
ريطانق8 لاخدإا طابحإا
ربع تاردخملا نم
ةيبرغملا دودحلا

نيمهتملل مادعإ’ا سسامتلا
رصصاقلا لتقم ةيصضق يف

40صصاقرح «لÓب»
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Úب ةياقولا ةرورسض ىلع ددسش
ءابولا رسشن بنجتل ةيبطلا مقاوطلا

بلاطŸا ةيبلت ‘ ةيقيقح ةين بايغل
صضوافتلا ةسسايسس بييغتو

عئاسضبلاو دارفألا لقنل ةسصسصخم

فيقوتو نييباهرإل «تامزاك»6 ريمدت
ةفلتخم تايسسنج نم «اقارح»521

«قئاعلا ؤه ديصسجتلا مدع نكل طيصسب تاناصضيفلا لكصشم لح»:«مÓصسلا»ـل ةنيمي نب ^
» ايؤنصس رانيد رايلم43 ةميقب رئاصسخ فلكي ةياقؤلاو ؤؤبنتلا يرصصنع بايغ»:ةرفع ^

يرورصض لح دراؤملاب اهديوزت و ىربكلا رطاخملل ةيبودنملا لمع ةعجارم^

ةنسس74و ةنسس11 نيب مهرامعأا حوارتت ةمسصاعلاب ةبرارسشب «نايزلا» يحب ترج ةميرجلا عئاقو

40صص

صسل˘ج˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘ك˘م˘لا ع˘طا˘ق
ءاقللا ،رئازجلا تا˘يو˘نا˘ث ةذ˘تا˘سسأا
ةرازو˘˘˘˘ب صسمأا هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا
ام ببسسب كلذو ةينطولا ةيبرتلا
ةين دوجو مدع ميظنتلا هربتعا

بلا˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
صضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس بي˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘تو
د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

.روجألا نم مسصخلاب

«ةيصسنرفلا -ةيرئاز÷ا تاقÓعلا لبقتصسم نأاصشب سسأايلل ناكم ’»
30 صصباونلا مامأا هريرقت ةدوج نع عفادي اروتسس

جمŸÈا ءاقللا عطاقي «Óكلا»
ةيبÎلا ةرازو عم

ةبكرم632 ميلصست
سشيجلل سسديصسرم
ةيمؤمع تاصسصسؤؤمو

:ديزؤب نب
Ìكأا ةبؤلطم ةظقيلا

ىصضم تقو يأا نم

30 صص

30صص

رئاز÷اب ةينارمعلا ىسضوفلا فسشكتو ةموك◊ا قرؤوت تاناسضيفلا

يتلا لهاجتلا ةسسايسسب اديدنت
مهبلاطم ءازإا ةرازولا اهجهتنت

عاطق ؤمدختصسم
نؤلصصاؤي ةراجتلا
حؤتفŸا مهبارصضإا

30 صص

40صص

ةعيبطلا بصضغ ةهجاؤŸ ةياقؤلاو ؤؤبنتلا

30 صص

مادطصصا يف احيرج65
لقنلل نيتلفاح

ةيدملاب يصسردملا

30صص



م.م.ذ.سش نع ردضصت
عيزوتلاو رضشنلل راضسŸا

رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طضسولا عبطلا
قرضشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راضسŸا م.م.ذ.سش :طضسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرضشلا عيزوتلا

(ةخضسن0512)4272 ددعلابحضس
moc.enilnomalasse@bup:راهضشإ’ا

 ،Òفضس رداقلا دبع ،ةفاحضصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،سشويوز ديرف عراضش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرضشلاب»مويلا مÓضسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنضسق  –  ةيعانضصلا ةقطنملا ةفاحضصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ’
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةنصس أاؤصسأا

خيرات يف ةرتف أاوسسأا نأا ،ديدج ريرقت فسشك
روسصعلا يف نوعاطلا ةرتف تسسيل ،ةيرسشبلا
،8191 ماع ازنولفنإلا ةحئاج لو ،ىطسسولا
نويلم001 و˘˘ح˘˘ن ةا˘˘فو ى˘˘لإا تدأا ي˘˘ت˘˘˘لا
ةيلاحلا «انوروك» ةحئاج ىتح لو ،سصخسش
،ةقباسسلا ثراوكلا نم يأا يهاسضت ل يتلا
.ةيدÓيم635 ما˘ع تأاد˘ب ة˘ب˘ق˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
ي˘ت˘لا ،‘‘تر˘ي˘لأا سسن˘يا˘سس‘‘ ة˘ل˘ج˘م تل˘˘ق˘˘نو
ةعماجب را˘ثآلا م˘لا˘ع ن˘ع ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا تر˘سشن
لكيام ،ىطسسولا روسصعلا خرؤومو درافراه
تناك635 ة˘ن˘سس نإا ه˘لو˘˘ق ،كي˘˘مرو˘˘كا˘˘م
مل نإا ،ةايحلا تارتف أاوسسأا نم ةدحاو ةيادب»
046 ماع ىتح ترمتسساو «ةنسس أاوسسأا نكت
.نرق وحن يأا ،ةيدÓيم

ءادأ’ا يلاع بيردت

ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا «يواو˘˘ه» تدوز
ةعبا˘ت تا˘سسسسؤو˘مو تا˘ع˘ما˘ج5 ،ل˘ير˘˘فأا
تاعاقب يرئازجلا يلاعلا ميلعتلا عاطقل
ةيلاع رتوي˘ب˘م˘كلا ى˘ل˘ع ن˘يو˘كتو بيرد˘ت
نم لك عورسشملا اذه نم دافتسساو .ءادألا
اي˘جو˘لو˘ن˘كتو د˘ير˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
يفCITPNI تلاسصتلاو تامولعملا
دهعملاو ،ةمسصاعلا رئازجلا˘ب سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كتو تلا˘˘سصتÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
(CITTNI)تلا˘سصتلاو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
يلوم روتكدلا» ،ةديعسس ةعماج ،نارهوب
˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج اذ˘˘˘كو ،«ر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا

رئازجلاب «نيدموب يراوه» ايجولونكتلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسرد˘م˘لا ا˘سضيأاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
.رئازجلاب يلآلا مÓعإÓل

«ديب ادي سسدقلا عم»

فلاحت»و ةيرئازجلا «ةكربلا» ةيعمج تقلطأا
سسد˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م»و «ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف را˘˘˘سصنأا
تحت ىربك ةيلود ةلمح ،لوألا سسمأا ،«ةيلودلا
انلهأا تيبثتو دييأاتل «ديب اًدي سسدقلا عم» راعسش
لÓتحلا تاكاهتنا  مامأا ةلتحملا سسدقلا يف
،نيمرحلا ثلاثو نيتلبقلا ىلوأل ينويهسصلا

نيطبارملا لّزُعلا  ىلع ةرركتملا هتاءادتعاو
.كرابملا ىسصقألا دجسسملا يف
نايبل اًقفو ،«ديب ادي سسدقلا» عم ةلمح يتأاتو
ةرتفلا يف سسدقملا تيب يف انلهأا تيبثتل ،اهل
رسشاعلا ةياغ ىلإا عبارلا نيب ام ةدتمملا ةينمزلا

جّوتيل ،ناسضمر82 ـل قفاوملا يراجلا يام
راطفإا ربكأا ميظنت˘ب تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

يسسدقمو طبارم فلآا01 نم رثكأل يعامج
.كرابملا ىسصقألا دجسسملا تاحاسس يف

ةهؤبصشم تاقفصص

،راردأا ةيلو نم نيلواقمل ىواكسش تثدحت
تايريدم اه˘تد˘ق˘ع ة˘هو˘ب˘سشم تا˘ق˘ف˘سص ن˘ع
نبا عقاولا يف وه لواقم عم ةدع ةيذيفنت
نأا ىلإا انرداسصم ريسشتو .قباسس مهم لوؤوسسم
تا˘مد˘خ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا مّد˘ق لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةطلسس Óغتسسم راردأا ةيلو يف نيلوؤوسسمل
.هدلاو

qarsana@essalamonline.com
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! نجصسلاب هيفظؤم ددهي ريدم
ةيلوب لمعي ريدم فكي ل
د˘˘يد˘˘ه˘˘ت ن˘˘˘ع ،ر˘˘˘كسسع˘˘˘م
نو˘˘سضرا˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م
،ر˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘ف ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط
عو˘˘سضو˘˘م ي˘˘ف بير˘˘˘غ˘˘˘لا
ل ل˘جر˘لا نأا و˘ه ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةيئاسضقلا ةعباتملا˘ب دد˘ه˘ي
لب ةلادعلا ىلع ةلاحلا وأا
ل˘ه˘ف ،ةر˘سشا˘ب˘م ن˘ج˘سسلا˘˘ب
تا˘ف˘ل˘˘م ر˘˘يد˘˘م˘˘لا كل˘˘م˘˘ي
ى˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘كسسم˘˘˘ت˘˘˘سسمو
ي˘لا˘ت˘لا˘ب و˘هو ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م
ريدملا نأا مأا مهيلع متكتب
ة˘ي˘سسف˘ن ة˘لا˘ح ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
؟ جÓعل جاتحت

دؤصسأ’او سضيبأ’ا مÓفأ’ اعادو
ةنحارف ميرك باسشلا موقي ،زيمم عادبإا يف
،سسارهأا قوسس ة˘يلو˘ب ة˘ن˘هار˘م ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
دوسسألاو سضيبألاب ةميدقلا مÓفألا نيولتب
«رئازجلا ة˘كر˘ع˘م» م˘ل˘ي˘ف˘ب تنا˘ك ه˘ت˘ياد˘ب .
ةدوج ىلإا هعفرو Óماك هنيولتب ماق يذلا

DHيعانطسصلا ءاكذلا ةينقتب IA،ثيح
ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘لا سضع˘˘˘ب سضر˘˘˘ع˘˘˘ب ما˘˘˘ق
ةدعاسسملا دي دم راظتنا يف «بويتويلا»
ل ىتحو .ةسشاسشلا ىلع هثب لجأا نم هل
هراوسشم لسصاوي ىتح هتدعاسسم نيينعملا نيلوئسسملا دسشاني ،اروثنم ءابه باسشلا دهج بهذي
طبترا ام هنم ةسصاخ ةماع نفلاو فيسشرألا ىلع ظافحلا يف ‐ةلاحم ل‐ مهاسسيسس يذلا ينفلا
.«قيرحلا» لسسلسسم ىلع لسصاوتم لمعلا نأا املع ،رئازجلا خيراتب

ةردان رؤصص
سسمأا لوأا ،ةيلودلا رئازجلا ةعاذإا تماق
يتلا ةردانلا روسصلا نم ةعومجم رسشنب
ر˘يزو ةا˘فو˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا ىر˘كذ˘لا د˘˘ل˘˘خ˘˘ت
نب ق˘يد˘سص د˘م˘ح˘م ،ق˘با˘سسلا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
نييسسامولبدلا نم ةعومجم ةقفر ،ىيحي
مهبحن اوسضق امدع˘ب اذ˘هو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
مهيعسس لÓخ مهترئاط طاقسسإا ثداح يف

‐ةيقارع˘لا بر˘ح˘ل˘ل ي˘م˘ل˘سس ل˘ح دا˘ج˘يإل
تماق ي˘ت˘لا رو˘سصلا ر˘ه˘ظ˘ُتو.ةيناريإلا
اقÓطنا يسسامولبدلا همقاط ةقفر يحي نب اهيف عيسش يتلا ميسسارملا ،اهرسشنب ةيلودلا ةعاذإلا

ىلإا مهلوسصو ةياغ ىلإا بيهم يزئانج بكوم يف مهلقنو مهنيماثجل نييناريإلا فلآا ةقفارم نم
.ريخألا مهاوثم ىلإا مهعييسشت لبق مهيلع ةريخألا ةرظنلا ءاقلإاو رئازجلا

«ةءاربلا»ـل
بيصصن اصضيأا
ريخلا لعف يف

ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ر˘˘ه˘˘سش نور˘˘ي˘˘ث˘˘ك ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسي
لا˘م˘عأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘م˘حر˘لاو
،نيمئاسصلا راطفإا ةيلمع اميسس ،ةيريخ
،نيريخلا نم ديدعلا اهيف كراسشي ثيح
ةكراسشم وه ،ةرملا هذه تفلملا نكل

لاح وهو ،ةيلمعلا يف لافطألا ىتح
يف نسسودلا ةقطنم نم «عفان» معربلا

ى˘˘ل˘˘ع ّر˘˘سصي يذ˘˘لا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يلو
يف ةمهاسسملا لجأا نم ًايموي روسضحلا
يف ليبسسلا يرباعو نيمئاسصلا راطفإا

، «حÓسصإلا و داسشرإلا ةيعمج» بتكم
داور نا˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا را˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا

ام اذه نأا نيد˘كؤو˘م ،ة˘م˘حر˘لا م˘عا˘ط˘م
ةئسشا˘ن˘لا سسو˘ف˘ن ي˘ف سسر˘غ˘ي نأا بج˘ي

.رئازجلا لبقتسسم نمسضن ىتح
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watan@essalamonline.com

نم ةدحاو تاناسضيفلا دعت
ددهت يتلا ىربكلا ثراوكلا
اهعقوم ىلإا رظنلاب رئازجلا
ةريخألا هذه نلو يفارغجلا
تد˘˘˘سصح نأاو ا˘˘˘ه˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سس
ا˘˘م˘˘ك حاورألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

با˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح
نا˘˘˘ك ،1002 ة˘˘ن˘˘سس يداو˘˘لا
عسضو تاطلسسلا ىلع امازل
ةهباجمل ةسصاخ ةيجتارتسسإا

ريغ ،ثراوكلا نم عونلا اذه
اذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا نأا
رر˘كي ا˘ي˘˘ع˘˘قاو ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
ريخو ةرم لك يف ةعجافلا
لÓخ ةيدملا تاناسضيف ليلد
تلجسس يتلا ةريخألا مايألا

.اياحسض5 عوقو
لا˘˘˘ق را˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو

ةسسدنهلاو راقعلا يف ريبخلا
ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ـل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي
ل˘˘˘˘˘˘ح نأا ،سسمأا «مÓ˘˘˘˘˘˘˘سسلا»
ي˘ف تا˘نا˘سضي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم
لو لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لا
رسصت˘ق˘ي و˘هو ار˘ي˘ث˘ك ف˘ل˘كي

بجي ة˘ط˘ي˘سسب ر˘ي˘باد˘ت ى˘ل˘ع
ا˘ن˘ب˘ن˘ج˘ت ا˘ه˘ن˘كل ا˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا

حاورألا ي˘ف ة˘حدا˘ف ر˘ئا˘˘سسخ
نأا ار˘ي˘سشم ،تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لاو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا مÓ˘عإا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
نم يت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا نا˘كسسو
د˘˘˘ه˘˘˘سشت نأا ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
راطمأÓل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ط˘قا˘سست
تاؤو˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسا
لثم بنجتب لي˘ف˘ك ،ة˘يو˘ج˘لا

ةرورسض يأا ،ثراوكلا هذه
ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا ل˘˘كب م˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإا
ةقدحملا رطاخملاب ةحا˘ت˘م˘لا
امك ،ةثراكلا عوقو لبق مهب
ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ا˘هد˘ع˘ب بج˘˘ي
ليحرت يف لثمتت ةيلاجعتسسا

ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘ل˘˘ل تقؤو˘˘م
ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ة˘˘يدوألا فا˘˘ف˘˘سض
لقن ىلع م˘ه˘ث˘حو م˘ه˘ن˘كا˘مأا

Óثم تابكرملاك مهتاكلتمم
أاوسسألا بنجت ىلع دعاسسيسس
نب حلأاو ،‐ريبخلا فيسضي‐
فيظوت ةرورسض ىلع ةنيمي
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ك كار˘˘˘سشإاو
ةيلحم تاطلسس نم ةينعملا

ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو كردو ة˘˘˘طر˘˘˘سشو
سشيجلا دار˘فأا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ند˘م
ىسضتقا نإا يبعسشلا ينطولا
،ط˘ط˘خ˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘مألا
نأا ن˘كم˘ي ل ءلؤو˘ه نود˘˘ب˘˘ف
لو˘ق˘ي‐ ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي
تماق ناو ىتح ‐ثدحتملا
سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘˘ب تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا
رطخملا نم ريذحتلل ةيسضرأا
.ةلمتحملا

نأا ،ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ي˘˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف تا˘نا˘سضي˘ف˘˘ل˘˘ل
يوسضوفلا ءان˘ب˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي
فا˘ف˘سض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت˘˘لاو
عافترا ىلإا دوعي لو ةيدوألا

نأا ادكؤو˘م ،ها˘ي˘م˘لا بو˘سسن˘م
ةداع ةطقاسستملا هايملا ةيمك
ةيأا ثدحت لو ةيداع نوكت
ي˘˘ف د˘˘ج˘˘ت م˘˘ل و˘˘ل ل˘˘كا˘˘سشم
،ا˘ه˘سضر˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط
يف عارسسإلا مد˘ع˘ل ا˘ف˘سسأا˘ت˘م
ايعقاو ريبادتلا هذه ديسسجت
لثم سشيعن انلعجي ام وهو
.ةرم لك تاهويرانيسسلا هذه

بايغ» :ةرفع
ؤوبنتلا يرصصنع
فلكي ةياقولاو
43 ةميقب رئاصسخ

«ايونصس رانيد رايلم
د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

ر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا بود˘˘ن˘˘م ةر˘˘ف˘˘ع
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا

حلأا ،ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
سسمأا يف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت ي˘ف
دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رييسست يف ةعبرألا لحارملا
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘هو ،ر˘طا˘خ˘م˘لا
لخدتلاو ؤوب˘ن˘ت˘لاو ة˘يا˘قو˘لا˘ب
نوناقلا نأا ادكؤوم ،يفاعتلاو
4002 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا

ثراوكلا رييسستب قلعتملاو
نع ي˘ل˘خ˘ت˘لا م˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ةهباجم يف ةياقولاو ؤوبنتلا
طقف دامتعلا متو راطخألا

،طقف لخدت˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘ل˘ع
ةلحرملا هذه نأا ىلإا اريسشم
43 يلاوح ة˘ن˘يز˘خ˘لا ف˘ل˘كت
.ايونسس رانيد رايلم

ةرفع ربتعا قايسسلا يفو
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا نأا

ذخأاي مل0202 ىلإا4002
اعدو ما˘م˘ت˘هلا ن˘م ه˘ب˘ي˘سصن
نم ر˘ب˘ع˘لا سصÓ˘خ˘ت˘سسا ى˘لإا
زيكرتلاب ةق˘با˘سسلا ثراو˘كلا
،يئاقولا بناجلا ىلع رثكأا

رانيد دحاو فرسص نأا ثيح
ة˘ع˘برأا ر˘˘فو˘˘ي ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف
يف فيرا˘سصم˘لا ن˘م ر˘ي˘نا˘ند
بلاطو .ةثراكلا عوقو لاح
‐4 نوناقلا ة˘ع˘جار˘م˘ب ةر˘ف˘ع
ر˘ب˘ع˘لا سصÓ˘خ˘ت˘˘سسل02
ديدحتب سصئاقنلا كاردتسساو
،فاد˘˘هألاو تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

نيمأاتلا نوناق نأا ىلإا اريسشم
ماع رداسصلا رطاخملا ىلع
هنأا مغر باذج ريغ3002

نم ريثكلا هفنتكتو يرابجإا
باتت˘كلا ة˘ب˘سسنو ،ق˘ئاو˘ع˘لا
ةئاملاب01 زوا˘ج˘ت˘ت ل ه˘ي˘ف
سضيوعتلا ةبسسن نأا نيح يف
.رفسصلا دودح يف

لمع ةعجارم
رطاخملل ةيبودنملا

اهديوزتو ىربكلا
يرورصض لح دراوملاب

لا˘م˘˘ك نإا˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو دو˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب
ةئيهتو ةيلحملا تاعامجلاو
ا˘ق˘با˘سس فر˘ت˘عا د˘ق م˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ينطولا ططخملا ةسشاسشهب
ا˘ي˘عاد ،ثراو˘كلا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
ةسصاخ ةيجتارتسسإا ينبت ىلإا
ؤوبنتلا يرسصنع ىلع زكترت
ن˘م سصي˘ل˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘قو˘˘لاو
ةيعيبطلا ثراو˘كلا ر˘طا˘خ˘م
˘‐ و ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا دد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نا˘˘˘˘˘˘˘ف ‐ر˘˘˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘˘لا بسسح
نع تفسشك د˘ق تا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا

ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ف˘ع˘سض
ا˘م ،ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ثراو˘˘كلا
يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ي˘عد˘ت˘سسي
جاردإا لÓ˘خ ن˘م ط˘ط˘خ˘م˘˘لا

،ةياقو˘لاو ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا ير˘سصن˘ع
يعاطقلا قيسسنتلا سصقن ناف
ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘عو
ىربكلا رطا˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘سشع بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا
˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ناو تÓ˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ا˘ه˘ل˘ك ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م
˘˘˘مد˘˘˘ع ى˘˘˘˘لإا تدأا ل˘˘˘˘ماو˘˘˘˘ع
،ثراو˘كل˘ل ل˘ث˘مألا ل˘ف˘كت˘لا

