
30 صص

صشاقنلا نم دسسألا ةسصحب رفظي «انوروك» فلم

عنسصلا يديلقت مغل ريمدت
ةريخذلا نم ةيمك عاجرتسساو

سسابعلب يديسسب
50 صص
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تلاغسشنلا صضرع ‘ ق◊ا نأاب دكأا
ÚنطاوŸا عيم÷ لوفكم

قوف نوناقلا نأا دكأا ةراجتلا ريزو
هيفلاخم عم حماسستي نل هنأاو عيمجلا

نيرهاظتم لقتعت ةطرسشلا تاوق
يبرعلب Òمسس مهمدقتي ةمسصاعلاب

ةيملسس تاÒسسم ‘ تارسشعلا
تبسسلل تايلولا سضعبب

30 صص›اوتلا ىلع ثلاثلا

نيعب جلاعملا فيكلا نم غلك05 نم ديزأا زجح
ةماعنلاو ناسسملتو ىلفدلا

اهنتم ىلع ناك يتلا ةبكرŸا ىلع ءÓيتسسلا اودارأا
«روفانوأا» ةسسسسؤوم تاسشرو ىدحإا نم امداق

لÓخ صصاخسشأا4 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس84 ـلا

بÓقنا يف احيرج31
ةدكيكسسب ةلفاح

50 صص

نا ،صسمأا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك نلعأا
م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت ىلإا ىع˘˘˘سست ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا ه˘˘˘تر˘˘˘ئاد
وأا نو˘ج˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لاو ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ريياعمل ةقباطم ري˘غ تا˘ج˘ت˘ن˘م نو˘قو˘سسي
م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘ي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘˘م وأا ة˘˘ح˘˘سصلا

لوألا ريزولا عم رواسشتلابو نوناقلا رييغت
لمعيسس هنأا ،ماتخألا ظفاح لدعلا ريزوو

˘˘مد˘˘ق˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك مر˘˘ج˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘˘سس ىل˘˘˘ع
كلهتسسملل ةيحÓسصلا ةيهتن˘م تا˘جو˘ت˘ن˘م
.رمحأا طخ نطاوملا ةحسص نوك

نوبت سسيئرلا
اعامتجإا سسأاÎي
Ûمويلا ءارزولا سسل

30 صص

تايندŸاو تايركسسعلا تامدختسسŸا أانه
Ãا ديع ةبسسانŸةأار

حافكب ديسشي ةحيرقنسش ءاوللا
لك Èع ةيرئاز÷ا ةأارŸا

دÓبلا اهب ترم يتلا تامزألا

تاقلطب نولتقي نولوه‹
«كارطانوسس» ـبÓماع ةيران

دوعسسم يسساح ‘
50 صص

كيرافوب ىفسشتسسم نم «انوروك» ـبامهتباسصإا هبتسشم نيسصخسش رارف دعب رعذو عله
40 صصةلاح91 ىلإا رئازجلا يف صسوريفلابةدكؤوملاتاباسصإلا ددع عافترا

هسضفر دكؤوي ةيلخادلا ريزو
ناوعأا نم كولسس يأل عطاقلا
نطاوŸا ةماركب سسÁ ةلودلا

30صص

ةعانسص «ميرجت» وحن
تاجتنملا قيوسستو
ةدسسافلا ةيئاذغلا

40 صص

40صص

؟ اهفقوي نم .. ماعلا لاملا فازنتسسا لسصاوت «لايسس»
ةمسصاعلاب هايملا ةكبسش عورسشمب ةسصاخ رايلم051 نم ديزأاب «DYHNEMA » ةكرسش يلوؤوسسم عم اوبعÓت اهيلع نومئاقلا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. سسفنألا قسشب

اوعفد نمم «2 لدع» وبتتكم سسمأا هجاو
،م˘ه˘تا˘ن˘كسس ة˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ط˘˘سشلا

ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا جو˘˘لو˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص
نيسسحتل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإلا
بحسس لجأا نم ،«لدع» هريوطتو نكسسلا
ةءادر بب˘˘سسب ،سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘لا تادا˘˘˘ه˘˘˘سش
يذلا بيهرلا طغسضلاو ،ةهج نم تنرتنإلا

.ىرخأا ةهج نم عقوملا هفرع

عنسصت .. ةديلبلا
اينطو ءانثتسسإلا

جÓعلل زكرم لوأاب ةديلبلا ةيلو تمعدت
يذلا ،نطولا ر˘ب˘ع ن˘خا˘سسلا دا˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘ب
ثد˘حأا˘ب كي˘لد˘تو ة˘ي˘جÓ˘ع سصسصح ر˘فو˘ي
كيلدتلا ىلع زكر˘يو ،تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو تلآلا
يتلا ةنخاسسلا ةراجحلا ةفاسضإاب يديلقتلا
،يروسشاع دمحم هب دافأا ام بسسح لمعت

زا˘ه˘ج˘لا ة˘ئد˘ه˘ت ى˘ل˘ع ،ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘سص
قيقحتو مسسجلا يف ةقاط ثعبو ،يبسصعلا
ةنا˘ث˘م˘لاو ةرار˘م˘لاو د˘ب˘كلا ملآا ن˘م ءا˘ف˘سش
ي˘ف لا˘ع˘ف ل˘كسشب م˘ها˘سستو ،ن˘ي˘ت˘ي˘˘ل˘˘كلاو
جÓ˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م م˘سسج˘لا ا˘يÓ˘خ د˘يد˘ج˘ت
.يرارحلا

.. «يÒ÷أا ريإا»
! .. «اÁاد ةدوعتم»

بيذ˘ع˘ت «ير˘ي˘ج˘لآا ر˘يإا» ل˘سصاو˘ت ،ا˘ه˘تدا˘ع˘ك
يفف ،مهل «قرأا» ةنوقيأا تحبسصأا ىتح ،اهنئابز
ةكرسشلا مرتحت نأا يف نوريخألا لمأاي تقو
تنلعأا ،ةيجراخلاو ةيلخادلا اهتÓحر ديعاوم
نم ددع يف تÓيوحتو تاءاغلإا نع ةريخألا

84 ـلا لÓ˘خ ة˘ج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ا˘ه˘تÓ˘˘حر
ةيو˘ج˘لا لاو˘حألا ءو˘سس بب˘سسب ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘سس
.نطولا تايلو سضعب ىوتسسم ىلع

حتفت ةحسصلا ةرازو
وÒطانوبل اهباوبأا

يف تاطلسسلاو هرسسأاب ملاعلا هابتنا دسش امدعب
نم هنÓعإا بقع ،سصوسصخلا هجو ىلع اندÓب
نيثحابلاو نيعدبملا ةمظنم سسأاري هنأا قلطنم
ىلإا تلسصوت ةيرئازج ثحب ةقرف نأا ،نييملعلا

براجتلا نأاو ،«انوروك» سسوريف دسض جÓع
دكأا ،ةيبنجأا رباخم يف ةحجان تناك ةيلوألا

نأا ،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
طول هجو يف ةحوتفم ،ةيرازولا هترئاد باوبأا
ءايزيفلاو كلفلا م˘ل˘ع ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘لا ،ور˘ي˘طا˘نو˘ب
ل˘ك م˘يد˘ق˘ت د˘سصق ،ة˘ي˘كل˘ف˘لا ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘˘ج˘˘لاو
ي˘ف ءاود˘لا قÓ˘طإا ل˘جأا ن˘م ه˘ل تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
.لاجآلا برقأا

qarsana@essalamonline.com

6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 سسرام8دحألا

! .. «راق◊ا» ›اولا
لخاد نويرئاز˘ج˘لا سضف˘ت˘نإا

د˘˘˘سض ،ه˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خو ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
«ة˘˘ن˘˘ي˘˘سشم˘˘لا» تا˘˘فر˘˘˘سصت˘˘˘لا
يلاو ،عيمسسلا دبع نوديعسسل
ردا˘ب يذ˘لا ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو
ةأار˘مإا ى˘ل˘˘ع ق˘˘ئل ر˘˘ي˘˘غ در˘˘ب
اهعسضو يكتسشتل هنم تبرقت
اهل لاقو ،يرزملا يعامتجلا
ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،«كسسار ير˘˘˘˘˘بد»
حسستكإا ويديف عطقم هرهظأا
عقاوم ةريخألا تاعاسسلا يف
يتلا ،يعا˘م˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ةددنملا تاقي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب تسصغ
سسيئرلا لخدتب ةبلاطملا تاوسصألا تعفترإاو ،«راقحلا» ـب هوفسصو يذلا يلاولا اذه فرسصتب
.نييلحملا نيلوؤوسسملا لكو ةلولا هئارظنل ةربع نوكي ىتح هماهم ءاهنإاب هتبقاعم لجأا نم ،نوبت

؟.. ةيبÎلا تاباقن رسضحُت اذام

طغسضلا لئاسسو لك ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم عم ةريخألا ةرتفلا يف تجهتنا امدعب
فلتخم رسضحت ،كلذ يف حلفت ملو ،ةينهملاو ةيعامتجلا اهبلاطمل ةباجتسسلا ىلإا هعفد دسصق
لجأا نم اهفوفسص ديحوتل اهيلع متكتلا متي تاءاقل راطإا يفو ةريخألا مايألا يف عاطقلا تاباقن
،ةقوبسسم ريغ اهنأا «مÓسسلا» ـل رداسصم ترسسأا ةجرخب ماع لكسشب ةموكحلاو ةسصاخ ريزولا ةأاجافم
.(يوناث ،طسسوتم ،يئادتبإا) ةثÓثلا راوطألا يف ماع بارسضإاب نوكتسس بلغألا ىلعو

! .. بلاط نويلم092 درطي «انوروك»
ممألا ةمظنم تفسشك

ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
(وكسسينويلا) ة˘فا˘ق˘ث˘لاو
تلواحم قايسس يف هنأا
«سسوريف راسشتنا ءاوتحا

ريخألا ببسست «انوروك
سسراد˘˘م˘˘لا قÓ˘˘غإا ي˘˘ف
رفسسأا ام ةلود31 يف
ةسساردلا ل˘ي˘ط˘ع˘ت ه˘ن˘ع
نويلم092 ي˘لاو˘ح˘ل

ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع بلا˘˘ط
.ملاعلا

ةكŸ دوعت ةاي◊ا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا رار˘˘ق ن˘˘م ما˘˘يأا د˘˘ع˘˘ب

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ةر˘م˘ع˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت ،ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
سسور˘˘ي˘˘˘ف لو˘˘˘سصو ن˘˘˘م ًا˘˘˘فو˘˘˘خ بنا˘˘˘جألاو
ردسص ،ةرونملا ةنيدملاو ةكم ىلإا «انوروك»
فاط˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب حا˘م˘سسلا˘ب ي˘كل˘م ر˘مأا سسمأا
ةلاكو تدكأاو ،نيرمتعملا ريغ نم نيفئاطلل
نمحرلا د˘ب˘ع ن˘ع Óً˘ق˘ن ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ءا˘ب˘نألا
دجسسم˘لا نوؤو˘سشل ما˘ع˘لا سسي˘ئر˘لا ،سسيد˘سسلا
فاطملا حتف نإا ،يوبنلا دجسسملاو مارحلا
ةرور˘سض ع˘˘م سسمأا ر˘˘ج˘˘ف ن˘˘م ًاءد˘˘ب ير˘˘سسي
عم نواعتلاو ةيزارتحلا تاءارجإلاب مازتللا

.مارحلا دجسسملا يف نيلماعلا عيمج



نايب يف ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تح˘سضوأا
لوادت رثإا ىلعو هنأا ،سسمأا اهل
درل ةدقتنم ةيمÓ˘عإا تا˘يو˘ت˘ح˘م
ىلع ،مناغتسسم ةيلو يلاو لعف
ىلع ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ه˘ترا˘يز سشما˘ه
د˘كأا ،ة˘يلو˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم
ي˘ف ق˘ح˘لا نأا˘ب ،دو˘ج˘ل˘ب ر˘يزو˘˘لا

لو˘˘ف˘˘كم تلا˘˘غ˘˘سشنلا سضر˘˘ع
نمسض نينطاوملاو تانطاوملل
يراوجلا لسصاو˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ئاد ر˘طأا

ر˘˘˘يزو ر˘˘˘كذو ،ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسلا ع˘˘˘م
˘‐ ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘لاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
نأا˘˘ب ‐ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘سضي
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا رو˘˘سسج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
نم بلطتي ةلودلاو نينطاوملا
ةيلحملا تاراطإلاو نيلوؤوسسملا
ءا˘˘غ˘˘سصإلا د˘˘عاو˘˘ق˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘للا

ة˘نازر˘لاو ،لدا˘ب˘ت˘م˘لا مار˘ت˘˘حلاو
.ردسصلا ةعسسو ةمكحلاو

م˘ير˘ك ر˘كن˘ت˘سسا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘˘سسو ،سسنو˘˘ي
ة˘˘˘يلو ي˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘سشب

ءاج انايب سسمأا رسشنو ،مناغتسسم
ن˘م ر˘ي˘ث˘كب تع˘ل˘طا د˘ق˘ل» ه˘˘ي˘˘ف
باجأا يتلا ةقيرطلا ىلع فسسألا
ىلع ،مناغتسسم ةيلو يلاو اهب

ه˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا تف˘˘ل تلوا˘˘ح ةد˘˘ي˘˘سس
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل
ازربم ،«اهلح ىلع اهتدعاسسمو
يتلا ةباجإلاو لماعتلا ةقيرط نأا

ة˘ي˘فا˘ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ا˘˘هد˘˘م˘˘ت˘˘عا
بجي ي˘ت˘لا ة˘يو˘سسلا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘ل˘ل

،اهب ىلحتي نأا ةلودلا نوع ىلع
،ةقلطملا ة˘نادإلا ق˘ح˘ت˘سست ي˘هو
سسكع بهذ˘˘˘ت ا˘˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا

اهيلع رسصأا ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ءاقل لÓخ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ىلإا سصلخو ،ةلولاو ةموكحلا
ا˘م˘ل˘ع تذ˘˘خأا ذإا ي˘˘ن˘˘نإا» لو˘˘ق˘˘لا
ةرازو˘˘ل˘˘ل ي˘˘لوألا ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج و˘˘˘˘عدأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لا
مه ن˘يذ˘لا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

نينطاوملاب ةرسشابم ةقÓع ىلع
تا˘˘جرد ى˘˘سصقأا˘˘ب او˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا
ي˘˘ف تاذ˘˘لا نار˘˘كنو ة˘˘قا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
نأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا
مهينافت لÓخ نم ،لعفلاب اوتبثي
نور˘يد˘ج م˘ه˘نأا ،م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ي˘˘ف
لجأا نم مهيف ةعوسضوملا ةقثلاب

لظ يف ،نطاوملاو نطولا ةمدخ
.«ةديدجلا ةيروهمجلا

watan@essalamonline.com
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ÚنطاوŸا عيم÷ لوفكم ت’اغسشن’ا سضرع ‘ ق◊ا نأاب دكأا

نطاوŸا ةماركب سسÁ ةلودلا ناوعأا نم كولسس يأل عطاقلا هسضفر دكؤوي ةيلخادلا ريزو
Âاغتسسم ›او فرسصت نيدي سسنوي Ëرك

ر.نوراه

ةأارملا عسضو نع هاسضر مدع ّدكأا
ةسسايسس نع ثدحتو ةيرئازجلا

اهمعدب متهت

بجي »:ةنيرق نب
جهانملا ريهطت
ثرإا نم ةيميلعتلا
«طيربغ نب
،ةنيرق نب رداقلا دبع عفار
،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
’ ةيميلعتلا جهانملا ةعجارمل
،يئادتبإ’ا روطلاب ةسصاخلا اميسس
نب ةيرون ثرإا نم اهريهطتو

عاطقل ةقباسسلا ةريزولا ،طيربغ
.ةينطولا ةيبرتلا

تايسسائرل حسشرتُملا ثدحتو اذه
هل ةملك يف ،يسضاملا ربمسسيد21
ناونع تحت ةودن لÓخ سسمأا
«قافآاو عقاو ةيرئازجلا ةأارملا»
متهت ةسسايسس نع ،ةمسصاعلاب
يعارتو ةلماعلا ةأارملاو ةلئاعلاب

عفرت ةسسايسسبو جودزملا اهلمع
نم ديزتو اهترجأا ةلماعلا ةأارملل
ءانبأ’ ةيامح ةمومأ’ا ةلطع ةدم
ثدحتملا دكأا امدعب اذه ،رئازجلا

ريغ ةيسسايسسلا هتليكسشت نأاب
ةأارملا عسضو نع امامت ةيسضار
اهنأا زربأاو ،رئازجلا يف ماع لكسشب
ةيقيقح تاحÓسصإا نسس ىلإا علطتت
ملحي يتلا «ةديدجلا رئازجلا» يف
ةسسايسس نع اديعب عيمجلا اهب
سسيئر ددسشو ،ةعبتملا تاطوكلا

نأا ىلع ،ينطولا ءانبلا ةكرح
ام ةقراف ةظحل سشيعت رئازجلا

نايسسن عيمجلا ىلع بجوتسسي
لجأا نم فوفسصلا سصرو تافÓخلا

هوجري يذلا لبقتسسملا ءانب
اذه يف ،ةنيرق نب لاقو ،عيمجلا
ةقراف ةظحل سشيعن مويلا» نأاسشلا

نأا امإاف ةيرئازجلا ةمأ’ا ةايح يف
ةديدج رئازج ءانب يف علقن
كلذو اهئانبأا عيمج دعاوسسب
تافÓخلا لك نايسسن يعدتسسي
بلغتت نأا امإاو ،فوفسصلا سصرو

حلاسصمو ةيسصخسشلا انتارظن انيلع
رسسخن فوسس انهو ةقيسضلا انبازحأا
لك هعم رسسخنسس يذلاو نطولا
.«ءيسش
،ثدحتملا اعد ،هتاذ قايسسلا يف
ةهبج عنسصل حماسستلا ىلإا عيمجلا

ةهجاوم عيطتسست ةبلسص ةينطو
يتلا رطاخملاو ىربكلا تايدحتلا

هذه يف اميسس ’ رئازجلا ددهت
اهب رمت يتلا ةسساسسحلا ةرتفلا
.دÓبلا

ح.نيدلا رمق

سشاقنلا نم دسسأ’ا ةسصحب رفظي «انوروك» فلم

سسلÛ اعامتجإا سسأاÎي نوبت سسيئرلا
مويلا ءارزولا

ةأارŸا ديع ةبسسانÃ تايندŸاو تايركسسعلا تامدختسسŸا أانه

ةيرئاز÷ا ةأارŸا حافكب ديسشي ةحيرقنسش ءاوللا
دÓبلا اهب ترم يتلا تامزألا لك Èع

يذلا ،مناغتسسم ةي’و يلاو ،عيمسسلا دبع نوديعسس ىلع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،دوجلب لامك ّدر
هسضفر ،ريزولا دكأاو ،«كسسار يربد» اهل لاقو ،يرزملا يعامتجإ’ا اهعسضو يكتسشتل هنم تبرقت ةأارمإا ىلع قئ’ ريغ لكسشب در
،هنوؤوسش ىلع رهسسلاو هتمدخب نيلكوملا نطاوملا ةماركب سساسسملا هنأاسش نم ةلودلا ناوعأا فرط نم كولسس يأ’ ،عطاقلا هبجسشو

.هتاميلعت رهوج لكسشو ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر جمانرب هنمسضت ام قفو

سسي˘ئر ،مو˘ي˘لا ر˘ه˘˘ظ سسأار˘˘ت˘˘ي
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
،ءارزولا سسلجمل ايرود اعامتجا
سسور˘ي˘ف ف˘ل˘م˘ل ه˘ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
ن˘˘م د˘˘سسألا ة˘˘سصح «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك»
.سشاقنلا

،ةيروهم˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر تف˘سشك
لود˘ج ّنأا ،سسمأا ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ءارزولا سسلجم عا˘م˘ت˘جإا لا˘م˘عأا

قل˘ع˘ت˘ت ا˘سضور˘ع ن˘م˘سضت˘ي ،اذ˘ه
تاعاطق يف تاطاسشنلا ريوطتب
تÓسصاوملاو د˘ير˘ب˘لاو ة˘قا˘ط˘لا
دراوملا ،ةيكلسسÓلاو ة˘ي˘كل˘سسلا
اذ˘˘كو ،ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘سسلا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا

بناج ىلإا ،ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا
،ةركتبملا تاسسسسؤوملاو ةئسشانلا

‐ دعوملا اذه لÓخ متيسس امك
˘˘˘‐ ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضي
نامحرلا دبع ةلخادمل عامتسسلا
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ،د˘˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
رو˘ط˘ت لو˘ح ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا
ريبادتلاو ،«انوروك» ـب ةطبترملا
ةهجاومل رئازج˘لا ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

.سسوريفلا اذه
ر.نوراه

،ةحيرقنسش ديعسس ءاوللا أانه
ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر
،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا
تا˘ير˘كسسع˘لا تا˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘لا

د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب تا˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو
ةأار˘م˘لا حا˘ف˘كب دا˘سشأاو ،ةأار˘˘م˘˘لا
تا˘مزألا ل˘ك ر˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
.دÓبلا اهب ترم يتلا

،ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘لا ة˘لا˘سسر ي˘ف ءا˘˘جو
ةفاك ىلإا هجوتأا نأا يل بيطي»
،نهتا˘ئ˘ف ل˘كب تا˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
تا˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو تا˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ن˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا

قدسصأاب ن˘ه˘برا˘قأاو ن˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

ة˘ح˘سصلا رو˘فو˘م˘بو ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ىلإا اريسشم ،ها˘فر˘لاو ةدا˘ع˘سسلاو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي مو˘ي˘لا اذ˘ه نأا
ةققحملا تازاجنلاب فارتعÓل
د˘ي˘ي˘سشت ي˘ف ةأار˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،م˘˘مألا
ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب نأا˘˘سشلا و˘˘ه كلذ˘˘ك»
تئتف ام يتلا ةيرئازجلا ةأارملل
اهحافكب ،هرسسأاب ملاعلل نهربت
تيمتسسملا اهمازتلاو رمتسسملا

تا˘˘˘˘عار˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ا˘˘ه˘˘ب تر˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مزألاو
تاديهسشلا ىطخ ىلع ،رئازجلا
ةيريرحتلا انتروث˘ل تاد˘ي˘ج˘م˘لا
.«ةرفظملا ةينطولا

ـه.داوج
ةمسصاعلاب نيرهاظتم لقتعت ةطرسشلا تاوق

يبرعلب Òمسس مهمدقتي

سضعبب ةيملسس تاÒسسم ‘ تارسشعلا
›اوتلا ىلع ثلاثلا تبسسلل تايلولا

قيقسشلا دلبلا اذه عم قلطŸا اهنماسضت نع تبرعأا

سسنوتب يباهرإلا Òجفتلا نيدت رئاز÷ا

تار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع سسمأا جر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
ددع ىوتسسم ىلع نيرهاظتملا

ي˘˘˘ف ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م
ثلاثلا تبسسلل ةيملسس تاريسسم
كارحلا ءافطإا دعب يلاوتلا ىلع
،ى˘˘لوألا ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘سش ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
.يرذجلا رييغتلاب ةبلاطملل

سسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص با˘˘˘جو اذ˘˘˘˘ه
عراو˘سش ف˘ل˘ت˘خ˘م نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م
،ةر˘يو˘ب˘لا ،ة˘يا˘ج˘ب ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
،اهريغو ،وزو يزيتو ةنيطنسسق
كارحلا ةرسصنل مهدنجت ديكأاتل

رييغت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ي˘ب˘ع˘سشلا
.ماظنلل يرذجلا

سسمأا تماق ،هتاذ قايسسلا يف
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب ن˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب
ريمسس مهنيب نم ،نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
ي˘سسا˘ي˘سسلا ط˘سشا˘ن˘لا ،ي˘بر˘ع˘ل˘ب
يفحسصلاو ،ارخؤوم هنع جرفملا

لÓ˘˘˘خ كلذو ،ي˘˘˘نرارد د˘˘˘لا˘˘˘خ
عراسش يف عمجت قيرفت ةلواحم
.دارم سشوديد

ر.نوراه

«ةو˘˘˘ق» ـب ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تنادأا
جودز˘م˘لا ي˘با˘هرإلا ر˘ي˘ج˘ف˘˘ت˘˘لا
ةيرود سسمأا لوأا فدهتسسا يذلا
،سسنو˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘مأا

قلطملا اه˘ن˘ما˘سضت ن˘ع ة˘بر˘ع˘م
د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه ع˘˘م طور˘˘سشمÓ˘˘لاو
.قيقسشلا

ةرازو تر˘˘˘˘˘كذ نأا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
اهل نايب يف ،ةيجراخلا نوؤوسشلا
ن˘˘م تنا˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأا ،سسمأا

ا˘ه˘نأا تد˘كأا ،با˘˘هرإلا تÓ˘˘يو
ابع˘سش سسنو˘ت ع˘م تا˘ب˘ث˘ب ف˘ق˘ت
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا د˘˘˘سض ة˘˘˘مو˘˘˘˘كحو
اودارأا نيذلا هيبارعو يباهرإلا

نابجلا ءادتعلا اذه ءارو نم
اهتاسسسسؤومو سسنوت ن˘م ل˘ي˘ن˘لا
قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ةاد˘˘غ ةد˘˘ي˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا
بع˘سشل˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ي˘ف ءا˘جو ،ق˘ي˘ق˘سشلا ي˘سسنو˘ت˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ن ذإاو» ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا

ةا˘سساو˘م˘لاو يزا˘ع˘ت˘لا قد˘سصأا˘ب
ى˘ق˘ترا يذ˘لا د˘ي˘ه˘˘سشلا ةر˘˘سسأل
ا˘ن˘ي˘ن˘م˘تو ءاد˘˘ت˘˘علا اذ˘˘ه ءار˘˘ج
اننإاف ءافسشلل لثامتلاب ىحرجلل
بع˘˘˘˘˘سشلا نأا ن˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ثاو
نكم˘ت˘ي˘سس ق˘ي˘ق˘سشلا ي˘سسنو˘ت˘لا
هر˘˘سصب˘˘تو ه˘˘ت˘˘م˘˘˘كح ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
ه˘تا˘سسسسؤو˘م ة˘بÓ˘سص ل˘˘سضف˘˘بو
راسصتنلا ةينمألاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

سصلختلاو باهرإلا لولف ىلع
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘خد˘لا ة˘فآلا هذ˘˘ه ن˘˘م
.«انميقو اننيد

ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
فلا˘سسلا يرا˘ح˘ت˘نلا ي˘با˘هرإلا
نوع عرسصم ىلإا ىدأا ،ركذلا
،ةريطخلا هحورجب ار˘ثأا˘ت˘م ن˘مأا
حورجب نورخآا4 بيسصأا اميف
سضرعت امك ،ةروطخلا ةتوافتم
.ةفيفخ تاباسصإل دحاو يندم

ـه.داوج

يسسايسسلا طاسشنلا ‘ بابسشلا كارسشإاو تايعم÷او تاباختن’ا Êوناق ليدعتل اعد

روتسسدلا ليدعت راسسم ‘ ةءانب تاحÎقم Ëدقتل هدادعتسسا يدبي يرئاز÷ا ديدجتلا بزح

نوبت سسيئرلا عم Òخأ’ا هئاقل جئاتنل هحايترإا نع Èع
«ةعجسشŸا» ـب اهفسصيو روتسسدلا ليدعت لوح تارواسشŸا ىلع ينثي ينيوغ

تاÒسسŸا ‘ اهنع ÈعŸا ÚنطاوŸا بلاطŸ ةباجتسس’ا ‘ ليجعتلاب بلاط

بعسشلا هديري يذلا يسسايسسلا ماظنلا ط‰ رايتخا لجأا نم ينطو راو◊ وعدي يتاوت

ماعلا نيمألا ،ملاسس نب لامك دكأا
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل
،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت داد˘ع˘ت˘سسإا
ةءانبو ةيوق تاحرتقمب ةمهاسسملل
لجأا نم روتسسدلا ليدعت راسسم يف
ةديد˘ج ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا
ةيطارقميدلا ئداب˘م ا˘ه˘ي˘ف سسر˘كت
نيب ةاواسسملاو ةلادعلاو ةيقيقحلا

اعدو اذه.عمتجملا حئارسش عيمج
يف سسمأا هل ةملك يف ،ملاسس نب
لوألا ي˘ن˘طو˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا لا˘غ˘سشأا
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج ،ه˘˘بز˘˘ح˘˘ل
با˘ب˘سشو بخ˘˘ن ن˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةمها˘سسم˘لا ى˘لإا ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘مو
ةد˘˘يد˘˘ج را˘˘كفأاو تا˘˘حر˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب

ل˘يد˘ع˘ت را˘سسم ي˘ف ة˘ي˘عو˘سضو˘مو
ءانب نم نكمتلا لجأا نم روتسسدلا
ق˘ي˘ق˘ح˘تو نو˘نا˘ق˘لاو ق˘ح˘˘لا ة˘˘لود
ن˘ع بر˘عأاو ،ةاوا˘سسم˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا
روتسسدلا اذه نوكي نأا يف هلمأا
هب ىسضري ايوقو Óماكتم لدعملا

