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نانطأإ8 زجح
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ةكرحلل همعد إونمث «هفويسض»
ةيوعم÷إ

ةيئاهنو ةلداع لولح داجيإل
بيل◊إ ةبعسشل

ةثعب نأإ Èتعت ةيوإرحسصلإ ةيروهم÷إ
      اهتيقإدسصم لك تدقف وسسرونيم

30 صص

نم رسصاقلإ ةيسضق ‘ ÚفوقوŸإ » نإإ لاق
:ماعلإ بئانلإ ، «تإردıإ يكلهتسسم

قورسسŸإ ›اŸإ غلبŸإ عجÎسسإ نمألإ ديربتلل فرغب ةنزخم تناك

50صص

ءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘ت مدا˘ق˘˘لإ عو˘˘ب˘˘سسألإ م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
نيينعملإ نيلعافلإ فلتخم نيب ينقت
ةرإزوو ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘سشمو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لإ جا˘˘ت˘˘نإا˘˘˘ب
ام بسسح  ،ةيفيرلإ ةيمنتلإو ةحÓفلإ

ة˘ي˘لإرد˘ف˘ن˘ك˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف صسمأإ لوأإ ءا˘˘ج
.نييرئإزجلإ نيجتنم˘لإو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘سصلإ

ةسسلج لÓخ ءاقللإ إذه ةجمرب تمتو
صسي˘˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب ىظ˘˘˘˘˘˘ح لا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسإ
نم ينايز باهو˘لإ د˘ب˘ع ،ة˘ي˘لإرد˘ف˘ن˘ك˘لإ

ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإو ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لإ ر˘˘˘يزو فر˘˘˘ط
بسسح ،ينإدمح ديمحلإ دبع ،ةيفيرلإ
.هسسفن ردسصملإ

ابيرق تاعامتج’ تاباقنلإ وعدي ديزوب نــب
40 صصحوتفم رإوح راطإإ يف اهلوانت متيسس بلاطملإ نإإ لاق

بيل◊إ يجتنم Úب ءاقل
ةحÓفلإ ةرإزوو

لوسص◊إ ءإرجإإ رسشابنسس»
«ةدحتŸإ ∙أ’إ ‘ دعقم ىلع

نوــبت سسيئرلإ
Úلث‡ لـبقتسسي
ÊدŸإ عمتÛإ نع

30 صص

40 صص

:بوبعج ،دعاقتلإ قودنسص هنم يناعي يذلإ زجعلل إرظن

نولوتسسي نومثلم
Úتيذ’وف Úتنإزخ ىلع

يقإوبلإ مأاب

:دوجلب ،ةسساسسح مهتمهم نإإ لاق

نوعسضخي ة’ولإ»
ةيرود ةعباتم ¤إإ

ةرــمتسسمو
30 صص

50صص

«يبسسنلإ دعاقتلإ ىلإإ عوجر ’»
40 صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
عقإولإ ىلإإ برقأإ ةيحرسسم

يتلا «وسضلا يفط» ةيحرسسم تبطقتسسا »
ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا تسضر˘˘ع
فلسشلاب ةفا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ىر˘ب˘كلا شضور˘ع˘لا

ىلعو ،نفلا اذه داور نم اعسسو اروهمج
ع˘ت˘م˘ت˘سسا ن˘مز˘لا ن˘م ع˘برو ة˘˘عا˘˘سس راد˘˘م
اذ˘ه˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ر˘سضا˘ح˘لا رو˘ه˘م˘ج˘˘لا
يف هثادحأا رودت يذلا ،يحرسسملا شضرعلا

عقاول قرطتت ،ةيهاكفو ةيمارد ةينف ةكبح
نوموقي ،ةسصاخ ةكرسشب لامعلا نم ةسسمخ
باطخ ءاقلإل ةكرسشلا ريدمل ءاسضف ةئيهتب

تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا نو˘لوا˘ن˘ت˘ي˘ف لا˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع
.ةيحرسسم نولثمي مهسسفنأا نودجيو

ةيئيب ةمهم

ةيلام ةناعإا نم ة˘يد˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب تدا˘ف˘ت˘سسا
تايلآا زيزعت لجأا نم جد نويلم04 ةميقب

،اهاوتسسم ىلع ةيلز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج
ةودن لÓخ شسوم ديهج يلاولا بسسحو
فاسضيسس يلاملا غلبملا اذه نأا ةيفحسص
عمج تايلآا ءانتقل ةسصسصخملا تاناعإÓل
راطإا ي˘ف ةد˘ن˘ج˘م˘لا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ءانتقا˘ب تح˘م˘سس ي˘ت˘لاو ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
شصقنلا كاردتسسا لجا نم ةديدج لئاسسو
اذه يف راسشأاو .لاجملا اذه يف لجسسملا
ارخؤوم ةيدملا ةيدلب ملسست ىلإا نأاسشلا

.تايافنلا عمجل تانحاسش عبرأل

ةيحاير ةطحم

ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم نم قيرف فلك
ةطحم زاجنإل طورسش رتفد دادعإاب رئازجلاب
ة˘ه˘جو˘م طاو و˘˘ل˘˘ي˘˘ك5 ا˘ه˘ت˘قا˘ط ة˘ي˘˘حا˘˘ير
ةيريدقت ةفلكت جاردإا عم يتاذلا كÓهتسسÓل
ىربكلا حا˘ير˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع اذ˘هو
تاميلعتلا هذه ءادسسإا متو .ةمسصاعلا رئازجلاب

ريزو ة˘ف˘سصا˘ن˘م ا˘ه˘سسأار˘ت ل˘م˘ع ة˘سسل˘ج لÓ˘خ
شسمسش ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنلا
فل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لاو رو˘ت˘ي˘سش ن˘يد˘لا
،ةئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘سصت˘قا˘ب
.ديلو يدهملا نيسساي

جاجتح’إ زع يف ةنمقر

حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا
نع ديزوب نب نامحر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ةنمقرب ىنعت ةديدج ةلاكو قÓطإا عورسشم
ماتلا فارسشإلا اهتمهم نوكت ،ةحسصلا عاطق
.عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا ع˘يرا˘سشم ة˘فا˘ك ى˘ل˘˘ع
ةلاكولا» ةامسسملا ةديدجلا ةلاكولا شضوعتسسو
يه ىرخأا ةلاكو ،«ةحسصلا ةنمقرل ةينطولا
نوكتسسو ،«ةحسصلا قئاثول ةينطولا ةلاكولا»
عيراسشم ىلع فار˘سشإلا ة˘ي˘سسا˘سسألا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
نيسسح˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ن˘م˘قر˘لا
عجنألا لفكتلاو ىسضرملل ةمدقملا تامدخلا
ز˘ع ي˘ف ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘قو اذ˘ه ثد˘ح˘˘ي...م˘˘ه˘˘ب
.نييعامتجلا ءاكرسشلا تاجاجتحا

qarsana@essalamonline.com

7962ددعلا ^2441 نابعسش72ـل قفاوملا1202 ليرفأا01تبسسلا

يحسص بسسكم
ة˘˘˘سصح شصي˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ت

تارايسس ينامث نم ةديدج
ليومت نم ةيبط فاعسسإا

نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص
تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘سضت˘˘لاو
لكايهلا ةدئافل ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيلوب ةيراوجلا ةيحسصلا
نيسسحت لجأا نم ،ةيدملا

نينطاوملاب لفكتلا ةيلمع
ا˘م ق˘فو ،ا˘هاو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
.ةيلولا حلاسصم ىدل ملع
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘سش ن˘مو
ءÓ˘جإلا ل˘ئا˘˘سسو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
ى˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

هذه نم تدافتسسا دقو ،ةلوزعملا قطانملا ناكسس ةدئافل ةسصاخ ،نسسحأا ةيبط ةيطغت نامسضو
.فيسسوب نيعو يراخبلا رسصقل ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا تاسسسسؤوملا نم لك ةردابملا

ةأإرملإ حلاسصل نيمأات
ةرسسألاو ينطولا نماسضتلا ةريزو تدكأا

ى˘ل˘˘ع ،و˘˘كير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك ةأار˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضقو
ةثكاملاو ةيفيرلا ةأارملا باسستنا ةرورسض
ةريغسصلا تاسسسسؤوملا ةبحاسص ،تيبلا يف
.يعامتجلا نامسضلا تائيه يف
شسمأا لوأا تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،و˘˘كير˘˘ك تح˘˘لأاو
ليغسشتلاو لمعلا ريزو ةقفر لمع ةرايزب
،بوبعج يمسشاهلا يعامتجلا نامسضلاو
وأا ةيفيرلا ةأارملا باسستنا ةرورسض ىلع
نامسضلا قيدانسص يف تيبلا يف ةثكاملا
يتلا ةيحسصلا ةمزألا دعب ةسصاخ» ءارجألا ريغ وأا ءارجألا لامعلل ناك ءاوسس يعامتجلا
.ةيفيرلا ةأارملا اهريسست يتلا ةريغسصلا تاسسسسؤوملا نم ريثكلا ررسضت نع ترفسسأا

ركبملإ لفكتلإ بولطملإ
نم تاريسشقتوب ىليل ةروتكدلا تدكأا

ةباسصإلا نأا ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا د˘ه˘ع˘م
عاونألا نع فل˘ت˘خ˘ت لا˘ف˘طألا نا˘طر˘سسب
امك رابكلا ىدل ةرسشتنملا ةيناطرسسلا
اذإا ةئاملاب09 ةبسسنب ءافسشلل ةلباق «اهنأا
تاذ تحسضوأاو .«اركبم هب لفكتلا مت
نو˘˘لا˘˘سصلا ششما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةرازو هتمظن يذلا ناطرسسلل ينطولا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
ةيعم˘ج ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
لجسسل اهسضرع ىدل يراجلا ليربا8و6 نيب ام ءادلا اذهب نيباسصملا ةدعاسسمل «لمألا»
.«اركبم هب لفكتلا مت ذإا ةئاملاب09 ةبسسنب ءافسشلل لباق» ءادلا نأا ةئفلا هذهب شصاخلا ناطرسسلا

ةهجوم ةرايز
ةرازو تم˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ن
ةرا˘˘˘˘يز عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا

ةسسردملل ةهجوم
ةيقيبطتلا
ناديملا ةيع˘فد˘م˘ل
روسشاع دي˘ه˘سشلا»
ي˘ت˘لا «ى˘ف˘ط˘سصم
01 دعب ىلع عقت

بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
ةداعسسوب
ةدئافل (ةل˘ي˘سسم˘لا)
˘مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
حسضوأاو. ةينطولا
،ة˘سسرد˘م˘لا د˘˘ئا˘˘ق
تاسسسسؤوملل يلاسصتلا جمانربلا راطإا يف جردنت ةرايزلا هذه نأا يسسادرم لسصيف ديقعلا
ىلع عÓطإÓل كلذو ةديلبلاب ىلوألا ةيركسسعلا ةيحانلا ةدايق ةردابمب ةمظنملاو ةيركسسعلا
نيوكتلا نمسضت يركسسعلا نيوكتلل ةسسسسؤوم مهأاك ربتعت يتلا» ةسسردملا لاجر تايموي
.«نييطايتحلا اذكو نيدقاعتملا فسصلا طابسضو طابسضلل
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watan@essalamonline.com

ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘˘فو
شسيئر دكأا ،لابقتسسلا بقع
ةيامحل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

،هطيحمو كلهتسسملا داسشرإاو
عم ءاقللا نأا ،يدبز ىفطسصم
نا˘ك» ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
هتداسسو دح دعبأا ىلإا احيرسص
،«ة˘حرا˘˘سصم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا

دناسسي» نوبت نأا ىلإا اريسشم
ي˘لو˘يو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها
املثم ،م˘عد و˘هو ،«ة˘ح˘ير˘سشلا
«مامألا ىلإا انب عفديسس» ،لاق

ءاقللا لÓخ مت هنأا فاسضأاو
شصخت طاقن ةدع ىلإا قرطتلا
رود» اه˘ن˘ي˘ب ن˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ميوقت يف يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ريذبتلاك تاي˘كو˘ل˘سسلا شضع˘ب
،راكت˘حلاو ششغ˘لا ة˘برا˘ح˘مو
يف ةيعمجلاب طونملا رودلاو
،«ايحسص كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح
شسيئرلا نأا لوقلاب ادرطتسسم
ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘ن˘˘ل˘˘م˘˘ح» نو˘˘ب˘˘ت
رود˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
.«مهملا

شسي˘ئر ف˘سصو ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألاو ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘بر˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ةمظنملا وسضعو كلهتسسملا
يقيرفإلا بت˘كم˘لاو ة˘ي˘لود˘لا
ظوفحم ،كلهتسسملا ةيامحل

شسي˘ئر˘لا ع˘م ءا˘ق˘ل˘لا ،ي˘لزر˘˘ح
هنأا افيسضم ،«رمثملا»ـب نوبت
ةيروهمجلا شسيئر ىدل شسمل
يندملا عمتجملل معدلا حور»
˘˘ما˘˘ه رود ه˘˘ل ح˘˘ب˘˘˘سصأا يذ˘˘˘لا
يف ايلعلا تاطلسسلل ةبسسنلاب
.«دÓبلا

ماعلا دئاقلا حرسص ،هرودب
ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإلا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشكل˘˘˘˘ل
نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ا شسيئرلاب هءاقل نأا ،يوازمح
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا» ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘سسر

ةقلخأا يف اهرودو ةيوعمجلا
يف اهتمهاسسمو ةماعلا ةايحلا
،«ةنهار˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ا˘يا˘سضق˘لا

هلÓخ قرط˘ت˘لا م˘ت ه˘نأا ازر˘ب˘م
ةيلخادلا ةهبجلا زيزعت» ىلإا

عمتجملا نم رظتنملا رودلاو
.«يندملا

نوبت شسيئرلا نأا ىلإا تفلو
رود ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘كأا»
يف هليثمتو يندملا عمتجملا

كلت اميسس ،تائيهلا فلتخم
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
عمتجمل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘سصر˘م˘لا
ى˘ل˘عألا شسل˘ج˘م˘لاو ي˘ند˘م˘˘لا
لفكتلاب مزتلا امك ،بابسشلل
ة˘كر˘ح˘لا تلا˘غ˘˘سشنا ة˘˘فا˘˘كب
.«ةيوعمجلا

شسي˘˘ئر لا˘˘ق ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
وحم˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
،ديل˘خ ن˘ي˘سسح ،«أار˘قإا» ة˘ي˘مألا
ةيروهمج˘لا شسي˘ئر˘ل ر˘ب˘ع ه˘نأا

˘ما˘سسو ءاد˘سسإل ه˘نا˘ن˘ت˘˘ما ن˘˘ع
ريسشع فسصم نم قاقحتسسلا
ةيعمجلةقبا˘سسلا ة˘سسي˘ئر˘ل˘ل
،يكراب ةسشئاع ةلحارلا ،«أارقا»
ةيعمج ةفسص ةيعمجلا حنمو
.ةماع ةعفنم تاذ

نا˘˘ك ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا نأا فا˘˘˘سضأاو
تلا˘˘غ˘˘سشنا ع˘˘فر˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
ةرورسض» اهنيب نمو ةيعمجلا
ةينطولا ةيجيتارتسسلا مي˘ي˘ق˘ت

رابكلا ميلعتو ة˘ي˘مألا و˘ح˘م˘ل
و˘˘ح˘˘م م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلاو
.«ةيمألا

ى˘لدأا ،ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ˘˘بو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا شسي˘˘˘ئر
رديح ،نييرئازجلا نيقوعملل
نأا هيف دكأا حيرسصتب نانبلوب
شسيئرلا فرط ن˘م ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
رابتعا ىلع «ةيزمر» هل نوبت
ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأل ةر˘˘م˘˘لا» ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
يوذ ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشت
اذه يف ةسصاخلا تاجايتحلا
اربتعم ،«تاءاقللا نم عونلا
ىدم ىلع ليلد» ةباثمب كلذ
ةحيرسشلا هذهب شسيئرلا مامتها

د˘ي˘ي˘سشت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘هرودو
.«ةديدجلا رئازجلا

ع˘˘˘ل˘˘˘طأا ه˘˘˘نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘سشأاو
تلاغسشنا لك» ىلع شسيئرلا
ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لاو ة˘˘˘قا˘˘˘عإلا يوذ
يف مهفدا˘سصت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا
:لوقلاب اف˘ي˘سضم ،«ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
امامتها شسيئرلا ىدل انسسمل»
ن˘ح˘نو عو˘سضو˘م˘لا˘ب ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
اذ˘ه تا˘جر˘خ˘˘م˘˘ل نو˘˘حا˘˘تر˘˘م
.«ءاقللا

ةيلاردفلا شسيئر هون ،هرودب
،نييرئازجلا م˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ششاقنلا ةميق˘ب ،لÓ˘ع د˘م˘ح˘م
شسي˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘˘م هار˘˘˘˘˘جأا يذ˘˘˘˘˘لا
هنانتما نع اربعم ،ةيروهمجلا

ىلع ةقفاوملا حنم نأا دعب هل
ةغل˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ح˘ت˘ف
ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تارا˘˘سشإلا
.رئازجلا يف ةقاعإلا

تاءاقللا هذه نإاف ،ةراسشإÓل
را˘˘سشت˘˘سسم رو˘˘˘سضح˘˘˘ب تم˘˘˘ت
فلكملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب
ه˘يز˘ن ،جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ناسضمرب

ةيوعم÷إ ةكرحلل همعد إونمث «هفويسض»

ÊدŸإ عمتÛإ نع Úلث‡ لبقتسسي نوبت سسيئرلإ

ب يسساسس

تإرواسشملإ راطإإ يف ،ةيروهمجلإ ةسسائر رقمب صسمأإ لوأإ  ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر لبقتسسإ
هتدناسسمو همعد إونمث ةينطو تايعمج تسس نع نيلثمم ،يندملإ عمتجملإ يلثمم عم اهيرجي يتلإ

.ةديدجلإ رئإزجلإ ءانب يف اهرود زيزعتو ةيوعمجلإ ةكرحلل

:دوجلب ،ةسساسسح مهتمهم نإإ لاق

ةيرود ةعباتم ¤إإ نوعسضخي ة’ولإ»
ةرمتسسمو

ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو
لامك ، ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ةلو نأا ،شسمأا لوأا،دو˘˘ج˘˘ل˘˘˘ب
ىلإا نوعسضخي» ةيروهمجلا

ةر˘م˘ت˘سسمو ة˘يرود ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م
ةسصاخ ريياع˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م
.«مهلخدت تلاجمب طبترت

لاؤو˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘˘فو
لÓخ ةمألا شسلجمب وسضعل

حلاسص اهسسأارت ،ةينلع ةسسلج
لاق ،شسلجملا شسيئر ليجوق
ةيروهمجلا ةلو نأا» دوجلب
ل˘˘˘كب م˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م نودؤو˘˘˘˘ي
بسسح ماز˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
مه˘ل لو˘خ˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘سصلا

ةعباتم ىلإا نوعسضخي مهو
ىلع ةينبم ةرمتسسمو ةيرود
ط˘ب˘تر˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
.«مهلخدت تلاجمب

نإا»: Óئاق ريزولا فاسضأاو
ة˘˘م˘˘ه˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو
هرا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسحو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

هتفسصبو يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ا˘بود˘ن˘مو ة˘لود˘˘ل˘˘ل Ó˘˘ث˘˘م˘˘م
ذيفنت ىلع رهسسي ةموكحلل
ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا ى˘ع˘سسي ا˘م˘ك ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
.«ةيلحملا ةيمنتلا قيقحت

نأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
بسصنملا اذه يف نييعتلا»
شسيئر تاي˘حÓ˘سص ن˘م د˘ع˘ي
ا˘ق˘ب˘ط كلذو ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

نم29 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأل
ع˘˘سضخ˘˘ي ثي˘˘ح ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةفيظو˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا

ر˘ي˘يا˘ع˘˘مو ة˘˘سصا˘˘خ ما˘˘كحأل
را˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةبرج˘ت ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا تارا˘طإلا
اهلو يلح˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف
.«يعماج ىوتسسم

نأا ىلع دوجلب ددسش امك
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘لأا˘˘سسم
ر˘فا˘ظ˘ت بل˘ط˘ت˘ت «ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ك دو˘˘˘ه˘˘˘ج
ني˘لوؤو˘سسم ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يندم عمتجمو ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
كلذو تاءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كلا ل˘˘˘˘˘˘كو
شسيئر تاميل˘ع˘ت˘ل اد˘ي˘سسج˘ت
دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
يتلا ة˘سسا˘سسح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
يف افيسضم ،«دÓبلا اهفرعت
ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا تاذ
ىلع لكاسشم ل˘ي˘ج˘سست«م˘ت˘ي
تا˘يلو˘لا شضع˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم
بسسح ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ةيغب ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
ة˘سشي˘ع˘م فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
.«نطاوملا

ع˘˘˘˘˘قاو ، شصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘بو
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا

لاؤو˘˘˘سس رو˘˘˘ح˘˘˘م) ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
ه˘نأا دو˘ج˘ل˘ب  لا˘˘ق، (و˘˘سضع˘˘لا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب»
ا˘ه˘تزر˘˘فأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا

ليجسست مت انوروك ةحئاج
ريياعم يف ربتعم عافترا

،«ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
ى˘ح˘ن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف لد˘ت˘˘سسم
عم ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو مÓ˘ت˘سسا˘ب
ةدع0202 ة˘ن˘˘سس ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
˘مÓ˘ت˘سسا ا˘ه˘ن˘م تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع632
711و ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ج˘مار˘ب˘˘لا

تاططخملا راطإا يف ةيلمع
بناج ىلإا ،ةيمنتل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا
يف ةي˘ل˘م˘ع713 مÓ˘ت˘˘سسا
ة˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا را˘˘طإا
832 ءا˘˘˘سصحإا ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف،
يلام˘جإا دد˘ع˘ب ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م
876ب رد˘ق˘ي تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ل˘ف˘كت˘لا م˘ت ثي˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
غلبمب ةيلمع462ب يلاملا

رايلم50,4 ب ردقي يلام
بنا˘ج ى˘لإا ،ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد
ن˘م دد˘ع ع˘يزو˘˘تو مÓ˘˘ت˘˘سسا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلا شصسصح˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع غ˘˘ي˘˘سصلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
لجيج ةيلو ىوتسسم

أإ يحتف

،ةمألا شسلجم شسيئر اعد
،شسمأا لوأا ،ل˘ي˘جو˘˘ق ح˘˘لا˘˘سص
«ةئ˘ب˘ع˘ت˘لا» ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ا˘˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت «د˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا»و
ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ناوج21 مو˘˘ي ةرر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ثح ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةمدخ تافÓخلا زواجت ىلع
.نطولل ايلعلا ةحلسصملل

˘ما˘ت˘خ ي˘ف ،ل˘ي˘جو˘˘ق لا˘˘قو
ةمألا شسلجمب ةينلع ةسسلج
،ةيوفسشلا ةلئسسأÓل تسصسصخ
نوو˘عد˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نأا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘˘تاو˘˘˘سصأا˘˘˘ب ءلدإÓ˘˘˘ل
يف» ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

˘˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حلا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا تا˘˘يد˘˘ج˘˘بأل
مهايإا اثاح ،«ري˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘حو
ى˘لإا عا˘˘ي˘˘سصنلا مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ءا˘م˘لا ي˘ف دا˘ي˘ط˘سصلا ةاو˘ه»
.«ركعلا

داسشأا ،ةلسص يذ قايسس يفو
ءاج امب ةمألا شسلجم شسيئر
ر˘˘˘ي˘˘˘خألا عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا ي˘˘˘˘ف
ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘عألا شسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ةيروهمجلا شسي˘ئر ة˘سسا˘ئر˘ب

نأا ادكؤوم ،نوبت ديجملا دبع
ل˘ي˘ب˘ق ن˘م تسسي˘ل» ه˘˘تارار˘˘ق
لك» ايعاد ،«ميوهتلاو ثبعلا
دÓبلا ةدحو ىلع نيرويغلا

ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سساو ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘˘سساو
يسسأاتلا ىلإا يسسايسسلا اهرارق
ءاد˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘ب
ةرو˘ث˘لا نا˘بإا ن˘يد˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لاو
لمعلاو ةرفظملا ةير˘ير˘ح˘ت˘لا

اهلعجو مهتافÓ˘خ ذ˘ب˘ن ى˘ل˘ع
نأا فاسضأاو ،«مهروهظ ءارو
نطو˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا»
ل˘ك ن˘ع ع˘فر˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ت
ي˘ف ن˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو تا˘˘فÓ˘˘خ˘˘لا

.«رظنلا تاهجو
ب.ر

يسسايسسلإ رإرقتسسلإ خيسسرتل
دÓبلاب

ىلإإ وعدي ديعلب
ةقبط ليكسشت
ةيوق ةيسسايسس
،لبقتسسملإ ةهبج صسيئر اعد

صسمأإ لوأإ ،ديعلب زيزعلإ دبع
ةقبط ليكسشت ىلإإ ،ترايتب
مدخي امب» ةيوق ةيسسايسس
يسسايسسلإ رإرقتسسلإ خيسسرت
.«دÓبلاب
ةملك يف ،ديعلب حسضوأإو
رقم حتف ةبسسانمب اهاقلأإ
ةيلوب لبقتسسملإ ةهبجل
يسساسسألإ فدهلإ» نأإ ترايت
هذه يف هقيقحت بجإولإ
ةقبط ليكسشت وه ةلحرملإ
خيسسرتل ةيوق ةيسسايسس
يذلإ يسسايسسلإ رإرقتسسلإ
كيرحتل ايسساسسأإ اعفإد نوكيسس
ةمدخ و ينطولإداسصتقلإ
.«تلاجملإ لك يف نطولإ

رود ىلع ديعلب  زكرو
ءانب يف ةيسسايسسلإ بإزحألإ

ةيوق تاسسسسؤومب ةلود
ةلحرملإ ةبوعسصل» رظنلاب
ةروطخ و دÓبلإ اهب رمت يتلإ
و جراخلإ نم تإديدهتلإ

ىعسست يتلإ فإرطألإ صضعب
لاقو.«اهرإرقتسسإإ برسضل

ىلع عإرسصلإ» ددسصلإ إذه يف
ىلع لوسصحلإو بسصانملإ
هميدقت نكمي ل ةطلسسلإ

ايعإد ،«رئإزجلإ ةحلسصم ىلع
نم عيمجلإ دوهج فتاكت ىلإإ
.ةديدجلإ رئإزجلإ ءانب لجأإ

ىلإإ ديعلب زيزعلإ دبع راسشأإو
اهنكمي لبقتسسملإ ةهبج» نأإ
فإرطأإ عم فلاحتت نأإ
صسفن اهرطاسشت ةيسسايسس
لجأإ نم جمانربلإو ةيؤورلإ
ةيبلغألإ ىلع لوسصحلإ

يف ةلعاف ىوق نيوكتو
.«ناملربلإ

ب صضاير

      اهتيقإدسصم لك تدقف وسسرونيم ةثعب نأإ Èتعت ةيوإرحسصلإ ةيروهم÷إ

«ةدحتŸإ ∙أ’إ ‘ دعقم ىلع لوسص◊إ ءإرجإإ رسشابنسس»