م˘كح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
،ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع˘˘م
،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘خألا

ل˘ي˘ج˘سست نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘˘ل˘˘لو
ةيرسشبلا رئاسسخلا نم ديزملا

ذا˘˘˘خ˘˘˘تا بج˘˘˘ي ة˘˘˘يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
تاءار˘جإلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ل˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا
ىربكلا رطاخملل ةيبودنملا

،ةمزÓلا دراوملاب اهديوزتو
طور˘سش مار˘ت˘˘حا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سساو ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض ع˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘سضارألا

انمأا رثكأا ريياع˘مو سسي˘يا˘ق˘م
.ءانبلا ةيلمع يف

رئاز÷اب ةينارمعلا ىصضوفلا فصشكتو ةموك◊ا قرؤوت تاناصضيفلا

ةعيبطلا بصضغ ةهجاؤŸ ةياقؤلاو ؤؤبنتلا
«قئاعلا ؤه ديصسجتلا مدع نكل طيصسب تاناصضيفلا لكصشم لح» :«مÓصسلا»ـل ةنيÁ نب^

ز.سسواط

ةيلو اهتفرع يتلا ةريخألا ثادحألا دعب ةصصاخ ،ىرخأا ةرم نييرئازجلا قرؤويل تاناصضيفلا سسجاه دوعي
نم دحلل ةلاعف ةيجتارتصسإا عصضو مت ول اهبنجت ناكمإلاب ناك رئاصسخلا هذه ،ىلتقو اياحصض تفلخ نيأا ةيدملا

.نيصصتخملا نم ريثكلا بصسح ،رئازجلا هجاوت يتلا ىربكلا رطاخملا

ةيبطلا مقاوطلا Úب ةياقولا ةرورصض ىلع ددصش
ءابولا رصشن بنجتل

ىصضم تقو يأا نم Ìكأا ةبؤلطم ةظقيلا :ديزؤب نب

باونلا مامأا هريرقت ةدوج نع عفادي اروتصس

تاقÓعلا لبقتصسم نأاصشب سسأايلل ناكم ’»
«ةيصسنرفلا -ةيرئاز÷ا

ديزوب نب نمحرلا دبع ددسش
سسمأا ،نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا ر˘˘يزو
مراسصلا قيبطتلا ةرورسض ىلع
ديدسشتو ،يحسصلا لوكوتوربلل
م˘قاو˘ط˘لا طا˘سسوأا ي˘ف ة˘يا˘˘قو˘˘لا
ىودعلا لقن بن˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا
ةظقيلا نأا ادكؤوم ،ىسضرملا نيب
تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘˘م
.ىسضم

،ديزوب نب نمحرلا دبع اعد
لوح ىقتلم ىلع هفارسشإا لÓخ
يذ˘˘لاو ،جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ىود˘˘ع˘˘لا
ةفاظنل يملاعلا مويلا عم نمازت
عا˘ط˘˘ق ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ل˘˘ك ،يد˘˘يألا
فيثكتو رثكأا دن˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘سصلا

را˘سشت˘نا ع˘ن˘م˘ل ة˘يا˘قو˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج
اذ˘˘˘˘˘كو ،91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةظقيلا» افدرم ،جÓعلاب ىودعلا

تقو يأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘˘م
.«ىسضم

ىود˘ع˘لا نأا د˘يزو˘ب ن˘ب د˘˘كأاو
تل˘كسش جÓ˘ع˘لا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
بي˘سصت ا˘ه˘نأل ار˘ي˘ب˘˘ك لا˘˘غ˘˘سشنا
سسانلا نم نييÓملا تائم ايونسس
ا˘ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
نم ديزتو ةريطخ اسضارمأا ببسست
ي˘˘ف ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘˘قإا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف

نأا ن˘˘كم˘˘يو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
اهنأا ا˘م˘ك ،م˘ه˘تا˘فو ي˘ف بب˘سست˘ت
ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا ا˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘كسشت
ازر˘ب˘م ،ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

˘مرا˘˘سصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
ةيحسصلا تلوكوتوربلا عيمجل
يف وأا انوروك ةحئاجب ةقلعتملا
ا˘يدا˘ف˘˘ت ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

تارتف لÓخ ىودع مهطاقتلل
ةفاظ˘ن» ا˘ف˘ي˘سضم ،م˘ه˘ئا˘ف˘سشت˘سسا
ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘ل˘سسغو يد˘يألا
اهلامهإا بجي ل يتلا ةطيسسبلا
ربع سضارمألا راسشتنا لظ يف
ةحئاج ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ن˘يد˘ي˘لا

.«انوروك
ن˘˘ب ف˘˘سشك ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م

ددع عم سسمأا ىقتلا هنأاب ديزوب
مهأا ةسساردل عاطقلا تاباقن نم
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنلا
ارخؤوم مهتعفد يتلاو ،ةعوفرملا
كلذو ،ينطو بارسضإا نسش ىلإا
سسيئر تاميلعت قيبطت راطإا يف
باب حتفب ةسصاخلا ةيروهمجلا
ءا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘˘˘م راو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
سسلج˘م ر˘خآا ي˘ف ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
.ءارزولل

خ.ةميصسن

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘فار
هريرق˘ت ن˘ع ،ارو˘ت˘سس ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب

باو˘ن ما˘مأا ةر˘كاذ˘لا ف˘ل˘م لو˘ح
.يسسنرفلا ناملربلا

نوؤو˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل تع˘˘م˘˘ت˘˘سساو
ةيعمجلا يف ميلعتلاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
هفل˘ك يذ˘لا ارو˘ت˘سسل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيليو˘ج ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ئر˘لا

لو˘˘˘ح ف˘˘˘ل˘˘˘م داد˘˘˘عإا˘˘˘˘ب ،0202
قث˘ي ه˘نأا ارو˘ت˘سس د˘كأاو .ةر˘كاذ˘لا
ر˘تو˘ت م˘غر ،هر˘ير˘ق˘ت حا˘ج˘˘ن ي˘˘ف
ةيرئازجلا ةيسسنر˘ف˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا
نا˘ج ةرا˘يز ل˘ي˘جأا˘ت با˘ق˘عأا ي˘˘ف

ررقملا نم ناك يتلا سسكتسساك
ريغ لجأا ىلإا ليرفأا يف اهؤوارجإا

ر˘يزو تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصتو ،ى˘˘م˘˘سسم
يذلا ،بوبعج يم˘سشا˘ه ل˘م˘ع˘لا

يديلقت ودع اهنأاب اسسنرف فسصو
هذه ىلع اروتسس قلعو .يدبأاو
نا˘˘˘كم» ل ه˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ب ثاد˘˘˘˘حألا
ءاسشنإاب اروتسس ىسصوأاو.«سسأايلل
ع˘ي˘ج˘سشت ن˘ع ة˘لوؤو˘سسم ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ن˘ي˘ب ة˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ا˘˘سسنر˘˘ف
.كرتسشملا خيراتلا

ر.نوراه

سضوافتلا ةصسايصس بييغتو بلاطŸا ةيبلت ‘ ةيقيقح ةين بايغل

ةيبÎلا ةرازو عم جمŸÈا ءاقللا عطاقي «Óكلا»

مهبلاطم ءازإا ةرازولا اهجهتنت يتلا لهاجتلا ةصسايصسب اديدنت

حؤتفŸا مهبارصضإا نؤلصصاؤي ةراجتلا عاطق ؤمدختصسم

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ع˘˘˘طا˘˘˘ق
تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث ةذ˘˘تا˘˘سسأا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ل
هدقع م˘ت يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ب سسمأا

ميظنتلا هربتعا ام ببسسب كلذو
ةيبلت يف ةيقيقح ةين دوجو مدع
ة˘سسا˘ي˘سس بي˘˘ي˘˘غ˘˘تو بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
اذكو اه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا سضوا˘ف˘ت˘لا
روجألا ن˘م م˘سصخ˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا
دافيإا يف لطامتلا ىلإا ةفاسضإلاب
تايلولا فلتخمل قيقحت ناجل

.عا˘ط˘ق˘لا ع˘قاو ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل
«Ó˘كلا» ة˘با˘˘ق˘˘ن نا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
لسشل بارسضإلاب اراعسشإا تعدوأا
مايأا ةثÓثل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

يام عسساتلا نم ةياد˘ب ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ادر يرا˘˘ج˘˘لا
لهاج˘ت ي˘ف ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ةيعامتجلاو ةينهم˘لا بلا˘ط˘م˘لا
.عاطقلا لامعل

ز.سسواط

عا˘˘ط˘˘ق و˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ل˘˘سصاو
ي˘ن˘طو˘˘لا م˘˘ه˘˘بار˘˘سضإا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ىلع عبارلا عوب˘سسأÓ˘ل ،حو˘ت˘ف˘م˘لا
لهاجتلا ةسسايسسب اديدنت ،يلاوتلا
ءازإا ةرازو˘لا ا˘˘ه˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

م˘ه˘كسسم˘ت ن˘يد˘كؤو˘م ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا بار˘˘سضإلا˘˘ب
،ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘لإا ر˘يزو˘لا ن˘ي˘عاد
فيقوتو عسضولا ةئدهتل ةسسوملم
˘ما˘ت˘لا ه˘ب˘سش ل˘ل˘˘سشلاو نا˘˘ق˘˘ت˘˘حلا
ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تح˘˘سضوأاو .عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ةرازو ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءاو˘ل تح˘ت ة˘يو˘سضن˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتلا

4 رورم د˘ع˘ب ه˘نأا ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ر˘ب˘ع
بار˘˘سضإلا ة˘˘ياد˘˘ب ن˘˘م ع˘˘ي˘˘با˘˘˘سسأا
ة˘ب˘سسن لاز˘˘ت ل ثي˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رمتسسم دعا˘سصت ي˘ف ة˘با˘ج˘ت˘سسلا

نيفظوملا مزع ىلع ليلد وهو
نم ةعورسشملا مهبلاطم كاكتفإا
اهنأا اهنع لاقي ام لقأا يتلا ةرازولا
ىندأا مهرعت ملو اهيفظوم تلمهأا
ىلإا راجتلا ريزو نأا ثيح ،مامتها

تا˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا م˘˘غرو نآلا د˘˘ح
ةيدودحلا تايسشتفم˘لاو ة˘ي˘ئلو˘لا

مل هنأا لإا ،ايلك ةلولسشم ئناوملاو
.هيفظوم بطاخي

ر.نوراه

دارفألا لقنل ةصصصصخم
عئاصضبلاو

ةبكرم632 ميلصست
سشيجلل سسديصسرم
ةيمؤمع تاصسصسؤؤمو
ميلصست ةبيورلاب سسمأا ،مت
نزولا نم ةبكرم632
لقنلا تÓفاحو ليقثلا
ةمÓع نم يمومعلا

ةدئافل زنب-سسديصسرم
داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا

امبصسح ،ىرخأا تاصسصسؤومو
عافدلا ةرازو نايب هدروأا
.ينطولا

يف هنأا ،نايبلا تاذ دافأاو
تاجايتحا ةيبلت راطإا

ينطولا سشيجلا لكايه
تاـصسصسؤوملاو يـبعصشلا
ةيمومعلا ةينطولا

نم فارصشإابو ،ةصصاخلاو
تاعانصصلا ةيريدم
عافدلا ةرازول ةيركصسعلا
،ةبيورلاب سسمأا ّمت ،ينطولا

نم ةبكرم (632) ميلصست
تÓفاحو ليقثلا نزولا
ةمÓع نم يمومعلا لقنلا

نم ةعّنصصم ،زنب-سسديصسرم
ةيرئازجلا ةكرصشلا فرط

/ليقثلا نزولا ةعانصصل
،«BM-LPPAS» ،ةبيور
،دارفألا لقنل ةصصصصخم
ةدئافل كلذو عئاصضبلا لقنو
ةيزكرملا ةيريدملا نم لك
عافدلا ةرازول داتعلل
ةيندم تاصسصسؤومو ينطولا

فاصضأاو .«ةصصاخو ةيمومع
هذه» نأا ،ردصصملا تاذ
ةلمكت يتأات ةيلمعلا
،ةقباصس ميلصست تايلمعل
ىعصسم نمصض جردنت يتلاو
تاعانصصلا فلتخم ريوطت
اميصسل ةيركصسعلا
لظ يف اهنم ةيكيناكيملا
اهترطصس يتلا ةيجيتارتصسإلا

عم ينطولا عافدلا ةرازو
تائيهلا فلتخم
ةينعملا تاصسصسؤوملاو
ةعانصص ليعفتل ةفداهلاو
ةدوج تاذ تاجتنمو ةينطو
تافصصاومب ةيعونو

.«ةيملاع
خ.ةميصسن
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عافدلا ةرازول نايب حسضوأا
ن˘˘˘م˘˘˘سضت سسمأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
،سشيجلل ةيتايلمعلا ةليسصحلا
ةليبنلا اهماهم راطإا يف» هنأا
بار˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لا ي˘˘˘ف
فلتخم دسض هنيمأاتو ينطولا
تاد˘حو تذ˘ف˘ن ،تاد˘يد˘ه˘ت˘لا

ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘مو
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،يبعسشلا

يام40 ىلإا ليرفأا82 نم
دكؤوت تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع1202
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ن˘˘تاو˘˘ق ماز˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘مألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘ب
راطإا يف و .اندÓبب ةنيكسسلاو
تف˘قوأا ،با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع3 ي˘ب˘ع˘˘سشلا
ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
فسشك مت نيح يف ،ةلسشنخب
نييباهرإÓل ئباخم6 ريمدتو
عنسصلا يتيديلق˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ن˘قو
.«سسادرموبو ةيدملا نم لكب

راطإا يف ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ع˘با˘تو
،ةمظنملا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ةثيثحلا دوهج˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘م»و
ةفآا ىلع ءاسضقلا ىلإا ةفداهلا
،اندÓبب تاردخم˘لا˘ب را˘ج˘تلا
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
حلاسصم فلتخم عم قيسسنتلاب
تاردخ˘م ر˘جا˘ت21 ،ن˘˘˘مألا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ تز˘˘ج˘˘حو
يحاونلا فلتخم ربع ةقرفتم
نم ةريبك تايمك ،ةيركسسعلا
8ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
مارغوليك5,02و ر˘ي˘طا˘ن˘˘ق
تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تلوا˘˘˘˘ح
دودحلا ربع اهلاخدإا ةيمارجإلا

.«برغملا عم
تف˘˘قوأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م

كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
دود˘˘ح˘˘لا سسار˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
،ةثلاثلاو ةيناثلا نيتيركسسعلا

تطبسضو تاردخ˘م را˘ج˘ت8
عون نم نيسشاسشر  نيسسدسسم
ن˘م ة˘ي˘م˘كو فو˘كي˘˘ن˘˘سشÓ˘˘ك
1و ر˘ي˘طا˘ن˘˘ق8و ةر˘ي˘˘خذ˘˘لا

ف˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك
4 فيقوت مت نيح يف ،جلاعملا
زجحو نيرخآا تاردخم راجت
سسف˘ن ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك5,91
56831 ىلإا ةفاسضإلاب ةداملا
تايلمع ي˘ف سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
ةيركسسع يحاون ربع ةفلتخم
.ىرخأا

تف˘˘قوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
تسسارنمت نم لكب يبعسشلا

راتخم يجاب جربو مازق نيعو
اسصخسش991 ،تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو
631و ةب˘كر˘م72 تز˘ج˘حو
ةقرطم18و ايئابرهك ادلوم
اذكو ريجفت تادعمو طغسض
يف لمعتسست ىرخأا تازيهجت

ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

،بهذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع عور˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
نم سسيك862 ىلإا ةفاسضإلاب

ةراجحلاو بهذلا ماخ طيلخ
داو˘م˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘˘ق5,72و
،بيرهتلل ةهجوم˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
سصاخسشأا5 فيقوت مت امنيب
6,6و ديسص قدانب4 طبسضو
غ˘˘ب˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘˘م ن˘˘˘م را˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ق
باعلألا نم ةدحو40692و
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لا

ن˘م ل˘كب تذ˘ف˘ن ة˘˘ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
فيط˘سسو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو را˘سشب
.نارهوو ةسسبتو يقاوبلا مأاو
دود˘ح˘لا سسار˘ح ط˘ب˘˘حأا ا˘˘م˘˘ك
تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م
رد˘˘ق˘˘ت دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةسسبت نم لكب رتل00082ـب
سسار˘˘˘هأا قو˘˘˘سسو فرا˘˘˘ط˘˘˘لاو
.فودنتو راردأاو

ط˘˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ل˘˘حاو˘˘سسلا سسار˘˘ح
31ـل ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘سصخ˘˘سش
،ةبانعب عنسصلا يديلقت براق
ارجاهم521 فيقوت مت اميف
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
و ناسسملت نم لكب ةفلتخم

.سسانمأا نإاو تناجو ةلقرو

ةفلتخم تايسسنج نم «اقارح»521 فيقوتو نييباهرإل «تامزاك»6 ريمدت

ةيبرغملا دودحلا ربع تاردخملا نم ريطانق8 لاخدإا طابحإا

ط.ةراسس

5.02و ريطانق8 نمألا حلاسصم فلتخم عم قيسسنتلاب ،يبعسشلا ينطولا صشيجلل ةكرتسشم زرافم تزجح
.برغملا عم دودحلا ربع اهلاخدإا ةلواحم مت جلاعملا فيكلا نم غلك

ةمسصاعلاب ةبرارسشب «نايزلا» يحب ترج ةميرجلا عئاقو

لتقم ةيصضق يف نيمهتملل مادعإ’ا سسامتلا
اقرح «لÓب» رصصاقلا

تايانجلا ةمكحم تسسمتلا
ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
،سسمأا، ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب
قح يف مادعإلا ةبوقع عيقوت
لتق ة˘م˘ير˘ج ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

لفطلا اهتيحسض حار ةعورم
وذ (لÓب.سس) وعدملا رسصاقلا

«نا˘يز˘لا» ي˘ح˘ب ا˘ع˘˘ي˘˘بر71
.ةمسصاعلا رئازجلاب ةبرارسشب

تط˘ب˘ترا ة˘م˘ير˘ج˘لا ع˘ئا˘قو
نم نينثا عم ةفينع ةرجاسشمب
ةعقاو ل˘ب˘ق مو˘ي ،ي˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا
ةيحسضلا سضرعت نيأا ،ةافولا
.ه˘نار˘قأا د˘ي ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عا ى˘لإا

حتف لÓخ ،كوكسشلا تماحو
تا˘˘سسبÓ˘˘م لو˘˘ح ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
،سصاخسشأا3 لوح ة˘م˘ير˘ج˘لا
»ا .ق» وعدملا همسصخ مهلوأا

ةرسسأا بر »ع .ق» وعدملا و
مهثلا˘ث ا˘مأاو ،لا˘ف˘طأا3ـ˘˘ل بأا
»ع ع» برقملا هقيدسص وهف
.يحلاب هتقفارم ىلع داتعملا

،ر˘ث˘كأا كو˘كسشلا تد˘˘كأا˘˘تو
ىلع مد راثآا ىلع روثعلا دعب

ة˘˘با˘˘سصإاو ،مو˘˘حر˘˘م˘˘˘لا راد˘˘˘ج
نكي مل هنأا يحوي ام ،هسسأارب
ناك ام اسصخسش نأاو ،هدرفمب
هي˘ل˘ع بكسسي نا˘كو ه˘ت˘ق˘فر˘ب
ل˘˘˘جأل لو˘˘˘ح˘˘˘كلا بور˘˘˘˘سشم
مهتلاحإاو مهفيقوت متيل .هقرح
م˘ث ي˘ن˘مألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
عاديإاب ارمأا ردسصيل ،يئاسضقلا

ع.ق»و »ا .ق» وعدملا نم لك

ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘˘ح˘˘˘لا »
ن˘م «ع.ع» م˘ه˘ث˘لا˘ث دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تاءارجإا

، ةي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو تق˘ل˘ط˘نا
اهنأاسشب قيق˘ح˘ت˘لا ىر˘ج ي˘ت˘لا
ىلع ءانب ،سشارحلا ةمكحمب
و˘عد˘م˘لا ا˘ه˘ب مد˘ق˘˘ت ىو˘˘كسش
سسرام8 خيراتب «اسضر .سس»
ةيميلقإلا ةقرفلا مامأا ،0202
،ةبرار˘سشلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ن˘با ى˘ل˘˘ع هرو˘˘ث˘˘ع ،ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
«لÓب .سس» موحرملا هقيقسش
اهسضرعت دعب ،ةمح˘ف˘ت˘م ة˘ث˘ج
يف تايانبلا ىد˘حإا˘ب قر˘ح˘ل˘ل

تلقنت ،هيلعو .زاجنإلا روط
ه˘جو ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ
،نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘عر˘˘سسلا

تدجو ،ةثجلا ةن˘يا˘ع˘م د˘ع˘بو
،سسو˘ل˘ج˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ي˘ه
،لزنملا اياوز ىدحإاب ةمحفتم
،ةقرت˘ح˘م ة˘ع˘م˘سش ا˘هراو˘ج˘بو
،ريبكلا مج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘كسسو
ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ب ةرورا˘˘˘˘قو
ةقرتح˘م ي˘لو˘ح˘ك بور˘سشم˘ل

ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا سصل˘˘خو .ا˘˘ي˘˘ئز˘˘˘ج
ةثج حيرسشتب سصاخلا ،يبطلا
9 خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضلا

فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘م ،0202سسرام
توملا نأا يعرسشلا بيبطلا

.ةفينع تناك
م.ةزمح

اسسنرف ‘ صصاسصرلاب ايمر يرئازج لتقم

ةصسبتب باصش بيذعت ‘ هطرؤت ‘ هبتصشم فيقؤت
ةطرسشلا تاوق ،سسمأا ،تهنأا

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ةطرسشلل ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب
،ةسسبت ةيلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
فاطتخلا ةيسضق يف قيقحتلا

عم سصخسشل يندبلا بيذعتلاو
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘˘لا
رمعلا نم غلبي باسشل ،ةسصاخلا

هفاطتخا مت نأا دعب ةنسس52
رو˘˘سص ذ˘˘خأا ع˘˘م ه˘˘˘ب˘˘˘يذ˘˘˘ع˘˘˘تو
لبق نم كلذ ءانثأا تاهويديفو
.نيفطتخملا

ة˘ي˘ل˘خ˘ل ي˘ف˘ح˘سص نا˘ي˘ب دا˘فأا
نأا ،ةسسبت ةيلو نمأاب مÓعإلا

ل˘ح˘م تنا˘ك ة˘ي˘سضق˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
˘مد˘ق˘ت د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘مأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةحلسصم˘لا تاذ ن˘م ة˘ي˘ح˘سضلا

ىو˘˘˘كسش م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
فاطتخÓل هسضرعت سصوسصخب
يدمعلا حرجلاو برسضلا عم
فتاهلا لامعتسسا˘ب ر˘يو˘سصت˘لاو
نم ةعومجم لبق نم لاقنلا
،م˘ه˘ت˘يو˘ه ل˘ه˘ج˘ي سصا˘خ˘سشألا
ىو˘كسشلا ي˘ق˘˘ل˘˘ت رو˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ةيسضقلا يف تايرحتلا ةرسشابم
لجأا نم ثاحبألا فيثكت عم
  .هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت

ى˘˘لإا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘سضفأاو
فرط نم هيف هبتسشملا فيقوت
ةيوه ديدحت دعب ،ةقرفلا تاذ
ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا طرو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
فتا˘ه˘لا عا˘جر˘ت˘سساو ة˘ي˘سضق˘لا
يف هلامعتسسا مت يذلا لاقنلا
كلذو بيذعتلا ةيلمع ريوسصت
ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
نكسسم ةمهادم يف ةسصتخملا

ف˘تا˘ه˘لا عا˘˘سضخإاو ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
يتلا) ةينقتلا ةربخلل زوجحملا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت
تبث˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لاو رو˘سصلا
.(بيذعتلل ةيحسضلا سضرعت

ة˘سسل˘ج ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا تر˘˘جأاو
ة˘فا˘ك ما˘م˘تإاو ي˘لوألا عا˘م˘سسلا
،ةمزÓلا ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
˘ما˘مأا طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘˘ي˘˘ل
ة˘سسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘لاد˘ع˘لا

يسضقي ارمأا هقح يف ردسصو
،تقؤوملا سسبحلا يف عاديإلاب
تايرحتلاو ثاحبألا ىقبت اميف
يقاب ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يرا˘ج
يف نيطروتملا مهيف هبتسشملا
.ةيسضقلا

ي˘ق˘ل ،ر˘يا˘غ˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
نم غلبي  اسسنرفب يرئازج باسش
ايمر هعرسصم ،ةنسس13 رمعلا
،د˘˘حألا ءا˘˘سسم ،سصا˘˘˘سصر˘˘˘لا˘˘˘ب
تلقنو .«نايني˘برا˘ب» ة˘ي˘حا˘سضب
نأا ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘˘سسو
دحألا ةليل تعقو لتقلا ةميرج
ةقطنمب ءاسسم11 ةعاسسلا ىلع
ىلع روثعلا مت نيأا «ناينيبراب»
.عراوسشلا دحأاب اتيم ةيحسضلا

نأا ،ا˘ه˘˘تاذ ردا˘˘سصم˘˘لا تدا˘˘فأاو
رمعلا نم غلابلاو هب هبتسشملا

هسسفن م˘ي˘ل˘سست˘ب ما˘ق ة˘ن˘سس23
نم ة˘عا˘سس42 دع˘ب ة˘طر˘سشل˘ل
نأا تحسضوأاو.ةميرجلا عوقو
ة˘يرا˘سس لاز˘ت ل تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
و˘ه نا˘ك اذإا ا˘م ي˘ف ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل
رمتسسي اميف ،ةميرجلا بكترم
.نيرخآا مهب هبتسشم نع ثحبلا

ب.ناÁا

جÈلاب تارايسسلا قئاثو ريوزت ةباسصع طاقسسإا

ةيبرغم ةيعر اهدؤقت ةيلود ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
ةطر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةكبسش كيكفت نم ،فراطلا
،ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا

ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
غلك03 زجحو تاردخملاب
بن˘ق عو˘ن) تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م
نايب هدروأا ام بسسح (يدنه
.ينطولا نمأÓل

قيقحتلا نأا ،نايبلا فاسضأاو
هيجوتو فارسشإا تحت زجنملا

ىلإا ىسضفأا ةيروهمجلا ليكو
هذهل ربدملا لقعلا فاسشتكا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا ة˘˘كب˘˘سشلا
نم ،اسصخسش21 نم نوكتت
ةيعر اهدوقتو ناتأارما مهنيب
ة˘ي˘سسن˘ج ن˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

نم اهطاسشن دت˘م˘يو ة˘ي˘بر˘غ˘م
دودحلا ىلإا ةيبرغلا دودحلا
نكم امك ،نطو˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا
يذلا ةيسضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ن˘م تا˘يلو ةد˘ع ى˘˘لإا د˘˘ت˘˘ما
،نار˘هو رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘˘طو˘˘لا
˘˘مأاو ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس ،نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت
03 زجح نم نكم ،يقاوبلا

عو˘ن) تارد˘خ˘م˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك
تارايسس40و (يد˘ن˘ه بن˘˘ق
لقنل ةليسسوك لمعتسست تناك
د˘ع˘ب .ل˘ق˘ن˘ت˘لاو تارد˘خ˘˘م˘˘لا
تاءار˘˘˘جإا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ما˘˘˘˘م˘˘˘˘تإا
هبتسشملا ميدقت مت ،قيقحتلا
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهيف
ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب سصسصخ˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘مأا م˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سصأا يذ˘لا
.عاديإا

تنكم˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
نأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف
جر˘˘ب˘˘ب ،ر˘˘يد˘˘غ˘˘لا جر˘˘ب ةر˘˘˘ئاد
ةعامج فيقوت نم جيريرعوب
ةيعمج نيوكت ةمهتب ةيمارجإا
ة˘يا˘ن˘ج داد˘عإا سضر˘غ˘ب رار˘سشأا

ة˘كب˘سش م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ح˘˘ن˘˘جو
يف ةسصتخم ،ةمظنم ةيمارجإا
ءايسشأا ءافخإا ،تابكرملا ةقرسس
لامعتسسا و ريوزتلا ،ةقورسسم
و ةيرادإا تاررحم يف روزملا

مقر˘لا ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لا ،ة˘ي˘م˘سسر
زار˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سست˘˘˘لا
يف درا˘ب˘لا ى˘ل˘ع بور˘سضم˘لا

ماتخأا ديلق˘ت ، ة˘ب˘كر˘م ل˘كي˘ه
و بسصنلا ،ةغمدلا و ةلودلا
،ريغلا ةيوه لاحتنا ،لايتحلا

ر˘ي˘سسل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ع˘˘سضو
ر˘ي˘غ ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت تا˘˘ف˘˘سصاو˘˘م˘˘ب
عئاقو ريرحت ةحنج ،ةقباطم
.حيحسص ريغ

ةيمارجإلا ةكبسشلا نوكتتو
يف نيسصت˘خ˘م ،دار˘فأا5 ن˘م
ر˘يوز˘ت˘لاو تارا˘ي˘سسلا ة˘قر˘سس
ة˘˘˘˘˘يرادإا تارر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ف
تن˘˘كم ثي˘˘˘ح  ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسرو
3 ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م  ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثاو سصا˘خ˘˘سشأا
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘يلو ن˘˘م رار˘˘ف
تا˘ب˘كر˘م ع˘برأا  عا˘جر˘ت˘˘سساو
سضع˘˘ب ن˘˘م ة˘˘قر˘˘˘سس  ل˘˘˘ح˘˘˘م
تاقاطب30 زجح ،تايلولا

ريسس ةقاطب ، ةروزم ةيدامر
ة˘˘يرادإا تارر˘˘ح˘˘م  ة˘˘ت˘˘˘قؤو˘˘˘م
30و ةدلقم ح˘ي˘تا˘ف˘م ،ةروز˘م
يف لم˘ع˘ت˘سست ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘سصتلا
.ةكبسشلا

فيرسش نب قوراف

فيطسسب تلجسس ةليسصح لقثأا

«تاقرطلا باهرإا»
63 ةايحب يدؤي
عؤبصسأا يف اصصخصش
بيسصأاو مهفتح اسصخسش63 يقل
ةتوافتم حورجب نورخآا1741
رورم ثداح9311 يف ةروطخلا

بارتلا تاهج فلتخم ربع
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ينطولا

،يراجلا يام1 ىلإا ليربأا52 نم
،صسمأا ،هب تدافأا ام بسسح
ةيامحلا حلاسصمل ةليسصح

.ةيندملا
بسسح‐ ةليسصح لقثأا تلجسسو
3 ةافو يف ‐ردسصملا تاذ
ةباسصإاو فيطسس ةيلوب صصاخسشأا

مهفاعسسإا مت ثيح نيرخآا97
زكارملا ىلإا مهلقنو
ثداح45 رثإا ىلع ةيئافسشتسسلا

تماق ،ىرخأا ةهج نمو.رورم
847ـب ةيندملا ةيامحلا تادحو
184 دامخإاب تحمسس Óخدت

ةيعانسص ةيلزنم اهنم قيرح
ىلإا ةفاسضإلاب ةـفلتخم قئارحو
ةيلمع2663 ةيطغتب اهمايق
يف صصاخسشأا ذاقنإاو فاعسسإا

.رطخ
م.نتاف

ةنسس11 نيب مهرامعأا حوارتت
ةنسس74و

يف احيرج65
لقنلل نيتلفاح مادطصصا
ةيدملاب يصسردملا
اسصخسش65 ،صسمأا ةحيبسص ،بيسصأا
مادطسصإا ثداح يف ،حورجب

يسسردملا لقنلل نيتلفاح
نايب يف ءاجو.ةيدملا ةيلوب
نم لك نأا ،ةيندملا ةيامحلل
واكيسش نبب عاطقلا ةدحو
ةرزوب صصسصختملا زكرملاو
اتلخدت ،بوجحملا يسس ةدحوو

لجأا نم ،03 اسس80 ةعاسسلا ىلع
يف لثمت ريطخ رورم ثداح

لقنلل نيتلفاح نيب مادطسصا
ثداحلا عقوو .يسسردملا

يزيت ةيدلب ىتخبلا يديسسب
نع رفسسأا ،ةرزو ةرئاد يدهملا
حورجب اسصخسش65 ةباسصإا

.ةمدسصو ةفلتخم تاباسصإاو
ةنسس11) نيب مهرامعأا حوارتتو
ةدحاو ةيحسض مهنم ( ةنسس74و
ىلع ةريطخ ةباسصإا اهيدل
فرط نم تلقن صسأارلا ىوتسسم

و ،ةيدملا ىفسشتسسم ىلإا صصاوخ
ىلإا مهلقنو ىحرجلا فاعسسإا مت
.بوجحملا يسس ةرئاد فسصوتسسم

ط.ةراسس



م˘كح ‐ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘سس‐ ه˘ل˘˘ل
‐لجو زع‐اهلجأل رخؤوي  دق ةغلاب
اسضعب ا˘نر˘كذ ،هد˘ب˘ع ءا˘عد ة˘با˘جإا

لسصاونسسو ،قباسس ددع يف اهنم
.مويلا اهنع ثيدحلا
ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف نو˘˘˘كي د˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ف
امبرف ،رسشلا يف ٌةدايز بولطملا
بيجأاو ،هُبولطم يعادلل ققحت
يف ًاببسس كلذ ناكف ؛هُلؤوسس هل
وأا ،ٍةبترم نع ٍريخأات وأا ٍ،مثإا ِةدايز
ر˘َسشألا ى˘ل˘˘ع ً Ó˘˘ما˘˘ح كلذ نا˘˘ك
عنملا وأا ريخأاتلا ناكف ،رطَبلاو
.حلسصأا

هنأا فلسسلا سضعب نع يور دقو
ه˘ب ف˘ت˘˘ه˘˘ف ؛وز˘˘غ˘˘لا لأا˘˘سسي نا˘˘ك
،تر˘˘سسُأا توز˘˘غ نإا كنإا :ف˘˘تا˘˘ه
.ترّسصنت ترسسُأا نإاو
: ه˘ل˘˘لا ه˘˘م˘˘حر م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘با لا˘˘ق
،ٌءاطع نمؤوملا هدبعل هؤواسضقف»
،ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ةرو˘˘سص ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك نإاو
ةرو˘˘سص ي˘˘ف نا˘˘ك نإاو ٌة˘˘َم˘˘ْع˘˘˘ِنو
ناك نإاو ،ةي˘فا˘ع هؤوÓ˘بو ،ة˘ن˘ح˘م
.ةيلب ةروسص يف
ل هِملظو ،ِدب˘ع˘لا ل˘ه˘ج˘ل ْن˘ك˘َلَو
لإا َةيفاعلاو َةمعنلاو َءاطعلا tدُعَي
نا˘كو ،ل˘جا˘ع˘لا ي˘ف ه˘ب ّذ˘ت˘˘لا ا˘˘م
.هعبطل ًامئÓم
؛ًارفاو ًاظح ةفرعملا نم قزر ولو
،ًةمحَر َءÓبلاو ًةمعن َعنملا دعل
ه˘تذ˘ل ن˘م َر˘ث˘كأا ءÓ˘ب˘لا˘˘ب ذذ˘˘ل˘˘تو
نم َرثكأا رقفلاب ذذلتو ،ةيفاعلاب
ِةّلقِلا لاح يف ناكو ،ىنغلاب هتذل
 .«ةرثكلا لاح نم ًاركسش َمظعأا

ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع خ˘˘ي˘˘سشلا لا˘˘قو

اذهلو» :‐هل˘لا ه˘م˘حر‐ يد˘ع˘سسلا
ىلع ‐لجو زع‐ هللا فطل نم
ه˘ُسسف˘ن تح˘م˘ط ا˘م˘بر ه˘نأا هد˘ب˘˘ع
ة˘يو˘ي˘ند˘لا با˘ب˘سسألا ن˘م بب˘˘سسل
،ِه˘ِت˘ي˘ْغ˘ُب َكاردإا ا˘ه˘ب ن˘˘ُظ˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
امع هّدسصتو ،هّرسضت اهنأا مـلعيف
لظيف ،اهنيبو هنيب لوحيف ؛هعفني
دق هبر نأا ِرْدَي ملو ،ًاهراك دبعلا
ر˘مألا ه˘ل ى˘ق˘بأا ثي˘ح؛ه˘˘ب َف˘˘َط˘˘َل
ر˘˘مألا ه˘˘ن˘˘ع فر˘˘سصو ،ع˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘لا
.«راسضلا

ءاعدلا ةباجتسسا ريخأات نوكي دقو
ه˘نا˘ح˘ب˘سس‐ ه˘ل˘لا نأا ى˘ل˘ع Ó˘˘ي˘˘لد
ةرمز يف  يعادلا لخدأا ‐ىلاعتو
نوعدي نيذلاف ،هيدل  نيبوبحملا

ةبا˘جإلا ر˘خأا˘ت˘ب نو˘َل˘َت˘ْب˘ُيو ،م˘ه˘بر
ةر˘˘مز ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي ، م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ةبحمب نيفsر˘سشم˘لا ن˘ي˘بو˘ب˘ح˘م˘لا
sبحأا اذإا ‐ل˘جو ز˘ع‐و˘˘ه˘˘ف ؛ه˘˘ل˘˘لا

ىلسص‐ يبنلا لاق ،مهÓتبا ًاموق
َم˘ظ˘ِع نإا» :‐م˘ل˘سسو ه˘ي˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا
هللا نإاو ،ءÓبلا مظِع عم ِءازجلا
ن˘˘م˘˘ف ،م˘˘هÓ˘˘ت˘˘با ًا˘˘مو˘˘ق بحأا اذإا

طخسس نمو ،اسضرلا هلف يسضر
يذمرت˘لا ه˘جر˘خأا «ْط˘خ˘sسسلا ه˘ل˘ف
يذ˘مر˘ت˘لا ه˘ن˘سسحو ،ة˘جا˘م ن˘˘باو
.ينابلألاو
نم ٌريخ دبعلل ِهللا َرايتخا نأا  امك
رسس اذهو ،هسسفنل د˘ب˘ع˘لا را˘ي˘ت˘خا
هل نطفتي نأا دبعلاب نسسحي عيدب

نم هحيري اذهف ؛هبرل هئاعد لاح
عاو˘˘نأا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘كفألا
ن˘م ُه˘َب˘ْل˘َق ُغِر˘ْف˘ُيو ،تارا˘ي˘ت˘˘خلا
ي˘ت˘لا تار˘ي˘بد˘ت˘لاو ،تار˘يد˘ق˘ت˘لا
لزـنيو ،ةَبَقَع ي˘ف ا˘ه˘ن˘م د˘ع˘سصي
.ىرخأا يف
ى˘˘لإا هر˘˘مأا د˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا سضو˘˘˘ف اذإاو
هّدمأا ،هل هراتخي امب يسضرو،هبر

،رـبسصلاو ،ةميزعلاو ،ةوقلاب هللا
ي˘ه ي˘ت˘لا تا˘فآلا ه˘ن˘ع فر˘سصو
،ه˘سسف˘ن˘ل ِد˘ب˘ع˘لا ِرا˘ي˘ت˘خا ُة˘سضر˘ع
م˘ل ا˘م ة˘ب˘قا˘ع˘لا ن˘سسح ن˘˘م هارأاو
ا˘م˘ب ه˘سضع˘˘ب ى˘˘لإا َل˘˘سصي˘˘ل ن˘˘كي
.هسسفنل وه هراتخي
نإا˘˘ف ،اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
،بوبحملاب ي˘تأا˘ي د˘ق هور˘كم˘لا

َةماع نإا لب ؛سسكعلاب سسكعلاو
ي˘˘˘˘ف سسو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ِح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم
َة˘sما˘˘ع نأا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘هور˘˘كم
يف اهتكله بابسسأاو اهuراسضم
:‐ل˘جو ز˘ع‐ لا˘ق ا˘ه˘تا˘بو˘ب˘˘ح˘˘م
ًا˘˘ئ˘˘ي˘˘سش او˘˘هر˘˘كت نأا ى˘˘˘سسع˘˘˘ف»
.«ًاريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو
هم˘حر‐ ة˘ن˘ي˘ي˘ع ن˘ب نا˘ي˘ف˘سس لا˘ق
امم هل ٌريخ ُدبعلا ُهركي ام» :‐هللا
ه˘ُج˘uي˘َه˘ُي ه˘˘هر˘˘كي ا˘˘م نأل ؛بح˘˘ي
.«هيهلي هبحي امو ،ءاعدلل

ناصضمر ءاعد
ينقِذَأ َو ،َكِر˘مَأ ِة˘َما˘قِأ ىل˘َع ِه˘ي˘ف ي˘نuو˘َق sم˘ُه˘ّل˘لَأ

ِءأدأا˘˘ِل ِه˘˘ي˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘ْعِزْوَأَو ،َكِر˘˘˘ْكِذ ِةَوÓ˘˘˘َح ِه˘˘˘ي˘˘˘ف
َك˘ِظ˘ف˘ِح˘ِب ِه˘ي˘ف ي˘ن˘ْظ˘َف˘ْحأَو ،َك˘ِمَر˘َك˘ِب َكِر˘ْك˘ُضش

. َنيرِظاّنلأ َرَضصبَأ اي َكِرْتَضسو

(6) ءاعدلا رهصش ناصضمر

«ميظع قلخ ىلعل كنإأو»

(3)ملحلا
ةيؤبن فقاؤم
(2) هباحصصأا عم

جوز اهنع هللا يسضر ةسشئاع نع
‐ملسسو هيلع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص‐ uي˘ب˘sن˘لا
هيلع هللا ىلسص‐ uيبsنلل تلاق اهsنأا

