
ةبلع فلأا92 نم رثكأا زجح
ةيهتنم ةيئاذغ تÓمكم
فراطلا يف ةيحÓشصلا

شصاخششأا6 فيقوت
ةرجه ةلواحم ةيشضق يف

ناشسملتب ةيعرشش ريغ
50صص
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ةلودل ةيلضصنق حتف ىلع اقلعم موداقوب
 :ةلتÙإ نويعلاب ةدحتŸإ ةيبرعلإ تإرامإلإ

ةزنولإ يمجنم نم لك عيطتضسي نأإ ىلإإ
نط نييÓم3ـب هميعدت ةرضضخوبو

يلامجإإو ءافضش ةلاح491 ليجضست
59304 ىلإإ لضصي نيفاعتملإ

ةديدج ةباشصإا033و تايفو9
رئازجلا يف «انوروك» ـب

40صص

75 نم ديزأإ جيورت ةلواحم طبحت ةلقرو كرامج
صسولهم صصرق فلأإ

ةينلديضصلإ دإوملإ نم صصرق فلأإ07 جيورت ةلواحم طابحإإ
ةيحÓضصلإ ةيهتنم يضشإوم تانمضسمو ةطضشنملإ

إرهضش11 ـلإ وذ اهعيضضر عم ةأإرمإإ مهنيب نم

50صص

بل˘ضصلإو د˘˘يد˘˘ح˘˘لإ بكر˘˘م˘˘ل ح˘˘م˘˘ضسي˘˘ضس
دإريتضساب ،ةبانع ةيلو يف راجحلاب
ةيافك مدع ةلاح يف ماخلإ ديدحلإ
ل˘ح صضر˘غ˘ب كلذو ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ جا˘˘ت˘˘نإلإ
،ةي˘لوألإ دإو˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لإ ة˘ي˘لا˘ك˘ضشإإ
ي˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسي نأإ ىلإإ
3ـب ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ةر˘˘˘ضضخو˘˘˘بو ةز˘˘˘نو˘˘˘˘لإ

.نط نييÓم

ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا قلغل «ل» لوقت ةيبÎلا تاباقن
40 صص«انوروك» ىودع يدافتل صسرإدŸإ لخإد ةيرضشبلإو ةيداŸإ تايناكمإلإ Òفوتب تبلاط

ديدحلا داريتشساب حامشسلا
نيومتلا ةيلاكششإا لحل ماخلا

راجحلا بكرمب

ةيبرغلا ءارحشصلا
ةلماكلا ةدايشسلا اهل

اهيشضارأا ىلع

30صص

40 صص

يحضصلإ لوكوتوÈلل مات مإÎحإو نطولإ Èع Úبخانلل نيابتم دفإوت

اـشصرق0443 زجح
يـــليلتمب اـــشسولهم

ةــــيادرغ يف

ءافو ءإدهضشلإ ثرإإ نوضص ةرورضضب ركذ
ةدلاÿإ Èمفون ةروث ميقو مهتايحضضتل

دارفأل ةحيرقنشش قيرفلا
ةيلاع ةجرد نع متنبأا :ششي÷ا

اهتدايشسو رئاز÷ا نمأا نوشص ‘
30 صص

30 صص

50صص

ديد÷ا روتشسدلا لايح هتملك لوقي بعششلا



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
! .. رطخ يف نولجارلا

ربع انعراوسش لج اهفرعت ةفسسؤوم ةرهاظ
ةافو يف تبب˘سست ،ن˘طو˘لا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م
،لافطألا مهنم ةسصاخ صصاخسشألا تارسشع
ةفوسشكملا ةيئابرهكلا ةدمعألا يهو لأا
ةرو˘سصلا ي˘ف ر˘ها˘ظ و˘ه ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘كÓ˘˘سسأا
رسصحلا ل لاثملا لي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ا˘ن˘تزو˘ح˘ب
اديدحتو ناز˘ي˘م˘لا عارذ ةر˘ئاد ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘لا
ة˘ه˘ج ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا عارذ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
.. xirponomةايح ددهي رسشابم رطخ
مغر ،راطمألا طقاسست دنع ةسصاخ ةراملا
ل˘خد˘ت ل˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كسش
ل˘سصاو˘ت ةر˘ي˘خألا «زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘سس» ح˘˘لا˘˘سصم
يف ةداعلا هيلع ترج امك .. رمألا لهاجت
امدعب كر˘ح˘ت˘ن ،ف˘سسأÓ˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا يدÓ˘ب

.! .. ةثراكلا ثودح
؟.. ةبقلا «موك تان» نيأا

يف تايافنلا مكارت حبسصأا .. ةداعلا ريغ ىلع
ةحسص ددهت ةر˘ها˘ظ ،ة˘ب˘ق˘لا عراو˘سشو ءا˘ي˘حأا
ل˘ظ ي˘ف لا˘ف˘طألا ًا˘سصو˘سصخ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
لزانملا راوجب بابذلاو تارسشحلا راسشتنا

ى˘لإا دو˘ع˘ي كلذ ي˘˘ف بب˘˘سسلاو ،صسراد˘˘م˘˘لاو
ي˘ف «مو˘ك تا˘ن» ة˘˘سسسسؤو˘˘م ناو˘˘عأا نوا˘˘ه˘˘ت
،ءايحألا نم تامامقلا جارخإا تاعاسس مارتحا

،عيمجلا قرؤوت ةلكسشملا هذه تحسضأا ثيح
تان» لوقلاب قلعي نينطاوملا دحأا لعج ام
. «ةيطغتلا لاجم جراخ موك

 مهل ةيحت

باحسصأا ،رازج ةوخإلا اهب ماق ةعئار ةردابم
دبع) ف˘ل˘سشلا˘ب را˘ه˘سشإÓ˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سص ة˘ع˘ب˘ط˘م
بيكرتب كلذو ،(راهسشإلاو ةعابطلل نموملا

ىل˘ع ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل ف˘قاو˘م
تقلطنإا ةيلم˘ع˘لا ،(ا˘نا˘ج˘م) صصا˘خ˘لا م˘ه˘با˘سسح
تÓفاحلا فقوم بيكرتب يسضاملا عوبسسألا

POTS SUBف˘ل˘سشلا ة˘ن˘يد˘م˘˘ب (xiorc
eguor)، فاح ةطحم زاجنإاو ميمسصت مثÓت
(ةيبرتلا ةيريدم لباقم) فلسشلا ةنيدم طسسوب
هذه ىلع نيي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ر˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ح˘ت ف˘لأا˘ف ..
.ماعلا حلاسصلا مدخت يتلا ةبيطلا ةردابملا

بعششلا ةماخف

صسيئرلا تاحيرسصت ىلع يرئازجلا درلا ناك
˘مÓ˘سسإÓ˘ل ة˘ئ˘ي˘˘سسم˘˘لا نور˘˘كا˘˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

بوعسش لك نيب نم ةوق رثكألا ،نيملسسملاو
لز˘ن ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لاو ة˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا لود˘˘لا

˘مÓ˘عإلا لز˘لزو بر˘غ˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘عا˘سصلا˘˘ك
تاد˘˘ير˘˘غ˘˘ت˘˘لا تح˘˘سست˘˘كا ثي˘˘ح ،ي˘˘بوروألا

ءادعلاب ةددنملا قيلاعتلا اذكو تاروسشنملاو
ق˘˘ل˘˘طأاو م˘˘ل˘˘سسم و˘˘ه ا˘˘م ل˘˘كل ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘سصاو˘ت˘لا ط˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م و˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
ة˘ل˘م˘ح ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ة˘سصا˘خ ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةÓسصلا هيل˘ع لو˘سسر˘لاو مÓ˘سسإلا د˘ي˘ج˘م˘ت˘ل
نيدلا ىلع لواطت لكب ديدنتلاو ،مÓسسلاو
 .رسشبلا ريخو يمÓسسإلا

qarsana@essalamonline.com
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 تابشس يف قيزر حلاشصم
ةباقر˘لا ح˘لا˘سصم نأا م˘كح˘ب
ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ليوط˘لا ا˘ه˘تا˘ب˘سس ل˘سصاو˘ت
،رهسشأا ذنم هيف تلخد يذلا
تا˘ه˘ج˘لا صضع˘ب تم˘ن˘ت˘˘غإا
قار˘غإا˘ب تما˘قو ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
ةبسسانمب ةي˘ن˘طو˘لا قو˘سسلا
ف˘ير˘سشلا يو˘ب˘ن˘لا د˘لو˘م˘لا
لثمتي ،يليئارسسإا جو˘ت˘ن˘م˘ب

ةروسصلا يف رهاظ وه امك
وأا «تلاون» يف ،انيديأا نيب
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت لا˘˘ع˘˘سشإلا داو˘˘˘عأا

ة˘غ˘ل˘لا˘˘ب بو˘˘ت˘˘كم ا˘˘م˘˘سسو
ل˘ق˘ع˘ي ف˘ي˘ك .. ة˘˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘لا
ينويهسصلا نايكلا جوتنمل
.؟ رئازجلا ىلإا لخدي نأا

  ةداشس اي رئازجلا اهنإا
رئازجلل ةعاجسشلاو ةفرسشملا فقاوملا
لحم اهتلعج ،ة˘ي˘لود˘لا ل˘فا˘ح˘م˘لا ي˘ف
ةيسسايسسلا تايسصخسشلا ىدل باجعإا
ثدحت ثيح ،ةيبرغلا ىتحو ةيبرعلا
،نييسسنوتلا نييسساي˘سسلا ءار˘ب˘خ˘لا د˘حأا

نأا ،ةيبرع ةانق ىلع هتفاسضتسسا لÓخ
اهدودح لك ةيامح ىلع ةرداق رئازجلا
لا˘˘ق اذ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كألاو ،ة˘˘ع˘˘سسا˘˘˘سشلا
.. ن˘ي˘ل˘ها˘سس صشمو˘ها˘م نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا»
نأل » اهوسسمي صشومجني ام رئازجلا
ليلد ريخ تلوطبلاب لفاحلا اهخيرات

 .كلذ ىلع

! .. تومي ل دقح
لايح اسسنرف دقح .. فورعم وه امك
ديدج لي˘لد ي˘فو .. ر˘م˘ت˘سسم ر˘ئاز˘ج˘لا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا داور لواد˘˘ت كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يفحسصلل ويديف عط˘ق˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا
هيف دكأا ،«نولوك ليسشيم» يكيجلبلا
بعسشل˘ل ة˘ق˘يد˘سص تسسي˘ل ا˘سسنر˘ف نأا˘ب
نم جرخ˘ت ن˘لو م˘ل ا˘ه˘نأاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
اذل ،هل اهنكت يتلا رامعتسسلا ةسسايسس
لاق امك ،اهنم ةطيحلاو رذحلا بجي
يتلاو ةيرامعتسسلا ةلودلا هذه نإا»
ام ،بوعسشلل ةيناسسنإلا ةدعاسسملا ةعيرذ تحت ةيقيرفإلا ةراقلا يف ةيركسسعلا اهتاوق دجاوتت
   .«ةقطنملا يف ةيداسصتقلا اهحلاسصم لجأا نم ،ةرذقلا اهلامعأل ءاطغ لإا ةقيقحلا يف يه

! .. اذه لقعُي له
تا˘ط˘ل˘سسلا صصر˘ح م˘غر
ميمعت ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيبرعلا ةغللا لا˘م˘ع˘ت˘سسإا

ةد˘ع˘سصألا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘˘ع
تلا˘ج˘م˘لا ى˘ت˘سش ي˘˘فو
اهنم ةيتامد˘خ˘لا ة˘سصا˘خ
تÓماعتلاو
كلذو ،ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسا
ة˘˘كر˘˘سش نأا ّلإا ،بع˘˘سشلا
ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘سصتا

در˘ج˘م˘ب˘ف ،كلذ تف˘˘لا˘˘خ
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م لو˘˘˘˘˘خد
ديدحتلابو ي˘نور˘ت˘كلإلا
بلطب ةقلعتم˘لا ةذ˘فا˘ن˘لا

ednameD) فتاه طخ
engil ne) ىلإا ةيسسنرفلا نم ةغللا رييغت درجمبو هنأا ثيح ،ةيبرعلا ةغللا ادبأا لبقي ل
 .فتاهلا مقر بلط ةذفان نم كلهتسسملا جارخإا متي ةيبرعلا



watan@essalamonline.com
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ةديلبلا ة˘يلو˘ب ة˘لو˘ج ي˘فو
،رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلع
عار˘˘˘˘ت˘˘˘˘قلا بتا˘˘˘˘كم ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
ةيدلبب «يجرا˘مد ى˘ف˘ط˘سصم»
«يمÓع ةب˘ي˘تر»و ،دار˘م ي˘ن˘ب
نب كلام»و ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ظ˘حو˘ل ،صشي˘ع˘ي دلوأا˘ب «ي˘ب˘ن
ةبخانلا ةئيهلا لابقإا يف نيابت
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ط˘˘˘˘˘سسو
متيو ،يحسصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل

ةرارح صسايق زكارملا هذه ربع
ل˘˘خد˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ع بخا˘˘˘ن ل˘˘˘ك
رهطملا لول˘ح˘م˘لا˘ب هد˘يوز˘تو
ةمامكلا صسبل ىلع صصرحلاو
.دارفألا نيب دعابتلاو ةيقاولا

ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘سشلا ة˘˘˘يلو˘˘˘بو
ـب ردقت ةبخان ةئيه يسصحت
ظحول دقف ،ابخان067.527
ىلع نيبخانلل مسشتحم لابقإا

با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ز˘˘˘كر˘˘˘م رار˘˘˘˘غ
ط˘˘˘سسو «رود˘˘˘ق ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘سش»
مكحملا ميظنتلا عم ،ةنيدملا

تاءارجإل مرا˘سصلا د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا
.يئاقولا

د˘ق˘ف ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو˘˘ب ا˘˘مأا
تا˘با˘خ˘ت˘˘نلا ز˘˘كار˘˘م تفر˘˘ع
،Ó˘˘ي˘˘ئ˘˘سض ا˘˘م ا˘˘عو˘˘ن اد˘˘فاو˘˘ت
،عارتقلا بتاكمل ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘ل˘ل
لجسسي داكي يذلا رمألا وهو
ةيباختنلا ديعاو˘م˘لا ل˘ج ي˘ف

ىلع روسضحلا رسصتقي ثيح
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘قو ن˘˘˘سسلا را˘˘˘ب˘˘˘ك
رركت دهسشملا صسفن ،لوهكلا
،ىلفدلا نيعبو ،ةيدملا ةيلوب
ليمج˘لا صسق˘ط˘لا ع˘ج˘سش د˘ق˘ف
وحن هجوتلا ىلع نيبختنملا

ءلدإلاو عار˘˘˘ت˘˘˘˘قلا بتا˘˘˘˘كم
.نطولا لايح مهبجاوب

ي˘˘ت˘˘لا ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘بو
،تيوسصت زكرم402 يسصحت
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘ب˘˘˘قإلا نا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ف
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘سشت˘˘ح˘˘م تيو˘˘سصت˘˘لا
حابسص نم ىلوألا تاعاسسلا
ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ت نأا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ،صسمأا
ةيلوبو ،ايجيردت ةكراسشملا

فورظلا تناك دقف ،صسادرموب
ميظن˘ت˘لا ا˘هدا˘سس ثي˘ح ة˘يدا˘ع
662 ر˘ب˘ع ءود˘ه˘˘لاو د˘˘ي˘˘ج˘˘لا

6031و تيو˘˘˘˘سصت ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م
م˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ت تيو˘˘˘سصت بت˘˘˘كم
لابقإا ظحول نيح يف ،ةيلولا

ةرتفلا يف نيبخانل˘ل م˘سشت˘ح˘م
ةداعلا ترجو اذه.ةيحابسصلا

ة˘ق˘با˘سسلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا لÓ˘˘خ
ي˘˘ف خو˘˘ي˘˘سشلا ة˘˘ئ˘˘˘ف د˘˘˘فاو˘˘˘ت
نأا ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘لوألا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا
اميف ءاسسنلا دفاوتب لسصاوتت
يف لوهكلاو بابسشلا كراسشي
روسضحل ةي˘ئا˘سسم˘لا تار˘ت˘ف˘لا

.زرفلا ةيلمع

تغلب ةكراششملا ةبشسن
ىلع ةئاملاب30.31

’اوز ةيناثلا ةعاشسلا
ىلع ةكراسشملا ةبسسن تغلب

ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ليدعت عورسشم لوح ءاتفتسسلا
ىلع ةئاملاب30.31 روتسسدلا
ا˘˘˘˘˘˘˘م بسسح  ،00.41 ة˘عا˘سسلا
،ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م ،صسمأا ه˘ن˘˘ل˘˘عأا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا صسي˘˘ئر
يذلا ،تاباختنÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
لدا˘ع˘ت ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا هذ˘˘ه نأا زر˘˘بأا

.ابخان219.070.3

د˘حأا ،ح˘تا˘ف صشو˘خ˘ب ف˘سشك
نأا ،«ةرو˘ث˘لا لا˘ب˘سشأا» ءا˘˘سضعأا

ةمكحم تسسسسأا ةريخألا هذه
ىلع اسسنرف ةمكاحمل ،ةيبعسش
رئازجلا يف ةبكترملا اهمئارج
،ةيرامعتسسإلا ة˘ب˘ق˘ح˘لا لÓ˘خ
،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا هذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأاو
ربع ةعماج71  اهلوح تفتلا
ىل˘ع ا˘ه˘ل˘ك تع˘م˘جأا ،ن˘طو˘لا
تلوا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
صسم˘ط˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.ةيرئازجلا ةيوهلا

لاسصتا يف ،صشوخب حسضوأا
نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ع˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه
ذ˘ن˘م ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘˘سسلا ا˘˘سسنر˘˘ف
نآلا دح˘لو دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا
ةوق نم تيتوأا ام لكب ىعسست
ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ما˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل

يف ةلسشافلا اهتلواحم لÓخ
ءاوسس خيرا˘ت˘لا م˘لا˘ع˘م صسم˘ط
ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،لÓ˘˘ت˘˘حلا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ت˘˘حو
تافاسشتكلا صضعبب لدتسساو
رئازج˘لا ي˘ف  ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘كرلا
ةمظنم اه˘ب فر˘ت˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا

نأل ،ة˘ي˘م˘˘مألا فا˘˘سسي˘˘نو˘˘ي˘˘لا
ةأا˘˘طو تح˘˘˘ت تنا˘˘˘ك دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
  .لÓتحلا

نأا ،ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م زر˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
لÓ˘˘خ ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ل ايعو رهظأا ،ةريخألا ةرتفلا
كارحل˘ل ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ،ف˘سصو˘ي
ل˘ح˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
نم نيريبك ر˘يد˘ق˘تو با˘ج˘عإا
نأا افي˘سضم ،م˘لا˘ع˘لا لود ل˘ب˘ق
ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
يف لوحت ةباثمب ناك ،4591
يذلاو ،يرئازجلا درفلا ةينهذ
،بع˘˘سشلا فا˘˘ي˘˘طأا ل˘˘ك د˘˘˘حو
ريرح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج لو˘ح ف˘ت˘لاو
ا˘ه˘ن˘م ق˘ث˘ب˘نا ي˘ت˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ثيح ،ينطولا ريرحتلا صشيج
،م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘م لوألو ه˘˘نأا
  .ةلود لبق صشيج قلخي

ةقثلا ةداعإاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
يف اميسس ل ،ديدجلا ليجلل

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘كا˘سشم˘لا ل˘ظ
حسضوأا ،ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
لابسشأا» ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف و˘سضع˘لا
هل يلاحلا ليجلا نأا ،«ةروثلا

،هتمأا تباوثو هتيوه يف ةقث
تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا صضع˘˘˘ب نأا ّلإا
تعزعز ،صصاخ˘سشأل ة˘يدر˘ف˘لا

ن˘طاو˘م˘لا» لا˘قو ،ة˘ق˘ث˘لا هذ˘ه
رحب ي˘ف ا˘قرا˘غ ح˘ب˘سصأا يذ˘لا

بل˘˘ت م˘˘ل ،ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا  هذ˘˘˘ه
،ةراق مجحب ةلود يف هبلاطم
تا˘˘˘مزأا صشي˘˘˘ع˘˘˘ي ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأاو
ةقث ىقبت كلذ مغرو ،ةيلاتتم
.«هدÓبب اهل دودح ل نطاوملا

رئازجلا نأا ،انثدحم دكأا امك
ل˘ك با˘ع˘ي˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق
لبقتسسم نأا حسضوأاو ،اهئانبأا
ة˘لود ءا˘ن˘ب ي˘ف ن˘م˘كي  ة˘˘مألا

اياسصولا نع ةديع˘ب ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
تاطوغسضلا نعو ةي˘جرا˘خ˘لا
نطولا نأا ىلإا اريسشم ،ةيلودلا
نيير˘ئاز˘ج˘لا ا˘عدو ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
،ر˘ب˘م˘فو˘ن لا˘ط˘بأا˘ب ءاد˘˘ت˘˘قÓ˘˘ل

تلواح˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ
نم لينلل ةي˘مار˘لا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
 . رئازجلا

 يمولد.م

ر˘يزو ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص لا˘ق
ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘سشلا
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةلودل ةيلسصنق حتف لوح ،صسمأا

ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تارا˘˘مإلا
،ةلتحملا نويعلا ةنيدمب ارخؤوم
نأاو ا˘˘ي˘˘لود ا˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا
ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

داحتلا يف وسضع ةيطارقميدلا
ةلماكلا ةدايسسلا اهلو يقيرفإلا

.اهيسضارأا ىلع
ع.لÓب

يحشصلا لوكوتوÈلل مات ماÎحاو نطولا Èع Úبخانلل نيابتم دفاوت

ديد÷ا روتشسدلا لايح هتملك لوقي بعششلا

ـه.داوج

عورششم لوح ءاتفتشسÓل عارتق’ا ةيلمع ةيادب ذنم نيبخانلل انيابتم ’ابقإا ،نطولا تاي’و فلتخم سسمأا تدهشش
.«انوروك» سسوريف راششتنا يدافتل هب لومعملا يحشصلا لوكوتوربلل مات مارتحا طشسو روتشسدلا ليدعت

ةيطارقميدلا اهدوشستشس اهنإا لاق
،تايرحلاو ةيشساشسأ’ا قوقحلاو
: سشينف لامك

روتشسدلا ليدعت لوح ءاتفتشسلا
ةديدج ةيروهمج ءانبل ةقÓطنا
ربمفون لوأا ميقب ةلشصأاتم
سسيئر ،سشينف لامك ّدكأا
نأاب ،يروتشسدلا سسلجملا
ليدعت عورششم لوح ءاتفتشس’ا
ءانبل ةقÓطنا دعي روتشسدلا

ةلشصأاتم ةديدج ةيروهمج
.ربمفون لوأا ميقب
حيرشصت يف ،سشينف لاق
سسمأا هئادأا بقع ةفاحشصلل
ةشسردملاب يباختن’ا هبجاو
رايبأ’اب «نومأاملا» ةيئادتب’ا

ءاتفتشس’ا» ،ةمشصاعلا رئازجلاب
ءانبل ةقÓطنا ةباثمب وه

ةلشصأاتم ةديدج ةيروهمج
افيشضم ،«ربمفون لوأا ميقب
ةديدجلا ةيروهمجلا هذه»
،ةيطارقميدلا اهدوشستشس
تايرحلاو ةيشساشسأ’ا قوقحلا

.«نوناقلاو قحلا ةلود نوكتشسو
سسلجملا سسيئر ركذ امك
ةيانعلا ةلأاشسم نأاب ،يروتشسدلا

ريبك مامتهاب تيظح بابششلاب
روتشسدلا عورششم ماكحأا يف
ءاتفتشس’ا ىلع سضرع يذلا
 .يبعششلا

زربأا ،لشصتم قايشس يفو
يتلا ةئيهلا نأاب ،ثدحتملا

ةظحل عباتت ،اهيلع فرششي
ةيلمعلا راشسم لك ةظحلب
ةبشسانملاب انمثم ،ةيباختن’ا

لك ريفوت يف ةلودلا دوهج
اذه حاجنإ’ فورظلاو لئاشسولا
.يباختن’ا دعوملا

ـه.داوج

نطولا ربع ةعماج71 ةدناشسمو معدب

اشسنرف ةاشضاقمل ةيبعشش ةمكحم شسشسؤوت «ةروثلا لابششأا»
رئازجلا يف اهمئارج ىلع

 :ةلتÙا نويعلاب ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإ’ا ةلودل ةيلشصنق حتف ىلع اقلعم موداقوب

اهيشضارأا ىلع ةلماكلا ةدايشسلا اهل ةيبرغلا ءارحشصلا

يروتشسدلا ليدعتلا ىلع ءاتفتشس’ا ‘ هتوشصب ء’دإÓل همرح هنع تبان

ةلاكولاب يباختنلا هبجاو يدؤوي نوبت شسيئرلا

تاناهرلا كاردإا ‘ ةيلوؤوشسŸاو لماكلا يعولا هل نإا لاق
دÓبلاب طي– يتلا تايدحتلا مجحو

شصوشصخب هرمأا ‘ لشصف بعششلا : Úنشش
هنوؤوشش Òيشستل ةيشساشسألا ةقيثولا

مهتايحشضتل ءافو ءادهششلا ثرإا نوشص ةرورشضب ركذ
ةدلاÿا Èمفون ةروث ميقو

نع متنبأا :ششي÷ا دارفأل ةحيرقنشش قيرفلا
اهتدايشسو رئاز÷ا نمأا نوشص ‘ ةيلاع ةجرد

،ةيروهمجلا صسيئر صسمأا ىدأا
ه˘ب˘جاو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةيئادتباب ةلا˘كو˘لا˘ب ي˘با˘خ˘ت˘نلا
ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب «ةور˘˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘حأا»
همر˘ح ه˘ن˘ع تبا˘نو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ءاتفتسسلا يف هتوسصب ءلدإÓل

.يروتسسدلا ليدعتلا ىلع
ةسسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو اذ˘ه

صسي˘˘ئر ىدأا» ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع،ةيروهمجلا

ربمفون1 (صسمأا) د˘حألا مو˘ي˘˘لا
ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نلا ه˘˘˘ب˘˘˘جاو ،0202
ةورع دمحأا ةيئادتبا˘ب ة˘لا˘كو˘لا˘ب
امل اقبط ،ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
هنع تبانو ،نوناقلا هيلع صصني

ي˘˘ف ه˘˘تو˘˘سصب ءلدإÓ˘˘ل ه˘˘مر˘˘ح
ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا
،صسيئر˘لا د˘جاو˘ت˘ل ،يرو˘ت˘سسد˘لا
ةيناملألا تايفسشتسسملا دحأا يف
.«جÓعلا يقلتل ةسصسصختملا

ه.داوج

صسيئر ،نينسش ناميلسس دكأا
نأا ،ينطولا يبعسشلا صسلجملا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا
نأاب بعسشلل حمسسي روتسسدلا
ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ي˘ف رر˘ق˘يو را˘˘ت˘˘خ˘˘ي
،ه˘نوؤو˘سش ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا

ة˘م˘ل˘˘كلا عا˘˘جرإا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م ن˘م بع˘سشل˘ل
.كرابملا

ة˘فر˘˘غ˘˘لا صسي˘˘ئر لا˘˘قو اذ˘˘ه
حيرسصت يف ،ناملربلل ىلفسسلا
صسمأا ه˘ئادأا بق˘ع ة˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
ليدعت لوح يباختنلا هبجاول
«روتسساب» ةطسسوتمب روتسسدلا
ىلع ءاتفتسسلا«،ةمسصاعلا يف
ح˘˘م˘˘سسي رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
يف ررقيو راتخي نأاب بعسشلل
ري˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
صساسسألا نأا ارب˘ت˘ع˘م ،«ه˘نوؤو˘سش
بع˘سشل˘ل ة˘م˘ل˘˘كلا عا˘˘جرإا و˘˘ه
نم ‐لاق ا˘م˘ل˘ث˘م‐ تنا˘ك ي˘ت˘لا

