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رسصان بيسصنت ىلع هفارسشإا لÓخ
ترقوتل ايلاو عبسسلا

اهراعسسأا عافترا رÈي «لاتيفيسس» عم‹
هتاجوتنم ‘ ةردن دوجو يفنيو

صضورعو عيراسشم ةسسرادل صصسصخ
تاعاطق ةدع صصخت

شسأاÎي دارج ريزولا
ةموكحللاعامتجا

30 صص هليسصافت هذهو

زجحو تاردخم نوراب فلآا3 نم ديزأا طوقسسةزابيت لابجب طسشنت ةيمارجإا ةكبسش كيكفت نم تنكمت
جلاعملا فيكلا نم اراطنق68.3102

دجاوتŸا قبسسألا ةياجب ›او اسضيأا اهيف عباتي ةيسضقلا
ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–

50صص

ميظنت ريدم ينارقم دمحأا فسشك
ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لاو قاو˘˘˘˘سسألا
نأا ،ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘مرا˘سص تاءار˘جإا تذ˘خ˘˘تا ةرازو˘˘لا

ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ن˘˘ي˘˘لّو˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
تقو˘لا صسف˘ن ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘سشم ،جا˘˘ت˘˘نإلا
نم ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت ىلإا
تلوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م يأا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘جأا
 .ةبراسضملل

اهلبقتسسمو دÓبلا عاسضوأا بازحأا ةداق عم ثحبي نوبت
30 صصمÓسسلا دبع نب لامجو ينامسصع نيمل ،صشبيعب نبب هتعمج تاثداحم

ةرازول ةماه تارارق
ةمزأا ءاهنإ’ ةراجتلا

ةدئاŸا تيز ءÓغ

يرادإ’ا ميسسقتلا :دوجلب
ةورثلا قلخل فدهي ديدجلا

لمعلا بسصانمو

30 صص

40 صص

:«مÓسسلا»ـل نوعمجي نويسسايسسو نوخرؤوم

ةزكرم «ةينزخم» ةلمح
مومسسلاب رئازجلا قارغإ’

7102 ذنم ةيبرغملا

ةيفيك يف نيينقتلل تانيوكت قÓطنا
ابيرق ديدجلا داتعلا لامعتسسا

ءانتقا مزتعت ةموك◊ا
Œنع فسشكلل ةروطتم تازيه

«انوروك» ـل ةروحتŸا ت’Óسسلا
40 صص

نويعلا يف دامرلل رذ ’إا وه ام لجنموب ديهسشلا لتقب اسسنرف فارتعا:ششوخب^
لجنموب ةيسضق يف ةيرامعتسس’ا اسسنرفل ةعورملا مئارجلا لازتخا نكمي ’:ثيغلب^

 يفكت ’ اهنكل ةيباجيا ةوطخ اسسنرف فارتعا:ةنيرق نب^

50صص

..لجنموب يلع لتقÃ اسسنرف فاÎعا
ليم نويلŸا ةلحر ‘ ةوطخ

30 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
شسارتفاو بهن

اياصضق يف ايلاح مهتم قبصسأا ريزو مهاصس
ةيحÓف يصضارأا ةعيبط ليوحت يف ،داصسف
دحأا يف هبراقأا دحأا ةيعمب ءانب يصضارأا ىلإا

يتلا ةيلمع˘لا ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘ي’و ي˘حاو˘صض
نم نينثا نيقباصس نييلاو دهع يف تمت
هبصش ءاصشنإاب تهتنا مناغتصسم ةي’و ة’و
بير˘ق تلو˘حو ،ة˘ي˘حÓ˘ف سضرأا ى˘ل˘ع ي˘ح
ر˘ي˘صشتو ،ر˘يدرا˘ي˘ل˘م ى˘لإا ق˘ب˘صسأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا

يلاو ىدل لخدت ريخأ’ا نأا ىلإا تامولعم
مده ةيلمع عنمل نيتنصس وحن لبق قبصسا
م˘ت ي˘ت˘لا سضرأ’ا قو˘ف م˘ت يو˘صضو˘ف ءا˘ن˘˘ب
ةي’و يف ىمصست ة˘ي˘فر˘ع ة˘ق˘ي˘ثو˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب
.«بلاطلا ـب عيب» مناغتصسم

أاوسسأا مداقلا

ا˘ي˘ح ا˘جذو˘م˘ن ةذ˘تا˘صسأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ف˘˘صشك
يف ةيوبرتلا ةموظنملا رق˘ه˘ق˘ت˘ل ار˘ي˘ط˘خو
ةنصسلا ذيملتل ةقرو رصشن مت ثيح ،رئازجلا
ةملك ةباتك عطتصسي مل ،طصسوتم ىلوأ’ا

لوقي‐ ذيملتلا اذه لثم ،ةحيحصص ةدحاو
لد˘ع˘م˘لا سضي˘ف˘خ˘ت˘ب ل˘ق˘˘ت˘˘نا ‐ ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا

ي˘ف ة˘ي˘ثرا˘ك نو˘كت˘صس ة˘ما˘ع˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لاو
ى˘لوأ’او ط˘صسو˘˘ت˘˘م ى˘˘لوأ’ا تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم
ذات˘صسأا ل˘ك ى˘لإا ءاد˘ن او˘ه˘جو د˘قو ،يو˘نا˘ث
ةطقن ميخصضتب ةفطاعلا كذخأات ’«..لوقلاب
اببصس نوكتو هرزو لمحتتف لقتنيف ،ذيملت
لاق نيقلعملا دحا ،هلبقتصسم عايصض يف
لدعم سضي˘ف˘خ˘ت ع˘م ة˘صصا˘خ أاو˘صسأا مدا˘ق˘لا
ةيحصضلاو ،طرافلا ماعلا9 ىلإا ايرولاكبلا

. ريغ ’ ذيملتلا وه

زغللا يلاولا

ناك نأا ذنم ةيرئازج ةيقرصش ةي’و يلاو لمحي
بق˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘˘ئر بصصن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشي
«»riottorT rueisnoM،هبيقلت ببصس امأا
يف لوأ’ا هنييعت ذنم ناك هنأ’ وهف بقللا اذهب
،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس ل˘ب˘ق ،ةر˘ئاد سسي˘ئر بصصن˘م
نيلجارلا تارمم عيراصشم ذيفنت ىلع اصصيرح
عيباصسأا لبق حمصس ه˘نأا ى˘ت˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لاو
قيرط برق نيلجار رمم عورصشم ذيفنتب ةليلق
.ةئيهتلل اجمربم لاز ام

«مهديسس لاجرلا مادخ»

،ريغلا ةقفصش بنجتلو لوصستلل هدي دمي ’ ىتح
تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ ن˘م و˘هو «د˘˘م˘˘ح˘˘م» مد˘˘قأا
ةقيرطب ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب ة˘صصا˘خ˘لا

ةرايصس ىلإا ةصصاخلا هتبرع لوح ذإا ،ةفرتحم
ةنيدم ءاجرأا ربع نيرفاصسملا لقنل يصسكاط
،رانيد001 زواجتي ’ يلام لباقمب ةنيطنصسق
عم اميصس نير˘ي˘ث˘كلا با˘ج˘عإا تي˘ق˘ل ةردا˘ب˘م˘لا
يف «دمحم» اهكلمي يتلا ةيذ’وفلا ةدارإ’ا

بلط نع هففعتو هنيبج قرع توق بصسك
سضعبلا ماق ،هلمع يف هتدعاصسملو ،تاقدصصلا
يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع ءادن رصشنب
يف هعم بوكرلا ىلع نينطاوملا هيف ثحي

نمل يلاتلا مقرلاو اذه هطاصشن معدل ةوطخ
.5052901760 ةدعاصسملا دارأا

qarsana@essalamonline.com
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«ةراكسشلا» باحسصأا
ةلسصقملا تحت

رئازجلا يف ةورثلا ةبيرصض قيبطت ةيمهأا
ةميق˘ب ط˘ب˘تر˘ت ’ نو˘صصت˘خ˘م ا˘هار˘ي ا˘م˘ك
ةيابج نم اهليصصحت متيصس يتلا لاومأ’ا

ةق˘ي˘ق˘ح ا˘ه˘ف˘صشك ي˘ف ل˘ب ،ة˘ب˘ير˘صضلا هذ˘ه
ةيناث ةهج نمو ةهج نم نوناقلا قيبطت

بصسحو ،ةرا˘˘كصشلا با˘˘ح˘˘صصأ’ ا˘˘ه˘˘ف˘˘صشك
نصشت بئارصضلا ةرادإا نإاف ةقوثوم رداصصم
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘ناد˘ي˘م ت’و˘˘ج
ةرا˘˘كصشلاو لا˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ءا˘˘˘صصحإ’
مهعاصضخإ’ مهليخادم ديدحتل نيرتصستملا
لءاصست مهتهج نمو ،ةورثلا ىلع ةبيرصضلل
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م داور
ةلقتصسم بئارصضلا ةرادإا له» ،«كوبصسياف»
.«هجو لمكأا ىلع اهبجاوب موقتصسو

ةداعلا قوف تاعارتخا
ثودح برقب رذني ازاهج ركتبا يرئازج عرتخم
فورعملا ةيادرغ ةي’و نبا ةبايوأا رمع هنإا ،ناصضيف
ةدع يف رئازجلا فرصش ثيح ،ةزيمملا هتاعارتخاب
كلذ زاجنا يف اموي02 قرغتصسا ،ةيملاع تارهاظت
ةقاطلاب هلاغتصشا عارتخ’ا اذه زيمي امو ،زاهجلا
زاهج˘ل .. ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث مود˘ت ه˘ت˘يرا˘ط˘بو ة˘ي˘صسم˘صشلا
ريغ ءاملا ةبصسن راعصشتصس’ دودصسلا يف عصضوي
يف دوجوم زاهج ىلا ةراصشإا لصسري اهدعب ،ةيداعلا
زا˘ه˘ج˘ل˘ل ةرا˘صشإا لا˘صسرإا˘ب مو˘ق˘ي هرود˘بو ،ل˘˘ب˘˘ج˘˘لا
سسفن يفو راذنإ’ا ليغصشتل ةقطنملا يف دوجوملا
ن˘ع لوؤو˘صسم˘لا ف˘تا˘ه ى˘لا ة˘لا˘صسر ل˘صسر˘ي تقو˘لا
  .يناوث سسمخ نم لقأا يف اذه لك ،ةبقارملا

جاومأ’ا بوكر ةسضوم
نيلعاف˘لاو ةذ˘تا˘صسأ’ا سضع˘ب لا˘ق
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نأا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بوكر ىلإا نوعصسي نيلوؤوصسملا
تا˘ي˘ن˘ق˘ت لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب جاو˘˘مأ’ا
،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ك ة˘ي˘حÓ˘˘ط˘˘صصا
نيدبم ،ةداصضملا ةروثلا ،ةنمقرلا
نأا نيدكؤوم  ،كلذ نم مهءايتصسا

ةر˘ب˘خ ه˘مز˘˘ل˘˘ي جاو˘˘مأ’ا بو˘˘كر
لب ةيهيدب ةعرصسو ةيلاع تاينقت
ة˘فزا˘ج˘م ه˘مز˘ل˘ي كلذ ن˘م ر˘ث˘˘كأا
.ء’ؤوه فيصضي

دوجلب نم ماه حيسضوت
ريزو حيرصصتل اقبط
تاعامجلاو ةيلخادلا
ةئي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
تايقرتلا نإاف دوجلب
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
أاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘˘ت
ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب ةاوا˘صسم˘لا

،نطولا تاهج عيمج
تاميل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
،نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
يف دو˘ج˘ل˘ب ح˘صضوأاو
هذهل ايلاو يراصصنل ركبوب بيصصنت ىلع هفارصشإا بقع نينطاوملا ت’اغصشنا ىلع هدر
تايقرتلا يف نطولا تاهج لماك ءانبأا نيب ةاواصسملا رارقإا متيصس سسيئرلا نم رمأاب هنأا ،ةي’ولا
ةيلخادلا عاطق يف ارخؤوم تمت يتلا تاكرحلاو تايقرتلا لك نأا اركذم ،ايلعلا بصصانملا ىلإا

.بناجلا اذه اهيف ةاعارم مت ةيلحملا تاعامجلاو
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watan@essalamonline.com

هفارصشإا لÓخ دوجلب فاصضأاو
ر˘˘صصا˘˘ن بي˘˘صصن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سسمأا
كلذو ،تر˘قو˘ت˘ل ا˘ي˘لاو ع˘ب˘˘صسلا
سسي˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل اذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
تاعطاقم01 ةيقرت نمصضتملا
تاي’و ى˘لإا بو˘ن˘ج˘لا˘ب ة˘يرادإا

ةيقرت نأا ،تايحÓ˘صصلا ة˘ل˘ما˘ك
تايحÓصصب ةي’و ىلإا ترقت

ةيجتارتصسإ’ اذيفنت ءاج ةلماك
خا˘ن˘م ق˘ل˘خ˘ب ح˘م˘صست ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ةور˘˘ث˘˘لاو لا˘˘م˘˘عأÓ˘˘ل بصسا˘˘ن˘˘م
لقن نأا دعبو .لمعلا بصصانمو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘ي˘˘ح˘˘ت
،ةي’ولا ناكصسل لوأ’ا ريزولاو
ةلودلا مامتها نأا ريزولا حصضوأا
ر˘ي˘ظ˘˘ن ة˘˘يو˘˘لوأا ي˘˘ه تر˘˘ق˘˘ت˘˘ب
يهو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا ا˘ه˘ع˘قو˘م
اهيف كراصشتت ‐ لاق امك‐ ةمهم
تايلاعفو ةيمومعلا تاطلصسلا
.يندملا عمتجملا

ر˘يزو˘لا دا˘صشأا ،ما˘ت˘خ˘لا ي˘˘فو
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي

تحت دودحلا ةيامحل يبعصشلا
دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر ةدايق
،ة˘ح˘ل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

.ينطولا عافدلا ريزو
ل˘˘˘ف˘˘˘ح ر˘˘˘صضح ،ةرا˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل

ةتصسوب ،ةلقرو يلاو بيصصنتلا
بنا˘ج ى˘لإا ،ق˘يد˘صصلا ر˘كب و˘˘بأا
ةيركصسعلاو ةيلحملا تاطلصسلا

يندملا عمتجملا نع نيلثممو

ةر˘صسأ’او ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘عأاو
نا˘كصس مد˘ق˘˘ت د˘˘قو .ة˘˘يرو˘˘ث˘˘لا
مهتاركصشتب ةبصسانم˘لا˘ب تر˘ق˘ت
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل
همازتلا ر˘ي˘ظ˘ن ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي’و ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘˘ت˘˘ب
.تايحÓصصلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر نا˘˘كو
،طرافلا ريار˘ب˘ف12 ي˘˘ف رر˘˘ق

ةيرادإا تاعطاق˘م ر˘صشع ة˘ي˘قر˘ت
ةل˘ما˘ك تا˘ي’و ى˘لإا بو˘ن˘ج˘ل˘ل
ة’و ني˘ي˘ع˘ت ع˘م تا˘ي˘حÓ˘صصلا

.ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘ع ن˘ي˘ما˘ع ءا˘ن˘˘مأاو
تا˘˘ي’و˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
،راتخم يجا˘ب جر˘ب ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت
نيع ،لÓج د’وأا ،سسابع ينب

،تر˘ق˘˘ت ،ماز˘˘ق ن˘˘ي˘˘ع ،ح˘˘لا˘˘صص
.ةعينملاو ريغملا ،تناج

ترقوتل ايلاو عبصسلا رصصان بيصصنت ىلع هفارصشإا لÓخ

لمعلا بسصانمو ةورثلا قلخل فدهي ديدجلا يرادإ’ا ميسسقتلا :دوجلب

ز.سسواط

ديدجلا يرادإ’ا ميصسقتلا نأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو دوجلب لامك دكأا
تاجاح عابصشإاو يداصصتق’ا عاطقلا ةمكوح ىلع موقت ةيجهنمو ةيملع ةبراقم قفو مويلا دصسجتي

.لمعلا بصصانمو ةورثلاو لامعأÓل بصسانم خانم قلخب حمصست ةينطو ةيجتارتصس’ اذيفنت ،نينطاوملا

لحاصسلاب يركصسع لخدت ‘ رئاز÷ا ةكراصشم دكأا هنأا معزت

دنفت رئاز÷اب اسسنرف ةرافسس
نوركاŸ تبسسن «ةطولغم» تاحيرسصت

رئازجلاب اصسنرف ةرافصس تفن
«ةبذاك» تاحيرصصت اعطاق ايفن
،ي˘صسنر˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل تب˘˘صسن
دكأا هنأا معزت نوكرام ليوناميإا

ل˘خد˘ت ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘صشم
ـلا ةعومجم راطإا يف يركصسع
اهمازتلا ةداعإاب ابحرم ،لحاصس5
.ةقطنملا هذه يف يصسايصسلا

ةرا˘ف˘صسل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ةرافصس» نأا سسمأا رصشن ةيصسنرفلا
ا˘ع˘طا˘ق ا˘ي˘ف˘˘ن ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ا˘˘صسنر˘˘ف
ةلوادتملا ةئطاخلا تامولعملا

ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘صش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
سسي˘ئر˘ل تب˘˘صسن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ازربم ،«ةيصسنرفلا ةيروهمجلا

دكؤوي مل نوركام سسيئرلا» نأا
لودلا ءاصسؤور ةودن لÓخ ،ةتبلا
5 ـلا ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ءا˘صضعأ’ا
تمز˘ت˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ل˘˘حا˘˘صس
ل˘˘خد˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب

.«ةوقلا هذه راطإا يف يركصسع
سسيئر نأا ةرافصسلا تركذو

بحر دق ةيصسنرفلا ةيروهمجلا
رئازج˘ل˘ل ي˘صسا˘ي˘صسلا ماز˘ت˘ل’ا˘ب

ةعبات˘م عا˘م˘ت˘جا دا˘ق˘ع˘نا بق˘ع
11 موي لاديكب رئازجلا قافتا
هيف كراصش عامتجا وهو ،رياربف
ابوروأا ريزو ،نايردول فيإا ناج
.ةيجراخلا نوؤوصشلاو

ـه.داوج

مÓصسلا دبع نب لامجو ينامصصع نيمل ،سشبيعب نبب هتعمج تاثداحم

عاسضوأا بازحأا ةداق عم ثحبي نوبت
اهلبقتسسمو دÓبلا

تاعاطق ةدع سصخت سضورعو عيراصشم ةصسرادل سصصصخ

اعامتجا شسأاÎي دارج ريزولا
 هليسصافت هذهو..ةموكحلل

،ةيروهمجلا سسيئر لبقتصسا
رقمب سسمأا ،نوبت ديجملا دبع
ءاصسؤور ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر
ي˘ف ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صس باز˘حأا ة˘ثÓ˘ث
اهيرجي يتلا تارواصشملا راطإا

.ةيصسايصسلا بازحأ’ا ةداق عم
ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو

سسيئر لبقتصسا» ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ة˘صسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب سسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت
رهاطلا نم Óك ،ةيروهمجلا
بز˘˘ح سسي˘˘ئر ،سشب˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘م˘˘ل ،د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘لا

بز˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘صصع
دبع نب لامج ،بعصشلا توصص
رئازجلا ةهبج سسيئر ،مÓصسلا
.«ةديدجلا

لخدي ءاقللا نأا نايبلا دكأاو
ي˘ت˘لا تاروا˘صشم˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
عم نوبت ديجملا دبع اهيرجي
يف ةي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘حأ’ا ةدا˘ق
ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل ف˘˘˘صشكو.دÓبلا

ح˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘صصع
هئاقل ليصصا˘ف˘ت ن˘ع ي˘ف˘ح˘صص

ديزأ’ ماد يذلا نوبت سسيئرلاب
انصسم˘ل» Ó˘ئا˘ق ،ن˘ي˘ت˘عا˘صس ن˘م
ةدارإا ةيروهمجلا سسيئر ىدل
ةطراخ مصسرل ةيقيقح ةيصسايصس
ةدارإ’ا نم اقÓط˘نا ة˘ي˘صسا˘ي˘صس
سسي˘˘ئر ر˘˘كذو .«ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا

سسي˘˘ئر˘˘لا نأا بع˘˘صشلا تو˘˘صص
طا˘ق˘˘صسإا و˘˘ح˘˘ن سضا˘˘م نو˘˘ب˘˘ت
نوناقلا نم ةئاملاب4 طرصش
يذلا تاباخ˘ت˘نÓ˘ل يو˘صضع˘لا
ة˘ي˘صسا˘ئر ة˘˘ير˘˘مأا˘˘ب رد˘˘صصي˘˘صس
لقن امك ،ةمداقلا مايأ’ا لÓخ
أاد˘ب˘م ةا˘عار˘م˘ب هد˘ه˘˘ع˘˘ت ه˘˘ن˘˘ع
ي˘˘˘˘˘ف سصر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ؤو˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘كت
ثعبل ةلبقملا تاقا˘ق˘ح˘ت˘صس’ا

ةدارإ’ا ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
د˘ي˘ع˘صصلا ى˘ل˘˘عو.ةيبعصشلا
لوؤو˘صسم˘لا د˘كأا ،يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا نأا ي˘˘بز˘˘ح˘˘لا

دا˘˘صصت˘˘قا ه˘˘جو˘˘ت ي˘˘˘ف سضا˘˘˘م
تاروطتلا ةبكاومو ةفر˘ع˘م˘لا
داصصتقÓل امعد ةيجولونكتلا
.ينطولا

ر.نوراه

لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا سسمأا سسأار˘˘ت
اعا˘م˘ت˘جا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
ةصسارد˘ل سصصصخ ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ميصسارمو سضور˘ع ة˘صشقا˘ن˘مو
تا˘عا˘ط˘ق سصخ˘ت ة˘يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
›ا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ،لد˘˘ع˘˘˘لا

،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو
د˘يÈلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ،ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

.تÓصصاوŸاو
دا˘م˘ت˘عا ى˘ل˘˘ع دار˘˘ج د˘˘كأاو

ةÒصصق ةيلمع قيرط ةطراخ
سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ىدŸا ة˘ط˘صسو˘ت˘مو
،ة˘يرادإ’ا لا˘جآ’او تاءار˘جإ’ا

ي˘صضت˘˘ق˘˘ي ى˘˘ع˘˘صسŸا اذ˘˘ه نأاو
تا˘ي˘ئا˘˘صصحإ’ا Úي–و Òفو˘˘ت

طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘ك ‘
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
’وصصو ةيدلب˘لا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
،ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه ل˘˘˘ك ¤إا

جامدإا اصضيأا Úعتي هنا افيصضم

Úيدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا ءا˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صشلا
مهتراصشتصساو Úي˘عا˘م˘ت˘ج’او
.تايوتصسŸا عيمج ىلع

ر˘˘يزو مد˘˘ق ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
‘ ،يتامغز مصساقلب ،لدعلا
ةءارق سسمأا ةموك◊ا عامتجا
نوناقل يديه“ عورصشŸ ةيناث
.ةيصسن÷ا نوناق لدعي

¤وأ’ا ةرازولل نايب راصشأاو
ثادحتصساب قلعتي ءارجإ’ا نأا
ةي˘صسن÷ا ن˘م د˘ير˘ج˘ت˘لا ما˘ظ˘ن
وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصأ’ا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا
ىلع قب˘ط˘ي ثي˘ح ،ة˘ب˘صست˘كŸا
جرا˘خ م˘ي˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ير˘˘ئاز÷ا
قحلت لاعفأاب ينطولا باÎلا

حلاصصÃ اميصسج اررصض ادمع
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا˘˘˘ب سس“ وأا ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا
.ةينطولا

خ.ةميصسن

:«مÓصسلا»ـل نوعمجي نويصسايصسو نوخرؤوم
ليم نويلŸا ةلحر ‘ ةوطخ..لجنموب يلع لتقÃ اسسنرف فاÎعا

نأا ،سسمأا نو˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسو نو˘˘خرؤو˘˘م ع˘˘م˘˘جأا
«نوركام ليوناميا» يصسنرفلا سسيئرلا فارتعا
اصسنرف فرط نم لجنموب يلع ديهصشلا لايتغاب
تايصصوتل خوصضرلا دع˘ب ءا˘ج ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’ا
نأا ريغ ةيباجيا ةوطخ هنأا نيدكؤوم ،«اروتصس»
اهتبكترا يتلا ةعورملا مئارجلاف يفكي ’ كلذ
..لجنموب ةيصضق يف لزتخت نأا نم ربكأا اصسنرف
سضعب نم » مÓصسلا» تبرتقا قايصسلا اذه يفو
لو˘ح م˘ه˘لا˘ع˘فأا دودر تد˘صصرو ن˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا
.«نوركام ليوناميا» حيرصصت

اصسنرف فارتعا :«مÓصسلا»ـل سشوخب
رذ ’إا وه ام لجنموب ديهصشلا لتقب

نويعلا يف دامرلل
لابصشأا ءامدق ءاصضعأا دحا سشوخب حتاف لاق

فارتعا نأا سسمأا «مÓصسل»ـل حيرصصت يف ةروثلا
لتقب «نوركام ليونا˘م˘يا» ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا
ي˘ل˘ع د˘ي˘ه˘صشل˘ل ة˘يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘صس’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
رذ» ’إا وه ام تاذلاب تقولا اذه يف ،لجنموب
ةيصسايصس ةلاصسر اهنأا ادكؤوم ،«نويعلا يف دامرلل
’ تانكصسم» درجم يهو ةيلمع اهنم رثكأا

.«ريغ
لوؤو˘صسم˘لا فار˘ت˘عا نأا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ د˘كأاو

اصسنرف مئارج سضعبب هيزيل’ا رصصق نع لوأ’ا
لتقم ةيصضق اهنمو رئازجلا يف ةيرامعتصس’ا
نييرئازجلا ن’ «ادبأا مهي ’» لجنموب ديهصشلا
قئاقحلا» ،رحتني مل ديهصشلا نأا اديج نوكردي
،هبيذعتو همادعإا مت د˘ي˘ه˘صشلا ا˘ند˘ن˘ع ةدو˘جو˘م
’و بناجلا اذه يف ةيح تاداهصش كلمن نحنو
«كلذ د˘كؤو˘ي نأا ي˘صسنر˘ف سسي˘ئر ن˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن
. ثدحتملا فيصضي

تايصصوت عبتت اصسنرف نأا ،«سشوخب» فاصضأاو
طبترم» لجنموب» لتقب اهفارتعاو «اروتصس»
اديج كردت اصسنرفف» ،اهب موقت ةقيقد تاباصسحب
قوصسلا نادقف نم ىندأا وأا نيصسوق باق اهنأا
سضيفختل ةرطصضم يه ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

لوصصو دعب ةصصاخ نيدلبلا نيب رتوتلا ةدح
ةصضفارلا ةيب˘ع˘صشلا ف˘قاو˘م˘لاو كار˘ح˘لا ى˘م˘ح
بناج ىلإا اذه ،ةيصسنرفلا ةلودلا عم لماعتلل
تائيزج دوجو ىلإا تراصشأا يتلا تاحيرصصتلا

تب˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘مر˘لا ة˘ف˘صصا˘ع˘لا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘صشم
ىلإا اهلوصصو لامتحاو ةير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘صصلا˘ب
.«اينابصساو اصسنرف لحاوصس

