
ةيسضق يف رظنلأ ليجأات
ىسسومقبسسألأ ديربلأ ريزو

ربمفون61 ـل يامح نب

لــيسصافت هذه
ةــفيلخ ةمكاحم
يــناثلأ اهموي يف

50صص
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قلعتي ايملع رمألإ نإإ لاق
تاباشصإلإ ددع ‘ يعون عافتراب

رشصيق يشسايشسلإ للÙإو روتكدلإ
:«مÓشسلإ»ـل حيرشصت ‘ ىفطشصم

تإودنلإو تاعمجتلإ عإونأإ لك عنم
ةيقيشسنتلإ تإءاقللإو

ايÓخ ءاسشنإل وعدي طوعجأو
تلوكوتوربلأ ذيفنت ةعباتمل
ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملاب ةيحسصلأ

40صص

مهنيب نم نيقباشس نيلوؤوشسم بايغ ببشسب
لÓشس كلاملإ دبعو ىيحيوأإ

ةفيظولإ لÓغتشسإ ةءاشسإإو ريوزتلإو ةشصاخ لإومأإ مهيلإإ تبشسن قيقحتلإ ءانثأإ اهب إولدي مل لإوقأإ نأإ نومعزي نومهتم

50صص

يشسايشسلإ للحملإ ىفطشصم رشصيق اعد
لخدتلل رئإزجلإ ،ينانب˘ل˘لإ رو˘ت˘كد˘لإو
نم هيناعت امل لح داجيإل ،ايبيل يف
،ا˘ه˘ي˘ف قو˘ثو˘م ا˘ه˘نو˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأإ ل˘˘كا˘˘ششم
ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ د˘ن˘ع ة˘عو˘˘م˘˘شسم ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘كو
 .نيتبراحتم نيتطلشسكو بعششك

يرذجلأ رييغتلل نماسض ديدجلأ روتسسدلأ :ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملأ
30 صصباهرإلإ لّومتو ةجودزم ةبعل يدؤوت اشسنرف نأإ تدكأإ

ةيوسستل لثمألأ طيسسولأ رئأز÷أ
اسسنرفو ةيلاŸأو ةيبيللأ Úتمزألأ

اهيف قوثوم Òغ

:يجاهنسص روسسيفوÈلأ
ةيناث ةجوم مامأأ انسسل

انوروك سسوÒف نم

30صص

30 صص

ةيئاقولإ Òبإدتلإ قيبطت ‘ راتهتشسلإو صسرإدŸإ ¤إإ ذيمÓتلإ ةدوعو ةطششنألإ فانئتشسإ اهزربأإ

ئربت دمحمأأ يديسس ةمكحم
ةلاكول قباسسلأريدملأ

«ANB» ةيدأرملاب

دنشسلإ ةرأإزج ةيرابجإإ ىلع ددشش
تإونقلل ينوناقلإ

لامعتسسأ دنفي رميحلب
قييسضتلل «انوروك» ةحئاج
بأزحألأو تايرحلأ ىلع

30 صص

30 صص

50صص

¤إأ رئأز÷أ ةدوع بابسسأأ مهأأ هذه
«انوروك» عم ¤وألأ ةهجأوŸأ عبرم



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
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ

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
مهيلع بوسضغم نييذيفنت ءأردم3

ءاردم3 نأا ،ة˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تدا˘˘فأا
جرا˘خ او˘تا˘ب ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت

بب˘˘سسب ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تارازو تا˘˘˘با˘˘˘سسح
ىلإا راردأا ةي’و نم تعفر ءادوسس ريراقت
نأا دكؤوت تامولعملا رخآا ،ىلوأ’ا ةرازولا
ن˘م ن˘ي˘ب˘ير˘ق او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا ءارد˘م˘لا د˘˘حأا
لواحي ،ةيلوؤو˘سسم˘لا بسصن˘م ن˘م لز˘ع˘لا

ي˘فو راردأا ي˘ف ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
.ماهملا ءاهنإا رارق ذيفنت فقو ةمسصاعلا

ءاسضيبلأ موحللأ ايفام

دهع يف ةبقاعت˘م˘لا تا˘مو˘كح˘لا تح˘م˘سس
4 ـل ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا سسيئرلا

ىلع ةرطيسسلاب ،تارايلملا باحسصأا نم
نم رثكأا ةيلام˘جإ’ا ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق قو˘ف˘ت قو˘سس
رداسصم تفسشكو ،ايموي ميتنسس رايلم001
رئازجلاب ءاسضيبلا موحللا قوسس نأا ةسصاخ
،نيبراسضم4 ـل ي˘˘ل˘˘ك ل˘˘كسشب ع˘˘˘سضا˘˘˘خ
ءاسشنإا نم ةيسضاملا تاونسسلا يف اونكمت
نأا ةجردل ،ءاسضيبلا موحلل ،ةيرسس ةسصروب
،دنادلاو جاجدلا موحل عيبل يمويلا رعسسلا
موغلسش قاوسسأا يف موي لك حابسص ددحي
ةمسصاعلاب واودوبو رئازجلا قرسشب ديعلا

م˘نا˘غ˘ت˘سسمو نار˘هو قاو˘سسأا و ،ط˘˘سسو˘˘لاو
موحللا لوخد لب˘ق ى˘ت˘ح ،ر˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘ب
يف ةراثإا رثكأ’ا ،قاوسسأ’ا ىلإا ءاسضيبلا

هذه نأا وه «ءاسضيبلا موحللا ايفام» فلم
تا˘ق˘ف˘سصلا بل˘غأا ي˘ف م˘كح˘ت˘˘ت ا˘˘ي˘˘فا˘˘م˘˘لا
تاهجلا اهمربت يتلا ةمخسضلاو ىربكلا
ىربكلا تاكرسشلاو تاعماج˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا

يدروم عم ،ةينمأ’ا كÓسسأ’او ،نوجسسلاو
.ءاسضيبلا موحللا

تأرأزول ماه رأرق
ةحسصلأو ةيبرتلأ

اهسسأار ىلعو ةيدعملا سضارمأ’ا دسض ذيمÓتلا حيقلت
نوكيسسو ةنسسلا هذه يرابجإا ،ماكزلا وأا ازنولفنأ’ا
يف مهلافطأا حيقلت ىلع ن˘ير˘ب˘ج˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
عنم لجأا نم ،تابثإا ميدقتو ةمداقلا ةيلقلا عيباسسأ’ا
نكمي يتلا ازنولفنأ’ا سصاخ لكسشب ىودعلا لاقتنا
ه˘با˘سشت بب˘سسب ة˘˘سسارد˘˘لا ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘ت نأا
،ةناسضحلا رودو ةيوبرتلا سسرادملا لخاد سضارعأ’ا

ةيسسردملا ةحسصلا تادحو ءابطأا موقي نأا سضرتفيو
لافطأ’ا عيمجل ةيحسصلا ةلاحلا سصيخسشتو عبتتب
تررق امك ،ينطولا ىوتسسملا ىلع نيسسردمتملا

ةرازو عم قيسسنتلاب ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو نم لك
ةبقارم دسصق ذيمÓتلل لماسش مييقت ءارجإا ةيبرتلا

،مهتحسص ةبقارم اذكو حيقلتلا ةيلمعب مهمايق ىدم
يتلا حيقلتلا تايلمع كاردتسسا ىلع لمعلل اذهو
.يسضاملا عيبرلا متت نأا سضورفملا نم تناك

ةلڤروب بولطم دوجلب

و دوعسسم يسساح يتيدلب نم نونطاوم بلاط
ريي˘سست ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ،ة˘ل˘قرو ة˘ي’و˘ب تر˘ق˘ت
لفكتلا يف ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا بب˘سسب ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘لا
را˘سشأاو ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب
نيتيدلبلا نأا ىلإا ىوكسشلا باحسصأا نونطاوملا
ةقلعتملا ةيمومعلا تاطلسسلا تاميلعت اذفنت مل
نأا ىتح ،رييسستلا يف يندملا عمتجملا كارسشإاب
ىلع درلا نوسضفري نييرادإ’ا رابكو نيبختنملا

ى˘لإا ىو˘كسشلا ترا˘سشأاو ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط
يطاعتلا يف اسضيأا «ةيئ’ولا تاطلسسلا ةيبلسس
.يندملا عمتجملا عم

qarsana@essalamonline.com
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نيرداغملأ ةمئاق نمسض ةلو5و ءأرزو4

ىلع ءارزو4 سسمي نأا عقوتملا نم يذلاو ،يموكح ليدعت ذيفنت برق ىلإا ةقوثوم تامولعم ريسشت
سسيئرلا ةدوع عم عقوتم وهو ،ةليقث ءامسسأا لمسشي دق رييغتلا..ةيروهمج ة’و5 ىلإا ةفاسضإ’اب لقأ’ا
.اسضيأا ةرداغملل ةحسشرم ةيمومع تاسسسسؤوم يف نيلوؤوسسمل ىرخأا ءامسسأا ىلإا ةفاسضإا ،نوبت

 هروسص ىمسسأأ يف ريخلأ
امك وأا هفرعي امك نيسسح يمع
يح لاثم ... ةقطنملا لهأا هيداني

رّيخلا ،مهسشلا ،ليبنلا لجرلا نع
لك ،هنطو˘ل بح˘م˘لا ،ءا˘ط˘ع˘م˘لاو
يف هي˘ف تع˘م˘ت˘جا تا˘ف˘سصلا هذ˘ه
اهنم ةدحاوب انسضعب مسستي ’ نمز
سضحمب موقي خيسشلا اذه ،طقف
ي˘ق˘˘سسب ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘سصبو ه˘˘تدارإا
امك ةليم ةنيدم عراوسش راجسشأا

رج ءانع ايموي دبكتي هنأا ّ’إا هدسسج فعسضو هنسس ربك مغر ،انتزوحب روسصلا يف حسضاو وه
ىوتسسم ىلع هفداسصت ةتبن لك يقسس لجأا نم ةليوط راتمأ’ ءاملا نم ء’دب لمحم قودنسص
.مهسشلا اذهل مارتح’ا لكو ةيحت فلأاف ... ريبعتلا نع ناسسللا زجعي  ... ةنيدملا عراوسش فلتخم

ةمسصاعلأ عرأوسشب يوأرحسصلأ ريفسسلأ
ىر˘كذ˘لا د˘ي˘ل˘خ˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب
،«كيزا م˘يد˘كا» ة˘م˘ح˘ل˘م˘ل  ةر˘سشا˘ع˘لا
سسمأا لوأا تفداسص يتلا ةيوارحسصلا
ةرافسسلا نيب قيسسنتلاب تناكو ،دحأ’ا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لاو ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
يوارح˘سصلا بع˘سشلا ع˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل
ا˘˘مو˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
،يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا ع˘م ا˘ي˘ن˘ما˘سضت
نو˘لو˘ج˘ت˘ي او˘نا˘ك نو˘ن˘طاو˘م أا˘جا˘˘ف˘˘ت
ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
عراو˘˘˘˘سش د˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ف يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
  .سصاخلا هقئاسس رظتني ،ةمسصاعلا

عيمجلأ  ملع يف نكيل
ه˘˘˘ن˘˘˘ظ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م سسكع
وأا نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اديدحت نوكلهتسسملا
رامث ققسشت» ةرهاظ ..
’ «تا˘˘˘ي˘˘˘سضم˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ةر˘˘م˘˘ث˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
تسسي˘˘˘˘لو ةد˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ف

يفو ل˘كأ’ا ة˘ح˘لا˘سص
د˘˘ق ا˘˘ه˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘ت لا˘˘˘ح
ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
اذ˘ه ،ي˘ح˘سص ر˘ط˘خ˘˘ل
اذإا ثد˘ح˘ي ق˘ق˘˘سشت˘˘لا

ن˘م را˘ج˘˘سشأ’ا تنا˘˘ع
ر˘ج˘ن˘ي ا˘م ،ءا˘م˘لا ة˘ل˘ق
ايÓ˘خ سشا˘م˘كنا ه˘ن˘ع
اذل ... ققسشتتف ةعرسسب خفتنت كلذ دعب اريزغ اير راجسشأ’ا يور متي نأا درجمبو يتلاو رامثلا
.مظتنم لكسشب تايسضمحلا راجسشأا يقسس ىلع نوحÓفلا سصرحي



watan@essalamonline.com
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عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘سضوأا
ددعلا ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
يذلا ،سشيجلا ةلجم نم ريخأ’ا
ّنأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تقلت امتح دسسجتتسس ةديدجلا رئازجلا

لÓ˘خ ن˘م ،ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع
ةقيمعلا تاحÓسصإ’ا نم ةلمج
ربمفون رو˘ت˘سسد ا˘ه˘سسر˘ك ي˘ت˘لا

ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب نأا تزر˘˘˘˘˘بأاو ،0202
رثكأا ريخأ’ا فنك يف نوكتسس

و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ا˘ح˘ت˘ف˘˘تو ة˘˘بÓ˘˘سص
يطار˘ق˘م˘يد˘لا لواد˘ت˘لا سسر˘كي

.ةطلسسلا ىلع
ا˘مد˘ع˘بو ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

،سشيجلا ةلجم ةيحاتتفا تدكأا
ىقبتسس ةدلاخلا ربمفون ةروثّ نأا
لا˘ي˘جأ’ا ا˘ه˘ثراو˘ت˘ت ىر˘كذ م˘˘هأا
روتسسدلا نأا تزربأا ،ةبقاعتملا
يرذجلا رييغتلا نمسضي ديدجلا
ا˘م˘ب ،ه˘تا˘ي˘لآاو م˘كح˘˘لا ط˘˘م˘˘ن˘˘ل
ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ع˘ي˘ط˘ق ثد˘ح˘ي
يف ءاجو ،يسضاملا تاسسرامم
نأا يعيبطلا نم» هتاذ ردسصملا
ربمفون ةرغ دعب ام رئازج نوكت
ربمفون ةرو˘ث˘ل اداد˘ت˘ما0202
ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا4591
ير˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
ةلجم تفاسضأاو ،«تا˘ي˘ح˘سضت˘لا
ولعت ةحلسصم ’ نأ’و» سشيجلا
د˘ق˘ف ،ن˘طو˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم قو˘˘ف
تاذلا نار˘كن˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘سش ى˘ل˘ح˘ت
بل˘غو ل˘ق˘ع˘لا تو˘˘سص م˘˘كحو
.«نطولا ةحلسصم

ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا تزر˘˘˘بأاو اذ˘˘˘ه

روتسسدلا ليدعت نأا ،ةيركسسعلا
عورسشم ديسسجتل قيرطلا دهم
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ةد˘يد˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ن˘مآاو ة˘يو˘ق ر˘ئاز˘ج تا˘ع˘ل˘ط˘ت
فيسضي ‐ وحن ىلع ةرهدزمو
غرفت˘لا ح˘ي˘ت˘ي ‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘لا
ةيقي˘ق˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو با˘ب˘سشلا كار˘˘سشإاو
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
.ينطولا

تلا˘ق ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ةيدف˘لا ع˘فد نإا ،سشي˘ج˘لا ة˘ل˘ج˘م
تايدحتلا رب˘كأا ن˘م˘سض ح˘ب˘سصأا
لود˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع دار˘فأ’او تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
هنأا ىلإا ةريسشم ،ملاعلا ىوتسسم
ى˘ل˘ع ي˘لود˘˘لا عا˘˘م˘˘جإ’ا م˘˘غر
لظي عامجإ’ا اذه نإاف اهميرجت
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،لد˘˘ج ل˘˘ح˘˘م
تا˘عا˘م˘ج˘لا فا˘ط˘ت˘خا ةر˘˘ها˘˘ظ
بلط لجأا نم نئاهرل ةيباهرإ’ا
تاو˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ع˘˘سسو˘˘ت ة˘˘يد˘˘ف
ةرا˘˘ج˘˘ت تح˘˘ب˘˘سصأاو ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا

تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ح˘بار
.ةيمارجإ’ا ةيباهرإ’ا

سشيجلا لاح ناسسل تركذو
ةلود07 نأا يبعسشلا ينطولا

ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ي˘ف ا˘فر˘˘ط

ن˘ئا˘هر˘لا ف˘ط˘خ˘ل ة˘سضها˘ن˘م˘˘لا
نأا ىلع ةفسسأاتم ،ةيدفلا بلطو
ا˘م˘ب ل˘م˘ع˘ت لود˘لا كل˘ت سضع˘ب
،ة˘ي˘˘م˘˘مأ’ا تارار˘˘ق˘˘لا ي˘˘فا˘˘ن˘˘ي
يدؤو˘ت لود˘˘لا كل˘˘ت نأا ةد˘˘كؤو˘˘م
غلابم عفد يهو ةجودزم ةبعل
ةيباهرإ’ا تاعام˘ج˘ل˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م
يفو اهنئا˘هر ر˘ير˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا تقو˘˘لا سسف˘˘ن
تاد˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘مو تا˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا

فرط يأا نيدت ت’وكوتوربو
.باهرإ’ا عم ىتح سضوافتي

تع˘˘فد ا˘˘سسنر˘˘˘ف نأا تد˘˘˘كأاو
تق˘ل˘طأاو تار’ود˘لا ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
يباهرإا002 ن˘م ر˘ث˘كأا حار˘˘سس
نئاهر40 حارسس قÓطإا لباقم
،يلامب يسضاملا ربوتكأا لÓخ
نأا سشي˘ج˘لا ة˘ل˘ج˘م تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ع˘ج˘سشي˘سس اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ا˘˘فر˘˘سصت
ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

زاجتحاو ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصاو˘م
لخديسسو نئا˘هر˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا

لحاسسلا ةقطنم ةيناث ةهج نم
ةديدج ةجوم يف ةماع ةفسصب
.نمأاÓلاو فنعلا نم

سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م تعدو
لخدتلا ىلإا يلود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

تاسسرامملا هذه لثم حسضفو
يتلا ةعنقأ’ا باحسصأا فسشكو
قلعت˘ي ا˘م˘ل نا˘ك يأا˘ب ي˘لا˘ب˘ت ’
.اهحلاسصمب رمأ’ا

باهرإلإ لّومتو ةجودزم ةبعل يدؤوت اشسنرف نأإ تدكأإ

يرذجلأ رييغتلل نماسض ديدجلأ روتسسدلأ :ةيركسسعلأ ةسسسسؤوملأ

ح.نيدلإ رمق

ةعيطق ثدحي امب ،هتايلآإو مكحلإ طمنل يرذجلإ رييغتلإ نمشضي ديدجلإ روتشسدلإ ّنأإ ،ةيركشسعلإ ةشسشسؤوملإ تدكأإ
لوإدتلل اشسيركتو احتفتو ةبÓشص رثكأإ هفنك يف نوكتشس رئإزجلإ ّنأإو ،يشضاملإ تاشسرامم عم ةيقيقح

.ةطلشسلإ ىلع يطإرقميدلإ

نيشصنلإ نيذه ىلع تيوشصتلإ
ةينلع ةشسلج لÓخ نوكيشس
ربمفون71ـلإ يف دقعت

يف عرسشي ناملربلأ
يعورسشم ةسشقانم
1202 ةيلاملأ نوناق
نم ةياقولأ نوناقو
فاطتخلأ مئأرج
يبعششلإ صسلجملإ فنأاتشسي

يف هلاغششأإ مويلإ ،ينطولإ
صصشصختشس ةينلع ةشسلج

ةيلاملإ نوناق عورششم صضرعل
يف عورششلإو1202 ةنشسل
.هتششقانم
نايب هب دافأإ ام بشسحو
ةششقانم نأإ ،صسمأإ صسلجملل
1202 ةيلاملإ نوناق عورششم
دغلإ ءاشسم ةياغ ىلإإ رمتشستشس
لخدتل إدعوم نوكيشس يذلإ

تاعومجملإ ءاشسؤور
ريزو در إذكو ةيناملربلإ
تلاغششنإ ىلع ةيلاملإ

ةقلعتملإ بإونلإ تإراشسفتشسإو
لشصإويشسو.عورششملاب
ينطولإ يبعششلإ صسلجملإ
ةشسلج دقعب ،دغ دعب هلاغششأإ

عورششم ةششقانمو ةينلع
نم ةياقولاب قلعتملإ نوناقلإ

صصاخششألإ فاطتخإ مئإرج
‐ صضرعيشسو.اهتحفاكمو

نإذه ‐صسلجملإ نايب بشسح
ةشسلج يف تيوشصتلل ناشصنلإ

موي حابشص دقعت ةينلع
،يراجلإ ربمفون71 ءاثÓثلإ

ةئيهلإ نايب فيشضي
.ةيعيرششتلإ

ط.نوراه

:«مÓشسلإ»ـل حيرشصت ‘ ىفطشصم رشصيق يشسايشسلإ للÙإو روتكدلإ

Úتمزألأ ةيوسستل لثمألأ طيسسولأ رئأز÷أ
اهيف قوثوم Òغ اسسنرفو ةيلاŸأو ةيبيللأ
للحملا ىفطسصم رسصيق اعد

،ينانبل˘لا رو˘ت˘كد˘لاو ي˘سسا˘ي˘سسلا
داجيإ’ ،ايبيل يف لخدتلل رئازجلا

،ةينمأا لكاسشم نم هيناعت امل لح
اهتملكو ،ا˘ه˘ي˘ف قو˘ثو˘م ا˘ه˘نو˘ك
بعسشك نييبيللا دنع ةعومسسم
 .نيتبراحتم نيتطلسسكو

رسصيق ينانبللا روتكدلا دكأا
هب سصخ حيرسصت يف ىفطسصم
يف رئازجلا لخدت نأا ،«مÓسسلا»
جئاتن ققحي نأا هنأاسش نم ،ايبيل
،يبيللا بعسشلا اهانمتي ةيباجيا

اهلادتعا ىلإا كلذ ببسس عجرأاو
ةيا اهل سسي˘لو ،ا˘ه˘ت˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بدو
نأا فاسضأاو .ةئيسس اياون وأا عامطأا
،اسسنرف يف نوق˘ث˘ي ’ ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

سسيئرلا تاحيرسصت دعب ةسصاخ
نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تراثا يتلاو ،مÓسسÓل ةيداعملا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ب˘سضا˘غ لا˘˘ع˘˘فأا دودر
حسضوأاو  .ةيمÓسس’ا بوعسشلا
قبسسي مل ةيرئازجلا ةموكحلا نأا
لامعأا ةيا يف تطروت نأاو اهل

ىلا اريسشم ،لودلا دسض ةيناودع
ا˘مود نا˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كر˘˘ح˘˘ت نأا
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘قو ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خا ع˘˘˘فاود˘˘˘ب
ةسصيرح  ةلودلا هذه نأا احسضوم
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك
  .يبيللا بعسشلا

يف ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ن˘عو

رارغ ىلع ةميدقلا اهتارمعتسسم
للحملا حسضوأا ،ايريجينو يلام
قوثوم ريغ اسسنرف نأا ،يسسايسسلا
قثن ’ فسسأÓل »:لاق ثيح ،اهيف
 .«اسسنرف يف

نأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضأاو
،ةقطنملا يف ةيبنجأ’ا تÓخدتلا
نل ،ةيقير˘فإ’ا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘˘سصم ي˘˘ف نو˘˘كي
ى˘ع˘سست لود˘لا هذ˘ه نأا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب
نم اهتنميهو ا˘ه˘تاد˘ن˘جأا سضر˘ف˘ل
ا˘م˘ي˘سس ا˘ه˘ح˘لا˘سصم ر˘ير˘م˘ت ل˘˘جأا
 .ةيداسصتق’ا

نع ىفطسصم رسصيق برعأاو
ن˘م ل˘ك ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘مأا
يئا˘ن˘ث ل˘كسشب سسنو˘تو ر˘ئاز˘ج˘لا
اريسشم ،ايريجينو يلام ،ايبيل يف
تسسيل ني˘ت˘لود˘لا ن˘ي˘تا˘ه نأا ى˘لإا
،ةقطن˘م˘لا ي˘ف عا˘م˘طأا ة˘يأا ا˘م˘ه˘ل
ا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م سسي˘˘ل ه˘˘نأا ح˘˘سضوأاو
 .لودلا كلت يف يبنجأ’ا لخدتلل

ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا ن˘˘عو
عا˘˘م˘˘طأ’ا بب˘˘سسب ي˘˘لا˘˘م ة˘˘˘لود
للحملا حسضوأا ،اهي˘ف ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ،ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا

نأا دب’و يلام ةدحو اهتحلسصم
هذه يف يرئازجلا لخدتلا نوكي
حلاسصل ايباجيا ةيقيرفإ’ا ةلودلا
 .ةراقلا بوعسش

يمولد.م

ةرباعلإ تإديدهتلإ لك ةحفاكمب اهكشسمت تددج
يقفإوت رإوح ءاشسرإل نواعتلإ ةلشصإومو دودحلل

ناكرأأ ءاسسؤور عامتجأ يف كراسشُت رئأزجلأ
عافد5+5 ةردابمل ءاسضعألأ لودلأ سشويج
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ءاو˘ل˘˘لا كرا˘˘سش

ةرازو˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا ،سسير˘˘غ
قيرفلل Óث˘م˘م ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلا
سسمأا يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
رسشع يناثلا عامتج’ا لاغسشأا يف
لود˘لا سشو˘ي˘ج نا˘˘كرأا ءا˘˘سسؤور˘˘ل
،«عافد5+5» ةردابمل ءاسضعأ’ا

ر˘سضا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
.دعب نع يئرملا

،عا˘فد˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب بسسحو
ن˘م ،ة˘سسل˘ج˘لا هذ˘ه سسأار˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
تاوقلا دئا˘ق ،ا˘ت˘ي˘لا˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ىلوتت يذلاو ةيطلاملا ةحلسسملا
ةيرودلا ةسسائرلا ةنسسلا هذه هدÓب
ماعلا نيمأ’ا قرط˘تو ،ةردا˘ب˘م˘ل˘ل
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ل

ىلإا ،عامتج’ا اذه لÓخ هتملك
ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’او ي˘˘لود˘˘لا قا˘˘ي˘˘سسلا
اذ˘ه ه˘ي˘ف د˘ق˘ع˘ن˘ي يذ˘لا سصا˘خ˘لا
رئازجلا مازتلا ىلع دكأاو ،ءاقللا
ءاسضفلا راطإا يف نواعتلا أادبمب
اذ˘ه ي˘ف لا˘ق ثي˘˘ح ،عا˘˘فد5+5
نمسض اذه انؤواقل دقعي» نأاسشلا
ز˘ي˘م˘ت˘ي ي˘م˘ي˘ل˘قإاو ي˘لود قا˘ي˘سس
تاديدهت˘لا م˘قا˘ف˘تو ة˘سشا˘سشه˘لا˘ب
دقعملا يحسصلا عسضولا ببسسب
يتلا تابارطسض’ا نع بترتملا

سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو ا˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ذيفنت ىلع اهرودب ترثأا يتلاو
،كلذ عمو .ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا فاد˘هأ’ا
ة˘جرد ع˘سضو˘لا اذ˘ه ر˘ه˘ظأا د˘˘ق˘˘ف
«عافد5+5 » ةردابم جسضن ىدم
ىلع ءاسضعأ’ا نادلبلا ميمسصتو
ة˘مو˘م˘يد ل˘جأا ن˘م ا˘ع˘م ل˘م˘˘ع˘˘لا

فا˘سضأاو .اذ˘ه ا˘ناد˘ت˘ن˘م ز˘يز˘ع˘˘تو
ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشت نأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دو˘˘˘ت»
ةيسسيسسأاتلا ئداب˘م˘لا˘ب ا˘ه˘كسسم˘ت

يمازلإ’ا ريغ اهعباطو ،ةردابملل
اهمازتلا ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘ه˘ت˘نور˘مو
يف ءاسضعأ’ا نادلبلا بناج ىلإا
نوا˘ع˘ت ة˘ل˘سصاو˘م ى˘˘لإا ي˘˘ع˘˘سسلا
راوح ءاسسرإا لجأا نم ءانبو طسشن
هدسصقم نوكي نواعتو ،يقفاوت
ةرباعلا تاديدهتلا لك ةحفاكم
هتÓخاد˘تو با˘هرإ’ا˘ك دود˘ح˘ل˘ل
تارجهلا ،ةمظنملا ةميرجلا عم
ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ،ة˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
،تاردخملا ،ةحلسسأ’اب يعرسشلا
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لاو ر˘˘سشب˘˘لا˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا
.ةينورتكلإ’ا

اذ˘ه لا˘م˘عأا لود˘ج ن˘˘م˘˘سضتو
ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا تا˘نا˘هر˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا

لود˘ل ة˘كر˘ت˘سشم˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لاو
بناج ىلإا ،مسضت يتلا ةردابملا
ايلاطيإاو اسسنرف نم لك ،رئازجلا

ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو ا˘ط˘لا˘˘مو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو
ايناب˘سسإاو لا˘غ˘تر˘ب˘لاو بر˘غ˘م˘لاو
ة˘ب˘سسن م˘ي˘ي˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،سسنو˘˘تو
ةردابملا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
راثأا ةسشقان˘مو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسل˘ل
‐ديفوك دجتسسملا انوروك ءابو
سضوح برغ ةقط˘ن˘م ى˘ل˘ع91
اذكو ،طسسوتملا سضيبأ’ا رحبلا
زيزعتل ةليفكلا لئاسسولاو لبسسلا
يف ءاسضعأ’ا نادلبلا نيب نواعتلا