«ةعطاقŸإ ةاعد عابتإ مدع» ىلع ثح

تافÿÓإ لك بنŒ ¤إإ وعدي ليجوق

ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو حر˘˘سص
ملاسسلا دمح˘م ،يوار˘ح˘سصلا

نأا شسمأا لوأا ،كلاسسلا دلو
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘يوار˘ح˘سصلا
لو˘سصح˘لا ءار˘جإا ر˘سشا˘ب˘˘ت˘˘سس
ي˘ف ة˘يو˘سضع د˘ع˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لودلا ايعاد ،ةدحتملا ممألا
بع˘˘سشلا م˘˘عد ى˘˘˘لإا ةر˘˘˘ح˘˘˘لا
نم هحافك يف يوارحسصلا
راوح يفو.لÓقتسسلا لجأا

«كينتوبسس» ةلاكو هب شصخ
كلاسسلا دلو راسشأا ،ةيسسورلا
بل˘˘˘˘˘˘˘ط ءار˘˘˘˘˘˘˘جإا» نأا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا
يف ديدج وسضعك مامسضنلا
ر˘ب˘ع ر˘م˘ي ةد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ملا

ن˘˘ملا شسل˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م
ةسسمخلا نيمئادلا هئاسضعأاو
˘˘˘˘ما˘˘˘˘مأا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘سسو

ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا م˘ه˘تا˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
.«ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘قÓ˘خألاو
هنأا نم كلاسسلا دلو رذحو
لود ىد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حإا تسضفر«اذإا
ةيروهمجلا مامسضنا وت˘ي˘ف˘لا
ى˘لإا ة˘يوار˘ح˘سصلا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
هل و˘سضع˘ك ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
،تابجاو˘لاو قو˘ق˘ح˘لا شسف˘ن
ةيلوؤوسسم لم˘ح˘ت˘ت˘سس ا˘ه˘نإا˘ف
ملاعلا مامأا برحلا رارمتسسا
م˘˘ت ه˘˘نأا ار˘˘˘كذ˘˘˘م ،«هر˘˘˘سسأا˘˘˘ب
ةيبرغلا ءارحسصلاب فارتعلا

دعب اينا˘ب˘سسا با˘ح˘سسنا ذ˘ن˘م
.ةيريرحت برح

ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا ر˘˘˘كذو
برغملا فاقيإاب يوارحسصلا
ةيفسصت راسسمل5791 ةنسس
هت˘ع˘سضو يذ˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا
نأا افي˘سضم ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا

ةيبرعلا ةيروهمجلا مامسضنا
م˘˘˘ملا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ريغ عورسشم قحك ةدحتملا
ةجيتن وه» شضواف˘ت˘ل˘ل ل˘با˘ق
ءاتفتسسل بر˘غ˘م˘لا ة˘ل˘قر˘ع˘ل
ذنم قلاعلا ري˘سصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت
«ةنسس03

يوارحسصلا ريزولا ركذو
دق نيدلبلا نيب برحلا» نا
برغملا قرخ دعب تفنؤوتسسا
31 موي رانلا قÓطإا فقول
متي نأا نود طرافلا ربمفون
شسل˘ج˘م فر˘ط ن˘م ه˘جا˘˘عزإا
امم وسسرونيم ةثعب وأا نمألا
د˘˘˘حأا ل نأا ن˘˘˘ظ˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘عد˘˘˘˘ي
.«هفاقيإا نم نكمتيسس

أإ .يحتف
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يف اها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خو
نيوكتلا ط˘م˘ن لو˘ح ى˘ق˘ت˘ل˘م
ريت  دكأا ،نيهمتلا قيرط نع
ةيجيتارتسسا دادعإا ةيمهأا ىلع
ةلاعف ةيلآاك اهيلع دامتعلا»و
ريطأاتو نيوكتو باطقتسسل
يوذ ن˘يز˘ي˘م˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘ل ىو˘سصق˘لا ة˘˘يو˘˘لوألا˘˘ب
.«عونتمو يوق داسصتقا

ريت  زربأا ،ددسصلا اذه يفو
ةقفار˘م˘ل شسل˘ج˘م˘لا داد˘ع˘ت˘سسا

موقت يتلا دوهجلا لك معدو
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو اهب
ةلاعف ةموظنم ءانبل نيينهملا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘˘ل تلا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ل˘ما˘ع˘لا ل˘ي˘هأا˘تو ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو
.يرسشبلا

شسل˘ج˘م شسي˘ئر ر˘ب˘˘ت˘˘عاو
نأا يعا˘م˘ت˘جلاو يدا˘سصت˘قلا

يسست˘كي ن˘يو˘كت˘لا عو˘سضو˘م
يف هرودل رظنلاب ةريبك ةيمهأا
يدا˘سصت˘قا لا˘ق˘ت˘نا» ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م نو˘˘كي ع˘˘جا˘˘ن
.«ةعونتمو ةيويح تاعاطق

حر˘سص ،قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
عا˘˘ط˘˘ق ح˘˘ب˘˘˘سصأا» :لو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘ظ˘ح˘ي ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
لود˘لا ي˘ف ة˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب
لود˘لا كلذ˘˘كو ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
يروحملا هرودل ارظن ،ةيمانلا
ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف
مكحتت يتلا ةسصاخ ،ةلهؤوملا
ةثيدحلا تايجو˘لو˘ن˘كت˘لا ي˘ف
اهيل˘ع بل˘ط˘لا د˘ياز˘ت˘ي ي˘ت˘لاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف رار˘م˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

.«تاعاطقلا
رفوتت رئازجلا نأاب فاسضأاو

ز˘كار˘مو ة˘ما˘ه د˘ها˘ع˘م ى˘ل˘˘ع
حمطت ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘سصسصخ˘ت˘م
لا˘م˘سسأار ر˘فو˘ي عا˘ط˘ق ءا˘ن˘ب˘˘ل
شصسصخ˘ت˘مو ل˘˘هؤو˘˘م ير˘˘سشب
بسسكلو ،لغسشلا ملاع جولول
ى˘˘لا ر˘˘ي˘˘ت ا˘˘عد ،نا˘˘هر˘˘لا اذ˘˘ه
ل˘جا ن˘م دو˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
يلاحلا نيوكتلا طمن ةعجارم
ةي˘ن˘ب˘م ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘ن˘ب د˘سصق

ا˘م˘م ة˘فر˘ع˘م˘لا شسا˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا بجو˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘سسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘˘لاو
اهجاتحت ي˘ت˘لا تا˘ي˘سضا˘ير˘لاو
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو زا˘˘ج˘˘نلا تا˘˘˘سشرو
. جاتنإلا تادحوو

:Òت ،تاصصصصختلا سضعب ‘ زايتما باطقأا ءاصشنإا ¤إا اعد

« نيوكتلإ ةموظنم ةعجإرم نم دب ’»

ز.سسواط

ىلع ةمئاق ةموظنم ءانب ىلإا ،ريت اصضر ،يئيبلاو يعامتج’او يداصصتق’ا ينطولا سسلجملا سسيئر اعد
لاجم يف ةينطو ةيجيتارتصسا عصضو بناج ىلإا ،ةثيدحلا تايجولونكتلا يف مكحتلل ةفرعملا سساصسأا

.ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوملا ةكراصشمب  زايتما باطقأا ريوطت ىلع موقت نيوكتلا

حوتفم راوح راطإا يف اهلوانت متيصس بلاطملا نإا لاق

ابيرق تاعامتج’ تاباقنلإ وعدي ديزوب نب

بيل◊ا ةبعصشل ةيئاهنو ةلداع لولح داجيإ’

ةحÓفلإ ةرإزوو بيل◊إ يجتنم Úب ءاقل

ناكسسلاو ةحسصلا ريزو دكأا
دبع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
شسمأا لوأا د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘˘لا
بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نأا نار˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘ب
يت˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نوكتسس ةحسصلا لامع اهراثأا

تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ةد˘˘ع عو˘˘سضو˘˘م
ع˘م ًا˘ب˘ير˘ق ه˘ترازو ا˘هد˘ق˘ع˘ت˘سس
.مهيلثمم

ىلع ةفاحسصلل هثيدح يفو
د˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ششما˘˘ه
نأا ريزولا دكأا ،نارهو ةيلوب
ةعورسشم˘لا بلا˘ط˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج»
راوح راطإا يف اهلوانت متيسس
ايسصخسش هنأا اد˘كؤو˘م ،«حو˘ت˘ف˘م
نوحتفتم ةيرازولا هحلاسصمو
اذ˘ه ي˘ف ح˘سضوأاو.ششاق˘ن يأل
ةقلعتملا بلاطملا» نأا قايسسلا
ه˘حÓ˘سصإاو ي˘ح˘سصلا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو
ة˘ح˘سصلا لا˘م˘ع˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ةد˘˘˘ع عو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘سس
عم ًابيرق اهدقعنسس تاعامتجا

لا˘˘م˘˘ع ع˘˘فر˘˘˘يو.«مهيلثمم
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت بلا˘˘˘ط˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ب
ذنم ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلاو
شضعبلا بلاطيو .ةليوط ةرتف
قلعتي ام يف ةسصاخ عيرسس درب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ح˘ن˘م˘لا˘ب
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر ا˘˘هرر˘˘ق
لاج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ح˘لا˘سصل
ءابو نوهجاو˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ح˘سصلا

ر˘يزو˘لا بسسح˘˘ب ،91‐ دي˘فو˘ك
لوألا ريزولا نأا ىلإا راسشأا يذلا
هذهب لفكتلاب ةيلاملا ريزو رمأا
د˘ق» ا˘ه˘نأا لا˘ق ي˘ت˘لا ة˘لأا˘˘سسم˘˘لا

ل˘ح˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط تفر˘˘ع
.«ايلعف

ىرخألا دوعولا شصوسصخبو
نأامط ،اهنع نÓعإلا مت يتلا

: هلوقب ديزوب نب نمحرلا دبع
يف اهديسسجت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس»
.«نكمم تقو عرسسأا

نيلماعلا نئمطأا» : فاسضأاو
مهيما˘ح˘م ي˘ن˘نأا˘ب عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
اذه ي˘ف ل˘م˘عأا ا˘نأاو م˘ه˘ل˘ي˘مزو
نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا ن˘˘مو ،ها˘˘ج˘˘تلا
امك .«هنولوقي ام ىلإا عمتسسأا
ل˘ما˘كب ه˘ما˘م˘ت˘ها ًادد˘ج˘م د˘˘كأا

،ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘˘لا تا˘˘نو˘˘كم
دو˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘ها˘ي˘ح ن˘˘يذ˘˘لا
.مهتايحسضتو ةلوذبملا

ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘˘لا دد˘˘˘سشو
دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ب»
رئازجلا تقترا ،تا˘ي˘ح˘سضت˘لاو
يف هيلع دسسحي ىوتسسم ىلإا

: افيسضم ،«91‐ديفوك ةحفاكم
˘ما˘قرأا ه˘ي˘ف ع˘ف˘تر˘˘ت تقو ي˘˘ف»
يف اًبيرقت ناكم لك يف ءابولا
.«اندنع رقتسسم عسضولا ،ملاعلا

نأا نم رذح لباقملاب هنكل
تادوهج˘م˘لا هذ˘ه ل˘ك بهذ˘ت»
فيسضي ،مزلتسسي ام وهو ىدسس
ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب ي˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘يزو˘˘لا

ىلع ظافحلا لÓخ نم رذحلاو
اهبلومعملا ةيئاقولا ريبادتلا
نأاب ادقتعم ،«ءابولا ةهباجم يف
.«تقولا عم نسسحتتسس رومألا»

ديزوب نب نمحرلا دبع رازو
ةيلو˘ب ة˘ي˘ح˘سص تآا˘سشن˘م ةد˘ع
عور˘سشم ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ،نار˘˘هو
ع˘قاو˘لا قور˘ح˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
تفرع يذلاو ،‘‘وطسسيإا‘‘ يحب
،ار˘ي˘ب˘ك ار˘خأا˘ت هزا˘ج˘نإا لا˘غ˘˘سشأا

يسساسسألا هرجح عسضو مت ثيح
رر˘ق˘م˘لا ن˘˘مو6002 ي˘˘˘˘˘ف
.1202 ويام ةياهن عم همÓتسسا

ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا نأا لإا
ع˘قو˘م ل˘ث˘م بو˘˘ي˘˘ع˘˘لا شضع˘˘ب
ىلع ةلطملا فرغلا يف ذفاونلا
تايلمعلا تازيهجت وأا قاورلا
نوكت نأا شضورفملا ةيحارجلا
نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘˘ير˘˘˘سصع ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
شسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘˘خأا ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م»
اهزاج˘نا ج˘مر˘ب˘م شصا˘سصت˘خلا
.«دÓبلا بونجو طسسو يف

.ز لانم

ميظنت مداقلا عوبسسألا متيسس
نيلعافلا فلتخم نيب ينقت ءاقل
بي˘ل˘ح˘لا جا˘ت˘نإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازوو ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘سشمو
ءاج ام بسسح  ،ةيفيرلا ةيمنتلاو
ةيلاردفنكل نايب يف شسمأا لوأا
ن˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
.نييرئازجلا

لÓخ ءاقللا اذه ةجمرب تمتو
شسيئر اهب ىظح لابقتسسا ةسسلج
ينايز باهولا دبع ،ةيلاردفنكلا

ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو فرط نم
،ينادمح ديمحلا د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا

دقعناو.هسسف˘ن رد˘سصم˘لا بسسح
راطإا يف جردني يذلا ،ءاقللا اذه
ةب˘ع˘سش ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ع˘با˘ت˘م
ةرازو ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م بي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
شسي˘˘ئر رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ،ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا ة˘ي˘لارد˘ف
ىلع يرحبلا ديسصلاو ةحÓفلاو
دلو عيبر ،ةيلاردفنكلا ىوتسسم
بع˘سش شسي˘ئر بئا˘نو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
.ينيركزوب دارم ،بيلحلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘تو
،بي˘ل˘ح˘لا ي˘لو˘ح˘˘م تلا˘˘غ˘˘سشنا

ع˘ي˘م˘ج را˘ع˘سسأا ةدا˘يز» ا˘م˘˘ي˘˘سسل
ىلع اهتا˘سسا˘كع˘ناو تÓ˘خد˘م˘لا
موسسرم ددحي يذلا بيلحلا رعسس
دودح يف هرعسس كرتسشم يرازو

ن˘م جور˘خ˘لا د˘˘ن˘˘ع جد02.32
.«عنسصملا

هذه نأا ةيلاردفنكلا تربتعاو
نود لوحت «ةيبلسسلا» ةيعسضولا
ةبعسشلا يف روطت يا ليجسست
،بكرملا بي˘ل˘ح˘لا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب
ةيسسيئرلا قئاوعلا دحا دعي يذلا
مه نيذلا نيلوحملا اهيقتلي يتلا

ر˘ع˘سسلا مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘˘م
.(جد52) بيلحلل ننقملا

ى˘˘لإا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
ةرور˘سضب ن˘ي˘لو˘˘ح˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘جإا
بيلحلل ينطولا جاتنإلا ريوطت
عا˘˘م˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ط˘˘ير˘˘سش جزا˘˘˘ط˘˘˘لا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
لولح داجيإا لÓخ نم قئاوعلا

لولح عم ةسصاخ اهل ةلجعتسسم
.ميركلا ناسضمر رهسش

تلا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنا ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس ذإاو
ةحÓف˘لا ر˘يزو رر˘ق ن˘ي˘لو˘ح˘م˘لا
ةيلاردفنكلا عم قيسسنتلاب ميظنت
ينقت ءاقل مداقلا عوبسسألا رحب
لاجم يف نيلعافلا فلتخم عم
برعأاو .هتاقتسشمو بيلحلا جاتنإا
ن˘ع ءا˘ق˘ل˘لا ما˘ت˘خ ي˘ف نا˘فر˘ط˘˘لا
ةلداع لولح دا˘ج˘يإا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘ق˘ث
.بيلحلا ةبعسشل ةبسسنلاب ةيئاهنو

.ز لانم

:تافايصض ،تاونصس عبرأا فرظ يف ةصسصسؤوم فلأا31 رثعت دكأا

اهباحسصأإ سضرعت يتلإ تاسسسسؤوملإ نويد ريهطت وحن
سضإرمأإ وأإ لمع ثدإوحل

ىدل بدتنملا ريزولا دكأا
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا لوألا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
،ةر˘غ˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،تا˘فا˘ي˘سض م˘ي˘سسن
ن˘م تا˘ئ˘ف˘لا شضع˘ب ة˘ق˘˘فار˘˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا
ف˘˘قو˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم˘˘˘لا
شضر˘˘ع˘˘ت بب˘˘سسب ا˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن
ل˘م˘ع ثداو˘ح˘ل ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

نأا اريسشم ،ةنمزم شضارمألو
يذلا و˘ه نا˘م˘سضلا قود˘ن˘سص
ةيلمع ليهسستل اهب لفكتيسس
. اهنويد ريهطت

حيرسصت يف تافايسض لاق
ششما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،شسمأا لوأا ،ه˘˘ل
ءاسشنإا» لوح ةيوهجلا ةودنلا

،«تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا با˘برأل
،ناسسملتب يتسس ةلل  ةبسضهب
يأا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ن˘˘كم˘˘˘ي ل ه˘˘˘نأا
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سسا
نود ن˘م ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا
تاعاطقلا عيمج دوهج رفاظت
تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل
كار˘˘˘˘˘˘سشإاو ةر˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لا
يف  نييداسصتقلا نيلماعتملا
نأا اف˘ي˘سضم ،تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا

عم ةيفافسشب لماعتلا نامسض
نم نييداسصتقلا نيلماعتملا
ىنبت يتلا ةقثلا زيزعت هنأاسش
ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نأا نكمي ل يذلا يداسصتقلا
حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب لإا ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

.راكتبÓل خانم ريفوتو
،بدتنم˘لا ر˘يزو˘لا ف˘سشكو

ه˘ترازو ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
ة˘˘سسسسؤو˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م غو˘˘ل˘˘ب˘˘ل
:Óئاق4202 لÓخ ةرغسصم
نأا ن˘كم˘يو ر˘ي˘ب˘ك د˘ح˘ت» ه˘˘نإا
دوهج رفاظت لسضف˘ب ه˘ق˘ق˘ح˘ن
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘سصا˘خ ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
نيلماعت˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو ةلو˘لا
ةطيرخ مسسرل  نييداسصتقلا
بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
تاسسسسؤو˘م ق˘ل˘خ˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت
تاجايتحاو بلط عم ىسشامتت
ل ،ةور˘ث˘لا ق˘˘ل˘˘خ˘˘لو قو˘˘سسلا
.«لظلا قطانمب اميسس

را˘˘سشأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نم ديزأا ليجسست ىلإا ريزولا

ءا˘˘˘˘سشنإل بل˘˘˘˘ط ف˘˘˘˘لأا23
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘˘غ˘˘سصم ة˘˘سسسسؤو˘˘م
7و يسضام˘لا ي˘ف˘نا˘ج ح˘تا˘ف˘لا
عبرألاب ةنراقم يراجلا ليرفأا
م˘ل ي˘ت˘لا ،ةر˘˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سس
62 تابلطلا ددعاهيف زواجتت
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف بل˘˘˘ط ف˘˘˘لأا
لاسصتلاب ةقلعتملا لكاسشملل
با˘˘ب˘˘سشلا ف˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت قر˘˘˘طو
ثادحتسسل ةزفحملا ريبادتلاب
افيسضم ،«ةرغسصم تاسسسسؤوم
كل˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس ه˘˘˘˘˘نأا
فلأا31 ر˘ث˘˘ع˘˘ت تاو˘˘ن˘˘سسلا

.ةسسسسؤوم
ن˘ع تا˘فا˘ي˘سض ن˘ل˘عأا ا˘م˘ك

ة˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسا ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ءا˘˘˘سشنإا
ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘˘ك م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘سس
ني˘يدا˘سصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ةلاكولل ماعلا ريدملا اهسسأارتي

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رايتخا م˘ت˘ي˘سسو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م
ةيلو لك نم ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا
ةنجللا ي˘ف ءا˘سضعأا او˘نو˘كي˘ل

،يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
لي˘لذ˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس ثي˘ح
ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘مو تا˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
.نييداسصتقلا نيلماعتملا

تن˘م˘سضت د˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ءاسشنإا لوح ةيو˘ه˘ج˘لا ةود˘ن˘لا

ميدقت تاسسسسؤوم˘لا ر˘يو˘ط˘تو
ةفريسصلا لوح تÓخادم ةدع
ل˘يو˘م˘ت قر˘طو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
،ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
بتاكملا يل˘ث˘م˘م ة˘كرا˘سشم˘ب
ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘ن˘˘كل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘˘لا
ل˘م˘ع˘لا با˘برأل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يرئازجلا برغلل نينطاوملا

ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا شضع˘˘˘بو
نييميدا˘كألاو ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا

ا˘م˘ك ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م
ريزولا ةرايز جمانرب نمسضت
لوألا ريزولا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ناسسملت ةيلو ىلإا ةرغسصملا

تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب ةرا˘˘يز
تلا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا
قرو˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘سصو ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا

داوملاو هتاقتسشمو بيلحلاو
.ةينلديسص هبسش

ز .سسواط

هنم يناعي يذلا زجعلل ارظن
:بوبعج ،دعاقتلا قودنصص

ىلإإ عوجر ’»
«يبسسنلإ دعاقتلإ
ليغصشتلاو لمعلا ريزو فصشك
يمصشاهلا ،يعامتج’ا نامصضلاو

عوجرلا نأا سسمأا لوأا ،بوبعج
دعاقتلاو يبصسنلا دعاقتلا ىلإا

ايلاح دعبتصسم نصسلا طرصشب
يناعي يذلا يلاملا زجعلل ارظن
.دعاقتلل ينطولا قودنصص هنم
ىلع هدر لÓخ بوبعج لصصف
يف ةمأ’ا سسلجم ءاصضعأا ةلئصسأا

دعاقتلا ىلإا ةدوعلا ةلاصسم
نصسلا طرصشب دعاقتلاو يبصسنلا
ةرتف يف هيلإا ءوجللا مت يذلا

اهب ترم ةصصاخو ةنيعم
زجعلا نأا احصضوم  ،رئازجلا
هنم يناعي يذلا يلاملا

’ دعاقتلل ينطولا قودنصص
اذه لثم ىلإا ةدوعلاب حمصسي
.ماظنلا

يلاملا عصضولا سصخي اميفو
هنا ريزولا فصشك ،قودنصصلل
يف زجعلا غلبي نأا عقوتملا نم
رايلم096 براقي ام1202
قودنصصلا نأا افيصضم ،رانيد
رانيد رايلم046 ب ازجع لجصس
بوبعج ثدحتو.0202 يف
ايئانثتصسا هحلاصصم يعصس نع

دعاقتلا نوناق ةصساردل
يوذ ةئفب سصاخلا يبصسنلا
ةصصاخلا تاجايتح’ا

لاقو ،عصضولا حيحصصتو
سسرادتل نيدهاج ىعصسنصس»

تاجايتح’ا يوذ ةئف ةيامح
حيحصصت ةلواحمو ةصصاخلا
نم حاتملا بصسح عصضولا
ريكذتلل.«ةيداملا تايناكمإ’ا

لامعلل ماعلا داحتإ’ا اعد
يرفيف رهصش نييرئازجلا
دعاقتلا ةدوع ىلإا ،يصضاملا
بصسح دعي يذلا ،يبصسنلا
قوقح نم اقح ،ةمظنملا
ةلأاصسمل Óح اصضيأاو لامعلا
.بابصشلا طصسو ةلاطبلا

.ز لانم
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يف ،ماعلا بئانلا شضرعتسسا
ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ،ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سص ةود˘˘˘ن
اهب رمألا مت يتلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

رسصاقلا ةيح˘سضلا و˘يد˘ي˘ف لو˘ح
51 رمعلا نم غلبي يذلا (م.شش)
اهلÓخ نم معزي»  يذلاو ةنسس
لÓخ يسسنج ءادتعل هسضرعت

3 تبسسلا موي هف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
هتكراسشم لÓخ1202 ليرفأا
،«اهب شصخرم ريغ ةرهاظت يف
تنّكم تا˘ير˘ح˘ت˘لا نأا ح˘سضوأاو
د˘˘سض م˘˘ئار˘˘˘ج ةد˘˘˘ع ع˘˘˘فر ن˘˘˘م
نأاو ،ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا شصا˘خ˘˘سشألا
تتبثأا مهيلع ةزجنملا ليلاحتلا
ي˘˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم ن˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا»
.«تاردخملا

،هتاذ قايسسلا يف ،فاسضأاو
تيرجأا يت˘لا مد˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت نأا˘ب

يه لدت» (م.شش) رسصاقلا ىلع
يكلهتسسم نم هنأا ىلع ىرخألا
ر˘ير˘ق˘ت دو˘جو ع˘م تارد˘خ˘م˘˘لا

ه˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف ق˘˘˘فر˘˘˘م ي˘˘˘ب˘˘˘ط
.«يئاسضقلا

دعب هنأا دارم دمحا ديسس لاقو
نم  ةيئاسضقلا حلاسصملا نكمت
اذ˘ه د˘جاو˘˘ت نا˘˘كم «د˘˘يد˘˘ح˘˘ت»
ليكو مامأا ه˘م˘يد˘ق˘تو ر˘سصا˘ق˘لا
ىلع هسضر˘ع م˘ت ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
˘‐ ر˘مأا يذ˘لا ،ثاد˘حألا ي˘سضا˘ق
هميلسست ‐يلوأا يزرتحا ريبدتك
اذ˘ه» نأا ر˘ب˘ت˘عاو ،ه˘˘تد˘˘لاو ى˘˘لإا
نع رداسصلا يظفحتلا ءارجإلا
نأا ر˘ه˘ظأا د˘ق ثاد˘حألا ي˘سضا˘˘ق
يلوت يف ةبوعسص ةدلاولا هذهل
هب لفكتلاو لفطلا اذه ةياعر
يلاوم˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ه˘نأا ة˘سصا˘خ
ع˘˘م تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت ه˘˘˘ل تل˘˘˘ج˘˘˘سس
لحم نوكتسس نيغلاب شصاخسشأا
ي˘سضا˘ق ما˘مأا ة˘سصا˘˘خ تاءار˘˘جإا
.«ثادحألا

نأا ثدحتملا ربتعا ،اذه عم
ة˘ي˘ح˘سض» ى˘ق˘ب˘ي ل˘ف˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
لئاسسولا لكب هتيامح نيعتيو
هت˘يا˘عر˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا  ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

يف ج˘سضن˘لا ل˘ب˘سس ه˘ل ر˘ي˘فو˘تو
.«مئÓم يوبرت فنك

،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تن˘˘كم د˘˘قو
فا˘ق˘يإا ن˘م ،رد˘سصم˘لا ل˘سصاو˘ي
ةقفرب اوناك نيذلا شصاخسشألا

كلذ ثب ءانثأا ر˘سصا˘ق˘لا ل˘ف˘ط˘لا
نيذلا هئا˘كر˘سش ل˘كو و˘يد˘ي˘ف˘لا
اذ˘ه ةرو˘سص ثب ي˘ف او˘˘م˘˘ها˘˘سس
شضارغأل اهلÓغتسسا»و رسصاقلا
لعج لكسشب ةيئاعدو ةيسسايسس
ةد˘ع ل˘ح˘˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
لكب رمألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،«ر˘طا˘خ˘م
و (م.ر) و (شس.د) و (م.ت) :نم
نم مهو (ل.شص) و (أا.د)و (ن.ح)
،ة˘ي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘˘سسلا با˘˘ح˘˘سصأا