لازتخا نكمي ’ :«مÓصسلا»ـل ثيغلب
ةيرامعتصس’ا اصسنرفل ةعورملا مئارجلا

لجنموب ةيصضق يف
نيمأ’ا دمحم خرؤوملا ربتعا هبناج نم

ديهصشلا لتقب اصسنرف فارتعا ةيصضق نأا ،ثيغلب
تماق ريبك لاصضنل ةجيتنك ءاج لجنموب يلع
يندملا عمتجملا تايعمجو تايصصخصش هب
ثي˘ح ،ا˘˘صضيأا ا˘˘صسنر˘˘ف ل˘˘خادو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ةينوناقو ةيمÓعإا ةر˘ي˘ب˘ك ا˘طو˘غ˘صض تصسرا˘م
لئاصسوك ة˘ط˘ي˘صسب ءا˘ي˘صشأا ق˘ير˘ط ن˘ع ى˘ت˘حو
يلع ةيصضق نأا ادكؤوم ،يعامتج’ا لصصاوتلا
يف ةباغلا يطغت يتلا ةرجصشلا يه لجنموب
م˘ئار˘ج˘لا لاز˘ت˘خا مد˘˘ع ةرور˘˘صض ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإا
ةيصضق يف اصسنرف اهب تماق يتلا ةعورملا

ءادهصش تلتق اصسنرف نأا افيصضم ،لجنموب يلع
فرتعاو ةيرئازجلا ةركاذلا يف نزو مهل رثك
نا˘ف ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ بصسحو ،كلذ˘ب ا˘هودÓ˘˘ج
ه˘لا˘ق ا˘م˘ب ار˘ي˘خأا ع˘ن˘ت˘قا ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
فارتع’ا ةرورصضب هل ريرقت رخآا يف «اروتصس»
ام ن’ فكي ’ كلذ نأا ريغ ،لجنموب لتقب
لزتخي نأا نم ريثكب ربكا اصسنرفو رئازجلا نيب
. ‐ثيغلب‐ لوقي ةدحاو ةيصضق يف

ل˘ت˘ق˘ب فار˘ت˘ع’ا نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘صضوأاو
مجامج سضعب عاجرتصسا ناصش هناصش لجنموب
يف ةوطخ» يهف ةيبعصشلا ةمواقملا تافرو
ةلوهصسلا نم سسيل » Óئاق ،ليم نويلملا ةلحر
Óثم لوغيد مئارجب اصسنرف فارتعا بصسكت نأا

ى˘ت˘˘حو ،0691 ةن˘صس ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لاو
يتلا ةعبارلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا م˘ئار˘ج˘ب فار˘ت˘ع’ا
تر˘مدو ا˘ه˘تدا˘بأاو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب م˘مأا ى˘ل˘ع تصضق
.اهلمكأاب فايرأا

ةوطخ اصسنرف فارتعا :ةنيرق نب
 يفكت ’ اهنكل ةيباجيا

ءانبلا ةكرح سسيئر ةنيرق نب رداقلا دبع دكأا
تا˘ط˘ل˘صسلا راذ˘ت˘عا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘˘لا
قحب ر˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا م˘ئار˘ج ل˘ك ن˘ع ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
نوركام فارتعا نم مغرلاب ،يرئازجلا بعصشلا
ي˘ل˘ع د˘ي˘ه˘صشلا ل˘ت˘ق ن˘ع ا˘صسنر˘ف ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘ب
راصسم يف ةيباجيا ةوطخ ربتعت يتلاو ،لجنموب
.ةركاذلا تافلم ةجلاعمل يعصسلا

هل روصشن˘م ر˘ب˘ع ،ة˘كر˘ح˘لا سسي˘ئر ح˘صضوأاو
لصصاوتلا عقو˘م˘ب ،ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع

نم ةنصس46 دعب هنأا ،كوبصسيافلا ،يعامتج’ا
بذاك ءاعداو ،ءاعنصشلا ةميرجلا ىلع ةيطغتلا
ةيلوؤوصسمب يصسنرفلا سسيئرلا فرتعي ،هراحتناب
طصشانلا لتقو بيذعت نع ةيرامعتصس’ا اصسنرف
،«لجنموب يلع ديهصشلا» يماحملاو يصسايصسلا

،«سسيراصسوأا لوب» حا˘ف˘صسلا مر˘ج˘م˘لا د˘ي ى˘ل˘ع
نب فاصضأاو ،ةكرابملا ةيريرحتلا ةروثلا لÓخ
اهرابتعا مغرو ،ينطولا ءانبلا ةكرح نأا ةنيرق
ي˘ت˘لا ،ءار˘كن˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه˘ب فار˘ت˘˘ع’ا نأا
بلط يف ًاطيصشن ناك يماحم قحب تبكترا
ةر˘كاذ˘لا ع˘جو ف˘ّف˘خ˘ي ،هدÓ˘˘ب˘˘ل لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا
يعصسلا راصسم يف ةيبا˘ج˘يإا ةو˘ط˘خو ة˘م˘لؤو˘م˘لا
تاقÓعل حمصسي امم ةركاذلا تافلم ةجلاعمل

ةيدنلا راطإا يف اصسنرفو رئازجلا نيب ةيعيبط
ةدايصسل ماتلا مارتح’او ةكرتصشملا حلاصصملاو
راذتعاب عبتت مل اهنوكل فصسأاتت اهنأا ’إا ،لودلا

.ةيصسنرفلا تاطلصسلا نم يمصسر
ي˘صسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا فر˘ت˘عا د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘˘ل

يماحملا نأا «اصسنرف مصساب» نوركام ليوناميإا
يلع ،ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا يف يدايقلاو
ىلع «لتقلاو بيذعتلل سضّرعت» دق لجنموب
ريرحتلا برح لÓخ يصسنرفلا سشيجلا يديأا
ةصسائرلا سسمأا لوأا هنع تنلعأا امبصسح ،ةينطولا
يلع لت˘ق˘ب ا˘صسنر˘ف فار˘ت˘عا ءا˘جو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا
نيماينب خرؤوملا تاي˘صصو˘ت˘ل ا˘ق˘ب˘ط ل˘ج˘ن˘مو˘ب
بر˘حو ةر˘كاذ˘لا لو˘ح هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ارو˘˘ت˘˘صس
يصسنرفلا سسيئرلا برعأاو ،ةي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

يف هتدارإا» نع لجنموب يلع ديهصشلا دافحأ’
ديدع ذنم ه˘ي˘ف عر˘صش يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م
لمع عي˘ج˘صشتو تادا˘ه˘صشلا ع˘م˘ج˘ل تاو˘ن˘صسلا
دعوو ،فيصشرأ’ا ح˘ت˘ف لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘خرؤو˘م˘لا

ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه» نإا ه˘لو˘ق˘ب نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف نور˘˘كا˘˘م
ىتح ،ةلبقملا رهصشأ’ا لÓخ قمعتيو عصسوتيصس
ة˘ئد˘ه˘ت˘لا و˘ح˘ن ًا˘مد˘ق ي˘صضم˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ن
نأاب هنايب يف هيزيل’ا فرتعاو ،«ةحلاصصملاو
يصسنرفلا سشي˘ج˘لا ه˘ف˘قوأا د˘ق ل˘ج˘ن˘مو˘ب ي˘ل˘ع
يف هلتقو هبذع مث هافخأاو رئازجلا ةكرعم لÓخ
سسيراصسوأا لوب» نأا ادكؤوم ،7591 سسرام32
ءافخإاو هلتقب هيصسوؤورم دحأا رمأا هنا فرتعا دق
.«راحتنا اهنأا ىلع ةميرجلا

ز.سسواط



ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘كأا
،ةيمومعلا ةحصصلا يصسراممل
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ادفو ةح˘صصلا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘صسا

ن˘˘˘م ادد˘˘˘ع تع˘˘˘فر ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
عا˘˘ط˘˘ق لا˘˘˘م˘˘˘ع ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشنا
ة˘ح˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ،ة˘˘ح˘˘صصلا

ثلاثلا يثÓث˘ل˘ل91 دي˘فو˘ك
ةحصصلا ريزو دكأا نيأا عبارلاو
تاقحتصسملا ةيوصست فلم نأاب
ةحنم اهنمو ةقلا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ثلاثلا يثÓث˘ل˘ل91 دي˘فو˘ك
ىوتصسم ىل˘ع د˘جو˘ي ع˘بار˘لاو
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ى˘˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘˘لا

لوأ’ا ريزولا ريصشأاتو ةقفاوم
تفا˘صضأاو .دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
ا˘صضيأا تدد˘ن ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
سسرامملا قييصضتلا بيلاصسأاب
تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ي˘˘˘ف
ىلع ةيحصصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
لخدتو يباقنلا لمعلا ةيرح
،ي˘با˘ق˘ن˘لا نأا˘˘صشلا ي˘˘ف ةرادإ’ا

ل˘خد˘ت˘لا˘ب ةرازو˘لا ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
.تافرصصتلا هذهل دح عصضول

ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تر˘ب˘عو
ةيمومعلا ةحصصلا يصسراممل

ةر˘ي˘تو ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘يرود˘لا تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا
راطإا يف يزكرملا ىوتصسملا
باي˘غو ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

اهتارارقل ذيفنت˘لاو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ىلع راوحلا باب قلغ نعو
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م بل˘˘غأا ىو˘˘ت˘˘˘صسم
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
اهبتا˘كم طا˘صشن˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘قر˘عو
ي˘فو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
هئاقل يف دفولا بلط قايصسلا
سسايلإا ةصسائرب ةحصصلا ريزوب
لمع عامتجا ة˘ج˘مر˘ب ط˘بار˘م
ةرازولا نع نيلثمم عم ينقت
قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ة˘˘صسارد˘˘ل

بتر˘لا ي˘ف ة˘ي˘قر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نييبطلا نيصسرامملل ةبصسنلاب

.ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘˘ف
ةجردم˘لا بلا˘ط˘م˘لا تل˘م˘صشو
سسمأا لوأا عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا لÓ˘˘˘˘خ
ر˘يزو˘ل˘ل ي˘صصخ˘صشلا ل˘خد˘ت˘لا

ىدل ديزوب نب نامحرلا دبع
ى˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
لفكتلا رظتنت تافلم ةيوصستل
فلم رارغ ىلع تاونصس ذنم
يف هاروتكدلا ةداهصش فينصصت

.ة˘˘لد˘˘ي˘˘صصلاو نا˘˘ن˘˘˘صسأ’ا بط
تاذ ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تر˘˘˘كذو
ىرخأ’ا طاقنلا نإا روصشنملا

ي˘ئا˘بو˘لا ع˘صضو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م
فور˘ظ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘طا˘˘ق˘˘صسإاو

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسوو
ة˘ح˘صصلا ي˘ف ن˘ي˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘صس ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
عامتجا دعب اهيف ا˘ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت
.ينطولا بتكملا
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عبارلاو ثلاثلا يثÓثلل «91 ديفوك» ةحنم اهنم

دارج ريزولا ريسشأات رظتنت ةحسصلا لامعل ةقلاعلا تاقحتسسملا

خ.ةميصسن

فلم نأاب ةحصصلا لامع ،تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ديزوب نب نامحرلا دبع نأامط
ىوتصسم ىلع دجوي عبارلاو ثلاثلا يثÓثلل91 ديفوك ةحنم اهنمو ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتصسملا ةيوصست

.دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ريصشأاتو ةقفاوم لجأا نم ىلوأ’ا ةرازولا

لغتصسملا ريغ يعانصصلا راقعلا عاجرتصسا نأاصشب سسيئرلا رارق نمث

ةميق لوسصو عقوتي ينايز باهولا دبع
ر’ود رييÓم7 ىلإا تارداسصلا

ابيرق ديد÷ا داتعلا لامعتصسا ةيفيك ‘ Úينقتلل تانيوكت قÓطنا

فسشكلل ةروطتم تازيهŒ ءانتقا مزتعت ةموك◊ا
«انوروك» ـل ةروحتŸا ت’Óسسلا نع

ينا˘يز با˘هو˘لا د˘ب˘ع ع˘قو˘ت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لارد˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ك سسي˘˘˘˘˘ئر
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
لوصصو ةيناكمإا ،ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق تاردا˘˘˘صص ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
7 ىلإا ةيليوحتلا تاعانصصلا

دامتعا مت ام اذإا ،ر’ود رييÓم
يف ة˘ف˘عا˘صضم ة˘مواد˘م ما˘ظ˘ن
لمعت يتلا ةيجاتنإ’ا تادحولا
انمثم ،ايلاح ةئاملاب02 ةبصسنب
عاجرتصسا نأاصشب سسيئرلا رارق
ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصلا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ف ي˘نا˘يز د˘˘كأا .لغت˘صسم˘لا
لوح ،سسمأا يفحصص حيرصصت
يتلا ةديدجلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإ’ا
ةيلاردف˘نو˘كلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
،ةحÓفلا ةرازو عم قيصسنتلاب
نم سساصسأ’ا يف قلطنتصس اهنأا
ن˘ي˘ع˘ن˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘قا˘ط˘ب داد˘˘عإا
ع˘˘قو˘˘ت ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق لو˘˘˘صصو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
رييÓم7 ى˘˘˘˘لإا تاردا˘˘˘˘صصلا
ماظن دامتعا مت ام اذإا ر’ود
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘˘صضم ة˘˘˘˘مواد˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإ’ا تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا
يتلا ةيليو˘ح˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصل˘ل
 .ايلاح ةئاملاب02 ةبصسنب لمعت

ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘˘ف˘˘˘لا نأا فا˘˘˘صضأاو
رئازجلا نيب ةيحÓفلا مصساوملا

ح˘م˘صسي ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ناد˘ل˘ب˘لاو
تاج˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب  ة˘لود˘ل˘ل
‐ ي˘ط˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

لمعلا يف ةكيمانيد  ‐هقفو
 .ليغصشتلل ربكا ’اجم حتفيو

ةيلارد˘ف˘نو˘ك سسي˘ئر ن˘م˘ثو
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
سسي˘˘ئر رار˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
يعانصصلا راقع˘لا عا˘جر˘ت˘صسا˘ب

هنأا ىلا اريصشم ،لغتصسملا ريغ
قطانملا سشاعنإا يف مهاصسيصس
م˘˘عد˘˘ل ا˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا
لجأا نم نييرئازجلا نيجتنملا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘˘صسلا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا

 .لمعلا بصصانم ةيامحو
با˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ح˘˘صضوأاو

عاجر˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ي˘نا˘يز
حمصستصس لغتصسملا ريغ راقعلا
امك ةلطعم عيراصشم قÓطإاب
ةيمومع تاصسصسؤومل حمصستصس
اهعيراصشم عي˘صسو˘ت˘ب ة˘صصا˘خو

تاذ ي˘ف دد˘˘صشو ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإ’ا
دام˘ت˘عا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع قا˘ي˘صسلا
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشلا

يعانصصلا راق˘ع˘لا لÓ˘غ˘ت˘صساو
طورصش ر˘ت˘فد ع˘صضو ا˘حر˘ت˘ق˘م
راقعلا ىلع لوصصحلا لجأا نم
عنصصملا هيف مزتلي يعانصصلا
د˘ي˘لا ن˘م ن˘ي˘ع˘م دد˘ع جا˘مدإا˘ب
.يجاتنإ’ا هطاصشن يف ةلماعلا

سصو˘صصخ˘لا ي˘ف ي˘نا˘يز لا˘قو
ءا˘ط˘عإا بج˘ي ه˘نإا لو˘ق˘ن نآ’ا»
ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ي˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
ةميق نم ع˘فر˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
د˘ي˘ع˘نو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘جا ن˘م ا˘ق˘با˘صس ة˘ي˘˘صضم˘˘م˘˘لا

ةصصح نأ’ ،انتا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘يا˘م˘ح
نم نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلا
دودح ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘صسلا

ةئاملاب08 لباقم ةئاملاب02
 .«بناجأÓل

يتلا ليقارعلاب قلعتي اميفو
ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا قÓ˘˘طإ’ا ه˘˘جاو˘˘ت
نإا لاق ،ةيليوحتلا تاعانصصلل
ةدوجوم ةيليوحتلا ةعانصصلا»
ا˘ه˘طا˘صشن ن˘كل ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ر˘فو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘م
ام وهو ،ةيحÓفلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘صس
تناك ةراصسخلا نأا ’إا يحصصلا

في˘ك فر˘ع˘ن م˘ل ا˘ن˘نأ’ ةر˘ي˘ب˘ك
جوتنملا نم يفاصضإ’ا لوحن
تقو ي˘ف ه˘ق˘يو˘صست˘ل ه˘نز˘خ˘نو
 .«ةجاحلا

لاق تاجتنملا قيوصست نعو
ةناعتصس’ا م˘ت˘ت˘صس» ه˘نإا ي˘نا˘يز
ةكرصشلا «سسكفاصص ةصسصسؤومب
سضرا˘˘ع˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘ف ة˘صسر˘م˘ت˘م˘لا «ر˘يد˘صصت˘لاو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ط˘ي˘صشن˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
حبصصتل تصسارمنت يف راهيصسا

امك ،ريدصصتلل ىرخأا ةمصصاع
سسنار˘˘ت˘˘ي˘˘جو˘˘ل ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م نأا
لق˘ن˘ل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا»
ع˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صضب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

يف مهاصست˘صس «كي˘ت˘صسجو˘ل˘لاو
لك نم ةلوحملا داوملا لقن
تصسارنمت ةياغ ىلإا قطانملا
ةدحوم كيبابصشب دوزتصس يتلا
 .ةيراجتلا تÓماعملا ليهصستل
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ة˘م˘ي˘ل˘˘صس ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا تف˘˘صشك
ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘صسي˘˘˘ئر ،بو˘˘˘غزو˘˘˘ب
د˘ه˘ع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب تا˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
نأا ،جرف يديصسل رئازجلا روتصساب
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت ي˘ن˘ت˘ق˘ي˘صس د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا

فصشكلا فد˘ه˘ب كلذو ،ةرو˘ط˘ت˘م
ةروحتملا ت’Óصسلا تانيج نع
 .ابيرق انوروك سسوريفل

ةود˘˘ن ي˘˘ف بو˘˘غزو˘˘ب تد˘˘˘كأا
يين˘ق˘ت ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن
لوح ،سسمأا روتصساب دهعم رباخم
نع فصشكلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا تا˘ي˘ل’ا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘لÓ˘˘صسلا

ءان˘ت˘قا د˘ع˘ب د˘ه˘ع˘م˘لا نأا ،ا˘نورو˘ك
وربونان درو˘ف˘صسكوأا» تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
تا˘ن˘˘ي˘˘ج ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل «و˘˘ن˘˘كت
91‐ديفوكل ةروحتملا ت’Óصسلا

،لاجملا اذه يف نيينقتلا نيوكتو
اذه لامعتصسا يف ابيرق قلطنيصس
ر˘ب˘خ˘م ة˘صسي˘ئر ترا˘صشأاو .دا˘ت˘ع˘لا

د˘ه˘ع˘م ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب تا˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ىلا ،جرف يديصسل رئازجلا روتصساب
ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا دد˘˘صصب ر˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه نأا
ارو˘ط˘ت ر˘ث˘كأا ىر˘خأا تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
دنصستصس نيذلا نيينقتلا نيوكتو
هنأا ةفي˘صضم ،ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه م˘ه˘ي˘لإا
ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا م˘ت˘˘ي˘˘صس
 .كلذل ةهجوملا ليلاحتلا مÓتصسا

دهعم لجصس ،ىرخأا ةهج نم
ةد˘يد˘ج تا˘با˘˘صصإا5 رو˘ت˘˘صسا˘˘ب
يف ةروحتملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
اذ˘ه˘بو .ءا˘ع˘برأ’ا سسمأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
عب˘صس تصصحأا د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا نو˘كت
دعب ،ةروحتملا ةلÓصسلاب تاباصصإا
يصضاملا سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ا˘ه˘نÓ˘عإا

نيتباصصم ن˘ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع
 .اهتاذ ةلÓصسلاب
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هتاجوتنم ‘ ةردن دوجو يفنيو اهراعصسأا عافترا رÈي «لاتيفيصس» عم‹

ةدئاŸا تيز ءÓغ ةمزأا ءاهنإ’ ةراجتلا ةرازول ةماه تارارق
ريدم ينارقم دمحأا فصشك

تاطاصشنلاو قاوصسأ’ا ميظنت
ةرازو˘ب ة˘ن˘ن˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
تذختا ةرازو˘لا نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ع˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘صص تاءار˘˘˘˘˘جإا
ف˘ي˘ث˘كت فد˘ه˘ب ن˘ي˘لّو˘ح˘م˘˘لا
سسف˘ن ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘صشم ،جا˘˘ت˘˘نإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت ى˘لإا تقو˘˘لا
نم دحلا لجأا نم ةصصتخملا
 .ةبراصضملل ت’واحم يأا

يف ي˘نار˘ق˘م د˘م˘حا را˘صشأاو
دوجو ىلإا يف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت
قوصسلا نيومت يف ت’Óتخا
م˘غر كلذو ،ا˘جو˘˘صصلا تيز˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت
ح˘صضوأاو .ه˘جا˘ت˘نإا ي˘ف ل˘خد˘˘ت
تعرصش  ةرازولا نأا ثدحتملا
سسي˘˘ئر ر˘˘ماوأا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ع˘ن˘صصم ة˘ي˘كل˘م ل˘ق˘˘ن نأا˘˘صشب
زيح هعصضوو لجيجب تويزلا
 .ةمدخلا

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م فا˘˘˘صضأاو
تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لاو قاو˘˘˘˘˘صسأ’ا

ةرازو˘ب ة˘ن˘ن˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
تويزلا ع˘ن˘صصم نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
ةيعون ةفاصضإا مدقيصس لجيجب
قوصسلا طبصض يف مهاصسيصسو
 .اهراعصسأاو

تاذ دافأا ،ىرخأا ةهج نم
ةرازو˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ،لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
،ةعصسو˘م ة˘ل˘م˘ح ي˘ف تعر˘صش
اطاطبلا نزاخم ةبقارم فدهب
سصاو˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا حا˘ف˘ت˘لاو

عم اميصس نيركتحملا فصشكل
ي˘ف .نا˘صضمر ر˘ه˘صش بار˘ت˘˘قا

تايمك يأا زجح متيصس نيح
ا˘ه˘ب˘حا˘صص كل˘م˘ي ’ ة˘نز˘˘خ˘˘م
 .ةمزÓلا ريتاوفلا

ىصصحأا ،ريا˘غ˘م قا˘ي˘صس ي˘ف
رب˘ع ا˘قو˘صس526 ،ي˘نار˘ق˘م
،ةلغتصسم ريغ ينطولا بارتلا

ةمحرلا قاوصسأا نأا ىلإا اتف’
رهصش لÓخ ةرصضاح نوكتصس
قوصس لدعمب كلذو ،ناصضمر
 .ةيدلب لك يف

ل˘ي˘ع˘ف˘ت ن˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك
،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا نو˘نا˘˘ق تاءار˘˘جإا

ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس يذ˘˘لاو
ح˘˘ب˘˘كل ةو˘˘˘ق˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
سشماه فيق˘صستو ة˘برا˘صضم˘لا

يف افيصضم ،تاجت˘ن˘م˘لا ح˘بر
م˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘˘نأا ،قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسلا تاذ
عي˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل سصي˘خر˘ت˘لا
لÓ˘خ «د˘لو˘صص» ي˘ج˘يور˘ت˘˘لا
سضف˘˘˘خ˘˘˘ل نا˘˘˘صضمر ر˘˘˘ه˘˘˘˘صش
 .راعصسأ’ا

تد˘˘ن˘˘ف ،ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
رابخأ’ا «لاتيفيصس» ةعومجم
يف ةرد˘ن ا˘هدا˘ف˘م ة˘لواد˘ت˘م˘لا

تيز ة˘صصا˘خ ،ا˘ه˘˘تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
نينطاوملا ةنئمط˘م ،ةد˘ئا˘م˘لا

يف اهتاجوتنم لك ةرفو ىلع
 .ينطولا بارتلا ءاحنأا لك

نايب يف ،لاتيفيصس تدكأاو
نأا ،سسمأا ه˘˘˘˘ترد˘˘˘˘صصأا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
نع تثدحت يتلا تامولعملا
سساصسأا ’ ةدئاملا تيز ةردن

ةد˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ح˘˘صصلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل
ةمزÓلا ريبادتلا لك اهذاختا
ي˘ف ت’Ó˘ت˘˘خا يأا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
اميصس ،ةينطولا قوصسلا ديوزت
.نا˘صضمر ر˘ه˘صش بار˘ت˘˘قا ع˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘كر˘صشلا تن˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك
لامعأ’ا لجرل اهتيكلم دوعت
ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘طإا ،بار˘˘˘بر د˘˘˘ع˘˘˘صسي

م˘صسا ل˘م˘ح˘ت ة˘ث˘˘لا˘˘ث ة˘˘مÓ˘˘ع
ىلإا ةفاصض’اب «ويد لايرولف»
 .لايروفو ويليإا نيتمÓعلا

عافترا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
،ار˘˘خؤو˘˘م تو˘˘˘يز˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا
بابصسأا «لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘صس» تع˘جرأا
نع ةجراخ لماوع ىلإا كلذ
باهتل’ا يف لثمتت ،اهقاطن

هتدهصش يذلا قوبصسملا ريغ
ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأا
عم نمازتلاب ،ةيملاعلا قوصسلا
مامأا رانيدلا ة˘م˘ي˘ق سضا˘ف˘خ˘نا
عافترا ىلإا ةريصشم ،ر’ودلا
،ةيتصسيجوللا ،لقنلا ف˘ي˘لا˘كت
يه ترثأا ،فيلغتلاو ةئبعتلا
ىلع رصشابم لكصشب ىرخأ’ا
 .تاجتنملل يئاهنلا رعصسلا

نأا ىلا لاتيفيصس نايب تفلو
،عا˘˘ف˘˘تر’ا اذ˘˘ه تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت
داوملا ىلع اصضيأا تصسكعنا
تدد˘صشو .ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

ءاقبإ’ا لجأ’ ةدهاج اهنأا ىلع
راعصسأاب اهتاجتنم راعصسأا ىلع
 .ةلوقعم
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باقرع دمحم ةكراصشمب
مجانملاو ةقاطلا ريزو

لاغسشأا قÓطنا
ةنجللا عامتجا
ةعباتمل ةيرازولا
بيبوأ’ا قافتا
بيبوأ’ا جراخو
لاغصشأا سسمأا تقلطنا
عباصسلا عامتج’ا

ةيرازولا ةنجلل  نيرصشعلاو
قافتا ةعباتمل ةكرتصشملا
،بيبوأ’ا جراخو بيبوأ’ا

باقرع دمحم ةكراصشمب
.مجانملاو ةقاطلا ريزو
عامتج’ا اذه سسركيو
ةينقت ربع ماقي يذلا
ةصساردل دعب نع رصضاحتلا
ةيطفنلا قوصسلا روطت قافأا

.ريصصقلا ىدملا ىلع
ماق ،عامتج’ا لÓخو
ةيرازولا ةنجللا ءاصضعأا
ىوتصسم مييقتب ةكرتصشملا
تامازتل’ا مارتحا
جاتنإا سضيفختب ةقلعتملا
نÓعإا يف ةكراصشملا لودلا
يفناج رهصشل نواعتلا

