
ذفن يلكوم :يفسسوي عافد
هماهمو دÓبلا تاسسايسس

ةÌعتمو ةددعتم

ةــــمكاحم لـيجأات
رــبمفون3 ىلإاخوز

لــــبقملا
50صص
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نيمأ’ا دمحم روتكدلاو خرؤوملا
:«مÓسسلا»ـل ثيغلب

رذحلاب نورقم يئانثتسسا لوخد
«انوروك» ءابو نم

ةيعوت يف ةمئأ’ا رود ىلع ىنثأا
«91-ديفوك» ةروطخب نينطاوملا
ةمزاع ةموكحلا :يدهملب
فقولا ةموظنم ريوطت ىلع

30صص

ةيحسضلا ةرايسس ىلع روثعلل ةلسصاوتم تاقيقحتلا«دادح يلع» لامعأ’ا لجر ةيسضق ‘ تاعفارŸا لسصاوت ربوتكأا72 موي ةجمربم ىرخأا ةيسضق يف عباتم

50صص

نييÓم5 نم ر˘ث˘كأا مو˘ي˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي
رو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘سسم ذ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ت
د˘عا˘ق˘م˘ب ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
نم ديزأا ربع نيعزوم ،ةسساردلا

ي˘ف ،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت ة˘˘سسسسؤو˘˘م ف˘˘لأا91
يسشفت ببسسب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘ظ
.انوروك صسوريف

دودحلل لماسشلا Úمأاتلا بلطتت ةيسسايسسوي÷ا تاعارسصلا ةدسشو رئاز÷ا ةعاسسسش :ةحيرقنسش قيرفلا
30 صصةÁزع لكب روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسس’ا ةلحرم عطقيسس بعسشلا نإا لاق

ىلإا نودوعي ذيملت نييÓم5
ةلطع دعب مويلا ةسساردلا
رهسشأا7 تماد ةيرارطسضا

سضعب مجامج ةداعإا
بأارل «ةيفاك Òغ» ءادهسشلا
    اسسنرفو رئاز÷ا Úب عدسصلا

90صص

40 صص

تايئادتب’ا ةيلÓقتسساب بلاطت تاباقنلاو ايلام ازجع Êاعت تايدلبلا

لخاد اباسش نولتقي نولوهجم
اهلامعتسسل هدي نوعطقيو هلحم

ةمسصاعلاب ةقرسسلا يف

قحÓت قباسسلا ماظنلا ةنعل
ناملربلا

ةناسصحلا طاقسسإا
سسابعلب نسسحم نع

اهنع لزانتي يلعاوو
30 صص

40 صص

50صص

روجأاب سساسسم ل ..ةطرو ‘ رايمألا
يسسردŸا ماعطإلاو ةيبÎلا يمدختسسم

اميسس رييسستلا يف ةيزكرمÓلاب بلاطن :سسينغرف ليبن^
«91 ديفوك» راسشتنا لظ يف

ذيمÓتلل ايموي ةمامك نييÓم01 ريفوت ةلاحتسسا :«فابنأا»^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«فرعتي باح»

د˘˘م˘˘ح˘˘م ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو فر˘˘˘ت˘˘˘عا
ها˘ع˘م˘ج ن˘ي˘ن˘ثا ن˘يءا˘˘ق˘˘ل ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ي˘˘ششمارد
عمتجم˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘شسؤور˘ب
يلي˘ل داو ة˘يو˘حر˘لا تا˘يد˘ل˘ب ن˘ع ي˘ند˘م˘لا
هنأا ،ترايت ة˘يد˘ل˘بو ة˘يد˘ه˘مو ي˘نو˘م˘حد˘لا
ىوا˘˘˘˘كششل عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘شضف
لمجم يف ةيلحملا تايعمجلا ت’اغششناو
يتلا تاءاقللا ةلشسلشس يف ةي’ولا تايدلب

،ةيشضاملا ةليلقلا عيباشسأ’ا يف مهب هتعمج
ل˘كششب فر˘ع˘˘ي نأا و˘˘ه ا˘˘شضيأا ه˘˘فد˘˘ه نإا˘˘ف
يف نيطششانلاو تايعمجلا ءاشسؤور رششابم
يلحملا ىوتشسملا ىلع يندملا عمتجملا

ة˘كر˘ح˘لا ة˘لا˘ح ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا ىلإا اريششم ،ةي’ولا ميلقإا يف ةيوعمجلا

نوكيشس يلحملا نأاششلا يف ررقتيشس ام لك
.تايعمجلا عم رششابملا لشصاوتلاب

ةياغلل ءيسس كولسس

يد˘ي˘شس ة˘ي’و˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ئ’و ر˘يد˘م تا˘ب
هجو نأا دعب ةلاقإ’ا نم ادج ابيرق ،ضسابعلب

،هدشض نيريرقت ةيريدملا يفظوم نم ددع
لوؤوشسملا ريزولا ىلإا هجو لوأ’ا ريرقتلا

زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ىلإا هجو يناثلاو
نوفظوملا هربتعي يذلا كولشسلا لوح دارج
.يئ’ولا ريدملل ةياغلل ائيشس

؟كارطانوسس ريدم بئان بايغ رسس ام

رقم ن˘م كار˘طا˘نو˘شس ن˘م نو˘ف˘ظو˘م ثد˘ح˘ت
ر˘يد˘م بئا˘ن با˘ي˘غ ن˘ع ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا
فا˘ششكت˘شس’ا طا˘ششن˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا

يف هبتكم نع ،ينام˘ي˘ل˘شس د˘م˘ح˘م جا˘ت˘نإ’او
لشصاوت يذلا بايغلا ةماعلا ةيريدملا رقم
مامأا لاجملا حتف ام اذهو عوبشسأا نم رثكأ’
ريدملا بئان ةلاقإاب رارق نع تثدحت تاعئاشش
،د˘كؤو˘م˘لا ر˘ي˘غ ر˘ب˘خ˘لا و˘˘هو ،ه˘˘ب˘˘شصن˘˘م ن˘˘م
يف ريدملا بئان نأا ىلإا ريششت ىرخأا رابخأاو
د˘ح˘ل د˘كؤو˘م ءي˘شش ’ ن˘كلو ،ط˘ق˘ف ة˘ل˘˘ط˘˘ع
يذلا ري˘ب˘كلا طا˘ششن˘لا ع˘م ة˘شصا˘خ ،ة˘عا˘شسلا
ي˘ف م˘هأ’ا ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا ة˘˘كر˘˘ششلا هد˘˘ه˘˘ششت
ة˘كر˘ششلا ضشا˘ع˘نإا˘ب ط˘ب˘تر˘ي يذ˘لاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا

اهتوق قباشس ىلإا ةدوعلا راشسم يف اهعشضوو
.انوروك ةحئاج دعب

نواعت روسسج

،ماعلا يحشصلا عشضولا ةروطخ مقافتل ايدافت
ةماعلا ةيريدملاب لاشصت’ا ةيلخ ضسيئر لاق
مورعل ةطرششلل لوأ’ا ديمعلا ينطولا نمأÓل
ينطولا نمأÓل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا نا ،ر˘م˘عا
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسمو ي˘˘عو ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك لو˘˘˘ع˘˘˘ت
اهشضرفت يتلا تايد˘ح˘ت˘لا ما˘مأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يدافتل مهوعدتو ةن˘هار˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزأ’ا
ةدراولا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا يف يخارتلا
ي˘ل˘ح˘ت˘لا ع˘م ،ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ىلع ظافحلل نيشضورفملا رذحلاو ةظقيلاب
راششتنا نم دحلل حاورأ’او ةماعلا ةحشصلا
ديزملا دم ىلإا وعدت امك ،هتحفاكمو ءابولا

نطاوملاو ةطرششلا نيب نواعتلا روشسج نم
.ةلحرملا هذه يطختل

qarsana@essalamonline.com
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..تئسش ام لعفاف حتسست مل نإا
ةلثممل˘ل ة˘ب˘ير˘غ˘لا ة˘جر˘خ˘لا د˘ع˘ب
تمجاه يت˘لاو لو˘غ˘ف ن˘ب ا˘ي˘نو˘م
،ليشصأ’ا يرئازجلا بعششلا اهيف
اهريغو تو˘ب˘كم˘لا ـب ه˘ت˘ف˘شصوو
ىلع أارجتي ’ يتلا فاشصوأ’ا نم
نويرئاز˘ج˘لا را˘ث ،د˘حأا يأا ا˘ه˘لو˘ق
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘لا˘˘كششأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب
مهمظعم نأا مغرو ،اهتاحيرشصت

’إا ،راذتع’ا اهنم نورظتني اوناك
ثيح ،ثدحي مل اذه نم ائيشش نأا

ةرو˘شص تر˘ششنو ار˘خؤو˘م تجر˘خ
يهو ةطرششلا زكرم لخاد نم اهل
،ضصا˘خ˘ششأا د˘˘شض ا˘˘يا˘˘شضق ع˘˘فر˘˘ت
،ا˘ه˘ت˘مار˘كب او˘شسم م˘ه˘نأا ة˘ي˘عد˘م
حتشست مل نإا : لاق نم قدشصو
 .تئشش ام لعفف

فيسضلا يلاولا
ةرايز˘ب ،با˘بد˘م ر˘يد˘يا ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘ي’و ي˘لاو ما˘ق
يتلا ةراشس يف˘ي˘ل˘خ ة˘قو˘ف˘ت˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘لا لز˘ن˘م˘ل
ايرولاكابلا ةداهشش يف لدعم ىلعأا ىلع تلشصحت

ةقفر ريخ’ا اذه ماق ثيح .ةي’ولا ىوتشسم ىلع
ةبلاطلا ميركتب ةيئ’ولا تاطلشسلاو ةيبرتلا ريدم
اهتلئاعو اهلهأا طشسو يلئاعلا اهتيبب ةراشس يفيلخ
ةلوذبملا تادوه˘ج˘م˘لا˘ب ا˘نا˘فر˘عو ار˘يد˘ق˘ت كلذو
برعأا امك ،ادج فرششم لدعم ىلع اهلوشصحو
ضسيئر هيلوي يذلا ريبكلا مامته’ا نع يلاولا
نم تاءافكلا يوذو ن˘ي˘قو˘ف˘ت˘م˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مهميعدتو مهبناج ىلا ادبأاو امئاد فوقولا لÓخ
.Óبقتشسم تاحاجنلا نم ديزم اهل اينمتم

تاقرطلا وزغت ةيوسضوفلا
داز تانحاششلا باحشصأا روهت نأا ودبي

ىلإا دحلا لشصوو ،مايأ’ا هذه هدح نع
،توملا رطخل نينطاوملا ةايح ضضيرعت

ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا داور ضسمأا لواد˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
ي˘ق˘ئا˘˘شس د˘˘حأ’ و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ىلع تن˘م˘شس’ا غر˘ف˘ي و˘هو تا˘ن˘حا˘ششلا

كلذب لوحتتل ،عيرشسلا قيرطلا ىوتشسم
يف بيرغلاو ،«تانادود» تÓهمم ىلإا
راطإا يف نكي مل قئاشسلا اذه نأا رمأ’ا

ةداملاب هتنحاشش ءÓتما ببشسب لب ،لمع
قلعي نينطاوملا دحأا لعج ام ،ةيتنمشس’ا
 .رشسخي نطاوملاو مدخت ةلودلا :لوقلاب

ةيرادإا ةبوقع
ردا˘˘˘شصم ف˘˘˘ششك
ةي’و نم ،ةيلحم
نأا ةيلخاد ةيقرشش
د˘يد˘ج˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
يف اثيدح نيعملا

ئ˘جو˘ف ه˘ب˘˘شصن˘˘م
تا˘ئ˘م˘لا دو˘˘جو˘˘ب
تارار˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
رظتنت تناك يتلا
لبق نم ءاشضمإ’ا
ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘كر˘˘ت
نود ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘شسلا
،ةجلاعم وأا عيقوت
د˘يد˘ج˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
ف˘˘˘˘˘شصو يذ˘˘˘˘˘˘لا
جÓع لواحي وهو Óماك اعوبشسأا ىشضق ،يذيفنتلا همقاطل عامتجا يف ةيرادإ’ا ةبوقعلاب رمأ’ا
.ةلجاع تابلط ىلع درلاو تارارقلا عيقوتو ،ةلكششملا



watan@essalamonline.com
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ضشي˘ج˘لا نا˘˘كرأا ضسي˘˘ئر د˘˘كأا
ق˘ير˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،راششبب ضسمأا ةحيرقنشش ديعشسلا
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ع˘ششلا ءا˘ت˘ف˘ت˘˘شس’ا نأا
ة˘ل˘حر˘م و˘ه رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
بع˘˘ششلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي˘˘˘شس ة˘˘˘ما˘˘˘ه
ةميزع لكب اهعطق يرئازجلا

د˘ي˘˘ي˘˘ششت برد ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘شصإاو
دافأا امبشسح «ةديد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
.ينطولا عافدلا ةرازول نايب

ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘بو
ديشسلا دقع ةثلا˘ث˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا
ع˘م ا˘ي˘ه˘ي˘جو˘˘ت ءا˘˘ق˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
،ةيحانلا يمد˘خ˘ت˘شسمو تارا˘طإا

عيمج ىلإا تثب ةملك ىقلأا ثيح
نأا اهي˘ف د˘كأا ،ة˘ي˘حا˘ن˘لا تاد˘حو
لبق˘م˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا»
،روتشسدلا ليدعت عورششم ىلع
لشصاو˘ي˘شس ة˘ما˘ه ة˘ل˘حر˘م د˘ع˘ي
لكب اهعطق يرئازجلا بعششلا

برد ى˘ل˘ع ،رار˘شصإاو ة˘˘م˘˘يز˘˘ع
،ةد˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘ي˘˘ششت
يداشصتق’ا اهراهدزا قي˘ق˘ح˘تو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شضه˘˘˘نو
.«ةيفاقثلاو

اننإاو»: ةبشسان˘م˘لا هذ˘ه˘ب لا˘قو
ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ن ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ب
عورششم ىلع لبقملا يبعششلا
م˘ت˘ي يذ˘لا ،رو˘ت˘شسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت
ا˘يدا˘م ،ه˘ل يد˘ج˘لا ر˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

ةماه ةلحرم هرابتعاب ،ايونعمو
لشصاوي˘شس ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا ن˘م
لكب اهعطق يرئازجلا بعششلا

برد ى˘ل˘ع ،رار˘شصإاو ة˘˘م˘˘يز˘˘ع
،ةد˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘ي˘˘ششت
يداشصتق’ا اهراهدزا قي˘ق˘ح˘تو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شضه˘˘˘نو
ضشي˘ج˘لا ي˘ف ا˘ن˘نإا˘ف ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
نأا ىر˘ن ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
فاد˘˘هأ’ا هذ˘˘ه ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ربع امتح رمي ةليبنلاو ةيماشسلا
،رار˘ق˘ت˘شس’او ن˘مأ’ا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةر˘ق˘ت˘شسم˘لاو ة˘ن˘مآ’ا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف
اهتدايشس ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لاو
اهتدحوو ينطولا اهلÓ˘ق˘ت˘شساو
ةرداقلاو لب ،ةيبعششلاو ةيبارتلا

تا˘˘˘مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘م نو˘˘˘˘شص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يأا نم اهتيام˘حو ا˘ه˘ت˘ي˘شصخ˘شش

،ف˘ير˘ح˘ت˘لا لا˘كششأا ن˘م ل˘كشش
ىلع روطتلل ةلباق رئازج يه
ة˘˘ل˘˘با˘˘قو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘شص ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
.«ت’اجملا ةفاك يف ضضوهنلل

عافدلا ةرازول نايب يف ءاجو
تارايزلل ةلشصاوم» هنأا ينطولا
ى˘لإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لاو ة˘ي˘ششي˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا

،ةيركشسعلا يحاو˘ن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ج˘ما˘نر˘ب قÓ˘ط˘نا ع˘م ا˘ن˘ماز˘˘تو
ة˘ن˘شسل ي˘لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا ما˘˘˘˘ق ،1202‐0202
،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش د˘ي˘ع˘شسلا ق˘ير˘ف˘˘لا

ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر
02 ءاثÓثلا مويلا اذه ،يبعششلا
ل˘م˘ع ةرا˘˘يز˘˘ب ،0202 ر˘بو˘ت˘كأا

ةيركشسعلا ةيحانلا ىلإا ضشيتفتو
.«راششبب ةثلاثلا

م˘شسار˘م د˘ع˘بو ة˘ياد˘ب˘لا ي˘فو

ءاو˘˘ل˘˘لا ة˘˘ق˘˘فرو ،لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا
د˘ئا˘ق ،ي˘ل˘ي˘عا˘م˘شسا ى˘ف˘ط˘˘شصم
فقو» ةثلاثلا ةيركشسعلا ةيحانلا
د˘˘ي˘˘ع˘˘˘شسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةدايق رقم ل˘خد˘م˘ب ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش
حور ىلع محرت ةفقو ،ةيحانلا
نب ىفط˘شصم ل˘ط˘ب˘لا د˘ي˘ه˘ششلا
ةدايق رقم لمحي يذلا ديعلوب
ع˘شضو ثي˘ح ،ه˘م˘شسا ة˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا
ملعملا مامأا روهزلا نم Óيلكإا
Ó˘تو ،ه˘ل د˘ل˘خ˘ُم˘لا يرا˘كذ˘˘ت˘˘لا
ه˘حور ى˘ل˘ع با˘ت˘˘كلا ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف
ءاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششلا حاورأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو
.«راهطأ’ا

ر˘يد˘م ة˘طاز˘قو˘ب لا˘م˘ج ن˘ل˘عأا
يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نيوكتلا

قÓطنا ن˘ع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
يلما˘ح˘ل ة˘ي˘لوأ’ا تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا
لبقملا تبشسلا ايرولاكبلا ةداهشش
.0202 ربوتكأا42

ي˘˘˘ف ة˘˘˘طاز˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘شضوأاو
نأا ،ضسما ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
6 ديدحت ىلع نوربجم ةبلطلا

01و ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تارا˘˘˘ي˘˘˘˘خ
ع˘˘م ،ى˘˘شصقأا د˘˘ح˘˘˘ك تارا˘˘˘ي˘˘˘خ
تارايتخا نم نيرايتخا نيمشضت
ءاوشس «ضسناشسيللا» راشسمل ةعبات

.ايلحم وأا ايوهج Óيجشست ناك
ةرازو˘ب ن˘يو˘كت˘لا ر˘يد˘˘م د˘˘كأا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةقلعت˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا
دعاقمب ددجلا ةبل˘ط˘لا قا˘ح˘ت˘لا˘ب
تنلا قيرط نع متيشس ةعماجلا
يعا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ا˘ي˘عاد ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘شسب

ينأاتلل ايرولاكبلا ةداهشش يلماح
ءلم ءانثأا ة˘ي˘ع˘قاو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو
هنأا حشضوأاو .تابغرلا ةرامتشسا

هششيعت يذلا عشضو˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
تاذ تايلمعلا لك نإاف رئازجلا
ة˘ي˘لوأ’ا تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا˘ب ة˘ل˘شصلا

يئاهنلا ل˘ي˘ج˘شست˘لاو ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
اهيف امب تنرتن’ا ربع متت فوشس
لشصاوتت يتلا ةحوتفملا باوب’ا

رهششلا نم52 ـلا ةياغ ىلا ايلاح

ةبلطلا نكمتشس ام يهو يراجلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا ن˘˘م
.ةيعماجلا تاراشسملا

د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج نأا ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو
قلعتم ةنشسلا هذه تÓيجشستلا
نا بجي بلاطلاف ،تارايتخ’اب
اهنمشضيو هتارايتخا ةقاطب أÓمي
ل˘ق’ا ى˘ل˘ع تارا˘ي˘˘ت˘˘خا ة˘˘ت˘˘شسب
،ىشصقا دحك تارايتخا ةرششعو
م˘شضت نا بج˘ي ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا ي˘فو
ن˘˘م ن˘˘يرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
تاراشسمل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارا˘ي˘ت˘خ’ا
يدافت لجا نم كلذو ،ضسناشسيللا
«لا˘قو ،ة˘ير˘ف˘شصلا تارا˘ي˘ت˘˘خ’ا
نأاو اوثيرتي نأا ةبلطلا نم بلطن
ءل˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق اد˘˘˘ي˘˘˘ج اور˘˘˘كف˘˘˘˘ي
نييعقاو اونوكي نأاو ةرامتشس’ا

.«مهتارايتخا يف نييلمعو
لد˘˘ع˘˘م نأا ة˘˘طاز˘˘قو˘˘˘ب د˘˘˘كأاو

ي˘ف بي˘تر˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
يف لوبقم هنا ينعي ’ ةبعششلا
طبترم قاحتل’اف ،ةبعششلا كلت
هزرفتشس يذلا يئاهنلا لدعملاب
ةج˘لا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تابغرلا تاقاطبل ةيتامو˘ل˘ع˘م˘لا
وه يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا»
ةيشسا˘شسأا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘ي˘ب ة˘ف˘ي˘لو˘ت
ةدا˘˘ه˘˘شش ل˘˘ما˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘غر ي˘˘˘هو
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا اذ˘˘كو ا˘˘يرو˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لا
ناحتم’ا يف اهيلع لشصحتملا
كلذ˘كو ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا ةر˘ئاد˘لا م˘ث

.«لابقتشس’ا تاردق
ةرازو˘لا ل˘ث˘م˘م حر˘ششو اذ˘ه

يتلا طور˘ششلا م˘هأا ل˘ي˘شصف˘ت˘لا˘ب
ةداهشش يلماح يف رفوتت نا بجي
قاح˘ت˘ل’ا ل˘جا ن˘م ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو   ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘لا˘˘ب
يرازو˘لا رو˘ششن˘م˘لا ا˘ه˘ن˘˘م˘˘شضت
ريبادت˘لا ى˘لا را˘ششا ا˘م˘ك ،ر˘ي˘خأ’ا
ةيهفششلا تÓباق˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
نيذلاو ضسرادملاب نيق˘ح˘ت˘ل˘م˘ل˘ل
ةيفارغجلا ةرئادلا جراخ نونطقي
ةرورشض ىلع اددششم ،ةمشصاعلل
ة˘يارد ى˘ل˘ع بلا˘˘ط˘˘لا نو˘˘كي نأا
لماح علطي امل» تايثيحلا لكب
يرازولا روششنملا ىلع ةداهششلا

ى˘ل˘عو بلا˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘لد ى˘˘ل˘˘عو
فرعتيشسو  «مكليجشست» قيبطت

دارا اذاف ،تاي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
نا بج˘ي Ó˘ث˘˘م بط˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا
يذلا لدع˘م˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب نو˘كي
ىلع51 يا ليجشستلاب هل حمشسي
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘مأا ،02
02 ىل˘ع41 لدعم طر˘ت˘ششت˘ف
لد˘ع˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا طر˘ششب
ق˘با˘ط˘ت ي˘ت˘لا ةدا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف31
لي˘ج˘شست˘لا د˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ششلا
ا˘طور˘شش كا˘ن˘ه نا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تارا˘شسم ضضع˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضا
.«نيوكتلا

ر.نوراه

ةÁزع لكب روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسسلا ةلحرم عطقيسس بعسشلا نإا لاق

تاعارسصلا ةدسشو رئاز÷ا ةعاسسسش :ةحيرقنسش قيرفلا
دودحلل لماسشلا Úمأاتلا بلطتت ةيسسايسسوي÷ا

خ.ةميسسن

،هدودح دادتماو ،ينطولا باÎلا ةعاسسسش نأا ،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا سسيئر ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا دكأا
،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا دارفأا نم بلطتت اهلك ،ايلودو ايميلقإا اهسشيعن انحبسصأا يتلا ،ةيسسايسسوي÷ا تاعارسصلا مادتحاو

.يركسسعلاو ينمألا اهدعب ‘ ،تاناهرلاو تايدحتلا هذه ةبكاوم ىلع ،سصر◊ا ديدسش اوسصرحي نأا

مداقلا ربمفون ةياهن ةياغ ىلإا دتمت

ةمÓسسلا لوح ةيوعوت ةلمح
«انوروك»و ةيرورملا
ةماعلا ةيريدملا تقلطأا
ةينطو ةلمح ،ينطولا نمأÓل
لاجم يف ةيحسصو ةيوعوت
ةيرورملا ةمÓسسلاو ةياقولا

...ةطرسشلا» راعسش تحت
.«مئادلا مكقفارم
ةماعلا ةيريدملل نايب دافأا
يتلا ةلمحلا هذه نأا ،سسمأا

ربمفون ةياهن ةياغ ىلإا دتمت
ةقفارم» ىلإا فدهت ،مداقلا

قيرطلا يلمعتسسم
مهتيعوتو مهسسيسسحتل
«رورملا ثداوح رطاخمب
يلمعتسسم ةيعوت اذكو
،باكرلا ،قاوسسلا) قيرطلا
بناوجلا لكب (نيلجارلا
قيبطتو مارتحاب ةقلعتملا

ةيرورملا ةمÓسسلا دعاوق
ةيئاقو ةفاقث زيزعتو
مازتللا عم ،مهيدل ةيرورم
ريبادت قيبطتب مراسصلا
راسشتنا نم دحلل ةياقولا

،هتحفاكمو انوروك سسوريف
تاباسصإلا ددع عافترا لظ يف
،ةريخألا ةنوآلا يف
ةبراقم ىلع دامتعلاب

.«ةيعمتجم ةيراوج
ةلمحلا نأا ىلإا نايبلا راسشأاو
تايوطم عيزوت» لمسشت
طاقن ىوتسسم ىلع ةيوعوت
تاطحمو ةيرورملا ةبقارملا

رارغ ىلع لقنلا لئاسسو
ةطحمو يومارتلا
لك نمسضتت ،نيرفاسسملا
ةياقولاب ةقلعتملا حورسشلا

.«رورملا ثداوح نم
 ح.نيدلا رمق

نينطاوملا ةيعوت يف ةمئألا رود ىلع ىنثأا
«91-ديفوك» ةروطخب

ريوطت ىلع ةمزاع ةموكحلا :يدهملب
فقولا ةموظنم

ناملربلا قحÓت قباسسلا ماظنلا ةنعل

سسابعلب نسسحم نع ةناسصحلا طاقسسإا
اهنع لزانتي يلعاوو

بعسشلا رايتخا دنع ةيعقاولاب نومزلم ةبلطلاو تنلا قيرط نع متت

تبسسلا اذه ايرولاكبلا يلما◊ ةيلوألا تÓيجسستلا قÓطنا

ريزو يدهملب فشسوي دكأا
،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا
ريوطت ىلع ةمزاع ةموكحلا

هرودب موقيل فقولا ةموظنم
.ةيمنتلا دفاور نم دفارك

هترا˘يز ىد˘ل ر˘يزو˘لا ر˘كذو
ةمÓعلا» ةينآارق˘لا ة˘شسرد˘م˘ل˘ل
ةنيدمب «يشسامرلا ى˘ف˘ط˘شصم
عربت يتلا ركشسعمب فينغيت
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘شسح˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب

،ةينآارق ةشسردمك اهلÓغتشس’
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا» نأا
موقيل فقولا ةموظنم ريوطت
د˘˘فاور ن˘˘˘م د˘˘˘فار˘˘˘ك هرود˘˘˘ب
لاحلا هيلع ناك املثم ةيمنتلا

تقبشس ي˘ت˘لا تار˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
امدنع يشسنرف˘لا را˘م˘ع˘ت˘شس’ا

زا˘ج˘نإا ي˘ف رود ف˘قو˘ل˘ل نا˘˘ك
ريفوتك قفار˘م ةد˘ع ر˘ي˘ي˘شستو
بر˘˘˘ششل˘˘˘ل ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا

ةحشصلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لاو قر˘ط˘لاو
.«اهريغو

نينطاوملا يد˘ه˘م˘ل˘ب ا˘عدو
ىل˘ع ن˘يرو˘شسي˘م˘لاو ا˘مو˘م˘ع
ءا˘ي˘حإا ى˘لإا ضصو˘شصخ˘لا ه˘˘جو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ف˘˘˘قو˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
يف فاقوأÓل كÓمأا ليجشست

بشسح ت’ا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك
يف اهرامثتشساو ة˘عا˘ط˘ت˘شس’ا

