
ماعلا بئانلا ةفسص لحتنم طاقسسإا
ةنيطنسسق ءاسضق ضسلجمب

ثّدحتت ةدكؤوم ريغ ريراقت
يرهاوظلا نميأا ةافو نع

50صص
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رظنلأ ةداعإأ يف هعاطق عورشش نع نلعأأ
هل ةمظنملأ ةينوناقلأ رطأ’أ يف

نودكؤويو ريجششتلأ ةلمح نونمثي ءأرزو
ةعيبطلأ ءأدعأ’ در لشضفأأ اهنأأ

حيرلأ بهم يف بشصانملأ ف’آأ

قح يف يعامج حيرسست
«رئازجلا ونور» عنسصم لامع

40صص

تأرأدإ’أو تاشسشسؤوملأ ىلع بشصنلأ يف صصتخأ
ةيلودلأو اهنم ةينطولأ ةيمومعلأ

غلبمو يطاطم براق زجح نع ترفشسأأ ةيلمعلأ
ةيبنجأ’أو ةينطولأ ةلمعلأ نم

ةدعاقلأ لششت دق ةبرشض

50صص

ةي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو مز˘ت˘ع˘ت
نويلم3.2 ءا˘هز صسر˘غ ،ة˘ي˘ف˘ير˘˘لأ
قافآأ فافجلل ةمواقم ةرمثم ةرجشش
5,13 صسر˘˘غ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،3202
-0202 مشسوم لÓخ ةرجشش نويلم
ةقيثو هب تدافأأ ام بشسح ،1202
صشماه ىلع ةفاحشصلأ ىلع تعزو
يتلأ ر˘ي˘ج˘ششت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ
ن˘م ي˘م˘شسر˘لأ ا˘ه˘قÓ˘طإأ ىل˘ع فر˘˘ششأأ

زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ ،ةزابيت
.دأرج

ريدسصتلا ةبرجت ضضوخل ةيركسسعلا تاعانسصلل ةريبك ةيمهأا يلون :ةحيرقنسش قيرفلا
30 صص«uS-75» ديدجلأ ليجلأ نم ةليقث ةلتاقم41 يلأوح ءأرششل أًدقع عقوت عافدلأ ةرأزو

ةرجسش نويلم3.2 ضسرغ
رئازجلا ذاقنإل ةرمثم

3202 قافآا فافجلا نم

كارحلا «ةرتسسد» :رميحلب
تخبط تارواـــنم طـقسست
ةــــيلاريبيل رـــباخم يــف

30صص

40 صص

«انوروك» داشضم ءانتق’ ةيملاعلأ رباخملأ عم رمتشسم لشصأوت كانه نإأ لاق

ميظنتل ةينطو ةكبسشب ةحاطإلا
يرسسلا راـــحبإلا تÓــــحر

قرخ لشصأوي «نزخملأ» ماظن نأأ ىلإأ راششأأ
هدأدبتشسأ يف ىدامتيو مÓشسلأ ةطخ

:يوارـــــحسصلا رــيفسسلا
ةمواقملا ضسورد مهلتسسن
ةـيرئازجلا ةروـثلا نــم

30 صص

50صص

«دعبتسسم رمأا» ضسرادملا قلغ :لدجلا مسسحي دارج
يلخادلا دعبلا زواجتي يمارجإا لمع ةريخألا قئارحلا ةسسلسس ^

«ةيطنزبلا» تاسشاقنلا نع اديعب ءاربخلاو ءابطألا ءارآاب ديقتلا ىلإا ةوعدلا ^
30 صصاموي51 ةدم يف قئارحلا اياحسض ضضيوعت ^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ءاهدلا ديدسش يلاولا

ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ق˘با˘˘صسلا ةلو˘˘لا د˘˘حأا ن˘˘ع فر˘˘ع
يلاولا ،ناديدصشلا ركملاو ءاهدلا ةنيطنصسق
ر˘ئاود˘لا ءا˘صسؤور ن˘م دد˘˘ع˘˘ب حا˘˘طأا ق˘˘ب˘˘صسألا

ببصسب ،تاراطإلاو نييذيفنت˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لاو
ةنيطنصسق ةيلو يلاو أاجل دقو ،ةركاملا هليح
لح يف هيدعاصسمب جزلل رارمتصساب قبصسألا

عم لصصاوتلا مهنم بلطيو ،ةيلحم لكاصشم
انه ريثملاو ،لظلا يف وه ىقبي امنيب سسانلا
لكصشم يأا لح بصسني ناك قباصسلا يلاولا نأا
ه˘صسف˘ن˘ل ر˘يد˘م وأا ةر˘ئاد سسي˘ئر ه˘ل˘ح˘ب مو˘ق˘ي
ىتح نييلحملا نيلوؤوصسملا دهج لهاجتيو
جورخ ةلاح يف امأا ،اهعفري يتلا هريراقت يف
ي˘لاو˘لا نإا˘ف ةر˘ط˘ي˘صسلا ن˘ع ل˘كا˘صشم˘لا هذ˘˘ه
ةيادبلا يف اهلح اولواحو اهوهجاو نم لمحي
بتكيو لب ،اهنم وه سصلمتيل ةيلوؤوصسملا

راصسملا يهتني اذهبو ،ءادوصس ريراقت مهدصض
.ةيلولا تاراطإا نم ددعل ينهملا

ةيطغتلا لاجم جراخ

ةصصاخلا ،ةريخألا ةيحصصلا تاءارجإلا مغر
ةيراجتلا تÓحملا قلغ ديعاوم قيبطتب
ددع ي˘ف عا˘ف˘ترا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘صس ،ي˘ها˘ق˘م˘لاو
فوفصص يف انوروك سسوريفب تاباصصإلا
˘مد˘ع و˘ه ظ˘حÓ˘م˘لا نأا لإا ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م تاءار˘جإلا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
،ةياغرلا ةيدلب ىوتصسم ىلع ،نينطاوملا

يذلا رمألا ،نيرخآلا ةايحب مهراتهتصساو
جراخ ةياغرلا» لوقلاب قلعي انطاوم لعج
      .«ةيطغتلا لاجم

«هوبسشملا»

ةيلو لامعأا لاجر دحأل ةمخصضلا ةورثلا ريثت
نمو اهردصصم لوح ةلئصسألا نم ريثكلا ،ةلقرو
تمخصضت ينعملا نأا املع ،سصاخ لكصشب تتأا نيأا
،ابيرقت ةنصس02 نوصضغ يف بيهر لكصشب هلاومأا
لامعأا لجر عفد ام اذهو ،ايداع Óجر ناك نأا دعب
نع ثيدحلل لوألا سصصصخت تاذ يف لمعي ناث
قل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ه˘نأا لو˘ق˘لا˘ب ه˘ل˘ي˘مز
،تاردخم ةراجت لاومأاو بيرهت لاومأا سضييبتب
امدنع ابصضغ هوبصشملا وأا مهتملا طاصشتصسا دقو
ررقو ،هل هليمز اههجو يتلا ةمهتلاب ينعملا ملع
لخدف ،هدصض اهيف ةداوه ل ةيراجت برح سضوخ
اهيف كرا˘صشي ة˘لوا˘ق˘م وأا د˘يرو˘ت˘ل˘ل ة˘صصقا˘ن˘م ل˘ك
،راع˘صسألا ر˘صسك ى˘لإا د˘م˘عو ،ه˘م˘ير˘غ وأا ه˘ب˘حا˘صص
ميلقإا لماك يف لمعلا نم عنم ميرغلا نأا ةجردل
حفصصلا بلطي هلعج امم ،ةلماك ةنصس ةليط ةيلولا

..«لوغلا» اذهل ةعاطلاو ءلولا سضورف مدقيو
لظلا تارارق بحاسص

ةيلو˘ب ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا د˘حأا ذو˘ف˘ن غ˘ل˘ب
ةيصضام تاونصس يف لخدتي ناك هنأا دح ،طاوغألا
تلاقو ،نيتنثا نيتيدلب رييصست يف7102 ماع لبق
تناك طاوغألا ةيلوب تايدلبلا ىدحإا نإا رداصصم
هيفظوم دحأا ررح يذلا لواقملل ةعصضاخ هبصش
ح˘ت˘ف ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأل عا˘م˘ت˘جا ر˘صضح˘م ه˘صسف˘˘ن˘˘ب
ذيفنتل سضرع لصضفأا رايتخاب ةصصاخلا ةفرظألا

،ةقفصصلاب ةقلعتملا قئاثولا لك ررحو ،عورصشم
ىوصس ماعلا اهبتاكو ةيدلبلا سسيئر نم ناك امو
.رصضاحملا هذه ىلع ةقفاوملاب عيقوتلا

qarsana@essalamonline.com
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..اهلهأا نم دهاسش دهسشو
ر˘ي˘ث˘م و˘يد˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف
هر˘˘˘صشن ،ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلع يبرغم طصشان
˘ما˘ق ،كو˘ب سسي˘˘ف˘˘لا

فصصقب ريخألا اذه
هدÓ˘˘˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ن
ا˘مد˘ن˘ع ،ل˘ي˘ق˘ث˘˘لا˘˘ب
ل˘صصأا ن˘ع ثد˘ح˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
،برغملاو رئاز˘ج˘لا

ىلا اهعجرأا يتلاو
كل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ
ل˘حار˘لا ي˘بر˘غ˘م˘˘لا
،ةيرئازجلا ةرو˘ث˘ل˘ل
،«ينا˘ث˘لا ن˘صسح˘لا»
لازي ل تافÓخلا لك جوأا يفو ،ةلماكلا ةقيقحلاب ةبراغملا يعو ايلج حصضوي ام وهو
  .نييرئازجلا نم مهئارظن عم قوقحلا لك مهلو ،رئازجلا يف نولمعي ةبراغملا

«انوروك» ميحج
يناعت يتلا نكصسلا ةمزأا ىلإا رظنلاب
دجي مل ،تÓئاع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ه˘ن˘م
او˘ب˘ي˘صصأا ن˘يذ˘لا ن˘˘م ا˘˘هدار˘˘فأا سضع˘˘ب
ىلإا Ó˘ي˘ب˘صس91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
دكؤوي ثيح ،يحصصلا رجحلاب مازتللا
نود˘ج˘ي ل م˘ه˘نأا ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا سضع˘˘ب
قيصضل ارظن هيف مهصسفنأا لزعل اناكم
تار˘ج˘ح دو˘جو مد˘عو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
لوطأا ةرتف ءاقبلاو عراصشلا ىلإا جورخلا ىلإا مهعفدي يذلا رمألا ،اهلك ةلئاعلا دارفأل عصستت ةيفاصضإا

اممو ‐نيباصصملا سضعب لوقي‐ رم امهÓحأا نارايخ امهو ،دحاو ناكم يف ةلئاعلاب طÓتخلا وا ،كانه
يف تاباصصإلا ددع عافترا يف يلاتلابو ،ىودعلا لقن يف مهاصست هذه ةقيرطلا نأا كصشلل لاجم عدي ل
.اهلك ةيحصصلا ةموظنملا ددهي Óيقث ائبع اهنوك اهنم ليلقتلا ىلإا تاطلصسلا ىعصست تقو

نييرئازجلا ىدل دحاو مقر بولطملا
،تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو تار˘˘ه˘˘ط˘˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
روه˘ظ بب˘صسب با˘صشعألا ةرا˘ج˘ت تصشع˘ت˘نا

سضعب ىلع بلطلا نا ريغ ،انوروك ءابو
،اريبك حب˘صصأا «ر˘ت˘عز˘لا˘ك» ار˘خؤو˘م عاو˘نألا
أاجلي ثيح ،دربلا مصسوم لولح عم اميصس
هدئاوف ىلإا رظنلاب همادختصسا ىلإا نوريثكلا
از˘نو˘ل˘ف˘نألا ى˘ل˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

فلكي ل وهف ،اهل ةبحاصصملا سضارعألاو
،ةلهصس همادخ˘ت˘صسا ة˘ق˘ير˘ط نأا ا˘م˘ك ار˘ي˘ث˘ك
تاداصضملاو ةيودألاب ةنراقم اهيكلهتصسم ىلع ارطخ لكصشت لو ةيعيبط اهنأا اذه نم مهألاو
ارخؤوم ةلجصسملا بلطلا ةرثك نا املع ،ةيبناجلا راثآلا سضعب كرتت ام ةداع يتلا ةيويحلا

.ءادلاب اوبيصصأا نيذلل ةبصسنلاب اهراثآا نم ليلقتلل وأا انوروك ىودع نم ةيامحلاب ةطبترم

يحÓفلا راقعلا روطاربمإا
ه˘نإا لا˘ق˘ي لا˘م˘عأا ل˘˘جر ل˘˘صصح
لوألا ر˘يزو˘لا ن˘م ا˘بر˘ق˘˘م نا˘˘ك
يف لÓصس كلاملا دبع قبصسألا
3102 ي˘˘ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا

تاراتكهلا فلآا ىلع ،6102و
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘صضارألا ن˘˘˘˘م
ةيلخاد ةيلو يف ادج ةبصصخلا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارألا ،ة˘ي˘˘قر˘˘صش
ل˘˘جر ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مل ثيدح˘لا عو˘صضو˘م لا˘م˘عألا
لصصح لب ،ةرادإلا هل اهحنمت

،ةيعامجلا عرازملا يف نيحÓفلا نم يصضارألا ءارصشب نوناقلا ىلع لياحتلا ةطصساوب اهيلع
يصضارألاو لامعألا لجر عوصضوم يف بيرغلا ،ةنصس99 اهتدم ريجأات دوقع ليجصست ربع
يحÓفلا طاصشنلاب متهم ريغ ينعملا نأا وه نيحÓفلا نم ةلمجلاب اهارتصشا يتلا ةيحÓفلا

ريثكلا لمهأا ثيح ،سسدعلاو ريعصشلاو حمقلا عاونأا دوجأا جتنت يتلا يصضارألا هذه جوتنمبو
ام نم ةيلحملا تاطلصسلا يه نيأا وه انه لاؤوصسلا ،ام ءيصشل ططخي لجرلا نأا ينعي امو ،اهنم
.؟ةنصس99 اهتدم ءارك دوقع ىلع ةينبم يصضارأل ةيروصص عيب دوقعو بعÓت نم يرجي
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سشماه ىلع لوألا ريزولا لاق
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
دجوت ل هنأا ،ةزابيتب ريجصشتلل
تق˘ل˘غأا م˘لا˘ع˘لا˘ب ة˘˘صسرد˘˘م لو
ديفوك» ءابو ببصسب اهصسرادم
د˘˘˘جو˘˘˘ت ل ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،«91
اميصس رئازجلاب اهقلغل ةرورصض
تايئاصصحإلا ناو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ذاخ˘تا ي˘عد˘ت˘صست لو ة˘ي˘با˘ج˘يا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘غ رار˘˘˘˘ق
ةا˘˘˘عار˘˘˘م كلذو ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
هنأا افيصضم ،ذيملتلا ةحلصصمل
ةيباجيإا تلاح كانه تناك اذا
اهعم لماعتلا متيصس سسرادملاب
قلغ رارق نكل ،ةيدارفنا ةفصصب
،ايلاح احورطم سسيل سسرادملا

ةرور˘صض ى˘ل˘ع دد˘صش ه˘نا ر˘˘ي˘˘غ
ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا

يحصصلا لوكوتوربلا قيبطتو
ة˘ح˘˘صصل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح هر˘˘ي˘˘فاذ˘˘ح˘˘ب
مقاطلاو ة˘صسرد˘م˘لاو ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا
ة˘لود˘˘لا نا ازر˘˘ب˘˘م ،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ءابولا ةهجاومل ةدهاج ىعصست
ايدعاصصت ىح˘ن˘م فر˘ع˘ي يذ˘لا

ا˘˘ه˘˘تلا˘˘˘صصتا و˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘لاو
رباخ˘م˘لا ن˘صسحأا ع˘م ة˘ف˘ث˘كم˘لا
نم حاقلل ةج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط اذ˘˘هو ،ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ت˘˘قا ل˘˘جأا
تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ب˘˘خ˘˘لا
نم حجانلا حاق˘ل˘لا نودد˘ح˘ي˘صس
ه˘نأا ر˘يزو˘˘لا فا˘˘صضأاو ،ءي˘˘صسلا

همادخ˘ت˘صسا ي˘ف رذ˘ح˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ادكؤوم ،ديدج حاقل هناو ةصصاخ
ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك نأا
راصشتنا ةمزأا رييصست يف اقباصس
دعب متت انوروك سسوريف ةحئاج
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ةرا˘˘صشت˘˘صسا

،نييرئازجلا ءاملعلاو ءاربخلاو
ةبرا˘ق˘م ق˘فو نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ة˘ي˘عو˘صضو˘مو ة˘ق˘ي˘قد ة˘ي˘ل˘م˘ع

،نطولا جراخ وأا لخاد ءاوصس
ريبادتلاو تارارقلا نأا افيصضم
ايعاد ،اهتقو يف ايجيردت ذختت

ءاملعلا ءارآاب ديقتلا ىلإا دارج
نع اديع˘ب ءار˘ب˘خ˘لاو ءا˘ب˘طألاو
ـب ا˘ه˘ف˘صصو ي˘ت˘لا تا˘صشا˘ق˘˘ن˘˘لا
قطنم نع اديعبو «ةيطنزيبلا»
.تارارقلا ذاختا يف عرصستلا

يد˘عا˘صصت˘لا ى˘ح˘ن˘م˘لا لو˘˘حو
دعب ،انوروك ءابوب تاباصصإÓل
،اهل ظوحلم سضافخنا ليجصست
نأا  ى˘˘ل˘˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘˘كأا
ةجوملا تهجاو املثم رئازجلا
ءا˘˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘نا ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوألا

سصيلقت نم تنكمتو ، انوروك
ةبراقم ل˘صضف˘ب تلا˘ح˘لا دد˘ع
ةجوملا هجاوتصس ،ةقيقد ةيملع
افيصضم ،ةميزعلا سسفنب ةيناثلا
نم اقÓط˘نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي ه˘نأا
تاباصصإÓل ة˘يو˘ئ˘م˘لا  ة˘ب˘صسن˘لا
ةبصسنلاب ة˘نرا˘ق˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
،رقتصسم ع˘صضو˘لا نأا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
بجي ل تقولا سسفن يف نكل
ةروطخ نم للقن وأا ىخارتن نأا
.ءابولا

نأا ىلع لوألا ريزولا ددصش امك
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم
ة˘ي˘لوؤو˘صسم» ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
دح  ىلع عيمجلا نيب ةكرتصشم

وأا ةيموم˘ع تا˘ط˘ل˘صسك ،ءاو˘صس
،ة˘ي˘˘ب˘˘ط ةر˘˘صسأا وأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
لوح تقولا سسفن يف انئمطم
ة˘ه˘جاو˘م  ي˘ف دÓ˘ب˘˘لا تارد˘˘ق
نأا لو˘ق˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا ع˘˘صضو˘˘لا
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك ا˘ه˘ل ة˘لود˘˘لا
سصي˘ل˘ق˘تو ءا˘بو˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

تلعف امل˘ث˘م ة˘با˘صصإلا تلا˘ح
ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘جو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.«91‐ديفوك سسوريف راصشتنا

قئأرحلأ اياحشض صضيوعت
اموي51 ةدم يف

ريزولا بلاط ،ىرخأا ةهج نم
اياحصض سضيوعت يف عارصسإلاب
ل˘˘ه˘˘مأاو ،ةر˘˘ي˘˘خألا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘˘لا
51 ةد˘م ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
يتلا لكاصشملا ةفاك لحل اموي
،نو˘ن˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه ا˘ه˘حر˘ط˘ي
سضيو˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا اد˘كؤو˘م
لزا˘ن˘م˘لا با˘ح˘صصا ل˘م˘˘صشت˘˘صس
تاناو˘ي˘ح˘لا اذ˘كو ةرر˘صضت˘م˘لا
را˘م˘ع˘ت˘صسلا»:Ó˘ئا˘ق ،ة˘ق˘فا˘˘ن˘˘لا
د˘˘صض م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب ما˘˘ق م˘˘صشا˘˘غ˘˘˘لا
ءاد˘عأاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ريصسلا نولواحي مويلا نطولا

ا˘ن˘نأا ر˘ي˘غ، ج˘ه˘ن˘لا سسف˘ن ى˘ل˘˘ع
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ءلؤو˘ه ى˘ل˘˘ع در˘˘ن˘˘صس
سسر˘˘غ لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘˘يرا˘˘˘صضح

نكمي ،ناكم لك يف راجصشألا
. «ةرجصش سسرغ هيف
ريجصشتلا ةلمح ناف ،ةراصشإÓل
تحت سسمأا ريزولا اهقلطأا يتلا
فدهتصست» اهصسرغي˘ل˘ف» را˘ع˘صش
ن˘م ارر˘صضت ر˘ث˘كألا تا˘با˘˘غ˘˘لا
تاباغ اهتمدقم يفو قئارحلا
ب ارئاصسخ تدبكت يتلا ةزابيت
028 ا˘ه˘˘ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه0083
اراتكه
ىلإا سسداصسلا ةليل قئارح لÓخ
يتلا يصضاملا ربمفون عباصسلا
،ن˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب تدوأا

 ردصصملا سسفن بصسحو
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست˘صس ة˘يلو˘˘لا نا˘˘ف
اهبل˘غا ةر˘ج˘صش فلآا3 سسر˘غ
ي˘ف كلذو ،نو˘ت˘˘يز˘˘لا را˘˘ج˘˘صشأا
فدهتصسي ينطو جمانرب راطإا

،سسر˘غ˘ل˘ل ةر˘ج˘˘صش ف˘˘لا052
هذه لÓخ نم ةلودلا مزتعتو
مصسو˘م لÓ˘خ سسر˘غ ةردا˘ب˘م˘لا

13 ن˘˘م د˘˘˘يزأا1202‐0202
ربع ةرجصش فلا005و انويلم
نا املع ،ينطولا بارتلا لماك
ق˘با˘˘صسلا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح
انويلم11 سسرغ نع  تفصشك
.ةرجصش فلا005و

رمع بلاط رداقلا دبع ربتعا
،رئازجلاب يوارحصصلا ر˘ي˘ف˘صسلا
ي˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا نأا

،يصسنرفلا رام˘ع˘ت˘صسلا تبرا˘ح
يدتقت ةلوطبلا يف ايح لاثم
ذخأان»  لاق ثيح ،بوعصشلا هب
نيذلا نيدهاجملا لا˘ث˘م م˘ه˘ن˘م
او˘˘جر˘˘خأاو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م او˘˘برا˘˘ح
  .«رامعتصسلا

هل ةملك يف ،رمع بلاط دكأا و
لتكتل ةين˘ما˘صضت ة˘ف˘قو لÓ˘خ
حا˘ف˘ك ع˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا را˘˘صسم˘˘لا
نأا  ،يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا بع˘˘˘˘˘صشلا
،ارخف مهي˘ف˘كي ن˘ي˘يوار˘ح˘صصلا
ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشلا نأا˘˘˘˘˘ب
ة˘ما˘ه˘صشلا˘ب م˘ه˘ع˘م ن˘ما˘صضت˘˘م
ماظنلا نأا ىلا اريصشم ،لبنلاو
ةطخ قرخ ل˘صصاو˘ي ي˘بر˘غ˘م˘لا
  .هدادبتصسا يف هيدامتو مÓصسلا

يوارح˘صصلا ر˘ي˘ف˘صسلا بر˘عأا و
لصشفب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ه˘ف˘صسا ن˘ع

ملو ،اهتمهم يف  وصسرونيملا
نأا ادكؤوم ،مزÓلا اهرودب مقت
نقل˘ي˘صس ،يوار˘ح˘صصلا بع˘صشلا
ي˘˘ف ا˘˘صسرد نز˘˘خ˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
  .ةمواقملا

،يوار˘ح˘صصلا ر˘ي˘ف˘صسلا را˘˘صشأاو
دحوت˘ي˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م هذ˘ه نأا ى˘لإا
مل» Óئاق ،يوارحصصلا بعصشلا
بعصشلا ،راي˘خ يأا ا˘ن˘ل او˘كر˘ت˘ي
د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسم يوار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
ةطخلا نأا ادكؤوم ،«ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل
هنأا فاصضأاو ،لصشفتصس ةيبرغملا

نآلا عدر˘˘˘˘˘˘˘لا مزÓ˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘م
  .سسردلا مهئاطعإل
ةيناثلا ريرحتلا برح نأا ركذي
ريرح˘ت˘لا سشي˘ج ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا
سشي˘˘˘˘ج ّد˘˘˘˘صض يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا
،ي˘نا˘ث˘لا ا˘ه˘عو˘ب˘صسأا ،نز˘خ˘˘م˘˘لا

ىلع عصساتلا مويللو ّمت ثيح
ةفلتخم عقاوم فصصق ،يلاوتلا
لوط ىلع ،يبرغ˘م˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

ي˘صضارألا ن˘ي˘ب ل˘صصف˘لا راد˘ج
كل˘تو ةرر˘ح˘م˘لا ة˘يوار˘ح˘صصلا
  .ةلتحملا

مويلا لÓخ فصصقلا لمصش و
ر˘ير˘ح˘ت˘لا بر˘ح ن˘م ع˘˘صسا˘˘ت˘˘لا
م˘ل ةد˘يد˘ج ق˘طا˘ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،ف˘صصق˘ل˘ل ل˘ب˘ق ن˘م سضر˘ع˘ت˘˘ت
ام وهو ،«درصسوأا» عاطق لثم
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا سشي˘˘ج نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
د˘يد˘م˘ت رر˘ق د˘˘ق يوار˘˘ح˘˘صصلا

،ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ،بر˘˘ح˘˘لا ة˘˘ع˘˘˘قر
ةفا˘ك مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ل˘م˘صشت˘ل
ة˘˘˘˘˘يوار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘˘صضارألا
اهمم˘ح د˘ت˘م˘ت د˘قو ،ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

بار˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘ظ˘˘˘صشو
برصضب دّده˘ي ا˘م˘م ،ي˘بر˘غ˘م˘لا
نايرصش ّلصشو ة˘حا˘ي˘صسلا عا˘ط˘ق
ه˘ن˘م ىذ˘غ˘ت˘ي يذ˘لا دا˘صصت˘˘قلا
  .يبرغملا «نزخملا» ماظن

  د.Ëرم

«انوروك» داشضم ءانتق’ ةيملاعلأ رباخملأ عم أرمتشسم Óشصأوت كلانه نإأ لاق

«دعبتسسم رمأا» ضسرادملا قلغ :لدجلا مسسحي دارج
يلخادلا دعبلا زواجتي يمارجإا لمع ةريخألا قئارحلا ةسسلسس

 «ةيطنزيبلا» تاسشاقنلا نع اديعب ءاربخلاو ءابطألا ءارآاب ديقتلا ىلإا ةوعدلا

 ز.صسواط

يششفت ببشسب اهقلغ نأأ أدكؤوم ،اهمدع نم صسرأدملأ قلغ ةيشضق يف صسمأأ ،دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ لشصف
حاقللأ ءأرششل ةيبنجأأ لماعم عم ةيراج ت’اشصتأ كلانه نأأ احشضوم ،ايلاح حورطم ريغ «انوروك» صسوريف ةحئاج

.صسوريفلاب صصاخلأ

راهظتشسأ مهناكمإاب
«طقف» ةينهملأ ةقاطبلأ

ءادوسسلا ةب÷ا باحسصأا
لقنتلا ضصخر نم نوفعم

دبع ،لوأ’أ ريزولأ ىفعأأ
نم نيماحملأ ،دأرج زيزعلأ

ةشصاخلأ لقنتلأ صصخر
،يحشصلأ رجحلأ ةرتف لÓخ
ةبجلأ باحشصأ’ يفكيو
ةقاطبلأ راهظتشسأ ءأدوشسلأ
.طقف ةينهملأ

اهب ثعب ةلشسأرم  ركذتو
،يذيفنتلأ زاهجلأ لوؤوشسم
خيراتب ،ةيلخأدلأ ريزو ىلإأ

تحت ،يراجلأ ربمفون41
تÓقنت صصوشصخب» نأونع

،«رجحلأ  تاقوأأ نيماحملأ
نأأ يلمع ىلإأ ىهانت دق  هنأأ

أوقل دق نيماحملأ صضعب
يف تابوعشص أرخؤوم
تاقوأأ ءانثأأ مهتÓقنت
ىوتشسم ىلع ،يحشصلأ رجحلأ

ةينعملأ تاي’ولأ صضعب
دأرج عباتو ،ءأرجإ’أ أذهب
نأأ ينفرششي نأاششلأ أذهبو»
،نيماحملأ كلشس نأاب مكغلبأأ

