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اؤقلغأاو مهطاضشن اؤفقوأا رجات فلأا05
«انورؤك» ةيادب ذنم يراجتلا مهلجضس

مدع اهزربأا ةمج تابؤعضص نؤهجاؤي
مهطاضشن ةلضصاؤŸ صصيخارت ىلع مهلؤضصح

نؤهرم نطاؤملا ةحضص ىلع ظافحلا
ةيحضصلا ةياقؤلا ريبادت مارتحاب

ةدــحوم ةــعمج ةبطخ
«اــنوروك» ةهباجمل

40صص

ةقحتضسم ريغ تازايتما ىلع لؤضصحلا ةيضضق يف«ةلضصاؤتم» قئارحلا يلعتفم صسوؤور طاقضسإا تايلمع ةلودلا ةطلضس دضض ةرماؤؤŸاو صشي÷اب صساضسŸا يتمهتب نيدأا

50صص

تا˘˘˘ضسضسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘كر˘˘˘ضشلا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
يف ةريبك ةلقرع نم ةيداضصتقلا
ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا بب˘˘ضسب ،ا˘˘ه˘˘طا˘˘ضشن
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا بلا˘˘ط ثي˘˘ح ،ة˘˘يرادإلا
يرؤفلا لخدتلاب اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
نود لؤ˘ح˘ي ل˘ك˘ضشب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ضضق˘ل˘ل
ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ا˘˘ه˘˘طا˘˘ضشن د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت
.ةنهارلا ةيحضصلا ةمزألا

ماعلا اذه ةياهن«لدع» ةغيسصب نكسس فلأا03 عيزوت
40 صصنطؤلا تايلو مظعم ربع رهضشلا ةيادب تقلطنا ةيلمعلا

ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا باحسصأا
مرو لاسصئتسساب نوبلاطي
ةيرادإلا ةيطارقوÒبلا

ةنيرفلاو ديمسسلا «تانوراب»
نينطاوملا بويج نوفزنتسسي

مهتقيرط ىلع

40صص

40 صص

ابيرق ءاودلا جاتنإل «رزياف» ةكرضشو لاديضص نيب «ةلمتحم» ةكارضش

ةنسس41 ـب توكحط ةنادإا
اذفان انجسس

لÓسسو ىيحيوأل5و

عيراضشملا نم ةدافتضسÓل ططخم عضضو
ةرثعتملا تاضسضسؤؤملا حلاضصل

نويد ةلودج ةداعإا
نودب «جاسسنوأا»
ريخأاتلا تامارغ

40 صص

30 صص

50صص

عينسصتل يكيرمأا-يرئازج لسصاوت
اــيلحم «اـــنوروك» دسض حاقل

 :«مÓسسلا»ـل يرسصح حيرسصت يف قاهلم دمحم تاسسوريفلا ملع يف ريبخلا
عمتجملا نم ةحيرسش ربكأا هنم ديفتسستل ايلحم حاقللا عينسصتل ىعسست تاطلسسلا

هل نيلقان اونوكي نأا نكمي نكل ءابولاب نيددهم ريغ لافطألا



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
للخلا عسضوم

و˘ه ناوألا تاو˘ف ل˘ب˘قو نآلا بو˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
يرادإلا  زاهجلل يرذجو لماشش حÓشصإا
م˘ل ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا وأا  حÓ˘شصإلاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
لخاد ن˘م ا˘مإا ي˘م˘ت˘ح ه˘ن˘كل د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي
سسيئر د˘ي˘كأا˘ت...ا˘ه˘جرا˘خ  ن˘م وأا ة˘ط˘ل˘شسلا
ريزولاو نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نم  ةلاح دوجو  دارج زيزعلا دبع لوألا
ةيشسايشسلا ةدايقلا نأا ينعي ،ةيطارقوريبلا
يف للخلا عشضوم امامت كردت رئازجلا يف
زاهجلا يهو  ةلودلل ةيذيفنتلا ةموظنملا
ةدايقلا تناك اذإا وه لاؤوشسلا نكل ،يرادإلا
يف للخ˘لا م˘ج˘ح ا˘ما˘م˘ت ي˘ع˘ت ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ببشس وه امف دÓبلا يف ةيرادإلا ةموظنملا
نكمي لهو ؟حÓشصإلا  ةيلمع قÓطإا رخأات
ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘جو يو˘ق دا˘شصت˘˘قا ءا˘˘ن˘˘ب
ةريطخ تلÓتخا نم يناعي يرادإا زاهجب

ةقلعتملا تاقيقحتلا يف اهنم  ءزج فششك
 ؟9102 ماع يف  داشسفلاب

ةطلسسلا يف ءاقبلا نامدإا

،راردأا  ةيلو  نم يلاح ناملرب وشضع لخد
وشضع...ةيدلب سسيئر عم ةيرشس برح يف
ريملا دشض  «طÓختلا» يف أادب ناملربلا
،ناملربلل ريملا حششرت نم هفواخم ببشسب
سسلجملا وشضع نأا  ةبرشسم رابخأا فششكتو
نم هيبرقم سضعب سضرح ينطولا يبعششلا
دشض لئاشسرو  رابخأاو تاعئاشش رششن  لجأا
،نيفرطلا نيب ةشسرشش برح علدنتل  ،ريملا
سضر˘ح  نا˘م˘لر˘ب˘لا و˘˘شضع نأا  د˘˘ح تغ˘˘ل˘˘ب
.ريملا  دشض نيبختنمو تايعمج ءاشسؤور

رفتغي ل أاطخ

تاعاذإلا ييفحشص سضعب لازي ل نآلا دحل
سضع˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘خأا نو˘˘ب˘˘كتر˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نوبعوتشسي ل ثيح ،ةفورعملا تاحلطشصملا
ذإا ،ليئارشسإاو ينويهشصلا نايكلا نيب قرفلا
نوددري ،رابخألا ةرششنل مهتاءارق لÓخ مهدجن

ناي˘كلا ن˘م لد˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ة˘لود˘لا ة˘م˘ل˘ك
اميف ةفورعم اهفقاوم رئازج˘لا˘ف ،ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا
ابيرقت امود تناك دقو ،ةيشضقلا هذه سصخي
عيبطت يأا سضفرت يتلا ةديحولا ةيبرعلا ةلودلا

ليلد ريخو ،ةيلودلا لفاحملا يف لÓتحلا عم
سسي˘˘ئر˘˘˘ل عا˘˘˘ج˘˘˘ششلا ف˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نم لاق امنيح ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ةينيطشسلفلا ةيشضقلا  نأاب ،ةدحتملا ممألا ربنم
  .رئازجلا ىدل ةشسدقم

لسصح ام ناك ول

ةديحولا ةيبرعلا ة˘لود˘لا ي˘ه ا˘ب˘ير˘ق˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
مارتحلا لك ةيبرعلا بوعششلا اهل نكت يتلا

ةعاجششلا اهفقاومل ارظن ،ةبحملاو ريدقتلاو
،ةيلودلا لفاحم˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘شضق˘لا ن˘م
داور لوادت ثيح ،ةينيطشسلفلا ةيشضقلا ةشصاخ
،ويديف عطق˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
رئازجلا :لوقي ،بشضاغ ينيطشسلف يفحشصل
م˘ظ˘عأا ا˘ه˘ب˘ع˘ششو ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا لود˘˘لا ىو˘˘قأا ن˘˘م
،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘شضق˘ل˘ل ه˘م˘عد˘ل بو˘ع˘˘ششلا

تناك ول هللا و» :لاق امدنع كلذ نم عورألاو
نا˘ك ا˘م˘ل ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ن˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
  .«ادوجوم يليئارشسإلا لÓتحلا

qarsana@essalamonline.com
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«انوروك» دعب امل ةيرازو ةردابم لوأا
ام ةرتفل ريشضحتلا راطإا يف
ةداعإل «انوروك» ةحئاج دعب
ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا تا˘طا˘ششن˘لا ثع˘ب

م˘شسو˘م بار˘ت˘قا ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
ةرازو تف˘ششك ،فا˘ي˘˘ط˘˘شصلا
ةنجل بشصنتشس اهنأا ةحايشسلا
داد˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كم ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت
يوتح˘ي ي˘˘ح˘˘شص لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب

دعاوق˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع
ه˘جو˘م ة˘ي˘ح˘شصلاو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
،رافشسألاو ةحايشسلا تلاكوو
ةرفوتملا تامولع˘م˘لا ر˘ي˘ششتو
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت تاءار˘˘˘جإلا هذ˘˘˘ه نأا
يحشصلا رجحلا دعب ام ةلحرمل
ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل رر˘ق˘م˘˘لا
.انوروك سسوريف يششفت

؟عقاولا لظ يف ةقيقحلا نيأا
،فيطشس ةيلو نم بشساحم كلمي
يبيرشضلا برهتلاب قلع˘ت˘ت تا˘ف˘ل˘م
تاحيرشصتلاب ر˘ي˘ط˘خ˘لا بعÓ˘ت˘لاو
بعÓت تلاح ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘ب˘ير˘شضلا
دار˘˘ي˘˘ت˘˘شساو ر˘˘يد˘˘شصت تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب
فر˘ع˘ي د˘حأا ل ،ة˘شصا˘˘خ تا˘˘كر˘˘ششل

بحا˘شص نا˘ك اذإا ة˘قد˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع
عم نواعت دق اذه ةبشساحملا بتكم
بئار˘˘˘شضلا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا

مأا داريتشسلا تافلمب نيبعÓتملاو
نكل ،تاباشسحلا طبشضي سصخشش يأا رود ىدعتي ل ،طقف ايراششتشسا هرود ناك لجرلا نأا
 .نيدشسافلا لامعألا لاجر نم ةعومجمب ةيوقلا قوف ةقÓع ىلع بشساحملا نأا وه ريطخلا

فقوملا ةديسس ةيبرعلا ةغللا
دادعإا متي ،رئازجلا خيرات يف ةرم لوأل
،1202 ةنشسل ةديدجلا ةيلاملا نوناق
Óماك هتباتك تمت ثيح ةيبرعلا ةغللاب
يتلا ةيشسنرفلا ةغللا  لدب مألا ةغللاب

رمألا ،تاونشسل فقوملا ةديشس تناك
ةنجللا ىتحو باونلا هنشسحتشسا يذلا
،عورششملا ليدعتب تماق يتلا ةشصاخلا

ريثكلا نع سسبللا عفر رمألا نأا نوك
ا˘˘ه˘˘بو˘˘ششي نا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ىلإا رظنلاب داوملا سضعب مهف يف اريثك نوناعي اوناك مهنأا باونلا سضعب دكأا ثيح ،سضومغلا
ام ،نايحألا نم ريثكلا يف ىنعملا ريغتي ذإا ،ةيبرعلا ىلإا ةيشسنرفلا نم ةحيحشصلا ريغ ةمجرتلا
.اهيلع ةقداشصملا وا اهيف لشصفلا بعشصي يلاتلابو اتاتب ةموهفم ريغ داوملا كلت لعجي

ديمسسلا روطاربمإا
رابخألا نم ريثكلا ريششت
ىوتشسم ىل˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ت
ةينيومتلا علشسلا يدرومو
ىلإا ،بونجلا تايلو يف
راجتلا رابك دحأا ةرطيشس
ير˘ئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج˘لا ي˘˘ف
د˘˘ي˘˘م˘˘˘شسلا قو˘˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تايلو3 يف ة˘ن˘ير˘ف˘لاو
،ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
بق˘˘ل ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ريششتو ،ديمشسلا روطاربمإا
تا˘ب˘ير˘شست˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع سسرا˘م ه˘نأا ى˘لإا

داوملا سضعب يف ةبراشضم
سصاخ لكششب ةي˘ن˘يو˘م˘ت˘لا
. ةنيرفلاو ديمشسلا



watan@essalamonline.com
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ي˘ف قا˘ه˘ل˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا لا˘˘ق
،«مÓشسلا» ـل يرشصح حيرشصت
كل˘˘م˘˘ت «لاد˘˘ي˘˘شص» ة˘˘كر˘˘شش نأا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ب˘˘خو تا˘˘نا˘˘كمإا

ام ،تا˘حا˘ق˘ل˘لا ع˘ي˘ن˘شصت لا˘ج˘م
عي˘ن˘شصت ى˘ل˘ع ةردا˘ق ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
م˘ت لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ثي˘ح ،هذ˘ه ة˘كار˘ششلا د˘ي˘˘شسج˘˘ت
تاكر˘ششلا ىد˘حإا ع˘م نو˘كت˘شس
ي˘ت˘لاو ة˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
،عار˘ت˘خا ةءار˘ب ى˘ل˘ع تل˘شصح˘ت
«رزياف» ةكرشش نوكت دق امبرو
قافتلا نأا افيشضم ،ةيكيرمألا
ة˘كار˘شش ق˘ير˘ط ن˘˘ع نو˘˘كي˘˘شس
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م ة˘˘لوا˘˘ن˘˘م سسي˘˘لو
ايلك بلجت˘شس حا˘ق˘ل˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت
،ط˘ق˘ف ا˘ه˘ئاز˘جأا سضع˘˘ب سسي˘˘لو
ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم
،ايجÓع سسيلو ايئاقو نوكيشس
مل نيذلل اهجوم نوكيشس ثيح
مهتيامح دشصق ءابولل اوشضرعتي
˘˘‐ ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تو ،ة˘˘˘با˘˘˘شصإلا ن˘˘˘م
هذ˘ه د˘شسج˘ت˘ت نأا‐ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ع˘قاو˘لا سضرا ى˘ل˘˘ع ة˘˘كار˘˘ششلا
يف ةيرورشض اهايإا اربتعم ابيرق
ن˘˘م ل˘˘شضفأاو ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘˘لا

ىلإا رظنلاب » ةلوانملا» ةغيشص
لمع بشصانم قلختشس اهنوك
لقن يف اهتمهاشسم بناج ىلإا
ىلع اه˘ئا˘شضقو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
ةبحاشصملا ةر˘ي˘ث˘كلا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
،لقنلاك حاقللا داريتشسا ةيلمعل
ا˘ت˘قو ة˘كار˘ششلا ذ˘خأا˘ت نأا ا˘ي˘˘فا˘˘ن

حاقللا عينشصت نأا ادكؤوم Óيوط
سسي˘˘لو تقو˘˘لا ذ˘˘خأا˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه
.سسكعلا

لو˘˘حو ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تا˘˘با˘˘شصإلا ر˘˘ششؤو˘˘˘م عا˘˘˘ف˘˘˘ترا
بر˘˘˘عأا ،91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
،ري˘ب˘كلا ه˘ق˘ل˘ق ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ذ˘خأا˘ي ح˘ب˘شصأا ءا˘بو˘لا نأا اد˘كؤو˘م
نم مغرلا ىلع «اريطخ» ىحنم
ذنم اهانقلطأا يتلا تاريذحتلا
،يشضاملا سسرام ر˘ه˘شش ه˘ت˘ياد˘ب
«عشضولا حيحشصت نكمي نكل»
تاطلشسلا˘ف ‐رو˘ت˘كد˘لا لو˘ق˘ي‐
ذاختا ىلإا ايلاح ترداب ةينعملا
اهنأاشش نم ة˘ي˘ب˘يو˘شصت تاءار˘جإا

كشسمتلاو رمألا ىلع ةرطيشسلا
تاءار˘جإا ي˘هو ،رو˘مألا ما˘˘مز˘˘ب

،ها˘ج˘تلا اذ˘ه ي˘ف بشصت ا˘ه˘ل˘ك
كار˘ششإا ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ا˘˘ح˘˘ل˘˘م
ة˘شسا˘ي˘شسلا هذ˘ه ي˘ف ن˘طاو˘˘م˘˘لا
حجنت نل كلذ نودف ةيئاقولا
.تاءارجإلا هذه ادبأا

ر˘ج˘ح˘لا سضر˘ف ةدا˘عإا ن˘عو
ن˘م دد˘ع د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘تو ي˘˘ح˘˘شصلا
ا˘م˘ي˘شس ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ششنألا
عفترا يتلا ىربكلا تايلولاب
‐ فرتعي ،تاباشصإلا ددع اهيف
ر˘مألا ة˘بو˘ع˘شصب‐ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
كلذ تا˘شسا˘كع˘نا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

،يدا˘˘شصت˘˘قلا ع˘˘شضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م ر˘ث˘˘كأا دو˘˘جو ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
نم نوششيعي نطاو˘م ي˘نو˘ي˘ل˘م
ل رشش» هنكل ءادوشسلا قوشسلا
رخآا رايخ كانه سسيلو «هنم دب
هذ˘ه˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ر˘˘ي˘˘غ ل˘˘يد˘˘بو
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘ف ،تاءار˘˘˘˘جإلا
دشسحت ل عشضو يف ةيمومعلا

ل تاءار˘جإلا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةنجللا ةراششتشسا دعب لإا ذختت
،ةحشصلا ةرازول ةعباتلا ةيملعلا
هذه ةعجارمو نييحت بجي نكل
قفوو رخآل نيح نم تاءارجإلا

لو˘˘ق˘˘˘ي ‐ ة˘˘˘يلو ل˘˘˘ك ع˘˘˘با˘˘˘ط

ءاط˘عإا ى˘لإا ا˘ي˘عاد ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ءا˘شسؤورو ةلو˘ل˘ل تا˘ي˘حÓ˘شصلا
هذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت˘˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لا بشسح تاءار˘˘جإلا
ل˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘كل  ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
.يح لكو ةيدلب

يتلا تافلاخملا سصوشصخبو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘ف م˘ت
با˘ح˘شصأا ا˘م˘ي˘شس ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
نو˘˘نو˘˘كي ن˘˘يذ˘˘لا تارا˘˘ي˘˘˘شسلا
ءارج مهتÓئاع عم وأا مهدحول

لاق‐ دقف ،ةمامكلا ءادترا مدع
ا˘ن˘ه لا˘كششإلا نإا ‐ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘ب ا˘ي˘ح˘˘شص وأا ا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع سسي˘˘ل
نأا اودكأا نوناقلا ءاربخف ،اينوناق
لب اشصاخ اناكم تشسيل ةرايشسلا

،سصي˘شصخ˘ت˘لا˘ب ما˘ع نا˘كم و˘ه
نم ةهج ينثتشسي ل عرششملاف
اناكم ةرايشسلا رابتعا عمف ةهج
ناكم ءان˘ث˘ت˘شسا ن˘كم˘ي ل ا˘ما˘ع
فنشص نم امهو رخآا ناكم نم
.ثدحتملا فيشضي دحاو

ن˘م ءا˘ي˘لوألا فوا˘خ˘م ن˘˘عو
ءابولاب لافطألا ةحيرشش ةباشصإا
ة˘˘ن˘˘شسلا قÓ˘˘ط˘˘نا ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
،كلذ روتكدلا ى˘ف˘ن ة˘ي˘شسارد˘لا

تشسيل ةحيرششلا هذه نأا ادكؤوم
تبيشصأا ناو ىتح ءابولاب ةددهم

ه˘ل ة˘ل˘قا˘ن نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ل˘˘ب
ة˘ح˘ير˘شش سسكع ى˘ل˘˘ع، ط˘˘ق˘˘ف
سضار˘˘مألا يوذو ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘شسم˘˘˘لا
ل˘ك ي˘ف نودد˘ه˘م˘لا ة˘ن˘مز˘م˘˘لا

ا˘ن˘حر˘ت˘قا اذ˘ه˘˘لو ،ن˘˘ي˘˘حو تقو
ىلإا يشسردملا لو˘خد˘لا ل˘ي˘جأا˘ت

ع˘شضو˘لا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
.ةبشسانملا طورششلا دادعإاو

عقوت روتكدلا ناف ةراششإÓل
ءافتخا هل ةقباشس تاحيرشصت يف
دعب سسيل نكل ،ام اموي ءابولا
ة˘ياد˘ب ن˘م ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘شس
اريششم ةرومعملا ناكشس ميعطت
ةبرجملا تاحاقللا ةيزهاج ىلإا
علط˘م ع˘م ق˘يو˘شست˘ل˘ل ا˘ير˘ير˘شس
هبلج درج˘م˘بو ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ن˘شسلا
ةلحرم يف لخديشس رئازجلا ىلإا

ةظقيلاو ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب فر˘ع˘ي ا˘م
هرا˘ثآا ع˘ب˘ت˘˘ت يأا ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
،حاقللا اوذخا نيذلا سصاخششألا

هنم ىلوألا ةشصحلا نأا ادكؤوم
ى˘لإا ا˘هدار˘ي˘ت˘شسا د˘ع˘ب ه˘جو˘ت˘˘شس
ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم
ةششهلا تائفلاو نمألا كÓشسأاو
با˘˘ح˘˘شصأا م˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو
.ةنمزملا سضارمألا

ي˘ن˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا دد˘˘ج
ىلإا هتوعد ،ناشسنإلا قوقحل
دشض حا˘ف˘كلا ي˘ف رار˘م˘ت˘شسلا

نكمي يتلا تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ل˘ك
ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا قو˘˘ق˘˘˘ح لا˘˘˘ط˘˘˘ت نأا

نوكت نأا لجأا نم ،لاشضنلاو
لفطلل ى˘ل˘شضف˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا

يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا را˘ي˘ع˘م˘˘لا ي˘˘ه
د˘ن˘ع را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خؤو˘˘ي
مومهو لكاششم ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
.ةلوفطلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا هو˘˘ن
نا˘ي˘ب ي˘ف ،نا˘شسنإلا قو˘ق˘˘ح˘˘ل
˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب هرد˘˘شصأا
فداشصملا ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
لك نم رب˘م˘فو˘ن02 خيرات˘ل
يتلا ةشصاخلا ةناكملاب ،ةنشس
0202 ربمفون روتشسد اهاطعأا
ى˘لإا ا˘ي˘˘عاد ،لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل
مايق˘ل˘ل سصن˘لا اذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘شسا
ةبقارملاو دشصر˘لا تاردا˘ب˘م˘ب
ءاج ام ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلاو

نيل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘عدو.هيف
ر˘˘ي˘˘غو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
يف نيلماعلا ني˘ي˘تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ل˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ناد˘˘˘ي˘˘˘م
اذه لÓغتشسا ىلإا ة˘لو˘ف˘ط˘لاو
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل يرو˘ت˘˘شسد˘˘لا سصن˘˘لا
ةبقارملاو دشصر˘لا تاردا˘ب˘م˘ب
ءاج ام ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلاو
.هيف

خ.ةميضسن

ابيرق ءاودلا جاتنإل «رزياف» ةكرضشو لاديضص نيب «ةلمتحم» ةكارضش

ايلحم «انوروك» دسض حاقل عينسصتل يكيرمأا-يرئازج لسصاوت
 :«مÓسسلا»ـل يرسصح حيرسصت يف قاهلم دمحم تاسسوريفلا ملع يف ريبخلا

عمتجملا نم ةحيرسش ربكأا هنم ديفتسستل ايلحم حاقللا عينسصتل ىعسست تاطلسسلا
هل نيلقان اونوكي نأا نكمي نكل ءابولاب نيددهم ريغ لافطألا

ز.صسواط

ةكرضش عم ةكارضش ةماقإا يف ركفت ايلعلا تاطلضسلا نأا ،صسمأا رؤتكدلا تاضسوريفلا ملع يف ثحابلا قاهلم دمحم فضشك
يتلا «لاديضص» ةضسضسؤؤم نأا ادكؤؤم ،91 ديفؤك صسوريف حاقلل ةجتنملا ةيبنجألا تاكرضشلا ىدحإا وأا ةيكيرمألا «رزياف»

.عمتجملا نم ةحيرضش ربكأا هنم ديفتضست ىتح ايلحم حاقللا عينضصت ىلإا ىعضست ةكارضشلا هذه يف افرط نؤكتضس

دعب نع لضصاؤتلا ةينقتب

نوكراسشي نويناملرب
ةيونسسلا ةرودلا يف
«وتانلا» ـل
يبعضشلا صسلجملا كراضش
مؤي نم ةيادب ،ينطؤلا
ةرودلا لاغضشأا يف ،صسمأا
ةيعمجلل ةيؤنضسلا
فلح ةمظنمل ةيناملربلا
ةينقتب يضسلطألا لامضش
ام بضسح ،دعب نع لضصاؤتلا
ىلفضسلا ةفرغلل نايب هب دافأا
.ناملربلل
نأا هتاذ ردضصملا حضضوأاو
Óثمم نؤكيضس صسلجملا

،ماضشه ميحر بئانلاب
مئادلا ؤضضعلا هتفضصب
يرئازجلا يناملربلا دفؤلاب
ةيناملربلا ةيعمجلا ىدل
لامضش فلح ةمظنمل
كراضشيضس يذلاو ،يضسلطألا

ةيؤنضسلا ةرودلا هذه يف
32 ىلإا81 نم دقعت يتلا
هنأا فاضضأاو.«0202 ربمفؤن
متيضس يتلا رواحملا نيب نم»
ةنجللا ىؤتضسم ىلع اهلوانت
ةيداضصتقلاو ةيضسايضسلا

دعبلا ةلأاضسم ،ةينمألاو
ةينمألا ةيحانلا نم يندملا

ةيجؤلؤنكتلاو ةيملعلاو
.»91‐ديفؤك ءابو ةمزأاو

ح.نيدلا رمق

ةئفلا هذهل0202 رؤتضسد اهاطعأا يتلا ةضصاخلا ةناكملاب داضشأا

لافطألا قوقح يكهتنم ىلع تابوقعلا ديدسشتب يسصوي ناسسنإلا قوقح ضسلجم

ربمفؤن62و32 نيب ام ةرتفلا يف

هلاغسشأل ينمزلا لودجلا طبسضي «انيسسلا»

ةيضسايضسلا ةمزألاب ابلضس هذيفنت ةÒتو ترثأات
ناؤج ذنم دلبلا اذه اهدهضش يتلا ةيعامتجلاو

ةيلاŸا فارطألا ةفاك كسس“ دكؤوت رئاز÷ا
ة◊اسصŸاو ملسسلا قافتا ذيفنتب

ريفشس يحيبشش مÓعوب دكأا
نأا ،ي˘لا˘م ة˘لود ىد˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا
قافتا ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل عا˘م˘ت˘جا
يلام يف ةح˘لا˘شصم˘لاو م˘ل˘شسلا
تددج ة˘شصر˘ف ل˘كشش ،ر˘ي˘خألا

فار˘طألا ة˘فا˘˘ك ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
،قا˘˘ف˘˘تلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
عرشسأا يف هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ا˘ه˘كشسم˘ت
.لاجآلا

ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش ح˘˘˘شضوأاو
لا˘غ˘ششأا نأا ،ي˘ف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
ةنجلل14 ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ةرود˘˘˘لا

م˘˘˘ل˘˘˘شسلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
تد˘ق˘ع ي˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لاو
ربمفون61 ي˘˘ف و˘˘كا˘˘ما˘˘ب˘˘˘ب
دق ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر˘ب يرا˘ج˘لا
قÓ˘طإا ةدا˘عإا ى˘ل˘˘ع تد˘˘عا˘˘شس
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘عدو ة˘ع˘با˘ت˘م لا˘م˘˘عأا
ةر˘ي˘تو تر˘ثأا˘ت يذ˘لا ،قا˘ف˘˘تلا
ةيشسايشسلا ةمزألاب ابلشس هذيفنت
يلام اهدهشش يتلا ةيعامتجلاو
.«يشضاملا وينوي ذنم

ي˘˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
هذ˘ه تل˘كشش د˘ق˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةكراششم تدهشش يتلا ةرودلا

،ناو راتخم يلام ءارزو سسيئر
ة˘شصر˘ف ،ما˘ه ي˘˘مو˘˘كح د˘˘فوو
ر˘يزو˘لا حر˘ط ى˘لإا عا˘م˘ت˘شسÓ˘ل
لا˘˘م˘˘عألا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ،لوألا
عيرشستل اهب مايقلا يوني يتلا
نع ق˘ث˘ب˘ن˘م˘لا قا˘ف˘تلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
.رئازجلا راشسم

