإاو ا˘˘مور
سضا˘˘سضق˘˘نل˘˘ل بعل˘˘لا ع˘˘˘سضو
ىلع هرار˘ق˘ت˘سسا لا˘ح ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع
˘مد˘عو ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
.دقعلا ديدجت
دراولا نم هنأا عقوملا حسضوأاو
ى˘˘لا ز˘˘ن˘˘تر˘˘ي˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ا˘˘˘ًسضيأا

لا˘ح ي˘ف سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي فو˘˘ف˘˘سص
ريدملا يرا˘سس و˘يز˘يروا˘م بل˘ط
م˘ي˘عد˘ت˘ل ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ن˘ف˘˘لا

.هموجه
ةلبا˘ق˘م ى˘ل˘ع ع˘قو˘م˘لا د˘ن˘ت˘سساو
ل˘˘ي˘˘كو و˘˘نا˘˘يا˘˘توأا و˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ط˘˘˘نأا
و˘˘˘˘يدار‘‘ ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل˘˘˘˘˘لا
اهللخ دكأا يتلاو ‘‘افيتروبسس
زوجعلا ةدي˘سسلا دا˘ع˘ب˘ت˘سسا مد˘ع
هنأاو بعللا ىلع ةسسفانملا نم
ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةياهنب هدقع ءاهتنا دعب اًناجم
.يراجلا مسسوملا

ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ز˘ن˘تر˘ي˘م ن˘كم˘˘تو
ة˘˘ع˘˘برأا مد˘˘˘قو فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘ع˘˘˘سست
عم ةارا˘ب˘م22 ي˘ف تار˘ير˘م˘˘ت
سسم˘خ كلذ ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘˘م تسس ي˘˘ف تار˘˘م
.ابوروأا لاطبأا يرود
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘مد˘˘سص را˘˘م˘˘ي˘˘ن ه˘˘جوو
˘مد˘ع˘ب ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘كل
نيبع’5 لسضفأا نمسض هرايتخا

مغر ،هل ةبسسنلاب نييليزارب ريغ
همسسا رطسس سسوتنفوي مجن نأا
ةيملاعلا مدقلا ةرك خيرات يف
تارك5ـب جوتملا بعللا وهو
.هتريسسم يف ةيبهذ
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(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدافأا
تاكرحتلا ةئدهتب ماق ةنولسشرب نأا
م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
،زيور نا˘ي˘با˘ف ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ،ي˘لو˘با˘ن
.(ون بماك) يف ةرتف ذنم عباتُملا

نأا ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تحسضوأاو
همامتها دقفي مل ينولاتكلا يدانلا
نم ةيلمعلا نأا ىري هنكل بعللاب
تسسي˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘ق’ا رو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ر˘ع˘سسلا نأا نود˘ق˘ت˘˘ع˘˘يو ،ة˘˘يد˘˘ج˘˘ُم
يبوني˘ترا˘ب˘لا ل˘ب˘ق ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا
همييقت نم رثكأا زيور نع لزانتلل
.يقيقحلا

بغري يلوبان نأا ودنوم تركذو
نويلم001 ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘˘ف
ـلا بحاسص نع يلختلا ريظن وروي
اوقفاوي نأا نكمُي مهنكل ،اًماع32
سضرع ميدقت لاح هعيب ىلع كلذك
.وروي نويلم08‐07 ةميقب
مغر ةينولاتكلا ةفيحسصلا ريسشُتو
دعتسسُم ريغ ةنولسشرب نأا ىلإا كلذ
لا˘ير ع˘م ة˘سسفا˘ن˘م ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل
ة˘˘يد˘˘نأ’ا وأا ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا د˘˘˘يرد˘˘˘م
ىلع ةديازُم˘ل˘ل ىر˘خأ’ا ة˘ي˘بوروأ’ا
.بعللا رعسس
نم مغرلا ىلع هنأا ودنوم تفاسضأاو
’إا زيور عيبل اًرعسس يلوبان ديدحت

هيل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي م˘ه˘نأا
قيرفلا ةدمعأا دحأا هنوربتعي مهنأ’
يف هدقع ديدج˘ت ى˘لإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘يو
ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لاو ،(و˘لوا˘ب نا˘سس)

3202.

نأا ةر˘ي˘ه˘سشلا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تدروأاو
لماكلاب هما˘م˘ت˘ها ه˘جو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ومانيد مجن عم دقاعتلا وحن نآ’ا

.وملوأا يناد ينابسسإ’ا ،برغز
22 بعل زيور نأا ركذلاب ريدجلا

قلطنا ذنم ي˘لو˘با˘ن ع˘م ةارا˘ب˘م
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج با˘˘˘سسح˘˘˘ل م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
اًفده مهللخ لجسسو تاقباسسملا

نيتمسساح نيتريرمت مدقو اًدحاو
.هئلمزل

ر .ق^
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ينابسسإ’أ ربوسسلأ سسأاك يف ديردم لاير ىلع سسسسجتي ’ويدرأوغ
ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب نأا

سسسسج˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
سسأا˘ك ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘ل˘˘ع
ماقيسس يذلا ينا˘ب˘سسإ’ا ر˘بو˘سسلا

ي˘ف ة˘يدو˘ع˘سسلا ي˘سضارأ’ا ى˘ل˘ع
يفناج21 ى˘˘لإا8 ني˘ب ةر˘ت˘ف˘لا
.يراجلا

نمث رودلا ةعرق ترفسسأا دقو
ابوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

لاير عمجتسس ةيران ةهجاوم نع
،يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م د˘سض د˘يرد˘م
يف باهذلا ةارابم ماقتسس ثيح
62 موي ويبانرب وغايتناسس بعلم
ةارا˘ب˘م بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس م˘˘ث ،ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
مو˘ي دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ي˘ف با˘يإ’ا

.سسرام71
ا˘˘سسن˘˘˘ف˘˘˘يد‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
ل˘سسرأا ،ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ‘‘لار˘˘ت˘˘ن˘˘سس
بي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘م برد˘˘˘˘م
نيفاسشكلا نم ديدعلا ’ويدراوغ
ةعبا˘ت˘م˘ل ة˘يدو˘ع˘سسلا˘ب ةد˘ج ى˘لإا

مهتبقارمو بثك نع ديردم لاير
ر˘˘بو˘˘سسلا سسأا˘˘ك ي˘˘ف ةر˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
لايرلا هجاويسس ثيح ،ينابسسإ’ا

زا˘˘ف اذإاو ،ا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف ه˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘غ
زئافلا ةهجاومل يئاهنلل لهأاتيسس
.ديردم وكيتلتأاو ةنولسشرب نيب
ربوسسلا سسأاك ةقباسسم ماقتسسو
ةيبرعلا ةكلمملا ي˘ف ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
تاونسسلا رادم ىلع ةيدوعسسلا
قافت’ا ببسسب ةلب˘ق˘م˘لا ثل˘ث˘لا
ع˘˘م ه˘˘ي˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا م˘˘ت يذ˘˘˘لا
،مدقلا ةر˘كل ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’ا

˘ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
لا˘ير م˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف4 ة˘كرا˘سشم˘ب
و˘كي˘ت˘ل˘تأاو ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘˘يرد˘˘م
ن˘˘يذ˘˘لا ،ا˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘فو د˘˘˘يرد˘˘˘م
بق˘ل˘لا ل˘جأا ن˘م او˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سس
.مسسوملا يف لوأ’ا

مسسومب يتيسس رتسسسشنام رميو
بي˘ب نأا ة˘جرد˘ل ،ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ءي˘˘سس
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘مأا د˘ق ’و˘يدراو˘غ

ى˘لإا ر˘ف˘سسل˘ل يدا˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘فا˘˘سشك
م˘ه˘م˘ير˘غ ة˘سسارد˘ل ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ىلع فوقولاو ،ةد˘يد˘سش ة˘يا˘ن˘ع˘ب
ةبيت˘كل ف˘ع˘سضلاو ةو˘ق˘لا طا˘ق˘ن
.ناديز
ع˘سضي˘سس ’و˘يدراو˘غ نأا ود˘˘ب˘˘يو
ةلبقملا ةرتفلا يف هزيكرت لماك
نأا دعب ابوروأا لاطبأا يرود ىلع
بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا تتا˘˘˘ب
م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا

درفني ثيح ،اًب˘ير˘ق˘ت ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘سسم
يرود˘˘لا ةراد˘˘سصب لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
،يتيسس نام نع ةطقن41 قرافب
ةطقن71 ىلإا قرافلا ديزي دقو
ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف زد˘˘ير˘˘˘لا زا˘˘˘ف اذإا
.دتيانوي ماه تسسو دسض ةلجؤوملا

بقلب ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ز˘ف˘ي م˘لو
هليحر ذنم ابوروأا لاطبأا يرود
نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع
ةياغلل ةمخسض تاينازيمب همعد
خينويم نرياب يف  هترتف للخ
ريغ هنكلو ،يتيسس رتسسسشنامو
يئاهن ىلإا لوسصولا ىلع رداق
.ابوروأا لاطبأا يرود
ط˘ق˘سس اذإا ،كلذ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
لا˘ير ما˘مأا ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
اذه61ـلا رود ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
ةلأاسسم نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه ،م˘سسو˘م˘لا
ةكد ىل˘ع ’و˘يدراو˘غ رار˘م˘ت˘سسا
عسضو˘م نو˘كت˘سس ق˘ير˘ف˘لا ء’د˘ب
تقو يأا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا لؤوا˘˘˘˘˘سست
نع اهببسسب لحري دقو ،ىسضم
.يدانلا
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وتين وتريبرو˘ن ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ن˘ل˘عأا
ينابسسإ’ا ةنولسشرب ىمرم سسراح
ر˘بو˘سسلا سسأا˘ك بع˘ل˘ل هداد˘ع˘ت˘سسا
ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
.ةيدوعسسلا