ناك ٌموي كيلع ىتأا له» :‐ملسسو
تيقل دقل» :لاق «؟ٍدُحُأا موي نِم sدسشأا

ام tدسشأا ناكو ،تيقل ام كموق نِم
ذإا ،ة˘ب˘ق˘˘ع˘˘لا مو˘˘ي :م˘˘ه˘˘ن˘˘م تي˘˘ق˘˘ل

د˘ب˘ع ن˘با ى˘ل˘ع ي˘˘سسف˘˘ن تسضر˘˘ع

ينبجي ملف ،ٍلاَلُك دبع نب ليلاي
ا˘˘نأاو تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا˘˘ف ،تدرأا ا˘˘م ى˘˘˘لإا

اsلإا قفتسسأا ملف ،يهجو ىلع ٌمومهم
يسسأار تعفرف ،بلاعsثلا نرقب انأاو
،ي˘ن˘ت˘sل˘˘ظأا د˘˘ق ة˘˘با˘˘ح˘˘سسب ا˘˘نأا اذإا˘˘ف
،ينادانف ،ليربج اهيف اذإاف ترظنف
كموق لوق عمسس دق هللا sنإا :لاقف
هللا ثعب دقو ،كيلع اوtدر امو ،كل

تئسش امب هرمأاتل لابجلا كلم كيلإا
مsلسسف ،لابجلا كلم ينادانف .مهيف
كلذ :لاقف ،دsمحم اي :لاق sمث ،sيلع
ق˘ب˘طأا نأا تئ˘سش نإا ،تئ˘˘سش ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
tيب˘sن˘لا لا˘ق˘ف ،ن˘ي˘ب˘سشخألا م˘ه˘ي˘ل˘ع نأا وجرأا لب :ملسسو هيلع هللا ىلسص
دبعي نَم مهبÓسصأا نِم هللا جِرْخُي
.«اًئيسش هب كرسشي ل هدحو هللا
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:1لأؤوضس
ذنم راطفإ’اب ينحضصن بيبطلأو ،لماح انأأ

يف موي ’و مضصأأ مل ينأأ يأأ ،ناضضمر ةيأدب
ءا˘ضضق˘لأ مأأ ط˘ق˘ف ءا˘ضضق˘لأ ي˘ل˘˘ع ل˘˘ه ،نا˘˘ضضمر
؟اعم ةيدفلأو
:باؤجلاا

يسضقت نأا ىلع رطفت نأا لماحلل سصخرم
يف اهنأل ماعطإا نودب اهترطفأا يتلا مايألا

ىسشخت  يتلا ةعسضرملا امأا ،سضيرملا مكح
انيكسسم معطتو يسضقتف ،اهعيسضر ىلع
.ناسضمر مايأا نم هترطفأا موي لك نع
:2لأؤوضس
يلع قفني ملو ،ةنضس71 ذنم ينرجه يجوز
،ةدملأ هذه ةل˘ي˘ط ة˘ثÓ˘ث˘لأ ي˘ئا˘ن˘بأأ ىل˘ع ’و
ل˘ه ،ي˘ن˘ع˘جر˘ي نأأ د˘ير˘ي ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه د˘ع˘بو
؟كلذ نكمي
:باؤجلاا
وأا ةحارسص كقلطي مل لجرلا اذه ناك اذإا

نإا هلاح فرعي لوأا ،ادوقفم سسيلو ،ةيانك
هنكمي ،تاونسس عبرأا ةدمل ،اتيم وأا ايح ناك
ولو كقلط اذإا امأا ،دقع نود كعجري نأا
انئاب اقÓط ربتعي اذهف ،حيرسص ريغ ظفلب

كعجري نا هيلع ،تسضقنا ةدعلا ةدم نأل
اهنأا سضرتفيف ،ةقفنلا نع امأا ،ديدج دقعب
اهب يبلاطت مل تمدام امأا ،بألا ىلع ةبجاو
،يلعفت نأا امإا رايخلا كلف ،ةدملا هذه ةليط
.اهنع يلزانتت نأا وأا

:1لأؤوضس
 ؟ناضضمر يف رفاضسملأ ىلع مايضصلأ مرحي هنأأ حيحضص له
:باؤجلاا
عراسشلا اهل اهحنم ةسصخر رفاسسملا راطفإا
مكنم ناك نمف» :ى˘لا˘ع˘ت لو˘ق˘ي ،م˘ي˘كح˘لا

،«رخأا مايأا نم ةدعف رفسس ىلع و اسضيرم
نإا» :لوقي ‐ملسسو هيلع هللا ىلسص‐ يبنلاو
نأا بحي امك ةسصخر ىتؤوت نأا بحي هللا
ناسضمر راهن يف مايسصلاو ،«همئازع ىتؤوت
رطفلاو ،ةميزعلاب ذخأا ،رفاسسم ناسسنإلاو
نمو ،كلذ هلف موسصي نأا دارأا نمف ،ةسصخر
نأا ىلع اسضيأا كلذ هلف ،رطفقي نأا دارأا
فÓخ هيف رمألا نأل ،رخأا مايأا يف يسضقي
نم امأا ،هججحب يتأاي لكو ،ءاملعلا نيب
لوقن ،عرسشلا فلاخ دقف ،مارح كل لاق
هب كل سسيل ام فقت لو» :ىلاعت هلاقام
ه˘ي˘ل˘ع‐ م˘ير˘كلا ا˘ن˘لو˘سسر لو˘ق˘يو ،«م˘˘ل˘˘ع
تبث ثيدح حسصأا يف ‐مÓسسلاو ةÓسصلا

ادمعتم يلع بذك نم»07 هنع هاور ،هنع
لئاسسلل لوقن ،«رانلا نم هد˘ع˘ق˘م أاو˘ب˘ت˘ي˘ل˘ف
ل م˘ت˘ن˘ك نإا ر˘كذ˘˘لا ل˘˘هأا او˘˘لأا˘˘سسا» :ا˘˘سضيأا
.بدو به نم لك لأاسست لو ،«نوملعت

ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآأرق تايآأ يوتحت ةحفضصلأ هذه
اهلامهإأ مدع ءاجرلأ،ةيوبن ثيداحأأو

ةيدابلا لهأا نم Óًجر نأا ،سسنأا نع
يبنلل يدهي ناك ،ًارهاز همسسا ناك
نم ةيدهلا ملسسو هيلع هللا ىلسص
ىلسص‐ هللا لوسسر هزهجيف ةيدابلا
جرخي نأا دارأا اذإا ‐ملسسو هيلع هللا
:ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا لاقف
وهو  ،«رسضاح نحنو انتيداب رهاز نإا»
‐ملسسو هيلع هللا ىلسص‐ يبنلا ناك
‐ يبنلا هاتأاف ،ًاميمد Óًجر ناكو هبحي

وهو ًاموي ‐ملسسو هيلع هللا ىلسص
وهو هفلخ نم هنسضتحاف هعاتم عيبي

نم .ينلسسرأا» :لجرلا لاقف هرسصبي ل
ىلسص ‐ يبنلا فرعف تفتلاف «؟اذه
ام اولأاي ل لعجف ‐ ملسسو هيلع هللا
ىلسص‐ يبنلا ردسصب هرهظ قسصلأا
لعجو ،هفرع Úح ‐ملسسو هيلع هللا
‐م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص‐ ي˘ب˘ن˘لا
اي»:لاقف «؟دبعلا يÎسشي نم» :لوقي
،«ًادسساك ÊدŒ هللاو نذإا هللا لوسسر
:‐م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص‐ لا˘ق˘˘ف
وأا «د˘سسا˘كب تسسل ه˘ل˘لا د˘ن˘ع ن˘˘كل»
.«ٍلاغ تنأا هللا دنع نكل»:لاق

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيضشلأ لأؤوضسل

مؤـــــيلا ةمكـــح
لمهت Óف ،سضرأ’أ ىلع باتك سسانلأ ناضسل»

«هيف هأأرقت ام لك قّدضصت ’و ،هتءأرق

 نيحلاصصلأ لأوقأأ نم

’ :كضسفن نم اهيف َناطيضشلأ نuكمت ’ ،ًةثÓث رذحأ»
لخدت ’و ،نآأرقلأ اهمuلُعأأ :تلق ولو ةأأرماب sنوُلخت

نع هاهنأأو فورعملاب هرمآأ :تلق ولو ،ناطلضسلأ ىلع
ُسضِرمُي هنإاف ؛ةعدب بحاضص ىلإأ سسلجت ’و ،ركنملأ

يرضصبلأ نضسحلأ .«كَنيد كيلع ُدِضسفُيو ،كبلق

لاق :لاق هنع هللأ يضضر ةريره يبأأ نع
⁄ نم» :-ملضسو هيلع هللأ ىلضص- هللأ لوضسر
ه˘ل˘ل سسي˘ل˘˘ف ،ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو روز˘˘لأ لو˘˘ق عد˘˘ي

«هبأرضشو هماعط عدي نأأ ‘ ةجاح
يراخبلأ هأور



sport@essalamonline.com
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سسور › ةؤلح
تانّوكملا
:ةنيجعلل  

ن˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘غرا˘˘˘˘˘م غ521
ركسس نيتريبك ني˘ت˘ق˘ع˘ل˘م
ةر˘ي˘غ˘سص ة˘ق˘ع˘ل˘˘م - م˘˘عا˘˘ن
˘- ة˘سضي˘ب را˘ف˘سص - Ó˘ي˘نا˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘م -ح˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘سشر
قوذ طيرفو� ني˘تر˘ي˘ب˘ك
ج˘˘فر˘˘ك˘˘سسم ة˘˘ط’و˘˘كو˘˘˘سش

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م - ن˘˘˘˘˘سشخ
صصمحم واكواك نيتريبك
ةريبك ةقعلم - نوحطم و
صسأاك يثلث + صسأاك - ءاسشن
ةقعلم1/4 - ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘خ ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سص
قعÓم4 - ة˘˘ير˘˘ط ةد˘˘بز غ521 :ةدبزلا ةميرك˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب2 - ةيئاي˘م˘ي˘ك
Óيناف ةريغسص ةقعلم - رم ينب واكاك ةريغسص ةقعلم - معان ركسس ةريبك
ةظحل نيتريبك نيتقعلم - يلطلا ةط’وكوسش ةريبك ةقعلم
: يلطلل ةبسسنلاب

تيز نيتريبك نيتقعلم - يئام مامح ىلع ةبئاذ ةط’وكوسش غ002
: نييزتلل ةبسسنلاب
تاديرو ةولحلا تايرك - يئام مامح ىلع ةبئاذ ةط’وكوسش

ريسضحتلا ةقيرط
+ Óيناف + معان ركسس نيتريبك نيتقعلم+نيراغرام غ521 ءانإا يف عسضن

طيلخ˘ل˘ل ف˘ي˘سضن .اد˘ي˘ج تا˘نو˘ك˘م˘لا ط˘ل˘خ˘ن م˘ث ، ح˘ل˘م ة˘سشر +ة˘سضي˘ب را˘ف˘سص
ةقع˘ل˘م +نو˘ح˘ط˘م و صصم˘ح˘م وا˘كوا˘ك + ن˘سشخ ج˘فر˘ك˘سسم ط˘ير˘فو� ق˘با˘سسلا

(لوأ’ا صسأاكلا) ةنيرفلا طيلخلل فيسضن .كيرحتلا لسصاونو ، ءاسشن ةريبك
ةطسساوب تانوكملا عمجن مث ،ةي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك ةر˘ي˘م˘خ ةر˘ي˘غ˘سص ة˘ق˘ع˘ل˘م1/4 +
ىتح (صسأاك2/3) ةنيرفلا نم ةيقبتملا ةيمكلا ةفاسضإا عم ديلا عباسصأا
ي˘ك˘ي˘ت˘سسÓ˘ب صسي˘ك قو˘ف ة˘ن˘ي˘ج˘ع˘لا ط˘سسب˘ن .ة˘ير˘ط ة˘ن˘ي˘ج˘ع ىل˘ع ل˘سصح˘ت˘ن
اهلحن و صسيكلاب ة˘ن˘ي˘ج˘ع˘لا ح˘ط˘سس ف˘ل˘غ˘ن م˘ث ،ل˘م˘ع˘لا ة˘لوا˘ط ىل˘ع عو˘سضو˘م
وأا ةيرئاد) لاكسشأا لكسشن عباط ةطسساوب .مم4 ىتح مم3 كمسسب لÓحلاب
نخاسس نرف ىلإا اهلخدن و يهطلا قرو اهب ةينيسص يف اهعسضن مث ,( ةيوسضيب
ةميرك رسضحن ،ىرخأا ةهج نم .�061 ةرارح ةجرد ىلع يهطلل اقبسسم
واكاك صص م + معان ركسس ك م4 + ةيرط ةدبز غ521 ءانإا يف عسضوب ،ةدبزلا

طÓ˘خ˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب اد˘ي˘ج تا˘نو˘ك˘م˘لا ط˘ل˘خ˘ن م˘ث ، Ó˘ي˘نا˘ف صص م +ر˘م ي˘ن˘ب
م + ةظحل نيتريبك نيتقعلم قباسسلا طيلخلل فيسضن .د5 ةدمل يئابرهكلا

ف˘ثا˘ك˘ت˘ت ىت˘˘ح د5 ةد˘م˘ل كير˘ح˘ت˘لا ل˘˘سصاو˘˘ن و ،ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا ة˘˘ط’و˘˘كو˘˘سش ك
ةميرك ةطسساوب صضعبلا ا˘م˘ه˘سضع˘ب ع˘م ةو˘ل˘ح ي˘ت˘ب˘ح ل˘ك ق˘سصل˘ن .ة˘م˘ير˘ك˘لا
ة˘يو˘سست ع˘م ة˘ن˘سشخ ة˘ق˘ب˘ط˘ب ,(ي˘ناو˘ل˘ح صسي˘ك ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا) ةد˘˘بز˘˘لا
.رثكا وا ةعاسس ةدمل دمجملا يف ةولحلا ةينيسس عسضن .فاوحلا
ىلع ةبئاذ˘لا ي˘ل˘ط˘لا ة˘ط’و˘كو˘سش غ002 ءا˘نإا ي˘ف ع˘سضن ، ي˘ل˘ط˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘˘ل

ةقعلم ةطسساوب و ، اديج طلخن مث ،تيز نيتريبك نيتقعلم +يئام مامح
ةو˘ل˘ح˘لا تا˘ب˘ح ح˘ط˘سس ن˘يز˘ن.ف˘ج˘ت ا˘ه˘كر˘ت˘نو ي˘ل˘با˘سصلا تا˘ب˘ح ىل˘ع غر˘ف˘ن
ةعوسضوملا و يئام مامح ىلع ةبئاذلا ةط’وكوسشلا نم ةقيقر طوطخب
، تاديرو و ةريغسصلا ةولحلا تايركب اسضيا اهنيزن و ،يناولح صسيك يف
.ةبغرلا بسسح اذهو

 ةدؤـــــعلا

تانّوكم
521ë Hر=رM2 ‐ نHèفرا
F̆˘˘ğ˘˘6 راÑò̆˘˘ر =̆˘Ó6Ñ̆˘2 ‐  ي
8Ñíرا +©Éس ‐ HèرDة Fg©ةر
6Ñ̆˘مÄÑ̆˘م /̆˘°̆q̆Óن ‐ H̆è̆رD̆ة
Fg©ةر FوF5ول وا وا HtمÇس
‐ 6ÑáوHk روïÅÑلا+ ي0رHو
‐ تاMوtõلا ةر©م1 نH ل©ïõلا
-ïرMg2 اF©ÄÑنا DرM°ة ‐ DاI©Ó
‐ <gر Håqملا  نوÅÑس7ام ‐
<g0 رÄÑل
تاوطخلا
D̆˘ا ي(Ĭ˘ءا Ĭ˘w̆õ̆á  ر̆=ر˘م˘لاM̆ن
+6Ñò̆˘˘ر =̆˘˘Ó6Ñ̆˘˘8+ يÑ̆˘˘í̆˘را
يا نqÓ°/+ واFوF̆+سğ©É˘لا

6ÑمÄÑم. اد©/ م IÉÑ©لا فíرM°ة
ىõ> ةIktÇÑõ ى0k ةر©مwلاو
<̆˘q̆˘©̆˘°̆˘6 ةÑ̆§̆õ̆لا ة˘kÅÑò̆©̆ل.
IÅÑò̆لا ل˘å̆q̆©̆°̆ة <̆õ7 ىÑòل

F̆˘˘لا ن5و تاروò̆˘33 ةرë و
IÅÑòار0 ل+Åو سIÉÑå§ل1اد ا
Ĕ˘˘بلا <̆˘˘õ̆˘˘7 ىÑò̆˘˘6&ا لÑ̆˘روا
Ĭ˘1̆د˘õ̆˘§̆˘لا ا˘í̆نر <̆õ̆ة̆/رد ى
ي˘̆§˘Ü̆˘˘˘لا د˘˘å̆˘˘̆+ .ة˘˘̆/رد071
IÉÑ̆˘å̆˘§̆˘ا H̆˘ğ˘7اÑ̆ةر D̆ي <̆ğر
Håqا- نوé ملاÅÑو س7ام<õى
هودHرI م.  ن1ا6Ñ لé 0ÄÑا-
Dلا يòوFوا HtمÇو سHي0ر
Hk6وÑá . وDلا  ر©1&لا يk~Mن
M5اJرا <q©°لا ةÄÑòر.

06
:ةنيجعلا ريداقم
- صضيب ةبح1 -ايليناف صص م1 - معان ركسس ك م6 - نيرغرام غ052
ةنيرف
:نييزتلا ريداقم
طيرفوقلا داوعا - ’وكوسش - واكوك - ىبرم

:ريسضحتلا ةقيرط
حبسصي ىتح معانلا ركسسلا و ايلينافلا و ةسضيبلا عم نيرغراملا طلخن
ىتح طيلخلا عمجن و (ايجيردت) ةنيرفلا فيسضن مث ،يميرك طيلخلا
.ةقسص’ ريغو ةيرط ةنيجع ىلع لسصحتن
و يقرولا بوكلا يف اهعسضن مث ةرك اهلكسشن ةنيجعلا نم ةيمك ذخأان
نرفلل مهلخدن مث ،بوكلا فسصن ىلإا فارطأ’ا عفرن و هلخاد اهلكسشن

ل˘ب˘ق اودر˘ب˘ي م˘ه˘كر˘ت˘ن م˘ث ي˘ب˘هذ نو˘ل اوذ˘خأا˘ي ىت˘ح ة˘˘جرد081 ىل˘˘ع
يف ىولحلا نم يولعلا ءزجلا صسطغن كلذ دعب.باوكأ’ا نم مهعزن
ئلمن مث ،دنهلا زوج وأا نوحطم و صصمحم زول وأا واكوك يف مث ىبرملا

.فسصتنملا ىلإا ليمارك يلسسينلاب ىولحلا تابح
دوع مسسقن مث ،ىولحلا اهب ئلمن مث يئام مامح يف ’وكوسشلا بوذن
ةولح ةبح يف ءزج لك لخدن و ءازجا3 ىلع (رفيولا) طيرفوقلا

ىلع ةريغسص ىولح ةبح و ةدروب اهنيزن و ،’وكوسشلا فجت نأا لبق
ةيقرو بلاوق يف اهعسضن و ،يرايتخا ىقبي نييزتلا و .بلق لكسش
ميدقتلا لبق

سسارهملا ةؤلح

رواصسأ’ا ةؤلح
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بتا˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘سشن ،0981 ما˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
نا˘˘ثا˘˘ن» يوا˘˘سسم˘˘˘ن˘˘˘لا يدو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا
قاتعنلا» ةلجم يف لاقم «موابنريب
ةديدج ةظف˘ل ا˘مِد˘خ˘ت˘سس˘ُم ،«ي˘تاذ˘لا

مل اهنكل ،تقولا اذه يف هئاsرُق ىلع
ِسضمت مل ذإا ،ةيطابتعا ةظفل نكت
اذه رولبت ىتح طقف تاونسس عبسس
ماع ارسسيوسسب لزاب يف حلطسصملا

يواسسمنلا يدوهيلا دي ىلع7981
يذ˘˘لا ،«لز˘˘تر˘˘ه رودو˘˘ي˘˘˘ت» ر˘˘˘خآلا
يتلا «ةينويهسصلا» ةظفل مدختسسا

ر˘م˘تؤو˘م˘لا د˘ق˘ع˘ي˘ل «نا˘ثا˘ن» ا˘ه˘sكسص
د˘حاو ما˘ع د˘ع˘ب لوألا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

ة˘˘˘لود˘˘˘لا» ه˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘ك رود˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م
ةرج˘ه ى˘لإا ه˘ي˘ف ا˘ي˘عاد ؛«ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
سضرأا ةماقإاو نيطسسلف وحن دوهيلا
ة˘ل˘كسشم ل˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
.تاتسشلا يف ةيدوهيلا تايلقألا

ةظحللا هذه نأا اديج مويلا هفرعن ام
يناطيتسسلا عورسشملا ةيادب تناك
ة˘لود˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لا ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
سضا˘ق˘نأا ى˘ل˘ع ة˘ما˘ق˘ُم˘لا ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي ل ا˘˘م ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
اهسسفن ةظحللا نأا اسضيأا نوريثكلا

عار˘سصلا ة˘يا˘كح تن˘sسشد ي˘ت˘لا ي˘˘ه
دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ب ي˘ل˘خاد˘˘لا يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
لبق ،ةينويهسصلا نيبو ني˘ن˘يد˘ت˘م˘لا
ةيدوهيلا تارجه˘لا ل˘ب˘قو ،ة˘ب˘كن˘لا
،روفلب دعو ل˘ب˘قو ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ى˘لإا