ا˘˘م˘˘عد ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ
لك ي˘ف ة˘لود˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘ل
.ت’اجملا

˘ما˘ق يذ˘لا ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘م˘˘ثو
ة˘˘ي’و ى˘˘˘لإا ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب
ف˘˘قاو˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م ر˘˘˘كشسع˘˘˘م
ةامشسملا ةينآار˘ق˘لا ة˘شسرد˘م˘ل˘ل
ة˘مÓ˘ع˘لا ه˘فÓ˘شسأا د˘حأا م˘شسا˘ب
مÓعأا نم يشسامرلا ىفطشصم
ـل عشستت يهو ركشسعم ةي’و
م˘ير˘كلا نآار˘ق˘ل˘ل ا˘˘شسراد08
ةيراج˘ت تÓ˘ح˘م4 م˘˘˘شضتو
رييشست يف اهليخادم لغتشست
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘شسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

.اهتامزلتشسم
ةنيدمب ةعيابملا د˘ج˘شسم˘بو

ةعي˘ب˘لا د˘ه˘شش يذ˘لا ر˘كشسع˘م
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأÓ˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا
د˘˘˘˘كأا ،3381 ر˘يار˘ب˘˘ف ر˘˘ه˘˘شش
ميمرت فلمب ل˘ف˘كت˘لا ر˘يزو˘لا
ةرازو عم نواعتلاب دجشسملا
ن˘م از˘مر هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا

هتبلطب كراشش رئازجلا زومر
نم نارهو ةنيدم ريرحت يف
م˘ث ي˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا

ةيرئازجلا ةمواقملا يف كراشش
ي˘شسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘شس’ا د˘˘شض
ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘˘حور˘˘ششلا ق˘˘فو
.ريزولل

يده˘م˘ل˘ب د˘ي˘شسلا ا˘عد ا˘م˘ك
زا˘ج˘نإا عور˘ششم هد˘ق˘ف˘ت ءا˘ن˘˘ثأا
ىلإا ةي’ولل بطقلا دجشسملا
زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ع˘˘˘ير˘˘˘˘شست

يف ريبكلا رخأاتلا كاردتشس’
ةياهن تقلطنا يتلا لاغششأ’ا
لاغششأ’ا مامتإاو2102 ةنشس
ـل عشست˘ي يذ˘لا د˘ج˘شسم˘لا ي˘ف
م˘˘˘˘˘شضيو ل˘˘˘˘˘شصم ف’آا01
.ةمهم تاقحلم

ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
را˘ششأا ،ر˘كشسع˘م˘ل ي˘مÓ˘˘شسإ’ا
ت’ا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا فدا˘˘شصت» ى˘˘لإا
هذه فيرششلا يوبنلا دلوملاب
لوأا ىر˘كذ ءا˘ي˘حإا ع˘م ة˘ن˘˘شسلا
عم نمازتلا˘ب4591 ربمفو˘ن
˘ما˘ه ي˘ن˘طو ثد˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ىلع ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي
حتفيشس يذلا روتشسدلا ليدعت
ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘˘مأا ةد˘˘يد˘˘ج ا˘˘قا˘˘فأا
حÓشصإ’ا قيقحتب اهل حمشست
«.داشسفلا ةبراحمو دوششنملا

ى˘ل˘ع ر˘يزو˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘م˘˘ئأا ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا رود˘˘˘لا»
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت ي˘˘˘ف د˘˘˘جا˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
مازتل’ا ةرورشضب نينطاوملا
ضسوريف نم ةياقولا تاءارجإاب

(91˘˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك) ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م م˘ه˘ي˘˘عا˘˘شسم˘˘بو
ر˘˘شسأ’ا ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل فار˘˘طأ’ا
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ةزو˘ع˘˘م˘˘لا
،ا˘ه˘ب تر˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا
يف م˘هرار˘م˘ت˘شسا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا
رششن يف ةليبنلا مهماهم ءادأا
نآارقلا ميلعتو ةل˘ي˘شضف˘لا م˘ي˘ق
«.ميركلا

نوؤو˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘يزو فر˘˘˘˘ششأاو
ة˘ير˘ق˘˘ب فا˘˘قوأ’او ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ىلع ةشسوام ةيدلبب ةيدياعقلا
قلطأا ديد˘ج د˘ج˘شسم ن˘ي˘ششد˘ت

نامثع يباح˘شصلا م˘شسا ه˘ي˘ل˘ع
ع˘˘شست˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو نا˘˘˘ف˘˘˘ع ن˘˘˘ب
مشضيو لشصم021 يلاوحل
ن˘ششد ا˘م˘ك .ة˘ي˘نآار˘ق ة˘شسرد˘˘م
ةيوازلا رقم ةينوماملا ةيدلبب
بطقلاب عشضوو ةيششيششتوبلا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘يد˘ج˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا
ضسا˘شسأ’ا ر˘ج˘ح ة˘يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا

.دجشسم زاجنإ’
خ.ةميسسن

يبعششلا ضسلجملا باون عفر
ةيناملربلا ةنا˘شصح˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا

ضسي˘ئر ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب ن˘شسح˘م ن˘˘ع
ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ا˘ق˘ب˘ط كلذو ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لاو
يلخادلا ماظنلا نم27 ةداملل
.ضسلجملل

ةشسلجلا يف ابئان242 قفاوو
ىلع ضسمأا تدقع يتلا ةيرشسلا

ع˘˘˘فر˘˘˘ل لد˘˘˘ع˘˘˘لا ةرازو بل˘˘˘˘ط
امني˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب ن˘ع ة˘نا˘شصح˘لا

91و «’»ـب ا˘ب˘ئا˘˘ن04 تو˘˘شص
نأا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘˘تو.اعانتما
ن˘ع بئا˘ن˘لاو ق˘با˘˘شسلا ر˘˘يزو˘˘لا

،ينطولا ريرحت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح
لزا˘ن˘˘ت ي˘˘ل˘˘عاو ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘˘نا˘˘˘شصح˘˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘ط
.تيوشصتلا ةيادب لبق ةيناملربلا

د˘˘ق ي˘˘ل˘˘عاو بئا˘˘ن˘˘لا نا˘˘˘كو
ة˘نا˘شصح˘لا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا ضضفر
.نيتيلاتتم نيترمل ةيناملربلا

ـه.داوج



دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع فر˘˘ششيو
قÓ˘ط˘ن’ا ى˘ل˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
ي˘شسارد˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ي˘م˘˘شسر˘˘لا

،ةنتاب ةي’و نم0202/1202
،يشسردملا لوخدلا اذهل ابشسحتو
ربوتكأا12 ىلإا هليجأات مت يذلا
راششتنا ببشسب يئادتبÓل ةبشسنلاب

ذنم ةشساردلا فقوتو91‐ديفوك
تجر˘فأا ،ي˘شضا˘م˘لا ضسرا˘˘م21
ي˘شضا˘م˘لا د˘حأ’ا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا تا˘ط˘ط˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع
ضسرادملا يف ةشساردلا فانئتشس’
ع˘˘م «ا˘˘يرو˘˘شضح» ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا «ةرور˘˘شض»

نيمدختشسملاو ذيمÓت˘لا ة˘ح˘شص
بوؤود˘لا ل˘م˘ع˘لاو م˘ه˘ت˘مÓ˘˘شسو
ةيعو˘ت ى˘ل˘ع يو˘بر˘ت˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
ضسيشسح˘تو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ق˘فار˘مو
.كلذ يف مهنواعت ةيمهأاب ءايلوأ’ا

يريدم عم ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خو
يريدم م˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م

ريزو اعد ،ةشصاخلاو ةيمومعلا
طوعجاو دمحم ةينطولا ةيبرتلا
«مرا˘˘˘˘˘شصلا مار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح’ا» ى˘˘˘˘˘لإا
يحشصلا يئاقولا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘شص يذ˘˘لا
مازتل’او ةحشصلا ةرازول ةيملعلا
ن˘م ه˘ي˘ف ءا˘ج ا˘م ل˘ك ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘˘جإا
ىل˘ع ر˘يزو˘لا د˘كأاو.تاطحملا

قفارم لك ريهطت ىلع لمعلا
ةئيهتو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
دعابتلا ن˘م˘شضي ا˘م˘ب ا˘ه˘تاءا˘شضف
يف ذيمÓت˘لا ة˘كر˘حو يد˘شسج˘لا
ن˘ي˘ب كا˘كت˘˘ح’ا بن˘˘ج˘˘ي ها˘˘ج˘˘تا
تا˘عا˘ق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ع˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ت’وا˘ط˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو ة˘˘شسارد˘˘لا

قيبطت تامزلتشسم لك ريفوتو
يحشصلا لوكو˘تور˘ب˘لا تاءار˘جإا

.ةظقيلا ةيلخ رود ليعفتو
بناجلاب لفكتلا ىلإا اعد امك

فر˘ط ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ي˘شسف˘ن˘˘لا
داششرإ’او ه˘ي˘جو˘ت˘لا يرا˘ششت˘شسم
ةرورشضو ينه˘م˘لاو ي˘شسرد˘م˘لا
ةدام لكل يوبرتلا ريطأاتلا ريفوت
.ىوتشسم لك ىلعو
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«انوروك» ءابو نم رذحلاب نورقم يئانثتسسا لوخد

ةلطع دعب مويلا ةسساردلا ىلإا نودوعي ذيملت نييÓم5
رهسشأا7 تماد ةيرارطسضا

ط.ةراسس

ربع نيعزوم ،ةسساردلا دعاقمب نطولا ربع يئادتب’ا روطلا يف نيلجسسم ذيملت نييÓم5 نم رثكأا مويلا قحتلي
.انوروك صسوريف يسشفت ببسسب ةيئانثتسسا فورظ يف ،ةيوبرت ةسسسسؤوم فلأا91 نم ديزأا

تايئادتب’ا ةيلÓقتسساب بلاطت تاباقنلاو ايلام ازجع Êاعت تايدلبلا

روجأاب سساسسم ل ..ةطرو ‘ رايمألا
يسسردŸا ماعطإلاو ةيبÎلا يمدختسسم

ةيلزنم-ورهكو ةينوÎكلا تاعانسص ريوطتل

يلÙا جامدإلا ززعت ةديدج ةيلآاب «يد اك يسس» ماظن لادبتسسا

ةئفلا هذه ت’اغسشنا ةسشقانŸ تاباقنلاب ريزولا عمج ءاقل ‘

نايز نب ةلواط ىلع Úمئادلا Úثحابلا فلم

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘˘كأا
ةينورتكل’ا ةزهجأ’ا يعنشصمل
هتيؤور قفاوت ةيلز˘ن˘م‐ور˘ه˘كلاو
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تا˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت ع˘˘˘م
ةبعششلا هذه ريوطتل ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ى˘ع˘شسم ا˘ن˘م˘˘ث˘˘م ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
«يد ا˘ك ي˘شس» ما˘ظ˘ن لاد˘ب˘ت˘˘شسا
جا˘مد’ا زز˘ع˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘لآا˘˘ب
ةميقلا قلخ يف مهشستو يلحملا
،ينطو˘لا دا˘شصت˘قÓ˘ل ة˘فا˘شضم˘لا

.عمجملل نايب هب دافأا ام بشسح
عم˘ج˘ت˘لا اذ˘ه نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو

جوتملا ضصشصخ˘ت˘م˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا
تا˘كر˘شش ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’
ةينور˘ت˘كلإ’ا ةز˘ه˘جأ’ا ع˘ي˘ن˘شصت
ضسمأا م˘ظ˘ن ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلاو
ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا نأا ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
ي˘ف م˘ه˘˘شست˘˘شس جا˘˘مد’ا ة˘˘ب˘˘شسن
بشصا˘ن˘مو ةور˘ث˘لا ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا
ماكحأ’اب همازتلا» ازربم ،لغششلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف ةدراو˘˘لا
يذلاو0202 ةنشسل يليمكتلا
يشس» ماظن لادبتشسا ىلإا فدهي

زز˘ع˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘لآا˘˘ب «يد ا˘˘ك
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ع˘ج˘ششتو جا˘˘مد’ا

.«ةيلحم تاشسشسؤوم
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو

ماظن» نأاب ةعانق ىلع عمجتلا
لاح يأاب يغبني ’ (يد اك يشس)
يف ةياغ نوكي نأا لاوحأ’ا نم

ن˘كم˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ ل˘˘ب» ه˘˘تاذ د˘˘ح
ع˘فر ن˘م ة˘ع˘ن˘شصم˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ززعت كلذبو ةيجاتن’ا اهتاردق
لظ يف ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ا˘ه˘ت˘نا˘كم
.«ةشسفانملا

يف هلمأا ن˘ع ع˘م˘ج˘ت˘لا ر˘ب˘عو
ح˘شضاو طور˘˘شش ر˘˘ت˘˘فد ع˘˘شضو»
لكششب م˘عد˘يو عا˘ط˘ق˘لا م˘كح˘ي

نم هحÓشصإا يف ةبغرلا لماك
،يرا˘ششت˘شساو ءا˘ن˘ب ج˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ
يف ريبخك (عم˘ج˘ت˘لا) ه˘كار˘ششاو
.«لاجملا

راو˘˘ح˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ ن˘˘˘مو
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ي ،روا˘˘ششت˘˘لاو
داجيا يف ةمهاشسملل هدادعتشسا»
قيقح˘ت ن˘م˘شضت ة˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ل˘ح
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةر˘ط˘شسم˘لا فاد˘هأ’ا

تا˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘عا˘ن˘شص ل˘ع˘ج
ارخف ةيلزن˘مور˘ه˘كلا ةز˘ه˘جأ’او
يف هقيقحت مت˘ي ا˘م˘ل˘ث˘م ،ا˘ي˘ن˘طو
.«لاجملا اذه يف ةدئارلا لودلا

،عمجتلا دكا ددشصلا اذه يفو
ميدقتل هيل˘ث˘م˘م ة˘يز˘ها˘ج» ى˘ل˘ع
لدا˘ب˘تو ة˘مزÓ˘لا تا˘م˘ها˘شسم˘˘لا
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف «تار˘ب˘خ˘لاو ءارآ’ا
ديدجلا طورششلا ر˘ت˘فد ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.عاطقلا مظنيشس يذلا

فلتخم عم تارواششم دعب»
ةديدج ةيؤور ريوطت مت ،نيلعافلا
،عمجتلا لبق نم طورششلا رتفدل

ل˘˘عا˘˘ف يأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسي ’ ثي˘˘ح
وأا همجح ناك امهم يداشصتقا

حمشسي امم ،هرامثتشسا ىوتشسم
ع˘˘م ه˘˘جا˘˘مدا ة˘˘ب˘˘شسن ع˘˘فر˘˘ب ه˘˘ل
فيظوتلا ىوتشسم ىلع ظافحلا

تاذ فيشضي «قوشسلا رارقتشساو
.نايبلا

لوقلاب رد˘شصم˘لا تاذ ع˘با˘تو
ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف نا˘˘هر˘˘لا»
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘ف ن˘˘م˘˘كي
رييغتلل ةلباقلا ريغ ةيعوشضوملا

ةراششتشس’اب ةشصاخلا دعاوقلاو
حمشست نأا اهنأاشش نم يتلا ةينقتلا
ىلع ةيشسفانت ةعا˘ن˘شص رو˘ه˘ظ˘ب
.«يلودلا ىوتشسملا

بل˘ط˘ت˘ي ،ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بشسحو
ليهأاتلا ريياعمو ةيلآ’ا هذه ذيفنت
ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ ةا˘˘عار˘˘˘م»
ه˘ي˘جو˘تو تا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
وحن رامثتشس’او جامد’ا دوهج
،ةريخأ’ا هذهل ةيشساشسأ’ا لامعأ’ا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ءازجأ’ا ع˘ي˘ن˘شصت˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لا
لجأا نم ةيف˘ي˘ظو˘لاو ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا

ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘ئ˘ي˘ب زور˘ب نا˘م˘˘شض
تاشسشسؤوملا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ح˘ي˘ت˘ت
ي˘لا˘ت˘لا˘ب ن˘م˘شضتو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ي˘ق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘شسفا˘ن˘ت˘˘لا
.ينطولا داشصتقÓل ةفاشضملا

ح.نيدلا رمق

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ر˘ق˘م˘ب م˘˘ت
دقع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ل˘ث˘م˘˘م ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل
نيمئادلا نيثحابلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ميلعتلل ةينطولا ةيداحت’او
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

نم دد˘ع ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ضصشصخ

ضصخ˘ت ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششن’ا
.نيمئادلا نيثحابلا

هذه نأا ،ةرازولل نايب دافأا
تحر˘ط ي˘ت˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ششن’ا
فرششأا يذلا ءاقللا اذه يف
ةرازولا ناو˘يد ضسي˘ئر ه˘ي˘ل˘ع
لمعلا تا˘قÓ˘ع ي˘ف تل˘ث˘م˘ت

ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب
را˘شسم˘لاو ن˘كشسلا ة˘لأا˘˘شسمو
م˘ئاد˘لا ثحا˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘تو
تاشصبرتلاو ثحبلا زكارمب
.جراخلاب

ر.نوراه

ربع تايدلبلا نم ريثكلا هجاوت
ةريبك ة˘ي˘لا˘م تا˘بو˘ع˘شص ،ن˘طو˘لا
ام ،ةيئادتب’ا ضسرادملا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل

يريدمل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ع˘ج
قاحلإاب بلاطت ةيئادتب’ا ضسرادملا
ةرازوب ةيئادتب’ا ةشسردملا رييشست
نع ا˘ه˘ل˘شصفو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ن˘كم˘م تقو بر˘قأا ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ر˘ي˘ي˘شست ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘ب ا˘˘هد˘˘يوز˘˘تو
.ةلقتشسم

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ةرازو تدد˘˘˘˘ح
ر˘طأ’ا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ةيلوأ’ا تاينازيملا دادعإاب ةشصاخلا
ةنشسلا ناونعب تاي’ولاو تايدلبلل
نأا تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو ،1202 ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
ةيئانثتشس’ا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
ةن˘شسلا هذ˘ه دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
تر˘ثأا ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
ع˘جار˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيتاذ˘لا تادار˘يإ’ا ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م˘لا
مجح عافترا ل˘با˘ق˘م تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل
ةلوذبملا دوهجلا ري˘ظ˘ن تا˘ق˘ف˘ن˘لا
ن˘م ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ل

.ةيلحملا تاينازيملا لÓخ
ةر˘كذ˘˘م ي˘˘ف ةرازو˘˘لا ته˘˘ب˘˘نو

ةي˘ع˘شضو˘لا نأا ،ة’و˘ل˘ل ا˘ه˘ب تث˘ع˘ب
بولشسأا عابتإا ضضرفت ةيئانثتشس’ا
تار˘يد˘ق˘ت داد˘عإا ءا˘ن˘˘ثأا يزار˘˘ت˘˘حا
ةيلاملا ةنشسلا ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

داد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا نأا تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو ،1202
نيعب ذ˘خأ’ا ضضر˘ف˘ي تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا
طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ع˘˘˘جار˘˘˘ت را˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا
يذ˘لاو ما˘ع ل˘كششب يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
تاداريإ’ا يف ضضافخنا هنع بترت
تاكلتم˘م˘لا تاد˘ئا˘عو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
.ةيلحملا تاينازيملا لومت يتلا

تا˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘فو
ة˘نا˘ي˘شصب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

يتلا ةيئادتب’ا ضسرادملا ةشسارحو
،تايدلبلا فرط نم اهرييشست متي
ليجشستب تايدلبلل ضصيخرتلا متف

ة˘ف˘شصبو ر˘ي˘ي˘شست˘لا م˘˘شسق ن˘˘م˘˘شض
غ˘ل˘ب˘م ن˘م ة˘يو˘ئ˘م  ة˘ب˘شسن ة˘ي˘نا˘ي˘ب
ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ة˘˘نا˘˘عإ’ا

0202.
ةهجوملا تاشصشصخملا نع امأا

،ة˘ي˘شسرد˘م˘لا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
،اهتيرارمتشسا نامشضل هنإا تلاقو
ليجشست تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ضصخر˘ي ه˘نإا˘ف
غلبم نم ةئملاب07 ةيئاهن ةفشصبو
ةنشسلا لÓ˘خ ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا
تادامتعإ’ا نع امأا ،9102 ةيلاملا
،يد˘ل˘ب˘لا ضسر˘ح˘ل˘ل ة˘شصشصخ˘˘م˘˘لا
ليجشست ةداعإاب تايدلبلل ضصخري
مت يتلا غلاب˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘شصبو
ةن˘شسلا لÓ˘خ ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘تو ا˘ه˘ح˘ن˘م
.9102 ةيلاملا

م˘ي˘شسق˘ت˘ب ،ةر˘كذ˘م˘˘لا تب˘˘لا˘˘طو
ة˘ثÓ˘ث ى˘˘لإا ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن
ريغ ةيرا˘ب˘جإا ى˘لوأ’ا ،تا˘يو˘ت˘شسم
روجأا ل˘م˘ششتو ضصي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
ءابعأ’ا ةي˘ط˘غ˘تو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا
،ةيرورشض تاقف˘نو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تبلاط يت˘لاو ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت ىر˘خأاو
دح ىندأا ىلإا اهشصيلقت ةرورشضب
.نكمم

ةلاحتسسا :«فابنأا»
نييÓم01 ريفوت

ذيمÓتلل ايموي ةمامك
تا˘با˘ق˘ن تب˘لا˘ط ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

،ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ضسراد˘م˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شسا ةرور˘˘شضب
،ةيلحملا تاعامجلا نع ةيئادتب’ا

ةرازول ةعبات نوكت نأاب تحرتقاو
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ءارج ،تايونا˘ث˘لاو تا˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا

امك ،اهرييشست نع تايدلبلا زجع

ل˘˘˘˘كل نو˘˘˘˘كي نأا˘˘˘˘˘ب تحر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قا
اشصاخ اجمانرب ةيوبرت ةشسشسشسؤوم
عم فيكتلا ع˘ي˘ط˘ت˘شست ى˘ت˘ح ،ا˘ه˘ب
ضسوريف لظ يف ،يلاحلا عشضولا

 .انوروك
قدا˘˘˘شص ا˘˘˘عد قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فو

دا˘˘ح˘˘ت’ا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن ضسي˘˘ئر ير˘˘˘يزد
،نيوكتلاو ةيبرتلا لامعل ينطولا
،«مÓشسلا» هب ضصخ حيرشصت يف
ةيئادتب’ا ضسرادملا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شسا˘ب

ة˘ع˘با˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا ن˘˘ع
ى˘لإا ه˘ن˘˘م ةرا˘˘ششإا ي˘˘ف ،ن˘˘مأا˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةعومجم نوكت  ثيح ةطشسوتملا

يف هل ةعبات يحلا تايئادتبا نم
 .يشسردملا هجوتلا

لو˘خد˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م ه˘˘نأا د˘˘كأاو
ه˘ي˘ف ر˘م˘˘ت تقو ي˘˘ف ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
˘ما˘ع˘لا لود رار˘غ ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ببشسب يئانث˘ت˘شسا ي˘ح˘شص فر˘ظ˘ب
تاينا˘كمإ’ا نأا ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ضسراد˘م˘لا ي˘ف ة˘ف˘ي˘ع˘شض ة˘يدا˘م˘لا
تاطشسوتملا يف ىتحو ةيئادتب’ا

‐ديفوك نم ةياقو˘ل˘ل تا˘يو˘نا˘ث˘لاو
ام ،ةينازيملا ضضيفخت ببشسب ،91
ريفوت يف تايدلبلا زجع ىلإا ىدأا

 .داوملا هذه
ىلا ،هتاذ قايشسلا يف فاشضاو

ى˘لا جا˘ت˘ح˘ت م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو نأا
عشضولا لظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ناز˘ي˘م
اريششم ،دÓبلا هب رمت يذلا يئابولا
ن˘م ي˘ت˘لا ي˘ه ة˘مو˘كح˘لا نأا ى˘˘لا
،رودلا اذ˘ه˘ب مو˘ق˘ت نأا ضضور˘ف˘م˘لا
 .يندملا عمتجملا معد بناج ىلا

ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه نأا فا˘˘شضا ا˘˘˘م˘˘˘ك
يلاوح اهيف ،ةيئانثتشس’ا ةيشساردلا

ةفاشضإ’اب ،ابيرقت ةشسارد موي142
احشضوم ،ذيملت نييÓم01 ىلإا
نييÓم01 ريفو˘ت ل˘ي˘ح˘ت˘شسي ه˘نأا

نأ’ ،ذيمÓتلا ء’ؤوهل ايموي ةمامك
 .ةليقث ةينازيم بلطتي هبشسح رمأ’ا

يحشصلا لوكوتوربلا نأا دكأاو
د˘ج˘ي˘شس ،ي˘شسارد˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل

قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ ،تا˘بو˘ع˘شص
ريطأاتلا ىتحو تامامكلا قيبطتب
ببشس عجرأاو ،تايوناثلل ةبشسنلاب
ذيمÓتل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا ى˘لإا كلذ
ماظن عم اميشس ،نيرطؤوملا ضصقنو
ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو د˘ششا˘نو ،ج˘يو˘ف˘ت˘لا
داجيا لجأا نم لخد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ماعلا حاجناو ،ةلكششملا هذهل لح
 .يشساردلا

:صسينغرف ليبن
ةيزكرمÓلاب بلاطن
يف اميسس رييسستلا يف
«91 ديفوك» راسشتنا لظ

ط˘ششا˘ن˘لا ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،ضسينغرف ليبن يباقنلاو يوبرتلا
«مÓ˘شسلا» ه˘ب ضصخ ح˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
نع ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘شسرد˘م˘لا ل˘شصف
،تاباقنلا لك بلطم وه ،ةيدلبلا

،رييشستلا يف ةيزكرمÓلاب بلاطو
˘مد˘عو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضسÓ˘فا بب˘˘شسب
هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ق
ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
 .91 ‐ديفوك راششتنا

نأا ضسي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘˘شضوأاو
،بع˘شص ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

،تا˘يد˘ل˘ب˘لا ف˘ششق˘˘ت ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
نأاب حرتقا ،هتاذ قايشسلا يف افيشضم
ة˘يو˘˘بر˘˘ت ة˘˘شسشسؤو˘˘م ل˘˘كل نو˘˘كي
عيطتشست ىتح ،اهب ضصاخ جمانرب
ل˘ظ ي˘ف ،ا˘ه˘ع˘شضو ع˘م ف˘ي˘˘كت˘˘لا
   .91 ‐ديفوك يششفت

ط.ةراسس/ يمولد .م

رماوأا جارختسس’ اهعقوم حتفت ةلاكولا
عبارلاو ثلاثلا رطسشلاب ةسصاخلا عفدلا

قيبطت ىلإا لوخدلا متي اذكه
ةعباتمل ديدجلا «لدع»
ديعاوملا ديدحتو عيراسشملا
كانه نأا ،«لدع» ةلاكو تدكأا

لجأ’ اهعبتت بجي تاوطخ
عقوملا يف ليجسستلاو لوخدلا
ةلاكولل ديدجلا ينورتكل’ا
-zedneR ed esirP– LDAA
suovعبتت لجا نم كلذو
ىلإا ةفاسضإا تافلملاو لاغسشأ’ا

لابقتسسا ديعاوم ديدحت
ليمحت مهيلع نيذلا نيبتتكملا
مهفتاوه ىلع قيبطتلا
تاوطخلا عابتإاب ةلومحملا
:ةيلاتلا
مثerots yalP ىلإا لوخدلا

هجوتلا اهدعب،LDAA ةباتك
LDAA – :قيبطتلا ليمحتل
.suov-zedneR ed esirP
زمّرلاو ليجسستلا مقر لاخدا
لابقتسس’ا دعوم بلطل ،يرسسلا
ةعيبط ركذ عم ،ةعاسسلاو مويلا»
قيبطتلا حمسسيو .«لاغسشن’ا
راطإا يف لخدي يذلا ديدجلا

،لدع ةلاكو ةنمقرو ةنرسصع
ةسصاخلا تاءارج’ا ليهسستب
نيبتتكملا لابقتسسا ةيلمعب
فرظ يف مهت’اغسشنا ةجلاعمو
،ةيناث ةهج نمو.يسسايق
مت دق هنإا ،لدع ةلاكو تفسشك
ينورتكلإ’ا قيبطتلا ليمحت
فرط نم ،لدع ةلاكول ديدجلا
لÓخ ،بتتكم فلأا51 نم رثكأا