لوألا ر˘˘يزو˘˘˘لا دد˘˘˘ح د˘˘˘ق˘˘˘ف
ةعبرأا ‐ يحيبشش لوقي ‐ يلاملا

ة˘يو˘˘لوأا تاذ ىر˘˘ب˘˘ك روا˘˘ح˘˘م
ي˘هو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘مو˘كح˘˘ل˘˘ل
حÓشسلا عزن ة˘ي˘ل˘م˘ع ط˘ي˘ششن˘ت
،جا˘˘˘مد˘˘˘نلا ةدا˘˘˘عإا ع˘˘˘ير˘˘˘شستو
ةيشسايشسلا تاحÓشصإلا عيرشست
تاءارجإا معد ،ة˘ي˘تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
تاطاششنلا ثعب ةداعإاو ةيمنتلا
.ةينطولا ةحلاشصملاب ةشصاخلا

ى˘˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسلا د˘˘˘ع˘˘˘˘بو
تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو تÓ˘˘˘خاد˘˘˘˘م
،عامتجلا سصلخ ،نيكراششملا

ىلإا ،ريفشسلا ه˘ح˘شضوأا ا˘م˘ب˘شسح
ةيلا˘ق˘ت˘نلا تا˘ط˘ل˘شسلا كشسم˘ت
قافتا ىلع ةعقوملا تاكرحلاو
،يلام يف ةحلاشصملاو ملشسلا
يف عارشسإلاو قافتلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب

.هذيفنت
تب˘˘حر ،را˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

قا˘ف˘˘تلا سسير˘˘كت˘˘ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ق˘ئا˘ثو˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘لاو
،ةيلاقتنلا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا

تاكرحلا ةكراششمب تهون امك
ي˘ف قا˘ف˘تلا ى˘ل˘ع ة˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
ة˘شصا˘خ ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
،«ة˘مو˘كح˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ما˘˘م˘˘شضنا
.يحيبشش  فيشضي

(ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا) ا˘˘ه˘˘نأا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ةدارإا ري˘ب˘ك حا˘ي˘ترا˘ب تل˘ج˘شس»
يف ا˘م ل˘ك ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘مو˘كح˘لا

ةقثلا زيزع˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ع˘شسو
فار˘˘طألا ن˘˘ي˘˘ب كشسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو
اذ˘˘كو ،ة˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
طيششنت ةداعإا ىلع اهميمشصت
،نيي˘لا˘م˘لا ن˘ي˘ب روا˘ششت˘لا را˘طإا
ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ع˘˘شضو ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ام لامكتشساب حم˘شست ة˘ي˘ق˘فاو˘ت
اذيفنت تاطاششن نم هقÓطإا مت
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت كلذ˘˘كو ،قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘˘ل
د˘ي˘ق تلاز ل ي˘ت˘لا ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘شسارد˘˘˘لا

ىلإا كلذو قافتلا تامزيناكيم
.«ةيلاقتنلا ةلحرملا ءاهتنا ةياغ

،ا˘شضيأا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تل˘˘ج˘˘شسو
ءازإا احايترا» ،يحيبشش فيشضي
ر˘شصن˘ع˘ل˘ل ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ما˘˘ح˘˘قإلا
عم ،مÓشسلا راشسم يف يوشسنلا
تÓثمم ةعشست ةيوشضع لوبق
.«ةنجللا يف

يرئازجلا يشسامولبدلا دكأاو
نأا يف عيمجلا وذحي لمألا نأا
زا˘ه˘ت˘نا ن˘م فار˘طألا ن˘كم˘ت˘˘ت
يذلاو ،يلا˘ح˘لا ما˘ع˘لا خا˘ن˘م˘لا
تقو يأا نم رثكأا ايتاوم حبشصأا

كلذو ،قافتلا ذيفنتل ،ىشضم
يف ل˘شصا˘ح˘لا ر˘خأا˘ت˘لا كراد˘ت˘ل
برقي امب مÓشسلا ةيلمع ذيفنت
فاد˘˘˘˘˘˘˘هألا ن˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘م
يف ةرطشسم˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسلا
م˘عد ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو قا˘ف˘تلا

بابتتشساو ةيروهم˘ج˘لا ز˘ئا˘كر
م˘˘ي˘˘عد˘˘تو د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘مألا
دوهجو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘لا˘شصم˘لا
هلك اذهو ،د˘ل˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
رارقتشسلا ىلع ةدئافلاب دوعي
.اهتمرب ةقطنملا يف ءاخرلاو

ر.نوراه

،ة˘مألا سسل˘ج˘م بت˘كم د˘˘ق˘˘ع
طبشضل هشصشصخ اعامتجا سسمأا
تا˘شسل˘ج˘ل˘ل ي˘ن˘˘مز˘˘لا لود˘˘ج˘˘لا
ةرتفلا لÓخ سسلجم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا
ربمفون62 ىلإا32 نم ةدتمملا

سسلج˘م˘ل نا˘ي˘ب  ح˘شضوأا.0202
ىرج  عامتجلا اذه نأا ،ةمألا
سسيئر ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘شص ة˘شسا˘ئر˘ب
نا˘كو ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا سسل˘ج˘˘م
تاعومج˘م˘لا ءا˘شسؤور˘ل ا˘ع˘شسو˘م
يناملربلا بقارملاو ةي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ينمزلا لود˘ج˘لا ط˘ب˘شض فد˘ه˘ب
ةمألا سسلجمل ةينلعلا تاشسلجلل
62و32 ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ة˘شصشصخ˘م˘˘لا ،0202 ر˘ب˘م˘فو˘ن
عور˘˘ششم ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘شسارد˘˘ل
1202 ة˘ن˘شسل ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘ششمو
فا˘ط˘ت˘خا م˘ئار˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا˘˘ب
اذكو ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو سصا˘خ˘ششألا
ة˘˘ل˘˘ئ˘˘شسألا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو ة˘˘˘شسارد
ىلع ةلاحملا ةيباتكلاو ةيوفششلا

بنا˘ج ى˘˘لإا ،سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا بت˘˘كم
سسلجم ةينازيم عورششم سضرع
را˘˘˘ششأاو .«1202 ما˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘مألا
سسل˘ج˘م بت˘كم نأا ى˘لإا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
هعامتجا لهتشسم يف ربع ةمألا

يأارلا ىلإا درو امب هراششبتشسا نع
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا
دبع ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت
نشسحت سصوشصخب ،نوبت ديجملا

ه˘˘ئا˘˘ه˘˘نإاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح
.يحشصلا جÓعلا لوكوتوربل

ـه.داؤج



جاحلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دا˘فأا
حيرشصت ي˘ف ،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لا

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت نأا سسمأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص
سضع˘ب˘ل  ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ششنألا
ءابو ذخأا نأا دعب ءاج ،تÓحملا

ءارج ،اريطخ ا˘جر˘ع˘ن˘م ا˘نورو˘ك
اذ˘ه˘ب تا˘با˘شصإلا دد˘ع عا˘ف˘˘ترا
نأاو اميشس ،ري˘ط˘خ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
اذهل ةيناث ةجوم دهششت رئازجلا
 .ملاعلا لود رارغ ىلع ءابولا

ق˘ل˘غ˘˘لا راو˘˘ن˘˘لو˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
،ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘ل˘ل ي˘ئز˘ج˘لا
لا ،راجتلل ةبشسنلاب ريطخ رمأا
نأا ،تقولا سسفن يف حشضوأا هنأا

يدافتل ةيرورشض ةيلمعلا هذه
،دار˘فألا ن˘ي˘ب ىود˘ع˘لا را˘ششت˘˘نا

لبق نم ةموكحلا ذاختاب اركذم
لÓ˘˘خ ن˘˘م بع˘˘شصأا تارار˘˘ق˘˘ل
لÓخ تÓحملل يلكلا قلغلا
 .انوروك ةحئاج ةيادب

تارار˘ق˘لا هذ˘ه نأا فا˘˘شضأاو
اميشس ،ةرظتنم تناك ةيموكحلا
تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ما˘˘مأا

يجاتلا سسوريفلاب تاباشصإلاو
 .ةريخألا ةنوآلا يف ايموي

يئزجلا قلغلا تايعادت نعو
ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيعمجلا سسيئر حشضوأا ،راجتلا

را˘ج˘ت˘لا نأا ،را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
رار˘ق د˘ع˘ب ل˘كا˘ششم نو˘ه˘جاو˘˘ي
سضعب قيلعتب ريخألا ةموكحلا
يذلا رمألا  ،ةيراجتلا ةطششنألا
سضعب راعشسأا عافترا ىلا ىدأا
اذ˘هو ،ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘˘شسلا داو˘˘م˘˘لا

سضعب عافترا ىلإا هرودب عجار
يلاتلابو ،ءاركلا اهنيب فيلاكتلا
ا˘مإا ار˘ط˘شضم ر˘جا˘˘ت˘˘لا ح˘˘ب˘˘شصي
هلج˘شس ف˘قو وأا ر˘ع˘شسلا ةدا˘يز˘ل
فلا05 نأا فاشضأاو ،يراجتلا
يراجتلا مهطاششن اوفقوأا رجات
 .يراجتلا مهلجشس اوقلغأاو

سضرفت يتلا تابوقعلا نعو
م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م˘˘ل را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ا˘عد ،ي˘ح˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
سضرف يدافت ىلإا ةلولا راونلوب
،راجتلا عيمج ىل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا
 .نيفلاخملا ءانثتشساب

ريغ ةراجتلاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
رارق ،راونلوب عجشش ،ةيعرششلا
يراجتلا لجشسلا حنمب ةرازولا
لجأا نم نييو˘شضو˘ف˘لا را˘ج˘ت˘ل˘ل
ر˘ي˘غ ةرا˘ج˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘شضق˘˘لا
 .ةيعرششلا

ف˘˘ششك ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
يفناج1 نم ءادتبا هنأا ،راجتلل
ينورتكللا عفدلا ميمعت متيشس
ىلع ةيراجتلا ةطششنألا ةفاكل

يف ةشصاخ ،ينطولا ىوتشسملا
يذلا يئانث˘ت˘شسلا فر˘ظ˘لا ل˘ظ
 .دÓبلا هدهششت

يف هلوادت مت ام نأا فاشضأاو
،تاعاششإا ،ني˘ن˘طاو˘م˘لا طا˘شسوأا

يف˘كي نوز˘خ˘م˘لا نأا ا˘ح˘شضو˘م
نأا ىلإا اريششم ،1202 ةياغ ىلإا

ةباقرلا ددششتشس ةراجتلا ةرازو
اذ˘كو جا˘ت˘نإلا ع˘˘نا˘˘شصم ى˘˘ل˘˘ع
ةرهاظل د˘ح ع˘شضو˘ل ن˘حا˘ط˘م˘لا
 .راعشسألاب بعÓتلا
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«انورؤك» ةيادب ذنم يراجتلا مهلجضس اؤقلغأاو مهطاضشن اؤفقوأا رجات فلأا05

مهتقيرط ىلع نينطاوملا بويج نوفزنتسسي ةنيرفلاو ديمسسلا «تانوراب»

 يمؤلد Ëرم

يف ةردنلا قلخل ةنيرفلاو ديمضسلا راعضسأا ةدايزل انورؤك ةمزأا لÓغتضساب تانوراب ،راجتلل ةينطؤلا ةيعمجلا تمهتا
.دÓبلاب ءابؤلا صسوريف ةيادب ذنم ،يراجتلا مهلجضس اؤقلغأاو مهطاضشن اؤفقوأا رجات فلأا05 نأا ىلإا اريضشم ،رئازجلا

نطؤلا تايلو مظعم ربع رهضشلا ةيادب تقلطنا ةيلمعلا

«لدع» ةغيسصب نكسس فلأا03 عيزوت
ماعلا اذه ةياهن

ةرثعتملا تاضسضسؤؤملا حلاضصل عيراضشملا نم ةدافتضسÓل ططخم عضضو

ريخأاتلا تامارغ نودب «جاسسنوأا» نويد ةلودج ةداعإا

ءابؤلاب نيباضصملل يفاضضإا ريرضس0081 صصيضصخت

فوفسص يف «انوروك»ـب ةلاح فلآا01
ةحسصلا يسسرامم

مهطاضشن ةلضصاؤŸ صصيخارت ىلع مهلؤضصح مدع اهزربأا ةمج تابؤعضص نؤهجاؤي

ةيرادإلا ةيطارقوÒبلا مرو لاسصئتسساب نوبلاطي ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا باحسصأا

ي˘نو˘˘ت˘˘يز ل˘˘شصي˘˘ف ف˘˘ششك
د˘˘عا˘˘شسم˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ريو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
سسمأا ،ه˘˘ن˘˘ي˘˘شسح˘˘˘تو ن˘˘˘كشسلا
ةياهن لامكتشسا نع ةديلبلاب
عيزوت ةيلمع ةيراجلا ةنشسلا

ن˘م ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو ف˘لأا03
«لدع» راجيإلاب عيبلا ةغيشص
تايلو مظ˘ع˘م ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م
يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو ن˘طو˘لا

ة˘˘ياد˘˘ب تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا د˘˘ق تنا˘˘˘ك
.يراجلا رهششلا

ى˘ل˘ع ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز  ح˘˘شضوأاو
م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ءد˘˘ب ل˘˘ف˘˘ح سشما˘˘˘ه
ةينكشس ةدحو5064 حيتافم
يب˘ت˘ت˘كم˘ل لد˘ع ة˘غ˘ي˘شص ن˘م
ة˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘˘˘لا «نأا ،3102
ةلو فلتخم عم قيشسنتلابو
اجمانرب ترطشس ةيروهمجلا
ةينكشس ةدحو فلأا03 عيزوتل
ربع راجيإلاب عيبلا ةغيشص نم
ىلع ن˘طو˘لا تا˘يلو م˘ظ˘ع˘م
ةزا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘˘يلو رار˘˘˘˘˘غ
ىلع ةديلبلا اذكو ركشسعمو
ةياهن ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘م˘كت˘شست نأا
.«ةيراجلا ةنشسلا

تق˘ل˘ط˘نا را˘طإلا اذ˘ه ي˘فو
ةيلمع ةدي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب مو˘ي˘لا
ةدحو5064 حيتافم م˘ي˘ل˘شست
لد˘ع ة˘غ˘ي˘˘شص ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ت˘يلو ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل
ة˘ن˘شسل ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا

ىوتشسم ىلع ةعزوم ،3102
ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب ع˘˘قاو˘˘م ة˘˘شسم˘˘خ
ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،نا˘ن˘يو˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لا
ةيوهجلا ةلاكولا ريدم هركذ
،هنيشسح˘تو ن˘كشسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ىلإا راششأا يذلا ،ينراقم داؤوف
ةد˘يد˘ج˘لا ءا˘ي˘حألا هذ˘ه ر˘فو˘˘ت

ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرور˘˘شضلا
.ناكشسلا

ةيلولا رق˘م˘ب تم˘ل˘شس د˘قو
ابتتكم03 ـل قق˘شش ح˘ي˘تا˘ف˘م
ىلع ةيل˘م˘ع˘لا ل˘م˘كت˘شست˘شسو
نم ءاهتنلا ةياغ ىلإا لحارم
.نكشسم5064 عيزوت

ي˘˘لاو ن˘˘ل˘˘عأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
نع ،ر˘شصيو˘ن لا˘م˘ك ،ة˘يلو˘لا
ي˘ثÓ˘ث˘لا ن˘م ءاد˘ت˘با عور˘ششلا
يف ةلبقملا ةنشسلا نم لوألا
تا˘ن˘كشس ن˘م ة˘شصح ع˘˘يزو˘˘ت

ىل˘ع ا˘هزا˘ج˘نا يرا˘ج˘لا لد˘ع
ي˘ن˘كشسلا بط˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ة˘يد˘ل˘˘ب ي˘˘لا˘˘عأا فا˘˘شصف˘˘شصلا

يهو (ةيلو˘لا قر˘شش) حا˘ت˘ف˘م
ىرخأاب عبتتشس يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘˘˘˘˘م سصشصح ع˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل
بطقلاب ةزج˘ن˘م˘لا تا˘ن˘كشسلا
نا˘˘حر˘˘شس يد˘˘ي˘˘شس ي˘˘ن˘˘كشسلا
ةديدجلا ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل يذا˘ح˘م˘لا
.نانيوب

خ.ةميضسن

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تف˘ششك
،ةيمومعلا ةحشصلا يشسراممل
سسوري˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا دد˘ع نأا
فو˘˘˘ف˘˘˘شص ي˘˘˘ف «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ا˘م˘ي˘شس ،ة˘ح˘˘شصلا ي˘˘شسرا˘˘م˘˘م
فلآا01 تغ˘ل˘ب د˘ق ،ءا˘ب˘طألا
كل˘شسلا نأا ا˘ح˘شضو˘م ،ة˘با˘شصإا
عيباشسأا3 ذنم هجاوي يبطلا

 .Óشصاوتم اطغشض
يف ط˘بار˘م سسا˘ي˘لإا ح˘شضوأا

ةباقنلا نأا ،يف˘ح˘شص ح˘ير˘شصت
فلآا8 نيب رهشش ذنم تشصحأا

ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإا005.8و
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

دق نوكي نأا عقوتو ،سصاخلاو
ى˘لإا تا˘با˘شصإلا دد˘˘ع ل˘˘شصو
مهنيب ،ةدكؤوم ةلاح فلآا01
يف611 م˘ه˘ن˘م ةا˘˘فو631
نييبط˘لا ن˘ي˘شسرا˘م˘م˘لا كل˘شس
انوروك سسوري˘ف رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘م
 .رئازجلا يف

نأا ط˘˘بار˘˘م سسا˘˘ي˘˘˘لإا د˘˘˘كأاو
3 ذنم هجاوي يبطلا كلشسلا
Ó˘شصاو˘ت˘م ا˘ط˘غ˘شض ع˘ي˘˘با˘˘شسأا

مهأا نوكت نأاب ايعاد ،ابيهرو
ةيامحلا لئاشسو زيزعت رومألا
،ة˘ح˘شصلا ي˘شسرا˘م˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
حشضاو خارت دوجو ىلإا اريششم
تايوتشسملا نم ديدعلا ىلع
ةيئابولا ةيعشضولا نشسحت دعب

ةيا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ى˘ت˘ح
سسيئر اعدو  .سضيبألا سشيجلا
ة˘ح˘شصلا ي˘˘شسرا˘˘م˘˘م ة˘˘با˘˘ق˘˘ن
ىلإا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىد˘ل سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا سصي˘˘خ˘˘ششت
د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا كل˘˘˘شسلا

عنمو نيباشصم˘لا سصا˘خ˘ششألا
ي˘ف ىر˘خأا تا˘با˘˘شصإا ثود˘˘ح
،يلئاعلاو ينهملا ني˘ط˘شسو˘لا

ن˘˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل Ó˘˘˘ما˘˘˘ع نو˘˘˘ل˘˘˘كششي
رداوك فلتخم رمتو .ىودعلا
،ةبيشصع ةرتفب يبطلا كلشسلا
ءا˘˘بو ة˘˘مزأا تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت بب˘˘˘شسب

ع˘˘˘م بعا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘˘لا
سصق˘˘ن  اذ˘˘كو ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب
 .لئاشسولاو تادعملا

ةرازو تدكأا ،اهتهج نمو
حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو ة˘ح˘شصلا
سصي˘شصخ˘ت تا˘ي˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ربع ة˘ي˘فا˘شضإا ر˘ير˘شس0081
نيباشصملا ىشضرم˘ل˘ل ن˘طو˘لا
ىحنملا لظ يف91 ديفوكب
.ءادلا اذهل يدعاشصتلا

رو˘˘˘˘˘شسفور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘˘˘بأاو
سسي˘ئر ي˘طا˘ي˘˘خ ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

عافترا نأا ،ة˘ح˘شصلا ر˘يو˘ط˘تو
هذهب ةديدجلا تاباشصإلا ددع
نا˘ك ة˘عرا˘شست˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘تو˘˘لا

لو˘˘خد˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘م
نأا ى˘لإا ا˘ه˘ب˘ن˘م ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإلا ة˘˘˘ب˘˘˘شسن
قر˘شش تا˘يلو˘ب ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
لد˘ع˘م عا˘ف˘ترا ر˘شسف˘ت دÓ˘ب˘لا
يف اعدو ،ةيناكشسلا ةفاثكلا

˘ماز˘ت˘للا ى˘˘لإا ،قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه
ءاشضقلل ةيئاقولا تاءارجإلاب

.ءابولا اذه ىلع
د.Ëرم

تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ششلا ي˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت
نم ةيدا˘شصت˘قلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ببشسب ،اهطاششن يف ةريبك ةلقرع
ثي˘ح ،ة˘يرادإلا ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘˘ب˘˘لا

ايلعلا تاطلشسلا اهباحشصأا بلاط
اهيلع ءاشضقلل يروفلا لخدتلاب
د˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت نود لو˘˘˘ح˘˘˘ي ل˘˘˘كششب
ةمزألا لظ يف ا˘م˘ي˘شس ا˘ه˘طا˘ششن
.ةنهارلا ةيحشصلا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ك سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا
ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
ينايز باهولا دبع نييرئازجلا
نوؤوششلا ة˘ن˘ج˘ل ع˘م ه˘ل ءا˘ق˘ل ي˘ف
ةراجتلاو ةيمن˘ت˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا

ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلاو
لوأا ،ينطولا يبعششلا سسلجملاب
ته˘˘˘جاو تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا نأا ،سسمأا

لكششب ةطبترم ريغ تابوعشص
ثيح ،ةيحشصلا ةمزألا˘ب ر˘ششا˘ب˘م

لكاششم هلوق بشسح كانه تناك
لقنو سصيخارتلاو ةرادإلاب قلعتت
،عئاشضبلا لقنو ةيرششبلا دراوملا

يرور˘˘شضلا ن˘˘م ه˘ّ̆نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يز˘˘كر˘˘مÓ˘˘لا ءا˘˘˘ف˘˘˘شضإا
تاطلشسلا اهذختت يتلا تارارقلا
نطولا تايدلبو رئاود ىلإا ايلعلا

ي˘ف ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت نا˘م˘شض ل˘جأا ن˘˘م
حمشسي امم نكمم تقو عرشسأا
اهتطششنأا ةلشصاو˘م˘ب تا˘كر˘ششل˘ل
ة˘˘مزألا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف
راششا دق ينايز ناكو ،ةيحشصلا
قود˘ن˘شص ءا˘ششنإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لا
معدل كلذو ،تاشسشسؤوملا معدل
،ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل تاكرششلا

ةيفاشضا لاجآا حنم ىلإا اعد امك
تاوا˘˘˘˘˘تإلا سصخ˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف
ة˘ي˘ب˘ير˘شضلا ه˘ب˘ششو ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘شضلا
.تاكرششلل

ةنجل سسيئر لوقي هتهج نم
هنا ،يبيهول ةيداشصتقلا نوؤوششلا
لكاششملل يدشصت˘لا ل˘ي˘ب˘شس ي˘ف
دا˘شصت˘قلا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
يرورشضلا نم ىحشضا ينطولا
عرشسا يف ةمزÓلا لولحلا داجيا

نا اد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م تقو
نو˘كت نأا˘ب تب˘˘لا˘˘ط تا˘˘كر˘˘ششلا
تاطلشسلا اهذختت يتلا تارارقلا
ىلع ةيز˘كر˘مل ،دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

نم تايدلبلاو رئاودلا ىوتشسم
ن˘م تا˘˘كر˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت ل˘˘جأا
نيومت يف رارم˘ت˘شسلاو ل˘م˘ع˘لا
لقنب دعو ثيح ،ةينطولا قوشسلا

يلوؤوشسم ىلإا تلاغششنلا هذه
ةلشصلا تاذ ةيرازولا تاعاطقلا

دبع لوألا ريزولا مهشسأار ىلعو
.ابيرق اهتجلاعمل دارج زيزعلا

ز.صسواط

معدل ةينطولا ةلاكولا تررق
ةلودج ةدا˘عإا ،با˘ب˘ششلا ل˘ي˘غ˘ششت
ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا نو˘˘يد
لوأل اهمعد نم تدافتشسا يتلا

ح˘شسم ع˘م ،ا˘ه˘˘ئا˘˘ششنإا ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م
نع ةبترت˘م˘لا ر˘ي˘خأا˘ت˘لا تا˘مار˘غ
ل˘˘كو نو˘˘يد˘˘لا د˘˘يد˘˘شست ر˘˘˘خأا˘˘˘ت
 .ىرخألا ةيكنبلا تافاشضإلا

را˘طإا د˘˘ي˘˘شص ح˘˘تا˘˘ف ح˘˘شضوأاو
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
،بابششلا ليغششت معدل ةينطولا
نو˘يد ة˘لود˘ج ةدا˘عإا م˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا
ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نود جاشسنوأا معد نم ةديفتشسملا
فاشضأاو .تاونشس5 ةدملو دئاوف

ةرغشصملا تاشسشسؤوملا نأا ،ديشص
ديدشست يف تابوعشص دجت يتلا
اط˘ط˘خ˘م ا˘ه˘ل ر˘فو˘ي˘شس ،ا˘ه˘نو˘يد
ازربم ،عيراششملا نم ةدافتشسÓل
هذهل ءابعأا تاططخم ريفوت نأا
ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ي˘˘شس تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ثع˘ب ةدا˘˘عإاو ا˘˘ه˘˘نو˘˘يد د˘˘يد˘˘شست
متي˘شس كلذ نأا ار˘ي˘ششم ،ا˘ه˘طا˘ششن

ةمربملا تايقافتلا  قيرط نع
يف ةشصاخ ىربك تاكرشش عم
فششكو .ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
تاشسشسؤوملا نع ،هتاذ لوؤوشسملا
اهذاقنإا نكمي ل يتلا ةرغشصملا

ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ي˘˘˘هو
تاشسشسؤومو ،نوفوتم اهباحشصأا

،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ثراو˘˘كل تشضر˘˘ع˘˘ت
يت˘لا ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
سضر˘م ن˘م ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي

مت ةرغشصم تاشسشسؤومو ،يلقع
فرط نم ه˘ع˘ي˘بو ا˘هدا˘ت˘ع ز˘ج˘ح
حتاف دكأا ىرخأا ةهج نم .كنبلا

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع حا˘ج˘ن د˘˘ي˘˘شص
ةر˘˘˘غ˘˘˘شصم˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،جا˘شسنوأا م˘عد ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘˘لا
ةشسشسؤوم03 كا˘˘ن˘˘˘ه» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
ىلإا اهتاجتنمل ةردشصم ةرغشصم
د˘ن˘˘ه˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘بوروأا ناد˘˘ل˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا لودو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصلاو
 .«ليزاربلاو

د.Ëرم

نطاؤملا ةحضص ىلع ظافحلا
ريبادت مارتحاب نؤهرم
ةيحضصلا ةياقؤلا

ةدحوم ةعمج ةبطخ
«انوروك» ةهباجمل
ةينيدلا نوؤؤضشلا ةرازو تهجو
ةمئأÓل ةميلعت ،فاقوألاو
صصيضصخت ىلإا اهلÓخ نم تعد

ةلبقملا ةعمجلا ةبطخ
صسفنلا ظفح بؤجو عؤضضؤمل
ةياقؤلا ريبادت مارتحاب
.يدضسجلا دعابتلاو ةيحضصلا

ةميلعتلا يف ةرازؤلا تعدو
يريدم ىلإا اهتهجو يتلا
ىلإا ،ةمئألاو ةينيدلا نوؤؤضشلا

تاطلضسلا عم قيضسنتلا ةرورضض
تاجرخلا يف ةيلحملا
ةمئألا بأاد يتلا ةيناديملا

ةفاقث رضشنل ،اهب مايقلا ىلع
مارتحاو ةيحضصلا ةياقؤلا
يعامتجلا دعابتلا تاءارجإا

.ةيقاؤلا ةعنقألا عيزؤتو
يتلا تاءارجإلا هذه يتأاتو

ةينيدلا نوؤؤضشلا ةرازو اهتددح
رارمتضسا لظ يف ،فاقوألاو
تاباضصإلا ددع دعاضصت
ذخأا يذلا ،يجاتلا صسوريفلاب
،مايألا هذه اريطخ اجرعنم
ةجؤملا حايتجا مامأا اميضس
فلتخم صسوريفلا نم ةيناثلا