ةلاح» يف مهنم دحاو دجويو
ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف و˘سضع و˘هو رار˘ف
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘لا د˘˘˘˘حأاو دا˘˘˘˘سشر
،«ويديفلا اذه يف ن˘ي˘يرو˘ح˘م˘لا
.ماعلا بئانلا لوقي

ءلؤو˘˘˘ه  م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت د˘˘˘قو
˘˘ما˘˘مأا ،شسمأا لوأا ،شصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
ةيانج» مهت نع دمحما يديسس
،رارسشأا ةيعم˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘تو ةدا˘ي˘ق
يأاب ادمع جيورتلاو رسشن ةحنج
ة˘بذا˘ك ارا˘ب˘خأا تنا˘˘ك ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
اهنأاسش  نم روهمجلاب ةسضرغمو
ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مألا˘˘ب شسا˘˘سسم˘˘لا

نم لينلا ةحنج ،ماعلا ماظنلاو
رسشنب لف˘ط˘ل ة˘سصا˘خ˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

ن˘م ة˘ل˘ي˘˘سسو يأا˘˘ب رو˘˘سص ثبو
،ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا˘˘ب رار˘˘سضإلا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش
ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ل˘ف˘ط لÓ˘غ˘ت˘سسا
ة˘ي˘فا˘ن˘م ل˘ئا˘سسم ي˘ف لا˘سصتلا
ة˘ح˘ن˘ج ،ما˘ع˘لا ن˘مألاو بادآÓ˘˘ل
81 لمكي مل رسصاق شضيرحت
داسسف˘لا ى˘ل˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘سس
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ع˘ي˘ج˘˘سشتو ي˘˘قÓ˘˘خألا

رسصاق داعبإا ةحنج ،هل هليهسستو
ةزايح ةح˘ن˘ج ،ة˘ن˘سس81 نود

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةئيه ةناهإا ةحنجو يسصخسشلا
ي˘ت˘لا لا˘ع˘فألا ي˘هو ،ة˘ي˘ما˘ظ˘˘ن
تابوقعلا نوناق ا˘ه˘ي˘ل˘ع شصن˘ي
771 و641 و441 هداوم يف
623 و رركم691 و (3 ةرقف)
141 و041 ةداملا ىلإا ةفاسضإا

املع «لفطلا ةيامح نوناق نم
ةحورطم تلاز ام» ةيسضقلا نأا
.«قيقحتلا يسضاق ىدل

لقت ’ قئاقح»
«¤وأ’ا نع ةروطخ
لÓغتسسا ةيسضق عم ةازاوم

ىدل ماع˘لا بئا˘ن˘لا د˘كأا ،ر˘سصا˘ق
نأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق شسل˘˘ج˘˘˘م
ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
نم اهتنكم ،ةينعملا حلاسصملا
لقت ل» قئا˘ق˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا

قلعتتو  «ىلوألا نع ةروطخ
ىرخأا تاناي˘كو شسا˘نأا» دو˘جو˘ب
ةماده ةي˘ئا˘عد ع˘يرا˘سشم ا˘ه˘يد˘ل
يبنجألا رسصن˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد˘ي
ريبدتلا ثيح نم داسشر ةيعمجو
.«ليومتلا اذكو طيطختلاو

هذ˘˘ه نأا رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
تللد» تزر˘بأا ،تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تاقÓع عفر˘ب تح˘م˘سس «ة˘يو˘ق
رسصانع دحأا˘ب ي˘حا˘ير و˘عد˘م˘لا
ةبراغملا نع عا˘فد˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج»

نم يفسسعتلا ليحرتلا اياحسض
تÓيومت نع ةوÓع ،«رئازجلا

هذ˘˘ه فار˘˘طأا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
تلا˘سصتا» ا˘سضيأاو ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا
ةفورع˘م فار˘طأا ن˘ي˘ب «ة˘ي˘ئا˘عد
رارغ ىلع ةمادهلا اهتاطاسشنب

زوز˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘م ة˘م˘ي˘ل˘ح ن˘˘ب
ه˘ل˘لا د˘ب˘عو ن˘ي˘˘مأا شصر˘˘خو˘˘بو
دمحاو نايفسس يعيبرو دمحم
م˘ه˘ط˘بر˘ت م˘ه˘ل˘ك»  ل˘ي˘عا˘م˘˘سسا

«ةعومجملا هذهب تاقÓع
ادكؤوم‐ثدحت˘م˘لا ف˘ي˘سضي‐

عفر نم تنكم» تايرحتلا نأا
هذه عم تلاسصتلا كلت عيمج
ىلع لئلد دجوت يتلا فارطألا
.«عئاقولا هدهل اوربد مهنأا

عئاقو˘لا هذ˘ه˘ل نأا را˘ب˘ت˘عا˘بو»
تاذ لوقي ،«رخآا ينوناق فييكت
فلم ليكسشت مت دقف  ،ردسصملا

ةيسضقلا يف ءلؤوه لكل يئانج
ة˘يا˘ن˘ج» شسا˘سسأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا
اه˘ن˘م شضر˘غ˘لا ي˘ت˘لا ةر˘ماؤو˘م˘لا
د˘سض ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا شضير˘˘ح˘˘ت
ةدحوب شساسسملاو ةلودلا ةطلسس
ةح˘ن˘ج اذ˘كو ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا
تناك ةليسسو ةيأاب لاومأا يقلت
جرا˘˘خو ل˘˘خاد شصا˘˘خ˘˘سشأا ن˘˘م
لا˘ع˘فأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘سصق ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا شسم˘˘˘˘ت
يداعلا اهري˘سسو ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو
ةمÓ˘سسلاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لاو
˘ما˘ظ˘ن˘لاو  ن˘مألاو ة˘ي˘˘بار˘˘ت˘˘لاو
ةط˘خ˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.«.نطولا جراخو لخاد ةربدملا

:ماعلا بئانلا ، «تاردıا يكلهتسسم نم رسصاقلا ةيسضق ‘ ÚفوقوŸا » نإا لاق

«ةمإده ةيئاعد عيراسشم اهيدل تانايك فسشك قيقحتلإ»

ب.سضاير

يتلا تاقيقحتلا جئاتن نأا ،سسيمخلا سسمأا لوأا ءاسسم ،دارم دمحأا ديسس ،رئازجلا ءاسضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا فسشك
سصاخسشأ’ا ىلع ةزجنملا ليلاحتلا لÓخ نم تتبثأا (م.سش) رسصاقلا ةيحسضلا ويديف ةيسضق لوح اهب رمأ’ا مت

.«مهتافلم يف ةقفرم ةيربخم ريراقت»ـب ’دتسسم تاردخملا يكلهتسسم نم مهنأا ،رسصاقلا لفطلا كلذكو ،نيفوقوملا

نمأ’ا حلاسصaمل ةلسصفنم تايلمع4 يف

ةنتابب رومخو تإردخم يجورم9 فيقوت

ةعباتلا ةبقارملا قرف تزجح
،ةبانعب ةيلوب ةراجتلا ةيريدمل
ةيحÓفلا حلاسصملا عم قيسسنتلاب
ري˘غ ه˘كاو˘ف˘لا ن˘م ن˘ط462,8
تنا˘ك كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سص
ةيدلبب دير˘ب˘ت˘ل˘ل فر˘غ˘ب ة˘نز˘خ˘م
،هنع فسشك ام بسسح ،ينوبلا
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ،شسمأا لوأا
.توحلب حبار ،ةراجتلل

نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
نم ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه فÓ˘تإاو ز˘ج˘ح
حا˘˘ف˘˘تو لا˘˘ق˘˘تر˘˘˘ب ) ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘ت د˘˘ق ،(نو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لو
رهسست يتلا ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةراجتلا ةيريد˘م ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع
حلاسصملا ةيريدم عم قيسسنتلاب
ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةيرا˘ج˘ت˘ل تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل
تلوا˘˘ح˘˘م ل˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
ة˘ح˘سصب بعÓ˘ت˘لاو ة˘برا˘سضم˘لا
.كلهتسسملا

ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه تسضر˘ع˘ت د˘ق و
نم ‘‘ة˘ما˘ه˘لا‘‘ـب ا˘ه˘ف˘سصو ي˘ت˘لا
لخاد فلتلاو نف˘ع˘ت˘ل˘ل ه˘كاو˘ف˘لا

تلÓتخا ببسسب ديربتلا فرغ
،د˘ير˘ب˘ت˘لا ة˘ل˘سسل˘سس ر˘ي˘ي˘سست ي˘˘ف
،ردسصملا تاذ هركذ ام بسسح

ةزوجحملا ةيمكلا نأاب دكأا يذلا
ىلإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ه˘كاو˘ف˘لا ن˘م
،تايافنل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كر˘م
ةفلاخم رسضحم ريرحت مت امك
ام بسسح ،ينعملا رجاتلا قح يف
.هيلإا ةراسشإلا تمت

ةعباتلا ةبقار˘م˘لا قر˘ف مو˘ق˘تو
ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
ةينمألا حلاسصملا عم قيسسنتلاب

فدهتسست ةيرود ةبقارم تايلمع
ديربتلاو نيزختلا ةلسسلسس ةبقارم
داو˘م˘لا ع˘يزو˘ت ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
.كÓهتسسلا ةعسساولا ةيئاذغلا

رهسشل ابسسحت ،ىرخأا ةهج نم
بلطلا هيف ديازتي يذلا ،ناسضمر
ةعسساولا ةيئاذغلا داوملا ىلع

م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خو كÓ˘ه˘ت˘سسلا
يف بذبذت لجسسي يتلا داوملا
،ةدئاملا تيز رارغ ىلع اهعيزوت
ام ةقطنمب عيب طاقن حتف مت دقف
ة˘سشر˘ف داو ي˘حو ءا˘ن˘ي˘م˘لا ل˘ب˘˘ق
نيومت نام˘سضل ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
داو˘م˘لا هذ˘ه˘ب م˘ظ˘ت˘ن˘م ع˘يزو˘˘تو
ا˘م ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب
.ةسصتخملا حلاسصملا هتحسضوأا

ب .يسساسس

ةر˘ئاد ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘˘ت
نيع ةيلو نمأاب لحيكلا نيع
ةربتعم ةيمك زجح نم تنسشومت
ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
. ةدحو699 ـب تردق

ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل لÓ˘غ˘ت˘˘سسا
دوجوب ديفت ةرئادلا نمأا رسصانعل
بيرهت لاجم يف طسشنت ةكبسش
ةقيرطب ةيلوحكلا تابورسشملا

،شصاسصتخلا ميلقإاب ةيعرسش ريغ
ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ داد˘عإا م˘ت ه˘ي˘˘ل˘˘عو

ةكبسشلا دارفأاب ةحاطإÓل ةمكحم
ىلع ةبقارم ةطقن عسضوب كلذو
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
نم ةبكرم فيقوت متيل ،لحيكلا
ةهجتم تناك ناقول ايسساد عون
اهبحاسص ذل ناسسملت ةيلو ىلإا
ةبكرملا ششيتفت ةيلمع ،رارفلاب
ةدحو042:زجح نع ترفسسأا

ةدحو027 ‐شساورافب عون نم
ةروراق63و ‐روفوب عون نم
.شسيتسساب عون نم ةيجاجز

أا.يئامهم

ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب
9 طا˘˘سشن ل˘˘سش ن˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن
جيورت يف نوطسشني شصاخسشأا
ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ،تارد˘خ˘م˘لا

.ةيلوحكلا تابورسشملاو
اهتذفن يتلا ىلوألا ةي˘ل˘م˘ع˘لا
بقع ،ةكيرب ةرئاد نمأا رسصانع
،ةقمعم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو تا˘ير˘ح˘ت
شصاخسشأا5 فيقوت نم تنكم
34 و03 نيب مهرامعأا حوارتت
،ايئاسضق قوبسسم مهنيب نم ةنسس
مارغ35.156 ز˘˘˘ج˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘م
شسولهم شصر˘ق69 ،تاردخ˘م
نيحÓسسو عاونألا فلتخم نم
ر˘ج˘ن˘خ ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘سضي˘˘بأا

ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘سسو
ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاسضإلاب
تادئاع نم ربتعي جد002.42
. جيورتلا

تفقوأا دقف ،ةيناثلا ةيلمعلا امأا
ةر˘ئاد ن˘˘مأا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
هد˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘سصخ˘˘سش ،ة˘˘ناور˘˘م
نيزختب همايق ةيفلخ ىلع يناثلا

هنكسسمب ةيلوحكلا تابورسشملا
د˘ع˘ب ع˘ي˘ب˘لا شضر˘غ˘ل ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
زجح مت ،هسشيتفتب نذإا رادسصتسسا

تا˘بور˘سشم˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘حو87
عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا

ةيل˘م˘ع ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك.ماجحألاو
ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ،ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م
62 رم˘ع˘لا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ير˘خآا

اناك ،ةناورم ةنيدمب ةنسس53و
ددسصب ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع
تطبسض نيأا تاردخملا جيورت
فيكلا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
.مارغ04.53 نزوب جلاعملا

دارفأا ىقلأا ،ةعبار ةيلمع يفو
ر˘ي˘غ را˘ج˘تلا ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف
شصخسش ،تاردخملاب عورسشملا
شضرأاب ةنسس13 رمعلا نم غلبي
اسسبلتم ةنتاب30 لاقعوب مادز
شصار˘قألا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب
شصرق084 ـب ردقت ةسسولهملا
غ˘ل˘ب˘م و غ˘ل˘م051 نيلباق˘ير˘ب
نم رب˘ت˘ع˘ي جد005.23 يلا˘م
جيورتلا تادئاع

أا.يئامهم

قورسسŸا ›اŸا غلبŸا عجÎسسا نمأ’ا

يقإوبلإ مأاب Úتيذ’وف Úتنإزخ ىلع نولوتسسي نومثلم

ديربتلل فرغب ةنزخم تناك

ةحلاسص ريغ هكإوفلإ نم نانطأإ8 زجح
ةبانعب كÓهتسسÓل

ةيعرسش ريغ ةقيرطب اهبيرهت مت

تابورسشملإ نم ةدحو699 زجح
 تنسشومت نيعب ةيلوحكلإ

ن˘˘˘مألا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
عم قيسسنتلا˘ب ع˘بار˘لا ير˘سضح˘لا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘˘ب˘˘˘لا
قورسسم يلام غل˘ب˘م عا˘جر˘ت˘سسا

ةيبنجألاو ةينطولا نيتلمعلا نم
فيقوتو رانيد نويلم52 قوفي
يف مهب هبتسشم شصاخسشأا ةعبرأا
ةيلخ نم ملع ام بسسح ،ةيسضقلا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا و لا˘˘سصتلا
نأا ردسصملا دافأاو.ةيلولا نمأاب

كف نم اونكمت نمألا رسصانع
يقلت دعب ةقر˘سسلا ة˘م˘ير˘ج ز˘غ˘ل
شصا˘˘خ˘˘سشأا ما˘˘ي˘˘ق هدا˘˘ف˘˘م غÓ˘˘ب

ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ل˘˘م
لخاد نم ني˘ت˘يذلو˘ف ن˘ي˘ت˘ناز˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا د˘˘ع˘˘ب لز˘˘˘ن˘˘˘م
نأا ردسصملا فاسضأاو.هتبحاسص
عيمجل نمألا رسصانع لÓغتسسا
ديدح˘ت ن˘م ن˘ّكم تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

عم مهفيقوتو مهب هبتسشملا ةيوه
ءا˘˘ف˘˘خإا نا˘˘كم ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘˘لا
مأاب ششيرب ةيد˘ل˘ب˘ب تا˘قور˘سسم˘لا
تلثمتو.اهعاجر˘ت˘سساو ي˘قاو˘ب˘لا
اهعاجرتسسا مت يتلا تاقورسسملا
نيع ةمكحم ةباين عم قيسسنتلاب
نيتيذلوف نيتنازخ يف ءاسضيبلا
نم ةربتعم ةيلام غلابم امهلخادب
ةيبنجألاو ةي˘ن˘طو˘لا ن˘ي˘ت˘ل˘م˘ع˘لا

52 ن˘م د˘يزأا˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ترد˘ق
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كو را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةفاسضإلاب ،ةيبهذلا تاغوسصملا
لئاسسوو نيتبكرم عاجرتسسا ىلإا
،ةقرسسلا ةيلمع ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘سسا

زجنأا دقو.ردسصملا تاذل اقفو
فلم ةعبرألا مهب هبتسشملا دسض
ن˘يو˘كت » ة˘ي˘سضق ن˘˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج
فنعلاب ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج
رسسكلاو ددعتلا فورظ رفاوتبو
تاذ ة˘˘ب˘˘كر˘˘˘م را˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘سساو
˘ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق «كر˘ح˘˘م
.ةيلحملا ةباينلا

ب .سضاير

نازيلغ

سسيئر ماهم ءاهنإإ
نإزيلغ ةيدلب
يلاو ،سسمأا لوأا ،ىهنأا

،يت’وم هللا اطع ،نازيلغ
نازيلغ ةيدلب سسيئر ماهم
ماعلا نيمأ’ا فيلكت متو
. ةيدلبلا نوؤوسش رييسستب
ىلع رارقلا ءاج دقو

عاسضوأ’ا يدرت ةيفلخ
ةيدلب ىوتسسم ىلع ةيئيبلا

سسعاقت ببسسب نازيلغ
يف ةيدلبلا حلاسصم لطامتو
تايافنلاو تامامقلا عفر
ءايحأا فلتخمب ةيلزنملا
نم مغرلاب  اذهو ةيدلبلا

رييÓم70 غلبم سصيسصخت
اسصيسصخ هجوملا ميتنسس
’إا طيحملا ةفاظن ةدئافل
مل ،ةيدلبلا حلاسصم نأا

،غلبملا اذه لغتسست
مايقلا مدع تدمعتو
عفرب ةقلعتملا اهماهمب
تايافنلاو ةمامقلا
دق يلاولا ناكو.ةيلزنملا

هل لوخت نم لك» دعوت
قوقحب سساسسملا هسسفن
دح ىلع ةيدلبلاو نطاوملا
عبتيسس هنأا دكأا امك «ءاوسس

رثكأا تاءارجإاب رارقلا اذه
.ةلبقملا مايأ’ا ةمارسص
نع ةي’ولا يلاو نلعأاو
ةيدلب ريم ماهم ءاهنإا رارق
هفارسشا سشماه ىلع نازيلغ
ربكا قÓطنا ةيلمع ىلع
يتلا ةفاظنلل ةلمح

امك ةي’ولا حلاسصم اهترسشاب
ميلسست ىلع كلذك فرسشأا
تايافنلا يمر تانحاسش
مدرلا زكرم ةسسسسؤومل
.ينقتلا

بويأا .سس
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ل ملاعلاو ةدرابلا برحلا ةيادب ذنم
ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ه˘˘˘تا˘˘˘نزاو˘˘˘ت د˘˘˘ج˘˘˘ي
ةر˘م˘ت˘سسم ة˘مزألاو ،ة˘يدا˘سصت˘˘قلاو
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘هر˘˘لاو .ا˘˘هد˘˘ج˘˘ي نأا ى˘˘لإا
لظ يف ادئاسس ناك يذلا حلسستلا
،ةيديلق˘ت˘لا ىو˘ق˘لا ؤو˘فا˘كت طور˘سش
تاراكت˘بلا ى˘ل˘ع نا˘هر ى˘لإا لّو˘ُح
تا˘عاد˘بإلاو ،لوأا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا
يتلا رطاخملاو .ايناث ةيجيتارتسسلا
ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاذ لود˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
يف نمكت دع˘ت م˘ل ،ة˘يرو˘طار˘ب˘ملا

تراسص لب ،اهيسضارأا برسض رطخ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘عألا ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘كت
تزكر كلذل ،ةيجراخلا اهتÓخدتل

،ةمعانلا ةوقلا ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
يف رسشابملا طروتلا نع تلختو
تح˘ب˘سصأاو ،ر˘تو˘ت˘لا رؤو˘˘ب ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
ى˘ل˘ع ءÓ˘كو˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا ل˘˘سضف˘˘ت
يئزجلا لخدتلا وحن ىلع شضرألا

.يئاقتنلاو
فقت يذلا ديدجلا يملاعلا ماظنلاو
ينعيو ،ه˘ب˘ل˘ق ي˘ف ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا
تلهاجت ،يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ما˘ظ˘ن

ةملو˘ع˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا هر˘سضاو˘ح
ام ،زكر˘م˘ل˘ل تر˘سصت˘ناو ،فار˘طألا
جذومن يف حورلا ثعب يف مهاسس
ىلع نحنو .يروطاربملا ماظنلا
قوسسلا ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ر˘سصع با˘ت˘عأا
ةيعي˘ب˘ط˘لا دراو˘م˘لاو ،ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
تاذ لودلاب جزلا ىلع ،ةسصقانتملا
دادز˘˘ت تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ف ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

رطاخ˘مو .مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ةرو˘ط˘خ
مع˘ت ي˘ت˘لا ي˘سسا˘ي˘سسو˘ي˘ج˘لا عاز˘ن˘لا

ل ،دراوملا ةمزأا هيف مقافتت املاع
ىلع ةيملاعلا ةي˘لا˘م˘سسأار˘ل˘ل ن˘كم˘ي
ةسصاخ ،مويلا هب مظتنت يذلا وحنلا
ةحئاجلا هتثدحأا يذلا كابرإلا دعب

ةهجاومل ةأايهم نوكت نأا ،ةيملاعلا
.رطاخملا هذه لثم
يدا˘سصت˘قلا شسفا˘ن˘ت˘لا ع˘˘قاو ع˘˘مو
لودلا نيب يراجتلاو يركسسعلاو
ن˘م يأا ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ي ل ،ى˘م˘ظ˘ع˘لا

وأا ةي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا لا˘م˘عألا لواد˘ج
دادعإل يممأا عوسضوم ،ةيسسايسسلا
ششيا˘ع˘ت˘لا ل˘ف˘كي ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت را˘˘طإا

ملاعلا تايداسصت˘قا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو
،تاقفاوتلا بايغ يفو .ةعونتملا
نم ديزت يملاع داسصتقا ءازإا نحن
،ة˘يدا˘˘حألا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا هد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
دا˘سصت˘قا و˘هو .ي˘لا˘م˘لا را˘سصح˘˘لاو
نأا ،هيلع موتحمو ىسضوفلا همعت
تا˘˘˘˘عاز˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘سسم نو˘˘˘˘˘كي

دكأا امكو .ى˘م˘ظ˘ع ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو˘ي˘ج
ييداسصتقا زربأا رتيبموسش فيزوج
اذإا ةيلامسسأارلا نإاف ،نيرسشعلا نرقلا
ر˘مد˘ت نأا ن˘كم˘ي ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشو تكِر˘˘ُت
كانه يلاتلابو .ةيلاربيللا ةراسضحلا

ي˘مو˘كح˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح
ةيلامسسأارلا ةيكيمانيد نيب قيفوتلل
ي˘هو .ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
يناعت يتلا ةي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘سضع˘م˘لا

ام اردان يت˘لا لود˘لا م˘ظ˘ع˘م ا˘ه˘ن˘م
هتاسسايسس ليدعت اهسضعب عيطتسسي
ةيفيك نع ثحبلا ةهج نم ،ةماعلا
قاوسسألا تا˘ي˘م˘ت˘ح ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا
،ط˘˘˘باو˘˘˘سضلا ن˘˘˘م ةرر˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

.ةرمتسسملا ةيرسشبلا تا˘جا˘ي˘ت˘حلاو
نم يسسايسس خانم دوسسي امدنعو
د˘˘ي ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ،عو˘˘˘ن˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ر˘˘ئاود ع˘˘ج˘˘سشيو ،ن˘˘˘ي˘˘˘برا˘˘˘سضم˘˘˘لا
˘ما˘م˘ت˘هلا ل˘ي˘ل˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع لا˘˘م˘˘عألا
،ة˘يدا˘سصت˘قلا ر˘ي˘غ تارا˘ب˘˘ت˘˘علا˘˘ب
˘مد˘ع ن˘م د˘يز˘م شضر˘ف ي˘لا˘ت˘˘لا˘˘بو
ةديقعلل ناك اذإا ةسصاخ ،ةاواسسملا

غوسسملا داجيإا يف رود ةيسسايسسلا
م˘˘مألا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م .ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل
اهروهظ ذن˘م تر˘سصت˘قا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ام ،ةيئدب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت تاءار˘جإا ى˘ل˘ع
عفاودلا نع ةديعب نآلا ىلإا تلاز
هل نيدت يذلا ،مÓسسلا ىلإا ةيعادلا
يهو .اهئوسشنب ةيلود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
نيمأا˘ت˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘ي˘ظو تط˘ب˘ترا ي˘ت˘لا
شضر˘˘ف˘˘˘لاو ،ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا مÓ˘˘˘سسلا
ءردو ،ناسسنإلا قوقحل يسسايسسلا
را˘ط˘خألاو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلا ثراو˘˘كلا
ةيامح لكاسشمو ،ىربكلا ةيملاعلا
نمألا اياسضق ىلع زيكرتلاو ،ةئيبلا
ميجحتو ،ةملكلل عسساولا ىنعملاب
˘˘مار˘˘˘جإلاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هألا بور˘˘˘ح˘˘˘لا
نايكلا هب مو˘ق˘ي يذ˘لا˘ك ي˘م˘سسر˘لا
ةيطغتل˘لو .بسصا˘غ˘لا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

حو˘˘˘˘سضف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع
ة˘ح˘سضاو ة˘ي˘م˘مأا ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسل
م˘مألا ة˘م˘ظ˘ن˘م ب˘ّل˘˘غ˘˘ُت ،ةد˘˘حو˘˘مو
م˘يد˘ق˘˘ت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

شضو˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘يو˘˘سست تاد˘˘عا˘˘˘سسم
.نا˘˘˘سسنإلا قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا
،نو˘ئ˘جÓ˘لاو قو˘ق˘ح˘لا و˘بو˘ل˘سسم˘˘ف
ةمÓعلا مه ،مهل ناطوأا ل نيذلاو
رادقمب ،نيرسشعلا نرق˘ل˘ل ةز˘ي˘م˘م˘لا
ن˘يد˘ق˘ع˘لا ي˘ف ا˘سضيأا بعر˘لا ر˘ي˘ث˘˘ي
ى˘ل˘عو .نر˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘ي˘˘لوألا

ثيح ،ةيلودلا تا˘نو˘ع˘م˘لا د˘ي˘ع˘سص
ىلإا ،اهبجومب ةينغلا لودلا ىعدُت
ةد˘عا˘سسمو ر˘ق˘ف˘لا ةأا˘طو ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
ر˘مألا اذ˘ه ىدأا ،ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا لود˘˘لا
م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ى˘˘لإا هرود˘˘ب
نم ،يلودلا عمت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘قÓ˘خألا
ى˘لإا د˘ن˘ت˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘لا مو˘ه˘ف˘˘م˘˘لا

تاذ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا يأاد˘˘ب˘˘˘م
موهفملا ىلإا ،لث˘م˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو

ىلإا د˘ن˘ت˘سسي ح˘ب˘سصأا يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا
ناسسحإلا ىلع دا˘م˘ت˘علا ة˘سسرا˘م˘م
،لثملاب ةلماعملا بييغتو يلودلا