دح عسضو لجأا نم نييرئازجلا لك
˘ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا تا˘سسرا˘م˘م˘ل˘ل
ةحفاكمو يدرفلا مكحلاو قباسسلا
سسيركتو ،ةي˘بو˘سسح˘م˘لاو دا˘سسف˘لا
قاي˘سسلا ي˘ف.ةاواسسملاو ةلاد˘ع˘لا
بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ع˘فار ،ه˘˘تاذ
ةرور˘سضل ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىرخألا نيناوقلا فلت˘خ˘م ل˘يد˘ع˘ت

تا˘با˘خ˘ت˘نلا ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل

يف بابسشلا كارسشإاو تايعمجلاو
يف هماهسسإاو ي˘سسا˘ي˘سسلا طا˘سشن˘لا

ة˘ح˘فا˘كمو ،ن˘يدا˘ي˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
،م˘مذ˘لا ءار˘سشو ر˘يوز˘ت˘لاو دا˘سسف˘˘لا

طاسشنلا نم دسسافلا لاملا داعبإاو
ةمهاسسملا ىلع اددسشم ،يسسايسسلا
قيقحتل ةيوق تاسسسسؤوم ءانب يف
لفكتلاو ،تاطلسسلا نيب نزاوتلا
ةزهجأا زيزعتو نينطاوملا لكاسشمب
لاجملا ةيوقت نع Óسضف ،ةباقرلا
تاءا˘ف˘كلا كار˘˘سشإا˘˘ب يدا˘˘سصت˘˘قلا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ن˘م ا˘م˘ي˘سسل
.جراخلاب ةميقملا

ح.نيدلا رمق

سسيئر ،ينيو˘غ ي˘لÓ˘ي˘ف بر˘عأا
ن˘ع ،ي˘ن˘طو˘˘لا حÓ˘˘سصإلا ة˘˘كر˘˘ح
عم ارخؤوم هئاق˘ل ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ه˘حا˘ي˘ترا

ديجملا دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ع˘م تاروا˘سشم˘لا را˘طإا ي˘ف ،نو˘ب˘ت
عورسشم لوح ةيسسايسسلا تايلاعفلا
ـب اهايإا ا˘ف˘سصاو رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
،ينيوغ اعدو اذه. «ةعجسشملا»
ةينطو ةودنل سسمأا هطيسشنت لÓخ
هت˘ل˘ي˘كسشت˘ل ة˘يو˘سسن˘لا تارا˘طإÓ˘ل
نع تÓثمم روسضحب ،ةيسسايسسلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سسن
زكرمب ،ةيطارقميدلا ة˘يوار˘ح˘سصلا
لحارلا دهاجملا» يملعلا هيفرتلا
جر˘˘ب ي˘˘ف ،«مو˘˘ط˘˘ي˘˘ق ل˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ف
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فا˘ك ،ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
عورسشم ةدوسسمل عسساولا سشاقنلا
سضرعتسس يتلا رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت

عمتجملا تايلاعف ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
اذ˘ه ي˘ف سشا˘ق˘ن ح˘˘ت˘˘فو ا˘˘ه˘˘ئار˘˘ثإل
دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘م ،نأا˘˘سشلا
ة˘كر˘˘ح ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت نأا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
ةوعد يأا نع ،ينطولا حÓسصإلا
دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نحنف  ،ةتباثو ةحسضاو انفقاوم»
نوكي نأاو رمألا ريغتي نأا حمطن
ىلإا فدهي ،اتباث بعسشلا روتسسد
ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا
ثح ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م.«ةديدجلا

،ينطولا حÓ˘سصإلا ة˘كر˘ح سسي˘ئر
ةقفنلا قودنسص رود زيزعت ىلع

ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ةر˘ئاد ع˘˘ي˘˘سسو˘˘تو
ماتيألاو تازوعملا ءاسسنلا لمسشتل
ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا ةأار˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخو
اهفورظ نيسسحتل ،ةيئانلا قطانملاب
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

تافآلا لك نم اهتيامحو اهتمارك
امك.اهب سصبرتت يتلا ةيعامتجلا
،ه˘تاذ ي˘بز˘ح˘لا لوؤو˘سسم˘لا قر˘ط˘˘ت
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نكمي ل هنأا ربتعاو ،ةيوارحسصلا

ةدارإا جراخ Óح سضرفي نأا دحأل
نأا دكأاو ،ةيبرغلا ءارحسصلا بعسش
ميظنت يف عارسسإلا يسضتقي رمألا
بعسشلا ري˘سصم ر˘ير˘ق˘ت˘ل ءا˘ت˘ف˘ت˘سسا
.يوارحسصلا

ع.لÓب

سسي˘ئر ،ي˘تاو˘ت ى˘سسو˘˘م ا˘˘عد
ىلإا ،ةيرئازجلا ةينطولا ةهبجلا
طمن رايتخل ينطو راوح حتف
هديري يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا
ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشت ل˘˘ب˘˘ق ،بع˘˘سشلا

.هتغايسصب لفكتت ةسصتخم
ةملك يف ،يتاوت عفارو اذه

ةود˘ن˘ل سسمأا ه˘حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘خ ه˘ل
بتا˘˘˘كم ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
ةرور˘˘سضل ،ط˘˘سسو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت ا˘˘˘م ى˘˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘سسلا
˘مد˘عو ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تار˘ي˘˘سسم˘˘لا
ى˘لإا ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

ةي˘م˘هأا ى˘ل˘ع دد˘سشو ،ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
سضحم يرئازج روتسسد ةغايسص
ة˘ق˘با˘سسلا ر˘ي˘تا˘˘سسد˘˘لا ه˘˘ب˘˘سشي ل
ى˘˘لإا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي
دÓبلا جرخيو بعسشلا تابلطتم
.اهسشيعت يتلا ةمزألا نم

 ح.ميلسس



ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ق˘˘ئا˘˘ثو تف˘˘سشك
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» زوحت
،«لايسس» ي˘لوؤو˘سسم نأا ،ا˘ه˘ن˘م
-NEMA » ةكرسشب نيرخآاو

DYH» مو˘غ˘ل˘سش م˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي˘
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ر˘˘ي˘˘سشب˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م
ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘ل˘ل ،د˘عا˘سسم˘˘لا
قر˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع او˘˘مد˘˘قأا ،ما˘˘ع˘˘لا
ةاعارم مدع لÓخ نم نوناقلا

ة˘˘سصا˘˘خ زا˘˘ج˘˘نإلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘˘م
عورسشم ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا
تاو˘ن˘ق˘ل جودز˘م ط˘خ زا˘ج˘نإا
ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلاو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ر˘˘سسج ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
يف ةتوت رئ˘ب ى˘لإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ـلا هتميق تزواجت ،ةمسصاعلا

ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م051
تاو˘˘ن˘˘ق بي˘˘سصن˘˘ت˘˘ب او˘˘˘ما˘˘˘ق
لباقلا ديدحلا نم ةعونسصم
نم ةعون˘سصم˘لا لد˘ب أاد˘سصل˘ل
أادسصلل ةلباق ريغ ةسصاخ ةدام
«EDNOF»،كلذب نيددهم

نيينعملا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص
يف ركذلا فلاسسلا عورسشملاب

ءاملا تاونق˘ب سصا˘خ˘لا ه˘ئز˘ج
اوبهنو ،ةهج نم اذه بورسشلا
نم اهب سسأاب ل ةبسسن كلذب

ةهج نم عورسشملا اذه لاومأا
تاو˘ن˘˘ق˘˘لا ّنأا م˘˘كح˘˘ب ،ىر˘˘خأا
لقأا ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘لا
نم ةعونسصملا كلت نم انمث
«EDNOF» ـلا ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
.أادسصلل ةداسضملا

«مÓسسلا» قر˘ط˘ت˘ت˘سسو اذ˘ه
هذ˘˘ه ى˘˘لإا ة˘˘مدا˘˘ق داد˘˘عأا ي˘˘˘ف
عم ،لي˘سصا˘ف˘ت˘لا˘ب ة˘ح˘ي˘سضف˘لا
ىلإا لاحلا ةعيب˘ط˘ب دا˘ن˘ت˘سسلا

تايطعم˘لا ل˘ك تب˘ث˘ت ق˘ئا˘ثو
.اهسضرع متيسس يتلا ماقرألاو

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
عر˘ف «لا˘ي˘سس» ة˘كر˘سش نو˘˘كت

ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا مألا ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا
ار˘ط˘سسأا تب˘ت˘ك د˘ق ،«زو˘ي˘˘سس»
باتك تا˘ح˘ف˘سص ي˘ف ةد˘يد˘ج
ي˘˘ف ير˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘هدا˘˘˘سسف
تاو˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
«مÓسسلا» نأا مغرو ،ةيسضاملا
4102 ة˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘م تردا˘˘˘ب
ةيمسسر قئا˘ثو ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سساو
ح˘ئا˘˘سضف ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘تو ف˘˘سشكب
ةكرسشلا اهيف تطروت ةيودم
لاو˘مأا تدد˘بو تب˘˘ه˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ةدر نأا ّلإا ،ةيمومعلا ةنيزخلا
نأا مكحب ةبئاغ تلسض لعفلا
ن˘م ة˘ي˘م˘ح˘م تنا˘ك «لا˘ي˘˘سس»

تناك يتلا «ةباسصعلا» فرط
˘ما˘ع˘لا لا˘م˘لا ا˘ه˘ع˘م م˘سسا˘ق˘ت˘ت
ءا˘˘ط˘˘غ تح˘˘˘ت بو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

تايلمعو ةف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘يرا˘سشم
يفو نكل ،ةهوبسشم داريتسسا

بعÓت لسسلسسم رارمتسسا لظ
لاو˘مأل ة˘كر˘سشلا هذ˘ه به˘˘نو
بيقر نود مويلا ىلإا ةلودلا
حرط ا˘ن˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت˘ي عدار وأا
يمحي نم .. يلاتلا لاؤوسسلا
ف˘قو˘ي˘سس ن˘˘مو .. ؟ «لا˘˘ي˘˘سس»
.؟ اهداسسف
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ةمسصاعلاب هايملا ةكبسش عورسشمب ةسصاخ رايلم051 نم ديزأاب «DYHNEMA » ةكرسش يلوؤوسسم عم اوبعÓت اهيلع نومئاقلا

؟ اهفقوي نم .. ماعلا لاملا فازنتسسا لسصاوت «لايسس»

ر.نوراه

نم ديزأاب،«DYHNEMA » ةكرسش يلوؤوسسم عم ؤوطاوتلاب ،«لايسس» ريهطتلاو هايملا ةكرسش ىلع نومئاقلا بعÓت
رسسج ةيدلب نم دتمي يحسصلا فرسصلاو هايملا تاونقل جودزم طخ زاجنإا عورسشمب ةسصاخ ميتنسس رايلم051

.ةتوت رئب ىلإا ةمسصاعلا يف ةنيطنسسق

،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك نلعأا
ى˘ع˘سست ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘˘ئاد نا ،سسمأا
نيذلا راجتلاو نيجتنملا ميرجت ىلإا
ريغ تاجتنم نوقوسسي وأا نوجتني
ةيهتنم وأا ةحسصلا ريياعمل ةقباطم
نوناقلا رييغت متيسسو ،ةيحÓسصلا

ريزوو لوألا ريزولا عم رواسشتلابو
لمعيسس هنأا ،ماتخألا ظفاح لدعلا

مدقي نم لك مرجي نوناق نسس ىلع
ة˘ي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م
نطاوملا ةحسص نوك كله˘ت˘سسم˘ل˘ل

.رمحأا طخ
ع˘م ءا˘ق˘ل ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا لÓ˘˘خو

فر˘غ˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق تارا˘˘طإا
ريزو˘لا لا˘ق ،تا˘يلو˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
لوألا ر˘يزو˘لا ع˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن»
لعجل نوناقلا رييغتل لدعلا ريزوو
ةدسسافلا داو˘م˘لا ع˘ي˘ب وا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
اهي˘ل˘ع بقا˘ع˘ي ة˘م˘ير˘ج ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةفلاخم وا ةحنج تسسيلو نوناقلا

نا اربتع˘م ،«مو˘ي˘لا لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك
˘مد˘ق˘ي يذ˘لا ر˘جا˘ت˘لا وا ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا
وا ةنطر˘سسم تا˘ج˘ت˘ن˘م ن˘طاو˘م˘ل˘ل
لتاقلا لثم يئاذغ ممسستل ةببسسم
ةحسص نا ىلع قيزر ددسشو ،امامت
ل ر˘م˘حأا ط˘خ ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو
دسض تاءارجإلا ناو هزواجت نكمي
،ة˘مرا˘سص نو˘كت˘سس ن˘ي˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

نيدرو˘ت˘سسم˘ل˘ل ا˘ه˘لو˘ق˘ن» :فا˘سضأاو
يأا داري˘ت˘سسا ن˘مز نا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م داو˘م م˘يد˘ق˘˘تو جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
ريياعملل ةقباطم ريغ وا ةيحÓسصلا

دق كلهتسسملل ةيحسصلا ةمÓسسللو
ع˘سضخ˘ي˘سس ل˘كلا نأا اد˘كؤو˘م ،ى˘˘لو
ىلإا دتمتسس ةبقارملا ناو نوناقلل

يف طسشنت يتلا تاسسسسؤوملا ةفاك
ارذحم ،ةيئاذغلا تاعانسصلا عاطق
عناسصملا قح يف تاءارجإلا نأا نم
ة˘ح˘سصلا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

لو ة˘مرا˘سص نو˘كت˘سس ة˘مÓ˘˘سسلاو
.اهيف ةعجر

ةيرازولا هترئاد ناب قيزر دافأاو
ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ة˘˘لا˘˘كو ءا˘˘سشنإا دد˘˘˘سصب
دهاعم مسضتسس يتلا ةيكÓهتسسلا
ةعانسصلاو ةحÓ˘ف˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت
ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ر˘ه˘˘سسل˘˘ل ة˘˘ح˘˘سصلاو
ةدو˘ج نا˘م˘سضب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رو˘مألا

ىعسسم قيقح˘ت˘ل جا˘ت˘نإلا ة˘مÓ˘سسو
،لكسشملا اذه ىلع ءاسضقلل ةرازولا

تررق رئازجلا نا ريزولا نلعأا امك
ىلع اهبيسصنتل ةلقنتم رباخم ءانتقا

نا ىلع ادكؤوم ءانيم لك ىوتسسم
ل˘خد˘ي لأا˘ب تد˘ه˘˘ع˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
جو˘˘ت˘˘ن˘˘م يأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا قو˘˘˘سسلا

ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ درو˘ت˘˘سسم
ىعدتسسا ولو  ةدوجلاو ةمÓسسلا
.ةلمحملا رخاوبلا عاجرإا كلذ

لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘سشك
موحل˘لا دار˘ي˘ت˘سسا ع˘ن˘م ن˘ع ،ق˘يزر
هنأا حسضوأاو ،1202 ةنسس نم ءادتبا
سضيوعتو ،ةيلخاد ةكارسش دقع مت

راظ˘ت˘نا ي˘ف ،دار˘ي˘ت˘سسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
نأا اريسشم ا˘ي˘ئا˘ه˘ن قو˘سسلا ة˘ي˘ف˘سصت

يطغت ،ةرفوتملا مو˘ح˘ل˘لا تا˘ي˘م˘ك
نيلاوملا مدخت راعسسأاب تاجايتحلا

داريتسسا دهع نأا افيسضم ،راجتلاو
دعب حمسسي نلو ،ىهتنا ءيسش لك
ريغو ةسشوسشغم داوم لاخدإا نآلا
.اهب حرسصملا

داد˘˘عإا نأا ،ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ةزهاج نوكتسس ةينطولا ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لا
ديدحت˘ل ر˘ه˘سشأا5 نو˘˘˘سضغ ي˘˘˘˘ف
داريتسسÓل ةينطولا ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسلا

داريتسسا مدع يلاتلابو ،ريدسصتلاو
ديعسصلا ىلع ةرفوتملا تاجتنملا
يفاسضإلا م˘سسر˘لا ع˘فرو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
نأا احسضوم ،اهب سصاخلا تقؤوملا

˘مد˘ع ن˘م ن˘كم˘ت˘سس ة˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
،موحللا نم مارغوليك لو داريتسسا
مغرلا ىلعو ،2202و1202 ةنسس

.نيلخدتملا سضعب دوجو نم
نلو بعسشلا ومداخ نحن»

يأا لخدتي نأا لبقأا
«يعاطق يف لوؤوسسم
تارا˘طإا نأا˘ب ق˘يزر لا˘م˘˘ك لا˘˘ق

ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش و˘˘هو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
،عاطقلا نع لوأا لوؤوسسم هتفسصب
،يرئازجلا بعسشلل نيمداخ درجم
را˘ت˘خا ل˘جو ز˘ع ه˘˘ل˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا هذ˘ه˘ل ةرازو˘˘لا تارا˘˘طإا
يرئازجلا بعسشلل ةمدخ او˘مد˘ق˘ي˘ل
هتارا˘طإا ر˘يزو˘لا ر˘مأا ا˘م˘ك ،م˘ير˘كلا
ى˘ل˘ع م˘ه˘ما˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا ةرور˘سضب
نو˘نا˘ق˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو ه˘˘جو ل˘˘م˘˘كأا
دجوي ل هنأا ىلع ادكؤوم ،هريفاذحب
سصخسش وأا ةسسسسؤوم وأا عنسصم يأا
ىلع ريزولا ددسشو ،نوناقلا قوف
يأاب ادعاسصف مويلا نم لبقي نل هنأا
يأا لبق نم هعاطق يف تÓخدت
نا˘ك ا˘م˘ه˘م ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘ف لوؤو˘˘سسم
تÓخدتلا دهع نأا افيسضم ،هبسصنم
لوؤوسسم يأا لبق نم هعاطق يف
لجا نم تاراطإلا ىلع طغسضلاو
لاقو ،ىلو دق ،مهبجاوب مايقلا مدع
يأا ل˘خد˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘قأا ن˘˘ل »:ق˘˘يزر
عاطق تاراطإا لمع يف لوؤوسسم
،«عي˘م˘ج˘لا قو˘ف نو˘نا˘ق˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا

تاراطإا ىلع يدتعي نم »:فاسضأاو
ىل˘ع ىد˘ت˘عا د˘ق˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
لبقأا نل انأاو ايسصخسش ةراجتلا ريزو
.«تناك ةهج يأا نم تÓخدتلاب

نيرايخ مامأا تاسسسسؤوملا
طابسضنلا .. امهل ثلاث ل

قلغلاو ةلادعلا وأا
عاطق ىلع لوألا لوؤوسسملا دكأا

نل هترازو نإا ،دÓبلا يف ةراجتلا
مدختسست ةسسسسؤوم ةيأا عم حماسستت
بعÓتتو ةيحÓسصلا ةيهتنم داوم
ه˘نأا ار˘ي˘سشم ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘سصب
عيمج ىلع ةبا˘قر˘لا د˘يد˘سشت م˘ت˘ي˘سس
ي˘ف ل˘غ˘ت˘سشت ي˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
بارتقا عم ةسصاخ ،ةيذغتلا عاطق
هنأا ريزولا فاسضأاو ،ناسضمر رهسش
متيسس ثيح ،اربخم92 ليعفت متيسس
وأا ةدروتسسملا تاجوتنملا ةبقارم
ادكؤوم ،رباخملا هذه ربع ةيلحملا
عم ةمراسص نوكتسس ةلادعلا  نأا
بعسشل˘ل مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
دسشانو ،ةيحÓسصلا ةي˘ه˘ت˘ن˘م ءا˘ي˘سشأا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا

،ةسصاخلاو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘كر˘سشلاو
نأا فاسضأاو ،نو˘نا˘ق˘لا ع˘م ف˘ي˘كت˘لا
ة˘يأا ع˘م ل˘كا˘سشم د˘ير˘ي ل ه˘عا˘ط˘˘ق
قÓغإا ديري لو ،ةكرسش وأا ةسسسسؤوم
رمألا لسصو نإا نكل ،عنسصم يأا
ى˘لإا ر˘ط˘سضن˘سس ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سصل
.قلغلا ىتح وأا ةلادعلا ةقورأا لوخد

بيلحلا ةبعسش ريرقت
زهاج يفناج رهسشل

لوألا ريزولل هلقن متيسسو
رهسش ريرقت نأا ،ثدحتملا فسشك

بيلحلا ةبعسش سصوسصخب يفناج
ىوتسسم ىلع هلقن متيسسو ،زهاج
عا˘˘ط˘˘ق نإا لا˘˘قو ،ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا
ط˘˘ب˘˘سض ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ةقيرطو بيلح˘لا ة˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قار˘مو
ه˘˘ترازو نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ه˘˘ع˘˘يزو˘˘˘ت
يف ةي˘لوؤو˘سسم˘لاو ءبع˘لا تل˘م˘ح˘ت
تاهجلا بايغ لظ يف ةبعسشلا هذه
اددع نأا ادكؤوم ،ىرخألا ةلوؤوسسملا

مهدسض تمدق تانبلملا نم اريبك
ة˘ح˘˘سصب تب˘˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأل ،يوا˘˘كسش
تاودأا تل˘م˘ع˘ت˘سساو كل˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

.ةيحÓسصلا ةيهتنم
ز.لامج

هيفلاخم عم حماسستي نل هنأاو عيمجلا قوف نوناقلا نأا دكأا ةراجتلا ريزو

ةدسسافلا ةيئاذغلا تاجتنملا قيوسستو ةعانسص «ميرجت» وحن
1202 ةنسس نم ءادتبا موحللا داريتسسا قلطت رئازجلا

يرازولا عامتجلا لÓخ
‐«بيبوأا» ةمظنمل نماثلا

«بيبوأا» جراخ

ةلسصاوم دكؤوت رئازجلا
رواسشتلا ةيقرتل اهدوهج
رارقتسسل ءاسضعألا نيب
طفنلا راعسسأا
ريزو ،باقرع دـمحم دكأا
رئازجلا ّنأا ،ةقاطلا
لجأا نم اهدوهج لسصاوتسس
لك نيب رواسشتلا ةيقرت
لولح ثحبل نادلبلا

رارقتسسا نامسضل ةيقفاوت
.طفنلا

هل ةملك يف ،ريزولا لاقو
رود رئازجلل نإا» ،انييفب
ةسسيئر اهتفسصب هبعلتسس مهم
ةيقرت لسصاوتسس ذإا ،كبوألا
نم نادلبلا لك نيب رواسشتلا
ةيقفاوت لولح ثحب لجأا
قوسس رارقتسسا نامسضل
عامتجلا نأا افيسضم ،«طفنلا
ةمظنمل نماثلا يرازولا
،مهم دج ناك «+كبوأا»
ءاسضعألا نأا ريزولا حسضوأاو
عامتجلا اذه بقع اوقفتا

ةعباتم ةلسصاوم ىلع
لورتبلا قوسس تاروطت
.انوروك صسوريف تاسساكعناو
مت هنأا ىلإا ،باقرع راسشأا امك
ءاقبإلا ىلع اسضيأا قافتلا

رواسشتلاو راوحلا راطإا ىلع
دراولا نواعتلا نÓعإا لوح
6102 ربمسسيد01 قافتا يف

ةكرتسشملا ةنجللا ةسصاخ
،«بيبوأا» جراخ ‐«بيبوأا»
،ةكرتسشملا ةينقتلا ةنجللاو
نواعتلا نأا ادكؤوم
ةمئاق ىقبت تارواسشملاو
ةفاثك رثكأا نوكتسسو
.رظنلا تاهجو بيرقتل

ز.لامج

ةلاح91 ىلإا رئازجلا يف صسوريفلاب تاباسصإلا ددع عافترا

امهتباسصإا هبتسشم نيسصخسش رارف دعب رعذو عله
كيرافوب ىفسشتسسم نم «انوروك» ـب

«روتسساب» دهعم ىلع طغسضلا فيفخت دسصق سسوريفلا نع فسشكلل ةديدج ةينقت ينتقت ةحسصلا ةرازو
،ن˘ي˘سصخ˘سش بور˘ه ف˘˘ل˘˘خ

ا˘م˘ه˘ت˘˘با˘˘سصإا ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم ،سسمأا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف سضار˘˘عأا˘˘ب
ةينمألاو ةيبطلا ةبقارملا نم
يف امهثوكم ءانثأا ،ةيلخادلا
،ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
ةيدعملا سضارمألا ةح˘ل˘سصم˘ب
كيرا˘˘فو˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘˘ف
ينمأا رافنتسسا ةلاح ،ةديلبلاب

،ثداحلا نع تدلوت ،ةريبك
حلاسصملا تادوهجم ترمثأاو
ةداعإاو ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ة˘ي˘ن˘مألا
ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘حإا
ل ةيناثلا امنيب ،ىفسشتسسملا
.نيرافلا دادع يف لازت

ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو
ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م ن˘˘˘م ،«مÓ˘˘˘سسلا»ـل
نأا ،كيرا˘˘فو˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم
ن˘م ،سسمأا ا˘ن˘كم˘ت ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا
ةيبطلا ةبقارملا نم تÓفإلا

ةحلسصمب ،ةيلخادلا ةينمألاو
ي˘˘ف ة˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا سضار˘˘˘مألا

،كيرا˘˘˘˘فو˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم
بسسحو ،ةحلسصملا ةرداغمو
،رار˘ف˘لا ة˘لا˘ح نإا˘ف ا˘نردا˘˘سصم
ر˘˘˘يزو ةرا˘˘˘يز بق˘˘˘ع تءا˘˘˘ج
،يسضاملا سسي˘م˘خ˘لا ة˘ح˘سصلا
،كيرا˘فو˘˘ب ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا
ىلع ىلوأا ةجردب نانئمطÓل

تلا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا فور˘˘ظ
ةسصاخ ،ةهوبسشملاو ةدكؤوملا

ربع هلوادت مت «ويديف» نأاو
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم

بي˘ب˘ط˘ت˘لا فور˘ظ ءو˘سس ن˘˘ع
اهنأاب اهتفسصو يتلاو ،ةئيسسلا
.نجسسلا هبسشت

د˘م˘حأا ف˘سشك ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
ةيلول ةحسصلا ريدم يعمج
ةلاح41 ليجسست نع ،ةديلبلا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘سصإا

نود˘˘جاو˘˘ت˘˘م م˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك
سضار˘˘مألا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ل˘˘˘خاد
،كرافوب ىفسشتسسمب ةيدعملا

نيتلاح ليجسست مت هنا دكأاو
ةلاحلا ،نيتديدج ني˘ت˘ي˘با˘ج˘يا
يتلا ةلئاعل˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ت ى˘لوألا
لÓخ ةباسصإلا ىلإا تسضرعت
ةيناثلا ةلاحلاو ةقباسسلا مايألا
ىدحإا نم داع نطاومب قلعتت
عف˘تر˘ي˘ل ،ة˘ي˘بوروألا ناد˘ل˘ب˘لا

ن˘ي˘ل˘ما˘ح˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا دد˘˘ع
ىلع ةلاح91 ىلإا سسوريفلل
ا˘م اذ˘˘هو ،ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نايب يف ةحسصلا ةرازو هتدكأا
نأا ىلإا ةرازولا تراسشأاو ،اهل
لاز ا˘م ي˘ئا˘بو˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

د˘يد˘ح˘تو ة˘فر˘ع˘م˘ل ار˘م˘ت˘˘سسم
نيذلا سصا˘خ˘سشألا ل˘ك ة˘يو˘ه
ا˘م˘ه˘ع˘م لا˘سصتا ى˘ل˘ع او˘نا˘ك
عاب˘تإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ةدد˘سشم
ةيئاقولا تاءارجإلا ق˘ي˘ب˘ط˘تو
نيديلا ل˘سسغ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
وأا نو˘˘˘˘با˘˘˘˘سصلاو ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
يلوحك لولحم لامعتسساب

نامحرلا دبع فسشكو اذه
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
هلوزن لÓخ ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ىلع سسمأا لوأا ةرهسس افيسض
ن˘ع،ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا
فسشكلل ةديدج ةينقت ءانتقا

تقو يف انوروك سسوريف نع
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ ،ز˘ي˘جو
ةنيع ذخا يف لثمتت ،ةمداقلا
ة˘˘˘با˘˘˘سصإلا ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشكت مد
ز˘ي˘جو تقو ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب

اهب لومعملا ةي˘ن˘ق˘ت˘لا سسكع
نيج ذخأا يف ةلثمتملاو ايلاح
مفلاو فنألا نم تازارفإا يأا

42 لÓخ جئاتن يطعت يتلاو
ح˘سضوأا ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو ،ة˘˘عا˘˘سس
ريدملا رارد يزوف روتكدلا
،روتسساب دهعمب ةباينلاب ماعلا
ةديدجلا تازيهجتلا ءانتقا نأا
تايلو ةدع اهنم ديفتسستسس
فيطسسو تسسارنمت اهنيب نم
فيفختل ،ةنيطنسسقو نارهوو
د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا بير˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو
متي˘سس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ن˘طاو˘م˘لا
هذهب نيينقتلل تابيردت ءارجإا
ي˘ف عور˘سشلا ل˘ب˘ق ق˘طا˘ن˘م˘لا
نأاو ةديدجلا ةينقتلا لامعتسسا
تقو˘لا ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا
ف˘˘˘سشاو˘˘˘كلا ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘هار˘˘˘˘لا
ليلاحت˘لا ءار˘جإل ة˘يرور˘سضلا