نايب بسسحو .ةريخأ’ا ةعاسس42
نم ديزأا طبسض مت ،ةلاكولل
ةينطولا ةلاكولاب دعوم0002
نم ،هريوطتو نكسسلا نيسسحتل

لجأا نم ،نيبتتكملا فرط
.مهت’اغسشناب لفكتلا

ةينطولا ةلاكولا تفسشك
هريوطتو نكسسلا نيسسحتل
صصاخلا اهعقوم نا «لدع»
ةسصاخلا عفدلا رماوا جارختسساب
مت دق ،عبارلاو ثلاثلا رطسشلاب
لوأا ةليل ذنم نيبتتكملل هحتف
،«لدع» ةلاكو تسصسصخو ،صسمأا
لجأا نم ،ةرملا هذه ةيلمعلا
رطسشلا عفد رماوأا جارختسسا
.عبارلاو ثلاثلا

ـه.داوج



،ةمكاحملل ثلاثلا مويلا يف
ر˘يزو˘لا عا˘˘فد ي˘˘ما˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
ف˘شسو˘ي ة˘عا˘ن˘شصل˘ل ق˘˘ب˘˘شسأ’ا
نكي مل هلكوم نأا ،يفشسوي
ذيفنت هرود اريزو لب افظوم
،دÓب˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘شسا˘ي˘شس
ةددعتم هماهم ريزولا» عباتو
عاطق ي˘ف ة˘شصا˘خ ،ةر˘ث˘ع˘ت˘مو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ك عو˘˘ن˘˘ت˘˘مو ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
هذ˘ه ي˘ف ة˘شصا˘˘خ ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
.«ةيشضقلا

تا˘ير˘ج˘م˘ل ل˘شصاو˘˘ت ي˘˘فو
يلع لامعأ’ا لجر ةمكاحم
،رئازجلا ءاشضق ضسلجمب دادح
تا˘ع˘فار˘م˘ب تل˘ه˘ت˘شسا ي˘ت˘لاو
نأا لاق يذلا ،يفشسوي عافدل
ناك تارايشسلا بيكرت فلم
نع كيهان ،لكاششم ةدع هيف
تنا˘ك ي˘ت˘لا ىر˘خأا تا˘عا˘ط˘ق
نم ،يلام قانتخا نم يناعت
ة˘ف˘ي˘ظو ي˘ه هذ˘هو ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا هذ˘ه ي˘ف ر˘يزو˘˘لا
ةد˘˘ع ه˘˘ل تنا˘˘ك ي˘˘˘ف˘˘˘شسو˘˘˘يو
.ت’اغششنا

،تازايتم’ا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
بج˘˘ي ه˘˘نأا ي˘˘ما˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ق
ضسلجملا رارقل امود عوجرلا

ةلاكولاو رامثتشسÓل ينطولا
فاشضَأاو ،رامثتشسÓل ةينطولا
يه ةماعلا ةيششتفملا ريرقت»
ربوتكأا يف ةربخلا تزجنأا نم
زاجن’ا ةدم تددحو9102
ن˘يدأا ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو

ةدع تلهاجت ةربخلا ،يلكوم
ةنياعمل˘ل تد˘ن˘ت˘شساو ر˘يرا˘ق˘ت
.«طقف
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«دادح يلع» لامعأ’ا لجر ةيسضق ‘ تاعفارŸا لسصاوت

ةÌعتمو ةددعتم هماهمو دÓبلا تاسسايسس ذفن يلكوم :يفسسوي عافد

ط.ةراسس

دادح يلع لامعأ’ا لجر ةيسضق يف نيمهتملا عافد ةئيه تاعفارم ،ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق صسلجمب صسمأا تلسصاوت
.نوناقلل ةفلاخم تاقفسص ىلع لوسصحلاو ماربإاو داسسفلاب ةقلعتم مهتب ءارزولاو نيلوؤوسسملا نم ديدعلا ةقفر عباتملا

ة˘˘يدار˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تز˘˘ت˘˘ها
ةميرج ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
نو˘لو˘ه˘ج˘م مد˘قأا ن˘يأا ،ءا˘ع˘ن˘شش
هل˘ح˘م ل˘خاد با˘شش ل˘ت˘ق ى˘ل˘ع
.ةقطنملا تاذب

،ةرفوتملا تامولعملا قفوو
مهتميرج او˘ب˘كترا ةا˘ن˘ج˘لا نإا˘ف
ثي˘ح ،ة˘ي˘ح˘شضلا ل˘˘ح˘˘م ل˘˘خاد
،ة˘ي˘ح˘شضلا د˘ي ع˘˘ط˘˘ق˘˘ب او˘˘ما˘˘ق
ن˘م ه˘ترا˘ي˘شس ى˘ل˘ع او˘لو˘ت˘شساو

دحلو .«يف لبود ما يب» عون
نوققحملا نكمت˘ي م˘ل ة˘عا˘شسلا

ةرا˘˘ي˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘˘كر˘˘شش بحا˘˘شص ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا

.ماعطإ’ا لاجم يف ةشصشصختم
نأا نوققحملا حجري نيح يف

نم ةيحشضلا دي عطق ةيشضرف
يف اهلامع˘ت˘شس’ ةا˘ن˘ج˘لا فر˘ط
.ةرايشسلا ليغششت

ب.ناÁإا

مهعرشصم اشصخ˘شش71 يق˘ل
حورجب نيرخآا3621 بيشصأاو
عوقو ءارج ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
لÓ˘˘˘خ رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح5401
فلتخم ربع مرشصنملا عوبشسأ’ا

.نطولا قطانم
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شصح تدا˘فأا

ةليشصح لقثأا نأا ضسمأا ،ةيندملا
ةافوب ناشسملت ةي’و يف تلجشس
مت نيرخآا13 حرجو ضصاخششأا4
زكارملا ىلإا مهليوحتو مهفاعشسإا
ثداح13 رـثإا ىلع ةيئافششتشس’ا

.رورم
تا˘طا˘ششن˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘مأا

راششتنا نم ةيا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا تاد˘حو تما˘ق

ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ةيلمع222ـب ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا
ربع نينطاوملا ةدئافل ةيشسيشسحت
م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث˘ح˘ت ة˘ي’و84
رجحلا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘شضب
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
مايقلا ىلإا ةفاشضإ’اب يعامتج’ا
ربع ةماع ميقعت ةيلمع323 ـب
تآا˘ششن˘م ةد˘ع تشسم ة˘ي’و84
ة˘شصا˘خو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘ي˘˘هو
،عراوششلاو ةينكشسلا تاعمجملا
ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا تشصشصخ ن˘يأا
ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةيام˘ح نو˘ع9301 نيتيلم˘ع˘لا

ةفاشضإ’اب ،بترلا فلتخمب ةيندم
831و فاعشسإا ةرايشس012 ىلإا
.ةخشضم ةنحاشش

ط.ةراسس

راحتنا يت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘شست م˘ت
ة˘ي’و ي˘ف ة˘عا˘شس84 لÓ˘˘خ
تحار ،ضسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘شس

ن˘م ة˘غ˘لا˘ب ة˘ل˘ف˘ط ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض
يف با˘ششو ،ة˘ن˘شس41 رمع˘لا

.ثلاثلا هدقع
ىلع ،ضسمأا ةحيبشص ،رثعو

ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘ج
ةيدلب ةربقم ةاذا˘ح˘م˘ب ،ر˘م˘ع˘لا
نع ةديعب ريغ ،نشسحل يديشس
نيب طبارلا ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ة˘ي’و ة˘˘م˘˘شصا˘˘عو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ضسابعلب يديشس

ط.ةراسس

ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘م˘كح˘م˘لا تل˘˘جأا
ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘لاو ضسمأا ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب
مهتملا خوز رداقلا دبع قباشسلا
ثلا˘ث˘لا ى˘لإا ،دا˘شسف ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف
.مداقلا ربمفون

رداقلا دبع ييماحم دحأا دافأا
،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف م˘كا˘ح˘ي يذ˘لا خوز
يشضاقتلا زايتما تاءارجإ’ اقفو
ميل˘قإا˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ع˘ئا˘قو تر˘ج ذإا

ل˘ي˘جأا˘ت ءا˘ج ه˘نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘ي’و
مهتملا عافد نم بلطب ةمكاحملا
د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
فلم ىلع عÓط’او ةمكاحملل
مهتملا بناج ىلإا لثمو.ةيشضقلا
مامأا ،خوز رداقلا دبع ،يشسيئرلا

،ةزابيت ةم˘كح˘م˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘فر˘غ
ريدملا مهزربأا ،دوهششلا نم ددع
دبع ينطولا نمأÓل قباشسلا ماعلا
اياشضق يف مهتملا لماه يناغلا
.ىرخأا داشسف

امهت خوز رداقلا دبع هجاويو
لاوم’ يدمعلا ديدبتلا»ـب قلعتت

ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
«ق˘˘˘˘ح ه˘˘˘˘جو نود ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ي˘˘عر˘˘شش ر˘˘ي˘˘غ لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا»و

دهع ةيمومع لاومأاو تاكلتممل
ةءاشسإا»و «هتف˘ي˘ظو م˘كح˘ب ا˘ه˘ي˘لإا
بشصن˘م وأا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

هتفيظو ةشسرامم راطإا يف ادمع
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا قر˘˘خ و˘˘ح˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
لوشصحلا ضضرغب تامي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ة˘ق˘ح˘ت˘شسم ر˘ي˘غ ع˘˘فا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةهج نم.«رخآا نايك وأا ضصخششل
حنجلا ةفرغ ضسيئر غلبأا ،ىرخأا
خوز مهت˘م˘لا ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘م˘كح˘م˘ب
ة˘ي˘شضق ي˘ف ع˘با˘ت˘م ه˘نا ه˘˘عا˘˘فدو
ربوتكأا72 موي ةجمربم ىرخأا
اهيف طروت˘م ة˘م˘كح˘م˘لا ضسف˘ن˘ب
ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط ر˘˘˘كذ نود
.ه˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘˘ت’او
را˘ششت˘˘شسم˘˘لا ع˘˘شضخا ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
يف ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا

ي˘ف خوز م˘ه˘ت˘م˘˘لا ق˘˘با˘˘شس تقو
ماظنل اقباشس ةروكذملا ةيشضقلا
مت˘ي نا ل˘ب˘ق ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

ةزابيت ةمكحمب هتمكاحم ةلودج
يشضاقتلا زايتما تاءارج’ اقفو
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب
.ةيئاشضقلا

م.ةزمح

ربوتكأا72 موي ةجمربم ىرخأا ةيسضق يف عباتم

لبقملا ربمفون3 ىلإا خوز ةمكاحم ليجأات

ثلاثلا هدقع يف باسشو رمعلا نم41ـلا يف ةلفط اهتيحسض تحار

ةعاسس84 لÓخ راحتنا اتلاح
سسابعلب يديسس يف

ةيحسضلا ةرايسس ىلع روثعلل ةلسصاوتم تاقيقحتلا

نوعطقيو هلحم لخاد اباسش نولتقي نولوهجم
ةمسصاعلاب ةقرسسلا يف اهلامعتسسل هدي

ةروطخلا ةتوافتم حورجب نيرخآا3621 ةباسصإا

عوبسسأا لÓخ اسصخسش71 حاورأا دسصحي تاقرطلا باهرإا يطرسش ةفلاخم قزم باسشل اسسبح نيماع صسامتلا

!وزو يزيتب جاجدلا ببسسب نيتلئاع نيب ءاسضيبلا ةحلسسألاب ةكرعم

فلسشلاب اسسولهم اسصرق0301 زجحو صصاخسشأا5 فيقوت

ةيادرغب ةبرهم ةسشيسش تادعمو رئاجسسلا نم ةبلع0052 نم رثكأا طبسض

ءادتع’ ناسضرعتت ناتأارما
يف فرجلا يحب يسشحو
ةمسصاعلا

اذفان انجسس تاونسس5
ترايتب ذوعسشمل
حنجلا ةمكحم تنادأا
ـب Óهك ،ترايتب ةيئادتب’ا

رمأا عم اذفان انجسس تاونسس5
فلأا001و ةعاقلا نم عاديإا

.ةيلام ةمارغ رانيد
،ةيلحم رداسصم بسسحو
نمأ’ا رسصانع تناك
تفقوأا نماثلا يرسضحلا
نم غلابلا ذوعسشملا صصخسشلا
لخاد ،ةنسس55 رمعلا

ءايحأا دحأاب عقاولا هنكسسم
نذإا دعب ،ةي’ولا ةمسصاع
تاهجلا نم صشيتفتلاب
هلخادب اوطبسض ،ةيئاسضقلا

ىلع بّطسشم فيرسش فحسصم
لمحت زارحأاو هتباتك

بتكو لوادجو مسسÓط
رحسسلا عيسضاومب ةسصاخ
نم ةعومجمو ةذوعسشلاو
.باسشعأ’او تارسضحتسسملا

نايب بسسح فوقوملا مّدقو
ةلادعلا مامأا ،نمأ’ا حلاسصم
لوثملا تاءارجإا قفو
ةسسرامم ةمهتب يروفلا
صسيندتو ةذوعسشلا لامعأا

فيرسشلا فحسصملا هيوسشتو
نجسسلاب مكح هدسض ردسصو
.ذفانلا

لخدت ،ىرخأا ةهج نمو
رهظ ةيندملا ةيامحلا دارفأا

يحب ،صسمأا لوأا ءاسسم
قوسس مامأا87 عمجم فرجلا

نم ،راوزلا باب يف ،يبد
.نيتأارما فاعسسإا لجا

،ةيندملا ةيامحلا بسسحو
ىلا ناتيحسضلا تسضرعت دقف
حÓسس ةطسساوب ءادتعا
نيكسس يف Óثمم ،صضيبا

صصخسش فرط نم ،روقاسشو
حلاسصم تلقنو .رخآا
ةيندملا ةيامحلا
ةايحلا ديق ىلع نيتيحسضلا
يلريمز ىفسشتسسم ىلا

.ةمسصاعلا يف ،صشارحلاب
م.ةزمح

ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م تج˘˘لا˘˘ع
نم تلوحت ةيشضق ،وزو يزيتب

ى˘لإا تا˘شسل˘ج˘لا ة˘عا˘ق ا˘ه˘لÓ˘خ
فقوتت مل ثيح ةهاكفلل ةعاق
فرط نم كحشضلاو تاهقهقلا

نود˘˘ب ا˘˘هر˘˘شضح ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
ةحنجب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا
ناتلئاع اهيف تطروت ةرجاششملا
نينث’ا قوشس ة˘ير˘ق˘ب نا˘ن˘ط˘ق˘ت
بونجب ةقتاعم ةقطنمل ةعباتلا
ديزأا اهيف لثتما ثيح ةي’ولا

نيتلئاعلا نم اشصخشش21 نم
.ءايلوأ’ا مهشسأار ىلع

بشسح ضصخ˘ل˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا
نأا ،ني˘ت˘ل˘ئا˘ع˘لا ىد˘حإا ي˘ما˘ح˘م
بب˘˘شسب تع˘˘لد˘˘نا ةر˘˘جا˘˘ششم˘˘˘لا
ه˘م˘خ ن˘م جر˘خ يذ˘لا جا˘˘جد˘˘لا

ة˘ل˘ئا˘ع˘لا نا˘ت˘˘شسب ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘تو
فÓتإا يف ببشست نيأا ىرخأ’ا

ي˘هو ه˘عرز م˘˘ت ا˘˘م بير˘˘خ˘˘تو
بشسح ىلوأ’ا دعت يتلا ةثداحلا
ةر˘م˘لا ىر˘حأ’ا˘ب وأا ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا
جاجدلا اهيف موقي يتلا ىلوأ’ا
ن˘ط˘ف˘ت نإا ا˘مو ،هذ˘ه ه˘ت˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
اونشش ىت˘ح نا˘ت˘شسب˘لا با˘ح˘شصأا

ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘˘م م˘˘˘هو ا˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه
اهشسأار ىلع ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب
تيب ىلع نيكاكشسلاو يشصعلا
اوججد نيذلا جاجدلا باحشصأا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأ’ا˘˘ب ا˘˘شضيأا م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا
ةيقيقح ةكرعم علدنتل ،ءاشضيبلا

طو˘ق˘شس ن˘ع تر˘ف˘شسأا ة˘ي˘ما˘˘ح
نيفرط˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف ى˘حر˘ج
’ا˘ف˘طأا ى˘˘ت˘˘حو ءا˘˘شسنو ’ا˘˘جر
ىلع مهنم دحاو لك لشصحتو
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ل˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع
دششلا اهردشصت ءاشسنلا ةكرعم
.ضشدخلاو رعششلاب

مامأا ع˘ي˘م˘ج˘لا لو˘ث˘م لÓ˘خو
دحاو لك حار ،ةشسلجلا ضسيئر
مشصخلا ىلع ةيلوؤوشسملا يمري

ثيح ،ةقيدحلا كÓم اميشس ’
او˘ما˘ق د˘ق م˘ه˘مو˘شصخ نأا او˘لا˘ق
همخ نم ادمع جاجدلا جارخإاب
ثدحا دقو ،مهزازفتشسا دشصق
ةر˘ششو˘شش ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
ملو مهتمكاحم ءانثأا ىشضوفو
جاجدلا روشضح ىوشس ضصقني
ول اشصوشصخ ةشصقلا لمتكتل
نأا املع .دوهششك مهفينشصت مت

ع˘ي˘قو˘ت بلا˘ط ة˘با˘ي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘˘م
عيمجلل اذفان اشسبح ماع ةبوقع
مهتنادإا تمت ت’وادملا دعبو
عم اشسبح رهششأا ة˘ت˘شس ة˘بو˘ق˘ع˘ب
ةي˘لا˘م ة˘مار˘غو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ف˘قو
ىلع ادرو رانيد فلأا05 اهردق
فانئتشساب اوماق نإا انراشسفتشسا
ن˘م ه˘نا ا˘ن˘ثد˘ح˘م د˘كأا م˘˘كح˘˘لا
.مهاري مل اهموي

ضسمتلا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
حنجلا ةمكحمب ةباي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م
ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت ،وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب

ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح ن˘ي˘˘ما˘˘ع
يف رانيد فلأا001 اهردق ةيلام
«ةزمح.ح» وعدملا مهتملا قح
ةنشس83 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا
ثيح ةديدجلا ةنيدملاب نطاقلا

ةئ˘ي˘ه ة˘نا˘ها ة˘ح˘ن˘ج ه˘ل ته˘جو
ةطرششلا نوعب ارارشضإا ،ةيماظن
نم غلابلا «م˘ث˘ي˘ه.ز» ى˘م˘شسم˘لا
بلاط ام˘ي˘ف ،ة˘ن˘شس62 رم˘ع˘لا

ف˘ي˘ي˘كت ةدا˘عإا ة˘با˘ي˘ن˘لا ل˘ث˘م˘م
بير˘خ˘ت ة˘ح˘ن˘ج ى˘لإا ع˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

.ةيشضقلا هذه يف دنتشسم
ر.يماسس

ن˘˘˘مأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصف تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
طابحإا نم ،ةيادر˘غ˘ب تا˘قر˘ط˘لا

ن˘م ة˘ن˘ح˘ششل بير˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
تاد˘ع˘مو ة˘ي˘ب˘ن˘ج’ا ر˘ئا˘ج˘شسلا
.ةرايشس نتم ىلع ةرخاف ةششيشش

تقلطنا ،ةيشضق˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت
مايق لوح تامولعم دورو رثا
رئاجشسلا يف ةرجاتملاب ضصخشش
رشصانعلا تاذ موقتل ،اهبيرهتو
مكحم نيمك بشصنو دشصرتلاب
ضصخششلا فيقوت هرثإا ىلع مت
ةبلع0052 ن˘م ر˘ث˘كأا ز˘ج˘حو
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةيب˘ن˘جأا ر˘ئا˘ج˘شس
،ة˘بر˘ه˘م˘لا ة˘˘ششي˘˘ششلا تاد˘˘ع˘˘م
متيل ،ة˘م˘ششلا ةدا˘م ن˘م ة˘ي˘م˘كو
ر˘ق˘م ى˘˘لإا فو˘˘قو˘˘م˘˘لا دا˘˘ي˘˘ت˘˘قا

ىلإا هليوحتو قيقحتلل ةبيتكلا
ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ع˘˘˘م ،ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
ةلودلا كÓمأا ىلإا تازوجحملا
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.ةيروهمجلا

ةقرف رشصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
ةحل˘شصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
كي˘كف˘ت ن˘م ،ف˘ل˘ششلا ة˘˘ي’و˘˘ب
ناشصتخت نيتيمارجإا ن˘ي˘ت˘كب˘شش
ضصار˘˘قأ’ا ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
بابششلا طاشسوأا يف ةشسولهملا

دعبو .فلششلا ةنيدم ءايحأا ربع
فيقوت مت تاير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت
نو˘كت˘ت ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ة˘كب˘ششلا

حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م

،ةنشس04و52 نيب م˘هرا˘م˘عأا
اشصرق074 مهتزوحب طبشضو
ةيعفن ةرايشس ز˘ج˘حو ا˘شسو˘ل˘ه˘م
لقن ي˘ف ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي او˘نا˘ك
نيح يف ،مومشسلا هذه جيورتو
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘كب˘ششلا نو˘˘كت˘˘ت
52 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش
امهتزوحب طب˘شض ،ة˘ن˘شس53و
غلبمو اشسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق065
تاءارجإ’ا لامكتشسا دعب.يلام
نايئازج نافلم مهقح يف زجنأا

راجت’او ةزايحلا يتيشضق نع
اوليحأا ،ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ي˘ف
ة˘م˘كح˘م  ما˘مأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب
.فلششلا

ل.ايرام
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ةنادإلا تانايبو ةينيطسسلفلا ةيسضقلاو ابوروأا

يف مهملا يبورو’ا رودلا ركني دحا ’
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا تا˘نو˘كم م˘عد
داحت’ا لود لبق نم مئادلا يعشسلاو
ةينيطشسلفلا ةلودلا ةناكم زيزعت يلا

اذه ناو ،اهتاشسشسؤوم ةدناشسمو معدو
يداملا م˘عد˘لا ر˘ي˘ث˘كب ى˘ط˘خ˘ت م˘عد˘لا

ةمهم لشصافمو لحارم يلا يونعملاو
ير˘˘˘ششب˘˘˘لا ردا˘˘˘كل˘˘˘ل بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
تاشسشسؤوملا فلتخم يف ينيطشسلفلا
يف براجتلا ىلع هعÓطإاو ةيبورو’ا
ةدافتشس’ا ةلوا˘ح˘مو ي˘برو’ا دا˘ح˘ت’ا

،ينيطشسلف˘لا د˘ي˘ع˘شصلا ى˘ل˘ع كلذ ن˘م
ارود ي˘بورو’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا بع˘˘ل د˘˘ق˘˘لو
ةقطنملاب مÓ˘شسلا ة˘عا˘ن˘شص ي˘ف ا˘م˘ه˘م
بع˘ششل˘˘ل اد˘˘نا˘˘شسم ف˘˘قوو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىوتشسم ىل˘ع ة˘شصا˘خو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
. ينيطشسلفلا يبرعلا عارشصلا ءاهنا
دا˘ح˘˘ت’ا ف˘˘قو˘˘م˘˘ل نا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ل˘˘كب
ةريشسملا ميقت يف امهم ارود يبرو’ا
ل˘م˘ع˘ل˘ل تا˘ي˘˘لا ع˘˘شضوو ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

ناود˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت ع˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خو

ينيطشسلفلا بعششلا ىلع يليئارشس’ا
مظنملا باهر’ا ةشسايشس ةشسراممو
هتاشسشسؤومو ينيطشسلفلا بعششلا دشض
ف˘قاو˘م ذا˘خ˘تا ةرور˘شضو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م ن˘˘م ة˘˘ح˘˘شضاو
ناود˘ع˘لا د˘ي˘ع˘شصت ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خو
يتلا ةلشصاوتملا تاديدهتلا لمششيل
ةينيطشسلفلا ضسرادم˘لا ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ت
ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘يود˘˘ب˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ذا˘خ˘تاو ،ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘شسم˘لاو لÓ˘ت˘˘ح’ا
رارمتشساب تارارقل لÓتح’ا تاطلشس
ردا˘شصمو ي˘نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا ع˘˘شسو˘˘ت˘˘لا
تايلمع حلاشصل اهقÓغناو ضسرادملا
ة˘˘ف˘˘شضلا ي˘˘شضرا ن˘˘م نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘شس’ا
ند˘م˘لا ة˘شصا˘خو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

نيتلا ضسأار عمجت يف ةعقاولا ىرقلاو
ةينيط˘شسل˘ف˘لا تاد˘ل˘ب˘لا م˘شضت ي˘ت˘لاو
،ريغملاو ،حÓف وبأا ةبرخو ،كلام رفك
راشصحلا نم تادلبلا هذه يناعت ثيح
تا˘شسرا˘م˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كششب
ة˘م˘هاد˘م˘لا تÓ˘˘م˘˘ح ن˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

عن˘مو ،ة˘يو˘عر˘لا ي˘شضارأ’ا د˘يد˘ح˘تو
طشسبأا ىلع لوشصحلا نم نينطاوملا
دوزتلا اهنمو ةي˘شسا˘شسأ’ا تا˘مو˘ق˘م˘لا
ثي˘ح ،ها˘ي˘م˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘˘ششب
ضضر˘˘˘ف ى˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسي
ر˘ي˘ج˘ه˘تو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا طو˘˘غ˘˘شضلا
يذ˘لا ود˘ب˘لا ن˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كشس
ىلجتو ،اماع03 ذنم اهيلإا اولحترا
،ها˘ي˘م˘لا تا˘كب˘شش ة˘ما˘قإا ع˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذ
ىلع ءÓيتشس’او ،ةيشسمششلا ايÓخلاو
.تآاششنملا ةماقإا عنمو رفحلا تايلآا
ف˘قاو˘م˘˘لاو ناود˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ظ ى˘˘ف
هتعباتمو يبرو’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا
ضضرا ىلع روم’ا تايرجمل ةثيثحلا
د˘شض ناود˘ع ن˘م ىر˘ج˘ي ا˘مو ع˘قاو˘لا
بحر˘ن ا˘ن˘نأا˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘˘ششلا

ة˘ي˘بوروأ’ا ىو˘ق˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘نو
ة˘قدا˘شصم ه˘ي˘ف تنادأا يذ˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا
ءانب يليئار˘شسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘شس
ةديدجلا ةيناطيتشس’ا تادحولا ف’آا
ةلتحملا ةينيط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأ’ا ي˘ف

ةيأاب فرتعت نل اهنأا ىلع اهديكأاتو
ن˘م ع˘بار˘لا دود˘ح ى˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

.7691 ماع ناريزح
هنع تربع يذلا مهملا فقوملا اذهو
،ا˘شسنر˘فو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘ي˘جرا˘خ ن˘م ل˘ك
يف اينابشسإاو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو
ع˘م ا˘ما˘ج˘شسنا ي˘تأا˘ي ،كر˘ت˘˘ششم نا˘˘ي˘˘ب
اهر˘خآاو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا تارار˘ق
م˘˘قر ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘مأ’ا ضسل˘˘ج˘˘م رار˘˘ق
ناطيتشس’ا فقول اعد يذلا4332
،ةلتحملا ةينيطشسلفلا يشضارأ’ا يف
ف˘قاو˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘ف د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ل˘˘كبو
ة˘لود˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق ضسر˘˘كت˘˘شس ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا
نمشض يتأاتو ةلقتشسملا ةينيطشسلفلا
دكؤوت يتلاو اه˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا قا˘ي˘شسلا

بع˘ششل˘ل ة˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيعرششلا اهتر˘قأا ي˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
هب موقت ام لك نأا دكؤوتو ،ةيلودلا

يه تاءار˘جا ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
ىو˘ق˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه ن˘ع ر˘ب˘ع˘تو ة˘˘ل˘˘طا˘˘ب
ير˘كشسع لÓ˘ت˘حا ل˘كششب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

ةدبرعلا ةشسراممو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘شضل˘ل
دشض لماششلا ناود˘ع˘لاو ة˘شسر˘ط˘غ˘لاو
بعششلل ةعورششملا ةينطولا قوقحلا
.ينيطشسلفلا يبرعلا