نيح ةسصاخ ،ةيدنلا قطنم لهاجتو
ة˘ي˘ما˘ن˘˘لا لود˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يلا˘ث˘م˘لا جذو˘م˘ن˘لا ه˘نإا .ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو
لسصحن اننأا ربيف شسكام رّدق يذلا

دحاو بناج نم ددسشن امدنع هيلع
امدن˘عو ،ةد˘حاو ر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ى˘ل˘ع
ر˘هاو˘ظ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘ي˘ب ط˘بر˘˘ن
اهدجن يتلا ،ة˘م˘ئا˘غ˘لاو ة˘لوز˘ع˘م˘لا
بسسح اهم˘ظ˘ن˘ن م˘ث ،ةر˘ث˘كب ا˘نا˘ي˘حأا

ةراتخملا ةقبا˘سسلا ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو
اهنم نوكنل ،اسضيأا دحاو بناج نم
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘هو .ة˘سسنا˘ج˘ت˘˘م ة˘˘حو˘˘ل
شسفانتت يتلا ةكبترملا ةيسسايسسلا
اهتاديدحت ةطسساوب ،اهنيب ام يف
و˘ي˘نو˘ط˘نأا ها˘م˘سس ا˘م لو˘ح ع˘قاو˘ل˘˘ل

نمو .ة˘يرا˘سضح ة˘ن˘م˘ي˘ه ي˘سشمار˘غ
ل˘˘ك ة˘˘يوا˘˘ث ن˘˘ي˘˘ما˘˘سضم ل˘˘˘سصا˘˘˘ح
ن˘م˘سض نو˘كر˘ح˘ت˘ي ن˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
اوسسفانتيل ،زكرملا وحن اه˘تا˘قا˘ي˘سس
وه نمو ،ةيسصخسشلا شساسسأا ىلع
فييكتلا ريبدت ىلع ةردق رثكألا
،عمت˘ج˘م˘لاو دا˘سصت˘قلا ي˘ف مزÓ˘لا
يف ةسسفانملا ىلع ةردقلا ظفحل
˘مو˘ه˘ف˘م ا˘مأا .ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا قو˘˘سسلا
و˘ه˘ف ،ل˘يد˘ب ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘مو دا˘˘سصت˘˘قا

.قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ن˘ع ا˘ما˘م˘ت ى˘سصق˘˘ُم
ديحوت هنع جتن دق ةملوعلا راسسمو
بكو˘ك ل˘م˘سش يدا˘˘سصت˘˘قا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
نأا ديب ،ةتوافتم بسساكمب شضرألا
امدقت زرحت مل ة˘ي˘نو˘كلا ة˘م˘لو˘ع˘لا
،بوعسشلا نيب م˘ها˘ف˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف
ة˘ق˘حÓ˘ت˘م ة˘ي˘لا˘م تا˘مزأا تج˘ت˘نأاو
ةحئاجلاو .برحلا ليتف تلعسشأاو
نأا حسضاو لكسشب تفسشك ةيملاعلا

يملاعلا كباسشتلاو طبارتلا ةلوقم
ةد˘قا˘ف ة˘ي˘˘م˘˘هو تا˘˘يدر˘˘سس در˘˘ج˘˘م
يلودلا نماسضتلا بايغو .ىنعملل
م˘˘غر ن˘˘مألا شسل˘˘ج˘˘م ة˘˘˘قورأا ي˘˘˘ف
ل˘جأا ن˘م تمد˘ُق ي˘ت˘لا تاردا˘ب˘م˘˘لا
ة˘ي˘˘م˘˘مأا ة˘˘برا˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
ىلع ليلد ربكأا ر˘ط˘خ˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
.كلذ
ي˘سسا˘ي˘سسلا خ˘يرا˘ت˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
تاقÓعلا نيجدت اهيف مت رسصاعملا
ل˘˘ع˘˘ج ل˘˘كسشب ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘˘لا
اجاتن ربتعُت ةي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ميلسستلاو .ىربكلا لودلا حلاسصمل
أاد˘ب˘م˘لا و˘ه كر˘ت˘سشم˘لا ن˘˘مألا نأا˘˘ب
ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ح˘تو ،بر˘ح˘لا ر˘ط˘خ شصي˘ل˘ق˘ت
ل ،اهعزن وحن كرحتلاو ةحلسسألا
نيب تافÓخ˘لا لاوز ع˘قو˘ت ي˘ن˘ع˘ي
ةيلآلا وه نوا˘ع˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘يو .م˘مألا
لودلا اه˘مد˘خ˘ت˘سست نأا بج˘ي ي˘ت˘لا

نكميو .شسفانتلا اهعلتبي ل يك
ي˘ف ر˘م˘ت˘سست نأا ىر˘ب˘كلا ىو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
تا˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘سسا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ي˘˘ع˘˘سسلا
لوح عارسص دوجو مغر ،لسصاوت
ةهجاوملا ةي˘ع˘قاوو ،ةدا˘ير˘لا ةر˘كف
ميجحتلاب ةقلعتملا ةيسسايسسويجلا

ير˘كسسع˘لا ط˘غ˘سضلاو ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
.ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م يدا˘˘سصت˘˘قلاو
بجي حلاسصملا براسضت ةلكسشمف
وأا ،ة˘ه˘با˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ح˘˘ُت ل نأا
دادعتسسلا وأا برحلا ىلإا ءوجللاب
ز˘ي˘ح ى˘ق˘ب˘ي نأا اد˘ي˘ج شسي˘لو .ا˘˘ه˘˘ل
،تا˘ي˘ب˘ل˘سسلا ه˘ل˘غ˘سشت ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘˘لا

ةيسساسسألا ريباعتلا ةباثمب حبسصتو
مÓعإلا لئاسسو ربع محتقت يتلا

قا˘ط˘ن ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا ي˘˘عو
.عسساو يممأا

يديبعلإ يفطل :ملقب

ةبانإ’اب ةهجإوملإ :اكيرمأإو ايسسور

ايسسور نيب عسضولا رتوت ةريخألا مايألا يف
ةيفلخ ىلع رتوتم Óسصأا وه يذلاو ،ايناركوأاو
دسسجلا ن˘م ا˘ي˘نار˘كوأا قر˘سش بو˘ن˘ج لا˘سصف˘نا
ريغ يركسسع نوعو ةدعاسسمب اهل يدايسسلا

يف تارييغت لوسصح دعب ،ايسسور نم رسشابم
ن˘كي شسي˘ئر لو˘سصو ى˘˘لإا تسضفأا ؛ا˘˘ي˘˘نار˘˘كوأا
بر˘غ˘لا ن˘م بر˘ق˘ت˘لا د˘ير˘يو ا˘ي˘سسور˘ل ءاد˘ع˘لا

امف .ةيكيرمألا ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لا اد˘يد˘ح˘تو
ةو˘ق˘لا˘˘ب تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس نأا لإا ا˘˘ي˘˘سسرو ن˘˘م نا˘˘ك
اهتمسضو ،مرقلا ةريزج هبسش ىلع ةيركسسعلا
يسسورلا ربلا طبري ارسسج تماقأا اقحلو ،اهيلإا
ةدحتملا تايلولاو برغلا .مرقلا ةريزج هبسشب
ايسسور ىلع ةيداسصتقا تابوقع رادسصإاب اماق
يفو .مرقلا ةريزج هبسشل اهمسض ةيفلخ ىلع
نيب كراعملا تلعتسشا ؛روطتلا اذه عم نمازت
بونج يف نييلاسصفنلاو يناركوألا ششيجلا
اهنكلو ،رهسشأا ةدعل ترمتسسا ،ايناركوأا قرسش
؛ن˘ير˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘سسور ةد˘عا˘سسمو نو˘ع˘بو
قافتا ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘نار˘كوأا تر˘ب˘جأا

ةماقا وهو ؛هيلا داق ام ىلا داق يذلاو ،كسسنم
يف امهب فرتعم ريغ نيتيلاسصفنا نيتيروهمج
.ايناركوأا قرسشو بونج
داحتلا تايروهمج رثكأا نم ايناركوأا ربتعت
ةينمأا ةروط˘خو ة˘ي˘م˘هأا ق˘با˘سسلا ي˘ت˘ي˘ي˘فو˘سسلا

بر˘غ˘لا .ي˘سسور˘لا دا˘ح˘تلا ى˘ل˘ع ة˘ير˘˘كسسعو
،ى˘م˘ظ˘ع ة˘لود ا˘ي˘نار˘كوأا ع˘م ا˘ي˘سسور ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
رمتسسا .ىربك ةلود ايناركوأا نودب ايسسورو
نود نم هيلع وه ام ىلع رتوتملا عسضولا اذه
ةدحت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو بر˘غ˘لا Ó˘ف ؛ر˘ي˘ي˘غ˘ت يأا
لو ،ايسسور ىلا مرقلا ةريزج هبسش مسضب افرتعا
قر˘سش بو˘ن˘ج ي˘ف ر˘ق˘ت˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘سضو˘˘لا

لولح وا لح داجيا يا ،هتيوسست تمت ايناركوأا
لظو ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ر˘تو˘ت˘م˘لا ع˘سضو˘ل˘ل
از˘ها˘جو ناد˘ي˘م˘ك ار˘سضا˘ح ،ن˘خا˘سسلا ع˘سضو˘˘لا
ايسسور لاغسشإل ،يركسسعلاو يسسايسسلا بعلل
لبق ن˘م ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا فد˘ه˘ك ؛ا˘ه˘فاز˘ن˘ت˘سساو
.ةدحتملا تايلولا
يبونجلا اهئزج ع˘م ا˘ي˘نار˘كوأا ن˘ي˘ب ر˘تو˘ت˘لا نإا
ى˘ت˘ح وا ،ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف غ˘ل˘˘ب ؛ي˘˘قر˘˘سشلا

ةيركسسعلا ةوقلا مادختسساب ديدهتلا ىلا لسصو
معدب اهتيفارغج ىلا هتداعإل ،ايناركوأا لبق نم
،ةدح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لاو بر˘غ˘لا ن˘م ع˘ي˘ج˘سشتو
؛ايسسور فازنتسسل اكيرمأا نم ةلواحم يهو
يف اهقار˘غاو ا˘ي˘نار˘كوأا حا˘ي˘ت˘جا ى˘لا ا˘ه˘ع˘فد˘ب
اذهب ايسسور تماق ام اذإاو .يناركوألا لحولا
ن˘م ن˘ي˘فد˘ه ق˘ق˘ح˘ت ا˘كير˘˘مأا نا˘˘ف حا˘˘ي˘˘ت˘˘جلا
بد˘لا با˘ي˘نأا شصق ي˘ف ،هذ˘ه ا˘ه˘ت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا
وه ينا˘ث˘لاو فاز˘ن˘ت˘سسلا و˘ه لوألا ؛ي˘سسور˘لا
ل˘ي˘سسلا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ى˘لا ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ع˘˘فد
ايناملأا ىلا يسسورلا زا˘غ˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا ي˘لا˘م˘سشلا

ة˘جا˘ح ى˘لا ا˘م˘ت˘ح دو˘ق˘ي ا˘م˘م ،ا˘˘سضيا ا˘˘بوروأاو
؛ايناركوأا ىلا ةجاحلا كلت رارمتسسا وا ايسسور
يسضارألا ربع ابوروا ىلا زاغلا لقن طخل
ايسسور ةرطيسس ةلاح يف ىتحو .ةيناركوألا

طخ ةيامح ايسسور عيطتسست ل ،ايناركوأا ىلع
اذه نع جتني ام لظ يف ابوروأا ىلا زاغلا لقن
ي˘ف ي˘سسور˘لا دو˘جو˘ل˘ل ة˘موا˘ق˘م ن˘م ع˘سضو˘لا
.ايناركوأا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا لا˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خلا ما˘˘يلا ي˘˘˘ف
ة˘فا˘ح˘سصو ،ي˘سسا˘ي˘سس ل˘ل˘ح˘مو ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا

نأا ن˘م ؛ة˘ي˘تارا˘ب˘خ˘ت˘سسا تا˘ب˘ير˘سستو ،ة˘ي˘˘بر˘˘غ
تاو˘ق˘لا تم˘جا˘ه ا˘م اذإا مد˘ق˘ت فو˘سس ا˘ي˘˘سسور

وأا ،قرسشلاو بونجلا يف اهيسضارأا ةيناركوألا
ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ةرو˘˘سصب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ت فو˘˘˘سس ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

ر˘ي˘غ ن˘ي˘ت˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ،ة˘˘فو˘˘سشكمو
ةيبلغا امهيف نطقت نيتللاو ،امهب فرتعملا

شسورلا نأا امك ؛ةيسسورلا ةغللاب نيقطانلا نم
كلت يف نيدجوملا شسورلا ددع نأا نوردقي
اذهو ،يسسور فلأا004 نم رثكأاب قطانملا
رثإا ..ةجح يهو مهتيامحب قحلا اهل نأا ينعي
دودح ىلع ةيسسور دوسشح نع رابخلا دراوت
،افودولوم يفو ءاسضيبلا ايسسور يف ايناركوأا

ىرخألا اهدودح يفو ،مرقلا ةريزج هبسش يفو
يا نم وكسسوم نطنسشاو ترذح ؛ايناركوأا عم
ةلواحم هذهو ؛ايناركوأا دسض يزازفتسسا لمع
،عسضولا ريتوتو ،ايسسور زازفتسسل ةيكيرمأا

ايسسور ..لعفلا درو بلسصتلا ىلا ايسسور عفدو
ا˘ي˘سسور ن˘ع ا˘ي˘ل˘ك ا˘فÓ˘ت˘خا ف˘ل˘˘خ˘˘ت ن˘˘ي˘˘تو˘˘ب
.يتييفوسسلا داحتلا نع ىتحو تاينيعسستلا
ذا˘خ˘تا ي˘ف نأا˘ت˘مو رو˘ب˘سصو ،ة˘˘ي˘˘هاد ن˘˘ي˘˘تو˘˘ب

عمو وتانلا عم ةيركسسعلاو ةيسسايسسلا هتاوطخ
قيرط عبتت ل ايسسور .شصاخلا لكسشلاب ابوروأا
قر˘ط˘لا ل˘كب ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘˘ت˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

لمعت نم يه يتلا وا اهل ةحاتملا لئاسسولاو
كردت ةيسسورلا ةدايقلا يأا اهنأل ؛اهداجيا ىلع
اكيرمأا عم ءÓكولا قيرط نع ةهجاوم يأا نأا
فوسس ؛ابوروأا عم اهدودح ىلع وتانلا عم يأا
اذهو .يلخادلا اهعسضو زتهيو ،ريثكلا اهفلكت
عم عارسصلا امنا .اكيرمأا هيلا ىعسست ام وه
ةليلق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ع˘لد˘ن˘ي˘سس ا˘م˘بر ا˘ي˘نار˘كوأا
اذه عم لماعتت فوسس ايسسور نكل .ةمداقلا
تايلولا ىلع ةسصرفلا توفت ةقيرطب عسضولا
ل ،ايناركوأا عم برح ىلا اهرج يف ،ةدحتملا

،قرطلاو لئا˘سسو˘لا ل˘كب ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘ت˘تو ا˘هد˘ير˘ت
يناث˘لا ي˘لا˘م˘سشلا ل˘ي˘سسلا و˘ه لوألا ن˘ي˘ب˘ب˘سسل
عورسشملا اذ˘ه نأل ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ى˘لا زا˘غ˘لا ل˘ق˘ن˘ل
اذهو ،اسضيا ابوروأاو ايناملألو ايسسورل يويحلا

ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ف ..ا˘كير˘˘مأا هد˘˘ير˘˘ت ا˘˘م و˘˘ه
يف وا ايناركوأا يسضارأل يسسورلا حايتجلا
ي˘نار˘كوألا عار˘سصلا ي˘ف ر˘سشا˘ب˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
،ايسسور ةبقا˘ع˘م˘ل ر˘ط˘سضت فو˘سس ؛ي˘نار˘كوألا

ليسسلاب لمعلا فاقيا يا ،اهنم فقوم ذاختاو
.يناثلا يلامسشلا

ةروظنم ،ةيسسورلا ططخلا لاسشفإا وه يناثلاو
نيسصلا عم نواعتلاب ،دمألا ةديعبو ةطسسوتمو
طا˘˘˘ب˘˘˘ترلا كف˘˘˘ل ؛(ة˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم)
نم ،امنا .ابوروأاو اكيرمأا نيب يجيتارتسسلا
فقوم ايسسور فقت نل فوسس ؛يناثلا بناجلا
ةيناركوألا ةيناركوألا كراعملا ىلع جرفتملا
مايلا يف علدنت فوسس يهو تعلدنا ام اذا
ريغو ةرثؤوم ةلاعف ةقيرطب لخدتتسس ،ةمداقلا

ل˘ئا˘سسوو قر˘ط˘بو ،ة˘ح˘سضاو ر˘ي˘غو ةر˘سشا˘ب˘˘م
شسيئر .ايسسور اهنمو ،ىمظعلا لودلا اهنقتت

بلط ؛نيلسشوب شسينيد ،كسستينود ةيروهمج
نيعوطتملا ى˘لا لا˘ج˘م˘لا حا˘سسفا ا˘ي˘سسور ن˘م
اما .ةيروه˘م˘ج˘لا بنا˘ج ى˘لا لا˘ت˘ق˘لا˘ب شسور˘لا
يف ءاوسس ةيسسورلا دوسشحلاو وتانلا تابيردت
ل ا˘م˘ه ا˘م ؛ا˘فودو˘لو˘م وا ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘سسور
ة˘ه˘جاو˘م˘ل˘ل شسي˘لو ة˘لدا˘ب˘ت˘م ر˘يذ˘ح˘ت ل˘ئا˘سسر
يف .ابيرقت نرق اهرمع ةبعل يهو ؛ةرسشابملا
نيلتاقم خسضت فوسس ايسسور نإا لوقن ماتخلا

،ادج ةروطتم ةحلسسا اذكو ،ادج ةريبك دادعأابو
ي˘ف ة˘ي˘نار˘كوألا ي˘عا˘سسم˘لا لا˘سشفأا˘ب ل˘ف˘كت˘˘ت
.اهيسضارأا ىلع اهترطيسس ةداعتسسا

يدعاسسلإ رباج رهزم :ملقب
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ةاناعملل نإونع.. تيرزمات ةيرق
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس ،د˘˘سشا˘˘ن˘˘ي
ايرادا ةعباتلا ،تيرزمات
فو˘˘˘ع دلوأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
ل˘˘ك ، ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ي˘˘لاو ا˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو
لجاعلا لخدتلا ،ةيلولا

ةيعسضولا نم مهلاسشتنل
مهتل˘ع˘ج ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
،ةي˘ئاد˘ب ةا˘ي˘ح نو˘سشي˘ع˘ي
ىندأل مهرا˘ق˘ت˘فل ار˘ظ˘ن
مير˘كلا ششي˘ع˘لا طور˘سش
زاغلاو ءاملا  ليبسس ىلع
ى˘لا ة˘فا˘سضا ءا˘بر˘ه˘كلاو
.  تاقرطلا ةكبسش

لÓ˘˘˘خ ،نا˘˘˘كسسلا حر˘˘˘ط
«مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا» د˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘ت
نم ديدعلا  ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
تسصغن يتلا ل˘كا˘سشم˘لا

مهراقتفا اهلوأا ،مهتايح
هذ˘˘ه نأا ثي˘˘ح ،ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
م˘ه˘ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ ة˘م˘˘ع˘˘ن˘˘لا
ةمزألا مهت˘ع˘فدو ا˘ما˘م˘ت
ن˘˘ع ءا˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

يتلاا جيراهسصلا قيرط
بب˘سسب م˘ه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا

ل˘˘سصو ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘˘غ
دحاولا جيره˘سصلا ر˘ع˘سس
.جد0001 ىلا

ة˘ل˘˘كسشم تم˘˘قا˘˘ف ا˘˘م˘˘ك
زا˘˘˘غ˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
عسضو˘لا ن˘م ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

نا˘˘˘˘˘˘كسسلا تل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘جو
تارورا˘ق ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي
ارظن توزاملاو ناتوبلا

يف ةر˘ي˘ب˘كلا ا˘ه˘ت˘ي˘م˘هأل
ي˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘لاو ة˘˘˘ئ˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا
زا˘˘غ˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
.يعيبطلا

،كلذ˘ك ،نا˘كسسلا ر˘ب˘˘عو

ةلاحل مهفسسأا قيمع نع
كربلا نأا ثيح،تاقرطلا
ي˘ه ة˘ئر˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
،ا˘ه˘ل ةز˘ي˘م˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘سسلا
شضع˘ب ما˘ي˘ق ن˘ع Ó˘˘سضف
داد˘˘عإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘نا˘˘سسر˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب رو˘˘˘سسج
تفرج نأا دع˘ب ة˘ت˘فز˘م˘لا
ةعبات˘لا ة˘كب˘سشلا ها˘ي˘م˘لا
يف مهتكرتو مه˘لزا˘ن˘م˘ل

جاهتنل مهعفدام ،ةلزع
لوسصولل ليح «عادبإا»ـل
.مهلزانم ىلا

كلذ˘ك نا˘˘كسسلا را˘˘سشأاو
ءابرهكلا ة˘ي˘لا˘كسشإا ى˘لإا

اهباي˘غ م˘هر˘ط˘سضا ثي˘ح
تÓ˘ي˘سصو˘ت ط˘˘بر  ى˘˘لإا
قطانم˘لا ن˘م ة˘يو˘سضو˘ف
، م˘ه˘˘ت˘˘ير˘˘ق˘˘ل ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا

تظ˘˘˘حل  ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘جو
ل˘˘˘˘باو˘˘˘˘كلا  «مÓ˘˘˘˘˘سسلا»
ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا

وهو شضرألا ىلع قلم
ةايح ددهي يذلا ءيسشلا
. ناكسسلا

،ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م
يلاو نم ناكسسلارظتني
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
نكسسلا عيزوت ةيلاكسشإا
ةسصحلا نأا ثيح ،يفيرلا
ةقطنملا هذهل ة˘مد˘ق˘م˘لا
ةليئسض تيق˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

ىرق˘لا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م اد˘ج
ل ىر˘خألا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
نم تارسشعلا نأاو اميسس
ةبغرلا اودبأا نينطاوملا
فايرألا ىلإا ةدوعلا يف
ة˘˘˘ط˘˘˘˘سشنألا ة˘˘˘˘لواز˘˘˘˘مو
.اهب ةيحÓفلا

نامثع راعرع
تانإويحلإ طسسو صضرم رؤوب فاسشتكإ مت
ةنتابب ةيطلاملإ ىمحلاب سصخسش04 ةباسصإإ
،ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘˘م ،تعر˘˘˘˘˘˘سش
ىدل ةرطيبلا ةي˘سشت˘ف˘م
ةيلوب ةحÓفلا ةيريدم
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
ن˘ع ف˘سشكل˘ل ة˘˘ع˘˘سساو
ة˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سصلا تلا˘˘˘˘˘˘ح
اذهو ةيطلاملا ىمحلاب
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
اسصخسش04 ة˘˘با˘˘سصإا
ءانثأا ةيطلاملا ىمحلاب
تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا

ل˘ب˘ق ن˘م ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ةيلوب ةحسصلا ةيريدم
.ةنتاب
رد˘سصم ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سساو
ة˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م ن˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نإا˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ةر˘ط˘ي˘ب˘لا

ترفسسأا فسشكلا ةلمح
ةرؤو˘˘˘ب فا˘˘˘سشت˘˘˘كا ن˘˘˘ع
ة˘ن˘تا˘ب˘˘ب شسيرأا ةر˘˘ئاد˘˘ب
091 نم دكأاتلا مت نيأا

اذهب باسصم منغ شسأار
نم ديدعلا يف شضرملا
ةرئادلل ةعبا˘ت˘لا ىر˘ق˘لا

جتن يذلا ءيسشلا وهو
ددعلا اذه ليجسست نع
تلاحلا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا
ة˘با˘سصم˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلا
ج˘تا˘ن˘لا شضر˘م˘لا اذ˘ه˘˘ب

موحلل كÓهتسسلا نع
نود ز˘عا˘م˘لا بي˘ل˘ح وأا

طورسشلا ى˘ندأا ةا˘عار˘م
ةيكÓهتسسلا ةيحسصلا
. ةداملا هذهب
راد˘˘˘ج شضر˘˘˘ف د˘˘˘سصقو
،شضرملا اذه نم قاو
ةيسشتفملا تاذ ترسشاب

ي˘ف ة˘˘ع˘˘سساو تÓ˘˘م˘˘ح
نيع ة˘نا˘ير˘سس تا˘يد˘ل˘ب

ةفورعملا داقميت رسساج
يف ،ة˘ي˘سشا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ب
ةيلمعلا ميمعت را˘ظ˘ت˘نا

بار˘˘˘ت ة˘˘˘فا˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيلولا

لو˘˘خد بار˘˘˘ت˘˘˘قا ع˘˘˘مو
،مظعملا ناسضمر رهسش
كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ةدا˘˘˘˘يزو
˘˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسلا
،ا˘ه˘عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ته˘˘˘˘جو
ا˘˘˘هءاد˘˘˘ن ةر˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةيلوب ني˘كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل
يخوت ةرور˘سضب ة˘ن˘تا˘ب
دنع رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا
اذ˘كو مو˘ح˘ل˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
ىلع شصرحلاو بيلحلا
لبق ةيحسصلا هتمÓسس
ن˘م اذ˘هو ه˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسا
ة˘مÓ˘˘سس نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا

ةيلوب نطاوملا ةحسص
. ةنتاب
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راكفأإ ىلع ءانب لغسش بسصانم قلخب حمسسي اباب حتفتو يلورتبلإ عيرلإ نع ينغتسستو ةلودلإ ليخإدمل ةيفاسضإإ ةورث
. «صسإروألإ ةمسصاع» ربع«ةرفوتملإ تاحاتملإو بابسشلإ تاعلطتو

نم ةيسسيسسحتلا ةلفاقلا تقلطنا
ناوج41 ىلإا شسرام13 ةرتفلا

ةيلولا يلاو ةياعر تحت1202
«دو˘˘˘هز˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت» د˘˘˘ي˘˘˘سسلا

ةعانسصلا ةفرغ عم قيسسنتلابو
ةيريدم و فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيديلقتلا ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا

. يلئاعلا لمعلاو
لÓ˘˘˘خ ،لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ة˘ل˘فا˘ق˘ل˘ل  ي˘م˘سسر˘لا قÓ˘ط˘˘نلا
معد زا˘ه˘ج لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا

ي˘ف  ة˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو
نأا، » مÓسسلا» ةديرجل هحيرسصت
ع˘˘فر ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘ع ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةسصاخ˘لا كل˘ت اد˘عا˘م ة˘ط˘سشنألا
ن˘ع Ó˘سضف ،را˘ج˘يلاو ل˘ق˘ن˘لا˘˘ب
ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن ع˘˘˘˘فر
51 ى˘˘˘˘لا21 ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا
با˘ب˘سشلا ما˘مأا نو˘كي˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب

تا˘طا˘سشن˘لاو را˘كفلا ي˘ل˘˘ما˘˘ح
ديسسجتل ة˘سصر˘ف ة˘ن˘تا˘ب  ة˘يلو˘ب
نم عقاولا شضرأا ىلع مهراكفأا

