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هجوم يلامجإلأ جمانربلأ نم ةئاملاب56
بونجلأو ايلعلأ باصضهلأ قطانم ىلإأ

حتفل Òبك د– مامأأ طوعجأو
ةيوبÎلأ تاصسصسؤوŸأ بأوبأأ

يدصصتلأ ةرورصض ىلإأ اعد
مهحصضفو مهل

نيماحم مهتي كرابم دعضسي
لجدلاو ةرضسمضسلا ةضسراممب

30صص

ةنيزÿأ دبكي يئامنيصس ويرانيصسب داصسف
رانيد رايلم تقاف رئاصسخ ةيمومعلأ

قيقحتلأو يرحتلأ يف ةصصتخملأ نمألأ حلاصصمل ةقمعم ةعباتمو قيقحت ةيلمع دعب يديبعل ةيدان ةفاقثلل ةقباصسلأ ةريزولأ هدصض اهب تمدقت ىوكصش ةيفلخ ىلع

50صص

ةعاصسلأ دحل ،ةيبرتلأ ةرأزو لأزت ل
و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صسلأ را˘˘ي˘˘ت˘˘خأ ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘˘ت م˘˘˘ل
تا˘هو˘يرا˘ن˘˘ي˘˘صسلأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ
لÓ˘خ ،ءا˘كر˘صشلأ ة˘ق˘˘فر ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لأ
يذ˘˘لأو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘صسأرد˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘صسلأ

ي˘ح˘صصلأ ع˘صضو˘لأ ع˘م ف˘ي˘ي˘ك˘ت˘لأ ن˘م˘˘صضي
ءابو يصشفت ةجيتن دÓبلأ هفرعت يذلأ

.انوروك

ةينيبلا ةيداضصتق’ا تاقÓعلا ‘ ةيعون ةلقن ¤إا ناحمطت اينابضسإاو رئاز÷ا
40 صص«انوروك» ةحئاج اهصضرفت يتلأ تابوعصصلأ نم مغرلاب ةكأرصشلل ةيوق صصرف دوجو اتدكأأ

هذهو...دّدمتي «انوروك»
ةيبÎلا ةرازو تاهويرانيضس

لبقŸا يضساردلا ماعلل

نم رثكأا زاجنإا وحن
ةينكضس ةدحو نويلم1

تاونضس عبرأا يف

40صص

40 صص

دأريتصسلأ نم دحلأو قأوصسألاب راعصسألأ حامج حبكل ةيموكح ةطخ

راطإا ةفضص لحتنم عاديإا
ةيروهمجلا ةضسائر يف
تقؤوملا سسبحلا راردأاب

لوصصحلل مايأأ5...«مويميرب ةمدخ»
ةيبهذلأ ةقاطبلأ ىلع

0008 نم رثكأا جامدإا
لبق ام دوقع راطإا يف لماع
ديربلا عاطق يف ليغضشتلا

40 صص

40 صص

50صص

ةحÓفلا ةرازو Úب ةيديدح ةضضبق
ءارـــم◊ا موـــحللا «تانوراب»و



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
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:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا 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 ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
بضضاغ ةحÓفلا ريزو

ة’و نم ريراق˘ت ،ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ى˘ق˘ل˘ت
نم ددعل ءيسسلا ءادأ’ا لوح ةيروهمج
ضضعب ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا ير˘يد˘م
ن˘م نا˘ت˘ن˘ثا نا˘ت˘ي’و ا˘ه˘ن˘˘م ،تا˘˘ي’و˘˘لا
‐ ريزولا ىلع متحي ام وهو بونجلا

كرحتلا  ‐رداسصملا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
نيسسعاقتملا نيريدملا ةيحنتل ةعرسسب

جاتح˘ي ع˘سضو˘لا نأ’ ،م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا ن˘ع
ةهجاوم ىلع ةردقو ةأارج رثكأا ءاردم
عا˘ط˘˘ق ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘كسشم˘˘لا
.ةحÓفلا

«انوروك» زع يف تادراطم

ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ة˘˘˘˘جو˘˘˘˘م تدا˘˘˘˘ع
يف ةلاقنلا مهفتاوه ةقرسسو نينطاوملا

،يا˘م لوأا ة˘حا˘سسب تÓ˘فا˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
را˘سشت˘نا م˘غر ه˘نأا ،ر˘مأ’ا ي˘ف بير˘˘غ˘˘لاو
نأا ’إا ،نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
نوذوليو مهتايلمع نوذفني ضصوسصللا
ر˘مأ’ا ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضب˘˘ق˘˘لا نود رار˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ق˘ل˘ع ثي˘ح ،با˘كر˘لا ه˘بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا
ةنيا˘ك ة˘طر˘سشلا :Ó˘ئا˘ق لو˘ق˘لا˘ب م˘هد˘حأا

 .ةنياك ةقرسسلاو

ةدوعلا ديري باربر

نينثا نيعورسشم ديم˘ج˘ت تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق رر˘ق˘ت
،بار˘بر د˘ع˘سسي لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
ةعطق ىرتسشا دق باربر ناك لوأ’ا عورسشملا
،حرتقمك هب مدقت يناثلاو ،هب ةسصاخلا ضضرأ’ا
يف ةيسضا˘م تاو˘ن˘سس ي˘ف ما˘ع˘لا ه˘جو˘ت˘لا ن˘كل

،ةقيلفتوب زيزعلا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسأ’ا ضسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع
باربر ةعومجم ذوفن نم دحلا هاجتاب ناك
نأا ىلإا ريسشت ةديدجلا تامولعملا ،ةيداسصتق’ا

ةميدقلا هعيراسشم ءايحإا نآ’ا لواحي باربر
،دا˘سصت˘ق’ا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل عا˘سضوأ’ا ر˘ي˘˘غ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
.ةيداسصتق’ا هتعومجم عيسسوتو
ةهبضش لحم اعورضشم نوعبرأا

تاه˘ج نأا ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم ف˘سشك
ةي’ولا ىوتسسم ىلع رئاود ةدع يف قيقحت
مت اعورسشم نيعبرأا نم رثكأا نأا يف هبتسشت
ةيسضاملا ةرسشعلا تاونسسلا يف هب بعÓتلا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا تا˘عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع عزو˘ت˘ت
يد˘ل˘ب˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا ى˘م˘سسي ا˘م وأا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
نيب نمو ،ةيئاملا دراوملاو نكسسلاو ،ةيمنتلل
لحم يهو اهب بعÓتلا مت يتلا عيراسشملا
ط˘بر عور˘سشم ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ةي’ولا ةمسصاع يف يحسصلا فرسصلا ةكبسشب
عورسشمو ،ةيدلبلا تاذ يف ةئيهت عورسشمو
.ينكسس عمجمل ةيجراخ ةئيهتل رخآا

qarsana@essalamonline.com
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دحاو مقر بولطملا
هلوح تر˘ي˘ثأاو ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ن˘ع ثح˘ب˘ي
ر˘ي˘غ ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ،ضصسصقو تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سش
ةر˘ج˘ه˘لا ة˘كب˘سش ر˘يد˘م ه˘نإا ،ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
نآ’ا د˘حاو م˘قر بو˘ل˘ط˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘سسلا

يفو نارهو ةي’و يف نمأ’ا ةزهجأ’
ضضع˘˘ب ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك
نمأ’ا حلاسصم نأا ىلإا ريسشت رداسصملا

هيلع ضضبقلا ءاقلإا كسشو ىلع تناك
ناك يذلا طيخلا نأا ’إا ،عيباسسأا لبق
رسشبلا برهم ى˘لإا ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا دو˘ق˘ي
ضضع˘˘ب نأا ة˘˘˘جرد˘˘˘ل ،ى˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خا ،اذ˘˘˘ه
برغلا يف رسشبلا يبرهم لبق نم اهجسسن مت ،ةيمهو ةيسصخسش هنأا ىلإا ريسشت تاحيجرتلا
هنأا ىلإا رداسصملا ضضعب ريسشت امنيب ،نمأ’ا ةزهجأا تاقيقحت ىلع ضشيوسشتلا لجأا نم يرئازجلا

نيذلا ،نينواعتملا نم ةعومجم ربع هلامعأا ريدي هنأاو اينابسسإا وأا اسسنرف يف هنكل Óعف دوجوم
براوقلا لامعتسسا ةينقت لخدأا نم لوأا هنأاو ،رخآا دينجت متي مهدحأا فقوي وأا لقتعي امدنع ىتح
.ةيبوروأا لود نم نينواعتم هيدل نأاو ،رسشبلا بيرهت يف اهرودب ةبرهملا ةعيرسسلا

«وملام»ـب سسيراطم
ةيبرعلا امنيسسلل وملام ناجرهم نلعأا

ةر˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘ترود قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘ع
فور˘˘˘ظ˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘˘نو ،د˘˘˘˘يو˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب
،انوروك اهتسضرف يتلا ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا
طسسو امسشتحم روسضحلا ناك دقف
رسضح ام˘ك ،ة˘ت˘فا˘خ ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ءاو˘جأا
ام˘ن˘ي˘سسلا عا˘ن˘سص ن˘م ة˘ل˘م˘ج ل˘ف˘ح˘لا
نيأا ،تايسسنجلا فلتخم نم ةيبرعلا
«مدآا» ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا را˘ي˘ت˘˘خا م˘˘ت
،حاتتفÓل يسضار˘لا ن˘ير˘سسن ،ة˘لو˘ط˘ب
«ضسيراطم» يرئازجلا مليفلا ماتخللو
.جاح نب ديسشر ،جرخملل

يضسائرلا موضسرملل فلاخم «دقع»
حنم نع ةلوؤوسسملا تاهجلا تفلاخ
ةل˘قرو ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا
نوناقلا ،دوعسسم يسساح ةرئاد اديدحت
ةقطنمب عقت ةيحÓف ضضرأا حنم ءانثأا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ،ارار˘˘يإا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق
اهن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا زو˘ج˘ي ’ ة˘سصسصخ˘م
ام يف اهدوجو ببسسب نوناقلل اقبط
ضصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا قا˘ط˘˘ن˘˘لا ى˘˘م˘˘سسي
يسسا˘ح ي˘ف زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا لو˘ق˘ح˘ب
ىلإا ريسشت ةرفوتملا قئاثولا ،دوعسسم
فلاخي ام وهو ،ةرئاد ةنجل رارق ىلع ءانب مت حÓسصتسسÓل ضصسصخملا عقوملا حنم رارق نأا
.ةيلمعلل مظنملا يرازولا رارقلاو ةيحÓفلا يسضارأ’ا حنمب قلعتملا ،يسسائرلا موسسرملا

ينويهضصلا نايكلا تايلآا مامأا فرفري يرئازجلا ملعلا
ةز˘غ ل˘هأا د˘ج˘ي م˘ل
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘سسحأا
،رئازجلل اهنومدقي
نويلملا ةيار  ’إا

نوي˘ل˘م˘لا ف˘سصنو
ما˘ق ثي˘ح ،د˘ي˘ه˘سش
نم ة˘با˘سشو با˘سش
،ةز˘˘˘˘˘غ عا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ق
م˘ل˘ع˘لا  تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت˘˘ب
ي˘˘ف  ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ءا˘˘م˘˘˘سس
ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
دعب ىلعو دودحلا
ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق را˘ت˘˘مأا
نا˘˘˘ي˘˘˘كلا تا˘˘˘ي˘˘˘لآا
تاوق فرط نم لتقلل امهسضرعت رطخ كلذب نيدحتم ،ينطولا ديسشنلاب ةقفرم ينويهسصلا
دحت يف ايلاع فرفرت يهو ةيرئازجلا ةيارلا ريخأ’ا اذه ىري ىتحو ،يليئارسسإ’ا لÓتح’ا

  .اهبعسشو رئازجلل اريدقتو انافرع كلذو ،نيريبك خومسشو



watan@essalamonline.com
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ةملك يف ،كوربم دعسسي لاق
ةيداعلا ىلوأ’ا ةرودلا لÓخ هل
ةاسضقلا ةباقنل ينطولا ضسلجملل
ةبج ءارو يفتخت ةليلق ةئف نإا
نم ريثكلا ضسرا˘م˘ت  ،ةا˘ما˘ح˘م˘لا
بج˘˘˘ي ،ةر˘˘˘سسم˘˘˘سسلاو ل˘˘˘جد˘˘˘˘لا
ةئف نأا احسضوم ،اهل يدسصتلا
ةيئاسضق تافلم لغ˘ت˘سست ة˘ل˘ي˘ل˘ق
،ميلسسلا اهقا˘ي˘سس ن˘ع فر˘ح˘ن˘تو
ةاسضق نم عاطقلا ءانبأا بلاطو
 .ء’ؤوه حسضفب نيماحمو

ةاماحملل نأا يسضاقلا دافأا امك
ةءا˘ف˘كلا˘ب ا˘ه˘ل دو˘ه˘سشم تا˘ما˘ق
مدق˘ت ثي˘ح ،قÓ˘خأ’او ة˘ي˘لا˘ع˘لا
عافدلا يف ةعئار جذامن ايموي

،تايرحلا ةيامحو قوقحلا نع
ضسسسؤوي نأا يف هلمأا نع برعأاو
رمتسسمو قي˘ثو نوا˘ع˘ت˘ل م˘ه˘ع˘م
ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘لود ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
 .نوناقلاو

م˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سست كور˘˘˘ب˘˘˘م ضضفرو
نأا ادكؤوم ،نيماحملا عم ةقÓعلا
لكسشيو ةلادعلا ةرطاق ةاسضقلا
نا˘مأا ما˘م˘سص ا˘ه˘ي˘ف نو˘ما˘ح˘م˘˘لا
 .قوقحلا نع عافدلا

د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
نم ديدعلا دوجو هتاذ ثدحتملا
،ة˘لاد˘ع˘لا كل˘سس ي˘ف ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةنجل تسسيل ةباقنلا نأا فاسضأاو
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ’و د˘˘˘حأ’ ةد˘˘˘نا˘˘˘˘سسم
ضشما˘˘هو نا˘˘ك يأ’ ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م
ا˘ه˘لا˘م˘سسأار و˘ه ا˘ه˘ت˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسا
اعدو .لزانتلل لباقلا ريغ تباثلا

فا˘ي˘طأا ،ةا˘سضق˘لا ة˘با˘ق˘ن ضسي˘˘ئر
لجأا نم يعسسلا ىلإا ،عمتجملا

ر˘ي˘ثأا˘ت ن˘م ءا˘˘سضق˘˘لا ضصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت
طوغسضلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ءاو˘هأ’ا
 .ةيدرفلا

ةدوع ةريخأ’ا ةرتفلا تدهسشو
نيماحملاو ةاسضقلا نيب عارسصلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘كعو˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ما˘ح˘م بي˘˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل ضضر˘˘ع˘˘ت
،ينيليسس ديجملا دبع ةمسصاعلا
يف ةسسلجلا يسضاق ضضفر دعب
دار˘م لا˘م˘عأ’ا ل˘جر ة˘م˘كا˘ح˘˘م

كافوسس عمجم بحاسص يملوع
مويل ةيسضقلا ليجأات تارايسسلل
لا˘ن يذ˘لا بع˘ت˘لا بب˘سسب ،د˘حاو
 .عافدلا ةئيه نم

مهحصضفو مهل يدصصتلأ ةرورصض ىلإأ اعد

لجدلاو ةرضسمضسلا ةضسراممب نيماحم مهتي كرابم دعضسي

د.Ëرم

مهل يدصصتلأ ةرورصض ىلإأ اعدو ،لجدلأو ةرصسمصسلاب نيماحم صسمأأ ،ةاصضقلأ ةباقن صسيئر كوربم دعصسي مهتأ
.ةيئاصضقلأ ةطلصسلأ باب يف ةقوبصسم ريغ اماكحأأ نمصضت روتصسدلأ عورصشم نأأ ىلإأ أريصشم ،مهحصضفو

عاطق يف نيدقاعتملأ ميصسرت
ىلع رورملأ نود ةحصصلأ

تيبثتلأ تاقباصسم

ةحنم» ديدج اذه
ءابطأÓل «91 ديفوك

ديدج نع ،ةيلاملأ ةرأزو تنلعأأ
ةبصسنلاب انوروك صسوريف ةحنم
ةيوصست ىلع تقفأو امك ،ءابطأÓل
نيدقاعتملأ نأوعألأ ةيعصضو
بجومب مهفيظوت مت نيذلأ

ةنصسلأ نأونعب ةددحم دوقع
نود ،9102و8102 ةيلاملأ
تيبثتلأ تاقباصسم ىلع رورملأ

.بصصنملأ يف
ةماعلأ ةيريدملأ تلاقو
يف ،ةيلاملأ ةرأزوب ةينأزيملل
نيبقأرملأ ىلإأ اهب تثعب ةلصسأرم
تاصسصسؤوم ىوتصسم ىلع نييلاملأ
يتأات ةقفأوملأ نأأ ،ةحصصلأ
ةيوصست تايلمعل لامكتصسأ
نأوعأÓل ةيرأدإلأ ةيعصضولأ
أوفظو نيذلأ نيدقاعتملأ

ىلع ةدملأ ةددحم دوقع بجومب
لمصشيو ،ةحصصلأ تاصسصسؤوم ىوتصسم
لÓخ مهفيظوت مت نم رأرقلأ
‐8102/ نيتيصضاملأ نيتنصسلأ

نأأ ،ةلصسأرملأ تحصضوأأو./9102
نيلماعلأ نأوعألأ لمصشي بيصصنتلأ

وأأ ةنايصصلأ وأأ ظفحلأ تاطاصشن يف
ريغ حلاصصملأ نأونعب تامدخلأ
ةيمومعلأ تاصسصسؤوملأو ةزكرمملأ
هبصش نيوكتلأ تاصسصسؤومو ةحصصلل
.ةحصصلأ ةرأزول ةعباتلأ يبطلأ

نع صضيوعتلأ ةحنم صصخي اميفو
ةوÓعلأ أذكو ةبوانملأ
ةصصاخ ،انوروك ءابول ةيئانثتصسلأ
قطانم يف نيلماعلأ ءابطأÓل
نيوكتلاب ايلعلأ باصضهلأو بونجلأ
ةيعماجلأ صسيردتلأ ةداهصش لينل
يف تدروأأ ،ةصصاخلأ ةيبطلأ

ربمتبصس رهصش اهب تثعب ةميلعت
بصسح اهفرصص متي هنأأ» يصضاملأ
فرصصت امكو ،هقحأولو بتأرلأ
ةحنم اهنمو ةيفرظلأ حنملأ
ةوÓعلأو ،ةبوانملأ نع صضيوعتلأ
نم ،انوروك ءابوب ةيئانثتصسلأ

نولوأزي يتلأ تاصسصسؤوملأ فرط
.«اهب مهنيوكت
رأزو تنلعأأ ،رخآأ قايصس يفو
اهب تثعب ةلصسأرم يف ةحصصلأ

،يصضاملأ ربمتبصس92 خيراتب
تنمجانملل ةيرئأزجلأ ةيعمجلل
اهمعدو اهتقفأوم ،ةحصصلأ ةرأدإأو

ثحبلل ينطولأ ربخملأ ءاصشنإل
ةيحصصلأ ةموظنملأ ريوطت يف
.رئأزجلأ يف

ر.نوراه

:وروفنوك ىصسيع ةدحتŸأ ∙ألأ ىدل ›اŸ مئأدلأ بودنŸأ

ذيفنتلا» ىلع ةممضصم ةيلاقتن’ا تاطلضسلا
رئاز÷ا قافت’ «دا÷ا

عوج نم نمصسي لو ينغي ل ةيوهلأ ةلأاصسم ‘ صضوÿأ نأأ دكأأ

عافد وه روتضسدلا ليدعت عورضشم :يجعب
ةلودو بعضشو لماك ليج Òضصم نع

ورو˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك ى˘˘˘سسي˘˘˘ع دد˘˘˘˘ج
ممأ’ا ىدل يلامل مئادلا بودنملا
ميمسصت ى˘ل˘ع هد˘ي˘كأا˘ت ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
يف ةيلاقتن’ا ةل˘حر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سس
داجلا ذيفنتلا ةلسصاوم ىلع هدÓب

ة˘ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو مÓ˘˘سسلا قا˘˘ف˘˘ت’
ةنسس رئازجلا راسسم نع قثبنملا

.«ةداوه Óب»5102
يلامل مئادلا بودنملا فاسضأاو

ضسلجمل عامتجا لÓخ هتملك يف
يف عاسضوأ’ا لوح يلودلا نمأ’ا

ةينطولا انتاطلسس لازت ’» : يلام
ع˘ي˘م˘ج مار˘ت˘حا ى˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘م˘˘سصم
يتلا ةيلودلاو ةينطولا تامازتل’ا
اقفو ،ةيرح˘ب ي˘لا˘م ا˘ه˘ب تد˘ه˘ع˘ت
فاسضأاو .«ةلودلا ةيرارمتسسا أادبمل

دوأا ،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف» ورو˘ف˘نو˘˘ك
ميمسصت ددجأا نأا ،ضسبل يأا نودبو
ىلع ةيلاقتن’ا ةلحرملا تاطلسس
قافت’ دا˘ج˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
ي˘لا˘م ي˘ف ة˘ح˘لا˘سصم˘لاو مÓ˘˘سسلا
Óب رئازج˘لا را˘سسم ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا

.«ةداوه
حلاسص دمحم لاق هتهج نمو

نيمأÓل ضصاخلا لثمملا فيظنلا
يلام ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا

نأا دوأا»، امسسون˘ي˘م ة˘ث˘ع˘ب ضسي˘ئرو
ةرملا يه هذه نأا ضسلجملل حسضوأا
ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ع˘ي˘قو˘ت ذ˘˘ن˘˘م ،ى˘˘لوأ’ا
يف رئازجلا راسسم ن˘ع ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘ي˘ف تما˘ق ي˘ت˘لا ،5102 وي˘نو˘ي
ا˘ه˘لو˘خد˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لا تا˘كر˘˘ح˘˘لا

ةيرو˘ه˘م˘ج ة˘مو˘كح ي˘ف ا˘ي˘م˘سسر
ةيعون ةلقن «هربتعا ام وهو «يلام
.«يناعملاو ربعلاب ةئيلم

ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا تمز˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘˘قو
اهتدم ةي’وب يلام يف ةيلاقتن’ا

ةدايقلا رايتخا نيح ىلإا ،ارهسش81
.ةلبقملا تاباختن’ا يف ةديدجلا

ميظنت» نإا يممأ’ا لثمملا لاقو
نأا نكمي ةيقادسصم تاذ تاباختنا
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘سصإ’ا

ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’او ة˘˘ي˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ضصوسصنملا وحنلا ىلع ةيرادإ’او
.«يلاقتن’ا قاثيملا يف هيلع

د˘ق ،ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأ’ا تنا˘˘كو
نأاب ،يسضاملا يفناج يف تدكأا
يلامب ةحلاسصملاو مÓسسلا قافتا
لظي رئازجلا راسسم نع قثبنملا
ةمزأ’ا ةيوسست˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا
ة˘ي˘عاد ،د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف ةد˘ق˘ع˘˘م˘˘لا
ىلع هينبت ةرورسض ىلإا نييلاملا
م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.هديسسجت

ح˘˘˘سضوأا قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ماعلا نيمأ’ا ،ضشيريتوغ وينوطنا
هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
ة˘ث˘ع˘ب˘لا لو˘ح د˘يد˘ج˘لا ي˘ل˘سصف˘لا
داعبأ’ا ةددعتم ةجمدملا ةيممأ’ا

،ي˘˘لا˘˘م ي˘˘ف رار˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ةدا˘˘عإ’
،يسضام˘لا ءا˘ع˘برأ’ا ه˘مد˘ق يذ˘لاو
نأا ،ي˘لود˘لا ن˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م ما˘˘مأا
ى˘ق˘ب˘ي مÓ˘سسلا قا˘˘ف˘˘تا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ةيوسستل عجان˘لا د˘ي˘حو˘لا ل˘ي˘ب˘سسلا
ءاسسرإاو يلام يف ةدقعملا ةمزأ’ا
˘مÓ˘سسل˘ل ة˘م˘ئاد لو˘ل˘˘ح˘˘ل ضسسسأ’ا

يعولا ةيمهأا ازربم ،رارقتسس’او
’ ةجرحلا ةلحرملا هذه يف هنأاب
.قافت’ا اذه ’إا رخآا رايخ يأا دجوي

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ،ضشير˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘غ زر˘˘˘بأاو
نأا ىلع رهسسلل دوهجلا ةفعاسضم
مهتانوكم لكب نونطاوملا همهفي
نأا ناكمب ةيمهأ’ا نم هنأا مكحب
ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’ا يو˘˘˘˘سست

روا˘سشت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘فÓ˘˘خ
ةمظت˘ن˘م˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ةدو˘عو
.قافت’ا ةعباتم ةنجلل

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
رييغتلا بقع يلام يف يروتسسدلا
ضسطسسغأا يف دلبلا هدهسش يذلا
وبا ضسيئرلاب عفد يذلا ،يسضاملا
ةطلسسلا نع يل˘خ˘ت˘ل˘ل ا˘ت˘ي˘ك ر˘كب
ن˘˘مأ’او م˘˘ل˘˘سسلا ضسل˘˘ج˘˘م ن˘˘ل˘˘˘عأا
قيلعت ءاهنإا نع مويلا ،يقيرفإ’ا

دا˘ح˘ت’ا˘ب ي˘لا˘˘م ة˘˘لود ة˘˘يو˘˘سضع
.يقيرفإ’ا

نÓعإا دعب ضسلجملا رارق ءاجو
ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا بر˘˘غ لود˘˘ل ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
ضسيئرلا نÓعإا ةادغ (ضساوكي’ا)
يسضاملا نينث’ا وادن هاب يلاقتن’ا

52 م˘سضت ة˘مو˘كح ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ر˘يزو ن˘ي˘ي˘ع˘ت ا˘ه˘ق˘˘ب˘˘سسو او˘˘سضع
راتخم قباسسلا ةيجراخلا نوؤوسشلا

اسسيئر ‐يندم لجر وهو ‐ ناو
فر˘ط ن˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘كتو ءارزو˘˘ل˘˘ل
ل˘ي˘كسشت˘ب ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ضسي˘˘ئر˘˘لا
م˘هأا كلذ˘ب ق˘ق˘ح˘ت˘ت˘ل ،ة˘مو˘كح˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سضر˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘سشلا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع «ضساو˘˘˘كيا»
تابوقعلا عفرل يلام يف ةديدجلا

.اهيلع
هأار˘ق يذ˘لا مو˘سسر˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو

،يلام يف ةسسائر˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
دا˘ن˘سسإا م˘ت د˘ق˘ف ،يروار˘ت و˘˘كي˘˘سس
ةرادإ’او ن˘مأ’او عا˘فد˘لا بئا˘˘ق˘˘ح
ىلإا ،ةينطولا ةحلاسصملاو ةيبارتلا
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كسسع تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ارخآا ابسصنم12 نويندم ىلوتيسس
.ةديدجلا ةموكحلا يف
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ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب ل˘˘سضف˘˘لا و˘˘بأا دا˘˘فأا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
عورسشم نأا ،ينطو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
نع عافد وه روتسسدلا ليدعت
بع˘سشو ،ل˘ما˘ك ل˘ي˘ج ر˘˘ي˘˘سصم
.ةلودو