ه˘م˘ير˘غ ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سسو
سسيمخلا ءاسسم د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا
ر˘˘بو˘˘سسلا ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ف˘˘˘سصن ي˘˘˘ف
زئافلا يقتليسس مث نمو ،ينابسسإ’ا

ز˘ئا˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ايسسنلا˘ف ن˘ي˘ب ىر˘خآ’ا ةارا˘ب˘م˘لا˘ب
˘ما˘ق˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو
. يفناج21 موي ةيئاهنلا ةارابملا

ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘بو
ةينابسسإ’ا ‘‘وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘
ةسسارح يف وتين يليزاربلا أادبيسس
د˘سض مو˘ي˘لا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ى˘˘مر˘˘م
بايغ سضيوعتل ديردم وكيتلتأا
م˘ل يذ˘لا ن˘غ˘ي˘ت˘سش ر˘˘ي˘˘ت ه˘˘يرد˘˘نأا
ةيدوعسسلا ىلإا ةثعبلا عم رفاسسي
يف باهت˘لا ن˘م ه˘تا˘نا˘ع˘م بب˘سسب
.ىنميلا ةبكرلا

يف ةنولسشرب ىلإا وتين مسضنا دقو
ليحر سضيوع˘ت˘ل9102 ف˘ي˘سص
ر˘ب˘˘سسا˘˘ي يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

يف ايسسنلافل لحر يذلا نسسيليسس
مغرلا ىلعو ،هعم ةيلدابت ةقفسص
نأا ’إا  يدحتلا مجحل هكاردإا نم
نكي مل يليزاربلا ىمرملا سسراح
لثمتملا يدحتلا لوبق نم اًفئاخ
ريت هيردنأا كرام عم لاتقلا يف
ي˘سسا˘سسأ’ا سسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘غ˘˘ي˘˘ت˘˘سش
فيسص ذ˘ن˘م عزا˘ن˘م ل˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
و˘يدول˘ك ل˘حر ا˘مد˘ن˘˘ع6102
.يتيسس رتسسسشنام ىلإا وفارب
ىلإا هلوسصو نم رهسشأا ةتسس دعبو
ىلإا وتين حمطي ،ون بماك بعلم
هرا˘ب˘ت˘عا˘ب لوأ’ا ه˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا
دعب ،اسصرابلل يسساسسأ’ا سسراحلا
ر˘ي˘ت˘ل ة˘ع˘قو˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ ةرا˘سسخ˘لا
ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ل˘ظ يذ˘لا ن˘غ˘ي˘˘ت˘˘سش
ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ب˘˘كر˘˘لا ي˘˘ف با˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ه˘˘جل˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘يو
ةيلمعل عوسضخلا بنجت دسصقب

نغيتسش ريت بايغ ىدأاو.ةيحارج
بع˘ل˘ل و˘ت˘ي˘ن ما˘مأا با˘ب˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
ر˘˘بو˘˘سسلا سسأا˘˘ك ي˘˘˘ف ا˘˘˘ًي˘˘˘سسا˘˘˘سسأا
بع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا
وكي˘ت˘ل˘تأا د˘سض مو˘ي˘لا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

زجاح اسصراب ىطخت اذإاو ،ديردم
ل˘هأا˘ت˘ي˘سس ،سسو˘كنل˘˘ب ي˘˘خور˘˘لا
وأا ايسسنلا˘ف ما˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بع˘ل˘ل
و˘ت˘ي˘ن ثد˘ح˘تو.د˘يرد˘˘م لا˘˘ير
‘‘وفيترو˘ب˘يد ود˘نو˘م‘‘ ل˘سسار˘م˘ل
لا˘˘م˘˘كإا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘سصق تقو ل˘˘ب˘˘ق
ناوخ زكرم يف ريخأ’ا بيردتلا

اينولاتا˘ك ي˘ف ي˘سضا˘ير˘لا ر˘ب˘ما˘غ
ى˘لإا ر˘ف˘سسلا ن˘˘م تا˘˘عا˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق
ثيح ،ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا

عم لوأ’ا بقللا ديرأا‘‘ :هل لاق
اًقلق و˘ت˘ي˘ن ن˘كي م˘لو.‘‘ةنولسشرب
امهلبقتسسا ناذللا نيفدهلا نأاسشب
ثيح ،لوينابسسإا دسض يبريدلا يف
سسأا˘ك بع˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سسم ا˘نأا‘‘ :لا˘˘ق
ه˘ت˘ق˘ث كلذ˘ب اًد˘كؤو˘˘م ،‘‘ر˘˘بو˘˘سسلا
لاق امك ،هتايناكمإا يف ةريبكلا
لينروك يف اينولاتاك يبريد دعب
’‘‘ :2‐2 لداع˘ت˘لا د˘ع˘ب تار˘ب˘لا
،لمعلا ىوسس ءيسش يأا يف ركفأا

.‘‘انه ينلعج ام وه اذهو
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م و˘ت˘ي˘ن ر˘ه˘ظ˘ي م˘لو
ىتح طق˘ف ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف ىو˘سس
زاف امدنع نليم رتنإا امهو نآ’ا
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف1‐2 اسسر˘ب
لداعتلا ةليل يف لوينابسسإا دسضو
.اغيللاب2‐2

دقاعتلأ ىلع رسصي Óيف نوتسسأ
 وÒج يسسنرفلأ عم

عيقوتلل علطتي ليف نوتسسأا نأا ريراقت تدافأا
ةذفان يف وريج هييفيلوأا يسسليسشت مجاهم عم
ا˘˘˘ًق˘˘˘فو ، ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سشل ت’ا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
.ةيناطيربلا ‘‘راتسس يليد‘‘ ةفيحسصل
يف ،ليف نوتسسأا بردم ،ثيمسس نيد بغريو
ت’اقتن’ا ةذفان يف تازيزعت ىلع لوسصحلا
ةريبكلا تاباسصإ’ا تدأا نأا دعب يفناج رهسشل
.قيرفلا فاقيإا ىلإا هيبع’ سضعبب تقحل يتلا

دروف˘ما˘ت˘سس ور˘ي˘ج ردا˘غ˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
رهسشلا اذهل ت’اقتن’ا ةذفان للخ جديرب
رتنإا ىلإا لاقت˘ن’ا ل˘سضف˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ن˘كلو
.نليم
رايتخ’ا هسسف˘ن م˘لا˘ع˘لا سسأا˘كب ز˘ئا˘ف˘لا د˘ج˘يو
˘ما˘هار˘بأا ي˘ما˘ت ف˘ل˘خ ي˘سسل˘ي˘سشت ي˘ف ثلا˘ث˘لا

ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا د˘ير˘يو ياو˘سشتا˘ب ي˘˘سشي˘˘مو
.ماظتناب تايرابملا

علطتي ثيمسس قيرف نأا ىلإا ريرقتلا ريسشيو
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعل˘لا ي˘ل˘ع سضا˘سضق˘˘ن’ا ى˘˘لإا
ىلع نوكي نأا بجي نكلو ،اًماع33 رمعلا
.مئاد سساسسأا
رتاوكنيرد يناد عم اًدقع عقو ليف نأ’ كلذ
هنأا ينعي امم ،زولبلا نم ةراعإ’ا ليبسس ىلع
غيل ريميربلا يف رخآا بع’ ةراعإا مهنكمي ’
.رهسشلا اذه
ة˘با˘سصإا بب˘سسب بر˘سضل˘ل ثي˘م˘سس سضر˘ع˘˘ت و
عناسصو نوتيه موت ىمرملا سسراحل ىرخأا
دا˘ي˘عأا ةر˘ت˘ف لل˘خ ن˘ي˘غ˘كا˘م نو˘ج با˘˘ع˘˘لأ’ا
.دليملا

ددج ني˘ب˘ع’ ة˘ع˘برأا لو˘سصو ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
ةداعإاو فورعمو ريبك بع’ عم لقأ’ا ىلع
.نآ’ا ةيقبتملا ةيسسيئرلا تايولوأ’ا هيجوت
ماع لانسسرأا نم يسسليسشت ىلإا وريج مسضناو
يف ةارابم07 يف اًفده91 لجسسو8102
يف ا˘فد˘ه87 لجسسو ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
هتماقإا ةرتف للخ زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
نوكيسس هنأا نوريثكلا دقتعيو ،ارتلجنإا يف
ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي˘سس يذ˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ع˘ئار ة˘˘فا˘˘سضإا
.هيلع لوسصحلا

مسض بلطي وكانوم وينيروم
 ةنولسشرب نم وبيدوت

ونيروم تربور نأا ةيفحسص ريراقت تفسشك
بلط يسسنرفلا و˘كا˘نو˘م˘ل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا
ةنولسشرب عفادم وبيدوت ريلك ناج عم دقاعتلا

اذه ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف للخ
.رهسشلا

ود˘نو˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘بو
وكانوم يدان نإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةرادإ’ بل˘˘ط˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
ناج باسشلا هعفادم تامدخ ىلع لوسصحلا

ميعدتل ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف وبيدوت ريلك
نم يناثلا فسصنلا يف ةرامإ’ا قيرف عافد
.مسسوملا

مسضب و˘كا˘نو˘م بل˘ط نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تد˘كأاو
رماوأا ىلع ًءا˘ن˘ب ءا˘ج ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘م و˘ب˘يدو˘ت
ىري يذلا ونيروم تربور ديدجلا بردملا
.ةيعافدلا هتلاسض وبيدوت يف
د˘عاو˘لا با˘سشلا ى˘ل˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘˘غ˘˘سضيو
،نكمم تقو عرسسأا يف رارق ذاخت’ وبيدوت