اذه لامعأا تجوتو.راطإ’ا اذه
نايبلا ىلع ةقداسصملاب عامتج’ا
ت’اجم ددحي يذلا ،كرتسشملا
دد˘ع˘ت˘م˘لا ير˘كسسع˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ق˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م فار˘˘˘طأ’ا
ن˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا

يبرغلا سضوحلا يف رارقتسس’او
.طسسوتملا سضيبأ’ا رحبلل

ـه.دإوج

تإونقلل ينوناقلإ دنشسلإ ةرأإزج ةيرابجإإ ىلع ددشش

بأزحألأو تايرحلأ ىلع قييسضتلل «انوروك» ةحئاج لامعتسسأ دنفي رميحلب
ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘˘م˘˘ع ى˘˘ف˘˘ن

ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘سصت’ا
ة˘ح˘ئا˘ج لا˘م˘ع˘ت˘سسا ،ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل

تايرحلا ىلع قييسضتلل انوروك
ىلإا اريسشم ،ةسضراعملا بازحأ’او
ىلع سضرف يحسصلا عسضولا نأا
ديدج عسضو عم فيكتلا عيمجلا
يسسايسسلا لمعلا يف طقف سسيل
ةيويحلا تاسسسسؤوملا يف ىتح لب

سسراد˘م˘لاو تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ك
قاو˘˘˘˘˘˘سسأ’او د˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘لاو
.ةيراجتلا تاءاسضفلاو

حيرسصت يف ،رميحلب رامع لاق
ةياسصولا نمز نأا ،سسمأا يفحسص
نأاب اركذم ،ىلو دق مÓعإ’ا ىلع
ي˘˘ت˘˘˘لا باز˘˘˘حأ’ا ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأا ل˘˘˘ك
يتلا روت˘سسد˘لا ة˘ق˘ي˘ثو تسضرا˘ع
1 يف ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع تسضر˘ع
نم اهتيطغت مت طرافلا ربمفون
ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ىلع هدر يف اريسشم ،ةيمومعلا
باز˘˘˘حأا ىو˘˘˘كسش لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘˘سس
نم يروتسسدلا ليدعتلا تسضراع
ق˘ل˘غو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘ي˘˘ي˘˘سضت˘˘لا
نمز نأا ،اهمامأا يمومعلا مÓعإ’ا
،ىلو دق مÓعإ’ا ىلع ةياسصولا

بازحأ’ا ةطسشنأا لك نأاب اركذم
مت روتسسدلا ةقي˘ثو˘ل ة˘سضرا˘ع˘م˘لا
تاسسسسؤوملا لب˘ق ن˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت
رظنلا اتفلم ،ةيمومعلا ةيمÓعإ’ا
لاؤو˘سسلا ن˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نأا ى˘˘لإا

م˘ل ي˘ت˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘جو˘˘ي
ةرازولا نأ’ ةطسشنأ’ا كلت رسضحت

ي˘ف ،ه˘لو˘ق د˘ح ى˘ل˘ع ،ل˘خد˘ت˘ت ’
.ريرحتلا تاعاق لمع

ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا دد˘سش ا˘م˘˘ك
لاؤو˘سس ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ىلع قييسضت˘لا ة˘سسرا˘م˘م سصخ˘ي

يأار˘لا ة˘ير˘حو ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح
دسض فيوختلا بولسسأا لامعتسساو
ءاطسشنلا لاق˘ت˘عاو ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلا

ةدو˘ع ن˘م ة˘مو˘˘كح˘˘لا فو˘˘خ˘˘تو
نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا كار˘˘˘ح˘˘˘لا
دعب ’إا ف˘قو˘ت˘ت م˘ل تار˘ها˘ظ˘م˘لا
دجتسسملا انوروك سسوريف لوخد
ى˘ل˘ع فا˘ك در اذ˘هو ا˘ند˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإا
لك قي˘ل˘ع˘ت رار˘قو ،ن˘ي˘ككسشم˘لا
ع˘˘˘ن˘˘˘م نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذو ،ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأ’ا
ةنجل نم ةيسصوتب ءاج تاعمجتلا

سسيلو ةسصسصختم ةيبط ةيملع
رظنلا اتفلم ،ةسسايسسلاب ةقÓع اهل
يفحسص يأا لاقتعا متي مل هنأا ىلإا
ةن˘ه˘م˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل رو˘مأا بب˘سسب
م˘ظ˘ع˘م نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘فا˘ح˘˘سصلا
اورداغ نيي˘سسا˘ي˘سسلا ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا
لبق نم مه˘عا˘م˘سس د˘ع˘ب ن˘ج˘سسلا
.ةءاربلا نم مهتدافتسساو يسضاقلا

ي˘ن˘ع˘ت ’ ة˘ير˘ح˘لا» Ó˘ئا˘ق فدرأاو
وأا ة˘مأ’ا تا˘مو˘˘ق˘˘م˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
رار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو ا˘˘ه˘˘تد˘˘حو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت
قو˘ق˘حو ،ة˘ه˘ج ن˘م ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
بجي ’ .ىرخأا ةهج نم نيرخآ’ا

تحت ء’ؤوه دحأا ئبتخي نأا ادبأا
ة˘طر˘ف˘م˘لا يأار˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح ءا˘˘ط˘˘غ
يدا˘يأا فر˘ط ن˘م ة˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
Óف ،دلبلا رارقتسسا برسضل ةيبنجأا
سصوسصخبو.«نوناقلا قوف دحأا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘˘م˘˘لا
مت يذلا ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘فا˘ح˘سصلا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘سسارد
هنأا ىلإا رميحلب راسشأا ،ةموكحلا

ةينو˘نا˘ق˘لا سصو˘سصن˘لا لÓ˘خ ن˘م
ةسشقانملا دعب اهرادسصإا بقترملا

مسسر ىلع لمعلا متيسس ،ءارثإ’او
ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘طرا˘˘˘خ
لهسسيو هتا˘سصسصخ˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ني˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لاو ة˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
روطتلا نأا ى˘ل˘ع د˘كأاو .ي˘ئا˘عد˘لا
و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لاو ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
متحي يجيتارتسسا رايخك ةنمقرلا

يمقر مÓعإا ءانب ةموكحلا ىلع
ت’احو ىسضوفلا نع اديعب يوق
ةا˘˘ي˘˘ح ر˘˘كع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ها˘˘ب˘˘ت˘˘˘سش’ا
را˘سشت˘ن’ا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
سضارغأ’ ةفيزملا عقاوملل ريبكلا

ءارو نم اهتيذغت متي ةئيرب ريغ
طونملا رود˘لا˘ب ار˘كذ˘م ،را˘ح˘ب˘لا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا و˘˘˘هو ’أا ه˘˘˘ترازو˘˘˘ل
ةفاحسصلل رابتع’ا درو قيسسنتلاو
.نييفحسصللو

خ.ةميشسن



د˘م˘ح˘م رو˘سسي˘فور˘ب˘لا د˘˘كأا
يفحسص حيرسصت يف نيسسحلب
ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا ،سسمأا
ة˘ق˘ل˘ق˘م تح˘ب˘سصأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
تاباسصإ’ا ددع عافترا ةجيتن
ا˘م و˘هو ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘سسح ر˘˘˘سسف˘˘˘ي
نم تذختا يتلا تارارقلاو
ن˘م د˘ح˘ل˘ل تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق
.ةحئاجلا هذه راسشتنا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘سشكو
ةعباتمو يرحتل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عم هنأا ةيئابو˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
دبÓف تاباسصإ’ا ددع عافترا
ل˘˘ك تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت نأا
دح˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا تاءار˘جإ’ا

ريفوتك سسوريفلا راسشتنا نم
سضر˘فو سصي˘خ˘سشت˘لا ل˘ئا˘سسو
ل˘ك ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ريفوت عم ،ةيباجيإ’ا ت’احلا

،ى˘سضر˘م˘لا˘ب ما˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
مارت˘حا ن˘م د˘ب’ ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
بجي يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ا˘سضيأا ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت نأا
ثدحتملا زربأاو ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
سضعب دجت هحلاسصم نأا اسضيأا
˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
مادعن’ ةيئابولا تاقيقح˘ت˘لا˘ب

تايفسشتسسملا ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
يف نطاوملا ةمهاسسم مدعو
ا˘م ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
تاقيق˘ح˘ت˘لا هذ˘ه ن˘م ل˘ع˘ج˘ي

سضع˘˘ب ي˘˘فو ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد ر˘˘˘ي˘˘˘غ
.ةدئاف نودب نايحأ’ا

دمحم روسسي˘فور˘ب˘لا ه˘جوو
ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ل˘˘ب

كلسسلا م˘قا˘ط ل˘كل فار˘ت˘عاو
فلتخم ربع دن˘ج˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا

ةهجاومل نطولا تايفسشتسسم
.ةحئاجلا هذه
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ةيئاقولإ Òبإدتلإ قيبطت ‘ راتهتشسلإو صسرإدŸإ ¤إإ ذيمÓتلإ ةدوعو ةطششنألإ فانئتشسإ اهزربأإ

«انوروك» عم ¤وألأ ةهجأوŸأ عبرم ¤إأ رئأز÷أ ةدوع بابسسأأ مهأأ هذه

خ.ةميشسن

ةدايز ،ةيئابولإ تاقيقحتلإ ةعباتمو يرحتل ةيتايلمعلإ ةيلخلإ صسيئر نيشسحلب دمحم روشسيفوربلإ عجرأإ
ام وهو ةرإرحلإ ةجرد يف اشضافخنإ فرعي يذلإ خانملإ اهلوأإ لمإوع ةثÓث ىلإإ انوروك صسوريفب تاباشصإلإ

صسرإدملإ ىلإإ ذيمÓتلإ ةدوعو ةيشضايرلإو ةيراجتلإ ةطششنألإ فانئتشسإ ايناث ،صسوريفلإ راششتنإ نم لهشسي
قيبطت نع يلختلإ وه ةيمهأإ رثكأإ ربتعي يذلإو ثلاثلإ لماعلإو ،ىودعلإ راششتنل ابشسانم اخانم ربتعي يذلإو

.ةيشساشسألإ ةيئاقولإ ريبإدتلإ

ريفوتلل ينطولإ قودنشصلإANB اهنيب نم
يرئإزجلإ يبعششلإ صضرقلإو طايتحلإو

تاجتنم قيوسستب اهل حّرسصم كونب7
ةيمÓسسإلأ ةفريسصلأ

ةيقيشسنتلإ تإءاقللإو تإودنلإو تاعمجتلإ عإونأإ لك عنم

ذيفنت ةعباتمل ايÓخ ءاسشنإل وعدي طوعجأو
ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملاب ةيحسصلأ تلوكوتوربلأ

تاباشصإلإ ددع ‘ يعون عافتراب قلعتي ايملع رمألإ نإإ لاق

انوروك سسوÒف نم ةيناث ةجوم مامأأ انسسل : يجاهنسص روسسيفوÈلأ

اهيمدختشسم عيمج بتإور نامشضل ةيداŸإو ةيلاŸإ لئاشسولإ لك تعشضو اهنأإ تدكأإ

«انوروك» ةحئاج لÓخ تآافاكŸأ نم عون يأأ حنم دنفت «فايتنسس»

ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تح˘ن˘˘م
ةعان˘سصل˘ل ءا˘ت˘فإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةداه˘سش ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘سست ذ˘˘فاو˘˘ن
عبسسل ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘فر˘ي˘سصلا

تا˘ئ˘ي˘هو ة˘ي˘كن˘ب تا˘سسسسؤو˘م
ربمفون رهسش  ةياغ ىلإا ةيلام
.يراجلا

دعب هنأا سسلجملل نايب دافأاو
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘سسا
ةيعرسشلا طورسشلاو ةينوناقلا
ةداهسش بلطت يتلا تافلملل
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘سست ذ˘˘فاو˘˘ن
تحنم ،ةيمÓسس’ا ة˘فر˘ي˘سصلا
ربمفون رهسش ةياغ ىلا ةئيهلا

ةقباطم تاداهسش عبسس0202
ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيلاملا تائيهلاو

نأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو
ةينعملا ةيلام˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ه ح˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
«يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا»
ريفوتلل ينطولا قودنسصلا»و
سضر˘˘˘ق˘˘˘لا»و «طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘ح’او
كنب»و «ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
«ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

«ير˘ئاز˘ج˘لا ج˘ي˘ل˘خ˘لا كن˘˘ب»و
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا كن˘˘ب»و
ةسسسسؤوم ىلا ةفاسضا «رئازجلا
«TSEVNI MOA».

نا ىلا سسلجملا راسشا امك
ة˘˘سسارد ل˘˘سصاو˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘لا»

ي˘ف بغر˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةدا˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘سست ذ˘˘فاو˘˘ن
.«ةيمÓسس’ا ةفيرسصلا

لا˘ق ،ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘ف
سسي˘سسأا˘ت ذ˘ن˘م ه˘نا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ءا˘ت˘فإÓ˘˘ل
ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
تعرسش ،طرافلا ليربا رهسش
تافلملا لابقتسسا يف ةئيهلا

20/02 ماظن قفو اهتسساردو
سسرام51 ي˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘سصلا

يزكرم˘لا كن˘ب˘لا ن˘ع0202
تايلمعلل ددحملا ماظنلا وهو
ةفريسصلاب ةقلعتملا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
د˘˘˘˘˘عاو˘˘˘˘˘قو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سس’ا

كونبلا فرط نم اهتسسرامم
.ةيلاملا تاسسسسؤوملاو

41 ةداملل اقفو هنا فاسضأاو
يتلاو رو˘كذ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م
م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ه˘نا ى˘ل˘ع سصن˘˘ت

كن˘ب ىد˘ل سصي˘خر˘˘ت˘˘لا بل˘˘ط
تاج˘ت˘ن˘م ق˘يو˘سست˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
بجي ،ة˘ي˘مÓ˘سس’ا ة˘فر˘ي˘سصلا

ة˘سسسسؤو˘م˘لا وا كن˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ل˘˘سصح˘˘ت نا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
˘ما˘كحأ’ ة˘ق˘با˘ط˘م˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
فر˘ط ن˘م م˘ل˘سست ،ة˘ع˘˘ير˘˘سشلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ءا˘ت˘فإÓ˘˘ل
.ةيمÓسسإ’ا

ـه.دإوج

،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تع˘˘ن˘˘˘م
تاود˘˘ن˘˘لاو تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

اذكو ةيقيسسن˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لاو
،ةيلافتح’ا مسسارملا فلتخم
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت كلذو
دحلاب ةط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘مو˘كح˘لا

،انوروك سسوريف يسشفت نم
ىلع ةيلخ ءاسشنا ىلا تعدو
ي˘˘˘ف  ةرادا ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةعباتم ىلع رهسسلاب لفكتلل
ت’و˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت
 .ةيحسصلا

يف ،ةيبرتلا ةرازو تعنم
تم˘˘ل˘˘سست ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
لك ،اه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا»
تاودنلا ةبسسانمب تاعمجتلا

ىلا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لاو
،ةيلاف˘ت˘ح’ا م˘سسار˘م˘لا بنا˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج كلذو
يف ةدئاسسلا ةيلاحلا ةيئابولا
لود رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا
 .ملاعلا

،ا˘˘ه˘˘تاذ ةرازو˘˘لا تل˘˘سضفو
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
عيجسشتو ةث˘يد˘ح˘لا لا˘سصت’ا
ناك ام˘ل˘ك ،د˘ع˘ب ن˘ع ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل .ا˘˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘م كلذ
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
وأا سضور˘ف˘لاو تارا˘ب˘ت˘خ’ا˘ب
 .اهريغو ةذتاسسأ’ا ميسسرت

لك ةيبرتلا ةرازو تعدو

،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ءاردم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ءا˘˘˘سشنإا ى˘˘˘لإا

ي˘˘˘˘ف ةرادإا ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘˘ل ،تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ذيفنت ةعبات˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا˘ب
ة˘ي˘ح˘سصلا ت’و˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا

ىدم اذكو ةيئاقولا ريبادتلاو
ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
 .يلعفلا اهلامعتسساو

ا˘˘ه˘˘تاذ ةرازو˘˘لا تب˘˘لا˘˘˘طو
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
ن˘ع ا˘ه˘تا˘فاو˘م˘ب ،ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
،نأا˘سشلا تاذ ي˘ف ة˘ب˘سصن˘م˘˘لا
ةيقرو ةخسسنب ةيموي ريراقتب
قيرط نع ىرخأاو ،ةيسضمم
ةنامأÓل ينور˘ت˘كل’ا د˘ير˘ب˘لا
لود˘˘˘ج˘˘˘لا ق˘˘˘فو ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب ق˘ح˘ل˘م˘˘لاو ل˘˘سسر˘˘م˘˘لا
ةثلاثلا ةعاسسلا لبق ةميلعتلا

 .موي لك نم ’اوز
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘˘سشو

نامسض ىلع مئادلا سصرحلا
حلاسصملل ريهطتلاو ميقعتلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
لكيهلا فييكتو ،ةيميلعتلا
ةيرودلا ةعباتملاب سصتخملا

تاذ˘˘ل د˘˘ع˘˘ت ة˘˘ما˘˘˘نزر ق˘˘˘فو
 .سضرغلا

 يمولد.م

لا˘م˘˘ك رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا لا˘˘ف
ة˘لا˘كو˘لا سسي˘ئر ،ي˘˘جا˘˘ه˘˘ن˘˘سص
نأا ي˘ح˘سصلا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
رئازجلا يف «انوروك» سسوريفب

،ةيسضاملا ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ
اندÓب لوخد ىلع ارسشؤوم سسيل
ايعاد ،ةحئاجلا نم ةيناث ةجوم
ل˘˘كب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
عفرو ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا
.نينطاوملل يحسصلا يعولا

ي˘ف ،ي˘جا˘ه˘ن˘˘سص لا˘˘قو اذ˘˘ه
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م تسسل» ،سسمأا
ةجوم نآ’ا هدهسشن ام ةيمسست
فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘نورو˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث
نو˘كت ي˘ك ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ف˘˘سصبو»
نأا بج˘ي ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘جو˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
ارو˘˘ط˘˘ت˘˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا نو˘˘˘كي
اذإاو ةين˘ي˘ج تار˘ف˘ط بسست˘كيو
ةربتعم ةقيرطب هتافسص تريغت

يعانملا زاهجلا ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘ي˘سس
موقيسسو د˘يد˘ج سسور˘ي˘ف ه˘نأا˘ك
.«ةديدج ةيعانم دودرب

ة˘لا˘كو˘لا سسي˘ئر ع˘جرأا ا˘˘م˘˘ك
،ي˘ح˘سصلا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيباسصملا ددع عافترا بابسسأا
عوبسسأ’ا يف ،«91 ‐ديفوك» ـب
ي˘ف ي˘خار˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
عفر عم ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
فانئتسساو يج˘يرد˘ت˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ةيداسصتق’او ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

لاقو ،يسسردملا لوخدلا اذكو
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا» دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ة˘˘م˘˘ه˘˘م تنا˘˘˘ك ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

لو˘خد˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘˘مو
ذيملتلا ناك اذإا نكل يسسردملا
هعم لدا˘ب˘ت˘يو ه˘ل˘ي˘مز ح˘فا˘سصي
ةجيتن˘لا˘ف ة˘ي˘سسرد˘م˘لا تاودأ’ا

رمأ’او طيسسب لاثم اذهو ةدحاو
يف.«ت’اجملا لك يف نايسس
روسسيفوربلا دكأا ،هتاذ قايسسلا

يف نمكي لحلا نأا ،يجاهنسص
اذه لايح يدرفلا يعولا عفر
،يئانثتسس’ا ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا
ذا˘خ˘تا ى˘لإا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ي˘˘عاد
ع˘˘م ة˘˘مار˘˘سص ر˘˘ث˘˘كأا تاءار˘˘˘جإا
،ةياقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

سصو˘سصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف قر˘ط˘˘تو
مدعب ةسصا˘خ˘لا تا˘مار˘غ˘لا ى˘لإا
لا˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا
تامار˘غ˘لا هذ˘ه» ا˘ه˘سصو˘سصخ˘ب
’ نييرئازجلا ن’ ةلاعف تسسيل
ف’آا01 ةميق عفد نوعيطتسسي
تامارغلا رثكت ا˘مد˘ن˘ع˘ف را˘ن˘يد
عفدلا مدعل ع˘ي˘م˘ج˘لا ح˘ن˘ج˘ي˘سس
حسسمل اهجوت كانه نوكيسسو
سضرفن امدنع ن˘كل تا˘مار˘غ˘لا

نوكيسس را˘ن˘يد0003 ة˘مار˘غ
رطسضي˘سس ن˘طاو˘م˘لا˘ف ر˘ثا ا˘ه˘ل
ر˘˘ثا ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘كي˘˘سسو ع˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘فد اذإا ر˘ث˘كأا ي˘˘جو˘˘لو˘˘كي˘˘سسب

.«ةرم رثكأ’
ح.نيدلإ رمق

ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م تد˘˘˘كأا
،«FTNS» ةيديد˘ح˘لا ككسسلا˘ب
وأا ةأافاكم يأا حنمب مقت مل اهنأا

ة˘مزأ’ا لÓ˘خ لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
راسشتنا ءارج ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
تفاسضأاو.«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
تعلطا اهل نايب يف ةسسسسؤوملا
اهنأا ،هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
يلام دوهجم لذب مت كلذ لباقم
ي˘ف سصق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘لا بتاور
ءا˘ن˘ثأا ة˘مد˘خ˘لا نا˘م˘˘سضب او˘˘ما˘˘ق
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
طاسشن قي˘ل˘ع˘ت بب˘سسب ي˘ح˘سصلا
اق˘ب˘ط كلذو ،با˘كر˘لا تارا˘ط˘ق
لمعلل يعامجلا قافت’ا حورل
0202 ناوج81 خيراتب مربملا

ةيداحتإ’او ةماعلا ةيريدملا نيب
ككسسلاب لقنلا لامعل ةينطولا
دعب هنأا ىلإا ةر˘ي˘سشم ،ة˘يد˘يد˘ح˘لا
عفرب ةيمومعلا تاطلسسلا رارق
ة˘ل˘ط˘ع˘لا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ءار˘˘جإ’ا
ةيادب رجأ’ا ةعوفدم ةيئانثتسس’ا

ءاقبإ’ا عم ،0202 ناوج41 نم
با˘كر˘لا ل˘ق˘˘ن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
تحر˘ت˘قا ،ة˘يد˘يد˘ح˘˘لا ككسسلا˘˘ب
كيرسشلا ىلع ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ع˘˘سضو ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج ي˘˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
اودوعي مل نيذلا نيمدختسسملا
لمع˘لا ى˘لإا ي˘ل˘ع˘ف ل˘كسشب د˘ع˘ب
تاراطق قيلعت تاءارجإا ببسسب
ةسسسسؤوملا تاذ تلاقو ،باكرلا
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘فو ه˘˘˘نأا

ع˘م تأاد˘ب ي˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘˘م˘˘لا
ةقفارمبو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا كير˘سشلا

تررق ،لمعلا ةيسشتفم حلاسصم
عم قاف˘ت’ا˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
لقنلا لامعل ةينطولا ةيداحت’ا
ىلع ءاقبإ’ا ،ةيديدحلا ككسسلاب
ةبسسنلاب تقؤوم لكسشب ،قيبطت

قا˘ف˘ت’ا ما˘كحأا ،ر˘بو˘ت˘كأا ةر˘˘جأ’
خيراتب مربملا لمعلل يعامجلا

يف تدكأاو.0202 ناوج81
رئاسسخلا مغرو هنأا هتاذ قايسسلا
لجسسملا ماهلا زجع˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
دق ،ةيحسصلا ةمزأ’ا نع مجانلا

ةيلا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك تع˘سضو
نامسضل ،اهتزوحب يتلا ةيداملاو
.اهيمدختسسم عيمج بتاور

ر.نوراه

اشصتخم05 نم رثكأإ نمشضتت
ايعامتجإو ايناشسفن

ةدئافل ةينماسضت ةلفاق
ةررسضتملأ تÓئاعلأ
قئأرحلأ نم
ينطولإ نماشضتلإ ةرإزو تنلعأإ
نع ،ةأإرملإ اياشضقو ةرشسألإو
ةينماشضت ةلفاق قÓطنإ

تÓئاعلإ ةدئافل ةهجوم
.قئإرحلإ نم ةررشضتملإ

ةلفاقلإ نأإ ةرإزولإ تحشضوأإو
نمشضتت ،صسمأإ تقلطنإ يتلإ
ايناشسفن اشصتخم05 نم رثكأإ

ميدقتب نولفكتيشس ايعامتجإو
نم نيررشضتملل يشسفنلإ معدلإ
تدوأإ يتلإ ةريخألإ قئإرحلإ

تفّلخو نيشصخشش ةايحب
لمششتو.ةريبك رئاشسخ

تÓئاعلإ ةينماشضتلإ ةيلمعلإ
لكب قئإرحلإ نم ةررشضتملإ

،صسإدرموب ،رئإزجلإ نم
ةديلبلإ ،ىلفدلإ نيع ،فلششلإ

.ةيدملإو
خ.ةميشسن

بوكر اتاب اعنم عنمي هنأإ تدكأإ
عانقلإ ءإدترإ نود نيرفاشسملإ
يقإولإ

اهطاسشن قلعت «أزوتيأ»
ةياهن لطع لÓخ
ةياغ ىلإأ عوبسسألأ
رخآأ راعسشإأ
ةيمومعلإ ةشسشسؤوملإ تنلعأإ
هبششو يرشضحلإ لقنلل
ةيلول «إزوتيإإ» يرشضحلإ
عيمج ةمشصاعلإ رئإزجلإ

اهنأإ ،اهطوطخ يلمعتشسم
يف طاششنلإ نع فقوتتشس

ةياغ ىلإإ عوبشسألإ ةياهن ةلطع
ةشسشسؤوملإ تعدو.رخآإ راعششإإ

مإرتحإ ىلإإ نيرفاشسملإ عيمج
مت يتلإ ةيئاقولإ تإءإرجإلإ

ةمÓشس نامشضل اهديدحت
ربع لقنتلإ ءانثأإ نيرفاشسملإ

إزوتيإإ ةشسشسؤوم ةكبشش طوطخ
مإرتحاب قلعت ام ةشصاخ

لخإد يدشسجلإ دعابتلإ
ةطحملإ يفو تÓفاحلإ
،تÓفاحلإ فقإومو ةيرشضحلإ

نيرفاشسملإ بوكر عنمي امك
اعنم يقإولإ عانقلإ ءإدترإ نود
.اتاب

ط.ةراشس



نع نيمهتملا سضعب باغ
مهنيب نم ةم˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج
نا˘ق˘با˘سسلا ن’وأ’ا نار˘˘يزو˘˘لا
كلاملا دبعو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا
ي˘˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع اذ˘˘كو لÓ˘˘سس
قباسس ر˘يد˘م ه˘ت˘ف˘سصب نÓ˘عز
سسيئرلل ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل
ةيسضقب م˘ه˘طا˘ب˘تر’ ،ق˘با˘سسلا

ن˘يد˘لا ي˘ح˘م لا˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر
اهفانئتسسا يراجلا توكحط
ةيئازجلا ةفرغلا ىوتسسم ىلع
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
.ةمسصاعلا

نو˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ةي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف نو˘ق˘با˘سسلا

ح˘˘ن˘˘م» ا˘˘هزر˘˘بأا ةد˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ب
ةدئافل ةرربم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
ع˘ن˘سصم زا˘ج˘ن’ يدا˘م˘˘ح ن˘˘ب

«مرا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ب‐ي˘˘˘˘˘ج» ة˘˘˘˘˘يودأا
دبع يديسس ةديدجلا ةنيدملاب
.«ةمسصاعلا برغ هللا

watan@essalamonline.com

5 8882ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر42ـل قفإوملإ0202 ربمفون01ءاثÓثلإثدحلا

لÓشس كلاملإ دبعو ىيحيوأإ مهنيب نم نيقباشس نيلوؤوشسم بايغ ببشسب

قبسسألأ ديربلأ ريزو ةيسضق يف رظنلأ ليجأات
ربمفون61 ـل يامح نب ىسسوم

ط.ةراشس

اهيف عباتملإ ةيشضقلإ يف رظنلإ يلإوتلإ ىلع ةيناثلإ ةرمللو ،صسمأإ ةمشصاعلإ رئإزجلاب دمحمأإ يديشس ةمكحم تلجأإ
ريغ تإزايتمإ ىلع لوشصحلإ اهنم مهت ةدعب يدامح نب ىشسوم يفوتملإ قبشسألإ تلاشصتلإو ديربلإ ريزو

مداقلإ ربمفون61 مويل ةقيلفتوب زيزعلإ دبع قباشسلإ صسيئرلل ةيباختنلإ ةلمحلل يفخلإ ليومتلإو ةعورششم
.ةيشضقلإ يف نيمهتم نيقباشس نيلوؤوشسم بايغ ببشسب

ةمكحمب ةماعلا ةباينلا تسسمتلا
30 ةبوق˘ع ط˘ي˘ل˘سست ،سسمأا ،ة˘با˘ن˘ع
رسشن ريدم قح يف اذفان اسسبح رهسشأا

ةغل˘لا˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لا «ن˘طو˘لا» ةد˘ير˘ج
’اقم اهرسشن ةيفلخ ىلع ةيسسنرفلا