داريتسسلا ىلإا ءوجللا متيسسو
. كلذ رمألا ىسضتقا اذإا

ز.لامج



تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ّنأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م
سسر˘حو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ،دود˘˘˘ح˘˘˘لا
تف˘قوأا ،نا˘سسم˘ل˘تو ،ى˘ل˘˘فد˘˘لا
تطبسضو ،تارد˘خ˘م ير˘جا˘ت
امارغ597و امارغوليك64
ا˘م˘ك ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا ن˘˘م
ينطولا كردلا رسصانع فقوأا
تارد˘خ˘م ر˘جا˘ت ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا˘˘ب
نم مار˘غو˘ل˘ي˘ك1 ه˘تزو˘ح˘˘ب
ىلع نيسصخسشو ،ةداملا سسفن
ةلمحم ةريغسص ة˘ن˘حا˘سش ن˘ت˘م
ةدام نم ريطانق01 ةرسشعب
.ةركسسبب غبتلا

تز˘ج˘ح ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
4 ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا

5و ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘ك تاد˘˘˘لو˘˘˘م
مت نيح يف ،طغسض قراطم
بير˘˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م طا˘˘ب˘˘حإا

ردقت دوقولا نم ةربتعم ةيمك
قوسس نم لكب ارتل0218 ـب
.ةسسبتو فراطلا ،سسارهأا

ط˘ب˘˘سض ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع

امهتزوحب نيسصخسش نازيلغب
را˘˘˘ي˘˘˘ط نود˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ئا˘˘˘˘ط
.اريماكب نيتزهجم

watan@essalamonline.com

5 6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألاثدحلا

لÓخ صصاخسشأا4 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس84 ـلا

ةدكيكسسب ةلفاح بÓقنا يف احيرج31

اوناك ةنحاسش طبسضو صصاخسشأا3 فيقوت
جيورتلاو لقنلا ةيلمع يف اهنولمعتسسي

0001و رمخ ةروراق فلأا12 زجح
يداولاب سسولهم سصرق

ةرخاب نتم ىلع ةرايسس لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك
ةيناسسإلا ايريملأا نم ةمداق

عون نم سسولهم سصرق فلأا043 زجح
نارهو ءانيمب «يزاتسسكيإا»

ة˘ل˘فا˘ح بÓ˘ق˘نإا ثدا˘ح ىدأا
فسصت˘ن˘م ن˘ير˘فا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت سسمأا را˘˘˘ه˘˘˘ن
˘مأا ةد˘كي˘كسس ط˘˘خ ىو˘˘ت˘˘سسم
ي˘بر˘غ˘لا جر˘خ˘م˘لا˘ب ،بو˘ط˘˘لا
طوقسس ىلإا سشيغزم يديسسب
م˘ت م˘ه˘ن˘م4 ،ا˘ح˘ير˘˘ج31
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا م˘˘˘هؤوÓ˘˘˘جإا
اولق˘ن ن˘ير˘خآا9و ،سشور˘ح˘˘لا
ةدايعلا ىلإا ةسصاخلا لئاسسولاب
.سشيغزم يديسسب ةيبطلا

سصاخسشأا4 ي˘˘˘ق˘˘˘ل و اذ˘˘˘ه
نارخآا نان˘ثا بي˘سصأاو م˘ه˘ف˘ت˘ح
يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب
يف تلجسس رورم ثداوح4
7 ىلإا5 نم ةدتمملا ةرتفلا

.يراجلا سسرام
تاد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
فار˘ج˘نا ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘ف˘ح لا˘˘غ˘˘سشأا ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘سشرو˘˘˘ب
«لد˘ع» ع˘قو˘م˘ب «راد˘ي˘سسو˘ك»
ةيدل˘ب ي˘ف ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘سسب
نيلماع ةافو ىلإا ىدأا ،ةملاعم
35و23 رمعلا نم ناغلبي

نيسصخسش ةباسصإا اذكو ،ةنسس
بنا˘ج ى˘لإا ،حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا

مت ةمدسصلا تحت رخآا لماع
.ةدلارز ىفسشتسسم ىلإا مهلقن

لوأا تماق ىرخأا ةهج نم
ةعباتلا ءافطإلا تادحو سسمأا
دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘يلو˘˘˘لا تاذ˘˘˘ل
لخدتلاب د62و61 ةعاسسلا

ع˘لد˘نإا ق˘ير˘ح دا˘م˘خإا ل˘جأا ن˘م
قو˘˘˘˘سسلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يناوألاو سسبÓمل˘ل ى˘ط˘غ˘م˘لا
ىلع عبر˘ت˘ي «ي˘بد» ى˘م˘سسم˘لا

رتم0073 ا˘هرد˘ق ة˘˘حا˘˘سسم
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘˘ب ع˘˘بر˘˘م
رئاسسخ ليجسست نود ،ناينبلا
ى˘عد˘ت˘˘سسا د˘˘قو ،حاورألا ي˘˘ف
ةقرف61 دينجت ثداحلا اذه
ةنحاسش31 نم نوكتت لخدتلل
يترايسسو يكي˘نا˘كي˘م م˘ل˘سسو
حايرلا تمهاسس امك ،فاعسسإا
اذه ةنسسلأا راسشتنا يف ةيوقلا
م˘لو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘سسب ق˘ير˘ح˘لا
ن˘م ل˘خد˘˘ت˘˘لا قر˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘سس د˘˘ع˘˘ب ّلإا هدا˘˘م˘˘خإا

.ءافطإلا تايلمع نم فسصنو
ر.رجاه

امداق اهنتم ىلع ناك يتلا ةبكرŸا ىلع ءÓيتسسلا اودارأا
«روفانوأا» ةسسسسؤوم تاسشرو ىدحإا نم

Óماع ةيران تاقلطب نولتقي نولوه‹
دوعسسم يسساح ‘ «كارطانوسس» ـب

،نولوهجم سسمأا ءاسسم مدقأا
ل˘˘غ˘˘سشي ل˘˘ما˘˘ع ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع
طف˘ن˘لا را˘بآل بقار˘م بسصن˘م
ي˘ف «كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس» ة˘˘كر˘˘سشب
يسسا˘ح» ةا˘م˘سسم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةنيدم ميلقإل ةعباتلا «ةقسشلا

.دوعسسم يسساح
تاقلطب ةيحسضلا لتقو اذه

ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م ة˘يرا˘ن
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا اودارأا

اهنتم ىلع ناك يتلا ةبكرملا
ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع ق˘˘ئا˘˘سسلا ة˘˘ق˘˘فر
ةعبات تاسشرو ىلإا لمع ةمهم
بيقنتلل ةينطولا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
عو˘˘˘قو رو˘˘˘˘فو ،«رو˘˘˘˘فا˘˘˘˘نوأا»
تما˘ق ،هذ˘ه ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
اوذل نيذلا ةانجلا نع ثحبلاب
ةلوهجم ةه˘جو و˘ح˘ن رار˘ف˘لا˘ب
.دوعسسم يسساح ءارحسص يف

ك.نيدلا رون

ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘˘ت
ةر˘˘ئاد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
زجح نم ،يداولا˘ب ة˘سضا˘ي˘ب˘لا

ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م د˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘˘لا
عم ،ةدحو00012 ـب تردق
طبسضو ،سصاخسشأا3 فيقوت
اهنولمع˘ت˘سسي او˘نا˘ك ة˘ن˘حا˘سش
.جيورتلاو لقنلا ةيلمع يف

تنكمت ،ىرخأا ةيلمع يفو

ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
زجح نم ،يداولا ةيلو نمأاب
سصرق0001 ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا

،نيسصخسش فيقوتو سسولهم
امهل يئاسضق فلم دادعإا مت
بو˘ب˘ح ع˘ي˘بو ل˘ق˘ن ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
فلم˘لا ل˘يو˘ح˘تو ،ة˘سسو˘ل˘ه˘م
لحم ةيروهمجلا ليكو ىدل
.سصاسصتخإلا

فوتنسش لامك

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ن˘˘كم˘˘˘ت
رسصانع ،ةعمجلا ىلإا سسيمخلا
دود˘ح˘لا ة˘طر˘سشو ،كرا˘م˘ج˘˘لا
نم ،نارهو ءان˘ي˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

سسولهم سصرق فلأا043 زجح
تناك «يزاتسسكيإا» عون نم

نم ةرايسس لخاد ماكحإاب ةأابخم
ا˘ه˘ب˘حا˘سص «ناور˘ت˘˘ي˘˘سس» عو˘˘ن
تناك ، ةنسس03 هرمع باسش
ن˘م ة˘مدا˘ق ةر˘خا˘ب ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع
.ةينابسسإلا ايريملأا

ب.دلاخ

ةيلولا ةمسصاعب طسشني رومخلل جورمو

ةنتاب يف داقميتب يرثأا عقوم بيرخت ةلواحم يف اطروت نيسصخسش فيقوت

«نيريطخ» ةناخ يف نيلجسسملا رسصانعلا نم ددع لزانم تمهاد ةسصتخم ةينمأا تادحو

سسنوتب نطنسشاو ةرافسس مامأا موجهلا يذفنم Úيباهرإلا ةيوه ديد–
ةينمألا ح˘لا˘سصم˘لا تدد˘ح

نييباهرإلا ةيوه ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا
ةرافسس مامأا موجهلا يذفنم
قلع˘ت˘يو ،سسنو˘ت˘ب ن˘ط˘ن˘سشاو
ن˘م ،م˘ي˘ن˘سس د˘م˘ح˘˘م˘˘ب ر˘˘مألا

نطقي ناكو ،1991 ديلاوم
يلامسش ،مر˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
،بي˘˘˘ب˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لو ،سسنو˘˘˘ت

ميقملا ،اماع72 ـلا بحاسص
،دوواد يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘سضلا˘˘˘ب
.سسنوت ةمسصاعلل

مÓعإا لئاسسو تدافأاو اذه
ةينمأا تاد˘حو نأا˘ب ،ة˘ي˘سسنو˘ت
ددع لزانم تمهاد ةسصتخم
يف نيلجسسملا رسصانعلا نم
ةرازو ىدل «نيريطخ» ةناخ
يتلا ةقطنم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
نيطروتملا دحأا اهب نكسسي
ي˘˘با˘˘هرإلا ر˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.ركذلا فلاسسلا

سسمأا لوأا ر˘˘˘˘˘ّج˘˘˘˘˘فو اذ˘˘˘˘˘˘ه

ا˘م˘ه˘ي˘سسف˘ن نا˘ن˘ثإا نا˘ي˘˘با˘˘هرإا
طيحم˘ب ة˘ي˘ن˘مأا ة˘يرود بر˘ق
،سسنوتب ةيكيرمألا ةرافسسلا

4و ل˘ي˘ت˘˘ق عو˘˘قو ف˘˘ل˘˘خ ا˘˘م
ن˘˘مألا لا˘˘˘جر ن˘˘˘م ى˘˘˘حر˘˘˘ج
تح˘˘سضوأاو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

نأا ،ةيسسنوت˘لا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو
ى˘ل˘ع نا˘ك ن˘ي˘ي˘با˘هرإلا د˘˘حأا

ر˘خآلاو ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد ن˘˘ت˘˘م
لاجر بيسصأا ثيح ،ةرايسسب
عنم م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م د˘ع˘ب ن˘مألا
ن˘˘˘م ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ة˘˘˘جارد˘˘˘˘لا

ماح˘ت˘قل ق˘ير˘ط˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
ن˘˘ط˘˘ن˘˘˘سشاو ةرا˘˘˘ف˘˘˘سس ر˘˘˘ق˘˘˘م
اغÓب تردسصأا يتلا ،سسنوتب
تاد˘˘حو˘˘لا نأا ه˘˘˘ي˘˘˘ف تد˘˘˘كأا
عم لماع˘ت˘لا دد˘سصب ة˘ي˘ن˘مألا
،هطيحمب دج يذلا ريجفتلا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘سسح ي˘ف تدر˘˘غو
ئراو˘ط˘لا قر˘˘ف» ،«ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
راجفنÓل ةباج˘ت˘سسلا دد˘سصب
ن˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘قو يذ˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا
دجاوت˘لا مد˘ع ى˘جر˘ي ،سسنو˘ت
لئاسسو ةبقار˘مو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
تامي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ب˘تاو مÓ˘عإلا
.«ةينمألا

تاو˘˘˘ق تر˘˘˘سشت˘˘˘˘ناو اذ˘˘˘˘ه
ىلع ةيكير˘مألا «ز˘ن˘يرا˘م˘لا»
،ةيكيرمألا ةرا˘ف˘سسلا ح˘ط˘سسأا
طيحم فرع امك ،اهقيوطتل
ا˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ارا˘˘سشت˘˘نا ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا

.افثكم
سشي˘ع˘˘ت سسنو˘˘ت تلاز ا˘˘مو

ي˘ت˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا ع˘قو ى˘ل˘ع
فدهتسستو ،نويباهرإا اهنسشي
،ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا،ن˘˘˘˘مألا تاو˘˘˘˘ق
يف ،حا˘ي˘سسلا اذ˘كو ،سشي˘ج˘لا

نأا املع ،قيقسشلا دلبلا اذه
زكرمتت ةحلسسملا تاعامجلا
لا˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘ف ا˘˘سسا˘˘سسأا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م ي˘ف ،ي˘˘ب˘˘نا˘˘ع˘˘سشلا
،دÓ˘˘ب˘˘لا بر˘˘غ ن˘˘ير˘˘˘سصق˘˘˘لا

.رئازجلا عم ةيدودحلاو
نورمح ماهسس

ح˘لا˘سصم˘ل ة˘م˘هاد˘م تل˘ل˘ك
يف داقميت˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

طا˘˘ب˘˘حإا ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو
يرثأا عقومل بيرخت ةيلمع
.يمحم

لÓ˘˘خ تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
كردلا دارفأل ةيئاجف ةمهادم
ةبي˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا
ناكملاب طب˘سضلا˘بو دا˘ق˘م˘ي˘ت
«نيتيرقيت ةتسشم» ى˘م˘سسم˘لا

دارفأا ةنياعم دعب نيبت ثيح
ن˘˘م ماو˘˘كأا دو˘˘جو ة˘˘يرود˘˘لا
نيترف˘ح ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن بار˘ت˘لا

رطقبو راتمأا3 ىلوألا قمع
اهنأا اهيل˘ع ر˘ه˘ظ˘ي ر˘ت˘م5.1
رفح تلآا ةطسساوب ةروفحم
ة˘هو˘م˘م تنا˘كو ،ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
حاو˘لأا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ةا˘˘ط˘˘غ˘˘مو

قمع˘ب ىر˘خأا ةر˘ف˘حو ة˘بر˘تأاو
ةروفح˘م ار˘ت˘م21 ي˘لاو˘˘ح
طور˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
اهنيب نم رفح تلآا اهلخادبو
.ةيئابرهك تلآا

بولسسأاو لكسش ادبو اذه
ثحبلا سضرغب ناك هنأا رفحلا

ة˘ن˘ي˘م˘ث ءا˘ي˘سشأا وأا را˘ثآلا ن˘ع
جرد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘˘˘سسب كلذو
يذ˘لا ر˘ف˘ح˘لا ي˘ف جر˘ع˘˘ت˘˘لاو
دعبو ،ة˘يرود˘لا دار˘فأا ه˘ن˘يا˘ع
ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ا˘ما˘ق ن˘يذ˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
63 امهرمع رف˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
نأاب احرسص ثيح ،ةنسس05و
ل˘جأا ن˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘ير˘كا˘ن ءا˘م˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

ةرابع ناكملا نأاب امهتفرعم

.ةيمحم ةيرثأا ةقطنم نع
ق˘˘ب˘˘سس ا˘˘م ءو˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘عو

مامأا ناينعملا ميدقت مت ،هركذ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ءارجإا ةمه˘ت ن˘ع ة˘سصت˘خ˘م˘لا

فÓ˘تإلاو ة˘˘ير˘˘ثأا تا˘˘ير˘˘ف˘˘ح
د˘حأل يد˘م˘ع˘˘لا ه˘˘يو˘˘سشت˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا
.ةيمحملا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم
فيقو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ي˘نا˘ث˘لا
84 رمعلا نم غلبي سصخسش
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘˘لا
ن˘م ةد˘حو721 ـب ترد˘˘˘˘˘ق
ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يلئاعلا هنكسسم لخاد

أا.يئامهم

ةماعنلاو ناسسملتو ىلفدلا نيعب جلاعملا فيكلا نم غلك05 نم ديزأا زجح

سسابعلب يديسسب ةريخذلا نم ةيمك عاجرتسساو عنسصلا يديلقت مغل ريمدت

ط.ةراسص

ةقطنمب طيسشمتو ثحب ةيلمع لÓخ ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةكرتسشم ةزرفم ،صسمأا لوأا تنكمت
.ةريخذلا نم ةيمك عاجرتسساو ،عنسصلا يديلقت مغل ريمدتو فسشك نم ،صسابعلب يديسس ةيلوب روسسافت

زاغ ةروراق راجفنا بقع
امهدحأاب

ىلع يتأاي قيرح
راودب نيسشه نيلزنم
طوجحب «ديعلب رمعم»
ةزابيت يف
عقو يلزنم ثداح ببسست
يوسضوفلا يحلاب صسمأا لاوز
طوجحب «ديعلب رمعم راود»
يف ،ةزابيت ةيلو يف
اميف ،نينثا نيلزنم فÓتإا
رئاسسخ ةيأا لجسست متي مل
.ركذت ةيرسشب
،ةرئادلا ةسسيئر تحسضوأا

يف ،هللا ةبه اغيم
تلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
،ثداحلا اذه بقع صسمأا اهب
ةيامحلا حلاسصم نأا
ةعرسسب تلخدت ،ةيندملا

دعب نارينلا بيهل دامخإل
زاغ ةروراق راجفنا ليجسست

لزانملا دحأاب ةريغسص
،ةريهظلا ةرتف يف ةسشهلا

لوقت ‐ ظحلا نسسحلو
ببسستي مل ‐اهتاذ ةلوؤوسسملا
ةراسسخ يأا يف ثداحلا

اميف ،تاباسصإا وأا ةيرسشب
صشه لزنمل نارينلا تلقتنا

امهفÓتإا ىلإا ىدأا ام يناث
مكحتلا متو امهرخآا نع
لبق نم نارينلا ةنسسلأا يف
ةيندملا ةيامحلا رسصانع

يوسضوفلا يحلا تبنج يتلا
.ةيقيقح ةثراك
تدكأا ،هتاذ قايسسلا يف
تقفار يتلا ،ةثدحتملا

ةيندملا ةيامحلا رسصانع
،نارينلا دامخإا ةيلمع يف
نيتلئاعلاب لفكتلا مت هنأا
فرط نم ايعامتجاو ايسسفن
نيح ىلإا ،يدلبلا صسلجملا
راطإا يف اقحل مهناكسسإا

ليحرتلا ةيلمع
.ةجمربملا

ـه.لاون
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موي هنكسسو لإا ٍينيطسسلف ٍتيب نم ام
د˘ع˘ب ،ٌر˘ي˘ب˘ك ٌم˘˘لأاو ٌد˘˘يد˘˘سش ٌنز˘˘ح ٍسسمأا
بعسشلا تباسصأا يتلا ةميلألا ةعجافلا
نطولا يف هلك هتمدسصو ينيطسسلفلا

ةنسسلأا اهلو˘ه˘ل تد˘ق˘ع˘نا˘ف ،تا˘ت˘سشلاو
اوعرسضتو ،هئا˘ن˘بأا نو˘ي˘ع تكبو ه˘ل˘هأا
،ٍعوسشخو ٍتمسصب لجو زع هللا ىلإا

ءا˘˘عد˘˘لاو لاؤو˘˘سسلا˘˘ب ،ٍف˘˘ع˘˘سضو ٍة˘˘لذو
هناحب˘سس فأار˘ي نأا ،ءا˘جر˘لاو ة˘م˘حر˘لاو
ففخي نأاو ،مهعم نوكيو مهب ىلاعتو
لزنيو مهسضوعي نأاو ،مهربسصيو مهنع
مهباسصأا ام لعجي نأاو ،مهيلع هتنيكسس
Ó˘ف ،بئاو˘ن˘لا د˘سشأاو بئا˘سصم˘لا ر˘ب˘˘كأا
،اهاوسسب مهنتفي لو ،اهريغب مهيلتبي
،مهؤوامد تفزنو ،مهداسسجأا تيمدأا دقف
،مهسسوف˘ن تب˘ع˘تو ،م˘ه˘تا˘ي˘ح تقا˘سضو
مامأا تنهوو ،مهحاورأا مومهلاب تءانو
ديزتل ةثداحلا تءاجو ،مهاوق ةبيسصملا
ي˘ف ف˘عا˘سضتو ،م˘ه˘حار˘ج ق˘م˘˘ع ي˘˘ف
.مهتاسسأام
،ةز˘غ با˘سصأا ا˘م ًا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ع˘˘جوأا د˘˘ق
انبولق تمدأاو ،اهب لح ام انلك اننزحأاو
روسصو ،را˘ج˘ف˘نلاو ق˘ير˘ح˘لا د˘ها˘سشم
را˘مد˘لا را˘ثآاو ،ءاد˘˘ه˘˘سشلاو ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا

لماعملاو تÓحملا اياقبو ،بارخلاو

ر˘جا˘ت˘م˘˘لاو تا˘˘ط˘˘سسب˘˘لاو ،ةر˘˘مد˘˘م˘˘لا
يتلا تابرعلاو تارايسسلاو ،ةمحفتملا
ًاعيمج انلاهو ،ةئرتهم لكايه تحسضأا

نارينلا مجحو ةدعاسصتملا بهللا ةلتك
برسست اهيف ببسست يذلا ،ةلعتسشملا
قو˘˘سس نأا˘˘كو ،ٍز˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف زا˘˘˘غ˘˘˘لا
يذلا ،عسضاوتملا طيسسبلا تاريسصنلا
ةماعلاو ن˘ي˘كا˘سسم˘لاو ءار˘ق˘ف˘لا هدا˘تر˘ي
ٍنا˘˘كر˘˘ب˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ق ،ءا˘˘ط˘˘سسب˘˘˘لاو
تلاحأاف ،ةقراحلا هنارين ممح هتباسصأاو
ِقبي مل ٍرامدو ٍبارخ ىلإا اهلك ةقطنملا

نثتسسي م˘لو ،ًا˘م˘لا˘سس ه˘ي˘ف ٍءي˘سش ى˘ل˘ع
هنارين هيلع تتأا لإا ةقطنملا يف ًاناكم
.ٍدوسسأا ٍدامر ىلإا هتلاحأاو هتقرحف

عدو˘ت ي˘هو مو˘ي˘لا ةز˘غ ي˘ه ٌة˘ن˘يز˘ح
سسفنلا ةريسسكو ،اهبابحأا نفدتو اهءانبأا

،دادحلا نلعتو داوسسلا حسشوتت يهو
ي˘سساو˘ت ي˘هو ًا˘نز˘ح نو˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘كا˘بو
ةسشو˘سشمو ،ا˘ه˘ل˘هأا يز˘ع˘تو ا˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
ل ٌةتماسص ٌةرئاح نهذلا ةدراسش ركفلا
اهباسصأا امف ،اهب لح ام قدسصت داكت
زواجتيو فسصقلا قوفي ٌريبك ٌءيسش
بر˘ح˘لا ن˘م ر˘ث˘˘كأا م˘˘لؤو˘˘يو ،ناود˘˘ع˘˘لا

يف دلويو ،تاراغلا نم دسشأا عجويو
تارا˘غ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ًةر˘˘سسح سسف˘˘ن˘˘لا

ى˘ل˘ع ةز˘غ تدا˘ت˘عا ذإا ،تلا˘ي˘ت˘˘غلاو
يف دومسصلاو ،هلاتقو ودعلا ةهجاوم
ىلع مدقت تحرب امو ،هلازنو ههجو
،ًءادهسش اهئانبأا ةر˘ي˘خ ة˘كر˘ع˘م˘لا سضرأا

نيطسسلف اهتيسضق ليبسس يف يحسضتو
مجحب لابت لو ،سصيخرو ٍلاغ ِلكب
هذهف ،تاحارجلا ةرثك وأا تايحسضتلا

،مد˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘ح˘ف˘˘سص بت˘˘كت ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
.ءادهسشلا ءامدب اهتبرت ىورتو
ا˘ن˘ل˘هأا ر˘˘ب˘˘سص ي˘˘ف ٌكسش ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ل
هللا ىلع مهلكو˘ت ي˘فو ،م˘ه˘با˘سست˘حاو
م˘ه˘نا˘م˘يإا ي˘فو ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عاو
هر˘˘سشو هر˘˘ي˘˘˘خ رد˘˘˘ق˘˘˘لاو ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا˘˘˘ب
ناك ام مهبا˘سصأا ا˘م˘ف ،ه˘ب م˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو
ٌناحتما وه امنإا مهب لزن امو ،مهأاطخيل
نورجؤوي لجو زع هللا نم ٌءÓتباو مهل

مهريغ نع هب نوزيميو ،نوباثيو هيلع
انتسساوم ىلإا ٍةجاحب مهنكل ،نومدقتيو
مهنع فيفختلاو ،مهعم انفوقوو مهل
اوطقسس نيذلا ءادهسشلاف ،مهتدعاسسمو
ديدعلا ىلإا اولق˘ن ن˘يذ˘لا نو˘با˘سصم˘لاو
،ةجرح ٍلاح يف مهو تايفسشتسسملا نم
نو˘ل˘م˘ع˘يو م˘هر˘سسأا نو˘ل˘ي˘ع˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا
،م˘ه˘لا˘ي˘عو م˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأا تو˘˘ق بسسكل
يتلا تارايسسلاو ترمد يتلا لاحملاو

اهنم قبي مل يتلا تاطسسبلاو ،تقرح
ق˘˘فار˘˘م ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ،ر˘˘ثأا
يه ،ةطيسسبلا نينيطسسلفلا نينطاوملا

ميلألا ثداحلا اذهبو ،نوكلمي ام ةياغ
مه˘قزر ردا˘سصم اور˘سسخ د˘ق نو˘نو˘كي
هيف سشيعي ٍتقو يف ،مهرسسأا بابرأاو
،طحقلاو رقفلا ًةماع نوي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

را˘˘سصح˘˘لاو ،نا˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘لاو عو˘˘˘ج˘˘˘لاو
.باقعلاو
رجاتم˘لا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف نار˘ي˘ن˘لا ِتأا˘ت م˘ل
،تابر˘ع˘لاو تارا˘ي˘سسلاو ،تÓ˘ح˘م˘لاو
لب ،رجاتملاو لما˘ع˘م˘لاو تا˘ط˘سسب˘لاو
،مكبلاو مسصلل ًةيناسسنإا ًةسسسسؤوم تلاط
تاجايتحلا يوذ نم لافطألا اهداتري
تائم اهتامدخ نم ديفتسسيو ،ةسصاخلا
يف ٍزجع نم نوناعي نيذلا لافطألا
،رسصبلا وأا عمسسلا يف ٍةقاعإا وأا ،ومنلا

اهي˘ف ل˘م˘ع˘ي ة˘ي˘ب˘ع˘سش ة˘سسسسؤو˘م ي˘هو
م˘ه˘ن˘كل ،نود˘قا˘ع˘˘ت˘˘مو نو˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م
مهبعسش ها˘ج˘ت م˘ه˘بو˘ل˘ق ي˘ف نو˘ل˘م˘ح˘ي
لافطألا تائم ذاقنإل ةيناسسنإا ًةلاسسر
ذ˘ن˘م او˘نو˘كي نأا م˘هرد˘ق نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا
.ةسصاخلا تاجاحلا يوذ نم ةدلولا
،ٍرئاث ٍيبرع لكبو ،ٍرداق ٍرح لكب بيهأا

ٍن˘مؤو˘م ل˘كبو ،ٍقدا˘سصٍ م˘ل˘سسم ل˘˘كبو

اه˘ل˘هأاو ،ه˘م˘ه ةز˘غ ل˘ع˘ج˘ي نأا ،ٍرو˘ي˘غ
ن˘م ًا˘سضع˘بو ،ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘˘م ًاءز˘˘ج
اذ˘ه˘ف ،ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘نا˘مألا
ريقفلا هلهأا رسصاحملا ريغسصلا عاطقلا
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ،هدراو˘م ةدود˘ح˘م˘لا ،ه˘ب˘ع˘سش
مامأا دوم˘سصلا عا˘ط˘ت˘سسا د˘ق ،ه˘ل˘خاد˘م
قلخ نم نكمتو ،يليئارسسإلا ودعلا

