
دادح ةمكاحم ليجأات
ىلإا نيقباسس ءارزوو

مداقلا ربوتكأا11

هراج لتقي «رويسسكاط»
«وطنايرب» يح ‘ Úكسسب

50صصسسابعلب يديسس ‘
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زاجنإاب ةفلكم ةيكرت ةكرششل اراذعإا تهجو
ةحلاملا نيعب انكشسم2641 عورششم

Óماعتم73 حنم عفد لمششي ءارجإ’ا
ةداملا هذهل ةجتنم ةي’و11 ربع نيرششتنم

نمث ‘ ةÒبكلا تادايزلا ءارج
نجاودلا فÓعأا

راعسسأا ‘ بقترم عافترا
40صصءاسضيبلا موحللا

ةئيه صضارتعا صضفر ةمشصاعلا ءاشضق صسلجم
دعب نع ةمكاحملا ىلع عافدلا

Êا÷او ةيحشضلا لافطأا Úب عقو طيشسب راجشش ببشسب ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا اهبحاشص Ëدقت

50صص

ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘˘لا عر˘˘˘˘شش
،velino) موحللاو رشضخ˘ل˘ل كر˘ت˘ششم˘لا
تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘شست ي˘˘˘˘˘˘ف ،صسمأا
ني˘نز˘خ˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةيمشسوملا دعب ام كÓهتشس’ا اطاطبل
ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عاد ،9102/0202 م˘˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل
ىلإا ،غيرفتلا ةيلمع يف نيمهاشسملا
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘˘تإ’ ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘م بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىل˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا

.ةيلاملا مهتاقحتشسم

بز◊ا لبقتسسم مسسرل ةيباختنلا ديعاوŸا نم ءاهتنلا دعب «نÓفألا» ـل عماج ر“ؤوم
30 صصروتشسدلا ليدعت عورششŸ ةيشسايشسلا هتليكششت ةدناشسم نلعُي لشضفلا وبأا يجعب

فيسس رهسشت «لدع»
تاكرسش هجو يف جاجحلا

ةيبنجألا زاجنإلا

velinoعرسشي
ينزخم تاقحتسسم ةيوسست يف

مسسوملا اذهل اطاطبلا

40صص

40 صص

يشسردŸا نماشضتلا مئاوق ‘ ةلجشسŸا ةزوعŸا تائفلا لمششت ةيلمعلا

ةيرسس ةيعانسص ةدحو فسشك
لسسعلا نم ةÒبك تايمك زجحو

يــقاوبلا مأاــب دــسسافلا

ةفنشصم صضرأا عباط Òيغتب Úقباشس Úلوؤوشسمو ة’وو عباتم
ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو ةيمومع كÓمأا ديدبتو ةيحÓف

سسادرموب ءاسضق سسل‹
ةرداسصلا ماكحألا ديؤوي
لماه Êاغلا دبع ةيسضق ‘

50 صص

داج راوح حتف ىلإا ةرازولا اوعد
ةينهملا لئاشسملا فلتخم ةششقانمل

ةبجلا باحسصأا
مامأا نوجتحي ءادوسسلا

رئازجلا ءاسضق سسلجم
30 صص

40 صص

50صص

ةيسسردŸا ةحنŸا عيزوت ليسصافت هذه
ذــيمÓتلا ىــلع يــناÛا باتكلاو

دعب ددحُي ⁄ يسسردŸا لوخدلا دعوم^



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«نايدعلا يف ةيافسش»

،يذيفنتلا سسلجملا عم هل عامتجا لوأا يف
،ةر˘ي˘خألا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو ة˘كر˘ح بق˘˘ع
هبسصنم يف يقب ةيبرغ ةيلو يلاو ثدحت
اهجوم ،هسسفن نم قثاولا ةغلب ةكرحلا دعب

ةيلولا نم نيبختنملا سضعب ىلإا همÓك
Óئاق عامتجÓل نيرسضاحلا «رايمألا»  ربع
ينوريطي هاب اوطبهو اوعلط سسان نياك »
ام اوناحبسس يبر حسصلاب  يسسركلا نم
دعاق  انه ينار» فاسضأاو ،«ملظلا سشلبقي
ثدحت يذلا يلاولا ،«ريبك  يبرو  مدخنو
،يذيفنت  عامتجا يف نيعوبسسأا وحن لبق
يف نيذفانلا نم ةعومجم نأا فرعي ناك
،هبسصنم نم ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت˘ل تكر˘ح˘ت  ة˘يلو˘لا
.لسشفلاب ءاب ةعامجلا دهج نكل

مويلاو سسمألا نيب

هرمع ن˘م تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف و˘هو ا˘ه˘م˘سسر
ام ممريل ةنسس06 ـلا زواجت دق وهو دوعيل

رئازجلا ندم دحا نم نانف ،هلمانأا تعنسص
ل˘م˘جأا˘ب ه˘ت˘ن˘يد˘م نارد˘ج ن˘يز˘ي نأا ّلإا ى˘بأا

ما˘يأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا راو˘ث˘لا كرا˘ع˘م˘ل رو˘سص
خيراتلا طلت˘خ˘ي˘ل ،ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا
لايجأÓل ي˘كح˘ت نارد˘ج˘لا ى˘ق˘ب˘تو ن˘ف˘لا˘ب
لجأا نم تايحسضتلا عاونأا عورأا ةمداقلا

.ةلقتسسم رئازج

ريزو بسصنمب «ريم»

ة˘يلو ي˘لاو أار˘ج˘˘ت ة˘˘ن˘˘سس02 و˘ح˘ن ل˘˘ب˘˘ق
سسيئر  متسشو  بسس  ىلع ،تليسسمسسيت
ادو˘ن˘سسم نا˘ك يذ˘لا ر˘ي˘م˘لا  ،ق˘ب˘سسا ة˘يد˘ل˘˘ب

اهلث˘م  ة˘نا˘هإا˘ب ي˘لاو˘لا ة˘نا˘هإا ى˘ل˘ع در اد˘ج
،يلاولا دسض تايعمجو نيبختنم سضرحو
،ر˘ي˘م˘لا ن˘م حا˘م˘سسلا بل˘ط˘ل ر˘ط˘سضا ى˘ت˘˘ح
،م˘ي˘ح˘ج˘لا ي˘ف ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع سشا˘ع نأا د˘ع˘˘ب
لزعلاب ديدهتلل هسضرعت دح رمألا غلبو لب
.بسصنملا نم

! .. هااااارسصح اي

ةينطولا ةلمع˘لا را˘ي˘ه˘نا رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘ف
نم ريثكلا بهذي ،ةيبنجألا تÓمعلا مامأا
ي˘ف م˘ه˘تا˘يا˘كح در˘سس ى˘لإا ا˘نداد˘جأاو ا˘ن˘ئا˘˘بآا
ةينطولا انتلمع تناك امدنع يلاوخلا مايألا
دحاولا رانيدلا» لو˘ق˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا ،«ا˘ه˘نا˘سشب»
عمجي لكلاو ،«ايلاح جد001 لداعي نامز
نا˘ك ي˘ك هار˘سصح ا˘ي» ةد˘حاو ةرا˘ب˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.«ومغÓسشب رانيدلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. «روحسسلا ايب لوقي دعسسلا اوناخ يلأا»
ا˘ه˘ترا˘ثأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘˘ج˘˘سضلا د˘˘ع˘˘ب
مسسÓط ببسسب ،ةسسبت رحاسس تاهويديف
م˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ةذو˘ع˘˘سشلاو ر˘˘ح˘˘سسلا
يذلا قيرحلا دعب هتيب يف اهيلع روثعلا
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا بي˘˘˘سصأا ،ه˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت
،ريبك علهب ءاسسنلا اميسس ل ،نييرئازجلا

ر˘ث˘ك سصا˘خ˘سشأا رو˘سص سضر˘ع م˘ت ثي˘˘ح
،ذوعسشملا اذ˘ه ا˘يا˘ح˘سض ن˘ي˘ب ن˘م او˘نا˘ك
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ّنأا ،ر˘مألا ي˘˘ف ف˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
يأل م˘ه˘سضر˘ع˘ت در˘ج˘م˘بو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

و˘لو ى˘ت˘˘ح ه˘˘عو˘˘ن نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ثدا˘˘ح
كلذ نورربي هتيلوؤوسسم مه نولمحتي
ل مهنأا مغر ببسسلا وه ةسسبت رحاسس نأاب
عقاو ،يناحور سضراع يأا نم نوكتسشي

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور د˘حأا ل˘ع˘ج لا˘ح
ونا˘خ ي˘لإا» لو˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ي ي˘عا˘م˘ت˘جلا
 .«روحسسلا ايب  لوقي دعسسلا

؟.. «ةلحف»و عاجسش نم له
ىلع رئازجلاو ةماع ةيبرعلا تاعمتجملا يناعت
و˘هو لأا ا˘˘هدد˘˘ه˘˘ي ح˘˘ب˘˘سش ن˘˘م سصو˘˘سصخ˘˘لا ه˘˘جو
ءÓغ ىلإا ةيسسيئرلا اهبابسسأا دوعت يتلا ،ةسسونعلا
ن˘ع Ó˘سضف ،ن˘كسسلا ة˘مزأاو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ،ة˘سشي˘ع˘م˘˘لا
اهريغو ...تايتفلا اهبلطت يتلا ةيلايخلا طورسشلا

با˘˘سشلا تمر˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
با˘سش ن˘كل ،ه˘ن˘يد ف˘سصن لا˘م˘كإا ن˘˘م «ي˘˘لاوز˘˘لا»
تابوعسصلا لك يدحت اررق ،ةمهسش ةاتفو عاجسش
انوكي نأا لجأا نم فيلاكتلا لكل ثارتكلا مدعو
ل لاثملا ليبسس ىلع اررقف ،دحاو فقسس تحت
نيب ةروسصلا يف رهاظ وه امك ريرسس ءانب رسصحلا
.مونلا ةفرغ ءارسش نع باسشلا زجعل انيديأا

ةروسص يف عقاولا
ةئفلا هذهل يمتني هنأا مكحب
يدÓب يف يناعت لازت ل يتلا
ري˘تا˘كيرا˘ك ما˘سسر ،ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا
ةنيدم نبا ،دادسش غيزب ىعدي
ة˘˘يلو ي˘˘ف نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ي˘˘˘ن˘˘˘ب
عقاو ديسسجت يف عدبأا ،ةيدملا
،ةمسسر ي˘ف ا˘ندÓ˘ب˘ب با˘ب˘سشلا

رجح˘ب ر˘ي˘فا˘سصع ةد˘ع بر˘سض
ر˘˘هاو˘˘ظ ةد˘˘ع ج˘˘لا˘˘عو ،د˘˘حاو
بابسشلاب ة˘طو˘ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ي˘ف سصو˘سصخ˘˘لا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
.ةدحاو ةروسص

 اهلهأا ةماعزلل
.. تنسسحأا نسسحملل لاقي نأا قلطنم نم
ةيبرعلا لودلا ءاسسؤورو ماكح نم ديدعلا
مهترسصن ىرحألاب نوعدي وأا نورسصني
عاجسش نكلو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل
،ةيروهمجلا سسيئر هنإا ،كلذب رهج دحاو
يمÓعإلا داسشأا يذلا ،نوبت ديجملا دبع
،ناوطع يرابلا دبع ريبكلا ينيطسسلفلا
ة˘مو˘كح ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م˘بو ه˘ف˘قو˘˘م˘˘ب
نيليورهملا ةنادإاب اهترهاجم دعب ،ابعسشو
لاقو ،ينويهسصلا نايكلا عم عيبطتلل
،نوبت ديجملا دبع،ةيروهمجلا سسيئر»
نآلا ىتح دي˘حو˘لا ي˘بر˘ع˘لا م˘ي˘عز˘لا و˘ه
دسض ةلوجرو ةعاجسش لكب فقو يذلا

ةيبرعلا تاموكحلا نم ريثكلا ةلوره
.. لÓتحلا ةلود ناسضحأا يف ءامترÓل
يف لاجرلا نداعم فسشكت ةعاجسش هذه
.«ةبعسصلا فورظلا



watan@essalamonline.com
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بزحلل ماعلا نيمألا حسضوأا
سسمأا ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ ،د˘ي˘ت˘ع˘لا
تارمتؤوملل يلودلا زكر˘م˘لا˘ب
ىلع ،«لا˘حر ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع»
سسلاجملا ءاسسؤور عم عامتجا
هتليكسشتل ةيئلولاو ةيبعسشلا
ليدعت عورسشم نأا ،ةيسسايسسلا
ة˘ل˘ق˘ن ثد˘ح˘˘ي˘˘سس رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةيروهم˘ج دÓ˘ي˘م ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن

لد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف دو˘˘سسي ةد˘˘يد˘˘ج
تاور˘ث ع˘˘يزو˘˘تو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
هب ملح امك سساطسسقلاب دÓبلا

ربمفون لوأا نايب اوغاسص نم
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا زز˘˘˘ع˘˘˘ُيو ،4591
ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لاو
˘‐ سسر˘كي ا˘م˘ك ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ع˘˘با˘˘ط˘˘لا ‐ي˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘ي
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘˘سساو يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.ةلادعلا

ل˘˘˘سضف˘˘˘لا و˘˘˘بأا ا˘˘˘عدو اذ˘˘˘ه
هتلي˘كسشت ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ،ي˘ج˘ع˘ب

مايقلا ةرورسض ىلإا ،ةيسسايسسلا
ةعسساو ةئبعتو دينجت ةلمحب

نم ينطولا بارتلا لماك ربع
ةيمهأاب نينطاوملا ةيعوت لجا

،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه

،ةوقب ةكراسشملا ىلع مهثحو
ربمفون نم حتافلا ءاتفتسسا يف
.مداقلا

قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يلخادلا نأاسشلا ىلإا ثدحتملا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب دد˘جو ،بز˘ح˘ل˘˘ل
ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ل˘سصاو˘م˘ب هد˘˘ه˘˘ع˘˘ت

ن˘˘م˘˘˘م «نÓ˘˘˘فألا» فو˘˘˘ف˘˘˘سص
«ءÓ˘˘˘خد˘˘˘˘لا» ـب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصو
ةدا˘˘˘عإاو ،«ن˘˘˘يد˘˘˘سسف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا»و
هنأا ادكؤوم ،بزح˘ل˘ل را˘ب˘ت˘علا
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘ب ف˘كع˘ي˘˘سس
ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا د˘ي˘عاو˘م˘لا
لÓخ نم بزحلا ءانب ةداعإا

ررقي لوؤوسسمو عماج رمتؤوم
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نو˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا ه˘ي˘ف
.ةدايسس لكب بزحلا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا م˘ن˘ت˘غإا ا˘م˘ك
،ة˘سصر˘ف˘لا ،د˘ي˘ت˘ع˘لا بز˘ح˘˘ل˘˘ل
سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘سشأاو
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
،ةيلودلا اياسضقلا هاجت ،نوبت

ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا م˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل
.ةلداعلا ةينيطسسلفلا

روتشسدلا ليدعت عورششŸ ةيشسايشسلا هتليكششت ةدناشسم نلعُي لشضفلا وبأا يجعب

ديعاوŸا نم ءاهتنلا دعب «نÓفألا» ـل عماج ر“ؤوم
بز◊ا لبقتسسم مسسرل ةيباختنلا

ر.نوراه

ليدعت عورششŸ «نÓفأ’ا» ةدناشسمو معد ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ماعلا Úمأ’ا ،يجعب لشضفلا وبأا صسمأا نلعأا
‘ ةوقب ةكراششŸا ىلع ÚنطاوŸا ث◊ ةعشساو دينŒ ةلمحب مايقلا ¤إا ةيشسايشسلا هتليكششت يبختنم ايعاد ،روتشسدلا

.بز◊ا لبقتشسم مشسرل ةيباختن’ا ديعاوŸا نم ءاهتن’ا دعب عماج ر“ؤوم نع افششاك ،مداقلا Èمفون لوأا ءاتفتشسا

رمتؤوملا عامتجا بقع
بزحلل يئانثتشس’ا

ةمطاف ةيكزت
يطاورز ءارهزلا
» جات» بزحل ةسسيئر
ةيكزت ،صسمأا لوأا ءاشسم مت
،يطاورز ءارهزلا ةمطاف
لمأا عمجت بزحل ةشسيئر
بقع » جات» رئازجلا
يئانثتشس’ا رمتؤوملا عامتجا
 . بزحلل

يف نورمتؤوملا برعأاو اذه
رمتؤوملل يماتخلا نايبلا
«مÓشسلا» زوحت ،يئانثتشس’ا

لماك نع ،هنم ةخشسن ىلع
حاجنإا لجا نم مهدادعتشسا
روتشسدلا ىلع ءاتفتشس’ا
حتافلا موي هؤوارجإا عمزملا

نيربتعم ،مداقلا ربمفون نم
حتفتشس «ةلشصاف ةطحم» هايإا
ةيشسايشس تاحÓشصإا وحن اقافآا

ةيعامتجاو ةيداشصتقاو
ردشصملا دكأا امك ،ةقيمع
نأا ىلإا علطتي «جات» نأا ،هتاذ
ليدعت تاجرخم نوكت
ىلإا ىقرت تاباختن’ا نوناق
ةقبطلا تاعلطت ىوتشسم
بيجتشستو ةيشسايشسلا
.ةحورطملا ت’اغششنÓل

ىلإا نورمتؤوملا اعد امك
لمعلا ةقلخأا ةرورشض

ةيراشضح ةليشسوك يشسايشسلا
ءانب يف مهاشست نأا اهناشش نم
اندÓب ّنأاو اميشس ’ رئازجلا

ةيشسايشس تاطحم ىلع ةلبقم
اوكرابو ،ةيريشصمو ةمشساح

لÓخ ةلودلا يعاشسم
نيديششم ،«انوروك» ةحئاج

ةلوذبملا  وهجلا لكب
ايداشصتقاو ايعامتجا

راطإ’ا نيشسحت ىلإا ةيمارلاو
.نطاوملل يششيعملا

ح.نيدلا رمق

ةيجراÿا نوؤوششلا ريزوو ةشسائرلاب ناويدلا ريدم روشضحب

ددع دامتعا قاروأا ملسستي نوبت سسيئرلا
رئاز÷ا ىدل لودلا ءارفسس نم

هشصوشصخب ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تاحÎقم هذه

دعب ددحُي ⁄ يسسردŸا لوخدلا دعوم
قاب ظاظتكلاو ..ديدجب تأاي ⁄ عامتجلا :«مÓسسلا» ـل ةرومع ^

جاوفألا ماظنب نوكيسس ديد÷ا يسسردŸا لوخدلا : «مÓسسلا» ـل سسينغرف ^

ةينهملا لئاشسملا فلتخم ةششقانمل داج راوح حتف ىلإا ةرازولا اوعد

رئازجلا ءاسضق سسلجم مامأا نوجتحي ءادوسسلا ةبجلا باحسصأا

ةيلخادلا عاطقب ةلشصلا تاذ ت’اجملا يف تاربخلا لدابتو «ةقرحلا» ةرهاظ ةحفاكم رارغ ىلع

يئانثلا نواعتلا زيزعت لبسس ناثحبت اينابسسإاو رئازجلا
كرتسشملا مامتهلا تاذ اياسضقلا يف

ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا سسمأا م˘˘ظ˘˘ن
مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،نيماحملا

،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
مهلكاسشم ةجلاعمب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةعطاقم نع نينلعم ،ةي˘ن˘ه˘م˘لا

لم˘ع˘لاو ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا تا˘سسل˘ج
ةيادب عوب˘سسأا ةد˘م˘ل ي˘ئا˘سضق˘لا

اذه يف اوعدو ،سسمأا موي نم
راوح حتف ىلإا ةياسصولا ددسصلا

لئاسسملا فلتخم ةسشقانمل داج
.ةينهملا

ةبجلا باحسصأا عمجتو اذه
فلتخم نم نيمداقلا ءادوسسلا

سسلجم وه˘ب˘ب ،ن˘طو˘لا تا˘يلو
ةيارلا نيلما˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سضق
تاراعسش ن˘يددر˘مو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ف˘كت˘لا ةرور˘سض ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ت
ـب هو˘˘˘ف˘˘˘سصو ا˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
هجاوت يتلا «ةينهملا ليقارعلا»
ىلع اظا˘ف˘ح ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ل˘م˘ع
رارغ ى˘ل˘ع ،ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘مار˘ك
اي» ،«تاميل˘ع˘ت˘لا ن˘م تا˘كر˘ب»
لسصاونسس حاترإا حاترإا لجنموب

.«حافكلا
جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو

رئازجلا ةمظنم ةوعدل ةباجتسسا
ـب هو˘ف˘سصو ا˘م ر˘ثإا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
نأا او˘˘˘لا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا «ة˘˘˘نا˘˘˘˘هإلا»
نم ا˘ه˘ل او˘سضر˘ع˘ت ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

لÓخ سسلج˘م˘لا ي˘سضا˘ق فر˘ط
دارم لا˘م˘عألا ل˘جر ة˘م˘كا˘ح˘م
ة˘ئ˘ي˘ه تب˘ل˘ط ثي˘ح ،ي˘م˘˘لو˘˘ع
،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت عا˘˘˘فد˘˘˘لا

سضرع˘تو ،ي˘سضا˘ق˘لا ا˘ه˘سضفرو
رئازجلا ةيلول نيماحملا بيقن
هيلع يمغأا ةيحسص ةكعو ىلإا
،ىفسشت˘سسم˘لا ى˘لإا ل˘ق˘نو ا˘هر˘ثإا

ترر˘˘ق كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘˘بو
ع˘ي˘م˘ج ة˘ع˘طا˘ق˘م ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةجمربملا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا لا˘م˘عألا

.سسلجملا ىوتسسم ىلع
طبترم جاجتح’ا رارمتشسا

ةطلشسلا بواجت ىدمب
ةيماحملا تلاق ،قايسسلا يف

ةديبوز ،ةيقوق˘ح˘لا ة˘ط˘سشا˘ن˘لاو

هب تسصخ حيرسصت يف ،لوسسع
تءاج ةفقولا هذه نإا ،«مÓسسلا»
تÓخد˘ت˘لاو ط˘غ˘سضلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ءاسضقلا اههجاوي يتلا ةرسشابملا

نوفرتعي ل نيلوؤوسسم لبق نم
ةنير˘قو ءا˘سضق˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا˘ب
ماظنلا نأا ىلع ةددسشم ،ةءاربلا
سسرا˘م˘ي لاز˘ي ل ا˘ي˘لا˘ح م˘ئا˘ق˘لا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م سسف˘˘˘ن
تقولا يف ةيعاد ،يقي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا
،عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه مار˘˘ت˘˘حل ،ه˘˘تاذ
اهيف امب نوناقلا ةلود ءاسسرإاو
طور˘سش ر˘ي˘˘فو˘˘تو ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
نام˘سضو ،ة˘لدا˘ع˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
،ةيئاسضقلا ةطلسسلا ةيلÓ˘ق˘ت˘سسا

ام ةفقولا هذه نأا ىلع ةدكؤوم
لاسضن ةريسسمل رارمتسسا لإا يه
يف بلاطملا لج ققحتت ىتح
جا˘ج˘ت˘حلا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا
و˘ه ل˘ب ةدد˘ح˘م ةد˘˘م ه˘˘ل سسي˘˘ل
ةطلسسلا بواجت ىدمب طبترم
.هعم

صس.رهاطلا

ريزو ،دوجل˘ب لا˘م˘ك لدا˘ب˘ت
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ريفسسو ةينارم˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
رئازجلا يف ا˘ي˘نا˘ب˘سسا ة˘كل˘م˘م
زيزعت لب˘سس نارو˘م ود˘نا˘نر˘ف
اياسضقلا يف يئانثلا نواعتلا
ىلع كرتسشملا مامتهلا تاذ
ةرجهلا ةرهاظ ةحفاكم رارغ
زيزع˘ت اذ˘كو ،ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ
تلاجملا يف تاربخلا لدابت
.ةيلخادلا عاطقب ةلسصلا تاذ

ةريزولا تدكأا ،اهتهج نمو

ةيجراخلا نوؤوسشلل ةينابسسلا
نواعتلاو يبورولا داحتلاو
نأا ،ا˘يل ثي˘˘لا˘˘ث˘˘نو˘˘غ ا˘˘سشنارا
ارا˘ج اد˘ل˘ب ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اهنوك ىلع ةوÓع اقيدسصو
.ايجيتارتسسا اكيرسش

نا لو˘ق˘لا˘˘ب تفا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك
ةسصرف ا˘م˘ه˘ل تنا˘ك ن˘يد˘ل˘ب˘لا

هذ˘˘ه ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
ةد˘˘ي˘˘سشم ،ا˘˘يو˘˘سس ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘ي˘˘ب دو˘˘جو˘˘م˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اديفم ربتع˘ي يذ˘لاو ن˘يد˘ل˘ب˘لا

اسصوسصخ ادج لاعفو ةياغلل
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘بو ةر˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘ب
ترا˘˘˘سشا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .«با˘˘˘˘هرلا
ى˘لا ا˘يل ثي˘لا˘ث˘نو˘˘غ ا˘˘سشنارا
طبرت يت˘لا ةد˘ي˘ج˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا
،يوقاطلا لاجملا يف نيدلبلا

يف اهد˘ل˘ب ة˘ب˘غر ن˘ع ة˘بر˘ع˘م
ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سسلا ى˘˘˘˘لا رور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.ىوسصقلا

 خ.ةيمشسن

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سست
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ءار˘ف˘سس ن˘م دد˘ع دا˘م˘ت˘عا قاروأا
ءانثأا كلذو ،رئازجلا ىدل لودلا

ة˘˘سسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن ل˘˘˘ف˘˘˘ح
اقفو رمألا قلعتيو ،ةيروهمجلا
ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘˘ل
،غنوسس كيسس غناسشب ،ةيروهمجلا
ةيبعسشلا ايروك ةيروهمج ريفسس
،زربلوو تيبازيلإا ،ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا
ا˘ي˘نا˘م˘˘لأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ةر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
،وزنام ملعم هلإا ونيمأا ،ةيداحتلا

اذكو ،رجينلا ةيرو˘ه˘م˘ج ر˘ي˘ف˘سس
ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ،سسو˘˘ت˘˘نا˘˘ب ي˘˘جو˘˘˘ي˘˘˘ج
.رجملا ةيروهمج

ميدقت مسسارم ترج دقو اذه
نم لك روسضحب دامتعلا قاروأا
ر˘يد˘م ،ج˘ياد داد˘غ˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب ناو˘يد˘لا

نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسصو
اسضيأا ارسضح نيذل˘لا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
اعابت ةيروهمجلا سسيئر لابقتسسا
.نيدمتعملا ءارفسسلل

ح.نيدلا رمق

ريزو ،طوعجاو دمحم فسشك
هحلاسصم ّنأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

اهيلإا ةل˘كو˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا م˘كح˘بو
تايسضرفلا عيمج ةسساردب تماق
لو˘خد˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
م˘ل ا˘ه˘نأا لإا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا
.نأاسشلا اذهب يئاهن رارقب جرخت

ءاقللا لÓخ ،ريزولا لاقو اذه
ءا˘كر˘سشلا˘ب سسمأا ه˘˘ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا
مل ةعاسسلا دحل» ،ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن رار˘˘ق يأا ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘˘ت˘˘˘ي
لو˘˘خد˘˘لا د˘˘عو˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
.«لبقملا يسسردملا

سضر˘˘ع ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
تاحرت˘ق˘م˘لا ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
لو˘خد˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،ة˘˘ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
اهزربأا ،«انوروك» ءابو رارمتسسا
ةمامكلا عسضو ةيمازلإاو دعابتلا

لأا طر˘سشب ،ج˘يو˘ف˘ت˘لا دا˘م˘˘ت˘˘عاو
عم ،02 ذيمÓتلا ددع ىدعتي
نيجوفلا نيب بوا˘ن˘ت˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا
مت كلذ ىلإا ةفاسضإلاب ،نييعرفلا
تب˘سسلا مو˘ي لÓ˘غ˘ت˘سسا حار˘˘ت˘˘قا
ي˘˘ت˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ف سسيرد˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
سصيلقتو يونا˘ث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ةدحاولا ةسصحلل يعاسسلا مجحلا
.ةقيقد54 ىلإا

،سسينغرف ليبن دكأا ،هتهج نم
لامعل ةلقتسسملا ة˘با˘ق˘ن˘لا و˘سضع
لو˘خد˘لا نأا ،«فا˘ت˘سس» ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
‐0202 ة˘˘ن˘˘سسل ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

،جاوفألا ماظنب نوكيسس ،1202
نأا فاسضأا ،انوروك ةحئاج ببسسب
نو˘˘كي˘˘سس خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
ى˘لوألا ةرازو˘لا ن˘ي˘ب روا˘سشت˘لا˘ب
يف دد˘سشو ،ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
،«مÓ˘˘سسلا» ه˘˘ب سصخ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