د˘يا˘ق ل˘حار˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا لو˘˘ح
ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع تنا˘˘كو.حلاسص
ةيئاسضق ىوعد تعفر دق ،لحارلا

ةرو˘سصب سسم˘ي ا˘م˘ل ةد˘ير˘ج˘لا د˘سض
،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا

لحارلا دهاجملا ىركذب رارسضإ’او
تناكو.هب ريهسشتلاو حلاسص دياق
’ا˘ق˘م تر˘سشن د˘ق ن˘طو˘لا ةد˘˘ير˘˘ج
يف ةورثلا ليسصافت» ناونع لمح
ن˘ع ه˘ي˘ف تثد˘ح˘ت ،«لار˘ن˘ج˘لا ل˘˘ظ
قيرفلا يلجنل ةموعزم تاكلتمم
ءاطسشن لاوقأا ىلع ادانتسسا ،لحارلا

ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘يرا˘˘ف ن˘˘ي˘˘نود˘˘مو
.جراخلا ىلإا ةيرئازجلا

ل.ايرام

ة˘قر˘ف ن˘م ر˘سصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
ن˘م ،نار˘هو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
سصتخت ةيمارجإا ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت
ة˘˘يرادإا تارر˘˘ح˘˘م ر˘˘˘يوز˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ءو˘سس ،ما˘ت˘خأ’ا د˘ي˘ل˘ق˘ت ،ة˘ي˘م˘˘سسر
لÓغت˘سساو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا

بسصن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تار˘˘˘ق˘˘˘م
6 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘قو ،لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
ام مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘ي˘طرو˘ت˘م
مهنمسض نم ةنسس35و92 نيب
تمت ةي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.ةأارما
دحأا اه˘عدوأا ىو˘كسشل ’Ó˘غ˘ت˘سسا
بسصن ة˘ي˘ح˘سض حار سصا˘خ˘˘سشأ’ا
،تايرحتلا نم ةلمج ةرسشابم متيل
د˘ع˘ب ر˘سصا˘ن˘ع˘˘لا تاذ تن˘˘كم˘˘تو
طروتملاب عاقيإ’ا نم تايرحتلا
قلع˘ت˘يو ة˘كب˘سشلا ي˘ف ي˘سسي˘ئر˘لا
ةيدلبلا ةي˘بود˘ن˘م˘ب ل˘ما˘ع˘ب ر˘مأ’ا
ةي˘ل˘م˘ع تسضفأا د˘قو ،ير˘م˘ح˘لا˘ب
رادسصتسسا دعب ه˘ن˘كسسم سشي˘ت˘ف˘ت
ىدل ةيروهمجلا ليكو نم نذإا

ط˘ب˘سض ن˘م ن˘سسوÓ˘ف ة˘م˘كح˘˘م
تائيهو تاسسسسؤومل ةدلقم ماتخأا
نم خسسن ،ةيرادإا تاررحم ،ةيرادإا

9 نم رثكأاو ف˘ير˘ع˘ت˘لا تا˘قا˘ط˘ب
’ا˘م˘كت˘سساو .م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
دارفأا يقاب فيقوت مت تاقيقحتلل
او˘˘نا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا
ة˘سسرا˘م˘م˘ل ا˘ن˘كسسم نو˘ل˘غ˘˘ت˘˘سسي
ة˘كب˘سشلا تنا˘ك ثي˘ح ،م˘ه˘طا˘سشن
تانكسس مهعيبب اهاياحسض مهوت
وأا نويلم053 لباقم ةيعامتجا
اوناك امك ،ةرخا˘ف ق˘ق˘سش ر˘ي˘جأا˘ت˘ب
اياحسضلا سسفنل اهعيبب نوموقي
ميتنسس رايلم5.1 ىلإا007 لباقم
ءارسشب ا˘يا˘ح˘سض ما˘ه˘يإا بنا˘ج ى˘لإا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘ل تÓ˘˘ي˘˘فو ق˘˘ق˘˘سش
داز˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘ي˘سسو˘ب˘ح˘˘م
عم مه˘ل ط˘سسو˘ت˘لا د˘ع˘ب ي˘ن˘ل˘ع˘لا

طب˘سض م˘ت د˘قو ،ع˘ي˘ب˘لا ظ˘فا˘ح˘م
ي˘سسي˘ئر˘لا ر˘بد˘م˘لا ءا˘كر˘سش ىد˘ل
،ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل ما˘˘ت˘˘خأا

ةلودلا كلم نم ليوحت رسضاحم
اذكو ،تانكسسل سصاخ كلم ىلإا
ع˘˘˘˘فد ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسق ن˘˘˘˘˘م خ˘˘˘˘˘سسن
عطقلاب ةيئا˘ب˘ج˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
تارر˘ح˘م ن˘م خ˘سسن ،ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا
د˘ق˘ع ر˘ير˘ح˘ت ن˘م خ˘سسنو ة˘˘يرادإا

.تايواحلا عيبل ةقفسص
ب.ميهإربإإ

يف نيمهتملا نم ددع ركنأا
ىد˘˘˘ل كن˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
ةسسيئر لبق نم سسمأا ،مهباوجتسسا

لوأا تقلطنا يتلا ةمكاحملا ةسسلج
سسلجم تا˘يا˘ن˘ج ة˘م˘كح˘م˘ب سسما
تاحيرسصتلا ةلمج ،ةديلبلا ءاسضق
يف «مهطروت» اقباسس تدكأا يتلا
نأا نيمعاز مهيلإا ةهجوملا مهتلا
مهيلا تبسسن اهب اولدي مل ’اوقأا
.قيقحتلا ءانثأا

ر˘˘ي˘˘غ نو˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘نو
مهل ةقباسس تافارتعا نيفوقوملا

ة˘سسي˘ئر ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ب م˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو
بئا˘ن˘لا اذ˘كو ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج
لاو˘قأ’ا كل˘ت نأا ن˘ي˘م˘˘عاز ،ما˘˘ع˘˘لا
ىلع نيمئاقلا فرط نم مهل تقفل
،تاهج نم رماوأاب كاذنآا قيقحتلا
.تاهجلا كلت يه نم ركذ نود

،دارم ريدإا ريسسإا مهتملا معزو
ةيلحملا ةيمنتلا كنب ةلاكو ريدم
ى˘سضق يذ˘لا ا˘ق˘با˘سس ي˘لاوا˘ط˘˘سسب
د˘ع˘ب ن˘ج˘سسلا ي˘ف تاو˘ن˘سس ع˘˘سست
يف ةمكحملا لبق نم اقباسس هتنادإا
ةيأاب هئ’دإا مدع ،كنب ةفيلخ ةيسضق
ر˘ي˘سس ءا˘ن˘ثأا ه˘ن˘يد˘˘ت تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
اهجوم» هبسسح ناك يذلا قيقحتلا
˘ما˘ق ه˘نأا ى˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’ «ه˘˘ط˘˘يرو˘˘ت˘˘ل
تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
طغ˘سضلا تح˘ت» ه˘ي˘لا ة˘بو˘سسن˘م˘لا

م˘ه˘ت˘م˘˘لا ر˘˘كنأا ا˘˘م˘˘ك .«فو˘˘خ˘˘لاو
نهر يدقع ريوزت يف هتكراسشم
ةيمنتلا كنب حنم ليهسست فدهب

ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘كن˘ب سضر˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عورسشم ليوم˘ت˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ ع˘م˘ج˘م
ع˘م˘ج˘م˘لا نو˘˘ك ة˘˘يودأ’ا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
ةيأا ميدقت نود نيسضرق نم دافتسسا

را˘طإا ي˘ف كلذو ،ن˘هر تا˘نا˘م˘˘سض
ه˘نو˘ك ي˘ن˘طو˘لا را˘م˘ث˘ت˘سس’ا م˘عد
يف كاذنآا رمثتسسا يذلا ديحولا»
.«ةيودأ’ا لاجم

عمجمل ماعلا ريدملا معز هرودب
،نو˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع ،ق˘˘با˘˘سسلا لاد˘˘ي˘˘˘سص
لÓغتسساو ةوسشرلا ةحنجب عباتملا
اهركذي مل «فارطأا ةلواحم» ذوفنلا
كنب ةفيلخ ةيسضق يف هطيروت»
ارربم «هبسصنم نم هتيحنت فدهب
ةفيلخ كنب لاديسص عمجم رايتخا

كو˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا لد˘˘˘ب لاو˘˘˘مأ’ا عاد˘˘˘يإ’
ريسس ةكرح ليهسست ىلإا ةيمومعلا
مهنوك عمجملا نئابز عم لاومأ’ا

.كنبلا اذه عم نولماعتي اوناك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘هرود˘˘ب ر˘˘كنأا ا˘˘م˘˘ك

مهباوجتسسا مت نيذ˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ةسصاخ تازايتما ةيأا مهيقلت مويلا

ءانثت˘سسا˘ب ة˘ف˘ي˘ل˘خ كن˘ب فر˘ط ن˘م
رارغ ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ج˘م ر˘ف˘سس ر˘كاذ˘ت
قود˘ن˘سصلا ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
د˘ب˘ع ،ا˘ق˘با˘سس د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
بابسسأا عجرأا يذلا ،ينايزم يلاعلا
ي˘˘ت˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا لاو˘˘˘مأا عاد˘˘˘يإا
ةفيلخ كنبب جد رايلم21ـب تردق
ي˘ت˘لا د˘ئاو˘ف˘لا ة˘ب˘سسن عا˘ف˘ترا ى˘لإا
.كنبلا اذه اهحنمي

ط.ةراشس
جيريرعوب جربب ةيرثألإ دوقنلإو عطقلاب ةرجاتملإ يف ةشصتخم ةباشصع طاقشسإإ

راجيإأو عيب يف تاكبسشلأ رطخأأ كيكفت
نأرهوب ةيمهولأ تانكسسلأ

مهيلإإ تبشسن قيقحتلإ ءانثأإ اهب إولدي مل لإوقأإ نأإ نومعزي نومهتم

يناثلأ اهموي يف ةفيلخ ةمكاحم ليسصافت هذه

نيقباشسلإ ةدكيكشس «يريم» قح يف تإونشس عبرأإ ىلإإ نيماع نيبو ةبقع يديشس «ريم» ـل تإونشس5

رييسستلأ حئاسضفو داسسفلأ يف أوطروت تايدلب ءاسسؤورل نجسسلاب ماكحأأ

حلاشص دياق لحإرلإ ءانبأإ صصوشصخب هترششن لاقم ةيفلخ ىلع

«نطولأ» ةديرج رسشن ريدم قح يف اسسبح رهسشأأ30 سسامتلأ
نطولإ ربع رامعألإو تائفلإ فلتخم نم نينطإوم تفدهتشسإ

رهسشأأ9 لÓخ تنرتنألأ ربع لايتحأو بسصن ةيسضق251 ةجلاعم

صسÓتخإ مهتب هتعباتم دعب
ةءاشسإإو ريوزتلإو ةشصاخ لإومأإ
ةفيظولإ لÓغتشسإ

دمحمأأ يديسس ةمكحم
ريدملأ ئربت
ةلاكول قباسسلأ
«ANB» ةيدأرملاب
حنجلإ ةمكحم تردشصأإ
،ةمشصاعلاب دمحمإ يديشسب

قح يف ةءإربلاب يشضقي امكح
ةلاكول قباشسلإ ريدملإ نم لك
«ANB» نيمأإو ةيدإرملاب
.كنبلاب كابششلإ

نيمأإ ةمكحملإ تإذ تنإدأإو
تإونشس3 ةبوقعب قودنشصلإ

جد فلأإ001و ،ةذفان اشسبح
همإزلإإ عم ،ةذفان ةيلام ةمإرغ
يذلإ كنبلل صضيوعت عفدب
يف يندم فرطك صسشسأات
.جد فلأإ001 ةميقب ةيشضقلإ

دعب ماكحألإ هذه تءاجو
لإومأإ صسÓتخإ مهتب مهتعباتم

لامعتشسإو ريوزتلإ ،ةشصاخ
،ةيفرشصم قئاثو يف روزملإ
،ةفيظولإ لÓغتشسإ ةءاشسإإ

اهتيحشض ناك يتلإ ،لامهإلإو
دعب نئابزلإ نم ديدعلإ

ةيلام غلابم ةقرشسل مهشضرعت
رايلم نم رثكأإ اهتميق تلشصو
.ميتنشس
ةيشضقلإ عئاقو ىلإإ عوجرلابو

فلملإ يف درو ام بشسح
صسرام رهششل دوعت ،يئاشضقلإ

نيمأإ ماق نيح ،8102
تحت ناك يذلإ قودنشصلإ
ةقرشسب ،كابششلإ نيمأإ فإرششإإ
إذهب صصاخلإ يرشسلإ مقرلإ
زاهج ىلإإ جولولإو ،ريخألإ
ةدشصرأإو يلآلإ مÓعإلإ
ريوزتب ماق نيأإ ،نئابزلإ
غلابم بحشسو اياحشضلإ ءاشضمإإ

نم ةبعشصلإ ةلمعلاب ةيلام
ثيح ،مهملع نود مهتدشصرأإ

مهتملإ قودنشصلإ نيمأإ ماق
05 ىلع ءاشضمإلاب يشسيئرلإ
هتفششك ام بشسح ،اكيشش
يف ةزجنملإ تاقيقحتلإ
إذه حنمي نكي مل اميف ،فلملإ
نئابزلل ةقيثو يأإ ريخألإ
ىلع عÓطإلإ نوبلطي نيذلإ
داعبإإ ةيغب كلذو ،مهتدشصرأإ
تغلب اميف ،هنع تاهبششلإ

ةيلاملإ غلابملإ ةميق
لداعي ام وروأإ0363 ةشسلتخملإ
.ميتنشس رايلم نم رثكأإ

م.ةزمح

د’وأا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ترد˘˘˘سصأا
نجسسلاب امكح ،ةركسسبب لÓج
رمأ’ا عم تاونسس5 ةدمل ذفانلا
قح يف ةسسلجلا نم عاديإ’اب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
تاذب (ر.م) ةبقع يديسس ةيدلبل
ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘طرو˘ت˘ل ة˘ي’و˘˘لا
ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بسسح ،دا˘˘˘سسف
.يئاسضق ردسصم

نأاب ردسصملا تاذ حسضوأاو
قلعتت ةيسضق يف عباتم ينعملا
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ة˘ح˘ن˘ج˘ب

نيناوقلا قرخي وحن ىلع ادمع
لوسصحلا سضرغل تاميظنتلاو
.«ةقحتسسم ريغ عفانم ىلع

،ةم˘كح˘م˘لا تاذ تنادأا ا˘م˘ك
اسصخسش ،ردسصملا تاذ بسسح
يف اطروتم «ارجات لمعي» ارخآا
ذفانلا نج˘سسلا˘ب ة˘ي˘سضق˘لا تاذ
.نيتنسس ةدمل

ة˘م˘كح˘م نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
تردسصأا دق تناك لÓج د’وأا
ا˘م˘كح مر˘سصن˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ي˘ف
تاونسس5 ةدمل ذفانلا نجسسلاب
ق˘ح ي˘ف يرو˘ف˘لا عاد˘˘يإ’ا ع˘˘م
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
تم˘ت يذ˘لا ة˘يا˘طو˘ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ءو˘˘سسو دا˘˘سسف˘˘لا»ـب
.«ةفيظولا

حنج˘لا ة˘م˘كح˘م تنادأا ا˘م˘ك
قر˘˘سش) ة˘˘باز˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘˘ب’ا
ي˘سسي˘ئر ن˘م ل˘˘ك (ةد˘˘كي˘˘كسس

ق˘˘با˘˘سسلا ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
تاو˘ن˘سس (4) ع˘برأا˘ب ق˘ب˘˘سسأ’او
ريغ ا˘م˘هد˘حأا ن˘ي˘ما˘عو ا˘ن˘ج˘سس
م˘ه˘ت ن˘ع ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ذ˘فا˘˘ن
ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘م بسسح ،دا˘˘˘سسف
تنادأا ا˘م˘ك .ي˘˘ئا˘˘سضق رد˘˘سصم
نيلواقملا دحأا ةمكحملا تاذ
تاذ ي˘ف ا˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا
انجسس تاونسس ثÓثب اياسضقلا
ةر˘يد˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
لك ناكو .ةءار˘ب˘لا˘ب ةد˘كي˘كسس
ةد˘كي˘كسس ة˘يد˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر ن˘˘م
سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لاو (ب .م) ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م (ط .ك) ق˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
«ةيمومع لاومأا ديدبت» ةحنجب

يلاو˘ح ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ تف˘ل˘ك
ع˘يرا˘سشم ي˘ف جد را˘ي˘ل˘م1.1
نم ناكو تاو˘ن˘سسل تر˘م˘ت˘سسا
فرظ يف ملسست نأا سضرتفملا
ملسست مل ىرخأاو ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘سشأا
دحأا قلطني مل نيح يف ،دعب
بسسح ،سساسسأ’ا نم عيراسشملا

.ةلاحإ’ا رارق يف درو ام
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘˘لا تح˘˘˘ت˘˘˘ف د˘˘˘قو

ةقمعم تاقيق˘ح˘ت ة˘سصت˘خ˘م˘لا
اهتمربأا تا˘ق˘ف˘سص ثÓ˘ث لو˘ح
لÓخ ةدكيكسس ةيدلب حلاسصم
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ةد˘ه˘ع˘لا
(ط .ك) ةيدلبلا تاذل قبسسأ’ا

ةد˘ه˘ع ة˘يا˘غ ى˘لإا تر˘م˘˘ت˘˘سساو
ىلع هفلخ يذلا (ب .م) قباسسلا

.ةيلحملا ةعامجلا هذه سسأار

هذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف طرو˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘قو
يسسيئرل ةفاسضإ’اب ،تاقفسصلا
تاراطإا ،نيروكذم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
راطإاو ةيلحملا ةعامجلا تاذب
لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘خآا
ثي˘ح ،ن˘ي˘لوا˘ق˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةقيرط لوح قيقحتلا روحمت
ىد˘مو تا˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه ح˘˘ن˘˘م
ةينوناقلا طورسشلا عم اهقفاوت
تاقفسصلا نوناق يف ةددحملا
ة˘ب˘قار˘م ىد˘˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
تاءار˘جإÓ˘ل مرا˘سصلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
لاجآا مارتحا ىدم اذكو ةعبتملا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةعباتلا تاقحلملاو تاقفسصلاب
ديدحتو نيلواقملا لبق نم اهل
ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘خأ’ا ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘قد ل˘˘˘˘كب
ن˘مو سسي˘لد˘ت˘لا وأا ي˘سسا˘ن˘ت˘لاو
.اهيف ببسستملا

نع تاقيقحتلا تفسشك دقو
سصوسصخب دمعتملا يسضاغتلا
م˘ي˘ل˘سست ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘كلا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
تاونسس غلب يذلاو عيراسشملا

ةئيهت عورسشم يف اسصوسصخ
نم اهريغو ةروطسس سشينروك
.عيراسشملا

لثمم سسمتلا دقف ةراسشإÓل
ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘سست ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا
تاونسس7 ةدمل ذفانلا سسبحلا

ةدكيكسس ةيدلب يسسيئر دسض
.قبسسأ’او قباسسلا

ع.يفطل

ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم قر˘˘ف تج˘˘لا˘˘˘ع
ةعباتلا ةيتامولع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
قلعتت ةي˘سضق251 ينطو˘لا
ة˘ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ر˘˘ب˘˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘لاو
ف˘ي˘قو˘ت˘ب تح˘م˘سس تنر˘ت˘ن’ا

ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘سصخ˘سش612
ةياغ ىلإا ريا˘ن˘ي ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

امبسسح ،يسضاملا ربمتبسس03
ةيريد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب سسمأا ه˘ب دا˘فأا
.ينطولا نمأÓل ةماعلا

اهتاذ حلاسصملا تحسضوأاو
ىسضفأا يئانجلا ليلحتلا» نأا
ربع لايتح’ا تايلمع نأا ىلإا
تفد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا تنر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
«نطولا ربع رامعأ’او تائفلا

سضرعب نومرجملا موقي ثيح
علسسو تا˘مد˘خ وأا تازا˘ي˘ت˘ما

لوسصحلا˘ب ءا˘ح˘يإ’او ة˘ي˘م˘هو
مهاياحسض رجي ام ،لاومأا ىلع
ة˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘حا تاو˘˘ط˘˘خ ق˘˘فو»
ط˘باور ح˘ت˘ف˘˘ل ،«ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
.ةيمارجإ’ا ةجيتنلا

م.ةزمح
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ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا تل˘كسش
ديعسصلا ىلع امهم اروحمو اثدح
مامتهاب ي˘ظ˘ح ي˘بر˘ع˘لاو ي˘لود˘لا

قا˘ط˘ن ي˘ف قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غو ر˘ي˘ب˘ك
يتأايو ةيبرعلاو ةيلودلا ةعباتملا
ة˘ي˘لود˘لا تار˘ي˘غ˘ت˘˘ل˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن كلذ
يتلا ةيكريمأ’ا ةرادإ’ا ةسسايسسو
تار˘˘ي˘˘غ˘˘ت بمار˘˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘˘حأا

ف˘قاو˘م د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع ة˘˘ير˘˘هو˘˘ج
ة˘ي˘كير˘م’ا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

يلودلا ىوتسسملا ىلع اهلماعتو
نواع˘ت˘لا ي˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘سضق ن˘م
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لاو ي˘˘لود˘˘لا
ام اهتمدقم يفو ناسسن’ا قوقحب
ق˘ل˘طا تا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘م ه˘حر˘ط م˘ت

ةلوا˘ح˘مو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ا˘ه˘ي˘ل˘ع
دحاو فرط نم اهسضرف يلا هترادا

ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا ىلع
نو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
ةهيز˘ن ر˘ي˘غ ا˘فر˘ط ه˘ترادا ه˘نو˘كو
لÓتح’ا ةموكح معد ىلع لمعو
رم’ا ةسسايسس سضرفو يليئارسس’ا
ةرا˘˘ف˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن ي˘˘˘ف ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
د˘ع˘ت ي˘ت˘لاو سسد˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘˘م’ا

اهيلع عزا˘ن˘ت˘مو ة˘ل˘ت˘ح˘م ي˘سضارا
. يلودلا نوناقلل اقفو
سسيئرلل ةلمتحملا ةميزهلا دعتو
لدجلل ري˘ث˘م˘لا بمار˘ت ي˘كير˘م’ا
اثدح ةيكير˘م’ا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بر˘سض ل˘كسشيو ا˘ع˘قو˘ت˘م
ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سس’ا ءارزو˘˘˘لا سسئر˘˘˘ل
يتلا هتموكحو وهاينتن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب

ه˘مد˘ق˘ي ا˘م˘ب ا˘مود ي˘ف˘ت˘ح˘ت تنا˘ك
عيراسشمل معد نم هترادإاو بمارت
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو نا˘ط˘ي˘ت˘˘سس’ا

سسرامي يذلا تقولا يف ،ةلسصاوم
لك بكتريو لÓتح’ا سشيج هيف
ق˘˘ح˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا مو˘˘ي
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘سشلا

حلاسصل هيسضارا قرسسيو رداسصيو
يف ىربكلا ناطيتسس’ا عيراسشم
،ةلتحملا ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا

بمارت ةياهن نا هب كسش ’ اممو
ة˘مو˘كح˘ل ة˘يو˘˘ق ة˘˘بر˘˘سض ل˘˘كسشت
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن د˘˘ع˘˘تو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

لكسشتو ،مهل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ع˘قو˘ت˘م
ترهظا يتلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ج˘ئا˘ت˘ن

اهيف ةرم˘ت˘سسم˘لا زر˘ف˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

نوج يطارقميدلا حسشرملا مدقت
يروهمجلا ةسسفا˘ن˘م ى˘ل˘ع ند˘يا˘ب
ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةراد’ا نو˘ك ،بمار˘˘ت
دييأاتلاو معدلا نم ريثكلا تمدق
ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل ن˘˘ي˘˘قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘ي˘سضق˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘ح’ا
ينطولا عورسشملاو ةينيطسسلفلا
. ينيطسسلفلا

يتلا ةسضراع˘م˘لا ف˘قاو˘م ل˘كسشو
تا˘ي’و˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تر˘˘ئاد تع˘˘سستا
ة˘سسا˘ي˘سسل ة˘ي˘كير˘م’ا ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
انوروك ءابو عم هلماعتو بمارت
تنا˘ك ثي˘ح ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘مزأ’او
هتسسايسس دعب ةعقوتم ةجيتنلا هذه
تر˘˘˘سضأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ع˘م˘سسو ي˘كير˘م’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘˘ب
يلود˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘كير˘ما

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تسضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
. ملاعلا لود بلغا يف ةيكيرم’ا

سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م تل˘˘˘˘˘كسشو
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
ه˘تا˘كر˘˘ح˘˘تو ند˘˘يا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا
ةلمح˘لا ه˘ترادا لÓ˘خ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
فقاوملا نم ديد˘ع˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ا˘ه˘ن˘ع ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘ي’ا
ديلاقم هملسست لاح يف ادعتسسم
ة˘˘فا˘˘كب ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عا م˘˘˘كح˘˘˘لا
ي˘ت˘لا تاد˘ها˘ع˘م˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘˘ت’ا
ةيكريمأ’ا ةراد’ا اهنم تبحسسنا
ةيقافتا اهنيب نم ،بمارت دهع يف
يوو˘˘˘ن˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘ت’او ،خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘قو ،ي˘˘˘نار˘˘˘ي’ا
ن˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
،ةيلودلا تادهاعملاو تايقافت’ا

ةسسا˘ي˘سسلا˘ب ر˘ظ˘ن˘لا د˘ي˘ع˘ي˘سس ا˘م˘ك
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ة˘قÓ˘ع˘لاو ة˘ي˘نار˘ي’ا ة˘ي˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
ءا˘ط˘عإاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
قر˘˘سشلا˘˘ب ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا
اهنيب نم ربكأا امامتها طسسو’ا
قق˘ح˘ي˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
سسي˘ئر˘لا ما˘ما ا˘سسو˘م˘˘ل˘˘م ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت
تا˘بو ه˘باو˘سص د˘ق˘ف يذ˘لا بمار˘ت
ىتح ةنلعملا جئاتنلا يف ككسشي
تا˘ي˘ط˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘سشتو . ن’ا

،ندياب زوفو مدقت ىلا جئاتنلاو
رهظتسس يتلا زرفلا جئاتنل اقفو
نمسض ،ةلب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ

مامتهاب ىظحت ةيخيرات تاباختنا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘مو ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ني˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لاو ن˘ي˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ي˘لود ما˘م˘ت˘ها˘˘ب تي˘˘ظ˘˘ح ى˘˘ت˘˘لاو
. قاطنلا عسساو يبرعو
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا تع˘با˘تو
اهتاسسسسؤومو ةيبرعلا تاي˘لا˘ج˘لاو
ناكو ةدحتملا تاي’ولا ةفاك يف
ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘م˘˘ج’ا
ةلمج نمسض ،ندياب يطارقوميدلا

يتلا تايسصوتلاو تامهافتلا نم
ة˘ي˘سضق˘لا م˘عد ةرور˘سضب تب˘˘لا˘˘ط
ة˘يا˘عر˘ل ةدو˘ع˘لاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘˘م’ا را˘˘طا ي˘˘ف تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ن˘مو ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
قر˘˘سشلا ي˘˘ف مÓ˘˘˘سسل˘˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لا
م˘˘˘˘عد˘˘˘˘لا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ،ط˘˘˘˘سسو’ا
،ينيطسسلفلا بعسشلل يداسصتق’ا

نم ة˘ير˘ي˘سصم˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ثح˘بو
ةسصاخو ىرسسأ’او سسدقلا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ة˘ير˘سصن˘ع˘لا بمار˘˘ت ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس نا

لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل هزا˘˘ي˘˘ح˘˘ناو
ررسضلا تقحلا ةيلودلا هتسسايسسو
.ةينيطسسلفلا ةيسضقلا يف ريبكلا

ةينيطشسلفلإ حابشصلإ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلإ مÓعلإ ريفشس / ةودقلإ يرشس  : ملقب

تا˘كب˘سش تا˘ير˘ب˘ك تن˘ل˘عأا ا˘مد˘ن˘˘ع
نأا تبسسلا سسمأا ةيكريمأ’ا مÓعإ’ا
بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كر˘ي˘مأ’ا سسي˘ئر˘لا

ةيناث ةي’وب زوفلل هتلواحم رسسخ
ةلسضفملا هتبعل بعلي بمارت ناك
اينيجرف ةي’وب هيدان يف (فلوغلا)

نأا ودبيو ،نطنسشاو نع ديعب ريغ
ابيرق هيدل نوكيسس بمارت سسيئرلا
هذهب عاتمتسسÓل تقولا نم ديزملا
ت’امتح’ا ي˘ه ا˘م ن˘كلو ،ة˘ب˘ع˘ل˘لا
ه˘ت˘م˘يز˘ه د˘ع˘ب ه˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا ما˘˘˘مأا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا˘˘˘ب
.نيداب وج يطارقميدلا
ةب˘سسن˘لا˘ب د˘حاو تبا˘ث كا˘ن˘ه نا˘ك اذإا
ه˘˘ب˘˘ح و˘˘ه˘˘ف بمار˘˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘نود ى˘˘˘لإا
،ه˘˘ن˘˘ع سسا˘˘ن˘˘لا ثيد˘˘حو ءاو˘˘سضأÓ˘˘ل
‐ بمارت عباتي ’أا نوليلقلا عقوتيو
تا˘ي’و˘لا ءا˘سسؤور ر˘˘ث˘˘كأا د˘˘حأا و˘˘هو
‐بخسصلاو لدجل˘ل ةرا˘ثإا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
دعب دÓبلا ءاسسؤورل داتعملا طمنلا