هنأا «روفلب» فرعي نأا ىتح لبقو
يف ام ءيسشب دوهيلل ادعو مuدقُيسس
نوؤوسش يف ثحابلل اقفوف .ام ٍسضرأا
يف ةيمÓسسإلا ةع˘ما˘ج˘لا˘ب خ˘يرا˘ت˘لا

نإا˘ف «د˘ي˘م˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع سسنو˘˘ي» ةز˘˘غ
اوسضفر نينيدتملا دوهيلا نم اريثك
لب ،هتيادب ذنم ينويهسصلا ركفلا

اvرا˘˘˘˘سض هور˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو هو˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘حو
كردأاو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ب
ة˘كر˘ح ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نأا م˘هؤوا˘م˘عز
ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘ل ط˘ق˘ف سسي˘ل ،ة˘ي˘نا˘م˘˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ت˘سضرا˘ع˘م˘ل ا˘م˘نإاو ،ا˘ه˘ي˘سسسسؤو˘˘م
ةكلمم يف م˘هدا˘ق˘ت˘عل ة˘ح˘ير˘سصلا
م˘ه˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ُي˘سس ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
.رظتنملا «حيسشاملا»
هب تمسسو يذ˘لا ي˘ن˘يد˘لا ع˘با˘ط˘لا˘ف
ىلع ِلطني مل اهتكرح ةينويهسصلا
لو˘ق˘ي ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘يد˘ت˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
يف ثحابلا‐«ةرامع دمحم» بتاكلا
ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘˘سصلاو نا˘˘˘˘˘يدألا
قاقتسشا نأا انربخُي ذإا ،‐يليئارسسإلا
ءاج امنإا (msinoiZ) «ةينويهسصلا»
مهنينحو دوهيلا رعاسشمل لÓغتسسا
سسدقملا (noiZ) «نويهسص» لبجل
ةدعاق عم مداسصت ام وهو ،مهيدل
‐ا˘سضيأا‐ م˘هد˘ن˘ع ة˘خ˘سسار ة˘يدو˘ه˘ي
نم ةحنم ليئارسسإا سضرأا نأا يهو
ح˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘لا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل ه˘˘˘لإلا
ةيرسشب ةلواحم لك نأاو ،رظتنملا

رفك يه امنإا ةيدوهي ةلود ةماقإل
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ن˘ع ذوذ˘سشو
ىنعمل ةنايخو ةفورعملا ةيدوهيلا
.دعولا

ةيواز˘لا ر˘ج˘ح نا˘ك سضار˘ت˘علا اذ˘ه
ةيونعملا تاعازنلا لك يف سسيئرلا

نينيد˘ت˘م˘لا دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ب ة˘يدا˘م˘لاو
ءانثأاو لبق ،ةينوي˘ه˘سصلا ة˘كر˘ح˘لاو
«ينويهسصلا مهنايك» ءاسشنإا دعبو
ل˘˘كف ،ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف سضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءاوسس ،ةيدوهي ةينيد ةعامج/ةكرح
دق ،ل مأا يسسايسس بزح ىلإا تلsوحت
ي˘ف ح˘ي˘سشا˘م˘لا ةد˘ي˘ق˘ع تن˘ط˘ب˘ت˘سسا

يف‐ امنيب ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل ا˘ه˘سضفر
ة˘كر˘ح˘لا تأار ‐ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘ه˘˘ج˘˘لا

نب ديفياد» ناسسل ىلع ،ةينويهسصلا
ءارزو˘˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘˘ئر «نو˘˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘˘˘غ
ةدوع ةركف نأا ،لوألا يليئارسسإلا
ةد˘˘يد˘˘سش» ةر˘˘كف ي˘˘ه ح˘˘ي˘˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘لا
.«ةيبلسسلا
دجو نويروغ نب هدروأا يذلا يأارلا

نيركفملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ن˘ع هاد˘سص
ثيح ،ةينويهسصلل نيديؤوملا دوهيلا

يسسورلا ينويهسصلا ركفملا ىأار
ةيؤورلا نأا «نيكسسنلومسس سسيتريب»
اعون اهفسصوب دsدحتت ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

قزر˘لا نا˘م˘سضل نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘م
حيسشام˘لا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع لو ن˘مألاو
ه˘ي˘ف ه˘ق˘˘فاو ا˘˘م و˘˘هو ،سص˘˘uل˘˘خ˘˘ُم˘˘لا
سسكا˘˘م» ير˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
اهنأاب ةكرحلا فسصو يذلا «ودرون

ة˘ي˘ن˘يد تسسي˘لو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘˘كر˘˘ح
ىؤورلاب طب˘تر˘ت ل ا˘ه˘نأاو ،ة˘ي˘فو˘سص
،ةزجعملا رظتنت لو ةيناح˘ي˘سشا˘م˘لا
ةدوعلا قيرط دادعإا يف بغرت لب
قسستي ام وهو ،ةسصاخلا اهدوهجب
ي˘ف «لز˘تر˘ه» ة˘لو˘ق˘˘م ع˘˘م ا˘˘ما˘˘م˘˘ت
ي˘˘ف ع˘˘سضخأا ل ي˘˘ن˘˘نإا» :ه˘˘تار˘˘كذ˘˘م
.«ينيد عفاد يأل يعورسشم
اديكأات ةرفاسضتملا ءارآلا هذه تَلsثَم
نييلوسصألا ىدل ةكرحلا ةيناملعل
ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ا˘˘هاو˘˘عد بذ˘˘كو
ا˘ه˘سضار˘˘غأا ر˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ل تمِد˘˘خ˘˘ُت˘˘سسا
ف˘سصو د˘ح ى˘ل˘ع‐ ة˘يرا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا
دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف ،‐«ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا»
نأا˘˘˘ب نو˘˘˘ن˘˘˘˘مؤو˘˘˘˘ي [*]سسكذو˘˘˘˘ثرألا
ريبعت لإا وه ام «يدوهيلا بعسشلا»
بع˘سشلا اذ˘ه˘ل ءا˘م˘ت˘نلا نأاو ،ي˘ن˘يد
ةعيرسشلاب مازتللا ردق ىلع فsقوتي
ةوعد ل˘ك نإا˘ف م˘ث ن˘مو ،ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
وأا ةيسسايسس ةرظن دوهيلا ىلإا رظنت
نيد˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م ءي˘سش ي˘ه ة˘ي˘مو˘ق
تلا˘ع˘˘ت ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مو ،ه˘˘ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘بو
اذه ءاجرأا يف اهل سضفرلا تاحيسص
.بعسشلا
تمكار ،نيطسسلف ىلإا اهقيرط يف
نم ر˘ي˘ث˘كلا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘كر˘ح˘لا
ةسضِراعُملا ف˘قاو˘م˘لاو تادا˘ق˘ت˘نلا

،هسسفن يدوهيلا فسصلا لخاد نم
وأا يرا˘سسي˘لا ل˘ب˘ق ه˘ن˘م ي˘لو˘˘سصألا
دقنلا قلطنا نيح ي˘ف˘ف ،ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لا
جا˘مد˘نا ةرور˘سض ن˘˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
،اهتاعمتجم عم ةيدوهيلا تايلقألا

ةيراسضح ةدر ةينويهسصلا رابتعاو
تا˘هو˘ت˘ي˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم ج˘˘لا˘˘ع˘˘ت ل
ق˘ل˘خ˘ب ا˘هد˘يز˘ت ا˘م˘˘نإاو ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا

‐ قلطنا ،ةلود مسساب ريبك [**]وتيج
ينيدلا دقنلا ‐رخآلا بناجلا ىلع
ق˘با˘سسلا ح˘ي˘سشا˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘سضع˘˘م ن˘˘م
.اهيلإا ةراسشإلا

تر˘ه˘ظ ،يدر˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
ةيلوسصألا ةيدوه˘ي˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا

د˘ي˘لو˘لا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا ى˘ل˘ع
يتلا عا˘ق˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘مو ا˘عا˘ب˘ت
ماخاحلا بتكف ،دوهيلا اهب نكسسي
دو˘˘لو˘˘م˘˘˘لا ،«سشر˘˘˘ي˘˘˘ه ه˘˘˘ي˘˘˘سشو˘˘˘م»
ة˘كر˘ح ءا˘م˘عز د˘حأاو ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘ب
ة˘˘سضها˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ترا˘˘˘ك يرو˘˘˘طا˘˘˘ن
˘ما˘ع ه˘ل لا˘ق˘م ي˘ف ،ة˘ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘سصل˘˘ل
نأا تسسو˘ب ن˘ط˘ن˘˘سشاو˘˘لا˘˘ب8791
عم مات سضيقن ىل˘ع ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا»
بعسشلا فيرعت ديرت اهنإا ‐ةيدوهيلا
اذهو ،ةيمو˘ق ةد˘حو ه˘نأا˘ب يدو˘ه˘ي˘لا

نولعفي نيح مهو ‐هسسفن رفكلا وه
ل˘ك او˘˘ل˘˘sم˘˘ح˘˘ت˘˘ي نأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع كلذ
.«بقاوعلا
ةكرحلا يف تأار يتلا ةيؤورلا كلت
ن˘ع ا˘فار˘ح˘ناو ار˘ف˘ك ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘˘سصلا

حيرسصت يف اهدجن ءابآلا ثوروم
سسيئرلا ،«رجرب رملإا» وه رخآا ماخاح
ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسألا
يف8691 ماع نلعأا نيح ،يدوهيلا

سضرأا» نأا ةيكريمألا «نديل» ةعماج
اذإا لإا ة˘سسد˘ق˘˘م تسسي˘˘ل نو˘˘ي˘˘ه˘˘سص
،«برلا ة˘ع˘ير˘سش ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ط˘ي˘سس
نأا نا˘˘سسنإا يأل ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل» :لا˘˘˘قو
ة˘˘لود ءا˘˘سشنإا نأا˘˘ب ءا˘˘عدلا ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ي
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا˘ك ة˘ي˘لا˘ح˘لا ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
.«ةءوبنلل
ة˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘˘م ىsد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘مألا نإا ل˘˘˘˘ب
ىدبأا ذإا ،يأارلا باsتُكو تاماخاحلا
ريزولا‐ «وجا˘ت˘نو˘م نود˘يإا» ر˘ي˘سسلا
نابإا ايناط˘ير˘ب ة˘مو˘كح˘ب يدو˘ه˘ي˘لا

ه˘ت˘سضرا˘ع˘م ‐رو˘ف˘ل˘ب د˘عو رود˘˘سص
اه˘ف˘سصوو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل ةد˘يد˘سشلا
ةيسسايسس ةديقعو ،ريرسش هtجوت اهنأاب
بحم نطاوم يأل نكمي ل ةلuلسضُم
ةدو˘ع نأاو ،ا˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لا ه˘˘ن˘˘طو˘˘ل
‐هداقتعا بسسح‐ ىفنملا نم دوهيلا
سسي˘لو ة˘ي˘ه˘لإا ةدارإا˘ب م˘ت˘ت نأا بج˘˘ي
حر˘˘ت˘˘قاو ل˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يا˘˘ه˘˘سصلا ةدارإا˘˘ب

ق˘˘˘ح ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سص ل˘˘˘ك نا˘˘˘مر˘˘˘ح
،ةدحتملا ةكلمملا لخاد تيوسصتلا

؛دوهيلل ءيسسُي روفلب دعو نأا دsكأاو
مهفسصوب مهقوقح نم مهمرحي ذإا

نومتني يتلا نادلبلا يف نينطاوم
.اهيلإا
ر˘يزو˘لا «و˘جا˘ت˘نو˘م نود˘يإا» ر˘ي˘سسلا
نابإا ايناط˘ير˘ب ة˘مو˘كح˘ب يدو˘ه˘ي˘لا

فقو˘م ه˘با˘سشترو˘ف˘ل˘ب د˘عو رود˘سص
يئايزي˘ف˘لا ف˘قو˘م ع˘م «و˘جا˘ت˘نو˘م»
يدوهي‐ «نياتسشنيأا تربلأا» ريبكلا
ع˘م ل˘tسصو˘ت˘لا» نإا لا˘ق ذإا ‐ة˘نا˘يد˘لا
ةملاسسم ةكرتسشم ةايح ىلإا برعلا
ة˘لود ءا˘سشنإا ن˘˘م ي˘˘يأار ي˘˘ف د˘˘سشرأا
ي˘˘عو ن˘˘م ّيد˘˘ل ا˘˘م نإا ‐ة˘˘يدو˘˘ه˘˘˘ي
ا˘هر˘هو˘جو ة˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ب
ةيدوهي ةلود ءاسشنإا ةركفب مدطسصي
ينيدلا فقوملا وهو ،«ةسصsسصخُم
عم ةيدوهيلا تعزانت يذلا هسسفن
.هسساسسأا ىلع ةينويهسصلا
ثحاب˘لا ر˘كذ˘ي ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
يدوهي ركفم وهو ،«يدÓج عدج»
يدو˘ه˘ي˘لا سضفر˘لا اذ˘˘ه نأا ،ي˘˘بر˘˘ع
هسسفن قسسنلا ىلع ناك ةينويهسصلل
ةيدوهيلا تاسسسسؤوملا نم ريثك يف
نم ري˘ث˘كلا نا˘سسل ى˘ل˘عو ة˘ي˘بر˘ع˘لا

ةدع ىلإا كلذ عجرُيو ،مهريهاسشم
يد˘ق˘ع˘لا د˘ق˘ن˘لا فÓ˘خ˘ب‐ با˘˘ب˘˘سسأا

ع˘tت˘م˘ت ا˘ه˘ن˘م ‐ح˘ي˘سشا˘م˘لا ةد˘ي˘˘ق˘˘عو
ينيدلا حماسست˘لا ن˘م و˘ج˘ب دو˘ه˘ي˘لا
ملاعلا باحر يف ةمذ لهأا مهفسصوب
داهطسضلا اوناع˘ي م˘ل˘ف ،ي˘مÓ˘سسإلا

لب ،ابوروأا دوهي لثم ةيرسصنعلاو
نم نونطاوم مهنأا نورعسشي اوناك
م˘˘ه˘˘نا˘˘طوأا ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا
.ةيبرعلا

نأا سضفر˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م ن˘˘˘˘مو
ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تسسسسأا˘˘ت
ماع رسصمب ةينويه˘سصلا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
يت˘لا ا˘ه˘ئدا˘ب˘م ن˘ع ًة˘ن˘ل˘ع˘ُم ،6491
ني˘يرو˘ح˘م ن˘يأاد˘ب˘م ي˘ف تسص˘sخ˘ل˘ت
يتلا ةينويهسصلا دسض حافكلا ؛امه
ن˘م xل˘˘ك ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ط˘بر˘لا ز˘يز˘ع˘تو ،بر˘ع˘لاو دو˘ه˘ي˘˘لا
بعسشلاو رسصم دوه˘ي ن˘ي˘ب ق˘ي˘ثو˘لا
د˘˘˘سض حا˘˘˘ف˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
.رامعتسسلا
ر˘مألا ثد˘ح ،كلذ ى˘ل˘ع ما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ثي˘˘ح ،ا˘˘سضيأا قار˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصع تل˘˘˘˘˘sكسشت

نورا˘˘ه» ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تم˘˘˘ظ˘˘˘نو ،«ة˘˘˘خ˘˘˘لز
ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘˘سضها˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا
تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلا

تردسصأا امك ،ةيريهامج تايلاعفو
فدهلا لجأا نم «ةبسصعلا» ةديرج
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تر˘˘سشنو ،ه˘˘تاذ
ةينويهسصلا تربتعا يتلا تلاقملا

سضuوقُت ثيح ،رام˘ع˘ت˘سسÓ˘ل Ó˘ي˘م˘ع
ي˘ب˘ع˘سشلا لا˘سضن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
‐دوهيلاو بر˘ع˘لا ن˘ي˘ب‐ كر˘ت˘سشم˘لا

تر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك ،را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا د˘˘سض
حيرسص xدعت ةينويهسصلا نأا ةبسصعلا

لح نأاو ،نييني˘ط˘سسل˘ف˘لا ق˘ح ى˘ل˘ع
نوكي ةيدوهيلا تا˘ي˘ل˘قألا ة˘ل˘كسشم
م˘ه˘تا˘ب˘جاو ن˘ع عا˘فد˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
لÓ˘خ ن˘م سسي˘لو م˘ه˘˘نا˘˘طوأا ل˘˘خاد
.[81]نيطسسلف ىلإا مهريجهت

ةينويهسصلا ةحفاكم ةبسصع
يليئارسسإلا خرؤو˘م˘لا ن˘ل˘عأا ،هرود˘ب
ر˘ي˘طا˘˘سسألا نأا «جوز˘˘تر˘˘ه ف˘˘ي˘˘ئز»
ا˘˘ه˘˘ب عsرذ˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘تارو˘˘˘ت˘˘˘لا
يخيراتلا قحلا تابثإل ةنياهسصلا
ىوعد يه امنإا نيطسسلف سضرأا يف
،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘خ˘يرا˘ت نا˘هر˘ب ل ة˘ف˘˘ئاز
خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘فاو يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا

تا˘سسارد˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘كب ر˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ومولسش» ند˘ن˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘قر˘سشلا
عار˘˘ت˘˘خا» با˘˘ت˘˘ك ف˘˘لؤو˘˘م «د˘˘نا˘˘سس
هيف سصن يذلا «يدوهيلا بعسشلا

مل دوهيلل ينامورلا درطلا نأا ىلع
ىلإا اودوعي ىتح لسصألا نم ثدحي
‐لعفلاب‐ هدكؤوت ام وهو ،نيطسسلف
ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘كر˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ح
دو˘سشن˘م˘لا ن˘طو˘لا لو˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا تنا˘˘كف ،ةر˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل
سصر˘ب˘قو و˘غ˘نو˘كلاو ق˘ي˘ب˘˘مزو˘˘مو
‐نيطسسلف بناجب‐ ايقيرفأا بونجو
ة˘˘حور˘˘ط˘˘م ،تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘قا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ك
.ةلسضافملل
عار˘سصلا نا˘ك ،ه˘با˘سش˘ُم قا˘ي˘سس ي˘˘ف
Óكسش ذختي ينويه˘سصلا يدو˘ه˘ي˘لا
وهو ،قبسس امم اكاكتحاو ةsدِح رثكأا

ة˘قuرؤو˘م ةر˘ي˘˘تو˘˘ب ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي عار˘˘سص
تاعامجلا نيب نآلا ىتح ةموكحلل
ةيل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘مو˘كح˘لاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ىلإا امو اهتاسسسسؤومو ةلودلا لوح
ا˘ن˘نإا˘ف عار˘سصلا اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ف˘˘لو .كلذ
عيرسس ي˘خ˘يرا˘ت ع˘tب˘ت˘ت ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب
عمتجملا لخاد ةي˘ن˘يد˘لا ل˘ئا˘سصف˘ل˘ل
ن˘م عsر˘ف˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
هاجتلا :ا˘م˘ه ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر ن˘ي˘ها˘ج˘تا
ها˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘تلاو ،ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإلا
.يديرحلا/يسسكذوثرألا
،ةيحÓسصإلا ة˘كر˘ح˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
نر˘ق˘لا ر˘خاوأا ي˘ف تأاد˘ب د˘ق ا˘ه˘نإا˘˘ف
ماع اديدحتو ،ايناملأاب رسشع عسساتلا

تايلقألا جامدناب تبلاطو ،0481
ةيقنتو ايناملأا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ك ة˘يدو˘ه˘ي˘لا
تقلع يتلا بئاوسشلا نم ةيدوهيلا
ةدابعلا ةغل رييغت كلذ يف امب ،مهب
يتلا د˘ل˘ب˘لا ة˘غ˘ل ى˘لإا ة˘ير˘ب˘ع˘لا ن˘م
ْيَتملك فذحو ،ةÓسصلا اهب ىsدؤوت
ل˘ك ن˘˘م «سسد˘˘ق˘˘لا»و «نو˘˘ي˘˘ه˘˘سص»
ةيسسدق يف ل˘ها˘سست˘لاو ،تاو˘ل˘سصلا
.خلإا ،لÓحلا لكألاو تبسسلا موي

رuبعُت ةيحÓسصإلا ةكرحلا تناك امك
لا˘˘˘كسشأا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘كسش ن˘˘˘ع
بوعسش ة˘ي˘لو˘ل˘ح ي˘هو ،ة˘ي˘لو˘ل˘ح˘لا
يف sلح دق هلإلا نأا اوأار ثيح ؛هلإلا

لو ةمألا ل‐ رسصعلاو مtدقتلا حور
اذ˘ه نا˘كو ،‐ن˘ي˘ت˘يدو˘ه˘ي˘˘لا سضرألا

نأل ،ةينويهسصلا عم مهفÓخ أاسشنم
دوهي˘لا ي˘ف اور˘ي م˘ل ن˘ي˘ي˘حÓ˘سصإلا
امنيب ،ةين˘يد تا˘ي˘ل˘قأا ا˘م˘نإاو ا˘ب˘ع˘سش
ع˘سضو˘م نأا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا تر˘ب˘ت˘عا
يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا بع˘˘سشلا و˘˘ه لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا

.سضرألاو
«ديمحلا دبع سسنوي» ثحابلا ركذي
تلsكسش دق نييحÓسصإلا ةكرح نأا
قر˘ط ي˘ف ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ق˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا
تائفلا عسسوأا اهنوك ،ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
تا˘يلو˘˘لا ي˘˘ف اذو˘˘ف˘˘ن ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
،بر˘غ˘لاو ة˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مألا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تار˘م˘تؤو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تد˘ق˘ع˘ف
،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ةادا˘˘ع˘˘ُم˘˘ل ة˘˘ي˘˘عاد˘˘لا

ـب تا˘˘˘ما˘˘˘˘خا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
يذ˘˘لا ،9681 ما˘ع «ترو˘ف˘كنار˘ف»
مهسضفر نو˘ي˘حÓ˘سصإلا ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظأا
سضرأا ىلإا ةدوعلا لجأا نم ةÓسصلا
،‐ةينوي˘ه˘سصلا تم˘عز ا˘م˘ك‐ ءا˘بآلا

ةطوبرم لازت ل مهلامآا نأا اونلعأاو
يف ةبغر˘لا نأاو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا م˘ه˘ن˘طو˘ب
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ب ة˘يدو˘ه˘ي ة˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإا

‐ رsركت يذلا رمألا ،امامت ةمدعنم
يف نكلو هسسفن ماعلا يف ‐ابيرقت
.ةدحتملا تايلولاب «ايفيلدÓيف»
لاحلا فلتخي مل ،رخآلا حانجلا يف
لب ،دوهيلا سسكذوثرألا ىدل اريثك
،ا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘عو ةsد˘˘˘ِح ر˘˘˘ث˘˘˘كأا نا˘˘˘ك ه˘˘˘˘نإا
بر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسكذو˘˘˘˘ثرألا˘˘˘˘ف
يت˘لا ،ة˘ي˘لو˘سصألا ن˘ع تار˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا
ةكرحلل لع˘ف در ا˘ه˘ف˘سصو˘ب تأا˘سشن
‐ةقرا˘ف˘م˘ل˘ل‐ ا˘ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘حÓ˘سصإلا

«تاتسشلا» نع عافدلا يف اهتقفاو
مات˘لا ءاد˘ع˘لاو ،و˘ه ثي˘ح يدو˘ه˘ي˘لا

ةكلمم ءاسشنإاب لuجعُت ةليسسو يأل
تر˘ب˘ت˘˘عاو ،ة˘˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ت ةو˘˘عد يأا نأا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
يه ةيموق وأا ةيسسايسس ةرظن دوهيلا
لب ،هنع ديعبو نيدلل فلاخم ءيسش
‐لسصألا نم‐ ةينويهسصلا تربتعا
.ئطاخلا هلإلا دبعت
،ة˘˘ي˘˘˘سسكذو˘˘˘ثرألا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا نألو
يأا‐ ميديرحلاب كلذ دعب ةاsمسسُملا
ءاد˘˘˘ع د˘˘˘سشأا تنا˘˘˘˘ك ،‐ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘تألا
ربجأا دقف ،اهريغ نم ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل
˘‐ ي˘نا˘م˘لألا تا˘ما˘خا˘ح˘لا سسل˘˘ج˘˘م
يف «لزتره» ‐جاجتحلا تاماخاح
نا˘كم ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘˘ع7981 ما˘˘˘˘ع
ن˘م لوألا ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ر˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا
اورد˘سصأاو ،«لزا˘ب» ى˘لإا «خ˘نو˘˘ي˘˘م»
اوبرعأا رمتؤوملا بقع اسضهانم انايب
ةنياهسصلا يعاسسم فÓتخا نع هيف
،ةي˘لو˘سصألا م˘ه˘ت˘عا˘م˘ج ئدا˘ب˘م ع˘م
ط˘خ ة˘ظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ن˘م او˘ج˘ه˘ت˘ناو
ةينويهسصل˘ل سسر˘سشألا ة˘سضرا˘ع˘م˘لا

.يدوهيلا فسصلا لخاد نم
ي˘ف د˘ِق˘ُع ،1191 ما˘ع ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف
عا˘م˘ت˘جا ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ب «ترو˘ف˘كنار˘ف»
اينام˘لأا دو˘ه˘ي ن˘م دد˘ع ه˘ي˘ف كرا˘سش
ةسشقانمل ؛ادنلوبو ايناوتلو رجملاو
نم فقوملاو ةدا˘ب˘ع˘لا ة˘غ˘ل ة˘ي˘سضق
،كلذ ى˘لإا ا˘مو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ةرا˘سضح˘لا

ى˘لوألا سسسسُألا ى˘ل˘ع ق˘ِف˘˘tتا ى˘˘ت˘˘ح
‐ «ليئارسسي تادوغأا» بزح مايقل
ةمظنم هفسصو˘ب ‐ل˘ي˘ئار˘سسإا ة˘ط˘بار
بسصان يذلا بزحلا وهو ،ةيملاع
هسسيسسأات ذن˘م ءاد˘ع˘لا ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ى˘لإا ى˘ع˘˘سسف ،2191 ماع اد˘ن˘لو˘ب˘ب
ةيسسكذوثرألا تاعومجملا د˘ي˘حو˘ت
ليكسشت فدهب ةيبر˘غ˘لاو ة˘ي˘قر˘سشلا

يف ةيدوهيلا تامظنملل ليدب رايخ
.ةينويهسصلا ةكرحلا ةهجاوم

عبتي..
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تاحاولا يف اهرييسست ىلإا فدهي

ةلڤرؤب ليخنلا ةورث رييصست لؤح ينطو ىقتلم
ةور˘ث ر˘ي˘ي˘سست ة˘لأا˘سسم ل˘كسشت˘سس
،ةيرئازجلا تاحاولا يف ليخنلا

بقتري اينطو ىقتلم عوسضوم
لبقملا ناو˘ج03 يف همي˘ظ˘ن˘ت
«حا˘بر˘م يد˘˘سصا˘˘ق» ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
هذه ىدل ملع ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ل˘قرو˘ب
فاد˘هأا زر˘بأا ن˘ي˘ب ن˘مو .ةر˘ي˘خألا
ةعارز ةيعسضو مييقت ،ىقتلملا
ثحبلل ةليسصح دادعإاو ليخنلا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘نرا˘ق˘مو ير˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
نيثحابلا ع˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘م˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘خآلا
حارتقا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا

ةورثلا هذه رييسستل جهانمو قرط
لجأا نم تايوتسسملا عيمج ىلع
،ةينÓقعو ةمادتسسا رثكأا ةيمنت
يتلا تابوع˘سصلا د˘يد˘ح˘ت اذ˘كو
يف ةبعسشلا هذه ريوطت سضرتعت
املثم ،تاسصسصختلا ددعتم راطإا
.ردسصملا هحسضوأا

ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا قر˘ط˘ت˘˘ي˘˘سسو
تا˘حاو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ى˘لإا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا بو˘ن˘ج ي˘ف ة˘م˘يد˘ق˘لا

نكمي ل اروهدت فرعت يتلاو
باب˘سسألا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ه˘ل˘ها˘ج˘ت
ي˘ف ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ل ةد˘كؤو˘م˘لا
ل˘˘ح˘˘م نو˘˘كت نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب
بسسح ،لد˘ج˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘م سشا˘˘ق˘˘ن
.نيمظنملا

با˘ب˘˘سسألا هذ˘˘ه عو˘˘ن˘˘ت نأا ا˘˘م˘˘ك
ةطخ دادعإا يف عورسشلا بلطتي
ةوÓع ،تا˘سصسصخ˘ت˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
ة˘يا˘م˘ح˘ل ج˘مار˘ب حار˘ت˘˘قا ى˘˘ل˘˘ع

نأا ثي˘˘ح ،ل˘˘ي˘˘خ˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘تا˘˘˘سسب
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م لا˘˘كسشإلا
اميسس ةثيدحلا ةيعارزلا قطانملل
ةعارزلا ة˘م˘ظ˘نأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
،ةلمعتسسم˘لا جا˘ت˘نإلا تا˘ي˘ن˘ق˘تو
. ردسصملا تاذ بسسح
يملعلا دعو˘م˘لا اذ˘ه نو˘كي˘سسو
ق˘فو ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ير˘ج˘ي˘سس يذ˘لا
ةسصرف ، يئرملا رسضاحتلا ةينقت
ر˘ي˘ي˘سست عو˘سضو˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
بو˘ن˘ج ي˘ف ل˘ي˘خ˘ن˘لا ن˘ي˘˘تا˘˘سسب
ىلع اهريثأاتو اهتءافكو ،رئازجلا
.ةمادتسسملا ةيمنتلاو طيحملا

اذ˘˘ه ي˘˘ف سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا رود˘˘˘ي˘˘˘سسو
ربخم هب رداب˘ي يذ˘لا ،ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
ل˘ي˘خ˘ن˘لا ة˘عارز لو˘˘ح ثح˘˘ب˘˘لا
ةيعارز˘لا مو˘ل˘ع˘لا م˘سسق˘ل ع˘با˘ت˘لا
ةايحلاو ةعي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘كب
ة˘ع˘برأا لو˘ح ،ة˘ل˘قرو ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
» يف لث˘م˘ت˘ت ،ة˘ي˘سسا˘سسأا روا˘ح˘م
ي˘˘عارز˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ماد˘˘ت˘˘˘سسا
حÓ˘˘˘سصت˘˘˘سسإا »و «ي˘˘˘تا˘˘˘حاو˘˘˘˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘سضارألا
ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت »و «ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
.«ليخنلا داومل ةيويحلا
ر˘ي˘ي˘سست نأا ى˘لإا ةرا˘سشإلا رد˘˘ج˘˘ت
ذاختا يأا ة˘ي˘عارز˘لا تا˘حا˘سسم˘لا
لكسشي ةيعارزلا ةئيبلا يف رارقلا

رارمتسسا˘ب ا˘حور˘ط˘م ا˘عو˘سضو˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
.نيحÓفلاو ةيمومعلا

ب .صضاير

«صسيداب نب ديمحلا دبع» ةعماجب
ابيرق مناغتصسمب قرزأ’ا داصصتق’ا لؤح  يلود رمتؤؤم
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ر˘ب˘خ˘م  م˘ظ˘˘ن˘˘ي
ةيلكب رخآا داسصتقا ىلإا لوحتلا
ةيراجتلا ،ةيداسصت˘قلا مو˘ل˘ع˘لا

دبع» ةعماجب رييسستلا مولعو
ة˘يلو˘ب «سسيدا˘ب ن˘ب د˘ي˘م˘˘ح˘˘لا

ناوج92و82 يموي مناغتسسم
ي˘م˘ل˘ع˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
داسصتقلا لوح لوألا يلودلا
دا˘˘سصت˘˘قلا» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب قرزألا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت قرزألا
.«ةمادتسسملا
ىلع فّرعت˘ل˘ل ي˘تأا˘ي ر˘م˘تؤو˘م˘لا

قرزألا دا˘˘سصت˘˘قلا مو˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘م
اذكو ،هب ةطبترملا ةطسشنألاو
ةءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كلا ن˘˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

سسأار˘ل˘ل ل˘ث˘مألا ماد˘خ˘ت˘˘سسلاو
امب ،قرزألا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘لا
ةيف˘ي˘ظو سصر˘ف ق˘ل˘خ ن˘م˘سضي
اذكو يعمتجم لام سسأار ءانبو
ةددعتم ةيدقن تاقفدت قيقحت
ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ع˘˘م
.ةمادتسسلا موهفم سسيركتو
يذلا رمتؤوملا اذه  فدهي امك
نو˘كرا˘سشم˘لا ه˘ي˘ف سشقا˘ن˘˘ي˘˘سس
ىلإا  ة˘ي˘سسا˘سسأا روا˘ح˘م ة˘ع˘ب˘سس
دا˘سصت˘قلا اذ˘ه ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا
لÓ˘خ ن˘م ،م˘ه˘م˘لاو د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست
را˘ح˘ب˘لا ة˘ئ˘ي˘ب ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا

ة˘ماد˘ت˘سسم˘˘لا تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ربع رقفلا ةدح نم فيفختلل
يئاذغ˘لا ن˘مألا ةدا˘يزو م˘لا˘ع˘لا

ةيحولو˘كيلا م˘ظ˘ن˘لا ة˘يا˘م˘حو
عو˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘جار˘˘ت ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو
.يئيبلا يويحلا

لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ،كلذ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ذيفنت ز˘يز˘ع˘ت ل˘ب˘سس ر˘م˘تؤو˘م˘لا
ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا فاد˘˘هأا

قلعتملا41 فدهلا ةسصاخو
فدهي امك ،ءاملا تحت ةايحلاب
ن˘ي˘ب ا˘˘م ط˘˘بار˘˘ت˘˘لا زار˘˘بإا ى˘˘لإا
ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا لو˘˘ل˘˘حو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ىلع خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ت تا˘ي˘عاد˘ت
را˘ح˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ّل˘ط˘م˘لا لود˘لا

م˘ها˘سسي ا˘˘م˘˘ب تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لاو
.مادتسسم لبقتسسم نامسضب

ىلإا نوكراسشم˘لا ى˘ع˘سسي ا˘م˘ك
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ة˘ي˘م˘هأا نا˘ي˘ب˘ت
تارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘˘˘˘بلا ثد˘˘˘˘˘˘˘˘˘حأا

فرعي امب ةيملعلا تاروطتلاو
«ءا˘˘قرز˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا»
ءا˘ن˘ب˘ل تا˘سسرا˘م˘م˘˘لا ل˘˘سضفأاو
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ءا˘˘خر˘˘لا
لا˘ي˘جأÓ˘˘ل قرزألا لا˘˘م˘˘سسأار˘˘لا
زيكرتلا ىلإا ةفاسضلاب ،ةمداقلا

يف ةيلودلا براجتلا مهأا ىلع
،كلذ بناج ىلإا  . لاجملا اذه
رداسصم مهأا رم˘تؤو˘م˘لا لوا˘ن˘ت˘ي
ا˘م˘ك ،دا˘سصت˘قلا اذ˘ه د˘˘يد˘˘ه˘˘ت
ة˘ي˘م˘كلا بي˘لا˘سسألا سشقا˘ن˘ي˘سس
اذكو ةيئاملا ةمسصبلا سسايقل
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘م˘ي˘˘ق˘˘لا فا˘˘سشت˘˘كا
لبسسو ،تاطيح˘م˘لاو را˘ح˘ب˘ل˘ل
دوهجلا زيزعت يف ةمهاسسملا
دا˘سصت˘قلا م˘عد ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
ة˘ي˘سسي˘ئر ةادأا˘ك ا˘ي˘˘لود قرزألا

عم ،ايلودو ايلحم ةئيبلا ةرادإل
ةيلام تايلآا داجيإا نع ثحبلا

ي˘ف ل˘يو˘م˘ت˘لا م˘عد˘ل ةر˘كت˘ب˘م
ةدايز اذكو .قرزألا داسصتقلا

رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘ّن˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘˘عو
ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو تا˘˘مو˘˘كح˘˘لاو
سصا˘خ˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةئيبلا يف رامث˘ت˘سسلا ة˘ي˘م˘هأا˘ب
.قرزألا داسصتقÓل ةيتحتلا

نيدلارون ةيدعسس نب

راسشتنا ةرسصاحمل «ةديدسش» ةيئاقو ريبادت ةزابيتل تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا ةحسصلا ةيريدم تذختا
.عاطقلل ةيلحملا ةيريدملا هب تدافأا ام بسسح ،ةيلولاب اهنم تلاح6 ةرم لوأل فاسشتكإا دعب ،ةيدنهلا ةلÓسسلا

قرف دينجت˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ئا˘بو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ع˘م ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ب
ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘سشألا عا˘˘سضخإا

عم رسشابم كاكتحا يف اوناك
ةيبا˘ج˘يإا ة˘لا˘ح لوأا ل˘ي˘ج˘سست
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘يد˘ن˘ه˘لا ة˘لÓ˘سسل˘ل
ام بسسح ،ي˘عو˘ط˘لا ي˘ب˘ط˘لا
،ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘سضوأا

.ةلحروب دمحم
ةيئابولا تاقيقحتلا تلمسشو
06 ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
م˘ه˘ع˘ي˘˘م˘˘ج اور˘˘جأا ا˘˘سصخ˘˘سش
ةيربخملا ةيبط˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘˘سضخإا ع˘˘˘م
مت امي˘ف ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘سصلا

و ةد˘كؤو˘م˘لا تلا˘˘ح˘˘لا لز˘˘ع
ةب˘قار˘م˘ل˘ل ا˘سضيأا ا˘ه˘عا˘سضخإا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يرود˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
،سصسصخ˘˘ت˘˘م ي˘˘ب˘˘ط ق˘˘˘ير˘˘˘ف
.ريدملا تاحيسضوت بسسح
رو˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م نا˘˘˘كو
،سسمأا لوأا ،نلعأا دق رئازجلاب

6 ةر˘˘م لوأل فا˘˘سشت˘˘كإا ن˘˘ع
ةيدنهلا ةلÓسسلا نم تلاح
ح˘سضوأاو .ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو ي˘˘ف
م˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘نأا رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا تاذ
6 ن˘˘ع ةر˘˘م لوأل ف˘˘˘سشكلا»
ةيدنهلا ةلÓسسلا نم تلاح
ار˘ي˘سشم ،«ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو ي˘˘ف
مت يتلا ةلÓسسلا هذه نأا ىلإا
عو˘ن˘لا» ن˘م ي˘ه ا˘ه˘فا˘سشت˘كا
يو˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ،2 ي˘عر˘ف˘لا

ة˘نرا˘˘ق˘˘م تا˘˘فÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع
ةرسشتنملا ةنيجهلا ةر˘ف˘ط˘لا˘ب

.«دنهلا يف ايلاح
د˘ه˘ع˘م ر˘كذ ،ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةحسصلا ةمظنم نأاب روتسساب
هذ˘ه تف˘ن˘سص د˘ق ة˘ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
ةلÓسس» اهنأا ىلع  ةلÓسسلا
ي˘˘تأا˘˘ي ،«ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا تح˘˘˘ت
ى˘م˘سسي ا˘م د˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت
،«قلقلل ةريثملا» تلÓسسلاب
تلÓ˘سسلا ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا
.«ةيليزاربلاو ةيقيرفأا

ريدم دكأا ،قايسسلا اذه يفو
ة˘لا˘ح˘لا رار˘ق˘˘ت˘˘سسا ة˘˘ح˘˘سصلا
تسسلا تلا˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
،ةيدنهلا ةلÓسسلاب ةباسصملا
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ،بر˘˘˘عأا ه˘˘˘˘نأا لإا
ن˘˘م ه˘˘فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘ع ،تقو˘˘لا
خراسصلا يخارتلا» تايعادت
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو
ةحفاكمل ةيئاقولا ة˘ي˘ح˘سصلا
ا˘م ة˘سصا˘˘خ ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ن˘˘˘م ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه ظ˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ي

ل˘خاد ة˘طر˘ف˘م ة˘ي˘لوؤو˘˘سسمل
ةيراجتلا زكارملاو قاوسسألا
.«ةكرحلاب جعت يتلا

ريكذتلا لوؤوسسملا ددج امك
ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا» نأا˘˘˘ب

يعولاو ةظق˘ي˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك
ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا حورو
ةيمهألا ةغلاب ىقبت نطاوملا

ةرسصاح˘م˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ا˘هد˘حوو
ة˘يلو˘ب «ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا
.ةزابيت

،ةزابيت ةيلو تلظ ،ةراسشإÓل
ةر˘ئاد جرا˘خ ،ل˘˘يو˘˘ط تقو˘˘ل
ريبادتب ةمزلم ريغو رطخلا
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ل˘ك ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ت
جرد˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا

ةعسسوملا ةمئاقلا يف اددجم
كل˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ةيلو93 اهددعو ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تيقاوم ىلع ليدعت رخآا يف
تنلعأا يذلا يلزنملا رجحلا

.لولا ريزولا حلاسصم هنع
هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سست ع˘˘˘˘˘˘مو
سصو˘سصخ˘˘ب تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةيلوب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ةلÓسس روهظ لظ يف ةزابيت

ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ا˘عد ،ةد˘يد˘˘ج
˘ماز˘ت˘للا» ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
د˘عاو˘ق˘لا˘ب ة˘مار˘سصلا د˘˘سشأا˘˘ب
سصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا

لو˘كو˘تور˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ع˘˘ن˘˘قألا ءاد˘˘ترا) ي˘˘ح˘˘سصلا
يدسسجلا دعا˘ب˘ت˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا

(نيديل˘ل رر˘كت˘م˘لا ل˘سسغ˘لاو
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
د˘ي˘حو˘لا نا˘م˘سضلا ،فور˘ظ˘لا
اذ˘˘ه را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ليج˘سست بن˘ج˘تو سسور˘ي˘ف˘لا
.«تلاحلا نم ديزملا
رو˘ت˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘ي
نع ،اسضيأا لوألا سسمأا ،نلعأا
نم ةديدج ةلاح73 ليجسست
ر˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘لÓ˘˘سسلا
كلذو نطولا تايلو سضعب
ةيني˘ج˘لا ثو˘ح˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف
تلÓسسلا ةبقارمب ةقلعتملا
سسراسس» سسوريفل ةروحتملا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘˘ت˘˘لا «2‐فوك‐
.دهعملا