 .ملاعلا لود
هيجؤتلا ريدم نلعأا دق ناكو
نوؤؤضشلا ةرازؤب ينيدلا
نع ،دنحم قوزع ةينيدلا
يتلا ةديدجلا تاءارجإلا
بقع ةريخألا هذه اهتدمتعا

ةÓضص ةماقإا قيلعت رارق
ةلثمتملاو ،دجاضسملاب ةعمجلا
ةميلعت هيجؤت يف اضساضسأا
ل نأاب اهيف مهبلاطت ةمئأÓل
ةÓضصلاو ةبطخلا زواجتت
كلذو ةقيقد51 نيتعمتجم

يضشفت نم ةياقؤلل اهنم اضصرح
 .انورؤك صسوريف
دجاضسملا نأا ،دنحم دكأا امك
تاؤلضصلا ءادأل طقف حتفت
ءؤضضؤلا نكامأا امأا صسمخلا

ةيدجضسملا تابتكملاو
 .ةقلغم ىقبت ءاضسنلا تايلضصمو

د.م



ةينمألا ةئيهلا تاذل نايب دافأا
ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘نأا ،سسمأا
،ا˘ه˘˘عاو˘˘نأا ى˘˘ت˘˘ششب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ة˘ب˘ي˘˘ت˘˘كلا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
سسنتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

هبتششم سصاخششأا5 فيقوت نم
˘مار˘شضإا ى˘ل˘ع ماد˘قإلا˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةيدلبب تاباغ عبرأا ربع نارينلا

.ءاوح ينب ةرئاد نيشسوق يداو
تمت ،ردشصملا تاذل ادانتشساو
تايرحتلا رثإا ىلع ةيلمعلا هذه
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ ا˘ه˘تر˘˘ششا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
با˘ب˘شسألا ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
مت ثي˘ح ،ق˘ئار˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
˘مÓ˘ع˘ت˘شسلا ر˘شصن˘ع ف˘ي˘˘ث˘˘كت
يف نيببشستملا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو
تفلخ يتلا ةيئيبلا ةثراكلا هذه
ةور˘ث˘لا ي˘ف ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ر˘˘ئا˘˘شسخ

اذ˘كو ة˘ي˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا
ناكشسلاو نيحÓفلا تاكل˘ت˘م˘م
.ةباغلل نيرواجملا

تف˘ل ،ل˘شصت˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
سصاخششأا01 فيقوت ىلإا نايبلا

ىلع يدعتلا ةيشضق نع نيرخآا
.ةيباغلا كÓمألاو ريغلا ةيكلم
م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
تا˘ه˘ج˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ءاهتنلا روف سسنت˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

.ةيشضقلا هذه يف قيقحتلا نم

watan@essalamonline.com
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«ةلسصاوتم» قئارحلا يلعتفم سسوؤور طاقسسإا تايلمع

ضسنت تاباغب رانلا مارسضإاب نيعلاسض مهيف هبتسشم5 فيقوت

ط.ةراسس

مادقإلاب مهيف هبتسشم سصاخسشأا ةسسمخ ،فلسشلا ةيلو سسنتب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا تادحو تفقوأا
قئارحلا ةلسسلسس نمسض يراجلا رهسشلا نم عباسسلا ىلإا سسداسسلا ةليل نيسسوق يداو ةيدلب تاباغب نارينلا مارسضإا ىلع

.نطولاب تايلو ةدع تسسم يتلا

ةمكحمب قيقحتلا يشضاق رمأا
عاديإا˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب بور˘خ˘لا

ة˘ثÓ˘ث تقؤو˘م˘لا سسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
ةيشضق يف نيطروتم سصاخششأا
03 رمعلا نم غلبت ةأارما لتق
اميف ،ةرامشسلا نيع ةيدلبب ةنشس
تحت عبارلا مهتملا عشضوب رمأا
بشسح ،ةيئاشضقلا ةباقرلا ماظن
نع رداشص نايب يف سسمأا درو ام
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
.بورخلا

نإا˘ف ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا سسف˘ن بشسحو
خيرات ىلإا دوعت ةيشضقلا عئاقو
امد˘ن˘ع يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن41
ة˘˘طر˘˘ششلا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم تق˘˘˘ل˘˘˘ت
ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ةرا˘˘م˘˘شسلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ل ي˘˘جرا˘˘خ˘˘˘لا

باكتراب ديفت ةيفتاه ةملاكم
تا˘ن˘كشسلا د˘حأا ل˘خاد ة˘م˘˘ير˘˘ج
.ةيلحملا ةعامجلا هذهب

رشصانع رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘تو
بيبط ةقفر ةيئاشضقلا ةطرششلا
نييجولويبلا نم قيرفو يعرشش
ةطرششلل يوهجلا ر˘ب˘خ˘م˘لا ن˘م
حرشسم ىلإا ةنيطنشسقل ةيملعلا
را˘ثآا او˘ظ˘حل ثي˘ح ،ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا

يهو ةيحشضلا ةبقر ىلع فنع

ةراششإلا تمت امك ،ةدماه ةثج
نم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘كم د˘قو.هيلإا
لتقلاب يشسيئرلا مهتملا فيقوت
يذلا ةنشس82 رمعلا نم غلابلا
ه˘نأا سسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘شسف˘˘ن مد˘˘ق
فرتعا ا˘م˘ك ة˘ي˘ح˘شضلا بي˘ط˘خ
ةيفلخ ىلع احبذ ةيحشضلا هلتقب
ام بشسح ،امهنيب عازن بوششن

راششأا يذلا ،نايبلا تاذ يف ءاج
نيرخآا مهب هبتششم ةثÓث نأا ىلإا
سسفن راطإا يف مهفيقوت مت دق
لغتشست ةقشش مهراجيإل ةيشضقلا

ة˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ سضار˘˘˘˘غأل
سضاهجإا ةلواحم يف كارتششلاو
نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘شضأاو.ةيحشضلا
سسمأا مهميدقت مت ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
ثيح ،ةيئاشضقلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ما˘مأا
ةيانج»ـب يشسيئرلا مهتملا عباتي
«رارشصإلا قبشس عم دمعلا لتقلا

ي˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج‘‘ و
دحأا ةعباتم متت امك.‘‘سضاهجإلا
ن˘ير˘خآلا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا
ر˘ي˘غ سضار˘غأل ن˘كشس را˘ج˘˘يإا˘˘ب
نا˘ن˘ثلا ع˘با˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘˘قÓ˘˘خأا
يف كارتششلا ة˘ح˘ن˘ج˘ب نار˘خآلا

.سضاهجإلا ةلواحم
ب.ىملسس

ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م نادأا
ل˘جر ،فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا ة˘شسل˘ج ي˘˘ف
توكحط نيدلا يحم لامعألا
امنيب ،اذفان انجشس ةنشس41 ـب
ناقباشسلا نلوألا ناريزولا نيدأا
كلا˘م˘لا د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘˘حأا
.اذفان انجشس تاونشس5ـب لÓشس

5 ـب توكحط ديششر نيدأاو
ا˘ه˘ن˘م اذ˘فا˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس تاو˘˘ن˘˘شس
امنيب ،ذافنلا ا˘ت˘فو˘قو˘م ن˘ي˘ت˘ن˘شس
ـب توكحط لÓبو ديمح نيدأا

ةنشس اه˘ن˘م ا˘ن˘ج˘شس تاو˘ن˘شس3
.ذافنلا ةفوقوم فشصنو

قلعتت مهتب توكحط عباتيو
ريغ تازايتما ىلع لوشصحلاب
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو ،ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘ب˘˘م
لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإاو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
،حلاشصملا سضراعتو ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

˘˘مار˘˘بإا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ةو˘˘˘ششر˘˘˘لاو
ردجتو.ةيمومعلا تا˘ق˘ف˘شصلا
يد˘ي˘شس ة˘˘م˘˘كح˘˘م نأا ةرا˘˘ششإلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ي˘˘ف تنادأا د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
انجشس61ـب توكحط يشضاملا
8 اهردق ةيلام ةمارغ عم اذفان
عيمج ةرداشصمو رانيد نييÓم
.ةيكنبلا هتدشصرأاو هكÓمأا

غ.لايرف

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا ترد˘˘شصأا
ارارق سسمأا ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا˘ب
ةلاحإاو سضقنلا˘ب ن˘ع˘ط˘لا لو˘ب˘ق˘ب
لارنجلا اهي˘ف ع˘با˘ت˘م˘لا ة˘ي˘شضق˘لا
سسلجملا ىلإا ه˘ع˘م ن˘مو ق˘ي˘فو˘ت
ةليكششتب ةديلبلا يف يركشسعلا

.ةديدج
فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا سسل˘ج˘م رد˘شصأاو

امكح يرف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ير˘كشسع˘لا
ةقيلفتوب ديعشسلا نم لك ةنادإاب
قاطرط ريششبو قيفوت لارنجلاو

يتمهتب اذفان انجشس ةنشس51 ـب
سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسب سسا˘˘˘شسم˘˘˘لا

.ةلودلا ةطلشس دشض ةرماؤوملاو
ة˘م˘ي˘عز ة˘ئر˘ب˘ت م˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب

ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لا ن˘م لا˘م˘ع˘لا بز˘˘ح
ةماعلا ةباينلا لبق نم اهل تهجو
ةشسلجلا موي اهليبشس ءÓخإا متيل
انجشس تاونشس3 ـب اهتنادإا عم
مهتب ةذفان اشسبح رهششأا9 اهنم
.ةيانج نع غيلبتلا مدع

ل.ايرام

ءا˘ف˘ت˘خا ل˘شسل˘شسم ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ي
رودلا يتأايل ،رئازجلا يف لافطألا

رشصاقلا ةلفطلا ىلع ةرملا هذه
ة˘يلو ن˘م ير˘كو˘شش ن˘ي˘م˘˘شسا˘˘ي
راظنألا نع تفتخا يتلا ةياجب
ءادن بشسحو.طرافلا دحألا ذنم
مهتنبا نإاف ،يركوشش ةلئاعل ثحب
ةشضماغ فورظ ي˘ف ة˘ي˘ف˘ت˘خ˘م˘لا

يأا اهنع رهظي مل ،دحألا موي ذنم

ةلئاعلا ترششنو .نآلا ةياغل ربخ
ني˘م˘شسا˘ي ة˘ل˘ف˘ط˘ل˘ل تا˘ف˘شصاو˘م
ثيح ،اهنع ثحبلا يف ةدعاشسملل
31 اهرمع ةقهارم ةاتفلا نإا تلاق
تناك ،06.1 اهلوط ،ءارمشس ةنشس
اهنولEBOR سسا˘ب˘ل يد˘تر˘˘ت
treV/sirGءاذ˘˘حو را˘˘م˘˘خو
.سضيبأا يشضاير

م.نتاف

ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظن تحت عبارلا مهتملا عسضو

لتق ةميرج يف نيطروتم3 عاديإا
ضسبحلا نهر ةنيطنسسقب

ةقحتسسم ريغ تازايتما ىلع لوسصحلا ةيسضق يف

لÓسسو ىيحيوأل5و اذفان انجسس ةنسس41 ـب توكحط ةنادإا

ةلودلا ةطلسس دسض ةرماؤوŸاو سشي÷اب سساسسŸا يتمهتب نيدأا

ضضقنلاب نعطلا لبقت ايلعلا ةمكÙا
هعم نمو قيفوت لاÔ÷ا ةيسضق ‘

ةسضماغ فورظ يف راظنألا نع تراوت

ةياجبب «يركوسش نيمسساي» رسصاقلا ةلفطلا ءافتخا

رانيد فلأا001 ةميقب يلام غلبمو نيكرحمو نيبراق زجح

نارهوب ةيرسس راحبإا تÓحر ميظنتل تاكبسش ثÓثب ةحاطإلا

بابسشلا طاسسوأا ‘ تاردıا جيوÎب موقت ةكبسش فيقوت

لجيج ‘ تسسوسساتب Úسصخسش لتقم ‘ ببسستت لامرلا بهن تاباسصع

ةبقارملل ةيرسس اريماك طبسض

ةنتابب تاردخملا نم ةفيحسص43 مهتزوحب اسصخسش31 فيقوت

ةقفسص نمسض هحارسس قلطأا
اسسنرفو يلام

دلو يباهرإلا فيقوت
«ضسيام» وعدملا ةينغم
تسسارنمت يف
ةسصتخملا حلاسصملا تنكمت
نم ،ينطولا عافدلا ةرازول
نيسسحلا يباهرإلا فيقوت
وعدملا ةينغم دلو رامع دلو
نيوايميت ةقطنمب «سسيام»
ةيركسسعلا ةيحانلاب
.تسسارنمت ةيلوب ةسسداسسلا

نايب هب دافأا ام بسسحو
سسمأا ينطولا عافدلا ةرازول
ةحفاكم تايلمع راطإا يف هنأا
لÓغتسسا رثإا ىلعو باهرإلا
تنكمت ،ةينمألا تامولعملا
ةرازول ةسصتخملا حلاسصملا
61 موي ،ينطولا عافدلا
نيوايميت يف0202 ربمفون
فيقوت نم ،تسسارنمتب
رامع دلو نيسسحلا يباهرإلا

وعدملا ةينغم دلو
.«(سسيام)
ءاقلإا مت هنأا ىلإا نايبلا راسشأاو
مرجملا اذه ىلع سضبقلا
دعب ،ةنسس23 رمعلا نم غلابلا
هتاكرحتل ةقيقدلا ةعباتملا
هلوخد روف ةهوبسشملا
هنأا افيسضم ،ةينطولا دودحلا

نيديفتسسملا نيب نم ربتعي
دعب ترفسسأا يتلا ةقفسصلا نم
فارطأا اهتداق تاسضوافم
تاطلسسلا قÓطإا ىلع ةيبنجأا
نم رثكأا حارسسل ةيلاملا

ربوتكأا رهسش يباهرإا (002)
ىلع ةدايز اذهو ،يسضاملا

ةربتعم ةيلام ةيدف عفد
لباقم ةيباهرإلا تاعامجلل
.«نئاهر ةثÓث نع جارفإلا

ةيعونلا ةيلمعلا هذه يتأاتو
،دكؤوتل» -ردسصملا فيسضي-
مزع ىدم ،ىرخأا ةرم
ينطولا سشيجلا تادحو
ةلسصاوم ىلع يبعسشلا
ةحفاكم ناديم يف اهتازاجنإا
ىلع ،فسشكت امك ،باهرإلا

هذه لثم نع ،رخآا ديعسص
ةهوبسشملا تافرسصتلا

ةيممألا تارارقلل ةيفانملاو
ةيدفلا عفد مرجت يتلا
.«ةيباهرإلا تاعامجلل

م.ةزمح

ة˘طر˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
نمألاو كرتلا نيع ةرئاد نمأل
،نارهو يف رف˘شسو˘ب˘ل ير˘شضح˘لا

تا˘كب˘شش ثÓ˘ث˘ب ة˘حا˘طإلا ن˘˘م
سصاخششأا8 ن˘˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كت˘˘˘م
تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م
،ةيلام غلابم لباقم ةيرشس راحبإا

تاذ ن˘˘م سسمأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘˘شسح
.ينمألا كلشسلا

ف˘ي˘قو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو
تاذ˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا
نمألا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ح˘لا˘شصم˘لا
مايق اهدافم رفشسوبل يرشضحلا
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا تا˘˘كب˘˘شش

لباقم يرشسلا راحبإلا تÓحر
دحأا نم اقÓ˘ط˘نا ة˘ي˘لا˘م ة˘ع˘ف˘ن˘م
قفو كرتلا نيع ةرئادب ئطاوششلا

ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ
.يئلولا نمألا ةيريدمل

ةمكحم ةطخ عشضو مت دقو
ةيناديملا تا˘ير˘ح˘ت˘لا ةر˘ششا˘ب˘مو
هذه دارفأا فيقوت نع رفشسأا امم
ةقرفتم تايلمع يف تاكبششلا

سصشصخ˘˘م دا˘˘˘ت˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ح ع˘˘˘م
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ير˘˘شسلا را˘˘ح˘˘بإÓ˘˘ل
نيتلشصوبو نيكر˘ح˘مو ن˘ي˘برا˘ق
3و ة˘لا˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘ه9 اذ˘˘˘˘كو
لقن يف مدختشست تناك تابكرم

ةميقب يلا˘م غ˘ل˘ب˘مو دا˘ت˘ع˘لا اذ˘ه
.هيلإا ريششأا امك ،جد فلأا001
دشض يئاشضق ءارجإا ريرحت متو
يوذ نم ةينام˘ث˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
نو˘لا˘ح˘ي˘شس ة˘ي˘لد˘ع˘لا ق˘˘باو˘˘شسلا
ةمه˘ت˘ب ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ه˘ب˘جو˘م˘ب
قيرط نع ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا بير˘ه˘ت
نم عورششملا ريغ جورخلا ريبدت
ةدع وأا سصخششل ينطولا بارتلا
لو˘شصح˘لا ل˘جأا ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا
ةرششابم ريغ وأا ةرششابم ةروشصب

ةعفنم ةيأا وأا ةيلام ةعفنم ىلع
.هتاذ ردشصملا قفو ،ىرخأا

ط.ةراسس

ا˘م˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘ح نا˘˘شصخ˘˘شش ي˘˘ق˘˘ل
ثداح يف نيرخآا30 بيشصأاو
ةقطنمب تي˘م˘م يوا˘شسأا˘م رور˘م
د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا ة˘يد˘ل˘ب˘ب تشسو˘شسا˘ت
مامأا طبشضلابو ،لج˘ي˘ج˘ب ردا˘ق˘لا

ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم رقم
عون نم لامرلا بهنل ةنحاشش نيب
نم ةيحايشس ةرا˘ي˘شسو مو˘كا˘نو˘شس
ميقرت ل˘م˘ح˘ت12 و˘˘˘نور عو˘˘˘ن
.34 ةيلولا

،«مÓ˘˘˘شسلا» ردا˘˘˘شصم بشسحو
ةنحا˘ششب اوأا˘جا˘ف˘ت ا˘يا˘ح˘شضلا نإا˘ف
يف ةمداقو ةينونج ةعرشسب ريشست
قئاشسلا عطتشسي مل ثيح مههاجتا
ةفينع ةمدشص مهتمدشصو اهيدافت

ىلع مهلقن ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م˘م ،اد˘ج
.ىفششتشسملا ىلإا ةعرشسلا حانج

ثحبلا ةقرف رشصانع تنكمت امك
نم ،لجيج ةيلو نمأل لخدتلاو
نم ةيمك زجحو سصخشش فيقوت
تاطل˘شسلا ا˘ه˘ترد˘ق تارد˘خ˘م˘لا
نم مارغوليك نم رثكأاب ةينمألا
ىلع ءانب كلذو ،يدنهلا بنقلا

حلاشصملا ىلإا تدرو تامولعم
ن˘˘م ة˘˘با˘˘شصع نأا˘˘ششب ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألا
جيورتو عيبب مو˘ق˘ت ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا
بابششلا طاشسوأا يف تاردخملا
هيلعو ، لجيج ةيلو ميلقإا لخاد
نم تفثكو ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت تر˘ششا˘ب
نم تنكم˘ت ى˘ت˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
سصاخششألا ءلؤوه ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
62 نيب مهرامعا حوارتت نيذلا

عشضو اهد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘شس83و
عا˘ق˘يإلا م˘ت ن˘يأا ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ

يف ة˘با˘شصع˘لا هذ˘ه فار˘طأا د˘حأا˘ب
نتم ىلع وهو سشيت˘ف˘ت˘ل˘ل ز˘جا˘ح
هششيتفت دع˘بو ة˘ي˘حا˘ي˘شس ة˘ب˘كر˘م
يلام غلب˘م ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع
دخا دعبو ،جد00004 ـب ردق
م˘ت ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نذإا
هبتششملا لزانم سشيتفتو ماحتقا
نم رثكأا ىلع روثعلا مت نيأا مهيف
ةابخم تاردخملا نم مارغوليك
ن˘م ن˘ي˘كشسو م˘هد˘حأا لز˘ن˘م ي˘ف
ةفاك ذاختا دعبو ،ريبكلا مجحلا
مت هقح يف ةينوناقلا تاءارجإلا
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هميدقت
عاديإلاب رما هقح يف ردشص نيأا
ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا يرا˘˘ج ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
.ةميرجلا هذه يف هئاكرشش

 ميهارب.ع

ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لا قر˘˘ف ،تن˘˘كم˘˘ت
نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا

ةلقنت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لاو ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو
نمألا ،داقميت ةيئاشضقلا ةطرششلل
،ةماعلا ةطرششلاو21 يرشضحلا

حوارتت اشصخشش31 فيقوت نم
نم ةنشس83و32 نيب مهرامعأا
لكب ايئاشضق نيقو˘ب˘شسم م˘ه˘ن˘ي˘ب

ثيح ،ةكيربو ةنتاب يتنيدم نم
نم ة˘ح˘ي˘ف˘شص43 ز˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘ت
803.30 ـب رد˘ق˘ت تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

زجحو جلاعملا فيكلا نم غلك
عو˘ن ا˘شسو˘ل˘ه˘م ا˘شصر˘ق3261
ةدحو066 غلم003 نيلباقيرب
نم ةيلوحكلا تابورششملا نم
91 ماج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م

يوتحي ةركاذب ادوزم احابشصم
ةب˘قار˘م˘ل˘ل ة˘ير˘شس ار˘ي˘ما˘ك ى˘ل˘ع
يلام غلبمو مجحلا ريبك فيشس
نم ربتعي جد005.503 ـب ردقي

م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘ب ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
.ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا

نامثع راعرع ينامحد دمحم
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ةينيطسسلفلا ةينطولا ةيوهلاو للقتسسلا نلعإا

قوقح نم ل˘ي˘ن˘لا تار˘ماؤو˘م تر˘م˘ت˘شسا
ام سسيشسأات ذ˘ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا
ة˘لود ي˘ه˘ف لÓ˘ت˘حلا ة˘˘لود˘˘ب ى˘˘م˘˘شسي
ينيطشسلفلا بعششلا سضاقنا ىلع تميقا

د˘˘قو ،ءاد˘˘ه˘˘ششلا ثث˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع اور˘˘ب˘˘عو
حافكلا نم لينلل تارماؤوملا تلشصاوت
يف ةمهم ةلحرم يلا لوشصو ينطولا

ه˘لا˘شضنو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا ةا˘˘ي˘˘ح
،ةعطاقملا ةرشصاحم ةلحرم يهو لداعلا

ه˘شضر˘ف يذ˘˘لا بي˘˘هر˘˘لا قو˘˘ط˘˘لا اذ˘˘هو
ى˘ل˘ع لÓ˘ت˘حلا ءارزو سسي˘˘ئر نورا˘˘شش
رقم يف تافرع رشساي سسيئرلا ديهششلا
عم نمازتيل ،هللا مار ةنيدمب ةعطاقملا

عيكرت هفده ناك يشسايشسو يلام راشصح
عفر ىلع هرابجإاو ينيطشسلفلا بعششلا

ينويهشصلا عورششملل مÓشستشسلا ةيار
مه˘تار˘ماؤو˘م ل˘ك ن˘كلو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف
سسيئرلا لحريلو عيرذلا لششفلاب تءاب
ثرلا هءارو ا˘˘كرا˘˘ت تا˘˘فر˘˘˘ع ر˘˘˘شسا˘˘˘ي
نيطشسلف بعشش ل˘شصاو˘ي˘لو ،ي˘حا˘ف˘كلا
ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا عور˘ششم˘لا د˘˘شض ه˘˘لا˘˘شضن
ةشصيخرلا ةيوشستلا تايلاو يرامعتشسلا
بعششلا اذه ةد˘حو ن˘م ل˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘فدا˘ه˘لا
بع˘ششلا ة˘ي˘ل˘ق˘ع سضفر˘ت˘لو ل˘شضا˘ن˘م˘˘لا
ةدايقلاو يعمجلا ريمشضلاو ينيطشسلفلا
ةيفشصت˘لا ع˘يرا˘ششم ل˘ك ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ةرخشص ىلع اهمطحتلو اهل يدشصتتو
ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششلا حا˘ف˘كو دو˘م˘شص
ةيرح˘لا ل˘ي˘ن ل˘جا ن˘م لدا˘ع˘لا ه˘لا˘شضنو
.ريشصملا ريرقتو لÓقتشسلاو
تافرع رشساي ديهششلا سسيئرلا كرت دقل
ةدا˘ي˘ق˘لاو لا˘ي˘جأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا سسار˘˘ب˘˘ن
،ة˘نا˘ملا تل˘م˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا روذ˘˘ب˘˘لا سسر˘˘غ عا˘˘ط˘˘ت˘˘شساو
نم ةبقاعتملا لايجلا يف ةينيطشسلفلا

هث˘ب˘ششتو ة˘ي˘لا˘شضن˘لا ه˘تا˘شسرا˘م˘م لÓ˘خ
يتلا هتيفوك ربعتل ،ينطولا ثوروملاب

زومر نم ازمر حبشصتلو اهرمتعي ناك
ازراب ا˘ناو˘ن˘عو ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا لا˘شضن˘لا
لكششت˘لو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘ير˘ح˘ب ماز˘ت˘لÓ˘ل

،لÓقتشسلاو ةير˘ح˘لاو ن˘طو˘لا ة˘طرا˘خ
ل˘جا ن˘م لدا˘ع˘لا ه˘حا˘ف˘ك ل˘شصاو ثي˘˘ح
تا˘حا˘شس ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘ط˘شسل˘˘ف ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
انمؤومو ةروثلا ئدابمب امزتلم لاشضنلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا رر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح فاد˘˘هأا˘˘˘ب

رشساي ديهششلا سسي˘ئر˘لاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
لاشضنلل ي˘ع˘ي˘ب˘ط داد˘ت˘ما د˘ع˘ي تا˘فر˘ع
أاد˘ب يذ˘لا موا˘˘ق˘˘م˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
،يناط˘ير˘ب˘لا باد˘ت˘نلا د˘شض تارو˘ث˘لا˘ب
ربع ررحتلاو حافكلا تايلا رمتشستلو
عورا مشسريل ةيشساشسا لشصافمو لحارم
لمعلا ةشسرامم لÓخ نم حافكلا روشص
ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن˘ل ي˘حا˘ف˘كلاو ي˘˘لا˘˘شضن˘˘لا

ةرو˘˘ث˘˘لا تر˘˘م˘˘ت˘˘شساو ،لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسلاو
سساشسألا يف تقلطنا يتلا ةينيطشسلفلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ح زا˘˘˘ج˘˘˘نإل
ةينيطشسلفلا ةلودلا ةماقإاو نيينيطشسلفلا

ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةينطولاو ةيلاشضنلا اهقوقحب ةكشسمتم
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لاو ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘˘فاد˘˘˘مو
،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘˘ل ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ق ل˘˘كششت˘˘لو
ة˘ي˘حا˘ف˘كلا ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

ينيطشسلفلا يبرعلا بعششلل ةيلاشضنلاو
ةرمتشسملاو ةلود˘لا م˘لا˘ع˘م م˘شسر˘ت ي˘ت˘لا

سضو˘خ ل˘جا ن˘م ءاد˘ه˘ششلا برد ى˘˘ل˘˘ع
لكل ةيدشصتم ينطولا ررحتلا ةكرعم
ةيرامعت˘شسلا ع˘يرا˘ششم˘لاو تار˘ماؤو˘م˘لا
ةينطولا ةلشصوبلا راشسم فرحل ةفداهلا

