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كلذو ربمسسيد02 هاسصقأا لجأا يف
0202 ةنسسل ةيلاملا ةنسسلا قلغ لبق

صسÓفإلاب ةددهم تاكرسشلا تارسشع
 تمسصلا مزتلت ةرادإلاو

عيمج رفوت نامسضل ةيلاجعتسسا تاءارجإا
ةينطولا قوسسلا ‘ ةينلديسصلا تاجتنŸا

ةيودألا ةردن ىلع ءاضضقلا وحن
لخادلا يفناج نم ةيادب

40صص

لبقملا عوبسسألا مكحلاب قطنلاةديدج داسسف ةيسضق ‘ امهل عامسسلا ” يراجلا ربمسسيد نم8 ىلإا2 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

50صص

د˘سض تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس تلاز ا˘˘م
هذ˘هو ،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م «لا˘ت˘ي˘م˘ي˘تا˘˘ب» ةرادإا
ي˘ف˘ظو˘مو لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ةر˘˘م˘˘لا
ن˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘مو ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م ىلإا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ذنم ةريبك غلا˘ب˘م˘ب ة˘كر˘سشل˘ل نو˘ن˘يد˘ي
ةفقو صسمأا اومظن ثيح ،تاونسس ةدع

،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا
درابلا وجلا م˘غر ،م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
 .رطمملاو

1202 ةياهن لبق «برغ - قرضش» رايضسلا قيرطلا لامكتضساب رمأاي دارج
30 صصةمدخلا زيح عفدلا تاطحم عسضوب تاميلعت ىطعأا

نومهتي نولوممو نولواقم
مهتاقحتضسم بهنب «لاتيميتاب»

رييÓملا»ـب ةردقملا

فلتخم ءاهنإاب بلاطي طوعجاو
ةقلعتملا ةيرادإلا لامعألا

ةيرضشبلا دراوملا رييضستب

30صص

30 صص

ةسسرسشلا ةيبوروألاو ةيكيرمألا ةسسفانŸا لظ ‘ ةمواقŸا عيطتسست نل اهنأا اودكأا ءاÈخ

ةيماحم ضضرعت ليضصافت هذه
رقمب برضضلاب ءادتعل

ميهارب يلاد ةيدلب

يلودلا نوناقلا يف راسشتسسملاو يناريإلا روتكدلا
:» مÓسسلا» ـل فسشكي لولد ىسسيع يداه ةيوونلا ءايزيفلاو

ينويهضصوكيرمألا زاهجلا
ملاعلا لايتغا ةيلمع ءارو
ةداز يرخف نضسحم يوونلا

70 صص

50صص

طقف راعضش در‹ ةيقيرفإلا ةر◊ا ةراجتلا ةقطنŸ انمامضضنا :«مÓضسلا»ـل لوتبم^
›ودلا دقنلا قودنضص نم ضضاÎقلا ةيناكمإاو فرضصلا تاطايتحل بيهر عجارت^

ةراجتلا ةقطنم ¤إا رئاز÷ا مامضضنا
ةلداعلا Òغ ةنزاوŸا..ةيقيرفإلا ةر◊ا

40 صص
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
دودمم اهلجار تÓخ»

«دومحم يف يزعت تحارو

ىلع مهقيلعت يف نويرئازج نونطاوم لاق
نوؤوسشلا يف هفنأ’ يبوروأ’ا داحت’ا رسشح
قو˘ق˘ح ع˘قاو˘ل هدا˘ق˘ت˘نا˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا
لاحك هلاح يبوروأ’ا ناملربلا نا ،ناسسنإ’ا
ةافو يف اهناريج يزعت تبهذ يتلا ةأارملا كلت
،تي˘م و˘هو دد˘م˘م ا˘ه˘جوز تكر˘تو دو˘م˘ح˘˘م
رظني نا‐ ء’ؤوه لوقي ‐ ناملربلاب ىلوأ’اف
قح يف ريبك عمق نم اسسنرف يف عقي ام ىلا

ثيح ،اهتسسايسسل نيسضفارلا لزعلا اهينطاوم
تاءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’او بر˘˘˘سضلا د˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سصو
رومأا يف هفنا رسشحي نأا لدب كلذو ةيدسسجلا
.اهنع دعبلا لك ةديعب ىرخأا لود

...دحاو لجر بلق

ةدسش نم نميلا نم ريبك يسسايسس للحم
ناك  ول ىنمت ،اهبعسشو رئازجلاب هباجعإا

لاسصخ لم˘ح˘ت  بو˘ع˘سشلا ل˘كو ،ا˘ير˘ئاز˘ج
هل بعسش وه»: هنع لاق ثيح ،نييرئازجلا

كارحلا دعب ةسصاخ عيمجلا رهبأا ،ةمارك
اذ˘ه ،ه˘ي˘قرو ه˘ف˘سص ةد˘حو ي˘ف  ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
زربا نم ةدحاو يهو «يماح همد»  بعسشلا
ة˘ي˘ق˘ب ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب زا˘ت˘م˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘سصلا
م˘ه˘مار˘ت˘حا او˘سضر˘فو ،ىر˘خأ’ا بو˘˘ع˘˘سشلا

كلذ نم عورأ’او ،عيمجلا ىلع مهريدقتو
ةسصا˘خ ،ي˘ن˘طو˘لا د˘ي˘سشن˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عا و˘ه ،
ةلوقمب همÓك متخو  ،هنم لوأ’ا عطقملا

ام ريخب متنأا يرئازجلا بعسشلا اهيأا » ةعئار
متنأا ،ةنئاخلا برعلا يديأا مكيلإا لسصت مل
  .«دحاو لجر بلق ىلع نآ’ا

يرادإا قيقحت حتف بلط

تايلمع نم نيمورحمل ةقباسس ىوكسش تلاق
براقأا نم7 نإا ،مناغتسسم ةي’و يف ناكسسإا

ىلع اولسصح ةيرادإا ةحلسصم يف مهم فظوم
نكسس عيزوت تايلمع يف ةيعامتجا تانكسس
ناكسسل ليحرت تايلمع يفو ،ةقباسس يعامتجا

تامولعم ريسشتو ،ةيريدسصق تانكسسو تارامع
3 مهنيب نم مهملا فظوملا براقأا نم7 نأا ىلإا

نورخآا براقأاو ،هرهسصو هتقيقسشو هئاقسشأا نم
تانكسس ىلع اولسصحت دق ،هتمع نبا مهنيب نم
يعدي امنيبو ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ب ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘ف
مهأ’ا رودلا بعل فظوملا نأا ىوكسشلا باحسصأا
رمأ’ا نوكي دق ،ققسشلا ىلع هبراقأا لوسصح يف
قيقحت حتف يعدتسسي ام اذهو ،ةفداسصم درجم
.ةقيقحلا ةفرعمل يرادإا

«ةرمحألا ةضضوم»

ةي’و نم رخآا باسش مسضنا ،ةديدج ةجرخ يف
يف رامحلاب ةرماغملا ةلسسلسس ىلإا ىلفدلا نيع
با˘سشلا يو˘ن˘ي ثي˘˘ح ،ءار˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘حر
دودح ىلإا لو˘سصو˘لا «ةرا˘ب˘لا لا˘م˘ج» و˘عد˘م˘لا
ةي’و نم قلطنت ةليوط ةلحر يف يلام ةلود
را˘ثأا ر˘ب˘خ˘لا ،را˘م˘ح ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘˘ع
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع دا˘ق˘ت˘ن’او ة˘ير˘خ˘سسلا
ر˘ي˘م˘ح˘لا» م˘هد˘حأا ق˘ل˘˘ع ثي˘˘ح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

لاق نيح يف ،«بعسشلا ذاه عم ضشوكلسسامو
ء’ؤوه فيقوتو عدر تاطلسسلا نم ىنمتن «رخآا
وه Óعف «رخآا لاقو ،«ناويحلل ةءاسسإ’ا ةميرجب
ةقلعم تلاق امنيب «رامحتسس’او ةرمح’ا نمز
تع˘ل˘ط ضسا˘ن˘لا ل˘غ˘سش ن˘ي˘غرا˘ف ح˘سص» ىر˘˘خأا
.«ابت رامحلاب بعلن نحنو رمقلل

qarsana@essalamonline.com
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لابجلا كرحت ل حايرلا
ة˘كر˘˘سش تر˘˘جأا˘˘ت˘˘سسا
5 ل˘˘˘ب˘˘˘ق لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن
ةمخف ةفرغ ،تاونسس
يف ضصاخ قدنف يف
ي˘˘˘سسا˘˘˘ح ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
د˘˘˘˘˘˘حأ’ دو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسم
ةرتف ةليط ا˘ه˘تارا˘طإا

ا˘ب˘ير˘ق˘ت ر˘ه˘˘سشأا5
ى˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جر˘˘لا
قدنف˘لا ي˘ف ة˘ما˘قإ’ا

ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سش نأا م˘˘˘˘˘غر
يسساح ي˘ف لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن
ىلع رفو˘ت˘ت دو˘ع˘سسم
ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘قإا

،فويسضلل ةسصسصخم
دحأا ’ هنأا وه ريثملاو
ف˘يز˘ن ف˘قو˘ل كر˘ح˘ت
.ماعلا لاملا

«ضضرألا يف نم اومحرا»
لامع˘ل ا˘ي˘مو˘ي ها˘ن˘ف˘لأا نز˘ح˘م ر˘ظ˘ن˘م
عمج يف نوكمه˘ن˘م م˘هو ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
،عراو˘سشلاو ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا
ةبع˘سصلا فور˘ظ˘لا ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب˘ف
مهماهم ةيدأات لÓخ اهنوهجاوي يتلا
م˘ه˘سضر˘ع˘ت رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

،مهلامعأاب مه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ تا˘با˘سصإ’
رفوت  مدع وه كلذ نم رطخأ’ا نأا ’ا

مهئاهتنا درجمب مهلقت لقن ةليسسو
ى˘ل˘ع ة˘سصا˘خ ،ة˘ما˘م˘ق˘˘لا ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م
مهلقنل نينطاومب  نودجنتسسي مهدجت ثيح  ،رطممو دراب وج يفو ةعيرسسلا تاقرطلا ىوتسسم
  . «ءامسسلا يف نم مكمحري ضضرأ’ا يف نم اومحرا»: ’ا لوقن نأا اناسسع امو ،مهلمع رقم ىلإا

مÓضستضسلا وحن
رينويلمو لامعأا لجر ضضرعت
زازتب’او ةمواسسملل راردأا نم
ضصا˘˘خ˘˘سشأ’ا د˘˘حأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م
ىوتسسملا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لا
،داسسف تافلم ببسسب ،ينطولا

ناك نإا فورعملا ريغ نمو
دق فورع˘م˘لا لا˘م˘عأ’ا ل˘جر
عوسضوملا يف ىوكسش عدوأا
تا˘ف˘ل˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ث ن˘˘كل ،’ مأا
ل˘جر زاز˘ت˘با ا˘ه˘ب م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا
هعفدت دق يراردأ’ا لامعأ’ا
.مÓسستسسÓل

لارنجلا فظوملا
نم فظوم لمحي
ةيذي˘ف˘ن˘ت ة˘ير˘يد˘م
ة˘ف˘ل˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب
،«لار˘ن˘ج˘لا» بق˘˘ل
ه˘ل˘م˘ح بب˘˘سس ا˘˘مأا
بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
هذو˘ف˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف
ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو˘˘˘˘لا
،ةيريدملا اهع˘ب˘ت˘ت
نكمت هنأا ةجردل
نم ام ةلحرم يف
ريدم˘لا˘ب ة˘حا˘طإ’ا
يئ’ولا يذيفنتلا
نأا د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
ىلع اوبقاعت نيذلا نيريدملا بلغأا نأا ىتح ،ةرازولا يف ماسس راطإا عم ةيوقلا هتقÓع لغتسسا
.رينويلم ىلإا تاونسس نوسضغ يف لوحت يذلا فظوملا ىسضر نوبلطي اوناك ،ةيريدملا رييسست
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نو˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م ضسمأا م˘˘˘سصت˘˘˘عا
«لاتيميتاب» رقم مامأا نولوممو
فلتخم نم اوءاج رامسسلا داوب
ةرادإ’ا ةبلاطمل ،نطولا تاي’و
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست˘˘ب
ذ˘ن˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ب نو˘ن˘يد˘ي
تاراعسش اوعفر ثيح ،تاونسس
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ها˘ج˘ت˘ب ةدد˘ن˘م
نوتأاي مهنأا اودكأاو ،مه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل

ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘ل ءا˘˘ثÓ˘˘ث مو˘˘˘ي ل˘˘˘ك
.ةكرسشلا ةرادإاب نيلوؤوسسملا

ن˘ي˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا ء’ؤو˘˘ه م˘˘ه˘˘تاو
ة˘ف˘قو˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘لو˘˘م˘˘م˘˘لاو
ةسسسسؤوم˘لا ةرادإا ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
مهقوقح بل˘سسو ،«لا˘ي˘ت˘ح’ا»ـب

نع اوبرعأاو ،مهريبعت دح ىلع
مهتاخرسص لسصت نأا يف ،مهلمأا
داجيإا لجأا نم ةينعملا تاهجلل
رئاز˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ،م˘ه˘ل جر˘خ˘م
 .ةديدجلا

د˘˘˘حأا د˘˘˘كأا ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
راسشب ةي’و نم ءاج نيلواقملا
ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نأا ،«مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا» ـل
ضضارمأ’ اوسضرع˘ت ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا

يركسسلا ءاد رارغ ىلع ةنمزم
ر˘ط˘سضا ا˘م˘ي˘ف ،مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضو
،م˘ه˘تا˘كل˘ت˘˘م˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل نور˘˘خآا

م˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا نأا فا˘˘˘سضأاو
ة˘كر˘سشلا فر˘ط ن˘˘م ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نا
لسصحي مل كلذ مغرو ،ةينطولا
،مهتاقحتسسم ىل˘ع نو˘لوا˘ق˘م˘لا

ريتاو˘ف ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح اد˘كؤو˘م
 .كلذب ةينوناق قئاثوو

تاسسسسؤوم نأا ،رخآا فاسضأاو
ي˘ت˘لا  ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘مو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص
مل ،ةلودلا معد نم تدافتسسا
ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه ل˘˘سصح˘˘˘ت
،«لاتيميتاب» ن˘م ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم نأا ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م
نوبرهتي اوح˘ب˘سصأا ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا

اهئا˘فو مد˘ع˘ل م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ن˘م
ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ء’ؤو˘ه˘ل ا˘هدو˘عو˘ب
ةرازو اود˘سشا˘نو .ن˘ي˘لو˘م˘م˘˘لاو
نم ،لجاعلا لخدت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
ىلع طغسضلاو مهفاسصنإا لجأا
مهتاقحتسسم ديدسستل ةسسسسؤوملا
ذنم ةسسسسؤوملل اهب نونيدي يتلا
مغر هنأا ىلإا نيريسشم ،تاونسس
تاهجلل ةديد˘ع˘لا تÓ˘سسار˘م˘لا
مل نآ’ا دحل مهنأا ’إا ،ةينعملا
م˘ه˘نأا اود˘˘كأاو .در يأا او˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي
ةرادإا ن˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك اورر˘˘˘˘سضت

 .«لاتيميتاب»
و˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ع نا˘˘˘كو

مهتاجاجتحا اولقن ،«لاتيميتاب»
يف رظنلل ،ةعانسصلا ةرازو ىلإا

لسصو امدعب ةسصاخ ،مهتاناعم
نم ديعولاو  ديدهتلا ىلإا رمأ’ا
ع˘فر ع˘م ،ء’ؤو˘ه˘ل ةرادإ’ا ل˘˘ب˘˘ق
،نييباقنلا دسض ةيئاسضف ىوعد
د˘يد˘ه˘ت˘لا ن˘˘م داز يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
رارمتسسا ةلاح ي˘ف د˘ي˘ع˘سصت˘لا˘ب
 .راوحلا باوبأا دسسو تنعتلا اذه

تاراعسش نوجت˘ح˘م˘لا ع˘فرو
،ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو ةر˘ق˘ح˘لا˘ب ةدد˘ن˘˘م
ر˘˘يد˘˘م ف˘˘سسع˘˘ت˘˘˘ب ن˘˘˘يدد˘˘˘ن˘˘˘م
رارمتسسا مامأا اميسس ،ةسسسسؤوملا
كف˘˘ل ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةرادإ’ا
طسسبأ’ ةباجت˘سس’او نا˘ق˘ت˘ح’ا
اوم˘ه˘تاو .ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا بلا˘ط˘م˘لا
ةسسسسؤوملا لاومأا رادهإاب ريدملا

ه˘˘ب˘˘ت˘˘كم ثي˘˘˘ثأا˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ضضومغ˘لا بنا˘ج ى˘لإا ،ضصا˘خ˘لا
اهعيراسشم رييسست فنتكي يذلا

بسص ي˘ف ضضما˘غ˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لا رو˘˘جأا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ م˘ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘سس
.م˘ه˘لو˘ق د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع  .ا˘˘نورو˘˘ك
ةرورسضب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘طو
ـب م˘˘˘هو˘˘˘ف˘˘˘سصو ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘˘حر
«ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘با˘˘˘˘نذأاو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصع˘˘˘˘˘لا»
نيمهتم نيلسشافلا نيلوؤوسسملاو
تا˘مزأا ي˘ف بب˘˘سست˘˘لا˘˘ب م˘˘ها˘˘يإا

:اولاق ثيح ،ةسسسسؤوملل ةديدع
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل نا˘˘كم ’»
 .«ةديدجلا

 تمسصلا مزتلت ةرادإلاو صسÓفإلاب ةددهم تاكرسشلا تارسشع

«رييÓملا»ـب ةردقملا مهتاقحتضسم بهنب «لاتيميتاب» نومهتي نولوممو نولواقم
ريدملا ليحرب بلاطمو لضصاوتت ةكرضشلا ةرادإا دضض تاجاجتحلا ةلضسلضس

 يمولد Ëرم

ةسسسسؤوملا يفظومو لامع نم تلقتنا ةرملا هذهو ،ةلسصاوتم «لاتيميتاب» ةرادإا دسض تاجاجتحلا ةلسسلسس تلاز ام
مامأا ةيجاجتحا ةفقو صسمأا اومظن ثيح ،تاونسس ةدع ذنم ةريبك غلابمب ةكرسشلل نونيدي نيلوممو نيلواقم ىلإا

 .رطمملاو درابلا وجلا مغر ،مهقحب ةبلاطملل ،ةسسسسؤوملا رقم

تاطحم عسضوب تاميلعت ىطعأا
ةمدخلا زيح عفدلا

لامكتضساب رمأاي دارج
- قرضش» رايضسلا قيرطلا

1202 ةياهن لبق «برغ
دبع ،لوألا ريزولا ىطعأا
تاميلعت ،دارج زيزعلا

رطسشلا لامكتسسا ةرورسضب
رايسسلا قيرطلا نم ريخألا
ةنسس ةياهن لبق برغ قرسش
عفدلا تاطحم عسضوو ،1202
.ةمدخلا زيح هلÓغتسساب

صسمأا ،دارج صسأارتو اذه
،ةموكحلا صسلجمل اعامتجإا

،دعب نع رسضاحتلا ةينقتب
ىلإا ةموكحلا هلÓخ تعمتسسا

ريزو نم لك امهمّدق نيسضرع
ةيلحمـلا تاعامجلاو ةيلخادلا

ريزوو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا
ىدم لوح ،تايفسشتسسمـلا

لمعلا يقيرف لاغسشأا مدقت
بقع امهعسضو مت نيذللا
كرتسشمـلا يرازولا صسلجمـلا
ربمفون92 يف دقعنمـلا
.يسضاملا

يقيرف نأا ،ركذلاب ريدج
اسصّسصخ دق نيذه لمعلا
حاقلل يحسصلا بناجلاب لفكتلل
انوروك صسوريفـل داسضمـلا

ءانتقلا ةيجيتارتسسإا اميسسل
ريسضحتو ميعطتلا ططخمو
،ةهج نم ،ةيرسشبلا دراومـلا

صصاخلا يكيتسسجوللا بناجلاو
هنيزختو حاقللا لقنب
،ينطولا بارتلا ربع هعيزوتو
.ىرخأا ةهج نم

ر.نوراه

0202 ةنسسل ةيلاملا ةنسسلا قلغ لبق كلذو ربمسسيد02 هاسصقأا لجأا يف
لامعألا فلتخم ءاهنإاب بلاطي طوعجاو

ةيرضشبلا دراوملا رييضستب ةقلعتملا ةيرادإلا

عقاولا صضرأا ىلع اهقيبطتل ةمزÓلا Òبادتلاو تاءارجإلا ذاختا ¤إا تعد

داضسفلا ةحفاكم ‘ رئاز÷ا ةيجيتاÎضسإا معدت ةدحتŸا ∙ألا

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تبلاط
ينطولا ىوتسسملا ىلع اهتايريدم
ةيرادإ’ا لامعأ’ا فلتخ˘م زا˘ج˘نإا˘ب
،ةيرسشبلا دراوملا رييسستب ةقلعتملا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ق˘ل˘غ ل˘ب˘ق كلذو
02 هاسصقأا لجأا يف ،0202 ةنسسل
 .يراجلا ربمسسيد

يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تعد
ىلع ضصرحلا ىلإا ضسمأا اهل نايب
ة˘˘˘يرادإ’ا لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا ل˘˘˘ك عاد˘˘˘˘يإا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تارار˘ق˘لا ع˘يرا˘˘سشمو
اهلغسش اذكو بسصان˘م˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘ب
نود ،ةيلاملا ةباقرلا حلاسصم ىدل
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ر˘ي˘خأا˘ت وأا ل˘طا˘˘م˘˘ت
ل˘جأا ي˘ف ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘ن’ا
 .«يراجلا ربمسسيد02 هاسصقأا

م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘˘ب˘˘لا نأا تد˘˘كأاو
ن˘م˘سضت˘ت ،تا˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ا˘هدا˘˘ف˘˘يا
ر˘ي˘˘سس ضصو˘˘سصخ˘˘ب تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،0202 ة˘ن˘سسل ة˘يرادإ’ا لا˘˘م˘˘ع’ا
تايلمعلا فلتخم ذيفنت نامسضل
ةيرسشبلا دراوملا رييسستب ةقلعتملا
م˘˘˘ث ن˘˘˘مو ،0202 ة˘ن˘سس ناو˘ن˘ع˘˘ب
لثمأ’ا يلام˘لاو يرادإ’ا ل˘ف˘كت˘لا
 .عاطقلا يمدختسسمب

تبلاط ةرازولا نأا ىلإا تراسشأاو
ةرور˘سضب ة˘ي˘ئ’و˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
يدافتل ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا»
ىلع بلسسلاب ضسكعني دق للخ يأا
م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ن˘˘سسح˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سسلا
نيفظوملل ةي˘ن˘ه˘م˘لا تارا˘سسم˘ل˘ل
م˘ه˘˘ب˘˘تر ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
نحنو ةسصاخ مهلغسش بسصانمو
 .«ةيلاملا ةنسسلا قلغ باوبأا ىلع

ةدوسصقملا تايلمعلا نأا ركذي
ر˘ير˘ح˘ت» ـب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘˘ت ي˘˘ه
فلتخم ةجيتن ةيلاملا بسصانملا
،دعاقتلا اه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس’ با˘ب˘سسأ’ا
،ةلاقتسس’ا ،ىلعأا بتر ىلإا ةيقرتلا
،عاد˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ،لز˘˘˘ع˘˘˘لا
تاذ لامعأ’ا نم اهريغو بادتن’ا
 .«ةلسصلا

ل˘˘غ˘˘سش» ى˘˘لإا ا˘˘سضيأا فد˘˘ه˘˘˘تو
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ج˘ير˘خ˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘˘لا
،ةذ˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ضسراد˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا

ف˘ي˘ظو˘ت تا˘ق˘با˘سسم˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا
يتنسس ناونعب ةمظنملا ةذتاسسأ’ا

ةذتاسسأ’ا ةيقرت ،8102و7102
ةينهملا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا ق˘ير˘ط ن˘ع
رسضحم ماكحأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘ف
ربوتكأا80 يف خرؤوملا عامتج’ا

8102. 
لÓ˘غ˘ت˘سسا» ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
ةمظنملا ةين˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا˘ب
قاحتلÓل9102 ة˘ن˘سس ناو˘ن˘ع˘˘ب
ةي˘قر˘ت˘لا ،ة˘يرادإ’ا بتر˘لا ضضع˘ب˘ب

مئاوق ىلع ليجسستلا قيرط نع
ضسا˘سسأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘قر˘ت˘لا ،ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا
لامكتسسا دعب ة˘ي˘قر˘ت˘لا ،ةدا˘ه˘سشلا
ةيقرتلا ،ضصسصختم نيوكت ةرتف
لبق نيوكت ةرتف لامكتسسا دعب
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘قر˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
يف ليهأاتلا مئاوق ىلع ليجسستلا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ما˘كحأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘˘طإا
20 م˘قر ة˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا
،4102 توأا62 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كل ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةليآ’ا بترلل نيمتنملا نيفظوملا
 .«لاوزلل

ةرورسض»ـب ةرازولا تبلاط امك
تاف˘ل˘م ةر˘ي˘سشأا˘ت ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ءÓ˘يا
نينيعملا ،نيدقا˘ع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا
ةفسصب ةرغاسش بسصانم ىلع ءاوسس
اذ˘كو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘سصب وأا ة˘ت˘قؤو˘م
يزاهج يب˘سست˘ن˘م جا˘مدإا تا˘ف˘ل˘م
جا˘˘˘مدإ’او ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإ’ا
تاداهسشلا يل˘ما˘ح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةرغاسشلا ة˘ي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ي˘ف
ةيانعلا تا˘جرد ى˘سصقأا ،ة˘حا˘ت˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سشو .«ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ل˘ق˘˘ن تارار˘˘ق ر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت ةرور˘˘سض
لا˘جآ’ا ن˘سسحأا ي˘ف ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ةيبرتلا تايريدمل حامسسلا دسصق
قلغ لبق مهب لفكتلاب ةلبقتسسملا
 .ةيلاملا ةنسسلا

ىلع نايبلا دكأا ،نأاسشلا اذه يفو
ليوحت عيراسشم طبسض ةرورسض
عيمجب ةسصاخلا ةيلاملا بسصانملا
دادعإ’ اريسضحت ةيلاملا باوبأ’ا

 .1202 ةنسس ةينازيم ةنودم
ـه.داوج

عورسشم ،ةدحتملا ممأ’ا تنمث
ةياقولل ةيرئازجلا ةيجيتارتسسإ’ا

لمع˘لا م˘ت˘ي يذ˘لاو ،دا˘سسف˘لا ن˘م
ى˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو ،هداد˘˘˘عإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهكلمت يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا تارد˘ق˘لا
هت˘ح˘فا˘كم ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘تو
 .0302 لولحب ةمادتسسملا

ةلثمملا وكيلأا اتريلب تداسشأا
ممأ’ا بتكمل ةمئاد˘لا ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا
،رئازجلا يف يئا˘م˘نإ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا
ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا عور˘سشم˘ب ،ضسمأا
داسسفلا نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

هذ˘ه نأا تفا˘سضأاو ،ه˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ززعت نأا اهنأاسش نم ةيجيتارتسس’ا
ي˘ف د˘ي˘سشر˘لا م˘كح˘لاو ة˘هاز˘˘ن˘˘لا
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘عاد ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإ’ا
 .عقاولا ضضرأا ىلع اهقيبطتل

ةمل˘ك ي˘ف ،و˘كي˘لأا تح˘سضوأاو
مويلا ءايحإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ضسمأا ا˘ه˘ل
يذلا ،داسسفلا ةحفاكمل يملاعلا

زكرملاب ،ر˘ب˘م˘سسيد9 فدا˘˘˘سص
رئازج˘لا˘ب تار˘م˘تؤو˘م˘ل˘ل ي˘لود˘لا

م˘˘مأ’ا بت˘˘كم نأا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
عورسشم معدي يئامنإ’ا ةدحتملا
ةياقولل ةينطولا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا

يذ˘لا ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘سسف˘˘لا ن˘˘م
ةلما˘سش ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ن˘م˘سضت˘ي
ة˘ق˘ير˘ط˘ب هداد˘عإا م˘تو ةز˘ي˘م˘ت˘مو
نيلعافلا لك تل˘م˘سش ة˘ي˘كرا˘سشت
ع˘سساو ل˘ي˘ث˘م˘ت ع˘م ن˘ي˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ءاربخ كارسشإاو يندملا عمتجملل
و˘˘كي˘˘لأا تدا˘˘سشأاو .ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود
ةينطولا ةكبسشلا ءاسشنإا عورسشمب
رود م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآا˘˘ك ة˘˘هاز˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
نم ةياقولا يف يندملا عمتجملا
ىلإا ةريسشم ،هتحفاكمو داسسفلا
اهكلمت يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا تارد˘ق˘لا
ة˘ح˘فا˘كم ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيمنتلا فادهأا قيق˘ح˘تو دا˘سسف˘لا
يهو ،0302 لولحب ةمادتسسملا
ةرا˘سشإ’ا تم˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا
لوح يونسسلا ريرقتلا يف اهيلإا
راسشأا يذلا9102 ةنسسل داسسفلا
تحبسصأا داسسفلا ةحفاكم نأا ىلإا
 .رئازجلل ةبسسنلاب ةينطو ةيولوأا

د.م

دي˘سشر رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ح˘سضوأا
ةيبطلا ة˘ط˘سشنأ’ا ر˘يد˘م جا˘ح˘ل˘ب
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سشو
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ا˘سشا˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘˘ئرو
،نييعماجلا نيثحابلاو ةذتاسسأÓل
ةلحرم دعب زواجتت مل رئازجلا نأا
ضسوريفب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ر˘ط˘خ˘لا

،ملاعلا لود حاتجي يذلا انوروك
،تاباسصإ’ا ددع ضضافخنا مغر
ةرافسسلا تنلعأا ،ىرخأا ةهج نمو
حا˘˘ق˘˘ل ر˘˘ع˘˘سس ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سسور˘˘˘لا
يو˘ت˘ح˘ي يذ˘لا »V كينتو˘ب˘سس»
ترد˘ق ثي˘ح ،ن˘ي˘ت˘عر˘ج ى˘˘ل˘˘ع
ام يأا ار’ود81ـب  امهتفلكت
 .يرئازج رانيد0342 لداعي

حيرسصت يف جاحلب ديسشر دكأا
ددع ضضافخنا نأا ،ضسمأا يفحسص
’ ،يجاتلا ضسوريفلاب تاباسصإ’ا
تزوا˘ج˘ت د˘ق دÓ˘ب˘لا نأا ي˘ن˘˘ع˘˘ي
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ةينامث ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةحئاجلا هذه هجاوت تناك رهسشأا
يف ازربم  .ةسصاخ فورظ يف
عوبسسأ’ا لÓخ هنأا ،هتاذ قايسسلا
ناك ،ةيحسصلا ةثراكلا نم لوأ’ا
عله ةلاح نوسشيعي نويرئازجلا

عيباسسأ’ا رورم عم هنأا ’إا ،ةريبك
ةربخ دÓبلا تبسستكا ،رهسشأ’او

،ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
يتلا ةيبطلا ةموظنملا لسضفب
،ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ن˘˘م ف’آ’ا تب˘˘˘ج˘˘˘نأا

يتلا تايناكمإ’ا لسضفب اسضيأاو
هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ا˘˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت
 .ةيحسصلا ةثراكلا

ةيبطلا ةطسشنأ’ا ريدم عجرأاو
ددع ضضاف˘خ˘نا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
ةد˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا ت’ا˘˘ح
قيسسنتلا ةطخ ىلإا91 ديفوكب
ة˘مد˘خ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا
،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ن˘ي˘ب ة˘ن˘م˘قر˘لا
Óسضف ،ةيملعلا ةنجللاو ةرازولا

عم نطاوملا بواجت كلذ نع
ديقتلاو يح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
 .هب

د˘كأا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
يرور˘˘سضلا ن˘˘م ه˘˘نأا ،جا˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ،ةا˘ي˘˘ح˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
احسضوم ،دوهجلا عيمج فتاكت
اذ˘ه ة˘برا˘ح˘م بع˘سصلا ن˘˘م ه˘˘نأا
نودب هيلع بلغ˘ت˘لاو ضسور˘ي˘ف˘لا

نأا فاسضأاو ،نطاوملا ةدعاسسم
ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا
ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب نو˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘ي
ضسوريفلا راسشتنا عنمل ،ةيجيردت
 .نينطاوملا نيب

ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر بلا˘˘˘طو
نيثحاب˘لاو ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةفاق˘ث كر˘ت مد˘ع˘ب ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
يأار˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ت  تا˘˘عا˘˘سشإ’ا
حيقلتلا ةيلاعف ضصوسصخب ماعلا

حسضوأاو ،انوروك ضسوريف دسض
مه ضصاسصتخ’او ملعلا لهأا نأا
ةعاجن نع ثيدحلل نو˘ل˘هؤو˘م˘لا
نلعأا ،ةيناث ةهج نمو .حاقللا
يسسورلا ريفسسلا فييليب روجيإا
ةفلكت رعسس نع ضسمأا ،رئازجلاب
يوتحي يذلاV كينتوبسس حاقل

81 ـب ةردقملاو ،نيتعرج ىلع
0342 لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م يأا ار’ود
ر˘ع˘˘سس بسسح ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ارا˘˘ن˘˘يد
 .يمسسرلا فرسصلا

م˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
˘ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا »V كي˘ن˘تو˘˘ب˘˘سس»ـب

ثي˘ح ،حا˘ق˘ل˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عر˘˘ج
ةئاملاب59 هتي˘لا˘ع˘ف تزوا˘ج˘ت
ءاطعإا نم ًاموي24 رورم دعب
 .هنم ىلوأ’ا ةعرجلا

ن˘ع و˘كسسو˘م نÓ˘عإا ي˘تأا˘˘يو
ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب ،ا˘ه˘حا˘ق˘ل ح˘ئا˘˘ت˘˘ن

نع ىرب˘ك تا˘كر˘سش3 ف˘سشك
ضسوريف دسض اهتا˘حا˘ق˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘ف
07 نيب حوارتت بسسنب انوروك
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف59و
ة˘مÓ˘˘سس ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘غ كي˘˘كسشت
 .يسسورلا حاقللا

 يمولد Ëرم

ءابولا نأاسشب دعب رطÿا ةلحرم دعتت ⁄ اهنأا تدكأا

رئاز÷اب «انوروك»ـل داضضŸا »V كينتوبضس» حاقل رعضس اذه



ي˘˘˘˘˘ف يرو˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘كأا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ة˘˘˘˘˘˘˘يودأ’ا قو˘˘˘˘˘˘˘˘سس نأا ،ضسمأا
يلاوحب اسصقن دهسش يلحملا

نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ءاود001
اهتذختا دق تاءارجإ’ا عيمج
ةين’ديسصلا ة˘عا˘ن˘سصلا ةرازو
قوسسلا ريسس نيسسحت لجا نم
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘فو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘˘سضو
.ةين’ديسصلا تاجتنملا

ع˘˘جرأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
تانوزخم يف ضصقنلا ،ءاودلل
ة˘˘˘مزأا ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘يودأ’ا ضضع˘˘˘ب

يف تببسست يتلا91‐ديفوك
داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘˘سسا بار˘˘ط˘˘سضا
مكارتملا ريخأاتلا اذكو ةيلوأ’ا
ج˘˘مار˘˘ب ضضع˘˘ب ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
.ةيودأ’ا داريتسسا

يف ضصقنلا اذه ةهجاوملو
لوؤو˘˘سسم˘˘لا ف˘˘سشك ،ة˘˘˘يودأ’ا
دسصرم ءاسشنإا ررقت هنأا ،هتاذ
ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك م˘˘˘سضي
ىلع ءاودلا عاطقب نيطبترملا

،نيعزوملا ،نيعنسصملا رارغ
ر˘ه˘سش كلذو ،تا˘ي˘لد˘˘ي˘˘سصلاو
ل˘جأا ن˘م ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
.ءاودلا قوسس طبسض

نع ،ثدحت˘م˘لا ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
م˘ت˘ه˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
،ةهج نم ءاودلا رعسس ديدحتب
وأا ة˘˘يودأ’ا جا˘˘ت˘˘نإا ع˘˘˘ج˘˘˘سشتو
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘ئ˘يز˘˘ج˘˘لا
فسشك امك ،يرئازجلا قوسسلا

،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف يرو˘˘سصن˘˘م
ةنجلل بق˘تر˘م˘لا ءا˘سشنإ’ا ن˘ع
ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ن˘ي˘ير˘ير˘سس ءار˘˘ب˘˘خ
ة˘˘˘يودأ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘سضو
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’ا
ةيودأ’ا لثم ةيلاعلا ةيجÓعلا
˘ماروأ’ا م˘˘ل˘˘ع˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ّنأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘طر˘˘سسلا

ي˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘˘يودأ’ا
ضضرمل˘ل ة˘يرور˘سض تا˘جÓ˘ع
وأا تا˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ف تسسي˘˘˘لو
نأا ًا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضم ،تا˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا
ن˘ل ةر˘˘كت˘˘ب˘˘م˘˘لا تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا
مغر ةمئاقلا هذه نم ىنثتسست
.ةيلاعلا اهتفلكت

دوقع ‘ ديدج دنب
مهمزلي نيدروتسسŸا

ةيهتنم ةيودألا ةداعإاب
ةيحÓسصلا

ةرادإا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
،ةيحÓسصلا ةيهتنم تاجتنملا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،يرو˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘سش
دقع يف دنب دوجو ةرورسض
ةرورسضب ديفي دروتسسم لك
ة˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘يودأ’ا ةدا˘˘˘عإا
تاذ يف راسشأاو .. ةيحÓسصلا
داريتسسا جمارب نأا ىلإا قايسسلا
ق˘˘فو م˘˘ت˘˘ت نأا بج˘˘ي ة˘˘˘يودأ’ا
ينÓقع لكسشبو تايئاسصحإا

ةي˘م˘ك دار˘ي˘ت˘سسا م˘ت˘ي ’ ى˘ت˘ح
يف اهعيب نكمي ’ ،ًادج ةريبك
.قوسسلا
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ةينطولا قوسسلا ‘ ةينلديسصلا تاجتنŸا عيمج رفوت نامسضل ةيلاجعتسسا تاءارجإا

لخادلا يفناج نم ةيادب ةيودألا ةردن ىلع ءاضضقلا وحن
ادج ابيرق ءاودلا قوضس ميظنتل دضصرم ءاضشنإا

ءاودلا رعضس ديدحتب لفكتلل ةيداضصتقلا ةنجللا ليعفت ةداعإا

ر.نوراه

نيومتلا يف اسصقن فرعت يتلا ةيودألا رفوت نأا ،ءاودلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،يروسصنم لامك دافأا
قوسس ميظنتل دسصرم ءاسشنإا متي نأا ىلع ،مداقلا يفناج رهسش ةياهن ،اظوحلم انسسحت دهسشتسس ةيرئازجلا قوسسلاب

.ءاودلا رعسس ديدحتب لفكتلل ةيداسصتقلا ةنجللا ليعفت ةداعإاو ،ادج ابيرق ءاودلا

» انوروك» ةحئاجو ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا بايغ ءارج

يرحبلا لقنلا عمجم لامعأا مقر عجارت
ةئاملاب05 ةبضسنب

تاسسسسؤوŸا ةلود صسيركتو ةيكراسشتلا ةيطارقÁدلا زيزعت لا‹ ‘ اميسس

ةحفاكم ‘ ةماه بضساكم قق– رئاز÷ا
ماعلا اذه داضسفلا

ةسسرسشلا ةيبوروألاو ةيكيرمألا ةسسفانŸا لظ ‘ ةمواقŸا عيطتسست نل اهنأا اودكأا ءاÈخ

ةلداعلا Òغ ةنزاوŸا..ةيقيرفإلا ةر◊ا ةراجتلا ةقطنم ¤إا رئاز÷ا مامضضنا
طقف راعضش در‹ ةيقيرفإلا ةر◊ا ةراجتلا ةقطنŸ انمامضضنا :«مÓضسلا»ـل لوتبم

›ودلا دقنلا قودنضص نم ضضاÎقلا ةيناكمإاو فرضصلا تاطايتحل بيهر عجارت

يرمغ يبرعلا ليعامسسا دكأا
عمجم˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
نأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا ير˘ح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘لا
يف اريبك اسصقن يناعت ةكرسشلا
مهعفد ام ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا
اذه نيدعاقتملاب داجنتسس’ا ىلإا
ايلام ةكرسشلا ررسضت بناج ىلإا
دار˘ي˘ت˘˘سس’ا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا بب˘˘سسب
ىدأا ا˘˘˘م «91 ديفوك» ة˘ح˘ئا˘جو
يلاوحب اهلامعأا مقر عجارت ىلإا

.ةئاملاب05
ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا لا˘˘˘ق

،يرئازجلا يرحبلا لقنلا عمجم
ع˘فر يرور˘˘سضلا ن˘˘م تا˘˘ب ه˘˘نا
ضسرادم حتفو نيوكتلا تاردق
ديلا معد˘ل ةد˘يد˘ج ة˘سصسصخ˘ت˘م
اسصقن يتلا ةكرسشلا يف ةلهؤوملا
ضسرادم حتفب بلاط ثيح ،احداف
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا د˘˘عا˘˘˘سست ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ي˘˘˘ف دو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا
’ا نوكت ’ يتلاو ليعامسسوب
،ايونسس اب˘لا˘ط06 ه˘لد˘ع˘م ا˘˘م
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘كسشم نا ار˘ي˘˘سشم
ىرخأا تاكرسش مايق دعب مقافت
تاراطإ’ا نم ريثك باطقتسساب
.لسضفأا تازايتما ريظن

عمجملا نا ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘قو
ناتنثا اهنم تاكرسش تسس مسضي
يرح˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘ل نا˘ت˘سصسصخ˘م
تامدخ˘ل˘ل نا˘ت˘ن˘ثاو ،ع˘ئا˘سضب˘ل˘ل
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘كر˘˘سشو ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ةنا˘ي˘سصل˘ل ىر˘خأاو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
.نفسسلا ءانبو ةيرحبلا

ديدجت ي˘ف ع˘م˘ج˘م˘لا عر˘سشو
لÓخ نم4102 يف هلوطسسأا

ةلودلا فرط نم ةينازيم دسصر
ىلإا مت ثيح ،ةرخاب52 ءارسشل
ةدحاوو رخاوب01 ءانتقا» نآ’ا
تح˘م˘سس ن˘ير˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
ة˘كر˘سش لو˘ط˘سسأا ل˘ك د˘يد˘ج˘ت˘˘ب
بسسح ،«ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لا
.نايبلا

هذ˘˘ه ل˘˘ك نأا ير˘˘م˘˘˘غ د˘˘˘كأاو
حنم راطإا يف لخدت تازاجنإ’ا
ةسصرف˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘ط˘سسأ’ا
52 يلاوحل ايرحب Óقان نوكيل
تاردا˘˘˘سصلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
،تاقورحملا جراخ تادراولاو
تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا زار˘˘بإ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘عد
فرط نم ةمدقملا تامدخلاو
لاجم يف ةيرئازجلا تاكرسشلا
.يرحبلا لقنلا

ل˘ق˘ن˘لا ع˘م˘ج˘˘م ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘سس
رخاوب ةتسس ،يرئازجلا يرحبلا

د˘سصق بو˘ب˘ح˘لا ل˘ق˘ن˘ب ة˘سصا˘˘خ
اذه يف هتسصح عفر نم نكمتلا
ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست يذ˘لا لا˘ج˘˘م˘˘لا
هنلعأا امبسسح ،ةيبنجأا تاكرسش
،عمجملل ماعلا ريدملا ضسيئرلا
لÓخ ،يرمغ يبرعلا ليعامسسا

لقن˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ب عا˘م˘ت˘سسا ة˘سسل˘ج
ت’ا˘˘سصت’او تÓ˘˘سصاو˘˘م˘˘لاو
ضسلجملل ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا
.ينطولا يبعسشلا

ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
ير˘م˘غ نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا
عا˘م˘ت˘سس’ا ة˘سسل˘ج لÓ˘خ را˘˘سشأا
رخاوب تسس ءانتقا ةجمرب» ىلإا

ع˘م بو˘ب˘˘ح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
تÓقان ءارسشل عورسشم ريطسست
رامغ ضضوخ فدهب تايواحلا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘سشلا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةيبنجأ’ا تاكرسشلا اهسضرفت

نا˘˘˘˘ك ،را˘˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ي˘سضق˘ي ا˘فد˘ه ر˘ط˘سس ع˘م˘ج˘م˘لا
52 ةبسسن قيقحت ىلإا لوسصولاب
بوبحلا لقن لاجم يف ةئاملاب
مل هنكلو5202 ةنسس قافآا يف
نيب حوارتت ةبسسن ىوسس ققحي
هذه راكتحا ببسسب ةئاملاب5و4
ريدملا ضسيئرلا فيسضي ،قوسسلا
.ماعلا
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ةئيهلا ضسيئر روك قراط دكأا
دا˘سسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
تاردقو ةناكم ززع يروتسسدلا

لÓخ نم داسسفلا ةحفاكم تائيه
ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل ضسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘لا
داسسفلا نم ةياقو˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشل˘ل
ثع˘ب بنا˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشلا عور˘˘˘سشم
.ةهازنلل

ةبسسانمب ضسمأا «روك «حسضوأا
ةحفاكمل يم˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا ءا˘ي˘حإا
ىلع ل˘م˘ع˘ت ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ،دا˘سسف˘لا
تامزيناكي˘م˘لاو تا˘ي˘لآ’ا دا˘ج˘يإا
ل˘ي˘ع˘ف˘تو ضسير˘كت˘ل ة˘يرور˘سضلا
ةياقولا يف يندملا عمتجملا رود
نم كلذو ،هتحفاكمو داسسفلا نم
ة˘كب˘˘سشلا عور˘˘سشم ثع˘˘ب لÓ˘˘خ
نا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘هاز˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ماعلا اذه ةب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا

لا˘ج˘م ي˘ف بسسا˘كم ةد˘ع ل˘م˘ح
ةيكراسشتلا ةيطارقم˘يد˘لا ز˘يز˘ع˘ت
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘لود ضسير˘˘كتو
ةحفا˘كم تا˘ئ˘ي˘ه تارد˘ق م˘عدو
رو˘ت˘سسد˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،دا˘˘سسف˘˘لا
ا˘ما˘كحأا ن˘م˘سضت يذ˘لا د˘يد˘ج˘˘لا
رئازجلا مازتلا ضسكعت ةيروتسسد
لاجم يف ةيلود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا˘ب
هتحفاكمو دا˘سسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

رئازجلا نأا‐ ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ فا˘سضأا
بسساكم ةدع ،ةنسسلا هذه تققح
ةيطارقم˘يد˘لا ز˘يز˘ع˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
ة˘˘لود ضسير˘˘كتو ة˘˘ي˘˘كرا˘˘˘سشت˘˘˘لا
تارد˘˘ق م˘˘˘عدو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

اذه نمو ،داسسفلا ةحفاكم تائيه
نوكت نأا ةئيهلا ترثآا  قلطنملا
ي˘لود˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
،ة˘ن˘سسلا هذ˘ه دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
تح˘ت عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه ضضر˘˘ع˘˘ل

ةهازنلل ةينطولا ةكبسشلا ناونع
ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا رود م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘لآا˘˘ك
داسسفلا نم ةياقولا يف يندملا

.هتحفاكمو
عور˘سشم˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا زر˘˘بأاو

معد ىلإا ضساسسأ’اب فدهي يذلا
يف يندملا عمت˘ج˘م˘لا ة˘كرا˘سشم
،داسسفلا ةحفاكمو ةهازنلا ةيقرت

هداد˘مإاو ه˘تارد˘ق ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع
ز˘كر˘ت˘ي˘سسو ،ة˘مزÓ˘لا تاودأ’ا˘˘ب
يرو˘ح˘م لو˘ح ة˘كب˘سشلا طا˘سشن
ضسي˘سسح˘ت˘لا تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
رطاخم دسض نيوكتلاو ةيعوتلاو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رود م˘عدو ،دا˘˘سسف˘˘لا
نم راذنإاو ةظقي زاهجك يندملا

غيلبتلل ةلاعف تايلآا عسضو لÓخ
.نيغلبملا ةيامحو داسسفلا نع
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لو˘ت˘ب˘م ن˘م˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘ق
مامسضنا نأا ،يداسصتق’ا ريبخلا
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
لخدتسس يتلا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةر˘ح˘لا

،مداقلا ماعلا علطم ذيفنتلا زيح
ايلعف نأ’ ،طقف راعسش درجم وه
ةسسفانم ع˘ي˘ط˘ت˘سست ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘ي˘كير˘مأ’او ة˘ي˘بوروأ’ا لود˘˘لا

قو˘سسلا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ى˘ت˘˘حو
.اهحاتتفا متيسس يتلا ةرحلا

د˘ب˘ع ي˘لود˘لا ر˘ي˘ب˘خ˘لا د˘كأا
ح˘ير˘سصت ي˘ف لو˘ت˘ب˘م ن˘م˘حر˘˘لا

رئازجلا نأا ،» مÓسسلا» ـل يرسصح
ةيداسصت˘قا تا˘سسسسؤو˘م˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ت
ةسسفانملا ةهباجم عيطتسست ةيوق
لخاد اهيقÓت˘سس ي˘ت˘لا ة˘سسر˘سشلا
ةيبوروأ’ا لودلا لبق نم ايقيرفإا

يهف ،نيسصلا كلذكو اكيرمأاو
مامأا ىتح دمسصت نا عيطتسست ’
’وغنأا ،ايرج˘ي˘ن˘ك ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لود
عبار تحسضأا يتلا قيبمزوملاو
زا˘غ˘لا رد˘سصت م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘˘لود
،‐لو˘ت˘ب˘م لو˘ق˘ي‐ ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ي˘ف ى˘ت˘ح ة˘سسر˘سش ة˘سسفا˘ن˘م˘لا˘ف
ع˘ل˘سسلا˘ب ف˘ي˘كف تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لا
يأا كلمت ’ رئازجلاف ،ىرخأ’ا
08 نأا افيسضم ،هردسصت ءيسش
يراج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ةيبوروأ’ا نادلب˘لا ع˘م ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةيكيرمأ’ا ةدحت˘م˘لا تا˘ي’و˘لاو
،ةئاملاب01 ةب˘سسن˘ب ن˘ي˘سصلا م˘ث

ايقير˘فإا ع˘م يرا˘ج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت˘لاو
5.1 ىد˘ع˘ت˘ي ’ اد˘ج ف˘˘ي˘˘ع˘˘سض
لاق‐و .9102 ةنسس ر’ود رايلم
ضشيعن نا بجي ’ ‐ثدحتملا
،ردسصن ام كلمن ’ لايخلا يف
ةبعسصلا ةلمعلا نم ةئاملاب89
،تاقورح˘م˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘ه
ردسصن نأا Óعف عيطتسسن ىتحو
ة˘ف˘ل˘كلا ا˘ن˘يد˘ل نو˘˘كت نأا بج˘˘ي
ة˘سسفا˘ن˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لاو
اكيرمأا اهسضرفت ةسسرسش ةيملاع
،ن˘ي˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا لود˘˘لاو
لودلا ضضعب ى˘ت˘ح ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ةنميه ضضرفت تحسضأا ةيقيرفإ’ا
ايبيلك تا˘قور˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف
،اينمأا اهرارقتسسا ةلاح يف Óثم
عبار تحسضأا يتلا قيبمزوملاو
.زاغلا ردسصت ملاعلا يف ةلود

قوسسلا نأا «لو˘ت˘ب˘م» ر˘ب˘ت˘عاو
ايقيرفإا يه رئازج˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ضضر˘ف˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’ ن˘˘كل
نكمي هنا ،ادكؤوم ايلاح اهسسفن
نكميو بكرلاب قحتلي نأا دلبلل
يف ،تاقورحملا جراخ ريدسصتلا

لاح يف كلذو طقف ةدحاو ةلاح
نكل ةل˘ما˘سش تا˘حÓ˘سصإا ي˘ن˘ب˘ت
ي˘˘ف تا˘˘حÓ˘˘سصإ’ا هذ˘˘ه را˘˘م˘˘˘ث
’ا اهينج نكمي ’ نهارلا تقولا
ىلع تاونسس ضسمخ وا عبرا دعب
ضضرتعت مل اذا اذهو ،ريدقت لقا

ةيطارقوريبلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه

يسضقت ام ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لا ة˘يراد’ا
.اهدهم يف عيراسشملا ىلع

ر˘ي˘ب˘خ˘لا قد ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
لوتبم نمحرلا دبع يداسصتق’ا
ع˘جار˘ت نا˘سشب ،ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘˘ن
يجرا˘خ˘لا فر˘سصلا تا˘طا˘ي˘ت˘حا

،رئازجلا يف ةبعسصلا ةلمعلا نم
ل˘كسشب ع˘˘جار˘˘ت ه˘˘نا د˘˘كا ثي˘˘ح
’إا ةنيزخلا يف قبي ملو  بيهر
وهو طقف رهسشأا ةبسسن يطغي ام
ءوجللا ىلع رئازجلا ربجيسس ام
ي˘لود˘لا د˘ق˘ن˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص ى˘˘لا
،1202 قا˘˘فآا ي˘˘ف ضضار˘˘ت˘˘قÓ˘˘ل
دا˘˘سصت˘˘ق’ا ةدو˘˘ع ي˘˘لا˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
امك رفسصلا ةطقن ىلإا يرئازجلا

.تاينيعسستلا تاونسس لÓخ ناك
ي˘طا˘ي˘ت˘حا غ˘ل˘ب د˘ق˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
عم ةبعسصلا ةلمعلا نم رئازجلا
رايلم27 ،6 ،9102 ليرفأا ةياهن
ةياهن رايلم97,88 لباقم ر’ود
ر’ود راي˘ل˘م79,33و8102
نو˘نا˘ق نا˘كو.7102 ة˘يا˘ه˘ن
عقوت د˘ق9102 ةنسسل ةي˘لا˘م˘لا
ىلإا فرسصلا يطايتحا ضضافخنا

ماع˘لا ة˘يا˘ه˘ن ر’ود را˘ي˘ل˘م26
نوناق عقوتي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،مر˘سصن˘م˘لا
اذه ضصل˘ق˘ت0202 ـل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
رايلم15,6 ى˘لإا ي˘طا˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
.يراجلا ماعلا ةياهن عم ر’ود
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:نودكؤوي خيراتلا يف نوسصتخم

11 تارهاظم
يلضصفم ثدح ربمضسيد
يرئازجلا بعضشلل

يديغز نسسحل دمحم لاق
ملع يف صصتخملا روتكدلا
11 تارهاظم نإا ،خيراتلا

تعلدنا يتلا0691 ربمسسيد
تنسشومت نيعب ىلوألا اهترارسش
رهسشلا صسفن نم عسساتلا يف
ايخيرات اثدح لعفلاب تناك
ةبسسنلاب طقف صسيل ايلسصفم
لب ،بسسحف يرئازجلا بعسشلل
دسض حفاكت يتلا بوعسشلا لكل

رامعتسسلا لاكسشأا لك
.«داهطسضلاو
يديغز روتكدلا ربتعاو

06 ـلا ىركذلا ءايحإا ةيسشع
0691 ربمسسيد11 تارهاظمل
اببسس ناك ثدحلا اذه نأا

رارق ربكأا رادسصإا يف ارسشابم
انموي ىلإا ايراسس لازي ل يملاع
بوعسشلا قح لفكي يذلاو اذه
قلعتيو .اهريسصم ريرقت يف
يذلا41/51 رارقلاب رمألا