،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا كار˘˘ح˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م
بع˘سشلا ّنأا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘سش فا˘˘سضأاو
لماكلا ي˘عو˘لا ه˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا

كاردإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لاو
تا˘يد˘ح˘ت˘لا م˘ج˘حو تا˘نا˘هر˘لا
.دÓبلاب طيحت يتلا

لاغششأا يف كراششي نينشش
سسلجملل602 ـلا ةرودلا

داحتÓل مكاحلا

يلودلا يناملربلا
،نينسش ناميلسس صسمأا كراسش

ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع ،نا˘م˘لر˘ب˘لا صسي˘ئر
لاغسشأا يف ،دعب نع رسضاحتلا
صسلجملل602 ـلا ةرود˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل م˘كا˘ح˘لا
ي˘ف تسصسصخ ي˘ت˘لا ،ي˘لود˘˘لا
باختنا ةيلم˘ع˘ل لوألا ا˘ه˘مو˘ي
ي˘نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا صسي˘˘ئر
ةمئاق تنمسضت ثيح ،يلودلا
دمحم نم Ó˘ك ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

،(ناتسسكاب) ينارجنسسلا قداسص
،(لا˘غ˘تر˘ب˘لا) و˘كي˘تا˘ب ي˘˘تراود
،(ناتسسكبزوأا) فودليف لمكأاو
ناج ه˘ل˘لا ءا˘ط˘ع ة˘م˘ل˘سس اذ˘كو
ةفرغلل نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو ،(اد˘ن˘ك)
زو˘ح˘ت نا˘م˘لر˘ب˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘ف˘˘سسلا
هنأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإلا م˘ت˘˘ي˘˘سس
ةلاح يف هنأا ىلإا اريسشم ،مويلا

قرا˘ف˘ب ح˘سشر˘م يأا زو˘˘ف مد˘˘ع
نوكراسشم˘لا أا˘ج˘ل˘ي تاو˘سصألا

يف يناث˘لا رود˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نل
 .يلاوملا مويلا

لا˘˘م˘˘˘عأا لود˘˘˘ج نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ةطقن21 ن˘م˘˘سضت˘˘ي ةرود˘˘لا
ة˘ي˘ما˘ظ˘˘ن ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
بناج ىلإا ةي˘لا˘مو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ناو
.ةيسسايسس اياسضق

خ.ةيمشسن

د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ّكذ
نا˘˘كرأا صسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
ءادهسشلا ثرإا نوسص ةرورسضب
ةروث ميقو م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت˘ل ءا˘فو
دارفأا ّنأا ادكؤوم ،ةدلاخلا ربمفون
اونابأا ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا

نمأا نوسص يف ةيلاع ةجرد نع
.اهتدايسسو اهرارقتسساو رئازجلا

يف ،ةحيرقنسش قيرفلا لاقو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ه˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
لكايه يمدختسسمل تا˘ع˘م˘ج˘ت
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘لا
ي˘حاو˘ن˘لاو تاو˘ق˘لا تادا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
حتافلا ةليل ةبسسانُمب ،ةيركسسعلا

لايجأا م˘ت˘نأا م˘كنإا«،ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م
ةظقيلا مكتطبارمب ،لÓقتسسلا

لو˘ه˘سسلا ي˘ف ،رو˘غ˘˘ث˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةينطولا دودحلا ىلعو لابجلاو

ىد˘م م˘تر˘ه˘ظأا د˘ق ،ةد˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ظفحب مازتللا بجاوب مكيعو
بار˘˘ت ن˘˘م ر˘˘ب˘˘سش ل˘˘ك ة˘˘مر˘˘ح
ةجرد متبثأاو ،ة˘ي˘لا˘غ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

مايقلا ىلع صصرحلا نم ةيلاع
نمأل انوسص ةفيرسشلا مكماهمب
اهلÓق˘ت˘سسل ة˘يا˘م˘حو ر˘ئاز˘ج˘لا

.«اهرارقتسسإاو اهتدايسسو
دار˘˘˘˘فأا صسمأا كرا˘˘˘˘˘سشو اذ˘˘˘˘˘ه

لكو ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسم
نايب يف ءاج امل اقفو ،ينطولا
تملسست ،ينطولا عافدلا ةرازول
بناج ىلإا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
عوبر فلتخم ربع نينطاوملا
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا ي˘ف ،ن˘طو˘˘لا
نو˘˘كي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل ةد˘يد˘ج ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
.نمآلا رئازجلا

ح.نيدلا رمق



،ةيبرتلا تاباقن تددنو اذه
ةرازو˘لا ل˘ها˘ج˘تو صشي˘م˘ه˘ت˘˘ب
تاسسسسؤوملا ديدع˘ل ة˘ي˘سصو˘لا
ربع لظلا قطان˘م˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لا

رفوت مل ،نطولا عوبر فلتخم
.تامقعملا ىتح اهيف

تايئإدتبإ..«تضسابانضسلإ»
صسيلو لذلإ قطانم يف

لظلإ
،م˘ير˘كلا د˘ب˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ق د˘˘كأا

ةباقنل ينطو˘لا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
ةيئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘لا ير˘يد˘م
ح˘ير˘سصت ي˘ف ،«تسسا˘با˘˘ن˘˘سس»ـ

نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا» ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب صصخ
متيسس ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

عارتقلا ةيل˘م˘ع د˘ع˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘غ
بب˘˘سسب ،رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لوكوتوربلا قيبطت ة˘بو˘ع˘سص
فا˘˘سضأاو ،ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

دعابتلا ناك امهم هنأا ،انثدحم
،صسرادملا لخاد ذيمÓتلا نيب
،اهجراخ نوكي عمجتلا نأا لإا
˘˘˘ماد˘˘˘ع˘˘˘نا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا طور˘˘˘˘سشلا
ة˘˘ب˘˘سسن ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،عرا˘˘سشلا
صسوريفلا اذهب ىودعلا لاقتنا
راسشأاو ،ةريبك نوكت يجاتلا
ـب تاباسصإا دوجو ىلإا ،ديعق
فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
صضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،تا˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا
.نيرخآلا ىلع ارطخ لكسشي

لكاسشم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
،تايئادتبإلا اهنم يناعت يتلا
لو˘˘خد˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘سسأا د˘˘ع˘˘ب
تقو يف اميسسل ،يسسردملا
فر˘ظ˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت

ةحئاج ببسسب بعسص يحسص
لود رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ـل ماعلا نيمألا حسضوأا ،ملاعلا
صسراد˘م˘لا نأا ،«تسسا˘˘با˘˘ن˘˘سس»
ا˘عا˘سضوأا صشي˘ع˘ت ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا

لئاسسو˘لا ا˘هرا˘ق˘ت˘فل ،ة˘يرز˘م
فاسضأاو ،صضرملا نم ةيئاقولا
يف ةيئادتبإا صسرادم كانه نأا

«ل˘˘ظ صسي˘˘لو لذ» ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ن˘م ر˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ىتح زجا˘عو ةد˘يد˘ع ل˘كا˘سشم
ببسسب ،هتسسسسؤوم رييسست ىلع
.ةيدلبلا صسÓفإا

،م˘ير˘كلا د˘ب˘ع بلا˘طو اذ˘˘ه
،ةسسردملا نع ةيدلبلا لسصفب

نم ةريخألا هذه نكمتت ىتح
كلذ بب˘˘سس ع˘˘جرأاو ،جا˘˘ت˘˘نإلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ةرد˘˘˘ق مد˘˘˘ع ى˘˘˘لإا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.تايئادتبلا

نأا ،هتاذ ردسصملا فسشكو
صسراد˘˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘م ة˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن
ة˘ف˘قو˘ل ر˘سضح˘ت ،ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
،عارتقلا ةيلمع دعب ،ينطولا
ةسسردملا لسصف˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

.ةيدلبلا نع
دضض نحن..«تضسبانكلإ»

طرضشب صسرإدملإ قلغ
ةيداملإ تايناكمإلإ ريفوت

دو˘ع˘سسم لا˘ق ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ،ة˘ب˘يدو˘˘ب
مسسا˘ب ي˘م˘سسر˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لاو
لقتسسملا ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘م˘لا
صسيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل
راو˘˘طألا ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ،«تسسبا˘˘ن˘˘كلا»
ن˘˘ح˘˘ن» ،«مÓ˘˘˘سسلا» ه˘˘˘ب صصخ
طر˘سشب صسراد˘م˘لا ق˘ل˘غ د˘سض
ةيرسشبلا تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘ي˘فو˘ت
را˘سشت˘نا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو
مرحلا طسسو انوروك صسوريف
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو ،«ي˘˘سسرد˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘˘˘م صشيا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سض
ةياقولا قيرط ن˘ع صسور˘ي˘ف˘لا

ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح
يأا نود مه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ل˘سصاو˘م
Óئاق  اسضأاو ،ةيحسص لكاسشم
فقت نأا ةرازولا ىلع بجي»
قلغت ل ىتح قاسسو مدق ىلع
بب˘سسب ة˘ي˘نا˘ث ةر˘م صسراد˘م˘˘لا

لÓخ نم كلذو ،91 ديفوك
تا˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإلاو
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو
ريفوتو ،ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
،تا˘ما˘م˘˘كلاو تا˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا

ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ةر˘˘ئاد ع˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘تو
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
.«ةذتاسسألا

مÓعإلاب فلكملا رذح امك
مسسا˘ب ي˘م˘سسر˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لاو
لقتسسملا ي˘ن˘طو˘لا صسل˘ج˘م˘لا
صسيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل
راو˘˘طألا ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
رار˘˘˘كت ن˘˘˘م ،«تسسبا˘˘˘ن˘˘˘˘كلا»
يسسردملا لوخدلا و˘يرا˘ن˘ي˘سس
لوقلاب ،تايئادتبلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوألا ّنأا ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘حل»
ا˘˘م ل˘˘كب او˘˘ما˘˘ق ةذ˘˘تا˘˘سسألاو
نود يسسردم لوخدل مزلتسسي
ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب كلذو ،ل˘˘˘كا˘˘˘سشم
تا˘˘ما˘˘م˘˘كلاو تا˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا

را˘سشت˘نا ن˘م ا˘فو˘˘خ م˘˘هدلوأل
يذلا رمألا وهو ، صسوريفلا
ا˘م˘ي˘ف رر˘كت˘ي ل نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن
ي˘سسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘لا صصخ˘˘ي
طسسوتملا نيروطلل ةبسسنلاب
،ثدحتملا بلاطو ،«يوناثلاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب
ةسساردلا لÓخ تامزل˘ت˘سسم˘لا
ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ةرور˘ي˘˘سسل
.فوخ نود

لوح ثيدحلاب قلعتي اميفو
ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ق˘ل˘غ

صسوريفل ةيناث ةجوم نم افوخ
ديدعلا تحاتجإا يتلا انوروك
رار˘غ ى˘ل˘ع ،م˘لا˘ع˘لا لود ن˘˘م
،برغم˘لاو صسنو˘ت ن˘ي˘ترا˘ج˘لا
ق˘ل˘غ ى˘لإا ا˘تر˘ط˘˘سضا نا˘˘ت˘˘ل˘˘لا
ليجسست دعب صسرادملا صضعب
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
Ó˘ئا˘ق ة˘ب˘يدو˘˘ب در ، ا˘˘نورو˘˘ك
ق˘˘˘ل˘˘˘غ ةر˘˘˘كف د˘˘˘سض ن˘˘˘ح˘˘˘ن»
نكل ،ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
طور˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘˘ي
ءابولا راسشتنا يدافتل ةيئاقولا

،«ي˘سسرد˘م˘˘لا مر˘˘ح˘˘لا ط˘˘سسو
ى˘ل˘ع ،ه˘˘تاذ ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘كأاو
صسوريف عم صشياعتلا ةرورسض
،ةيا˘قو˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘نورو˘ك
ذيمÓتلا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح اذ˘هو
نود مهمي˘ل˘ع˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ن˘م
‐ديفوكب تاباسصإا وأا لكاسشم
هبلط ثدحتملا ددج امك ،91
بسصا˘ن˘م ح˘ت˘ف˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةديدج فيظوت
،ةثÓثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا

ىل˘ع ءبع˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل اذ˘هو
م˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسألا
.ريبكلا يعاسسلا

تاطضسوتم ..«فاتضسلإ»
رفوتت ذيملت008 مضضت

طقف صضيحإرم4 ىلع
مÓعوب حسضوأا ،لباقملا يف

ةباقنلل ماعلا نيمألا ،ةرومع
ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

لÓ˘خ «فا˘ت˘سسلا» ن˘يو˘كت˘لاو
عسضولا نأا ،«مÓسسلا ـل هثيدح
،ابوروأا حاتجي يذلا يئابولا

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جو˘م˘لا ع˘م ة˘سصا˘خ
قلقم ريغ ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ل
هنأا فاسضأاو ،رئازجلل ةبسسنلاب

،صسرادملا قلغت نأل يعاد ل
ةمظنملا تاوعد دعب اميسسل
ةرورسضب ةح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

.ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا قلغ
نكمي ل هنأا ،ةرومع دكأاو

م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا كر˘˘ت
م˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضتو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادد˘˘˘سشم ،ي˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا

ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ةرور˘˘سض
يف هنأا احسضوم ،تاسسسسؤوملل

ةي˘سضر˘م تلا˘ح رو˘ه˘ظ لا˘ح
امتح كانه نوكيسس ،انوروكب

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سص لز˘˘˘ع
لا˘ق˘ت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت ،ن˘ي˘با˘سصم˘لا
.ىودعلا

ف˘سشك ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
نأا «فاتسسلا» ـل ماعلا نيمألا

اهيف صسردي تاي˘ئاد˘ت˘با كا˘ن˘ه
،نيسضاحرم˘ب اذ˘ي˘م˘ل˘ت051
ا˘ه˘ي˘ف صسرد˘ي تا˘ط˘سسو˘˘ت˘˘مو
،صضيحارم ةعبرأاب ذيملت008
ماحدزا ثودح ىلإا يدؤوي ام
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ،م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
01 ـب ةرد˘ق˘م˘˘لا ة˘˘حار˘˘ت˘˘سسلا
مل ةلودلا نأا فاسضأاو ،قئاقد
ةياقولل ةمزÓلا لاومألا مدقت
اريسشم ،يجاتلا صسوريفلا نم
ةيداملا تايناكمإلا صصقن ىلإا
لئاسسو تامامكلا يف ةلثمملا

صسÓفإا بب˘سسب ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ل˘ج
.تايدلبلا

ليحتضسي : صسينغرف
ةقيقد54 قيبطت

ةدحإو ةضصح صسيردتل
ليبن يباقنلا دكأا ،هتهج نم

صصخ حيرسصت يف ،صسينغرف
تاسسسسؤوملا نأا ،«مÓسسلا» هب
نآلا دحل ق˘ل˘ت˘ت م˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لا

ةيبرتلا ةرازو نم تÓسسارم
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت نأا˘˘سشب ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
،صسيردتلل صصاخلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ّنأاو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسل
ناك ةن˘سسلا هذ˘ه˘ل ي˘سسرد˘م˘لا
صسور˘ي˘ف ءار˘˘ج ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

. انوروك
نأا˘˘ب ،صسي˘˘ن˘˘غر˘˘ف حر˘˘ت˘˘˘قاو

ي˘سسارد˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا نو˘˘كي
،0202/1202 ـب صصا˘˘خ˘˘˘لا

،صصسصح˘لا دد˘˘ع˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
ل˘هأا ي˘لو˘ت ةرور˘سضب بلا˘طو
ءا˘˘˘سسؤور ن˘˘˘م صصا˘˘˘سصت˘˘˘˘خلا
،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

،ةذتاسسألاو ما˘سسقألا صسلا˘ج˘م
ةيعوبسسألا جمارب˘لا د˘يد˘ح˘تو
،ي˘عو˘ب˘سسألا ع˘يزو˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
ة˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ك نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
.ا˘ه˘ت˘ي˘سصو˘سصخ ا˘ه˘ل ة˘يو˘بر˘˘ت
يف ةيزكرمÓلاب هبلط اددجم
لكل نأا ىلإا راسشأاو ،رييسستلا

، اخلا اهماظن ةيوبرت ةسسسسؤوم
ةسساردلا فانئتسسل عفار امك
لدب مويب اموي جيوفتلا ماظنب
يمو˘ي˘لا رو˘سضح˘لا ما˘ظ˘ن ن˘م
احسضوم ،ةرازولا هترقأا يذلا
ةقيقد54 قيبطت ليحتسسي هنأا
ة˘سصح صسيرد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
˘ما˘سسقألا ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ةد˘˘حاو
ةثÓث ىلإا اهج˘يو˘ف˘ت م˘ت ي˘ت˘لا
د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو ،جاو˘˘فأا
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘حو˘˘˘م ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘ب
هنأاسش نم ،ينطولا ىوتسسملا
.يسساردلا مسسوملا لسشفي نأا
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«انوروك» ىودع يدافتل صسرإدŸإ لخإد ةيرضشبلإو ةيداŸإ تايناكمإلإ Òفوتب تبلاط

ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا قلغل «ل» لوقت ةيبÎلا تاباقن

م.يمولد

ةرورضضب ةيملاعلإ ةحضصلإ ةمظنم تإوعد دعب ،ةيوبرتلإ تاضسضسؤوملإ قلغل يعإد ل هنأإ ،ةيبرتلإ تاباقن تعمجأإ
لود نم ديدعلإ تحاتجإ «انوروك» صسوريفل ةيناث ةجوم لظ يف ،ةيميلعتلإ تاضسضسؤوملإ يف ةضسإردلإ فقو

.يجاتلإ ءابولإ ىودع يدافتل صسرإدملإ لخإد ةيداملإو ةيرضشبلإ تايناكمإلإ ريفوتب تبلاطو ،ملاعلإ

ةرضضخوبو ةزنولإ يمجنم نم لك عيطتضسي نأإ ىلإإ
نط نييÓم3ـب هميعدت

لحل ماخلا ديدحلا داريتشساب حامشسلا
راجحلا بكرمب نيومتلا ةيلاكششإا

59304 ىلإإ لضصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافضش ةلاح491 ليجضست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا033و تايفو9

ديدحلا بكر˘م˘ل ح˘م˘سسي˘سس
ةيلو يف راجحلاب بلسصلاو
ماخلا ديدحلا داريتسساب ،ةبانع
جاتنإلا ةيافك مدع ةلاح يف
ل˘ح صضر˘غ˘ب كلذو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
داو˘م˘لا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘كسشإا
لك عيطتسسي نأا ىلإا ،ةيلوألا

ةرسضخوبو ةزنولا يمجنم نم
.نط نييÓم3ـب هميعدت

يلع تيآا تاحرف لاقو اذه
ي˘ف ،ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو ،م˘هار˘˘ب

ةيرهسشلا ةلجملا هترسشن راوح
ي˘˘ف «يدا˘˘سصت˘˘قلا بع˘˘سشلا»
ارار˘ق ا˘نذ˘خ˘تا» لوألا ا˘هدد˘˘ع
را˘ج˘ح˘لا بكر˘˘م نو˘˘م˘˘ي نا˘˘ب
داريتسسلابو ماخ˘لا ند˘ع˘م˘لا˘ب
نأا ى˘˘˘لإا ،ر˘˘˘مألا ى˘˘˘سضت˘˘˘قا اذإا
ي˘م˘ج˘ن˘م ن˘م ل˘ك ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
3ـب هميعدت ةرسضخوبو ةزنولا

نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،«ن˘ط ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
ءانتقا يف رمتسسيسس بكرُملا
نم ي˘ل˘ح˘م˘لا ما˘خ˘لا د˘يد˘ح˘لا
نيعتسسيسس ن˘كل ن˘ي˘م˘ج˘ن˘م˘لا
ةدرو˘ت˘سسم˘لا ما˘خ˘لا داو˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘ب˘ت˘عاو ،ءا˘ف˘ت˘كلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
صضر˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘سسا˘˘سسألا

ي˘ف ن˘م˘كي را˘ج˘˘ح˘˘لا بكر˘˘م
،ة˘ي˘لوألا داو˘م˘لا˘ب ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

يذلا لكسشملا اذه نأاب اركذم
صسي˘ل «صصيو˘ع˘لا» ـب ه˘˘ف˘˘سصو
ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف
ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ه˘ل˘ح بكر˘˘م˘˘لا
ماخلا نداعملا ليوحتب موقي
ةرسضخوب يمجنم نم ةرسشابم
ناذللاو ،ةسسبت ةيلوب ةزنولاو
تايجاح عابسشإا نم انكمتي مل
ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لاو ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا
فرط نم ةبولطملا تايمكلا
،صساسسألا اذه ىلعو ،بكرملا
داوملا داريت˘سسا˘ب ،ر˘يزو˘لا ر˘مأا
ةي˘ط˘غ˘ت˘ل جرا˘خ˘لا ن˘م ما˘خ˘لا

عتمتي يذلا بكرملا تايجاح
ـب ردقت ليوحتو جاتنإا ةقاطب
.ايونسس نط نييÓم4

صصاخلإ طورضشلإ رتفد
صضرفيضس كينورتكلإلاب

ةيلوأإ جامدإإ ةبضسن
ةئاملاب04 اهردق

قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
عاطق ىلع لوألا لوؤوسسملا
رتافد ىلإا ،دÓبلا يف ةعانسصلا
اهي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ي˘ت˘لا طور˘سشلا
صضع˘ب ح˘ي˘˘ح˘˘سصت˘˘ل ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق

،ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خلا
عينسصتب اسساسسأا قلعتت يتلاو
ا˘˘هدار˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سساو تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

اذكو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘لوا˘ن˘م˘لاو
تاز˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
اذ˘˘ه˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘˘مور˘˘˘ه˘˘˘كلا
ر˘ت˘فد نأا ف˘سشك ،صصو˘سصخ˘لا
صصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا طور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ةيلزنمورهكلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
ةبسسن صضرفيسس ةينورتكللاو
04 ـب ردقت ايند ةيلوأا جامدإا
عورسشملا قÓطإا دنع ةئاملاب
هذه عفترت نأا ىلع يعانسصلا
يف ةئاملا˘ب06 ىلإا ة˘ب˘سسن˘لا

حمسسي˘سسو ،ن˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘سضغ
˘ما˘ظ˘ن˘ل ة˘يا˘ه˘˘ن ع˘˘سضو˘˘ب كلذ
ةدئافل ةيئاب˘ج˘لا تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا
نود نم ةيبيكرتلا ةطسشنألا
،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘فا˘˘سضم ة˘˘م˘˘ي˘˘ق يأا

ابكرم95 زوربب حمسس يذلاو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع52و
تيآا تاحيرسصتل اقفو،لاجملا

ناب ربتعا يذلا ،مهارب يلع
ىتح دجوي ل ددعلا اذه لثم
ةيعا˘ن˘سصلا لود˘لا صضع˘ب ي˘ف
.ىربكلا

قحب اضصاخ افلم051
ةقلاع لإزت ل ةعفضشلإ

3102 ذنم ةعانضصلإ ةرإزوب
ى˘لإا ،ر˘يزو˘لا قر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ا˘ه˘فر˘ع ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
نيسصاخلا عيرسشتلاو ميظنتلا
ي˘˘ف ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘م ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘˘سشألا
˘˘مود˘˘ق ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
ةداجلا ةيبنجألا تارامثتسسلا

ظف˘ح˘تو ة˘لدا˘ع د˘عاو˘ق ق˘فو
ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘سسلا
صصوسصخلا هجو ىلع رمألا
نم94‐15 ةد˘عا˘ق ءا˘غ˘˘لإا˘˘ب
تا˘طا˘سشن˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سسلا

جتن يتلاو ةيجيتارتسسلا ريغ
صضع˘˘˘˘˘ب مود˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع
نود ن˘˘˘م «ن˘˘˘ير˘˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا»
م˘ه˘لاو˘مأا صسوؤور لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
لادبتسسا بناج ىلإا ةسصاخلا

،صضارتعلا قحب ةعفسشلا قح
،مهارب يلع تيا فسشك انهو
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تا˘˘ف˘˘ل˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا
لازت ل ةعفسشلا قح ةسسراممب

ةرازو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ق˘لا˘ع
غلبي3102 ذ˘ن˘م ة˘عا˘ن˘˘سصلا

مل افلم051 يلاوح اهددع
.دعب لحت

ح.نيدلإ رمق

ةديدج ةبا˘سصإا033 تلج˘سس
تلاح9و ،انورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةافو
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
 .ءافسشلل اسضيرم491 هيف لثامت

،راروف لامج روتكدلا فسشك
دسصر ةنجلل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا

لÓخ ،انوروك صسوريف ةعباتمو
ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘مÓ˘˘عإلا ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
رو˘˘ط˘˘ت صضر˘˘ع˘˘ل صصسصخ˘˘م˘˘لا
صسوري˘ف˘ل ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
نأا ،ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف (91‐ديفوك)

غلب ةدكؤوملا تلا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جإا
ةلاح033 اهنم ةلاح272.67
ردقت ثودح ةبسسنب يأا) ةديدج
فلأا001 ل˘كل ة˘لا˘˘ح7.0 ـ˘˘ب
يلامجإلا ددعلا غلب اميف ،(ةمسسن
او˘ل˘ثا˘م˘ت ن˘˘يذ˘˘لا صصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
غلب اميف ،ةلاح593.04 ءافسشلل
3791 تايفولل يلامجإلا ددعلا

اسضيرم94 نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘لا˘˘ح
ة˘يا˘ن˘ع˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح نود˘جاو˘ت˘ي
.ةزكرملا

ح.نيدلإ رمق



لÓغتسسا رثإا تءاج ةيلمعلا
دحأا دوجوب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
نم عبارلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف را˘ج˘ت˘لا
ة˘يلو ن˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘˘سص ،يداو˘˘˘لا
ةنيدم ىوتسسم ىلع نييراجت
ةراجت يف صصتخم ،فراطلا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تÓ˘˘˘ّم˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا

موقي ،ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا با˘سشعألاو
تا˘طا˘ّل˘خ جا˘ت˘نإاو ر˘ي˘سضح˘ت˘˘ب

تاءا˘˘عدا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘سشع
صضار˘˘˘مأا ةد˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘جÓ˘˘˘˘ع
مت˘ي˘ل ،بل˘ع ي˘ف ا˘ه˘ب˘ي˘سضو˘تو
عسضو نود نم عيبلل اهسضرع
،ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص ة˘يا˘ه˘ن خ˘يراو˘ت
رسصانع ىعدتسسا يذلا رمألا
ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا
،فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب
ةيلمع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ،ةرا˘ج˘ت˘لا

ني˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘م˘هاد˘م
يف طبسض مت نيأا ،نييراجتلا

تÓ˘ما˘ع˘لا د˘حأا ،صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت عز˘˘˘ن دد˘˘˘سصب ي˘˘˘هو
بل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م بي˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ةيهتنملا ةيئاذغلا تÓمكملا
ةداح ةلآا لامعتسساب ةيحÓسصلا

دعب متيل  ،«روتيك» عون نم
ع˘ل˘سسلا در˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ما˘˘م˘˘تإا
ـب ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ذا˘˘خ˘˘تا ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع15792
ة˘˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا
ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه صصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘م ءو˘سض ى˘ل˘˘عو.ةسصتخملا
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ،هر˘كذ ق˘ب˘˘سس

بحاسص ينعملا دسض يئاسضق
مامأا هميدقت صضرغل ،نيلحملا
يف رظنلل ةيئاسضقلا تاهجلا
،ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

جا˘ت˘نإا˘ب ا˘سسا˘سسأا ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لاو
ة˘ي˘ب˘سشع تا˘ط˘ل˘خ بي˘سضو˘تو
عم ةي˘جÓ˘ع تاءا˘عدا ل˘م˘ح˘ت
ا˘ه˘نأا صسا˘سسأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘يو˘سست
نود ن˘˘˘م ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ ل˘˘˘ّم˘˘˘˘كم
عز˘˘˘نو ،بي˘˘˘سضو˘˘˘ت خ˘˘˘يراو˘˘˘ت
لمحت بيسضوت بلع خيراوت