فقاوم هيف ىحن يذلا تقولا يفو
نا ةرورشضب بلاطن يبرو’ا داحت’ا
ةناد’ا تانايب داحت’ا فقاوم ىدعتت
ه˘ناود˘عو لÓ˘ت˘ح’ا تا˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
لÓ˘ت˘ح’ا ى˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع ذا˘˘خ˘˘تاو
لمعلا نم اديزم دب ’و ،هتاشسشسؤومو
ةيوقو ةحيرشص فقاوم ذاختا لجا نم
،ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’او لÓ˘ت˘ح’ا د˘شض
خوشضرلل مهيلع طوغشضلا ةشسراممو
ي˘لود˘لا عا˘م˘جإ’او ة˘ي˘لود˘لا ةدارإÓ˘ل
مÓشسلا ةردابمو ةيلود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلاو
قيرطلا نا ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ي˘ف مÓ˘شسلاو رار˘ق˘ت˘شسÓ˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
ةينيطشسلفلا ةلودلا مايق وه ةقطنملا
ن˘م ع˘بار˘لا دود˘ح ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا

اهتمشصاعو7691 ما˘˘ع˘˘ل نار˘˘يز˘˘ح
.ةيقرششلا ضسدقلا
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..سسمخلا سساوحلاو انوروك
 قوذلاو مششلا رثأاتي فيك
؟ضسمللاو رشصبلاو عمشسلاو

ببشسملا دجتشسملا انوروك ضسوريف رثؤوي فيك
امو ؟ضسمخلا ضساوحلا ىلع91‐ديفوك ضضرمل
مششلا ضساوح ىلع هتافعاشضم نع تايطعملا رخآا

.انه باوجلا ؟ضسمللاو رشصبلاو عمشسلاو قوذتلاو
مششلا ةشساح

و˘ه م˘ششلا ة˘˘شسا˘˘ح ناد˘˘ق˘˘ف˘˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا م˘˘شس’ا
(aimsopyH)، هذه نادقف نإاف ةشساردل اقفوو
ة˘با˘شصإ’ا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت د˘˘ق ح˘˘ئاور4 ة˘شسا˘ح˘لا
يملعلا همشساو ،دج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
.«2 فوك ضسراشس»
ىلع ةشصنم ربع اكراششم095 ةشساردلا تلمششو
مششلا نادقف لوح ةلئشسأا نع اوباجأاو ،تنرتنإ’ا

‐ديفوكب ةطبترملا ىرخأ’ا ضضارعأ’او قوذتلاو
«ن˘شسيد˘ي˘م ضسو˘ل˘˘ب» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف تر˘˘ششنو ،91
(enicideM SOLP).
ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘ششأ’ا نأا ة˘ما˘ع نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا د˘˘جوو
:حئاور مشش ىلع مهتردق يف انادقف نوظحÓي
اولزعي نأا بجي ،روطعلا ،ةوهقلا ،لشصبلا ،موثلا
نع فششكلل ضصحفل عوشضخلا اوبلطيو مهشسفنأا
.انوروك ضسوريف
ضضرم تامÓع ىلوأا نم مششلا ةشساح نادقف دعيو
ةجرد نم يناعي ابيرقت باشصم لكو ،91‐ديفوك
عقومل اقفو كلذو ،مششلا ةشساح نادقف نم ةنيعم
ةئيه يهو،enicideM nneP نيشسيديم نب
.ةدحتملا تاي’ولا يف اينافلشسنب ةعماجب ةيثحب
ريثأاتلا ،انوروك اهنمو ،تاشسور˘ي˘ف˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘شستو
ةطبترملا ايÓخلا لخدت اهنأ’ ،مششلا ةشساح ىلع
.اهفلتتو مششلا ةشساحب
يتلا تا˘شسارد˘لا ر˘ه˘ظ˘ت ن˘ي˘شسيد˘ي˘م ن˘ب˘ل ا˘ق˘فوو
تاشسشسؤوم عم نواعتلاب ،اينافلشسنب ةعماجب ىرجت
ةعبرأا4 ىلإا نيعوبشسأا نوشضغ يف هنأا ،ىرخأا
ضسانلا مظ˘ع˘م ىد˘ل م˘ششلا ة˘شسا˘ح دو˘ع˘ت ،ع˘ي˘با˘شسأا
’ اهنأا م˘غر ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب او˘ب˘ي˘شصأا ن˘يذ˘لا
تناك يذلا ىوتشسملا ىلإا تقولا كلذ يف لشصت

.لبق نم هيلع
ن˘˘م˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا وأا %52 ي˘لاو˘ح ي˘نا˘ع˘˘ي فو˘˘شسو
ىدملا ىلع مششلا ة˘شسا˘ح ناد˘ق˘ف˘ل نو˘شضر˘ع˘ت˘ي
ىلع فرعن ’» هنأا عقوملا فيشضيو .ليوطلا

مششلا ةشساح نادقف تناك اذإا ام «نيقيلا هجو
ي˘ف ن˘كم˘م اذ˘ه ن˘كل ،ة˘م˘ئاد ة˘ف˘شصب نو˘كي˘شس
.ت’احلا نم ريثك
ضسوريف ضضارعأا زربأا نم9 لفشسأا مشسرلا حشضويو
ضضارعأ’ ةيليشصفتلا ةم˘ئا˘ق˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل ،ا˘نورو˘ك
.طبارلا اذه ىلع طغشضا انوروك ىودع

قوذلا ةشساح
يدؤوي دق انوروك ضسوريف نأا ىلإا تايطعم ريششت
ي˘م˘ل˘ع˘لا ه˘˘م˘˘شساو ،قوذ˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ح ناد˘˘ق˘˘ف ى˘˘لإا

(aisuegopyH)، ي˘˘˘ف تر˘˘˘ششن ة˘˘˘شسارد ق˘˘˘فوو
،ةيملعلا (ENO SOLP) «ناو ضسولب» ةلجم
اوبي˘شصأا ضصا˘خ˘ششأا014و ا˘ف˘˘لأا42 تل˘م˘˘ششو
نادقف نم ةاناعملا ةبشسن تناك ،انوروك ضسوريفب
.%4 ةشساحلا هذه
يف (troper esaC) روششنم ةلاح ريرقتل اقفوو
تحت ةيبطلا (JMB ehT) يج مإا يب ةلجم
ي˘لوأا ضضر˘ع˘ك قوذ˘لا ة˘˘شسا˘˘ح ناد˘˘ق˘˘ف» ناو˘˘ن˘˘ع
laitini eht sa aisuegopyH) «91‐ديفوكل
91-DIVOC fo motpmys gnitneserp)،
،اماع95 غلبت ،ةأارما ةلاح نع نوثحابلا ثدحت
قوذلا ةشساح بارطشض’ ةيلوأا ضضارعأا نم يناعت
.يشسفنتلا زاهجلا ةباشصإا لبق
نم عوبشسأا نم برقي ام لبق هنإا نوثحابلا لاقو
نم يناعت تأادب ،ىفششتشسملل ةشضيرملا لوخد
نأا نم يكتششتو ،ةيهششلا يف فيفط ضضافخنا
اهمعط حبشصأا ‐اهب عمتشست تناك يتلا‐ ةمعطأ’ا

.ايندعمو افيعشض
ن˘ي˘ب تا˘قور˘ف˘لا ضضع˘ب ل˘ف˘شسأا م˘شسر˘لا ح˘شضو˘يو
«ماكزلا» درب˘لا ة˘لز˘نو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ضضار˘عأا

هذهل ةيليشصفتلا ةم˘ئا˘ق˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل ،از˘نو˘ل˘ف˘نإ’او
.طبارلا اذه ىلع طغشضا تاقورفلا

عمشسلا ةشساح
،مئادلاو ئجافملا عمشسلا نادقف نأا نم ءابطأا رذح
انوروك ضسوريفب اطبترم نوكي دق ،هتردن مغر
«ةلاح لوأا» نع غÓبإ’ا مت ثيح ،ضضعبلا ىدل
اذه فيشضأاو .«يج مإا يب» ةلجم يف ةيناطيرب
91‐ديفوكب ةباشصإÓل لمتحملا يبناجلا ريثأاتلا
.ةلجملا بشسحب ،ءابولل ةددعتملا ضضارعأ’ا ىلإا

ةفاحشصلا ةلاكول ريرقت قفو‐ نوشصتخملا ركذو
م˘غر ه˘نأا ‐ه˘ل˘ل˘ي˘ف ه˘ششت˘يود ه˘ت˘ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ضضارعأ’او91‐ديفوك لوح ةريبكلا تاشساردلا
يف ضصقن كانه» ضسوريفلاب ةطبترملا ةفلتخملا
.«عمشسلاو91‐ديفوك نيب ةقÓعلا لوح ضشاقنلا

ع˘˘م˘˘شسلا ناد˘˘ق˘˘ف˘˘˘ل ضصح˘˘˘ف ءار˘˘˘جإا ى˘˘˘لإا او˘˘˘عدو
ثيح ،ةزكرملا ةيانعلا كلذ يف امب ،ىفششتشسملاب
عيرشسلا جÓعلاب حامشسلل ،ةلوهشسب اهزواجت متي
ة˘شصر˘ف ل˘شضفأا ر˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاد˘˘يور˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا˘˘ب

.عمشسلا ةداعتشس’
نم ليلق ددع نع غÓبإ’ا مت ،نآ’ا ىتحو
عمشسلا نادقفب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ىر˘خأ’ا ت’ا˘ح˘لا
م˘ت˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،91‐ديفوكب ةباشصإ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
اقفو ،ةدحتملا ةكلمملا يف ةلاح يأا دشصر
.نيشصشصختملا ء’ؤوهل
ةرج˘ن˘ح˘لاو ف˘نأ’او نذأ’ا و˘ي˘ئا˘شصخأا ظ˘حÓ˘يو
ىلإا5 لدعمب ،ئجافملا عمشسلا فعشض ابلاغ
ملو .ماع لك ةلاح فلأا001 لكل ةلاح061
يشسحلا ضصقنلا اذه نأا ريغ ،بابشسأ’ا حشضتت
،ةيومدلا ةيعوأ’ا دادشسنا ،Óثم ،هدرم نوكي دق

وأا ازنولفنإ’ا لثم ،ةيشسوريف ىودع دعب نكلو
.ضسبرهلا تاشسوريف
54 غلبي ضصخشش ةلاح ريرقتلا ودعم فشصوو
ضسوريفب ةباشصإ’ا نم جلاعيو وبرلاب باشصم اماع
ضسفنتلا زاهج بيكرت متو .مهتايفششتشسمب انوروك
نم يناعي ناك هنأ’ ةزكرملا ةيانعلاب هل يعانشصلا

هيقلت دعب نشسحتلاب أادبو ،ضسفنتلا يف ةبوعشص
ةيديرو˘لا تاد˘يور˘ي˘ت˘شسلاو ر˘ي˘ف˘شسيد˘م˘ير جÓ˘ع
.مدلا امزÓبو
نم هجورخو ضسفنتلا بوبنأا عزن نم عوبشسأا دعبو
هنذأا يف ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘ط˘ب ر˘ع˘شش ،ضشا˘ع˘نإ’ا
،نيبتو .عمشسلل ئجافم نادقف هبقعأاو ىرشسيلا
ةدود˘شسم ر˘ي˘غ ه˘نذأا تاو˘˘ن˘˘ق نأا ،ضصح˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
هدكأا ام وهو .ةميلشس هنذأا ةلبطو ةبهتلم تشسيلو
يذلا ىرشسي˘لا ه˘نذأا ي˘ف ع˘م˘شسلا ناد˘ق˘ف˘ل را˘ب˘ت˘خا
جÓ˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ه˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘ت
.ديوريتشسوكيتروكلاب
لثم ،ىرخأ’ا ةلمتحملا بابشسأ’ا داعبتشسا متو
باهتلا وأا ةعانملا ضصقن ضسوريف وأا ازنولفنإ’ا
نأا ىلإا ءابطأ’ا ضصلخو ،يديوتامورلا لشصافملا
.ءابولاب طبترم عمشسلا نادقف
ناد˘ق˘ف˘ل ة˘لا˘ح لوأا ن˘ع د˘ن˘ل˘يا˘ت ي˘ف غÓ˘بإ’ا م˘تو
ي˘ف هد˘حو91‐ديفوك ى˘لإا ا˘ه˘ي˘ف ر˘ي˘ششأا ع˘م˘شسلا
‐ انوروك ضسوريف دشصرو .0202 ناشسين/ليربأا

ةنطبملا ايÓخلا ن˘م ن˘ي˘ع˘م عو˘ن˘ب ط˘ب˘تر˘م و˘هو
.نذأ’ا يف ةلثامم ايÓخ يف ‐نيتئرلل
باهتلا ثودح ىلإا اشضيأا ضسوريفلا اذه يدؤويو
ىلإا ةيدؤوملا (تانيكوتيشسلا) داوملا يف ةدايزو
.ةشساردلا ودعم حشضوأا ام قفو ،عمشسلا نادقف

رشصبلا ةشساح
انوروك ضسوريفل ةلمتحم تاريثأات كانه نأا دقتعي

ةردان ت’اح يفف ،رشصبلا ةشساحو نيعلا ىلع
نيعلاب ىودع انوروك ضسوريف ببشسي نأا نكمي
.ةمحتلملا باهتلا ىمشست
نم نيعلا ضضايب يطغي فافشش ءاششغ ةمحتلملاو
دعاشست يهو ،لخادلا نم نوفجلا نطبيو جراخلا
ة˘ي˘طا˘خ˘م داو˘م زار˘فإا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘لا بي˘طر˘˘ت ي˘˘ف
نم ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘لا ع˘ن˘م ي˘ف م˘ها˘شسي ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ع˘مدو
ىلإا اهنول لوحتي ةمحتلملا باهتلا دنعو .اهلوخد
رار˘م˘حا ضضار˘عأ’ا ل˘م˘ششتو .ر˘م˘حأ’ا وأا يدرو˘˘لا

ءي˘ششب با˘شصم˘لا رو˘ع˘ششو ة˘م˘ح˘ت˘ل˘م˘لا ج˘ي˘ه˘˘تو
،هينيعب ضشمري امد˘ن˘ع نو˘ف˘ج˘لا ل˘ف˘شسأا ل˘مر˘لا˘ك
.تازارفإا روهظو
ةمحتلملا باهتلا لاكششأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف˘ت˘خ˘تو
يف ةيبط ةفشصو ىلإا جاتحت ’ يتلا تاجÓعلاب

.نيعوبشسأا ىلإا عوبشسأا نوشضغ
يشسوريفلا ةمحتلملا باهتلا لعجي نأا نكميو
’دب ،ةحارلا مدعب ضصخششلا روعششو عمدت نيعلا

.ملأ’اب روعششلا نم

لكششب ةداع رثؤوي ’ ةمحتلملا باهتلا نأا عمو
ةيحزقلاو ؤوبؤوبلا رثأات اذإا نكلو ،رشصبلا ىلع ريبك
ضضعب ثدح˘ت د˘ق˘ف (ن˘ي˘ع˘لا ن˘م نو˘ل˘م˘لا ءز˘ج˘لا)
.ةيؤورلا يف ةيبابشضلا

نم هعبتي ا˘مو ،ة˘م˘ح˘ت˘ل˘م˘لا با˘ه˘ت˘لا نإا˘ف كلذ˘لو
ح˘˘شصن˘˘يو ،ة˘˘يؤور˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘˘ي د˘˘˘ق ،ضضار˘˘˘عأا
ةدايقلا مدع وأا رذحب ةدايقلاب انوروكب نوباشصملا

ضشيوششت وأا فعشض كانه ناك اذإا قÓطإ’ا ىلع
.ةيؤورلا يف ريبك

ضسمللا ةشساح
ضسوريف ريثأات لو˘ح ةر˘ي˘ث˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م د˘جو˘ت ’
تايطعملا نكلو ،ضسمللا ةشساح ىلع انوروك
ىلع ضسوريفلا ريثأات لامتحا ىلإا ريششت ةرفاوتملا

ضصخششلا روعشش ليلقتب هببشستو ،ةشساحلا هذه
«ضسح˘˘˘˘˘˘لا ضصق˘˘˘˘˘˘ن» ضسم˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ب
(aisehtseopyH) ناردخلاب روعشش لوشصح وأا
(aisehtseraP).
نارقأ’ا ةعجار˘م˘ل ع˘شضخ˘ي م˘ل ة˘لا˘ح ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف˘ف
(نيرخآا نيثحابو ءاملع نم ةعجارملاو ضصحفلا)

،91‐ديفوك ىودع عم ةيبشصعلا ضضارعأ’ا نع
اماع13 نشس يف ةأارما ةلاح نع ريرقتلا ثدحت

ىمحلا نود˘ب ة˘ي˘ب˘شصع ر˘ها˘ظ˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ
اهيدل ن˘كي م˘لو .نا˘ي˘ث˘غ˘لا˘ب رو˘ع˘ششلاو لا˘ع˘شسلاو
عم ضضار˘عأ’ا تأاد˘بو .ة˘فور˘ع˘م ة˘ق˘با˘شس ضضار˘مأا

نم ةشضيرملا تناع يناثلا مويلا .قراح عادشص
عارذلاو هجولا نم رشسيأ’ا فشصنلا يف ناردخ
ىلإا ناردخلا دتما تاعاشس6 يلاوح دعبو ،رشسيأ’ا
.ىرشسيلا قاشسلا
دايدزا دعب ىفششتشسملا ىلإا ةشضيرملا لاخدإا مت
ةباشصم اهنأا نيبتو اهل ضصحف ءارجإا متو ،ناردخلا
.انوروك ضسوريفب
لزنملا ىلإا ةشضيرملا تجرخ ،ثلاثلا مويلا يفو
عيباشسأا3 ةدمل نكلو .ةرقتشسم ةيريرشس ضضارعأاب

«ضسحلا ضصقن» ضسمللا ةشساح يف عجارت كانه ناك
.هجولا نم رشسيأ’ا بناجلا يف ناردخو
ملع :باشصعأ’ا ملع» ةلجم يف روششنم رخآا ريرقت
«با˘شصعأ’ا با˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘شصع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا
(& ygolonummiorueN :ygolorueN
noitammalfniorueN) ةأارما ةلاح نع ثدحت
.ةد˘ي˘ج ة˘ح˘شصب ع˘ت˘م˘ت˘ت تنا˘ك ،ا˘ما˘˘ع96 غ˘ل˘ب˘ت
لÓتخاو قنعلا يف ملأاب ةباشصم ةدايعلا تعجارو
ديلا يف لي˘م˘ن˘تو ي˘كر˘ح ف˘ع˘شضو نزاو˘ت˘لا ي˘ف
مايأا8 لبقو .مايأا7 ةدمل رمتشسا يذلاو ،ىرشسيلا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك ،ضضار˘˘عأ’ا هذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ ن˘˘م
.فاجلا لاعشسلاو ىمحلا

ي˘ف ضسح˘لا ضصق˘ن ي˘ب˘شصع˘لا ضصح˘˘ف˘˘لا ر˘˘ه˘˘ظأاو
متو ،ىرشسيلا د˘ي˘لاو ه˘جو˘لا ن˘م ن˘م˘يأ’ا بنا˘ج˘لا
تناكو انوروك ضسوريفل موعلبلل ةحشسم ءارجإا
.ةيباجيإا ةجيتنلا
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دعاقم نع ذيملت فلأا نم رثكأا يلخت

ةطرافلا تاونسسلا يف ةسساردلا
ةليسسملاب يسسردملا برسستلا ةوهل ديازتمو قلقم عاسستا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
ةليشسملا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
دد˘˘ع˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ما˘˘˘قرأ’ا
او˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ل˘ك لÓ˘خ م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘ب
’ نأا ’إا ،يشسردملا لوخد
ددعلا فرعي ء’ؤوه نم دحأا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘لا
تايوناثلاو تا˘ط˘شسو˘ت˘م˘لا

.ةيئادتب’ا ضسرادملا ىتحو
ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘شسا تاءا˘شصحإا ر˘ي˘ششت
ردا˘˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘˘م «مÓ˘˘˘˘˘شسلا»
ق˘ل˘ق˘م عا˘شستا ى˘لإا ،ة˘ع˘ل˘ط˘م
بر˘˘شست˘˘لا ةو˘˘ه˘˘ل د˘˘ياز˘˘ت˘˘مو
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ي˘˘˘ف ي˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ثيح ،ةيميلعتلا تايوتشسملا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا
ف’آا ايونشس ظفلت ة˘يو˘بر˘ت˘لا
زواجتت دادعأا يهو ذيمÓتلا
نيوكتلا لكايه ةقاط ريثكب
لوحتف ،مهباعيتشس’ ينهملا

بشسر˘˘ت ى˘˘لإا بر˘˘شست˘˘لا اذ˘˘ه
ى˘لإا ىدأا ر˘ي˘ط˘خ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
ت’وا˘ح˘م˘لا ل˘˘ك ضضا˘˘ه˘˘جإا
ةبشسن نم فيفختلل ةفداهلا
ةرهاظلا نأاو اميشس’ ،ةيمأ’ا
ضسم ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ اد˘˘ع˘˘ب تذ˘˘خأا
،يئادت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ت
فلأا نم رثكأا يلخت ،انتزوحب
ن˘ع ن˘يرو˘ط˘لا ي˘ف ذ˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت
مشساوملا يف ةشساردلا دعاقم
امم تلخ تاونشسل ةيشساردلا
يتلا ،ةرهاظلا هذه نأا دكؤوي

ة˘شسرد˘م˘لا ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك
د˘˘˘ه˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘م تث˘عُ̆ب د˘ق ،را˘م˘ع˘ت˘˘شس’ا

ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘شس د˘˘ع˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

راظتنا يف .ميلعتلا ةيناجمو
ر˘يد˘ق˘تو در˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘˘جإا
نع يقيقحلا يلختلا مجحل

نإاف ،مشسوملا اذهل ميلعتلا قح
اعافترا عقوتت ةيوبرت تاهج
يمانت قلط˘ن˘م ن˘م ،اد˘ياز˘ت˘م
ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كششب ةر˘ها˘˘ظ˘˘لا

ة˘ق˘˘با˘˘شسلا تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
ر˘م˘ت˘شسم˘˘لا يدر˘˘ت˘˘لا بب˘˘شسب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ذنم تÓئاعلل ةيداشصتق’او
،ءادو˘شسلا ة˘˘ير˘˘ششع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ن˘˘ع ما˘˘ع ل˘˘كششب م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا
ءايلوأÓل يعامجلا ح˘ير˘شست˘لا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ريششت .ماعلا عاطقلل ةعباتلا
نأا ى˘لإا ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ضضع˘˘ب
ةيشسايشسلا تارييغتلا ةلحرم
روهدتو دÓبلا اهب ترم يتلا
اذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مأ’ا عا˘˘˘شضوأ’ا
˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا دا˘˘شسف تا˘˘م˘˘كار˘˘ت
ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت تق˘ل˘خ ق˘با˘˘شسلا
ابلشس رثأا يشسردملا طيطختلا

رثكأا .ميلعتلا ةيدودرم ىلع
نم ديدعلا يلخت ،كلذ نم
ضسيرد˘ت بجاو ن˘ع ءا˘ي˘˘لوأ’ا
نيشسردمتملا ةشصاخ ،مهئانبأا
نيذلا ،يئادتب’ا روطلا يف
اومتريل عراششلا ’إا اودجي مل
ةرهاظ˘لا ي˘هو ،ه˘نا˘شضحأا ي˘ف
روكيدلا زيمت تحشضأا يتلا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب عراو˘˘˘ششل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ر˘ق˘م˘ب ة˘شصا˘˘خ ،74 ة˘ي’و˘˘لا
لافطأ’ا رششتنا ثيح ،رئاودلا
ضسايكأ’ا ةعابو نولو˘شست˘م˘لا
تبلقناو ةي˘مو˘ي˘لا قاو˘شسأ’ا˘ب
لوحتو ةيعامتج’ا نيزاوملا

م˘˘كح˘˘ب ،ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘شضلا ء’ؤو˘˘˘ه
ل˘ه˘جو ة˘ي˘شسا˘ق˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
مهرشسأ’ نيليعم ىلإا ،ءايلوأ’ا
ضسيك ءانتقاف ،ةركبم ّنشس يف
،لشضفأا زبخ فيغرو بيلح
قا˘ف˘نإ’ا ن˘˘م ،م˘˘هر˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف
لو˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ع˘˘˘لا داد˘˘˘عإاو
.فلكملا يشسردملا

صشيغم .ب

ةرجهلل ينطولا مويلا ةبسسانمب
دÓبلا برغب ةمدخلا لخدت ةيومنت عيراسشم

بر˘غ ن˘م تا˘ي’و تم˘عد˘˘ت
ع˘˘يرا˘˘ششم ع˘˘شضو˘˘ب دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ةبشسانمب ،ةمدخلا زيح ةيومنت
ةرجهلل ينطولا مويلا ءايحإا
نم  ربوتكأا71 ـل فداشصملا

.ةنشس لك
يلاو فرششأا ددشصلا اذه يفو
يراج دوعشسم نارهو ةي’و
ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘˘شضو ى˘˘ل˘˘ع
ةدئافل يعيبطلا زاغلا ةكبششل
ىوتشسم ىلع ةلئاع144.1
921و ،ضسي˘طا˘˘فو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

لي˘لا˘ق˘ششلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ل˘ئا˘ع
.تÓيلت يداو ةيدلبل ةعباتلا

653 ط˘بر م˘ت ،نا˘شسم˘ل˘˘ت˘˘بو
زاغلا عيزوت ةكبششب نكشسم
حاتف نيع ةيدلب˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
نم ديزأاب ردقي يلام فÓغب
ن˘˘م˘˘شض جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م81
نامشضلاو نماشضتلا قودنشص
ام قفو ،ةيلحملا تاعامجلل
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ه˘˘ب تدا˘˘فأا
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘كر˘˘ششل
.ةي’ولاب برغلل زاغلاو
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘˘شسن قو˘˘ف˘˘تو
ةي’ولاب يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب

ة˘ئا˘م˘˘لا ن˘˘م49 ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

د˘ع˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت نأا بق˘˘تر˘˘يو
.ةلثامم عيراششم لامكتشسا

عشضو ةبشسانملا تاذب مت امك
ةيوناثلا ةدحولا ةمدخلا زيح
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
مشسا اهيلع قÓطإاو تاوزغلا
وعدملا ريششب طبارم ديهششلا
.رمعا نب
،تنششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و˘ب ا˘مأا
ةب˘ع˘شش ة˘يد˘ل˘ب تزز˘ع˘ت د˘ق˘ف
زكرمب (حلام˘لا ةر˘ئاد) م˘ح˘ل˘لا
ةي’ولا يلاو فرششأا يديرب
هعشضو ىلع ن˘مو˘م د˘م˘ح˘مأا

ترد˘ق د˘قو .ة˘مد˘خ˘لا ز˘˘ي˘˘ح
ب قفرملا اذه زاجنإا ةفلكت
نمشض جد نويلم32ر56
،ةيمنتلل يدلبلا طط˘خ˘م˘لا

ديربلا عاطق ةريدم بشسح
و ةيكلشسلا تÓشصاوملا و
ةر˘˘˘ي˘˘˘شصن ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘شسÓ˘˘˘˘لا
.يواديعلا

ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح تع˘شضو ا˘م˘ك
ةيامحلل ةيو˘نا˘ث ةد˘حو ا˘شضيأا
ثيح حلاملا ةيدلبب ة˘ي˘ند˘م˘لا

ل˘ئا˘˘شسو˘˘لا ة˘˘فا˘˘كب تز˘˘ه˘˘ج
.اهماهم ءادأ’ ةمزÓلا

صس.نيÒسس

                                                       صشاعنإ’ا ةفرغ نم ةيلبجلاو ةيومحلا ةحايسسلا لاسشتنا ةرورسضب ةيوعمج ىرخأاو ةينابسش بلاطم

تليسسمسسيت يف دئاقوب ةيدلبب ةيفيرلا ةيومنتلا ةيطغتلا لاجم جراخ بارعأا دلوأا ةيرق ناكسس
لخدتلا ةرورسضب ةي’ولا يلاو ،تليسسمسسيت ةي’وب دئاقوب ةيدلبب ةيفيرلا بارعأا د’وأا ةيرق ناكسس بلاط