ريرقت قفو اذهو ،1202
.ةكرتصشملا ةينقتلا ةنجللا

ةيرازولا ةنجللا فلأاتتو
لود ةعبصس نم ةكرتصشملا
لودلا ةمظنم يف ءاصضعأا
يهو ،طفنلل ةردصصملا
ةيدوعصسلاو رئازجلا

ةيبرعلا تارامإ’او
تيوكلاو قارعلاو ةدحتملا

Óيوزنفو ايريجينو
يف نيوصضع ريغ نيدلبو
ايصسور امهو ،ةمظنملا

تكراصش امك .ناتصسخازاكو
ةنجللا لاغصشأا يف ’وغنأا

.بيبوأ’ا ةصسيئر اهتفصصب
ـه.داوج
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ةيتايلمعلا ةليصصحلا يف ءاج
يف يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
ة˘م˘ير˘ج˘لاو بير˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘فا˘كم
نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةمظنملا

يرفيف42 ىلإا7102 يفناج1
ت’وا˘ح˘م ة˘برا˘˘ح˘˘م نأا ،1202
نم تاردخملا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا قار˘غإا

ن˘ع تر˘ف˘صسأا ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
تاردخم راج˘ت3813 فيقو˘ت
نم اراط˘ن˘ق68.3102 ز˘ج˘حو
5771626و جلاعملا فيكلا
ليصصفت ي˘فو .ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق
تنكمت دقف ،ةليصصحلا تاذل قدأا
نم7102 ةنصس سشيجلا تاوق
تاردخ˘م ر˘جا˘ت945 ف˘ي˘قو˘ت
فيكلا نم راطنق5.684 زجحو
اصصرق8202721و ج˘لا˘ع˘م˘لا

متف8102 ة˘ن˘صس ا˘مأا ،ا˘صسو˘ل˘ه˘م
تاردخ˘م ر˘جا˘ت116 ف˘ي˘قو˘ت
فيكلا نم راطنق9.642 زجحو
اصصرق828905و ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا

9102 ةنصس مت امن˘ي˘ب ،ا˘صسو˘ل˘ه˘م
تاردخ˘م ر˘جا˘ت327 ف˘ي˘قو˘ت
ن˘م را˘ط˘ن˘ق51.874 ز˘˘ج˘˘حو
857074و ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
ةنصس لÓخ متو . اصسولهم اصصرق
رجات8201 ف˘ي˘قو˘˘ت0202
2.307 ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ،تارد˘˘خ˘˘˘م
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
،اصسوله˘م ا˘صصر˘ق8681163و
ةيراجلا ةنصسلا ةيادب ذنم مت امك
تاردخ˘م ر˘جا˘ت272 ف˘ي˘قو˘ت
فيكلا نم راطنق11.99 زجحو
اصصرق392793و ج˘لا˘ع˘˘م˘˘لا

.اصسولهم
يف درو ام بصسح‐ ايلج ودبيو

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ‐ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لا تاذ
ةتباثلا اهفقاوم ببصسب ،تحصضأا»
ملاعلا يف ة˘لدا˘ع˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ءازإا

فرط نم ةفدهتصسم ،ةقطنملاو
لود عم فلاحتت ةيلود تاكبصش
ةيصسايصس اياون تاذ ةقطنملا نم
،نزخملا ماظن اهصسأار ىلع ،ةثيبخ
فلتخمب دÓبلا قارغإا نم ذختتو
ةز˘˘ي˘˘كر˘˘لا تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا عاو˘˘˘نأا
دامع فاد˘ه˘ت˘صسا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا
.«بابصشلا ةئف وهو ’أا عمتجملا

تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لو
سشي˘˘ج˘˘˘لا لذ˘˘˘ب˘˘˘ي ،«ة˘˘˘صسر˘˘˘صشلا»
ادو˘˘ه˘˘ج» ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

ني˘مأا˘ت ي˘ف ة˘ث˘ي˘ث˘حو ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ة˘برا˘ح˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا
ة˘صصا˘خ ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

،تارد˘خ˘م˘لا بير˘ه˘ت تا˘با˘صصع
ةلماصش ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا لÓ˘خ ن˘م
بي˘لا˘صسأا رو˘ط˘ت ع˘م ة˘ف˘ي˘˘كت˘˘مو
تارد˘خ˘م˘لا بير˘ه˘ت تا˘با˘˘صصع
ىلع ،اهءارو فقت يتلا لودلاو
ي˘ت˘لاو ،نز˘خ˘م˘لا ما˘ظ˘ن ا˘˘ه˘˘صسأار
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ى˘ل˘ج˘ت˘˘ت
ة˘برا˘ح˘م لا˘ج˘م ي˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
،كلذ مغرو .«تاردخملا بيرهت
ه˘ت˘صسا˘ي˘صس بر˘غ˘˘م˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ي»
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا قار˘˘غإا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
ددهت تحبصصأا يتلا تاردخملاب

ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا رار˘ق˘ت˘صس’او ن˘˘مأ’ا
ة˘ئ˘ف فد˘ه˘ت˘˘صست ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘صصا˘˘خ
‐ «عمتجملا يف ةمهمو ةصساصسح
.‐ردصصملا تاذ فيصضي

نأا ،رد˘صصم˘˘لا سسف˘˘ن ح˘˘صضوأاو
تاردخم˘لا ل˘م˘ع˘ت˘صسي نز˘خ˘م˘لا
ه˘تا˘قا˘ف˘خإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل»
ىلع ،ةيعامت˘ج’او ة˘يدا˘صصت˘ق’ا
ةرا˘ج˘ت تارد˘خ˘م˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا

طاصشن نأا ثيح ،ةرهدزمو ةحبرم
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا

ةحئاجب رثأاتي م˘ل تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لاو
ةرا˘ج˘ت˘لا تبر˘صض ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
تفثك سسكعلا ىلع لب ،ةيملاعلا

تاردخملا˘ب را˘ج˘ت’ا تا˘با˘صصع
،ددصصلا اذهبو .«ارخؤوم اهطاصشن
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا بت˘˘كم ح˘˘صضوأا
،ةميرجلاو تاردخملاب ي˘ن˘ع˘م˘لا
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘ي» بر˘˘غ˘˘م˘˘لا نأا

بنقلا ريدصصتو جاتنإ’ ةلصضفم
ءزج سصيصصخت قايصس يف كلذو
،0202 ةنصسل يملاعلا هريرقت نم
ىلع ةحئاجلا ريثأات نع ثيدحلل
.«ملاعلا يف تاردخملا قوصس

ماظ˘ن˘لا نأا ،رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو
لئاصسولا لك لمعتصسي» يبرغملا

ا˘ه˘ق˘يو˘صستو ه˘مو˘م˘صس ج˘يور˘˘ت˘˘ل
نمأا باصسح ىلع دودحلا جراخ
نأا امك ،راوجلا لود رارقتصساو
مئارج نع نزخ˘م˘لا ما˘ظ˘ن ر˘ت˘صست
تاكبصش تاصسراممو نيبر˘ه˘م˘لا
هدر˘˘م تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا

ةيطغتلا نزخملا ما˘ظ˘ن ة˘لوا˘ح˘م
ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘قا˘ف˘خإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
رقفلاف ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘ق˘ت˘ح’او
ةلاطب˘لاو بر˘غ˘م˘لا ي˘ف ع˘صسو˘ت˘ي
اذهلو ،باب˘صشلا ط˘صسو ى˘صشف˘ت˘ت
نع يبرغملا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘صضا˘غ˘ت˘ي
،تاردخملاب راجت’او بير˘ه˘ت˘لا
نيرصشتنملا هناو˘عأا ع˘ج˘صشي و˘ه˘ف
رير˘م˘ت ل˘ي˘ه˘صست˘ل دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع
.«رئازجلا وحن تاردخملا نانطأا

جلاعملا فيكلا نم اراطنق68.3102 زجحو تاردخم نوراب ف’آا3 نم ديزأا طوقصس

7102 ذنم ةيبرغملا مومسسلاب رئازجلا قارغإ’ ةزكرم «ةينزخم» ةلمح

ط.ةراصس

7102 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،نطولل ةيبرغلا دودحلا ىلع ةطبارملا يبعصشلا ينطولا سشيجلا تاوق تنكمت
امبصسح ،مومصسلا نم ةلوهم تايمكب رئازجلا قارغإا اولواح تاردخم رجات ف’آا3 نم ديزأا فيقوت نم ،1202 ىلإا

.يبعصشلا ينطولا سشيجلل ةيتايلمعلا ةليصصحلا هب تدافأا

لبقملا ناوج01 ةياغل لصصاوتلل سسرام82 خيراتب قلطنت ةرودلا

1202 ةرودل ةيئانج ةيسضق622 ةجمرب
تايانجلا ةمكحم مامأا

ةطصشانلا ةيباهرإ’ا تاميظنتلا ىدحإاب6102 ةنصس قحتلا
لحاصسلا ةقطنمب

دلو يدبع» وعدملا يباهرإ’ا ىلع شضبقلا
راتخم جاب جربب «كرب

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م تف˘˘صشك
ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘ب’ا
،تايانجلا لودج نع ةمصصاعلاب
ة˘ن˘صسل ى˘لوأ’ا ة˘يدا˘˘ع˘˘لا ةرود˘˘ل˘˘ل
ةرود˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صسو .1202
يراجلا سسرام82 موي  ةيئانجلا
ن˘م ناو˘ج01 ةيا˘غ ى˘لإا د˘ت˘م˘ت˘ل
تج˘˘مر˘˘بو .ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا
622 لود˘ج˘لا بصسح ة˘م˘كح˘م˘لا
ىلع اهحرط متيصس ،ةيئانج ةيصضق

.اهيف لصصف˘ل˘ل تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘لوا˘ط
،ة˘ي˘قÓ˘خأ’ا ا˘يا˘صضق˘لا ترد˘صصتو
ةرود˘لا ة˘ما˘ع˘لا بادآ’ا˘ب ة˘ل˘خ˘م˘لا
.ةحورطم ةيصضق74ـب ةيئانجلا

ت’احب اهلمجم يف تقلعتو
سضر˘˘˘ع˘˘˘لا كت˘˘˘هو با˘˘˘صصت˘˘˘غ’ا

،قÓ˘خأ’ا دا˘صسف ى˘ل˘ع ير˘ح˘ت˘˘لاو
ددع غل˘بو ،ر˘صصق ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض حار
لا˘م˘عأ’ا˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ ا˘يا˘صضق˘لا
ا˘هزر˘بأا ،ة˘ي˘صضق82 ة˘ي˘با˘˘هرإ’ا
(ق.دمحأا) ريطخلا يباهرإ’ا ةيصضق
ميظنت يف يدايقلل نميأ’ا عارذلا
لقعلاو «ند’ نب ةماصسأا» ةدعاقلا
يتلا ةيريجفتلا ةيل˘م˘ع˘ل˘ل ر˘بد˘م˘لا
ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ن˘˘كث˘˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا
ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس يذ˘˘˘لاو ،لا˘˘˘صشر˘˘˘صشب
،لبقملا ليرفأا5 موي ةمكاحملل
ةيانجب قلعتت ةليقث مهتب هتعباتمل

،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘صض حÓ˘˘˘صس ل˘˘˘م˘˘˘ح
لامعأا باكترا مهت ىلإا ةفاصضإ’اب
عا˘فد˘لا˘˘ب رار˘˘صضإ’ا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م

ءاصضقلا سضرغب ءادتع’ا ،ينطولا
مكاحيصس امك ،مكحلا ماظن ىلع
ي˘˘با˘˘هرإ’ا ،ةرود˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ىّنكملا ،(غدغد دمحأا) فوقوملا
ربتعي يذ˘لا د˘م˘حأا ه˘لإ’ا د˘ب˘عو˘بأا»
يدايقلل «ايجلا» ميظنت ىمادق دحأا
كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ه˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضق˘˘م˘˘لا
ةرودلا هذه يف عباتيو .لاكدورد
3 م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ه˘ت˘˘م31 ة˘ي˘ع˘م˘ب
يف ةيقبلا دجاوتي اميف ،نيفوقوم
مهت نومهتملا هجاويو.رارف ةلاح
يدم˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
لتقلا ،ة˘ي˘صشحو لا˘م˘عأا با˘كترا˘ب
رار˘˘صصإ’ا ق˘˘ب˘˘صس ع˘˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

لام˘ع˘ت˘صسا˘ب ءاد˘ت˘ع’ا ،د˘صصر˘ت˘لاو
م˘ه˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،تار˘ج˘ف˘ت˘م
،ةعونمم ةري˘خذو ة˘ح˘ل˘صسأا ةزا˘ي˘ح
ثب سضرغب ،ةرجفتم داوم ةزايح
قلخو ناكصسلا طاصسوأا يف بعرلا

ج˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘صسو .ن˘˘مأ’ا ماد˘˘ع˘˘نا و˘˘ج
اصضيأا ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم
ةرجات˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘صضق12
تاعام˘ج را˘طإا ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا˘ب
قلعتي اهصضعبو ةمظنم ةيمارجإا
يف تليذتو .سضرع˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا˘ب
لامعتصساو ريوزتلا اياصضق بيترتلا
سشغ˘˘لاو بير˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ،روز˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف فد˘ه˘ت˘صست ي˘ت˘لا ،ي˘ب˘ير˘صضلا

كلذو ،ما˘ع˘لا لا˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
.عونلا اذه نم ةيصضق62 ةجمربب

م.نتاف

ينطولا سشيجلل ةزرفم تنكمت
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘صضف˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
سضبقلا نم ،ةينمأ’ا تامو˘ل˘ع˘م˘لا

«يدبع يوابقع» يباهرإ’ا ىلع
جربب «كرب دلو يدبع» وعدملا
قحتلا دق ناك ثيح ،راتخم يجاب
تاميظنتلا ىد˘حإا˘ب6102 ة˘ن˘صس
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ط˘صشا˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا
.لحاصسلا

عا˘فد˘لا ةرازو نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ه˘نأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ط˘ير˘صشلا لو˘ط ى˘ل˘ع سشي˘˘ت˘˘ف˘˘تو
،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘ب˘ب يدود˘ح˘˘لا

ينطولا سشيج˘ل˘ل ةزر˘ف˘م تف˘صشك
ةريخذلاو ةحلصسأÓل أابخم يبعصشلا
نيصشاصشر نيصسدصسم ىلع يوتحي
نزاخم3 ،فوكينصشÓك عون نم
ةداصضمGPR-2 فئاذق ،ةريخذ
GPR-2 ف˘ئاذ˘˘ق3 ،تابا˘بد˘ل˘ل
GLF ة˘ف˘يذ˘قو دار˘فأÓ˘˘ل ةدا˘˘صضم
ةفاصضإ’اب دار˘فأÓ˘ل ةدا˘صضم)10(
طبصض مت اميف ،ةقلط631 ىلإا

ــب ردقت سسانيمأا نإاب ىرخأا ةيمك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط5842
.تارايعلا

راطإا يفو قايصسلا سسفن يفو
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘مو
ة˘فآا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ى˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
،دÓ˘ب˘لا˘ب تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘ت’ا
سشيجلل ةكر˘ت˘صشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا
عم قيصسنتلاب ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

لÓ˘خ ،ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
تارد˘خ˘م ر˘جا˘˘ت94 عو˘˘ب˘˘˘صسأا

ةقرفتم تايلمع لÓخ تزجحو
،ةيركصسعلا يحاونلا فلتخم ربع
جلاعملا فيكلا نم ةريبك تايمك
41و ارا˘ط˘˘ن˘˘ق21 ـب رد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘ُ̆ت

تاعومجملا تلواح امار˘غو˘ل˘ي˘ك

عم دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإ’ا
تفقوأا ،ددصصلا اذه يفو.برغملا

يبعصشلا ينطولا سشيجلل زرافم
سسارحو ينطولا كردلا حلاصصمو
ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ن˘لا ي˘م˘ي˘ل˘˘قإا˘˘ب دود˘˘ح˘˘لا
،ةثلا˘ث˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘ير˘كصسع˘لا

رجات51 ،ةقرفتم تايلمع لÓخ
اراطنق11 تطب˘صضو تارد˘خ˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘˘ك74و
رجات43 فيقوت مت اميف ،جلاعملا

امارغوليك76 زج˘حو تارد˘خ˘م
290311 اذكو ،ةداملا سسفن نم
نم امارغ051 ،اصسولهم اصصرق
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘يا˘كو˘كلا ةدا˘˘م
ةيركصسع ي˘حاو˘ن ر˘ب˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
تف˘قوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م .ىر˘˘خأا

يبعصشلا ينطولا سشيجلل زرافم
ماز� نيعو تصسارنمت نم لكب
اصصخصش36 ،راتخم يجاب جربو
ادلوم96 ،تابكرم6 تزجحو
3 طغصض ةقرطم64 ،ايئابرهك
ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘˘صشك ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا

تازيهجت اذكو ريجفت تادعمو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘صست ىر˘˘خأا
ن˘ع عور˘صشم˘لا ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
31 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،بهذ˘˘لا
قدانب6 ط˘ب˘صضو ار˘خآا ا˘صصخ˘˘صش

ةدحو0879 ،يلآا سسدصسمو ديصص
نم ةدحو7715 ،غبتلا ةدام نم
افتاه779 ،تابورصشملا فلتخم
ةلصصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ا˘ي˘كذ
،ةركصسب ،فودنت نم لكب تذفُن

ةماعنلا ،يقاوبلا مأا ،ةياجب ،ةيادرغ
ت’واحم طابحإا ّمت امك ،ةديعصسو
دوقولا نم ةريبك تايمك بيرهت
نم ل˘كب ار˘ت˘ل27321 ـب رد˘ق˘ُ̆ت
،سسار˘هأا قو˘صس ،فرا˘ط˘لا ،ة˘˘صسب˘˘ت
.تناجو فودنت

م.ةزمح

ةيئاصضقلا ةباقرلا ت– دجاوتŸا قبصسأ’ا ةياجب ›او اصضيأا اهيف عباتي ةيصضقلا

ةياجبب «شص’اب نثيراقوي «قدنف ةيسضق ‘ هناويد ريدمو لÓسس عم قيقحتلا

ةدلقم رانيد0002 ةئف نم ةيدقن ةقرو53 اهتزوحب طبصض

شسادرموبب قوسسلا يف ةلوادتم ةروزم ةيدقن قاروأا زجحو ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإ’ا

˘ما˘مأا سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ل˘˘ث˘˘م
يئازجلا بطقلا ةمكحم يصضاق
ةعبارلا ةفرغلا د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘صسب

ق˘ب˘صسأ’ا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ن˘م ل˘˘ك
بنا˘ج ى˘لإا كلا˘م˘لا د˘ب˘ع لÓ˘صس
.ىفطصصم لايحر ه˘ناو˘يد ر˘يد˘م
قيقح˘ت˘لاو عا˘م˘ت˘صس’ا م˘ت ثي˘ح
اياصضقب عو˘صضو˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ع˘م
لامعأ’ا لجر حنمب قلعتت داصسف
قدنفل كلاملا دومحم يوÓعل
.ة˘يا˘ج˘ب˘ب «سصÓ˘ب ن˘ث˘يرا˘˘ڤو˘˘ي»

سسلجم˘ب ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ تنا˘كو
د˘˘ق سسمأا لوأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘˘صضق
ةداصضم˘لا ةر˘ب˘خ˘لا رار˘ق تصضفر
لك عافد ةئيه اهب تمدقت يتلا

دبع قبصسأ’ا لوأ’ا ريزولا نم
ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصمو لÓ˘˘صس كلا˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘عد˘ي لا˘م˘عأ’ا ل˘جرو لا˘ي˘حر
ةربخلا قلعتتو ،دومحم يوÓعل
ريغ تازاي˘ت˘ما ح˘ن˘م˘ب ةدا˘صضم˘لا

لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر˘˘ل ة˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘صسم
قد˘ن˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا يوÓ˘ع˘ل

ة˘ي˘صضق˘لا ،«سصÓ˘ب ن˘ث˘ير˘˘ڤو˘˘ي»
ةيا˘ج˘ب ي˘لاو ا˘صضيأا ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي
ةباقرلا تحت دجاوتملا قبصسأ’ا
نيمهتملل ته˘جوو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ي˘ق˘ل˘تو ح˘ن˘م˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت
ءوصسو ةقحتصسم ريغ تازايتما
ىلإا ةفاصضإا ،ةفي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا
نيكمتو ذوفن˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا م˘ه˘ت
ءا˘ن˘ب˘ل ة˘صصخر ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا
ةي’وب «سصÓب نثيراڤوي» قدنف
.اهيف قحلا هل سسيل ةياجب

ك.مركأا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت
يرو˘مز˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘˘ل

ةي’و نمأاب ليانم جرب ةرئاد نمأ’
ةيدقن قاروأا زجح نم ،سسادرموب
امك ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةروز˘م
ة˘كب˘صش ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
،سصاخصشأا4 نم نوكتت ةيمارجإا
82و61 نيب ام مهرامعأا حوارتت
.يرومز ةيدلبب ني˘م˘ي˘ق˘م ،ة˘ن˘صس
د˘ن˘ع دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح

راجتلا دحأا نم ىوكصش ميصسرت
ءارصشب لافطأ’ا دحأا مايق اهدافم
ة˘قرو˘ب تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لا سضع˘˘ب
ةرصشابم متيل ،ةروزم جد0002
نم ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف

ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع فر˘˘˘ط
تل˘˘ل˘˘كت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
ة˘˘كب˘˘صشلا سسوؤور˘˘ب ة˘˘حا˘˘˘طإ’ا˘˘˘ب
ط˘˘˘ب˘˘˘صض ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘جإ’ا
نم ةيد˘ق˘ن ة˘قرو53 مهتزوح˘ب

م˘ت˘ي˘˘ل ،ةروز˘˘م جد0002 ة˘ئ˘˘ف
ةحلصصملل مهيف هبتصشملا ليوحت

.ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصس’
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو
ةم˘ه˘ت˘ب ،ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

تامÓع عيزوتو ةزايحو حرط
دوقنلا لحم اهلÓحإا دصصق ةيدقن
.ينوناقلا رعصسلا تاذ

م.ةزمح

ةكبصش كيكفت نم تنكمت
ةزابيت لابجب طصشنت ةيمارجإا

طبحت نمأ’ا حلاسصم
ريجفت ةيلمع
ةمسصاعلاب ةيباهرإا
ةينمأ’ا حلاصصملا تنكمت
لÓخ ،ينطولا عافدلا ةرازول

كيكفت نم ،عوبصسأ’ا اذه
رصصانع3 نم ةنوكتم ةكبصش
طصشنت ةيباهرإا ةعامجل معد
دحأا ماق ثيح ،ةزابيت لابجب
ةلبنق لقنب نيفوقوملا

يف اهعصضوو عنصصلا ةيديلقت
ةيدلب يحاوصضب ددحم ناكم
.اهكيكفت مت نيأا ،سسوتيلاكلا

عافدلا ةرازو نايب دافأاو
ةحفاكم راطإا يف هنأا ،ينطولا
لÓغتصسا لصضفبو باهرإ’ا
حلاصصملا تنكمت ،تامولعملا
عافدلا ةرازول ةينمأ’ا
عوبصسأ’ا اذه لÓخ ،ينطولا

نم ةنوكتم ةكبصش كيكفت نم
ةعامجل معد رصصانع3
،ةزابيت لابجب طصشنت ةيباهرإا

نأا تاقيقحتلا دعب نيبت ثيح
هذه نم نيفوقوملا دحأا
ةلبنق لقنب ماق ةكبصشلا

يف اهعصضوو عنصصلا ةيديلقت
ةيدلب يحاوصضب ددحم ناكم
رئازجلاب سسوتيلاكلا
.ةمصصاعلا

هذه نأا ةرازولا تفاصضأاو
ةهجوم تناك يتلاو ،ةلبنقلا
ةيلمع يف لامعتصسÓل
،ةمصصاعلا رئازجلاب ةيمارجإا

،اهكيكفتو اهناكم ديدحت مت
نم ،1202 سسرام2 سسمأا موي

ةصصتخم لخدت ةقرف فرط
.يبعصشلا ينطولا سشيجلل

ط.ةراصس
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«ةيليئارسسإ’ا ةيركسسعلا مكاحملا دسض ينيطسسلفلا بعسشلا» ةلمح قلطت ناسسنإ’ا قوقحو ريسسأ’ا ةياعرل ريمسضلا ةسسسسؤوم

ةياعر˘ل ر˘ي˘م˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م تق˘ل˘طأا
موي،نا˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘حو ر˘˘ي˘˘صسأ’ا
،20/30/1202 ق˘فاو˘م˘لا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا

ة˘ّير˘كصسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا د˘صض ة˘ل˘م˘˘ح
دصض ينيطصسلف˘لا بع˘صشلا» ناو˘ن˘ع˘ب
˘ما˘مأا ن˘م ،«ة˘ّير˘كصسع˘لا م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا «ر˘˘فو˘˘ع» ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
،ه˘˘ل˘˘لا مار بر˘˘غ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا
ة˘ي˘قو˘ق˘˘ح تا˘˘صسصسؤو˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
نوؤو˘˘˘˘˘˘صشب ى˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘˘˘خأاو
ريم˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م تلا˘قو.ىر˘صسأ’ا
ذنم» ،رمتؤوملا لÓخ ،اهل نايب يف
يف نيطصسلفل ّيركصسعلا لÓتح’ا
ءا˘˘˘صضق˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘صشنإاو ،7691 ما˘˘ع˘˘˘لا
ّيئاصضقلا ماظنلا لمع ،ّيركصسعلا
ةنم˘ي˘ه˘لا سضر˘ف˘ل ةادأا˘ك ّير˘كصسع˘لا

بع˘˘˘˘صشلا ّق˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلاو
دئاقلا ةطلصس بناجب ،ّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
نم مّرج يذلا ةّيعيرصشتلا ّيركصسعلا

وه ام ّلك ةّيركصسعلا رماوأ’ا لÓخ
ماظنلا لّكصشو .لوفكم ّيصساصسأا ّقح
لصصفلل ًاماظن ّيركصسعلا ّيئاصضقلا
هتاّيحÓصص مدخ˘ت˘صسا ذإا ؛ّير˘صصن˘ع˘لا
عمق يف لÓتح’ا مكحب ةصضورفملا
ة˘لوا˘ح˘مو ،ّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘˘بإÓ˘˘ل عدر ةّو˘˘ق ل˘˘ي˘˘كصشت
لÓتحا ذنم اهصضرف يت˘لا ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا
ةّل˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لود˘لا تل˘م˘عو ،سضرأ’ا

نيّينيطصسلفلا ناكصسلا نامرح ىلع
،ر˘ي˘صصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف م˘˘ه˘˘ّق˘˘ح ن˘˘م
لÓخ نم ريمصضلا ةصسصسؤوم تدهصش
مهتافلمو ىرصسأ’ا اياصضقل اهتعباتم
ير˘كصسع˘لا ي˘ئا˘صضق˘لا ما˘ظ˘ن˘لا رود
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا ي˘˘ف ّي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
ّيرصصنع˘لا ل˘صصف˘لا ما˘ظ˘ن ة˘مو˘م˘يد
ر˘˘ي˘˘م˘˘صضلا تق˘˘ّثوو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
ىرصسأاو نيرر˘ح˘م ىر˘صسأا تادا˘ه˘صش
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘صس ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ق
تانامصض تاقورخ لوح مهيماحمو
مكا˘ح˘م˘لا ي˘ف ة˘لدا˘ع˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
.«ةّيليئارصسإ’ا ةيركصسعلا