وهو ،سضيبأ’ا تيبلا نم مهجورخ
تاركذملا ةباتكو ،ظفحتب ثيدحلا

ة˘ير˘ي˘خ ة˘ط˘سشنأا ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو
.اهريغو
ح˘ي˘تا˘ف˘م د˘ق˘ف˘ي˘سس بمار˘ت نا˘˘ك اذإاو
د˘ق˘ف˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأا ’إا سضي˘˘بأ’ا تي˘˘ب˘˘لا

ةسصاخلا لوخدلا ليجسست تامولعم
يذ˘لا ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ي˘˘ف ه˘˘ب
،سصاخسشأ’ا نييÓم تارسشع هعباتي

نأا بمارت لمانأا ناكمإاب لازي ’ ذإا
ه˘˘بز˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘˘سضلا سسرا˘˘˘م˘˘˘ت
.يروهمجلا

4202 تاباختنإ
بمارتل ني˘بر˘ق˘م˘لا سضع˘ب ثد˘ح˘تو
تي˘ب˘لا ن˘كا˘سس ة˘ي˘˘ن ن˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا سضو˘˘خ سضي˘˘˘بأ’ا
،4202 ماعلل ةيسسائرلا تاباختن’ا

يكريمأا سسيئر ىوسس نكمتي ملو
ن˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘سضق ن˘˘˘م ر˘˘˘خآا د˘˘˘حاو
رفورج وهو ،نييلاتتم ريغ نيتسسائر
˘ما˘ع˘لا ي˘ف زا˘ف ذإا يذ˘لا د˘نÓ˘ف˘ي˘ل˘˘ك
هباخ˘ت˘نا ةدا˘عإا ةرا˘سسخ د˘ع˘ب2981
.تاونسس4 لبق ليئسض قرافب
سضيبأ’ا تيبلا يفظوم ريبك لوقيو
‐ بمارت نإا ي˘نا˘ف˘لو˘م كي˘م ا˘ق˘با˘سس
رارقإ’ا ةعاسسلا دحل سضفري يذلا
عوقو ىوعدب ندياب مامأا ةميزهلاب
بحي ’» ‐تاوسصأ’ا زرف يف ريوزت
.«ةراسسخلا

زكرمل ثيدح يف ينافلوم فاسضأاو
نأا اما˘م˘ت ع˘قو˘تأا» يد˘ن˘لر˘يأا ثا˘ح˘بأا
يف اطرخ˘ن˘م بمار˘ت سسي˘ئر˘لا ل˘ظ˘ي
ديكأاتلاب كلذ هعسضيسسو ،ةسسايسسلا

ةر˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض
نأا حجرم˘لا ن˘م ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
.«4202 ماعلا تاباختن’ اوحسشرتي
ءيسش Ó˘ف ،ة˘ير˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘مو

ةرم هظح ةبرجت نم بمارت عنمي
ع˘˘˘برأ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ىر˘˘˘˘خأا
رو˘ت˘˘سسد˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ح˘˘ي ذإا ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نم رثكأ’ ةسسائرلا يلوت يكريمأ’ا
ه˘ل ح˘م˘سسيو ،ن˘ي˘ت˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘تر˘ت˘˘ف
.ةيناث ةي’ول اقح’ حسشرتلاب

نويزفلتلإ ⁄اع
م˘˘لا˘˘ع ير˘˘غ˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
،ه˘ي˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب بمار˘ت نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا

ا˘م˘ج˘˘ن ه˘˘م˘˘سسا نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو
يماع نيب مدق ينويزفلت جمانربل
ةروسصب هيف رهظو ،5102و4002
.باذجو يوق لامعأا لجر
سضع˘ب ي˘ف ح˘م˘لأا د˘ق بمار˘˘ت نا˘˘كو
ةانق» ءاسشنإا يف هتبغرل تاحيرسصتلا
نم همربت داز امدعب كلذو ،«بمارت
ةينويزف˘ل˘ت˘لا زو˘ي˘ن سسكو˘ف ة˘ط˘ح˘م
هيدل ةلسضفم تناك يتلا ةيرابخإ’ا

نكلو ،يروهمجلا بزحلل ةبرقمو
.ةيافكلا هيف امب «ةيبمارت» نكت مل
ةعسضب لبق يكريمأ’ا سسيئرلا درغو
نوديري» نودهاسشملا» Óئاق رهسشأا
.«كلذك انأاو ،نآ’ا Óيدب
1202 ما˘˘ع˘˘لا نو˘˘˘كي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘يو
لÓخ نم امإا ،ءدبلل بمارتل ةسصرف
ن˘˘˘كل) ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘سشنإا
،(اظهاب نوكي دق يلوأ’ا رامثتسس’ا
«ةقيدسصلا» تاونقلا لÓخ نم وأا

«زوين ا˘كر˘ي˘مأا ناو» ل˘ث˘م ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا
(sweN aciremA enO)، زوين»و
xaMsweN) «ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ت سسكا˘˘˘˘م

VT).
ةيئاشضق تاقحÓم

سضي˘بأ’ا تي˘ب˘لا ه˘تردا˘غ˘م در˘ج˘م˘بو
بمارت دلانود قفأا حبسصي نأا نكمي
ذإا ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘م˘تا˘ق ي˘ئا˘سضق˘˘لا

نا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت كرو˘˘يو˘˘ي˘˘ن ي˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه
امهنم لك يدؤوي نأا نكمي نايئاسضق
لوأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا .ة˘˘ق˘˘حÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا

سسنا˘˘ف سسور˘˘يا˘˘سس هأاد˘˘بو ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ج
قلعتيو ،نتاهنام يف ماعلا يعدملا
لا˘ي˘ت˘حا˘ب بمار˘˘ت ما˘˘ي˘˘ق لا˘˘م˘˘ت˘˘حا˘˘ب

،نيمأاتلا لاجم يف لايتحاو يبيرسض
ا˘˘˘مأا .تا˘˘˘با˘˘˘سسح˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘˘تو
هتأادبو ،يندم وهف يناثلا قيقحتلا
كرويوين ة˘ي’و˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘عد˘م˘لا
ديدحت ىلإا ىعسسيو ،سسميج ايتيتيل
تبذك بمارت تاكرسش تناك اذإا ام
ىلع لوسصحلل اهلوسصأا مجح نأاسشب
.ةيبيرسض ايازمو سضورق

ىرخأإ تإرايخ
يتلا ةرخاسسلاو ةيزازفتسس’ا هتجهلب
تاي’ولل54ـلا سسيئرلا ركذ اهبحي
ةدع ةيسضاملا رهسشأ’ا يف ةدحتملا

هتراسسخ لاح يف هتايحل تاراسسم

ناريزح/وي˘نو˘ي ي˘ف˘ف ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
سضي˘بأ’ا تي˘ب˘لا ي˘ف لا˘ق ي˘سضا˘م˘˘لا
ءار˘سش ه˘نا˘كمإا˘ب ه˘نإا ة˘ي˘ها˘كف ةر˘ب˘ن˘ب
عم ةيرب ةلحرب مايقلاو لقنتم لزنم
.اينÓيم هتجوز
لÓ˘خ ىد˘بأا ،ما˘يأا ة˘˘ع˘˘سضب ل˘˘ب˘˘قو
ة˘˘ي’و ي˘˘ف ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
تانحا˘سشلا˘ب ه˘با˘ج˘عإا ا˘ي˘نا˘ف˘ل˘سسن˘ب
لاقو ،ةديعب ةفاسسم ىلع ةفقوتملا
ل˘˘ه ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش ا˘˘ه˘˘نإا»
بو˘كر ي˘نا˘كمإا˘˘ب نأا نود˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ام ،كلذ بحأا انأا ؟باهذلاو اهادحإا

ع˘˘ط˘˘قو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ىو˘˘˘سس كي˘˘˘ل˘˘˘ع
.«قيرطلا

‐ «زجدليف يذ» ىلإا ةرايز لÓخو
يف نيدعاقتملل عمتجم ربكأا وهو
نع بمارت ثدحت ‐اديرولف ةي’و
،ءودهلل ربكأا Óيم سسكعت ةيسضرف
يذ» ي˘ف سشي˘ع˘ل˘ل ل˘ق˘ت˘نأا˘˘سس» لا˘˘قو
،’ ..ةئيسس تسسيل ةركفلا ،«زجدليف
.«اريثك يل قورت اهنإا لب

لاق دقف ،رخآا ’امتحا ةمث نأا ريغ
يف يسضاملا رهسشلا بمارت سسيئرلا
نل» ايجروج ةي’وب يباختنا عمجت
ةراسشإا يف ،«ةديج ةلاحب يننأا رعسشأا
رعسشيسس هنأا دقتعي يذلا ل’ذإ’ا ىلإا
هسسفانم مامأا هتراسسخ لاح يف هب
ا˘م˘بر» ف˘ي˘سضي˘ل ،«نا˘سسع˘˘ن˘˘لا و˘˘ج»
.«دÓبلا ةرداغمل رطسضأاسس

..تاباختنلاب هتميزه دعب

؟سضيبألأ تيبلأ هترداغم بقع بمأرت ةايح نوكتسس فيك

يف ثوغلا ةلاكو ةرئاد» تربتعا
رير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
ةنجل˘لا تيو˘سصت نأا˘ب «ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ممÓل ةماعلا ةيعمجلا يف ةعبارلا
لمع م˘عد˘ي رار˘ق ى˘ل˘ع ةد˘ح˘ت˘م˘لا

نم دكؤوي اهتامدخو ثوغلا ةلاكو
يلودلا عمتجملا ةدارا نا ديدج
ل˘˘م˘˘ع رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غرو
ر˘ما ا˘ه˘تا˘مد˘خ ر˘يو˘ط˘تو ة˘لا˘كو˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد ى˘˘غ˘˘˘ط˘˘˘ي نا بج˘˘˘ي
،لودلا سضعبل ةيناودعلا فقاوملا

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

ا˘˘ت˘˘لاز ا˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘لا ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سساو
ءاسضعا ةب˘غر سسكع˘بو ،ناد˘ه˘ج˘ت
فاد˘ه˘ت˘سسا ى˘لا ة˘ي˘لود˘لا ةر˘˘سس’ا
ةيسسايسس فادها قيقحتل ةلاكولا
رارقلا يظح ذإا .ةدوعلا قح ءاغلاب
ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ه˘˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
سضفر لباقم ةلود151 ةقفاومب

.طقف لود سسمخ
يف ثوغلا ةلاكو ةرئاد» تيحو
يتلا لودلا «ةيطارقميدلا ةهبجلا

،رار˘ق˘لا اذ˘˘ه بنا˘˘ج ى˘˘لا تتو˘˘سص
ىلا وعدي رخآا رارق ىلا ةفاسض’اب

ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘ل ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
،ىرخا تارارق4و نيينيطسسلفلا
قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع يو˘ن˘سس د˘ي˘كأا˘ت ي˘˘ف
 .ينيطسسلفلا بعسشلا

ى˘˘لا لود˘˘لا هذ˘˘ه ةر˘˘ئاد˘˘˘لا تعدو
معدب ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘ه˘م˘عد ة˘م˘جر˘ت
يتلا ةيلاملا ةمز’ا جلاعي يلام
باقع˘لا ة˘سسا˘ي˘سس بب˘سسب تع˘سستا
تدا ي˘ت˘لا ي˘كير˘م’ا ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ف˘˘قو ى˘˘لا
ة˘نزاو˘م ل˘يو˘م˘ت ي˘ف ة˘ي˘˘كير˘˘م’ا

.ثوغلا ةلاكو

يف ثوغلا ةلاكو ةرئاد» ددجت ذإاو
رير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
دوهجلا لكل اهريدقت «نيطسسلف
ةجلاعم لجا نم ةلوذبملا ةيلودلا

ا˘ه˘نا˘ف ،ي˘لا˘م˘لا ز˘ج˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم
ة˘ع˘بار˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعا كرا˘سشت
لجا نم نيحناملا عيمج» مهتوعد
ةيبلتل مهدوهج زيزعتو ةلسصاوم
،ةلاكولل ةعقو˘ت˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
ةدا˘يز˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
ةئسشانلا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’او تا˘ق˘ف˘ن˘لا

رارقتسس’ا مدعو تاعارسصلا نع

.«ةقطنملا يف
ة˘لا˘كو˘لا ة˘سسا˘ئر ةر˘ئاد˘لا و˘عد˘تو
اذه طاقتلا ىلا اه˘تا˘ئ˘ي˘ه ع˘ي˘م˘جو
ةمكارملاو ماهلا يسسايسسلا معدلا

نم دوهجلا ةلسصاوم ةهجل هيلع
مداقلا ماع˘لا ة˘نزاو˘م ن˘ي˘مأا˘ت ل˘جا

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا بعو˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘بو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ءاو˘سس ةد˘ياز˘ت˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘نزاو˘˘˘م˘˘˘لا
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع وا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ة˘˘ئرا˘˘ط˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا
.انوروك ةحئاج تايعادت

ةيلاملإ ةمزألإ ةجلاعمب صضرألإ ىلع اعقإو اهتمجرت ىلإإ اهتعد

أورنولأ معدب اهتأرأرق ىلع ةدحتملأ ممألأ يف ةعبأرلأ ةنجللأ ييحت » نيطسسلف ريرحتل ةيطأرقميدلأ ةهبجلأ يف ثوغلأ ةلاكو ةرئأد»
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لاجم يف نيوكتلأ ميمعتل ةكأرسش ةيقافتأ عيقوت
ةنتابب تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديسصلأ

ديسصلل يوهجلا ريدملا ،فسشك
ةي’وب ةيديسصلا داوملاو يرحبلا
نأا ،«تنسشوتوب قيفوت» فيطسس
لÓخ ةيسصولا ةرازولا ةسسايسس
غولبب0202/4202 يسسامخلا
نط فلأا661 نع قوفيام جاتنا

فلأا05 ةيديسصلا تاجتنملا نم
اذهو ،ةيئاملا تاجتنملا نم نط
عسساو جمانرب ديسسجت لÓخ نم
ددع ربكأا نيوكتل ةي’و84 ربع
يذ˘لا لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ن˘كم˘˘م
ةيلحاسس ةي’و71 ىلع رسصتقا

هد˘ع˘ب تر˘سشت˘ناو ن˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
بونجلا نم تاي’و4 سسمتل
يدحتلا تعفر يت˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ج˘ئا˘ت˘نو ما˘قرأا تث˘ث˘˘حو ار˘˘خؤو˘˘م
تايئاملا ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ا˘ه˘ب سسأا˘ب’
زكترت يذلا رسشؤوملا ربتعت يتلا

ةديدجلا رئازجلا ة˘سسا˘ي˘سس ه˘ي˘ل˘ع
.يئاذغلا نم’ا قيقحتل
نأا ،«تنسشوتو˘ب ق˘ي˘فو˘ت» را˘سشأاو
بع˘سشل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘˘طرا˘˘خ˘˘لا
موحللا جاتنإا لاجم يف ةيحÓفلا
نطولا ربع ءارم˘ح˘لاو ءا˘سضي˘ب˘لا
جا˘جد˘لا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف تر˘سصت˘˘قا

ط˘˘˘ق˘˘˘ف را˘˘˘ق˘˘˘ب’او ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘غ’او
تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت تل˘˘ها˘˘ج˘˘تو
ةيراجتلاو ةيداسصتق’ا ةدئافلاو
ىلع ةبعسشلا هتاه اهب زيمتت يتلا

يتلا ةرخ’ا بعسشلا نم اهسسكع
بلطلاو سضرعلا نوناقل عسضخت
اه˘م˘كح تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت ن˘كل
سضرعلاو دوجوم بلطلا نوناق

اذه رعسس لعج ام وهو ليئسض
مئاد عافترا يف يئاذغلا جتنملا

تاذ بسسح فيلاكتلا ةلق مغر
يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
نا رد˘سصم˘˘لا تاذ ه˘˘ي˘˘ف فا˘˘سضأا

رارغ ىلع ةطيسسب لئاسسو ريفوت
بذ˘ع˘لا ءا˘م˘ل˘ل ر˘ي˘غ˘˘سص سضو˘˘ح
اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘كت طور˘˘˘سش سضع˘˘˘بو
زيجو فرظ يف يطعي جتنملا

ن˘م˘سضيو ه˘ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه تا˘ي˘˘م˘˘ك
ىلع حبرلا بلجي يذلا رعسسلا

عفدت يتلا بعسشلا يقاب سسكع
تارملا نم ديدعلا يف حÓفلاب
.ةراسسخلا ىلا

يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا ،قر˘ط˘ت د˘˘قو
عوسضوم ىلا ،يرحب˘لا د˘ي˘سصل˘ل
اذه ي˘ف سصسصخ˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ر˘سشؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةرازولا هل ىعسست يذلا لماعلاو
ر˘ب˘ع ا˘ه˘تارد˘ق ع˘فر˘ل ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
نكمم ددع ربكأا ريفوتل نطولا

اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةبعسشلا هتاه حاجن نأ’ لاجملا

ديجلا نيوكتلا يف نمكي هبسسح
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو
اهجا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘يرور˘سضلا
ه˘عاو˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب كم˘˘سسلا

نمسضت ة˘ي˘م˘ل˘ع طور˘سش ق˘فو
ةيباجيا ةجيتن ءاطعاو هحاجن
لبق نم ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت م˘ت ا˘م و˘هو
يف نيرمثت˘سسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

 .ةيبونج تاي’و
سساور’ا ة˘م˘سصا˘ع ،ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
ة˘ي˘ئا˘م سضاو˘حأا ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب
ارب˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ةر˘ب˘ت˘ع˘م
د˘سسك ة˘ب˘ع˘سشلا ه˘تا˘ه حا˘ج˘˘نإ’
يئاملا زجا˘ح˘لا رود˘م˘ل ة˘يد˘ك
ةعنم اذ˘كو ة˘فا˘ع˘مو ةرا˘م˘ط˘ب
يباجي’او ريبكلا زفحملا وهو
ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
هتاه لعجو نيوكتلل ةيسضرأ’ا
.ةحجان ةبعسشلا

ينامحد دمحم. نامثع راعرع

انوروك صسوريفب تاباشصإلإ ددع يف ديإزت ليجشست دعب
ءابولأ راسشتنأ نم دحلل تأءأرجإأ ةدع ذختي مناغتسسم يلأو
ى˘سسي˘ع م˘نا˘غ˘ت˘سسم ي˘˘لاو دد˘˘سش
ئراطلا هعامتجا لÓخ ةيحلوب
،ةحسصلا ءاردم عم هعمج يذلا
،ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
دعب ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لاوةرا˘ج˘ت˘لا
سسوريفب تاباسصإ’ا ددع عافترا

ىلع91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘˘ك
تاءارجإ’ا ةفاكب ديقتلا ةرورسض
.ءابولا يسشفت نم دحلل ةمزÓلا
لسصفم سضرعل هعامتسسا دعبف
ةباينلاب ةحسصلا ريدم فرط نم
ةي’ولاب ةيئابولا ةيعسضولا لوح
يف عا˘ف˘ترا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ي˘ت˘لاو
ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ف تا˘˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع
يديسس ،ارافيغيسش تاي˘ف˘سشت˘سسم
م˘˘˘هو ،سسلدا˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘عو ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘ق˘ن ع˘م جÓ˘ع˘ل˘ل نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصم ت’ا˘ح70
د˘جاو˘تو سشا˘ع˘ن’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل
يف اهتباسصإا يف هبتسشي ةلاح21
،ةيبطلا ليلاحتلا راظتنا رودسص
ع˘سضو˘˘لا نأا ي˘˘لاو˘˘لا د˘˘كأا ثي˘˘ح
ةباسصإ’ا ت’احو ام اعون قلقم
ةدع ذختتسس ه˘ي˘ل˘عو ،د˘ياز˘ت ي˘ف
ةلجعت˘سسمو ة˘يرور˘سض تاءار˘جإا
اظافحو ءابولا راسشتنا نم دحلل

ثيح ،نينطاوم˘لا ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع
ةداعإ’ ةمزأ’ا ةيلخ ءاعدتسساب رمأا

ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا تاد˘ج˘ت˘˘سسم
تام˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا ا˘م˘ك ،ا˘ي˘مو˘ي
لكل ميقعتلا تايلمع ةرسشابمل

اذكو ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوملا
تايدلبلا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مأ’ا

تارادإ’ا تار˘˘ق˘˘˘مو ر˘˘˘ئاود˘˘˘لاو
بط˘ق˘ت˘سست ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ليكسشت ىلإا اعد امك ،روهمجلا
مارتحا ىدم ةبقارمل ةيئ’و ةنجل
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ادكؤوم ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
ذ˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘سس ه˘˘نأا نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
مل نإا لاح يف ةمراسص تاءارجإا
ىلع يسسردملا مقاطلا سصرحي
لوكوترب˘ل˘ل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ي˘ح˘سصلا
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا

لو˘كو˘تر˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ةيراجت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا

ىلإا اريسشم ،ةيمومعلا قاوسسأ’او
ع˘م ع˘سضو˘لا ة˘ب˘قار˘م م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا
يف قلغلا تاءارجإا ذاختا ةيناكمإا

مت ام˘ك.تاباسصإ’ا د˘ياز˘ت لا˘ح
ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ
نم ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ط˘ط˘خ ع˘سضو
يف ئراط يأا عم لماعتلا لجأا

ريفوتك تاباسصإ’ا فعاسضت لاح
ةرسسأ’او ةيبط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا
ىد˘مو ى˘سضر˘م˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل

يأا لايح ةيبطلا مقطأ’ا ةيزهاج
د˘ي˘سسلا ر˘ب˘ع ا˘م˘ك .تاد˘ج˘ت˘˘سسم
ر˘فا˘سضت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘˘لاو˘˘لا

يسشفت ديازت عنمل عيمجلا دوهج
.عسضولا يف مكحتلاو ءابولا

نيدلإرون.ب

ةيحايشسو ةيحÓف تايناكمإاب رخزت اهنأإ مغر

ةديدج قفأرمو ةيومنت عيراسشمل ةجاحب مناغتسسمب ملاغوب دلوأأ ةيدلبب لظلأ قطانم
عيراششملإ نم ديدعلل ةشسام ةجاحب ،مناغتشسم ةيلو قرشش لامشش ىشصقأإ ةعقإولإ ملاغوب دلوأإ ةيدلب لإزتل

فلأإ41 ــلإ مهددع قاف نيذلإ ناكشسلإ ىدل صشيعلإ فورظ نيشسحت اهنأاشش نم يتلإ ةديدج قفإرمو ةيومنتلإ
.لظلإ قطانملاب ةشصاخ ةمشسن

اهتاورثب ة˘ي˘ن˘غ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ف
ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ا˘ه˘نا˘كسس لاز˘˘ي’، ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو
سصئاقنلا نم ديدعلا نم نوناعي
دوقع ذنم مهقرؤوت تلاز’ يتلا

.نمزلا نم
ةينكشسلإ صصشصحلإ ةلآاشض

تاناعإلاب ةبلاطملإو
ةيفيرلإ

ى˘ق˘ب˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘˘كسسلا ة˘˘مزأا
ةينكسسلا ةريظحلا نوك ،ةرذجتم
ةلق ببسسب ةليئسض دج ىقبت اهب
ةحونمم˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا سصسصح˘لا
تا˘ف˘ل˘م م˘كار˘ت ي˘ف دازا˘م ،ا˘˘ه˘˘ل

تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ن˘كسسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ن˘كسسلا ي˘ت˘غ˘ي˘سص ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’
يذ˘لا يرا˘ج˘˘ي’ا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
يوقرتلا اذكو بلط0021 قوفي
مل يذلاو ،ةدحو002 ــب معدملا
ارخؤوم ىوسس ةيدلبلا هنم ديفتسست
.طقف ةينكسس ةدحو02 ــبو
كلت˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا سصسصح˘لا ة˘ل˘ق
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘فد غ˘˘ي˘˘˘سصلا
ةيفيرلا تا˘ن˘كسسلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
هذهب دحوأ’ا ليبسسلا ىقبي يذلا
يفيرلا اهع˘با˘ط م˘كح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا

تا˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘ع ي˘ف دازا˘م و˘˘هو
،فلم0001 زوا˘˘˘ج˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا

سسي˘˘ئر ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘˘سسح
ل˘كسشم ن˘م دازا˘˘مو .ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ى˘ت˘ح ه˘نأا و˘ه ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘كسسلا

08 ـب ةديحولا ةينكسسلا ةسصح
يت˘لا يرا˘ج˘يإا ي˘عا˘م˘ت˘جا ةد˘حو
ةريخأ’ا هذه ذنم اهنم تدافتسسا

ىلإا ملسست مل1102 ةنسس ذنم
مدعف .اذه انموي ىلإا اهيديفتسسم
يتلا ةيجراخلا ةئيهتلا لامكتسسا
با˘ب˘سسأ’ ةد˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب تف˘قو˘ت
سضع˘˘˘ب˘˘˘ب ع˘˘˘فد ،ة˘˘˘لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
لخدتب ةبلاطمل˘ل ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
يف عارسسإ’او ةينعملا تاهجلا
،مهتاناعمل دح عسضول اهمÓتسسا

سضعب ناسسل ىلع كلذ ءاج املثم
نم اومئسس نيذلا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
اهنوسشيعي يتلا ةيرزملا فورظلا
ةليآا ىرخأاو ةيريدسصق تويب يف
.طوقسسلل

لÓغتشساب ةبلاطملإ
ةيحشصلإ قفإرملإ

ريوإودلاب
ناكسس ي˘نا˘ع˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
تامد˘خ˘لا ف˘ع˘سض ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ةدا˘ي˘ع با˘ي˘غ بب˘سسب ة˘ي˘ح˘˘سصلا

ىقب˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
ذنم نينطاوملا دواري يذلا ملحلا

مل ةديحولا جÓعلا ةعاقف ،2102
ىسضرملل لئاهلا ددعلا فكت دعت
ل˘كسشب ا˘ه˘ي˘لإا نود˘فاو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
ر˘˘يواود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘مو˘˘ي
،اراود21 اهددع غلابلا ةديعبلا

ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط˘˘لا كف˘˘قو˘˘ت˘˘سست ثي˘˘ح
را˘ظ˘ت˘ن’ا ة˘عا˘ق ي˘ف ة˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا
يذ˘لا د˘حاو بي˘ب˘ط˘ف ،ة˘ق˘˘ي˘˘سضلا
دعي مل فسشكلا ةيلمعب لفكتي
ىسضرمل˘ل ة˘ل˘ئا˘ه˘لا داد˘عأ’ا بل˘ي

ةدايز،را˘غ˘سصلا لا˘ف˘طأ’ا ة˘سصا˘خ

ةي˘ل˘ي˘ل˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘لا ماد˘ع˘نا ى˘ل˘ع
فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’ا ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس با˘˘˘ي˘˘˘غو
تÓئاعلاب عفدي ا˘م .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ءو˘ج˘ل˘ل ا˘هر˘مأا ى˘ل˘ع ة˘بو˘ل˘غ˘م˘لا
عافترا مغر ،ةسصاخلا تادايعلل
.جÓعلا فيلاكت
ناكسسلا دسشاني راطإ’ا اذه يفو
رقملا ليوحت ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘˘لا ر˘˘˘غا˘˘˘سشلا

ي˘قر˘سشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب دو˘جو˘م˘لاو
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م˘ب
فسشكلاو ة˘لو˘ف˘ط˘لاو ة˘مو˘مأÓ˘ل
ءا˘سسن˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل
ر˘يواود˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا

ىلإا ،ةدي˘ع˘ب˘لا ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
قفارملا لÓغتسسا ةرورسض بناج
ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع  ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لاو
د’وأا ،طاين ينب هنم لك ريواود
،يبرعلا جاحلا ’وأاو يلع جاحلا
نم رمعم د’وأا تراقزوب ،ةراحب

نو˘˘ما˘˘ع ءا˘˘ب˘˘طأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ
تامدخ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع نور˘ه˘سسي

ن˘م د˘ح˘لاو نا˘كسسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ناكسس بلا˘ط˘ي ا˘م˘ك ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ةديدج جÓع ةعاقب ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا
فيفختو لقنتلا ءبع فيفختل
جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا
كلذ انل فسشك املثم ،زكرملاب
.راودلا ينطاق سضعب