هتربجأا ،هعم عارسصلل ةديدج ٍتلداعم
Óف ،اهقارت˘خا مد˘عو ا˘ه˘مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع
،هلهأا نع ىلختن لو ،ًاديحو هكرتن
مهف ،مهتثاغإاو مهتمدخ يف رسصقن لو
دو˘ه˘ج ى˘لإا ة˘جا˘ح˘لا سسمأا ي˘ف مو˘ي˘˘لا
مل نيذلا ،ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا مهتمأا
مغر اهلهأاو نيطسسلف نع ًاموي اولختي
،ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نألا رو˘˘˘جو ما˘˘˘كح˘˘˘لا سسؤو˘˘˘ب
تلاز امو تناك م˘هد˘ن˘ع ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ف
ق˘ب˘سستو م˘ه˘مو˘م˘ه رد˘سصت˘ت ،ة˘يو˘لوأا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع قو˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
ماركلا اهيأا اومل˘ه˘ف ،م˘ه˘تا˘ي˘سصو˘سصخ
نم فوهل˘م˘لا ة˘ثا˘غإاو م˘كل˘هأا ةد˘ج˘ن˘ل
نوزاتمت هيف ٌموي اذهف ،مكتمأا ءانبأا

،م˘˘كلا˘˘م˘˘عأا˘˘ب ل˘˘جو ز˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ن˘˘˘ع
ىلاعتو هناح˘ب˘سس هد˘ن˘ع ه˘نود˘ج˘ت˘سسو
ي˘ل˘ع˘˘يو م˘˘كرد˘˘ق ع˘˘فر˘˘ي ،م˘˘كل ًار˘˘خذ
.مكماقم

يمادلاِ بعسشلا َحرجوِ بلقلا َعجو اي ُةزغ
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب
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جئاتنل ليلحت˘لاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا لÓ˘خ ن˘م
هتسسكع امو ةيليئار˘سسلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
قفلا يف حولت ثيح تاباختنلا كلت
ثي˘ح ة˘ي˘مÓ˘علا تار˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فوو
يليئارسسإلا ءارزولا سسيئر ةدوعل ريسشت
رمألا اذهو مكحلا ىلإا وهاينتن نيماينب
دادزي يليئارسسإلا عمتجملا نأا ىلع لدي
دق يذلا فÓتئلا نأاو افرطتو ةينيمي
ي˘سضارألا م˘سضل فÓ˘ت˘ئا و˘ه ل˘كسشت˘ي
نرقلا ةقفسص قيب˘ط˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علاو
مدقت قيقحت وهاينتن نكمت نأا دعبو
نÓعإاب عراسس ةيليئارسسإلا باختنلاب
نم ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع برحلا

باطخ هيلع قلطأاو هامسسا ام لÓخ
ءارزو سسيئر لوأا كلذب نوكيل رسصنلا
ن˘ع د˘يز˘ت ةد˘م˘ل م˘كح˘لا ي˘ف ر˘م˘˘ت˘˘سسي

ج˘ئا˘ت˘ن ن˘م ح˘سضت˘ي˘˘ل ا˘˘ما˘˘ع ن˘˘ير˘˘سشع
ركسسعم زوف ةيليئارسسإلا تاباختنلا
مسضلا ىلع مئاقلا ه˘ج˘ما˘نر˘بو ن˘ي˘م˘ي˘لا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ع˘سسو˘ت˘˘لاو
ءÓيتسسلاو نينطاوملل درطو يقرعلا

لزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘هو ي˘˘˘سضارألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةلودلا ةماقإا ملح ءاهنإاو تلايتغلاو
يتلا دونبلا نم اهريغو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

هتل˘م˘ح لÓ˘خ ح˘سضاو ل˘كسشب تر˘ه˘ظ
نم ايل˘م˘ع ا˘ه˘م˘جر˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘عد˘لا

ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ
نع ثدحت امدنع برعلل ةسضهانملاو
اديفتسسم تانطوتسسملاو راوغألا مسض
حنمت يتلاو ةدحتملا تايلولا معد نم
ديزملا مسضل رسضخألا ءوسضلا لÓتحلا

تانطوتسسملا عيسسوتو يسضارألا نم
.ةيبرغلا ةفسضلا يف
تاحيرسصتلا كلت نأاب هب كسش ل اممو
با˘ط˘خ ي˘ف تدرو ي˘ت˘لا ف˘قاو˘˘م˘˘لاو
يتلا تاوطخلاو تاسسايسسلاو وهاينتن
ي˘ف ح˘ج˘ن لا˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع مد˘˘ق˘˘ي˘˘سس
نا دعب يمو˘كح˘لا فÓ˘ت˘ئلا ل˘ي˘كسشت

هتعاطتسسا مدعو هرظتني نجسسلا ناك

ح˘ب˘سصي˘ل ا˘ق˘با˘سس ة˘مو˘كح˘لا ل˘˘ي˘˘كسشت
يكيرملا معدلا نم دحولا ديفتسسملا

دسض عمقلا لامعا ةسسارسشب سسراميو
لخدتلا لو˘لو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
بمارت همدق يذلا معدلاو يكيرملا

عيرا˘سشم م˘عد ن˘ع ة˘حار˘سص نÓ˘عإلاو
ةيكيرما ناجل ل˘ي˘كسشتو نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا
نمسض طئارخلا مسسر فدهب ةيليئارسسا

نم ةيكيرملا نرقلا ةقفسص هتوتحا ام
ةردا˘˘سصم ي˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
اذه مهاسس ثيح ةينيطسسلفلا يسضارلا
راسصتنلا ي˘ف ي˘سسي˘ئر ل˘كسشب م˘عد˘لا
نÓ˘علا ا˘سضيا ر˘˘فوو  ،ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا
تيب˘لا ي˘ف نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصل كر˘ت˘سشم˘لا
حتف (وهانتنو بمارت) لبق نم سضيبلا
لود˘لا سضع˘ب ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق
هذ˘ه˘ل ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا سسير˘كت˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘سضها˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
. ةينيطسسلفلا

رو˘˘˘ملا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا تلا ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو

يلودلا عمتجملا نم دب ل تاروطتلاو
نافوطلا اذه ف˘قو˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

تاسضوافم دقعل ةوعدلا يف عارسسإلاو
فارسشإاب ةيلي˘ئار˘سسإا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةدا˘ج
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل فار˘˘طألا دد˘˘ع˘˘ت˘˘مو ي˘˘لود
ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح سسا˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘سسلا
ةيبرغلا ة˘ف˘سضلا م˘سض ط˘ط˘خ˘م ف˘قو˘ل
ةيأا سضيوقتو نيتلودلا لح طاقسسإاو
.ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإل ةسصرف
تلسصف ةقفسص يه نرقلا ةقفسص نإا

ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا باز˘حلا سسا˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةمدخ˘ل تءا˘جو ة˘فر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لا
لÓتحلا تامهم جاتنا ةداعإاو وهاينتن
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا سضر˘˘فو
ل˘ك م˘سضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارلا
مسسرو ناكسسلاب ةلوهأام ريغلا نكاملا
نم نرقلا ةقفسصب ةسصاخلا طئارخلا
ةيلي˘ئار˘سسلا ة˘ي˘كير˘ملا نا˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق
ائيسش ى˘ن˘ع˘ي اذ˘هو سسا˘سسلا اذ˘ه ى˘ل˘ع
حبسصا ينيطسسلفلا بعسشلا نا ادحاو

لكسشب لقتعمو ريبك نجسس يف سشيعي
.هتامييقتو لÓتحÓل عسضخيو يعامج

ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ق˘ب˘ت سسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘كبو
نأا˘سش ي˘ه ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا
ظافحلا وه ط˘ق˘ف ا˘ن˘م˘ه˘ي ا˘مو ي˘ل˘خاد
ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سسدقلا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘عور˘سشم˘لاو
د˘حأا يأل ح˘م˘سسن ن˘لو ،ا˘ه˘تا˘˘سسد˘˘ق˘˘مو
لينلا وا ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصتب
ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘˘م
ريسصملا ريرقتو ةدوعلا قح ةسصاخو
ةينيطسسلفلا ةلود˘لا ة˘ما˘قإا˘ب ا˘ن˘قو˘ق˘حو
بع˘سشلا ناو ،ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘ع سسد˘˘ق˘˘لاو
قو˘ف اد˘ما˘سص ى˘ق˘ب˘ي˘سس ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘باو˘ث˘ب ا˘كسسم˘ت˘˘م ه˘˘سضرا

ةفداهلا تارماؤوم˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘سشف˘ي˘سسو
رسصتنيسسو ةينطولا هتيسضق ة˘ي˘ف˘سصت˘ل

ي˘ت˘لا كرا˘ع˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ر˘سصت˘نا ا˘م˘ك
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ع ا˘˘˘عا˘˘˘فد ا˘˘˘ه˘˘˘سضا˘˘˘خ
.ةينيطسسلفلا

ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع برحلا نلعت لÓتحلا ةموكح
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ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ق˘ير˘ط ترا˘ت˘خا لÓ˘ت˘حلا ة˘˘لود نا
مدلا قيرط تراتخاو نرقلا ةقفسصو ناطيتسسلاو
سشيج هسسرامي يذلا باهرإلاو فنعلاو لتقلاو
بلاطي يذلا ينيطسسلفلا بعسشلا قحب لÓتحلا
ه˘ت˘لود ة˘ما˘˘قإاو ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ح˘˘ب
بخ˘ت˘ن˘ت لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘لود ناو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
دق نوكي كلذبو مÓسسلا راتخت ملو ةيرسصنعلا

ءا˘ه˘نإاو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ةا˘فو ةدا˘ه˘سش ترد˘˘سص
ةددهم تحبسصا اهنوك ا˘ه˘ل˘ك مÓ˘سسلا تا˘ي˘قا˘ف˘تا
يذلا وهايناتن نو˘ن˘جو فر˘ط˘تو ة˘سسا˘ي˘سس ل˘ع˘ف˘ب
فسسأÓلو ،ةينيطسسلفلا قوقحلاو سضرألاب رجاتي
نيلهؤوم ريغ نييليئارسسإلا نا حسضاولا نم تاب
يليئارسسلا لÓتحلا ىدل تاباختنلاو مÓسسلل
دسضو برعلا دسض لمعي يذلا وهاينتن جاتنا ديعت
مدقت يأا دهسشت مل ثيح ةقطنملاب مÓسسلا ةريسسم
. هدهع يف ركذي
وها˘ي˘ن˘ت˘ن هدو˘ق˘ي يذ˘لا دو˘كي˘ل˘لا بز˘ح مد˘ق˘ت نا
مسضلاو ناطيتسسلا زوف مت هنا ينعي تاباختنلاب
نرقلا ةقفسص باختنا متو ةيرسصنعلاو ديترابلاو
ةيعيرسشتلا ةيليئارسسلا تاباختنلا يف عمقلاو

لÓ˘˘ت˘˘حلا ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي نا رر˘˘ق و˘˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن ناو
ةيليئارسسلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ج˘ئا˘ت˘ن ناو  عار˘سصلاو
ةيرسصنعلا) راتخا يليئارسسلا عمتجملا نا تبثت
نيينيطسسلفلا عم تاسضوافملا لدب (لÓتحلاو
ىلع ةينيميلا ةلتكلاو دوكيللا بزح مدقت دعب

راسسيلاو طسسولا ةلتكو سضيبأا ‐قرزأا باسسح
جئاتنلل اق˘فو32 ـلا تسسي˘ن˘كلا تا˘با˘خ˘ت˘نا ي˘ف
. ةيلولا
ناو ديدج عقاو سسكعت ةيسسايسسلا تارسشؤوملا نا
كيرسش دوجو مدع ده˘سشت˘سس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا

فوسس ينيط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلاو مÓ˘سسل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ريرقتو ةيرحب سشيعلا مدعو لÓتحلا نمث عفدي
تاباختنلا جئاتنل نوكيسس دي˘كأا˘ت˘لا˘بو ر˘ي˘سصم˘لا
ل˘م˘ع˘لا ل˘م˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘سضاو تا˘˘سسا˘˘كع˘˘نا
ةدايقلا تاهجوت يه ام مهلا لاؤوسسلاو يسسايسسلا
يقبن نا انل لهو ةلبقملا ةلحرملا يف ةينيطسسلفلا
ةليط هانبرج يذ˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن ف˘قو˘م˘ل ن˘ير˘ي˘سسا
نم ءيسش يا انح˘ن˘م˘ي م˘لو ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا

؟ انقوقح
اهحتف يرورسضلا نم تاب ةمهم تافلم كانه نا

ناو يليئارسسلا فقوملا يف لوحتلا اذه دعب
فقومو ةيبرعلاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لا˘سسر˘لا نو˘كت
ةدحولا ةيامح ىلع لمعلا وه ةينيطسسلفلا ةدايقلا
مدعو كرتسشملا ريسصملاو ةينيطسسلفلا ةينطولا
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا زاز˘˘ت˘˘بلاو م˘˘هو˘˘لا ءارو رار˘˘ج˘˘˘نلا

فÓ˘غ˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘غ˘م˘لا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘˘سص ع˘˘يرا˘˘سشمو
تاراعسشلاو ةعجعجلل انه لاجم لو يناسسنلا
ىلع ةنده سضرفت يتلا ةفئازلا ةمواقملاو ةنانرلا
اهج˘ئا˘ت˘ن تنا˘ك بور˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

عارسصلا ةلداع˘م ن˘م˘سض ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سصو ة˘ن˘ي˘ه˘م
.ينيطسسلفلا ينطولا خيراتلاو
انيلع سضرفت لÓتحلا ىدل تاباختنلا جئاتن نا
فرطتلا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘مو ا˘ب˘ع˘سصو اد˘يد˘ج ا˘يد˘ح˘ت
ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق سضفر˘ي يذ˘لا ير˘سصن˘ع˘لا ع˘م˘ق˘لاو
يف ةيليئارسسإلا بازحألا ترابتو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ح˘ن˘م مد˘عو ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ع˘سسو˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ياز˘˘م
ة˘جرد تر˘ه˘ظا ا˘م˘نإا ءي˘سش يأا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ماظن˘لا ن˘م ل˘ع˘ج يذ˘لا ير˘سصن˘ع˘لا طا˘ط˘ح˘نلا
سسرا˘م˘يو م˘عد˘ي ا˘ي˘با˘هرا ا˘ما˘ظ˘˘ن ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
. قÓطلا ىلع أاوسسألا وهو باهرلا

لمعلا نم دب ل فرطتلا اذه ةهجاوم لجا نمو
ةد˘حو˘لا د˘ي˘سسج˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
دب لو لÓتحلا ةسسرطغ ةهجاومل ةينيطسسلفلا

ل˘ي˘كسشت˘ل ة˘يد˘ج تاو˘ط˘خ ي˘ف ةر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م
Ó˘ب فار˘طألا ل˘ك م˘سضت ة˘ي˘ن˘طو ةد˘حو ة˘مو˘كح
ل˘م˘ع˘لا ةدا˘ق˘ل يرو˘ف ءا˘ق˘ل دا˘ق˘˘ع˘˘ناو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ةمظنم˘ل يدا˘ي˘ق˘لا را˘طإلا ن˘م˘سض ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةم˘ئاد ة˘ئ˘ي˘ه هرا˘ب˘ت˘عاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةفاك يف دحوملا يني˘ط˘سسل˘ف˘لا رار˘ق˘لا ة˘غا˘ي˘سصل
.ةيجراخلاو ةيلخادلا تلاجملا
وهو لا ريبك ينطو قاقحتسسا ماما فقن اننا
ةيعيرسشتلاو ةيسسائرلا ةينيط˘سسل˘ف˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ريسضحتلاو اينطو ابلطم اهل ريسضحتلا تاب ثيح
ة˘ل˘ما˘سش تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘˘جإل بير˘˘ق˘˘لا د˘˘مألا ي˘˘ف
نيطسسلف ةلودو ةينطو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘ل
فقن اننأاو ريرحتلا ةمظنمو ةيعيرسشتلاو ةيسسائرلا
ةململ انيلعو ةيسساقو ةريبك ةسسايسس ةكرعم مامأا
فرطتلا اذه ةهجاوم لجا نم ينيطسسلفلا لمسشلا

لÓت˘حلا تج˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا ةد˘بر˘ع˘لاو
.ةيرسشبلا خيرات يف بعسصلا

ةيليئارسسإلا تاباختنلا يف نرقلا ةقفسصو ناطيتسسلا باختنا

07



يلحم 6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألا

mahali@essalamonline.com

08
 لامسشلا وحن ىسضرملا لقنت ءانع ريفوت يف ةغلاب ةيمهأا يسستكت ةوطخلا

راردأاب ناطرسسلا ةحفاكم زكرمب ةعسشألاب جÓع ةحلسصم ةمدخلا زيح عسضو
ناسضمر رهسش لولح لبق

كيرافوب ةيدلبب نكسسم032 طبر
ةديلبلاب يعيبطلا زاغلا ةكبسشب

زكرملا ريدم هنلعأا امبسسح ،راردأاب ناطرسسلا ةحفاكم زكرمب ارخؤوم ةعسشألاب جÓع ةحلسصم ةمدخلا زيح عسضو مت
زكارم وحن ىسضرملا لقنت ءانع ريفوت يف ةغلاب ةيمهأا يسستكت ةوطخلا هذه نأا ربتعا يذلا هللا دبع يتهاب

.ةعسشألاب جÓعلل ةديعب تافاسسم ىلع نطولا لامسشب ةجلاعملا

نكسسم032 ط˘بر م˘ت˘ي˘˘سس
لا˘م˘سش) كيرا˘فو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
زاغلا ةكبسشب (ةديلبلا ةيلو
رهسش لولح لب˘ق ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ة˘يا˘ه˘ن) ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
فسشك امبسسح ،(ليربأا رهسش
ي˘ل˘ع ةر˘ئاد˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘ن˘˘ع
.راهق
سشماه ىلع راهق  حسضوأاو
يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز
لا˘م˘ك ة˘يلو˘لا ي˘لاو تدا˘ق
ريسس ىلع فوقولل رسصيون
يراجلا عيراسشملا فل˘ت˘خ˘م
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نا
ي˘˘ح نا˘˘كسس نأا ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا
نمسض فنسصملا يناد˘ي˘ع˘سس
«ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م» ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
نو˘˘˘عدو˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تماد ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ءانتقا يف ةليوط تاونسسل
لبق ناتوبلا زاغ تاروراق
ةسصاخ ناسضمر رهسش لولح
اذ˘˘˘ه زا˘˘˘ج˘˘˘نا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا نأاو
ى˘˘ل˘˘ع تبرا˘˘˘ق عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
.ءاهتنإلا

ناكسس ربع ناكملا نيعبو
م˘ه˘ت˘˘حر˘˘ف ن˘˘ع ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
اذه مÓتسسا برقب ةريبكلا
ي˘ف نا˘˘ك يذ˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
مل˘ح در˘ج˘م بير˘ق˘لا سسمألا

ىظحي مل مهيح نأاو ةسصاخ
˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
نينمثم ،ةيلحملا تاطلسسلا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر رار˘˘ق
ةريبك ةيمهأا ءÓياب يسضاقلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
.«لظلا قطانم» ىوتسسم
ف˘˘˘قو را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘سضيأا ر˘˘˘˘سصيو˘˘˘˘˘ن
ي˘˘˘ح نا˘˘˘كسس تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا
يذلا كيرافوب ةيدلبب رازوب
د˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
رقتفي يذلاو يرام˘ع˘ت˘سسإلا

ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘سسبأل
هتايح يف نطاوملا اهجاتحي
طبرلا رارغ ىلع ،ةيمويلا
زاغلاو ءابر˘ه˘كلا تا˘كب˘سشب
با˘ي˘غ اذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
ةفاسضإلاب ةيمومعلا ةرانإلا
،يسسردملا لقنلا سصقن ىلإا

رطخلل ذيمÓتلا سضرعي ام

نو˘ع˘ط˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
غو˘ل˘ب˘ل ة˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘فا˘˘سسم
.ةيوبرتلا مهتاسسسسؤوم
يلاو رمأا قايسسلا اذه يفو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب˘ب ،ة˘يلو˘˘لا
تاكبسشب ي˘ح˘لا اذ˘ه ط˘بر˘ل
ءابرهكلاو يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا ر˘ي˘˘فو˘˘ت
لقنلا تÓفاح ميعدت اذكو
.يسسردملا

ىكتسشا ،قايسسلا تاذ يفو
يذ˘˘لا سشو˘˘ل˘˘ب ي˘˘ح نا˘˘كسس
ن˘م˘سض ر˘خآلا و˘˘ه ف˘˘ن˘˘سصي
سصق˘ن ن˘م ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
،بورسشلا ءام˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا

م˘ت˘ي م˘ل ه˘نأا ى˘لإا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سشم
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب م˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘ت
ةسسمخ وح˘ن ذ˘ن˘م ة˘يو˘ي˘ح˘لا
ي˘˘لاو م˘˘ه˘˘نأا˘˘م˘˘ط ن˘˘يأا ما˘˘يأا
ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘˘نأا ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

بق˘ن لو˘خد ر˘ه˘˘سش نو˘˘سضغ
ام ةمدخلا زيح ديدج يئام
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي˘˘˘سس
.نيومتلا ةيلمع
تلاغسشنإلا مهأا نيب نمو
ءايحألا ناكسسل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

لحم تناك يتلا عرازملاو
ل˘˘˘˘كسشم ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘˘يز
ة˘˘ي˘˘كل˘˘م دو˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘سست
اهنونطقي ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كسس
تاينيعيبسسلا تاون˘سس ذ˘ن˘م
ي˘˘سضارأا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘سشم˘˘˘لا
نأا رسصيون  دكأا نيأا ،ةيحÓف
ةغيسصلا داجيا ثحبت ةلودلا
ة˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا

.مهتيعسضو
ي˘لاو ف˘قو د˘ق˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل
زاج˘نا ةر˘ي˘تو ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ناكسسل ةهجوملا ةيو˘م˘ن˘ت˘لا
رارغ ىلع كيرا˘فو˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ةكبسش ةئيهت ةداعإا عورسشم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا

اذكو ملك02 ةفاسسم ىلع
ددع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عا عور˘سشم
ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م
ةددع˘ت˘م ة˘عا˘ق زا˘ج˘نا اذ˘كو
نا˘ير˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

.ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأاو
ج.دمحم

يراجلا صسرام62 نم ةيادب
ركسسعمب سسيرغ راطم ليغسشت ةداعإا بقرت
راطم ليغسشت ةداعإا بقتري

لÓخ نم (ركسسعم) سسيرغ
ي˘˘ل˘˘ي˘˘سسا ة˘˘كر˘˘سش نا˘˘م˘˘˘سض
ايعوبسسأا نيتلحر نار˘ي˘ط˘ل˘ل
،ةمسصاعلا رئازجلا ىلإاو نم
سسرام62 ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
ىدل ملع ا˘م˘ب˘سسح ،يرا˘ج˘لا

دب˘ع ة˘يلو˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘يد˘م
حسضوأاو.ي˘م˘ل˘يد ردا˘ق˘لا
يليسساط ةكرسش نأا يمليد
ايعوبسسأا ن˘ي˘ت˘ل˘حر تج˘مر˘ب
را˘ط˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘هذ
يراو˘˘˘ه را˘˘˘ط˘˘˘مو سسير˘˘˘˘غ
يموي ةمسصا˘ع˘لا˘ب ن˘يد˘مو˘ب
ي˘˘ف ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لاو تب˘˘˘سسلا
نم تابلطلا ميي˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا
دد˘ع ةدا˘يز˘˘ل ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا
ر˘˘˘خآا نأا ر˘˘˘˘كذو.تÓحرلا

نيرفا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل تÓ˘حر

تناك سسيرغ راطم اهدهسش
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م3102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا

‐ترايت‐ركسسعم طخ ربع
اهنأا لإا ،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
لابقإلا مدع ببسسب تفقوت

.نيرفاسسملا لبق نم اهيلع
ىلإا لوؤوسسملا سسفن راسشأاو
رفوتي يذلا سسيرغ راطم نأا

007.1 لوطب جردم ىلع
لا˘˘غ˘˘سشأا ةد˘˘ع د˘˘ه˘˘سش ر˘˘ت˘˘˘م
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م را˘ب˘ت˘عإلا ةدا˘˘عإل
فرعي وهو طاسشنلل ازهاج
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإل ة˘˘سسارد ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ك ه˘˘˘لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ة˘مد˘خ ي˘ف ة˘ي˘كي˘ت˘سسي˘جو˘˘ل
ر˘يد˘سصت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.هكاوفلا و رسضخلا

ب.Úمأا

نأا ه˘˘تاذ لوؤو˘˘سسم˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
هذ˘˘ه˘˘˘ل ر˘˘˘طؤو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
ثدحأاب ةمعد˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ن˘م دا˘ف˘˘ت˘˘سسا ،تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘ف˘ث˘كم ة˘ي˘ن˘يو˘كت تا˘سصبر˘˘ت

ز˘˘˘كار˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةفلتخم تاهج ربع ةحفاكملا

جرا˘˘خ ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘م
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
يتلا ةي˘ب˘ط˘لا تا˘سصا˘سصت˘خلا
بناج ىلإا زكرملا اذه اهبلطتي
تازيهجت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م را˘ب˘ت˘خا
ق˘فو ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا
.ةيملاعلا ريياعملا

زكرم نلعأا ،بناجلا اذه يفو
راردأا˘ب نا˘˘طر˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ة˘ح˘فا˘كم ز˘˘كر˘˘م ع˘˘م ة˘˘مأاو˘˘ت
هل امل ةنتاب ةيلوب ناطرسسلا

ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ثي˘˘ح ةر˘˘˘ب˘˘˘خ ن˘˘˘م
ليجسست ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ىو˘ت˘سسم
ىسضرم8 جÓعو ىسضرم01
ريوسصت˘لا ن˘م01 ةداف˘ت˘سساو
ثÓ˘ث لد˘˘ع˘˘م˘˘ب ي˘˘عا˘˘ع˘˘سشلا

.سضيرم لكل جÓع سصسصح
ةحسصلا ريدم ددسش ،هبناج نم
د˘ب˘ع راردأا ة˘يلو˘˘ل نا˘˘كسسلاو
ةرورسض ى˘ل˘ع ير˘م˘ع ردا˘ق˘لا
لم˘ع˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا را˘م˘ث˘ت˘سسإلا
نا˘طر˘سسلا ءاد د˘سض ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

يذلا زكرملا اذه دوجو مغر
و˘ح˘ن ا˘يو˘ه˘ج اد˘ع˘˘ب ي˘˘سست˘˘كي
ار˘ي˘سشم ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا
زاهجب معديسس زكرملا نأا ىلإا
م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لا
ةيقرت بناج ىلإا يسسيطانغملا
ةيزكرملا ةيلديسصلا عرف حتف
ةيودألا ريفوت نامسضل ،راردأاب
.ءادلا جÓعل ةمزÓلا

زيح عسضو ىلع هفارسشإا ىدلو
نمث ةحلسصملا هذهل ةمدخلا

ي˘بر˘ع˘لا لو˘ل˘˘ه˘˘ب راردأا ي˘˘لاو
مقا˘ط˘لا ه˘ع˘فر يذ˘لا يد˘ح˘ت˘لا
هذه لÓغتسسل باسشلا يبطلا
ىلإا ايعاد ،ةماه˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ىلع ظافحلل دوهجلا لك لذب
نأا ىلإا اريسشم ،بسسكملا اذه
قفرملا اذه معدتسس هحلاسصم
نكسسم05 ـب ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا

ءا˘ب˘طأÓ˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
.نييسصاسصتخلا

،بيطلا يبوبع برعأا هرودبو
ناطرسسلا ءادب نيباسصملا دحأا

هذ˘ه˘ل ر˘ي˘ب˘كلا ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع
ى˘ل˘ع تر˘فو ي˘ت˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
جÓعلل لقنتلا ءابعا ىسضرملا

زواجتت يت˘لاو ة˘يلو˘لا جرا˘خ
ة˘ل˘حر ل˘˘ك ي˘˘ف جد ف˘˘لأا04
ة˘ق˘فار˘م ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘جÓ˘˘ع
فرط نم زكرملا اذه تاراطإا

نم هنيكمتل ءاكرسشلا فلتخم
ىلع ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا ه˘ت˘ف˘ي˘ظو ءادأا
 .هجو نسسحأا

ةمراسص تاهيجوت
ةلجع كيرحتل

ةيلولاب رامثتسسلا
ي˘بر˘ع˘لا راردأا ي˘لاو ي˘ط˘عأا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت ،ار˘خؤو˘م لو˘ل˘ه˘ب

ةيئلولا ةنجللا مامأا ةمراسص
ةلجع كيرحتل را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
ل˘˘ك ة˘˘م˘˘جر˘˘تو ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
اهب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ق˘م˘لا
ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ديري ،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘سسا

رامثتسسا ىلإا لسصوتلا  اهنم
ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ي
يلاو˘لا سسرد ا˘م˘ك ،ةور˘ث˘لاو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ع
ع˘˘م رو˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘جار˘˘˘خإا
نوكي نا سضفرلاو ديدسشتلا

ي˘˘م˘˘هو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘˘سسلاو
ريهطت نم دبلو ةدئاف نودب
رثكأا سصرف ءاطعإاو فلملا
لاجم يف سضوخلا ديري نمل
يف جئاتن ءاطعإاو رامثتسسلا
لاجملا يف ةسصاخ ناديملا
ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

