
رارسشأا ةعومجم طاقسسإا
نم امارغ11.46زجحو

ةمسصاعلاب نيوريهلا

رــــخآا هذه
«91-ديفوك» تادجتسسم

رـــئازجلا يف
50صص
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9102 ذنم ةريجسش نويلم5.11 صسرغ

جتنملا اذه ىلع بلطلا مجح طغت مل ةيمكلا
«91-ديفوك» يسشفت عم هسضرع نمازت يذلا

يقاولا جوتنملا اذه ىلع بلطلا عافترا لظ يف

عيبب حمسست ةراجتلا ةرازو
تاءاسضفلا يف تامامكلا

40صصةسصخر نود ةيراجتلا

ينطولا ىوتسسملا ىلع تعقو رورم ثداوح ءارجةنيطنسسقب ةيلدعلا قباوسسلا يوذ نم صصاخسشأا30 فيقوت ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا للخ ةباسصإا185 ليجسست

30صص

صسي˘˘ئر ،ير˘˘ب˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب دو˘˘ع˘˘سسم ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

ة˘˘لدا˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

تايمك يف داح صصقن نع ،صصاوخلا

ةيمسسوملا ازنولفنألل داسضملا حاقللا

نأا ىلإا اريسشم ،ةلدايسصلل تحنم يتلا

يف تذفن مه˘ل تح˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ك˘لا

.اهسضرع نم موي لوأا

تاباغلا قئارح ريبدت يف يمارجإلا لعفلا ةيسضرف دعبتسسي ل دارج
30 صصباقعلاب نطولاب نيسصبرتملاو ةايحلا ءادعأا دعوت

ازنولفنألا حاقل ذافن
تايلديسصلا نم ةيمسسوملا

فلأا006 عجرتسست ةلودلا
يسضارألا نم راتكه

ةلغتسسملا ريغ ةيحÓفلا

40صص

40 صص

ىوسصق رافنتسسا ةلاح يف ةيندملا ةيامحلاو تايلو01 مهتلت ردسصملا ةلوهجمو ةلوهم قئارح

ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
581 بيسصيو صصاخسشأا01

نيموي لÓخ نيرخآا

ماعلا ةيادب ةبترملا هذه نع اهعجارت دعب
ةيرطقلاو ةيكيرمألا ةسسفانملا ببسسب

ردسصتت رئازجلا
ةدروملا لودلا
اينابسسإا ىلإا زاغلل

40 صص

50 صص

50صص

رـــئازجلا يـف بــعر ةليل
ىوتسسملا ىلع ايباغ اقيرح12 دامخإا^ اررسضت رثكألا ةزابيتو ةربتعم ةيرسشبو ةيدام رئاسسخ^
نيرخآا51 ءÓجإاو نيسصخسش عرسصمو تاراتكهلا تائم مهتلت نارينلا^ةعاسس84 لÓخ ينطولا



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
 قئاثولا يف بعÓت

ةمئاق نأا ،ىواكسشلا نم ةعومجم تفسشك
ن˘ع ةرا˘ب˘ع Ó˘ي˘ف05 نم نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
يرهاط ةعماجل ةعبات ةيفيظو تانكسس
قيرطلا يف ةدوجوملا راسشب ةيلوب دمحم
نيديفتسسملا مئاوقب  بعÓتلا مت ،رمحل
مهل قح ل سصاخسشأا دوجو ببسسب اهنم
تانكسس نوكلمي مهنأل ةدافتسسلا اينوناق
ةينكسس غيسص نم اودافتسسا  وأا ،ةيسصخسش
ةذ˘تا˘سسأا ه˘ي˘ف مر˘ح تقو ي˘ف ة˘لود˘˘لا ن˘˘م
تراسشأا ىوكسشلا ،نكسسلا نم نويعماج
اهب بعÓتلا مت تافلملا سضعب  نأا ىلإا

اوعدي امم ،ةينوناق ريغ قئاثو عسضو ربع
لياحت وأا ريوزت ةهبسش لوح قيقحت حتفل

.نوناقلا ىلع
 قيفلتو ةرماؤوم

قباسس ةيدلب سسيئرو  ناملرب وسضع سضرعت
لوق بسسح  ،«ةرماؤوم» ـل   نازيلغ ةيلوب
ن˘ج˘سسلا ه˘ل˘خد˘ت نأا تدا˘ك ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘˘م
مهفتو ظحلا نسسح لول رسشابم لكسشب
تهتنا يتلا ةي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘ل ةا˘سضق˘لا
ءا˘عد˘ت˘سسا ة˘سسل˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘نادإاـب
قبسسألا ناملربلا وسضع يقب ثيح ،رسشابم
،نجسسلا راوسسأا جراخ ارح قباسسلا ريملاو
م˘ه˘ت ن˘م ه˘سسف˘ن ة˘ئر˘ب˘ت لوا˘ح˘ي نآلا و˘˘هو
مت اهلك ةيسضقلا نأاو ،اهنم ءيرب هنأا يعدي
.يدلبلا سسلجملا يف ءاسضعأا نم اهقيفلت

 عازن لحم

نيعباتملا نم ريثكلا لهجي ةعاسسلا ةياغ ىلإا
ةريبك ةيانب نأا ،نارهو ةيلوب يلحملا نأاسشلل
نبا اهكلمي ،ءاهتنلا نم اهئانب لاغسشأا تبرتقا

ةيسضق يف ايلاح نوجسسمو مهتم قباسس ريزو
وه يداعلا ريغ ،ةيداع ودبت دق ةسصقلا ،داسسف
سضرا ةعطق درجم تناك نأا ذنم هذه ةيانبلا نأا

ىلإا ،قباسسلا ريزولا نبل اهتيكلم لاقتنا لبقو
ي˘ئا˘سضق عاز˘ن ل˘ح˘˘م تلاز ا˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
قباسسلا ريزولا نبا موسصخ نأا مغرو ،يراقع
تابلطب8102و7102 يما˘ع ي˘ف او˘مد˘ق˘ت
ةيمومعلا تاطلسسلا نأا لإا لاغسشألا فيقوتل
يف رطخألا ،تابلطلا تسضفر ةرتفلا كلت يف
يف امهم لوؤوسسم نأا وه ةلأاسسملا وأا ةيسضقلا

نبا موسصخ ىلع سضرع دق ناك نارهو ةيلو
سضيوع˘ت˘لا ،7102 ما˘ع ي˘ف ق˘ب˘سسألا ر˘˘يزو˘˘لا
ةيمومعلا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ة˘ي˘نا˘ث سضرأا˘ب
.يراقعلا يئاسضقلا عازنلا فقو لباقم

ذوفن لÓغتسسا

ةرازو رار˘سسأا ى˘ل˘˘ع نو˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي
يئلو ريدم ةوق رادقم ،ينهملا نيوكتلا
ىربك ةيرئازج   ةيلوب ينهملا نيوكتلل
ن˘م ر˘ه˘ظ˘ت ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘لا  ذو˘ف˘نو  ةو˘˘ق
بلغأا عم ،ادج ادج ةيوقلا  هتاقÓع لÓخ
ى˘ل˘ع ردا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا تارا˘˘طإا
لاسصتاب اهلحو تÓكسشملا لك عم لماعتلا
.ةرازولا عم طيسسب

qarsana@essalamonline.com

6882ددعلا ^2441  لوألا عيبر22ـل قفاوملا0202 ربمفون8دحألا

مظعألا دجسسملا وزغت ةيندعملا هايملا تاروراق
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ءا˘ط˘سشن لواد˘ت
سسيف » يعامتجلا لسصاوتلا
را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نل ارو˘˘˘˘سص «كو˘˘˘˘˘ب
يف ةيندعملا هايملا تاروراق
م˘ظ˘عألا د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا تا˘˘حا˘˘ب
،ار˘خؤو˘م ه˘حا˘ت˘˘ت˘˘فا م˘˘ت يذ˘˘لا

لوأا ،لوألا سسمأا دهسش يذلاو
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘م˘˘ج ةÓ˘˘سص
د˘˘ع˘˘ب ،ىر˘˘خألا د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لا
رهسشأا7 نم رثكأا ماد عاطقنا

رسشن م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘نورو˘ك ءار˘ج
،تاسشتيودنسس ا˘يا˘ق˘ب˘ل رو˘سص
ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت تقو ي˘˘˘ف

،ةينعملا تاه˘ج˘لا تا˘ح˘ي˘سص
رذ˘ح˘لاو ي˘خو˘ت˘لا ةرور˘˘سضب
.يجاتلا سسوريفلا نم

يعفاسشلا مامإلا ةيرقبع
كلام مامإلا ءاملع سضعب بتك
يل ،مامإا اي  :يعفاسشلا مامإÓل

انأاو ةمع يلو ،اهلاخ انأاو ةلاخ
،اهل مع انأا يتلا امأاف  ،اهمع
،يخأا اهوبأاو اهمأا يبأا مأا نإاف
د˘ق ةـsنُـسس ى˘ل˘ع ي˘˘بأا ا˘˘هو˘˘خأاو
ا˘نأا ي˘ت˘لا ا˘مأاو ،ا˘ه˘م˘سسر ىر˘˘ج
،اهل دج مألا ابأا نإاف اهل لاخ
وأا حكانتلا نونف هدنع يذلا مامإلا نيأاف ،اهيتأان قحلا ةنسس لب ،نيكرسشم لو ًاسسوجم انسسلو
لئاقلا :يعفاسشلا مامإلا هيلإا  بتكف ؟ اهمكح اذك ناك نيأا نمو ؟ انباسسنأا فيك انل نيبي اهملع
،همأا يبأاب هيبأل هتخأا تجوزتو ،همأل هيخأا ‐ هيبأا مأا ينعي ‐ هيبأل هتدج تجوزت ةلأاسسملا هذهل
.اهلاخ وهو هتلاخ هتخأا تنبو ،اهمع وهو هتمع هتدج تنبف ،نبا تنب امهدلوأاو

نييرئازجلا ةمظعب فرتعي يبرغم
،يرئازجلا بعسشلل ريدقتلاو مارتحلا لك
ىلع سشوردقتمو ،ىنعملا متأاب لاجر مه
يه ،ديهسش نويلملا فسصنو نويلملا بعسش
ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘لواد˘˘ت تارا˘˘ب˘˘ع
ناك يذلا  هدر لÓخ ،يبرغمل يعامتجلا

ىعسست ي˘ت˘لا تارا˘مإلا ى˘ل˘ع ة˘ق˘عا˘سصلا˘ك
لاق ثيح  ،رئازجلا ةعزعزل قرطلا ىتسشب
جر˘˘خ  ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا كار˘˘˘ح˘˘˘لا ما˘˘˘يأا»:ا˘˘˘سضيأا
اي اوملعت  ،يواسش وأا يقرت وأا يغيزامأا نيب قيرفت نود ،دحاو راعسش تحت ،نيدحتم نويرئازجلا
مكتروث يبظ وبأا قرسست نأا راذح»:Óئاق يرئازجلا بعسشلا حسصن امك ،رئازجلا نم ةبراغملا اهيأا
دلب رئازجلل يطعت نأا ةلهؤوم تسسيل ،طقف سسمألاب نايعلل ترهظ يتلا تارامإلا ؟ةيبألا
.برغملا عم تلعف امك ،ةيجراخلا ةسسايسسلا يف اسسورد ،ةيلوطبلا تامواقملا

«لÓسس» ـل يفخلا رودلا
لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كي م˘˘˘˘ل
،لÓسس كلاملا دبع قبسسألا
اهل ةيلو راردأا ةيلو ربتعي
وهو ررقيو ريسسي لوؤوسسم
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ،ة˘يلو˘لا ي˘لاو
نأا ى˘لإا ر˘ي˘سشت تا˘ب˘ير˘سست˘لا
دبع قبسسألا لوألا ريزولا
لغ˘سش يذ˘لا لÓ˘سس كلا˘م˘لا

ريزو اهزربأا ىرخأا بسصانم
ر˘˘˘يد˘˘˘م و ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م دراو˘˘˘م
ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نا˘˘ك ،ق˘˘ب˘˘سسألا سسي˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل
رييسست˘لا رو˘مأا ي˘ف ل˘خد˘ت˘ي
هئاقدسصأا ربع ،راردأا ةيلوب
ي˘ف ه˘ي˘بر˘ق˘مو ن˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ناك تارملا نم ريثكلا يفو اذهلو ،ناكمو عقوم نم رثكأا يف نيرسشتنم اوناك نيذلا ةيلولا

ذاختل نورطسضي اوناكو لÓسس نم رسشابم رمأاب تارارق نع نوعجارتي نوقباسسلا راردأا ةلو
.نيبرقملا هئاقدسصأا دحأاو كلاملا دبع لÓسسل رسشابملا طغسضلا تحت ىرخأا تارارق
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ي˘˘˘ف لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق
هفوقو ىدل يفحسص حيرسصت

ي˘لا˘عأا ن˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘ل˘˘ع
ة˘يلو بر˘˘غ ة˘˘يارو˘˘ق لا˘˘ب˘˘ج
فو˘˘قو˘˘لا رر˘˘ق ه˘˘نأا ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ح˘ت˘ف ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘˘م ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
بابسسأا ةفرعمل قيمع قيقحت
اسضيأا تببسست يتلا  قئارحلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا قا˘˘ن˘˘ت˘˘˘خا ي˘˘˘ف
ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.ةربتعم
ن˘ع ا˘سضيأا دار˘ج ثد˘˘ح˘˘ت و

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سضيو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
،قئارحلا هذه نم نيررسضتملا
دينجتلا ىلإا نينطاوملا ايعاد
ةهباجمل ةيوعوت تايلمع يف
ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع يأا
.مهكÓمأاب سساسسملا

نأا لوألا ر˘يزو˘لا ل˘˘ج˘˘سس و
ى˘˘لإا ل˘˘سصت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
قطانملاو ينارمعلا طيحملا
ةرهاظ» يه ناكسسلاب  ةلهآلا

ىلع ارطخ لكسشت»و «ةديدج
نأا ل˘ب˘ق ،«سصا˘˘خ˘˘سشألا ةا˘˘ي˘˘ح
ىلع ديدسشلا هفسسأا  نع ربعي
هنماسضت نعو نيتيحسض ةافو
.امهيتلئاع عم

ي˘لز˘ن˘م ى˘لإا دار˘ج ل˘ق˘˘ن˘˘تو
م˘يد˘ق˘ت˘ل نار˘ي˘ن˘لا ي˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
دار˘˘فأل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا يزا˘˘˘ع˘˘˘ت
نأا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘تو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
نمثلا نوعفديسس نيمرجملا»
سضرتفي هنأا رابتعا ىلع ،ايلاغ
Ó˘˘م˘˘ع ق˘˘ئار˘˘ح˘˘˘لا نو˘˘˘كت نأا
رار˘˘سضإلا ه˘˘ب دار˘˘ي ا˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإا
اددسشم «نينطاوملاو نطولاب

«ة˘˘ف˘˘قاو» ة˘˘لود˘˘˘لا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس»و
لثمل يدسصتلل اه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
    .«مئارجلا هذه

د˘˘ق  لوألا ر˘˘يزو˘˘لا نا˘˘˘ك و
يسصخسشلا هعقوم ىلع بتك

يعامتجلا لسصاوت˘لا ع˘قو˘م˘ب
«حما˘سست ل» ه˘نأا «كو˘ب˘سسيا˘ف»
نيسصبرتملاو ةايحلا ءادعأا عم
تت˘˘˘ب˘˘˘˘ثأا ا˘˘˘˘م اذإا ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تاباغلا قئارح  نأا تاقيقحتلا
نم قطانم ةدع اهتدهسش يتلا
ةعاسس42لا لÓ˘˘خ ن˘˘طو˘˘لا
.«ةربدم» ةريخألا

ديلا» :ددسصلا اذه يف لاقو
ل ...تاباغلا ع˘جر˘ت˘سسن د˘ي˘لا˘ب
ءاد˘˘˘˘˘˘˘عأا ع˘˘˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘سست
لا˘م˘سسأار تا˘با˘˘غ˘˘لا..ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
نييرئازجلل يئيبو يداسصتقا

طيرف˘ت˘لا˘ب ى˘سضر˘ن ن˘ل ة˘فا˘ك
.«هيف

لاح يف هنأاب دارج دعوتو
ه˘نأا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تت˘ب˘ثأا ا˘˘م»
حماسستن نلف دوسصقمو ربدم
نيسصبرتملاو ةايحلا ءادعأا عم
لو˘ق˘لا˘ب ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م «ن˘طو˘لا˘˘ب
ةيعيبطلا قئار˘ح˘لا ه˘جاو˘ن˘سس»
ةر˘˘ج˘˘سش ل˘˘كو ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘لا˘˘ب

.«اهسضوعنسس تعاسض
ناسصخسش يقل دقف ريكذتلل

امهترسصا˘ح ا˘مد˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ف˘ت˘ح
ةيبرتل خو˘كب نار˘ي˘ن˘لا ة˘ن˘سسلأا
ة˘˘يارو˘˘ق ي˘˘لا˘˘عأا˘˘ب ن˘˘جاود˘˘لا
نارين تبسش نأا دعب (ةزابيت)
،سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ة˘˘˘لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م

ة˘˘ل˘˘هآا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘˘ل تد˘˘˘ت˘˘˘ماو
دد˘ع ل˘ج˘سس ا˘م˘ي˘ف ،نا˘كسسلا˘ب

تاقانتخلا اياحسض نم ريبك
.ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا نا˘˘˘خد˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج
نارينلا دامخإا قرف تلسصاوو
لظ يف اهلمع سسمأا ةياغ ىلإا

ل «ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص» فور˘˘ظ
ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سست
ببسسب ةسصاخ نارينلا ةنسسلأا
ءÓجإا مت  اميف ،ةيوقلا حايرلا

ةيامح مهنكاسسم نم نينطاوم
.ةيدسسجلا مهتمÓسسل

ة˘كر˘سش ح˘لا˘سصم تل˘ط˘ع و
ع˘يزو˘˘ت ة˘˘كب˘˘سش زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس
ءار˘جإا˘ك ،زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ءايحألا سضعب ىلع ،يزارتحا
ة˘ن˘سسلأا ا˘ه˘ن˘م تبر˘˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا
ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ا˘فو˘خ نار˘ي˘˘ن˘˘لا
.ثداوح وأا تاراجفنا

،نارينلا ة˘ن˘سسلأا تغ˘ل˘ب د˘قو
حا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سس بب˘˘˘˘˘سسب
ةنخاسسلا ةيئاوه˘لا تارا˘ي˘ت˘لاو
ر˘يواود ة˘سسم˘خ˘ل ،ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ة˘˘يا˘˘ه˘˘نو ن˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘مإا ي˘˘˘هو
نرو˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘عاو نود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسو
ا˘˘˘م ،تب˘˘˘سسلا داوو نار˘˘˘˘غزإاو
مدقت ةيلحملا تاطلسسلا لعج
ا˘ه˘نا˘كسس سضع˘ب ءÓ˘جإا ى˘ل˘˘ع
.يزارتحا ءارجإاك

باقعلاب نطؤلاب نيسصبرتملإو ةايحلإ ءإدعأإ دعؤت

تاباغلا قئارح ريبدت يف يمارجإلا لعفلا ةيسضرف دعبتسسي ل دارج
نينطاوملا كÓمأاب صساسسملا ىلإا فدهت ةيلمع يأا ةهباجمل ةوعدلاو بابسسألا ةفرعمل قيقحت حتف ^

م.ةزمح

يتلإ ةلؤهملإ قئإرحلإ دعب ،ةدعبتسسم ريغ يمإرجإلإ لعفلإ ةيسضرف نأإ ،لوألإ ريزؤلإ دإرج زيزعلإ دبع دكأإ
  .نيسصخسش لتقم يف تببسست يتلإو ةقطنملإ تاباغب ةعمجلإ سسمأإ لوأإ تعلدنإ

ةيرسصع تايلآإ ريفؤتل اعد
عم تامزألإ رييسستل ةيلود ريياعمب
ةبقاعملإ أإدبم ديسسجت

رطاخملا يدان صسيئر
دعبتسسي ىربكلا
ةرماؤوملا ويرانيسس
سسيئر مؤغلسش ميركلإ دبع دقتنإ
دانتسسلإ ،ىربكلإ رطاخملإ يدان
ريربتل ةرمإؤؤملإ ةيرظنل
رئإزجلإ برسضت يتلإ ثرإؤكلإ

نأإ إربتعم ،ىرخألإو ةنيفلإ نيب
رطاخملل يرسصعلإ رييسستلإ تايلآإ
.رئإزجلإ يف ةبئاغ ىربكلإ

يف مؤغلسش رؤسسيفوربلإ دكأإو
ريربت نأإ ،يفحسص حيرسصت
ةرمإؤؤملإ ةيرظنل اقفو ثرإؤكلإ
نيسسحت ةفاقث دسسجي نل
تايلآإ ريفؤتل ايعإد ،رييسستلإ

رييسستل ةيلود ريياعمب ةيرسصع
قيرط نع رطاخملإو تامزألإ
رييسستل ةينطو ةسسسسؤؤم ءاسشنإإ
ةعبات نؤكت ىربكلإ رطاخملإ

سسيلو رئإزجلإ يف ةئيه ىلعأل
أإدبم ديسسجت عم ،اهنيعب ةرإزؤل
ثدإؤحلإ يف نيببسستملإ ةبقاعم
.إودجو نإإ

رطاخملإ يدان سسيئر عجرأإو
يتلإ ةريخألإ قئإرحلإ ىربكلإ

لمإؤع ىلإإ تايلو01 تبرسض
رييسستلإ ءؤسسو ةريخألإ سسقطلإ

ةفرسشملإ تايريدملإ فرط نم
ةسصاخ ،تاعاطقلإ فلتخم ىلع
يتلإ تاطاسشنلإ عؤيسش لظ يف
ىلع ةعؤنمم اهنأإ سضرتفي
رئاظحلإو تايمحملإ ىؤتسسم
لاعسشإإ اهسسأإر ىلع ةينطؤلإ
نم ام ؤهو ءإؤسشلإ ةجحب نإرينلإ
.إريبك إرطخ لكسشي نأإ هنأاسش
رييسست تايلآإ نأإ مؤغلسش فاسضأإو
دج رئإزجلاب ىربكلإ رطاخملإ

عم بسسانتت لو ةقيتع
هبلطتت امو ةيملاعلإ سسيياقملإ

ةيرسصع لئاسسوو نيينقت نم
ةسسوردم ةينإرمع ةئيهت ىتحو
.ةيباغلإو ةيلبجلإ قطانملاب
ليكسشت ىلإإ اعد ةيناث ةهج نم
تسسيلو ةلقتسسم قيقحت ةنجل
لجأإ نم اهنيعب ةرإزؤل ةعبات
لمإؤعلإو بابسسألإ نع فسشكلإ
رئاسسخلإ عافترإ يف ةمهاسسملإ
برسضت يتلإ ثدإؤحلإ رثإإ
ىلإإ ةفاسضإلاب ،ةرم لك رئإزجلإ
رييسستل ةينطو ةسسسسؤؤم ءاسشنإإ
ىلعأل ةعبات ىربكلإ رطاخملإ

سصيلقت لجأإ نم رئإزجلاب ةئيه
ىربكلإ ثرإؤكلإ رئاسسخ مجح

ةرم لك اهنمث عفدي يتلإ
.نؤنطإؤملإو ةيمؤمعلإ ةنيزخلإ

ـه.دإؤج

لبقملإ يفناج حتافلإ نم ءإدتبإ تإؤنسس3 مودت ةدهعل

ةرادإلا نوؤوسشل ةيراسشتسسلا ةنجللا يف لوقلق ليبن يسسامولبدلا
ةدحتملا ممألا ةئيهل ةينازيملاو

«ةعيبطلإو ةاي◊إ قح ‘ ةلعتفŸإ مئإر÷إ»ـب هتفسصو ام تركنتسسإ

ةيوفع تسسيل قئار◊ا :يطاورز

هنع رجني نأإ نكÁ امو ةيهإركلإ باطخ دعاسصتب تددن

ايفومÓسسإلا نم ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا ةيام◊ وعدت ةسضهنلا

تامزألإ نم تاتقت فإرطأإ نم كا– ةرمإؤؤÃ دÓبلإ اهدهسشت يتلإ قئإر◊إ طبر

نمآلا رئاز÷ا لاقتنا صضفرت تادنجأا :ةنيرق نب

ةيسضاملإ ةعاسس42 ـلإ لÓخ ةباسصإإ185 ليجسست

رئازجلا يف «91-ديفوك» تادجتسسم رخآا هذه

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو تدكأا
ة˘م˘طا˘ف ،ة˘ق˘با˘˘سسلا ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا
ق˘ئار˘ح˘لا نأا ،ي˘طاورز ءار˘˘هز˘˘لا
ربع تاباغ ةدع يف تبسشن يتلا
.ةيوفع تسسيل نطولا

روسشنم يف يطاورز تنثأاو
كوبسسياف ىلع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع
ريظن ةيندملا ةيامحلا لاجر ىلع
دامخإا يف ةريبكلا م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م
هتفسصو ام ركنتسسا امك ،قئارحلا

قح ي˘ف ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا» ـب
فسشكو.«ةعي˘ب˘ط˘لاو ةا˘ي˘ح˘لا
نع ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا
ربع قيرح02 نم ديزأا علدنا

رئاسسخ يف تببسست ،تايلو01
ءا˘ط˘غ˘لا سصخ˘ت ة˘يدا˘مو ة˘ير˘سشب
تلاحو تاكلتم˘م˘لاو ي˘تا˘ب˘ن˘لا
قئارحلا سضعب بارتقا دعب ءامغإا

اسصوسصخ ةينارمعلا قطانملا نم
.ةزابيت ةيلو يف

م.ةزمح

ةطلسسلا ،ةسضهنلا ةكرح تعد
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
دعاسصتي يتلا نادلبلاب ةدجاوتملا
د˘˘سض ة˘˘ي˘˘هار˘˘كلا با˘˘ط˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب
ام˘ي˘سسل ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لاو مÓ˘سسإلا
نايب يف ةسضهنلا تدكأاو.اسسنرف
د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
امو ةيهاركلا با˘ط˘خ د˘عا˘سصت˘ب
ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ةيرسصنعو ةيزييم˘ت تا˘سسرا˘م˘م

ةهج نم.ةيرئازجلا ةيلاجلا دسض
ينطو˘لا بت˘كم˘لا ر˘ب˘ت˘عا ة˘ي˘نا˘ث
يف ةكرا˘سشم˘لا ة˘ب˘سسن ة˘كر˘ح˘ل˘ل
ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسسلا
ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘لا˘˘سسر رو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
هايإا ةيعاد ،ةي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل
ةءارق ةع˘طا˘ق˘م˘لا ر˘سشؤو˘م ةءار˘ق˘ل

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تاو ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
تايعادتلا جلاعي امب ةيرورسضلا
.كلذ نع ةبترتملا ةيبلسسلا

ر.نوراه

سسيئر ةنيرق نب رداقلا دبع دكأا
رئازجلا نأا ،ينطولا ءانبلا ةكرح
ل قئارحلا نم ةعسساو ةلاح دهسشت
نم ءزج ىوسس نوكت نأا دعبتسسي
فارطأا نم كاحت يتلا ةرماؤوملا
تا˘˘˘˘˘مزألا ن˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت
سضفرت تادنجأاو ،تابارطسضلاو
رارق˘ت˘سسلا و˘ح˘ن ن˘مآلا ر˘ئاز˘ج˘لاا

ةيبع˘سشلا ة˘ي˘عر˘سشلا ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو
ا˘ه˘ف˘قاو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م سضفر˘˘تو
ةيرحلا معد يف ةتباثلاو ةفرسشملا

لو اه˘تدا˘ي˘سسب سسا˘سسم˘لا سضفرو
قو˘ق˘حو لود˘لا ةد˘حوو ةدا˘˘ي˘˘سسب
.ةموسضهملا بوعسشلا

تلواح˘م نأا ة˘ن˘ير˘ق ن˘ب لا˘قو
ة˘عا˘˘ن˘˘سصو رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا بر˘˘سض
اذإا ةينطولا ةحاسسلا يف كابترلا

هنإاف ،لعاف لعفب قئارحلا تناك
ةقورحملا سضرألا ةسسايسسل راركت
يرئازجلا بع˘سشلا ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

رئازجلا قيعت نأا نكمي لو اديج
د˘يد˘ج˘ت˘لا ي˘ف ا˘هرار˘م˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
كلت˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأل ،ي˘سسا˘ي˘سسلا
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإاو تاودأا

نم هللا نذإاب يديدجتلا اهعورسشم
حÓ˘سصإلا را˘سسم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ل˘˘جأا

تا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘غر ،رو˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لاو
˘مو˘ي˘˘لا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
مامأاو .لبقتسسملا يف ةعقوتملاو
ةكر˘ح ف˘ي˘سضت ،تارو˘ط˘ت˘لا هذ˘ه
قلقب عبات˘ت ا˘ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا

اهربتعت يتلا قئارحلا ةلاح ديدسش
دÓ˘ب˘لا ن˘مأاو رار˘ق˘ت˘سسل اد˘يد˘ه˘˘ت
ة˘ي˘عاد ،ن˘طاو˘م˘لا تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو
ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
ر˘ي˘مد˘ت ف˘قو ن˘م ن˘˘كم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،ا˘ه˘تاور˘ثو ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ب˘سست˘˘كم
ددعت نم هتاذ قايسسلا يف ةرذحم
ةدا˘˘سضم˘˘لا تاد˘˘ن˘˘جألا بي˘˘لا˘˘˘سسأا
وحن عفدلا ةسساي˘سسو رار˘ق˘ت˘سسÓ˘ل
ةهجوم ،لوهجملا وحن قلزنلا
ىلإا ةينطولا ىوقلا لك ىلإا ءادن
ةينطولا ةهبجلا كسسامتو نيتمت
رطاخملاو تايدحتلا ةهجاوم يف
ل˘م˘ح˘تو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا
رار˘ق˘ت˘سسا ة˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘مو˘كح˘˘لا
هنمأا ي˘ف بع˘سشلا ن˘ي˘مأا˘تو دÓ˘ب˘لا