ةرازو ةروا˘سشم ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
عاطق يف نيلماعلا لكل ةيبرتلا
ن˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘ف˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

،ذاتسسألا مهيف نمب نييجوغاديبو
لكسشمل  جرخم داجيا لجأا نم
هتدح تداز يذلاو ،ظاظتكلا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ع˘سضو˘لا ل˘ظ ي˘˘ف
.«91 ‐ديفوك» يسشفت ببسسب

ذخألا ىلإا ،انثدحم اعدو اذه
،ماعطإلاو لقنلا ،رابتعلا نيعب

ما˘حدزا ا˘ه˘لÓ˘خ نو˘كي˘سس ثي˘ح
ى˘لإا كلذ بب˘˘سس ع˘˘جرأاو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
يف ةسصاخ ذيمÓتلا نيب محÓتلا

نأا فا˘سضأاو ،ة˘سضا˘ير˘لا ي˘ت˘˘سصح
ةسصاخ ذيمÓتلا نيب محÓت كانه

.ةسضايرلاو مسسرلا يتسصح
سضع˘˘ب˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو

اهتسشقانم تمت يتلا تاحارتقلا
تاباقنو ةيبرتلا ةرازو نيب سسمأا
ة˘با˘ق˘ن˘لا و˘سضع را˘سشأا ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ذيمÓتلا ميسسقت ىلإا ،ةلقتسسملا
م˘ه˘سسيرد˘˘ت ع˘˘م ،ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف ى˘˘لإا
سسردي ذيملتلا نأا يأا ،بوانتلاب
بنا˘ج ى˘لإا .ا˘مو˘ي حا˘تر˘يو ا˘مو˘˘ي
،ةلواط ىل˘ع ذ˘ي˘م˘ل˘ت ل˘ك ع˘سضو
ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ع˘ن˘م ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
لÓغتسساو ،ذيمÓت˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت
ةبسسنلاب سسيرد˘ت˘ل˘ل تب˘سسلا مو˘ي
يوناثلاو طسسوتملا ‐نيروطلل
تا˘عا˘سسلا م˘ج˘ح سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ع˘˘م
فا˘˘سضأاو ،ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا ،ه˘˘تاذ ي˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ءادترا ةيمازلإا ،اسضيأا تاحارتقلا
ل˘˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو ،ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
.ةسسسسؤوملا لخاد تاعاقلا

نيمألا ،ةرومع مÓعوب دكأاو
ةلقتسسملا ةينطولا ةباقنلل ماعلا
ن˘يو˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل
نيب سسمأا عامتجا نأا ،«فاتسسلا»
تأاي مل ،تاباقنلاو ةيبرتلا ةرازو
ل˘كسشم نأا ا˘ح˘سضو˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج˘˘ب
ماظن ببسسب مقافتيسس ظاظتكلا
ة˘˘ل˘˘ق ما˘˘مأا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل ،جاو˘˘˘فألا
فاسضأاو ،ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا

ه˘ب سصخ ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ةرو˘م˘˘ع
قيبطت نكمي ل هنأا ،«مÓسسلا»
نأا ى˘لا ار˘ي˘˘سشم ،جاو˘˘فألا ما˘˘ظ˘˘ن
تف˘قوأا ،ءا˘ن˘ب˘لا تا˘كر˘سش سضع˘ب

ةيميلعت تاسسسسؤوم ءانب تايلمع
يذلا رمألا ،91 ‐ديفوك ببسسب
ةد˘˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ى˘˘˘لا يدؤو˘˘˘ي˘˘˘سس
نكم˘ي ل ه˘نأا د˘كأاو .ظا˘ظ˘ت˘كلا

ة˘لوا˘ط ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت ل˘˘ك ع˘˘سضو
دقتفت سسرادملا نأا دكأاو .ةدحاو
سسÓفإا ببسسب ،ءايسشألا طسسبأل
خيرات د˘يد˘ح˘ت ن˘عو.تايدلبلا
دكأا ،ديدجلا يسسردملا لوخدلا

دعب نوكيسس دعوملا نأا ،انثدحم
ةيلمع ببسسب ،ربمفون نم حتافلا
ل˘خاد ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا عار˘ت˘قلا
ددسصلا اذه يف لاقو ،تاعاقلا
نوكيسس ي˘عا˘م˘ت˘جلا لو˘خد˘لا»

ةردق˘لا رو˘هد˘ت ل˘ظ ي˘ف ا˘ب˘ع˘سص
بب˘سسب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا

.«انوروك ةحئاج
د.ميرم /ـ ه.داوج



متي نأا ىلع ةرازولا تدّدسشو
ة˘ي˘سسرد˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا فر˘˘سص
لÓخ ،رانيد فلآا5 ـب ةررقملا
لوخدلا نم ىلوألا ةثÓثلا مايألا
ذيمÓتلا نكمتي ىتح ،يسسردملا
تاودألا ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م نوزو˘ع˘م˘لا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب اذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ةيبرتلا تايريدم لك تلمكتسسا

نيينعملا ذيمÓتلا ءاسصحإا ةيلمع
.ةحنملا هذهب

تعر˘˘سش ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيلمع يف ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ةفاسضإا ،ةي˘سسرد˘م˘لا بت˘كلا ع˘ي˘ب
ليجسستلا تاقحتسسم يقلت ىلإا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ةسصاخلا ة˘يدا˘ع˘لا تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
مسسوملل اريسضحت ،ىوتسسم لكب
‐0202 ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا

هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘سس يذ˘˘لا1202
.اقحل

نإا˘ف ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو بسسحو
نوعيطتسسي مهءايلوأاو ذي˘مÓ˘ت˘لا
ن˘م ة˘ي˘سسرد˘م˘لا بت˘كلا ءا˘ن˘˘ت˘˘قا

ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةرازولا تفسشكو اهيف نوسسردي
ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘سسرد˘م˘لا بت˘˘كلا نأا
لوخدلل اداد˘ع˘ت˘سسا اذ˘هو ةر˘ث˘كب
تنلعأا ا˘م˘ك.لبقملا يسسرد˘م˘لا
ةيلم˘ع ر˘سشا˘ب˘ت˘سس ا˘ه˘نأا˘ب ةرازو˘لا
نم ددعل ناجملاب بتكلا ةراعإا
تاو˘ن˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
ة˘ع˘بار˘˘لا ،ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا

روطلا تاون˘سس ل˘كو ط˘سسو˘ت˘م

ع˘يزو˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ع˘م يو˘نا˘˘ث˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا بت˘˘كلا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘عإلا ة˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سصب
ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تاونسسل
تاو˘ن˘سسلاو ي˘ئاد˘ت˘با ة˘ع˘˘بار˘˘لاو
طسسوتم ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا

لباقم بتكلا هذه عيزوت متيو
ذيملت˘لا ّي˘لو ه˘ي˘ف مز˘ت˘ل˘ي د˘ّه˘ع˘ت
بتكلا ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
.ةنسسلا ةياهن اهتداعإاو

هذهب ةينعملا تائفلا لثمتتو
ذيمÓت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ذيمÓتلا ،يئادتبا ىلوألا ةنسسلا
مئاوق يف نيلجسسملا نيزوعملا
ـب ةردقملا يسسردملا نماسضتلا

ةيسساردلا ةنسسلل رانيد فلآا5
ذيمÓتلا اذكو1202 ‐0202
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘˘لا ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
ءان˘بأاو ةأار˘م˘لا ا˘يا˘سضقو ةر˘سسألاو
مت اميف ،ةينطولا ةيبرتلا عاطق
نيدعاقتملا ةيبرتلا لامع ءاسصقإا

ةيبرعلل ةطسشنألا رتافد نأا امك
،نيزوعملل ةيناجم تايسضايرلاو
.ىرخألا تائفلل اهعيب متي اميف

ة˘ن˘سسلا بت˘ك سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
يهف ،ةعبارلاو ةث˘لا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ةغيسصب اهميلسست متيسسو ةيناجم
يف عجرتسستو نيزوعملل ةراعإلا
.ةنسسلا ةياهن

ثدحلا4 4582ددعلا ^2441  رفسص11ـل قفاوملا0202 ربمتبسس82نينثإلا
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يسسردŸا نماسضتلا مئاوق ‘ ةلجسسŸا ةزوعŸا تائفلا لمسشت ةيلمعلا

ذيمÓتلا ىلع ÊاÛا باتكلاو ةيسسردŸا ةحنŸا عيزوت ليسصافت هذه

ك.اسضر

عورسشلاب اهلÓخ نم مهترمأا ،ينطولا بارتلا ربع نيعزوملا ةيبرتلا تايريدم ىلإا ةلسسارم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تّهجو
.رانيد فلآا ةثÓثب ةردقملا ةيسسردملا ةحنملا نم نوديفتسسيسس نيذلا نيزوعملا ذيمÓتلاب ةسصاخلا تافلملا ةسسارد يف

ةحلاملا نيعب انكسسم2641 عورسشم زاجنإاب ةفلكم ةيكرت ةكرسشل اراذعإا تهجو

هجو يف جاجحلا فيسس رهسشت «لدع»
ةيبنجألا زاجنإلا تاكرسش

ةنسس41نع مهرامعأا لقت لافطأا مهنيب نم

رئازجلاب ايونسس اسصخسش51 لتقي بلكلا ءاد

نجاودلا فÓعأا نمث ‘ ةÒبكلا تادايزلا ءارج

ءاسضيبلا موحللا راعسسأا ‘ بقترم عافترا

ةداملا هذهل ةجتنم ةيلو11 ربع نيرسشتنم Óماعتم73 حنم عفد لمسشي ءارجإلا

velinoمسسوملا اذهل اطاطبلا ينزخم تاقحتسسم ةيوسست يف عرسشي

اهتيقرتل عاطقلا يف نيلعافلا فلتخم نيب مكحملا قيسسنتلاو ايوسس لمعلا ةرورسضل اعد

ةيفيرلا ةحايسسلا ةيقرتل عفاري وديمح دمحم

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘˘لا عر˘˘˘سش
ر˘سضخ˘ل˘ل كر˘ت˘سشم˘لا ي˘ن˘ه˘م˘˘لا

يف ،سسمأا،velino) موحللاو
نيحÓفلا تاق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست
اطاطبل نينزخملا نيلماعتملاو
ةيمسسوملا دعب ام كÓهتسسلا
ا˘ي˘عاد ،9102/0202 مسسو˘م˘ل
،غيرفتلا ةيلمع يف نيمهاسسملا
ه˘ح˘لا˘سصم ن˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا ما˘˘˘م˘˘˘تإل
مهتاقح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
.ةيلاملا

نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘سضوأا
ةخسسن ىلع «مÓسسلا» تعلطا

تقلطنا يتلا ةيلمعلا نأا ،هنم
لك عفر مت امدعب يتأات سسمأا

ة˘فا˘ك ة˘يو˘سستو تا˘ظ˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
املع ،ةقدب نيلماعتملا تافلم
حنم عفد لمسشي ءارجإلا اذه نأا

11 ربع نيرسشتنم Óماعتم73
.«ةداملا هذهل ةجتنم ةيلو

ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ،ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘عدو
ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘˘نز˘˘خ˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،غيرفتلا ةيلمع يف نيمهاسسملا
ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لإا
تاءار˘˘جإلا ما˘˘م˘˘تإل ناو˘˘˘يد˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يرادإلا

نأا افيسضم ،ةيلاملا مهتاقحتسسم
ة˘ق˘فر م˘ها˘سس د˘ق نا˘ك ناو˘يد˘لا
نينزخملاو نيجتنملا نيحÓفلا
قوسسلا طبسض يف ريبك لكسشب

ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب را˘˘ع˘˘سسأا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
ةدتمملا ةرتفلا يف كÓهتسسلا
،ناو˘جو ل˘ير˘فأا ير˘˘ه˘˘سش ن˘˘ي˘˘ب
رهسش لولح عم تنمازت يتلاو
ر˘ث˘كي ن˘يأا كرا˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لا
مغرلابو .«كÓهتسسلا ةعسساولا

ة˘˘˘مزألا ةد˘˘˘ح داد˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشا ن˘˘˘˘م
دÓبلا اهب رم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

91 د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت ءار˘ج
ن˘كم˘ت د˘ق˘ف ،ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘˘ف
فلتخم عم نواع˘ت˘لا˘ب ناو˘يد˘لا
فل˘ت˘خ˘م د˘يوز˘ت ن˘م ءا˘كر˘سشلا
44 نم ديزأاب ةينطولا قاوسسألا
.كÓهتسسلا اطاطب نم نط فلأا

ع.لÓب

ريزو ،ود˘ي˘م˘ح د˘م˘ح˘م د˘كأا
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا

ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لاو
ةلودلا اهيطعت يتلا ةيولوألا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
ل˘ث˘مألا لÓ˘غ˘ت˘سسلا ة˘ي˘م˘˘هأاو
ةيداملاو ةيرسشبلا تايناكمإÓل
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق رار˘˘˘˘غ
ايعاد ،ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
ا˘يو˘سس ل˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘لا

ن˘ي˘ب م˘˘كح˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لاو
عاطقلا يف نيلعافلا فلتخم
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت سضر˘˘غ˘˘˘ب
،ةحايسسلا ريزو ماقو.ةيفيرلا
ةيلو ىلا دقفتو لمع ةرايزب
ى˘ل˘ع فر˘سشأا ثي˘˘ح ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا
يملاعلا مويلل ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ي˘حإا
ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ت يذ˘لا ة˘حا˘ي˘˘سسل˘˘ل
ةحايسسلل ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ةمظنملا يف ءاسضعألا لودلاو
لك نم ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس72ـلا ي˘˘ف
ة˘حا˘ي˘سسلا را˘ع˘˘سش تح˘˘ت ،ما˘˘ع

نياعو.ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةحايسسلا ةيريدم رقم ،وديمح
ثيح ،ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
عقاو لوح Óماسش اسضرع عبات
فرسشأا نيأا ،ةيلولا يف عاطقلا

ةيمقرلا ةسصنملا قÓطا ىلع
ى˘˘سصوأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
عاطقلل نييلحملا نيلوؤوسسملا
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست˘˘ب
رمأاو ةيدملا ةيلول ةيحايسسلا
ر˘ي˘خ˘سستو دو˘ه˘ج˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب

ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسل ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘سشب˘˘˘˘لاو
يت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ماق ا˘م˘ك.ةيلو˘لا ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت
ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ر˘˘يزو
ي˘ف˘ير قد˘ن˘ف زا˘ج˘نا عور˘سشم
لخدي يذلا ،ةيرامعلا ةيدلبب
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا م˘˘˘˘عد را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
تغلبو سصا˘خ˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
،ةئاملاب02 هيف لاغسشألا ةبسسن
˘مد˘ق˘ت ىد˘م˘ل هد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ىد˘˘لو
ر˘م˘ث˘ت˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ما عور˘˘سشم˘˘لا

لا˘˘غ˘˘سشألا ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست˘˘˘ب
ةددحملا لاجآلا يف هميلسستو
ةيرامعلا بطق نأاو اسصوسصخ
هذ˘ه ل˘ث˘م ى˘لا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح˘ب
يف مهاسستسس يتلا عيراسشملا
نم.ةيفيرلا ةحا˘ي˘سسلا ة˘ي˘قر˘ت

لÓ˘خ ر˘يزو˘لا د˘كأا ر˘خآا بنا˘ج
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ما˘˘مأا ،ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ك
ةحايسسلا عاطق يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
ةيولوألا ىلع ،ةيدملا ةيلوب
ةيمنتل ةلودلا ا˘ه˘ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ي˘م˘هاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘مألا لÓ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسلا
ةيداملاو ةيرسشبلا تايناكمÓل
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق رار˘˘˘˘غ
ايعاد ،ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
ا˘يو˘سس ل˘م˘˘ع˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘لا

ن˘ي˘ب م˘˘كح˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لاو
عاطقلا يف نيلعافلا فلتخم
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت سضر˘˘غ˘˘˘ب
.ةيفيرلا

شش.ليبن

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
هر˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كسسلا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
ع˘˘م ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘لا د˘˘يد˘˘سشت ،«لد˘˘ع»
عيراسشم ىلع ةفرسشملا تاكرسشلا
ة˘غ˘ي˘سصلا هذ˘˘ه تا˘˘ن˘˘كسس زا˘˘ج˘˘نإا
ثيح ،نطو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةيكرت˘لا ة˘كر˘سشل˘ل اراذ˘عا ته˘جو
«MESKA

EUQRUT/IPAYةفّلكملا
انكسسم2641 عور˘سشم زا˘ج˘نإا˘ب
.ةمسصاعلا يف ةحلاملا نيعب

«لد˘ع» ة˘لا˘كو ة˘جر˘خ تءا˘جو
رثإا ،ةي˘كر˘ت˘لا ة˘كر˘سشلا لا˘ي˘ح هذ˘ه
،ةسشرولا يف لامهإا ةلاح اهليجسست
ةير˘سشب˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘ل˘ق˘ل ار˘ظ˘نو
˘مد˘ع بنا˘ج ى˘لإا ،ا˘ه˘ب ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو
هايملا˘ب د˘يوز˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا قÓ˘ط˘نا
زا˘˘ج˘˘ناو بر˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
ي˘ف ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا تا˘كب˘˘سش
ةفاسضإا ،70و50 ةئزجتلا نم لك
لاغسشألا زاجنا ةقباطم مدع ىلإا

تائزجت˘لا سضع˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ن˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ح˘˘ط˘˘سسألا ن˘˘هد)

تبلاطو.(لزاع˘لا ن˘هد˘لا ق˘ير˘ط
MESKAM ة˘كر˘سش ة˘لا˘˘كو˘˘لا

EUQRUT/IPAYذاختاب
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةدا˘˘˘عإا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلاو
لاغسشألا ي˘ف ي˘ل˘ع˘ف˘لا قÓ˘ط˘نلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘خ˘˘سستو ،ة˘˘سشرو˘˘لا˘˘ب
ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا

ذيفنت ططخم˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘ن˘يو˘م˘تو
ا˘˘ه˘˘ماز˘˘لإا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،لا˘˘غ˘˘˘سشألا
طيطختلاو ميظنتلا تايلآا عسضوب
ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جا ن˘م ن˘ي˘م˘ئÓ˘˘م˘˘لا
كراد˘تو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
ة˘لا˘كو˘لا تل˘ه˘مأا ا˘م˘ك.لاغسشألا
نوع˘ب˘سسو نا˘ن˘ثا زا˘ج˘نإلا ة˘كر˘سش
اذه رودسص خيرات نم ءادتبا ةعاسس
،ةينطو˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا ي˘ف راذ˘عإلا

تاءارجإلا ذا˘خ˘تل أا˘ج˘ل˘ت نأا ى˘ل˘ع
مدع ةلاح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
تا˘ي˘سضت˘ق˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ا˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
.راذعلا

خ.ةيمسسن

دار˘ط ي˘ل˘ع رو˘ت˘كد˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
سضار˘مإلا ة˘ح˘فا˘كم˘ب ف˘ل˘كم˘˘لا
ناوي˘ح˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو˘˘˘˘ب
ادانتسسا تايفسشتسسملا حÓسصإاو
نأا ،9102 ة˘ن˘سس تا˘ي˘ئا˘˘سصحإل
ةلاح009 تل˘ج˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف تببسست بلكلا ءادب ةباسصإا

مهنيب نم ةيرسشب ةافو ةلاح51
.ةنسس41 نع مهرامعأا لقت لافطأا

موي˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،دار˘ط د˘كأاو
بلكلا ءاد ة˘ح˘فا˘كم˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
نأا ربمتبسس82 ـلا فداسصي يذلا

،رئازجلاب رسشتني لازل ريخألا اذه
ىلإا سصخسش009 سضرعت ثيح
تلا˘ح˘لا م˘ظ˘ع˘م ،ر˘ط˘خ˘˘لا اذ˘˘ه
ىلإا تدأا بÓكلا تاسضع ةجيتن
مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘سصخ˘سش51 ةا˘˘˘فو
41 ن˘ع م˘هرا˘م˘عأا ل˘ق˘ت لا˘˘ف˘˘طأا
.ةنسس

نأا ،لوؤوسسملا تاذ حسضوأا امك
ني˘عو ة˘يد˘م˘لا تا˘يلو ن˘م ل˘ك
نار˘˘˘هوو ةر˘˘˘كسسبو ى˘˘˘ل˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا

سضي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لاو ةد˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘كسسو
ترا˘˘˘ي˘˘˘تو تل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘سسي˘˘˘˘تو
ةليسسملاو ةل˘سشن˘خو م˘نا˘غ˘ت˘سسمو
ن˘ي˘عو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو
ة˘با˘ن˘˘عو ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘تو تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت
نيب ن˘م د˘ع˘ت يداو˘لاو ة˘يادر˘غو
ارر˘سضت ر˘ث˘كلا ن˘طو˘لا تا˘يلو
ىلا ادانتسسا كلذو ،ةفلا هذه نم
.9102 /8102 تايئاسصحا

ةحسصلا ةم˘ظ˘ن˘م ي˘ي˘ح˘تو اذ˘ه
مويلا اذ˘ه ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
‐ةيعوتلا‐نواعت˘لا» را˘ع˘سش تح˘ت
ىعسست ثيح «ءا˘سضق˘لا‐ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

فا˘سضا ا˘م˘˘ك‐ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ
هذه لÓخ نم ‐ دارط روتكدلا
تاعومجملا ةياقو ىلا ةبسسانملا

ى˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لاو ءاد˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
اهيف ببسستي يتلا ةافولا تلاح
.0302 ةنسس لولح عم ملاعلا يف

ددسش بلكلا ءادل يدسصتللو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع دار˘ط رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
هار˘ي يذ˘لا» حا˘ق˘ل˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا»
حاقل اربتعم » ةيجيتارتسسا عجنأا»
ي˘ف م˘˘ها˘˘سسي ل» ه˘˘نأا˘˘ب بÓ˘˘كلا
دد˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسن ن˘˘م سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ل˘˘˘ب بسسح˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘سصلا

د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘˘سض
نوسضرع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشألا˘ب
. ناويحلا اذه تاسضع ىلا

ةحفاكمب فلكملا ربتعا امك
قيرط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا سضار˘ملا
تÓ˘م˘ح ع˘ي˘سسو˘ت» تا˘ناو˘ي˘ح˘˘لا
بÓ˘كلا كو˘ل˘سس لو˘ح ة˘ي˘عو˘ت˘لا

اعم راغسصلاو رابكلا سسيسسحتو
مهتاسضع نم ةياقولا قرط لوح
ةي˘سسا˘سسلا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ن˘ي˘ب» ن˘م
نم سضيفختلا يف مهاسست يتلا

ف˘ي˘لا˘كت˘لاو تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا لد˘˘ع˘˘م
.«ءادلا اذهب ةباسصلا نع ةمجانلا

ةهج نم دارط روتكدلا ربتعاو
فرا˘˘ع˘˘م ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت نأا ،ىر˘˘˘خأا
ةحفاكمو ةياقولا لوح ناكسسلا
مÓعا كلذك ينعي» بلكلا ءاد
يتلا تاناويحلا ي˘بر˘م ة˘ي˘عو˘تو
يذلا جÓعلا لوح ناسسنلا قفارت
ي˘ت˘لا سصخ˘سشل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت بج˘ي
.» ةرسشابم ءادلا اذه ىلا سضرعتي

ك.اسضر

سسي˘ئر يد˘بز ى˘ف˘ط˘سصم د˘˘كأا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘ي˘ج˘˘سست م˘˘ت ه˘˘نأا ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

فلع را˘ع˘سسأا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تادا˘يز
ةر˘م˘ل˘ل ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘˘سشب ن˘˘جاود˘˘لا
فاسضأاو.عوب˘سسأا لÓ˘خ ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ف˘سشك م˘ت ه˘نأا ،يد˘بز ى˘ف˘ط˘سصم
ن˘جاود˘لا فÓ˘˘عأل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ةدا˘˘يز
دعب ،يرئازج رانيد003ـب تردق
ةردقملا يسضاملا عوبسسألا ةدايز

005 عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب يأا ،جد002ـب
راعسسأا ةدايز نأا ىلإا اريسشم .!جد
0007 ىلا جد0006 نم اجوسسلا
ىلا0062 ن˘˘˘˘˘م ةرذ˘˘˘˘˘˘لاو ،جد
نإا يد˘˘˘˘˘˘بز لا˘˘˘˘˘˘قو.جد0013
لمحتيسس ن˘م هد˘حو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
يتلا نجاودلا راعسسأا يف ةدايزلا
رعسس عفر ع˘م ا˘هر˘ع˘سس ع˘ف˘تر˘ي˘سس
.فÓعألا

خ.ةميسسن

بسسح تاراطإاك مهفينسصتل
41/662 مقر يسسائرلا موسسرملا

تاداهسشلا يلماح فلم
ةيقيبطتلا ةيعماجلا

AUEDبتكم ىلع
ةقاطلا ريزو
بئانلا ،فÓخ نب رسضخل اعد

،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج نع
ذاختا ىلإا ،ةقاطلا ريزو
ةيوسستل ةلجعتسسملا تاءارجلا

يلماح نم ةقاطلا عاطق ةيعسضو
ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاداهسشلا

AUED،تاراطإاك مهفينسصتل
موسسرملا بسسح ةيعماج

رداسصلا41/662 مقر يسسائرلا
.4102 ربمتبسس82 خيراتب
لاؤوسس يف ،فÓخ نب حسضوأا

،راطع ريزولل ههجو يباتك
ةقاطلا عاطق لامع شصوسصخب
ةيعماجلا ةداهسشلا نيلماحلا
ايرولاكبAUED ةيقيبطتلا

اوفنسصي مل نيذلا ،تاونسس3 دئاز
بسسح ةيعماج تاراطإاك
41/662 مقر يسسائرلا موسسرملا
ربمتبسس82 خيراتب رداسصلا

مل رمألاب نيينعملا نأا ،4102
ةيعماج تاراطإاك دعب اوفنسصي
مقر يسسائرلا موسسرملل اقيبطت
ةديرجلا يف رداسصلا662/41
ىلع شصني يذلاو ،ةيمسسرلا
«ب» فنسصلا نم مهفينسصت ةداعإا
فنسص نمسض يأا ،»أا «فنسصلا ىلإا
نع بئانلا فاسضأاو.تاراطإلا

اذه نأا ،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج
يف Óعف هسسيركت مت دق رمألا

يفو يمومعلا فيظولا عاطق
نوكي اذهبو ،ىرخأا تاعاطق
شضرع برسض دق ةقاطلا عاطق
،يسسائرلا موسسرملا طئاحلا

ةدحاو ةجرد حنم امدعب كلذو
ةداهسشلا هذه باحسصأا لامعلل
AUED باحسصأا فينسصت ىقبيل
نيجرختملا نيينقتلا ةئف عم
ينهملا نيوكتلا زكارم نم
ةداهسش ىلع نيلسصحتم ريغلاو
نب يناملربلا اعدو.ايرولاكبلا

ذاختا ىلإا ،ةقاطلا ريزو فÓخ
ةيوسستل ةلجعتسسملا تاءارجإلا

يلماح نم ةقاطلا عاطق ةيعسضو
ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاداهسشلا
.AUED

ك.اسضر



،لماه يناغلا دبع نيدأاو اذه
ىلإا ،ةنسس21 ذفانلا نجسسلاب

ة˘ي˘قا˘ب˘لا ما˘كحألا د˘ي˘يأا˘ت بنا˘ج
نيح يف ،نيرخألا ني˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

،لماه قيفسش هنبا ىلع تمكح
،تاونسس3 ةدم ذفانلا نجسسلاب
سسيئر ،ميلسس ياج ياج ىلعو
،ةزابيتل قباسسلا يئلولا نمألا
  .اذفان انجسس تاونسس3 ـب

ءÓيتسسلاب هنباو لماه مهتا
ن˘م ع˘بر˘م ر˘ت˘˘م0041 ى˘ل˘˘ع
ةريخ عطقمب يحÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا
ق˘˘ح ه˘˘جو ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ب
ةو˘ق˘لاو ذو˘ف˘ن˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘بو
ن˘˘مألا سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا
.ةيلولا يلاو ىدل هعامطأا

يجاح ةمكحملا تنادأا امك
،قباسسلا ةيلاملا ريزو ،يمع اباب
دبعو ،اذفان انجسس تاونسس4 ـب
ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘لاو ،ي˘سضا˘ق ردا˘˘ق˘˘لا

انجسس تاونسس01 ـب ،قباسسلا
ي˘لاو ،يÓ˘غ ى˘سسو˘مو ،اذ˘˘فا˘˘ن
ـب اسضيأا ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو˘ل ق˘با˘سس
يسضايعلاو ،اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس21
تاونسس01 ـب ،ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم
.اذفان انجسس

م˘ه˘˘ت˘˘لا ّنأا ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
رييغتب قلعتت ،ركذلا يفلاسسلا
سضرأل ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا

كÓمأا ديدبت ،ةيحÓف ةفنسصم
لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ،ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لا
ة˘ط˘ل˘سس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سسلا اذ˘˘كو
لجأا نم ةلودلا ناوعأا ريثأاتو
ليد˘ع˘تو را˘ع˘سسألا ي˘ف ةدا˘يز˘لا
وأا تا˘مد˘خ˘لاو داو˘م˘لا ة˘ي˘عو˘ن
.ميلسستلا لاجأا

watan@essalamonline.com
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ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإاو ةيمومع كÓمأا ديدبتو ةيحÓف ةفنصصم سضرأا عباط Òيغتب Úقباصس Úلوؤوصسمو ة’وو عباتم

لماه Êاغلا دبع ةيسضق ‘ ةرداسصلا ماكحألا ديؤوي سسادرموب ءاسضق سسل‹

رومع نيدلا رون

‘ ،سسادرموبل ةيئادتب’ا ةمكÙا نع ةرداصصلا ماكحأ’ا ،سسادرموب ءاصضق سسلÛ ةيئاز÷ا ةفرغلا سسمأا تديأا
،نيرخآا Úلوؤوصسمو ةزابيت ةي’ول Úقباصس ة’وو ،ينطولا نمأÓل قبصسأ’ا ماعلا ريدŸا ،لماه Êاغلا دبع ةيصضق

.داصسفلا مهتب نوعباتم

نو˘˘˘˘ع ،سسمأا لوأا سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةيئلولا ةحلسصملل عبات ةطرسش
ثدا˘ح ى˘لإا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل
طسسوب هماهم ةيدأات ءانثأا رورم
ىلع لقن ثيح ،مناغتسسم ةنيدم
ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م
تلا˘ج˘ع˘ت˘سسإلا ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا
ةمسصا˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ةغيلب حورج˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ،ة˘يلو˘لا

.سسأارلا ىوتسسم ىلع
ى˘لإا ه˘ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ثدا˘ح˘لا

ناك امني˘بو ،را˘ه˘ن˘لا ف˘سصت˘ن˘م
ةيداعلا هماهم لوازي ةيحسضلا
ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘˘ب

ذإا ،هئÓمز ةقفر رورملا ةكرح
ة˘م˘قر˘م ةر˘جأا ةرا˘ي˘سس ه˘˘ت˘˘سسهد
ةعبات مناغ˘ت˘سسم ة˘يلو م˘ي˘قر˘ت˘ب

،ةسصاخلا تاسسسسؤو˘م˘لا ىد˘حإل
ةيانعلاب ثكمي رمألاب ينعملا
يلحملا ىفسشتسسملاب ةزكرملا
.جÓعلا يقلتل

ب.دلاخ

مه˘ف˘ت˘ح سصا˘خ˘سشأا5 ي˘˘ق˘˘˘ل
حورج˘ب نور˘خآا091 بي˘˘سصأاو
42ـلا لÓخ ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
لقثأا ليجسست متو ،ةريخألا ةعاسس
نيع ةيلو ىوتسسم ىلع ةليسصح
ةبا˘سصإاو سصخ˘سش ةا˘فو˘ب ى˘ل˘فد˘لا

ثداوح8 رثإا حورجب نيرخآا21
.