ةملك يف ضسمأا ،يجعب لاقو
عمجتل هطي˘سشن˘ت لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا
ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش
نإا ،ةنيطن˘سسق˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا

ن˘م˘سضت˘ي رو˘ت˘˘سسد˘˘لا عور˘˘سشم
ام˘ك ،تا˘نا˘م˘سضلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ا˘ي˘سسا˘ي˘˘سس ا˘˘عور˘˘سشم ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ةدا˘˘ي˘˘سسلا ع˘˘˘جر˘˘˘ي Ó˘˘˘ما˘˘˘كت˘˘˘م

.بعسشلل ةيقيقحلا
نأا نÓ˘˘فأ’ا ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م د˘˘˘كأاو

’ ةيوهلا ةلأاسسم يف ضضوخلا
نوك عوج نم نمسسي ’و ينغي
ي˘ف ل˘سصف ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘˘ب
.ابعسشو ةلود نييرئازجلا ةيوه

يجعب لسضفلا وبأا ىري امك
رو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘˘˘سشم نأا
ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،«ي˘˘ق˘˘فاو˘˘ت»
ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإ’ لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةيوسضعلا نيناوقلا نم ديدعلا

بازحأ’ا ،تاباخت˘ن’ا نو˘نا˘ق˘ك
.مÓعإ’او

ـه.دأوج

بعصشلأ بلاطم يبليو ةديدج رئأزجل صسصسؤوي ديدجلأ روتصسدلأ نإأ لاق

نولواحيو رييغتلا نوضضفري نويلحم نولوؤوضسم كانه :ينيوغ
لاقتن’ا ىعضسم ريضسكت

مهتاحورطأل مهزا‚إأ لامكتصسأو ةيملعلأ مهثاحبأأ فانئتصسأ دصصق

هاروتكدلا ةبلطل ةيئانثتضسا ةضصخر حنÃ بلاطم نايز نب

ي˘˘ن˘˘يو˘˘غ ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ف ف˘˘سشك
حÓ˘˘˘˘سصإ’ا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح ضسي˘˘˘˘˘ئر
ضضع˘˘ب كا˘˘ن˘˘˘ه نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا نو˘سضفر˘ي ي˘ل˘ح˘م˘لا

ى˘ع˘سسم ر˘ي˘سسكت نو˘˘لوا˘˘ح˘˘يو
،ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل لا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

د˘يد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
يبليو ،ةديدج رئازجل ضسسسؤوي
اهب ىدان يتلا بعسشلا بلاطم
.كارحلا يف

لÓخ ضسمأا ينيوغ فاسضأاو
،ةليسسملا ةي’وب ةيفحسص ةودن
روتسسدلا نم رظتنت ةكرحلا نأا
يتلا ت’Óتخإ’ا لك جلاعي نأا

.ةقباسسلا تاسسرامملا اهتببسس
نأا ا˘سضيأا ي˘˘لÓ˘˘ي˘˘ف ف˘˘سشكو

نويرئازجلاو دياز˘ت˘ت ةو˘ح˘سصلا
ة˘لود د˘ي˘سسج˘ت ى˘ل˘ع نور˘سصم
ه˘نا ادد˘سشم ،نو˘نا˘˘ق˘˘لاو ق˘˘ح˘˘لا
تاط˘ل˘سسلا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع بج˘ي
ةرياسسم تايوتسسملا لك يفو
ماجسسن’او لسصا˘ح˘لا رو˘ط˘ت˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘سضت˘˘˘ق˘˘˘م ع˘˘˘م
.ةديدجلا

حÓسصإ’ا ةكرح ضسيئر لاقو
هانثتسسا ةيوهلا فلم نأا ينطولا

ضشاقنلا نم ةيروهمجلا ضسيئر
ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘˘سصف˘˘˘لا م˘˘˘ت د˘˘˘ق ه˘˘˘نأ’
،مهتيوه نوفرعي نويرئازجلاو

جّور ضضع˘˘ب˘˘لا نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
رب˘ع ة˘ل˘م˘سسب˘لا فذ˘ح ة˘عا˘سشإ’
يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
،ضسا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘سضت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
تسسيل «تغيزامات» نأا فاسضأاو
ةيغيزامأ’او ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
،ةيبرعلل تخأا يه اهتنسسلأا لكب
ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث˘لا عو˘ن˘ت˘لا زر˘˘ب˘˘تو
كانه نأا ،يلÓيف دافأاو.رئازجلا

ةيعيرسشت تاباختناب بلاط نم
ديهمتلا ةطخ لجأا نم ةقبسسم
ي˘سسي˘سسأا˘ت ضسل˘ج˘م ل˘ي˘˘كسشت˘˘ل

.ضساقملا ىلع
خ.ةميصسن

يوار˘˘م˘˘ع دو˘˘ع˘˘˘سسم بل˘˘˘ط
ل˘جأا ن˘م دا˘ح˘ت’ا ن˘ع بئا˘˘ن˘˘لا
ريزو ،ءانبلاو ةلادعلا ،ةسضهنلا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةبلطلل ةيئانثتسسا ةسصخر حنم
ل˘جأا ن˘م ل˘ي˘ج˘سست˘لا د˘يد˘م˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘ث˘ح˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا زا˘˘ج˘˘نا
د˘سصق ،هارو˘ت˘كد˘لا ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘ه˘ثا˘ح˘بأا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا

م˘˘˘˘هزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سساو
اوسضرعت ام دع˘ب م˘ه˘تا˘حور˘طأ’
هبحاسص امو يرارطسضا فقوتل
ةيزارتحا ةيحسص تاءارجإا نم
.انوروك ضسوريف يسشفت ببسسب

لاؤوسس ربع يوارمع حسضوأاو
ميلع˘ت˘لا ر˘يزو˘ل ه˘ه˘جو ي˘با˘ت˘ك
لوح ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ةبلطلل ةيئانثتسسا ةسصخر بلط
ل˘جأا ن˘م ل˘ي˘ج˘سست˘لا د˘يد˘م˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘ث˘ح˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا زا˘˘ج˘˘نا

ءانب هنأا ،هارو˘ت˘كد˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘ل
745 مقر يرازولا رارقلا ىلع
،6102 ناو˘ج2 ي˘ف خرؤو˘م˘لا
مي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘ك دد˘ح˘ي يذ˘لا
ثلا˘ث˘لا رو˘ط˘لا ي˘ف ن˘يو˘˘كت˘˘لا

ة˘˘˘˘حور˘˘˘˘طأا داد˘˘˘˘عإا طور˘˘˘˘سشو
اميسس’ ،اهتسشقانمو هاروتكدلا
ةيعسضولل ارظنو ،هنم91 ةداملا
دÓبلا اهب رم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

،انوروك ضسوريف يسشفت ءارج
تاعماج˘لا ق˘ل˘غ ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ب˘ت˘كم˘˘لا اذ˘˘كو
تسضرف ثي˘ح ،ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك
Óًيطعت ةبلطلا ىلع ةلاحلا هذه
تايط˘ع˘م˘لا ع˘م˘ج ي˘ف ًاز˘ج˘عو
عÓ˘ط’او ة˘ير˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’ا ع˘˘جار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ذاختاب نومزلم مهنأاو اميسس’
لعج امم ةيئاقولا ريبادتلا لك
هذ˘ه ة˘ل˘ي˘ط ف˘قو˘ت˘ت م˘ه˘لا˘غ˘سشأا

نود لا˘ح ا˘م ارار˘ط˘سضا ةد˘م˘˘لا
ثحبلا لامعأا زاجنا يف مدقتلا
ي˘ف هارو˘ت˘كد˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاسسسسؤوملاو ينهملا طسسولا
.ةيناديملا تاسساردلاب ةينعملا

بسسح هنأا يناملربلا فاسضأاو
يرازولا رارقلا نم91 ةداملا

20 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا745 م˘˘قر
ةبلطلل ةبسسنلابف ،6102 ناوج
لÓخ مهتاركذم اوهني مل نيذلا
ن˘˘˘˘م ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا
ر˘˘يد˘˘م˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ،هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ة˘ف˘سصب ضصخر˘ي نأا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ءانب نيتنسس ةفاسضإا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

فر˘ط ن˘م ل˘ل˘˘ع˘˘م يأار ى˘˘ل˘˘ع
يف نيوكتلا ةنجلو فرسشملا
ن˘˘م حار˘˘ت˘˘قا˘˘بو ،هارو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
.ةلهؤوملا ةيملعلا تائيهلا

خ.ةيمصسن



لÓخ ،ةحÓفلا ريزو قرطت
لو˘ح ل˘م˘ع عا˘م˘ت˘˘جا ه˘˘سسؤور˘˘ت
ةدع ىلإا ءارمحلا موحللا ةبعسش
نيم˘ث˘تو ر˘يو˘ط˘ت م˘ه˘ت ل˘ئا˘سسم
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا جا˘ت˘نإ’ا

ة˘يرور˘سضلا تا˘ي˘لآ’ا ل˘ي˘ع˘ف˘تو
دحلاو ينطولا قوسسلا نيومتل
ةجزاطلا موح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘سسا ن˘م
اددسشم ،جراخلا نم ةدمجملاو
حباذملا لي˘ع˘ف˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ةقطنم يف ةدجاوتملا ىربكلا
ةليلم نيع ،ةفلجلاب باسضهلا

ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ضضي˘˘ب˘˘لاو
يلح˘م˘لا ي˘ناو˘ي˘ح˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا

خلاسسملا هذه نيكمت يلاتلابو
اهطاسشن ةداعتسسا نم ةيرسصعلا

داسصتقÓل ةفاسضم ةميق قلخو
.ينطولا

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘˘سضحو

ةرازو تارا˘طإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
ولثمم ،ةراجتلا ةرازوو ةحÓفلا
نيبرم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا

ي˘ن˘ه˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘ج˘م˘لاو
˘مو˘ح˘ل˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘سشل كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ع˘م˘ج˘م و˘لوؤو˘سسم و ءار˘م˘˘ح˘˘لا

euqitsigoL-orgA
د˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا ءارد˘˘مو ،ه˘˘عور˘˘فو
لخدي يذلاو ،ةينعملا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ق˘ير˘ط ة˘قرو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف
ضسيئر تاميلعت اذكو عاطقلا
ريوطت ىلإا ةيمارلا ةيروهمجلا

ضصي˘ل˘˘ق˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا
نم دحلاو ةيمومع˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا
ةرفوتملا تاجوتن˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا
.ةينطولا قوسسلا يف
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داÒتضسلا نم د◊او قاوضسألاب راعضسألا حامج حبكل ةيموكح ةطخ

ءارم◊ا موحللا «تانوراب»و ةحÓفلا ةرازو Úب ةيديدح ةضضبق

خ.ةميضسن

قضسانتم ماظن -لاجآلا برقأا يف- دادعإل ةمراضص تاميلعت ،ينادمح ديمحلا دبع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ىطعأا
.تآاضشنملا هذه طاضشن صشاعناو قوضسلا نيومتل فÓعألا ةدامب نوممو ،حباذملا يريضسم ،نيينهملا ةيثÓث لكضش يف ،لماكتمو

ةيبهذلا ةقاطبلا ىلع لوضصحلل مايأا5...«مويميرب ةمدخ»

راطإا يف لماع0008 نم رثكأا جامدإا
ديربلا عاطق يف ليغضشتلا لبق ام دوقع

«انوروك» ةحئاج اهضضرفت يتلا تابوعضصلا نم مغرلاب ةكارضشلل ةيوق صصرف دوجو اتدكأا

ةينيبلا ةيداضصتق’ا تاقÓعلا ‘ ةيعون ةلقن ¤إا ناحمطت اينابضسإاو رئاز÷ا

ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸا باوبأا حتفل Òبك د– مامأا طوعجاو

لبقŸا يضساردلا ماعلل ةيبÎلا ةرازو تاهويرانيضس هذهو...دّدمتي «انوروك»

نو˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نو˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

ي˘ف نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ،نا˘˘ب˘˘سسإ’او
‐يرئازجلا يداسصتق’ا ىدتنملا
ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
تاقÓع يف ةيعون ةلقن ثادحإا
ام˘ه˘ن˘ي˘ب را˘م˘ث˘ت˘سس’او ةرا˘ج˘ت˘لا

ة˘يو˘ق ضصر˘ف دو˘جو ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
تابوعسصلا نم مغرلاب ةكارسشلل
.انوروك ةحئاج اهسضرفت يتلا

ةديعسس تلاق راطإ’ا اذه يفو
ةماعلا ةيلاردفنكلا ةسسيئر ةزغن
ىنمتن» ةيرئازجلا تاسسسسؤو˘م˘ل˘ل
نأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘م
ينابسسإ’ا كيرسشلا ىلع طرتسشت
ةربخلا لقن طورسشلا رتفد يف
تاراطإا نيوكت لÓخ نم ةينفلا
.«ةريغسصلا تاسسسسؤوملا

لا˘ق ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو
ريدملا ضسيئرلا خورخر رسضخل
ى˘˘ع˘˘سسي» راد˘˘ي˘˘سسو˘˘كل ما˘˘ع˘˘˘لا

ط˘ط˘خ لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م
تاعانسصلا جامدإا ىلإا جامدن’ا
نم ةيئاذغلا ةيحÓفلا ةيليوحتلا

م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا لÓ˘˘خ
.» اهقÓطإا

ياكب ىسسيع لاق هتهج نم
ف˘ل˘كم˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ام اذإا» هنأا ،ةيجرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب

ناز˘ي˘م˘لاو  ما˘قرأ’ا ة˘غ˘ل˘ل ا˘ند˘˘ع
ةنسسلا نم رهسشأا9و  يراجتلا

داسصتقÓل اينابسسإا ةيمهأا ظحلن
تاءاقللا هذه د˘ع˘تو ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ع˘ي˘ج˘سشت˘ل ا˘ن˘ل حو˘م˘˘ط رد˘˘سصم
جرا˘˘˘˘˘خ تارا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’ا
كير˘˘سشلا ع˘˘م تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
هسسكعت ام كلذك وهو ينابسسإ’ا

دا˘˘سصت˘˘ق’ا لا˘˘جر تا˘˘حو˘˘م˘˘˘ط
 .«نيدلبلا Óكل لمعلا بابرأاو

و˘ي˘نو˘ط˘نأا ن˘م˘ث ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م
ةيلاردفنوكلا ضسيئر يدنماراغ
تا˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا
باطخ يف درو ام ،تاسسسسؤوملا
ىدتنملا اذه اربتعم نيتموكحلا
فورظلا لظ يف ةماه ةسصرف
فلتخم يف داسصتقÓل ةيلاحلا
.ملاعلا لود

ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘˘لا نأا˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

رود بعل ىلع رداق ةيرئازجلاو
نيدلبلا داسصتقا يفاعت يف ماه
عيونتل دوهجلا فيثكت ىلإا ايعاد
ةينابسسإ’ا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘يرا˘سشم
اهمجح غلب يتلاو رئازجلا يف
نويلم813 نم ديزأا8102 يف
.وروي

ة˘قا˘ط˘لا ة˘كر˘سش ل˘˘ث˘˘م˘˘م ا˘˘مأا
رييفا˘خ ،«لو˘سسب˘ير» ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
مازتلا ددج دقف ،يتارأا نوخيبأا
ر˘يو˘ط˘ت ة˘ل˘سصاو˘˘م˘˘ب ه˘˘ت˘˘كر˘˘سش
رئازجلا يف ةيوقا˘ط˘لا ة˘كار˘سشلا

يف «يوقلا» اهروسضحب اركذم

ضسمخ لÓخ نم اميسس’ دÓبلا
.كارطانوسس عم ةكارسشلاب لوقح

د˘كأا ،ي˘لا˘م˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘فو
«ليداباسس وكنوب» يكنب ولثمم
ينا˘ب˘سسإ’ا ما˘م˘ت˘ه’ا «ا˘سسيا˘ك»و
لثمت يتلا رئازجلا يف طاسشنلاب
.امهل ةبسسنلاب ةدعاو دج اقوسس

ربتعا ،عوسضوملا نم ابيرقو
نييعانسصلا ةيلاردفنوك ضسيئر
دبع ،نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
يتلا رئازجلا نأا ،ينايز باهولا
لكسشت ا˘ي˘ق˘ير˘فإ’ ة˘باو˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت
.اينابسسإ’ «لثمأ’ا كيرسشلا»

نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘سضأاو
يذلا ،نيفرطلا نيب يداسصتق’ا
تاقورحم˘لا عا˘ط˘ق ا˘ي˘لا˘ح د˘ع˘ي

ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ،ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ب˘˘˘سصع
ىدملا ةديعب ةرظنو ةمادتسس’
ةكارسش عيراسشم قلخ لÓخ نم
ريوطتلاو عي˘ن˘سصت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
.ةيجاتنإ’ا ةطسشنأÓل يلحملا

ضسيئر يلقع يماسس دمحم امأا
بابرأ’ ةيرئازجلا ةيلاردفنوكلا
ىلإا راسشأا دقف  ،نينطاوملا لمعلا
هب عتمتت يذلا رارقتسس’ا ةيمهأا
اهفرع يتلا تازيفحتلاو رئازجلا
ار˘˘خؤو˘˘م ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘˘لا را˘˘˘طإ’ا

رئازجلا ةيبذاج نم ديزت لماوعك
..نابسسإ’ا نيرمثتسسملا رظن يف

ط.ةراسس

دح˘ل ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو لاز˘ت ’
رايت˘خا ي˘ف ل˘سصف˘ت م˘ل ة˘عا˘سسلا
ني˘ب ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
ةقفر ةحورطملا تاهويرانيسسلا
ةيسساردلا ةنسسلا لÓخ ،ءاكرسشلا
فييكتلا نمسضي يذلاو ةيراجلا

هفرعت يذلا يحسصلا عسضولا عم
ءا˘بو ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن دÓ˘˘ب˘˘لا

تاططخ˘م˘لا بسسحو.انوروك
ة˘ن˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سس’ا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا

ىلع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘سضر˘ع

ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا
ةرازولا تدعأا دقف ،ة˘سشقا˘ن˘م˘ل˘ل
ةنسسلا ذاقنإ’ تاهويرانيسس ةثÓث
روط لك يف ةديدجلا ةيسساردلا
ل˘كسش ي˘ف تءا˘ج ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
م˘سضت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا تا˘ط˘ط˘خ˘م
اذه ميظنتل ة˘ي˘ل˘م˘ع تا˘حر˘ت˘ق˘م
انوروك عم ضشياعتلاو مسسوملا
تدمعو .اهرطخل ضضرعتلا نود
نا˘م˘سض ى˘˘لإا ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ل˘˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘ف كر˘˘˘ت˘˘˘سشت ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع
،لحارملا عيمج يفو تاحرتقملا

يوبرتلا ميظن˘ت˘لا ءا˘ن˘ب م˘ت ثي˘ح
قيبط˘ت ل˘ّه˘سسيو ز˘ّف˘ح˘ي ل˘كسشب
ماسسقأ’ا لخاد دعابتلا تاءارجإا

،ة˘كر˘ت˘سشم˘لا تاءا˘سضف˘˘لا ي˘˘فو
تارا˘˘ي˘˘خ˘˘لا تن˘˘يا˘˘ب˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘سسمو ة˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘سص تار˘˘ت˘˘ف
،لسصاوتملا ماودلاب وأا بوانتلاب
نود ،ثÓ˘ث وأا ن˘ي˘تر˘ت˘˘ف ي˘˘ف وأا
لك ةيسصوسصخ بسسح ،بوانت

.جاوفأ’ا ددعو روط
ـه.داوج

ريزو رازموب ميهاربا نلعأا
تÓ˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
نع ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘سسلا
عيمج جامدإا ةيلمع لامكتسسا

ىلع ةدعاسسملا زاهج يفظوم
ني˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’ا
ةعزوملا ةيديربلا بتا˘كم˘لا˘ب

يف ينطولا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
.مهبسصانم

ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأاو
ى˘ل˘ع ة˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت
دقفتلاو لمعلا ةرايز ضشماه
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ل ه˘تدا˘ق ي˘ت˘˘لا

يملاع˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘ي˘سشع
لا˘م˘كت˘سسا م˘ت ه˘˘نأا ،د˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل

رثكأا ةيعسضو ةيوسست ةيلمع
راطإا يف فظوم0008 نم
جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا زاهج
نم اودافتسسا نيذ˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا

ةمئادو ة˘م˘عد˘م ل˘م˘ع دو˘ق˘ع
تقلطنا يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو
فاسضأاو .«نيتنسسلا وحن ذنم
ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا نأا راز˘مو˘ب
هذه ةيعسضو ةيوسستب تدعو
تلذب يتلا لامعلا نم ةئفلا

ة˘مد˘خ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ل
ةوق» نأا ىلإا ار˘ي˘سشم،ر˘ئاز˘ج˘لا

(ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا) ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
ير˘سشب˘لا درو˘م˘لا ي˘ف ن˘م˘كت
.«نوكملا

د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ي˘ت˘لا ه˘ت˘سسسسؤو˘م» نأا ر˘يزو˘˘لا
زايتماب ةيمومع ةمدخ مدقت
راكفأا ىلع Óب˘ق˘ت˘سسم ن˘هار˘ت
ريوطتل با˘ب˘سشلا تارا˘كت˘باو
’دتسسم،«اهتامد˘خ ة˘نر˘سصعو
هحرتقا يذلا قيبطتلاب كلذب
يذلاو ةي’و˘لا˘ب مو˘ي˘لا با˘سش

ةد˘عا˘ق ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
نم دعت يتلا نيوانعلا تانايب
اههجاوي يتلا لكاسشملا زربأا
دورطلا لاسصيإ’ ديربلا ةاعسس
يفو.نيوانعلا رييغت ببسسب
نيسسحتل ةيمارلا دوهجلا راطإا
،نطاوملل ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ى˘ل˘ع راز˘مو˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘با د˘˘كأا

باطقأ’ا عيمج طبر ةرورسض
ة˘كب˘سشب ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘˘كسسلا
ن˘م تح˘سضأا ي˘ت˘لا تنر˘ت˘˘ن’ا
نكم˘ي ’ ي˘ت˘لا تا˘يرور˘سضلا
اه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سس’ا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ءابرهكلا و ءاملا لثم اهلثم
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو.زاغلاو
ن˘˘ع د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشك
ةديدج زا˘ي˘ت˘ما ة˘مد˘خ قÓ˘طإا
لثمتت ،رئازج˘لا د˘ير˘ب ن˘ئا˘بز˘ل
ىلع لو˘سصح˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف
5 فرظ يف ةيبهذلا ةقاطبلا
نأا ريزولا نلعأاو.طقف مايأا
˘مو˘ي˘لا تق˘˘ل˘˘طأا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ب˘هذ˘لا» زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا ة˘˘مد˘˘خ
ن˘م ن˘ّكم˘ت ي˘ت˘لا «مو˘ي˘م˘ير˘˘ب

اهن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا لو˘سصح
رقم يف ةيبهذلا ةقاطبلا ىلع
5 فرظ يف مهلمع وأا مهتماقإا
ةدافتسس’ا بلط عاديإا نم مايأا

ينورتكلإ’ا عقوملا ربع اهنم
اذهو ، ةيل˘م˘ع˘ل˘ل ضصسصخ˘م˘لا

.ي˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ع˘˘فد ل˘˘با˘˘ق˘˘م
قÓ˘˘طإا نأا راز˘˘مو˘˘ب فا˘˘سضأاو
يقل˘ت د˘ع˘ب ءا˘ج ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه
لو˘˘سصح مد˘˘ع ن˘˘م يوا˘˘˘كسش
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ئا˘˘˘بز
ةرتف رورم دعب ىتح ةقاطبلا

.اهبلط ىلع ةليوط
ح.نيدلا رمق

تارايضسلا عينضصتل ةديد÷ا ةبراقŸا قفو

هدادعتضسا يدبي «نغافضسكلوف» عم‹
رئاز÷ا ‘ يعانضص عورضشم ةماقإ’

ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف ثحا˘ب˘ت
ع˘م ،ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘˘يزو م˘˘هار˘˘ب
،ا˘ي˘سسرا˘غ ا˘سشنا˘سس و˘سسنو˘ف˘˘لأا

«نغافسسكلوف» عمجم لثمم
ةقطنمل تاراي˘سسلا ة˘عا˘ن˘سصل
ضسيئرلا بئان ،ايقيرفإا لامسش
ةينابسسإ’ا ةكرسشلل يذيف˘ن˘ت˘لا
،عمجملا عورف دحأا ،«تايسس»
عور˘˘سشم ة˘˘ما˘˘˘قإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا

.رئازجلاب يعانسص
ةرازو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘فأاو

اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ه˘˘نأا ،ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ضشماه ىلع دقع يذلا ،ءاقللا

ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ةرا˘˘˘˘يز
ىلإا زيسشناسس ورديب ةينابسسإ’ا
نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا ثح˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عور˘˘سشم ة˘˘ما˘˘˘قإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘غا˘ف˘سسكلو˘˘ف
مهارب يلع تيآا  حرسش ثيح
ة˘عا˘ن˘˘سص قÓ˘˘م˘˘ع ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل
ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘طإ’ا تارا˘ي˘سسلا
طاسشنلا اذهل ريسسملا ديدجلا

حنم˘ت˘سس ي˘ت˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لاو
يف رامثتسس’ا يف نيبغارلل
.لاجملا اذه

ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘˘فو
ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا بق˘˘ع

تارا˘ي˘سسلا ع˘م˘ج˘م داد˘ع˘ت˘سسا
يف يعانسص عورسشم ةماقإ’
ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا ق˘˘فو ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تارايسسلا عينسصت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

ىلإا ،راطإ’ا اذه يف ،اريسشم
فر˘ط˘لا ع˘م تا˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا نأا
ةتسس ذ˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نا ي˘ب˘ن˘جأ’ا
.رهسشأا

نيوكت متيسس هنأاب فاسضأاو
ةرازو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع جو˘˘˘˘ف
ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا
ة˘˘˘سساردـل ن˘˘˘غا˘˘˘ف˘˘˘˘سسكلو˘˘˘˘ف
عور˘˘سشم ة˘˘ما˘˘˘قإا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ةيحايسسلا تابكرملا عينسصتل
.«ديدجلا طورسشلا رتفد قفو

بئا˘ن ح˘سضوأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ة˘كر˘سشل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ضسي˘ئر˘˘لا
ع˘م˘ج˘˘م ل˘˘ث˘˘م˘˘مو «تا˘˘ي˘˘سس»
هتاثدا˘ح˘م نأا˘ب ن˘غا˘ف˘سسكلو˘ف
تناك ير˘ئاز˘ج˘لا فر˘ط˘لا ع˘م
ىقلت نأا دعب «ةءانبو ةمهم»
ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘فد لو˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘حور˘˘˘˘˘سش
:ا˘ف˘ي˘سضم ،د˘يد˘ج˘لا طور˘˘سشلا
اذه يف مدقتن نأا لواحنسس»
ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ىر˘˘نو عور˘˘سشم˘˘لا
تا˘˘ي˘˘سس عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
.«رئازجلا يف انه عمجملاو

خ.ةميضسن

جمانربلا نم ةئاملاب56
قطانم ىلإا هجوم يلامجإلا
بونجلاو ايلعلا باضضهلا

1 نم رثكأا زاجنإا وحن
ةينكضس ةدحو نويلم
تاونضس عبرأا يف
ريزو يرضصان لامك دكأا
نأا ،نارمعلاو نكضسلا