صشغلا صضرغب ةيبط تاءاعدا
نم.ا˘ه˘ب˘ي˘سضو˘ت ةدا˘˘عإا ي˘˘ف
ةلقنتملا قرفلا تنكمت اهتهج
˘ما˘سسقأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
قيسسنتلاب ،ةل˘قرو˘ب كرا˘م˘ج˘لا

رثإا ىلع ،صشيجلل ةزرفم عم
ةربتعم ةيمك زجح نم نيمك
ة˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا صصار˘˘قألا ن˘˘م
نم ةدحو05475 ـب تردق
نتم ىلع «نيلا˘با˘غ˘ير˘ب» عو˘ن
.ةرايسس

watan@essalamonline.com
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صسولهم صصرق فلأإ75 نم ديزأإ جيورت ةلواحم طبحت ةلقرو كرامج

ةيهتنم ةيئاذغ تÓمكم ةبلع فلأا92 نم رثكأا زجح
فراطلا يف ةيحÓشصلا

يوإرمع رضصان

،هرمع نم عبإرلإ دقعلإ يف رجات فيقوت يف ،فراطلإ ةيلو نمأاب يناثلإ يرضضحلإ نمألإ رضصانع تحجن
،يرضشبلإ كÓهتضسÓل ةحلاضص ريغ ةبلع15792 ـب تردق ،ةيحÓضصلإ ةيهتنم ةلمكم ةيئإذغ دإوم ىلع هتزايحل

.ايميلقإإ ةضصتخملإ ةيئاضضقلإ تاهجلإ راطخإإ دعب هقح يف تإءإرجإلإ ةفاك ذاختإ مت تيح

ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘طر˘˘˘سش تن˘˘˘كم˘˘˘ت
لÓ˘خ ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب نور˘˘كف
نم ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا
ثوحبم صصاخسشأا7 فيقوت

تا˘ه˘ج˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ةدع ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مألا
م˘˘تو اذ˘˘ه.ةي˘مار˘جإا ا˘يا˘سضق
52 ناغلبي نيسصخسش فيقوت
،امهنع ثوحبم ،ةنسس13و
ل˘ت˘˘ق˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ب
رارسصإلا قبسس عم ،يدمعلا

،ةقرسسلاب عوبت˘م ،د˘سصر˘ت˘لاو
صصخسش فيقوت اسضيأا مت امك
لحم ةنسس34 رمعلا نم غلبي
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ثح˘˘˘ب
ي˘˘ف طرو˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةحلسسألا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘سضق
راطإا يف لوألا فنسصلا نم
امك ،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
رخآا صصخسش فيقوت كلذك مت
لحم ةنسس02 رمعلا نم غلبي
ةيئاسضقلا تاهجلا نم ثحب
ة˘قر˘سسلا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ب طرو˘˘ت˘˘م
ي˘ف ة˘ب˘كر˘م ل˘˘خاد ر˘˘سسكلا˘˘ب
فيقوت مت امك ،ماعلا قيرطلا

23 رمعلا نم غلبي صصخسش
ل˘ب˘ق ن˘م ثح˘ب ل˘ح˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
طروت ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ةرجات˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ج ة˘ي˘سضق ي˘ف
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف ة˘عور˘سشم
.ةمظنم ةيمارجإا

فيقوت مت ،هتاذ قايسسلا يف
33 رمعلا نم غلبي صصخسش
تاهجلا نم ثحب لحم ةنسس
ةيسضق يف طروت ةيئاسضقلا
ددعتلا فورظ رفاوتب ةقرسسلا

فيقوت نع Óسضف ،رسسكلاو
و˘ه ي˘ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ر˘˘خآا صصخ˘˘سش
ن˘˘˘م ثح˘˘˘ب ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ،ر˘˘˘˘خآلا
طروت ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ر˘˘فاو˘˘ت˘˘ب ة˘˘قر˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ب

.قلسستلاو ددعتلا فورظ
ق˘˘ح ي˘˘˘ف تذ˘˘˘خ˘˘˘تاو اذ˘˘˘ه

ةفاك ةعبسسلا مهيف هبتسشملا
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
تا˘ه˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.ةيئاسضقلا

خ.رضصان

،صسمأا لوأا تردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص
ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
،ةيادرغ يف يليلتم ةرئاد نمأاب
تارثؤوملا ن˘م ا˘سصر˘ق0443
ى˘˘ل˘˘ع تسضب˘˘قو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
جيورت ددسصب اناك نيسصخسش
با˘ب˘سش ط˘سسو مو˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه
.ةقطنملا

يف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تذ˘ف˘نو
اهب ماق يتلا تايرحتلا راطإا
يرحت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف دار˘فأا
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،ي˘ل˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘م ن˘˘مأا˘˘ب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
نم ةماه ةيمك يف ةرجاتملاو
ةفنسصملا ةينلديسصلا داوملا
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع «تا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م»
تايرحت˘لا تح˘م˘سسو ،ةرا˘ي˘سس
د˘˘˘جاو˘˘˘ت نا˘˘˘كم د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ىلع اوناك نيذلا صصاخسشألا

اهيف كو˘كسشم تارا˘ي˘سس ن˘ت˘م
،يليلتم ةنيدم ىوتسسم ىلع
هبتسشملا قيوطت حمسس ثيح
52 رمعلا نم ناغلابلا امهيف
ام˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘سس73و
0081 ا˘م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘كو
ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘سسب˘˘˘˘ك
،«غلم003 ‐ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب»
ةنيدم قوسسب جيورتلل ةهجوم
.يليلتم

يتلا تاقيقحتلا تنكم امك
ةماعلا ةباينلا فارسشإاب تيرجأا
ل˘خاد رو˘ث˘ع˘لا ن˘م ،ة˘يادر˘˘غ˘˘ب
امهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘حأا ن˘كسسم
هذ˘ه ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
0461 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘˘ت مو˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلا

ةأابخم تنا˘ك ي˘ت˘لا ،ة˘لو˘سسب˘ك
عو˘م˘ج˘م ز˘ج˘ح م˘تو ،ما˘كحإا˘ب
فرسصت ل يتلا صصارقألا كلت
ة˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ف˘˘سصو بجو˘˘م˘˘ب لإا

يف ناتلمعتسسملا ناتبكرملاو
،ةعاسضب˘لا هذ˘ه ج˘يور˘تو ل˘ق˘ن

د˘˘سض ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م د˘˘˘عأاو
مامأا امد˘ق ناذ˘ل˘لا نا˘فو˘قو˘م˘لا
ا˘م˘هو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

نوناقلا مارتحا مدعب نيعباتم
ة˘يودألا لا˘م˘ع˘ت˘سسل م˘ظ˘ن˘م˘لا

ا˘˘سضيأا ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا كل˘˘ت˘˘˘بو
ةينقت˘لاو ة˘يرادإلا ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب
ع˘˘ي˘˘بو ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قا صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ةزا˘ي˘حو ،ة˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م صصار˘˘قأا

ريغ ةق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘بو ن˘يز˘خ˘تو
يف ةينلديسص داومل ةينوناق
.ةمظنم ةيمارجإا ةكبسش راطإا

تاذ تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
صضا˘ه˘جإا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا

00007 وحن ج˘يور˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ي˘نلد˘ي˘سص داو˘م ن˘˘م صصر˘˘ق
،يسشاوملا نيمسستو ،ةطسشنم
ةدا˘يز˘ل ة˘ي˘ه˘سشلا تا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘مو
ي˘ت˘لاو ،نا˘سسنإلا ىد˘ل نزو˘˘لا

ق˘ير˘ط ن˘ع تل˘خدأا د˘ق تنا˘˘ك
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لإا بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا
،يوار˘ح˘سصلا ل˘حا˘سسلا ناد˘ل˘ب
.ةيحÓسصلا ةيهتنمو

تاجتنملا هذه عسضخت ملو
قيرط نع تلخدأا يتلا ةيبطلا
ىلع ارطخ لكسشتو بيرهتلا
ن˘م ه˘يو˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ح˘˘سصلا

ة˘˘سصخر يأا ى˘˘لإا ،تا˘˘˘نو˘˘˘كم
وأا ةيعون ةبقارم وأا اهقيوسستل
دقو ،اهنيزختو اهلقن طورسش
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا م˘ت
ن˘ي˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘˘غ ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم مهتقحÓم ةيلمع ليطعتل
اوذولي نأا لبق ،ةطرسشلا لبق
قيقحت حتف متو اذه.رارفلاب
صصا˘خ˘سشألا ى˘˘ل˘˘ع صضب˘˘ق˘˘ل˘˘ل
بيرهت ةيسضق يف نيطروتملا
،ا˘˘ه˘˘ب صصخر˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘يودأا

ةيعرسش ريغ ةقيرطب لوخدلاو
.ينطولا بارتلا ىلإا

يدإوج صسابع

دإوملإ نم صصرق فلأإ07 جيورت ةلواحم طابحإإ
ةيحÓضصلإ ةيهتنم يضشإوم تانمضسمو ةطضشنملإ ةينلديضصلإ

ةيادرغ يف يليلتمب اشسولهم اشصرق0443 زجح

نيع ةنيدمب ناكضس طضسو نمأإÓلإو بعرلإ إورضشن
صصوضصخلإ هجو ىلع نوركف

ةدع يف مهنع ثوحبم شصاخششأا7 فيقوت
يقاوبلا مأاب ةيمارجإا اياشضق

يئابرهكلإ رايتلإ نم ةيامح لئاضسوو صساحنلإ نم ريطانق8 زجح

ةقرشسل ةيئابرهكلا تاكبششلا برخُت ةباشصع طاششنل دح عشضو
مناغتشسُمب ةيشساحنلا كÓشسألا

امهفافز لفحل امهتماقإإ نم ةعاضس84 نم لقأإ دعب

ركشسعم يف زاغلاب اقانتخا نيشسورع ةافو

اهعيضضر عم ةأإرمإإ مهنيب نم
إرهضش11 ـلإ وذ

يف شصاخششأا6 فيقوت
ةرجه ةلواحم ةيشضق
ناشسملتب ةيعرشش ريغ

نمأإ رضصانع صسمأإ لوأإ فقوأإ
ةيلوب نينه ةرئإد
ةمهتب صصاخضشأإ6 ،ناضسملت
ريغ ةرجهلإ ةلواحم
يف ،رحبلإ ربع ةيعرضشلإ

زجاح رثإإ تمت ةيلمع
يقرضشلإ لخدملإ ةبقإرمل
مت نيأإ ،نينه ةنيدمل
ىلع ناك ةبكرم فيقوت
مهنيب نم صصاخضشأإ5 اهنتم
نم غلابلإ اهعيضضر عم ةأإرمإ
رثع ،إرهضش11 رمعلإ

رفضس تإزإوج ىلع مهتزوحب
ةبعضصلإ ةلمعلاب يلام غلبمو
نيبت ثيح ،ةعتمألإ صضعبو
ددضصب مهنأإ نمألإ رضصانعل
.يرضس راحبإإ ةيلمعل بهأاتلإ

ةيلمع تحمضسو إذه
صصاخضشألإ عم قيقحتلإ
فرعتلإ نم ،نيفوقوملإ

تافضصإومو ةيوه ىلع
ةلحرلل يضسيئرلإ مظنملإ

عم ،نينه ةنيدمب هفيقوتو
يطاطم فضصن براق زجح

55 ةوق وذ كرحمب دوزم
نم يلام غلبمو اناضصح

تإزإوجو ةبعضصلإ ةلمعلإ
هيلعو ،ةلاقن فتإوهو رفضس
يئاضضق ءإرجإإ زاجنإإ مت
صصاخضشألإ هبجومب مدق
مامأإ نيفوقوملإ ةتضسلإ

ىدل ةيروهمجلإ ليكو
.يضشمرلإ ةمكحم

م.ديلو

حلاسصم ،صسمأا لوأا تنكمت
،مناغ˘ت˘سسم˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

طا˘˘˘سشن˘˘˘ل د˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضو ن˘˘˘˘م
نم ةنوكتم ةيمارجإا ةباسصع
ءارو ف˘˘ق˘˘˘ت صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا6
تاكبسشلا بيرخ˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ط˘غ˘سضلا تاذ ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
كÓسسألا ةقرسس فدهب يلاعلا
.ةيسساحنلا

ةيسضقلا هذه ةجلاعم تمت
تايلم˘ع˘لا ز˘كر˘م ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب
كردلل ةيميلقإلا ةعومجملاب
مقرلا رب˘ع ا˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا
مزع هدا˘ف˘م5501 ر˘˘سضخألا

صصا˘خ˘سشألا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
تاذ ءابرهكلا ةكبسش بيرخت
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا
كÓسسألا ةقرسس دسصق رانيدوب
مت روف˘لا ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘سسا˘ح˘ن˘لا
ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘يرود ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
فيقوتو طبسض متو ناكملا

صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘˘سش
ة˘˘˘قر˘˘˘سسو بير˘˘˘خ˘˘˘ت دد˘˘˘˘سصب
دع˘بو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا كÓ˘سسألا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا را˘ط˘خإا
ة˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘مو ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ت ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
هذ˘˘ه دار˘˘فأا ي˘˘قا˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
4) ة˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإلا ة˘˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا
8 ة˘بار˘ق ز˘˘ج˘˘حو (صصا˘˘خ˘˘سشأا
كÓ˘˘˘سسألا ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
(غلك097) ة˘ي˘˘سسا˘˘ح˘˘ن˘˘لا

تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ن ةرا˘˘˘ي˘˘˘سسو
ةقرسسلا تايلمع يف لمعتسست
ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل تاودأاو ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو
را˘ي˘ت˘لا ن˘م ة˘يا˘م˘ح ل˘ئا˘˘سسوو
تازافقو صصقم) يئا˘بر˘ه˘كلا

فتاوه اذكو (ءابرهكلل ةلزاع
قبسس ام ءوسض ىلعو.ةلاقن
هبتسشملا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس هر˘كذ
ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا رو˘˘ف م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.ةسصتخملا ةيئاسضقلا
صصاخضشأإ8 فيقوت

ةدع يف مهيف هبتضشم
ةبانعب اياضضق

ع˘م˘ق ة˘قر˘ف صسمأا تن˘˘كم˘˘ت
ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘ل˘ل مار˘جإلا
،ةبانع يف ةيئاسضقلا ةطرسشلل
،صصاخسشأا8 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م
،ةريخألا ةعا˘سس27ـلا لÓ˘خ
يف مهيف هبتسشم3 مهنيب نم
ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘ي˘˘سضق
طسسو بعرلا عرزت ةيمارجإا
صصاخسشأا4 اذكو ،نينطاوُملا

ا˘يا˘سضق ي˘ف م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم
ةحلسسألاو تاردخملا ةزايح
ةفاسضإا ،ةروظحملا ءا˘سضي˘ب˘لا
هيف هبتسشم رخآا صصخسش ىلإا
.ةقرسسلا ةيسضق يف

يجإرد مركأإ / ب.دلاخ

،صسمأا لوأا حا˘ب˘˘سص تز˘˘ت˘˘هإا
يبرغ ىسصقأا ةيفينحوب ةيدلب
ع˘قو ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘كسسع˘˘م ة˘˘يلو
هت˘جوزو صسير˘ع ةا˘فو ة˘ع˘جا˘ف
يد˘ي˘سس ة˘يلو ن˘م نارد˘ح˘˘ن˘˘ي
يداحأا زاغب اقا˘ن˘ت˘خا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
دعب كلذو ،نوبركلا ديسسكوأا
امهتماقإا نم ةعاسس84 نم لقأا
امهليسضفتو ا˘م˘ه˘فا˘فز ل˘ف˘ح˘ل
لسسعلا رهسش نم ةرتف ءاسضق

.ةيفينحوب ةيدلبب
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت د˘˘قو اذ˘˘ه

82 رمعلا نم غلابلا صسيرعلا
ةكيرسش ةيعمب ةدماه ةثج ةنسس
دحأل ةعبات ةقسش لخادب هتايح
ا˘ق˘سشن˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب ،صصاو˘خ˘لا

يدا˘˘حأا زا˘˘˘غ ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
،برسستملا نوبر˘كلا د˘ي˘سسكوأا

لز˘˘˘ن يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا و˘˘˘˘هو
ي˘˘لا˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘عا˘˘سصلا˘˘˘ك

.امهفراعمو نيسسيرعلا
اه˘ق˘ب˘سس ة˘ع˘جا˘ف˘لا نأا ر˘كذ˘ي

فا˘فز ل˘ف˘ح م˘سسار˘م م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
صسي˘م˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي ن˘˘يد˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
هرثأا هل ناك ام وهو ،طرافلا
ي˘˘لا˘˘هأا صسو˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف غ˘˘لا˘˘ب˘˘˘لا
نيزعملا عوم˘جو ن˘ي˘سسور˘ع˘لا
ةلسصا˘ف˘لا ةد˘م˘لا ر˘سصق م˘كح˘ب
.نيسضقانتملا نيثدحلا نيب

صشوكب نيرضسن
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حيحشصلا هاجتلا يف ةوطخ مÓشسلل رمتؤوم دقع

رمتؤو˘م د˘ق˘ع˘ل ي˘لود˘لا عا˘م˘جإلا ل˘كسشي
م˘عد˘ل ة˘م˘˘ه˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ مÓ˘˘سسل˘˘ل ي˘˘لود
ةيسضق˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةيعرسشلا تارارقلل اق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ليعفتل ة˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘م˘ها˘سسم˘لاو ة˘ي˘لود˘لا

ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإاو مÓ˘سسلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حإاو
تاط˘ل˘سس تن˘ع˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا دو˘م˘ج˘لا
نرقلا ةقف˘سص ي˘ف ا˘ه˘كسسم˘تو لÓ˘ت˘حلا

ىلع ةقطنملاب صضرف متي ديحو لحك
.مÓسسلا ةيلمعب ةينعملا فارطلا عيمج
يتلا تاحيرسصت كلت تبثت ىرخأا ةرمو
ممألا يف ةيكريمألا ةبودنملا اهب تلدأا
ةردابمل ةسضفارلا تفارك يليك ةدحتملا
ةدحتملا تايلولا نا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘سسلا
مÓسسلا قيقحتب ةينع˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘كير˘مألا
ىعسست لب ،ةقطنم˘لا˘ب ل˘ما˘سشلاو لدا˘ع˘لا
باسسح ىلع يليئارسسإلا فرطلا معدل
ةلداعلا هقو˘ق˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا

اهب فرتعيو اهرقي يتلاو ةعورسشملاو
هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود بل˘˘˘˘غا
تم˘ت لو ة˘لو˘ب˘ق˘م ر˘ي˘غ تا˘ح˘ير˘سصت˘˘لا
نأا تبثتو ،ةل˘سص يأا˘ب ة˘ي˘لود˘لا ة˘لاد˘ع˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘هار˘˘˘كلا ى˘˘˘لإا و˘˘˘عد˘˘˘ت بمار˘˘˘ت ةرادإا

ق˘ح˘ب ة˘ير˘سصن˘ع˘لا صسرا˘م˘تو ناود˘ع˘˘لاو
زتبت اهنأاو ،ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا
ةيداعمو ةينوناق ريغ فقاومب ملاعلا لود
نيب ةيهاركلا ر˘سشن˘تو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
ىلع اهرارسصإا نمسض ةقطنملا بوعسش
ر˘ي˘فو˘تو ،لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح ةد˘˘نا˘˘سسم
ةقفسص ذيفنتل اه˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
باسسح ىلع مسضلا تاططخمو نرقلا
ةماقإاو ينيطسسلفلا ي˘ن˘طو˘لا عور˘سشم˘لا
نمسض ةلقتسسملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
يتلا ةيلودلا تارارقلاو يلودلا هجوتلا
. اهب فرتعيو يلودلا عمتجملا اهرقا

اهدقع يتلا ةسصاخلا ةسسلجلا لكسشتو
صسلجملا ءاسضعأا هدكأا امو نمألا صسلجم

ةيؤور عم تبواجت اهنوك ةريبك ةيمهأا
تد˘˘نا˘˘سسو صسا˘˘ب˘˘ع دو˘˘م˘˘ح˘˘م صسي˘˘ئر˘˘لا
مÓسسلا ةيلمع يف ينيطسسلفلا فقوملا
مÓسسلل يلود رمتؤوم دقع ةيلآا اهينبتل
ممألا ةلظ˘م تح˘ت ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب
ةيلود˘لا فار˘طألا ة˘كرا˘سشم˘ب ةد˘ح˘تـم˘لا
ةدا˘ج مÓ˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

نوناق˘لا ئدا˘ب˘م ى˘لإا د˘ن˘ت˘سست ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘حو
تاذ ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘ع˘جر˘˘م˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا
لÓ˘ت˘حلا ءا˘ه˘نإا ى˘لإا ي˘سضف˘˘تو ة˘˘ل˘˘سصلا
ةينيطسسلفلا ةلودلا ةما˘قإاو ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
طوطخ ىل˘ع ةدا˘ي˘سسلا تاذ ة˘ل˘ق˘ت˘سس˘ُم˘لا
7691 ما˘ع و˘ي˘نو˘ي/نار˘يز˘ح ن˘م ع˘بار˘˘لا

.ةيقرسشلا صسدقلا اهتمسصاعو
ي˘ف ع˘سسو˘ت˘لاو ي˘لود˘لا م˘عد˘لا ر˘م˘ت˘سسيو
قو˘ق˘ح˘ل˘ل م˘عاد˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا ل˘˘ي˘˘كسشت
لÓتحلا ةبغر نع ادي˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

كلت فقاوم لكسشتل ةيكيرمألا فقاوملاو
عمت˘ج˘ُم˘لا ةدارإا ن˘ع تر˘ب˘ع ي˘ت˘لا لود˘لا

ةيعر˘سشلا تارار˘ق˘ب ة˘كسسم˘ت˘م˘لا ي˘لود˘لا
لÓتحلا ءاه˘نإا ى˘ل˘ع رار˘سصإلاو ة˘ي˘لود˘لا
حا˘ف˘كلا ةر˘ي˘سسم م˘عد˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ءاهنإاو لÓتحلا نم ررحتلاو ينيطسسلفلا
صضفرو ،م˘لا˘˘ع˘˘لا ه˘˘فر˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حا لو˘˘طأا
ةلسصاوتملا ةميسسجلا هتاكاهتناو هتاسسايسس
يأاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ءا˘ن˘بأا ق˘˘ح˘˘ب
اهنأاسش نم ىرخُأا تلواحم وأا تاءارجإا
بع˘سشلا قو˘ق˘حو صضرأا ن˘م صصا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
اذهو ،لÓقتسسلاو ةيرحلا يف ينيطسسلفلا
ع˘قو˘م ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘يو تب˘ث˘ي ر˘مألا
ىوتسسملا ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ينيطسسلفلا بعسشلا ةناكم ززعيو يلودلا

ىظحت لازت ل يتلاو ةلداعلا هتيسضقو
عمتجملا مامتها ىلع ذوحتسستو ةيولوألاب
نع اديعب ةيلودلا لمعلا تادنجأاو يلودلا

ةرادإلا رار˘سصإاو لÓ˘ت˘حلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
نرقلا ةقفسص ىمسسي ام قيبطت ةيكيرمألا

. دحاو فرط نم

اهب تجرخ يتلا عئاقولا كلت لكسشتو
نم ديزملا بلطتي ةريبك ةيمهأا ةسسلجلا
ع˘سضو˘ل ة˘ي˘لود˘لا فار˘طألا ع˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةيعقاو تايلآا ديدحت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع تاو˘ط˘خ
دقع نامسضو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل
ةلظم تح˘ت مÓ˘سسل˘ل ي˘لود˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا
داد˘عإلا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا

ةيلمع قÓطإاو ،يلودلا رمتؤوملا داقعنل
را˘طإا˘ب ةدد˘ح˘مو ة˘ي˘قاد˘سصم تاذ مÓ˘˘سس
ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق صسا˘سسأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘مز
يذلا نيت˘لود˘لا ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘ي˘لود˘لا
يليئارسسإلا لÓتحلا ءاهنإا ىلإا يسضفي
ى˘ل˘ع ناود˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل د˘ح ع˘˘سضوو
لخدتلا لاسشفإاو ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف صضرأا ى˘ل˘ع يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

ةيلمع معدل ةيلودلا تاقاطلا لك دسشحو
ةقطنملا يف ةلماسشلاو ةلداعلا مÓسسلا

بع˘سشلا ح˘ن˘م صسا˘سسأا ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو
. ةيخيراتلا هقوقح ينيطسسلفلا

ةينيطضسلفلإ حابضصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطضسلف يف يبرعلإ مÓعلإ ريفضس / ةودقلإ يرضس  : ملقب

مÓشسإلا نع عافدلا تاراعشش يف ةيمازهنلا حورلا

هيلع هللا ىّلسص هللا لوسسر صضّرعت امّلك
نو˘م˘ل˘سسم˘لا َر˘ف˘ن˘ت˘سسا ٍةءا˘سسإا ى˘لإا مّ̆ل˘˘سسو
هل مهّبح نع ِريبعتلل ٍتÓمح يف مهَدوهج
نم مهبسضغو ،مّ̆ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىّ̆ل˘سص
.اهل مهسضفرو ةءاسسإلا

ٌحودممو ٌدومحمو ّيعي˘ب˘ط ٌر˘ي˘ب˘ع˘ت اذ˘هو
هللا ىّلسص هللا لوسسر رّذجت ىدم نع
نيذلا نيملسسملا بولق يف مّلسسو هيلع
م˘ظ˘عأاو نو˘كل˘م˘ي ا˘م ى˘ل˘˘غأا ه˘˘ي˘˘ف نور˘˘ي
هيلع مدآا ندل نم ةّيرسشبلا هتفرع ٍقولخم
.ةعاّسسلا مايق ىلإا مÓسسلا

،ىّتسش ٍتاراعسشب تÓمحلا هذه نادزتو
يف ٌفور˘ع˘م ٌر˘مأا تارا˘عّ̆سشلا ماد˘خ˘ت˘سساو
امك ،ةّيمÓعإلا اهتÓمح يف اهّلك ةّيرسشبلا
،لّوألا مÓسسإلا رسصع ذنم هب ٌلومعم هّنأا
ٍتاراعسش نوذخّتي نو˘م˘ل˘سسم˘لا نا˘ك د˘ق˘ف
.ةّيلسصفملا ثادحألاو فقاوملا يف مهل
يف نوملسسملا اهعفري يتلا تاِراعّسشللو
ءانب ي˘ف ٌةر˘ي˘ب˘ك ٌةّ̆ي˘م˘هأا م˘ه˘مو˘سصخ ه˘جو
؛نينثا نيها˘ج˘تا ي˘ف تا˘عا˘ن˘ق˘لاو ي˘عو˘لا
هاجت مسصخلا راكفأاو ِتاعانق ُءانب لّوألا
نوملسسملا اهي˘ل˘ع ّج˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ةّ̆ي˘سضق˘لا

.اهلجأل راعّسشلا نوعفريو
نيملسسملا ِراكفأاو تاعانق ءانب ؛يناّثلاو
يف مهكولسس ديسشرتو مهفطاوع هيجوتو
ليبسس ىلعو .اهل نورسصتني يتلا ةّيسضقلا
يف ماسشه نبا هركذ ام رسصحلا ل لاثملا
هللا لوسسر باحسصأا راعسش ناكو» :هتريسس

ٌدَحأا» :ردب مو˘ي م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص
ًاراعسش نوذخّتي اوناك نوم˘ل˘سسم˘لا˘ف،«د˘َحأا
،مهئادعأا نيبو مهنيب ٍةهجاوم ّلك يف مهل
ة˘ه˘جاو˘م˘لا تنا˘ك ي˘ت˘لا ٍرد˘ب ةوز˘غ ي˘˘فو
صشيرقو نيملسسملا نيب ىلوألا ةّيلسصفملا