ءافعإأ نم ديفتشسي  لأزي ’
يئانثتشس’أ صصيخرتلأ
بجومب حونمملأ لقنتلل
عم ،هيلإأ راششملأ يلاشسرإأ
مهنكمي نيينعملأ نأأ ملعلأ
رجحلأ تاقوأأ لÓخ لقنتلأ
راهظتشسأ درجمب يحشصلأ

.«ةينهملأ مهتاقاطب
يغبني» لوأ’أ ريزولأ دكأأو
ءافعإ’أ نأأ  حيشضوتلأ
حمشسي ’و يشصخشش حونمملأ
صصخشش باحطشصاب نيينعملل
.«ريغلأ نم

خ.ةميشسن

هدأدبتشسأ يف ىدامتيو مÓشسلأ ةطخ قرخ لشصأوي «نزخملأ» ماظن نأأ ىلإأ راششأأ

ةيرئازجلا ةروثلا نم ةمواقملا ضسورد مهلتسسن :يوارحسصلا ريفسسلا

هل ةمظنملأ ةينوناقلأ رطأ’أ يف رظنلأ ةداعإأ يف هعاطق عورشش نع نلعأأ

طقسست كارحلا «ةرتسسد» :رميحلب
ةيلاريبيل رباخم يف تخبط تاروانم

«uS-75 » ديدجلأ ليجلأ نم ةليقث ةلتاقم41 يلأوح ءأرششل أًدقع عقوت عافدلأ ةرأزو

تاعانسصلل ةريبك ةيمهأا يلون :ةحيرقنسش قيرفلا
ريدسصتلا ةبرجت ضضوخ فدهب ةيركسسعلا

ةحيرقن˘صش د˘ي˘ع˘صس ق˘ير˘ف˘لا دد˘صش
،يبعصشلا ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا سسي˘ئر
ع˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسمأا
ةير˘كصسع˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا تا˘ما˘م˘ت˘ها

اهتقباطمو اهتدوج ىلع سصرحلاو
يف اهب لومعملا ةيلودلا ريياعملل
ةبرجت سضوخ فدهب ،لاجملا اذه
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا قاو˘صسأÓ˘˘ل ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لا

ق˘ير˘ف˘لا لا˘ق. ة˘ي˘لود˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
رقم˘ب ه˘ل عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش
ن˘ير˘يد˘م˘لا ع˘˘م ه˘˘ع˘˘م˘˘ج سشي˘˘ج˘˘لا
ةيعانصصلا تاصسصسؤو˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘لا
تا˘عا˘ن˘صصلا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي» ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
عيصسوت يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ةر˘˘˘ئاد
ة˘ي˘ب˘ل˘ت ل˘˘م˘˘صشت˘˘ل ل ،ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
كÓ˘˘صسألاو سشي˘˘ج˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
طقف ةيلحملا قوصسلاو ةكرتصشملا
ى˘˘لإا جو˘˘لو˘˘لا ى˘˘لإا ىد˘˘ع˘˘ت˘˘تو ل˘˘ب
ى˘ت˘حو ل˘ب ،ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا قاو˘˘صسألا
ريدصصت يف ايدج ريكفتلاو ةيلودلا

ىلع سصرحلا ةطيرصش ،انتاجوتنم
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘مو ا˘ه˘تدو˘ج
اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
،ةحيرقنصش قيرفلا ع˘با˘تو ،لا˘ج˘م˘لا
ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشلا دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ن˘˘ع Ó˘˘صضف
نم عفرلل رييصستلا قرط ثادحإاو
ا˘ن˘ل ن˘م˘صضت ي˘ت˘لا ،جا˘مدإلا ة˘ب˘صسن
ىرخألا تاجوتنملا عم ةصسفانملا
،را˘ع˘صسألاو ةدو˘ج˘لا سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف
ةلو˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ف˘ل˘كت˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
اهيلع رفوتت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوألا داو˘م˘ل˘ل
.ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا رفوتو اندÓب

ى˘ل˘ع ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش ق˘ير˘ف˘˘لا د˘˘كأاو
ا˘ه˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘لا ىو˘صصق˘لا ة˘ي˘م˘هألا
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
تا˘عا˘˘ن˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
قلعت ءاوصس ،اندÓب يف ةيركصسعلا
رئاخذلاو ةحلصسألا ةعانصصب رمألا
ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا وأا

،ةصسبلألاب وأا ةيركصسعلا تابرعلاو
تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا نأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا لا˘˘˘قو
ادهصشم نوكت نأا اهديرن ةيركصسعلا
يناديملا ل˘م˘ع˘لا د˘ها˘صشم ن˘م ر˘خآا
ة˘˘يؤور ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘قار˘˘˘لا
لعجت ،رظنلا ةديعبو ة˘ي˘فار˘صشت˘صسا

عينصصتلاو ر˘يو˘ط˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ن˘م
ه˘عور˘˘ف ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ير˘˘كصسع˘˘لا

،اهتلاغصشنا مهأا دحا هتاصصصصختو
ديزملا قحتصست يتلا اهتيولوأا لب
.ةياعرلاو ةيانعلا نم
يراتيليم» عقوم دافأا ،هتهج نمو
نوؤوصشلا يف سصصصختملا «سشتوو
نأا ،هرداصصم نع Óقن ،ةيركصسعلا

تع˘قو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
ةلتاقم41 ي˘لاو˘ح ءار˘˘صشل اًد˘˘ق˘˘ع
uS-75 ديدجلا ليجلا نم ةليقث
نوبز لوأا اهلعجي امم ،ايصسور نم
دع˘ب ةد˘يد˘ج˘لا تار˘ئا˘ط˘ل˘ل ي˘ب˘ن˘جأا
يف مخصضلا جاتنإلا ةلحرم اهلوخد
نأا ،عقوملا ربتعاو.9102 ةيليوج
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘صسا
نأا ىلع لاثم طصسبأا وه تÓتاقملا
ة˘م˘ظ˘نأل ة˘يو˘لوأا كل˘م˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.اًمدقت رثكألا ةيصسورلا ةحلصسألا

ط.ز

لاصصتلا ريزو رميحلب رامع دافأا
نأا ،ةموكحلا مصساب يمصسرلا قطانلا
م˘حر ن˘م د˘لو ي˘ب˘˘ع˘˘صشلا كار˘˘ح˘˘لا
ي˘ف جور˘خ˘˘لا رر˘˘ق يذ˘˘لا بع˘˘صشلا

نع ريبعتلل ةيلاثم ةيملصس تاريصسم
،قباصسلا دهعلا تازواجتل هصضفر
امك بعصشلا تائف مومع قح يف
ةدئافل ةصسماخ ةدهعل اصضهانم ءاج
ة˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م ن˘˘˘ع ز˘˘˘جا˘˘˘ع سسي˘˘˘ئر
.ةيروتصسدلا هتايحÓصص
ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو
ةديدجلا رئازجلا نأا ،سسمأا يفحصص
دبع  ةيروهمجلا سسيئر ةدايق تحت
كار˘ح˘لا تن˘ب˘˘ت ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
هترتصسد لÓخ نم كرابملا يبعصشلا

ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘˘ب ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
امازتلا45 لÓ˘خ ن˘م ة˘عور˘صشم˘لا

،سسي˘ئر˘لا ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ا˘ن˘˘م˘˘صضت˘˘م
عقاولاو فقوملا اذه نإاف يلاتلابو
سضع˘ب ةد˘ن˘جأا نا˘ط˘ق˘صسي سشي˘ع˘م˘لا
،ةديدجلا رئازجلل ةئوانملا تاهجلا

روا˘ن˘ت وأا م˘ل˘ح˘ت وأا م˘˘عز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
«اكارح» ه˘ي˘م˘صست ا˘م ة˘يرار˘م˘ت˘صسل
رباخم يف ةخوبطم جذامن ةيكزتل
اننيقلت ىوعدب ،ةديدجلا ةيلاريبيللا
.«ةيطارقميدلا

ن˘ع لا˘˘صصتلا ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
جمانرب ذيفنت يف هترازو عورصش
ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ا˘صسا˘صسأا ز˘كتر˘ي ل˘˘م˘˘ع
ةمظنملا ةينوناقلا رطألا يف رظنلا
يوصضعلا نوناقلا اميصسل عاطقلل
˘˘‐ي˘˘ع˘˘م˘˘صسلا نو˘˘نا˘˘قو مÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل
ة˘ن˘م˘قر م˘ي˘م˘ع˘˘ت اذ˘˘كو ير˘˘صصب˘˘لا
هعا˘ط˘ق نأا ر˘يزو˘لا د˘كأاو .عا˘ط˘ق˘لا
نم جمانربلا اذه ديصسجت يف عرصش
ا˘ه˘ن˘م تاءا˘ق˘لو تا˘˘طا˘˘صشن لÓ˘˘خ
نأا لإا ،ةيتاعوصضوم تاصشرو ميظنت
راصشتنا نع مجانلا يحصصلا فرظلا

ىلإا ىدأا ‐لاق امك ‐ انوروك ءابو

اننإاف» هيلعو تاطاصشنلا هذه ليجأات
ة˘ل˘يد˘ب غ˘ي˘صص دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘ن
.«تاحÓصصإلا ةيلمع ةلصصاومل
ذخألا نيعتي» هنأاب رميحلب  ىريو
يتلا تاحÓصصإلا نأا رابتعلا نيعب
تحبصصأا لاصصتلا ةرازو اهترطصس
ليدعت˘لا رود˘صصب ة˘ط˘ب˘تر˘م ا˘ي˘لا˘ح
هنع بترتي امو  ديدجلا يروتصسدلا

.«ةيداعو ةيوصضع نيناوقك
قلعتي ام˘ي˘ف د˘يد˘ج˘لا سصو˘صصخ˘بو
لاق فرتحملا ي˘ف˘ح˘صصلا ة˘قا˘ط˘ب˘ب
رارق دادعإا بلطتي كلذ نأا ريزولا
ةتقؤوملا ةنج˘ل˘لا ءا˘صشنإا ى˘لإا فد˘ه˘ي
ميظنتبو ،ةقاطبلا حن˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ليكصشت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ة˘قا˘ط˘ب ح˘ن˘م˘ل ة˘م˘ئاد˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
.فرتحملا يفحصصلا

نيناوقلا لوح لاؤوصس ىلع هدر يفو
رودصص «رخأات»و عاطقلل ةمظنملا
،يرصصبلا‐يعم˘صسلا طور˘صش ر˘ت˘فد
سصو˘صصن˘لا نأا˘˘ب ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب  ر˘˘كذ
ير˘صصب˘لا‐ي˘ع˘م˘صسل˘ل ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘نأاو ،6102 ة˘ن˘صس ي˘˘ف ترد˘˘صص
.«ةبئاغ تصسيلو Óعف ةدوجوم»
ر˘يزو˘لا ر˘كذ ،رو˘ظ˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘مو
022‐61 مقر يذيفنتلا موصسرملاب
6102 توأا11 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا
ذيفنت تايفي˘كو طور˘صشل دد˘ح˘م˘لا
ةصصخر حنمل حصشرتلا نع نÓعإلا
˘‐ي˘ع˘م˘˘صس لا˘˘صصتا ة˘˘مد˘˘خ ءا˘˘صشنإا
اذ˘˘كو ،ي˘˘˘تا˘˘˘عو˘˘˘صضو˘˘˘م ير˘˘˘صصب
222‐61 مقر يذيفنتلا موصسرملا
6102 توأا11 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا
ةماعلا طورصشلا ر˘ت˘فد ن˘م˘صضت˘م˘لا
ةصضورف˘م˘لا د˘عاو˘ق˘لا دد˘ح˘ي يذ˘لا

وأا ينويزفلتلا ثبلل ةمدخ لك ىلع
.يعاذإلا ثبلل

خ.ةميشسن



ة˘ق˘ي˘ثو ه˘ب تدا˘فأا ا˘˘م بصسحو
ىلع ة˘فا˘ح˘صصلا ى˘ل˘ع تعزو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا سشما˘˘ه
ىلع فرصشأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘ج˘صشت˘ل˘ل
،ةزابيت نم يمصسرلا اهقÓطإا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

جما˘نر˘ب˘ل اد˘ي˘صسج˘ت ه˘نأا ،دار˘ج
ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشألا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ى˘ع˘صست فا˘ف˘ج˘ل˘ل ة˘موا˘ق˘م˘˘لا

رثكأا جاتنإل تاباغلا حلاصصم
ةر˘ج˘صش نو˘ي˘ل˘م2ر3 ن˘˘˘˘˘م
ةريجصش نويلم ا˘ه˘ن˘م ،ةر˘م˘ث˘م
.3202 قا˘˘فآا بور˘˘خ˘˘لا ن˘˘˘م
نم لوألا يثÓثلا ةياغ ىلاو
تاذ ع˘قو˘ت˘ت ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ن˘صسلا
فلا005 جا˘ت˘نإا ح˘لا˘صصم˘˘لا
بورخلا فانصصأا نم ةرجصش
زول˘لاو ق˘ت˘صسف˘لاو نو˘ت˘يز˘لاو
تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘صسا ،ءا˘ن˘˘ت˘˘صسكلاو
.ةقيثولا

ءارزو لا˘˘ق ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ةلمحلا يف سسمأا نوكراصشم
نأا ،ر˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةلا˘صسر ل˘صضفأا ي˘ه ةردا˘ب˘م˘لا
عجنأاو ةعيبطلا ءادعأل هجوت
امك ،ةانجلا ىلع درلل ليبصس
.لملا عرزل ةصصرف ربتعت
ةريزو ثارح نب ةريصصن تعد

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ى˘لإا ،ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
رود نم اهل امل ةيباغلا ةورثلا
ىلع ةظفا˘ح˘م˘لا ي˘ف «لا˘ع˘ف»
ىلع ةي˘جو˘لو˘كيإلا ة˘م˘ظ˘نألا

ر˘˘ح˘˘صصت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم رار˘˘˘غ
،ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا تار˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لاو
مهاصست تاباغلا نأا تفاصضأاو
ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
جتانلا يف «ةر˘ب˘ت˘ع˘م» ة˘ب˘صسن˘ب
،ي˘ن˘طو˘لا  ما˘خ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘مار˘لا ةردا˘ب˘م˘لا نأا ةزر˘ب˘˘م
فلأا052 ن˘م د˘˘يزأا سسر˘˘غ˘˘ل
ى˘ل˘ع در ن˘صسحأا ي˘ه ةر˘˘ج˘˘صش
.ةعيبطلا ءادعأا

دبع زربأا ،قايصسلا سسفن يفو
ةحÓفلا ريزو ينادمح ديجملا

ديزأا سسرغل حمطي هعاطق نأا
لÓخ ةريجصش نويلم13 نم
،1202‐0202  م˘˘˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘˘˘م
را˘˘ع˘˘صش را˘˘ي˘˘ت˘˘خا نأا  اد˘˘كؤو˘˘م
ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف «ا˘ه˘صسر˘غ˘ي˘˘ل˘˘ف»
راعصش وه ،ريجصشتلل ةينطولا
ة˘مو˘م˘يد˘لاو ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘صسلا

ةايحلاو ةئيبلا ىلع ظافحلاو
ىوتصسم غلب امهم ديدجتلاو
يف رئاصسخ نم قئارحلا مئارج
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو ،ة˘˘ي˘˘با˘˘غ˘˘لا ةور˘˘ث˘˘لا

لعف در هذه ةلمحلا ينادمح
لا˘˘م˘˘عألا د˘˘صض ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ب˘ب˘صست˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘با˘غ˘لا تاءا˘صضف˘لا رو˘˘هد˘˘ت
نينكاصسلا رارقت˘صسا ة˘عز˘عزو

فدهت ةلمحلا نأا لاقو ،اهيف
نينطاوملا عيمج دينجت ىلإا

يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ءا˘صضعأاو
لا˘م˘عألا هذ˘ه د˘صض فو˘قو˘ل˘˘ل
ر˘ئا˘˘صسخ ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ا˘ه˘ل ةا˘ي˘ح˘لا ةدا˘عإا ة˘م˘ث ن˘˘مو
Ó˘˘م˘˘ع ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ادد˘˘ج˘˘م
ريزولا تاميلعتو تاهيجوتب
مدق ىلع» ايلاح يرجت ،لوألا

ءا˘˘صصحإا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع «قا˘˘صسو
سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسخ˘˘˘˘˘لا
قلعت ام ءاوصس  ،نيررصضتملا
وأا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘صصل ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘لا

ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غو ن˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘لاو
.ةررصضتملا ىرخألا تائفلا

ف˘˘صسو˘˘ي لا˘˘ق ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يزو يد˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
نأا ،فا˘˘˘˘قوألاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
ل˘ك ل˘ب˘ق ةدا˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘لا
ن˘˘م ل˘˘˘ك نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م ،ءي˘˘˘صش
قر˘˘ح ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج ي˘˘˘ف بب˘˘˘صست
سضر˘ع˘ت˘ي˘صس اد˘م˘ع تا˘با˘˘غ˘˘لا
باقعلا لبق ينابرلا باقعلل
ن˘يد˘لا نأا فا˘صضأاو ،ير˘صشب˘˘لا
ظافحلاب ي˘صصو˘ي ي˘مÓ˘صسإلا

يتابنلا ءاطغلاو ةئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ر˘˘صصن˘˘ع ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
ةلمح اربتعم ،ةايحلل يصساصسأا
«ل˘مألا عرز˘ل ة˘صصر˘ف» مو˘ي˘لا
ة˘˘م˘˘ئألا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘صشي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
نودنجم نيحلاصصلاو ةاعدلاو
ةئي˘ب˘لا مار˘ت˘حا ة˘فا˘ق˘ث سسر˘غ˘ل
ر˘˘هاو˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘مو
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
.هتئيبو نطاوملاب سساصسملا
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عيزوت ليجأات دعب ةمراع تاجاجتحا
«لدع» ةدحو0041

ةديدج ةيميظنت صصوشصنل رشضحت

تايلديسصلا ليوحتو حتف نوناق ةعجارم مزتعت ةحسصلا ةرازو

ةيرابجإأ ةلطع ¤إأ ذيمÓتلأ ةلاحإأ نم اهءايتشسأ يدبت تاباقنلأ

«91‐ديفوك»ـب نيباسصملا ضضيوعتل «نيفلختسسملا»ـب داجنتسسلا ىلإا ةوعدلا

ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا سسمأا ج˘˘ت˘˘حا
عقوم ةياغرلاب2 لدع تانكصس
ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا بب˘˘صسب ،ي˘˘صشير˘˘ق
د˘كأا ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘ن˘كصس م˘˘ي˘˘ل˘˘صست
مهتانكصس نأا نوبتتكملا ءلؤوه
ريغ ،رهصش نم رثكأا ذنم ةزهاج
حيتافملا ىلع اولصصحتي مل مهنأا
يف رخأاتلا ببصسب ،ةظحللا ةياغل
ة˘كب˘صشب ق˘ق˘صشلا ط˘˘بر لا˘˘غ˘˘صشأا
.ةيجراخلا يحصصلا فرصصلا
اوعمجت نيذلا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لا˘ق
م˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ل˘˘خاد تار˘˘صشع˘˘لا˘˘ب
عم يفتاه لاصصتا يف ينكصسلا
اورظتنا  مهنأا ،«مويلا مÓصسلا»
ملو ،ةليوط تاونصسل مهتانكصس
دقو تهتنا لاغصشلا نا اوقدصصي
ءاملاو زاغلا تاكبصشب اهطبر مت

مهنا ريغ ،مهل اهميلصست متي ىتح
م˘ت˘ي م˘ل ق˘ق˘˘صشلا نا˘˘ب اوؤو˘˘جا˘˘ف˘˘ت
يحصصلا فرصصلا ةكبصشب اهطبر
،ةلو˘ه˘ج˘م با˘ب˘صسأل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ميلصست دعوم لطع يذلا رملا
يف ارظتنم ناك يذلا عورصشملا
،يراجلا ربمفون رهصش نم حتافلا

نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا هد˘˘كأا ا˘˘م بصسحو
مهتÓئاع ةقفر او˘ع˘م˘ج˘ت ن˘يذ˘لا
يذ˘لا ي˘ن˘كصسلا ع˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
نا˘˘ف ،ن˘˘˘كصسم0041 م˘˘˘˘˘صضي
،ةئاملاب ةئا˘م ةز˘ها˘ج م˘ه˘تا˘ن˘كصس
ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ل˘˘كب ا˘˘ه˘˘ط˘˘˘بر م˘˘˘تو
فرصصلا ةكبصش ادع ام ةيويحلا
ي˘ت˘لا ة˘كر˘صشلا نو˘˘ك ي˘˘ح˘˘صصلا
م˘ل زا˘ج˘نلا لا˘غ˘صشا ا˘ه˘ل تل˘كوأا
قÓ˘طإا ة˘صصخر ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘ت
امك ،ةصضماغ بابصسأل لاغصشألا

يتلا ةيجراخلا ةئيهتلل لاحلا وه
فر˘ط ن˘م سصي˘خر˘ت˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ةيرادلا ةرئادلل بدتنملا يلاولا
ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م بصسحو ،ة˘˘˘ب˘˘˘يور˘˘˘لا˘˘˘ب
،يرو˘صسك ةز˘م˘ح ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
اذ˘ه م˘ه˘لا˘غ˘صشنا او˘ع˘فر م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف

«لدع» ةلاكو ىلا ةرم نم رثكل
ة˘لا˘كو˘لا ر˘ق˘م˘ب او˘ج˘ت˘حا ا˘مد˘ع˘ب
لا ،ن˘يد˘م˘ح د˘ي˘ع˘صسب دو˘جو˘م˘˘لا
تاباجإا ىلع اولصصحتي مل مهنا
ةيلوؤوصسملا ليمحت ادع ةيفاصش

ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
ة˘كب˘صشلا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
،ي˘ح˘صصلا فر˘صصل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا

فرصصلا ةكبصش نا رابتعا ىلع
كل˘˘ت يأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘صصلا
دقو تهتنا قق˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
. ايلك لدع ةلاكو اهب تلفكت
ط˘˘بر ل˘˘كصشم نا˘˘ف ،ةرا˘˘˘صشÓ˘˘˘ل
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا فر˘˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘صش
ى˘لا ا˘ف˘ط ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘كب˘صشلا˘ب
لا˘غ˘صشا ءا˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ح˘˘ط˘˘صسلا
نا ح˘˘˘صضتا ثي˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
ة˘صضف˘خ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘كب˘˘صشلا

ام ،ةيجراخلا ةكبصشلا نع اريثك
ةديد˘ج ق˘ير˘ط زا˘ج˘نا ى˘عد˘ت˘صسا

،ىوتصسملا سسفن يف انوكت ىتح
سسكعنا اذه لكصشملا نا املع
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس
متي مل ثيح ،ةديدجلا ةيئادتبلا

ىلع ةكبصشلاب اصضيا يه اهطبر
ةفاك ءاهتناو اهتيزهاج نم مغرلا
ل˘ث˘م˘م لو˘˘ق˘˘ي‐ ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشألا
˘‐ ف˘خ˘ي م˘˘لو ،‐ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ل˘كصشم دو˘جو ‐ه˘تاذ رد˘˘صصم˘˘لا
يذاح˘م˘لا يداو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘خآا
سضعب عقوم نع دعبي ل يذلا
،رات˘مأا ة˘ع˘برأا ىو˘صس تارا˘م˘ع˘لا

ىلع اريبك ارطخ لكصشي ام وهو
بب˘˘صسب ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم نا˘˘˘كصسلا
نيباعثلا ىتحو نارئفلا راصشتنا
ةيحان فحزت ارارم اهودجو يتلا
يعدتصسي يذلا رمألا ،تارامعلا
يأل ا˘يدا˘ف˘ت ا˘ه˘ل˘خاد˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت

. Óبقتصسم ثداوح
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه بلا˘˘˘ط د˘˘˘ق و
يفو ةينعملا تاطلصسلل لجاعلا

ةبيورلل ةيرادإلا ةرئادلا اهتمدقم
ةكرصشلل سصيخر˘ت˘لا ح˘ن˘م د˘صصق
زا˘˘ج˘˘نلا لا˘˘غ˘˘صشأا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ذخأاي نل يذلا اهلمع ةرصشابمل
رهصش ادع مهبصسح‐ Óيوط اتقو
ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘˘ح اذ˘˘˘هو ط˘˘˘ق˘˘˘ف
يف ققصشلا عيزوت نيلوؤوصسملل
. نكمم تقو برقأا

ز.صسواط

ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو مزتعت
ةعجارم تايفصشتصسملا حÓصصإاو
ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق
ريصضحتلاب كلذو ،تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا
  .ةديدج ةيميظنت سصوصصنل
ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تنلعأا

،سسمأا تاي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو
ليوحتو حتف نوناق عجارتصس اهنأا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا
ةيميظنت سصو˘صصن˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

ح˘˘ت˘˘ف طور˘˘صش دّد˘˘ح˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
  .دامتعلا حنمو تايلديصصلا

ديزوب نب نامحرلا دبع فصشكو
لاؤوصس ىلع ادر ،ةحصصلا ريزو
دو˘ع˘صسم ي˘نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا بئا˘˘ن˘˘ل˘˘ل

ددصصب هحلاصصم نأا  ،يوارمع
ح˘ت˘˘ف طور˘˘صش عور˘˘صشم ة˘˘صسارد
قطانم يف اميصسل تايلديصصلا
نإا» :ريزولا در يف ءاجو  .لظلا
نوكيصس سصوصصنلا هذه ريصضحت
ة˘ن˘كم˘م˘لا ة˘ب˘ير˘ق˘لا لا˘جآلا ي˘˘ف
يتلا ليقارعلل دح عصضو فدهب
يف تاعما˘ج˘لا ي˘ج˘ير˘خ ه˘جاو˘ت
حتفل تادامتعا ىلع لوصصحلا

ة˘ي˘ب˘ل˘˘تو ة˘˘صصا˘˘خ تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صص
يف ةصصا˘خ نا˘كصسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

  «.لظلا قطانم
ةيرئازجلا ةباقنلا سسيئر نأا ركذي
دو˘ع˘صسم سصاو˘خ˘لا ة˘لدا˘ي˘˘صصل˘˘ل

نع ف˘صشك د˘ق نا˘ك ،ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب
ةيلديصص فلآا4 نم رثكأا دامتعا
ءايحألاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف
تاونصس5ـلا ي˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
  .ةيصضاملا

لك نأا هتاذ ثدحتملا فصشكو
اهنع ثدحت يت˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا

يعامتجلا نامصضلا عم ةدقاعتم
ةيودألا ريفوت ةمدخ مدقي يذلا
،ق˘ب˘صسم ع˘فد نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
ي˘ف ‐ه˘˘ب˘˘صسح‐ م˘˘ها˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو
يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإا
نويلم53 نم رثكأا هنم ديفتصسي
  .ءافصشلا ةقاطب راطإا يف نطاوم
م˘˘˘هأا نأا ير˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب د˘˘˘˘كأاو
ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘صس ي˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘˘لا
ةغايصص تاصسل˘ج لÓ˘خ ة˘با˘ق˘ن˘لا
نوناقل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سصو˘صصن˘لا
ثادحتصسا وه ،ديدجلا ةحصصلا

ن˘م د˘عا˘صسم ي˘لد˘ي˘صص بصصن˘˘م
ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ن˘˘˘م ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا
تا˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

بابصشلا ليغصشت يف ةمهاصسملاو
ةفاصضإلا˘ب تادا˘ه˘صشلا با˘ح˘صصأا
ميظنت ةداعإاب قلعتت طاقن ىلإا
هتاه يف اميصسل ،ءاودلا قوصس
يف ابذ˘بذ˘ت فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
  .ةيودألا سضعب رفوت

 د.م

طصشانلا سسينغر˘ف ل˘ي˘ب˘ن ا˘عد
نم Óك ،يوبر˘ت˘لا ي˘با˘ق˘ن˘لاو
ىلا ،لمعلاو ةيبرتلا يترازو
حنمل ،ةديدج ةميلعت رادصصا

ةيحÓصصلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م
ةذ˘˘تا˘˘صسأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
سسوريفب نيباصصملا ةذتاصسألا

ة˘ل˘صصاو˘˘م˘˘ل اذ˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك
م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ذا˘ق˘نإاو سسيرد˘ت
       .يصساردلا
ح˘ير˘صصت ي˘ف سسي˘ن˘غر˘ف د˘˘كأا

كانه نأا ،«مÓصسلا» هب سصخ
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م اذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ءار˘˘˘ج ،ة˘˘˘صسارد˘˘˘˘لا