سضع˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصلاو
اهب لجسست ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ىد˘˘ل ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م وأا سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن
تامدخ ريفوت ةيغب ةنكاسسلا
سصوسصخلا ىلع اهنم ركذن
اهريغو ة˘ح˘سصلا ناد˘ي˘م ي˘ف
هيعارسصم ىلع بابلا حتفو
امك ،نيرمثتسسملا لك مامأا
ةنجللا ة˘ق˘فر ي˘لاو˘لا سشقا˘ن
يف ةيلولا تاعلطتو قافآا
ز˘ج˘ن˘م و˘ها˘مو را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلا

ةيعوألا ديدحتل زجنم ريغو
عم ىرخأا ءاسشنإاو ةيراقعلا
تاءا˘˘˘سضف˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
،ةطسشنأا اهب قلخو ةدوجوملا

فدهي يلاولا بسسح اذه لك
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
نيرمثتسسملا مامأا تاعاطقلا
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش ل˘˘كب
متي ىتح اهل مظنملا نوناقلا
ع˘˘يرا˘˘سشم ى˘˘لإا ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا
نا˘كسسلا تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت سسكع˘˘ت
بسصانم حتفب ةدئافلا معتو
وهام لثم ةورث قلخو لغسش
ن˘˘كا˘˘مأا ةد˘˘ع ي˘˘ف دو˘˘˘جو˘˘˘م
تطعأاو اهباح˘سصأا ر˘م˘ث˘ت˘سسا
دد˘سش ر˘ي˘خألا ي˘˘فو ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ةيعوأا مي˘ل˘سست ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا

ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا جرا˘˘خ ة˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع
ل ا˘م˘م ند˘م˘ل˘ل يرا˘˘سضح˘˘لا
طيحملاو ةئيبلا ىلع رثؤوي

نو˘كي م˘ي˘ل˘سست˘لاو سشا˘ع˘م˘˘لا
ةينقتو ةجهنمم ةسسارد ىلع
.يقيقح رامثتسسا ىلإا فدهت

ةغدو رسصق ناكسس..
دوعو نيب ليغونفب

رارمتسساو ةرادإلا
 نامرحلا

ة˘غدو ر˘سصق نا˘كسس ي˘نا˘˘ع˘˘ي
دعبي يذلا لي˘غو˘ن˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘ب

راردأا ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع ن˘˘ع
سصئاقنلا نم ةلمج ملك52ـب
ةا˘نا˘ع˘م ا˘ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا

ةروريسس ىلع ترثأا ةيقيقح
تاب يتلا ،نطاوملا تايموي
فيك ةبعسصلاب اهيلع قلطي

ةا˘نا˘ع˘م˘لا نود˘ب˘كت˘ي م˘˘هو ل
ط˘˘˘˘سسبأا ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
لظ ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘سض
مهدعو يتلا ةريثكلا دوعولا
رييغت ةيغب نيلوؤوسسملا اهب

ةلاح ني˘سسح˘تو ر˘سصق˘لا لا˘ح
،نسسحأا ةهجاو ىلإا ناكسسلا
امم مه˘مÓ˘حأا تر˘خ˘ب˘ت ن˘كل
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف م˘˘هر˘˘ب˘˘جأا
تافقو ميظنت ىلع تارملا
ةيدلبلا رقم مامأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ىلإا اولقنت ارخؤومو ،ةرئادلاو
ةل˘م˘ج او˘ع˘فرو ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م
مامأا ةيومنت˘لا بلا˘ط˘م˘لا ن˘م
ق˘فار˘م ن˘م د˘يد˘ج˘لا ي˘لاو˘˘لا

،ما˘ع˘لا ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
ن˘˘م ر˘˘سصق˘˘لا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
مهو يحسصلا فرسصلا ةكبسش
نولمعتسسي ةعاسسلا دح ىلإا

ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت تارو˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘م
،ةلمعتسسملا هايملا فيرسصتل
مامأا ارو˘كيد تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا

ىلع ارطخ لكسشتو مهلزانم
ع˘سضو˘لا اذ˘ه .نا˘كسسلا ةا˘ي˘˘ح
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ىدأا بع˘˘˘˘سصلا
نيل˘ف˘ط ةا˘فو ى˘لإا ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ىد˘˘˘˘˘حا ل˘˘˘˘˘خاد ا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سس
فر˘˘˘˘˘سصلا تارو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م
ةر˘˘˘كاذ تلازلو ،ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
،ةثدا˘ح˘لا سسن˘ت م˘ل ة˘ن˘كا˘سسلا

ناكسسلا بسضغ نم داز امم
ىلإا ل˘كسشم˘لا او˘ع˘فر ن˘يذ˘لا
م˘ه˘تد˘عو ي˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
فر˘˘سصل˘˘ل ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘ج˘˘نا˘˘˘ب
م˘ل بل˘ط˘م˘لا ن˘كل ي˘˘ح˘˘سصلا
اذ˘ه ي˘نا˘ع˘ي ا˘م˘˘ك ،ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي

با˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ا˘˘سضيأا ر˘˘سصق˘˘˘لا
لقن˘لاو ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

اذ˘كو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلاو
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلإا ةفاسضإلاب ،ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ةر˘ها˘ظ ن˘م با˘ب˘سشلا ةا˘نا˘ع˘م
ةئرته˘م˘لا قر˘ط˘لاو ة˘لا˘ط˘ب˘لا

و˘˘ه ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لاو ر˘˘ط˘˘خألاو
كÓسسألا نم ةكبسش لكسشت
نكاسسملا قو˘ف ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

جتان اذهو ،رسصقلا عراوسشو
ة˘ي˘ع˘سسو˘ت ة˘ج˘مر˘ب مد˘ع ن˘˘ع
ط˘˘برو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘سشل
ا˘ه˘˘ل˘˘سصت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا
،1991 ةن˘سس ذ˘ن˘م ءا˘بر˘ه˘كلا

ىلإا نون˘طاو˘م˘لا أا˘ج˘ل˘ي ثي˘ح
ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك تاداد˘˘ع ع˘˘سضو
ى˘ت˘سشب ل˘˘باو˘˘كلا ر˘˘ج م˘˘ت˘˘يو
كيهان ،تافاسسم ىلع قرطلا

ةايح˘ب قد˘ح˘م˘لا ر˘ط˘خ˘لا ن˘ع
ة˘˘سصا˘˘خ ةرا˘˘˘م˘˘˘لاو نا˘˘˘كسسلا
د˘˘˘حأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يأا لا˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
لقحلا يف طسشانلا بابسشلا
نم بلطنو ديرن» يوعمجلا
ي˘ف سشي˘ع˘ن نأا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
نيمورحم ان˘نأل12 نرق˘لا

لج بايغو ة˘لز˘ع˘لا سشي˘ع˘نو
تدجو ناو ةيويحلا قفارملا
امك ،«سضرغلا ي˘ب˘ل˘تل ي˘ه˘ف

ةدامب مهلزا˘ن˘م ط˘بر˘ب بلا˘ط
ي˘ف م˘ه˘نأل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا

بل˘ج ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ةرورا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لاو
جÓعلا ةعاق م˘ي˘مر˘تو ،زا˘غ˘لا

ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
يف ناكسسلا ءلؤوه .برسشلل

نودبكتي مهنأا رعسشت مهثيدح
يف مهتسشي˘ع˘م˘ل ةر˘م ق˘ئا˘ق˘ح
ىلع رطخت ل ةيسشعم فورظ
مهبلاطم ركذ ىلعو دحأا لاب
يلاولل ةعوفرملا ةعورسشملا
نيقباسسلا زجع ءارج ديدجلا
نع فيفختلاو اهقيقحت يف
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ة˘˘˘غدو ر˘˘˘سصق ل˘˘˘˘هأا
لسضفأا ةاي˘ح ى˘لإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي
هذ˘ه ى˘ل˘ع بي˘ج˘م ن˘م ل˘ه˘˘ف
روسصق دحا يف تلاغسشنلا

092 لسصأا نم راردا ةيلو
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘˘ع ر˘˘سشت˘˘ن˘˘م ر˘˘سصق
ق˘ل˘ط˘ي تا˘ب ى˘ت˘لاو ع˘˘سسا˘˘سش
لبق نم لظلا قطانم اهيلع
.اهناكسس

مسساقلب يفيرسشوب
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تناجب نويعلا ىسضرم ةدئافل

يزيلإاب ةيحارج تايلمعو ةيبط تاسصوحف
ةيحسصلا تامدخلا ةيقرتل

ةيبط تاسصاسصتخا يف ةديدج بسصانم
طاوغألاب ةمداقلا ةنسسلا علطم

ةيئافسشتسسإلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع نويعلا ىسضرم ةدئافل ةيحارج تايلمعو ةيبط تاسصوحف ءارجإا مت
ولوؤوسسم دافأا ام بسسح ،نويعلا ىسضرمل ةينماسضتلا ةيبطلا مايألا راطإا يف يزيليإاب تناج ةبدتنملا ةيلولاب يرفيإا

.ةيئافسشتسسإلا ةسسسسؤوملا تاذ

ةديدج بسصان˘م ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘سس
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا ي˘˘ف
ىلع ةمدا˘ق˘لا ة˘ن˘سسلا ع˘ل˘ط˘م
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،طاوغألاب ةليجع نب ةديمحأا
تا˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م و˘لوؤو˘˘سسم
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
حتف مت˘ي˘سسو.تايفسشتسسملا
يف ةبقترملا بسصانملا كلت

ةحارج تاسصاسصتخا نم لك
نذألاو ،ن˘ي˘يار˘˘سشلاو بل˘˘ق˘˘لا

سضارمأاو ،ةرجنحلاو فنألاو
حسضوأا امك ،ديلوتلاو ءاسسنلا

ن˘يد˘لا دا˘م˘ع عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘م
ةحسصلا ةرازو تناكو.داعم
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
تف˘ن˘سص د˘ق تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم (02) ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشع
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ب ةد˘ي˘م˘حأا ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلا

(2) نيتنثا نيتحلسصمو ةليجع
مأÓل ةسصسصختملا ةسسسسؤوملاب
ناد˘ع˘سس رو˘ت˘كد˘لا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
،ةيعماج ةيئافسشتسسإا حلاسصمك
امك.لوؤوسسملا تاذ فيسضي
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ح˘˘ت˘˘ف بق˘˘تر˘˘ي
(ريرسس042) ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يف مهاسسيسس امم طاوغألاب
كل˘˘˘˘˘ت ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت
اميسس ةيبطلا تاسصاسصتخإلا

بط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك د˘˘˘جاو˘˘˘ت ع˘˘˘م
يتلاو يجيلث رامع ةعماجب
ىلإا ىلوألا اه˘ت˘ع˘فد تل˘سصو
ام بسسح ،ةسسدا˘سسلا ا˘ه˘ت˘ن˘سس
.عاطقلا ريدم ركذ
نيدلا فيسس ركذ هتهج نمو
اذه نأا (بط بلاط) يوارسشم
نم ةبلطلا نكميسس ءارجإلا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘˘م
ةدو˘جو˘م˘لا تا˘سصا˘˘سصت˘˘خإلا
له˘سسي˘سسو طاو˘غألا ة˘يلو˘ب

يف م˘ه˘ت˘يرو˘مأا˘م ن˘م ار˘ي˘ث˘ك
بي˘ب˘ط ة˘جرد ى˘لإا لو˘سصو˘لا
لك» نأا ىلإا اريسشم ،يئاسصخأا
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا

بط ةيلك و ديدج ىفسشتسسم
تÓهؤوملا لك ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت
تازيهجت˘لاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ن˘يو˘˘كت نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘مزÓ˘˘لا
لثم˘م د˘كأا هرود˘بو.«يعون
طاوغألاب يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا
نأا» ،ن˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع م˘˘سسا˘˘ق
لكب اولبقتسسا دق نينطاوملا
ارظن ،«ىعسسملا اذه حايترا
نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإÓ˘˘ل
،ةحسصلا عاطق يف ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي
ةيطغت نامسضب حمسسيسس امب

،بونجلا تايلو لكل ةيبط
ى˘سضر˘م˘˘لا بن˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
وأا جÓعلا سضارغأل لامسشلا
 .يبطلا سصيخسشتلا

ط.لامج

صسرادملا نيب ةيفاقثلاو ةيركفلا ةقباسسملا
لجحلا نيعب وحوح اسضر دمحأا ةسسردم

 يئاهنلا يف زوفلا ققحت
ةيركفلا ةقباسسملا يئاهن ىرج
تاي˘ئاد˘ت˘بلا ن˘ي˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
يتلاو ،ةيدلبلا ىوتسسم ىلع
يوادبع ةطسسوتم جردم ناك
ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع
نيأا ،اهل احر˘سسم ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

د˘م˘حأا ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ن˘ي˘ب تع˘م˘˘ج
سشويز ةيئادتبا ،وحوح اسضر
داوم يف يرابتلل ،رداقلا دبع
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأا
،ةيئادتبلا ةلحرملل يميلعتلا
ةذتاسسأا هرسضح يوخألا ءاقللا

،تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ور˘طؤو˘˘مو
ة˘ط˘˘سشنأا كلذ تل˘˘ل˘˘خ˘˘ت ثي˘˘ح
،ةعونتم تايحرسسمو ةي˘ئا˘ن˘غ
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘عا˘˘سس د˘˘ع˘˘˘بو
يفرعملاو يفا˘ق˘ث˘لا ق˘با˘سست˘لا

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لاو
ر˘ه˘بأا يذ˘لاو ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
في˘ل˘ح زو˘ف˘لا نا˘ك رو˘سضح˘لا

و˘حو˘ح ا˘سضر د˘م˘˘حأا رو˘˘ق˘˘سص
ا˘ي˘لا˘ع تفر˘فرو تق˘ل˘ح ي˘ت˘لا
حلاسصل75 لباقم16 ةجيتنب
لغتسساو ،ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع سشو˘يز
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘سشن˘لا سسي˘ئر
ر˘ما˘ع ةر˘ئاد˘لا˘ب ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
م˘ير˘كت˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا يز˘˘يز˘˘ع
نيتسسفا˘ن˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ت˘سسسسؤو˘م˘لا

يبرملاو خيسشلا ميركت اسضيأاو
فرط ن˘م يداو˘ج ي˘م˘سشا˘ه˘لا

ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ةليط تامدخلاو تادوهجملا

ر˘كسش ا˘م˘ك ،يو˘بر˘ت˘لا ةرا˘سسم
ةرادإاو م˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
ىلع ةلبقتسسم˘لا ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا

˘مر˘˘كو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ةوا˘˘ف˘˘ح
،ةقباسسملا ةيفافسشو ةفايسضلا
ا˘سضر د˘م˘حأا ذ˘ي˘مÓ˘ت د˘كؤو˘ي˘˘ل

نودقاع مهنأاب مهدعو وحوح
ةريسسملا ةلسصاوم ىلع مزعلا
ةطحم رخآا ىلإا ةتباث ىطخب
راظتنا يف ةسسفانملا هذه يف
زئافلا ةهجاومو مداقلا رودلا

  .سسرجه يديسس نم
اذ˘˘كه ل˘˘ث˘˘˘م ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
زيفحتلا يف ةلاّعف تاقباسسم
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا ىد˘˘˘ل عاد˘˘˘بإلاو
تاردقلا نم ر˘ي˘ث˘كلا را˘ه˘ظإل
ي˘˘ف بهاو˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘كلا

،تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةزاتمم ةبرج˘ت تا˘سسفا˘ن˘م˘لا˘ف
ءاسضف اه˘نأا ا˘ًسصو˘سصخ ةد˘ي˘جو
ةسصاخو ةئسشان˘لا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي
ليتف لعسشيو يئاهنلا ماسسقأا
ةيملعلا و ةيفاقث˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
يف دعا˘سسي ه˘نأا ا˘م˘ك ، م˘ه˘ن˘ي˘ب
ي˘سسارد˘لا دودر˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘˘ت
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘م مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

زيمتلاو قوفتلا ىلع مهدَوعيو
فرعتلا نم مهنكمي امك اًمئاد
ة˘˘˘ل˘˘˘˘ئ˘˘˘˘سسألا سضع˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نودجي دق ي˘ت˘لا ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا

تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م
،داوملا فلتخم ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
حبار كا˘ن˘ه سسفا˘ن˘ت ل˘ك ي˘ف˘ف
ل˘ك ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘ف لإا ر˘سسا˘خو
يه امو ..نوزئاف نيكراسشملا
ةداهسشل˘ل ةر˘غ˘سصم ة˘بر˘ج˘ت لإا
.ةنسسلا ةياهن يف

 فسسوي نب . رسضخل . أا

ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تفد˘ه˘ت˘سسا د˘قو
ارخؤوم تمظن يتلا ةينماسضتلا

ي˘ب˘ط م˘قا˘ط ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأاو
ير˘˘˘˘˘˘سسيو˘˘˘˘˘˘سس ‐ير˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج
نو˘ي˘ع˘لا بط ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا

دافتسسا ثيح ،ةيرسصب لكاسشم
نم اسصخسش481.1 براقي ام
65 م˘ه˘ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ط تا˘سصو˘ح˘˘ف
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل او˘˘ع˘˘سضخ ا˘˘سضير˘˘م
رابك يتئف نم مهبلغأا ةيحارج
هذ˘ه تسسمو ،ءا˘˘سسن˘˘لا و ن˘˘سسلا
نيباسصملا ربكأا ةبسسنب ةيلمعلا
دمرلاو ،ةيؤورلا ةيبابسض سضرمب
تاذ ريدم حرسش املثم ،يبيبحلا
ىسسوم ،ةيئاف˘سشت˘سسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ةلم˘ح˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو.هل˘لا دا˘ب
دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
ل˘ق˘ن˘ت ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م نو˘ي˘ع˘لا ى˘سضر˘م
يتلا ةديعب تايلو وحن تناج
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
تاسصوحفلا سضارغأل ةيحسصلا

.ردسصملا تاذ قفو ،جÓعلاو
ةقطنمو يزيليإا ةيلو فرعتو
ارا˘سشت˘نا ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصب تنا˘ج
ى˘ل˘ع نو˘ي˘ع˘لا سضار˘مأا د˘يد˘ع˘˘ل

ةيبابسضو ،يبيبحلا دمرلا رارغ
ارظن ،سضي˘بألا ءا˘م˘لاو ،ة˘يؤور˘لا
هذ˘˘ه خا˘˘ن˘˘م تا˘˘ي˘˘سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ل
ي˘فو ،ة˘يوار˘ح˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا

ع˘باوز˘˘لا بو˘˘ب˘˘ه  ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
م˘ظ˘ع˘م ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘مر˘˘لا
ةسساحب ر˘سضت ي˘ت˘لاو لو˘سصف˘لا
تÓمح ةجمرب بقتريو.رسصبلا

يف ءاوسس عونلا اذه نم ةيبط

ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ة˘˘مأاو˘˘ت˘˘لا را˘˘˘طإا
ن˘˘م˘˘˘سض وأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
تايعمج عم ةينماسضت تايلمع
نأا˘سشلا اذ˘˘ه ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ
 .هيلإا ريسشأا امك ،يزيليإا ةيلوب

ÊوÎكلإا ءاسضف قÓطإا
‘ ÚنطاوŸا كارسشإل

تاجايتحإلا ءاسصحإا
لظلا قطانÃ ةيومنتلا
ةيلوب ينورتكلإا ءاسضف قلطأا
ميدقت نينطاوملل حيتي يزيليإا
ءاسصحإا سصوسصخب مهتا˘حار˘ت˘قا
قطانمب ةيومنتلا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسا ا˘م˘ب˘˘سسح ،ل˘˘ظ˘˘لا

.ةيلولا حلاسصم
نم يتلا ةوطخلا هذه فدهتو
ن˘˘م ةرادإلا بير˘˘ق˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش

ريخألا اذه كارسشإا ىلإا نطاوملا
لظلا قطانم ءاسصحإا ةيلمع يف
سصوسصخب تاحار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘تو
سضرغب ةيوم˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا
قلعتي اميف ةسصاخ ،اهب لفكتلا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘كب˘˘سشب
زا˘غ˘لاو ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لاو بر˘˘سشل˘˘ل
بسسح ،تا˘قر˘ط˘لاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
نأاسشلا اذه يفو.ردسصملا تاذ
ىوتسسم ىلع ةيلخ فيلكت مت
تاحارتقا عمجل ةيلولا ناويد
،ةيلمعلا هذه نأاسشب نينطاوملا

     .هحيسضوت ىرج امك
ةوطخلا هذه ل˘ي˘ع˘ف˘ت سضر˘غ˘بو
تاذ ترداب قاطن عسسوأا ىلع
هذ˘ه˘ب مÓ˘عإلا ى˘لإا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
طاسسوأا فلتخم رب˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يندملا عمتجملا

،يزيليإا ةيلو حلاسصم نأا ركذي
عم قيسسنتلاب ناجل تلكسش دق
˘مو˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
قطانم دقفتل ةي˘ناد˘ي˘م تارا˘يز˘ب
اهتاجايتحا طبسض لجأا نم لظلا
تلا˘غ˘سشنا د˘سصرو ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.اهب لفكتلا سضرغب اهتنكاسس

ب.نيمأا

ةنسسلا ةياهن لبق
بتاكم8 حتف وحن

ةليمب ةديدج ةيديرب
ةليم ةيلوب رئازجلا ديرب ززعتيسس

8 ع˘˘سضو˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
ز˘˘ي˘˘ح ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘ب بتا˘˘˘ك˘˘˘م
ريرقتلا يف درو ام بسسح ،ةمدخلا
ديربلل يلحملا ريدملا همدق يذلا

ةيكلسسÓلاو ةي˘ك˘ل˘سسلا تÓ˘سصاو˘م˘لاو
لÓخ ةنمقر˘لاو تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو
صسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘˘بار˘˘لا ةرود˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
.يئلولا يبعسشلا

اهحت˘ف ج˘مر˘ب˘م˘لا بتا˘ك˘م˘لا عزو˘ت˘تو
ر˘˘˘ب˘˘˘ع «0202 ة˘˘ن˘˘سس ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘ب˘˘˘ق»
ةديفتسسملا ةقوق مرارقلا يتيدلب
تايدلبب دحاو بتكمو نيبتكم نم
ءا˘سضي˘ب˘لا ن˘ي˘عو ة˘يا˘˘غزو د˘˘سشاور˘˘لا
ديعلا موغ˘ل˘سشو تنا˘ن˘جا˘تو صشير˘حأا

.ةينامثعلا يداوو
ز˘ي˘ح ةد˘يد˘ج˘لا بتا˘ك˘م˘لا ع˘سضو˘˘بو
يلامجإلا دد˘ع˘لا ع˘فر˘ي˘سس ة˘مد˘خ˘لا
ة˘يلو ر˘ب˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘ك˘˘م˘˘ل˘˘ل
لقنتم بتكم اهيف امب97 ىلإا ةليم
ةيسضاملا ةنسسلا ةدخلا زيح لخد
ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘˘ك˘˘سس ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ه˘˘جو˘˘م
صضفخي نأا ه˘نا˘سش ن˘م ا˘م ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
فلأا21 ن˘م ة˘يد˘ير˘ب˘لا ة˘فا˘˘ث˘˘ك˘˘لا

ىلإا ايلاح بتكم لكل ةمسسن435و
بتكم ل˘ك˘ل ة˘م˘سسن839و ف˘˘لأا11
هركذ امل ادانت˘سسإا ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف
مسساقلباب عاطقلل يل˘ح˘ن˘لا ر˘يد˘م˘لا

صسلج˘م˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ن˘يدا˘م˘ح
.يئلولا يبعسشلا

كلذ˘˘˘˘˘˘˘˘ك لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘˘˘˘˘˘كذو
ا˘ه˘ن˘م زا˘˘ج˘˘نإلا رو˘˘ط ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ب
تا˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يد˘ير˘ب بتا˘ك˘م ة˘ع˘سسو˘ت
موغلسشو ةمغÓت˘لاو ة˘قو˘ق مرار˘ق˘لا
ن˘ي˘˘سسح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘يا˘˘غزو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ربع رئازجلا ديرب نئابزب لفكتلا
فلأا021 دا˘ف˘ت˘سسا ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

.ةيبهذلا ةقاطبلا نم مهنم577و
فورظ نيسسحت راطإا يف متيسس امك
د˘˘ير˘˘ب ن˘˘ئا˘˘بز لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يتيدلبب ني˘يدر˘ب ن˘ي˘ب˘ت˘ك˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘تو تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘تو م˘˘˘تا˘˘˘حو˘˘˘ب
ميعد˘تو د˘ير˘ب بتا˘ك˘م5 تا˘ه˘جاو
لÓ˘خ ن˘م د˘ير˘ب˘لا بتا˘˘ك˘˘م˘˘ب ن˘˘مألا

تار˘ي˘ما˘˘ك˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م01 ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت
قئارحلا ةزهجأا بيكرتو ةبقارملا

 .يقاولا جاجزلاو
م .ح

قطانملا هذه ةنكاسس خيراتو ثارت نم أازجتي ل ءزج اهرابتعاب
ةلڤروب ىتاحاولا ءاسضفلاب يجولويبلا عونتلا نيسسحتو ظافحلا ةرورسض ىلع ديكأاتلا
لوح ىقتلم يف نوكراسشم اعد
ي˘تا˘حاو˘لا ءا˘سضف˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد»
ىلإا ،ةل˘قرو˘ب م˘ظ˘ن ،«ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘مو
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘سض
ءا˘سضف˘لا˘ب ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيتابنلا ةورثلا نيمثتو يتاحاولا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو
.ةيوارحسصلا

ثحا˘ب˘لا زر˘بأا ،دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ز˘كر˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م ،ي˘˘سسم˘˘ن د˘˘م˘˘حأا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ثو˘ح˘ب˘ل˘ل يو˘ه˘˘ج˘˘لا
جاهتنا ةيمهأا ،(سسنوت) ة˘ي˘تا˘حاو˘لا
نم ةلاعفو ةديد˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
تا˘حاو˘ل˘ل را˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا
أازجتي ل ءزج اهرابتعاب ،ةميدقلا

هذ˘ه ة˘ن˘كا˘سس خ˘يرا˘تو ثار˘ت ن˘˘م
ع˘ي˘ج˘سشت لÓ˘خ ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةي˘حÓ˘ف˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ة˘سسرا˘م˘م
.اهيف رارقتسسلا نامسضو
رهاط ذاتسسألا ثدحت ،هتهج نمو
رييسستلا نع (ةلقرو ةعماج) ريديإا
يف ةلم˘ع˘ت˘سسم˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل ع˘جا˘ن˘لا
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘يوار˘ح˘سصلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ي˘ق˘سسلا سضار˘غأل ا˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
.يحÓفلا

ثد˘ح˘ت˘م˘لا ا˘عد ،ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةفسصب لخدتلل ةينعملا تاهجلا
ةلكسشم ةجلاعمل «ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا»

ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ها˘ي˘م دو˘ع˘˘سص
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا د˘يد˘ع˘˘ب
يتلاو ،ةقطنملاب ليخنلا نيتاسسبو
ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ارار˘˘˘سضأا تف˘˘˘ل˘˘˘خ
فÓ˘تإاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا
.ليخنلا راجسشأا

اسضيأا ءاقللا اذه يف ديكأاتلا متو
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
سسم˘سشلا) ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ل˘˘جأا ن˘˘م ،(ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو حا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘قا˘ط كÓ˘ه˘ت˘سسا ي˘ف دا˘˘سصت˘˘قلا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا اذ˘˘كو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
ءاملا) ةيعيبطلا دراوملل ينÓقعلا

ةطسشنألا ةسسرامم لÓخ (ةبرتلاو
.ةفلتخملا ةيحÓفلا

كارسشإا ىلإا اسضيأا ةوعدلا تمتو
،ةيلحملا تايعمجلاو نينطاوملا
اذكو تاحاولا ريوطت جمارب يف
تايلمع نم ليلق˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ي˘عو˘ت
ا˘م˘ي˘سس ل˘ي˘خ˘ن˘لا ةور˘ث˘˘ل فÓ˘˘تإلا
وحن ينارمعلا فحزلاو قئارحلا
.ليخنلا نيتاسسب
ةرورسض ىلع نوكراسشملا ثحو
ن˘م ءار˘ب˘خ˘لاو ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا كار˘سشإا
عم قيسسنتلاب دهاعملاو تاعماجلا

،ةلسص تاذ تاعا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
دا˘ج˘يإا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
يتلا تايلا˘كسشإلا د˘يد˘ع˘ل لو˘ل˘ح

سضعب اهنم يناعتو ةقلاع تلازل
ة˘ل˘كسشم رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘حاو˘˘لا

.هايملا دوعسص
ة˘سشرو˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ تي˘˘ق˘˘لأاو
ل˘ب˘ق ن˘م تÓ˘خاد˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
تاعما˘ج ن˘م ءار˘ب˘خو ن˘ي˘ث˘حا˘ب
ة˘ي˘ب˘ن˘جأاو ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج د˘˘ها˘˘ع˘˘مو
،(ايناتيروم و اسسنرف و سسنوت)
ةيملع تامها˘سسم ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو
ج˘مار˘ب و ة˘ل˘˘قرو ة˘˘حاو» لو˘˘ح
ةيكيمانيدلا»و «اه˘ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا
«نا˘ب˘يز˘لا م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةقطنم تاحاوب جاتنإلا ماظن»و
ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ل˘˘ق˘˘ن»و ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا
«ةحاولا يف ثحب˘لا تارا˘ه˘م˘لا

ليخنلا راجسشأا حيقلت ةيمهأا»و
هعيونتو جاتنإلا ةدايزلا فدهب
.«ليخنلا ةورث يلع ظافحلاو
ثوحب عيراسشمب فيرعتلا مت امك
ن˘م هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سش ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل
يتلاو ،نطولا تاعماج فلتخم
لبإلا ةيبرت» لوح اهبلغأا روحمت
ةيعسضو»و «يتاحاولا طسسولا يف
قطانم˘لا˘ب ة˘يو˘عر˘لا تا˘حا˘سسم˘لا
تاحاولا ةي˘م˘هأا»و «ة˘ياور˘ح˘سصلا
نزاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.«يجولوكيإلا

صس.نيÒسس
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6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألا راهصشإا10

(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
. «صسمتسسيسس تسسكن » :ةامسسملا  م م ذ و و صش ذ ةسسسسؤوملا

ةيدلب ،131 مقر لحم وجيه روتكيف جهن50و20 مقر ةسسيمخ نسسحا عراسش :اهرقم
.(رئازجلا) دمحمأا يديسس

.جد00,000.001 :اهلامسسأار
.دلاخ نامعن نب :اهريسسم

00/61‐7649990 ب71 :مقر يراجتلا لجسسلا
قـــبــسســم لــح

صصخسشلا تاذ ةسسسسؤوملل قبسسم لح مت ،0202 صسرام20 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
لاون زاكعوب :ةديسسلا دقعلا صسفن بجومب تنيعو ةدودحملا ةيلوؤوسسملا تاذو ديحولا

.ةيفسصمك
نÓعإÓل

PENA 02026505006102 صسرام8مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

PENA 02025984006102 صسرام8مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 
PENA 02024384006102 صسرام8مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

تايفسشتسسملا حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
ةياجبل يعماجلا يئافسشتسسلا زكرملا

10000660600000610214 :يئابجلا فيرعتلا مقر
ةقفسصل تقؤوم حنم نع نÓعإا

5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 /51 يسسائرلا موسسرملا نم2 ةرقف56 ةداملا ماكحأل اقبط
زكرملل ةماعلا ةيريدملا نلعت ،ماعلا قفرملا تاسضيوف˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
حوتفم ينطو سضورع بــلط يف نيكراسشملا نيدــهعتملا ةـــفاك ةــياجبل يــعماجلا يئافسشتسسلا

مت سضورعلا مييقت ةيلمع ءارجإا دعب هنأا0202 ةنسسل ةيئاذغلا داوملاب نيومتلا دسصق10/0202 مقر
:يلي امك ةقفسصلل تقؤوم حنم

5102 /90 /61 يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم40 ةرقف28 ةداملا ماكحأل اقيبطت
نأا ةدقاعتملا ةحلسصملا ىلع نيعتي ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنتب قلعتملا
جئاتنلا ىلع عÓطإلا يف نيبغارلا نيدهعتملاو نيحسشرملا ،ةقفسصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا يف وعدت
ةثÓث هاسصقأا لجأا يف اهحلاسصمب لاسصتإلا ،ةيلاملاو ةينقتلا مهسضورعو مهتاحيسشرت مييقتل ةلسصفملا
ايباتك جئاتنلا مهغيلبتل ةقفسصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا رسشنل لوألا مويلا نم ءادتبا ،مايأا (30)
خرؤوـــملا51/742 مــــقر يسساـــئرلا موسسرملا نم30و20 ةرقف28 ةداـــملا ماـــكحأل اــقيبطتو
ىلع بجي ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا61/90/5102 ي˘ف
ةيمومعلا تاقفسصلا ةنجل ىدل نعطلا يف مهقح ةسسراممب نيدهعتملل حامسسلا ةدقاعتملا ةحلسصملا
زئاحل ةيلاملاو ةينقتلا سضورعلا مييقت جئاتن نع ،ةقفسصلل تقؤوملا حنملا نÓعإا يف ،غلبت نأا ةسصتخملا
نÓعإل رسشن لوأا خيرات نم ءادتبا ،مايأا (01) ةرسشع لجأا يف نعطلا عفري ،اتقؤوم ةيمومعلا ةقفسصلا
يف وأا ةفاحسصلا يف وأا يمومعلا لماعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف ،ةقفسصلل تقؤوملا حنملا
خيراتلا ددمي ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي عم رسشاعلا مويلا نمازت اذإاو ةيمومعلا تاقفسصلا ةباوب
.يلاوملا لمعلا موي ىلإا نعطلا عفرل ددحملا

AIREGLA FO CILBUPER CITARCOMED S’ELPOEP
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو

HCRAESER CIFITNEICS DNA NOITACUDE REHGIH FO YRTSINIM
ىيحي نب قيدسصلا دمحم ةعماج

LEJIJ - AIHAYNEB KIDDES DEMAHOM YTISREVINU
lejiJ - assîA deluO
928000510818890 :FIN

سضورعلا Òسض– ةدم ديد“ نع نÓعا
يف خرؤوملا742 ‐51 مقر يسسائرلا موسسرملل66 ةداملا ماكحأل اقبط
تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا5102 /90 /61
ارظنو (نيسضراعلل تاميلعت) طورسشلا رتفد نم21 ةداملاو ماعلا قفرملا
نع لجيج ىيحي نب قيدسصلا دمحم ةعماج نلعت ةرهاق ةوق ةلاح عوقول
سضورعلا بلط نع نÓعإلاب ةقلعتملا سضورعلا ريسضحت ةدم ديدمت
:ـب سصاخلا0202 / ج.ج /20 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا

ةيعماجلا باطقألا تايلكل ةيزكرم˘لا ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ة˘كب˘سش م˘ي˘مر˘ت :ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةيلاتلا دئارجلا يف هنع نÓعإلا مت يذلا تسسوسساتو لجيجب
(ةيبرعلا ةغللاب)0202 يرفيف81 ءاثÓثلا موي :مÓسسلا ‐
‐ sretroppuS:ثلا مويÓ(ةيسسنرفلا ةغللاب)0202 يرفيف81 ءاث
متي ثيح0202 سسرام11 ءاعبرألا موي ةياغ ىلا سضورعلا ريسضحت ةدم ددمت
ةياغ ىلإا (00 اسس80) ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا خيراتلا اذه يف سضورعلا عاديإا
.«ةعاسس رخآا» (00 اسس11) احابسص رسشع ةيداحلا ةعاسسلا
يف ةيلاملاو ةينقتلا سضورعلا ةفرظأا حتف متي :ةفرظألا حتف ةعاسسو موي

رسشع ةيداحلا ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديإا موي كلذو ةينلع ةسسلج
ةسسائرل ةعباتلا تاعامتجلا ةعاق ىوتسسم ىلع (00 اسس11) احابسص
.*لجيج* ىيحي نب قيدسصلا دمحم ةعماج
حتف ةسسلج روسضح لجأا نم نيرسضاحلل ةوعد ةباثمب نÓعإلا اذه ربتعيو
.ةفرظألا

ةسصحلا

(10) مقر ةسصح
ةماع ةيئاذغ داوم

عيفر عون

(20) مقر ةسصح
بيلحلا تاقتسشم

عيفر عون

ديفتسسملا

RAZAB APS
LIRVA02

RAZAB APS
LIRVA02

ةطقنلا
ةينقتلا

ةطقن41.71

ةطقن51

يئابجلا فيرعتلا مقر

705610993608990

705610993608990

ىندألا رعسسلا

45.9768067

24.7164222

ىسصقألا رعسسلا

36.19608201

29.3756073

ةظحÓم

سضرع
رعسس لقأا

سضرع
رعسس لقأا

جد / ةقفسصلا ةميق

(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
 » نأا.يسس.أا.وأا.مأا.رأا  » :ةامسسملا م م ذ ةكرسشلا

ةيكلم ةعومجم20 مقر19 ةرامع ،رسصانعلا يح ىمسسملا ناكملا ، ةبقلا ةيدلب :اهرقم
.(رئازجلا)40 مسسق ،80 مقر

جد00,000.051 :اهلامسسأار
 بيطلا دمحم قيجج :ديسسلا اهريسسم

00/61‐4513690 ب30 :مقر يراجتلا لجسسلا
صصسصح ةلاحإا

عيمج ليعامسسا قيجج ديسسلا لاحأا ،0202 صسرام30 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
يل˘ك˘لا ه˘با˘ح˘سسنا د˘ع˘ب اذ˘هو ة˘سصح05 ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘كر˘سشلا ي˘ف ا˘ه˘ك˘ل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لا صصسصح˘لا

جد00,000.05 :هردق يلسصأا نمث لباقم ، ركبوبأا قيجج :ديسسلا ىلإا ةكرسشلا نم يئاهنلاو
نÓعإÓل

(6372) (رـئازجلا) حارـج صشابب قثوملا يناقر مجان ذاتسسألا بتكم
.«صسولب تاكيتإا » :ةامسسملا  م م ذ صش

يسضرألا قباطلا ،223 مقر ةعطق ردبلا يح ةئزجت ، حارج صشاب ةيدلب :اهرقم
.(رئازجلا)

.جد00,000.001 :اهلامسسأار
.00/61‐9985401 ب81 :مقر يراجتلا لجسسلا

ةكرسشلا لامسسأار عفر
غ˘ل˘ب˘م ن˘م ة˘كر˘سشلا لا˘م˘سسأار ع˘˘فر م˘˘ت ،0202 صسرا˘˘م20 ي˘ف بت˘ك˘م˘لا˘ب رر˘ح د˘ق˘ع بجو˘م˘ب
جد00,000.001
جمدب اذهو ، جد00,000.009.41 غلبم ةفاسضإاب يأا جد00,000.000.51 غلبم ىلإا لسصيل

.حابرأÓل ةيرايتخلا تاطايتحلا باسسح نم ديسصر
 نÓعإÓل



ىلع سضرعي ةنولسشرب
ةيرغم  ةقفسص رتنلا

ينيتنجرألاب رفظلل
وراتول

ن˘ع ،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
دقاعتلل اًسضرع ،ةنولسشرب يدان ميدقت
ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا ع˘˘م
لÓ˘خ ،ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘˘م
،ةلبقم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس
نإاف ،ةينابسسإلا روبسس ةفيحسص بسسحبو
07 ةميقب اًسضرع لعفلاب مدق ةنولسشرب
لا˘ق˘ت˘نا ا˘ًسضيأا ل˘م˘˘سشيو ،وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.رتنإلا فوفسصل نيبعل
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع» :ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘˘سضأاو
ليحر ىلع قفاويسس ةنولسشرب ،ديدحتلا
نو˘سسل˘ي˘˘نو لاد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترأا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
دجويو ،«ةقفسصلا نم ءزجك ،وديميسس
لÓخ ،رتنإلا عم وراتول دقع يف طرسش
،لبقملا ةيل˘يو˘ج51و1 ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا
يلاطيإلا يدانلا نع ليحرلا نم هنّكمي
.وروأا نويلم111 لباقم
زينيترام وراتول نأا ىلإا ،ريرقتلا راسشأاو
بتارك وروي نييÓم7 ىلع لسصحيسس
عم يلاحلا هبتار فاعسضأا3 يأا ،يونسس
د˘يرد˘م لا˘ير نأا ر˘كذ˘ُي ،يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا
ارخؤوم لخد ،ةنولسشربل يديلقتلا ميرغلا

هيعسس لظ يف ،تاسضوافملا طخ ىلع
.ينيتنجرألا مجاهملاب رفظلل

بتار ىلعأا بحاسص يبابم
ملاعلا يف

نأا ،ةيناب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ديدجت فدهتسسي نامريج ناسس سسيراب

،يبابم نايليك يسسنرفلا همجاهم دقع
يبابم دقع يهتنيو ،1202 فيسص لبق
،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ع˘˘م
ةياهن ل˘ب˘ق ا˘م˘ل د˘يرد˘م لا˘ير ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
ىلع طغسضلا لجأا نم ،مسسومب هدقع
ثدح املثم ،همسضل يسسيرابلا يدانلا

.درازاه نيديإا ةقفسص يف يسسليسشت عم
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص بسسحبو
لجأا نم لتاقيسس سسيراب نإاف ،ةينابسسإلا
،1202 فيسص لبق يبابم دقع ديدجت

نم سضوافتلا ىلع اًربجم نوكي ل ىتح
يف اًناج˘م ه˘ل˘ي˘حر بن˘ج˘ت˘ل ،ه˘ع˘ي˘ب ل˘جأا

.2202 فيسص
نا˘˘سس ةرادإا نأا ى˘˘لإا ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
ىلعألا يبابم لعج فدهتسست نامريج
نويلم05ـب رو˘سصع˘لا ر˘م ى˘ل˘˘ع اًر˘˘جأا
لينويل ىلع اًقوفتم ،مسسوملا يف وروأا

63) رامينو ،(وروأا نويلم04) يسسيم
و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسير˘˘˘˘كو ،(وروأا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
.(وروأا نويلم13)ودلانور

هجتي يزيلجنلا داحتلا
ميريبلا»  تايرابم ءارجإل

روهمج نود «غيلر
،سسمأا يزيلجنإا يفحسص ريرقت فسشك
تاد˘يد˘ه˘ت نأا˘سشب د˘يد˘ج رو˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع
دقف غيلري˘م˘ير˘ب˘ل˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يب» ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه تركذ
تائيهلا ءاعدتسسا مت هنأا «يسس يب
يموكح عامتجا روسضحل ةيسضايرلا
.انوروك رطخ لوح لبقملا نينثلا

دهسشيسس عامتجلا نأا ىلإا تراسشأاو
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
اذإا ،ة˘ق˘ل˘غ˘م باو˘بأا ف˘ل˘خ ،ار˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘˘نورو˘˘ك ى˘˘سشف˘˘ت
رو˘سضح ح˘جر˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘مو ،دÓ˘ب˘˘لا

هيف دجاوتيسس نكل ،عامتجÓل ءارزو
،ةموكحلاب نيلوؤوسسملا رابك سضعب
ع˘ن˘م نأا˘سشب ةرو˘سشم˘لا نو˘ب˘ل˘ط˘ي˘˘سسو
.تايرابملا روسضح نم روهمجلا

فطخ ديري سسوتنفوج
Òتنلا نم يدراكيا

،ةيلاطيإا ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج نأا ،ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘م˘˘˘سصم
،يدرا˘كيإا وروا˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

ىلإا راع˘م˘لا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م
،نامريج ناسس سسيراب
ناسس عم يدراكيإا دقع يوتحيو
ءارسشلا ةيقحأا دنب ىلع ،نامريج
ام وهو ،وروي نويلم07 لباقم
سسوتن˘فو˘ج ما˘مأا ا˘ًق˘ئا˘ع ف˘ق˘ي ن˘ل
ويسشتلاك» عقوم بسسحبو ،همسضل
نإا˘˘˘ف ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا «و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م
ناسس لع˘ف˘ي نأا ل˘مأا˘ي سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
يف ءارسشلا ةي˘ق˘حأا را˘ي˘خ نا˘مر˘ي˘ج
لسضفي ثيح ،يدراكيإا عم هدقع
ن˘ع ن˘ي˘ي˘سسيرا˘ب˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا
يديلقتلا مهمير˘غ ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا
ناسس ماي˘ق در˘ج˘م˘بو.نÓيم ر˘ت˘نإا

ة˘ي˘ق˘حأا را˘ي˘خ ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب نا˘مر˘˘ي˘˘ج
،يدرا˘˘˘كيإا د˘˘˘ق˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘سشلا
سضر˘ع˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘سس
رير˘ق˘ت˘لا را˘سشأاو ،ه˘م˘سضل ي˘م˘سسر
نوكيسس اهتقو سسوتنفوج نأا ىلإا

هت˘م˘ي˘ق سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل اًد˘ع˘ت˘سسم
عانقإا لجأا نم ،وروأا نويلم001
ناسسل يسضايرلا ريدملا ،ودرانويل

حسضوأاو ،يدراكيإا عي˘ب˘ب نا˘مر˘ي˘ج
نوكيسس ،رومألا تدقعت لاح هنأا

نم يأا لاخدإل اًحتفنم سسوتنفوج
ولواب وأا سشتينايب ميلاريم هيمجن
.ةقفسصلا يف لابيد

6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 سسرأم8دحألاةصضايرلا

ويششتلأكلا تأيرأبم ليجأأت ةيفلخ ىلع

وكيسسÓكلا روسضح بلط نم وه ونايسسيرك
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نع ،ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
يلاغتربلا تعمج ةيف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
م˘˘ج˘˘ن ود˘˘لا˘˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك
ديردم لايرو يلا˘ح˘لا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
«ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» سسي˘ئر ع˘م ،ق˘با˘سسلا
ةفيحسص تلاقو ،زيريب ونيتنيرولف
ى˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت» :ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا ا˘˘˘كرا˘˘˘م
ةيفتاه ةملاكم زيريب وني˘ت˘ن˘يرو˘ل˘ف
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ن˘م ة˘ع˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
رو˘˘سضح بل˘˘˘ط يذ˘˘˘لا ،ود˘˘˘لا˘˘˘نور
ميرغلا دسض وكي˘سسÓ˘كلا ة˘ه˘جاو˘م
تلجأات امدعب ،ةنولسشرب يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ببسسب يلاطيإلا يرودلا تايرابم
«انوروك سسوريف
ةوعد تمت» :ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو
ق˘ف˘ت˘م˘لا لو˘سصألا بسسح ود˘لا˘نور
أادبو ،نيقباسسلا موجنلا عم اهيلع
دادعتسسÓل لمعلا ل˘ع˘ف˘لا˘ب يدا˘ن˘لا

هليحر دعب ،ةر˘م لوأل ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسل
،«يكلملا سصيمقب تاونسس9 بقع
تا˘حار˘ت˘قا كا˘ن˘ه نا˘˘ك» :تع˘˘با˘˘تو
ة˘سصن˘م˘لا ي˘ف ود˘لا˘نور رو˘˘سضح˘˘ل
لاز ام هنوكل اًرظن نكل ،ةيفرسشلا

ديدحت مت ،سسفانم قيرف يف اًبعل
د˘جو˘ي ثي˘ح ،ه˘ل ل˘سصف˘˘ن˘˘م نا˘˘كم

يف ةسصاخلا ن˘كا˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.» فقاوملا هذه لثمل ويبانربلا

ةرادإا نأا ىلإا ،ةفيحسصلا تراسشأاو
ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك تلذ˘˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سسو

ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘سضو˘˘˘سضلا
اًنكمم نكي مل كلذ نكل ،ودلانورب

ىلإا هلوسصو درجمب هدسصر مت ثيح
لوادت متو ،بعلملا لوخدو ديردم
.هروسضح ةمولعم

زاف يتلا ةارابملا ودلانور رسضحو
نود نيفدهب قبا˘سسلا ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف
اغيللا بيترت ةرادسص داعتسساو ،در
ةطقن قراف˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن65 دي˘سصر˘ب
.ةنولسشرب فيسصولا نع ةديحو

ر .ق^
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،يناطيرب ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع ،تب˘˘سسلا مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ةمدسص هيجوتل يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
نأا˘سشب ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘يرد˘م لا˘˘ير˘˘ل
نأا ق˘ب˘سسو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

مجن نم رثكأا ةديدع ريراقت تطبر
ىلإا لاقتنلاب يتيسس رتسسسشنام يف
ميحر مهنيب نمو ،اينابسسإا يبطق
؛ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘كو غ˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘سس
ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا نا˘˘˘مر˘˘˘ح رار˘˘˘ق بب˘˘˘سسب
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘˘م يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا
ا˘ق˘فوو ،ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م˘ل ة˘˘ي˘˘بوروألا
،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحسصل
أاد˘ب˘ي˘سس ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نإا˘˘ف
غنيلرتسس دقع ديد˘ج˘ت تا˘سضوا˘ف˘م
ةارابم بقع ةرسشابم نيورب يدو
بايإا يف ،ديردم لاير عم قيرفلا
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
يف يهتني نيبعÓلا دقع نأا مغرو
ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘كلو ،3202 ف˘ي˘سص

ديدج دقعب امهطبرل فدهي يتيسس
امهرارمتسسا نامسضل ؛ربكأا بتارو
ةبوقع˘لا˘ب ر˘ثأا˘ت˘لا نود ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
غنيلر˘ت˘سس ى˘سضا˘ق˘ت˘يو ،ة˘ي˘بوروألا

فلأا003 ىلإا لسصي اًيعوبسسأا اًبتار
نيح يف ،تآافا˘كم˘لا˘ب ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
فلأا082 ىلع نيورب يد لسصحي
.عوبسسألا يف ينيلرتسسإا

رتنلا و سسوتنفوج ةمق دعوم نع فسشكت يلاطيلا يرودلا ةطبار
يرود˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بار تف˘˘˘˘˘˘سشك
ة˘ما˘˘قإا د˘˘عو˘˘م ن˘˘ع ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ر˘ت˘˘نإا ع˘˘م سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ةارا˘˘ب˘˘م
62 ـلا ةلوجلا راطإا يف ،نÓيم
تلجأا˘تو ،و˘ي˘سشت˘لا˘كلا ر˘م˘ع ن˘م
دحألا رت˘نإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ةارا˘ب˘م
را˘˘سشت˘˘نلا بب˘˘˘سسب ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ع˘سساو˘˘لا
ي˘˘ف بب˘˘سست يذ˘˘لاو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا
ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ركذو ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا

ةطبار نأا ،«كريم وتوت» عقوم
اًدعوم تددح يلاطيإلا يرودلا

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل اًد˘˘يد˘˘ج
ثيح ،نÓي˘م ر˘ت˘نإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ءا˘˘سسم ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا رر˘˘ق˘˘˘ت
.لبقملا دحألا

تا˘يرا˘ب˘م نأا ع˘قو˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو
فلخ بعلتسس يلاطيإلا يرودلا
روسضح نودب ةقلغملا باوبألا

،لبقملا ليرفأا3 ىتح ،يريهامج
نأا ررقملا نمو ،ريدقت لقأا ىلع

ن˘م ة˘ل˘جؤو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ما˘ق˘ت
˘˘˘ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف ،62 ـلا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
،72 ـلا ة˘لو˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا

عم امراب تايرابم ماقتسس ثيح
،ىو˘ن˘˘ج د˘˘سض نÓ˘˘ي˘˘مو ،لا˘˘ب˘˘سس
،ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف ما˘˘مأا ا˘˘يرود˘˘ب˘˘ما˘˘˘سسو
،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف د˘˘سض يز˘˘ي˘˘ن˘˘يدوأاو
د˘حألا ر˘˘ت˘˘نإا ع˘˘م سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو
ةارا˘ب˘م ما˘ق˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
˘˘مو˘˘ي ا˘˘ي˘˘سشير˘˘ب ع˘˘م و˘˘لو˘˘سسا˘˘سس
.نينثلا

روهمج نود يبورلا يرودلا و لاطبألا يرود نم ناترابم
مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا نلعأا
ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ةارا˘ب˘م ة˘ما˘قإا ،(ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي)
ءاقلو ،لاطبألا يرود يف اتنلاتأاو
يرودلا يف يفاتيخو نÓيم رتنإا
ررقملا ا˘م˘هد˘عو˘م ي˘ف ،ي˘بوروألا
روهمج نودب نكل
اهتذختا يتلا تارارقلا دعب كلذو

نم لك يف ،ةسصتخملا تاطلسسلا
عن˘م ل˘جأا ن˘م ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإاو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
.انوروك سسوريف راسشتنا

انايب ةيبوروألا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تث˘بو
ايسسنلاف ةارابم ةماقإا ،هيف تدكأا

يئاه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف ا˘ت˘نلا˘تأاو
01 مو˘ي ،«غ˘ي˘ل ز˘نو˘ي˘ب˘ما˘˘سشت˘˘لا»

يفا˘ت˘ي˘خو ر˘ت˘نإا كلذ˘كو ،سسرا˘م
ابوروي‘ ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘هذ ي˘ف
ر˘ه˘˘سشلا ن˘˘م21 ي˘˘˘ف ،‘غ˘˘˘ي˘˘˘˘ل
داحتلا نأا نايبلا دكأاو ،يراجلا
ةيفاسضإا تاثيدحت يأا رسشنيسس»
تقولا يف ىرخأا تايرابم لوح
.«بسسانملا

ةنولسشرب و ديردم لاير ىلع قيرطلا عطقي يتيسس رتسسسشنام
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،غنايمابوأا كيرميإا ينوباغلا لاق
ه˘ت˘ع˘م˘˘سس نإا ،لا˘˘ن˘˘سسرآا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ىلع د˘م˘ت˘ع˘ت ل ر˘ي˘ب˘ك م˘جا˘ه˘م˘ك
دقع يهتنيو ،تلوطبلاب زوفلا
بيترت ردسصتي يذ˘لا ،غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ي˘˘˘فاد˘˘˘ه
،لبقملا مسسوملا ةياهنب زاتمملا

همامسضنا ذنم ةلوطب يأاب زفي ملو
.8102 ءاتسش يف يندنللا يدانلل
ن˘ع ع˘˘فادأا˘˘سس اذ˘˘ل م˘˘جا˘˘ه˘˘م ا˘˘نأا :
«سستروب˘سس يا˘كسس» Ó˘ف،ي˘سسف˘ن
تاحيرسصت يف ،غنايمابوأا لاقو
دقتعأا تلوطبلا  ةكبسش اهتلقن
،«اًريبك مجاهملا لعجت نم يه
نأا ن˘كم˘ي ،ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب» :فا˘˘سضأاو
ريثكلا انيأار اننكل ،اذه كدعاسسي
مل ن˘يذ˘لا را˘ب˘كلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
ا˘ن˘نأا لإا ،تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب اوزو˘˘ف˘˘ي
تسسل ..مهتدوج ببسسب مهمرتحن
تزف اذإا نكل ،باقلألا ىلإا ةجاحب
.«لسضفأا كلذ نوكيسس اهب

«ةلتاقلأ ةصصرفلأ»
˘ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ه˘˘ت˘˘سصر˘˘ف ن˘˘عو
اهلجسس ول يتلاو ،سسوكايبملوأا
نم61ـلا رود˘ل ه˘ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت˘˘ل
د˘ق˘˘ل» :لا˘˘ق ،ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس ة˘˘سصر˘˘˘ف ي˘˘˘ل تح˘˘˘ي˘˘˘تأا

لمحتأا يننأاب ترعسش ،اهتردهأاو
ببسسلا اذهلو ،جورخلا ةيلوؤوسسم
،مدقلا ةرك هذه نكل ..اًقح ترمُد
مويلا يف ..كلذ ثدحي اًنايحأاو

ةرم بيرد˘ت˘لا ى˘لإا تد˘ع ي˘لا˘ت˘لا
.«ىرخأا

نأا د˘ق˘ت˘عأا» :غ˘نا˘ي˘ما˘˘بوأا ل˘˘م˘˘كأاو
وأا مو˘ي ةد˘م˘ل ر˘م˘˘ت˘˘سسا رو˘˘ع˘˘سشلا
رخأاتم تقو يف مانأا تنك ،نيموي
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا بب˘سسب ل˘ي˘ل˘لا ن˘˘م
رمألا ناك كلذ دعب نكل ..رمألا

يتلئاع يدل ينأل ،ماري ام ىلع
،ةوقلا سضعب يننوطعي مهو ،انه
.«مهلجأا نم اًيوق نوكأا نأا لواحأاو

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تي˘ق˘˘ل˘˘ت» :ل˘˘سصاوو
قير˘ف˘لا ي˘ف ي˘ئÓ˘مز ن˘م م˘عد˘لا

رعسشأا ةياهنلا يفو ..نيعجسشملاو
،لانسسرآا يف ابعل ينوكل رخفلاب
لو˘حو ،«ن˘ير˘م˘ت˘˘سسم ا˘˘ن˘˘لز ا˘˘مو
د˘ع˘ق˘م ز˘ج˘ح ي˘ف ه˘ق˘ير˘˘ف سصر˘˘ف
:با˘جأا ،لا˘ط˘بألا يرود˘ل ل˘هؤو˘˘م
ءيسش لك ،نكمم اذه نأا دقتعأا»
،يسضاملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ..ن˘كم˘م
زكارملا نع طاقن رسشعب لقأا انك

ي˘˘ف ا˘˘ند˘˘عو ،ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘ع˘˘˘برألا
..ةياغ˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘ير˘ق ا˘ن˘كو ة˘يا˘ه˘ن˘لا
كلذب مايق˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا
رومألا سضعب انيدل»:متخو .«نآلا
،اهني˘سسح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس ي˘ت˘لا
انيلع نآلا نأا دكؤوملا نم نكل
انيد˘ل نأل ،ط˘غ˘سضلا ن˘م د˘يز˘م˘لا
لاطبأا يرود يف نوكنل ةسصرف
انيلعو ،لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا ا˘بوروأا