عور˘ششم˘لا ة˘ي˘ف˘شصتو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
امئاد ناك نكلو ،ينيطشسلفلا ينطولا
بعششلا اذه ةدارإاو ينيطشسلفلا دومشصلا
عيراششملا هذه لك نم ىوقا حفاكملا
لÓتحلا ةموكح ىعشست يتلاو ةيرمآاتلا
ةيشضقلا ةيفشصتل اهريرمتل يليئارشسلا
لÓخ نم لماك ل˘كششب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
.ةيكيرملا نرقلا ةقفشص ذيفنت اهرارشصا

نم رثكأاو بولطملا تاب كلذ لظ يفو
ةينطولا ةدحولا زيزعت ىشضم تقو يأا
اهنع اعافد دهششتشسا يتلا ةينيطشسلفلا

ماظعلا ينيطشسلفلا بعششلا ءادهشش لك
تافرع رشساي ديه˘ششلا م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
لئاشصفلا فلتخم نم ءادهششلا فلآاو
ئدابمب مازتللا ةرورشضو ،ةينيطشسلفلا

ينطو˘لا ة˘ي˘لا˘شضن˘لا ةر˘ي˘شسمو تباو˘ثو
ةبلاطم ةدحتم˘لا م˘مألا ناو ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا
ي˘ف ردا˘شصلا ا˘هرار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مو˘˘ي˘˘لا
ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ع ،2102 ربمفو˘ن
فارتعلاب ى˘شضا˘ق˘لاو91/76 م˘˘˘قر
فارتعلا اذه معدو ن˘ي˘ط˘شسل˘ف ة˘لود˘ب

عفرو ملاعلا هفرع لÓتحا لوطا ءاهنإل
معدو ينيطشسلفلا بعششلا نع ملظلا
ةلقتشسملا ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘ي˘ق
ل˘م˘ح˘ت˘ي نأاو ،ا˘ه˘ت˘م˘˘شصا˘˘ع سسد˘˘ق˘˘لاو
ه˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘مو ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
قيبطت يف اهرود ذخأاتو ،ةيلوؤوشسملا
تاذ ا˘ه˘تارار˘قو ،ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
لاعفألا عبرم ىلإا لاقتنلاو ،ةقÓعلا

ف˘قو ى˘ل˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود را˘˘ب˘˘جإل
بع˘ششل˘ل ا˘ه˘لÓ˘ت˘حا ءا˘ه˘نإاو ،ا˘ه˘ناود˘˘ع
نمألاو مÓشسلل اقيقحت ،ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

.ملاعلاو ةقطنملا يف رارقتشسلاو

ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطضسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفضس / ةودقلا يرضس  : ملقب

..!ريِسسَألل ىرُخأا ٌةهْكَن :رقسشألا ةماسسأل «رخآا قاذَم» نع

نَمك رقششألا ةماشسأا ّرُحلا ريشسألا بتكي
.قيرحلا نم هَتنوقيأا ذقنيل ،رانلا ربعي
يناقلا نوللا لعفب تشسّدقت يتلا كلت
ةدرو ن˘م ا˘˘ه˘˘َغ˘s̆بsد يذ˘˘لا ،ج˘˘ّهو˘˘ت˘˘م˘˘لا
سسمشش تحت تح˘ّت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ،نا˘ير˘ششلا

ّنأا كلذ .بتا˘كلا بل˘ق ي˘˘ه ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شص
وه «رخآا قاذم»ـب موشسوملا اذه هباتك
ةخشسارلا انتاوطخو انتقيثوو انتيدرشس
يتلا ،ةجارجر˘لا ةر˘ي˘شسم˘لا سضرأا ى˘ل˘ع
ةظحل نم ،بعشصلا راوششملا دشصرت
ة˘˘عا˘˘شس ى˘˘لإا «لا˘˘ق˘˘ت˘˘علا«ف˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
كلت لكب ًارور˘م ،ة˘ير˘ح˘لاو سصÓ˘خ˘لا
ةميللاو ةنخاشسلاو ةظهابلا ليشصافتلا

نأا ديري ،انه ،بتاكلا ّنأاك .ةبّثوتملاو
،علاطلا ليجلا مّلعيو ،ةفاشسملا يوطي

كلذكو .ديدج نم نمثلا عفدي ل ىتح
عقنف ، ةّيرذع انتركاذ نوكت ل نأا ديري
اننأا ّكشش ل .ةّرم فلأا اهتاذ ةرفحلا يف
،ةعطاشسلا ةءاشضإلا هذهل ةّشسام ةجاحب
ةعانم قّمع˘ن˘ل ،غ˘ي˘ل˘ب˘لا سسرّد˘لا اذ˘ه˘لو
نم ديزنو ،روظحملا عوقو لبق ،انئانبأا

رثكأا لعلو .دشسجلا لبق حورلا ةناشصح
،فو˘غ˘ششلا سضب˘ن˘لا كلذ ،ي˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘ل ا˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ب لإا نو˘˘˘كي ل يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لاو
نيذلا ،نيينيطشسلفلا ن˘ح˘ن ،ا˘ن˘ي˘نار˘ه˘ظ
نو˘˘جّوز˘˘ت˘˘يو ءا˘˘فو˘˘˘لا˘˘˘ب نو˘˘˘شضي˘˘˘ف˘˘˘ي
،نكمم ،ة˘طا˘شسب˘ب ،ه˘نأل ،ل˘ي˘ح˘ت˘شسم˘لا

،هزواجت ةزجعم حرتجن نأا عيطتشسنو
ءاقللاو ةايحلل Óً˘با˘ق ل˘ب˘ق˘ت˘شسم قْ̆ل˘خو
أÓمي ،ّقحب ،باتكلا اذه ّنإا .قششعلاو
ل˘مألا˘ب ةراّو˘م˘لا ي˘نا˘ع˘م˘لا˘ب ءيرا˘ق˘˘لا

املثم ،تاملظلا فادشسأا لاوزو ةقثلاو
مل يتلا ،انتياور رادج يف ةرغث ّدشسي
انل سسيل ،نجشسلا يفو .ًامامت ،اهبتكن
ينعي ..ةياورلاو ديششنلاو ةديشصقلا لا
يهو ا˘ن˘نا˘كم و ا˘ن˘ت˘ي˘ب ا˘ه˘نأل ،ة˘با˘ت˘كلا

ىلع ّدرت ةباتكلا .انماعط يهو انتدئام
،هتّيزاتنافو ه˘ت˘ظا˘ظ˘ف و م˘لا˘ع˘لا ةو˘شسق
لاد˘ت˘عاو نزاو˘ت ا˘ن˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘هو
ى˘˘ف ه˘˘ل˘˘ك كلذ تم˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ط˘˘˘شساوو
ىف tلتح˘م˘لا ي˘ند˘ّي˘ق ا˘مد˘ن˘ع .ن˘ج˘شسلا

ل˘ت˘ح˘م˘لا أاد˘ب ا˘م˘لو ،ة˘يدار˘ف˘نا ة˘˘ناز˘˘نز
،رعِششلاب ُترجف˘نا ،ن˘ششخ˘لا ءاد˘ت˘علا˘ب

لفتحن انكو .ّيف رعاششلاب دمشصأا ُتنك
ةذيوعت هنأاكو ،لتحملا همهفي ل رعِششب
ىكحت يتلا ةياكحلا مطوط وأا رحشسلا

كلت ىف ةديشصقلا تناك .لايجألا لك
ا˘ه˘ب ي˘ل˘ط˘شصأا ي˘ت˘لا يرا˘ن ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا

يذلا لتحملا .هب ىّطغتأا يذلا يراثدو
رَهْظَأاف عجوتأا يننأا دقتعأا ينبرشضي ناك
قطنأا يننأا فرع امل نكلو ،هطابتغا
ة˘ناز˘نز˘لا ي˘فو .ه˘نو˘ن˘ج ّن˘ج ر˘ع˘˘uششلا˘˘ب
هللا ىوشس اهيف ىنذقني مل ،ةيدارفنلا

تا˘˘˘فا˘˘˘ششت˘˘˘كا ر˘˘˘ع˘˘˘ّششلاو .ر˘˘˘ع˘˘˘˘ِششلاو
هنإا ، طقف ةغل سسيل رعششلا ،ةلشصاوتم
هي˘ف ،حر˘ف را˘كت˘با ،م˘لاو˘ع ءارو م˘لاو˘ع
هيف ،ةكرحو برط هيف ،بجعو وهز
ثي˘ح ،ن˘ج˘شسلا ي˘ف كا˘ن˘ه .ة˘ّي˘ف˘خ ةو˘ق
،يدشسج ةير˘ح˘ب tل˘ت˘ح˘م˘لا ي˘ن˘شضيا˘ق˘ي

ءاشضفو ،ىتدارإا سضرأا ةديشصقلا تناك
ىلع ّلتحم ّيأا عيطتشسي ل يذلا يبلق
.اهايإا ينمرحي نأا هّلك بكوكلا هجو
نأا ىرأا ،ىر˘خأا ة˘غ˘ل˘ب !ىو˘قأا ة˘ير˘ح˘˘لاو
رقششألا ةماشسأا عدبملا لشضانملا يخأا
نع هُتلق ام لكب ىّلحتي نأا ّقحتشسي
ر˘ث˘كأاو ل˘م˘جأاو ر˘ث˘كأا ،ي˘ّن˘عو ر˘˘ع˘˘ِششلا
ًابيرقت نيدقع ذنم هنأل ،ًاتابثو ةغÓب
ام فآلآا فآلآا لمتحاو ،هدويقب فشسري
ل ،خماششلا دوطلا لثم ّلظو ،هانلمتحا
ه˘˘ت˘˘باو˘˘ثو هدو˘˘م˘˘شص ن˘˘ع حز˘˘˘حز˘˘˘ت˘˘˘ي
انأارق املك ،اهنم مّلعتن يتلا ،هتبÓشصو
يف عئارلاو .ةحuنجملا هفورح نم ًافرح

،عادبإلاو لمألاب معف˘م˘لا ر˘با˘ث˘م˘لا اذ˘ه
يئاورلا ةغ˘ل كل˘ت˘م˘ي ه˘نأا ،ة˘ما˘شسأا ي˘خأا

ه˘tشصن كي˘تأا˘ي˘ف ،فر˘ت˘ح˘˘ُم˘˘لا بتا˘˘كلاو
،ةيّنفو ةشسÓ˘شسو ٍلا˘م˘َج ى˘ل˘ع ًا˘شضها˘ن
ةلو˘م˘حو ة˘ياردو ة˘فر˘ع˘م˘ب ة˘عو˘ف˘ششم
نع ،ماع لكششب ،هزّيمي ام اذهو .ةخذاب
دكأات دقف  ..نوجشسلا بدأا نم ريثكلا
برقأا وه ،ًةّماع ،تÓقتعملا بدأا نأا يل
ةباتكلا ىلإا ي˘م˘ت˘ن˘يو ،ةر˘ششا˘ب˘م˘لا ى˘لإا
تاظحل يف ،دوجولا ةبجاو «ةّيناديملا»
امّلقو  نخاشسلا لشصاوتملا كابتششلا
محر نَم لإا ،«ًاقيمع ًايلّمأات» ابدأا دجت
.ىلاعت هللا

،عطتشسي مل بدألا اذه نأا يل ودبي امك
ةكرحلا خيرات لّشصؤوي نأا ،ةظحللا ىتح
بناوجلا سضعب ءاشضأا ام ردقب ،ةريشسألا
،مهلاقت˘عا ذ˘ن˘م ،ىر˘شسألا˘ب ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لا

،ة˘لو˘ه˘م˘لا ز˘ج˘ح˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسب ًارور˘˘م
ى˘لإا جور˘خ˘لاو ة˘ير˘ح˘˘لا ى˘˘لإا ًلو˘˘شصو
ءابآلا مه نوينيطشسلفلا ربتعيو .ةايحلا
حون ذنم ،نوجشسلا بدأل نويعرششلا
ن˘ي˘ع˘م ر˘عا˘ششلا هد˘ع˘ب ن˘مو ،م˘ي˘˘هار˘˘با
ل˘ّج˘شس ن˘َم لّوأا نا˘ك يذ˘˘لا ،و˘˘شسي˘˘شسب
ةيرشصملا نوجشسلا يف هلاقتعا ةبرجت
نم ،يشضاملا نرقلا تا˘ي˘ن˘ي˘شسم˘خ ي˘ف
يذلا «ةينيطشسلف رتافد» هباتك لÓخ
بدأل ى˘˘لوألا ة˘˘شصا˘˘هرإلا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
يف هقحلو ،نيطشسلف يف تÓقتعملا
ي˘ف ة˘موا˘ق˘م˘لا ءار˘ع˘شش ه˘ب˘ت˘ك ا˘م كلذ
دا˘˘ّيزو م˘˘شسا˘˘ق˘˘˘لاو سشيورد ؛ل˘˘˘خاد˘˘˘لا

مهعبتيل ،دتو دمحمو نيشسح دششارو
يواز˘˘غ˘˘لا تز˘˘عو ر˘˘ي˘˘ق˘˘شش دو˘˘م˘˘ح˘˘م
نشسحو يلدوهلا ديلوو ةدوع ةششئاعو
تمشصعو يثوغربلا ناورمو هللا دبع
ىشسيعو قزارلا دبع ماششهو روشصنم
اموت لي˘ل˘خو ة˘شسي˘ع˘لا ة˘ما˘شسأاو ع˘قار˘ق

دئاشسو رمع ليلخ رمعو نايلع دمحمو
يلعو يحاشض وبأا ماششهو يكريوشسلا
سشّمح رمعو بويأا دمحمو يليلخلا

ةرو˘ن˘ب لا˘م˘جو ي˘˘نÓ˘˘ي˘˘كلا ي˘˘ما˘˘شسو
و ن˘ب˘ل و˘بأا ح˘لا˘شصو يدر˘كلا م˘ي˘˘شسوو
وبأا دمحمو ةداحشش ريمشسو جرف حيمشس
سسنوي لشضافو يجقدنخلا مشسابو نبل
فيرطلا نمو .نورخآاو ..هط لكوتملاو
سسجهي ناك نيجشس لك نأا ىلإا ةراششإلا
رابتعاب ..ّطخيو هملق لمحيف ،ةباتكلاب
سساشسحإلا لاكششأا نم لكشش ةباتكلا نأا
،تاذ˘لا كÓ˘ت˘ماو ة˘ير˘ح˘لاو ة˘ي˘˘مدآلا˘˘ب
ةهجاوملاو ذحّششلا قئارط نم ةقيرطو
عاطتشسا نَم مهنم Óًيلق ّنكل .تابثلاو
نْأل هلّهؤوي ،هب ًاشصاخ ًاتوشص حرتجي نأا
ةفرِحل قيقدلا ىنعملا˘ب ًا˘ب˘تا˘ك ح˘ب˘شصي
تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘شضو˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو .بدألا
 ..نيلقتعملا
بدألا و˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م بلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ّن˘˘˘˘كل
اميف ًا˘ي˘ل˘ج كلذ ىر˘نو ،«ي˘ل˘ي˘ج˘شست˘لا»
ةششيرخ ناهبنو بوجرلا ليربج هبتك
دبعو ماحللا رشصانو ةلامشش وبأا زيافو
ناملشسو يفنحلا ذاعمو مشساق راتشسلا

ماشسحو يوابرغ˘لا دو˘م˘ح˘مو ه˘ل˘لا دا˘ج
ديمحلا دبعو تباث روشصنمو نيهاشش
ديهششلاو ه˘نا˘ف˘ع دو˘م˘ح˘مو ي˘ل˘ط˘ششلا

يشسيتنرلا زيزعلا د˘ب˘عو م˘شسا˘ق˘لا ر˘م˘ع
ميرمو ةريشصح وبا دمحأاو مزارلا داؤوفو
تبا˘˘ثو راو˘˘ن˘˘شسلا ى˘˘ي˘˘ح˘˘يو ة˘˘قد و˘˘˘بأا

ةلÓج وبأا دمحمو لازن ةدهانو يوادرم
ةر˘فا˘شصع ي˘ل˘عو ة˘نو˘شسح نا˘˘ب˘˘ع˘˘ششو
قوزرمو جمدلا رشصانو ةدبع يؤولو
م˘ي˘هار˘بإاو ي˘ع˘يرز˘لا نا˘م˘ل˘˘شسو يود˘˘ب
ام ًاردانو .لاثملا ليبشس ىلع..ةمداقملا
ةفشص تبشستكا «ةديشصق» ىلع رثعن
ًاريثك دجن ل ا˘م˘ك ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ر˘ع˘ِششلا

ىقبيو .ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ة˘ل˘ما˘كت˘م «ة˘ياور»
با˘˘ت˘˘كلا سضع˘˘ب ه˘˘ّط˘˘˘خ ا˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل
،مهئÓمز براج˘ت ن˘ع ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلاو
نع ليوطلا ادنومير هتبتك ام لاثمأا
هلّجشس ام وأا ،نيجشسلا نطولا تانيجشس
يبأا ةبرجت نع يشسيقلا دمحم رعاششلا

،«عّنقملا ءاوهلا» هباتك يف نيهاشش يلع
بارشضإا نع يرميقلا اطع هبتك امو
.تاينينامثلا علط˘م ي˘ف ة˘ح˘ف˘ن ن˘ج˘شس
وأا ةري˘شصق˘لا ة˘شصق˘لا د˘ج˘ن ا˘م Óً˘ي˘ل˘قو
«رطاوخلا» دجن ام ًاريثكو ،ةيحرشسملا
اهنأل ،اهل يئاهن يبدأا لكشش ل يتلا
نأا ل˘ظ .ف˘ي˘ط˘ل ّي˘ف˘طا˘ع ق˘˘َفدو حو˘َ̆ب
يبرعلاو ّيملاعلا بدألا نأا ىلإا ريششن
،ة˘ي˘بدألا لا˘م˘عألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ّج˘˘ع˘˘ي
ءاشضف سسكعت ي˘ت˘لا ،ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ئاور˘لا
ه˘كر˘ت ا˘م˘م ًاءد˘ب ،لا˘ق˘ت˘علاو ن˘ج˘˘شسلا
،يلاطيإلا يششمارغو يكشسف˘يو˘ت˘شسيد
د˘ب˘ع˘ل «ط˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا قر˘˘شش» كلذ˘˘كو
مادقألا»ـب ًءاهتنا سسيلو ،فينم نمحرلا
.. «ةعقوقلا»و «ةن˘ي˘ج˘شسلا»و «ة˘يرا˘ع˘لا
امب ىلاعتي ٍباتِك مامأا نحن ،راشصتخاب
،ًاجذومن هلع˘ج˘ت تا˘م˘شس ن˘م ه˘ن˘ّم˘شضت
بدأا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ ل˘˘˘ّث˘˘˘˘م˘˘˘˘ي نأا ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصي
ه˘ت˘فا˘شصحو ه˘قْد˘شصِ̆ل ،تÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم هلمحي املو ،ةقر˘ششم˘لا ه˘تا˘يّ̆ل˘ج˘تو
ةّرمل˘ل د˘ّكؤو˘ت ،ن˘ي˘ما˘شضمو تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةداقلا م˘ه ة˘يّر˘ح˘لا ىر˘شسأا نأا نو˘ي˘ل˘م˘لا
وحن مهتاوطخ مّشسرتن ْنأا يغبني نيذلا
يخأا ،ًاركشش ،ديكألاو يتآلا قورششلا
ءا˘ق˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ّي˘˘ح ةرو˘˘شص  كنأل ،ة˘˘ما˘˘شسأا

ام ان˘مŭل˘َع˘ُت كّ̆نألو ل˘مألاو دو˘م˘شصلاو
ًاركششو .نوريثكلا هنع لفغ وأا هاشسانتي

يّوَد˘ُم˘لا طا˘ب˘حإلا ن˘م ا˘ن˘تذ˘˘ق˘˘نأا كنأل
ةّدعلا ّدعن انتلعج كنأل ًاركششو .انلوح
.بيرقلا مداقلا كحرفل
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ةداعسسوبب ناكسسلا قرؤوي تاقرطلا قانتخا
ةدا˘ع˘شسو˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م فر˘˘ع˘˘ت

ا˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘يرور˘˘م ا˘˘ط˘˘غ˘˘شض
،تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك ن˘م ق˘ن˘ت˘خ˘ت

ة˘˘˘حا˘˘˘شسم نأاو ا˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ
اذهب حمشست دعت مل ةنيدملا
تابر˘ع˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا م˘كلا
.نينطاوملا قلقت تتاب يتلا

دحأا ريبعت بشسح ‐لشصوو
نم نيرخاشسلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تارا˘˘ي˘˘شس دد˘˘ع ‐ ع˘˘شضو˘˘لا
نم رث˘كأا ير˘شضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا

نوف˘قو˘ت˘ي ذإا ،نا˘كشسلا دد˘ع
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن نود نا˘˘كم يأا ي˘˘ف
تناكو ،تاميلعتب دي˘ق˘ت˘لاو
تحرتقا دق ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م
يف ريكفت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘شسارد ع˘˘شضو
ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘˘لا كف˘˘ي رور˘˘م
اهل ظفحيو ،ةنيدملا طشسو
،ير˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ط
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ
نيب ةطبارلا يعامجلا لقنلا

ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو
ل رطيمو نطابلاك ءايحألا
دو˘ع˘ي ذإا ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ح˘ل˘شصي

نرق عبر ىلإا ا˘ه˘ب˘ل˘غا ر˘م˘ع
ا˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘˘ب ر˘˘ث˘˘كأاو
راطخإاو ثول˘ت ن˘م ه˘ثد˘ح˘ت

بناج نم ،نينطاوملا ىلع
ةداعشسوبب مدعنت داكت رخآا

تارا˘˘˘˘˘˘ششإلا عاو˘˘˘˘˘˘نأا ل˘˘˘˘˘˘ك
دج˘ي ا˘ه˘ب˘ب˘شسبو ،ة˘يرور˘م˘لا
تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصأا
نوناق نم لح يف مهشسفنأا
ة˘˘كر˘˘ح لو˘˘ح ا˘˘م ،رور˘˘م˘˘لا
ةمراع ىشضوف ىلإا رورملا

ءارمحلا ةديحولا ةراششإلاو

ناكو ،(تÓ˘ه˘م˘م˘لا)يه
دق قباشسلا يدلبلا سسلجملا

اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا˘˘˘ب د˘˘˘عو
ل˘ع˘ف˘ي م˘ل ه˘نأا لإا ،بنا˘˘ج˘˘لا
ى˘شضو˘ف˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘ئ˘ي˘˘شش
ةنيدم ربكأا يناثب ةلشصاحلا
ا˘م ا˘ه˘ب سشي˘ع˘يو .ة˘يلو˘لا˘˘ب
،ةم˘شسن ف˘لأا051 برا˘ق˘ي
اذ˘ه ،ا˘ي˘ح03 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأاو
ل˘م˘˘ششي يذ˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
رور˘م˘لا تارا˘ششإا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ئو˘˘شضلاو ة˘˘˘يدو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

تابكرم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘كا˘مأاو
ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘˘شستو
نم نيلجارلا تارمم ديدحتو
ي˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘ششي نأا بجاو˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج ةد˘˘ع هداد˘˘عإا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘شصم
ة˘يد˘ل˘ب˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘˘مألاو
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ششألاو
لجا نم ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ه˘جو ظ˘˘ف˘˘ح
ا˘م˘ب ا˘ه˘نا˘كشس ى˘ل˘ع تقا˘˘شض
ن˘˘م رد˘˘شصم لا˘˘˘قو .تب˘˘˘حر
مهأا نيب نم نأا لقنلا ةيريدم
رورملا ةمزأا يمانت تاببشسم
ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب ا˘هرا˘ق˘ت˘فا و˘ه
يرشضحلا لق˘ن˘لا تا˘ط˘ح˘م˘ل
نيلقانلا ددع ديازت لظ يف
دادعأا عافترا ىلإا ةفاشضإلاب
ةنيدملا ةريظ˘ح˘ب تارا˘ي˘شسلا

نأا ىلإا ردشصملا تاذ راششأاو
د˘ي˘حو˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ةنيدملا نايرشش لثمي يذلاو
نكرلا ةطشساوب هلÓتحا متي
.مويلا رادم ىلع يوشضوفلا

صشيغم ب
ظاظتكلا لكضشمل دؤجو ل نأا دكأا

ريسست ضسردمتلا فورظ :ةيبرتلا ريدم
ةحدادملا ةسسردمب ةيداع فورظ يف

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ف˘˘˘ششك
ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دوجو ل نأا ،يتاكرب رشضخل
ظا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا ل˘˘˘˘كششم˘˘˘˘˘ل
رهاطلاب د˘ي˘ه˘ششلا ة˘شسرد˘م˘ب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ة˘˘حداد˘˘م˘˘لا راود˘˘˘ب
قر˘شش ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ندا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ديوزت مت امك ،نازيلغ ةيلو
ةلواط51ـب ة˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘˘شضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ءاج دقو ،ةميدقلا تلواطلل
تلاغششنا ىلع هدر يف اذه
راود˘˘ب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا
اهي˘ف د˘كأا ي˘ت˘لاو ة˘حداد˘م˘لا
ل˘˘˘كششم دو˘˘˘جو ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوألا
ثيح ،ةشسردملاب ظاظتكلا
لخاد ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا دد˘ع ل˘شصي
نم ر˘ث˘كأا ةد˘حاو˘لا ةر˘ج˘ح˘لا

ىلع Óشضف اشسرد˘م˘ت˘م24
،ةحاشسلاو تلواطلا ءارتها

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م بشسحو
هنا نازيلغ ةيلول ةينطولا

ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا راز
ديدجلا يشسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا

عÓ˘طلا م˘ت0202/1202
سسردمتلا ةيع˘شضو ة˘ع˘با˘ت˘مو
يذلا لكششملا امأا ،برق نع
وه يتاكرب فيشضي ها˘ن˘ل˘ج˘شس
ى˘ل˘ع ءا˘˘ي˘˘لوألا د˘˘حأا ءاد˘˘ت˘˘عا

عاد˘يإا م˘تو ة˘شسرد˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م
حلاشصم ىدل ةيمشسر ىوكشش
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
امك وأا ةشصتخملا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ةيبرتلا ريدم ناشسل ىلع ءاج
  .يتاكرب رشضخل

بؤيأا.صس

راردأاب تافاعسسإلا لاجم يف ذيمÓتلل ةيسسيسسحت ةلمح
ةيشضا˘م˘لا ما˘يألا لÓ˘خ م˘ظ˘ن
ر˘˘˘م˘˘˘حألا لÓ˘˘˘ه˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم
،راردأا ة˘˘يلو˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةئيبلا ةيريدم عم قيشسنتلاب
ة˘يلو ي˘لاو فار˘˘ششإا تح˘˘تو
ةلمح ،يبرع˘لا لو˘ل˘ه˘ب راردأا
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘عو˘تو سسي˘˘شسح˘˘ت
ةيئادتبلا سسرادم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
ةعونتم تا˘ششرو˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م
رمحألا لÓهلا كراشش ثيح
لو˘˘ح ة˘˘ششرو˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
تح˘ت ة˘ي˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإلا

،«ريغشصلا فعشسملا» ناونع
ةيئلولا ةنجللا تعرشش امك
ةيلولا تايدلب فلتخم ربع
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف
را˘˘ع˘˘شش تح˘˘ت ر˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘لاو
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘شس»
ةقÓطنلا تناكو «انط˘ي˘ح˘م
ي˘ن˘ب لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسلا ي˘˘ح ن˘˘م
داو˘˘م ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ع˘˘˘م تكشسو
ةيشسردم ظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘ئاذ˘غ
.يحلا سسفنب نيزوعملل

نمحرلادبع يفاؤلب

باعضصلا هأÓمت رضضاح يف لضضفأا لبقتضسمل يعضسلا

 لمع ةسصرف نع ثحبلل ةمسصاعلا ىلإا تادفاولا تايتفلا ضسجاه ىوأام داجيإا
تÓيو نم نهيمحي ىوأام داجيإا مدعل ،نهفئاظو ةلوازمل ةمضصاعلا ىلإا تادفاؤلا نم فلآلا تاخرضص ىلاعتت