‐ديفوك سسوريفل م˘ه˘ي˘م˘ل˘ع˘م
نأا هنأاصش نم يذلا رمألا ،91
يصساردلا مهلبقتصسم سضرعي
ءلؤوه نأاو ة˘صصا˘خ ،عا˘ي˘صضل˘ل
رثكأل ةصساردلا نع اوعطقنا

ءابولا بب˘صسب ر˘ه˘صشا7  ن˘˘˘م
لود حا˘ت˘ج˘ي يذ˘لا ي˘م˘لا˘ع˘˘لا
كا˘ن˘ه نأا فا˘˘صضا و  .م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

اوصضرعت  ةذتاصسأاو ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م
يف يجاتلا سسوريفلا ىودعل
ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا سضعب

،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لا˘˘˘كصشإلا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشم
ءلؤو˘ه سضيو˘ع˘ت ي˘ف ن˘˘م˘˘كي
ا˘ي˘عاد ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا سسيرد˘˘تو
لحل ةيبر˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو
  .لكصشملا

ا˘صسراد˘م كا˘ن˘ه نأا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ىوتصسملا ىلع امامت ةقلغم
ي˘˘˘ترازو ا˘˘˘عدو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةرورصض ىلإا ،لمعلاو ةيبرتلا
،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت راد˘˘صصإا
نأاب ةصسصسؤوملا ريدمل حامصسلل

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م ى˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ي
سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
ىلإا اوصضرعت نيذلا ةذتاصسألا
برعأا و  .يجاتلا سسوريفلا
،يوبرتلا طصشا˘ن˘لاو ي˘با˘ق˘ن˘لا

ع˘صضو˘لا ن˘˘م ه˘˘فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘ع
ه˘ي˘لإا تل˘صصو يذ˘لا يرز˘م˘˘لا
اميصس ،ةيميلع˘ت˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا
سصق˘ن بب˘صسب ،تا˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
نم ةياقولل ةمزÓلا ريبادتلا
فر˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘˘ف  ،سضر˘˘م˘˘لا
يذلا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا ي˘ح˘صصلا
ءا˘˘بو ءار˘˘ج دÓ˘˘ب˘˘لا هد˘˘ه˘˘˘صشت

ةجوملا ع˘م ة˘صصا˘خ ،ا˘نورو˘ك
  .رئازجلا اهدهصشت يتلا ةيناثلا

ق˘˘˘ل˘˘˘غ د˘˘˘صض ه˘˘˘نأا فا˘˘˘˘صضأا و
ةصصاخ ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا
طرتصشا ه˘نأا لا ،تا˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةمزÓ˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ر˘ي˘فو˘ت
يف سسوري˘ف˘لا را˘صشت˘نا ع˘ن˘م˘ل
  . ةيبرتلا عاطق
تمدق ةموكحلا  نأا حصضوأا و
ل˘˘كل  ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ،ثÓ˘ث˘˘لا راو˘˘طأÓ˘˘ل
ل˘ي˘لا˘ح˘مو تا˘˘ما˘˘م˘˘ك ءار˘˘صش
ل اذه  نأا دكأا هنأا لا ، ميقعتلا
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘صش ثي˘˘ح ،ي˘˘˘ف˘˘˘كي

تاصسصسؤوم˘لا د˘يوز˘ت ةرور˘صض
تا˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘˘بلا ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خو
.ةيونعملاو ةيداملا لئاصسولاب
ى˘لإا ،ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف ا˘˘عدو
ي˘مو˘ي˘لا م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صض
،لامعلا ريفوت عم سسرادملل
ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
ءارج ةيميلعت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
دد˘ع ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘ف˘˘ترلا
،91 د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كب تا˘˘˘با˘˘˘صصإلا

كا˘ن˘ه نأا سسي˘˘ن˘˘غر˘˘ف ح˘˘صضوأا
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ءارآلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘برا˘˘˘صضت
اريصشم ،عوصضوملا اذه سصخي
ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا ى˘˘لإا
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل

ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ي˘˘˘ه ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ق˘˘˘ل˘˘˘غ نأا˘˘˘صشب ة˘˘˘لو˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو  .تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا
سسي˘ئر ة˘ن˘يز ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا
ءاي˘لوأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ريزولا داعبتصسا نأا ،ذيمÓتلا
سسرادملا قلغ ةيصضرف لوألا
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ريراقت ىلع ينبم91‐ديفوك
ولوؤو˘صسم ا˘ه˘ع˘فر˘ي ة˘طو˘ل˘غ˘م
.ةموكحلا ىلإا عاطقلا

لو˘ح˘ت ن˘م ة˘ن˘˘يز ن˘˘ب رذ˘˘حو
يف ةريطخ رؤوب ىلإا سسرادملا

تا˘با˘صصإلا دد˘ع د˘˘ياز˘˘ت ل˘˘ظ
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لا فور˘ظ˘˘لاو
،سسور˘ي˘ف˘لا ي˘صشف˘ت ة˘صسÓ˘˘صس
يندم عمتجمك اننأا» افيصضم
تا˘ي˘نا˘كمإلا ى˘ل˘ع زو˘ح˘˘ن ل
،ة˘لود˘لا ا˘ه˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ه˘جاو˘ن ا˘ن˘نأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

مايقلا لÓ˘خ ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ي˘قار˘ع
يف يعامتجا كيرصشك انرودب

رفا˘صضت ي˘عد˘ت˘صست ة˘مزأا ل˘ظ
سسيئر حتفو.«عيم˘ج˘لا دو˘ه˘ج
رانلا ذيمÓتلا ءايلوأا ةمظنم
عاطق ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
رتصستلاب مهايإا امهتم ،ةيبرتلا

يف ةلجصسُملا تاباصصإلا ىلع
في˘يز˘ت ة˘لوا˘ح˘مو سسراد˘م˘لا

ةيئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
تا˘صسصسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
 .ةيوبرتلا

  يمولد Ëرم

حيرلأ بهم يف بشصانملأ ف’آأ
لامع قح يف يعامج حيرسست

«رئازجلا ونور» عنسصم
،«رئأزجلأ ونور» عنشصم ررق
،نأرهو ةي’وب تÓيلت دأوب
ىلع هلامع عيمج حيرشست
.مويلأ نم ءأدتبأ نيتلحرم
،رداشصم هب تدافأأ ام بشسحو
ايعامج اقافتأ كانه نأأ
يتلأو ةيدأرإ’أ ةرداغملل
ءأدتبأ نيتلحرم ىلع متتشس
لÓخ متيشس ثيح ،مويلأ نم
حيرشست ىلوأ’أ ةلحرملأ

متيشس امنيب ،لماع674
لامعلأ يقاب حيرشست
،ةكرششلأ جايتحأ بشسحو

.ةيناثلأ ةلحرملأ لÓخ
نأأ ،هتأذ ردشصملأ فاشضأأو
فلتخت حيرشستلأ ةميق

رجأ’أ فÓتخأ بشسح
نيب حوأرتت يتلأ ،يدعاقلأ

لك نع رهششأأ3 ىلإأ رهشش5.1
بشسح اشضيأأو لمع ةنشس
 .يرهششلأ بتأرلأ

عنشصملأ أذه نأأ ىلإأ راششي
لماع0021 لغششي ناك
ريغ بشصانملأ ف’آأو رششابم
ربكأأ حرطيشس ام ،ةرششابم
تائم ريشصم لوح لكششم
اهل بنذ ’ يتلأ تÓئاعلأ

هيلإأ لآأ ام صصوشصخب
.عنشصملأ

خ.ةميشسن



ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو دا˘فأا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘يدا˘˘˘يز˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م
ةيفحصص ةودن يف ،ةنيطنصسق
لصصتا مهتملا نأا سسمأا اهدقع
ة˘يرادإا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب
لاغصشأا زاجنإاب اهي˘ف ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘ي
بئانلا هنأا سساصسأا ىلع ةنيعم
.ةنيطنصسق سسلجم ىدل ماعلا

نأا يرداق حاتفلا دبع فاصضأاو
ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

مقرلا نأا تتبثأا نمألا حلاصصم
ل لاصصتلا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا
‐ ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘ي
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘نإاو ‐ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
د˘يد˘ح˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ُم˘˘لا

ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو م˘˘قر˘˘˘لا بحا˘˘˘صص
ل˘˘˘ي˘˘˘كو ر˘˘˘كذو .ةر˘˘˘صشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م

تا˘ير˘ح˘ّت˘لا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ءاكرصش نم ةعومجم تفصشك
او˘ل˘غ˘ت˘˘صسا ن˘˘يذ˘˘لا ،م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع بصصن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘صصلا

ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسمو سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشألا
اذ˘ه ع˘صسو ثي˘ح ،تا˘صسصسؤو˘˘م
تارادإا ى˘لإا ه˘طا˘˘صشن ر˘˘ي˘˘خألا

د˘˘صصق ة˘˘يز˘˘كر˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

ح˘لا˘صصل ف˘ل˘م ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ة˘˘كر˘˘صش
لاجم يف ط˘صشن˘ت ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ىلع لصصحو ،تاينورتكلإلا

م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م2 غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘م
ةينوناقلا ةلث˘م˘م˘لا ةد˘عا˘صسم˘ب
نيمهتملا ميدقت متو .ةكرصشلل
ةمكحمب قيقحتلا يصضاق مامأا
نيوكت ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع ،ة˘يدا˘يز˘لا

دادعإا سضرغب رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
بق˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ،ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج
،انوناق ةمظنم ةنهمب لصصتم
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا بصصن˘˘˘لا اذ˘˘˘˘كو
حنم يف ةكراصشملاو عورصشلا

حلاصصل ةقح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ ة˘يز˘م
او˘ع˘صضُوو ،ي˘مو˘م˘ع ف˘ظو˘م
.تقؤوملا سسبحلا نهر
ةيروهمجلا ةباين تهّجو اميف
ىلإا ءادن ةنيطنصسق ةمكحمب

اذه ةيحصض عقو سصخصش لك
ىلع وأا ايلحم ءاوصس ،لاتحملا
كلمي وأا ،ينطولا ىوتصسملا

نم برقتلل ،هلوح تامولعم
.اهحلاصصم

watan@essalamonline.com
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ةيلودلأو اهنم ةينطولأ ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تاشسشسؤوملأ ىلع بشصنلأ يف صصتخأ

ةنيطنسسق ءاسضق ضسلجمب ماعلا بئانلا ةفسص لحتنم طاقسسإا

ط.ةراشس

بئانلأ ةفشص لحتنم طاقشسإأ نع ،ةنيطنشسق يف ةيدايزلأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو يرداق حاتفلأ دبع نلعأأ
صضعبو صصاخششأ’أ ىلع بشصنلأ يف صصتخت صصاخششأأ6 نم ةنوكتم ةكبشش ةقفر ةنيطنشسق ءاشضق صسلجم ىدل ماعلأ

.ةيلودلأو اهنم ةينطولأ ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تاشسشسؤوملأ

تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تج˘˘لا˘˘ع
ءا˘صضق سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
تر˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق  ،وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
،ة˘ير˘صس ة˘صسل˘ج ي˘ف ا˘ه˘ت˘صشقا˘˘ن˘˘م
ةقطن˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ا˘ه˘لا˘ط˘بأا

ثلاثلاو يناثلا دقعلا يف علقم
ة˘يا˘ن˘ج م˘ه˘ل ته˘جو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م
داعبإا ة˘ح˘ن˘جو ر˘صصا˘ق با˘صصت˘غا
ل˘خ˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا ة˘ح˘ن˘جو ر˘صصا˘ق
ة˘يا˘ن˘جو ،ر˘صصا˘ق ى˘ل˘ع ءا˘ي˘ح˘لا˘˘ب
ءايحلاب لخ˘م˘لا ل˘ع˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘م
.رصصاق ىلع
،ربخلا تدروأا رداصصم بصسحو
ن˘˘م ل˘˘كب  ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نإا˘˘ف
«ر.ر» ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا

فو˘˘˘قو˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ر˘˘˘خآاو  «ا.ق»و
يتلا ةيصضقلا هذه يف ،«ع.سش»
ماعلا قحلا لث˘م˘م ا˘ه˘ي˘ف سسم˘ت˘لا
تتأا اذفان انجصس ةنصس51 عيقوت
،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘ن˘˘با˘˘ب ارار˘˘صضإا

«ه.خ» نيتقيقصشلاب رمألا قلعتيو
ةنصس31 ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ني˘ت˘ل˘لاو ة˘ن˘صس61 «ي.خ»و
،ن˘ي˘ي˘ند˘م ن˘ي˘فر˘ط˘˘ك ا˘˘ت˘˘صسصسأا˘˘ت
.ةمكاحملا ةصسلج ىلإا اتلقنتو
نأا ،ا˘˘ه˘˘تاذ ردا˘˘صصم˘˘لا تفا˘˘صضأاو
ي˘˘ف تر˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ع˘˘˘ئا˘˘˘قو
ل˘ق˘ن˘ت ن˘يأا ،ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ف˘˘ئا˘˘صصلا
ة˘˘ق˘˘فر ثÓ˘˘ث˘˘لا نو˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘ق˘ي لز˘ن˘م ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ةي˘ل˘حا˘صسلا تر˘يز˘ق˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
مت كانهو ةلماك ةليللا اوصضقو
ا˘˘ي˘˘صسن˘˘ج ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع لواد˘˘˘ت˘˘˘لا

تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘م˘˘ه˘˘با˘˘˘صصت˘˘˘غاو

ةمكاحملا ةصسلج يف ناتيحصضلا
امه˘ل او˘ح˘ن˘م د˘ق ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا نأا
ي˘فو  ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
ةي˘ح˘صضلا تما˘ق ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا
31 ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا ى˘˘لوألا
˘مو˘ق˘ي˘ل ا˘˘هد˘˘لاو را˘˘ب˘˘خإا˘˘ب ة˘˘ن˘˘صس
د˘˘صض ىو˘˘كصش ع˘˘فر˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
  .نمألا حلاصصم ىدل نيمهتملا

ةصسلج ي˘ف م˘ه˘باو˘ج˘ت˘صسا لÓ˘خو
نوم˘ه˘ت˘م˘لا فر˘ت˘عا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
نيتيحصضلا عم هجوتلاب عئاقولاب
ةليللا ءاصضقو لزنملا كلذ ىلإا

ةصسرامم نأا نيزر˘ب˘م ،ا˘م˘ه˘ت˘ق˘فر
نا˘ك ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا ع˘˘م سسن˘˘ج˘˘لا
اور˘˘كنأا  م˘˘ه˘˘نأا لإا ،ا˘˘م˘˘ها˘˘صضر˘˘˘ب
داقفإاو باصصتغلا ىلع مهمادقإا
لبق ،اهتيرذعل ةيناث˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا
ةنادإاب ةصسلجلا سسيئر قطني نأا
تاو˘ن˘صس سسم˘خ˘ب لوألا م˘ه˘ت˘م˘لا
اصسبح تاون˘صس3و اذفان ا˘ن˘ج˘صس
ثلاثلا امنيب يناثلل ةبصسنلاب اذفان

اصسبح ماعب نيدأا ،فوقوملا ريغ
.ذيفنتلا فقو عم
ن˘ما ن˘كم˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يلاوح  زجح نم ةزابيت ةيلو
ل˘خاد تارد˘خ˘م˘لا ن˘م غ˘˘ك10
.لاصشرصشب ةيئادتبا ةصسردم
اهط˘ب˘صض م˘ت تارد˘خ˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك
ة˘صسرد˘م˘لا سسرا˘ح ةر˘ج˘ح ل˘˘خاد
حلاصصم تفقوأا ثيح ،ةيئادتبلا
ن˘ي˘صصخ˘صش ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو ن˘˘مأا
.تاقيقحتلا امهعم رصشابتل

ط.ةراشس

،ينطولا نمألا حلاصصم تلجصس
ىلإا41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ةفلاخم6846 ،ر˘ب˘م˘فو˘ن02
دعابتلا˘ب ماز˘ت˘للا مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ة˘مÓ˘صسلا د˘عاو˘قو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
.ةيراجتلا تÓحملاب
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا بصسحو
ح˘لا˘صصم تما˘ق د˘ق˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ليجصستب ،عوبصسأا لÓخ ةطرصشلا

مدع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م2543
ي˘ت˘لاو نا˘˘مألا ة˘˘فا˘˘صسم مار˘˘ت˘˘حا
ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت
.انوروك سسوريف
ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس ا˘م˘ك
4303 ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘خ
مار˘ت˘حا مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘ف˘لا˘خ˘م
ىلع ةصضورفملا ةمÓصسلا دعاوق
.ةيراجتلا تÓحملا ىوتصسم
نمأا حلاصصم تفصشك اهتهج نمو
ةلي˘صصح ن˘ع ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو
راطإا يف ةلجصسم˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
يئزجلا يحصصلا رجحلا قيبطت
.انوروك ءابو نم ةياقولل
نأا ،ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ تدا˘˘˘˘فأاو
را˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف تءا˘˘˘˘ج تاءار˘˘˘˘جإلا
يئزجلا يحصصلا رجحلا قيبطت

ةنماثلا نم يقاوبلا مأا ةيلو ىلع
ا˘حا˘ب˘صص ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا ى˘˘لإا ءا˘˘صسم
قلغ رارق اذكو ،يلاوملا مويلل
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
نم ةيادب ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ا˘ه˘ف˘قو˘تو
عم ،لاوزلا دعب ةثلاثلا ةعاصسلا
نطاوملا ديقت ىدم ىلع فوقولا
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب

.انوروك
مأا ةيلو نمأا حلاصصم تلجصسو
ى˘لإا ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صسم ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
مدعب ةصصاخ ةفلاخم83 ،تبصسلا
،يحصصلا رجحلا تيقاوم مارتحا
ةبكرم61 عصضو ىلإا ةفاصضإلاب
تاجاردو ةرايصس ن˘م ر˘صشح˘م˘لا˘ب

.ةيران
32 ليجصست مت ،ىرخأا ةهج نم
˘مار˘ت˘حا مد˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ف˘لا˘خ˘˘م
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘˘صصأا
71و ،ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
˘مار˘ت˘حا مد˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ف˘لا˘خ˘˘م
01 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا

مارتحا مدعب ةطبتر˘م تا˘ف˘لا˘خ˘م
سصاخ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ةفلاخم08و ،ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘صسو˘˘ب

.ةمامكلا عصضو مدعب ةصصاخ
يقاوبلا مأا نما حلاصصم ددجتو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘˘ه˘˘تو˘˘عد
هذ˘ه مار˘ت˘حاو د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘˘صضب
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘˘جلا
.ءابولا راصشتنا نم ةياقولا

ل˘خد˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تن˘كم ا˘م˘˘ك
ةراجتلا نيب ةطلت˘خ˘م˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل
ر˘˘ئاود ي˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مألاو
تاءار˘جإا ةر˘صشا˘ب˘م ن˘م ،سضي˘ب˘˘لا
.ايراجت Óحم23 ـل قلغلا

تÓحملا قلغ تا˘ي˘ل˘م˘ع تم˘تو
قر˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ةرتفلا يف ،سضيبلاب ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
ةياغ ىلإا ربمفون9 نم ةدتمملا
تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه م˘˘تو .سسمأا
مارتحا ىد˘م˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘با˘قر˘لا
را˘صشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ىوتصسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ةيفرح˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
.سضيبلاب
ق˘ل˘غ تا˘ي˘ل˘م˘˘ع نإا˘˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
ةطصشنأا تصسم سضيبلاب تÓحملا

،ي˘ها˘ق˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ب˘ب ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
داوم˘لا ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م ،م˘عا˘ط˘م˘لا
.ةصسبلألا عيب  تÓحم ،ةيئاذغلا

عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا مد˘˘˘ع˘˘˘ل تم˘˘˘تو
ل˘ي˘لا˘ح˘م ر˘ي˘فو˘ت مد˘˘ع ،ي˘˘قاو˘˘لا
مارتحا مدع ىلإا ةفاصضإا ،ميقعتلل
لخاد يدصسجلا دعا˘ب˘ت˘لا ة˘فا˘صسم
.ةروكذملا ةيراجتلا تÓحملا

لاششرششب ةيئأدتبأ ةشسردم لخأد تأردخملأ نم غك1 زجح

وزو يزيتب ايعامج باسصتغÓل ناسضرعتت ناتقيقسش

مايأأ ةعبشس فرظ يف

مارتحا مدعل ةفلاخم6846 ليجسست
ةيراجتلا تÓحملاب ةمÓسسلا دعاوق

ةدعاقلأ لششت دق ةبرشض

يرهاوظلا نميأا ةافو نع ثّدحتت ةدكؤوم ريغ ريراقت

ةيبنجأ’أو ةينطولأ ةلمعلأ نم غلبمو يطاطم براق زجح نع ترفشسأأ ةيلمعلأ

يرسسلا راحبإلا تÓحر ميظنتل ةينطو ةكبسشب ةحاطإلا

تأراطإأو نوفظوم مهنيب نم
يدلبلأ يبعششلأ صسلجملاب بأونو

يف ةلادعلا ىلع اسصخسش32 ةلاحإا
ةعيرسشلاب ةلودلل يسضارأا بهن ةيسضق

ىلع اشصخشش32 ةلاحإأ تمت
يشضأرأأ بهن ةمهتب ،ةلأدعلأ
يف ةعيرششلأ ةيدلبب ةلودلل
نوفظوم مهنيب نم ،ةشسبت
صسلجملاب بأونو تأراطإأو
يدلبلأ يبعششلأ.يدلبلأ يبعششلأ

لمششيل ،نيفظوم كلذكو
50و دوهشش50 اشضيأأ قيقحتلأ
  .ةعومشسم فأرطأأ

فييكتلأ نأأ ،نايبلأ فيشضيو
قلعتت ةليقث مهتب ءاج ينوناقلأ

ةيانجلأو ةحنجلأ عئاقوب
حنمو ذوفنلأ لÓغتشسأ ةءاشسإاب
ةيانجو ةقحتشسم ريغ ايأزم
يف روزملأ لامعتشسأو ريوزتلأ

ثأدحإاب ةيمومع تأررحم
ىلع يدعتلأو تانايبلأ يف رييغت
تبثأأ نيأأ ةيراقعلأ ةيكلملأ
تايرحتلأ دعب نوققحملأ
صضأرأأ ىلع ءÓيتشس’أ ةقمعملأ

تأررحم ريوزتو ةلودلل ةعبات
ةيلمع ليهشست ةيغب ةيمشسر
صضعب عيب ةداعإأو ءÓيتشس’أ
نيفظوم ؤوطأوتب حبرلل يشضأرأ’أ

صسلجملاب بأونو تأراطإأو
.يدلبلأ يبعششلأ

ل.ايرام

ةا˘˘فو ن˘˘˘ع ،ردا˘˘˘صصم تف˘˘˘صشك
ن˘م˘يأا ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ي˘عز
ةدايق ىلو˘ت يذ˘لا ،ير˘هاو˘ظ˘لا
لتقم دعب ي˘با˘هرإلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
هنأا ىلإا ةتفل ،ندل نب ةماصسأا
بابصسأل ،ناتصسناغفأا يف يفوت

ةفيحصصل ريرقت ركذو .ةيعيبط
ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا «زو˘˘˘ي˘˘˘ن بر˘˘˘ع»
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
رداصصم4 نع Óًقن ،ةيزيلكنإلا
نا˘ت˘صسنا˘غ˘˘فأاو نا˘˘ت˘˘صسكا˘˘ب ي˘˘ف
ي˘م˘صسر ر˘ي˘غ ل˘كصشب تثد˘ح˘ت

ثدحتلاب ةلوخم ر˘ي˘غ ا˘ه˘نو˘ك
،ةيصضقلا لوح مÓعإلا لئاصسول
86 غلابلا يرهاوظلا نميأا نأا

ةيعيبط باب˘صسأل ي˘فو˘ت ،ا˘ما˘ع
مايأا دعب كلذ ءاج ،وبرلاب قلعتت
ةا˘فو ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت را˘صشت˘نا ن˘م
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع «ير˘˘هاو˘˘ظ˘˘˘لا»
.يعامتجلا لصصاوتلا

يرهاوظ˘ل˘ل رو˘ه˘ظ ر˘خآا نا˘كو
ىركذ يف ةروصصم ةلاصسر يف
ن˘م ر˘صشع يدا˘ح˘˘لا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه
تا˘˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
نأا ةفيحصصلا تدكأاو .ةدحتملا

تار˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم
،ريراقتلاب ملع ىلع ةيكيرمألا

ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا نو˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘يو

بر˘ع» تل˘ق˘ن ا˘م˘ك .ا˘ه˘ت˘ح˘˘صص
ةد˘عا˘ق˘لا˘ب رد˘صصم ن˘ع «زو˘ي˘ن
،ميظنتلا ىدل ًا˘م˘جر˘ت˘م ل˘م˘ع˘ي
ي˘فو˘˘ت ير˘˘هاو˘˘ظ˘˘لا نأا ه˘˘لو˘˘ق
ةنيدم يف يصضاملا عوبصسألا

يبر˘غ بو˘ن˘ج ة˘ع˘قاو˘لا ة˘نز˘غ
وبرلا ببصسب ،لبا˘ك ة˘م˘صصا˘ع˘لا

.يمصسر جÓع يأا قلتي مل هنأل
لوؤو˘صسم لا˘˘ق ،قا˘˘ي˘˘صسلا ى˘˘فو
ي˘ف م˘ي˘ق˘ي ،ي˘نا˘ت˘صسكا˘ب ي˘˘ن˘˘مأا
ةمخا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

دعي مل هنأا دقتعن» ،ناتصسناغفأل
هنوك نأاصشب نومزاح نحن ،ًايح
امك ،«ةيع˘ي˘ب˘ط با˘ب˘صسأل تا˘م
ن˘م بر˘ق˘م ر˘˘خآا رد˘˘صصم لا˘˘ق
تقو ي˘ف ي˘فو˘ت ه˘نأا ،ةد˘عا˘ق˘˘لا
يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م ق˘˘با˘˘صس
هعابتأا نم ليلق ددع رصضحو
ام» ردصصملا فاصضأاو .هتزانج
نم يناعي ناك هنأا وه هفرعن
يفوتو ،سسفن˘ت˘لا ي˘ف ل˘كا˘صشم
.«ناتصسناغفأا يف ام ناكم يف
تاقيقحتلا بتكم لازي ل و
ير˘هاو˘ظ˘لا جرد˘ي ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةأا˘فا˘كم غ˘ل˘ب˘تو ،ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا
،رلود نويلم52 هنع غيلبتلا

.ءابنأÓل لوصضانألا ةلاكو قفو

بيبط وهو ،يرهاوظلا فلخو
ندل نب ،قباصس يرصصم نويع
ةيكيرمألا تاوقلا هتلتق نأا دعب
هعمجم ىلع ةراغ يف ةصصاخلا

ةا˘˘˘فو ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘تو .1102 ما˘˘˘˘˘ع
لجرلا لتقم بقع يرهاوظلا
هللادب˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا
فور˘ع˘م˘لاو ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع د˘م˘˘حأا
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م و˘˘˘بأا م˘˘˘صسا˘˘˘ب ًا˘˘˘صضيأا
.يرصصملا

،يراجلا ر˘ب˘م˘فو˘ن41 ي˘˘˘˘فو
كرو˘يو˘ي˘ن» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص تدا˘˘فأا
نييليئارصسإا ءÓمع نأاب «زميات
،هللا دبع دمحأا هللا دبع اولاتغا
ةيناريإلا ةمصصاعلا عراوصش يف

.ر˘ه˘صشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق نار˘˘ه˘˘ط
ن˘ع Óً˘ق˘ن ة˘ف˘ي˘ح˘˘صصلا تلا˘˘قو
تارابخت˘صسلا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘صسم
دحأا هنأاب مهتملا ،هللا دبع نأا

ىلع8991 تامج˘ه ير˘بد˘م
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا تارا˘˘ف˘˘˘صسلا
ةيرصس ةيلمع يف لتُق ايقيرفإا
.رهصشأا ةثÓث لبق ،ناريإاب
نو˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘˘˘صضأاو
هللا دبع نأا نو˘ي˘تارا˘ب˘خ˘ت˘صسلا
ي˘هو ،م˘ير˘م ه˘ت˘ن˘باو و˘ه ل˘˘ت˘˘ُق
نب ةما˘صسأا ل˘ج˘ن ،ةز˘م˘ح ة˘ل˘مرأا

.ندل
ب.ىملشس

سسنت ةرئاد نمأا رصصانع تحاطأا
ميظنتل ةينطو ةكبصشب ،فلصشلاب
ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا تÓحر
،سصا˘˘خ˘˘˘صشأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا تف˘˘˘قوأاو
تاذ ىد˘ل سسمأا م˘ل˘ع ا˘م˘˘ب˘˘صسح
 .ةينمألا ةئيهلا

˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا ح˘˘صضوأاو
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب
ف˘˘ير˘˘صش ة˘˘طر˘˘صشلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘˘م
نأا يفحصص حيرصصت يف ،دوقنع
يفو سسن˘ت ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘صصا˘ن˘ع
ىتصشب ةميرجلا ةحفاكم راطإا
ة˘كب˘صشب تحا˘طأا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا

ةرجهلا تÓحر ميظنتل ةينطو
ةعبرأا تفقوأاو ،ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘غ

ام مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا
تاذ زربأاو .ةنصس04و32 نيب
تمت ةيلمعلا هذه نأا ردصصملا

دنع ةبقارم ةطقن ىوتصسم ىلع
م˘ت ن˘يأا سسن˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ل˘˘خد˘˘م
براق لمحت رج ةنحاصش فيقوت
،راتمأا5 هلوط يطاطم ةهزن
مث ةيرادإلا ةبقارملل اهعاصضخإاو
اوناك سصاخصشأا ة˘ثÓ˘ث ل˘يو˘ح˘ت

ر˘ق˘م˘ل ة˘ب˘كر˘م˘˘لا ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ادانتصساو .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
تن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ،رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا تاذ˘˘˘˘˘ل
مهيف هبتصشملا نأا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ميظنتو ر˘ي˘بد˘ت˘لا دد˘صصب او˘نا˘ك
مت اميف ،ةيعرصشلا ريغ ةرجهلل

عبار هيف هبتصشم ةيوه ديدحت
ةيلمعلا هذه ترفصسأاو .هفيقوتو
يطا˘ط˘م˘لا برا˘ق˘لا ز˘ج˘ح ن˘ع
ردقي ةينطولا ةلمعلا نم غلبمو
نم غ˘ل˘ب˘مو را˘ن˘يد ف˘لأا003ـب
0031 ـب ردقي ةيبنجألا ةلمعلا
سسم˘˘خ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،وروأا
تاودأاو ةد˘˘ج˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل تار˘˘˘ت˘˘˘صس
فلم لامكتصسا دعبو  .ةحÓملا
ل˘˘ي˘˘حأا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا
سسنت ةمكحم مامأا نوفوقوملا

ر˘ي˘بد˘تو م˘ي˘ظ˘ن˘ت» ة˘ي˘صضق ن˘˘ع
.«ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا تÓحر

ط.ةراشس
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لÓتحلاو ناطيتسسلا ةهجاومل ةينيطسسلف ةيجيتارتسسإا وحن

دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا ة˘يؤور حا˘ج˘ن نا
يلود رمتؤوم قÓطإا وحن سسابع
ةيجتارتصسا عصضو بلطتي مÓصسلل

ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
رابتعلا نيعب ذخأات ةينيطصسلفلا

عم تا˘قÓ˘ع˘لا ةدا˘ع˘ت˘صسا ةرور˘صض
سسي˘ئر˘لا ل˘ي˘حر د˘ع˘˘ب ن˘˘ط˘˘ن˘˘صشاو
يتلا هنرق ةقفصص لصشفو بمارت
ن˘م د˘ب ل ا˘صضيأاو ،ة˘˘ت˘˘ي˘˘م تد˘˘لو
ة˘ق˘با˘صسلا ة˘ل˘حر˘م˘لا م˘ي˘˘ق˘˘ت ةدا˘˘عا

د˘ق˘ع ةر˘كف حا˘ج˘ن ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
˘˘مÓ˘˘صسل˘˘ل ي˘˘لود˘˘˘لا ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا
فار˘˘˘طلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ب
تا˘ي˘لآا زر˘ف˘ل كلذو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م فار˘˘˘طألا ةدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةياعر تحت ةرصشاب˘م تا˘صضوا˘ف˘م
.ةيلود
ةدايقلا مايق نم دب ل لباقملابو
ةلجاع تارارق ذاختا ةينيطصسلفلا
ةيبيرصضلا دئاوعلا مÓتصسا ةداعإاب
نم قح اهنا ةصصاخو (ةصصاقملا)

لاو˘˘مأا د˘˘ع˘˘تو ،ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش قو˘˘ق˘˘ح
اه˘ي˘ب˘ج˘ت بئار˘صض ي˘ه ة˘صصا˘ق˘م˘لا
لÓ˘ت˘حلا ة˘ي˘لا˘˘م ةرازو ا˘˘ير˘˘ه˘˘صش
ع˘˘˘ل˘˘˘صسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘˘صسإلا
ةرورصضو ،اينيطصسلف ةدروتصسملا

بيترت متي ىتح رملا اذه ةجلاعم
امب ينيطصسلفلا يلخادلا عصضولا
ةلحرملا تابل˘ط˘ت˘م ع˘م بصسا˘ن˘ت˘ي
ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خو ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
،ةبقترملا ةيصساي˘صسلا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
بمارت سسيئرلا ةرادإا ةراصسخ دعب
وج زوفو ةيكريمألا تاباختنÓل
ز˘يز˘ع˘تو ة˘ما˘قا ةرور˘صضو ،ند˘يا˘ب
يلودلا ىوتصسملا ىلع تاقÓعلا

فداهلا يصسايصسلا لمعلا نامصضل
ةصسايصس نمصض دوهجلا ديحوت يلا
ة˘ي˘م˘هأاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘لا
. ةديدجلا ةلحرملا عم يطاعتلا

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ب لو
تارار˘˘ق˘˘ل ي˘˘لود˘˘˘لا يو˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

ق˘با˘صست ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘˘حلا ة˘˘مو˘˘كح
ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسا ع˘قاو سضر˘ف˘ل ن˘مز˘˘لا

ة˘˘ح˘˘صضاو ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ي˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج
ثيح ةيلودلا ةيعرصشلاو نيناوقلل
لÓ˘ت˘حلا ة˘˘مو˘˘كح حر˘˘ط ل˘˘كصشي
ةدحو7521 ءا˘˘ن˘˘ب تاءا˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ل
ىد˘حا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
ي˘ف ع˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةلتحملا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارألا

،محل تيبو سسدق˘لا ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب
روطت امه˘ن˘ي˘ب ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘ط˘ق˘تو
ةيناطيتصسلا ةصسايصسلا ي˘ف ر˘ي˘ط˘خ
،ةيلودلا نيناوقلا عم ةصضقا˘ن˘ت˘م˘لا

ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا رار˘ق˘لا اذ˘˘ه د˘˘ع˘˘يو
ة˘مو˘˘كح تلوا˘˘ح˘˘م˘˘ل رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘لود˘˘لا ل˘˘ح ل˘˘ت˘˘ق لÓ˘˘ت˘˘حلا
ل˘˘ك بر˘˘صضو ،ا˘˘ي˘˘لود مو˘˘عد˘˘م˘˘˘لا
عم˘ت˘ج˘م˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حا ةدا˘˘عإل ي˘˘لود˘˘لا
تارار˘ق ل˘كل ر˘˘كن˘˘ت˘˘لاو ،مÓ˘˘صسلا
تد˘كأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا

ريغ هعيمج ناطيتصسلا نأا ارارم
ة˘مو˘كح رار˘م˘ت˘˘صسا نا . ي˘˘˘عر˘˘˘صش
ةماقإا وأا تاءاطعلا حرط لÓتحلا

ةقيقح نم ريغت نل ةديدج تادحو
نأاو ،لاوز ىلإا ناطيتصسلا لك نأا

ةيعرصش ري˘غ تا˘ن˘طو˘ت˘صسم˘لا هذ˘ه
تارار˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘كل ة˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
لا ربعت لو ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو
ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ن˘˘˘˘˘ع
لظ يف رمتصست يتلا هتاصسراممو
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت با˘ي˘غ
يصضارأÓل ةرصشابم ةقرصس ربتعتو
ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘˘عاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
. ةينيطصسلفلا قوقحلا

لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لو
سضر˘ف ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسلا

دع˘ب سضرلا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج ع˘ئا˘قو
يكريمألا ةيجراخلا ريزو نÓعا

ةرا˘˘يز ه˘˘مز˘˘ع و˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ب كيا˘˘˘م
،ةيبرغلا ةفصضلا يف تانطوتصسم
معدلا ريفوت يف ةلوغصشم تتابو
ل˘كصشت ي˘ت˘˘لاو تارا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

بع˘˘صشل˘˘ل ة˘˘يزاز˘˘ف˘˘ت˘˘˘صسا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
م˘لا˘ع˘لاو ه˘تدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
سسي˘ئر˘لا زو˘ف ع˘با˘ت˘ي يذ˘لا ع˘م˘جا
،ةيكيرمألا تاباختنلا يف ندياب
يدحت دكؤوت ةريطخ ةقباصس يهو
اهتيلو يهتنت يتلا بمارت ةرادا

تارار˘ق˘ل  مدا˘ق˘لا ما˘˘ع˘˘لا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
ةمو˘كح ناو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا
لوا˘˘˘ح˘˘˘تو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا
دودحمÓلا معد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا

ةيلاحلا ةيكريملا ةرادلا لبق نم
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خو
ثي˘ح ة˘˘ي˘˘كير˘˘ملا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ن˘م ن˘كم˘م م˘عد ل˘ك ا˘ه˘ل تمد˘˘ق
ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا ع˘˘صسو˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا

ن˘م د˘يز˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسلاو
اهبه˘نو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صضارألا

،ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ة˘قر˘صسو
هنأاب بمارت ةرادا فقاوم تبثتو
لÓتحا يف ايصساصسأا اكيرصش حبصصأا
اصسراممو ،ةينيطصسلفلا يصضارلا
،ل˘˘ب˘˘صسلا ل˘˘كب لÓ˘˘ت˘˘حلا هذ˘˘ه˘˘˘ل
ةيخيراتلا قوقحلا ىلع ايدتعمو
هنأاو ،ينيطصسلفلا يبرعلا بعصشلل

تا˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘ي ل
يليئارصسإلا ناطيتصسÓل ة˘م˘عاد˘لا
نأا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘˘صضارألا ي˘˘ف
ةقيقح نم ريغي وأا ةيعرصش هيطعي
اذه ناو عقاولا سضرا ىلع رملا
لاوز ى˘لا لÓ˘ت˘˘حلاو ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

.نمزلا لاط امهم
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ةيكيرمألا تاباختنلا دعب نيينيطسسلفلا نيئجÓلا ةيسضقو اورنوألا لاح
نع عافدلل203» ةئيهلا تدقع
ةيصضارتفا ةودن ،«نيئجÓلا قوقح
ة˘ي˘صضقو اور˘نوألا لا˘ح» ناو˘ن˘ع˘˘ب
د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘˘لا
تحتتفا .ةي˘كير˘مألا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ر˘يد˘م˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا
«203 ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا» ـل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘م˘ل˘كب ،دا˘م˘ح ي˘˘ما˘˘صس ذا˘˘ت˘˘صسألا
ي˘ل˘ع «203 ةئي˘ه˘لا» ما˘ع ر˘يد˘م˘ل
ماع راطإاك ةمدقم تناك ،يديوه
اور˘˘نوأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا عا˘˘صضوأÓ˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ب تر˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘حار˘˘˘م˘˘˘لاو
كلذ رثأاو ،اهفادهتصسا تلواحمو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ئ˘˘جÓ˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
.لكك «اورنوألا» لبقتصسمو
،مولح روتكدلا هون ،هبناج نمو
يف قباصسلا ينيطصسل˘ف˘لا ر˘ي˘ف˘صسلا

نا˘˘ت˘˘صسكا˘˘˘بو ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نا˘˘˘ت˘˘˘˘صسنا˘˘˘˘غ˘˘˘˘فأاو ل˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ةماعلا ةنامألا وصضع ،تارامإلاو
رمتؤوملل ةيلودلا تاقÓعلا نيمأاو
ىلإا جراخلا يينيطصسلفل يبعصشلا
ه˘˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘˘˘لا نأا
،«اورنوألا» ةلاكو نع نوعفادملا
،ءوجلل ز˘مر˘ت » ا˘ه˘نو˘ك ن˘م ي˘تأا˘ي
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ها˘˘صشك ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب نو˘˘˘كو
نم بعصش عÓتقا نعو ةيصضقلا
ي˘ق˘ب˘˘ُت ي˘˘هو ،ه˘˘خ˘˘يرا˘˘تو ه˘˘صضرأا
دو˘˘جوو ،ة˘˘ي˘˘ح ةدو˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
ل بع˘صش دو˘جو ي˘ن˘ع˘ي ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
«ًادرصشم لازي
ةيصسامولبدلا نأا ىلإا ،مولح راصشأاو
ةمتهم ريغ ،ةيلاحلا ةينيطصسلفلا
ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘ب اد˘˘˘˘بأا
يأا بايغ ىلإا اهونم ،«اورنوألا»

ةطلصسلا ن˘م ة˘ي˘م˘صسر تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةطلصسلا» :لاقو ،سصوصصخلا اذهب
دهاصشلا اذه ءاقبإا دراو يف تصسيل
،ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘˘مألا
عم قفاوت ىلع نوكت دق سسكعلاب
نم عم مئاو˘ت˘ت˘ل ق˘ح˘لا اذ˘ه ءا˘ه˘نإا
.«لÓتحلا ينعأاو مهيمحت
301 ن˘م ر˘ث˘كأا كا˘ن˘˘ه» :فا˘˘صضأاو
ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ةرا˘ف˘صسو ة˘ث˘ع˘˘ب
نم رثكأا ايونصس فزنتصست ،ملاعلا

ثب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ،رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م002
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل تصسي˘˘لو ي˘˘صضوا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا
.«انبعصش اياصضق
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث ل» :ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
فزنتصسم وه املاط يصسامولبدلا
يدجتصست يتلا ةطلصسلا تاوطخب

ةياعرلا نم تاصضوا˘ف˘م˘لا ة˘لوا˘ط
ةفاث˘ك ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لود˘لا
ةيكيرمألاو ةينويه˘صصلا دو˘ه˘ج˘لا

هيجوت نم ميلقإلا يف مهتاودأاو
ر˘ب˘ع ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ق ة˘˘بر˘˘صض
يدؤوي امم ،اهمعد عابنم فيفجت
.«اهتامدخ نم انبعصش نامرحل
م˘ي˘هار˘بأا رو˘ت˘كد˘لا ط˘ل˘صس ،هرود˘ب
ةيلودلا تاعازنلا ذاتصسأا تاحيرف
جروج ةعماجو ،ةحودلا دهعم يف
تا˘˘ها˘˘ج˘˘تا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘صضلا ،نوا˘˘ت
ها˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضقو اور˘˘˘نوألا
دهع ذنم» :لاقو ،نيي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نامورت يراه يكيرمألا سسيئرلا

ةيليئارصسإلا ةدايقلا ىلع هطغصضو
،ئجل فلأا002 ةداعإا لجأا نم
مدعب حرصص يذلا امابوأا ةرتف ىلإا

ل˘ي˘ئار˘˘صسإا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا ةو˘˘ع

يف اعجارت كانه نأاب هركذ بصسح
ةيجرا˘خ˘لا ة˘ي˘كير˘مألا ة˘صسا˘ي˘صسلا
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ئ˘˘˘˘جÓ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
«.نيينيطصسلفلا

ءي˘˘صشلا» نأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘ف ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ةيجراخلا ةي˘صسا˘ي˘صسلا ي˘ف ر˘ب˘كألا
يف ئجافم ريغ وهو ةيكيرمألا
ا˘˘م حر˘˘ط ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بمار˘˘ت ةر˘˘ت˘˘˘ف
ن˘ل˘عأاو نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘صصب ى˘˘م˘˘صسي
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘صضق ى˘ل˘ع بر˘ح˘˘لا

ع˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ق و˘˘˘˘˘˘˘هو ،«اور˘˘˘˘˘˘˘نوألا»و
ي˘ف ط˘غ˘صض ةادأا˘ك تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا

«.نيئجÓلا عوصضوم
ن˘م ر˘ط˘خألا مو˘ه˘ف˘˘م˘˘لا نأا ىأارو
ةلواحم» و˘ه ،تاد˘عا˘صسم˘لا ع˘ط˘ق
ة˘˘ي˘˘صضق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا عز˘˘˘ن
ةدوعلا قح ةيصضق نعو نيئجÓلا

بمارت تلواحم يف كلذ لثمتيو
ىفن ثيحب ،ئجÓلا فيرعت ةداعإا
تءاج يتلا لايجألا نأا لوقي نأا
م˘ه˘ف˘ير˘ع˘ت م˘ت˘ي نأا ءو˘ج˘ل˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

نع رودي ثيدحلا أادبو ،نيئجÓك
«.دادعألا نم فلأا05
ة˘ل˘حر˘م˘لا نأا ،تا˘ح˘ير˘ف ح˘˘صضوأاو
،ن˘يد˘يا˘ب ةرادإا ل˘ظ ي˘ف ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

نأا رابتعا ىلع ،ملاعملا ةحصضاو
نا˘ك مدا˘ق˘لا سسي˘ئر˘لا ن˘يد˘يا˘ب و˘ج
مد˘ع˘ب حر˘صص يذ˘لا ا˘ما˘بوأا بئا˘ن»
نأا عقوتملا نمو ،نيئجÓلا ةدوع
م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل ةدا˘˘˘عإا كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘كي
مدقت يتلا ةيكيرمألا تادعاصسملا
عم لماعت˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘مو اور˘نوأÓ˘ل
.«ةيناصسنإلا بناوجلاب رمألا

دوقي نل نيدياب» :تاحيرف فاصضأاو
ة˘ي˘صضق˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا

انهو ،معدي دق امبر لب ،ةينيطصسلفلا
وه ام ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ى˘ل˘ع رود˘لا
ي˘˘˘ك ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لا رود˘˘˘˘لا
ىلع ةينيطصسلفلا ةيصضقلا نوصضرفي
ل˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا ةد˘˘˘ن˘˘˘˘جأا
ةدا˘عإا وأا ة˘ح˘لا˘صصم كا˘ن˘ه نو˘كي˘˘صس
ي˘صسا˘ي˘صسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيؤورلا تدجاوت ام اذاو ،اينيطصسلف
ثادحإا نكمي عبطلاب ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
.«ريغتلا
،ديصشر وبأا ةماصسأا روتكدلا هرودب
«اورنوألا» روحم نع هثيدح يفو
رو˘ظ˘ن˘م ن˘م ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘˘صضقو
اعد ،نييروهمجلاو نييطارقميدلا
نأا˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صست˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘لإا
ةيصضقلا هاجت يكيرمألا فقوملا»
زا˘ح˘ن˘م ا˘م˘˘ئاد ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

،لي˘ئار˘صسٍإا ح˘لا˘صصل م˘ئاد ئ˘طاو˘تو
،ةرادإل ةرادإا نم هيلع فÓخ لو
«ًامامت كلذ كردن نأا بجيو
بمارت ةرادإا نأا ،ديصشر وبأا ىأارو
،ليئارصسإل اهم˘عد˘ب تزوا˘ج˘ت د˘ق
يهامتلا ةلحرم ىلإا زايحنلا نم
ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لا ةد˘˘ن˘˘جألا ع˘˘م ما˘˘ت˘˘لا
تحبصصأاو ةفرطتملا ةينويهصصلا
تايصسايصس ريرمتل ةانق » هترادإا

«فرطتملا نيميلا اذه
ةينيط˘صسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا نأا ر˘ب˘ت˘عاو
،عارصصلا ةرادإا يف اهتردق تغلأا

ةئطاخ ةبراقم» نم تقلطنا نيح
ةرادإلا ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
لئاصسر لا˘صسرإا ن˘ي˘ح ،ة˘ي˘كير˘مألا

(ند˘يا˘ب ةرادإا) ة˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإل
ةردابك ينمألا قيصسنتلل اهتداعإاب

نأا مغرلا ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ن ن˘صسح

ةزا˘˘ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا تارادإلا
ةيكيرمألا تايلولا˘ف ،لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ا˘ن˘قو˘ق˘ح˘ل ي˘صسا˘˘ي˘˘صس م˘˘صصخ ي˘˘ه
.«اطيصسو تصسيلو
ا˘˘˘م» نأا ،د˘˘˘ي˘˘˘صشرا و˘˘˘بأا ح˘˘˘˘صضوأاو
ةدوع وه نيداب دهع يف هدهصشنصس
لو ،زايحنلاو ؤوطاوتلا عبرم ىلإا
لب زايحنلا ثيح نم ريغت دجوي
«.يهامتلا ثيح نم
نأا ى˘˘˘˘لإا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشرا و˘˘˘˘بأا را˘˘˘˘˘صشأاو
،ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘˘لا

ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ىد˘˘حإا تنا˘˘ك
كلذو ،«اورنوألا» ةلاكو ءاصشنإل
عار˘˘صصلا ةرادإل ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م» ي˘˘˘ف
،دعاصصتي لو رجفني ل نأا ىنعمب
ن˘م ة˘˘لا˘˘ح دو˘˘جو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘مو
ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ئد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
بايغ لظ يف هنأل ،ينيطصسلفلا

اذ˘ه ر˘ج˘ف˘ن˘ي˘صس تا˘مد˘خ˘لا ة˘˘فا˘˘ك
.«ةقطنملا يف فلملا

ةوعد هيجوتب ،هتكراصشم متتخاو
بع˘˘˘˘صشلا ةدا˘˘˘˘عإا ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘˘لإا
،ه˘ع˘قاو ف˘ير˘ع˘ت˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
انيدل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف بع˘صشك ن˘ح˘ن»
نأا ا˘ن˘تءا˘ف˘كب ع˘ي˘ط˘ت˘صسن تاءا˘ف˘ك
،انتيصضقل اينطو اجمانرب عصضون
عور˘صشم˘لاو ،ع˘صساو ق˘فأا ا˘ن˘˘يد˘˘لو
اعورصشم اموي نكي مل ينويهصصلا
ناك ،ةلتحملا سضرألا يف ايلخاد
.«ايجراخ نآÓل همعدو ايجراخ
فيظوتو ليعفت ةرورصضب بلاطو
انعورصشم ةداعإل» تاءافكلا هذه
ي˘˘غ˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا نأا˘˘˘بو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
وأا ليئارصسإا ل ايلمع «اورنوألا»
.«نحن انزجع لب بمارت ةرادإا
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يئافسشتسسا ريرسس فلأا دينجت ةيناكمإا
وزو يزيتب ضشاعنإÓل رخآا07و

وزو يز˘ي˘˘ت ة˘˘يلو ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل تا˘ي˘نا˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع
07و يئافصشتصسا ريرصس فلأا
ل˘˘جأا ن˘˘م ،سشا˘˘ع˘˘نإÓ˘˘ل ر˘˘خآا
ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
،91˘‐د˘ي˘فو˘كب ن˘ي˘با˘صصم˘˘لا

ةيلخل نايب يف ءاج ام قفو
.ةيلولل لاصصتلا

راطإا يف هنأا نايبلا حصضوأاو
ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘لا
تلا˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف «عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترلا»
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإلا
Óمعو ةيلو˘لا˘ب د˘ج˘ت˘صسم˘لا
دومحم ،يلاولا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تد˘˘م˘˘ع ،ع˘˘˘ما˘˘˘ج
عفرلا ىلإا ناكصسلاو ةحصصلا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ةر˘صسألا دد˘ع ن˘م
ر˘ب˘ع ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
غ˘ل˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا

لباقم (0001) فلألا اهددع
لجأا نم اقباصس ريرصس397
لوق˘ي ،«ئرا˘ط يأا ة˘ه˘جاو˘م
.ردصصملا

سشاعنإلا ةرصسأا سصخي اميفو
73ب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ةرد˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
45 ىلإا اهددع عفر اهنكميف
هتعدتصسا ام لاح يف اريرصس
تاذ ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو ،ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضلا
يف هنأا دافأا يذلا ردصصملا
ةز˘ه˘جأا ف˘ي˘ي˘كت ةدا˘عإا را˘طإا
ا˘ق˘فو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ايلاح ا˘هرو˘ط˘ت تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل
تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا»
سشاعنإلا ةزهجأا نم ةيحصصلا

اهتاردق نم عفرلا عم ةازاوم
نوز˘˘خ˘˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م ي˘˘˘ف
لكصشلاب يبطلا نيجصسكألا
ةرصسأا ددع عفرب حمصسي يذلا
ام قفو ،»07 ىلإا سشاعنإلا

.ةيلولا نايب يف ءاج
مدع» ىلع ديكأاتلا مت امك
ل˘ف˘كت˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم «ع˘˘ب˘˘صشت
تردق ثيح ،91‐ديفوكلاب
ةر˘˘صسألا ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت ة˘˘˘ب˘˘˘صسن
ةياغ ىلإا (397ب ةردقملا)
ةئاملاب15ـب عوبصسألا ةياهن
لفكتملا ىصضرملل ةبصسنلاب
54و تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب م˘ه˘ب
ةر˘صسأل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘يلو نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع .سشا˘˘ع˘˘نإلا
ى˘ل˘ع» ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت وزو يز˘˘ي˘˘ت
سصخي امي˘ف «ة˘ل˘ئا˘ه تارد˘ق
ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ةر˘صسألا دد˘ع
ن˘ع ل˘ق˘ي ل ا˘م˘˘ب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا

.ريرصس052.2
ةحصصلا ةيريدم تنأامط امك

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف نا˘˘˘كصسلاو
يف تايفصشت˘صسم˘لا تارد˘ق˘ب
ل˘جأل ى˘صضر˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا
ل˘˘ك ي˘˘ف جÓ˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
مهل جÓعلا نامصضو ىرخألا

تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘ع
.ةيلولاب ةيحصصلا

ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘يد˘م تذ˘خ˘˘تاو
ةد˘˘يد˘˘˘ع تاءار˘˘˘جإا ادد˘˘˘ج˘˘˘م
راصشتنا نم دحلا ىلإا يمرت
ا˘˘ه˘˘م˘˘˘هأا ن˘˘˘م ،سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
يف ةلثمتم ةيئاقو تاءارجإا

ي˘˘مÓ˘˘عإا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ع˘˘˘صضو
نينطاوم˘لا سسي˘صسح˘ت ل˘جأل
ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صض لو˘˘˘ح
د˘˘عاو˘˘ق مار˘˘ت˘˘حاو رذ˘˘ح˘˘لا˘˘ب
يدصسج د˘عا˘ب˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صساو
قيبطت عم ةازاوم ةفاظنلاو
.رجحلا تاءارجإا

ه˘تاذ قا˘ي˘صسلا ي˘ف م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت»
ف˘قو ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
اذ˘كو «ىود˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس
ةئبوألا ملع حلاصصم زيزعت
ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا بط˘˘˘لاو
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ة˘˘ح˘˘˘صصل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
دينجت عم ةازاوم ،ةيراوجلا
ة˘ي˘ح˘˘صصلا تاد˘˘حو˘˘لا قر˘˘ف

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘ي˘طأا˘ت ل˘جأل
.يصسردملا طصسولاب

ىلإا نايبلا تاذ راصشأا امك
ل˘ف˘كت˘لا تاءار˘˘جإا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ن˘م ة˘ح˘صصلا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ب

ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
لكايه اذكو م˘ه˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا

رود ربع مه˘ئاو˘يإل ةز˘ه˘ج˘م
سضع˘بو ة˘يلو˘لا˘ب با˘ب˘˘صشلا
ةهجوملا ةيقدنفلا لكايهلا
وأا اهل ةجاحلا لاح يف مهل

ديكأات˘لا م˘تو.رجحلا د˘ن˘ع
ةيلباق نع هتاذ قايصسلا يف
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت
عم91‐ديفوكلاب سصا˘خ˘لا
ا˘ق˘˘فو ،ع˘˘صضو˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت
يح˘صصلا عا˘ط˘ق˘لا تارد˘ق˘ل
ىلع رفوت˘ي يذ˘لا ة˘يلو˘لا˘ب
ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق » ة˘˘˘ما˘˘˘ه دراو˘˘˘م»
ةرورصضلا لاح يف دينجتلل
تابلطتم ةهجاوم لجأا نم
تح˘˘ت و˘˘ه يذ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا»
د˘كؤو˘ي ،«ا˘ي˘لا˘˘ح ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا
.ردصصملا سسفن

م.ق

ةديلبلاب ةديدج طوطخ5 ـب معدتي يرسضحلا لقنلا
ةيلوب ل˘ق˘ن˘لا عا˘ط˘ق م˘sعد˘ت
ةد˘يد˘ج تÓ˘فا˘حـب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا
يرصضح لقنل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘ل˘ل
فرصشأا ثيح ،ةديلبلا ةنيدمل
رصصيون لامك ةيلولا يلاو
قÓ˘˘ط˘˘نإلا ءا˘˘ط˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تÓ˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
50 اهددع غلا˘ب˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح
لقنلل ةيمومعلل ةصسصسؤوملا