ةياغ ىلإا ةموكحلا جمانرب
نمضضتي ،4202 ةنضس
نويلم1 نم رثكأا ليجضست
ىلإا اريضشم ،ةينكضس ةدحو
نم ةئاملاب56 يلاوح نأا
نكضسلل يلامجإلا جمانربلا
4202 ةنضس ةياغ ىلإا
.يفيرلا نكضسلل صصضصخيضس
حيرضصت يف ،ريزولا حضضوأاو
نم ةبضسنلا هذه نأا يفحضص

ىلإا هجوتضس جمانربلا
ايلعلا باضضهلا قطانم
تاضصيضصحتلاب بونجلاو
ةيبلت لجأا نم ةيعامتجلا
جمانرب بناج ىلإا ،بلطلا
ةلازإل ةلواحم يف يفاضضإا
ةيريدضصقلا ءايحألا
كلذ ىلإا فاضضتو .ايئاهن
يتلا ةلماكتملا جماربلا
ىلع اهب لمعلا لضصاوتيضس

يوقرتلا نكضسلا رارغ
تابلطب لفكتلل معدملا

.عمتجملا حئارضش فلتخم
صضعب نأا ،يرضصان فاضضأاو
ةغيضصب ةينكضسلا عيراضشملا
ميدقلا معدملا يوقرتلا
دق ،لكاضشم فرعت يتلا
قÓطنÓل تاميلعت تيطعأا

.لاجآلا برقأا يف اهيف
03 يلاوح نأا ،ريزولا نّيبو
،نوناعي اوناك بتتكم فلأا

لقأا ايلاح مهددع حبضصأاو
ىلع بتتكم فلأا21 نم
مت ثيح ،ينطولا ىوتضسملا
ةينÓقع لولح جاهتنا
نمضض نيديفتضسملل حمضستضس

مÓتضساب ةغيضصلا هذه
طيضشنت دعب مهتانكضس
.زاجنإلا تاضشرو

ر.نوراه



ضسمتلا ،ةيسضقلا ضسفن يف
51 ةبوقع ةيروهمجلا ليكو
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس ة˘˘ن˘˘سس
د˘سض جد نو˘ي˘˘ل˘˘م6 ا˘هرد˘˘ق
ةنسس51و «ا˘˘يا˘˘م ةد˘˘ي˘˘سسلا»
1 اهردق ةبوقعو اذفان انجسس
دمحم نم لك دسض جد نويلم
،نÓعز يناغلا دبعو يزاغلا
ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع نا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ق˘با˘˘سس ة’و ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب
ضسمتلاو اذه .نارهوو فلسشلل
01 ة˘بو˘ق˘ع ة˘با˘ي˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ةمارغو اذفان انجسس تاونسس
يتنبا دسض جد نويلم6 اهردق
حارفو نام˘يا ،«ا˘يا˘م ةد˘ي˘سسلا»
م˘ت ا˘˘م˘˘ك .(جار˘˘فإا ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف)
ةنسس21 ة˘بو˘ق˘ع ضسا˘˘م˘˘ت˘˘لا
نويلم1 ةمارغو اذفان انجسس
قباسسلا ماعلا ريدملا دسض جد

يناغلا دبع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ضسا˘˘م˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ل˘˘ما˘˘ه
حوارتت ذفان ن˘ج˘سس تا˘بو˘ق˘ع
ضسمخ دسض ةنسس21 و5 نيب
م˘ه˘ن˘م ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م (5)

دمحم لج˘ن) يزا˘غ˘لا ق˘ي˘ف˘سش
،دعاق˘ت˘م˘لا بئا˘ن˘لاو (يزا˘غ˘لا

رارف ةلاح يف) يوايحي رمع
دكأا ،هتعفارم يفو .(جراخلاب
نأا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا فر˘˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘فد

ا˘ه˘تد˘˘ب˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا
هذه يف ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
نم ديزأاب» تردق دق ةيسضقلا

.«جد رايلم

watan@essalamonline.com
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«ايام مادم» ةيضضق ‘ ةباينلا تاضسامتلا هذه

ط.ةراصس

أذفان انجصس ةنصس رصشع ةصسمخ ىلإأ ةرصشع نم حوأرتت تابوقع ،ةقأرصشلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو صسمتلأ
«ايام ةديصسلأ» ةوعدملأ ةقيقصش ،ةخيلز يصشانصشن لامعألأ ةديصس ةيصضق يف نييصسيئرلأ نيمهتملأ دصض

ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ضسم˘ت˘لا
ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل
اسسبح نيتنسس ةبوقع ،ةمسصاعلاب
يسسايسسلا طسشانلا قح يف اذفان
يفحسصلا عباتي.ةلاموب ليسضف
نويزف˘ل˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ب ق˘با˘سسلا
ىلع ضضيرحتلا مهتب يمومعلا

ةدحو˘لا˘ب ضسا˘سسم˘لا ،ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا
.ةيماظن ةئيه ةنا˘هإاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ءاسضيبلا رادلا ةمكحم تناكو
ةءار˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘كح ترد˘˘˘سصأا د˘˘˘ق
ضسرام1 موي ة˘لا˘مو˘ب ح˘لا˘سصل
.ىرخأا ةيسضق يف مرسصنملا

ب.ناميإأ

اسصخسش17 ةافو ليجسست مت
تلجسس ةلاح64 اهنيب نم اقرغ
ىلع ةحابسسلل ةعونمم ئطاوسشب
لÓخ ةيلحاسس ةي’و41 ىوتسسم
ةيليوج51 نم ةدتمملا ةرتفلا
.0202ربوتكأا1 ىلإا

قورا˘ف رو˘سشا˘ع د˘ي˘ق˘ع˘لا دا˘˘فأا
تا˘ي˘ئا˘سصحإ’او لا˘سصت’ا ر˘يد˘˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةلاح17 ليجسست مت هنأا ،ةيندملا

نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ قرغ
0202 ربوتكأا1 ىلإا ةيليوج51
ةيلحاسس ةي’و41 ىوتسسم ىلع
حت˘ف˘لا رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ع˘ب كلذو
ئطاوسشلل بقارملاو يج˘يرد˘ت˘لا

ن˘كا˘مأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لا تاءا˘˘سضفو
ةقفارم ماظنل اق˘فو ما˘م˘ج˘ت˘سس’ا

ةيحسص ري˘باد˘ت ن˘م˘سضت˘ي ي˘ئا˘قو
ءابو راسشتنا نم ةيامحلل ةمراسص
.91‐ديفوك

ن˘م ه˘نأا رد˘سصم˘لا تاذ زر˘˘بأاو
ةلجسسم تا˘ي˘فو ة˘لا˘ح52 ن˘ي˘ب

ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
01 تلجسس ةحابسسلل ةحومسسملا

ة˘سسار˘ح˘لا تا˘قوأا جرا˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
لÓ˘خ قر˘غ ة˘˘لا˘˘ح51 ل˘با˘ق˘م
.ةسسارحلا تاقوأا

ةراد˘سص م˘نا˘غ˘ت˘سسم ل˘ت˘˘ح˘˘ت و
ةليسصحلا هذهب ةينعملا تاي’ولا
ـب ةياجبب ةعوبتم ةافو ةلاح41 ـب
تلجسس7 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةا˘˘˘فو21
مث ةحابسسلل ةعو˘ن˘م˘م ئ˘طاو˘سشب
.تايفو8 ـب ةزابيت

ه˘نأا ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘˘لا فا˘˘سضأا و
م˘˘ت ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
نويلم73 ةبارق دفاوت ليجسست
04389963) فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم
41 ئ˘طاو˘سش ر˘˘ب˘˘ع (فا˘˘ط˘˘سصم
ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سس ة˘˘ي’و
924.91 ذاقنإاو Óخدت525.72
ميدقتو يقيقح قرغ نم اسصخسش

نيرخآا619.6 ةي˘لوأا تا˘فا˘ع˘سسإا
وح˘ن ن˘ير˘خآا5521 ل˘يو˘ح˘تو
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘ح˘˘سصلا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا
ثداوح يف احيرج21 ليجسست
ن˘م ة˘ير˘ح˘ب تاودأاو تا˘ب˘كر˘م˘ب
نود فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب5 مهن˘ي˘ب
ديقعلا بسسح ،تا˘ي˘فو ل˘ي˘ج˘سست

.روسشاع
ة˘ي’و نأا ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ر˘˘كذ و

تاي’ولا ةمئاق تردسصت نارهو
ربكأا تققح ثيح41ـلا ةيلحاسسلا

ليجسستب نيفاطسصملا نم ددع
اهيلت رئاز نويلم7ر6 نم ديزأا

نويلم4ر2 ـب م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و
نم رثكأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج م˘ث فا˘ط˘سصم
ا˘م˘ب ضسادر˘مو˘بو نو˘ي˘ل˘˘م4ر1
فاطسصم نو˘ي˘ل˘م3ر6 قو˘ف˘˘ي
نويلم3ر1ـب ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسسو
نويلم2 نم ديزأاب ة˘م˘سصا˘ع˘لاو
لقأا ل˘ج˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف فا˘ط˘سصم
ئ˘طاو˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ق˘فد˘˘ت

نويلم1ر1 ن˘م د˘يزأا˘ب ة˘با˘˘ن˘˘ع
قوراف ديقعلا دكأا و.فاطسصم
م˘˘سسو˘˘م نأا م˘˘غر ه˘˘˘نأا رو˘˘˘سشا˘˘˘ع
يف يتأاي ةنسسلا هذه فايطسص’ا

يسشفت ءارج ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘ظ
(91‐د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ريغ ويلوي51 يف طقف هحاتتفاو
دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا فر˘˘˘ع ه˘˘˘نأا
لوؤو˘سسم˘لا ر˘كذو.نيفاطسصملا
طابسضو نوع000.31 ريخسستب
ةسسارح نيمأاتل بترلا فلتخم نم
ةحابسسلل ةحوم˘سسم˘لا ئ˘طاو˘سشلا

ى˘ل˘ع ئ˘طا˘سش483 ا˘˘هدد˘˘عو
ىلإا ةيلحاسس ةي’و41 ىوتسسم
ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘سست بنا˘˘ج
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
˘ما˘ظ˘ن˘ل ’ا˘ث˘ت˘ما ن˘ي˘فا˘ط˘˘سصم˘˘لا
لوكوتوربلاو يئاقولا ة˘ق˘فار˘م˘لا
.91‐ديفوك ةهباجمل يحسصلا

ب.ةميرك

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تسسم˘˘ت˘˘لا
رئازجلا يف ضشار˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب
6 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان اسسبح رهسشأا
ق˘˘ح ي˘˘ف ،جد ف˘˘˘لأا05 ا˘هرد˘ق
لول˘ج لا˘م˘ع˘لا بز˘ح˘ب يدا˘ي˘ق˘لا

نم يدوج لولج عباتيو.يدوج
ةفاقثلل ة˘ق˘با˘سسلا ةر˘يزو˘لا فر˘ط
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،يد˘ي˘ب˘ع˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ن
ثيح ،هدسض اهب تمدقت ىوكسش
ةرازوب داسسف عئاقو نع ثدحت
.يديبعل ةيدان ةرتف يف ةفاقثلا

ط.ةراصس

لوأا ةلسشنخ ةمكحم تقطن
تاونسس01 ن˘ج˘˘سسلا˘˘ب ضسمأا
ن˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي ،ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن
01 اهردق ة˘مار˘غو ،ي˘كرا˘ب˘م
ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،را˘˘ن˘˘˘يد ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
دا˘ح˘˘لإ’ا ى˘˘ل˘˘ع ضضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا»
ن˘م مو˘ل˘ع˘م˘لا˘˘ب ضسا˘˘سسم˘˘لا»و

ه˘ب تدا˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،«ن˘˘يد˘˘لا
نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا

لÓ˘˘˘خو .نا˘˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح
تسسمتلا ةمكاحملا تا˘ير˘ج˘م
ينامث نجسسلا ةماعلا ةباينلا
ردسص اميف ،مهت˘م˘ل˘ل تاو˘ن˘سس
.ةباينلا ضسامتلا نع ديزي مكح

م.ةزمح

نيدلأ نم مولعملاب صساصسملأو داحلإلأ ىلع صضيرحتلأ ةمهتب

يكرابم نيضساي ىلع تاونضس01 ـب مكحلا

ةيماظن ةئيه ةناهإأو ةينطولأ ةدحولاب صساصسŸأو رهمجتلأ ىلع صضيرحتلأ مهتب

ةلاموب ليضضفل اذفان اضسبح Úتنضس سسامتلا

ةيلحاصس ةيلو41 ىوتصسم ىلع

فايطضص’ا ةيادب ذنم اضصخضش17 علتبي رحبلا

يديبعل ةيدان ةفاقثلل ةقباصسلأ ةريزولأ هدصض اهب تمدقت ىوكصش ةيفلخ ىلع

فلأا05و اذفان اضسبح رهضشأا6 ةبوقع سسامتلا
يدوج لولج قح يف ةمارغ رانيد

فلصشلاب ةيعرصشلأ ريغ ةرجهلأ تÓحر ميظنت يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت

مناغتضسمب يرضسلا راحبإÓل نيبراق سضارتعاو «اقارح»62 فيقوت

يئاصضق رمأأ لحم ريطخ صصخصش فيقوت

ةعينملاب تاضسولهملاو تاردخملا نم مارغوليك زجح

ةعباتمو قيقحت ةيلمع دعب
ةصصتخملأ نمألأ حلاصصمل ةقمعم
قيقحتلأو يرحتلأ يف

ةفضص لحتنم عاديإا
ةضسائر يف راطإا
راردأاب ةيروهمجلا
تقؤوملا سسبحلا
قيقحتلأ يصضاق رمأأ

عصضوب ،رأردأأ ةمكحمب
فظوم ةفصص لحتني صصخصش

بصصنلأو يركصسع يمومع
فصشك.تقؤوملأ صسبحلأ

تأذ ىدل ةيروهمجلأ ليكو
صصخصش دوجو نع ،ةمكحملأ

يمومع فظوم ةفصص لحتني
كلذو ،بصصنلأو يركصسع
حلاصصمل تامولعم دورو دعب
ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ
هيجوت دعبو ،ةصصتخملأ
نمألأ حلاصصمل تاميلعتلأ
يرحتلاب ةصصتخملأ

مت عئاقولأ يف قيقحتلأو
(صس ب) هب هبتصشملأ فيقوت
طصشني ناك يذلأو
ةفصص Óحتنم ةقطنملاب

ةصسائرب يماصس طباصض
.ةيروهمجلأ

0202 ربوتكأأ8 خيراتبو
مت قيقحتلأ لامكتصسأ دعبو
هب هبتصشملأ ميدقت
فرط نم هبأوجتصسأو
لوح ةينعملأ تاهجلأ
مت هيلإأ ةبوصسنملأ عئاقولأ
قيقحتلأ يصضاق راطخإأ

بجومب ةمكحملأ تأذب
ءأرجإل يحاتتفأ بلط

ةحنج ةمهتب قيقحت
وأأ ةيمومع ةفيظو لاحتنأ

لاحتنأو ةيركصسع وأأ ةيندم
ةفصص وأأ انوناق ةمظنم ةنهم

طورصش ةطلصسلأ تددح
لايتحلأو بصصنلأ ،اهحنم
اهيلع صصوصصنملأ لاعفألأ

فرط نم اهيلع بقاعملأو
بأوجتصسأ دعبو .نوناقلأ
لوألأ روصضحلأ دنع مهتملأ

رمأأ قيقحتلأ يصضاق لبق نم
.تقؤوملأ صسبحلأ هعصضوب
ل.ايرام

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا تسضر˘˘˘ت˘˘˘عا
ل˘حاو˘سسلا ضسار˘ح˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ةعاسس42 يف مناغتسسم ةي’وب
ةرجهلل نينثا نيبراق ،ةيسضاملا

62 تف˘قوأاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
.رحبلا ضضرع يف اسصخسش

ل˘حاو˘˘سسلا ضسار˘˘ح ح˘˘سضوأاو
ةمئاعلا تادحولا نأا ،ةي’ولاب
ل˘حاو˘سسلا ضسار˘˘ح˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
يذلا ،لوأ’ا براقلا تسضرتعا

احسشرم11 ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘˘ك
دعب ىلع ةيعرسشلا ريغ ةرجهلل
لامسش (ملك92) ايرحب Óيم61
.مناغتسسم ءانيم

،يناثلا براقلا فيقوت متو
51 ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك يذ˘˘˘لا
دعب ىلع ناتأارما مهنيب اسصخسش
(ملك81) ة˘ير˘ح˘ب لا˘ي˘مأا01
تاذ فيسضي ،مناغتسسم لامسش
.ردسصملا

تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا تاذ تما˘˘˘˘˘قو

ءانيم ىلإا نيفوقوملا ليوحتب
تاءارجإ’اب ما˘ي˘ق˘ل˘ل م˘نا˘غ˘ت˘سسم
لثم يف اهب لومعملا ةينوناقلا

ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ع˘˘م ت’ا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
ةياقولل يحسصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘˘ت ن˘˘م
.(91‐ديفوك)

ق˘˘ح’ تقو ي˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسو
حلاسصملا ىلإا نيينعملا ميلسست
لبق ايميلقإا ةسصتخملا ةينمأ’ا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘لوا˘ح˘م ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ربع ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ل˘قإ’ا ةردا˘غ˘م
امك ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب رحبلا
.ردسصملا تاذ هيلإا راسشأا

تن˘كم˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ن˘م ف˘ل˘سشلا˘ب ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم
ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت
وحن ة˘قر˘ح˘لا تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت
بسصن˘˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت .ا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا

ى˘ل˘ع ضضير˘ح˘ت˘لاو لا˘ي˘ت˘ح’او

.ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا
نوكت˘ت ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘كب˘سشلا

حوارتت ضصاخسشأا3 ةثÓث نم
،ةنسس93و42 نيب م˘هرا˘م˘عأا

ة˘طر˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ما˘˘ق ثي˘˘ح
اهدافم تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب
ضصاخسشأ’ا نم ةعومجم مايق
دار˘فأا د˘ن˘ع ن˘م لاو˘˘مأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ب
داد˘˘عإ’او ر˘˘ي˘˘بد˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب
،ةيعرسش ريغ ةقيرط˘ب ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
ةمكحم لمع ةطخ دادعإا دعبو
.مهيف هبتسشملا فيقوت مت

يف يئاسضق فلم زاجنإا متو
ر˘ي˘بد˘ت˘لا ة˘ي˘˘سضق ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ر˘ي˘˘غ جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ينطولا بارتلا نم عورسشملا

ة˘م˘ير˘ج ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو
هبجومبو ،نيرجاهمل بير˘ه˘ت˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
.فلسشلاب ةسصتخملا ةيئاسضقلا

م.ةزمح

ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
لÓ˘˘خ ة˘˘يادر˘˘غ˘˘ب ة˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ز˘ج˘ح ن˘م ،طرا˘ف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا

،جلاعملا فيكلا  نم غلك10
فيقوت عم ،ةسسولهم ضصارقأاو
حوار˘˘ت˘˘˘ت ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
ةنسس42 ىلإا02 نم مهرامعأا
.ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اومدق

تءا˘ج ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع
،ةعينملا˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم˘ل

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ما˘˘ي˘˘ق لو˘˘ح
ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سشأ’ا
ثحبلا تاي˘ل˘م˘ع ،تارد˘خ˘م˘لا

تاذ اهب تماق يتلا يرحتلاو
نم تنكم ،عاطقلاب حلاسصملا
،نيينعملا ةيوه ىلإا لوسصولا
م˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘سصر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا

م˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘هاد˘˘مو
قو˘سسل ي˘لا˘م˘سشلا ل˘خد˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ةعينملا ةن˘يد˘م ط˘سسو ما˘ئو˘لا

ةيمك مهتزو˘ح˘ب ط˘ب˘سض ثي˘ح
ـب اهنزو ردق تاردخملا نم
ضصر˘ق ط˘ب˘سض ع˘م ،غ˘ل˘˘ك10
د˘حأا ضشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘˘ب ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
اهدعب اولوح ،مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ح˘ت˘فو ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا
.ةيسضقلا يف قيقحت

يف ةلسصاوتملا تاقيق˘ح˘ت˘لا
تاسشيتفتب مايقلا عم ،ةيسضقلا

ليكو ديسسلا لبق نم ةنوذأام
روثعلا نم تنكم ،ةيروهمجلا

نود د˘˘ي˘˘سص ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع
زاهج ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةسصخر
ع˘قاو˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ضسا˘˘سسح
SPG،حتفو ام˘هز˘ج˘ح م˘ت
،ةلسصفنم ةيسضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاءارجإ’ا ةفاك لامكتسسا دعب
مهيف هبتسشملا دسض ةينوناقلا
،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اومدق
ر˘˘مأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص ن˘˘˘يأا
تقؤوملا ضسبحلا نهر عسضولاب

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج ل˘˘˘جأ’
ةعامج قيرط نع تاردخملاب
ة˘م˘ه˘ت ع˘م ،ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا

مهيف هبتسشملا دحأ’ ةلسصفنم
ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج ضصو˘˘سصخ˘˘ب
ل˘جأا ن˘م ة˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ضصار˘˘قأا
يف  .ي˘سصخ˘سشلا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
تن˘كم˘ت ،ة˘ل˘سصف˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لا ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم
نم70/01/0202 خ˘يرا˘ت˘˘ب

22) ضصخ˘سش فا˘ق˘يإاو ط˘ب˘˘سض
ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق بو˘˘ل˘˘ط˘˘م (ة˘˘˘ن˘˘˘سس
،ة˘ي˘ئا˘سضق ق˘باو˘سسب فور˘ع˘مو
ضضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا ل˘ح˘م ي˘ن˘ع˘م˘لا

ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج ة˘م˘˘ه˘˘ت ل˘˘جأ’
باكترا ضضرغب رارسشأا ةيعمج
حرجلاو برسضلا ةيانج ،ةيانج
،ةميدتسسم ةهاع ىلإا يسضفملا

ة˘˘قر˘˘سسلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج
ليللاو ددعتلا يفرظب ةنرتقملا

.فنعلا لامعتسسا عم
ن.نتاف
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ةينيطضسلفلا ةيبعضشلا ةضضافتنÓل ةدحوملا ةينطولا ةدايقلا

ةنيدم يف يليئارسسإ’ا ديعسصتلا نإا
ةرر˘كت˘م˘لا تا˘ما˘ح˘ت˘ق’او ضسد˘ق˘˘لا
تتا˘ب ي˘ت˘لاو ى˘سصق’ا د˘˘ج˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘سس
مومحملا مهيعسسو نينطو˘ت˘سسم˘لاو
ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘لز˘˘عو ضسد˘˘ق˘˘لا د˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘ل
ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘م
ناكسس قحب حسضاف كاهتنا لكسشت
ةسسايسس رارمتسساو ،ضسدق˘لا ة˘ن˘يد˘م
وه يسضار’ا ةرداسصمو ناطيتسس’ا
بعسشلا ىلع حسضاو برح نÓعا
قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةنيدم يف انلها ىلا ةيحتلاب هجوتن
ةينيطسسلفلا ةلودلا ضسارح ضسدقلا
يف لو’ا انعافد طخو ةلقتسسملا
ان˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘با ة˘فا˘ك ي˘لاو ،ضسد˘ق˘لا
قوقحلا نع نيعفادملا نيدماسصلا
دكؤون كلذ لÓخ نمو ،ةينيطسسلفلا

ل˘ي˘كسشت ةرور˘سضو ة˘˘ي˘˘م˘˘ها ى˘˘ل˘˘ع
ةد˘˘حو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
ةلودلا ةيامحو ةيبعسشلا ةسضافتنÓل
ةفاكل انتوعد ددجنو ،ةينيطسسلفلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘˘لاو ل˘˘˘ئا˘˘˘سصف˘˘˘لا
اهدجاوت فيثكت ىلا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
هي˘ف طا˘بر˘لاو ى˘سصق’ا د˘ج˘سسم˘لا˘ب
،ةحاتملا لبسسلا لكب هنع عافدلاو
ةينطو ةيجيتارتسسإا ينبت ةرورسضو

لك ميدقتو يبعسشلا لعفلا ليعفتل
ةهجاوم يف اهحاجنإ’ معدلا لبسس
ضضرأ’ا ةيامحلو لÓتح’ا تاءارجإا
تا˘˘سسد˘˘ق˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
. ةيمÓسس’ا
ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا نإا
لوح يملاعلا فافتل’او ،لÓتحÓل

عم قفارتي نا بجي ةينطولا انقوقح
اذه رمثتسست ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
ضسير˘كت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو فا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’ا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلا بسسا˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا

ليكسشتو ةينوناقلاو ةيسسامولبدلاو
عم˘ت˘ج˘م˘لا ع˘فد˘ي ي˘م˘لا˘ع ما˘ع يأار
يف ربكأا رودب عÓطسضÓل يلودلا

ى˘ل˘ع ة˘˘يد˘˘ج طو˘˘غ˘˘سض ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م
ر˘خا ءا˘ه˘نإ’ ه˘ت˘مو˘˘كحو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
انبعسش نيكمتو خيراتلا يف لÓتحا

ًا˘˘ق˘˘فو ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لا ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘˘م
.ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقل
ى˘لا ا˘نو˘عد˘ي ي˘ن˘طو˘لا ف˘قو˘م˘˘لا نإا

ل˘م˘ع˘لا تا˘يو˘لوا د˘يد˘ح˘˘ت ةرور˘˘سض
حسضاو ينمز ططخمل اقفو ينطولا

ةلازإ’ ةسسوملم تاءارجإابو ددحمو
ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘سساو ما˘˘سسق˘˘ن’ا را˘˘ثا
ا˘ن˘تا˘سسسسؤو˘˘م د˘˘ي˘˘حو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘فا˘ك ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ءد˘ب˘لاو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ماسسقن’ا اهفلخ ي˘ت˘لا تا˘ي˘لا˘كسش’ا

ءاوسس ةيسضاملا تاونسسلا ىدم ىلع
ةلاطب˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
،نيجيرخلاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ة˘ل˘كسشمو
ةهجاو˘مو را˘سصح˘لا كفو را˘م˘عأ’او
ةيلاتتملا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا تاءاد˘ت˘ع’ا

ا˘ئ˘ب˘ع ل˘كسشت ي˘ت˘لاو عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع
هجاوي وهو انبعسش لهاك ىلع Óيقث
ه˘ت˘ي˘˘سضق˘˘ب ة˘˘قد˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةدحولا نا رابتعا ىلعو ،هلبقتسسمو
دومسصلا تاموقم مها نم ةينطولا

ماما عينملا دسسلا لكسشتو انبعسشل
انتي˘سضق ة˘ي˘ف˘سصت˘ل تار˘ماؤو˘م˘لا ل˘ك
.ةتباثلا انقوقح زواجتو
دادزي ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا نإا
هلاسضن ةيمهأاو هتيسضق ةلادعب هناميا

لÓقت˘سس’او ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ل˘جا ن˘م
قوقحلاب كسسمتلاو لماسشلا ينطولا
ضضفرو ةعورسشملاو ةتباثلا ةينطولا