،تلا˘˘ح˘˘˘لا كل˘˘˘ت عزو˘˘˘ت˘˘˘تو
،روتسساب د˘ه˘ع˘م نا˘ي˘ب بسسح
ةيلو يف ةلاح32 :يلاتلاك
ةيلو يف تلاح5و رئازجلا
ل˘ك ي˘ف تلا˘ح3و ةديلب˘لا

ةليسسملا و ةياجب ةيلو نم
ةيلو نم لكب ةدحاو ةلاحو
.ةليمو ةيدملاو ةنيطنسسق
تلا˘ح˘لا ي˘لا˘م˘جإا غ˘ل˘ب د˘قو
ة˘لÓ˘سسلا هذ˘ه ن˘م ةد˘كؤو˘م˘لا

يرفيف52 خ˘˘يرا˘˘˘ت ذ˘˘˘ن˘˘˘م
نيح يف «ةلاح081 طرافلا
ةلÓسسلل ةلاح يا لجسست مل
. ةيريجينلا

قلعتت ةيسضق602
ماعلا نوناقلا مئارجب

ةزابيتب
ةيئلولا ةح˘ل˘سصم˘لا تل˘ج˘سس
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘˘ل
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘˘يلو
ةيسضق602 ،ناسضمر رهسش
ماعلا نوناقلا مئارجب قلعتت
سصاخلا ططخملا راطإا يف
لÓ˘˘خ ة˘˘ن˘˘ي˘˘كسسلا نا˘˘م˘˘˘سضب
ا˘م˘ب˘سسح ، ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘˘سشلا
اذ˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ،سسمأا ه˘˘ب دا˘˘˘فأا
.ينمألا زاهجلا

لÓ˘خ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ي˘˘ف ءا˘˘ج و
ليرفأا31 نم ةدتمملا ةرتفلا
،يرا˘˘ج˘˘لا يا˘˘˘م2 ى˘˘˘˘˘˘˘لا
قلعتت ةيسضق602 ليجسست
،ما˘˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘ج˘˘˘ب
081 ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا
031 ي˘لا˘م˘جإا ن˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
ةبسسنب يأا ،ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ي˘سضق
،ةئاملاب36ب رد˘ق˘ت زا˘ج˘نإا

مÓعإلا ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسح
.ةزابيت ةيلو نمأل
حلاسصم نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضو˘يو
تلجسس ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
تار˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘˘تÓ˘˘خد˘˘ت
تسصحأا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘سسم˘˘˘لا

عسضوو ةيطرسش ةيلمع821
تاءادتعاو تار˘جا˘سشم˘ل د˘ح
«ة˘ي˘عو˘ن» ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘ت
تا˘ب˘كر˘م سسم˘خ عا˘جر˘ت˘˘سسا

.ثحب لحم تناك
تادو˘ه˘ج˘م˘لا تر˘ف˘سسأا ا˘م˘ك
ةرتفلا سسفن لÓخ ةيتايلمعلا
نع ‐نايبلا تاذ فيسضي ‐
لح˘م ا˘سصخ˘سش11 ف˘ي˘قو˘ت
اذكو سضبقلاب ةيئاسضق رماوأا
هبتسشم اسصخسش04 فيقوت
م˘˘ئار˘˘ج ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت ي˘˘˘ف
ريغ راجتإلا ةحفاكمب قلعتت
تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا

ا˘م˘م ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لاو

سصرق5012 زج˘ح˘ب ح˘م˘سس
ن˘م مار˘˘غ632و سسو˘ل˘ه˘م
ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةحنج نع سصاخسشأا فيقوت

.سضيبأا حÓسس لمح
تل˘˘˘ج˘˘˘سس ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
نمأÓل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
رورم ثداح11 ، ةروكذملا

كÓ˘ه ي˘ف بب˘سست ي˘نا˘م˘سسج
نيرخأا41 ةباسصإا و سصخسش
،ةروطخلا ةتوا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب
.ةزابيت نمأا نايب فيسضي

ب. يسساسس

ةيدنهلا ةلÓسسلل تلاح ليجسست دعب

ةزابيتب ةفثكم ةيحصص ةيئاقو Òبادت

 ريوزتلاو ةرتوفلا مادعنل
حمقلا نم راطنق023 زجح

سسابعلب يديصسب نيللا
كردلا حلاسصم تزجح
يديسس ةيلوب ينطولا
نم راطنق023 ،سسابعلب
ةرتوفلا مادعنل نيللا حمقلا

تاررحملا يف ريوزتلاو
ىدل ملع امبسسح ،ةيراجتلا

لاسصتلاو مÓعإلا ةيلخ
تاذل ةيميلقإلا ةعومجملل
تاذ حسضوأاو .ينمألا كلسسلا
هذه زجح مت هنأا ،ردسصملا
ةطقن ىوتسسم ىلع ةداملا

مقر ينطولا قيرطلاب ةبقارم
يتيدلب نيب طبارلا31
ثيح غÓتو سسابعلب يديسس
دعبو ةنحاسش فيقوت مت
ـب ةلمحم اهنأا نيبت اهسشيتفت
نيللا حمقلا نم راطنق023
بناج ىلإا ةروتاف نود
روزملا لامعتسساو ريوزتلا
.ةيراجتلا تاررحملا يف
مت هنأا ىلإا ردسصملا راسشأاو
ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا
هبتسشملا قح يف ةمزÓلا
ةبراحم راطإا يف كلذو مهيف
اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا

ةبراحمو كلهتسسملا ةيامحو
ةقلعتملا مئارجلا
ةيلايتحلا تاسسرامملاب
فرط نم ةمعدملا داوملل
.ةلودلا

 ب.صس
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صسابعلب يديسس

انكصسم046 عورصشم ؤبتتكم
جاجتح’اب نوددهي

046 عورسشم وبتتكم دده
ةيلوب معدم يوقرت انكسسم
ةكرح نسشب ،سسابعلب يديسس
ميلسست رخأات ببسسب ةيجاجتحا
م˘ه˘يوا˘˘كسش م˘˘غر عور˘˘سشم˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ىد˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

 .اهتايوتسسم فÓتخا ىلع
ن˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو

ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘ه˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ريسصم فنتكت يتلا ةيبابسضلا
لاغسشأا ناو ةسصاخ  مهتانكسس
ءاهتنلا ىلع تبراق اهزاجنإا
ةعاسسلا دحل مهئاعدتسسا نود
ىتح وأا ىلوألا طاسسقألا عفدل
ةسصاخلا  ةعرقلا ةيلمع ميظنت
اهليجأات دعب ،قباوطلا رايتخاب
ذإا ،تاب˘سسا˘ن˘م ع˘برأا ن˘م ر˘ث˘كأا
ة˘ب˘غ˘˘م ن˘˘م ءلؤو˘˘ه فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي
نم ةداف˘ت˘سسلا ن˘م م˘ه˘ئا˘سصقإا

ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو تا˘˘ن˘˘كسسلا هذ˘˘ه
‐ رسسفي امم نيرخآا سصاخسشأل
يأا  م˘ه˘ح˘ن˘م مد˘ع‐ م˘ه˘˘ب˘˘سسح
مهعقاوم مهل ددحت تاداهسش
.ةينكسسلا

تع˘˘فد ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ىلإا برقتلا ىلإا  نيجتحملا
ةفرعم لجأا نم ةهج نم رثكأا
سضرتعت يتلا ليقارعلا  ببسس
مهتانكسس لاغسشأا ريسس ةيلمع
ل˘ك او˘قر˘ط ثي˘ح ،تاو˘˘ن˘˘سسل
ةيريدم اهتمدقم يف باوبألا
قود˘˘˘ن˘˘˘سصلا اذ˘˘˘كو ن˘˘˘˘كسسلا
،اوؤوجافتيل  ،نكسسلل ينطولا
مهنامرح ببسس نأاب ،ريخألا يف
دوعي م˘ه˘تا˘ن˘كسس مÓ˘ت˘سسا ن˘م
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ة˘ير˘يد˘م ماد˘قإا ى˘˘لإا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
سصن˘ي د˘يد˘ج طر˘سش ة˘فا˘سضإا˘˘ب

عفدب ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ماز˘لإا ى˘ل˘ع
ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب08
رمألا وهو ،ققسشلل ةيلامجإلا
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ىلع سصنت يتلا  اهب لومعملا
ـل بت˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘فد
ةقسشلا ةفلكت نم ةئاملاب02
نم ةدافتسسلا هل ىنسستي ىتح
اهحنمت يتلا ةيلاملا تاناعإلا
 .ةلودلا

ءلؤو˘ه ةا˘نا˘ع˘م ن˘م داز ا˘مو
ىلع عسضولا ءاقب ،نيبتتكملا

د˘ج˘ت م˘ل ثي˘ح ،ه˘ي˘ل˘ع و˘˘ه ا˘˘م
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا  م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م م˘ه˘تا˘عا˘م˘ت˘˘جاو
لول˘ح يأا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
‐  اوح˘ب˘سصأا ل˘ب م˘ه˘ت˘ل˘كسشم˘ل

«ةركلا»ـك ‐مهريبعت دح ىلع
ةلسصنت˘م تارادإلا م˘ه˘فذا˘ق˘ت˘ت
اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ن˘˘م
يذ˘˘لا داد˘˘سسنلاو ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘لا
.ينكسسلا مهعورسشم هفرعي

ثداوح يف  ىحرج4
دحاو موي يف تاراطق

ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘خد˘ت
،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يلو˘˘ل

ن˘ي˘ثدا˘ح ي˘ف ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘سص
ىلع عقو امهلوأا ،نيلسصفنم
ةيدلب˘ب د40 ا˘سس80 ةعا˘سسلا
،سسيداب نبا ةر˘ئاد˘ب ناو˘ط˘ي˘سش
لقن˘ل را˘ط˘ق سسهد ي˘ف ل˘ث˘م˘ت
ط˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي  ع˘ئا˘سضب˘˘لا

‐نارهو
«م.ز» ىعدي  لهكل ،ناسسملت
ذإا ،ةنسس83 رمعلا نم غلابلا
ىلع و˘هو ،ة˘ي˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن م˘ت
حا˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا د˘˘ي˘˘ق
نبا» ىفسشتسسم ىلإا ةعرسسلا
ةباسصإا ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب «سسيدا˘ب
.ةغيلب

ثدا˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

74 اسس11 ةعاسسلا ىلع يناثلا
سسي˘ف˘ن˘خو˘ب ي˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب د
مادطسصا يف لث˘م˘ت ،را˘ط˘م˘لو
ناك  نيرفاسسملا لقنل راطق
سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘م
عون نم ةنحاسشب  ناسسملت ىلإا
3 ثداح˘لا ف˘ل˘خو .«ي˘ف˘يا˘ه»
ناتأارما  اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،تا˘با˘سصإا
ةفيفخ تاباسصإا ا˘م˘ه˘ب تق˘ح˘ل
ثيح ،ةمدسصل سضرعت لجرو
ةيلوألا تافاعسسإلا ميدقت مت
مهئÓجإاو ناكملا نيع يف هل
.يعماجلا ىفسشتسسملا ىلإا

تامدخلا صصقنو..
صضارمأا ةحلسصمب
ةرجنحلاو فنألا
صسابعلب ىفسشتسسمب
نودسصاقلا ىسضرملا ىدبأا

نذألاو فنألا بط ةحلسصمل
ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ب ىةر˘˘ج˘˘ن˘˘ح˘˘لاو
˘˘مد˘˘ع ،سسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
تامدخلا ةيعون نع مهاسضر
ةحلسصملا اهرفوت يتلا ةيبطلا
،اهتايناكمإا ة˘يدود˘ح˘م˘ل ار˘ظ˘ن
ا˘هد˘سصق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ف
ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ى˘˘سضر˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘م
ن˘ع ى˘ت˘ح ةز˘˘جا˘˘ع تح˘˘ب˘˘سصأا
تا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘سشكلا م˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت
مهرطسضي امم ،ةسصسصخ˘ت˘م˘لا
تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ه˘˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ءار˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

حوارتت يتلا ةعسشألا فلتخم
0002 ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘˘م ا˘˘˘هرا˘˘˘ع˘˘˘سسأا

بسسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع جد0052و
.اهتيعون

م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ارظن ىسضر˘م˘لا ا˘ه˘ن˘سسح˘ت˘سسي
،ة˘ه˘ج ن˘م ف˘ي˘لا˘كت˘لا ءÓ˘˘غ˘˘ل
ىسضرملا بلغا نأا ىلإا ةفاسضإا
ة˘ح˘ل˘سصم˘لا نود˘سصق˘ي ن˘يذ˘لا

تائفلا نم مه جÓ˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط
ف˘˘عا˘˘˘سضي ا˘˘˘مو ،ةزو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

مهليوحت متي امدنع مهتاناعم
ىلع ىرخأا تايفسشتسسم ىلإا

سسوسسم ينب ىفسشتسسم رارغ
ءار˘جإا ل˘جا ن˘م ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةدقعملا ةيحارجلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ر˘فو˘ت مد˘ع ة˘ج˘˘ح˘˘ب ،ف˘˘نألا˘˘ب
ثد˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
ءارجإل تادع˘م˘لاو تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

تÓ˘خد˘ت˘لا  ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ةقلعم تلازل يتلا  ةيحارجلا

سصئا˘ق˘˘ن ةد˘˘ع˘˘ل ر˘˘ه˘˘سشأا ذ˘˘ن˘˘م
هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم
.ةحلسصملا

تفسشك  ،قايسسلا تاذ يفو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا نأا˘˘ب ا˘˘نردا˘˘سصم
زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘ت˘˘˘ح ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘ت
ثيح ةيبطلا تادعملا ميقعت
ل˘˘ق˘˘˘ن ى˘˘˘لإا ءلؤو˘˘˘ه ر˘˘˘ط˘˘˘سضي
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ى˘˘˘˘لإا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاودأا
ل˘جأا ن˘م رو˘سسكلاو ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
ري˘سسلا ق˘ي˘ع˘ي ا˘م˘م ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت
يذ˘لا م˘ه˘طا˘سشن˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
نايحألا بلغأا يف هنوسسرامي
ري˘يا˘ع˘م ذا˘خ˘تا˘ب ماز˘ت˘للا نود
قيبطت اميسس ،رذحلاو ةطيحلا
ةياقولل يحسصلا لوكوتوربلا

نم هنأل .انوروك سسوريف نم
د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع‐ ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ميقعت م˘ت˘ي نأا ‐م˘ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
دنع ةرم لك فسشكلا تاودأا
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

˘مز˘ل˘ي ا˘م˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
لجأا نم كرحتلاب نيلوؤوسسملا

 .لكاسشملا هذهل دح عسضو
ودبع.صص

اعافترا ،ناسسملت ةيلو قطانم فلتخمب تايولحلا مزاول راعسسأا تفرع ،كرابملا رطفلا ديع بارتقا عم
تايولحلا مزاولو صسبÓملا ءÓغ ةهجاوم يف موحللاو رسضخلا ءÓغ نم اهسسفن تÓئاعلا تدجوف ،اينونج

.قاوسسألا يف اريبك ابلط فرعت يتلاو

سضع˘ب ي˘ف ا˘ن˘ت˘لو˘ج ءا˘˘ن˘˘ثأاو
ىدم اندسصر ،ةنيدملا تÓحم
،نينطاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م لا˘ب˘قإلا

ءار˘سش ى˘ل˘ع ،ةو˘سسن˘لا ة˘˘سصا˘˘خ
ريسضحت تامزلتسسم ف˘ل˘ت˘خ˘م
تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا
ة˘نرا˘ق˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ا˘˘هرا˘˘ع˘˘سسأا
ةقباسسلا تاونسسلاو تارت˘ف˘لا˘ب

نأا ةجردل تارسسكملا اميسسل
تدكأا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

تارسسكملا هذه ءارسش ةبوعسص
ةيلاحلا اهراع˘سسأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ى˘˘˘لإا  زو˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصو ثي˘˘˘˘ح
،غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل جد0022
،جد0062 زوا˘˘ج˘˘ت زو˘˘ج˘˘لا

، جد063 ينادوسسلا لوفلاو
009 يدنهلا زوجلا غلب امنيب
ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست م˘˘˘˘˘لو  ،جد
ةففجملا هكاوفلاو تارطعملا

. عافترلا نم
لو˘˘ق˘˘ي ،ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘سسح˘˘˘لو

سضيبلا راعسسأا تيقب ،سضعبلا
ةر˘ق˘ت˘سسم ةد˘بز˘لاو ة˘ن˘ير˘˘ف˘˘لاو
لولو ةليلق ةبسسنب تعفتراو
نينطاوملا ريبعت بسسح كلذ

ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م ح˘˘ب˘˘˘سصأل

.ديعلا تايولح ريسضحت
تر˘ب˘˘ع ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

نع تويبلا تابر نم ريثكلا
بيهل نم نهئايتسساو نهرمذت
ةسصاخ تايولحلا مزاول راعسسأا

داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا عا˘˘ف˘˘ترا ع˘˘م
ىر˘˘˘خألا ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا

ىلإا نهعفد ام ديعلا سسبÓمو

داوم نم ةدودحم ةيمك ءانتقا
تدكأاو ،تايو˘ل˘ح˘لا ر˘ي˘سضح˘ت
تلسضف ا˘ه˘نأا تاد˘ي˘سسلا ىد˘حإا

ىولحلا ن˘م ن˘ي˘عو˘ن ة˘عا˘ن˘سص
كانه امنيب  كعكلا بناج ىلإا

تايولح˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ن˘ل˘سضف ن˘م
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج. ةزها˘ج˘لا
ة˘ف˘سصب ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘طاو˘˘م˘˘لا

هذه لÓخ اري˘ث˘ك ى˘نا˘ع ة˘ما˘ع
ر˘˘ي˘˘غ ءÓ˘˘غ˘˘لا ءار˘˘˘ج ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
داو˘م˘لا ي˘ف ءاو˘سس قو˘ب˘˘سسم˘˘لا
اذ˘كو ة˘سسب˘˘لألا وأا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
امم موحللاو هكاوفلاو رسضخلا
با˘ح˘سصأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ق˘˘هرأا
لخد ل نيذلاو ديهزلا لخدلا
.مهل

ة˘سسرد˘م˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت م˘˘ظ˘˘ن
رو˘مزوأا ة˘قرا˘ت˘ب ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،ةميدقلا

نيبوحسصم ةياجب ةيلو رقم
د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل كلذو م˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘لوأا˘˘ب
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا˘˘ب
قيعت يت˘لاو ،ا˘ه˘ي˘ف نو˘سسرد˘ي
.يسساردلا مهراسسم

لوؤوسسملا ذيمÓتلا بلاطيو
ةرا˘يز˘ب ة˘˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوألا

ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو م˘ه˘ت˘سسسسؤو˘م
ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
ةلواط يف ذيمÓت3 سسلجي
ل يو˘بر˘ت جو˘ف ل˘˘كو ةد˘˘حاو
،سسردمتم65 نع هدادعت لقي
ةرود مادعنا كلذ ىلإا فسضأا
امك ،ةفاظنلا با˘ي˘غو ،ها˘ي˘م˘لا

سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘˘سشي
ةرادإلا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ت˘سسرد˘˘م
ل˘كا˘ي˘ه نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ع˘با˘ت تا˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ق˘فار˘مو
هذ˘˘˘ه ما˘˘˘مأاو .تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘ل
بلا˘ط ،ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا
يف عارسسإلاب ذيمÓتلا ءايلوأا

عا˘˘سضوألا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م
سسرد˘م˘ت فور˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
،ةسسسسؤوم˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘بأا

ة˘سسسسؤو˘م ءا˘ن˘ب نو˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘يو
سصا˘سصت˘ما˘ب ح˘م˘سست ةد˘˘يد˘˘ج
ذيمÓت˘لا ن˘م سضئا˘ف˘لا دد˘ع˘لا

يذلا ظاظتكلا نم ليلقتلاو
.ةسسسسؤوملا هذه هسشيعت

ه˘نأا ءا˘˘ي˘˘لوألا د˘˘حأا لو˘˘ق˘˘يو
ي˘ت˘لا ى˘˘لوألا ةر˘˘م˘˘لا تسسي˘˘ل

ا˘م˘م ،ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ب اودد˘ن
نو˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج
نا˘ي˘سسنو ي˘سضا˘غ˘ت˘لا˘ب ةرادإلا

نيذلا معاربلا ءلؤوه لكاسشم
فورظلا مهل رفوت نأا نولمأاي
 .سسردمتلل ةنسسحلا

ةقرات ةيئادتبا نإاف ،ةراسشإÓل
ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست رو˘˘مزوأا
ةفاسضإا ةقطنملا كلت ذيمÓت
،ةخرم ةلات ةقطنم ذيمÓت ىلإا