ىلع نآ’ا سضورعلا نم ديدعلا هيدل نأا ثيح
،نزوكرفيل ريا˘بو نل˘ي˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لوا˘ط˘لا

.ون بماك ةرداغمل وكانوم اًرخؤومو
بيرد˘ت ى˘لو˘ت و˘˘ن˘˘يرو˘˘م تر˘˘بور نأا ر˘˘كذ˘˘ي
9102 ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ر˘خاوأا ي˘ف و˘˘كا˘˘نو˘˘م
هت˘لا˘قإا م˘ت يذ˘لا م˘يدرا˘ج ودرا˘نو˘ي˘ل ة˘فل˘خ˘ل
ةبرجتلا يه هذه دعتو ،جئاتنلا ءوسس ببسسب
نأا دعب قيرفل ينف ريدمك ونيرومل ىلوأ’ا
سسيول˘ل د˘عا˘سسم˘ك ي˘نا˘ث˘لا ل˘جر˘لا رود بع˘ل
ةنولسشربو امور عم هتريسسم للخ يكيرنإا

ينف ريدم مث ،اينابسسإا بختنمو وغيف اتليسسو
ديدج نم يكيرنإا ةداعإاو هتلاقإا لبق اخور لل
.0202 ورويل لهأاتلا دعب

Îن’أ مجاهم وراتو’
 لايرلأ ‘ بولطم

د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير يدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
عم دقاعتلاب همامت˘ها ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

رتنإا مجا˘ه˘م ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’
ةرت˘ف˘لا لل˘خ ي˘لا˘ط˘يإ’ا نل˘ي˘م
.ةلبقملا

ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تر˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘بو
لاير نإاف ‘‘ةينابسسإ’ا تروبسس‘‘
فاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘سضو د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م
زينيترام ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

سسأار ىل˘ع نل˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م
قو˘˘سس ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
.يغنيريملا موجه زيزعتل
ةروكذملا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير نأا هل˘˘˘عأا
عم برح يف لوخدلل دادعتسسا
بذ˘˘ج ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب

اًلدب ويبانرب وغايتناسسل وراتو’
مجاهملا نأا ثيح ،ون بماك نم
لامعأا لودج ىلع ينيتنجرأ’ا
مهل اًيسسيئر اًفد˘هو ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا

زيراوسس سسيول ةفلخ لجأا نم
عسضوم هنأا امك ،لبقتسسملا يف
ة˘يد˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
لا˘˘˘ث˘˘˘مأا ىر˘˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

رت˘سسسشنا˘مو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
.دتيانوي
برح كانه نوكت نأا لبق نكلو
د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
قو˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘بو
’ نليم ر˘ت˘نإا نإا˘ف ،ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
هيدل يذلا ورا˘تو’ ع˘ي˘ب مز˘ت˘ع˘ي
هتميق هد˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج طر˘سش
ةفاسضإ’ا˘ب ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م111
وراتو’ نآ’ا سضوافتي ،كلذ ىلإا

رتنإا يلثممو هئلكوو زينيترام
د˘يد˘ج˘ت ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب نل˘˘ي˘˘م
.يلاحلا هدقع نيسسحتو
قلع دق زينيترام وراتو’ ناكو
رتنإا زو˘ف د˘ع˘ب ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
،ويسشتلاكلاب1‐3 يلوبان ىلع
انأا ،رت˘نإا ي˘ف د˘ي˘ع˘سس ا˘نأا‘‘ :ا˘ًل˘ئا˘ق
يفو ناولأ’ا هذه يف طقف ركفأا

.‘‘سصيمقلا اذه

رياسشلوسس رانوج يلوأا قيرف ىناع
ىلع يتيسس مامأا1‐3 ةميزه نم
ةارا˘ب˘م ي˘ف درو˘فار˘ت د˘لوأا بع˘ل˘م
يئاهنلا فسصن رودلا نم باهذلا
،ءا˘ثل˘ث˘لا ءا˘سسم وا˘بارا˘˘ك سسأا˘˘كل
نيطايسشلا وعجسشم نوكي امبرو
نم طابحإ’اب اور˘ع˘سش د˘ق ر˘م˘ح˘لا
قرزأ’ا د˘˘˘˘سض م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ءادأا
ًلطب رهظ ديرف نكل ،يوامسسلا
.ديكأاتلاب

نع اًديعب دتيانوي رتسسسشنام ناك
لا˘جر ما˘ق ثي˘ح ،ه˘˘ت’ا˘˘ح ن˘˘سسحأا
ي˘ف م˘ه˘بر˘˘سضب ’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب
ةثل˘ث˘ب او˘قو˘ف˘ت˘ي˘ل لوأ’ا طو˘سشلا
.لوأ’ا طوسشلا ةياهن لبق فادهأا
ن˘م درو˘ف˘سشار سسو˘كرا˘م ن˘كم˘ت
امم07 ةقيقدلا يف فده زارحإا
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل خار˘˘سص را˘˘ثأا
نا˘˘م˘˘سضل ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل
.باهذلا ةارابم يف هرارمتسسا

ىلع ديكأاتلاب اًسصيرح ديرف ناك
د˘ح˘لا ى˘لإا ة˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ةدا˘˘يز
ي˘ت˘ي˘سسل حا˘م˘سسلا نود ،ى˘˘سصقأ’ا
راد˘م ى˘ل˘˘ع ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب
نم68 ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ،تقو˘˘لا
نأا ’و˘يدراو˘غ را˘ت˘خا ، ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ليف حلاسصل  زرحم سضاير جرخ
هتقو يرئاز˘ج˘لا قر˘غ˘ت˘سسا ،ندو˘ف
د˘ي ى˘ق˘ل˘تو ءط˘ب˘ب جور˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
.ديرف يليزاربلا نم نوعلا
وهو طسسولا بع’ ةيؤور نكمي
يرئاز˘ج˘لا ع˘فد لوا˘ح˘يو سضكر˘ي

هد˘ع˘ب˘ي نأا ل˘ب˘˘ق بع˘˘ل˘˘م˘˘لا جرا˘˘خ

كيام مكحلا لخدتيو اديعب زرحم
ثدا˘ح˘لا ع˘˘قوو ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ن˘˘يد
يف قيرفلا يبحم عم ديج لكسشب
.دروفارت دلوأا
بحأا‘‘ :ن˘˘ي˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘حأا لا˘˘˘ق
اذه ديرف اهسضرعي يتلا ةفاثكلا
ل˘جأا ن˘م فز˘ن˘ي و˘˘هو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
،سضكر˘لا اذ˘ه ل˘ك د˘ع˘˘ب ،!ةرا˘˘سشلا

ة˘ي˘فا˘ك ة˘قا˘ط ه˘يد˘ل لاز˘˘ي ’ نا˘˘ك
مدقلا ةرك بع’ هليمز ةدعاسسمل

،بعلملا جراخ هقيرط داجيإا ىلع
‘‘ !لجر نم هل اي

هقيرط يف وه ديرف‘‘ :ثلاث لاقو
لسضفملا نيبجعملا نم حبسصيل

نم عونلا اذهو هلمع تايقلخأ’
.‘‘هبحأا .ةفطاعلا

طخ بع’ ديرف ناك‘‘  :رخآا لاقو
ر˘ث˘كأا د˘حأا د˘سض د˘ي˘حو˘لا ط˘سسو˘لا

ي˘ف ًا˘كت˘ف ط˘سسو˘لا ط˘خ ي˘˘ب˘˘ع’
ةر˘م اًد˘بأا م˘ل˘سست˘سسي م˘˘لو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ن˘˘كي م˘˘ل ،كلذ ع˘˘˘مو.‘‘ةدحاو
،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ح˘˘ما˘˘سسم سسما˘˘˘خ˘˘˘لا
طيلسست  ديري ناك ديرف.‘‘ :لئاق
.‘‘ةطقللا ىلع ءوسضلا

 هل سسأاك لوأأ قيقحت ديري وتين

 ديرف ةيلاتقب نوديسشي دتيانويلأ راسصنأأ



 يدوعسسلأ كمسض ـل ايمسسر مسضني يحينسش
ىلإا ايمسسر يرئازجلا يلودلا بعللا يحينسش ميهاربإا مسضنا

ءيسش لك ىلع قيرفلا ةرادإا عم قفتا امدعب سسمأا كمسض يدان
.ديدجلا هدقع ىلع قباسسلا ةملعلا ةيدولوم بع’ عقويل

ةديرغت للخ نم ،يرئازجلا بعللاب كمسض ةرادإا تبحرو
يعامتج’ا لسصاوتلا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ترسشنو اذه ،«يواكمسض يحينسش يرئازجلا» :تلاقو ،«ريتوت»
:تقلعو ،قباسسلا يرئازجلا يلودلا بعللا ةروسص ةحفسصلا
.«يحينسش ميهاربإا يرئازجلا بعللا عم عقوي كمسض»

يف ةبرجتلاو ةربخلا كلمي تاب يحينسش نإاف مولعم وه امكو
ناولأا يسضقنملا مسسوملا يف لمح امدعب ،ةيدوعسسلا ةلوطبلا
لحر هنكل ،يسسنوتلا يقيرفإ’ا نم اًمداق يدوعسسلا حتفلا يدان

.يسضاملا ةيليوج يف هدقع ءاهتنا رثإا حتفلا نع
يدا˘ن جار˘خإ’ ،يو˘ق يد˘ح˘ت ما˘ما ي˘ح˘ي˘ن˘سش نو˘كي˘سسو اذ˘˘ه