ام ،ةديلبلا ةنيدمل يرصضح
طوطخب مي˘عد˘ت˘لا˘ب ح˘م˘صسي
ثادحتصسا اذكو ةديدج لقن

نيب طبارلا نيديدج نيطخ
ة˘صصور˘م˘عو ة˘ب˘˘حر˘˘لا با˘˘ب
نانيعوب ةديدجلا ةنيد˘م˘لا˘ب
ةنيدمب باصصق قوصس طخو
ينب˘ب ارور˘م ير˘ح˘ب˘لا را˘يد
،ةيلمعلا سشماه ىلعو ،دارم
م˘ير˘كت ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو ما˘˘ق
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘صسلا سضع˘˘ب
م˘ق˘طألا ل˘ق˘ن ي˘˘ف و˘˘كرا˘˘صش
رجحلا ةرت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ةيلو ه˘ت˘فر˘ع يذ˘لا ي˘ل˘كلا
سسوريف يصشفت ءارج ةديلبلا

.91 ديفوك انوروك
داعشس.ق

هتدعاشسمب نينشسحملأ بلاطي اهدلأو

«ةدارقوب ةنيمأا» ةلفطلا ناقرؤوي رقفلاو للسشلا
ىشصقأأ لقينشش ةيدلب ةيليوج50 يحب ةنطاقلأو تأونشس60 رمعلأ نم ةغلابلأ «ةنيمأ ةدأرقوب» ةلفطلأ يناعت

.اهكلمت يتلأ ةقاعإ’أ ةقاطب بشسح ةئاملاب001 ةبشسنب ةكرحلأ يف للشش نم ،ةيدملأ ةي’و بونج

يذلا ى˘صسي˘ع ا˘هد˘لاو بصسح
ة˘لا˘حو ا˘ع˘قد˘م ار˘ق˘ف ي˘نا˘ع˘ي
ىدني ةيعا˘م˘ت˘جاو ة˘ي˘صشي˘ع˘م
ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘ي ،ن˘ي˘ب˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل
ة˘كب˘صشلا را˘طإا ي˘ف تاو˘ن˘˘صس
ل ةديهز بترمب ةيعامتجلا
ىهدألاو ،جد0045 ىدعتي
ه˘˘˘نا كلذ ل˘˘˘ك ن˘˘˘م ر˘˘˘˘مألاو
هيف دقتفت نكصسمل رجأاتصسم
غلبم˘ب ةا˘ي˘ح˘لا طور˘صش ى˘ندأا

لول لوقي انهو ،جد0005
اذكو ريخلا لهأاو نينصسحملا
ىدل لامعألا سضعبب يمايق
يلمع تقو جراخ سصاوخلا

ار˘˘˘˘صسع ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح تدادزل
ليعأا ين˘نأاو ة˘صصا˘خ ،ءا˘ن˘عو
ةني˘مأا ن˘هر˘ب˘كأا تا˘ن˘ب ثÓ˘ث
ذنم تمصص يف يناعت يتلا

تلقنت لوقي ىصسيع ،اهتدلو
تايف˘صشت˘صسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
ةريوبلاو ةمصصاعلا رئازجلاب
،ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نكل يتنبا ةلاح سصيخصشتل
لاق هتحارصصبو ،ىودج نود

ف˘ي˘لا˘كت ع˘فد ن˘ع ز˘ج˘ع ه˘نا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘˘لاو تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا

تاريع˘صست ى˘ت˘حو ة˘ع˘صشألاو
ةنيزح ةربنبو ،ةظهابلا لقنلا
Óيل هدبك ةذلف ملآا فخي مل
ل اهتابجو ناو اميصس اراهنو
ترو˘˘غا˘˘ي تا˘˘ب˘˘ح ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت
بيلحلاو تايولحلا سضعبو

ىدل مصضه˘لا ة˘بو˘ع˘صص ءار˘ج
اهدلاو ،ىرخأا تابجول ةنيمأا
ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ل˘˘هأا ل˘˘ك د˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘ي
تا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘˘صسحإلاو
ةلصصاومل هتدعاصسم ةيصصولا

اموي ربكت يتلا ،هتنبا جÓع
بعصصت اهت˘لا˘حو ر˘خألا د˘ع˘ب
هزج˘ع ما˘مأا ة˘ظ˘ح˘ل˘ب ة˘ظ˘ح˘ل

اهحن˘مو ا˘ه˘جÓ˘ع ن˘ع ا˘يدا˘م
.ءافصشلا لمأا

نمل دلاولا مقر نإاف ،ةراصشإÓل
و˘˘˘˘˘˘˘ه ةد˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘˘˘˘لا دارأا

8157563760
مقرو7271173770و
: يرا˘ج˘لا يد˘ير˘ب˘لا با˘صسح˘لا
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ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سضر˘˘˘ق˘˘˘لا مز˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
طا˘˘˘صشن قÓ˘˘˘˘طإا ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ة˘˘فر˘˘ي˘˘صصلا
هب دافأا ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘يادر˘غ ة˘يلو˘ب
،ي˘مو˘م˘ع˘لا كن˘ب˘لا اذ˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
تحت يمصسرلا قÓطإلا متيصسو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا ة˘˘يا˘˘عر
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سضر˘ق˘˘ل˘˘ل
ىوتصسم ىلع ،ي˘نا˘م˘حد د˘م˘ح˘م
نو˘كت˘ل «311» ة˘يادر˘غ ة˘لا˘˘كو
ةعبات ةيكنب ةلاكو سسماخ كلذب
قوصست ينطولا يبعصشلا سضرقلل
،ةيمÓصسإلا ةفري˘صصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م
ةعومجمل كنبلا قÓطإا يتأايو
تامدخلاو تاجتنملا نم ةديدج
ة˘ع˘ير˘صشلا م˘ي˘لا˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م
ىلع هلو˘صصح د˘ع˘ب ،ة˘ي˘مÓ˘صسإلا
سسلجملا نم ةقباطملا تاداهصش

ى˘˘ل˘˘عو ى˘˘˘ل˘˘˘عألا ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا
.رئازجلا كنب نم سصيخرت

ينطولا يبعصشلا سضرقلا دكأاو
راطإا يف جردنت ةوطخلا هذه نأا
ةيراجتلا هتيجي˘تار˘ت˘صسإا ف˘ي˘ي˘كت
،هنئابز تابلطتمو تاجايتحا عم
هصضورع عيونت لÓخ نم كلذو
ة˘حا˘تإاو ة˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا قو˘˘صسلا ي˘˘ف
ة˘فر˘ي˘صصلا تا˘مد˘خو تا˘ج˘ت˘ن˘م
كنبلا موقيو ،نئابزلل ةيمÓصسإلا
،ق˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘ب ،را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
،هت˘كب˘صش ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ا˘ي˘ج˘يرد˘ت
تامدخو تا˘ج˘ت˘ن˘م (9) ةع˘صست˘ل
ةعيرصشلا ميلاعتو ئدابمل ةقباطم
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا
دار˘فأا ن˘م ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ئار˘˘صش
اهيف امب تاصسصسؤومو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘مو
ةر˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصلا تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.ادج ةريغصصلاو ةطصسوتملاو
با˘صسح˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو

با˘صسح ،ي˘˘مÓ˘˘صسإلا يرا˘˘ج˘˘لا
با˘˘˘صسح ،ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإلا كصصلا
با˘صسح ،ي˘مÓ˘صسإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا
سضرعو يمÓصسإلا رام˘ث˘ت˘صسلا
،زيهجت«ةرايصس«راقع ةح˘بار˘م˘لا

راقعلل ةراجإلا سضرع كلذكو
سضرغلا اذ˘ه˘لو، تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا سضر˘˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘˘صضو
هنئابز فرصصت تحت يرئازجلا
ة˘˘فر˘˘ي˘˘˘صصلا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ كا˘˘˘ب˘˘˘صش
ق˘ير˘ف ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا

ن˘م˘صضت˘˘ي تاءا˘˘ف˘˘كلا دد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ن˘ي˘نو˘كم ن˘ئا˘بز˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘˘ل˘˘كم
،لا˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘صصي˘˘صصخ
.نايبلا بصسح

ب.ناÁأ

ع.ميهأربإأ

مهل ةشسردم زاجناب نوبلاطي ءايلوأ’أ

ةلÓسشب دحوتلا لافطأا
«لفكت» نود ةرواذعلا
دحوتلأ ىشضرم لافطأأ ءايلوأأ ،وكششي
،ةروأذعلأ ةلÓشش ةرئأد تايدلبب
يف ريشصقلأ نيع ،تأورفات ،لقينشش
صشيمهتلأ نم ،ةيدملأ ةي’و
هل صضرعتي يذلأ ءاشصقإ’أو
تاطلشسلأ فرط نم مهءانبأأ
لثمم بشسحو ،تأونشس ذنم ةيئ’ولأ

لك ء’ؤوه قرط دقف ءايلوأ’أ نع
حتف لجأ نم ايئ’وو ايلحم بأوبأ’أ

صضعب تأرجح لÓغتشسأو
ةقحلم ثأدحتشسأ وأأ تايئأدتب’أ
يجوغأديبلأ يشسفنلأ زكرملأ

تأرششعلأ رطشضيل ،دحوتلأ لافطأ’
لكششب مهئانبأأ ليوحت ءايلوأ’أ نم
ةيدلبو فيشسوب نيع ىلإأ يرود
ةفاشسم ىلع ةفلجلأ ةي’وب نيريبلأ

«دأرم ديشص» لوقيو ،ابيرقت ملك06
يشصحت افلشس ةروكذملأ تايدلبلأ نأأ
نمو نيشسنجلأ نم ةلاح08 نم ديزأأ

نوناعي مهبلغأأ  ،رامعأ’أ فلتخم
مهلقن مامأأ اعنام فقي اعقدم أرقف
نيعب ةيريخلأ ةيعمجلأ ىلإأ

صصتخملأ بيبطلأ وأأ فيشسوب
فيلاكتلأ ىلإأ ةراششإأ يف ،نيريبلاب
صصحفلأو لقنلل ةظهابلأ ةيلاملأ

فخي ملو ،فيراشصملأ نم اهريغو
ريثيو دعاشصت يف ددعلأ نأأ انثدحم
ىلع رفوتت ةيدلبب ءايلوأ’أ قلق
ىلع ،ةلغتشسم ريغ ةيمومع تأرقم

ةباغلأ يحب صسيئرلأ تÓحم رأرغ
ةنيدملأو ةرئأدلأ رقم نم برقلابو
ةشضور رفوت نع كيهان ،ةديدجلأ
صصشصخت نأأ اهناكمإاب لافطأÓل

ةشصاخ ،دحوتلأ لافطأ’ تاعاق
ءابطأأ نم يعاشسم كانه نأو
ميدقت مهناكمإاب نيشصتخم ةذتاشسأأو
فاشضأأو ،دحوتلأ لافطأ’ ريثكلأ

هنأ دحوتلأ لافطأأ ءايلوأأ لثمم
نيلوؤوشسم ىلع ةلاحلأ صضرع
ةقفر ةيدلبلأو ةرئأدلأو ةي’ولاب

ليعفت لجأ نم ،نيطششانو نيريخ
ىلع ربجملأ ددعلأ صصتمت ةقحلم
،لشصأوتمو يرود لكششب لقنتلأ

تبهذ لوقي يعاشسملأ لك نأأ ريغ
ةشصرف يأأ حنمت ملو حايرلأ جأردأأ
نامرحلأو صشيمهتلأ يناعت ةئفل لمأأ

ريخأ’أ يف Óمآأ ،اهقوقح طشسبأ نم
Óجاع Óح ةيشصولأ تاهجلأ دجت نأأ

كلذب ففختو دحوتلأ لافطأ’
.تÓئاعلأ تأرششع ةاناعم

ع. ميهأربإأ

ةديدج ةلاكو قلطي يرئأزجلأ يبعششلأ صضرقلأ

 ةيادرغب ةيمÓسسإلا ةفريسصلا طاسشن قÓطنا

نيعب ةصصاهلو ةرئاد سسيئر ماق
،ةينقتلا ةنجللا ةقفر تنصشوميت
لظلا قطانم ىلإا ةيناديم ةرايزب
نيتعباتلا نيتيدلبلاب ةدجاوتملا
ةيدلب تناك ةطقن لوأا ،ةرئادلل
راود˘˘ب ة˘˘˘بار˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘صصا˘˘˘ه˘˘˘لو
عور˘صشم ن˘يا˘ع ن˘يأا ة˘ن˘با˘ه˘˘صشلا
يذلا يحصصلا فرصصلا تاونق
ل˘ب˘ق ه˘مÓ˘ت˘صسا بق˘تر˘م˘˘لا ن˘˘م
،لبقملا ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن
ةنجل˘لا تد˘ق˘ف˘ت را˘غزا راود˘بو
فر˘˘˘˘صصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘صشم
ابيرق همÓتصسا ررقملا يحصصلا

ةطوبرملا ريغ نكاصسملا طبرو
امك ،ةلبقملا مايألا يف ةكبصشلاب

ةئيهت عورصشم لوؤوصسملا نياع
نيب ام طبارلا قيرطلا ديبعتو
ئ˘˘طا˘˘صشو را˘˘غزا˘˘ب ير˘˘م˘˘ح˘˘˘لا
،ملك01 لوط ىلع ةينادرولا

تدهصش اهتاذ ةيدلبلا نأا املع
ةئيهت لجأا نم لواقملا بيصصنت
قاو راد˘ج ءا˘ن˘بو ر˘با˘ق˘م ة˘ع˘برأا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ي˘ل ا˘ه˘لو˘˘ح
ي˘ت˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لاو ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا
ىتوملا ة˘مر˘ح دد˘ه˘ت تح˘ب˘صصأا

ةصسرتفم˘لا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ة˘صصا˘خ
سشب˘ن ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا با˘ئذ˘˘لا˘˘ك
.ةدرصشتملا بÓكلاو روبقلا
سشا˘يرو يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘˘مأا

ي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ق ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تراز
،ة˘˘ير˘˘هاو˘˘ط˘˘لاو سشو˘˘ما˘˘م˘˘˘ح
ي˘عور˘˘صشم ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘صصلا تاو˘˘ن˘˘˘ق
يذ˘˘لا لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا بي˘˘صصن˘˘˘تو
ءانبو رباقم6 ةئيهتب موقيصس
ظافحل˘ل ا˘م˘ه˘لو˘ح قاو راد˘ج
.لامهإلاو يدرتلا نم اهيلع
ا˘صسا˘صسأا تز˘كر˘ت ة˘جر˘خ˘لا هذ˘˘ه

يلاجع˘ت˘صسا ج˘ما˘نر˘ب ع˘فد ى˘ل˘ع
ل˘˘ث˘˘مألا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ن˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي

قطانملا هذه ناكصس تاجايتحل
لوحت يتلا تابوعصصلا درج عم
اهتقو يف عيراصشملا ميلصست نود
ءاد˘˘˘صسإا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،دد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ءاقل طيصشنت لجأا نم تاهيجوت
ماتتخا دعب يندملا عمتجملا عم
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو ةرا˘˘˘˘يز ل˘˘˘˘ك
تلا˘˘غ˘˘صشنا ى˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ةرولب ىلع لمعلاو نينطاوملا
ني˘صسح˘ت ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ت˘ي ةر˘كف
ع˘˘فدو ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
ىلإا ةيلحملا ةيومنتلا ةيكرحلا
ىل˘ع ة˘صصا˘خ زا˘كترإلاو ما˘مألا

ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘كما˘ن˘يد˘لا ر˘صصن˘ع
نم ةقلح ةيلولا اهربتعت يتلا

.اهلاكصشأا لكب ةيمنتلا تاقلح
ةنوب Úشسح

تنششوميت نيعب ةشصاهلو ةقطنم
رباقم4 ميمرتو يحسصلا فرسصلا تاونق ليهأات ةداعإا
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هداهسشتسسل66ـلا ىركذلا يف راتخم يجاب تلوطب راسضحتسسا
يت˘يلو و˘ن˘طاو˘م ر˘صضح˘ت˘صسا
،سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘صسو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق
ي˘ف را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب تلو˘ط˘ب
،هداهصشتصسل66 ـلا ىركذلا

ن˘˘˘˘˘م ءاو˘˘˘˘˘جأا ط˘˘˘˘˘صسو كلذو
حاورأا ىلع محر˘ت˘لاو ر˘كذ˘ت˘لا
ر˘ب˘م˘فو˘˘ن لوأا ةرو˘˘ث ءاد˘˘ه˘˘صش
تاطلصس تفقو دقو ،4591
ن˘ي˘تروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘يلو˘˘لا
ةير˘كصسع˘لاو ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا

ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ن˘م دد˘ع ة˘ق˘فر
بصصنلا مامأا ءادهصشلا ءانبأاو
ي˘جا˘ب د˘ي˘ه˘صشل˘ل يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘لا

و (4591‐9191) را˘ت˘خ˘˘م
ءا˘ف˘صصلا زا˘ج˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب كلذ
ينطولا قيرطلا ىلع ةملاقب
ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا61 م˘˘˘˘˘˘˘قر
ملعلا عفر مت ثيح ،نيتيلولا
ديصشنلا ما˘غ˘نأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف ةءار˘˘˘قو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
حور ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘˘ت با˘˘ت˘˘كلا
.ديهصشلا

ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا د˘يد˘ع˘ل ادا˘ن˘ت˘صساو
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةذ˘تا˘صسألاو
ريرح˘ت˘لا ةرو˘ث خ˘يرا˘ت لا˘ج˘م
يجاب ديهصشلا نإاف ةيرئازجلا

ي˘˘ف او˘˘صضع نا˘˘˘ك را˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نيططخملا22 ـلا ةعومجم
يذ˘لاو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘˘ل˘˘ل
ربمفون91 مو˘ي د˘ه˘˘صشت˘˘صسا

لصضفب اهلÓخ نكمت ،4591
نم هاوق ةبÓصصو هصسفن لوط
،ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا سشي˘˘ج ة˘˘˘عز˘˘˘عز
راتخم يجاب ديهصشلا لجصسو
9191 ليربأا91 موي دولوملا
ىوصس سشعي مل يذلاو ةبانعب
ةرو˘ث ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ا˘˘مو˘˘ي91

هتامصصب ةيرئازج˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
بت˘كو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘صشل˘˘ل
نيد˘لا˘خ˘لا ل˘ِج˘صس ي˘ف ه˘م˘صسا
بهو امدعب مد نم فورحب

ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ه˘˘حورو ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
.ةينطولا ةيصضقلا

راتخم ي˘جا˘ب د˘ه˘صشت˘صسا د˘قو
ةعاج˘صشب ى˘ل˘ح˘ت˘ي نا˘ك يذ˘لا

ةمقاقرلا ةكرعم لÓخ ةريبك
زواجتي مل نيرخآا لاطبأا ةقفر
مهنيب نم ديلا عباصصأا مهددع
،ر˘˘˘يازد بيا˘˘˘صش ةد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا

ةأاصشن يف راتخم يجاب مهاصسو
ةد˘حو˘ل˘ل ة˘يرو˘˘ث˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

،4591 سسرا˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لاو
22ـلا عامتجا يف كراصش امك
لÓخ4591 و˘˘ي˘˘نو˘˘˘ي ي˘˘˘ف
امك ،ةروثلل ريصضحتلا ةلحرم
قوصس عاط˘ق˘ل د˘ئا˘ق˘ك فر˘صشأا
بيرد˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع سسار˘˘˘˘˘˘هأا
ئباخملا ريفوتو نيلصضانملا

ةريخذلاو حÓصسلاو ةنوؤوملاو
تايلمعلل ه˘تدا˘ي˘ق بنا˘ج ى˘لإا
د˘˘صض ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسم˘˘˘لا
يف ةيرام˘ع˘ت˘صسلا ح˘لا˘صصم˘لا
داق مث4591 ربمفون1 ةليل
روظانلا مجنم ىلع موجهلا
كلذ ل˘ب˘قو ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ة˘˘يلو˘˘ب
قوصس ةيلو تاطلصس تمحرت
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا سسار˘˘˘هأا

ن˘˘˘م دد˘˘˘عو ة˘˘˘ير˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘لاو
ىلع ةيروثلا ةرصسألا ءاصضعأا
كلذو ءاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا حاورأا
يجا˘ب˘ل يرا˘كذ˘ت˘لا بصصن˘لا˘ب
.سسارهأا قوصس ةنيدمب راتخم
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لجيج تايفسشتسسمب ةيبطلا تادعملا يف ريبك زجع
لك عربتت يتلأ تائيهلأو نينشسحملأو تايعمجلأ لبق نم ةريبك ةينماشضت ةبه ،مايأ’أ هذه لجيج ةي’و دهششت
ميلشستب يفرشش دمحم مويلأ ماق ثيح ،انوروك صسوريفل أريبك أراششتنأ فرعت يتلأ لجيج ةي’و ةدجنل يتوأأ امب

نأ’ تأاترأ يتلأو تاباختن’أ ةبقأرمل ةينطولأ ةطلشسلأ مشساب يعانطشصإ’أ صسفنتلل ةزهجأأ5 نم ةبه ةي’ولأ
.ينماشضتلأ ينطولأ صسحلأ عيجششتو صسوريفلأ أذه ةبراحم يف ىرخأ’أ يه مهاشست

ن˘م˘˘صضو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نيملصسملا ةي˘ع˘م˘ج ةردا˘ب˘م
،«د˘حاو˘لا د˘صسج˘لا» را˘ع˘صشب
ءاب˘طألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘ق
فيطصس ةيلوب نيصصتخملا
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصل عو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم
ميعدتو سسوريفلا ةهباجمل
امك ةيلولل يبطلا رداكلا

ادا˘ت˘ع ا˘صضيأا م˘ه˘ع˘م او˘ب˘ل˘ج
ةز˘ه˘جأا ي˘ف Ó˘ث˘م˘ت˘م ا˘ي˘˘ب˘˘ط
ةزهجأا ،ةيلزنملا نيجصسكألا
،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صسكألا سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسكألا تارورا˘˘˘˘ق
كانيصسوبلا بابيصس ةزهجأاو
سسفنتلا ىلع دعاصست يتلا
فلأا02 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
ل˘ك ،تازا˘ف˘قو ي˘قاو عا˘ن˘ق
ةرا˘˘ي˘˘صس ى˘˘لإا فا˘˘˘صضي اذ˘˘˘ه
ا˘ه˘ب عر˘ب˘ت ي˘ت˘لا فا˘ع˘˘صسإلا

لجيجب سسوربرب لزن كلام
يتنمصسإلا عمج˘م˘لا ا˘صضيأاو
فاعصسإا اترايصس عصضو يذلا
تا˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف
هذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘˘ح ة˘˘يلو˘˘لا
ىلإا اصضيأا ةفاصضإا ،ةحئاجلا
تا˘عر˘ب˘ت˘لاو تاد˘عا˘˘صسم˘˘لا
رمحألا لÓهلا اهعمج يتلا
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج عر˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا سضع˘˘˘ب ءار˘˘˘صشل
هذ˘ه تقلو اذ˘ه ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نا˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا تاردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
حايتراو يلجيجلا عراصشلا
ة˘يلو˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ردا˘˘كلا
مهت˘حر˘ف ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘يذ˘لا
تا˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا هذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب
ل˘صصت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
يدا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا

مهديزيصس يذلاو يونعملاو
ىراصصق لذبل ةوقو ةميزع
ة˘˘˘مد˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘هدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
هذه نم جورخلاو ىصضرملا
رار˘˘˘صضألا ف˘˘˘خأا˘˘˘ب ة˘˘˘مزألا
.ةنكمملا

ءاملعلا ةيعمج اهتهج نم
عرف نييرئازجلا نيملصسملا

نم ةبه مدق ،فيطصس ةيلو
ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
‐ديفوك ىصضرم˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
لوؤو˘˘صسم ح˘˘صضوأا د˘˘قو ،91
هذ˘˘˘˘ه نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
يف مهاصس يتلا تادعاصسملا
ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘عر˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘صصح˘˘ت
ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسم˘˘˘لا ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ةملاق يتيلول نيير˘ئاز˘ج˘لا

يف لثمتت جيريرعوب جربو
،ة˘عو˘ن˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةز˘˘ه˘˘جأا
قيرف ريخصست ىلإا ةفاصضإلاب

ءا˘ب˘طأا ة˘صسم˘خ م˘صضي ي˘ب˘˘ط
ر˘ب˘ن˘م˘ل˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت سصاو˘˘خ
كلذ و ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ي˘ب˘˘ط˘˘لا

دوهجم ن˘م˘صض ة˘م˘ها˘صسم˘ك
.«ءابولا اذه ةهباجم»
ءابطألا نأاب يليم فاصضأاو
ةلفا˘ق ن˘م˘صض او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا
نو˘ث˘كم˘ي˘صس تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
ةد˘م˘ل ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب

م˘˘ه˘˘ل تل˘˘كوأا ،ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةد˘˘نا˘˘صسم ة˘˘م˘˘ه˘˘م
ىفصشتصسمب لماع˘لا ي˘ب˘ط˘لا

ىيحي نب ق˘يد˘صصلا د˘م˘ح˘م
ةربخ نم هب نوع˘ت˘م˘ت˘ي ا˘م˘ل
‐ديفوك ىصضرم ةعباتم يف
م˘ه˘فار˘صشإا ن˘˘ع Ó˘˘صضف ،91
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لامعتصسا يف كلذك يبطلا
ةثيد˘ح˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألا
ن˘م˘˘صض ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ج م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نو˘˘كت˘˘˘تو .تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا
مت يتلا ةيبطلا تادعاصسملا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

لجيج ىف˘صشت˘صسم ير˘ي˘صسم
«كاينيصسوب» ةبيقح51 نم
ىصضرم دعاصست ةزهجأا يهو
نيذلا91‐ديفوك
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف نود˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
نم سضرملا نم «ةمدقتم»
،سشاعنإلا ةلحرم لوخد مدع
خانصسألا حتفب حمصست ثيح
نا˘م˘صض م˘ث ن˘˘مو ة˘˘يو˘˘ئر˘˘لا
.ديج سسفنت

لوح ةيشسيشسحت ةلمح
زاغلأ تابرشست رطاخم

تارصضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب م˘ظ˘ن
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ،ل˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ب
تاو˘ق ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت
ءوصس رطاخم لوح ةطرصشلا
،يعيبطلا زا˘غ˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م سسي˘صسح˘ت˘لاو
دد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا  ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘صسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا
عم ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ءابره˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘صسصسؤو˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م ،زا˘غ˘لاو
ةراجتلا ةير˘يد˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا
اذه لÓخ تمدق ،ةيلولاب
،ي˘˘˘صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا

فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م تÓ˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘م
تا˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘طإا
لوح تروحمت ،ةكراصشملا
ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خألا
ة˘يدؤو˘م˘لا زا˘˘غ˘˘لا تا˘˘بر˘˘صست
سصق˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةا˘فو˘ل˘˘ل
ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت مد˘˘ع ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ة˘ئ˘فد˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا ة˘˘ن˘˘خد˘˘م

مدع ،ايرود اهتنايصص مدعو
بوبنأا ةيحÓصص ةدم مارتحا
ي˘ف م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأا ،زا˘˘غ˘˘لا
قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا تاذ
هذه لثم يدافتل ةحيحصصلا
تاءار˘˘˘˘˘جإلاو ءا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خألا
ة˘صصا˘خ ا˘˘ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإا بجاو˘˘لا
،ةئفدتلا ةزهجأا ءانتقا ءانثأا

را˘˘˘˘ثآلا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل اذ˘˘˘˘˘هو
ءوصس نع ةمجانلا ةميخولا
بناج ىلإا ،زاغلا لامعتصسا
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ت كلذ
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو سسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيئاقولا تاءارجلا ةيمهأاب
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضو
سسوريفلاب ةباصصإلا بنجتل
هرا˘˘صشت˘˘نا ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ح ر˘˘˘صسكو
ةفصصب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو
.هتاديدهت نم ةماع

ينمأأ ططخم عشضو..
راششتنأ نم دحلل

«91 ديفوك» صسوريف
تاد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘˘ت
،لجي˘ج ن˘مأل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ما˘˘ه˘˘م
سصاخلا ين˘مألا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب
لÓخ نم ،يئزجلا يحصصلا
تÓ˘ي˘كصشت˘لا ل˘˘ك ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
،ة˘ب˘قار˘م˘لا طا˘ق˘ن ف˘ي˘˘ث˘˘كت
ر˘˘˘ب˘˘˘ع كلذو تا˘˘˘يرود˘˘˘˘لاو
سصا˘صصت˘˘خا عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘ما˘˘ك
دي˘صسج˘ت˘لا فد˘ه˘ب ة˘طر˘صشلا
رجحلا تارارق لكل يلعفلا

تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لاو ح˘˘ئاو˘˘ل˘˘لاو
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ه˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا

ن˘م ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
.سسوريفلا ىودع
حلاصصملا تاذ ترصشاب امك
ةيادب عم ةازاوملاب ،ةينمألا
يئزجلا رجحلا رارق قيبطت

Óيل ةنما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع
ةعصساو ميقعت ةلمح ميظنت
ءايحألا نم ديدعلا تلمصش
،ا˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘ع ي˘˘ف عراو˘˘˘صشلاو
ى˘˘˘صصقأا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘˘لاو
ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ب ة˘ن˘كم˘م ة˘ط˘˘ق˘˘ن

ي˘˘ح ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ح رار˘˘غ
ةو˘˘˘خإلا عرا˘˘˘صش ،ى˘˘˘صسو˘˘˘˘م
ةيمومعلا نكامألا ،ةطقوب
ةري˘ب˘ك ة˘كر˘ح فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

سضعب طيح˘م ،را˘ه˘ن˘لا لÓ˘خ
اذكو ،ةيوبرت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘˘صسلا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘صصلا د˘م˘ح˘م
ن˘م د˘˘ح˘˘لا د˘˘صصق ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ة˘يا˘م˘حو سسور˘ي˘ف˘لا را˘˘صشت˘˘نا
ةيمومعلا ةمÓصسلاو ةحصصلا
ى˘ق˘ب˘تو اذ˘ه ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
ةفاك ريخ˘صست ع˘م ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ةيرصشبلاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا
فر˘ظ˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا
يذلا ،يئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا ي˘ح˘صصلا
نادلب رارغ ىلع اندÓب هب رمت
.عمجأا ملاعلا

ع.يفطل/ميهأرب.ع

 ةيسضارتفا ةودن
يتامولعملا ماظنلا لوح

ناسسملتب ةيلزنملا تايافنلل
ةودن ميظنت ناصسملتب مت
لوح ةينيوكت ةيصضارتفا
يتامولعملا ينطولا ماظنلا»
رقمب «ةيلزنملا تايافنلل
اذه عمج ثيح ،ةيلولا
ةلاكولا نع نيلثمم ءاقللا
نيلثمم و تايافنلل ةينطولا

ةيلولا حلاصصم نع
مدر زكرم ‐ةئيبلا ةيريدم»
، ناصسملت رئاود ‐ تايافنلا

.«ناوتصش ، ةروصصنم
نم ءاقللا اذه ربتعي ثيح
لجأا نم ةرخصسملا تايلآلا
ةدئافل ينقتلا معدلا
يف ةيلحملا تاعامجلا

امك ،تايافنلا رييصست لاجم
تاودنلا هذه لثم حمصستصس
ةيجيتارتصسإا دادعإاب
ممصصم يلحم ططخمو
ةيناديملا قئاقحلا قفو
ةجردلاب سصخت يتلاو
ةلكصسرو رييصست ىلوألا
و ةيرصصع قرطب تايافنلا

.ةيتامولعم
صشاتيلتوب ع

بطلأ لاجم يف بلاط418 مهنم
نارهو ةعماجب نوقحتليسس ديدج بلاط0034 نم رثكأا
1 نار˘˘˘هو ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج تصصحأا
933 ليجصست «ةلب نب دمحأا»
يلما˘ح ن˘م اد˘يد˘ج ا˘ب˘لا˘ط4
ة˘ن˘صسل ا˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
تÓي˘ج˘صست˘لا لÓ˘خ0202
تماد يتلا ةيئاهنلا ةيعماجلا

ىدل ملع امبصسح ،مايأا ةرصشع
تاذ˘ب لا˘صصتلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
.ةعماجلا

نأا د˘م˘ح˘م ي˘صسا˘ب˘ع˘ل ر˘كذو
ليجصستلاب اوماق ابلاط0323
ل˘˘ج˘˘صس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف يرو˘˘صضح˘˘لا

نع اينور˘ت˘كلإا بلا˘ط9011
دد˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘فل ،د˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘ل˘ج˘صسم˘لا ن˘م ي˘لا˘˘م˘˘جإلا
ةئاملاب19ر77 ةبصسن لثمي
ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘كلا دد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةع˘ما˘ج˘ل ن˘ي˘ه˘جو˘م˘لا دد˘ج˘لا

8474 ب ردقملاو1 نارهو
ةب˘ل˘ط˘لا ما˘مأا ى˘ق˘ب˘يو ،ا˘ب˘لا˘ط
او˘ل˘ج˘صسي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘لا
ةر˘ت˘ف لÓ˘˘خ د˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا
ةلهم ةيئا˘ه˘ن˘لا تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا
يراجلا ربمفون12 ةياغ ىلإا

ة˘صصصصخ˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘هو
تاذ قفو ،تÓيوحتلل Óصصأا
.ردصصملا

نيلجصسملا ة˘ب˘ل˘ط˘لا عزو˘ت˘يو
تاصصصصختلا نم ددع ىلع
،1 نارهو ةعماج˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا

و بطلا يف ابلاط418 مهنم
˘مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط517
يف ابلا˘ط355و ةيمÓ˘صسإلا
375 و ة˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع ي˘ف ا˘ب˘˘لا˘˘ط
يف ا˘ب˘لا˘ط024و ةا˘ي˘ح˘لاو
334و ايجولو˘ن˘كت˘لا مو˘ل˘ع˘لا

ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘ع ،ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بادآاو
ريصشأا امك ،ىرخأا تاصصصصخت
1 نارهو ةعماج تناكو ،هيلإا
تيحÓت» ةعاق تصصصصخ دق
يعماجلا عقوملا˘ب «فو˘ل˘خ˘م
لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل «بلا˘˘˘ط دار˘˘˘م»
ةبتكمو مههي˘جو˘تو ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ليج˘صست˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘قد˘لا مو˘ل˘ع˘لا

تح˘˘ت كلذو ط˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،تÓيج˘صست˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خ فار˘صشإا

˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ تف˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘صصتلاو
ددجلا ةبلطلا ع˘م ا˘ي˘نور˘ت˘كلإا

ةباجإلا لÓخ نم م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
مهداصشرإاو مهتاراصسفتصسا نع
سصرحلا مت دقو ،مههيجوتو
تÓيجصستلا تاي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ
˘مرا˘˘صصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإÓ˘˘ل

ب˘صس˘˘ح ك˘˘لذو91‐ديفوك
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا
ددع نا ر˘كذ˘ي ،ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ةعما˘ج˘ب ن˘ي˘صسراد˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

» ة˘ل˘ب ن˘ب د˘م˘˘حأا»1 نار˘˘هو
/9102 ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘صسو˘م˘˘لا

فلأا22 نم ديزأاب ردق0202
سسم˘خ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع بلا˘ط
ن˘يذ˘لا ن˘يد˘ه˘ع˘˘مو تا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
.ةعماجلا مهمصضت

 صس.نيÒشس
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ةقفاوم ببسس نع فسشكلا
وكسسيإا رارق ىلع ناديز

ر˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘˘˘ق
،ي˘نا˘ب˘صسإا ي˘ف˘˘ح˘˘صص

sنإا ،تب˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا سسما
بعل ،و˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسيإا

لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسو
م˘˘˘˘˘صسح ،د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘م
ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘صشب

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
.لبقملا

اًقفوو
وكصسيإا نإاف ،ةينا˘ب˘صسإلا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘صصل

ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘˘ك˘˘˘صشب رر˘˘˘ق
ةرملا هذه نأا ىلإا ةريصشم ،لبقملا يفناج

يتلا ،يكلملل همامصضنا ذنم بعÓل ىلوألا
.ليحرلل اهلÓخ ىعصسي
،رارقلا يف اًريثك ركف وكصسيإا sنأا تحصضوأاو
وكصسيصسنارف هليكوو ،هدلاو لعجي نأا لبق
.رمألاب يكلملا يدانلا ناغلبي ،نوكرلأا

ي˘˘ف اًرو˘˘ه˘˘صش ىصضمأا و˘˘ك˘˘صسيإا نأا ىلإا ترا˘˘˘صشأاو
مث ،ليحر˘لا تا˘ي˘ب˘ل˘صسو تا˘ي˘با˘ج˘يإا م˘ي˘ي˘ق˘ت
لوح ناديز نيدلا نيز هبردم عم ثsدحت
ه˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا لوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو ،ر˘˘˘˘مألا

.ءاقبلاب
وكصسيإا ةبغر مهفتي ناديز» نأا تحصضوأاو
نل ببصسلا اذهلو ،ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ة˘كرا˘صشم˘لا ي˘ف
.«هقيرط يف فقي
ةجاح يف هنأا فرعي بعÓلا sنأا تركذو
ةكراصشمب عتمتصسي ىتح ،هت˘ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل
ناكم لجأا نم ل˘تا˘ق˘ي ي˘كو ،ا˘ًما˘ظ˘ت˘نا ر˘ث˘كأا

.اينابصسإا بردم يكيرنإا سسيول ططخ يف
ا˘مد˘˘ن˘˘ع و˘˘ك˘˘صسيإا نأا ىل˘˘ع «ا˘˘كرا˘˘م» تدد˘˘صشو
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا رار˘˘ق ذ˘˘خ˘˘تا

سضفر اذل ،هرابتعا يف0202 وروي عصضو
ةدمل ي˘ك˘ل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ي˘ف ا˘ًصشم˘ه˘م ل˘ظ˘ي نأا

.لماك مصسوم
كا˘ن˘ه نأا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صصلا تف˘˘صشكو

ىل˘ع ل˘حر˘ي نأا ا˘مإا ،و˘ك˘صسيإا ما˘مأا ن˘˘يرا˘˘ي˘˘خ
متي وأا ،ءارصشلا ةيقحأا عم ةراعإلا ليبصس
.روفلا ىلع هعيب
ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘مو ،سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘˘ي نأا تح˘˘˘˘صضوأاو
ا˘ًح˘˘ي˘˘جر˘˘ت ر˘˘ث˘˘كألا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا ا˘˘م˘˘ه ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس

.نآلا وكصسيإل
هلقن ام عم ةصضراعتم ريراقتلا هذه يتأاتو
نع يلا˘ط˘يإلا «و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘لا˘ك» ع˘قو˘م
هيدل تصسيل هنأا دكأا يذلا ،بعÓلا ليكو
.يغنريملا نع ليحرلا يف ةين يأا

اًر˘˘خؤو˘˘م تر˘˘صشت˘˘نا» :ه˘˘˘لو˘˘˘ق ه˘˘˘ن˘˘˘ع تل˘˘˘ق˘˘˘نو
،اًديج اهفرعن نحن .تاعئاصشلا نم ديدعلا

.«مامتهاب ءيصش لك ىلإا عمتصسنو
ةركفلا .سضورع يأا يف ركفن ل» :فاصضأاو
.«لايرلا عم بعÓلا ءاقب يف لثمتت

 دسصحي دنلاه
يبهذلا ىتفلا ةزئاج

0202 ماعل
ي˘غ˘يور˘ن˘لا ل˘˘صصح

د˘نلا˘ه غ˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘يإا
يدا˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م
ايصسوروب
دنومترود
ىل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لألا

ىت˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ةز˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ج
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا

لصضفأاك0202
ي˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘عاو بعل

.ملاعلا
م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘صست م˘˘˘˘˘˘˘تو
بعÓ˘˘ل ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا

ةفي˘ح˘صص ل˘ب˘ق ن˘م
’’تروبصسوتوت’’

كلذ يف امب ةف˘ث˘ك˘م تيو˘صصت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب
بعÓ˘ل ،ن˘ي˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نأا حجرملا نم يذلاو اًماع12 نم لقألا

.اًيملاع اًمجن حبصصي
ىتفلا ةزئاجب ددج˘لا ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو
يذ˘لاو ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ك ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا

كلذكو7102 ما˘˘ع ي˘˘ف ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘صصح
واوجو8102 ما˘ع ي˘ف تخ˘ي˘ل يد سسا˘ي˘˘تا˘˘م
.9102 ماع سسكيليف
طق˘ف ا˘ًما˘ع02 ر˘م˘ع˘لا ن˘م د˘نلا˘˘ه غ˘˘ل˘˘ب˘˘يو
دنومترود ايصسوروب فوف˘صصب ق˘لأا˘ت ه˘ن˘ك˘لو
02 ة˘م˘ي˘ق˘ب ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا

.غروبزلاصس لوب دير نم وروي نويلم
بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست لد˘˘˘ع˘˘˘مو ما˘˘˘قرأا تتا˘˘˘بو
فادهأا ةتصس لجصس ثيح ،Óًهذم فادهأÓل

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ًصضيأا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘ب˘˘˘صس ي˘˘˘ف
.يجيورنلا

م˘جا˘ه˘م د˘نلا˘ه ي˘˘ج˘˘نإا ف˘˘لأا ل˘˘ج˘˘ن ل˘˘ج˘˘صسو
11 ي˘˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه11 ق˘با˘صسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘˘ل
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘صسورو˘ب ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر ةارا˘˘ب˘˘م

.مصسوملا اذه نآلا ىتح
ثÓ˘˘ث ي˘˘ف فاد˘˘هأا ة˘˘ع˘˘برأا كلذ ن˘˘م˘˘صضت˘˘يو
.ابوروأا لاطبأا يرودب تايرابم

698211ددعلا ^2441  يناثلا عيبر7ـل قفاوملا0202 ربمفون22دحألاةصضايرلا
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نÓيم رتنإل كيليم عيب ةميق ددحي يلوبان

نع ةيفاحصصلا ريراقتلا تفصشك
نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا يدا˘˘ن رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
سشويداكرأا مصض ى˘ل˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا

ءاتصشلا يف يلوبان مجاهم كيليم
زيز˘ع˘ت˘لا ي˘ت˘نو˘ك هار˘يو ل˘ب˘ق˘م˘لا
يروزتارين˘لا مو˘ج˘ه˘ل بصسا˘ن˘م˘لا
وكاكول بايغ يف يناعي يذلا

.ببصس يأل
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف كي˘˘ل˘˘ي˘˘˘م بغر˘˘˘يو
دعاصسي نأا نكمي ثيح ،ءاوجألا
و˘˘ي˘˘ل˘˘يروأا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ت˘˘˘نإلا
لزانتلا يوني ل سسيتنيرول يد
ى˘ل˘˘ع بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا ر˘˘ع˘˘صسلا ن˘˘ع
بعÓ˘لا د˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نا ن˘م م˘غر˘لا
.مصسوملا ةياهنب
لصصوت ،يصضام˘لا ف˘ي˘صصلا ي˘فو
ع˘ي˘ب˘ل ا˘مور ع˘م قا˘ف˘تل ي˘لو˘با˘˘ن
وروي نويلم52 لباقم بعÓلا

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م
.تآافاكملاو
ي˘ف سسي˘ت˘ن˘˘يرو˘˘ل يد بغر˘˘ي لو
بصضغ˘ف ا˘ًنا˘ج˘م بعÓ˘لا ةرا˘˘صسخ
تاصضوافم ببصسب ةدصشب سسيئرلا
ىلع هصضيرحتو هعم سسوتنفوي

مل يلات˘لا˘بو هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت مد˘ع
.هل سضورع لوصصو دعبتصسي
يد نأا˘˘˘ب ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
ع˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘ق دد˘˘ح سسي˘˘ت˘˘ن˘˘يرو˘˘ل
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘˘ي ن˘˘ل ثي˘˘ح ،بعÓ˘˘لا
وروي نويلم81 وأا02 نم لقأا

.ءاتصشلا يف هعيبل
،ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا ما˘˘˘م˘˘˘تإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو
سسيئر غناصشت نيفيتصس لواحيصس
فوصسو فيلاكتلا ةنزاوم رتنإلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لدا˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘˘صص سضر˘˘ع˘˘ي
.بونجلا يلوؤوصسم
ةقرو لÓ˘غ˘ت˘صسا ر˘ت˘نإلا لوا˘ح˘يو
طصسو بعل وني˘صست˘ي˘ف سسا˘ي˘تا˘م
ة˘ق˘ف˘صص د˘ق˘ع ل˘جأا ن˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ل˘ظ ي˘ف ي˘لو˘با˘˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت
سسيل نكلو هب وزوتاغ باجعإا

بونجلا يدان لوبق حصضاولا نم
.ةيلدابتلا تاقفصصلا ةركفل
نكي مل اذإا ىرخأا ةقيرط كانهو
ونيصستيف مصض يف يلوبان بغري
م˘صضنا يذ˘لا و˘نا˘ت˘ي˘لو˘˘ب كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف

ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأل
ى˘ل˘ع نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ن˘م ي˘صضا˘م˘لا

ة˘ي˘ماز˘لإا كا˘ن˘هو ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘˘صس
.وروي نويلم91 لباقم ءارصشلا

د˘ن˘ب˘لا اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت أاد˘ب˘ي فو˘˘صسو
امدنعو لبقملا ر˘يا˘ن˘ي ن˘م ة˘ياد˘ب
ه˘باو˘بأا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس ح˘ت˘ف˘ي
ع˘˘فد ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘لو˘˘با˘˘ن نإا˘˘ف
سسف˘ن و˘هو ر˘ت˘نإÓ˘ل غ˘ل˘ب˘م˘˘لا اذ˘˘ه
سسيتنيرول يد ه˘ب˘ل˘ط˘ي ا˘م ة˘م˘ي˘ق
.كيليم عيبل

ر .ق ^

رمأا ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلا يصسن
نع لحر امدنع ديردم لاير قباصسلا هيدان
لقتنا امدنع8102 ماع فيصص يف يدانلا
.يلاطيإلا سسوتنفوي يدانل
ةينابصسإلا ةمصصاعلا جراخ ودلانور قلطناو
نم حصضتي امك ءيصش يأاب يلابي نكي ملو
اذه يف ةيدرفلا زئاوجلا ةلوج نع هبايغ
اكول اهب زاف يتلا ةيبهذلا ةركلاو ماعلا

.سشتيردوم
طبتري ناك وليصسرام نأا ليق ،عقاولا يفو
اذه ريغت دقلو بعÓلا عم ةيوق ةقÓعب
يف لهذم فطعنم ذختاو اًمامت كولصسلا
ن˘ي˘ن˘ح ة˘ياد˘ب تنا˘˘كو.ةري˘خألا ر˘ه˘صشألا

امدن˘ع سسرا˘م1 مو˘ي ي˘كل˘م˘ل˘ل ود˘لا˘نور
بع˘ل˘م ن˘˘م و˘˘كي˘˘صسÓ˘˘كلا ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘صضح
اًلاصصتا دقع ،مو˘ي˘لا كلذ ي˘فو و˘ي˘ب˘نا˘نر˘ب˘لا
لجأا نم يكلملا سسيئر زيريب ونيتنرولفب
يذلا قباصسلا هبعلم ىلع هل اًناكم داجيإا

.هب هقلأات املاط
لاير ةداق فلتخم ىلع لئاصسرلا ترركتو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ت˘˘حو د˘˘يرد˘˘م
زو˘ف˘ب ه˘ت˘حر˘ف ر˘ه˘ظأا ثي˘ح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
رمألا لصصاويل ون بماك بلق يف يكلملا

ويجريصس عم اًرخؤوم اهطقتلا يتلا روصصلاب
دصض لاغتربلا ةارابم لÓخ يبيبو سسومار
رركو.ةيبوروألا ممألا يرود يف اينابصسإا

اًروصص طقتلا امدنع اًددجم رمألا ودلانور
سشت˘يردو˘م ا˘كو˘ل ي˘تاور˘كلا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ع˘˘م
عم نمازتي اذه لكو سشتيصسافوك ويتامو
قيرفلل ةدوعلا يف بعÓلا ةبغر تاعئاصش
ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ل˘˘˘قألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع وأا سضي˘˘˘بألا
بب˘صسب لا˘م˘ت˘حلا اذ˘ه د˘ياز˘تو.سسوتنفوي
ةروتاف سضيفخت يف يلاطيإلا يدانلا ةبغر
ة˘˘مزألا بب˘˘صسب لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘˘ب رو˘˘˘جألا
ة˘مزأا ءار˘ج ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا

اه˘ه˘جاو˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ل˘كصشم˘لاو.انوروك
نل هنأا وه ليحرلاب هتبغر لاح يف ودلانور
لهاصستم اًيبيرصض اًماظن دلب يأا يف دجي
يف نو˘ب˘عÓ˘لا بغر˘ي ثي˘ح ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ل˘ث˘م
.ببصسلا اذهل ويصشتلاكلل لاقتنإلا

نم جتانلا لخدلا ىلع ةبيرصض سضرف متيو
فلأا001 وهو تباث لدعمب دÓبلا جراخ
ن˘ير˘ي˘ث˘كل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نا˘ك يذ˘˘لاو ورو˘˘ي
يلاطيإلا يرودلل باهذلل ةنيمث ةصصرف
نإا˘ف ل˘حر وأا ى˘ق˘ب ءاو˘صس ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لاو
رخآا ءيصش وه ديردم لاير هاجت هفقوم

ه˘ت˘˘قÓ˘˘ع بب˘˘صسب
زير˘ي˘ب ع˘م ةد˘ي˘ج˘لا

.هئÓمزو
لاير نأا يه ةقيقحلاو
ةدوع يف ركفي ل ديردم
نأاب داقتعا كانهف بعÓلا
ودلانور تامدخ ةداعتصسا
نل ةلحرملا هذه يف
ةد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت
.قيرفلل

ديردم لاير ىلإا هنينح يفخي ل ودلانور

نوصسريم لوب لانصسرآا ةروطصسأا هجو
يلاح˘لا ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ى˘لإا ة˘ح˘ي˘صصن
رييب قيرفلا مجاهم نأاصشب اتيترأا ليكيم
ىلع لمعلا لجأا نم ،غنايمابوأا كيريميإا
ةلبقم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف هاو˘ت˘صسم ن˘ي˘صسح˘ت
.فيدهتلل هتداعإاو
يف ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ل˘ج˘صسو
يزيلجنإلا يرودلا يف تايرابم ينامث
فاده ناك نأا دعب ،مصسوملا اذه زاتمملا
ل˘ك ي˘ف ا˘ًفد˘˘ه22 د˘ي˘صصر˘ب لا˘ن˘صسرأا

.ةقباصسلا همصساوم نم مصسوم
ينوباغلا يلودلا بعÓلا عقو نيح يف
ه˘مز˘ل˘˘ي ف˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف اًد˘˘يد˘˘ج اًد˘˘ق˘˘ع
ةدم˘ل ’’تارا˘مإلا’’ يدا˘ن˘ب قا˘ح˘ت˘للا˘ب
دا˘ق˘ن˘لا ن˘˘كل ،ىر˘˘خأا تاو˘˘ن˘˘صس ثÓ˘˘ث
هئادأا تايوتصسم سضافخنا ىلإا اوراصشأا

نأا نوريثكلا دقتعيو.نيحلا كلذ ذنم
جئاتنلا لصضفأا ىلع لصصحي مل اتيترأا

اًماع13 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نم
موجه راصسي ىلع هب بعللا لÓخ نم
ردنصسكلأا رد˘صصت˘ي ا˘م ةدا˘عو ،لا˘ن˘صسرأا

ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘صشف م˘˘غر ط˘˘˘خ˘˘˘لا تيزا˘˘˘كل
.تايرابم تصس رخآا يف ليجصستلا
ةجاحب بردملا نإا نوصسريم لاق امنيب
ةدافتصسÓل غنايمابوأا زكرم رييغت ىلإا
.همجن نم ربكأا لكصشب
يا˘˘كصس’’ ة˘˘كب˘˘صشل نو˘˘صسر˘˘ي˘˘م لا˘˘˘قو
غنايمابوأا جرخي امدنع’’ :’’سستروبصس
51 ي˘صضم˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي ،حا˘ن˘ج˘لا ن˘˘ع
:فاصضأا مث.’’ةركلا سسمل نود ةقيقد
لك يصضمي كمجن لعج كنكمي ل’’
ددع مك ،ةركلا سسمل نود تقولا اذه

يدراف يميج اهققحيصس يتلا فادهألا
حا˘ن˘ج˘لا ي˘ف بع˘ل اذإا ر˘ت˘صسي˘ل ح˘لا˘˘صصل
ل˘صصح˘ي يذ˘لا رد˘ق˘لا˘ب سسي˘ل ؟ر˘˘صسيألا

.’’دكؤوم رمأا اذه ،نآلا هيلع
،هعم حجنت تأاد˘ب تا˘عا˘فد˘لا’’ :ع˘با˘تو
نم هنم ديدهتلا لاطبإا يف اوأادب دقل
مهنإا ،هيلع ةبعصص ةايحلا لعجو جراخلا

ريغتي نأا بجي ،هنوفقوي فيك اوفرع
’’ام ءيصش
هجاوي لانصسرآا نإا نوصسريم لوقي اميف
دعب ،موجهلا يف لكاصشملا نم ديزملا
ف˘ي˘صصلا ي˘ف نا˘ي˘ل˘يو ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
.يصضاملا مصسوملا يصسليصشت
ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإا ط˘˘˘صسو بعل لا˘˘˘قو
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘ب زا˘ف يذ˘لا ،ق˘با˘˘صسلا

ىرأا يننأا دقتعأا’’ :لانصسرآا عم يرودلا
نايليو ناك ،يلاحلا تقولا يف رومألا

،يصضام˘لا ما˘ع˘لا ي˘صسل˘ي˘صشت ي˘ف ا˘ًع˘ئار
ل˘صضفأا د˘حأا نا˘ك ا˘م˘بر ،ي˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب

ةبهوم ،اًع˘ئار نا˘ك ،ي˘صسل˘ي˘صشت ي˘ب˘عل
ودب˘يو لا˘ن˘صسرأا ى˘لإا بهذ د˘ق˘ل ،ة˘ع˘ئار
.’’يدؤوي هولعجي نأا بجي ،اًهئات
زديل ةه˘جاو˘م˘ل ا˘ت˘ي˘ترأا ق˘ير˘ف ر˘فا˘صسيو
يف لصشف نأا دعب دحألا موي دتيانوي
رخآا يف حوتفملا بعللا نم ليجصستلا

ي˘ف تا˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘برأا
يرودلا

يزيلجنإلا
.زاتمملا

غنايمابوأا ضصوسصخب اتيترأا ىلإا ةحيسصن هجوي نوسسريم لوب
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يرجي نل ،اعقوتم ناك امك
يأا ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف
ابصسحت يريصضحت يدو ءاقل

كلذو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نل
امك لقن˘ت˘لا ة˘بو˘ع˘صص بب˘صسب
تط˘˘˘ب˘˘˘صض قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك نا

ةر˘ي˘خألا ة˘يدو˘لا ا˘هد˘˘ي˘˘عاو˘˘م
ى˘˘صصقأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘غو مو˘˘ي˘˘˘لا
ةليكصشتلاف يلات˘لا˘بو ،ر˘يد˘ق˘ت
سضع˘ب سضو˘خ˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت˘˘صس
طقفو ةيقي˘ب˘ط˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا

ةيزهاج˘لا ل˘ي˘صصح˘ت ل˘جا ن˘م
فصسنوي ينقتلا اهديري يتلا
تابيردتلا نا ركذي ،ناصسيتفا

02 بع˘ل˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م
ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف توأا
ى˘صصقأا ى˘ل˘˘ع اد˘˘غ وا مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل لو˘˘ل˘˘ح د˘˘ع˘˘ب ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
.بعÓملا ليهأات

طبشض يف مويلأ عرششي
ةيقيبطتلأ تأءاقللأ

نييشساشسأ’أ ديدحتل
ر˘˘ي˘˘صسي ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ط˘ب˘صضل نا˘صسي˘ت˘فا ي˘ن˘ق˘ت˘لا

رظتنملا ةيصساصسألا ةمئاقلا
نم ةلوج لوا يف اهلوخد
،ةركصسب داحتا مامأا ةلوطبلا
بعلم يف بعليصس ءاقل يف
ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ى˘ل˘عو ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘لا

ناو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘صص
نو˘كي ا˘م ا˘م˘ئاد تا˘ياد˘˘ب˘˘لا
فوختو سضبنلل سسج اهيف
اذ˘ه ،ة˘ئ˘ي˘صس ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘م
طبصض يف ةرادإلا عراصستو