.«انفدهل لوسصولا ةلواحم

ثداح نم اتياك مع نبا ةاجن
اينيغ يف ةلفاحلا

،لوبرفيل طسسو مجن ،اتيك يبان مع نبا اجن
نم مغرلا ىلع ،اينيغ يف عورم ثداح نم
،هتافو نع مدقلا ةركل ينيغلا داحتلا نÓعإا

«اينيغ يد لاو˘ت˘يإا» ق˘ير˘ف ة˘ل˘فا˘ح تسضر˘ع˘تو
نع رفسسأا ،سسيمخلا سسمأا ،يرورم ثداحل
ن˘ع ردا˘سص نا˘ي˘ب لا˘قو ،بعل ة˘ع˘سست ل˘ت˘ق˘م
مجن مع نبا ،اتيك يماملا نإا ،ينيغلا داحتلا
نم نيبعل ةعسست نم اًدحاو ناك لوبرفيل
مهفتح اوقل ،يناثلا مسسقلاب طسشانلا قيرفلا
.ةلفاحلا ثداح يف
يف اوبيسصأا اًسصخسش91 نأاب ءابنألا تدافأاو
بسسحو ،ةريطخ ةلاح يف71 مهنم ،ثداحلا

نإا˘ف»: تر˘كذ ‘و˘كيإا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل‘ تر˘˘كذ ا˘˘م
جÓعلا ىقلتيو ،ةايحلا ديق ىلع اتيك يماملا
يجداكم ودامأا دكأاو ،«اًيلاح ىفسشتسسملا يف
اتيك نأا اينيغ يف نييفحسصلا نيلسسارملا دحأا

يف نآلا وهو ،تمي مل هنكل ةلفاحلاب ناك
.ىفسشتسسملا

دعب ىلع ،ومام ةنيدم جراخ ثداحلا عقوو
امنيب ،يركانوك ةمسصاعلا نم رتموليك052
هل ةارابم لوأا بعلل هقيرط يف قيرفلا ناك
بتكو ،ناكناك يف مسسوملا اذه يرودلا يف
ه˘م˘ل˘ع مار˘غ˘ت˘سسنا ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ا˘˘ت˘˘ي˘˘ك
اذه هاجت نزحلاو ةمدسصلاب رعسشأا» :ةعقاولاب
يزاعتلا رحأاب مدقتأا» :فاسضأاو ،«عزفملا ربخلا
عيمجل كلذكو ،اياحسضلا تÓئاع عيمج ىلإا
.«اينيغ يف ةيسضايرلا ةلئاعلا دارفأا

يميكح ةفيلخ نع ثحبي دنومترود
ي˘ف ه˘ث˘ح˘˘ب د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ل˘˘سصاو
،ديدج نميأا ريهظ نع ةيبوروألا بعÓملا
فر˘سشأا ي˘بر˘غ˘م˘لا ه˘م˘ج˘ن ةرا˘سسخ˘ل ا˘˘ًب˘˘سسح˘˘ت

هيدان ىلإا اد˘ئا˘ع ،م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘م˘ي˘كح
يفو ،ديردم لاير ،ايلاح هنم راعملا يلسصألا

‘دليب تروبسس‘ ةفيحسص تلقن ،ددسصلا اذه
دنومترود نأا ،ةيسسنرف ريراقت نع ةيناملألا
سساموت يكيجلبلا عم هتاسضوافم لعفلاب أادب
همسضل ،نامريج ناسس سسيراب ريهظ ،هيينوم
.لبقملا فيسصلا

يدان عم اًماع82ـلا بحاسص دقع يهتنيو
،يراجلا مسسوملا ةياهنب ،ةيسسنرفلا ةمسصاعلا

ىلع لوسصحلل ةسصرفلا دنومترود حنمي ام
اًسضيأا تاسضوافملا هذه يتأاتو ،اًناجم هتامدخ
يدنلوبلا ريهظلا ةلحر ةياهن بارتقا لظ يف
بعلم لخاد ،كيسشتسشيب سساكول ،مرسضخملا
يف همدقت عم اميسس ل ،كراب انوديإا لانجيسس
عم يهتني هدقع نأا امك ،( اًماع43) رمعلا
يلاحلا مسسوملا ةياهنب ‘لاف˘ي˘ت˘سسي˘ف˘لا‘ دو˘سسأا

.هديدمت مدعل ةيلامتحا كانهو
ةدوعلا نم برتقي سسلوكين

نيدايملا ىلإا
،خنويم نرياب عفادم يلوسس سسلوكين برتقا

˘ماد با˘ي˘غ د˘ع˘ب بعÓ˘م˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف قز˘م˘ت˘ل ه˘سضر˘ع˘ت بب˘سسب ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘˘سضب
يناملألا يلودلا ،ةبكرل˘ل ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا طا˘بر˘لا
لوأا ربوتكأا يف ةيوقلا ةباسصإلا كلتل سضرعت
قوف بردتلا ،عيباسسأا ذنم أادب هنكل يسضاملا
.يليهأاتلا هجمانرب نمسض بسشعلا

«اينام˘لأا ترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سش تف˘سشكو
نم ةيناثلا ةلحرملا يلوسس سسلوكين ءدب نع
بردتلاب سسيمخلا مويلا ،يليهأاتلأا هجمانرب
اًلئاق ،رمألا اذه ىلع يلوسس قلعو ،ةركلاب
نم ةركلا سسمل عيطتسسأا نأا عئار روعسشل هنإا»
.«رهسشأا4 نم رثكأل بايغ دعب ديدج
اًماع42 ـلا بحا˘سص ةدو˘ع ع˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ليرفا فسصتنم تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
ةيندبلا هتيزهاج ةداعتسسا لمأا ىلع ،لبقملا
،ورويلا ةلوطب يف ايناملأا بختنم عم دجاوتلل
دعب لكاسشم يأا نم هتاناعم مدع يلوسس دكأاو
ي˘ف أاد˘بأا˘سس» ا˘ًف˘ي˘سضم ،ةر˘كلا˘˘ب ه˘˘ل نار˘˘م لوأا
ةيادب ةركلاب تاهاجتلا رييغت ىلع بردتلا

.«لبقملا عوبسسألا نم

يبوروألأ ءاصصقإلأ دعب قرألأ نم ىناع هنأ دكأأ

«ريبك مجاهملا لعجت نم يه باقلألا تسسيلو..ينتمدسص اهتعيسض يتلا ةسصرفلا :غنايمابوأا

،اتيترأا ليكيم ينابسسإلا نأا ودبي
ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا برد˘˘˘˘م
نم ن˘ي˘ب˘عل4 ن˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا

فيسصلا «ةيج˘ع˘فد˘م˘لا» فو˘ف˘سص
ةداعإل هتروث ةيادب يف ،لبقملا
ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل ي˘˘ند˘˘ن˘˘ل˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ىلع ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘سصوو ،ح˘ي˘ح˘سصلا

يف لانسسرآل ةينفلا ةدايقلا سسأار
اًفل˘خ ،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش
مل هنأا لإا ،يريميإا يانوأا لاقملل
رو˘˘ط˘˘ت˘˘˘لا نآلا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
،ةيجعفدملا فوفسص يف لومأاملا

عبر ىلإا هلهأات نم مغرلا ىلعو
يزيلجنإلا داحتلا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ة˘ق˘با˘سسم عدو ه˘نأا لإا ،ما˘يأا ذ˘˘ن˘˘م
ةرو˘˘˘˘˘سصب ي˘˘˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘˘˘لا

سسوكايب˘م˘لوأا د˘ي ى˘ل˘ع ة˘ئ˘جا˘ف˘م
يليد ةفيحسص بسسحبو ،ينانويلا

اتيترأا ططخي ،ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا ل˘ي˘م
نو˘كي˘سسو ،ق˘ير˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘ل

نيبعل4 لحر لاح يف اًديعسس
:مهو ة˘ي˘ج˘ع˘فد˘م˘لا فو˘ف˘سص ن˘ع
يزودنغ ويتامو ليزوأا دوعسسم
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا سسي˘˘˘تار˘˘˘كو˘˘˘سسو
.زليان دنÓتيام
نم سصلختلا يف اتيترأا بغريو
نيب ىلعألا رجألا بحاسص ليزوأا

هلاومأا ري˘فو˘ت˘ل ،لا˘ن˘سسرآا ي˘ب˘عل
،ةديدج تاقفسص ماربإا لجأا نم
ن˘م يزود˘˘ن˘˘غ ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ي˘قا˘˘بو برد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم
،ةريخألا ةرتفلا يف ينفلا زاهجلا
هدو˘جو د˘ع˘ي˘ف ،سسي˘تار˘كو˘سس ا˘˘مأا

راظتنا لظ يف ةجاحلا نع ادئاز
عم مئاد لكسشب دقاعتلا لانسسرآا
ةدو˘ع بنا˘ج ى˘لإا ،يرا˘˘م و˘˘ل˘˘با˘˘ب
هرودبو ،ابي˘لا˘سس ما˘ي˘ل˘يو را˘ع˘م˘لا
يف هل ناكم زجح يف زليان لسشف
ةدايق تحت يسساسسألا ليكسشتلا
.اتيترأا

 لانسسرا نم نيبعل عبرأا نع ءانغتسسÓل ططخي اتيترأا

بعل ،ون˘ي˘ل˘ي˘ج˘نأا ي˘نا˘ب˘سسإلا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ه˘ب˘سش
،نامسسلغان نايلوج هبردم ،يناملألا غيزبيل
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،لو˘يدراو˘غ بي˘ب ه˘ن˘طاو˘م˘˘ب
بعلي اماع32ـلا بحاسص ،يتيسس رتسسسشنامل

نا˘م˘لا ن˘م اًرا˘ع˘م ،غ˘يز˘ب˘يل فو˘ف˘سص ن˘م˘سض
يف قيرفلل هلاقتنا دعب ،رهسشأا6 ةدمل يتيسس
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت لÓ˘˘خو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج
لئُسس ،ةيناملألا ‘د˘ي˘ل˘ب ترو˘ب˘سس‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
نا˘م˘سسل˘غا˘ن ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا ن˘˘ع و˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘نأا

امهف ،ناعئار امهÓك» :باجأاف ،لويدراوغو
غ˘ل˘ب˘يو ،«ا˘م˘ه˘تو˘ق ىد˘م م˘لا˘ع˘˘ل˘˘ل نار˘˘ه˘˘ظ˘˘ي

هريظن ربكي هنأا ينعي ام ،اًماع94 لويدراوغ
ل كلذ نأا لإا ،ةنسس71 يلاوحب يناملألا

،ونيليجنأا ىري امبسسح ،امهنيب هباسشتلا عنمي
نكل ،عبطلاب رغسصأا نايلوج» :لاق ،كلذ نعو
ةظحÓم كنكمي ل لقألا ىلع ،مهي ل رمعلا
.«كلذ
ليبسس ىلع غيزبيÓل هلاقتنا نأا ونيليجنأا دكأاو
هنأا لإا ،لويدراوغ نم ةحيسصن دعب ءاج ةراعإلا
،قيرفلا عم لوطأا ةرتفل هئاقب ةيناكمإا ىلإا راسشأا
،نامسسلغان ةدايق تحت ةحارلاب هروعسش ببسسب
ينلع˘جو ،د˘ي˘ج ل˘كسشب ي˘ن˘ل˘ما˘ع د˘ق˘ل» :م˘ت˘خو
ةرتف ذنم ةعومجملا هذه نم ءزج يننأاب رعسشأا

اًدنب كلمي غيزبيل نأا ركذلاب ريدج ،«ةليوط
،مسسوملا ةياهنب اًيئاهن بعÓلا ءارسشب هل حمسسي
.وروأا نويلم22 لباقم

لويدراوغب هبسشيو غنزبيل بردمب ديسشي ونيليجنا



بلاطيو نييئلولا ءاردملاب عمتجي يدلاخ
نيعاطقلا نيب نزاوت ثادحإاب

ةسضايرلاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ،سسمأا ع˘م˘ت˘جا
لجا نم ،ةرازولا رقمب ،ةسضايرلاو بابسشلل نييئلولا ءاردُملاب

.ةمداقلا ةرتفلل لمعلا ةقيرط ةطراخ طبسض
ةثÓث ىلع ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو لمع ططخم زكتريو

ريوطت ،ةيويحو ةينطو ةيولوأاك بابسشلا ةيقرت : يهو رواحم
نيسسحت اذكو ةبخنلا ةسضايرو ةيندبلاو ةيسضايرلا ةطسشنألا
.ةيسضايرلاو ةينابسشلا تآاسشنملل ةيعونلا ةيطغتلا

ر.ق
رطق يف ملاعلا صسأاك يف دجاوتلل حسشرم يرئازجلا مكحلا

مدقملا ءادألا دعب ءانثلا لاني لابرغ
كلامزلا مامأا يجرتلا ءاقل يف

يذلا ديجلا ءادألاب ،يميكحتلا ريبخلا ،يوانسشلا دمحأا داسشأا
ةدوعلا ءاقل يف ،يرئازجلا يلودلا مكحلا لابرغ ىفطسصم همدق
كلا˘مز˘لا هر˘ي˘ظ˘نو ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ي˘جر˘ت˘لا ع˘م˘ج يذ˘˘لا
.ايقيرفإا لاطبأا يرود يئاهن نمث رودلا يف يرسصملا

م˘كح˘لا نأا ،«ةرووو˘ك»ـل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف يوا˘˘ن˘˘سشلا د˘˘كأاو
ملو ،ةارابملا ىلع هتيسصخسش سضرف ،لابرغ ىفطسصم يرئازجلا
بعلم يف خيرامسشلاو ريب˘كلا ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا رو˘سضح˘لا˘ب ر˘ثأا˘ت˘ي
لايدنوملل نيحسشرملاو نيدعاولا ماكحلا نم هنأا ةسصاخ ،سسدار
.مداقلا

لك تلعج ،فاكلا اهسضرف يتلا تابوقعلا نأا ىلإا راسشأاو
ميجحت م˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،م˘كح˘لا˘ب كا˘كت˘حلا ن˘م سسر˘ت˘ح˘ي بعل
.يسضاير ريغ كولسس يأا دهسشت ملو ةارابملا

ب.م.يرسسيإا
«ماول» مامأا اهل صضرعت يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب

يسضاملا يفناج

يجنا ةمئاق ىلإا دوعيو يفاعتي يلÓملا
هيدان ةمئاق ىلإا يرئازجلا بعÓلا يلÓملا ديرف ،سسمأا داع

ىلع اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب ،يسسنرفلا يجنا
˘ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم
يتلاو ،1غيللا نم12 ةلوجلا تايرابم نمسض ايليسسرم كيبملوا
.رهسش نم رثكأل نيدايملا نع هتدعبأا

عاجرتسساو ،ةهجاولا ىلإا ةدوعلل وداراب يدان جيرخ لمعيو
يف ةمهاسسملاو يوق ءادأا ميدقت لÓخ نم ةيسساسسألا هتناكم
ةلوطبلا تايرابم مداق يف هيدان ةقفر تاراسصتنلا قيقحت
هيدان عم ةعئار ةقÓطنا لجسس يلÓملا نأا ريكذتلل ،ةيسسنرفلا
يف فادهأاÓ 5جسسم تايرابم01 يف اهلÓخ كراسش ،يسسنرفلا
.يلاحلا مسسوملا

ز.صس
يدوعسسلا يرودلا نم12 ةلوجلا تاءاقل نمسض

ةراسسخلا مغر كمسض عم قلأاتي يحينسش
ةدحولا مامأا

ءادا كمسض بعلو يرئازجلا يلودلا يحينسش ميهاربإا مدق
عوبسسألا نمسض ةدحولا يدان مامأا هتارابم يف هقيرف عم ازيمم
ةراسسخب تهتنا يتلاو يدوعسسلا يرودلا تاسسفانم نم12
.نيفده لباقم ةيثÓثب فيسضتسسملا مامأا هيدان

مسصخلا تاعافد قاهرإاب قباسسلا يقيرفإلا يدانلا بعل ماقو
هميدقت˘ب ق˘ب˘سسلا فد˘ه ع˘ن˘سص ي˘ف م˘ها˘سس ن˘يا ،ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ط
كابسشلا اهنكسسا يذلا يوجلا هللا دبع هليمزل ةمسساح ةريرمتل
دجاوت ةلباقملا تدهسش امك ،لوألا طوسشلا نم43 ةقيقدلا يف

قوراف امهو كمسض فوفسص نمسض نيرخآا نييرئازج نيبعل
.يدانلل يسساسسألا سسراحلا ةبغز يفطسصمو يعفاسش

ز.صس
وداراب ةيميداكأا يف هتبرجت نع ثيدحلاب داع

«غيل ريميربلا» يف بناجألا نوناق :ينيعبسس نب
3102 ةنسس لانسسرأا ىلإا مامسضنلا نم ينعنم
يدان مجن ،ينطولا بختنملا عفادم ينيعبسس نب يمار فسشك

يتلا ةيسسيئرلا بابسسألا نع يناملألا خابدÓغسشنوم ايسسيروب
،لانسسرأا يدان ،يزيلجنإلا قÓمعلا ىلإا هلاقتنا ةقفسص تلسشفأا
تروبسس» عقومل راوح يف ،ينيعبسس نب حرسصو.3102 ةنسس
لانسسرأا يدان ناولأا لمح نم ادج ابيرق تنك» :يناملألا «رسستوب
ة˘ق˘ف˘سصلا ن˘كل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ار˘ه˘سش تبرد˘ت ثي˘ح ،3102 ةن˘سس
متخو ،«كاذنآا ارتلجنإا يف بناجألا بادتنا نوناق ببسسب تلسشف
بناجألا نيبعÓلا ىلع متحي ،ارتلجنا يف ةركلا نوناق» :همÓك
ةقفسصلا لعج ام ،ةيلودلا تايرابملا نم نيعم ددع سضوخ
عم هتيادب ى˘لإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘م ن˘با قر˘ط˘ت ا˘م˘ك.«طقسست
عمو ءاذح نود تاونسس3 بعل هنأا احسضوم وداراب ةيميداكأا

.انسس هنم ربكأا نيبعل
ب.م.يرسسيإا

6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألاةصضايرلا

ةيوبابميزلا ةيداحتلا نم مدقملا نعطلا تسضفر «فاكلا»

دياحم دلب يف ايمسسر رئازجلا يوبابميز ةهجاوم
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ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘˘تلا سضفر
ن˘ع˘ط˘لا «فا˘كلا» مد˘ق˘لا ةر˘˘كل
يوبابميزلا داحتلا همدق يذلا
عجارتلا سصوسصخب ،مدقلا ةركل

يوبابميز ناسضتحا سضفر نع
يف ريخألا اذه مامأا رئازجلا ءاقل
تايفسصت نم4ـلا ةلوجلا راطإا

1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك
.نوريماكلاب

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
يقيرفإلا داحتلا نأا ةيوبابميز
يسشاغلملا ةدا˘ي˘ق˘ب مد˘ق˘لا ةر˘كل
نعطلا ىلع دري مل دمحأا دمحأا
ل˘˘ق˘˘ن سصو˘˘سصخ˘˘ب ،مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
يوبابميز جرا˘خ ى˘لإا ةارا˘ب˘م˘لا
ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا بب˘˘سسب
نأا ةح˘سضو˘م ،كا˘ن˘ه بعÓ˘م˘ل˘ل
دجاوتت يوبابم˘يز˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
ءارجإا ناكم رايتخا ةيمتح مامأا
يف ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا ما˘مأا ءا˘ق˘ل˘لا
.يراجلا سسرام رهسش رخاوأا

يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا دا˘ح˘تلا نا˘كو
اريب˘ك Ó˘مأا د˘ق˘ع˘ي مد˘ق˘لا ةر˘كل

ةدا˘عإل ،مد˘ق˘م˘لا ن˘ع˘ط˘لا ى˘ل˘ع
لخاد رئازجلا مامأا ءاقللا ةجمرب
ةمدسصل سضرعتي نأا لبق ،رايدلا
يبراحم ءا˘ق˘ل ل˘ب˘ق ما˘يأا ،ة˘يو˘ق
.«ءارحسصلا

نع نÓعإلا يف رخأاتلا
يوبابميز فلكي بعلملا

ةيلام ةمارغ
ة˘ئ˘ي˘ه ى˘˘ل˘˘عأا تح˘˘ن˘˘مو اذ˘˘ه

«ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘لا» ي˘ف ة˘يور˘ك

ي˘ف ،مدا˘ق˘لا ر˘سضخ˘˘لا سسفا˘˘ن˘˘م
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘˘سصت
نم ةلهم نور˘ي˘ما˘كلا˘ب1202
يذ˘لا بع˘ل˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ل˘˘جا
ةلوجلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘سضت˘ح˘ي˘سس
يداف˘ت˘ل ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘م4ـلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘ط˘ل˘سست˘سس
يتلاو يوبابميزلا داحتلا ىلع
فلأا4ـلا ف˘˘ق˘˘سس ل˘˘˘سصت˘˘˘سس
رث˘كأا ر˘خأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘فو ،رلود
حو˘˘م˘˘سسم˘˘لا ن˘˘مز˘˘لا زوا˘˘ج˘˘تو
يذ˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
نإا˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘سضت˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
اميسسل ىلعأا نوكتسس ةبوقعلا

را˘ي˘ت˘خل ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘˘لا نأاو
نم نيرهسش لبق نوكت بعلم
.تايرابملا ءارجإا

تاطلسسلا ترفو ،اهبناج نم

رلود نو˘ي˘ل˘˘م31 ةي˘ل˘ح˘م˘لا
ميمر˘ت ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ،ي˘ل˘ح˘م
بع˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو بعÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اديعب تايرابملا «نيبرا˘ح˘م˘لا»
لإا ،مهروهمجو مهبعÓم نع
نأا تدكأا رداسصملا سضعب نأا
ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك نو˘˘كي ن˘˘ل غ˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

نويلم85 ىلإا جاتحي بعلملاو
ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ،ي˘ل˘ح˘˘م رلود
ازهاج نوكي˘ل بع˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

˘ما˘مأا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ق˘ل نا˘سضت˘حل
.يوبابميز

نل يوبابميز بعلم
001 ةبسسنب ازهاج نوكي

صسرام02ـلا خيرات يف %
لمعلا ةر˘ي˘تو ع˘ير˘سست م˘غرو

ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م

لإا ،يوبابميزلا داحتلا ةيعمب
نأا نكمي ل بعلملا لاغسشأا نأا
ةيدقفتلا ةرا˘يز˘لا ل˘ب˘ق ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ةنياعم ةئيه اهسصسصختسس يتلا
دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا
بعلمل ،مدقلا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا

ةارابملا نأا ينعي ام يوبابميز
يو˘با˘ب˘˘م˘˘يز جرا˘˘خ بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا نل ،د˘˘ي˘˘كأا ل˘˘˘كسشب
تقولا يف م˘ي˘مر˘ت˘ل˘ل ع˘سضا˘خ˘لا
ةبسسنب ازها˘ج نو˘كي˘سس ن˘هار˘لا

.ريغ ل ،57%
رئاز˘ج˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

6ـب8ـلا ةعوم˘ج˘م˘لا رد˘سصت˘ت
نم نيتطق˘ن د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ،طا˘ق˘ن
،ةعومجملا فيسصو يوبابميز
ام لك مدقي ريخألا لعجي ام
ل˘هأا˘ت˘لا ظو˘ظ˘ح ع˘فر˘ل كل˘˘م˘˘ي
.1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل

ةيلاديŸا ىلع تلسص–
يسسام عمŒ لÓخ ةيبهذلا

مطحت ينوتيز
يسسايقلا مقرلا

يف يرئازجلا
رهظلا ىلع ةحابسسلا

ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز نا˘˘م˘˘يإا تم˘˘ط˘˘ح
،ةدعاسصلا ةيرئازجلا ةحابسسلا
لاسسراسس يدا˘ن ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا
ي˘سسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
رتم002 قا˘ب˘سسل ير˘ئاز˘ج˘لا

تاسسفانم لÓخ ،رهظلا ىلع
ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘ل ي˘˘سسا˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت
يهتني يذلا ،(اسسنرف) سسيرابب
.مويلا

ز˘كر˘م˘لا ي˘نو˘ت˘يز تل˘ت˘˘حاو
22 اث22 د2 تيقوتب لوألا

ةيلاد˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘ل ،ج
اهنكم ام ،«أا» يئاهنلل ةيبهذلا

ناك يذلا م˘قر˘لا م˘ي˘ط˘ح˘ت ن˘م
عقاوب يواهطلا ةراسس ةزوحب
ةلوطب ذنم (ج37 اث32 د2)
ةحوتفملا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ر˘ئاز˘ج˘لا

ىعسستو.9102 ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘حا˘ب˘سس ي˘نو˘˘ت˘˘يز
ىندألا دحلا قيقحتل ،ينطولا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
ةررقملا ،ةحابسسلل ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا

ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
ريسضحتلا عم ،ايقيرفإا بونجب

ةيبراغملا ني˘ت˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل  اد˘ي˘ج
«1 ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا» ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلاو
.رئازجلاب بابسشلل

ب.م.يرسسيإا

نويل نم دحاوو ايليسسرام نم3 مهنيب نم

ةنسس61 نم لقأا ةئف يف نيبعل8 تامدخ نمسضت «فافلا»

نويل عم نهارلا تقولا ‘ بسصنم هزيكرت نا دكأا

مهيلع زوفلا انفدهو ‘ويلا مامتهاب روخف :راوع
ونيروت ‘

هروعسشو ةغلابلا هتداعسس يسسنرفلا نويل مجن ،يرئازج وكنرفلا بعÓلا راوع ماسسح فخي مل
دقاعتلاب «زوجعلا ةديسسلا» يدان ةرادإا مامتها لوح رابخألا نم ريثكلا ترسشتنا نأا دعب ،رخفلاب
.لبقملا ماعلا علطم هعم

تاعئاسش »:Óئاق ةيلاطيلا «تروبسس وليد يريروك» ةفيحسصل تاحيرسصتب راوع ىلدأا دقو
لازام ،نويل عم مسسوملا ةياهن ىلع زكرأا»: عباتيل ،«اروخف ينلعجت اهنإا ؟سسوتنفوجل مامسضنلا
لاطبا يرود يف زوفلا»:لوقلاب متخيل ،«سسوتنفوج لثم عئار قيرف ءاسصقإاو ،بقلب زوفلا انناكمإاب
.«انموسصخ بعلم فسصن يف رثكأا كرحتنو ،تايلآلا نم ديزملا اندجو نلاو ،ةقثلا انحنمي ابوروا

يف ديحولا فدهلا ةرك عنسص دعب ،«يفويلا» ىلع ققحملا زوفلا ءارو ةنسس12 بحاسص ناكو
زنايلا» بعلم ىلع بايإلا ةلباقم راظتنا يف ،ابوروأا لاطبأا يرود نم61 رودلا باهذ يف ةارابملا
.يراجلا سسرام71 يف ونيروتب «مويداتسس

ب.م.يرسسيإا

يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ن˘م˘سض
تامدخ «فافلا» مدقلا ةركل
لقأا ةئف يف بابسش نيبعل8
نوبعل˘ي˘سس ،ة˘ن˘سس61 ن˘˘˘˘م
تاقاقح˘ت˘سسلا ي˘ف ر˘سضخ˘ل˘ل
ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو.ةمداقلا
يرئازجلا داحتÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا
ىلع نيمئاقلا نأا ،مدقلا ةركل
اوذخأا دق ينطولا بختنملا
8 ن˘م ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لا

يف بختنملا ليثمتل نيبعل
مهنم3 ،ة˘مدا˘ق˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ايليسسرام يدان يف نوطسشني
ن˘˘˘˘م بعلو ،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
دار ر˘خآاو ،نو˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
،نو˘˘غ˘˘نا˘˘غ ،نا˘˘ي˘˘مأا ،را˘˘˘ت˘˘˘سس
ام لÓخ نمو.ناكو وسشوسسو

نو˘˘كت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ب ما˘˘˘ق
تهجو دق ةي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن˘ل ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘سض
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
مهعيمج8ـلا نيبعÓلا

صسرادمل نومتني
.ةمرتحُم ةيسسنرف
دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تإلا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو اذ˘˘˘˘˘ه

ةنجل مدق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
بهاو˘م˘لا فا˘سشت˘كل ة˘سصا˘خ
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ي˘˘جودز˘˘˘م
.جراخلا

رسضخلا عم نوكراسشيسس
يف ةنسس61 نم لقأا

«وغياتنوم» ةرود

،يرئازجلا داحتلا فاسضأاو
نيبعÓلا نأا ،نايبلا تاذ يف
م˘ه˘ع˘م تق˘ف˘تا ن˘˘يذ˘˘لا8ـلا
،رئازجلا ليثمت ىلع «فافلا»
بخت˘ن˘م˘لا ع˘م نو˘كرا˘سشي˘سس
ةيلودلا ةيدولا ةرودلا لÓخ
«وغياتنوم»ـب اهتماقإا عمزُملا
لكب رمألا قلعتيو ،ةيسسنرفلا