لتحي هنوك ،اهيف دجاوتي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نم كمسض
نا˘م˘ل˘سس ن˘ب د˘م˘ح˘م ر˘ي˘مأ’ا سسأا˘ك يرود ي˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا ف˘˘سصلا
اهدسصح طاقن7ـب ،(يدوعسسلا نيفرتحملا يرود) نيفرتحملل

 .ةارابم31 للخ
ب.نمؤوملا دبع

يف «يج.سسأأ.يبلأ» موجن محأزي لاطع
 «1غيللأ» نم باهذلأ ةلحرمل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ

مجنو ينطولا بختنملل رئاطلا ريهظلا لاطع فسسوي زجح
ةلحرمل ةيلاث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف نا˘كم ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘ن
.«1غيللا» ةيسسنرفلا ةلوطبلا نم باهذلا

،سسمأا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘سشنو
تمدق يتلا ءا˘م˘سسأ’ا زر˘بأا تم˘سض ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

ثيح ،يراجلا مسسوملا نم ىلوأ’ا ةلحرملا يف ازيمم ىوتسسم
زجح نم هيدان عم ،مدقملا ءادأ’ا لسضفب رسضخلا مجن نكمت
ةرطيسس ةمئاقلا تفرعو اذه.هعم ةليقث ءامسسأا دوجو مغر ناكم
7 دجاوت ثيح ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يبعلل ةقلطم
نير نم بع’و ايليسسرم نم بع’ ،ريخأ’ا اذه نم نيبع’
،سسافان :يلاتلا وحنلا ىلع ةمئاقلا تءاجو وكانوم نم رخآاو
،تيياب ،اغنيفاماك ،ايرام يد ،تانريب ،افليسس ،سسوينيكرم ،لاطع
ةوقب هسسفن سضرف نم لاطع نكمتو.يدراكيإاو يبابم ،ردي نب
زكارم ةدع يف هيلع بردملا دامتعا مغر هيدان عم مسسوملا اذه
هنأا ’إا ،رسسيأا حانجكو موجهلاو عافدلا نم ىنميلا ةهجلا ىلع
ةرهظأ’ا لسضفأا نيب نم ادحاو تابو ،ديج ءادأا ميدقت نم نكمت
نأا لبق ،ىربكلا5ـلا تايرودلا ىوتسسم ىلع نيبولطم رثكأ’ا
يهتني همسسوم لعج ام ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ سضرعتي
 .مداقلا ليرفأا رهسش يف ابيرقت دوعيسس هنا امب ،ريبك لكسشب

ب.م.يرسسيإا
 ابوروأا يف فارتحلا يف ريكفتلاب يليÓب حسصن

رئأزجلأ لعج يسضاملب :نسسح دمحأأ
 ةثيدحو ةفيظن ةرك مدقت

لامج ،قباسسلا يرسصملا بختنملا دئاق نسسح دمحأا قدغأا
ريخأ’ا نكمت امدعب حيدملاو ءانثلاب ينطولا بخانلا يسضاملب
فرظ يف حيحسصلا راسسملا ىلع ءارحسصلا يبراحم عسضو نم
بعللا لاقو.8102 ايقيرفإا سسأاكب جيوتتلل مهداقو زيجو
لفح سشماه ىلع ةيفحسص تاحيرسصت يف قباسسلا يرسصملا
يسضاملب »:لئاق ةيرسصملا ةقدرغلا ةنيدمب فاكلا زئاوج عيزوت
،ةهجاولل يرئازجلا بختنملا ةداعإا نم ريسصق تقو يف نكمت
ل˘سضف˘ب اذ˘هو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ءادأا نومدقي رسضخلا انيأار ثيح ،اهنوك يتلا ،ةيوقلا ةعومجملا
ةسسارسشلا ىلإا ةفاسضإ’اب ةثيدحو ،ةفيظن ةرك نوبعليو ،ايوق
،«يرئازجلا بردملل بسسحي ام اذهو ،نيبعللا ىدل ةدوجوملا

لعجو ديري ام نيبعلل لاسصيإا نم نكمت يسضاملب» :متخو
ا˘ق˘ير˘ف ا˘ن˘يأار ،م˘ج˘ن˘لا و˘ه سصخ˘سشلا سسي˘لو م˘ج˘ن˘لا و˘ه ق˘ير˘ف˘لا

بقلب جوت يذلا يليلبل ةحيسصن رقسصلا هجوو اذه.«لماكتم
يف ريكفتلا هنم بلط ثيح ،ايقيرفإا يف يلحم بع’ لسضفأا
 .ايلاح هيف بعلي يذلا يدوعسسلا يرودلا ةوق مغر فارتح’ا

 دراو صسرام ةمئاق يف هدجاوت

ينطولأ بخانلأ حنمت ةتيسش ةدوع
 نأديملأ طسسو يف ةيفاسضإأ ’ولح

،ةياغلل ةراسس ارابخأا ينطولا بخانلا يسضاملب لامج ىقلت
ناديم طسسوو باسشلا يلودلا بعللا ةتيسش ةماسسأا ةدوع دعب
نم هسصلخت ينعي ام ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا ةمسصاعلا داحتا قيرف
هلعج ام ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهل سضرعت يتلا ةيوقلا ةباسصإ’ا
.9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك عيسضي

يف هيدانل ةريخأ’ا ةهجاوملا يف ،باسشلا بعللا كراسشو
،يسضاملا سسرام رهسش ذنم باغ امدعب ،سسأاكلا ةديسسلا راطإا
نيع ةنيدم نبا ةعباتم ينطولا بخانلا ىلع متحي يذلا رمأ’ا
دادعت نمسض نوكيل هل ةوعدلا هيجوت دسصق بثك نع ،ىلفدلا
ابسسحت مداقلا سسرام رهسش سصبرت نم ةيادب ينطولا بختنملا
.0202 رطق لايدنوم تايفسصتل

نا امب ،بختنملا يف نيمهملا نيبعللا نم ةتيسش دعيو
رداقلا بعللا هيف ىري ايقيرفإا سسأاكب رسضخلا جيوتت سسدنهم
عافدلا حنمو ،رسضخلا دادعت يف عجرتسسملا بسصنم لغسش ىلع
ىلع رداق رئازجلا ةيدولوم بع’ نأاو اميسس’ ،ةبلسصلاو ةوقلا

 .نسسلا يف ريخأ’ا مدقت لظ يف ةلوهسسب ةرويدق ةفلخ
ب.م.يرسسيإا

7362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج41ـل قفاوملا0202 يفناج9صسيمخلاةصضايرلا

 ايقيرفإا صسأاك تايفسصت خيراوت ىلع تÓيدعت ءارجإا ددسصب «فاكلا»

 نوريماكلأ يف بعلت0202 «ناك» نأأ دكؤويو رئأزجلأ مدسصي دمحأأ دمحأأ

ايقيرفإا يف لسضفألا وحن قابسسلا نأا هل دكأاو يلاغنسسلا أانه يتيسسلا مجن
 قلطنا دق0202

ينام نوحنميو زرحمل أددجم مهرهظ نوريدي برعلأ
 ةيقيرفإ’أ ةيبهذلأ ةركلأ

ةبهوم بقلب رسصان نب جيوتت مدع
يف ديحو يرئازج دجاوتو ةباسش

 موهفم ريغ ةيلاثملا ةليكسشتلا

لماكلاب فاكلأ زئأوج
9102 ماع يف لسضفأÓل
لسضفأ’ا زئاوج ىلع ،سسمأا لوا راتسسلا لدسسأا

ةنيدم هتنسضتحا يذلا لفحلا يف ،9102 ماعل
وحنلا ىلع ز˘ئاو˘ج˘لا تءا˘جو ،ر˘سصم˘ب ة˘قدر˘غ˘لا
:يلاتلا

  يلحم بع’ لسضفأا يليلب ‐
باسش بع’ لسضفأا يميكح فرسشأا ‐
يقيرفإا بختنم لسضفأا (ءاسسن) نوريماكلا ‐

يئاسسن
يلاجر بختنم لسضفأا رئازجلا ‐
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف فد˘ه ل˘سضفأا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ‐

(ناكلا يئاهن فسصن ايريجين ىمرم يف فدهلا)
ةزئاج ىلع ل˘سصح˘ت ي˘لل˘ي˘بوأا ي˘فو˘جدو˘ك ‐

ثداحل هسضرعت ةيفلخ ىلع ،فاكلا نم ةسصاخ
ناك ثيح ،هدلب بختنم ةلفاح يف وهو يباهرإا
دعب هتريسسم تهت˘ناو ،ى˘مر˘م˘ل˘ل ا˘سسرا˘ح بع˘ل˘ي
.اهل سضرعت يتلا ةريطخلا ةباسصإ’ا

يئاسسن بردم لسضفأا سسيلإا ريزيد ‐
يلاجر بردم لسضفأا يسضاملب لامج ‐
داحتإا لسضفأا ةزئاجب جوت يرسصملا داحت’ا ‐

يقيرفإا
يدا˘ن سسي˘ئر ل˘سضفأا ي˘ب˘مو˘˘تا˘˘ك ي˘˘سسيو˘˘م ‐

يقيرفإا
ةيقيرفإا ةبع’ لسضفأا ’اوسشأا تاسسيسسأا ‐
يف بع’ لسضفأا رسصان نب دجاوت مدع ىقبيو

نيبعللا ةمئاق نمسض ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
لسضفأا ةزئاج بقل ىلع اوعراسصت نيذلا ةثلثلا

دا˘ح˘ت’ا ن˘ي˘ب˘ج ي˘ف را˘ع ة˘م˘سصو ،با˘˘سش بع’
بع’ دجاوت نايسسن نود ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا

نيبعلل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف ديحو يرئازج
ءيسش مدقت مل ءامسسأا تمسض يتلاو ةقرافأ’ا