ةسسارح زاهج سصخي ام يف اّمأا
تلجسس ،مامجتسسلاو ئطاوسشلا
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا

56 ذاقنإاب حمسس ام تÓخدت301
ميدقتو يقيقح قرغ نم اسصخسش
ارخأا ا˘سصخ˘سش13ـل تافا˘ع˘سسإلا

فلتخمل سصاخسشأا7 ليوحت عم
.ةيراوجلا ةيحسصلا زكارملا

ةيا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق ا˘م˘ك
ىلع نيق˘ير˘ح دا˘م˘خإا˘ب ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

ربع ،ةيرسضحلا قطانملا ىوتسسم
نود ،فودنتو ةليسسملا يتيلو
.حاورألا يف رئاسسخ ليجسست

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
راسشتنا نم ةيا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

تما˘˘˘ق ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
لÓخ ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
بارت˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن
ةيسسيسسحت ةيلمع33 ـب ينطولا

ةدئافل ،ةيدلب32و تايلو5 ربع
مهر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
رجح˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘سضب
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
تادحو تماق امك ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ميقعت ةيلمع54 ـب اسضيأا ةيامحلا

تسسم ،ةيدلب92و تايلو8 ربع
ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو تآا˘˘سشن˘˘م
ةينكسسلا تاع˘م˘ج˘م˘لا ،ة˘سصا˘خو
تسصسصخ ن˘˘˘˘˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘˘˘˘˘سشلاو
،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا
نوع961 نيتيلم˘ع˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل

33 ،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
،ةنحاسش12و فا˘ع˘˘سسإا ةرا˘˘ي˘˘سس
ةينمأا ةزهجأا عسضو ىلإا ةفاسضإلاب
ةهجوم ةماقإÓل نا˘كم ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل
 .رئازجلا ةيلوب مهؤوÓجإا مت نيذلا

ح.ليبن

ي˘ح نا˘˘كسس سسمأا لوأا ز˘˘ت˘˘ها
يد˘ي˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ب «و˘ط˘˘نا˘˘ير˘˘ب»
لتق ةميرج عقو ىلع سسابعلب
با˘سش ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض حار ءا˘ع˘ن˘˘سش
دعب ،ةنسس13 رمعلا نم غلبي
هرا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
رمعلا نم غلابلا «رويسسكاطلا»
ذلو هتلعفب ماق يذلا ةنسس63
تاوق نكمتت نأا لبق رارفلاب
ةعر˘سسب ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘طر˘سشلا

ل˘ي˘ب˘ق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘˘ل ه˘˘عا˘˘سضخإاو
.ةلادعلا مامأا هميدقت

ىلإا دوعت ةميرجلا ليسصافت
لافطأا نيب عقو طيسسب راجسش
لخدتيل هيف هبتسشملاو ةيحسضلا
نكل ،اسضيأا ار˘جا˘سشت˘يو را˘ب˘كلا
لك بهذو احلاسصت ام ناعرسس
مويلا يف نكل ،هتيب ىلإا امهنم
هكرتو نيكسسب هنعط يلاوملا

متيل ءامدلا نم ةكرب يف قرغي
وحن با˘سصم˘لا ل˘ق˘نو ل˘خد˘ت˘لا

ةيبطلا تلاجعتسسلا ةحلسصم
ي˘ف ه˘سسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل˘ي نأا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق

.كانه ىلإا هقيرط
Óهك سسهدت ةرايصس

›امصشلا جودزŸا قيرطلاب
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا تل˘خد˘˘ت

يديسس ةيلول ةيندملا ةيامحلل
جودز˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
رورم ثداح لجأا نم يلامسشلا

ةرايسس سسهد يف لثمت ،تيمم
نم غلابلا «ج،ح» ىعدي لهكل
يفوت يذلاو  ةنسس24 رمعلا
ىلإا هلقن متيل ،ناكملا نيع يف
ثث˘˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
.سسابعلب يديسس ىفسشتسسمب

ودبع.سص

سسلجم سسمأا لجأا ،هتهج نم
لجر ةمكاحم ،ةمسصاعلا ءاسضق
تارا˘طإاو ،داد˘ح ي˘ل˘ع لا˘˘م˘˘عألا

ربوتكأا11 ىلإا نيقباسس ءارزوو
،عافدلا ةئيه نم بلطب ،لبقملا

ا˘ه˘تاذ ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ترر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةمكاحملا نع سضارتعلا سضفر
عا˘˘فد ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ع˘˘م ،د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ع
يلعو ،ىيحيوأا دمحأا نيمهتملا

ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘˘كو˘˘م رو˘˘سضح ،داد˘˘ح
لك يف نيتيباقعلا نيتسسسسؤوملا

اذه.تلوزا˘تو ة˘لدا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ريثأاتلا مهت ،نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا ه˘جاو˘يو
ن˘ي˘ي˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ياز˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
.لاومألا سضييبتو ةعورسشم

ب.نيرصسن

ةئيه سضارتعا سضفر ةمصصاعلا ءاصضق سسلجم
دعب نع ةمكاحملا ىلع عافدلا

مداقلا ربوتكأا11 ىلإا نيقباسس ءارزوو دادح ةمكاحم ليجأات

ةصصاÿا تاصسصسؤوŸا ىدحإ’ ةعبات ةرجأا ةرايصس هتصسهد

ÂاغتسسÃ هماهم ةيدأات ءانثأا حورجب يطرسش ةباسصإا

ةروطخلا ةتوافتم تاباصصإ’ نيرخآا091 سضرعت يف ببصست

سصاخسشأا5 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
ةريخألا ةعاسس42 لÓخ

Êا÷او ةيحصضلا لافطأا Úب عقو طيصسب راجصش ببصسب

«وطنايرب» يح ‘ Úكسسب هراج لتقي «رويسسكاط»
سسابعلب يديسس ‘

جد نويلم301 تزواجت نيفلاخملا دصض تامارغ سضرف ىلإا تصضفأا عئاصضبلاب ةصصاخ ةعزانم603

يسضاملا يفناج ذنم عئاسضبلا نم جد نويلم79 نم رثكأا زجح
«نيدموب يراوه» راطمب

هيف هبتصشم لازي ’ اميف
رارف ةلاح يف ثلاث

ينطولا كردلا
يف رسضخل يديسسب

ةاتف ررحي ىلفدلا نيع
نيسصخسش فقويو رسصاق
ةقرفلا ،سسمأا لوأا تنكمت
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

نيعب رصضخل يديصسب
ةاتف ريرحت نم ،ىلفدلا

61 رمعلا نم غلبت رصصاق
،نيصصخصش فيقوتو ةنصس
فاطتخ’ا ةيلمعب اماق
دهاجم يديصس لابج يلاعأاب
.لÓع نب ةيدلبب

ءانثأا ةيلمعلا تمتو اذه
ةطقنب ةقرفلا دارفأا مايق
جرخمب ةيرورم ةبقارم
هاجتاب لÓع نب ةيدلب
تتفل نيأا ،ةنايلم ةنيدم
عون نم ةرايصس مههابتنا
ةعرصسب ريصست «اريبون»
4 اهنتم ىلعو ةقئاف
سضفر ثيح ،ةاتفو سصاخصشأا
قرتخاو فقوتلا قئاصسلا
اكلصسم اكلاصس ينمأ’ا زجاحلا

هاجتاب ةباغلا طصسو ايبارت
،دهاجم يديصس ةيرق لابج

ةرصصاحمب تماق ةقرفلا
جراخم قلغو قئاصسلا
سصاخصشأ’ا لعج ام كلاصسملا
رارفلاب نوذولي ةعبرأ’ا

،مهفلخ رصصاقلا نيكرات
،حلاصصملا تاذ تماقو
نيرافلا ةقحÓمب
مت امك ،ةيحصضلا عاجرتصساو
هبتصشملا قئاصسلا فيقوت
هبتصشم اذكو يصسيئرلا هيف
لازي ’ اميف يناث هيف
هبتصشملا نع راج ثحبلا

نأا املع ،ثلاثلا هيف
لحم لازت ’ ةيصضقلا

.ةنايلم ةمكحمب قيقحت
خ.ةريخ

مسسق) كرامجلا حلاسصم تزجح
راطم ىوتسسم ىلع (نيرفاسسملا
،«نيدموب يراوه» يلودلا رئازجلا

حتافلا نم ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
،يراجلا ربمتبسس51 ىلإا يفناج
ةيلامجإلا اه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ع˘ئا˘سضب
.جد نويلم50.79

كرامجلا حلاسصم تلجسسو اذه
ةعزانم603 ةرتفلا سسفن لÓخ
ى˘لإا تسضفأا ع˘ئا˘˘سضب˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
نيفلاخ˘م˘لا د˘سض تا˘مار˘غ سضر˘ف
،جد نوي˘ل˘م301 اهت˘م˘ي˘ق تقا˘ف
ةزو˘ج˘ح˘م˘لا تادراو˘لا ل˘ث˘م˘˘ت˘˘تو
ةحلسسألا يف علسسلا ةعيبط بسسح
تغل˘ب ا˘م˘ي˘ف جد68473 ةمي˘ق˘ب
00057 ةبارق ةسضورفملا ةمارغلا
.جد

زج˘ح˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع سصخ˘ت ا˘م˘ك
بنقلا جنتار نم غلك6 يلاوح
اميف جد نويلم6 اهتميق ،يدنهلا
21 ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لا تبرا˘ق
ةدحو051 ىلإا ةفاسضإا ،جد نويلم

ةميق˘ب ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قألا ن˘م
ةيلام ةمارغ لباقم ،جد37632
سسفن بسسح جد64374 ـب تردق
تÓمعلا سصوسصخبو.ةليسصحلا
بهذلا نم تازوجحملاو ةيبنجألا
،كرامجلا ح˘لا˘سصم ما˘قرأا ترا˘سشأا
،وروأا06858 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لإا

93.968و ،ارلود05012و
نم غلك26.1و بهذلا نم امارغ
نويلم53.61 لداعي ام ةسضفلا
تا˘˘˘مار˘˘˘غ˘˘˘لا نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،جد
تردق نيفلاخملا دسض ةسضورفملا
مت امك ،جد نويلم7.73 نم رثكأاب

898 ز˘ج˘ح ةر˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
اهتميق تغلب ر˘ئا˘ج˘سس ة˘سشو˘طر˘خ
افتاه8594و جد نو˘ي˘ل˘م58.1
7.76 نم رثكأا لداعي امب لومحم
،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف.جد نو˘ي˘ل˘م
كرامجلا حلاسصم ةليسصح تراسشأا
809 ليجسست ىلا ،9102 ةنسسل
ىلإا تدأا ةرتفلا هذه لÓخ ةعزانم
833 تقاف ةم˘ي˘ق˘ب ع˘ئا˘سضب ز˘ج˘ح

تا˘مار˘غ سضر˘ف ع˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
تلثمتو ،جد نويلم2.5 تدعت
ي˘ف ا˘هز˘ج˘ح م˘ت ي˘˘ت˘˘لا تادراو˘˘لا
نيتيقدنبو تاسسدسسم3) ةحلسسألا
(نيتيئاو˘ه ن˘ي˘ت˘ي˘قد˘ن˘بو ن˘ي˘ت˘يرا˘ن
جد نو˘ي˘ل˘م2.1 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تقا˘ف
(ةدحو7885) ةسسولهم سصارقأاو
(ةدحو60121) ةلومحم فتاوهو
ة˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘قأاو (2114) ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘حأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير ة˘˘˘سسب˘˘˘لأاو (59912)
(779) ةيسضاير تلدبو (4343)
(9805) ر˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘سس سشي˘˘˘طار˘˘˘خو
اميفو ،(431) ةمسشلا ةدام سسايكأاو
تÓمعلا زجح تايل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ن˘م تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
تاذ تع˘˘جر˘˘ت˘˘سسا د˘˘ق˘˘ف ،بهذ˘˘˘لا
1 ن˘م ر˘ث˘كأا لدا˘ع˘ي ا˘م ح˘لا˘سصم˘لا

رلود537191و وروأا نو˘ي˘ل˘˘م
نم داوم نم غلك21 نم رثكأاو
3.561 نم رثكأا لداعي ام بهذلا

تقاف تامارغ لباقم جد نويلم
 .جد نويلم6.033

ب.نيرصسن
 ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا اهبحاصص Ëدقت

يقاوبلا مأاب دسسافلا لسسعلا نم ةÒبك تايمك زجحو ةيرسس ةيعانسص ةدحو فسشك
ن˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشك

ءاسضيبلا نيع˘ب ثلا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا
ةي˘عا˘ن˘سص ةد˘حو ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ي˘ف
ل˘سسع˘لا ة˘عا˘ن˘سص ي˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م
عم ،ينوناق ريغ راطإا يف طسشنت

هذ˘ه ن˘م ةد˘سسا˘ف تا˘ي˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح
.كÓهتسسÓل ةهجوم ةداملا

ر˘ثا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تم˘˘ت
ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘سسا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةد˘حو دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م ،ة˘˘طر˘˘سشلا

ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ط˘سشن˘ت ة˘ي˘عا˘ن˘سص
د˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
،لامجلا مأا ني˘ع ي˘ح˘ب ن˘كا˘سسم˘لا
تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل
ةباينلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا رو˘سضح˘بو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
نكسسملا سشيتفت مت نيأا ةسصتخملا

ةعانسصب ةسصاخ تلآا5 طبسضو

نم رهز˘لاو ل˘خ˘لاو ل˘سسع˘لا داو˘م
ىلإا ةفاسضإلاب ،تامÓعلا فلتخم
ةدا˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لا
نود ن˘م ة˘نز˘خ˘م ،كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا طور˘˘˘سش ءا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا

هب نازخ ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،ن˘يز˘خ˘ت˘لاو
23و ،لسسعلا نم راطنق يلاوح
،ماجحألا فلتخم نم لسسع ةبلع
نودب لسسعلا ةدام نم ولد62و
ةسصاخ جيراهسص ةدع اذكو ءاطغ
تاروراقو بلعو لسسعلا نيزختب
ل˘خ˘لاو ،ر˘هز˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ب ةءو˘˘ل˘˘م˘˘م
نم ةريبك تايمكو ةغراف ىرخأاو
هذهب ةسصاخلا ةراجتلا تاقسصلملا
مدع ةنياعم اسضيأا مت امك ،داوملا

ل˘˘خاد ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تاودأا دو˘˘˘جو
د˘˘سض زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘تو اذ˘˘˘ه.ةدحولا

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي يذ˘لا ةد˘حو˘لا بحا˘˘سص
نع يئازج فلم ،ةنسس74 رمعلا
ة˘ي˘عا˘ن˘˘سص ةد˘˘حو ءا˘˘سشنإا ة˘˘ي˘˘سضق
يح طسسو ةئيبلا ةيامحل ةفنسصم
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا نود ي˘˘˘ن˘˘˘كسس
عيرسشتلل اقفو سصيخرت وأا حيرسصت
ةمهت ىلإا ةفاسضإلاب ،هب لومعملا

مادعناو ةدسساف داوم عيبو عنسص
ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لا طور˘˘˘سش
طور˘سش مار˘ت˘حا مد˘عو ة˘ي˘ح˘˘سصلا
مدعو ،ةيحسصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا
ثيح ،لامعلا نيمأات وأا حيرسصتلا
فلملا بجومب ينعملا ميدقت مت
مت اميف ،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا
ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا داو˘˘م˘˘لا فÓ˘˘تإا
حلاسصملا عم قيسسنت˘لا˘ب ةد˘سسا˘ف˘لا
.ةسصتخملا

ج.قازرلا دبع
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ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘ندرألا ة˘سسا˘ي˘سسلا ن˘م˘˘سض
نيب˘ع˘سشلا ن˘ي˘ب ة˘يو˘خلا تا˘قÓ˘ع˘لاو
ةلÓج  د˘كأا ي˘ندرألاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هلابقتسسا لÓخ يناثلا هللادبع كلملا

يركسش حماسس رسصم ةيجراخ يريزو
لثمملاو ،نايردول فيإا ناج اسسنرفو
ةيلمع˘ل ي˘بوروألا دا˘ح˘تÓ˘ل سصا˘خ˘لا
انازوسس طسسوألا قرسشلا يف مÓسسلا
قيسسنتلا ةلسصاوم ة˘ي˘م˘هأا ،لا˘ت˘سسر˘ي˘ت
مامتهلا تاذ اياسضقلا فلتخم ءازإا
ي˘عا˘سسم ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
،طسسوألا قرسشلا يف مÓسسلا قيقحت
لسصوتلل دوهجلا ف˘ي˘ث˘كت ةرور˘سضو
يتلا تامزأÓل ة˘ي˘سسا˘ي˘سس لو˘ل˘ح ى˘لإا
ة˘ي˘م˘هأا ي˘تأا˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘هد˘˘ه˘˘سشت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ءازإا ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
كر˘ت˘سشم˘لا ما˘م˘ت˘هلا تاذ ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا

مÓسسلا قيقحت يعاسسم اهسسأار ىلعو
ةرور˘˘˘سضو ،ط˘˘˘سسوألا قر˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف
لولح ىلإا لسصوتلل دوهجلا فيثكت
ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا تا˘مزأÓ˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سس

ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
. ةينيطسسلفلا
يناثلا هللادبع كلملا ةلÓج فقاوم نإا
هاجت تباثلا ندرألا فقوم ديكأاتل يتأات
لمعلا ةرورسضو ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا عار˘سصلا ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
،نيتلودلا لح سساسسأا ىلع يليئارسسإلا
ةينيطسسلفلا ةلودلا ما˘ي˘ق ن˘م˘سضي ا˘م˘ب
ة˘ل˘با˘ق˘لاو ةدا˘ي˘سسلا تاذ ،ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ناريزح نم عبارلا طوطخ ىلع ،ةايحلل

سسدقلا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘عو7691 ما˘˘˘˘˘ع
ى˘لإا مÓ˘سسو ن˘مأا˘ب سشي˘ع˘ت ،ة˘ي˘قر˘˘سشلا

هدكؤوي ام اذهو لÓتحلا ةلود بناج
ف˘قو˘م˘لا ة˘سصا˘خو ي˘لود˘لا ف˘قو˘م˘˘لا
. مÓسسلا ةيلمع نم يبورولا
سصر˘ح˘لا سسكع˘ت ندرلا ف˘˘قاو˘˘م نإا
لمع˘لا ل˘جا ن˘م ي˘ن˘طو˘لاو ي˘مو˘ق˘لا
قافآا داجيإل لئاسسولاو لبسسلا لكب

لما˘سشلا مÓ˘سسلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ل˘ح سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘لا لدا˘˘ع˘˘لاو
نو˘نا˘ق˘لا ءىدا˘ب˘م ى˘ل˘عو ن˘ي˘ت˘لود˘˘لا

امب ،ةدمتعملا تايعجر˘م˘لاو ي˘لود˘لا
لظ يف ةيبرعلا مÓسسلا ةردابم اهيف
عي˘م˘ج˘لا ن˘م ق˘ل˘ق˘لا ة˘لا˘ح رار˘م˘ت˘سسا

يسسايسسلا  دادسسنÓل ةداجلا ةعباتملاو
˘‐ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ي˘˘ف
حورب لمعلا بلطتي امم ،ةيليئارسسإلا
قيقحت لجا نم ةينطولا ةيلوؤوسسملا
˘مÓ˘سسلا و˘ح˘ن مد˘ق˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
ًارايخ لكسشي يذلا لداعلاو لماسشلا
ايبرعو ايندرأاو اينيطسسلف ايجيتارتسسا

ي˘ف ن˘ملا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘سضو
.ةقطنملا

رسصم ةيجراخ يريزو ةرايز يتأاتو
داحتÓل سصا˘خ˘لا ل˘ث˘م˘م˘لاو ا˘سسنر˘فو
قرسشلا يف مÓسسلا ةيلمعل يبوروألا
را˘طإا ي˘ف ة˘كل˘م˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ،ط˘˘سسوألا

اميف روا˘سشت˘لاو ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
وهو ،ةينيطسسلفلا ةي˘سضق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
قيسسنتلا راطإا ي˘ف ثلا˘ث˘لا عا˘م˘ت˘جلا
ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ير˘˘˘سصم˘˘˘لا
اعامتجا دقع كلذ دعب متو ،يندرألا

عسضول ،ي˘ئر˘م˘لا لا˘سصتلا ة˘ي˘لآا ر˘ب˘ع
نم  كرتسشملا لمعلا ةيفيكل سسسسلا
قÓطإا ةداعإل يقيقح قفأا داجيإا لجأا

سساسسأا ىلع ةلعافو ةداج تاسضوافم
لسصو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا
يذ˘لاو لدا˘˘ع˘˘لاو ل˘˘ما˘˘سشلا مÓ˘˘سسل˘˘ل
ل˘˘كل ةاوا˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ل˘˘كسشي
ةيمها سسكعتلو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا بو˘ع˘سش
يف يزكرملاو يروحملا ندرلا رود
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘لدا˘˘ع لو˘˘˘ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يا
قيبطت ئدابم يلع ةمئاق ةينيطسسلفلا
بع˘سشلا ح˘ن˘مو ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘˘ق˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
. ةعورسشملا
رهو˘ج كر˘ت˘سشم˘لا ءا˘ق˘ل˘لا سسكع د˘ق˘ل
ديكأاتلا يتأايل مÓسسلا ةيلمع سسسسأاو
لجا نم لمعلا ةرورسض ىلع يندرلا
يف لماسشلاو مئادلا مÓسسلا قيقحت
ًامئادو Óًماسش مÓسس ل هناو ةقطنملا

عار˘˘˘˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ب لإا ًلدا˘˘˘˘˘˘˘˘عو
سساسسأا ىلع يليئارسسإلا ‐ينيطسسلفلا

ةلود˘لا د˘سسج˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح
ةدايسسلا تاذ ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا

ماع ناريزح نم عبارلا طوطخ ىلع
،ةلتحملا سسدقلا اهتمسصاعو7691
يذ˘لا ل˘ح˘لا و˘ه اذ˘˘ه د˘˘يا˘˘كت ل˘˘كبو
نع ربعيو يقيقحلا مÓسسلا ققحيسس
بع˘˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ما
بجي تاسضوافملا نإاو ،ينيطسسلفلا
تايعجرملا سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا
ا˘م˘ب ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ةد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا
يل˘ي˘ئار˘سسلا ناود˘ع˘لا ف˘قو ن˘م˘سضي
يرسصنعلا لÓتحلا اذهل دح عسضوو
بع˘˘˘سشلا سضا˘˘˘ق˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
ه˘سسف˘ن حر˘ط˘ي يذ˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ن˘م˘سض مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ن˘˘ع Ó˘˘يد˘˘ب
ةيكيرملا عقاولا رملا ةطخ سضرف
مدقتلل يقيقح يلود دهج يا طابحإاو
ةيقيقح تاسضوافم قÓطإاب ادبلا هاجت
ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ح˘ن˘م ن˘م˘سضت

ا˘ق˘فو ة˘عور˘سشم˘لاو ة˘لدا˘ع˘لا ه˘قو˘ق˘ح
. يلودلا نوناقلل
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يمقرلأ ميلعتلأ ءاب فلأأ

عم لماعتلل لودلا عيمج ترطسضا
ة˘غ˘ي˘سصب ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

enilnO،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب
ميلعتلا ةيلمع ة˘يرار˘م˘ت˘سسل ل˘ح˘ك
توافتو ،تاعماجلاو سسرادملا يف
بسسح لود˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت˘لا حا˘˘ج˘˘ن

˘ماد˘خ˘ت˘سسا ي˘ف ة˘ق˘با˘سسلا ا˘ه˘تار˘ب˘˘خ
مادختسساو ميلعتلا يف ايجولونكتلا
يف ةحيحسصلا ةي˘م˘ل˘ع˘لا بي˘لا˘سسألا
ميلعتلاو جمدملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
enilnO،ة˘ي˘ن˘ب˘لا دو˘جو˘˘ل نا˘˘كف
وه ميلعتلا نم عونلا اذهل ةيتحتلا
،هحاجن نمسضي يذلا وهو قرافلا

ميلعتلل ةيتحتلا ةينبلاب دوسصقملاو
ةمعادلا ةزهجألا دوجو :وه يمقرلا
ةأايهملا ةينور˘ت˘كلإلا ة˘كب˘سشلاو ه˘ل

،فثكم˘لا ماد˘خ˘ت˘سسلا با˘ع˘ي˘ت˘سسل
ن˘ي˘ي˘م˘يدا˘كألا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا دو˘جوو
بيلاسسألا قيبط˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘برد˘م˘لا
اذهل ةحيحسصلا ةيوبرت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ىلع مهتردقو ،ميلعتلا نم عونلا
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ةز˘ه˘جألا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

ر˘فاو˘تو ،ه˘ل ة˘م˘عاد˘لا تا˘سصن˘م˘لاو
ةد˘نا˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘فاو˘˘ت بج˘˘˘ي ،كلذ˘˘˘ك
تا˘˘كب˘˘سشلا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘عاد˘˘˘لا

،م˘ئاد ل˘كسشب م˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘مو
و˘˘˘سضع˘˘˘لاو ئرا˘˘˘ط يأل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت
و˘هو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ءار˘ب˘خ ن˘ي˘ب ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ةز˘ي˘˘كر˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘بو ( ن˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا) ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
ايجولو˘ن˘كت˘ل˘ل ل˘ث˘مألا ماد˘خ˘ت˘سسلا