انعسسي ل » ةفيسضم ،هتاكلتممو
اذه يف ينطولا ءانبلا ةكرح يف
سصلاخب مدقتن نأا لإا ميلألا فرظلا
ي˘لا˘˘هأل ةا˘˘سساو˘˘م˘˘لاو يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
قيرحلا يف اوسضق نيذلا اياحسضلا
مهدمغتي نأا ىلاعت ه˘ل˘لا ن˘ي˘ل˘ئا˘سس
يف مهل˘ب˘ق˘ت˘ي نأا ه˘ت˘م˘حر ع˘سساو˘ب
نأا ىلاعت هلأاسسنو امك ،نيحلاسصلا
نأاو ،مهملآا نيباسصملا نع ففخي
نأاو ،مه˘ل ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘سشلا بت˘كي
يف ررسضلا هباسصأا نم لك فلخي
ام لإا لوقن لو ،ًاريخ هتبيسصم
لإا ةوق لو لوح لو ،انبر يسضري
.«هللاب

خ.ةميسسن

اسضافخنا سسمأا رئازجلا تلجسس
ةيمويلا تاباسصإلا ددع يف افيفط
،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

اهنع تفسشك ةيئاسصحإا رخآا بسسح
.ةحئاجلا ةعباتمو دسصر ةنجل

راروف لام˘ج رو˘ت˘كد˘لا ن˘ل˘عأاو
ليجسست ،ةنجلل يمسسرلا قطانلا

ةعاسس42 لÓ˘خ ة˘˘با˘˘سصإا185
يف اعجارت لكسشي ام ،ةيسضاملا

ةنرا˘ق˘م ةد˘يد˘ج˘لا تلا˘ح˘لا دد˘ع

تزواجت نيأا نييسضاملا نيمويلاب
اذهبو.ةلاح006 زجاح ةليسصحلا
تلاحلل يلامجإلا دد˘ع˘لا ع˘ف˘تر˘ي
ذنم دÓبلا يف ةلجسسملا ةدكؤوملا
ى˘لإا ي˘سضا˘˘م˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سش
21 ليجسست مت امك .ةلاح18316
،سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح
ءافسشل˘ل ا˘سضير˘م372 ل˘ثا˘م˘تو
.ةرتفلا سسفن لÓخ

م.ةزمح

يسسا˘مو˘ل˘بد˘لا با˘خ˘ت˘نا م˘ت
اوسضع لوقلق ليبن يرئازجلا
ة˘يرا˘سشت˘˘سسلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘˘لاو ةرادإلا نوؤو˘˘سشل
ةدهعل ةدحتملا م˘مألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل
نم ءاد˘ت˘با تاو˘ن˘سس3 مود˘˘ت
.1202 يفناج حتافلا

ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘تو
ةرادإلا نوؤوسشل ةيراسشتسسلا

م˘مألا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لاو
ة˘ئ˘ي˘ه ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا
،ةماعلا ةيعمجلل ةعبات ةيعرف
ارح اريبخ نيرسشعو دحاو نم
ةدمل ةيسصخسش ةفسصب انيعم
ارود نودؤوي ثيحب تاونسس3
تاسسايسس م˘ي˘م˘سصت ي˘ف ا˘ما˘ه
.ةدحتملا ممألا ةئيه ةينازيم

ةد˘ع˘ب ءار˘ب˘خ˘لا ع˘ل˘ط˘˘سضيو

ةينازيملا ةسسارد اميسسل ماهم
ىلإا ماعلا نيمألا اهمدقي يتلا
ريرقت ميدقتو ةماعلا ةيعمجلا

نع ة˘با˘نإلا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ،ا˘ه˘ن˘ع
ة˘سسارد˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘يرادإلا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
اذكو ةسصسصختملا تلاكولل
يعجار˘م ر˘يرا˘ق˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
ممألا تابا˘سسح˘ل تا˘با˘سسح˘لا
تلا˘˘˘كو˘˘˘لاو ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ريرقت ميدق˘تو ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا

.ةماعلا ةيعمجلا ىلإا اهنع
يسسامولبدلا باختنا ءاجو

ي˘˘˘ظ˘˘˘ح يذ˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘قدا˘˘سصم د˘˘ع˘˘ب عا˘˘م˘˘جإلا˘˘˘ب
ة˘م˘ق لÓ˘خ رار˘ق˘˘ب ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت
رياربف رهسش يقيرفإلا داحتلا

سسلجم لÓخ اهلبقو0202

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ي˘ف بر˘ع˘لا ءارزو
9102.

باختنلا اذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م˘ك
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘عا˘سسم˘ل ا˘ج˘يو˘ت˘˘ت
ةيليثمت نا˘م˘سض ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا

تامظنملا يف اهاياعرل ةلداع
.ةيلودلاو ةيميلقإلا

لÓخ نم رئازجلا ىعسستو
ى˘ع˘سسم˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ةماهلا ةئيه˘لا هذ˘ه˘ل م˘سسا˘ح˘لا
ءافسضإا ىلإا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل

ةيلاعفلاو ةي˘فا˘ف˘سشلا ي˘ع˘با˘ط
ةيلا˘م˘لاو ةرادإلا ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘ير˘سشب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لاو
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألا
ةيددعت عيجسشت يف مهاسستسس
.ةمظنملا هذه يف فارطألا

ط.ةراسس



لÓخ ينادمح ديسسلا حسضوأا
ةيلاملا ةنجل˘ب عا˘م˘ت˘سسا ة˘سسل˘ج
يبعسشلا سسلجمل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
يف ،ةمسصاعلا رئازجلاب ينطولا
نونا˘ق عور˘سشم ة˘سشقا˘ن˘م را˘طإا
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نأا ،1202ل ةي˘لا˘م˘لا
ل˘ج˘سس ة˘ي˘ق˘سسم˘لا تا˘حا˘سسم˘لا

لÓخ راتكه فلأا087ب ةدايز
ثيح ةريخألا رسشعلا تاونسسلا
056ب0102 ةنسس يف ردق
.راتكه فلأا

سسف˘ن ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو
تاحاسسملا عومجم نا قايسسلا
ةمظنأا مدختسست يتلا ةيحÓفلا
898 غلب ءاملل ةدسصتقم يقسس
رب˘م˘ت˘ب˘سس ة˘يا˘ه˘ن˘ب را˘ت˘كه ف˘لأا
طقف فلأا57 لباقم يسضاملا
.0002 ةنسس يف

را˘ق˘ع˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
يتلا ةليسصحلا رهظت ،يحÓفلا

مت هنأا ينادمح ديسسلا اهسضرع
زايتما د˘ق˘ع ف˘لأا481 ميل˘سست
ديفتسسم ف˘لأا202 ل˘سصأا ن˘˘م
ق˘ح ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ي˘ن˘ع˘˘م
ةعباتلا يسضارألا نم عافتنلا
ىلإا ةلودلل ة˘سصا˘خ˘لا كÓ˘مأÓ˘ل

كلذ ل˘˘ث˘˘م˘˘يو ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا ق˘˘ح
000.731.2ب رد˘ق˘ت ة˘حا˘سسم
207.352.2 لسصأا نم راتكه
.ةيلمعلاب ينعم راتكه

نع حÓسصتسسلا راطإا يفو
ةحاسسم حنم مت ،زايتملا قيرط
ةدئافل راتكه فلأا059اهردق
م˘ت ثي˘ح ،د˘ي˘ف˘ت˘˘سسم ف˘˘لأا32
ىلع رمثتسسم فلأا51 بيسصنت
نم راتكه فلأا085 ةحاسسم
اورسشاب رمثتسسم008.2 مهنيب
حÓسصتسسلا ةيلمع يف ايلعف

.راتكه فلأا051 ةحاسسم ىلع
ةزايحلا تاءارجا راطا يفو

حنم مت ،ةيحÓفلا ةيكلملا ىلع
ةدئا˘ف˘ل را˘ت˘كه نو˘ي˘ل˘م71,1
42 مهنم د˘ي˘ف˘ت˘سسم ف˘لأا541
دو˘ق˘ع ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘سصح˘˘ت ف˘˘لأا
ةي˘حÓ˘ف˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘كل˘م˘لا
فلأا091 ب رد˘ق˘ت ة˘حا˘سسم˘˘ل
رود˘˘سص ذ˘˘ن˘˘م كلذو ،را˘˘˘ت˘˘˘كه
ةيكلم˘لا ى˘ل˘ع ةزا˘ي˘ح˘لا نو˘نا˘ق
.3891 يف ةيحÓفلا ةيراقعلا

سسرغ مت هنأا ينادمح دافأاو
ةريجسش نوي˘ل˘م5,11 ي˘لاو˘ح
ةينطولا ةطخلا ذيفنت راطإا يف

لكل ةرجسش» ريجسشتلا ةداعإل
ي˘ف تق˘ل˘طأا ي˘˘ت˘˘لاو «ن˘˘طاو˘˘م
9102.

ةبسسن ةليسصحلا هذه لثمتو
نم ةئام˘لا˘ب72 برا˘ق˘ت مد˘ق˘ت
يمرت يذ˘لا ي˘لا˘م˘جإلا فد˘ه˘لا
نويلم34 و˘هو ة˘ل˘م˘ح˘لا ه˘ي˘لإا
ي˘ت˘لا ما˘قرأÓ˘ل ا˘ق˘فو ،ةر˘ي˘ج˘˘سش
لÓخ ينادمح ديسسلا اهسضرع
ةيلاملا ةنجل˘ب عا˘م˘ت˘سسا ة˘سسل˘ج
يبعسشلا سسلجمل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو

راطإا يف ةجردن˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ةيلاملا نوناق عورسشم ةسشقانم
.1202ل

حÓ˘˘سصت˘˘سسا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘فو
ح˘ن˘م م˘ت ،ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا ي˘˘سضارألا
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسل سصي˘˘˘˘˘خار˘˘˘˘˘ت
بجومب ة˘ي˘با˘غ˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
نيب ةرتفلا يف ةيرازو تارارق
ةيلو13 ي˘ف0202و0102
غلبت ةحونمم ةيلامجإا ةحاسسمب
ريزولا بسسح راتكه617.21
ة˘˘حا˘˘سسم˘˘لا نأا˘˘ب فا˘˘سضأا يذ˘˘لا
رد˘ق˘ت Ó˘ع˘˘ف ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصت˘˘سسم˘˘لا

ددع غلبي اميف راتكه428.8ب
.لغتسسم546.3 نيديفتسسملا

،هيفرتلا تا˘با˘غ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ةسضورعملا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا ر˘ه˘ظ˘ت
نأا9102و7102 نيب ةرتفل
952 ديدحت نم نكمت عاطقلا

.ةيلو93 ىلع عزوم عقوم
ةرداسصلا تارارقلا ددع غلبو

141 دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
47 حنم اهرثإا ىلع مت ،ارارق
ةباغ96 اهنم ةي˘ه˘ي˘فر˘ت ة˘با˘غ
ن˘م تارر˘ق˘م بجو˘م˘ب تح˘ن˘م

،ةيلو92 ن˘˘˘م˘˘˘˘سض ةلو˘˘˘˘لا
.ةحÓفلا ريزو فيسضي

ثدحلا4 6882ددعلا ^2441  لوألا عيبر22ـل قفاوملا0202 ربمفون8دحألا

watan@essalamonline.com

9102 ذنم ةريجضش نويلم5.11 سسرغ

ةلغتسسملا ريغ ةيحÓفلا يسضارألا نم راتكه فلأا006 عجرتسست ةلودلا
راتكه نويلم34.1 ىلإا ةيقسسملا ةيحÓفلا يسضارألا ةحاسسم عافترا^

خ.ةميضسن

يضضارألا نم راتكه فلأا006 عاجرتضسا نع ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ينادمح ديمحلا دبع فضشك
ىلإا راتكه نويلم34.1 غلبتل تعفترا ةيقضسملا ةيحÓفلا يضضارألا ةحاضسم نأا ادكؤوم ،ةلغتضسملا ريغ ةيحÓفلا

.يضضاملا ربمتبضس ةياغ

«91-ديفوك»ـب تاباضصإلا ددع عافترا دعب

عفر نم معاطملا ينثتسست رئازجلا ةيدلب
اهتÓحمب يسساركلاو تلواطلا

يذلا جتنملا اذه ىلع بلطلا مجح طغت مل ةيمكلا
«91-ديفوك» يضشفت عم هضضرع نمازت

تايلديسصلا نم ةيمسسوملا ازنولفنألا حاقل ذافن

ببضسب ماعلا ةيادب ةبترملا هذه نع اهعجارت دعب
ةيرطقلاو ةيكيرمألا ةضسفانملا

اينابسسإا ىلإا زاغلل ةدروملا لودلا ردسصتت رئازجلا

0202/1202ةيميداكألا ةنضسلا لÓخ دلبلا اذهب ةضساردلل مهؤواقتنا مت
لبقملا تبسسلا اينابسسإا ىلإا ددجلا نيحونمملا ةبلطلا ةدئافل ةيوج ةلحر ميظنت

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب تد˘˘˘كأا
ءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا م˘˘ت ه˘˘نأا ،ى˘˘ط˘˘سسو˘˘لا
تلوا˘ط˘لا ع˘فر ن˘م م˘عا˘ط˘م˘˘لا

كلذ و ،ا˘ه˘تÓ˘ح˘م˘ب ي˘سسار˘كلاو
يذ˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءار˘˘ج
لود رار˘غ ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘لا هد˘ه˘سشت
  .ملاعلا

سشا˘ط˘ب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع  دا˘˘فأاو
ةيدلبل يبعسشلا سسلجملا سسيئر
رارقلا نأا سسمأا ،ىطسسولا رئازجلا
يهاقملا ّسصخي  ،هذاختا مت يذلا

  .طقف عيرسسلا لكألا تÓحمو
باحسصأا نأا ،سشاطب فاسضأاو

ايراسس مهطاسشن ىقبيسس معاطملا
تاءار˘˘˘˘˘˘جإلا مار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حا ع˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لاو
سصو˘سصن˘م˘لاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا

ح˘ت˘ف˘لا تارر˘ق˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
  .يجيردتلا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘˘ي
تن˘ل˘˘عأا د˘˘ق تنا˘˘ك ،ى˘˘ط˘˘سسو˘˘لا
3 قلغ نع ،يسضاملا سسيمخلا

تلواطلا عنمو ةيمومع قئادح
تÓحمو يهاقملاب يسساركلاو
ىلع ًءانب كلذو ،عيرسسلا لكألا
عامتجا نع ةقثب˘ن˘م˘لا تارار˘ق˘لا
رئازجلا ةيلول ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ءابو يسشفت ةحفاكمب ةقلعتملا
  .انوروكلا

تاءار˘˘˘˘جإلا هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘ت و
هيف دهسشت تقو يف ،ةمراسصلا
دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
91ديفوك سسوريفب ن˘ي˘با˘سصم˘لا

حايتجا عم تنمازت يتلاو ،ارخؤوم
لودلا يف سسوريفلل ةيناث ةجوم
تارسشؤوم رمتسست امك  .ةيبرغلا
يدعاسصتلا ا˘ها˘ح˘ن˘م ي˘ف ءا˘بو˘لا
ئراوطلا ةلاح ديعت˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
تدواع يتلا ،تاطلسسلا طسسو
يف ةددسشملا تاءارجإلا ليعفت
ءاوتحل ،اررسضت رثكألا قطانملا

وه نطاوملا يعو ىقبي رطخ
سصي˘ل˘ق˘ت˘˘ل م˘˘سسا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
رئازجلا ةيدلب تناك و.هراسشتنا
ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق
تاعاقو يهاقم˘لاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
بدتنملا يلاولا اعد امك ،ياسشلا
حلا˘سصم˘لا ،ة˘ب˘يور˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل
لقن تÓفاح ةبقارم ىلإا ةينمألا
ىدم ىلع فوقولل نيرفاسسملا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت ا˘ه˘مار˘ت˘˘حا

تاءارجإلا ذاختا عم ،91 ديفوك
  .نيفلاخملا دسض ةعدارلا

م.يملود

،ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘˘سسم ن˘˘ل˘˘عأا
ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر
ي˘ف دا˘ح سصق˘ن ن˘ع ،سصاو˘خ˘˘لا

دا˘˘سضم˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأÓ˘ل
نأا ىلإا اريسشم ،ةلدايسصلل تحنم
تذفن مهل تحنم يتلا ةيمكلا
.اهسضرع نم موي لوأا يف

يف يربمع˘ل˘ب دو˘ع˘سسم لا˘قو
ةلدايسصلا نأا ،يفحسص حيرسصت
ة˘ي˘م˘ك ة˘يدود˘ح˘م ن˘م اوأا˘جا˘ف˘ت
از˘نو˘ل˘ف˘نأÓ˘ل دا˘سضم˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
نم مهل حنم يذ˘لا ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لا
م˘ل يذ˘˘لاو ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ي˘هو ة˘عر˘ج ن˘ير˘سشع زوا˘ج˘ت˘ي
بسسح ‐ اد˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ة˘˘˘ب˘˘˘سسن
ةيمكلا نأاو ةسصاخ ‐ثدحتملا

اذه ىلع بلطلا مجح يطغت ل
عم هسضرع نمازتي يذلا جتنملا
.انوروك سسوريف يسشفت

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر بسسحو
،سصاوخلا ةلدا˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
داري˘ت˘سسا˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا رار˘ق نإا˘ف
حاقل نم ةعرج008و نويلم

ةنسسلا هذه ةيمسسوملا ازنولفنألا
ريغ ةيمكلا نوك بئاسص ريغ
بلطلا عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘فا˘ك
،انوروك سسوريف راسشتنا بسسب
داريتسسا ىلإا ثدحتملا دنتسساو
ةنسسلا ةعرج نييÓم4 قوفي ام
ةيفا˘ك تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘سضا˘م˘لا
.قوسسلا تاجايتحا ةيطغتل

يرمعلب دوعسسم هبن لباقملاب
از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نألا حا˘˘ق˘˘ل نو˘˘ك ى˘˘لإا
لبق نم سضوعم ريغ ةيمسسوملا
نأاب اريسشم ،يعامتجلا نامسضلا
ي˘ت˘لا حا˘ق˘ل˘˘ل ى˘˘لوألا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا

ةجردم ريغ ةلدا˘ي˘سصل˘ل تح˘ن˘م
يف تاسضيوعتلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض
بي˘ق˘ن د˘كأاو .ءا˘˘ف˘˘سشلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
تغل˘بأا ه˘ح˘لا˘سصم نأا ة˘لدا˘ي˘سصلا
ةرورسضب ةسصتخملا تا˘ط˘ل˘سسلا
اذ˘ه ي˘ف تا˘ح˘ي˘سضو˘˘ت م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةسصاخ درلا رظتنت يهو ،نأاسشلا

ىسضرم˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ادد˘ع نأاو
حاقللا اذ˘ه ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع او˘ل˘ب˘قأا
.عفترم رعسسب

ر.نوراه

ة˘ب˘قار˘˘مو ةرادإا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه تلا˘˘ق
اينابسسإا ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا تا˘نوز˘خ˘م
تداعتسسا رئازجلا نأا ،«سسيروك»
لودلا ةرادسص ربمتبسس رهسش  يف
.اينابسسإا ىلإا زاغلل ةدروملا

تعجار˘ت د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘كو
˘ما˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ة˘ب˘تر˘م˘لا هذ˘ه ن˘ع
ة˘ي˘كير˘مألا ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا بب˘˘سسب
.ةيرطقلاو

نم رئازجلا تادراو تداعو
د˘ع˘ب ةراد˘سصلا ل˘ت˘ح˘˘ت˘˘ل زا˘˘غ˘˘لا
لبق ةينابسسإا ةيرئازج تاثداحملا
ةنورم ةيقافتل تلسصوت عيباسسأا

.اديدمتو اسضيفخت زاغلا راعسسأا
ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإلا بسسحو

تغ˘˘ل˘˘ب ،«سسيرو˘˘ك» ا˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سشن
ىلإا ير˘ئاز˘ج˘لا زا˘غ˘لا تاردا˘سص
رب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
رت˘م نو˘ي˘ل˘م001 ي˘سضا˘م˘˘لا

ةئاملاب6,03 هتبسسن ام ،بعكم
ةينابسسإلا تادراولا يلامجإا نم
يرطقلا زاغلا ربتعيو .زاغلا نم
يرئازجلا زاغلا يسسفانم مهأا نم
.ةيبوروألا قاوسسألا يف

ط.ةراضس

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
متي˘سس ه˘نأا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
41 موي ةسصاخ ةلحر ميظنت
ةبلطلا ةدئافل يراجلا ربمفون
مهئاقتنا مت نيذلا نيحونمملا
ةنسسلا لÓخ اينابسسإاب ةسساردلل
،0202/1202 ة˘˘ي˘˘م˘˘يدا˘˘كألا

نا˘˘˘ي˘˘˘ب سسمأا دا˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘م بسسح
.ةرازولل

ةرازو» نأا نايبلا يف ءاجو
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نيحونمملا ةفاك ملعت يملعلا
ةسساردلل م˘ه˘ئا˘ق˘ت˘نا م˘ت ن˘يذ˘لا
ة˘˘ن˘˘سسلا م˘˘سسر˘˘ب ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإا˘˘˘ب
هنأا ،0202/1202 ةيميداكألا
،ةسصاخ ةل˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس
ربمفون41 تب˘˘˘˘˘سسلا مو˘˘˘˘˘ي
00:01 ةعاسسلا ىلع0202
.«احابسص

دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف تعدو
ة˘ح˘ن˘م ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا˘˘˘ب ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا
˘مو˘ي ةرازو˘لا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا»
0202 ربم˘فو˘ن01 ءاثÓ˘ث˘لا

،احابسص00:90 ةعاسسلا ىلع
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘سسا ل˘جأا ن˘م
ينمز لودجل اقفو ،ةرداغملا
ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو بح˘˘˘سس ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي
تاءارجإا لامكتسساو ةرداغملا
01 ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي ،فر˘˘˘سصلا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت اذ˘˘ك و «ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘˘ن
سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا سصح˘˘ف˘˘لا
نم (RCP) انوروك سسوريفب
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ل˘ب˘ق
11 ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
.«لبقملا ربمفون

رد˘˘سصم˘˘لا تاذ  ترا˘˘˘سشأاو
ةبلط˘لا ءاو˘يإا م˘ت˘ي˘سس» ه˘نأا ى˘لإا
ر˘ئاز˘ج˘لا جرا˘خ ن˘ي˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا
˘مو˘ي ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
0202 ربم˘فو˘ن01 ءاثÓ˘ث˘لا
˘مو˘ي ى˘ت˘ح ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب
ىلإا مهايإا ةي˘عاد ،«م˘ه˘تردا˘غ˘م
سضارغألاو ق˘ئا˘ثو˘لا را˘سضحإا»
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سشلا

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلاو
.«ةلحرلاب

تن˘ل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو

م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سس» ه˘˘نأا ةرازو˘˘لا
ءÓ˘جإل ة˘سصا˘خ ة˘يو˘ج ة˘˘ل˘˘حر
نيذلا جراخلا˘ب ن˘ي˘حو˘ن˘م˘م˘لا
رهسش ةيا˘ه˘ن م˘ه˘ن˘يو˘كت او˘ه˘نأا
نم اقÓطنا ،يسضاملا ربوتكأا

تبسسلا موي (اينا˘ب˘سسإا) د˘يرد˘م
ىلع0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن41
.ءاسسم00:71 ةعاسسلا

مت دق  هنأا ردسصملا ركذو
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسلا م˘˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘سشن
ع˘قاو˘م˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةرازولا نم لكل ةينورتكللا

ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تاود˘˘ن˘˘لا اذ˘˘كو
ةفاك ةرازولا تعدو.ةيوهجلا
اذهب نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘حو˘ن˘م˘م˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تل ءÓ˘˘˘˘جإلا
قاحتلÓل ةبسسانملا تابيترتلا
بر˘قأا ي˘ف د˘يرد˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
نم ةدافتسسÓل كلذو ،لاجآلا

ةدا˘ف˘ت˘سسلاو ءÓ˘جإلا ة˘غ˘ي˘سص
ة˘سصا˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
طوطخلا نتم ىلع ةمظنملا
.«ةيرئازجلا ةيوجلا

ـه.داوج

اذه ىلع بلطلا عافترا لظ يف
يقاولا جوتنملا

عيبب حمسست ةراجتلا ةرازو
تاءاسضفلا يف تامامكلا
ةسصخر نود ةيراجتلا
نع ةراجتلا ةرازو تنلعأا
يف تامامكلا عيب ةيناكمإا
يأا نود ةيراجتلا تاءاضضفلا

،اهحلاضصم نم ةقبضسم ةضصخر
يقاولا جوتنملا اذه ريفوت دضصق
لظ يف91-ديفوك ءابو نم
. هيلع بلطلا عافترا

هترضشن يذلا نايبلا يف ءاجو
ىلع غÓب لكضش ىلع ةرازولا

عقوم ربع ةيمضسرلا اهتحفضص
ةراجتلا ةرازو ملعت»  كوبضسياف

فÓتخا ىلع راجتلا عيمج
اذكو ةيراجتلا مهتاطاضشن
هنأا ،ىربكلا ةيراجتلا تاحاضسملا

ةيقاولا تامامكلا عيب مهناكمإاب
تاءاضضفلا هذه فلتخم يف
يأا نود نينطاوملل ةيراجتلا

حلاضصم نم ةقبضسم ةضصخر
 .«ةرازولا

اذه نأا ردضصملا تاذ حضضوأاو
راطإا يف جردني ءارجإلا

ةهباجم يف ةموكحلا تادوهجم
انوروك سسوريف ءابو يضشفت
فدهي امك ،(91-ديفوك)
لئاضسو ريفوت ىلإا ءارجإلا
ليهضستو نينطاوملل ةياقولا

ءانتقلاو نيومتلا تايلمع
ىلع ديازتملا بلطلا فيفختو
ردجت.تايلديضصلا ىوتضسم
دهضشت رئازجلا نأا ىلإا ةراضشإلا

لودلا نم ديدعلا رارغ ىلع
نيباضصملا نم ةديدج تلاح

تاباضصإلا ددع غلب ثيح ءابولاب
136) ، ةعمجلا سسمأا ةلجضسملا
سسوريفب ةديدج ةباضصإا

.ةافو ةلاح31و (انوروك
يمويلا يمÓعإلا ءاقللا لÓخو
روطت سضرعل سصضصخملا
سسوريفل ةيئابولا ةيعضضولا

قطانلا دكأا ،(91-ديفوك)
ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا

لامج روتكدلا ،انوروك سسوريف
ةيلاحلا ةيعضضولا نأا راروف
نينطاوملا نم يعدتضست ءابولل
مارتحاو ةظقيلا نم اديزم
ةفاضسملاو ةفاظنلا دعاوق
ىلإا مهايإا ايعاد ،ةيدضسجلا
يحضصلا رجحلا دعاوقل لاثتملا

عانقلا ءادتراب مازتللاو
.يقاولا

ط.ةراضس



ي˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سست
فورظلا لعفب اهتدح تفعاسضت
يف ةلثمتملا ةلجسسملا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
ة˘˘قو˘˘فر˘˘م ة˘˘يو˘˘ق حا˘˘ير ة˘˘˘عر˘˘˘سس
كÓه يف ،ةنخاسس ةيئاوه تارايتب
ن˘م تا˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سش
ا˘˘نا˘˘ك »ب خ» و »م ب» ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
جا˘جد˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل خو˘كب نÓ˘م˘ع˘˘ي
رثكألا  ةق˘ط˘ن˘م˘لا‐ ة˘با˘ه˘م راود˘ب
ي˘لا˘عأا˘ب ‐ق˘ئار˘ح˘˘لا ن˘˘م ارر˘˘سضت
ةرسصاحمب آاجافتي نأا لبق ،ةياروق
يف ببسست امم ،ةقطنملل نارينلا

ادانتسسا ناكملا نيع يف امهتوم
.ردسصملا تاذل

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تل˘˘ق˘˘˘نو
ىلإا نيتي˘ح˘سضلا ي˘ت˘ث˘ج ة˘ي˘ند˘م˘لا

لبقتسسا يذلا ،ةياروق ىفسشتسسم
اياحسض ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘م ادد˘ع هرود˘ب
تف˘سصو تا˘با˘سصإاو تا˘قا˘ن˘ت˘خلا

ق˘ئار˘ح˘لا ءار˘ج ،«ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا»ب
ءاسسم ذن˘م تب˘سش ي˘ت˘لا ة˘لو˘ه˘م˘لا
بسسح ،ةقطنملا تاباغب سسمأا لوأا

.ةسسسسؤوملا نم ملع ام
ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

تا˘با˘غ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب را˘طإا و˘يا˘بو˘ب
تببسست  قئارحلا نأا ةزابيت ةيلوب
متيسس ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ ي˘ف
مكحتللو ،ا˘هدا˘م˘خإا بق˘ع ا˘هدر˘ج
نأا ويابوب فيسضي ةيعسضولا يف
.تدنج دق تاناكمإلا لك