زاغلإو ءابرهكلاب طبرلإ
تÓئاعلإ تائم بلطم

تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا لاز˘˘ت ’
ةيدلبلا هذه نم ةقرفتم قطانمب
ةكبسشب ا˘ه˘ط˘بر˘ل ا˘هرود ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس’ ،ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا
هتفرع يذلا ينار˘م˘ع˘لا ع˘سسو˘ت˘لا
ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘˘كسشبو ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ةيف˘ير˘لا تا˘ن˘كسسلا يد˘ي˘ف˘ت˘سسم
سضعبب و كانهو ا˘ن˘ه ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
،ةديدجلا ةي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
سضع˘ب مر˘ح ءا˘بر˘ه˘كلا با˘ي˘˘غ˘˘ف
م˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس لو˘˘خد ن˘˘م ر˘˘سسأ’ا
أاجل اميف .ةدع تاونسسل ةديدجلا
يئاوسشعلا طبرلل رخآ’ا سضعبلا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ل˘باو˘˘كلا˘˘ب
.ةظهاب غلابمبو ةليوط تافاسسم
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا نا˘˘كسس ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو اذ˘˘ه
زاغب مهتانكسس ط˘بر نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
دوزتلا نم اومئسس امدعب ةنيدملا
تاروراق ةط˘سساو˘ب زا˘غ˘لا ةدا˘م˘ب

ن˘م د˘يز˘ت ي˘˘ت˘˘لا نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ
لÓخ ر˘ب˘كأا ل˘كسشبو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
بلطلا دادزي نيأا ءاتسشلا لسصف
وحن لسصت دق راع˘سسأا˘بو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ق˘طا˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب ي˘˘ف جد052
دد˘ج˘ي را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘فو ،ل˘˘ظ˘˘لا
ةرورسضب مهبلطم ةيدلبلا ناكسس
زاغلا تاكبسش دم يف عارسسإ’ا
.لجاعلا بيرقلا يف يعيبطلا

دوزتلإ يف بذبذتلإ
نم قمع بورششلإ ءاملاب

ناكشسلإ ةاناعم
يتلا لكاسشملا هذه ىلع ةدايز
يسشيعملا عقاولا ىلع ابلسس ترثأا
ةسصاخ تÓئاعلا نم ريثكلا ىدل
ىقبي ،لظلا قطانمب ةنطاقلا كلت
بذبذتلا نوكسشي ةيدلبلا ناكسس
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘˘لا ي˘˘ف
هايملا ذافن دعب ةسصاخ ،برسشلل
ناكسسلا ناك يذلا سسيمارك دسسب
يف ةريب˘ك ’ا˘مآا ه˘ي˘ل˘ع نو˘ق˘ل˘ع˘ي
عمجي ثيح ،مهتاناعمل دح عسضو
رارغ ىلع ريواودلا ينطاق لج
نأا ،ا˘هروا˘ج ا˘˘مو ن˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا
نم اقÓطنا مهلسصت يتلا ةيمكلا

ةمسصاعب رحب هايم ةيلحت ةطحم
ةرم لدعمب ،ةيفاك دعت مل ةي’ولا
ام وهو، عوبسسأ’ا يف نيترم وأا

ر˘ط˘سضي م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
حوارتت نامثأاب جيراهسص ءانتق’
ب˘سس˘ح جد007 و005 ن˘ي˘ب

يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
تايمك خسضب ةبلاطملل مهعفد
هذ˘ه ي˘ف ز˘ج˘ع˘لا د˘سسل ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا
.ةيويحلا ةداملا

ةئيهت ىلع حاحلإلإ
نيشسحتل تاقرطلإ

لقنتلإ فورظ
ر˘يواود˘لا نا˘كسس ي˘كت˘سشي ا˘م˘˘ك
،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘يز د’وأا رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
قطانمو تراقزروبو نيطبارملا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘م ىر˘˘˘خأا
اهسضعب لازت’ ثيح ،تاقرطلا

ىرخأاو ةيلمر كلاسسم نع ةرابع
و˘هو، ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف
ىدل لقنتلا فورظ نم بعسصام
باحسصأا ،تÓئاع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
سضعب لاف˘طأا ى˘ت˘حو تارا˘ي˘سسلا
ل˘سصف ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ،سسراد˘˘م˘˘لا
د’وأا ةيرقب لاحلا وه امك ،ءاتسشلا

اهل ةرواجملا قطانملاو سسيخر
.تراقزوب راودب

يبعششلإ صسلجملإ صسيئر
:دكؤوي ةباينلاب يدلبلإ
لفكتلل نيدهاج ىعشسن

نينطإوملإ تلاغششناب
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘˘سضوأا

ديسسلا ةباينلاب يدلبلا يبعسشلا
ىعسسن Óئا˘ق ،ل˘ح˘كل ة˘م˘حر˘ب

ت’اغسشناب لفكتل˘ل ن˘يد˘ها˘ج
قطان˘م˘ب ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’ا بسسح ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
ءا˘سضق˘لا ل˘جا ن˘م˘ف ،ة˘حا˘ت˘م˘لا

ءابرهكلاب طبرلا لكسشم ىلع
تاهجلل تابلط انمدق ةيفبرلا
تايلمع ةحمر˘ب˘ل ة˘سصت˘خ˘م˘لا

ريواودلا فلتخمب ةديدج طبر
اع˘سسو˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لا ىر˘ق˘لاو
اهينطاق ةدافت˘سسا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
انيظحو .ةي˘ف˘ير تا˘ن˘كسس ن˘م
ةيرقب لاحلا وه امك ةقفاوملاب

تÓ˘ئا˘ع˘لا سضع˘˘بو ن˘˘يا˘˘بر˘˘ع
اهطبر متيسس نيأا اهل ةرواجملا
،ةمداقلا مايأ’ا يف ءابرهكلاب
فورظ نيسسحتو ةلزعلا كفلو
هنإاف لظلا قطا˘ن˘م˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لا
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت رر˘˘ق˘˘˘ت
ترا˘قزو˘ب راود˘ب ة˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا

مت امك ،مك50 ةفاسسم ىلع
لمسشي يذلا رابتع’ا ةداعإا
نب د’وأا ،رمعم د’وأا ريواود
قيرطلاب مهطبري يذلاو نايز
راظتنا يف .90 مقر ئي’ولا
ةديدج عيراسشم نم ةدافتسس’ا
،ريواودلا يقاب تاقرط ديبعتل
ل˘˘˘˘كسشم سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘مأا
هايم˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا
ف˘ي˘سضي بر˘سشل˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا

ا˘ن˘ع˘ط˘ق ا˘ن˘نإا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر
ة˘ب˘سسن ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘طاو˘˘سشأا
يتلاو ءاملا تاكبسشب طبرلا
ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،%89 ـلا تقا˘˘˘ف
ةديدجلا ةيومنت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
قطانم اهن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

راودل ةيقرسشلا ةهجلاك ةديدج
دسس فافج نأا ’إا ،طاين ينب
اذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘خ سسي˘˘˘مر˘˘˘كلا يداو
ديزو˘ت ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘يو بذ˘بذ˘ت˘لا
هايم ةيلحت ةطحم نم ناكسسلا
.رحبلا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
انكسس02 ةسصح نم تدافتسسا
را˘ي˘ت˘خا م˘ت ا˘م˘˘عد˘˘م ا˘˘يو˘˘قر˘˘ت
اذ˘ه˘ل ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا
نÓ˘عإ’ا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،عور˘سشم˘لا

نم نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
،يراجيإا يعامتجا نكسسم03
بابسشلاب لفكت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
نيراوج نيبعلم ةيطغت مت دقف
ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘ف
بسشع˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘ه˘ل فا˘˘سضي ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا
.يدلبلا بعلملا
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تا˘ط˘ل˘سسلا ما˘يأ’ا هذ˘ه ل˘م˘˘ع˘˘ت
ىلع ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يذلا ،يحسصلا عسضولا ءاوتحا
رار˘م˘ت˘سسا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ب تد˘ت˘سشا
دعب انروك سسوريف ءابو راسشتنا
تاباسصإ’ا ددع ىلعأا ليجسست

يتلاو نيطرافلا نيمويلا لÓخ
اهنع جتنو ،ةباسصإا831 تغلب
،ة˘يا˘ج˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ءÓ˘ت˘˘ما
سشي˘ع يد˘ي˘سس ،و˘ب˘قأا ،روز˘˘ي˘˘مأا

بسسحو ،ا˘هر˘˘خآا ن˘˘ع ة˘˘طر˘˘خو
ددع نإاف ةي’ولاب ةحسصلا ريدم
005 غ˘ل˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

ةئاملاب08 م˘˘ه˘˘ن˘˘م سضير˘˘˘م
ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ةريدم ةهج نمو ،نيجسسكأ’اب
ليلخ ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

» ةيناغ يبرغ» ةيسسلا نارمع
هذهب رارمتسس’ا نأا تدكأا يتلا
عاطق لا˘م˘ع ل˘ع˘ج˘ي ة˘ي˘ف˘ي˘كلا
نأاو ،ريبك طغسض يف ةحسصلا

ة˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأ’ا ل˘˘ك
تأÓت˘ما د˘ق د˘ي˘فو˘ك ى˘سضر˘م˘ل
حا˘ن˘ج ح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘يو
ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا سضار˘˘˘مأا
ديلو˘ت˘لا ةدا˘ي˘ع ى˘لإا ى˘سضر˘م˘لا

،ة˘˘˘خر˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘مو˘˘˘مأ’او
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصم نأا تح˘˘˘˘˘سضوأاو
ةأا˘ب˘ع˘˘م كلذ˘˘ك ي˘˘ه سشا˘˘ع˘˘نإ’ا
نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةكراسشمب ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ةحاسسلا ىلع نيل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘˘لا˘˘ح ى˘˘ع˘˘سست
رد˘سصأا د˘ق˘ف ة˘ياد˘˘بو ،ع˘˘سضو˘˘لا
عنمب رارق دبعم دمحأا يلاولا
ي˘˘ف ي˘˘سسار˘˘كلاو ت’وا˘˘˘ط˘˘˘لا
ماعطإ’او معاطم˘لاو ي˘ها˘ق˘م˘لا
،.. قدانفلا يف ىتحو عيرسسلا

ن˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ر˘˘ه˘˘سست ا˘˘م˘˘ك
نينطاوملا لمح ىلع ةي’ولاب
ة˘ع˘ن˘قأ’او تا˘ما˘م˘كلا ع˘سضو˘˘ل
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘م’او
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ردا˘˘˘سصلا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ه˘جو ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت ا˘م˘ك ،نأا˘سشلا
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سصو˘˘سصخ˘˘˘لا

را˘ب˘جإاو تÓ˘فا˘ح˘لا سشي˘ت˘˘ف˘˘تو
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ةيئا˘قو˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تاءار˘جإ’ا

تامامكلا لح يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ىلإا سصاخسشأ’ا ددع فيقسستو
نم ةئاملا˘ب5 زوا˘ج˘ت˘ي ’ د˘˘ح
،نيرفاسسملا لقن تابكرم ةقاط
ع˘˘˘˘جر˘˘˘˘ي نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو

عاف˘تر’ا نأا ى˘لإا نو˘سصت˘خ˘م˘لا
ديفوكب ةباسصإ’ا ددعل ئجافملا

يخارت ىلإا ةهج نم دوعي91
ىلإا ىرخأا ةهج نمو نينطوملا
˘˘مد˘˘عو سضع˘˘ب˘˘لا را˘˘ت˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا
نمسضت يتلا ريبادتلل مهلاثتما
لمح اهنم ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مÓ˘سسلا
د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حاو تا˘ما˘م˘˘كلا
ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا با˘˘ي˘˘غو يد˘˘سسج˘˘لا
يرورسضلا نم يتلا ةيحسصلا
نينطاوملا كو˘ل˘سسب جز˘ت˘م˘ت نأا
رهسصنتو ةيمويلا م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف
’ ءزج نوكتل ايلك اراهسصنا
ةيمويلا مهتÓماعم نم أازجتي
وأا انوروك ةحئاج دسض ءاوسس
، ( از˘نو˘ل˘ف˘ن’ا ) در˘˘ب˘˘لا ت’ز˘˘ن
تأاد˘˘ب را˘˘م˘˘سضم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو
ةفلتخملا ةيلحملا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يحسصلا يعولا ةفاقث رسشن يف
رطاخملا نم عمتجملا ةيامحل
 . ةقدحملا

ةيلولإ نمأإ حلاشصم
ةملاكم3752 لبقتشست
71و8451 نيطخلإ ربع
0202 ربوتكأإ رهشش لÓخ

نمأ’ ةطرسشلا حلاسصم تلبقتسسا
لفكت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
نينطاوملا ت’اغسشناب رمتسسملا

لÓخ ءارسضخلا اه˘طو˘ط˘خ ر˘ب˘ع
هددع ا˘م طرا˘ف˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش
مقرلا ىلع يفتاه لاسصتا3752
‐51 ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ر˘˘سضخأ’ا

مقر˘لاو ،71 ةد˘ج˘ن˘لا م˘˘قرو ،84
تائفلاو رسصقلاب سصاخلا401
692 نم رثكأا نأا ثيح ،ةسشهلا
غÓبإ’ا دسصق ناك يفتاه لاسصتا

اهعوقو ءانثأا مئارجو ثداوح نع
ت’وا˘˘ح˘˘م ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا وأا
ى˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’او سسا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةماعلا تاكلتمملاو سصاخسشأ’ا

2732 تلجسس امك ،ةسصاخلاو
بل˘˘ط د˘˘سصق ي˘˘ف˘˘تا˘˘˘ه لا˘˘˘سصتا
حلا˘سصم ن˘م ل˘خد˘ت˘لاو ةد˘ج˘ن˘لا
عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘طر˘˘˘سشلا
تامولعم بلط وأا سصاسصتخ’ا
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘˘لاو را˘˘˘سسف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا وأا

94 ليجسست مت امك ،داسشرإ’او
عوقو نع غيلبتلل يفتاه لاسصتا

،ةثج فاسشتكا وأا رورملا ثداوح
غيل˘ب˘ت˘لا˘ب سصا˘خ د˘حاو لا˘سصتاو
 .رسصقلا ءافتخا وأا فاطتخا نع

 ميرك تميملقت

 ةيئاقو ةمامك007 عيزوت
 لجيجب انوروك ةحئاج نم ةيئاقولأ ةيسسيسسحتلأ ةطسشنألأ رأرمتسسأ
ىوتسسم ىلع ،لجيج نمأا مظن

جر˘خ˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح
ةلمح ،لجيج ةنيدمل يقرسشلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ة˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م ناو˘˘عأاو تارا˘˘طإا
ةما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصت’ا
ة˘ح˘ل˘˘سصم˘˘لا ،ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب
،ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘˘لا ن˘˘˘م بي˘˘˘ب˘˘˘طو
طا˘سشن˘لا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأ’او ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
تل˘م˘سش ة˘ل˘م˘ح˘لا ،ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا
ل˘كب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت
ةسصاخلا ريباد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
سسوريف راسشتنا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ةرورسض ىلع مهثحو انوروك
يدا˘ف˘تو ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ديقتلا يف لامهإ’او يخارتلا

راسشتنا نم دحلا لجأا نم ،اهب
ع˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ع˘˘قر
يدا˘ف˘ت ى˘لإا كلذ˘ك م˘˘ه˘˘تو˘˘عد
كا˘˘كت˘˘ح’او تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘حاو
تاذ يف مت امك ،يعامتج’ا
ةمامك007 ع˘يزو˘ت قا˘ي˘سسلا

اذكو نينطاوملا ىلع ةيئاقو
عفر فدهب ،ةيداسشرإا تايوطم
رطخلاب م˘ه˘يد˘ل ي˘عو˘لا ة˘جرد
سسوريف هلكسشي يذلا ريبكلا

ةماعلا ةح˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
نم دحلا يف ربكأ’ا مهرودو
قيبطت˘لا لÓ˘خ ن˘م ه˘ترو˘ط˘خ
يحسصلا لوكوتوربلل مراسصلا
هراسشتنا ح˘ب˘كو ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
. ىودعلا هذهب ةباسصإ’او

ع.يفطل

:«مÓشسلإ»ـل «ميرم ةيآإ حولف فشسوي» ةدعاشصلإ ةبتاكلإ

اهب ةناهتسسلأ نكمي ل مÓقأأ كانهو ايعامتجأو ايفاقث اسشيمهت يناعي يرئأزجلأ بتاكلأ

 ربمفون رهشش ةياهن ةياغ يلإإ لوعفملإ يراشس رإرقلإ
 «انوروك» ةحئاج يسشفت ببسسب لجيجب وردنوأأ تانأويحلأو ةيلسستلأ ةقيدح قلغ

يف ةكراششم ةدعاشصو ةئدتبم ةبتاك ،3002 ربمشسيد02 ديلإوم نم فلششلإ ةيلو ةنبإ ،ميرم ةيآإ حولف فشسوي
كراعم» ةشصق نإونع تحت «اييشسكودوليف» عماجلإ باتكلاب ةكراششمو ةينيوكت تإرودو ةيبدأإ تاقباشسم ةدع

دولوم اهل نوكي نأإ حمطت ،ايرولاكبلإ ةداهشش يف نيبشسإرلل ةيباجيإإ ةعرج ءإرقلإ نم ريثكلإ هربتعإ يذلإ «حاجنلإ
.زاجنلإ ديق وهو » ةيليل دوعر » نإونعب يبدأإ

ةشصرف لوأإ تناك ىتم ^
م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘˘ل
؟ ِكعّجشش نَمو ،ةباتكلإو
م˘ل˘ق˘لا ع˘م ي˘ت˘ياد˘ب ن˘كت م˘ل

ة˘سشور˘ف˘م ى˘ت˘ح ’و ة˘ي˘ن˘ل˘ع
،رغسصلا ذنم اهتأادب ،دورولاب

ي˘˘ف بت˘˘كأا تن˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ح
افوخ اهيفخأا ينكل قاروأ’ا

نأا وأا ةمادهلا تاداقتن’ا نم
يف. اهأارقيو سصخسش اهاري
ةقباسسم تم˘ي˘قأا ة˘ن˘سسلا هذ˘ه
ةلجم يف ةريسصقلا ةسصقلا
تنك دقو ،ةيفا˘ق˘ث˘لا بر˘ع˘لا
ي˘ف كرا˘سشأا نأا ا˘˘مو˘˘ي م˘˘ل˘˘حأا
ة˘ي˘بدأ’ا تا˘ق˘با˘سسم˘لا ىد˘حإا
تكراسشو ةسصرف ا˘ه˘تد˘جو˘ف
نيحجانلا ءا˘م˘سسأا ن˘ي˘ب ن˘مو
«ناو˘ن˘ع تح˘ت ي˘م˘˘سسا نا˘˘ك
اهتر˘ب˘ت˘عا «حا˘ج˘ن˘لا كرا˘ع˘م
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘ل˘˘˘عأا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ لوأا

مد˘ق˘ت ءارو نا˘كو ي˘ت˘ب˘هو˘م
. يتلئاع هذه يتوطخ
يتلإ اياشضقلإ مهأإ يهام ^
ة˘يآإ ة˘ب˘تا˘ك˘لإ لا˘ب ل˘˘غ˘˘ششت
؟رشضاحلإ تقولإ يف
تتا˘ب ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ن˘˘م
نهارلا تقولا يف ينلغسشت
ةيفيكو ةياورلا ميمسصت يه
قيفوتلا ةسصاخ ،اهيف ءدبلا
تايسصخسشلاو ثادحأ’ا نيب
ظا˘ف˘ح˘لا ع˘م ،ا˘ه˘ل˘˘سسل˘˘سستو
يذلا قيوسشتلا بولسسأا ىلع
ر˘˘ع˘˘سشي ئرا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ل˘˘ل لو˘˘سضف˘˘لا˘˘˘ب
ثاد˘˘حأ’ا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.للم نود ةمداقلا

يف نيبتكت كنأإ فرعأإ ^
و˘ه ا˘م ،ةد˘يد˘˘ع تلا˘˘ج˘˘م
نإدجول برقألإ لاجملإ
؟ةيآإ
ة˘ي˘بدأ’ا ي˘تر˘ي˘سسم تر˘سشا˘˘ب
ةر˘ي˘سصق˘لا ة˘سصق˘لا ة˘با˘˘ت˘˘كب

بيرد˘ت˘كو ى˘لوأا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ك
ن˘˘كل ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
اد˘عا˘˘م ي˘˘ناد˘˘جو˘˘ل بر˘˘قأ’ا
ةسصاخو رطاوخلا وه ةسصقلا
ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ
.يعامتج’ا

ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘شش ^
تإرودو تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم

،ةعماج بتكو ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت
هذ˘˘˘˘˘ه كل تفا˘˘˘˘˘˘شضأإ إذا˘˘˘˘˘˘م
ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإ
ي˘˘شصخ˘˘ششلإ ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شصلإ

؟يعإدبإلإو
غارفلاو يحسصلا رجحلا عم
ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
يتلا تارودلاو تاقباسسملا
ةحجانو ةعئار ة˘بر˘ج˘ت ما˘ق˘ت
باتكلل ةسصاخ ،يل ةبسسنلاب
لÓ˘˘خ ن˘˘مو ن˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا

تاكراسشم˘لا هذ˘ه˘ل ي˘جو˘لو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ل˘˘ع تفر˘˘ع˘˘ت
ةد˘˘˘حاو تر˘˘˘سصو با˘˘˘ت˘˘˘كلا

ةي˘بدأ’ا ة˘حا˘سسلا ي˘ف ن˘ه˘ن˘م
سضعب نم ملعتن نحبسصأاو
ميد˘ق˘ت˘ل ا˘نءا˘ط˘خأا ح˘ح˘سصنو
.لسضفأا وهام
تنأإو ،ةشصقلإ ن˘ي˘ب˘ت˘ك˘ت ^
ل˘م˘ع˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘˘لإ دد˘˘شصب
،«ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل دو˘˘˘˘عر» مدا˘˘˘˘ق

إذ˘ه ن˘ع ر˘ث˘كأإ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح
؟لمعلإ
يبدأا دو˘لو˘م نو˘كي˘سس ،م˘ع˘ن
تح˘ت با˘˘ت˘˘كلا ،ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘ب
ةرابع «ةيليل دوعر «ىمسسم
ن˘ع ر˘طاو˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘ه˘ن˘˘م ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

نيب لمح˘ي ،ة˘ي˘سسف˘ن ا˘ه˘ن˘مو
اريثك ترسشتنا اياسضق هتايط
تقو˘لا ي˘ف ا˘ن˘ع˘م˘ت˘ج˘˘م ي˘˘ف
. يلاحلا

ي˘˘˘ف كير˘˘˘غ˘˘˘ي يذ˘˘˘لإ ا˘˘˘م ^
ة˘˘˘ي˘˘˘عإد˘˘˘بإلإ ة˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ

؟امومع
ي˘ف ي˘ن˘ير˘غ˘ي يذ˘لا ءي˘˘سشلا
و˘˘ه ة˘˘ي˘˘عاد˘˘˘بإ’ا ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘كلا
،بي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سسأ’ا فÓ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خا

يذ˘لا ل˘ي˘م˘ج˘لا بو˘ل˘˘سسأ’او
لسضفأÓل ةسشطعتم ينلعجي
،ي˘ل˘خاد˘لا ءا˘ن˘ب˘لا لا˘م˘ج و˘ه
سسي˘˘لو ف˘˘ي˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘سضيأاو
.راركتلا

كتا˘حو˘˘م˘˘طو كفإد˘˘هأإ ^
؟ةيلبقتشسملإ
ي˘فور˘ح جار˘خإا و˘˘ه ي˘˘فد˘˘ه
ي˘˘نا˘˘سسل ي˘˘ف ةر˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

و˘ه ،قرو˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘سسرو
ءار˘ق˘ل˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا˘˘سسر لو˘˘سصو
اهتاملكو اهيناعمب مهيقسسو
ي˘˘ف تار˘˘ط˘˘ق دّر˘˘ج˘˘˘م و˘˘˘لو
اهتأÓمو نزحلا اهأÓم بولق
بو˘ل˘ق ي˘ف ،ر˘سشب˘˘لا ةوا˘˘سسق
ديرأا ،اهرهقت عاجوأ’ا تتاب
اسساسسحإا يتا˘م˘ل˘ك نو˘كت نا
و˘ه ه˘نإا ،ئرا˘ق˘لا ه˘ب ر˘˘ع˘˘سشي
د˘حأا أار˘ق˘ي ن˘ي˘ح دو˘سصق˘˘م˘˘لا
نو˘كت نأا ي˘فد˘ه ،يرو˘ط˘سس
حر˘ج ى˘ل˘ع ءاود ي˘˘تا˘˘م˘˘ل˘˘ك
،ه˘ي˘ل˘ع ع˘سضو ا˘˘م˘˘ل ي˘˘ف˘˘سشف
كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كي نأا ح˘˘˘˘م˘˘˘˘طأا

،با˘ت˘كل˘ل ر˘هاز ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب˘˘˘ف
’ تا˘ي’و ي˘ف سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ننف˘ت˘ت مÓ˘قأا كا˘ن˘ه˘ف ،رّد˘ق˘ت

’و ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا عاد˘˘بإ’ا ي˘˘ف
.اهب ةناهتسس’ا نكمي
ىرأا نأا ىنمتأاو امئاد حمطأا

ر˘ي˘سصأا نأا˘ب ق˘ق˘ح˘ت˘ي ي˘فد˘˘ه
ة˘ب˘تا˘كو ا˘م ا˘مو˘ي ة˘ي˘ف˘ح˘سص
.هنذإاب

ءإر˘ق˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأإ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ^
ةديرجللو
هذه ل˘ما˘ح˘ل ه˘يد˘هأا ي˘ما˘ت˘خ
ة˘ح˘ف˘سصلا هذ˘˘هو ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لا
هذ˘˘ه ي˘˘ئرا˘˘ق˘˘˘لو اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
كسسمي نأا ،ةريخأ’ا روطسسلا
ود˘ب˘ت تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ه˘مÓ˘˘حأا

تناك نإا ىتحو ،ةليحتسسم
Ó˘ف كه˘جاو˘ت تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا
،كسسفنب كتقث رسسكي ءيسش
،هل تحمط ام ققحتسس كنإا
ا˘˘م˘˘ب ن˘˘مآا ن˘˘م ل˘˘˘ك ر˘˘˘كسشأا
ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب و˘˘˘˘لو تمد˘˘˘˘ق
ليزج˘لا ر˘كسشلا ،ي˘ند˘نا˘سسو
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كتد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ل
ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سشلا ة˘˘˘فا˘˘˘˘سضت˘˘˘˘سس’ا

. ةعئارلاو

لج˘ي˘ج ة˘ي’و ي˘لاو رد˘سصأا
ارار˘ق ،لا˘كل˘ك ردا˘ق˘لاد˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ق˘˘يد˘˘˘ح ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘ئ’و
ة˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لاو تا˘˘نو˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ةقطنمب ةدجاوتملا وردنوأا

،لجيج ةي’و برغ ريسسيك
تاءارجإ’ا راطإا يف كلذو
نم دحلاو ةياقولل ةدختملا
ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نإا

ريبك يسشف˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لاو
لك يف عيرسس راسشتناو ادج
ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي’و˘لا بار˘ت

دقع امم ةريخأ’ا عيباسسأ’ا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
.ادج ةريبك ةروسصب ةي’ولا

ةي’ولا يلاو رارق بسسحو
ةتقؤو˘م ق˘ل˘غ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف
03 ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سست˘˘سسو
نوكل كلذو0202 ربمفون
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا نأا
راوز˘لا تا˘˘ئ˘˘م بط˘˘ق˘˘ت˘˘سسي
تاي’و فلتخم نم ايموي
نأا هنأاسش نم ام وهو نطولا
سسوريفلا رسشن يف مهاسسي

نأاو ة˘سصا˘خ ر˘ث˘˘كأا˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
كسشو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ع˘˘˘ب˘˘˘سشت ءار˘˘˘ج را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ن’ا
˘˘مد˘˘عو تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
با˘ع˘˘ت˘˘سسإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق
ءار˘˘˘ج ن˘˘˘ير˘˘˘˘خآا ى˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م
داتعلاو تاينا˘كمإ’ا با˘ي˘غ
ةر˘ث˘كو ة˘ه˘ج ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع
.ىرخأا

ميهإرب.ع

فشسوي نب . رشضخل . أإ : اهرواح

ةياهن ىلإإ اهخيرات دوعي
رششع نماثلإ نرقلإ

ةنيدم ةعلق
حتفت رئأزجلأ
رأوزلل اهبأوبأأ

ملعملإ ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘ع˘ل˘ق ح˘ت˘ت˘ف˘ت˘شس
ىلإإ هخيرات دوعي يذلإ يخيراتلإ
ر˘ق˘م ،ر˘ششع ن˘ما˘ث˘لإ نر˘ق˘لإ ة˘يا˘˘ه˘˘ن
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسلإ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلإ
د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لإ ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
عم ،رإوزلإ مامأإ اهبإوبأإ ،ينامثعلإ

نم ةممرملإ ءإزجألإ لمششي راشسم
نإو˘يد ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘شسح ،ع˘قو˘م˘˘لإ

تا˘ك˘ل˘ت˘م˘˘م˘˘لإ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسإو ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ةبشسا˘ن˘م˘لإ هذ˘ه˘بو. ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لإ

لو˘˘ح ا˘˘شضر˘˘ع˘˘م نإو˘˘يد˘˘˘لإ م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ي
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لإ م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘˘لإ فر˘˘˘ح
إذه ليهأا˘ت ةدا˘عإإ تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ

تا˘ع˘ف˘˘تر˘˘م ىل˘˘ع ع˘˘قإو˘˘لإ م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لإ
اشضيأإ فورع˘م˘لإو ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘ب˘شصق
.«ناطلشسلإ رإد» مشساب
را˘˘شسم دإد˘˘عإإ م˘˘ت دد˘˘شصلإ إذ˘˘ه ي˘˘˘ف
نيدششرم˘ب ة˘بو˘ح˘شصم˘لإ تلو˘ج˘ل˘ل
رميو اهم˘ي˘مر˘ت م˘ت ي˘ت˘لإ ءإز˘جأÓ˘ل

˘ما˘م˘حو ،ة˘˘يرا˘˘ششك˘˘نإلإ ي˘˘ح ر˘˘ب˘˘ع
ىلإإ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘يرا˘˘˘˘ششك˘˘˘˘نإلإ
د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي˘شسو.5 ن˘˘˘شصح˘˘˘لإ

ن˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي تإرا˘˘˘يز˘˘˘لإ د˘˘˘ي˘˘˘عإو˘˘˘م
عم00:71 ىت˘˘˘˘ح00:9 ة˘˘عا˘˘شسلإ

جد005ب لوخدلإ قوقح ديدحت
يرئإز˘ج را˘ن˘يد052و ،نيغلا˘ب˘ل˘ل
81-01 نيب مهرامعأإ حوإرتت نمل

ن˘شس نود لا˘ف˘طأÓ˘ل ا˘ي˘نا˘ج˘مو ا˘ما˘ع
.ردشصملإ تإذ بشسح ،تإونشس01
يف ةعلقلإ ءانب لامعأإ تأإدب دقو
د˘˘˘ي ىل˘˘˘ع ر˘˘˘ششع سسدا˘˘˘شسلإ نر˘˘˘ق˘˘˘˘لإ
إرقم تحبشصأإو سسوربرب نيوخألإ
،6181 ماع يف ةيشسايشسلإ ةطلشسلل
رشصق و ىإدلإ رشصق عقوملإ مشضيو
ر˘˘خآإو يإد˘˘ل˘˘ل د˘˘ج˘˘˘شسمو تا˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘لإ
قئإد˘حو تا˘ما˘م˘حو ة˘يرا˘ششك˘نإÓ˘ل
تانيشصحتو لكايه ىلإإ ةفاشضإلاب

تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع د˘ع˘˘بو .ة˘˘ير˘˘ك˘˘شسع
لامعأإ تأإدب ،ةلمتكم ريغ ميمرت
يف ة˘ع˘ل˘ق˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسإ

ة˘ع˘˘شست ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ،5002 ما˘˘˘ع
لامعأإ ءدب لبق ،عقوملإ نم ٍنابم
ماع يفو.1102 ماع يف ميمرتلإ

ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شست نإو˘˘˘˘˘˘يد را˘˘˘˘˘˘˘ششأإ ،9102
ةيفا˘ق˘ث˘لإ تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لإ لÓ˘غ˘ت˘شسإو
ميمرتلإ لامعأإ مدقت ةبشسن نأإ ىلإإ

.06 تغلب دق
سس.نيريشس
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مهفأأ لو ..ةلداع ةجيتنلأ» :لويدرأوغ
«ملاعلأ تايرود نع فلتخن أذامل
رتسسسشنام بردم ،’ويدراوغ بيب لاق
مامأا1‐1 لداع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن نأا ،ي˘ت˘ي˘سس
ناقيرفلا ىقتلاو ،«ةلداع دعت» ،لوبرفيل
ةلوجلا نمسض داحت’ا بعلم ىلع مويلا

’ويدراوغ لاقو ،غي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا ن˘م8
ي˘م˘سسر˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بسسح˘˘ب
ةارا˘ب˘م تنا˘ك» :ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘ل

ةد˘ي˘ج ةرو˘سصب لو˘بر˘ف˘ي˘ل أاد˘ب ،ة˘ب˘ع˘˘سص
،فلخلا يف سضكرلا يف اوحجنو ةياغلل
ةعرسسلاب مهعتمتل Óهسس رمأ’ا نكي مل
ع˘م مو˘ي˘لا مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘˘كلا
ةلكر دعب» :فاسضأاو ،«نيبع’4 دجاوت
،ةجيتنلا ان˘لد˘عو ل˘سضفأ’ا ا˘ن˘ك ،ءاز˘ج˘لا

ناقيرفلا قلخي ملو ،ةبعسص ةارابم تناك
لك عبطلاب» :عباتو ،«سصرفلا نم ريثكلا
ةطقنب انجرخ اننكل ،زوفلا دارأا قيرف
ملو نآ’ا ىتح ةارابم21 انسضخ .ةدحاو
يذ نم دعسسأا انأا امبر ،ةرم ’إا رسسخن
،ىرخأا ةرم ءازج ةبرسضل انسضرعت ،لبق
ديع˘سس ا˘نأا» :ل˘سصاوو ،«م˘ل˘ع˘ت˘ن نأا ل˘مآاو
ةرتفب عاتمتسس’ا يف لمآا ،نآ’ا ةياغلل
نامأاب قيرفلا دوعي نأاو ،يلودلا فقوتلا
يف انلداعت ظحلا ءوسسل .تاباسصإا نود
ناك لداعتلا نكل ،تايرابملا نم ريثك
’و˘يدراو˘غ دا˘˘سشأاو ،«ة˘˘لدا˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
نأا عقوتأا مل» :Óئاق سسوسسيخ ليرباغب
،كلذ˘ب ما˘ق ن˘كل ،ة˘ق˘ي˘قد09 سضو˘خ˘ي
ةجيتن تناك ،اعئار افده لجسسو اندعاسس
ةروسصب بعلف وليسسناك امأا ،هل ةديج
امدنع ،اهنود نمو ةركلا عم ةيئانثتسسا
هزيكرت نوكي ،ىوتسسملا تابثب عتمتي
.«لهذم مدق ةرك بع’ وه ،اعئار

رمتسسم لدج
ـلا تÓيدبتلا ةدوع يف هتبغر نعو
ريهظلا بيسصأا مويلا» :بيب قلع ،5
ردنسسكلأا ارتلج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ن˘م˘يأ’ا
نأا نومهفي ’ فيك يردأا ’و دلونرأا

،«ةيعيبطلا فورظلا نع فلتخم اذه
ملاعلا يف تايرودلا لك» :لمكتسساو
،فÓتخ’ا يف انبحل امبر ،نحن ادع
ةيامحل تÓ˘يد˘ب˘ت5 ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ر˘ي˘غ ع˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
’ ،ةأاجافملاب رعسشأا» :متأاو ،«يعيبطلا
نأا بجي سضرعلا نكلو ،رمأ’ا مهفأا
ة˘يا˘م˘ح˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا ،ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي
لك ،مويلا فلتخم عسضولا ،نيبعÓلا
.ا˘ن˘ه اد˘ع كلذ ىر˘ت م˘لا˘ع˘لا تا˘يرود
ىو˘سس ة˘حار˘ب او˘ظ˘ح˘ي م˘ل نو˘ب˘عÓ˘لا

.«نيعوبسسأ’
تيجثواسس مدسصي بولك

أرتلجنإأ مجن بايغب
ثÓث نع لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع’ بي˘غ˘ي˘سس
اذ˘ه ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م˘ل تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
لداعتلا لÓخ ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب ،ر˘ه˘سشلا
ي˘ف ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ع˘˘م (1‐1)
جرخو ،زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
‐ردن˘سسكلأا تن˘ير˘ت ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
هنأا ادب ا˘مد˘ع˘ب ،بع˘ل˘م˘لا ن˘م د˘لو˘نرأا
لÓ˘خ ،قا˘سسلا ي˘ف ة˘با˘سصإ’ سضر˘ع˘˘ت
نغروي هبردم لاقو ،يناثلا طوسشلا

تايرابملا ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس ه˘نإا بو˘ل˘ك
فا˘سضأاو ،هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘ل ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
دلونرأا بيغي˘سس» ي˘نا˘م˘لأ’ا برد˘م˘لا

ىر˘ج˘ت˘سس ..ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت ن˘˘ع
كلذ د˘ع˘ب ىر˘ن˘سسو ،اد˘غ سصو˘ح˘ف˘˘لا

بعلت˘سسو ،«رو˘مأ’ا ح˘ب˘سصت˘سس ف˘ي˘ك
ثيراج ينفلا ريدملا ةدايقب ارتلجنإا
21 مو˘˘ي ،اد˘˘ن˘˘لر˘˘يأا ع˘˘م تي˘˘غ˘˘ثوا˘˘سس
يف اكيجل˘ب ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةثÓثب اهدعب ،ةيبوروأ’ا ممأ’ا يرود
ةلوطبلا سسفن يف ادنلسسيأا مث ،مايأا
.هتاذ رهسشلا نم81 موي ،ةيراقلا

لمحتأأ» :اتيترأأ
..ةراسسخلأ ةيلوؤوسسم

«باسصم يترابو

ليكي˘م لا˘ن˘سسرآل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘م˘ح˘ت
يتلا ةملؤوملا ةراسسخلا ةيلوؤوسسم ،اتيترأا

نو˘ت˘سسأا ه˘ف˘ي˘سض ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘˘ت
ةلوجلا ماتخ يف ،دحألا ءاسسمÓ 0-3يف
مدقو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم8
ددسس داكلابو ،ةياغلل Óيزه ءادأا زرناغلا
ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ىنا˘عو ،ه˘م˘˘سصخ ىمر˘˘م و˘˘ح˘˘ن

لا˘قو ،ةد˘تر˘م˘لا Ó˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه
يا˘ك˘سس ة˘ك˘ب˘سشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا
ىل˘˘ع Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأا ئ˘˘ن˘˘˘هأا» :ضسترو˘˘˘ب˘˘˘سس
ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لو ا˘ه˘˘ب بع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ءادأا ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق د˘˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو ،«را˘˘سصت˘˘˘نلا

لوقأا نأا بجيو ،انبولسسأا نع امامت دعتبي
رهظن مل يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه نأا

ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تأا» :فا˘˘˘سضأاو ،«ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ك ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
هيف امب اديج أادبن مل ،ةلماك ةيلوؤوسسملا
ويديفلا ةينقت ل˘سضف˘ب ا˘نو˘ج˘ن ،ة˘يا˘ف˘ك˘لا
ي˘˘ف- ل˘˘ل˘˘سست˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ل ته˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘˘نر˘˘سسخ» :فدرأاو ،«-ىلوألا ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘لا

ل˘كو ،ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘˘خ تا˘˘قا˘˘ب˘˘سسلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
يف نيجذاسس انكو ،ةيئانثلا تاهجاوملا
ضصرفلا انقلخ امدنع ،ةركلا عم لماعتلا
ءيسس جيزم هنإا ،ىمرملا ىلع ددسسن مل

تا˘م˘ج˘ه˘لا ي˘ف تا˘حا˘سسم˘لا ا˘ن˘كر˘˘ت ،ا˘˘ق˘˘ح
:دكأاو ،«ةياغلل نيفوسشكم انكو ةدترملا
مل ،ةليللا قيرفلا ءادأا نع لوؤوسسم انأا»
اذهلو ،يت˘ف˘ي˘ظو ي˘ه هذ˘هو ا˘ق˘ير˘ف ن˘ك˘ن
تاحيرسصت يفو ,«انه دوجوم انأا ببسسلا
يب» ةيناطير˘ب˘لا ة˘عاذإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ىر˘خأا

ءارو ببسسلا نع اتيترأا ثدحت ،«يسس يب
ضسا˘مو˘ت ي˘نا˘غ˘لا ط˘سسو˘لا بعل لاد˘ب˘ت˘سسا

ضساموت» :لاقو ،يناثلا طوسشلا يف يتراب
ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق د˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسأا ا˘˘˘˘نأا ،با˘˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘˘ترا˘˘˘˘˘ب
هسسفن تقولا يف يننكل ،5ـلا تÓيدبتلا
يف ابعل02 دوجو ةيناكمإا اسضيأا رسصانأا

ل ىرخأا ةسصق هذه نكل ،قيرفلا فسشك
.«اهيف مكحتلا اننكمي
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 ءاقللا قئاقد رخآا يف كراسش ينسسوبلا

سشتينايب طبحُي ناموك رأرق

سسمأا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت لاق
مي˘لار˘ي˘م ي˘ن˘سسو˘ب˘لا نإا ،ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
،ةنولسشرب طسسو م˘ج˘ن سشت˘ي˘نا˘ي˘ب
لÓ˘˘خ ،د˘˘يد˘˘سش طا˘˘ب˘˘حإا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سش
مامأا ةي˘سضا˘م˘لا ا˘سصرا˘ب˘لا ةارا˘ب˘م
ةف˘ي˘ح˘سص بسسحو ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير
نإا˘˘ف ،«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد ود˘˘˘نو˘˘˘م»
ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا نا˘مو˘ك ود˘لا˘نور
كار˘˘˘سشإا رر˘˘˘ق ،ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
يف ،سسيتيب ةارابم يف سشتينايب
قئاقد4 ل˘˘˘ب˘˘˘ق يأا ،68 ةقي˘قد˘لا
،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘م ط˘˘˘ق˘˘˘ف
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق نأا تفا˘˘˘˘سضأاو
سسبÓ˘م ة˘فر˘غ أا˘جا˘ف يد˘ن˘لو˘ه˘˘لا
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
’ ،لمأا ةبيخب ر˘ع˘سشي ي˘ن˘سسو˘ب˘لا
ر˘ي˘غ ا˘ًع˘سضو سشا˘ع ه˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ىلإا ةفيحسصلا تت˘ف˘لو ،قو˘ب˘سسم
عم اًزيمم ءادأا مدق سشتينايب نأا
ةلق مغر ،مسسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘سسرا˘ب˘لا

4 ي˘ف كرا˘سش ثي˘ح ،ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
تاهجاوم3و ،ل˘˘يد˘˘˘ب بعÓ˘˘˘ك
ق˘ق˘˘حو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب

تءاج امدعب ،ةلهذم تايئاسصحإا
،%49 حي˘ح˘سصلا ر˘ير˘م˘ت˘لا ة˘ب˘سسن
لÓخ اًمهم اًزوف ةنولسشرب ققحو

ةجيت˘ن˘ب ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ة˘ه˘جاو˘م
ي˘˘ف ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تب˘˘˘سسلا ،(2‐5)
ةعسساتلا ةلوجلا تاسسفانم راطإا

نم ت’و˘ج4 دعب ،ا˘ج˘ي˘ل˘لا ن˘م
قيرف˘لا ن˘ع تارا˘سصت˘ن’ا با˘ي˘غ
.ينولاتكلا

ر .ق ^

،ايسسارغ يباخ ،ايسسنلاف بردم لاق
فادهأا ةعبرأاب ريبكلا زوفلا بقع
ن˘م˘سض د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع د˘˘حاو˘˘ل
نإا ،ا˘ج˘ي˘ل˘لا ن˘م ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا
نإاو راسصتن’ا اذه قحتسسا هقيرف
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘˘لا تÓ˘˘˘كر
،ةق˘ح˘ت˘سسم ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ه˘ل تب˘سست˘حا

را˘سصت˘ن’ا بق˘ع ا˘ي˘سسار˘غ حر˘˘سصو
ىل˘ع ا˘ق˘ل˘ط˘م ز˘فأا م˘ل» د˘حأ’ا ءا˘سسم
،برد˘م وأا بعÓ˘ك ءاو˘˘سس د˘˘يرد˘˘م
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘كت˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م تنا˘˘ك
قيرفلا لذب اذهك راسصتنا قيقحتل
يعيبطلا نم سسيل ،اريبك ادوهجم
ثÓ˘˘˘ث كل م˘˘˘كح˘˘˘لا بسست˘˘˘ح˘˘˘ي نأا

،«ة˘ح˘سضاو ا˘ه˘ن˘˘كل ،ءاز˘˘ج تÓ˘˘كر
اذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘لإا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشأاو
تي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج را˘˘˘سصت˘˘˘ن’ا

ةيباجيإ’ا جئاتنلل ةدوعلل» بسسانملا
ثÓث اهنإا .قيرفلا اهقحتسسي يتلا
،ةلسصاو˘م˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ة˘م˘ه˘م طا˘ق˘ن
دكأاو ،«يلاثم تيقوت يف تءاجو

ناميإا ةجيتن» ءاج ريبكلا زوفلا نأا
ةيادبلا ذنم مهتايناكمإاب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ا˘ي˘سسار˘غ ه˘جوو ،«ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘˘ت˘˘حو
سسو˘لرا˘ك ه˘ب˘عÓ˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةدا˘˘سشإا
ىمرم يف كيرتاهلا بحاسص ريلوسس
كلتما» اوترو˘ك و˘ب˘ي˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا
ثÓ˘ث د˘يد˘˘سست ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا

لبق ىلوأ’ا هرادهإا دعبو تÓكر
مل ينكل ،Óهسس سسيل اذه ،اهتداعإا
برد˘ت˘ي هد˘ها˘سشأا ي˘ن˘نأ’ ه˘ي˘ف كسشأا

عونتو ديدسستلا دنع هتاردق ىرأاو
،ةريبك ةيسصخسش رهظأا دقل ،هتÓكر
11 ى˘لإا هد˘ي˘سصر ا˘ي˘سسن˘˘لا˘˘ف ع˘˘فرو
عبرأا دعب راسصتنا لوأا اققحم ةطقن

دمجت امنيب ،اعسسات لحيل ،ت’وج
ةطقن61 دنع ديردم لاير ديسصر
.عبارلا زكرملا يف

«يغنريملا»ىلع ةيعابرب زوفلا دعب

«ديردم لاير ىلع زوفلأ ببسس أذه» :ايسسنلاف بردم

ءازجلا ةلكر كرتي امبر هنإا سشتيفوميهاربإا نات’ز لاق
يسسيك كنارف هليمزل ،نÓيمل بسستحت يتلا ةيلاتلا
لÓ˘خ م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ءاز˘ج ة˘ل˘كر ثلا˘ث رد˘هأا نأا د˘ع˘˘ب
زرحأاو يلاطيإ’ا يرودلا يف ،انوريف عم2‐2 لداعتلا
فده اماع93 رمعلا نم غلابلا يديوسسلا مجاهملا
،عئاسضلا لدب بسستحملا تقولا يف نÓيمل لداعتلا
حسضوأاو ،طابحإ’اب هروعسش للقي مل اذه ىتح نكل
مويلا لداعتلا ،ديكأاتلاب بسضاغ انأا» سشتيفوميهاربإا
تردهأا امك سصرفلا نم ديدعلا انل تحيتأا ،اديج سسيل
ءازجلا ةلكر ذيفنتل يسسيك كرتأا امبر ،ءازج ةلكر
ءازجلا تÓكر ذيفنت ىلوتي يسسيك ناكو ،«ةيلاتلا
يفناج يف سشتيفوميهاربإا مامسضنا لبق نÓيم يف
ر˘˘سشع ن˘˘م ع˘˘سست ي˘˘ف جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘حا˘˘سس بع’ ح˘˘ج˘˘نو
تاجردم نع ريهامجلا بايغ لظ يفو ،ت’واحم
توسص عامسس حوسضوب نكمي ناك ،وريسس ناسس بعلم
ز˘ف˘ت˘سسي و˘هو ا˘نور˘ي˘ف سسرا˘ح ير˘ت˘سسف˘ل˘ي˘سس و˘˘كرا˘˘م
«ةريخأ’ا ءازجلا ةلكر ردهأا دقل» Óئاق سشتيفوميهاربإا
ةلكر ذيفنتل مدقت˘ي يد˘يو˘سسلا م˘جا˘ه˘م˘لا نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب
ق˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا قو˘˘ف ا˘˘هدد˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةلكر لعفلاب ترد˘هأا ،ئ˘ط˘خ˘ي م˘ل» سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
عوبسسأا لك نيتارابم سضوخ دعبو ،«ةريخأ’ا ءازجلا
علطتي هنإا سشتيفوميهاربإا لاق ،رهسش نم برقي امل
ةارابملا لبق ،نيعوبسسأا رم˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘حار˘لا ةر˘ت˘ف˘ل
ةسسارسشلا تدقتفا ،ةحار ىلإا جاتحأا» دازو ،ةلبقملا

يننأاب ترعسش ،ىمرملا مامأا هكلتمأا يذلا ميمسصتلاو
بردم يلويب ونافيتسس قفتاو ،«امامت ادوجوم تسسل
يلاطيإ’ا يرودلا ‐ نيتهبج ىلع لاتقلا نأا يف نÓيم
عم ةسصاخ هقيرف ىلع رثؤوي ‐ يبوروأ’ا يرودلاو
لاقو ،داتعملا نم رسصقأا مسسوم يف تايرابملا طغسض
13 يف تايرابم رسشع سضوخنسس اننإا لوقن نأا يفكي»
اديعسس ناك يلويب نكل ،«ربمفون22 نم ارابتعا اموي
هذه انلخد» لاقو نيفدهب هرخأات دعب هقيرف ةسضافتناب
انرخأاتو ،ةريخأ’ا انتارابم يف ةميزهلا دعب ةارابملا
.«ريبك قيرفب قيلي لعف در انرهظأاو نيفدهب

«ئطخي مل انوريف سسراحو ..يسسيكل ءأزج ةلكر كرتأاسس» :سشتيفوميهأربإأ
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عمج يذلا يدولا ءاقللا ىهتنا
ةمسصاعلا دا˘ح˘تا ف˘ي˘سضت˘سسم˘لا
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ف˘ي˘˘سضلا˘˘ب
ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘عا˘˘سصلا
لخدت يتلاو ،لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا

نيق˘ير˘ف˘لا تار˘ي˘سضح˘ت ن˘م˘سض
م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘ن’ داد˘ع˘˘ت˘˘سسا
ىلإا ىهتنا نيأا ،ديدجلا يوركلا
لك يف فدهب يباجيإ’ا لداعتلا
.ةكبسش
زورب يريسضحتلا ءاقللا فرعو
يف ةباسشلا هوجولا نم ديدعلا
ي˘ف ،«ةرا˘ط˘سسو˘سس» ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت

يف ديدجلا مد˘ق˘ت˘سسم˘لا ةرو˘سص
بعÓ˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا فو˘˘˘ف˘˘˘سص
يذلا ةلوسص يزع˘م بر˘ت˘غ˘م˘لا
ة˘يرا˘ه˘م˘لا ه˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ر˘˘ه˘˘ظأا

ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،هز˘˘كر˘˘م˘˘ت ن˘˘سسحو
زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘كي˘ت˘كت˘لا ءا˘كذ˘˘ل˘˘ل
هترظنو ةركلاب ديجلا هظافتحاو
يذ˘لاو  ،ناد˘ي˘م˘˘ل˘˘ل ةز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا نو˘˘˘كي˘˘˘سس

امك ،«ةيمسصا˘ع˘لا» ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل
يف اع˘ن˘ق˘م ءادأا ة˘ي˘سسيا˘م˘خ مد˘ق
عا˘˘ط˘˘ت˘˘˘سساو ،ر˘˘˘سسيأ’ا قاور˘˘˘لا
˘ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ با˘˘سشلا

رمأ’ا سسفنو مسصخلا يمجاهم
ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف رو˘سشا˘ع ح˘تا˘ف ع˘م
اعينم ادسس ناك يذلاو ،ىنميلا

هليمز عم ةسسفانملا لعسشيسسو
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ناو˘˘سضر يد˘˘ع˘˘سس

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا نا˘˘كم ف˘˘ط˘˘خ
ة˘سسار˘ح ي˘˘ف ا˘˘مأا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا
ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع نا˘كف ي˘مر˘م˘˘لا
مقاطلا نظ نسسح دنع روفيسس
تايوت˘سسم ر˘ه˘ظأا ثي˘ح ي˘ن˘ف˘لا

زربا نم نوكيسس يذلاو ،ةعئار
ر˘˘م˘˘حأ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا تآا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م
.مسسوملا اذه دوسسأ’او
ق˘ير˘ف˘˘لا ءادأا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو

برد˘م˘لا ز˘كر «ي˘م˘سصا˘ع˘˘لا»
ىلع يني˘لو˘كي˘سس او˘سسنور˘ل˘ف
طط˘خ˘ل˘ل ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةقيرط سضرفو ،مكحم لكسشب
ادب يذلاو مسصخلا ىلع هبعل

يسسنرفلا ينقتلا ديريو ،ايلج
ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسن’ا ةدا˘˘˘˘˘يز
ي˘ف ا˘سصو˘˘سصخ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
يذ˘لا ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ط˘˘سسو˘˘لا

ل˘م˘ع˘ل كا˘ن˘ه جا˘ت˘˘ح˘˘ي لازا˘˘م
ةقثلا سسرغل ةفاسضإ’اب ،ربكأا
ن˘ل ا˘م و˘هو ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
تايرابم بعلب ىوسس ققحتي
فادهأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ىر˘خأا ة˘يدو
قيرف قلخل يعاسسلا بردملا
نأا ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خو ،ي˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت
56 ةبسسنب تريغت ةليكسشتلا
يف ري˘خأ’ا ع˘سضي ا˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
دعوم نأاو اميسس’ ،ريبك دحت

با˘ب˘سش ما˘˘مأا ر˘˘بو˘˘سسلا سسا˘˘ك
،مايأا ىوسس هل قبتي مل دادزولب
كسش نود˘ب نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لاو
بردملل يقي˘ق˘ح را˘ب˘ت˘خا لوأا
.«ةراطسسوسس»ـل ديدجلا
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ةديلبلإ داحتإ

ديحولإ فدهلإ لجشس صسويحم

ةدكيكسس ةبيبسش ةيدو يف ايباجيأ لداعتتو اهتأريسضحت لسصأوت ةليكسشتلأ

ةمشصاعلإ داحتإ

يتلا «وزيإا » ةيراجتلا ةمÓعلا نع لئابقلا ةبيبسش ةرادإا تحسضوأا
.لوأ’ا اهقيرفو بابسشلا تائفل ةسسبلأ’ا زيهجتب لفكتت
لسصاوتلا عقوم ىلع يرانكلا قيرفل يمسسرلا باسسحلا فسشكو
:Óئاق «وزيا » ةيراجتلا ةمÓعلا ةقيقح نع كوبسسياف يعامتج’ا
وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘هؤوا˘سشنإا م˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘يرا˘ج˘ت ة˘مÓ˘ع ي˘ه»
فلتخم ةسسبلأا زيهجت لجا نم لمعتسس يتلا ،قيرفلا ةطسساوب
يف عور˘سشم˘لا ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإا ح˘م˘ط˘ت ا˘ه˘نأا تح˘سضوأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘تا˘ئ˘ف
.«لئابقلا قطانم يف ىرخأا ةيدنأا زيهجتب كلذو بيرقلا لبقتسسملا

ةقطنم يف رسشتنم تابن نم راعتسسم «وزيا » مسسا » : فاسضأا و
ميمسصتو عينسصت امأا ،رسضخأ’او رفسصأ’ا نينوللا لمحي لئابقلا
،ايكرت يف اهرقم ميمسصت ةكرسش عم نواعتلاب نوكتف تادعملا

ةيراجتلا ةمÓعلاب ةيلئابقلا ةرادإ’ا فيرعت ءاجو .ايقيرفإا بونجو
يرئازجلا يسضايرلا روهمجلا فرط نم ةريبكلا ت’ؤواسستلا بقع
.لبق نم اهب عمسسي مل يذلا «ةكراملا» هذه لوح

جاحلب اشضر

لسصأأ نع فسشكت يرانكلأ ةرأدإأ
«وزيإأ» ةيراجتلأ ةمÓعلأ

لئابقلإ ةبيبشش

ةيدلبلأ نم ةءاتسسم دئأرلأ ةرأدإلأ
ةناعإلأ لأومأأ ببسسب

ةبقلإ دئإر

بعسص ديدج˘لا م˘سسو˘م˘لاو »:ي˘لا˘سشر˘سشب
» ءاقبلا نامسضل بعلنسس انوروك ببسسب

يلع ديسس ،ةديلبلا داحتإا سسيئر فسشك
هيلإا علطتي يذلا فدهلا نع يلاسشرسشب
ة˘لو˘ط˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف
،ابعسص نوكيسس يذلاو ،ةيناثلا ةطبارلا

ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا بب˘سسب ه˘لو˘ق د˘ح ى˘˘ل˘˘ع
.دجتسسملا انوروك سسوريف اهسضرف

ةديلبلا ةيدل˘ب˘ل ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا حر˘سص
ءاقبلا قيق˘ح˘ت نو˘كي˘سس ا˘ن˘فد˘ه» :Ó˘ئا˘ق
دعب انتاحومط فقسس نم عفرن دق نكل
نم فرعي عيم˘ج˘لا ‐تا˘يرا˘ب˘م˘لا رور˘م
تاناكمإا نم هزوحي امو قيرفلا ءاج نيأا

هقير˘ف نأا ي˘لا˘سشر˘سشب ف˘سشكو ،«ا˘ي˘لا˘ح
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع لو˘ع˘ي
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ م˘ه˘بد˘ت˘نا ن˘ي˘˘مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا
ىلع ،ةيسضاملا ةي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

فر˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘سسح ط˘˘سسو˘˘لا بع’ رار˘˘غ
،ةيدوع ني˘مأ’ا د˘م˘ح˘م مو˘ج˘ه˘لا بل˘قو
اهلغتسسيسس يتلا تآاسشنملا سصوسصخبو
تاطلسسلا بسسحب» :يلاسشرسشب حسضوأا
يبرادلا تاءاقل سضوخنسس اننإاف ةينمأ’ا
ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ل˘˘مأاو كيرا˘˘فو˘˘˘ب دادو ما˘˘˘مأا