نأا ّيعيبّطلا نمو،«دَحأا ٌدَحأا» مهراعسش ناك
ىّلسص هللا لوسسر ِرمأاب ُراعّسشلا اذه َنوكي
ماعلا د˘ئا˘ق˘لا ه˘ف˘سصو˘ب مّ̆ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا
ي˘ن˘ب˘ي را˘عّ̆سشلا اذ˘هو ،ة˘لوّد˘لاو صشي˘ج˘ل˘˘ل
ءاد˘˘˘عألا ىد˘˘˘ل را˘˘˘كفألاو تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا

.ءاوسس ٍدح ىلع نينمؤوملاو
يذلا را˘عّ̆سشلا اذ˘ه ّنأا˘ب نور˘ي˘سس ءاد˘عألا˘ف
و˘˘هو حا˘˘بر ن˘˘˘ب لÓ˘˘˘ب َة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سص نا˘˘˘ك
نب ةّيمأا ةرخسص تحت بsذعي ٌفعسضتسسم
َفاتهو اهرسسأاب ٍةّمأا َراعسش ادغ دق فلخ
ن˘م او˘لا˘ن ن˘يذ˘لا ّل˘ك ى˘ل˘ع ّدر˘ي˘سس ٍصشي˘ج

وهف ؛فاعسضتسسلا تاعاسس يف نينمؤوملا
ُري˘ث˘يو ه˘با˘ح˘سصأا ةّو˘ق ى˘ل˘ع لّ̆لد˘ي ٌرا˘ع˘سش
،ءادعألا نم هيعماسس صسوفن يف فوخلا

ق˘ير˘ف˘لا ءا˘م˘ت˘نا ىد˘م ا˘ًسضيأا م˘ه˘ل د˘ّكؤو˘يو
ي˘ت˘لا د˘ي˘حو˘˘ت˘˘لا ة˘ّ̆ي˘˘سضق ى˘˘لإا ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا
نو˘ن˘مؤو˘م˘لا ا˘ّمأاو .ا˘ه˘لو˘ح نورو˘˘ح˘˘م˘˘ت˘˘ي
ةّزعلا يناعم راعّسشلا اذه مهيف ثعبيسس
ى˘لإا ف˘ع˘ّسضلا ن˘م لا˘ق˘ت˘نلاو ءا˘م˘˘ت˘˘نلاو
ىلإا بيذعّتلا ةرخسص تحت نمو ،ةوقلا

.مهّودعب ِةياكّنلل لويخلا تاوهسص
نوكي نيح هل˘ع˘ف ُرا˘عّ̆سشلا ل˘ع˘ف˘ي اذ˘كهو
ّدر دّرجم َصسيلو ًازّكرمو ًاهّجومو ًاسسوردم
.رباع ٍبسضغ نع xيسسيفنت ٍلعف
؟«هللا لوسسر اّلإا» راعسش نع اذام
نابإا ترسشتنا يتلا تاراعّسشلا رثكأا نم
ّيبنلل ةئيسسملا ةيكرامندلا موسسّرلا ةميرج
؛م5002 ما˘ع م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘˘ل˘˘سص
تارا˘ع˘uسشلا˘ب ُة˘م˘خ˘ت˘م˘لا ة˘مألا ا˘هtر˘ت˘ج˘تو
ةميرجل اهتهجاوم يف مو˘ي˘لا ةّ̆ي˘ئاو˘سشع˘لا
هللا ىّلسص انّيبن ّقحب ةّيسسنرفلا ةءاسسإلا

.. «هللا َلوسسر اّلإا» راعسش وه مّلسسو هيلع
َةّي˘سسف˘ن ه˘تا˘ي˘ط ي˘ف ل˘م˘ح˘ي را˘عّ̆سشلا اذ˘ه

مث ءي˘سش ى˘ل˘ع يو˘ل˘ي ل يذ˘لا ˘ِمز˘ه˘ن˘م˘لا
رسصتن˘م˘لا ة˘ير˘ت˘ن˘ع˘ب هuود˘ع ى˘لإا ر˘يد˘ت˘سسي
هقوقح بÓتسسا نع فقوتي نأا هاsيإا ًادuدهم
!sلإاو هزواجتي لو ّدحلا اذه دنع
ىلإا ُجاتحي ل راعسشلا يف مÓكلا ُريدقتف
uلك ىلع اودتعا :هsنأا َملعنل ثحب ريثك uلكب او˘ئز˘ه˘ت˘سساو ،ه˘ل˘لا لو˘سسر اs̆لإا ٍءي˘سش لك اsنم اوقرسساو ،هللا لوسسر اsلإا ءيسش
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص ه˘ل˘لا لو˘سسر لإا ءي˘سش
راعّسشلا هيسضتقي يذلا ى˘ن˘ع˘م˘لاو .م˘ل˘سسو
ّلك اوكهتنا :هوقلطم هل هبتني نأا نود
اوحسسماو انميق ّلك او˘سسّ̆ندو ا˘ن˘تا˘سسّد˘ق˘م
ن˘م او˘بر˘ت˘ق˘ت ل ن˘كل صضرألا ا˘ن˘ت˘مار˘˘كب
عفر نم يهيدبلا موهفملاف !هللا لوسسر
اّلإا اندنع ءارمح طوطخ ل هّنأا هب رجانحلا

وهف ،ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر
مكل حمسسن ل يذلا ديحولا رمحألا ّطخلا
نم هنود امو ،هنم بارتقلا وأا هزواجتب
ة˘نا˘كم˘لاو ة˘مار˘كلاو ناد˘ل˘ب˘لاو نا˘˘طوألا
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا ة˘غا˘سست˘˘سسا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
هُلامتحا اننكمي ل يذلا ديحولا ءادتعلاو
هللا ىّلسص هللا لوسسر ىلع لواطّتلا وه

اوعفر نم نأا مزجأا ُتنك نإاو .مّلسسو هيلع
هيسضتقي يذلا ىنعملا اوديري مل َراعّسشلا
ة˘sير˘ت˘ن˘ع ن˘ع رŭب˘ع˘ي ة˘يا˘هّ̆ن˘لا ي˘˘ف ه˘˘نأا لإا
هِتsوقو هِتابث َتابثإا لواحي يذلا موزهملا

لوبقلا َدعب ّيبsلُخلا هرسصن لب هِتعاجسشو
.ةيزخملا مئازهلا ِليَسسب ّينمسضلا

لد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف لو˘˘خtد˘˘لا دراو ي˘˘˘ف ُتسسلو
ردابتملا نأا لإا ةرابعلل ّيوغّللا ليوأاّتلاو
ٍةناهإا ةّيأا عÓتبا ىلع نورداق اننأا اهعماسسل
اهب دوسصقملا ماد ام اهل صضّرعتن ٍةءاسسإا وأا

هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر نود َوه نَم
ىsتحو ِصصاخسشألا نم ةناكملا يف ملسسو
ى˘ل˘ع نوردا˘ق ن˘ح˘ن˘ف .م˘ي˘ق˘لاو ة˘˘ن˘˘كمألا
صصخسش يا نم تهuجُو اذإا ةناهإلا ءارمتسسا
نم ٍةsرح ىلع ِبرعلا ةاغط نم ٍرجاف وأا

،صضرعلا ِكته ىلإاِ مطsللا نم ًءادتبا انرئارح
يسضاغتلل انلهؤوي انيدل ربّسصلا ُنوزخمو
ِلÓ˘ت˘حا˘ب ا˘ن˘ل ة˘ن˘يا˘ه˘ّسصلا ة˘َنا˘˘هإا ن˘˘ع
َلسصو نإا نكلو انِتاسسّدقمو انسضرأا
هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر ىلإا ُرمألا

ًادّيج اومهفتلو مكل حمسسن نلف مsلسسو
.«هللا لوسسر لإا»
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!.. دوءوم فلاحت مامأا دودشسملا قيرطلا ..نانويلاو رشصم نيب

قرسش ةيسضق ثادحألا حطسس ىلع ترهظ امدنع
رحبلا نطاب ءاوتحاو ،طسسوتملا صضيبألا رحبلا

يجو˘لو˘ي˘ج ح˘سسم بسسح زا˘غ˘لا ن˘م زو˘ن˘ك ى˘ل˘ع
تاروا˘ن˘م˘لا تأاد˘ب ،ثيد˘˘ح ي˘˘بوروأا ‐ ي˘˘كير˘˘مأا
،طسسوتملا قرسش نم زيح لÓتحا لجأا نم ةيلودلا

جراخ ةيميلقإا ةوق لو ىمظع ل ةلود قبت ملو
حسسملا اذه يف ىأار يبوروألا داحتلاف .قابسسلا
ةفلكملا زاغلا ةقاطب هلود ديوزتل ةيخيرات ةسصرف
تعراسس ام˘ك ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو ا˘سسنر˘ف ة˘سصا˘خو ا˘ي˘لا˘ح
يف ةيعرسشلا ةموكحلا عم اهقافتا دقع ىلإا ايكرت
نم ةديدج ةلحرم يسسيسسلا رسصم تنسشدو ،ايبيل
اهليذو (نانويلا) ميد˘ق˘لا ا˘ه˘م˘سصخ ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لا
نم طخلا ىلع ايسسور تلخدو ،(ةينانويلا صصربق)
قبت م˘ل ع˘ب˘ط˘لا˘بو ،ر˘ت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ در˘م˘ت˘م˘لا با˘ب
لخدتلا صضوع اهنكل ،يديألا ةفوتكم نطنسشاو
بل˘ج˘ب نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ة˘ط˘خ ترا˘ت˘خا ر˘سشا˘ب˘م˘لا
ةلودلا عم «مÓسس» تادهاعم عيقوت ىلا برعلا
قرسشلا يف يديلقتلا اهعرد يه يتلا ،ةيربعلا
.ةيكيرمألا حلاسصملا ىمح ةيماحو طسسوألا

يف تسسوب نطنسشاو تلاق امك ‐ بمارت صسيئرلاو
يموق˘لا ه˘سسل˘ج˘م ح˘ئا˘سصن ع˘م˘سس ‐ ا˘ه˘ت˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا
ى˘ل˘ع حو˘ت˘ف˘م عار˘سص ي˘ف ل˘خد˘ت˘ي م˘ل˘ف ،ن˘˘مأÓ˘˘ل
ةسسايسس ار˘ي˘خ˘م ط˘سسو˘ت˘م˘لا قر˘سش زا˘غ نوز˘خ˘م
ةفزنت˘سسم˘لا نادو˘سسلا ي˘ه ا˘هو ،ةو˘ط˘خ ةو˘ط˘خ˘لا
ل˘با˘ق˘م !و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ع˘م «مÓ˘سسلا» ةد˘ها˘ع˘م ع˘قو˘˘ت

ةقث˘ب ة˘ع˘ت˘م˘ت˘م˘لا لود˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘لا ا˘ه˘تدو˘ع
ةلودلا ةمسصو نع ةيلختملاو ةدحتملا تايلولا
.!باهرإÓل ةيعارلا
هدوقت يبرع فلح :انه يه ةيقيقحلا اكيرمأا ةوقف
تارامإلاو ةيدوعسسلاو رسصم هناكرأاو ليئارسسإا

بمارت هنلعأا ام راظتنا يف نادوسسلاو نيرحبلاو
فلاحتلا ءاج انهو ،ىرخأا لود صسمخ قاحتلا نم
فقوم صصيخل˘ت ا˘ندرأا و˘لو ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا ير˘سصم˘لا

انلقل ريطخلا صسفانتلا اذه نم يمسسرلا رسصم
نأا˘ب ي˘سسي˘سسلا ن˘م بر˘ق˘م صصخ˘سش نا˘سسل ى˘˘ل˘˘ع
قرسش ةق˘ط˘ن˘م ى˘ف ن˘ي˘تو˘ق م˘هأا نأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘سصم
ةوقلاب فافختسساب ،نانويلاو رسصم امه طسسوتملا
ىلع نيدقع ذنم ةبردم اهنأا تبث يتلا ةيكرتلا

ايبي˘لو قار˘ع˘لاو ا˘يرو˘سس ي˘ف ا˘ه˘ح˘لا˘سصم ة˘يا˘م˘ح
نأا˘ب ر˘سصم لو˘ق˘تو ،خا˘بارا˘ك و˘نر˘غا˘نو صصر˘ب˘قو
وه صصربق ةلود بناج ىلإا نانويلا عم اهفلاحت
ام زيزعتل يجيتارت˘سسا ي˘سسا˘ي˘سس ل˘ت˘كت» ة˘با˘ث˘م˘ب
يف ةيمنتلاو رارقتسسلاو مÓسسلا» رسصم هتمسس
اهتدايقو ةيرسصملا ةلودلا نأا ةيعدم !«ةقطنملا
يف ةريخألا تاون˘سسلا لÓ˘خ تح˘ج˘ن ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
قر˘سش ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ةرادإا
امبو !«ةلاعفو ةيكذ» ا˘ه˘ت˘م˘سس ة˘ي˘لآا˘ب ط˘سسو˘ت˘م˘لا
ديعسص ىلع ةيمنتلل ةينطولا اهتيجيتارتسسا مدخي
ط˘ط˘خو ةد˘يد˘ج˘لا زا˘غ˘لا تا˘فا˘سشت˘كاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
عم ةقاطلا لواد˘ت˘ل ي˘م˘ي˘ل˘قإا ز˘كر˘م ى˘لإا لو˘ح˘ت˘لا

ايقيرفأا يفو طسسوتملا صضوحب ةطيحملا لودلا
.ةقطنملاو
صصر˘ب˘ق˘ل ي˘سسي˘˘سسلا ةرا˘˘يز نأا ر˘˘سصم د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘تو
هيريظن عم ةيثÓث˘لا ه˘ت˘م˘قو ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا
ة˘يو˘ق ة˘ع˘فد نا˘نو˘ي˘لا ءارزو صسي˘ئرو ي˘سصر˘ب˘ق˘لا
يف عسسوتلل رسصم ططخو يميلقإلا ةقاطلا فلمل
ةيباجيإا ةلاسسر اهيأار بسسح اهنأا امك ،لاجملا اذه
لودلا عم ةيويحلا تاقÓعلا صصخي اميف ،ةمهم
عفدت اهنأا امك ،طسسوتملا يف رسصم نم ةبيرقلا

،ةوقب مامألا ىلإا زاغلل طسسوتملا قرسش ىدتنم
،نيدلبلا نيب فلاحتلا ةيجيتارتسسل اديكأات لثمتو
ق˘طا˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ءو˘˘سض ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل
بناج ىلإا ،اريخأا ةع˘قو˘م˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ي˘حÓ˘سصلا
دو˘ه˘ج˘لاو ،نا˘نو˘ي˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا
،ةيداسصت˘قلا تا˘قÓ˘ع˘لا ط˘ي˘سشن˘ت˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا

،ةقاطلا عاط˘ق ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا تلد˘ع˘م ةدا˘يزو
ر˘ير˘كت˘لا ق˘فار˘مو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
ةمهم ةيتسسجول ةدعاق نيوكت يف ،زاغلا لييسستو
بناج ةيبلت يف اريبك ارود بعلت نأا نكمُي ةقاطلل
عاطق دئاوع ةدايزو ،ةيبوروألا تاجايتحلا نم
.رسصم يف ةقاطلا

هذ˘ه د˘ن˘ف˘ي ع˘قاو˘لا نأا لإا ر˘سصم ق˘ط˘ن˘˘م و˘˘ه اذ˘˘ه
لعفلا دودر ىلع موقت اهنأل ،ةمهاولا تايرظنلا

ايكرت نأل ،صسوردملا يدارإلا لعفلا ىلع صسيلو
،ا˘بوروأا لود ن˘م ًا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو ًا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج بر˘˘قأا

ةثÓث يف ةيبوروأا ةلود ايكرت ربتعت ًايفارغجف
يف ةلعاف ةوسضع يه ًايسسايسسو لوبنطسسإا عابرأا

،يبوروألا داحتلاب اهعم˘ج˘ي يذ˘لا و˘تا˘ن˘لا ف˘ل˘ح
تايجيتارتسسلا ءاربخ بسسح ‐ يتلا رسصم صسكع
اهنوكل ،ةيبوروألا ةعومجملا ةقثب ىظحت ل ‐
قوقح تامظنم لبق نم ةنادمو فقاوملا ةبلقتم
دسصرملاو (صشتوو صستيار نمويه) لثم ناسسنإلا
غروبزارتسس ناملربو ناسسنإلا قوقحل يبوروألا
.يبوروألا
˘ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا ا˘بوروأا لود˘ل ن˘كم˘ي Ó˘˘ف
لو لقت˘سسم ءا˘سضق ه˘يد˘ل صسي˘ل ،بل˘ق˘ت˘م زوز˘ه˘م
ةعقوملا ةيلودلا قيثاوملل مارتحا يأا وأا رح مÓعإا

رسصم عم نانويلا فلاحت نكي ملو !رسصم اهيلع
ع˘ط˘ق ة˘لوا˘ح˘م˘ل ةر˘با˘ع ة˘ي˘ل˘حر˘م ةروا˘ن˘م ىو˘سس
يف ةرقنأا تقفو نأا دعب ،ايكرت هجو يف قيرطلا
ذاقنإاو ر˘ت˘ف˘ح ى˘ل˘ع ه˘تا˘سضوا˘ف˘مو مÓ˘سسلا صضر˘ف

ءاهنإل رتفح درمتملا اهدعأا ةقرحم نم صسلبارط
.!نرقلا ةقفسص حلاسصل حلسسملا عازنلا
يركسسعلا ايكرت لخدت لول هنأا مويلا كردأا ملاعلا
يف مويلا) مÓسسلا اذه ناك امل ايبيل يف مزاحلا
،(ةدحتملا ممألا ةمظنم اهيلع فرسشت ةنده لكسش
ي˘م˘ل˘سسلا ل˘ح˘لا رو˘ن ىر˘ي ع˘˘سضو˘˘لا نا˘˘ك ا˘˘م˘˘لو
رسصم ن˘ي˘ب أا˘ط˘خ˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘ي˘سصم نو˘كي˘سسو
ادوءوم دلو هنأل ؛دودسسم قيرط ىلإا نانويلاو
.!أاطخلا عارسصلا ةلحرم ءاهتناب يهتنيسسو

يضسنوت بتاك ‐ يديدقلإ دمحأإ .د : ملقب
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يلحم 2882ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر61ـل قفإوملإ0202 ربمفون2نينثإلإ 08
ةنمقرو ةنرضصع ىلإإ يمري جمانرب راطإإ يف
صصاخلإ عاطقلإ تامدخو ةيمومعلإ ةرإدإلإ
ةريوبلاب ةيرشصبلا فايلألا نم ملك0052 بيشصنت
زا˘ج˘نا ةر˘يو˘ب˘لا ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ت
0052 نم ةي˘لا˘م˘جإا ة˘كب˘سش
،ةيرسصبلا فا˘ي˘لألا ن˘م م˘ل˘ك
اهبيسصنت مت ملك021 اهنم
كلذو ،ةيراجلا ةنسسلا لÓخ
جمارب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م را˘طإا ي˘ف
ةنمقرو ةنرسصع ىلإا ةيمارلا
تامدخو ةيمو˘م˘ع˘لا ةرادإلا
.صصاخلا عاطقلا
،يرسشعوب ميلحلا دبع زربأا
تلاسصتل يلحملا ر˘يد˘م˘لا
تلا˘سصتا دو˘ه˘ج ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
لجا ن˘م ةر˘يو˘ب˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

ةرادإلا ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر نا˘˘˘م˘˘˘˘سض
عاطقلا تامدخو ةيمومعلا
ذيفنت ةلسصاوم ربع صصاخلا

ىلع ين˘ب˘م ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
اري˘سشم ،نو˘بز˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
كلاذ يف ةيولوألا حنم ىلإا
فا˘ي˘لألا ة˘كب˘سش م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ير˘˘سصب˘˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘يلو˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حلا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت
نو˘بز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
.ةديازتملا

ة˘كب˘˘سش ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘تو اذ˘˘ه
نم ملك0052 نم ةيلامجإا
021 اهنم ،ةيرسصبلا فايلألا

،0202 لÓخ اهزاجنا مت ملك
تلا˘سصتا فد˘ه˘ت˘سست ا˘م˘˘ي˘˘ف
07 زاجنا ةريو˘ب˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

ماعلا ةياهن لبق ةيفاسضإا ملك
دو˘ه˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف يرا˘˘ج˘˘لا
ة˘كب˘سش ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘˘لا

عم ةازاوم ،ةيرسصبلا فايلألا
ربعملا تاجاي˘ت˘حلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت

ى˘ل˘ع لا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
متو ،لظلا ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم
اقفو ،عورسشملا اذه راطإا يف
يف ،يرسشعوب ه˘ح˘سضوأا ا˘م˘ل
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
رئاود لمجم طبر ،صسمأا لوأا
صسلاجملاو21 ـلا ة˘˘يلو˘˘˘لا
54 ـلا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةكبسش ىلإا25 ـلا اهتاقحلمو
ر˘ب˘ت˘عإاو ،ة˘ير˘سصب˘لا فا˘ي˘˘لألا

هذه ،رئازجلا تلاسصتا ريدم
هنأاسش نم اماه اروطت ةيلمعلا

ة˘ن˘م˘قرو ة˘نر˘˘سصع نا˘˘م˘˘سض
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرادإلا
.ةسصاخلا تامدخلا

،را˘طإلا صسف˘ن ي˘ف م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا ما˘˘قرألا ق˘˘فو
96 ط˘بر ،لوؤو˘سسم˘لا صسف˘˘ن
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب ا˘˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘ب از˘˘˘كر˘˘˘˘م
ع˘م ةازاو˘م ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا

ةيمو˘م˘ع ة˘ح˘ل˘سصم821
33و ةسصاخ ةسسسسؤوم12و
تلاكو5و ايمو˘م˘ع ا˘كن˘ب
ةسسسسؤوم11و ةسصاخ ةيكنب
ديفت امك ،ةلادعلا عاطق نم
ةعماج طبرب ماقرألا صسفن
«جا˘˘ح˘˘لو د˘˘ن˘˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘˘كأا»
ةيعماجلا تاماقإلا لمجمو
تاسسسسؤوم7 اذكو ةيلولاب
ةكبسشب ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ن˘م
.ةيرسصبلا فايلألا

جإوج هللإ دبع

جد نويلم5.815.81  ةميقب ايلام افÓغ فلك عورضشملإ
دلوأا ةيدلبب انكشس051 نم ديزأا طبر
يعيبطلا زاغلا ةكبششب ةلششنخ يف ششاششر
ةمدخلا زيح ،صسمأا لوأا لخد
يعيبطلا زاغلا ةكبسشب طبرلا
ةيدلب˘ب لز˘ن˘م351 ةد˘ئا˘ف˘ل
،ةلسشنخ ةيلوب صشاسشر دلوأا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
،يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
66ـلا ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب

ةقفر ربمفون ةروث علدنل
ريدمو ةقاطلا ريدم نم لك
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

.زاغلاو
ريدم ،بوهوم نب ركبوب دكأا
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما
تا˘حور˘سشلا ي˘ف ،ة˘ل˘سشن˘˘خ˘˘ب
ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
351 ط˘بر نأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
«ينا˘يز» ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب لز˘ن˘م
،صشاسشر دلوأا ةنيدم برغو
ةميقب ايلام افÓغ بلطت دق
ىلع جد نويلم5,815.81
ملك5.6 قوفت ةكبسش لوط
هيف دعتت مل يذلا تقولا يف
.رهسشأا7 لاغسشألا ةدم
،صسمأا لوأا عورسشلا مت امك
ط˘بر˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ي˘˘ف كلذ˘˘ك
06ـل يعيبطلا زاغلا ةكبسشب
نابعسش بوقرع يحب انكسس
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا تاذ˘˘ب
51 نع د˘يز˘ي ي˘لا˘م فÓ˘غ˘ب
لوط˘ب ة˘كب˘سشبو جد نو˘ي˘ل˘م
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘ل˘˘ك6.6
4 لاغسشألا ةدم هيف مودتسس
دلوملا دافأا ،هتهج نم.رهسشأا
ةقا˘ط˘لا ر˘يد˘م ،نا˘م˘ي˘ل˘سس ن˘ب

ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م م˘ت ه˘نأا ،ة˘يلو˘لا˘˘ب
طبر مويلا ةياغ ىلإاو8102
ر˘ب˘˘ع ن˘˘كسس فلآا5 ة˘بار˘ق
ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب
قود˘˘ن˘˘سص ن˘˘م ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب
ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلا
ءيسشلا ،ةيلحملا تاعامجلل
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘سسن ع˘فر يذ˘لا
ةيلولا ربع ةيزاغلا ةقاطلاب
تاذ فاسضأاو ،ةئاملاب28 ىلإا
تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،لوؤو˘سسم˘لا

،ةبسسانملاب اهب ىلدأا ةيفحسص
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ه˘˘نأا
لفكتلا ىلإا ةيمارلا ةموكحلا
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا نا˘˘كسسب ل˘˘ث˘˘مألا
مهفور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
ديسسجت لسصاوتي ،ةيسشيعملا
002 نم ديزأا طبرل جمانرب
لÓخ يعيبطلا زاغلاب ةقطنم
لجأا نم ةمداقلا تاونسس4ـلا
فد˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘لا
غولب يف لثمتملا دوسشنملا
ةئاملاب59ـب ةي˘ط˘غ˘ت ة˘ب˘سسن
.ةقاطلا هذهب

ةيلولا تاطلسس تماق امك
ز˘ي˘ح ع˘سضو˘ب ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
،يراو˘ج بع˘ل˘م˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا
راطإا يف ةليوطلا نيع ةيدلبب
با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘˘م ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
89 زاجنإا نمسضتي ةسضايرلاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘يراو˘ج ا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
 .ةيلولا تايدلبب

ةميضسن صساضسع

ةيلولإ يبتتكمل نيعقوملاب ةينكضس ةدحو0073 صصيضصخت

ةديلبلا يف ناحرشس يديشسو نانيعوبب ايجيردت «2 لدع» تانكشس عيزوت يف عورششلا
يديضسو ،نانيعوب ةديدجلإ ةنيدملاب ايجيردت «2 لدع» تانكضس ميلضست يف ابيرق ةديلبلاب ةيئلولإ تاطلضسلإ عرضشت

.ةيلولإ ناكضسل ةضصضصخم اهنم0073 ةينكضس ةدحو0054 ةيلمعلإ صسمت نأإ ىلع ،ناحرضس

ربكألا ءزجلا ليوحت متو اذه
ىلإا ةديلبلا ةيلو يبتتكم نم
ةديدجلا ةنيدملاب0054 عقوم
او˘˘نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب نا˘˘ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘ل
وهو ناحرسس يديسسب نيلجسسم
زجنأا يذ˘لا ير˘سضح˘لا بط˘ق˘لا
ةدحو0007 ه˘ت˘ي˘˘سضرأا قو˘˘ف
راجيإلاب عيبلا ةغيسصب ةينكسس
لا˘غ˘˘سشألا ا˘˘ه˘˘ب تقا˘˘ف ي˘˘ت˘˘لاو
صصخي اميف ،ةئاملاب09 ةبسسن
تارامعلاب ةسصاخ˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
يف اريبك اطوسش تعطق يتلا
ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا ،لا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشألا
ي˘ت˘كب˘سشب ا˘ه˘ط˘بر لا˘م˘كت˘˘سسإا
بر˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

نأا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ن˘˘قو
قسش لاغسشأا يف ابيرق عرسشي
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةز˘˘˘ها˘˘˘ج نو˘˘˘كت˘˘˘ل
يفو ،نيبتتكملا ىلع ايجيردت
ي˘˘˘لاو ح˘˘˘˘سضوأا دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه
ي˘ف ،ر˘سصيو˘ن لا˘˘م˘˘ك ة˘˘يلو˘˘لا

اذ˘˘ه ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘˘خألا ه˘˘˘ت˘˘˘جر˘˘˘خ
ينكسسلا عورسشملا نأا ،عقوملا