خ˘يرا˘سشم د˘م˘ح˘م ف˘سشك ا˘م˘˘ك
ىوتسسم ىلع مÓعإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
مت هنأا ةزابيتب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ةيلمعو ،ةريبك قئارح9 ليجسست
.ةلسصاوتم لازت ل اهدامخإا

ر˘˘يد˘˘م ة˘˘ل˘˘حرو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘مأا
نأا˘ب د˘كأا د˘ق˘ف ،ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ة˘ح˘˘سصلا

ةمجانلا قان˘ت˘خلا تلا˘ح ع˘ي˘م˘ج
اهلزانم ىلإا تداع قئارحلا نع
.ةمزÓلا تافاعسسإلا يقلت بقع

ةياروق ىفسشتسسم ةرادإا تناكو
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف تد˘˘˘كأا د˘˘˘ق

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘سص
عيمج حتف تررق اهنأا ،كوبسسيافلا
لابقتسسل ةيئافسشتسسلا حلاسصملا

ناخدلا ءارج تاقانتخلا اياحسض
قئارحلا ببسسب رسشتنملا فيثكلا
ة˘ل˘˘هآا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل تد˘˘ت˘˘ما ي˘˘ت˘˘لا
.ناكسسلاب

دامخإا قرف تماق اهتهج نمو
فورظ لظ يف ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ب نار˘ي˘ن˘لا
ىلع دعاسست  ل «ةياغلل ةبعسص»
اميف ،نارينلا ةنسسلأا يف مكحتلا
مهنكاسسم نم نينطاوم ءÓجإا مت

.ةيدسسجلا مهتمÓسسل  ةيامح
ىوتسسم ىلع ةريبك رارسضأا

طسسوتملا طغسضلا ةكبسش
ةزابيتب صضفخنملاو

ءابرهكلا عيزوت ةيريدم تنلعأا
ةدو˘ع˘˘لا ن˘˘ع ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب زا˘˘غ˘˘لا و
مكحتلا روف ةقاطل˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
يتلا تاباغلا قئارح يف يئاهنلا
ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسمأا مو˘˘ي تب˘˘سش
كÓه يف تببسستو ةياروق تاباغ
دا˘فأا ا˘م بسسح ،ا˘قر˘ح ن˘ي˘سصخ˘˘سش
.ةسسسسؤوملل نايب

ح˘لا˘˘سصم نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘سضوأاو
عيمج تدن˘ج ،زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘كر˘سش
بق˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا

تا˘با˘غ˘ب ق˘ئار˘ح˘لا د˘يد˘˘ع علد˘˘نا
بر˘غ ى˘سصقأا م˘ل˘ك07 ،ة˘يارو˘ق
ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘لا˘ب تما˘ق ثي˘ح ،ةزا˘ب˘ي˘ت
يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سشل ي˘ل˘كلا
متي نأا ىلع ثداوح عوقول ايدافت
دعب ايجيردتو ادد˘ج˘م ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘سشت
ي˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا م˘˘كح˘˘ت˘˘لا نÓ˘˘عإا
.نارينلا

ع˘يزو˘˘ت ة˘˘كب˘˘سش سصو˘˘سصخ˘˘بو
رد˘سصم˘لا تاذ ف˘سشك ،ءا˘بر˘ه˘كلا

تف˘˘سصو رار˘˘سضأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘ع
ةكبسش ىوتسسم ىلع «ةريبكلا»ب

،سضفخنملا و طسسوتملا طغسضلا
را˘ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘نا ي˘ف بب˘سست ا˘م˘˘م
نم ددع ىوتسسم ىلع يئابرهكلا
ةرئاد نم ة˘ي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
.ةياروقو سسومادلا

حÓ˘سصإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘تو
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘جرإاو با˘˘˘˘ط˘˘˘˘عألا
لكب ،ايجيردت نئابزلل ةيئابرهكلا

متي يتلا ةياروق ةنيدم طسسو نم
ىقبت اميف ةيداع ةفسصب اهنيومت
حÓ˘سصإل ة˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م لا˘˘غ˘˘سشألا
«ليبرح داو» نم لكب باطعلا
نم لك يتيرق اذكو سسومادلاب
ةر˘˘ئاد˘˘ب «ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب»و «ة˘˘ط˘˘بار»
.ةياروق

ةديلبلاب قئارح دامخإا
نيعتسست فلسشلاو ناسسملتو

ةرواجملا تايلولاب
6 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘يلو تل˘˘ج˘˘سسو

بسش ا˘ق˘ير˘ح نا˘ك ا˘هزر˘بأا ق˘ئار˘˘ح
تن˘كم˘تو ة˘ع˘ير˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا بسسحو ،ا˘˘˘هدا˘˘˘م˘˘˘˘خإا
ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب مÓعإلاب

قئارحلا بابسسأا نإاف يميغز لداع
ن˘كل ،ة˘عا˘سسلا د˘˘ح˘˘ل ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةيوقلا حايرلا نأا ،فيسضي ديكألا
تبعسصو ا˘هرا˘سشت˘نا ي˘ف تب˘ب˘سست

.دامخإلا تايلمع
ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ل˘ي˘˘سصح ترا˘˘سشأاو

فلسشلا ةيلول ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
20 ةافو رثإا ىلع اهتادحو لخدتب

40 و20) نيمحف˘ت˘م ن˘ي˘ل˘ف˘ط
لزنمب قيرح بوسشن دعب (تاونسس
ة˘يد˘ل˘ب ةر˘كا˘سسب˘لا ة˘ع˘˘ق˘˘ب˘˘ب ع˘˘ق˘˘ي
.فلسشلا ةرئاد عوردلا

قيرح علدنا ءاوح ينب ةرئادبو
بل˘˘ط ى˘˘لإا ع˘˘˘فد ا˘˘˘م˘˘˘م ،لو˘˘˘ه˘˘˘م
تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م تاد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
يئلولا ريدملا بسسح ،ةرواجملا
دمحأا ديقع˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

حا˘ير˘لا تب˘ب˘˘سست ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘سسح

ي˘˘ف ةرار˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد عا˘˘˘ف˘˘˘تراو
.اهيف مكحتلا ةبوعسصو اهراسشتنا

ريدملا دكأا ،قايسسلا تاذ يفو
ديقعلا ةيندملا ةيامحلل يئلولا
هحلاسصم  نأا يم˘ي˘هار˘بإا م˘سسا˘ق˘ل˘ب
قئارح5 دا˘˘م˘˘خإا ن˘˘م تن˘˘˘كم˘˘˘ت
م˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نإا˘˘ف ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘سسح˘˘لو
حاورألا ي˘˘ف ر˘˘ئا˘˘سسخ ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
نيقير˘ح˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ير˘سشب˘لا
ا˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ع ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا
امهتفنسصو ،«زوبرأا»و «يانهوب»
ن˘ير˘ي˘ط˘˘خ˘˘ك ءا˘˘ف˘˘طإلا ح˘˘لا˘˘سصم
.ةينكسس ةقطنم برق امهنأل

71 فلتت نارينلا ةنسسلأا
يتابنلا ءاطغلا نم راتكه

تاراتكه5و نارهوب
مناغتسسمب

يتلا ةثÓثلا قئارحلا تببسستو
ددعب ،سسمأا لوأا  ءاسسم تعلدنا

ي˘˘ف نار˘˘هو ة˘˘يلو تا˘˘با˘˘˘غ ن˘˘˘م
ملع ا˘م˘ب˘سسح را˘ت˘كه71 فÓ˘˘تإا
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم نم سسمأا
.ةيلوأا ةليسصح نع تثدحت يتلا

سسمأا ةحيبسص ءاهتنلا مت دقو
ق˘ئار˘ح˘لا ءا˘ف˘طإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م
تلمسش يتلاو  «حا˘ج˘ن˘ب» ة˘ثÓ˘ث˘لا

بر˘˘غ) غاد˘˘م تا˘˘با˘˘˘غ ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
بو˘˘˘ن˘˘˘ج) يوار˘˘˘فا˘˘˘˘طو (نار˘˘˘˘هو
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا) ل˘˘ت˘˘سسير˘˘كو (ة˘˘يلو˘˘˘لا
ةيلمع لسصاوت˘ت ا˘م˘ي˘ف (ة˘ي˘قر˘سشلا

بنجتي ىت˘ح ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ة˘ب˘قار˘م
نم نارينلا ةنسسلأا  علدنا ةدواعم
سسف˘˘˘ن هر˘˘˘كذ ا˘˘˘م ق˘˘˘˘فو د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
.ردسصملا

ة˘ي˘لوألا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
نم لكب ابسش نيذللا نيقيرحلاب

ةرئاد) لتسسيركو يوارفاط يتباغ
يلاوتلا ىل˘ع ل˘ج˘سس ن˘يأا ،(ل˘يد˘ق

متت امنيب تاراتكه9و8 عايسض
ةباغب رئاسسخلا درج ةيلمع  ايلاح
تاذ ه˘ي˘˘لإا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح غاد˘˘م
ثداو˘˘ح˘˘لا نأا ازر˘˘ب˘˘م ،رد˘˘سصم˘˘لا
رئاسسخ يأا يف ببسستت مل ةثÓثلا
.ةيرسشب

سسق˘ط˘لا لو˘حأا تد˘عا˘˘سس د˘˘قو
ة˘يلو˘ب حا˘ير˘لا بو˘ب˘ه ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
نارينلا ةنسسلأا دادتما يف نارهو
تاسسبÓم يف قيقحتلا متي يتلا

.ردسصملا سسفن فيسضي ،اهثودح
عقاوم نم ديدعلا تلقانت دقو

لوأا ةرهسس يعامتجلا لسصاوتلا
هذ˘ه ن˘ع د˘ها˘˘سشم˘˘لا سضع˘˘ب سسمأا
يتلا غادم ةباغب ةسصاخ قئارحلا
ببسست ،«لوه˘م» ا˘ق˘ير˘ح تد˘ه˘سش

تاقر˘ط˘لا سضع˘ب لز˘ع ي˘ف ا˘سضيأا
يقئا˘سس ن˘م ن˘يرا˘م˘لا رار˘ط˘سضاو
،را˘سسم˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا تارا˘ي˘˘سسلا

عم نمازت قيرحلا  نأاو اميسسل
لبقي يتلا عوبسسألا ةياهن ةلطع
ة˘با˘غ˘لا ى˘ل˘˘ع تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.ةهزنلل ةروكذملا

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ل˘ئا˘سسو تر˘خ˘˘سس د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
هذه ءافطإل ةماه ةيدامو ةيرسشب
فارسشإا تحت تمت يتلا ،قئارحلا

ديقعلا يئلولا اهريدم قيسسنتو
72  ا˘ه˘ن˘م ،ي˘كيو˘˘سس ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م
تارايسسو ماهملا ةددعتم ةنحاسش
لخدت نوع001 نم ديزأاو معدلل
.بترلا فلتخم نم

5 ءا˘˘هز ق˘˘ير˘˘ح ف˘˘˘ل˘˘˘تأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ن˘م تارا˘ت˘˘كه
مناغتسسم ةيلوب ة˘م˘حرو˘ب ة˘با˘غ˘ب

ةيريدملا سسمأا هب تدافأا امبسسح
.ةيندملا ةيامحلل ةيئلولا

اذ˘˘˘ه نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضوأاو
ي˘˘˘ف ،سسمأا لوأا بسشن ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

فسصنلاو ةث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا دود˘ح
نم برقلاب ،ةمحروب ةباغب لاوز
دبع ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘ع دلوأا ة˘ير˘ق
،(ةيلولا قرسش) ناسضمر كلاملا

تاراتكه5 فÓتإا ىلإا ىدأا امم
را˘ج˘˘سشألا عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
.سشارحألاو راعرعلا اميسسلو

نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘سضوأاو
تلخدت ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
ىلع ا˘ي˘با˘غ ا˘ق˘ير˘ح12 دا˘م˘˘خإل
،نارهو تايلو نم لك ىوتسسم
،ةزابيت ،فلسشلا ،سسابعلب يديسس
،ة˘يا˘ج˘بو وزو يز˘ي˘ت ،سسادر˘˘مو˘˘ب

.ةروكذملا ةرتفلا لÓخ
هذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو

ةا˘˘فو ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘˘سسأا ق˘˘˘ئار˘˘˘ح˘˘˘لا
لخاد نيمحف˘ت˘م20 ني˘سصخ˘سش
نيرخآا01 ة˘˘با˘˘سصإاو ة˘˘ن˘˘جد˘˘˘م
ناخدلل مهقاسشنتسسا ءارج قانتخاب
بناج ىلإا ،قئارحلا نم ثعبنملا
نم ةنوكت˘م تÓ˘ئا˘ع30 ءÓ˘جإا

ةيبا˘غ ق˘ئار˘ح ر˘ثإا ى˘ل˘ع ادر˘ف51
راود) ىرقلا سضعب ىوتسسم ىلع
،ن˘يا˘ح˘ل˘˘مإا ،ة˘˘نود˘˘ع˘˘سس ،ة˘˘با˘˘ه˘˘م
ةيلوب ةياروق ة˘يد˘ل˘ب˘ب (نرو˘سشعإا
ىلإا ةليسصحلا تراسشأا امك .ةزابيت
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ل˘خد˘ت
20 ةافو رثإا ىلع فلسشلا ةيلول

(ةنسس40 و20) نيمحفتم نيلفط
ع˘ق˘ي لز˘ن˘م˘ب ق˘ير˘ح بو˘سشن د˘ع˘ب
عوردلا ةيدل˘ب ةر˘كا˘سسب˘لا ة˘ع˘ق˘ب˘ب
.فلسشلا ةرئاد
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ىوسصق رافنتسسا ةلاح يف ةيندملا ةيامحلاو تايلو01 مهتلت ردسصملا ةلوهجمو ةلوهم قئارح

رئازجلا يف بعر ةليل
ىوتسسملا ىلع ايباغ اقيرح12 دامخإا^ اررسضت رثكألا ةزابيتو ةربتعم ةيرسشبو ةيدام رئاسسخ ^
نيرخآا51 ءÓجإاو نيسصخسش عرسصمو تاراتكهلا تائم مهتلت نارينلا ^ةعاسس84 لÓخ ينطولا

م.ةزمح

نيلفط ةافوو ةزابيتب نيتيحسض ةفلخم ،ةمخسض قئارح ،صسمأا لوأا ءاسسم نم رخأاتم تقو يف تايلو تدع تدهسش
ةزابيت يف صشارحألاو تاباغلا نم تاراتكهلا ديدع تفلتأاو ،تاقانتخلا اياحسض نم اربتعم اددعو فلسشلاب نيمحفتم

.ناسسملتو نارهوو فلسشلاو

سصا˘خ˘˘سشأا ةر˘˘سشع ي˘˘ق˘˘ل
581 بي˘˘سصأاو م˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح
84لا لÓخ حورجب نورخآا
ثداوح ءارج ةريخألا ةعاسس
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تع˘˘˘˘˘قو رور˘˘˘˘˘˘م
بسسح ،ينطولا ىوتسسملا

نا˘˘˘ي˘˘˘ب سسمأا ه˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘م
ةيامحلل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
.ةيندملا

نأا ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘سشأاو
ىلع تلجسس ةليسصح لقثأا

ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يلو ىو˘˘ت˘˘سسم
51) نينثا نيسصخسش ةافوب
ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع (ة˘˘ن˘˘سس61 و
ة˘جارد˘ب ةرا˘ي˘سس ماد˘ط˘˘سصا
ةدلارز قير˘ط ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ن
م˘˘ت ، روزأا ئ˘˘طا˘˘سش ها˘˘ج˘˘تا
ى˘˘لإا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
.يلحم ىفسشتسسم

تاطاسشنلا سصو˘سصخ˘بو
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا
تما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ،(91‐ديفوك)
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
ر˘ب˘ع ةر˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
67 ـب ينطولا بارتلا ةفاك
90 ربع ةيسسيسسحت ةيلمع
ةدئافل (ةيدلب53) تايلو
م˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ت ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

مارتحا ةرورسضب مهركذتو
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
.يعامتجلا دعابتلا اذكو

ة˘ل˘ي˘سصح˘لا تاذ بسسحو
09 ـب تادحولا تاذ تماق
ةيلو11 ربع ميقعت ةيلمع

تآاسشن˘م ن˘م (ة˘يد˘ل˘ب83)
ةسصاخو ةيمومع ل˘كا˘ي˘هو
ة˘ي˘˘ن˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

تسصسصخ نيأا ،عراوسشلاو
ةيامحلل ةما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
نيتيلمعلا نيتاهل ةي˘ند˘م˘لا

ةيند˘م ة˘يا˘م˘ح نو˘ع342
ةرايسس14 ،بترلا فلتخمب
.ةنحاسش93 و فاعسسإا

ا˘ه˘تا˘˘طا˘˘سشن را˘˘طإا ي˘˘فو
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
ةرتفلا تاذ لÓخ ةيندملا
ميدقت ل˘جأا ن˘م تÓ˘خد˘ت˘ب
12 ـل ةيلوألا تافاعسسإلا
زا˘غ˘ب ا˘ق˘ن˘˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
ثعبن˘م˘لا نو˘بر˘كلا يدا˘حأا

ة˘˘˘ئ˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ي˘ف ،ما˘م˘ح˘لا تا˘ن˘خ˘˘سسمو
،ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يلو ن˘م ل˘ك
يديسس ،ةركسسب ،مناغتسسم
و .تليسسمسسي˘تو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
يف اياحسضلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت

ىلإا مهلقن لبق ناكملا نيع
.ةيحسص زكارم

تلخدت ،ىرخأا ةهج نم
ةي˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم
ر˘ثإا ى˘ل˘ع ف˘ل˘سشلا ة˘˘يلو˘˘ل
20) نيمحفتم نيلفط ةافو
علدنل (تاو˘ن˘سس40 و
ناكملاب عق˘ي لز˘ن˘م ق˘ير˘ح
ةركاسسبلا ة˘ع˘ق˘ب ى˘م˘سسم˘لا
ةر˘˘˘ئاد عورد˘˘˘لا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
.فلسشلا

ط.ةراسس

ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تككف
،ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو
يف ةسصتخم رارسشأا ةكبسش
تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
.«نيوريهلا» ةبلسصلا

ن˘˘˘˘مأل نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب بسسحو
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
5 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
عم ،مهيف هبتسشم سصاخسشأا

ن˘م مار˘˘غ11.46 ز˘ج˘˘ح
ةفاسضإلاب ،نيوريهلا ةدام
ةردق يلام غلبم زجح ىلإا

.ميتنسس نويلم341
ة˘˘ي˘˘سضق تج˘˘لا˘˘عو اذ˘˘ه

ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف ،لا˘˘ح˘˘˘لا
ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،سشار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةقرفلا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل تا˘يرود
حياسشوأا داو ىوتسسم ىلع
تف˘˘ل ن˘˘يأا ،حار˘˘ج سشا˘˘˘ب˘˘˘ب
سصاخسشأا5 م˘ه˘ها˘ب˘˘ت˘˘نا

ن˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس ةرا˘˘ي˘˘سس
م˘ه˘عا˘سضخإاو م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ط˘ب˘سض
ا˘˘ه˘˘نزو غ˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘يور˘˘˘ه˘˘˘لا

ةفا˘سضإلا˘ب ،مار˘غ11.46
ن˘˘˘م سصار˘˘˘˘قأا5 ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
غلبمو ،ةيلقعلا تارثؤوملا

جيورتلا تادئاع نم يلام
،ميتنسس نويلم341 هردق

ي˘ت˘لا ةرا˘ي˘سسلا ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م
ج˘يور˘ت˘ل ل˘م˘ع˘ت˘سست تنا˘ك
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو .تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تاءار˘˘˘جإلا لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سسا
مت ،اهب لومعملا ةينوناقلا
ة˘ي˘سضق˘لا فار˘˘طأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘مأا لا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
سصت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.ايميلقإا

عاديإاب ،ريخألا اذه رمأاو
مهيف هبت˘سشم˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا
ا˘م˘ي˘˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
.نيرخآلا ةثÓثلا نع جرفأا

تجلاع ،رخآا قايسس يفو
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا
ثلا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل
نيتيسضق ،ةنيطن˘سسق ن˘مأا˘ب
قلعتت ىلوألا نيتلسصفنم
عوبتم فطخلاب ة˘قر˘سسلا˘ب
حÓ˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب ءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘علا˘˘˘˘ب
زا˘˘˘˘غ ةرورا˘˘˘˘ق) سضي˘˘˘˘بألا

نارتقلاب (عومدلل ليسسم
ءا˘ف˘خإاو ل˘ي˘ل˘˘لا فر˘˘ظ ع˘˘م
ة˘˘قور˘˘سسم ءا˘˘ي˘˘سشأا ع˘˘˘ي˘˘˘بو
ةقرسسلاب قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
ليللا فرظ عم نارتقلاب
ة˘قور˘سسم ءا˘ي˘˘سشأا ءا˘˘ف˘˘خإاو
نم سصاخسشأا30 فيقوتو
،ة˘ي˘لد˘ع˘˘لا ق˘˘باو˘˘سسلا يوذ
43 نيب مهرامعأا حوارتت
. ةنسس14و

ع.يفطل

ةنيطنسسقب ةيلدعلا قباوسسلا يوذ نم صصاخسشأا30 فيقوت

زجحو رارسشأا ةعومجم طاقسسإا
ةمسصاعلاب نيوريهلا نم امارغ11.46

ينطولا ىوتسسملا ىلع تعقو رورم ثداوح ءارج

صصاخسشأا01 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا
نيموي لÓخ نيرخآا581 بيسصيو
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سشي˘ج با˘هرا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي د˘ه˘سشم ي˘ف
بع˘˘سشلا د˘˘سض م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
لÓتحلا تاوق تمدعأا ينيطسسلفلا
ز˘جا˘ح ى˘ل˘ع ،ا˘ن˘طاو˘م ،ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

ماقو سسلبان بونج ،يركسسعلا ةراوح
ن˘م را˘ن˘لا قÓ˘طإا˘ب لÓ˘ت˘حلا دو˘˘ن˘˘ج
نطاوملا ةبكرم ىلع رفسصلا ةفاسسم
نم (اماع92) ةبجاور ناندع لÓب
ىلع هرورم ءانثا ،هياتلا قارع ةدلب
تاو˘ق تع˘ن˘مو رو˘كذ˘˘م˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ن˘˘م فا˘˘ع˘˘سسإلا م˘˘قاو˘˘˘ط لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
د˘ع˘ب ة˘ب˘جاور ة˘ب˘كر˘م ى˘لإا لو˘سصو˘لا
ىتح فزني هتكرتو ،هيلع رانلا قÓطا
ة˘م˘ير˘ج جرد˘ن˘˘تو ،اد˘˘ي˘˘ه˘˘سش ى˘˘ق˘˘ترا
د˘˘سض م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا د˘˘ن˘˘ب تح˘˘ت ماد˘˘عإلا
داهسشتسسا ىلإا تدأا يتلاو ةيناسسنلا
ل˘˘كسشبو ر˘˘ب˘˘ع˘˘تو ة˘˘ب˘˘جاور با˘˘˘سشلا

ةلود˘لا با˘هرإل ة˘م˘جر˘ت ن˘ع ح˘سضاو
لÓتحلا ةلود هسسرامت يذلا مظنملا

ا˘ن˘ب˘ع˘سش ق˘ح˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘˘عرذأاو
ه˘تا˘سسد˘ق˘مو ه˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘مو ه˘˘سضرأاو

ل˘سسل˘سسم ما˘ما ف˘ق˘ن ا˘ن˘نأا .ه˘قو˘˘ق˘˘حو
لو يجم˘ه كو˘ل˘سسو دد˘ج˘ت˘م با˘هرا
تا˘سسسسؤو˘م ن˘ع ن˘ع ردا˘سص ي˘قÓ˘خا
تم˘ت لو ي˘با˘هرلا ل˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘عر˘˘ت
لسصاوي ثيح ة˘ل˘سص يأا˘ب ة˘ي˘نا˘سسنإÓ˘ل
ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا ماد˘علا ا˘سضيا لÓ˘˘ت˘˘حلا
سضوخي يذلا سسرخلا رهام ريسسأÓل
ةئام ذنم ماعطلا نع حوتفملا هبارسضا

امم ،لÓتحلا نوجسس يف مايا ةعبرأاو
ي˘ح˘سصلا ه˘ع˘˘سضو رو˘˘هد˘˘ت ى˘˘لا ىدا

يناعيو هتايح ىلع ديدسش قلق كانهو
ترثأات امك ،نيديدسش داهجإاو ءايعإا نم
،ه˘˘يد˘˘ل ق˘˘ط˘˘ن˘˘لاو ع˘˘م˘˘سسلا ا˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ح
ديدسش ملأاو جنسشت تابونل سضرعتيو
لكسشتلو ،ديدسش عادسصو ،هدسسج يف
نيبج ىلع راع ةمسصو مئارجلا هذه
يت˘لا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح
د˘سض هرو˘سص ل˘كب با˘هرلا سسرا˘م˘ت
،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘سشلا
ة˘قر˘سس ا˘هرار˘م˘ت˘سسا ى˘لا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
اهناود˘عو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارلا

ىر˘˘ق˘˘لاو ند˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف تا˘م˘ي˘خ˘م˘لاو
يف مهب جزلاو انبعسش ءانبا لاقتعاو
ة˘ح˘سضاو تا˘ف˘لا˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘نو˘˘ج˘˘سس
لكل رسشابم كاهتناو ،يلودلا نوناقلل
،ةيلود˘لا فار˘عألاو قÓ˘خألاو م˘ي˘ق˘لا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تم˘سص ل˘سصاو˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
˘مد˘عو ،م˘ئار˘ج˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘˘لود˘˘لا
،لÓتحلا ةلود ىلع تابوقع سضرف
،نيمرجم˘لاو ة˘ل˘ت˘ق˘لا ة˘لءا˘سسم مد˘عو
م˘ه˘ف˘ل˘خ ف˘ق˘ي ن˘مو ،م˘ه˘ت˘ب˘سسا˘ح˘˘مو
كل˘ت ي˘ف يدا˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘˘ج˘˘سشي
. مئارجلا
نوجسس يف ىرسسلا عسضو تاب دقل
ىلع ديدسشلا قلق˘لا˘ب رذ˘ن˘ي لÓ˘ت˘حلا

سسوريف يسشفت لظ يف ىرسسألا ةايح
نيينيطسسلف˘لا ىر˘سسلا ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك
لÓتحلا نوجسس نيزانز يف نيعباقلا
ن˘˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف نآلا ثد˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،
نم رثكأا سصيخسشت مت ثيح ،«عوبلج»
بلطتي ثيح ،سسوريفلاب ةباسصإا09

عمتج˘م˘لاو ر˘م˘حألا بي˘ل˘سصلا ل˘خد˘ت
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لاو ي˘˘لود˘˘˘لا
لÓتحلا رابجإل ةيناسسنإلاو ةيقوقحلا
لمع˘لاو ،ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘للا
نوجسس يف ىرسسلا ةايح ذاقنإل داجلا
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو لÓ˘˘ت˘˘حلا

.ىسضرملا ىرسسألا ةسصاخو
ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كلا ل˘˘كسشيو
ةايح ى˘ل˘ع ة˘غ˘لا˘ب ةرو˘ط˘خ نو˘ج˘سسلا
ةاعارم مدع لظ يف ةسصاخو ىرسسلا
ىر˘سسألا لا˘ق˘ت˘عا فور˘ظ˘ل لÓ˘ت˘حلا

،سسوريفلا يسشفت ةدايز ىلإا يدؤويسسو
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا ةدا˘˘˘يزو
ة˘ح˘سضا˘ف تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ىر˘˘سسألا
بيلسصلا نم دب لو ،يلودلا نوناقلل
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا

لÓتحلا رابجإل لبسسلا لكب لمعلاو
سسوريفلا نم ةياقولا لبسس ريفوت ىلع
في˘ف˘خ˘تو نو˘ج˘سسلا ل˘خاد ىر˘سسأÓ˘ل
ىر˘سسلا حار˘سس قÓ˘طإاو ظا˘ظ˘ت˘كلا
. مهتمÓسس نامسضل

تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو
بع˘سشلا ق˘ح˘ب ة˘م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا
يتلا مئارجلا رارمتسساو ينيطسسلفلا
ن˘م د˘ب ل ،ة˘ي˘نا˘سسنلا ق˘ح˘˘ب بكتر˘˘ت
ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ع˘˘سسوا ة˘˘ما˘˘قا
هجو نع ماثل˘لا ف˘سشكل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا كل˘˘ت حر˘˘سشو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا

اهرسشنو روسصلاو توسصلاب اهقيثوتو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ما˘˘مإاو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
يف ةمها˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘قو˘ق˘ح˘لا
عمتجملل ةينيطسسلفلا ةلاسسرلا لاسصيا
دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘مو ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ةيسسامولبدلاو ةيمÓعلا ةينيطسسلفلا

ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘˘ع
عمتجملا ةبلاط˘مو ثح˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لاو
ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ه˘تا˘م˘ظ˘ن˘مو ي˘˘لود˘˘لا
ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘مألا

اهتاماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘لاو ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
ةبلاط˘مو ،ه˘تا˘نا˘ع˘مو ا˘ن˘ب˘ع˘سش ها˘ج˘ت
قيقحت حتف ةعرسسب ةيلودلا ةيئانجلا
. لÓتحلا مئارج يف
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؟ًإريبك ًإرعاشش ًاموي َتلتق له
وحن ىلع ةلأاسسملا هذهب ركفأا ،ًامئاد
ي˘ن˘ف˘سصو ا˘م اذإا سضع˘ت˘مأا ،ًاّد˘˘ج ّيّد˘˘َج
بولسسألاو تمسسلا ّيرازن ينّنأاب ئراق
،يلخاد يف سسَنخلاب باسصأا ،جهنلاو
وأا ًاسشيورد وأا ًارازن دعْبُأا نأا يل فيك
ة˘ل˘كا˘سش ى˘ل˘˘ع ر˘˘عا˘˘سش ّيأا وأا سسي˘˘نودأا

نأاو يد˘˘˘ئا˘˘˘سصق ّفاو˘˘˘ح ن˘˘˘ع ءلؤو˘˘˘˘ه
سسيل ؟ّيرعسشلا مهجهو نم سصّلختأا
ًاّبح لب ،مهرعسشل ًاهرك وأا مهل ًاسضغُب
ّيرعسشلا يعورسشمل ًار˘يد˘ق˘تو ،ي˘تاذ˘ل
عفادأا انأاو Óًيوط ًانمز تيسضمأا يذلا

رعسشلا قا˘ي˘سس ي˘ف هدو˘جو ةّ̆ي˘ق˘حأا ن˘ع
.ثيدحلا
دقو ،وهزلاب ءارعسشلا سضعب رعسشي دق
وأا ،سشيورد وأا ،سسينودأاب مههيبسشت ّمت
مه ءارعسشلا ءلؤوه ودبي .يناّبق رازن
رسصعلا ي˘ف ر˘ع˘سشلا سسي˘يا˘ق˘م م˘هد˘حو
حلاسص يف ىرأا ل ّماع لكسشب .رسضاحلا
سسينودأا هبسشت كّنإا هل لاقي نأا رعاسشلا
ىلع ّلدي اذه .يناّبق رازن وأا ًاسشيورد وأا
ملف ،هتوسصل رعاسشلا نادق˘فو د˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
؛يفاكلا ردقلا˘ب ٍر˘عا˘سشك ًا˘ح˘جا˘ن ن˘كي
ةّ̆سصا˘خ ة˘سسرد˘م ه˘سسف˘˘ن و˘˘ه نو˘˘كي˘˘ل

نأا هرعسشب عطتسسي ملو ،هتوسصب ًادّرفتم
ةخسسارلا تاوسصألا كلت ئراقلا يسسنُي
wيفخم رخآا ٌهجو هّنإا .رعسشلا ملاع يف .ةءادرلا هوجو نم
عفادلا وه رعسشلا ملاوعب لهجلا امّبر
بلاو˘ق ي˘ف د˘يد˘ج˘لا ر˘عا˘سشلا ر˘ي˘طأا˘ت˘ل
هّلع˘ل وأا ،ة˘فور˘ع˘م سسراد˘م وأا ،ة˘م˘يد˘ق
.يفاكلا عÓ˘طلا مد˘عو لا˘ه˘سست˘سسلا

ل ؟رخآا ًارعاسش هبسشي نأا ٍرعاسشل فيك
ءارعسشلا ّنأاك ،ةلوبقم ةركفلا ّنأا ّنظأا
يف رمألا نوكي نل .لسصأا نع خَسسُن

سسيل وهف ،خوسسن˘م˘لا ر˘عا˘سشلا ح˘لا˘سص
ًاخوسسمم نوكيسس لب ،طقف ًاخوسسنم
ن˘ِم ن˘َم˘ف ،خو˘سسم˘م ه˘ّ̆نإا م˘˘ع˘˘ن .ًا˘˘سضيأا
نو˘كي نأا ه˘سسف˘ن˘ل ى˘˘سضر˘˘ي ءار˘˘ع˘˘سشلا

ولو ،رعاسش ّيأا نع ًاخوسسمم ًاخوسسنم
يف ةنعط أاوسسأا ّنإا ؟ًاميظع ًارعاسش ناك
كّنإا ٌئراق هل لوقي نأا رعاسشلا بلق
وأا ًارازن وأا سسينودأا وأا ًاسشيورد هبسشت
اهل سسيل ةمومسسم ةنعط اهّنإا .اكرول
دجو نم .قبطملا تمسصلاب اّلإا ءافسش
سشّتفيو ،ةميدقلا هتغل نع دعتبيلف كلذ
فرغي ديدج رحبو ةديدج ةغل نع هل

لو ،تمسصيلف وأا .ّيرقبعلا هنونج هنم
ةرو˘سصلا وأا ا˘ه˘تاذ ة˘غ˘ل˘لا جا˘ت˘نإا د˘ي˘ع˘˘ي

ّدح ىلإا ًارهام نوكي نل هّنأل ،اهنيع
ًاّيهيوسشت هلمع نوكيسس ،لسصألا ءافخإا

.هريظن ّلق زارط نم
ئراقلا هأارق اذإا نم وه ّيقيقحلا رعاسشلا
يف ًاعايسضو ةسشهدو ةبرغ هيدل ثدحُي
ّلك يّقلتملا يسسنُت ؛ةروسصلاو ةغللا
نيّيسسينودألاو نيّيسشيوردلا سشيواردلا

،ةد˘يد˘ج ة˘غ˘ل ّد˘ُقَ̆ي هّ̆نأا˘ك .ن˘يّ̆يراز˘ن˘˘لاو
هل ةغل .ةفورعم ةغل ّلك نع ةبيرغ
نم ،همجنم نم ،وه هرخسص نم ،هدحو
؛ّيحلا همحل نم ،هبراجت نم ،هلمعم
ريسسي ل ،وه هتمسصبو ،وه هتحئار اهيف
ًاقيرط هل عرتخي لب ،دحأا لاونم ىلع
رفحتو ،هانيع ا˘ه˘ئ˘ي˘سضت ة˘م˘ت˘ع˘م ًار˘كب
نوكيف ،ةرماغملاب اهّقسشي .هادي اهبرسسم
هيف راسس نم اهدعب هّمهي لو ،ًادئاق
يف ًاعبات نوكي نأا يسضر نمف .هعبتو
يديأا نيب Óًيلذ ّلظيسس هّنإاف ،رعسشلا
م˘ه˘تا˘ق˘ي˘˘ن˘˘سصتو م˘˘ه˘˘لو˘˘ق˘˘عو ءاّر˘˘ق˘˘لا

ًارعاسش سشيعي˘سس ،ةر˘با˘ع˘لا م˘ه˘فا˘سصوأاو
رعاسش ءارعسشلا ريخ ّنإا .ًافّنسصمو ،ًامsزقُم

اوراتحاو ،ًاعيمج داّقنلاو دهسشملا كبرأا
ٍف˘ي˘˘ن˘˘سصت ّيأا ي˘˘فو ،ه˘˘نو˘˘ع˘˘سضي ن˘˘يأا
ّيث˘ح˘ب ٍج˘ه˘ن˘م ّيأا ى˘ل˘عو ،ه˘نور˘سشح˘ي
ل ،هسسفن َدْحو دلويل ،هدئاسصق نوبّلقي
لو بيرق نم ل هرعسش يف هل كيرسش
ءاكرسشب ًاقلطم ًارفك ًارفاك ،ديعب نم
.ةّيرعسشلا ةعنسصلا
رعاسشلا ىلع رطخأا وه ام كانه سسيل
اوّرفي نأا ءارعسشلا ىلع .هريغ رعسش نم
ةّمهم تسسيل ذإا ،هوبرقي لو ،رعسشلا نم
نأا لو .هر˘ي˘غ ر˘ع˘سش أار˘ق˘˘ي نأا ر˘˘عا˘˘سشلا
ل˘ّمأا˘ت˘ي نأا لو ،هر˘ي˘غ د˘ئا˘سصق قّوذ˘ت˘˘ي
ةدسسفم ءارعسشلا ّنإا لب ،هريغ تازاجم
ةديسصق ّلكف ،ةّسصاخلا رعاسشلا ةقئاذل
حبسصأا ةغلل ّيلامج حارتقا يه ةبوتكم
دنع هيلإا تفتلُي ل ،هتدلو دّرجمب ًاتهاب
لو ،ه˘ب ل˘ف˘حُ̆ي لو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ةدلو˘˘لا
؛هل نوكيل ّيقيقح رعاسش هيلإا حمطي
ة˘ع˘نا˘سصلا ه˘ت˘ق˘ئاذ ع˘م ط˘ل˘ت˘خ˘ت Ó˘˘ئ˘˘ل
حارتقا ّلك يف هريغ ةعنسص بئاوسش
راودلاب باسصُيو ،هوتيف ،دولوم ّيلامج
حبسصيو ،ّيسضَرملا ّسسملاو ،عرسصلابو
!ىقبأا ًاتيب لو ىطعأا ًارعسش ل

،سسي˘نودأا) ة˘ثÓ˘ث˘لا ءار˘ع˘سشلا ءلؤو˘˘ه
او˘˘ل˘˘˘ّكسش (ي˘˘˘نا˘˘˘ّب˘˘˘ق راز˘˘˘ن ،سشيورد
ّيعمجلا يعولا يف ةخسسار سسرادم
رثكأل ةّدتمم ةّينمز ةرتف يف ئراقلل
ر˘عا˘سشل˘˘ل ف˘˘ي˘˘ك ،نر˘˘ق ف˘˘سصن ن˘˘م
ي˘عو˘لا ى˘لإا بّر˘˘سست˘˘ي نأا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ءارعسشلا كئ˘لوأا حز˘حز˘ي˘ل ّي˘ع˘م˘ج˘لا

دجوُي نأاو ،ئراقلا ريكفت زكرم نع
رّكفي نأا هيلع ؟مهبناجب ًادعقم هل
هكرتي˘سس يذ˘لا ر˘ع˘سشلا /ّي˘سسر˘كلا˘ب
ًاخسسار ًارعا˘سش نو˘كي˘ل ،ل˘ق˘ع˘لا ي˘ف
«سسرادملا» ءلؤوهب ةوسسأا ،هيلإا راسشُي
ةّسشه ةروسص كرتت Óف .ءارعسشلا نم
كّنإاف ،ئرا˘ق˘لا ل˘ق˘ع ي˘ف ّي˘سسر˘كل˘ل

ىلع سسولجلا عيطتسست نل ذئدنع
ل˘ق˘ع ي˘ف عو˘˘سضو˘˘م ّسشه ّي˘˘سسر˘˘ك
ن˘˘م ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م ى˘˘لإا ّنأا˘˘م˘˘طا ٍئرا˘˘˘ق
.نيخسسارلا ءارعسشلا يسسارك
لت˘ق ى˘لإا دد˘ج˘لا ءار˘ع˘سشلا جا˘ت˘ح˘ي م˘ك
نود ةّيّرحب اودلويل ،رابكلا ءارعسشلا
.ملاظ ّيسضّرع فينسصت وأا طرسش وأا ديق
ددج˘لا ءار˘ع˘سشلا فر˘ع˘ي˘سس ل˘ه ،ْن˘كلو
؟ريبكلا رعاسشلا لتقُي فيك
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دعو» ةيديجار˘ت˘لا ةا˘سسأا˘م˘لا كل˘ت ر˘م˘ت˘سستو
قرسشلا خيرات ىرجم تريغ يتلاو «روفلب
عقو يذلا ملظلا يف اببسس تناكو ،طسسوألا

نم مهدرجو ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا ىلع
يتلا ة˘ي˘سسا˘سسألا ةز˘ي˘كر˘لا نا˘كو م˘ه˘قو˘ق˘ح
ىفو ،لÓتحلا ةلود اهسساسسأا ىلع تماق

ةمئا˘ق˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘سسا˘ي˘سس رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ
قو˘ق˘ح˘لا ة˘قر˘˘سسو سضرألا لÓ˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع
نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت سضفرو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

لمعي نأا مهملا نم تاب ةيلودلا تارارقلاو
تا˘˘˘مو˘˘˘كحو ي˘˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
دا˘ح˘تلا تا˘سسسسؤو˘مو م˘لا˘ع˘لا تا˘نا˘م˘لر˘˘بو
ةئيطخلا جئاتن ةجلاعمب ةسصاخ يبوروألا
روفلب دعو ةجيتن تعقو يتلا ةيخيراتلا
يتلا ةيخيراتلا ةميرجلا كلتو ،موؤوسشملا
ببسسلا تناكو ينيطسسلفلا بعسشلاب تملآا
،لÓتحلا عم عارسصلا رارمتسسÓل رسشابملا

م˘ي˘سسق˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق سصن ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
ني˘ت˘لود ى˘لإا ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ن˘ع ردا˘سصلا

مويلا موقت لÓتحلا ةموكح نإاف ،ةفسصانم
نيطسسلف سضرأا نم %07 نم رثكأا ىلع
،لÓتحلاب ةيقبلا ىلع رطيسستو ،ةيخيراتلا

ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا عور˘سشم˘˘لا لاز ا˘˘مو كلذ˘˘ك
سضرألا ةقر˘سسو به˘ن˘ب ع˘م˘ط˘ي ير˘ي˘مد˘ت˘لا
اقفو ،ةيبرغلا ةفسضلا مسضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يتلا ةيكيرمألا نرقلا ةقفسص ىمسسي امل
ايديجارت لمكيل ،بمار˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘طأا
نم يقبت ام ةقرسسو ةينيطسسلفلا ةاسسأاملا
د˘ير˘سشت ةدا˘عإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارألا
.ديدج نم ينيطسسلفلا بعسشلا
نمزلا لاط امهم رسصتنيسس نيطسسلف بعسش
اذ˘هو ةرا˘سضح˘˘لا كل˘˘ت كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه˘˘ف
و˘هو تا˘ي˘ح˘سضت˘لا ن˘م ل˘يو˘ط˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

نكم˘ي لو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا سضرألا بحا˘سص
نأا ناودعلاو سشطبلا ىوق ترمتسسا امهم
ترمتسسا امهمو هدومسصو هتدارإا نم لانت
با˘سصت˘غاو ه˘سضرأا ن˘ع هد˘ير˘سشت ة˘سسا˘ي˘˘سس
تارماؤوملا نم ةليوط ةلسسلسس ربع هقوقح
رو˘ف˘ل˘ب د˘عو ةر˘ماؤو˘م ذ˘ن˘م تأاد˘ت˘با ي˘ت˘˘لاو
بمار˘˘ت دو˘˘عو ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘سستو موؤو˘˘˘سشم˘˘˘لا
بعسشلاو نيطسسلفل ركنتت يتلا ةيرسصنعلا
يف ةسصرفلا لÓتحلا حنمتو ينيطسسلفلا

ي˘ف رار˘م˘ت˘سسلاو ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا م˘˘سض
نإاو ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف سضرأل بسصا˘غ˘لا ه˘ناود˘˘ع

يذلا ملظلا اذه اددجم لجسسيسس خيراتلا
كل˘ت ثي˘ح خ˘يرا˘ت˘لا ة˘˘قر˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
اسضرأا نيطسسلف قحب ةملاظلا تاسسرامملا

بع˘˘سش ناو ،ناو˘˘ن˘˘˘عو ة˘˘˘يو˘˘˘هو ا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشو
امهم ملظلا اذه ىسسني ملو نل نيطسسلف

خيراتلل نكمي ل اهلوقن نحنو ،نمزلا لاط
لك ةركاذو نادجو نم نيطسسلف وحمي نإا
فرت˘ع˘ي م˘لا˘ع˘لا ل˘ك م˘لا˘ع˘لاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
نا˘ف ن˘مز˘لا رور˘م ن˘م م˘غر˘ب ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘ب
ناك امنيأا ينيطسسلفلا هعفري يذلا راعسشلا
ط˘ق˘سستو موؤو˘سشم˘لا رو˘ف˘ل˘ب د˘عو ط˘˘ق˘˘سسي
.ةيرسصنعلا بمارت تارماؤوم
ذنم رمتسسملا دعولا اذه روفلب دعو طقسسي
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ةا˘سسأا˘م˘لا كل˘˘تو ماو˘˘عأا301
نودو درا˘ب مد˘ب تب˘كترا ي˘ت˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لاو
بع˘سشلا ق˘ح˘˘ب ي˘˘نا˘˘سسنإا وأا ي˘˘قÓ˘˘خأا عزاو
تناك يتلا ةا˘سسأا˘م˘لا كل˘تو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘قر˘سسو هر˘ي˘ج˘ه˘ت ي˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا بب˘˘سسلا
تا˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإاو ه˘˘ي˘˘سضارأا
هذ˘ه رار˘م˘ت˘سساو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ةلودل ةروعسسم˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلاو تار˘ماؤو˘م˘لا
يلودلا طغسضلا ةسسرامم بلطتي لÓتحلا

ام لظ يف ىندألا دحلا وه اذهف لقألا ىلع
تارماؤوم ن˘م لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح ه˘سسرا˘م˘ت
لود ثح ةرورسضو ،ةير˘سصن˘ع تا˘ف˘لا˘ح˘تو
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود˘ب فار˘ت˘علا ى˘ل˘ع م˘لا˘ع˘˘لا

م˘ل˘ظ˘لا اذ˘ه فا˘˘ق˘˘يإل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ناحو ،روفلب دعو نع جتن يذلا يخيراتلا
لبق نم اسضيأا ةمهم تارارق ذاختل تقولا
ة˘لود˘لا نÓ˘عإاو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
يلع˘ف˘لا ه˘جو˘ت˘لا ةرور˘سضو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘لءا˘سسم˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل

لمع˘لاو ،ا˘ه˘م˘ئار˘ج ن˘ع لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح
سسل˘ج˘م˘لا تارار˘ق ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
بح˘سسو يز˘كر˘م˘لا سسل˘ج˘˘م˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘لود˘˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘علا
مسض نع ا˘ه˘نÓ˘عإاو ا˘ه˘تاو˘ط˘خ˘ب تر˘م˘ت˘سسا
تقل˘طأا د˘ق نو˘كت ي˘ه˘ف ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا
مÓسسلا ةي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘سصا˘سصر˘لا
ةلهؤوم ريغ نوكتو ،يكيرمأا ءاطغو معدب

ةديدج مÓسس تاسضوافم يأل قÓطإلا ىلع
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ة˘م˘˘ئا˘˘ق
هتلود ةما˘قإاو هر˘ي˘سصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ه˘قو˘ق˘ح
.فيرسشلا سسدقلا اهتمسصاعو ةينيطسسلفلا

بمإرت دعو ىلإإ روفلب دعو نم
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معانلا يوارحسصلا لمرلا لخاد ىهطي

«ةغوبلا‘‘ مسسا ايلحم هيلع قلطيو رمجلا ةطسساوب
خبط يف ةزيمتم ةيثارت ةداع...‘‘ةلملا زبخ‘‘ ريسضحت

ةيدودحلا ةمربلا ةقطنمب لحرلا ودبلا
‘‘ةلملا زب˘خ‘‘ ر˘ي˘سضح˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ي
‘‘ءارحسصلا ز˘ب˘خ‘‘ـب فور˘ع˘م˘لا

خب˘ط˘لا تادا˘ع ر˘ه˘سشأا ن˘ي˘ب ن˘م
ي˘˘˘ف ة˘˘˘خ˘˘˘سسار تلازل ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ودبلل ةيمو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا د˘ها˘سشم
ةيدودحلا ةمربلا ةرئادب لحرلا
قر˘سش/بو˘ن˘˘ج م˘˘ل˘˘ك024)
.(ةلقرو
زبخ» وأا «ةلملا ةرسسك‘‘ دعتو
يديلقتلا زبخلا نم اعون ‘‘ةلملا
ل˘˘مر˘˘لا ل˘˘خاد ى˘˘ه˘˘ط˘˘ي يذ˘˘˘لا
ة˘ط˘سساو˘ب م˘عا˘ن˘لا يوار˘ح˘سصلا
مسسا ايلحم هيلع قلطيو ،رمجلا
د˘ب˘ع ح˘سضوأا ا˘م˘ك ،«ة˘غو˘˘ب˘˘لا‘‘
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ل˘بإلا ي˘بر˘م ،ردا˘ق˘لا
.ةمربلا يحاوسضب ةتلقلا

زبخلا نم عونلا اذه نأا حسضوأاو
نم ةداع هريسضحت متي يديلقتلا
ذإا ،قلطلا ءاوهلا يف لاجرلا لبق
ةيلاع ةيان˘عو ةو˘ق ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي
ن˘م نو˘كم˘لا ط˘ي˘ل˘خ˘لا جز˘˘م˘˘ل
حلملا نم ليلقلاو ءاملاو قيقدلا
،ني˘ل ن˘ي˘ج˘ع ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
بلطتت ةلحرملا هذه نأا ادكؤوم
ءاملا ةفاسضإا عم تانوكملا جزم
لوسصحلا ةياغ ىلإا ائيسشف ائيسش
.ةديج ةنيجع ىلع
نيجعلا نم لكسشت كلذ دعبو
،عباسصألا فارطأاو ديلا ةحارب

لكسشلا ة˘ير˘ئاد ةر˘ي˘ب˘ك ةز˘ب˘خ
،مسس2 يلاوح اهعافترا غلبي
،رداقلا دبع لاق امك نكميو
مطامط ةسصلسصب زبخلا وسشح
رسضخلا سضع˘ب ا˘ه˘ي˘لإا فا˘سضي

د˘ع˘˘ب ل˘˘سصب˘˘لاو ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لا˘˘ك
ةريغسص عطق ىلإا امهعيطقت
يف اريسشم ،لباوت اهعم جزمت
نم كانه نأا ىلإا هتاذ تقولا
ةلملا زبخ كÓ˘ه˘ت˘سسا ل˘سضف˘ي
،زبخلا يهط لبق .وسشح نود
ةحارلل ةيرئادلا ةنيجعلا كرتت
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ،تقو˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع را˘ن˘˘لا ل˘˘ع˘˘سشت ءا˘˘ن˘˘ثألا
طسسو يف ةرئاد رفحتو لمرلا
ز˘ب˘خ˘لا ا˘ه˘ب ع˘˘سضو˘˘ي دا˘˘مر˘˘لا

دا˘مر˘لاو ل˘˘مر˘˘لا˘˘ب ى˘˘ط˘˘غ˘˘يو
ن˘م ى˘ه˘ط˘˘ي ي˘˘كل ن˘˘خا˘˘سسلا
نيبام حوارتت ةدمل نيبناجلا

.ةقيقد03 ىلإا02
نم ةلملا زبخ جرخي ،كلذ دعب
فظ˘ن˘يو دا˘مر˘لاو ل˘مر˘لا تح˘ت
از˘ها˘ج ا˘هد˘ع˘ب نو˘كي˘ل ة˘يا˘ن˘ع˘ب
وأا فوف˘ل˘م˘لا ع˘م كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
ىلإا ةفاسضإلاب ،يوسشملا محللا
.عانعنلاب يوارحسصلا ياسشلا

اسضيأا رداقلا دبع ديسسلا ركذو
˘مد˘خ˘ت˘سسي ‘‘ة˘ل˘م˘لا ز˘ب˘خ‘‘ نأا

رخآا قبط ريسضحت يف كلذك
وأا ‘‘ة˘˘تو˘˘ف˘˘ت˘˘ف˘˘لا‘‘ ى˘˘˘م˘˘˘سسي
هميدقت مت˘ي يذ˘لا ‘‘ة˘ل˘ق˘ت˘لا‘‘
ةع˘سصق وأا ر˘ي˘ب˘ك ن˘ح˘سص ي˘ف
فتلي نأا نكمي بسشخلا نم
.سصاخسشأا ةدع اهلوح
ةزي˘م˘م˘لا ة˘ل˘كألا هذ˘ه نو˘كت˘تو
نا˘˘˘كسس ىد˘˘˘ل ة˘˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع ،ة˘يوار˘ح˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

قراوط˘لاو ل˘حر˘لا ود˘ب˘لا رار˘غ
،دÓ˘˘ب˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج ى˘˘˘سصقأا ي˘˘˘ف
يسساسسأا ءاذغ ردسصم اهرابتعاب
‘‘ةلملا زبخ‘‘ نم ،مهل ةبسسنلاب
هعيط˘ق˘ت وأا ه˘ت˘ي˘ت˘ف˘ت م˘ت˘ي يذ˘لا
ى˘ق˘سسي م˘˘ث ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل

مطامطلا نم ةنوكتم ةسصلسصب
نأاسضلا محل نم عطقو رسضخلاو
.لمجلا وأا

ىلع ةظفاحملل دوهج
ناويدو يفاقثلا ثارتلا

قفألا يف ةحايسسلل
ةمربلاب

دراوملا سصقن نم مغرلا ىلعو
ةيوعمجلا ةكرحلا لذبت ،ةيلاملا
ىلع ةيدود˘ح˘لا ة˘مر˘ب˘لا ةر˘ئاد˘ب

‘‘ة˘˘لا˘˘سصألا‘‘ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج رار˘˘غ
لجأا نم ةثيثح ادوهج ةيفاقثلا

،ةقطنملل يفاقثلا ثارتلا ةيامح
يديلقتلا خبطلا نف كلذ يف امب
بسسح ،نيمثت ىلإا جاتحي يذلا

.يقنز يلع ةيعمجلا سسيئر
ميظنتو نييفرحلا ةقفارم دعتو
يفاقثلا عباطلا تاذ تاطاسشنلا

نا˘جر˘ه˘م˘لا ا˘م˘ي˘سسل ،ي˘ن˘˘ف˘˘لاو
ل˘˘بإÓ˘˘ل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘م تا˘˘جر˘˘خو
رز˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م ،ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
اهيلع دمتع˘ت ي˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
ة˘ن˘سس تأا˘سشن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘كأاو .6102
عيجسشت ةيمهأا ىلع يوعمجلا
ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
،يوارحسصلا يحايسسلا بذجلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
رارغ ىلع ،ةيحايسسلا طامنألا
ةحا˘ي˘سسلاو تا˘جر˘خ˘لا ة˘حا˘ي˘سس
ةحايسسلاو ةيخيراتلاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا
.اهريغو ةيملعلا

سسيئر ركذ ،لسصتم قايسس يفو
ةيريدم˘لا˘ب ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
ةعانسصلاو ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
نأا يبوجحم سشياعلا ،ةيديلقتلا

و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ت عا˘ط˘ق˘لا ي˘عا˘سسم
ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ناو˘˘يد ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
تلدابت ميظنت اذ˘كو ،ة˘مر˘ب˘لا˘ب
ة˘مر˘ب˘لا با˘ب˘سش ن˘ي˘ب ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سش
،ة˘يلو˘لا تا˘يد˘ل˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
لمعت عاطقلا ةيريدم نأا اريسشم
يحايسسلا طاسشنلا ريوطت ىلع
ع˘ت˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
،ة˘ما˘ه ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس تا˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب

حار˘˘ت˘˘قا لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سسل
˘˘مÓ˘˘عإا بت˘˘˘كم ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا

ز˘˘كر˘˘مو ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘تو
.ةيديلقتلا ةعانسصلل
زر˘˘˘˘˘بأا ه˘˘˘˘˘تاذ را˘˘˘˘˘˘طإلا ي˘˘˘˘˘˘فو
مهتهج نم نويلحم نوظحÓم
يلحملا خبطلا نف ةيقرت ةيمهأا
لماوع دحأا مو˘ي˘لا ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ي˘حا˘ي˘سسلا بذ˘ج˘لا
يتلا ةيعيبطلا تاموقملا نيمثت
ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ب ر˘خز˘˘ت
يتلا نطولل يقرسشلا بونجلا
قامعأا وحن تلوج˘لا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت
.ةيوارحسصلا قطانملا

ةمرب˘لا ةر˘ئاد نأا اور˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك
اهنوكب ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘يدود˘ح˘لا

ةعانسصلا قطانم مهأا نيب نم
،رئازجلا يف ةيلورتبلاو ةيزاغلا
ة˘˘ه˘˘˘جو ح˘˘˘ب˘˘˘سصت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ام لسضفب ‘‘زايتماب‘‘ ةيحايسس
ةيعيب˘ط ر˘ظا˘ن˘م ن˘م ه˘ب ر˘خز˘ت

نا˘ب˘ث˘˘كلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ءارذ˘˘ع
قرعلا اهب زيمتي يتلا ةيلمرلا
.ريبكلا يقرسشلا

صس.نيريسس

:«ملسسلا»ـل «يجان دمحم» باسشلا بتاكلا

«اهقامعأا ىلإا صصوغلاو ةيرسشب حور لكل لوسصولا يه ةباتكلا نم يتياغ»
قسشعي ،رئازجلا ةعماجب ةيناسسنإا مولع صصّسصخت يعماج بلاط ،ةريوبلاب20/80/7991 ديلاوم نم يجان دمحم

.«ارتسسكروألا» هتارادسصإا مهأا نيب نمو ةباتكلا

تف˘˘˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘˘˘كا ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ك ^
؟ةباتكلاب كتبهوم
عم اموي لماعتأا مل ةحارسص
ةبهو˘م ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ة˘با˘ت˘كلا
ةرور˘˘سض تنا˘˘ك ا˘˘م رد˘˘˘ق˘˘˘ب
نأا ذ˘˘ن˘˘م˘˘ف ،ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ل˘م˘ح ي˘سسف˘˘ن تعا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
يتاذ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو م˘ل˘ق˘لا

كلذ ذنم ةباتكلا ينتمزل
و˘م˘نو رو˘ط˘ت ع˘مو ،ن˘ي˘ح˘لا
عا˘سس˘ّتاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘˘عو˘˘لا
تح˘ب˘سصأا ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا ةر˘˘ئاد
ي˘˘ف ع˘˘سسوأا لا˘˘˘ج˘˘˘م كل˘˘˘مأا
هر˘ب˘ت˘عا ا˘م اذ˘هو ،ة˘با˘˘ت˘˘كلا
ةبهومل ي˘فا˘سشت˘كا ة˘با˘ث˘م˘ب
 . ةباتكلا

ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘˘ك ^
فيكو ،ةباتكلا يف كعم
 ؟ تابوعسصلا تزواجت
تأادب ةبات˘كلا ع˘م ي˘تا˘ياد˘ب
رسشع ةثلاثلا نسس يف اركبم
سصسصق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
تقولا رورمبو ،تلاقملاو
ةفرع˘م˘لا سضع˘ب با˘سست˘كاو
م˘لا˘ع را˘م˘غ سصو˘خ ترّر˘ق
يتلا تابوعسصلا ،ف˘ي˘لأا˘ت˘لا

تابوع˘سص تنا˘ك ا˘ه˘ت˘ه˘جاو
ىلع اربجم تنك ،ةيزيفحت
بعاسصملا لكف ،ا˘هزوا˘ج˘ت
ةقلعتم تناك اهتلباق يتلا
رايتخا يف يبدألا بناجلاب
بو˘˘ل˘˘سسألاو ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م˘˘˘لا
لاسصيإاو ،اهتغايسصل مزÓلا
.ئراقلل ةلماسشلا ةركفلا

يف كتبرجت نع اذام ^
ءارو نا˘ك ن˘مو ،ة˘با˘ت˘ك˘لا

؟ كمعد
ىلع ةينبم تنا˘ك ة˘بر˘ج˘ت˘لا
تنا˘كو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ف˘˘غ˘˘سشلا
،ريياعملا ل˘كب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ذ˘ف˘ن˘م˘لا تنا˘˘ك ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا˘˘ف
لزانتلاو ينايك نع ريبعتلل

،يننكسسي ام نم ءيسش نع
يرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كفأا لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصيإاو
امك ،روهمجلل ي˘تا˘ه˘جو˘تو
نم ل˘ما˘كلا م˘عد˘لا تي˘ق˘ل˘ت
ه˘ل˘لا ا˘م˘ه˘ظ˘ف˘ح ن˘˘يد˘˘لاو˘˘لا

نم يفاكلا عيجسشتلا تلنو
ينوحن˘م ن˘يذ˘لا ءا˘قد˘سصألا
. امدق يسضملل عفادلا

ه˘ترا˘ثإا بح˘˘ت يذ˘˘لا ا˘˘م ^
  ؟كسصوسصن ربع

ل˘كل لو˘سصو˘لا و˘ه فد˘ه˘لا
يف سصوغلاو ةيرسشب حور
ي˘˘˘سصو˘˘˘سصن ،ا˘˘˘ه˘˘˘قا˘˘˘م˘˘˘˘عأا
نأا ىنعم كرد˘ت كل˘ع˘ج˘ت˘سس
ع˘˘˘م ا˘˘˘سسا˘˘˘سسحإا كرا˘˘˘سشت˘˘˘˘ت
،Ó˘سصأا ه˘فر˘˘ع˘˘ت ل سصخ˘˘سش
نيح انايحأا بجعتت كلعجت
يف اسصخلم كنم اءزج ىرت
ىلع كينيع حتفت ،روطسس
ي˘ف ه˘ن˘˘ع Ó˘˘فا˘˘غ تن˘˘ك ا˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا كتا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح
كراسشتت نيح  ةيعامتجلاو
ئرا˘˘ق ل˘˘ك ع˘˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىزغملا و˘ه اذ˘هو ،فو˘غ˘سش
ق˘م˘ع ل˘˘ك ي˘˘ف سصو˘˘غ˘˘لا...
ءاطعإا ... هئات لك داسشرإا...
ل˘مألاو رو˘ّن˘لا ن˘˘م ة˘˘سسم˘˘ل

. مÓظلا هازغ نم ّلكل
ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ظ˘˘˘˘حل˘˘˘˘ي ^
نم قلطنلا كتا˘جا˘ت˘نإا
ةيبلاغ صسكع صصوسصنلا
نوهج˘ت˘ي ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا
ا˘˘م ،ي˘˘ئاور˘˘لا با˘˘ط˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘˘˘˘˘ه ،كلذ ي˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘سسلا

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر ىلإا كلذ دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
،كن˘يو˘ك˘ت ي˘˘ف ةدو˘˘سصق˘˘م
ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م ه˘˘˘نأا مأا
؟كتاذ نع ثحبلل
سصوسصنلا طمن عم يتيادب
ى˘˘˘لإا ع˘˘˘جار ة˘˘˘ياور˘˘˘˘لا نود
اهلوانت يتلا راكفألا ةيعون
ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘لاو ،با˘˘ت˘˘كلا
ٍفاك لكسشب اهيلع ريبعتلا
. سصنلا ريغ يف
وأا بيدأاو ر˘˘ك˘˘ف˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘ل ^
يف تمهسسأا رداسصم عدبم
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت
ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا

رو˘ط˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو ة˘˘ه˘˘ج
لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ي˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ف ،ه˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘ت
ةفرعملا لهانمو رداسصم
رثألا ربكأا اهل ناك يتلا

كت˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘يو˘˘ك˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ًاسضيأاو ةما˘ع˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا كت˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
؟كسصسصخت لاجم
يتسسارد لاجم يفو ايملع
ردا˘سصم˘لا د˘يد˘ع ي˘ل تنا˘ك
ة˘ي˘ف˘سسل˘ف˘لاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
،ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصب ة˘ي˘ع˘˘قاو˘˘لا

،ة˘ي˘ق˘يز˘فا˘ت˘ي˘م˘˘لا وأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
عفادلا ةباثمب تناك يتلاو
رثكأا سصوغلاو ثحبلل يل
تنو˘كت د˘ق˘ف ا˘ي˘فا˘ق˘ث ا˘˘مأا...

سسناجتم طيلخ نم يتيفلخ
طا˘˘م˘˘نألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب
لا˘˘˘م˘˘˘عألا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘بدألا
ظوفح˘م بي˘ج˘ن˘ل ة˘ي˘ئاور˘لا

،ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسح ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طو
فلتخ˘مو ي˘كسسف˘يو˘ت˘سسود
 .باتكلا

،كرادسصإا نع انثدح ^
ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي اذا˘˘˘˘م

م˘˘˘˘˘˘هأا ،«ار˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسكروألا»
تا˘عو˘سضو˘م˘لاو روا˘ح˘م˘˘لا
ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ن˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
؟ كسصوسصن
ن˘ع ةرا˘ب˘ع «ار˘ت˘˘سسكروألا»
ي˘˘فزا˘˘ع ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘˘م˘˘لا تاودألا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا حرا˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘غإلا ا˘˘سصو˘˘سصخو
ةعومجم نو˘كت ا˘م ا˘ب˘لا˘غو
برا˘ق˘˘ي ا˘˘م م˘˘سضت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل فزا˘˘ع ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ىتسشب ةيق˘ي˘سسو˘م˘لا تلآلا
دوسصقملا وه اذهو ،اهعاونأا

ىلإا زمري يذلا ،ناونعلا نم
نيب ةيفاقثلا ماغنألا عونت
ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا هذ˘˘˘ه
ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف تلوا˘˘˘ن˘˘˘ت

وهو يسسفن لوألا ،نيبناج
تاذ˘˘لا ع˘˘م سسف˘˘ن˘˘لا راو˘˘˘ح
،بحلا ،ماسصفنلا ،ةلزعلاك
و˘ه˘ف ي˘نا˘ث˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ا˘˘مأا
يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا بنا˘ج˘لا

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘ئا˘˘˘قو م˘˘˘سض
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ف˘˘سصب ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا

،لدعلل قيمعلا مو˘ه˘ف˘م˘لا˘ك
،قافنلل يقيق˘ح˘لا ى˘ن˘ع˘م˘لا

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

يتلا عيراسشملا يه ام ^
؟اهزاجنإاب ملحت
يذلاو د˘يد˘ج ل˘م˘ع˘ل ز˘ه˘جأا
اف˘ل˘ت˘خ˘مو ا˘ي˘حور نو˘كي˘سس
ى˘ل˘ع ز˘كر˘ي˘سسو ،زا˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘حألا
ديدع كانه ّنأا امك ناسسنإÓل
يتلاو ،ةي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا لا˘م˘عألا
بسسا˘ن˘م˘˘لا تقو˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نأا
. هللا نذإاب اهرسشنل

ءار˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
 ةديرجلاو
ةلاسسر˘لا ،ءار˘ق˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
م˘كف˘غ˘سش او˘ع˘ب˘تا :ة˘ط˘ي˘سسب
ةيمهولا دودحلا مسسر لدب

ةدودح˘مÓ˘لا م˘كتا˘ي˘نا˘كمإل

ير˘كسش ه˘جوأا ا˘م˘ك ،Ó˘˘سصأا
ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘كل
،راوحلا اذه ىلع ةديرجلاب
م˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن ماود ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م
ةقÓع هل ام ّلكل مهمعدو
. بدألاب

فسسوي نب . رسضخل . أا : هرواح

ةريبك تايمك عمجت
عراوسشلاب هايملا نم

اهلسش ىلإا ىدأا ام
رمغت راطمألا هايم

نكاسسم ةدع
ةيمومع قفارمو

ةناملسس ةيرقب
 تليسسمسسيتب

يتلا راطمألا هايم ترمغ
84 ـلا لÓخ تطقاسست
ةيلو ميلقإاب ةريخألا ةعاسس
نم اددع تليسسمسسيت
قفارملاو نكاسسملا
«ةناملسس» ةيرقب ةيمومعلا
.نويعلا ةيدلبب
برسست ليجسست مت و اذه
نم ددع لخاد راطمألا هايمل
ةسسردمب اذكو نكاسسملا
ةيرقب ةطسسوتمو ةيئادتبا
تببسست امك ،«ةناملسس»
اسضيأا ةيرطملا تاطقاسستلا
نم ةريبك تايمك عمجت يف
يسسيئرلا عراسشلاب هايملا
تنكمتو ،ةيرقلا تاذل
،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
راطمألا هايم فيرسصت نم
ةررسضتملا نكاسسملا لخاد
نيتسسسسؤوملاب اذكو
،نيتروكذملا نيتيوبرتلا
حتف ةداعإا نع Óسضف
،ةيرقلل يسسيئرلا عراسشلا

ةيدعرلا راطمألا نأا املع
ميلقإا ىلع تلطاهت يتلا
يف ببسستت مل ةيلولا

.ةيرسشب رئاسسخ
لوفلف ناهمسسأا
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688209ددعلا ^2441  لوألا عيبر22ـل قفاوملا0202 ربمفون8دحألايلحم
6591 ربمفون70 هداهسشتسسا ىركذ يف

روسشاع نايز خيسشلا خيرات نم ةقرسشم تاحفسص
ةيواز يف يئادتبلا هميلعت لواز ،ديعسسلا تنب مهاكرب مألاو كوربم بألا نم ،9191 يف ةركسسب ةيلو للج دلوأا ةرئاد صسابسسبلا ةيدلب صضيـبلاب روسشاـع نايز دلو

نم ارفاو اطسسق لان ثيح للج دلوأاب راتخملا خيسشلا ةيوازب هملعت لسصاو ،5391 ةنسس حلملا نيع ةدلب يف يهابلا نب ديعلا خيسشلا دي ىلع ميركلا نآارقلا ظفحو ةليمرلا
تايرحلا راسصتنا ةكرح مث بعسشلا بزح يف طرخنا5491 ةنسس يفو ،4491 ةنسس هفوفسص نم جرخيو ةونع يسسنرفلا صشيجلا يف دنجُيل ،ةيبرعلاو ةيعرسشلا مولعلا

.نيلاطبلا ةنجل ءاطغ تحت للج دلوأا ةيحانب رابخألاو ةياعدلاب افلكم ناكو ةيطارقميدلا

هيلع يقلأا هوبسشملا هطاسشنل ةجيتن
هطاسشنل اهادحإا تناك ،ارارم سضبقلا
ةدئافل ةيباختنلا ةلمحلا يف يئاعدلا

نج˘سسلا ى˘لإا دا˘ع˘ي˘ل ه˘بز˘ح ي˘ح˘سشر˘م
ديدع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تسضر˘ُع .8491 ةن˘سس
نع يلختل˘ل ة˘يدا˘م˘لا تاءار˘غإلا ن˘م
ا˘ه˘سضفر ه˘نأا لإا ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘˘طا˘˘سشن
،ةنسسلا سسفن يف اسسنرف ىلإا رفاسسو
ةيسسايسس ماهم ةدع ةسسرامم لسصاويل

ةنيدم يف ‐كاذنآا‐ ماظنلا اهب هفلك
نطولا ىلإا2591 ةنسس دوعيل نويل
3591 ةنسس يفو .ديدج نم لقتعيو
(رسصانلا دبع لامج) هامسس نباب قزر
32 يف ةيرسصملا ةروثلا حاجنب انّميت

ة˘ن˘˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو ،2591 ةيل˘يو˘ج
ر˘م˘تؤو˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ي˘عد˘˘ت˘˘سسا
ملو ( ا˘كي˘ج˘ل˘ب ) ل˘سسكور˘ب˘ب بز˘ح˘لا
ع˘ن˘م بب˘سسب رو˘سضح˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ي
اهمادقإاو هل ةيرامدتسسلا تاطلسسلا

.ةريسصق ةدمل هلاقتعا ىلع
ةلسصاوم يف عرسش ىتح جرخ نإا امو
،ةديجم˘لا ةرو˘ث˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ه˘طا˘سشن
ةيرامدتسسلا تاطلسسلا لعج ام اذهو
˘مو˘ي ةدا˘ع˘لا˘ك ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع مد˘˘ق˘˘ُت
ي˘˘˘˘˘˘ف ثكم ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،20/11/4591
نمو5591 ةيليوج ةياغ ىلإا نجسسلا
(ةيدكلا) نجسس يف هدوجو نأا دكؤوملا

ديهسشلا مهنيب نم نيينطو ةدع عم
ىلع هدعاسس (ديعلوب نب ىفطسصم)
د˘ع˘ب عرا˘سسي˘ل ،ةرو˘ث˘ل˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘لا

ى˘لإا ن˘ج˘سسلا ن˘م ةر˘سشا˘ب˘˘م ه˘˘جور˘˘خ
ي˘ف ة˘ه˘ج˘لا ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةوقب ةروثلا قÓطنا ررقيف ،ةداعسسوب
ن˘م ةـــل˘م˘ج اذ˘خ˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
:اهمهأا نم تارارقلا

سشيجل ةاون نيوكت يف عارسسإلا /1
ىلع ادامتعا ةهجلاب ينطولا ريرحتلا
اهئاقبإاو ةحلسسألا عيمجت  /2  اهئانبأا
نع داز ام لإا ،ةهجلا يدهاجم دي يف
.ةيرورسضلا تاجايتحلا
ثيح لÓج دلوأا ةيحان ىلإا لقتنا مث
هلاسصتا ناك انهو ةمهملا سسفنب ماق
سسأار ىلع سسيردإا رمع يسس ديهسشلاب
ىلع اقفتا ثيح نيدهاجملا نم جوف
ةزرخلا) ةيحان يف ريخألا اذه زكرمت
،نيدهاجملا بيردت ىلع فارسشإÓل (
مت نأا ىلإا لاحلا اذه ىلع رمألا يقبو
تادحول ماع دئاقك اي˘م˘سسر ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
لبق نم اذهو كاذنآا ةدوجوملا سشيجلا
يذلا ديعلوب نب ىفطسصم ديهسشلا

ق˘ح˘ت˘لاو ن˘˘ج˘˘سسلا ن˘˘م ر˘˘ف د˘˘ق نا˘˘ك
لا˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا فو˘˘˘ف˘˘˘سصب
.سساروألاب
ىعدتسسا6591 سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘فو
خيسشلا ديعلوب نب ىفطسصم ديهسشلا

هترسضح ماع عامتجل روسشاع نايز
ىلوألا ةقطنملا يف ةروثلا تاراطإا
ةهجلا هذه اهعبتت تناك يتلاو كاذنآا

لبج˘لا) ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا ي˘ف اذ˘هو
ر˘˘˘ب˘˘˘خأا ا˘˘˘ن˘˘˘هو (تنر˘˘˘˘فا˘˘˘˘ت ‐ قرزألا
و˘ه رو˘سشا˘˘ع نا˘˘يز نأا ن˘˘ير˘˘سضا˘˘ح˘˘لا

د˘ي˘ه˘سشلا لا˘˘قو ءار˘˘ح˘˘سصلا لوؤو˘˘سسم
ه˘ت˘لو˘ق˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
دم˘ت˘ع˘ن يذ˘لا ل˘جر˘لا ءا˘ج) ةر˘ي˘ه˘سشلا

رادقألا ءاسشتو .( ءارحسصلا يف هيلع
ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم ي˘˘سس د˘˘ه˘˘سشت˘˘سسي نأا
نيّوعدملا لك رسضحي نأا لبق ديعلوب

مث نايز خيسشلا نيبأاتلا ةملك يقليو
.هتقطنم ىلإا ادئاع لفق
ه˘تاد˘حو ى˘عد˘ت˘˘سسا ه˘˘عو˘˘جر د˘˘ع˘˘بو
اعامتجا دقع ثيح ،ةهجلاب ةلماعلا

ىلعو حاون ىلإا تادحولا مّسسقو اماع
ددح امدعب لوؤوسسم ةدحو لك سسأار
اذه دعبو ،ةدحو لك طاسشن ةقطنم
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت˘˘لا
ءادتبا يحاونلا فلتخ˘م˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا

تناكو6591 يا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
ىلع تدعاسس ةيوق بعسشلا ةباجتسسا
رمع نايز يسس فلكو ،ةروثلا راسشتنا
يذ˘لا سسي˘نو˘ل˘ب˘ل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل سسيردا
اهيلإا امداق ةعانم يحاون ىلإا برسست
ةيلولا هتموا˘ق ا˘مد˘ع˘ب ،لا˘م˘سشلا ن˘م
تلسصاوتو ،اتقؤو˘م ع˘جار˘ت˘ي˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ةفلجلا يحاونب ةيركسسعلا تايلمعلا

ةدايقب ةداعسسوب يحاو˘نو ل˘ي˘ح˘كو˘بو
يف هداهسشتسسا ةياغ ىلإا نايز خيسشلا

خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب نو˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ داو ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م
70/11/6591.
:روسشاع نايز دئاقلا سشيج كراعم نم

م 6591 سسرام ـ لمرد ةكرعم
ه˘ل˘ل د˘˘ب˘˘ع ةدايقب ة˘كر˘ع˘م˘لا تع˘لد˘نا
ةعا˘سسلا ن˘م ل˘ما˘ه˘لا ةيرقب يمل˘سسلا
نم لوألا ثلثلا ىلإا ءاسسم ةعبارلا
دسض ادهاجم رسشع ىدحإا ةقفر ليللا
داهسشتسساب تهت˘نا ،ي˘سسنر˘ف˘لا ود˘ع˘لا

فوفسص يف رئاسسخبو ،دحاو دهاجم
نيب ام ايدنج نيسسمخب تردق ودعلا
ةراسسخ ىلع لعف دركو ،حيرجو ليتق
فذقب يسسنرفلا سشيجلا ماق ،ةكرعملا
ةدع ميدهتو ،مايأا ةدعل لماهلا ةيرق
.ةكرعملا ناكم نم ةبيرق لزانم

م 6591 سسرام 1 ‐ ةسسفغ ةكرعم
نيدهاجملا نم جوف ةكرعملا هذه داق
نمحرلا دبع ،سسيردإا رمع مهنيب نم
ةق˘فر ،ي˘نيور ر˘سضخ˘ل ،يدا˘ه˘˘لا ن˘˘ب
نودهاجملا ناك دقف ،دهاجم نوثÓث
امني˘ب ،ل˘ب˘ج˘لا ى˘ل˘عأا ي˘ف نينّسصحتم
رمألا ،حفسسلا يف ودعلا تاوق تناك
نيدهاجملا راسصتنا ىلع دعاسس يذلا
تماد ثيحب ،يسسنرفلا ودعلا مازهناب
.Óماك اموي ةكرعملا

م 6591 يام ‐ نارزغ ةكرعم
يسسنرفلا ودعلا فرط نم لعف درك و
راسصتنا ببسسب ،ةرومع موجه ىلع
ة˘كر˘ع˘م تع˘قو ،ه˘ي˘ف ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

ن˘م سسدا˘سسلاو سسما˘خ˘لا ي˘ف نارز˘˘غ
نب دمحم ةدايقب ،م6591 ةنسس يام
ة˘˘ق˘˘فر ر˘˘سضخ˘˘˘ل ي˘˘˘نيورو ي˘˘نا˘˘ه˘˘لا

نيموي تماد دقو ،ادهاجم نيسسمخ
لا˘˘ف˘˘طأا ل˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘˘ب ته˘˘˘ت˘˘˘نا ،نيلماك
يذ˘لا ،كسصه˘ل ن˘ب د˘ع˘سس د˘ها˘ج˘˘م˘˘لا
،ةكرعملا هذه يف هتجوز ةقفر كراسش
ي˘سسنر˘ف˘لا ود˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف د˘ب˘كت ي˘ت˘˘لا

هذ˘˘ه تط˘˘˘عأا د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ةري˘ب˘ك ةرا˘سسخ
ةقطنملاب ايوق اعفد ةروثلل ةكرعملا
ىلع ر˘ها˘ب را˘سصت˘نا ن˘م ه˘ت˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ل
. ةيرامعتسسلا تاوقلا

6591 ناوج 01 ‐ عقيعق ةكرعم
يحاونب تايلمعلا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس د˘ع˘ب
يسسنرفلا رامع˘ت˘سسلا م˘ظ˘ن ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا

دسض6591 ناوج01 ـلا يف ةلمح
تحت ناك يذلا «روسشاع نايز» سشيج
ةيحانب زكرمتملا سسيردإا رمع ةدايق
يف ةقئاف ةلاسسبب اهل ىدسصتف ،عقيعق
تماد «عقيعق» لبجب ةبيهر ةكرعم
ر˘م˘ع ةدا˘ي˘ق تح˘ت ن˘ي˘ل˘ما˘ك ن˘ي˘˘مو˘˘ي

دبع ة˘ي˘حا˘ن˘لا لوؤو˘سسم ة˘ق˘فر سسيردإا
اهثادحأا ترج دقو ،يداهلب نامحرلا
.«يداعقلا» ىمسسملا ناكملا يف
ريرحتلا سشيج ماق ،ةكرعملا هذه لبق
ةلايخلا ناسسرف نم ايدنج31 عانقإاب
فوف˘سص ى˘لإا ما˘م˘سضنلا˘ب (سسيا˘ب˘سس)
ما˘ق ا˘م˘ك ،م˘ه˘ت˘ح˘ل˘سسأا˘ب ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
ككسسلا ةطحم قارحإاب نود˘ها˘ج˘م˘لا
ةسشروو ،ةفلجلا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘يد˘يد˘ح˘لا
اوعطقو ،ةطحملا نم برقلاب لاغسشأا
يسساحو ةفلجلا نيب فتاهلا كÓسسأا
قÓ˘طإا˘ب او˘ما˘ق م˘ه˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ح˘˘ب˘˘ح˘˘ب
اوباسصأاف ،راط˘ق˘لا ها˘ج˘تا˘ب سصا˘سصر˘لا
كلذ ىدأاو ،ودعلا ركاسسع نم ةثÓث
يذلا يسسنر˘ف˘لا سشي˘ج˘لا ة˘ظا˘غإا ى˘لإا
.عقيعق لبج ةياغ ىلإا مهرثأا ىفتقا
هذ˘ه ي˘˘ف سسيردإا ر˘˘م˘˘ع د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا دارأا
تاو˘˘ق˘˘لا ىد˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
اسسرد مهيطعي نأا لسضفو ،ةيسسنرفلا
نأاب ،نينطاومللو نيلسضانملل نهربيل
ةوقب نودجاوتم ريرحتلا سشيج لاطبأا

ناكم يأا يف برسضلا ىلع نورداقو
ه˘˘˘˘نورر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘فو
.هنوراتخيو
ودعلا دسشح امد˘ن˘ع ة˘كر˘ع˘م˘لا تأاد˘ب
يف تلثمت ةمخسض تاوق يسسنرفلا
تا˘بر˘ع˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘م لا˘˘ترأا˘˘ترأا
اهمعد˘ت د˘ن˘ج˘لا تÓ˘قا˘نو ة˘عّرد˘م˘لا
عاطتسسا دقو ،تارئاطلا نم بارسسأا
جاردتسسا ةريبك ةكنحب نودهاجملا

،ةكرعملا ناديم ىلإا ودعلا ركاسسع
ةنسصحم نكامأا يف اوزكرمت نأا دعب
طو˘ل˘ب˘لا را˘˘ج˘˘سشأاو رو˘˘خ˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ب
09 نيدهاجملا ددع ناكو ،راعرعلاو
ا˘˘يÓ˘˘خ سضع˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘مو اد˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م
.لاسصتلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا تاو˘˘ق˘˘˘لا تعر˘˘˘سش
لبانق ةرم لوأل ةمدختسسم موجهلا
لوأا ا˘ه˘نأا ا˘م˘بو ،ة˘قرا˘ح˘˘لا م˘˘لا˘˘با˘˘ن˘˘لا

لسسبتسسا دقف ،مجحلا اذهب ةهجاوم
ا˘ع˘فد كلذ م˘ها˘ط˘عأاو نود˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
يسسنرفلا ودعلا ةميزه نم اونكمتف
رارمتسسا نأاب كردأا نأا دعب عجارت يذلا
.ةيسساق ةميزه ينعي ةكرعملا
:ةكرعملا جئاتن 

:ودعلا رئاسسخ
ود˘ع˘لا ر˘كا˘سسع ن˘م دد˘ع ل˘ت˘˘ق˘˘م ‐
.نييلاغينيسسلا ةقرافألا نم اسصوسصخ
60 ت عو˘˘ن ن˘˘م ةر˘˘ئا˘˘ط طا˘˘ق˘˘سسإا ‐
.تايلآا ةدع ميطحتو
نيعفدمو ةي˘لآا ة˘ي˘قد˘ن˘ب23 م˘˘ن˘˘˘غ ‐
Óيقث اسشاسشرو42 عون نم نيسشاسشر
.ايناملأا

:ينطولا ريرحتلا سشيج رئاسسخ
ناد˘ي˘م ي˘ف ءاد˘ه˘سش ة˘ع˘ب˘سس طو˘ق˘˘سس
ة˘ع˘برأاو ،دو˘ن˘˘ج ة˘˘ثÓ˘˘ث ،ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘سسم
.ىحرجلا

روسشاع نايز خيسشلا داهسشتسسا
ميقي نأا يف روسشاع نايز ركف دقل
علد˘˘˘˘نل ةي˘نا˘ث˘لا ىر˘كذ˘ل˘ل لا˘ف˘ت˘حا
د˘ه˘ع˘˘لا ديد˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا

لوأا يف ودعلا رحد ىلع ةميزعلاو
نم ددع ءاعدتسساب ماق ثيح ،ربمفون
نيير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نيلوؤوسسملا

تاد˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘بو نييسسايسسلاو
ي˘˘سس م˘˘˘ه˘˘˘ني˘˘ب ن˘˘مو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا

تارار˘˘ق غيل˘ب˘تو مود˘ق˘ل˘ل ،سشوريمع
لافتحلا روسضحلو ،ماموسصلا رمتؤوم
ةي˘حا˘ن˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن ىر˘كذ ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ميظنتب كلذو ،ليحكوب لبجب ةرمحلا
تÓيكسشت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘سضار˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
.نيدهاجملل مئلو ةماقإاو ةيركسسعلا

ةياغ ىلإا تلافتحلا هذه تلسصاوتو
تاءاقل اهتللخت ،رب˘م˘فو˘ن ن˘م ع˘بار˘لا

فدهب روسشاع نايز اهاقلأا تاباطخو
هذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأاو ،ريسضح˘˘ت˘˘لاو ةيعوتلا
نايز د˘ئا˘˘ق˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا

نمحرلا دبع ةيحانلا دئاق ىلإا روسشاع
ةدعق ىلإا ةدوعلاب هنم بلطو ،يداهلب
لاسصتلاو تلافتحلا دعب ةتمامغلا
لجأا نم ةسسماخلا ةيلولا يف ةوخإلاب
،حÓ˘سسلا بل˘ج˘ل نوا˘ع˘ت˘˘لاو قيسسنتلا

كانه ىلإا هب قحتليسس هنأا هربخأا امك
د˘ئا˘˘ق يديه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل
.ةيلولا

لق˘ت˘نا تلا˘ف˘ت˘حلا ته˘ت˘نا ا˘مد˘ن˘عو
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر رو˘˘سشا˘˘ع نايز
لبج ادسصاق ةرمحلا نم نيدهاجملا
نيأا ،هتدايق رقم ىلإا هقيرط يف عقيعق
نيلسضانملا سضعبب هقيرط يف عمتجا
رماث لبج برق سسراف نيع ةقطنمب
نم ناكو ،ربمفون نم سسداسسلا يف
سضعب عامتجلا اذه ذخأاي نأا ررقملا
نم روسشاع نايز نكمتي ىتح تقولا
ار˘ظ˘نو ،ه˘ترادإا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
دا˘ع ،ا˘˘فو˘˘سشكم نا˘˘ك قيرط˘لا نو˘كل
نو˘˘ف˘˘ل˘˘خ يداو ى˘˘˘لإا رو˘˘˘سشا˘˘˘ع نايز
مويلا يف هقيرط لمكيو هب زكرمتيل
تع˘لد˘نا نو˘ف˘ل˘خ يداو˘بو ،ي˘لاو˘م˘˘لا
تاوقلاو روسشاع نايز نيب ةكرعملا
.م6591 ربمفون7 يف ةيسسنرفلا