 .غنايمابوأا ،ييروأا جريسس ،بيتام رارغ ىلع
 ب.م.يرسسيإا

سضايرل مهرهظ ىرخأا ةرم برعلا رادأا
بع’و يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا زر˘ح˘م
عم باقلأا ةعبرأاب جوتملا يتيسس رتسسسشنام
يتلا ايقيرفإا ممأا سسأاك بقلو ريخأ’ا اذه
،ةيسضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘سصم ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حا
يلودلا بعللا ،ينام ويداسس اوحنم امدعب
ةزئاج ،يزيلجنإ’ا لوبرفيل مجن يلاغنسسلا
.9102 ماعل ايقيرفإا يف بع’ لسضفأا

ايروحم ارود بعل يذلا سضاير لتحاو
سسأا˘كب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ةدا˘ي˘ق ي˘˘ف
762 ديسصرب3ـلا زكرملا ،9102 ايقيرفا
د˘م˘ح˘م ير˘سصم˘لا ءا˘ج ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

عبرتو ،523ـب يناثلا فسصلا يف حلسص
.ةطقن774ـب سشرعلا ىلع ينام

،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ح˘ن˘مو
نادلبلا ييملعإاو ،ةين˘ف˘لا ه˘ت˘ن˘ج˘ل ءا˘سضعأا
ةر˘كلا ر˘ي˘طا˘سسأا ن˘م ادد˘عو ،ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
نم ،ل˘سضفأ’ا را˘ي˘ت˘خا ة˘سصر˘ف ،ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا

نا ىلع5 ىلإا1 نم نيبعللا ميقرت للخ
ني˘ح ي˘ف طا˘ق˘ن5 ى˘ل˘˘ع لوأ’ا ل˘˘سصح˘˘ي
،ةد˘ي˘حو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي زر˘ح˘م ل˘ع˘ج ا˘م ،جرد˘ت˘لا˘ب
اهب مدقت ،ةطقن62  عمج امدعب ،ةرادسصلا

12 اد˘سصح ن˘يذ˘ل˘لا ،حل˘سصو ي˘نا˘م ى˘ل˘ع
.بيترتلا ىلع ةطقن81و

ثلاثلا فسصلل زرحم عجارت لباقملا يف
ثيح ،برع˘لا ن˘ي˘ي˘مل˘عإ’ا را˘ي˘ت˘خا بسسح
ةطقن81ـب ينام هلبقو ،ةطقن71 دسصح
02 ـب ةرادسصلا يف حلسص ءاج نيح يف
.ةطقن

م˘ل ،بر˘ع˘لا ر˘ي˘طا˘سسأ’ا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
بعللا ىفطسصم يجح ريغ دحأا توسصي
عسضو ررق يذلا ،قباسسلا يبرغملا يلودلا

ىلع لسصح ثيح4ـلا زكرملا يف زرحم
اثلاث حلسص ءاج نيح يف ،طقف نيتطقن
5ـب ةراد˘سصلا ي˘ف ي˘نا˘مو طا˘ق˘˘ن3 لا˘نو
 .طاقن

ةيقيرفإلا تابختنملا ودئاق
 زرحم ىلع ينام اولسضف مهوبردمو

مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا نم ايعسسو
لسضفأا راي˘ت˘خ’ ة˘ي˘قاد˘سصم˘لا سضع˘ب ح˘ن˘م
ي˘ف اورر˘ق «ءار˘م˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘لا» ي˘˘ف بع’
تيوسصتلا ةقيرط رييغت ةيئاهنلا ةلحرملا
ةملكلا تابختنملا ةداقو نيبردملا حنمب
ن˘ي˘ب عار˘سصلا ر˘سصح˘نا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

بحا˘سص ح˘ن˘م˘ب ،ي˘˘نا˘˘مو حل˘˘سص ،زر˘˘ح˘˘م
ف˘ي˘سصو˘لا طا˘˘ق˘˘ن ثل˘˘ث لوأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
يذلا رمأ’ا ،ةديحو ةطقن ثلاثلاو نيتطقن

يف3ـلا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘˘ي زر˘˘ح˘˘م ل˘˘ع˘˘ج
ن˘˘م زر˘˘ح˘˘م ل˘˘سصحو ،ما˘˘ع˘˘لا تيو˘˘سصت˘˘لا
ىلع تابختنملا ةداقو بر˘ع˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا

دعب ،ثلاثلا فسصلا يف هلعج ام ةطقن53
ام ،25ـب ينامو ةطقن93ـب حلسص نم لك
ةرا˘ق˘لا سشر˘ع ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘˘ي ي˘˘نا˘˘م ل˘˘ع˘˘ج
ي˘˘ف ل˘˘سضفأ’ا بق˘˘ل˘˘ب جو˘˘ت˘˘يو «ءار˘˘م˘˘سسلا
 .9102 ةنسسل ايقيرفإا

دكأاو ينام أانه زرحم
يف لسضفألا وحن قابسسلا نأا

 قلطنا0202 ايقيرفإا
لفح تايلاعف نع زرحم سضاير باغ

،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا زئاوج عيزوت
ف˘سصن ةارا˘ب˘م سضو˘خ˘ب ه˘طا˘ب˘˘ترا بب˘˘سسب
رسضخلا مجن نأا ’إا ،ارتلجنا سسأاك يئاهن
ويداسس أانه امدع˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘فار˘ت˘حا تب˘ثأا

لوبرفيل بع’و ،يلاغ˘ن˘سسلا م˘ج˘ن˘لا ي˘نا˘م
رسشنو ،ةيبهذلا ةركلاب هجيوتتب يزيلجن’ا
لسصاوتلا عقاوم ىلع ةديرغت رسضخلا مجن
ويداسسل انيناه˘ت» :ا˘ه˘ي˘ف بت˘ك ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مدعل فسسآا انأا..قح˘ت˘سسم˘لا ه˘ج˘يو˘ت˘ت ى˘ل˘ع
لي˘ج˘سست˘لا ي˘ف تعر˘سش ي˘ن˘كل ،رو˘سضح˘لا
ءاسش نأا0202 يف لسضفأ’ا ةزئاجل ابسسحت
 .«هللا

ب.م.يرسسيإا
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،نييرئازجلا دمحأا دمحأا مدسص
ةرتفلا يف ليق ام لك ىفن امدعب
ريي˘غ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا

1202 «نا˘˘˘˘ك» ءار˘˘˘˘˘جإا نا˘˘˘˘˘كم
نوريماكلا يف اهت˘ما˘قإا رر˘ق˘م˘لا
نأا احسضوم ،نآ’ا نم ماع دعب
ديحولا رخأاتلاو ةزهاج بعلملا
دجاو˘ت˘ي لا˘م˘عأ’ا هد˘ه˘سشت يذ˘لا

.طقفو قدانفلا ىوتسسم ىلع
دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا سسي˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘سضوأاو

ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
يذلا يفحسصلا رمتؤوملا سشماه
ةيرسصملا ةقدرغلا ةنيدمب هدقع
ز˘˘ئاو˘˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ل˘˘ف˘˘˘ح بق˘˘˘ع
لك نأا ،ايقيرفأا ةراق يف لسضفأ’ا

راع ةيسضاملا ةرتفلا يف ليق ام
اذ˘˘ه˘˘ب حر˘˘سصو ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ن˘˘˘م
ه˘جاو˘ت ’ نور˘ي˘ما˘كلا» :دد˘سصلا
ه˘جاو˘ت ا˘ه˘ن˘˘كلو بعل˘˘م ة˘˘مزأا

م˘ت˘ي˘سسو قدا˘ن˘ف˘لا ي˘ف ة˘ل˘˘كسشم
.«ةسصرف برقأا يف اهلح

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك را˘˘ب˘˘˘خأا تجارو
بل˘ط لو˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
،مدقلا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا

ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘م
،يسشطز نيدلا ريخ ةدايقب مدقلا
ة˘فل˘خ˘ل ،تآا˘سشن˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت

تايلاعف ميظنت يف نوريماكلا
ي˘ف ،1202 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
،باحسسن’ا ةريخأ’ا تررق لاح
تدكأا ةريثك ارابخأا نأاو اميسس’
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج مد˘˘˘ع
 .تآاسشنملا

ليدعت ىلع لمعت «فاكلا»
 «ناكلا» تايفسصت خيراوت

ىلع لوأ’ا لجرلا لغتسساو
ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسأار
رسصم يف هدجاوت للخ ،مدقلا
زئاوجلا ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح رو˘سضح˘ل
ةير˘ئاز˘ج ةر˘ط˘ي˘سس تفر˘ع ي˘ت˘لا

با˘ق˘لأ’ا بل˘غأا ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
تارييغتلا نع ثيدحلل ةسصرفلا
تايفسصت خيراوت اهفرعتسس يتلا

اهت’وج يف ايقيرفإا ممأا سسأاك

’ ي˘˘كل اذ˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تايفسصت د˘عو˘م ع˘م برا˘سضت˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ،2202 ر˘ط˘ق لا˘˘يد˘˘نو˘˘م
.مداقلا سسرام رهسش قلطتسس

نأا د˘˘م˘˘حا د˘˘م˘˘حأا د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا خ˘يراو˘˘ت˘˘لا
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس «نا˘˘كلا» تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل
 .مداقلا يام رهسش اهنع نلعإ’ا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش قا˘˘سشع ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ماما ةيق˘ير˘فإ’ا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
غراف˘ب يوا˘سضي˘ب˘لا ءا˘جر˘لا
بل˘˘˘ق ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘سصلا

ح˘لا˘سصل ىو˘˘ق˘˘لا ن˘˘يزاو˘˘م
ر˘˘˘˘سصي ثي˘˘˘˘ح يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كلا
نا˘˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘˘لاو ثل˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ظافحلا نم قيرفلا برقت

ه˘ح˘سشر˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل
دو˘ل˘ي˘ف برد˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي.