ةي˘ن˘ق˘تو ة˘يدا˘م ل˘ي˘قار˘ع ه˘جاو
ي˘ت˘˘كب˘˘سشب ه˘˘ط˘˘بر˘˘ب تق˘˘sل˘˘ع˘˘ت
ىلع رثأا امم زاغلاو ءابرهكلا
رومألا نأا لإا ،لاغسشألا مدقت
فÓغ صصيسصخت دعب اهلح مت
لا˘˘م˘˘كت˘˘سسإل ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘لا˘˘م
يحلا ززعتيسس امك ،عورسشملا
مسضي يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘كسسلا

يتطحم زاجنإاب نكسسم0007
رايتخإا دعب زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كل˘ل
دعبت يتلا ة˘ي˘سضرألا ة˘ع˘ط˘ق˘لا

ملك6 ة˘فا˘سسم˘˘ب ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع
.ةقاطلاب ناكسسلا ديوزتل

نويلحملإ نولوؤوضسملإ
مدع ىلع رهضسلاب نومزلم

يعقومب لاغضشألإ رخأات
نانيعوبو ناحرضس يديضس
لاغسشألا ريسس ىلع هفوقو ىدلو
تا˘˘˘˘سشرو ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب را˘ج˘˘يإلا˘˘ب
عقومب ناحرسس يديسسو نانيعوب
5761 ،0013و0031 ،0062
ةنيدملا˘ب ن˘كسسم0054 اذ˘˘كو
يلاو ىدسسأا ،نانيعوبل ةديدجلا

ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
لاغسشألا ةريتو عيرسستب يسضقت
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
تاقرطلا ةئي˘ه˘ت ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإاو
ةحلاسصلا هايملا اذكو ءابرهكلاو
،ةيرسصبلا فايلألا اذكو برسشلل
ةيجراخلا ةئيهتلا ىلإا ةفاسضإلاب
ءابرهكلاو زاغلا تÓيسصوت نم
يفو ،برسشلل ةحلاسصلا هايملاو
،رسصيون لامك دكأا راطإلا اذه
ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘غألا نأا
ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ل˘ك زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل

اددسشم ،اقبا˘سس ة˘حور˘ط˘م تنا˘ك
ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ةيلوب «لدع» ةلاكو يلوؤوسسم

دراوملا عاط˘ق ءارد˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو نار˘م˘ع˘لا ،ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا
عاطق اذكو ءانب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
ريدمو ةي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘سسسسؤو˘˘م
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
ر˘˘ث˘˘كأا ءا˘˘ط˘˘˘عإاو تلÓ˘˘˘ت˘˘˘خإلا
sثح امك ،زا˘ج˘نإلا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع˘ف
ن˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه
تارارقلا ذاختإا ىلع نييلحملا
ريسس رخأا˘ت بن˘ج˘ت˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا
.تاسشرولل ةيمويلا ةعباتملا

بوبق داعضس

تبطقتضسإ ايزاتنف صضورع إومدق
تÓئاعلإ نم هبلغأإ إربتعم إروهمج
شسراف021 نم رثكأا
ةجرفلا نوعنشصي ةلايخ
فيطشس يف رباشص دلوأاب
دعب ةلايخ صسراف021 نم ديزأإ عنضص
صضورعب ةجرفلإ ،صسمأإ لوأإ رهظ

ةحاضسلاب اهومدق يتلإ ايزاتنفلإ
رباضص دلوأإ ةيدلب جرخمب ةعقإولإ
ءايحإإ ةبضسانمب كلذو ،فيطضس قرضش
لوأإ ةروث علدنل66 ـلإ ىركذلإ
يوبنلإ دلوملإ ىركذو ةدلاخلإ ربمفون
هذه تبطقتضسإو إذه.فيرضشلإ
نم هبلغأإ إربتعم إروهمج صضورعلإ
صضعب مإدختضسإ اهللخت ثيح ،تÓئاعلإ
لÓخ نم دورابلإو ليخلإ باعلأإ

اهنضشي يتلإ تامجهلإ صضعبل تايليثمت
ةنيزملإ مهلويخ نتم ىلع ناضسرف
يفو.دورابلإ نم تإرايع نيقلطم
هذه صشماه ىلع ةفاحضصلل حيرضصت
يدانلإ فرط نم ةمظنملإ صضورعلإ
،فيطضسب ةيضسورفلإ ةإوهل يضضايرلإ

ةيدلبل يبعضشلإ صسلجملإ عم قيضسنتلاب
،رباخ دوعضسم حضضوأإ ،رباضص دلوأإ

ةردابملإ هذه نأاب ،يدانلإ تإذ صسيئر
66 ـلإ ىركذلإ ءايحإإ ةبضسانمب تءاج
ةدلاخلإ ربمفون لوأإ ةروث علدنل
إذكو ،فيرضشلإ يوبنلإ دلوملإ ىركذو
بحاضص يدانلإ صسيضسأاتب لافتحلإ

قإروأإ ىلع لضصحت يذلإ ةردابملإ هذه
،ةمرضصنملإ ةليلقلإ مايألإ يف هدامتعإ

نيذلإ ناضسرفلإ نأاب ،ثدحتملإ فاضضأإو
نولثمي ايزاتنفلإ تاضضإرعتضسإ إومدق
لاجم يف نوطضشني ايلحم ايدان41
تمتتخإ ةراضشإÓل.ةيضسورفلإ ةضضاير
يزمر جيوتتب ةيلافتحلإ هذه
تامجه يكاحي صضرع نضسحأل

نابإإ ودعلإ تإوق ىلع نيدهاجملإ
اضضيأإ مت امك ،ةيريرحتلإ ةروثلإ

ءانبأإو نيدهاجم ميركت ةبضسانملاب
يدإونلإ ءاضسؤور إذكو ةقطنملاب ءإدهضش
 .ةكراضشملإ

ديدنضص رماع

ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘˘ح ،صسمأا لوأا ل˘˘خد
رتم0001 ةعسسب يئام نازخ
ةعباتلا مسساقلب يديسسب بعكم
0053 ةدئافل فراط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
م˘ي˘قأا ل˘ف˘ح لÓ˘خ كلذو ن˘كسس
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا رو˘سضح˘ب
66ـلا ىركذلا ءايحإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب

ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا ةرو˘˘ث علد˘˘˘نل
4591.
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘مر˘˘تو
صشوفرح يلاولا اهيلع فرسشأا
ةرسسألا روسضحب ،راعرع نب
ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ى˘˘لإا ،ة˘˘يرو˘˘˘ث˘˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘تو ن˘يز˘خ˘ت˘لا تارد˘ق
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘تو ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست
ة˘يد˘ل˘ب˘ب بر˘سشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا
هح˘سضوأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،فرا˘ط˘لا

ر˘يد˘م˘لا ،ةز˘ع د˘ي˘م˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف را˘سشأا يذ˘˘لا

،ةبسسانملاب اهب ىلدأا ةيفحسص
ي˘ئا˘م˘لا ناز˘خ˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا
يفناج لÓخ هلاغسشأا تقلطنا
ءا˘˘ي˘˘حإا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘خألا
يف كلذو «ريا˘ن˘ي» ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا
ي˘عا˘ط˘ق˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا
مسضي يذلا ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل
،ثدحتملا زربأاو ،ةسصح41
يذ˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه نأا

ةيدقاعتلا هزاجنإا لاجآا تددح

صصيسصخت بلطت رهسشأا01ـب
22 ةميقب يمومع رامثتسسا

نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘فل ،جد نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
يف ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه تا˘جا˘ي˘ت˘حا

برسشلا هايمب نيومتلا لاجم
.ةئاملاب08 ةبسسنب ةباجتسسم
ي˘ل˘ح˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
اعورسشم نأاب ،ةيئام˘لا دراو˘م˘ل˘ل
يئام نازخ زاجنإا نمسضتي رخآا
ةدئافل بعكم رتم005 ةعسسب

،فرا˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘قر˘ق ي˘˘ح
يف ةمدخلا زيح هعسضو متيسس
ىلإا اريسشم ،لبقملا ربمسسيد11
ناز˘خ زا˘ج˘نإا لا˘غ˘سشأا ة˘ل˘سصاو˘م
ةيدلبل ةعباتلا دوقر عبسسب يئام
.اسضيأا فراطلا

نأا ،يلاولا حسضوأا هتهج نم
ـب ةطبترملا ةيحسصلا ةمزألا
تب˘ل˘˘ط˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا «91‐ديفوك»
ةياقولل ماظن ة˘ع˘با˘ت˘مو ءا˘سشنإا

اببسس تناك ءابولا اذه ءاوتحل
لجسسملا فيفطلا رخأاتلا يف
ي˘ئا˘م˘لا ناز˘خ˘لا مÓ˘ت˘˘سسا ي˘˘ف
بع˘كم ر˘ت˘˘م0001 ة˘قا˘ط˘˘ب
ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
ةيليوج رهسش لÓ˘خ ه˘مÓ˘ت˘سسا
دو˘ه˘ج˘لا˘ب ار˘كذ˘م ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا
فر˘ط ن˘م ا˘ي˘مو˘ي ة˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا
لسضفأا لفكت نامسضل ةلودلا
.نينطاوملا تلاغسشناب

دلوأإ ةقطنمب انكضس042 طبر
ةنيدملإ زاغ ةبكضشب طيغ

نب صشوفرح يلاولا ىطعأاو اذه
ةيلمع قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشإا ،را˘عر˘ع
ع˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سشب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
ةدئافل ةنيدملا زاغ˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا

دلوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ن˘˘كسس042
ةجلثوب ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ،ط˘ي˘غ
نيسسح˘ت˘ل˘ل ر˘خآا عور˘سشم اذ˘كو
يدي˘سس ي˘ح ةد˘ئا˘ف˘ل ير˘سضح˘لا
يلاوح عيزوت مت امك ،مسساقلب
راطإا يف ةدافتسسÓل ارارق042
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘˘كسسلا
قو˘˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘˘مرو صسو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب
،كلذ ن˘ع Ó˘˘سضفو ،فرا˘˘ط˘˘لاو
تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا تز˘˘ي˘˘م˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ف
علدنل66ـلا ىركذلل ةدلخملا
يتلاو4591 ربمفون لوأا ةروث
˘مو˘ي˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘سصاو˘ت˘ت˘˘سس
ةد˘حو˘ل ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘˘سضو˘˘ب
ىوتسسم ىلع ةحوتفملا جÓعلا

ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ط˘˘ي˘˘سسو˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م
بنا˘ج ى˘لإا ،نا˘مدإلا ة˘ج˘لا˘ع˘مو
نم ددع فرسش ىلع لفح ميظنت
ءاده˘سشلا ل˘مارأاو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا

ةدا˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘مو
ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس ةرود ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا

0202.
جاجع رهاط

مضساقلب يديضسب نكضس0053 ةدئافل ةهجوم بعكم رتم0001 ةعضسب
فراطلا ةيلولا ةمشصاعب يئام نازخل ةمدخلا زيح عشضو
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نأرمعب نيع ييحب ءابرهكلاب ةمضسن0001 ةبأرق
ةينكشس ةدحو0011 نم رثكأا عيزوت

جيريرعوب جربب غيشصلا فلتخم نم
جرب ةيلوب ،صسمأا لوأا تعزو
ةدحو8311  ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م˘˘سض ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع غ˘ي˘˘سصلا

ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب كلذو
لوأا ةرو˘˘ث علد˘˘˘نل66 ـ˘˘لا
.4591 ربمفون
يتلا عيزوتلا ةيلمع تلمسشو
ةيلولا ي˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا

ةيلولا رقمب ،كلام نب دمحم
ةغيسصب ةينكسس ةدحو464
712و (لدع) راجيإلاب عيبلا
انكسس78و ،ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘كسس
مهلج ،ار˘ح ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘يو˘قر˘ت
بناج ىلإا ،ةيلولا ةمسصاعب
ةين˘كسس ةد˘حو051 ع˘يزو˘ت
يراجيإلا يمومعلا ةغيسصب
ةزارح ،ةرسست ني˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘ب

لكل ةدحو05) ةرومز جربو
ةدحو031 اذ˘كو ،(ة˘يد˘˘ل˘˘ب
يو˘قر˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘كسس
ريدغ جرب تايدلبب ،معدملا

ةفاسضإلاب ،رسصانعلاو ليلخو
يفيرلا نكسسلل ةناعإا09 ىلإا

.ةيلولل عسستلا رئاودلا تسسم
ةبسسانملاب مت ،ىرخأا ةهج نم
ع˘م˘ج˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سستو ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت
بن˘سصلا ر˘ئ˘ب ي˘ح˘ب ي˘˘سسرد˘˘م
دوليم» يفوتملا دهاجملا مسساب
طبر ةيلمع بناج ىلإا ،«تباث
ءابرهكلاب ةمسسن0001 ةبارق
031 ـب نار˘م˘ع˘ب ن˘ي˘ع ي˘ي˘ح˘ب
06ـب ةقيرز نيوعو ةليسصوت
ناعقي نيي˘ح ا˘م˘هو ،ة˘ل˘ي˘سصو˘ت
 .ةيلولا ةمسصاع جراخمب

خ.نيدلأ رضصن
نافدهتضست نيتيئلو نيتقباضسم قÓطإأ

ةنضس41 نع مهرامعأأ لقت نيذلأ لافطألأ
تليشسمشسيتب «ةيرحلا ةروثو يداهلا دلوم» عوبشسأا حاتتفا
ةفا˘ق˘ث˘لا راد˘ب صسمأا تح˘ت˘ت˘فا
«مسساقلب تيان مسساق دولوم»
تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت˘˘ل
ةروثو يداهلا دلوم» عوبسسأا
ىركذ ءايحإا ةبسسانمب «ةيرحلا
ف˘ير˘سشلا يو˘ب˘ن˘˘لا د˘˘لو˘˘م˘˘لا

ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ةرو˘˘˘ث علد˘˘˘ناو
.ةديجملا

ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘˘سشتو
ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةروكذملا ةيفاقثلا ةسسسسؤوملا
نيتيئلو نيت˘ق˘با˘سسم قÓ˘طإا

ةريسسلل ريغسصلا يوارلا لوح
ن˘سسحأاو ،ة˘ف˘ير˘سشلا ة˘يو˘ب˘ن˘لا
ةبسسانمب ةربع˘م ة˘ي˘ن˘ف ة˘حو˘ل
ربم˘فو˘ن ةرو˘ث علد˘نا ىر˘كذ
نافده˘ت˘سست ثي˘ح ،ةر˘ف˘ظ˘م˘لا
مهرامعأا لقت نيذلا لافطألا

فارسشإا تحت ةنسس41 نع
نيسصتخم مسضت ميكحت ةنجل
ن˘˘ف˘˘لاو ل˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا بدأا ي˘˘˘ف
ةيريدمب تاراطإاو يليكسشتلا
.ةينيدلا نوؤوسشلا

ةودن ةبسسانملاب تجمربو اذه
لوسسر˘لا ةر˘ي˘سس لو˘ح ة˘ي˘ن˘يد

نم ،ملسسو هيلع هللا ىلسص

تارا˘˘طإاو ة˘˘م˘˘ئأا ط˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت
ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ة˘ير˘يد˘م˘˘ب
صضر˘ع˘م ة˘ما˘˘قإاو ،فا˘˘قوألاو
ىلع Óسضف ،ةينيدلا بتكلل
د˘ي˘سشا˘نأاو تلا˘ه˘ت˘با م˘يد˘ق˘˘ت
ة˘˘قر˘˘ف فر˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد
«دنواهن» ةيع˘م˘جو «راو˘نألا»
ءاقلإاو يت˘سسي˘م˘خ ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
حد˘م ي˘ف ة˘ير˘ع˘˘سش د˘˘ئا˘˘سصق
اسضيأا صضرع متيسسو.يبنلا
طيرسشو «ربمفون دلوأا» مليف
راو˘˘ث» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو
ميد˘ق˘ت بنا˘ج ى˘لإا «ة˘ب˘سصق˘لا

ءادأا نم ة˘يرو˘ل˘كل˘ف صضور˘ع
نفلا ءايحإل «ءانهلا» ةيعمج
،تليسسمسسيت ةيدلبل ليسصألا

هذ˘˘ه ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘يو
ة˘˘ما˘˘قإا كلذ˘˘ك ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ي˘نا˘ن˘˘ف لا˘˘م˘˘عأل صضر˘˘ع˘˘م
ة˘يلو˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
لوح ةيئلو ةقباسسم قÓطإاو
ةيلحم˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا قا˘ب˘طألا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
«صسيرسشنولا ءاوح» ة˘ي˘ئلو˘لا
.ةيفرح02 ةكراسشمب

ةÁرك يحابضصم

تيرأزد نيع ةقطنمب يضسنرفلأ رمعتضسملأ تأرئاطل فضصق رثإأ أودهضشتضسإأ
ترايتب ءادهشش ةعبشس تافر نفد ةداعإا

ةعبسس ةافر نفد صسمأا ديعأا
ءاد˘ه˘سشلا ع˘˘بر˘˘م˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘سش
دعاسس يديسس ةيواز ةربقمب
ة˘يلو ي˘˘ف تيرازد ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘ب ،ترا˘˘ي˘˘ت
ةروث علدنل66 ىركذلا
اذه.ةديجملا ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا

يتلا مسسارملا هذه تلمسشو
ترايت يلاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا

،ي˘˘سشمارد ن˘˘ي˘˘مأا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
ة˘يرو˘ث˘لا ةر˘سسألا رو˘سضح˘˘ب
ة˘ل˘ئا˘ع ن˘˘م ءاد˘˘ه˘˘سش ة˘˘ت˘˘سس
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،ةد˘˘˘حاو
ةيبر˘ع ،يوا˘ي˘ح˘ي دو˘ع˘سسم˘ب

،ةحلط يسسورعل ،يوازمح
ةدو˘ع˘سسم ،ة˘ح˘ل˘ط ة˘˘سشئا˘˘ع
،طل˘خو˘ب ةز˘م˘ح اذ˘كو ،ة˘ق˘ب
2 مو˘ي اود˘ه˘سشت˘˘سسا ن˘˘يذ˘˘لا
ف˘سصق ر˘ثإا7591 ربم˘فو˘ن
ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تار˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘ل

ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘سسنر˘ف˘˘لا
ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ،تيرازد
،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
رخآا د˘ي˘ه˘سش ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
جارختسسا مت ةيوهلا لوهجم
بسسح ،ةجيافلا ةيدلبب هتافر
،حاطسش لو˘ل˘ج ه˘ح˘سضوأا ا˘م
ةمظن˘م˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ن˘ي˘مألا
.نيدهاجملل ةينطولا

يلاو ماق ،ةيناث ةهج نمو
ة˘ل˘ئا˘ع م˘ير˘˘كت˘˘ب ،ة˘˘يلو˘˘لا
متو ،ةفيلخ دمحم ديهسشلا
ةسسردم ىلع همسسا قÓطإا
ي˘ت˘لاو ،ترا˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
5 عيزوت مسسارم تنسضتحا

ةيئابرهك ةكرحتم يسسارك
يف صصبرتمو ذيمÓت ىلع
يوذ نم ينهملا نيوكتلا
.ةسصاخلا تاجايتحلا

ج.لامج

ريدقت ىضصقأأ ىلع نيلبقملأ يفناج ةيأدب وأأ ربمضسيد لÓخ هبأوبأأ حتفي

نارهو يف كرتلا نيعب ابيرق دحوتلاو ايموزيرتلا لافطأل يجوغاديب يشسفن زكرم
لفكتي ةضصاخلأ تاجايتحلأ يوذ لافطأÓل يجوغأديب يضسفن زكرمب ،نأرهو برغب كرتلأ نيع ةرئأد معدتتضس

.ةيهابلأ بابضش ةيعمج هرييضست ىلع فرضشت نأأ ىلع ،دحوتلأ بأرطضضأو ايموزيرتلاب نيباضصملاب

عبات˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه ح˘ت˘ت˘ف˘ي˘سسو
،يعامت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل

يفناج ةيادب وأا ربمسسيد لÓخ
،ريدقت ىسصقأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

لفكتلا نيسسحت يف مهاسسيسسو
نيع ةرئادب نيتحيرسشلا نيتاهب
ن˘˘م يأا م˘˘سضت ل ي˘˘ت˘˘لا كر˘˘ت˘˘˘لا
لافطألاب اسصاخ Óكيه اهتايدلب
وأا ا˘ي˘موز˘ير˘ت˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
.دحوتلا بارطسضا
صسيئر ،فنخم دمحم حسضوأا

يف ،ة˘ي˘ها˘ب˘لا با˘ب˘سش ة˘ي˘ع˘م˘ج
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
م˘سضي ز˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا ،صسمأا

ماسسقأا ة˘ع˘برأا ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك
فلتخمب ايلاح اهز˘ي˘ه˘ج˘ت م˘ت˘ي
لابقت˘سسل ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
نأا املع ،هحاتتفا دنع لافطألا

لابقتسسا هناكمإاب لكيهلا اذه
هذه لÓخ اذيملت06 يلاوح
زيهجت اسضيأا متيسسو ،ةلحرملا
ةل˘حر˘م˘ك ىر˘خأا تا˘عا˘ق ع˘برأا
ديزأا لابقتسسا حيتي امم ةيناث

.لفط001 نم
ةيعمج مظنت ،رخآا بناج نمو
ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ها˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘سش
ر˘˘˘ه˘˘˘سش ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت ،نار˘˘˘هو˘˘˘ب
ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف «ا˘ي˘موز˘ير˘˘ت˘˘لا»
لا˘ف˘طألا ح˘لا˘سصل ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا

ثيح ،ايموزيرتلاب ني˘با˘سصم˘لا
رهسش ةليط ةرهاظ˘ت˘لا ر˘م˘ت˘سست
،ير˘˘ث ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
اددع ةعو˘م˘ج˘م˘لا بو˘ج˘ت˘سسو
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ز˘كار˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘يا˘ن˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ،ا˘ي˘موز˘ير˘ت˘لا˘˘ب
تا˘جر˘˘خ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ط˘˘سصا
ميظنت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت
م˘ه˘تد˘ئا˘ف˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ط˘˘سشنأا
.زكارملا لخاد

ب.دلاخ

اهتقلطأأ ةردابم يف
 ةينطولأ ةيعمجلأ

«قيرطلأ يف ةينأودعلل ل»
ةيمهأاب شسيشسحتلا

يقئاشس مارتحا
ةيرانلا تاجاردلا

راششبب رورملا نوناقل
ةلفاق تاطاضشن راضشبب مويلأ لضصأوتت
ةيرورملأ ةمÓضسلأ لوح ةيضسيضسحت
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لأو
ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل (91˘-د˘ي˘فو˘ك) د˘ج˘ت˘ضسم˘˘لأ
.ةيرانلأ تاجأردلأ يقئاضس
ةي˘عو˘ت ىلإأ ،ة˘ل˘فا˘ق˘لأ هذ˘ه فد˘ه˘تو
ةيرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘لأ ي˘ق˘ئا˘ضس دا˘ضشرإأو

نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق مأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حأ ةرور˘˘˘˘˘ضض لو˘˘˘˘˘ح
ة˘مÓ˘ضسلأ تأءأر˘جإأ عا˘ب˘تإأو رور˘˘م˘˘لأ

ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘ف
نع Óضضف ،ةيكيناكيملأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ

ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘ب مأز˘˘ت˘˘لإلأ ىلإأ م˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘عد
لا˘˘˘˘˘قو ،«91˘-د˘ي˘فو˘ك» ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لأ
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ضسي˘ئر ،ي˘ضسي˘م˘خ ر˘ي˘م˘ضس
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نأود˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ل» ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ
تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ضصت ي˘˘˘˘˘˘ف ،«ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأ
هذ˘˘˘˘ه ضشما˘˘˘˘ه ىل˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصل˘˘˘˘˘ل
راضشبب اهميظنت يراج˘لأ ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ

،ضسا˘ب˘ع ي˘ن˘ب ة˘بد˘ت˘ن˘م˘˘لأ ة˘˘يلو˘˘لأو
ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن»
بو˘ن˘ج˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لأ
راعضش لمحت يتلأو ،نطولل يبرغلأ

ىلإأ (ة˘˘ن˘˘مآأ ةدا˘˘ي˘˘ق ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ا˘˘˘ع˘˘˘م)
ةيرانلأ تاجأردلأ با˘ح˘ضصأأ ة˘ي˘عو˘ت
را˘˘ط˘˘خألأ لو˘˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب
نونا˘ق مأر˘ت˘حأ مد˘ع ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لأ
.’’رورملأ

˘˘مد˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ر˘˘مألأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو أذ˘˘˘ه
،ةيقأو˘لأ ةذو˘خ˘لأ ءأد˘ترا˘ب  مأز˘ت˘للأ

هذهل رورم˘لأ د˘عأو˘ق مأر˘ت˘حأ مد˘عو
كلذ يف امب ،تابكرملأ نم عأونألأ

ىلع ضضورفملأ رظحلأ ةاعأرم مدع
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ت˘˘˘م ىل˘˘˘ع لا˘˘˘ف˘˘˘طألأ ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح

دوجو ليجضست مت ثيح ،تابكرملأ
نود ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ضصا˘˘˘خ˘˘˘ضشأأ
- ةيرورملأ ةمÓضسلأ دعأوق دييقتلأ

قايضس يف راضشأأ يذلأ -يضسيمخ لوقي
ة˘ي˘˘ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لأ نأأ ىلإأ ،ل˘˘ضصت˘˘م
فضصنلأ لÓخ تلجضس دق ةضصتخملأ
لقي ل ام عوقو ،0202 ماع نم لوألأ

ةيران تا˘جأرد˘ل ا˘ثدا˘ح345.1 ن˘˘ع
ةدا˘يز˘ب يأأ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع
ةنراقم ةئاملا˘ب81 يلأو˘ح˘ب ترد˘ق
.9102 ةنضسب

ج.نامثع

ةيلول دهاجملا فحتم يسصحي
فلآا01 نم ديزأا يقاوبلا مأا

ةيف˘ح˘ت˘م ةادأاو ة˘ق˘ي˘ثوو ةرو˘سص
ةينطولا ريرحتلا برح يكحت
.ةينطولا ةركاذلا ىلع دهسشتو
66ـلا ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حإا ة˘˘ي˘˘سشع˘˘ف

ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا ةرو˘˘˘ث علد˘˘˘نل
ف˘ح˘ت˘م˘لا اذ˘ه صضر˘ع˘˘ي ،4591
،1102 ما˘ع ه˘باو˘بأا ح˘ت˘˘ف يذ˘˘لا
ق˘ئا˘ثو˘لاو رو˘سصلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

دهسشت يتلا ةيفحتملا تاودألاو
ريرحتلا بورح ربكأا ىدحإا ىلع
ددع ديزيو ،نيرسشعلا نرقلا يف
9 نع ةي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا تاودألا هذ˘ه
ة˘ي˘ل˘سصأا ة˘ق˘ي˘˘ثوو ةرو˘˘سص فلآا

ءاد˘ه˘سشو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘˘ل رو˘˘سصو
ةيرو˘ث˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت م˘˘لا˘˘ع˘˘مو ،ىر˘˘خألا
صشيج تÓسسارم ىلإا ةفاسضإلاب
تاماه˘سسإاو ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

.ةيريرحتلا ةروثلا يدهاجم
فحتم ريدم ،دباع ميرك حسضوأا
ي˘ف ،ي˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا˘˘ب د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
م˘سضي ف˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا ،صسمأا لوأا

ةادأا0021 برا˘ق˘˘ي ا˘˘م كلذ˘˘ك
ة˘ح˘ل˘سسأا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘˘م
مÓعأاو ةيركسسع ةسسبلأاو ةميدق
ةزو˘˘ح˘˘ب تنا˘˘ك ىر˘˘˘خأا تاودأاو
خ˘يرا˘˘ت˘˘لا صسكع˘˘ت ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م
نع Óسضف ،ةق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل يرو˘ث˘لا