ةياعرل ر˘ي˘م˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م تد˘كأاو
ّق˘ح˘لا نأا نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘حو ر˘ي˘صسأ’ا
قح وه ةّلقتصسمو ةلداع ةمكاحم يف

و˘هو ،تاءا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘ّيأ’ ع˘صضخ˘˘ي ’

ّيلودلا نوناقلا ئدابم نم ماع أادبم
امب لودلا عيم˘ج˘ل مز˘ل˘مو ،ّي˘فر˘ع˘لا
ىلع قداصصت مل يتلا لودلا اهيف
عيمج يف كلذو ،ةّيلودلا تاّيقافّت’ا
ت’ا˘˘ح ل˘˘˘م˘˘˘صشي ا˘˘˘م˘˘˘ب ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا
،ح˘˘˘ّل˘˘˘صسم˘˘˘لا عاز˘˘˘ن˘˘˘لاو ئراو˘˘˘ط˘˘˘لا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس ل˘˘˘صصاو˘˘˘تو
نم ف’آ’ا ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
˘ما˘مأا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ٍكاه˘ت˘نا ي˘ف ،ة˘ّير˘كصسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا

ةّيصساصسأ’ا قو˘ق˘ح˘ل˘ل ح˘صضاو ٍقر˘خو
نامرح نإاف ،كلذ نع ادع ،ناصسنإÓل
يف مهّقح نم نيينيطصسلفلا ىرصسأ’ا

ىلإا ىقري دق ةهيزنو ةلداع ةمكاحم
داوملا بجومب كلذو ،برح ةميرج
ا˘˘مور ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘˘م (6)و (2)و (8)
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘ل˘˘ل ّي˘˘صسا˘˘صسأ’ا
.ةيلودلا

ّنإا» :ر˘˘ي˘˘م˘˘صضلا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م تلا˘˘˘قو
يذلا ّيركصسعلا ّيئاصضق˘لا زا˘ه˘ج˘لا
ىلع هترّوطو لÓتح’ا ةلود هتماقأا

ةنميهلا سضرفل دوقع ةصسمخ رادم
بع˘˘˘˘صشلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلاو
ّيعرصش ريغ ماظن وه ّينيطصسلفلا

عم لماعتن نأا بجيو ،ّينوناق ريغو
ةّيذيفنتلا عارذلا هّنأا ىلع ماظنلا اذه
رارمتصسÓل ،لÓتح’اب ةمئاقلا ةّوقلل
،ىّمصسم ريغ ٍلجأا ىلإا اهلÓتحا يف
تاكاهتن’ا ةركف زواجتي كلذب وهف
ةم˘كا˘ح˘م˘لا تا˘نا˘م˘صضل ة˘ي˘م˘صسج˘لا
ر˘ي˘ط˘خ ٍكا˘ه˘ت˘ن’ ي˘ق˘تر˘يو ة˘لدا˘ع˘˘لا
كلذل ،ةّيلودلا ريياع˘م˘لاو ئدا˘ب˘م˘ل˘ل
ىعصسن ’ ريمصضلا ةصسصسؤوم يف اّننإاف
م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ل
دو˘ه˘ج˘لا ّل˘ك لذ˘ب ل˘ب ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’
م˘كا˘ح˘م˘لا ما˘مأا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘لا ً’و˘˘صصو ة˘˘ّير˘˘˘كصسع˘˘˘لا
.«لÓتح’ا

دق تقولا نأا ىلع ريمصضلا تددصشو
ذ˘خ˘ّت˘ي نأا ّي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل نا˘˘ح
اذه نع نÓعإÓل ةمزÓلا تاوطخلا
هتاءارجإاو هتاصسايصس ّلكو ،لÓتح’ا

،ًاروف هؤواهنإا بجي ّينوناق ريغ عقاو
ّيركصسعلا ّيئاصضقلا ماظنلا ءاهنإاو

بع˘صشلا ّق˘ح نا˘م˘صضو ،ّير˘صصن˘ع˘˘لا
،هري˘صصم ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ّي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةلود ةلءاصسم ةرورصض ىلإا ةفاصضإا
اهمئارج ىلع اهتبصساحمو لÓتح’ا
بع˘˘˘˘صشلا ّق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ةّر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
.ّينيطصسلفلا

ةياعرل ريم˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م تب˘لا˘طو
ءا˘ه˘نإا˘ب نا˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘حو ر˘˘ي˘˘صسأ’ا

نيينيطصسلفلا ن˘ي˘ي˘ند˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م
لثتمت نأاو ،ةّيركصسعلا مكاحملا مامأا

ّيلودلا نوناقلا بجومب اهتامازتل’
ي˘ف ّي˘لود˘لا ّي˘نا˘˘صسنإ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا ّق˘˘ح مار˘˘ت˘˘حا

ءا˘ه˘نإاو ،ة˘ه˘يز˘نو ة˘لدا˘ع ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م
اهنو˘ك ،ّيرادإ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا ة˘صسا˘ي˘صس
أاد˘ب˘م˘ل ًا˘˘خرا˘˘صص ًا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ل˘˘ّث˘˘م˘˘ت
.ةلداعلا ةمكاحملا

،اًصضيأا ري˘م˘صضلا ة˘صسصسؤو˘م تب˘لا˘طو
ةيلي˘ئار˘صسإ’ا ة˘ّير˘كصسع˘لا م˘كا˘ح˘م˘لا

عزتنُت يتلا تافارتع’اب ذخأ’ا مدع
تحت نيينيطصسلفلا نيلقتعملا نم
لÓتح’ا ءاهنإاو ،بيذعتلا وأا هاركإ’ا
ل˘˘صصف˘˘لا ما˘˘ظ˘˘نو ،ّي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا
.ّيرصصنعلا
ةر˘˘يد˘˘م تلا˘˘˘ق ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأ’ا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
،سسيصسنرف رحصس ،ريمصضلا ةصسصسؤوم
ر˘م˘تؤو˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف
تاصسصسؤوملا عيمج نإا» ،يفاحصصلا
قوقح نع عافدلا لاجم يف ةلماعلا
م˘كا˘ح˘م˘لا نأا تج˘ت˘ن˘ت˘˘صسا ىر˘˘صسأ’ا
د˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ةادأا ي˘ه ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا
ةرطيصسلا نم ديزم سضرفل لÓتح’ا

روطن نأا بجوي رما وهو ،ةنميهلاو
،ماظنلا اذه ةهجاومل تايجيتارتصسا

ريثكلا كانهو ،يفصسعتلا لاقتع’او
ل˘كصشب بكتر˘ت ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا ن˘˘م
ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘˘ل تقو˘˘لا نا˘˘حو ،ي˘˘مو˘˘ي
.«مئارجلا هذه ىلع لÓتح’ا

يه ةلمحلا هذه» ،سسيصسنرف تعباتو
ةكارصشلاب رم˘ت˘صسن فو˘صسو ،ة˘ياد˘ب˘لا

ثحبل ةصصتخملا تاهجلا ةفاك عم
يركصسعلا ءا˘صضق˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘صس
.«يرصصنعلا يليئارصسإ’ا
ر˘˘ي˘˘صسأ’ا يدا˘˘ن ر˘˘يد˘˘م لا˘˘ق ،هرود˘˘ب
ةملك يف سسراف ةرودق ينيطصسلفلا

ةئيه يف انيأار» ،رمتؤوملا لÓخ هل
يدانو نيررحملاو ىرصسأ’ا نوؤوصش
ا˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م ن˘م د˘ب ’ ه˘نأا ر˘ي˘˘صسأ’ا
ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘˘م˘˘˘˘صسي
ه˘˘ن˘˘م ير˘˘كصسع˘˘لا ؛ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا

ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘م نإا ذإا ،ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لاو
ءاوصس ،ةلماصش ةكرعم يه لÓتح’ا

يفو يئاصضق˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘م˘صسي ا˘م
يتلا ةيركصسعلا مكاح˘م˘لا ه˘ت˘مد˘ق˘م
لÓتح’ا معد يف ىلوط ًادي تناك
اهصضعبو ينيطصسلفلا بعصشلا دصض
.«برحلا مئارجل يقترت
ىد˘حإا ما˘مأا ف˘ق˘ن» ،سسرا˘ف فا˘صضأاو
ة˘م˘كح˘م ي˘هو لÓ˘ت˘ح’ا م˘˘كا˘˘ح˘˘م
حبصصأا يتلا مكاحملا هذه ،«رفوع»
نكل ،ًايرورصضو ًاحلم اهعم انلماعت

ذنم ا˘ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م م˘ت˘ت نأا بج˘ي نا˘ك
˘˘ما˘˘مأا ا˘˘ن˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم نأ’ ،تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
ر˘ي˘غ ل˘كصشب ي˘˘ف˘˘صضن ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ن˘˘م م˘˘ه˘˘م رد˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
.«ةيعرصشلا
ح˘˘ب˘˘صصأا» :سسرا˘˘ف لا˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
،ر˘مأ’ا اذ˘ه باز˘حأ’ا ن˘ي˘˘ب ً’واد˘˘ت˘˘م
ن˘ع جرد˘ت˘˘م˘˘لا كا˘˘كف˘˘ن’ا كلذ˘˘كو
بجي نكل ،حيحصص اذهو ،لÓتح’ا
’أا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ن˘م أاد˘ب˘ن نأا

ع˘ئا˘صضب ة˘ع˘طا˘ق˘م ،م˘كا˘ح˘م˘لا ي˘هو
سسا˘صسأ’ا˘ب ن˘كل ،ة˘م˘ه˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ا˘ه˘ل نو˘كي˘صس م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م
ةياور سضيوقت اهنم ةريثك تابترتم
ى˘˘ل˘˘ع سسرا˘˘ف دد˘˘صشو.«لÓتح’ا

ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ءد˘ب˘لا ةرور˘صض
لÓتح’ا نع كاكف˘ن’او ى˘ن˘ع˘م˘لا˘ب
قا˘ي˘صس ي˘فو ل˘˘ما˘˘صشلا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب
ثيح» ،ةلماصشلا ةيلاصضنلا ةكرعملا
مراصص رارق كانه نوكي نأا بجي هنإا
.«تاميظنتلا لك نم نأاصشلا اذهب
تامارغلا ةيصضق ىلإا سسراف قرطتو
03 و˘ح˘ن ى˘لإا ل˘صصتو ع˘فد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ىلإا بهذتو اًيو˘ن˘صس ل˘ق˘ي˘صش نو˘ي˘ل˘م
ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإ’ا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا سشي˘˘˘ج
.انعمق يف اهمدختصسيو
يقيقحلا رابتخ’ا ىلإا سسراف راصشأاو
لاح يف هنأاب ةينطولا ةكرحلا ةداقل
اوذخ˘ت˘ي نأا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه˘ب او˘ع˘م˘صس

،نيعنتقم اوناك نإا ةعطاقملاب ارارق
ينعي رمأا وهف رارقلا ذاختا مدع وأا

نإاو ،رمتصسنصس اننأا ةينمصض ةقفاوم
بازحأ’او لئاصصفلا نم رارقلا ذختا
كلذب نومزتليصس اهدعب ىرصسأ’ا نإاف
،ةمزأا يف اهدعب ليئارصسإا لخدتصسو
ل˘ئا˘صصف˘لا ةدا˘ي˘ق سسرا˘ف ا˘عد ا˘م˘˘ي˘˘ف
ناصشب اهفقوم نع ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ًا˘ع˘ي˘م˘ج
ءاوصس ةيليئارصسإ’ا مكاحملا ةعطاقم
ةدح ىلع ميظنت لك يدرف لكصشب
.لئاصصفلل يعامج لكصشب وأا

يذيف˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا لا˘ق ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
يف ،نيرابج ناوعصش قحلا ةصسصسؤومل

مكاحملا تانامصض مدع نإا» ،هتملك
نم سصخصشلا ديرجت ينعي ةلداعلا

هقح نم هدرجت امك هل يصساصسأا قح
ا˘م˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ة˘ط˘ل˘صس ،ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
م˘ه ير˘كصسع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صضق ى˘˘م˘˘صسي
ناصسنإ’ا لتق عوصضوم يف ءاكرصش
بذ˘ع˘ي ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م قر˘ط˘˘ب
كان˘هو ي˘صضا˘ق˘لا قدا˘صصيو ر˘ي˘صسأ’ا

كرحي ’و بيذعتلا ىلع ةمات عئاقو
كير˘صش و˘˘ه ًاذإا ًا˘˘ن˘˘كا˘˘صس ي˘˘صضا˘˘ق˘˘لا
.«برحلا ةميرجب
ل˘ي˘ئار˘صسإا نأا ى˘لإا ن˘˘يرا˘˘ب˘˘ج را˘˘صشأاو
يرا˘صضح ه˘جو˘ب ر˘ظ˘ن˘˘ت نأا لوا˘˘ح˘˘ت
،ةا˘صضق دو˘جو˘بو م˘˘كا˘˘ح˘˘م دو˘˘جو˘˘ب
ع˘قاو˘لا ف˘صشكل تقو˘لا نا˘ح ن˘˘كل»
ةلمح كانه نوكت نأاو ،لماك لكصشب
،ةر˘م˘ت˘صسمو ة˘ل˘صصاو˘ت˘مو ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
مكاحملا ة˘ع˘طا˘ق˘م عز˘ن˘ت نأا بج˘يو
امب هتيرعتو هعانق لÓتح’ا اذه نع
ن˘ي˘ناو˘قو م˘كا˘ح˘م دو˘˘جو˘˘ب ي˘˘عد˘˘ي
.«هيدل
ءاصضق ةموظنم نأا ىلإا نيرابج هونو
تارار˘ق ى˘˘ل˘˘ع قدا˘˘صصت لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘كحأاو
ردا˘˘˘صصتو ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘˘صسأ’و
هذه لك ىلع قداصصتو تاكلتمملا
،برح مرجم وه يصضاقلاو ،مئارجلا

ةمكاحملا يه مئارجلا هذه دحأا كانه
،ةيصساصسأا ةلأاصسم يهو ةلداعلا ريغ
عا˘ن˘ق˘لا اذ˘ه عز˘ن˘ل تقو˘لا نا˘˘ح اذ˘˘ل
عم ي˘طا˘ع˘ت˘لا مد˘عو ل˘ما˘ك ل˘كصشب

.لتحملا ةميرج

ينيطصسلفلا ريصس’ا يدان

ىرصسأ’ا تاصساردل نيطصسلف زكرم

مرسصنملا طابسش لÓخ لاقتعا ةلاح004

،ىرصسأ’ا تا˘صسارد˘ل ن˘ي˘ط˘صسل˘ف ز˘كر˘م د˘صصر
لبق نم نينطاوملا قحب لاقتعا ةلاح004
،ءاصسن5و اًلف˘ط93 مهني˘ب ،لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘ق
دكأاو .مرصصنملا طا˘ب˘صش /ر˘يار˘ب˘ف ر˘ه˘صش لÓ˘خ
تا˘ط˘ل˘صس نأا ،ر˘ه˘صشلا هر˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ي˘صضا˘م˘لا ر˘ه˘صشلا لÓ˘خ تل˘˘صصاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ق˘˘ح˘˘ب لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او ل˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘م˘˘˘ح
نم تارصشع˘لا تفد˘ه˘ت˘صساو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،نيطصشانلاو ةينطو˘لاو ة˘ي˘مÓ˘صسإ’ا تادا˘ي˘ق˘لا

ايلع تاهج ن˘م ة˘ي˘صسا˘ي˘صس تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب كلذو
تاباخت˘ن’ا قا˘ق˘ح˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا فد˘ه˘ب
4 تلقتعا ةزغ عاطق نمو .ةمداقلا ةيعيرصشتلا
لÓخ كلذو ةفلتخم ثداوح3 لÓخ نابصش
قلطأاو عاطقلل ةيقرصشلا دودحلا نم مهبارتقا
سضاير تفلو .مهعم قيقحتلا دعب مهحارصس
5 لقتعا لÓتح’ا نأا ،زكرملا ريدم رقصشأ’ا
ةجيدخ ة˘ي˘صسد˘ق˘م˘لا ة˘ط˘بار˘م˘لا ن˘ه˘ن˘ي˘ب ءا˘صسن

با˘ب ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ا˘هد˘˘جاو˘˘ت ءا˘˘ن˘˘ثأا ،سصيو˘˘خ
عوبصسأا اهداعبإا مت قيقحتلا دعبو ،طابصس’ا

نبل وبأا ايفلصس لاقتعاو ،ىصصقأ’ا دجصسملا نع
دعب ،لمأÓل عوطت ةيعمج ةصسيئر سسدقلا نم
نم ةمغارد مارم ةدي˘صسلاو ،ا˘ه˘لز˘ن˘م ة˘م˘هاد˘م
تلق˘ت˘عا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘صشلا راو˘غأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م

ةرهاظت لÓخ افيح نم اناحور نيرع ةباصشلا
اهيلع ءادتع’ا دعب ةميرجلاو فنعلاب ةددنم
اهنادقف ىلا ىدأا ىذلا رمأ’ا حربملا برصضلاب
فادهتصسا لصصاو لÓتح’ا نأا نيبو .يعولل
دصصر ثيح ،ليكنتلاو لاقتع’اب نيرصصاقلا
نود ام نيرصصاقل لاقتعا ةلاح (93) ريرقتلا
ةنيدم نم مهتيبلاغ ،مهرامعأا نم رصشع ةنماثلا
،نينج نم لافطأا3 مهنيب ،ةلتحملا سسدقلا

.هللا مار يلامصش نوزلجلا ميخم نم لفطو

تلا˘ط ة˘ع˘صساو ت’ا˘ق˘ت˘عا ة˘ل˘م˘ح ى˘لإا را˘صشأاو
ةمهادم ىلإا ةفاصضإا ،ةيمÓصسإاو ةينطو تادايق
لكصشب مهل تاديدهت هيجوتو نيرخآا لزانم
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب ح˘˘صضاو
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا تلا˘طو .ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا
ر˘صسا˘ي :م˘ه˘ن˘م ة˘ف˘صضلا˘ب سسا˘م˘ح ن˘م تادا˘˘ي˘˘ق
،جاحلا دلاخو ،جاحلا طصسابلا دبعو روصصنم
ىفطصصمو ،روفصصع ناندعو نوع وبأا هيزن»و
كلذكو ،سسابوط نم ةطفاوصص عزافو ،رانصشلا

ر˘ير˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘يدا˘ي˘ق˘˘لا
.دومحلا رو˘نأاو ي˘لو˘صشلا تم˘صصع ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
زيزع ،مهنم ىرخأا تادايق لزانم تمهاد امك
رمع ،يصضاقلا ريمصس ،بوجرلا فيان ،كيود
اًعيمج مه˘تدد˘هو ،بو˘جر˘لا قزر ،ي˘ثو˘غر˘ب˘لا
.ةمداقلا ةيعيرصشتلا تاباختن’ا سضوخ مدعب
دهصش يصضاملا رهصشلا نأا ىلإا رقصشأ’ا راصشأاو
د˘ح ى˘لإا ىر˘˘صسأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ح˘˘صص رو˘˘هد˘˘ت
دمعتم˘لا ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةرو˘ط˘خ˘لا
تايفصشتصسم ىلإا مهصضع˘ب ل˘ق˘ن م˘تو ،م˘ه˘ق˘ح˘ب
ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘يرادإ’ا ر˘˘ماوأ’ا نأا˘˘˘صشبو .لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
رادصصإا تلصصاو لÓتح’ا مكاحم نأا رقصشأ’ا
ثي˘˘ح ،ىر˘˘صسأ’ا ق˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘يراد’ا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
(89) ة˘يرو˘صصلا لÓ˘ت˘ح’ا م˘كا˘ح˘م ترد˘˘صصأا
ام تحوارت ،ديدجتو ديدج نيب اًيرادإا اًرارق
نم نيب نمو .رهصشأا ةتصس ىلإا نيرهصش نيب

ةطصشان˘لا ةر˘ي˘صسأ’ا تارار˘ق م˘ه˘ق˘ح˘ب ترد˘صص
ثيح ،هللا مار نم اًماع75 نيفاعصسلا ماتخ
امك ،ىرخأا رهصشأا4 ةدمل ةيناثلا ةرملل اهل ددج
ةرملل رهصشأا4 ةدمل يرادإ’ا لاقتع’ا تددج
ي˘ئا˘يز˘ي˘ف˘لاو كل˘˘ف˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
دامع روصسيفوربلا ررحملا ريصسأ’ا ينيطصسلفلا
.هللا مارب امير تيب نم ،اًماع55 يثوغربلا

ينيطصسلفلا ريصس’ا يدان
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ردخم سساصسأا وذ اصصرق476 زجح مت اميف

ةديلبلا يف  تاسسولهملاب رجاتت ةكبسشب ةحاطإ’ا
ثحبلا ةقرف رصصانع تنكمت
،ةديلبلا ةي’و نمأ’ لخدتلاو
ةيمارجإا ةكبصش كيكفت نم
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م
،ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا سصار˘˘قأ’ا˘˘˘ب
سصاخصشأا ةعبرأا نم ةنوكتم
476 م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب  ط˘˘ب˘˘˘صض
.ردخم سساصسأا وذ سضرق
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘صساو
ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘˘صصح˘˘ت
،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
نم ةعو˘م˘ج˘م ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأ’ا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘˘صسو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
يف قيقحت حتف مت ،ةديلبلا
ديدحت ىلع ر˘ف˘صسأا ة˘ي˘صضق˘لا

ة˘˘ط˘˘خ داد˘˘عإاو م˘˘ه˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘ه
نم تنكم ةمكحم ةيناديم
سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘˘برأا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا

وذ سصر˘˘˘˘˘˘˘˘ق476زجحو
غلبم اذكو ،ردخملا سساصسأ’ا

جد000276 ـب ردق يلام
كلتب ةرجاتملا تادئاع نم
ميد˘ق˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،مو˘م˘صسلا
.ةلادعلا مامأا مهيف هبتصشملا

ةدحو ف’آا3 زجح ..
 ةيلوحكلا تابورصشملا نم
ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
،ةيازوم ةرئاد نمأ’ ةعباتلا

ةطونملا اهماهم راطإا يفو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ي˘˘˘ف
سصخصش فاق˘يإا م˘ت ،م˘ئار˘ج˘لا
ن˘م ةد˘حو2913 هتزو˘ح˘ب
نودب ةيلوحكلا تابورصشملا

هردق ايلام اغ˘ل˘ب˘مو ،ة˘صصخر
تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م جد00012
كل˘˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت’ا
هميدق˘ت م˘ت˘ي˘ل ،تا˘بور˘صشم˘لا
،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘لاد˘ع˘لا ما˘˘مأا
ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ير˘صضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
فاقيإا نم ،ةفرعوبب سسماخلا
ا˘حÓ˘صس ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب سصخ˘˘صش
نم نيكصس ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ا˘صضي˘بأا
،مصس06 ر˘ي˘ب˘كلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ثو˘ح˘ب˘م ه˘نا ح˘صضتا يذ˘لاو
اصضيأا ةلادعلا لبق نم هنع
مت هيلعو ،ىرخأا ةيصضق يف
.ةلادعلا مامأا هميدقت

بوبق داعصس

متنصس نويلم31 تزواجت ةزوجحملا اهتادئاع
ةيلوحكلا تابورسشملا جورم فيقوت
ةلسشنخب ةدحو046 براقي ام زجحو

ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘ح˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘˘طر˘˘˘صشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘لا
ة˘ي’و ن˘˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ
ثلاثلا دقعلا يف سصخصش
ةيم˘ك ز˘ج˘حو ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م
تابورصشملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ا˘هدد˘ع رد˘ق˘ي ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلا
ةدحو636ـب ي˘لا˘م˘˘جإ’ا

عاو˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
ا˘ه˘ي˘ف˘خ˘ي نا˘ك ،ما˘ج˘حأ’او
ن˘˘ئا˘˘كلا ه˘˘ن˘˘˘كصسم ل˘˘˘خاد
ةيمÓصسإ’ا ةربق˘م˘لا ي˘ح˘ب

فيقو˘ت ءا˘ن˘ثأاو ،ة˘ل˘صشن˘خ˘ب
ر˘ث˘ع ي˘صسي˘ئر˘لا م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
يلام غلبم ىلع هتزوحب
نم متنصس نويلم31 هردق
تابورصشملا عي˘ب تاد˘ئا˘ع
،ةصصخر نودب ةي˘لو˘ح˘كلا
تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘صسا د˘ع˘˘ب
ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا
ة˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘يأا
ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ب عاد˘˘˘يإا ر˘˘˘مأا
.ةلصشنخ ةياقولا

يداعصس يون

ةيحÓفلا ةيمنتلا كنب عم لكاصشم نوهجاوي
تنسشومت نيعب بابسشلا نولواقملا
مهتدعاسسمب نيلؤووسسملا نوبلاطي

ن˘˘م دد˘˘˘ع سسمأا لوأا لز˘˘˘ن
ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صشلا
قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ما˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ن˘ي˘ع ( كا˘ن˘ك ) ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
راد ر˘ق˘م ى˘لإا ،تن˘صشو˘م˘˘ت
،تنصشومت نيعب ةفاحصصلا

ن˘ي˘لؤوو˘صسم˘لا ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم˘˘˘ل
نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘˘لا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا كن˘ب ع˘م ا˘ه˘˘ن˘˘م
.(ردب) ةيحÓفلا
ي˘ف نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي

اوعدوأا مهنأاب م˘ه˘ت˘صضير˘ع
سسي˘˘صسأا˘˘ت˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ي˘ف ةر˘غ˘صصم تا˘صسصسؤو˘˘م
ةلاكو ىدل راقبأ’ا ةيبرت
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ما˘ت˘ل˘˘ل
ةدا˘˘ه˘˘صش م˘˘˘ه˘˘˘ل تح˘˘˘ن˘˘˘مو
ة˘ن˘ج˘ل ل˘ب˘ق ن˘م ل˘ي˘هأا˘ت˘˘لا
لثم˘م رو˘صضح˘ب ل˘ي˘هأا˘ت˘لا

دنعو مهنأا ريغ كنبلا نع
ةدافتصسÓل مهتافلم ميدقت
ل˘جا ن˘˘م ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
اوأاجافت مهعورصشم زاجنا
كنبلا فرط نم سضفرلاب
كنبلا ريدم بصسحو .ردب
ةداهصش اومدق بابصشلا نإاف
’إا مه˘تءا˘ف˘ك ن˘ع ف˘صشكت
مه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا
ن˘يو˘كت ى˘لإا عو˘صضخ˘˘لا˘˘ب

يف .راقبأ’ا ةيبرتب سصاخ
مهنإا نوجتحملا لاق مهدر
نوكل˘ت˘م˘ي م˘هر˘غ˘صص ذ˘ن˘م
ة˘ي˘بر˘ت ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ب˘˘خ
م˘ه˘نإا و ما˘ن˘غأ’او را˘ق˘بأ’ا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ما˘˘˘مأا او˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ما

،مهحاجن تتب˘ثأا ة˘صصت˘خ˘م
نوج˘ت˘ح˘م˘لا ل˘مأا˘ي اذ˘ه˘لو
لحل نو˘لوؤو˘صسم˘لا ل˘خد˘ت
سضورقلا مهحنمو عازنلا
ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘ل ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
.مهطاصشن
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.تاجاجتح’ا ةجومل ايدافت يصضارأ’ا عطق نع