تاءارجإاو نرقلا ةقفسص ىمسسي ام
ةلسصاوم ى˘ل˘ع هرار˘سصإاو ،لÓ˘ت˘ح’ا
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لا ه˘˘لا˘˘سضن
ع˘يرا˘سشم ة˘يأ’ ه˘يد˘سصتو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
هتباوثو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘قو˘ق˘ح زوا˘ج˘ت˘ت
دو˘˘م˘˘سصلا ناو ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سضن˘˘˘لا

لÓتح’ا ىر˘ع ي˘ن˘طو˘لا ف˘قو˘م˘لاو
ف˘˘سشكو ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لاو
بمارت ةرادا زايحناو معد حوسضوبو
ة˘ه˘جاو˘م بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م ،لÓ˘ت˘˘حÓ˘˘ل
نم ينطولا ديعسصلا ىلع فقوملا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘كسشت لÓ˘˘خ
يذلا يخيراتلا ملظلا عفرل ةدحوملا
حتفو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا˘ب ق˘ح˘ل
ةينطولا تارايخلا ةفاك ماما لاجملا

قوقحلا عازتن’ ةيبعسشلا ةمواقملاو
.ةينيطسسلفلا
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا د˘ي˘˘ع˘˘سصت نإا
لÓ˘ت˘ح’ا د˘سض ا˘˘ه˘˘لا˘˘كسشا ة˘˘فا˘˘كب

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ةرور˘˘سضو
رايخ دنسستو معدتو ززعت ةينطو
ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘˘فا˘˘ك طار˘˘خ˘˘ناو تا˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
لئاسصفلاو تاسسسسؤوملاو تادايقلا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلاو
يف انئاقدسصأاو يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
انندم ةفاك ىلع اهميمعتو ملاعلا

يد˘سصت˘لاو ،ا˘ن˘تا˘م˘ي˘˘خ˘˘مو ا˘˘نار˘˘قو
بعسشلا ىلع فافتل’ا ت’واحمل
هتاسسسسؤومو هتدايقو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةمظنم اه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
لثمي دحأا Óف ةينيطسسلفلا ريرحتلا
ه˘تدا˘ي˘ق ’ا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا

اهسسأار ىلعو ةينطولا هتاسسسسؤومو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م
و˘ه هد˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلاو
،ديري ام ررقي وهو هارارق بحاسص
ثيدحلا˘ب د˘حا لو˘خ˘ي م˘ل ا˘ن˘ب˘ع˘سشو
ه˘˘لا˘˘سضن ل˘˘سصاو˘˘˘ي˘˘˘سسو ه˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ب
ل˘ما˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح عور˘˘سشم˘˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘فاد˘˘ها

ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا ضضيو˘˘˘ع˘˘˘˘تو ةدو˘˘˘˘ع
رار˘ق˘ل˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ريسصملا ريرقتو ،491 مقر يلودلا

ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو
.فيرسشلا ضسدقلا اهتمسصاعو

ةينيطصسلفلأ حابصصلأ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطصسلف يف يبرعلأ مÓعلأ ريفصس / ةودقلأ يرصس  : ملقب

«باهرإÓل ةيكريمأ’ا ةمئاقلا» ـب ىمضسُت امل يقيقحلا راضسملا

لÓخ «باهرإÓل ةيكريمأ’ا ةمئاقلا» تردسص
ضسيئرلا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘سضا˘م˘لا نر˘ق˘لا تا˘ن˘ي˘نا˘م˘ث
ل˘م˘سشتو ،ن˘غ˘ير د˘لا˘نور ق˘ب˘سسأ’ا ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
نطنسشاو مهربتعت يتلا تانايكلاو ضصوخسشلا
.يموقلا اهنمأاو اهحلاسصمل «ًاديدهت»
عسضوب ةيكري˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا مو˘ق˘تو
،ة˘سصا˘خ˘لا ا˘هر˘ي˘يا˘ع˘م ق˘فو «با˘هرإ’ا ة˘م˘ئا˘˘ق»
تاي’ولا لوخد نم ةحئÓلا هذه يف نم عنميو
هتاكلتممو هلاومأا ديمج˘ت م˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
وأا ةدحتملا تاي’ولا يسضارأا نمسض ةعقاولا
اذه بجومبو .اهتايحÓسص نمسض عقت يتلا كلت
وأا يكريمأا نطاوم يأا اسضيأا عنمي ،فينسصتلا

.ء’ؤوه عم لماعتلا نم ةدحتملا تاي’ولاب ميقم
تام˘ج˘ه ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ت˘ّل˘غ˘ت˘سسا د˘قو
ةعيرذك اهمدخ˘ت˘سست˘ل ،1002ربمتبسس /لول˘يأا
تاسسايسسلا ميسسرتو باهرإ’ا ةمئاق عيسسوتل
ةدعاق ىلع ًادانتسسا ،ةقطنملا يف ديرت يتلا
ة˘قرو˘لا هذ˘ه ح˘ّسضو˘تو ،«با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘˘كم»
ن˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ب تّر˘م ي˘ت˘لا ل˘حار˘˘م˘˘لا
ىلإا ،بوعسشلاب م˘ّكح˘ت˘ل˘ل ةادأا˘ك ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سسا

ممأ’ا بيهرت ى˘لإا ً’و˘سصو ا˘ه˘ل˘يود˘ت ة˘لوا˘ح˘م
.ةفلتخملا اهتائيهو ةدحتملا

!لولح ميدقت مث .. لكاسشم راكتبا
ـب ىمسسُت ام˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا را˘سسم˘لا م˘ه˘ف ن˘كم˘ي
لÓ˘خ ن˘م ،«با˘هرإÓ˘ل ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا»
نأا ثي˘˘ح ،جذو˘˘م˘˘ن˘˘ك نادو˘˘سسلا ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘˘سسارد
ن˘م˘سض نادو˘سسلا تجردأا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا
˘ما˘ع˘لا ي˘ف «با˘هرإÓ˘ل ة˘ي˘عار˘لا لود˘لا» ة˘م˘ئا˘ق
ةيداسصتقا تابوقع ضضرف كلذ عبتو ،3991
.7991 ماعلا يف اهيلع ًايراجت ًارظحو
نم مغرلاب ،ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م ى˘ل˘ع لا˘ح˘لا ي˘ق˘بو
ميسسقتب ا˘ه˘فد˘ه ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ماعلا يف نادوسسلا بونج لاسصفناو نادوسسلا

ت’واحم طابحإا يف اهحاجن يلاتلابو ،1102
قر˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م ددو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سصلا
ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ل ن˘ي˘سصلا نأاو ة˘سصا˘خ ،ط˘˘سسوأ’ا

ع˘م ةد˘ي˘طو ة˘يدا˘سصت˘قاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تا˘قÓ˘˘ع
دو˘جو˘لا ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإا ع˘˘فد˘˘ت د˘˘ق نادو˘˘سسلا
.ةقطنملا يف يكيرمأ’ا

ديلاق˘م بمار˘ت د˘لا˘نود ضسي˘ئر˘لا ي˘لو˘ت ع˘مو
نع هنÓعإاو ،ةدحتملا تاي’ولا يف مكحلا

˘مÓ˘سسلا ة˘ط˘خ˘ب ى˘م˘سس˘˘ُت ا˘˘م˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
،7102 ماعلا يف «نرقلا ةقفسص» ةيكريمأ’ا

˘ما˘ع˘لا ضسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’ا تع˘فر
ىل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ةم˘ئا˘ق ن˘م ا˘ه˘م˘سسا ع˘فر˘ت نأا نود ،نادو˘سسلا
 .«باهرإÓل ةيعارلا لودلا»
قا˘ي˘سس ي˘ف ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
يتلا «بوعسشلا يف مكحتلا تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا»
ًاديد˘ح˘تو ،ي˘كسسمو˘سشت مو˘ع˘ن ا˘ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت
راكتبا» اهامسسأا يتلا ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
تجردأا ذإا .«لو˘ل˘ح˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ث ..ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
ةمئاق» يف نادوسسلا مسسا ةدحتملا تاي’ولا
نادو˘˘سسلا ة˘˘موا˘˘سسم˘˘ل ًاد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘˘ت ،«با˘˘˘هرإ’ا

اذ˘ه ن˘م جور˘خ˘لا ه˘ن˘كم˘ي ’ ه˘˘نأاو ،هزاز˘˘ت˘˘باو
،«ليئارسسإا» عم هتاقÓ˘ع ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ’إا قزأا˘م˘لا

‐ ةيبرع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت نأاو ًا˘سصو˘سصخ
ـب ىمسسي ام دونب زربأاو مهأا دعي ةيليئارسسإ’ا
ةيجراخلا ريزو هدّكأا ام اذهو ،«نرقلا ةقفسص»
اهترجأا ةلباقم يف نيدلا رمق رمع ينادوسسلا

6 خيرا˘ت˘ب ة˘ي˘نادو˘سسلا را˘ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘ع˘م
ريزو نأا » :اهيف لاق ،0202 ربمتبسس /لوليأا
ةريخأ’ا هترايز يف طبر يكيرمأ’ا ةيجراخلا
نم نادوسسلا مسسا عفر ةلأاسسم نيب ،موطرخلل

،باهرإÓل ةيعارلا لودلل ةي˘كير˘مأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
.«يليئارسسإ’ا لÓتح’ا عم عيبطتلا نيبو

باهرإÓل ةيكريمأ’ا ةمئاقلا ليودت ةلواحم
د˘سشن˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا نإا

تامجه دعب تحجن ،يعويسشلا دملا ةبراحم
حلطسصم مي˘م˘ع˘ت˘ب1002 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس /لو˘ل˘˘يأا
رربملا «باهرإ’ا» ةبراحم تتابو ،«باهرإ’ا»
’إا .ةقطنملا يف اهتاسسايسس ميسسرتل يكريمأ’ا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا اد˘ن˘غا˘بور˘ب˘لا نأا

اكريمأا ى˘ل˘ع ًار˘كح د˘ع˘ت م˘ل با˘هرإ’ا ة˘برا˘ح˘م
ىتح ‐ تانايكلاو لودلا نم ديدعلاف ،اهدحو
خسسنت˘سست تتا˘ب ‐ة˘ئوا˘ن˘م˘لا تار˘كسسع˘م˘لا ن˘م
يف كلذو ،ةيباهرإ’ا ةمئاقلا وأا ءادوسسلا ةحئÓلا
تحت ةت˘ح˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سس فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ي˘ب˘سس
،ا˘ي˘سسور ل˘ث˘م ،«با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘˘كم» ى˘˘ّم˘˘سسم
ةيبرع لود ىتحو ايكرتو يبوروأ’ا داحت’او
.اهريغو رسصم لثم
ليودتل ةيكريمأ’ا ت’واحملا تءاج انه نمو
ة˘ي˘لود ة˘ي˘عر˘سش ءا˘ف˘سضإاو ءادو˘سسلا ا˘ه˘ت˘م˘˘ئا˘˘ق
يذلا رارقلا عورسشم كلذ ةلثمأا نمو ،اهيلع
ميرجت لجأا نم ةدحتملا تاي’ولا هب تمدقت

يذلاو ،«ضسامح» ةيمÓسسإ’ا ةمواقملا ةكرح
ن˘ي˘ث˘ل˘ث˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف ل˘سشف

ممأÓل ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف هرار˘قإ’ ة˘مزÓ˘لا
.8102 ماع رخاوأا ةدحتملا

اهتائيهو ةدحتملا ممأ’ا بيهرت
ة˘سسا˘ي˘˘سس بمار˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا ةرادإا تد˘˘م˘˘ت˘˘عا
تائيه نم باحسسن’او يداسصتق’ا باهرإ’ا
طغسضلا ليبسس يف ةفلتخملا ةدحتملا ممأ’ا

يف اهريي˘سست ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ت˘موا˘سسمو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ليبسس ىلع تبحسسنا ثيح .ديرت يتلا ةكسسلا
ي˘ف نا˘سسن’ا قو˘ق˘˘ح ضسل˘˘ج˘˘م ن˘˘م لا˘˘ث˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘م˘˘عد تسصل˘˘قو ،8102 و˘ي˘نو˘ي /نار˘يز˘˘ح
(اورنوأ’ا ) نيئجÓلاو ثوغلا ليغسشت ةلاكول
 .8102 رياني /يناث نوناك  يف
يتؤوت مل ةيكريمأ’ا ةرادإ’ا ةسسايسس نأا ودبيو
يف نيلماعلا لاطتل اهترّوطف ،بجي امك اهلكأا
ةرادإ’ا تد˘˘م˘˘ع ثي˘˘ح .ة˘˘ي˘˘م˘˘مأ’ا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا
0202 ربمتبسس /لوليأا رهسش ةيادب ةيكريمأ’ا
ةماعلا ةيعدملا ىلع ةديدج تابوقع ضضرف ىلإا
ةمهتب ،ادوسسنب وتاف ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل
عم قيقحتلا يف رارمتسس’او «لدعلا ةرسصن»
تبكترا بر˘ح م˘ئار˘ج لو˘ح ن˘ي˘ي˘كر˘ي˘مأا دو˘ن˘ج
نم ،ةيحسضلا رود اكريمأا بعلتو .ناتسسناغفأاب

ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ما˘˘ه˘˘تا لÓ˘˘خ
دسشأا نع رّبعي رود وهو ،نييكريمأ’ا فادهتسساب
ي˘ف ة˘ي˘نا˘سسناÓ˘لاو م˘ل˘ظ˘لاو ة˘ير˘سصن˘ع˘لا عاو˘نأا
 .رسصاعملا انخيرات

ةمتاخ
نع ثلاثلا ملاعلا لود تحسصفأا نأاو قبسس دقل
لÓ˘خ ن˘م ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ة˘قورأا ل˘خاد ا˘ه˘يأار
نيب زييمتلا نأاسشب ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا
تع˘سضو د˘˘قو ،ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا حا˘˘ف˘˘كلاو با˘˘هرإ’ا
زييمتلل ًارايعم ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا
.ةعورسشملا ةمواقملاو يلودلا باهرإ’ا نيب

،ًاسصقان ىقبي ثلاثلا ملاعلا لود دهج نأا ’إا
هب˘ع˘ل˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ط˘خ˘لا رود˘لا ل˘ظ ي˘ف ًة˘سصا˘خ
وحن هجّو˘ت˘ي م˘ل ا˘م ،ًار˘خؤو˘م ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’ا
فلتخم يف ةيزازتبإ’ا ةيكريمأ’ا حئاوللا ميرجت
اهبوسشي حئاوللا هذه نأا ذإا .ةيلودلا لفاحملا
ىلإا رظنلاب ًاعسساو ًايلود ً’دج لاحلا ةعيبطب
يتلا نطنسشاو ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
جاردإا ر˘ير˘ب˘˘ت ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع وأا تا˘˘ب˘˘ثإا ضضفر˘˘ت
.ةموعزملا ةحئÓلا ىلع ءامسسأ’ا

 ينيطصسلف ثحابو بتاكركبوبأأ يداف :ملقب
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ةيبرتل ةينيوكتلا ةرودلا ىلع ريبك لابقإا
ةدكيكضسب ةبذعلا هايملا يربمج

ةرود˘لا˘ب نو˘كرا˘سشم˘لا ع˘م˘جا
يربمج ةيبرت يف ةينيوكتلا
ىلع ،ةدكيكسسب ةبذعلا هايملا
ـل او˘˘˘ح˘˘˘سضوأاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘˘ن
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا «مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘˘سسلا»
ي˘ت˘لا ةرود˘˘لا نأا ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘فار
تناك ،ةلماك مايأا30 تماد
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تسسمو ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ث
دح ىلع يقيبطتلاو ،يرظنلا
ةرودلا ماتتخا ناكو ،ءاوسسلا
ةيقيب˘ط˘ت ةرا˘يز ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا
ير˘ب˘م˘ج˘لا ة˘ي˘بر˘ت ة˘˘عرز˘˘م˘˘ل
ميدقت مت نيأا ،ىسسرملا ةيدلبب
عور˘سشم˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘م˘˘ل
تاينقتلا ح˘ي˘سضو˘تو ،د˘عاو˘لا

ةعرزم ءاسشنإ’ تايسساسسأ’او
هايملا يف يرب˘م˘ج˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل
ر˘˘ي˘˘سسم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ة˘˘بذ˘˘ع˘˘˘لا
دعسس ،ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘عرز˘م˘لا

.ناورم هللا باج
ر˘يد˘م ،يرو˘سصن˘م لدا˘ع د˘كأا

ةيبرتو يرحبلا ديسصلا ةفرغ
ى˘ل˘ع ،ةد˘كي˘كسسب تا˘ي˘ئا˘م˘˘لا
يف ةينيوكتلا ةرودلا ةيمهأا

ة˘ي˘كم˘سسلا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ج˘˘مد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ن˘ي˘م˘ت˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل
اذه تاينقت نم نيرمثتسسملا
ي˘˘ف ما˘˘˘ه د˘˘˘ج˘˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
هذ˘˘هو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا
لو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ما˘˘˘يأ’ا

ضضر˘غ˘˘ب تءا˘˘ج ،يرو˘˘سصن˘˘م
لا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا م˘˘عد
ز˘ي˘ف˘ح˘تو تا˘ي˘ئا˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
اده ىلإا جولولا ىلإا بابسشلا
م˘عد˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
قيسسنتلاو هيجوت˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا

،ةسصتخملا تائ˘ي˘ه˘لا ل˘ك ع˘م
نأا ثدحتملا تاذ راسشأا امك
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئار ة˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘لا
ي˘˘ف يد˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا

د˘ي˘سصلا ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
 تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ضسيئر بئان نمث ،هبناج نم
تايئاملا ةيبرتو ديسصلا ةفرغ
يف دوهجملا اذه ،ةدكيكسسب
لاجم يف ،مي˘ها˘ف˘م˘لا بير˘ق˘ت
ا˘م˘ي˘سس’ ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
اهل امل ،ةحÓفلا عم ةجمدملا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا ر˘˘ثأ’ا ن˘˘م
ةيداسصتقا ة˘فا˘سضإاو ،ة˘عارز˘لا

نوكي نأا رظتنيو ،ةماه دج
ى˘ل˘ع د˘عاو ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ل
رفوتت ا˘م˘ل ،ة˘ي’و˘لا ىو˘ت˘سسم
ةيرورسض  تاموقم نم هيلع
.اهب ضضوهنلل
نم تمظن ةينيوكتلا ةرودلا

ديسصلل ةي’ولا ةفرغلا فرط
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘˘لا
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ،ةد˘˘كي˘˘كسسب
ع˘˘م ة˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كم˘˘سسلا
˘ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ر˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘ما˘˘ك
بابسش ةدئافل ةئي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
فرغ ةكراسشمب ،نيرمثتسسمو
،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج تا˘˘ي’و˘˘ل د˘˘ي˘˘سصلا

نم فارسشإاو ،فيطسس ،ةبانع
ديسصلل يجولونكتلا دهعملا
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘˘لا
نيسصتخم نم ريطأاتبو ،لقلاب
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسمو
.يرحبلا ديسصلا

،ةينيو˘كت˘لا ةرود˘لا تل˘م˘سشو

ةير˘يد˘م ر˘ق˘م˘ب ا˘ير˘ظ˘ن ا˘ب˘نا˘ج
ا˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ا˘ب˘نا˘˘جو ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةيبرتل ةيجذومنلا ة˘عرز˘م˘لا˘ب
،ىسسرملا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ير˘ب˘م˘ج˘لا

نم ددع قيقحت ىلإا فدهتو
ع˘˘فر رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،فاد˘˘˘هأ’ا
فراعملاو ةينهم˘لا تارد˘ق˘لا
،تايئاملا ةيبرت يينهم ىدل
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو
ع˘˘م ة˘˘ج˘˘مد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘كم˘˘سسلا
دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘يو˘ط˘تو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا خ˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
اذكو ،ةبذعلا هايملا يربمجل
يف جتنملا رامثتسس’ا ةقفارم
قلخ ىلإا ةفاسضإا ،لاجملا اذه
،عاطقلا يف ةديدج تاطاسشن

خرا˘˘ف˘˘م ءا˘˘سشنإا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
.ةعونتملا كامسسأÓل
ةرود˘˘لا تÓ˘˘خاد˘˘م تز˘˘كرو
ا˘ه˘ن˘م روا˘ح˘م˘لا د˘يد˘ع ى˘ل˘˘ع
بيكر˘ت˘لا لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
،ير˘ب˘˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ح˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ةايح ةرودو ،ةيئاذغلا تاداعلا

ةفاسضإا ،ةبذعلا هايملا يربمج
غ˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
ل˘كا˘سشم˘لاو ،ي˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا

ه˘جاو˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلاو
ع˘˘م ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه عارز˘˘ت˘˘سسا
.ةجلاعملا حرطو لولحلا

هللا باج دعسس ناورم لاقو
يربمجلا ةيبرت ةطحم ضسيئر
ةردابملا هذه نع ،ىسسرملاب
فدهلاو ةيجوغاديب ةرايزلا»
ةبلطلل تامولعم ميدقت اهنم
ن˘م ير˘ب˘م˘ج˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت لو˘˘ح
عورسشم ءاسشنإا ةيفي˘ك ة˘ي˘حا˘ن
عاو˘نأاو ،ير˘ب˘م˘ج˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل
اهتيبرت تّمت يتلا يربمجلا

مهأاو ةعرزملا ىوتسسم ىلع
.«ةلسصحملا جئاتنلا

ح˘سضوأا ضصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘بو
يربمجلا ةيبرت ةطحم ضسيئر
اهباوبأا ةطحملا نأا ،ىسسرملاب
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
ءاوسس ّدح ىلع نيرمثتسسملاو
دعيو ةينقتلا لقنو نيوكتلل
،عور˘سشم˘˘لا فاد˘˘هأا ن˘˘م كلذ
ةلبق ةعرزملا تحبسصأا ثيح
نيرمثتسسملاو ةبلطلل ةيقيقح
فر˘ع˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ل ة˘سصر˘˘ف ي˘˘هو
نم ةماهلا ةبعُسشلا هذه ىلع
يرحبلا ديسصلا عاطق بعُسش
اهيلوت يتلا تايئاملا ةيبرتو
 .«ةسصاخ ةيمهأا ةلودلا

تءا˘ج ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لاو
نم» اه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بسسح
باسستكاب ةبلطلل حامسسلا لجأا

ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م فرا˘ع˘˘م
يربمج ةيبرت لاجم يف ةديدج
ع˘م˘ت˘˘سساو ،«ة˘˘بذ˘˘ع˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
تا˘˘حور˘˘سشل نو˘˘سصبر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

خيرفت ل˘حار˘م لو˘ح ة˘ل˘سصف˘م
عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘تو
نم اودافتسسا ام˘ك ،ير˘ب˘م˘ج˘لا

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ةرا˘˘يز
ةخرفملا رار˘غ ى˘ل˘ع ق˘فار˘م˘لا
،ر˘ب˘خ˘م˘لا ،ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ضضاو˘˘حأا

هايملا ةيف˘سصتو خ˘سض ة˘ط˘ح˘م
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
تآا˘˘سشن˘˘م˘˘لاو تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
.ةعرزملل ةنوكملا

ع.يفطل

قوبصسم ريغ اعصسوت ةريخألأ تأونصسلأ لÓخ فرعت

ةفلجلاب بوبحلا ةبعضشل «ةدعاو» قافآا

وهو ،ىفطسصم خيسشلا لوقيو
ةيبونج˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘حÓ˘ف ن˘م
ةبرجتل هسضوخ» نأاب ،ةي’ولل
ه˘˘ت˘˘عرز˘˘˘م تارد˘˘˘ق ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت
ي˘ق˘سسلا تا˘حا˘سسم ع˘ي˘سسو˘˘ت˘˘ب
نع) ة˘ث˘يد˘ح ة˘م˘ظ˘نأا دا˘م˘ت˘عا˘ب

ىطعأا ،(مظتنملا ضشرلا قيرط
مسساوملا يف ةيباجيإا دج جئاتن
.«ةطرافلا ةيحÓفلا

هايم ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإ’ا ح˘ب˘سصأاو
‐ «Óيلق» ةيمسسوملا راطمأ’ا

ةي˘ل˘م˘ع تنا˘بأا ثي˘ح ‐ ه˘ب˘سسح
ي˘˘ق˘˘سسلا ة˘˘كب˘˘سش لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا
ة˘عا˘ج˘ن» يرو˘ح˘م˘˘لا ضشر˘˘لا˘˘ب

فعاسضت ذإا ،«نا˘ي˘ع˘ل˘ل ةر˘ها˘ظ
جاتنإ’ا مجحو راتكهلا دودرم
باسستكإا لظ يف ةماع ةفسصب

دا˘˘سصت˘˘قإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘˘ب˘˘˘خ
ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا ع˘يو˘ن˘تو ءا˘˘م˘˘لا

ىلع دمتعت يتلا كلت جراخ
.ةيمسسوملا راطمأ’ا هايم

 يقصسلأ تاحاصسم يف ريبك عصسوت
ر˘يد˘˘م د˘˘كأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف و
رسشؤوم نأا ،يدوجلب يلع ،عاطقلا
ة˘ي˘ق˘˘سسم˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ع˘˘سسو˘˘ت
«اظوحلم اروطت» فرع ةي’ولاب

،ذإا ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
نم تزفق» ،ثدحتملا فسشكي
ىلإا0102 ةنسس راتكه470.1
،«0202 ةنسس راتكه081.91
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ثر˘ح˘لا ة˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ى˘ط˘خ˘ت˘ت
،راتكه726.22 ةيراجلا رذبلاو
براقت ةيونسس ةدايز ةبسسنب يأا

.«ةئاملاب81
تمه˘سسأا ي˘ت˘لا بناو˘ج˘لا ن˘مو
ع˘˘سسو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب
لو˘ق˘ي ،ة˘ي˘ق˘سسم˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا
ةيطغت جمارب» ،يدوجلب ديسسلا
ةيئابر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا
ةيعسضولا ةيو˘سستو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ن˘ي˘ح˘ل˘سصت˘سسم˘ل˘ل ة˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ىلع نيرسشتن˘م˘لا ن˘ي˘ي˘حÓ˘ف˘لا

.«قطانملا لج ىوتسسم
را˘سشت˘نا» ن˘م ل˘ك م˘ه˘سسأا ا˘م˘ك

ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ي˘˘˘عو˘˘˘لا
بيلاسسأ’ا فلتخمل م˘ه˘عا˘ب˘تإاو
ن˘م ة˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ضشر˘˘˘لا قر˘˘˘طو ة˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
(ف˘˘ل˘˘كم ر˘˘ي˘˘غ) يرو˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لاو
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يدا˘˘سشرإ’او
ةي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
فلتخمو ةيلحملا ةعاذ’ا ربع
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سشر’ا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا
،ةينقتلا دهاعملا عم قيسسنتلاب
،«تاحاسسملا هذه نم عفرلا يف
.لوؤوسسملا تاذ بسسح
ةلودلأ معدو ينقتلأ مكحتلأ

 بوبحلأ ةبعصش ريوطتل
جاتنإ’ا ةيدودرم تردق نأا دعب
جا˘ت˘˘نإا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش ي˘˘ف ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةقباسسلا مسساو˘م˘لا ي˘ف بو˘ب˘ح˘لا
راتكهلا يف اراطنق03 يلاوحب
ارسشؤو˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،د˘حاو˘لا
ةيريدم تدمتعا ،«ادج افيعسض»
يجتن˘م ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا
ع˘فر ل˘جا ن˘م ا˘ي˘ن˘ق˘ت بو˘ب˘˘ح˘˘لا