خ˘˘يرا˘˘˘ت رو˘˘˘سصت تا˘˘˘م˘˘˘سسج˘˘˘م
م˘سسج˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
نب يبرعلا دمحم ديهسشلا لزنمل
تاحول ىلإا ةفاسضإلاب ،يديهم
نينا˘ن˘ف ل˘ما˘نأا˘ب تم˘سسر ة˘ي˘ت˘يز
22 ـلا ةعوم˘ج˘م˘ل رو˘سص ا˘ه˘ن˘م
نونانفلا قثو ىرخأاو ةيخيراتلا

ة˘موا˘ق˘م˘لا خ˘يرا˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
راوز˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘يو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
‐ثدحتملا فيسضي ‐ فحتملا
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلا

بت˘كلاو تÓ˘ج˘م˘لاو د˘ئار˘˘ج˘˘لا
خيرات˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘طو˘ط˘خ˘م˘لا
ف˘ح˘سصم رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا

دبع خ˘ي˘سشلا˘ب صصا˘خ طو˘ط˘خ˘م
.صسيداب نب ديمحلا

ةبوعسصل ،ميرك دباع تفلو اذه
اريسشم ،ةيفحتملا ةدا˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا
اهيلع لسصحتي فحتملا نأا ىلإا

يد˘ها˘ج˘م ن˘م ا˘ياد˘هو تا˘ب˘ه˘ك
نيدهاجملا ءانبأا نمو ةقطنملا

لك ةبسسانملاب اعدو ،ءادهسشلاو
خيراتب قلعتي ا˘ئ˘ي˘سش كل˘م˘ي ن˘م
ف˘ح˘ت˘م˘ب ه˘عاد˘يإا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
هسضرع نم نكم˘ت˘ل˘ل د˘ها˘ج˘م˘لا
ني˘م˘ت˘ه˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘مأا
ظافحلل ايعسس رئاز˘ج˘لا خ˘يرا˘ت˘ب

.ةينطولا ةركاذلا ىلع
رامع دهاجملا زربأا ،هتهج نم
رير˘ح˘ت˘لا صشي˘ج و˘سضع ،نا˘مر˘ج
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن بود˘˘ن˘˘مو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
،يقاوبلا مأا ةرئاد˘ب ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
ةقÓع هل ام لك صضرع ةيمهأا
ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
هيلع عÓ˘طلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةروثلا خيراتب لايجألا فيرعتلو
يذلا لÓ˘ق˘ت˘سسلاو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
،تايناكمإلا فعسض مغر ققحت
ى˘˘لإا را˘˘سشأا د˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا صسف˘˘˘ن
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ها˘سسم
،يقاوبلا مأا ةيلوب نيدهاجملل
د˘ها˘ج˘م˘لا ف˘ح˘ت˘م د˘˘يوز˘˘ت ي˘˘ف
خيرات صصخت يتلا تاينتقملاب
تنكمت يتلاو ةيريرحتلا ةروثلا
اهليسصحتو اهعمج نم ةمظنملا

.ةيروثلا ةقطنملا هذه نم
تأودألأ مÓتضسأ

اهريضضحتو ةيفحتملأ
ةيضساضسأأ ةمهم ضضرعلل

نيح نم دهاجملا فحتم لبقتسسي
ق˘ئا˘ثوو ة˘ي˘ف˘ح˘˘ت˘˘م تاودأا ر˘˘خآل
رئازج˘لا خ˘يرا˘ت ي˘كا˘ح˘ت رو˘سصو

موقتو ةيرئازجلا ريرحتلا ةروثو
تاينتقملا هذ˘ه ظ˘ف˘حو بي˘تر˘ت˘ب
ءا˘سضف˘لا˘ب صضر˘ع˘ل˘ل ا˘هر˘ي˘سضح˘˘ت
صضر˘˘˘غ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل صصسصخ˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘م˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ،ف˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
صضرع رميو ،ميمرتلاو ظفحلاو
اهحنمي يتلا ةيفحتملا تاودألا
وأا نونطاوم امإا دهاجملا فحتمل
ءاد˘˘ه˘˘سش ءا˘˘ن˘˘˘بأا وأا نود˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
اقÓطنا لحارم ةدع ربع ،مهريغو
صضرغلا مÓتسسا لسصو ميدقت نم
تامولعملا لي˘ج˘سستو ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
ءارجإا ع˘م ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ةقاطب يف اهليجسستو اهلوح ثحب
ةينفلا ةقاطبلا نمسضتتو.ةينف
متت يتلا ةداملا هذهب ةسصاخلا
امهدحأا ،نيقسش صضرعلل اهتئيهت
ةداملا تافسصاومب قلعتي ينقت
ة˘لا˘ح˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘ف˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نزو˘˘˘˘لا ءي˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ع˘˘ن˘˘سصلا ةدا˘˘مو صسي˘˘يا˘˘ق˘˘م˘˘˘لاو
قلعتي يخيرات يناثلاو ،اهريغو
رارغ ىلع طاقنلا نم ةعومجمب
اذه لام˘ع˘ت˘سسا ة˘ن˘سسو ة˘ب˘سسا˘ن˘م
عسضختو ،هلم˘ع˘ت˘سسمو صضر˘غ˘لا
ةسصاخ ةيانعل ةيفحتملا داوملا

لماو˘ع ن˘م ا˘ه˘ت˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م
ة˘بو˘طر˘لاو را˘ب˘˘غ˘˘لا˘˘ك فÓ˘˘تإلا

ديوزت نع Óسضف ،تارسشحلاو
نمأا ما˘ظ˘ن˘ب ف˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘كي˘˘ه
فحتملا داو˘م ة˘يا˘م˘ح˘ب صصا˘خ
ي˘فو ،فÓ˘تإلاو ة˘˘قر˘˘سسلا ن˘˘م
ر˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
،يقاوبلا مأاب دهاج˘م˘لا ف˘ح˘ت˘م
ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه نأا

ة˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ ار˘˘ئاز394.21
ةرايز85 ليجسست عم9102
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م
ة˘ب˘ل˘طو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘˘لا
ةفاسشكلا يطرخن˘م  ة˘ع˘ما˘ج˘لا
.نيرخآاو ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا

يفولخم ةريضصن

ةيركضسع ةضسبلأأو ةميدق ةحلضسأأ رأرغ ىلع ةيفحتم ةأدأأ0021 براقي ام اضضيأأ مضضي
يقاوبلا مأاب دهاجملا فحتمب ريرحتلا برح يكحت ةقيثوو ةروشص فلآا01 نم ديزأا
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ةاجنلا قوط يقلي يتوليششنأا
ديردم لاير بعÓل

نم رخآا مجن عم دقاعتلل نوترفيإا ىعسسي
ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فو ،د˘يرد˘م لا˘˘ير
هفوفسصل مسض امد˘ع˘ب كلذو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإا

،ي˘ب˘مو˘لو˘كلا ي˘لود˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق ،ز˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يردور صسي˘˘˘ما˘˘˘خ
بعÓ˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ي˘غ˘ن˘ير˘˘ي˘˘م˘˘لا
دعي مل يذلا ،نوكرلأا وكسسيإا ،طسسولا

ن˘يد˘لا ن˘يز ،ه˘برد˘م ط˘ط˘خ ن˘˘م اًءز˘˘ج
«رور˘ي˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو ،ناد˘˘يز
تحت بعلل ينابسسإلا علطتي ،ةيناطيربلا
،يتوليسشنأا ولراك ،قباسسلا هبردم ةدايق
،صسي˘ما˘خ ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ي˘˘ف
،ديردم لاير نأا ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو
ي˘ف و˘˘كسسيإا ةرا˘˘عإل هرود˘˘ب ط˘˘ط˘˘خ˘˘ي

عم ،مسسوم˘لا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ي˘ف˘نا˘ج
يمازلإلا ءارسشلا ىلع صصني دنب عسضو
يكلملا طرتسشيسسو ،لب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا

،بعÓلا مسض يف ةبغارلا ةيدنألا ىلع
،ةراعإلا ةرتف لÓخ لماكلاب هبتار عفد
81 نع لق˘ي ل˘با˘ق˘م˘ب ه˘ع˘ي˘ب˘ي ن˘ل ا˘م˘ك
،تآافاكملا فÓخب ،يني˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م
يلثمم عم لعفلاب ديردم لاير ثدحتو
لمتحم ٍرتسشم نع ثحبي نآلاو ،وكسسيإا
،«روريم»ـل اقفو ،ايلاطيإا وأا ارتلجنإا يف
تقو ن˘ع ثح˘ب˘˘ي و˘˘كسسيإا نأل اًر˘˘ظ˘˘نو
يف اينابسسإا عم هتكراسشم نامسضل ،بعلل
ود˘ب˘ي ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ،«0202 ورو˘˘ي»
.برقألا وه هليحر

انوروكب ةديدج تاباشصإا نلعي ويزل
ةديدج تاباسصإا روهظ ويزل يدان نلعأا
ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
،يلاطيإلا يدانلا دعبت˘سساو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا

ةهجاومل قيرف˘لا ة˘ل˘حر ن˘م اً̆ب˘عل21
،ابوروأا لاطبأا يرود يف جورب بولك
يف هابتسشلا ببسسب ،يسضاملا عوبسسألا
،دجتسسملا انوروك صسوريف˘ب م˘ه˘ت˘با˘سصإا

بيسصأا» يمسسر نايب يف ويزل لاقو
ةاعدتسسملا ةمئاقلا يف نيبعÓلا صضعب
صسوريف˘ب ،و˘ن˘يرو˘ت د˘سض د˘غ˘لا ةارا˘ب˘م˘ل

ىلع ءانب» فاسضأاو ،«دجتسسملا انوروك
هلمكأاب قيرفلا عسضخيسس ،جئاتنلا هذه
نيبعÓلا ديد˘ح˘ت˘ل ةد˘يد˘ج تارا˘ب˘ت˘خل
نم لك» :متأاو ،«دغلا ةارابمل نيحاتملا
ي˘ف ع˘سضو ،ا˘نورو˘ك ـب ه˘ت˘با˘سصإا تت˘ب˘˘ث
قيرفلا عسضخيسس امنيب ،يلزنملا لزعلا
م˘قا˘ط˘لا ة˘ب˘قار˘م تح˘ت ي˘ح˘سص ر˘ج˘ح˘ل
يلاط˘يإلا يدا˘ن˘لا د˘كؤو˘ي م˘لو ،«ي˘ب˘ط˘لا

وأا نيبعÓلا ددع ،ديدحتلا هجو ىلع
تت˘ب˘ث ن˘يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضعأا
.دجتسسملا انوروك صسوريفب مهتباسصإا

«نلوك مامأا فŒري ناك نرياب» :رلوم
،كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه ع˘م ر˘لو˘م صسا˘مو˘ت ق˘˘ف˘˘تا

ءادأا ءو˘سس ى˘ل˘ع ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب برد˘م
نلوك هفيسضم ىلع زوفلا لÓخ ،هقيرف
يرود˘˘لا تلو˘˘ج صسدا˘˘˘سس ي˘˘˘ف (1‐2)
ة˘كب˘˘سشل ر˘˘لو˘˘م ثد˘˘ح˘˘تو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
ن˘كي م˘ل» :اً̆ل˘ئا˘ق ،«صسترو˘ب˘سس يا˘˘كسس»
امك ،ةارابملا لÓخ نامألاب روعسش انيدل
طو˘سشلا ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ةر˘كلا ا˘ند˘ق˘ف ا˘˘ن˘˘نأا
ةدوعلاب نلوكل حمسس ام وهو ،يناثلا
نكت مل مويلا ةارابم» :فاسضأاو ،«ءاقلل
يف انحجن اننكل ،انل ةبسسنلاب لسضفألا

اذهو ،رمألا ةياهن يف طاقن3ـلا دسصح
م˘جا˘ه˘م˘˘لا فر˘˘ت˘˘عاو ،«ا˘˘ند˘˘ع˘˘سسي ا˘˘م
يف ،فجتري لظ هقيرف نأاب يناملألا
تدهسش يتلا ،ةريخألا01ـلا قئاقدلا
،ةجيتنلا صصيلقت فده نلوك ليجسست
اًزوف ناك دقل» :كيلف لاق هبناج نم
انبعسص اننكل ،ةياه˘ن˘لا ي˘ف ا˘ًق˘ح˘ت˘سسم
تردهأا ةارابملا ..انسسفنأا ىلع رومألا
اسضرلاب رعسشأاو ،ا˘ن˘ت˘قا˘ط ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
اميف كلذك تسسل ينكل ،ةجيتنلا هذهب
.«ءادألاب قلعتي

:نامزيرغ
نوبشضاغ نحن»

 مشسوملا نكل
«Óيوط لازي ل

مجاهم نامزيرغ ناوطنأا برعأا
ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
لÓخ (1‐1) يباجيإلا لداعتلا

يف ،صسيفلأا وفيتروبيد ةهجاوم
ةنماثلا ةلوجلا تاسسفانم راطإا

لÓخ ،نامزيرغ لاقو ،اغيللا نم
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت
ن˘ح˘˘ن» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا «ا˘˘كرا˘˘م»
د˘سصح ا˘ندرأا ا˘˘ن˘˘نأل نو˘˘ب˘˘سضا˘˘غ
ا˘ن˘يد˘ل لازلو ،ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا
لمعلا انيلعو ،هنيسسحتل ريثكلا

يرودب ءاعبرألا ةارابم لجأا نم
ةدع انل تحيتأا مويلاو ،لاطبألا
ةد˘حاو ا˘ن˘ل˘ج˘˘سس ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل صصر˘˘ف
ان˘ق˘ف˘خأا د˘ق˘ل» :فا˘سضأاو ،«ط˘ق˘ف
لمعلا انيلعو ،مهلوأا انأاو اًريثك
مسسوم˘لاو ،ن˘ي˘سسح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
،«لسضفأا نو˘كن˘سسو اًد˘ج ل˘يو˘ط
جاتحي قيرفلا» :نامزيرغ عباتو
،كلذ ني˘سسح˘ت لوا˘حأاو ي˘فاد˘هأا

،ةد˘ي˘ج ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘نأا ر˘˘ع˘˘سشأاو
ريثكلا يدلو ،كلذ˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسأاو
عسضاوتلاو لم˘ع˘لاو ة˘ق˘ث˘لا ع˘مو
ان˘سسل» :م˘تأاو ،«ل˘سضفأا نو˘كن˘سس
،نسسحتن نأا بجيو ،ماري ام ىلع
نأل ءودهلا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘نو
.«Óيوط لازل مسسوملا
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4ـلا زكرملل زفقي يشسليششت

«طبحم ششتيشسيلوبو ..حيحشصلا هاجتلا يف ريشسن» :درابمل

برد˘˘˘م درا˘˘˘ب˘˘˘مل كنار˘˘˘ف ىد˘˘˘˘بأا
ىلإا لوسصولاب هتداعسس يسسليسشت
موجه˘لا ن˘ي˘ب بو˘ل˘ط˘م˘لا نزاو˘ت˘لا

ىلع0 ‐3 زوفلا بقع عافدلاو
يزي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف ي˘ل˘نر˘ي˘ب
ظ˘فا˘حو ، مد˘ق˘لا ةر˘كل زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
ة˘فا˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
يف تايرابم عبرأا رخآا يف هكابسش
درابمل ن˘يد˘يو ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا ل˘ك
ى˘˘˘لإا كلذ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘سضف˘˘˘ب
عفادملا امهو اث˘يد˘ح ن˘ي˘م˘سضن˘م˘لا
صسراحلاو افليسس وغايت مرسضخملا
درا˘˘ب˘˘˘مل لا˘˘˘قو ،يد˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م راودإا
ادوجوم نزاوتلا ناك» :نييفحسصلل
ءزج اذه .حاجنب رومألا تراسسو
دقاعتلا دنع ةبولطملا ةيلمعلا نم
جر˘خ˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،دد˘ج ن˘ي˘ب˘عل ع˘˘م
لج˘سسيو ة˘ف˘ي˘ظ˘ن كا˘ب˘سشب ق˘ير˘ف˘لا
ها˘ج˘تلا ي˘ف ر˘ي˘سسي ه˘نإا˘ف فاد˘˘هألا

كا˘˘ب˘˘سشلا» فا˘˘سضأاو ،«ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
ى˘ل˘ع ة˘ع˘˘ئار ة˘˘مÓ˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
افليسس و˘غا˘ي˘ت ا˘ند˘عا˘سس .ة˘بÓ˘سصلا

اذكه نكل حوسضوب يدنيم راودإاو
ل˘ج˘سسو ،«ق˘ير˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع لا˘˘ح
صشا˘يز م˘ي˘كح ا˘ث˘يد˘ح نا˘م˘سضن˘م˘لا

نم فده بناج ىلإا ،رنريف وميتو
ق˘ق˘ح˘ي˘ل ،ا˘موز تر˘ي˘˘ك ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
نل درابمل نكل زوفلا يسسليسشت
امدعب اهيف غلا˘ب˘م ةدا˘ع˘سسب ر˘ع˘سشي
ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق لدا˘˘ع˘˘ت
زفقأا نل» :درابمل لاقو ،نيتيلاتتم
اذه نكل زوفلا اذه لثم دعب احرف
يكيرمألا بيسصأاو ،«يباجيإا موي

لÓ˘خ صشت˘ي˘سسي˘لو˘˘ب نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ام ةارابم˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ءا˘م˘حإلا
ةليكسشتلا نم هداعبتسسا يف ببسست
لا˘قو ،ه˘ن˘م لد˘˘ب ر˘˘نر˘˘ي˘˘ف لو˘˘خدو
ي˘ف ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘ب ر˘˘ع˘˘سش» :درا˘˘ب˘˘مل
اذ˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ˘˘لا ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘سضع
..بعللا هعسسوب نكي مل .هاندعبتسسا
ىفاعت دقل .صصوحفل عسضخيسس اذل
تايرابم ثÓث يف كراسشو ارخؤوم
ل˘كب طا˘˘ب˘˘حإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي و˘˘ه اذ˘˘ل
اذ˘ه˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت مد˘ق˘تو ،«د˘ي˘˘كأا˘˘ت
ديسصرب عبارلا زكرملا ىلإا زوفلا

.تايرابم عبسس نم ةطقن21

ر .ق ^

،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا بر˘عأا
دعب هتداعسس نع ،ديردم لاير مجن
نمسض (1‐4) اكسسيوه ىلع زوفلا

ا˘غ˘ي˘ل˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
لايرلا عم اًيسساسسأا درازاه كراسشو
يف حجنو ،مسسوملا اذه ةرم لوأل
ده˘م يذ˘لا لوألا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘سست
لاقو ،يغنريملا ة˘ي˘عا˘بر˘ل ق˘ير˘ط˘لا

ع˘قو˘م˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف درازا˘˘ه

فده هنإا» :ديردم لايرل يمسسرلا
يدريفلاف نم ةريرمت تملتسسا ،ديج
قيرفلا لجأا نم ديعسس انأا ،اهتددسسو
ا˘ًفد˘ه ل˘ج˘سست ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘ل˘جأا ن˘مو
،«ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا بسست˘˘˘كت
،ءي˘سشلا صضع˘˘ب ق˘˘هر˘˘م» :فا˘˘سضأاو
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا بع˘˘ل د˘˘˘يرأا ي˘˘˘ن˘˘˘كل
:درازا˘˘˘ه ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
يندب ىوتسسم لسضفأا ىلإا لسصأاسس»

ةديدج ةارابم انيدل ،تايرابملا عم
ىلإا جاتحن ،ةليلق مايأا نوسضغ يف
،«داد˘ع˘ت˘سسلاو بيرد˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
ن˘˘كي م˘˘ل لوألا طو˘˘سشلا» :م˘˘˘ت˘˘˘خو
ليجسست ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ا˘ن˘ن˘كل ،اًد˘ي˘ج
لوألا فدهلا انلجسس امدنع ،نيفده
ا˘ًحا˘ت˘ف˘نا ر˘ث˘كأا ةارا˘ب˘م˘لا تح˘˘ب˘˘سصأا

انلجسس دقل ،رثكأا صصرف انل تحيتأاو
انل اًدج ديج اذهو فادهأا4

مشسوملا اذه ةرم لوأ’ كراشش
«تايرابملا شضوخ ديرأا ينكل قاهرإلاب رعششأا» :درازاه

صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘تورا˘˘م ي˘˘ب˘˘يزو˘˘˘ج لا˘˘˘ق
رع˘سش ه˘نإا ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘ي˘˘ب د˘˘ياز˘˘ت˘˘م ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ا˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا صصو˘˘سصخ˘˘ب
ةينطولا تابختنملا ىلإا مامسضنلاب

فاسضأاو ،«91‐ديفوك» ةحئاج لÓخ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي ه˘نأا ا˘˘تورا˘˘م
ىلإا مامسضنلا دنع «ديدسشلا رذحلا»
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م
اذه فقوتلا ةرتف دهسشتسسو ،ةرتفلا
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بل˘غأا صضو˘خ ر˘ه˘سشلا
بعليسس امنيب ،تايرابم3 ةيبوروألا

ةيبونج˘لا ا˘كير˘مأا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م ل˘ك
نم ديد˘ع˘لا ر˘ط˘سضي˘سسو ،ن˘ي˘تارا˘ب˘م
مسضتو ،ابوروأا نم رفسسلل نيبعÓلا
نم نيي˘لود ن˘ي˘ب˘عل ر˘ت˘نإا ة˘ل˘ي˘كسشت
ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشتو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

كرا˘م˘ند˘لاو اد˘˘ن˘˘لو˘˘هو ا˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘بو

ايبرسصو ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘سسو ا˘ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘سسو
ة˘كب˘سشل ا˘تورا˘م لا˘قو ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو
كانه» : «ايلاطيإا «تروبسس ياكسس»
يلوؤوسسم لك نيب ديازتم ماع ءايتسسا
مازت˘لا ةرور˘سض صصو˘سصخ˘ب ة˘يد˘نألا
ن˘˘م اد˘˘ج ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

دح عسضو انيلع بجي .تاطابترلا
تا˘يرا˘ب˘م ي˘ف ل˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مأÓ˘˘ل
،اتورام دكأاو ،«ةينطولا تابختنملا
ىلإا وعدي وأا لدج ريثي نأا ديري ل هنأا

هنكل ،ةيلودلا تايراب˘م˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأا بج˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘نإا نأا د˘˘˘كأا
هي˘ب˘عل ءا˘عد˘ت˘سسا د˘ن˘ع «ة˘مار˘سصب»
لوؤوسسم لاقو ،ةينطولا تابختنملل
ماتلا حوسضولاب مسستنسس نحن» رتنإا
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘كف˘ت˘لا بج˘ي ه˘˘نأا˘˘ب
مامسضنا بلط دنع ةيدجبو ليوطلا

لبقي ىتح» اتورام متخو ،«انيبعل
نأا بج˘˘ي ،ما˘˘م˘˘˘سضنلا ةو˘˘˘عد بعل
ة˘ي˘ند˘بو ة˘˘ي˘˘ن˘˘هذ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف نو˘˘كي
نم يناعي وأا اقهرم ناك اذإا .ةبسسانم
ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘سضع تÓ˘˘كسشم
نم ديزم˘لا بل˘طأا .ه˘ت˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
.«ةيدنأÓل مارتحلا

تابختنملل هموجن ءاعدتشسا نم رتنإا لخاد ءايتشسا

ى˘مر˘م صسرا˘ح صسا˘فا˘ن رو˘ل˘ي˘ك ع˘فر
يدحتلا ةيار نامريج ناسس صسيراب
يف0/3 تنان ىلع هقيرف زوف دعب
غ˘يز˘ب˘يل ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘˘قو ،يرود˘˘لا
يف لبقملا ءاعبرألا موي ،يناملألا
،ابوروأا لاطبأا يرودل ةثلاثلا ةلوجلا

صسلب لاناك ةكبسش ربع صسافان حرسص
امئاد علط˘ت˘ن» :تب˘سسلا مو˘ي˘لا ءا˘سسم
لاطبألا يرود يف انتايرابمب زوفلل
غيزبيل ،صسفانملا نع رظنلا فرسصب
زوفلا لواحنسس اننكلو ،يوق قيرف
«يج صسإا ي˘ب» أاد˘بو ،«ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا˘ب
د˘سض ةرا˘سسخ˘˘ب ي˘˘بوروألا هراو˘˘سشم
اسسنرف ي˘ف2/1 دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘م
يكرتلا ريهسش كاسشاب ىلع زوفلاو
ىلع زوفلا نعو ،لوبنطسسإا يف0/2
صسرا˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘˘˘سضأا ،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن

ةراسش تيدترا ،معن» :يكيراتسسوكلا
،ةريبك ةقث يدل ناكو ،قيرفلا ةدايق
انمد˘ق ،ي˘ق˘ير˘ف ةد˘عا˘سسم˘ب د˘ي˘ع˘سسو
تاباسصإلا ةرث˘ك م˘غر ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م
ةسصر˘ف˘لا تح˘ن˘سسو ،ا˘ن˘فو˘ف˘سص ن˘ي˘ب

ل˘كسشب اودأاو ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ن˘˘ير˘˘خآل
نأا ىنمتنو ،دحاو قيرف نحن ،ديج
تايرا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ي˘ئÓ˘مز ى˘فا˘ع˘ت˘ي
:فا˘سضأاو ،«ىو˘قأا نو˘كن˘ل ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
،عا˘فد˘لا ط˘خ تي˘ب˘ث˘ت م˘ت˘ي ا˘م ةدا˘ع»
يدؤوي كراسشي بعل يأا نأا دقتعأاو
ي˘ئÓ˘مز ع˘م ثد˘ح˘تأا ،د˘ي˘ج ل˘كسشب

لسصاوتلا نأل ،ةارابملا ءانثأا اريثك
بردتن نارملا يف كلذكو ،ادج مهم
،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ف˘قاو˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
متأاو ،«تابايغ يأل نيزهاج نوكنل
ي˘ن˘˘نأا ه˘˘ل˘˘لا د˘˘م˘˘حأا» :ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

د˘ع˘ب ةد˘يد˘ج ءاز˘ج ة˘ل˘كر˘ل تيد˘˘سصت
رتسسسشنام مامأا اهتدعبأا يتلا ةلكرلا
انأا ،ا˘ه˘تدا˘عإا م˘كح˘لا رر˘قو د˘ت˘يا˘نو˘ي
تد˘عا˘سس ي˘ن˘نأل ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ى˘˘مر˘˘م صسار˘˘ح برد˘˘مو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يدسصتلا ىلع اريثك ينبردي قيرفلا
.«ءازجلا تÓكرل

«غيلزنويبماششتلا» يف ةليخملا ةقÓطن’ا دعب
«غيزبيل مامأا طاقن6 انفده» :شسافان
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يذلا لداعتلا نم مغرلاب
قا˘فو ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع صضر˘ف
لا ةرقم مجن ماما فيطسس
نع ربع ينفلا مقاطلا نا
ةدو˘˘ع˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا هر˘˘خ˘˘˘ف
نا دعب ديعب نم ةبيتكلا

ن˘ي˘فد˘ه˘ب ةر˘خأا˘ت˘م تنا˘˘ك
نا ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م در نود
ه˘˘˘ل ى˘˘˘ح˘˘˘˘سضا قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا
يف اهلمعتسسي ة˘ي˘سصخ˘سش
ثدح ام وهو هتاءاقل لك
ن˘يا ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘˘ف
ام لك يروت ءاقفر مدق
ام كرادت لجا نم مهيدل
لداعت اوققح ثيح مهتاف
ناكو ةسصاخلا مهتقيرطب
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت م˘˘هرود˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب
ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت لو˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘˘سضفألا

دقو اذه صسفانملا صسراح
نع يكوكلا ينقتلا ربع
ةيزهاجلاب اسضيأا هتداعسس
نوب˘عÓ˘لا ا˘هر˘ه˘ظا ي˘ت˘لا