.ىرخألا ىؤلت ةنضس دادزي يذلا لزانملا يرجأاتضسم عمط لظ يف ،عراضشلا

سضعب هب تحرشص ام بشسحو
نم ن˘ئ˘ج ي˘تاو˘ل˘لا تÓ˘ما˘ع˘لا

،ةمشصاعلاب لمعلل ةيلخاد ندم
ربكألا يدحتلا دعي ىوأاملا نأا
ءÓغ ببشسب ،نههجاوي يذلا
طور˘˘˘شش وأا ءار˘˘˘كلا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسأا
ةبعشصلاو ةيشساق˘لا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا
نم داز امو .نايحألا مظعم يف
وه راعشسألا ةشصروب دعاشصت
ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘فاو˘˘لا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ند˘˘م˘˘لا
ةشصاخ ،عيراششملاو رامثتشسلا
ا˘ه˘نو˘ك ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بب˘˘˘شسب ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘شسح˘˘˘ت ي˘˘˘ف ن˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر
سصق˘ن ل˘ظ ي˘ف ن˘ه˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم
،نه˘تا˘يلو ي˘ف ل˘م˘ع˘لا سصر˘ف
نم مغرلا ىلعو هنأاب نيفيشضم
نوكت انايحأا ءاركلا ةيلمع نأا
نأا لإا ،ةينو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ربتع˘ي ن˘كشس ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ة˘باو˘بو ل˘مأا ة˘قرا˘ب
ل˘مأا ةا˘ت˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
.اهرارقتشسا

 ةلاطبلا ةمزأا نم
 ةماقإلا صسجاه ¤إا

تادفاولا نم ديد˘ع˘لا ىد˘ح˘ت˘ت
فراعتملا ديلا˘ق˘ت˘لاو تادا˘ع˘لا

لجأا ن˘م ،ن˘ه˘ند˘م ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
سشي˘ع ة˘م˘ق˘ل ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لا
داجيإاب كلذو نهتمارك نمشضت
لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ظو
د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ن˘ه˘تا˘˘شصشصخ˘˘ت
يف ةيمقرلا ةيشضرألا قÓطإا
،لمع˘لا تلا˘ج˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ىلع عÓطلا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لاو
ةد˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘˘م
ميلعت˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،تلا˘ج˘م
ةنيعم تاشصشصختو ةحشصلاو
ةفشصب اهتارقم  دجاوتت ىرخأا

.دÓبلا ةمشصاع يف ةشصاخ
نلمعت يتÓلا تÓماعلا دجتو
،نهتن˘يد˘م جرا˘خ تا˘يلو ي˘ف
تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شصلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
ن˘˘كشس دا˘˘ج˘˘يل ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لاو
ديد˘ع˘لا دو˘جو م˘غر ،ن˘ه˘يوؤو˘ي
يتلا ةينورتكللا عقاوملا نم
داو»  عقومك ةمدخلا هذه مدقت

ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ي يذ˘˘لا «سسي˘˘ن˘˘ك
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج سضر˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
ىلع لهشست يتلا تاحرتقملا
هبلط ىلإا لوشصولا رجأاتشسملا
ديد˘ع˘لا كلذ˘ك ،ة˘لو˘ه˘شس ل˘كب
عقاوم ي˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م
ةشصاخ يعام˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا
ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا قرزألا ءا˘شضف˘لا

ةمدخلا هذه لثم ريفوت ىلع
نكشسلا ىقبيل ،هي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل
«noitacoloC» ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا

هيلإا أاجلت يذ˘لا ل˘يد˘ب˘لا ل˘ح˘لا
ليلقلا ريفوتل كلذو تÓماعلا

سسي˘ل اذ˘ه ن˘˘كلو ،لا˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ع˘˘شضي ه˘˘نأل ل˘˘ث˘˘مألا ل˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ىر˘خأا فور˘ظ ما˘مأا ة˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا

ماعلا وجلا اه˘ج˘ت˘ن˘ي ة˘لو˘ه˘ج˘م
،ة˘˘ما˘˘قإلا ر˘˘ق˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
يذلا ريغ ع˘قاو˘ب ن˘مد˘ط˘شصت˘ل

ل˘قألا ى˘ل˘ع وأا ه˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘ك
عقاوب نآاجافتي ثيح ،هيف نلمأاي
ل يذلا ةمشصاعلا يف ةايحلا
.ىرخألا ندملا نع امزأات لقي
نإا˘ف ،ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت تف˘ل˘ت˘خا نإاو
يتلا يه ةلاطبلا ةمزأا تناك
نهتماقإا ندم ةرداغمل نهتعفد
ام لوأا يه ىوأاملا ةمزأا نإاف
،ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي
نيدفاولا ةرثك عمو ةمشصاعلاف
اهتحاشسم ر˘غ˘شص ى˘ل˘عو ا˘ه˘ي˘لإا
ءÓ˘˘غ˘˘ب ةرو˘˘ه˘˘ششم تح˘˘ب˘˘˘شصأا
.هتيعون تناك امهم ءاركلا

«noitacoloc» ..
ةيتابثإا قاروأا Óب ىوأام

  ةبعتم طورضشبو
ىلإا تادفاولا تايتفلا ثحبت
امه˘م ىوأا˘م ن˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا

را˘ي˘˘خ ل ثي˘˘ح ن˘˘م˘˘ث˘˘لا نا˘˘ك
نتبي ناكم داجيإا ريغ نهيدل
امو عراششلا نم نهيمحي هيف
ام و˘هو ر˘طا˘خ˘م ن˘م ه˘يو˘ح˘ي
لوأا˘˘ب ن˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
ر˘مألا نا˘ك ءاو˘شس ،سضور˘ع˘˘لا

وأا «و˘˘يدو˘˘ت˘˘شسأا»ـب ا˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ن˘˘كشسلا

قاروأا نودب نوكت ام ابلاغ
ناكم˘لا ى˘لإا ءا˘م˘ت˘نإلا تا˘ب˘ثإا

،اشضيأا ينونا˘ق ر˘ي˘غ ل˘كششبو
،تايتفلا رايخ لظت اهنأا لإا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘شسا م˘˘غر
ع˘شضو˘لا لزا˘ن˘م˘لا تا˘ب˘حا˘شص
،ةيشساق طور˘شش ن˘هدا˘م˘ت˘عاو
نلوا˘ح˘ي كلذ م˘غر ن˘ه˘ن˘كلو
ا˘ه˘ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لاو ة˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا

،نا˘ك ا˘م˘ه˘م ع˘شضو˘لا لو˘ب˘قو
ايدافتو نهمÓحأا قيقحت نمث
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بشصن˘˘م ةرا˘˘˘شسخ˘˘˘ل
نهلئاوع هلجأا نم نكرت يذلا

ةرا˘يز˘لا ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘ه˘˘ند˘˘مو
ةديدجلا ةنيدملا ىلإا ىلوألا

ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ بع˘˘˘شصألا ي˘˘˘ه
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘˘م
ديدع ي˘ف نرر˘ط˘شضي ا˘ه˘ي˘ف˘ف
ي˘˘ف تي˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا تار˘˘م˘˘لا
م˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يرد˘˘˘ي ل تو˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘ف نو˘شسرا˘م˘ي اذا˘مو ا˘ه˘ل˘˘هأا

.ةيمويلا مهتايح
تا˘˘ن˘˘كشسلا كل˘˘ت م˘˘شضت ا˘˘م˘˘ك
لاوحألا بلاغ يف ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا

غلبمب تاي˘ت˘ف5 ى˘˘لإا4 ن˘˘م
ةديشسلل نويلم فشصنو نويلم
نا˘ي˘حألا سضع˘ب ي˘فو ةد˘حاو˘لا
يف ةميقم31 ىلإا01 نم دجت
نع لقي ل رعشسب دحاو لزنم
ةروتاف عفد عم ،ميتنشس نويلم
ىتحو زاغلاو ءابرهكلاو ءاملا
لوشصح˘لا ل˘با˘ق˘م «ي˘ف˘يو» ـلا

طورشش سضرف عم ريرشس ىلع
نم جورخلاو لوخدلا تيقوت
ع˘شضت ىر˘خأا رو˘مأاو ،لز˘ن˘˘م˘˘لا
يشسفن و˘ج ي˘ف تا˘ي˘ت˘ف˘لا كل˘ت

.بشسانم ريغ
 ..ةيبلضس تارظن
Òجأاتلا صضفرو

تابزاعلل
ىلإا ةبشسن˘لا˘ب ة˘ق˘شش ءار˘ك تا˘ب
ةمشصاعلا رئازجلا يف تايتفلا

عم ةشصاخ ،لانملا بعشص املح
ةر˘كف ن˘˘ير˘˘جأا˘˘ت˘˘شسم˘˘لا سضفر
تابزا˘ع˘لا تا˘ي˘ت˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘جأا˘ت˘لا

م˘ه ل˘كا˘ششم عو˘قو ن˘م ا˘فو˘خ
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ا˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ي˘˘ف
ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس ةر˘˘ظ˘˘ن كا˘˘ن˘˘ه
نكشس نع يرئازجلا عمتجملا
نوكت ثيحب ،نهدحول تانبلا
كلت وحن ةهجتم اهلك نيعألا
لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسل كلذو ،ة˘˘˘ق˘˘˘ششلا

تائيشس تايت˘ف˘لا ن˘م سضع˘ب˘لا
سضار˘˘غأل ة˘˘ق˘˘ششلا ة˘˘ع˘˘م˘˘˘شسلا
نم اهر˘ي˘غو ةرا˘عد˘لا˘ك ىر˘خأا
عفدتل ،ءايحلاب ةلخملا لامعألا
تا˘ف˘ي˘ف˘ع˘لا تا˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘ث˘˘لا
ن˘ع تا˘ث˘حا˘ب˘لاو تا˘˘ف˘˘ير˘˘ششلا
    .ةنيكشسلاو رارقتشسلا

طبر تنششوميت نيعب ارخؤوم مت
ىل˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ع˘قو˘م413
لظلا قطانم فلتخم ىوتشسم
ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةر˘ششت˘ن˘م˘لا

قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘شص را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف كلذو
تاعامجلل نامشضلا و نماشضتلا

0397 اهنم دا˘ف˘ت˘شسا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
بشسحو ،ةيفيرلا قطانملاب ةلئاع
مت ةقاط˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م رد˘شصم
يناعي تاي˘ل˘م˘ع01 ل˘ي˘ج˘شست
ل˘كششم ن˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘كشسلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
اه˘ن˘م ح˘م˘شسي˘شس ا˘م˘م ءا˘بر˘ه˘كلا

عبرأا اهنم نكشسم335 طبرب
ةتشس ىقبت اميف تهتنا تايلمع
زا˘ج˘نلا رو˘˘ط ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست بق˘تر˘ي
.ةيراجلا ةنشسلا

ةنؤب Úضسح

د.ةراضس

زاغلنؤضسل ةيدام رئاضسخ تببضس
دادمإا ةيعؤن صضفخ اهنع مجن

ةقاطلاب نئابزلا
ةلاح004 نم ديزأا
يتكبسش ىلع ءادتعا

ةديلبلاب زاغلاو ءابرهكلا
ةيريدم حلاشصم تشصحأا
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت
ةلاح834 ةديلبلا ةيلوب
عيزوت ةكبشش ىلع يدعت
لÓخ ،زاغلاو ءابرهكلا
ةنشس نم لوألا يشسادشسلا

ءادتعا632 اهنم ،0202
زاغلاب طبرلا ةكبشش ىلع
يدعت ةلاح202و يعيبطلا

عيزوت ةكبشش ىلع
نايب يفو .ءابرهكلا
تلاح نإاف ،ةيريدملل
تآاششنملا ىلع تاءادتعلا
تببشس ةيزاغلاو ةيئابرهكلا

مجن ةكرششلل ةيدام رئاشسخ
دادمإا ةيعون سضفخ هنع
لجشس ثيح ،ةقاطلاب نئابزلا

لمجم نم ةئملاب08
‐ دوعت يتلاو ؛تاعاطقنإلا

تايلمعل ‐نايبلا تاذ بشسح
تحت ءانبلاو رفحلا
ءابرهكلل ةيئاوهلا تاكبششلا
ةيامحلا طيحم مارتحا نود
ةديدج نكاشسم دييششت وأا
ةيشضرألا تاكبششلا قوف
لكو ،زاغلا وأا ءابرهكلل
رشصتقت ل تايكولشسلا هتاه
اهلمكأاب ندم نامرح ىلع
يف لب زاغلاو ءابرهكلا نم
ةايحب يدؤوت نايحألا بلاغ
تعد امك ؛سصاخششألا
نينطاوملا عيمج ،ةيريدملا
يندملا سسحلا ةرورشضب
ىلع ظافحلا يف هتمهاشسمو
.ةيمومعلا كÓمألا

داعضس .ق

تنسشوميت نيعب ءابرهكلاب عقوم413 طبر
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598209ددعلا ^2441  يناثلا عيبر4ـل قفاؤملا0202 ربمفؤن91صسيمخلايلحم
قيرطب نيضسح رافضشلؤب ةيجذؤمنلا ةعرزملا نم

ةنيطنضسقب بورخلا ةيدلبب صشيعلا راطق
 رئازجلاب «ازلوكلا» يتيزلا مجلسسلا ةعارزل يحÓف مسسوم لوأا قÓطنا
ي˘˘حÓ˘˘ف م˘˘شسو˘˘م لوأا ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نا
ي˘˘ت˘˘يز˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘شسلا ة˘˘˘عارز˘˘˘ل
ةعرزملا نم رئازجلاب «ازلوكلا»
ن˘ي˘شسح را˘ف˘ششلو˘ب ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب سشي˘ع˘لا را˘ط˘ق ق˘ير˘ط˘ب
روشضحب ،(ةنيط˘ن˘شسق) بور˘خ˘لا
يرئازجلا ناويدلل ماعلا ريدملا
نامحرلا دبع ،بوبحلل ينهملا
ةحÓفلا ريزول Óثم˘م ةد˘ه˘ششو˘ب
.ةيفيرلا ةيمنتلاو
حيرشصت يف ةدهششوب  حشضوأاو
هفارششإا سشماه ىل˘ع ة˘فا˘ح˘شصل˘ل

م˘ج˘ل˘شسلا ة˘عارز قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘ع
لمششت يتلا ةيلمعلا يهو يتيزلا

دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘˘ششب تا˘˘˘يلو01
ةد˘ي˘ع˘شس ة˘يلو ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ي˘تأا˘˘ي كلذ نأا˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا بر˘˘غ˘˘ب
عا˘ط˘ق ق˘ير˘ط ة˘قرو˘ل اد˘ي˘شسج˘ت
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
.ةيعانشصلا تاعارزلا سصوشصخب
نأا ،لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا تاذ ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو
ن˘م˘شض د˘ع˘ي» ي˘ت˘يز˘لا م˘ج˘ل˘شسلا
لوعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ت˘يز˘لا تا˘عارز˘لا
نم ءادتبا اه˘ث˘ع˘ب ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
فدهب يراجلا يحÓفلا مشسوملا
اهتادراو سصيلقت يف ةمهاشسملا

.«فÓعألا و ةيتابنلا تويزلا نم
ةيداشصتقلا اهتميق زربأا نأا دعبو
د˘كأا ،ةد˘ئا˘˘م˘˘لا تيز جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف
يرئازجلا ناويدلل ماعلا ريدملا
ة˘عارز» نأا بو˘ب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
لÓ˘غ˘ت˘شسل ة˘˘م˘˘ه˘˘م م˘˘ج˘˘ل˘˘شسلا
سصا˘خ ل˘كششب رو˘ب˘لا ي˘شضارألا
يتلا ةري˘ب˘كلا د˘ئاو˘ف˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
تاذ مجلشسلا ةتبن اهيلع رفوتت
ةبوشصخ ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط˘لا روذ˘ج˘لا
ام اي˘ع˘ي˘ب˘ط ا˘هد˘ي˘م˘شستو ة˘بر˘ت˘لا
.«دودرملا نيشسحت ىلع دعاشسي
نم عونلا اذه جاردإا نأا فاشضأاو
ةيعارزلا ةرودلا نمشض ةعارزلا

ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ي»
يف اهاياقب لÓخ نم ايداشصتقا
فÓعأاك اهلامعتشساو رشصا˘ع˘م˘لا
يف نيتوربلا˘ب ة˘ي˘ن˘غ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت
ةيششاملاو بولحلا راقبألا ةيذغت
.«نجاودلا ةيبرت اذكو
،قايشسلا تاذ يف ةدهششوب دكأاو
ين˘ه˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ناو˘يد˘لا نأا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع بو˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل
حا˘ج˘نإل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

ن˘م «م˘ج˘ل˘˘شسلا ة˘˘عارز م˘˘شسو˘˘م
بوبحلا تاي˘نوا˘ع˘ت ما˘ي˘ق لÓ˘خ
تايلولا ربع ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
ام ريفوتب راطإلا اذه يف ةينعملا
رارغ ى˘ل˘ع سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل مز˘ل˘ي
ة˘˘يودألاو ةد˘˘م˘˘شسألاو روذ˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ة˘ق˘فار˘م˘ل كلذو
نمشض ن˘ي˘جرد˘م˘لا ن˘ي˘ي˘حÓ˘ف˘لا

هذ˘ه˘ل ةاو˘˘ن لوأا ءا˘˘ششنإا عور˘˘ششم
ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘شصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلا
سصوشصخبو .«ةيجي˘تار˘ت˘شسإلا»ـب
راششأا ،مج˘ل˘شسلا ن˘يز˘خ˘ت تارد˘ق
جمانرب دوجو ىلإا لوؤوشسملا تاذ
001 ثادحتشساب قلعتي سصاخ
ن˘يز˘خ˘ت ةرد˘ق˘ب يراو˘ج نز˘خ˘م
راطنق نييÓم5 لشصت ةيلامجإا

باشضهلاب ةشصا˘خ ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
تاردق زيزعت هنأاشش نم ام ايلعلا
طغشضلا في˘ف˘خ˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘شسلا

دقف ،ةراششإÓ˘ل .ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق ة˘˘يلو تشصشصخ
اراتكه358 ـب ةيلامجإا ةحاشسم
طششني يتيزلا مجلشسلا ةعارزل
ا˘طر˘خ˘ن˘م ا˘حÓ˘ف85 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
8 و ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ل
درو ام بشسح ،ةيجذومن عرازم
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘حور˘˘ششلا ي˘˘ف
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م
.ةيحÓفلا حلاشصملل

صس.نيÒضس

 «انورؤك» ةحئاج راضشتنا ديازت لظ يف

ضسادرموبب ميقعت تÓمح يف نينطاوملاو يندملا عمتجملل عسساو طارخنا
ةضسضسؤؤم اهنم صسادرمؤبب ةيمؤمعلا تاطلضسلا اهترضشاب يتلا قاطنلا ةعضساو ميقعتلاو ريهطتلا تÓمح فرعت

اطارخنا ،(91 ديفؤك) انورؤك صسوريف نم ةياقؤلل ،ةضصاخلاو ةيمؤمعلا تايانبلاو تاحاضسلا فلتخم ربع تانيدام
.يندملا عمتجملا تايعمجو نيعؤطتملا نينطاؤملا فرط نم اعضساو

ةيئاقولا تÓمحلا هذه بلجتو
نم تايدلب ةدع لمششت يتلا
با˘ح˘شصأا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ة˘يلو˘لا
تاءا˘˘˘شضف˘˘˘لاو تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ناكشسو ةفل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا ،تارا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا
.رامعألاو تائفلا

عشساولا طارخنإلا اذه سسكعيو
ةيريهطتلا تايل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف
ح˘˘ب˘˘شصأا يذ˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا ىد˘˘˘م
عمتجملا طاشسوأا يف ارششتنم
يدعم˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ةرو˘ط˘خ˘ب
ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا ةرور˘˘˘شضبو
مازتللا لÓ˘خ ن˘م ه˘ت˘برا˘ح˘مو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
.ةيمومعلا تاطلشسلا اهتنلعأا

نو˘ن˘طاو˘˘م ن˘˘شسح˘˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘ك
طار˘خ˘نلا اذ˘ه ار˘ي˘ث˘˘ك نور˘˘خآا
يف عيمجلا فرط نم ظحÓملا

فيظنتلا تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لشصاوتي نأا ني˘ل˘مآا ،م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
تائف لك لمششيل دينجتلا اذه
ةيلولا لك عوبر ربع عمتجملا
ىلع يئاهنلا ءاشضقلا ةياغ ىلإا

.ءابولا اذه
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ق˘ل˘ط˘ن˘˘تو
اهيلع فرششت ي˘ت˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
ناو˘يدو  تا˘ن˘يدا˘م تا˘شسشسؤو˘م
ةيامحلاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ر˘ئاود˘لا ةد˘عا˘شسم˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
يندملا عمت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘جو
تاد˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ب سشر م˘˘ت˘˘ي  ن˘˘يأا

تاحاشسلا فلتخم تارهطملاو
تاءا˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مألاو
عراو˘˘˘ششلاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
عراوشش فلتخم ربعةي˘شسي˘ئر˘لا
.ةيلولا تايدلب
تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ششتو
ميقعتو فيظن˘ت ،ة˘ير˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
ةيمومعلا ينابم˘لاو تار˘ق˘م˘لا
ي˘مو˘ي اد˘فاو˘ت د˘˘ه˘˘ششت ي˘˘ت˘˘لا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ق˘ئاد˘ح˘لاو تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘شسلاو

تارقملاو ةيديربلا بتاكملاو
تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
زاغلنوشسو رئازجلا تلاشصتا

تار˘ق˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ا˘هر˘ي˘غو
اذ˘هو ،تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ريه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ل˘شصاو˘م
ةيمومعلا تاءاشضفلا مي˘ق˘ع˘تو
عراو˘˘˘˘˘˘ششلاو تا˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘شسلاو
ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘شسم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
ةبراحم راطإا يف ،رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
،انوروك سسوريف ءابو راششتنا

نم ديد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘شش د˘قو
اهنم تاي˘ع˘م˘ج ي˘ف ءا˘ط˘ششن˘لا
قو˘ق˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كب˘ششلا
،ا˘ه˘عور˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب نا˘شسنإلا

قلطلا ءاوهلا تاطاششن ةيعمج
ةبراحمل ليان˘م جر˘ب ه˘ي˘فر˘ت˘لا

،«91ديفوك» انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ميدقت تÓمحلا تنمشضت امك
تامامكلا عيزوتو تا˘يو˘ط˘م
سسراد˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيامحلا لاجر ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ةيعمج تهجوت امك ،ةيندملا
ل˘مأا ة˘ي˘ع˘م˘جو ر˘ي˘خ˘˘لا يدا˘˘يأا

ة˘كب˘˘ششلا ءا˘˘شضعأاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىلإا ناشسنإلا قوقحل ةيرئازجلا
دم˘ح˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘شسرد˘م˘لا

راطإا يف ليانم جربب يوارمع
يف يحشصلا لوكوتوربلا معد
ىلع اشصرح سسرادملا فلتخم
ةمئÓم سسردمت فورظ ريفوت

لجا نم اذهو راغشصلا انئانبأل
انئا˘ن˘بأا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
م˘عد ى˘ل˘ع ا˘شصر˘حو را˘غ˘شصلا
يحشصلا لوكوتوربلا قي˘ب˘ط˘ت
يف ،ةيئاد˘ت˘بلا سسراد˘م˘لا ي˘ف
حبك ىلإا ةيمارلا ةلمحلا راطإا
«ا˘نورو˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا

ة˘ب˘شسن عا˘ف˘ترا ع˘م ا˘شصو˘شصخ
،ةريخألا مايألا يف تاباشصإلا

ة˘˘˘كب˘˘˘ششلا  تم˘˘˘ها˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ذيفنت معدب ليانم جرب بتكم
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا
تا˘ن˘ب˘ل˘ل د˘ششر ن˘با ة˘شسرد˘م˘ب
ماق ثيح ليانم جرب ةنيدمل
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كب˘˘ششلا ق˘˘ير˘˘ف
جرب بتكم نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح˘ل

ميقعتلا داو˘م ع˘يزو˘ت˘ب ل˘يا˘ن˘م
تايوطمو ةيعقاولا ةعنقألاو
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ششم˘لا ةذ˘تا˘شسألاو
ة˘ي˘شسارد˘˘لا لو˘˘شصف˘˘لا ما˘˘شسقأا
.ةشسردملا سسفنب

تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تل˘˘˘شصو ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف اهتÓمح يندملا عمتجملا
يف عافترلا لظ يف ميقعتلا

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإلا تلا˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
تلا˘ح د˘ياز˘ت اذ˘كو و˘شصرو˘ق
ةلا˘ب˘م ل كلذ˘˘كو ها˘˘ب˘˘ت˘˘ششلا
ةكبششلا تفنأاتشساو ،نينطاوملا
نا˘شسنإلا قو˘ق˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ةيلمع وشصروق ةيدلب بتكم
ءايحأا ةدع ربع اذ˘هو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
ارر˘شضت ر˘ث˘كألا و˘شصرو˘ق ي˘˘ف
نيوكتلا زكرمو ويشساك يحك
تا˘جا˘ي˘ت˘حلا يوذ˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةدع يفو وشصروقب ةشصاخلا
و˘شصرو˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأا
تا˘˘˘با˘˘˘شصإا د˘˘˘ه˘˘˘˘ششت  ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يغبن˘ي اذ˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ة˘ط˘ي˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
دو˘˘ه˘˘ج ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو ،رذ˘˘˘ح˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

ةلشصاوتم يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
تÓ˘م˘ح لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
.ةعشساولا ميقعتلاو سسيشسحتلا

 نيمأا ةريضصن

مهتارقم مده دعب
 عورضشم ببضسب ةميدقلا

Œفم راÎق
ةياجبب قرطلا
تÓحÃ نوبلاطي

ةديدج
قرطلا قرتفم راجت لازي ام
مهبلطمب نوكشسمتم ةياجبب
تÓحم مهحنم يف لثمتملا
اشضيوعت ةديدج ةيراجت
اهمده ّمت يتلا مهتÓحمل

قرطلا قرتفم ىوتشسم ىلع
زاجنإا ببشسب ةياجب ةنيدمب
ةعبرألا تاقرطلا لّوحم
،ةيربلا ةطحملل مخاتملا

دق مدهلا ةيلمع نأا ثيح
ةينعملا تاهجلا اهترششاب
23 ذنم ةيمومعلا لاغششألاب
ءلؤوه لعج امم ارهشش
يف  نيحلا كلذ ذنم راجتلا
وهو ،طاششن نودب ةلاطب
مهتلاح ىلع رثأا يذلا رمألا
تمقافت يتلا ةيعامتجلا
تايعادت رارمتشسا لظ يف
، ‐91 ‐ ديفوك  ةحئاج
دششاني قايشسلا اذه يفو
تاطلشسلا راجتلا ءلؤوه
داجيإا يف عارشسإÓل ةيلحملا

مهحنمب مهتلكششمل لح
ةيراجت تÓحم مهايإا
اهب نونيعتشسي ةيشضيوعت
مهتÓئاع توق بشسكل
.ةيمويلا

Ëرك . ت

  «انورؤك» راضشتنا ءارج ىودعلا بنجتل
ةدكيكسسب تاعفد ىلع نوكيسس يعما÷ا لوخدلا

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م د˘˘ع˘˘ت˘˘شست
توأا02 ةعماجل ةيعا˘م˘ت˘جلا

ةبلط لابقتشسل ،ةدكيكشسب55
0202/1202 ةيعماجلا ةنشسلا
ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يو˘ن˘ع˘م˘˘لاو
نودو ئدا˘˘˘ه لو˘˘˘خد نا˘˘˘م˘˘˘شض
لÓ˘خ ن˘م سصئا˘ق˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
عم ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جلا

ىوتشسم ىلع نيلعافلا فلتخم
ةحلشصمل ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا
مشسقو لقنلا ة˘ح˘ل˘شصم ،ءاو˘يإلا
لودج عشضو مت ثيح ،حنملا