يتلا ةقفارملاو م˘ي˘عد˘ت˘لا لÓ˘خ
نم اقÓطنا ة˘لا˘كو˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضت
ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘سسارد
ع˘قاو˘لا شضرأا ى˘ل˘˘ع هد˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ع˘فدو نا˘م˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلاو
با˘˘˘ح˘˘˘سصأا را˘˘˘كفأا ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ن˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا
لÓخ نم ةيلولل ةديدج ةورثب
راوحلاو لابقتسسلا باوبأا حتف
،عو˘˘ب˘˘سسألا ما˘˘يأا ل˘˘ك م˘˘ه˘˘ما˘˘مأا

ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘لذ˘˘تو
. مههجاوت
نإاف ،ردسصملا تاذ ىلإا ادانتسساو
يلماح بيرقت د˘سصقو،ة˘لا˘كو˘لا
را˘˘˘˘˘˘كفألاو ع˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘˘لا
ميظنت ىلع تلمع ،ةيتلواقملا
تا˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لظلا نكامأل ءاوسس ةيسسيسسحتلا
،ل˘كك ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع وأا
يتلا ةسسايسسلاب فيرعتلا دسصق
يتلا ايازم˘لاو زا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ب ءا˘ج
ديجلا لفكتلا ةدمو مهل اهحنمي
ىلع اهديسسجت لجأل مهراكفأاب
ةحجا˘ن ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،ع˘قاو˘لا شضرأا
،شصاخ˘لاو ما˘ع˘لا ع˘ف˘ن˘لا˘ب دو˘ع˘ت
يناد˘ي˘م˘لا فو˘قو˘لا ن˘ع Ó˘سضف
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع ى˘˘ل˘˘ع
ربع راطإلا اذه يف تأاسشنأا يتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع عÓ˘˘˘˘طلاو  ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا
ةرور˘˘ي˘˘سس ىد˘˘مو م˘˘ه˘˘عا˘˘˘سضوأا
ي˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لاو م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
يف حورلا ثع˘ب ع˘م ،م˘ه˘ه˘جاو˘ت
يف ترثع˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

.  ةيجاتنلا اهتطخ
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا شصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
كلاملا دبع ،حسضوأا، ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي ه˘نأا ،ي˘لز˘˘ع˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا
م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘˘كللا ة˘˘سصن˘˘م˘˘لا
نمو اهتي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع عÓ˘طلا
د˘˘سصق ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘سسا لا˘˘˘سسرإا م˘˘˘ث

عا˘˘م˘˘سسل ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘قو˘ع˘˘م˘˘لاو با˘˘ب˘˘سسألا

ة˘ل˘سصاو˘م ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب تلا˘˘ح
ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،طا˘˘سشن˘˘˘لا
وحن اههيجوتو ةلاح˘لا ف˘ي˘ي˘كت
اهحنم وأا نويدلا ةلودج ةداعإا
ا˘ه˘ح˘ن˘م وأا لÓ˘غ˘ت˘˘سسلا شضر˘˘ق
كرحتلا ىلع اهدعاسست  لولح
. ديدج نم
ةد˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف فد˘˘˘ه˘˘˘بو
يت˘لا ةر˘غ˘سصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف تئ˘˘˘سشنأا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ديدعلا ءاسضمإا مت ،ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا

ع˘م ة˘كار˘˘سشلا تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ن˘˘م
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

نوكي˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
ي˘˘˘ف بي˘˘˘سصن ا˘˘˘ه˘˘˘˘با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأل
ى˘ل˘ع ة˘حو˘ن˘م˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

تا˘˘˘ب˘˘˘ثاو ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘تراد˘˘ج
.  ةريبكلا

ن˘˘˘م ةرادإلا بير˘˘˘ق˘˘˘˘ت د˘˘˘˘سصقو
،ة˘لا˘كو˘˘لا ف˘˘كع˘˘ت ،ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

رقم حت˘ف ى˘لإا ،ا˘ه˘ير˘يد˘م بسسح
بيرقلا يف شسواقن ةرئادب ديدج
يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ل˘جا˘ع˘˘لا
ةر˘ئاد ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
يتلا تامد˘خ˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘كير˘ب
. ةريخلا هذه اهمدقت

جاحلا»1 ةنتاب ةعماج تززعت
،ديدج رباخم عمجمب «رسضخل

ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا هد˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م بسسح
دوليم ،ةعماجلا هذهب مÓعإلاب
. دارم
لخد يذلا قفرملا اذه مسضيو
لÓ˘˘˘خ لÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
03 يلاوح يراجلا يسسادسسلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ثح˘˘ب ر˘˘ب˘˘خ˘˘م
اهيلع رفوتت يتلا تاسصسصختلا

ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،1 ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج
. لوؤوسسملا تاذ هحسضوأا

رباخملا عمجم ىنبم زجنأا دقو
ةعماجلاب خيراتلا مسسق ةاذاحمب
متو ،ةنتا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا
هريي˘سست˘ب ة˘سصا˘خ ةرادإا ن˘ي˘ي˘ع˘ت
دافأا يذلا ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سسا
1ةنتاب ةعماج تأاتراوةرادإا نأاب
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا نو˘˘˘كي نأا
نيكمتل «ةيلا˘ع» تا˘ف˘سصاو˘م˘ب
ةيحيرأا يف لمعلا نم نيثحابلا

. ةمئÓم فورظ يفو
ةردابم˘لا ن˘م فد˘ه˘لا ن˘م˘كي و

جاحلا» ةعماج رباخم عمج يف
نأا دعب دحاو ناكم يف «رسضخل

اه˘ع˘قاو˘م ن˘ي˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م تنا˘ك
هذ˘ه بير˘ق˘ت ة˘ي˘غ˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
نامسضو نيثحابلا نم رباخملا
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ر˘سصا˘ن˘˘ع كا˘˘كت˘˘حا
ثح˘ب˘لا مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ا˘ه˘سضع˘˘ب˘˘ب
. امومع يملعلا

ه˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ي˘ف ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف لوألا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسل˘˘˘ل

شسف˘ن د˘˘كأا ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
01013 نأا  ردسصملا

«رسضخل جاحلا» ةعماجب ةبلط
اهيدهعم و تسسلا اهتايلك ربع
دق امسسق62 عومجمب نينثلا
فورظ يف مه˘تا˘نا˘ح˘ت˘ما اور˘جأا
لو˘كو˘تور˘ب ق˘فو ،«ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م»

ل˘ي˘ج˘سست نود م˘ظ˘ن˘م ي˘˘ح˘˘سص
ةباسصإا

بارطسضا وأا91‐ديفوك ةدحاو
. تاناحتملا ريسس يف
ة˘يلو نأا ى˘لإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘ت
1 ةنتاب ناتعماج اهب دجوت ةنتاب

2 ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو «ر˘˘سضخ˘˘ل جا˘˘ح˘˘لا»
اذكو «ديع˘لو˘ب ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم»
.ةكيربب يعماجلا زكرملا

تيظح ،ل˘سصت˘م د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع
˘مÓ˘عإلاو تا˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ي˘ل˘˘ك
ةرادإا ما˘ظ˘˘ن ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ي˘˘لآلا
ةعماجلاب لماكتملا تابتكملا
2 ةنتاب ةعماجب ةردابم لوأا يف
.شسيدسسف ةيدلبب ةنئاكلا

ناسسح ،ةعماجلا ريدم هدكأا و
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه نأا ،يدا˘˘م˘˘سص
يقاب ى˘ل˘ع م˘م˘ع˘ت˘سس ة˘ث˘يد˘ح˘لا

2  ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك
اذه قيبطت نأا ازربم ،Óبقتسسم
شضرألا مولع د˘ه˘ع˘م˘ب ما˘ظ˘ن˘لا

ب ردقت ةبسسن ىلإا ايلاح لسصو
ماظنلا اذه ربتعيو.ةئاملاب05
ةفسصب اهتنمقر مت ةمدخ لوأا

ثي˘˘ح ،2 ةنتاب ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘ل˘ك
لÓغتسسا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا ز˘كتر˘ي
يف يطيرسشلا زمرلا لامعتسساو
.ةيبتكملا تايلمعلا لك

ب .يسساسس
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«مÓسسلإ »ـل ،كلاملإ دبع يلزعل ،ةنتابب ةيتلواقملإ معد ةلاكو ريدم

«يلورتبلإ عيرلل ةليدب ةورث ةرغسصملإ تاسسسسؤوملإ»

تاسصسصختلإ فلتخم يف لÓغتسسلإ زيح تلخد
ثحب ربخم03 ـب ززعتت1 ةنتاب ةعماج

هايملإ بيسسرت تانإزخ فيظنت
 رودمل ةيدك دسسب

ديوزت يف ريبك بذبذت
ءاملاب ةنتاب ةي’و

ةسسسسؤوم ،ارخؤوم ،ترداب
،ةنتاب ةيلوب هايملل ةيرئازجلا
بيسسرت تانازخ فيظنت ىلإا
اذهو رودمل ةيدك دسسب هايملا

شصسصخملا جمانربلا نمسض
هذه ىلع شضافحلل يونسسلا
اهلعجو ةيئاملا تانازخلا

حلاسصل لامعتسسÓل ةحلاسص
مهديوزت دسصق ةيلولا ةنكاسس
برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
اذه فلخ ثيح ،ةجلاعملاو
ديوزتلا يف اريبك ابذبذت رمألا
ناكسسل ةيويحلا ةداملا هذهب

تايدلبلاو ةيلولا ةمسصاع
. دسسلا هايم نم ديفتسست يتلا

ةمزألا هذه يطختلو
ترفنتسسا ،ةيئانثتسسلا

لك هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤوم
ةقاط عفر لÓخ نم اهتايناكمإا
ةيئاملا تانازخلا لكل خسضلا

ىلإا ةفاسضإا ةيزاوترلا رابآلاو
تانحاسش لك ريخسست
ديوزتل ءاملا جيراهسصو
تاسسسسؤوملاو شسرادملا
نامسضو هايملاب ةيئافسشتسسلا

. ةماعلا ةمدخلل ةداملا هذه
ةسسسسؤوم رّيسست ،ةراسشإÓل
231 ةنتابب هايملل ةيرئازجلا

يئام نازخ561و بقنم
فلآا6 نم ديزأا لغتسستو
هايملا ةكبسش نم رتموليك
ةكبسش وأا عيزوتلاب ءاوسس
فلأا601 ايموي جتنتو ، خسضلا

ةينطابلا هايملا نم بعكم رتم
نم بعكم رتم فلأا47و
نم يتأات يتلا ةيحطسسلا هايملا
هيلع رفوتت يذلا ديحولا دسسلا
.«رودمل ةيدك دسس» ةيلولا
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تايافنلإ عمج تايلآإ زيزعت لجأإ نم
ةيدملإ ةيدلبل ةناعإإ رانيد نويلم04

،ةيدملا ةيلو يلاو فسشك
ة˘يد˘˘ل˘˘ب نأا ،شسو˘˘م د˘˘ي˘˘ه˘˘ج
تدافتسسا ةيلولا ة˘م˘سصا˘ع
نويلم04 ةيلام ةميق نم
تايلآا زيزعت لجأا نم رانيد
ةي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج
.اهاوتسسم ىلع
ةودن لÓخ يلاولا فاسضأاو
شسمأا ا˘ه˘ط˘سشن ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
يلاملا غلبملا اذه نأا ،لوألا
تا˘˘˘نا˘˘˘عإÓ˘˘˘˘ل فا˘˘˘˘سضي˘˘˘˘سس
تايلآا ءانتقل ة˘سصسصخ˘م˘لا

،ةيلز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج
ةينازيم راطإا يف ةدنجملا
تح˘˘م˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا
نم ةديدج لئا˘سسو ءا˘ن˘ت˘قا˘ب
شصق˘˘ن˘˘لا كارد˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘جأا
.لاجملا اذه يف لجسسملا

ىلإا نأاسشلا اذه يف راسشأاو
ارخؤوم ةيدملا ةيدلب ملسست
عم˘ج˘ل تا˘ن˘حا˘سش ع˘برأا ن˘م
م˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
يف ةيفاسضإا دوهج شسيركت»
زيزع˘ت فد˘ه˘ب لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه
اهنيكمتو ةيدلبلا ةريظحلا

لاجم يف اهتمهم ءادأا نم
ةحفا˘كمو تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘ج
تا˘˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا

.«ةيلولا ةمسصاع
لوألا لوؤو˘سسم˘لا م˘˘ن˘˘ت˘˘غاو
ى˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ي˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

ة˘يد˘ل˘˘ب ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ةرور˘˘سض
ل˘ما˘سش ط˘ط˘خ˘م˘ب ة˘يد˘م˘˘لا
ةيلزنملا تاياف˘ن˘لار˘ي˘ي˘سست˘ل
اهل ح˘م˘سسي يذ˘لا ل˘كسشلا˘ب
لاكسشإل ةيئاهنلا ةيوسستلاب
ةيلزنملا تايا˘ف˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست
 .ايلاح هنم يناعت يذلا

فاعسسإإ تإرايسس ينامثو..
 ةيحسصلإ لكايهلإ ةدئافل
ةديدج ةسصح شصيسصخت مت
فاعسسإا تارايسس ينامث نم
قودنسص ليومت نم ةيبط
ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لاو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلا
ةدئافل ،ةيلحملا تاعامجلل
ةيراوجلا ةيحسصلا لكايهلا
ل˘جأا ن˘م ،ة˘يد˘م˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب
ل˘ف˘كت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ي˘سسح˘ت
.اهاوتسسم ىلع نينطاوملاب
ةيلولا حلاسصم تحسضوأاو
اهنأاسش نم ةيلمعلا هذه نأا
ءÓ˘˘جإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت
نامسضو ىسضرملل يحسصلا
ةسصاخ نسسحأا ةيبط ةيطغت
ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
هذه نأا ةفيسضم ،ةلوزعملا
اهن˘م  تدا˘ف˘ت˘سسا ةردا˘ب˘م˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ن˘ي˘˘عو يرا˘˘خ˘˘ب˘˘لار˘˘سصق˘˘ل
م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘لا ،ف˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ب
تارايسس ثÓثب ام˘هد˘يوز˘ت
ةازاوم ،ةدحاو لكل فاعسسإا

فاعسسإا يترايسس هيجوت عم
ةدد˘ع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
ة˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘سشل تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
ردسصملا  دافأاو.ةرواذعلا
،ةيلمعلا هذه دعب هنأا ،هتاذ
فا˘ع˘سسإلا تارا˘ي˘سس تغ˘ل˘ب
لكايه فلتخ˘م˘ل ة˘عزو˘م˘لا
ةدحو67 ةيلولاب ةحسصلا
ىلع،ةدحاو ةنسس فرظ يف
ىرخأا تادحو عيزوت متي نأا

ع˘ي˘با˘سسألا لÓ˘خ ة˘ج˘مر˘ب˘م
.ةلبقملا

ب.ع

لجيج
يونسسلإ اهديعب «لفتحت» ةلوإرفلإ

» ةيروهمجلا ةحاسس» تنيزت
شسمأا لجي˘ج ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب
ر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حأا رو˘˘˘˘˘كيد˘˘˘˘˘ب ،لوألا
يف ةلوارفلا ديع اهناسضتحاب

كلذو71ـلا ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط
05 ن˘˘م د˘˘˘يزأا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ب

تفل رو˘˘˘˘سضحو ا˘˘˘˘سضرا˘˘˘˘ع
ماعلا نيمألا حسضوأاو.راوزلل
،ةيلولاب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘ل˘ل
نأا ،ةبسسان˘م˘لا˘ب ،مادز ن˘ي˘سسا˘ي
تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ،ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيعمجو ةيحÓفلا ح˘لا˘سصم˘لا

تز˘ي˘م˘ت ،ة˘لوار˘ف˘لا ي˘ج˘ت˘ن˘م
«ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘ق» ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ب
نم اومدق نيذلا نيسضراعلل
غلبو ةيلولا قطانم فلتخم
.اسضراع05 نم ديزأا مهددع
هذ˘˘ه ز˘˘ي˘˘م ا˘˘م نأا˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
ةكراسشم وه كلذك ةعبطلا

ةيديلقتلا تايولحلا يعناسص
لÓخ نم ةرهاظتلا هذه يف
رسضحت ةزيمم تايولح ميدقت
ه˘˘نأا ار˘˘ي˘˘˘سشم ،ة˘˘˘لوار˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
نيب ةيسسفانت ةسسمل ءافسضإلو
مي˘ظ˘ن˘ت رر˘ق˘ت ،ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا

امهلÓخ نم متي ن˘ي˘ت˘ق˘با˘سسم
نيسضراع ةثÓث نسسحأا رايتخا
ن˘سسحأاو ة˘لوار˘ف˘لا جو˘ت˘ن˘م˘˘ل
ىولحلل ةيديلقت قابطأا ةثÓث
 .كلذك ةلوارفلا شساسسأاب

˘مÓ˘سسلا د˘ب˘ع ر˘ب˘ت˘عا ،ه˘ت˘ه˘ج

بحاسصو ج˘ت˘ن˘م ،ل˘ي˘ط˘سسو˘ب
عورسشم نأا ،ةلوارفلل ةلتسشم
ة˘لوار˘ف˘لا تÓ˘ت˘سش ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
هديسسجت ىلإا رداب يذلا ايلحم
ققح دق ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
مكلا ةيحان نم اريبك احاجن»
.«عونلاو
اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت نأا فا˘˘˘سضأاو
ن˘م ه˘ع˘ي˘˘سسو˘˘تو عور˘˘سشم˘˘لا
ملاعل ة˘فا˘سضإا مد˘ق˘ي نأا ه˘نأا˘سش
ثيح ،ايلحم ةلوارفلا ةعارز
ايلاح نيحÓ˘ف˘لا ل˘ج د˘م˘ت˘ع˘ي

ةدروتسسم˘لا تÓ˘ت˘سشلا ى˘ل˘ع
تÓ˘ت˘سشلا با˘ي˘غ˘ل ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
حاجن نأا لإا ،ايلحم ةجتنملا
ح˘˘˘م˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سس» عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

ه˘ع˘ي˘سسو˘ت د˘ع˘˘ب Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
هذهب ةينطولا قوسسلا ديوزتب
ءانغتسسلا مث نمو تÓتسشلا

نم لي˘ل˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘ع
.«داريتسسلا

ةسصسصخملا ةحاسسملا ردقتو
ة˘يلو˘˘ب ة˘˘لوار˘˘ف˘˘لا ة˘˘عارز˘˘ل

اراتكه044 نم ديزأاب لجيج
و «ة˘ن˘ير˘ب˘سص»  عاو˘نأا د˘˘ع˘˘تو
مهأا نيب نم «انافسس» و «ةليبن»
ةجتنملا ةه˘كا˘ف˘لا هذ˘ه عاو˘نأا
ثيح ،ةيلحاسسلا ةيلولا هذهب
ثيح نم اهريغ نع فلتخت
،نو˘˘ل˘˘لاو م˘˘ج˘˘ح˘˘لاو قوذ˘˘˘لا

.نيسضراعلا بسسح
إ.ع

ينإديملإ ديسسجتلإ ةقاعإإ ىلإإ صسإدرموب ةيلو ربع ةبسسانملإ ةيراقعلإ ةيعوألإ يف ةرفولإ مدع وأإ حسشلإ» حسشلإ ىدأإ
.ةيلولاب ةثÓثلإ هرإوطأإ يف ةيبرتلإ عاطق ةدئافل ةيومنتلإ عيراسشملإ نم ددعل

ى˘˘ل˘˘ع شضر˘˘ع ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ح˘˘سضوأا
ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

تايلمع نأا ،ةسشقا˘ن˘م˘ل˘ل ار˘خؤو˘م
هذ˘˘˘˘ه ثع˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘عإاو زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
،ةيوبرتلا ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
،ىر˘˘خأا ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
اهعفر ىلع ايلاح لمعلا يرجي
˘مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘تو ،ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت

هجوملا يلام˘لا فÓ˘غ˘لا ة˘يا˘ف˘ك
ةيوبرتلا تآاسشنملا هذه زاجنإل
تا˘ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
لث˘م˘ت˘تو .ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
راطإلا اذه يف ىرخألا قئاوعلا

اهفرعت يتلا ةريتولا يف ،كلذك
عيراسشملا شضعب زاجنإا تايلمع
نود لو˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘م ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘˘لا
ةيدقاعتلا لاجآلا يف اهمÓتسسا
طورسشلا رتفد اهيلع شصني يتلا
ى˘ل˘ع عور˘سشم ل˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

هذه لك مغر ،لباقملاب  .ةدح
ايلاح لمع˘لا ير˘ج˘ي ،ل˘ي˘قار˘ع˘لا

ةيبرتلا عاطق تاردق معد ىلع
ة˘ثÓ˘ث˘لا هراو˘طأا ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيلمع731 زاجنإاب شسادرموبب
ع˘فر ىر˘خأاو ةد˘يد˘ج ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
نيسسحت شضرغب ،اهنع ديمجتلا

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا شسرد˘˘م˘˘ت فور˘˘˘ظ
يسسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا
.مداقلا

عامتجا يف مدق شضرعل اقفوو
ي˘ئلو˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا شسل˘ج˘م˘˘لا

لو˘خد˘ل˘ل تار˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
هذ˘ه نإا˘˘ف ،مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘˘هو ،ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ماسسقأاو تايو˘نا˘ث ،تا˘ط˘سسو˘ت˘م
ن˘م د˘يزأا ل˘سصأا ن˘˘م ،ة˘˘ع˘˘سسو˘˘ت
تدافتسسا ةيومنت ةيلمع023
اهزاجنإا يرج˘يو ة˘يلو˘لا ا˘ه˘ن˘م
تاجايتحلا عم ايسشامت ايجيردت
.لاجملا يف
نأا ،ةيلولا نم ردسصم حسضوأاو
هذ˘˘˘˘˘ه نأا ف˘˘˘˘˘سشك شضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ن˘م ل˘ك شصخ˘˘ت  تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ير˘ج˘ي يذ˘لا ي˘ئاد˘ت˘بلارو˘ط˘لا
ةيلمع09 وحن زاجنإاب هزيزعت
77 و ةي˘سسرد˘م تا˘ع˘م˘ج˘م9)
ةبارق لسصأا نم (ةعسسوت مسسق
عمجم67) ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع042

(ةعسسوت مسسق161 و يسسردم
 اهزاجنإا جمربم
،يميل˘ع˘ت˘لا رو˘ط˘لا اذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل
ةيلمع24 ـب طسسوتملا روطلاو
43 و تاط˘سسو˘ت˘م8) ةيومن˘ت
47 ل˘سصأا ن˘م (ة˘ع˘˘سسو˘˘ت م˘˘سسق
45 و ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م02) ةيل˘م˘ع
ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسا (ة˘ع˘سسو˘˘ت م˘˘سسق
يذلا ،يوناثلا ميلعتلاو ،عاطقلا
3) ه˘˘تارد˘˘ق م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ير˘˘˘ج˘˘˘ي
نم (ةعسسوت ماسسقأا6 و تايوناث
اهنم تدافتسسا ةيوناث21 لسصأا
ج˘مار˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘يلو˘لا
.ةريخألا تاونسسلا يف ةيومنتلا

ددسش ،شضرعلا ىلع هبيقعت يفو
ى˘ل˘ع ،ن˘تا˘ي˘ح˘ي ي˘ح˘ي ،ي˘لاو˘˘لا

ميلسستل دوهجلا ةفعاسضم ةيمهأا
ديق يه يتلا ةيومنتلا تايلمعلا
ةدد˘ح˘م˘لا لا˘جآلا ي˘ف زا˘˘ج˘˘نإلا

ىتح اهنم ةرثعتملا ثعب ةداعإاو
لوانتملا يف اهعسضو ىنسستي»
د˘كأاو  «بسسا˘ن˘م˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت يأا لو˘˘ب˘˘˘ق مد˘˘˘ع»
ج˘ج˘ح˘لا تنا˘ك ا˘م˘ه˘م لا˘ج˘م˘˘لا
.«ةمدقملا

ميهإربإ.ع

 صسردمتلإ فورظ نيسسحتل زاجنإلإ ديق عورسشم031 نم ديزأإ

سسإدرموبب ةيوبرت عيراسشم ديسسجت قيعي ةيراقعلإ ةيعوأ’إ حسش

 ليسضفلإ رهسشلإ ةيسشع
ةيلام تإدعاسسم
فلأإ03 ةدئافل

ترقتو ةلڤروب ةلئاع
ةيلام تادعاسسم تسصسصخ
نم ةلئاع فلأا03 وحن ةدئافل
تايدلب ربع ةسشهلا تائفلا

يف ترقتو ةلقرو يتيلو
ينماسضتلا جمانربلا راطإا
.ليسضفلا ناسضمر رهسشل
طاسشنلا ريدم حسضوأاو
دبع ،نماسضتلاو يعامتجلا
كلت نأا ،شصاقب فيطللا
ةينماسضتلا تادعاسسملا
فلآا01 ةميقب  عزوتسس
ةيعامتجا حئارسش ىلع رانيد
تاقلطمو لمارأا نم ةفلتخم
ةسصاخلا تاجايتحلا يوذو
01 ةميقب ، ةزوعم تÓئاعو
رهسشلا لولح لبق رانيد فلآا
متيسس هنأا افيسضم ،كرابملا
دوهجلا تاذ نمسض ‐ اسضيأا
ديزي ام عيزوت ‐ ةينماسضتلا

 ىلع يئاذغ درط0052 نع
،نيتيلولاب ةجاتحم تائف
حلاسصم نم ةمهاسسمب كلذو
بناج ىلإا نينسسحمو ةيلولا

ةينيع تادعاسسم عمج
يذ قايسس يفو.اهتدئافل

حلاسصم تملتسسا ،ةلسص
ينامث ،نآلا ةياغ ىلإا،عاطقلا

ةمحر معاطم حتفل تابلط
ةيمومعلا تاطلسسلا رارق دعب
معاطملا هذه حتف شصوسصخب
هذهل ميركلا رهسشلا ةبسسانمب
ىلع شصرحلا عم ،ةنسسلا
ةياقولا تاءارجإا ةفاك مارتحا
عيمجلا ةحسص ةمÓسس نامسضل

. راطفإلا دئاوم ميظنت لÓخ
م.ق

ةفلتخم تاسصسصخت يف
 سضيبلاب عورسشم لماح92 ةقفإرم

تاسسسسؤو˘م˘لا ة˘ل˘ت˘سشم ن˘م˘سضت
شضيبلاب ةطسسوتملاو ةريغسصلا

ةل˘م˘ح ن˘م ا˘با˘سش92 ةق˘فار˘م
ةقفارم˘لا را˘طإا ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘لا
مهعيراسشم ديسسجتل ةرمتسسملا

.عقاولا شضرأا ىلع
،ة˘ل˘ت˘سشم˘لا ةر˘يد˘م تح˘˘سضوأاو
مو˘ي لÓ˘خ ،ة˘سشئا˘ع نو˘ما˘م˘ل˘ب
يلماح ناسضتحا «لوح يمÓعإا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ي˘˘ف هرودو ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

قا˘˘˘˘فآا ‐ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سشم نأا ،«‐تا˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