0691 ربمسسيد41 يف ردسص
ممألا ةئيهل51 ةرودلا لÓخ

قح ىلع دكؤوي يذلا ةدحتملا
اهريسصم ريرقت يف بوعسشلا

نأا ىلع كاذنآا اسسنرف ربجيو
يف ةرسشابم رئازجلا عم لخدت
.ةقبسسم طورسش نود تاسضوافم
ةعماجب خيراتلا ذاتسسأا لسصاوو
نأا يديغز ،خرؤوملاو رئازجلا

0691 ربمسسيد تارهاظم
ىلوألا اهترارسش تعلدنا

.تنسشومت نيع ةنيدمب
خ.ةميسسن



قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ع˘م˘ت˘سسا
ة˘م˘كح˘م˘ل ة˘ع˘بار˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘ب
يداسصتق’او يلا˘م˘لا بط˘ق˘لا
يف دمحمأا يدي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب
لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
لÓ˘سس كل˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘˘ب˘˘سسأ’ا
دراو˘˘م˘˘ل˘˘ل ار˘˘يزو ه˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘سصب
ىفطسصم ىلإا ةفاسضإا ،ةيئاملا

حنم مهتب ني˘ع˘با˘ت˘م˘لا لا˘ي˘حر
ريغلل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سسو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سساو
.يرلاو ةيئاملا دراوملا عاطقب

قيقح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو
ردا˘غ عو˘سضو˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘م
ر˘يد˘مو لÓ˘سس كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
رقم لايحر ىفطسصم هناويد

ر˘سصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر˘ب ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ن˘ج˘سس ى˘لإا ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
.ةعيلقلا

لغسش لايحر نإاف ،ريكذتلل
ضسيئرلا ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘يد˘م
ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا

ليرفأاب ةاغلملا تايسسائرلا يف
9102.

watan@essalamonline.com

5 1192ددعلا ^2441  يناثلا عيبر52ـل قفاوملا0202 ربمسسيد01صسيمخلاثدحلا

ةديدج داسسف ةيسضق ‘ امهل عامسسلا ”

قيقحتلا ¤إا هناويد ريدمو لÓضس رŒ ةيئاŸا دراوŸا عاطق حئاضضف

ط.ةراسس

يرلاو ةيئاملا دراوملا عاطق صصخت داسسف اياسضقب قلعتي اديدج افلم ،دمحمأا يديسس ةمكحم صسمأا تحتف
.داسسف اياسضق يف لايحر ىفطسصم هناويد ريدمو لÓسس كلاملا دبع قبسسألا لوألا ريزولا اهيف طروت

ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
رسصنع31 يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘عد
،ترا˘ي˘تو ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ي˘˘ت˘˘ي’و˘˘ب
تاعامجلل أاب˘خ˘م21 تر˘˘مدو
ن˘م د˘يزأا تط˘ب˘سضو ة˘ي˘با˘هرإ’ا

جلاعملا فيكلا نم اراطنق02
تاردخم رجات82 فيقوت عم
ىلإا2 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
رب˘ع يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ن˘م8
بسسح ،نطولا تاهج فلتخم
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ضسمأا ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘˘م
.ضشيجلل ةيتايلمع

يف هنأا هتاذ ردسصملا حسضوأاو
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا قا˘ي˘سس»
باهرإ’ا ةحفاكم يف ةلوذبملا

ةمظن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘مو
تادحو تذف˘ن ،ا˘ه˘لا˘كسشأا ل˘كب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعسشلا

،0202 ربمسسيد80 ىلإا20 نم
نع تر˘ف˘سسأا ةد˘يد˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىد˘م ضسكع˘ت ة˘ي˘˘عو˘˘ن ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
ةظ˘ق˘ي˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا
مئادلا داد˘ع˘ت˘سس’او ةر˘م˘ت˘سسم˘لا
ل˘ما˘ك ي˘ف ة˘ح˘ل˘سسم˘لا ا˘ن˘تاو˘ق˘ل
.«ينطولا بارتلا

،باهرإ’ا ةحفاكم راطإا يفو
ينطولا ضشيجلل زرافم تفقوأا»
م˘˘عد ر˘˘˘سصن˘˘˘ع (31) ي˘ب˘ع˘˘سشلا
نم لكب ةيباهرإ’ا تاعامجلل

ن˘ي˘ح ي˘ف ،ترا˘˘ي˘˘تو ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
ىر˘خأا زرا˘ف˘م تر˘مدو تف˘سشك
(21) يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل أا˘ب˘خ˘˘م
عنسصلا ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق (30)و
ىرخأا ضضارغأاو ريجفت تادعمو
ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ةد˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كسسو ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جو
.«ضسادرموبو

ةميرجلا ةبراحم راطإا يفو
دوهجلل ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
يدسصتلا ىلإا ةفداه˘لا ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا
يف تاردخملاب راجت’ا ةرهاظل
ةكرتسشم زرافم تفقوأا» ،دÓبلا
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
حلاسصم فلتخم عم قيسسنتلاب
تارد˘خ˘م ر˘˘جا˘˘ت (82) ،ن˘˘˘مأ’ا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ تز˘˘˘ج˘˘˘حو
نم ةمخسض تا˘ي˘م˘ك ،ة˘قر˘ف˘ت˘م
(22) ـب ردق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
امارغوليك (576,02)و اراطنق
ع˘م دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘˘لا˘˘خدإا م˘˘ت
.«برغملا

تطبسض» ،ددسصلا اذه يفو

ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘ف˘˘˘م
(41) ةماعنلاب يبعسشلا ينطولا
نم مارغوليك (5,38)و اراطنق
مت ني˘ح ي˘ف ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا
تارد˘خ˘م را˘ج˘˘ت (80) في˘قو˘ت
ريطا˘ن˘ق (60) ط˘ب˘سضو را˘سشب˘˘ب
ف˘ي˘كلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك (48)و
ضصر˘˘˘˘˘˘˘ق (0441)و ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م
(0726)و ميتنسس نويلم (042)
،قا˘˘ي˘˘سسلا ضسف˘˘ن ي˘˘˘فو.وروأا
ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا

ر˘جا˘˘ت (02) دود˘˘ح˘˘لا ضسار˘˘˘حو
(571,35) تزجحو تاردخم
جلاعملا فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
يف ضسولهم ضصرق (31952)و
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ف˘ي˘ط˘˘سسو نار˘˘هوو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت
ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غو ضسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سسو
طاوغأ’او ةديلبلاو ضسادرموبو
.«ةسسبتو

تف˘قوأا» ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يبعسشلا ينطولا ضشيجلل زرافم
مازق نيعو تسسارنمت نم لكب
ضسانمأا نيعو راتخم يجاب جربو
تزجحو اسصخسش (97) ،تناجو
اد˘لو˘˘م (712)و ة˘˘ب˘˘كر˘˘م (71)

ة˘˘قر˘˘ط˘˘˘م (611)و ا˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك
فسشكلل ةزهجأا (90)و طغسض
نم ضسايكأا (90)و نداعملا نع
ةراج˘ح˘لاو بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ
ضضارغأا اذكو ريجفتلا تادعمو
تايل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست ىر˘خأا
ن˘ع عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘˘لا
(712,79) بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،بهذ˘˘لا

ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا نم انط
(30) فيقوت مت امنيب ،بيرهتلل
قدا˘ن˘ب (30) ز˘ج˘حو ضصا˘خ˘˘سشأا

ةدام ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق (50)و دي˘سص
تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ اذ˘هو ،غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ن˘م ل˘˘كب تذ˘˘ف˘ُ̆ن ة˘˘ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
.ةديعسسو ةنتابو ةسسبتو ةركسسب

ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا ّم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘ك بير˘˘ه˘˘ت
رت˘ل (81891) ـب رد˘ق˘ُت دو˘قو˘˘لا
را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب جر˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب
ضسار˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘˘تو
،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘فو.«فراطلاو
ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا

ارجاه˘م (13) دود˘ح˘لا ضسار˘حو
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘كب ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نازي˘ل˘غو طاو˘غأ’او ة˘ما˘ع˘ن˘لاو
ن˘ي˘عو ضسار˘هأا قو˘سسو ة˘سسب˘تو
.مازق

ط.ةراسس

تاقرط˘لا ن˘مأا ة˘قر˘ف تما˘ق
ةماحلا ةيدلبل ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ىوتسسم ىلع  ،ةلسشنخ ةي’و
23 مقر ينطولا  قيرطلاب دسسلا

قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م˘ب  ط˘ب˘سضلا˘˘بو
عو˘ن ةرا˘ي˘سس ف˘ي˘قو˘ت˘ب  ،يا˘غ˘˘ب
اهسشيتفت دعبو ياوبيتسس ايسساد
ةسصاخلا قئاثولا يف قيقدتلاو
ةبلع0005 ىلع روثعلا مت ،اهب
عو˘˘˘˘˘˘ن  ر˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘˘م
SLAYOR SSENISUB
ةرد˘ق˘م˘لا ،ي˘ب˘ن˘˘جأا ع˘˘ن˘˘سص ن˘˘م

،ميتنسس نويلم نينامث يلاوحب
تا˘ي˘ث˘ي˘ح ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو
اهانتقا ينعملا نأا نيبت ةيسضقلا

يذ˘لا را˘ج˘ت˘˘لا د˘˘حأا فر˘˘ط ن˘˘م
ع˘ي˘ب˘ب مو˘ق˘ي ،ه˘ت˘˘يو˘˘ه ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي
،ةينوناق ريغ ةقيرطب ،رئاجسسلا
زجح نع ةيلمعلا هذه ترفسسأا
اهميلسستو ة˘ب˘كر˘م˘لاو ة˘ع˘ل˘سسلا
،يقاوبلا مأاب كرامجلا ةسضابقل
حيتافم لÓغتسساب موقي يناجلا

.ةقرسسلا تايلمع يف ةعنطسصم
يداعسس يون

يراجلا ربمسسيد نم8 ىلإا2 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

طبضضو باهرإÓل معد رضصنع31 فيقوت
جلاعملا فيكلا نم اراطنق02

ميتنسس نويلم نينامث يلاوحب اهتميق تردق

رئاجضس ةبلع0005 نم ديزأا زجح
ةلضشنخب يبنجأا عنضص نم

لبقملا عوبسسألا مكحلاب قطنلا

ميهارب يلاد ةيدلب رقمب برضضلاب ءادتعل ةيماحم ضضرعت ليضصافت هذه

ركسسعمب زاغلاب نيقنتخم دارفأا4 فاعسسإاو ذاقنإا

تنضشوميت نيعب ةمجنلا ئطاضشب نيتثج ظفلت رحبلا جاومأا

تايلو ةدع ربع

ضصاخضشأا8 لتقم
نيرخآا58 ةباضصإاو
توملا تاقرط ىلع
ةعاضس42 يف
رورملا ثداوح تفلخ

ةعاسس42 ـلا لÓخ ةلجسسملا
8 ةافو تايلو ةدع ربع

نيرخأا58 ةباسصإاو صصاخسشأا
ةتوافتمو ةفلتخم حورجب
صسمأا هب دافأا امبسسح ،ةروطخلا

.ةيندملا ةيامحلا نايب
ةيامحلا تادحو تماق امك
،نايبلا تاذ بسسح ،ةيندملا

ميدقتب ةرتفلا صسفن لÓخ
اسصخسش21 ـل ةيلوألا تافاعسسإلا
مهقاسشنتسسا رثإا ىلع اوقنتخا
نوبركلا ديسسكا يداحأا زاغل
ةئفدتلا ةزهجأا نم ثعبنملا

لخاد هايملا تانخسسمو
نم تايلو ةدع يف مهنكاسسم
لفكتلا متو .ينطولا بارتلا

ناكملا نيع يف اياحسضلاب
تايفسشتسسملا ىلا مهليوحتو
.ةيندملا ةيامحلا فرط نم
تاطاسشنلا صصخي اميفو
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا

،91‐ديفوك انوروك صسوريف
ةيامحلا تادحو تماق
ةرتفلا صسفن لÓخ ةيندملا

ـب ينطولا بارتلا ةفاك ربع
12 ربع ةيسسيسسحت ةيلمع211
ةدئافل (ةيدلب37) ةيلو
تايلولا ةفاك ربع نينطاوملا

ةرورسض ىلع مهركذتو مهثحت
يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا

.يعامتجلا دعابتلا اذكو
78 ـب تادحولا تاذ تماق امك
ةيلو91 ربع ميقعت ةيلمع
تآاسشنم نم ،(ةيدلب44)
ةسصاخو ةيمومع لكايهو
،عراوسشلاو ةينكسسلا تاعمجملا

ةيريدملا تسصسصخ ثيح
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا
نوع684 نيتيلمعلا نيتاهل

فلتخمب ةيندم ةيامح
ةرايسس ،ةنحاسش54و87 ،بترلا
عسضو ىلا ةفاسضإلاب فاعسسإا
ناكم ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ناسسملت ةيلوب ةماقإÓل
.يحسصلا رجحلل ةهجوم

ط.ةراسس

ءا˘˘سضق ضسل˘˘ج˘˘م ضسمأا ما˘˘ق
فلم ضضارعتسساب ة˘م˘سصا˘ع˘لا

،ةمسصاعلا ةباقن نم ةيماحم
بوحسصم ءادتع’ تسضرعت
مهت˘م˘لا فر˘ط ن˘م ة˘قر˘سسلا˘ب
.«فيطللا دبع .ع» فوقوملا

نإا˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘˘سصم بسسحو
مكحلا فانئتسس’ لثم مهتملا
هق˘ح ي˘ف ردا˘سصلا ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

اسسبح ماعب هتنادإاب يسضاقلاو
امك ،ةقرسسلا ةمهت نع ،اذفان
ر˘ي˘غ ي˘نا˘ث˘لا م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
نمأا نوع «يلع .ر» فوقوم
ةهجاومل ميهاربإا يلاد ةيدلبب
ةدعا˘سسم م˘يد˘ق˘ت مد˘ع ة˘م˘ه˘ت
.رطخ ةلاح يف ضصخسشل

دعب ،ةيسضقلا عئاقو دوعتو
د˘˘ب˘˘ع» م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
تمدقت ىوكسش رثا «فيطللا
حلاسصم مامأا ة˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ب
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ن˘˘مأ’ا

ةقرسسلاب بوح˘سصم ءاد˘ت˘ع’
ضصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا د˘سض ،ي˘ح˘ب

ي˘لاد ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
.ميهاربإا

ةيماحملا ىوكسش يف ءاجو
،اقئاثو اهجارختسسا لÓخ هنأا
رقم نم اهجارخإاب نوعلا ماق
نع اهجاجتحا ببسسب ةيدلبلا
ل˘ي˘ط˘ع˘تو ة˘مد˘خ˘لا ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت
مامأاو ،ةرم لك يف اهحلاسصم
،ا˘˘ه˘˘تو˘˘سص ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضلا ع˘˘˘فر
ع˘˘م مÓ˘˘كلا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘كبا˘˘˘سشتو
د˘ب˘ع» م˘ه˘ت˘م˘˘لا ما˘˘ق ،نو˘˘ع˘˘لا
فارسصن’اب اهرمأاب «فيطللا

درتل ،اهتافرسصت نع فكلاو
رسشابم ثب˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا ه˘ي˘ل˘ع
ل˘ق˘ن˘ت˘ل كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
وهو ،«رسشابملا» ىلع ةثداحلا
ة˘˘ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح را˘˘ثأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
لمح ىلع مدقأا يذلا ،مهتملا

هجوو ةسسنكملا «دي» اسصع
ءارو تنا˘˘˘ك ة˘˘˘بر˘˘˘سض ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
.اسضرأا اهفتاه طاقسسإا

د˘ب˘ع» م˘ه˘ت˘م˘لا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ئدا˘ب ي˘ف ر˘كنأا ،«ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا

،هيلإا بسسن ام لك هتاحيرسصت
نع تا˘ظ˘ح˘ل د˘ع˘ب ع˘جار˘ت˘ي˘ل
ىدتعا هنأاب فر˘ت˘ع˘يو ه˘لاو˘قأا

ل˘ع˘ف ةدر˘ك ،ة˘ي˘ح˘سضلا ى˘ل˘˘ع
ويديف يف هثبو هريوسصتل هنم
نأا د˘كؤو˘ي˘ل ،ر˘سشا˘ب˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ءارج اهدي نم طقسس فتاهلا
.ةقرسسلا ةمهت ايفان ةبرسضلا

نوع يناثلا مهتملا ركنأاو
،ة˘ثدا˘ح˘ل˘ل ه˘تد˘ها˘سشم  ن˘مأ’ا

جارخإا ةع˘قاو در˘سسب ا˘ي˘ف˘ت˘كم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ن˘م ة˘ي˘ح˘سضلا
.رماوأÓل اذيفنت

ن˘م درو ا˘م ءو˘سض ى˘˘ل˘˘عو
ةبا˘ي˘ن˘لا تسسم˘ت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م
Óكل ةبوقعلا ديدسشت ةماعلا
ة˘لا˘حإا م˘ت˘˘ت˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘لواد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
عو˘ب˘سسأ’ا م˘كح˘لا˘ب ق˘ط˘ن˘˘ل˘˘ل
.لبقملا

م.نتاف

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ن˘˘كم˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
لاسشتنا نم ضسمأا ،تنسشوميت

رحبلا جاومأا امهتظفل نيتثج
ةر˘ئاد ي˘ف ة˘م˘ج˘ن˘لا ئ˘طا˘˘سشب
.ةيرماعلا

رداسصملا تاذ تحسضوأاو
ي˘ف ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف
ا˘˘ه˘˘تد˘˘حو نأا ،كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘˘لا
ةموعدم ةيرماعلاب ة˘يو˘نا˘ث˘لا
ةد˘˘حو˘˘لاو ح˘˘لا˘˘م˘˘لا ةد˘˘حو˘˘˘ب
تنسشوميت ن˘ي˘ع˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

ي˘ن˘ب˘˘ل ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو
ل˘˘جأا ن˘˘˘م تل˘˘˘خد˘˘˘ت ،فا˘˘˘سص
ا˘م˘ه˘ت˘سضف˘ل ن˘ي˘ت˘ث˘ج لا˘سشت˘نا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا جاو˘˘˘مأا

ئطاسش نم برقلاب ةيرخسص
ةعمجوب د’و ةيدلب ة˘م˘ج˘ن˘لا
ءو˘سس م˘غر ،ة˘ير˘ما˘ع˘لا ةر˘˘ئاد
.ةيوجلا لاوحأ’ا

رسشي مل يذلا نايبلا مدقو

امهسسنجو نيتثجلا ةلاح ىلإا
ناو˘˘عأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘˘ل ر˘˘˘كسشلا
ى˘˘ل˘˘ع بتر˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
ا˘هو˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘˘لا

.نيتثجلا لاسشتن’
تنكمت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم
ة˘˘˘˘˘ي’و ،ضسير˘˘˘˘˘غ ةر˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘ل
فاعسسإاو ذاقنإا نم ،ركسسعم
ةلئاع نم نيقنتخم دارفأا4
ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ةد˘حاو
ثيح ،مأاوتو مأاو ،بأا نم  نم
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ثدا˘˘ح˘˘لا ل˘˘ج˘˘˘سس
ي˘ف ة˘حرا˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ضسير˘˘غ
ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا دود˘˘˘ح
.احابسص

،ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘لا بسسحو
55 ،ا˘يا˘ح˘سضلا را˘م˘عأا غ˘ل˘ب˘˘ت
51 مأاو˘تو ،ة˘ن˘˘سس05 ،ة˘ن˘سس
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘˘قو ،ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سس
،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسإ’ا

ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘˘لإا م˘˘هؤوÓ˘˘جإاو
.ضسيرغ

ةيندملا ةيامحلا تحسصنو
تازا˘غ˘لا˘ب م˘م˘سست˘لا يدا˘ف˘ت˘ل
ةمئادلا ةيوهتلاب ،ةقور˘ح˘م˘لا
دسس وأا قلغ مدعو لزانملل
تددسش امك ،ةيوهت˘لا ذ˘فا˘ن˘م
ةزهجأا ةقباطم ةرورسض ىلع
ن˘مأ’ا ر˘ي˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا

لامع˘ت˘سسا مد˘عو ،ة˘مÓ˘سسلاو
وأا ة˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘ل˘˘ل «ة˘˘نو˘˘با˘˘ط˘˘لا»
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘عاد ،ما˘˘م˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ة˘ل˘ع˘سشل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘˘لا
ةلعسشلا ينعت ثيح ،ةأافدملا
امات اقارتحا كانه نأا ءاقرزلا

ةأا˘˘فد˘˘م˘˘لا نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي اذ˘˘˘هو
ءارمحلا ةلعسشلا امأا ،ةميلسس
ريغ اقارتحا كانه نأا ينعتف
ةأا˘فد˘م˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ما˘ت

.ةميلسس ريغ
ب.ناÁا
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:«مÓسسلا» ـل فسشكي لولد ىسسيع يداه ةيوونلا ءايزيفلاو يلودلا نوناقلا يف راسشتسسملاو يناريإلا روتكدلا

ةلدألاب ايوق نوكيضس ةدحتملا ممألاب نارهط فقومو..ةيلمعلا ءارو ينويهضصوكيرمألا زاهجلا
  ةداز ةيفضصت يف داضسوملا ةمهم تلهضس جراخلا نم تاهج كانه ^   ةرمتضسم بيضصختلا ةيلمعو ...بضسانملا تقولا يف يوونلا اهملاع لايتغا ىلع درتضس ناريإا ^

راسشتسسملاو ي˘نار˘يإ’ا رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا
ةيوونلا ءايزيفلاو يلودلا نوناقلا يف
يناريإ’ا درلا  نأا ،لولد ىسسيع يداه
نسسحم يوونلا اهملاع لايتغا ىلع
تقو˘لا ي˘ف» نو˘كي˘سس  ،ةداز ير˘˘خ˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا فا˘˘˘سضأاو ،بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،ف˘قو˘ت˘ت ن˘ل مو˘ي˘نارو˘ي˘لا بي˘˘سصخ˘˘ت
نأا˘ب نار˘ه˘ط م˘ل˘ع م˘غر ه˘نأا ا˘ح˘سضو˘م
’ا ،ةيلمعلا ءارو  ةينويهسصوكيرمأ’ا
ىتح ، ةلدأاو نئارق نع ثحبت اهنأا
  .ةدحتملا ممأ’اب ايوق اهفقوم نوكي

ملاعلا لايتغا ةيلمع للقتسس له
نم ،ةداز يرخف نسسحم يناريإلا

ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف نار˘˘˘˘يإا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
  ؟يوونلا اهجمانرب
:لولد ىسسيع يداه يناريإ’ا روتكدلا
م˘لا˘ع˘لا لا˘ي˘ت˘غا˘ب  ةردا˘غ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع يأا
ديزتسس ،ةداز يرخف نسسحم يناريإ’ا

،فدهلاب اهكسسمتو ناريإا ةميزع نم
ةداملا حيقلت نأاسشب ةميزع دادزنسسو
يف ةديدجلا لاي˘جأÓ˘ل ا˘ه˘م˘ل˘ع˘ن ي˘ت˘لا

يتلا ةيمÓسسإ’ا ةيروهمجلا تاعماج
  .ةيوونلا ةداملا ضسردت

تارايزب لايجأ’ا هذه موقتسس امك
،يوونلا لعافملا˘ب ة˘ن˘ي˘ع˘م ق˘طا˘ن˘م˘ل
يلاتلابو .ناكملا نم ةبيرق نوكتل
ةسصاخ  ،اهيلع  تاءارجإ’ا ليهسست
مهئدبو  تاعماجلا يجيرخ لين دعب
،ناكملا نجهتسسي ’  يلاتلابو لمعلا
،هيف  م˘ه˘ل˘م˘عو ه˘ي˘ل˘ع م˘هرور˘م د˘ع˘ب
ءامتن’اب روعسش كانه نوكي يلاتلابو
  .مهيدل ةفلأ’او

تسسيل يه ،ةيوونلا  ةأاسشنملا هذهو
ي˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل كل˘˘م ي˘˘ه ل˘˘ب ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
ام˘ك ة˘مدا˘ق˘لا لا˘ي˘جأ’او  تا˘ع˘ما˘ج˘لا

،ةقباسسلا لاي˘جأ’ا ن˘م ن˘ح˘ن ا˘ها˘ن˘ثرو
اهانروطو اهيلع انتامسصب انعسضوو
ىتح ، ةديدجلا لاي˘جأÓ˘ل ا˘ها˘ن˘م˘ل˘سسو
اهيلع مهتامسصب نورخآ’ا مه  اوعسضي
نم ، ةديدجلا  لايجأÓل اهنوملسسيو
  .ةيناريإ’ا ةلودلا روطت رارمتسسا لجأا
عا˘فد˘لا حÓ˘سس ي˘ف ا˘نرو˘ط˘ت ا˘م˘ل˘˘كف
ءادعأ’ا فاخ املك يوونلا ماظنلاو
ر˘يو˘ط˘ت˘لا تقو˘لا ضسف˘ن ي˘˘فو ،ر˘˘ث˘˘كأا
، ةلودلا نع عا˘فد˘لا و˘ه ي˘ت˘سسي˘لا˘ب˘لا

ل˘ب˘ق ةر˘م ف˘لا ود˘ع˘˘لا ر˘˘كف˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
  .ناريإا ىلع ءادتع’ا

تاءارجإاو ،فقوتت نل لامعأ’ا اعبط
بيسصختو ءاسضفلل ةبسسنلاب نارهط
نحن ،اسضيأا ف˘قو˘ت˘ت ن˘ل مو˘ي˘نارو˘ي˘لا
طئارخلاو ،قا˘سسو مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن
ريوطت لسصاونسسو رمتسسم لمع يف
نوز˘ها˘ج ن˘ح˘نو ، يز˘كر˘م˘لا در˘ط˘˘لا
ق˘فو ن˘كل ، ن˘ي˘ي˘بروأ’ا ع˘م راو˘ح˘ل˘ل
  .نطنسشاو ضسيلو نارهط طورسش
ةداز لايتغا ةيلمع تناك له ^
ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
  ؟ناريإا يف بيسصختلا

ةقلعتم نكت مل ،ةداز لايتغا ةيلمع
ةسصاخ ، ناريإا يف بيسصختلا ةبسسنب
،هتاذ دحب مئاق يوونلا جمانربلا نأاو
ن˘ع نآ’ا Ó˘ي˘ل˘ق  د˘ي˘ع˘ب عو˘سضو˘م˘لاو
يف بسصنم ن’ا هنوك ، لحارلا ملاعلا
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘ما˘˘˘يا
ماظنلا نع Óيلق دعتبا يا ،ةيناري’ا
،تÓعافم˘لاو بي˘سصخ˘ت˘لاو يوو˘ن˘لا

يركسسعلا ماظنلاب رثكأا متهي حبسصاو
فادهأ’ا كنب يف هلعج يذلا رمأ’ا ،
  . ةينويهسصوكيرمأ’ا

يف لمعي ناك ، ةداز يرخف نسسحم
رثكأا ، يركسسعلا لاجملا ريوطت ماظن

ىلع دانتسس’اب ، يوونلا ريوطتلا نم
، يوونلا لاجملا يف ةريبكلا هتربخ
ريزول تناك ىلوأ’ا ةملكلا يلاتلابو
دحأا نم هنوك ،متاح يناري’ا عافدلا
قلعتي اميفو ، ةداز نع نيلوؤوسسملا
رو˘مأ’ا تنا˘ك ، يوو˘ن˘لا م˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اندعو ، ىوتسسم ىلعأا ىلع يسشمت

،5102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ك
رارمتسساب لمعت ةيوونلا تÓعافملاو
ةبسسن يف ةدايز اسضيأا كانه تناكو ،
ي˘ف ، ة˘ئا˘م˘لا˘ب02 ى˘لإا بي˘سصخ˘ت˘˘لا