ليعفت هلÓخ نم نكمي اينمز
ل˘خاد ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لا
نم اذهو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإلا

اظافح ليجشستلا تايلمع لÓخ

متيشس نيأا ،ةبلطلا ةمÓشس ىلع
لÓ˘خ ل˘م˘ع ط˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘شضو
و نمازتي يذلا لبقملا عوبشسألا
قيرط نع فر˘غ˘لا ز˘ج˘ح ة˘ياد˘ب
ةرششابم عورششلا متيل ةيشضرألا
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘ي˘ج˘شست˘لا ي˘ف
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ما˘˘قإلا
.رهششلا ةبارق مودتشس

يذلا يعماجلا لوخدلا نعو
نع ريمشسيد لوأا موي نوكيشس
رهششلا سسفن نم51 مويو دعب

ه˘˘˘نإا˘˘˘ف يرو˘˘˘˘شضح لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘ك
رابتعاب تا˘ع˘فد ر˘ب˘ع نو˘كي˘شس
تط˘˘عأا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ةقيرط لوح ةركف ةيلوؤوشسملا
م˘ت ن˘يأا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘˘شست
نشسحأاك تاعفدلا ماظن دامتعا

ءار˘ج ة˘ن˘هار˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ل˘˘ح
دجت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك ءاد را˘ششت˘نا
تاماقإلاب ظا˘ظ˘ت˘كلا بن˘ج˘ت˘ل
اهجئاتن تناك يتلاو ةيعماجلا
.ديعب دح ىلإا ةحجان

تلفكت دقف ر˘خأا د˘ي˘ع˘شص ى˘ل˘ع
ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م
نيذلا ةبلطلاب ةدكيكشس ةيلول
ةد˘ي˘ع˘ب˘لا تا˘يلو˘لا نو˘ن˘ط˘˘ق˘˘ي

بر˘غ˘لاو بو˘ن˘ج˘لا تا˘˘يلو˘˘ك
ايل˘ع˘لا ة˘يرد˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط ة˘شصا˘خ
ءار˘جإل م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ةذ˘˘تا˘˘شسأÓ˘˘ل
ةدكيكشس ةعماجب مه˘تا˘نا˘ح˘ت˘ما

ربع اذهو ،مهتايلول مهتداعإاو
ةيلمعلا لشصاوتتشس اميف تاعفد
 .ةددحملا ةرتفلا ةياهن ةياغ ىلإا

  يكيرت ةنيÈضص

نيينعملا نيلوؤؤضسملا ىدل ةعؤفرملا ىواكضشلا نم مغرلاب
ةلسشنخب «تنرفات» ةيرق ناكسس «قرؤوي» ءاملاو زاغلا بايغ
«تنرفا˘ت» ة˘ير˘ق نا˘كشس سشي˘ع˘ي

ا˘م˘ي˘ح˘ج ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو بر˘˘غ
زا˘غ˘لا با˘ي˘˘غ بب˘˘شسب ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،م˘ه˘تا˘ن˘˘كشس ن˘˘ع ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ىوا˘˘˘كششلا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ىد˘ل ة˘عو˘فر˘م˘لا
نمل ةايح ل هنأا ريغ ،نيينعملا
عم مهتاناعم ءاقب ليلدب يدانت

،ة˘يو˘ي˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘لا هذ˘ه با˘ي˘غ
مهنأا هتاذ قايشسلا يف نيفيشضم
ءار˘˘˘ج ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘مألا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
زا˘غ تارورا˘ق م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
يهطلاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ي˘ف نا˘تو˘ب˘لا

ىلإا ىتح لق˘ن˘ت˘ل˘ل نور˘ط˘شضيو
،اهبلج لجأا نم ةيدلبلا طشسو
عافتراب نومدطشصي مهنأا امك
رمألا ،ةدرابلا مايألا يف اهنمث
فيراشصمب مهلهاك لقثأا يذلا
عفدي اهنع ىنغ يف مه ةيفاشضإا
ل˘خد˘لا تاذ تÓ˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘م˘ث
م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘˘م ،ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ديدعلا يف نيلوؤوشسملا اولشسار
ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م تار˘م˘لا ن˘م
ط˘˘˘بر عور˘˘˘ششم ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل
،ةيويحلا ةقاطلا هذهب مهتانكشس
˘مز˘ت˘ل˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ
ا˘˘م˘˘ك .ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف تم˘˘شصلا
ةمزأا نع يحلا ناكشسلا ثدحت
نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا بور˘ششلا ءا˘م˘˘لا

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ب ع˘˘فد ا˘˘م˘˘م ،ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م

هاي˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘شصب دا˘ج˘ن˘ت˘شسلا
ن˘م تداز ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ را˘˘ع˘˘شسأا˘˘ب
اهرعشس لشصي يتلاو مهتاناعم
جد0051 ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأا ى˘˘˘˘˘لإا
يبلي ل يذلا دحاولا جيرهشصلل
نيموي وأا موي تابلطتم ىوشس
اودكأا امك ،ريدقت ىشصقأا ىلع
باو˘بألا ع˘ي˘م˘ج او˘˘قر˘˘ط م˘˘ه˘˘نأا

مهنأا ريغ لبشسلا لج اوجهتناو
ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ر˘ي˘غ او˘ن˘ج˘˘ي م˘˘ل
قرو ى˘ل˘ع ر˘ب˘ح در˘ج˘م تي˘ق˘˘ب
نينلعم ،لانملا بعشصلا ملحلاو
يتلا مهتا˘نا˘ع˘م ل˘شصاو˘ت كلذ˘ب
دادزي نيأا ،موي دعب اموي دادزت
ةيويحلا ةداملا هذه ىلع بلطلا
لÓتخا ىلإا اهبايغ يدؤوي يتلا
.ةيشساشسألا ةايحلا تابلطتم يف
هذ˘˘ه ما˘˘مأاو دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةيرق  اهنم يناعت يتلا سصئاقنلا
،تنا˘يزوا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب «تنر˘˘فا˘˘ت»

تاطلشسلا ةيرقلا ناكشس بلاط
م˘˘ه˘˘˘شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
زاهج˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا
ي˘ل˘ع» ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضب «يد˘˘يزو˘˘ب
ع˘˘يرا˘˘ششم قÓ˘˘طإاو ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘م ءلؤو˘˘ه جر˘˘خ˘˘ت ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
اومئشس يتلا ةيدرتملا ةيعشضولا
.مهريبعت بشسح اهلمحت

لداع يلÓمت
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 رخسسي وينيروم
›ودلا فقوتلا نم

«اماع75» وي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ر˘خ˘شس
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘لو˘ج ن˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
مقافت طشسو اي˘لا˘ح ة˘ما˘ق˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘˘با˘˘شصإلا ي˘˘ششف˘˘ت ة˘˘مزأا
.دجتشسملا «انوروك»
:مارغتشسنإا عقوم ىلع وينيروم بتكو
د˘ها˘ششم .مد˘ق˘لا ةر˘كل ع˘ئار عو˘˘ب˘˘شسأا»
تايرابم .ةيلودلا تايرابملا يف ةلئاه
.«لماشش نمأاو ةميظع ةيدو
تايرابملا نم ةيلاحلا ةلوجلا تلانو
ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ةمزأا مقافت لظ يف ةفلتخم فارطأا

ةفلتخملا د˘عاو˘ق˘لاو ا˘ي˘لا˘ح ا˘نورو˘ك
،ةمÓشسلا تاءارجإا نأاششب لودلا نيب
نيب سسوريفلاب ةدع تاباشصإا روهظو
.تابختنملا يبعل
تابيردتلا لكشش نم وينيروم رخشسو
ةيدنأÓل ةبشسن˘لا˘ب ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف
اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘نار˘˘م دا˘˘ق ه˘˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
.طقف نيبعل6 ةكراششمب
ماهنتوت يبعل نم ديدعلا بيغيو
بب˘˘شسب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
م˘هدÓ˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل م˘˘ه˘˘ما˘˘م˘˘شضنا
.مايأا لبق
نار˘م د˘ع˘ب» :ار˘خا˘شس و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘˘قو
نآلا تقولا ناح ،نيبعل6 ـب ديدج
.«يشسفنب ينتعأل
نادسسفي Îنإاو ضسوتنفوج

همجنب نÓيم ةقÓع

مويلا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت فششك
ةقÓع رتو˘ت ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ع ،ءا˘ع˘برألا

نا˘كا˘ه ي˘كر˘ت˘˘لا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘ب نÓ˘˘ي˘˘م
تا˘شضوا˘ف˘م بب˘شسب ،و˘لو˘غ˘نا˘ه˘لا˘˘ك
.دقاعتلا ديدجت
ىتح نÓيم عم دقعب ناكاه طبتريو
لشصوتي ملو ،يراجلا مشسوملا ةياهن
،د˘يد˘ج˘ت˘˘لا لو˘˘ح قا˘˘ف˘˘تل نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا

يأل عيقوتلا بعÓل نكمي يلاتلابو
.لبقملا يفناج  يف دان
«تروبشس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘شص بشسح˘بو
نم ةبشضاغ نÓيم ةرادإا نإاف ،ةيلاطيإلا

نودرو˘˘ج ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ل˘˘ي˘˘كوو نا˘˘كا˘˘ه
هنأا اهملع ىلإا ام˘ن ا˘مد˘ع˘ب ،سشت˘ب˘ي˘ت˘شس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بعÓ˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ سضر˘˘˘˘ع
.رتنإاو سسوتنفوج
دق ناكاه ليكو نأا ،ةفيحشصلا تدكأاو
ثيح ،ر˘ت˘نإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م ثد˘ح˘ت
ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م˘˘لا ءد˘˘ب˘˘ل ناد˘˘ع˘˘ت˘˘شسي
همشضل ،لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف بعÓ˘لا

.مشسوملا ةياهن يف اًناجم
رمألا اذه نأا ىلإا ،ةفيحشصلا تراششأاو
بشضغ˘˘ب نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘لوؤو˘˘شسم با˘˘˘شصأا
عم تاشضوافملا دقعي دق امم ،ديدشش
.هليكوو يكرتلا مجنلا

اًيونشس اًبتار ولوغنا˘ه˘لا˘ك ى˘شضا˘ق˘ت˘يو
نويلم5.2 ى˘˘لإا ل˘˘شصي نÓ˘˘ي˘˘م ن˘˘م
ه˘ي˘ف بل˘ط˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ،وروأا

نييÓم6 بتارب اًديدج اًدقع هليكو
.مشسوملا يف وروأا

فÎعي ريون
ةÁزهلا ببسسب

اينابسسإا مامأا ةيثراكلا

ي˘نا˘˘م˘˘لألا ىمر˘˘م˘˘لا صسرا˘˘ح فر˘˘ت˘˘عا
ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا نأا ر˘˘يؤ˘˘ن ل˘˘يؤ˘˘نا˘˘م ي˘˘لود˘˘لا
ينابضسإلا بختنملا مامأا6 /0 ةليقثلا

.هلمكأاب قيرفلل ةمدضص لثمت
(تفاضشنام) يناملألا بخت˘ن˘م˘لا ي˘ن˘مو
هف˘ي˘ضضم ما˘مأا6 /0 ةلي˘ق˘ث ة˘م˘يز˘ه˘ب
ي˘˘ف ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا صسمأا ءا˘˘ضسم ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ضسإلا
تا˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘لؤ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يف لوألا مضسقلاب ةعبارلا ةعؤمجملا

ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل ا˘˘بوروأا م˘˘مأا يرود ة˘˘˘لؤ˘˘˘ط˘˘˘ب
ماقت يتلا ةلؤطبلا تايئاهن ىلإا زئافلا

.1202 ربؤتكأا يف
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘يز˘˘ه أاؤ˘˘ضسأا ي˘˘ه هذ˘˘هو
دؤ˘˘ق˘˘ع ة˘˘ع˘˘ضست ؤ˘˘˘ح˘˘˘ن ذ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا

.1391 ذنم ديدحتلابو
هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ضسفأاو
هزاجنإاب ريؤن لافتحا ةتضسلا فادهألا

ىمر˘˘م˘˘لا صسار˘˘ح ر˘˘ث˘˘كأا ح˘˘˘ب˘˘˘ضصأا ثي˘˘˘ح
ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ضضؤ˘˘˘˘خ

ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م تفا˘˘ضشنا˘˘م˘˘لا
عم هخ˘يرا˘ت ي˘ف69 م˘قر تل˘م˘ح ي˘ت˘لا
ىمرملا صسارح رثكأا ناك اميف قيرفلا

بيضس ؤه لبق نم قيرفلا عم ةكراضشم
.ةيلود ةارابم59 ديضصرب ريام
ةكبضش ىلإا تاحيرضصت يف ريؤن لاقو
: ةينؤيزفلتلا ةيناملألا «يد رآا هيإا»
.«اعيمج انل ةطبحم ةميزه اهنإا»
.ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج ي˘˘˘ن˘˘˘نإا» :فا˘˘˘ضضأاو

د˘ضسج˘لا ة˘غ˘ل .ا˘يؤ˘ضس ةارا˘ب˘م˘لا ا˘˘نر˘˘ضسخ
ناك .ةياغلل ةفيعضض تناك لضصاؤتلاو
ر˘ب˘كأا ل˘ك˘ضشب ا˘˘يؤ˘˘ضس ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي

.«لوألا فدهلا دعب ةضصاخ
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«اخورل» مامأا ةيضساقلا ةراضسخلا دعب

فول لبقتسسم لوح لدجلا مسسحي فوهريب

داحتلا ريدم فوهريب رفيلوأا دكأا
مي˘خاو˘ي نأا مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘م˘لألا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘˘لا فو˘˘ل
لاز ا˘˘م «تفا˘˘ششنا˘˘م» ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا
ةميزهلا مغر داحتلا ةقثب ىظحي
قيرفلا اهب ينم يتلا6 /0 ةليقثلا
.ينابشسإلا هريظن مامأا

ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘مو
6 /0 ةليقث ةميزهب «تفاششنام»
سسمأا ءاشسم ينابشسإلا هفيشضم مامأا
نم ةري˘خألا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ءا˘ثÓ˘ث˘لا

ة˘ع˘بار˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ةلو˘ط˘ب ي˘ف لوألا م˘شسق˘لا يرود˘ب
زئاف˘لا ل˘هأا˘ت˘ي˘ل ا˘بوروأا م˘مأا يرود
ماقت يتلا ةلوط˘ب˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ى˘لإا
.1202 ربوتكأا يف
بختنملل ةميزه أاوشسأا يه هذهو
دوقع ةع˘شست و˘ح˘ن ذ˘ن˘م ي˘نا˘م˘لألا

.1391 ذنم ديدحتلابو
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف فو˘هر˘ي˘ب لا˘قو
ةيناملألا «يد رآا هيإا» ةكبشش ىلإا
هذه .ةدوجوم ةقثلا» :ةينويزفلتلا
يف «ءيشش يأا ريغت نل ةارابملا
د˘ق˘ف˘ي م˘ل دا˘ح˘تلا نأا ى˘لإا ةرا˘ششإا
قيرفلا دوقي يذلا فول يف ةقثلا

هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘مو ا˘˘ما˘˘ع41 ذ˘ن˘م
لÓخ هل ةميزه أاوشسأاب ةارابملا
.قيرفلل هتدايق
ىلع قيلعتلا هشسفن فول سضفرو
هلبق˘ت˘شسم نأا˘ششب تارا˘شسف˘ت˘شسلا

هذ˘ه تنا˘ك اذإا ا˘مو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م
هرار˘م˘˘ت˘˘شسا تع˘˘شضو ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا

.كشش لحم
يفحشصلا رمتؤوملا يف فول لاقو
نأا يلع ناك اذإا» :ةارابملا دعب
مكيل˘ع ،ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم نأا˘ششب ق˘ل˘قأا
ن˘ع ن˘ير˘خآا ن˘م اور˘شسف˘˘ت˘˘شست نأا

.«رمألا اذه
ةداعتشسا ةيلمع نأا فوهريب ىريو
تقولا سضعب ذخأاتشس قيرفلا نازتا

أاوشسأا يناثب تفاششناملا ينم امدعب
.هخيرات يف ةميزه
نم سصلختلا نيعتي ،لوأا» :لاقو
اذ˘ه ذ˘خأا˘ي˘شس .ة˘م˘يز˘ه˘لا هذ˘˘ه را˘˘ثآا
ل˘˘ك ،ا˘˘م ل˘˘˘كششب .تقو˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
.«ئطاخ لكششب راشس ءيشش
ة˘م˘يز˘ه ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘نا˘˘ث ي˘˘ه هذ˘˘هو
فادهألا نم ةليشصح ربكأا ثلاثو
رادم ىلع تفاششناملا ىمرم يف
869 سضوخ دهشش يذلا هخيرات

تنا˘ك ثي˘ح ،نآلا ى˘˘ت˘˘ح ةارا˘˘ب˘˘م
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ق˘با˘شس ة˘˘م˘˘يز˘˘ه أاو˘˘شسأا

بختنملا مامأا9 /0  رشسخ امدنع
رشسخ امك9091 يف يزيلجنإلا
3 يرجملا بختنملا مامأا قيرفلا
ةلوطبل تاعومجملا رود يف8 /

بلاطو.4591 م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك
ةميزه˘لا هذ˘ه را˘ب˘ت˘عا˘ب فو˘هر˘ي˘ب
ني˘ع˘ت˘ي ه˘نأاو ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ةد˘ي˘حو
.اهنم ملعتي نأا قيرفلا ىلع

ر .ق ^

سسي˘ئر ة˘ب˘ئا˘ن ،يدار˘ب ن˘يرا˘˘ك تلا˘˘ق
يدا˘˘ن˘˘لا نإا ،د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ما˘˘˘ه تشسو
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ن˘ج ي˘نو˘ي˘ل˘م ر˘شسخ˘ي ،زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
يف (رلود نويلم7.2) ينيلرتشسإا

.نيعجششم نود ةارابم لك
روشضحب ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘ل˘ل ح˘م˘شس˘ُي لو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ،تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
.ناوج يف غيلريميربلا

تبلط اميف ،ا˘يدا˘م ة˘يد˘نألا ي˘نا˘ع˘تو
ذاق˘نإا ة˘مز˘ح ى˘ندألا تا˘جرد˘لا قر˘ف
.ءاوشضألا يرود نم
ة˘˘عاذإلا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل يدار˘˘˘ب تلا˘˘˘قو
اذ˘ه» (ي˘شس.ي˘ب.ي˘ب) ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ماه تشسو رشسخي ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ر˘مد˘م
،ةارابم لك يف ينيلرتشسإا ينويلم
تاكرششلا داريإاو ركاذتلا داريإا نود
ام ةيدنألا سضعب رشسختو ..ةيراجتلا
ي˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م ةر˘˘ششع ى˘˘لإا ل˘˘شصي
.«ةدحاولا ةارابملا

مره نع سضعبلا ثدحتي» :تفاشضأاو
نيب مره كانه ىقبي نكل ،مدقلا ةرك
ةمقلا ىلع .زاتمملا يرودلا ةيدنأا

تاذ لود˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م ة˘˘يد˘˘نأا كا˘˘ن˘˘ه

تشسيل ةيدنأا كانه عاقلا يفو ،ةدايشس
،عيمجلا يناع˘ي» :تع˘با˘تو.«كلذك
ة˘ط˘ششنألا ي˘ف لا˘ح˘لا و˘ه اذ˘ه ن˘˘كل
امع رظنلا سضغب ،رغشصألا ةيراجتلا
وأا مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت تنا˘˘ك اذإا

نم ريثكلا اهيدل سسيل هنإاف ،اهريغ
ثدحي ام اذهو ،يدقنلا يطايتحلا

ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘شصلا ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل
ببشسب اهطابحإا يدارب تدبأاو.«مدقلا

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘لا رو˘˘شضح مد˘˘˘ع
سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا ع˘ن˘م˘ل ،بعÓ˘˘م˘˘لا

يف تايرابملا ثبُت امنيب ،انوروك
ءاو˘جألا» تلا˘قو ،ا˘م˘ن˘ي˘شسلا تا˘عا˘˘ق
.ريهامجلا دوجو نود «يناعت

ةثاغتسسا ءادن هجوي ماه تسسو

سسي˘˘ئر ،ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘نأا ا˘˘˘يرد˘˘˘نأا ر˘˘˘شصي
دوعيشس هقيرف نأا ىلع ،سسوتنفوج
ي˘ف ىو˘قألا ه˘نأا ع˘ي˘م˘ج˘˘ل˘˘ل تب˘˘ث˘˘يو
،ولريب ا˘يرد˘نأا ةدا˘ي˘ق تح˘ت ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

يه قيرفلا ةيشصخشش نأا ىلإا اًريششم
ويششتلاكلا بقل قيقحتل هتداق نم
.ةيلاتتم مشساوم9 يف
سسماخلا زكرملا سسوتنفوي لتحيو
31 ديشصرب يلاطيإلا يرودلا يف
.تايرابم عبشس لوأا نم ةطقن
اهتلقن تاحيرشصت يف يليينأا لاقو
«و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م و˘˘ي˘˘ششت˘˘لا˘˘˘ك» ع˘˘˘قو˘˘˘م
خ˘يرا˘ت˘لا ة˘با˘ت˘ك ةدا˘عإا» :ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا

ع˘شست ةد˘م˘ل كشسف˘ن ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘لاو

ة˘ع˘ت˘م˘˘م ةدا˘˘ع تح˘˘ب˘˘شصأا تاو˘˘ن˘˘شس
ةيشصخشش نوكلت˘م˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأل
.«سسوتنفوي
ةز˘ه˘جألا ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا» :فا˘˘شضأاو
و˘ي˘شسيروا˘م ل˘ي˘حر بق˘عو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا
هيد˘ل نأا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ر˘ه˘ظأا ،يرا˘شس
حورلا يتأات ثيح ،لطبلا ةيشصخشش
دعب ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا
.«زوفلا يف ةبغرلا

م˘شسو˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ي˘˘نأا فر˘˘ت˘˘عاو
دهعت ه˘ن˘كل ،ا˘ًب˘ع˘شص نا˘ك ي˘شضا˘م˘لا
ةدايقب سسوتنفوج نأا تابثإا ةلشصاومب
.ايلاطيإا يف ىوقألا وه ولريب ايردنأا

نا˘ك ي˘شضا˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو

تبرشض ةحئاج هب ترهظ ،اًفلتخم
ملو ةب˘ع˘شص ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘م˘جأا م˘لا˘ع˘لا
اذه ببشسب» :لمكأاو.«ةعقوتم نكت
ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ر˘م˘ت˘شسا ،ءا˘بو˘لا

ىلع انلاط˘بأا ر˘ب˘جُأاو ،ف˘ي˘شصلا ى˘ت˘ح
.«يفاشضإا دهج لذب
تا˘يد˘ح˘˘ت ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت» :ل˘˘شصاوو
ا˘ن˘نأا˘ب ة˘ق˘ث ى˘ل˘ع ن˘ح˘˘نو ،ةد˘˘يد˘˘ج
كلذو ،نيقثاوو نيزهاج لشصنشس
يف ميمشصتو فغشش نم كلمن امل

.«يمويلا انلمع
هينعي ام ىرخأا ةرم رهظتل» :متخو
نأاو ،سسوتن˘فو˘ي˘ل ا˘ي˘م˘ت˘ن˘م نو˘كت نأا
.«ىوقألا نوكت

ايلاطيإا يف ىوقألا هنأا عيمجلل تبثيسس ضسوتنفوج :يليينأا
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قا˘˘˘فو را˘˘˘شصنأا فو˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
عقي دق مادشص نم فيطشس
،قا˘˘فو˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم ن˘˘˘ي˘˘˘ب

با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شسنا ناو ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ
ىقلتي هلعج بارعأا سسيئرلا
هبلاط˘ي ي˘لاو˘لا ن˘م لا˘شصتا
اذ˘˘ه ،د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
جار˘˘˘˘خإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لو
د˘ق م˘ه˘تو˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ىل˘ع سشيو˘ششت˘لا ى˘لإا ع˘فد˘ت
قاششع لعج ام وهو ،قافولا
نوبلاطي ءاشضيبلاو ةلحكلا
ة˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ةرور˘˘شضب
تامدخ ميدقت ىلع لمعلاو
نم ةدعاشسمب ،قيرفلل ةليلج
امدق يشضم˘لا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا
ةبيتكلل لشضفأا دغ ءانب وحن
. ةيفياطشسلا

نؤبلاطي راضصنألا
ةيعضضو حيضضؤتب
صصؤضصخب طينحج

ةباضصإلا
نم ةيفياطشسلا ىششخيو اذه
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا دودر˘˘˘م ر˘˘˘ثأا˘˘˘ت

يتلاو ،ةحورطملا تابايغلاب
باعلألا عنا˘شص ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع
عا˘˘فد˘˘لا بل˘˘قو ط˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ج
موجهلا بل˘ق اذ˘كو ي˘ب˘ير˘ع˘ل
تا˘با˘ي˘غ˘لا ي˘هو ،ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب

ي˘ف ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘غ˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ي˘شسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك دودر˘˘م
مل˘ع˘ي ا˘م˘ك يذ˘لاو ،ي˘كو˘كلا
لولحلا ثحبل ىعشسي عيمجلا
رار˘ق˘ت˘شسا ي˘ف م˘ها˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا

يف ةوقب لوخدلاو ةليكششتلا
،مشسوملا اذه ةلوطبلا راشسم
م˘شسو˘م˘لا و˘يرا˘ن˘ي˘شس يدا˘ف˘ت˘ل
ن˘كي م˘˘ل يذ˘˘لاو ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

. اقÓطإا اقفوم
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ديلا يف ديلا عضضؤب اؤبلاط

ةماعزلا عارسص نم نوفوختم ةيفياطسسلا

فيطضس قافو

اددجم تاريشضحتلا ىلإا ةدكيكشس ةبيبشش ةليكششت دوعت
ىلع ،تاشصوحفلا نم ة˘ل˘م˘ج ا˘ه˘شضو˘خ د˘ع˘ب مو˘ي˘لا ة˘ي˘ششع
لاقتنا مدع نم دكأاتلا لجا نم»rcp » تافوششك اهشسأار
نا راشصنألا لمأايو اذه ،نيشسوحلب ءاقفر ىلا سسوريفلا
حم˘شسي يذ˘لاو ،يد˘ج˘لا ل˘كششلا˘ب تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘شصاو˘ت˘ت
ناو اميشسل ،قيرف˘لا را˘شسم ح˘ي˘ح˘شصت˘ب نا˘شسي˘ت˘فا ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل
نم مغرلاب ،نييباجيا اناك قيرفلا امهشضاخ نيذلا نيشصبرتلا
طوطخلا سضعب ىوتشسم ىلع ةلجشسملا سصئاقنلا سضعب

. اهنم ةيماملا ةشصاخ
توأا02 بعلم يف ةلضصاؤتم تاميمرتلا

لمأاي ثيح ،توأا02 بعلم يف لاغششألا لشصاوتتو اذه
حمشست يتلا ةريخألا تاشسمللا لك عشضو يف هيلع نومئاقلا
يف لحتشس بعÓ˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل ناو ة˘شصا˘خ ،ه˘ل˘ي˘هأا˘ت˘ب
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا
نم ةيشضاملا ةرملا يف هيلع تفقو امب ةنراقم نولوؤوشسملا
نيب اهتاب˘يرد˘ت ف˘نأا˘ت˘شست˘شس ة˘ل˘ي˘كششت˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،سصئا˘ق˘ن
ةيلمعل ماعلا ريشسلاب رشضي نل كلذ لكو ةباغلاو بعلملا
. بعلملا يف نولوؤوشسملا اهيلع لمعي يتلا ديدجتلا
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لضصاؤتم توأا02 بعلم ليهأات لجأا نم لمعلا
 مويلا دوعت ةبيبسشلا