رر˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ىد˘˘جألا م˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سصت˘˘˘لاو
ةيملعلا ةداملا ممسصم وه يميلعتلا
rengised lanoitcurtsnI،اذهو
ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘ه سصخ˘˘˘سشلا
يتلا تامولع˘م˘لاو رر˘ق˘م˘لا فاد˘هأا
نم بلاطلل اهلاسصيإا متي نأا بجي

ل˘سضفأاو ي˘م˘قر˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
نواعتلاب بلاطلا ءادأا مييقتل ةليسسو

نم ةيملعلا ةداملا يف ءاربخلا عم
يم˘م˘سصمو ن˘ي˘ه˘جو˘مو ن˘ي˘سسرد˘م
،(ايديميتلملا) ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا

ة˘يو˘˘بر˘˘ت سسسسأل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت كلذ ل˘˘كو
اذ˘ه ف˘سسأÓ˘˘لو ،ة˘˘ت˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘عو
ي˘ف ا˘ن˘يد˘ل دو˘جو˘م ر˘ي˘غ ر˘سصن˘˘ع˘˘لا
ىلإا ىدأا امم ،ايلاح قبطملا ميلعتلا
يف ةيلاعفلا ةلقو ءادألا يف طبختلا
ةيحان نمو ،ي˘نور˘ت˘كلإلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘خأا
رفوت ي˘ت˘لاو ة˘م˘عاد˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
سسردم˘لا ى˘ل˘ع دو˘ه˘ج˘م˘لاو تقو˘لا

تاهويديف˘لا ل˘ث˘م ؛بلا˘ط˘لا ى˘ل˘عو
ممسصت يتلا ةريسصق˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةدا˘م˘لا م˘˘م˘˘سصم ةدا˘˘ي˘˘قو فار˘˘سشإا˘˘ب
نيبت يتلا ةلثمألا نمو ،ةيميلعتلا

لكسشب يمقرلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ه˘ف مد˘ع
سسرد˘م˘لا حر˘سشي نأا و˘˘ه ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
.؟ ةعاسس عبر زواجتت ةدمل ةداملا
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف سسرد˘˘م˘˘لا دو˘˘جو˘˘ف

نأا بج˘يenilnO لا وأا ج˘مد˘م˘˘لا
سضرعل سسيلو نيعم فدهل نوكي

ل˘˘˘م˘˘˘م ءي˘˘˘سش و˘˘˘هو سسرد˘˘˘لا ل˘˘˘ك
بجي نكلو ،لاعف ر˘ي˘غو ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل

بسسح ه˘م˘ي˘سسق˘˘تو سسرد˘˘لا سضر˘˘ع
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خاو فاد˘˘˘˘هألا
ةحيحسصلاو ةبسسانم˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
امبو ،ةيميلعتلا ةسصنملا ىلع كلذل
نو˘˘كيو ،بلا˘˘ط˘˘لا ع˘˘م بسسا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
سضر˘ع˘ل سسرد˘م˘˘لا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
،هدو˘˘جو بجو˘˘ت˘˘ي ةدد˘˘ح˘˘م ءا˘˘ي˘˘˘سشأا

.اهنمسض نم حرسشلا نوكي ل نكلو
دعبو ،ةيلا˘ح˘لا عا˘سضوأÓ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
عجري رارقلا نأاب ميلعتلا ةرازو رارق
ةقيرطلا راتخي نأا يف رمألا يلول
ىنمتأا تنك ،بلاطلا اهب ملعتي يتلا
نم يلزنملا ميلعتلا رايخ نوكي نأاب

،ريثكلا هان˘م˘ت˘ي ل˘ح و˘هو ا˘ه˘ن˘م˘سض
تاسصنملاب ةيملعلا ةداملا عسضوتف
رمألا ي˘لو ل˘ف˘كت˘يو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

ديدحت متي نأا ىلع بلاطلا ميلعتب
تانا˘ح˘ت˘ملاو تارا˘ب˘ت˘خلا تا˘قوأا
.اهمدقي نأا بلاطلا ىلع بجي يتلا

جمدم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ءز˘جو
ة˘ي˘تاذ˘لا ة˘سسارد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
رايخلا وهو سسردم˘لا ن˘م ه˘ي˘جو˘ت˘ب
بسسانتي امب نكلو ،هل وعدأا يذلا

.تقولا ثيح نم بلاطلا عم
يمقرلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘خأا˘ت نإا
ةلاحل ىدأا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ه˘لا˘كسشأا˘ب
ر˘كسشنو ،ة˘˘ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
باعي˘ت˘سسل ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ن˘ي˘سسرد˘م˘لا

ةرازو نم ى˘ن˘م˘ت˘نو ،لزاو˘ن˘لا هذ˘ه
نأا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ميلعتل˘ل لا˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سسرد˘ت
جات˘ح˘ي ر˘ي˘ب˘ك د˘ح˘ت و˘هو ،ي˘م˘قر˘لا

،ة˘ي˘ت˘سسجو˘لو ة˘ير˘سشب تا˘ي˘نا˘˘كمإل
لاعفلا بيردتلل تقول جاتحت امك
.كلذ لك ىلع
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مدلاب خطلُم مÓسس

اهسشيعن يتلا ةريغتملا فورظلا يف
ر˘سشب˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع سضر˘ف˘َت ي˘ت˘لاو
ةايحلا ريسستل ؛ًانايحأا مهئدابم رييغت
ةلود ف˘ق˘ت ،م˘ه˘ح˘لا˘سصم ل˘م˘ت˘كت˘لو
هاجت اهئدابم ى˘ل˘ع ة˘ت˘با˘ثو ة˘خ˘ما˘سش
يذلا تقولا يفو ،ةيبرعلا اهاياسضق
ةيجي˘ل˘خ˘لا لود˘لا سضع˘ب ه˘ي˘ف تعا˘ب
؛عوسضخ لكبو ا˘ه˘ئدا˘ب˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ا˘˘ًق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
م˘لا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ًا˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس سسكع˘˘ن˘˘ت˘˘سس
للحتت دق لب ،Óًبقتسسم يمÓسسإلا
ف˘˘˘حز ءار˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘مألا
لوطي يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا
را˘˘˘ع˘˘˘سش تح˘˘˘ت ط˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘سشلا
.!مÓسسلا

ننفتي ىليئرسسإلا لÓتحلاو دوقع
حيبتسسيو ،ني˘ط˘سسل˘ف با˘سصت˘غا ي˘ف
،اهءاسسن لمريو ،اهبابسشو اهلافطأا مد
راسصحلا نم ةّزغ يناعتو تاونسس
تا˘خار˘سص ى˘لا˘ع˘ت˘تو ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ي˘ف ًار˘ه˘ق لا˘جر˘لا تو˘م˘يو ،ءا˘سسن˘لا

يهو مÓسسلاب ليئارسسإا يدانت نيح
دعبو ،مÓسسلا رداوب لتقي نم لوأا

يف ةيج˘م˘ه˘لاو ة˘ي˘سشحو˘لا كل˘ت ل˘ك
ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘قر˘سسو م˘ه˘سضرأا ي˘ف م˘ه˘ت˘برا˘ح˘مو
يذ˘لا ل˘مألا ل˘ك د˘ع˘˘بو م˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘خ
لزعألا ينيطسسلفلا بعسشلا هلمحي
تحا˘ف ف˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘مألا ي˘˘ف
بعللا حب˘سصأاو ل˘ب ة˘نا˘ي˘خ˘لا ة˘ح˘ئار
بو˘ع˘˘سش ما˘˘مأاو فو˘˘سشكم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ لود تع˘˘ّب˘˘طو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ل˘ّع˘لو ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع
ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا كلذ ز˘ف˘ت˘سسم˘˘لا
نيتيجي˘ل˘خ ن˘ي˘تا˘ن˘ق ن˘ي˘ب كر˘ت˘سشم˘لا

ا˘ه˘ي˘ف نو˘لدا˘ب˘ت˘ي ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ةا˘ن˘قو
لبّقَت نوسضرفيو ،ةيربع˘لا˘ب ا˘يا˘ح˘ت˘لا
مهنوعجسشيو لب مهبوعسش ىلع كلذ
سشياعتلا مهلافطأا يف نوذغيو ،هيلع
مهمي˘ل˘ع˘ت ن˘ع ًا˘سضو˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ،م˘هود˘عو م˘هدÓ˘ب خ˘يرا˘˘ت
ىلعو م˘ه˘مÓ˘سسإا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ا˘م اذإا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارأا
نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لا ي˘ف او˘ل˘ها˘˘سست
بل˘سست˘سسو م˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘تأا˘ي˘˘سس رود˘˘لا
ةدارإا تب˘˘˘ل˘˘˘ُسس ا˘˘˘م˘˘˘ك م˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضارأا

.!مهتاموكح
ى˘ل˘ج˘ت˘ي ة˘ي˘لود ة˘ب˘سسا˘ن˘م ل˘ك ي˘˘فو
ةيسضقلا هاجت خ˘سسار˘لا ر˘ط˘ق ف˘قو˘م
تابا˘ط˘خ ل˘ك ي˘فو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ميمت خيسشلا ومسسلا بحاسص يديسس
،ىدفملا دÓبلا ريمأا يناث لآا دمح نب
ةيسضقلا ة˘لاد˘ع ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي
فسسأÓ˘ل ف˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ذاختا نع ًازجاع ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

تن˘ع˘ت˘لا ف˘˘قو˘˘ل ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف تاو˘˘ط˘˘خ
لÓتحا يف هرارمتسساو يليئارسسإلا
يف درو ام اذهو ،نيطسسلف يسضارأا

ءا˘˘ن˘˘˘ثأا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ،هو˘˘˘ّم˘˘˘سس با˘˘˘ط˘˘˘خ
ممأÓل57 لا ةرودلا يف هتكراسشم
ع˘˘ي˘˘فر˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ةد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ىر˘كذ˘لا˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
دقف ،اهسسيسسأا˘ت˘ل57 لا ة˘يو˘˘ن˘˘سسلا
،ةيبرعلا ةمألا مومه هباطخ نمسضت
يذلا رطق راسصح وه اهلوأا لّعلو
هتوعدو ثلاثلا هماعل ًارمتسسم لازام
تقولا يف ،طورسشملا ريغ راوحلل
مدقتلاو ةيمنتلا ةيلمع رمتسست يذلا
ددزي ملو ،ةلودلا تلاجم لك يف

سسأا˘˘ب ةو˘˘˘ق ّلإا ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ىلع ارارسصإاو ئدا˘ب˘م˘لا˘ب ا˘كسس˘ّم˘تو
ا˘ن˘ت˘مو˘كحو ا˘ند˘ئا˘ق لو˘ح ف˘تا˘كت˘لا
ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا تل˘˘˘ت˘˘˘حاو ،ةد˘˘˘ي˘˘˘سشر˘˘˘لا
هباطخ يف ة˘يو˘لوألا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
˘˘مÓ˘˘سسل˘˘ل ه˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ا˘˘˘عد يذ˘˘˘لا
نم ّلإا ققحتي نل يذلاو دوسشنملا

˘˘ما˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘قو تا˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘ب
موقتو ،برعلا اهلب˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا

امف ،ةيبرعلا مÓسسلا ةردابم اهيلع
ل نا˘ط˘ي˘ت˘سسا ن˘م ل˘ي˘ئار˘سسإا ه˘ل˘ع˘ف˘ت
˘˘مÓ˘˘سسلا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي لو كلذ سسكع˘˘˘ي
،و˘˘م˘˘سسلا بحا˘˘سص دد˘˘˘جو ،لدا˘˘˘ع˘˘˘لا
يلودلا عمت˘ج˘م˘لا ف˘تا˘كت˘ل ةو˘عد˘لا

˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ن˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م ل˘˘خد˘˘تو
˘ماز˘لإاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘ب
ةز˘غ عا˘ط˘ق را˘سصح كف˘ب ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا

اهراسسم ىلإا مÓسسلا ةيلمع ةداعإاو
ة˘˘قدا˘˘سص تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
.ةيلمعو
هباطخ يف ،ومسسلا بحاسص نيب دقو
م˘عد˘لا م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ر˘ط˘˘ق تاردا˘˘ب˘˘م

ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ي˘˘نا˘˘سسنإلا
دمألا ةليوطلاو ةلجاعلا تاجايتحلا
تاردا˘ب˘م˘لا ف˘˘ت˘˘كت م˘˘لو ،ةز˘˘غ ي˘˘ف
رطق فقت لب ،نيطسسلفب ةيناسسنإلا

ةبو˘كن˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ل˘ك ع˘م
ىتسش ي˘ف تاد˘عا˘سسم˘لا ا˘ه˘ل مد˘ق˘تو
نادو˘سسلاو نا˘ن˘ب˘ل :ل˘ث˘م تلا˘ج˘م˘لا

ل˘˘ك د˘˘نا˘˘سست ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘م˘˘ي˘˘لاو
قيقحتل ىعسستو ،ةسسئابلا بوعسشلا
ظفحتو ةمير˘كلا ةا˘ي˘ح˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا
.مهتيناسسنإا مهل
ةير˘ط˘ق˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ح˘مÓ˘م ر˘ه˘ظ˘ت
،ةتباثلا هوّمسس تاباطخ يف ةميكحلا

يف ةقث دادزي بعسشلا لعجي ام اذهو
ع˘ي˘˘ب˘˘ي ل يذ˘˘لا ه˘˘ت˘˘مو˘˘كحو هد˘˘ئا˘˘ق
ربسش يف نواهتي لو ةيبرعلا هاياسضق
ىسضري لو ،ةسسدقملا يسضارألا نم
ءا˘مد ة˘حا˘ب˘ت˘سساو بو˘ع˘سشلا ة˘نا˘هإا˘˘ب
اياسضقلا نع عافدلا ثرويف ،ءايربألا
فقاومب مهفرّعيو ،لايجأÓل ةيبرعلا
لبق يذلا تقولا يف ةخسسارلا رطق
ةخطلملا يدايألا ةحفاسصم سضعبلا
.!نيينيطسسلفلا ءامدب

ةيرطقلا قرششلا ةديرج ‐ كلملا دبع لمأا : ملقب
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ةبعشص افورظ نوششيعي مهبلغأا

نوبلاطي ةياجبب2و1 لدع وبتتكم
لاغسشألا يف ليجعتلاو  مهتانكسسب

‐1 لدع وبتتكم لسصاوي
يراجلا1002/2002
ةقطنمب م˘ه˘تا˘ن˘كسس زا˘ج˘نإا
ةيدل˘ب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ف˘يارزوأا

ةد˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ داو
ةيلوب ةيلحملا تاطلسسلا
ةر˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ءا˘ه˘ت˘نلا د˘˘سصق لا˘˘غ˘˘سشألا

ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘كسس
81 ن˘م ر˘ث˘كأل ا˘هرا˘ظ˘˘ت˘˘نا
اهددع غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لاو ،ة˘ن˘سس
،ة˘ي˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو0061
.ب) نيبتتكملا دحأا لوقي

ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘˘مألا نأا  ( ت
انمئسسو دوعو دعب دوعوب
م˘ل ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا هذ˘ه ن˘˘م
حيسضوتل اقيرط د˘ع˘ب د˘ج˘ت
ع˘˘˘˘سضت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يؤور˘˘˘˘˘لا
ةروسصلا ىلع ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا
تانكسسلا هذهل ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا
ببسسب ،اهراظتنا لاط يتلا

ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا با˘ي˘غ
عورسشملا اذه لوح موحت
،مهي˘لإا ة˘ب˘سسن˘لا˘ب يو˘ي˘ح˘لا

نأا د˘كؤو˘ي ر˘خألا سضع˘ب˘˘لاو
افور˘ظ نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا
م˘ه˘ل˘مأاو ،ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ن˘كسس
مهملح قيقحت وه ديحولا

مهتانكسسب اومع˘ن˘ت˘ي˘ل ،اذ˘ه
اه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم او˘ع˘فد ي˘ت˘لا
،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘قو ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

اومئسس مهنأا ىلإا نيريسشم
مهلعج ام ،عسضولا اذه نم
تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت نورر˘˘ق˘˘ي
ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا
يفو ،ىرخألاو ةنيفلا نيب
ةيعمج تمظن ددسصلا اذه
لد˘˘ع ي˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘ل ل˘˘˘مأا

ارخؤوم1002/2002
ىل˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا  تا˘ف˘قو
ةقطنمب1 لد˘ع ىو˘ت˘˘سسم
كلذو ر˘ي˘غ داو˘ب ف˘˘يارزوأا
يتلا لي˘قار˘ع˘لا˘ب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل
م˘ه˘تا˘ن˘كسس م˘ي˘ل˘سست ن˘هر˘˘ت
يف لجسسملا رخأاتلا ةجيتن
ةهج ن˘مو .زا˘ج˘نإلا ةر˘ي˘تو
د˘˘˘˘˘˘حا لو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ي ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لا˘˘غ˘˘˘سشألا نأا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

نأاو اه˘ت˘يا˘ه˘ن ى˘لإا تل˘سصو
ةز˘˘ها˘˘ج تتا˘˘ب تا˘˘ن˘˘˘كسسلا
سضع˘ب نأا ر˘ي˘غ ،م˘ي˘ل˘سست˘ل˘˘ل
لفكتلا ايلاح متي لاغسشألا
ةئيهتلاب قلعتت يتلاو اهب
تا˘ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا
ة˘ل˘سصاو˘م ع˘م ،ة˘ير˘سضح˘˘لا
هذ˘˘˘˘˘˘ه ط˘˘˘˘˘˘بر لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سشأا
تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشب تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلا
،ءا˘م˘لاو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

بسسحو نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
دكأا يذلا ،لوؤوسسملا تاذ
اب˘ير˘ق عور˘سشلا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا
زكرمو نيتيوناث زاجنإا يف
ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ر˘˘˘ق˘˘˘مو يد˘˘˘ير˘˘˘ب
فد˘˘ه˘˘ب كلذو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يسشيعملا راطإلا ن˘ي˘سسح˘ت
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو نا˘˘˘كسسل˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا
نأا ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف .نا˘˘˘كسسل˘˘˘ل
(3102)2لدع يب˘ت˘ت˘كم
˘ما˘يألا ي˘ف او˘م˘ظ˘ن ن˘˘يذ˘˘لا

ةيجاجتحا ةفقو ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ريسصمف ،ةيلولا رقم مامأا
دح ىلإا لوهجم مهتانكسس
نوبتتكملا د˘كأاو ،ة˘عا˘سسلا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح نو˘˘ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا
م˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘كسس
خ˘˘يرا˘˘تو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘˘سشلا
نإاف ةراسشإÓلو .ا˘ه˘مÓ˘ت˘سسا
بت˘كم لا˘م˘عأا˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

يف تحرسص ة˘يا˘ج˘ب˘ب لد˘ع
ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ق˘˘با˘˘˘سس تقو
ار˘ي˘خأا ّم˘˘ت ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘ي˘سسج˘ت ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا

2 لد˘ع تا˘ن˘كسس عور˘˘سشم
ةقطنمب3102 ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسل
ّم˘ت ن˘يأا ،م˘˘هردو˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
يرا˘ق˘ع˘لا ءا˘عو˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت
،عور˘سشم˘لا اذ˘ه˘ب سصا˘خ˘˘لا

يف عورسشلا رظتنملا نمو
رمألا وهو ،ابيرق لاغسشألا
ه˘˘˘˘غ˘˘˘˘سست˘˘˘˘سسي م˘˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘˘لا
نوبلاطي نيذلا ،نوبتتكملا
نأا˘˘˘سشب تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ىتمو زجنت ىتم مهتانكسس
جوحأا مهنأل ،ا˘ه˘نو˘م˘ل˘ت˘سسي
ببسسب ،اهيلإا نوجاتحي ام
فور˘ظ ن˘م ه˘˘نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
.حايترلاب ثعبت ل ةينكسس
لخدتلاب يلاولا نودسشانيو
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سصق
.سصيوعلا لكسشملا

نقوزعا ةيرق ناكشس
قيرطلا نوقلغي

يف42 مقر ينطولا
رورملا ةكرح هجو

نقوزعا ةيرق ناكسس قلغأا
ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ي˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
،تكا˘˘˘سسلاو طا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘˘ب
42 مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
يزيتو ةياجب نيب طبارلا

ىلع اجاجتحا كلذو ،وزو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ي˘سضارألا ة˘قر˘سس
ى˘لإا ا˘ه˘ع˘ي˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘لو م˘˘ه˘˘ل
ن˘ع اور˘ب˘ع د˘قو ،ءا˘بر˘˘غ˘˘لا

ريبكلا مهئايتسساو مهبسضغ
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ءازإا
اعطا˘ق ا˘سضفر ا˘ه˘نو˘سضفر˘ي
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘يو
فقول  لخدتلاب  ةيمومعلا

تلاط يتلا بهنلا تايلمع
ة˘˘قور˘˘سسم˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘سضارأا

ق˘ح ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘بو˘˘ل˘˘سسم˘˘لاو
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لاو
 .تكاسسلا

ةياجب ةيدلبو..
رايلم02 صصشصخت
تايعمجلل ميتنشس

ىلع ةلعافلا ةيلحملا
ةحاشسلا

ةيدلب  نع لوؤوسسم فسشك
دق ةريخألا هذه نأا ،ةياجب

ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘م ا˘˘˘فÓ˘˘˘غ تسصسصخ
ميتنسس رايلم02 ـب ردقي
ةيعمج921  ةد˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
نأا رظتنم˘لا ن˘مو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م
دراو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه بسص م˘˘˘ت˘˘˘ي
هذه تاباسسح ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا
ربوتكأا51 لبق تايعمجلا
ةيراجلا ةنسسلا نم لخادلا
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 باسشعألاب يوادتلاو تاجÓعلا ىلع ءوسضلا يقلي يطولب ىسسيع هفلؤومل «ءاذغلاو جÓعلاب ءاودلا»

تا˘تا˘ب˘ن˘˘لا هذ˘˘ه مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست
سضعب يوتحت يتلا ةيبطلا
داو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئاز˘جأا ل˘ك وأا
،ةيجÓ˘ع ة˘م˘ي˘ق تاذ ة˘لا˘ع˘ف
ةرو˘˘سص ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سستو
قاروأا وأا ناقيسس وأا روذج
،ةراسصع وأا روذب وأا رامث وأا
با˘˘˘سشعأا ل˘˘˘كسش ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع وأا

دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘˘خز˘˘ت ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ج˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
ةز˘كر˘م ةرو˘˘سصب سضار˘˘مألا
يتلا ةلاعفلا اهداوم لسضفب
ر˘ي˘ث˘كلا بي˘كر˘ت ي˘ف ل˘خد˘ت
تار˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ئاود˘لا
ميدقت ،يديلقتلا بطلا راطإا

ن˘˘م نا˘˘ك با˘˘ت˘˘كلا داد˘˘عإاو
يطولب لامك » نبلا فرط
يف فلؤوملا قرطت دقو ، »
نأا  ى˘˘لإا  ه˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م
ءا˘ف˘سشلاو ة˘ح˘سصلا ل˘˘ماو˘˘ع
ناسسنلا لوانت ىلع دمتعت
،ءار˘˘سضخ˘˘˘لا تا˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
يتلا باسشعأÓل هلامعتسساو
عونلاو سسنجلا يف فلتخت
،ًا˘ي˘جو˘لو˘˘فرو˘˘م ف˘˘ن˘˘سصلاو
تا˘يو˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ف ن˘يا˘ب˘ت˘تو
ةيوناثلا تاجتنملاو ةلاعفلا

ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م˘ف  ،ًا˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
،نا˘سسنإلا رو˘ه˘ظو خ˘يرأا˘ت˘لا

يف اهنم ددع ةيمهأا فرع
سضار˘عألا ن˘م م˘˘سسق جÓ˘˘ع
،اهنم وكسشي يتلا ةيسضرملا

لحارمب ةيرسشبلا ترم دقو
تد˘عا˘سس ةد˘يد˘ع ة˘يرا˘سضح
يواد˘˘˘ت˘˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘˘تا˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لاو با˘˘˘سشعألا˘˘˘ب
.ةيبطلا

لا˘˘م˘˘ك » مّد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو
يف بات˘كلا ع˘ق˘ي ،«ي˘طو˘ل˘ب
لمت˘سشيو ،( ة˘ح˘ف˘سص612)

ةيديهمت ةمهم ةمدقم ىلع
مث نمو.. ليدبلا بطلا نع
ةمهملا ةي˘ب˘ط˘لا ه˘ع˘ي˘سضاو˘م
رو˘˘˘سصلا˘˘˘ب ة˘˘˘مو˘˘˘˘عد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ر˘˘˘خاز و˘˘˘ه˘˘˘ف ،ق˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو˘˘˘˘لاو

ةيقارلا ةيبطلا عي˘سضاو˘م˘لا˘ب
ثحابملاو ةديفملا باوبألاو
نع ثدح˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘فا˘ن˘لا
با˘ب˘˘سسأاو سضار˘˘مألا سضع˘˘ب
دقو ،اهجÓع قرطو اهئوسشن
˘‐ ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘سشكت˘˘سسا
عقاولا نم ‐ ةياردو ةكنحب
ناعتسساو امك ..  تاياورلاو
ةيبرع رداسصم ةدعب فلؤوملا

سضوخت ةيب˘ع˘سشو ة˘ي˘ب˘ن˘جأاو
فاسضأاو ، .. لاجملا اذه يف
»  مÓسسلا » ةيمويل لامك
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ءا˘˘ج راد˘˘سصإلا نأا˘˘ب
تاو˘ن˘سسل ماد ق˘ي˘م˘˘ع ثح˘˘ب
،هللا همحر دلاولا فرط نم
داد˘عإلا بحا˘˘سص ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل
ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف  م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
نأا  » مÓ˘˘˘سسلا » ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘ل
لمع˘لا برا˘ج˘تو تا˘م˘كار˘ت
دا˘˘ج˘˘لا ثح˘˘ب˘˘˘لاو ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
با˘ت˘كلا ف˘˘لؤو˘˘م ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘ل
ربع «يطولب ىسسيع» دلاولا
سصلخي يك تاونسس دادتما
يواد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘˘˘لإا
ر˘ي˘خ ي˘ه ي˘ت˘لا با˘˘سشعألا˘˘ب

سضار˘مألاو ل˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل جÓ˘˘ع

ةركف تلعج ،ةي˘سصع˘ت˘سسم˘لا
يسصقتلاو يناديملا ثحبلا
ه˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘فر ،ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘قاو ار˘˘˘˘˘مأا
ةيملعلاو ةيبطلا تامولعملا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘نود˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
دو˘˘جو ل˘˘ظ ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ةي˘م˘ت˘ح˘لا ة˘ب˘غر˘لاو ز˘فا˘ح˘لا

ة˘ل˘ع˘˘ل˘˘ل ءاود˘˘لا فا˘˘سشت˘˘كل
باتكلا ةردنو ،ي˘فا˘سشت˘لاو
ل هنأا مغر ،يتابنلا يبطلا
ح˘˘˘با˘˘˘ك وأا ع˘˘˘نا˘˘˘م د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي
،يبطلاو يملعلا فيق˘ث˘ت˘ل˘ل
ن˘م ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م د˘˘ن˘˘ع كلذو
رارسسأا ءيسضيل وبرلا سضرم
مهأاو  نمزملا  سضرملا اذه
ة˘ي˘جÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
تاودألاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا

نم ةمدختسسملا تاماخلاو
،جÓعلا يف ةيلحملا ةئيبلا
باتكلا اذه ّدعم سضرعي ذإا
ي˘˘ت˘˘لا سضار˘˘مألاو تا˘˘˘فآلا
م˘˘˘˘سسج ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأا بي˘˘˘˘˘سصت
ل˘ه˘سس بو˘ل˘˘سسأا˘˘ب نا˘˘سسنإلا

ة˘ما˘ع˘ل˘ل ط˘˘سسب˘˘م رو˘˘سسي˘˘م
نكمت ،ة˘سصا˘خ˘لا ن˘م ر˘ث˘كأا

دادعإا نم فلؤو˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ

تاتابنلا نع ةلسصفم مئاوق
يوادتلا مت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ن˘˘˘˘عو ،ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘غألاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ةيملعلاو ةيلحملا اهئامسسأا

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘مألا ن˘˘˘˘˘عو
اهت˘ب˘ي˘كر˘ت ن˘عو ا˘ه˘ج˘لا˘ع˘ت
،جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل  ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا

قرطو اهزربأل اسضرعتسسم
ا˘˘هد˘˘ئاو˘˘فو ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
.ةيجÓعلا

تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘سشع ،سشي˘˘ع˘˘ت
ناروزو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘˘لا
ةلاح ،ةنتاب ةيلولا ةمسصاعب
م˘ه˘بر˘سش ءار˘ج فو˘خ˘ت˘˘لا ن˘˘م
ةبرتألاب ةثو˘ل˘م بر˘سش ها˘ي˘م˘ل
ةا˘ن˘ق˘لا با˘سصأا نأا د˘ع˘ب اذ˘˘هو
راسسكناب م˘ه˘ي˘ح ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا

ىلإا لسصي يذلا ءاملا لعج
.اثولم مهتايفنح
يحلا اذه ناكسس ،بلاط دقو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
لح دسصق هايملل ةيرئازجلا

يذلا سصيوعلا لاكسشإلا اذه
بلغا نأا ريغ مهتمÓسس ددهي
اود˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا

ناذآلا «مÓ˘˘˘˘سسلا» ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج

تاءادنلا مغر مهل ةيغاسصلا
يذلا ءيسشلا وهو ،ةرركتملا
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل م˘˘ه˘˘ب ا˘˘˘سضيأا ع˘˘˘فد

ةحلاسصلا ها˘ي˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘سص
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘˘سسلاو بر˘˘سشل˘˘ل
ل˘جا ن˘م تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘˘لا ها˘˘ي˘˘م
.م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا

ردا˘˘˘سصم ى˘˘˘لإا  ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سساو
حلاسصم لخاد نم ،انب ةميلع
نأا ةنتابب هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

دقو Óعف مئاق لكسشملا اذه
ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كسس مد˘˘˘ق˘˘˘ت
ه˘تا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ىو˘˘كسشب
م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘ناو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘كسشم˘˘لا ة˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
بسسح ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا بير˘˘˘ق˘˘˘لا
ةميدقلا ىواكسشلا تايولوأا

اهرثكأاو سصوسصخلا اذه يف
. اررسضت
،ريخألا يف ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
ةرازو نع لوألا لوؤوسسملا نأا
لÓ˘˘خو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘م˘سصا˘ع˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘ترا˘˘يز
ى˘ط˘˘عأا د˘˘ق ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب سسارولا
ةيلحملا ةياسصولل تام˘ي˘ل˘ع˘ت
عور˘سشم ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ةرور˘˘سضب
يف ل˘ث˘م˘ت˘ي ه˘عو˘ن ن˘م د˘ير˘ف
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عإا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشل
ءا˘ي˘حأا ة˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع بر˘˘سشل˘˘ل
ا˘هر˘ئاود اذ˘كو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م
ملك561 غلبت ةفاسسم ىلع
.ربتعم يلام فÓغو

ينامحد دمحم/نامثع راعرع

فشسوي نب . رشضخل . أا

جمانربلا راطإا يف
ءاهنإ’ لجعتشسملا

ناكشسلا ةاناعم
ءايحأا ةدع طبر

زاغلا ةكبسشب
كيرافوبب يعيبطلا

تناك ءايحأا ةدع تدافتشسا
لظلا قطانم يف صشيعت
ةكبشش نم ،كيرافوب ةنيدمب
نيتلحرم ىلع يعيبطلا زاغلا
لوأ’ا رطششلا يف طبر مت نيأا

يف ةنيدملا لامشش نكشسم032
ءاهنإ’ لجعتشسملا جمانرب راطإا

نم ديدعلا ناكشس ةاناعم
راطإ’ا ريفوتو ءايحأ’ا
.مهل بشسانملا يششيعملا

يح ناكشس ةاناعم تهتنا ثيح
نمشض فsنشصملا يناديعشس
ةي’ولاب «لظلا قطانم» ةمئاق
اوناع املاطل حبششو صسوباك
زاغلا مادعنا نم تاونشسل هنم
وه ليدبلا ناك يذلا يعيبطلا
ناتوبلا زاغ تاروراق ءانتقا
يف ةشصاخ مهلهاك تكهنأا يتلا

بعشصي يتلاو ،ءاتششلا لشصف
عافترا نع كيهان اهب رفظلا
زاغلا ةكبشش لوخدبو ،اهرعشس
تهتنا يحلا ىلإا يعيبطلا

اناونع تناك يتلا مهتاناعم
تفلل ةرركتملا مهتاجاجتح’

ةهج نمو ،نيلوؤوشسملا رظن
جمانرب ريطشست مت ىرخأا
ناكشس طبرل رخآا يلاجعتشسإا

دوعي يح مدقأا وهو رازوب يح
يذلاو يرامعتشس’ا دهعلا ىلإا

يتلا قفارملا ىندأ’ رقتفي
هتايح يف نطاوملا اهجاتحي
عورششم ةجمرب ىلإا ةيمويلا

ءابرهكلا تاكبششب يحلا طبر
بناج ىلإا ريهطتلاو زاغلاو
.ةيمومعلا ةرانإ’ا ريفوت

داعشس بوبق

راشسكناب مهيح طبرت يتلا ةانقلا تشضرعت نأا دعب
مهتحسص ددهي ةنتابب ناروزوب يح ناكسسل برسشلا هايم ثولت

ثوحبو ،يجهنم يملع باتك وهو (  ءاذغلاو جÓعلاب ءاودلا ) باتك ردشص رششنلاو ةعابطلل  «دجاشس» راد نع
تاشصÓختشساو براجت نع ةرابع يهو ،اهعبطو اهنيودتو اهعمجب ماق «يطولب ىشسيع«فلؤوملل ةميق ةطوطخم

اهب ماق براجتو ،اهجلاع ةيشضرم ت’اح نم هتلشصو امو باششعأ’اب يوادتلاو تاجÓعلاو ليدبلا بطلا يف
 .يتابنلا ءاطغلا ةرازغو عونت نم اهدمتشسا ،اهنودو اهيف ثحبو اهنع بتكو هشسفنب
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 سضفتنت سسيداب نباب ةيلحم تايعمج
سسابعلب يديسسب يحسصلا عاطقلا روهدت دسض
ةيدل˘ب نا˘كسس ط˘ب˘خ˘ت˘ي
ةيلو برغ سسيداب نبا
ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس
ترثأا ،ةيحسص لكاسشم
مهب عفد ام ابلسس مهيلع
ي˘˘لاو ةد˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لا
ةرم نم اذك يف لخدتلا
م˘ه˘˘فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل
نايب يف ءاجو ،ةيرزملا
هنا ةيلحملا تايعمجلل
تاءاد˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘˘˘غرو
ارد نأا لإا ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
اهلاح ىلع تلظ نامقل
ةر˘˘ئاد˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا م˘˘˘غر
داد˘˘ع˘˘ت قو˘˘ف˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةمسسن فلأا82 اهناكسس
تا˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع م˘˘سضتو
ة˘نا˘هز ي˘˘سسا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ينار˘ق˘م˘لا ن˘ي˘بار˘سضبو
ة˘ل˘يÓ˘ب˘˘لا ناو˘˘ط˘˘ي˘˘سشو
لإا فاسصف˘سصلا ة˘ير˘قو
ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت تل˘˘˘ظ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
.تÓيولا
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تقد
رطخلا سسوقان ةيلحملا
يحسصلا عسضولا نأاسشب
ه˘˘˘˘˘˘نا تد˘˘˘˘˘˘كأا يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
هنع ثيد˘ح˘لا مز˘ل˘ت˘سسي

سسيلو تادلجم ة˘با˘ت˘ك
نأا د˘ي˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ط˘˘سسأا
ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ع˘˘سضو˘˘لا
ىد˘م ف˘سشك ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا

ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘سشا˘˘سشه
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ءا˘ب˘طأل ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
بط ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخأا
متح ام ديلوتلاو ءاسسنلا

لقنتلا ىسضر˘م˘لا ى˘ل˘ع
،ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع ى˘لإا

هذ˘˘˘ه ة˘˘˘عا˘˘˘ق نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةحارجلل رقتفت ةريخألا
ىلإا ف˘سض ،ة˘ير˘سصي˘ق˘لا
ةع˘سشألا ة˘ح˘ل˘سصم كلذ
ذنم ةفقوتم ةيز˘كر˘م˘لا
ءانت˘قا ة˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘سس
يف نكل يمقر ويدار
در˘ج˘م ي˘ه ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ح
نع كي˘ها˘ن ،لوؤو˘سسم˘لا

ةيليللا ةبوانم˘لا با˘ي˘غ
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
تا˘ب ا˘م ،لا˘ف˘˘طألا بط
ى˘لإا ن˘طاو˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ج˘˘ي
تادايعلا وح˘ن ه˘جو˘ت˘لا
وأا Ó˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

تلاجعتسسلا ةحلسصم
ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ر˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘ت ماد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘نا
ي˘لز˘ن˘م˘لا ءا˘ف˘سشت˘˘سسلا
سضرمملا ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘ب
،ةيباطلا ىفسشتسسم ىلإا

يناعت رخآا بناج نمو
ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م
نم راطم˘ل˘ب ة˘يراو˘ج˘لا

ا˘م˘ك ،ة˘ع˘سشألا ل˘˘كسشم
رفوتت ةريخألا هذه نأا

مت نيف˘سصو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نكل ةدم ذنم امهليهأات
عسضو نود Óغتسسي مل
ة˘˘˘ير˘˘˘ق ف˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ز˘˘˘˘ّي˘˘˘˘ح فا˘˘˘˘سصف˘˘˘˘˘سصلا

ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ى˘لإا سضير˘م˘لا ر˘ط˘سضي
و˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
قلخي ام تايفسشتسسملا

،كا˘ن˘ه ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘˘سض
تبلاط اهلط رومأا يهو
ةرور˘سضب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا
اهيلإا رظنلاو اهنيسسحت
هذهب ناوألا تاوف لبق
نيب ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ئاد˘لا

سسابعلب يديسس يتيلو
.ناسسملتو

ةيدلبب نونطإوم
نوبلاطي مام◊إ رئب

قفإرŸإ Òفوتب
ةيمومعلإ

ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ته˘˘˘جو
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
˘ما˘م˘ح˘لا ر˘ئ˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

يد˘ي˘سس ة˘˘يلو بو˘˘ن˘˘ج
ةثاغتسسإا ءادن ،سسابعلب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل
ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لاو
رابغلا سضفن˘ل ل˘خد˘ت˘لا

لظ يف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘ع
ق˘فار˘م˘لا ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غ
ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
سضو˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘سش
يتلا ةيدلبلاب ةيمنتلاب
سصئا˘˘ق˘˘ن ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ت
.ةحداف
ةيدلبلا و˘ن˘طا˘ق ي˘نا˘ع˘ي
ةئيهت مدع لكسشم نم
يذلا يد˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م˘لا

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘ظ
تفقوت يذلاو ةقطنملا
ةنسس ذ˘ن˘م ه˘ب لا˘غ˘سشألا

ىلإا ةفاسضإلاب فسصنو
رادب قلعتي رخآا لكسشم
تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘˘سشلا

هنا عم حور Óب ادسسج
ةنسس ذنم اهد˘ي˘ي˘سشت م˘ت
مدقت ل ا˘ه˘ن˘كل4002
ع˘˘˘˘˘فد ا˘˘˘˘˘˘م ءي˘˘˘˘˘˘سش يأا
هيجوت ىلإا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا˘ب

ل˘ح˘ل ي˘لاو˘ل˘ل ة˘خر˘˘سص
ي˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
اذه ،نكمم تقو برقأا

ةيسضق ءلؤوه حرط امك
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م
ناو ة˘سصا˘خ ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
با˘ب˘سشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ع او˘˘ف˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
اود˘˘ج˘˘ي م˘˘ل ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا

ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل اذÓ˘˘˘م
يه تناك ةيوناث بايغ
ءايلوألا بلطم ىرخألا
،ةر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف
او˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ق نأا ثد˘˘˘˘˘˘حو
ةبلاط˘م˘ل˘ل جا˘ج˘ت˘حلا˘ب
كا˘ن˘ه ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب

تا˘˘˘ئ˘˘˘˘م ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ن˘ع او˘ف˘قو˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
بب˘˘˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘˘لا
ةرا˘˘تو ةرا˘˘˘ت با˘˘˘هرإلا
با˘˘ي˘˘غ بب˘˘˘سسب ىر˘˘˘خأا
دعبل ىرخأا ةراتو لقنلا
مهطبرت يتلا ةفاسسملا
.موحرم ةرئادلا رقمب

›وضصلإ.ع

:«مÓضسلإ»ـل «يجان دمحم» باضشلإ بتاكلإ

اهقامعأا ىلإا سصوغلاو ةيرسشب حور لكل لوسصولا يه ةباتكلا نم يتياغ
عم هتيإدب ،رئإزجلإ ةعماجب ةيناضسنإإ مولع صصّضصخت يعماج بلاط ،ةريوبلاب20/80/7991 ديلإوم نم يجان دمحم

.ت’اقملإو صصضصقلإ ةباتكب رضشع ةثلاثلإ نضس يف إركبم تأإدب ةباتكلإ

كت˘ب˘هو˘م تف˘ضشت˘˘كإ ف˘˘ي˘˘ك  ^
؟ةباتكلاب
ع˘م ا˘مو˘ي ل˘ما˘ع˘تأا م˘˘ل ة˘˘حار˘˘سص
ام ردقب ةبهوم اهنأا ىلع ةباتكلا

،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ةرور˘˘سض تنا˘˘ك
لمح يسسفن تعاطتسسا نأا ذنمف
ينتمزل يتاذ نع ريبعتلاو ملقلا
ع˘مو ،ن˘ي˘ح˘لا كاذ ذ˘ن˘م ة˘با˘ت˘كلا
ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘عو˘لا و˘م˘نو رو˘˘ط˘˘ت
تحبسصأا ةفرعملا ةرئاد عاسسّتاو
،ةباتكلا يف عسسوأا لاجم كلمأا

يفاسشتكا ةباثمب هربتعا ام اذهو
.ةباتكلا ةبهومل

كعم ةيإدبلإ تناك فيك  ^
تزواجت فيكو ،ةباتكلإ يف
 ؟تابوعضصلإ
اركبم تأادب ةباتكلا عم يتايادب
ةباتك عم رسشع ةثلاثلا نسس يف
رورم˘بو ،تلا˘ق˘م˘لاو سصسصق˘لا
ةفرعملا سضعب باسستكاو تقولا
م˘˘لا˘˘˘ع را˘˘˘م˘˘˘غ سصو˘˘˘خ ترّر˘˘˘ق
ي˘ت˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا ،ف˘˘ي˘˘لأا˘˘ت˘˘لا

تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو
ى˘ل˘ع ار˘ب˘ج˘م تن˘ك ،ة˘يز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت
اهتلباق بعاسصم لكف ،اهزواجت

يبدألا بناجلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تنا˘ك
ع˘˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ي˘˘˘˘ف
،اهت˘غا˘ي˘سصل مزÓ˘لا بو˘ل˘سسألاو
ة˘ل˘˘ما˘˘سشلا ةر˘˘كف˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصو˘˘تو
.ئراقلل

ي˘˘˘ف كت˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘ع إذا˘˘˘م  ^
ءإرو نا˘˘˘ك ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ

؟كمعد
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تنا˘˘كو ،زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘ب ف˘˘˘غ˘˘˘سشلا
،ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ل˘˘كب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ريبعتلل ذفن˘م˘لا تنا˘ك ة˘با˘ت˘كلا˘ف
ءيسش نع لزانتلاو  ينايك نع
لا˘˘سصيإاو ،ي˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كسسي ا˘˘˘م ن˘˘˘م
،روهمجل˘ل ي˘تا˘ه˘جو˘تو يرا˘كفأا

نم لما˘كلا م˘عد˘لا تي˘ق˘ل˘ت ا˘م˘ك
تلنو ه˘ل˘لا ا˘م˘ه˘ظ˘ف˘ح ن˘يد˘لاو˘لا
ءاقدسصألا نم يفاكلا عيجسشتلا

يسضملل عفادلا ينوح˘ن˘م ن˘يذ˘لا
. امدق
ربع هتراثإإ بحت يذلإ ام  ^
  ؟كضصوضصن
حور لكل لوسصولا وه فدهلا
،اهقامعأا ى˘لإا سصو˘غ˘لاو ة˘ير˘سشب
كرد˘ت كل˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘سس ي˘˘سصو˘˘سصن
عم اسساسسحإا كراسشتت نأا ىنعم
كلعجت ،Óسصأا هفرعت ل سصخسش
اءزج ىرت ني˘ح ا˘نا˘ي˘حأا بج˘ع˘ت˘ت
حتفت ،روطسس يف اسصخلم كنم
هنع Óفاغ تنك ام ىلع كينيع
ةيعامتجلاو ةيسسفنلا كتايح يف
لك عم ةبر˘ج˘ت˘لا كرا˘سشت˘ت ن˘ي˘ح
ىزغملا وه اذهو ، فوغسش ئراق
داسشرإا..قمع لك يف سصوغلا ..

روّنلا نم ةسسمل ءاطعإا ..هئات لك
. مÓظلا هازغ نم ّلكل لمألاو
جا˘ت˘نإإ ة˘يإد˘ب ي˘ف ظ˘˘حÓ˘˘ي  ^
صصو˘˘˘ضصن˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن’إ

نيذلإ بابضشلإ ةيبلاغ صسكع
،يئإورلإ با˘ط˘خ˘ل˘ل نو˘ه˘ج˘ت˘ي
دوعي له ،كلذ يف ببضسلإ ام
يف ةدوضصقم ةبغر ىلإإ كلذ
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ه˘˘˘نأإ مأإ ،كن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت
؟كتإذ نع ثحبلل ةمئإد
نود سصوسصنلا طمن عم يتيادب
راكفألا ةيعون ىلإا عجار ةياورلا
ل يتلاو ،باتكلا اهلوانت يتلا
لكسشب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ن˘كم˘ي

. سصنلا ريغ يف ٍفاك
عدبم وأإ بيدأإو ركفم لكل  ^

ن˘يو˘ك˘˘ت ي˘˘ف تم˘˘ه˘˘ضسأإ ردا˘˘ضصم
نم ةماعلإ ةيفاقثلإ هتيفلخ
رو˘˘˘ط˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘تو ،ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج

،هضصضصخت لاجم ي˘ف ه˘تا˘ك˘ل˘م
ل˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘مو ردا˘˘˘ضصم ي˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ف
ربكأإ اه˘ل نا˘ك ي˘ت˘لإ ة˘فر˘ع˘م˘لإ
كت˘ي˘ف˘ل˘خ ن˘يو˘ك˘ت ي˘ف ر˘˘ثأ’إ
ًا˘˘ضضيأإو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لإ

لاجم يف ةيمل˘ع˘لإ كت˘ي˘ف˘ل˘خ
؟كضصضصخت
تناك يتسسارد لاجم يفو ايملع
ةيخيرا˘ت˘لا ردا˘سصم˘لا د˘يد˘ع ي˘ل
ة˘ف˘سصب ة˘ي˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘ف˘سسل˘˘ف˘˘لاو
،ةيقيزفات˘ي˘م˘لا وأا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘سصا˘خ
يل عفادلا ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ا˘مأا.. ر˘ث˘كأا سصو˘˘غ˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نم يتيفلخ تنوكت دقف ايفاقث

فلت˘خ˘م ن˘ي˘ب سسنا˘ج˘ت˘م ط˘ي˘ل˘خ
لا˘م˘عألا ن˘ي˘ب ة˘ي˘بدألا طا˘م˘˘نألا
هطو ظوفحم بيج˘ن˘ل ة˘ي˘ئاور˘لا

ي˘˘˘كسسف˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘˘سسود ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
. باتكلا فلتخمو
إذام ،كرإدضصإإ نع انثدح  ^
،«إرتضسكروأ’إ» نإونعلإ ينعي
تاعوضضو˘م˘لإو روا˘ح˘م˘لإ م˘هأإ
ل˘˘˘˘خإد ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإ
؟كضصوضصن
ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع «ار˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسكروألا»
تاودألا يفزا˘ع ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
حرا˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘سصخو ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بوروألا
نو˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘غو ،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘غإلا

براقي ام مسضت ةريبك ةعومجم
تلآلا فلتخ˘م˘ل فزا˘ع ة˘ئا˘م˘لا
اذهو اهعاونأا ىتسشب ةيقيسسوملا

يذلا ،ناونعلا نم دوسصقملا وه
ةيفاقثلا ماغنألا عونت ىلإا زمري
تلوانت يتلا تاحفسصلا هذه نيب
لوألا ،ن˘ي˘ب˘نا˘ج ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ع˘م سسف˘ن˘لا راو˘ح و˘هو ي˘˘سسف˘˘ن
،ما˘سصف˘˘نلا ،ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا˘˘ك تاذ˘˘لا
وهف ي˘نا˘ث˘لا بنا˘ج˘لا ا˘مأا ،بح˘لا
مسض يذلا ي˘عا˘م˘ت˘جلا بنا˘ج˘لا

ةفسصب يبرعلا عمت˘ج˘م˘لا ع˘ئا˘قو
،لدعلل قيمعلا موهفملاك ةسصاخ
،قا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

يف ةرسشتنملا بولقلا سضارمأاو
باتكلا قرطت امك ،انتاعمتجم
. ةيبرعلا ةيسضقلا ىلإا اسضيأا

ي˘˘ت˘˘˘لإ ع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لإ ي˘˘˘ه ا˘˘˘م  ^
؟اهزاجنإاب ملحت

يذ˘لاو د˘يد˘ج ل˘م˘˘ع˘˘ل ز˘˘ه˘˘جأا
،زايتماب افلتخمو ايحور نوكيسس
سسي˘˘سسا˘˘حألا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ي˘˘˘سسو
كان˘ه ّنأا ا˘م˘ك نا˘سسنإÓ˘ل ة˘ي˘تاذ˘لا

يتلاو ،ةيهتنملا لامعألا ديدع
اهرسشنل بسسانملا تقولا رظتنأا
. هللا نذإاب

 ةديرجلإو ءإرقلل ةريخأإ ةملك  ^
ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لا ،ءار˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
مسسر لدب مكفغسش اوعبتا:ةطيسسب
م˘كتا˘ي˘نا˘كمإل ة˘ي˘م˘هو˘لا دود˘ح˘لا
ه˘جوأا ا˘م˘ك ، Ó˘سصأا ةدود˘ح˘˘مÓ˘˘لا
ل˘ما˘ع˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘كل ير˘˘كسش
اينمتم ،راوحلا اذه ىلع ةديرجلاب
هل ام ّلكل مهمعدو مهحاجن ماود
. بدألاب ةقÓع

فضسوي نب . رضضÿ . أإ :هرواح

فاطعلإ ةيدلبب لظلإ قطانمب
نم ديدعلا رخأات

ةيومنتلا عيراسشملا
ىلفدلا نيعب

يبعسشلا سسلجملا دهسشي
،فاطعلا ةيدلب يف يدلبلا

تلطع دادسسنلا نم ةلاح
ةيومنتلا عيراسشملا نم ريثكلا

ةهجوملا كلت ةسصاخو
تفرع نيأا .لظلا قطانمل
فاطعلا ةيدلبب تلوادملا

يلاوتلا ىلع ةسسماخلا ةرمللو
دعب اذهو ةرم لك يف Óيجأات
ىلع ءاسضعألا ةيبلغأا عانتما
يذلا رمألا .اهيلع ةقداسصملا
سضعب رخأات ىلإا ىدأا
رارغ ىلع عيراسشملا
يحب ةيئادتبلا ةسسردملا

ءاسضعأا تاسسرامم نهر ةبتع
اهفسصو يتلاو .سسلجملا
ةلوؤوسسملا ريغب سضعبلا

.ةماعلا ةحلسصملا لطعتو
نإاف ،رداسصم سضعب بسسحو
يف نوببسستملا ءاسضعألا
سسفن ىلا نومتني دادسسنلا

نم .سسلجملا سسيئر ةلتك
ةيدلبلا ونطاق رظتني مهتهج
يف رظنلل يلاولا لخدت
ةيمنتلا ةلجع ثعبو ةيسضقلا
ذنم ارخأات فرعت يتلا ةيدلبلاب
.ليوط تقو

م.ةزمح

ن˘˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘˘˘ط
ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
رارغ ىلع تليسسمسسيت ةيلوب

‐وطسساب سشوح ‐ لمجلا قنع
ةمازرلا مأاو ‐ناطلسسلا نيعو
‐دادملا يف˘ي˘سصلا م˘ي˘خ˘م˘لاو‐
‐ ‐ءا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ‐ ة˘˘طو˘˘˘خ˘˘˘سسمو
قيقحت حتف ةرورسضب ةيئلولا

ةهوبسشملا قرطلا لوح قمعم
هذه عيزوتو حنم اهب مت يتلا
سصاخسشأل ةيحÓفلا يسضارألا

يف ةيقحأا يأا مهل سسيل ءابرغ
يسضارأا اذكه نم ةدافتسسلا

نوناقلا راطإا يف لخدت يتلاو
زاي˘ت˘ملا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا801
بلا˘˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه .ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
ةم˘ئا˘ق˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘هو˘˘ب˘˘˘سشم˘˘˘لا

يأاب تم˘ت ل ءا˘م˘سسأا م˘ه˘ب˘سسح

ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘سص
ي˘ف ن˘ي˘بر˘غ˘ت˘سسم ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا
باحسصأا ءاسصقإا تقولا تاذ
نو˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

،ق˘ح ه˘جو نود م˘ه˘سشي˘م˘˘ه˘˘تو
تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘م او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
قيقحت حتف ةرورسضب ةيسصولا

هذه حنم ةيفيك لوح قمعم
سصاخسشأل ةسضئافلا يسضارألا

نود ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ءا˘˘بر˘˘غ
ة˘ي˘م˘سسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا را˘˘ه˘˘سشإا
عطقلا هذه نم نيديف˘ت˘سسم˘ل˘ل
نÓ˘عإلا ى˘˘ت˘˘ح وأا ة˘˘ي˘˘سضرألا

م˘ل يذ˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ءلؤو˘ه ه˘م˘سضه˘ي
ة˘ق˘ير˘ط ن˘م او˘سضع˘ت˘ما ن˘م˘˘م
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارألا ح˘˘ن˘˘˘م
م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب

متي˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
عرف˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ا˘هد˘ع˘ب
مت نأا دعب ،ةحÓفلل يميلقإلا
تافلملا لك سضفرو اهتسسارد

نو˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘عدو˘˘م˘˘لا
ةي˘ف˘ير˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘ح˘سصأا

ل سصا˘خ˘سشأا˘ب م˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘تو
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل نو˘م˘ت˘ن˘ي
يتلا ةطقنلا يهو ةروكذملا
نم نييسصقملا سسأاك تسضافأا
م˘ه˘نأا اود˘كأا ن˘يذ˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ةيفيرلا مهق˘طا˘ن˘م˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
قئاثو مهيدلو لÓقتسسلا ذنم
م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ت˘˘ح كلذ تب˘˘˘ث˘˘˘ت
ة˘˘ير˘˘سشع˘˘لا ما˘˘يأا ا˘˘˘هوردا˘˘˘غ˘˘˘ي
ءلؤوه بلاطم ىقبتل ،ءادوسسلا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ة˘˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م
رظنلا ةداعإا لجأا نم ةيسصولا
ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘سضارألا ع˘يزو˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
راطإا يف ةسضئا˘ف˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
حتفو يحÓفلا زايتملا نوناق
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
سسا˘نأل ا˘ه˘ع˘يزو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
.اهنوقحتسسيل

ز.دمحأإ

يحÓفلإ زايتم’اب قلعتملإ801 نوناقلإ راطإإ يف لخدت
تليسسمسسيت يف دحلا ةينثب ءابرغ سصاخسشأل ةيحÓف يسضارأا حنم لوح قيقحت حتفب نوبلاطي نونطاوم
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راهصشإا10
فيطشس ةي’و
ةيئاملا دراوملا ةيريدم

تقؤوملا حنملا ءاغلإا نع نÓعإا
ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م م˘ل˘ع˘ت

صضورعلا بلط يف نيكراششملا نيدهعتملا عيمج
12/9102 مقر ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا
:ةيلاتلا ةيلمعلاب ةقلعتملا
.ناملو نيع ةيدلب ديابعلا لادبتشسا بقن زاجنإا

:يلاتلا عورششملاب ةشصاخلاو
ط م003 لو˘ط˘ب د˘يا˘ب˘ع˘لا لاد˘ب˘ت˘شسا بق˘ن زا˘˘ج˘˘نإا

.ناملو نيع ةيدلب
ةيبرعلا ةغللا˘ب «مÓ˘شسلا» ةد˘ير˘ج˘ب ترد˘شص ي˘ت˘لاو
ةديرجب ةيشسنرفلا ةغللابو62/80/9102 خيراتب
eiregla’d ohce’l72/80/9102 خيراتب.
غلبمب دمحا يجاح ةشسشسؤوم :ىلإا اتقؤوم اهحنم مت
لداــعت زاجنإا ةدــمو جد00.086.348.9 :هردـــق
.رهششأا30