نم يومنتلا ءاسصقإ’او صشيمهتلا لظ يف ء’ؤوه اهدباكي لازي ’ يتلا ةيمويلا ةاناعملل دح عسضو لجأا نم يروفلا
ةقطنملا هذهب جماربلا هذه تلوحت نأا دعب ةرم نم رثكأا يف ةلودلا اهب تدان يتلا ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لك

نود تاونسس ذنم صشيمهتلا حبسش مهلاط نأا دعب عوج نم ينغت ’و نمسست ’ تاراعسش درجم ىلإا ةيسسنملا ةيفيرلا
ةرئاد نم تÓئاعلا نم تارسشعلا مسضي يذلا راودلا اذه لاسشتن’ طبرلاو لحلا باحسصأا لبق نم ةيدج ةتافتلا

راودلا اذه ناكسس نم لعج يذلا رمأ’ا وهو ةميركلا ةايحلا تابلطتم لك مادعنا ليلدب يومنتلا فلختلا
.رومأ’ا تÓفنا لبق يروفلا كرحتلاب ةيئ’ولا تاطلسسلا نوبلاطيو مهتمسص نع نوجرخي

ةيرقلا هذه ناكشس يناعيو اذه
لكاششم نم ة˘ي˘شسن˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ير˘لا

مه˘تا˘ي˘ح و˘ف˘شص تر˘كع ةد˘يد˘ع
˘ماد˘ع˘نا ل˘ي˘لد˘˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يذ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘˘شضلا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهري˘فو˘ت ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘يواود˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب
نم تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

˘ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ق˘˘فار˘˘م اذ˘˘كه
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
ريماطملا ىلع ناكشسلا دامتعاو
ةثراكب رذني ام وهو ةيديلقتلا

ارطخ لكششت دق ةيئيبو ةيحشص
ةحشص ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح اد˘يد˘ه˘تو
ةيفيرلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق
ةرركتملا تاءادن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادشص تلشصو يتلا
يأا نود نييلحملا نيلوؤوشسملا
ء’ؤو˘˘ه د˘˘ششا˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضب ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

ثيح ةقطنملا هذهب ةمدعنملاو
ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا ر˘˘ط˘˘˘شضي
م˘يد˘˘ق ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

يف هايملا عيزوت يف يديلقتو
م˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘˘لا ل˘˘شضف˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح
ءارو ا˘ي˘مو˘˘ي ير˘˘ج˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
نكامأا نم اهب˘ل˘جو ءا˘م˘لا ةر˘ط˘ق
تارششعب مهانكشس رقم نع دعبت
مادعنا نع كيهان تارتموليكلا

ناكشسلا لازي ’ نيأا ةنيدملا زاغ
زاغ تارورا˘ق ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي
مهلها˘ك تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لاو نا˘تو˘ب˘لا

يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ل˘˘كششم اذ˘˘كو
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘˘ب راود˘˘˘لا ط˘˘˘بر˘˘˘ي
ىلإا ’وشصو رتنع نيع ةيحايشسلا
ناميلشس يديشسو دئاقوب يتيدلب
ةيموم˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ماد˘ع˘نا اذ˘كو
نع كيهان ةيرقلا لخاد ةيفيرلا

تل˘خدأا ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا ة˘ل˘م˘˘ج
ةنطاقلا تÓئاعلا نم تارششعلا
ضشاعنإ’ا ةفرغ لخاد ةيرقلا هذهب
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ةيرقلا هذ˘ه نا˘كشس ت’ا˘غ˘ششنا˘ب
قحلا اهئاطعإاو ةيشسنملا ةيفيرلا
.ةمادتشسملا ةيفيرلا ةيمنتلا يف
ديدعلا بلاط ،رياغم قايشس يفو
عمتجملا يلثم˘مو با˘ب˘ششلا ن˘م
ةطششانلا تاي˘ع˘م˘ج˘لاو ي˘ند˘م˘لا
ة˘حا˘ي˘شسلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةيئ’ولاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
مامته’ا ةرورشضب تليشسمشسيتب
ة˘˘يو˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلا ع˘˘قاو˘˘˘ب
نيع قطانم نم لكب ةيلبجلاو
˘ما˘م˘حو د˘ئا˘قو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ت˘ن˘˘ع
جر˘ب ةر˘ئاد˘ب نا˘م˘ي˘˘ل˘˘شس يد˘˘ي˘˘شس
ةي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لاو ة˘ما˘ع˘نو˘ب
دشسو دحلا ةين˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘ب داد˘م˘لا

ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ف˘˘شصر˘˘لا ة˘˘يد˘˘ك
ءاطعإا لÓخ نم اذهو ،بيعشش
ءان˘بو ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘م˘هأ’ا
ر˘ي˘فو˘تو ا˘ه˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘˘شس قدا˘˘ن˘˘ف

نيدفاول˘ل ة˘حا˘ي˘شسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
فلتخم نم قطانملا هذه ىلع
تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘ك ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
ةماعنوب جربب نا˘م˘ي˘ل˘شس يد˘ي˘شس
فرعت يتلاو ضسيرششنولا لابجب
حاو˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا
ةي’و84 نم اهي˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا

ببشسب ةي’ولا جراخ نم ىتحو
نم ةقفدتملا ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
لكل ةد˘ي˘ف˘م˘لاو لا˘ب˘ج˘لا ي˘لا˘عأا
مزيتامورلاو ةيدل˘ج˘لا ضضار˘مأ’ا
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه لاز˘˘ت ’و اذ˘˘ه.
اريبك ’امهإا ي˘نا˘ع˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا

مدع ليلدب نيلوؤوشسملا لبق نم
نم لكب ةيحايشس تاششرو ةماقإا

ةيحا˘ي˘شسلا ر˘ت˘ن˘ع ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م
لا˘ب˘ج داد˘˘ت˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
تا˘ما˘م˘ح˘لا اذ˘˘كو ضسير˘˘ششنو˘˘لا
ناميلشس يديشس ةيدلبب ةينعملا

يجراخ ميمرت ىلإا جاتحت يتلاو
هذ˘˘ه ر˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك ي˘˘˘ل˘˘˘خادو
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا تا˘ما˘م˘˘ح˘˘لا
ىلع ءاشضقلا˘ب ا˘ه˘ها˘ي˘م ر˘ه˘ت˘ششت
ة˘شصا˘خ˘لا ضضار˘˘مأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
مي˘ق˘ي ن˘كا˘مأا ى˘لإا مز˘ي˘تا˘مور˘لا˘ب
نيدفاولا حاوشسلاو راوزلا اهيف
84 ن˘م تا˘ما˘م˘ح˘لا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نم بلاط يذلا رمأ’ا وهو ةي’و
با˘ب˘˘ششلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘لÓ˘˘خ
يئيبلا لاجملا يف نيطششانلاو
يف ايلعلا تاطلشسلا يحايشسلاو
ى˘لإا تا˘ف˘ت˘ل’ا ةرور˘شضب دÓ˘ب˘لا

ةيندع˘م˘لا تا˘ما˘م˘ح˘لا هذ˘ه لا˘ح
ثرإا ا˘ه˘˘نو˘˘ك ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’او
هنع ءانغتشس’ا نكمي ’ يحايشس
ةي˘ل˘ب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن
ةماعنوب جرب نم لكب ةدجاوتملا

ةينثو ناميلشس يديشسو دئاقوبو
جمانرب ىلإا جاتحت يتلاو دحلا

ةحايشسلا ةرازو لبق نم ينطو
قطانملا هذهب لفكتلا لجأا نم
ا˘م و˘هو ا˘ه˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإاو

ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
عقاوب ضضوهنلاو هيلع فوقولا
ةي’ولا هذهب ةيومحلا ةحايشسلا

ةيحايشس تاناكمإاب رخزت يتلاو
ىربك ةشسفانم نم اهنكمت ةلئاه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا

اشصوشصخ اهنم ةيملاعلا ىتحو
ة˘يو˘م˘ح˘لا ة˘حا˘ي˘شسلا لا˘ج˘م ي˘ف
.ةيلبجلاو

يلعوب د’وأا راود ناكسس
لحم نع نولءاسستي
ةيمنتلا نم مهبارعإا

 ماجرلب ةيفيرلا
يلعوب د’وأا راود ناكشس لءاشست
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب ما˘˘˘جر˘˘˘ل ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب
ل˘˘ح˘˘م ن˘˘ع ،تل˘˘ي˘˘شسم˘˘˘شسشسي˘˘˘ت
ةيف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘بار˘عإا
’ يتلاو ةقطنملا هذهب ةبيغملا
ي˘ف ’إا نو˘لوؤو˘شسم˘لا ا˘هر˘كذ˘ت˘˘ي
’ ثي˘ح ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘ي˘عاو˘م˘لا
ضشيم˘ه˘ت˘لا نو˘نا˘ع˘ي ء’ؤو˘ه لاز˘ي
ل˘ك ن˘م يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘شصقإ’او
تدان يتلا ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب
ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ة˘لود˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ةيفيرلا ةقطنملا هذهب تلوحتو
’ تاراعشش درجم ىلإا ةيشسنملا
دعب عوج نم ينغت ’و نمشست
ذنم ضشيمهتلا حبشش مهلاط  نأا
نم ةيدج ةتافتلا نود تاونشس
ط˘بر˘لاو ل˘ح˘لا با˘ح˘˘شصأا ل˘˘ب˘˘ق

مشضي يذلا راودلا اذه لاششتن’
ن˘م تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا
اذ˘ه.يو˘م˘ن˘ت˘لا ف˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد
نم راودلا اذه ناكشس يناعيو
وف˘شص تر˘كع ةد˘يد˘ع ل˘كا˘ششم
مادعنا ليلدب ةيعامتج’ا مهتايح
يذ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘˘شضلا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
رارغ ىلع اهري˘فو˘ت ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘يواود˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب
نم تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا

كلشسملا نع كيهان قفارم اذكه
يقابب راودلا طبري يذلا يبارتلا
،ةرواجملا تايدلبلاو ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةرور˘˘شضب نا˘˘كشسلا بلا˘˘ط ن˘˘˘يأا
لجأا نم ةيفيرلا كلاشسملا حتف
لوحتت ثيح مهنع ةلزعلا كف
لاحوأا ى˘لإا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا كلا˘شسم˘لا

ام وهو راطمأ’ا تطقاشست املك
لزعتو رور˘م˘لا ة˘كر˘ح  ل˘قر˘ع˘ي
ثيح يجراخلا ملاعلا نع راودلا
ىلإا راودلا اذه ونطاوم رطشضي
لقنل ةيديلقت لئاشسوب ةناعتشس’ا

قيرطلا ىلإا لوشصولاو مهاشضرم
ر˘ق˘م ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا
ت’ا˘ح˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
امك ،ة˘ي˘شصع˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘شضر˘م˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا ء’ؤو˘˘˘ه د˘˘˘ششا˘˘˘ن
ةحلاشصلا هايملا ريفوت ةرورشضب
هذ˘ه˘˘ب ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لاو بر˘˘ششل˘˘ل
يلا˘هأا ر˘ط˘شضي ثي˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءار˘˘شش ى˘˘لإا راود˘˘لا
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةلقنت˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا ج˘يرا˘ه˘شصلا
رخآ’ا ضضعبلا لشضفي نيح يف
كيهان ةديعب دج نكامأا نم هبلج
’ نيأا ةنيدملا زاغ مادعنا نع
ى˘ل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي نا˘كشسلا لاز˘˘ي
مادعناو نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق
ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا
ذيمÓتلا رطشضي ثيح يشسردملا
نم ةليو˘ط تا˘فا˘شسم ع˘ط˘ق ى˘لإا
د˘˘عا˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا ل˘˘˘جأا
لكاششملا ةلمج يهو ةشساردلا
ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا تل˘˘خدأا ي˘˘ت˘˘لا
راودلا اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا
يومنتلا ضشاعنإ’ا ةفرغ لخاد
تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
ت’اغششناب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ه˘ئا˘ط˘˘عإاو راود˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كشس
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا
هذهب ةمد˘ع˘ن˘م˘لاو ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا
.ةيشسنملا ةقطنملا

ز.دمحأا
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ةي’ولاب لظ ةقطنم654 ةدئافل

 ةسسبتب ةيومنت ةيلمع6351 ديسسجت وحن
ي˘ف ة˘شسب˘˘ت ة˘˘ي’و تشصحأا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت را˘˘˘طإا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ششي˘ع˘م˘˘لا

654 ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا نا˘˘كشسو
ربع ةعزوم ؛ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م
يف تعرششو ةي’ولا ميلقإا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه
عفر يف ةي’ولاب ةيمومعلا
عشضو لÓ˘خ ن˘م يد˘ح˘ت˘لا
قطانملاب نطاقلا نطاوملا
بل˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
يف تقلطناو ،اهتا˘ما˘م˘ت˘ها

ة˘ل˘ما˘شش ءا˘˘شصحإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةي’ولا هذهب لظلا قطانمل
ة˘˘ي˘˘مار˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا
و˘ح˘ن ي˘شصح˘ت˘ل ،فار˘˘طأ’ا
رقتفت ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م«654»
،ةميركلا ةايحلا تامواقمل
د˘ي˘شسج˘˘ت حار˘˘ت˘˘قا م˘˘ت ن˘˘يأا
ةيو˘م˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع «6351»
تشسم ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘شس ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل

تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
اشساشسأا طبترت ،ة˘شسا˘شسح˘لا
بر˘ششلا ها˘ي˘م˘ب د˘يوز˘ت˘˘لا˘˘ب
فر˘شصلا تاو˘ن˘˘ق زا˘˘ج˘˘نإاو
يتكبششب طبرلاو يحشصلا
ة˘فا˘شضإا زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا
ق˘˘ششو ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لا كف ى˘˘˘لإا
تاذ بشسحو ،تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
رشصح مت دق هنإاف حلاشصملا
ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شستو ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
ىلع ضصرحلا عم يزاوتلاب
ي˘ف ل˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ج˘˘مد
تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نأا ركذلاب ريدجو .ةيومنتلا

ةلجشسملا تاي˘ل˘م˘ع˘لا دد˘ع
ق˘تا˘ع ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘م˘˘م˘˘لاو
ططخ˘م˘لا) ة˘لود˘لا ج˘مار˘ب
ططخملا ،ةيمنتلل ةيدلبلا
،ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شضلا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘شص
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘˘شضت˘˘لاو
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

غ˘ل˘ب د˘ق (م˘عد˘لا ق˘يدا˘ن˘˘شص
اهنم ةيومنت ةيلمع804
اهب تقلطنا  ةيلمع «122»
ةيلمع «781» و لاغششأ’ا
ةفاشضإا ،زاجنإ’ا روط يف
تهتنا ةيلمع «401» ىلإا
.لاغششأ’ا اهب

ةيومنت عيراسشم بايغ
يح ناكسس ةايح نهرت

 فايسضوب دمحم
د˘م˘ح˘م ي˘ح و˘ن˘طا˘ق ي˘نا˘ع˘ي
نم ةشسبت ةنيدمب فايشضوب

عيراششم يأ’ مات هبشش بايغ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ضصخ˘˘ت ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
ضضع˘ب ة˘شصا˘خ ة˘˘يرا˘˘شضح˘˘لا

ىلع ،ةيتحتلا ةينبلا عيراششم
قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘˘ت مد˘˘ع رار˘˘غ
فر˘شص تا˘عو˘لا˘ب د˘يد˘˘ج˘˘تو
يفو ،اهفيظنتو راطمأ’ا هايم
نم ديدعلا ربع قايشسلا اذه
اذهب نين˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ح˘˘لا
˘مد˘عو ضشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘شسا˘˘ي˘˘شس
مهلكاششمل تاطلشسلا تافتلا
تاقرط تلوحت نيأا ،ةيمويلا

كلا˘شسم ى˘لإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ح ة˘˘قزأاو
ر˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘بار˘˘ت
طوقشس لاح يفف ،تابطملاو
نع ةرا˘ب˘ع ح˘ب˘شصت را˘ط˘مأ’ا

هايملاب ةئيلم كرب ةعومجم
،لامعتشسÓل ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غو
رابكو لاف˘طأ’ا ح˘ب˘شصي ا˘م˘ك
ى˘ل˘ع ن˘˘يردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘شسلا
ببشسب لزانملا نم جورخلا
ي˘ششم˘لا ة˘بو˘ع˘شصو لا˘حوأ’ا

ىلع نحنو ام˘ي˘شس’ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ا˘˘مو ءا˘˘ت˘˘ششلا ل˘˘شصف باو˘˘˘بأا
تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘م هد˘˘˘ه˘˘˘ششي
ناكشس ىكتششا امك ،ةيخانملا

بايغ نم فاي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘م
ها˘˘ي˘˘˘م فر˘˘˘شص تا˘˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب
طوقشس لا˘ح ي˘ف˘ف ،را˘ط˘مأ’ا
اولاق ا˘م˘ك ةر˘يز˘غ˘لا را˘ط˘مأ’ا
هايملاب كلشسملا هذه ئ˘ل˘ت˘م˘ت
قر˘˘غ ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإا ح˘˘˘ب˘˘˘شصتو
اهتايوتح˘م فÓ˘تإاو تو˘ي˘ب˘لا

،ادج ةريبك ةروشصب ةدوجوم
د˘˘ششا˘˘ن˘˘ي دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
تا˘ه˘ج˘لا ن˘م ي˘ح˘لا نا˘كشس
يلاو مهشسأار ىلعو ةينعملا
ع˘يرا˘ششم ة˘ج˘مر˘ب˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا
هئاطعاو ي˘ح˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘ل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘شصلا

ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ير˘˘˘شضح˘˘˘لاو
لاط يتلا ةيرزملا ةيعشضولا
.مهريبعت بشسح اهدمأا

 نوراه يحابسصم

مظني تايرئازجلا ءاسسنلل ينطولا داحت’ا
روتسسدلا ليدعت ةدوسسم لوح ايوهج ءاقل
رجهملا موي ىركذ ييحت راردأا ةيلو

رارحأ’ا ةشضافتنا راعشش تحت
تي˘حأا ،را˘م˘ع˘ت˘˘شس’ا راد ي˘˘ف
راردأا˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا

ةي’ولا يلاو اهتمدقم يفو
ىر˘كذ˘لا ي˘بر˘˘ع˘˘لا لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب
ن˘˘ي˘˘شسم˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ع˘˘˘شسا˘˘˘ت˘˘˘لا
ةنشس نم ربوتكأا71رزاجمل
رجهمل مويل ةدلخملا1691
ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘˘شسأ’ا رو˘˘شضح˘˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘فو
ذيفنت ةيادب تناكو  ،يندملا
لافتحÓل رطشسملا جما˘نر˘ب˘لا
د˘ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا م˘ل˘ع˘لا ع˘فر˘˘ب
دلخ˘م˘لا يرا˘كذ˘ت˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا
انئادهششو ةديج˘م˘لا ا˘ن˘ترو˘ث˘ل
ءاد˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘˘حا˘˘˘شسب رار˘˘˘بأ’ا

ةملك مث ،راردأا ةنيدم طشسو
ةر˘˘شسأ’ا ل˘˘ث˘˘م˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م
ميدقتو ،ةبشسانم˘لا˘ب ة˘يرو˘ث˘لا

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت فر˘˘ط ن˘˘م راو˘˘˘ح
: ناونع˘ب ،ىر˘كذ˘ل˘ل اد˘ي˘ل˘خ˘ت
ن˘ير˘جا˘ه˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا رود
موي ثادحأا عنشص يف اشسنرفب
ة˘ح˘˘تا˘˘ف ةءار˘˘قو ،ر˘˘ج˘˘ه˘˘م˘˘لا
حاورأا ىل˘ع ا˘م˘حر˘ت با˘ت˘كلا
م˘ت ا˘م˘ك ،ةر˘ها˘ط˘لا ءاد˘ه˘˘ششلا

مامأا روهزلا نم ليلكإا عشضو
هجوت مث ،يراكذت˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا
رود˘˘ق عرا˘˘شش و˘˘ح˘˘ن د˘˘فو˘˘لا
ةعلاطملا ةبتكم برق ميتيلب
ةراششإا ءاطعإا مت نيأا ةيمومعلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم قÓ˘ط˘˘نا
عراششلا ن˘مو ،راردأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
راد ى˘لإا تا˘ط˘ل˘شسلا تل˘ق˘ت˘˘نا
ثي˘ح ،نÓ˘ي˘ل˘ي˘ت˘˘ب ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ليد˘ع˘ت لو˘ح ةود˘ن تر˘شضح
                                                                  .ةرتاكد اهرطأا روتشسدلا

نمحرلادبع يفاولب

ةروزملا قئاثولا نم ف’آ’ا تارسشع ىلع يوتحت هتافلمو..ةريبك ةكرعم اسسنرف نم يرئازجلا فيسشرأ’ا عاجرتسسا

اسسنرفو رئازجلا نيب عدسص بأارل ةيفاك ريغ ءادهسشلا سضعب مجامج ةداعإا

:«مÓسسلا»ـل ثيغلب نيمأ’ا دمحم روتكدلاو خرؤوملا

نم هيلع اسسنرف زوحت امل ،ةريبك ةكرعم ،يرئازجلا فيسشرأ’ا عاجرتسسا ،ثيغلب نيمأ’ا دمحم روتكدلاو خرؤوملا ربتعا
ىلع ةروزملا قئاثولا نم ف’آ’ا تارسشع ىلع يوتحت هتافلم نأا فاسضأاو ،ةيفوسصلا قرطلاو لئابقلاو عمتجملا ايابخ

.ةيوونلا تاريجفتلا نأاسشب اهمئارج نع صسيراب اهيف صضوعتسس يتلا ةيفيكلا نع لءاسستو ،فÓسسأ’ا ةنسسلأا

ميرجت نوناق فلم ريسصم ام
لاز˘˘ي ’ يذ˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
؟جاردأ’ا صسيبح نآ’ا دحل
’ ى˘ت˘ح اد˘ج ف˘ي˘ع˘شض نا˘م˘لر˘˘ب
هناكمإاب ضسيل اذه نم رثكأا لوقأا
ي˘˘˘ف ل˘˘˘قأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘كي نأا

،ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا ىو˘ت˘شسم
يرفيف32 نوناق ردشصأا يذلا
.ةيرامعتشس’ا ةلودلل دجمملا
زفتشسٌا نم » :اميدق برعلا تلاق
ن˘يأا اذ˘ه˘ل «نا˘ب˘ج و˘ه˘ف در˘ي م˘لو
ىنغتن نيذلا ءادهششلاو ةءورملا
ةلود ةهجاوم يف مه˘تا˘ي˘ح˘شضت˘ب

مÓشسإ’ا ىلع ةدقاحو ،ةيرشصنع
ن˘مز˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شسم˘˘لاو
لاجرلا نأا ىرأا اذهل  . ؟ربغأ’ا
مه تاف ا˘م نو˘كرد˘ت˘شسي ن˘يذ˘لا
ا˘م نو˘كرد˘ت˘شسي ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا
هانششع ع˘شضو ح˘ي˘ح˘شصت˘ل ،تا˘ف
ةقادشصب ىنغ˘ت˘ن ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل
˘مو˘ي ل˘كو ة˘ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
،اهمÓعإا ل˘ئا˘شسو  ي˘ف ا˘ن˘م˘ت˘ششت
تماق ام نويرئازجلا ركذتي له
لÓخ نم ةيشسنرفلا تاونقلا هب
يف لخدتلا وأا ،ةيقئاثولا مÓفأ’ا
ةشسشسؤوملا موق˘ت ن˘ي˘ح ا˘ن˘نوؤو˘شش
نينطاوم ةمكاح˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

نأا دقتعأا ،اهشضرأا ىلع نييرئازج
مهنيعأا نم ىلع ’إا حشضاو رمأ’ا
.لوح اهباشصأا

ىل˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘م
،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا
مقي مل هنأا اهيف تدكأا يتلا
بل˘ط˘ب ير˘ئاز˘˘ج لوؤو˘˘سسم يأا
ءاد˘˘ه˘˘سشلا تا˘˘فر عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا
ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب ةدو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
رئازجلا نأا ثيح ،يسسنرفلا

ىلوأ’ا ةرم˘ل˘ل ًا˘ي˘م˘سسر تب˘ل˘ط
مجامجلا ةدا˘عإا8102 ةن˘سس
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشرأ’ا ن˘˘˘˘م تÓ˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسو
؟يرامعتسس’ا
بلطلا مل˘عأا ’ ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا

فرط نم عوشضوملا اذه لوح
ةرازو /ةيدايشسلا تاشسشسؤوملا
ةرازو نيدهاجملا ،ةي˘جرا˘خ˘لا

ةرازوو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لا نوؤو˘˘˘ششلا
ر˘يزو نأا م˘ل˘عأا ن˘كل .ة˘فا˘ق˘ث˘لا
7102 ما˘ع ي˘ف ن˘يد˘ها˘ج˘˘م˘˘لا
رمأÓل ايشسايشس ولو باجتشسا
نو˘˘˘ط˘˘˘ششا˘˘˘ن ه˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا

ا˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘خرؤو˘˘˘˘˘مو
ىلع ترمثأا يتلاو ،رئازجلاو
ي˘˘ف نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فر˘˘ع ا˘˘˘م
لÓخ نم ،ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ضسوؤور وأا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فر ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فد
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘موا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ا˘˘شسنر˘˘ف ن˘˘كلو ،ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لاو
مقرلا اذه نم رثكأا ىلع زوحت
نا˘˘˘شسنإ’ا ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م بشسح˘˘˘˘ب
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو .ضسيرا˘˘˘ب˘˘˘ب
هذه˘ف ،ف˘ي˘ششرأ’ا عا˘جر˘ت˘شسا˘ب
ام فرعي نمل ةريبك ةكرعم
ايابخ نم هيلع اشسنرف زوحت
قرطلاو لئا˘ب˘ق˘لاو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نيدي خيرات˘لا نأ’ ،ة˘ي˘فو˘شصلا
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لاو دار˘˘˘˘˘˘فأ’ا

ترا˘شس ي˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
ا˘م˘ك ،را˘م˘ع˘ت˘شس’ا با˘كر ي˘ف
،ف˘ي˘ششرأ’ا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ل˘˘م˘˘ششت

ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘م ف’آ’ا تار˘˘ششع
انفÓشسأا ةنشسلأا ىلع ةروزملا

يف رشصبتلا ىلإا اننوعدي امم
وهو ،ريطخلا عوشضوملا اذه
ىلع ظفاحنو رم˘ث˘ت˘شسن ف˘ي˘ك
و˘˘لو ى˘˘ت˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘ششرأ’ا اذ˘˘˘ه

ن˘˘˘يد˘˘˘ت تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
’ تا˘شسشسؤو˘مو تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
.اننيب اهؤواشسنو اهلاجر لازي
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
،ءادهسشلا -مجا˘م˘ج- تا˘فر˘ل

دهميسس ماهلا ثدحلا اذه له
ة˘ي˘ق˘ب عا˘جر˘ت˘سس’ ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا كÓ˘˘مأ’ا
ي˘سسنر˘ف˘لا لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘ب˘˘ه˘˘ن

؟رامعتسس’ا ةرتف لÓخ
ةرطق يه ةلاحلا هذه نأا دقتعأا

ن˘ي˘بو ا˘ن˘ن˘ي˘ب ا˘م نأا ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لاو
فلم يه ةديدع تافلم اشسنرف
اهتليشصح  تناك يتلا رزاجملا
نييرئازجلا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘لا ةدا˘بإا

ربمفون يف ةديلبلا ةرزجم نم
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا ر˘˘˘˘خآا ى˘˘˘˘لإا م0381
لتقلا تايلمع يهو ،ة˘ي˘ج˘م˘ه˘لا
ءانثأا تادششتحملا يف يعامجلا
ن˘ي˘بو ا˘ن˘ن˘ي˘ب ر˘ح˘ب ن˘˘م ةرو˘˘ث˘˘لا
تاريجفتلا ف˘ل˘م كا˘ن˘ه ،ا˘شسنر˘ف
قح ي˘ف ة˘م˘ير˘ج ي˘هو ة˘يوو˘ن˘لا
نييÓم ىلإا نارمعلاو ناشسنإ’ا
ضضو˘ع˘ت˘˘شس ف˘˘ي˘˘كف ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسلا
تثدح يتلا هذه اهتميرج اشسنرف
تاذ ركنيإاو˘يدو˘م˘حو نا˘قر ي˘ف
.م0691 يرفيف31 يف موي

ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘ت˘˘سس ل˘˘˘ه
عاجرتسسا دعب رئازجلاو اسسنرف
؟ءادهسشلا - مجامج-تافر

تافر عاجرتشسا انأا دقتعأا ’ ..
ةداقو ءادهشش ضضعب مجامج وأا
بع˘˘ششلا دا˘˘ه˘˘جو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
عدشص بأارل ةيفاك ،يرئازجلا

،ن˘ي˘ي˘شسنر˘ف˘لا ع˘م ا˘ن˘قر˘ف˘ي ا˘˘م
ايشصخشش انأا هتركذ مÓك اذهو
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف تار˘م˘لا د˘يد˘˘ع
.ةبشسانم

نأا ،خيراتلاو ةنامأÓل حيحشص
ناك ،ماعلا اذه لÓقتشس’ا ديع
انركذت ةشسملبو خيراتلا قبعب
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا لا˘˘˘ث˘˘˘مأا˘˘˘˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘شسوؤور ا˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
ضشيجلا فرط نم ةعوطقملا
ن˘يذ˘لا ءÓ˘م˘ع˘˘لاو ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ىقبت نكل .هباكر يف اوراشس
ركذتنل ة˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘ت˘ف˘ل˘لا هذ˘ه
او˘لا˘ق ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘ششلا ء’ؤو˘˘ه
اذإا «دارم ضشوديد ناشسل ىلع
ى˘ل˘ع او˘ظ˘˘فا˘˘ح ا˘˘ند˘˘ه˘˘ششت˘˘شسا

.«انئدابم

يمولد .م :هترواح

  انوروك ةحئاج نم ةياقولل
يريسسم سسسسحي لجيج نمأا

لافطأÓل ةسضور42
 ةيلولا ميلقإا ربع

راطإا يف ،لجيج نمأا ماق
ةدئافل ةشسيشسحتلا ةلمحلا

ةناشضحلا رود يريشسم
اهقلطأا يتلا لافطأ’ا ضضايرو
تاجرخ ميظنتب ،ارخؤوم
رود42 تلمشش ةيناديم
تفنأاتشسا يتلا نيب نم ةناشضح
تايدلب ربع ةعزوم  اهتاطاششن

ةمايز ،ةفقششلا ،لجيج
ريهاطلا  ،ضسواق ،ةيروشصنم
زيزعتل اهنم  ايعشس ،رشصنعلاو
ضسوريف ةروطخب يعولا

ىلع91 ديفوك انوروك
ةياقولاو ةيمومعلا ةحشصلا

نيفرششملل حرشش مت نيأا  ،هنم
رودلا هذه رييشست ىلع
نمشض ةدراولا تاءارجإ’ا
ضصاخلا يحشصلا لوكوتوربلا
ةشسراممو حتفلا ةداعإاب
لبق نم ررقملاو  طاششنلا
ةشصاخ ،ةيمومعلا تاطلشسلا
05  لÓغتشسإاب قلعتي اميف
،باعيتشسإ’ا ةردق نم ةئاملاب
91 ديفوك تاشصوحف ءارجإا
ميقعتلا ،نيمدختشسملل
عم  ،ضضايرلا هذهل  رمتشسملا

ىلع تقولا ضسفن يف مهثح
ريبادتلا لكب مراشصلا ديقتلا
دشصق ،ءانثتشسا نود ةيئاقولا
ةيحشصلا فورظلا ريفوت
لافطأ’ا لابقتشس’ ةمئÓملا

،انوروك ةحئاج نم مهتياقوو
لاشصت’ا ةيلخ تحشضوأاو
نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ةيناديملا دوهجلا نأا ،ةي’ولا
يف ةلشصاوتم حلاشصملا تاذل
نينطاوملا ةيامحل راطإ’ا اذه
ظافحلاو ،انوروك ةحئاج نم
.ةماعلا ةحشصلا ىلع

ع.يفطل

نم ةجهتنملا ةشسايشسلا نمشض
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا ةرازو فر˘˘˘˘˘ط
ةئيهتلاو ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
تامدخ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت ضسرد˘˘˘م˘˘˘ت فور˘˘˘ظو
نيدجاوتملا ا˘م˘ي˘شس’ ضسراد˘م˘لا
،ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب
ع˘يزو˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ل˘˘شصاو˘˘مو
ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح
لظلا قطانم فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘شصا˘خ
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو ي˘˘˘ت˘˘˘لا
هتداق يتلا ةيناديملا تاجرخلا
ة˘ي’و˘لا هذ˘ه عو˘بر ضضع˘ب ى˘˘لإا
عوبشسأ’ا رحب فرششا ،ةعشساششلا
نا˘شسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘لاو يرا˘ج˘˘لا

ةلفاح03 عيزوت مشسارم ىلع

«SEDECREM » عون نم
تÓفاحلا هذه .يشسردملا لقنلل
تايدلب فلتخم اهنم تدافتشسا
لقنلاب اهميعدت لجأا نم ةي’ولا
ل˘ف˘ح م˘˘ظ˘˘ن د˘˘قو .ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ر˘ق˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ل˘˘شست˘˘لا
ضسي˘ئر رو˘شضح˘ب اذ˘هو ة˘ي’و˘˘لا
اذكو يئ’ولا يبعششلا ضسلجملا
ىلإا ناشسملت ةي’ول ماعلا نيمأ’ا

ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ي’و˘˘لا تارا˘˘طإاو
كلذكو رئاودلا ءاشسؤور  روشضح
ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلا ضسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور
.ةيدلبلا

د˘˘˘كأا ل˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خو
ة˘ي’و˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ةنايشصو ظافحلا ةرورشض ىلع
هذه نأا ثيح تابشستكملا هذه
دوهج راطإا يف لخدت ةيلمعلا
ىلإا ةيمار˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا
ذيمÓتلا ل˘ق˘ن فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت
.ةي’ولا يف نيشسردمتملا
ربتعت ةيلمعلا هذه نإاف ةراششإÓل
اهعبتت فوشسو ةثلاثلا ةشصحلا

لÓ˘خ ة˘ل˘ثا˘م˘م ىر˘خأا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةراششإ’ ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

تا˘قر˘ط˘لا ن˘م دد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو
ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘ت د˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘كلا
امم تÓفاحلا هتاهل باطعأ’ا
يف تاقر˘ط˘لا حÓ˘شصإا بل˘ط˘ت˘ي
 .لاجأ’ا برقأا

صشاتيلتوب ع

لظلا قطانمو ةيئانلا تايدلبلا ربع
ناسسملت ةيلوب يسسردم لقن ةلفاح03 عيزوت
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 «سشهدنم» ناديز
ديردم لاير Òهامج نم
يشسنر˘ف˘لا د˘ق˘ت˘ع˘ي
ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘˘يز
بردم ،ناد˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز
هنأا ،ديردم لاير
ضضرعتي

غلابم تاداق˘ت˘ن’
ع˘م اًر˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ب
.يكلملا يدانلا

ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن تنا˘˘˘˘ك
،يغنريملا
ي˘˘˘˘ف تع˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘ت
عم لداعتلاب يلاحلا مشسوملا ةيادب
ةرا˘شسخ˘لا م˘ث ،داد˘ي˘˘ي˘˘شسو˘˘شس لا˘˘ير
.«اغيللا» يف ضشداق دشض اًرخؤوم
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘ششلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘˘فوو
نم ضشهدنم ناديز نإاف ،ينابشسإ’ا
لبق نم ةشسرشش تاداقتن’ هشضرعت

اذه نأا ىريو ،«يغنريملا» روهمج
.لداع ريغ رمأ’ا

ى˘لإا ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘ششأاو
اهيدل ريهامجلا sنأاب ناديز داقتعا
متي مل هنأاو ،ةياغلل ةفيعشض ةركاذ
.بجي امك لايرلل هققح ام ريدقت
ى˘ل˘ع ه˘نأا «و˘ت˘ي˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘ششلا» ر˘˘كذو
نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا ةرادإ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم
ء’د˘ب د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع ناد˘˘يز نا˘˘كم
.هب ضساشسملا نكمُي ’ ،يغنيريملا

لا˘ير ع˘˘م ناد˘˘يز جو˘˘ت نأا ق˘˘ب˘˘شسو
ابوروأا لاطبأا يرود بقلب ديردم
ة˘ي’و˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تار˘م3
ه˘ت˘˘ي’و ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ى˘˘لوأ’ا
ربوشسلا يب˘ق˘ل ف˘ي˘شضي نأا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
م˘شسو˘م˘لا˘ب «ا˘غ˘ي˘ل˘لا»و ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا
.يشضاملا

ةطقن ددحي اتيوكيليبزأا
يسسليسشت فعسض

د˘ئا˘ق ا˘ت˘يو˘˘كي˘˘ل˘˘ي˘˘بزأا راز˘˘ي˘˘شس لا˘˘ق
يرود˘لا ي˘ف ضسفا˘ن˘م˘لا ي˘شسل˘˘ي˘˘ششت
هنإا مدقلا ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا
ةيدرفلا ءاطخأ’ا نم ضصلختلا بجي
زازتها عنمل لشضفأا تارارق ذاختاو
ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘تو كا˘ب˘ششلا
برد˘م˘لا ق˘ير˘˘ف جر˘˘خو .مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا
ةد˘حاو ةارا˘ب˘م ن˘م درا˘ب˘م’ كنار˘˘ف
يرودلا يف هكابشش زتهت نأا نود
ةدع دق˘فو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه زا˘ت˘م˘م˘لا
نم ريبك دد˘ع˘ب لدا˘ع˘ت˘لا ي˘ف طا˘ق˘ن
ضشت˘˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب تشسو ع˘˘˘م فاد˘˘˘هأ’ا
.نوتبماهثواشسو نويبلأا

نييفحشصلل ات˘يو˘كي˘ل˘ي˘بزأا فا˘شضأاو
رود ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘ششإا ة˘ه˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومجملا
ا˘كشسا˘م˘ت˘م كعا˘فد نو˘كي ا˘مد˘ن˘˘ع»
،لماكلاب قيرفلل ةعفد يطعي اذهف
نو˘ع˘ن˘شصي ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو
.«ضصرفلا

ايعافد افيعشض نوكت امدنع» عباتو
وأا ةثÓث ليجشستل ةجاحب اننأا رعششن
بجي .ةارابم لك يف فادهأا ةعبرأا
ل˘ي˘ل˘ق˘تو يدر˘ف˘لا ءادأ’ا ن˘شسح˘˘ن نأا
ةي˘عا˘م˘ج تارار˘ق ذا˘خ˘تاو ءا˘ط˘خأ’ا
زوفتو اعئار ءادأا مدقت نل .لشضفأا

.«ةارابم لك يف0 ‐4 وأا0 ‐3
ديدعلاب يشسل˘ي˘ششت كا˘ب˘شش تز˘ت˘هاو
ضسراحلا ءاطخأا ببشسب فادهأ’ا نم
يذلا ،اغ’ا˘باز˘يرأا ا˘ب˘ي˘ك ي˘نا˘ب˘شسإ’ا
8102 يف يندنل˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل م˘شضنا

91.49) وروأا نو˘ي˘ل˘˘م08 لبا˘ق˘م
.(ر’ود نويلم
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي نأا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
يشسليششت ىمرم ةشسارح اغ’ابازيرأا
د˘يد˘ج˘لا ضسرا˘ح˘لا ة˘با˘شصإا ل˘ظ ي˘ف
.يدنيم راودإا
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بيترتلا طسسو قرف مدقتو ةقÓمعلا ةيدنألا رخأأت ببسسب

ةيبوروألا تايرودلا يف نيزاوملا بلقت سسوريفلا تاريثأات

نأا ة˘قد˘لا وأا باو˘شصلا ن˘م د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
نر˘يا˘ب نو˘كي نأا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ع˘قو˘ت˘ت
و˘ح˘ن ه˘ق˘ير˘ط ق˘ششي أاد˘ب د˘ق خ˘نو˘ي˘˘م
ىلوأ’ا ةجردلا يرود بقلب زوفلا
ةعشساتلا ةرملل مدقلا ةركل يناملأ’ا

لو˘بر˘ف˘ي˘ل نو˘كي وأا ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
هيشسفانم ماهتلا يف أادب بقللا لماح
.ديدجلا مشسوملا ةيادب يف
«91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا ود˘˘ب˘˘يو
ىوقلا نازيم يف ةلئاه ةجشض تثدحأا
يرودلا تا˘ق˘با˘شسم ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
قرف رخأاتت ثيح ،ابوروأا يف ىربكلا

ديردم لايرو لوبرفيل لثم ةقÓمع
نوترفيإا لثم قرف فلخ ضسوتنفوجو
يف و˘لو˘شسا˘شسو داد˘ي˘ي˘شسو˘شس لا˘يرو
.ةيلحملا تاقباشسملا

نوترفيإا نإاف يلاحلا عشضولل اقفوو
يرود ى˘˘لإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي˘˘شس رد˘˘شصت˘˘م˘˘لا
رت˘شسي˘لو Ó˘ي˘ف نو˘ت˘شسأا ع˘م لا˘ط˘بأ’ا
زكرملا يف لوبرفيل دوجو عم يتيشس
رتشسششنام قÓمع˘لا ع˘جار˘تو ثلا˘ث˘لا
.رششاعلا زكرملا ىلإا يتيشس
لا˘يرا˘ي˘˘ف ضسفا˘˘ن˘˘ي ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإا ي˘˘فو
عبرملا يف دوجو˘لا ى˘ل˘ع ي˘فا˘ت˘ي˘خو
داديشسوشس لاير ردشصت عم يبهذلا
لاير نيبطقلا ىلع امدقتم ةقباشسملا

.ةنولششربو ديردم
ضسينو نير داتشس لثم قرف ضسفانتتو

يشسنرفلا يرودلا ردشصتم ليل عم
نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘ب ي˘تأا˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب

يرود يئاهن غلب يذلا ،بقللا لماح
.يناثلا زكرملا يف ،لاطبأ’ا

،ايناملأا يف افلتخم رمأ’ا ودبي ’و
بحاشص ،خنويم نرياب ضضرعت ثيح
،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘عا˘˘بر˘˘لا
دعب يلحملا يرودلا يف ةراشسخلل
دعتبي امك ،0202 يف ةلهذم جئاتن
قرف نع غيزبي’ تروبشش لاب نزار
.ةرادشصلا

0202‐9102 م˘˘˘شسو˘˘˘˘م ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘تو

ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا بب˘˘شسب Ó˘˘˘يو˘˘˘ط
تاشسفانملا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا م˘تو ا˘نورو˘ك
ءاهتنا يف ببشست ام رهششأا ةدع دعب
يف رخأاتم لكششب يشضاملا مشسوملا

ةرت˘ف دو˘جو مد˘عو ة˘ي˘ل˘يو˘ج وأا˘ناو˘ج
.ديدجلا مشسوملل دادعتشسÓل ةيفاك
برق ’إا لاطبأ’ا يرود متتخي ملو
قرف لوخد يف ببشست ام توأا ةياهن
نامر˘ي˘ج نا˘شس ضسيرا˘بو نر˘يا˘ب ل˘ث˘م
ديدجلا مشسوملا يتيشس رتشسششنامو
.داتعم دادعتشسا نود
قر˘ف˘˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ي˘˘ف كلذ بب˘˘شستو

ةشسايشس ىلع ريبك لكششب ةريبكلا
،ءادأ’ا يف تابثلا نإاف اذل ،ريودتلا

نع نيعجششملا بايغ رارمتشسا عمو
نم ربكأا ايدح˘ت ل˘ث˘م˘ي˘شس ،بعÓ˘م˘لا
.داتعملا

خنويم نرياب بردم كيلف زناه لاقو
ن˘ح˘ن» م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘يد˘ح˘ت ن˘˘ع
طغشضلا ىدم ىرن نأا بجي امئاد
و˘ه ا˘مو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ءيششلا .ةيند˘ب˘لا م˘ه˘ت˘قا˘ي˘ل ىو˘ت˘شسم
لكب هنأا فرعن نأا يل ةبشسنلاب مهملا
.«رمأ’ا كلذل ليدب دجوي ’ ديكأات

ر .ق ^

،يشسيم لينويل ينيتنجرأ’ا لخد
ديدج فÓخ ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن
د˘لا˘نور يد˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا ه˘˘برد˘˘م ع˘˘م
.يلاحلا مشسوملا لÓخ ناموك
ي˘ف نا˘فر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خا نأا ق˘˘ب˘˘شسو
ببشسب ،ناموك عم دقاعتلا ةيادب
بح˘˘˘˘شس ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غر
ضسبÓم فرغب يشسيم تايحÓشص
ةقيرط ىلإا ةفا˘شضإ’ا˘ب ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
.زيراوشس ضسيول نع ءانغتشس’ا

«وت˘ي˘غ˘نر˘ي˘ششلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘ًق˘فوو
راتخي ناك ناموك نإاف ،ينابشسإ’ا

راوحلا ءارجإا لÓخ ةيانعب هتاملك
«DA» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘شص ع˘˘˘م اًر˘˘˘خؤو˘˘˘م
،يشسيم جا˘عزإا مد˘ع˘ل ة˘يد˘ن˘لو˘ه˘لا

رمأ’ا اذه نأا اًديج كردي هنإا ثيح
.لكاششم يف هعشضي دق
نأا ىلإا ينابشسإ’ا جمانربلا راششأاو
د˘˘ق ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لاو ي˘˘شسي˘˘˘م
ناموك هلاق ام لعفلاب مهبشضغأا

.ةريخأ’ا تاحيرشصتلا لÓخ
يف» :اًرخؤوم حرشص ناموك ناكو
عم اًريث˘ك تثد˘ح˘ت ى˘لوأ’ا ي˘ما˘يأا
م˘ث ،يدا˘ن˘˘لا ع˘˘شضو لو˘˘ح ضسا˘˘ن˘˘لا
نيب ريبك ءايتشسا كانه نأا حشضتا
يتايولوأا نم ناك كلذل ،نيبعÓلا
فيك عامشسل يشسيم ىلإا ثدحتلا

ي˘˘˘ف» :فا˘˘˘شضأاو.«ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ششأ’ا ىأار
لكب يشسيم ينربخي ناك لزنملا
،ة˘يا˘ن˘ع˘ب ه˘ي˘لإا تع˘م˘ت˘شساو ،ءي˘˘شش
ديري في˘كو ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غرو
،اًد˘ي˘ج كلذ نا˘كو رو˘مأ’ا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت

ن˘ع ا˘ن˘ثد˘ح˘ت ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأ’
ىلإا قيرف˘لا ع˘فد˘ل قر˘ط˘لا ل˘شضفأا
.«مامأ’ا

اًدج اًحشضاو يدانلا ناك» :عباتو
’ ه˘˘نأا˘˘ب ،ي˘˘شسي˘˘م ل˘˘ي˘˘˘حر نأا˘˘˘ششب
طر˘ششلا˘ب ’إا ةردا˘غ˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي
وروأا نويلم007 ةميقب يئازجلا

مل هنأا ةجردل اًدج عفترم مقر وهو
،تقو˘لا اذ˘ه ي˘˘ف دا˘˘ن يأا ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي
و˘ه لاؤو˘شسلا نا˘ك ي˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘بو
ي˘شسي˘م ةدا˘˘عإا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك
«؟بعÓكو ضصخششك
ن˘˘م بشضغ ي˘˘˘شسي˘˘˘م نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو
ةلأاشسم نع اددجم بردملا ثيدح
ةمزأا يف تب˘ب˘شست ي˘ت˘لاو ،ه˘ل˘ي˘حر
،مشسوملا ةيادب لبق ريهامجلا عم
ر˘˘عا˘˘ششم نا˘˘مو˘˘ك ل˘˘ق˘˘ن بنا˘˘˘ج˘˘˘ب
ضسبÓم˘لا ة˘فر˘غ ل˘خاد ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.مÓعإ’ا لئاشسو ىلإا

ي˘نور˘ي˘كاز و˘تر˘ب˘لأا مر˘شضخ˘ُم˘لا نرا˘˘ق
نÓيمو ضسوتنفوجل قباشسلا بردملا

نا˘ت’ز يد˘يو˘شسلا ر˘ي˘ثأا˘ت ن˘ي˘˘ب ،ر˘˘ت˘˘نإاو
،«يرينوشسورلا» دئاق ضشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا

عم ودلانور وناي˘ت˘شسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لاو
.ضسوتنفوجو نÓيم امهيقيرف
ه˘تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ،ي˘نور˘ي˘كاز لا˘قو
دقل» :ةيلاطيإ’ا «لانروج لإا» ةفيحشصل
لثم ،يتريشسم يف ءامظع ’اطبأا تبرد
ىتحو ا˘يو جرو˘جو ،فو˘هر˘ي˘ب ر˘ف˘ي˘لوأا
يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا ف˘شسأ’ا ن˘كل ،و˘˘نا˘˘يردأا

بيرد˘ت ى˘˘لو˘˘تأا م˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا ،ه˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششأا
بع’ هنإا» :فاشضأاو.«ضشتيفوميهاربإا
ز˘ف˘ي م˘ل اذا˘م˘ل م˘ه˘فأا ’ تلزا˘مو ،يد˘˘بأا
يلاطيإ’ا يرودلا يفف ،ةيبهذلا ةركلاب
.«ودلانور ونايتشسيرك نم ربكأا ريثأات هل
نأا ة˘فد˘شصلا ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ضسي˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
د˘ق با˘ب˘ششلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
وهف ،هلوشصو ذنم ريبك لكششب اوروطت

ىلإا ةقثلا ل˘ق˘ن˘ي ل˘ب ،ط˘ق˘ف ل˘ج˘شسُ̆ي ’
ىلع قيرفلا ل˘م˘ح˘يو ،ه˘ئÓ˘مز ع˘ي˘م˘ج
.«ةبعشصلا تاظحللا يف هيفتك

يسسيم بسضغ ريثت ناموك تاملك

ودلانور نم ربكأا سشتيفوميهاربإا ريثأات :ينوريكاز

 ءاتسسم سشتيليب
ةدهاسشم Òعسست نم

«غيلÈÁÒلا» تايرابم

برد˘م ضشت˘ي˘ل˘ي˘ب ن˘فÓ˘˘شس د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ة˘˘ط˘˘بار رار˘˘ق ،ضشت˘˘ي˘˘مور˘˘˘ب تشسو
ةنا˘ع˘ت˘شس’ا˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ةد˘ها˘ششم˘لا ل˘با˘ق˘م ع˘فد˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘ب
.ةقباشسملا تايرابم ضضعبل
تايرابم ةيلحملا تاطحملا ثبتو
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ذ˘ن˘م زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا
ءارجإاك ناوج يف يشضاملا مشسوملا

با˘ي˘غ رار˘م˘ت˘شسا ل˘ظ ي˘ف ،تقؤو˘˘م
ببشسب بعÓملا نع ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لا

.91‐ديفوك ةحئاج
ر˘ي˘غ تا˘يرا˘ب˘م˘لا نإا˘˘ف كلذ م˘˘غرو
يف ينويز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘ل˘ل ةرا˘ت˘خ˘م˘لا
ةارابم اهنمو ،لوأ’ا نيرششت ربوتكأا
ني˘ب فاد˘هأا نود لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا
ضسمأا لوأا ي˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘بو ضشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب
ضضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’ا
هينج59.41 ل˘با˘ق˘م تا˘شصن˘م˘لا
ةارابملل (ر’ود53.91) ينيلرتشسإا
.ةدحاولا

بجي ’» نييفحشصلل ضشتيليب لاقو
نكل ةيناجم مدقلا ةرك نوكت نأا
مدقلا ةرك ،لوانت˘م˘لا ي˘ف ل˘با˘ق˘م˘ب
ةشضاير يهو بعششلا ةشضاير يه
نوكي نأا بجيو ةل˘ما˘ع˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا
.«عيمجلا لوانتم يف اهرعشس
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ةنتاب بابشش ةرادإا تمشسر
ي˘نو˘م˘حر برد˘م˘˘لا م˘˘شض
ة˘شضرا˘ع˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص ى˘˘لإا
نو˘˘كي˘˘شس ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
مي˘ل˘شس ن˘م ل˘ك ةد˘عا˘شسم˘ب

د˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب اذ˘˘كو ي˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ع
راظتنا يف يندب رشضحمك
اذه ضسارحلل بردم نييعت
اريث˘ك ة˘ياو˘ششلا دا˘ششأا د˘قو
هل امل مقاطلا اذه نييعتب
ةدا˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘م ن˘˘م
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ةبيتكلا نأا ركذي دوعشصلا
راودأ’ا بع˘˘ل فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘شست
ةدو˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ى˘˘لوأ’ا
ةشصاخ رابكلا ةريظح ىلإا

ار˘ي˘ث˘ك دا˘ششأا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا نأاو
يذلا يفيشصلا وتاكريملاب
. يدانلا هارجأا

: ينومحر
عيمجلا ةدعاسسمب»

قيقحتل ىعسسنسس
«دوعسصلا

بردم˘ل˘ل نا˘ك ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لوح ثيدح دارم ينومحر

اذ˘˘كو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘ق
:لاق ثيح ةبيتكلل هتيؤورل
عيقوتلا˘ب د˘ي˘ع˘شس ا˘نأا ’وأا»
ثي˘ح ة˘ن˘تا˘˘ب با˘˘ب˘˘شش ي˘˘ف
يد˘ق˘ع ف˘ير˘ششت˘ل ى˘ع˘شسا
دعا˘شسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر˘ب

ع˘شضو˘ل ى˘˘ع˘˘شسن˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
ىوتشسم يف نوكت ةبيكرت
ةشصاخ عيمج˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت
ار˘ي˘خ تر˘˘ششب˘˘ت˘˘شسا ي˘˘نأاو
ي˘ف دو˘جو˘م˘لا ج˘˘يز˘˘م˘˘لا˘˘ب
ع˘م˘ج˘ي يذ˘لاو ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا

ع˘˘م ةر˘˘ب˘˘خ˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا
لمعنشس اننا دقتعا نابششلا

ن˘م ا˘ن˘ع˘˘شسو ي˘˘ف ا˘˘م ل˘˘ك
اندوقت ةفيلوت جارخا لجا
قيق˘ح˘ت ى˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف
. ةياوششلا لاما

صشامر ماسشه

زئاكرلا ءاقبإا ىلع رسصيو لمعلا يف عرسش يريزد
جربلا يلهأا

ةعومجملا ىلع ربسصلاب عيمجلا بلاطيو هتمسص نع جرخي يراطيق
ةدكيكسس ةبيبسش

رابكلا ةريظح ىلإا دوعسصلا قيقحت ىلع رسصي

«باكلا» ـل اديدج ابردم ينومحر

ةنتاب بابسش

رشصا هنا ’ا ةبيتكلل ةحار موي فشصن حنم ينفلا مقاطلا نوك نم مغرلاب
ةبشسن˘لا˘ب ر˘ح˘ب˘لا ئ˘طا˘شش ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘شصح نو˘كت نا ى˘ل˘ع
لك ماق ثيح يشساطغلا يندبلا رشضحملا ةقفرب تاريشضحتلا يف نيرخأاتملل
يششكاكبو يديع˘شس ي˘عا˘بر˘لا اذ˘كو ضسا˘عدو ة˘ير˘يا˘شضخ ن˘ي˘شسرا˘ح˘لا ن˘م
ابشسحت لشضفا لكششب مه˘ت˘يز˘ها˘ج ط˘ب˘شض ل˘ما ى˘ل˘ع ة˘لا˘شصي˘مو ي˘ل˘ها˘جو
عوبشسأا طبشض يف عرششيشس يكوكلا ينقتلا ناو ةشصاخ ةمداقلا تاءاقلل
ةدكيكشس ىتحو ةيرشصنلا اذكو ةيركشسعلا ةيحانلا نم لك ماما تايدولا