  . نارهط ةعماج
تفدهتسسا ي˘ت˘لا  لا˘ي˘ت˘غ’ا ة˘ي˘ل˘م˘عو
نأا˘سشب نار˘ه˘ط ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ت ن˘˘ل ،ةداز
امهم ، ةيوونلا اهثوحب يف رارمتسس’ا
جمانرب ، نيي˘نار˘يإا ءا˘م˘ل˘ع ن˘م ا˘ند˘ق˘ف
نوملعي مهو فقوتي نل يوونلا ناريا
نكت مل  ةيلمعلا هذه نأا امك ، كلذ
و ، يوونلا جمانربلا ليطعت لجأا نم
ءارو فقي يذلا ودعلا نم ةلاسسر امنا
عا˘ط˘ت˘سسا ه˘نأا˘ب ،مÓ˘عإÓ˘ل  لا˘ي˘˘ت˘˘غ’ا
ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت ى˘˘˘لا لو˘˘˘سصو˘˘˘˘لا
ةمسصاعلا  يف  نيوونلا نيسسدنهملا

    .نارهط
ةيلمع ثودح نورسسفت فيك ^
ةم˘سصا˘ع˘لا بل˘ق  ي˘ف ةداز لا˘ي˘ت˘غا
  ؟«نارهط» ةيناريإلا

ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن  ةرا˘˘ق نار˘˘يا نا ق˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ل
،خانملا فÓتخا ،ةعسساولا تاحاسسملا
لا˘م˘سشلا ن˘ي˘ب  تا˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘خا

رمأ’ا ، برغلا و قرسشلاو  بونجلاو
راكفأ’ا يف براسضت هنع جتني يذلا

ةسصرف يطعي اذه فسسأÓلو ،ةفاقثلاو
يف كرحتلل ضسوفنلا ءافعسض ضضعبل
»ب لسصح امك ، ةيئاوسشع تاهاجتا
يه يلاتلابو ،«قلخ ةمظنم رسصانعل
نكمي ةقزترم زوربل  ةبسصخ ضضرا
ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ف˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م او˘˘كر˘˘ح˘˘˘ي نا
ةهفرم ةديعسس ةايح لباقم تار’ودلا
’ا  ء’ؤوه نوكي نل اعبطو ، لاملاب

نكمي ’و  ،ةيجراخ تاهجل  ءÓمع
ء’ؤو˘˘ه نا˘˘ك نا ة˘˘فر˘˘ع˘˘مو د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
اذا ’ا ، نييباهرا مأا ءافرسش نونطاوملا
لا˘سصتا˘ب وا ة˘كر˘ح˘ب  م˘ه˘ط˘ب˘˘سض  م˘˘ت
  . ةيباهرإ’ا تاميظنتلل مهئامتنا دكؤوي

برسضي نأا عيطتسسي ’ يكيرمأ’ا
لخد نإا هنأا اديج فرعي  وهو  ائيسش
لماسش رامد كانه نوكيسس برح يف

ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘يإا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ، ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
، برحلا هذه يف لوخدلل دادعتسسا
،تو˘˘م˘˘لا ن˘˘م نور˘˘ف˘˘ي˘˘سس م˘˘ه ن˘˘˘كل
ايندلاب نوكسسمتي  مهلعجي  مهرارفو
  . اهيف نورمثتسسيو

ي˘ت˘لا تا˘يوا˘ي˘م˘ي˘كور˘ت˘ي˘ب˘لا ل˘ك
نمو يسسرافلا جيلخلا نم اهوقرسس
انهر تحبسصأا ،ةيبرعلا لودلا ضضعب
نم ءÓقعلا يلاتلابو ، برحلا هذهل
نل برحلا نأا نوفرعي  نييكيرمأ’ا
نوحبكي كلذل ،ءي˘سش ي˘ف م˘هد˘ي˘ف˘ت
. روهت يا نم ةيكيرمأ’ا ةموكحلا

نم ةقباسسلا تايرجملا  لكل ارظنو
لي˘ج˘سست مد˘عو1+5  نار˘˘˘˘˘˘سسخ
ةدحتملا مم’ا يف اهرارقل نطنسشاو
يه ، اهري˘غو ح˘ي˘ل˘سست˘لا عو˘سضو˘مو
ةلسس يف اهعمج مت تامولعم اهلك
دو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا ما˘˘˘مأا تع˘˘˘سضوو ةد˘˘˘˘حاو
، ةدحتملا تاي’ولا يف نيرمثتسسملا

ن˘م بور˘ه˘لاو ر˘عذ˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لاو
  .برحلا

در نو˘ك˘˘ي نأا نو˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ^
ر˘ب˘˘كأا د˘˘حأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ىل˘˘ع نار˘˘يإا

  ؟نارهط يف نييوونلا اهئاملع
،ةداز لا˘ي˘˘ت˘˘غا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نار˘˘يإ’ا در˘˘لا
ن˘سسح  ضسي˘ئر˘لا لا˘ق ا˘م˘˘ك نو˘˘كي˘˘سس
رثكا «بسسانملا تقولا يف» يناحور
زيكرتلا هيلعو  ، «ةيسساق»  ةملك  نم
تقو˘˘لا »  ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘˘سس ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
اهب موقت  تاءارجإا كانه ،«بسسانملا
كلذكو ، ةينار˘يإ’ا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا

قلعتي اميف لمعلا اهنم أادبن طويخ
يف مهفتح اوق˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘با˘هرإ’ا˘ب
قÓطإا لدابت ةجيتن ،ةميرجلا حرسسم
   .ةدازل نييسصخسشلا ضسارحلا عم رانلا

نأا˘سشب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن’ا ير˘ج˘˘ي  ا˘˘م˘˘ك
ة˘قز˘تر˘م ن˘م او˘نا˘˘ك نإا م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م
ءا˘سضعأا ن˘م جرا˘خ˘لا ن˘م ن˘ي˘سسد˘˘ن˘˘م
كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ناو ،ق˘˘ل˘˘خ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م
، م˘ه˘˘يوذو  م˘˘ه˘˘ف˘˘تاو˘˘ه˘˘ل تا˘˘ب˘˘قار˘˘م
ل˘جأا ن˘م ا˘ت˘قو ذ˘˘خأا˘˘ي عو˘˘سضو˘˘م˘˘لاو
لجا ن˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف  ي˘سضم˘لا

  . ةيلمعلا طويخ  ةفرعم
اهمادختسس’ ةينوناق نئارق دجنسس

لعافلا ميرجتل  ةدحتملا ممأ’ا يف
،ا˘ي˘كير˘مأا وأا ا˘ي˘نو˘ي˘ه˘سص نا˘˘ك ءاو˘˘سس
يف رود˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تي˘ق˘ب اذا ن˘كلو
در˘لا نو˘كي˘سس ، ق˘ل˘خ ة˘م˘ظ˘ن˘م را˘˘طإا

ثيح ، ءاسضعأ’ا ىلع افلتخم يلخادلا
ي˘˘ف ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘سس

ةيلمعلا طوي˘خ ة˘فر˘ع˘م˘ل م˘ه˘فو˘ف˘سص
ىلع تسضرح يت˘لا ة˘ه˘ج˘لا ة˘فر˘ع˘مو
  .لايتغ’ا

تلهسس ةيميلقإا لود كانه له ^
ي˘˘ف  دا˘˘سسو˘˘م˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
  ؟يوونلا ملاعلا ةيفسصت
ةمظنم رسصا˘ن˘ع˘ف ، لود كا˘ن˘ه ا˘ع˘ب˘ط
لكسشب  كرحتت نأا نكمي ’ ، قلخ
نكلو ،يجراخ كيرحت نود ، يدرف
ي˘˘ه ل˘˘ه : ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كت  ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا
، ةيجيلخ ةلود مأا اكيرمأا مأا داسسوملا

ن˘˘كلو ،د˘˘حاو ضسأار م˘˘ه˘˘ل˘˘ك ا˘˘ع˘˘ب˘˘˘ط
ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا  ةذ˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا
مايأ’ا هذه ، قلخ يدهاجم  كيرحت
اهعم تاقيقحتلا تأادب مويلا نكميو
يسسيئرلا  ضضرحملا ىلإا لوسصولل ،
كا˘ن˘ه د˘ي˘كأا» : ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
  .«جراخلا نم تÓيهسست

ي˘م˘ح˘ت نأا نار˘يإل ن˘ك˘م˘ي ف˘ي˘ك ^
نم يوونلا لاجملا يف اهءاملع

نايكلا اهذفني  يتلا تلايتغلا
  ؟ينويهسصلا
لÓ˘خ ن˘م نو˘كي ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
،ةبقارملل ضسلسسلا طخلا ،تازيزعتلا

،كر˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف طا˘˘ب˘˘سضن’او
ة˘ل˘كسشم ا˘ع˘ب˘ط كا˘ن˘ه ى˘ق˘ب˘˘ي ن˘˘كلو
يأا ،تاقورخلا وا تاقارتخ’ا ةيلمع
ل˘ك ر˘ي˘م˘سض ي˘ف لو˘خد˘لا ن˘˘كم˘˘ي ’
وأا ابرخم ناك  نا ةفرعمل ضصخسش
ترثك اذا يلاتلابو ،احلاسص انطاوم
اوذخأايل ةقيرط اودجو ، تاداعلا هذه
، ة˘يدا˘ع˘˘م  ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا نو˘˘كت˘˘ل تاودأا

،ة˘مزأ’ا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘م  ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ناكمإ’ا ردق يناريإ’ا نمأ’ا لواحي
لا˘ج˘م ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي ن˘كلو ،ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
نم ريبك مك  دوجو ةجيتن  تارغثلا
ناريا نأا املع ،دحاو ناكم يف ضسانلا
نم لئاه مك دوجو ينعي ام ، ةراق
نو˘كت نا ن˘كم˘ي ’ ه˘ي˘ل˘عو ،ضسا˘˘ن˘˘لا

ضسا˘نأا ن˘م ةر˘ي˘ث˘˘ك  تا˘˘قور˘˘خ كا˘˘ن˘˘ه
لكلا اع˘ب˘طو ،ي˘عو˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘ي˘غ˘م
’و ةداهسشلا باهن ’ نحنو ،لمعي
   . ةهجاوملا باهن ’و  لتقلا باهن

صصو˘˘سصخ˘˘ب م˘˘ل˘˘˘ع نار˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ل ل˘˘˘ه
ل˘ت˘ق˘م ءارو ف˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا

  ؟يوونلا اهملاع
ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا ،دحاو انؤوازع
م˘هأا تد˘ق˘ف ،ا˘ه˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لاو
ةدعل اهتامسصب تكرت يتلا زومرلا
ءا˘ن˘ب ي˘ف لا˘م˘عأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تاو˘ن˘˘سس

يف براجتلاو تاءارجإ’او جماربلا
ماظنلاو  ،يناريإ’ا يوونلا جمانربلا
يف يعافدلا يركسسعلا يتسسيلابلا
  .ةيناريإ’ا ةيروهمجلا
نم ةمÓع ناك ،ةداز يناريإ’ا ملاعلا
،ناينبلا اذه يف  ةدوجوملا تامÓعلا
د˘يد˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع  ؤور˘˘ج˘˘ت م˘˘ل ا˘˘كير˘˘مأا
يه ةيلمعلا هذهو ، ةرسشابم برسضلاب
ن˘م ة˘ي˘كير˘مأاو˘ي˘ه˘سصلا تا˘م˘سس ن˘˘م
رارغ ىلع ،ءافخلا يف برسضلا لÓخ
يرو˘ث˘لا ضسر˘ح˘لا˘ب د˘ئا˘˘ق˘˘لا لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا
دئاق بئانو يناميلسس مسساق يناريإ’ا
يد˘ه˘م و˘بأا ي˘ب˘ع˘سشلا د˘سشح˘لا تاو˘ق
ل˘ك وا ،هداز ن˘سسح˘مو ، ضسد˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ناريإا مهتدقف نيذلا نييناريإ’ا ءاملعلا
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تنا˘˘ك د˘˘ق و ،ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ف
تسسيلو ، ة˘نا˘ي˘خو ارد˘غ م˘ه˘ت˘ي˘ف˘سصت
  .هجول اهجو ةهجاومب
ديد˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع  ؤور˘ج˘ت ن˘ل  ا˘كير˘مأاو
نم هذ˘هو ر˘سشا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع بر˘سضلا˘ب
و˘هو ة˘ي˘كير˘مأ’او˘ي˘ه˘˘سصلا  تا˘˘م˘˘سس
او˘نا˘ك ءاو˘سس ،ءا˘ف˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف بر˘˘سضلا

، ن˘ي˘ي˘نار˘يإا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع وأا ن˘˘ي˘˘ير˘˘كسسع
  . ةنايخو اردغ تناك ةيلمعلاو

ل˘م˘ح˘ت م˘ل ،ةداز لا˘ي˘ت˘غا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ه˘ج˘ل تا˘م˘سصب
نيطروتملا ةفرعمل ةمئاق تاقيقحتلا
نأا م˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘نأا م˘˘غر ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ةطروتملا يه ةينو˘ي˘ه˘سص و˘كير˘مأ’ا
نئارق ن˘م د˘ب ’ ن˘كل ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
يف ايوق انفقوم نوكي ىتح ، ةلدأاو
  . ةدحتملا ممأ’ا
كرتت مل اهنأا ةيلمعلا هذه يف قرافلا
ل˘˘سصح ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ه˘˘ج˘˘ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘م˘˘سصب
وباو يناميلسس «نيديهسشلا يتيلمعل
لاقو ،بمارت جرخ امدنع ،«يدهم
يروث˘لا ضسر˘ح˘لا د˘ئا˘ق ا˘ن˘فد˘ه˘ت˘سسا»
هذه نكلو ،يده˘م و˘باو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
، مهنبجل ة˘م˘سصب او˘كر˘ت˘ي م˘ل ةر˘م˘لا

ةفرعمل ةمئاق تاقيقحتلا يلاتلابو
، لا˘ي˘ت˘غ’ا ي˘ف بب˘سست˘م˘˘لا و˘˘ه ن˘˘م
ةطروتملا ة˘ه˘ج˘لا نأا فر˘ع˘ن ن˘ح˘نو
انيلع نكلو ، ةيكيرمأاويهسصلا يه
ة˘ف˘سصب م˘ير˘ج˘ت ن˘ئار˘˘ق˘˘ب جر˘˘خ˘˘ن نأا

يف ايوق انفقوم نوكي يك ، ةرسشابم
اميرجت انهجو نإا ، ةدحتملا مم’ا
رارق˘لا ذا˘خ˘تا م˘ت نا وا ،ا˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد
ي˘ف ا˘ب˘سسا˘ن˘م هار˘ن ا˘م˘ب ،ير˘˘كسسع˘˘لا
كنب نوكت نا ، ةيركسسعلا تادايقلا
عاطقلا نم  ةطقن يأا ىلع فادهأ’ا
يتلا ةهجلل نوكت نا نكمي يتلا
  .عجافلا يمارجإ’ا لمعلا يف تببسست

  يمولد ميرم :هترواح

ةـــئنهت
ىلإا «ليسصأا » ريغسصلا ريمألا ديسسلا مدقتي
ةديسسلا هبلق ةكلمم ةيماحو هسشرع ةكلم
ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا˘ب ة˘ي˘سضار يدو˘بر˘ق˘يإا ةد˘لاو˘لا
،دوجولا يف موي لمجأا ةبسسان˘م˘ب ،ة˘ي˘كز˘لا ي˘نا˘مألاو ،ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لا

ايندلا ءاسسن لمجأا صشرع ىلع عبرتتل ،ملاعلا اذه ىلإا اهروسضح
فلأاب تنأاو ماع لكلمألاو ةبحملاب صضبانلا ريغسصلا هبلق يف

يحارفأا ةديسس كنأل اركسش ،يتكلم تنأاو ماع لك ،امام  ريخ
...اسضيأا ثدحتسس يتلاو ،تثدح يتلا ةريغسصلا

 دعسسأا ديدم رمعو ،ديعسس دÓيم ديع
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جاتنإ’ا عجارت ببصسب

ةدكيكضسب نوتيزلا تيز راعضسأا باهتلا
ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م تع˘قو˘ت
ام جاتنإا ةدكيكسسب ةيحÓفلا
نم رتل نييÓم50  براقي
لسصي دودرمب ،نوتيزلا تيز
راتكهلا يف اراطنق22 ىلإا
ح˘بار ح˘سضوأا ا˘م˘˘ك ،د˘˘حاو˘˘لا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ب را˘˘˘طإا خ˘˘˘ي˘˘˘سسم
عقوتيو ،ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا

ةفرغلا ضسيئر قوقروب دارم
جا˘ت˘نإ’ا ع˘جار˘ت ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا با˘˘ب˘˘˘سسأ’ كلذو
لوق˘ح تسسم ي˘ت˘لا ة˘حدا˘ف˘لا
تا˘يد˘ل˘ب م˘ظ˘ع˘م˘ب نو˘ت˘˘يز˘˘لا
تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ة˘جو˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ةر˘ي˘خأ’ا
هذ˘ه تبر˘سض ي˘ت˘لا فا˘ف˘ج˘˘لا
يف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا
لب˘ق نو˘ت˘يز˘لا تا˘ب˘ح فÓ˘تإا
كيهان ،ينجلا ةلحرم اهغولب

نو˘ت˘يز˘لا ة˘با˘بذ˘ل ر˘ثا˘كت ن˘ع
،نوتيزلا تابح ىلع اهريثأاتو
دودرم ضضفخ ىلإا ىدأا امم
81 ىلإا رتل22 نم راطنقلا
.طقف ارتل
ةحاسسم نأا ،قوقروب فاسضأاو
ف’أا51 غلبت نوتيزلا راجسشأا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،را˘˘˘ت˘˘˘كه
21 اهنم ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
30و ،ة˘ج˘ت˘ن˘م را˘˘ت˘˘كه ف˘˘لأا
ةريغسص راجسشأا راتكه ف’أا
،د˘˘ع˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإ’ا ل˘˘˘خد˘˘˘ت م˘˘˘ل
ةعارز˘ب ةد˘كي˘كسس ر˘ه˘ت˘سشتو
را˘ج˘˘سشأا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع عاو˘˘نأا
،لÓ˘م˘سشلا ا˘ه˘م˘هأا ،نو˘ت˘يز˘˘لا

تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جور’و ،جارزأ’او
«بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،تا˘˘كنÓ˘˘ب˘˘لاو
ن˘ي˘ب ط˘ي˘ل˘خ ي˘هو ،«ة˘سشيو˘ب
ةميدقلا ةيبوروأ’ا راجسشأ’ا

ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأ’او
ةفرغلا ضسيئر ،راسشأاو.ايلحم
ربكا نأا ىلإا ،ةي’ولل ةيحÓفلا
ة˘ب˘ع˘سش ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل لا˘˘غ˘˘سشنا
ةيلاكسشإا يف لثمتت ،نوتيزلا
ا˘م˘ي˘سس’ ،جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘سست

،بعسصلا فرظلا اذه لÓخ
،انوروك ضسوريف راسشتنا نم
ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
.ايدام نيحÓفلا

راعسسأا عافترا رداوب ترهظو
موي لوأا نم ،نوتيزلا تيز
ثيح ،لوسصحملا ينج ةيادب
ةئاملاب02 ةدا˘يز˘˘لا تغ˘˘ل˘˘ب
،يسضاملا مسسوم˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
تيز نم رتللا رعسس عفتراو
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا تاذ نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لا

ىلإا008 نم ةيلاعلا ةدوجلاو
ربتعيو ،يرئازج رانيد0001
ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا

ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ىر˘˘˘قو ر˘˘˘سشاد˘˘˘˘م
قزر˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ارد˘˘سصم
ةريقفلا تÓئاعلا نم ديدعلل
هذه ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع ضشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا
يتلا تÓئاعلا ةسصاخ ةداملا
فا˘يرأ’ا ي˘ف ن˘ط˘ق˘ت تي˘˘ق˘˘ب

،ةين˘مأ’ا ة˘مزأ’ا لÓ˘خ ى˘ت˘ح
نوتيزلا لوقح كلمت تناكو
ةيلمع رمتسست ام ةداع يتلاو
رثكأ’ مهدنع نو˘ت˘يز˘لا ي˘ن˘ج
هذ˘˘ه ن˘˘كلو ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش ن˘˘˘م
ر˘ث˘كأا ن˘م تنا˘ك ،تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
تاونسسلا لÓخ نيررسضتملا
يتلا ق˘ئار˘ح˘لا ءار˘ج ةر˘ي˘خأ’ا

يتلو يف ةقطن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع ى˘˘ل˘˘ع تتأا
فلت˘خ˘م˘ب  نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘سشأا

.ةي’ولا ىرقو رسشادم
ةدا˘فإا بسسح ة˘ي’و˘لا ي˘سصح˘ت
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ،خ˘˘˘ي˘˘˘سسم ح˘˘˘˘بار
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع مÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب
،ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م
يف31 اه˘ن˘م ،ةر˘سصع˘م37
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا را˘˘˘طإا
يحÓفلا رامثتسس’او ةيمنتلل
52 ،ةيديلق˘ت ةر˘سصع˘م52 »
ةرسصعم31و ،ة˘˘ي˘˘لآا ف˘˘سصن
نوتيزلا رسصع ةردق عم ،«ةيلآا

.مويلا يف راطنق6074
ع.يفطل

برصشلل ةحلاصصلا هايملاب ديوزتلاب ةصصاخ ماهم ةدعب فلكتت
نارهوب ةرغضصم ةكرضش11 عم دقاعتت «رويضس» ةكرضش
ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘˘سش تمر˘˘˘˘بأا

«رويسس» نارهول ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ةرغسصم ةكرسش11 عم دوقع
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ف˘˘ل˘˘كت˘˘ت˘˘˘سس
ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب كلذ بجو˘م˘ب
هايملاب ديوزتلاب ةسصاخ ماهم
رارغ ىلع ،برسشلل ةحلاسصلا
ط˘بر˘لاو تاداد˘ع˘لا بي˘˘كر˘˘ت
حÓ˘سصإاو د˘يوز˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘سشب
.تابرسستلا

هذه عيقوت لفح رسضح دقو
ىنبملاب م˘ي˘قأا يذ˘لا ،دو˘ق˘ع˘لا
ة˘˘كر˘˘سشل ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
ي˘ئ’و˘لا ر˘يد˘م˘لا ،«رو˘˘ي˘˘سس»
ريدمو ةيئاملا دراوملا عاطقل
ليغسشت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
هذه ميلسست مت ثيح ،بابسشلا
نيريسسملا با˘ب˘سشل˘ل دو˘ق˘ع˘لا
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا هذهل
نم معدلا راطا يف ةأاسشنملا
.ةلودلا ةزهجأا فلتخم لبق
،«رويسس» ةكرسش ريدم ركذو
ضسأارت يذلا ،ةما˘سسأا ي˘ل˘يÓ˘ه
هذ˘ه ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا م˘سسار˘م
ةو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ت»
با˘ب˘سشلا كار˘سشإا ي˘ف ة˘لود˘لا
تا˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ي˘˘˘ف

عيجسشتو ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.«مهيدل ةيت’واقملا حور
ر˘˘يد˘˘م زر˘˘بأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا
فدهلا نأا ،نيعامسس نيدموب
نيسسحت وه ةيلمعلا هذه نم
لاجم يف ةيمومعلا ةمدخلا
نم بورسشلا ءاملاب ديوزتلا

بابسشلا معدو عيجسشتو ةهج
.ىرخأا ةهج نم لواقملا

ةلاكولل يلحملا عرفلا زربأاو
نأا بابسشلا ليغسشتل ةينطولا
هتلاكو نيب يرجي رواسشتلا

هذه لثم عيسسوتل «رويسس»و
ل˘م˘˘سشت ى˘˘ت˘˘ح تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأا ت’ا˘ج˘˘م
ةزهجأ’ا ةنا˘ي˘سصو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
.فيظنتلا ىتحو ةيئابرهكلا

ي˘˘ف «رو˘˘ي˘˘سس» فر˘˘˘سشت˘˘˘سسو
نيوكتو ريطأات ىلع ةيادبلا

اونكمتي ىتح ،بابسشلا ء’ؤوه
ي˘ف ةر˘ب˘خ˘لا ل˘ي˘˘سصح˘˘ت ن˘˘م
طبرلا يأا ةثÓثلا ت’اجملا
د˘يوز˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشب يدر˘˘ف˘˘لا
عز˘˘نو بي˘˘كر˘˘تو ها˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإاو تاداد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا
.تابرسستلا

صس.نيÒصس

ةيبهصسلا ةقطنملا يف عونلا اذهب مامته’ا راطإا يف

«مطبلا» ةرجضش ليهأات ةداعإل ينقت ططخم
aicatsiP مطبلا) يصسلطأ’ا قتصسفلا ةرجصش ليهأات ةداعإ’ ةيوعمج ةردابم عورصشم ذيفنت ةفلجلا ةي’وب يرجي

acitnaltA)، ةيبهصسلا ةقطنملا يف راجصشأ’ا نم عونلا اذهب مامتهإ’ا راطإا يف.