كلذو دحاولا راتكهلا ةيدودرم
يف بو˘ب˘ح˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م م˘كح˘ت˘ب
.بوبحلا ةعارزل ينقتلا راسسملا

حومطلا نأا ةحÓفلا ريدم ركذو
ةطرا˘خ م˘سسر˘ي يذ˘لا عور˘سشم˘لا
رثكأا عيسسوتل Óبقت˘سسم عا˘ط˘ق˘لا

ةهجو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘سسم˘لا ة˘حا˘سسم˘ل˘ل
ل˘ظ ي˘ف ي˘تأا˘ي ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا هذ˘˘ه˘˘ل
ءانتقا معد يف ةلودلا ةمهاسسم
ة˘ن˘ن˘كم˘لاو ي˘ق˘سسلا تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت
.ةيحÓفلا ءابرهكلاب رابآ’ا طبرو
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘تو
ي˘ج˘ت˘ن˘م˘˘ل م˘˘عد˘˘لا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يف مهطارخناب كلذو ،بوبحلا
نم بوبحلا ةبعسش معد جمارب

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت لÓ˘˘خ
ة˘ث˘يد˘ح˘لا ي˘ق˘سسلا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
روذبلا و ةننكملاو تاخسضملاو
ةيئايميكلا ةدمسسأ’ا و ةجلاعملا

952 ءا˘˘هز كلذ˘˘ل د˘˘سصر ثي˘˘ح
‐ كلذ بناج ىلإاو.جد نويلم
˘‐ يدو˘ج˘ل˘ب د˘˘ي˘˘سسلا ف˘˘ي˘˘سضي
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سست م˘˘ها˘˘سست»
ع˘سضوو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

ني˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب ة˘عرز˘م
يف ةيقيبطت تاينقت نيحÓفلا
،«ةيباجيإ’ا جئاتنلا هذه قيقحت
.يدوجلب ديسسلا لوقي
اهعباطب ةفلجلا زوحت ،ةراسشإÓل
ةيقسسم ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع ي˘ب˘ه˘سسلا

تاياسضلاب رمأ’ا قلعتيو ايعيبط
هايم عم˘ج˘تو نÓ˘ي˘سسلا ي˘سضارا)
يسضارأ’ا ن˘ع كي˘ها˘ن (را˘ط˘مأ’ا
ةيدو’ا فافسض ىلع يه يتلا

.راتكه0379 ب ةيلك ةردقملاو
،ةيقسسم˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ر˘سشت˘ن˘تو

ةدجاوتملا ةيحÓ˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
ىلع ةي’ولل ةيلام˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب
باد˘˘˘حأ’ا ةر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
لاجعل يد˘ي˘سس اذ˘كو ن˘ير˘ي˘ب˘لاو
كلت ىلإا ةفاسضإا ،يراحسصلا دحو
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ه˘ج˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘˘لا
تايدلب ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘ل˘ل
تيم˘ظ˘ع˘ت ،ل˘بإ’ا ن˘ي˘ع ،د˘ع˘سسم
.لولدلدو

ل.ايرام

ةزفق لكصش ام وهو قوبصسم ريغ اعصسوت ،ةريخألأ تأونصسلأ لÓخ ةفلجلأ ةيلوب ةيقصسملأ ةحاصسملأ فرعت
عفرل «ةدعأو» قافآأ لظ يف بوبحلأ ةبعصش ريوطت يف ةيصساصسأأ ةماعدو ةحÓفلأ عاطق يف «ةيعون»

ةبعصش يف اميصسل ،يحÓفلأ جاتنإلأ ةيدودرم عفر نامصض يف عصسوتلأ أذه ريبك لكصشب مهصسأأو ،تأرصشؤوملأ
ةمظنأأ دامتعأ لصضفب ،راتكهلأ يف راطنق07و06 ىلإأ راطنق03 نم جاتنإلأ لدعم عفترأ يتلأ بوبحلأ

.اهلئاصسو روطت ةبكأومو ةثيدحلأ يقصسلأ

ثودح يدافتل
 ةيلولاب تاناصضيف
تاعولابلا فيظنت
ءايحأا فلتخم ربع

لولحل ابضسحت ةياجب
ءاتضشلا مضسوم

ناويدلا حلاسصم تعرسش
ريهطتلاو ةفاظنلل ينطولا
فيظنت ةيلمع يف ،ةياجبب
يراجمو تاعولابلل ةعسساو
فلتخم ربع راطمأ’ا هايم
وبقا رارغ ىلع ةنيدملا ءايحأا
،روزيمأا ،رسصقلا ،ضشيع يديسس
ةيلمعلاو ،ةطارخو ضساقوأا
يح ،ةيرحلا عراسش تلمسش
،لابوط يح ،ضشوريمع رافلوب

عراسش ،نيبورخيت يح
ابسسحت كلذو ،ماموسصلا
.راطمأ’ا مسسومل
ةيلخ نم ردسصم دكأاو
يتأات ةيلمعلا هذه نأا ،مÓعإ’ا
يلاو دباعم تاميلعتل اديسسجت
هذه نم فدهلاو ةياجب ةي’و
ةجلاعم وه ةمخسضلا ةيلمعلا
ضضرعتت يتلا قطانملا
ةيئاملا لويسسلاو تاناسضيفلل
،راطمأ’ا طقاسست نع ةمجانلا

نأا ردسصملا  تاذ فاسضأاو
متي ةمداق ىرخأا تايلمع كانه
لك ةجلاعم اهلÓخ نم
ةقÓع اهل يتلا قطانملا
تاعمجتلاو تاناسضيفلاب
دق يتلاو ةنيدملاب ةيئاملا
قيعت ءادوسس طاقن ىلإا لوحتت

ابلسس رثؤوت وأا رورملا ةكرح
 .ناكسسلل ةيمويلا ةايحلا ىلع

  Ëرك تميملقت

ضسادرموب ةرئاد ضسيئر فسشك
م˘˘ت ه˘˘˘نأا ،ل˘˘˘ها˘˘˘سسم د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
تا˘ه˘ي˘لا˘سشلا ي˘ن˘طا˘ق نا˘˘كسسإا
،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ن˘ي˘بÓ˘˘ج˘˘ت˘˘ب
2ةدوف ين˘ب ي˘ع˘قو˘م ل˘م˘سشتو
م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،تلو˘˘ل˘˘مÓ˘˘تو
لكسشب همدهو يلاسشلا كيكفت

.ةرسشابم ليحرتلا دعب يلك
ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت˘˘تو
،عقوملا ىلع فرسشملا فرط
ين˘ع˘م˘ل˘ل م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي˘سس ن˘يأا
د˘ع˘ب كلذو د˘ي˘لا ع˘فر ةدا˘ه˘سش
ة˘يو˘ه˘لا ة˘قا˘ط˘ب را˘˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘سسا
مدهلا رسضحم ىلإا ةفاسضإ’اب
متيو  .عقوملاب هل ملسس يذلا

ق˘˘ق˘˘سشلا ح˘˘ي˘˘تا˘˘ف˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سست
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
تاذ˘ب تاءار˘جإ’ا لا˘م˘˘كت˘˘سسا
ةيقرتلا ناويد فرط نم يحلا

مدق امك .يراقعلا رييسستلاو
تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ةر˘˘ئاد˘˘لا ضسي˘˘ئر
ضصو˘˘سصخ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا مار˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ح’ا
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
ةياقولاب ةسصاخلا يعامتج’ا

ثيحب ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م
ل˘˘خاد د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي نأا ن˘˘م د˘˘ب’
نيينعملا ضصاخسشأ’ا عقوملا
˘˘مار˘˘ت˘˘حا طر˘˘سش ع˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف
نوعأاو نيفظوملا تاهيجوتل
رابكو  لافطأ’ا داعبإاو نمأ’ا

اب˘ن˘ج˘ت ،ع˘قو˘م˘لا ن˘ع ن˘كسسلا
ةفلاخمو لم˘ت˘ح˘م ر˘ط˘خ يأ’
يف ببسست˘ي د˘ق تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘ف ه˘ن˘كسس ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.مويلا ضسفن
بجي هنا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو
ينب تاهيلاسش ينطاق  ملعي نأا
ه˘نا ضسا˘سسح˘م ي˘حو1 ةدو˘˘ف
ةلحرملا لÓخ مهليحرت متيسس
ءاهتنا روف ةجمربملاو  ،ةيناثلا
نا˘˘˘˘˘˘كسسإ’ا˘˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘سشأ’ا
ىلع كلذو ، مهل ةسصسصخملا

يتيدلبب  نيينعملا يقاب رارغ
. ضسادرموبو  وسصروق

  ÚمأأةÒصصن

تلولمÓتو2ةدوف ينب يعقوم لمصشت
 سسادرموبب نيبÓجت تاهيلاضش ينطاق  ليحرت يف قÓطن’ا
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  ةيراجلأ ةنصسلأ نم ثلاثلأ يثÓثلأ لÓخ

ةفلاخم ف’آا7 نم ديزأا ليجضست
ةديلبلاب ةيوحنجو ةيرورم

ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
يمومعلا نمأÓل ةيئاسضقلا

يثÓثلا لÓخ ةديلبلا ةي’و
،ةيليو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م ثلا˘ث˘لا
ةنسسلا نم ربمتبسسو ،توأا
1067 ةجلاعم نم ةيراجلا

لبق ن˘م ة˘يرور˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م
رب˘ع تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘سصأا
تلثمت ةينطو˘لا تا˘كب˘سشلا
ةسصخر3741 بحسس يف
ةرايسس495 زجحو ةقايسسلا

تسصحأا دقو  ةيران ةجارد و
ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ا˘ه˘تا˘كب˘سش ر˘ب˘ع ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

57 ا˘ه˘م˘ي˘ل˘قإا ضصا˘سصت˘˘خ’
هرثإا فلخ ينامسسج ثداح
.نيليتقو احيرج48
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘ما نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘فأاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م نأا ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ماق يتلا ةينمأ’ا تايلمعلا
ن˘م تن˘كم د˘ق ن˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘ب
مت ةبكرم47772 ةبقارم
ةحنج524 ع˘فر ا˘ه˘لÓ˘˘خ
لبق ن˘م ة˘ب˘كتر˘م ة˘يرور˘م
ع˘˘فر تل˘˘ج˘˘˘سسو ،قاو˘˘˘سسلا

قلع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م9906
مت اميف ةيفازجلا تامارغلاب
ةبكرم674 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
عم ،ةري˘ظ˘ح˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘سضوو
،قيسسنت ةفلا˘خ˘م44 ع˘˘فر
يتلا تايلمعلا تنكم دقو
تادحو فلتخم اهب تماق
ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘مأ’ا
ةي’ولا مي˘ل˘قإا ضصا˘سصت˘خا˘ب
3601 ـل يروفلا بحسسب
اهقي˘ل˘ع˘تو ة˘قا˘ي˘سس ة˘سصخر
ة˘ت˘سسو ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل
بسسح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشأا
نم ةبكترم˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
 .تابكرملا باحسصأا لبق
تاذ دافأا ،قايسسلا تاذ يفو
ددعب قلعتي اميف هنا نايبلا
نم ةاسصحملا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

مت دقف ،رادارلا مقاط فرط
تلجسس ةيل˘م˘ع91 زا˘ج˘نإا

عم ةيرورم ةف˘لا˘خ˘م116
ةسصخر˘ل يرو˘ف˘لا بح˘سسلا
مت ةفلاخم473 ـل ةقايسسلا
ةفلاخم342 اهنم قي˘ل˘ع˘ت
131 و رهسشا ةثÓث ةدمل
 .رهسشا ةتسس ةدمل ةفلاخم
حلاسصملا تاذ تجلاع امك
راطإا يفو ةرتفلا ضسفن لÓخ
ناكسس ضسيسسحت ىلع لمعلا

ر˘ط˘خ ن˘م ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لا
ةي’ولا اهب رهتسشتو رسشتنت
ثداوح نم اهنم رجني املو
ضضعبلا روهت ببسسب ةميلأا

،بابسسأا ةدعل نيقئاسسلا نم
84 حلاسصملا تاذ تعفر ذا

تر˘ف˘سسأا ة˘˘يرور˘˘م ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج
ةيران ة˘جارد811 فيقوت˘ب
ي˘ف ا˘ه˘ن˘˘م07 ع˘˘˘˘˘سضوو
تعفر ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م72
80و ةي˘فاز˘ج˘لا تا˘مار˘غ˘لا˘ب
بحسسلا اهنع رجنإا تافلاخم
.ةقايسسلا ةسصخرل يروفلا

ةئيبلا ةيامحب قلعتي اميفو
تاذ تزجنأا دقف ،نارمعلاو
ماق ةيل˘م˘ع48 حلا˘سصم˘لا
نود˘ب ءا˘ن˘ب˘لا˘ب ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا اذ˘كو ،ة˘سصخر
عيبلا ةبراح˘م˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

قيرطلا يف يعرسشلا ريغ
19 لÓ˘خ م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا
ضصخسش24 ليوحت لخدت

.ةسصتخملا تاهجلا ىلع
د˘ق˘ف رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ا˘˘مأا
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تسصحأا
ربعو ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةعباتلا ةينطو˘لا ا˘ه˘تا˘كب˘سش

57 ا˘ه˘م˘ي˘ل˘قإا ضصا˘سصت˘˘خ’
هرثإا فلخ ينامسسج ثداح
.نيليتقو احيرج48

بوبق داعصس

در
ي˘ف ردا˘سص لا˘ق˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ج
مويل ةمر˘ت˘ح˘م˘لا م˘كتد˘ير˘ج
0202 ربوتكأا20 ةعمجلا

تا˘كب˘سشلا با˘ي˘غ» :ناو˘ن˘ع
ي˘ن˘طا˘ق ةا˘نا˘ع˘م ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي
» ةنتاب يف حلملا

:يلاتلا درلاب مكديفن هيلعو
حيرسصت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف»

و˘˘ن˘˘طا˘˘قو نا˘˘كسسلا ةدا˘˘˘فإاو
ماطيب ةيدلبب ح˘ل˘م˘لا ة˘ت˘سشم
مهتاناعم نع ةنتاب ةي’و يف
تا˘˘˘كب˘˘˘سشلا با˘˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘˘ع
نأا دون ،ةيزاغلاو ةيئابرهكلا
حلملا ةقطنم ،هنأا ىلإا ريسشن
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض تجردأا د˘˘ق
زاغلا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ط˘بر
نيب فلملا ةجلاعم ديق يهو
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

ة˘ي’و˘ل ة˘قا˘ط˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
يتاسشم ضصخي ام˘ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘يز˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب
ةقطنم تجمرب هنا مكملعن
لامكتسسا راظتنا يف لمرلا
تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ةسساردلا ةرسشابمل ةسصتخملا

.ذيفنتلاو
ي˘˘فو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

ج˘ما˘نر˘ب˘لا د˘ي˘˘سسج˘˘ت را˘˘طإا
ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كل˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةقطن˘م˘ل ة˘سصح تسصسصخ
ط˘بر˘ل ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘يز˘ع
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
عور˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
لاح امو ،ةئملاب49 ةبسسنب
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘˘سضو نود
.ةسضراعم دوجو وه ةيقبلل

زايتما نأا املع مكطيحن امك
ىلع ةف˘قاو ة˘ن˘تا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا
قطانم طبر ةروريسسو مدقت
ةيئابرهكلا نيتقاطلاب لظلا

ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ي˘هو ة˘يزا˘غ˘لاو
ى˘لإا ة˘سسارد ،ة˘ج˘لا˘ع˘م :ن˘˘م
ة˘˘يا˘˘ه˘˘نو زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘يا˘˘˘غ
ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

.ةلودلا فرط
ىقبت ةنتاب عيزوتلا زايتما نإا
ىلع ةباجإÓل ةدعتسسم امئاد
يأ’ تاراسسف˘ت˘سس’ا ع˘ي˘م˘ج
ى˘ل˘˘عو ةد˘˘عا˘˘سسم وأا بل˘˘ط
«.اسس42/اسس42 رادم
قئاف انم اولبقت ،ريخأ’ا يف
.ريدقتلاو مارتح’ا

ةيمنتلأ بايغ ىلع اجاجتحأ

 تنÓضسكت ةيدلب رقم نوقلغي ةنتابب ماطيب د’وأا ناكضس
ريبعتلل ةيدلبلأ رقم مامأأ مهجاجتحأ ،ةنتاب ةيلو برغ تنÓصسكت ةيدلبب ماطيب دلوأأ ينطأوم نم تأرصشعلأ لصصأو

ىلع ةصضورفملأ ةلزعلأ أذكو ةيمنتلأ عيراصشمب قلعتي اميف ءاصصقإلأو زييمتلأ ةصسايصسب هومصسأأ ام ىلع مهبصضغ نع
.ةئيهتلأو ةيمنتلأ يلاجم يف اظوحلم اعجأرت دهصشت ةريخألأ هتاه نأو اصصوصصخ مهتقطنم

نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط د˘˘قو اذ˘˘ه
ةيئ’و ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب
هو˘˘م˘˘سسأا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
يف يدلبلا ضسلجملا تازواجت
ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ع˘يزو˘ت
عب˘ق˘ي ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ير˘ق ءا˘سصقإاو
ةيرزم عاسضوأا يف ا˘ه˘ن˘ي˘كا˘سس
عيراسشملل يلك بايغ ببسسب
بسسح لداعلا اهعيزوت مدعو
اود˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘˘م روا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘سضفر
ا˘˘سضفر ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ضسيئر ت’واحم مغر ،اعطاق
هذه لÓخ ةرركت˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
نيللعم ،ةيجا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا
مل ةقباسسلا تاءاقللا نأاب كلذ
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن يأا˘ب تأا˘ت
ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’ ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضوو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘˘لا
  .مهتاناعمل
تاذ ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘˘كأاو
بلاطملا ةحئ’ نأاب ،قايسسلا
د˘يد˘ع ي˘ف ا˘ه˘ب او˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
ةرورسض لوح روحمتت تارملا
ي˘ه˘ن˘ت ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ثع˘˘ب
لآا يتلا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘لإا
ء’ؤوه ىكتسشا ثيح ،مهتيرق
لقنتلا ةبوعسصو مهتاناعم نم
ى˘ل˘ع د˘ت˘م˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ر˘˘ب˘˘ع
،ملك5.1 ن˘ع د˘يز˘ت ة˘˘فا˘˘سسم
اريب˘ك ارا˘سشت˘نا فر˘ع˘ي يذ˘لاو
مدع ببسسب تابطملاو رفحلل
ل˘كا˘سشم ف˘ل˘خ ا˘م ،ا˘ه˘ت˘ي˘˘فز˘˘ت

،اهب ةميقملا تÓئاعلل ةديدع
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ثي˘˘˘˘˘ح

تارار˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
قير˘ط˘لا اذ˘ه كل˘سس نو˘سضفر˘ي

ن˘م م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘فو˘˘خ
ف˘يرا˘سصم م˘هد˘ب˘كت با˘˘ط˘˘عأا
،اه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ي˘ف م˘ه ة˘ي˘فا˘سضإا

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه نأا او˘فا˘˘سضأاو
نم تارسشعلا ددهت تحبسصأا
اذكو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تارا˘ت˘كه˘لا
ةرجسش فلأا04 نم رثكأا فلت
م˘هد˘يوز˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،ةر˘م˘ث˘م
،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب
ضشطعلا لكسشم ىلع ءاسضقلل
.دوقع ذنم هنم نوناعي يذلا
بايغ لكسشم لح نع Óسضف
نع يحسصلا فرسصلا تاونق
ببسسب ،نكسسم041 نم ديزأا

طبرلا لاغسشأا لامكتسسا مدع
براقي ام ذنم تقلطنا يتلا
تدد˘ع˘˘ت ذإا ،تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘برأ’ا
ةرانإ’ا ري˘فو˘ت ن˘ي˘ب بلا˘ط˘م˘لا
ىلإا ،لقنلا لئاسسوو ةيمومعلا

،تا˘˘يرور˘˘سضلا ضضع˘˘ب بنا˘˘˘ج
مهتدعاسسم اهنأاسش نم يتلاو
.رارقتسس’ا ىلع
بلا˘˘˘ط ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘فو
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ة˘ير˘ق˘لا با˘ب˘سش
قيقحتلل ةنجل دافيإاو لخدتلاب
بسصا˘˘ن˘˘م ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘˘ف
مهبسسح يتلا ةيدلبلاب لغسشلا

يتلاو ةلدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘ت˘ت ’
رفوتت ’ نيرخآا اهنم دافتسسا
ة˘يرور˘سضلا تا˘ف˘سصلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ةقيرط نع Óسضف ،بيسصنتلل
يتلا ةيفيرلا ضصسصحلا عيزوت
.ريثكلا اهنم ىكتسشا

لاسصت’ا انلواح ،انتهج نمو
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ب
ة˘فر˘ع˘م˘ل ،تنÓ˘سسكت ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نأا ’إا ،عوسضوملا لوح هيأار
 . انيلع رذعت رمأ’ا

م.ءامصسأأ

صصقنلأ ةيطغت فدهب
لاجملأ أذه يف لجصسملأ

ةياجبب ةحضصلا عاطق
اضضرمم013 ىلإا ةجاحب

ةلباق081و
ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ف˘سشك
،ةجو˘خ و˘سسيرد د˘ي˘سسلا ة˘يا˘ج˘ب

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع
ن˘ي˘سضر˘م˘م˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا

، ن˘˘ير˘˘خآا لا˘˘م˘˘عو تÓ˘˘˘با˘˘˘قو
ىلدأا يذلا هثيدح يف فدرأاو
كانه نأا ةيلحملا ةفاحسصلل هب
013 يلاو˘ح ن˘يو˘كت˘ل ر˘ي˘كف˘ت
ةلباق081و ا˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘م
يب˘ط˘لا ه˘ب˘سشلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
ةديدجلا ةنسسلا لÓخ  ةي’ولاب
ضصقنلا ةيطغتل كلذو ،1202
، لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

ح˘˘ن˘˘م˘˘ت فو˘˘سس ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘˘سسأ’او
ةدا˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا
ضضير˘م˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سشب قا˘ح˘ت˘ل’ا

نإاف ىرخا ةهج نمو  ، اهريغو
ارخؤوم ينا˘ع˘ت تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ضضيرمتلا لا˘˘م˘˘ع ةرد˘˘ن ن˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لاو
ةي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا ق˘فار˘م˘لا
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو،
ضصقنلا كلذ كرادتل هتجلاعم
ةلماعلا ديلا ريفوت لÓخ نم
ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
،ىسضرملل ةبسسانملا فورظلا

ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘فو
اهميعدتب ةيحسصلا ةموظنملا
 .ةيعونلا تاذ تاءافكلاب

ت .ميرك

ديدج ريدم نييعت ارخؤوم مت
افلخ ،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ا˘ن˘ي˘م ةد˘حو˘ل
يذلا ،(ع ضش) قباسسلا ريدملل
عور˘سشم ى˘ل˘ع ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
ةيقسسم˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ناو˘يد
،مناغ˘ت˘سسم ة˘ي’و طار˘ي˘قو˘ب˘ب

ردا˘سصم ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
ةد˘حو ط˘ي˘˘ح˘˘م ن˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م
ا˘ن˘ي˘˘م ةد˘˘حو تنا˘˘كو ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘م
يلوت ذنم تفرع دق نازيلغب
تاز˘˘˘ه ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘يداد˘˘˘˘ترا
ي˘˘ت˘˘لاو ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ر˘˘˘ه˘˘˘سشأ’ا
ي˘ج˘ت˘ن˘م جا˘ج˘˘ت˘˘حا تد˘˘ه˘˘سش
بب˘سسب ةر˘م˘ث˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأ’ا
،ي˘ق˘سسلا ها˘ي˘م ع˘˘يزو˘˘ت ءو˘˘سس
دازامو ،ةد˘حو˘لا لا˘م˘ع اذ˘كو
ريدملا مادقإا وه ةلب نيطلا

ن˘م دد˘ع دو˘ق˘ع ءا˘ه˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘ب˘خ او˘ب˘سست˘كا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

رثكأ’ يرلا عاطق يف ةريبك
نم ةلما˘ك تاو˘ن˘سس40 ن˘م
يرادإا فر˘˘˘سصت˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

ةدا˘˘˘ه˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ح
،دا˘سصت˘ق’ا ي˘˘ف ضسنا˘˘سسي˘˘ل˘˘لا

˘مÓ˘ع’ا ي˘ف ي˘ما˘سس ي˘ن˘ق˘تو
يكيناكيم ىلا ةفاسضا ،يل’ا

ةدحولا حلاسصم نا اججحتم
ف˘سشق˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ق˘˘ئا˘˘سضلا بب˘˘سسب
ة˘ق˘ئا˘سضلا ل˘˘ه ن˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘سست˘˘م
ىبÓغلا ىلع رسصتقت ةيلاملا
فظو ةدحولا ريدم ن’ طقف
ةقباسسم يف ضسد˘ن˘ه˘م˘ك ه˘ن˘با
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘كسش
71 موي مانأا ةلاكو ىوتسسم
،10002 م˘˘قر تح˘˘ت ضسرا˘˘˘م
تفرع يتلا ة˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘هو
نينثا  ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م ة˘كرا˘سشم
ةدحولا ريدم لجن بناج ىلإا
نأا را˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ع’ ،( ع ضش)
دقو ،ةيلكسش تناك ةقباسسملا

ه˘˘نا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ ف˘˘˘سشك
ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘لا ة˘طا˘˘خا تم˘˘ت
م˘لو ،ر˘يد˘م˘˘لا ل˘˘ج˘˘ن ضسا˘˘ق˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ة˘˘˘يا ىر˘˘˘ج˘˘˘ت
ا˘هر˘ثا ى˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ل˘˘سص’ا
ثيح ،بسصنملا اذهل هرايتخا
ليرفا50 موي لمعلا رسشاب
نأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
اذ˘ه ن˘ع ى˘ن˘˘غ ي˘˘ف ةد˘˘حو˘˘لا
،رغاسش ري˘غ ه˘نو˘ك بسصن˘م˘لا

لو˘˘ق˘˘ي ر˘˘مأ’ا ن˘˘˘م ى˘˘˘هدأ’او
ةدحولا حلاسصم نأا انردسصم

فلكم ف˘ظو˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
ي˘هو ،تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘سسق˘˘ب
ضسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا

نو˘سضفر˘ي لا˘م˘ع˘˘لا تل˘˘ع˘˘جو
ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘˘لا

ق’ز˘˘نا ة˘˘ي˘˘˘سشخو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نو
ريدم ليوحت ررقت عاسضوأ’ا
ناويد عورسشم ىلع ةدحولا
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘سسم˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا
منا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و طار˘ي˘قو˘ب˘ب
ى˘ل˘ع ه˘ن˘با ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
يداوب لفسسأ’ا فلسشلا ةدحو
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تنا˘كو ، و˘ي˘˘هرا
يف ةدحو˘لا تلا˘ط د˘ق ة˘ي˘ن˘مأ’ا
تلمسشو تابسسانملا نم ديدعلا
ريي˘سست˘لا نوؤو˘سش تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