ةيزهاجلا قيقحت ىلع رارسصإاو

ةدكيكضس ةبيبضش

انامؤضس ةيضضق يف ديدجلا رظتنت ةرادإلا
 هرارق نع عجارتي اسشاب

قافولا مامأا ىرخأا ةيدو ضضوخ ررقيو
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قيرفلا اهب متخيشس ةيدو طبشض يف ةرقم مجن ةرادإا تحجن
اذه فيطشس قافو مامأا ةريبك ةبشسنب ىرجتشس ثيح ،هتايدو
تاعاشسلا يف لشضف دق ناك اششاب ينقتلا نأا ركذي ،تبشسلا
ةلشسلشس دعب كلذو ،ديدج ءاقل يأا يف سضوخلا مدع ةيشضاملا
ةيدملا يتيدو يف ةشصاخ ،هوبعل اهل سضرعت يتلا تاباشصإلا

قوزر˘م ن˘ب ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ˘ل يدا˘ن˘لا د˘ق˘˘ت˘˘فا ن˘˘يأا جر˘˘ب˘˘لاو
.ديدج نم مهتيفاع اوعجرتشسا نيذلا ،يوادهمو سصاعقفو

«انامؤضس» ةيضضق صصؤضصخب جرفلا رظتنت ةرادإلا
ةدا˘ع˘ت˘شسا ل˘جا ن˘م ن˘مز˘لا ةرادإلا عرا˘شست ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ىري يذلاو ،ا˘نا˘مو˘شس دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ن˘م را˘ع˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
هتدعاشسم ةينا˘كمإا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا
لجا نم اهيلع لمعي يتلا ةششرولا لظ يف ةشصاخ قيرفلل
نأا ركذي ،نوبعÓلا اهيف عقو يتلا ءاطخألا عيمج حيحشصت
عراشست ةرادإلا لعج يذلا رمألا ،اشضماغ لازي ل همودق دعوم
هل حامشسلل تاطلشسلا ةبلاطم لجا نم ةرم لك يف نمزلا
.ةيرئازجلا يشضارألا ىلإا لوخدلاب
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عؤبضسألا اذه فؤضصب قاحتلا نع ثيدح
 اهتريظن عم قفتت «ماسصل» ةرادإا

ةيدو ةجمرب ىلع ةدكيكسس نم

ةليلم نيع ةيعمج

يف يليÓب ءاقفر سسمأا اهشضاخ يتلا فيطشس قافو ةيدو دعب
مقاطلا عم اوقفتا دق » ماشصل » ولوؤوشسم نوكي يام8 بعلم
بعلمب ىرجي ناث ءاقل ةجمرب لجا نم ةدكيكشس ةبيبششل ينفلا

ينقتلا ىعشسيشس ثيح ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
نوكت نل ةبيتكلا نأا مغر ،ةهجاوملا نم ةدافتشسلا ىلإا سشيعي
نا ةشصاخ ،ليجأاتلل ريشست يتلا ةلوطبلا تلوج ىلوأاب ةينعم
.ةيقيرفإلا ةهجاوملاب نيينعم نونوكيشس ةبيقعل ءانبأا

هتنأامط فارطأاو هتمزأا جارفنا رظتني فؤضصؤب
عؤبضسألا اذه لÓخ لؤلحلاب

ةرادإا فرط نم ةشسرامملا تاطوغشضلا دعبو ىرخأا ةهج نم
سسراحلا نوكي ،ةيشصولا تائي˘ه˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
اهيلإا امداق رئازجلاب هلولح سصوشصخب ةنأامط ىقلت دق فوشصوب
تمت ةلحر كانه ناو ةشصاخ ،ةمداقلا تاعاشسلا يف يبد نم
نود نم يذلا رمألا وهو ،لبقملا عوبشسألا ةيادب لÓخ اهتجمرب
نيلوؤوشسم˘لا ناو ة˘شصا˘خ ،بعا˘ت˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘يز˘ي˘شس كشش
تناك ةرم لك يف نكلو ،سسراحلا رومأا طبشض ىلع اولمع
.يبد يف لوطأا ةدمل  ىقبي سسراحلا لعجت ليقارعلا سضعب
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ايدو ةراضسخلا يف يضسيئر ببضس تابايغلا نأا دكؤؤي ينفلا مقاطلا

ةيسساقلا ةراسسخلا مغر هرسصانع ىلع ينثي «نابيزلا» ءانبأل ينفلا مقاطلا

ةركضسب دا–ا

يتلا ةي˘شسا˘ق˘لا ةرا˘شسخ˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ة˘يدو˘لو˘˘م ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘م
نأا لإا ،سسمأا لوأا ة˘ي˘˘ششع ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
هرشصانع ىلع ىنثأا زاكعوب بردملا
ة˘ب˘ي˘ط تا˘يو˘ت˘˘شسم ن˘˘ع تنا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا

ة˘م˘يز˘ه˘لا م˘غر ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا ل˘˘ع˘˘ف ةدرو
ع˘جرا د˘قو اذ˘ه ،ة˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا
عا˘فد˘لا ة˘ششا˘˘ششه ى˘˘لإا كلذ ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
بب˘˘شسب تا˘˘با˘˘ي˘˘غ ةد˘˘ع تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

قيرفلا بعل ثيح تاباشصإلا لكششم
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،سصقا˘˘ن داد˘˘ع˘˘ت˘˘ب

نأا ركذي ،ام اعون ازتهم ودبي قيرفلا
ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘˘ح˘˘شصت˘˘ب د˘˘عو سشتو˘˘كلا
.نيباشصملا ةدوعب ةشصاخ اعيرشس

ةيعافدلا تابايغلا» :زاكعؤب
حيحضصتل ىعضسنضسو انيف ترثأا

«ةلؤطبلا قÓطنا لبق ءاطخألا
هعم ثيدح يف زاكعوب ينقتلا دكأا و
ه˘فو˘ف˘شص لا˘م˘ت˘كا د˘ن˘عو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا
لك ىلع رثكأا فوقولاب هل حمشسيشس
ط˘ب˘شض ل˘جا ن˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ةدافا ىلع ةرداقلا ةيشساشسألا ةفيلوتلا
ةيدولوملا ةميزه» : لاق دقو ،يدانلا

تابايغلل ارظن ام اعون ةعقوتم تناك
دقتعا ،ةبيتكلا فوفشص يف ةلجشسملا
يتلا ةبرجتلا نم اريثك اندفتشسا اننأا
مداقل ابشسحت ةروشصلا يف انعشضتشس
مايأا01 ا˘ن˘يد˘ل ا˘مو˘م˘ع ،تا˘ط˘ح˘م˘˘لا
ام قيقحت ىلع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ل˘م˘ع˘ن˘شس
ةلوطبلا يف ةوقب لوخدلل هيلإا اوبشصن
.«ةدكيكشس مامأا
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دؤقعلا فيرضشتب مهبلاطو نيبعÓلا عم ةجهللا ددضش

جاجحلا فيسس راهسشإاب ددهي دانزوب

جربلا يلهأا

دانزوب جربلا يلهأل ماعلا ريدملا عراشس
،نيبعÓلا عم سسمأا ةيششع عامتجا دقع ىلإا

لمعلا ةرورشض ىلع مهثح لجا نم اذهو
ناو ةشصاخ ،رثكأاف رثكأا مهتاناكمإا ريوطتو
سصوشصخب ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا ر˘ير˘ق˘ت
ن˘م ا˘ب˘شضا˘˘غ ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب

ةدوهعملا هتحارشصب مهب˘لا˘طو ،م˘ه˘تا˘مد˘خ
وأا دو˘ه˘ج˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب ةرور˘˘شضب
ركذي ،يوتششلا وتاكريملا لÓخ مهحيرشست
لشضفأا هجوب روهظلاب هتدعو ةبيتكلا نأا
تايمشسرلل ابشسحت ،تايدو نم ىقبت ام يف
ةهجاوم لوأا نم ةيادب ةبيتكلا رظتنت يتلا
.يرانكلا مامأا وزو يزيت يف

حضضؤتضس يضس صسأا يضسلا ةيدو
يريزدل ⁄اعŸا نم Òثكلا

لÓ˘ب برد˘م˘لا بقر˘ت˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
مويلا ةيششع يشس سسا يشسلا ةيدو يريزد
يتلا ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘ح˘شصت ثح˘ب ل˘جا ن˘م
تار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘قو
يشسلا ةيدو ربتعا هناو ةشصاخ ،ةيشضاملا
ة˘جرد˘ل ار˘ظ˘˘ن ه˘˘ب˘˘شسح ةد˘˘ي˘˘ج ي˘˘شس سسا
سسفانملا اهي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يز˘ها˘ج˘لا

رذح دقو اذه ،ةيرششبلا ةبيكرتلل اذكو
ةزفرنلا يف لوخدلا نم هيبعل سشتوكلا

ل ةهجاوملا نا ىلع ادكؤوم ،ةيبشصعلاو
ىعشسيو  ،طقفو ةيدو اهنوك ودعت داكت

ىلع لوشصحلا ىلإا اهلÓخ نم ينقت لك
معد ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘ل تا˘عا˘ب˘ط˘نلا سضع˘ب
.ءاطخألا حيحشصت اذكو

صشامر ماضشه

ةرڤم مجن
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برد˘م ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي د˘كأا
ةشصحلا يف لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش
لوأا تر˘ج ي˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسلا
نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كأا ي˘˘ت˘˘˘لاو سسمأا
دادعتشسلا متأا ىلع هتليكششت
ةلوطبلا ةشسفانم رامغ ءدبل
يتلاو ،ديدجلا اهمشسوم يف
ىوشس اهقÓطنا نع ىقبتي مل
.ةليلق مايأا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف و
يمشسرلا ع˘قو˘م˘ل˘ل ي˘شسنو˘ت˘لا
ينافلزلا م˘حر˘ت «يرا˘ن˘كلا»ـل

يششانح دنح˘م د˘ي˘ق˘ف˘لا ى˘ل˘ع
،مايا لبق ةينملا هتفاو يذلا

ةشصلاخلا هيزاعتب مدقت ثيح
اذكو لحارلا براقاو ةلئاعل
دا˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،يدا˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘شصنا
تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ريشست تا˘ب˘يرد˘ت˘لا نا اد˘كؤو˘م
ةعومجملا لخاد ديج لكششب
ةلوطبلا قÓ˘ط˘نل ار˘ي˘شضح˘ت
»:لا˘ق ثي˘ح ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يا د˘ع˘ب
تايون˘ع˘م˘لاو ة˘ع˘ئار ءاو˘جألا

م˘تأا ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو ،ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
.«ةيادبلا ةرفاشصل دادعتشسلا

ةيدو تاءاقل ل»
ةارابمب يفتكنضسو

نيب ةيقيبطت
«نيبعÓلا

ةلاحتشسا ىلإا ينافلزلا راششأا و
اذه يف ةيدو تاءاقل ةجمرب
ن˘˘˘˘م »:لا˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح تقو˘˘˘˘˘لا
ةيدو تاءاقل ءارجا ليحتشسملا
ظافح˘لاو تا˘با˘شصإلا بن˘ج˘ت˘ل

جمربنشسو ،قيرفلا دادعت ىلع
يبعل ني˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةارا˘ب˘م

نابششلل ةشصرفلا ءاطعإل لامآلا
،» مهتاينا˘كمإا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو
تم˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ل Ó˘˘˘ع˘˘˘ف »:فدرأاو
ة˘ي˘قر˘ت˘ب ي˘شضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا
ف˘ن˘˘شص ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ثÓ˘˘ث
نيذ˘لاو لولا ق˘ير˘ف˘ل˘ل لا˘مآلا
امك ،«مهتقفر مهتابيردت اورجا
ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا نا فا˘˘شضا
ةشصر˘ف˘لا ءا˘ط˘عا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي
نع ثحبلاو بابششلا نيبعÓل
دوعتشس يتلاو رشصانعلا لشضفا
«ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا» ى˘ل˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب
يف دشسجت ام وهو ،Óبقتشسم
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘˘ب˘˘˘شس دو˘˘˘جو
مهيطعيشس يذلا لوألا قيرفلا

م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ن˘˘م اد˘˘يز˘˘م
ر˘مأا و˘هو Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ل˘˘شضفألا

.«انل ادج مهم
ىلع رثأا فقؤتلا»
اننكل انتاريضضحت
«ةلؤطبلل نوزهاج

ثيد˘ح˘ل˘ل برد˘م˘لا قر˘ط˘ت و

دكأا يتلاو فقوتلا ةرتف  نع
فرظلا اذه يف يداع رمأا اهنأا
نا اد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا
ا˘م اد˘ي˘ج ي˘ع˘ت ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘˘ب˘˘ق ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
هلؤوافت ىدبا ثي˘ح ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ريبكلا لمعلا دعب اشصوشصخ
نم ةليكششتلا هب تماق يذلا

تاءاقللاو تا˘شصبر˘ت˘لا لÓ˘خ
قير˘ف˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا

ةديج تناك اهنأا ىري يتلاو
ىلع اددششم ،نورمح ءاقفرل
مهرذح نيبعÓلا ذخأا بوجو
ل˘˘جا ن˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ة˘ل˘شصاو˘مو ة˘با˘شصإلا يدا˘ف˘˘ت
.قشسنلا سسفن ىلع تايرابملا

صضؤخ حارتقا»
نيتعؤمجمب ةلؤطبلا

«لضضفألا رايخلا ىقبي
تا˘حار˘ت˘˘قلا سصو˘˘شصخ˘˘ب و
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘لا

ةلو˘ط˘ب˘لا ما˘ظ˘ن سصو˘شصخ˘ب
ةيفلخ ىلع ديدجلا مشسوملل
رمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘مزألا
نأا ينافلزلا دكأا ،دÓبلا اهب

يرود˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خ
رايخلا ىقبي ني˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘شضفلا

يرود˘˘˘˘لا ناو ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘شصخ
اذ˘˘ه ار˘˘خأا˘˘ت˘˘م ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘˘شس
ةلوطبلا »:لاق ثيح مشسوملا
ةرششع يف بعلت ةيرئازجلا
نلا نحن ىرت امكو رهششا
،ربمشسيد ر˘ه˘شش ن˘م بر˘ت˘ق˘ن
يف يهتنتشس اهنأا ينعيامم
نود ،لبقملا ربوتكا علطم
ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ن نا
نم لعجي ام وهو ةيقيرفإلا
ةلوج83 ب ةلوطبلا بعل
ا˘˘م˘˘ك ،«Ó˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم ار˘˘˘مأا
بع˘˘˘ل لا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف »:فا˘˘˘˘شضأا
ديدعلا سضرعتيشس ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ة˘با˘شصÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك بب˘˘شسب
حلاشص يف نوكي نل يذلاو
دكأا ريخلا يف و .«ةيدنلا
متهم عي˘م˘ج˘لا نأا ي˘نا˘ف˘لز˘لا
ل˘م˘ع˘يو ق˘ير˘ف˘لا عور˘ششم˘˘ب

ىلع ادد˘ششم ،ه˘حا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع
ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا
م˘˘شسو˘˘م ما˘˘مأا ا˘˘ن˘˘نإا »:Ó˘˘ئا˘˘ق

ةجاح يف انلعجي ام ليوط
نوكت يتلا انرشصانع عيمجل
ةفاشضإلا ميدقت ىلع ةرداق
ةلاشسر هجو ا˘م˘ك ،«ق˘ير˘ف˘ل˘ل
مهاعد «يرانكلا» راشصنأÓل
ناو قيرفلا عم فوقولل اهيف
ام اذهو ،ني˘ي˘با˘ج˘يا او˘نو˘كي
ىل˘ع ة˘ل˘ي˘كششت˘لا د˘عا˘شسي˘شس
.لشضفلا ميدقت

نع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ششل ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ا˘مود كدار˘ف ثد˘ح˘تطيمز.ع
ةمشصاعلا داحتا ماما ربوشسلا سسأاك يئاهن سضوخل هقيرف ةيزهاج
يف مشسوملا اذه هتاحومط حشضوأا امك ،لبقملا تبشسلا موي
.يدانلا اهيف كراششيشس يتلا تاهبجلا فلتخم
قيرفلل ي˘م˘شسر˘لا با˘شسح˘لا ر˘ب˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘قو
نا نظا ،ربوشسلا سسأاك ةارابملل اديج رشضحن » يدادزولبلا
يذلا ءيششلاو ، ةيمشسرلا تاشسفانم˘ل˘ل او˘قا˘ت˘ششا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
«سضرألا ىل˘ع ل˘جرألا ع˘شضو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ا˘م˘ئاد ه˘ب˘ل˘طأا
يذلا ديحولا ل˘ما˘ع˘لا نو˘كي˘شس را˘شصنألا با˘ي˘غ نأا د˘كؤو˘ي˘ل
.يوركلا سسرعلا اذه ركعيشس
باهذلاو باقلألا لكب زوفلا ىلا مشسوملا اذه حمطن » عباتو
دشصح انناكمإاب ناك اذإاو ،هيلا لوشصولا نكمي دح دعبأا ىلا

يذلا ديحولا وه سسفانملا ىقبيو ،كلذ يف ددرتأا ل انأاف اهعيمج
.«انحومطل دح عشضو هناكمإاب
يذلا عونلا نم تشسل نم انأاو ةريبك انفادهأا نا حيحشص :عباتو
كلذك مهو ،نيشسفانم كانه نا  ىشسنن ل نكل  ةميزهلاب لبقي
نأا انيلع بجي اذهل  ،مهتاحومط مهلو باقلألا قيقحت نوديري
.«هلوقن ام لكو هلعفن ام لك يف نيمجشسنم نوكن
ةطبار ةشسفانم يف هتاحومط نع ثدحتيو ريخألا يف دوعيل
،غيل زنيبماششلا يف ةكراششملاب يفتكن نل »:لوقيل ايقيرفإا لاطبأا

ةركلا نأا ديكأاتلا ىلا وبشصن ،ةشسفانملا هذه يف ةريبك انفادهأاو
.«ةشسفانملا هذه يف ةمرتحم ةناكم قحتشست ةيرئازجلا

نأا دادزولب بابششل ةينفلا ةشضراعلا يف لوألا لجرلل قبشسو اذه
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يف اديعب باهذلا فدهتشسي ل هنأا حشضوأا

جاحلب اضضر

دادزؤلب بابضش
 هتاحيرضصت نع عجاÎي بابضشلا بردم

ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم هفادهأا لؤح
«ربوسسلا ضسأاك يئاهنل نوزهاج نحن» :امود

يف لوخدلاو ،تابيردتلا ةعطاقم سسابعلب داحتا وبعل ررق
يتلا ةبعشصلا ةيعشضو˘لا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،حو˘ت˘ف˘م بار˘شضإا
.مشسوملا ةقÓطنا لبق ،يدانلا اهيف طبختي
ل˘جأا ن˘م بار˘شضإا ي˘ف لو˘خد˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘م˘˘جأاو
سصق نم طقف مايأا01 لبق يدانلا ةرادإا ىلع طغشضلا
ناو امي˘شسل لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ط˘ير˘شش
ىلع اهتعطق يتلا دوعولاب ءافولا نم نكمتت مل ةرادإلا
.اهنم ةيلاملا اشصوشصخ نيبعÓلا

،ةيلاملا مهتاقحتشسم ىلع سسابعلب داحتا وبعل لشصحي ملو
ريشضحتلا ىلع او˘ل˘م˘عو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا او˘ف˘نأا˘ت˘شسا اذ˘ه م˘غرو
ةرادإلا كرحت مدع نأا لإا ،ديدجلا يوركلا مشسوملا قÓطنل
رثؤوي نأا هنأاشش نم يذلا رمألا ةعطاقملا ررقي دادعتلا لعج
.مشسوملا قÓطنا لبق ،قيرفلا تاريشضحت ىلع

نارهو ةيدؤلؤم مامأا ةيدؤلا ءاغلإا ؤحن
نإاف ،تابيردتلا ةعطاقم ررق سسابعلب داحتا دادعت نأا امبو
ةيا˘ه˘ن نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ما˘مأا رر˘ق˘م˘لا يدو˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
سضفر لظ يف ريبك لكششب اددهم تاب يراجلا عوبشسألا
مهتاقحتشسم ىل˘ع م˘ه˘لو˘شصح ن˘ي˘ح ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
كرحتلا ةيمتح مامأا «ةركملا» قيرف ةرادإا نوكتشسو ،ةيلاملا

،ينفلا مقاطلا عم قلزنا يأا يدافتو لولحلا داجيإا لجا نم
لاح يف ليحرلل ه˘ج˘ت˘ي د˘ق يذ˘لا ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘م˘ي˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
.اهلاح ىلع عاشضوألا لشصاوت

ب.م.يرضسيإا

صسابعلب داحتا

بارسضإا يف نولخدي «ةركملا» وبعل
ةلوطبلا قÓطنا نم مايأا01 لبق

يمتنملا ةياجب ةبيبشش قيرفل ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا نوكيشس
نم ةيادب مويلا ةيششع دعوم ىلع ،فرتحم يناثلا مشسقلا ىلإا
،ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا تايلاعف دقع عم00:61ـلا ةعاشسلا
.ةياجبل يدلبلا بعلملاب
اودقع دق ةياجب ةبيبشش قيرفل ةماعلا ةيعمجلا ءاشضعأا ناكو
ةبشسنلاب حششرتلا باب او˘ح˘ت˘فو ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ةدهعلا يف يلئابقلا يدانلا ةشسائرو مدقتلا يف نيبغارلل
مويلا ةقيقحلا ةعاشس نإاف هيلعو ،0202/4202 ،ةديدجلا

ىلع يدانلا عشضو ىلع رداق ديدج سسيئر باختنا لجا نم
املو ىلوألا راودألا بعلل اددجم مدقتلاو حيحشصلا راشسملا

.فرتحم لوألا مشسقلا ىلإا ةدوعلا ل
ب.م.يرضسيإا

ةياجب ةبيبضش

مويلا ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا دقعت اياروڤ امي
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598213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر4ـل قفاؤملا0202 ربمفؤن91صسيمخلاةصضايرلا
ةيقيبطتلاب يفتكيضسو نآلا دعب ةيدو تاءاقل صضؤخي نل قيرفلا نأا دكأا

«ةلوطبلا بعلل حاÎقا لسضفأا ÚتعومجÃ بعللاو ةلوطبلل نوزهاج نحن»:Êافلزلا

لئابقلا ةبيبضش

ةفيظن ةيثÓثب ،رئازجلا ةيدولوم قيرف اشسق
يدولا ءاقللا يف ةركشسب داحتا فيشضلا ىلع
ةيثÓثب ءاثÓثلا ةيششع نييدانلا عمج يذلا
،ناينبلا نيعب بعل يذلا ءاقللا يف ةفيظن
ىلوألا ةطبارلا ةلوطب قÓطنل اريشضحت
مدقو.ربمفون82 موي ةررقملا مدقلا ةركل
ءاقللا يف اديج اهجو رئازجلا ةيدولوم دادعت

لوألا طوششلا يف ةجيتنلا يف مدقت ثيح
نيح يف ،يعيبرو ريخلب نيودت نم ةيئانثب
ثلاثلا فدهلا رشسيألا ريهظلا ةرامعل فاشضأا
.ءازجلا ةمÓع نم يناثلا طوششلا يف
ىلع رئازجلا ةيدولوم قيرف نوكيشسو اذه
62ـلا يف ،ن˘ي˘ن˘ب˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘م د˘عو˘م
تايلاعف سضوخ لجأا نم يراجلا ربمفون
نم لوألا يديهمتلا رودلا نم باهذلا ءاقل

ءاقللا بعلي نأا ىلع ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
بعليشسو اذه ،رهششلا سسفن نم92ـلا يف
نأا ينعي ا˘م..عو˘ب˘شسأا˘ب ا˘هد˘ع˘ب ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل
يف سسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ما˘مأا د˘ي˘م˘ع˘لا ة˘ه˘جاو˘م
.يمشسر لكششب لجؤوتشس ةلوطبلا

فلأا056 عفدب ةبلاطم ةرادإلا
ينوزاكـ ل وروأا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م تلاز ا˘˘م
قيرف˘ل˘ل ق˘با˘شسلا برد˘م˘لا ع˘م تا˘عار˘شصلا
«ا˘ف˘ي˘ف˘˘لا «بلا˘˘ط يذ˘˘لا ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ب
كلام ميكح ،ينفلا همقاط ةقفر هقوقحب
ريراقت تف˘ششكو ،سشت˘ي˘فو˘نرو˘غ سسا˘مو˘تو
،ةيشضقلاب زاف يشسنرفلا ينقتلا نأا ةيمÓعإا
ملاعلاب ةيورك ةئيه ىلعأا ىلإا اهعفر يتلا

نارهو ةيدولومل يلا˘ح˘لا برد˘م˘لا.«ا˘ف˘ي˘ف»
مشسومل رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ى˘لإا دا˘ع يذ˘لاو
ط˘ق˘ف ر˘ه˘ششأا ة˘˘ت˘˘شس تي˘˘ق˘˘ب ،9102/0202
00053 لباقم نيماع ةدمل اًدقع هعيقوتل
يف هبشصنم نم لاقي نأا لبق ايرهشش وروأا
يدانلا ةرادإا نم بلطيل ،يشضاملا ربمشسيد
ميكح هيبئان ةقفر لماكلاب هدقع ةيوشست
كلذب لشصيل ،سشتيفونروغ سساموتو كلام
056 ىلإا يدانلا ةرادإا هب نيدت يذلا غلبملا
.دقعلا نم ةيقبتملا ارهشش81ةدمل وروأا فلأا

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ى˘ل˘ع نو˘كي اذ˘ه˘˘بو
اًيمشسر» افيفلا «رارق لقني نأا مدقلا ةركل
لجا نم ةلبقملا مايألا يف «ديمعلا» ىلإا
.رمألا ةيوشست

ب.م.يرضسيإا

همقاطو ينوزاك ـل وروأا فلأا056 عفدب ةبلاطم ةرادإلا

ةيزهاجلا دكؤويو ةيثÓثب ةركسسب ىلع اوسسقي ديمعلا

رئازجلا ةيدؤلؤم

لمعلا ةمشصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ل˘شصاو˘ي
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف قا˘˘شسو مد˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةزا˘ت˘م˘م˘لا سسأا˘كلا ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
قيرفلا مامأا مداقلا تبشسلا موي ررقملا
.دادزولب بابشش ،راجلا

ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا لا˘ب˘˘ششأا ل˘˘م˘˘ع˘˘يو
5 بعلم قحلمب ينيلوكيشس اوشسنرف

دا˘ي˘ت˘عا ل˘جا ن˘م ،ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا بششع˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يذ˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف م˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإاو
ة˘ي˘شضرأا ى˘ل˘ع تب˘شسلا مو˘˘ي بع˘˘ل˘˘ي˘˘شس
.ايعيبط ةبششوششعم
سصق ىلع ةمشصاعلا داحتا دادعت رشصيو
زوفب ديدجلا يوركلا مشسوملا طيرشش

ع˘فر˘ل را˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح ى˘˘ل˘˘ع ج˘˘يو˘˘ت˘˘تو
ريبكلا لمعلا ةميق ديكأاتو تايونعملا
تاشصبرتلا لÓخ دادعتلا هب ماق يذلا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘مألا سسف˘نو ،ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘˘لا
ديدجلا يشضايرلا ريدملا ةدايقب ةرادإÓل

.ىيحي رتنع
ب.م.يرضسيإا

«ربوسسلا» يئاهن ىلع اهتعاسس ضصاقر طبسضت «ةراطسسوسس»
ةمضصاعلا داحتا
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بتكملا مويلا حابشص دقعي
ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلارديفلا
يرودلا هعا˘م˘ت˘جا مد˘ق˘لا ةر˘كل
ةر˘ششا˘ع˘لا ة˘عا˘˘شسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب

ةششقانم م˘ت˘ت˘شس ثي˘ح ،ا˘حا˘ب˘شص
لودج يف اياشضقلا نم ديدعلا
مويلا ةشسلجل جمربملا لامعألا
.بتكملا ءاشضعأا روشضحب