رهسست شضيب˘لا˘ب ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
 ةلمح ةقفارم ىلع
نوعلا د˘ي م˘يد˘ق˘تو ع˘يرا˘سشم˘لا
ةر˘˘˘كف ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا م˘˘˘ه˘˘˘ل
ربع ة˘ق˘فار˘م˘لا ى˘لإا عور˘سشم˘لا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘حار˘˘م˘˘لا  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
شضرأا ىلع عورسشملا ديسسجت
.عقاولا

تا˘ن˘يو˘كت ة˘ل˘ت˘سشم˘˘لا مد˘˘ق˘˘تو
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو
راكتبإلا ةيقر˘تو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ةقفارم ىلع اي˘لا˘ح ة˘سسسسؤو˘م˘لا

عون˘ت˘ت ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا ءلؤو˘ه
تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف م˘ه˘ع˘يرا˘سشم
عيراسشم رارغ ى˘ل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

ن˘˘م ر˘˘سضخألا دا˘˘سصت˘˘قلا ي˘˘ف
ة˘قا˘ط˘˘لا ا˘˘يÓ˘˘خ جا˘˘ت˘˘نإا لÓ˘˘خ
.تايافنلا ةلكسسر و ةيسسمسشلا

ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه عزو˘ت˘ت ا˘م˘ك
شصÓ˘خ˘ت˘سسا تلا˘ج˘م ى˘˘ل˘˘ع
تو˘يز˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا تو˘˘يز˘˘لا
فيظوتو بيلعتو ،ةيسساسسألا
جا˘˘ت˘˘نإاو ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

،عانعنلا ةتبن ةنيجع ريدسصتو
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا عو˘˘م˘˘سشلا جا˘˘ت˘˘نإاو
ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘تو ة˘ير˘˘ط˘˘ع˘˘لاو
د˘˘˘˘حوو ل˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإاو
تاقيبطتو فوسصلا ةجلاعمل
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ع˘فد˘لا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا

ي˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
.ةلتسشملا اهقفارت
م˘ت ه˘نأا  ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا ترا˘سشأاو
عيرا˘سشم˘لا ن˘م دد˘ع د˘ي˘سسج˘ت

لÓخ نم عقاولا شضرأا ىلع
ةلمح˘ل ةر˘م˘ت˘سسم˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا
عورسشم رارغ ىلع عيراسشملا
يف رخآاو تايا˘ف˘ن˘لا ة˘ل˘كسسر˘ل
ةيبطلا ةيتابنلا تويزلا جاتنإا

لسسعلا جاتنإاو ركسسلا ةبلوقو
عورسشمو ،رمتلا ىبرم جاتنإاو
تايجولونكت تا˘ي˘ج˘مر˘ب ي˘ف
ة˘ي˘˘بر˘˘تو لا˘˘سصتإلاو مÓ˘˘عإلا

اميف ،اهريغو ل˘سسع˘لا جا˘ت˘نإاو
روط يف ىرخأا عيراسشم ىقبت

ى˘ل˘ع د˘ي˘سسج˘ت˘لاو ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
هذه نأا ةفيسضم ،عقاولا شضرأا
ي˘˘ف ةد˘˘سسج˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘˘م ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
ل˘˘˘كل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب حوار˘˘˘ت˘˘˘ت
ىلإا نيبسصنم نيبام ،عورسشم
ا˘م و˘هو ،ل˘غ˘سش بسصن˘˘م71
ةور˘˘ث˘˘لا ق˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سسي
.ةلاطبلا شصاسصتماو
،ة˘ل˘ت˘سشم˘لا طا˘سشن ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘لو
ةلمح نم ددع ربكأا ةقفارمو
تاذ تمر˘˘˘˘بأا ،ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
عم نواعت تايقافتا ةسسسسؤوملا

ن˘يو˘كت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك
زكرملاو ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
«ر˘˘ي˘˘سشب˘˘لا رو˘˘ن» ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ق˘فار˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ،شضي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
 تانيوكت ميدقتو تاسسسسؤوملا
لا˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن
مهعيجسشت لجأا نم ةيتلواقملا

را˘كت˘˘بإلا م˘˘لا˘˘ع جو˘˘لو ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘ي˘غ˘˘سص تا˘˘سسسسؤو˘˘م ق˘˘ل˘˘خو
.ةطسسوتمو
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘ع ،ةرا˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘ل
نم ديدعلا ةكراسشم يمÓعإلا

ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ل˘م˘˘ح
ا˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم شضر˘˘عو
ةسصرف اسضيأا ةبسسانملا تلكسش
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ب كا˘˘˘كت˘˘˘حإÓ˘˘˘ل
.عيراسشملا
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نيك ىلإإ مسضني دروفسشإر
يف زيدنانرف ونوربو حÓسصو

ةيئانثتسسإ ةمئاق
رتسسسشنام مجاهم دروفسشار شسوكرام مسضنا
مجاه˘م ن˘ي˘ك يرا˘ه˘ل ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘ج˘ن حÓ˘سص د˘م˘ح˘مو ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت
ط˘˘سسو ط˘˘خ بعل ز˘˘يد˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ف و˘˘˘نور˘˘˘بو
اذ˘ه ة˘سصا˘خ ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا
فدهلا دروفسشار شسوكرام لجسسو.مسسوملا
نم13 ةقيقدلا يف دتيانوي رتسسسشنامل لوألا
زوفب تهتنا يتلا ةارابملا يف لوألا طوسشلا
نيفدهب ة˘طا˘نر˘غ ى˘ل˘ع ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا
شسينيمراك شسول وفيون بعلم ىلع نيفيظن
يرود˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘˘لا با˘˘هذ ي˘˘ف
‘‘ا˘˘ت˘˘بوأا‘‘ ة˘˘كب˘˘سش بسسح˘˘˘بو.يبوروألا
دروفسشار شسوكرام ح˘ب˘سصأا ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل
يف بعل عبار دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘جا˘ه˘م
02 لجسسي يذلا زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

دعب مسسوملا اذه تاقباسسملا عيمج يف اًفده
72) حÓسص دمحمو (اًفده92) نيك يراه
.(اًفده42) زيدنانرف ونوربو (اًفده
02 لجسسي بعل لوأا دروفسشار حبسصأا امك
ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م م˘سساو˘˘م ي˘˘ف ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًفد˘˘ه
تاقباسسملا عيمج يف دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل
،90‐8002 يمسسوم يف ينور نياو ذنم
9002‐01.

ةباسصإإ ةعيبط فسشك
هتكراسشم فقومو سسوينيكرام

خينويم نرياب دسض
رخآا نع ةيسسنرف ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ناسس شسيراب يباسصم ةلاح لوح تاروطتلا

خينوي˘م نر˘يا˘ب ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا بق˘ع نا˘مر˘ي˘ج
يف انيرآا ز˘نا˘ي˘لأا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع2‐3 ةجيتن˘ب
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر باهذ
‘‘نايزيراب ول‘‘ ةفيحسص تامولعم بسسحبو
وكرامل يحسصلا رجحلا يهتنيسس ،ةيسسنرفلا
˘مو˘ي ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب با˘سصم˘لا ي˘تار˘ي˘ف
ه˘ت˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع اًدا˘م˘ت˘عاو ،ن˘ي˘ن˘ثلا وأا د˘˘حألا
ناك اذإا ام نأاسشب رارق ذاختا متيسس ،ةيندبلا
ءاقل يف خينويم نرياب دسض اًحاتم نوكيسس
.ل مأا لبقملا ءاثÓثلا موي بايإلا
يف ةباسصإا نم ىناع دقف شسوينيكرام امأا
نرياب كابسش يف هفده لبق ةبرقملا ةلسضعلا

يليزارب˘لا ع˘فاد˘م˘لا ع˘سضخ˘ي˘سسو ، خ˘ي˘نو˘ي˘م
ةارابم نع بيغيسسو تارابتخلا نم ديزمل
.غروبسسارتسس دسض تبسسلا مويلا

نو˘˘كي نأا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس شسيرا˘˘ب ل˘˘مأا˘˘يو
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ما˘مأا ا˘ًحا˘ت˘م شسو˘ي˘ن˘ي˘كرا˘˘م
ل ةيسسيئر ةعط˘ق ه˘نو˘ك ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘سسألا

ينيتنجرألا بردملا ةليكسشت يف اهنع ىنغ
.ونيتيكوب ويسسيروام

رثن لسصإوي زيدنانرف ونورب
يبوروأ’إ يرودلإ يف هرحسس
زيدنانرف ونورب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘لود˘لا ل˘سصاو
د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ط˘˘سسو ط˘˘خ بعل
يرودلا ةلوطب يف هرحسس رثن يزيلجنإلا
ن˘م ز˘يد˘نا˘نر˘ف و˘نور˘ب ن˘كم˘تو.يبوروألا
اهيل˘ع ل˘سصح ي˘ت˘لا ءاز˘ج˘لا ة˘بر˘سض ة˘م˘جر˘ت
مويلا ءاسسم ةطانرغ مامأا دتيانوي رتسسسشنام
نيفدهب رمحلا نيطايسشلا زوفيل ،فدهلا ىلإا
بعلم ىلع يسسلدنألا قيرفلا ىلع نيفيظن
ع˘بر با˘هذ ي˘ف شسي˘ن˘ي˘مرا˘ك شسو˘ل و˘ف˘˘يو˘˘ن
ةكبسش بسسحبو.يبوروألا يرودلا يئاهن
كرا˘سش د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل ‘‘ا˘˘كاو˘˘كسس‘‘
61 يف رسشابم لكسشب نآلا زيدنانرف ونورب
يبورولا يرودلا يف ةارابم51 يف اًفده
.يسضاملا مسسوملا ةيادب ذنم
ن˘م ي˘˘بوروألا يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم نأا اد˘˘بو
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بعÓ˘ل ة˘ل˘سضف˘م˘لا تلو˘ط˘ب˘لا
يسضاملا مسسوملا ةيادب ذنم زيدنانرف ونورب

تاريرمت5 مد˘قو ا˘ًفد˘˘ه11 ل˘ج˘سس ثي˘˘ح
.ةمسساح

ةفÿÓ دعتسسي يراسس
›وبان ‘ وزوتاغ

نأاب ةيفح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تد˘كأا
شسيئر شسيتنيرو˘ل يد و˘ي˘ل˘يروأا
ة˘يد˘ل ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘˘ن

يف اهعسضو ةياغلل ةددحم ةطخ
ل˘هأا˘ت لا˘ح ي˘ف ى˘ت˘ح را˘ب˘ت˘˘علا
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ق˘ير˘ف˘˘لا
.لبقملا مسسوملا

اهلان يتلا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ق˘ع˘ت م˘لو
ن˘م شسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نم ةلبقملا ةلوجلل هتادادعتسسا
يلوبان لسصفي ل ثيح ،ةلوطبلا

يرودل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا ن˘ع
نع نيتطقن ىوسس ابوروأا لاطبأا
.عبارلا زكرملا بحاسص اتنلاتأا

لا˘ط˘بأا يرود˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو
ي˘سسي˘ئر˘لا فد˘ه˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘بوروأا
يد و˘˘ي˘˘ل˘˘يروأا ع˘˘م ي˘˘لو˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ل
لعفلاب رقتسسا يذلا شسيتنيرول

.لهأاتلا لاح يف ةطخلا ىلع
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
،‘‘ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘˘غل‘‘
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن لو˘˘سصو لا˘˘ح ي˘˘˘ف˘˘˘ف
نإا˘˘˘ف ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ل
بسصنم يلو˘ت˘ل لوألا ح˘سشر˘م˘لا
و˘يز˘يروا˘م و˘ه ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
.قباسسلا قيرفلا بردم يراسس
عيب شسيتنيرول يد يوني امك
زربأاو رابكلا قيرفلا موجن دحأا
ود˘˘ي˘˘لا˘˘ك و˘˘ه ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ك
ريدملا يلوتنوي˘غ و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
بثك نع عباتي يدانلل يسضايرلا

ري˘ه˘ظ و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج ف˘قو˘م
عفاد˘م زرو˘سش ر˘ي˘بو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.باسشلا مادرتسسمأا شسكايأا
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وسشتان ـب لوبرفيل طابترإ ىلع قلعي يكسسيه

قبا˘سسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘جا˘ه˘م ق˘ل˘ع
ريكفت يف قباسسلا يكسسيه ليمإا
وسشتا˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف زد˘ير˘لا

 .ديردم لاير عفادم
كنحم فرتحم‘‘ :يكسسيه لاقو
نأا تعطتسسا ،اًديج ةارابملا أارقي
 .‘‘لوبرفيلب هطابترا ببسس ىرأا
قلعت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ن˘كلو‘‘ :فا˘سضأا
نوجاتحي امبر ،لوبرفيلب رمألا
،اًسضيأا لبقتسسملا ىلإا علطتلا ىلإا
و˘سشتا˘ن) Óً˘ي˘ل˘ق ر˘غ˘˘سصأا شصخ˘˘سش
يذلاو ،(اًماع13 رمعلا نم غلبي
ىلإا شسمخ كيطعيسس هنأا فرعت

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ر˘˘˘سشع
اذه لثم ام شصخسش ،ةبسسانملا
 .‘‘لسضفأا نوكيسس
يكسسيه بجعأا دقف ،كلذ عمو
ينابسسإلا يلودلا بعÓلا عونتب

ى˘ل˘ع اًردا˘ق بعÓ˘˘لا نا˘˘ك ثي˘˘ح
 .عافدلا طخ عيمج يف بعللا
نوبعÓلا فنسصي امدنع‘‘ :عبات
تنأاف ،دحاو زكرم يف مهسسفنأا

ن˘˘م د˘˘ح˘˘ت نا˘˘ي˘˘حألا شضع˘˘ب ي˘˘ف
اذه يف ديجلا ءادألا ىلع كتردق
ر˘˘كف˘˘ي‘‘ :ل˘˘سصاوو .‘‘ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
نم ،نايحألا شضعب يف بردملا

دسسل همادخت˘سسا ي˘ن˘ن˘كم˘ي يذ˘لا
.‘‘؟ةوجفلا هذه
اًقوثومو Óًهؤوم تنك اذإاو‘‘ :متأا
ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي˘˘سسف ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك ة˘˘جرد˘˘ب

ه˘˘نأل كنا˘˘كم ى˘˘˘ل˘˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا
زكار˘م ةد˘ع ي˘ف بع˘ل˘لا كن˘كم˘ي
9/01 م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
 .‘‘شضورع

ر .ق ^

ي˘˘كسسو˘˘ب ل˘˘يد ي˘˘ت˘˘ن˘˘سسي˘˘ف ىد˘˘بأا
بخ˘ت˘˘ن˘˘مو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘م
نايليك نع هيأار ق˘ب˘سسألا ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا

نامريج ناسس شسيراب مجاهم يبابم
لاقتنÓل لاملا نع هيلخت ةيناكمإاو
.ديردم لاير ىلإا

يف يكسسوب ليد يتنسسيف حرسصو
‘‘ريسس انيدا˘ك‘‘ ة˘عاذإا ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
،فلتخم بعل يبابم‘‘ :ةينابسسإلا
تاظحللا يف رهظي ،تاناكمإا هيدل
ل˘˘سضفألا د˘˘حأا ه˘˘نإا ،ة˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘لا
.‘‘قوسسلا يف نيبعÓلا

نع يبا˘ب˘م ي˘ل˘خ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘عو
باجأا ،ديردم لاير يف بعلل لاملا
نوكيسس هنأا ليختأا‘‘ :يكسسوب ليد
.‘‘كلذ نولعفي نوبعل كانه
نيز يسسنرفلا بردملا نأاسشبو
:يكسسوب ليد لاق ،ناديز نيدلا
ةنميه نع اًرخؤوم ثدحتن انك‘‘
لاير نأا انيأارو ةيزيلجنإلا ةركلا

،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت د˘˘يرد˘˘م
ي˘ف ن˘˘يرذ˘˘ح نو˘˘كن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ل˘ك ي˘ب˘ل˘ُي ناد˘يز نإا˘ف ،ثيد˘ح˘لا
.‘‘تاعقوتلا

ن˘ي˘ب و˘كي˘سسÓ˘كلا ةارا˘ب˘˘م لو˘˘حو
˘مو˘ي˘لا ة˘نو˘ل˘سشر˘بو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ق˘˘ير˘˘ف يأا ىرأا ل‘‘ :لا˘˘ق ،تب˘˘سسلا
˘˘مو˘˘ي زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ر˘˘خآلا ن˘˘م ل˘˘سضفأا
زوفلا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘كم˘ي ،تب˘سسلا
.‘‘ةارابملاب
شسومارل ي˘سسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا نا˘سشبو
ع˘م تا˘كرا˘سشم˘لا دد˘˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م
:يكسسوب ليد لاق ،اينابسسإا بختنم
ةركل ديجلا نم ،ةيباجيإا ةءارق هل‘‘
ن˘ي˘ب˘عل دو˘جو ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا مد˘ق˘˘لا
.‘‘مهملا لجسسلا اذه لثم مهيدل

تاعقوتلإ لك يبلُي نإديزو ..ةمسساحلإ تاظحللإ يف رهظي يبابم :يكسسوب ليد

بعل ،زغيردور ورديب برعأا
ـب ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا ن˘˘˘ع ،ا˘˘˘مور يدا˘˘˘ن
تعاطتسسا يتلا هقيرف «ةيلقع»
زوفلل فدهب اهرخأات مواقت نأا

يف مادرتسسمأا يف شسكايأا ىلع
.يبوروألا يرودلا يئاهن عبر
ىدهأا دق يسسورولايجلا ناكو
م˘ث ، ن˘سسÓ˘ك ي˘ف˘يد ى˘لإا ا˘ًفد˘˘ه
ءازج ةلكرل زيبول واب ىدسصت
اهريغي نأا لبق ، ششتيدات ناسسود
ر˘جورو ي˘ن˘ير˘ج˘ي˘ل˘ي˘ب وز˘˘نرو˘˘ل
.زينابيإا

يا˘كسس ة˘كب˘˘سشل ورد˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو
ًءادأا نا˘ك» :ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا ترو˘˘ب˘˘سس
ي˘ف ًأا˘ط˘خ ا˘ن˘ب˘كترا د˘ق˘ل ، اًد˘ي˘ج
اذه ان˘ل˘ب˘ق˘ت˘سساو لوألا طو˘سشلا
ًءادأا   ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل ، فد˘˘ه˘˘لا
.«ةحارتسسلا دعب اًريثك لسضفأا
، يوق قيرفك ، اًعم انلتاق»:عبات
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو ة˘ع˘ئار ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘ب

،ةياغلل مهملا زوفلا اذه انققح
ي˘ف د˘ي˘ج ل˘كسشب بع˘˘ل˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن
هذهب رمتسسن نأا بجيو ابوروأا
.«ةيلقعلا

بايإلا ةارابم نوكتسس»:فاسضأا
نأل ، ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ىر˘˘خأا
ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل ، يو˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف شسكا˘˘يأا
.«ةجيتنلا هذهب ةياغلل ءادعسس
قيرفك اًع˘م بع˘ل˘ن ا˘مد˘ن˘ع»:م˘تأا

، ة˘ق˘ير˘ط˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘نو
ن˘˘ح˘˘ن ،ع˘˘˘ئار ق˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ف
اذ˘ه ى˘ل˘ع رار˘م˘ت˘سسÓ˘ل ة˘جا˘ح˘ب
.» لاونملا

بعلم ىلع ةدوعلا ءاقل ماقيو
˘مو˘ي ا˘مور ي˘ف و˘كي˘ب˘˘م˘˘ي˘˘لوألا
.لبقملا شسيمخلا

سسكايأإ «إداتنومير«دعب امور يبع’ ةيلقعب ديسشي ورديب

ىمرم شسراح ،زيبول واب فسشك
نا˘˘سسود شسرد ه˘˘˘نأا ،ا˘˘˘مور يدا˘˘˘ن
ةلكر ذاقنإا نم هنكم امم ششتيدات

.مادرتسسمأا شسكايأا ءازج
ي˘ف لو˘ح˘ت ة˘ط˘ق˘ن ه˘نأا كلذ تب˘˘ثأا
يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘بر با˘˘˘˘هذ
ثي˘ح ، مادر˘ت˘سسمأا ي˘ف ي˘˘بوروألا

نكميو0‐1 اًمدقتم شسكايأا ناك
.همدقت فعاسضي نأا

ىرخأا ةرم اولتاق ، كلذ نم ًلدبو

وزنرول ن˘ي˘فد˘ه˘ب1‐2 زو˘ف˘ل˘˘ل
.زينابيإا رجورو ينيرغيليب
ياكسس ةكبسشل زيبول واب لاق
فرعأا تنك»: ايلاطيإا تروبسس
اه˘بر˘سضي ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ششت˘يدا˘ت نأا
د˘˘˘˘ها˘˘˘˘سشأا ،يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كسشب

و˘كرا˘˘م ع˘˘م ءاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘بر˘˘سض
د˘ع˘ت˘˘سسن ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ي˘˘نارو˘˘فا˘˘سس
ي˘ف تي˘ق˘ب د˘ق˘ل ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
هذه ا˘ًظو˘ظ˘ح˘م تن˘كو نا˘كم˘لا

.«ةرملا
، اًديج ًءادأا   انمدق اننأا دقتعأا»:عبات

يذلا فدهلا نأا نم مغرلا ىلع
ن˘كم˘م˘لا ن˘م نا˘ك ها˘ن˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
.«هبنجت
، راسصتنلا اذهب ديعسس انأا »:متأا
نوكتسس ،دعب هتني مل رمألا نكل
ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘˘سص با˘˘يإلا ةارا˘˘ب˘˘م
ىتح هعطقنل ليوط قيرط كانهو
.» نآلا

كايأإ ءإزج ةلكرل هيدسصت رسس فسشكي زيبول واب

ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا كروز ل˘˘˘كيا˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألا د˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
مجاه˘م˘لا تط˘بر ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘سشلا
لاقتنلاب دنلاه غنيلريإا يجيورنلا
يف ديردم لاير وأا ةنولسشرب ىلإا
.لبقملا مسسوملا

ي˘˘˘˘ف كروز ل˘˘˘˘كيا˘˘˘˘م حر˘˘˘˘˘سصو

‘‘لو˘˘ج‘‘ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
نأا ان˘ي˘ل˘ع نا˘ك اذإا‘‘ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا
نود˘˘ب م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب بع˘˘ل˘˘ن

هجاو˘ن˘سسف ،ود˘ب˘ي ا˘م˘ك ،رو˘ه˘م˘ج
09 ىلإا08 نيب حوارتت رئاسسخ
ًءانبو ،تادئاعلا نم وروي نويلم
ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس كلذ ى˘˘ل˘˘ع
.‘‘فرسصتلا

ديدحتل ةجاح يأا ىرأا ل :فاسضأاو
تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ه˘ن د˘ي˘˘عاو˘˘م
.‘‘تادقاعتلل
اميف‘‘ :هلوقب كروز لكيام متخو
يننأا دقتعأا ،دنلاه غنيلريإاب قلعتي
،تار˘م ثÓ˘ث ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب كلذ تل˘˘ق
غÓبإاب انمقو حسضاو فقوم انيدلو
.‘‘ءيسش لك وه اذه .هب نيينعملا

دن’اه نأاسشب حسضإو فقوم انيدل :كروز
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لوا بدتنم˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا عر˘سش
دبع فيطسس قافو تيبل شسما
نم مدقتسسملا وباج نموملا

ةنبل نبو ةمسصاعلا ةيدولوم
نم مد˘ق˘ت˘سسم˘لا ن˘يد˘لا ر˘سصن
تابيردتلا يف شسابعلب داحتا
ىلع اعقو نا دعب كلذو شسما

بردملا رسصا ثيح امهيدقع
ى˘ل˘˘ع ي˘˘كو˘˘كلا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا

ا˘˘˘م˘˘˘هز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض
يت˘لا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
تاعاسسلا لÓخ قيرفلا رظتنت
مقاطلا ىنمت˘يو اذ˘ه ة˘مدا˘ق˘لا
لÓخ نم امهل˘ي˘هأا˘ت ر˘ي˘سسم˘لا

يت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا نو˘يد ط˘ب˘سض
اهت˘يو˘سست ةرادإلا ى˘ل˘ع بج˘ي
. اعيرسس

ةيراج تإÒسضحتلإ
Ÿرإرسصإإو ابمينإ دعو

قرافب زوفلإ ىلع Òبك
Úفده

ل˘˘˘سضف ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
هجوتلا فيطسس قافو راسصنا
ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت ى˘˘˘لا

ح˘ن˘م ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لاو

نم مهيد˘ل ا˘م ل˘ك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
يذلا راسصتنلا ليجسست لجا
قا˘فلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي
ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا بسسكب ة˘سصا˘خ˘˘لا
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا راودÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت

حسشرتلا ةيناكمإا ناو ةسصاخ
ةردقم لظ يف ةنكمم ىقبت
را˘ه˘ظا ى˘ل˘˘ع ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاءاقل لÓخ ي˘نا˘ث˘لا شسف˘ن˘لا
ح˘م˘˘سست د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو ةدو˘˘ع˘˘لا

رود˘لا ى˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا رو˘ب˘ع˘˘ب
يدانلا ةجاح لظ يف لبقملا
رايدلا ل˘خاد ن˘يرا˘سصت˘نا ى˘لا

.هجراخ لداعتو
ششامر ماسشه

صشامر ماسشه

ةليكسشتلإ عم Òسضحتلإ ‘ ناعرسشي ةنبل نبو وباج
فيطسس قافو

ىلثملا ةيزهاجلا قيقحت ةبوعسصب دودرسش بردملا فرتعا
ةينطولا ةطبارلا تماق نا دعب ةسصاخ جربلا يلها رسصانعل
ةيدولومو دادزولب بابسش ماما نيرخأاتملا نيءاقللا ةجمربب
02 ـلا خيراوتب امهطبسض مت ثيح يلاوتلا ىلع ةمسصاعلا

عقعق ءاقفر لعجيسس ام وهو يلاوتلا ىلع ليرفا52 ـلاو
تا˘ي˘ط˘ع˘م ع˘م د˘ي˘˘ج˘˘لا شضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
حمسستسس يتلا زوفلا ةجيتن نامسض لجا نم نيتهجاوملا
.بيترتلا ملسس يف رثكا مدقتلاب ةبيتكلل

قيرفلاب فسصعت دق ةكرسشلإو يواهلإ لكاسشم
اوبلاط ثيح يلهأÓل ثيدح امل راسصنألا فسسأات دقو اذه
بلجو فرتح˘م˘لاو يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت ل˘ح ةرور˘سضب
ةسصاخ نامألا رب ىلا قيرفلا ةدايقب نوحمسسي ددج ءاسضعأا

رييسستلا ثي˘ح ن˘م ة˘ما˘عز˘لا ي˘ف ة˘ل˘سصا˘ح˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ناو
ةريخألا عيباسسألا يف ريبك لكسشبو رثأاتي قيرفلا تلعج
ماه ءزج ةيوسست ىلا ةسسام ةجاح يف ىقبت ةعومجملا نا امب
نم ةريبك ةمزا ششيعي˘سس ق˘ير˘ف˘لا˘ف لاو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ن˘م
ةياهن دنع قيرفلا ريسصم طوقسسلا حبسصيو جئاتنلا ثيح
. ةلوطبلا