طيحملا ةئيه˘ت عور˘سشم ا˘ه˘ن˘م
رايلم52ـب ردق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م˘ب
هذو˘ف˘ن لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ضضعب ماغرإا لجا نم هتطلسسو
هنكسسمب هيدل ل˘م˘ع˘لا لا˘م˘ع˘لا
تارا˘˘˘ي˘˘˘˘سس اذ˘˘˘˘كو ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ا˘م را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سست˘˘سس
ا˘ه˘ب تر˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
 .ةسصتخملا حلاسصملا

 بويأ .صس

يرلأ عاطق يف ةريبك ةربخ أوبصستكأ نيفظوملأ نم ددع دوقع ءاهنإأ ىلع مدقأأ
هلجنو قباضسلا ريدملا عم لمعلا نوضضفري نازيلغب انيم ةدحو لامع
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ىلع هيليب ةرطيضس ددهي يضسيم
ةيبونجلا اكيرمأاب فيدهتلا سشرع

ةروط˘سسأا ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا تا˘ب
ن˘م بر˘ت˘قا ر˘خآا ٍد˘ح˘ت ما˘مأا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن
بختنم صصيمقب ةرملا هذه نكلو هقيقحت
هيليب ةيليزاربلا ةروطسسألا نوكيسسو هدÓب

زو˘ف فد˘ه ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ج˘˘سسو.ةي˘ح˘سضلا و˘ه
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف روداو˘˘˘كإلا ىل˘˘˘ع و˘˘˘˘غ˘˘˘˘نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةلوطبل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘ل˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا

.ةيبونجلا اكيرمأاب ملاعلا صسأاك
عم17 م˘˘قر ي˘˘لود˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا و˘˘ي˘˘˘ل ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
6 ىوسس هلسصفي ل ثيح ينيتنجرألا قيرفلا
ي˘سسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا ة˘لدا˘ع˘م ن˘ع ط˘ق˘ف فاد˘˘هأا
د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘ي˘ب ةرو˘˘ط˘˘سسألا ه˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا يذ˘˘لا

ءارمسسلا ةرهوجلا لازتعا نم ةديدع دوقع
ةيبونجلا ا˘ك˘ير˘مأا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م فاد˘ه نو˘ك˘ي˘ل
صسوتناسسل قبا˘سسلا م˘ج˘ن˘لا ل˘ج˘سسو.اهلمكأاب
77 تاينيعبسسلاو تاينيتسسلا يف ليزاربلاو
لجسسو ا˘ًفد˘ه17 يسسيم ل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘ًفد˘ه

كانهو.اًفده26 ود˘لا˘نور ي˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
يسسيم نوسسفاني نيذلا نيبعÓلا نم ديدعلا

م˘ه˘ن˘م˘سض ن˘مو ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا كلذ ي˘˘ف
16 ل˘ج˘سس يذ˘لا رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزار˘˘ب˘˘لا

م˘ج˘ن ز˘يراو˘سس صسيو˘ل ل˘ج˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ًفد˘ه
كابسشب06 م˘قر ه˘فد˘ه ياو˘غوروأا بخ˘ت˘ن˘م
نأا ىلإا ر˘˘ي˘˘سشي ح˘˘ب˘˘سصأا ءي˘˘سش ل˘˘˘كو.يليسشت
ه˘ل ح˘م˘سسي ع˘سضو ي˘ف تا˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م
ة˘حا˘طإلاو د˘يد˘ج ي˘سسا˘ي˘ق م˘قر ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب
عبطلابو ةراقلا فيد˘ه˘ت صشر˘ع ن˘م ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘ب
ع˘م ه˘ت˘قاد˘سص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ىلع هعم رفسسلل هاعد يذلا زيراوسس صسيول
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘تر˘˘ئا˘˘ط ن˘˘˘ت˘˘˘م
نأا و˘˘˘ه ر˘˘˘خآلا ءي˘˘˘˘سشلاو.يلاح˘لا ي˘لود˘لا
ددع ربكأا لجسس نم رثكأا دعي زيراوسس صسيول
22 د˘ي˘سصر˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘هألا ن˘˘م
ا˘م˘ه نآلاو فد˘˘ه12 ب ي˘سسي˘م ه˘ي˘ل˘ي ا˘ًفد˘˘ه
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘قر ىل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ي˘ف ا˘ح˘ج˘˘ن

فده91 لا بحا˘˘سص و˘˘ب˘˘˘سسير˘˘˘ك نا˘˘˘نر˘˘˘ي˘˘˘ه
81 لا بحا˘سص صسلا˘سس و˘ل˘ي˘سسرا˘م ي˘ل˘˘ي˘˘سشت˘˘لاو
.فده
ءادأل ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م صسما ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظأاو
نأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب اذ˘ه تا˘يرا˘ب˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ه˘ت˘يز˘ها˘ج ة˘كا˘ت˘ف ة˘ح˘ل˘سسأا ناد˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘هÓ˘˘ك
˘مو˘ي اًدد˘ج˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سست فو˘˘سسو
نيتنجرألا هجاوت ثي˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا

.ياوغوروأا يقÓتسس روداوكإلاو ايفيلوب

سسيلاوك درضسيو هتمضص رضسكي زيراوضس
ةنولضشرب عم ةريخأ’ا هتاناعم

وكي˘ت˘ل˘تأا يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ز˘يراو˘سس صسيو˘ل ق˘لأا˘ت
مامأا هقيرف ةارابم لÓخ ينابسسإلا ديردم
2202 م˘˘لا˘˘ع˘˘لا صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘˘سشت
ن˘ي˘فد˘ه˘ب زو˘ف˘ل˘ل هدÓ˘˘ب دو˘˘ق˘˘ي نأا عا˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
ةديج ةارابم زيراوسس مدقو.دحاو فدهل
نم هقيرفل ليج˘سست˘لا ح˘ت˘ت˘ف˘ي نأا عا˘ط˘ت˘سساو

ثد˘˘ح˘˘ت ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘عو ،ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘ع
ع˘˘م ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘ع اًدد˘˘ج˘˘م ي˘˘نا˘˘˘يو˘˘˘غوروألا

امدنع اهب لحر يتلا ة˘ق˘ير˘ط˘لاو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا عور˘˘سشم جرا˘˘˘خ ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ه˘˘˘غÓ˘˘˘بإا م˘˘˘ت
ة˘ي˘فا˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘˘خو.ديدجلا
لاق ءاقللا بقع ينايوغوروألا نويزفيلتلل
ي˘˘ف تن˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ،نو˘˘˘ع˘˘˘ئار ن˘˘˘ح˘˘˘ن’’ :ز˘˘˘يراو˘˘˘سس
قرط كانه تناكو تاونسس6 ةدمل ةنولسشرب
.’’ديدجلا عورسشملاب يرابخإل ىرخأا

ديدجتل ططخي ناك يدانلا نأا لعأا’’ :عباتو
اذهو ةديج نكت مل ةقيرطلا نكلو هئامد
هنم انيناع ام ملعي هنإا ،اًسضيأا يسسيم جعزأا

.’’تقولا كلذ يف عاسضوألا ءوسس ىدمو
ا˘ًن˘ل˘ع ي˘سسي˘م م˘عد˘ب ئ˘˘جا˘˘ف˘˘تأا م˘˘ل’’ :فا˘˘سضأاو

ل˘ع˘ف˘لا˘ب فر˘عأا تن˘ك ،اًد˘ي˘ج ه˘فر˘عأا ي˘ن˘˘نأل
،ه˘لا˘˘ق ف˘˘ي˘˘كو ع˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي يذ˘˘لا م˘˘لألا ىد˘˘م
ءي˘سش ر˘ث˘كأا و˘˘ه كنو˘˘ق˘˘ل˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا˘˘ف
يذلا عوبسسألا نأاب زيراوسس فرتعاو.’’ملؤوم
ديردم وكيتلتأل ةنولسشرب نم هلÓخ لقتنا

:لاقو يفطاع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ىل˘ع ا˘ًف˘ث˘ك˘م نا˘ك
د˘حألاو تب˘سسلاو ة˘ع˘م˘ج˘لاو صسي˘م˘خ˘لا ما˘˘يأا’’

ةبسسنلاب ةدقعم تناك لوألا روهظلا ىتحو
تنك ام لجأا نم تيكب دقل’’ :عباتو.’’يل
ل˘ك˘سشب ل˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ل ،ه˘ي˘ف صشي˘ع˘ل˘˘ل اًر˘˘ط˘˘سضم

م˘ه˘نأا˘ب يدا˘ن˘لا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ل˘ئا˘سسر˘˘لا د˘˘ي˘˘ج
.’’دهسشملا رييغتل لح نع نوثحبي
نكلو ،ةفورعم نكت مل ءايسشأا كانه’’ :متأاو
كلها˘ج˘تأاو ا˘ًب˘نا˘ج كل˘سسراو بيرد˘ت˘ل˘ل بهذا

11 نم نوكتت ةارابم نم اًءزج تسسل كنأل
.’’11 دسض بعل
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’’بعللا ةقيرط رييغت ىلع لانضسرأا دعاضسي يتراب سساموت’’ :اتيترأا

يتراب ضساموت رود ىلإا حيملتلا مت
ليكيم بردملا لبق نم لانسسرآا يف
بع’ نأا ى˘لإا ر˘ي˘˘سشي ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا
ىلع ةيجعفدملا دعاسسيسس طسسولا
 .ةفلتخم قيرطب بعللا

ندنل لامسش قيرف عم يناغلا عقوو
ت’اقتنÓل يئاهنلا دعوملا موي يف
غلابلا يئازجلا طرسشلا ليعفت دعب
يف ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م54
.ديردم وكيتلتأا

يف ةارابم002 نم برقي ام عم
ة˘بر˘ج˘ت ل˘م˘سشت ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘˘لا
دا˘ق˘ن˘لا دا˘سشأا ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
د˘قو ،ط˘سسو˘لا ط˘خ بع’ ةو˘ط˘˘خ˘˘ب
بعÓلا رفويسس فيك اتيترأا فسصو
نم ديزملا اًماع72 رمعلا نم غلابلا
 .لانسسرأا قيرف يف عونتلا

يمسسرلا عقوملا ىلع هثيدح يفو
هيلع انفرعت دقل’’ :اتيترأا لاق ،يدانلل
ع˘با˘ت˘ن ن˘ح˘نو ر˘ه˘سشأا ة˘˘ع˘˘سضب ل˘˘ب˘˘ق
ا˘م˘ل˘ك ه˘نأا ح˘سضاو˘لا ن˘˘مو ،ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت

كنإا˘ف ،ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع د˘يز˘م˘˘لا تفر˘˘ع
يذ˘لا نا˘كم˘لا ن˘ع د˘يز˘˘م˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت
نحن ،هيف هنيسسحت كنكمي هنأا دقتعت

تا˘ف˘˘سصلا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ن
عم كلذكو هتيسصخ˘سشب ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا

 .’’ةينفلا هتافسص
ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا’’ :فا˘˘سضأا
هنكميو ةفلتخم تÓيكسشت بعلب
يف تÓيكسشتلا كلت عم ملقأاتي نأا

اًقح ديج رمأا وهو ،ةفلتخم زكارم

طخ يف ثيح قيرف يف نوكي نأا
نيريسصق انك اننأا دقتعأا ،طسسولا
 .’’Óًيلق
ي˘˘ف ءا˘˘ي˘˘سشأ’ا ضضع˘˘ب يد˘˘ل’’ :ع˘˘با˘˘ت
بيردتلا أادبأا نأا ديرأا يتلا رابتع’ا

انحنميسس يتراب عيقوتو قيرفلا عم
فيكتلا ىلع ةردقلا نم ربكأا اًردق

عا˘فد˘لا ي˘ف نزاو˘ت˘لا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لاو
يتلا ةقيرطلاو ت’اقتن’ا موجهلاو
قرط ضضعب دادعإا اهب انيلع نيعتي
تاظحل يف لسضفأا لكسشب موجهلل
.’’ةارابملا نم ةنيعم

،تنار˘غ مار˘فأا هددر˘ي مÓ˘كلا اذ˘˘هو
لمع يذلا قباسسلا يسسليسشت بردم
لاق ثيح ،اناغ بختنم يف يتراب عم
هنإا’’ :’’ضستروبسس ياكسس’’ ةكبسشل

قيقح˘ت ه˘ن˘كم˘ي ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج بع’
ةركلا يف مكحتلا هنكمي ،نزاوتلا

ةيلاع ةبسسن هيدل ،اهنع لزانتي نلو
ضضرأا ىلع ةدي˘ج˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا ن˘م
ثيح ،اًدج يوق اًسضيأا وهو بعلملا
 .’’ىرخأ’ا قرفلا نم ةركلاب زوفي
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘˘ج˘˘سسي ن˘˘ل’’ :را˘˘سشأاو
فاد˘هأ’ا ضضع˘ب زر˘ح˘ي˘˘سس ،فاد˘˘هأ’ا

ةمسساحلا تاريرم˘ت˘لا ضضع˘ب مد˘ق˘يو
قيقحت يف نمكت هتوق نكل ،قيرفلل
مويلا ةياغلل مهم رمأا وهو ،نزاوتلا
 .’’مدقلا ةرك يف
موجه كيدل نوكي امدنع’’ :متأا

زوفت نلف ،عافد نودب نكلو ديج
ر˘ث˘كأا لا˘ن˘سسرأا عا˘˘فد ،ءي˘˘سش يأا˘˘ب

قيقحت هنكمي كلذل ،نآ’ا ةبÓسص
.’’قيرفلل نزاوتلا
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ةيزيلجنإا ةيفاح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
رتسسسشنام ةرادإا ضسلجم ءاسضعأا نأا
يلوأا بناجب فوقولا اوررق دتيانوي

د˘ع˘ب ه˘˘م˘˘عدو ر˘˘يا˘˘سشلو˘˘سس را˘˘نو˘˘غ
يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف1‐6 ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
ماهنتوت ما˘مأا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
 .دحأ’ا موي
نيبعÓلا ضضعب رعسشي كلذ عمو
نأا نكمي يجيورنلا نأا نم قلقلاب
تقو˘لا ي˘ف برد˘˘م ل˘˘سضفأا نو˘˘كي
يذلا لمعلا نم مغرلا ىلع يلاحلا
امدعب ،’’دروفارت دلوأا’’ يف هب ماق
و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘سسيروا˘˘م ط˘˘بر م˘˘ت
لاز˘˘˘˘ي ’ ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
دعب لمعلا نع Óًطاع ينيتنجرأ’ا

.ماهنتوت ةلاقإا نم ماع
تر˘ه˘ظ ،ة˘م˘يز˘ه˘لا با˘ق˘عأا ي˘˘ف

ناك يدانلا نأا ىلإا ريسشت ريراقت

ونيتيكوب عم لعفلاب لاسصتا ىلع
دلوأا’’ بيردت هيلوت لامتحا نأاسشب
 .’’دروفارت
ةرداغم دعب اًحاتم ينيتنجرأ’ا لظي
متهم وهو اًرهسش21 لبق ماهنتوت
كلتمي هنأا اًدقتعم ،دتيانوي بيردتب
.اريبك ابردم نوكي نأا ىلع ةردقلا

هنإا لوقت ’’كيتيلتأا’’ ةفيحسص نكل
رات˘خا ،ة˘ي˘سسو˘با˘كلا ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب
معد دتيانوي ةرادإا ضسلجم ءاسضعأا
ديكأاتلاب كلذ اولعف دقو ،رياسشلوسس
ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا مو˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف
ع˘˘م او˘˘ع˘˘قو ثي˘˘ح ،ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
ود˘˘نو˘˘كا˘˘فو ي˘˘نا˘˘فا˘˘˘ك نو˘˘˘سسن˘˘˘يدإا
ى˘ل˘ع ا˘ًسضيأا او˘ق˘فاوو ير˘ت˘سسي˘˘ل˘˘ي˘˘ب

يذ˘˘˘لا ،يروار˘˘˘ت دا˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘سص
.رياني يف مسضنيسس

نيبعÓلا ضضعب رعسشي ،كلذ عمو

ر˘ي˘غ ي˘ج˘يور˘ن˘لا نأا ن˘م ق˘ل˘ق˘˘لا˘˘ب
لا˘ق ثي˘ح ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ل˘˘ل بسسا˘˘ن˘˘م
،اًحسضاو نوكأا نأا بجي’’ :ردسصم
م˘ه˘ع˘م ثد˘ح˘تأا ن˘يذ˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا
م˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ة˘˘ثرا˘˘ك ه˘˘نإا نو˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ي
ا˘ًبرد˘م نا˘ك اذإا ا˘م˘˘ع نو˘˘لءا˘˘سست˘˘ي

لو˘ح˘ت ن˘م نو˘ق˘ل˘ق م˘ه˘نإا ،اًر˘ي˘˘ب˘˘ك
ءادأ’او، ةئيسس ةجيتنلا دعب رومأ’ا
.ريبك لكسشب حجرأاتي

نأاب روعسش كانه’’ :ردسصملا عبات
ىلع ريب˘ك ل˘كسشب د˘م˘ت˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا
نوموقي نيذلا موجهلا يف نيبعÓلا
 «.ةعئار ةيدرف ءايسشأاب
يف ثلاثلا زكرملا د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘ت˘حاو
مسسوملا يزيلجنإ’ا يرودلا لودج
لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ف˘˘˘ل˘˘˘خ ، ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ادب نأا دعب ، طقف يتيسس رتسسسشنامو
.ايبوروأا هزكرم  رسسخيسس هنأا اًقباسس

ماهنتوت ةيضسادضس دعب رياضشلوضس معدت دتيانوي رتضسضشنام ةرادإا

يذ˘لا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا أاد˘˘ب˘˘ي
ملاعلا ضسأاك يئاهن عبر نم يسصقُأا
ىلع8102 ماع ايسسور يف ةريخأ’ا
حجني ملو يكيجلبلا بختنملا دي
هزوف ذنم ةلوطبلا يئاهن غولب يف
دسض2002 ما˘ع بق˘ل˘لا˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘هأا˘˘ت˘˘لا و˘˘ح˘˘ن هراو˘˘سشم ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
ثيح2202 ر˘˘ط˘˘ق لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘ل
يف يفيلوب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘جاو˘ي˘سس
.ولواب واسس
وينيتوك بيلف يل˘يزار˘ب˘لا فد˘ه˘يو
ءدبلا ىلإا ينابسسإ’ا ةنولسشرب بع’
ةدايق تحت ةيسساسسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا˘ب
.ونيمريف وتريبورو رامين عم يتيت

بع’ ور˘ي˘م˘ي˘سسا˘ك نو˘كي˘سس ا˘م˘˘ك
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلاب ديردم لاير
م˘ت˘ي م˘˘لو و˘˘غ˘˘يردور ضسكع ى˘˘ل˘˘ع
نم روينوج ضسويسسينيف ءاعدتسسا
بع’ ر˘˘ثرآا ل˘˘ث˘˘م برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
.قباسسلا انارغوÓبلاو ضسوتنفوي
بع’ يدو˘ل نا˘ن˘ير ءا˘عد˘ت˘سسا م˘تو
ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا

برد˘م ر˘كي˘ب نو˘سسي˘لأا بي˘غ˘˘ي˘˘سسو
هسضوعي فوسسو باسصملا لوبرفيل
.دتيانوي رتسسسشنام بع’ نوسسرديإا

بخت˘ن˘م˘لا أاد˘ب˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو

ةنوكم ةليكسشتب ةارابملا يليزاربلا
و˘غا˘ي˘ت ،و˘ل˘ي˘ناد ،نو˘سسرد˘˘يإا’’ :ن˘˘م
،يدول نانير ،ضسونيكرا˘م ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس
،ضشيرا˘م˘ي˘غ و˘نور˘ب ،ور˘ي˘م˘˘ي˘˘سسا˘˘ك
،نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ،را˘˘م˘˘ي˘˘ن ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘˘ك
.’’ونيمريف
أادبت نأا عقوتملا ن˘م˘ف ا˘ي˘ف˘ي˘لو˘ب ا˘مأا

:ن˘م ة˘نو˘كم ة˘ل˘ي˘كسشت˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ضسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م’’’
،يدر˘ف˘لا˘ف ،و˘كسسارا˘ك،ود˘ير˘˘غا˘˘سس
،يتناماتسسو˘ب ،ود˘ير˘غا˘سس ه˘ي˘سسو˘خ
،ضسوبماك ،رايإا ،روي˘نو˘ج ز˘ي˘سشنا˘سس
.’’وديسسوسس ،ضسيلازنوغ

رطق لايدنوم ىلإا ليزاربلا ةدايق ةلحر أادبي وينيتوك انيتنرويف عن“ ةيوق تابقع
يراضس عم دقاعتلا نم امورو

كانه نأا ةي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
ي˘يدا˘ن ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع
يف امهتبغر لاح يف امورو انيتنرويف
ويزيروام عم دقاعتلاو مهيبردم ةلاقإا
.قباسسلا ضسوتنفوي بردم يراسس
يراسس ةلاقإاب ماق دق ضسوتنفوي ناكو
مغرلا ىلع يسضاملا مسسوملا ةياهنب
ع˘م هد˘ق˘ع ي˘ف ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ن˘˘م
و˘ي˘ل˘يروأا ثد˘ح˘تو .ير˘ي˘نو˘كنا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
يراسس ءاقدسصأا برقأا د˘حأا ي˘ل˘ي˘غر˘ي˘ف
ةرادإا ع˘م ضضوا˘ف˘ت˘ي برد˘م˘˘لا نأا ن˘˘ع
بيردت يلوتو هدقع خسسفل ضسوتنفوي
ضسيل رمأا وهو مسسوملا اذه ديدج قيرف
.قباسسلا يلوبان بردمل ةبسسنلاب ةمزأاب
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘غر˘˘ي˘˘ف لا˘˘قو
كانه’’ :’’تروبسس ولليد اتيزاغÓل’’
امورو انيتنرويف ىلع بجي ناتلكسشم
مهيبردم ةلاقإا لاح يف امهعم لماعتلا
.’’يراسس فيظوتل
ر˘جأا ي˘ه ى˘لوأ’ا ة˘ل˘كسشم˘لا’’ :ع˘با˘˘تو
5.5 ى˘ل˘ع ل˘سصح˘˘ي ثي˘˘ح برد˘˘م˘˘لا

قوفت موسسر يهو اًيونسس وروي نويلم
كلام نأا لاقيو .’’نييدانلا Óك تاردق
دعتسسم ني˘كد˘ير˘ف ناد د˘يد˘ج˘لا ا˘مور
هر˘سصع ي˘˘ف برد˘˘م لوأا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل
ة˘˘˘لا˘˘˘قإا بع˘˘˘سصلا ن˘˘˘م تا˘˘˘ب ن˘˘˘˘كلو
ةيلاملا يدانلا رئاسسخ ببسسب اكيسسنوف
.وروي نويلم402 تطخت يتلا

ءاهنإا نم اًسضيأا انيتنرويف نكمتي ملو
بردم يتيلابسس ونايسشول عم قافت’ا

ماع لب˘ق ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ا˘مور
ة˘˘لا˘˘قإا م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع لاو˘˘˘مأ’ا بب˘˘˘سسب
دقاعتلل رطسضاو Óيتنوم وزنيسشتنيف
فوسسو ةياهنلا يف ينيسشتايإا يبيب عم
.يراسس عم رمأ’ا ضسفن ’ويفلا هجاوي
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قا˘˘˘˘˘˘فو برد˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘كأا
ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
ر˘ي˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘كو˘˘كلا
تار˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ن˘˘سسح˘˘لا
ءا˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

تل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو ط˘ي˘ن˘ح˘ج
ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك نو˘˘كي مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا

بواجت لكلا ناو ةسصاخ
يف ز˘ج˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ع˘م
دقو اذه ةريخأ’ا ةنوآ’ا
ريخلا ضشتوكلا رسشبتسسا
عم ةسصاخ يدانلل ريثكلا
ةيبلاغ˘ب ةرادإ’ا ظا˘ف˘ت˘حا
نا ىل˘ع اد˘كؤو˘م داد˘ع˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ب˘غر˘لاو ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘˘سسلا دا˘˘˘ع˘˘˘سسا
هلمع ءانب يف هدعاسستسس
اينمتم هجو ل˘م˘كا ى˘ل˘ع
ع˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘قو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
وبسصي ناك يتلا فادهأ’ا
مسسوملا يف يدانلا اهيلا
. يسضاملا

لمعيصس نيتيدو طبصض
امهلÓغتصسأ ىلع

ةيزهاجلأ ةيؤورل
ينقتلا دكا ىرخأا ةهج نم
ن˘˘ي˘˘ت˘˘يدو ط˘˘ب˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةبانع يف نوكتسس ىلوأ’ا

يذ˘˘˘لا ضصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ

نم اءدب قيرفلا هيرجيسس
ةيناثلاو ربو˘ت˘كأا31 مو˘˘ي
72 موي فيطسسب نوكتسس
ن˘يءا˘ق˘ل˘لا ا˘م˘هو ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ن˘˘م ى˘˘ع˘˘سسي˘˘سس ن˘˘يذ˘˘ل˘˘˘لا

ة˘جرد ة˘فر˘ع˘م˘ل ا˘م˘ه˘لÓ˘خ
ة˘ي˘م˘هأا اذ˘كو ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
بسسك يف ةفيلوتلا حاجن

ةيسسفا˘ن˘ت˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا نا˘هر
ةسصاخ مزÓلا ماجسسن’او
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا تا˘يو˘˘لوأا ناو
دو˘ق˘ي˘سس ن˘م و˘ه ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
راودأ’ا بع˘ل ى˘لا قا˘فو˘˘لا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا
بعليسس يتلا تاسسفا˘ن˘م˘لا

. اهلجأ’

صشامر ماصشه

¤وألأ رأودألأ بعل ىلع رصصت ةرأدإلأ

جئاتنلا لضضفأا قيقحتل ةركضسب يبع’ نم ةÒبك ةÁزعو رارضصإا

ةركصسب داحتأ

ىلوألأ رأودألأ بعل ىلع رصصي ينفلأ مقاطلأ

هيبع’ بواجت ىلع ينثي يكوكلا

فيطصس قافو

لصضفأأ لكصشب وتاكريملأ ماتخل ىعصست ةرأدإلأ

ةنوب يف عقوي يفولخ

ةبانع داحتأ

جار˘˘˘جر د˘˘˘ي˘˘˘سشر م˘˘˘سسر
ه˘ق˘ير˘ف تي˘ب˘ب ه˘قا˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘با˘سسلا

ةدايق ىلع لمعيسس ثيح
تامادقتسسا ىلا قيرفلا
ن˘م فد˘ه˘ت˘سسي ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن

ةب˘ي˘ب˘سشلا ةدا˘عإا ا˘ه˘لÓ˘خ
ام وهو اهدهع قباسس ىلا

هت’اسصتا رسشا˘ب˘ي ه˘ل˘ع˘ج
ن˘م ه˘ي˘بر˘ق˘م ضضع˘ب ع˘م
ة˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘ت نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جا
داعسسا ىلع ةرداق نوكت
«ي˘ب˘م˘سسا˘ي˘ج˘لا» را˘سصنا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
هتامدخ يف هتقث عسضو
ةبيب˘سشلا ةدا˘ي˘ق ل˘جا ن˘م
ا˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو
. يسضاملا مسسوملا قيرفلا اهسشياع يتلا لكاسشملا لظ يف ةسصاخ