لك يف ةداعلا ترج امك و
ةدع ىلإا قرطتلا متيشس ةشسلج
نأا رظتنملا نم ثيح ،تافلم
نع ثيدحلاب ة˘شسل˘ج˘لا ح˘ت˘ت˘ف˘ت
ءاقل سصخي اميف تابيترتلا رخأا

دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘˘بو˘˘˘شسلا سسا˘˘˘ك
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ششو ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
م˘ت˘ت˘شس ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا تب˘˘شسلا

فرتحملا ةلوطب اياشضق ةششقانم
متي نا بقترملا نم يتلاو لوألا
ةشسفانملا ماظن يف لشصفلا اهيف
د˘يد˘˘ج˘˘لا يور˘˘كلا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل

قÓ˘ط˘نا ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب
يراجلا ر˘ه˘ششلا ر˘خاوأا يرود˘لا

اياشضقلا زربا نم ىقبي يذلاو
نوكتشسو اذه ،عامتجلا لÓخ
عو˘شضو˘م ة˘ششقا˘ن˘م˘ل ة˘شسل˘ج˘˘لا
مشسلاو يناثلا فرتحملا ةلوطب
ةيوهجلا ةطبار˘لا ،ةاو˘ه ي˘نا˘ث˘لا
ةلوطبلل ةفاشضإلاب مدقلا ةركل
.تلاشصلا ةركل ةينطولا

يف لشصفلا اشضيأا متيشسو اذه

ةفرتحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
82 موي قلطنتشس يتلا ىلوألا
متي˘شس ي˘ت˘لا، يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ةفرتحملا ةطبارلا لقن  اهلÓخ
د˘غ˘لا عا˘م˘ت˘جا ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘كل
ءاشضعأا مامأا ةيدنألا تلاغششنا
ثي˘˘ح ،ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ىرخألا ةيدنألا سضعب تمدقت
ةلحرمب ةارا˘ب˘م ءار˘جإا حر˘ت˘ق˘م˘ب
ىلع اقيرف02 ـب طقف باهذلا

بعÓم يف تايرابملا بعلت نأا
ىلع قرف تراتخا اميف ،ةدياحم
ةيدولومو ةمشصعلا داحتا رارغ
با˘ب˘ششل ة˘فا˘˘شضلا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘لا دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ا˘هار˘ت ي˘ت˘لاو ،تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةنهارلا ةلحرملا لÓخ بشسنلا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘مزألا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
قÓطنا لظ يف سصوشصخلابو
 .ديدجلا مشسوملا

ينطولا بختنم˘لا نو˘كي˘شس
ع˘م د˘عو˘م ى˘˘ل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

علطم نوكتشس يتلاو نيتيدو
نمشض لخد˘تو ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا
سضوخل «رشضخلا» تادادعتشسا

ةررقملا1202 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك
يفناج13و31 نيب رشصم يف
هنع فششك ام بشسحب و.مداقلا
، ديلا ةركل ينيرحبلا داحتلا
عم قافتا ىلإا لشصوت دق هنإاف
ة˘ج˘مر˘ب˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ي˘ف˘نا˘ج ن˘ي˘ت˘˘يدو ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م
ي˘ت˘لا ،ة˘ما˘ن˘م˘لا ي˘ف ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا
تاداد˘ع˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ت
سضو˘خ˘˘ل ي˘˘ج˘˘حÓ˘˘شس ءا˘˘ق˘˘فر
ه˘جاو˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ،لا˘يد˘نو˘م˘˘لا
ي˘˘ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا نا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

01و8 ي˘مو˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
لبق ةمانملا يف1202 يفناج
ةكراششملل رشصم ىلإا هجوتلا
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘شسلا ة˘˘˘خ˘˘˘شسن˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،ملاع˘لا سسأا˘ك ن˘م ن˘ير˘ششع˘لاو
برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تناكو ، هيتروب نلآا يشسنرفلا

دق ينطولا بختنملا رشصانع
سصبرتب تاريشضحتلا تفنأاتشسا
يف يشضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش
ةبخنلا ييشضاير عمجت زكرم
ماد يذلاو ،ةبانعب يدياريشسلاب

ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ، ما˘˘يأا ةر˘˘˘ششع
ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا

ىلع طرافلا سسرام فشصتنم
انوروك سسوريف راششتنا ةيفلخ
ءارو نا˘ك يذ˘لاو ،د˘ج˘ت˘شسم˘˘لا

رهشش جمربم˘لا سصبر˘ت˘لا ءا˘غ˘لإا
ي˘˘ف ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
7 لي˘ج˘شست بب˘شسب ة˘م˘شصا˘ع˘لا

طا˘شسوأا ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا تلا˘˘ح
نود تلا˘ح ي˘ت˘لاو ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م و.هءارجإا
نمشض عقو ينطولا بختنملا
يتلاو ة˘شسدا˘شسلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م Ó˘˘˘ك م˘˘˘شضت
ثي˘ح ،اد˘ن˘ل˘شسيأاو لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لاو
سسوكرب دوعشسم قافر أادبيشس
برغملا ةهجاو˘م˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
ةهجاوم لبق ي˘ف˘نا˘ج41 ي˘ف
تاذ ن˘˘˘م61 ي˘ف اد˘˘ن˘˘ل˘˘شسيأا
يف لاغتربلا يقÓيو ،رهششلا
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ين˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ى˘ق˘ل˘ت
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ششنو˘˘م ا˘˘ي˘˘˘شسيرو˘˘˘ب
ربع هقير˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ي˘نا˘ه˘ت˘لا
دعب ،هيدانل يمشسرلا باشسحلا
اركبم لهأات˘لا ة˘قرو ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
ةررقملا2202 «نا˘˘˘˘˘˘˘ك»ـل
.نوريماكلاب

امدق دق ينيعبشس نب ناك و
«رشضخلا» ةارابم يف اعئار ءادأا

ينطولا بعلملاب يوبابميزو
ةيو˘با˘ب˘م˘يز˘لا  ة˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘ف
ى˘ل˘ع ته˘ت˘نا ي˘ت˘˘لاو ،يرار˘˘ه
نيفدهب يباجيلا لداعتلا عقو
يتلا ةطقن˘لا ي˘هو ،ا˘م˘ه˘ل˘ث˘م˘ل

دجاوتلا نامشضل ةيفاك تناك
،مداقلا ي˘ق˘ير˘فإلا سسر˘ع˘لا ي˘ف
ةيمشسرلا ةحفشصلا تماق ثيح

عقو˘م ر˘ب˘ع ي˘نا˘م˘لألا يدا˘ن˘ل˘ل
«رتيوت» يعامتجلا لشصاوتلا
رشسيألا هريهظل  ةروشص رششنب
يرئازجلا بختن˘م˘لا سصي˘م˘ق˘ب
»:اهيف ءاج ةديرغت˘ب ا˘ه˘ت˘ق˘فرأاو
2202 م˘مأÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا سسأا˘˘ك
ي˘˘˘ف ،«ار˘˘˘كشش ل ؟ي˘˘˘مار نود
ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘شضاو ة˘˘لا˘˘شسر
جيرخ اهب عتمتي يتلا ةريبكلا
يبراحم» ةليكششت يف وداراب
.«ءارحشصلا

نوكيشس لشصتم قايشس يف
نع ابئاغ قباشسلا نير بعل
يت˘لا ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل
دئاق˘لا ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘شس
سسرام ايب˘ماز˘ل زر˘ح˘م سضا˘ير
فا˘ق˘يإلا ة˘بو˘ق˘ع د˘ع˘ب ،مدا˘ق˘لا
ةقاطب ىلع هلشصحت رثإا ،ةيلآلا

ماما ريخألا ءاقللا يف ءارفشص

يرار˘˘˘ه ي˘˘˘ف يو˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘يز
ع˘برأا ي˘ف ن˘يراذ˘نا عو˘م˘ج˘م˘˘ب
«سشتوكلا» نا ريغ ،تايرابم
كلذ هل لكششي نل يشضاملب
ءلدبلا دجاوت لظ يف Óكششم
سسرا˘˘ف د˘˘م˘˘ح˘˘م ةرو˘˘˘شص ي˘˘˘ف
يذلاو ،يلاطيلا ويزل عفادم
ي˘ف ق˘لأا˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نوكتشسو «ا˘كا˘شسو˘ل» ة˘ع˘قو˘م
نيرخآا ني˘ب˘عل ح˘ن˘م˘ل ة˘شصر˘ف
نامشض دعب رثكأا بعللا ةشصرف
لبق  تايئاهنلل لهأاتلا ةريششأات

تايفشصتلا ةياهن نم نيتلوج
نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
يف جيوتتلا سسدنهم اهلغتشسي
تايفشصت سضوخ˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا

قلطنتشس ي˘ت˘لاو م˘لا˘ع˘لا سسا˘ك
 .لبقملا ماعلا نم ناوج ةيادب
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 ةلوطبلا Òسصم ةفرعŸ ›ارديفلا بتكŸا عامتجا بقÎت ةيرئاز÷ا ةيدنألا

 رضصمب1202 ملاعلا ةلؤطبل هتاريضضحت نمضض

 لبقملا يفناج رهسش نيتيدو يف نيرحبلا هجاوي رسضخلا يعابسس

2202 ايقيرفإا ممأا صسأاكل لهأاتلاب رضضخلا مجن ئنهي خابدÓغضشنؤم
 لبقملا ضسرام ايبماز مامأا «اكاسسول» ةعقوم نع ايمسسر بيغي ينيعبسس نب

يداعبإا ببضس ؤه اذه
 ينطؤلا بختنŸا نم

عفر»:ملوغ
يقيرفإلا جاتلا

ةظحللا يه
 «اهيف تيكب يتلا

˘˘ملو˘˘غ يزو˘˘ف ف˘˘˘ششك
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نع يلاطيإلا يلوبان  يدان
ةياهن ةرفاشص دعب هلعف ةدر
9102 ايق˘ير˘فإا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يو˘ت˘تو
.يناثلا يراقلا بقللاب

يدانل رشسيألا ريهظلا لاقو
ربع رششابم ثب يف  يلوبان

عقوم ىلع يم˘شسر˘لا ه˘با˘شسح
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
جاتلا عفر دنع» .«مارغتشسنإا»
كلت ،ةيئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب
اهيف تفرذ يتلا ةظحللا يه
ي˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ا˘مأا ،عو˘مد˘˘لا
دنع تناك اريثك اهيف ترثأات
سضرا ىلإا بختنملا لوشصو
ريب˘كلا لا˘ب˘ق˘ت˘شسلاو ن˘طو˘لا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م هود˘˘˘˘جو يذ˘˘˘˘لا
.«راشصنألا

تر˘˘كذ˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ل » ع˘˘˘با˘˘˘تو
ةع˘ئار˘لا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ةر˘ششا˘ب˘م
نم انتدوع دنع اهتششع يتلا

4102 م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘˘˘ك
ف˘˘ششك ا˘˘˘م˘˘˘ك.«ليزاربلاب
ببشسلا نع يرئازجلا يلودلا
جراخ هل˘ع˘ج يذ˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا

انأا »:يشضاملب لامج تابشسح
ع˘م م˘ظ˘ت˘ن˘م ل˘كششب بع˘لأا ل
ل يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ،ي˘ق˘ير˘˘ف
عم ةناكمب رفظلاب يل حمشسي
كانه كدوجو نأل ،بختنملا
ل ا˘م و˘هو ة˘يز˘ها˘ج بل˘ط˘ت˘˘ي
فا˘شضأاو.«ا˘ي˘لا˘ح ي˘ف ر˘فو˘˘ت˘˘ي
عوشضوم ،يئاعدتشسا مدع«»:

ر˘مألاو ،سشا˘ق˘ن˘ل˘ل ل˘با˘ق ر˘ي˘˘غ
نأا بجي رشضخلا عم ،حشضاو
 .«اديج ادعتشسُم نوكأا

جاحلب اضضر

03:02 ـلا نم ةيادب هجمربتو ءاقللا تيقؤت ريغت ةطبارلا دياحم بعلم ديدحت عم طقف ةلؤج91ـب ةلؤطبلا بعل ؤحن
ةقلغم باوبأاب بعلت «ربوسسلا» ةارابم

 «انوروك» ببسسب
يمشسر ءاقل لوأا سصوشصخب مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا تفششك

ءاقل يف دادزولب بابششو ةمشصاعلا داحتإا عمجيشس يذلاو مشسوملا اذه
بعلتشس ةارابملا نأا ،يراجلا رهششلا نم22 يف ررقملاو ربوشسلا سسأاك
راششتنا ببشسب ،يئانثتشسلا يحشصلا فرظلل ارظن ةقلغم باوبأا فلخ
بقترملا ءاقللا سصوشصخب ةطبارلا تدكأا و.دجتشسملا انوروك سسوريف
بعل ءارو ببشسلا ناك ءابولا سسفن ببشسب دÓبلا يف يحشصلا عشضولا نأا
،يوركلا سسرعلا اذه يف ةهكنلا هدقفيشس يذلاو ،روهمج نود ءاقللا

رششتنملا انوروك ءابو ببشسب روهمج نود بعليشس ءاقللا اذه» :تبتكو
5 يبملوألا بكرملا نشضت˘ح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،«دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح
.Óيل فشصنو ةنماثلا ةعاشسلا نم ةيادب لبقملا تبشسلا ءاقللا ةيليوج

قÓطنا خيرات تددح دق تناك ةفرتحملا ةطبارلا نأا ةراششإلا ردجت
نم ةيادب ايمشسر ديدجلا يوركلا مشسوملا يف لوألا فرتحملا ةلوطب
 .يراجلا رهششلا نم82

طيمز.ع
 ديدج نم ةيضساضسألا يتيضسلا ةليكضشت ىلإا هديعي دق زرحم فده

 لويدراوغ ىلع طغسضتو زرحمب ديسشت يتيسسلا ريهامج
يلودلا زرحم سضايرب يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام ريهامج تداششأا

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف ر˘شضخ˘لا ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت بق˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لاقو.اركبم1202 ناك ىلإا ينطولا بختنملا لهأات يف هتكراششمو
بختنملا مجن نع لوطملا هريرقت يف «غنينفيا رتشسششنام » عقوم
بردملا بلاط عيمجلا» :«نزيتيشسلا» ريهامج لعف ةدر نع ينطولا
دامتعلاب زرحم عم يشضاملب لامج هب موقي ام خاشسنتشساب ينابشسإلا

«ةريبكلا هتايناكمإا نم يدانلا ديفتشسي ىتح ،تايرابملا لك يف هيلع
يف هتليكششت نأا لويدراوغل  اودكأا راشصنألا نإاف ردشصملا تاذ بشسحو
،ةقراخلا هفادهأا كلذكو ةمشساحلا هتاريرمتو هتاراهم ىلإا ةشسام ةجاح
نأا نيربتعم .مشسوملا اذه قيرفلا يبعل نم ديدعلا ءادأا بذبذت لشض يف
ةيقيقحلا ةقÓطنلا ةباثمب يوبابميز ىمرم يف زرحمل ليمجلا فدهلا
.مشسوملا اذه ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطبل

رششن ةداعإاب يتيشس رتشسششنامل يمشسرلا عقوملا ماق قايشسلا تاذ يفو
لاق نيا ،يرئازجلا مجنلاب داششأا يذلا يملاعلا «لوق» عقوم ةديرغت
» ،«سصانقو رهام عدبم » :«رتيوت» ىلع يمشسرلا هباشسح ربع ريخألا

نيعأا مامأا ةعاربب طويخلا كرحي رحاشس هنا ول امك ةركلاب مكحتي زرحم
سضيورت ةقيرطب ةيملا˘ع˘لا ع˘قاو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تدا˘ششأاو اذ˘ه.«عيمجلا

بعÓت امدعب ،ليمج فدهل هليجشستو ةداعلل ةقراخلا زرحم سضاير
هدعبأا يذلا لويدراوغ بيب تاطوغشض نم ديزي رمأا .يوبابميز عفادمب

لداعتلاب تهتنا يتلاو .لوبرفيل دشض ةريخلا ةارابملا يف81 ةمئاق نع
 .هلثمل فدهب يباجيإلا

جاحلب اضضر
 ايقيرفإا لاطبأا يرود نم يديهمتلا رودلا يف

دادزولب بابسش ةارابم ةرادإل يبرغم ميكحت
 يبيللا رسصنلاو

يذلا ميكحتلا يثÓث نع مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتإلا فششك
رودلا راطإا يف يبيللا رشصنلا هريظن دشض دادزولب بابشش ةارابم ريديشس
هباشسح ربع دادزولب بابشش قيرف لاقو.لاطبألا ةطبارل يديهمتلا
داح˘تإلا نأا ،كو˘ب˘شسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘شسر˘لا
ةرادإل  » دياج لÓج» يبرغملا مكحلا  نيع مدقلا ةركل يقيرفإلا
نم يديهمتلا رودلا باهذ مشسرب يبيللا رشصنلاب انعمجتشس يتلا ةارابملا

ىيحي»و » وبع تيآا ماششه » هينطاوم ةدعاشسمب ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
غيلزنيماششلا نم يديهمتلا رودلا باهذ ةهجاوم ماقتشسو اذه.يلاون
بعلمب يراجلا ربمفون92 موي يبيللا رشصنلاو يمشصاعلا قيرفلا نيب
 .ةمشصاعلاب ةيليوج5

جاحلب اضضر
 ةيباجيإا جئاتن ةلضسلضسل اقيقحت رثكألا تابختنملا بيترت يف

ةبترملا ىلإا زفقي ينطولا بختنملا
 ايملاع ةعسساتلا

ةمئاق يف ايملاع9 ةبترملا مدقلا ةركل ينطولا بختنملا لتحا
بقع اذهو ،ةارابم22 لدعمب ةليوط ةرتفل مزهنت مل يتلا تابختنملا
ةلوجلا يف لداعتلاو ةثلاثلا ةلوجلا يف يوبابميزلا بختنملا ىلع زوفلا
.2202 ايقيرفإا سسأاك تايفشصت نم ةعبارلا

تابختنملا ةمئاق نمشض ايملاع ةعشساتلا ةبترملا ىلإا رشضخلا زفقو
ةينطولا ةيارلا عفريو ديدج نم رابكلا محازيل ،ةميزه نود تبعل يتلا

.ةيملاعلا ةركلا ءامشس يف ايلاع
ةرتفلا يف ةارابم53 ـب  يليزاربلا بختنملا ةمئاقلا  هذه ردشصتي و

اينابشسإا بختنم يناثلا زكرملا لتحي اميف6991‐3991 نيبام ةدتمملا
زكرملا امأا ، ةارابم53 عقاوب تايرابملا ددع يف ليزاربلا عم ةفشصانم
.ةارابم13ـب ينيتنجرألا بختنملا ىلإا داعف ثلاثلا

ماقرأا ميطحتل زرحم سضاير ءاقفر هجو يف احوتفم قيرطلا ىقبيو
يف اهنا اهنع لوقن نا عيطتشسن تايرابم يهو ،ةلبقملا مايألا يف ىرخأا
،1202 سسرا˘م22 يف ايبماز ىلإا رشضخ˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘شس ن˘يأا ،لوا˘ن˘ت˘م˘لا

نم نيتلوج رخآا نمشض رهششلا سسفن نم03 يف اناوشستوب لابقتشساو
 .2202 ناكلا تايفشصت

جاحلب اضضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 ةليدهبت
مدقلا ةرك يف حئاشضفلا رمتشست
ءاقل يف ةرملا هذهو ،ةيقيرفإلا

لبق اينازنت دشض سسنوت بختنم
نيأا ،مÓشسلا راد بعلمب هتيادب
«جاطرق روشسن» وبعل ربجأا

ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘˘ع
ل˘خاد ةءا˘شضإÓ˘˘ل ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا

بب˘شسب سسبÓ˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ
اورطشضاو ،ءابرهكلا عا˘ط˘ق˘نا
مÓظلا يف مهشسبÓم رييغتل
ىرخأا ةرم دكؤوت ةروشص يف
ةرا˘ق˘لا ي˘ف تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا
دوقعب ةديعب لازت ام ءارمشسلا

.ةيفارتحا ةملك نع

فولزوب يدنآا
فده لوأل هعيقوت دعب
ةيمشسر˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف
بت˘ك «ر˘شضخ˘لا» ة˘ق˘˘فر
يدنآا يرئازجلا يلودلا
ار˘خا˘شس ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت رو˘ل˘˘يد
يم˘شسر˘لا ه˘با˘شسح ى˘ل˘ع
دعب «كوبشسيافلا» ىلع
يف اعئار افده هليجشست
:Óئاق يوبابميز ىمرم
سسمأا موي ذنم يتيمشست»
،فولزوب يدنآا تحبشصأا
رثإا «؟رولود فولزوب وأا
ا˘˘ع˘˘ئار ا˘˘فد˘˘ه هد˘˘يد˘˘شست
يف ةيخورا˘شص ة˘ي˘شسأار˘ب
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘م
ةريرمت دعب ،يوبا˘ب˘م˘يز
ا˘شضر ن˘م ة˘ير˘ت˘م˘ي˘ل˘ي˘˘م
.ةيميÓح

ناريطلل ةيرطقلاب دعي رارسس

ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو˘ل ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا د˘˘عو
لا˘ح ي˘ف يدا˘ن˘˘لا ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘ب ه˘˘ي˘˘بر˘˘ق˘˘م
ن˘م ةرادإلا سسل˘ج˘م ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘ل ه˘˘لو˘˘شصو
روشسنوب˘شس د˘ق˘ع ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا لÓ˘خ
وهو ،ناريطلل ةيرطقلا يف لثمتي ريبك
لÓخ هيلإا لوشصولا ديري يذلا يعشسلا
لامآلا لك ناو ةشصاخ ،ةمداقلا تاعاشسلا

يدانلا سسيئر ةقفرب نوكيل هيلع ةقلعم
نم ،يفل لامك ارخؤوم بختنملا يواهلا
قاششعف ،يدانلل ديدج راشسم ثعب لجا
يتلا دوعولا نم اولم ءاشضيبلاو ةلحكلا
. قرو ىلع ربح درجم تيقب

لحلل ريسست

Óح ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج قا˘ششع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ن˘يذ˘لاو تا˘ير˘هو ي˘ب˘ت ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘كششم
ذنم ةبيتكلا تار˘ي˘شضح˘ت جرا˘خ ناد˘جاو˘ت˘ي
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ،ة˘ياد˘˘ب˘˘لا
نب سسيئرلا نأا ركذي ،قيرفلا عم اهناششيعي

امهعم ءاقل اج˘مر˘ب ي˘نار˘م˘ع˘لا اذ˘كو د˘ي˘شص
،ديدج نم راشسملا حيحشصت لما ىلع مويلا

قا˘ف˘تا ة˘ي˘شضرأل لو˘شصو˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لاو
ا˘م˘ه˘تر˘ششا˘ب˘مو فÓ˘خ˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ت
نأا ةشصاخ ،قيرفلا عم ةيعامجلا تابيردتلل
ة˘جا˘ح ي˘ف نا˘ي˘ق˘ب˘˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا
. سضعبلا امهشضعبل

ديدجلا مهسصيمق اومدق

يتلا » لاموه » ةكرشش عم ،رومألا طبشض دعب
تائفلا ةشصاخو لوألا قيرفلا ةشسبلأاب لفكتتشس
ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘شش ةرادإا تمد˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا
قيرفلا هب بعليشس يذ˘لا ي˘شسي˘ئر˘لا ا˘ه˘شصي˘م˘ق
يدانلا راشصنأا ،ةلوطبلا يف ىلوألا تايمشسرلا

،سصيمقلاب مهباج˘عإا ن˘ع اور˘ب˘ع ،م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
،»« » قيرفلل مئادلا راعششلا لمحي هناو ةشصاخ
د˘كأا ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ت˘˘ششلا ة˘˘شسب˘˘لألا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
يف اه˘لو˘ل˘ح ى˘ل˘ع ة˘شسب˘لألا ة˘كر˘شش و˘لوؤو˘شسم
. ةمداقلا تاعاشسلا

ةملاڤ ىلإا ضسنوت نم

بردم عم دقاعتلا ىلع ريبك رارشصإا دعب
ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تم˘˘شسر ،ي˘˘شسنو˘˘ت
فو˘ف˘شص ى˘لإا ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب برد˘م˘لا قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يئاهنلا قافتلا دعب كلذو ،ةينفلا ةشضراعلا
،ةر˘ي˘خألا تا˘عا˘شسلا ي˘ف ا˘ه˘ط˘ب˘شض م˘ت يذ˘˘لا

نم ديدعلا عم لمعلا يملاقلا ينقتلل قبشسو
ة˘م˘لا˘˘ق ي˘˘جر˘˘ت ةرو˘˘شص ي˘˘ف قر˘˘ششلا ة˘˘يد˘˘نأا

،ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘مو بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘جو
. ةريبك ةربخ كلذل اقفو كلتميو

qarsana@essalamonline.com
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ئراوطلا
تاب ئراوطلا نم ةلاح

لا˘˘ير ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ششع˘˘˘ي
ةداي˘ق˘ب ي˘نا˘ب˘شسلا يرد˘م
لو˘˘˘شصألا وذ برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘يد˘لا ن˘يز ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةباشصإا دكأات بقع ،ناديز
ع˘فاد˘م˘˘لا نار˘˘ف ن˘˘م ل˘˘ك
بعÓ˘˘˘لاو يرو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

سسومار ويجريشس هليمزو
مجنو يروحملا عفادملا

ام وهو اي˘نا˘ب˘شسا بخ˘ت˘ن˘م
يشسنرفلا بردملا عشضي
ي˘˘ف ي˘˘كل˘˘م˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
.اهيلع دشسحي ل ةيعشضو

15

ضسأاكلا ضسفن نم
اينابشسا بختنم رأاث
ةيشساقلا ةراشسخلا نم
ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
مامأا ةنول˘ششر˘ب ق˘ير˘ف
خينو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن ي˘˘ف
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود
،يشضاملا توأا رهشش
كا˘˘ب˘˘شش كد ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ي˘نا˘م˘لألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ةيشسادشسب ،سسمأا لوأا
ةهجاوملا يف ،ةفيظن
تع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
يرود يف نيبختنملا
.يبوروألا ممألا
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رضصعلا

05:31

رهظـلارجفلا

12:3215:38

برغŸا

18:04

ءاضشعلا

19:34

ةÓسصلا تيقاوم

لويدراوغ ىلع طغسضتو زرحÃ ديسشت يتيسسلا Òهامج ̂ 
لبقŸا ضسرام ايبماز مامأا «اكاسسول» ةعقوم نع ايمسسر بيغي ينيعبسس نب ̂ 

نآلا دعب ةيدو تاءاقل صضؤخي نل قيرفلا نأا دكأا
ةيقيبطتلاب يفتكيضسو

نوزهاج نحن »:Êافلزلا
لسضفأا ÚتعومجÃ بعللاو

«ةلوطبلا بعلل حاÎقا

03:02 ـلا نم ةيادب هجمربتو ءاقللا تيقؤت ريغت ةطبارلا

باوبأاب بعلت «ربوسسلا» ةارابم
«انوروك» ببسسب ةقلغم

ببسس انوروكو ةيلاملا لكاسشملا
رييغتلا وحن هاجتلا يف يسسيئر

ايقيرفإا لاطبأا يرود نم يديهمتلا رودلا ‘

ةارابم ةرادإل يبرغم ميك–
يبيللا رسصنلاو دادزولب بابسش
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دياحم بعلم ديدحت عم طقف ةلؤج91ـب ةلؤطبلا بعل ؤحن

دادزؤلب بابضش لئابقلا ةبيبضش

رسضÿا يعابسس
نيرحبلا هجاوي

رهسش Úتيدو ‘
لبقŸا يفناج

ةلؤطبل هتاريضضحت نمضض
رضصمب1202 ملاعلا

بتكŸا عامتجا بقÎت ةيرئاز÷ا ةيدنألا
ةــــلوطبلا رـــيسصم ةــفرعŸ ›ارديفلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