ل˘ي˘هأا˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘قاروأا
كانه ناو ةصصاخ ،نيبعÓلا
نم يتلا تاءارجإلا سضعب
ط˘˘ب˘˘صضل ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا بجاو˘˘˘لا
.ةطبارلا نم تازاجإلا

ةيزها÷ا دكؤوي ناسسيتفإاو ةركسسب ةيمسسر لبق تايدو ل
ةدكيكشس ةبيبشش

قيرفلا ةلكيهل هيعصس يفل لامك يواهلا يدانلا سسيئر دكأا
ع˘م هد˘ق˘ع˘ي˘صس عا˘م˘ت˘جا ي˘ف كلذو ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا لÓ˘˘خ
ةريغ˘صصو ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ط˘ب˘صض ل˘جا ن˘م ،ة˘كر˘صشلا ي˘م˘ها˘صسم
ءانب يف قÓطنÓ˘ل ة˘صضير˘ع˘لا طو˘ط˘خ˘لا ع˘صضو˘ب ه˘ل ح˘م˘صست
ةيوقلا ةدوع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘م فد˘ه˘ت˘صسي يو˘ق عور˘صشم
حتف ىقبت سسيئرلا تايولوأا نا ركذي ،ةيقيرفإلا ةصسفانملل
،بصصانملا يف همقاط نييعت ثحب عم ةكرصشلا لام سسأار
ةرادإلا سسلج˘م سسي˘ئر نو˘كي˘صس م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع Ó˘ث˘م رار˘صسف
نوكي مÓعإا ةيلخ عصضو متي نا ىلع ،ماع ريدمك ةيافلحو
. راصصنألاو نيلوؤوصسملا نيب ىؤورلا بيرقت اهفده

 تأريشضحتلأ لشصأوت ةليكششتلأ
ةيوق ةقÓطنأ ىلع لوعتو

ةيفياطصسلا ةبيتكلا تاريصضحت لصصاوتت هتاذ قايصسلا يف
نيباصصملا ةدوع عيمجلا رظتني ثيح ،ةيداع دج فورظ يف
يذلا طينحج بعÓلا ىتحو يبيرعلو يناحرف ةروصص يف

عرصش يريخ سسراحلا نأا ركذي تابيردتلا نع اديعب لازي ل
نا دعب كلذو ،سساعد اذكو ةيرياصضخ يئانثلا ةصسفانم يف
هئÓمز عم لمعل˘ل  ة˘ي˘ند˘ب˘لا تار˘ي˘صضح˘ت˘ل˘ل ه˘تدو˘ع ل˘ج˘صس
نأا دعب يفاوعلو ليدمن نابعÓلا داع امهتهج نم ،سسارحلا
. ةعمجلا ةصصح يف ةحارلا نم ادافتصسا

صشامر ماششه

 نيمهاسسملا عم عامتجا
تانييعتلا ميسسرتل ربمسسيد3 موي

فيطشس قافو
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ةياهن دعب ةحار هرصصانع حنم لÓب يريزد بردملا ررق
ادغ ةبيتكلا دوعت نا ىلع ي،دولا يصس سسا يصسلا ءاقل
يرانكلا ة˘م˘ق˘ل ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو ر˘ي˘صضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثلا
نع برد˘م˘لا ثح˘ب˘ي˘صسو اذ˘ه ،وزو يز˘ي˘ت ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

ىلا دمع هناو ةصصاخ ،قيرفلل يئاهنلا ليكصشتلا طبصض
ى˘ل˘ع ر˘ث˘كا اودو˘ع˘ت˘ي ى˘ت˘ح ر˘ي˘خألا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف م˘ه˘ما˘ح˘قا
ةنراقم اريبك ارخأات سشيعي قيرفلا ناو اميصسل ،مهصضعب
. يلهألا نم لوطأا ةرتفب تقلطنا يتلا ةيدنألا سضعبب

تقولأ ديري هنكلو طاقنلأ ديدع نع صضأر Òغ
بنأو÷أ نم Òثكلأ Úشسحتل

دودرم نع سضار ريغ هنوك نم مغرلاب يريزد لÓب نأا ركذي
قيرفلا ناو ةصصاخ ،ربصصلا ةرورصض ىلع دكأا هنا لإا ةبيتكلا
ارظن ةثلاثلا ةجردلا نم نيبعÓب معدتو ةريبك ةبصسنب ريغت
لصصاويصس ينقتلا نإاف يلاتلا˘بو ،ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ي˘لا˘م˘لا فور˘ظ˘ل˘ل
لجا نم يصسفنلا لمعلاو مزÓلا ماجصسنلا طبصض ىلع لمعلا
،سضافتنلاب ةبيتكلل حمصست يتلا بناوجلا نم ريثكلا نيصسحت

نم ةيدنألا سضعب ةيعصضو لÓغتصساب ةبلاطم اهنأاو ةصصاخ
. طاقنلا نم نكمم ددع ربكا عمج لÓخ

صشامر ماششه

كرادتل ةسصرف يسس ضسأا يسسلا ةيدو
قافولا مامأا ةيسساقلا ةميزهلا

ةليلم نيع ةيعمج

ىرخأا ةيدو مويلا ةيصشع ةليلم نيع ةيعمج قيرف سضوخي
بغري ثيح ،ر˘ي˘خألا اذ˘ه بع˘ل˘م˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش ما˘مأا
نيصسحت ىلع لمعلاو ةفيلوتلا طبصض يف سشيعي ينقتلا
ة˘جا˘ح اد˘ي˘ج كرد˘ي ه˘ناو ة˘˘صصا˘˘خ ،بناو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
جئاتنب جورخلا دصصق يعامج لمعو فافتلا ىلإا ةعومجملا
دعب ةصصاخ ،ريهامج˘ل˘ل دو˘ع˘ت تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت ،ل˘صضفا
فيطصس قافو ماما قباصسلا يف اهليجصست مت يتلا ةبيخلا

. ةيثÓثلا عقو ىلع ةيصساق ةميزهل قيرفلا سضرعت نيح
يبطلأ مقاطلأو مويلأ رظتنم فوشصوب مودق

نيباشصملأ زيهجتل نمزلأ قباشسي
سسراحلا لولح دعوم نورظتني ةيعمجلا راصصنأا لازي لو اذه
تدكأا رداصصملا سضعب ناو ةصصاخ ،ربصصلا غرافب فوصصوب

نم يذلا رملا وهو ،همصسا نيودت مت نأا دعب مويلا هلولح ىلع
عفدي هلعجيصس همودق ناو ةصصاخ ،عيمجلا حيريصس كصش نود
ىعصست ةبيتكلا نا ركذ˘ي ،ف˘ي˘ط˘لو˘ب سسرا˘ح˘لا ع˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لا˘ب

اهحلاصص يف نوكيصس تقولا نأا ذإا ،نيباصصملا سضعب ةداعتصسل
بابصش دصض ىلوألا ةلوجلا سضوخ نم ىفعم قيرفلا نا امب
. ةيقيرفا ةصسفانمب ينعملا دادزولب

 صشامر ماششه

هرسصانعب ديسشي زاكعوبو ةديج ةقÓطنا يف نولمأاي نابيزلا ءانبأا
ةركشسب داحتإأ

ةر˘˘˘كصسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كصشت دو˘˘˘ع˘˘˘ت
د˘غ˘لا ة˘ي˘صشع ةدا˘ج˘لا تار˘ي˘صضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
سصبرت حاجن ىلع ديكأاتلا دعب كلذو
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تر˘˘˘ثأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلا
اهمهأا نمو ،ةعوم˘ج˘م˘لا تار˘ي˘صضح˘ت
انوروك ءابوب رصصانعلا سضعب ةباصصإا

ام و˘هو ،ة˘ي˘ل˘صضع˘لا تا˘با˘صصإلا اذ˘كو
ةيدولوملا مامأا نيتيدولا نع امهبيغ
زاكعوب ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا ر˘كذ˘ي ،ف˘ل˘صشلاو
ى˘ل˘ع ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ة˘ق˘فر˘ب ل˘م˘ع˘ي
اب˘صسح˘ت ن˘ي˘با˘صصم˘لا سضع˘ب ةدا˘ع˘ت˘صسا
مامأا ىلوألا ةلوجلا يف ةمقلا ءاقلل
لمأاي ىرخأا ةهج نم. ةدكيكصس ةبيبصش

نيباصصملا ةداعتصسا يف ينفلا مقاطلا
ةربخلا بحاصص عفادملا مهصسأار ىلعو
ة˘ي˘˘فا˘˘عو˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا اذ˘˘كو ،د˘˘لاو˘˘خ
ة˘صسفا˘ن˘م˘˘لا سضر˘˘ف˘˘ل كلذو ،ناود˘˘عو
ةقلعم ىقبت لامآلا ناو ةصصاخ رثكا

جئاتن ليجصست لجا نم ةليكصشتلا ىلع
نا امب ،م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ةد˘ي˘ج
نيصسحتو رييغتلا ىلا تفده ةرادإلا
،ةيصضاملا مصساوملاب ةنراقم جئاتنلا
عامتجلا تررق ةرادإلا نا ركذي
ةمداقلا تا˘عا˘صسلا لÓ˘خ ا˘هر˘صصا˘ن˘ع˘ب
ا˘ب˘صسح˘ت رو˘مألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ط˘ب˘صضل

. يرودلا ةقÓطنل
صشامر ماششه

حراوجلا ةمقل ابسسحت هتبيتك زيهجت يف عرسشي اسشاب
ةرڤم مجن

ةرقم مجن ةيدو ءاغلإا رارق دعب ةرصشابم
اصشاب بردملا ررق ،فيطصس قافو مامأا
يصضاملا عوبصسألا هررق ام قفو لمعلا

ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو تا˘˘يدو˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا و˘˘˘هو
اذهو » قيلصشوب » بعلمب ربكا تابيردت
ناو ة˘صصا˘خ ،ه˘ي˘ل˘ع هر˘صصا˘ن˘ع د˘يو˘˘ع˘˘ت˘˘ل
لوأا يف راصصتنلا قيقحت ديري ينقتلا

ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ي ذإا ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ج
عم ثحبي هلعج ام وهو ،كلذل ىوصصق
طبصض ةيفيك نع سسملا ذنم هرصصانع
ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا ل˘ك
قيقحت ىلع ةرداق اهاري يتلاو ةيصساصسألا
.فلصشلا ةيعمج ماما راصصتنلا

أرشسيأأ أÒهظ أأدبيشس صشاڤوب
ةديمح ‘اعت مدع ببشسب

ةفيلخ داجيإا رذعت دعبو ىرخأا ةهج نم
،ينقتلا ى˘ل˘ع ةد˘ي˘م˘ح ر˘صسيلا ع˘فاد˘م˘ل˘ل
جاحلا ةربخ ىلع دامتعلا ىلإا ريصسي هنإاف
نم لك ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي نأا ى˘ل˘ع ،سشا˘قو˘ب
بحاصص يئان˘ث˘لاو ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ˘ك لا˘برد
رو˘ح˘م ي˘ف «ي˘ل˘ي˘ل˘خو بيا˘ع˘ل» ةر˘ب˘خ˘لا
سصاعقف نم لك نوكي نا ىلع ،عافدلا

ن˘ي˘ح ي˘ف ،عا˘جر˘ت˘˘صسلا ي˘˘ف سسيو ن˘˘بو
و ،يوادهم باعلألا عناصص ىلع دمتعيصس
براوصشوبو قوزرم نب يئانثلا نوكي

نامدو ،رصسيلاو نم˘يألا ن˘ي˘حا˘ن˘ج˘لا ي˘ف
. موجه بلقك

صشامر ماششه

جربلأ يلهأأ

ةديج ةقÓطنا قيقحت ىلع رسصي يريزد
ةيلاملا تابوعسصلا مغر
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ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘ل˘ي˘كصشت تصضا˘˘خ
نيب ةيقيبطت ةارابم لئابقلا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو لولا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘˘ع سسمأا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

ي˘ف ر˘ب˘م˘فو˘ن لولا بع˘˘ل˘˘م
ل˘خد˘ت ي˘ت˘لاو ،وزو يز˘˘ي˘˘ت

يدان˘لا تار˘ي˘صضح˘ت ن˘م˘صض
مصسوملل ادادعتصسا يلئابقلا
رظت˘ن˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا يور˘كلا
ربمفون82 ي˘ف ه˘قÓ˘˘ط˘˘نا
.يراجلا

زاهجلا ةصصرف ءاقللا ناك و
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘يؤور˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

طا˘˘ق˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صضلاو ةو˘˘˘˘˘˘ق
عÓ˘طلا اذ˘كو ،ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
رصصانعلا ىلع ربكا لكصشب
ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب  ا˘˘ه˘˘ت˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
ةرداقلا رصصا˘ن˘ع˘لا را˘ي˘ت˘خل
ن˘م ة˘فا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
عم اصصوصصخ  ،لامآلا قيرف
لولا ءاقلل يلزا˘ن˘ت˘لا د˘ع˘لا
،جيريرعوب جرب ىلها مامأا

قيقحت ينافلزلا دوي يتلاو
اعفد يطعت ةيباجيا ةجيتن
يف نورمح ءاقفرل ايونعم
.ةلوطبلا راوصشم
لصصاوتت لصصتم قايصس يف
ينقتلا لا˘ب˘صشا تار˘ي˘صضح˘ت
تق˘ب˘صس ي˘ت˘لاو ،ي˘صسنو˘˘ت˘˘لا
قيرفلا نيب يقيبطتلا ءاقللا

،يطايتحلا قيرفلاو لوألا
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ج˘مر˘˘ب ن˘˘يا

تناك نيب˘عÓ˘لا ع˘م ة˘صسل˘ج
بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘˘م
تد˘ه˘صش ثي˘ح ،ي˘كي˘ت˘كت˘لا
نم اريب˘ك از˘ي˘كر˘ت ة˘صصح˘لا
«يرا˘ن˘كلا» ر˘صصا˘ن˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘مزا˘˘ع˘˘لا

مصسوملا يف ةيوق ةقÓطنا
.ديدجلا يوركلا
قيرفلا نأا ةراصشإلاب ريدجلا
دق اوناك ةنصس12 نم لقا

ة˘ح˘ي˘ب˘صص ا˘ن˘ير˘م˘ت او˘صضا˘˘خ
كلذو ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق سسما
حبار بردملا فارصشا تحت
.يفاصص نب

با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق زز˘˘˘˘ع˘˘˘˘تطيمز.ع
ةريج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘صضا˘ير˘لاو
بعلمب زاجنإا˘ب ة˘ل˘قرو ة˘يلو˘ب

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو د˘يد˘ج يراو˘ج
ة˘نوآلا ي˘ف ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
هذ˘ه با˘ب˘صش ةد˘ئا˘ف˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا
هنع تنلعأا امبصسح ،ةقطنملا
. ةلقرول ةيئلولا حلاصصملا

با˘ب˘صشلا  عا˘ط˘ق دا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا و
بعلم نم ةيلولاب ةصضايرلاو
بصشعلاب دوزم ديدج يراوج
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صصلا
،ةيدل˘ب˘لا تاذ˘ب «ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا»
ة˘˘صسصسؤو˘˘م ه˘˘تز˘˘ج˘˘نأا يذ˘˘˘لاو
دعب ءابرهكلاو ءانبلا لاغصشأا
عور˘˘صشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘صصر نأا

نييÓم9 ةميقب يلام فÓغ
ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جد
تاذ بصسح ةيمنت˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا
غلبم سصصصخ امك ،ردصصملا

نويلم4ر9 هردق رخآا يلام
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل جد

ع˘م يراو˘ج بع˘˘ل˘˘م ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
بصشع˘لا˘ب ه˘ت˘ي˘صضرأا ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صصلا
ةعامجلا تاذب «لب˘ق˘ت˘صسم˘لا»
كل˘ت تد˘ن˘˘صسأاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
لاغصشأا ةصسصسؤوم ىلإا لاغصشألا
ةيموم˘ع˘لا لا˘غ˘صشألاو ءا˘ن˘ب˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ،ير˘˘لاو ىر˘˘ب˘˘كلا
يحب يراوج بعلم ةدافتصسا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م  «ي˘ب˘يد˘˘ي˘˘بد˘˘لا»
،ةلثامم
تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘خد˘˘˘ت و
ي˘ع˘صس ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا
بابصشلا عاطق لكايه ةكبصش
ةيلو تايدلب ربع ةصضايرلاو
تائفل˘ل ح˘م˘صسي ا˘م˘ب ،ة˘ل˘قرو
ة˘صسرا˘م˘م˘ب ا˘ه˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صشلا

يف تاصضايرلا عاونأا فلتخم
تركذ امك ،ةمئÓم فورظ
.ةيلولا حلاصصم
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  ةديدج تآاششنم نم ديفتشسي ةلقرو ةي’وب يشضايرلأ عاطقلأ
ليهأات ةداعإاو ديدج يراوج بعلم زا‚إا

ةÒج◊ا ةيدلبب نيرخآا Úبعلم

سسو˘ل˘ح˘م ر˘يد˘يإا د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘كأا
ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ل هنأا ،ةصشيرلا ةركل ةيرئازجلا
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع م˘كح˘لا ن˘كم˘ي

لإا ينطولا بختنملا رصصانع
ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم لÓ˘˘خ ن˘˘م
.ةيلود تارودلاو تاقباصسملا

لاؤو˘صس ي˘ف سسو˘ل˘ح˘م حر˘˘صصو
دودر˘˘م ن˘˘صسح˘˘˘ت ىد˘˘˘م لو˘˘˘ح
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م» : Ó˘˘ئا˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
ىو˘ت˘˘صسم م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ن˘˘كم˘˘م˘˘لا
تا˘صصبر˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
امع مكحلا .طقف ةيريصضحتلا
نوكي ل مأا قيرفلا روطت اذإا
يف ةكراصشملا لÓخ نم ىوصس
ةبخنلا تلخدو ،«ةيلود تارود
ر˘˘˘كصسع˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
قرفلا عمجت زكرمب يريصضحت
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘صسلا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءا˘ع˘برألا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ربمفون03 ةياغ ىلإا يصضاملا
ابعل11 ةكراصشمب ،يراجلا

.تايتف6 مهنم
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘صسأا˘˘تو اذ˘˘ه
نع ةينطولا رصصانعلا داعتبل
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘غ˘ل˘ت تتا˘ب ي˘ت˘˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق
بب˘صسب ىر˘خألا و˘ل˘ت ةد˘˘حاو˘˘لا
ربع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
كانه» : اصضيأا لاقو .ملاعلا لود
ة˘ي˘˘لود˘˘لا تارود˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
ددع يف تيغلأا يتلا ةحوتفملا

ل ر˘˘مألا اذ˘˘هو ،ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
هجولا ىلع فرعتلاب انل حمصسي
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ةماهلا تاصسفانملل نودعتصسي
لعلو ،«ةلبقملا ةنصسلا ةررقملا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا زر˘بأا
ي˘ه ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
ر˘با˘كأا  ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ةجمربملا ثانإاو روكذ يفنصص
1202 يرفيف12 ىلإا51 نم

بونجلا غروبصسناهوج ةنيدمب
.ةيقيرفإا

يئانثلا دجاوتي ،ا˘م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ير˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘مو ير˘˘˘ب˘˘˘صص لاد˘˘˘م
ىلا لهأاتلاب ين˘ع˘م˘لا ،ة˘ل˘ي˘صسك
ةنيدمب ايلاح ،ويكوط دايبملوأا
ةقفر بردتلل ةيصسنرفلا ودروب
فارصشإا تحت كانه ةيدنألا دحأا
اذه نأا مولعمو .يصسنرف ينقت
يف ةكراصشملاب بلاطم يئانثلا
ةيلودلا تارودلا نم ددع ربكأا
ربكأا دصصح فدهب ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا

ءاقترلا ةيغب طاقنلا نم ددع
لجأا نم ،يلودلا بيترتلا يف
ى˘لا ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘صشأا˘ت كا˘كت˘˘فا
ةرر˘ق˘م˘لا و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ريدملا هونو ،لبقملا فيصصلا
ةيبملوألا ةنجللا معدب ينفلا

اذ˘ه˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لاو
: Ó˘˘ئا˘˘ق م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو .سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘صصر˘ف˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا»
يتلا ةيبملولا ةنجلل ركصشلا
ليومت اه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع تذ˘خ˘تا
لاد˘م ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا تار˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
54 ةد˘م˘ل ا˘صسنر˘ف˘ب ير˘م˘ع˘˘مو
ليبصس يف هل امعد اذهو ،اموي
.«يبملوألا سسرعلا ةركذت لين
ناك هنا ىلا ةراصشإلا ردجت و
اذ˘˘ه كرا˘˘صشي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف  ا˘ف˘نآا رو˘كذ˘م˘لا ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ربمصسيد يف نيتيلود نيترود
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م ل˘˘كب ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا نأا لإا ،نا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو
ةمزألا ببصسب امهاغلأا يملاعلا
ملاعلا اهصشيعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
سسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘صشف˘˘˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘˘˘ثا

نأا بقتري نيح يف ، انوروك
«ة˘˘صشير˘˘لا» Ó˘˘ث˘˘م˘˘م ر˘˘˘صضح˘˘˘ي
ةحوتفم ةيلود ةرود ،ةيرئازجلا
لاح يف ،مداقلا يفناج ،دنÓياتب
.اهؤواغلإا متي مل ام
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ةششيرلأ ةرك
ويكوط دايبملوأ’ تأريشضحتلأ يلودلأ يئانثلأ لشصأوي يذلأ تقولأ يف
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تأريشضحتلأ لشصأوت لئابقلأ ةبيبشش ةليكششت

ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ف˘˘˘يدر مز˘˘˘ه˘˘˘نا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ةنصس02 نم لقأل ينطولا
يف تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ي˘ف
ي˘ن˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لاو ،ى˘˘صسو˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘صسب
فادهأا ةثÓث ةجيتنب تهتنا
ن˘م˘صض ل˘خد˘˘تو ،ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ل
.نيقيرفلا تاريصضحت
ةديج ة˘صصر˘ف ءا˘ق˘ل˘لا تنا˘ك و
فوقولل زيغ˘ن ل˘ي˘ب˘ن لا˘ب˘صشأل
ي˘ف هر˘صصا˘ن˘ع ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ن˘˘˘م ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
اقوفت تفرع ثيح ،ةراصسخلا

ق˘ير˘ف˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع˘˘ل ا˘˘ح˘˘صضاو
ةكراصشم دهصش يذلاو فيدرلا

ق˘ير˘ف˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘عل سسم˘˘خ
نم لكب رملا قلعتيو ،لولا
دبع ،لÓحد ،يحلاصص راحلا
ة˘فا˘صضإلا˘ب ود˘ع˘صسو  يوÓ˘لا
ر˘صصا˘ن˘ع نأا ر˘ي˘غ ،ي˘ح˘ي ن˘ب˘ل
رثكا تناك ينطولا بختنملا
ةعاطتصساو ءاقللا يف ازيكرت
سسرا˘˘˘ح˘˘˘˘لا كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش ةرا˘˘˘˘يز
،تابصسانم ثÓث يف يحلاصص
ةاراب˘م˘لا فاد˘هأا ح˘ت˘ت˘فا ثي˘ح
،53 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘صصن˘˘م
ة˘با˘صصإلا ي˘قورز ف˘˘ي˘˘صضي˘˘ل
متتخيو57 د ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
،09د يف ثلاث فدهب راركب
«د˘ي˘م˘ع˘لا» فاد˘ها ع˘قو ا˘م˘ي˘ف
نم نيتر˘م ى˘ل˘ع سشو˘ما˘كو˘ب

،88و87 د يف ءازجلا ةطقن
سضر˘ع˘ت ءا˘ق˘ل˘لا د˘˘ه˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
ن˘ي˘ن˘صشو˘˘ب ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
ىل˘ع ل˘ق˘ن ي˘ت˘لاو ،ة˘با˘صصإÓ˘ل
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل ا˘هر˘˘ثإا
تاصصوح˘ف˘لا ءار˘جإاو جÓ˘ع˘لا

.ةباصصإلا عون ةفرعم لجا نم
ديفتصستصس لصصتم قايصس يف
ةرت˘ف ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا

ف˘˘نأا˘˘ت˘˘صست نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘حار
سصبرت سضوخب تاريصضحتلا

نم42 ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
نم يذلاو ،يراجلا ربمفون
ر˘ي˘خألا نو˘كي نا بق˘تر˘˘م˘˘لا
.ةينطولا ةليكصشتلل

طيمز.ع

ايدو «ديمعلا» فيدر ىلع قوفتت  «رسضخلا» ةليكسشت
ةنشس02 نم لقأ’ ينطولأ بختنملأ تأريشضحت نمشض لخدت

ي˘ف ةر˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن زا˘˘ف
لوأا اهبعل يتلا ةريخألا هتيدو
ي˘ب˘م˘لوا د˘صض ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسمأا
ة˘ي˘م˘يدا˘˘كألا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ف˘˘ل˘˘صش
تيا˘˘˘ف دلوأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ةجيتنب تهتنا يتلاو ةمصصاعلاب
دعبف ،ةوقب ناقيرفلا لخد و1ـ2
نم سصرفلا نم ديدعلا ةعانصص
لا˘˘ب˘˘صشأا ن˘˘كم˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘˘لا
ينفلا ريدملا ىصسوم ليصضوف

لوصصولا ن˘م ف˘ل˘صش ي˘ب˘م˘لوأل
باب حتفو مصصخلا كابصش ىلإا
نب ميهاربإا قيرط نع ليجصستلا

رظت˘ن˘ت م˘ل ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ،ةزاز
ةيعمجلا فده ىلع درلل Óيوط
قير˘ط ن˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ل˘يد˘ع˘تو
ءاقللا يهت˘ن˘ي˘ل ،ن˘تا˘ير˘ه ةز˘م˘ح
.يباجيإلا لداعتلا عقاو ىلع
تنا˘ك ي˘نا˘ث˘˘لا طو˘˘صشلا ة˘˘ياد˘˘ب
هذه ناك ثيح ،اهتقباصسل ةرياغم
زا˘كعو˘ب ز˘ع˘˘م لا˘˘ب˘˘صشأا ةر˘˘م˘˘لا

يناثلا فدهلا ةفاصضإل نيقابصسلا
ي˘ف نا˘ب˘ي˘صش ف˘˘صسو˘˘ي ل˘˘صضف˘˘ب
قÓ˘ط˘نا ن˘م ى˘لوألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
لاحلا رمتصسيل ،يناثلا طوصشلا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
تلواحملا مغر ةارابملا ةياهن
ةي˘ع˘م˘ج˘لا  فر˘ط ن˘م ةد˘يد˘ع˘لا
تءاب ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ل

اهتهج ن˘م .ل˘صشف˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
لوغ مجاهملا ءاقفر تلواحم

ديد˘ج˘لا˘ب تأا˘ت م˘ل ىر˘خألا ي˘ه
فدهلا ةفاصضإا نم نكمتت ملو
.يناثلا

ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘˘لو
ةيوافلصشلا ةيعمجلا نيب تعمج
،يركصسبلا يصضاير˘لا دا˘ح˘تلاو
ةثÓث ىلإا تقولا ميصسقت فرع
لدب ةقيقد03ل دتمت طاوصشأا

.ةقيقد54 نم نيطوصش نم
جاحلب اشضر

ةوافلسشلا مامأا هتيدوب زوفي ةركسسب داحتا
ةلوطبلأ قÓطن’ نيقيرفلأ تأريشضحت نمشض

عيمج مامتإأ دعب
ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ

عقوي ضسورع نب
بعلملا يف ايمسسر
نيمسسومل يسسنوتلا

ةيصسمأا سسورع نب ميرك عقو
ي˘ف هد˘ق˘ع تب˘صسلا ة˘حرا˘ب˘˘لا

بل˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘˘صص
ي˘˘ف ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا ي˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيصسنو˘ت˘لا ى˘لولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
رئازجلا ةيدو˘لو˘م ن˘م ا˘مدا˘ق
ة˘ح˘ف˘صصلا تر˘كذ ا˘˘م بصسح
.يصسنوتلا قيرفلل ةيمصسرلا

ق˘با˘˘صسلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا نا˘˘ك و
ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق «د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا»ـل
لجا ن˘م سسنو˘ت ة˘م˘صصا˘ع˘ل˘ل
دعب ،عيقوتلا تاءارجا مامتإا
يف رومألا لك ىلع قافتلا

تد˘˘كأا ثي˘˘ح ،ق˘˘با˘˘˘صس تقو
32 بحاصص نا قيرفلا ةرادإا
ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل ع˘قو د˘ق ة˘˘ن˘˘صس
.«يكلملا» يدان ةقفر
ولوؤوصسم ربع رخا بناج نم
م˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘صس ن˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘ب˘هو˘م˘˘لا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘عا˘˘˘صصلا