ز˘كر˘م˘ت ن˘م ه˘ي˘ب˘ع’ رذ˘˘ح
ثح˘ب ع˘م ءا˘جر˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’
ا˘م˘ك ةر˘كلا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح

روسضح˘ل˘ل ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ا˘عد
مزللا معدلا ميدقتو ةوقب
نا˘م˘سضب ح˘م˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا
. ثلثلا طاقنلا

يجاردلا
ةبيبصشلا ديدج
 لصصفيصس لÓمو

ايايو سسÓيغ نيب
رظ˘ت˘ن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ر˘ي˘ث˘كلا ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا را˘سصنا

د˘يد˘ج˘لا مد˘ق˘ت˘سسم˘˘لا ن˘˘م
ىلع لسصحتملا يسسنوتلا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا

ي˘جارد˘لا ة˘ما˘سسأا ار˘خؤو˘˘م
ةنسس33 رمعلا نم غلابلا

ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

اذ˘ه ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا بعل˘م˘لا
ىلع قيرفلا ةرادإا لمعتو
ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ق˘فر˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف لا˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
امهتايوتسسمل امهتداعتسسا

قا˘˘˘˘˘سشع لاز˘˘˘˘˘ي ’و اذ˘˘˘˘˘ه
نامسض نورظتن˘ي ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ت˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ق˘ف˘سصلا
بسسح ن˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘˘˘˘غا
نو˘كت د˘ق لل˘م سسي˘ئر˘˘لا

ي˘لود˘لا ن˘ي˘ب ةرو˘˘سصح˘˘م
ايا˘ي اذ˘كو سسل˘ي˘غ ل˘ي˘ب˘ن

.ةيرسصنلا بع’
فلأا81 زهجت ةرادإلا
راصصنأا لوخدو ةركذت

يناجم ءاجرلا

ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف ةرادإا تسصسصخ
فلأا81 لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
ا˘ب˘سسح˘ت ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ،ةر˘˘كذ˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
مامأا ،ادغ يدا˘ن˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ناملعو ،يبرغملا ءاجرلا

نا ةسصاخلا انرداسصم نم
مويلا قلطنت عيبلا ةيلمع
،احابسص01ـلا ن˘م ة˘ياد˘ب
را˘سصنأا ل˘سصح˘ي˘˘سسو اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ي˘بر˘غ˘˘م˘˘لا ءا˘˘جر˘˘لا

ىلإا جولولل ةركذت003
نأا ىل˘ع ،ا˘نا˘ج˘م بع˘ل˘م˘لا
بعل˘م˘لا باو˘بأا ح˘ت˘ف م˘ت˘ي
00:31 ةعاسسلا نم ةيادب
.ةعمجلا موي ’اوز
سشامر ماصشه/ب.م.يرصسيإا

طبسض يف يريزد للب بردملا عرسش
ةجيتن قيقحت ىل˘ع ةردا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ناسص ماما ايقير˘فا بو˘ن˘ج ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا
دوعي نا يف عيمجلا لمأاي ثيح زنواد
ةناخ يف امئاد هع˘سضت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ق˘ير˘ف˘لا
مغر لهأاتلا قيقحت ىلع ةرداقلا ةيدنأ’ا

ةرثؤوملا تابايغلا لعفب ةمهملا ةبوعسص
ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا فو˘ف˘˘سص ي˘˘ف
يذلاو ةتيسش اذكو يفللا يئانثلا اهسسأار
بلطب ةظحل رخا يف لقنتلا هيلع رذعت
كرسشي˘سس و˘لل˘ب نا ر˘كذ˘ي برد˘م˘لا ن˘م
ةروسص يف ةربخلا رسصانع ةريبك ةبسسنب
. نزاوتلا قيقحتل يردوكو ةفيلخ نب

طبصضل نمزلا عراصست ةرادإلا
يف لصصفلل تاطلصسلا عم دعوم

ةيداملا يدانلا ةيعصضو

و˘˘لوؤو˘˘سسم ثح˘˘ب˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاقحتسسملل لح داجيإا نع ةراطسسوسس
نو˘ب˘عل˘لا ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ر˘ب˘سصت ن˘ل ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’
نيمئاقلا لعج يذلا رم’ا وهو ليوط
ثح˘ب نورر˘ق˘ي يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست ى˘˘ل˘˘ع
ةركلا يلوؤوسسم ةقفرب عامتجا ميظنت
عيرسستل اذهو ةرازولا اذكو ةيرئازجلا
ةجاح يف قيرفلا ناو ةسصاخ ةريتولا
قير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت ة˘يرادإا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا ى˘لا
قيرفلا لعجت تاناعا ىلع لسصحتي
. اهيلع دجاوتي يتلا ةوبكلا يهني

سشامر ماصشه

ةمصصاعلا دا–ا

هتميق ام لينب بلاط نا دعب كلذو ةركصسب داحتا قيرف ةيعصضو يوانكل بردملا مزا
لين ىلع تدكاو ةرادإلا هتصضفر يذلا رملا وهو ادقن دقعلا خصسف لباقم نويلم087
هصضفر يذلا رملا وهو ةرادإلا مصساب عقوم كصص يف هلاني يقابلاو ادقن ةميقلا فصصن

لجا نم سسما نمزلا عراصست اهلعجو ةطرو يف ةرادإلا عصضو ام وهو Óيصصفتو ةلمج
. قيرفلا دوقي رخا بردم نع ثحبلا دصصق كلذو هعم دقعلا خصسفو هحيرصست

قيرفلا ةدايقل لحيك ةلصصاوم ديرت فارطأا
تايوتصسم مدق يذلاو لحيك بردملا يف اهتقث فارطألا سضعب تدبأا هتاذ قايصسلا يف

ةباصش رصصانعب نيلهأات ققح هناو ةصصاخ ةريخألا ةنوآلا يف قيرفلا عم ةيباجيإا دج
ةرجه ىلا سضرعتيصس قيرفلا نا ركذي ةروصصلا يف اونوكي مل نيصسفانملا نوك نم مغرلاب

اميصسل تاعزانملا ةنجل ىلا قيرفلا يكتصشت تحار رصصانعلا سضعب نا مكحب ةيعامج
ددهم ىقبي  يوتصشلا وتاكريملا نا ركذي مهتاقحتصسم ديدصست نع ةزجاع ةرادإلا ناو
طوبعج يصس سسا يصسلا بعل ةروصص يف رصصانعلا سضعب عم ةرادإلا لصصاوت نم مغرلاب
. ةرواصسلا ةبيبصش نم يحرفو

سشامر ماصشه

ةركصسب داحتا
قيرفلأ عم هدقاعت خسسف لبق أدقن نويلم087 ـب بلاطي يوانكل

ةريدتسسملا قاسشع رظ˘ت˘ن˘ي
نم ىلوأ’ا ةلحرملا ةياهن
ر˘ب˘سصلا غرا˘ف˘ب ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا

مويلا ةيسشع نوكيسس ثيح
ةمسصاعلا ةيدولو˘م ا˘ق˘ير˘ف
دعوم ىلع فيطسس قافوو
نيفرطلل ادج ماه ءاقل عم
ن˘ع ثح˘ب˘ت ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا˘˘ف
ةوا˘˘ن˘˘سشلا نل˘˘عإ’ زو˘˘ف˘˘لا
يف باهذلا ةلحرمل ’اطبأا

يكوكلا لابسشأا رسصي نيح
بر˘˘˘سضل زو˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دحاو ر˘ج˘ح˘ب ن˘يرو˘ف˘سصع
ى˘˘لا بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ف
ظافحلا ا˘ه˘ن˘مو ة˘مد˘ق˘م˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
ةيوقلا ةدوعلاو ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
ا˘˘هد˘˘سصح˘˘˘ي تا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا
. يدانلا

جوتنصس » : دوصشح
يوتصشلا بقللاب

«مويلا
عفادملا عم ثيدح انل ناك
ه˘˘˘نأا د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا ،دو˘˘˘˘سشح
ةارابمل نوزهاج هؤولمزو
م˘يد˘ق˘ت˘ل نو˘ع˘سسيو ،مو˘ي˘لا

زو˘ف˘ل˘ل نو˘كل˘م˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك
رفظلاو ثل˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب

» : لاقو ،يوتسشلا بقللاب
لمحتسس ةلباقملا نا دقتعا

ناو اميسس’ ة˘يد˘ن˘لا ع˘با˘ط
زوفلا نع ثحبي فرط لك
نامسض ىل˘ع ر˘سصن ن˘ح˘ن˘ف
اذكو انتوق ديكأاتل طاقنلا
جيوتتلاب انت˘ي˘ق˘حا د˘ي˘كأا˘ت˘ل
يوتسشلا يز˘مر˘لا بق˘ل˘لا˘ب
ل˘جا ن˘م نو˘ل˘ح˘ي˘˘سس م˘˘هو
˘مد˘ق˘ت˘لاو ا˘ن˘حو˘م˘ج ر˘˘سسك
وهو بيترتلا ملسس يف رثكا

ةبوعسص كردن انل˘ع˘ج˘ي ا˘م
امامتها يلون ثيح ةمهملا

ل˘جا ن˘م ة˘م˘ق˘˘ل˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
سضيوعتو اهطاقنب ر˘ف˘ظ˘لا

ةسسفانم˘لا ة˘ب˘ي˘خ ا˘نرا˘سصنا
. ةيبرعلا

انفده » : يكوكلا
نم برقتلل زوفلا
ظاف◊او مويدوبلا

«ةيوقلا ةدوعلا ىلع
ى˘ع˘سسي ه˘نأا ي˘كو˘كلا د˘كا
ءاقل يف زوفلل هيدان ةدايقل
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘تو مو˘˘ي˘˘لا
ا˘ه˘ب ر˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا
نحن » :درطتسساو ،قيرفلا