. ربوتكأا رهشش ةياهن لبق ةرقمو
جربلا مجاهم تامدخ نم ةدافتسس’ا حرتقم تقلت ةرادإ’ا

ىوتشسم ىلع ةيبطلا تافوششكلا ضسما ةحيبشص فيطشس قافو ضسراح ىرجا
ىدحا ءارج كلذو عباشصأ’ا دحا خافتنا نم ىكتششا نا دعب ةشصاخ هدي
جئاتنلا نا ركذي ةيبيردتلا ةشصحلا نم هجورخ ىلا ىدأا يذلاو تايدشصتلا
قاور مجاهم نع ثحبلا يف تعرشش ةرادإ’ا نا ركذي بايغلا ةدم ددحتشس
ةرادإ’ا تقلت دقو اذه ريكب مجاهملا مامشضنا ةقفشص لششف ضضيوعت لجا نم
رظتني ريخأ’ا ناو ةشصاخ طينحج جربلا يلها مجاهم نم ةدافتشس’ا حرتقم
. هقيرف نم هحيرشست ةقرو ىلع لوشصحلا

صشامر ماسشه

 ةقاسش ةيندب ةسصحل اوعسضخ نورخأاتملا
ةبانع ئطاوسش يف

فيطسس قافو

نم اءدب يريشضحت ضصبرت ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ل˘ي˘كششت ل˘خد˘ت
ىلا دفولا لماك ى˘ع˘شسي˘شس ثي˘ح ف˘ل˘ششلا ة˘ن˘يد˘م ي˘ف مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘شص
ةبيتكلل حمشسي يذلاو يقايللا بناجلا نيشسحت دشصق دوهجلا ةفعاشضم
طبشضل ىعشسيشس ضشيعي بردملا ناو ةشصاخ ةمروفلا يف دجاوتلاب
لمع˘لا ن˘م ر˘ث˘كا ةدا˘ف˘ت˘شس’ا ل˘جا ن˘م ةرادإ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ب تا˘يدو˘لا ضضع˘ب
ةيدجب نولمعي نيبعÓلا لك نا ركذي ةريخأ’ا تاعاشسلا لÓخ جمربملا

ةناكم ىل˘ع ضسفا˘ن˘ت˘لا د˘شصق ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا نو˘ل˘مأا˘يو ةر˘ي˘ب˘ك
. ةرادإ’ا اهب تماق يتلا ةيباجيإ’ا تاميعدتلا لظ يف ةشصاخ ةيشساشسأا

طينحج ديدج رظتنت ةرادإ’او ةهجاولل ةيماح ةقرو ةدوع
ةيموجه ةقفشص نامشض لجا نم نمزلا عراشست ةرادإ’ا لازت ’و اذه

دعبو تامولعملا بشسحو ثيح ه˘فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا د˘عا˘شست
ريجانم نوكي طين˘ح˘ج جر˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م ع˘م ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا ت’ا˘شصت’ا
داجيإا لجا نم اذهو ديشص نب ةرادإاب لاشصت’ا دواع دق ةيماح بعÓلا
متيشس يتلا ةطقنلا يهو ةيلاملا ةيحانلا يف ةشصاخ قافتا ةيشضرأا
قئاثو ىلع ينعملا لوشصح دعب نيمداقلا نيمويلا لÓخ اهيلا قرطتلا
. يشسنوتلا ةباششلا لÓه قيرف نم هحيرشست

صشامر ماسشه

صصبرتلا حاجنإا ديري صشيعي

فلسشلا يف مويلا قلطني يدجلا لمعلا

ةليلم نيع ةيعمج

يباج˘يإا د˘ج˘لا دودر˘م˘لا د˘ع˘ب
ةرقم مجن وبع’ همدق يذلا

ةيدولا ةهجاوملا يف مهزوفو
رششبتشسا ةدكيكشس ةبيبشش ماما
اذ˘˘ه تر˘˘ي˘˘خ م˘˘ج˘˘ن˘˘لا را˘˘˘شصنا
ضسيئرلا ناو ة˘شصا˘خ م˘شسو˘م˘لا
نا د˘˘كا د˘˘ق نا˘˘ك ر˘˘شصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب
ةليكششت طبشض اششاب بردملا

جيزم اهيف مشسوملا اذه ةزيمم
ثي˘ح نا˘ب˘˘ششلاو ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ةيفيكلا نع ينقتلا ثحبيشس
قوزرم نب ءاقفرل حمشست يتلا
دتششا دقو اذه اديعب باهذلاب
ة˘فا˘ك ي˘فو ار˘ي˘ث˘ك ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا
. ةعومجملا ىلع باجيإ’اب دوعيشس ام وهو طوطخلا

فلسشلا صصبرت يغلت دق ةيلاملا ةمزأ’ا
يذلا ضصبرتلا قيرفلا ةرادإا يغلت نا ادج حششرملا نم هتاذ قايشسلا يف
كلذو ربوتكأا82 نم ةيادب فلششلا يف هيف عورششلا ررقملا نم ناك
دق تناك رشصان نب ةرادإا ناو ةشصاخ ةيلاملا ةلويشسلا بايغ ببشسب
روجأاو تاقحتشسم ديد˘شست ل˘جا ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘ه˘تا˘نا˘كمإا ل˘ك تف˘ظو
ةروشصلا يف ةيئ’ولا تاطلشسلا عشضيشس يذلا رم’ا وهو نيبعÓلا

جرفتي لكلا لب نيلوؤوشسملا دوعو نم دفتشست مل ةرادإ’ا ناو ةشصاخ
. يدانلا ريشس لوح ايلاح

صشامر ماسشه

مجنلاـب فسصعت ةيلاملا ةمزأ’ا

ةفيلوتلا نع ثحبي اسشابو نسسحلا ءÓبلا تلبأا ةرڤم

ةرڤم مجن

هدجاوت يريزد لÓب بردملا لجشس
ة˘ق˘فر˘ب جر˘ب˘لا ي˘˘ل˘˘ها تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ب
ى˘لا ة˘فا˘شضإا ة˘ع˘ي˘ب˘شصو˘ب هد˘عا˘˘شسم
ضسا˘نو˘ل ضسار˘ح˘لا برد˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا
ي˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘شضح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو يواو˘˘˘˘ق
عورششلا لجا نم اذهو دوعشسملب
حم˘شسي يذ˘لاو يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
فدهلا ناو ةشصاخ ةبيتكلا زيهجتب
ي˘˘ف نزاو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي
فد˘ه˘ت˘شست˘شس ي˘ت˘لاو ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
نم ىلثم ةيزهاجو ةداج تاريشضحت
دار˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘شضفأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا
م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت ناو ة˘شصا˘˘خ ر˘˘ف˘˘شصأ’ا
م˘˘شسو˘˘م حا˘˘ج˘˘نإ’ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت
. ةيلاملا لكاششملا

يف تعرسش ةرادإ’ا
عم ةداجلا اهتاسضوافم

زئاكرلا
نوكت ةرادإ’ا نا ىلا ةراششإ’ا ردجت
ضضع˘˘˘ب عا˘˘˘ن˘˘˘قا ي˘˘˘ف تح˘˘˘ج˘˘˘ن د˘˘˘ق
ى˘لا ةدو˘ع˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ةليكششتلا ناو ة˘شصا˘خ تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
قاروأ’ا ضضع˘˘˘ب ى˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
يف ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

عفادملا يفياطشسلا يئانثلا ةروشص
طشسولا بع’و يشسورع يروحملا
ىلا ةرادإ’ا تعشس امك عقعق دمحا

ضضع˘˘ب ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت’ا˘˘شصتا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
ني˘ع˘فاد˘م˘لا ةرو˘شص ي˘ف ر˘شصا˘ن˘ع˘لا

ط˘خ˘لا بع’ اذ˘كو ضشو˘ع˘بو لا˘ت˘˘ق
رشصي زئاكر يهو طينحج يمام’ا
ىلع يريزد ةدايق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
. اهئاقب

صشامر ماسشه

يراطيق ةدكيكشس ةبيبشش ضسيئر جرخ
ةيدو يف ةراشسخلا بقع هتمشص نع
خراشصلا مجهتلا دعب ةشصاخ ةرقم مجن
هبشسح ىعشست يتلاو فارطأ’ا ضضعبل
يذلا وتاكر˘ي˘م˘لا نأا˘شش ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
هتقث دكا ثيح يدانلا ولوؤوشسم هارجا
بردملا ناو ةشصاخ دادعتلا يف ةماتلا
ىلع تمشص يف لمعي ناشسيتفا ضسنوي
نم فدهتشسي ةيوق ةعومجم نيوكت

ر˘كذ˘ي ،ى˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘ل ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةيا˘ه˘ن ىر˘خأا ة˘يدو ج˘مر˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا

8 بعلم يفو مجنلا عم عوبشسأ’ا اذه
ةدا˘ف˘ت˘شس’ا ة˘ل˘شصاو˘م ل˘ما ى˘ل˘ع يا˘م
. تايدولا نم

ددجلاو نابسشلا
لمعلا يف نوعرسشيسس

ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا نو˘˘كي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
طيرعلو هللا باجو طيطنخ باششلا
ة˘ق˘فر˘ب م˘ه˘تار˘ي˘شضح˘˘ت اور˘˘ششا˘˘ب د˘˘ق
برد˘م˘لا ناو ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
نمب عي˘م˘ج˘لا ة˘يؤور د˘ير˘ي نا˘شسي˘ت˘فا

ىشسيع نيرخ’ا نيمدقتشسملا مهيف
ة˘ي˘غ˘ب كلذو لا˘كوا ضسا˘ي˘لاو يا˘˘ب˘˘لا
تا˘يدو˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا
قيرفلا امهيف جاتحي يتلاو ةمداقلا
ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ل˘كل ضصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ى˘˘لا
لك ىوتشسمو دودرم ةفرعم دشصق

د˘ير˘ي نا˘شسي˘˘ت˘˘فا ناو ة˘˘شصا˘˘خ بع’
قيقحت ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا طبشض
ةيدكيكشسلا ةبيت˘كل˘ل ل˘شضفا ج˘ئا˘ت˘ن

. ةلوطبلا يف عورششلا دنع
صشامر ماسشه
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ة˘ما˘شسأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف
يشسنو˘ت˘لا ي˘لود˘لا ي˘جارد˘لا

ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش بع’
ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘˘لا ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
امهترجأا نيذ˘ل˘لا ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا
ةفاشضإ’اب ةيلئابقلا ةليكششتلا
دكأا ةعومجملا لخاد ءاوجأÓل
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا
.مشسوملا اذه يدانلل ةفاشضإ’ا

ق˘˘ب˘˘شسأ’ا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ل˘ك نأا ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘˘ل˘˘ل
ءاو˘˘جأا ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘˘ت رو˘˘˘مأ’ا

انيهنا هلل دمحلا »:Óئاق ةعئار
ةديج ةعو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ي˘شصبر˘ت
ن˘ح˘نو ة˘˘ع˘˘ج˘˘ششم ءاو˘˘جأ’او
ن˘شسح˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘˘ن
نآ’ا لمعا انأا »:عباتو ،«رثكأا

ةيندبلا يتقايل نيشسحت ىلع
ازهاج نوكأا نأا لجأا نم كلذو
اذه ،«ة˘لو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا ع˘م
نع ثيدحلل يجاردلا داعو
مل »:ا˘حر˘شصم ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
لبق تايرابم6 ىوشس بعلأا
ةيفلخ ىلع ةلوطبلا فيقوت
،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘ششت˘˘نا
يف ةوقب ةدوعلا ىلع لمعأاشس
م˘يد˘ق˘تو د˘يد˘ج˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
كا˘˘ن˘˘ه »:ع˘˘با˘˘˘تو ،«ل˘˘˘شضفأ’ا
قيرفلا يف زئاكرلا نم ديدعلا

ةد˘عا˘شسم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا
حئاشصنلا ميدقتو ةعومجملا

ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو
ي˘تر˘ب˘خ ع˘شضأا˘شسو با˘˘ب˘˘ششلا

قيرفلا ةدعاشسم˘ل ي˘ت˘بر˘ج˘تو
فاد˘˘˘هأ’ا غو˘˘˘ل˘˘˘ب ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ا˘ه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا ةر˘ط˘˘شسم˘˘لا
ه˘جو ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘فو ،«ةرادإ’ا
قباشسلا يقيرفإ’ا يدانلا مجن
«يرانكلا» ريهام˘ج˘ل ة˘لا˘شسر
را˘˘شصنأ’ا و˘˘عدأا »:ا˘˘˘حر˘˘˘شصم
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘ن˘ع˘م فو˘قو˘˘ل˘˘ل
نإا لمعنشسو انميعدت ةمداقلا
اذه مهداعشسإا ىلع هللا ءاشش

.«مشسوملا
ماق ةلشص يوذ قايشس يفو

ةيلئا˘ب˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا و˘ب˘ع’
عو˘˘شضخ˘˘لا˘˘ب ضسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘شص
«رأا. ي˘˘˘شس. ي˘˘˘ب» را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’
ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا
لخدي يذلاو انوروك ضسوريف

ةينيتور˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م˘شض
«يرانكلا» ةرادإا تداتعا يتلا

دار˘فأا ع˘ي˘م˘ج عا˘˘شضخإا ى˘˘ل˘˘ع
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت كلذو ،ا˘ه˘ل يدا˘ن˘˘لا
ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرازو ه˘تر˘˘قأا يذ˘˘لا مرا˘˘شصلا
يذ˘لاو ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘ششلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
،ةينفلا مقاوطلاو نييشضايرلا

ةبيبشش يدان نأا مولعملا نمو
ةلاح يأا ل˘ج˘شسي م˘ل ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
رارق نأا ذنم ضسوريفلاب ةباشصإا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
يداو˘˘ن˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلا مد˘˘ق˘˘˘لا
ذنم تا˘ب˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب
ثيح ،يشضاملا ربمتبشس رهشش
ضضو˘خ˘ي ق˘ير˘ف لوأا نا˘ك ه˘˘نأا
قيلعت ذنم ايريشضحت اشصبرت
ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘˘شش ف˘˘˘شصت˘˘˘ن˘˘˘م
 .طرافلا

طيمز.ع
د˘ع˘ب دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف دا˘˘ع

لÓ˘˘˘خ يرار˘˘˘ط˘˘˘شض’ا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يذلا يناثلا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا

مناغتشسم يف هب موقي يدانلا ناك
ءابول قيرفلا وبع’ ضضرعتي نأا لبق
عفادملا راششوب نم ةيادب «انوروك»
ةرادإ’ا رر˘ق˘ت˘ل ،يدا˘ن˘ل˘ل يرو˘ح˘م˘لا
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لاو ضصبر˘˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا
ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
.نيبعÓلا

ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا تف˘˘ششكو
ةرتفل اوعشضخ نيبعÓلا نأا يدانلل

نأا لبق ،ةيشضاملا مايأ’ا يف رجح
تبثأا ةديدج تاشصوحفل اوعشضخي
اوشصلخت دقو ةديج لاح يف مهنأا

مقاطلاو ةرادإ’ا لعج ام ءابولا نم
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ى˘ل˘ع نا˘ق˘ف˘˘ت˘˘ي ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
تاقاقحتشسÓل ابحشست تاريشضحتلا
ضسأا˘كلا ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘مدا˘ق˘˘لا
يف يدانلا اهبعليشس يتلا ةزاتمملا
قيرف راجلا مامأا مداقلا ربمفون12ـلا
نم عو˘ب˘شسأا ل˘ب˘ق ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

.ديدجلا يوركلا مشسوملا قÓطنا
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘˘ك

تابيردتلل اعابت نومشضنيشس دادعتلا
لجأا نم ةديدج تاشصوحف ءارجإا دعب
ظاف˘ح˘ل˘ل بع’ ل˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا

ناو اميشس’ نيبعÓلا ةمÓشس ىلع
ناك دادزولب بابشش قيرف لك ابيرقت
 .ءابولاب اباشصم

راسصنأ’ا نئمطت ةرادإ’ا
 ةبعسصلا ةÎفلا زواŒ دكؤوتو

يدان ةرادإا تنأامط ،اهبناج نم
اميف قيرفلا راشصنأا دادزولب بابشش
ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘˘لا ضصخ˘˘ي
فقوتم ضصبرتلا ناو اميشس’ قيرفلا

تفششكو ،«ءابولا» ببشسب ،ةرتف ذنم
نأا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا
ناو ةر˘ط˘˘ي˘˘شسلا تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
،ةديج لاح يف نودجاوتي نيبعÓلا

«ةب˘ي˘ق˘ع˘لا» ةرادإا تعد ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
 .رذحلاو ةطيحلا يخوتل عيمجلا

ب.م.يرسسيإا

 دادزولب بابسش

 اعابت نوقحتلي نوبعÓلا

 ةبعسصلا ةÎفلا زواŒ دعب تابيردتلا ءاوجأا ¤إا دوعت «ةبيقعلا»

لوأا ضسابعلب داحتا ةرادإا تمشسح
يراوه ضشوعب ةقفشص نينث’ا ضسمأا

ن˘˘م˘˘شض ج˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب بع’
دقعب ،ةيراجلا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا
.نيمشسومل دتمي

هعيقوت بقع رشسيأ’ا حانجلا لاقو
ةرادإا عم هقافتا دعبو ديدجلا هدقعل
:دقعلا ليشصافت عيمج ىلع قيرفلا
دا˘ح˘تا ى˘لإا ما˘م˘شضن’ا تل˘شضف د˘ق˘˘ل
عورششملاب يعا˘ن˘ت˘قا د˘ع˘ب ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
هنا احشضو˘م ،ق˘ير˘ف˘لا هر˘شضح يذ˘لا

ن˘م ا˘هزر˘بأا ضضور˘˘ع ةد˘˘ع ه˘˘ل نا˘˘ك
.يشسنوتلا يشسقافشصلا يدانلا

اماع52 بحا˘˘شصل ق˘˘ب˘˘شسو اذ˘˘ه
نم لك ناولأا نع عفاد ناو هل قبشس
،ةيدملا ي˘ب˘م˘لوأا ،م˘نا˘غ˘ت˘شسم ي˘جر˘ت
.جيريرعوب جرب يلهأا ىلإا ةفاشضإ’اب

يمدقتشسم8 ضشوعب يدهم دعيو
يحامشس نم لك دعب ،ضسابعلب داحتا
نم ميتيا ،لئابقلا ةبيبشش نم يبرغلب
يلهأا نم راتخملب ،نارهو ةيدولوم
،ةمشصاعلا داحتا نم نيتوبيت ،جربلا
دي˘شس نورا˘ه م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا

ف˘يدر˘لا بع’و ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ي˘˘ل˘˘ع
 .ينياشسحلب قاحشسإا باششلا

جاحلب اسضر

 ديد÷ا مسسوملل هتاÒسض– لسصاوي دا–إ’ا

 «يسسقافسصلا ‘ فاÎحلا ىلع سسابعلب دا–ا تلسضف» :سشوعب
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 تاÒسضحتلا اهيف Òسست يتلا ةزيمŸا ءاوجأ’اب داسشأا

 «ةلوطبلا ‘ انتملك لوقنسسو ةيدجب دادعتسسلا لسصاون »: يجاردلا

 لئابقلا ةبيبسش

يدو˘˘˘ع˘˘˘شسم لÓ˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا
نأا ةرواشسلا ةبيب˘شش م˘جا˘ه˘م
اهب رم يت˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
7 ةبارق تماد يتلاو قيرفلا
ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك تر˘˘ثأا ر˘˘ه˘˘ششأا
ةليكششت˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا بنا˘ج˘لا
تر˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘˘نا نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لا
لكششب تناك يتلاو يندبلا
.يدرف

ضصو˘شصخ˘ب حر˘شص ثي˘ح
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا »: Ó˘ئا˘ق ر˘˘مأ’ا
هجاتحن يذلا يلاعلا قشسنلا
نم رثكأا دعب نيبعÓك نحن
ةيدرف تا˘ب˘يرد˘ت ر˘ه˘ششأا4
ل˘ي˘ط˘ت˘˘شسم˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ىلإا مشسجلا جاتحي رشضخأ’ا

ة˘ي˘ن˘هذو ة˘ي˘ن˘ف تادو˘ه˘ج˘˘م
هو˘ن ا˘م˘ك ،«ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ند˘بو
رود˘˘لا˘˘˘ب با˘˘˘ششلا بعÓ˘˘˘لا

ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةدوعلا ذنم ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
قبطنو مرتحن اذهل»:لوقلاب

ينفلا مقاطلا جمارب عيمج
ى˘ع˘شسي تقو˘لا ضسف˘ن ي˘˘فو
ةناكم فاطتخا بع’ لك
يد˘ح˘ت˘لا ع˘˘فر˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا

نإا ديد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا لÓ˘خ
.«هللا ءاشش

م˘ت ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
لÓع نب نابعÓلا ءاعدتشسا

قحلا دبع يناموخو اشضر
ضصا˘خ˘˘لا ضصبر˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإ’
نم لقأ’ ينطولا بختنملاب
د˘ع˘شسأا ا˘م و˘هو ة˘˘ن˘˘شس71
رو˘˘˘˘˘شسن» ةرادإا ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ك
قيفوتلا نينمتم «بو˘ن˘ج˘لا

 .يدانلا يجيرخل حاجنلاو
طيمز.ع

ايمشسر ملا˘شسو˘ب ق˘ح˘ت˘لا
ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن ق˘ير˘ف˘ب

ضصبر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
هيرجي يذلا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا

قاروأا ىلع لشصحت امدعب
تفششكو.هحيرشست
يدانلل ةيمشسرلا ةحفشصلا

ل˘شصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
بعÓ˘˘لا نأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ن˘˘يأا ضصبر˘˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا
نم ضصاخ لمعل عشضخيشس
ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا
اهيف ىعشسي يتلا ةمداقلا
يوا˘ن˘كل ر˘˘يذ˘˘ن برد˘˘م˘˘لا

ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
مشسوملا ةقÓطن’ هيبع’
ربمفون82ـلا يف ديدجلا
 .مداقلا

ب.م.يرسسيإا

لمأا قيرف ةرادإا ،لشصاوت
ةدايقب مدقلا ةركل ةداعشسوب
،بي˘˘˘كشش زا˘˘˘كع ضسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ةردا˘ن˘لا ر˘ي˘فا˘شصع˘لا باد˘ت˘نا
ى˘لإا دو˘ع˘شصلا ة˘قرو بع˘˘ل˘˘ل

ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح
مت ثيح ،ضسي˘ل˘ي˘بو˘م ى˘لوأ’ا

برد˘˘م˘˘لا بل˘˘˘ج ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر
و˘˘يزرأا ي˘˘ب˘˘م˘˘لو’ ق˘˘با˘˘شسلا

يما˘ه˘ت ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘مو
لعششملا ل˘م˘ح˘ل يوار˘ح˘شص

،ل˘مأÓ˘ل ي˘شسي˘˘ئر برد˘˘م˘˘ك
ة˘ف˘شصبو د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘شسر
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،بشصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
نونع» يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ضصمقت ة˘ن˘شس82 «ة˘ما˘شسأا
ضسيمخ ،ةن˘تا˘ب با˘ب˘شش ناو˘لأا

نيع ،نونكع نب مجن ،ةنايلم
اذكو ،لاقعوب مجنو رشساج
نيع بابششل قباشسلا عفادملا

ف˘ي˘شس بو˘ب˘غز» نور˘كف˘˘لا
عفادملاو ة˘ن˘شس32 «ن˘يد˘لا
82 «نيشساي قريز» نميأ’ا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘شس بع’ ة˘˘˘ن˘˘˘˘شس

لمأا ،ةنتاب ةيدولوم فوفشص
،ديعلا موغلشش لÓه ،ةناورم
مجنو ءاشضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع دا˘ح˘تا
عناشص يجاح مشساق ، ةمغÓت
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش با˘ع˘لأا
ة˘يدو˘لو˘مو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا
ضسانو»  مجاهملاو ،رئازجلا

ح˘لا˘شصل بع˘˘ل «ضضو˘˘ف˘˘ح˘˘م
بخ˘ت˘ن˘م˘لاو نا˘شسم˘˘ل˘˘ت دادو
رشسيأ’ا عفادملاو ،يركشسعلا
،ةنشس72 » دمحم روششيع»

بابشش ،ضشارحلا داحتا بع’
ةر˘ق˘م م˘˘ج˘˘ن ،ةرا˘˘شسو ن˘˘ي˘˘ع
لمأ’ا ةرادإا ،نازيلغ عيرشسو
ر˘شصا˘ن˘ع ف˘ط˘˘خ˘˘ل ى˘˘ع˘˘شست
ملح قيقحت اهناكمإاب ىرخأا
. ءارشضخلا راشصنأا

ع ميهاربإا

 يسساسسأا ناكم زج◊ ةبهتلم ةسسفانŸا نأا دكأا

 «رابج لمعب موقي ينفلا زاه÷او ةبعسص تناك فقوتلا ةÎف »: يدوعسسم

 ياد Úسسح رسصن

 ةيرسصنلا تابيردتب قحتلاو هقاروأا ىلع لسص– ⁄اسسوب

ةداعسسوب لمأا

دوعسصلا ةقرو بعلل Úبعل ةدع بادتناو ابردم يماهت يوارحسص

 ةرواسسلا ةبيبسش

 ةبقلا دئار

خيراتو انوروك تاسصوحفل دعب عسضخي ⁄ دادعتلا
 Òغتي سصبÎلا قÓطنا

 وداراب يدان

 Êدبلا بنا÷ا ىلع زكري ينفلا مقاطلا

عشضخي مل اجمربم ناك ام ضسكع
تا˘عا˘شسلا ي˘ف ة˘ب˘ق˘˘لا د˘˘ئار و˘˘ب˘˘ع’
تا˘شصو˘ح˘ف˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
ضسوريف نع فششكلل «رأا.يشس.يبلا»
يف عورششلا لبق دجتشسملا انوروك
.يدجلا لمعلا

م˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ةرادإ’ا تنا˘˘كو
81ـلا خيرات تددح نأاو قبشس ينفلا
عو˘˘شضخ˘˘ل˘˘ل ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘ب˘˘ق تا˘˘شصو˘˘ح˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ا˘ن˘نأا ’إا ،ةد˘ج˘كي˘ت ي˘لا˘˘عأا˘˘ب ضصبر˘˘ت

نأا ة˘شصا˘خ˘لا ا˘نردا˘شصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘˘ع

ةيلاحلا ةرتف˘لا ي˘ف ف˘قو˘ت˘م ل˘م˘ع˘لا
يشسيئرلا ببشسلا نع فششكلا نود
.رومأ’ا هذه لثمل

نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،ر˘خآا بنا˘ج ن˘م
اد˘يد˘ج ا˘خ˘يرا˘ت د˘ئار˘لا ةرادإا دد˘˘ح˘˘ت
نم تاشصوحفلل نيبعÓلا عوشضخل
ر˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششلا ل˘˘˘جا

نل يذلا ديدجلا مشسوملا قÓطن’
ف˘˘قو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف Ó˘˘˘ه˘˘˘شس نو˘˘˘كي
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا
 .يشضاملا

ب.م.يرسسيإا

ةوقب لمعلا وداراب قيرف لشصاوي
يذ˘لا ير˘ي˘شضح˘ت˘لا ضصبر˘ت˘لا لÓ˘خ
،ةيشضاملا ةليلقلا تاعاشسلا يف هلخد
قيرفلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ترششنو
نأا يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع
لمعل ،ضسمأا ةحيبشص عشضخ دادعتلا
بعل˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا ى˘ل˘ع قا˘شش ي˘ند˘ب

د˘ب˘ع با˘ششلا برد˘˘م˘˘لا عو˘˘ن ثي˘˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا كلا˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘لا
تنا˘˘كو ،ر˘˘شضخأ’ا ل˘˘ي˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

زيهجت لجأا نم ةثحب ةيندب ةشصحلا
مشسوملا قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘شسح˘ت داد˘ع˘ت˘لا
.ديدجلا يوركلا

ضسأار ى˘ل˘ع لوأ’ا ل˘جر˘لا ي˘لو˘يو
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘شضرا˘˘ع˘˘لا
ةلوطب ناو اميشس’ يندبلا بناجلل
ةلوج43ـب بعلتشس يراجلا مشسوملا

عفرل ةجاحب قرفلا لعجي ام وهو
 .ةيندبلا ةيزهاجلا

ب.م.يرسسيإا

 صسابعلب دا–ا
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دئاق زرحم ضضاير نوكيشس
يرئازجلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

عم مويلا ةرهشس دعوم ىلع
ةشسفانم˘لا ع˘م د˘ه˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت
ل˘ب˘ق˘ت˘شسي ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘˘بوروأ’ا
ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن
يدا˘ن ف˘ي˘˘شضلا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع و˘ترو˘˘ب
00:02ـلا ة˘عا˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب
را˘طإا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا تي˘قو˘˘ت˘˘ب
يرود ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا

«دروكشسوه» عقوم حششرو
ط˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ءا˘˘شصحإ’او
يف ايشسا˘شسأا نو˘كي˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ريخأ’ا ناو اميشس’ مويلا ءاقل
هيدان عم ازيمم ىوتشسم مدقي
ةزيمملا تاح˘ير˘شصت˘لا ل˘ي˘لد˘ب
برد˘˘م˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
يف ’ويدراوغ بيب ينابشس’ا

مامأا ريخأ’ا ءاقللا بقع هقح
 .لانشسرأا

يف ناكم زجح رسضخلا دئاق
بجو ةقرافأا6 ةمئاق

 لاطبأ’ا يرود يف مهتعباتم
ضضاير زجح ،رخآا بناج نم

ي˘˘˘ف بع’ ل˘˘˘˘شضفأا زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

ة˘˘ن˘˘شس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا يرود˘˘لا
لشضفأا ةمئاق يف اناكم ،6102
يف مهتعباتم بجو نيبع’6
ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
تفر˘عو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
ويداشس نم لك دجاوت ةمئاقلا

يئان˘ث حÓ˘شص د˘م˘ح˘مو ي˘نا˘م
بع’ غي˘ن˘ت˘مو˘ب˘شش ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ضشايز مي˘كح ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب

ا˘˘˘نا˘˘˘ن’و ،ي˘˘˘شسل˘˘˘ي˘˘˘ششت بع’
.يدنلوهلا ضسكاجأا ضسراح

لاكيرفأا» عقوم فششكو اذه
’و فخي مل زرحم نأا «روبشس
تاذب جيوتتلا يف هتبغر ةرم

مشسوملا لعجي دق ام نينذأ’ا
ناو ام˘ي˘شس’ ا˘م˘شسا˘ح ي˘لا˘ح˘لا
بي˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شس’ا برد˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘شصي ر˘˘خآ’ا و˘˘ه ’و˘˘يدارو˘˘غ
 .بقللاب جيوتتلا ىلع

خابدÓغو ينيعبسس نب
مامأا ةبعسص ةهجاوم يف

 رتن’ا
نو˘كي˘شس ،ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

ري˘ه˘ظ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار
يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘شسيأ’ا
ىلع خابدÓغششنو˘م ا˘ي˘شسيرو˘ب
فو˘ف˘ح˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ع˘˘م د˘˘عو˘˘م

قيرف يقÓي امدنع رطاخملاب
ازتايم يبيزوج بعلمب رتن’ا
ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يا˘˘ب
،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا

ن˘˘ير يدا˘˘ن بع’ نو˘˘كي˘˘˘شسو
ايشساشسأا ينيع˘ب˘شس ن˘ب ق˘با˘شسلا
هنأا ا˘م˘ب ي˘م˘شسر ه˘ب˘شش ل˘كششب
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق تا˘˘ب
.خابدÓغ ةبيكرت

مويلا ةارابم فرعتشسو اذه
ةشسردم جيرخل ةكراششم لوأا
ة˘ق˘با˘شسم˘˘لا ي˘˘ف ودارا˘˘ب يدا˘˘ن
ءاقللا لعجي ام وهو ،ةيراقلا

 .هل ةبشسنلاب اشصاخ

ب.م.يرسسيإا

رسضÿا م‚ اوحسشر
ÿءاوسضأ’ا فط ‘
 «غيلÈÁÒلا»

ماه تسسيو Òهامج
نب قلأات نم ةقثاو
 «زرماهلا» عم ةمحر

يدا˘ن ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج تدا˘˘ششأا
لمعلاب يزيلجن’ا ماه تشسيو
ةرادإا ه˘ب تما˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘˘كلا
ن˘م تن˘كم˘ت ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا

ةمحر نب ديعشس ةقفشص مشسح
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
يزيلج˘ن’ا درو˘ف˘ت˘نر˘ي˘ب م˘ج˘ن

ع˘˘م ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ءارششلا ةيمازلإا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو
،ر˘شضخ˘لا م˘ج˘ن نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘˘نا
ن˘م تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘ك كل˘˘م˘˘ي
يف يشساشسأا ناكم زجح لجأا
ةدا˘ي˘ق˘ب «زر˘ما˘ه˘لا» ة˘ب˘ي˘˘كر˘˘ت
،ضسيو˘م يز˘ل˘˘يو˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ن˘م د˘ع˘بأا ى˘لإا ضضع˘ب˘˘لا حارو
حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا نأا د˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ح كلذ
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا
يرودلا يف هت˘م˘ل˘ك لو˘ق˘ي˘شس
ي˘ف زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
تاذ فاشضأاو.ديدجلا مشسوملا
قا˘˘ششع ضضع˘˘ب نأا رد˘˘شصم˘˘˘لا
ل˘شضفأا نأا او˘مز˘جأا زر˘˘ما˘˘ه˘˘لا

ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا يرود ي˘˘˘˘ف بع’
،يشضقملا مشسوملا يف ىلوأ’ا
قيرفلا يف راظنأ’ا فطخيشس
ل˘شضفأا ار˘ي˘ب˘ك ءادأا مد˘ق˘ي˘˘شسو
ي˘ف «تي˘يا˘˘ب» ءادأا ن˘˘م ى˘˘ت˘˘ح
 .«زرماهلا» عم قباشس تقو

ب.م.يرسسيإا

ينيعبسس نبو وتروب مامأا مويلا ايسساسسأا نوكيل حسشرم زرحم
 رتنلا عم خابدÓغو مدطسصي

ةشضايرلاو بابششلا ريزو دكأا
ةرورشض ىلع يدلاخ يلع ديشس
حبشسم زا˘ج˘نا عور˘ششم م˘ي˘ل˘شست

ىشسوم ي˘م˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب يراو˘ج
وهو يراجلا ماعلا ةياهن لبق
فغششب هرظتني يذلا عورششملا
مهنع فيفختلل ةقطنملا ناكشس
و˘هو غار˘ف˘لاو ة˘لا˘ط˘ب˘لا ءا˘˘ب˘˘عأا
ةنيزخلا فلك يذلا عورششملا
امك ميتنشس رييÓم90 نم رثكا
ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ى˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ةطششانلا ةيشضايرلا تايعمجلا
نم ينا˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

ر˘ما ا˘ن˘هو ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مزا
ح˘ن˘مو م˘ي˘ل˘شست ي˘ف عار˘˘شس’ا˘˘ب
تايعمجل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘ع’ا
بابششلا ريزو ناكو ةيشضايرلا

هل ةط˘ح˘م لوا ي˘ف ة˘شضا˘ير˘لاو
يلع نب دمحما يديشس ةيدلبب
ةعاقلا نيششدت ىلع فرششا دق
ة˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘شضا˘ير˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ي˘ف ي˘ل˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘˘شس
بعوتشست يتلاو ،نازيلغ ةي’و
005 نم رثكأا ةيلامج’ا اهتقاط
يذ˘لا عور˘ششم˘لا و˘هو ،د˘ع˘˘ق˘˘م
22 ن˘م ر˘ث˘كا ة˘ن˘يز˘خ˘لا ف˘ل˘˘ك

ءاشضف نوكيشسو ،ميتنشس رايلم
امك ،ةرهظ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م با˘ب˘ششل
ةدد˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا تي˘˘م˘˘شس
د˘ي˘˘ه˘˘ششلا م˘˘شسا˘˘ب تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
نا ملعلا عم ،ريششب بوقعيوب
ثيح ةلشصاوتم تلاز’ ةرايزلا
زاجنا عورششم ةنياعمب موقيشس
ضسادنم ةيدلبب يراوج حبشسم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ه˘ترا˘يز م˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
عم ءاقلب نازيلغ ةي’وب هعاطقل
ة˘عا˘ق˘ب ة˘يو˘ع˘م˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
.ةي’ولا رقمب تارشضاحملا

بويا.صس

ىوتشسم˘لا نأا ح˘شضاو˘لا ن˘م
ليعامشسإا همدقي ىحشضأا يذلا
يرئازج˘لا ي˘لود˘لا ر˘شصا˘ن ن˘ب
ءاوشس يلاطي’ا نÓيم مجنو
عم وأا ينطولا بختنملا عم
برد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ر˘كف˘ي «ير˘˘ي˘˘نو˘˘شسور˘˘لا»
تاءاقلل ابشسحت ه˘م˘ج˘ن ة˘حارإا
.ةلبقملا

تف˘˘˘˘˘˘ششك ا˘˘˘˘˘˘م بشسح˘˘˘˘˘˘˘بو
ونافيتشس ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا ف˘ح˘شصلا
«يدرا˘ب˘م˘ل˘لا» برد˘م ي˘لو˘ي˘ب
يرئازجلا مجنلا داعبإ’ ططخي
هجاوتشس يت˘لا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘م
يد˘ن˘ل˘ت˘كشس’ا كت˘ل˘ي˘شس يدا˘˘ن

نم تاعومجملا يرود نمشض
دغ ةيشسمأا يبوروأ’ا يرودلا
ه˘شضو˘ع˘ي˘شس ثي˘ح ،ضسي˘م˘˘خ˘˘لا

ي˘لا˘˘نو˘˘ت ورد˘˘نا˘˘شس ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ب
يف باششلا يلاطي’ا يلودلا
تفاشضأا امك ،بقتر˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
لا˘ن˘شسرا ج˘ير˘خ نأا ردا˘˘شصم˘˘لا

يف اريبك ادودرم مدق دق ناك
˘ما˘مأا يدو˘لا «ر˘شضخ˘˘لا» ءا˘˘ق˘˘ل
يف يلاعلا ءادأ’او كيشسكملا
ميرغلا دشض «بشضغلا» يبراد
كتليشس ءاقل لعجي ام ،ريتن’ا
رشصا˘ن ن˘ب ع˘جر˘ت˘شسي˘ل ة˘شصر˘ف

ودبت ةاراب˘م˘لا نأا ا˘م˘ب ه˘شسا˘ف˘نأا
.«اربيا» ءاقفر لوانتم يف

«ةرهوج» نأا ركذلاب ريدجلا
ثلاث ناك ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
قيرف بناج نم بع’ لشضفأا
«ونÓيم» يبراد يف «نÓيملا»
2.7/01 ة˘مÓ˘ع لا˘˘ن نأا د˘˘ع˘˘ب

«درو˘˘كشسو˘˘ه» ع˘˘قو˘˘˘م بشسح
تايئاشصحإ’ا يف ضصشصختملا

 .ماقرأ’او
طيمز.ع

 ميتنسس رايلم22 ةنيزخلا فلك عورسشم يف

 يلع نب دمحما يديسسب تاسضايرلا ةددعتم ةعاق نسشدي ةسضايرلاو بابسشلا ريزو

 «ونÓيم» يبراد ‘ همدق يذلا Òبكلا دودرŸا دعب

 يدنلتكسسلا «كيتليسس» ةهجاوم نم هدعبتسسيو رسصان نب ةحارإل هجتي ›ويب

 هتلعف ىلع ءارحسصلا براحم بقاعت «موب ميسسلا» ةرادإا00:02ـلا نم ةيادب مويلا لاطبأ’ا يرود نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا يف

 «ريغ ل يكيتكت رايخ يلوغيف بايغ»: ميريت
ةليكششت نم ،يارشس ةطلغ بع’و يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفشس دعبأا

يكرتلا يرودلا نم5 ةلوجلا راطإا يف ،روبشساين’أا هريظن ةهجاوم يف هقيرف
ركنا بردملا نا مغر ،ةرادإ’ا عم ارخؤوم اهثدحا يتلا لكاششملا ببشسب ،زاتمملا
.ةارابملا ةياهن بقع ،كلذ

بقاعي مل هنأا «موب ميشسلا»ـل ينفلا مقاطلا يف لو’ا لجرلا ميريت حتاف لاقو
ارايخ ناك هبايغ امناو ،ةريخأ’ا ةارابملا يف ،ينطولا بختنملا عم ايقيرفا لطب
ةبوقعلاو ،ةيرادا روما يه بتاورلا ضضيفخت ةيشضق» افيشضم ،ريغ ’ ايكيتكت
يف حشضويل.«ةينفلا رومأ’ا يف لخد اهل ضسيل ةريخ’ا هذه فرط نم يتأات
ودبيو.طقف قيرفلا ةدعاشسم لجا نم تناك بتاورلا ضضيفخت ةشصق نا ريخ’ا
نم اماع13 بحاشص داعبإ’ ميريت حتاف ىلع تطغشض نم يه ةرادإ’ا نا
قيرفلا عم يونشسلا هبتار ضضفخ هشضفر ىلع هل ةبقاعم ةعلقلا ةليكششت
،هل نيمتنملا نيبعÓلا عيمج بتار نم ةئملاب51 مشصخ ررق يذلا ،يكرتلا
ىلع لوشصحلل افيفلل ةرادإ’اب ىكتششاو ،انوروك ةمزأا لظ يف قيرفلا ةدعاشسمل

 .هلاومأا لك
جاحلب اسضر

 ماه تسسو ةارابم يف رسضخلا مجاهم دودرم ىلع صضار صسيسسكوفلا بردم

عم فيكتلا نيبعÓلا ىلع» :زرجدور
 «يناميلسس بعل ةقيرط

يتيشس رتشسيل هقيرف ةارابم يف يرئازجلا يلودلا يناميلشس مÓشسا ةكراششم
ةلوجلا راطا يف لباقم نود فدهب Óيف نوتشسا فيشضلا ماما اهيف مزهنا يتلا
.زرجدور نادنيرب بردملا اشضر تلان ،غيلرميربلا نم ةشسماخلا

بلاعثلل ينفلا ريدملا تاحيرشصت نع ةيناطيرب ةيفحشص ريراقت تفششكو
ةقطنم لخاد تارك ةدع يناميلشسل تناك »:Óئاق رشضخلا فاده اهيف معد يتلا
نم دجي مل هنكل ،ةيئاوهلا تاركلا بعل نوديجي نيذلا نيبعÓلا نم وه ،ءازجلا
.«بولشس’ا اذهب ةركلا هل مدقي

فاده بعل ةقيرط عم فيكتلا رتشسيل يبع’ ةيقب ىلع بجي »:فاشضاو
رييغت بجي ناديملا ةيشضرا قوف نوكي امدنع »:متخو ،«ينطولا بختنملا

مل يناميلشس مÓشسا نإاف ةراششإÓل.«تايشضرعلا ىلع دامتعإ’او بعللا ةقيرط
لشساكوين يدان ىلا اهدعب لحريل ،8102 يفناج ذنم «ضسيشسكوفلا» عم كراششي

،لماك مشسومل يكرتلا ةششخبرنف يدان ىلا مث ،رهششا6 ةدمل ةراعا لكشش ىلع
.وكانوم يدان ىلا اهدعب لقتنا مث

جاحلب اسضر
 مداقلا ربمفون رهسش يسضاملب تاباسسح جراخ يليÓب

يليÓب ةيسضق يف لسصفلا لجؤوت «افيفلا»
 لبقملا ربمفون ىلإا يلهألاو

يلودلا يليÓب فشسوي ةيشضق ،افي˘ف˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘عاز˘ن˘لا ة˘ن˘ج˘ل تل˘جأا
كلذب لجأاتتل ،لبقملا ربمفون رهشش ىلا ،يدوعشسلا يله’ا هقيرفو يرئازجلا

ةيفحشص ريراقت تفششكو.ىرخأا ةرم ينطولا بختنملا ىلا رئاطلا حانجلا ةدوع
عم ءارحشصلا براحم ةيشضق ليجأات تررق افيفلل تاعزانملا ةنجل نا ةيدوعشس
.مداقلا ربمفون ةياهن ىلا يله’ا هقيرف

يلودلا بعÓلا يماحم لوثم دعب ءاج رارقلا اذه نإاف ردشصملا تاذ بشسحو
،نكمم تقو برقا يف ةيشضقلا يف لشصفلل تاعزانملا ةنجل مامأا يرئازجلا

’ يذلا رارقلا اذه دعبو.مشسوملا اذه هلثمي ديدج قيرف نع ثحبلا لجأا نم
نمو ،ةماع يحاونلا لك نم قباشسلا يشسنوتلا يجرتلا بع’ حلاشص يف بشصي

ىلا ريخأ’ا ةدوع نأا يشضاملب لامج دكأا امدعب ،ةشصاخ ينطولا بختنملا ةهج
  .ديدج يدان ىلا همامشضنإاب ىلا نوكت نل رشضخلا فوفشص

جاحلب اسضر
 لبقملا ربمفون رهسش ةعبارلاو ةثلاثلا نيتلوجلا يءاقل لبق

 زرحم ءاقفر ىدحتيو «رسضخلا» زفتسسي يوبابميز بردم
يوبابميزلا ةريظن مامأا ينطولا بختنملل رظتنملا ءاقللا نم عيباشسأا ليبق

نوريماكلاب ايقيرفإا ممأا ضساك تايفشصت نم ةثلاثلا ةلوجلا تايرابم نمشض
لامج بخانل˘ل يد˘ح˘ت ة˘لا˘شسر˘ب يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ثع˘ب ،2202
تاحيرشصتلا يفو.لبقملا ربمفون21 يف ةبقترملا ةهجاوملا لبق يشضاملب
«تووف اكيرفا» عقومل يتاوركلا ينقتلا ضشتيزوراغول وكرادز اهب ىلدأا يتلا
بعلم ىلع ىرجيشس يذلا يرئازجلا بختنملا دشض بقترملا ءاقللا ضصخي اميف
دجوي ’ »:رمأ’ا ضصوشصخب احرشصم مداقلا ربمفون21 يف يبملو’ا ةيليوج5
،ةراقلا لطب هرابتعاب ،ايقيرفإا يف ىوقأ’ا يرئازجلا بختنملا نأا كشش ىندأا

ديج بختنم مهيدل »:عباتيل ،«بردمك يل ةبشسنلاب ةلهشس نوكت نل هتهجاوم
ىلع زكرنشس لب ،دارفأ’ا ىلع زكرن ’ نحن »: متخيل ،«موجن ةدع نم نوكتي
ناشضوخيشس يرئازجلاو يوبابميزلا نيبختنملا نأا مولعملا نمو.«لكك قيرفلا
هجاويشس ثيح لبقملا ربمفون رهشش نم61و21 يموي بايإ’او باهذلا ءاقل
لقنتي نأا لبق ةثلاثلا ةلوجلا نمشض رئازجلا يف «نوبراحملا» زرحم دئاقلا ءاقفر
راطإا يف بختنملا تاذ ةهجاومل مايأا ةعبرأا دعب يراره ةمشصاعلا ىلإا «رشضخلا»
 .نوريماكلاب «2202 ناك » تايفشصت نم ةعبارلا ةلوجلا

طيمز.ع
 ..«انوروك» صسوريف ببسسب

يغلي نتونيمدابلا ـل يلودلا داحتلا
 رئازجلاب نيتررقملا نيتيلودلا نيترودلا

نيترودلا ءاغلإا نتونيمدا˘ب˘لا ة˘ششير˘لا ةر˘ك ة˘شضا˘ير˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا رر˘ق
ضسفن نم52ـلا ىلإا ربوتكأا22ـلا نم رئازجلاب نيتررقم اتناك نيتللا نيتيدولا
فششكو.طشساوأÓل ةبشسنلاب82 ىلإا62ـلا نمو رباكأÓل ةبشسنلاب ،رهششلا
ضسوريف يششفتل دوعي نيترودلا ليجأات يف يشسيئرلا ببشسلا نأا يلودلا داحت’ا
تناك يتلا بختنملا رشصانع ىلع رثؤويشس يذلا رمأ’ا ،دجتشسملا «انوروك»
 .1202 ويكوط دايبملوا ىلإا لهأاتلاو اهطيقنت عفرل ةديج جئاتن دشصحل ىعشست

 ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

لولج روسشاع يزعت «ةراطسسوسس»
روششاع نادقف ةيفلخ ىلع
ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر لو˘˘˘ل˘˘˘ج
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ةرادإ’ا
تمدقت ،ه˘م˘ع ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شصلا
م˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ،يدا˘ن˘˘ل˘˘ل

ر˘يد˘˘م˘˘لا ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع
ينفلا مقاطلاو ،يشضايرلا
نيبعÓ˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
يدا˘˘ن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع ة˘˘˘فا˘˘˘كو
ىلإا ةشصلاخ˘لا م˘ه˘يزا˘ع˘ت˘ب
،ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘˘م ضسي˘˘˘ئر
هللا هدمغ˘ت˘ي نأا ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م
انإاو هلل انإا هتمحر عشساوب
.نوعجار هيلإا

لدجلا ريثي زرحم

اتير ةقباشسلا هتجوز عم يتيشس رتشسششنام مجنو يرئازجلا يلودلا زرحم ضضاير روهظ دعب
نم بهذ هنا ريخأ’ا يف نيبتيل ،هيعباتم دنع اريبك ’دج كلذب راثأا ،ةيدنهلا اهتلئاع ةقفر لاهوج
.طقف ىربكلا هتنبا دÓيم ديعب لافتح’ا لجأا

ةيبابلا
سصيخرتلا رظتنت

تمدقت ضصيخرت ىلع لوشصحلا لجأا نم
ى˘˘لا بل˘˘ط˘˘ب ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا
برد˘م˘لا لو˘خد˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
رب˘ع ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ى˘لإا راز˘خ يدا˘ه˘لا
ثيح ةيشسنوتلا ‐ ةيرئازجلا ةيربلا دودحلا
يف «ينيطنشسقلا» ينقت˘لا ا˘ي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘ي
ضشتوكلا حنمو اذه ةيتارامإ’ا يشضارأ’ا

يف «ةيبابلا» بيردتل ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ه˘ت˘ق˘فاو˘م
ءوشضلا طقف رظتني وهو ديدجلا مشسوملا
رئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن مود˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م ر˘شضخأ’ا
دقاعتلا لشضفت فارطأ’ا ضضعب نا ركذي
.لÓهوب بردملا عم

ريبك بقرت
ةيدلبلا ةحنمل

ة˘فا˘ك ة˘م˘غÓ˘ت˘لا يدا˘ن ةرادإا تل˘م˘˘كت˘˘شسا
ف˘ل˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘جإ’ا
ضسلجملا اهد˘شصر ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا
زاجنإ’ا ىلع ةأا˘فا˘كم˘ك ق˘ير˘ف˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا
يناثلا مشسقلا ىلإا دوعشصلا دعب ققحملا

ثيح ميتنشس نويلم009 ةميقب ةردقملاو
حلاشصم ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ف˘ل˘م˘لا عاد˘يإا م˘ت

بابششلا ةيريدم اذكو ةليم ةي’و ةنيزخ
بقرتت يدانلا ةرادإا لعج امم ةشضايرلاو
اذه نوشضغ يف غلبملا اذه نم ةدافتشس’ا
ءزج ةيوشست ديرت اهناو ةشصاخ عوبشسأ’ا

.تاقحتشسملا نم ريبك

زهاج ربمفون1 بعلم

ةعباتلا بعÓ˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م ة˘ن˘ج˘ل ةرا˘يز بق˘ع
لئابقلا ةبيبشش ةرادإا تفششك ،ةفرتحملا ةطبارلل

لشصاوتلا عقاوم ىلع يمشسرلا اهباشسح ربع
نم رشضخأ’ا ءوشضلا اهحنم مت هنأا ،يعامتج’ا
مشسوملا قيرفلا تا˘يرا˘ب˘م نا˘شضت˘ح’ ةر˘ي˘خأ’ا
.وزو يزيتب ربمفون1 بعلمب ،لبقملا

زوميغ لمأا

يف هلمأا نع زوميغ ةنتاب ةيدولوم بردم ربع
ةيشصولا تاهجلا نم ةشصخرلا ىلع لوشصحلا
ديدجلا مشسوم˘ل˘ل تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف عور˘ششل˘ل
نأا دعب يراجلا ربوتكأا رهشش ةياهن لبق اذهو
اربتعم نيتبشسانم يف ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا د˘عو˘م ل˘جأا˘ت
رهشش ذنم ةيعامج تابيردت نود نيبعÓلا ءاقب
زر˘˘ف˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ي˘˘˘شضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ضسرا˘˘˘م
ىتحو ةيندبلا مهتقايل ىلع ةيبلشس تاشساكعنا

ن˘مو اذ˘ه ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل  م˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج
لمعلا هيبع’ نم ضشتوكلا بلطي نأا رظتنملا
نم مهنيكمتل ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ مهدرفمب
.تابيردتلا ءاوجأا ةداعتشسا

qarsana@essalamonline.com
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ديدج لياب
يذ˘لا ل˘يز˘ه˘لا ءادأ’ا د˘ع˘ب
نا˘مز˘ير˘غ ناو˘ط˘نا ه˘مد˘ق
يشسنرفلا يلودلا بعÓلا
عم ،ةنول˘ششر˘ب يدا˘ن م˘ج˘ن
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ر˘˘خ˘˘شس ،ه˘˘يدا˘˘˘ن
،بعÓ˘لا ن˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

«بيكيل» تحشضوأا ثيح
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا ي˘˘ف
«ا˘غ˘ي˘ل˘لا» نأا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ل˘˘˘يا˘˘˘ب ثيرا˘˘˘غ تد˘˘˘˘جو
ةحشضاو ةراششإا يف ،ديدج
بعÓ˘˘لا ه˘˘مد˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م نأا
ل˘كششب ه˘ب˘ششي ي˘شسنر˘ف˘لا

م˘ج˘ن˘لا ه˘مد˘ق ا˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
.يكلملا عم يزليولا
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امسسح رثكألا اربا
نا˘˘ت’ز د˘˘كؤو˘˘ي ر˘˘خآ’ مو˘˘ي ن˘˘م
يلودلا بعÓلا ضشتيفوميهاربا
يدا˘ن م˘ج˘ن ق˘با˘شسلا يد˘˘يو˘˘شسلا

رشصان نب ليمز يلاطي’ا نÓيم
هل ةبشسنلاب رمعلا هنأا ،ليعامشسإا

ة˘ياد˘ب˘لا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ر˘˘م˘˘ع در˘˘ج˘˘م
يرودلا يف اهققح يتلا ةزيمملا
مهداق امدعب هيدان عم يلاطي’ا
ايلاوت تايرا˘ب˘م4 ي˘ف زو˘ف˘ل˘˘ل
ثد˘ح˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
خ˘يرا˘ت ي˘˘ف تار˘˘م4 ىو˘˘˘شس
نأا بير˘غ˘لاو نÓ˘ي˘م «غ˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
انوروك ضسوريف نم ىناع اربيا
يف ةيئانث نيودتو ةدوعلا لبق
.بشضغلا يبراد
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«يناميلسس بعل ةقيرط عم فيكتلا نيبعÓلا ىلع» :زرجدور ^
يلع نب دمحما يديسسب تاسضايرلا ةددعتم ةعاق نسشدي ةسضايرلاو بابسشلا ريزو ^

هجتي ›ويب
رسصان نب ةحارإل
«كيتليسس» مامأا

يدنلتكسسلا

 يسساسسأا ناكم زج◊ ةبهتلم ةسسفانŸا نأا دكأا

ةبعسص تناك فقوتلا ةÎف »: يدوعسسم
«رابج لمعب موقي ينفلا زاه÷او

تاÒسضحتلا اهيف Òسست يتلا ةزيمŸا ءاوجأ’اب داسشأا

لسصاون»: يجاردلا
لوقنسسو ةيدجب دادعتسسلا

«ةلوطبلا ‘ انتملك

اعابت نوقحتلي نوبعÓلا

تابيردتلا ءاوجأا ىلإا دوعت «ةبيقعلا»
ةبعسصلا ةرتفلا زواجت دعب

يذلا ريبكلا دودرملا دعب
«ونÓيم» يبراد يف همدق
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00:02ـلا نم ةيادب مويلا لاطبأ’ا يرود نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطإا يف

 وتروب مامأا مويلا ايسساسسأا نوكيل حسشرم زرحم

بجو ةقرافأا6 ةمئاق يف ناكم زجح رسضخلا دئاق^
لاطبألا يرود يف مهتعباتم

رتنلا مامأا ةبعسص ةهجاوم يف خابدÓغو ينيعبسس نب^

دادزولب بابسش لئابقلا ةبيبسش ةرواسسلا ةبيبسش