م˘ت ه˘نأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا سسي˘˘ئر ف˘˘صشك
ىتحو ةيئ’ولا تاطلصسلا غÓبإا
ببصسب ليجأاتلا ةيلم˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘مأ’ا
دد˘ع˘لا ي˘ف˘كت ’ ي˘ت˘لا ة˘صصح˘لا
ارظتنم ايلاح تابلطلا نم ريبكلا
يصضارأ’ا عطق عيزوتل ةصصرفلا
ر˘يو˘ط˘ت قا˘ي˘صس ي˘ف ة˘˘جرد˘˘م˘˘لا

بو˘ن˘˘ج˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو
نبغلا كف˘ت˘صس ي˘ت˘لا با˘صضه˘لاو
دكأا ثيح ،ةقطنملا ينطاق نع
ا˘م ة˘نا˘˘عإا042ـب رد˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا
ىدا˘ف˘ت˘ت ه˘ح˘لا˘صصم ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
لوصصحو لكاصشملا نم ديدعلا

امإا تانكصسلا نم هب سسأاب ’ ددع
ي˘ت˘لا ي˘˘صضارأ’ا وأا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يإ’ا
ىلع م˘ي˘ظ˘ع ع˘ف˘ن ا˘ه˘ل نو˘كي˘صس
هذه يتأاتو ،ةيدلبلا ناكصس ةماع
مرحتصس تناك نإاو يتلا ةوطخلا
اي˘لا˘ح ن˘كصسلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةديصشرلا ةصسا˘ي˘صسلا ىد˘م زر˘ب˘ت˘ل
ةيدلبلا لوؤوصسم اه˘ج˘ه˘ت˘نا ي˘ت˘لا

قطانملا سضعب هتفرع ام سسكع
بقع تاجاجتحاو ىصضوف نم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا سصصصح˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت
.ةي’ولا تايدلب فلتخمب

ةعماجلا نيب ةيقافتا
ليهصستل ليغصشتلا ةلاكوو

تاداهصشلا يلماح جامدإا
ةيقافتا ىلع عيقوتلا ارخؤوم مت
ي˘لÓ˘ي˘ج ة˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘ب ة˘كار˘˘صش
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لاو سسبا˘˘ي˘˘ل
،سسابعلب يديصس عرف ليغصشتلل

ءاصشنإا ىلإا ةيقافت’ا هذه فدهتو
ةد˘ئا˘ف˘ل ل˘م˘ع ن˘ع ثح˘ب˘ل˘˘ل دا˘˘ن
كلذو ،ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
يلماحل ينهملا جامدن’ا زيزعتل
عاطقلا يف ةيعماجلا تاداهصشلا
لÓ˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو ،يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
ن˘ي˘ب ل˘صصاو˘ت˘ل˘ل ر˘صسج ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ة˘لا˘كو˘لاو ة˘ع˘ما˘ج˘لاو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
لÓخ نمو ،ةيلحملا ةيداصصتق’ا

هرقم نوكيصس يذلا ،يدانلا اذه
م˘عد˘لا ل˘كا˘ي˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
،يعماجلا بطقلاب يجوغاديبلا
ةمئÓملا فورظلا ةئيهت متيصس
ةيعما˘ج˘لا تادا˘ه˘صشلا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
عاطقلا يف لمع ىلع لوصصحلل
˘˘ما˘˘ه˘˘م ل˘˘صضف˘˘ب ،يدا˘˘صصت˘˘ق’ا

اذهل ةلكوملا نيوكتلاو هيجوتلا
نوصصتخم هرطؤوي يذلا يدانلا

ا˘م˘ك ،ة˘لا˘كو˘لاو ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا ن˘˘م
هذ˘˘ه ي˘˘ف فر˘˘ط ل˘˘ك ى˘˘لو˘˘ت˘˘˘ي
ءاو˘صس ا˘م˘˘ه˘˘م ارود ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا
يتلا ةروكذملا ةلاكولل ةبصسنلاب
ل˘ي˘ه˘صست˘ل م˘عد˘لا ل˘ك مد˘ق˘˘ت˘˘صس
ي˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإ’ا
ةعماجلا وأا ةيعماجلا تاداهصشلا
ن˘ي˘كم˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘صست˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو ن˘˘م ن˘˘ي˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةينيوكتلا اهتمهم ىلإا ةفاصضإ’اب
ةيقافت’ا هذه لصضفبو ،ةيثحبلاو
ر˘يد˘م ن˘م Ó˘˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لا
ةينطولا ةلاكولا ريدمو ةعماجلا
،سسابعلب يديصس عرف ليغصشتلل
اعم لمعلل فر˘ط ل˘ك مز˘ت˘ل˘ي˘صس

ينهملا جامدإ’ا ليهصست لجأا نم
قيرط نع نيجرختملا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل
ل˘˘ك م˘˘ه˘˘فر˘˘صصت تح˘˘ت ع˘˘˘صضو
ةقفارملا تايلآ’او تÓي˘ه˘صست˘لا

ة˘ي˘ن˘يو˘˘كت ما˘˘يأاو تا˘˘صشرو ن˘˘م
.هيجوتو

ودبع.سص

تابلطلا ةرثك دعب

تانكسسلا عيزوت لجؤوت شسابعلب يديسسب ةليÓبلا ناوطيسش ةيدلب

نيصسحتب نوبلاطي
مهفورظ

جرب ةيدلب لامع
نوجتحي جيريرعوب
جرب ةيدلب لامع مظن
ةيجاجتحا ةفقو جيريرعوب
كلذو ةيدلبلا ةريظح مامأا
فورظ نيصسحتب ةبلاطملل

لامعلا بلاط ثيح ،مهلمع
لامع مهو نوجتحملا
لامعلاو نوقئاصسلا ،ةفاظنلا
فورظ نيصسحتب ،نوينهملا
لئاصسولا ريفوتو لمعلا
ءادأا نم مهنيكمتل ةصصاخلا

سضرعتلا نود مهلمع
اوبلاط نيأا تاباصصإÓل
لمعلا سسابل  ريفوتب
،ت’دب ،ةيقاولا ةصسبلأ’او
،ةيذحأاو تاذوخ ،تازافق
نيصسحتب اوبلاط امك
اهوفصصو يتلا مهروجأا
مهنأا مغر ،ادج ةيندتملاب
بعتمو قاصش لمعب نوموقي
اراهنو Óيل نولمعيو
ةنيدملا عراوصش فيظنتل
،رطخلل مهصسفنأا نيصضرعم
ءابو راصشتنا ذنم ةصصاخ
مهصسفنأا اودجو نيأا انوروك
ىلوأ’ا فوفصصلا يف
ريطخلا ءابولا اذه ةهباجمل
بصسحو مهنأا ’إا
اولصصحتي مل مهتاحيرصصت

ةصصاخلا رطخلا ةحنم ىلع
اهترقأا يتلاو91 ديفوكب
ةهج نم  ،ايلعلا تاطلصسلا
نوجتحملا بلاط ىرخأا
عرفلا ليكصشت ةداعإاب
نوكي نأاب نيبلاطم ،يباقنلا
فلتخم  نم انوكتم عرفلا
’و ةيدلبلا لامع تائف
.طقف ةرادإ’ا ىلع رصصتقي

فيرصش نب قوراف

ةيرحبلا ةهجاولا ناكصس يكتصشي
ةياجب ةنيدمب رداقلا دبع يديصس
ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت ي˘ف بذ˘˘بذ˘˘ت ن˘˘م
تيق˘ب ثي˘ح ،بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

ىلع مايأا ةتصس ذنم ةفاج مهتايفنح
تاهجلا كرحتت نأا نود ،يلاوتلا
وأا ة˘ل˘كصشم˘˘لا ل˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت˘˘ل
نإاف كلذ ةيفلخ ىلعو ،برصشلل
نودصشاني ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ة˘ن˘كا˘صس
لجاعلا لخدتلاب هايملل ةيرئازجلا
ىلإا ديدج نم ةايحلا ةداعإا ةيغب

.لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح
هايملل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
اهنإاف ةرفوتملا تامولعملا بصسح
ل˘ما˘صش حÓ˘صصإا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا دد˘˘صصب
ناكصس دوزت يتلا تاونقلا ةكبصشل

دقف نآ’ا دحلو ةي’ولا ةمصصاع
ةيلمع08 برا˘ق˘ي ا˘˘م تز˘˘ج˘˘نأا
ىلع دعاصس امم ةنايصصو حÓصصإا
ةربتعم ةبصسن براقي ام كردتصسا
تاونقلا رب˘ع ة˘بر˘صست˘م˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل
مجح عفر ىلع دعاصسو ،ةئرتهملا
ةدملا يف  نئا˘بز˘ل˘ل ها˘ي˘م˘لا ق˘فد˘ت
.ةريخأ’ا

فصشكلل اموي مظنت «وبقا ماموصص»
محرلاو يدثلا ناطرصس نع

ة˘ي˘نا˘˘صسنإ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
نيجاتحملاو ىصضرملا ةدعاصسمل

سسرام60 موي (( وبقا ماموصص  ))
ا˘ي˘مÓ˘عإا ا˘مو˘ي مدا˘ق˘لا1202
ناطرصس نع فصشكلل ايصسيصسحتو
كلذو ،م˘˘حر˘˘لا ق˘˘˘ن˘˘˘عو يد˘˘˘ث˘˘˘لا
ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘ب˘˘كو˘˘ك ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
،ءا˘˘صسن˘˘لا سضار˘˘مأا ي˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأاو
ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘حار˘ج˘لاو ة˘˘ع˘˘صشأ’ا

م˘ل˘ع˘تو ،.. تÓ˘با˘قو  ن˘ي˘صضر˘م˘م
سضيفخت كانه نأا ةيعمجلا تاذ
ءاصسن˘ل˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب
فصشكلا نم ةدافتصس’ا تابغارلا
(( يفارغومام )) يدثلل يعاعصشإ’ا
سصصصختم روتكد فارصشإا تحت
 . لاجملا اذه يف

قوبصسم ىلع سضبقلا
احÓصس هتزوحب ايئاصضق

ةياجبب ايران
ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م ى˘لإا فدا˘ه˘˘لا
،اه˘لا˘كصشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ير˘صضح˘لا
لخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةي’و نمأاب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
يفو عوبصسأ’ا اذه لÓخ ةياجب
فيقوت نم ليللا نم رخأاتم تقو
قو˘ب˘˘صسم ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
لمح ةيصضق يف اطروت ايئاصضق
ن˘˘م ة˘˘صصخر نود يرا˘˘ن حÓ˘˘˘صس
تءاج ةيلمعلا ،ةلهؤوملا تاطلصسلا

ةدراو تامول˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘ع˘ب
دوجو اهدافم ةقرفلا رصصانع ىلإا

ءادو˘صس ف˘لو˘ق عو˘ن ن˘م ة˘ب˘كر˘˘م
ةيحايصسلا ةيرقلا نم ةمداق نوللا
ناصصخصش اهنت˘م ى˘ل˘ع طا˘م˘ي˘لو˘ب
لمعتصسي ايران احÓصس امهتزوحب
،سصا˘خ˘صشأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ي˘˘ف
هذ˘ه لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
تايل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
راصسم د˘يد˘ح˘ت م˘ت ير˘ح˘تو ثح˘ب
ينمأا ل˘ي˘كصشت ع˘صضوو ة˘ب˘كر˘م˘لا
،ة˘خر˘م ة˘لا˘ت ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
در˘ج˘م˘بو ة˘ب˘كر˘˘م˘˘لا لو˘˘صصو˘˘بو
رصصانعل امهيف هبتصشملا ةدهاصشم
كلصسم˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ا˘ما˘ق ة˘طر˘صشلا

ة˘عر˘صس ن˘كل ،رار˘ف˘لا ن˘ي˘لوا˘ح˘˘م
ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘كم ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
عا˘جر˘ت˘صساو ة˘ب˘كر˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
(ةيخصضم ةيقدنب) يرانلا حÓصسلا
ىلإا هيمرب ةبكرملا قئاصس ماق يذلا

سصلختلا ’واحم ةبكرملا جراخ
فيقو˘ت م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ،ه˘ن˘م
ق˘ئا˘صس ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،ق˘˘ئا˘˘صسلا ق˘˘فار˘˘م
رار˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

˘˘مÓ˘˘ظ˘˘لاو سشار˘˘حأ’ا Ó˘˘غ˘˘ت˘˘صسم
اذه عم قيقحتلا ةيلمع ،سسمادلا
ةيوه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ر˘ي˘خأ’ا
هفاقيإا مت يذلا يناثلا هيف هبتصشملا

 .يلاوملا مويلا يف رخآ’ا وه
 ت . ك

لجاعلا لخدتلاب هايملل ةيرئازجلا نودصشاني اهناكصس
ءام نودب ةياجبب رداقلا دبع يديسس ةيرحبلا ةهجاولا
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تاونصسب ةيمنتلا نع ةديعبو تارتموليكب ةي’ولا ةمصصاع نم ةبيرق

لجيجب ةربج ةيرق ناكسس ناقحÓي ششيمهتلاو ةلزعلا
مل يتلاو مهتقطنم هنم يناعت يذلا سشيمهتلاو ةلزعلا ءارج ةيثراك افورظ ،لجيج ةي’ولا ةمصصاع نم ارتموليك02 يلاوح دعب ىلع ةعقاولا ةربج ةيرق ناكصس سشيعي
ريغت ءيصش ’ هنأا مادام ،نآ’ا دحل ةيلكصش هترايز ىقبتو ،نآ’ا نم رهصش يلاوح لبق ةنصسكات ةرئاد سسيئر ةرايز ءانثتصساب ،1102 ةنصس ذنم اهترايز يلحم لوؤوصسم يأ’ قبصسي

دح يف ةقطنملا ىتحو ،لجيجو سسواق  امه نيتيدلب نيب ةلصصافلا ةقطنملا يف اهعوقو وه ةقطنملا هيناعت يذلا سشيمهتلا مجح نم داز امو ،ةقطنملا لاح عقاو يف
ةقطنملا نأاو ةصصاخ ،ةيمنتلا لاكصشأا فلتخمو لقنلاو ءاملاك ةايحلا تايرورصض طصسبأا بايغ لظ يف ،زايتماب لظلا تحت ةقطنم اهنم لعج ام ،نيتيدلبلا نيب ةمصسقم اهتاذ

.ةرواجملا قطانملا وحن نورجهي ناكصسلا بلغأا لعج امم ةيباهرإ’ا تايلمعلا نم ديدعلل احرصسم تناكو ءادوصسلا ةيرصشعلا يف تÓيولا تناع

تايفنحلا نع بئاغ ءاملا
نينصسلا تارصشع ذنم

ةنطاقلا تÓئاعلا عيمج يناعت
ي˘˘تا˘˘صشم˘˘لاو ةر˘˘ب˘˘ج ة˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ب
ةتصشم رارغ ىلع اهل ةرواجملا
ةماوصشلاورباصص نبو سسونخوب
با˘˘ي˘˘غ ل˘˘كصشم ن˘˘م لو˘˘صسأاو
هذه˘ب م˘هد˘يوز˘ت مد˘عو ها˘ي˘م˘لا
،قÓطإ’ا ىلع ةيويحلا ةداملا
ةيحÓف ةقطنم اهنأا نم مغرلاب
ىتح نوكلمي ’ مهنأا ثيحب
ي˘ت˘لا بي˘با˘نأ’او تا˘ي˘ف˘ن˘˘ح˘˘لا
ذإا ،مهلزانم ىلإا هايملا لصصوت
،اد˘ج ة˘ي˘ئاد˘ب ةا˘ي˘ح نو˘صشي˘˘ع˘˘ي
را˘˘بآ’ا ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
مهفلكي امو هايملا جيراهصصو
نمثلا ةظهاب فيلاكت نم كلذ
ىوتصسملا نأا نم مغرلا ىلع
تÓئا˘ع˘لا بل˘غأ’ ي˘صشي˘ع˘م˘لا

،طصسو˘ت˘م˘لا تح˘ت و˘ه كلا˘ن˘ه
،رثكأا ةا˘ي˘ح˘لا سصغ˘ن˘ي ا˘م و˘هو
ةديرجل ناكصسلا ثيدح يفو
دو˘عو كلا˘ن˘˘ه نإا˘˘ف «مÓ˘˘صسلا»
ةنصس ذنم ةيلحملا تاطلصسلل
د˘يوز˘ت سصو˘˘صصخ˘˘ب1102
لكو ءامل˘ل ناز˘خ˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ن˘م ءي˘صش ’ ه˘نأا ’إا لزا˘ن˘˘م˘˘لا
تي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،ثد˘˘˘˘ح كلذ
ه˘˘جاو˘˘ت كلا˘˘ن˘˘ه تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

˘موا˘ق˘تو مو˘ت˘ح˘م˘لا ا˘هر˘ي˘صصم
لا˘م˘هإ’او ة˘ب˘ع˘صصلا فور˘ظ˘لا

ه˘˘صضر˘˘ف يذ˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لاو
ةقطنملا هذه ىلع نيلوؤوصسملا

.ناكصسلا تاحيرصصت بصسح
طصسو نوصشمي ذيمÓت

سشارحأ’او ةباغلا
ةصسردملا ىلإا باهذلل

زيمت يت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ر˘ب˘كأا ن˘م
ةر˘ب˘ج ة˘ير˘ق نا˘كصس تا˘ي˘˘مو˘˘ي
ي˘ه ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘تا˘˘صشم˘˘لاو
ة˘ف˘صصب ل˘ق˘ن˘لا با˘ي˘غ ل˘كصشم
ى˘لإا نور˘ط˘صضي ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ىلع اي˘مو˘ي ي˘صشم˘لاو ل˘ق˘ن˘ت˘لا
5 ن˘ع د˘يز˘ت ة˘فا˘صسم˘ل ماد˘˘قأ’ا

ى˘لإا لو˘صصو˘ل˘ل تار˘ت˘مو˘ل˘˘ي˘˘ك
لو˘صصح˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا

ىلع لمعي يذلا لقنلا ىلع
،لجيج ‐ دمحأا ينب ةيرق طخ
حر˘ط˘ي يذ˘لا ل˘˘كصشم˘˘لا و˘˘هو
يف را˘غ˘صصلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ا˘صضيأا

،ةقطنملاب ةيئادتبا بايغ لظ
حا˘ب˘˘صص ل˘˘ك نور˘˘ي˘˘صسي ثي˘˘ح
سشار˘˘˘حأ’او ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ط˘˘˘صسو
هل˘كصشي ا˘مو ة˘ل˘يو˘ط ة˘فا˘صسم˘ل
م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ ن˘م كلذ
ج˘˘ع˘˘ت ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
ىلع ةصسرتف˘م˘لا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا˘ب

،با˘˘ئذ˘˘لاو ر˘˘يزا˘˘ن˘˘خ˘˘لا رار˘˘˘غ
فور˘˘ظ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
،ءاتصشلا يف ةصصاخ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ريثك يف ءايلوأ’ا رطصضي ثيح
نم مهد’وأا عنمل نايحأ’ا نم
ءانثأا ةصساردلا دعاقمب قاحتل’ا
كلذو ،ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حأ’ا ءو˘˘صس
رطخ نم قيرطلا هلكصشت امل

م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
نأا˘صشلا اذ˘ه ي˘فو ،م˘ه˘ت˘˘ح˘˘صصو
بحا˘صص د˘م˘ح˘م د˘ي˘صسلا لو˘ق˘ي
لصصف ىلإا رطصضا هنأاب ةنصس55
نأا درجمب ةصساردلا نم هيتنبا
ةطصسوتملا ةلحرملا نم اوحجن
فاخي حبصصأا هنأ’ ،ةيوناثلا ىلإا

ةصصاخ ،مهتايح ىل˘عو م˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘ي˘ح˘ي ن˘يأا ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف ي˘ف
ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن˘لاو ار˘كب˘م مÓ˘˘ظ˘˘لا

يصشم˘ل˘ل نور˘ط˘صضيو دو˘جو˘م
مكحب وهو مهمادقأا ىلع اريثك
نأا هنكم˘ي ’ ه˘ل˘م˘ع˘ب ه˘طا˘ب˘ترا
، ن˘هرا˘ظ˘ت˘نإا ي˘ف ا˘م˘ئاد نو˘كي
ةيلحملا تاطلصسلا اودصشان دقو
ريفوت لجأا نم لقنلا ةيريدمو
يصسردم˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع
نكل ،نيصسردمت˘م˘لا لا˘ف˘طأÓ˘ل
’إا ةرر˘كت˘م˘لا دو˘عو˘˘لا م˘˘غرو
هذه نم نوناعي اولازي ’ مهنأا
’ ةقطنملا نأا مغر ةلكصشملا
’إا ةي’ولا ةمصصاع نع دعبت
.طقف تارتموليكلا تارصشعب

تامدخلا ةددعتم ةدايع
  قÓطإ’ا ىلع حتفت مل

يتلا زاغلأ’ا نيب نم زغل هنا
ملو ةربج ةقطنم ناكصس تريح
ىتح همصسÓط كف اوعيطتصسي
ةددعتملا ةدا˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘صضق ،نآ’ا
ا˘هؤوا˘ن˘ب م˘ت ي˘ت˘لاو تا˘مد˘˘خ˘˘لا
اهباوبأا حتفت مل اهنكل ةقطنملاب
نينطاوملا مامأا ادحاو اموي ولو
تبرصستو اهناردج تلكآات ىتح
سشئا˘صشح˘لاو سشار˘˘حأ’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

م˘˘ت ن˘˘كل ،ة˘˘با˘˘غ˘˘˘لا نا˘˘˘صصغأاو
يقب نكل ،دعب اميف اهميمرت
تصضرعت دقو هلاح ىلع عقاولا
ىرخأا ةرم قرح˘لاو بير˘خ˘ت˘ل˘ل
دحأا ’و ،ني˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م
نودب عو˘صضو˘م˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ت

نأا˘˘˘˘كو ،بي˘˘˘˘قر ’و بي˘˘˘˘˘صسح
رخآا بكوكل يمتنت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

.ناكصسلا تاحيرصصت بصسح
ذنم ةقلغم ةيئادتبا

ءادوصسلا ةيرصشعلا
يتلا رومأ’او طاقنلا نيب نم
ناكصسلا مام˘ت˘ها رو˘ح˘م تنا˘ك

ة˘غ˘يز ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘با ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ه
اهباوبأا تقلغأا ي˘ت˘لاو ،ر˘ها˘ط˘لا
ةيرصشع˘لا ءا˘ن˘ثأا4991 ة˘ن˘˘صس
ةقطنم˘لا ه˘ت˘فر˘ع ا˘مو ءادو˘صسلا

ةصصاخ كلانه ةيماد ثادحأا نم
ىدأا ام وهو ةيلبج ةقطنملا نأاو
ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا˘ب ا˘ه˘مو˘ي
ار˘ظ˘ن ة˘صسرد˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘قإا
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا فور˘˘˘ظ˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘˘˘غرو ن˘˘˘كل ،ةر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘˘لا
ةنكث دوجوو نمأ’ا بابتتصسا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب نآ’ا ،ة˘˘ير˘˘كصسع
نا˘˘˘˘˘كصسلا د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع ةدو˘˘˘˘˘عو
نأا ’إا ،مهنكاصسم˘ل تÓ˘ئا˘ع˘لاو
لاز˘˘˘ت ’ ة˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا باو˘˘˘˘بأا

،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ه˘جو ي˘ف ةد˘صصو˘م
مدع بابصسأا دحأا اهنأاو ةصصاخ
تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا ةدو˘˘ع
كلذو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب م˘ه˘لزا˘ن˘م˘ل
م˘هءا˘ن˘بأا سسرد˘م˘˘ت ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصل
ةرو˘˘ط˘˘خو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غو
نيب نم ةدحاو يهو ،قيرطلا
ةيبلاغ تلعج يتلا رومأ’ا ربكأا
ى˘˘˘˘لإا نودو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ’ نا˘˘˘˘كصسلا

.مهيصضارأاو مهلزانم
 لزانملا بلغأا

 ءابرهك نودب
نم رخأ’ا وه ءابرهكلا لكصشم
يناعي يتلا اصضيأا لكاصشملا نيب
ةربج ةيرق ناكصس سضعب اهنم
ىلع اهل ةمخاتم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ر˘با˘صص ن˘˘بو ،ة˘˘ماو˘˘صشلا رار˘˘غ
با˘ي˘غ ة˘مزأا˘ف ،لو˘صسأا ة˘ت˘صشمو
لزانم˘لا سضع˘ب ن˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا
ببصسب عجار قطانملا هذه يف
ءابرهكلا ديوزت ةكبصش سضرعت
ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةد˘˘م˘˘عأ’او
ة˘ير˘صشع˘لا تاو˘ن˘صس بير˘خ˘ت˘˘لا
ل˘˘باو˘˘كلا ة˘˘˘قر˘˘˘صسو ءادو˘˘˘صسلا
ةكرصش لخدت مغرو ،ةيصساحنلا
ةي’وب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

سضع˘ب˘˘ب تما˘˘ق د˘˘قو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
لجأا نم تاميمرتلاو لاغصشأ’ا
سضعبل ءابرهكلاو رونلا ةداعإا
فارطأا ىلع ةدجاوتملا لزانملا
ديدع˘لا كلا˘ن˘ه ن˘كل ،ق˘ير˘ط˘لا

ي˘˘ف تلاز’ ن˘˘كا˘˘صسم˘˘˘لا ن˘˘˘م
اهرجه يتلاو سسمادلا مÓظلا

ءابرهكلا مادع˘نا بب˘صسب ا˘ه˘ل˘هأا
.ةايحلا تايرورصض طصسبأاو

تايافنلا مدر زكرم
يف ةقطنملا قرغا

ةهيركلا حئاورلا
وحن ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ر˘ئا˘صس تنأاو
يف لوخدلا لبقو ،ةربج ةقطنم
ى˘ل˘ع كفدا˘صصت ة˘ير˘ق˘لا بار˘ت
ام عصشبأا روصص قيرطلا راصسي
زكرمل يهو ،ةملؤوم اهنع لاقي
’ يذ˘لاو تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ت
مصس’ا ىوصس ةينقتلا نم لمحي
،تا˘ما˘م˘ق˘لا ن˘م ماو˘كأا ،ط˘ق˘˘ف
نم ةثعبنملا ةهيركلا حئاورلاو
ثع˘ب˘ن˘ت ي˘ت˘لاو ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
دمحأا ينب ةيرق ىتح هحئاور
ةيرق˘ل دود˘ح˘لا ي˘ف ةروا˘ج˘م˘لا

ىوا˘˘˘˘˘كصش م˘˘˘˘˘غرو ،ةر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ج
قطانملا ل˘ك ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لاحلا عقاو نأا ’إا  ةررصضتملا
لغت˘صشي ثي˘ح ،ه˘صسف˘ن سضر˘ف˘ي
تايدلبلا ديدع عم زكرملا اذه
ةنصسكاتو لجي˘ج˘ك ةروا˘ج˘م˘لا