ةمهم˘لا ة˘بو˘ع˘سصب نو˘عاو
نامسض ديري سسفانم ماما
سضيوعتو يوتسشلا بقللا

ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإ’ا
اننا امك ةيبرعلا ةسسفانملا

ي˘˘ف ط˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘˘ن ’
ىلع ثلاثلا زوفلا قيقحت
انلعجي˘سس يذ˘لاو ي˘لاو˘ت˘لا
م˘ل˘˘سس ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ن
ةقلطنا نمسضنو بيترتلا

ة˘ل˘حر˘م˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت ةد˘˘ي˘˘ج
ةهجاوم˘لا ا˘مو˘م˘ع ةدو˘ع˘لا
ن˘˘م ةدود˘˘˘سشم نو˘˘˘كت˘˘˘سس
زيكرتلاو يحاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
قيق˘ح˘ت˘ل يرور˘سض ى˘ق˘ب˘ي
انراسصنا ناو ةسصاخ مهأ’ا
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
.«ةيباجيإا ةجيتن

سشامر ماصشه

ايقيرفإأ بونج يف دأرملأ قيقحتل ةربخلأ رسصانع ىلع لوعي يريزد

ةيوقلأ ةدوعلأ ديكأاتل قافولأو يوتسشلأ بقللأ لجأأ نم «ديمعلأ»

فيطصس قافو – ةمصصاعلا ةيدولوم
00:71ـلا نم ةيادب نيغولوب بعلمب مويلا41ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم

يبرغŸأ ءاجرلأ مامأأ رابتع’أ درل ىعسسيو زهاج يرانكلأ

يبرغملا ءاجرلا – لئابقلا ةبيبصش
ادغ ايقيرفإا لاطبأا يرود نم4ـلا ةلوجلا

قيرفل يواهلا يدانلا سسيئر ءاعدتصساب ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا تابوقعلا ةنجل تماق
ثادحألا ةيصضق يف هعم قيقحتلا لجا نم يداهلا دمحم ديصص نب ةليلم نيع ةيعمج

فدهب ةبيايط ءاقفر اهيف زاف يتلاو لئابقلا ةبيبصش ماما «ماصصل » ةلباقم تبقعأا يتلا
تررق امك لبقملا نينثلا يأا31 موي ةصسلج روصضحل وعدم ينعملا نوكيصسو اذه در نود
. ةمزÓلا تابوقعلا ذاختا لبق فارطألا عيمجل عامتصسلا ةياغ ىلا احوتفم فلملا كرت

دقعلا هعيقوت مغر ينفلا همقاط مودق طرتصشي ةرارغوب
ثيح هبناج ىلا لمعي يذلا مقاطلا طبصض ىلع رصصا ةرارغوب نيمايل بردملا نا ركذي
ىلا لقتني دق يذلاو بارعا سسايلا ةرواصسلا ةبيبصش يف هدعاصسم عم سضوافتلا طرتصشا
نوكي دق سسارحلا بردم نا نيح يف ينارمع ريدقلا بردملا ةقفرب يبرغملا يرودلا
نم ةريح يف ةرادإلا لازت لو اذه بورخلا ةيعمج قيرف عم هدقاعت خصسف يذلا يدايعل
. ةريخألا تلوجلا يف هعم لمع يذلا همقاطو ريغصص نب ءاقب سصوصصخب اهرما

سشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج
يرانكلأ ءاقل ثأدحأأ يف قيقحتلأ دسصق ماعلأ نيمأ’أو سسيئرلأ يعدتسست تابوقعلأ ةنجل

هتدوع مدع دكاو رصصان نب سسيئرلا ةرادإا رازخ يداهلا ةرقم مجن قيرف بردم لصسار
ةين مدع اذكو هبصسح دادعتلا ةيدودحم اهزربا لعل لماوع ةدعل كلذو قيرفلا ةدايقل
ةبيتكلل دوعي سسفانتلا لعجت ةدوعلا ةلحرم يف ةزيمم تامادقتصساب مايقلا يف ةرادإلا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا ي˘ف ة˘ما˘ت˘لا ه˘ت˘˘ق˘˘ث ع˘˘صضي نا˘˘ك ه˘˘ناو ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘طرو ي˘˘ف سسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘صضو ا˘˘م و˘˘هو
هلعجيصس ام وهو رابكلا ةريظح يف ءاقبلا نامصض ىلا هقيرف ةدايق لجا نم ينيطنصسقلا

. ةلبقملا ةلحرملا يف يدانلا دوقي رخا بردم نع ثحبي

«سصاصصلا» ةباوب نم ودارابل اهتاريصضحت لصصاوت ةليكصشتلا
دجاوتي يذلاو ي˘صسي˘ئر˘لا برد˘م˘لا رو˘صضح نود ن˘م ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ل˘صصاو˘ي م˘ج˘ن˘لا نا ر˘كذ˘ي

نايدانلا هيف قرتفاو فيطصس بعلم ماما يدو ءاقل جمرب ثيح ةيتارامإلا يبد يف ايلاح
ةنجل تارارق سضعب رظتنت ةرادإلا لازت لو اذه ةكبصش لك يف فدهب لداعتلا ىلع

يف تقفتا اهناو ةصصاخ مهبادتنا دصصق نيبعÓلا سضعب عم لصصفلا لجا نم تاعزانملا
ةرصشابم لجا نم طقف حيرصستلا ةقرو ىلع مهلوصصح رظتنتو رصصانع ةثÓث عم قباصسلا
. مهتقفرب ةيمصسرلا رومألا

سشامر ماصشه

ةرڤم مجن
ةطرو يف ةرأدإ’أو ةفسشنملأ يمري رأزخ

راصصنا نم بلطب كلذو نيريخألا نيمويلا يف تابيردتلا نارهو ةيدولوم وبعل عطاق
ةيلحملا تاطلصسلا ةصصاخ مهتايلوؤوصسم لمحت ةرورصضب عيمجلا ةبلاطم ةجحب قيرفلا
ىلع يدانلا لوصصح لاجعتصسا ةرورصضب بلاطم يلاولا نا امب مهبصسح ةتماصص ىقبت يتلا

ةيرهصش روجأا5 ب نيدي لكلا ناو ةصصاخ ةصشاعتنلا قيقحتب قيرفلل حمصست ةيلام دراوم
. ةوارمحلا ةبيتك بلاطم ىلع نيلوؤوصسملا ةباجتصسا لما ىلع اذهو ةلماك

امزأات ةوارم◊ا ةيعصضو تداز ةكرصشلا تاعارصص
ةبعصصلا فورظلا لظ يف ليحرلل هدادعتصسا دكا ينازولا فيرصش ماعلا ريدملا نا ركذي
نيب ةيلخاد تاعارصص هبصسح سشي˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘م˘ي˘صسل يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ما˘م˘تإا لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘صسل ا˘ه˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا بجو ي˘ت˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
اهنيب نم يتلاو باوبألا نم ريثكلا حتف˘ت˘صس ا˘ه˘ناو ا˘م˘ي˘صسل ة˘ي˘صضا˘م˘لا م˘صساو˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
. نزاوتلا نم ليلقلا ديعتصس يتلاو ةرازولاو ةيلولا تاناعا لاومأا ىلع لوصصحلا

سشامر ماصشه

نارهو ةيدولوم
Êأزولأ فيرسش..نوعطاقي ةوأرم◊أ وبع’
لولحب ةبلاطم تاطلسسلأو باحسسن’اب ددهي

ياد نيصسح رصصن
فسصنو تأونسس3 يلحاسسلأ مجنلأ يف عقوي مودرز

ر˘صصن ق˘ير˘ف ن˘ع ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ي
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا قو˘˘صس ي˘˘ف ياد ن˘˘ي˘˘صسح
يذ˘˘لاو مودرز ناو˘˘صضر ىل˘˘ع رود˘˘لا ءا˘˘ج ثي˘˘ح
يل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ي˘ف ف˘صصنو تاو˘ن˘صس3ـل ع˘˘قو
ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشكو.سسمأا ي˘صسنو˘ت˘˘لا

ع˘˘م تق˘˘ف˘˘تا م˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا نأا ،سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت
نأا ىل˘˘ع د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق بعÓ˘˘لا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا ي˘ف با˘صشلا بعÓ˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘˘ي
اذه.د˘يد˘ج˘لا ه˘ق˘ير˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘ب ة˘مدا˘ق˘˘لا

ةيثراك افورظ ياد نيصسح رصصن قيرف سشيعيو
يف قيرفلا دجاوتو ةيرادإلا لكاصشملا ببصسب
ةحصشرم ءامصسألا ديدع لعجي ام بيترتلا ليذ
.ةمداقلا تاعاصسلا يف ليحرلل

ب.م.يرصسيإا



ةــــنصصرق

ةمقلأ ىلإأ رفسصلأ نم
را˘سسم˘لا ه˘˘فر˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لو˘˘ح˘˘ت
مجن يليلب فو˘سسي˘ل ي˘سضا˘ير˘لا
بع’و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
بقوع ثيح ،يدوعسسلا يلهأ’ا
تاونسس4ـب5102 ةنسس بعللا
نأا لبق ةروظح˘م داو˘م ه˘لوا˘ن˘ت˘ل
ة˘ن˘سس ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
بعل˘˘˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل ،7102
لبق ةوقب لمعلاو تاريسضحتلل
سشرع ىلع9102 ةنسس عبرتي نأا
رئازجلا ةدايقب ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةر˘كلا
ن˘ع بئا˘غ˘لا بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘ل˘˘ل