6591 ربمفون 70 نوفلخ داو ةكرعم
روسشاع نايز دئاقلا داهسشتسساو

ودعلا مايق رثإا ةكرعملا هذه تثدح
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ط˘ي˘˘سشم˘˘ت˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

سشي˘ج ن˘م ة˘قر˘ف دو˘جو ه˘˘فا˘˘سشت˘˘كاو
هتاوق تماقف ،نوفل˘خ داو˘ب ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ناك ،لماك لكسشب ناكملا ةرسصاحمب

ةدايقب ادهاجم53 نيدهاجملا ددع
ر˘˘سضخألا ،رو˘˘سشا˘˘ع نا˘˘يز خ˘˘˘ي˘˘˘سشلا)
تنا˘كو (د˘م˘ح˘م رو˘سشا˘عو ي˘ن˘يور˘لا
ي˘ه م˘ه˘تزو˘ح ي˘ف ي˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا

،ارا˘ق يز˘ي˘ف20 ،ف˘ي˘˘ف˘˘خ سشا˘˘سشر
عون تايسسادسسو تايسسامخ يقابلاو
ا˘مأا ،(ي˘˘سسنر˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا)
تدنج دقف ود˘ع˘لا تاو˘ق˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نم اريبك اددعو ةمخسض تايناكمإا
ىلإا ةفاسضإلاب ،تابا˘بد˘لاو ر˘كا˘سسع˘لا

تناكو ،عاونألا ةفلت˘خ˘م ةر˘ئا˘ط61
د˘˘يد˘˘ع ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ت ود˘˘ع˘˘لا تاداد˘˘مإا
.زكارملا
نا˘ب˘قار˘ي ناد˘ها˘˘ج˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘ف
نلواحيو يسسنرفلا ودعلا تاكرحت

ةر˘ئا˘ط تر˘˘م ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
ناكم ديدحت نم تنكمت ةيعÓطتسسا
ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس نا˘ك ا˘م˘م ،ن˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهيف ىقلت ءانثألا كلت يف ،مهكابترا
نا˘كم ن˘ع ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةرا˘˘سشإا ود˘˘ع˘˘لا
تاو˘ق˘لا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،م˘˘هد˘˘جاو˘˘ت
دونجلا لازنإا ةيلمعب موقت ةيسسنرفلا
،نيدهاجملا نم برقلاب ،ن˘ي˘ي˘ل˘ظ˘م˘لا

ي˘˘˘ف Ó˘˘˘ل˘˘˘خ لاز˘˘˘نإلا اذ˘˘˘˘ه ثد˘˘˘˘حأاو
ثي˘ح˘ب ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا
نم ةعومجم ،نيمسسق ىلإا مهمسسق
ة˘عو˘م˘ج˘مو ،ة˘ه˘ج ي˘ف ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
نم دونج ةسسمخ نم ةنوكتم ىرخأا
ةهج يف روسشاع نايز دئاقلا مهنيب
.ىرخأا

ة˘ل˘قو نا˘كم˘لا ة˘م˘ئÓ˘م مد˘ع م˘˘غر و
رر˘ق د˘ئا˘ق˘لا نأا لإا ،ه˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
امدنعو ،مÓسستسسلا مدعو ةهجاوملا
تناك نيفرطلا نيب ةكرعملا تبسشن
فسصنلاو ةنماثلا ىلإا ريسشت ةعاسسلا

لولح ةياغ ىلإا ترمتسساو ،احابسص
اهيف لمعتسسا عاطقنا نودب مÓظلا
ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ل˘˘ك ود˘˘ع˘˘˘لا

مل ي˘ت˘لا ه˘تار˘ئا˘ط ة˘سصا˘خ ،ة˘يدا˘م˘لاو
ةليط ةق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ب˘ن˘ق ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت
˘ما˘م˘ت˘ها نا˘ك د˘قو .ة˘كر˘ع˘م˘لا راو˘طأا
ازّكرم ةكر˘ع˘م˘لا لÓ˘خ ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا

روسشاع نايز دئاقلا ذاقنإا ةيفيك ىلع
قلع˘ت˘ت ق˘ئا˘ثو ه˘تزو˘ح ي˘ف نا˘ك ه˘نأل
ن˘سسح˘لو ،ا˘ه˘ل˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا رار˘سسأا˘˘ب
ةجيتن ودعلا اهيلع لسصحي مل ظحلا

ةقطنملا نم نايز يسس بتاك جورخ
د˘ع˘بو ،ا˘ها˘يإا ه˘ل˘˘م˘˘حو ةر˘˘سصا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةر˘ي˘خذ تذ˘ف˘ن لا˘ت˘ق˘لا ن˘م تا˘˘عا˘˘سس
ةمواق˘م او˘موا˘ق ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
.لاطبألا
هقافر نم70 عم نايز يسس طقسس
ةهجاوملا ةوارسضب ودعلا فرتعا دقو
.نيدهاجملا ةلاسسبو

ةكرعملا جئاتن
002 : ودعلا فوفسص يف رئاسسخلا

.حيرجو ليتق نيبام يدنج
ريرحتلا سشيج فوفسص يف رئاسسخلا
:ينطولا
20 ةباسصإاو نيدهاجم6 داهسشتسسا
،ودعلا فرط نم ارِسسُأا ةريطخ حورجب
ةماعن ،روسشاع نايز: مه ءادهسشلاو
،دم˘ح˘م ي˘ناد˘ع˘سس ،ر˘ي˘غ˘سصلا د˘م˘ح˘م
،يديلبلا يلع  ،نامحرلا دبع يديزوب
.دمحأا يوايحي
داهسشتسسا ةيسسنرفلا تاوقلا تلغتسسا

كابرإا ةلواحم لجأا نم روسشاع نايز
لÓخ نم نينطاو˘م˘لاو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا
فلتخمب اهسضرعو هت˘ث˘ج˘ب ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
ةسصاخو ،ند˘م˘لاو ر˘سشاد˘م˘لاو ىر˘ق˘لا
ط˘ق˘سسم سضي˘ب˘لا ة˘ير˘قو لÓ˘ج دلوأا

لئاسسو هتافو ربخ تلقانت امك ،هسسأار
راسصتنا هنأا ىلع ةيسسنرفلا مÓعإلا
.ودعلل قحاسس
ةر˘ب˘ق˘م ي˘ف ة˘سسل˘خ ه˘ن˘فد م˘ت ا˘هد˘˘ع˘˘ب

ع˘م ا˘ق˘حل او˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع
نم نكل ،«سساوحلا يسسو سشوريمع»
ةفلجلا يف نيلسضانملا ربخأا هنفدب ماق
لÓ˘ق˘ت˘سسلا ل˘ي˘ن د˘ع˘بو ،ه˘نا˘كم ن˘ع
يذلا ناكملا ىلإا تاطلسسلا تهجوت
امك هودجو هربق حتف دعبو  ،هيف نفد
،ريغتت مل يتلا هحمÓمو هسسابلب وه
ءادهسشلا ةربقم ىلإا هتثج ليوحت متو
.ايلاح دجاوتت نيأا ةفلجلا يف
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دقاعتلل ططخي صسوتنفوي
يزينيدوأا مجن عم

يدا˘˘ن نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا تد˘˘˘كأا
سضا˘سضق˘نÓ˘ل د˘ع˘ت˘سسي ي˘لا˘ط˘يإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي

لو˘˘ب يد و˘˘غ˘˘يردور يز˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يدوأا بعل ىل˘˘˘ع
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
ي˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم نأا˘˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
نم هيفاسشك د˘حأا و˘ل˘سسرأا د˘ق ير˘ي˘نو˘ك˘نا˘ي˘ب˘لا
هقيرف ةارا˘ب˘م لÓ˘خ بعÓ˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘جأا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسغوأا ه˘˘ل˘˘ي˘˘كو ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ب ىو˘˘˘ن˘˘˘ج ما˘˘˘مأا

.زينيميخ
سضر˘˘˘ع˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا سسو˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي سسرد˘˘˘˘يو
اًماع62 رمعلا نم غلابلا بعÓل يلبقتسسم
يزين˘يدوأا ع˘م ي˘م˘سسر د˘ق˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘ي يذ˘لاو

.4202 ماع فيسص ىتح
يدا˘ن˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا كسشو ىل˘˘ع لو˘˘ب يد نا˘˘كو
يدان بلاط نكلو فيسصلا يف دتيانوي زديل
وروي نوي˘ل˘م04 ىلع لو˘سصح˘لا˘ب يز˘ي˘ن˘يدوأا

اسسليب وليسسرام قيرف بحسسنا ببسسلا اذهلو
.تاسضوافملا نم
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ل˘˘جؤو˘˘ي نأا ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك
نم لًدب لبقملا فيسصلا ىلإا لوب يد ةقفسص
ةدقعملا ةيلاملا ةمزألا ببسسب كلذو رياني

.انوروك ةمزأا بقع

وكسسيإا مسضل يلاطيإا عارسص
بعل ،و˘˘ك˘˘سسيإا و˘˘ك˘˘سسي˘˘سسنار˘˘ف م˘˘سسا ط˘˘˘ب˘˘˘ترا

ل˘ي˘حر˘لا˘ب ،ي˘نا˘ب˘سسإلا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف
لو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘˘نلا لÓ˘˘خ

يف ةرداغملل ةحسشرملا ءامسسألا نمسض لازي
.يوتسشلا وتاكريملا

ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘سسح˘ي ل ةر˘ت˘ف و˘ك˘سسيإا سشي˘˘ع˘˘يو
لÓ˘˘خ ناد˘˘يز ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘˘ت د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘ق ثي˘˘ح يرا˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا

.ءادألا عجارتو
مسسا نإاف «لارتنسس اسسنفيد» عقوم بسسحبو
يدان تامامتها مئاوق ىلع لازي ل وكسسيإا

يف همسضل ىعسس يذ˘لا ي˘لا˘ط˘يإلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
يف هعم دقاعتلا لواحيسسو ،يسضاملا فيسصلا
.لبقملا يوتسشلا وتاكريملا

مسضل نÓيم يدان ،سسوتنفوي عم سسفانتيو
دجاوت امدعب ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ وكسسيإا
ىل˘ع ةو˘ق˘ب ة˘ق˘ل˘م ة˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م بعÓ˘˘لا م˘˘سسا

.تامامتهلا مئاوق
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ىع˘˘سسي نÓ˘˘ي˘˘م نأا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ر˘˘كذو

ةلبقملا مايألا لÓخ ديردم لايرل سضرع
ر˘ظ˘ت˘ن˘ي˘˘سسو ،ا˘˘ًي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن و˘˘ك˘˘سسيا م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا˘سشب بعÓ˘لا ف˘قو˘م ة˘فر˘˘ع˘˘مو سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ىل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا وأا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا

ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
.تايرابملا

يدان نأا ،ديردم لايرل يلاوملا عقوملا دكأاو
ىل˘ع تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
هسسفانم نع ةركبملا ةيادبلا ببسسب ،نÓيم
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا م˘˘˘سسح˘˘˘ل ىع˘˘˘سسيو ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
.ءاتسشلا

ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا را˘˘ب˘˘خأا نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
م˘˘سضب سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ما˘˘م˘˘ت˘˘ها تد˘˘كأا ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سس
لا˘ير ن˘م و˘˘ك˘˘سسيإاو رو˘˘ي˘˘نو˘˘ج سسو˘˘ي˘˘سسي˘˘ن˘˘ي˘˘ف
بهذ˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف د˘˘˘يرد˘˘˘م
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ىلإا لا˘˘ب˘˘يد و˘˘لوا˘˘ب ا˘˘ها˘˘سضت˘˘ق˘˘م˘˘ب
.ةينابسسإلا

مسسحي بعسصلا اتنلاتأا رابتخا
نÓيم رتنإا عم يتنوك ريسصم

رتنإا ةارابم نأاب ةيفاحسصلا ريراقتلا تدكأا
لكسشب ةمسساح نو˘ك˘ت˘سس ا˘ت˘نلا˘تأا د˘سض نÓ˘ي˘م
بردم يتنوك وينو˘ط˘نأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
.قيرفلا

هجاويسس ،ةلوطبلا نم ةعباسسلا ةلوجلا يفو
ايدرا˘ب˘مو˘ل ي˘بر˘يد ي˘ف ا˘ت˘نلا˘تأا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
.وماغريب يف دحألا مويلا ةيسساسسحلا ديدسش
يف ةليقث ةميز˘ه ن˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا Ó˘ك دا˘عو
ا˘ت˘نلا˘تأا ط˘˘ق˘˘سس ثي˘˘ح ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘با يرود
ر˘ت˘نإلا كلذ˘كو لو˘بر˘ف˘ي˘ل ما˘مأا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م˘˘خ˘˘ب
.ديردم لاير دي ىلع ةميزهلل سضرعت يذلا

ور˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب نا˘˘˘ي˘˘˘˘ج ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل اذإاو
ىلع كسش لحم اتنلاتأا بردم ينيربسساغ

تح˘ت تا˘ب ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك بسصن˘˘م نإا˘˘ف قÓ˘˘طإلا
ف˘˘ح˘˘˘سصلا سضع˘˘˘ب نأا ة˘˘˘جرد˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

لا˘˘ح ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا ة˘˘لا˘˘˘قإا ن˘˘˘ع تثد˘˘˘ح˘˘˘ت
.اتنلاتأا مامأا ةراسسخلا

ي˘سضا˘ير˘لا ي˘فا˘ح˘سصلا ارا˘م˘سسو˘م و˘ي˘ف˘˘لأا لا˘˘قو
:’’42 ويسشتلاك بوت’’ جمانربل هثيدح لÓخ

يتنوك ة˘لا˘قإا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت تا˘ع˘ئا˘سش كا˘ن˘ه’’
أل ي˘ن˘ك˘لو ا˘ت˘نلا˘تأا ما˘مأا ة˘م˘يز˘ه˘˘لا لا˘˘ح ي˘˘ف
.’’اًريثك هب نمؤوأا

مايق يف ريكفتلا اًسضيأا بعسصلا نم’’ :عباتو
اهيلع نيعتت˘سس ا˘ه˘نأل اًر˘ظ˘ن ه˘ت˘لا˘قإا˘ب يدا˘ن˘لا

.’’ل امبر وأا نيبردم ةثÓث بتاور عفد
نم لعفلاب يروزتارينلا ىهتنا دقل’’ :لمكأاو
غلبملا سصسصخ نأا دعب يتيلابسس دقع ءاهنإا
.’’ ةيليوج ىتح هعفدل يقبتملا

سسفن ىلع وناوباك ينافويج هليمز قلع امك
فو˘سس ي˘ت˘نو˘ك ة˘لا˘قإا لا˘ح ي˘ف’’ :لا˘قو ر˘˘مألا

ةر˘ط˘سضم ا˘ه˘سسف˘ن غ˘ن˘ي˘نو˘سس ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘ج˘˘ت
.’’ةثÓث سسيلو بردم نينثل عفدل

خسضري ديردم لاير
ديدجتلل صسومار بلطل

نم ينابسسإلا ديردم لاير يدان برتقي
،ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘قو ه˘ع˘فاد˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ،سسومار ويجريسس
.قيرفلا لخاد رارمتسسÓل
ديردم لاير عم دقعب سسومار طبتريو
،يرا˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ىت˘˘ح د˘˘ت˘˘م˘˘م
ل˘˘جأا ن˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تل ىع˘˘˘سسيو
.ديدجتلا

نإا˘ف «لار˘ت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد» ع˘قو˘م بسسح˘˘بو
يف قفاوت مدع تدهسش ةيسضاملا ةرتفلا
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ةرادإا ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

يذلا رمألا ،ديدجتلا لجأا نم سسومارو
.رمألا مسسح رخأات يف ببسست
قيبطتب ديرد˘م لا˘ير و˘لو˘ئ˘سسم كسسم˘تو
ي˘˘˘ف ن˘˘˘سسلا را˘˘˘ب˘˘˘ك ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سس
ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح˘˘ب ،د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ما˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ما˘˘ع دو˘˘ق˘˘ع
دقع ىلع عيقوتلا بلطو سسومار هسضفر
.نيمسسومل
ل˘خاد ردا˘سصم ن˘ع ا˘ًل˘ق˘ن ع˘قو˘م˘لا د˘˘كأاو
تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل تخ˘˘سضر ةرادإلا نأا ،يدا˘˘ن˘˘لا

طابترلا ديدمت ىلع تقفاوو سسومار
نأا ىلع ،نيمسسوم ةدمل نيفرطلا نيب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مزألا بعÓ˘لا ي˘عار˘ي
ءا˘بو بب˘سسب ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
.انوروك
ةقفاو˘م˘لا˘ب سسو˘مار ن˘م ةرادإلا تب˘لا˘طو

ن˘م ر˘خآا ءز˘˘ج عا˘˘ط˘˘ت˘˘قا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا ىل˘˘ع
.ةيلام تامزأل سضرعتلا ةلاح يف هبتار
سضيفخ˘ت ىل˘ع ق˘ف˘تا د˘يرد˘م لا˘ير نا˘كو
مسسوملا نع نيبعÓلا بتاور نم 01%
نأا لإا ،ةيلاملا ةمزأÓل يدسصتلل ،يراجلا
روسضحلا نع ريها˘م˘ج˘لا با˘ي˘غ رار˘م˘ت˘سسا
سسور˘ي˘ف د˘يد˘ه˘ت ة˘ل˘سصاو˘مو تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل

سضر˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب رذ˘˘ن˘˘ي ،را˘˘سشت˘˘نلا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
.ىرخأا ةيداسصتقا ةمزأل
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ليزوأا دوعسسم صصوسصخب اتيترأا ىلإا ةلاسسر هجوي يرنه

يريت لانسسرآا يدان ةروطسسأا داسشأا
اتيترأا ليكيم بردملا لمعب يرنه
داعأا هنإا Óًئاق ،نآلا ىتح زرناغلا عم
،‘‘تارامإلا‘‘ بعل˘م ى˘لإا ةدا˘ع˘سسلا
لماعتلا ةلسصاوم ىلع هثح هنكل
دو˘ع˘سسم ة˘مزأا ل˘ث˘م ا˘يا˘سضق˘˘لا ع˘˘م
.ليزوأا

داحتلا سسأاك بقل لماح عتمتيو
مسسوملل ةيو˘ق ة˘ياد˘ب˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
عبرأا قرافب د˘ع˘ت˘ب˘ي ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لا
يرود˘لا ةراد˘سص ن˘ع ط˘ق˘ف طا˘ق˘˘ن
اوردسصت امنيب ،زاتمملا يزيلجنإلا

يبوروألا يرودلا يف مهتعومجم
 .نآلا ىتح
لمعب موقي اتيترأا نأا يرنه دقتعيو
بردمب ه˘ه˘ب˘سش ه˘نأا ى˘ت˘ح ، زا˘ت˘م˘م
لاق هنكل ،بولك نغروي لوبرفيل
لمعلا نم ريثكلا كانه لازي ل هنإا
لبقو ًلوأا‘‘ :يرنه لاقو ،بولطملا

ة˘يو˘ه˘لا ة˘يؤور كن˘كم˘ي ،ءي˘سش ل˘ك
 .‘‘رزآاتلاو
ةقحÓم لهسسلا نم سسيل‘‘ :فاسضأا
Óًهسس سسيل ر˘مألا ،ر˘غ˘ن˘ي˘ف ن˘ي˘سسرأا

ع˘م هارأا ا˘˘م ن˘˘كل ،قÓ˘˘طإلا ى˘˘ل˘˘ع
،تداع دق ةفطاعلا نأا وه ليكيم
هنأا حسضاولا نمو ،ةداعسسلا تداعو
جاتحي نآلا ،ةديج ةبÓسص مهاطعأا
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ا˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘لإا
ل˘يزوأا ة˘˘ي˘˘سضق  ،ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا

نيب ثدحي ل اذه ،ىرخأا اياسضقو
.‘‘اهاحسضو ةيسشع
نم دكأاتلا ىلإا جاتحي ‘‘ :فاسضأا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بل˘ج ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ه˘˘نأا
ع˘م ف˘ي˘كت˘ل˘ل م˘ه˘جا˘ت˘ح˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
،ا˘ًت˘قو قر˘غ˘˘ت˘˘سسي اذ˘˘هو ،ه˘˘ما˘˘ظ˘˘ن
يرودلا اذه يف ،ءيسش لك قوفو
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ر˘˘مألا قر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسي
،ة˘ي˘نو˘ن˘ج ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا نأل تقو˘˘لا

ةر˘˘م ر˘˘خآا تنا˘˘ك ى˘˘ت˘˘م فر˘˘˘عأا ل
دعب ةارابم قيرف لك اهيف رسسخ
ر˘سسخ ق˘ير˘ف ل˘ك ،تا˘يرا˘ب˘˘م تسس
اذه ،كلذ ركذتأا ل ،لعفلاب ةارابم
Óًهسس رمألا سسيل ،هينعي ام ينعي

ةدعتسسملا قرفل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ى˘ت˘ح
 ‘‘اًديج ةمظنملاو اًديج
ةبعللا ،اًمئاد لوقأا امك‘‘ :عباتو
ل ق˘ير˘ف ءا˘ن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط نو˘˘كت
،اهاحسضو ةيسشع نيب كلذ ثدحي
،لاثمك بولك مدختسسأا امئاد انأا
مل ،ةرم لوأل لسصو امدنع ركذتأا
،ةمهم˘لا ي˘لو˘ت ى˘ل˘ع اًردا˘ق ن˘كي
،3‐3 اولداعتي وأا ،0‐3 نوزوفي
،ة˘ع˘برأا نو˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ،نو˘ل˘˘ج˘˘سسي
ن˘ي˘ت˘ن˘سس ه˘˘ن˘˘م ر˘˘مألا قر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ثÓ˘˘˘ث ى˘˘˘لإا ف˘˘˘سصنو
 .‘‘لماك قيرف ىلع لسصحيل
ا˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي نآلا‘‘ :م˘˘تأاو
ام اوكردأا كلذ دعب نكلو ،هلعفي
تناك يتلا عطقلا ىرتسشاو هديري
نو˘˘سسي˘˘˘لأاو كياد نا˘˘˘ف ،ةدو˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘م
،نآلا ن˘ير˘خآلا سضع˘بو و˘ي˘ن˘ي˘˘با˘˘فو
ر˘مألا قر˘غ˘ت˘سسا ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ن˘˘كل

او˘م˘ه˘ف˘ي ى˘˘ت˘˘ح ف˘˘سصنو ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
نيب ثدحي ل كلذ نأل ،هتفسسلف
.‘‘اهاحسضو ةيسشع

ر .ق ^

و˘˘˘˘ي˘˘˘˘سستل يدا˘˘˘˘˘ن سسي˘˘˘˘˘ئر ىر˘˘˘˘˘جأا
ةلباقم ،وتيتول ويدوÓ˘ك ،ي˘لا˘ط˘يإلا

م˘هر˘ي˘سسف˘ت ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ح˘˘سص
نأا دكأاو انوروك سسوريف تارابتخل
.ىودعلا ينعت ل ايريتكبلا

ةرتفلا لاو˘ط اًر˘ي˘ث˘ك لد˘ج˘لا ع˘لد˘ناو
يبعل سضعب تبثأا امدنع ةيسضاملا

وريسش ديدحتلا هجو ىلعو ويسستل
سساموتو افيل سسا˘كو˘لو ي˘ل˘ي˘بو˘م˘يإا
سسوريفلاب م˘ه˘ت˘با˘سصإا ا˘سشتو˘كار˘ت˘سس
نيترابمل ةيباجيإا مهجئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظو
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
يرودلاب ةيبلسس اهنأا بيرغلا نكلو
ونيرو˘ت ي˘ت˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ي˘لا˘ط˘يإلا

.سسوتنفويو
موي كابترلا نم ديزم كانه ناكو
تارا˘ب˘ت˘خا تءا˘ج ا˘مد˘ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا
امور لمعم يف ةعيرسسلا ةباجتسسلا
تارا˘ب˘ت˘خلا سسف˘ن ن˘كلو ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا
ونيليفأا لمعم يف ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م تم˘ت
.ةيبلسس تناكو
ةعدخ اهنإا مكتربخأا‘‘ :وتيتول لاقو
.‘‘؟يباجيإلا وه ام ،ةيرحسس
كا˘ن˘ه نأا ي˘ن˘ع˘ت ي˘با˘˘ج˘˘يإا‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ؟كلذ˘˘ك سسي˘˘لأا ىود˘˘ع
ملاعلا ي˘ف ا˘ير˘ي˘ت˘كب م˘ه˘يد˘ل ءا˘سسن˘لا

تا˘ب˘ب˘سسم ن˘م ا˘ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ل اذ˘˘هو
تلاحلا سضعب يف طقف ،سضارمألا
سضار˘˘˘مألا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصت
.‘‘روهدتتو
اهح˘سضوأا ي˘ت˘لا ة˘ل˘كسشم˘لا ن˘م˘كتو
م˘ل˘ع و˘ي˘ئا˘سصخأاو ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
رابتخا نأا يه ويسستل يف سضارمألا
ثحب˘ي ه˘نأا ود˘ب˘ي ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا

دو˘جو تب˘ث˘ي د˘˘ق ثلا˘˘ث نو˘˘كم ن˘˘ع
مها˘سسي ل ه˘ن˘كلو ا˘نورو˘ك سسرو˘ي˘ف
.ىودعلاب سصخسشلا ةباسصإا يف
قلطي ام ىلإا اذه يدؤوي نأا نكميو
ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

رمأا وهو ةبذاكلا ةيباجيإلا تلاحلاب
عم نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب ثد˘ح
.يميكح فرسشأا

دا˘ح˘˘تلا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت لو
سسف˘ن ى˘ل˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘يإلاو ي˘˘بوروألا
نوكي نأا بعÓل نكمي كلذلو رمألا
د˘ن˘ع ى˘ت˘حو ر˘خآلا سسي˘لو ا˘ًي˘با˘˘ج˘˘يإا
تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن ماد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
.طبسضلاب
يرات يلغيإا انريدم‘‘ :وتيتول عباتو
د˘˘حأا لو ا˘˘ًسضيأا ا˘˘نورو˘˘كب با˘˘˘سصم
نا˘ك اذإا نآلا ا˘نر˘ب˘خ˘ي نأا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘سسي
.‘‘ل مأا اًيدعم ام اًسصخسش
ريسسفت ي˘ف فÓ˘ت˘خا كا˘ن˘ه‘‘ :ع˘با˘تو
مييقتب يبطلا انمقاط ماقو جئاتنلا
ة˘ع˘سس تا˘سصو˘ح˘ف تنا˘كو ع˘سضو˘˘لا
ا˘ن˘يد˘لو ل˘ب˘ق يذ ن˘م ل˘سضفأا ة˘˘ئر˘˘لا
هتلئاع كلذكو يبلسس هنإا ،ةحسسملا
موي سسوتنفوي دسض بعلي ل اذاملف
.‘‘؟دحألا

دا˘ح˘تلا ن˘م تب˘ل˘ط د˘ق˘ل‘‘ :ل˘م˘كأاو
هنكمي دحاو لكيه ميدقت يلاطيإلا

سسفن هلو تارابتخلا عيمج ءارجإا
تحر˘ت˘قاو ع˘ي˘م˘ج˘ل˘˘ل تا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
‘‘بلريديف‘‘ لمع˘م˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا˘ب
ةثلاثلا ةجردلا ةيدنأا عم لمعي يذلا
ءاهنإل ثلاث فرط ىلإا ةجاحب نحنف
.‘‘ىسضوفلا هذه
ونيليفأا ل˘م˘ع˘م ى˘لإا ا˘ن˘ب˘هذ‘‘ :ع˘با˘تو
يف لكايهلا نأل تارابتخلا ءارجإل
نكأا ملو ةياغلل ةمحدزم تناك امور
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا عو˘˘˘سضخ ي˘˘˘ف بغرأا
ءا˘ق˘بإا ع˘م ة˘ي˘ل˘ي˘سضف˘ت تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘ل
ة˘ح˘ئل ي˘ف ن˘ي˘يدا˘˘ع˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا
.‘‘راظتنلا

ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص نأا و˘˘ت˘˘ي˘˘تو˘˘ل د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
مجاهت ‘‘تروبسس ول˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل‘‘

ة˘كو˘ل˘م˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا نأل و˘˘ي˘˘سستل
.ورياك ونابروأا ونيروت سسيئرل
ي˘ن˘˘نأل ي˘˘ن˘˘هر˘˘كي ور˘˘يا˘˘ك‘‘ :لا˘˘قو
ةكرعم يف ةيوق ةبرسض هل تهجو
ينمجاه˘ت بب˘سسلا اذ˘ه˘لو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
وه اهو اًمئاد رسسخي هنكل ، فحسصلا
.‘‘لودجلا لفسسأا

قيرفلاب انوروك ةمزأا نع ثدحتيو تمسصلا زجاح رسسكي ويسستل صسيئر
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اسشاب ةرقم مجن بردم عراسس
عم عسسوم عامتجا دقع ىلإا

مهتبلاط˘م ل˘جأا ن˘م ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك
يف لجرألا عسضو ةرورسضب
جئات˘ن˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،سضرألا
تل˘ع˘ج ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ل˘با˘ق˘م نو˘ل˘خد˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةسصاخ ،ريبك نواهتب يلهألا