،راتسس دير ريذن سسويحم نم
،نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا سسي˘˘˘˘نأا سشوا˘˘˘˘سشوأا
يواسسومو ني˘سسا˘ي ي˘نا˘م˘حد
،ايليسسرام ناير ريخو نارمع
ل˘ي˘سسمو ،نو˘ي˘ل د˘ي˘ع ن˘ي˘م˘˘ل
ي˘نا˘سسم˘ل˘ت ،نو˘غ˘نا˘غ ي˘ل˘عو
د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘سسي˘˘˘نو˘˘˘ل ،نا˘˘˘ك
.وسشوسس

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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<gل ر<gا و-tدا +ÄÑòن> ةر
ة4اwÄÑلا ءار/ ر©ògلا م§6Ñí&ا
م§MïرD ا§+ ي°H يkلا ة©6Ñاïلا
ةلوqلا يD ف©6ÑÜ قاKD ماH&ا
ىÿõÿ> اوÿåÿمÿ/ا ث©0ÿ ةر1ÿÿ©ÿ&لا

;ÿ§ÿ4وJÿلا مÄÑÿءي +ÿم=رلا Hن
Fÿÿنو Fÿلا لÿمÿ7'وÑÿتار FÿاIت
-ÿ0وÿي +ÿkÿtÿïÿ©ÿلا قÿíÿ5و Iâار
اMÅÑÿ§ÿاÿ> يÿkÿلا ة9ÑÿاÿÿœIÿÿkÿÿíÿل
ةر©1&لا تلوqلا يD قMرíلا

J{ا KEا دFلا دœ<gنو <õى
+ÿtÿثÿ§ÿم Dÿ8رÑلا ة{Jبا +å©اد
Dÿÿÿي Hÿÿÿ°ÿÿÿاDÄÑÿÿÿلا ةòÿÿا س6&اMÿÿن
6Ñ©w9وÑنو Hلا ة§/او{Jبا
+ÿÿلاÿÿåÿÿلاÿ©ÿة Eÿgÿلا لÿkÿ°ÿïÿلا لÿى

0ÿمÿœKل يÿمÿاو/ÿ§ÿلا ةÿgÜةلو
ةدوåلاK ي6Ñ س6ا يÄÑلا ماHا
Dلا يòس6&ا M12 موHا س46اHما
.ةر©7Ñ&اkلا ق©ktïل دادولا

بردملل ةداح تاداقتنا
بلاطمو يوانكل

هتنعت ءاهنإا ةرورسضب
Œةفاحسصلا ها

J{ا Kل M~ل ب4دملا لاò°اKي
MÇÑ°لا عtدp +åد0 مدMهث Hع
4/ÿÿÿلا لا<ÿÿÿœم Dÿÿÿي +ÄÑòÿÿةر
KJÿÿلا يÿÿ°ÿïÿÜÿلا ةÿkÿا يDÿ9اÑت

ناÿ~Mgلا ءاÿ°ÿ+&ا تK/ÿåÿõ س6&اòÿلا
MÿÜÿلاÿgÿلا نوòÿو-Åس +ÉÑÿرK4ة

8Ñÿ°ÿ6لا عÑÿkÿثÿ°ءا Kلاåىلا ةدو
FÿÿÿوF1 س49&لا بÿÿÿ8اÑÿÿة Kنا
-tï©ïلا ه°kلا ج(ا(Mqة©+ا /åõه
MÉÑع IíÄÑه Dلا قوåةدا M{Fر

دMÿÿدÿÿ> يÿÿÿïÿÿل يÿÿÿåÿÿÿ°ÿÿÿمÿÿÿلا نا
هر©©ÄÑ- ءو6Ñ ةIk©q تاداIkïلا
ف6ÑÿÿÜÿ©ÿ قاKDÿÿ ماHÿÿا ءاÿÿõÿÿïÿÿلا

يIÿاÿثÿلا àوÅÑÿلا يDÿ اÿم6Ñÿÿ©ÿل
يDÿÿ ةÿÿ©ÿÿ(اوî <ÅÑÿÿرÿÿ> ي}ÿÿÿلا
.بõåلا

صشامر ماسشه

رفانسسلا مامأاو سسأاكلا يف كرادتلاب نودعيو قافولا ةراسسخل اورُثأات نوبعÓلا

ةركسسب داحتا
يوانكل لاطت ةعذل تاداقتنا

سسأاكلاب جيوتتلا ىلع رارسصإاو كلذ نمثي «رفسصألا دارجلا» ةوقب دوعي يلهألا
جÈلا يلهأا

جرgلا يJõا ةÅÑò©õ- ىلا Kvرلا تدا>
+åلا دIkÇÑملا 4اtïق <õ0 ىÄÑبا
HÿÿلوÿÿدوMÿÿلا ةÿÿåÿÿ8اÑÿÿمÿÿة Dÿÿلا يÿqÿلوÿة
يJõ&لا ةÅÑò©õ- تDر> ث©0 ة©9Ñاملا
ةÿõòÿkÿ©ÿgÿل تÿtم6Ñÿ ةرFÿgÿ©ÿ ة7ÑÿاIÿÿkÿåÿا
+ÉÑÿمÿنا Iÿïÿاà لاÿkÿtÿ0 �4رÿ©ث K8Ñل
اHÿ و52KJÿÿ ةÿÿ°ÿïÿÜÿلا ىÿÿلا يJÿÿõÿÿ&لا
Mqåõه Mõåب Eلا مداq4ا+ تلوMt©ة
Hÿïÿ4اIÿة +ÿمÿا Fÿنا <ÿõÿ©ÿ6ل هÑÿ©ÿام Kنا
نÿtÄÑÿ©ÿ- ىÿõÿ> نJÿارMÿ نلا عÿ©ÿمÿÿqÿÿلا

HÅÑÿÿلا 4اوÿÿíÿÿرMÿÿا قFÿÿثÿÿ1 رÿÿ8اÑÿÿة Dÿي
Hÿÿ°ÿÿاDÄÑÿÿلا ةòÿÿس6&ا Kلاÿÿkÿا يFÿد Dÿ©ÿ§ÿا
بåل ىÿõÿ> يداÿم0ÿ نÿ+ ماÿåÿلا رMÿدÿمÿلا
.لòلا يD لòلا

ةيسسفن ةفاسضإا مدق يريزد
 كردي عيمجلاو ةعيفر

يلهألا رظتني ام
جرgلا يJõا يD ع©مqلا نا هر3F رMد/
لœ+ ب4دملا عH ة4اد)لا دEاå- نم.
دMÿÿåÿÿ©ÿÿ فî Fÿÿ©ÿÿرÿÿ> ي}ÿÿلاK ير5Mÿÿÿد

نHÿ ة8Ñÿÿا1ÿÿ ةÿÿ§ÿÿ/اوÿÿلا ىÿÿلا يJÿÿõÿÿ&لا
ةòk©gلا لå/ ي}لاK يو°åملا بIاqلا
-ÿÿkÿÿtÿ4ر Hÿïÿ4اIÿة +ÿõÿïÿلا تاءاÿqÿتلو
ةÿ§ÿ/اوHÿ اÿÿ§ÿمJÿÿ&ا اÿÿم6Ñÿÿ©ÿÿل ةر1ÿÿ©ÿÿ&لا
ءا4Dÿïÿ اDÿ©ÿ§ÿ ب©1ÿ يÿÿkÿÿلاK رDÿÿاÄÑÿÿ°ÿÿلا
دFÿاK ا}Jÿ مJÿرJÿ©ÿاÿمÿ/ نÿ; لاÿ+رÿÿèÿÿلا
يD قMرÿíÿلا ةK4=ÿgÿ هÿgÿkÿ=4 سÅ-وòÿلا

س6&اòÿلا ةDÄÑÿاHÿ°ÿ يDÿ ادÿåÿ©ÿ+ باÿ{Jÿلا
0ÿÿ©ث Mÿÿا&Hÿÿ5د لMÿير -ÿåÿاHÿل ل<ÿgÿ©ÿه
+ÇÑةد©/ ة4و Hاوملا ع/§k©م=رلا+ ن
Hا4دا نFث+ هïملا لÄÑو'K8ا1 ة©لÑة
Kلا نا&Jõ6 يÑ©åرî -°ïœ :وMœ ىلا
+ÅÑلا ن©+ 4اïمk©ن .

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

0ÿïÿق KDÿ6 قاÑÿÜÿ©ÿف :ÿíةر
Fg©ةر Dلا يqلا تلوkÄÑع
نMÿا ةÿلوÿgÿÜÿلا نHÿ ةر1ÿÿ©ÿ&لا

9Ñ42 نمIïÜة H8ا نÑل
62KJÿÿ4 وEÿÿم Hÿÿمÿ©ÿ~ /ÿاد
6Ñÿÿمÿÿل حòÿÿkÿ©ÿgÿلا ةÿkÿوIÄÑÿي
يDÿÿ دوÇÑÿÿåÿÿلاÿÿ+ يFÿÿوòÿÿÿلا

/ÿÿÿÿدKلا لÿÿÿÿkÿÿÿÿر-ÿÿÿÿ©0 بÿÿÿ©ث
ةDÿا8Ñÿوÿلا لMÿÿtÿkÿ ى9Ñÿÿtÿÿا

1ÿÿõÿÿا ف&+ÿÿ°ÿÿلا ءاÿåÿïÿ©ÿgÿة Jÿ{ا
K+ÿلاÿر=ÿم Hÿن Fÿلا نوÿíÿرMÿق
نHÿ ةÿ+رHÿïÿ ىÿÿõÿÿ> ى9Ñÿÿtÿÿا
لا ^ يK+õدلا ^ ةK4E بåل
س4DÉ يÿÿÿÿÿÿÿkÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿ°ÿÿÿÿÿÿÿلا نا
هر8Ñÿاÿÿ°ÿÿ> ىÉÑÿÿèÿÿá <ÿÿõÿÿلا

Kا&Fÿÿÿÿÿÿد <ÿÿÿÿÿÿõÿÿÿÿÿ9 ىÑÿÿÿÿÿرK4ة
Hÿ8اوÑÿõÿلا ةÿgÿtث <ÿن H~Mد

رâ°لا سà Dÿïÿá +ÿèÉاÿ°ÿïÿلا
<ÿلا ن&Jÿادî لاÿkÿ6 يÑÿ©õåب
<õ©§يدا°لا ا.

ملحت ةرادإلا
ديرت لو «يلبودلا»ـب

نيبعÓلا ىلع طغسضلا

Hن /§k§ا- ا&Hولا ة4اد)ا لDقا
Dÿلا يÿرHÿي +òÿل .ÿïÿõÿ§ÿا Dÿي
س6&اòÿÿلاK ةÿÿلوÿÿÿgÿÿÿÜÿÿلا بÿÿÿåل

ة©-اوH ة8Ñرíلا ناK ة8Ñا1
0ÄÑا بJÿÿÿÿ1لا لÿÿÿÿkÇÑÿÿÿÿس8ا
يD ةدوåلا ءاïل ناK ام©6Ñل
12 موMÿÿ ب6Ñÿÿ©ÿÿõÿÿå س6&اòÿÿÿلا

Hÿس46ا Dÿ6 يÑÿÜÿ©ÿف Fÿنا ام
HÄÑk§دDلا يkkوMلا+ جgÜةلو
Fÿõÿ§ÿم Mÿtÿõÿنو +ÿمÿدMÿ°ÿن©> ة
دÿ(ارÿلا مDÿÿ©ÿ§ÿ نÿÿمÿÿ+ ة4اوÿÿíÿÿلا
7Ñgبا +õداد5و KJو Hا /åل
بMÿtÄÑ يMÿíÿاÄÑÿÜÿلا 4éاÅÑÿلا

KMòÿÿÿÿثÿÿÿÿر Hÿÿÿÿل3 نô +ÿÿÿمÿÿÿنا ا
س8اEÿkÿ°ÿل ةÿ©ÿ-اوHÿ ة8Ñÿرÿÿíÿلا
.ر(ا~qلا س6&اKF ةلوgÜلا 4éد

صشامر ماسشه

ث©L 0ر1&ا ةå/وH ة+ر9Ñ ل(اïgلا ة7Ñg©g ة4اد)ا تõï-«يلبودلا» ـب ملحت ةرادإلاو ةلوطبلا يف ازيمم امقر نمسض قافولا
K+å8)ا دÑا ي~©- ة+اMت E6اÑي Jا Jة4اد)لا ي -åõن I§اMة
ي}لاK Kدé 6ÑåاDدلا 4وHt يD هH©õ~ل ةÄÑg°لا+ م6Ñوملا
-õï9 ىÑة+ر D4لا ي+Üملا ةåاFÄÑلا ةH6 ي}لا رÑ©qåل
ة6Ñgا°H ل(اد+ ن> ثMgt يIÿاÿíÿل~ÿلا يIÄÑÿوÿkÿلا ب4دÿمÿلا
-tÄÑgل اõqملا تلوïgõة M{F6 نا رÑåدK لا ن+اíرMق
KEا0 هد(اKل Hا4ار HÄÑيدا°لا ةد>ا <õى -tï©ا قDÉÑل
. تاMqوkkلا ةÇÑ°مل ه-دو> 9Ñgá ىõ> لمåلاK ج(اk°لا

قافولاب ةحاطإÓل نيمدقتسسملا ىلع ةنهارملا
J{ا K-ÅÑ©ر Fملا لåÜ©6ا ىلا تاÑk°qة4اد)لا دا +œ<ب
ي4وtملا بIا/ ىلا نو6Ñ©ò ي}لاK س7اد©Hò فMدرلا
ي4ا°òلا 4اIÇÑا لا~M ل Lر1&ا ة§/ نH داMو6Ñ ر1لا
M°kâرKلا نòر©ث H8 نÑاIل&لا عåي/ا4دلا با Kي}لا H°ح
E9)ا ةوÑاD©ل ةõwá لاHاHن> نا+ا ث©0 ي HÄÑkوMتا

:©gر+ ةDïلا ةõ©gلا يÜgلا Kي}لا MارJن <õ©ل~لا هíاIي
Fار©ث Dي Eم=رلا+ د©>اوملا مدا Hن Fملا نوå°ا> يMÅس
Hار1'و +åÉملا سÅÑاFل D8)لا يÑلا ة+اkر0 يHkه Hن
H8اوÑõ5ار+ا ة Eلا+ ه-ا4دÅÑòلا لœ5م .

صشامر ماسشه

لئابقلا ةبيبسش
همسسوم يهنت ودعسس ةباسصإا

سشاديكمب دجنتسسي ينافلزلاو

ةœ&5Hل جرHw ن> نوثMgt س6اõåg+ داt-ا قاÅÑ> لا~M ل
تtم6Ñ ةر©1&لا م(ا~§لا ناK ة8Ñا1 قMرíلا قœ0- يkلا
تار©ktÉÑلا لå/ ي}لا رHلا م§0وم/ رòÄÑ+ يدا°õل
يKDÿ ة6Ñÿõÿgÿ©ÿ نوòÿ- ةدا6Ñÿåÿوÿ+ لHÿا ماHÿا س6&اòÿلا ةÿمÿïÿل

ءاK5 4DïاMkq نا ا§ل1œ نH ع©مqلا لH&اM ةKî 8Ñågر;
<ÿÿ7اÑÿÿ0لا 4وÿÿادp 1&لاÿÿ©ÿÿ1 ةرÿÿ8اÑÿة Kا نا&+ÿ°ÿلا ءاÿمòÿةر
MÇÑرKن <õى FÄÑلا بk7&اÑ©ةر Dا§°لا يMة K-tï©ق Hم- ا

9ÑgÜه D6اوملا يÑةر©1&لا م .
بردملا مسسإا يف دعب لسصفت مل ةرادإلا

J{ا KHملا ن°kâنا ر -íÇÑملا ة4اد)ا لòةر Dب4دملا ي
نوMòÿÿ دEÿÿ ث©0ÿÿ ةHÿÿداÿÿïÿÿلا تاÿÿÿ>اÄÑÿÿÿلا يDÿÿÿ دMÿÿÿدÿÿÿqÿÿÿلا
ةدا6Ñåو+ لHا ماHا س6&اòلا ة§/اوH يD ار9Ñا0 ي°åملا

Kنل ي}لا Mwõو H6&لا نÑملا ءامÜرK0ل ةtلا دÄÑة>ا Dي
8Ñا ة4وMيدو/ ت K+و<ò5ا KH©§ي+و K<qيلا <õى
يD ناH&لا رÿ+ ىÿلا يداÿ°ÿلا ةداÿïÿ©ÿل اMÿåÿر6Ñÿ هÿåÿ©ÿ©ÿ°ÿ- لHÿا
ة8Ñا1 ه/K لمFا ىõ> س6&اòلا 4اوHÅÑ لامFاK ةلوgÜلا

Kلا ناÿÿر=ÿÿgÿÿة Fÿÿgÿÿ©ÿÿةر Dÿÿي -ÿÿtÿïÿ©ÿق Hÿا -ÿ9 مÑÿgÿÜÿه Dÿي
. ن©©9Ñاملا ن©م6Ñوملا

صشامر ماسشه

صسابعلب داحتا

راسسم حيحسصت ىلع نورسصي «ةركملا ءانبأا»
سسأاكلا يف ةداعسسوب يدحت لبق قيرفلا

ج(اk°لا ع/ار- ءار/ ةMدولوملا ةر6Ñا ه-د+ا ق©م> ءا©6Ñkا
Hد/ نM6ل دÑ©ام Kلا ناkمل ي1ار Mí§6 مÑggه Dل; ي
با0ÄÑÿ ىÿõÿ> يÿ+4ادÿÿلا يDÿÿ اÿÿïÿÿ+ا6Ñÿÿ قÿÿtÿÿïÿÿمÿÿلا 5وÿÿíÿÿلا
6Ñÿ6وÑÿÜÿ0 ة4اÿ©ا ث/ÿمÿلا عòÿل <ÿõÿ9 ىÑÿرK4ا ةIÿkÿí9اÑة
نH ر©ثòلا vاK4 ا}J ةوï+ م6Ñوملا ءا§Iا ل/ا نH ةدMد/
Hïلا ي+رíرMلا ىلا قkا&F©د <õ9 ىÑرK47 ةÑرv 9ولاÑå©ة
Kلاåلم <õى +t6&ا ثÑgلا ه/ولا با§~Mملا لïا مدHما
ءارÿ/ يIÿاMÿåÿ ناFÿ سDÄاÿ°ÿمÿلا ناK ة8Ñÿا1ÿ جرÿÿgÿÿلا يJÿÿõÿÿا
.ةر©1&لا تارثkåلا

ديدح نم ديب برسضلا ةرورسضب اوبلاط «ةوانسشلا»
J{ا K:لا بلاÅÑ°اKة +ÉÑرK4لا ةÉÑد©+ بر Hد0 نMد
Kلاåلم <õى Dار= س9رHا تاIÉÑgة©:ا <õى Fل Hن
-ÄÑÿÿل لوÿÿه IÿÿíÄÑÿÿه +ÿÿلاÿÿkÿÿ§ÿÿاKن Kلاÿÿkÿÿ1ارÿÿ1 يÿ8اÑÿة Kنا
ةر©1&لا تا>اÄÑلا يD ا4Jو/ا سåÉ+ تõï- ة>ومqملا

Fÿÿمÿÿلا نا اÿÿíÿÿرMÿÿق Mÿtÿkÿيو <ÿõÿا ىDÉÑÿلا لÿœ<ÿgÿ©ÿن Dÿي
لFÿ ةدوÿ> وJÿÿ ةÿÿõÿÿ+ ةÿÿÜÿÿ©ÿÿ°ÿÿلا دا5 اKHÿÿ ا}Jÿÿ ةÿÿلوÿÿgÿÿÜÿÿلا
مدw- ل ةÄÑÿ©cلا جÿ(اÿ°ÿkÿلا لÿåÿ/ ي}ÿلا رHÿلا نÿ©ÿ+اÇÑÿمÿلا
هIÿíÄÑ ىÿõÿ> 4اÿèÿgÿلا سIÿíÉ ةK4رÉÑÿ+ بلاÿÜÿمÿلا قMÿرÿíÿلا

0ÄÑلا بÅÑ4اé لاòرKي .
صشامر ماسشه

رئازجلا ةيدولوم

..نيبعÓلا نم ةبسضاغ ةيدولوملا ةرسسأا
لخدتلاب ةبلاطم كارطانوسسو لذاختلاب تاماهتا



ةــــنصصرق

درلا رظتنت دادزولب ةرادإا
با˘˘˘ب˘˘˘˘سش ةرادإا ل˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ت
ةبوقع ءاغلإا يف دادزولب
،رو˘ه˘˘م˘˘ج نود بع˘˘ل˘˘لا

قي˘فو˘ت ف˘سشك ا˘م˘ب˘سسح
بطق˘لا ر˘يد˘م ،ي˘سشير˘ق
با˘˘ب˘˘سشل ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،دادزو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
دكأا ثي˘ح ،ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ةئيهل نعطلاب مدقت هنأا

رظتنيو حاب˘سصم لا˘م˘ك
تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف در˘˘˘˘لا
سضوخل ةمداقلا ةليلقلا
يدا˘˘˘ن ما˘˘˘مأا ي˘˘˘براد˘˘˘˘لا
رو˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘ب ودارا˘˘˘˘˘˘˘ب
.روهمجلا

نمث يأاب سسأاكلا ديري يدامح نب
قيرفل ماعلا ريدملا لازي ل
ثدحلا عنسصي جربلا يلها
لدجلل ةريثملا هتاحيرسصتب

نا ى˘ل˘ع د˘كا ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ي˘ف ل˘كلا بع˘ل˘ي˘سس ه˘ق˘ير˘˘ف
سسأا˘ك ل˘ي˘ن ل˘˘جا ن˘˘م ل˘˘كلا
ناو ة˘سصا˘خ ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
يف بغر˘ي ر˘ف˘سصألا دار˘ج˘لا
و˘˘هو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
لواحي هلعج يذلا ىعسسملا
ةوقب دفاوتلل هريهامج نحسش
لجا نم توا02 بعلم ىلا
ةسصاخ ةدعاسسملا دي ميدقت
ي˘ف ه˘ب˘سسح را˘˘سصت˘˘نلا ناو
ةدوعلا ءاقل لعجيسس جربلا
ل˘ك ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م ق˘فو ر˘ي˘سسي
. ةيجياربلا

اونمث ةيفياطسسلا
ةرادإلا رارق

ني˘م˘ث˘ت ى˘لا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو را˘سصنا عرا˘سس
ىلع درلا يدافت تررق نيح ةرادإلا ةجرخ
نب جربلا يلها ةكرسش ماع ريدم تاحيرسصت

ةرورسض ىلع دكا نا دعب كلذو يدامح
نا امب ةلوطبلا تاءاقل ىلع قافولا زيكرت
اذه ةيجيارب نوكتسس هيأار بسسح سسأاكلا

م˘˘ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع نا قا˘˘فو˘˘لا را˘˘سصنا د˘˘كا د˘˘قو
نوسصسصخيسس مهناو ةيبا˘ج˘يإا ة˘ي˘ج˘يار˘ب˘لا˘ب
لولحلا لجا نم مهئارظنل ازيمم لابقتسسا
نا نيربتعم سسرام12 موي ديج لكسشب
ادحاو Óهأاتم نوكي نا ودعي داكي ل ءاقللا
. نيفرطلا نيب ةيسضاير حورب

ةريح يف «ةركملا» ءانبأا

ثدحي ام سسابعلب داحتا قاسشع مهفي مل
ةيعسضو سشيعي يدانلاو ل فيك مهقيرفل

ةرسضاح ةرادإلا ل نا امب اهيلع دسسحي ل
نكمي ام ذاقنا لجا نم لخدت يلاولا لو
سسوقان نوقدي مهلعج يذلا رملا هذاقنإا
ةسصاخ قيرفلل لح عسضو لجا نم رطخلا

مهدواري ةيروهمجلا سسأاك لين ملح ناو
ى˘ل˘˘ع نود˘˘كؤو˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘ملا

دوقي ديدج بردمو ةرادإا عسضو ةرورسض
هتدايق لجا نم ةلبقملا ةرتفلا يف قيرفلا
.نامألا رب ىلا

يحينسش اي يملاع

اميف هلوق نكمي ام لقأا وه يحينسش اي يملاع
بعل اهمدق يتلا ةز˘ي˘م˘م˘لا ةر˘ير˘م˘ت˘لا سصخ˘ي
يتلا ةهجاوملا يف قبا˘سسلا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
تهتنا ي˘ت˘لاو ،ةد˘حو˘لا˘ب كم˘سض يدا˘ن تع˘م˘ج
˘مد˘قو ،د˘ي˘حو فد˘ه˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ر˘ي˘خألا زو˘˘ف˘˘ب
تايرابم8 ي˘˘ف ه˘˘ل3ـلا ةمسساحلا ةر˘ير˘م˘ت˘لا
.اهيف كراسش

 ةجمربلا ءوسس
«رفانسسلا» ءايتسسا راثأا

ام «يسس.سسا.يسسلا» قاسشعو راسصنا مهفي مل
ثيح رئازجلا يف ميكحتلا زيلاهد يف ثدحي

ةنجل فرسصت نم قيمعلا مهئايتسسا نع اوربع
وهو مهارب نب مكحلا تنيع يتلاو ميكحتلا

ةمقل عبار مكحك ناك نيا سسنوت يف دجاوتم
ثي˘˘ح لا˘˘بر˘˘غ ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب كلا˘˘مز˘˘لاو ي˘˘جر˘˘ت˘˘˘لا
نا امب سسنو˘ت ن˘م جور˘خ˘لا ه˘ي˘ل˘ع ى˘سصع˘ت˘سسا
ةنجللا نا ركذي ىغلت تÓحرلا تلعج حايرلا
ةطبار نم لاسصنح مكحلا نييعت ىلا تعراسس
. وزو يزيت

qarsana@essalamonline.com

6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألا

«اغنيرتلا دوسسأا» ةمدسص
ا˘ها˘ق˘˘ل˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مد˘˘سص
لÓخ يلاغنسسلا بختنملا
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
جوت يت˘لا ةر˘ي˘خألا9102
«ءار˘ح˘سصلا و˘برا˘ح˘م» ا˘ه˘ب
يذلا ،حاجنوب دادغب فدهب
،رئازجلل يراقلا جاتلا حنم
ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م داور لواد˘˘˘˘˘˘تو
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘سصم˘قأÓ˘˘ل ،ةرو˘˘سص
ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ا˘˘˘ه˘˘˘تز˘˘˘ه˘˘˘ج
نأا لإا ،بقللا˘ب ة˘ي˘لا˘غ˘ن˘سسلا

او˘ن˘كم˘ت هؤوÓ˘مزو زر˘˘ح˘˘م
داسسفإاو ،بقللاب رفظلا نم
.سسفانملا ططخ

15

ةيراقلا ةسسفانملا ددهي انوروك
نيبعÓ˘لا ة˘مÓ˘سس ل˘جأا ن˘م
ى˘ل˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘حو را˘˘سصنألاو
دا˘ح˘تلا ع˘با˘˘ت˘˘ي ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
لك ،مدق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فلا

«انوروك» سسوريف سصخي ام
لود ينامث يف رسشتنا يذلا
لكب رمألا قلعتيو ةيقيرفا

سسنو˘˘˘تو ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
بو˘˘˘ن˘˘˘جو نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘كلاو
لاغنسسلاو ايريجينو ايقيرفأا

ر˘كذو ،بر˘غ˘˘م˘˘لاو ر˘˘سصمو
ر˘ب˘ع ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف «فا˘˘ك»
نأا ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
اهمظن˘ي ي˘ت˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
.يعيبط لكسشب ماقت داحتلا
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ةÓسصلا تيقاوم

كلامزلا مامأا يجرتلا ءاقل يف مدقملا ءادألا دعب ءانثلا لاني لابرغ^
ةنسس61 نم لقأا ةئف يف نيبعل8 تامدخ نمسضت «فافلا»^

نوناق :ينيعبسس نب
يف بناجألا

ينعنم «غيل ريميربلا»
ىلإا مامسضنلا نم

3102 ةنسس لانسسرأا

يوانكل لاطت ةعذل تاداقتنا

ةراسسÿ اورُثأات نوبعÓلا
كرادتلاب نودعيو قافولا

رفانسسلا مامأاو سسأاكلا ‘

فيطسس قافو رئاز÷ا ةيدولومةركسسب دا–ا

نم ةبسضاغ ةيدولوŸا ةرسسأا
لذاختلاب تاماهتا ..ÚبعÓلا
لخدتلاب ةبلاطم كارطانوسسو

ةلوطبلا ‘ ازي‡ امقر نمسض قافولا
«يلبودلا» ـب مل– ةرادإلاو

وداراب ةيميداكأا يف هتبرجت نع ثيدحلاب داع

6862ددعلا ^1441 بجر31ـل قفاوملا0202 صسرام8دحألا

ةيوبابميزلا ةيداحتلا نم مدقملا نعطلا تسضفر «فاكلا»

دياحم دلب يف ايمسسر رئازجلا يوبابميز ةهجاوم

ةيلام ةمارغ يوبابميز فلكي بعلملا نع نÓعإلا يف رخأاتلا^
سسرام02ـلا خيرات يف%001 ةبسسنب ازهاج نوكي نل يوبابميز بعلم^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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