ةر˘ط˘ي˘سسلا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ

ىلع ةسضورفملا ةقلطملا
. صسفانملا

تاباضصإلإ لكضشم
قرؤوي ىحضضأإ

ةيفياطضسلإ
ىد˘بأا ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘كلا قا˘˘˘˘˘˘˘سشع
ريبكلا مهفسسأا ءاسضيبلاو

ل˘˘˘˘˘˘كسشم ي˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل
ءاق˘ل ل˘ك ع˘م تا˘با˘سصإلا

ثيح قيرفلا هيرجي يدو
ق˘ير˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع صشي˘˘ع˘˘ت
نأا رابتعاب ةيقيقح ةمزأا
اه˘ل˘ك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘با˘سصإا

د˘ه˘ج˘˘لا ءار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضع
تاءاقللا يف فعاسضملا
ارخؤوم ر˘مألا ثد˘ح د˘ق˘ف

ع˘˘˘نا˘˘˘سص ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
اذكو ط˘ي˘ن˘ح˘ج با˘ع˘لألا
ينوديعل نميألا ريهظلا

مهلعج يذلا رمألا وهو
نم تاحيسضوت نوبلطي
اهعجرا يذلاو صشتوكلا
ادكؤوم طقفو لمعلا ىلا
ا˘هزوا˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘سس ل˘˘كلا نا

. Óبقتسسم
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ةركضسب داحتإ يإد نيضسح رضصن
لشصاوت «ةيرشصنلا»

يديشس ةيدوو تادادعتشسلا
رابتخا نشسحأا ىشسوم

ياد نيسسح رسصن ةليكسشت لسصاوت
صضو˘خ˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ا˘ه˘تار˘ي˘سضح˘˘ت
لوألا فرتحملا ةلوطب تاسسفانم
.ديدجلا همسسوم يف
لابسشأا صضوخي نأا رظتنملا نمو
ايدو ءاقل يوانكل ريذن بردملا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا اد˘˘غ
يف ة˘ن˘سس02 ن˘م ل˘قأا ي˘ن˘طو˘˘لا

تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ز˘˘كر˘˘م
،ي˘سسو˘م يد˘ي˘سس ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نو˘كت نأا بق˘تر˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لاو
«ةيرسصنلا» رسصانعل اديج ارابتخا
ليب˘ق م˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل
،ديدجلا يوركلا مسسوملا قÓطنا

ءامسسألاب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
ىلع فو˘قو˘لا ل˘جأا ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا
صصئا˘ق˘ن˘لا دا˘ج˘يإاو م˘ه˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

.اهحيحسصت ىلع لمعلاو
طيمز.ع

تإريضضحتلإ يف ءإدوضس ةطقن ةباضصإلإ

ريهامجلا نئمطيو قافولا لبقتشسمب لئافتم يكوكلا

فيطضس قافو

نيمجاهملا فرط نم فادهألا ليجسست ةرقم مجن قيرف قاسشع نسسحتسسا
دوجو دكؤوي ام وهو تاريرمتلا لدابت قيرط نع امئاد متي كلذ نأاو ةسصاخ
لوسصولا دسصق اهيلع دامتعلا يف امئاد اسشاب ينقتلا لمأاي لمع ةموظنم
نم تناك تايدولا يف قيرفلا فادهأا بلغا نأا ركذي نيسسفانملا ىمرمل
ام وهو صشاقوب جاحلاو براوسشوب ىتحو يرباك وأا نامد نم لك ليجسست
نم ريثكلا راظتنا يف ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م از˘ها˘ج ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس
. لكك ةعومجملل ريثكلا فيسضتسس يتلا تانيسسحتلا

ةلضصإوم لمأانو هديرن ام قفو ريضست رومألإ لك» :نامد
«يعامجلإ دودرملإ نيضسحتو ةقافتضسلإ

تار˘ي˘سضح˘ت صصو˘سصخ˘ب نا˘مد بعÓ˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك د˘قو اذ˘˘ه
جمانربلا قفو لمعن نحن» :لاق دقو ةيندبلا ةيزهاجلا اذكو قيرفلا
نم ءاوسس انراسسم حيحسصتل امود ىعسسنو ينفلا مقاطلا هعسضو يذلا
لاو لسضفا لكسشب بواجتن اننأا دقتعا ةينفلا ىتح وأا ةيندبلا بناوجلا

صشيعن نحن ةقيقح تايدولا يف ةيباجيإلا جئاتنلا ىلع قلعن فيك
ىعسسنسسو ةرادإلا اهب تماق يتلا تاميعدتلا عم ةسصاخ يباجيإا عسضو
. «لاونملا صسفن يف ةلسصاوملل
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ةيدولإ تإءاقللإ يف إديج ىوتضسم مدقي دإدعتلإ

لوادت اونشسحتشسا مجنلا راشصنأا
فيدهتلا ىلع نيمجاهملا

ةرڤم مجن

نإزيلغ مامأإ مويلإ ةيناث ةيدو ةهجإوم

لئافتم ششيعيو فلششلا مامأا ىلوألا اهتيدو رشسخت «ماشصل»

ةليلم نيع ةيعمج

ةني˘غز صسي˘ئر˘لا با˘خ˘ت˘نا ةدا˘عإا م˘ت
قيرف˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا صسأار ى˘ل˘ع
دكؤوي هلعج ام وهو ةنتاب بابسش
قيقحت ثحب لجا نم هيعسس ىلع
رابكلا ةريظح ىلا دوعسصلا فده
«ة˘˘ياو˘˘سشلا» ل˘˘ما ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
تماق يتلا ةيعونلا تامادقتسسلا
ن˘م فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لاو ةرادإلا ا˘ه˘˘ب

يف ةبغارلا ةيدنألا ةسسفانم اهلÓخ
نا ر˘˘كذ˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا كلذ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
. ينومحر بردملا ةدايق تحت تابيردتلا يف تعرسش ةبيتكلا

يÒبز صصوضصخب ثيÎت ةرإدإلإو ايمضسر مضضني حلاضص
قيرف نم حلاسص عفادملا عم دقاعتلا يف ةرادإلا تحجن هتاذ قايسسلا يف
ثعب راظتنا يف نيتمزÓلا ةربخلاو ةبرجتلا كلتمي يذلاو فلسشلا ةيعمج
فارطألا صضعب بغرت يذلاو يريبز بعÓلا عم ديدج نم تاسضوافملا
ةناورم نبا نا ركذي دوعسصلا فده قيقحت ىلع قيرفلا ةدعاسسمل همسض يف
ببسسب هترداغم ررقو ةملعلا ةيدولوم قيرف يف يسضاملا مسسوملا بعل

تاعاسسلا يف صضوافتي هلعج ام وهو ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع
. هحيرسست ىلع هلوسصح دعب ةنيغز ةرادإا عم ةريخألا
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يÒبز صصخي اميف ثيÎت ةرإدإلإ

 باكلل اديدج اشسيئر ةنيغز
دوعشصلا قيقحتب «ةيواششلا» دعيو

ةنتاب بابضش

دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف تار˘ي˘سضح˘˘ت ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت
اهفقوت دعب كلذو مويلا نم اءدب ةركسسب
عسضو ثي˘ح تا˘با˘خ˘ت˘نلا بب˘سسب صسما
ه˘يد˘عا˘سسم ة˘ي˘ع˘م˘ب زا˘كعو˘ب برد˘م˘لا
ىلا نوبعÓلا ىعسسيسس ديدج جمانرب
يقايللا مهبناج ةيوقت لجا نم هب ديقتلا

ن˘ي˘ند˘ب˘لا ن˘˘ير˘˘سضح˘˘م˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
مثير عفرل نايعسسي ةلوزقوبو يروبجم
رسصانعلا لك زهجي ىتح اذهو لمعلا

تاريسضحتلا يف ةرخأاتملا كلت ةسصاخ
. نابيسش اذكو رامح يريز اهزربا لعل

نامضضل نمزلإ عراضست ةرإدإلإ
عضضو دضصق ةيفاضضإإ ةلويضس

ةحيحضصلإ ةكضسلإ ‘ قيرفلإ
ةرادإلا تد˘˘بأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف

ةقوبسسم ريغ فادهأا قيقحتب اهلؤوافت
ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف ل˘مأا˘ت ا˘˘ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
لكلا نا ا˘م˘ب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

يتلا تامادقتسسلا لوح هاسضر ىدبا
نا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي ةرادإلا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘˘˘ق
ي˘ف ا˘م ل˘ك نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ىرخأا ةلويسس نامسض ىلع مهعسسو
يبعل تاقحت˘سسم د˘يد˘سست˘ب ح˘م˘سست
ءاقفر ناو ةسصاخ يسضاملا مسسوملا
ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘سصا يرا˘˘سضخ˘˘ل
دعوم لبق نيترجا وا ةرجا ةفاسضإا
. ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا
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«انوروك» صسوريف نم هضصلخت بقع

تابيردتلا فانئتشسل رشضخألا ءوشضلا ىلع لشصحي تاكيرت

دإدزولب بابضش

ط˘سسو˘ت˘م تا˘كير˘ت لÓ˘ب ل˘سصح˘ت
ىلع دادزولب بابسش قيرف ناديم
فانئتسسا لجا نم رسضخألا ءوسضلا
ن˘م صصل˘خ˘ت ا˘مد˘ع˘ب تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
هل صضرعت يذلا «انوروك» صسوريف
مايألا يف مناغتسسم صصبرت لÓخ
ةرتف يف لخدي هلعج ام ،ةيسضاملا

.يحسص رجح
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘˘ف صضر˘˘ع˘˘تو
ي˘˘˘ف هد˘˘˘جاو˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
قÓ˘ط˘نل ار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم
ربوتكأا51ـلا ي˘˘ف ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
مقاطلا عم ةرادإلا ررقتل ،يسضاملا
ىلإا ةدوعلاو صصبرتلا فاقيإا ينفلا
ي˘ف يدا˘ن˘لا ل˘خد ن˘يأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

نم صصلختلا لجأا نم يحسص رجح
از˘ها˘ج تا˘كير˘ت نو˘˘كي˘˘ل ،ءا˘˘بو˘˘لا
يف تابيردتلا ءاوجأا ىلع ةدوعلل

نأا ا˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا
.ةيبلسس تءاج تاسصوحفلا

بابسش قيرف هجتي ،رخآا بناج نم
ةديدج تاسصوحف ءارجإل دادزولب

صسور˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘سشكلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ل˘جأا
يأل ايدافت ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي
تاريسضحتلاب فسصعت دق ةأاجافم
02 دعب ىلع يدانلا ناو اميسسل
صسأا˘كلا ي˘ئا˘ه˘ن صضو˘خ ن˘م ا˘˘مو˘˘ي
با˘ح˘سصأا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ةزا˘ت˘م˘م˘لا
راجلاب صضيبألاو رمحألا نينوللا
.ةمسصاعلا داحتا

ب.م.يرضسيإإ
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لوألا يدولا اهءاقل صسما لوا ةيسشع ةليلم نيع ةيعمج ةليكسشت ترسسخ
ةدايقب ينفلا مقاطلا ربع دقو اذه در نود فدهب فلسشلا ةيعمج قيرف ماما
تاداهتجÓل اذكو مدقملا دودرملل ةريبكلا هتداعسس نع صشيعي بردملا
لمعلا نأاب ادكؤوم ةيندبلا ةيحانلا نم ةسصاخ ةبيتكلا فرط نم ةمدقملا
ناو ةسصاخ Óبقتسسم ىغتبملا قيقحت لجا نم رثكأاف رثكأا فعاسضتيسس
لوخدلاب قيرفلل حمسست يتلا ةبولطملا ةمروفلا ىلا لوسصولا ديري لكلا
. ةلوطبلا راوسشم يف ةوقب

مويلإ اهميضسرت ” نإزيلغ ةهجإوم
عيرسس قيرف مويلا ةيسشع يليÓب ءاقفر هجاويسس هتاذ قايسسلا يف
نع بردملا ثحبي ثيح ةيدولا «ماسصل» تاءاقل يناث يف نازيلغ
صشيعي بردملا ناو ةسصاخ ةلومحلا لقثل ةبيتكلا دادعتسسا ىدم ةيؤور
نيتسصح قفو نوبعÓلا لمع نيا صسما تادوهجملا ةفعاسضم ىلا دمع
ي˘ف لو˘خد˘لا ة˘ب˘غ˘م ن˘م ه˘ي˘ب˘عل رذ˘ح صشتو˘كلا نا ر˘كذ˘ي مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
اذ˘كو تا˘با˘سصإلا ل˘كسشم يدا˘ف˘ت˘˘ل كلذو م˘˘سصخ˘˘لا ع˘˘م تا˘˘كا˘˘كت˘˘حا
. ةعومجملا راسسم يف رثؤوت دق يتلا تافعاسضملا
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ةريغضصو ةريبك لك نيودت ىلع لمعي زاكعوب

تاريشضحتلا يف ريبك لمعب موقي داحتلا
ةشسفانملا فانئتشسل ابشسحت
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د˘ق˘˘ع˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا
ينقتلا ىقتلملا تا˘جارد˘ل˘ل
ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ي˘˘˘تأا˘˘˘ي يذ˘˘˘لاو
ديدجلا يسضايرلا مسسو˘م˘ل˘ل
0202‐1202.
ه˘ن˘ع تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م بسسح˘˘بو
ر˘ب˘ع ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

ى˘ل˘ع ي˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح
يعامتجلا لسصاوتلا عقوم
تم˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا «كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ف«
7 مو˘ي ى˘ق˘ت˘ل˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
قدا˘ن˘ف د˘˘حأا ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
كلذو ةمسصاعلاب يلاواطسس
ةعسساتلا ةعاسسلا نم ةيادب

لود˘ج ن˘م˘سضت˘يو ،ا˘حا˘ب˘سص
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا اذ˘˘˘ه لا˘˘˘م˘˘˘˘عأا
ةسسائرب يونسسلا يديل˘ق˘ت˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
،ي˘سضا˘˘ير˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب»
بهاوملا ،ةينطو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
،نيوكتلاو ريوطتلا ،ةباسشلا
تاقرفتمو ،ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ما˘ظ˘ن
ف ءا˘ج ا˘م بسسح˘˘ب «ىر˘˘خأا
.ةيداحتلا نايب

ىقتل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف كرا˘سشيو
قيب˘ط˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا
لو˘˘كو˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل مرا˘˘˘سصلا
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نم لك ،«انوروك» صسوريف
ةطبار لكل ينفلا ريدملا»
ي˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو
‐0202 مسسوملل ةيداحتلا

نوينف˘لا نور˘يد˘م˘لا ،1202

ةبترم لتحت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل
يف لئاوألا ةرسشعلا نمسض
ة˘ن˘سسل ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا بي˘˘تر˘˘ت
نو˘˘برد˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،9102
تائفلا فلتخمل نوينطولا
صسفن ركذ ام قفو ،ةينسسلا
.ردسصملا

نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشأاو اذ˘˘˘˘ه
فر˘ع˘ي ي˘ن˘طو˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘˘لا

ءارد˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك رو˘˘سضح
،ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل نو˘ي˘ج˘ه˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا

اهوعدت يتلا تايسصخسشلاو
م˘هو ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
،نو˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعألا

نوناقلا هيلع صصني امبسسح
ة˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا
.تاجاردلل ةيرئازجلا

طيمز.ع

اهيف ريسست يتلا ةزيمملا ءاوجألاب يراوز ميركلا دبع داسشأا
عم ديج لكسشب بوا˘ج˘ت˘ي داد˘ع˘ت˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

مسسوملا قÓطنل نيزهاج او˘نو˘كي˘ل برد˘م˘لا ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘ط
ةيفحسص تاحيرسصت يف يراوز حسضوأاو.ديدجلا يوركلا

نآلا نحن» :لاق ،ةمسصاعلا داحتل يمسسرلا عقوملا اهب صصخ
دعب ،ةد˘لارز˘ب نار˘فزا˘م˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا صصبر˘ت˘لا ي˘ف
تاريسضحتلاو ،مناغتسسم ةنيدمب هانيرجأا يذلا لوألا صصبرتلا
انبناج نم نحنو ،يحاونلا لك نم ،ةديج فورظ يف ريسست
جمرب بردملا »:عباتو ،«ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج نوكنل لمعن

نم ،اهريفاذحب تاميلعتلا قبطن نحنو ةيندب ةينقت ةسصح
دوهجملا بهذي لو هلحم يف يلاحلا لمعلا نوكي نأا لجا
.«حايرلا ءابه لوذبملا

ب.م.يرضسيإإ

ةمضصاعلإ داحتإ
ينفلإ مقاطلإ تاميلعت نوقبطي نيبعÓلإ نأإ دكأإ

 ةوقب لمعن نحن :يراوز
مشسوŸا ةقÓطنل نيزهاج نوكنشسو

ف˘ي˘سضلا˘ب ف˘ل˘سشلا ي˘ب˘م˘لوأا ع˘م˘ج يذ˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
نيقيرفلا تاريسضحت نمسض لخدت يتلاو ةليلم نيع ةيعمج
.ديدجلا يوركلا مسسوملا قÓطنل ادادعتسسا

نود فدهب ةليلم نيع ةيعمج ىلع فلسشلا يبملوأا بلغتو
زو˘ف˘لا كلذ˘ب ا˘ح˘نا˘˘م ةرارز ن˘˘ب ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لاو در
نود ن˘م ا˘نزاو˘ت˘م لوألا طو˘سشلا ءا˘ج ن˘˘يأا ،«ةوا˘˘ف˘˘ل˘˘سشلا»ـل
دهسش يناثلا طوسشلا نأا ريغ ،ةيقيقح صصرف يأا ليجسست
ةرارز نب زرحي˘ل يواز ر˘ي˘م˘سس برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا ة˘قا˘ف˘ت˘سسا

يونعم راسصتناب ةارابملا ي˘ه˘ت˘ن˘تو د˘ي˘حو˘لا قو˘ف˘ت˘لا فد˘ه
.يبملوأÓل مهم
طيرسش ف˘ل˘سشلا ي˘ب˘م˘لوأا ق˘ير˘ف ح˘ت˘ت˘ف˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ةرقم مجن ةهجاومل بعسص لقنتب ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا
نم ةلوج لوأا يف ،«ةيفلسشلا» ةليكسشتلل رابتخا لوأا يف
يف ةليلم نيع قيرف لبقتسسي اميف ،ديدجلا يوركلا مسسوملا
ةوخألا بعلم ىلع دادزولب بابسش بقللا لماح ةلوجلا تاذ
.حيبد نامد

طيمز.ع

نيقيرفلإ تإريضضحت نمضض لخدت
ةليلم نيع ةيعمج ىلع ايدو نوزوفي «شسيرششنولا دوشسأا»
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ةيلإرديفلإ بيبطو نييجهنملإ ءإردملإ روضضحب

يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت تدا˘˘˘ع
ىلإا ينيطن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا

ة˘ي˘سشع تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا و˘˘ج
تابايغلا صضعب طسسو صسمأا
نم لك ةروسص يف ةرثؤوملا

اذه نارمعو عجقلو يحلاسص
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘يو
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ت˘ق˘فر˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا
ةسصاخ اع˘ير˘سس م˘ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا

ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘لا نأاو
ةداعتسسا ىلع رسصي ينارمع
صصبر˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
موي قلطني يذلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
نأا ركذي ربمفون نم عباسسلا
ىرخألا يه فيدرلا ةليكسشت
نأا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سست
قافو مامأا ايدو ءاقل صضوخت
صسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘سشع ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
5491 يام8 بعلمب مداقلا

رباكألا ةيدو ءاغلإا مت نأا دعب
رباكألا دادعت صصقن ببسسب

ىلع ءاثÓثلا اذه ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
. ةيدملا ةيدو

ةروضضÿإ تايدو طبضضي جو‹
Êإرمع لمع لهضسيو

ةرادإا تم˘سسر ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘يدو˘لا صضع˘ب ق˘ير˘ف˘˘لا
ةمسصاعلا صصبرت لÓخ نوكتسس
نم لك مامأا اهعمجتسس يتلاو
دادزولب بابسشو ةرواسسلا ةبيبسش
تاءاقللا يهو فيطسس قافوو
ل˘م˘ع˘ي˘سس كسش نود ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
ىلع ينارمع رداقلا دبع ينقتلا

عرسشيسس يتلا ةفيلوتلا طبسض
ةقÓطنل ابسسحت اهزيهجت يف
ى˘ع˘سسي ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘مود
ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت د˘˘سصق تا˘˘سشرو˘˘˘لا
ق˘فو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ءا˘˘ط˘˘خألا
لمع˘لا د˘ير˘ي ي˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

.ةيمسسرلا تاءاقللا يف اهيلع
صشامر ماضشه

ةداي˘ق˘ب ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف ةرادإا ته˘جو
و˘ح˘ن ،نا˘ب˘ع˘سش ق˘ي˘فر با˘سشلا صسي˘˘ئر˘˘لا
با˘ط˘ق˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م ف˘يدر˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا م˘عدو ةردا˘ن˘لا ر˘ي˘فا˘˘سصع˘˘لا
ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق نيبعÓب

تقلأات ةنسس91 نم لقأا ةئف نأاو اميسسل
ام ،يسضاملا مسسوملا يف تفل لكسشب
صضع˘ب م˘عد˘ل ة˘جا˘ح˘ب ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
.طقف زكارملا

ةليلقلا تاعاسسلا يف ةرادإلا تنكمتو
ءامسسألا صضعب ةداعتسسا نم ةيسضاملا
ررقت نأا لبق قيرفلا يف تجردت يتلا

،ىرخأا قر˘ف ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت صضو˘خ
ة˘ج˘ل˘ثو˘ب ر˘ي˘م˘سس ةدا˘ي˘ق˘ب ةرادإلا رر˘ق˘ت˘ل
يدانلا صسيئرو ةينابسشلا تائفلا صسيئر
ءانبأا ةداعتسسا ىلع لمعلا نابعسش قيفر

يسسفانت قيرف نيوكت لجا نم يدانلا
.ديدجلا مسسوملا يف
ةرادإا ل˘سصاو˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
ىتحو ددج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘يد˘ق˘ت يدا˘ن˘لا

نم لقأا فنسص نم مهتيقرت تمت نيذلا
.ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف ةنسس91

بردملإ ةيوه نع نÓعإلإ
ةمداقلإ تاعاضسلإ يف ديدجلإ

دئار قيرف ةرادإا كلمت ،رخآا بناج نم
ى˘ع˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا را˘˘كفألا صضع˘˘ب ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا
لÓخ نم عقاولا صضرأا ىلع اهقيبطتل
ةسسفانملا ىلع رداق يوق قيرف نيوكت
ناز˘خ او˘نو˘كي˘ل ف˘يدر˘لا ة˘ئ˘ف ي˘ف ةو˘ق˘ب
ثحبت هيلعو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم لوألا ق˘ير˘ف˘لا
ةسصاخ تافسصاومب بردم نع ةرادإلا
بع˘لو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ردا˘ق
ةاو˘ن ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نو˘˘كي˘˘ل ى˘˘لوألا راودألا
.Óبقتسسم لوألا قيرفلا

ب.م.يرضسيإإ

 ةيدملا ةيدو لبق ينارمع قرؤوت تابايغلا
ةنيطنضسق بابضش

فيدرلا قيرفلا وحن هتلشصوب هجوي دئارلا
ةبقلإ دئإر

فلضشلإ يبملوأإ

يف طسشانلا نازيلغ عيرسس قيرف اهل صضرعت ةعجوم ةبرسض
ةباسصإا دكأات دعب ةيبرغلا ةعومجملا فرتحم يناثلا مسسقلا

ام وهو دجتسسملا انوروك» صسوريفب قيرفلا نم نيبعل
ببسسب نهارلا تقولا يف ةبعسص ةماود يف يدانلا لخدي

ةهج نم بردتلاب يناثلا مسسقلا قرفل صصيخرت حنم مدع
موي ترايت ةبيبسشو «ديبارلا» نيب ةيدو ةارابم صضوخ اذكو
.يسضاملا ةعمجلا

تاسصوح˘ف ءار˘جإا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ع˘ير˘سسلا داد˘ع˘ت نو˘كي˘سسو اذ˘ه
يتلا ةلاحلا نم دكأاتلل ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف ةديدج
ةبيبسش قيرفل ةبسسنلاب رمألا صسفن وهو ،يدانلا اهيف دجاوتي
نع فسشكلا تاسصوحف ءارجإاب رخآلا وه ينعملا ترايت
هيبعل ىلع نانئمطلا لجا نم «رأا.يسس.يبلا» صسوريفلا
مسسوملا قÓطنل اريسضح˘ت يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ل˘ب˘ق
.مداقلا ربمسسيد02ـلا يف ررقملا يوركلا

ب.م.يرضسيإإ

«انوروك» نم نوناعي نازليغ نم نيبعل4
نإزيلغ عيرضس

امدعب ةديدج ةبرجت صضوخ صسÓيغ يمسساقلب مجاهملا ررق
لاسشرسش ةيدولوم قيرفب ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف قحتلا
.نونكع نب مجن قيرف نم امداق
تقو يف لئابقلا ةبيبسش قيرف ناولأا لمح يمسساقلب ـل قبسسو
ةرطا˘ق˘لا م˘عد˘ل ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةرادإا رر˘ق˘ت˘ل ى˘سضم
جئاتن دسصح لجا نم ةاوه يناثلا مسسقلل ديدجلا دفاولل ةيمامألا

.ىلوألا راودألا بعل ل املو ةلوطبلا ةيادب يف ةديج
لجا نم قاسسو مدق ىلع لمعلا ةيدولوملا ةرادإا لسصاوتو اذه
ةدايقو ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق ددج نيبعÓب ةليكسشتلا معد
دنع ةديج جئاتن دسصحل ريبوز تيمز باسشلا بردملا لابسشأا
.ديدجلا يوركلا مسسوملا قÓطنا

ب.م.يرضسيإإ

نونكع نب نم امداق ةيدولوملا ىلإا مشضني يمشساقلب
لاضشرضش ةيدولوم
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دئاق زر˘ح˘م صضا˘ير د˘جاو˘ت˘ي
يدان مجن ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

يزيلجنلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ىلع ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يف
ي˘ف هاو˘ت˘سسم ع˘جار˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ه˘ترد˘ق مد˘عو ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوآلا

،هيدان عم قرافلا ةعانسص ىلع
ينابسسلا بردملا دامتعا مغر
لكسشب هي˘ل˘ع لو˘يدارو˘غ بي˘ب
.ةيسضاملا مايألا يف مظتنم

يف ايسسا˘سسأا زر˘ح˘م كرا˘سشو
مامأا ي˘سضا˘م˘لا تب˘سسلا ةارا˘ب˘م
مل رسضخلا دئاق نأا لإا ،دليفيسش
ثيح هنم ارظتنم ناك ام مدقي

هاو˘˘ت˘˘سسم ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب نا˘˘˘ك
دق يذلا رمألا وهو ،يقيقحلا
ةليكسشت يف هناكم دقفي هلعجي
،ةمداقلا تايرابملا يف يتيسسلا

ىر˘خأا ءا˘˘م˘˘سسأا نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
يدانلا عم اديج ىوتسسم مدقت

افليسس ،غني˘لر˘ي˘ت˘سس رار˘غ ى˘ل˘ع
 .صسيروتو

ىلع ةطخاضس ريهامجلإ
 رضضخلإ دئاق ىوتضسم

تر˘˘ب˘˘ع ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج
نم اهئايتسسا ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
م˘ج˘ن ه˘مد˘ق يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا

ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘فو ة˘˘ما˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
،صصا˘˘خ ل˘˘كسشب د˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سش
ة˘ي˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
يتيسسلا قا˘سشع نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا
صضا˘˘ير ة˘˘يؤور ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘غر˘˘ي
لÓ˘خ ن˘م هاو˘ت˘سسم د˘ي˘ع˘ت˘˘سسي
ح˘˘ن˘˘مو فاد˘˘˘هألا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
اذه.ةمسسا˘ح˘لا تار˘ير˘م˘ت˘لا

ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘ير˘ف ءادأا فر˘˘عو
ا˘ع˘جار˘ت يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘ت˘˘ي˘˘سس
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ءادألا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
زرح˘م د˘ع˘ي م˘ل ثي˘ح ةر˘ي˘خألا

بعرملا قيرفلا كلذ هؤوÓمزو
ق˘ير˘ف˘لا كلذ او˘ح˘˘ب˘˘سصي م˘˘لو
تايرابملاب زوفي يذلا يوقلا
.ةلوهسسب

صشتيسسوراغول وكفاردز طامأا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘˘تاور˘˘كلا برد˘˘م˘˘لا

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ما˘ث˘ل˘لا يو˘با˘ب˘م˘يز
ة˘ه˘جاو˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
يف ،يرئازجلا ينطولا بختنملا
يف يراجلا ربمفون61ـلاو21ـلا
نم4ـلاو3ـلا نيت˘لو˘ج˘لا را˘طإا
ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا م˘˘مأا صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت
.نوريماكلاب2202

بردملا ءارجإا ةمئاقلا تفرعو

ىلع تارييغتلا صضعب يتاوركلا
اهنع نلعأا يتلا ةتقؤوملا ةمئاقلا
دعبتسسا ثيح يسضاملا عوبسسألا
وينب رارغ ىلع رسصانعلا صضعب

(ارت˘ل˘ج˘نا/نو˘ت˘سسد˘ل˘يو) ياد˘نو˘ك
ر˘ت˘سسي˘˘ل) لار˘˘ي˘˘مدا يو˘˘كسسو˘˘مو
 .(ارتلجنا/يتيسس

بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘سشأا نو˘˘˘كي˘˘˘سسو
ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا

يف يوبابميز ةهجاوم عم دعوم

5 بعلمب مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن21ـلا
4ـب اهدعب بعلت نأا ىلع ،ةيليوج
.يراره ـب ،ةدوعلا ةارابم مايأا

زكرملا يف ر˘سضخ˘لا د˘جاو˘ت˘يو
ما˘مأا طا˘ق˘ن6 د˘˘ي˘˘سصر˘˘˘ب لوألا

ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي يذ˘˘لا يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز
اناوسستوب ،طاق˘ن4 ـب ة˘فا˘سصو˘لا
ةديحو ةطقن ثلاثلا زكرملا يف
 .ةطقن0 ايبمازو

ب.م.يرضسيإإ

                               ب.م.يرضسيإإ

 تايرابملإ ءاهنإإ لجأإ نم يناعي هنأإ دكأإ

دعب فاعتأا مل»: ناقرز
دوعأاشسو ةباشصإلا نم

 «ةليكششتلل ةوقب
ةليكضشتل ديدجلإ دفإولإ ثدحت
يدهم «ءإرحضصلإ يبراحم»
يضسنرفلإ ودروب بعلو ناقرز
ةلوطبلإ يف هل مضسوم لوأإ يف
دعب يدانلإ نإولأاب ةيضسنرفلإ

نع ،لوألإ قيرفلل هتيقرت
يل» ةليكضشت عم ةرثعتملإ هتيإدب

.«نإدنوريج
ةفيحضص عم هرإوح يفو
ةيضسنرفلإ «لوبتوف صسنورف»

اهب رم يتلإ ةبعضصلإ تاقوألإ نع
يف هيدان ءاقل نم هدرط دعب
تاضسفانم نمضض تنان ةهجإوم
«1 غيللإ»ـل ةيحاتتفلإ ةلوجلإ

ءإرمح ةقاطب تيقلت »:Óئاق
ةرضشعب بعلي يقيرف تكرتو

يضسفن يف زح ام وهو رضصانع
يف ةبوعضصب رمألإ تهجإوو
عباتو ،«يلاتلإ عوبضسألإ
ىوتضسم ىلع ةباضصإل تضضرعت»:
تضسل تابيردتلإ يف لحاكلإ

نوكيضس ةئاملاب001 إزهاج
اميف دكأاتلل يل اًكورتم رمألإ

ينأإ رعضشإ امدنع ةدوعلإ صصخي
.«دعتضسم
نع ثيدحلل ناقرز جرعو
هيف بعلي يذلإ زكرملإ

بعلأإ تنك وكانوم يف »:احرضصم
،نميأإ حانجك يضساضسأإ لكضشب
يف اضضيأإ إذه يف بعللإ يننكميو
،«ىرضسيلإ ةهجلإ ىلعو طضسولإ

ةينقتلإ يتإزيمم نم»: فاضضأإو
ديج لكضشب ةبعللإ ةيؤور
يف يضسفن عضضو ىلع ةردقلإو
يف متخيل ،«بضسانملإ ناكملإ
يلع نيعتي لإزي ل»:ريخألإ
بنإوجلإ لك ىلع رثكأإ لمعلإ

يندبلإ بناجلإ نم صصوضصخلابو
ءاهنإإ لجأإ نم يناعأإ تلزام ينأل

.«ةإرابملإ
ناك وكانوم جيرخ نأإ مولعملإو
كلذو تايرابم عبرأإ نع باغ دق
ىلع ةباضصإÓل هضضرعت دعب
تابيردت يف لحاكلإ ىوتضسم
ديدجلإ دفإولإ لإزامو ،يدانلإ
ةدوعلإ لبق ىفاعتي «رضضخلإ»ـل
نينوللإ باحضصأإ عم ةكراضشملل
 .«صضيبألإو دوضسألإ»

طيمز.ع

 يتيشسلا عم هناكم ةراشسخل هجتيو رمتشسم عجارت يف زرحم ىوتشسم

 ربمفون61ـلإو21ـلإ يف ةررقملإ ةجودزملإ ةهجإوملإ يف

ةيئاهنلا ةمئاقلا نع فششكي يوبابميز بردم ششتيشسوراغول
 ايقيرفإا لاطبأا ةهجاومل

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا صشي˘ع˘˘ي
يارسس ةطلغ مجن يلوغيف نايفسس
تاداقتنلا ةيفلخ ىلع طغسضلا
،تقو لك يف هقحÓت تتاب يتلا
ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا هءادأا بب˘˘˘سسب
يف هتلعج يتلاو هقيرف تاءاقل
نيذلا مÓعإلاو نيللحملا ىمرم
ة˘سصر˘ف يأا نو˘تو˘ف˘ي ل او˘˘ح˘˘سضأا

.هداقتنل
لئاسسو هنع تفسشك ام بسسحو

ايسسنلاف بعل نأا ةيكرتلا مÓعإلا
ديج لكسشب بعلي حبسصأا قبسسألا

يف صسيلو كلذ وه ديري امدنع
بسضغأا ام وهو ،تايرابملا لك
ريهامجلا كلذكو ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ءادأا مهفت مل يتلا ،ءاوسس دح ىلع
ثيح ،ر˘ق˘ت˘سسم ر˘ي˘غ˘لا «و˘سسو˘سس»

ـل قباسسلا بعÓلا «ناهيأا» حرسص
ةيعسضو صصوسصخب «موب ميسسلا»
يلوغيف »:Ó˘ئا˘ق «ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن
ديري ا˘مد˘ن˘ع د˘ي˘ج ل˘كسشب بع˘ل˘ي
م˘˘ج˘˘ح ف˘˘سشكي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،«كلذ
دعب يلوغيف هراثأا يذلا طخسسلا
˘مد˘لا» يدا˘ن ع˘م هاو˘ت˘سسم ع˘جار˘ت

ةريخألا تاهجاوملا يف «بهذلاو
13 بحاسص نأا مولعملاو.يدانلل
ي˘ف Ó˘يد˘ب كرا˘سش د˘ق نا˘ك ة˘ن˘˘سس
بعل نيح «يسسوق ارقنا» ةارابم
ه˘ل˘ي˘مز نا˘˘كم ة˘˘عا˘˘سس ع˘˘بر ر˘˘خآا
ن˘˘˘ع با˘˘˘˘غ يذ˘˘˘˘لاو ،«مار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب»
لك مامأا نيتارابم يف ةكراسشملا

روبسساي˘لا˘ناو رو˘ب˘سسمروزرأا ن˘م
دكأا ام بسسح ةينف بابسسأل ايلاوت
ي˘˘ف م˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ت ح˘˘˘تا˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا
 .ةريخألا هتاحيرسصت

طيمز.ع

ديعسس يرئازجلا يلودلا مسصب
ه˘ل رو˘ه˘ظ لوأا ى˘ل˘ع ة˘م˘حر ن˘˘ب
ماه تسسيو ديدجلا هيدان ناولأاب
صشما˘ه ى˘ل˘ع كلذو يز˘ي˘ل˘ج˘نلا
ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا ما˘مأا ه˘يدا˘ن ءا˘˘ق˘˘ل
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
تاسسفانم نم عباسسلا عوبسسألا
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو «غ˘ي˘لر˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا»
«رسضخلا» م˘ج˘ن ءا˘ق˘فر ةرا˘سسخ˘ب
.دحاول نيفده ةجيتنب

د˘ق «د˘يد˘ج˘˘لا زر˘˘ح˘˘م» نا˘˘كو
ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ج˘˘سس
يرودلا لطب ةهجاومب ةينعملا
م˘سسو˘م˘لا زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نلا
Óيدب كراسش هنأا ريغ ،يسضاملا

ةريخألا قئاقدلا بع˘ل˘ب ى˘ف˘ت˘كاو
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م
ه˘ل˘ي˘مز صضو˘ع نأا د˘ع˘ب د˘ل˘ي˘˘ف˘˘نأا
ملو اذه ،98 ةقيقدلا يف «نيوب»
قباسسلا دروف˘ت˘ن˘ير˘ب م˘ج˘ن ف˘خ˘ي
ةكراسشم لوأاب هراختفاو هتداعسس

ناو˘لأا˘ب «غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘˘لا» ن˘˘م˘˘سض
ر˘˘ب˘˘ع بت˘˘ك  ثي˘˘ح «زر˘˘ما˘˘ه˘˘لا»
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘˘با˘˘سسح
ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلع رسسحتم »:Óئاق «كوبسسياف»
روخف ينكلو ةققحملا ةجيتنلا
،«‐زرماهلا‐ عم يل روهظ لوأاب
Óيوط نوكيسس مسسوملا »: عباتو
قيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع اد˘ها˘ج ل˘م˘عأا˘سسو

 .«ةيباجيإلا جئاتنلا
ةنيدم نبا نأا ركذلاب ريدجلا

اثيدح مسضنم˘لا تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع
ن˘م ا˘مدا˘ق ما˘˘ه تسسيو ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
يرود يف ط˘سشا˘ن˘لا درو˘ف˘ت˘نار˘ب
لوسصحلا رظتني ،ىلوألا ةجردلا

ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘كلا ه˘˘˘ت˘˘˘سصر˘˘˘ف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تاءاقل يف ايسساسسأا ةكراسشملاو
برد˘م˘لا نأا ر˘ي˘غ ،«قرا˘ط˘˘م˘˘لا»
ع˘فر د˘ير˘ي صسيو˘م يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا

تا˘غوار˘م˘˘لا بحا˘˘سص ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
هيل˘ع دا˘م˘ت˘علا ل˘ب˘ق ة˘ير˘ح˘سسلا

.Óبقتسسم
طيمز.ع

      ايضساضسأإ ةكراضشŸإ نع بايغلإ لضصإوي يرئإز÷إ ›ودلإ

 هاوتشسم عجارت ببشسب «›وغيف» مجاهي يكÎلا مÓعإلا

 «زرماهلإ» نإولأاب ةرم لوأل دجإوت

ةراشسÿا ىلع رشسحتمو ةكراششم لوأاب هرخف نع Èعي ةمحر نب
  «زديرلا» مامأا

 اينولوب مامأإ ةريثك اضصرف عنضص يوبابميز ةعقوم لبق هإوتضسم عاجرتضساب بلاطم رضضخلإ مجن

باوبأا قرطيو يرايلاك عم قلأاتي شسانو
 ينطولا بختنملا

يرايلاك يدان ىلإا مسضنملا يرئازجلا يلودلا بعÓلا صسانو مدأا قرط
ينطولا بختنملا باوبأا ،يسضقنملا يوتسشلا وتاكريملا لÓخ يلاطيلا
.يلقسصلا يدانلا عم كراسشي تابو ه˘ت˘ي˘فا˘ع دا˘ع˘ت˘سسا ا˘مد˘ع˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘لا

يتلاو اينولوب مامأا Óيدب اهيف لزن يتلا ةهجاوملا يف صسانو كراسشو
هلوزن مغرو رسضخلا مجن نأا لإا ،ريخألا اذه حلاسصل ةثÓثل نينثاب تهتنا
صصرفلا صضعب عنسصو موجهلا صشعنأاو ،ةياغلل اديج ءادأا مدق هنا لإا Óيدب
ةرتفلا يف هتاباسسح عجاري ينطولا بخانلا لعجيسس ام ليجسستلل ةحناسسلا
ينطولا بختنملا ةمئاقل ودروب ةسسردم جيرخ اهيف ديعي دقو ةمداقلا
61ـلاو21ـلا يف يوبابميز مامأا ةجودزملا ةهجاوملا لÓخ يرئازجلا
عمزملا2202 ايقيرفإا ممأا صسأاك تايفسصت راطإا يف يراجلا ربمفون
 .نوريماكلا يف اهؤوارجإا

ب.م.يرضسيإإ
 تايحضضتلإ بلطتت ةيلاحلإ ةيعضضولإ نأإ دكأإ

بعشص روهمج نود تايرابملا بعل :اجديكوأا
 عقاولا عم فيكتلا انيلعو

زتيم يدان مجن يرئازجلا يلودلا صسراحلا اجديكوأا ردنسسكلأا ددسش
،روهمجلا بايغب تايرابملا بعل عم ملقأاتلا ةرورسض ىلع ،يسسنرفلا
عافترا بقع ريهامجلا روسضح عنم ةيسسنرفلا تاطلسسلا تررق امدعب

يف اجديكوأا لاقو.ةيسضاملا مايألا يف «انوروك» صسوريفب نيباسصملا ددع
دنعف ةيلاحلا ةيعسضولا عم ملقأاتلا انيلع» :صسمأا ةيفحسص تاحيرسصت
ةبسسنلاب اذهو انريهامج روسضحل ةجاحب امئاد نحن رايدلا لخاد بعللا
انلعجيو انيلع رثؤوي روهمجلا بايغ» :عباتو ،«ايقيرفإا لطبل ىتح عيمجلل
نأاو رذحلا انيلعو رخآا ارايخ كلمن ل نكل ،ةيبيردت ةسصح يف اننأا رعسشن
 .«ةريبك ةوقب تايرابملا بعلو نيفرتحم نوكن

ب.م.يرضسيإإ
 ةباضصإلإ نم ماتلإ هيفاعت دعب

دوعيو ةيوق ةدوع ىلع مشصبي حاجنوب
 ةلشضفملا هتياوه ةشسراممل

حاجنوب دادغب يرطقلا دسسلا مجنو يرئازجلا بختنملا فاده داع
ءاقل نم ،اهل صضرعت يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب هيدان عم ةكراسشملل
ةارابم ةفيلخ نب هللا دبع بعلم هنسضتحا يذلا ريمألا صساك يئاهن فسصن
ةيسضاملا ةخسسنلل يرودلا لطب مامأا رطق صسأاكل يئاهنلا فسصن رودلا
.ليحدلا يدان

ةهجاومب ةينعملا ةمئاقلا يف قباسسلا يسسنوتلا يقيرفإلا مجن دجاوتو
بردملا صصرحل كلذو ءاقللا يف ايسساسسأا كراسشي مل هنأا ريغ «ثويللا»
مدعو ةباسصإلا نم دئاع˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ي˘نا˘ب˘سسلا
يناثلا طوسشلا نم ةسسماخلا ةقيقدلا ىتح «حافسسلا» رظتناو ،هب ةرطاخملا
تناك امدنع فسسوي قازرلا دبع هليمز ناكم ناديملا ةيسضرأل لوخدلل
مجن ىلع ةنهارملا «يفاسشت» ررق ثيح ،ليحدلا حلاسصل0‐1 ةجيتنلا
يف «صصانقلا» حجن نيأا ،موجهلا طخ طيسشنتل قبسسألا صشارحلا داحتا
دعب77 ةقيقدلا يف ةليمج ةقيرطب ةارابملا فادهأا ثلاث  ىلع عيقوتلا

ءاقللا يف صسفانملا ىمرملا صسراح كابسش يف اهديدسستو نيبعل ةغوارم
لباقم فادهأا4 ةجيتنب «ءارحسصلا براحم» ءاقفر زوفب ىهتنا يذلا

هقيرف ءاقل نع باغ ناك نارهو ةنيدم نبا نأا مولعملا نمو.ديحو فده
ةلو˘ج˘لا ي˘ف ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف د˘سسلا
«ميعزلا» زوفب تهتنا يتلاو ةحودلا يلهأا فيسضتسسملا مامأا ةسسماخلا
31 عومجمب يرودلل هردسصت كلذب لسصاويلو فدهل ةلماك ةيعابسسب
 .ةحودلا يلهأا قحÓملا نع ةطقن قرافب ةطقن

طيمز.ع
 «1 غيللإ» نم9 عوبضسألإ تايرابم نمضض

 «يجشسايبلا» مامأا ةفيظن ةيثÓثب تنان ةقفر طقشسي ديبع
ةقفر يسسنرفلا تنان يدان بعل ديبع يدهم يرئازجلا يلودلا دبكت

لماح نامريج ناسس صسيراب فيسضلا ةهجاوم يف ةيسساق ةراسسخ هقيرف
نم ةعسسات˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل صشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ق˘با˘سسلا ة˘خ˘سسن˘لا ي˘ف بق˘ل˘لا

  .«1 غيللا» يسسنرفلا يرودلا تاسسفانم
بعلم يف قيرفلا  لق˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا هذ˘ه ن˘م م˘غر˘لا˘بو

وهو عافدلا بلق بسصنم يف بعل ديبع نأا وه ديدجلا نأا لإا ،«راوجوب»
يذلاو زكرملا كلذ يف هعسضو يذلا فوكروغ نايتسسيرك هبردم رارق
يتلا يف ىلوألا ةرملا ربتعت يتلاو قباسسلا نوجيد عفادم هيلع دوعتي مل
اديج ىوتسسم مدق ثيح ،ةارابملا يف ايسساسسأا «رسضخلا» عفادم اهيف دجاوت
«نييسسيرابلا»ـل ةحسضاولاو ةلماكلا ةرطيسسلا نم مغرلا ىلع ءاقللا يف
ءازج ةلكرل «يرانكلا» ةعاسضإا دعب صصوسصخ ،ةهجاوملا راوطأا عيمج يف
نيفدهب «يجسسايبلا» مدقتل ريسشت ةجيتنلا تناك نيح يناثلا طوسشلا يف
زكرملا يف طاقن8 ـب ةميزهلا هذه دعب تنان ديسصر دمجتيل ،رفسصل
يف ةطقن12 ـل هعومجم نامريج ناسس صسيراب عفريو ،رسشع صسماخلا
نع طاقن ثÓث قرافب ةلوطبلا بيترت يف هترادسص اززعم لوألا زكرملا
داتعا يزيلجنلا لسساكوين جيرخ نأا ةراسشإلاب ريدجلا.ليل قحÓملا
بردملا نأا لإا ةحنجألا ىلع بعلل ةفاسضإلاب ناديم طسسوتمك بعللا
نم يذلاو عافدلا بلق بسصنم يف هعسضو ررق «رسضخلا»ـل قباسسلا
يموجهلا دملا ةهجاوم يف عافدلا طخ زيزعت لجأا نم ناك هنأا حسضاولا
 .قباسسلا ءاقللا يف «يج.صسا.يبلا»ـل

طيمز.ع
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

لئاوألا نمشض يدلاخ
با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو نا˘˘˘ك
يلع دي˘سس ة˘سضا˘ير˘لاو
لئاوأا نيب نم يدلاخ
او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا ءارزو˘لا
،يباخ˘ت˘نلا م˘ه˘ب˘جاو˘ب

ر˘يزو˘لا د˘˘جاو˘˘ت ثي˘˘ح
ىلوألا تا˘عا˘سسلا ي˘ف
يف صسمأا ةحيبسص نم
ةيليوج5 ة˘˘سسرد˘˘˘م
ي˘ف ه˘˘تو˘˘سصب ءلدإÓ˘˘ل
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا
ثع˘˘ب˘˘يو ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘˘لا
بو˘˘˘جو˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘ب
ةكراسشم˘لاو عار˘ت˘قلا
.ماهلا دعوملا اذه يف

ربمفون حتافلا ىركذب يفتحي يحلوبم

مجن يرئازجلا يلودلا صسراحلا يحلوبم باهو صسيار ىفتحا ،صسمأا ربمفون حتافلا لولحب
هتحفسص ىلع ،رسضخلا صسراح عسضوو ،ةديجملا ةروثلا علدنا ىركذب ،يدوعسسلا قافتلا
انءادهسش هللا محر» :بتكو رئازجلا ملعل ةريبك ةروسص يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع ةسصاخلا
ةبسسانمب مهلعافت بقع صسيارلا جهن ىلع رسضخلا وبعل راسسو اذه ،»4591 ربمفون1 ..راربألا

.ةديجملا ىركذلا هذه

ةشصاخ يشساركلا
طقف «فاكلا»ـب

نوعباتي مهو ةركسسب داحتا راسصنأا أاجافت
اهارجأا يت˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘سصح˘لا رو˘سص
با˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘لا بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
قباسسلا يف اهعسضو مت يتلا يسساركلا

ببسس نع راسسفتسسلا عيمجلا لواح دقو
ةطقنب جرخي لكلا لعج ام وهو اهعزن
ىلع اوعمجا ثيح كلذ صصوسصخب قافتا
بكر˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘بو ةرادإلا نأا
لجا نم يسساركلا عسضو ىلإا تعراسس
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي د˘˘ي˘˘ج ف˘˘ل˘˘˘م ع˘˘˘سضو
فاكلا صسأاك بعل ةقرو نم ةدافتسسلاب
نا˘هر˘لا ر˘سسخ دا˘˘ح˘˘تلا نأا ا˘˘م˘˘بو ن˘˘كلو
مت يسساركلاف لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش با˘سسح˘ل
. ديدج نم اهعزن ةداعإا

..ةدوعلا

ي˘˘ف بغر˘˘ت بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ةرادإا
ينيطنسسقلا ينقتلا ةربخ نم ةدافتسسلا
يتلا تامولعملا بسسحو ،رازخ يداهلا
صضعب˘ل ةرادإلا ماد˘ق˘ت˘سسا نا˘ف ا˘ن˘تزو˘ح˘ب
يف ركفت اهلعج ةينيطنسسقلا رسصانعلا
هتفرعمل ارظن هل ةينفلا ةسضراعلا دانسسإا
ينقتلا ىدبأا دقو اذه مهتيبلاغل ةريبكلا
نم هيعسس ىلع ادكؤوم ةوطخلاب هباجعإا
ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘سسر˘ت ل˘جا

ة˘˘˘مزأا صشي˘˘˘ع˘˘˘ي لاز˘˘˘ي ل ه˘˘˘ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
امب ةيرئازجلا يسضارألا جراخ انوروكلا
. ةيتارامإلا يبد يف ميقم هنا

هشسفن نع عفادي لاطع

نميألا ريهظلا فسسوي لاطع بجعأا امدعب
،ي˘سسنر˘ف˘˘لا صسي˘˘ن يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بيبح عراسصملا ه˘ع˘سضو يذ˘لا رو˘سشن˘م˘لا˘ب
صسيئرلل ةروسص رسشن يذلاو ،فودمحمرون
تارابعب ةقوفرم ءاذح راثأا اهيلع يسسنرفلا

امدعب ،نييسسنرفلا ءايتسسا راثأا ام ،ةنيهم
نم ،باجعإلا رز ىلع صسين مجن طغسض
بعÓ˘لا ة˘م˘يز ن˘ب م˘˘ير˘˘ك ما˘˘ق ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج
صسف˘ن˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘سصألا وذ ي˘سسنر˘ف˘˘لا
.بيبح ةروسص عم لعفلا

رطخ يف ةنوب

9ـب ة˘سساو˘م لا˘م˘ك برد˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م د˘ع˘˘ب
ةبا˘ن˘ع دا˘ح˘تا ةرادإا تف˘سسأا˘ت ،ة˘ل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا
ين˘ع˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه˘ل
لسصفلا راظتنا يف رايلم نم رثكأاب بلاطي
ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ه˘ف˘سسأا˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا ىد˘بأا ثي˘ح تا˘عزا˘ن˘˘م˘˘لا

يدانلا رارقتسسا برسضيسس رمألا نأاو ةسصاخ
يف هتيسضقب زئاف وه نم ىتح كانه نأا امب

دئاق˘لا م˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ر˘سصا˘ن˘ع ةد˘ع ةرو˘سص
ىلع ةرادإلا عسضيسس ام وهو طيرسشوب رتنع
. ناكرب ةهوف

qarsana@essalamonline.com
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درطلا قحتشسا
يسسيم ويل برسض امدعب
ينيتنجرألا يلودلا مجنلا

م˘كح˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب بعل
يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا رادأا يذ˘˘لا

،صسيفلأا يدانب هيدان عمج
لدا˘ع˘ت˘˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو
ثوغربلا عن˘سص ،ي˘با˘ج˘يا
تا˘سصن˘م ى˘ل˘ع ثد˘˘ح˘˘لا
،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا

و˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م ع˘˘م˘˘جأا ثي˘˘ح
نأا يور˘˘˘˘˘˘˘˘كلا نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
قحتسسي ناك «ثوغربلا»
م˘˘˘كح˘˘˘لا نأا لإا ،در˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ى˘ف˘ت˘˘كاو ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ها˘˘سست
.ءارفسص ةقاطب هحنمب

15

«ماشصل» راشصنأا حرف
ءاو˘˘سضألا لا˘˘ع˘˘سشإا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘ع بع˘ل˘م˘ب ة˘ف˘سشا˘˘كلا

را˘سصنأا ج˘ه˘ت˘˘با ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
ح˘ن˘م يذ˘لاو ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

بع˘ل˘م˘ل Ó˘ي˘م˘ج ار˘ظ˘˘ن˘˘م
نينمتم يف˘ي˘ل˘خ ر˘ي˘بوز˘لا
ع˘˘˘˘˘سضو ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘سسإلا
ىرخألا ةثÓ˘ث˘لا ةد˘م˘عألا

لك طبسض متي ىتح اذهو
حمسست ةر˘ي˘غ˘سصو ةر˘ي˘ب˘ك
Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
و˘هو Ó˘ي˘ل لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
هيلع ل˘م˘ع يذ˘لا بل˘ط˘لا

قيرفلا ناو ةسصاخ راسصنأÓل قيقحت ىلع ينارمعلا اذكو ديسص نب ةروسص يف قيرفلا ولوؤوسسم
. ريخألا دوعسصلا هقيقحت دعب رابكلا ةريظح يف يلاوتلا ىلع يناثلا همسسوم بعليسس
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لوادت اونشسحتشسا مجنلا راشصنأا
فيدهتلا ىلع نيمجاهملا

قلأاتي شسانو
يرايلاك عم

باوبأا قرطيو
ينطولا بختنŸا

ةيلإرديفلإ بيبطو نييجهنملإ ءإردملإ روضضحب

تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ينطولا ينقتلا ىقتلملا مظنت

ديدجلا مشسوملل اريشضحت
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نوكنشسو ةوقب لمعن نحن:يراوز
مشسوŸا ةقÓطنل نيزهاج
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يوبابميز ةعقوم لبق هإوتضسم عاجرتضساب بلاطم رضضخلإ مجن

بلاطم رشضÿا م‚
هاوتشسم عاجÎشساب
يوبابÁز ةعقوم لبق

يتيشسلا عم هناكم ةراشسخل هجتيو رمتشسم عجارت يف زرحم ىوتشسم^
رشضخلا دئاق ىوتشسم نم ةطخاشس ريهامجلا^
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