ي˘˘˘ف ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘خألا نأاو
ر˘سصأا د˘قو اذ˘ه ،ه˘تار˘ي˘سضح˘˘ت
لمعلا ةرورسض ىلع بردملا
م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘خأا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصت˘˘˘ل
ركذي ،ناديملا يف مهعقومتو
ة˘م˘يز˘˘ه˘˘لاأا د˘˘كأا سشتو˘˘كلا نأا

لجأا نم هتبيتكل ادج ةديفم
. ءاطخألا ىلع فوقولا

تاسشرو ةدع حتفيسس
ءاطخألا حيحسصتل

ىع˘سسي˘سس ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
ةج˘مر˘ب ى˘لإا ا˘سشا˘ب برد˘م˘لا

سصبر˘ت˘لا ي˘ف تا˘سشرو ةد˘ع

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ه˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
رظتنملا نم ثيح ،فيطسس
ط˘˘ب˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي نأا
ةرداق اهاري ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا

ةلوطبلا قر˘ف ةارا˘ج˘م ى˘ل˘ع

اذه ،ةسسفانملا ةقÓطنا دنع
ي˘ت˘لا تا˘سشرو˘لا لوأا ل˘ع˘لو
يه ينقتلا اهي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس
نيقاورلا ىلع ريبكلا غارفلا
،عافدلا نم رسسيألاو نميألا

ق˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو
طو˘ط˘خ ن˘ي˘ب م˘ئاد ل˘سصاو˘˘ت
بايغ نأاو ام˘ي˘سسل،ط˘سسو˘لا
بعللا ءان˘ب ل˘ع˘ج ة˘ي˘كر˘ح˘لا
. ائيطب نوكي
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ةدكيكسس ةبيبسش

صضرألا يف لجرألا عسضوب هيبعل بلاطي اسشاب
ةرڤم مجن

ىلع لوسصحلا يف ةنيغز تاحرف ةنتاب بابسش سسيئر لمأاي
سصبرتلا ةجمربل ،ربمفون لوأا يسضايرلا بكرملا ريدم ةقفاوم
ةرادإا نأا احسضوم ،نيعوبسسأا ةدمل قفرملا اذهب يريسضحتلا
نكميسس يذلا درلا رظتنت يهو يمسسر بلطب تمدقت هقيرف
طبسضو ةي˘ن˘ف˘لا رو˘مألا بي˘تر˘ت ن˘م ي˘نو˘م˘حر برد˘م˘لا ه˘يأار˘ب
هدعوم ديدحت متي مل نإاو ىتح ركسسعملا اذهب قلعتملا هجمانرب
. هريبعت دح ىلع بابسسأا ةدعل

تابيردتلا ¤إا ةدوعلا ‘ عارسسإلا ىلع رسصي Êومحر
تابيردتلا قÓطنا ىلع ارسصم ادب ينومحر نأاب ةنيغز ىريو
رسضحملا فلك هنأا ىلإا اريسشم ،ةرظتنملا تاناهرلا ةميقل ارظن
ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإاو ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ة˘ل˘سصاو˘م˘ل د˘ها˘ج˘م د˘ي˘ع˘ل˘ب ي˘ند˘ب˘لا
ىلع لوسصحلا نيح ىلإا دعب نع نيبعÓل ةيدرفلا تابيردتلا
اقبط ةيعامجلا تابيردتلاب مايقلا لجأا نم رسضخألا ءوسضلا
ريدج ،ةينعملا تاهجلا نم د˘م˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل
ىلإا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تعد ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش ةرادإا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
قير˘ف˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإلا ح˘ير˘سست ي˘ف عار˘سسإلا

. فسصنو رييÓم ةثÓثب ةردقملاو
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 ةقفاوم ىلع لوسصحلا يف لمأاي ةنيغز
يريسضحتلا صصبرتلا ءارجإل بكرملا ريدم

ةنتاب بابسش

لح ةمهم نورسشابي ةكرسشلا ءاسضعأا
يواهلل رييسستلا حنمل «اسسينيسسام ةكرسش»

بورخلا ةيعمج

ةيسشع ةدكيكسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف سضر˘ع˘ت
عيرسس مامأا ةيسساق ةميزه ىلإا ةعمجلا

ءاق˘ل˘لا ن˘م ع˘ئا˘سضلا تقو˘لا ي˘ف ناز˘ي˘ل˘غ
سشتوكلا لواح دقو اذه ،فدهل نيفدهب
ةلباقملا ناي˘سسن ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا

عم تايدحتلا مداق يف ايدج ريكفتلاو
يداف˘تو سسورد˘لا سصÓ˘خ˘ت˘سسا ةرور˘سض
تحمسس يتلا ،ةيعافدلا ءاطخألا راركت
دعب ةلواطلا بل˘ق˘ب ع˘ير˘سسلا ي˘م˘جا˘ه˘م˘ل
،اداكيسسور ءانبأا فدهل يقوزرم ليجسست

ح˘ن˘م سشتو˘كلا ل˘سصاو˘ي˘سس ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يدجلا عورسشلا لبق عي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا
ابسسحت ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ثح˘ب ي˘ف

. ةلوطبلا قÓطنل
ةسصرفلا حنميسس ناسسيتفا

ةراطسسوسس مامأا مويلا عيمجلل
ةدكيكسس ةب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ي˘سسو اذ˘ه
يف ،ةمسصاعلا داحتا قيرف مويلا ةيسشع
ىلإا ناسسيتفا برد˘م˘لا ى˘ع˘سسي ة˘ه˘جاو˘م

لمعلا عم ةبيتكلا بواجت ىدم ةيؤور
ة˘نوآلا ي˘ف ج˘مر˘ب˘م˘لا ي˘ن˘ف˘لاو ي˘ند˘˘ب˘˘لا
عر˘سشي˘سس كسش نود ن˘مو اذ˘ه ،ةر˘˘ي˘˘خألا
يتلا ةفيلو˘ت˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف ي˘ن˘ق˘ت˘لا
رامغ يف ةوقب لوخدلا ىلع ةرداق اهاري
ىلع لوعي بردملا نأا ركذي ،ةلوطبلا

ديكأات لجأا نم ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م
مهظوظح سشاعنإاب مهل حامسسلاو مهاوق
. ةيسساسسأا ةناكم بسسك يف
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ةكرسشلا لح نم ىلوألا ةوطخلا ةريخألا تاعاسسلا يف تقلطنا
ىلإا0102 نم قيرفلا تريسس يتلا بورخلا ةيعمجل ةيسضايرلا

ثÓثلا يف يواهلا يدانلل رييسستلا ةفد ةدوع لبق7102 ةياغ
يف ةكرسشلا ءاسضعأا نم ةعومجم رسشاب ثيح ،ةريخألا تاونسس
يف مهتيادب د˘كؤو˘ت ة˘ق˘ي˘ثو ى˘ل˘ع او˘سضما ن˘يأا ة˘ي˘لوألا ةو˘ط˘خ˘لا
قيرفلا رييسست نع لزانتلاو » اسسينيسسام ةكرسش » لح تاءارجإا
،هدرفمب يواهلا يدانلل0202/1202 يسضايرلا مسسوملا يف
رهظت مل اذإا ام ةلاح يف ابيرق ةيلمعلا لمكتسست نأا رظتنملا نمو
. ةوطخلا لقرعتل نأاسشلا اذه يف ةديدج تادجتسسم

لوعفملا يراسس لازي ل ديدج صسيئر نع ثحبلا
دقعل ادعوم يراجلا ربمفون21 ديدحت مت ىرخأا ةهج نم
ذاقنإلا ةنجل موقتسسو ،يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةيراسس اهتمهم تلازام يتلا تاحيسشرتلا عمج ةنجل ةيعمب
ةرم ديكأاتلاو ةيعمجلا ءاسضعأل ةروسصلا حيسضوتب لوعفملا
ةباتك ةياغ ىلإا ةسسائرلل نيحسشرم مدقت مدع ىلع ىرخأا

ةيعمب ينوناق جرخم وأا لح داجيإا ةلواحمو ،رطسسألا هذه
مزل اذإا راوتكيريد ل˘ي˘كسشت˘ل ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م
فوزع لظ يف ةمدعنم هبسش لولحلا نأا اسصوسصخ ،رمألا
. ةسسائرلا نع نيبغارلا
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ةيقبتملا هتاقحتسسم ديدسستب بلاطي ديسصلا
ةيلودلا ةمكحملل هاوكسش عفري صشيسشمو

ةملعلا ةيدولوم

ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘سسار˘م ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تق˘˘ل˘˘ت
د˘يد˘سست ى˘لإا ا˘هو˘عد˘ت ا˘ف˘ي˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘عزا˘ن˘م˘لا

يف ،ةيقبتملا ديسصلا يدجو يسسنوتلا بردملا تاقحتسسم
ميدقت ىلإا سشيسشم يلع قباسسلا ينفلا ريدملا دمع نيح
،ةي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا د˘سض ىو˘كسش
عبرأل ةيلام تاسضيو˘ع˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘ي
،دحاو فرط نم اقباسس هدقاعت خسسف دعب ةلماك تاونسس
امئاد » ةيبابلا » لعجتسس كسش نود نم يتلا ةوطخلا يهو
. روجألا ديدسست مدع تاعارسص يف

بردملا ةيسضق يف لسصفي مل يسشاورك
يسشاورك ةدايقب ةملعلا ةيدولوم ةرادإا تلخد ىرخأا ةهج نم
ل˘مأا ى˘ل˘ع دود˘غز ر˘ي˘ن˘م برد˘م˘لا ع˘م ةدا˘ج تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف
،همقاط ةقفرب لمعلا طرتسشا هنأاو ةسصاخ ،هعم قافتلا ثادحإا

،يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق اديج ةركفلا ةرادإلا سسردتسسو اذه
لاسصتا يف رظتني لازي ل عبسس قباسسلا بردملا نأا ركذي
مسسوملا ىلع سضوافتلا لبق هنويد ةيوسست لجأا نم ةرادإلا
يسشاورك سسيئرلا تحسصن فارطألا سضعب نأاو ةسصاخ ،ديدجلا
. ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع هئاقبإاب

صشامر ماسشه

صسوردلا ظفح ىلع لّوعتو عيرسسلا مامأا عئاسضلا تقولا يف رسسخت ةبيبسشلا

ق˘ير˘ف˘ل يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر سضفر
ءاسضمإلا ،يانب بارعأا ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م
قيرفلا نيب طبرت يتلا ةيقافتلا ىلع
ل˘جأا ن˘م يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لاو فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا ةيلحملا تاطلسسلا تاناعإا ليوحت

لومعم وه املثم ،يواهلا يدانلا ةنيزخ
.ةيدنألا بلغأا ىوتسسم ىلع هب

جامدنلا مدعب هرارقب يانب كسسمت امك
ةدع نم ةنوكتملا ةريسسملا ةنجللا لخاد
ةدع ذنم اهليكسشت مت يتلاو ،نيمهاسسم
نأا ثيح ،قيرفلا رومأا رييسست لجأا نم مايأا

ي˘م˘ها˘سسم ن˘م مز˘ل˘ت˘سست ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘˘ه
هريسسم ةنجل ليكسشت ةيسضايرلا ةكرسشلا
،يدانلا رومأا رييسستل نيمهاسسم نم نوكتت
ي˘ف عور˘سشلاو مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت
ودبيو ،ديدجلا يوركلا مسسوملا ريسضحت
دعب مسضهي مل يواهلا يدانلا سسيئر نأا

نأا دعب ،قيرفلا رييسست نم هداعبإا ةقيرط

لÓخ نم ،ةدم ذنم ريسضحتلا يف عرسش
أاجافي نأا لبق ،نيبعÓلا سضعبب لاسصتلا
او˘ما˘ق يذ˘لا ن˘ير˘˘ي˘˘سسم˘˘لا سضع˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘ب
مويلا لÓ˘خ ،اد˘يد˘ج ا˘ب˘عل41 مادقتسسا˘ب
ةبسسنلاب تاباد˘ت˘نÓ˘ل سصسصخ˘م˘لا ر˘ي˘خألا
ي˘ف ط˘سشن˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةيعسضولا تحسضأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا

رثكأا ةدقعم يواجبلا قيرفلا ىوتسسم ىلع
ل ةرادإلا نأا ثيح ،ىسضم تقو يأا نم
،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا در ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت لاز˘˘ت
لاجآا ديدمتب سصاخلا بلطلا سصوسصخب
رذعت نأا دع˘ب ،دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘ج˘سست

،يسضاملا ءاثÓثلا موي مه˘ل˘ي˘ج˘سست ا˘ه˘ي˘ل˘ع
،نوريسسملا هدكأا ام بسسح ،ةينقت بابسسأل
ىلع ةينعملا تائيهلا سضعب درت مل ثيح
سضع˘بو ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ير˘ي˘سسم بل˘ط
.ىرخألا قرفلا
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فرتحملا يدانلا ىلع ةقداسصملا نع عنتمي يانب بارعأا

ةرڤم مامأا ةيدو لوأا نم مهتوق نودكؤوي ةيجياÈلا
جربلا يلهأا

جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا
يتلا ةيدولا يف ةيباجيإا دج تارسشؤوم
داع يتلاو ةرقم مجن قيرفب اهتعمج
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا د˘ئا˘ق ءا˘ق˘فر˘ل زو˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
سشوراب نم لك عيقوت نم يسسورع
نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،به˘˘˘˘سشلو يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسو
ار˘ي˘ث˘ك دا˘˘سشأا ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لا
،ةعومجمل˘ل ي˘كي˘ت˘كت˘لا طا˘ب˘سضنلا˘ب

قيبطت ىلإا ىعسس لكلا نأاو ةسصاخ
نم مغرلابو اذ˘ه ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ه˘نأا لإا ه˘ي˘ب˘عل ى˘ل˘ع سشتو˘كلا ءا˘˘ن˘˘ثإا

ىلع ةلباقملا ةياهن دعب ةرسشابم رسصأا
ىلع ديكأاتلاو هرسصانع هيجوت ثحب
نأا ا˘˘م˘˘ب نآلا د˘˘ح˘˘ل بع˘˘ل ءي˘˘سش ل نأا
ابسسحت هسسفن دادعإا روط يف قيرفلا

. ةلوطبلا قÓطنل
ريبك لكسشب اوزرب نابسشلا

ريبك مسسوم ىلع نولوعيو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا سضع˘˘˘ب نا˘˘˘˘بأا د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه
نع وتاكريملا اذه لÓخ ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا

ابعل اهمهأا لعل ،ةيباجيإا دج تÓهؤوم

اذ˘كو نو˘˘ن˘˘غزو ة˘˘حا˘˘م˘˘سسو˘˘ب ط˘˘سسو˘˘لا
ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘ت˘حو ،ناد˘غز ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
نم يذلا رمألا وهو ،يديعسسو سشوراب
بسسكب ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس كسش نود
نأاو ةسصاخ ة˘يو˘ق ة˘عو˘م˘ج˘مو ة˘ل˘ي˘كسشت
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا
ميدقت لجأا نم نابسشلا ءلؤوه ةسشاعتنا
ح˘ن˘م برد˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،مزÓ˘لا م˘عد˘˘لا
ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع حو˘˘نا˘˘ب بعÓ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘˘لا
. ديعاوملا مداق يف هلÓغتسسا
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يجحÓسس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع د˘كأا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘مر˘˘˘م سسرا˘˘˘ح
ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا يدا˘˘نو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ه˘˘نأا ، ،د˘˘ي˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

فوفسص ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سسم
لاح يف يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

،ادد˘˘ج˘˘م ةو˘˘عد˘˘لا ه˘˘ل ته˘˘جو
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت لÓ˘˘˘˘خ كلذو
راوح يفو ،اهب ىلدأا ةيفحسص
ةيسضايرلا ةانقلا عم يجحÓسس
اذإا» :«تروبسس نيب» ةيرابخإلا
ةفاسضإا م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘تو˘عد تم˘ت
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ل˘˘˘كب ةو˘˘˘عد˘˘˘لا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأا˘˘˘˘سسف
بعÓلا فا˘سضأاو ،«ة˘ي˘لوؤو˘سسم
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ينتطعأا ر˘ئاز˘ج˘لا» :ي˘لور˘ت˘ب˘لا
يفكي نل تلعف امهمو ريثكلا

ةوعد ةيبلتف .ليمجلا اهل درأل
ابجاو دعي ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ي˘ج˘حÓ˘˘سس جو˘˘تو ،«ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
،طراف˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش لÓ˘خ
،ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ب

رطق سسأا˘كب ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘سسا ثي˘ح
يدان باسسح ىلع ديلا ةركل
سسأا˘˘ك م˘˘ث ،(92‐23) ةر˘كو˘لا
قيرفلا سسفن دسض رطق ريمأا
.(92 ‐13) عقاوب

ةنسس63 بحا˘˘˘سص م˘˘˘˘سضناو
يف يرط˘ق˘لا ل˘ي˘حد˘لا يدا˘ن˘ب
راو˘سشم د˘˘ع˘˘ب ،9102 وي˘لو˘ي

يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ها˘˘˘سضق ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
،يرئازجلا يلورتبلا عمجملا

م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب سضا˘خ ثي˘˘ح
عم ر˘ط˘ق˘ب9102 ة˘يد˘نأÓ˘ل
دبع دعيو اذه ،ليحدلا هقيرف
نسسحأا نم يجحÓسس كلاملا

خ˘يرا˘ت ي˘ف ى˘مر˘˘م˘˘لا سسار˘˘ح
،ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ي˘غ˘سصلا ةر˘كلا

بختنملا ناولأا سصمقت ثيح
هعم جوتو ،ةرم07 ينطولا
4102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب
لز˘ت˘ع˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ةكراسشملا دع˘ب ا˘ي˘لود بع˘ل˘لا
.5102 ر˘ط˘ق لا˘يد˘˘نو˘˘م ي˘˘ف
ةياط نيع ةنيدم نبل قبسسو
ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘˘ت سضا˘˘خ نأا
˘ما˘ع د˘سسلا يدا˘ن ع˘م ر˘˘ط˘˘ق˘˘ب
يئاهن هعم غلب يذلا4102
.ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك

م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘بو
د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ،ر˘˘سصم1202
نمسض يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةقفر ةسسداسسلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

لاغتربلاو برغملا تابختنم
قافر لهتسسيسسو .ادنلسسيآاو
ةسسفانم˘لا سسو˘كر˘ب دو˘ع˘سسم
41 مو˘˘˘ي بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سض
او˘ه˘جاو˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ،ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
مث يف˘نا˘ج ي˘ف61 ادنل˘سسيآا
.يفناج81 لاغتربلا

قلغم سصبرت عم مداقلا عوبسسألا دعوم ىلع ةمركلا داحتا نوكيسسطيمز.ع
بعلمب قيرفلا اهسضوخي يتلا تاريسضحتلل اعبت «مودنوف» قدنفب
نم ثيح ،ديدجلا مسسوملل ابسسحت ،ةمركلاب «يناسسخ دمحم» ديهسشلا
اد˘ي˘ق˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا داد˘ع˘ت ير˘ج˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
.سصبرتلا اذه ةرسشابم لبق بولطملا يحسصلا لوكوتوربلاب

ينفلا مقاطلا ةدايق تحت هتادادعتسسا ةمركلا داحتا لسصاويو
،م˘ي˘سسن يوار˘ف˘سص سسي˘ئر˘لا برد˘م˘لا ن˘˘م نو˘˘كم˘˘لا  د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

،راتخم فاحز سسارحلا بردمو ،ظيفحلا دبع ملاع هدعاسسمو
ببسسب ءانثتسسا اهيلع سصوسصنملا ةيئاقولا تاءارجإلا عابتإاب
زازارك سسيئرلا ةرادإا تدهتجا ثيح ،«انوروك» سسوريف يسشفت
،ةيقاو ةعن˘قأا ن˘م ة˘يزار˘ت˘حلا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ي˘فاو˘لا

تافوسشكلا داد˘ع˘ت˘لا ل˘ما˘ك ىر˘جأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘يود˘ي تا˘م˘ق˘ع˘مو
.تابيردتلا ناديم جولو لبق ،ىلوألا ةيرابجإلا ةيبطلا

هقيرف ةرادإا اهلذب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ،يوار˘ف˘سص برد˘م˘لا ن˘م˘ثو اذ˘ه
لوكوتربلا قيبطت ىلع اهسصرحو ،لمعلا تامزلتسسم ريفوتل ديدجلا
هلؤوافت ايدبم ،ةيبلسس تاريثأات نود تادادعتسسلا رمت ىتح ،يحسصلا
ىلع ةيفاك ةركف ىلع زوحأا ل ،ايلاح» :اقلعم ،هيدي نيب يذلا دادعتلاب

نأا يل قبسس يتلا ،رسصانعلا سضعب تاردق ىلع طقف ،دادعتلا لماك
تقولا كلمن نكل ،يجاحلبو يوارفسص سسراحلاك ،اقباسس اهتبرد
،مهاوتسسمو مهتايناكمإاو ،نيبعÓلا لك ىلع رثكأا فرعتلل يفاكلا
.«تابيردتلا يلاوتو ،تادادعتسسلا رارمتسسا عم
ابعسص نكي مل» :يوارفسص لاق ،ةمركلا داحتا ةدايق ةمهم هلوبق نعو
ىلع ،مهقيرف بيردت ةمركلا داحتا يلوؤوسسم سضرع ليسضفت يلع
ة˘مر˘كلا ق˘ير˘ف˘ب بج˘ع˘م ي˘ن˘نأل ،ي˘سشمر˘لا دا˘ح˘تا ن˘م ه˘ت˘ي˘ق˘ل˘ت ر˘خآا

Óهسس ناك اذل ،ةريخألا تاونسسلا يف هققح يذلا زيمملا راوسشملاو
رمع بردملا ي˘ل˘ي˘مز ع˘ي˘ج˘سشت ع˘م ة˘سصا˘خ ،ه˘ير˘ي˘سسم ع˘م قا˘ف˘تلا
.«ةمركلل ةينفلا ةسضراعلا ةدايق ةمهم لوبق ىلع يل يوطعلب

يجاحلب ةسسفانمل بارعل
فيدر بعل بادتنا ىلع ،يفاولا زازرك سسيئرلا ةرادإا تمدقأا

ثعب اهنم داري ةقفسص يف ،ينغلا دبع بارعل ةياجب ةيدولوم
طسشني يتلا ىنميلا ةهجلا ىلع ةسصاخ ،عافدلا طخ يف سسفانتلا
با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ن˘م ر˘خآلا و˘ه مد˘ق˘ت˘سسا يذ˘˘لا ،ي˘˘جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب
هلبق مدقتسسا يذلا ،باسشلا يعابرلاب بارعل قحتلا ،تنسشومت
ميحرلا دبع ينادمح رسسيألا عفادملاب رمألا قلعتيو ،تاعاسسب
ةديعسس ةيدولوم ناديم طسسوتمو ،لاسشرسش ةيدولوم نم مداقلا

نيركسسعلا ينطولا بختنملا ناديم طسسوتمو ،ةماسسأا يوافلخ
يروحملا عفادملاو ،دمح˘م ي˘ف˘ل˘خ لا˘سشر˘سش ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘فو
.ناميلسس ةجلثوب يقارب يدانل
سضيوعتل ،ديدجلا ي˘سسا˘م˘خ˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘يوا˘مر˘كلا ةرادإلا ن˘هار˘ت
لكسشب اومهاسسو ،انسسح اعابطنا اوكرت نيذلا نيرداغملا نيبعÓلا

يف ةرم لوألو ،يناثلا مسسقلا ىلإا ةمركلا داحتا دوعسص يف حسضاو
طسسوت˘مو ،ن˘ي˘مأا ي˘ثرا˘ح سسرا˘ح˘لا ةرو˘سص ي˘ف ،يور˘كلا هراو˘سشم
عم ادقاعت نيذل˘لا ،«ا˘سشو˘كأا»ـب بق˘ل˘م˘لا بلا˘ط ن˘ب ر˘سضخ˘ل ناد˘ي˘م˘لا
يذلا ماسشه لادفو ،يناثلا مسسقلا سسفن يف سسرامملا ويزرأا يبملوأا

ر˘م˘ع˘م ي˘سشمارد ار˘ي˘خأاو ،ي˘جا˘ح ل˘سصي˘فو ،نار˘هو ي˘نو˘يد˘م˘ل دا˘˘ع
.مناغتسسم دادول مسضنملا

جاحلب اسضر

ةمركلا داحتا

تاريسضحتلا لسصاوي يوارفسص بردملا
مداقلا عوبسسألا نم ةيادب قلغم صصبرتو

sport@essalamonline.com
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«يئاعدتسسا لاح يف ينطولا بختنملا ةدوعلا دعتسسم» :يجحÓسس

ديلا ةرك

ري˘سسم سشيو˘ب ر˘سصا˘ن ثد˘ح˘ت
سشماه ىلع رئازجلا ةيدولوم
˘مو˘حر˘م˘ل˘ل ة˘يور˘˘كلا ةرود˘˘لا
ثي˘ح،«و˘طا˘ب˘خ ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا»
ي˘ف يدا˘ن˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘ل قر˘ط˘˘ت
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
.اهعون نم ىلوألا دعت يتلاو

ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف سشيو˘ب د˘˘كأاو
اهريثأاتو ةحئاجلا سصوسصخب

لكسشب ةيمويلا ةا˘ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع
سصاخ لكسشب ةيسضايرلاو ماع
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ل˘م˘ح˘م ى˘ل˘ع رو˘مألا تذ˘خأا
نأا ملعلا عم ، ةيادبلا ذنم دجلا
اذه ةهجاوم يف لامهإا ىندأا
نأا ن˘كم˘ي ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
عباتو «مهتايح سسانلا فلكي
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق كلذ˘˘˘ل »:
ىلع ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
جرا˘˘˘خو ل˘˘˘خاد ،با˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

دكأاتلا لÓخ نم ،سصوسصخلا
نود˘˘تر˘˘ي ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل نأا ن˘˘˘م
نو˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسيو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
عم ،مظتن˘م ل˘كسشب ر˘ه˘ط˘م˘لا
5.1 غلبت نامأا ةفاسسم مارتحا

نونوكي ا˘مد˘ن˘ع ة˘سصا˘خ ر˘ت˘م
فرغ لثم ،ةقلغم نكامأا يف
.«سسبÓملا ليدبت

قباسسلا «ديمعلا» مجاهم داع
موحرم˘لا ةرود ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ا˘ه˘نأاو «و˘طا˘ب˘خ ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسإا»
لاب˘سشأل اد˘ي˘ج ارا˘ب˘ت˘خا تنا˘ك
:احرسصم زيغن ليبن بردملا
ة˘سصر˘ف ةرود˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘ك»
يف ،انتردق رابتخل انل ةديج
ةرادإا ىلع ةيقيقح فورظ لظ
را˘سشت˘نا ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ ةارا˘˘ب˘˘م
ر˘مأا اذ˘هو ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ا˘ن˘ل ح˘م˘˘سسي نأا ل˘˘مأا˘˘ن ،م˘˘ه˘˘م
را˘سشت˘نل ر˘ط˘خ يأا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ب
در˘˘ج˘˘م˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

.«ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا
ةرادإا سسلجم وسضع رقأا امك
قيبطت ةبوعسصب «ةيدولوملا»
راقتفا لظ ي˘ف لو˘كو˘تور˘ب˘لا
لاومألا يداون˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

»:Ó˘ئا˘ق ه˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
قيبطت بعسصلا نم نوكيسس
ي˘ف ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

نم ديدع˘لا .ل˘حار˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
دراو˘˘م˘˘لا كل˘˘م˘˘ت ل ة˘˘يد˘˘نألا
.«ةيفاكلا

سشيو˘ب ه˘˘جو ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف و
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ةرور˘˘سضب ة˘˘لا˘˘سسر
هذه ةهبا˘ج˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ءاد˘˘ترا˘˘ب كلذو ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو تا˘ما˘م˘˘كلا
:ا˘ن˘لو˘˘ح ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا
ةنطاوملاو جسضن˘لا را˘ه˘ظإا»
ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
«ءابولا ةهجاومل

جاحلب اسضر

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تن˘ل˘عأا
اهل نايب يف نيقاعملا ةسضايرل

˘˘ما˘˘ع˘˘لا بتاور ح˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ي˘ت˘لاو ي˘سضا˘م˘لا

يتلا ةلسسارملا دعب كلذو اهنم
ةرازو ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع تل˘˘سصح˘˘ت
ي˘ت˘لاو ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست˘˘ب تما˘˘ق
ن˘م عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع ن˘ي˘كم˘ت˘ل
.اهنم ةدافتسسلا

ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تنا˘ك و
تلسسار دق نيقاعملا ةسضايرل

ةرازو˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف
نم ةدافتسسلا لجأا نم ةينعملا

9102 ةنسسب ةسصاخلا مهبتاور
ن˘ي˘سضا˘ير˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لاو ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لاو
اذهو ،ن˘ي˘ق˘فار˘م˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةرازولا مو˘ق˘ت˘ل  ،ا˘هر˘خأا˘ت د˘ع˘ب
اهديكأاتو ةيداحتلا ة˘ل˘سسار˘م˘ب

لكسشب ةيعسضولا ةيوسست ىلع
بت˘كم حارأا ا˘م و˘هو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةر˘ي˘خألا تد˘كأاو  ،ة˘يدا˘ح˘˘تلا
عا˘˘ط˘˘ت˘˘قلا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘˘نأا