صشامر ماسشه
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يدانلا ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع ىهنا
هتاري˘سضح˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
لما ىلع شسما ةيسشع ةبانع يديارسسب
تار˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا ادد˘˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لا
نم اءدب ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب
يف عيمجلا لمأاي ثيح دحلا ةيسسمأا
شسأاكل ابسسحت ىلثم ةيز˘ها˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ناو ةسصاخ ةينطولا ةلوطبلاو ةطبارلا
ي˘م˘سسا˘ق ي˘لا˘˘م˘˘لاو يرادإلا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

قيرفلا ليثمتل مويلا هروسضح رظتنم
ر˘يد˘م˘لا ل˘سضف نا د˘ع˘˘ب ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
اذه لقنتلا مدع زازب نيسساي يسضايرلا

ةيفحسص ةودن دقعي نا رظتنملا نمو
نم ريدقت ىسصقا ىلع ادغ وا مويلا
رو˘مألا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت ل˘˘جا

يذ˘لا «ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘˘لا» ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
مرح يذلاو هبسصنم يف ريخألا هسشياع

.وتاكريملا تابادتنا نم ديمعلا
نوءاتسسم نورسصانملإ

قيرفلإ ديدج نورظتنيو
ةينا˘كمإا ن˘م ر˘فا˘ن˘سسلا فو˘خ˘ت˘يو اذ˘ه
نماسضتو يسضايرلا ريدملا باحسسنا
قيرفلا لعجيسس ام هعم يدمح ينقتلا

نود ن˘˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو برد˘˘˘˘م نود ن˘˘˘˘م
لمأاي ىرخأا ةهج نم يسضاير لوؤوسسم
قيرفلا ةيعسضو نسسحت يف نوبعÓلا

ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
يدانلا تلعج يتلاو ارخؤوم ةققحملا
ه˘ل تح˘˘م˘˘سس ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘ق ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
اذه ةعيلط˘لا ة˘يد˘نا ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘لا˘ب
يف روديسس ام ةفرعم عيمجلا رظتنيو
.ةيفحسصلا ةودنلا

صشامر ماسشه

ىلع ايداب ناك ريبك بسضغ
يدوج تيا نيدلا زع بردملا
ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا بب˘˘سسب

حجنت مل يتلاو قيرفلا ةرادل
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘سست ي˘˘ف ل
ديدسستب لو مهحيرسست دارملا
لو تاعزان˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل نو˘يد
ةيعون تامادقتسسا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
شضافت˘نلا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست
وهو ةدوعلا ةلحر˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
دحل قيرفلا لعج يذلا رملا
ع˘م برد˘ت˘لا˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي نلا

طقفو باهذلا ةلحرم يبعل
نا ي˘ف را˘سصنألا ل˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه
ة˘ن˘ج˘˘ل نو˘˘يد ةرادإلا يو˘˘سست
ل˘جا ن˘م مو˘ي˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا
. اهيمدقتسسم مسض نÓعا

ةعرق بقÎي عيم÷إ
ةطبإرلإ صسأاك

ىلع لسصإوي ةغيلفوبو
دإرفنإ

داح˘تلا داد˘ع˘ت برد˘ت˘يو اذ˘ه
دجاوتي ثيح هرسصانع لماكب
جرا˘˘خ ط˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘فو˘˘˘ب
ةباسصإلا ل˘ع˘ف˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

يف دارفنا ىلع بردتي ثيح
ةعوم˘ج˘م˘ل˘ل ه˘تدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا

نا ركذي عوبسسألا اذه لÓخ
ايلا˘ح بقر˘ت˘ي دا˘ح˘تلا داد˘ع˘ت

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا شسأا˘˘˘ك
مويلا اهت˘عر˘ق ءار˘جا ع˘مز˘م˘لا
قايسسلا يف كيبملولا قدنفب
ةعيرت ريجانملا نوكيسس هتاذ
قيرفلا ليثمت عم دعوم ىلع
يف قيرفلا عسضو لما ىلع
باهذب حمسست ةديج تاءاقل
. ةسسفانملا يف اديعب داحتلا

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

ةروسصلإ حيسضوتل ةيفحسصلإ ةودنلإ ‘ رظتنم زإزبو حاجنب مهسصبرت نوهني «رفانسسلإ»

ةركسسب دا–إ

وتاكŸÒإ ببسسب «نابيزلإ» ةرإدإإ نم بسضاغ يدوج تيآإ

زيهŒ ‘ ةمهŸإ ةبوعسصب فÎعي دودرسش
ةرخأاتŸإ تإءاقلل ابسس– ةبيتكلإ

يتلا تاكرحتلا نم اهئايتسسا نع ةرقم مجن ةرادإا تربع
لÓخ نم اهيلع نولمعي «اداكيسسور» ءانبأا يلوؤوسسم تاب
مجنلا بردم ىقبي يذلاو ششرطل بردملا ىلع طغسضلا
تجمرب نا دعب ةسصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا دو˘ق˘ي˘سس يذ˘لا
نم لك ماما نيترخأاتم˘لا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا
03 موي ةيدولوملا اذكو لبقملا ةعمجلا دادزولب بابسش
مايقلا نم ششتوكلا رسصان نب ةرادإا ترذح دقو اذه ليرفا
رييغت نع ثحابلا يدانلا ةيعسضوب فسصعي دق فرسصت يأاب
. نيبردملا شسيلو جئاتنلا

وتاكريملإ تاقفسصل ريبك بقرت
وتاكريم يف رسصان نب شسيئرلا لسصفيسس ىرخأا ةهج نم
عفادم عم لسصاوت ثيح ريدقت ىسصقا ىلع مويلا قيرفلا
ادكؤوم هتامدخب مجنلا مامتها دكاو اددجم رورحسش فلسشلا

وتاكريملا نم ةيقبتملا تاعاسسلا لÓخ همسض ةرورسض ىلع
ن˘ي˘ت˘ق˘ف˘سص وا ة˘ق˘ف˘سص نا˘م˘سض ى˘لا ى˘ع˘سسي ا˘م˘ك يو˘ت˘˘سشلا
لظ يف ةسصاخ ةدوعلا ةلحرمل ديج رييسست لجا نم نيتيرخا
نم شضافتنلاب بلاطملا مجنلا تيب يف ةلجسسملا شصئاقنلا
.مسسوملا ةياهن دنع ءاقبلا نامسض لجا

صشامر ماسشه

ةرقم م‚

ةرإدإإ طغسض نم ءاتسسم رسصان نب
سشرطل  ىلع «إداكيسسور»

يموي كلذو نيترخأاتملا نيتلوجلا ةينطولا ةطبارلا تجمرب
ام وهو فيطسسو ةيدولوملا ماما يلاوتلا ىلع81و61
لمعلاو اهتاف كرادت ةرورسضب ةبلاطم ةعومجملا لعجيسس
برقي˘سس ا˘م˘ه˘ب زو˘ف˘لا ناو ة˘سصا˘خ ل˘سضفألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
اذه بيترتلا طسسو لتحت يتلا ةيدنألا ةبكوك نم ةبيبسشلا

يدانلا لكاسشم ةيوسست نع ثحبت قيرفلا ةرادإا لازت لو
لÓخ قيرفلا دوقيسس يذلا بردملا نييعت اهسسأار ىلعو
.ةلبقملا ةرتفلا

نع ثحبت ةرإدإلإو دعاسسمك نيعي دق يطولخ
ديدج مقاط

دعاسسم نو˘كي˘ل ي˘طو˘ل˘خ تن˘ي˘ع د˘ق ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ةرادإا نو˘كت
تاعاسسلا لÓخ ةعومجملا رييسستل مداقلا ششتوكلل بردم
نيح ىلا يروبجم ةقفرب شصسصحلا دوقيسس ثيح ةمداقلا
ةيراج تاسضوافملا ناو ةسصاخ ينقتلا عم ةرادإلا قافتا

ةبيبسشلا بيردت نع فوزعلا نا امب ركذي ديدج ل نكلو
نمو يطولخ ىلع دامتعلا يف ايدج ركفت ةرادإلا لعج
يف ةبيتكلا دوقي يذلا مسسلا لوح رواسشتلا متيسس اهدعب

.رظتنملا ناهرلا ةبوعسص لظ
صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

ةرخأاتملإ تإءاقللإ جمربت ةطبإرلإ
قيرفلإ تاباسسح طلختو

جÈلإ يلهأإ
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796213ددعلإ ^2441 نابعسش72ـل قفإوملإ1202 ليرفأإ01تبسسلإةصضايرلا
باهذلإ ةلحرم ةمانزر طبسضل
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ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لا تط˘ب˘سض
تيقاومو خيراوت مدقلا ةركل
ةرخأاتملا ر˘سشع˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لا
كلذو ىلوألا ةطبارلا ةلوطبل
ة˘ما˘نزر˘˘لا ط˘˘ب˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م
.باهذلا ةلحرم ءاهنإاو
بع˘˘ل˘˘ت نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
ةرتفلا يف ةرخأاتملا تاءاقللا
ليرفأا03و51 نيب ةدتمملا

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ،بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ن˘ع ة˘ل˘جؤو˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
71 ،61,51 ،41 ة˘لو˘ج˘لا

نأا رظتنملا نم يتلاو81و
اهزربأا ةيوق تامادسص دهسشت
ةبيبسشو ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ءا˘ق˘ل
،71 ة˘لو˘ج˘لا ن˘˘ع ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

ن˘ي˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘لاو
دا˘˘ح˘˘˘تإاو دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
تاءاقللا نوكتسسو ،ةمسصاعلا

:يلاتلا وحنلا ىلع
ةلوجلا) ليرفأا51 شسيمخلا

71)
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ‐ ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو

(03:22) لئابقلا
ةلوجلا) ل˘ير˘فأا61 ةعم˘ج˘لا

41)
دادزولب بابسش ‐ ةرقم مجن
(00:61)
ةيدولوم ‐ ةدكيكسس ةبيبسش
(00:61) رئازجلا
ةلوجلا) ل˘ير˘فأا02 ءاثÓ˘ث˘لا

51)

بابسش ‐ جيريرعوب جرب يلهأا
(03:22) دادزولب
(61 ةلوجلا) ليرفأا52 دحألا
ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش ‐ دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
(00:61) ةرواسسلا
˘˘‐ ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأا

(03:22) رئازجلا ةيدولوم
:81 ةلوجلا
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ‐ شسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا

(03:22) لئابقلا
قا˘فو ‐ ةد˘كي˘كسس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
(00:61) فيطسس
ةلوجلا) ل˘ير˘فأا03 ةعم˘ج˘لا

81):
دا˘˘ح˘˘تا ‐ دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سش
(00:61) رئازجلا

ةرقم مجن ‐ رئازجلا ةيدولوم
(03:22).
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ةرخأاتملإ تÓباقملإ خيرإوت فسشكت ةفرتحملإ ةطبإرلإ

يسشمرلإ دا–إإ
ويهرأإ دإو بابسش مامأإ ةيسسامخب مإزهنلإ دعب
  ملظملإ قفنلإ لخديو قرغلإ لسصإوي داحت’إ
يناثلا مسسقلا ةلوطبب طسشانلا يسشمرلا داحتإا جئاتن تلازل
كلذ دعب ةسصاخ حايترلا ىلع ثعبت ل ةيبرغلا ةهجلل ةاوهلل
قيرفلا مامأا طرافلا شسيمخلا ةريهظ ةلماك ةيسسامخب مازهنلا
يسشمرلا ءا˘ن˘بأا كا˘ب˘سش ر˘ط˘مأا يذ˘لا و˘ي˘هرأا داو با˘ب˘سش ف˘ي˘سضلا
بيترتلا عا˘ق ي˘ف ةوا˘سشمر˘لا ى˘ق˘ب˘ي كلذ˘بو ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب
ءاقفر ةيرومأام نم بعسصيسس امم طقف طاقن7 عومجمبو
حرسص ثيح يدانلا اهدهسشي يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف رايخوب
ةمزأا نم يناعي يدانلا نأا مايألا هذه لÓخ حبار ةداق هسسيئر
يف تامادقتسسإلا يف ريكفتلا نكمي ل يلاتلابو ةقناخ ةيلام
نيدي لازل يلاحلا دادعتلا لج نأا ملعلا عم وتاكريملا ةلحرم
لك ىل˘ع بل˘ط˘ت˘ي ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه ما˘مأاو ر˘ه˘سشأا ةد˘ع˘ب
.ناوألا تاوف لبق قيرفلا لوح فافتللا نيرويغلا

صشاتيلتوب ع

«ةجيتم» يبرإد يف زوفلإ دعب

يوتسشلإ بقللاب جوتتو ةرإدسصلل دوعت «اقرزلإ»
طوقسسلإ لسصإوي داحتإ’إو

نيفدهب ةجيتم يبراد يف ةديلبلا داحتإا راجلا ىلع ءاعبرألا لمأا زاف
لمأا ىلع زئافلا ةياجب ةيدولوم ةقفر ةرادسصلل اددجم دوعيو فدهل
زوفلا مهاسسو.يوتسشلا لطبلا بقل نامسساقتيو ميتي فدهب ةداعسسوب
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ةراد˘سص ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ل˘ل «ا˘قرز˘لا» ةدو˘ع ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘˘لا

مامأا ةفيظن ةيئانثب كيرافوب دادو قباسسلا دئارلا ةراسسخ نم اديفتسسم
ىلع ةرطيسسلا نم «اقرزلا» قيرف نكمتو ،روث ينب بابسش فيسضملا
يهنيل ،فدهل نيفدهب ةديلبلا داحتا راجلا دسض دورولا ةنيدم يبراد
بيترتلا ل˘يذ ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا «دا˘ح˘تلا» كلذ˘ب
تلوجلا يف قافتسسا يذلا روث ينب بابسش شسكع ،طاقن6 ديسصرب
داع زوفلا اذهبو.ةطقن11 ـب رسشاعلا زكرملا وحن ىقتراو ةريخألا
كلذو ةطقن12 ديسصرب ةرادسصلا ىلإا ةرانفوب ميكح بردملا لابسشأا
لمأا ناديم نم لاغ راسصتناب تداع يتلا ةياجب ةيدولوم ةيعمب
دارم بردملا ءانبأل ةيباجيإلا ةجيتنلا هذه تحمسس ثيح ،ةداعسسوب

.ءاعبرألا لمأا عم ةدايرلا يسسرك يف باهذلا ةلحرم ماتتخاب فورعك
طيمز.ع

ةيعم÷إ لجؤوت فيدجتلل ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ
قح’ خيرات ¤إإ ةيباختن’إ ةماعلإ

فيذجتلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا تلجأا
مويلا ةجمربم تناك يتلاو ،قحل خيرات ىلإا ،كاياك يوناكلاو
ناسصخسش ح˘سشر˘تو.باب˘سسألا ر˘كذ نود ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
نم لكب رمألا قلعتيو فيذجتلل ةيرئازجلا ةيداحتلا ةسسائرل
يسضايرلاو ،دوعوب ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ه˘تد˘ه˘ع ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا شسي˘ئر˘لا
بتكملا ةيوسضع شصخي اميفو ،يلايسش ليبن قباسسلا يلودلا
نيفلم شضفر مت نيح يف شصاخسشأا01 حسشرت دقف يذيفنتلا
ع˘فد مد˘ع) ي˘سسا˘ب˘ع لا˘م˘ج ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
.(فلملا لامتكا مدع) ياكب راتخمو (تاكارتسشلا

ب.م.يرسسيإإ

باهذلإ ةلحرم ماتتخإ يف

لعتسشت ةسسفانملإو قرسشلإ يف ةيثÓثو برغلإ يف ةيئانث  ةرإدسص
ةعومجم يف ةلوطبلا نم باهذلا ةلحرم دهسشم ىلع راتسسلا لدسسأا
يلسس داو لبقتسسم نم لكل ةيئانث ةرادسص تفرع يتلاو ،برغلا

ىلع ةظفاحملا ةسصرف يلسس يداو قيرف عيسضو.نارهو ةيعمجو
نيع بابسش مامأا ابلسس لداعتلا دعب هلقعم يف رثعت امدنع ةعيلطلا
ةيعمجلل ةيده مدقيل ،ةمدقملا عارسص يف نيتطقن اردهم ،تنسشوميت
امنيب ،ةيئانثب شسيمخلا ءافسصب رايدلا جراخ تحاطأا يتلا ةينارهولا
32 ـب ثلاثلا زكرملا يف قابسسلا بقارت تنسشوميت ةليكسشت ىقبت
داحتاو ويزرأا يبملوأا نم لك اهمسساقيف بيترتلا ةرخؤوم امأا ،ةطقن
.طاقن7 عومجمب يسشمرلا

بايإلإ ةلحرم يف ةرظتنم ةيوق ةسسفانمو ةيثÓث ةرإدسص
ةيثÓث ةرادسصب باهذلا ةلحرم تهتنا قرسشلا ةعومجم يفو
نيذلا ةبانع داحتإاو ةيواسشلا داحتا ،ديعلا موغلسش لÓه نم لكل
نيب ةريخألا ةلوجلا هذه ةمق تمتتخاو.يزمرلا بقللا اومسستقا
ةيواسشلا داحتاو ديعلا موغلسش لÓ˘ه ،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘يرد˘سصت˘م˘لا

ةبانع داحتا قيرفل حمسس ام اذهو ،ءاسضيبلا ةجيتنلا عقو ىلع
ءانبأل مهملا زوفلا لسضفب ،ةعيلطلا زكرم يف امهب قاحللاب
عسضي ام ،(0‐1) لÓج دلوا بابسش بعلم نم  «ةنوب» ةنيدم
.ةطقن22 عومجمب لوألا زكرملا يف ةفسصانم ةثÓثلا قرفلا
ليذ يف لÓج دلوا بابسش ةقفر ةنتاب ةيدولوم دجاوتت اميف
.طقف طاقن8 ديسصرب ماعلا بيترتلا
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با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلا ةرازو تما˘˘˘˘˘˘˘ق
ططخم ريطسستب ة˘سضا˘ير˘لاو
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘ت ل˘˘م˘˘˘ع
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘ير ة˘ق˘فار˘˘م
ابسسحت ،يلا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لاو
ةيلودلا ةيسسفانتلا ديعاوملل
يذلا جمانربلا وهو ،ةلبقملا
روا˘ح˘م ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ز˘كتر˘˘ي
.ةيسساسسأا

نا˘˘م˘˘سضب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
تاريسضحتب دي˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةيبملولا باعلأÓل نيلهأاتملا

نوعسسي نيذلا وأا ةيبملاربلاو
،ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت  عا˘ط˘ت˘قل
ةسصاخلا تآاسشنملا ةنرسصعو
ىلا ةفاسضإلاب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت
ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
.ةبخنلا ييسضايرل
نإاف لمعلا ططخم بسسحو
يف لخدت ةيجيتارتسسلا هذه
تاردابملا نم ةلسسلسس راطا
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت
نييسضايرلل ةديج تاريسضحت
نوعسسي نيذلا وا نيلهأاتملا
ةيبملولا با˘ع˘لأÓ˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل
و˘ي˘كو˘ط ة˘ي˘ب˘م˘لولا ه˘˘ب˘˘سشو
با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لألاو ،0202
.2202 نارهوب ةيطسسوتملا
لوألا رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ف
ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘˘ل شصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا˘˘ب
باعلأÓل لهأاتل˘ل ن˘ي˘عا˘سسلاو
ةيبملولا ه˘ب˘سشو ة˘ي˘ب˘م˘لولا
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لألاو و˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
تماق ،نارهوب ةي˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا
019 غ˘˘ل˘˘ب˘˘م بسصب ةرازو˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف را˘˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ىلا ربمفون42 نم ةدتمملا

ةدئافل0202 ر˘ب˘م˘سسيد6
ىلا نومت˘ن˘ي ا˘ي˘سضا˘ير523
لوقي ،ةيسضاير ةيداحتا12
بسسحو ،رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا شسف˘˘˘˘ن
اذه لم˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘م ة˘خ˘سسن

ةيداحتا12ـلا تابلطتم» نإاف
جمانرب ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا ز˘كتر˘ت
تاريسضحت ططخمو لماسش
دتمي ةبخنلا ييسضايرل ةيدرف
ةنسس نم وينوي رهسش ةياغل
اذه لمعلا ططخم .«1202
ل˘خاد تا˘سصبر˘ت ن˘م˘˘سضت˘˘ي»
ار˘˘ي˘˘طأا˘˘تو ن˘˘طو˘˘˘لا جرا˘˘˘خو
ا˘ه˘جو˘م ا˘ي˘جرا˘˘خو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
يف ةكراسشملا ىلا ةفاسضإلاب
ةلهؤوملا ةيلودلا تاسسفانملا
.«ةيبملولا باعلأÓل
بسسح تاناعإلا هذه لخدتو
را˘˘طا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا شسف˘˘˘ن
نييسضايرلاب لثملا ل˘ف˘كت˘لا

ربع دسسجتي يذلا رملا وهو
بسسانتت  ج˘ئا˘ت˘ن دو˘ق˘ع مار˘با

تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘م
ل˘˘ك ه˘˘ن˘˘م دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسا يذ˘˘˘لا

تا˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ،«ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير
تاناعلا هذه نم ةديفتسسملا

،ن˘ي˘˘قا˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘سضا˘˘ير :ي˘˘ه
،تا˘جارد˘لا ،ىو˘ق˘˘لا با˘˘ع˘˘لأا
،د˘˘˘ي˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ،ة˘˘˘م˘˘˘كÓ˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘عرا˘˘سصم˘˘لا
،زابمجلا ،وديجلا ،يتاراكلا
ف˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا

،ةلسسلا ةرك ،كاياك يوناكلاو
ةر˘˘كلا ،شسن˘˘ت˘˘لا ،ةزرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ع˘˘˘فر ،عار˘˘˘سشلا ،ةر˘˘˘ئا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

،ة˘˘˘سشير˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك ،لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ثلا
ة˘˘يا˘˘˘مر˘˘˘لا ،ود˘˘˘ناو˘˘˘كيا˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةلواطلا شسنتو ةيسضايرلا
رو˘ح˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
تآاسشنم ةنرسصع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةرازو تعسضو تاريسضحتلا
ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا
ةماقا ىلا فدهت ةيجيتارتسسا
تاسصاسصت˘خلا تار˘ي˘سضح˘ت
يزكرمب ةيبملولا ةيسضايرلا
ةينطولا تابخت˘ن˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت
(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا) ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘سسلا˘˘ب
ناذ˘˘ل˘˘لا ،(ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت) ة˘˘كو˘˘فو
لسصت لابقتسسا ةردق ناكلمي

004 ى˘˘لا ي˘˘لاو˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.اريرسس061و
ةيجي˘تار˘ت˘سسلا هذ˘ه فد˘ه˘تو
تارد˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘ت» ى˘˘˘لا
ماعطلا لاج˘م ي˘ف ة˘حا˘ت˘م˘لا

لجا نم تآاسشنملا و ءاويلاو
تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خلا ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت
دجاوتلا نم61ـلا ةيبملولا
تيقوتب ‐يئانثتسسا لكسشب‐
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
.«نيزكرملا
ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

ةبخنلا ييسضايرل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
ي˘فو ،ي˘لا˘ع˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
م˘˘هرا˘˘سسم ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت را˘˘˘طإا

م˘ت ،ي˘ن˘يو˘كت˘لاو ي˘سضا˘ير˘˘لا
بسصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م شصي˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘ت
اذهو ،مهتدئاف˘ل ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
ةيئانثتسسلا ريبادتلا راطإا يف
يف م˘ه˘تد˘ئا˘ف˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

نيو˘كت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘للا لا˘ج˘م
مقر نوناقلا يف ةدسسجملاو
32 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا50‐31
قلعتملا3102 و˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ي
ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ط˘سشنألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ييسضاير اميسسل ةيسضايرلاو
،يلاعلا ىوتسسم˘لاو ة˘ب˘خ˘ن˘لا

ي˘ي˘سضا˘ير ءا˘ف˘عإا م˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
يلاعلا ىو˘ت˘سسم˘لاو ة˘ب˘خ˘ن˘لا
«أا» تائف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ف˘ن˘سصم˘لا

ةقباسسملا زايتجا نم «ب»و
ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘لا˘˘˘˘كب˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ثإاو
تابثإا ىلع طقف راسصتقلاو
نم ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘سسلا ىو˘ت˘سسم
ليجسستلل يونا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
متي نيأا ،لي˘هأا˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف
شصخت ريياعم قفو مهؤواقتنا
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا قا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسلا

ة˘سسارد˘لا را˘سسمو ل˘هؤو˘م˘لاو
.قاقحتسسلا ةجرد بسسح
شصا˘خ˘لا قا˘ي˘سسلا شسف˘˘ن ي˘˘ف
ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةبخنلا ييسضايرل ةحو˘ن˘م˘م˘لا

لاجم يف يلاعلا ىوتسسملاو
شضيفخ˘ت م˘ت د˘ق˘ف ،ن˘يو˘كت˘لا
ن˘˘˘م ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا يوناث ةثلاثلا ىوتسسملا

وأا يسساسسأا ةعسساتلا ىوتسسم
طسسوتملا ميلعتلا نم ةعبارلا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لÓ˘˘˘ل
ة˘˘ب˘˘˘تر ي˘˘˘ف شصسصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ي˘ند˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا ي˘˘بر˘˘م
د˘˘سصق اذ˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘سصر˘˘ف م˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
دعب ةسساردلا دعاقمل ةدوعلل
بب˘سسب ا˘ه˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘كلا م˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت
تارهاظتلا يف تاكراسشملاو
.ةيلودلا ةيسضايرلا

طيمز.ع

ةبخنلإ ييسضاير ةقفإرمل لمع جمانرب رطسست ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزو
ةلبقملإ ةيلودلإ تاسسفانملل ابسسحت
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ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
ةارابم عم دعوم ىلع رئازجلا

ا˘مد˘ن˘ع ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘ي˘ع˘˘لا ن˘˘م
ي˘سضا˘ير˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘ي
،ريخألا اذه بعلمب ،يسسنوتلا
نم ةريخألا ةلوجلا راطإا يف
ة˘˘ط˘˘بار تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م يرود
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘˘طأا
ى˘ع˘˘سسيو ،00:71ـلا ة˘عا˘˘سسلا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م داد˘˘ع˘˘˘ت
نم ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن د˘سصح˘ل

ىلع لداعتلا وأا زوفلا لÓخ
ل˘هأا˘ت˘لا نا˘م˘سضل ر˘يد˘ق˘ت ل˘˘قأا
ةق˘با˘سسم˘لا ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل
ةارابملا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ل ر˘ظ˘ن˘لا نود
كلامزلا عمج˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خألا
تيغ˘نو˘ت ق˘ير˘ف ع˘م ير˘سصم˘لا
.يلاغنسسلا

ة˘يدو˘لو˘م داد˘ع˘ت نو˘كي˘سسو
لك ميدقت ةيمتح مامأا ،رئازجلا

ةدوع˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف نو˘كل˘م˘ي ا˘م
ةديحو ةطقنب ريدقت لقأا ىلع
مداقلا رودلل لهأاتلا نم هنكمت
رظ˘ن˘لا شضغ˘ب ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘م
ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘˘سص ن˘˘ع
.يمسصاعلا قيرفلا رظتنت