نا يف مهلمأا نع نيبرعم
ةفاصضإلا سسور˘ع ن˘ب مد˘ق˘ي
ةيمامألا ةرطا˘ق˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
م˘صسو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تاصسفا˘ن˘م ن˘م˘صض د˘يد˘ج˘لا
. يصسنوتلا يرودلا

طيمز.ع

نيبعÓلا ىوتسسم مييقت نكمي ل» ضسولحم
«ةيلود تارود يف ةكراسشملاب لإا
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د˘˘فاو˘˘لا نا˘˘قرز يد˘˘ه˘˘م لا˘˘˘ن
ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

ودرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن بعلو
بق˘˘ع ءا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
همدق يذلا ريبكلا ىوتصسملا
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف
ن˘م˘صض ،ن˘ير ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسم˘˘لا

يدا˘ح˘لا عو˘ب˘صسألا تا˘يرا˘ب˘˘م
،يصسنرفلا يرودلا نم رصشع
ءا˘ق˘فر زو˘ف˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو
.در نود فدهب يرئازجلا

˘˘مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘صسو تدا˘˘صشأا و
بعÓ˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
زيمم˘لا ءادألا د˘ع˘ب «ر˘صضخ˘لا»
زوفب ىهتنا يذلاو ،ءاقللا يف
تراتخا ثيح ،هق˘ير˘ف˘ل ن˘ي˘م˘ث

ةيصسنرفلا «بيكي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
د˘عا˘صصلا ناد˘ي˘م˘لا ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
«ودروب» ي˘ب˘عل ن˘صسحأا ي˘نا˘ث
،6/01ـل تل˘˘˘صصو ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ىلع اماع12ـلا بحاصص بعلو

ا˘صضر˘ع مد˘قو ن˘م˘يألا قاور˘˘لا
نأا لبق دودحلا دعبأل امرتحُم
06 ةقيقدلا يف هصضيوعت متي
يلودلا هجتيو ،دنايرب هليمزب
ة˘˘نا˘˘كم ز˘˘ج˘˘ح˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ل» ة˘ل˘ي˘كصشت ي˘ف ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

ي˘ف ر˘م˘ت˘˘صسا اذا ،«ناد˘˘نور˘˘ي˘˘ج

ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
نو˘˘˘ج ه˘˘˘برد˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ث بصسكل
˘˘˘مدا˘˘˘ق ي˘˘˘ف تيزا˘˘˘˘غ سسيو˘˘˘˘ل
.ديعاوملا
نأا ةرا˘˘˘˘˘صشإلا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
دق يصضاملاب لامج «سشتوكلا»
ه˘نا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ر˘خا ي˘ف د˘كأا

ة˘ب˘هو˘م˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي˘صس
ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ايبماز نم لك مامأا نيلبقملا

امب ،يلاوتلا ىلع اناوصستوبو
د˘ق «ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘˘ح˘˘م» نأا

يمصسر لكصشب مهلهأات اونمصض
.نوريماكلاب «2202 ناك»ـل

نو˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘صس
ةيصسمأا نم ةياد˘ب نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تايرابم عم دعوم ىلع مويلا

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص
يرود˘لا ن˘˘م ر˘˘صشع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘لا
بعلم هنم ة˘ياد˘ب˘ف ،ي˘صسنر˘ف˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘˘صسي˘˘صس ن˘˘يأا راو˘˘جو˘˘بل
يرئازجلا يلودلا ديبع يدهم
تنا˘˘ن يدا˘˘ن ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘˘صسوو
دير˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ي˘مز
ةجدي˘كوأا رد˘نا˘صسكلأاو ة˘يلو˘ب
ةارابملا يف ،زتيم مهيدان ةقفر
ام اعو˘ن ة˘ب˘ع˘صص ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يدانلا لماعل ارظن ريخألا اذهل
ىوت˘صسم ن˘يا˘ب˘تو ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ة˘جد˘ي˘كوأا ءا˘ق˘فر ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘لا
طا˘ق˘ن˘ب ر˘ف˘ظ˘لا نو˘لوا˘˘ح˘˘ي˘˘صس
م˘ل˘صس ي˘ف ن˘صسح˘ت˘ل˘ل ةارا˘ب˘م˘لا
قرف ن˘م بار˘ت˘قلاو بي˘تر˘ت˘لا
نوكي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘مد˘ق˘م˘لا

ةجيتن ديكأات ةمهم مامأا ديبع
نع داعتبلاو ةقباصسلا ةارابملا
.ةيواهلا قرف

نو˘كي˘˘صس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م و
ة˘˘˘بر˘˘˘ح سسأار رو˘˘˘ل˘˘˘˘يد يد˘˘˘˘نأا
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف مويلا ة˘ي˘صسمأا ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
غروبصسارت˘صس يدا˘ن لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
،نو˘˘˘صسو˘˘˘م ل يد بع˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ه˘صس ود˘ب˘ت ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ارظن يرئازجلا ءÓمزل قرولا
يذلا سسفانملا قيرفلا بيترتل
ثيح ،بيترتلا ةرخؤوم يف عبقي
بو˘ن˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف لوا˘˘ح˘˘ي˘˘صس
ه˘حار˘ج ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

لئاوألا ةصسمخلا ىلإا ةدوعلاو
.بيترتلا ملصس يف
ميرك نايرئازجلا نوكيصسو اذه
تاحرف نيدلا ن˘يزو ي˘ب˘ير˘ع˘ل
يف مين يدان ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر
لا˘م˘˘صشلا ى˘˘لإا بع˘˘صص ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
نو˘ه˘جاو˘ي˘صس ن˘يأا ،ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا

بعلمب سسمير يدان مهفيصضم
ن˘مو اذ˘˘ه ،نو˘˘ل˘˘يد تصسو˘˘غوأا
و˘˘ن˘˘يز نو˘˘كي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ى˘ق˘ب˘ي˘صس ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

طايتحلا يصسارك ىلع يبيرع
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف Ó˘يد˘ب كرا˘صشي˘˘ل
نا˘ق˘ي˘فر˘لا ا˘ه˘ي˘ف لو˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا
،زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ن˘م طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ل˘ي˘˘صصح˘˘تو
ن˘م ا˘م˘ه˘يدا˘ن جار˘˘خإا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
.رطخلا ةقطنم
ةر˘خ˘صص ير˘م˘˘ع˘˘ل ن˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ل˘خد˘ي˘صس ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م عا˘˘فد˘˘لا

دنوميار بعلمب يجنأا ةهجاوم
ايطاي˘ت˘حا مو˘ي˘لا ة˘ي˘صسمأا ا˘بو˘ك
نو˘صسيا˘ج ه˘ل˘ي˘مز ةدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب
دامت˘عاو ة˘با˘صصإلا ن˘م ر˘يا˘ن˘يد
يدور ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا

يف ،ريخألا اذه ىلع ايصسراغ
قا˘ح˘ل˘لا ه˘ق˘ير˘ف لوا˘ح˘ي ن˘ي˘ح
قيقحت د˘ع˘ب ل˘ئاوألا ة˘ب˘كو˘كب
˘ما˘مأا مو˘ي˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن

يذ˘لاو ل˘ه˘صسلا˘ب سسي˘ل م˘˘صصخ
اذ˘˘˘ه ه˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح ل˘˘˘˘ك بع˘˘˘˘ي
.مصسوملا

ب.ع
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ودروب زوف دعب يسسنرفلا مÓعإلا نم ةداسشإلا لاني ناقرز

«1غيللأ» نم رششع ةيداحلأ ةلوجلأ راطإأ يف

مويلا ةبعسص تايرابم يف يسسنرفلا يرودلا ويرئازج
مدقلأ ةركلأ يلودلأ داحت’أ
دعوم نع فسشكت افيفلا

زئاوجلا عيزوت ميسسارم
مسسوملا اذهل

ةركل يلودلا داحتلا فصشك
ع˘يزو˘˘ت م˘˘صسار˘˘م ن˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا

مصسوملا اذهل لصضفألا زئاوج
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
71 ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر  ما˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس
ناك يتلاو ،لبقملا ربمصسيد
رهصش يف ماقت نا ررقملا نم
ام بصسح مرصصنملا ربمتبصس
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا بت˘كم ه˘ن˘ع تن˘ل˘˘عأا
يذلا نايبلا يف و .ةيوركلا
«ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا» ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ه˘˘ترد˘˘صصأا
ع˘يزو˘ت م˘ي˘صسار˘م سصو˘صصخ˘ب
ءا˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا ،ز˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
تاطايتحا عم اي˘صشا˘م˘ت »:ه˘ي˘ف
أاد˘ب˘م˘˘لاو ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا
ةحصصلا نأاب افيفلل يهيجوتلا
˘˘ما˘˘ق˘˘ت نأا رر˘˘ق˘˘ت ،لوأا ي˘˘تأا˘˘ت
ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘صسار˘˘˘م
،«ط˘ق˘ف ي˘صضار˘ت˘˘فا ثد˘˘ح˘˘ك
م˘ت˘ي˘صس ه˘˘نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
نم نيزئافلا ىلع تيوصصتلا
تابختنملا يبردمو ةداق لبق
002 ـل ةفا˘صضإلا˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

كلذ ى˘˘لا ف˘˘صض ،ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صص
ربع ةركلا ريهامج تيوصصت
نأا رظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،تنر˘ت˘نإلا
52 ي˘˘˘ف تيو˘˘˘صصت˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘˘ي
يف يهتنيو يراجلا ربمفون
نوكتتو ،لبقملا ربمصسيد9
بعل ل˘˘˘˘صضفأل ز˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

،برد˘˘˘م ل˘˘˘صضفأا ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘علو
لصضفأا ،ىمرم سسراح لصضفأا
لصضفأا ،ابعل11نم ةليكصشت
لصضفأا ةزئاج كلذكو ،فده
نأا مولعملا نم و .نيعجصشم
مدق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا
ع˘يزو˘ت ل˘˘ف˘˘ح ة˘˘ما˘˘قا دا˘˘ت˘˘عا
نم ربمتبصس رهصش يف زئاوجلا

ءابو راصشتنا نأا ريغ ،ةنصس لك
ملا˘ع˘لا حا˘ت˘جا يذ˘لا ا˘نورو˘ك
ي˘صضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م
لي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» ر˘ب˘جأا
.مداقلا ربمصسيد ىلإا ميصسارملا

طيمز.ع

جرحم فقوم يف يزور وكرام عشضي ءأرحشصلأ براحمنيلبقملأ نيءاقللأ يف ةشصرفلأ هحنمب دعو ىشضاملب

عيسضيو انوروكب باسصي ينيعبسس نب
غروبسسوغأا ةهجاوم

ةليكصشتلا ن˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘صس ن˘ب ي˘مار با˘غ
يتلا ةهجاوملا يف خابدÓغنصشنوم ايصسوروب هقيرفل ةيصساصسألا

نم ةنماثلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ،غرو˘ب˘صسغوأا هر˘ي˘ظ˘ن˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج
.91 ديفوك سسوريفب هتباصصإا ببصسب يناملألا يرودلا

ينطولا بختنملا مجن نأا ة˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
ةارابملا ةيادب  لبق ةدودعم تاعاصس انوروك سسوريفب بيصصأا
يزور وكرام ربجا ربخ ،غروبصسغوا يدانب هقيرف تعمج يتلا
نع ءارحصصلا براح˘م دا˘ع˘بإا ى˘ل˘ع خا˘بدÓ˘غ˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
.ةيمصسر هتكراصشم تناك امدعب ةيصساصسألا ةليكصشتلا

،وداراب جيرخ ةباصصإا نأاصشب اقلق يناملألا قيرفلا نوكيصسو اذه
دح ىندأاك قيرفلا نع نيعوبصسأل بيغيصس يذلا وهو ل فيك
يف ارغاصش هناكم كرتيل ،يحصصلا رجحلل عوصضخلا لجأا نم
ريبكلا ىوتصسملل  ارظن قيرفلا زئاكر دحأا هيف تاب يذلا تقولا
.مصسوملا اذه هرهظي يذلا

11ـب ةعباصسلا ةبترملا خابدÓغصشنوم ايصسوروب يدان لتحيو
01ـب ةرصشاعلا ةبترملا غروبصسوغأا قيرف لغصشي اميف ةطقن
.طاقن

جاحلب اشضر

ءاقللأ بعل ناكم يف ددرتلأ دعب

يئاهن ناكم يف لسصفت فاكلا
يقيرفإلا ربوسسلا

ةارابم لقن ايمصسر ررقت هنا مدقلا ةركل يقيرفإلا داحتلا نلعأا
،رصصم ىلإا رطق  يف ةجمربم تناك يتلا «ربوصسلا» يئاهن
اهعقوم ى˘ل˘ع ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا  ه˘تر˘صشن نا˘ي˘ب˘لا بصسح كلذو
.يئاهنلا سضوخ ناكم يف مات لكصشب كلذب لصصفتل يمصسرلا

يرطقلا داحتلا سسيئر يناث لآا دمحأا نب ةفيلخ نب دمح لاقو
فاكلا عم قافتلا اذه ىلإا لصصوتلل ءادعصس نحن» :مدقلا ةركل
تقولا انصسفنأا حنمن نأا بجي ،ربوصسلا يئاهن ةفاصضتصسا نأاصشب
يف انديلاقتل اقفو ىصسني ل اثدح هنم لعجن يكل بصسانملا
دعتصسن» : عباتو ،«ةدعصصألا عيمج ىلع تاقباصسملا ميظنت

يف رطق هلود يف ةلوطبلا هذهل ىرخأا ةيئانثتصسا ةخصسن ةماقإل
دمحأا دمحأا برعأا ىرخأا هتهج نم،«هللا ةئيصشمب لبقملا ماعلا

ىلع مدقلا ةركل يرطقلا داحتÓل هنانتما نع فاكلا سسيئر
لا˘م˘عألا ى˘ل˘عو ،فا˘كلا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ت˘˘صسم˘˘لا م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا
.«لعفلاب اهذيفنت مت يتلا ةيريصضحتلا
نيب عمجتصس يقيرفإلا ربوصسلا سسأاك ةلوطب نأا ريكذتلاب ريدجلا
ةارابم يف ةيلاردفنوكلا سسأاكب زئافلاو لاطبألا يرود لطب
فرظلل ارظن ،بايإلاو باهذلا ماظن ءاغلإا دعب ةدحاو ةرمل
.انوروك ةحئاج يصشفت ةيفلخ ىلع يئانثتصسلا يحصصلا

طيمز.ع

«ويششتلاكلأ» نم ةنماثلأ ةلوجلأ ةمق يف

ةارابم يف ملوغب مدطسصي رسصان نب
ةرادسصلا نع ثحبلا

طصسو طخ ريدمو رئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا لخديصس
هجاوي امدنع ،هتداعك ايصساصسأا هقيرف ةارابم يلاطيلا نÓيم
مويلا ةليل يلاطيلا يلوبان هقيرف ةقفر ملوغ يزوف هنطاوم
يرود˘لا ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق ي˘ف و˘لوا˘ب نا˘صس بع˘ل˘م˘ب
.يلاطيلا

ىلع مزع مهلكو ةارابملا لوخد ىلع رصصان نب ءاقفر لوعي و
ةيباجيإلا جئاتنلا ةل˘صسل˘صس ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يف ايطايتحا ملوغ نوكيصس نيح يف ،ةرادصصلا يف داعتبلاو
جزلا داتعا يذلا وزوتا˘غ ورا˘ن˘ي˘ج ر˘ي˘ث˘م˘لا برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت
اذه ،ويصشتلاكلا تايرابم لج يف ايطايتحا يرئازجلا ريهظلاب
نأاو ةصصاخ ةرادصصلا ىلع ةارابملا بعلت نأا رظتنملا نمو
لعجيصس ام˘م ،ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف نÓ˘ي˘م˘ب سصبر˘ت˘ي ي˘لو˘با˘ن
طصسو طخ وما˘ن˘يد ءا˘ق˘ب ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ،ةرا˘ثإا ر˘ث˘كأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ةلباق ريغ ةعطق حبصصأا هنأا تبثي ام ايصساصسأا «يرينوصسورلا»
.يلويب ونافيتصس بردملا ةليكصشت يف لادبتصسÓل
ـب ةرادصصلا لتحي يرئازجلا يلودلا ءاقفر نأا ةراصشإلاب ريدجلا

اميف »أا يريصسلا» نم تلوج ةينامث رورم دعب ،ةطقن71
ريخألا اذه لعجي امم ةطقن41 عومجمب اثلاث يلوبان دجاوتي
.«نÓيملا» ةقفر لولا زكرملا مصساقتو زوفلا نع ثحبي

ب.ع
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يلودلا ين˘غ˘م دار˘م ر˘كذ˘ت˘صسا
مأا ةع˘قو˘م ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا
اهيف لهأات يتلا ،9002 نامرد
ىلإا كاذنآا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بق˘˘˘ع ،4102 م˘لا˘˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك
يرصصملا بختنملا ىلع هزوف
ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘˘ف در نود فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘صشك.ةلصصاف

تا˘ح˘ير˘˘صصت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
قباصسلا رصضخلا باعلا عناصص
لازل يتلا تاظحللا مها لوح
ما ة˘م˘ح˘ل˘م ن˘م ا˘ه˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ي
انلوخد دنع »:لاق ثيح ،نامرد
نم ناقيرفلا لخدي مل بعلملل

قيرف لكل ناكو ،ةدحاو ةهج
ا˘م˘بر ر˘مأا ،ه˘˘ب سصا˘˘خ ل˘˘خد˘˘م
ةرك خيرات يف ةرم لوأل ثدح
ةيادب دنعو » :فاصضأا و.«مدقلا
انروهظ انردأا ينطولا ديصشنلا

،يو˘ف˘ع ل˘كصشب ن˘ي˘ير˘صصم˘ل˘˘ل
انك ،انبولق ىلع انيديأا انعصضو
ا˘˘ن˘˘نأا م˘˘ه˘˘˘ل لو˘˘˘ق˘˘˘ن نا د˘˘˘ير˘˘˘ن

هو˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م ءازإا نو˘˘˘ب˘˘˘صضا˘˘˘غ
.«ةرهاقلا يف نييرئازجلاب
قباصسلا ةنيطنصسق بعل عباتو
ايوق ناك يرصصملا بختنملا »
كاذ˘نآا هو˘ب˘عل نا˘ك د˘˘ق˘˘ل اد˘˘ج
،دحاو دان يف نوبعلي اعيمج
ع˘ن˘صص ن˘م و˘ه ا˘ن˘ب˘˘صضغ ن˘˘كل
اذه قيقحت نم اننكمو قرافلا
يف همÓ˘ك م˘ت˘خ˘ي˘ل.«زاجنإلا
ىلإا انتدوع قيرط يف » ةياهن
هذ˘˘ه تقر˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘˘برأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ة˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘صسلا
ناك انلوصصو دنعو ،تاعاصس
،راجصشألا ىلع سصاخصشأا كانه
،ءابرهكلا ةدمعا ىلع نورخاو
ى˘˘مر ن˘˘م كا˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘كو ل˘˘˘ب

نم رصسج˘لا ى˘ل˘ع ن˘م ه˘صسف˘ن˘ب
يف ،انتلفاح ىلإا دوعصصلا لجأا
.«انونج ناك كلذ دقل ةقيقحلا

اينولوب بعل نإاف ةراصشإÓلو
لا˘˘˘ط˘˘˘بأا د˘˘˘حأا نا˘˘˘ك ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
تعمج يتلا ةلصصافلا ةارابملا
،ةن˘عار˘ف˘لاو ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب
لهأات يف ريبك رود هل ناكو
تايئاهن ىلإا ينطولا بختنملا

،4102 ليزاربلاب ملاعلا سسأاك
لابصشأاب هلعف ام لعف نأا دعبف
ي˘ف ،ة˘تا˘ح˘صش ن˘صسح برد˘م˘˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
دا˘˘˘ع ،ةر˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘˘ب با˘˘˘˘يإلاو
ي˘˘ف هرو˘˘صضح ن˘˘ع ف˘˘صشكي˘˘˘ل
.نادوصسلا يف لصصفلا ةارابم

جاحلب اشضر

نامرد مأأ ةمحلم ركذتشسي ءأرحشصلأ براحم

«ةنونجم ءاوجألا تناك رئازجلا ىلإا انتدوع دعب » :ينغم



ةــــنصصرق

 «موراكوب» ةلئاع يزعت فافلا
دا˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر مد˘˘ق˘˘ت
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خ
ة˘˘صصلا˘˘خ˘˘لا ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت˘˘ب
موراكوب جاحلا ةل˘ئا˘ع˘ل
ة˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا

،ةعمجلا سسمأا ةحيبصص
قبصس هنأا مولعملا نم و
موراكوب دمحمل ديقفلل
ةطبارل اصسيئر ناك نأاو
ي˘ف تا˘ه˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م
ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا د˘ه˘˘ع
ةركل يرئازجلا داحتإÓل
.ةوارور دمحم مدقلا

حاجنوب ةودق
يذ˘لا يد˘ح˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ع˘˘˘قو˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
لصصاوتلا
«يعامتجلا
لثمتملا  «مارغتصسنا»
كترو˘صص ر˘˘صشن ي˘˘ف
ل˘عا˘ف˘ت ،كد˘˘لاو ع˘˘م
ي˘˘˘لود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دادغب يرطقلا دصسلا
ق˘˘˘فرأاو حا˘˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘˘ب

هد˘لاو ع˘م ه˘˘ترو˘˘صص
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘˘صص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهايا اقفرم ةيمصسرلا
يد˘لاو »:ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
...ةيده ىلغأا ينادهأا
ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ثو د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
.«يتاردق

ثدحلا عنسصي يكوكلا
قافولا تابيردت يف

ثدحلا يكوكلا يصسنوتلا بردملا عنصص
عم هتكراصشمب سسمأا قافولا تابيردت يف
يتلا ةيق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
نيب ةر˘كلا ر˘يود˘ت ى˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ى˘ع˘صس
ةينقتلا بناوجلا نيصسحت دصصق ةعومجملا
اطاصشن تابيردتلا تدهصش دقو اذه ،ةبيتكلل

هيبعل عم لماعت يذلا بردملا نم اريبك
لجا نم ،ليكصشتلا يف مهم رصصنع هنأاكو
ىلع ديكأاتلاو ةيصسفنلا بناوجلا نيصسحت
يذلا يعامجلا لم˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘م˘ح˘ل˘لا

. مهتقفرب هصضاخ
فيطسس ةيدو ضضوع اسشاب

فيدرلا عم ءاقلب

ة˘يدو سضيو˘ع˘˘ت ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن برد˘˘م رر˘˘ق
فيدرلا قيرف مامأا يقيبطت ءاقلب فيطصس

تراصس يتلا ةهجاوملا يهو ،سسما ةحيبصص
قوزرم نب ءاقفر كد نيا دحاو قيرط يف
لوادت ةلماك ةيعابرب فيدرلا سسراح ىمرم
نامدو براوصشوب نم لك اهليجصست ىلع
ي˘ف برد˘م˘لا ل˘مأا˘يو اذ˘ه ،يا˘بو ير˘˘با˘˘كو
نوكت يتلا ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘صض
فلصشلا ةيعمج سسراح كابصش زه ىلع ةرداق
ةر˘فو ه˘ل ناو ة˘صصا˘خ تلو˘ج˘لا ى˘˘لوأا ي˘˘ف
. ةيمامألا ةرطاقلا يف ةريبك

«قلقتي ادب» ةطارعوب

موغلصش لÓه بردم ةطارعوب ديصشر عصضو
فانئتصسل ابصسحت ةمزÓلا تابيترتلا لك ديعلا
جمانربل هطبصض لÓخ نم ةيعامجلا تابيردتلا
تابيردتلا يف عورصشلا لجا نم تاريصضحتلا
ىقلت دق ةطارعوب ناكو اذه ،لاجآلا برقا يف
هعيقوت لبق قيرفلا يلوؤوصسم نم دوعو ةدع
تار˘ي˘صضح˘ت نأا ه˘ل اود˘كأا ثي˘ح ،هد˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ل˘ي يذ˘لا عو˘ب˘صسألا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس ة˘ل˘˘ي˘˘كصشت˘˘لا
برد˘م˘لا ل˘ع˘ج كلذ د˘ي˘صسج˘ت مد˘ع ،ه˘ع˘ي˘˘قو˘˘ت
افوخ ،نأاصشلا اذهل قلقي ةنتاب بابصشل قباصسلا

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت تارار˘˘˘ق  ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صض نو˘˘˘كي نأا ن˘˘˘م
.مصسوملا اذه تابيردتلا

 اوفاعت دوعسسملبو ةدوبدب يحلاسص
ينارمع مامأا نوحاتمو انوروكلا نم

اهارجأا يتلا ةديدجلا تافوصشكلا ترهظأا
ىرخأاو ةيبلصس جئاتن يصس سسأا يصسلا وبعل
ةدو˘بد˘ب ن˘م ل˘ك ى˘فا˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا

قبي مل نيح يف دوعصسملب اذكو يحلاصصو
رصضحم˘لا اذ˘كو ر˘ها˘ط ن˘ب م˘جا˘ه˘م˘لا ىو˘صس
يثÓ˘ث˘لا نو˘كي˘صس اذ˘ه˘بو ،ي˘ن˘ب˘ع˘ل ي˘ند˘ب˘لا

مويلا ينارمع رداقلا دبع بردملل احاتم
ة˘صصا˘خ ،داد˘ع˘ت˘لا ع˘م ا˘م˘ه˘ب˘ير˘ج˘ت ل˘جا ن˘˘م
لوعي يذلاو ،يحلا˘صص ر˘ي˘ه˘ظ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ة˘م˘ق˘ل هر˘ي˘صضح˘ت ل˘جا ن˘م سشتو˘كلا ه˘ي˘ل˘˘ع
. ناصسملت دادو

qarsana@essalamonline.com
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ةيوتسشلا ةلدبلا ناولأا نم نوؤواتسسم ةبيبسشلا راسصنأا
هاد˘بأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘˘صسا
ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش را˘˘˘˘صصنأا
ةصسبلألا نم ةدكيكصس
ةرا˘ت˘خ˘م˘لا ة˘يو˘ت˘˘صشلا
م˘ل ي˘ت˘لاو ن˘ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘قÓ˘طإا و˘ت˘˘ح˘˘ت
ةلثمتملا يدانلا ناولأا
دو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ليخ ثيح ،سضيبألاو
مهق˘ير˘ف نا را˘صصنأÓ˘ل
ةمصصاعلا داحتا همصسا
نيبعÓلا ةلدب نا امب

،ءادوصسو ءارمح تناك
ةرادإلا نم يعامتجلا لصصاوتلا عقوم تاحفصص ربع راصصنألا نم ةعومجم تبلط دقو اذه
. قيرفلا ةيوه لثمت ةصسبلأا نع ثحبلاو رارقلا ةعجارم ةرورصض
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انوروك ىدحتي ربوسسلا ضسأاك
تاصسفانملا فقوت دعب
052 ةدم˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ا˘˘مو˘˘ي

تربجأا ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا

مصسو˘م˘لا فا˘ق˘يإا ى˘ل˘ع
61 ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

راصشتنا ببصسب ، سسرام
ل˘˘˘كصشب سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خاد بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هر
سسأاك وهاه ،ةرومعملا
ىد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘بو˘˘˘˘صسلا

ثعبيو91 د˘ي˘فو˘˘ك
ةر˘˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘˘ل حور˘˘˘˘˘˘˘˘لا
.ديدج نم ةيرئازجلا
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ةÓسصلا تيقاوم

ودروب زوف دعب يسسنرفلا مÓعإلا نم ةداسشإلا لاني ناقرز ̂ 
يقيرفإلا ربوسسلا يئاهن ناكم يف لسصفت فاكلا ̂ 

نـــيمهاسسملا عــــــم عاــــــمتجا
تانييعتلا ميسسرتل ربمسسيد3 موي

ةقÓطنا يف نولمأاي «نابيزلا ءانبأا»
هرسصانعب ديسشي زاكعوبو ةديج
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مدقلأ ةركلأ يلودلأ داحت’أ

ةركشسب دا–أ فيطشس قافو

باسصي ينيعبسس نــب
عـــيسضيو انوروـــكب
غروبسسوغأا ةهجاوـم

يزور وكرام عشضي ءأرحشصلأ براحم
جرحم فقوم يف

مسسوملا اذهل زئاوجلا عيزوت ميسسارم دعوم نع فسشكت افيفلا

هتبيتك زيهجت يف عرسشي اسشاب
«جراوحلا» ةمقل ابسسحت

ةرقم م‚