بتاورلا بسص لبق بئارسضلا
ةليلقلا مايألا يف مهباسسح يف
قا˘ي˘سسلا سسف˘ن ي˘˘ف.ةمداقلا
نم اسضيأا نيسضايرلا لسصحتيسس
يتأات يتلاو تاوÓ˘ع˘لاو ح˘ن˘م˘لا
ةيباجيإا جئا˘ت˘ن م˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب
م˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘ل و ،طرا˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘قÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘عا˘˘˘سضخإا
نامسضلا كارتسشا وأا ةيبيرسضلا
نمسض اهلوخد مدعل يعامتجلا
.نيينعملا روجأا

طيمز.ع

«قيرفلا Òسس ىلع رثأا صسوÒفلاو ..انرسصانعل ديج ارابتخا تناك ةرودلا» صشيوب
«وطابخ ليعامسسا» موحرملا ةرود صشماه ىلع

اهيبسستنم حنمو بتاور نع جرفت نيقاعملا ةسضايرل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةرازولا نم ةلسسارم اهيقلت دعب

ةمسصاعلا دا–إا
«ةراطسسوسس» ةرادإا
Œةدومح نب دقع دد

ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تن˘ل˘عأا
مجاهم˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت ا˘ي˘م˘سسر
،مسساوم ثÓثل ،ةدومح نب لÓب
عم قباسسلا هدقع ىهتنا يذلاو
ناكو.يسضاملا مسسوملا ةياهن
ق˘ير˘ف˘ب ق˘ح˘ت˘لا د˘ق ةدو˘م˘ح ن˘ب

6102 ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تل
،طوجح داحتا يدان نم امداق
«ةراط˘سسو˘سس» ناو˘لأا ل˘م˘ح ن˘يأا

نب دع˘يو اذ˘ه ،م˘سساو˘م ة˘ع˘برأل
دد˘ج˘˘ت بعل سسدا˘˘سس ةدو˘˘م˘˘ح
لÓ˘خ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا
لك دعب ،ةريخألا ةعاسس42ـلا

ن˘مؤو˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع سسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م
،تÓيلع مدآا عفادملاو روفيسس
ة˘ما˘سسأا ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بعلو
ا˘سضر ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘˘لاو ،ة˘˘ت˘˘ي˘˘سش
.نايلع نيسسايو ةرسشموب
يدا˘˘ن˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم ى˘˘˘ع˘˘˘سسيو
نم ديزملا ديدجتل ،يمسصاعلا

،ن˘يز˘ي˘م˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘ق˘˘ع
قيرفلا رارقتسسا نامسضل كلذو
طب˘سضو د˘ي˘ع˘ب˘لا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع
.يئاهن لكسشب دادعتلا

طيمز.ع
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ىلع عوبسسأا نم لقأا لبق
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م
بخا˘ن˘˘لا رر˘˘ق ،يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يزو
يسضاملب نيدلا لامج ينطولا
بكرملاب ةدحاو ةسصح ةجمرب
كلذو ،ةيل˘يو˘ج5 يب˘م˘لوألا
˘مو˘ي ل˘ب˘ق يأا ،ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي
ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ءار˘˘جإا ن˘˘م د˘˘حاو
ةارا˘ب˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىلع بردتلاب هيلع دايتعلاو
ةزهاج رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ي˘سضرأا
ةبارقل هترجه دعب ،ةهجاوملل
سسور˘ي˘ف بب˘سسب ر˘˘ه˘˘سشأا01
نو˘كت˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
سصسصح˘˘لا ي˘˘قا˘˘˘ب ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
اذ˘˘˘˘ه ،ى˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسب
يوبابميزلا دفولا برد˘ت˘ي˘سسو

مويلا سسفن يف «عرسشلا رادب»
ةراسشإÓ˘ل ،تي˘قو˘ت˘لا ر˘ي˘غ˘ت ع˘م
ط˘˘ح˘˘ي نأا  ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘نإا˘˘ف
لاحرلا  يوبابميزلا بختنملا
د˘ع˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
ة˘ي˘سضق ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا لد˘˘ج˘˘لا
سضرأا ى˘لإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
م˘ه˘ت˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘طو˘˘لا

ةارابملا بعل مدعب مهديدهتو
ل˘˘˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسب
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
.ةعوفدملاريغ

متي م˘ل ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
لئاسسو˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا
يسشفت دعب ،ةارابملل ةيمÓعإلا
ريبك لكسشب انوروك سسوريف

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ن˘طو˘لا سضرأا ي˘ف
عفدي دق يذلا رمألا ،ةريخألا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا˘ب
ييفحسصل حمسست ل نأا مدقلا
ةسصا˘خ˘لا د˘ئار˘ج˘لاو تاو˘ن˘ق˘لا
ةودنلا ءارجإاو ةارابملا ةيطغتب
ربع ةارابملا دعب امل ةيفحسصلا
.ويديفلا ةينقت

ب.ع

هجتي ءارحسصلا براحم
وكيسسلكلا عييسضتل

يغازنإا قلقلا ريثُي صسراف
يفويلا ةمق لبق

سسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

برد˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘ق ةرا˘˘ثإا و˘˘˘يزل
ددجت ببسسب يغازنإا ينوميسس
،ةيلسضع لكاسشم نم هتاناعم
نع هدعبت نأا نكمملا نم يتلا

هعمجتسس ي˘ت˘لا ة˘م˘ق˘لا ةارا˘ب˘م
سسوتنفوج يدانب مويلا ةريهظ
نم ةعباسسلا ةلوجلا راطإا يف
.يلاطيإلا يرودلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
˘مو˘ح˘ت كو˘كسشلا نأا ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يا

بختنملا ريهظ ةكراسشم لوح
ةارابم يف ويزل ةقفر ينطولا
،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا ما˘مأا مو˘ي˘˘لا
ه˘˘˘سسا˘˘˘سسحإا ةدوا˘˘˘ع˘˘˘م بب˘˘˘سسب
،ذخفلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ملآلا˘ب
ار˘ي˘ث˘ك ر˘ي˘ث˘ي يذ˘لا ر˘مألا و˘هو
،ي˘لا˘ط˘يإلا برد˘م˘لا فوا˘خ˘م
براحم ىلع دمتعي تاب يذلا
وهو ل فيك ،اريثك ءارحسصلا
ذنم ةيلاع تايوتسسم مدق يذلا
.قيرفلاب هقاحتلا

رد˘سصم˘لا تاذ ح˘سضوأا ا˘م˘ك
قباسسلا لابسس مجن دودرم نأا
هبع˘ل يذ˘لا ر˘ي˘خألا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف

راطإا يف يسسورلا تينيز دسض
لا˘˘ط˘˘بألا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
Óيلق اسضفخنم ناك ،ةيبوروألا

ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا هاو˘ت˘سسم˘ب ة˘نرا˘ق˘م
رمألا ،ة˘ل˘سضع˘م˘لا هذ˘ه بب˘سسب
رثؤوي نأا ادج نكمملا نم يذلا

يذ˘˘لا ي˘˘˘غاز˘˘˘نإا رار˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
همجنب ةرماغملا مدع لسضفيسس
.يفويلا ةمحلم لÓخ

نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
ايلاح دعي ا˘ع˘ي˘بر52 بحا˘سص
ةقروو ويزل زئاكر زربأا دحأا

يذلا يغازنإا بردملل ةحبار
نأاو ةسصاخ ،اريثك هيلع لوعي
تبثيل Óيوط رظتني مل ريخألا
ة˘˘˘نا˘˘˘كم ز˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘يو ه˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
.ديدجلا هقيرف يف  ةيسساسسأا

جاحلب اسضر

مداقلا ءاعبرألا ةيليوج5 يف ةدحاو ةسصح جمربي يسضاملب

ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘لأا
ةرخسصو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ا˘ي˘سسا˘غ يدور «لاو˘ل» عا˘˘فد
يسسنرفلا نويل قيرف بردم
براحم»ـب اريثك  داسشأا يذلا
ه˘˘ق˘˘لأا˘˘˘ت بق˘˘˘ع «ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م تف˘˘ل˘˘م ل˘˘كسشب
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
.يسسنرفلا يرودلا

ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا لا˘˘قو
ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
:ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي هد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا
يرمعلب لامج لسصو امدنع»
ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘سسي ل نا˘˘ك ةر˘˘م لوأا
هتدوع نكل ،ةقيقد09 بعل

دقل» :عبا˘تو ،«ةزا˘ت˘م˘م تنا˘ك
ردا˘ق بعل ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘ك
ي˘˘˘ف ه˘˘˘مد˘˘˘ق ع˘˘˘سضو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ل˘ث˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا تا˘˘عار˘˘سصلا
وليسسرام ةدعاسسمل ،يرمعلب
نا˘كو اذ˘ه «لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
بختن˘م˘لا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
ةريبك ةارابم مدق دق ينطولا

هل يمسسر روهظ لوأا لÓخ
ليل ةهجاوم يف لاول ناولأاب
.1 ـ1 لداعتلاب تهتنا يتلا

ز˘˘ي˘˘بو˘˘ل ي˘˘نو˘˘ت˘˘˘نأا م˘˘˘سض و
ه˘تو˘سص نو˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن سسرا˘˘ح
ىلع اي˘ن˘ث˘م ،ه˘برد˘م تو˘سصل
لامج يرئازجلا يلودلا ءادأا
ةعفد مدق هنأا ادكؤوم ،يرمعلب
حر˘سص ن˘يأا ،ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق
ةود˘ن لÓ˘خ ز˘ي˘بو˘ل ي˘˘نو˘˘ت˘˘نأا

،براحم يرمعلب» : ةيفحسص
ؤورجي ل نيأا هسسأار عسضي وهف
دق˘ل ،ه˘مد˘ق ع˘سضو ى˘ل˘ع د˘حأا

،«ليل مامأا ةريبك ةعفد انحنم
ل وه ،هتاقÓم بحأا» :عباتو

قوف ن˘كلو ،ار˘ي˘ث˘ك ثد˘ح˘ت˘ي
ىلإا باهذلا انناكمإاب ،ناديملا
.«هعم برحلا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا سضفرو
ف˘سشكلا ي˘سسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ةسسردم جيرخ ناك اذإا ام نع
نو˘كي˘سس ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن
يف ،كلذ سسكع وأا ايسساسسأا
عمجيسس يذلا بونجلا يبراد
تناسس يدانو نويل هقيرف نيب
راطإا يف مويلا ةرهسس نايتيا
1 غيللا نم ةرسشاعلا ةلوجلا

جاحلب اسضر

ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا ىر˘˘جأا
ةنج˘ل ق˘ير˘ط ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘كل
سضعب ،اهب ةسصاخلا ئراوطلا
ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م بع˘˘˘˘ل تاءار˘˘˘˘جإا
ةع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل
انوروك سسوريف يسشفت ببسسب
لم˘سشتو ،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ة˘ما˘قإا طور˘سش تارار˘ق˘لا هذ˘˘ه
ءا˘غ˘لإا وأا ل˘ي˘جأا˘ت ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
تارييغ˘ت˘لا دد˘عو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ر˘ب˘ت˘عا ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ب حر˘˘سصم˘˘لا

كلمي ل يذلا قيرفلا فاكلا
سسراح مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘ب˘عل11
بب˘سسب ل˘ئاد˘ب ة˘ع˘برأاو ى˘مر˘م
ني˘فد˘ه˘ب ا˘مز˘ه˘ن˘م ،سسور˘ي˘ف˘لا
ا˘سضيأا تح˘سضوأا ا˘م˘ك ،ر˘ف˘˘سصل
نأا دمحأا د˘م˘حأا سسي˘ئر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
دلب ىلإا لقنتي ل يذلا قيرفلا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت دو˘˘ي˘˘ق بب˘˘˘سسب ر˘˘˘خآا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ي˘جا˘ت˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
نيفدهب طاسسبلا ىلع امزهنم
ةئيهلا تاذ تفدرأا امك ،رفسصل
لÓ˘˘خ تÓ˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘ع نأا
تارييغت5 و˘ه تÓ˘با˘ق˘˘م˘˘لا

تار˘م ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ة˘˘م˘˘سسق˘˘م
.ةدحاولا ةارابملا لÓخ

نأا فا˘˘˘˘كلا تد˘˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘˘ه
ةث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
نود ن˘م نا˘ب˘ع˘ل˘ت˘سس ة˘ع˘بار˘لاو
ي˘˘سشف˘˘ت˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
يف ،ىودعلا ةرثكو سسوريفلا

يتلا تايداحتلا ىنثتسسا نيح
روهم˘ج˘لا رو˘سضح ي˘ف بغر˘ت
ذ˘˘خأا طر˘˘سشب ا˘˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل
ةيورك ةئيه ىلعأا نم ةقفاوملا
.ءارمسسلا ةراقلا يف
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قيرفلل ةميق ةفاسضإا هنأا دكأا نويل صسراح

«هلثم بعل ىلإا ةجاحب انكو عئار بعل يرمعلب» : ايسسراغ

ارخؤوم ⁄اعلا اهدهسش يتلا ةيناثلا ةجوŸا دعب

تايرابŸا ءارجإل ةديدج اطورسش ددحي يقيرفإلا دا–لا

«رسضخلا» ةمئاق نع ليوطلا هبايغ دعبكسش لحم ةلباقملا ةيطغتل ملعإلا روسضح

ةباوب نم يسضاملب ةليكسشتل دوعي ةلبقلب
  يوبابميز ةهجاوم

تسسيرب مجاهمو يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب سسيرا˘ه نو˘كي˘سس
نم ةيادب ينطولا بختنملا فوفسصل ةدوعلل دعوم ىلع يسسنرفلا

،يبملوألا ةيليوج5 بعلم ىلع يوبابميز مامأا «رسضخلا» ةهجاوم
ممأا سساكل لهؤوملا يوفسصتلا رودلا نم جودزملا ءاقللا راطإا يف
اهبعل نأا تسسيرب يدان ةرادإا سسمأا تنلعأاو اذه.2202 ايقيرفإا
،يسضاملب لامج ينطولا بردملا نم ءاعدتسسا ىقلت يرئازجلا
ممأÓل ايقيرفإا سسأاك تايفسصت يف يوبابميز دسض نيتارابمل ابسسحت
«سشتوكلا» اهدعأا يتلا ةمئاقلا يف ارسضاح نوكيسس يذلاو  ،2202
.ءاقللا ةيسشع  اهنع نÓعإلا متيسس يتلا

طسسو نينثإلا ادغ نم ةيادب رئازجلل نيبعÓلا دفاوت أادبيسس
تاباسصإلا عافترا ةدوع ببسسب ،ةيئانثتسسلا ةيحسصلا ةيعسضولا
يقيرفإلا داحتلاو ةيلارديفلا ةئيهلا ربجأا يذلا رمألا ،سسوريفلاب
.ةقلغم باوبأا فلخ ةارابملا ميظنت ىلع مدقلا ةركل

21 سسيمخلا موي ماقتسس يوبابميز دسض ىلوألا ةارابملا نأا ركذي
يراره يف بايإلا ةارابم ماقتسس اميف ةمسصاعلا رئازجلا يف ربمفون
.رهسشلا سسفن نم61 مداقلا نينثإلا موي

طيمز.ع
.هل ءاقل لوأا يف قئاقدل كراسش نأا دعب

ىسشخأا لو رثكأا نسسحتي ةمحر نب »: صسيوم
«هيلع دامتعلا

ديعسس ديدجلا دفاولا نع ماهتسسو بردم سسيوم ديفيد ثدحت
يلاحلا تقولا يف هتيزهاج سصوسصخب ،يرئازجلا يلودلا ةمحر نب
»ـل لوألا قيرفلا فوفسصب هقا˘ح˘ت˘لا د˘ن˘ع ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ي˘ف يد˘ن˘ل˘ت˘كسسلا برد˘م˘لا د˘كأا و .ى˘لوألا ما˘يألا ي˘ف «زر˘ما˘ه˘لا
ناك امبر »:Óئاق هتيزهاجو «ديدجلا زرحم» سصوسصخب هتاحيرسصت
ةلاح يف نآلا هنإا »:فدرأاو ،«نآلا هارأا امب ةنراقم أاوسسأا ةلاح يف
نوكن امدنع اننأا دقتعأاو  ديج لكسشب جمدني وهو ريثكب لسضفأا

نوكيسس  ةمحر نب نأا ادكؤوم ،«هيلع دامتعلا ىسشخأا نل ،نيدعتسسم
.Óبقتسسم هيلع دمتعي نأا دعبتسسي لو ةلبقملا تاءاقللا لÓخ ازهاج

فوفسصب قحتلا دق ناك ةنسس52 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
يلوألا ةجردلا يرود يف طسشانلا دروفتنيرب نم امداق «قراطملا»
ءارسش ةيرابجإا عم ةميقب دحاو مسسومل ةراعإا دقعب كلذو ،يزيلجنإلا

.لبقملا مسسوملا نم ةيادب تاونسس5 ةدمل هدقع
طيمز.ع

يزيلجنإلاو يلاطيلا يرودلا يف هتبرجت لسشف دعب

«يكرتلا يرودلا ىلإا هجوتلاب رايتخلا تنسسحأا دقل » :لازغ
يكرتلا سشاكسشتيب مجاهمو يرئازجلا يلودلا لازغ ديسشر ربع

يدان ةقفرب يكرتلا يرودلا تاسسفانم سضوخب ةغلابلا هتداعسس نع
ىلع قيرفلا ةدعاسسمو قلأاتلا يف هتبغر نع نابأا امك ،سشتاكسشيب
ةيفحسص ريراقت تفسشكو.مسسوملا اذه لÓخ ةيباجيإا جئاتن قيقحت
انأا»:اهيف لاق يذلا ينطولا بختنملا حانج تاحيرسصت نع ةيكرت
يفو يلوسصو دعب ،يكرتلا يرودلاب انه يدوجول ادج ديعسس
اذه يف يدجاوتب رايتخلا تنسسحأا يننأا ترعسش ىلوألا ةلهولا
نيبعÓلا نم ديدعلا ترسشتسسا انه ىلإا يلاقتنا لبق» :عباتو ،ناكملا
ينوعجسش نم مهو ،يكرتلا يرودلا يف اوفرتحا نيذلا نييرئازجلا

تا˘مو˘ل˘ع˘م ةد˘ع ي˘نو˘ط˘عأاو .ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا ى˘˘ل˘˘ع
ىوسس يل˘ع ق˘ب˘ي م˘ل ،م˘ل˘قأا˘ت˘لا د˘ع˘بو نآلا » :م˘ت˘خو ،ا˘ه˘سصو˘سصخ˘ب
ةعانسصو ليجسستب قيرفلا ةدعاسسم لجأا نم تادوهجملا ةفعاسضم
يدان ىلإا لقتنا ينطولا بختنملا مجن نإاف ةراسشإÓل و.«فادهألا
ةراعإا لكسش ىلع ،يهتنملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ سشاتكسشب
يذلا يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل يدان نم امداق ،دحاو مسسوم ةدمل
.2202 ةياغ ىلإا دتمي دقعب هعم طبتري

جاحلب اسضر
ةباسصإلا ببسسب هيدان تاءاقل نع ةبايغ دعب

هيجنوأا ةهجاوم يف ايسساسسأا عقوتم وهو ىفاعتي تاحرف
مين  مجنو قباسسلا يرئازجلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز دعتسسي

سضرعت يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب نيدايملل ةدوعلل يسسنرفلا
يف هقيرف ءاقل نم ة˘ياد˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ه˘تدو˘ع ل˘ج˘سسي˘سس ن˘يأا ،ا˘ه˘ل
داحتل قباسسلا مجاهملا ناك و.مويلا ةيسشع هيجنوأا يدان ةهجاوم
نمسض هقيرف اهسضاخ تاهجاوم ثÓث رخآا نع باغ دق ةمسصاعلا

«بيكيل» ةفيحسص هتركذ ام بسسحب ،يسسنرفلا يرودلا تاسسفانم
زهاج وهو مات لكسشب ىفاعت دق يرئازجلا بعÓلا نأا ةيسسنرفلا
ةلوجلا تايرابم نمسض «هيجنوأا» ءاقل نم نوكتسس يتلاو ،ةدوعلل
ليانم جرب ةنيدم نبا بايغ نأا ركذلاب ريدجلا.«1 غيللا» نم11
ثÓث رسسخ يذلاو ،قيرفلا ءادأا ىلع ريبك لكسشب ارثؤوم ناك
فادهأا ةثÓث ىلع عقو دق تاحرف ناكو ،يلاوتلا ىلع تايرابم
.ديدجلا همسسوم يف يسسنرفلا يرودلا قÓطنا ذنم نيفده عنسصو

طيمز.ع

sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

«يبحاسص يرمع نب»راوع
يمسسرلا هباسسح ربع
رسشن مارغاتسسنإا ىلع
بعل راو˘˘˘ع ما˘˘˘سسح
،يسسنرفلا بخت˘ن˘م˘لا

ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ه˘˘ل ةرو˘˘˘سص
ير˘˘م˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج
ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

قير˘ف تا˘ب˘يرد˘ت ن˘م
م˘ج˘ن ق˘˘فرأاو ،نو˘˘ي˘˘ل
ةرو˘˘˘سصلا كو˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
«ي˘ب˘حا˘سص» ةرا˘ب˘ع˘˘ب
ة˘قÓ˘ع˘˘لا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
هعمجت يتلا ةديطولا
عا˘˘˘˘˘فد ةر˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘سصب
.ينطولا بختنملا

صسراف قحÓت انوروك
مجن سسرا˘ف د˘م˘ح˘م سضر˘ع˘ت

ةقفر يلاطيإلا امور ويسستل
لبق ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘سضل ه˘يدا˘ن
ةيسشع ةرظتنم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
يف  سسوت˘ن˘فو˘ج ما˘مأا مو˘ي˘لا
يرودلا نم ةعباسسلا ةلوجلا
تف˘سشك نأا د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا
انوروك سسور˘ي˘ف تارا˘ب˘ت˘خا
م˘ج˘˘ن ءÓ˘˘مز ا˘˘هار˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا
3 دو˘˘جو مو˘˘˘ي˘˘˘لا ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا

م˘ت˘ي م˘لو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تلا˘˘ح
ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسأا ن˘˘˘˘˘ع حا˘˘˘˘˘سصفإلا
،ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا

سضو˘م˘غ ن˘م د˘يز˘ي ا˘م و˘˘هو
ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘م˘˘ح ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
هبايغو سسوريفلل يرئازجلا

.«يروزألا» ةليكسشت نع

ترطسضا رسسيألا ريهظلا ةباسصإا
صشاڤوب ىلع دامتعÓل اسشاب

ىلع رب˘ج˘م ه˘سسف˘ن ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف د˘جو
جا˘ح م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ةرور˘˘سض
لظ يف رسسيألا ريهظلا بسصنم يف سشاقوب

عفادم اذكو ةديمح حلاسص نيريهظلا بايغ
لÓ˘خ ة˘با˘سصإا ى˘لإا ا˘سضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ،لا˘مآلا
ىقلت قيرفلا نأا ركذي ،يسضاملا عوبسسألا

يذلا رمألا وهو ةهجلا كلت نم هفادهأا لج
امهتدوع ل˘ج˘ع˘ت˘سسي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج
تا˘يدو˘لا ي˘ف ر˘ث˘كأا ا˘م˘ه˘ب˘ير˘ج˘ت˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت
طبسض ى˘ل˘ع ي˘ن˘ق˘ت˘لا لو˘ع˘ي ن˘يأا ،ة˘مدا˘ق˘لا
.يفلخلا طخلا ةفيلوت

تفل لكسشب قلأات نونغز
ةحامسسوبو عقعق ةناكم ددهيو

بعÓ˘˘لا˘˘˘ب جر˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا را˘˘˘سصنأا دا˘˘˘سشأا
يف طسشني يذلا ،نونغز ديدجلا مدقتسسملا

ا˘يو˘ق ادودر˘م مد˘ق ثي˘˘ح ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
نم رطخلا لقن يف اريثك هءÓمز دعاسسو
مجن سسفانملا ةقطنم ىلإا يلهألا ةقطنم
اهسضاخ يتلا ةيدولا ةهجاوملا يف ،ةرقم
بسصنم دهسشيسسو اذه ،سسمأا لوأا قيرفلا

د˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘ك سسفا˘ن˘ت ي˘عا˘فد ناد˘ي˘م ط˘˘سسو
،ر˘ي˘خألا اذ˘ه فر˘ط ن˘م مد˘ق˘˘م˘˘لا دودر˘˘م˘˘لا

عم ةمدتحم نوكتسس ةسسفانملا نأاو ةسصاخ
. عقعق اذكو ةحامسسوب نم لك

ةجلاعم يف ةيدجلاب بلاطي ينارمع
صسوريفلا اياسضقل يبطلا مقاطلا

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘سصأا
ةمسصاعلا ىلإا سسمأا هلقنت لبق ينيطنسسقلا

دعابتلا أادبم ىلع دادعتلا ظافح ةرورسض ىلع
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا ل˘كسشم يدا˘˘ف˘˘ت اذ˘˘كو
ةيبلاغ اهتفرع يتلا ةزهلا دعب ةسصاخ انوروك
ي˘ن˘ق˘ت˘لا بلا˘ط د˘قو اذ˘ه ،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا

ةعباتم ةرورسض يبطلا مقاطلا نم ينارمع
ن˘م ر˘ي˘غ˘سص ءز˘ج نو˘كي ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا ل˘˘ك
ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن يدا˘ف˘˘ت˘˘ل اذ˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كسشلا

قيرفلا نأاو اميسسل رسصانعلا سضعب ةراسسخو
.تاريسضحتلا نم ةماه دج ةلحرم يف

تيب ىلإا ةدوعلل حسشرم رارسس
يفل قيرط نع قافولا

ميركلا دبع قباسسلا فيطسس قافو سسيئر جرخ
ي˘فل ه˘ق˘يد˘سص نأا د˘كأاو ه˘˘ت˘˘م˘˘سص ن˘˘ع رار˘˘سس
يدا˘ن˘لا سسأار ى˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘ل ةو˘˘ق˘˘بو ح˘˘سشر˘˘م
نم دجبو نوكيسس لمعلاف يلاتلابو ،يواهلا
اذه ،ةرادإلا سسلجمل سسيئرك وه نوكي نأا لجأا

هنأا ادكؤوم هقيدسص فلمب ينعملا داسشأا دقو
جور˘خ˘لاو د˘ي˘ج ل˘كسشب را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل ى˘˘ع˘˘سسي
لبقتسسملا يف هتيميداكأا ىلع دمتعي قافوب
ريخألا اذه ةين دكؤوي يذلا رمألا وهو ،بيرقلا
.قافولا تيب يف اددجم لمعلا يف

qarsana@essalamonline.com
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«يتيسسلا» فيسض ةيبرع نب
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا نو˘˘كي˘˘سس
فيسض ةيبرع نب يلع قباسسلا

ىلع مويلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ن˘ي˘ب بق˘تر˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا سشما˘˘ه
مجنلا ،لوبرف˘ي˘ل و«نز˘ت˘ي˘سسلا»
نم قحتلي يجسسايبلل قباسسلا
ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘جإلا ل˘˘جأا
ىلع رسشابم ثب يف نيعبتتملا

،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ي˘ت˘ي˘سسلا ة˘ح˘ف˘˘سص
يتيسسلا قيرف  ةتافتلا يتأاتو
ة˘ي˘بر˘ع ن˘ب  ق˘با˘سسلا ه˘ب˘˘عÓ˘˘ل
زو˘˘˘ف م˘˘˘م˘˘˘سصم هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘˘ب
يف ريخألا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
لوبرفيل مامأا دي˘ل˘ف˘نألا بع˘ل˘م
.3002 ةنسس

15

ومحري يبر
بو˘˘˘يأا بعÓ˘˘˘لا ةا˘˘˘فو د˘˘˘ع˘˘˘ب
يبملوأا ةرادإا تربع ينومام
هذ˘ه ر˘ثإا ا˘ه˘نز˘ح ن˘ع ة˘يد˘م˘˘لا
اهباسسح ربع تلاقو ،ةعجافلا
نز˘˘ح˘˘لا غ˘˘لا˘˘ب˘˘ب :ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

يبملوأا ةرسسأا تقلت ىسسألاو
بعÓ˘˘لا ةا˘˘فو أا˘˘ب˘˘ن ة˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
رثإا ىلعو » ينومام » قولخلا

ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ةرادإا مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت اذ˘˘ه
ةلئاعل ءازعلا سصلاخب ةيدملا
زع ىلوملا نم نيجار ديقفلا

ه˘ت˘م˘حر˘ب هد˘م˘˘غ˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘جو
ليمج هيوذ مهلي نأاو ةعسساولا
انإاو هلل انإا ،ناولسسلاو ربسصلا
.«نوعجار هيلإا
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ددŒ «ةراطسسوسس» ةرادإا
ةدومح نب دقع

: اـــيسسراغ
بعل يرمعلب»
ةجاحب انكو عئار
«هلثم بعل ىلإا

«وطابخ ليعامسسإا» موحرŸا ةرود صشماه ىلع

ارابتخا تناك ةرودلا» صشيوب
صسوÒفلاو...انرسصانعل ديج

«قيرفلا Òسس ىلع رثأا

مهتوق نودكؤوي ةيجياÈلا
ةرقم ماما ةيدو لوا نم

ةفاسضإا هنأا دكأا نويل صسراح
قيرفلل ةميق
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كسش لحم ةلباقملا ةيطغتل ملعإلا روسضح

مداقلا ءاعبرألا ةيليوج5 يف ةدحاو ةسصح جمربي يسضاملب

جÈلا يلها رئاز÷ا ةيدولوم ةمسصاعلا دا–إا