ا˘نا˘ي˘حأاو ردا˘ق˘لاد˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مأ’او
مهتÓصضف نومري نيأا ،ريهاطلا
نم داز ام وهو ،زكرملا اذه يف
ل˘˘كو ةر˘˘ب˘˘ج ة˘˘ير˘˘ق ةا˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
،ا˘ه˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘صضر˘ع م˘ه˘ل˘ع˘˘جو
عاو˘˘نأاو ة˘˘ه˘˘ير˘˘˘كلا ح˘˘˘ئاور˘˘˘لا
ة˘ما˘صسلاو ةرا˘صضلا تار˘˘صشح˘˘لا
اذه تÓصضف ىلع ىذغتت يتلا
لافطأ’ا ىلع ة˘صصا˘خ ز˘كر˘م˘لا
اذه نو˘كل˘صسي ن˘يذ˘لا را˘غ˘صصلا
ىلإا ابايإاو اباهذ ايموي قيرطلا
.اهتايوتصسم فلتخمب سسرادملا

نوبلاطي نونطاوملا
يفيرلا ءانبلا تاناعإاب

ةقلاعلا لكاصشملا ربكا نيب نم
سسا˘صسأا ي˘هو ةر˘ب˘ج ة˘ير˘˘ق ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ،نا˘˘˘كصسلا  بل˘˘˘ط˘˘˘م
ءانبل˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا ي˘صضارأ’ا

سضع˘˘˘ب˘˘˘ل تح˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا

تاو˘ن˘صس ي˘ف ةزا˘ي˘ح˘لا دو˘˘ق˘˘ع
نآ’ا دحلو اهنكل ،تانيعصستلا

ىتح مهيفو اهلاح ىلع لازت ’
سصاخصشأ’ هصضرأا عيبب ماق نم
ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘ي ه˘ي˘ل˘عو ن˘ير˘خآا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
لخدتلا سسواق ةيدل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
اذ˘ه ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإاو ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
تاناعإا مهح˘ن˘مو ،عو˘صضو˘م˘لا
لجأا نم كلذو ،يفيرلا ءانبلا
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كا˘˘صسم ءا˘˘ن˘˘ب
مهلزا˘ن˘م نأا م˘كح˘ب م˘ه˘ي˘صضارأا
اهبل˘غا تصضر˘ع˘ت د˘ق ة˘ق˘با˘صسلا
تاونصس يف بيرختلاو قرحلل
ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسيو تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘صست˘˘لا
ةدو˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ،ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
ةيحÓفلا مهتطصشنأا ة˘صسرا˘م˘م˘ل
ةئم ةيحÓف ةقطنملا نأا مكحب
ةيبرت˘ب ر˘ه˘ت˘صشت ثي˘ح ،ة˘ئ˘م˘لا˘ب
ل˘˘كو ي˘˘صشاو˘˘م˘˘لاو ن˘˘جاود˘˘لا
.ةحÓفلا عاونأا

ةنصسكات ةرئاد سسيئر
لبق ةقطنملا راز

نيعوبصسأا
ة˘˘ثا˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صس’ا تاءاد˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب
ناكصس اهقلطأا يتلا ةرركتملا
ةيلحملا تاطلصسلل ةربج ةيرق
حب˘صش ن˘م م˘ه˘لا˘صشت˘نا ل˘جأا ن˘م
سشيمهتلاو ةا˘نا˘ع˘م˘لاو ة˘لز˘ع˘لا
تاي˘مو˘ي ناو˘ن˘ع ح˘ب˘صصأا يذ˘لا
كئ˘لوأا ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ا˘˘قÓ˘˘طإا اوردا˘˘غ˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘˘لا

ةبعصصلا فورظلا لك اودحتو
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا ن˘˘م
رهصشلا ماق ،سصئاق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘جو
ةنصسكات ةرئاد سسيئر يصضاملا
ةيمصسر ريغ ةرايزب رارد ميلصس
ةقطنملا لاح دقف˘تو ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل
ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
،نطاوملا قرؤوت يتلا ةيمويلا

نينطاوملا ديدعل ثدحت ثيح
نعو كلانه مهلاح نع مهلأاصسو
م˘˘˘هد˘˘˘عوو بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘˘هأا
عم اهيف ثحابت˘لاو ا˘ه˘ت˘صسارد˘ب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
لمعلاو سسواق ةيدلبل يدلبلا

فل˘ت˘خ˘م˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
ةقطنم ىقبتل ،كلانه نطاوملا

ل˘صساو˘˘ب تمد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ب˘˘ج
نا˘˘بإا ءاد˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م ل˘˘فاو˘˘˘قو
ىد˘ح˘ت˘ت˘ل ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا
نيأا ءادو˘صسلا ة˘ير˘صشع˘لا ا˘هد˘ع˘ب
ن˘ي˘كصسم˘ت˘م ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ي˘˘ق˘˘ب
بور˘ه˘لا او˘صضفرو م˘ه˘صضرأا˘˘ب
هلاكصشأا لكب باهرإ’ا اومواقو
نيلوؤوصسملا نم ةتافتلا رظتنت
اهنع ةلزع˘لا كفو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نم ،اددجم ا˘ه˘ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لا ثبو
ةيم˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم ثع˘ب لÓ˘خ
.هلاكصشأا فلتخمب ةيلحملا

رخأات نوكتصشي نولقانلا
يئ’ولا قيرطلا زاجنإا

051 مقر
نويمومعلا نولقا˘ن˘لا ي˘كت˘صشي
نول˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل

د˘˘م˘˘حأا ي˘˘ن˘˘ب ط˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رخأاتلا ن˘م ،ل˘ج˘ي˘ج بصسا˘ق˘م˘لا

لاغصشأا يف نير˘ي˘ب˘كلا ءط˘ب˘لاو
م˘قر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘˘نإا

ةيدلب نيب طبري يذلاو051
ر˘ي˘صست ثي˘ح ،ل˘ج˘ي˘جو سسوا˘˘ق
ادج ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘تو˘ب لا˘غ˘صشأ’ا

ىلع رثأا ام وهو ،_ مهبصسح_
ثود˘˘ح ى˘˘لإا ىدأاو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
مهتÓفاح ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك با˘ط˘عأا

ةبرتأ’او ةري˘ث˘كلا ر˘ف˘ح˘لا ءار˘ج
ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خو  ،ة˘م˘كار˘ت˘˘م˘˘لا

ربع ثيح ،تÓجعلا ىوتصسم
ةديرجل مهثيدح يف نيقئاصسلا
هذ˘ه او˘م˘ئ˘˘صس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب مÓ˘˘صسلا
ر˘ئا˘˘صسخ˘˘لا ءار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا
ايموي اهنودبكتي يتلا ةريبكلا
ن˘ع كي˘ها˘ن ،م˘ه˘˘تÓ˘˘فا˘˘ح ي˘˘ف
،ر˘يا˘ط˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ث˘كلا را˘˘ب˘˘غ˘˘لا

يت˘لا ر˘ح˘لا ة˘جو˘م ع˘م ة˘صصا˘خ
امك ،مايأ’ا هذه ةي’ولا تزيم
ة˘يدودر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صضيأا تر˘˘ثأا

بل˘غأا رو˘ف˘ن م˘كح˘ب م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
رخآ’ا طخلا وحن ن˘ير˘فا˘صسم˘لا
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
بب˘صسب كلذو ل˘ج˘ي˘ج_سسوا˘ق

هنوقرغتصسي يذلا تقولا لوط
ببصسب  ةطحملا ىلإا لوصصولل

اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘صشم˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘صص
م˘˘˘هرار˘˘˘ط˘˘˘صضاو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

ةصضفخنم ة˘عر˘صس لا˘م˘ع˘ت˘صس’
ليلقتلاو ريصسلا ةيلمع ليهصستل
ه˘ي˘ل˘عو .ر˘ئا˘صسخ˘لا م˘˘ج˘˘ح ن˘˘م
تا˘ط˘ل˘صسلا نو˘ل˘قا˘ن˘لا د˘صشا˘ن˘˘ي
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘لاو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘صسأار
ةلواقملا عم لخدتلا ةيمومعلا
لجأا نم عور˘صشم˘ل˘ل ةز˘ج˘ن˘م˘لا
قيرطلا اذه ةئيهت يف عارصسإ’ا

اذكو مهلمع ليهصستل هديبعتو
مدعل اذفن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأا م˘كح˘ب
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو˘˘ل لو˘˘خد˘˘لا

ماحدز’ا مجح نم فيفختلاو
.كلانه دوجوملا يرورملا

اذه ة˘فا˘صسم نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ملك5.01 ـب رد˘ق˘ت ق˘ير˘˘ط˘˘لا

رد˘ق˘ي ي˘لا˘˘م فÓ˘˘غ˘˘ب ز˘˘ج˘˘نأاو
يف ميتنصس رايلم02 يلاوحب

ه˘ي˘ف لا˘غ˘صشأ’ا ة˘ب˘صسن نأا ن˘ي˘˘ح
 .ةئملاب04ـلا زواجتت ’ ايلاح

ميهارب.ع

mahali@essalamonline.com
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لداعي يتيسس Îسسسشنام
يسسايقلا لانسسرآا مقر

هفيصض ىلع يتيصس رتصسصشنام بلغت
ءاصسم ،(1‐4) ةجيتنب نوتبماهرفلوو
نمصض داحت’ا بعلم ىلع ،سسمأا لوأا
يرودلا نم92 مقر ةلوجلا تاءاقل
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

ر˘خأا˘ت˘˘ي م˘˘ل ،«ا˘˘ت˘˘بوأا» ما˘˘قرأا بصسح˘˘بو
يف ةدحاو ةقيقدل ةجيتنلا يف يتيصسلا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘صضا˘˘خ ةارا˘˘ب˘˘˘م91 ر˘˘˘˘˘˘خآا
يصسايقلا مقرلا اًلداعم ،«غيلريميربلا»

ر˘ه˘صش ن˘ي˘˘ب ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا لا˘˘ن˘˘صسرآ’
نم يام و8991 ماع نم ربمصسيد
.9991 ماع
يدا˘ف˘ت ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا ح˘˘ج˘˘ن ا˘˘م˘˘ك
يف ةيلاتتم ةارابم82 يف ةميزهلا

3 ‐راصصتنا52) تاقباصسملا عيمج
يصسايقلا ه˘م˘قر ا˘ًلدا˘ع˘م ،(ت’دا˘ع˘ت
ير˘ه˘صش ن˘ي˘ب ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا ق˘با˘˘صسلا
.7102 ماع نم ربمصسيدو ليرفأا

ه˘˘صضور˘˘ع زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير ل˘˘˘صصاوو
يف مهاصس امدعب ،يتيصسلا عم ةزيمملا
اهأادب ةارابم83 يف اًفده03 ليجصست

ي˘ف دا˘ح˘ت’ا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘صسا˘صسأا˘ك
اًفده51 ليجصستب ،تاقباصسملا عيمج
.نيرخآا51 ةعانصصو
ةسسداسسلا هتيوئم لمكي ودلانور

ةيبوروأ’ا تايرودلا يف
،ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلا لمكأا
يف006 مقر هتارابم ،سسوتنفوج مجن
ةرك عم هتريصسم يف يرودلا ت’وطب
.مدقلا

مويلا ،مقرلا اذه ىلإا ودلانور لصصوو
نمصض ،ايزيبصس ةارابم لÓخ ،ءاثÓثلا

يرودلل52 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
.يلاطيإ’ا

،تاءاصصحإÓل «اتبوأا» ةكبصش بصسحبو
ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘˘ك ل˘˘ج˘˘صس د˘˘ق˘˘ف

تاق˘با˘صسم ي˘ف006 م˘˘قر هرو˘˘ه˘˘˘ظ
.اهب كراصش يتلا يرودلا

ي˘˘ف ود˘˘لا˘˘˘نور تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م تءا˘˘˘جو
:يلاتلاك يرودلا ت’وطب
ةارابم292 ينابصسإ’ا يرودلا
ةارابم691 يزيلجنإ’ا يرودلا
ةارابم58 يلاطيإ’ا يرودلا
ةارابم52 يلاغتربلا يرودلا
(ةيناثلا ةجرد˘لا) ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا يرود˘لا

.نيتارابم
مودلانيف ةهجو يف ئجافم لوحت
˘مو˘ي˘لا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ف˘ي˘ح˘صص تف˘صشك
لبقتصسمب قلعتت ةأاجافم نع ،ءاثÓثلا
مجن ،مودلانيف وينيجرو˘ج يد˘ن˘لو˘ه˘لا

.لوبرفيل طصسو
عم (اًماع03) مودلانيف دقع يهتنيو
ذنمو ،مصسوملا اذه ة˘يا˘ه˘ن˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ه˘م˘صسا ط˘ب˘تر˘˘ي ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا
تحت ةنولصشر˘ب ي˘ف بع˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب
.ناموك دلانور هنطاوم ةدايق
«روريم» ةفيحصص بصسحبو ،نكلو
ه˘يد˘ل مود˘لا˘ن˘ي˘ف نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا
لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل نÓ˘ي˘م ر˘ت˘˘نإا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا

ن˘˘م اًءد˘˘ب ه˘˘فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘لاو
.لبقملا مصسوملا

و˘ه ر˘ت˘نإا نأا ،ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تح˘˘صضوأاو
تا˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل بر˘˘قأ’ا
د˘ق˘ع ثي˘ح ،ف˘ي˘صصلا ي˘ف مود˘لا˘ن˘˘ي˘˘ف
يذيفنت˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ي˘ئد˘ب˘م قا˘ف˘تا
ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ا˘˘تورا˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ب
.«يروزتارينلا»ـل
قافت’ا نأا ىلإا ،ةفيحصصلا تراصشأاو
فيصصلا ذنم ناك مودلانيفو رتنإا نيب
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا ’إا ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
فيصصلل ةقفصصلا ليجأات ىلع مهتربجأا
.اًناجم همصضو ،لبقملا

ناديز غلبي زيريب
هريسصمب

،ينابصسإا يفحصص ريرقت فصشك
تاد˘ج˘ت˘˘صسم˘˘لا ر˘˘خآا ن˘˘ع ،سسمأا
يصسنرفلا لبقتصسم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ينفلا ريدملا ،ناديز نيدلا نيز
.ديردم لايرل
ةردا˘غ˘م˘ب ناد˘يز م˘صسا ط˘ب˘˘تراو
قيرفلا جورخ لاح ،ديردم لاير
ي˘لا˘خ ي˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.سضافولا

اذه ديردم لايرل ىقبتي دعي ملو
«اغيللا» يب˘ق˘ل ىو˘صس ،م˘صسو˘م˘لا

ةرا˘صسخ د˘ع˘ب ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرودو
.اينابصسإا سسأاكو ربوصسلا

«يصس.يب.أا» ةف˘ي˘ح˘صص بصسح˘بو
و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا
ربخأا ،ديردم لاير سسيئر ،زيريب
يف هتب˘غرو ه˘ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث˘ب ناد˘يز
.لبقملا مصسوملاب هرارمتصسا

ه˘˘نأا ،ناد˘˘يز˘˘ل ز˘˘ير˘˘ي˘˘ب ح˘˘صضوأاو
ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ردا˘ق برد˘م ل˘˘صضفأا
ددجلا نيدفاولا عم ديدج قيرف
ةدا˘ع˘ت˘صس’ ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا˘˘ب
.باقلأ’ا

لاير عم دقعب ناديز طبتريو
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘˘ح د˘˘يرد˘˘م
.لبقملا
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ةبعسص نوكتسس ليزاربلاو ياوغورألا ةهجاوم نأا فرتعا

هتلكسشمل اًلح دجي ’ ’ابيدو ..انعم لسضفأا نوكي يسسيم :ينولاكسس
ريدملا ،ينولاكصس لي˘نو˘ي˘ل ثد˘ح˘ت
نع ،ني˘ت˘ن˘جرأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لا

،يصسيم لينويل ،«وغناتلا» دئاق ةلاح
موجن يقاب ةيزهاج ىدم كلذكو
ياو˘˘غوروأا ي˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ،ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لاو
.2202 ملاعلا سسأاك تايفصصت
تاحيرصصت يف ،ينولاكصس لاقو
ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘˘ن
يصسيم» :ةينولاتكلا «وفيتروبيد
نوكي انعم نوكي امدنعو ،ريخب
ى˘ل˘ع ر˘م˘ت˘صسي نأا ل˘مأا˘ن ..ل˘صضفأا

.«لاحلا اذه
ياو˘˘˘غوروأا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ي˘قا˘ب ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘صص ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لاو
اوصسيل نيبعÓلا سضعب ،تايرابملا
كلمن نكل ،نآ’ا لاح لصضفأا يف
،ني˘با˘صصم˘لا را˘ظ˘ت˘ن’ ا˘ي˘فا˘ك ا˘ت˘قو
.«ةيئاهنلا ةمئاقلا نÓعإاو
سضع˘˘˘ب سضفر ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ن˘˘˘˘عو
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا ،ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا

يلودلا فقوتلا ةرتف يف اهيبع’
م˘ه˘ت˘با˘صصإا ن˘م ا˘ًفو˘خ ،ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نأا دقتعأا» :لاق ،انوروك سسوريفب
داحتا) لوبيم˘نو˘ك ع˘م ءا˘ق˘ل كا˘ن˘ه
ىلإا لصصوتلل (ةي˘بو˘ن˘ج˘لا ا˘كير˘مأا
˘مد˘ع لود˘لا ترر˘˘ق اذإاو ..قا˘˘ف˘˘تا
نلف ،ر˘ف˘صسلا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل حا˘م˘صسلا

.«ءيصش يأا لعف نم نكمتن
و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘صس ة˘˘لا˘˘ح سصو˘˘صصخ˘˘بو
ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،ور˘˘يو˘˘˘غأا
هعم تثدح˘ت د˘ق˘ل» :لا˘ق ،ي˘ت˘ي˘صس
نو˘˘كي نأا ل˘˘˘مآاو ،ر˘˘˘ه˘˘˘صش ل˘˘˘ب˘˘˘ق
عوبصسأ’ا يف ..هتيز˘ها˘ج دا˘ع˘ت˘صسا

،ةيئاهنلا ةمئاقلا ررقنصس لبقملا
ن˘كل ،ة˘صسارد˘لا د˘ي˘ق ا˘ًم˘ئاد ي˘هو
.«ةمئاقلا يف نوكي نأا بجي
نم نوكيصس» :ينولاكصس فدرأاو
،’ابيد ولوا˘ب ءا˘عد˘ت˘صسا بع˘صصلا

تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع با˘˘˘˘غ ه˘˘˘˘نأ’

دقل ..ةل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
’ وهو ،مايأا4 لبق هعم تثدحت
يف هم’آ’ ل˘ح دا˘ج˘يإا ع˘ي˘ط˘ت˘صسي
نكمتي نأا لمآاو ،يبناجلا طابرلا

ع˘م ،ة˘ق˘ير˘ط ل˘˘صضفأا دا˘˘ج˘˘يإا ن˘˘م
.«هب موقي يذلا جÓعلا

هيماحم لبق نم افوطخم ناك وغييد :ةقباسسلا انودارام ةجوز
ة˘جوز ي˘ي˘˘نا˘˘فا˘˘ي˘˘ب ا˘˘يدوÓ˘˘ك تلا˘˘ق
ةي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك ةرو˘ط˘صسأا
9891 نيب انودارام وغييد لحارلا

نإا ،انينايجو املاد ةدلاوو ،3002و
ل˘ب˘ق ن˘م «ا˘فو˘ط˘خ˘م» نا˘ك ا˘ه˘˘جوز
.’روم سسايتام هيماحم
وردناصسيلاد ويصسيروام دجاوت ءانثأاو
ةرصسأا همه˘ت˘ت يذ˘لا ،’رو˘م ي˘ما˘ح˘م
با˘˘ب˘˘صسأ’ا د˘˘حأا ه˘˘نو˘˘كب ا˘˘˘نودارا˘˘˘م
ةرو˘˘ط˘˘صسأ’ا ةا˘˘فو ءارو ة˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

52 يف اماع06 رمع نع لحارلا
(اكيريمأا) ةانق˘ب ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةلخادم يينافايب ترجأا ،ةينويزفلتلا

ة˘ق˘با˘صسلا ة˘جوز˘لا تد˘كأاو.ةيفتاه
ىلع يريوصصت لوا˘ح˘ي» :ا˘نودارا˘م˘ل
يننأا ةقيقحلاو مليفلا ةريرصش يننأا
م˘ل˘ع˘ي و˘هو و˘ح˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع تصسل
ناك سصخصش نع عفادي امك .كلذ
ةلصصاوم عيطتصسأا ’ .وغييد فطتخي
.«لاقي يذلا ثبعلا ىلإا عامتصس’ا

ىلع تلظ اهنأا يينافايب تحصضوأاو
قباصسلا ملاعلا ل˘ط˘ب˘ب ة˘ب˘ي˘ط ة˘قÓ˘ع
ىلع امهنيب يئاصضقلا فÓخلا مغر
نا˘ك» :تفا˘˘صضأاو.ة˘يدا˘م بناو˘ج
انيقتلا اننكل تاءارجإ’ا ءانثأا اقناح
،ينصصقارو اقانع ينح˘ن˘مو ا˘هد˘ع˘ب
تنك معن .كلذب اوملعت مل مكنكل
لعف˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا م˘غر و˘ج˘ي˘يد ثدا˘حأا
.اياصضق انن˘ي˘ب تنا˘كو ة˘ي˘نÓ˘ع كلذ
.«رومأ’ا نيب لصصفن انك

ر .ق ^

ءا˘ثÓ˘ث˘لا ،سشت˘ي˘بو˘ب يد˘ير˘˘ف ف˘˘صشك
نع ليحرل˘ل د˘ع˘ت˘صسي ه˘نأا ،ي˘صضا˘م˘لا

يدا˘ن˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘˘لا بصصن˘˘م
يف يناملأ’ا تروفكنارف تخارتنيآا
.مصسوملا ةياهن
ةطحم عم ةلباقم يف سشتيبوب لاقو
:سسمأا لوأا ةينويزفيلتلا «يد را هيا»
فر˘˘صصت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘˘ف تصسل»
نع ل˘ع˘ف˘لا˘ب تبر˘عأا د˘ق˘ل ،ة˘قا˘م˘ح˘ب
يف يدانلا نع ليحرلا يف يتبغر
لبق ،يصضاملا ماعلا0202 فيصص
انوروك ةحئاج ببصسبو.«ةحئاجلا

،هبصصن˘م ي˘ف سشت˘ي˘بو˘ب يد˘ير˘ف ل˘ظ

دكؤوي مل تروفكنارف تخارتنيآا نكل
بخت˘ن˘م˘ل ق˘با˘صسلا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘حر
.يلاحلا هبصصنم نع ايناملأا

سسلجملا سسيئر رزلوه بيليف لاقو
كا˘˘ن˘˘ه نأا ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل يرا˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا

لوصصولا نود» نكل ترج تاثداحم
د˘ع˘ب ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا م˘ت˘ي˘صسو ة˘يو˘صست˘ل
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
.«سسرام فصصتنم يف يراصشتصس’ا

يد˘ير˘ف˘ل ي˘لا˘ح˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘ت˘˘م˘˘يو
ريراقت نكل ،3202 ىتح سشتيبوب
هلاقتنا ةيناكمإا نع تثدحت ةيمÓعإا
.نيلرب اتريه فوفصص يف لمعلل

نواعتلا كلذب يهتنيصس هليحر لاحو
،(اماع94) سشت˘ي˘بو˘ب ع˘م ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا

زوفلا دهصشو6102 يف أادب يذلاو
،8102 ي˘ف ا˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا سسأا˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب
ةخصسن يف ةلهذملا ةريصسملا بناجب

،يبوروأ’ا يرودلا نم9102 ماع
ىلإا قيرفلا لوصصو تدهصش يتلاو
.يبهذلا عبرملا

ترو˘ف˘كنار˘ف تخار˘ت˘˘ن˘˘يآا ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو
بي˘˘تر˘˘ت لود˘˘ج˘˘ب ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةتباث ىطخب ريصسيو ،اجي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘لا
لاطبأا يرود ىلإا لهأاتلا نيمأات وحن
.لبقملا مصسوملا يف ابوروأا

تروفكنارف نع ليحرلل دعتسسي ششتيبوب

مويلا ،يناملأا يفحصص ريرقت فصشك
،درافاب نيماينب فقوم نع ،ءاثÓثلا

ةهجاو˘م ن˘م ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ر˘ي˘ه˘ظ
.دنومترود ايصسوروب
،نرياب ىلع اًفيصض دنومترود لحيو
زنايلأا بعلم˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا مو˘ي
42 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘صض ،ا˘ن˘يرآا
.يناملأ’ا يرودلل
ذ˘ن˘م نر˘يا˘ب ع˘م درا˘فا˘ب كرا˘صشي م˘لو
،يرفيف5 موي نيلرب اتريه ةارابم
ا˘ي˘ن˘ي˘˘مرأا ما˘˘مأا ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب سسل˘˘ج ثي˘˘ح
تخارتنيآا دصض با˘غ م˘ث ،د˘ل˘ي˘ف˘ي˘ل˘ي˘ب
ببصسب ،نلوكو ويز’و تروفكنارف

.انوروك سسوريفب هتباصصإا
،ةيناملأ’ا «ركيك» ةفيحصص بصسحبو
ةمئاق يف رهظي نأا نكمي درافاب نإاف
دعب ،دنومترود ةارابمل خنويم نرياب
ن˘كلو ،ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
سصحفل ةيبلصس ةجيتن روهظ طرصشب
ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ترا˘˘˘˘صشأا ،كلذ ع˘˘˘˘مو.تابيردتلل
ريدملا ،كيلف زناه نأا ىلإا ،ةفيحصصلا
ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا ل˘صصاو˘ي˘صس ،ي˘ن˘ف˘لا
ريهظلا زكر˘م ي˘ف ه˘ي˘لوز سسÓ˘كي˘ن
يف هقلأات دعب ،دنومترود مامأا نميأ’ا
.ةريخأ’ا تايرابملا

دنو“رود ةعقوÃ قاحللا نم بÎقي درافاب

.ايليصسرامو امور اهنم ،سسوتنفوي نع هليحر ذنم قيرف نم رثكأا بيردتب يراصس مصسا طبتراو
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ل˘م˘˘ع˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ىلع يدمح دوليم بردملا
يف تارييغتلا سضعب ءارجإا

يدا˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘˘كصشت فو˘˘ف˘˘صص
ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
نم ثيح ةي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا
يئانث˘لا م˘ح˘ق˘ي نأا ح˘صشر˘م˘لا

ى˘ل˘ع ع˘ج˘ق˘لو بيد م˘ي˘هار˘بإا
ا˘م˘ك ن˘ي˘حا˘ن˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
عناصصب ةيحصضتلا لصصاويصس
كلذو بو˘˘ب˘˘ي˘˘صش با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا
هتاءاطعو هتايوتصسم سصقنل
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تاءا˘ق˘ل˘˘لا ي˘˘ف
هصسفن سشتوكلا ينمي هتهج
ع˘م را˘صصت˘نا لوأا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ب

لÓ˘خ ن˘م كلذو ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك
هتارايخ حاجنا ىلع لمعلا

ةبو˘ع˘صص كرد˘ي ه˘ناو ا˘م˘ي˘صس
ل˘ج˘صس ق˘ير˘ف ما˘ما ة˘م˘ه˘م˘لا

ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘ت ة˘˘يو˘˘˘ق ةدو˘˘˘ع
.يريزد لÓب بردملا