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر ح˘˘سضوأاو
يوذ با˘˘ب˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةينهملاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تاءا˘ف˘كلا

،ةزيعم لامج ،رئازجلا لجأا نم
لكسشي يذلا عورسشملا اذه نأا

ي˘ف ق˘ل˘ط˘ناو ة˘ي˘ئ˘˘ي˘˘ب ةردا˘˘ب˘˘م
،طرافلا ضسرا˘م ي˘ف هد˘ي˘سسج˘ت
ممأ’ا جمانرب راطإا يف جردني
رئازج˘لا˘ب ي˘ئا˘م˘نإ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ةظفاحملا عم نواعتلاب زجنيو
.بوه˘سسلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘سسلا

ليهأا˘ت ةدا˘عإا ى˘لإا فد˘ه˘ي ا˘م˘ك
يف يسسلطأ’ا قتسسفلا ةرجسش
هبسشو فاجلا يخانملا قاطنلا
ةيبهسسلا قطانملا ربع فاجلا

د˘سسلا˘ب ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘ب˘˘سشو
ضسر˘˘˘غ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘˘سضخأ’ا

اذ˘ه ن˘م ةر˘˘ي˘˘ج˘˘سش000.01
ددعلا عفر مت ثيح ،فنسصلا

ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘لا د˘ع˘ب يد˘ح˘ت˘ك
.نطولا تاباغ تسسم
ل˘م˘ح˘ي يذ˘لا عور˘سشم˘˘لا ءا˘˘جو
ةباسشلا انتاءافكب مهاسسنل» راعسش
د˘˘سسلا ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ةي˘لا˘كسشإ’ا ل˘ظ ي˘ف ،«ر˘سضخأ’ا
تاريغتلا ريثأات لوح ةحورطملا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سس’او ة˘˘˘ي˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيعيبطلا تاورثلل ينÓقعÓلا

يف عقت قطانم عورسشملل ددحو
ضسل˘طأÓ˘ل ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ح˘˘ف˘˘سسلا
ة˘˘˘ي’و بو˘˘˘ن˘˘˘ج يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ةي’ول ةيبونجلا ةهجلاو ةفلجلا
هذ˘ه د˘˘ت˘˘م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
لوط ملك071 ىلع ةسسلسسلا

ى˘ل˘ع ا˘هو˘ل˘ع ط˘سسو˘ت˘م غ˘ل˘ب˘يو
.م0031 رحبلا

نأا ةز˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘سسلا ح˘˘˘سضوأاو
تأاي مل مطبلا ةرجسشب مامتهإ’ا

ا˘ه˘ت˘ي˘˘م˘˘هأ’ ءا˘˘ج ن˘˘كلو ا˘˘ث˘˘ب˘˘ع
يف رسشتنت يهف ،ة˘ي˘جو˘لو˘كيإ’ا
هبسش ةيبهسسلا تاي’ولا يرارب
،ةفلجلاك ةيوارحسصلاو ة˘فا˘ج˘لا
،ةر˘كسسب ،طاو˘غأ’ا ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
.ةيادرغو ضضيبلا

يسسلط’ا قتسسفلا ةرجسش دعتو
ةيمطبلا ةليسصفلا نم مطبلا وا

eaecaidracanAيهو
اهلوط لسصي نأا نكمي ةرجسش
زواجتي دق اهرطقو رتم51 ىلإا

ة˘ط˘قا˘سست˘م ا˘ه˘قاروأا ،م˘˘سس06
4 ‐3 نم مسضت ،ةيسشير ةبكرم
.تاقيرولا نم جاوزأا

وم˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ط˘ب م˘ط˘ب˘لا ةر˘ج˘سشو
رمعت يتلا راجسشأ’ا نم اهريغك
ى˘لإا ا˘هرا˘م˘عأا ل˘سصت ذإا Ó˘˘يو˘˘ط
دنع ةيامحلل جاتحتو ةنسس004
.اهريجسشت
ةرجسشلا هذه رثاكت ةيلمع متتو
،ةسصا˘خ فور˘ظ ق˘فو ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
كلذو ،ةز˘ي˘ع˘م د˘˘ي˘˘سسلا لو˘˘ق˘˘ي

ةلما˘ع˘م جا˘ت˘ح˘ت ا˘هروذ˘ب نو˘ك
ة˘لا˘ح ي˘ف نو˘كت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
كلذ نوكيو .اهسشاتنإاب حمسست
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب

اذ˘˘ه «يد˘˘نر˘˘˘سسلا» رو˘˘˘ف˘˘˘سصع
روذبلا ريسضحتب حمسسي ريخأ’ا

ه˘تارا˘سصع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
يف اهحرطب موقي مث ،ةمسضاهلا

.اهومنب حمسسي طسسو

ةيجولوكيإا ةيمهأا
 ةمج ةيداصصتقاو

 مطبلا ةرجصشل
˘‐ ي˘سسل˘طأ’ا ق˘ت˘سسف˘لا ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي

يقاب ىلع ‐ نيسصتخملا بسسح
ىر˘˘خأ’ا ةر˘˘م˘˘ث˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘˘سشأ’ا
ذإا ،ةحولملاو فافجل˘ل ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ب
ةلحاق قطانم يف ومنلا هنكمي
اهسضعب دجاوتيو ة˘ل˘حا˘ق ه˘ب˘سشو
ى˘˘ل˘˘ع وأا لا˘˘ب˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘م˘˘˘ق ي˘˘˘ف
.ةيسشماهلا يسضارأ’ا

عقو فافجلا هت˘موا˘ق˘م˘ل ار˘ظ˘نو
يسسلطأ’ا قتسسفلا ةرجسش دامتعا
ه˘ب˘سشو ة˘فا˘ج˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ىلع اه˘ترد˘ق تت˘ب˘ثأا ذإا ،ة˘فا˘ج˘لا
يتلا ةيسشماهلا يسضارأ’ا نيمثت

ةرجسشلو ،اهحÓسصتسسا نكمي ’
ةبرتلا تيبثت ىلع ةردق مطبلا

امك ،حايرلل تادسصمك ربتعتو
ةر˘˘ج˘˘سشلا قاروأا ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
.يسشاوملل فلعك ةطقاسستملا

زيمتي يداسصتق’ا لاجملا يفو
بسسح ،يسسلطأ’ا قتسسفلا رامث
،ديج معطب ،هايا˘ب˘خ˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لا

ناكل رثكأا هب مامتهإ’ا ناك ولو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ’واد˘˘˘ت˘˘˘مو ا˘˘˘˘فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
هنم ةدافتسس’ا ثيح ،تاجتنملا
.ةمج دئاوف نم هل امل ايداسصتقا

ي˘ف ا˘هرا˘م˘ث تيز ل˘م˘ح˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةبو˘طرو ة˘جوز˘ل ن˘م ه˘تا˘نو˘كم
يف مدختسسي وهف ،ةريثك دئاوف
نو˘ت˘˘يز˘˘لا تيز ل˘˘ث˘˘م ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا

،قاذملا بي˘ط ه˘م˘ع˘طو ،ةرذ˘لاو
يلاعلا هزيكرتو هتفاثكل ارظنو
رخآا تيز يأا عم هطلخ نكمي
.هديدمتل

رسضخأ’ا مط˘ب˘لا مد˘خ˘ت˘سسي ا˘م˘ك
ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب ءا˘˘˘ط˘˘˘عإ’
قتسسفلل نأا امك .ةزيمملا ةهكنلا
ي˘ف د˘˘ئاو˘˘ف ه˘˘ت˘˘يزو ي˘˘سسل˘˘طأ’ا

،ضضار˘˘˘˘˘˘مأ’ا ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب جÓ˘˘˘˘˘˘˘ع
تار˘سضح˘ت˘سسم˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو
متهت ةيليمج˘ت ىر˘خأاو ة˘ي˘جÓ˘ع
.ةرسشبلاو دلجلاب

اهنمصضتي ةدع تاطاصشن
رابتع’ا ةداعإا عورصشم

 «مطبلا» ةرجصشل
ق˘فار˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ن˘عو
اهيلع لوعيو ة˘بر˘ج˘ت˘لا ة˘عا˘ج˘ن

،1202و0202 ي˘ما˘˘ع لÓ˘˘خ
عم دعب نع لمع تاسشرو ةماقإا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ت˘سشم ءا˘سشنإا

ام و˘هو م˘ط˘ب˘لا ةر˘ج˘سش ة˘سسار˘غ
ءا˘سضعأا د˘عاو˘سسب Ó˘ع˘ف ق˘ق˘ح˘˘ت
.ةيعمجلا

،ةزيعم ديسسلا بسسح ،رظتني امك
ضسرغلل ةيعوطت تÓمحب مايقلا

ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع
ةسسارغو اهتيفارغج مءÓتت يتلا
.مطبلا ةرجسش
تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع لو˘ع˘يو
ةر˘ج˘سشلا هذ˘ه ن˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت
راجسشأ’ا ني˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ضضار˘ق˘ن’ا˘ب ةدد˘ه˘م˘لاو ةردا˘ن˘لا

ةيا˘ن˘ع˘لا ن˘م د˘ف˘ت˘سست م˘ل ي˘ت˘لاو
.ةمزÓلا

نيمثت ى˘لإا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ع˘سستو
ي˘˘سسل˘˘طأ’ا ق˘˘ت˘˘سسف˘˘لا ةر˘˘˘ج˘˘˘سش
ءادتبا اهجاتنإاو اه˘ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإاو
˘ما˘ي˘ق˘لاو را˘م˘ث˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت ن˘˘م
روذب حبسصت ىتح ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م˘ب
اهريسضحت ةيغب ،ةعارزلل ةلباق
.ضسرغلا مسسومل
ى˘ل˘ع ة˘سسار˘غ˘لا هذ˘ه نو˘كت˘سسو
دودح لخاد اراتكه02 دادتما
هميعدت لجأا نم رسضخأ’ا دسسلا
ةرجسش03 نع لقت ’ ةفاثكب
.دحاولا راتكهلا يف
ةظ˘فا˘ح˘م˘لا ذ˘ف˘ن˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
‐‐ بوهسسلا ريو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ما˘سسلا
ةردابم حاجنإا يف مهاسست يتلا
يوذ بابسشلل ةينطولا ةمظنملا
نم ةينهملاو ةيملعلا تاءافكلا
ةد˘ئار ة˘بر˘ج˘ت ‐‐ ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘جأا

ة˘ي˘قر˘ت˘ب مو˘ق˘ت ذإا ،ا˘ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ىلع اهت˘سسار˘غو م˘ط˘ب˘لا ةر˘ج˘سش
.اهلتسشم ىوتسسم
را˘˘˘طإا ،حا˘˘˘بر ي˘˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘˘سضوأاو
تاذ يف مت دق» هنأا ةظفاحملاب
ن˘˘م روذ˘˘ب˘˘لا بل˘˘ج ،ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا

نم تاياسضلاب نئاكلا اهنطوم
مت ثيح ةسسسسؤوملا يينقت فرط
ءدبلا متو ةلتسش000.2 حاجنإا
.ةيجذومنلا ضسرغلا ةيلمع يف
ةلحرمك ةسسارغلا ةيلمعل ريتخأاو
ةريوبب «ةكبسشلا» ةقطنم ىلوأا
لا˘م˘سش م˘ل˘˘ك08) باد˘˘˘˘˘حأ’ا
006 ضسرغ ثيح نم (ةي’ولا
ةسسارغلا ديدمت متيسسو ةريجسش
نم ةيبونجلا ةهجلا فدهتسستل

يف ةيلمعلا عسضختسسو.ةي’ولا
ن˘م ة˘سسارد ى˘˘لإا ا˘˘هراو˘˘طأا ل˘˘ك
لجأ’ ةظفاح˘م˘لا ي˘ي˘ن˘ق˘ت فر˘ط
ةبرجتلا ةعاجن ىدم يف رظنلا

ةداعإا لجأا نم ،اهريوطت لبسسو
.ةرجسشلا هذهل رابتع’ا

م.ق

رخأات ىلع اجاجتحا
انوروك ةحنم فرصص

 ىرخأا لكاصشمو
تÓفاح باحضصأا
يمومعلا لقنلا
لجيجب نوجتحي

لقنلا تÓفاح باحصصأا مظن
فلتخمل نيرفاصسملل يمومعلا
ةفقو ،لجيج ةي’وب طوطخلا
بودنم رقم مامأا ةيجاجتحا

لجيج ةي’ول ةيروهمجلا طيصسو
يرادإ’ا يحلاب طول مÓصسلا دبع
تاباقن ءادنل ةيبلت كلذو
تعد يتلا صصاوخلا نيلقانلا
لقن ةيغب يجاجتحا موي ميظنتل
،ةيصصولا تاطلصسلل مهلاغصشنإا

ء’ؤوه بلاطم نيب نم ناكو
ةحنم فرصص رخأات نيلقانلا

يتلا ةيرادإ’ا ليقارعلاو انوروك
حلاصصملا فلتخم نم اهنوقلتي
فلم دادعإا ةيغب ةيرادإ’ا
مهبصسح ىلعو ،اهنم ةدافتصس’ا

تاي’و فلتخم يف مهءÓمزف
متو اهنم اودافتصسا دق نطولا

’إا اهباحصصأا تاباصسح يف اهبصص
اصضيأا ناك امك ،لجيج ةي’و
صضرف ةيصضق ت’اغصشنإ’ا نمصض
ةمامكلا ءادترا مدع ةمارغ
ىلع ميتنصس نويلمب ةردقملاو

صسيلو ةلفاحلا بحاصص باصسح
موقي ثيح ،قئاصسلا باصسح ىلع

ةفلاخملا ريرحتب نمأ’ا دارفأا
صسيلو ةلفاحلا بحاصص مصساب
هولبقتي مل ام وهو قئاصسلا مصساب
،مهقح يف املظ هوربتعاو
ةيصضق ىلإا اصضيأا ةفاصضإ’اب
ددع نم ةئملاب05ـلا لÓغتصسا

اقيبطت طقف ةلفاحلا دعاقم
لاق ثيح ،دعابتلا تاءارجإ’

رئاصسخ اودبكت مهنأاب نولقانلا
اذهبو ةحئاجلا ةيادب ذنم ةريبك
عيطتصسي ’ نم مهنم كانه رارقلا

قئاصسلا فيراصصم ةيطغت ىتح
نوبلاطي ذإا ،نيزنبلاو صضباقلاو
ةداعإا ةيصصولا تاطلصسلا نم
يف اذكو تارارقلا هذه يف رظنلا

ةليئصض ىقبت يتلا انوروك ةحنم
يتلا رئاصسخلا مجحب ةنراقم
.نآ’ا دحل اهودبكت

ميهارب.ع
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 قئاقحلأ ىلإأ لوصصولل ثيدحلأ خيراتلأ يف ةصصتخم ةيملع ةئيه نيوكت حرتقأأ
ةيلاكضشإأو رئأزجلل ينابضسإ’أ رامعتضس’أ» اهفلؤوم نع رأوحلأ أذه يف ،12/60/7991ديلأوم نم يوجان نيرضسن ،هنوؤوضشو خيراتلأ يف ةضصتخملأ ةباّضشلأ ةذاتضسأ’أ ثدحتت

خيرات ليجلأ أذه بتك فيكو ،خيراتلأ لقح يف نيلغتضشُملأ بابضشلأ نيثحابلأ نم ديدجلأ ليجلأ نعو رئأزجلاب عيزوتلأو رضشنلل مأرم مدآأ رأد نع رداضصلأ «يكرتلأ دجأوتلأ
ةيتأذلأ رَيِضسلأو تأركذملأ ةيمهأأ ىدم ام نع قايضسلأ تأذ يف ،يوجان تثدحت امك ،هجهانمو هتقيرطو هبولضسأاب ليجلأ أذه لقتضسِأ لهو ،ةروثلأ خيرات هيف امب رئأزجلأ

 .ةنيعم ةيخيرات قئاقحب سسمي يذّلأ فييزتلأ وأأ ةغلابُملأ نع أديعب ،خيراتلأ ةباتك يف ةمهُم رداضصم ةباثمب اقح يه لهو ،خيراتلأ ةباتك يف ةيوفضشلأ تأداهضشلأو

ىلإا ىرخأا ةهج نم ةثحابلا تقرطت
ت’واحم يف نواهتلاب ىمسسُي ام
،ةديدج ةيخيرات ة˘با˘ت˘كل ضسي˘سسأا˘ت˘لا

نوك ىلإا نواهتلا اذه عجري لهو
ازجاع ّلظ خرؤوملا وأا خيراتلا بتاك
ام اريثك يتلا قئاثولا قاطنتسسِا نع
نود ة˘ي˘لآا ًةءار˘˘ق ا˘˘ه˘˘تءار˘˘ق˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
يف ةدكؤوم ،قا˘ط˘ن˘ت˘سسِاو ضصي˘ح˘م˘ت
خرؤوملا ّنأا ،تاذلا˘ب ل˘ي˘سصف˘ت˘لا اذ˘ه
ةر˘ي˘ث˘ك ٌل˘ي˘قار˘ع ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ُت با˘˘سشلا

خ˘يرأا˘ت˘لا تا˘ي˘لآاو تاودأا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘ُم
طيحملاب ةقل˘ع˘ت˘م ىر˘خأا ل˘ي˘قار˘عو
رارمتسسِا لظ يفو كلذل ،ّيفاقثلا

ر˘ي˘سسع˘لا ن˘م نو˘كي فور˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
ةو˘جر˘م˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يأا‐ و˘ه˘˘ف اذ˘˘ه ع˘˘مو .ة˘˘لو˘˘مأا˘˘م˘˘لاو
ىلإا ةحِلُم ةجاحب ‐باسشلا خرؤوملا
.اًنومسضمو اًجهنم هتباتك ديدجت

ةباتك عم كتلحر تناك فيك ^
را˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضس’أ كبا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘˘ضشنو
؟رئأزجلأ يف ينابضسأ’أ

؛قيوسشتو ضسامح اهلك يتلحر تناك
عو˘˘سضو˘˘م ة˘˘سسارد تر˘˘ت˘˘˘خا ي˘˘˘نأ’
املاطل يننأ’ ؛يلويم عم بسسانتي
ةسضماغلا ةرتفلا هذه ةسسارد تببحأا
˘ما˘يأا ن˘˘م ،ثيد˘˘ح˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
.ةعماجلا

ةركف كنهذ ىلإأ تردابت فيك ^
ي˘˘ها˘˘مو ،ف˘˘ي˘˘لأا˘˘ت˘˘لأو ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ
ي˘ت˘˘لأ تا˘˘بو˘˘ع˘˘ضصلأو تا˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘لأ
؟كتايأدب يف كتضضرتعأ
لاخ يملع ثحب دجوي ’ هنأا دقتعأا

ةر˘˘ث˘˘˘ك نأا ’إا  ،تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصلا ن˘˘˘م
يتلا ،خيرا˘ت˘لا بت˘ك ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ع˘ئا˘قوو ا˘ثاد˘˘حأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
،ثد˘ح˘لا ن˘مزو نا˘كم ى˘لإا كذ˘خأا˘˘ت
ا˘ه˘ل˘ك تا˘ي˘ث˘ي˘ح ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘م
ملاع يف ضصو˘غ˘ت كل˘ع˘ج˘ت ق˘يو˘سشت
ن˘م اءز˘˘ج كاذ˘˘ب نو˘˘كت˘˘ل ،عÓ˘˘ط’ا
.فيلأاتلاو  ةباتكلا لÓخ نم باتكلا

ا˘م˘عدو ا˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘ضشت تي˘˘ق’ ل˘˘ه ^
كتا˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘مو ا˘˘يدا˘˘م
ن˘ع هذ˘ه ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ كثا˘ح˘بأأو
ي˘˘فو ،ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘ضسإ’أ را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضس’أ

ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ كتا˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ك
ة˘ير˘ير˘ق˘ت˘لأو ة˘ي˘عÓ˘ط˘˘ت˘˘ضس’أو

ينابضسأ’أ را˘م˘ع˘ت˘ضس’أ ةر˘ت˘ف ن˘ع
؟ينامثعلأ دجأوتلأو رئأزجلل
م˘عد˘لا تد˘جو د˘ق˘ل ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا ي˘˘ف
يدلاو نم طقف يونعملاو يداملا

ةسضراعم تيق˘ل˘تو ،ه˘ل˘لا ا˘م˘ه˘ظ˘ف˘ح
ضسي˘ل ي˘ئا˘قد˘سصأا فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
م˘ه˘نأ’ ؛ة˘ب˘تا˘˘كك ي˘˘عور˘˘سشم لو˘˘ح
ي˘ب˘ح ىد˘م اد˘ي˘ج نو˘م˘ل˘ع˘˘ي او˘˘نا˘˘ك
،يملعلا ثحبلا لاجم يف يداهتجاو
يذلا عوسضوملا لوح تناك امنإاو
را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا و˘˘˘هو ’أا ؛ه˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘خا
5051‐2971 ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ي˘نا˘ب˘سسأ’ا

مهنأ’ ؛يكرتلا د˘جاو˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘كسشإاو
ة˘سسارد˘ب ة˘ل˘ي˘˘ف˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘ن˘˘نأا اوأار
ق˘˘م˘˘ع˘˘م لا˘˘كسشإا ه˘˘ي˘˘˘ف عو˘˘˘سضو˘˘˘م
ةلحر لوأا نم ءارآ’ا يف براسضتو
نأا ’إا ،ة˘˘با˘˘ت˘˘˘كلا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل
اذ˘ه˘ب ي˘ف˘غ˘سش ةد˘سشو م˘ه˘ت˘سضرا˘ع˘م
؛ي˘عا˘فد˘˘نا ن˘˘م تداز عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
ه˘ي˘ف لو˘قأ’ ضسي˘ل با˘ت˘كلا ف˘ي˘لأا˘ت˘ل

ا˘ه˘نأ’ ،ة˘ي˘لا˘كسشإ’ا تل˘ل˘ح د˘ق ي˘ن˘نأا
يف انأا يرظن ةهجو ىقبت ريخأ’اب
وأا دينفتلاو دقنلل ةلباق يهو حرطلا
نأا ةدكأاتم ينأا ’إا ،حيجرتلاو لوبقلا
ن˘م با˘ت˘كلا أار˘ق˘ي ا˘مد˘ن˘ع ئرا˘˘ق˘˘لا
هنأا ىري فوسس ه˘ت˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ه˘ت˘ياد˘ب
ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م يرور˘˘˘سضلا ن˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘ل
د˘˘ق كلذ˘˘ب نو˘˘كي ه˘˘˘نأ’ ؛باو˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا رومأ’ا نم ريثكلا هل حسضوت

.ةسضماغ تناك
لÓ˘˘ت˘˘ح’أ ةر˘˘ت˘˘ف لو˘˘ط م˘˘˘غر ^
ج˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ نأأ ’إأ ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’أ
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘ب’أ ة˘˘˘ي˘˘˘ضسأرد˘˘˘˘لأ
ة˘˘˘˘˘ضصق سسرد˘˘˘˘˘ت ’ ،ر˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ
˘مأد يذ˘لأ ي˘نا˘ب˘˘ضسأ’أ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ
ن˘˘م ىر˘˘˘ت ا˘˘˘ي أذا˘˘˘م˘˘˘ل..تأو˘˘˘ن˘˘˘ضسل
يذ˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘مو كر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جو
؟هنيحرتقت
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘ع˘˘ي
،ضضومغلا هبوسشي اخيرا˘ت ة˘ث˘يد˘ح˘لا
وأا ةيلحملا رداسصملا هيف لقت ثيحب
ةد˘ع ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ا˘م˘م ،مد˘ع˘˘ن˘˘ت دا˘˘كت
ى˘˘˘لإا بب˘˘˘سسلا دو˘˘˘ع˘˘˘يو ت’ا˘˘˘˘كسشإا
دÓبلا اهسشيعت تناك يتلا ،لكاسشملا
،ينابسسإ’ا رام˘ع˘ت˘سس’ا نا˘بإاو ل˘ي˘ب˘ق
ة˘يز˘كر˘م˘لا ةد˘حو˘لا ماد˘ع˘نا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يرادإ’ا زا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سضو
روهد˘تو ،ير˘كسسع˘لاو ي˘سسا˘ي˘سسلاو
،يعامت˘ج’او يدا˘سصت˘ق’ا ع˘سضو˘لا

ءام˘ل˘ع˘لا بل˘غأا ةر˘ج˘ه ى˘لإا ىدأا اذ˘ه
نادلبلا ىلإا ملعلا ةبلطو نيركفملاو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل  ؛ىر˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
وج يف ةيملعلا مهثاحبأاو مهتاسسارد
تسصق˘ن˘ف ،نا˘مأ’او ة˘˘حار˘˘لا هدو˘˘سسي
ن˘م ق˘ب˘ي م˘لو ن˘يود˘ت˘˘لاو ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا
لاثمأا ،ليلقلا ’إا ةيلحملا رداسصملا
ير˘كسسع˘م˘˘لا ير˘˘سصا˘˘ن˘˘لا ضسارو˘˘بأا
هذه ايابخو تايرجم انل لقن يذلا
رئازجلا خيرات نع ةسضماغلا ةرتفلا
ةئيه نيوكت حرتقأا انأاو  .ةرمعتسسملا

خ˘يرا˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع
لوسصولا لجأا نم لمعت ،ثيدحلا
ردا˘سصم˘لا لÓ˘خ ن˘م ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ى˘لإا
قيقدتلا طرسشب ،ةيبنجأ’ا وأا ةيلحملا

دامتع’او لي˘ل˘ح˘ت˘لاو ضصي˘ح˘م˘ت˘لاو
دو˘جو˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘ي˘˘سشرأا ى˘˘ل˘˘ع
عئا˘قو د˘ي˘سسج˘ت˘ل ،د˘يرد˘م ة˘ع˘ما˘ج˘ب
.ةرتفلا كلت خيراتل ةحسضاو

ةيليوأات لئاضسم ةدع انتهجأو ^
ج˘لا˘ع يذ˘لأ ،خ˘يرأا˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
،ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ عو˘˘ضضو˘˘م
خ˘˘يرأا˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت لÓ˘˘خو
ت’ؤوا˘˘ضست ا˘˘ن˘˘ن˘˘هذ ىلإأ تردا˘˘˘ب˘˘˘ت
د˘ع˘ب سشا˘ق˘ن˘ل˘ل مو˘ي˘˘لأ ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط˘˘ن
ر˘م˘ع ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ضس06  ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ
م˘˘هأأ ا˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
تزكر يتلأ ةي˘ضسي˘ئر˘لأ ا˘يا˘ضضق˘لأ

؟كثحب يف اهيلع
لبق نم عمسسأا تنك ام اريثك يننإا
نأا ةركف نولمحي نيذلا ضصاخسشأ’ا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ع˘˘لا دو˘˘جو˘˘لا
مل ةينامثعلا ةلودلا نأاو ،رامعتسسا
بناجلا ريوطت يف رودلا هل نكي
،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ي˘نار˘م˘ع˘لاو ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
تناك يتلا ةيسضقلا هذه نع تبجأاف
د˘سصقأا نأا نود ي˘ث˘ح˘ب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ج
ينامثعلا دوجولا نإا .اهنع ةباجإ’ا
امم ةجرح ةرتف يف ناك رئازجلا يف
نابإاو لبق نم دÓبلا هيناعت تناك
اهعسسي ملف ،ينابسسأ’ا رامعتسس’ا
يدا˘سصت˘ق’ا بنا˘˘ج˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ’إا
،ير˘كسسع˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
تزكر امك .ةنسصرقلا يف لثمتملا

ةنسصرق˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف˘لا حر˘سش ى˘ل˘ع
،ةيمÓسسإ’ا ةنسصر˘ق˘لاو ة˘ي˘بوروأ’ا

ن˘يذ˘لا بنا˘جأ’ا ن˘ي˘خرؤو˘م˘ل˘˘ل در˘˘ك
خيرات ةعمسس هيوسشت ىلإا نوعسسي
د˘جو˘ي ثي˘ح˘ب ،يدا˘ه˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
موقت ةنسصرق :ةنسصرقلا نم ناعون

يف ةلثمتملا بلسسلاو بهنلا ىلع
موقت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘ن˘سصر˘ق˘لا

ي˘ب˘سسلاو  م˘ل˘ظ˘لاو  ل˘ت˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
دا˘ب˘ع˘ت˘سساو ق˘ي˘قر˘لا ع˘ي˘بو كت˘ف˘لاو
،ا˘˘هار˘˘كإا م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘سصن˘˘˘تو ضسا˘˘˘ن˘˘˘لا

نم اعون ربتعت ةيناثلا ةنسصرقلاو
برسض اهفد˘ه ة˘ي˘عا˘فد˘لا بور˘ح˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا يأا ؛دا˘˘سصت˘˘˘ق’ا
موقت يتلا ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘ن˘سصر˘ق˘لا

مÓسسإ’ا قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا ى˘ل˘ع
عباطب مسستت ي˘ت˘لاو ،ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لاو
.داهجلا

تلأزام خ˘يرا˘ت˘لأ ة˘با˘ت˘ك ةدا˘عإأ ^
ر˘˘ضضا˘˘ح ل˘˘غ˘˘ضشت ة˘˘لأا˘˘ضسم ل˘˘ك˘˘˘ضشت
ةيأدب ذنم ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لأ نأد˘ل˘ب˘لأ
ةدا˘˘˘عإأ تلأزا˘˘˘مو ،لÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضس’أ
ي˘ن˘طو˘لأ خ˘يرا˘ت˘لأ ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لأ

تا˘ضصا˘هرإ’أ ن˘م نأد˘ل˘˘ب˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل
نيخرؤوملأ طقف سسيل ةضسيئرلأ

ا˘˘˘˘ضضيأأ كلذ˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ب ؛با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لأو
ة˘ضسا˘ي˘˘ضسلأ تا˘˘كر˘˘ح˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘يد˘˘˘يإ’أ تأرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
،أذ˘ه ي˘ف كيأأر ا˘م ،ة˘ي˘˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘ضسإأ د˘˘ج˘˘ن ’ أذا˘˘م˘˘لو
خيراتلأ ة˘با˘ت˘ك ةدا˘عإ’ ة˘ح˘ضضأو
؟ينطولأ
لاجم يف نيسصسصختملا بلغأا نإا
ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘يرا˘ت نأا نور˘ي خ˘يرا˘ت˘لا

هذ˘هو ،ةدا˘عإا ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘يو روز˘˘م
لجأا نم بناجأ’ا اهل جوري ةركفلا

لجأا نمو ،ةيرئازجلا ةيوهلا ضسمط
رئازجلا خ˘يرا˘ت نأا˘سش ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ث˘حا˘ب˘ك ي˘ن˘ن˘كلو ؛يدا˘ه˘ج˘لا
دق رئازجلا خيرات نأا ىرأا  خيراتلا
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ضضو˘˘م˘˘غ˘˘˘لا ه˘˘˘بو˘˘˘سشي
ضضعب نوكت نأا نكميو ،تارتفلا
نكلو ؛ةسشمهم مÓعأ’او ثادحأ’ا

ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘يرا˘ت نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ’ اذ˘˘ه
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ه˘˘نأ’ ؛روز˘˘م
تسشاع يت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ردا˘سصم˘لا
ه˘تا˘ي˘ث˘ي˘ح ل˘كب ه˘ت˘ل˘˘ق˘˘نو ثد˘˘ح˘˘لا
خيرات ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ل˘كلاو ة˘ي˘ئز˘ج˘لا
نأا ىرأا انأاو ،يسسنرفلا رامعتسس’ا
ةباتك ةداعإ’ ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ل˘سضفأا
ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
م˘˘ئار˘˘ج أا˘˘ب˘˘خ يذ˘˘لا ،ف˘˘ي˘˘˘سشرأ’ا˘˘˘ب
ةداعإا دير˘ن ’ ن˘ح˘نو ،ر˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
خيرات نأ’ ؛انخيرات ديجمتل ةباتكلا
ءا˘مد˘˘ب بو˘˘ت˘˘كم د˘˘لا˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.ةركاذلا يف ضشوقنم ءادهسشلا

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘ي كرأد˘˘˘˘ضصإأ ^
،ر˘ئأز˘ج˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘لأ’أ

نأأ كن˘˘هذ ي˘˘ف ترو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ك
ع˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ كل˘˘˘˘ت ير˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضست
و˘˘ه ا˘˘مو  ، ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ’أ ثأد˘˘˘حأ’أو
ءانثأأو لبق كروعضشو كضساضسحإأ

ا˘˘˘ه˘˘˘ثأد˘˘˘حأ’ كن˘˘˘˘يود˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
و˘ل أذا˘م ،ا˘هد˘ها˘ضشم را˘ضضح˘˘ت˘˘ضسأو

كبا˘˘ت˘˘ك لو˘˘ضصف ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ثد˘˘˘ح
ثأد˘˘˘˘حأ’أو ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو
؟تاضساكعنأو رثأأ اهتأريغتمو
تسصغو ثادحأ’ا عم تسشياعت دقل
تايرجم نم هلمحت امل ،اهقامعأا يف
ينلعج ببسسلا اذهو ،اهلهجأا تنك
يتلا ةرتفلا هذه نع ةباتكلل ضسمحتأا

لبق نم ريثكلا مامتهاب ضضحت مل
مل هنأا لوقلا نكمي وأا ،نيخرؤوملا
ملو  ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي
ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك ’و˘سصف ا˘ه˘ل ضصسصخ˘˘ي
ط˘سسو˘ت˘م˘لا ي˘سسارد˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا

رامعتسس’ا اذه نأا مغر ،يوناثلاو
ة˘ن˘يد˘م ي˘ف نور˘ق ثÓ˘ث ةد˘˘م˘˘ل ماد
ةيلحاسسلا قطانملا ضسم امك ،نارهو
.ةنيابتم تارتفل ىرخأ’ا

نم لوأ’ا روحملا يف تملكت دقلو
تانايكلا نيب تاقÓعلا نع باتكلا
،ط˘سسوأ’ا بر˘غ˘م˘لا» :ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ثيح ،» اينابسسإا ،نيينامثعلا كارتأ’ا
لكل يفار˘غ˘ج˘لا ع˘قو˘م˘لا تن˘م˘سضت
دعبو لبق ةقÓعلا ةعيبطو ةقطنم
بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘سضوأاو ،مدا˘˘˘سصت˘˘˘˘لا
،ينابسس’ا لÓ˘ت˘ح’ا ل˘ب˘ق ط˘سسوأ’ا

عم لكاسشم نم هيناعت تناك امو
ةينيرملاو ةيسصفحلا ةلودلا اهناريج
ا˘م˘ك ،ة˘يز˘كر˘م˘لا ةد˘حو˘لا ماد˘˘ع˘˘ناو
امغر ةلود رئازجلا نأا ىلع تملكت

ولف ،اهب ترم يتلا فورظلا لك نع
تبلاكت امل ةنيمث ةرهوج نكت مل

روحملا امأا .ةيبنجأ’ا لودلا اهيلع
ع˘فاود˘ل ه˘˘ت˘˘سصسصخ د˘˘ق˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ل˘حا˘˘سسل˘˘ل را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ل˘˘حار˘˘مو
.ليسصفتلاب هتاسساكع˘ناو ير˘ئاز˘ج˘لا

حرط˘ب تم˘ق ثلا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا ي˘فو
ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا د˘جاو˘ت˘لا ل˘˘ه لا˘˘كسشإ’ا
ينابسس’ا رامعتسس’ا نابإا رئازجلاب
ناث رامعتسسا ةباث˘م˘ب د˘ع˘ي ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ةيلاكسشإ’ا هذه ىلع تبجأا دقل ؟اهل
تر˘سسف ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م ل˘˘كب
ةمئاق تناك يتلا تاروثلا بابسسأا
نأا لسضفأاو ،يكرتلا دهعلا رخاوأا يف

قيوسشتل انه اهحرسش يف لسصفأا ’
ي˘ف ا˘مأا .با˘ت˘كلا ةءار˘˘ق˘˘ل  ئرا˘˘ق˘˘لا
رود ن˘ع تم˘ل˘كت ر˘ي˘˘خأ’ا ل˘˘سصف˘˘لا
ي˘ف م˘هءا˘ف˘˘ل˘˘خو ضسور˘˘بر˘˘ب ةو˘˘خإ’ا
ي˘فو ، ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ند˘م˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ةمظع تغلب امهم هنأا لوقأا ةمتاخلا
مل مه˘ف م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ب˘عو ن˘ي˘ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لا
،مهدحول ر˘سصن˘لا ي˘ع˘نا˘سص او˘نو˘كي

رود نأا ’إا م˘˘هرود ر˘˘كن˘˘˘ن ’ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘ل˘˘ق بب˘˘سسب ل˘˘˘م˘˘˘هأا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لا˘م˘هإا م˘تو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا
ة˘ي˘كر˘ت˘لا ردا˘سصم˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
.ةيبنجأ’او
ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثد˘ح˘ت نأأ ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل˘˘ه ^
ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لأ كع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم سضع˘˘˘ب
يه امو ،ةيلبق˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ي˘بدأ’أو
اهرأدضصإأ نيونت يتلأ تافلؤوملأ

كضصضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
؟كتامامتهأو
يراوسشم لمكأا فوسس هللا ءاسش نإا
را˘طإا ي˘ف ىر˘خأا تا˘ف˘لؤو˘م راد˘سصإا˘ب
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا ،خ˘يرا˘ت˘لا ي˘سصسصخ˘ت
لسضفأاف ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ع˘يرا˘سشم˘ل
نأا ىلإا ا˘ه˘ب حو˘ب˘لا مد˘عو ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
مÓكب ءادتقا ، هللا نذإاب اهل لسصأا
مكجئاوح اوسضقا» :(ضص) لوسسرلا
.«نامتكلاو رسسلا يف
 ةريخأأ ةملك ^
ياد˘ن˘سس ى˘لإا با˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه يد˘˘هأا

دحأا ’ نأ’ ؛هللا امهظفح يدلاو
اركسش .ا˘م˘هر˘ي˘غ ءاد˘هإ’ا ق˘ح˘ت˘سسي
اربنم تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا م˘كتد˘ير˘ج˘ل
.ازيمتم

فضسوي نب . رضضخل . أأ :اهرواح
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LPL نكسس072 ــل ةيوناثلاو ةيلوألا ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا
.يرماوSOP يسضارلا لغسش ططخم ىوتسسم ىلع

جد00.000.000.03

جد00.000.000.53

 رهسشأا40 قوفت ل زاجنإلا ةدم

(يسسيئر طاسشن) ةيمومع لاغسشأا وأا ير ،ءانب قوف امف وأا40 فنسص

.يرماو21SOP يسضارألا لغسش ططخم ىوتسسم ىلعLPL نكسس072 ــل ةيوناثلاو ةيلوألا ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلا لاغسشأا :صضورعلا بلط عوسضوم

.صضورعلا Òسض– ةدم

ةسسلج روسض◊ Úسضراعلل ةوعد ةباثÃ نÓعإلا

حتف متيل لاوز00.41 لاوز
ةيمسسرلا

30

30
فلسشلا ةيلو
ةسضفلا يداو ةرئاد
دسشار ينب ةيدلب



يف بغري خنويم نرياب
«ةنولضشرب لبقتضسم» مضض

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ع ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا
ةرتفلا لÓخ ،ةنولسشرب طسسو مجن دقاعتلل
د˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ما˘˘قو.ةلبقملا
ىتح (اًماع32) جنوي يد يكنيرف يدنلوهلا

يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل م˘سضنا ه˘نأا˘ب ا˘ًم˘ل˘ع ،6202 ف˘ي˘سص
.9102 فيسص
«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
يلع عم لسصاوت خنويم نرياب نإاف ،ةينابسسإلا

اذإا هنأاب هغÓبإل ،غنوي يد ليكو ،نوسسرود
يد نأا˘سشب سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك
.ثدحتلل دادعتسسا ىلع هنإاف ،جنوي
ن˘ل ع˘ب˘ط˘لا˘ب نر˘يا˘ب نأا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
يد د˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا ة˘م˘ي˘ق ع˘فد˘˘ي
،(وروأا نويلم004) ةنولسشرب نم همسضل جنوي
مقربو ،قوسسلا راعسسأل اًقفو ثدحتيسس امنإاو
ن˘م ه˘م˘سضل ا˘سسرا˘ب˘لا ه˘˘ع˘˘فد ا˘˘م˘˘م ا˘˘ًل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ىل˘˘عأا
.(تاريغتمك11 + وروأا نويلم57) سسكاجأا

خ˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب نأا ىلإا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ترا˘˘سشأاو
غ˘˘نو˘˘ي يد ي˘˘ك˘˘ن˘˘ير˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘سض لوا˘˘˘ح
فيسص يف ،سسكاجأا نم تخيل يد سسايتامو
نÓحريو ،امهريسصم اررقي نأا لبق ،9102
.بيترتلا ىلع سسوتنفوجو ةنولسشرب ىلإا

لبقتسسم جنوي يد هبعل ةنولسشرب ربتعيو
.قيرفلا يف بعلملا طسسو

ابغوب ليكو ىلع دري رياكضسلوضس
ر˘ت˘سسسشنا˘م برد˘م ،ر˘يا˘ك˘سسلو˘سس را˘نو˘˘غ ي˘˘لوأا در
لوب لامعأا لي˘كو لو˘يار و˘ن˘ي˘م ىل˘ع ،د˘ت˘يا˘نو˘ي
ريغ» يسسنرفلا بعÓلا نإا لاق امدعب ،ابغوب
نع لحري نأا بجيو ،دروفارت دلوأا يف «ديعسس
.يزيلجنإلا يدانلا

،«تروب˘سس و˘تو˘ت» ة˘ف˘ي˘ح˘سص ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م لÓ˘خو
ع˘ي˘ب و˘ه ،د˘ت˘يا˘نو˘ي˘ل ل˘ح ل˘سضفأا نإا لو˘˘يار لا˘˘ق

تلاقتنلا ةر˘ت˘ف ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا ط˘سسو˘لا بعل
يف يدانلا عم هدقع ءاهتنا لظ يف ،ةلبقملا

ىل˘ع ا˘ب˘غو˘ب سسل˘جو.2202 نار˘يز˘ح و˘ي˘نو˘ي
ته˘ت˘˘نا ةارا˘˘ب˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ،ءلد˘˘ب˘˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م
لاطبأا يرود يف ،جيزبيل مامأا2-3 ةراسسخلاب
تحا˘˘طأا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ي˘˘ف ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا ا˘˘˘بوروأا

.ةيراقلا ةقباسسملا نم رمحلا نيطايسشلاب
نأا در˘ج˘م˘ب» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘˘سصل˘˘ل ر˘˘يا˘˘ك˘˘سسلو˘˘سس لا˘˘قو
،ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘سضا˘ير هذ˘ه نأا لو˘ب ل˘ي˘كو كرد˘˘ي
نوكي امبر اذهف ،لسضفأا لكسشب اعم لمعن اننأاو
ن˘˘˘ل ..ر˘˘˘مألا كلذ سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ه˘˘˘لو˘˘˘قأا ا˘˘˘م ر˘˘˘خآا
.«ىرخأا ةرم لوب ليكو نع ثدحتأا

˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ىل˘˘ع لو˘˘ب ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت بسصن˘˘ي» :فا˘˘˘سضأاو
هنإاف انه نوكي امدنعو ،قيرفلل ءيسش لسضفأاب
ط˘ق˘ف جا˘ت˘ح˘˘يو ،نار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
.«هاوتسسم ىلع زيكرتلل

 ةيرضصنعلاب ددني نامضسلغان
ريهضش كاضشابو ضسيراب ءاقل يف

،غ˘يز˘ب˘يل برد˘م ،نا˘م˘سسل˘غا˘ن نا˘˘ي˘˘لو˘˘ج نادأا
ةارا˘ب˘م ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لا ة˘ير˘سصن˘˘ع˘˘لا ثاد˘˘حألا

يكرتلا ريهسش كاسشابو نامريج ناسس سسيراب
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا ءا˘˘˘سسم ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘ف
ظحلي م˘ل ه˘نأا نا˘م˘سسل˘غا˘ن ح˘سضوأاو.يسضاملا
لÓ˘خ ع˘˘م˘˘سس ه˘˘نأاو ،ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا

نأا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
.«تاناهإا» هيجوتب طقف قلعتي رمألا

ن˘˘ح˘˘ن ،تارا˘˘ب˘˘ع˘˘لا د˘˘سشأا˘˘ب اذ˘˘ه ن˘˘يدأا» فا˘˘سضأاو
ءيسش اذهو ،ناولألا ددعتم عمتجم يف سشيعن

اذ˘ه ل˘ث˘م ثد˘ح˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي لو ،ا˘ًسضيأا د˘ي˘˘ج
.«رخآا ناكم يأا يف لو بعلملا يف ل ،رمألا

بع˘ل˘م˘لا سضرأا ن˘م ي˘كر˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا بح˘سسناو
،ةارابملا ةيادب نم ةقيقد02 نم لقأا دعب
ة˘م˘ل˘˘ك ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘عاد˘˘ب

.عبارلا مكحلا لبق نم ةيرسصنع
لÓخ بعلم˘لا ة˘ي˘سضرأا ،ر˘ي˘ه˘سش كا˘سشا˘ب ردا˘غو
نا˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،لوألا طو˘˘˘˘سشلا

عم ةلوطم تاسشقان˘م د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ب˘ل˘سس ن˘ي˘لدا˘ع˘ت˘م
.ينامورلا ميكحتلا مقاط
نم تاقيلعت ىلع ريهسش كاسشاب وبعل جتحاو

،ةيرسصنع تاملك لمحت عبارلا مكحلا بناج
و˘ب˘يو ر˘ي˘ي˘˘ب ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو د˘˘ق نا˘˘ك
نأا لبق ي˘كر˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘عا˘سسم˘لا برد˘م˘لا

.درطيو ءارمحلا ةقاطبلا ىلع وبيو لسصحي
لامكت˘سسا ،ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ن˘ل˘عأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ن˘م ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘سسدا˘˘سسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

لا˘ط˘بأا يرود˘ب ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
.ددج ماكحب نكل ،ءاعبرألا مويلا ءاسسم ،ابوروأا

حبضصيضس ملاعلا :بولك
لثم راضص ول لضضفأا

ضسبÓملا فرغ

،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ىأار
لماح ،لوبر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا بقل
لسضفأا اناكم حبسصيسس ملاعلا نأا
ضسبÓ˘م ع˘ل˘خ ة˘فر˘غ ل˘ث˘م نا˘ك اذإا
.مدقلا ةرك قرف
ةسصاخلا هتقيرطب بولك ثدحتو
تاحيرسصت يف ،ءاثÓثلا ضسمأا لوأا
«ضسترو˘˘ب˘˘سش ر˘˘كي˘˘ك» ة˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
ىركذلاب لفتح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
فيك نأاسشب ،ا˘هراد˘سصإ’ ة˘يو˘ئ˘م˘لا
اديزم كانه نأا ول لاحلا حبسصيسس
ف˘ي˘ظ˘ن˘لا بع˘ل˘لاو ح˘ما˘سست˘لا ن˘˘م
.ملاعلا لوح ضسانلا نيب مهافتلاو
نأا يغبني ملاعلا» نأا بولك ربتعاو
ضسبÓم ع˘ل˘خ ة˘فر˘غ ل˘ث˘م ح˘ب˘سصي
لاجر نع ثد˘ح˘تأا ’ ..ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نكلو ،ةيلخادلا مهسسبÓم نودتري

ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘فا˘˘ق˘˘ث لو˘˘˘ح
يأا د˘جو˘ت ’ ،ه˘سسف˘˘ن ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

.«تافÓخ
هسسفن فسصو يذلا ،بولك عباتو
يف نييسسنا˘مور˘لا ر˘ب˘كأا د˘حأا ه˘نأا˘ب

ةثلاث˘لا ي˘ف ا˘نأا» :مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘ع
فرغ يف تسسلج دقل ،نيسسمخلاو
ةحئار ا˘ه˘ن˘م حو˘ف˘ت ضسبÓ˘م ع˘ل˘خ
لاوط ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لاو قر˘ع˘لا

مدق˘لا ةر˘ك د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب .ا˘ما˘ع84
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ،ضسا˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ت
ادج ديج لاثم اهنكلو ةنج تسسيل
.«بناوجلا نم ديدعلا يف
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يناثلا زكرملا يف «انارغولبلا»

لاطبألا يرود يف ةنولضشرب رظتنت ةيران ةعرق

تاعومجملا ةلحرم ةنولسشرب متتخا
زكرملا يف ،ابوروأا لاطبأا يرودل
ضسوتنفوي مامأا هتميزه دعب ،يناثلا

ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ،و˘ن بما˘ك بع˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ءاثÓثلا ضسمأا لوأا ،ةفيظن
ىلع «يرينوكنايبلا» لهأات ،كلذبو
ديسصرب ،ةعباسسلا ةعومجملا ضسأار
ي˘ف ه˘قو˘ف˘ت ل˘سضف˘ب ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن51
،اسسرابلا ىلع ةرسشابملا تاهجاوملا
.(0‐2) ونيروت يف زاف يذلا

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘فا˘سصو˘˘لا ف˘˘ل˘˘كت˘˘سسو
يف ،نيردسصتملا دحأا دسض بعللا
هجاويسس ثيح ،يئاهنلا نمث رودلا
نرياب ،يسسليسشت» ةيلاتلا قرفلا دحأا

،يتيسس رتسسسشنام ،لوبرفيل ،خنويم
.«دنومترود ايسسوروب
مل ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تلاز ا˘مو
،اه˘ن˘م ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا بي˘تر˘ت دد˘ح˘ت˘ي
،غ˘يز˘ب˘ي’و نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
كاسشاب ىلع لوأ’ا زوف لاح يفو
موسصخلل مسضنيسس ،يكرتلا ريهسش
رود يف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ن˘ي˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا
.61ـلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘مأ’ا ضسف˘˘˘ن ق˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘يو

م˘سضت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
راتخاسشو خابدÓغنسشنوم ايسسوروب
ر˘ت˘نإاو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو كسست˘˘ي˘˘نود
.نÓيم
ة˘ه˘جاو˘م ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘ل˘ل ن˘˘كم˘˘ي ’و

امهنإ’ ،لبقملا رودلا يف يكلملا
عيطتسسي نل امك ،ةلودلا ضسفن نم
وهو ،ردسصتمك روبعلا نÓيم رتنإا

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘سسفا˘˘ن˘˘م ر˘˘سصح˘˘ي ا˘˘م
يف ةعومجملا هذه نم نيلمتحملا

.خابدÓغنسشنومو راتخاسش
رود ة˘عر˘ق بح˘˘سس رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ن˘ي˘ن˘ث’ا ،لا˘ط˘بأ’ا يرود˘˘ل61ـلا
نو˘˘ي˘˘ن ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘ف ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيرسسيوسسلا

ر .ق ^

برد˘˘˘م درا˘˘˘ب˘˘˘˘م’ كنار˘˘˘˘ف ىد˘˘˘˘بأا
«ةعئارلا» ةدوعلاب هباجعإا يسسليسشت
مدق امدعب رومل˘ي˘غ ي˘ل˘ي˘ب با˘سشل˘ل

اسضرع يدنلتكسسأ’ا طسسولا بع’
عم1‐1 لدا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘يو˘˘˘ق
ابوروأا لاط˘بأا يرود˘ب رادو˘ن˘سسار˘ك
.ءاثÓثلا موي مدقلا ةركل
ةليكسشتلا (اماع91) رومليغ لخدو
يف ةرم لوأ’ يسسليسشتل ةيسساسسأ’ا

ةعومجملا نمسض ة˘ي˘بوروأا ةارا˘ب˘م
امدع˘ب لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ب ة˘سسما˘خ˘لا

بعÓ˘م˘لا ن˘ع ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا با˘˘غ
ي˘˘ف ة˘˘حار˘˘ج˘˘ل ه˘˘عو˘˘˘سضخ بب˘˘˘سسب
،رومل˘ي˘غ بعÓ˘لا ق˘لأا˘تو.ةبكرلا
،7102 يف زرجنير نم مسضنملا
دروفما˘ت˘سس ي˘ف لوأ’ا هرو˘ه˘ظ ي˘ف
ه˘ن˘كل ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا جد˘˘ير˘˘ب

مسسوملا اذه ةيوق ةسسفانم هجاوي
022 يلاوح درا˘ب˘م’ ق˘ف˘نأا ا˘مد˘ع˘ب
92.492) ينيلرتسسإا هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
يف نيبع’ مسض ىلع (ر’ود نويلم
.ةيسضاملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
يف هزكرم ىلع رومليغ ضسفانتيو
نيزيمم نيبع’ عم بعلملا طسسو
ويني˘جرو˘جو ي˘ت˘نا˘ك و˘لو˘ج˘ن ل˘ث˘م
نو˘سسي˘مو ضشت˘ي˘سسا˘فو˘˘ك و˘˘ي˘˘تا˘˘مو
نأا دق˘ت˘عأا» درا˘ب˘م’ لا˘قو.تنوام
.ه˘تدو˘ع ي˘˘ف Ó˘˘هذ˘˘م نا˘˘ك ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب
.ه˘تدو˘ع˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘حار˘˘ب تر˘˘ع˘˘سش
ةلحرم ىدأاو زيمم لكسشب بردت
.«هتسصرف قحتسسيو يفاعتلا

نأا ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تر˘˘كذو
هبع’ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ير˘ي زر˘ج˘ن˘ير
ةراعإ’ا ليبسس ىلع رومليغ قباسسلا

مل درابم’ نكل ،لبقملا يفناج يف
ضصوسصخب يئاهنلا هفقوم فسشكي
.رمأ’ا اذه
ميكح نيحانجلا يسسليسشت دقتفيو
يودوأا‐نو˘سسدو˘ه مو˘لا˘˘كو ضشا˘˘يز
ةباسصإ’ا ببسسب نيعوبسسأا يلاوحل
نكل ،ةيفلخلا ذخفلا تÓسضع يف

امهعسسوب نوكيسس هنأا قثي درابم’
لبق بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘لا

ةرتف ي˘ف ةد˘يد˘ع تا˘يرا˘ب˘م ضضو˘خ
.ديدجلا ماعلا ةيادبو دÓيملا ديع
ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا ع˘˘سضخ» :درا˘˘ب˘˘م’ لا˘˘قو
باي˘غ˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م .ضصو˘ح˘ف˘ل

اذهف ميكحل ةبسسنلا˘ب .ن˘ي˘عو˘ب˘سسأ’
ام فرعن ’ مولاك عم امنيب يباجيإا
ةفسصب ةراسس رابخأا اهنكل .هعقوتن

.«امهل ةماع

ةعئارلا رومليغ ةدوعب ىنغتي درابمل

،ودلانور ونايتسسيرك يلاغتربلا دكأا
هقيرف ةيقحأا ىلع ،ضسوتنفوج مجن
ةعومجملا ضسأار ىلع لهأاتلا يف
ىلع زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ب
ي˘ف ثد˘ح˘تو ،ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
هسسفانمب ه˘ت˘قÓ˘ع ن˘ع ه˘تاذ تقو˘لا
.يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا

3 قرافب زوفلل ضسوتنفوج جاتحاو
ةراد˘سص ف˘˘ط˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ،فاد˘˘هأا
زاف يذلا ،ةنولسشرب يف ةعومجملا
.در نود نيفدهب ونيروت ءاقل يف
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ود˘˘لا˘˘نور لا˘˘قو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
ن˘ح˘ن» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
ا˘ن˘ك ،را˘سصت˘ن’ا اذ˘ه˘ب اًد˘ج ءاد˘ع˘سس
ه˘ب˘سش ة˘˘م˘˘ه˘˘م تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن
ون بماكلا ىلإا مودقلاف ،ةليحتسسم
بع˘سص ر˘مأا فاد˘هأا ة˘˘ثÓ˘˘ث زار˘˘حإاو
ناكو ،اًديج ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.«ةديجلا ةيادبلا وه ةارابملا حاتفم
انمدقت ةقيقد03 لوأا يف» :فاسضأاو
ناك ،ن˘ي˘ح˘لا كلذ ذ˘ن˘مو ،ن˘ي˘فد˘ه˘ب
نأا ن˘كم˘ي كلذ نأا˘ب نا˘˘م˘˘يإا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
.«ثدح دقو ،ثدحي
ن˘م زز˘ع˘ي˘سس زو˘ف˘لا اذ˘ه» :ع˘با˘تو
اذه لثم زوفل ةجاحب انك ،انتقث

.«ريبك قيرف دسض

لا˘ق ،ى˘لوأ’ا ءاز˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘كر ن˘˘عو
تنا˘ك اذإا ا˘˘م فر˘˘عأا ’» :ود˘˘لا˘˘نور
ىلع اهدهاسشأا مل ،’ مأا ءازج ةلكر
يه هذه نكل ،نويزف˘ي˘ل˘ت˘لا ة˘سشا˘سش
.«مدقلا ةرك
’ نا˘ي˘حأ’ا ضضع˘ب ي˘˘ف» :ل˘˘م˘˘كأاو
ا˘ًنا˘ي˘حأاو ،ءاز˘˘ج تا˘˘بر˘˘سض د˘˘جو˘˘ت
م˘˘كح˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘طو ،ضسكع˘˘˘لا
ةلكر اهنأا رمأ’ا ودبيف اهبسستحا

ثيد˘ح˘لا د˘يرأا ’ ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،ءاز˘˘ج
م˘˘كح˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م نأ’ ،كلذ ن˘˘˘ع
لجسست ا˘مد˘ن˘عو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ق˘ع˘م
Óف ،ون بماك يف فادهأا ةثÓث

ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست كنأا كسش
.«ةعومجملل ردسصتمك

يسسيÃ هتقÓع
لينويل ينيتنجرأ’اب هتقÓع نعو
ام ا˘ًم˘ئاد» :ود˘لا˘نور لا˘ق ،ي˘سسي˘م
اندجاوت دقل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘يدو تنا˘ك
زئاوجلا عيزوت ت’افتحا يف اًعم
،اًماع41 وأا31 وأا21 رادم ىلع
لواحي هنإا ،ضسفانمك اًدبأا هرأا مل
بختنملو هقيرفل لسضفأ’ا ميدقت
.«يلثم هدÓب
تع˘˘ن˘˘سص مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك» :ح˘˘˘سضوأاو
لكسشب لماعتن اننكل ،اننيب ضسفانتلا

،و˘˘˘ي˘˘˘˘ل تلأا˘˘˘˘سس اذإاو ،اًد˘˘˘˘ج د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
.«ءيسشلا ضسفنب كربخيسسف
،ةيلاحلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ي˘ع˘سضو ن˘عو
عيمج نكلو ،ئيسس تقوب رمي» :لاق
ا˘نأاو ،ة˘ئ˘ي˘سس تار˘ت˘ف˘ب ر˘م˘ت قر˘˘ف˘˘لا

هذه نوزات˘ج˘ي˘سس م˘ه˘نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م
نو˘لاز˘ي ’ م˘ه˘ف ،ة˘ئ˘ي˘˘سسلا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
.«ريبكلا قيرفلا ،ةنولسشرب
ردسصتمك لهأاتلاب ديعسس انأا» :متأاو
ة˘ل˘سصاو˘˘م د˘˘يرأاو ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
نأ’ ،هب موقأا يذلا ديجلا مسسوملا