:ةيلاتلا بابشسأÓل تقؤوملا حنملا ءاغلإا مت دق
.ةحلشصملا رماوأا مÓتشساب ةشسشسؤوملا مازتلا مدع



ددع ةدايز سضفرت ايلاطيإا
انوروك ببسسب ريهامجلا

ةدايزب احرتقم ةيلاطيإ’ا ةموكحلا تشضفر
،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ثاد˘حأ’ا ي˘ف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لا دد˘˘ع
ةر˘˘ك˘˘ل ىلوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘مو
ددعلا نأا قطانملا سضعب تحرتقاو ,مدقلا
نكمي ةارابم لك يف جرفتم فلأاب ددحملا

ام وهو ،بعÓملا ةعشس نم %52 ىلإا هتدايز
ي˘ف جر˘ف˘˘ت˘˘م ف˘˘لأا02 و˘˘ح˘˘ن رو˘˘شضح ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
بعلملاو ،ونÓيم يف وريشس ناشس لثم بعÓم
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘ك˘ل ,ا˘مور ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا
نإا ،تبشسلا مويلا تلاق ةمو˘ك˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

رظنلاب اهناوأ’ ةقباشس نوكتشس ةوطخلا هذه
,ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘شضو˘˘˘لا ىلإا

ةيملعلا ةينفلا ةنجللا» :نايب يف تفاشضأاو
ة˘ي˘تاو˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا نأا د˘ق˘ت˘ع˘ت
ي˘˘ف ثاد˘˘حأ’ا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘جر˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا رو˘˘شضح˘˘˘ل
ةقيرطلاب ةقل˘غ˘م˘لاو ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا بعÓ˘م˘لا
ه˘تد˘عأا يذ˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا را˘˘ششم˘˘لا
اهنأا ةنجللا تحشضوأاو ,«ميلاقأ’او قطانملا

تامولعم رفوت درجمب ،اهرارق عجارت امبر
-ديفوك ىود˘ع ع˘شضو ر˘ي˘ثأا˘ت نأا˘ششب ة˘ي˘فا˘شضإا

ركبم تقو يف سسرادملا حتف ةداعإا ىلع91
.يلاحلا رهششلا نم

نريابلاو ةنولسشرب عارسص
ةياهنلا ةطقنل لسصي تسسد ىلع

ر˘ي˘ه˘ظ ،تشسد و˘ن˘ي˘جر˘ي˘شس ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’ا م˘˘شسح
م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘ت˘ه˘جو ،مادر˘ت˘شسمأا سسكا˘˘يأا
اًقفوو ،خنويم نريابو ةنولششرب نيب لبقملا
،ةينابشسإ’ا «وفي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘شصل

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب نا˘˘ك تشسد نإا˘˘ف
يرود˘لا˘ب م˘˘ي˘˘ه˘˘نرأا ه˘˘شسي˘˘ت˘˘ي˘˘ف ما˘˘مأا سسمأ’ا˘˘ب
،ةنولششرب ىلإا هلاقتن’ اًد˘ي˘ه˘م˘ت ،يد˘ن˘لو˘ه˘لا

بق˘˘˘˘˘˘ع هءÓ˘˘˘˘˘˘مز عدو تشسد نأا ىلإا ترا˘˘˘˘˘˘˘ششأاو
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘شصي˘˘˘شسو ،ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘نا
،ةنولششرب ع˘م دو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘ل  ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك˘لا

متيشس هنأا ،ةينولاتكلا ةفيحشصلا تحشضوأاو
لÓخ ة˘ق˘ف˘شصلا ن˘ع ي˘م˘شسر ل˘ك˘ششب نÓ˘عإ’ا

لاز˘˘˘ي ’ سسكا˘˘˘˘جأا نأا تر˘˘˘˘كذو ،ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شس84
لاومأا نم ىلوأ’ا ةعفدلا ةميق ةدايز لواحي

ليجأات ةنولششرب ديري امنيب ،تشسد ةقفشص
تلاقو ،انوروك سسوريف ةمزأا ببشسب عفدلا
تم˘شسح ة˘ق˘ف˘شصلا نإا ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
5 ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘˘ب ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م02 ل˘با˘ق˘م
سسفا˘ن˘ي نر˘يا˘ب نا˘كو ،تار˘ي˘غ˘ت˘م˘ك ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
لشضفي نأا لبق ،ةقفشصلا ىلع ةوقب ةنولششرب
.اشسرابلا ىلإا لاقتن’ا يكيرمأ’ا بعÓلا

 «لمأا ةبيخب رعسشأا«دروفسشار
سسو˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘˘ق
م˘جا˘ه˘˘م درو˘˘ف˘˘ششار
دتيانوي رتشسششنا˘م
ارتل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘مو
ةبي˘خ˘ب ر˘ع˘ششي ه˘نإا
˘مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘˘مأا

ة˘مو˘ك˘ح˘لا بوا˘ج˘˘ت
ةيناطيربلا

ع˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ل ه˘˘تو˘˘˘عد
لا˘ف˘طأÓ˘ل ما˘ع˘ط˘˘لا
ل˘˘ك˘˘ششو ،ءار˘˘ق˘˘ف˘˘˘لا

دروفششار
ل˘˘م˘˘ع ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
ر˘ب˘˘كأا سضع˘˘ب م˘˘شضت
ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘شش
ن˘˘ي˘˘ب عو˘˘ج˘˘لاو ما˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا سصق˘˘˘ن ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل
رهششلا نم قباشس تقو يف لشسرأاو لافطأ’ا
هبلاطي ناملربل˘ل ا˘حو˘ت˘ف˘م ا˘با˘ط˘خ يرا˘ج˘لا

تا˘˘ي˘˘شصو˘˘ت ثÓ˘˘ث ىل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف
،ءاذغلل ةينطولا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا ة˘شسا˘ي˘شسل˘ل
تابجولا قاطن ع˘ي˘شسو˘ت تا˘ي˘شصو˘ت˘لا ل˘م˘ششتو
عتمتت نيذلا لافطأÓل ةيناجملا ةيشسردملا

عيشسوتو لماشش يعامتجا نامشضب مهتÓئاع
ع˘ي˘م˘ج˘ل تÓ˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا قا˘˘ط˘˘ن
ةي˘شسرد˘م تا˘ب˘جو نو˘ق˘ل˘ت˘ي ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طأ’ا

ةيناجملا تاقاطبلا ة˘م˘ي˘ق ةدا˘يزو ة˘ي˘نا˘ج˘م
نإا لا˘ق درو˘ف˘ششار ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘يا˘˘عر˘˘ل˘˘ل
ة˘لود˘لا ر˘يزو ن˘م درو يذ˘لا بو˘ت˘ك˘م˘˘لا در˘˘لا
م˘ل نو˘شسما˘ي˘لو ن˘ي˘فا˘ج ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا نوؤو˘˘ششل˘˘ل
ةيلاحلا ةيموكحلا تاشسايشسلا ىوشس نمشضتي
دروفششار لاقو ,ءارقفلا لافطأ’اب ةشصاخلا
«يشس.يب.يب» ةي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘عاذإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل

فعشض ةجي˘ت˘ن ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ˘ب ر˘ع˘ششأا» كلذ ن˘ع
ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأ’ا لÓ˘˘خ ي˘˘تو˘˘˘عد˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شس’ا
رشصنعلا ةيامح ىلإا فدهت يتلاو ةريخأ’ا
،«دÓ˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسمو ا˘˘ف˘˘ع˘˘شض ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’ا

سسف˘˘ن ىل˘˘ع ل˘˘شصحأا م˘˘ل» درو˘˘˘ف˘˘˘ششار فا˘˘˘شضأاو
معزأا ملو نويشسا˘ي˘شسلا ها˘ق˘ل˘ت يذ˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

كلمأا ينك˘ل .تا˘با˘جإ’ا ل˘ك كل˘مأا ي˘ن˘نأا ا˘مو˘ي
ل˘جأا ن˘م رار˘م˘ت˘شسا˘ب ه˘ل˘غ˘ت˘˘شسأا فو˘˘شسو ا˘˘تو˘˘شص

،«مهتاو˘شصأا د˘حأا ع˘م˘شسي ’ ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يÓ˘م˘لا
حا˘ج˘ن د˘ع˘ب ة˘ع˘شساو ةدا˘ششإا  درو˘ف˘ششار ىق˘˘ل˘˘تو

ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
ةيفيشصلا ةلطعلا لÓخ لافطأÓل ةيشسردملا

ردشصم تناك اهنأا ىلإا اريششم ،ايناطيرب يف
.هتلوفط يف هل معد
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هل ماهلإا ردشصم ىقبي ليرافات نأا دكأا

«غيلÈÁÒلا ةداع ىدحتنسسو ..ةقاطلا لوبرفيل حنÁ اراتناكلأا»:ركيب

،ر˘كي˘ب نو˘سسي˘لأا ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا ف˘˘سشك
خيرات نع ،لوبرفيل ىمرم سسراح
ة˘سسار˘ح ز˘كر˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ثراو˘˘تو
هدج هلبق نم هلغسش يذلاو ،ىمرملا

ر˘كذ˘تو ،ر˘ب˘كألا ه˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشو هد˘˘لاوو
عم هتلباقم  يف ،يليزاربلا سسراحلا

،ةيزيلجنإلا «ليم يليدلا» ةيفحسص
ا˘ه˘ي˘˘ف بهذ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قوألا كلذ˘˘ك
لمعي ناك يذلاو ،هدلاو ةدهاسشمل
بع˘ل˘ي و˘هو ،ة˘يذ˘حأÓ˘ل ع˘ن˘˘سصم ي˘˘ف
ةرعولا بعÓملا يف ةكرسشلا قيرفل

ةقطنملا يهو ،وجروبماه وفون لوح
،ليزاربلا بو˘ن˘ج˘ب ا˘ه˘ي˘ف أا˘سشن ي˘ت˘لا

اعاجسش ناك يدلاو» :نوسسيلأا لوقيو
نأا بجي يتلا ةقيرطلا يف نونجب
يهو ،ىمرملا سسارح اهيلع نوكي
،كح˘سضت كل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘عا˘ج˘سشلا

ه˘سسف˘ن ي˘مر˘ي و˘هو يد˘لاو ر˘˘كذ˘˘تأاو
اذإا امب امتهم نكي ملو ،لوأا هسسأارب

مهملاو ،ههجو ةيامحل ةجاحب ناك
،ركيب ىريو ،«ةركلا ىلإا لوسصولا
دهم ليرافات ويدوÓك سسراحلا نأا
نييليزاربلا ىمرملا سسارحل قيرطلا
امدنع» :فاسضأاو ،ابوروأا يف بعلل
زاف يذلا يليزاربلا قيرفلا ىلإا رظنن
ةبسسنلاب وهو ،0791 ملاعلا سسأاكب
ةرك لامجل ديسسجت ،انم نيريثكلل
وا˘ت˘سسو˘تو ه˘ي˘ل˘ي˘˘ب ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ن ،مد˘˘ق˘˘لا

و˘ن˘ي˘ل˘ي˘ف˘ير و˘تر˘بورو و˘ي˘ن˘يزر˘˘ي˘˘غو
ا˘ن˘م ن˘م ن˘كلو ،و˘تر˘ب˘لأا سسو˘لرا˘كو
انم نم ،؟ىمرملا يف ناك نم ركذتي
انم نم» عبا˘تو ،«؟سسكي˘ل˘ي˘ف ر˘كذ˘ت˘ي
،رحاسسلا ،2891 قيرف يف هنأا ركذتي

،طارقسسو رديإاو وكيز نم نوكملا
,«؟ز˘˘ير˘˘ي˘˘ب ر˘˘يد˘˘لاو سسرا˘˘ح˘˘لا نا˘˘˘ك
ان˘سسل» :ا˘م˘سست˘ب˘م نو˘سسي˘لأا ل˘سصاوو
سسراح ةيمهأا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب
ردسصم ناك ليرافات نكل ،ىمرملا
،بابسشلا ىمرملا سسارحك انل ماهلإا

يف هعم لمعلل ةسصرف يدل نآلاو
برد˘م ه˘نأل ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

لوأا ناك» :عباتو ،«ىمرملا سسراح
ي˘ف بع˘ل˘ي ي˘ل˘يزار˘ب ى˘مر˘م سسرا˘ح
،ديدج ليجل قيرطلا حتفو ،ابوروأا
انأا اهب انلع˘ف ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب
ه˘يإا ي˘ف اد˘يد كلذ˘˘كو ،نو˘˘سسرد˘˘يإاو
،رتنإا يف رازيسس ويلوجو ،نÓيم يسس
سسارح ةدوج سسانلل رهظن نأا انيلعو
ل˘سصاو˘يو ،«ن˘ي˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ى˘مر˘م˘˘لا
نأا هتدرأا ام لك» :Óًئاق ،هثيدح ركيب
يرجي رمأا وهف ،ىمرم سسراح نوكأا
،يد˘˘جو يد˘˘لاو كا˘˘ن˘˘هو ،مد˘˘لا ي˘˘˘ف
يف ىمرم ةسسراح تبعل يمأا ىتحو
تلواحو ،اهتسسردمب ديلا ةرك قيرف
امدنع بعلملا طسسوب بعلأا نأا ةرم
ين˘كلو ،ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ي˘ف ير˘م˘ع نا˘ك
مل اهتقو نمو ،ىمرملا ىلإا تهجوت
تف˘˘˘لو ،«اد˘˘˘بأا ءارو˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘˘نأا
،هقيقسش نأا ىلإا ةيزيلجنإلا ةفيحسصلا

لعفلاب ًادعاو ًاسسراح ناك ،ليروم
تبهذ» :لوقيو ،ر˘كي˘ب ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘تو
مايقلا تببحأا ام اذه نأل ىمرملا ىلإا
ىلإا علطتأا تنك ام اًمئاد يننألو ،هب
،ىمرم سسراح هتيأارو ،ربكألا يخأا

هنإا ،هسسفن ءيسشلا لعفأا نأا تدرأاو
ناكو ،تاو˘ن˘سس سسم˘خ˘ب ي˘ن˘م ر˘ب˘كأا

:عباتو ،«يل ةبسسنلاب ماهلإا ردسصم
مدقلا ةرك نأا دقتعأا ،ليزاربلا يف»
ىلإا ةماعلا ةرظنلا نأاو ،ريغتت نآلا

تابو ،اسضيأا ريغتت ىمرملا سسارح
سسارحل ر˘ب˘كأا ة˘م˘ي˘ق سسا˘ن˘لا ي˘ط˘ع˘ي
ز˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا م˘˘غرو ،ى˘˘مر˘˘م˘˘لا
كنكلو ،ديحو كنأاب اًنايحأا كرعسشي
نأا ريبك دحت» :لمكأاو ،«كلذك تسسل
،نوفلتخم اننأل ،ىمرم سسراح نوكت
يد˘تر˘نو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘عاو˘ق ا˘ن˘يد˘ل˘ف
كلذ˘كو ،ف˘ل˘ت˘خ˘م نو˘ل˘˘ب ا˘˘سصي˘˘م˘˘ق
نع امام˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘كسشب برد˘ت˘ن
اذ˘ه بحأا ا˘نأاو ،ن˘ير˘خآلا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘˘ك» :فا˘˘سضأاو ،«يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،يتاي˘ح ي˘ف يد˘ل ا˘م ل˘ك ي˘ن˘ح˘ن˘م˘ت

تعرعرتو ،ريقف يح نم تئج يننأل
ي˘ن˘ح˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘هو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ع˘˘م
ريغأاو ،اديدج Óجر نوكأل ةسصرفلا

يل حيتت اهنأا امك ،اهلمكأاب يتلئاع
هنإا ،ةميظع ءايسشأا عنسصل ةسصرفلا
يف ركفت ا˘مد˘ن˘ع نو˘ن˘ج˘لا ن˘م عو˘ن
سضعب ًانونجم يدلاو ناكو ،رمألا
لب ،ى˘مر˘م سسرا˘ح ه˘ت˘ف˘سصب ءي˘سشلا
سضع˘˘ب ي˘˘فو ،ي˘˘ن˘˘م ا˘˘نو˘˘ن˘˘ج ر˘˘ث˘˘كأا
سسار˘˘ح نو˘˘كي نأا بج˘˘˘ي ،نا˘˘˘ي˘˘˘حألا
زوف مسسوم مغرو ،«كلذك ىمرملا
لو˘ق˘ي ،بق˘ل˘لا˘ب ع˘˘ئار˘˘لا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
لا˘ج˘م كا˘ن˘˘ه لاز˘˘ي ل ه˘˘نإا نو˘˘سسي˘˘لأا
هقيرف لجسس امدنع ىتح ،نيسسحتلل
مامأا حات˘ت˘فلا ةارا˘ب˘م ي˘ف فاد˘هأا3
ظفاح ،نيعوبسسأا لبق دتيانوي زديل
امدنعو ،هسشأاج ةطابر ىلع نوسسيلأا
ًاردان ًأاطخ كيد ناف ليجريف بكترا

نكي مل ،يناثلا زديل فده ءادهإل
يف نوسسيلأا نهذ يف ريكفت كانه
سسي˘˘ل اذ˘˘ه نأل ،كلذ ى˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘مو˘˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا تسسي˘لو ،ه˘˘بو˘˘ل˘˘سسأا
لو˘ق˘ي ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل عا˘فد ا˘ه˘ب ل˘م˘˘ع˘˘ي
هجو يف خرسصأا نأا بحأا ل» :نوسسيلأا
خر˘˘˘˘˘سصي نأا بحأا لو ،سصخ˘˘˘˘˘سش يأا

،أا˘ط˘خ بكتر˘ت ا˘مد˘ن˘عو ،د˘حأا ي˘˘ل˘˘ع
نحنو ،أاطخ بكترت كنأا ملعت تنأاف
،كلذ ىلع موي لك لمعنو نوفرتحم
ءا˘˘ط˘˘خألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا تب˘˘˘كتراو
سضع˘ب ي˘فو ،ي˘تا˘ي˘ح ي˘ف ل˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
:حسضوأاو ،«فده ىلإا اذه داق نايحألا
امو هنيسسحت ىلإا جاتحأا ام فرعأا انأا»
،فلتخم لكسشب هب مايقلا ىلإا جاتحأا
ليجريف رابخإل ةجاحب تسسل كلذل
بج˘ي ا˘م˘ب ،و˘بور وأا ز˘ي˘مو˘˘غ و˘˘ج وأا

نعو ،«فلتخم لكسشب هلعف مهيلع
،اراتناكلأا وغايت عم لوبرفيل عيقوت
مهم بعل و˘جا˘ي˘ت» :نو˘سسي˘لأا لو˘ق˘ي
،ديدج مد هنأل طقف سسيل انل ةبسسنلاب
لعفلاب هيدل ريبك بعل هنأل نكلو
عتمتيو ،مدقلا ةرك يف عئار خيرات
يف ةبغرلا هيدل لازي لو ،ةقاطلاب
:درط˘ت˘سساو ،«ة˘ع˘ئار ءا˘ي˘سشأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا
نوئيلمو ،انه راب˘ك نو˘ب˘عل ا˘ن˘يد˘ل»
ءايسشأاب مايق˘لاو زو˘ف˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا˘ب
ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو ،يدا˘ن˘لا اذ˘ه˘ل ة˘˘ع˘˘ئار
اذ˘ه ي˘ف ه˘جا˘ت˘ح˘ن ا˘م و˘˘ه ن˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
دجوي ل هنإا لوقي خيراتلا نأل ،قيرفلا
بقللاب زوفت يتلا ةيدنألا نم ديدعلا
لمكأاو ،«يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسسلا
ةردقلا ا˘ن˘يد˘ل» :ي˘ل˘يزار˘ب˘لا سسرا˘ح˘لا

نأا ملعن نحنو ،كلذب مايقلل ةدوجلاو
ي˘ف ذ˘خآا ج˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ريثكلا ةيد˘نألا ر˘م˘ث˘ت˘سستو ،عا˘ف˘ترلا

م˘هو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ي˘˘ف لاو˘˘مألا ن˘˘م
ل˘خاد م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ي
ن˘مؤو˘˘ن نأا بج˘˘ي» :هو˘˘نو ،«بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
،ان˘فاد˘هأاو ا˘ن˘تدو˘ج فر˘ع˘نو ا˘ن˘سسف˘نأا˘ب
ا˘م راد˘ق˘م ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي كلذ ن˘˘كلو
ي˘فو بع˘ل˘م˘لا سضرأا ى˘ل˘˘ع ه˘˘مد˘˘ق˘˘ن
مسسوملا يف :نوسسيلأا متخو ،«ةارابملا
،بقللاب زوفلا يف ركفن مل ،يسضاملا

ى˘ل˘ع ا˘نز˘ي˘كر˘˘ت ن˘˘م %001 ع˘˘˘سضنو
اذهو ،يلاتلا يدحتلاو ةيلاتلا ةارابملا
.«ءيسشلا سسفن لعفنسس ،ماعلا
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رتنإا بردم ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا د˘كأا
نيسسحت لواحيسس هقيرف نأا ،نÓيم
3 لبقت˘سسا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘عا˘فد˘لا ق˘سشلا
مسسوملاب هتايرابم ىلوأا يف فادهأا
انيتنرويف ىلع زوفلا لÓخ ،ديدجلا
نم ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘سض ،(3‐4)
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك لا˘˘قو ،و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا
NZAD«:» ة˘كب˘سشل ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
نم ن˘كل ،ة˘م˘ه˘م طا˘ق˘ن3 انق˘ق˘ح»
،«ةحيحسص تامييقت ءارجإا باوسصلا

4 ا˘نزر˘حأا ا˘ن˘نأا د˘˘ي˘˘ج ر˘˘مأا» فا˘˘سضأاو
بجي نكل ،ريثكلا انعنسصو فادهأا
،ي˘عا˘فد˘لا ءز˘ج˘لا ي˘ف ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ن نأا
وه نزاوتلا ،كلذ نوفرعي نوبعÓلا
ي˘ت˘نو˘ك ع˘با˘تو ،«ءي˘سش ل˘ك سسا˘سسأا
بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا د˘ير˘ن ن˘ح˘˘ن»
ةركلا لماح ىلع طغسضلاب يعافدلا

سسولجلا سسيلو مامألا نم عافدلاو
بع˘ل مو˘ي˘لا .ا˘˘ن˘˘سسرا˘˘ح ن˘˘سضح ي˘˘ف
امنيب ،يز˘كر˘م ع˘فاد˘م˘ك ي˘نو˘ت˘سسا˘ب
لوأا ي˘ف فورلو˘ك ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘ب بع˘˘ل

؟ن˘˘سسكيرإا» ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«ه˘˘˘ل رو˘˘˘ه˘˘˘ظ
نسسح هنإاف ،هلوسصو عم ةنراقملاب
يلاثملا هناكم يف بعلو هتوق نم
ةارابم مدق دقل ،ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ف˘ل˘خ

˘مد˘ق ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا» ل˘سصاوو ،«ةد˘˘ي˘˘ج
ه˘يد˘ل نأا م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘ن .ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘˘م
،ا˘هزار˘بإا لوا˘ح˘نو تا˘ف˘سصلا سضع˘˘ب
،رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع كلذ ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘ًنا˘˘ي˘˘حأا

،تقو˘لا سضع˘ب قر˘غ˘ت˘˘سسي ا˘˘ًنا˘˘ي˘˘حأاو
ىت˘ف ه˘نإا ،ر˘ب˘سصو نا˘م˘يإا يد˘ل كلذ˘ل

.قيرفلا لجأا نم دجب لمعيو ديج
حمسستو ةرارسشلا هنم قلطنت نأا لمآا
دازو ،«ه˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘ل

،رتنإا يف لوألا يماع دعب» يتنوك
لكسشب بسصني زيكرتلا نأا تكردأا

سسانلا نأا ةجردل ،جئاتنلا ىلع ريبك
نأا جا˘ت˘ح˘ن ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا نو˘˘سسن˘˘ي
ةمهم ةلحرلا نأا د˘ق˘ت˘عأا .ا˘ه˘سضو˘خ˘ن
ةلباق تا˘ظ˘ح˘ل ي˘ه م˘ئاز˘ه˘لا ى˘ت˘حو
عا˘ت˘م˘ت˘سسلا بج˘ي اذ˘ل ،م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نومني نيبعÓلا ةيؤور نإا» هونو،«اهب
نع رظنلا سضغب ةجرد063 لدعمب
بجي ،ءيسش لسضفأا وه ل وأا زوفلا
نأا بجي ،كلذب بردملا عتمتسسي نأا
ما˘ع˘لا ي˘ف ،كلذ ل˘ع˘فأا ف˘ي˘ك م˘ل˘ع˘تأا
ءاوسس ةيقادسصملا انبسستكا يسضاملا
د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع وأا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف
راينيركسس لبقتسسم نعو ،«يلودلا

قلع ،ماهنتوتل ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘طا˘ب˘تراو
نم ءزج وه يل ةبسسنلاب» :يتنوك
اًرايخ ناك موي˘لا ه˘با˘ي˘غ ،ا˘ن˘عور˘سشم
ًلدب ويزوربمأا يدب تعفد ثيح اًينف
كانه تناك اذإا فرعأا ل يننأا مث ،هنم
نم» متخو ،«ل مأا هل ةمهم سضورع
كلذ يف يدانلا ركفي نأا لمتحملا
ن˘˘ح˘˘ن ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا بب˘˘˘سسب
ام فرعنو ،لولحلا عيمجل نوحتفنم
 .«كÓملا هلاق

«راينيركسس فقوم اذهو ..اًيعافد نسسحتلا انيلع» :يتنوك

سسوسسيج بايغ ةدم نلعي لويدراوغ

ر˘ت˘شسششنا˘م برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘˘ب ف˘˘ششك
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ت˘ي˘شس
با˘˘ي˘˘غ ةد˘˘م ن˘˘ع  مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘˘لا

ل˘ي˘ير˘با˘غ ي˘لود˘لا ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
لييرباغ نأا ’ويدراوغ حشضوأاو ،سسوشسيج

ة˘با˘شصإا بب˘شسب ل˘قأ’ا ىل˘ع ار˘ه˘شش بي˘˘غ˘˘ي˘˘شس
هيم˘جا˘ه˘م نآ’ا ي˘ت˘ي˘شس د˘ق˘ت˘ف˘يو ،ة˘ي˘ل˘شضع

داع˘ت˘با رار˘م˘ت˘شسا ع˘م ن˘ي˘ي˘شسا˘شسأ’ا ن˘ي˘ن˘ث’ا
’و ة˘˘با˘˘شصإ’ا بب˘˘شسب ور˘˘يو˘˘غأا و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘˘شس
بابشش ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م ىو˘شس ’و˘يدراو˘ج كل˘م˘ي
:ي˘ت˘ي˘˘شس برد˘˘م لا˘˘قو ،م˘˘ه˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
نو˘ت˘ب˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لو د˘˘شض بي˘˘شصأا ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غ»
ة˘ل˘ك˘ششم ا˘ه˘نإا .ر˘ه˘شش ةد˘م˘ل بي˘غ˘ي˘شس كلذ˘لو

د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘نو و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘شس د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ن .ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضع
لحي يذلا ’ويدراوغ فاشضأاو ،«سسوشسيج
رود˘لا ي˘ف ي˘ل˘نر˘˘ي˘˘ب ىل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘شض ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ن˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار سسأا˘˘˘ك˘˘˘ل ع˘˘˘بار˘˘˘لا
ف˘ي˘شضت˘شسيو ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب» : يرود˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسي˘˘ل
مايل انيدل .تارايخ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كل˘ت˘م˘ن
بع˘ل˘لا ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ر˘˘م˘˘لا˘˘ب لو˘˘كو
،«ثد˘ح˘ي˘شس ا˘م ىر˘ن˘شس .ا˘شضيأا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘˘م˘˘ك
م˘جا˘ه˘م˘ب ’و˘يدراو˘غ بع˘ل ،ي˘شضا˘م˘لا ي˘˘فو
ميحر ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف مد˘خ˘ت˘شساو ي˘م˘هو
،نيورب يد نفيكو ندوف ليفو غنيلرتشس
ودرا˘نر˘ب با˘ي˘غ ن˘م ا˘شضيأا ي˘ت˘ي˘˘شس ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو
رد˘˘ن˘˘شسك˘˘لوأاو و˘˘ل˘˘ي˘˘˘شسنا˘˘˘ك واو˘˘˘غو ا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شس
ةيلودلا فقوت˘لا ةر˘ت˘ف ىت˘ح و˘ك˘ن˘ششت˘ن˘يز
ناغودنغ ياكليإا عشضخي امنيب ربوتكأا يف
سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘شصإا بق˘ع ي˘˘تاذ˘˘لا لز˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ة˘كرا˘˘ششم لو˘˘ح كو˘˘ك˘˘شش مو˘˘ح˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك
هوتل داع يذلا تروب’ كيرميإا عفادملا
سسوريف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘شصإا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا
مدقلا ةركل يليزاربلا داحت’ا لاقو ،اشضيأا