تزفح ةرادإ’ا
ةيرهصش ةرجأاب اهرصصانع
يدا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘لا هرادا تما˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ىتح ةيرهصش ةرجا ديدصستب

زيكرتلا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘م˘صست
ى˘ل˘ع دا˘ه˘ت˘ج’او ل˘م˘˘ع˘˘لاو
لبق ةيباجيا ةجيتن نامصض
اذه اد˘غ ة˘ير˘صصن˘لا ة˘ط˘ح˘م
هذ˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب ةرادإ’ا تما˘˘˘˘˘˘˘قو
اديج يعت ا˘ه˘نو˘ك ةو˘ط˘خ˘لا
ر˘˘تو ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ءاقفر ناو اميصس تازيفحتلا
ءاهنا نوفده˘ت˘صسي ير˘م˘ع˘لا

.ةوقب باهذلا ةلحرم

سشامر ماصشه

ةيموجهلا ةبيتكلا ىوتسسم ىلع تارييغتلا شضعب ثدحيسس يدمح

ةنيطنصسق بابصش
نيبعÓل ةيرهصش ةرجأا تددصس ةرادإ’ا

عاصضوأ’ا ةئد˘ه˘ت ى˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب و˘لوؤو˘صسم ا˘عد
بصسحو ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ة˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
’اصصتا تقلت ةليقتصسملا ةرادإ’اف انتزوحب يتلا تامولعملا

عجارتلا ةرورصضب اهبلاطي ةيدلبلا يف لوأ’ا لوؤوصسملا نم
ةيوصستل ىعصستصس اهناو ةصصاخ يدانلا رييصست ىلا ةدوعلاو
لمعلا لÓخ نم ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ ةمز’ا نم ءزج
رييصستب ناحمصست نيتيرهصش نيترجا ىلا ةرجا ديدصست ىلع
. ديج لكصشب ةمداقلا ةلحرملا

فلصشلا ىلإا مويلا نورفاصسيصس «ماصص’» وبع’
تابيردتلا ىلا اوداع دق فوصصوب سسراحلا ءاقفر نوكيو اذه
نم اهوقلت يتلا تاطوغصضلا دعب سسما ةيصشع يداع لكصشب

يف قيرفلاو برتقا فلصشلا ءاقل دعوم نا امب يدانلا ريهامج
ىرخأا طاقن ةراصسخ بنجتل ةهجاوملا يف ةكراصشملا ىلا ةجاح
يتلا تاحومطلا نع اديعب ىرخأا ةناخ يف قيرفلا عصضت دق
دق نوكت ةعومجملاف يلاتلابو اهيلا لوصصولا نوبعÓلا بغري

د˘ق ةرادإ’ا نو˘كت ا˘م˘ك ا˘هدو˘ق˘ع ف˘ير˘˘صشت ى˘˘ل˘˘ع سسما تل˘˘م˘˘ع
. ةلحرلا ططخم تطبصض

سشامر ماصشه

ز˘ع برد˘م˘لاو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ةر˘كصسب ة˘ي’و ي˘لاو نأا˘م˘ط
تابيردتلا ىلا ةدوعلاب مهل حمصس ام وهو يدوج تيا نيدلا

يذلا رم’ا ةقلاعلا ةيلاملا لكاصشملا ةفاك ءاهنا لجا نم
طاقنب بلاطي هلعج يذلاو ىصسيع نب سسيئرلا هنصسحتصسا
يذلا رم’ا قيرفلا راصسم يف ةمهم دج اهنا امب فيطصس
ةمقلاب قاحللا لما ىلع اهتاريصضحت فنأاتصست ةبيتكلا لعج
نم ةلاحم ’ نوكتصس تابايغلا نا مغر ةيباجيإا ةيزهاجب

. رصصانعلا سضعب فرط
ةدايقل حمطيو ةمهملا ةبوعصص كردي سشتوكلا

دئارلا ىلع زوفلل داحت’ا
هلعج ام وهو ءاقللا ةبوعصص بردملا كردي ىرخأا ةهج نم
ةرم˘لا ي˘ف ا˘هد˘م˘ت˘عا د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا سسف˘ن ع˘ب˘ت˘ي
نا كرد˘ي ه˘ناو ة˘صصا˘خ ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘˘ما ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
نا ا˘م˘ب ىر˘خأا ةر˘م ن˘يزاو˘م˘˘لا بل˘˘ق ل˘˘ع ةردا˘˘ق ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا نو˘˘كي˘˘صسو اذ˘˘ه نا˘˘تدو˘˘جو˘˘م ةدارإ’او ة˘˘ب˘˘غر˘˘˘لا
ةقاطبلا ىلع هلوصصح ببصسب ءاقللا نع ابئاغ يراصضخل
نع ةيمصسر ةفصصب بي˘غ˘ي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس يذ˘لا ر˘م’ا ءار˘م˘ح˘لا
. ةعمجلا اذه ةبقترملا ةهجاوملا

سشامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج

ةركصسب داحتا
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ى˘ل˘ع ي˘ل˘عو˘ب داؤو˘ف ةد˘كي˘كصس ة˘ب˘ي˘ب˘صش برد˘م ر˘ق˘ت˘˘صسا
ماما ةعمجلا ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا

يتلاو ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘غ˘ب نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
هناو ةصصاخ ةحيحصصلا ةكصسلل ةدوعلا ىلا قيرفلا دوقتصس
سشتوكلا عمتجا دقو Óماك دازلا ىلع لوصصحلا ةميق كردي
د˘صصق دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا لد˘ب ى˘ل˘ع ح˘لاو هر˘صصا˘ن˘ع ع˘م
نم هتبيتك هيجوت ىلا ىعصس امك ملظملا قفنلا نم جورخلا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ برد˘م˘لا لا˘ب˘صشا ى˘ل˘ع ر˘ث˘˘كا ط˘˘غ˘˘صضلا لÓ˘˘خ
يف بعللا ةيرح اذكو تاحاصسملا مهحنم مدع عم يوصضام
. براصشوب سسراحلا قطانم

«ةوارمحلا طاقن بصسكل نوزهاج» :براصشوب
ةارابم» :لاق ثيح براصشوب سسراحلا عم ثيدح انل ناكو

يف مهنأاو ةصصاخ ةبوعصصلا ةياغ يف نوكتصس ةوارمحلا
هذه يف مدقنصسو زوفلا انيلع بجي نكل يدعاصصت قصسن
ةدكيكصس يف دازلا لماك ىلع ءاقبإÓل انيدل ام لك ةارابملا

ةيبلصسلا جئاتنلل ادح عصضن يكل هقيقحت انيلع بجي اصضيأاو
ةصصاخ ةريخأ’ا ت’وجلا نم ديدعلا يف قيرفلا قحÓت يتلا

ةددهملا ةيدنأ’ا ةعقوق نم رثكا بورهلا ىقبي فدهلا ناو
. راصصتن’ا نامصض ىلع لمعن انلعجي ام وهو طوقصسلاب

سشامر ماصشه

ةجيتن قيقحت ىلع لمعلا ةرورصضب هرصصانع ةرقم مجن قيرف سسيئر بلاط
كرديو اذه اهيلع دجاوتي يتلا ةيعصضولا نع جورخلاب يدانلل حمصست ةيباجيإا
بعÓب جزلا ررقي هلعج يذلا رمأ’ا ةرظتنملا ةمقلا ةيمهأا ىدم ينفلا مقاطلا

ىمرم ىلإا ةيدؤوملا ذفانملا لك قلغ ىلع هلÓخ نم لمعي ثلاث يروحم
عابتا لÓخ نم سسفانملا ماما قيرطلا عطق يف بغري امك ةيافلحوب سسراحلا
. اناموصسو نامد نم لك ةفخ لصضفب ةصسكاعملا تامجهلا

مهتاقحتصسم نم ءزج ديدصستب هيبع’ دعو
مهتاقحتصسم نم ءزج ةيوصستب هيبع’ رصصان نب سسيئرلا دعو دقو اذه

كردي ثيح اهب نونيدي يتلا مهتاقحتصسم لك ابيرقت يقلتب مهل حمصسي
ةمز’ا نم قيرفلا جارخا لجا نم يلاحلا تقولا يف زيفحتلا ةيمهأا ىدم
طبصضي هلعج يذلا رم’ا ارخؤوم اهيلع دجاوتي يتلاو جئاتنلاب ةصصاخلا

ىلع ديكأاتلاو مهنحصش لجا نم سسما ةصصح ةياهن دعب زئاكرلا عم دعوم
ناو ةصصاخ ةهجاولا ىلا قيرفلا ديعت ةبيط ةجيتن نع ثحبلا ةرورصض
. يدانلا حلاصص ريغ يف تقولا

سشامر ماصشه

ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘˘صصأا
عصضو ةرورصض ىلع يكوكلا
فرط نم ةيصساوصس نيبعÓلا
يف لكلا ناو ةصصاخ ةرادإ’ا

لكاصشملا ة˘يو˘صست ى˘لا ة˘جا˘ح
جور˘خ˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
ىلإا طينحج بعÓلا ةيصضق
برد˘م˘˘لا سضر˘˘ت م˘˘ل ن˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ينعملا نا ىلع دكا يذلاو
هروجأا قحتصسيو اريثك دهتجا
يأا نود نم اهب بلاطي يتلا
ةرادإ’ا لمعت ام˘ل˘ث˘م نا˘صصق˘ن

ي˘˘ق˘˘ل د˘˘قو اذ˘˘ه كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ع˘ط˘ق˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘صضت بعÓ˘˘لا
قا˘صشع فر˘ط ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
. ءاصضيبلاو ةلحكلا

يدانلا راصصنأا سضفرو اذه
˘مر˘كأا د˘ئا˘ق˘لا ل˘ي˘حر ةر˘˘كف

عم دقاعتلا لباقم طينحج
ن˘مؤو˘م˘لا د˘ب˘ع مر˘صضخ˘˘م˘˘لا

يف هدقع خصسف يذلا وباج
ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘يأ’ا

.رئازجلا ةيدولوم

يقاب تدعو ةرادإ’ا
يف ةيوصستب رصصانعلا

تاعاصسلا مداق
لصصاوتتصس هتاذ قايصسلا يف

تاقحتصسم د˘يد˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع
لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا رو˘˘˘جأاو
ة˘صصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘˘صسلا

6 تصسم ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ناو
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘˘ع’
ءا˘ق˘فر ع˘م ا˘ي˘˘لاو˘˘ت ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيلمعلا ناو ةصصاخ يوارق
ةزهاج ةعومجملا ل˘ع˘ج˘ت˘صس
لمأايو اذه تايدحتلا مداقل
ةعومجملا رثأات مدع راصصنأ’ا
اهي˘ل˘ع مد˘قا ي˘ت˘لا ةو˘ط˘خ˘لا˘ب
ى˘لا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ةفعاصضم ى˘لا قا˘فو˘لا ة˘جا˘ح
نا امب ةركصسب ماما دوهجلا
طاقنلا نامصض ديري عيمجلا
˘مد˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘صصاو˘مو ثÓ˘ث˘˘لا

. ةمدقملاب بورهلاو
سشامر ماصشه

ةرقم مجن
ةقلاعلا ةيلاملا تاقحتصسملا نم ءزج ديدصستب دعو

ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا نم دنجتلاب هرسصانع بلاطي رسصان نب

فيطصس قافو
وباج عم دقاعتلا لباقم دئاقلا ليحر نوصضفري راصصنأ’ا

ةئدهتلل وعدي يكوكلاو اريبك خرسش تثدحأا طينحج ةيسضق

ةرادإ’ا ةلاقتصسا دعب
  رومأ’ا ةئدهتل نوعسسي ةيدلبلا ولوؤوسسم

 عوجرلا ررق بردملا
حيحصصلا راصسملا ىلع داحت’ا عصضو فدهلاو

 ةهجاولل «نابيزلا ءانبأا» ديعي يلاولا
زوفلا ديري يدوج تيأاو

ةدكيكصس ةبيبصش

 ةليكسشتلا ىلع رقتسسا يلعوب
ءامدلا ديدجت ىلع رسصيو
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ةيلودلا دنقصشط ةرود يف هتكراصشمل ابصسحت

شسنوتب شصبرت يف وديجلل ينطولا بختنملا

ةرواصسلا ةبيبصش

ةعم÷ا ادغ فيدرلا قيرفلا نوهجاوي رباكأ’ا
قيرف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا رر˘ق
ةدا˘ي˘ق˘ب ةروا˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
ىفطصصم تقؤوملا بردملا

ةيدو ةارابم ةجمرب تيلاج
ق˘ير˘ف˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت
يف هي˘ب˘ع’ ءا˘ق˘بإ’ ف˘يدر˘لا

ة˘ه˘ج ن˘˘م ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا و˘˘ج
ة˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ر˘˘˘با˘˘˘كأ’ا
،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ف˘˘يدر˘˘لا
ي˘ف م˘ه˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا د˘صصق
.ةمداقلا تاقاقحتصس’ا

ةلوجلا ةهجاوم ليجأات عفدو
لحي يتلا ةلوطبلا نم61ـلا
«بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا رو˘˘صسن» ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف

با˘ب˘صش ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع ا˘فو˘ي˘˘صض
ءاقل ةجمربل بردملا ،دادزولب
ةلصصاومب Óيفك نوكي يدو
ديزملا دصصحل ةوقب ريصضحتلا

اميصس’ ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘م
سسي˘˘ئر˘˘لا ةدو˘˘˘ع ذ˘˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘نأاو
دصصح˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘صشلاو ي˘طاورز
.ةياغلل ةديج جئاتن يف

ب.م.يرصسيإا

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا لد˘صسي
تاد˘ي˘صس» ر˘با˘كأا ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ىلع مويلا راتصسلا «لاجرو
ير˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘لا سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
˘مو˘ي ه˘ل˘خد يذ˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا
ار˘ي˘صضح˘ت سسنو˘ت˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا
ةرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘صشط˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو ،(نا˘˘ت˘˘صسكبزوأا)
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا با˘˘˘ع˘˘˘لأÓ˘˘˘˘ل

.0202ويكوط
قلطنت نأا رظتنملا نمو اذه
ىلإا سسرام5ـلا يف ةرودلا

رهصشلا سسفن نم7ـلا ةياغ
ديصشر ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م˘ب˘صسح
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘˘ئر سسار˘˘˘ل
.وديجلل ةيرئازجلا

4 سصبر˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشو
رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ن˘ي˘عرا˘صصم
ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘يرو˘˘ن ن˘˘م ل˘˘كب
دن˘ع (غ˘ل˘ك37 ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا)
يف ةنيمأا يصضاقلبو ،لاجرلا

،(غلك36 ن˘˘˘م ل˘˘˘˘قا) نزو
87 نم لقا) رثوك لÓعو
ا˘˘ي˘˘نو˘˘صص حÓ˘˘صصإاو (غ˘˘˘ل˘˘˘ك
ىدل (غ˘ل˘ك87 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا)
.تاديصسلا

ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘ب˘صسو
اكرتصشم اصصبرت ىرجأا نأاو
ي˘صسنو˘ت˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ينطولا زكرملا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘صست˘˘˘لاو ة˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
.(ةريوبلا) ةدجكيتب

ب.م.يرصسيإا

ديحولا حصشرملا هنوك

هسسفن ةفÓخل هجتي عكعك نب
«ياكودوتلا» ـل ةيرئازجلا ةيداحت’ا شسأار ىلع

ع˘كع˘ك ن˘ب ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي
سسأار ى˘ل˘ع ه˘صسف˘ن ة˘فÓ˘خ˘˘ل
ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل يا˘˘˘كودو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
،4202‐1202 ة˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا

.ديحولا حصشرملا هنوك
نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘ت
سسرام6 ـلا يف ةيباختن’ا
با˘˘ب˘˘صشلا تي˘˘ب˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا

،مناغ˘ت˘صسم ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘بور˘خ
00:90 ة˘عا˘صسلا ن˘م ءاد˘ت˘با

.احابصص
11 ح˘˘صشر˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘يو˘صضع ل˘جا ن˘م ا˘صصخ˘صش
ل˘ب˘ق ي˘لارد˘ي˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا ءا˘صضق˘نا
.سسمأا لوأا

11 ـلا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق تءا˘˘˘˘˘جو
بتكملا ةيوصضعل احصشرتم
يرباج :يلاتلاك يلارديفلا

سسيئر˘ل˘ل لوا بئا˘ن) د˘م˘ح˘م
ولÓع ،(ه˘تد˘ه˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا

سسيئرلل  يناث بئان) ديعصس
يعيور ،(هتدهع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
،(ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صس و˘˘˘˘˘صضع) لÓ˘˘˘˘˘ب
ي˘ف و˘صضع) م˘˘ير˘˘ك يرود˘˘ق
يلع د’وا  (ةماعلا ةيعمجلا

،( ق˘با˘˘صس و˘˘صضع) دو˘˘ع˘˘صسم
ه˘˘ل˘˘لا˘˘ب ر˘˘صصت˘˘ن˘˘م نو˘˘م˘˘˘حد
رماع ميدخ ،(قباصس وصضع)
نا˘˘يزو˘˘ب ،(ق˘˘˘با˘˘˘صس و˘˘˘صضع)
ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘لو د˘˘م˘˘ح˘˘م
خيصشلا ديصس ،(قباصس وصضع)
ير˘˘با˘˘˘ج ،(ق˘˘˘با˘˘˘صس و˘˘˘صضع)
،(قباصس وصضع) نيما دمحم
وصضع) نيدلا رون يرداوق
.(ةماعلا ةيعمجلا  يف
ةيعمجلا نأا ركذلاب ريدجلاو
يف تدقع ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
ثيح يصضاملا يرفيف02ـلا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘قدا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت
يبدأ’او يلاملا نير˘ير˘ق˘ت˘لا
ة˘ل˘˘ي˘˘صصح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
.ةقباصسلا ةيبملوأ’ا ةدهعلا

ب.م.يرصسيإا

ةمصصاعلا داحتا
نيد نب

تابيردتلا فنأاتسسي
دارفنا ىلع

بعÓ˘لا ن˘يد ن˘ب ف˘نأا˘ت˘صسا
بصصا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
داحتا قير˘ف ى˘لإا م˘صضن˘م˘لا
وتاكري˘م˘لا ي˘ف ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا
دعب دارفنا ىلع تابيردتلا
اهل سضرعت يتلا ةباصصإ’ا
يتلاو ةيصضاملا ةرتفلا يف
.هيلع ترثأا

ة˘˘ح˘˘ف˘˘صصلا تف˘˘صشكو اذ˘˘ه
با˘˘˘ح˘˘˘صصأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا
دوصسأ’او رم˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
ى˘˘ل˘˘ع برد˘˘˘ت بعÓ˘˘˘لا نأا
ةيو˘ق˘ت ة˘عا˘ق ل˘خاد دار˘ف˘نا
نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تÓ˘˘˘˘˘صضع˘˘˘˘˘لا
نيح ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا ل˘صصاو˘ي
نم رصضخأ’ا ءوصضلا يقلت
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ةعومج˘م˘لا ع˘م جا˘مد˘نÓ˘ل
تاقاقحتصسÓل ريصضحت˘لاو
.ةمداقلا

ب.م.يرصسيإا

ةيلاغنصسلا يصضارأ’اب لاحرلا طحت ديمعلا ةثعب

ديدج باعلأا عناسص مسضل هجتت ةيدولوملا ةرادإا
رئازجلا ةيدولوم يدان هجتي
قيفرلا دبع عم دقاعتلا ىلإا

يدا˘ن با˘ع˘لا ع˘نا˘صص درار˘ي˘˘ج
ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا زاو˘ل˘ي˘˘ج تنا˘˘صس
تÓيوحتلا ةرتف لÓخ اقباصس
.ةلبقملا ةيوتصشلا

نأا ةيفحصص ريراقت تفصشكو
نم برتقا يمصصاعلا قيرفلا

بقترم˘لا ن˘مو ،درار˘ي˘ج م˘صض
ةيدولوم ةثعب عم يقتلي نا
،لا˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘صسلا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
،نيلوؤو˘صسم˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل

دعب ةثعبلا عم دوعي نأا ىلع
نم ،تيغنوت ة˘ه˘جاو˘م ة˘يا˘ه˘ن
،يب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا ءار˘جإا ل˘جا

.همامصضنا دقع ىلع عيقوتلاو
اماع72 بحا˘صص د˘جاو˘ت˘˘يو
م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف نود
ةرادإا تصضفر امدعب ،يصضاملا
د˘يد˘ج˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا

اهدعب بعÓلا ىق˘ب˘ي˘ل ،هد˘ق˘ع
.هلثمي قيرف نع ثحبي
يدا˘ن ط˘ح ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
سسمأا ةليل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ابصسحت ةيلاغنصسلا يصضارأ’اب
موي تيغنوت قيرف ة˘ه˘جاو˘م˘ل
را˘طإا ي˘ف ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘صسلا
رود ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.ايقيرفإا

برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘صشأا ى˘˘ع˘˘˘صسيو
ةجيتنب ةدو˘ع˘لا ى˘لإا ي˘نار˘م˘ع
ي˘˘˘صضارأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘يا
ةقÓعلا حÓصصإ’ ،ةيلاغنصسلا

ن˘يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘صصنأا ع˘˘م
ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘˘صضغ ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع
،يصضاملا عو˘ب˘صسأ’ا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ةب˘ي˘ب˘صش ما˘مأا ةرا˘صسخ˘لا بق˘ع
.ةيليوج5 بعلم ىلع لئابقلا

نم رئازجلا ةيدولوم يناعيو

قذي مل ثيح ةيبلصسلا جئاتنلا
61 ذ˘˘ن˘˘م را˘˘صصت˘˘˘ن’ا م˘˘˘ع˘˘˘ط
ىلع زاف نيأا ،يصضاملا يفناج
يام8 بعلمب فيطصس قافو
د˘ي˘م˘ع ا˘هد˘ع˘ب سضا˘خ ،5491
تايرابم7 ةيرئازجلا ةيدن’ا
،تا˘صسفا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
تا˘يرا˘ب˘˘م ع˘˘برأا ي˘˘ف لدا˘˘ع˘˘ت
.ىرخأا ةثÓث يف مزهناو
دو˘صشح ءا˘ق˘فر نإا˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
يف يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا نو˘ل˘ت˘ح˘ي
فلخ نيتطقنب «د» ةعومجملا
ي˘جر˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف رد˘˘صصت˘˘م˘˘لا
4 كل˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘˘لا
يدا˘ن ل˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .طا˘˘ق˘˘ن
2 ـب ثلاثلا ردصصملا كلامزلا
تيغنوت يدا˘ن ي˘تأا˘ي˘ل ،ة˘ط˘ق˘ن
ةطقنب ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف
.ةديحو

جاحلب اصضر

رئازجلا ةيدولوم

ةيسضقلا يف «شساطلا» رارق رظتني يفياطسسلا بعلملا
تاهجلا نيب ام ةطبارو «فافلا» دسض اهعفر يتلا

بعلملا ةرادإا را˘ظ˘نأا ه˘ج˘ت˘ت
مويلا هراصصنأاو يفياطصسلا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
لصصفتصس يتلاو ،«سساطلا»
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا د˘˘صض
«فا˘˘˘ف˘˘˘˘لا» مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
،تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ط˘بارو
قيرفلا نامرح ةيفلخ ىلع
دو˘˘ع˘˘صصلا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م
ى˘˘لإا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
.ةاوه يناثلا ينطولا مصسقلا

بع˘ل˘م˘لا ةرادإا ل˘مأا˘˘تو اذ˘˘ه

لو˘صصح˘لا ي˘ف ي˘ف˘يا˘ط˘صسلا
نظت اهنأا ا˘م˘ب ،ا˘ه˘ق˘ح ى˘ل˘ع
ءي˘˘صس ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ثد˘˘˘ح نأا
نيناو˘ق˘لا ن˘م96 ةدا˘م˘ل˘ل
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يذلا نوب يماحملا لكوت
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق ى˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت
ة˘ط˘بار˘لا د˘صض ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
امدعب ،مدقلا ةركل ةينطولا
ءا˘ق˘ل˘لا طا˘ق˘ن ح˘ن˘˘م ترر˘˘ق
رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م م˘ير˘غ˘ل˘ل
م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
طاقن3 بح˘صس ع˘م بع˘ل˘˘ي

.يدانلا ديصصر نم
ر˘˘ه˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘ه ثد˘˘˘ح˘˘˘ي
دقعل لجأا رخآا نم فصصنو
داحتÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ة˘ئ˘ي˘ه بعا˘˘ت˘˘م
تم˘˘كح لا˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘صشطز
بعلملا حلاصصل ة˘م˘كح˘م˘لا
نم ،يف˘يا˘ط˘صسلا ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ة˘˘ح˘˘ي˘˘صضف ة˘˘فا˘˘˘صضإا لÓ˘˘˘خ
ةيورك ةئ˘ي˘ه ى˘ل˘عأ’ ىر˘خأا
.رئازجلا يف

ب.م.يرصسيإا

يد˘لا˘خ ي˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس ف˘˘صشك
نع ،ةصضايرلاو بابصشلا ريزو
تآا˘صشن˘م˘لا مÓ˘ت˘صسا خ˘˘يراو˘˘ت
ةصصاخلا ةديدجلا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
با˘ع˘لأا ن˘م91ـلا ةعب˘ط˘لا˘ب
ط˘صسو˘ت˘م˘لا سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘˘لا
ةنصس نارهو اهنصضت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

2202.
ةقفر تاصشرولا ريزولا رازو
ير˘كاو˘صس ة˘م˘ي˘ل˘صس ن˘˘م ل˘˘ك
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك
د˘ب˘عو ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘ب
ةنجللا سسيئر دامح نمحرلا
فوقولل ،ةيرئازجلا ةيبملو’ا

ةهج نم لاغصشأ’ا مدقت ىلع
يذيفن˘ت˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ق˘ع˘لو
با˘ع˘لأا ن˘˘م91ـلا ةع˘ب˘ط˘ل˘ل
.طصسوتملا سضيبأ’ا رحبلا

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلا ر˘˘˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘˘˘قو
ـل تاحيرصصت يف ةصضايرلاو
ميلصست متيصس» :«مÓصسلا ةانق»
عصستي يذلا مدقلا ةرك بعلم
13 ـلا يف دعقم فلأا04 ـل
رامصضم امأا ،يراجلا سسرام
اذهب سصا˘خ˘لا ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا
بكر˘م˘ل˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

قرصش) ريجلا رئب˘ب ي˘صضا˘ير˘لا
13ـلا يف ملصسيصسف ،(نارهو
ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا ا˘˘مأا ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا يا˘˘˘م
ةزهاج نوكتصسف ةيطصسوتملا

.«مداقلا ناوج03
ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘لا˘˘خ دد˘˘صشو اذ˘˘ه

نم بابصشلا جامدإا ةرورصض
عوبر فل˘ت˘خ˘م ن˘مو نار˘هو
نم ةصصرفلا مهحنمو نطولا
باعلأا ةرودل جيورتلا لجا
طصسو˘ت˘م˘لا سضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا

لكصشم لح ىلع هديكأات عم

ةبصسنلاب ل˘م˘ع˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
نا ا˘ح˘صضو˘م ،ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘ل˘˘ل
مهيلع امو ىهتنا لكصشملا
ف˘˘ير˘˘صشت˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ىو˘˘صس
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘لأ’ا
.ةيلودلا لفاحملا