نأا ديرأاو اًبعسص نوكيسس ماعلا اذه
.«ىربكلا تايرابملل دعتسسأا

ضسفانمك اًدبأا هرأا مل :يضسيمب هتقÓع نع ودلانور
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داح˘تا ة˘ل˘ي˘كسشت تر˘سسف˘ت˘سسا
ريسسم˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘م ةر˘كسسب
ى˘سسي˘ع ن˘ب ضسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب
ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم نأا˘سشب
ناو ةسصاخ ،اهب نونيدي يتلا
ن˘يد˘ت لاز˘ت ’ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك رو˘˘جأ’ا ضضع˘˘ب˘˘ب
ةسصاخ ،قيرفلا ديدج رظتنت
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
يتلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ي˘هو ف˘ي˘سصلا

قرطتلا ناب˘ي˘سش ءا˘ق˘فر لوا˘ح
ةنيدم ىلا قÓطن’ا لبق اهل
ءاقل ريسضحت لجا نم ةرقم
لمأاي يتلاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ةجيتن ليسصحت عيمجلا اهيف
لجسس ىلع ظافحلل ةيباجيإا
.رئاسسخلا نم ايلاخ قيرفلا

نع ثحبي زاكعوب
ةليكسشتلا طبسض

Úبئاغلا صضيوعتو
ثح˘˘˘ب˘˘˘ي ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ن˘˘˘ع زا˘˘˘˘كعو˘˘˘˘ب برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ر˘سصا˘ن˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب ضضيو˘˘ع˘˘ت
ةبيتكلا فوفسص يف ةبئاغلا

مل يبطلا مقاطلا ناو ةسصاخ
يئانث˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي
ه˘جو ى˘ل˘˘ع ناود˘˘عو دو˘˘ي˘˘سس

لعجيسس ام وهو ،ضصوسصخلا
،رسسيا ريهظ نود نم قيرفلا
ةيقرتب ماق ضشتوكلا نا ركذي

ىلا ىعسس امك فيدرلا بع’
يف نيبعÓلا ضضعب بيرجت
محقي دقو اذه ،بسصنملا كلذ

ري˘ه˘ظ˘لا ة˘غ˘ي˘ل˘فو˘ب ضشتو˘كلا
بسصن˘م˘˘لا كلذ ي˘˘ف ن˘˘م˘˘يأ’ا
ىنميلا ةهجلل موراكوب ديعيل
ةديج هتايونعم تناك لاح يف
هدلاو دقف ينعملا  نأا ثيح ،
.  يسضاملا عوبسسأ’ا يف
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ةلسصاوتم ةيلاثملا ةليكسشتلا نع ثحبلا ةلحر

مهتاقحتضسم لوح ىضسيع نب ةرادإا نم اورضسفتضسا نوبعÓلا

ةركسسب داحتا

عامتجا ليجأاتل ريبكلا مهفسسأات نع جربلا يلهأا راسصنأا ربع
ةسصاخ ،ءاثÓثلا ةيسشع هدقع متيسس ناك يذلاو ،ةرادإ’ا ضسلجم
اهنيب نم يتلاو رومأ’ا نم ريثكلا هتايط يف لمحي ناك هناو
لهاك قلقت تحسضأا يتلا ةيلاملا اياسضقلا نم ريثكلا ةجلاعم
مسسوملا يبع’ نويد ةميق ناو اميسس’ ،نييلاحلا نيلوؤوسسملا
ىلع لطاهتت اياسضقلا ناو ةسصاخ رييÓم01 ـلا تقاف يسضاملا
هل تمكح يذلاو ،ضشوارد مجاهملل ناك اهرخا نا ثيح قيرفلا
ةفرعم راظتنا يف نويلم057 هتميق امب تاعزانملا ةنجل
.يسشواسش ضسراحلاو لابرغلاو نوقع بعÓلا تاقحتسسم ريسصم

ةدكيكسسب ةيباجيإا ةجيتن قيقحت يف بغري يريزد
هناو ةسصاخ ،هتبيتك زيهجت ىلع يريزد لÓب ينقتلا لمعو اذه
يف امئاد ءاقبلاب قيرفلل حمسست ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ي
ىلع تاري˘ي˘غ˘ت˘لا ضضع˘ب ءار˘جا رر˘ق ضشتو˘كلا نا ر˘كذ˘ي ،ة˘ه˘جاو˘لا

ببسسب بهسشل قلأاتملا بايغ لظ يف ةسصاخ ،ةليكسشتلا ىوتسسم
ةرادإ’ا بسضغا ام وهو ةيسضاملا ةلوجلا يف جاجتحا راذن’ هيقلت
،ةيناجملا تاراذنإ’ا يقلت ببسسب نيبعÓلا عم ضسما تعمتجا يتلا

اهل يعاد ’ يتلاو ةرركتملا تاجاجتح’ا ةبغم نم مهترذح ثيح
. Óبقتسسم ةيلام تابوقع ضضرف ىلع تدكاو
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ةيباجيإا ةجيتن دسصح ىلع مزاع جربلا
 ةرادإلا ضسلجم عامتجا ليجأات
«رفضصألا دارجلا» ءايتضسا ريثي

جربلا يلهأا
12

ربسصلا غرافب اناموسس بعÓلا لولح ةرقم مجن بردم رظتني
كردي هناو ةسصاخ ،ةعومجملا عم هجمد ىلع لمعلا دسصق
ةسصاخ ،نامد فادهلا ةقفرب يفاسضإا مجاهم ىلا يدانلا ةجاح
ي˘هو ،ن˘يز˘ها˘ج ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘كل ة˘جا˘ح ي˘ف ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا ناو
اناموسس زهجي ينقتلا لعجتسس كسش نود نم يتلا ةوطخلا
نا ر˘كذ˘ي ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا قا˘فو˘لا ة˘م˘˘ق˘˘ل
مويلا يف ةدحاو ةسصح لدعمب ةيراج لازت ’ تاريسضحتلا

رخا يف دغلا ةحيبسص81 ـلا ةمئاق ضشتوكلا عسضي نا ىلع
. ةركسسب ةمقل ادادعتسسا ةيبيردت ةسصح
يرباك ‐ يغير ةيئانث فيظوت ىلع رسصي بردملا
يغير يئان˘ث˘لا ع˘م ثيد˘ح˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘سصاو˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
اميسس’ ،لوذبملا لمعلا عم امهبواجت ىدم ةيؤور دسصق يرباكو
تبسسلا ءاقل يف امهتامدخ ىلع دامتع’ا يف ايدج ركفي هناو
ىلع ةسسفانملا نم عون ءافسضإا ديري هنا امب نابيزلا ءانبأا ماما

يلاتلابو نواهتي ىحسضا نم هبسسح كانه ناو ةسصاخ ،هرسصانع
لجا نم ينف˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل اد˘ج ةد˘ي˘ف˘م نو˘كت˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع˘ف
ىلع لمعي ه˘ل˘ع˘ج˘ت ،ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ةر˘كسسب ءا˘ق˘ل ر˘ي˘سضح˘ت
. ةليلم نيعب لجسسملا ريخأ’ا رثعتلا ضضيوعت
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هئاقفر ىلع ينثيو ضسابعلب ةمق عييضضتل فضسأاتي طينحج
فيطسس قافو

قيرفلا دئاق عييسضت يمسسر لكسشب دكأات
اذه ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل ط˘ي˘ن˘ح˘ج مر˘كا
نم هيفاعت مدع ببسسب كلذو ،تبسسلا
ءاقل ةياهن دعب اهنم ىكتسشا يتلا م’آ’ا
ينقتلا لعجيسس ام وهو نازيلغ عيرسس
بسسا˘ن˘م ل˘يد˘˘ب ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ي˘˘كو˘˘كلا
بعÓ˘لا ة˘يز˘ها˘ج نا ر˘كذ˘ي ،ه˘˘ت˘˘فÓ˘˘خ˘˘ل
،هماحقا يسسنوتلا ىلع متحت دق مومغد
ع˘م ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا ن˘م ر˘ث˘كا ه˘ناو ة˘سصا˘خ
ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو هز˘ي˘ف˘ح˘ت د˘˘سصق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
دو˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب ةرور˘˘سضب

. هتايوتسسم ةداعتسس’
صسابعلب ءاقل دعب يهتنت دق طينحج ةيسضق
قا˘فو ةرادإا ل˘سصف˘ت نا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةنوملقوب بعÓلا عم اهرارق يف فيطسس
عمتجت دق ثيح ،ضسابعلب ءاقل ةياهن دعب
،يرئازجلا برغ˘لا ي˘ف كا˘ن˘ه ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ب

لكاسشم ةدع ضشيعي ينعملا ناو اميسس’

هر˘˘ط˘˘سضي د˘˘ق يذ˘˘˘لا ر˘˘˘م’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع
راسصنأ’ا نا امب ،قافولا نم باحسسنÓل
يف لسصفلا ةرورسضب نوبلاطي اوحسضا
نم ةرركتملا هتابايغ ىلا رظنلاب هتيسضق

ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
رسصانع ضضعبب همسسوم لمكي قافولا
.رارقبو ولفرد ةروسص يف فيدرلا

صشامر ماسشه

مويلا بعÓملا ليهأات ةنجل تارارق نم فوختم يراطيق
ةدكيكسس ةبيبسش

مدع نم هقلق يراطيق لامج ةدكيكسس ةبيبسش ضسيئر ىدبأا
توأا02 بعلمب ضسبÓم˘لا فر˘غ˘ب ة˘يرا˘ج˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ءا˘ه˘ت˘نا

جربلا يلهأا ةبيبسشلا اهيف فيسضتسست يتلا  ةارابملا لبق5591
لمحو ،لوأ’ا فرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا م˘سسر˘ب
لاح يف يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئرل ةيلوؤوسسملا يراطيق
ةنجل ناو ةسصاخ ،ضسفانملا قيرفلل ءاقللا طاقن حنم رارقإا مت
ليسصافت ةفاك ءاهنا لجا نم مويلا لحتسس بعÓملا ليهأات
. كانه ةبيبسشلا لابقتسسا

رارقب طبترم مسساق ‐ ديعسسوب يئانثلا ليهأات
يلاردفلا بتكملا نم

ريخأات ةيناكمإا ىلا رداسصملا ضضعب تراسشا ىرخأا ةهج نم
،ةمداقلا ت’وجلا ةياغ ىلا ديعسسوبو مسساق يئانثلا ليهأات
ديدحتل يلاردفلا بتكملا عامتجا راظتنا ررقت نا دعب كلذو
لهأاتت مل يتلا رسصانعلا ضضعب كانه ناو ةسصاخ ،يئاهنلا رارقلا
ركذي ،تنرتن’ا ىوتسسم ىلع ةلجسسملا تاوفهلا ضضعب ببسسب
ءارجا عم ليكسشتلا ضسفن ىلع دامتع’ا لسصاويسس بردملا نا
ثحب لجا نم ،زكارملا ضضعب ىوتسسم ىلع تارييغتلا ضضعب
. نيبعÓلا نيب ةسسفانملاب عفدلا

صشامر ماسشه

ةرڤم مجن
نازهاج يرباكو يغير

تايدحتلا مداقل ايفاضضإا Óح نوكيضسو مويلا لحي اناموضس

ضصبرتلا ةبانع داحتا قيرف ىهنا
يذلاو فلسشلا˘ب ما˘ق˘م˘لا ق˘ل˘غ˘م˘لا

ةيوسش نب د˘م˘ح˘م برد˘م˘لا د˘م˘ع
ةيفاسضإا مايأا ةسسمخب هديدمت ىلإا

رو˘مأ’ا نأا˘ب ضشتو˘˘كلا د˘˘كأا د˘˘ق و
جمانربلا قفو ريسست قيرفلا لخاد
يقلت مدع نأا مغر ،هرطسس يذلا
ا˘سصي˘خر˘ت ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ة˘˘يد˘˘نأا
ام وهو تابيردتلا يف عورسشلاب

’ فيك رسسكن˘ي ج˘ما˘نر˘ب˘لا ل˘ع˘ج
ىلع هلÓظب يقلي هلعج ام وهو ،ةيدو يأا رجي مل قيرفلاو
. بعÓملا لÓغتسسا ىلع ةردقلا مدع لظ يف جمانربلا

ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيرهسشلا ةرجألا ديدسستب دعو ميعز
نيبعÓل يرهسشلا بتارلا ةيوسستب ميعز ضسيئرلا دعو ىرخأا ةهج نم
ةمزأ’ا جارفنا تارسشؤوم نأاو اميسس’ ،مداقلا عوبسسأ’ا ةياهن لبق
عم «روسسنوبسس» يتقفسص ماربإا دعب قفأ’ا يف تح’ يدانلل ةيلاملا

نم ريثكلا لحيسس ام وهو ،ةبانع ءانيمو » لاديمسسأا » نم لك
رسصانعلا ضضعب نا امب نو˘يد˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘سصا˘خ ،تا˘مز’ا

لÓخ ةيلاملا مهتاقحت˘سسم ي˘ق˘ل˘ت ةرور˘سضب نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘برد˘م˘لاو
.قيرفلل يراجلا باسسحلا قلغ ىلع لمعلا وا ةمداقلا عيباسسأ’ا

صشامر ماسشه

ةبانع داحتا
ةمداقلا تاعاسسلا يف ةيرهسشلا ةرجألا ةيوسستب دعي ميعز
تايدو نود نم فلضشلاب هضصبرت يهني داحتلا
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مجاهم˘لا ر˘ي˘كب مÓ˘سسإا دا˘سشأا
با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةز˘ي˘م˘م˘لا ءاو˘جأ’ا˘ب دادزو˘ل˘˘ب
بابسشلا تي˘ب ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ايسسي˘ئر ا˘ب˘ب˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لاو
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا ما˘˘˘م˘˘˘سضن’ا ي˘˘˘ف
لمع˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ر˘ي˘خأ’ا
ةرادإ’ا هب تماق يذلا ريبكلا

هتل˘ع˘ج تا˘سضوا˘ف˘م˘لا لÓ˘خ
رمحأ’ا نينوللا لمحب عنتقي
نع ر˘ظ˘ن˘لا ضضغ˘ب ضضي˘بأ’او
.اهاقلت يتلا ضضورعلا

ي˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كب ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ضصخ ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
يدجاوتل ديعسس انأا» :قيرفلل
ر˘كسشأاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ه
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنأ’او ةرادإ’ا

ترخأات ثي˘ح ّي˘ل˘ع اور˘ب˘سص
انأاو ،يدانلاب قاحتل’ا يف
يندبلا رسضحملا عم لمعأا
ةيندبلا ةيزهاجلا نم عفرلل
ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا

ءا˘سش نأا را˘˘سصنأ’ا دا˘˘ع˘˘سسإاو
ةيادبلا ذ˘ن˘م» :ع˘با˘تو ،«ه˘ل˘لا
،ي˘ت˘ي˘ب ي˘ف ي˘˘ن˘˘نأا تر˘˘ع˘˘سش
ليهسست ىلع لمع عيمجلا

نو˘ب˘عÓ˘لا ءاو˘سس ،ي˘˘ما˘˘ه˘˘م
لبق نم مهعم تبعل نيذلا
بع˘˘لأا م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘ت˘˘˘ح وأا

اوماق ام لÓخ نمو ،مهعم
ل˘ي˘ه˘سست ى˘ل˘ع او˘˘ل˘˘م˘˘ع ه˘˘ب
ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘˘فو ي˘˘جا˘˘مد˘˘نا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا ي˘˘ف بغرأا
ر˘ظ˘ت˘نا ي˘ن˘كل تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا
.«رسضخأ’ا ءوسضلا

انفده باقلألاب زوفلا»
لك ىلع بعلنسسو

«تاهبجلا
جيوتتلا نأا ريكب ددسشو اذه

ديدجلا مسسوملا يف باقلأ’اب
ريخأ’او لوأ’ا فد˘ه˘لا ى˘ق˘ب˘ي
نأا ار˘ي˘سشم ،با˘ب˘سشلا ق˘ير˘˘ف˘˘ل
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل ن˘ع عا˘˘فد˘˘لا

ىرخأا تاهب˘ج ى˘ل˘ع بع˘ل˘لاو
:درطتسساو ،قيرفلا فده وه
باقلأا4 ىلع عراسصن نحن»
انجوت نأاو قبسس ،مسسوملا اذه
يف بغرأا تنك ثيح بقلب
رخأاتلا نكل ،ةدسشب ةكراسشملا
يسسيئر بب˘سس قا˘ح˘ت˘ل’ا ي˘ف
انفده نأا  ثيح ،بايغلا يف
بق˘ل ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا و˘˘ه لوأ’ا
يف هاند˘سصح يذ˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
اهدعبو ،يسضقنم˘لا م˘سسو˘م˘لا

ذا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك كا˘ن˘˘ه
ةارا˘ب˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا بع˘ل˘ن˘سس

يف امأا ،اديعب باهذلل ةارابمب
نإا˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
يرود غولب وه لوأ’ا فدهلا
ل˘ك ا˘هد˘ع˘بو تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
كل˘م˘ن ا˘˘ن˘˘نأ’ ن˘˘كم˘˘م ءي˘˘سش
نيبعÓلا نم ةديج ةعومجم
نم مهأا ةعومجملا كÓتماو
،«نيديجلا نيب˘عÓ˘لا كÓ˘ت˘ما

ي˘˘˘˘˘˘˘يأار بسسح» :ع˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘تو
ةبع˘سصلا˘ب تسسي˘ل ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

نو˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘ح˘˘نو ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ةو˘˘ق˘˘ب ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ط˘˘ق˘˘ن د˘˘ع˘˘بأا ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لا

كل˘˘˘م˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ناو ا˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
.«ةديج ةليكسشت

ديدع تكلتما»
ةرادإلاو صضورعلا

ناولأا لمحب ينتعنقأا
«دادزولب

يف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو

ر˘ي˘كب د˘كأا دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش
قا˘˘فو˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا بعÓ˘˘˘لا
د˘يد˘ع كل˘ت˘ما ه˘نأا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةرادإ’ا نأا ’إا ،ضضور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ىلع نا˘ك ه˘نأا ا˘م˘ك ،ه˘ت˘ع˘ن˘قأا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب لا˘˘سصتا
ضصخي امي˘ف هو˘نأا˘م˘ط ن˘يذ˘لا
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا

يف عيقوتلا لبق» :درطتسساو
ىلع تلسصح دادزولب بابسش
ي˘ل نا˘كو ،ةر˘ي˘˘ث˘˘ك ضضور˘˘ع
ثي˘˘ح ةرادإ’ا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا

ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘سضو
ي˘˘˘ل او˘˘˘حر˘˘˘سشو فور˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

يننأا امك ،انقفتاو مهعورسشم
ضضعب عم لاسصتا ىلع تنك
ي˘نو˘ح˘ن˘م ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ضضع˘˘ب
يف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘ت˘ع˘ن˘قأا
و˘ه ي˘فد˘ه نآ’او ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ط˘ير˘˘سش ضصق˘˘ل ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
.«تايرابملا

ب.م.يرسسيإا
لئابقلا ةبيبسش ةرادإا تبرغتسسا

ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا رار˘˘ق ن˘˘م
ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل
فاك» ةزاجإا لين ةرود تماقأا
ا˘˘ه˘˘برد˘˘م ة˘˘لا˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ما˘˘يأا »أا
.ينافلزلا نماي يسسنوتلا

قطان˘لا دو˘ب˘ي˘ع دو˘لو˘م لا˘قو
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ي˘م˘سسر˘˘لا

ل˘ئا˘سسو˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ
ا˘˘˘نا ة˘˘˘حار˘˘˘سص» : ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا

ةيريدملا ةماقا نم برغتسسم
نم نيبردم˘لا ةرود˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا
رو˘ف أا فا˘ك ةزا˘جا ل˘ي˘˘ن ل˘˘جا
يذلا ،ينافلزلا ةلاقإاب انمايق
ر˘ما˘ع ي˘˘ل د˘˘كا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ج
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سش
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

برد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ة˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
هتزايح مدع ببسسب يسسنوتلا

بيرد˘˘˘ت˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘م ما˘يا ل˘ب˘˘ق ،ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
.«ةرودلا هذه ةجمرب
هنا دوبيع دكأا رخأا قايسس يفو
ه˘ب˘ق˘ل ا˘م˘ك ق˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ضسي˘˘ل
ةزانجل هروسضح بقع ضضعبلا
ضسيئرلا يسشانح دنحم فيرسش
،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ي˘˘ن˘˘ف˘˘سصو ضضع˘˘ب˘˘لا «Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
ةزا˘ن˘ج رو˘سضح˘ل ق˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

انبكترا اننا حيحسص ،يسشانح
،ق˘با˘سسلا ي˘ف ءا˘ط˘˘خأ’ا ضضع˘˘ب
ءيسش لكو ،يقيفر ىقبي هنكل

.«يسضاملا يف ثدح
جاحلب اسضر

لئابقلا ةبيبسش
«أا فاك» ةداهسش ىلع لوسصحلل ةينيوكتلا ةرودلا حتف ةيفلخ ىلع

ينافلزلا ببضسب ةينفلا ةيريدملا نم ةبضضاغ «يرانكلا» ةرادإا

119213ددعلا ^2441  يناثلا عيبر52ـل قفاوملا0202 ربمسسيد01صسيمخلاةصضايرلا
«ةبيقعلا ءانبأا» اهكلتمي يتلا ةعومجملا ةوقب داسشأا

ةنكمملا باقلألا لكب رفظلا انفدهو ربوضسلا ضسأاك بقلب انجوت :ريكب

دادزولب بابسش

يلودلا يويرف يماسس ثدحت » يويرف
رئازجلا ةيدولوم يدان  مجاهمو يبيللا

يف ديمعلا ةقفر هققح يذلا زوفلا نع
يدانب هتعمج يتلا ةرخأاتملا ةارابملا
ىلوأ’ا ةلوجلا باسسحل ضسابعلب داحتا

ي˘ت˘لاو ،لوأ’ا فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا يرود ن˘˘م
.1 ـ2 ةجيتنب تهتنا

هتاحيرسصت لÓخ يبيللا مجاهملا لاقو
«يمسصاعلا قيرفلل يم˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل
دازلاب ةدوعلا نم انكمت اننا هلل دمحلا

ابعسص ازوف ناك دقل ،ضسابعلب نم Óماك
.اديج ةركلا بعلي باسش قيرف ماما

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب  «فا˘˘˘سضأاو
ةلبقم˘لا ت’و˘ج˘لا بع˘ل˘نو ر˘سضح˘ن˘سس
ةارا˘ب˘˘م لوأا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا نأ’ ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب
زواجت ىلع اندعاسسيو ةقثلا انيطعي

ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ف˘ث˘كم˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
اننإاف كلذ ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم

تماد ي˘ت˘˘لا ةد˘˘ق˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ن˘˘ككف
.«ضسابعلب يف زوفلا يهو تاونسسل
ةقفوملا ةيادبلا هذه نع هلاؤوسس دنعو
ىلوأ’ا ةلو˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه ه˘ل˘ي˘ج˘سست˘ل
هئÓمزل دوعي لسضفلا نا ريخأ’ا حسضوأا
هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك هود˘˘˘عا˘˘˘سس يذ˘˘˘لا
نأا ةوانسشلا قوسشعم دكأا امك ،ةهجاوملا

ايباجيا Óماع هل نانوكيسس نافدهلا ناذه
فاد˘ه نو˘كي ’ ا˘م˘˘لو ،ر˘˘ث˘˘كأا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.مسسوملا ةياهن يف ةلوطبلا

ةبترم˘لا ل˘ت˘ح˘ي د˘ي˘م˘ع˘لا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف ة˘سسما˘خ˘لا
ملعلا عم ،طاقن ثÓثب ىلوأ’ا ةفرتحملا
ةرخأاتم ةارابم هرظتنت لازت ’ ريخأ’ا نا

.ةيدملا يبملوا مامأا ةيناثلا ةلوجلا نم
جاحلب اسضر

Óماك دازلاب دوعيو صسابعلب ةدقع كفي ديمعلا

«ةيحيرألاو ةقثلا نم ريثكلا انحنميضس ىلوألا ةلوجلاب زوفلا»:يويرف

رئازجلا ةيدولوم
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ةرواسسلا ةبيبسش قيرف لسصاوي
ةلبقملا ةاراب˘م˘ل˘ل ه˘تار˘ي˘سضح˘ت
عيرسس يدانب هع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا

ة˘لو˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةثلاثلا
˘مو˘ي بع˘ل˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
.لبقملا ةعمجلا

لÓ˘خ ي˘˘حاد˘˘م ة˘˘ما˘˘سسا لا˘˘قو
يمسسرلا عقومل˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
اننا حيحسص »:بونجلا روسسنل

عوبسسأ’ا ةيبلسس ةجيتنب انجرخ
داحتا عم انلداعت نيا يسضاملا
رثؤوي نل اذه نكل ،ةمسصاعلا

ةعومجم كل˘م˘ن ا˘ن˘نأ’ ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ضضيوع˘ت˘لا ا˘ه˘نا˘كمإا˘بو ،ةد˘ي˘ج
.ةلبقملا ت’وجلا يف
ر˘سضح˘ن نآ’ا ن˘ح˘ن » فا˘˘سضاو
رو˘مأ’ا ل˘ك ،ناز˘ي˘ل˘ي˘غ ءا˘ق˘˘ل˘˘ل
،ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘سست
لجا نم ةعفترم تايونعملاو

،كانه ةيباجيا ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةارا˘ب˘م˘لا نأا كن˘ع ى˘ف˘خ˘˘ي ’و
رمأا وهو ،روهمج نود نوكتسس
كانه نوكي ’ هنأ’ اندعاسسي

بعل˘ي ن˘مو ،را˘سصنأ’ا ط˘غ˘سض
.«ةهجاوملاب زوفي اديج
رود˘˘ق حر˘˘سص ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ي˘ف  طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘لا »:ة˘˘ما˘˘سسا

تناك ةمسصاع˘لا دا˘ح˘تا ةارا˘ب˘م
انعيسض ا˘ن˘ن˘كل ،لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف
انه عيمجلاو ،ةياهنلا يف كلذ
ي˘ف كلذ كراد˘ت ى˘ل˘ع لو˘˘ع˘˘م
دازلاب ةدوعلاو ةلبقملا ةارابملا

.«نازيليغ نم Óماك
نسسحتي قيرفلا نا دكأا امكو
جئاتنلا مغر ،ىرخ’ ةلوج نم
نكل ،كلذ ضسكع تءاج يتلا
اننا د˘كؤو˘ت˘سس ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
 .لسضفأ’ا وحن هجتن

جاحلب اسضر

ةرواسسلا ةبيبسش
نازيلغ ءاقلل تاريسضحتلا لسصاوت «روسسنلا»

«ةلبقملا ةلوجلا يف داحتلا طاقن كرادتنضس » :ةماضسأا رودق

ىلإا ضسابعلب داحتا نابسش داقنا
ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘لوأا ةرا˘˘سسخ
ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

فد˘ه˘˘ب ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ةريثكلا تابايغلا مغر ،نينث’
ببسسب قيرفلا اهنم ىناع يتلا
برسضت يتلا ةيداملا لكاسشملا
تسسي˘˘ل ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا
.ةريسصقلاب
«ةر˘كم˘لا» داد˘ع˘ت فر˘˘عو اذ˘˘ه
اهنيب ن˘م ،ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ
ن˘ي˘م˘ي˘لا ي˘سسي˘ئر˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ةلاقتسس’اب دده يذلا ةرارغوب
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ى˘˘سضم تقو ي˘˘˘ف

نع ،ةديدجلا ءامسسأ’ا تاباغ
مدع ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

مهتاقحت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘سصح
ء’دبلا نأا ’إا ،ةقلاعلا ةيلاملا
نم اونكمتو ،اريبك ءادأا اومدق
ل˘˘ع˘˘جو ةر˘˘كلا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح’ا
ة˘يدو˘لو˘م م˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
نكرت اه˘مو˘ج˘ن ل˘كب ر˘ئاز˘ج˘لا
جورخلل ىع˘سستو ف˘ل˘خ˘لا ي˘ف
ضصق˘ن ’و˘لو ،رار˘سضأ’ا ل˘˘قأا˘˘ب
دادعت نكمتل ةبرجتلاو ةربخلا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ن˘م «ةر˘كم˘لا»
.Óماك دازلا