،ةنسس92 نم بخت˘ن˘م˘لا ن˘ئاز˘خ
بع’ ل˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ب جو˘˘ت˘˘يو
.يلحم يقيرفإا

يتأراكلأ ـل ةيبرعلأ ةقباسسملأ يف نكراسشي رئأزجلأ ءاسسن
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سسن د˘ع˘˘ت˘˘سست
ةسضاير ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘˘تارا˘˘˘˘˘كلا

ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لا تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
ةرود ن˘˘˘م ة˘˘˘سسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةيبرعلا ةيدنألل باعلأ’ا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ل
ام ة˘قرا˘سشلا ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت
21ـلاو يرفيف2ـلا نيب
ا˘م˘ك ،ر˘ه˘سشلا سسف˘˘ن ن˘˘م
ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم
،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ،تارا˘˘˘مإ’
،تيو˘˘˘كلا ،ن˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
،ر˘سصم ،ا˘˘يرو˘˘سس ،ندرأ’ا
ظحف نيطسسل˘فو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
.رئازجلا تلثممل قفوم

 «ةروسضخلأ» سصبرت
سسنوت يف

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تلسصف
ةرتفلا للخ هب موقتسس يذلا اهسصبرت يف
سسنوتب يفناج12و21 نيب ام ةدتمملا

يف طبسضلابو ةقربط يف هتماقا ررقت ثيح
يرطقلا عمجملل عباتلا «لاغيسس’» قدنف
ملو تابيترتلا لك تطبسض ةرادإ’ا نا ركذي
ي˘ت˘لا تا˘يدو˘لا سضع˘ب ع˘سضو ىو˘˘سس ق˘˘ب˘˘ي
ةمقل ديجلا ريسضح˘ت˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘سست˘سس
ةدافتسس’ا لما ىلع يفناج32 موي وداراب
اسضيأا ابسسحت ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ند˘ب˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘م
.ةدوعلا ةلحرمل

فرعت ’ ةطبأرلأ
«ماسص’» مسسأ

ا˘م˘م ا˘هر˘مذ˘ت ن˘ع فار˘طأ’ا سضع˘ب تر˘ب˘˘ع
ناو ةسصاخ ةليلم نيع ةيعمج دسض كاحي
سصوسصخب ةرادإ’ا هتقلت يذلا ءاعدتسس’ا

اذكو قيرفلل ماعلا نيمأ’ا روسضح ةرورسض
اذ˘ه ة˘سسل˘ج ى˘لا د˘ي˘سص ن˘ب يدا˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر
بتك امم اريثك راسصنأ’ا ءاتسسا دقو نينث’ا

ثيح هزواجت نكمي ’ كلذ ناو اميسس’
اذهب دادسش ءاعد˘ت˘سسا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف تح˘سضوأا
م˘سس’ا فر˘˘ع˘˘ت ’ ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا نا يأا» م˘˘سس’ا
هربتعا يذلا رم’ا وهو «سسيئرلل يقيقحلا
ةسصاخ ةطبارلا يلوؤوسسمل ةناه’اب عيمجلا

.ةرهسشلا مسسا وه دادسش مسسا ناو

يناثلأ فرتحملأ
ةأوهلأ نم ريخ

ةرادإا ن˘م راذ˘ت˘ع’ا يد˘يزو˘ب برد˘م˘لا ل˘˘سضف
نيسسوق باق ناك نا دعبو ثيح ةنتاب ةيدولوم
هدعاسسم ناو ةسصاخ هدقع ىلع عيقوتلا نم
و˘ه ا˘ه ه˘ما˘ه˘م ر˘سشا˘ب لا˘ي˘ك ق˘با˘سسلا سسرا˘ح˘لا
داحتا ةرادإا تدبأا نا دعب ةسصاخ رذتعي ريخأ’ا
ليقتسسملل افلخ هعم دقاعتلا يف اهتين ةركسسب
سضوخ لسضف ينعملا نا دكؤوي ام وهو يوانكل
ىلع لوأ’ا مسسقلا ةريظح يف ىرخأا ةبرجت
.ةاوهلا مسسق يف بعلي قيرف عم دقاعتلا

«يد ام يداسش»

نم ةريح يف بورخلا ةيعمج ةرادإا دجاوتت
قيرفلا دوقي بردم طبسض مدع ببسسب اهرما
تسضوافت اهناو اميسس’ ةلبقملا ةلحرملا يف
ن˘م ل˘ك ةرو˘سص ي˘ف ن˘ي˘برد˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ع˘˘م
نم نكلو نيرم جاح ىتحو يوانكلو دودغز
اذه يدانلا دوقيسس يذلا مسس’ا ديدحت نود
دكا يذلاو سسيئرلا عم ثيدح انل ناك دقو
ى˘ل˘ع در˘لا ل˘ب˘ق ثير˘ت˘لا ل˘˘سضف˘˘ي ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
جرخي نل ةريبك ةبسسنب يذلاو مهدحا بلاطم
.يثلثلا اذه مسسا نع

qarsana@essalamonline.com

7362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج41ـل قفاوملا0202 يفناج9صسيمخلا

اهلهأأ نم دهسش دهاسش
بعللا حلسص دمحم مسضنا
يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو ،ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ى˘لإا ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل

يوركلا نأاسشلا يعبتتم ديدع
تارايخ نم اوبرغتسسا نيذلا
مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا

،زئاوجلا ع˘يزو˘ت ل˘ف˘ح لل˘خ
ةنعارفلا مجن برغتسسا ثيح
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا لو˘˘˘˘˘˘سصح ن˘˘˘˘˘˘م
لسضفأا ةزئاج ىلع يرسصملا
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ق˘ل˘عو ،دا˘˘ح˘˘تا
رب˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا

«مار˘غ˘ت˘سسنا» رو˘سصلا ع˘قو˘˘م
داحتا لسضفأا ةزئاج » :لئاق
؟؟..ىلإا بهذت

15

رونلأ ىريسس أريخأأ
ق˘ير˘ف ةرادإا ع˘قو˘ت˘سس
ىلع لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سش
لاغسشأا قلطنا دوقع
نيوكتلا ز˘كر˘م ءا˘ن˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لا
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب مو˘˘ي˘˘لا

سسي˘ئر ر˘˘سضح˘˘ي˘˘سسو
للم فيرسش يدانلا

يدا˘˘ن˘˘لا ير˘˘ي˘˘˘سسمو
ةفاسضإ’اب ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
،بار˘بر د˘ع˘سسي ى˘˘لإا

يذلا لا˘م˘عأ’ا ل˘جر
نم ريبك لمعب موقي
حا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘نإا ل˘˘˘˘˘˘˘˘جأا
.عورسشملا
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رسصعلا

06:20

رهظـلارجفلا

12:4215:14

برغŸا

17:35

ءاسشعلا

19:00

ةÓسصلأ تيقأوم

«1غيللأ» نم باهذلأ ةلحرمل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ يف «يج.سسأأ.يبلأ» موجن محأزي لاطع^
 ةثيدحو ةفيظن ةرك مدقت رئأزجلأ لعج يسضاملب :نسسح دمحأأ^

نوريدي برعلأ
زرÙ أدد‹ مهرهظ
ةركلأ Êام نوحنÁو
ةيقيرفإ’أ ةيبهذلأ

 ةرقم م‚

 ياد Úسسح رسصن

 فيطسس قافو ‐ ةمسصاعلا ةيدولوم ةركسسب دا–ا يبرغŸا ءاجرلا ‐ لئابقلا ةبيبسش

ةمسصاعلا دا–إا

 ادغ ايقيرفإا لاطبأا يرود نم4ـلا ةلوجلا

درل ىعسسيو زهاج يرانكلأ
يبرغملأ ءاجرلأ مامأأ رابتع’أ

ةفسشنŸأ يمري رأزخ
ةطرو ‘ ةرأدإ’أو

ةÿÈأ رسصانع ىلع لوعي يريزد
ايقيرفإأ بونج ‘ دأرŸأ قيقحتل

مجنلأ يف عقوي مودرز
فسصنو تأونسس3 يلحاسسلأ

ىقبيو ةزهاج بعŸÓأ»
«طقف قدانفلأ ميلسست

 ةليلم Úع ةيعمج

نويلم087 ـب بلاطي يوانكل
هدقاعت خسسف لبق أدقن

قيرفلأ عم

Úمأ’أو سسيئرلأ يعدتسست تابوقعلأ ةن÷
يرانكلأ ءاقل ثأدحأأ ‘ قيقحتلأ دسصق ماعلأ

بعلمب مويلا41ـلا ةلوجلا نع ةرخأاتم ةارابم
00:71ـلا نم ةيادب نيغولوب

بقللأ لجأأ نم «ديمعلأ»
ديكأاتل قافولأو يوتسشلأ

ةيوقلأ ةدوعلأ
’’مويلأ يوتسشلأ بقللاب جوتنسس » : دوسشح

مويدوبلأ نم برقتلل زوفلأ انفده » : يكوكلأ
» ةيوقلأ ةدوعلأ ىلع ظافحلأو

قابسسلا نأا هل دكأاو يلاغنسسلا أانه يتيسسلا مجن
 قلطنا دق0202 ايقيرفإا يف لسضفألا وحن

7362ددعلا ^1441 ىلوألا ىدامج41ـل قفاوملا0202 يفناج9صسيمخلا

 ايقيرفإا صسأاك تايفسصت خيراوت ىلع تÓيدعت ءارجإا ددسصب «فاكلا»

مدــسصي دــمحأأ دـمحأأ
«ناــك» نأأ دـكؤويو رـئأزجلأ
نوريماكلأ يف بعلت0202