ب.م.يرصسيإا
بابسشلل ةسصرفلا حنمب بلاطيو نارهوب ةيسضايرلا تآاسشنملا مÓتسسا خيراوت ددحي يدلاخ

يصضاملا مصسوملا دوعصصلا نم مرح امدعب
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يلودلا زرحم سضاير ربع
زوفلاب هتداعصس نع يرئازجلا

ـ4» ـب نوتباهرفلو يدان ىلع
نم62 ةلوجلا باصسحل «1
اف˘صشا˘ك ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا

ةيلاتتملا تاراصصتن’ا رصس نع
يوامصسلا قيرفلا اهققحي يتلا

.ارخؤوم
ةي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘صشنو

م˘ج˘ن تا˘ح˘ير˘صصت ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا
ةياهن بقع ينطولا بختنملا
انيهنأا »:اهيف لاق يتلا ةارابملا
ادبأا نحن ،ديج لكصشب ةارابملا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘نو ،م˘˘˘˘ل˘˘˘˘صست˘˘˘˘صسن ’
سصر˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘صصو ط˘غ˘˘صضلا

يف ،ليجصستلا يف حجنن ىتح
كÓتما كنكمي نايحأ’ا سضعب
ن˘كل ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ةر˘˘كلا

اذهو ،ةارابملا لتقت نأا كيلع
،لوأ’ا طوصشلا يف هلعفن مل ام
ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م كلذ˘˘˘لو
.ةارابملل ةدوعلا يف سسفانملل

ق˘˘ئا˘˘قد ر˘˘صشع˘˘˘لا»:فا˘˘˘صضأاو
انل˘ج˘صس ،ةد˘ي˘ج تنا˘ك ةر˘ي˘خأ’ا

ءادعصس نحن ،ةاراب˘م˘لا ا˘ن˘ل˘ت˘قو
لمعلا لصصاون نأا انيلع ،ةياغلل
زيكرتلاو ،راوصشم˘لا ي˘قا˘ب ي˘ف
˘ما˘مأا ي˘براد˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
 .«دتيانوي رتصسصشنام

دعاقملا ىلع سسفانتلا»
لضضفأا يه ةيضساضسألا

ريوطتل ةقيرط
 «قيرفلا

يتلا ةيوقلا ةصسفانملا نعو
يزيل˘ج˘نإ’ا ق˘ير˘ف˘لا ا˘هد˘ه˘صشي
ةناكملا لجا نم هيبع’ نيب

ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا
برا˘˘˘ح˘˘˘م لا˘˘˘ق ’و˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
سسفا˘˘ن˘˘ن ن˘˘ح˘˘˘ن» :ءار˘˘˘ح˘˘˘صصلا
دي˘ج ل˘كصشب سضع˘ب˘لا ا˘ن˘صضع˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘لا ي˘ه هذ˘هو ،ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
ىو˘ت˘صسم ر˘يو˘ط˘ت˘ل ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا
لك بع˘ل˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ق˘ير˘ف˘لا

ا˘م ىر˘ن˘لو ،ةد˘ح ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م
.«ثدحيصس

يتلا ريودتلا ةصسايصس نعو
قيرفل ينفلا ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ي
ف˘˘صشك ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘˘م
ةبعصص اهنأا اماع03 بحاصص
»:ق˘ير˘ف˘لا مد˘خ˘ت ا˘ه˘ن˘كل ،اد˘ج
سضعب يف ابعصص نوكي رمأ’ا
6 رييغت دنع اميصس’ ،نايحأ’ا
لك ةراهم نكلو ،نيبع’7 وأا
ل˘ك ثي˘ح ،ةد˘ي˘ج ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ل˘˘˘˘كصشلا˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘صسي بع’
د˘˘ي˘˘ج ر˘˘مأا اذ˘˘هو ،بصسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
.«قيرفلل

ي˘ف قرا˘ف˘لا زر˘ح˘م ع˘ن˘صصو
نم نكمت ثيح ،ةارابملا هذه
ةقيرطب ثلاثلا فدهلا ليجصست

،لوأ’ا فده˘لا ع˘ن˘صص ،ة˘ل˘ي˘م˘ج
رظنلا سضغب ،يناثلا فدهلاو
اهعنصص يتلا ةريبكلا سصرفلل

ن˘˘˘م هؤوÓ˘˘˘مز ل˘˘˘صشف ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
 .اهليجصست

سضاير»: لويدراوغ
يف ةركلاب سصقري

 «بعلملا
بيب فخي مل هتهج نمو

دودر˘م˘لا˘ب ها˘صضر ’و˘˘يدراو˘˘غ
سضا˘ير ه˘مد˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

»:Óئاق ةارابملا هذه يف زرحم
ةر˘كلا˘˘ب سصقر˘˘ي نا˘˘ك سضا˘˘ير
نا˘ك ،بع˘ل˘م˘لا ة˘˘ي˘˘صضرأا قو˘˘ف
م˘ث ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا بذ˘ج˘ي ا˘م˘ئاد
’ ه˘نا ،م˘ه˘ف˘ل˘˘خ ةر˘˘كلا رر˘˘م˘˘ي
مدقيو ،ةلوهصسب ةركلا رصسخي

.«ةعئار تايصضرع
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ن˘ع ه˘لاؤو˘صسبو

ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ح˘˘صضوأا ءار˘˘ح˘˘صصلا برا˘˘ح˘˘˘م
ن˘ح˘ن »:ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا برد˘˘م˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘لو ،اد˘˘˘ي˘˘˘ج كلذ فر˘˘˘ع˘˘˘ن
ةر˘ي˘ب˘ك ’او˘مأا ا˘ن˘ع˘فد بب˘˘صسلا
نأا لمأا˘ن ،ق˘ير˘ف˘لا ى˘لإا ه˘م˘صضل
يف ىوتصسملا اذه ىلع رمتصسي
 .«لبقتصسملا

يتيضس ناملا راضصنأا
               «زورح»ـب ديضشت

تدا˘صشأا قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘˘ف
تايناكمإاب نزيتيصسلا ري˘ها˘م˘ج
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ار˘ي˘ث˘ك ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ثيح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
مجن راصصنأ’ا نم ريثكلا هبصش
يدنلوهلاب ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
نر˘˘يا˘˘ب م˘˘ج˘˘ن ن˘˘˘بور ن˘˘˘ي˘˘˘يرآا

سضعبلا فلتخا ا˘م˘ي˘ف.خينويم
بع’ لصضفأا هنأاب هفصصو لوح
ه˘نأاو ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘˘م ي˘˘ف
يرود˘˘لا ي˘˘ف حا˘˘˘ن˘˘˘ج ل˘˘˘صضفأا
ةارابملا هذه دعبو.يزيلجنإ’ا

ينطولا بختن˘م˘لا حا˘ن˘ج ع˘فر
فادهأا7 ى˘لإا ه˘فاد˘هأا د˘ي˘صصر
سسأا˘كو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ة˘لو˘ط˘˘ب ي˘˘ف
تاريرمت5و ،ةيلحملا ةطبارلا

ق˘˘˘ير˘˘˘ف ناو˘˘˘لأا˘˘˘ب ،ة˘˘˘م˘˘˘صسا˘˘˘˘ح
تاب ام˘ي˘ف.يتيصس رت˘صسصشنا˘م
رد˘صصت˘ي ي˘ت˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
يرود˘˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ت لود˘˘˘˘˘ج
،ةطقن56 ديصصرب يزيلجنإ’ا
قحÓملا نع ةطقن51 قرافب
رتصسصشنام يديلق˘ت˘لا م˘ير˘غ˘لاو
دحأ’ا هلباقيصس يذ˘لا د˘ت˘يا˘نو˘ي
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا  را˘˘طإا ي˘˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا
 .«غيلريميربلا» نم ةلبقملا

جاحلب اضضر

 دتيانويلا دعوتيو نوتباهرفلو ىلع زوفلاب ديعسس زرحم

ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘صصقأا
هيدان ةقفر ينيعبصس نب يمار
عبرلا رودلا نم ،خابدÓغنصشنوم
بق˘ع ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا سسأا˘كل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

˘ما˘مأا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ةر˘ه˘صس ه˘ترا˘صسخ
د˘˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘صسورو˘˘ب يدا˘˘ن
مج˘ن كرا˘صشو.0 ـ1 ةجيت˘ن˘ب
ا˘ي˘صسا˘صسأا ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

،خابدÓغ هيدان ةليكصشت نمصض
ادودرم مدقو ،ةهجاوملا هذه يف

نو˘كي نأا دا˘ك ه˘نا ا˘م˘˘ك ،ا˘˘ع˘˘ئار
لÓخ نم ،ءاقللا اذه يف امصساح
روز˘˘ت تدا˘˘ك ة˘˘يو˘˘ق ةد˘˘يد˘˘صست
سسرا˘ح˘لا ة˘عار˘ب ’و˘ل ،كا˘ب˘صشلا
عم لما˘ع˘ت˘ي ف˘ي˘ك فر˘ع يذ˘لا
ن˘˘ب ي˘˘مار ل˘˘ه˘˘ت˘˘صساو.ةركلا
جورخلا خابدÓغ ةقفر ينيعبصس
،ايناملأا سسأاكب تاق˘با˘صسم˘لا ن˘م
مامأا ةدوعلا ةارا˘ب˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
تمصسح يتلا ،يتيصس رتصسصشنام

ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
لا˘˘ب˘˘صشأا ط˘˘ق˘˘صس ن˘˘يا با˘˘هذ˘˘˘لا

م˘ه˘صضرأا ى˘ل˘˘ع يزور و˘˘كرا˘˘م
راظتنا يف ،ني˘ف˘ي˘ظ˘ن ن˘ي˘فد˘ه˘ب
مهجورخ م˘صسح˘ي˘ل ةدو˘ع˘لا ءا˘ق˘ل
يهتنيل ،ةينا˘ث˘لا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘م
هصشاع يذلا لصسعلا رهصش هعم
.مصسوملا اذه يناملأ’ا قيرفلا

جاحلب اضضر

 خابدÓغ مÓحأا ىلع يضضقي دنو“رود

 ايناŸأا شسأاك نم «نسشنوŸا» ةقفر ىسصقي ينيعبسس نب

ي˘لود˘لا يوادو˘ب ما˘صشه جو˘ت
بع’ لصضفأا زئاج˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
لÓخ سسين قيرف فوفصص يف
.يصضاملا يرفيف رهصش

ءار˘ح˘صصلا برا˘ح˘م ر˘ي˘ت˘˘خاو
قيرف يف رهصشلا بع’ نوكيل
ن˘م ه˘ل تيو˘صصت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب سسي˘˘ن

˘مد˘˘ق˘˘ت ثي˘˘ح ،را˘˘صصنأ’ا فر˘˘ط
وداراب وكيتيلتا ةصسردم جيرخ

اميف ،تاوصصأ’ا نم %35 ةبصسنب
.%13 يريوغ نيمأا هنطاوم لان
وداراب ةيم˘يدا˘كأا ج˘ير˘خ ج˘يو˘ت˘ت

يوركلا ىو˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ءا˘ج
ةلوج لك عم همدقي تاب يذلا

ةجردلا يرود تاصسفانم لÓخ
نكم˘ت ن˘يأا ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ى˘لوأ’ا

نم يصضاملا يرفيف رهصش لÓخ
مامأا نيتمصساح نيتريرمت ميدقت

فرتعاو.ن˘يرو ،ا˘ي˘ل˘ي˘˘صسر˘˘م
ريب˘كلا دودر˘م˘لا˘ب نو˘ي˘صسنر˘ف˘لا
،اماع12 بحاصص همدقي يذلا

م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه سسي˘ن ه˘ق˘ير˘ف ع˘م
،ءارحصصلا ةرهوجب هايإا نيفصصاو
ي˘ف نو˘كي˘ل هرا˘ي˘ت˘خا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
72 ةلوجلل ةيلاثملا ةليكصشتلا

 .1 غيللا موجن نم ديدعلا ةقفر
جاحلب اضضر

 اضسنرف ‘ ثد◊ا عنضصي رضضÿا م‚

 شسين ‘ رهسشلا بع’ يوادوب

نانثا ىدهأاو نيفده لجضس

دسسلا دوقي حاجنوب
يئاهن فسصن ىلإا
رطق ريمأا شساك
يلودلا حاجنوب دادغب داق
دضسلا هقيرف يرئازجلا

ىلع زوفلا ىلإا سسمأا ءاضسم
ةيضسامخب ةفارغلا يدان
يئاهن عبر باضسحل ةفيظن
لهأاتلاو ،رطق ريمأا سسأاك
.لبقملا رودلا ىلإا

بختنملا مجاهم مهاضس و
هقيرف لهأات يف ينطولا

نم نكمت ثيح،ريبك لكضشب
يف نيفده ليجضست
مدقو ،37و ،62 ةقيقدلا

يف ناتمضساح ناتريرمت
.54 ،52 ةقيقدلا

ةفارغلا قيرف ةهج نمو
نايرئازجلا نابعÓلا كراضش

طضسوتم ةرويدق نلدع
باعلألا عناضصو ناديم
عم نيَيضساضسأا ينه نايفضس
لماك اضضاخو ، امهقيرف
Óضشف امهنكل ،ةهجاوم راوطأا

حاجنوب ءاقفر ةاراجم يف
ريثكب لضضفأا اوناك نيذلا

.ةفارغلا يبعل نم
جاحلب اضضر

 ايقيرفإا لضضفألا يه ةيرئاز÷ا بهاوŸا نأا Èتعا رضضخلا مجن تاردقب ىنغتي لويدراوغ

بهاوŸا ىلع ينثي ويغ كرام نوج
 رئاز÷ا ‘ ةيوركلا

فصشتكمو قباصسلا يصسنرفلا يلودلا ويغ كرام نوج ربتعا
ربتعت ةير˘ئاز˘ج˘لا بهاو˘م˘لا نأا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘يور˘كلا بهاو˘م˘لا
نيزيمملا نيبعÓلا نم لئاهلا مكلل ارظن ايقيرفإا يف نصسحأ’ا
˘ما˘صشه رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘بوروأ’ا ي˘صضارأ’ا ي˘ف نوزر˘ب˘ي ن˘يذ˘˘لا
ه˘نأا ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ةر˘كلا˘ب ن˘ي˘فرا˘ع˘لا ل˘ج هر˘ب˘ت˘عا يذ˘لا يوادو˘ب
همدقي يذلا ءادأ’ا دعب ناديملا طصسو يف Óبقتصسم عطصسيصس
زنوأا» ةفيحصصل هراوح يف ويغ فاصضأاو اذه ،سسين هقيرف عم
بهاوملل اريبك انازخ كلتمت رئازجلا نأا ةيصسنرفلا «لايدنوم
نوؤو˘صشب ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا ر˘ب˘كأا ن˘م د˘ع˘ي ه˘نأاو ة˘صصا˘خ ة˘˘يور˘˘كلا
رئازجلا نأا ربتعا ثيح ايقيرفإاب ةيوركلا سسرادملاو بهاوملا
.Óبقتصسم نيبعÓلا نم ديزملا باجنإا ىلع ةرداق

ر.وضسوضسوب
 «بوŸا»و «يبمضساي÷ا» تايرابم ناضضتحل ازهاج نوكيل

 ةياجب روزت بعŸÓا ةنياعم ةن÷
ةيبراغملا ةدحولا بعلم ةرايزب بعÓملا ةنياعم ةنجل تماق

هتيصضرأا ةئيهت ةداعإا لاغصشأا ةياهن ةيفلخ ىلع كلذو ةياجبب
يعانطصص’ا بصشعلاب ةاطغملاو ع˘ي˘با˘صسا ذ˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا
ةدوج وذ وهو رئازجلاب دوجوملا ثلاثلا ليجلا نم دعي يذلا

نأا ىلع .مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا لبق نم اهيلع قداصصم
دا˘ح˘تا ف˘ي˘صضلاو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘صش ةارا˘ب˘م بع˘ل˘م˘لا ن˘صضت˘˘ح˘˘ي
.ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلوجلا راطا يف ةيرصضخأ’ا

قÓع.ودبع
 كيرافوب دادو

 «دادولا»ـل اديدج ابردم لÓهوب
ةطبارلا يف طصشانلا كيرافوب دادو يدان ةرادا تدقاعت

ىلع فرصشا يذلا لÓهوب لامك بردملا عم ةيناثلا ةينطولا
داحتاو لئابقلا ةبيبصش ،وداراب يدان اهزربا قرفلا نم ديدع
دعب طاقن ةعبرأاب عباصسلا زكرملا يف يبد’ا عبقيو اذه ،ةديلبلا
ديدج مد خصضل دادولا ةرادإا ىعصستو اذه.ةراصسخو لداعتو زوف
ةفاصضإ’ا ميدقت ىلع ارداق نوكي ء’دبلا دعاقم ىوتصسم ىلع
ق˘ير˘ف˘لا ناو ا˘صصو˘صصخ ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘صصح˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘قو
هجولا د˘ع˘ب ى˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘ل ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا ى˘ل˘ع فد˘ه˘ت˘صسي
.يصضقنملا مصسوملا يف هرهظأا يذلا زيمملا

قÓع ودبع
 ةضسفانŸا ¤إا ةدوعلل دعتضسمو ةباضصإلا نم سصلخت

 رسصان نب ةدوع دعوم ددحي ›ويب
تاصسفانملا ىلإا يرئازجلا يلودلا رصصان نب ليعامصسإا دوعي

61 رود ةارابم لÓخ ،يلاطيإ’ا يصسآا نÓيم هقيرف عم ةيمصسرلا
.دتيانوي رتصسصشنام مامأا ،يبوروأ’ا يرودلا نم

يفحصصلا رمتؤوملا لÓخ يلويب ونافيتصس بردملا فصشك
ةياهن دعب نوكتصس رصصان نب ةدوع نأا ءاثÓثلا موي هدقع يذلا
.لبقملا عوبصسأ’ا

ىلع نرمت˘لا ل˘صصاو˘ي˘صس ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا نأا ح˘صضوأاو
هنكم˘ي ا˘هد˘ع˘بو ،ي˘لا˘ح˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا ،دار˘ف˘نا
سضو˘خو ،نÓ˘ي˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا
.ةيمصسرلا تاصسفانملا

قيرفلل ينفلا مقاطلا يف لوأ’ا لجرلا تاحيرصصت بصسحو
باصسحل انوريف سسÓيه ءاقل عيصضيصس رصصان نب نإاف يدرابمللا
ازهاج اهدعب نوكيل ،لبقملا دحأ’ا موي ةررقملا ةلبقملا ةلوجلا
.يراجلا سسرام11 موي دتيانوي رتصسصشنام ةارابمل

ىلع ةباصصإÓل سضرعت دق رصصان نب ناديملا طصسوتم ناكو
هقيرف ةارابم لÓخ ،يصضاملا يرفيف81 يف ذخفلا ىوتصسم
باهذ يف ،يبرصصلا دارغلبل رمحأ’ا مجنلا يدان فيصضملاو
4 اهببصسب عيصضيل .يبوروأ’ا يرودلا ةصسفانمل61 ـلا رودلا

 .نآ’ا دحل تايرابم
 جاحلب اضضر

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

قفوي يبر
موقي يذلا كلذ ريبك لمع
ي˘˘لو˘˘صصيد ي˘˘ح ءا˘˘ن˘˘بأا ه˘˘ب
قÓطإا لجا نم سشارحلاب
ة˘˘˘˘يور˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ياد˘ب˘لا˘ف ،م˘ه˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا

ىلإا لوحتي˘ل ،م˘ل˘ح˘ب تنا˘ك
عقاولا سضرأا ىلع ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ريبكلا دو˘ه˘ج˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف
،ءافخلا لاجر هب ماق يذلا

ءانبأا فوقو و˘ه ل˘ي˘م˘ج˘لاو
ل˘˘جا ن˘˘م د˘˘حاو˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘لا

نكمتتل ،نابصشلا ة˘ح˘ل˘صصم
م˘ق˘طأ’ا ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م ةرادإ’ا
ةروصصلاو ةينصسلا تائ˘ف˘ل˘ل
ر˘ي˘˘خ ا˘˘ن˘˘يد˘˘يأا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
.مهقفوي يبر..ليلد

خيراتلل
ر˘ي˘ب˘كلا ءادأ’ا لÓ˘˘خ ن˘˘م
زرحم سضاير همدق يذلا
يرئازجلا يلودلا بعÓلا

ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘يو
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ل˘ي˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
سضا˘ير م˘ها˘صس ،ي˘صضا˘م˘لا
ةلداعم˘ل ه˘يدا˘ن ةدا˘ي˘ق ي˘ف
لÓ˘خ ن˘م لا˘˘ن˘˘صسرأا م˘˘قر
يأا ةجيتن يف رخأاتلا مدع
ءاقل91 ر˘خآا ي˘ف ةارا˘ب˘˘م
سسفن وهو ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح يذ˘˘˘لا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا
م˘˘˘˘صسو˘˘˘˘م «زر˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا»
8991/9991.

؟نآ’ا اذامو

قرف عم ةليلم نيع ةيعمج قيرف دجاوت مغر
يعبتتم لبق نم ريخأ’ا حيصشرتو ةمدقملا
ناصصحلا نوكيل ،يرئازجلا يوركلا نأاصشلا
ريبكلا ىوتصسملا لظ يف ةلوطبلل دوصسأ’ا
اذه نأا ’إا ،رخآ’ ءاقل نم يدانلا همدقي يذلا
لاملا لاجرو نيلومملا بلجب هل عفصشي مل
ررقتل ةيلاملا ةيحانلا نم همعدل لامعأ’او
وه ربكأ’ا رصساخلا ىقبيل ليحرلا ةرادإ’ا
لا˘م نود˘ب ه˘صسف˘ن د˘ج˘ي˘˘صس يذ˘˘لا «ما˘˘صص’»
.نيريصسم نودو

هتيسضقب زوفي ةيفاعوب
«ةنوب» مامأا

ة˘ي˘فا˘عو˘˘ب م˘˘صشا˘˘ه ةر˘˘كصسب دا˘˘ح˘˘تا بع’ زا˘˘ف
داحتا قباصسلا هقيرف دصض اهعفر يتلا هتيصضقب

هحنمت نأا ررقت بذجو دصش دعبو ثيح ةبانع
لوصصح سصخي ايباتك انايب تاعزانملا ةنجل
عو˘ب˘صسأ’ا لÓ˘خ ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
سصاخلا ينويزفلتلا ثبلا قوقح نم لبقملا
داحت’ا ةراصسخف يلات˘لا˘بو ي˘با˘ن˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘صضلا د˘ع˘ب نا˘ك ة˘ي˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
دكأا يذلاو بعÓلا ريجانم فرط نم سسروم
حنم مت نأا دعب لاكصشإ’ا ةيوصست ةرورصض ىلع
.لكصشملا ةيوصست نود داحتÓل تازاجإ’ا

qarsana@essalamonline.com
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لماك مهلوبره

يذلا قرفلا دحا اميصس’ لوأ’ا يوهجلا مصسقلا قرف اهيف دجاوتت ةياغلل ةبعصص ةيعصضو
هيبع’ حيرصست يف عرصشي نأا لبق ،ديدج دوعصص قيقحت لجا نم ةريبك تادقاعتب ماق
اميف ىؤورلا حاصضتا مدع ببصسب ،ثلاثلا مصسقلا يف طصشنت ىرخأا قرف ىلإا مامصضنÓل
.لوأ’ا يوهجلا مصسقلا سصخي

15

«يسس.شسأا.يسسلا» ببسسب
اهب ماق ي˘ت˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا د˘ع˘ب
يصضايرلا يدانلل ريصسملا مقاطلا
ةي’ولا يلاو هاجت ين˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا

ةيمصسر ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا لو˘صصحو
نب بعل˘م ي˘ف تاءا˘ق˘ل˘لا سضو˘خ
نا˘كمإا˘ب نو˘كي˘صس كلا˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ي˘نا˘˘ث˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

دعوم ىلع ةنيط˘ن˘صسق ة˘يدو˘لو˘م
ي˘ف ر˘خ’ا و˘ه لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صس’ا ع˘˘م
مدق ثيح كلاملا دبع نب بعلم
ةطبار ىلا هبلط ةغيمد سسيئرلا
ادر ىقلتي هلعج ام وهو ةاوهلا
موي ىلا ءاقللا ريخأات عم ايباجيإا
يصس سسا يصسلا نا امب تبصسلا
. ةعمجلا بعليصس

 حاترم يلعوب
نيباسصملا ةدوعل

ةصصرف ماما ي˘ل˘عو˘ب برد˘م˘لا نو˘كي˘صس
نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م با˘صسح ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا

د˘˘يد˘˘ع ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو
لÓ˘خ ة˘با˘صصم تنا˘ك ي˘ت˘لا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
لك ةروصص يف ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا

اذكو قاوتلوبو لاكوا ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا ن˘م
يذ˘لا ي˘ثÓ˘ث˘لا و˘هو عو˘ب˘ي˘ق م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
ةبيبصشلل ةوجرملا ةفاصضإ’ا حنم هناكمإاب

دودرملا يف ريبكلا نصسحتلا عم ةصصاخ
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
حيريصس ام وهو ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
.اريثك يلعوب سشتوكلا

تايره تمدسص

ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ط˘صسو بع’ ى˘ق˘ل˘ت
عبرأا نع باي˘غ˘لا˘ب ة˘يو˘ق ة˘ع˘ف˘صص تا˘ير˘ه
درطلل هصضرعت دعب كلذو ةلماك تÓباقم
ثيح ناصسملت دادو مامأا ريخأ’ا ءاقللا يف
نمصضت هقح يف ادوصسا اريرقت مكحلا نود
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو م˘˘˘ت˘˘˘صشلاو بصسلا
ديدح نم ديب برصضلا ررقت تاعزانملا

لاطت ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ف˘قو ل˘جا ن˘م
نو˘كي˘صس اذ˘ه˘بو ة˘لو˘ج ل˘ك ي˘˘ف ما˘˘كح˘˘لا
ةلحرم لاوط ةصسفانملا نع اديعب بعÓلا
.ةيقبتملا باهذلا
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رئازجلا يف ةيوركلا بهاوملا ىلع ينثي ويغ كرام نوج  ̂ 
 شسين يف رهسشلا بع’ يوادوب^

اديدج ابردم لÓهوب
 «دادولا»ـل
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رصضخلا مجن تاردقب ىنغتي ’ويدراوغ

رئاز÷ا ةيدولوم كيرافوب دادو ةنيطنصسق بابصش

ددحي ›ويب
ةدوع دعوم

رسصان نب

دعتصسمو ةباصصإ’ا نم سصلخت
ةصسفانŸا ¤إا ةدوعلل

نوتباهرفلو ىلع زوفلاب ديعسس زرحم
دـــتيانويلا دــعوتيو

«بعلملا يف ةركلاب شصقري شضاير»: ’ويدراوغ^
«زورح»ـب ديسشت يتيسس ناملا راسصنأا^

ةيلاغنصسلا يصضارأ’اب لاحرلا ط– ديمعلا ةثعب

مسضل هجتت ةيدولوŸا ةرادإا
ديدج باعلأا عناسص

ÚبعÓل ةيرهصش ةرجأا تددصس ةرادإ’ا

شضعب ثدحيسس يدمح
ىوتسسم ىلع تاÒيغتلا

ةيموجهلا ةبيتكلا