ن˘ع سسو˘شسي˘˘ج د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شس ة˘˘با˘˘شصإ’ا نإا مو˘˘ي
سسأا˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ي˘˘ف ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م
.لبقملا رهششلا وريبو ايفيلوب مامأا ملاعلا
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ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ةرادإا تن˘˘كم˘˘ت
ع˘ير˘˘سست ن˘˘م ةد˘˘كي˘˘كسس
ثيح و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ةر˘ي˘تو
ي˘˘ت˘˘لا تادا˘˘فإلا بسسحو
ةرادإلا˘˘ف ا˘˘ها˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسا
نا˘˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘ف تح˘˘˘ج˘˘˘˘ن

تما˘˘قو ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ع
ة˘سسل˘خ م˘ه˘ل ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ
ى˘ع˘سست ثي˘ح ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا
عم مهت˘ي˘ع˘سضو ة˘سسارد˘ل
رسصان˘ع نا˘م˘سض دا˘م˘ت˘عا

˘˘مد˘˘ع˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت دد˘˘˘ج
ن˘م ل˘ع˘لو م˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت
م˘ت ي˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا م˘˘هأا
د˘˘ج˘˘ن ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تلا

فلسشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘جا˘ه˘م
ي˘م˘جا˘ه˘م اذ˘كو عو˘ب˘ي˘ق
نا˘ب˘ي˘سش ي˘سس سسا ي˘˘سسلا

د˘ي˘ع˘سسو˘ب ى˘ت˘حو غ˘لا˘˘بو
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو بعل
داحتا مجاهمو ةدا˘ع˘سسو˘ب
. ةدوب سسابعلب

يراطيق صسيئرلا
صشاعتنا رظتني

ميشسÎل ةنيزÿا
ىرخأا تادقاعت

رظتن˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
لسصفلا عامتجا سسيئرلا
ةيفيك ديدحت يف ريخألا

ح˘لا˘سصل تا˘نا˘عإلا حر˘ط
يف ىقبي يذلاو يدانلا

تاناعإا ىلإا ةسسام ةجاح
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف
ع˘م ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل
دد˘ج˘لا ن˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

لمع˘لا لÓ˘خ ن˘م ى˘ت˘حو
م˘ه˘نو˘˘يد د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع

قير˘ف˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ى˘ت˘ح
اذ˘˘ه هرا˘˘سسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصت
نأا ي˘ف سسي˘ئر˘˘لا ل˘˘مأا˘˘يو
هلم˘ع ة˘ق˘ير˘ط ل˘سصاو˘ت˘ت

قيرفلا مامأا عسضي ىتح
ىلع ةرداق رسصانع ةدع
يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا
. لبقملا مسسوملا

صشامر ماششه

تاناعإلا حيرسست ةريتو عيرسستب نوبلاطيو ةيملسس ةريسسم اومظن «براقعلا»
ةليلم نيع ةيعمج

ةيعون تامادقتسسا نامسضل نمزلا عراسست «اداكيسسور» ةرادإا

ةدكيكشس ةبيبشش
ةنيزخلا صشاعتنا رظتني يراطيق

ةيوق ةقÓطنا ىلع رشصي ينفلا مقاطلا
 ةفاسضإلا حنم ىلع ةرداق رسصانع يف رامثتسسÓل ىعسست ةئيطب ةريتوب «ةيبوبلا»

ةنتاب ةيدولوم

يلهأ’ا ىلع رثأا ةلويشسلا بايغ

عيقوتلاب نيفدهتسسملاو ىمادقلا عانقإا ىلع رسصي دانزوب

جربلا يلهأا

دعب كلذو ةلوطبلا دعومل يلعفلا ريسضحتلا يف ةرقم مجن ةليكسشت تعرسش
رامغ يف لوخدلا لجا نم يحسصلا لوكوتوربلا دفولا لماك ىرجأا نأا
يف بناوجلا ديدع نيسسحت ىلإا اسشاب بردملا ىعسسي ثيح تابيردتلا
ىلإا دادعتلا ميسسقت ىلإا دمع هناو ةسصاخ ريسضحتلا نم ىلوألا ةرتفلا

تارييغتلا نأاو ةسصاخ ةعومجملا طبسض يف هلمع لهسسي ىتح نيتعومجم
. كلذ متحت دادعتلا ىوتسسم ىلع يدانلا اهارجأا يتلا ةريثكلا

راشسملا حاجنإ’ اششاب بردملا ىلع نآ’ا ليوعتلاو تحجن رشصان نب ةطخ
مجاهمو يليلخ عفادملا يتقفسص مسسح نم رسصان نب سسيئرلا برتقيو اذه
نأاو ةسصاخ هتقفسص عايسض نم افوخ هنع فسشكلا سضفر ناسسملت دادو نم
ىلع لوسصحلا نم برتقيو تاعزانملا ةنجل ىدل هقيرفب ىكتسشا ينعملا

ةسسÓسسب وتاكريملا ءاهنإاو طبسض ىلإا ريسست رومألا لكف يلاتلابو هقئاثو
عيونتلاو بيبسشتلا ىلع رسصأا ثيح هتسسايسس ريغ سسيئرلاو ل فيك ةريبك
. تاقفنلا ديسشرت يف مهاسس كلذ نأاو ةسصاخ ةبدتنملا رسصانعلا يف

صشامر ماششه

بايغ ببسسب ةئيطب ةريتوب تامادقتسسلا فلخ ةنتاب ةيدولوم قيرف يرجي
نكمي يتلا تاقفسصلا سضعب دقع عيمجلا رظتني ثيح ةيلاملا ةلويسسلا
نوك ىلإا رداسصملا بلغا ريسشتو اذه ةمداقلا تاعاسسلا يف اهيلع دامتعلا
ةيبوبلا ميعدتل اهديري رسصانع عم تاقافتلا سضعب ثدحا يناديز سسيئرلا

نيبعÓلا تاقحتسسم ديدسستب حمسست يتلا تاناعإلا سضعب يف رظتني نكلو
مسسوملا اذه دوعسصلا تققح ةيبوبلا نا ركذي ددجلا وا ىمادقلا ءاوسس
. يناثلا ةريظح يف ماقملاب قيلي مسسوم ةيدأات يف بغرتو

تاريشضحتلا يف اعيرشس قÓطن’ا ديري زوميغ
تابيردتلا فانئتسسل ربوتكأا7 دعوم زوميغ بردملا ددح هتاذ قايسسلا يف
ثيح هتبيتك زيهجت لجا نم رثكأا رامثتسسلا ديري سشتوكلا نأاو ةسصاخ
ركذي دعوملل مهسسفنأا زيهجت لجا نم رسصانعلا سضعب سسما غلبا دق نوكي
يف عرسستلا ديري ل يناديز سسيئرلا نأاو ةسصاخ ةلسصاوتم تامادقتسسلا نأا

حنم ىلع نيرداق مهاري نم تامدخ نامسض ديري هنا امب نيبعÓلا بلج
. لبقملا مسسوملا ةيبوبلل ةوجرملا ةفاسضإلا

صشامر ماششه

«كوملا» رادار ىلع ةبطوب
فداه عافدلا مجاهم فدهتسسي ةغيمد

ةنيطنشسق ةيدولوم

ةديدج رسصانع نامسض ىلا ةغيمد قحلا دبع ةنيطنسسق ةيدولوم سسيئر عراسسي
دقاعتلا ديري يتلا ءامسسألا نيب نم لعلو يدانلا ةلجعب عفدلا ىلع ةرداق نوكت
ىسضم تقو يأا نم رثكأا برتقي يذلاو فداه تنانجات عافد مجاهم دجن اهعم
ليسصافتلا سضعب ىوسس كلذ لسصفي دعي مل ثيح «كوملا» يف عيقوتلا نم
ناو ةسصاخ هعم دقاعتلا ةرورسض سسيئرلا كرديو اذه دقعلا ةميق يف ةريغسصلا
. ةيدولوملل يمامألا طخلل ةفاسضإلا حنم ىلع ةردقلا هل

ةمداقلا ةقفشصلا نوكي دق يشس صسا يشسلا نميأا ريهظ ةبطوب
ةبطوب يسس سسا يسسلا فيدر بعل عم قيرفلا ةرادإا دقاعتت نأا ادج رظتنملا نم
ريهظ داجيإا يف ةمج تابوعسص دجو سسيئرلا نأاو ةسصاخ هتراعتسسا لÓخ نم
بلطت دق ةرادإلاف يلاتلابو ةوجرملا ةفاسضإلا ميدقت ىلع ارداق نوكي نميأا
دحأل ةسصرفلا حنم عم ةمزألا ءاهنإل راجلا قيرفلا فوفسص يف قلأاتملا ةراعتسسا
نيمداقلا نيمويلا لÓخ ذختت نأا رظتنملا نم يتلا ةوطخلا يهو كوملا نابسش
. هتاكرحت لك عباتي نوقع بردملا نأاو ةسصاخ

صشامر ماششه

  ينفلاو ريشسملا مقاطلا نيب مئاد لاشصتا يف
ةسسوردم ةقيرطبو ةيورب ريسست تابادتنلا

ةبانع دا–ا

همقاط ةقفرب ميعزلا طسسابلا دبع ةبانع داحتا ةرادإا سسلجم سسيئر لمعي
ةسصاخلا ةيتاذلا ريسسلا سضعب ةسسارد ىلع ةيوسش نب ينقتلا اذكو ريسسملا
بغري ثيح ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ م˘ه˘باد˘ت˘نا د˘سصق كلذو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب
يهو ةوجرملا ةفاسضإلا حنم ىلع ةرداق نوكت ةمئاق طبسض يف عيمجلا
يف تفقوت تابادتنلا نأا ركذي ،سسيئرلا اهيلع دكأا نأاو قبسس يتلا ةوطخلا
. سشومح يسضايرلا ريدملا بايغ ببسسب ةريخألا تاعاسسلا
ةمداقلا تاعاشسلا يف اهلحل قيرفلا نويدو لكاششم ةشسارد ىلع لمعي عيمجلا
ةيلاملا لكاسشملا ةسسارد ةبانع داحتل ريسسملا مقاطلا لسصاوي هتهج نم
نيبعÓلا ليهأات يف قيرفلا قيعتسس نويدلا نأاو ةسصاخ اهلح ثحبو قيرفلل
ةريبك لك سسردي ثيحب ميعزلا سسيئرلا هيلع لمعي يذلا رمألا وهو ددجلا

نونيدي ام لوح سضوافتلا ةرورسضب مهعانقإا لجا نم نيبعÓلا عم ةريغسصو
ديدسست عم يدانلا يف مهئاقبإاب ءاوسس ديدج قافتا ثادحإا مث نمو هب
. مهليحر ةمهم ليهسستو مهحيرسست ىلع لمعلا ىتح وأا مهتاقحتسسم

صشامر ماششه

مشسوملا حاجنإا يف ةريبك ةبغر
  ةيدجلا رومألا يف تعرسش ةليكسشتلا

ةرڤم مجن

ةليلم نيع ةيعمج ريهامج لسصاوت
دسصق ة˘ي˘م˘ل˘سس تار˘ي˘سسم˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ثحبي ثيح يدانلا راسسم حيحسصت
معدلا ميدقت ةي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا
ل˘م˘ع˘لا ل˘جا ن˘م يدا˘ن˘˘ل˘˘ل مزÓ˘˘لا

ةيعون تا˘ماد˘ق˘ت˘سسا ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع
ةسصا˘خ يدا˘ن˘لا ح˘لا˘سص ي˘ف نو˘كت
ر˘ي˘غ ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا نأاو
قاسشع ربتعاو اذه يدانلا ةحلسصم
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا تم˘˘˘سص نأا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
يتلا ةريبكلا دوعولا نم مغرلاب
سسو˘˘م˘˘ل˘˘م نود ن˘˘مو ا˘˘هو˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
يدا˘ن˘لا˘ب ر˘سضي د˘ق ة˘عا˘سسلا د˘˘ح˘˘ل
. هعفني امم رثكأا

ةÒبك لك ىلع قفاو صشيعي
عارشسإ’اب بلاطيو ةÒغشصو

ةيعشضولا حيحشصت ‘
سشيعي بردملا قفاو ىرخأا ةهج نم
ن˘م ثي˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا سضر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

تا˘عا˘سسلا ي˘ف ع˘قو˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تيب يف ايؤورلا حاسضتا عم ةمداقلا
ريسسملا مقاطلا هعنقأا ثيح «ماسصل»
ةيعسضوب اسضرلاو عيقوتلا ةرورسضب
وهو ةمزألا جارفنا ةياغ ىلإا يدانلا
عم ينعملا هيلع قفاو يذلا رمألا

لكب اعيرسس ي˘مر˘لا ةرور˘سض د˘ي˘كأا˘ت
يفيسصلا وتاكري˘م˘لا ي˘ف تا˘نا˘كمإلا
ل فيك هذاقنا نكمي ام ذاقنا دسصق
ةنراقم اريبك ارخأات يناعي يدانلاو
. ةيدنألا سضعبب

صشامر ماششه

سضعب عانقإا يف دانزوب جربلا يلهأا قيرفل ماعلا ريدملا لمأاي
ة˘لا˘سسر لا˘سصيإل ى˘ع˘سسي˘سس ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ءا˘ق˘ب˘لا˘˘ب ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ديدج نم ةكسسلا يف يدانلا عسضو ثحب لÓخ نم نيلوؤوسسملل
عانقإا يف هحاجن دعبو ثيح هتلاسصتا يف سسيئرلا عرسش دقو اذه
يف ةبغارلا رسصانعلا طبسض ىلإا ديدج نم ىعسسي ءاقبلاب يريزد
زيكرتلا نأا ركذي تاعزانملا ةنجل ىدل اهاياسضق ءاهنإاو ءاقبلا

. باعسصلا ةهباجم عيطتسسي يوق قيرف ءانب ىلع ىقبي ايلاح
مداقلا يلهأ’ا عورششم حاجنإاو ةيداشصتق’ا تاكرششلا معدل ىعشسي

تا˘كر˘سش م˘عد ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سصر˘ح˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
ىقبي يدانلا نأاو اميسسل اهجراخ وأا جربلا نم ءاوسس ةيداسصتقا
يدانلل نسسح رييسستب حمسست ةيعون ةلويسس ىلإا ةسسام ةجاح يف
ذخأا دانزوب نأا ركذي ،يدامح نب سسيئرلا ةرداغم دعب ةسصاخ
نم ةدافتسسلا ةيناكمإا ثحب لجا نم ةريخألا تاعاسسلا يف ةلوج
وهو وجرملا قيقحتو سضافتنلاب ةبيتكلل حمسست ةيلام عيراسشم
. لبقملا مسسوملل تاريسضحتلا يف اعيرسس قÓطنلا

صشامر ماششه
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ة˘ب˘ي˘ت ن˘ب د˘م˘ح˘˘م ع˘˘قو
ةيا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م م˘جا˘ه˘م
نيمسسومل دتمي دقع ىلع
يذلا نارهو ةيدولوم عم
ه˘˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
.ديدجلا مسسوملل

ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘سشكو
هتح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ي˘نار˘هو˘لا
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
نأا يعامت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

تم˘ت ة˘ب˘ي˘ت ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ى˘ل˘ع ع˘قو د˘قو ،حا˘ج˘˘ن˘˘ب

ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا د˘˘ت˘˘م˘˘ي د˘˘ق˘˘ع
رو˘سضح˘ب ،2202 ف˘ي˘سص
سسي˘ئر يوا˘ي˘ح˘م بي˘ط˘لا

.ةرادإلا سسلجم
دا˘ح˘تا م˘جا˘˘ه˘˘م د˘˘ع˘˘يو

عباسس قب˘سسألا ة˘ب˘سصا˘ع˘لا
تماق يتلا تامادقتسسلا
،ة˘ي˘نار˘˘هو˘˘لا ةرادإلا ا˘˘ه˘˘ب

ناميل سسراحلا رارغ ىلع
نبو ةنيطنسسق بابسش نم
ةيدملا يبملوأا نم يلع
ن˘˘م ة˘˘˘جراردو سشا˘˘˘ق˘˘˘نو
باطخو رئازجلا ةيدولوم

مايسصو كيرافوب دادو نم
.ةليلم نيع لمأا نم

ةبي˘ت ن˘ب نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
ناولأا لمح نأاو هل قبسس

لقتنيل ينارهولا ق˘ير˘ف˘لا
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ى˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
 .ةمسصاعلا

فنأاتشسي دادعتلا
 تابيردتلا
،ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م

ةيدولو˘م ق˘ير˘ف ف˘نأا˘ت˘سسا
تاب˘يرد˘ت˘لا ،سسمأا نار˘هو
ديدجلا مسسوملل اريسضحت
دمألا ليو˘ط ف˘قو˘ت د˘ع˘ب
سسرا˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ةح˘ئا˘ج بب˘سسب ي˘سضا˘م˘لا
.«انوروك»

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا دد˘˘حو
خ˘˘يرا˘˘ت ةرادإلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ب
فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسل ،سسمأا
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
تقولا نم ديزملا عييسضت

ىرجأا دادعتلا نأاو اميسسل
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف
تا˘سصو˘ح˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ة˘فا˘سضإلا˘ب «رأا.ي˘سس.ي˘ب»
ةيبطلا تاسصوح˘ف˘لا ى˘لإا
فانئتسسا لبق ة˘ي˘ن˘ي˘تور˘لا
.تابيردتلا

سصوسصخب ريبكلا هلؤوافت رئازجلا ةيدولوم بعل يعيبر دوليم ىدبأاجاحلب اشضر
.ناينب نيعب ةمئÓم دج ةقيرطب ريسسي سصبرتلا نأا دكأاو ،قيرفلا لبقتسسم

ةسصحلا بقع قيرفلل يمسسرلا عقوملل هتاحيرسصت يف يعيبر لاقو
يرجت رومألا لك سصبرتلا قÓطنا نم عوبسسأا دعب» :سسمأا لوأل ةيئاسسملا
لكسشب ةريتولا يف ديزي ينفلا مقاطلا ،ايجيردت مدقتن نحن ،ةديج ةفسصب
.«اريثك اندعاسسي اذهو ،يدعاسصت

ق˘ير˘ف˘لا نأا ي˘هو ة˘ح˘سضاو ة˘لا˘سسر ا˘ن˘ل ه˘جو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا» :فا˘˘سضاو
جيوتتلا لجا نم ديجلا ريسضحتلا بجي اذهل يوئملا هدÓيم ديعب لفتحيسس
.«ديمعلل ريثكلا ينعت يتلا ةبسسانملا هذه يف باقلألا نم ددع ربكأاب

قÓطنا نم لوألا مويلاب ةنراقم رمتسسم نسسحت يف قيرفلا نأا حسضوأاو
ةليكسشتلا سسامح نم داز بيردتلا يف ةركلا لاخدإا نأا ادكؤوم ،سصبرتلا
.ةسصحلا هذه لÓخ رثكأا لمعلل

ىلع لمعلا لسصاوي ودعسس ليبن نأا ردسصملا تاذ فسشك رخآا قايسس يفو
لجأا نم ةريغسصو ةريبك لك عبتتي يذلا يبطلا مقاطلا نيعأا تحت دارفنا
.ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا همسضل اديج بعÓلا ريسضحت

يسضاملا سسيمخلا موي يمسصاعلا قيرفلل عقو دق ودعسس نإاف ةراسشإÓل
اهل سضرعت يتلا ةباسصإلا ببسسب هحيرسست لئابقلا ةبيبسش ةرادإا تررق امدعب

 .ةسسكاعملا ةطبرألا ىوتسسم ىلع
جاحلب اشضر

 دارفنا ىلع Òشضحتلا لشصاوي ودعشس

لÓخ لمعلل ةيتاوم فورظلا لك »: يعيبر
 «لوألا سصبÎلا

 رئاز÷ا ةيدولوم

 ديد÷ا مشسوملل هتاÒشض– لشصاوي  ةديلبلا دا–ا

 ددج Úبعل ةثÓث عم دقاعتت «رودافلسسلا» ةرادإا
نيبعل4 ةديلبلا داحتا يدان مسض

يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ دد˘˘ج
نم لك بادتنا ةرملا هذه فرعو
،فلسشلا ةيعمج بعل ميهاربإا عردل
باهولا دبع ،ةلسشرم نيدلا سسمسش
.يد˘˘سشار م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘˘ع ،ةر˘˘˘قو˘˘˘ب

ر˘ب˘ع «رودا˘˘ف˘˘ل˘˘سسلا» ةرادإا تف˘˘سشك
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح
نيبعل4 نأا يعامتجلا لسصاوتلا

نم لك مهو قيرفلا حلاسصل اوعقو
مجاهم ةلسشرم نيدلا سسمسش ،عردل
مسسوملا افده41 لجسسو راجحلا
يف بعل نأاو هل قبسس امك ،يسضاملا
ةرقوب با˘هو˘لا د˘ب˘ع ،ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا

،ةبقلا دئار قيرفل قبسسأا رسسيأا ريهظ
يدسشار ميركلا دبع ىلإا ةفاسضإلاب
،ر˘سسيأا حا˘ن˘ج بسصن˘م ي˘ف ط˘˘سشن˘˘ي
بابسش ناولأا سصمقت نأاو هل قبسس

ا˘م˘ك ،ةر˘كسسب دا˘ح˘تاو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
.ةيدملا يبملوأا دوعسص يف كراسش
قبسس رسضخألا قيرفلا نإاف ةراسشإÓل
نيسسح يئا˘ن˘ث˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت نأاو ه˘ل
،ة˘يدو˘ع ن˘˘ي˘˘مأا د˘˘م˘˘ح˘˘مو ،فر˘˘ت˘˘م
سسم˘سش سسرا˘ح˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
نميألا عفادملاو ،ينامي˘ل˘سس ن˘يد˘لا

 .ةيتحارف رامع
جاحلب اشضر

 ةرواشسلا ةبيبشش

 يحامسسو «روسسنلا» Úب يسضاÎلاب قÓط
ةمئاق ىلإا ايمسسر ةرواسسلا ةبيبسش قيرف بعل ليلخ يحامسس مسضنا

.يراجلا يفيسصلا وتاكريملا يف5 مقر حرسسملا نوكيل ،نيحرسسملا
نأا يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو

،يسضارتلاب دقعلا خسسف ىلع بعÓلا عم تقفتا دق ةرواسسلا ةبيبسش ةرادإا
.«بونجلا روسسن» ةنيفسس بعÓلا رداغيل

مهحيرسست مت نيذلا نيبعÓلا عيمجل قيفوتلا قيرفلا ةرادإا تنمتو اذه
.يدانلا نم

ب.م.يرشسيإا

 لجيج بابشش

 تافلŸا لابقتسسا ‘ عرسشت تاحيسشÎلا ةن÷

 كيرافوب دادو

 دادوــلا ‘ عـــقوي يواسسيع

 دادزولب بابشش

3 عقوي دعاسس
 «ةبيقعلا» يف مسساوم

،سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ع˘˘قو
قير˘ف ع˘فاد˘م د˘عا˘سس سسنأا
دقعلا ىلع سسابعلب داحتا
بابسش قيرفب هطبري يذلا
.تاونسس3ـل دادزولب

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تر˘˘˘˘سشنو
بعÓل ةرو˘سص ة˘ي˘م˘سسر˘لا
دقعلا ىل˘ع ه˘ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب
با˘ح˘سصأا˘ب ه˘ط˘بر˘ي يذ˘˘لا
.سضيبألاو رمحألا نينوللا

ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘قو
بعÓ˘˘لا زا˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
عم قفتا امدعب ةينيتورلا
ل˘ك ى˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
ة˘م˘ي˘قو ة˘يدا˘˘م˘˘لا رو˘˘مألا
ىلإا ايمسسر مسضنيل دقعلا
.بابسشلا

د˘يد˘ع د˘عا˘سس ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو
ىعسست ةيدنأا نم سضورعلا
لسضف هنا لإا هعم دقاعتلل
ل˘˘˘ط˘˘˘ب ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘سضنلا
.9102/0202 رئازجلا
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 وداراب يدان
 يحشصلا رجحلا رداغ امدعب

 «كابلا»ـل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هماهم رسشابي كلام ميكح
قيرفل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هماهم كلام ميكح بردملا رسشاب

نم همودق ةيفلخ ىلع هل عسضخ يذلا يحسصلا رجحلا رداغ امدعب وداراب
رمحألاو رفسصألا نينوللا باحسصأل ديدجلا بردملا ،سسمأا عرسشو.اسسنرف
زكر ةرديحب يدلبلا بعلملاب ةيبيردت ةسصح ةجمرب لÓخ نم هماهم يف
،هيبعÓل ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلا لجا نم يندبلا بناجلا ىلع اهيف
رئازجلاب يسضاملا عوبسسألا لح دق كلام ناكو.ديدجلا مسسوملل اريسضحت
تابيردت برق نع عبات هنأا لإا ،يحسصلا رجحلل عسضخو اسسنرف نم امداق
لك نم ازهاج قيرفلا نوكيل ،دعاسسملا ينفلا مقاطلل تاميلعتلا حنمو هيدان
ةربخلا باحسصأا نيب جيزم يوق قيرف ءانبل وداراب ةرادإا ىعسستو.يحاونلا

يدافتو ىلوألا راودألا بعلل ةيميداكألا يجيرخ نم بابسشلا نيبعÓلاو
يف ثدح امك طوقسسلا يدافتل بعللا ىتح وأا بيترتلا ليذ يف دجاوتلا
 .يسضقنملا مسسوملا

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com

ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل ،سسمأا تعر˘˘˘سش
اهتنيع يتلا تاح˘ي˘سشر˘ت˘لا
قيرف˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لابقتسسا يف لجيج بابسش
ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
يف نيبغارلا نيحسشرتملاب

.دوعق نب سسيئرلا ةفÓخ
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشكو

ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
با˘˘ب˘˘لا نأا ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘˘ل حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
يف يدانلا ةدايقل حسشرتلا
ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م نو˘˘كي˘˘سس

ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل ا˘حو˘ت˘˘ف˘˘م
نيب يدانلا ةسسائرل مدقتلا
ىلإا03:61ـلا ة˘˘عا˘˘سسلا
ةياهن ىلإا موي لك :81ـلا
نأا ىلع يراجلا عوبسسألا
موي باختنلا ةيلمع متت
 .مداقلا تبسسلا

نع نلعت ةرادإ’ا
 ديد÷ا ينفلا مقاطلا

ناديروب ن˘ي˘ي˘ع˘ت د˘ع˘ب
ق˘ير˘ف˘ل د˘˘يد˘˘ج برد˘˘م˘˘ك
ةرادإا تلمع لجيج بابسش
يقاب طبسض ىلع يدانلا

ثيح ينفلا مقاطلا ءاسضعأا
ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘م تد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت
برد˘˘م ر˘˘يذ˘˘ن ي˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘سش
ر˘ي˘م˘سس ة˘ع˘ن˘سشو ،د˘عا˘سسم
سشورا˘حو سسار˘˘ح برد˘˘م
،ي˘ند˘ب ر˘سضح˘˘م تا˘˘حر˘˘ف
ةئيهت ىلع ةرادإلا لمعتو
ة˘ي˘تاو˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك
ةيلاثم ةقÓ˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘˘لا ي˘˘ف
يدا˘ف˘ت˘ل بع˘ل˘˘لا يدا˘˘ف˘˘تو
ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘لاو طو˘˘ق˘˘سسلا
.ةلوطبلا بيترت ليذ

ب.م.يرشسيإا

يوا˘سسي˘˘ع ،سسمأا ع˘˘قو
ق˘با˘سسلا د˘ئا˘˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
امسسوم ةنتاب بابسش قيرفل
دادو ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘حاو
د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا كيرا˘فو˘˘ب
فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘˘ل˘˘ل
.ةيبرغلا ةعومجملا

ىلع دادولا ةرادإا تقفتاو

بعÓ˘˘لا ع˘˘م رو˘˘مألا ل˘˘˘ك
سضوخ لسضف يذلا ديدجلا
باحسصأا عم ةديدج ةبرجت
ي˘˘لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘لا

ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘غر ،ر˘سضخألاو
يف «باكلا» عم دوعسصلا
 .يسضقنملا مسسوملا

ةرادإا ف˘˘سشكت م˘˘لو اذ˘˘˘ه

،ةقفسصلا ةميق نع دادولا
ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ا˘ه˘نأا لإا
ىلع ردا˘ق ي˘سسفا˘ن˘ت ق˘ير˘ف
م˘سسق˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق
يدا˘ف˘تو فر˘ت˘ح˘م ي˘نا˘ث˘˘لا
.ةاوهلا مسسق ميحجل ةدوعلا