سضوخنسسو ،ركاسشت ىفطسصم بعلمب
يذلاو ،ينكارب بعلمب تايرابملا ةيقب
هب سسبÓملا رييغت فرغ ميمرت رظتنن
.«ةيدلبلا لبق نم

مشسوملل تإريشضحتلإ ءدب
ةعيرششلإ يف ديدجلإ

ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حأ’ا ي˘لا˘سشر˘سشب دد˘ح د˘ق و
مسسوملل ابسسحت تاريسضحتلا ءدب دعوم
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘ب كلذو ، د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا يور˘˘˘كلا

ىلع بردملا ز˘كر˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘ع˘ير˘سشلا
اورسشاب نيبعÓلا نأا املع .يندبلا بناجلا
،سسمأا لوأا ،ةيدارف˘نا ة˘ف˘سصب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
،ةمسصاعلا رئازجلا˘ب يوا˘سشو˘ب ة˘با˘غ ي˘ف
اد˘ع˘ت˘سسم يد˘ي˘ل˘ب˘لا يدا˘ن˘لا سسي˘ئر اد˘بو
يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ةفرتحملا مدقلا ةر˘ك ة˘ط˘بار هد˘م˘ت˘ع˘ت˘سس

فرتعا» ةلوطبلا تايرابم ةماقإا لجأ’
بب˘سسب ا˘ب˘ع˘سص نو˘كي˘سس م˘سسو˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب
،سسوريفلاب نيبعÓل ةل˘م˘ت˘ح˘م تا˘با˘سصإا
نيب˘ع’ ا˘ن˘يد˘لو نود˘ع˘ت˘سسم ن˘ح˘ن ن˘كل

مدع˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ن ن˘ي˘ج˘سضا˘نو را˘ب˘ك
قلعتي اميف يخارتلا ةبغم يف عوقولا
.«ءابولا نم ةياقولا تاءارجإاب مازتل’اب
ميدقتب هلوق يلاسشرسشب متخ ريخأ’ا يف و
ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يد˘˘م˘˘ل ر˘˘كسشلا

مدقت يتلا ةي’ولل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لاو
،دورولا ةنيدم قير˘ف˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا

تيب سصيسصخت مت ثيح ،هلوق دح ىلع
،ر˘كا˘سشت بع˘ل˘˘م˘˘ل ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
نم ديفتسسي ا˘م˘ك ،ى˘لوأ’ا ه˘تار˘ي˘سضح˘ت˘ل
.ةعيرسشلاب تÓسضعلا ةيوقت ةعاق
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تاناعإ’ا ةميق ببسسب نايلغ ةلاح يف ةبقلا دئار ةرادإا دجاوتت
.ديدجلا مسسوملل اريسضحت يدانلا اهيلع لسصحت يتلا

نأا قيرفلا ةرادغ نم ةبيرقلا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو
لمعو ،ةيسضاملا مايأ’ا يف عامتجا يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

قفتا ثيح ،ةيسضايرلا تايع˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع لاو˘مأ’ا م˘ي˘سسق˘ت ى˘ل˘ع
مل يتلا ةميقلا يهو ميتنسس رييÓم3 ةبقلا حنم ىلع ءاسضعأ’ا
اميسس’ دئارلل ريسسملا بتكملا ءاسضعأاو قيفر نابعسش بجعت
ربكأا ةميق ىلع تلسصحت ةمسصاعلا رئازجلا يف ىرخأا اقرف نأاو
راودأ’ا بعلل ي˘عا˘سسلا يوا˘ب˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ي ا˘م˘م
.اهعم تدقاعت يتلا ةديجلا ءامسسأ’ا ليلدب ،ىلوأ’ا

عامتج’ا لجأا نم بدتنملا يلاولا وحن ةبقلا ةرادإا تكرحتو اذه
’إا ،يدانلا رييسستب حمسست ربكأا ةيلام ةميق ىلع لوسصحلاو هب
ىمرم يف ةركلا ىقلأا دق انردسصم بسسح بدتنملا يلاولا نأا
كرحتلا ةيمتح مامأا نوكيسس يذلا يدلبلا يبعسشلا بتكملا

بعلل ةيلاحلا ةرتفلا زواجت ىلع هتدعاسسمو هقح دئارلا حنمو
.ىلوأ’ا راودأ’ا

ب.م.يرشسيإإ

يواجح قباسسلأ ›ودلأ سسرا◊أ
تاطلسسلأ نم ةتافتلأ رظتني

ةلشصإوتم ىقبت  ةينماشضتلإ ةبهلإ

ةين˘ما˘سضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا لاز˘ت ا˘م
«نيينايزلا» ةمسصاعب ةرمتسسم
ا˘ه˘ب تردا˘ب ي˘ت˘لاو نا˘سسم˘˘ل˘˘ت

يدانل نيبعÓلا ءامدق ةيعمج
اهسسأار˘ي ي˘ت˘لاو نا˘سسم˘ل˘ت دادو
دمحم قباسسلا يلودلا بعÓلا

هنأا ريخأ’ا فسشك ثيح ،يطلج
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا ة˘˘˘ق˘˘˘فر
لا˘سصيإاو لا˘سضن˘لا نو˘ل˘سصاو˘ي
ام˘ي˘ف ،ة˘نا˘مأا ل˘كب ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
في˘ط˘سس قا˘فوو نا˘سسم˘ل˘ت دادو بع’ م˘ه˘ل˘ي˘مز ة˘ي˘سضق سصخ˘ي
يواجح ريمسس ىمرملا سسراح يرئازجلا ينطولا بختنملاو
ناكو  .«ريداقأا» يحب يلئاعلا هلزنمب تمسص يف يناعي يذلا

ى˘ل˘ع ثي˘ب˘خ˘لا سضر˘م˘لا˘ب بي˘سصأا د˘ق ق˘ب˘سسأ’ا «دادو˘لا» سسرا˘ح
ةيلمع لÓخ نم ايحسص هب لفكتلا بلطتيو ،فتكلا ىوتسسم
لاجآ’ا برقأا يف اذهو رئازجلا جراخ ةلجعتسسم دج ةيحارج
هنأا مولعملا نم و .ةددهم ىقبت يتلا هتايح ذاقنإا لجأا نم كلذو
ريداقأا يحب يراوجلا بعلملاب يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن تمت
تعمج ،مدقلا ةرك يف ةيسضارعتسسا ةارابم ةماقإا ناسسملت طسسوب
بختن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو ،نا˘سسم˘ل˘ت دادو ءا˘مد˘ق ن˘ي˘ب
مجاهملا قبسسأ’ا يرئازجلا يلودلا نم لك اهيف كراسش ،ينطولا

هليمزو سشويرد لئابقلا ةبيبسش عافد ةرخسصو ،يفياسص قيفر
رو˘م˘ع را˘م˘ع ق˘ب˘سسأ’ا دا˘ح˘ت’ا ور˘ت˘سسيا˘مو يواو˘غ سسرا˘˘ح˘˘لا

يواجح ريمسس مهليمز عم نماسضتلا لجأا نم اذه لك ،نورخآاو
نأا لمأاي يذلا وه ،هم’آا فيفخت ةلواحمل هترايز تمت يذلا
ةرازو نم ةتافتلا ىقلي نأا وأا ةيئ’ولا تاطلسسلا هب لفكتت
نأاو قبسس يتلا ةيسضايرلا يداونلا نم وأا ةيسضايرلاو بابسشلا
.ةيوركلا هتريسسم ةليط اهراسصنأا حرفأا عنسصو اهناولأا سصمقت
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ةعيرسش ةنيدمب ديدجلأ مسسوملل تأريسضحتلأ

مهفيدر مامأإ لداعتلاب نوفتكي رئإزجلإ لاطبأإ

  «ةبيقعلأ» ـب قحتليو رئأزجلأ ىلإأ لسصي أروت يندبلأ رسضحملأ

دإدزولب بابشش

اروت ييفيلوأا مويغ سسمأا موي لسصو
سضرأا ىلإا يسسنر˘ف˘لا ي˘ند˘ب˘لا ر˘سضح˘م˘لا
ينفلا مقاطلا ميعدت لجأا نم  ،نطولا
مسسو˘م˘لا لÓ˘خ دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل
ءانبأ’ يمسسرلا عقوملا رسشن و.لبقملا
رسضحملا لوسصو ،ةظحل ويديف  ةبيقعلا
رهسسيسس يذلا نيقيرفلل ديدجلا يندبلا

ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا  م˘قا˘ط˘لا ةد˘˘عا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
مسسوملل داد˘ع˘ت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت ةرور˘ي˘سس
مهأا نع ردسصملا تاذ حسضوأا و.ديدجلا
اماع74 بحا˘سصل ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا ة˘يد˘˘نأ’ا
نو˘ي˘ل يدا˘ن ن˘م ل˘ك ي˘هو ،ا˘ه˘ل ل˘م˘ع˘˘لا

يف ةبرجت سضاخ امك ،نايسسنرفلا سسينو
رو˘خ˘لا ق˘ير˘ف ع˘م اد˘يد˘˘ح˘˘تو ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
رد˘سصم˘لا تاذ بسسحو اذ˘هو ،ير˘ط˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ى˘ت˘ح ة˘بر˘ج˘ت ه˘ل تنا˘ك ر˘ي˘خأ’ا نإا˘ف
ير˘كا˘نو˘ك ا˘يرو˘ح يدا˘ن ة˘ق˘فر ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
ه˘ل˘غ˘ت˘سسي˘سس يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو .ي˘ن˘ي˘غ˘˘لا
ةطبار ةسسفا˘ن˘م هر˘ظ˘ت˘ن˘ت يذ˘لا با˘ب˘سشلا
قايسس يفو.مسسوملا اذه ايقيرفإا لاطبأا
ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘سص ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ىر˘˘جأا ر˘˘خآا
مامأا دحأ’ا ةحيبسص ةيدو ةارابم سسيمخلا
لداعت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا
.هلثمل نيفدهب يباجيإ’ا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ط˘ب ى˘ف˘ت˘كا
رابتخا لÓخ امهلثمل نيفدهب لداعتلاب
يف ،فيدرلا قيرفلا ةليكسشت مامأا يدو
اذ˘ه ا˘مود كنار˘˘ف لا˘˘ب˘˘سشأ’ رو˘˘ه˘˘ظ لوأا
كرت ،يسسنرفلا ينقتلا لسضفو.مسسوملا
ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت لو˘˘ح مو˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘سضلا

ن˘˘ي˘˘سسرا˘˘ح˘˘لا كر˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
نا˘˘˘ب˘˘˘ُسشلا ع˘˘˘˘م حا˘˘˘˘بر˘˘˘˘مو يوا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م
باب ا˘مود لا˘ب˘سشأا ح˘ت˘ت˘فا و.امهرابتخ’
دوعي نأا لبق ،يوارد ةطسساوب ،ليجسستلا
قيرط ن˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف
فدهلا مداخلب هليمز فيسضيل ،سشوكب
اوسضرعتي نأا يوارد ءاقفر داكو ،يناثلا
يف ،ويلسسوب دلاخ قلأاتملا  ’ول ةراسسخلل
.ةارابملا نمز نم ةريخأ’ا قئاقدلا

نيديدجلا نيدفاولا بايغ ةارابملا تفرعو
،وب˘كو˘ك ن’و˘سسرا˘مو ،و˘ب˘مو˘غ˘ن ي˘كيا˘م
،تاريسضحتلاب رخأاتملا امه˘قا˘ح˘ت˘لا بب˘سسب

ن˘ي˘سسرا˘ح˘˘لا بع˘˘ل ا˘˘سضيأا تد˘˘ه˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
.نابسشلا قيرف عم حابرمو ،يواسسوم
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ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت تر˘˘ه˘˘ظأا
˘ما˘مأا ا˘ب˘ي˘ط ا˘ه˘جو ةد˘كي˘كسس
ةيدولا ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
راد˘لا بع˘ل˘م˘ب تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا
ءاقفر حجن دقو اذه ،ءاسضيبلا
ةجيتنلا ليدعت يف نيسسوحلب

ىربنا ءازج ةبرسض قيرط نع
ركذي ،يقوزرم اهذيفنت ىلإا
نع ربع ناسسيتفا ينقتلا نأا

،ءاقللا راوطأا ةياهن دعب هتحار
ى˘ل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل اد˘˘كؤو˘˘م
دا˘ه˘ت˘ج’ا ة˘ل˘سصاو˘م ةرور˘سض
ماجسسن’ا قلخ ىلع لمعلاو
ةبيتكلل حمسسي يذلا مزÓلا
نو˘˘كت ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م بسسكب
ة˘يد˘نأا ة˘سسفا˘ن˘م ى˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق
. رابكلا ةريظح

ةميق ددشس يراطيق
ةيوشستل ىعشسيو يدعشس
يملزو لفيرد لاكششإإ
ح˘˘ج˘˘ن ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ي˘˘ف يرا˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ق سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضق ة˘˘˘يو˘˘˘سست
هلاومأا ىقلت يذلاو ،يدعسس
لزا˘ن˘ت يأا نود ن˘م ة˘ل˘ما˘˘ك
سضع˘˘˘˘ب تحار ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م
ا˘م˘˘ك ،هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل فار˘˘طأ’ا
سضوا˘ف˘ت˘لا ي˘ف سسمأا عر˘˘سش

لفيرد يئان˘ث˘لا ع˘م يد˘ج˘لا
ىلع ارسصأا نيذلاو يم’زو
وهو ،امهتاقحتسسم لك لين
هعفد دق نوكي يذلا رمأ’ا
سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م سضار˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘˘ل
لاكسشإ’ا ة˘يو˘سست˘ل ه˘ي˘ب˘ح˘م

ليهأات ىلع اهدعب لمعلاو
ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
نأاو اميسس’ ،فيسصلا لÓخ
املثم » اوبلق مكاح » لكلا
˘˘˘مد˘˘˘ع ن˘˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ لا˘˘˘ق˘˘˘ي
. ليهأاتلا

ينيطنسسقلا بردملا نم ةراسس ءابنأا بورخلا ةيعمج ةرادإا تقلتصشامر ماششه
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’ا يف دجاوتي يذلاو ،رازخ يداهلا
نم اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو ثيح ،هتلئاع ةقفرب
موي ةقلعملا روسسجلا ةنيدمب هلولح رظتنم ينعملاف انرداسصم
عيقوت ىلع لمعي هلعجيسس  يذلا رمأ’ا ربمفون21 سسيمخلا

عم ليسصافتلا ةفاك ىلع قباسسلا يف قفتا هنأاو ةسصاخ ،هدقع
. ةيدجلا رومأ’ا ةرسشابم مث نمو ةيعمجلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا

ربمفون02 موي تإريشضحتلإ قÓطنإ ىلع قافتإ
لوؤوسسملا عم ثيدحلابو رازخ يداهلا بردملا نأا ركذلا ريدج
ىلع قافت’ا مت دقف ،سسامخ قحلا دبع » اكسسي’ » ىلع لوأ’ا

،ةنيطنسسقب ينعملا لولح موي نم ةيادب قيرطلا ةطراخ عسضو
02 مويب هطبسض مت دق تابيردتلا قÓطنا دعوم نأا امك
ةرازو فرط نم رسضخأ’ا ءوسضلا يقلت لمأا ىلع ،ربمفون
كانه نوكيسس وأا تابيردتلا فان˘ئ˘ت˘سسا˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
ةيندبلا بناوجلا عفرل ةيوارعبلا ةباغ ىوتسسم ىلع لمعلا
بعلم ىوتسسم ىلع تاريسضحتلا يف يدجلا لوخدلا لبق
. ينادمح دباع

صشامر ماششه

بورخلإ ةيعمج
ربمفون02ـلإ يف قلطنت تإريشضحتلإ
 رأزخ لولحب تانيمطت تقلت ةرأدإلأ

ةنيطنسسقب سسيمخلأ موي

نم اهليوحت متيسس يتلا ةميقلا ىلع ةيواسشلا داحتا ةرادإا نهارت
ةردقملاو ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ قيرفلل ةيئ’ولا تاطلسسلا
اهلÓغتسسا يف يحاي ديجملا دبع سسيئرلا لمأاي ثيح رايلمب
يف سسيئرلا اهدعو يتلاو ،رسصانعلا سضعب تاقحتسسم ديدسستل
نمو اذه ،قيرفلا ةنيزخ ىلإا اهلوخد دعب ةرسشابم اهيقلتب قباسسلا
ةيلمع يف نيمداقلا نيمويلا لÓخ ةرادإ’ا رسشابت نأا رظتنملا
ءاقفر تاقحتسسم ةيوسست يف عورسشلا دسصق ةميقلا ليوحت

. ةحيحسصلا ةكسسلا يف قيرفلا عسضوو ينوباسص
يبحاشص ليهأات رظتنت ةرإدإلإ

حتف رظتنت ةيواسشلا داحتا ةرادإا لازت ’ ىرخأا ةهج نم
ةيمقرلا ةذفانلل ةينطولا ةطبارلا ةيعمب ةيرئازجلا ةيداحت’ا
ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسأ’ا سضع˘ب ن˘يود˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ناو ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت د˘سصق كلذو ،ا˘ه˘ع˘سضو ي˘˘ف تر˘˘خأا˘˘ت
عوبسسأا ةدمل لقأ’ا ىلع اهحتفب تدعو دق تناك ةيداحت’ا

ىعسسي داحت’ا نأا ركذي ،نيرخأاتملا لك ليجسست لجأا نم
لÓخ همسض مت يذلاو حيلسص يبحاسص بعÓلا مسسا عسضول
ل˘م˘ع˘ي نآ’ا و˘هو ،يوا˘ه˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا

. ةليكسشتلا عم يداع لكسشب بردتيو
صشامر ماششه

ةيواششلإ داحتإ
يبحاشص ليهأات رظتنت ةرإدإلإ

 ةيلولأ رايلم ىلع نهأري يحاي
ÚبعÓلأ تاقحتسسم ديدسست لجأأ نم

ةرادإ’ا سسلج˘م سسي˘ئر ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تما˘ق
سسابع قباسسلا بعÓلا نيع ثيح ،قيرفلا ةلكيه طبسضب يسشاورك
ةملعلا لاما يدان سسيئر نييعتب ماق نيح يف يدانلل ماع ريجانمك
سسانوف ني˘ما˘ي˘ل ن˘ي˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘سضا˘ير ر˘يد˘م˘ك سسا˘نو˘ف ما˘سشه
ةبيكرتلل مهتداعسس نع ةيبابلا قاسشع ربع دقو اذه ،ماع قسسنمك
قرافلا عنسص ىلع اهتردقمل ارظن اهعسضو مت يتلا ةيسضايرلا

بعسص نوكيسس مسسوملا نأاو ةسصاخ ،نامأ’ا رب ىلإا يدانلا ةدايقو
. ةيقرسشلا ةهجلا قرف عيمج نيب ديدسشلا سسفانتلل ارظن

ةينفلإ ةشضراعلإ دوقي بردم نع راج ثحبلإ
ةفرعم لجأا نم قيرفلل ماعلا قسسنملا عم ثيدح انعمج دقو اذه
يتلاو، هبادتنا يف ةرادإ’ا بغرت يذلا يسسنوتلا بردملا ديدج
نكلو مامسضن’ا نم برتقي هنأاب يسشاورك سسيئرلا دكأا دق ناك
يراسشتسس’ا سسلجملا نأا دكأا ثيح ،رخآا يأار هل ناك سسانوف
لÓ˘خ نو˘كي˘سس ل˘سصف˘لاو ،تا˘حار˘ت˘ق’ا ل˘ك ة˘سسارد˘ل ى˘˘ع˘˘سسي
ةدع ىقلت قيرفلا نأاب هسسفن تقولا يف ادكؤوم ةمداقلا تاعاسسلا
لكسشب اهتسسارد ددسصب وهو ،ةيجراخ ىتح وأا ةيلحم ءاوسس ،ريسس
. ماقملاب قيلي بردم بسسكب ةيبابلل حمسسي رارقب جورخلل ديج

صشامر ماششه

ةملعلإ ةيدولوم
ةلشصإوتم بردملإ نع ثحبلإ ةلحر

قيرفلأ ةلكيه طبسضي يسشأورك
لسضفأأ مسسوم ىلع رسصيو
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888213ددعلإ ^2441  لوألإ عيبر42ـل قفإوملإ0202 ربمفون01ءاثÓثلإةصضايرلا
يدعشس لكششم ىهنأإ يراطيق

رثكأأ ررحتلاب نوبلاطم نوبعÓلأو ةيباجيإأ تناك «ةراطسسوسس» ةيدو

ةدكيكشس ةبيبشش

ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘قأا
ةدو˘ع ة˘بو˘ع˘سصب دا˘نزو˘ب جر˘˘ب˘˘لا
نأاو ة˘سصا˘خ ،لا˘˘بر˘˘غ˘˘لا بعÓ˘˘لا
امف كلذ حلاسص ريغ يف نيناوقلا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ك م˘˘ه˘˘سضفر˘˘ب كلا˘˘ب
يف ةسصا˘خ ،ه˘تدو˘ع ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل

ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘˘لا ل˘˘ظ
ةيرهسشلا هترجأا ديدسست بعسصي
دقو اذه نويلم082 ب ةردقملا
ىلإا قيرف˘لا ة˘جا˘ح ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘كأا
يهو ،ةدحاو ةلاح يف ’إا بعÓلا

ى˘لإا ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا
اذهو ةيجيلخلا ت’وطبلا ىدحإا
. يلاملا رامثتسس’ا قيقحتل

هيبعل فششتكيشس يريزد
ةرقم ةيدو يف

تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘سصاو˘˘ت˘˘تو اذ˘˘ه
ثيح توأا02 بعلم يف ةيدجلا
عفر ىلإا ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ع˘سسي
نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا بناو˘ج˘˘لا

ل˘كسشب نو˘ل˘م˘ع˘ي ع˘ق˘ع˘ق ءا˘ق˘˘فر

مويلا يف ن˘ي˘ت˘سصح ق˘فو ي˘مو˘ي
ديج لكسشب رو˘ه˘ظ˘لا ل˘مأا ى˘ل˘ع
كلذ˘˘ك و ،تا˘˘يدو˘˘˘لا مدا˘˘˘ق ي˘˘˘ف
ةرقم مجن قيرف ةبيتكلا هجاوتسس
ة˘ل˘سصاو˘م ل˘مأا ى˘ل˘ع ىر˘خأا ةر˘م
ىدم ةيؤورو ديج لكسشب روهظلا
لمعلا عم ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا بوا˘ج˘ت
ايندب ىتح وأا اينف ءاوسس ،زجنملا

اهعبتيسس يت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا ي˘هو
. يريزد لÓب سشتوكلا

صشامر ماششه

بردم  ينومحر دارم حسضوأا
هنأا مÓسسلا ةديرجل ةنتاب بابسش
ةرادإا عم ريخأ’ا عامتج’ا دعبو
˘مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب رر˘ق˘˘ت با˘˘كلا

بع˘ل˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ببسسب ترخأات نأا دعب ،يحوفسس
نيبعÓل نكسسلا ريفوت تاءارجإا
ةي’ولا جراخ نم نيمدقتسسملا

نوكي نل هنأا بردملا فدرأاو اذه

،فانئ˘ت˘سس’ا ة˘سصح ي˘ف ار˘سضا˘ح
سسيمخلا قيرفلاب قحتلي نأا ىلع
عم تاريسضح˘ت˘لا ة˘ياد˘ب˘ل مدا˘ق˘لا
ةبيبسش بردم دكأا امك ،قيرفلا
قيرفلا سصبرت نأا اقباسس لئابقلا
21 يلاوح دعب قلطنيسس قلغملا
جرا˘خ فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘مو˘˘ي
يد˘ج˘لا ل˘م˘ع˘˘لا أاد˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا

د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لاو

. ةلوطبلا قÓطنا نم رهسش ليبق
ر˘˘˘ب˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف و
وأا ليجأات نم هفوخ نع ينومحر
راسشتن’ا ءازإا ةرم ةلوطبلا ءاغلإا

يف سسوريفلل ريبكلا يسشفتلاو
ةسصاخ ،ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا

كلتمت ’ يناثلا مسسقلا قرف نأاو
. سسوريفلا ةهباجمل تايناكمإ’ا

ب.ع

جربلأ ىلإأ لابرغلأ ةدوع ةبوعسص دكؤوي دانزوب
جربلإ يلهأإ

ةلوطبلإ ليجأات ةيناكمإإ نم هفوخت ىدبأإ اميف
ةنتاب جراخ نوكيسس سصبرتلأو مويلأ أأدبتسس تابيردتلأ : ينومحر

ةنتاب بابشش

يف ةياجب ةبي˘ب˘سش ق˘ير˘ف عر˘سشي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
نم ،عوبسسأ’ا اذه د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا تار˘ي˘سضح˘ت

مقاطلاو ةرادإ’ا نيب قيسسنتلاب جمانرب طبسض لÓخ
عيمج نم ةديج ةيفيكب دادعتسس’ا لجأا نم ،ينفلا
.ةوجرملا جئاتنلا قيقحتو يحاونلا

تج˘مر˘˘ب ةرادإ’ا نأا  ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك و
ة˘ي’و˘ب زا˘ب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ير˘ي˘سضح˘ت ن˘ي˘سصبر˘ت
عم ةيدولا تايرابملا سضعب هللختتسس ذإا ؛فيطسس
لك دي˘ن˘ج˘ت˘ب يدا˘ن˘لا ةرادإا تما˘قو  ،ة˘ي˘ل˘ح˘م قر˘ف
نا˘م˘سضل ة˘مزÓ˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف تار˘ي˘˘سضح˘˘ت
ىلع بعللا قيرفلا ةرادإا فدهتسست ثيح ؛ةوجرملا
د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ى˘لوأ’ا راودأ’ا

نم دادعتسس’ا لÓخ نم ،لوأ’ا مسسقلا ىلإا ةدوعلاو
نأا دعب ،يندبلا بنا˘ج˘لا ة˘سصا˘خ ،ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةحئاج ببسسب رهسشأ’ ةيمسسرلا ةسسفانملا تفقوت

ةرسشع مادقتسساب تماق ةرادإ’ا نأا املع .انوروك
،ةيفيرخلا ت’اقتن’ا نم ةرتفلا هذه لÓخ نيبع’
مت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ق˘فو م˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت م˘ت˘ي˘سس ن˘يذ˘لا
مه˘ل˘ي˘ج˘سست لÓ˘خ ن˘م ةرادإ’ا فر˘ط ن˘م ا˘هذا˘خ˘تا
نأا مولعملا نم و  .ةاوهلا مسسق ةطبار ةيسضرأاب
يندبلا رسضحملا نم لكب تناعتسسا دق ةرادإ’ا
،ةمرارب نيدلا زع سسارحلا بردمو رابعز ميلسس
بردملا فرط نم رايتخ’ا امهيلع عقو نأا دعب
.ديج لكسشب قيرفلا نافرعي ذإا ةدوخ ميرك برتغملا
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تابيردتلأ فانئتسسأ دعومو اهجمانرب طبسضت ةرأدإلأ
ةياجب ةبيبشش

لوعي ينفلإ مقطلإ
جربلإ ءاقل ىلع

ةكسس ىلإأ دوعي  ةرڤم مجن
ةيدملأ ةبأوب نم تأراسصتنلأ
ىلإا ةرقم مجن ةليكسشت تداع
ديدج نم تاراسصتن’ا ةكسس
زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘يدو˘˘لا ي˘˘˘ف
يبملوأا باسسح ىلع ققحملا
نم براوسشوب فدهب ةيدملا

لوا˘ح د˘قو اذ˘ه ،ءاز˘ج ة˘ل˘˘كر
ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘ب جز˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا
لجأا نم ةيسساسسأ’ا رسصانعلا

ة˘يز˘ها˘ج˘لا ة˘جرد ة˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م
ل˘سصح˘م˘لا ما˘ج˘˘سسن’ا اذ˘˘كو
تبواجت دقو ،نيبعÓلا نيب
بعل ةقيرط عم اريثك ةبيتكلا
طخلا نأاو ة˘سصا˘خ سسفا˘ن˘م˘لا
امك ،دنلل دنلا فقو يفلخلا
اورر˘ح˘ت ط˘سسو˘لا ي˘ب˘˘ع’ نأا
او˘˘˘لوا˘˘˘حو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كسشب
ة˘ي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا ةد˘عا˘سسم
ةسسام ةجاح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا
. سصانق موجه بلق ىلإا

جربلإ ةيدو
ريثكلإ فششكتشس

راسصنأا رظتني ىرخأا ةهج نم
رسسيأ’ا عفادملا ةدوع قيرفلا

˘مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ةد˘ي˘م˘ح
،جربلا ي˘ل˘هأا ما˘مأا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا

ا˘سشا˘ب برد˘م˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
لعل لولحلا ديدع ل˘م˘ع˘ت˘سسا
جاحلا مجاهملا كارسشإا اهمهأا
سشتو˘كلا نأا ر˘كذ˘ي ،سشا˘˘قو˘˘ب
اذه ديعي نأا ادج بقترملا نم
ي˘ما˘مأ’ا ط˘خ˘لا ى˘لإا ر˘ي˘˘خأ’ا

نوكيل هيف هتربخ لÓغتسساو
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب
يلع د˘ي˘سس اذ˘كو براو˘سشو˘ب