ةصسأوم لامكل ةينفلأ ةصضراعلأ دانصسإأ ررقو زئاكرلأ ءاقبإأ ديري
حارجلا ديمسضت ىلا ىعسسيسس ةياجب ةبيبسشل ديدجلا ماعلا ريدملا نا ركذي

ةبيتكلا نا امب نهارلا تقولا يف ةبعسص ةيعسضو ضشيعي قيرفلا ناو ةسصاخ
اذه ليحرلا تلسضف رسصانعلا لج نا امب رسصانعلا نم ريثكلا تدقتفا

ىلع دكا نيذلاو زئاكرلا ضضعب ءاقبإا لجا نم نمزلا جارجر عراسسيسسو
،يلÓع قين’ا عفادملا مهسسأار ىلعو دادعتلا فوفسص يف مهئاقبإا ةرورسض
ةسساوم لامك بردملا عم ةيمسسر ةفسصب قفتا جارجر نا ىلا ةراسشإ’ا ردجت
. ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع نوكيل

صشامر ماصشه

لبقملا مسسوملل يسسفانت قيرف ءانب ىلع ةبانع داحت’ ريسسملا مقاطلا لمعي
داحتÓل حمسست ةديج رسصانع نامسض ةيمهأا ةيوسش نب بردملا كردي ثيح
اذه فدهلا قيقحت يف نولمأاي زناغيلوهلا نأاو ةسصاخ دوعسصلا ةقرو بعلب
ريدملا ةقفرب ميعزلا ضسيئرلا قفو ثيح داحت’ا تامادقتسسا تلسصاوت دقو
ةيدملا يبملوا مجاهم يفولخ تامدخ نامسض يف رادوب يدهم يسضايرلا

اهب متخيسس قاروأا عبرا ميسسرت راظتنا يف اهنع نلعملا تاقفسصلا رخا يهو
. يفيسصلا وتاكريملا قيرفلا

ةينابصشلأ تائفلاب ةبانع يلوؤوصسمل ريبك مامتهأ
تائفلا ىلا هادعت لب طقف رباكأ’ا ىلع ةرادإ’ا لمع فقوتي ملو اذه
لكسشب اهتلكيهو ةبيتكلا ميظنت ىلع ةرادإ’ا تلمع ثيح ةينابسشلا

يف داحت’ا فوفسصب قاحتل’ا ىلع نيرداق نابسش نيوكتب حمسسي ديج
ريدملا ةقفرب ةينفلا مقاوطلا لك لمعت ثيح Óبقتسسم رباك’ا فنسص
حيحسصتل ةيسضاملا تاعاسسلا يف ةرادإ’ا هتنيع يذلاو نيرق ينفلا

ةدايقب هل حمسست يتلا ةمزÓلا ةربخلا هل نأاو ةسصاخ ةبيتكلا راسسم
. نامأ’ا رب ىلإا داحت’ا نابسش
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ربوتكأأ52ـلأ يف قلطنت تأريصضحتلأ

دوعضصلا ىلع رضصي ةغيمدو اهتامادقتضسا يهنت «كوملا»

ةنيطنصسق ةيدولوم

ةنيطنصسق بابصش
بوبيضش ينادوضسلا
تاعاضسلا يف رظتنم
ةنيطنضسقب ةمداقلا

بعÓلأ لح˘ي نأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م
يف رئأزجلاب بوبيصش ينأدوصسلأ
م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘صسلأ

فر˘ط ن˘م ه˘˘ل صصي˘˘خر˘˘ت ع˘˘صضو
خ˘يرا˘ت ن˘م أءد˘ب ق˘ير˘ف˘˘لأ ةرأدإأ
امف يلاتلا˘بو ر˘بو˘ت˘كأأ01 مو˘ي˘لأ

صضعب ءاهنأ ىوصس بعÓلأ ىلع
ةرا˘˘˘ف˘˘˘صسلأ ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ل˘جأ ن˘م صسنو˘ت˘ب ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ل حا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسلأ
نأ ر˘˘كذ˘˘ي ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘عا˘˘˘صسلأ
ا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلأ بعÓ˘˘˘˘لأ
ع˘م ي˘لوأ د˘ق˘ع ع˘قو ي˘نأز˘نا˘˘ت˘˘لأ
ي˘˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لأ يدا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ
م˘˘ت˘˘ي نأ ىل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صسق˘˘˘لأ

هعوصضخ دعب هقاحتلأ ميصسرت
هلولحو ةبانعب يحصصلأ رجحلل
. ةقلعملأ روصسجلأ ةنيدمب

 ثحبي Êأرمع
ةقرو نع

ىرخأأ ةيموجه
ل˘˘˘˘صصأو˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘تأذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلأ ي˘˘˘˘˘ف
ةيدجلأ اهتأدأدع˘ت˘صسأ ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لأ
ر˘صصي ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لأ د˘عو˘˘م˘˘ل
ةدا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘نأر˘˘˘م˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لأ

ةيزهاجلأ طب˘صض ىل˘ع ه˘م˘قا˘ط
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
ي˘ف د˘جأو˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ نأ ر˘˘كذ˘˘ي ة˘˘˘مرو˘˘˘ف˘˘˘لأ
نب لو˘ل˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘نا˘صسم˘ل˘ت˘لأ

كف˘˘˘ل ر˘˘˘ب˘˘˘صصلأ غرا˘˘˘ف˘˘˘ب ر˘˘˘ها˘˘˘ط
رظنلاب يموجهلأ طخلأ لكصشم
ةليوط ةرتفل ديبع بايغ ىلأ

بعل بأد˘ت˘نأ ثح˘ب رر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ثيح موجه بلقك طصشني رخأ

ةدع كانهف تامولعملأ بصسحو
ةيعمج مجاهم اهزربأ تأرايخ
م˘جا˘ه˘م أذ˘كو ة˘لا˘ت˘ي˘ح نأر˘˘هو
ىت˘حو يرا˘مو˘غ˘لأ جر˘ب˘لأ ي˘˘ل˘˘هأ
. ةبرتغملأ قأروألأ دحأ

صشامر ماصشه

ثيح وتاكريملا اذه لÓخ اهتامادقتسسا ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا تهنا
رسصا ةغيمد ضسيئرلا ناو ةسصاخ دوعسصلا ةقرو قيقحت ىلع لوعت

نيرداقلا نابسشلا ضضعبب ةبيتكلا ميعدت عم ةربخلا باحسصأا مسض ىلع
اذه اقاسشو Óيوط نوكيسس مسسوملا ناو اميسس’ لعسشملا لمح ىلع
اهناو ةسصاخ تامادقتسس’اب هباجعإا نوقع ىفطسصم بردملا دكا دقو
رب ىلا «كوملا» ةدايق ىلع ةرداق رسصانع كانه نا امك ةربخلاب زيمتت
. تاحرفو لهاج ةروسص يف نامأ’ا

ربوتكأأ52 ىلإأ تأريصضحتلأ قÓطنأ ريخأات
قÓطنا دعوم ريخأات نا نوقع ىفطسصم بردملا دكأا ىرخأا ةهج نم
اذهو ربوتكأا52 ةياغ ىلا تاريسضحتلا قÓطنا ريخأات ررقي هلعج ةلوطبلا

ناكم اميسس’ ةرادإ’ا فرط نم ةريغسصو ةريبك لك طبسض متي ىتح
دجيسس هناو ةسصاخ ينقتلل ةبسسنلاب اريبك اقئاع نوكيسس يذلاو بردتلا

نا ركذي ،يسس ضسا يسسلا اهسسأار ىلع كانه بردتتسس قرف ةدع نم ةسسفانم
مت امك روعلو فانجول نم نوكملا ينفلا مقاطلا ىلع ظفاح ينقتلا
. ايندب ارسضحم نوكيل نويرق مادقتسسا

صشامر ماصشه

فأدهألأ زربأأ نمصض زئاكرلاب ظافتحلأ

ةبيبضشلل رابتع’ا ةداعإا ىلع رضصي جارجر

ةياجب ةبيبصش

دا˘˘˘ح˘˘˘تا و˘˘˘ب˘˘˘ع’ ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
مسسوم ةيدأات يف ةركسسب
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘م
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ةد˘˘ع˘˘سصأ’ا

نو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسي م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
تح˘ت اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘˘ل˘˘ل
دعاسسملا بردملا ةدايق
يذ˘˘˘˘لاو ي’و˘˘˘˘˘م ود˘˘˘˘˘ح
طبسض ىلع ايلاح لمعي
نم ةيسسفانتلا ةيز˘ها˘ج˘لا
تح˘ت ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ت
يذلاو زاكعوب يسسنوتلا
يف ضسنوتب لح دق نوكي
ىل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا
عم دعوم ىلع نوكي نأا

ي˘˘˘˘سضارأÓ˘˘˘˘ل لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا
هل نذؤوي امثير ةيرئازجلا

ةرادإ’ا ناو ة˘˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘˘˘خ
زي˘ه˘ج˘ت˘ل ن˘مز˘لا عرا˘سست
ى˘˘˘لا هرور˘˘˘مو ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘خد
ءار˘جا ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
. يحسصلا رجحلا

عفري ىصسيع نب
تاحومطلأ فقصس

بعل ىلع دكؤويو
¤وألأ رأودألأ

د˘ه˘ع˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ن˘ب ةر˘كسسب دا˘ح˘تا ضسي˘ئر
راودأ’ا بعل ىلع ىسسيع
لبق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ى˘لوأ’ا

تامادقتسس’ا دعب ةسصاخ
يف اهارجأا يت˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا
يتلاو ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا

يدانلا ينبا اهسسأار ىلع
ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ير˘˘ه
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ن˘˘˘م د˘˘˘لاو˘˘˘خو
ى˘˘ن˘˘م˘˘˘تو اذ˘˘˘ه ةروا˘˘˘سسلا
ف˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت نا ضسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا
ىلا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يذلاو هاعسسم يف هبناج
م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف بغر˘˘ي
راودأ’ا بع˘˘ل˘˘ب را˘˘˘سصنأ’ا
لجا نم ضسفانتلاو ىلوأ’ا
ر˘˘ب ى˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
. نامأ’ا

صشامر ماصشه

دادعتلا دعب ةنتاب بابسش ةرادإا طبسضت مل
عم قافت’ا ءاهنإا رظتنت اهنأا مكحب يئاهنلا
اهبادتنا يف بغرت يتلا رسصانعلا ضضعب
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘م ضساو˘˘م ةرو˘˘سص ي˘˘ف
رظتنت ثيح ناسسملت دادو نم ةيدعاسسمو
امهيقير˘ف ع˘م ا˘م˘ه˘ل˘كا˘سشم˘ل ا˘م˘ه˘ت˘يو˘سست
عقو يئانثلا» ةيلاملا بناوجلا ضصوسصخب
حيرسستلا ىلع لوسصحلا رظتنيو ايمسسر
«يئاهنلا قاحتل’ا ميسسرت لجا نم طقف
ةفيلوتلا ابيرق˘ت ط˘ب˘سض ق˘ير˘ف˘لا نا ر˘كذ˘ي
. دوعسصلا ةقرو بعل ىلع رسصيو

اهرمأأ نم ةريح يف ةرأدإلأ
ةينفلأ ةصضراعلأ صصوصصخب

تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص تد˘˘جو ةرادإ’ا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
دوقيسس يذلا بردملا ديدحت يف ةريبك
م˘ل ثي˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘˘م˘˘لا «با˘˘كلا»
ديدع عم تاسضوافملا طبسض يف حجنت
فر˘ط ن˘م م˘ه˘سضفر˘ل ءاو˘سس ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
تاسضوافملا غولبل ىتح وا ريهامجلا

اذه يلاملا قسشلا ببسسب دودسسم قيرط

تيا عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ى˘˘˘لإا ةرادإ’ا تع˘˘˘سس د˘˘˘قو
اسسنرف يف ينعملا دجاوت نكلو يدوج
ىقبت ثيح ةيسضقلا يف لسصفلا لجا
ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘قرو ى˘ت˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ةرادإ’ا
ي˘ف تا˘بو˘ع˘سص د˘جو يذ˘لا ي˘م˘ي˘ل˘˘سسلا
. رئازجلا ىلا جولولا

صشامر ماصشه
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ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىر˘جأا
ةنسس12 نم لقأا ديلا ةركل

،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ة˘˘˘سصح
ة˘ع˘م˘ج˘لا ،ضسمأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
ررق ثي˘ح يوا˘سشو˘ب ة˘با˘غ˘ب
˘ما˘سشه ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘لاردو˘˘˘ب
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ي˘ند˘ب˘لا بنا˘ج˘˘لا

تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘˘ل ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
.ةمداقلا

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘˘˘سشكو
يرئازجلا داحتÓل ةيمسسرلا
ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل
نع يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
دعب ةيبيردت ةسصح ةجمرب
تج˘˘مر˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘سصح˘˘˘لا
ةعاق˘ب ي˘سضا˘م˘لا ضسي˘م˘خ˘لا
ةسصح ةجمرب ررقيل ،ةزابيت
ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘˘سص ىر˘˘خأا
نح˘سش ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘با˘غ˘لا˘ب
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
.ةمداقلا تاقاقحتسس’ا

بتكملأ وصضع ةرقوب
رصضح يلأرديفلأ
زيفحت ىلع لمعو

نيبعÓلأ
قÓطنا لبق ،رخآا بناج نم
قحتلا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘سصح˘لا

بتكملا وسضع ميعن ةرقوب
ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ني˘ب˘عÓ˘لا˘ب ع˘م˘ت˘جا يذ˘لاو
بيبح Óثمم ينفلا مقاطلاو
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسي˘˘ئر نا˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ثيح ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

نيبعÓلا زيفحت ىلع لمع
نوكيل لمعلا مهنم بلطو
ناولأ’ا ف˘ير˘سشت˘ل ن˘يز˘ها˘ج
تاقاقحتسس’ا يف ةينطولا
ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘˘لا
ة˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
.ةيراجلا

ب.م.يرصسيإأ

نأرهو ةيدولوم

ق˘ير˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ة˘ع˘˘جو˘˘م ة˘˘بر˘˘سض
ضضر˘ع˘ت د˘كأا˘ت د˘ع˘ب نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م
ديد˘ج˘لا د˘فاو˘لا ضشا˘ق˘ن ما˘سشه بعÓ˘لا
.«انوروك» ضسوريفب ةباسصإÓل قيرفلل
لبق ةيبط تاسصوحف قيرفلا ىرجأاو
مسسومل تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف قÓ˘ط˘نا
ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
بعÓلا ةباسصإا ةيسضاملا تاعاسسلا
ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ـب
قير˘ف˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ع˘سضخ˘ي˘سس

ر˘ج˘ح ةر˘ت˘ف˘ل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
نأا ى˘ل˘ع عو˘˘ب˘˘سسأا ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا
لب˘ق ،ةد˘يد˘ج تا˘سصو˘ح˘ف˘ل ع˘سضخ˘ي
.تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا

ةلوطب˘لا ي˘ب˘ع’ د˘يد˘ع ضضر˘ع˘تو اذ˘ه
ةرتفلا يف انوروك ضسوريفل ةينطولا
قرفلا لك ابيرقت تداع امدعب ،ةريخأ’ا
م˘ه˘عو˘سضخو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا
.اهلبق ةيبطلا تاسصوحفلل

ب.م.يرصسيإأ

ةبيبسش يئانث» قاحتلا دعوم برتقا
لا˘˘بو˘˘طو ة˘˘ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب «ل˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
ضصبرتلا لÓخ يدا˘ن˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ب
يدانلا هلخد يذلا3ـلا يريسضحتلا
.ةيسضاملا مايأ’ا يف
يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
نأا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
نم امدا˘ق ضسنو˘ت˘ب ل˘ح د˘ق ة˘ي˘ح˘لو˘ب
رخآ’ا وه لابوط نأا نيح يف اسسنرف
نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ضسنو˘ت˘ب لا˘˘حر˘˘لا ط˘˘ح
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف اد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،ةيسضاملا
يحسصلا رجحلل عسضخي˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
لوخدلا لبق عو˘ب˘سسأا ةد˘م˘ل ضسنو˘ت˘ب
عم ريسضحتلا ةلسصاومل رئازجلا ىلإا
.ديدجلا مسسوملل «يرانكلا»

صصبÎلأ عيصضيصس يئانثلأ
يمصسر لكصشب

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘ي˘سضي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
هسضوخي يذلا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا
ناعسضخيسس امه˘نأا ا˘م˘ب و˘ب˘قأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا
ريدقت لقأا ىلع عوبسسأا ةدمل رجحلل
ن˘˘يأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا Ó˘˘خد˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
هيلعو ،ىرخأا ةرم رجحلل ناعسضخيسس
ريسضحتلا يف ناعرسشيسس يئانثلا نإاف
ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
لع˘ج˘ي د˘ق يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،يرا˘ج˘لا
ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘˘م˘˘لا
ريدقت لقأا ىلع هتاباسسح نم امهدعبي
.ديدجلا يوركلا مسسوملا ةقÓطنا يف

ب.م.يرصسيإأ

ةديدج تاصصوحفل عصضخي نأأ ىلع يحصصلأ رجحلأ لخد

«انوروك» سسوÒف ـب باضصي سشاقن

رئأزجلأ ةيدولوم

ةمصصاعلأ داحتأ

ةنيطنصسق بابصشهيبع’ زيهجت ىلع ّرضصيو لمعلا ةريتو عفري ينيلوكيضس

لئابقلأ ةبيبصش
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عفادم ةرامعل ل˘ي˘ب˘ن ثد˘ح˘ت
ةرتف ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
اهيرجي ي˘ت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
موي قلطني˘سس يذ˘لا،د˘يد˘ج˘لا

امك ،لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن82
ع˘م ه˘تا˘حو˘م˘ط ن˘˘ع ف˘˘سشك
.ةيوئملا ةبسسانمب ديمعلا

ق˘ير˘ف˘لا عا˘فد ةر˘خ˘سص لا˘قو
عم هراوح لÓخ يمسصاعلا
«يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا
تار˘ي˘سضح˘ت˘لا˘ب مو˘ق˘ن ن˘ح˘ن
يف ةوقب قÓطنÓل ةمزÓلا
دعي يذلا ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
دقل ،انل ةبسسنلا˘ب ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
يذلا لوأ’ا ضصبرتلا انزتجا

«.ةديج فورظ يف ىرج
ضصبر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف »  :فا˘˘˘سضأا و
عفرب ينفلا مقاطلا ماق يناثلا

ملعن اننأ’ كلذو لمعلا ةريتو
اذه لÓخ انرظ˘ت˘ن˘ي ا˘م اد˘ي˘ج
اقاسش نوكيسس يذلا ،مسسوملا

.«اريثك انيلع
ةبسسنلاب »: لاق ةيوئملا نعو
يتلا ةبسسانملا هذه نإاف يل
رئازجلا يف ىلوأ’ا نوكتسس

ى˘ل˘ع يز˘ي˘ف˘ح˘˘ت ن˘˘م د˘˘يز˘˘ت
نأا ح˘ي˘ح˘سص ،ر˘ث˘كأ’ا ل˘م˘ع˘لا
تاهجاو عبرأا ىلع ةسسفانملا

نكل ،ادج ةبع˘سص ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ع˘م ل˘م˘ع˘لا

لمعب ناموقي يذلا يبطلاو
نلو نيزهاج نوكنسس ،رابج
به˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ند˘˘ه˘˘ج بهذ˘˘ي
.حيرلا

ن˘˘˘ع ةرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘سشك و
م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘تا˘حو˘م˘ط
حم˘ط˘ي يذ˘لا و˘ه˘ف د˘يد˘ج˘لا
بخا˘˘ن˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأا تف˘˘ل ى˘˘لإا
نع عافدلل هتوعدو ينطولا
ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘˘لأا
.ةلبقملا تاسسفانملا
هيجوتب ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف م˘ت˘خ˘ي˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘سصنأ’ ة˘˘لا˘˘سسر
وه انفده» :اهيف لاق  يذلا
د˘ي˘م˘ع˘لا ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج دا˘˘ع˘˘سسإا
لمعنسسو ةيوئملا ةبسسانمب

امك ،مهنظ بيخي ’ نأا ىلع
فوقولا ةوانسشلا نم وجرن
م˘سسو˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ا˘˘ن˘˘ع˘˘م

.«يئانثتسسا
جاحلب اصضر

بردم˘لا ي˘ن˘ي˘لو˘كي˘سس او˘سسنر˘ف ع˘فر
،ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا

ةيحابسصلا ةسصحلا يف لمعلا ةريتو
ايلعلا ةسسردملاب ،ضسمأا اهجمرب يتلا
.ناينبلا نيعب ةقدنفلل
قيرفلل ةيم˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘سشنو
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع و˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف
عو˘سضخ ه˘ي˘ف ح˘سضو˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
نم قاسش يندب لمعل لكك قيرفلا

ضسارح ىتحو نيرامتلا عيونت لÓخ
ةقفر ةريبك لامعأ’ اوعسضخ ،ىمرملا

يذ˘لاو ،و˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ضسار˘˘ح˘˘لا برد˘˘م
ثÓ˘ث˘لا ضسار˘ح˘لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسي

.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل ابسسحت
لمعن نحن :يدعصس

قاصش مصسوم انرظتني...ةوقب
ىوتصسملأ يف نوكنصسو

ع˘فاد˘م˘لا يد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘ناو˘˘سضر د˘˘كأا
نأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ن˘م˘˘يأ’ا
ةديج ءاوجأا ي˘ف ر˘ي˘سست تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
قبطي عي˘م˘ج˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
لم˘ع˘لا حا˘ج˘نإ’ برد˘م˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
.ةيلاحلا ةرتفلا يف هب نوموقي يذلا

قباسسلا فيطسس قافو بع’ حسضوأاو
ة˘ح˘ف˘سصلا ا˘ه˘ب ضصخ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف

يف ةوقب لمعن نحن» :Óئاق ةيمسسرلا
ةياغلل ةديج ءاوجأ’او ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

نم ثلاثلا عوبسسأ’ا يف انلخد ثيح
لذب ىلع نومزاع نحنو تاريسضحتلا

ةرتفلل نيزهاج نوكنل كلمن ام لك
ةياغ ىلإا هللا دمحلا» :عباتو «ةمداقلا
تا˘با˘سصإا كل˘˘م˘˘ن ’ ن˘˘ح˘˘ن ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا

ىلع اننأ’ لمعلا ةلسصاوم وه فدهلاو
نيموي د˘ع˘ب...قا˘سش م˘سسو˘م ع˘م د˘عو˘م
هللا ءاسش ناو قلغم ضصبرت يف لخدنسس
ي˘ف نو˘كنو ةو˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ن
.«ةياهنلا ىلإا ىوتسسملا

ب.م.يرصسيإأ
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برغملاب ايقيرفإا ةلوطبل ريضضحتلا لضصاوي

هفأدهأأ ربكأأ ينطولأ بختنملأ نأولأأ ليثمت

«مضسوملا اذه انرظتني ام ملعن نحن» :ةرامعل

يواصشوب ةباغب ةيبيردت ةصصح جمربي ينطولأ بخانلأ

يرانكلأ تيب يف ريصضحتلل ةمئÓم فورظلأ لك

«راضصنأ’ا داعضسإ’ ىعضسنو فاكلا سسأاك يف اهتمضصب اهل ةبيبضشلا» :يلعوب
يدا˘ن ع˘فاد˘م ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب يز˘˘ي˘˘ت نا˘˘بأا
ةيقب ةقفر همزع نع لئابقلا ةبيبسش
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
،فاكلا ضسأاك يف ةفرسشم ةكراسشم
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ هرا˘ي˘ت˘خا م˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
.ريخأ’ا يلاردفلا بتكملا

هتاحيرسصت يف يلئابقلا عفادم لاقو
:ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصل˘˘ل
،فاكلا ضسأاك يف ةفورعم ةبيبسشلا»
ف˘ير˘سشت ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘ن˘سس ن˘ح˘نو
ديدج نم انراسصنأا داعسسإاو ناولأ’ا

ةعومجم كلمن ،ةعبطلا هذه لÓخ
حيحسص ،بابسشلا نيبعÓلا نم ةديج
نكل ،فورعم ريغ مهنم ضضعبلا نأا
ثيح ،ايباجيإا Óماع نوكيسس كلذ
تا˘ب˘ثإ’ م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘سسفا˘ن˘م ق˘ل˘خ˘ي˘سس
ىلع ةدئافلاب دوعيسس اذهو،مهتناكم

انل ترفو ةرادإ’ا» :فاسضأاو«قيرفلا
ريسضحت نامسضل تايناكمإ’ا عيمج
مسسوملا قÓطنا لبق ىوتسسملا يف
معدب ىظحن نأا ديرن كلذل ،ديدجلا
،اريثك مهل ان˘ق˘ت˘سشا ن˘يذ˘لا را˘سصنأ’ا
ةياهن دنع ،م˘هدا˘ع˘سسإا ن˘م ن˘كم˘ت˘ن˘ل
.«مسسوملا

هرايتخا مت يرانكلا نإاف ةراسشإÓل و
فيطسس قافو  ةقفر رئازجلا ليثمتل
ه˘˘لÓ˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘ب فا˘˘كلا ضسأا˘˘ك ي˘˘˘ف
بيترتلا ملسس ي˘ف ة˘ع˘بار˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
،انوروك ةحئاج ببسسب اهفاقيإا لبق
بت˘كم˘لا عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ كلذ ءا˘˘جو
د˘حأ’ا مو˘ي ىر˘ج يذ˘˘لا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا
نع ةئيهلا ن˘ل˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
.ةيروهمجلا ضسأاك ةسسفانم ءاغلإا

جاحلب اصضر

«يصس.صسأأ.يصسلأ» نم امداق رح لاقتنأ ةقفصص يف

«ديبرلا» يف نيمضسوم عقوي غلاب

لئابقلأ ةبيبصش

يحضصلا رجحلل ناعضضخي ةيحلوب و لابوط
رئازجلاب قاحتل’ا لبق سسنوتب

ى˘لإا ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘سس يدا˘˘ن م˘˘سض
بع’ غلاب ناي˘ف˘سس و˘بأا ه˘فو˘ف˘سص
ىلإا دتمي دقعب ،ةنيطنسسق بابسش
لاقتنا ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف2202 ة˘يا˘غ
تاقفسص عبار كلذب حبسصيل ،ةرح
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ يدا˘˘ن˘˘لا
،ةيفيسصلا

بابسشل قب˘سسأ’ا م˘جا˘ه˘م˘لا نا˘كو
مامسضن’ا نم ادج ابيرق دادزولب

ن˘˘˘˘كل ،ضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’

مدع ببسسب تلطعت تاسضوافملا
لو˘ح قا˘ف˘ت’ ن˘ي˘فر˘ط˘لا ل˘سصو˘ت
بعÓل ةيسصخسشلا طورسشلا

نازيليغ يدان نأا ،ركذلاب ريدج
يردا˘˘ق يد˘˘ه˘˘م ن˘˘˘م Ó˘˘˘ك م˘˘˘سض
،ةياجب ةيدولوم ناديم طسسوتم
دا˘ح˘تا ضسرا˘ح ر˘يد˘سصو˘ب ةز˘م˘حو
بع’ فور˘˘كن ا˘˘سضرو ،ةر˘˘˘كسسب
.ةديعسس ةيدولوم