ب.م.يرشسيإا
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بل˘ق يد˘نا˘م ى˘˘سسي˘˘ع كر˘˘ت
مجن يرئازجلا بختنملا عافد
ينابسسلا سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير يدا˘ن
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘˘م˘˘سصب

سسمأا ءا˘سسم ه˘ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘هر˘˘سسخ
يدان لبقت˘سسا ا˘مد˘ن˘ع تب˘سسلا

يرود˘لا ل˘ط˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
قباسسلا مسسوملا يف ينابسسلا
لجسس نيفدهل فادهأا ةثÓثب

.اعئار افده اهلÓخ
،مد˘ق˘م˘لا ءادألا لÓ˘خ ن˘˘مو

سسمير يدان دئاق قلأات امدعب
ريخألا ثعب ،قباسسلا يسسنرفلا
بخا˘ن˘لا ى˘لإا ة˘يو˘˘ق ة˘˘لا˘˘سسر˘˘ب
دكؤوي يسضاملب لامج ينطولا
ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘ل˘ل ه˘ت˘يز˘ها˘ج ا˘ه˘ي˘˘ف
مداقلا سصبرتلا لÓخ نيتيدولا

ينطولا بخانلا نأاو اسصوسصخ
يف ةعجوم تابرسض ةدع ىقلت
لظ يف ةيسضاملا ةليلقلا مايألا
نم «رسضخلا» موجن تاباسصإا

سضعبلا رارق˘ت˘سسا مد˘عو ة˘ه˘ج
ة˘ه˘ج ن˘م م˘ه˘ت˘يد˘نأا ع˘م ر˘˘خآلا
.ىرخأا

ع˘˘˘فاد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
9.6 طي˘ق˘ن˘ت ى˘ل˘ع «ر˘سضخ˘لا»
د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘˘هو ةر˘˘˘سشع ن˘˘˘م
همدق يذلا د˘ي˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
قاور لسضفأا يف هنأاو بعÓلا
يف ايقيرفإا لطب عافد ةدايقل
.ةمداقلا ديعاوملا

ينثي Êابشسإ’ا مÓعإ’ا
قباشسلا صسÁر دئاق ىلع

توفي مل ،رخآا بناج نم
،ة˘سصر˘ف˘لا ي˘نا˘ب˘سسلا مÓ˘عإلا
سسمير يدان دئاقب داسشأا امدعب
يملاعلا ءادألا لظ يف ،قباسسلا
م˘˘˘سستا ثي˘˘˘˘ح ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
ىتح ة˘تا˘م˘ت˘سسلاو ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا˘ب
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو ،ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ي˘ف «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد و˘˘يدا˘˘ت˘˘سسا»
ح˘ب˘سصأا بعÓ˘لا نأا ا˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ةيسصخسش نم هرهظأا امل Óطب
نا˘˘ك ءا˘˘ق˘˘˘ل ةرادإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘ق
ديدع˘لا د˘ه˘سشو اد˘ج ا˘نو˘ح˘سشم
ة˘ي˘م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
ةفيحسصلا تفا˘سضأاو ،ةر˘ي˘ث˘م˘لا

وهو هبعك ولع تبثأا يدنام نأا
يف ةيسساسسأا ةعطق هلعجي ام
.ينيرغيليب بردملا ةليكسشت

نكي ⁄ «رافلا» : يدنام
ةجيتن قحتشسن انكو ’داع
                                                           ديردم لاير مامأا لشضفأا
را˘ن˘لا يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع ح˘ت˘˘ف

نأا دكأا امدع˘ب م˘ي˘كح˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ف م˘ل˘ظ˘ل˘ل سضر˘ع˘˘ت ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
نأا اريسشم ديردم لاير ةهجاوم
.قحأا ناك سسيتيب

انك» :Óئا˘ق يد˘نا˘م حر˘سصو
ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘˘يد˘˘ي˘˘ج
عيط˘ت˘سسن ا˘ن˘ك ،لوألا طو˘سشلا
.«ةثÓث وأا ،نيفدهب زوفلا

:يرئازجلا يلودلا فاسضأاو
لايرلا ناك يناثلا طوسشلا يف»
يف رسصانع كانه نكل ،لسضفأا
نأا كنكمي ل ا˘نا˘ي˘حأا ةارا˘ب˘م˘لا
ى˘ت˘ح ا˘ن˘لوا˘ح د˘ق˘ل ،ا˘ه˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘ت
.«عطتسسن مل اننكل ةياهنلا

،ةي˘سصخ˘سشب ا˘ن˘ب˘ع˘ل» :م˘ت˘خو
طوسشلا ةياهن ى˘ت˘ح ا˘ن˘قو˘ف˘تو
نم نكمتن مل اننأا لإا ،لوألا
انكابسش ةفاظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
.«يناثلا طوسشلا يف

ع˘˘˘فاد˘˘˘م ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ءا˘˘˘˘جو
يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لا˘˘ب˘˘سشأا نأا يد˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘ع
ناد˘يز ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز برد˘˘م˘˘لا
.«رافلا» ةدعاسسمب مهيلع اوزاف

ل.ع/ه.صس

«زديرلا» ‘ ديدجتلا هشضفر دعب

مسسحي ⁄ يسسورعل
ددهمو هتهجو

Ãسضيبأا مسسو
ر˘˘سسا˘˘ي ة˘˘ي˘˘سضق لاز˘˘˘ت ا˘˘˘م

ير˘ئاز˘ج˘لا حا˘ن˘ج˘لا ي˘سسور˘˘ع˘˘ل
˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ت
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر سضر˘˘˘˘ع يأا دو˘˘˘˘˘جو
سضفر ريخألا اذه ،هسصوسصخب
ببسسب «زديرلا» عم هدقع ديدجت

لوألا قيرفلا عم هتكراسشم مدع
ا˘˘م بسسحو.ليحرلا هلي˘سضف˘تو
نأا ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لا ف˘ح˘سصلا تد˘˘كأا
ديدمت ديرت تناك لوبرفيل ةرادإا

لÓ˘خ ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا د˘ق˘ع
نأا ريغ ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف
مكح˘ب د˘يد˘ج˘ت˘لا سضفر ر˘ي˘خألا

تقول بع˘ل˘لا ن˘م ه˘ن˘كم˘ت مد˘ع
يذلاو ،بولك ةليكسشت يف فاك
هل عقوي قيرف نع ثحبي هلعج
ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘سصر˘˘ف نا˘˘م˘˘سضل
ناك هنأاو اميسسل ،ةمئاد ةفسصب
ي˘ف ه˘سسفا˘ن˘م ع˘م ة˘سسفا˘ن˘م ي˘˘ف
ا˘˘˘ت˘˘˘سسو˘˘˘ك بسصن˘˘˘م˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن
ن˘م ف˘ع˘سضأا يذ˘لا سسا˘كي˘م˘سست
ل˘˘ط˘˘ب ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم سصر˘˘ف
طرافلا مسسوملا «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا»
اذ˘˘ه هرار˘˘كت د˘˘ير˘˘ي ل ا˘˘م و˘˘هو
نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو.مسسوملا

نمسض ناك اعيبر91 بحاسص
ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
مهتمدق˘م ي˘ف «بي˘سشن˘ب˘ما˘سشلا»
يرود˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘سصلا
د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي زد˘˘ي˘˘ل يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
يذلا دروفتنارب قيرفل ةفاسضإلاب
نب ديعسس هفوفسص يف طسشني
.يرئازجلا يلودلا ةمحر

طيمز.ع

يسضاملب حيريو «يغنŸÒا» دسض قلأاتي يدنام
«موردوليف» بعلم نم Úمث لداعتب داع نأا دعبÊابشسإ’ا مÓعإ’ا ءانث لاني رشضÿا عفادم

اذكه رارمتسسلا انيلع» :ةيلوب
«يسضاŸا نم تحبسصأا ةÌعتŸا انتقÓطناو
زتيم فوفسص يف طسشانلا يرئازجلا مجاهملا ةيلوب ديرف ىدبأا

كيبملوأا فيسضلا مامأا ق˘ق˘ح˘م˘لا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ها˘سضر ي˘سسنر˘ف˘لا
يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م5 ةلو˘ج˘لا تاءا˘ق˘ل ن˘م˘سض ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م
.«1 غيللا» يسسنرفلا

ةارابملا دعب يرئازجلا يلودلا اهب ىلدأا يتلا هتاحيرسصت يفو
ةققحملا ةجيتنلا نع ريخألا دكأا ةيسسنرفلا «سسافورب ل» ةفيحسصل
نودب بعللا نأا حيحسص»:Óئاق يسسنرفلا بونجلا قÓمع مامأا
تناك يتلاو موردوليف بعلم يف كلذ نم رثكأاو ،فلتخم معد
يف روهمج لسضفأا وه ايليسسرم روهمج نأا دقتعأا يننأل انل ةزيم
نأا نكمي ةقلغملا باوبألا فلخ تايرابملا هذه»:عباتو ،«اسسنرف
اهب رمي يتلا ةرتفلا نع ةيلوب ثدحت امك ،انم رثكأا ماول مدخت
لازي ل هنكل ،ةطلتخم ةرتف يف مه»:لاق ثيح ايليسسرام كيبملوأا
.يسضاملا مسسوملا ا˘ن˘يأار ا˘م˘ك ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف قر˘ف˘لا ل˘سضفأا د˘حأا
لظن نأا انيلع .ةعئار ةبعل ىلع لوسصحلاو ظاقيتسسلا مهنكمي
.«نيظقي

:هقيرفل ةرثعتملا ةقÓطنلا نع ملكتلل يرئازجلا مجاهملا داعو
مل ،سسيرابو ليلو وكانوم ةلوطبلا قرف دسض مئازه ثÓثب انأادب»
انيلع ناك .ةطقن يأا ققحن مل اننكل ،ءوسسلا اذهب انتايرابم نكت
1‐2 كلذب مايقلا نم انكمت .انمسسوم ءدبل سسمير ىلع زوفلا

.«نآلا رارمتسسلا انيلعو
طيمز.ع

هتايوتشسم لشضفأا ةداعتشسا يوني بعÓلا

هبردم ىلع فرعتلا رظتني بلاط نب
بختنŸا ¤إا ةدوعلاو ديد÷ا

40 كلاسش يدان مجنو يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن سشيعي
ةدايق يف قفوي مل يذلا رنغاف ديفيد ةلاقا دعب ،ريبك «سسنابسسوسس»
نمو ،هخيرات يف يناملألا يدانلل ةقÓطنا أاوسسأا اققحم قيرفلا
يذلا مسسلا ىلع قباسسلا ماهنتوت يدان بعل فرعتي نأا رظتنملا
ةينفلا ةسضراعلا ةدايقل يناملألا يدانلا ةرادا رايتخا هيلع عقيسس
.«رورلا» يدانل

ةيادب ىلع مسصب هنا لإا يسضاملا مسسوملا يف بلاط نب ىناعو
هلعجي ام نيتارابم لوأا يف كراسش ثيح ،مسسوملا اذه ةطسسوتم
ناديم طسسو حنمي دق يذلا ديدجلا بردملا نييعت فغسشب رظتني
لادسسإا لبق قلأاتلاو هتارد˘ق تا˘ب˘ثإل ة˘سصر˘ف ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.يلاحلا وتاكريملا ىلع راتسسلا

ل.ع
ةمئاق Èمفون صصبرت ‘ هتكراششم

يسضاملبل ةيوق ةلاسسر ثعبيو قلأاتي فسساخ
Óيدنوت بعلو يرئازجلا فرتحملا فسساخ لفون دمحم قلأات

يدان دسض هقيرف ة˘ق˘فر ا˘ه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
.يلاغتربلا يرودلا نم ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف وميتيرام

يناثلا طوسشلا ةيادب يف ياد نيسسح رسصنل قباسسلا مجنلا لخدو
مغرو ،1 ـ2 ةجيتنب امزهنم قيرفلا اهتقو ناك ،ةرابملا نمز نم
رييغت يف حلفي مل هنأا لا هراهظا عاطتسسا يذلا ريبكلا ىوتسسملا
 ةلاحلا سسفن ىلع ةهجاوملا يهتنتل ةارابملا ةجيتن

بختنملا سصبرت يف فسساخ كراسشي نا ادج نكمملا نمو اذه
يف يسضاملب لامج ةبيتك يف نوكيو ،لبقملا ربمفون يف ينطولا

،ايقيرفا مما سسأاك تايفسصت راطا يف يوبابميز بختنم  ةهجاوم
.قلأاتلا ةلسصاوم نم اماع02 بحاسص نكمت لاح يف اذهو

جاحلب اشضر
مشسوŸا اذه هل ةكراششم ثلاث ىلع مشصب

زواجتيو ةيوق ةقÓطنا ققحي ةسسامخ نب
يسضاŸا مسسوŸا ةبيخ

اغلام عفاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘سسا˘م˘خ ن˘ب د˘م˘ح˘م كرا˘سش
ن˘م˘سض ن˘ي˘كرو˘كل˘يأا ف˘ي˘سضلا د˘سض ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘نا˘ب˘سسلا

ةي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م30 عوب˘سسألا تا˘يرا˘ب˘م
.ديحو فدهب يرئازجلا ءاقفر زوفب يهتنا يذلاو ينابسسلا

مسسوملا قÓطنا ذنم هل ةكراسشم ثلاث قباسسلا بعÓلا لجسسو
يسسليب ويجريسس اهيلع دمتعي يتلا رسصانعلا نمسض حبسصأا يذلاو
زيمملا ءادأÓل رظنلاب كلذو ةلوطبلا قÓطنا ذنم قيرفلا بردم
ديزي ام وهو ،يرودلا تاسسفانم لهتسسم يف همدقي ىحسضأا يذلا
ينقتلا ةطخ يف ةيسساسسألا رسصانعلا دحأا حبسصي نأا يف هسصرف
هديسصر اعفار قيرفلل ايلاوت يناثلا راسصتنلا اذه دعيو ،ينابسسلا
.عبارلا زكرملا يف طاقن6ـل

ةقفر يناثلا همسسوم بعلي نارهو ةنيدم نبا نأا مولعملا نمو
داح˘تإا ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘سضا˘م˘لا  م˘سسو˘م˘لا ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لاو ا˘غ˘لا˘م
قيرفلا فوفسصب هقاحتلا ذنم تاءاقل9 يف كراسش ثيح ةمسصاعلا
.طرافلا مسسوملا ينابسسلا
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«ةركŸا» ركشش قباشسلا ةينطولا ةلوطبلا فاده

ينيسسوحلب عم دقاعتي يرطقلا لÓسص مأا

مشسوŸا اذه هل ةكراششم لوأا ‘

 رخبتي «غيلرÈÁلا»ـل هلاقتنا ملحو Óيدب ةمحر نب

لÓ˘˘˘˘سص ما يدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
عم ايمسسر هدقاعت نع يرطقلا
رونلا دبع يرئازجلا مجاهملا
هنطاومب اقحتلم ين˘ي˘سسو˘ح˘ل˘ب
بعل لمحيسسو .يزع بويأا
مقرلا قبا˘سسلا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا

مأا يدان ديدجلا هقيرف عم01
.لÓسص

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فاد˘˘ه كل˘˘ت˘˘ماو
ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اهزر˘بأا سضور˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

لإا ،يسسنرفلا رفاهول يدان نم
ةريسشأات ىلع هلوسصح مدع نأا

ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت سضو˘˘خ ى˘˘لإا ه˘˘ب ىدأا
.ةيرطقلا بعÓملا يف ةديدج

دا–ا ركششأا :ينيشسوحلب
هب ماق امو صسابعلب
ىشسني ’ راشصنأ’ا

ين˘ي˘سسو˘ح˘ل˘ب مد˘ق˘ت ا˘م˘ك
سسابعلب داحتا قيرفل ركسشلاب
عم يدقع ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب» Ó˘ئا˘ق
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا بل˘ق˘لا يدا˘˘ن
ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ ي˘ف ي˘ت˘ب˘غرو
نأا دوأا ،ي˘تر˘ي˘سسم ي˘ف ةد˘يد˘˘ج
تملعت يذلا يدانلا اذه ركسشأا

ركسشأا نأا دوأا امك ،ريثكلا هيف
نيبردملاو نيبعÓ˘لا ي˘ئÓ˘مز
ن˘يذ˘لا يدا˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لاو
اريثك روطتلا ىلع ينودعاسس
دوا ار˘ي˘خأا .سصخ˘سشو بعÓ˘˘ك
ءا˘˘ي˘˘فوألا را˘˘سصنألا ر˘˘كسشا نأا
يل مهمعدو مهبح ىلع يدانلل
ر˘ي˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘ب˘˘حو ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ىنمتأا فورظلا لك يف يدانلل
هللا لأاسسأاو عيمج˘ل˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ةمداقلا يتوطخ ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا
 «هللا ءاسش نا

ه.صس

بعل ةمحر نب ديعسس لجسس
م˘˘ج˘˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ه˘تدو˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نلا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
لوأل هقيرفل ةيسساسسألا ةليكسشتلل
ةارابم ةبسسانمب مسسوملا ،اذه ةرم
تاسسفا˘ن˘م ن˘م ثلا˘ث˘لا عو˘ب˘سسألا
د˘˘˘˘سض «بي˘˘˘˘سشن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سشلا»
يتلاو لووليم يدان فيسضتسسملا
يباجيلا لداعتلا عقو ىلع تهتنا
.ةكبسش لك يف فدهب

نمسض «ديدجلا زرحم» ناكو
لووليم ةارابمب ةينعملا ةليكسشتلا

ناك امك ايسساسسأا لخدي مل هنأا ريغ
ءلدبلا دعقم يف سسلجو اعقوتم
لخديل ،لوألا طوسشلا ةرتف لÓخ
سسونك هليمزل Óيدب37 د يف
نأا دعب هيدان ةدعاسسم لواح ثيح
مجرتت مل يتلا سصرفلا سضعب قلخ
سساموت لابسشأا ي˘ف˘ت˘كي˘ل فاد˘هأل

لتح˘ي˘ل ،لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘ب كنار˘ف
عسساتلا زكرملا دروفتنيرب كلذب
لداعتو ديحو زوفب ةلوطبلا يف
دادز˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.ةراسسخو
يسسنر˘ف˘لا سسي˘ن ج˘ير˘خ ة˘ي˘ع˘سضو
يا دو˘جو مد˘ع ل˘ظ ي˘ف اد˘ي˘ق˘ع˘ت
د˘حأل ه˘لا˘ق˘ت˘نا لو˘ح تاد˘ج˘ت˘سسم
«غيلرميربلا» يف ةطسشانلا ةيدنألا

ا˘م ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘˘غار˘˘لاو
،ه˘ي˘ل˘ع ا˘ي˘فا˘سضإا ا˘ط˘˘غ˘˘سض ل˘˘كسش
ةردا˘غ˘˘م د˘˘ير˘˘ي ه˘˘ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ
بعللاو «بيسشنويبماسشلا» ةلوطب
،مسسوملا اذه ءاوسضألا يرود يف
ه˘برد˘م مد˘خ˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘ه
مج˘ن˘لا نأا د˘كأا يذ˘لا ي˘كرا˘م˘ند˘لا
هاو˘ت˘سسم˘ب ر˘ه˘ظ˘ي م˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اديج ناك ديعسس»:Óئاق دوهعملا
مدقو ،ةسسفانُملل هتدوع ةبسسانمب
اهنأا م˘غر ،ة˘مر˘ت˘ح˘ُم ة˘ق˘ي˘قد02

ملو اذه ،«انعم هل لسضفألا تسسيل
ءاقب يف هلمأا كنارف سساموت فخي
ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»

ثي˘˘˘˘ح ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سص
و˘ل ،اد˘ج اد˘ي˘ع˘˘سس نو˘˘كأا˘˘سس»:لا˘˘ق
م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ن˘ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي
نيبعÓلا لسضفأا نم هنأل ،ديدجلا
ةفاسضإا انل مدقيسسو ،يرودلا يف
قيقحت ةبوعسص دكؤوي ام ،«ةريبك
اد˘ه بع˘ل˘لا ي˘ف ة˘م˘حر ن˘ب م˘˘ل˘˘ح
ريدجلا.«غيلرميربلا» يف مسسوملا
ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘با م˘˘سسا نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لاقتنلاب اطبترم نا˘ك تن˘سشو˘م˘ت
ماهلوفو سسلاب لاتسسيرك قيرفل
مسضل يمسسر سضرعب امدقت ناذللا
ةرادا نأا ر˘ي˘غ ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
03 غلبم ىلع ترسصأا دروفتنيرب
.بعÓلا حيرسستل وروأا نويلم

طيمز.ع



ةــــنصصرق

يداسصتقا رايخ
سضا˘ير دا˘ع˘بإا لÓ˘خ ن˘م
بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا زو˘˘˘˘˘˘˘بدو˘˘˘˘˘˘˘ب
يدا˘ن م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يا تنا˘˘˘˘˘سس
ل˘˘سصاو˘˘ت ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ط˘غ˘سضلا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا

ل˘جأا ن˘م بعÓ˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘˘˘ب˘˘˘تار ن˘˘˘م سضف˘˘˘خ˘˘˘لا
طر˘˘˘ت˘˘˘سشاو ،يو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا

ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سسي˘˘˘ئر
وسشو˘سس ة˘سسرد˘م ج˘ير˘خ
ن˘م ه˘ب˘تار ن˘م سضف˘خ˘لا
ةكراسشمل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘جأا

ينعي ام وهو ،يدانلا عم
بعÓ˘لا دا˘ع˘بإا بب˘˘سس نأا
.يداسصتقا لب اينف سسيل

سشيمهتلا اذامل
د˘كؤو˘ي ،ر˘˘خآل مو˘˘ي ن˘˘م
لو˘˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘˘˘ب
ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ت˘˘سسي˘˘سشنا˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
ريغ سصخسش هنأا يتيسس
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘ب ،نز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
ةداسشإلاو تاحير˘سصت˘لا
موي نم اه˘ق˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لا

سضا˘ير ق˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘خآل
ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا زر˘ح˘م
بعل ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
بيرغلا ن˘كل ،ي˘ت˘ي˘سسلا
ةقثلا عسضي ل بيب نأا
ليلدب رسضخلا دئاق يف
ديدع يف هكارسشإا مدع
.ايسساسسأا تابسسانملا

لمعي يحاي
«دناكيولا» يف ىتح

بادتنا ىلإا ةيواسشلا داحتا سسيئر عراسس
ام وهو نيمداقلا نيمويلا يف نيبعل01
«لوعم» يحاي نأاب دكؤوي عيمجلا لعج
ثحبلل تيبلا تابيترت لك طبسض ىلع
دقو اذه اهلح ىلع لمعي ىرخأا رومأا نع
تابادت˘نلا ة˘عر˘سس ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘ل˘ع
ايلاح ةلوطبلا ءاسسؤور ربكأا نإا اولاق ثيح
«دناكيولا» ةحارلا تقو يف ىتح لمعي
ه˘ق˘ير˘ف˘ب سسي˘ئر˘لا ق˘ل˘ع˘ت د˘كؤو˘ي ا˘م و˘˘هو
ة˘نا˘خ ي˘ف ا˘م˘ئاد ه˘ع˘˘سضو ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
. رابكلا ةيدنألا

زهاج ءيسش لك

ريدم يلع جاح دكأا ،هل بسسحت ةوطخ يف
يبملوألا بكرملا ةيزهاج ةيليوج5 بعلم
ىتحو ةينطولا ةلوطبلا تايرابم ناسضتحل
رمألا وهو ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
نأاو اميسسل عيمجلا حيري نأا هنأاسش نم يذلا

معط هل عرسشلا راد يف تاءاقللا سضوخ
راسصنألا لقنت لظ يف اسصوسصخ ،سصاخ
.تايرابملا ةعباتمل ةوقب

ةسضيرعلا طوطخلا عسضو يريزد

رسصانعلا سضعب عانقإا يف عورسشلا لÓخ نم
ي˘ف ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا عر˘سش ،ءا˘ق˘ب˘لا ي˘˘ف
سسأار ىلع لوألا لجرلا ىعسسيو عانقإا ةمهم
يهو دانزوب ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل ق˘ير˘ف˘لا
ل فيك يلهألا راسصنأا اهنمث يتلا ةوطخلا

لمع تعدتسسا ةيقيقح ةمزأا سشيعي قيرفلاو
يدانلل لسضفأا وتاكريم طبسض ىلع عيمجلا
متحتسس يتلا ةيلاملا ةلويسسلا بايغ نم مغرلاب
˘ما˘ظ˘ن˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرادإلا ى˘˘ل˘˘ع كسش نود ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘كسشإلا ل˘˘ح ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا سضار˘˘ت˘˘قلا

. ةلودلا تاناعإا ىوتسسم

ةحارلل نوكرلا ررقي بيد

طغسضلاو ةريثكلا لكاسشملا نع داعتبÓل
ىلإا نوكر˘لا بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر رر˘ق
لكاسشم نع اديعب مايأا ةثÓث ةدمل ةحارلا
هتدو˘ع ة˘ي˘نا˘كمإا ة˘سسارد˘ل كلذو «ا˘كسسيل»
نأا امب ديدج نم رومألا مامزب هكاسسمإاو
اديعب ةيعمجلا عسضو ىقبي مداقلا فدهلا

بيد سسيئرلا ةلئاع نأا ركذي ،لكاسشملا نع
م˘يد˘˘ق˘˘تو با˘˘ح˘˘سسنلا ةرور˘˘سضب ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ه˘لاو˘مأا ي˘ف ى˘ت˘˘ح حا˘˘م˘˘سسلاو ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا

تا˘طو˘غ˘سضلاو تا˘سسرا˘م˘م˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
مل ني˘سضرا˘ع˘م˘لا سضع˘ب فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘خألا
. هحلاسص يف نكت

qarsana@essalamonline.com
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ةقÓطنا لسضفأا
لوأا ي˘ف زو˘ف˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
لÓ˘ت˘حاو تا˘يرا˘ب˘م ثÓ˘ث

يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةراد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص
زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلا
يدا˘ن ق˘ق˘ح ،طا˘ق˘˘ن9ـب
بردم˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب نو˘تر˘ف˘يا
يتوليسشنا ولراك يلاطيلا
ي˘ف ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘سضفأا
ة˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ثيح تاونسس ذنم ةزاتمملا
ل˘كل ة˘يو˘ق ة˘˘لا˘˘سسر ثع˘˘ب
ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘هدا˘ف˘م قر˘ف˘لا
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع مزا˘˘˘˘˘˘˘ع قرزألا
ناكم ىلع ةوقب عارسصلا

.موقلا رابك نمسض

15

ةدوعلل نوقوسشتم
رسشا˘ب˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘˘ف
اءدب ةيدج˘لا ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘م
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
م˘قا˘ط˘لا ءا˘ه˘نإا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
مودت˘سس ي˘ت˘لاو ي˘ح˘سصلا

ةسسمخ ىلإا مايأا ةعبرأا نم
قيرفلا ءاقب ينعي ام وهو
ى˘لإا تا˘ب˘˘يرد˘˘ت نود ن˘˘م
اذه فيطسسب هلولح ةياغ
ينفلا مقاطلا عمتجيسسو
ريسسملا مقاطلا عم يئاهن ءاقل كانه نوكي ىتح ةريغسصو ةريبك لك ةسسارد لجا نم ةبانع يف
.قافولا وتاكريم ةسسارد مث نمو يدانلا عم لوأا مهدقاعت طبسضل
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ةÓسصلا تيقاوم

سضيبأا مسسوÃ ددهمو هتهجو مسسحي ⁄ يسسورعل ^
ينيسسوحلب عم دقاعتي يرطقلا لÓسص مأا ^

قلأاتي فسساخ
ةلاسسر ثعبيو
يسضاملبل ةيوق

 دارفنا ىلع Òشضحتلا لشصاوي ودعشس

ةيتاوم فورظلا لك »: يعيبر
«لوألا سصبÎلا لÓخ لمعلل

 يحشصلا رج◊ا رداغ امدعب

ىلع هماهم رسشابي كلام ميكح
«كابلا»ـل ةينفلا ةسضراعلا سسأار

   ينفلاو ريشسملا مقاطلا نيب مئاد لاشصتا يف

ةيورب ريسست تابادتنلا
ةسسوردم ةقيرطبو

 ةمئاق ربمفون صصبرت يف هتكراششم

4582ددعلا ^2441  رفشص11ـل قفاوملا0202 ربمتبشس82نينثإ’ا

 ينابشسإ’ا مÓعإ’ا ءانث لاني رشضخلا عفادم

يسضاملب حيريو «يغنŸÒا» دسض قلأاتي يدنام

انك.. لداع نكي ⁄ «رافلا»: يدنام
ديردم لاير مامأا لسضفأا ةجيتن قحتسسن

 وداراب يدان ةبانع دا–ا رئاز÷ا ةيدولوم