Òغ اهنكل ةبعسص ةمهŸإ
ةليحتسسم

ةم˘ه˘م نأا نا˘ن˘ثا ف˘ل˘ت˘خ˘ي ل
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف
ةلهسس نوكت نل مويلا ةارابم
يذلا «يق˘ير˘فإلا لو˘غ˘لا» ما˘مأا
يف قرفلا ىوقأا نيب نم دعي
دادعتلا نأا لإا ،ءارمسسلا ةراقلا
كلمي ام لك ميدقت ىلع رداق
ةدو˘ع˘˘لا وأا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل
،ل˘هأا˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،لدا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ارداق ناك قيرفلا نأاو اميسسل
باهذلا ءا˘ق˘ل ي˘ف زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع

،ةلهسسلا شصرفلا عييسضت لول
لبق نم ةيعافد ةطخ دامتعاو
.ينارمع رداقلا دبع بردملا

زيغن..لهأاتلا انفده» :شساملأا
ي˘ف ثد˘ح˘˘ت˘˘ن˘˘سسو دو˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل
«اهدعب ينارمع ةيسضق

ةرادإا شسل˘ج˘˘م شسي˘˘ئر دد˘˘سش
رسصانلا دبع ،رئازجلا ةيدولوم
ةدوعلا ةرورسض ىلع ،شساملأا
ةاراب˘م ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
ي˘جر˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا مو˘˘ي˘˘لا
احسضوم ،يسسنوتلا ي˘سضا˘ير˘لا
.لهأاتلا ىلع مزاع قيرفلا نأا

ة˘˘˘ي˘˘˘سضق شصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
يف لوألا لجرلا للق ،ينارمع
نأا احسضوم ،ثدح امم قيرفلا
،«لهأاتلا ىلع زّكرم عيمجلا»
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘قو
ةدو˘ع˘ل˘ل ى˘ع˘سسن» :ة˘ي˘فا˘˘ح˘˘سص
شسنو˘ت ن˘م ل˘هأا˘ت˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘ب
تسسي˘˘ل ي˘˘نار˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضقو
ىدل ةين كانه» :عباتو ،«ةيولوأا
ةرداغم˘لا˘ب ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا

امل عوسضوملا ليجأات انلسضفو
نل زيغنو يجرتلا ةارابم دعب
.«دوعي

طيمز.ع

00:71ـلإ نم ةيإدب لاطبألإ ةطبإر تاعومجم يرود نم ةريخألإ ةلوجلإ

لهأاتلإ ةريسشأات فدهلإو ريثم يبراغم يبرإد يف ديمعلإ

،لوألا شسمأا ءاسسم تمتتخا
ة˘يا˘مر˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ب ا˘م شسد˘سسم˘لا˘˘ب
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا
ةيلو نمأا فرط نم ةمظنملا

ىوتسسم ىلع تنسشومت نيع
،ةعبارلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةد˘حو˘لا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل يو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا
فرط نم رطسسملا ةيسضايرلا
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
يسضاير˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
.0202/1202 يلاحلا

ة˘كرا˘سشم تفر˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
نيسسنجلا Óك نم ايسضاير57
تا˘يلو˘لا ن˘مأا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م
اوسسفانت نطولل ةيبرغلا ةهجلل
ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ة˘ي˘سضا˘˘ير حور ل˘˘كب
ل˘˘جأا ن˘˘م ى˘˘لوألا بتار˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا

اهميظنت ع˘مز˘م˘لاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
تر˘˘˘ف˘˘˘سسا ثي˘˘˘ح . ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
 :ةيلاتلا جئاتنلا نع ةسسفانملا

:روكذ يدرف فنسص
ن˘مأا  :ى˘لوألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا  ‐

يلحم يف Óثمم نارهو ةيلو
بيط

ن˘مأا  :ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا  ‐
Óثم˘م تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘يلو
بيط نيدلا لامج يف

ةيلو نمأا :ةثلاثلا ةبترملا ‐
نب يف Óثمم تنسشومت نيع
رداقلا دبع ةنوسس

:ثانإا يدرف فنسص
ةيلو نمأا :ىلوألا ةبترملا ‐

ي˘ف Ó˘ث˘م˘م شسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سس
ةريهز يفسسوي

ةيلو نمأا :ةيناثلا ةبترملا ‐
يفرسشم ي˘ف Ó˘ث˘م˘م ة˘ما˘ع˘ن˘لا

ةعيبر
ةيلو نمأا  :ةثلاثلا ةبترملا ‐

ي˘ف Ó˘ث˘م˘م تن˘سشو˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
ةليبن يمورك

:روكذ يعامجلا فنسص يف
ةيلو نمأا :ىلوألا ةبترملا ‐

نارهو
ن˘مأا :ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ‐

تنسشومت نيع ةيلو
ةيلو نمأا :ةثلاثلا ةبترملا‐

مناغتسسم
:ثانإا يعامجلا فنسص يف
ةيلو نمأا ىلوألا ةبترملا ‐

.تنسشومت نيع
ةيلو نمأا ةيناثلا ةيبترملا ‐

.شسابعلب يديسس
ةيلو نمأا ةثلاثلا ةبترملا ‐

.نارهو
ةنوب Úسسح

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘خد
ق˘ل˘غ˘م شصبر˘ت ي˘ف ،يو˘˘سسن˘˘لا
ينطولا زكرملاب ،لوألا شسمأا
تابختن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ،ى˘˘سسو˘˘م يد˘˘ي˘˘˘سسب
اهزربأا ،ةمداقلا تاقاقحتسسÓل

ةرر˘ق˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا شسأا˘˘ك
.نوريماكلاب

يرئازجلا داحتلا رسشنو اذه
ةانقلا ىلع ويديف مدقلا ةركل
ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ح˘تلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل «بو˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا»
ىر˘خأا ا˘ه˘ن˘مو تار˘ي˘سضح˘ت˘ل˘˘ل

،تابعÓ˘لا ع˘م تاراو˘ح ا˘ه˘ي˘ف
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ن˘ع˘م˘جأا ثي˘˘ح
ةدايقل ن˘كل˘م˘ي ا˘م ل˘ك م˘يد˘ق˘ت
يوسسن˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا ل ا˘م˘لو ق˘لأا˘ت˘ل˘ل

ينطولا بخانلا لابسشأا ىطخ
.يسضاملب نيدلا لامج

ة˘يرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلا ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
نيمويب

تن˘˘ل˘˘عأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا
قÓ˘˘ط˘˘نا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘لا

نم42لا ةعبط˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘˘مأا شسأا˘˘˘ك
نوريماكلاب ةررقم˘لا تاد˘ي˘سس
لبقملا ناوج81 ىلا8 نم
نم02 ى˘لإا01 ن˘م ا˘سضو˘ع
.رهسشلا تاذ

بختنملا نأا مول˘ع˘م˘لا ن˘مو
يف دجاوتي يرئازجلا ينطولا
ة˘ق˘فر ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

،بقللا لماح لو˘غ˘نأا بخ˘ت˘ن˘م
شسارلا رزج بختنمو وغنوكلا
.رسضخألا

ب.م.يرسسيإإ

ةطرسشلإ رسصانع نم نيسسنجلإ نم ايسضاير57 ةكراسشمب

 سسدسسملاب ةيامرلل ةيوهجلإ ةلوطبلإ ماتتخإ

لوألإ بختنملإ ىطخ ىلع ريسسلإو ةينطولإ نإولألإ فيرسشت فدهلإ

نوريماكلاب ايقيرفإإ ممأإ سسأاكل ريسضحتلإ يف عرسشي تإديسس ينطولإ بختنملإ

خيرات يف ةرم لوأل
يدانلإ

رسصتني «يبرايسسلإ»
و يدوليمام ىلع

عبرلإ رودلل ربعي
يئاهن

دادزول˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن دا˘ع
ن˘م ا˘ن˘ي˘م˘˘ث را˘˘سصت˘˘نإا شسمأا˘˘ب

باسسح ىلع ايقيرفإا بونج
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رد˘˘˘سصت˘˘˘˘م
ي˘ف ز˘نواد ن˘سص يدو˘ل˘ي˘ما˘˘م
نم تاعو˘م˘ج˘م˘لا رود ما˘ت˘خ
ايقيرفإا لاطبأا يرود ةسسفانم
يئاهن عبرلا رودلل لهأاتي و
. ةقباسسملا تاذ نم

برد˘م˘˘لا لا˘˘ب˘˘سشأا ح˘˘ج˘˘نو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةدو˘ع˘لا ي˘ف ي˘ت˘خ˘˘ب
ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسر˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘˘لا
رود ةر˘˘ي˘˘˘خلا و ة˘˘˘سسدا˘˘˘سسلا
يدوليمام ىلع تاعومجملا

نيفد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ز˘نواد ن˘سص
نم لك اهلجسس لباقم نود
ع˘فر˘ي˘ل ،ي˘م˘سسا˘قو دو˘ي˘˘ع˘˘سس
اذ˘ه د˘ع˘˘ب «رو˘˘كل˘˘ي˘˘ب» يدا˘˘ن
د˘˘˘ي˘˘˘سصر ع˘˘˘فر را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘نلا
يف طا˘ق˘ن9 ى˘لإا با˘˘ب˘˘سشلا
شسفانم ءارو ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
لهأاتلا هل قبسس يذلا مويلا
31ـب ةيسضاملا تلوجلا يف
.ةطقن

بابسش نأا ةراسشإÓل ريدجلا
ل˘هأا˘ت˘لا اذ˘ه ق˘˘ق˘˘ح دادزو˘˘ل˘˘ب
قيرفلا خيرات يف ةرم لوأÓل
اذه يف قيرفلل هسسيسسأات ذنم
ى˘ل˘غأا ن˘م مد˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا رود˘˘لا
.ةيقيرفإلا تاسسفانملا

طيمز.ع

:ةرامع نيدلإ فرسش ،دإدزولب بابسش عم ةبرجتلإو ةربخ بسستكإ هنأإ دكأإرئإز÷إ ةيدولوم ‐ يسسنوتلإ يسضايرلإ يجÎلإ

«فافلإ ةسسائرل ايمسسر تحسشرت»
نع ،ةرامع نيدلا فرسش ،دادزولب بابسش قيرفل ماعلا ريدملا شسيئرلا نلعأا

،يسشطز نيدلا ريخ ةفÓخو ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإلا ةسسائرل هحسشرت
ماعلا ريدملا شسيئرلا فسشكو.رئازجلا يف ةيورك ةئيه ىلعأا شسأار ىلع
ةيمسسر ةفسصب تحسشرت دقل» :ةيفحسص تاحيرسصت يف «رادام«» عمجمل
لثم قيرع دان عم ةبرجتلاو ةربخلا تبسستكا امدعب اذهو..فافلا ةسسائرل
.«دادزولب بابسش

ب.م.يرسسيإإ
ناسسملت دإدو

ةعطاقملإ ىهنأإ امدعب

«تإولإ» عم ءاقبلإ ررقي يلذاسش نب
ةع˘طا˘ق˘م˘ل اد˘ح ،ي˘لذا˘سش ن˘ب لا˘م˘ج ،نا˘سسم˘ل˘ت دادو ق˘ير˘ف برد˘م ع˘سضو

ةيلاملا ةيعسضولا ىلع اجاجتحا ،يسضقنملا عوبسسألا ةيادب ذنم تابيردتلا
:ةيفاحسص تاحيرسصت يف يلذاسش نب حسضوأاو.يدانلاب فسصعت يتلا ةبعسصلا
،ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتسسم ىلع نيبعÓلا لوسصحب تانامسض تيلقت دقل»
امك دوعأا ينلعج ام ،شسيمخلا موي هاندقع يذلا عامتجلا ةيفلخ ىلع
فادهألا قيقحتل لمعلا ىلع زيكرتلا مهنم تبلطو نيبعÓلاب تعمتجا
ةباثمب ناك هب انمق ام» :عباتو ،«ةسسفانملا نم يناثلا رطسشلا لÓخ ةرطسسملا

ريغ جئاتن ىلإا يدؤويسس ناك هلاح ىلع عسضولا رارمتسسا نأل راذنإا ةرفاسص
.«ةدوعلا ةلحرم لÓخ بقاوعلا ةدومحم

ب.م.يرسسيإإ
هتدهع ةيهتنملإ صسيئرلإ يسشومل ـل افلخ

ةرئاطلإ ةركلل ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل إديدج اسسيئر سسوح
دمحم ةرئاطلا ةركلل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا ىكز

ةيهتنملا شسيئرلل افلخ يسشومل ىفطسصم ،ةبعلل اديدج اسسيئر نوكيل شسوح
.هتدهع

82 لباقم اهنع ربعملا57 عومجم نم اتوسص92 ديدجلا شسيئرلا لان و
ىفطسصم ثلاثلا حسشرتملا ىفتكا اميف هتيلو ةيهتنملا شسيئرلاو حسشرتملل

.نينثا نيتوسص ءاغلإا عم اتوسص61ب ةبابخ
ب.م.يرسسيإإ

ريبك قرافب فيسصولإ ىلع اقوفتم

هيدان عم ةكراسشم رثكأ’إ بعÓلإ يدنام
،شسيتيب لاير يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ،يدنام ىسسيع عبرت

تاونسس شسمخـلا يف مهيداون عم ةكراسشم رثكألا نيبعÓلا ةرادسص ىلع
66841 يف كراسش يدنام نأا ،ةينابسسا ةيمÓعإلا ريراقت تفسشكو.ةريخألا
قيرفلا دئاق ىلع اقوفتم ،ةريخألا تاونسس شسمخـلا يف هيدان عم ةقيقد
اهدافم ،ةياغلل ةيوق لئاسسرب «رسضخلا» مجن ثعبيل ،8799 نيكاوخ ينابسسإلا
.لكك ينابسسلا يرودلا يفو ،شسيتيب يف نيبعÓلا لسضفأا نيب نم دحاو هنأا

ب.م.يرسسيإإ
يتيسسلإ عم ريبكلإ هئإدأإ ةيفلخ ىلع

«غيلريميربلإ» يف «رهسشلإ بع’» زرحم
رتسسسشنام يدان مجن ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ،زرحم شضاير نكمت

يزيلجنلا يرودلا يف ،«رهسشلا بعل» بقلب جيوتتلا نم ،يزيلجنلا يتيسس
رهسش لÓخ هيدان عم رسضخلا دئاق همدق ام ريظن ،«غيلريمربلا» زاتمملا

نم حبسصيل «يتيسسلا» اهدسصح يتلا ةزيمملا جئاتنلا يف مهاسس ثيح ،شسرام
ةعطق نوكيل ،مدقملا ريبكلا ءادألا يلدب هيدان يف نيبعÓلا لسضفأا نيب
.لويدراوغ بيب «فوسسليفلا» بردملا ةليكسشت يف ةيسساسسأا

ب.م.يرسسيإإ
:يلايسش ،فيذجتلإ ةيداحتل ةيباختنلإ ةيعمجلإ ليجأات بقع

«ةيسضقلإ يف قيقحتلإ ةرإزولإ ىلعو ةلزهم سشيعن»
كاياك يوناكلاو فيذجتلل ةيرئازجلا ةيداحتلا ةسسائرل حسشرتملا برعأا

ةجمربم تناك يتلا ةيباختنلا ةيعمجلا ليجأات  نم ةبارغتسسا نع يلايسش ليبن
يلايسش راسشأا ،«مÓسسلا» ةانقل هتاحيرسصت يف و.«ةعنقم بابسسأا نود» مويلا
ريتركسسلا يف ةلثمم ةيداحتلا متكت عم اسصوسصخ ليجأاتلا ببسس مهفي مل هنأا
يلاجترإا فرسصتلا اذه» نأا افيسضم ،رارقلا ءارو تناك يتلا بابسسألا نع ماعلا

نوناقلل فلاخم رمأا ةيداحتلا هب تماقام» :لوقي لسصاوو ،«ينوناق ريغ و
نع انعÓطإا ىتح وأا تاحيسضوت ءاطعإا نودب مت رارقلا يتح و ،يلخادلا
.«ليجأاتلا بابسسأا

  » مهنيب نم صسيئرلإ بيسصنت نوديري و...يحسشرت اهأاجافت فإرطأإ»
نيذلاو ةيداحتلا لخاد شصاخسشلا شضعب نم هبارغتسسا يلايسش فخي  مل

بسصنمل يحسشرت ينÓعإا دنع» :Óئاق حرسص ثيح هحسشرت ةركفب اوبحري مل
،«يحسشرت مهبجعي مل  ةيلارديفلا ءاسضعأا نم ديدعلا كلانه ةيداحتلا شسيئر
و مهنيب نم شصخسش عسضو نوديري ةيداحتلا لخاد لتكت كلانه »:عباتو
كلاذل ةيلارديفلا ىلع ةرطيسسلا يف رارمتسسلا هلÓخ نم نوعيطتسسي يذلا

ةيداحتلا يسسركل لوسصولا لواحي نم لك ىلع قيرطلا عطقل نوعسسي مه
. «انأا مهنيب نم و

» ةيسضقلإ يف قيقحتلإ ةيسصولإ ةرإزولإ ىلع
ىلع ،تاطلسسلا ،فيذجتلل ةيرئازجلا ةيلارديفلا ةسسائرل حسشرتملا دسشان

ةرازو نم وجرأا »:Óئاق كرحتلا لجأا نم ةسضايرلاو بابسشلا ريزو اهسسأار
«ةيداحتلا تيب يف ثدحت يتلا ةلزهملا فقوو لخدتلا ةسضايرلاو بابسشلا

ةيداحتلا ةيفسصت لÓخ نم نوكت يتلا و ةديدج رئازجل علطتن نحن »: عبات و
حمسسن نل رملا اذه و ةيسصخسش ةيكلم اهلعج نوديري نيذلا شصاخسشلا نم
.«هب

طيمز.ع هرواح
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

...سشاهولمحم
بردم دكأا ،ئرج حيرسصت يف
،مدقلا ةركل يبرغملا بختنملا

ةبراغملا نأا ،ششتيزوليلح ديحو
جيوت˘ت نآلا د˘ح˘ل او˘م˘سضه˘ي م˘ل
اعدو ،يراقلا جاتلاب «رسضخلا»
˘مÓ˘عإلا ،ي˘ن˘سسو˘ب˘لا برد˘˘م˘˘لا
تانراقملا فقو ىلإا يبرغملا
هر˘˘ي˘˘ظ˘˘نو م˘˘ه˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ب
يف عيمج˘لا» Ó˘ئا˘ق ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ةعماجلا شسيئر ىتحو برغملا
ر˘ئاز˘ج˘لا ج˘يو˘ت˘ت او˘م˘سضه˘ي م˘˘ل
ي˘ف ةر˘ي˘خألا ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا شسأا˘˘كب
قباسسلا بردملا دكأاو .«رسصم
ىلإا لسصو رمألا نأا «رسضخلا»ـل

زو˘ف˘ل ة˘برا˘غ˘م˘لا ل˘ي˘سضف˘ت د˘˘ح
ايقيرفإا شسأاكب مهدÓب بختنم
.ملاعلا شسأاك لدب

...لسضفأإ
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
د˘ئا˘˘ق ،زر˘˘ح˘˘م شضا˘˘ير ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق
«نز˘ت˘ي˘سسلا» م˘ج˘˘نو «ر˘˘سضخ˘˘لا»
ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘˘سسور˘˘ب ما˘˘مأا

،«غ˘ي˘لز˘ن˘ي˘ب˘ما˘سشت˘لا» ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت
عبر باهذل ةيلاثملا ةليكسشتلا
،ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

«دروكسسوه» عقوم رسشنثيح
تمسض يتلا ةيلاثملا ةليكسشتلا

ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ب يدو زر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
نا˘˘كو ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ةمÓع ىلع لسصح دق «زورح»
امسساح اررمم ناكو89.7/01
.ءاقللا يف

عيسض داحت’إ
..وتاكريملإ

ي˘ت˘لا تارر˘ب˘م˘لا ل˘ك ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا ن˘˘ع شضغ˘˘ب
ةيلاحلا ةيعسضولل يركسسبلا داحتلا تلسصوأا
شسفنب مسسوم˘لا ءا˘ه˘نإا ى˘لإا دا˘ح˘تلا ه˘جو˘ت نإا˘ف
ةرطاخملا نم ريثكلا لم˘ح˘ي ي˘لا˘ح˘لا داد˘ع˘ت˘لا
ىلإا لوسصولا ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرد˘ق شصو˘سصخ˘ب
تنابأا ءامسسألا ديدع نأاو اميسسل هفادهأا قيقحت

ميدقت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق مد˘عو ا˘ه˘ت˘يدود˘ح˘م ن˘ع
ءامسسأا ةسسمخ عسضو رسسفي ام ةمزÓلا ةفاسضإلا

لك طقسسي نأا لب˘ق ةردا˘غ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م تنا˘ك
رطخ يف داحتلا لعجيسس ام ءاملا يف ءيسش
.تايطعملا هذه طسسو يقيقح

وانتسسي مهإر «رفانسسلإ»
زإزب يف

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدا˘ن˘لا قا˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ريدملا اهدقعيسس يتلا ةيفحسصلا ةودنلا دعوم
ىسصقا ىلع ادغ وا مويلا زازب نيسساي يسضايرلا
هناو ةسصاخ ةيؤور˘لا ح˘ي˘سضو˘ت ل˘جا ن˘م ر˘يد˘ق˘ت
هقح يف ةسسرامملا تابوعسصلا نم ىكتسشا

يف ةسصاخلا تاقفسصلا شضعب دقع لجا نم
يف رفانسسلا لمأا˘ي ثي˘ح يو˘ت˘سشلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

نم يدانلا قح يف ةسسرامملا قئاقحلا ةفرعم
دحل نيذلاو ةرادإلا شسلجم يلوؤوسسم فرط
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جا يأا اود˘˘ق˘˘ع˘˘ي م˘˘ل نلا
. يسضايرلا

qarsana@essalamonline.com
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.. «انوروك» ايبوف
ة˘لو˘ط˘ب فر˘ع˘ت نأا بق˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
«شسوراغ نلور» ةحوتفملا اسسنرف
داحتلا هنع نلعأا ام بسسح ليجأاتلا
اذ˘ه ي˘تأا˘ي و .شسن˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ل˘ي˘جأا˘ت˘لا

ر˘خأا˘ي˘سس ثي˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
نأا ىلع عوبسسأل ةسسفانملا قÓطنا
يام03 ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ير˘ج˘ي
نم ناك و ،نيلبقملا ناوج31و
تلوطبلا يناث قلطنت نأا ررقملا
يلاحلا م˘سسو˘م˘ل˘ل ىر˘ب˘كلا ع˘برألا

ماعلا ةخسسن يهتنتسسو ،يام32
لبق لبقملا ناوج31 يف يلاحلا
قÓ˘ط˘نا د˘عو˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا
.نودلبميو ةلوطب
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؟!.. ايملاع33
بخت˘ن˘م˘لا ع˘جار˘ت
ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بيتر˘ت ي˘ف مد˘ق˘لا
ي˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
تابختنملل
ةبترلا يف حبسصيل
يف ا˘ي˘م˘لا˘ع33
يذ˘لا ف˘ي˘ن˘سصت˘˘لا
.ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا ه˘˘تر˘˘سشن
ى˘˘ف˘˘ت˘˘كا ،ا˘˘˘يرا˘˘˘ق
«رسضخلا»
ةعبارلا ةب˘تر˘م˘لا˘ب
ىلع كلذك دامتعلاب ديدجلا بيترتلا اذه ءاجو .لاغنسسلا ،شسنوت ،ايريجين نم لك ءارو
ىلع اوزافو يوبابميز يف «رسضخلا» امهيف لداعت ن˘ي˘ت˘ل˘لا ن˘ي˘ت˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا
.در نود ةيسسامخب ةديلبلا يف اناوسستوب

» ماسص’» يف حيرم هإر طوبعج

ءاقبلاب هرمأا طوبعج لداع مجاهملا مسسح
بعللا ةلسصاومل اذهو ةيعمجلا يف ايمسسر
يوركلا مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ا˘ه˘تد˘ئا˘ف˘ل
يف «كيرتاهلا» بحاسص ىقلت دقو يراجلا

فرط نم شضورعلا ديدع ةيدولوملا ىمرم
ة˘ط˘بار˘لا ة˘يد˘˘نأا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ة˘يدو˘لو˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ى˘˘لوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ىلع درلا شضفر بعÓلا نكل ةمسصاعلا
عم هراو˘سشم ة˘ل˘سصاو˘م Ó˘سضف˘م لا˘سصتلا
نأا هنأاسش نم يذ˘لا ر˘ب˘خ˘لا و˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
نم اريثك او˘فو˘خ˘ت ن˘يذ˘لا را˘سصنألا حر˘ف˘ي
هتلسصو يتلا ةديدعلا شضورعلا مامأا هليحر
.ةريخألا ةدملا يف

... ةطلخم يهإر

ةكر˘سشلا ن˘ي˘ب دد˘ج˘ت˘م عار˘سص ا˘ي˘ل˘ج ر˘ه˘ظ
جربلا يلهأل يواه˘لا يدا˘ن˘لاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

ثيح ةكرسشلا شسيسسأات ذنم دتمي يذلاو
يواهلا نيب لكاسشملا نم ريثكلا اندهسش
ىل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘مو يدا˘م˘ح ن˘ب شسي˘نأاو
ىرخأا ةرم رهظ عارسصلا .قيرفلا لبقتسسم
دعب رثكأا دتسشاو ةيسضاملا ةليلقلا مايألا يف
ام دودرسش يدفم يلاحلا بردملا نييعت
يف ةدودعم ةسسفافع ىسسيع مايأا لعجي
ششامر شسيئرلا نأا امب جربلا يلهأا ةسسائر
ى˘ل˘ع ه˘ت˘سضب˘ق ءا˘ق˘بإا ي˘ف ر˘خآلا و˘ه عر˘سش
.يدانلا



S
P
O
R
T

رسصعلإ

04:57

رهظـلإرجفلإ

12:5016:27

برغŸإ

19:18

ءاسشعلإ

20:39

ةÓسصلإ تيقإوم

هيدان عم ةكراسشم رثكأ’إ بعÓلإ يدنام^
«غيلريميربلإ» يف «رهسشلإ بع’» زرحم^

باهذلإ ةلحرم ةمانزر طبسضل

فسشكت ةفرتحملإ ةطبإرلإ
ةرخأاتملإ تÓباقملإ خيرإوت

7962ددعلإ ^2441 نابعسش72ـل قفإوملإ1202 ليرفأإ01تبسسلإ

رئإزجلإ ةيدولوم ‐ يسسنوتلإ يسضايرلإ يجرتلإ

ءاعبرألإ لمأإ

سسيئرلإ ةرامع
بابسشل ماعلإ ريدملإ

تحسشرت : دإدزولب
«فافلإ» ةسسائرل ايمسسر

ةبرجتلإو ةÿÈإ بسستكإ هنأإ دكأإ

00:71ـلإ نم ةيإدب لاطبألإ ةطبإر تاعومجم يرود نم ةريخألإ ةلوجلإ
لهأاتلإ ةÒسشأاتب ةدوعلإ فدهلإو Òثم يبراغم يبرإد ‘ ديمعلإ

«ةجيتم» يبرإد يف زوفلإ دعب

بقللاب جوتتو ةرإدسصلل دوعت «اقرزلإ»
طوقسسلإ لسصإوي داحتإ’إو يوتسشلإ

ةلبقملإ ةيلودلإ تاسسفانملل ابسسحت

ةسضايرلإو بابسشلإ ةرإزو
ةقفإرمل لمع جمانرب رطسست

ةبخنلإ ييسضاير