ب.ءاميصش
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يرئازجلا داحت’ا لسصاوي
لقنتل ريسضحتلا مدقلا ةركل
يرئازجلا ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
يا˘˘ه’ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘˘لا
ةهجاوملل ابسسحت ةيد˘ن˘لو˘ه˘لا
ربوتكأا31ـلا موي ةب˘ق˘تر˘م˘لا
ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

.كيسسكملا بختنمو
دوبع ياب حلاسص فسشكو

ىد˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ى˘ل˘˘ع ر˘˘سضخ˘˘لا نأا «فا˘˘ف˘˘لا»
ةر˘ي˘ه˘ظ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘م د˘˘عو˘˘م
ة˘سصا˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط ي˘˘ف تب˘˘سسلا
و˘ح˘ن ا˘سسم˘ن˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ت
.ادنلوه

ن˘ي˘سسا˘ي˘˘ل˘˘ب ـل ق˘˘ب˘˘سسو اذ˘˘ه
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
هل˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ة˘ق˘فر ي˘ن˘طو˘لا
لوكوتور˘ب˘لا لوؤو˘سسم يزو˘ف
ي˘˘ف اد˘˘ن˘˘لو˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
نم ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا
لابقتسس’ فورظلا ةئيهت لجأا

نسسحأاب ينطولا بختنملا دفو
بختنملا دادعت لعجو ةقيرط

يف نوزكري ينطولا بخانلاو
اديج ريسضحتلا ىل˘ع م˘ه˘ل˘م˘ع
نل يذلا يناثلا يدولا ءاقلل
بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا Ó˘˘ه˘˘سس نو˘˘كي
.ةياغلل يوق

فا˘˘˘˘سضأا ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘˘فو
ضسا˘˘نو˘˘ل نأا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘˘ف˘˘سس نا˘˘مار˘˘غا˘˘م
دعوم ىلع نوكيسس ادنلوهب

 .رسضخلا دفو لابقتسسا عم
أوماق يصضاملب لابصشأأ
 ءاقللأ ةحيبصص ةلوجب

ط˘غ˘سضلا دا˘ع˘بإا ل˘جأا ن˘˘م
ابسسحت ةمروفلا يف دجاوتلاو
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ،ضسمأا ةارا˘ب˘م˘˘ل
ر˘سصا˘ن˘ع تما˘ق ،ا˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘نو
ةري˘ه˘ظ ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

مهتماقإا رقم مامأا ةلوجب ،ضسمأا
ءÓ˘مز ر˘ه˘ظو ،ا˘˘سسم˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
نولوجتي مهو حاجنوب دادغب
اميف تاكح˘سضلا نو˘لدا˘ب˘ت˘يو
ةقفر ،ةيلاع تايونعمب مهنيب
لامج ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
مهعم دجاوت ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب

تح˘ت ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا و˘˘سضع
 .وداو مÓسسلا دبع ضصبرتلا

ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سس دا˘˘˘ع
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىلإا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب

،ارتيلجنا يف ثدحلا ةعانسص
نيب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا را˘ن لا˘ع˘سشإاو
نم ماه تسساوو ،Óيف نوتسسأا

.ديدج
ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

لازي ’ ةمحر نب نا ةيزيلجنا
نوتسسا يترادإا باعل ليسسي
˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ه تسساوو ،Ó˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف
ناهجتي امهو ،ن˘ي˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ىلإا ديدج ضضرع ميدقت ىلإا
نم دروفتنيرب نم ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن
حا˘ن˘ج˘لا ة˘ق˘ف˘سص م˘˘سسح ل˘˘جأا
.رئاطلا

نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘كأاو
ن˘˘ي˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا
ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ن’وا˘ح˘˘ي˘˘سس

لجأا نم دروفتنيرب يلوؤوسسم
ةياهن لبق ةمحر نب حيرسست
يرودلا يف تÓيوحتلا ةرتف
ربوتكأا61 ي˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.يراجلا

ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ى˘ق˘ب˘يو
دروفتنيرب ةرادإا هتبلط يذلا
نم وروأا نويلم03ـب ردقملا
ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سست ل˘˘˘˘˘جأا
ديحولا قئاعلا وه يرئازجلا
و˘ح˘ن ة˘م˘حر ن˘ب ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف
ىرت ن˘ي˘ح ي˘ف .غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا
يف ةبغارلا غيلرميربلا ةيدنأا

طرسش نا رسضخلا مجن مسض
.هيف غلابم دروفتنيرب

ضضر˘˘ع˘˘لا نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
تسساوو Óيف نوتسسأ’ ريخأ’ا

نويلم22 زواجتي مل  ماه
.وروأا

قيرف لمعي ،رخآا بناج نم
ةق˘ف˘سص م˘سسح ى˘ل˘ع لا˘ن˘سسرأا
تف˘سشكو ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس
يدا˘ن˘لا نأا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب
م˘سسح ى˘ل˘ع مزا˘ع ي˘ند˘ن˘˘ل˘˘لا
م˘ي˘عد˘ت ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

ناكم زجحل يعاسسلا قيرفلا
ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأ’ا يرود ي˘˘˘˘ف
’ ا˘˘م˘˘لو مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
ح˘ير˘م بي˘تر˘ت ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا
هدا˘˘ج˘˘˘مأ’ يدا˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي
.ةعئاسضلا

جاحلب اصضر

بعÓ˘˘لا ضسا˘˘˘نو مدأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
هتداعسس نع يرئازجلا يلودلا
يرايلاك يدان ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب
،يلوبان ن˘م ا˘مدا˘ق ي˘لا˘ط˘ي’ا

ة˘ح˘ف˘سصلا ر˘ب˘ع ضسا˘˘نو لا˘˘قو
بو˘ن˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ةودن˘لا قا˘ي˘سس ي˘ف ي˘لا˘ط˘ي’ا
بقع اهدقع يتلا ةيفحسصلا
مسضنا هنأا ريهامجل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت
ىلع هتدعاسسمل يرايلاك ىلا
نم ديدعلا ليجسستو روطتلا
يذلا يدانلا اذه يف فادهأ’ا
ضصوسصخبو ،ار˘ي˘ث˘ك ه˘ب˘ج˘ع˘ي
اهيناعي يتلا ةسسفانملا ضصقن
ج˘˘ير˘˘خ فا˘˘سضأا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

مل » : Óئاق ودروب ةسسردم
م˘سساو˘م˘لا ي˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك بع˘˘لأا

ىل˘ع د˘م˘ت˘عأا˘سس اذ˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا
ي˘ت˘قا˘ي˘ل ةدا˘ع˘ت˘سس’ برد˘م˘لا

يد˘ن˘˘ع ا˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ط˘˘عأا˘˘سسو
ا˘ن˘ه ا˘نأا ،را˘˘سصنأ’او يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ا˘نأا ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل
قوف يندعاسستسس اهنأاب دكأاتم
ضصسصح˘لا لÓ˘خو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
. «ةيبيردتلا

ى˘ن˘ثأا قا˘ي˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
ر˘يد˘م˘لا ا˘ترا˘ك ي˘ج˘يو˘ل را˘ي˘ب
ى˘ل˘ع يرا˘ي˘لا˘كل ي˘سضا˘˘ير˘˘لا

ير˘ئاز˘ج˘لا حا˘ن˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
روطتلا يف هتبغر نع ربعو
ضسا˘نو» : Ó˘ئا˘ق ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
وهف قيرفل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا مد˘ق˘ي˘سس
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘نا˘˘كمإا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
ر˘ه˘ظأاو هرا˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ن˘ح˘˘نو

،ةيبيردت ةسصح لوأا يف كلذ
بعÓلا ةقفسص نأا اتراك دكأاو
عم ةراعإا لكسش ىلع تناك
دنب ليعفت نأاو ءارسشلا ةيقحأا

متيسس بعÓل يئاهنلا ءارسشلا
ع˘م هاو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
 .«يدانلا

ب.ع

ب.م.يرصسيإأ

 ةضصاخ ةرئاط ‘ ياه’ ¤إا مويلا لقتني ينطولا بختنŸا

 رصضÿأ حانج مصضل قابصسلأ لانصسرأأ لوخد نع ثيدح

 ديدج نم ماه تضسوو Óيف نوتضسا Úب عارضصلا لعضشي ةمحر نب

 يرئأز÷أ بعÓلاب داصشأأ قيرفلل ينفلأ ريدŸأ

 فادهأ’ا نم ديدعلا ليجضستل انه انأاو يرايلاك ‘ ديعضس انأا  :سسانو

 «ةكيدلأ» عم هل روهظ لوأأ يف رصضÿأ دفو لبقتصسي أدنلوهب رئأز÷أ Òفصس

ةعذ’ تاداقتنا ىقلتي راوع
 نييضسنرفلا نم

هجولاو نويل كيبملوا بع’ راوع نيدلا ماسسح ىقلت
ةجهللا ديدسش اداقتنا يسسنرفلا بختنملا فوفسص يف ديدجلا

امجاهم ينطولا عمجتلا بزح وسضع يرفويج ليسسنويب نم
.قرزلا ضصيمقب هل روهظ لوأا ةبسسانمب بعÓلا هيف

يسصخسشلا هباسسح يف رسشن دق يسسنرفلا يسسايسسلا ناكو
اهيف مجاهي ةديرغت «رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع
ديسشن˘ل˘ل هد˘يدر˘ت مد˘ع بب˘سسب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘سصأ’ا بحا˘سص
بختنملا عم ةكيدلا عمج يذلا ءاقللا ةقÓطنا لبق يسسنرفلا
د˘˘ي˘˘سشن نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م»:Ó˘˘ئا˘˘ق در˘˘غ ثي˘˘ح ي˘˘˘نار˘˘˘كو’ا

.«هوقبسس نم ضضعب لثم ،راوع ماسسح رسضي زييسسرام’
نوكي نل كيبملوأ’ا باعلا عناسص نأا ةحسضاو ةراسشإا يف

باحسصأا نوبعÓلا اههجاوي يتلا تاسسرامملا نم ءانثتسسا
بختنم˘لا ل˘خاد ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سصا˘خو ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا لو˘سصأ’ا
 .يسسنرفلا

ع.ل
قيرط يف ديحولأ ليبصسلأ بيصشنيبماصشلأو غيلرميربلأ

 ءأرحصصلأ براحم

حنمب بلاطت «سسيضسكوفلا» راضصنأا
 يناميلضسل ةضصرف

رتسسيل بع’و يرئازجلا يلودلا يناميلسس مÓسسإا ىقلت
تبلاط يتلا قيرفلا راسصنأا نم معدلا يزيلجنإ’ا يتيسس
مسسوملا اذه ريخأÓل ةسصرف حنمب

بختنملا فاده نأا رتسسيل يدانل يمسسرلا عقوملا فسشكو
يف تفقو يتلا ضسيسسكوفلا راسصنأا ةدناسسم دجو ينطولا

ريخأ’ا حنمي نا «زرجدور» بردملاو ةرادإ’ا تعدو هتهج
نا راسصن’ا لسضف امك ،هنأاسشب رارق يا ذختي نا لبق هتسصرف
.مسسوملا اذه بردملل لولحلا دحا ميلسس ربوسسلا نوكي

هئÓمز ضصبرت نع بيغي يذلا رسضخلا مجاهمل قبي ملو
بلاعثلا تيب يف ءاقبلا ىلا ،ةسسفانملا ضصقن ببسسب اسسمنلاب
ىلا يمتن˘ي نا˘ك ءاو˘سس ر˘خا يز˘ي˘ل˘ج˘نا ق˘ير˘ف˘ل ةردا˘غ˘م˘لا وا
تÓيوحتلا ةرتف ءاهتنا لبق ،بيسشنيماسشلا وأا ،غيلرميربلا
.يراجلا ربوتكأا61 يف ةرومعملاب

هقيرف عم طبتري لازي ’ يناميلسس مÓسسا نإاف ةراسشإÓلو
ن˘مو ،1202 فيسص ةياغ ىلا دت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل
قيرفلا عم مسسوملا اذه ةرماغم لسصاوي نا ادج نكمملا
  .يبوروأا قيرف يأا ىلا مامسضنإ’ا يف لسشف امدعب قرز’ا

جاحلب اصضر

%51 ةبضسنب هبتار سضفخ سضفري يلوغيف
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا يلوغيف نايفسس ضضفر

مغر ،اددجم هبتار ضضفخ ةركف يكرتلا يارسس ةطلغ يدان
ةبسسنب قيرفلا يبع’ لك روجأا ضضيفخت ىلع ةرادإ’ا لمع
يبع’ نم نينثا نأا ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.%51
ر˘كذ˘ي م˘لو اذ˘ه ،يو˘ن˘سسلا ه˘ب˘تار ضضف˘خ او˘˘سضفر ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تراسشأا فارطأ’ا ضضعب نأا ’إا نيبعÓلا ءامسسأا هتاذ ردسصملا
يبرغملا هليمزو يلوغيف نايفسس نم لكب قلعتي رمأ’ا نأا
.ةدنهلب

نم ضصلخ˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سست يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن ةرادإا تنا˘كو
نم ضضورعلا بايغ نأا ’إا ،عفترملا هبتار ببسسب «وسسوسس»
ةياهن ذنم يدانلا عم همدقي يذلا ديجلا ىوتسسملاو ةهج
يف لوخدلا لبق ةيلاحلا ةرتفلا ةياغ ىلإا يسضقنملا مسسوملا
 .كلذ نود لاح «افيفلا» ةرتف

ب.م.يرصسيإأ
 رصضخلأ صصبرت نأرداغي هليمزو تاحرف

 «Óبقتضسم ىوقأا دوعنضس» : نافز
نايرئازجلا نايلودلا تاحرف نيد نيزو نافز يدهم رداغ

تابيردتلا لÓخ ةباسصإ’ امهسضرعت دعب رسضخلا ضصبرت
.ايريجين ةارابمل ابسسحت يسضاملب لابسشأا اهيرجي ناك يتلا

يسسورلا فوتيفوسس ايليرك يدانل نمي’ا ريهظلا رسشنو
،ركسسعملا نارداغي امهو تاحرف هليمز ةقفرب هل ةروسص
.«Óبقتسسم ةوق رثكأا دوعنسس» اهيلع بتك

م˘ي˘ن و˘ح˘ن تا˘حر˘فو ي˘سسور˘لا ه˘ق˘ير˘ف و˘ح˘ن نا˘فز ه˘ج˘تإاو
بعÓملا ىلإا ةدوعلل كانه جÓعلا يقلت لجا نم يسسرفلا
.نكمم تقو برقأا يف

 جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

رضضÿا روزي بÎغم
E˘˘˘g˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘ßة˘̆§˘˘/ا
لام/ لا7Ñg&’ ةMدßلا
+̆˘˘õ˘˘˘9ا˘˘˘مÑ˘˘˘9 يÑ̆˘˘د
،ير©q©°لا بkw°ملا

ير(ا~/ برHèk را5
M˘°˘t˘رد H˘ن H˘دM˘°˘ة
ةß’Mل ةå+اk˘لا ل˘ï˘لا
6Ñò˘©ò˘م̆°˘لا˘+ ةدÄÑا
ة©°˘:ß˘لا ر8Ñ̆ا̆°˘å˘لا
ماEو ،ا§HkاĔ)ا رï̆˘م̆+
ر8Ñß ةد> àاkïلا+
-˘˘{F̆˘راM̆˘ة H̆ةد˘> ع

’<̆g˘©̆ن <˘õ̆رار= ى
Fل H6 ن+ نÑgå©°ي،
D˘0 ،تا0̆ر˘œM̆ة˘©˘م،
.vاßIq+ ا}Fو

ديدجلا سسانو مقر73
+åلا دktاEه +íرMïه

يرا˘˘©˘˘لا˘F̆ د˘M̆د˘˘q˘˘لا
نH اH̆داĔ ،ي˘لاM˘Ü̆)’ا
Ĭ˘يدا I˘˘ا+̆˘ßي˘ل <˘õ̆ى
6Ñ˘˘˘˘˘ğ˘˘˘©̆˘˘˘ةرا˘˘˘˘>)’ا ل
˘مد%ا ،د˘0̆او م˘ß6Ñ̆˘˘م˘˘ل
ر(اÜلا vا°qلا ض6اIو
ي̆°˘:ß˘لا بk˘w̆°˘م˘õ˘ل

م˘Eر ضÇ©˘مï̆˘لا ل˘م˘0
73D̆˘ي -̆˘q˘ر+̆k˘ه
ر˘˘gT̆˘˘˘>و ،ةد˘˘˘Mد˘˘˘q˘˘˘˘لا
ن> ير(ا~qلا يلودلا
6Ñ˘˘˘å˘˘˘ه˘˘-دا +˘˘w˘˘ß9ض
-˘˘q˘˘د˘˘/ ة˘˘+رM˘ةد J̆{ا
ي˘˘˘˘D̆ م˘˘˘˘˘ß6Ñ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
.kÅÑ©ßلاòلا

ةليمج ةقÓع

ةرíkلا يD ر©.&ا ي}لا ر©ògلا õèáلا م=ر
د˘(اF˘ß ĔاراH̆©˘ğ ة˘©˘EÉÑ بÄÑ˘˘g+ ،ةر˘˘©˘˘1&’ا

H˘ßل˘ßدM˘لا ة˘q˘~ر ي}˘لا ر˘(اDÉض -˘w˘í˘©Éض
’ pد0 اH ن&ا تدF&ا ةراد)’ا ن&ا ’)ا ،هg-ار
M˘˘k˘˘q˘˘5وا H˘˘ا M̆˘t˘˘دp م˘لا ل˘1ادÄÑ˘k˘Ü˘©˘ل
اJرIÅÑ ل©لد+ ،مدïلا ةرF يD و ر1ÉÑ&’ا

H°ÅÑßار <õى HßاEلا عkß8اÑا ل’/kي>ام
قMرõíل ب>œلا ةرداHè هل1œ نH تدF&ا

،ن©مß6Ñمل ة°©EÄÑ°Ü با7Ñg يD ه(اHÉÑ)او
Fم- ام°l لا هلkßD©ق.

ةرادإا رذحت فارطأا
«يضس.سسا.يضسلا»

IÇÑ˘˘tl +˘åÉار˘:&’ا ضî م˘لا˘ï˘ة˘+ر H˘ن
ي˘°˘©˘ïÄÑ˘°˘Ü˘لا ي˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘لا يدا˘˘°˘˘لا ةراد)ا

HÄÑß'لا يلوíرMق +ÉÑا ةرور-wلا 3اkر©+اد
ب7Ñ˘©gß ي˘IادÄÑ˘ßلا ضwÇÑ˘ß8˘+ ة˘œ5H˘لا
ىõ> ل˘م˘6Ñ˘©˘å ي}˘لاو ضßIÄ˘- ن˘H مدا˘ï˘لا
يD ما˘M&ا ة˘ÄÑم˘1 ةد˘م˘ل ة˘+ا˘°˘> ي˘D $ا˘g˘ï˘لا
يرó 8Ñgد°ÉÑgá Dلا+و يÇÑtلا رtqلا

0˘˘©o 6Ñ˘˘©ò˘˘ßن J˘˘°˘لا د˘0&ا كا˘í˘رó لا˘k˘ي
-ÄÑåل ىõktÉÑ©ر J°و كاJß Hا MÄÑkß/ب

9Ñ9و ةرورÑåه Dلا يÇÑßةر H1 نœل
-ßE©لا عåï1 دßDا Hن -ÉÑ©©åه.

«ماضص’» قرؤوت ىمادقلا تاقحتضسم

J˘تدد +˘åÉ8ا˘°˘> ضÑ˘م˘/ ر˘å˘©˘ن˘©˘> ة Hõ©õة
يD ة>ßمqملا عH بردkلا مدå+ قMرíلا ةراد)ا

تاÄÑ˘ktïم˘لا لا˘7Ñò)’ ا˘§˘ÄÑ˘ßM˘k- مد˘> لا˘0
نH م=رلا+ و o©0 ا§+ نM°ßدM يkلا ة©لاملا

Fß6 ةراد)’ا نÑål ىل)ا -ÄÑßMة /~$ Jا ما(’
لاHß&’ا يõï- م§Dر: نH ىMgï رار8Ñ)’ا ن&ا
E˘g˘6’ا لÑ˘k˘c˘°˘اî و J˘لا ي˘w˘Ü˘ßلا ة˘k˘ي H˘ن
د˘©˘8Ñ ن˘+ ةراد)ا ا˘§˘©˘õ˘> ل˘م˘å˘- ن&ا ح˘/ر˘˘م˘˘لا
حمMÄÑ ي+اMq)ا لÅÑò+ تار©ktÉÑلا ÉÑgáل
+˘˘k˘ßلا د˘/ا˘Ü˘اE˘لا م˘í˘°˘ي +˘ï˘©˘ةدا M˘å˘©Åض D˘ي

م- IÜœó’ا د>Hß ن&ا و ة8Ñا1 ةد©/ îور;
9ÑgÜلا ه©ßم.
هضسفن ةفÓخل حضشرم سشيعرق

<õلا ع©م/ رار= ى°ßرلا يداM9اÑ©وا§لا ةMة
ةد˘§˘å˘لا ن)ا˘D ،ة˘©˘˘9Ñا˘˘Mر˘˘لا تا˘˘©˘˘å˘˘م˘˘q˘˘لا و
ضÅ©>رIl Eا°˘/ا˘- éا˘Dد ضÄ©˘(ر˘ل ة˘©˘g˘م˘لو&’ا
و ي9Ñاملا مß6Ñملا ةMا§°+ Ik§lا رJاÜلا
ةMدا> ةHا> ة©åم/ م©k°â+ بلاHÜ قMرíلا
-õ©§ا +å6&ا دÑgß<©م/ نå©ا> ةHا ةIkwة©+ا

’1k©ر را)©Äا و ض&<ÉÑا$ Hòkgع+ر&ا ةدمل ه
6Ñ˘˘˘°˘˘ßر˘˘1&ا تاL، و F˘˘اIl لا ةرا5وÅÑ˘˘g˘˘با
ن> ق+اEl 6Ñو يFÅÑíl D دE ة9ÑاMرلاو
-˘ßراM˘x <˘ï˘لا د˘q˘م˘å˘©˘لا تاåاHلا ةåداMو ة
02 ن©+ اH ةرíkلا يD ا§-دTد0 و ة©+اIkw’ا
6Ñgkمgا= ىل)ا رM02 ةIßDمgملا رïgل.

qarsana@essalamonline.com
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ءانب’ا ىلإا ءابأ’ا عم نوفوب
+˘å˘©ÅÑ˘ا ه&M˘اH˘ةر©˘1&’ا ه
D˘لا م˘لا˘> يò˘ةر Mò˘ßن
نßD˘ß˘+ ي˘˘ßM˘˘q˘˘ل نا˘˘/
8Ñ˘˘˘˘و ن˘˘˘©˘˘˘°˘˘˘˘.’ا ب0ا
د˘0اوو ،ة˘°˘6Ñ ن˘©˘å˘˘+ر&ا

H˘˘˘˘ا ن&<˘˘˘˘â˘˘˘˘ض6ار˘˘˘0 ¨م
لòل ملاåلا يD ىHرملا
كرا˘˘7Ñ د˘˘˘E رåÇÑ˘˘˘ß˘˘˘لا
عH ر1ÉÑ&’ا ل©ÄÑkÜملا

’<g©ن Dاد+ يMه-ا Hع
DرMرا+ قHلا و ا©ßDم. ي
م˘§˘(ا˘°˘+&ا ة˘H˘õا~˘م˘ل دا˘>
ة©لاMÜ’ا ة6Ñارtلا 1Ügßà&ا ةDïر بåل ي}لا ا~©©Mòß FرI&ا ةFõا7Ñ ىõ> نMر1%ا ة§/اHßو
ب>’ ,ير©IòßIا©gلا قMرD يMòß DرMد©D ن+’ا عH بõå©ل دا> م.9991 و6991 ماß>&ا ن©+
.مارkß+ رH’ا قMkåõو اHرا+و يßD©لا يD يq©/ لHا5 ر1%ا

15

ءامضسأ’ا سضعب حيرضست وحن
H˘ر˘م˘لا ن-˘ïاد/ ب
مIq ةراد)ا لمå- ن&ا

H˘˘˘˘˘ï˘˘˘˘˘ةر <˘˘˘˘˘õ̆˘˘˘ى
ع˘˘H̆ ل˘˘˘8Ñاk˘˘˘ß˘˘˘˘لا
+˘˘åÉلا ض˘˘å˘°˘8اÑ˘ر
EÇÑد -ÄÑرMt§و ا
ةM̆دود˘˘t˘˘م˘˘ل ôل3
HÄÑ˘k˘ßM˘ا§-ا J{و ا
6Ñ˘˘kÄÑ˘˘å˘ةراد)’ا ى
م˘˘˘§˘˘˘>ا˘˘˘°˘˘˘E)ا ى˘˘˘ل)ا
+ÉÑةرور
-ÄÑ˘˘˘˘رM˘˘˘˘t˘˘˘§˘˘˘و م
ل8ÑاkßلاD يلاkلا+ و ،م§-اHÄÑkßM ن> ض9ار ر©= اد+ ا7Ñا+ بردملا ن&ا و ة8Ñا1 لاHß&’ا ةدا6Ñkåا

Hå§6 مÑ©òßلا ن©ßاد= و&ا م <õا ى&EÇÑى -ïدM0 رkى Mtõßم+ اïلا رíرMق Hل/&ا ن H°اEÅÑة
-í8اÑ©ل DÄÑx لاåïلا+ دk9ارÑلا و يÄÑامv لا+ م§لgto <ن Dرó ر1&اL Mõågßا§ل ن .



S
P
O
R
T

رصصعلأ

05:13

رهظـلأرجفلأ

12:3615:54

برغŸأ

18:25

ءاصشعلأ

19:48

ةÓضصلا تيقاوم

Êاميلضسل ةضصرف حنÃ بلاطت «سسيضسكوفلا» راضصنأا ^
Úيضسنرفلا نم ةعذ’ تاداقتنا ىقلتي راوع ^

لعضشي ةمحر نب
Úب عارضصلا

تضسوو Óيف نوتضسا
ديدج نم ماه

 يرانكلأ تيب ‘ Òصضحتلل ةمئÓم فورظلأ لك

اهل ةبيبضشلا » :يلعوب
فاكلا سسأاك ‘ اهتمضصب
«راضصنأ’ا داعضسإ’ ىعضسنو

 يواصشوب ةباغب ةيبيردت ةصصح جمرب ينطولأ بخانلأ

لقأا ديلا ةركل ينطولا بختنملا
ريضضحتلا لضصاوي ةنضس12 نم

برغملاب ايقيرفإا ةلوطبل

 هفأدهأأ Èكأأ ينطولأ بختنŸأ نأولأأ ليث“

ام ملعن نحن »:ةرامعل
«مضسوŸا اذه انرظتني

لانصسرأأ لوخد نع ثيدح
 رصضخلأ حانج مصضل قابصسلأ

4682ددعلأ ^2441  رفصص32ـل قفأوملأ0202 ربوتكأأ01تبصسلأ

 رصضخلأ دفو لبقتصسي أدنلوهب رئأزجلأ ريفصس

ةضصاخ ةرئاط ‘ ياه’ ¤إا مويلا لقتني ينطولا بختنŸا

ءاقللا ةحيبضص ةلوجب اوماق يضضاملب لابضشأا

لئابقلأ ةبيبصش رئأز÷أ ةيدولوم