ب.م.يرسسيإا

صسابعلب داحتا
ةيداملا لكاسشملا لحو ةرادإلا لخدت لاح يف

ريبك مضسوم ميدقت ىلع نورداق مهنأا نودكؤوي «ةركملا» نابضش

ةيطسسوتملاو ةيبملوألا باعلأÓل اريسضحت
يراجلا ربمضسيد42ـلاو41ـلا نيب ام ديدج ضصبرت يف لخدي ةيعارضشلا ةحÓملل ينطولا بختنملا

ضصبرت يف لوخدلا عم ،يراجلا ربمسسيد41ـلا نم ةيادب دعوم ىلع ةيعارسشلا ةحÓملل ينطولا بختنملا دادعت نوكيسس
.ئطاسشلا رئازجلا ةيئاملا تاسضايرلل ةينطولا ةسسردملاب ،رهسشلا ضسفن نم42ـلا ةياغ ىلإا ديدج يريسضحت
اريسضحت قلغم ضصبرت يف ةيعارسشلا ةحÓ˘م˘لا ي˘ي˘سضا˘ير لو˘خد ن˘ع ة˘ي˘عار˘سشلا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو اذ˘ه
.ةيطسسوتملا باعلأ’ا اذكو ،1202 ويكوط ةيبملو’ا باعلأا  اهنيب نم ةمداقلا تاقاقحتسسÓل
.يريسضحتلا ضصبرتلا يف نولخديسس ةيعارسش حاولأاو رزيل  فنسص ةيسضايرو ايسضاير12 نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو

ب.م.يرسسيإا
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ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ج˘˘˘مر˘˘˘ب
02 نم لقأ’ ينطولا بختنملل
اجما˘نر˘ب ءا˘ع˘برأ’ا ضسمأا ،ة˘ن˘سس
ة˘ل˘حر˘م˘لا د˘ع˘ي يذ˘لا ،ا˘ف˘˘ث˘˘كم
يتلا تاريسضحتلا نم ةيئاهنلا

،ينطولا ينفلا زكرملاب ترج
ل˘˘جا ن˘˘م ى˘˘سسو˘˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘سسب
دا˘ح˘˘تا ةرود ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘سش
31 دحأ’ا موي اهقÓطنا ررقملا
ىلا د˘ت˘م˘ت˘ل يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
.رهسشلا ضسفن نم82 ةياغ

يم˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشك و
ناك يذلا جمانربلا نع فافلل
رباسص بردملا لابسشأ’ افثكم
هموي أاد˘ب ثي˘ح ،ن˘ي˘عا˘م˘سس ن˘ب
،حابسصلا يف ر˘يو˘سصت ة˘سسل˘ج˘ب
ةرسشابم اهدعب اوهجوتي نا لبق
نا˘ك يذ˘لاو ءاد˘غ˘لا ةد˘ئا˘م ى˘لإا

 .00:11 ةعاسسلا ىلع
،ماعط˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’ا د˘ع˘بو

نيدلا ضسمسش ءاقفر ىلع ناك

ةقطن˘م˘لا ى˘لا ه˘جو˘ت˘لا ضشو˘كب
يف فافلا مÓعا عم ةطلتخملا
لجأا نم51:41 ةعاسسلا مامت
تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ضضع˘˘ب˘˘ب ء’دإ’ا

ن˘عو ،ضصبر˘ت˘˘لا فور˘˘ظ لو˘˘ح
ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ةرود˘˘لا
،نا نيح يف .لبقملا عوبسسأ’ا
ناك ،نيعامسس نب رباسص ديسسلا
عم ايفحسص ارمتؤوم  دقع دق
مامت يف  فافلا مÓعإا لئاسسو
ي˘ف ار˘ه˘˘ظ03:21 ة˘˘عا˘˘سسلا

يديسس زكرمب لازك رمع جردم

ىسسوم
نإا˘ف رد˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو

اهدعب اولخد ءارحسصلا يبراحم
ت«ناديملا ةيسضرا ىلا ةرسشابم
بسشع˘˘لا ا˘˘هو˘˘˘سسكي ي˘˘˘ت˘˘˘لا «1
رخا ءار˘جإا ل˘جا ن˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

يديسس زكرمب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘سصح
ى˘لإا لا˘حر˘لا د˘سش ل˘ب˘ق ى˘سسو˘م
.ضسنوت

بختنملا مقاط موي هتني ملو
،انه ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا
نب رباسص لابسشأا ىلع ناك لب

ة˘عا˘ق ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ن˘ي˘عا˘˘م˘˘سس
ءار˘جإا ل˘جا ن˘م تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
ي˘ت˘لا «رأا ي˘سس ي˘ب» تارا˘ب˘ت˘خا
ة˘عا˘سسلا ما˘˘م˘˘ت ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
.ءاسسم ةسسماخلا

مقاطلا يقاب  عسضخيسس اميف
،ةثعبلل نوقفارملا ضصاخسشأ’او
فا˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ة˘سسا˘ئر˘ب
لولهب را˘م˘عو ،د˘عا˘سس د˘م˘ح˘م
،ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا و˘˘سضع
لقنتلا لبق انوروك تارابتخ’
  .ضسنوت ىلإا

جاحلب اسضر

ةنضس02 نم لقأل رضضخلل ةريخألا ةلحرملا جمانرب
 ضسنوت ىلإا لقنتلا لبق

هتيعسضو لÓغتسسا لÓخ نم
 يسسنرفلا نويل عم

يف ركفي رضصنلا يدان
ىلإا يرمعلا نب ةداعإا

 ديدج نم يدوعضسلا يرودلا
ر˘˘سصن˘˘˘لا يدا˘˘˘ن بغر˘˘˘ي

نب لامج ةداعإا ىلإا يدوعسسلا
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ير˘م˘ع˘لا

ىلإا ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل بع’و
،ديدج نم ةيلحم˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةناكمب رفظلا يف هلسشف دعب
يدور ةليكسشت يف ةيسساسسأا

.ةلوج31 دعب ايسسراغ
ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

ر˘˘سصن˘˘لا ةرادإا نأا ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سس
ةرخسص تامدخ ايمسسر بلط
نم ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا عا˘فد
ركفت اه˘نأاو ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوا
ير˘غ˘˘م ضضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل
ا˘ه˘عا˘ن˘قإا ل˘جأا ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لا
براحم تامدخ نع لزانتلل
ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.ةلبقملا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا

نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
يدوعسسلا قير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘سسم
لسشف رامث˘ت˘سسا ي˘ف نو˘ب˘غر˘ي
هسسفن ضضرف يف يرمعلا نب
عم ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف
ى˘لإا ه˘تدا˘˘عإا ل˘˘جا ن˘˘م ،لاو˘˘ل
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا يرود
لامج نإاف ةراسشإÓل و.ناملسس
ةد˘ع ه˘ل تنا˘ك ير˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ب

ة˘يد˘˘نأ’ا فر˘˘ط ن˘˘م ضضور˘˘ع
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘مو ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا
لÓ˘˘خ ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سسلا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
،يسضاملا يفيسصلا وتاكريملا
ضضو˘خ ل˘˘سضف ر˘˘ي˘˘خأ’ا نا ’ا
تا˘˘˘يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘بر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
يدا˘ن ة˘باو˘ب ن˘م ،ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
 .يسسنرفلا نويل

جاحلب اسضر

 زرحÃ رئاطلا اهحانج نراقت ةيكÎلا Òهام÷ا لبقملا دحألا نم ةيادب «فانول» ةرود عم دعوم ىلع ينطولا بختنملا

 «ايقيرفإا ‘ بعل نضسحأا ضضاير»: لازغ
ضشا˘ت˘كسشب بع’و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘ي˘سشر دا˘˘سشا

ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن زر˘ح˘م ضضا˘ير ه˘ن˘طاو˘˘م˘˘ب ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
هبعل ةقيرط ة˘ي˘كر˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ته˘ب˘سش ا˘مد˘ع˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
.ةيرحسسلا ىرسسيلا بحاسص بولسسأاب

ضضايرب يتنراقم عئارلا نم » ،ضشاتكسشبل رئاطلا حانجلا لاقو
عئارو ديج قيدسص وهو ،ايقيرف يف بع’ لسضفا هنا ،زرحم
.«ةياغلل

زرحمب رئاطلا اهحانجل ضشاتكسشب ريهامج ةنراقم تأات مل و
قباسسلا انيتنوريف مجاهم هب موقي ام ببسسب ءاج لب ،مدعلا نم
،كانه يقيقحلا هاوتسسم عجرتسسا يذلا ،يكرتلا يرودلا يف
.ةمقلا يف اهنا اهنع لاقي ام لقا تايرابم مدقي تابو

يف بغرت ةرادإ’ا نإاف ةقباسس ةيكرت ةيمÓعا ريراقت بسسحو
يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسيل يدان نم ديدجلا اهبع’ دقع ءارسش
ةياغ ىلا دتمي دقعب ةظحللا  ةياغ ىلا عم طبتري لازي ’ يذلا

 هتايناكمإاب يلكلا اهعانتقا دعب .2202 فيسص
جاحلب اسضر

 ةيعابرب زوفلل يرطقلا دسسلا دوقي حافسسلا

ةركولا مامأا زوفلاب ديعضس حا‚وب
 ةفارغلا ىدحتيو

«حاجنوب دادغب«يرطقلا دسسلا مجاهم يرئازجلا مجنلا داق
دعب يرطقلا يرودلا يف «ةركولا» مامأا زوفلا قيقحتل هقيرف
ةيعابرب تهتنا يتلاو07 ةقيقدلا يف عئار فدهل هليجسست
.ديحو فده لباقم دسسلل

امك زوفلا قيقحت ىلع مزع مهلكو اولخد حافسسلا ءاقفر
،هلجأا نم انبعل يذلا فدهلا انققح»:Óئاق حاجنوب هب حرسص
ضسفانملا ىلع انط˘غ˘سضو ةو˘ق˘لا ى˘ه˘ت˘ن˘م˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ا˘ن˘ل˘خدو
.«ركبم تقو يف نيفده ليجسست يف انحجنو

ةركولا ماما مهأ’ا ققح دسسلا نا رسضخلا مجاهم فاسضأاو اذه
يتلاو ةفارغلا يدان ماما ةلبقملا ةارابملا وهو مه’ا راظتنا يف
 .قÓط’ا ىلع ةلهسس نوكت نل

أا.ب
 برغŸا ناولأا لمح هل قبسس

نم ديد÷ا رضصان نب فطخت «فافلا»
 يبرغŸا دا–لا

ةدعاسصلا ةبهوملا فطخ يف ةيرئازجلا ةيلارديفلا تحجن
بختنملل همسضو «جرف يماسس«وسشوسس يدان ناديم طسسوتم
تهجو ثيح ،ةيسضاملا مايأ’ا يف ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا
بعÓلا ةقفاوم دعب ةيبرغملا اهتريظنل ةيوق ةبرسض «فافلا»
نوكتسس يتلاو نابسشلا ةئفل ءارحسصلا يبراحمب قاحتل’ا ىلع
.ناكلل ةلهؤوملا «فانول«ةرودب ةينعم

رسصان نب ليعامسسإاب ،نوريثكلا ههبسشُي اماع91ـلا بحاسص
ةقيرط وأا «ةيرئازج مأا ،يبرغم بأا» هلوسصأا ثيح نم ءاوسس
.هبعل

ةركل ةيكلملا ةعماجلل ةبسسنلاب ةريبك ةمدسص ناك ربخلا اذه
دوسسأا» لثم نأاو قبسس ناديملا طسسوتُم نأاو ةسصاخ ،مدقلا
 .اقباسس «ضسلطأ’ا

أا.ب
 «انوروك» صسوÒف نم هيفاعت دعب

 لÓهلا مامأا طقضسيو ةضسفانملل دوعي ةخود
دئارلا هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا ةخود نيدلا زع مزهنا

يدان مامأا ،انوروك ضسوريف نم ءافسشلا دعب هل هجرخ لوأا يف
يرودلا نم ةعباسسلا ةلوجلا باسسحل ،0 ـ1 ةجيتنب لÓهلا
.يدوعسسلا

ةارابملا هذه يف ايسساسسأا ينطولا بختنملا ضسراح كراسشو
نم رثكأا دعب ،ديدج نم دئارلا ةليكسشت ىلإا هتدوع لجسس ثيح
.انوروك ضسوريفب ةباسصإ’ا ببسسب بايغلا نم نيعوبسسأا

مغر ةارابم˘لا ة˘ل˘ي˘ط اد˘ي˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دودر˘م نا˘كو
نم هقيرف ذقنأا قبسسأ’ا ضشارحلا داحتا ضسراح نأا ’إا مهمازهنا
،ةريطخلا تاركلا نم ديدعلل هيدسصتب ةريبك ةجيتنب ةراسسخلا
ارطيسسم لÓهلا ناك ةارابم يف رارسضأ’ا فخأاب هقيرف جرخيل
.ضضرعلاو لوطلاب اهيف

ضسوريفب ةبا˘سصإÓ˘ل ضضر˘ع˘ت ة˘خود ن˘يد˘لا ز˘ع نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
مامأا رسضخلا ةكراسشم دعب يراره نم هتدوع روف انوروك
تايفسصت نم ةعبارلا ةلوجلا باسسحل يوبابميزلا بختنملا

 .2202 ايقيرفإا ممأا ضسأاك
جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com
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نو˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نو˘˘˘كي˘˘˘سس
يف مهتيدنأا عم نوكراسشملا
ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب

تا˘ه˘جاو˘م ع˘م د˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اهنم ضضعبلاو ةبعسص اهسضعب
بي˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كسش
ومانيد ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا

يلودلاو نÓيملا طسسو طخ
ةيناثلا ةارابملا نع يرئازجلا

نÓيم هيدان عم يلاوتلا ىلع
ةمسصاعلا ىلإا لقنتيسس يذلا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘غار˘ب ة˘ي˘كي˘سشت˘˘لا
راطإا يف اغارب كاترابسس يدان
ضسأا˘ك ن˘م ةر˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
دوعيو اذه ،يبوروأ’ا داحت’ا

بب˘˘سسل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ
ىلع م’آ’ا ضضعبب هسساسسحإا

د˘حأ’ا مو˘ي ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘˘سسم
هبا˘ي˘غ ى˘لإا ىدأا ا˘م ي˘سضا˘م˘لا
وه اهو ةلو˘ط˘ب˘لا ةارا˘ب˘م ى˘لإا
غيل ابورويلا ىلع يتأاي رودلا

ءادأا ىلع هبايغ رثؤويسس ثيح
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘˘لا
ةليكسشت يف ةي˘سسا˘سسأا ة˘ع˘ط˘ق
يذلا يلويب ونافيتسس بردملا
ادج ةماه ةارابملا هذه ربتعي
نم ىلوأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ف˘ط˘خ˘ل
ل˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن لوأ’ا ه˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م
 .يسسنرفلا

ه˘جاو˘˘ي˘˘سس ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا ي˘˘فو
رودلا ضسفن يف م’وغ يزوف
هيدان ةقفر غيل ابورويلا يف
داديسسوسس لاير يدان يلوبان

ناديم ةيسضرأا ىلع ةرم لوأ’

ود˘˘نا˘˘مرأا و˘˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن
ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا تح˘˘ت ا˘˘˘نودارا˘˘˘م
اذه ةقباسسملا هذه يف ديدجلا

كرا˘سشي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
يف ايسساسسأا يرئازجلا بعÓلا
يبونيترابلا يدان˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
يلاطي’ا بردملا دامتعا دعب
وزوتاغ ورانيج لدجلل ريثملا

ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
دا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
نل ةارابملا نأا مغر يبوروأ’ا
ريهظلا ءاقفر˘ل ة˘ل˘ه˘سس نو˘كت
ن˘˘يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
ىلع ةظفاح˘م˘لا نو˘لوا˘ح˘ي˘سس

ءاق˘ب˘لاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةراد˘سص
عم عوقولا بنجتل ةدايرلا يف
ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘نأ’ا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سصق˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’او
. غيل زنويبماسشلا

ا˘˘˘م˘˘˘ه يوادو˘˘˘˘بو لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع
دعوم ىلع نانوكيسس نارخآ’ا

ةسسداسسلا ةلوجلا تايرابم عم
ي˘ت˘لا ي˘بورو’ا يرود˘لا ن˘م
ة˘ي˘برو’ا بعÓ˘م˘لا نو˘كت˘سس
احرسسم ضسيمخلا مويلا ةرهسس
يدا˘˘ن˘˘لا لز˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘يأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
يدان ىل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ي˘سسنر˘ف˘لا
يسضارأ’اب ينويهسصلا نايكلا
نمو ةلتح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
˘ما˘سشه بع˘ل˘ي نأا ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
رفاسس هنا امب ايسساسسأا يوادوب
ىلا يسسنر˘ف˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘فر
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘سضارأ’ا
لاطع فسسوي نأا ريغ ةلتحملا

مدع˘ل ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي˘سس
تاعاسس هيفاعت دعب هتيزهاج
ركذي قيرفلا رفسس لبق ةليلق
ةيلكسش نوكتسس ةارابملا ناو
ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نأا ا˘م˘ب ف˘ي˘سضم˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لاو
لهأاتلاب ناينعم ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘ث’ا
’ امهنوك ةمداقلا راودأ’ا ىلإا
نم طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ’إا نا˘كل˘م˘ي
.51 لسصأا

قا˘ح˘سسا ل˘خد˘ي˘سس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يرئازجلا يلودلا ليسضو˘ف˘ل˘ب
م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘˘ه يدا˘˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘نو
مامأا هق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘نا˘م˘لأ’ا

ةي˘ح˘يرأا˘ب ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا تن˘ي˘ج
دق قاحسسا قافر نأا امب ةريبك
مداقلا رودلل لهأات˘لا او˘ن˘م˘سض
ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ت’و˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ضشر˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘ب
ر˘سشع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
رم’ا وهو ةطقن31 ديسصرب
ي˘ط˘ع˘˘ي نأا ه˘˘نا˘˘سش ن˘˘م يذ˘˘لا
تا˘ب˘ث’ ة˘سصر˘ف ل˘ي˘سضو˘ف˘˘ل˘˘ب
ليكسشتلا يف لوخدلاو هسسفن
اسصوسصخ هقير˘ف˘ل ي˘سسا˘سسأ’ا
ه˘˘برد˘˘م ل˘˘ي˘˘سضف˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
ضشت˘يرا˘مار˘ك ن˘ي˘م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل
يلودلا كلذ˘ب نو˘كي˘ل و˘ب˘ي˘بو
ضضرف ةسصرف مامأا يرئازجلا
ق˘˘ئا˘˘قد با˘˘˘سست˘˘˘كاو ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
ةسسفانملا نم هنكمت ةيفاسضا

مداق يف ةيسساسسأا ةناكم ىلع
 . ديعاوملا

ل.أا / ب.ع

 ةلتÙا يسضارألا ¤إا لقنتي امدنع ةطرو ‘ يوادوب

Úب Úيرئاز÷ا عضضت يبوروألا يرودلا تاهجاوم
 ةدايرلا ‘ لهأاتلاو زوفلا ةيمتح



ةــــنصصرق

ةخيضش نب عادضص
د˘˘سسح˘˘ي ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
دبع اهيف دجاوتي اهيلع
ة˘˘˘خ˘˘˘ي˘˘˘سش ن˘˘˘ب ق˘˘˘ح˘˘˘لا
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ينسسحلا عافدلا يدانل
ىعسس يذلا ،يد˘يد˘ج˘لا
ل˘ب˘ق عا˘فد˘لا ر˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل
د˘كأاو ،دادو˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م
قباسسلا ينطولا بخانلا
ءار˘˘˘جإ’ ى˘˘˘ع˘˘˘˘سسي ه˘˘˘˘نأا
ىوتسسم ىلع تارييغت
دجي مل هنا ’إا دادعتلا
ةو˘ق ل˘ظ ي˘ف لو˘ل˘˘ح˘˘لا
.ضسفانملا

بيدأاتلا ضسلجم ىلع لاحي يبت
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا ترر˘ق

يبت م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘لا˘حإا ة˘ل˘ي˘ل˘م
ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ع˘طا˘ق˘م ه˘ت˘ل˘سصاو˘م بب˘سسب
اجا˘ج˘ت˘حا ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت

هتاقحتسسم ةيوسست مدع ىلع
مسسوملا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ةرادإا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ،طرا˘˘ف˘˘لا
ماق ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا «ما˘سص’»
عيرسسل قب˘سسأ’ا بعÓ˘لا ا˘ه˘ب

املثم ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ ناز˘ي˘ل˘غ
» : د˘˘˘ي˘˘˘سص ن˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ب حر˘˘˘˘سص
ريغ يبت هب ماق ام انل ةبسسنلاب
ةيوسستب هغيل˘ب˘ت نأ’ ي˘نو˘نا˘ق
رارق ىلع ءانب تاقحتسسملا
ذنم نا˘ك تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل

نيناو˘ق˘لاو ط˘ق˘ف ما˘يأا ةر˘سشع
. اموي54 طرتسشتو ةحسضاو

«ةركاضسبلا» ناهر

قيرف وبع’ اهب مدقت يتلا بلاطملا دعب
ي˘ق˘˘ل˘˘ت ةرور˘˘سض نأا˘˘سشب ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا

نأا رداسصملا ضضعب تدكا ،مهتاقحتسسم
ضضعب لوخد يف لمأات تناك يدانلا ةرادإا
لجأا نم ةيسضاملا عيباسسأ’ا يف تاناعإ’ا
،ةق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘يو˘سست
’إا ةيلاملا ةمزأ’ا ةدح مغر هنأا اريسشم
ى˘˘سسي˘˘ع ن˘˘ب ضسرا˘˘˘ف ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ةرادإا نأا
يف قيرفلا عسضو لجأا نم نمزلا قباسست
ةوجرملا جئاتنلا قيقحتل فورظلا نسسحأا

ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كي ح˘جا˘ن م˘سسو˘م ءادأاو
.راسصنأ’ا تاعلطت

ةلوطبلا يف لضضفألا

مجاهم يويرف يماسس اهاقلت ةريبك ةداسشإا
ةيئانث نود امدعب رئازجلا ةيدولوم قيرف
تاحفسصلا تعمجأا ثيح ،ضسابعلب ءاقل يف
ة˘يد˘نأ’ا د˘ي˘م˘˘ع را˘˘ب˘˘خأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ن˘ي˘ب ن˘م نو˘كي˘سس بعÓ˘لا نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘فاد˘ه˘˘لا ل˘˘سضفأا
.اهققح يتلا ةيوقلا ةقÓطن’ا

«ةيبوبلا»ـل كلام حئاضصن

كلام يلع اهسسأارتي يتلا ةاوهلا ةطبار تعد
دامتع’ا لاسسرإا يف عارسسإ’ا ىلإا قيرفلا ةرادإا
نع قثبنملا ديدجلا ريسسملا بتكملاب ضصاخلا
نم اهنيكمتل اذهو ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
داد˘عاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف طار˘خ˘ن’ا بل˘ط لو˘ب˘˘ق
يدانلل ءاسصقا كانه نوكيسسف ’او ،دامتع’ا

قباسسي يناديز ضسيئرلا لعج يذلا رم’ا وهو
ق˘ير˘ف˘لا ناو ة˘سصا˘خ ،هداد˘عا ل˘جا ن˘م ن˘˘مز˘˘لا
اهمهأا لعل ،رومأ’ا نم ديدعلا يف ارخأات ضشيعي
ينفلا مقاطلا ضصوسصخب خرسش نم ثدحي ام
.لاومأ’ا ةيسضقو

فلضشلا يئانث «ةيبابلا»

م˘˘ل ةرادإ’ا نا ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب تد˘˘˘كا
ليلدب يبيرعل˘ب برد˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط ضضرا˘ع˘ت
ةيعمج ضسراح عم تاسضوافم يف اهلوخد
قير˘ف˘لا ضسف˘ن ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو يد˘باو ف˘ل˘سشلا
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ،م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا عرد˘˘ل ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
لجأا نم ةكرسشلا ر˘ق˘م˘ب ا˘ب˘ير˘ق ا˘م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا
ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق ما˘ظ˘ت˘ن’ا م˘ث ا˘ي˘م˘سسر ع˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا
د˘ق ةرادإ’ا تنا˘كو ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا ضصسصح˘˘لا

عم دقاعتلا اهتامامتها بسصن اقباسس تعسضو
نايزم ةنيطنسسق بابسشل قباسسلا ضسراحلا
رخآا يف تعجارت اهنكل نافرب مرسضخملا وأا
. ةعفترملا ةيلاملا امهبلاطم ببسسب ةظحل

qarsana@essalamonline.com
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اددجم ابوروأا برضضت ةيرضصنعلا
مث بلاط نب ليبن دعب
ءا˘˘ج زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘˘ير
بردم˘لا ى˘ل˘ع رود˘لا
يدا˘˘ن˘˘˘ل د˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
،يكرتلا ريهسش كسشاب
مكح˘لا ق˘ل˘طأا ا˘مد˘ع˘ب
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ع˘˘بار˘˘لا

ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع
ةارابملا ضشما˘ه ى˘ل˘ع
يدانلا اه˘سضا˘خ ي˘ت˘لا
ضسيراب ما˘مأا ي˘كر˘ت˘لا
ي˘˘ف نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘˘سس
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘لو˘ج˘لا

يرود تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.ابوروأا لاطبأا

15

مقر درجم رمعلا
تب˘˘˘˘˘˘˘˘ثأا ،ىر˘˘˘˘˘˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘˘˘˘˘م
نو˘˘فو˘˘ب ي˘˘ج˘˘يو˘˘ل˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ج
يلاطيإ’ا يلودلا ضسراحلا
يدا˘˘˘˘ن م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسلا

م˘˘قر˘˘˘لا نأا ضسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج
،م˘قر در˘ج˘م ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب
ر˘م˘ع ي˘ف ن˘كم˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يدسصتلا نم ،ةنسس24ـلا
و˘ي˘ل ن˘م تاد˘˘يد˘˘سست7ـل
ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘حو ،ي˘˘سسي˘˘˘م
ةارابملا يف هكابسش ةفاظن
مامأا يفو˘ي˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا
ي˘˘ف ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف
تهت˘نا ي˘ت˘لاو و˘ن بما˘كلا
.راوزلل ةفيظن ةيثÓثب
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رسصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاسشعلا

19:02

ةÓضصلا تيقاوم

ديدج نم يدوعضسلا يرودلا ىلإا يرمعلا نب ةداعإا يف ركفي رضصنلا يدان^
يبرغملا داحتلا نم ديدجلا رضصان نب فطخت «فافلا»^

 «ةبيقعلا ءانبأا» اهكلتمي يتلا ةعومجملا ةوقب داسشأا

ضسأاك بقلب انجوت :ريكب
لكب رفظلا انفدهو ربوضسلا

 ةنكمملا باقلألا
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 لبقملا دحألا  «فانول» ةرودل اريسضحت ةريخألا تاسشتورلا عسضي ينفلا مقاطلا

دادزولب بابسش ةرواسسلا ةبيبسش  ةركسسب دا–ا

يرودلا تاهجاوم
عضضت يبوروألا

ةيمتح Úب Úيرئاز÷ا
ةدايرلا ‘ لهأاتلاو زوفلا

ىلإا لقنتي امدنع ةطرو يف يوادوب
 ةلتحملا يسضارألا

ريخألا قمرلا لخدي ةنضس02 نم لقأا بختنملا
ضسنوت ىلإا لقنتلا لبق  تاريضضحتلا نم

 نازيلغ ءاقلل تاÒسضحتلا لسصاوت «روسسنلا»

كرادتنضس » :ةماضسأا رودق
داـــ–إلا طاـــقن

«ةلبقŸا ةلو÷ا ‘

 لسصاوتم ةيلاثŸا ةليكسشتلا نع ثحبلا ةلحر

ةرادإا اورضسفتضسا نوبعÓلا
مهتاقحتضسم لوح ىضسيع نب