يف ة˘ق˘ث˘لا ع˘سضو ع˘م ير˘با˘ك
ي˘˘˘ف قوزر˘˘˘م ن˘˘˘˘ب بعÓ˘˘˘˘لا

. بعللا ةعانسص
صشامر ماششه
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يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ف˘خ˘ي م˘ل
ه˘با˘˘ج˘˘عإا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا
ةرايزلا يف بعل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا˘ب
ةيليوج50 بعلمل هتداق يتلا
ةارا˘ب˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا
مامأا سسيمخ˘لا اذ˘ه ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا
نمسض يوبابميزلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تاءا˘ق˘ل
سساكل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
2202 ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فا م˘˘˘˘˘˘مأا
نوريماكلاب

ي˘˘˘ف  «سشتو˘˘˘كلا» ر˘˘˘ب˘˘˘ع و
يمسسرلا عقوملل ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
ر˘ي˘ب˘كلا ه˘با˘ج˘˘عإا ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا
ةلوجلا يف يب˘م˘لوأ’ا بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا˘ب
بعلملا ةي˘سضرأا سصح˘ف˘ت˘ل ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا
هر˘ي˘ظ˘˘ن ا˘˘مأا ،بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق
ركسش ثيح ربمفون21 يف يوبابميزلا

تادو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع بع˘ل˘م˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
هب تماق يذلا راب˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لاو ةر˘ي˘ب˘كلا
50 بعلم ىلع نيمئاقلا نأا نظأا »:Óئاق

ةيليوج
يبملوأ’ا
اوماق
ريبك لمعب

يف ةسصا˘خ
فقوت ل˘ظ
ةلوطبلا
.«ةينطولا

«نا˘ك»ـب ج˘يو˘ت˘ت˘لا سسد˘ن˘ه˘م دا˘ع ا˘˘م˘˘ك
بايغ ةيسضق نع ثيدحلل رسصمب9102
تاباسصإ’ا عافترا ةيفلخ ىلع روهمجلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

لخدت يتلاو ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اسصوسصخ
اهترقأا يت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م˘سض
د˘ير˘ي نا˘ك ه˘˘نأا ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ير˘سصا˘ن˘م رو˘˘سضح
بب˘سسب كلذ˘ل ف˘سسأا˘ت ه˘نأا ر˘ي˘غ بع˘ل˘م˘ل˘˘ل
تلاح يتلاو ةيلاحلا ةيحسصلا ةيعسضولا
» :احرسصم تاجردملا يف هدجاوت نود
يف ارسضاح روهمجلا نوكي نأا ديرن انك
ةيعسضو˘لا »:فدرأاو ،«يو˘با˘ب˘م˘يز ةارا˘ب˘م
يف انوعجسشيسس مهنأا دقتعأاو اذكه يه
نأا دكأا امك ،«مهتا˘سشا˘سش ف˘ل˘خو م˘ه˘تو˘ي˘ب

نل «رسضخلا »ـل ةقسشاعلا ريهامجلا بايغ

سسكعلاب لب»    :ءارحسصلا يبراحم» رثؤوي
ةجيتن قيقحتل ارارسصإاو امزع مهديزيسس
اذه نم ءزج روهمجلا» :لاق ثيح ةيباجيإا
مهقسشعو مهبح اد˘ي˘ج م˘ل˘ع˘نو ،عور˘سشم˘لا
كلذب رع˘سشن ن˘ح˘نو ،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

.«انزفحي رمأ’ا اذهو
د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر نأا ى˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا دد˘˘ج˘˘ت

يف ءاقل لوأا نوسضوخيسس زرحم سضاير
عجري يذلاو روه˘م˘ج˘لا با˘ي˘غ˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
ىلع اهب رمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل

ذ˘ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
˘ما˘ع˘لا ن˘م ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘˘م ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ر˘ثأا يذ˘لاو يرا˘ج˘˘لا
ةفسصب مدقلا ةركو ةماع هفسصب ةسضايرلا

.ةسصاخ
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يرئإز÷إ صسعاقت دعب
تابيردتلإ ‘

حسضوي وزوتاغ
ءاعدتسسأ مدع ببسس

اينولوب ‘ مÓغ
يلوبان يدان بردم دقتنا

ي˘˘لود˘˘لا وزو˘˘تا˘˘غ ورا˘˘ن˘˘ي˘˘ج
بقع ،مÓغ يزوف يرئازجلا
ءا˘˘ن˘˘بأا ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘˘لا
» بعلمب اينولوب يف بونجلا

ىهتنا يذلاو «ارا لاد وتانير
نم لباقم نود فده ةجيتنب
يف نيميسسوأا روتكيف عيقوت
ةلوجلا راطإا يف32  ةقيقدلا
يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا
ىلع ةجيتنلا ىقبتل يلاطيإ’ا

رسسيأ’ا ريه˘ظ˘لا نا˘كو.اهلاح
ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر ير˘ئاز˘ج˘لا
نيرسضاح يور ويرام قيرفلا
ءا˘ق˘ل˘لا لاو˘˘ط تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا˘˘ب
يلاطي’ا ين˘ق˘ت˘لا ن˘م بل˘ط˘ب
لكسشب نيبعÓلا دقتنا يذلا

مل مÓغ»: Óئاق حرسصو ريبك
هنأ’ ،ةعومجم˘لا ع˘م د˘جاو˘ت˘ي

ي˘ف ه˘نأا˘كو تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ءا˘˘ج
ق˘ب˘ط˘ن˘ي ر˘مأ’ا سسف˘نو ،ة˘هز˘˘ن

.«يور ويرام ىلع
بحا˘سص نأا وزو˘تا˘˘غ لا˘˘قو

ويرام هقيفرو ىرسسيلا مدقلا
ةعومج˘م˘لا جرا˘خ ا˘نا˘ك يور
ام˘ه˘لا˘سسرإاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف
امهل ابا˘ق˘ع نا˘ك تا˘جرد˘م˘ل˘ل
امهب˘ل˘ج ترر˘ق» : در˘ط˘ت˘سساو
ىلإا ةيرفسسلا يف قيرفلا عم
اهدعب ام˘ه˘ت˘ل˘سسرأاو ،ا˘ي˘نو˘لو˘ب
كلذ نأ’ ،تا˘˘جرد˘˘˘ُم˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
اماق يذلا أاطخلاب امهرعسشُيسس
وزو˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘غ فدرأاو.«هب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا بل˘ج سصو˘سصخ˘˘ب
و˘˘ل» : Ó˘˘ئا˘˘ق ا˘˘ي˘˘نو˘˘لو˘˘ب ى˘˘˘لإا
ادهاسشل ،يلوبان يف امهتكرت
ىلع نم ةيحيرأا لكب ءاقللا
ثد˘˘˘ح ا˘˘˘˘م سسكع ،ة˘˘˘˘كيرأ’ا

ي˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع
.«تاجردُملا

ب.إ

ريهامجلأ بايغل فسسأاتيو نأديملأ ةيسضرأاب أدج بجعم يسضاملب

ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ل˘˘ج˘˘سس
ةطلغ مجنو ،يرئازجلا يلودلا
ه˘˘˘تدو˘˘˘ع ي˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا يار˘˘˘˘سس
هقيرفل ةيسساسسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل
روبسس سساف˘ي˘سس ف˘ي˘سضلا ما˘مأا

ةلوجلا تايرابم سشماه ىلع
يكرت˘لا يرود˘لا ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا
ريبك لكسشب امهاسسم ،زاتمملا
انيمث اراسصتنا هيدان قيقحت يف
نيفده ةجيتن˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لاو
.فده لباقم

ءادأا «رسضخلا» مجن مدقو
لوأ’ا فدهلا ءارو ناكو ،اعئار
ه˘م˘يد˘ق˘ت د˘ع˘ب «مو˘ب م˘ي˘سسلا»ـل
ة˘ل˘ي˘مز˘ل ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل
ريخأ’ا اذه اهب حتتفا ،يبرغملا
91لا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا

ةيوق˘لا ه˘تدو˘ع ى˘ل˘ع م˘سصب˘يو
ةمئاق نع هبايغ د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
باب˘سسأ’ م˘ير˘ي˘ت ح˘تا˘ف ه˘برد˘م
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت

ةينفلا هتميق ادكؤومو ،ريخأ’ا
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا

نع هبايغ احسضاو ادب يذلاو
تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘˘لا
.ةقباسسلا

ع˘فر ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ه˘تا˘حو˘م˘ط ف˘ق˘سس «و˘سسو˘˘سس»
بقع هتاحيرسصت يف دكأا نيح
ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ركفي ’ هنأا قيرفلل يمسسرلا
ج˘يو˘ت˘˘ت˘˘لا ىو˘˘سس نآ’ا ءي˘˘سشب
عم مسسوملا اذه يرودلا بقلب
احرسصم «بهذلاو مدلا» يدان
ي˘ف ي˘ئادأا˘ب اد˘ج د˘ي˘ع˘سس ا˘˘نأا »:
ىلع ةلسصاوملا ديرأا ةارابملا

ه˘˘˘نا ادد˘˘˘سشم ،«ق˘˘˘سسن˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
جيوتتلل هدهج راسصق لذبيسس
زوفلا ديرأا »:Óئا˘ق ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسأاو ا˘˘˘م˘˘˘ئاد
انيلع مسسوم˘لا اذ˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
د˘ع˘ب ءادأ’ا اذ˘ه˘ب ة˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا

دا˘ع ا˘م˘ك ،«ا˘ف˘ي˘ف˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م
ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
ريب˘كلا رود˘لاو نارو˘ت ه˘ل˘ي˘مز
هئاقفر زيفحت يف هبعلي يذلا

نارو˘˘ت د˘˘ئا˘˘ق˘˘˘لا »:لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
وأا لخاد ءاوسس اريثك اندعاسسي

امئاد انزفحيو ،ناديملا جراخ
ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
.«ةيباجيإ’ا

راسصتن’ا اذه يطعيسس و
يذلا يلوغي˘ف ة˘يو˘ن˘ع˘م ة˘ع˘فد
بختنم˘لا سصبر˘ت˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘سس
ع˘م ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل  ار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف «ر˘˘سضخ˘˘˘لا»
يو˘با˘ب˘م˘يز ما˘˘مأا ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا
ربمفو˘ن ن˘م61و21 ي˘مو˘ي
تا˘ي˘˘ف˘˘سصت ن˘˘م˘˘سض يرا˘˘ج˘˘لا
.نوريماكلاب2202 «ناكلا»

طيمز.ع

تمدق
تادعمللPAIG ة˘˘كر˘˘˘سش
ينطولا بختنملل ةبه ةيبطلا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ير˘ف˘سسل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
موي يوبا˘ب˘م˘يز ى˘لإا ر˘سضخ˘ل˘ل
لقنتت امدنع ،مداق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘ه˘جاو˘م˘ل ي˘سضا˘م˘ل˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘˘ك
ةرتف ةيادب راطإا يف نيبراحملا
ةلوجلا سشما˘ه ى˘ل˘عو ةدو˘ع˘لا

سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ة˘ع˘بار˘لا
تنا˘˘˘كو اذ˘˘˘ه ،2202 اي˘ق˘ير˘فإا
ةيئاقو تادعم نع ةرابع ةبهلا

اهنأاسش نم انوروك سسوريف نم
لظ يف بختنملا دفو ديفت نأا
ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘˘ح عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
ة˘ياد˘بو ا˘ي˘م˘لا˘ع سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب
. ةيناثلا ةجوملا

˘مد˘ق˘ت دد˘˘سصلا سسف˘˘ن ي˘˘ف و

سسي˘ئر ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا
ر˘˘˘كسشلا ل˘˘˘˘يز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةردابملا ىلعPAIG ةكرسشل
يف ةسصاخ تماق يتلا ةديجلا

ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ
ةيرئازج˘لا ة˘سضا˘ير˘لا ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ت
. يجاتلا سسوريفلا ببسسب

ب.ع

Úمث زوف قيقحتل هقيرف هتدايق دعب

يوبابÁز ةعقوŸ هتيزهاج دكؤويو ةوقب دوعي ›وغيف

إرخؤوم صسوÒفلإ يششفتل إرظن

ةيئاقولأ تأدعŸأ نم ةبه ىلع لسصحتت «فافلأ»
يوبابÁز ةيرفسسل ابسس–

بايغلإ نم رهششأإ9 دعب رشضخلإ مجنل ةيبيردت ةشصح لوأإيبملوألإ ةيليوج5 بعلم ىلإإ هتلوج يف

هنأأ دكؤويو يليÓبب ديسشي رطق يدان
قيرفلل ةمهم ةفاسضإأ

همامسضنا بقع يليÓبلا فسسويب يرطقلا رطق يدان داسشأا
.دحأ’ا سسمأا لوأا ةحيبسص يمسسر لكسشب يدانلا فوفسص ىلإا

لسصاوتلا عقوم ىلع يرطقلا يدانلل يمسسرلا باسسحلا لاقو
ةيبيردت ةسصح لوأا ىدأا يرئازجلا مجنلا  «رتيوت» يعامتج’ا

بختنملا عم ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب ما˘م˘سضنا تع˘با˘تو ،ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘فر
ةسصح˘لا د˘ع˘تو اذ˘ه.«كلملا ةبيت˘كل ة˘م˘ه˘م ة˘فا˘سضإا ي˘ن˘طو˘لا
هل ةسصح لوأا يه دحأ’ا ةرهسس فسسوي اهارجأا يتلا ةيبيردتلا
براحم لجسس امدعب ،يسضاملا سسرام رهسش ذنم دان ةقفرب
تاسسفانملا فقوت ببسسب ،نطولا يسضارأا ىلإا هتدوع ءارحسصلا
فوفسص ىلإا ةدوعلا ريخأ’ا سضفري نأا لبق ،انوروك ببسسب
نأا مغر .فانئتسس’ا دعب يدوعسسلا ةدج يلهأا قباسسلا هقيرف
.ةسصاخ ةرئاط نارهو ةنيدم نب’ سصسصخ يدوعسسلا قيرفلا

جاحب اشضر
اعشضإوتم يبيرعل روهظ ناك نيح يف

هقيرفل  هتدوع ىلع مسصبي تاحرف
هيجنأأ مامأأ طقسسيو تسسيسسأاب

نييلودلا لوخد ةحابلا ةيسسمأا يسسنرفلا مين ةليكسشت تلجسس
لوأ’ نييسساسسأاك تاحرف نيدلا نيزو يبيرعل ميرك نييرئازجلا

ريتسسوك بعلمب يجنأا قيرف اولبقتسسا امدنع سضعب ةقفرب ةرم
.يسسنرفلا يرودلا نم رسشاعلا ةلوجلا راطإا يف

ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘لإا ة˘ق˘فو˘م˘لا و˘ن˘يز ةدو˘ع ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تفر˘˘ع و
يتلا ةباسصإ’ا ببسسب رهسش ةبارق ماد بايغ دعب ةيسساسسأ’ا
ثيح ، اسسمن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصبر˘ت ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت
ةمسساح ةريرمتب ةهجاوملا يف هتمسصب ليجسست هتدوع تدهسش
هقيرفل لوأ’ا فدهلا لجسس يذلا19 ةقيقدلا يف ينوك هليمزل
ارخأاتم هقيرف ناك نأا دعب ديدجلاب تأاي مل فدهلا اذه نكل
يبيرعل روسضح تلجسس ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا. فادهأا ةسسمخب

مدعل ارظن ةعسضاوتم تناك اهنكل مين ىلإا هلاقتنا ذنم ةرم لوأ’
نونيبرأا قيرفلا برد˘م ل˘ع˘ج ا˘م ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك هرو˘ه˘ظ
ةسسردم جيرخ اه˘ي˘ف جر˘خأا ن˘ي˘طو˘سشلا ن˘ي˘ب ا˘م Ó˘يد˘ب˘ت ير˘ج˘ي
نأا ركذلاب ريدجلا ،هناكم يكند هليمز محقيل ،ةنتاب بابسش
نم ةسسداسسلا يه تاحرف ءÓمز اهل سضرعت يتلا ةميزهلا
81 ةبترملا يف هحرج قمعتتل «1غيللا» يف مسسوملا اذه اهعون
. بيترتلا ملسس يف

ب.ع
قيرفلإ دودرم ىلع رثؤوي حبشصأإ هبايغ

زرحم ببسسبأرتلجنأ يف داقتنأ لحم لويدرأوغ
ةجومل يتيسس رتسسسشنام بردم ’ويدراوغ بيب سضرعت

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا زر˘ح˘م سضا˘˘ير تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
تعمج يتلا ةارابملا يف تاباسسحلا نع هداعبإا بقع ينابسسإ’ا
تهتنا يتلاو ةلو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘نو ه˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب
.1 ـ1     لداعتلاب

سضاير نع يلختلاب أاطخا ’ويدراوغ نأا زيلجنإ’ا داقنلا لاقو
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف هدو˘جو نا˘ك يذ˘لا ،لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ
.يموجهلا طخلل ةريثك ’ولح حنميسس ةيسساسسأ’ا

نع زرحم باي˘غ نأا «غ˘ي˘ن˘ي˘ف˘يإا ر˘ت˘سسسشنا˘م» ع˘قو˘م ح˘سضوأاو
نيبعÓلا نيب  ةروادملا ةفسسلف  نمسض لخدت دحأ’ا ةهجاوم
يف كراسش «زورح» نأا نم مغرلا نم ،’ويدراوغ اهعبتي يتلا

يرود˘لا ة˘سسفا˘ن˘م تنا˘ك ءاو˘سس ةر˘ي˘خأ’ا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.ابوروأا لاطبأا يرود تاءاقل يف ىتح وأا زاتمملا يزيلجن’ا

ماسسح دمحأا قباسسلا يرسصملا مجنلا دقتنا قايسسلا سسفن يف
ودنانريبـل هكارسشإاب ينابسسإ’ا بردملا بردم تارايخ وديم
ه˘ب˘ع˘ل يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف«ر˘سضخ˘لا» م˘ج˘ن با˘سسح ى˘ل˘ع ا˘ف˘ل˘ي˘سس
ىلع ارداق ناك زرحم نأا مغر ،لوبرفيل قيرف دسض «نزتيسسلا»

نأاو ا˘سصو˘سصخ ه˘ئÓ˘مز˘ل ر˘ب˘كأا لو˘ل˘ح ءا˘ط˘عإاو قرا˘ف˘لا ع˘ن˘˘سص
ليجسستلل ةحناسسلا سصرفلا نم ديدعلا عاسضأا غنيلريتسس

قباسسلا مادرتسسمأا سسكاجأا بع’و يرسصملا مجنلا ربعو اذه
دئاقل ’ويدراوغ ءاعدتسسا مدع ببسسب هئايتسسا نع ءاقللا بقع
ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا نأا م˘غر ،زر˘ح˘م سضا˘ير ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
’ اذامل مهفأا ’ »: Óئاق افليسس ودنانريب نم نسسحأا يرئازجلا
اذ˘ه ي˘ف ا˘ف˘ل˘ي˘سس ودرا˘نر˘ي˘ب ن˘م ل˘سضفأا و˘ه˘ف ،زر˘˘ح˘˘م كرا˘˘سشي
سصرفلا قلخ ىلع رداق سضاير نأا وديم حسضوأاو.«زكرملا

عيطتسسي ،زرحم سضاير »:ادرطتسسم ،مسصخلا تاعافد قÓقإاو
.«عافد يأ’ لكاسشم قلخيو ،هسسفنل سصرفلا ةعانسص

بخ˘ت˘ن˘م˘لا با˘ع˘لأا ع˘نا˘سص د˘ع˘با ’و˘يدراو˘غ نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘لو
طقف ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا نع سسيلو81 ةمئاق نع ينطولا
.زولب ياكسسلا قاسشع رمذت نم داز يذلا رمأ’ا

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com



ةــــنصصرق

دوعي يليÓب
ي˘ف ا˘ي˘م˘سسر ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ع˘˘ب

ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘ط˘˘ق فو˘˘ف˘˘˘سص
ى˘ل˘هأ’ا ع˘م ه˘ت˘˘مزأا ءا˘˘ه˘˘نإاو
ف˘سسو˘ي ل˘ج˘سس ،يدو˘ع˘˘سسلا
ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب

ءا˘˘سسم ةر˘˘˘م لوأ’ هرو˘˘˘سضح
قيرف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت ي˘ف سسمأا
كلذو ،«كل˘م˘لا» ـب بق˘ل˘م˘لا
ةيليسسلا ةهجاومل  ادادعتسسا
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا

ف˘˘˘˘سصوو ،ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق سسأا˘˘˘˘˘ك
يجرتلا مجن عيقوت  عيمجلا
«مسسوملا ةقفسص»ـب قبسسأ’ا
ن˘م بعÓ˘لا ه˘كل˘ت˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ل
.ةيلاع ةينف تايناكمإا

ةدوعلأ نم لاطع مرحت «انوروك»
لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ة˘با˘سصإا د˘˘ع˘˘ب
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
سسوريفب يسسنرفلا سسين يدان

ا˘م˘˘ك ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ترا˘˘سشأا
رطسضيسس ريخأ’ا نأا ،ةيسسنرف
بعÓ˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘ب’ا ى˘˘لإا
ام ،لقأ’ا ىلع نيعوبسسأا ةدمل
ن˘ع ا˘ي˘م˘سسر ه˘با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت
«ءارحسصلا يبراحم» يتارابم
يوبابم˘يز˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا  ما˘مأا
،ربمفون61و21 ي˘˘مو˘˘ي

ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لاو ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا
سسأاكل ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
.ةيقيرفأ’ا ممأ’ا

يلاملأ راسصحلأ عفر راظتنأ يف

ةمزأ’ا لح دسصق يلاولا ةاقÓم لجأا  نم
ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ه˘ي˘جو˘ت ى˘لإا ،ةر˘ي˘خأ’ا تعرا˘سس بور˘خ˘لا

نأاو ةسصا˘خ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل بل˘ط
لوؤوسسملاف ريبك لكسشب تمزأات ةيعسضولا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ما˘˘˘ق لوأ’ا

لاكسشإ’ا لح راظتنا يف ،طقفو تانامسض
فورظ يف يدانلا رييسستب حمسسي يذلا

يف سسامخ قحلا دبع لمأايو اذه ،ةديج
يتلا ةيلاملا ةلويسسلا نع راسصحلا عفر
ل˘جأا ن˘م كلذو يدا˘ن˘لا با˘سسح ل˘خد˘ت˘سس
. ةبيتكلا تاقحتسسم ديدسست ىلع لمعلا

 قلطني يفيرسش
«رفسصألأ» عم

«سشيواردلا» فوفسص ىلإا همامسضنا دعب
سضا˘˘خ ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق
لوأا يرئازجلا بعÓلا يفيرسش ناوسضر
يذلاو  ،يليعامسسإ’ا ةليكسشت عم نارم
هئÓمز فرط نم لفاح لابقتسساب يسضح
نوريه يليزاربلا ةدايقب ينفلا زاهجلاو
زر˘˘˘با ن˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ذإا ،ودرا˘˘˘˘كير
«ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘مر˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘باد˘˘ت˘˘ن’ا
ل˘با˘ب يرآا ي˘لو˘غ˘˘نأ’ا ة˘˘ق˘˘فر «ر˘˘ف˘˘سصأ’ا

يرسصملاو يفيرسش ناوسضر يرئازجلاو
.ىفطسصم دمحأا

«كوملأ» تأريذحت

سضعب لعج ،ةروسصنملا بعلم ةيسضرأا ءوسس
نم ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا رذحت فارطأ’ا

د˘ق ا˘ه˘نأا ا˘م˘ب ،ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه˘ب برد˘ت˘لا ة˘ب˘غ˘م
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ل˘ع ار˘˘ط˘˘خ  ل˘˘كسشت
ىلع رسصانعلا عمجأا دقو اذه ةبلسص تحسضأا
نوقع ينقتلا ىتح لعج يذلا رمأ’ا اهلقث
مهتبلاط˘مو هر˘سصا˘ن˘ع ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
طوقسسلا يدا˘ف˘تو رذ˘ح˘ب ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سضب
ن˘ع ةرادإ’ا ثح˘ب ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا كلذو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ريسضحتلاب ةب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘سسي د˘يد˘ج ل˘ي˘ب˘سس
لجأا نم نمزلا عراسست اهنأاو ةسصاخ ،اديج
يف بردتلاب اهل حمسسي سصيخرت ليسصحت
. سسباركلا وأا كلاملا دبع نب بعلم

نيوكتلأ ةسسايسسو وحوح

عم ةيسضاملا عيباسسأ’ا لاوط لمع نأا دعب
بايغ لظ يف ةسصاخ رباكأÓل ينفلا مقاطلا
ر˘ي˘م˘سس دا˘ع ،زا˘كعو˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘˘م˘˘لا

ةركسسب داحتا قيرفل ينفلا ريدملا وحوح
تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ي˘سسي˘ئر˘لا ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ى˘˘لإا
لوخدلا يف ةبوعسص دجو يذلاو ،ةريخأ’ا
ينقتلا لمعيسس اذهبو ،ةيرئازجلا يسضارأÓل

ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘ئاو˘˘ق˘˘لا ط˘˘ب˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
مث نمو ،ةيناب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف ة˘ير˘كسسب˘لا
ةنيتم ةدعاق ءاسشنإا ىلع لمعلا يف قلطنيسس
ىلع ةرداقلا رسصان˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا يو˘ح˘ت

.بيرقلا لبقتسسملا يف قيرفلا ةمدخ

qarsana@essalamonline.com
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رلود نويلم03
رو˘˘ن بي˘˘ب˘˘خ ى˘˘سضق ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
يسسورلا ل˘تا˘ق˘م˘لا فود˘م˘ح˘م
فلتخم لخاد ل˘تا˘ق˘ي ة˘ن˘سس21
ه˘˘حا˘˘برأا ترد˘˘ق ،تا˘˘ب˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
03ـب هتريسسم لاوط ةيلامجإ’ا

ري˘ث˘م˘لا ر˘مأ’او ،ر’ود نو˘ي˘ل˘م
اهنم نويلم01 نأا وه لدجلل
نم رسشابم لخدك تءاج طقف
لا ىنج اميف ةريخأ’ا3 هت’ازن
ن˘˘م ىر˘˘خأ’ا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م02
يف ةمخ˘سضلا زو˘ف˘لا تآا˘فا˘كم
تÓباقملا نمو92ـلا هت’ازن
نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ن˘ي˘با˘م ا˘ه˘ب˘سسك ةور˘ث˘لا بل˘غأا

8102/ 0202.
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ةقÓطنلأ ليجأاتل نوهجتي
ةريثكلا باعسصلا ببسسب
عمجأا ،قرفلا تلباق يتلا

ة˘جرد˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ءا˘˘سسؤور
ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘˘لاو ى˘˘لوأ’ا

ةلوطبلا قÓطنا ةبوعسص
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لاو
،ربمفون82 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
يف كلذ ةبوعسصل كلذو
ةديد˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ل˘ظ
بل˘غا ا˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عا˘ف˘تر’ ار˘ظ˘ن ،ة˘يد˘˘نأ’ا

بابسش اهسسأار ىلع ةيدنأ’ا ديدع رارقتسسا تبرسض يتلاو ،انوروك ءابوب نيباسصملا ةليسصح
لعج ام وهو ،ةليلم نيع ةيعمجو ةمسصاعلا داحتاو دادزولب بابسشو ةركسسب داحتاو ةنيطنسسق
اذه ةقÓطنا لجؤوت نأا حسشرملا نم يتلاو ةينطولا ةحسصلا ةمظنم تارارق بقرتي لكلا
. تاي’ولا سضعبل يلكلا قلغلاب ذختملا ريخأ’ا رارقلا عم ةسصاخ رخآا راعسشإا ىلإا مسسوملا
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برغŸإ
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ءاششعلإ
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ةÓسصلأ تيقأوم

زرحم ببسسب أرتلجنأ يف داقتنلأ لحم لويدرأوغ^
يوبابميز ةيرفسسل ابسسحت ةيئاقولأ تأدعملأ نم ةبه ىلع لسصحتت «فافلأ»^

 يبحاشص ليهأات رظتنت ةرإدإلإ

رايلم ىلع نهأري يحاي
ديدسست لجأأ نم ةيلولأ

ÚبعÓلأ تاقحتسسم

دوعي ›وغيف
دكؤويو ةوقب
ةعقوŸ هتيزهاج

يوبابÁز

 ةلشصإوتم بردملإ نع ثحبلإ ةلحر

طبسضي يسشأورك
رسصيو قيرفلأ ةلكيه

لسضفأأ مسسوم ىلع

 ديحولإ فدهلإ لجشس صسويحم

لسصأوت ةليكسشتلأ
ايباجيأ لداعتتو اهتأريسضحت

 ةدكيكسس ةبيبسش ةيدو يف

 نيمث زوف قيقحتل هقيرف هتدايق دعب
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 ىشسوم يديشس زكرم ىلإإ ةريخألإ ةيبيردتلإ ةشصحلإ لقن وحن

رئأزجلأ ةأرابمل زهاج ةيليوج5 بعلم:يسضاملب
رــيهامجلأ روــسضح لــسضفأأ تــنكو يوــبابميز

ةيواششلإ دا–إ ةمشصاعلإ دا–إ  ةملعلإ ةيدولوم