«سسد˘˘كت» ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م˘˘˘م
ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيجوغادي˘ب ل˘ي˘قار˘ع رو˘ه˘ظو
ة˘سسارد˘˘لا ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت ة˘˘يو˘˘بر˘˘تو
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ر˘˘خأا˘˘˘ب وأا ل˘˘˘كسشب
.ىرخأا

ت . Ëرك

صشاتيلتوب ع

ÚنطوŸا حارج قمعي عسضولا

ناصسملتب تايؤل◊ا مزاؤل راعصسأا ‘ ءÓغ

ةقطنم  ناكصس
نؤبلاطي واريات

ديربلا زكرم ميمرتب
ةقطنم ناكسس يكتسشي
ةرئادل ةعباتلا واريات
ةيلو قرسش ةراطسسلا

زكرم بايغ نم ،لجيج
ىوتسسم ىلع يديرب
نورطسضي نيأا ،مهتقطنم
ىلإا نايحألا بلاغ يف
ةيدلب  ىلإا لقنتلا
لجأا نم ةراطسسلا
تامدخ نم ةدافتسسلا

بحسس وأا ةطيسسب ةيديرب
اذهو ،مهلاومأاو مهبتاور

دوجو نم مغرلا ىلع
هنكل ،اقباسس يديرب زكرم
ةيعسضو يف نآلا حبسصأا
اعترم حبسصأا لب ادج ةئيسس
ةلاسضلا تاناويحلل
تللسست امك ،ةسسرتفملاو
ناسصغأاو تاتابنلا هيلإا
ل راسص هنأا ىتح راجسشألا

قلغأا ثيح ،نايعلل ىري
ةينمألا ةمزألا نابإا
متو تاينيعسستلا تاونسس
صسرحلل ةزرفم ىلإا هليوحت
بابتتسسا دعب نكل ،يدلبلا
اذه ميمرت متي مل ،نمألا
ديق هعسضو ةداعإاو زكرملا
.ةمدخلا

واريات ناكسس دسشاني ،اذهلو
هتئيهت ةيسصولا تاطلسسلا

هدهع قباسس ىلإا هتداعإاو
لقنتلا ءانع نم مهسصيلخت
لجأا نم ةديعب تافاسسم
تامدخ نم ةدافتسسلا

 .ادج ةطيسسب ةيديرب
 ميهارب.ع

اهيف نوسسردي يتلا ةيرزملا فورظلاب ديدنتلل

ةيجاجتحا ةفقو يف ةياجبب رؤمزوأا ةقرات ةصسردم ذيمÓت

 ىسضرملا ةاناعمل دح عسضول لخدتي ةيلولا يلاو

ماظع بيبط نود لجيجب ريهاطلا ىفصشتصسم
ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشي

«د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا بود˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م»
ةينمز ةدم ذ˘ن˘م ،ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب
با˘ي˘غ ،ةر˘ي˘سصق˘لا˘˘ب تسسي˘˘ل

،ماظعلا يف سصتخم بيبط
نيذلا ىسضر˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا نود˘˘˘˘سصق˘˘˘˘ي
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سصي
.م˘ه˘جÓ˘˘عو م˘˘ه˘˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

ىلإا نو˘سضر˘م˘م˘لا ر˘ط˘سضيو
ةمسصاع ىفسشتسسم ةلسسارم
نب قيدسصلا دمحم» ةيلولا
ريسشب» ىفسشتسسم وأا «يحي
سضرغب ةيليم˘لا˘ب «يرو˘ت˘ن˘م
ءلؤو˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا بل˘˘˘ط
بيب˘ط˘لا با˘ي˘غ˘ل ى˘سضر˘م˘لا

مهنكل مهافسشتسسمب ماظعلا
ةيبلسس ادودر نوقل˘ت˘ي ا˘م˘ئاد
لعج ام ،نييفسشملا Óك نم
نودب نوطب˘خ˘ت˘ي ى˘سضر˘م˘لا

.مهتلاحب لفكتوأا ةيانع
لا˘˘ق ،دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

د˘ب˘ع ،ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو ي˘˘لاو
حيرسصت يف ،لاكلك رداقلا

ديعلاب لافتحلا سشماه ىلع
ه˘نأا˘ب ،ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
ىفسشتسسمل تاميلعت ىدسسأا

ىفسشتسسمو ةيلولا ةمسصاع
لابقتسسا ةيرابجإاب ةيل˘ي˘م˘لا˘ب
سسكا˘˘ف نود˘˘˘ب ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا

،مهب لفكتلا لجأا نم قبسسم
حلاسصملل رماوأا ىطعأا امك

ىفسشتسسم˘لا تاذ˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ب
ماظعلا ةح˘ل˘سصم نود˘سصق˘ي
كلذو ،فا˘˘ع˘˘سسإلا ةرا˘˘ي˘˘سسب
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ح م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي  نأا ى˘˘˘˘لإا
بير˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا
بي˘ب˘ط بي˘سصن˘تو ل˘جا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح ، ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا
هذ˘ه م˘ي˘ل˘قإا ن˘م ى˘سضر˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسإلا ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا

ةيبطلا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا هذ˘ه˘˘ل
 . ةيرورسضلاو

 ميهارب.ع
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نÓـــــــعإا
خرؤوملا9766 مقر رارقلا ىلع اءانب
يلاولا ديسسلا نلعي02/01/9102 يف
يموم˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ن˘ع بد˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘سصم ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ءا˘˘˘سشنإل ق˘˘˘ب˘˘˘˘سسم
ةدود˘ح˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا تاذ ة˘˘كر˘˘سشل
«OCSILED LRAS» تا˘˘م˘˘سسم˘˘˘لا
داو˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘˘نإا طا˘˘˘˘سشن ة˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
مسسق061 ةعطق يلع اباب ةيعانسصلا

.ةتوتلا رئب ةيدلب70
ن˘˘˘˘يود˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
زاو˘ج˘ل˘ل تا˘سضار˘ت˘علاو تا˘ظ˘حÓ˘˘م˘˘لا

ىوتسسم ىل˘ع طا˘سشن˘لا اذ˘ه ة˘سسرا˘م˘م˘ب
03 ا˘ها˘سصقأا كلذو ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا بت˘˘ك˘˘م
 .نÓعإلا اذه رسشن خيرات نم اموي

3048006112 PENA 1202 يام60مÓسسلا
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ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةدكيكسس ةيلو
ةدكيكسس ةرئاد
ةمورك يدامح ةيدلب
ةيندملا ةلاحلاو ميظنتلا ةحلسصم
251/1202 :مقر

ةيدايقلا ةئيهلا ديدجت
خرؤوملا21/60 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط
تايعمجلاب قلعتم˘لا2102 ريان˘ي21 ي˘ف
م˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ل ،20 د˘ن˘˘ب81 ةدا˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس لو
ةئ˘ي˘ه˘لا د˘يد˘ج˘ت22/40/1202 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
:ةامسسملا ةيعمجلل ةيدايقلا

يواهلا يسضايرلا يدانلا
ةمورك يدامح موجن ةيميداكآا

خيراتب12 :م˘˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
10/20/8102
يدامح10 مقر ةزرفم˘لا :ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘ك˘لا

ةمورك
نيدلارون طيحسشوب :صسيئرلا

8011/1202 :مقر

ةقفصصلل تقؤؤملا حنملا نع نÓعإا
304785941245690 :ج.ت.ر



ةرهؤج رصسخت ايناملأا
بابصشلا ورؤي يف دنؤمترود

ا˘فو˘˘سسو˘˘ي ،بو˘˘هو˘˘م˘˘لا با˘˘سشلا نو˘˘كي ن˘˘ل
ازهاج ،دنومترود ايسسوروب بعل ،وكوكوم
تايئاهن يف ،يناملألا بختنملاب قاحتلÓل
ةياهن ،اما˘ع12 تح˘ت ا˘بوروأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘˘ب
.يراجلا رهسشلا

ي˘لوؤو˘سسم د˘حأا ،ل˘ي˘ك نا˘ي˘ت˘سسا˘˘ب˘˘ي˘˘سس لا˘˘قو
«نيتسشير˘خا˘ن رور» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ،د˘نو˘م˘ترود
لكسشب بلغتي مل وكوكوم نإا ،ءاعبرألا مويلا

هتدعبأا يتلاو ،مدقلا يف هتباسصإا ىلع لماك
.ةرتفل بعÓملا نع
بختنم نم اءزج (اماع61) وكوكوم ناكو
نكل ،ةلوطبلاب تاعومجملا رود يف ،ايناملأا
.بعللا نم هتمرح ةباسصإلا

ءافسشلا نم افوسسوي نكمتي نل» :ليك ركذو
،ةياغلل اركب˘م اذ˘ه نو˘كي˘سس ..ورو˘ي˘لا ى˘ت˘ح
يف ليهأاتلا ةداعإا لمكتسسي نأا يه ةطخلا
ىر˘˘خأا ةر˘˘م از˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘ل ،د˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
.«مسسوملا لبق ام تابيردتل
اماع12 تحت ابوروأا ممأا ةلوطب تمسسقناو
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو بب˘سسب ،ن˘ي˘ف˘˘سصن˘˘ل
اهيف هتايرابم يناملألا بختنملا لمكتسسيو
يام13 موي ،يكرامندلا هريظن ةهجاومب
.ةينامثلا رود يف ،يراجلا

يرودلا يف بعل رغسصأا وكوكوم حبسصأاو
ف˘ير˘خ˘لا ي˘ف ،(ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘سسد˘˘نو˘˘ب) ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا
سسداسسلا هدÓيم ديع نم موي دعب ،يسضاملا

افادهأا لجسسي بعل رغسصأا هنأا امك ،رسشع
.ةقباسسملا يف

ناميل درطي نيلرب اتريه
ةيرصصنع ةلاصسر ببصسب

بختن˘م˘لا ى˘مر˘م سسرا˘ح نا˘م˘ي˘ل ز˘ن˘ي ر˘سسخ
يف هناكم ،اقباسس مدقلا ةركل لوألا يناملألا
،ني˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه يدا˘ن˘ل ي˘فار˘سشإلا سسل˘ج˘م˘لا
.ةيرسصنع ةيسصن ةلاسسر ببسسب
ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر ثد˘ح˘ت˘م لا˘˘قو
ناميل نإا ،ءاعبرألا سسما تسسروهدنيف سسرل
،ة˘كر˘سشل˘ل ارا˘سشت˘سسم نآلا د˘ع˘ب ح˘ب˘سصي ن˘˘ل
ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ق˘ح ها˘˘ط˘˘عأا يذ˘˘لا بسصن˘˘م˘˘لا

.يناملألا يدانلا سسلجم
ة˘˘كر˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م نا˘˘م˘˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت م˘˘˘تو
يدانلا سسلجم يف مث نمو ،تسسروهدنيف
ينفلا ريدملا ،نامسسنيلك نغروي نم لدب
.ماع لبق قيرفلل قباسسلا

،قباسسلا ايناملأا بعل ،وجوأا سسينيد رسشنو
تقو يف ،«ياكسس» ةكبسش يف يلاح دقانو
قيبطت ربع ناميل نم اهاقلت ةلاسسر قباسس
اهيف لأاسس ثيح ،مارغتسسنإا ىلع «با سستاو»
دو˘سسألا سصخ˘سشلا و˘ه سسي˘ن˘يد ل˘ه» نا˘م˘ي˘˘ل
.«؟ةسصحلاب يفي نأا هنكميو هترتخا يذلا

،«رتيوت» ىلع ةلاسسرلا ىلع ناميل رذتعاو
اتريه بحر امك ،عقو دق ررسضلا ناك نكلو
.يدانلا ةرادإا سسلجم يف هدجاوت مدعب اسضيأا

ىأاني» :روابنيغاج رنريف يدانلا سسيئر لاقو
لاكسشأا نم لكسش يأا نم هسسفنب اتريه يدان
قفاوتت ل تاحيرسصتلا هذه لثم .ةيرسصنعلا
اهمعدي يتلا ميقلا عم لاوحألا نم لاح يأاب
.«اهلجأا نم طسشنيو اتريه

نايزيلجنإا نايدان
باب يراصسل ناحتفي
غيلريميربلل ةدؤعلا

،يرا˘سس و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي
ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘سضر˘˘ع˘˘ب ،سسو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج˘˘˘ل
اًحسشرم ناك امدعب ،نييزيلجنإا
ن˘˘ل˘˘عأا يذ˘˘لا ،ا˘˘مور بيرد˘˘˘ت˘˘˘ل
يلاغتربلا بردم˘لا ع˘م هد˘قا˘ع˘ت

ن˘م اًءد˘˘ب ،و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج
.لبقملا مسسوملا

لو˘˘ب˘˘˘تو˘˘˘ف» ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ىلإا يراسس دو˘ع˘ي د˘ق ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
داق امدعب ،ديدج نم غيلريميربلا
ل˘ب˘ق م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
لا˘ن˘سسرآا أاد˘ب ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

.هعم امهتاثداحم ماهنتوتو
عم ماهنتوت تاسضوافم تأادبو
و˘ي˘ن˘يرو˘م ة˘لا˘قإا بق˘ع ،يرا˘˘سس
نا˘˘سسي˘˘ن/ل˘˘ير˘˘بأا ي˘˘ف ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
لا˘ن˘سسرآا أاد˘˘ب ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م
ام ةلحرمل دعتسسي ثيح ،اًبيرقت
نم يذ˘لا ،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘م د˘ع˘ب
بع˘˘ل˘˘م ردا˘˘غ˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
.مسسوملا اذه ةياهنب ،تارامإلا

يرا˘˘سس نأا ع˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
،ارتلجنإا ىلإا ةدوعلا ىلع حتفنم
ع˘م ها˘سضق د˘˘حاو م˘˘سسو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
يرودلاب هلÓخ زافو ،يسسليسشت
 .يبوروألا

برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘˘˘مو
عم اًدقا˘ع˘ت˘م لاز˘ي ل ي˘لا˘ط˘يإلا

،2202 ناوج ىتح ،سسوتنفوج
ى˘ل˘ع ق˘فاو اذإا ه˘نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو
جاتحيسس ،رخآا قيرف يأا بيردت
ن˘˘˘م ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
.يرينوكنايبلا
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يصسيم قيدصص ىلع قباصسلا هبع’ لصضفي نامؤك

ن˘ترا˘˘م ي˘˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل
ي˘ف هدا˘م˘˘ت˘˘عا قاروأا تياو˘˘ث˘˘يار˘˘ب
يتلا سصرفلا ديدع مغر ،ةنولسشرب

دلانور ربجأا ام وهو ،اهيلع لسصح
،قيرف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،نا˘مو˘ك
اذه يف يسسيم لينويلب عفدلا ىلع
.زكرملا

ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا «و˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
وه ةنولسشر˘ب˘ل ي˘سسا˘سسألا فد˘ه˘لا
مجاهم ،دنلاه جنيلريإا عم دقاعتلا
ىرجأا يذلاو ،دنومترود ايسسوروب
ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ل˘ع˘ف˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا

.هتلئاع
051ـب د˘نو˘م˘ترود ة˘ب˘لا˘ط˘م ن˘كل
يجيورنلا عيب لباقم وروي نويلم
عجارتي ٍدا˘ن يأا ل˘ع˘ج˘ت˘سس ،با˘سشلا

.فيسصلا اذه ،ةقفسصلا دقع نع
ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ر˘كف˘˘ي ،ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ب

،ز˘كر˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ىر˘˘خأا تارا˘˘ي˘˘خ
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا ا˘˘˘ًسصو˘˘˘سصخ
،لباقم نود قوسسلا يف نوحاتم
،(اًماع72) يابيد سسي˘ف˘م˘م ل˘ث˘م
ناموك بلط يذلا ،نويل مجاهم
.لكسش يأاب همسض
ويجريسس ددسصلا اذه يف زربي امك

نل˘عأا يذ˘لا ،(ا˘ًما˘ع23) ور˘يو˘غأا
،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘ع ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
.يسسيمب ةعئار ةقÓع هطبرتو
يابيدل ةيولوألا ناموك يطعيو
هبرد نأا قبسس ثيح ،وريوغأا ىلع
بنا˘ج ى˘لإا ،اد˘ن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘م ي˘ف
ةردق˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ن˘سسلا ل˘ما˘ع
،حانجلا زكرم يف هفيظوت ىلع

.«وفيتروبيد ودنوم»ـل اقفو
ا˘ًب˘لا˘ط˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نو˘˘كي˘˘سسو
مت امدعب ،يابيدل هسضرع نيسسحتب
يف ،هل مدُق يذلا سضرعلا ليدعت
سضي˘ف˘خ˘تو ،ي˘سضا˘م˘˘لا  ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ةسصاخ ،اًبيرقت فسصنلا ىلإا بتارلا
اًد˘˘˘˘ج سسم˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م بعÓ˘˘˘˘˘لا نأا
م˘غر ،ا˘نار˘غو˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل

نÓيم رتنإاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج سضور˘ع
ثحبلا يف أادبو ،ديردم وكيتلتأاو
.اينولاتك يف لزنم نع
ه˘ن˘كل ،ل˘˘يد˘˘ب˘˘لا ور˘˘يو˘˘غأا د˘˘ع˘˘ُيو
هبتار سضيفختب اب˘لا˘ط˘م نو˘كي˘سس
عم ايلاح هاسضاقتي يذلا ،مخسضلا
21 ى˘لإا ل˘سصي يذ˘لاو ،ي˘ت˘˘ي˘˘سسلا

.دحاولا مسسوملا يف وروي نويلم
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ريد˘م˘لا ،ي˘ت˘نو˘ك و˘ي˘نو˘ط˘نأا د˘كأا
دوجو مدع ،نÓيم رتنإل ينفلا
يلاغتربلا نيبو هنيب لكاسشم يأا

ينفلا ريدملا ،وين˘يرو˘م ه˘يزو˘ج
هنأا ىلإا اًر˘ي˘سشم ،ا˘مور˘ل د˘يد˘ج˘لا
نيحي امدنع هلب˘ق˘ت˘سسم رر˘ق˘ي˘سس
.بسسانملا تقولا

سسمأا لوا ،اًيمسسر امور نلعأاو
اًريدم وينيروم نييع˘ت ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
مسسوملا ن˘م اًءد˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘ًي˘ن˘ف
،اكيسسنوف ولوابل اًفلخ ،لبقملا

ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع نأا فور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
ي˘ت˘نو˘كب ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘˘م˘˘لا
يف تابارطسضلا سضعب تدهسش
.غيلريميربلاب قباسس ٍتقو
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ت˘نو˘ك لا˘˘قو
:ايلاطيإا لوب˘تو˘ف» ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘ق˘ن
و˘ي˘سشت˘لا˘كل˘ل و˘ي˘ن˘يرو˘˘م ةدو˘˘ع»
هل ىنمتأا ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ع˘ئار ثد˘ح

دسض بعلي امدنع لإا ،لسضفألا
.«نÓيم رتنإا

امدنع نوقناعتتسس له ،هلاؤوسسبو
:با˘˘جأا ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م نو˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ت
ريبك مارتحا كان˘ه˘ف ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب»
.«اننيب
،ويسشتلا˘كلا بق˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘عو
ناك يرودلا بقلب زوفلا» :لاق
ا˘˘ن˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك حا˘˘ي˘˘ترا ة˘˘با˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب
عم تلفتحا انأاو ،ني˘ع˘ج˘سشم˘ل˘لو
.«يلاغلا بقللا اذهب يتلئاع
ى˘لإا م˘˘سضنا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» :فا˘˘سضأاو
عجسشم لوأا حبسصأا ،ديدج قيرف
ة˘يد˘نألا ي˘ب˘ح˘م ن˘م ل˘˘ظأاو ،ه˘˘ل
.«اهتبرد يتلا

ا˘˘يرد˘˘نأا هأا˘˘ن˘˘ه ل˘˘˘ه ،ه˘˘˘لاؤو˘˘˘سسبو
:لاق ،سسوتنفوج سسيئر ،يليينأا
سسي˘˘ئر˘˘لا أا˘˘ن˘˘ه ه˘˘نأا تيأار د˘˘ق˘˘ل»
.«يفكي اذهو ،غناسشت

يف رتنإا عم يتنوك دقع يهتنيو
نأا˘˘م˘˘˘ط ه˘˘˘ن˘˘˘كل ،2202 ناو˘˘˘˘˘ج
رتنإل لسضفألا نأاب ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا

.ثدحيسس ام وه
هذ˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘سسن ا˘نو˘عد» :ق˘ل˘عو
كانه نوكيسس ،(جيوتتلا) ةظحللا

سسيئرلا عم ،اًعم ثدحتلل تقو
ل˘سضفأا را˘ي˘ت˘˘خل ،ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو
.«رتنإÓل قيرط
ىوتسسم لوسصو ةيناكمإا نعو
ىلإا وكاكول ول˘ي˘مور ه˘م˘جا˘ه˘م
،ودلانور ونايت˘سسير˘ك ىو˘ت˘سسم
:لا˘˘ق ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
تب˘˘ثأا د˘˘قو ل˘˘˘ط˘˘˘ب ود˘˘˘لا˘˘˘نور»
ةر˘ك بعل و˘كا˘˘كو˘˘ل ،ه˘˘تراد˘˘ج
ع˘ت˘م˘ت˘ي ود˘لا˘نور ،م˘ي˘ظ˘˘ع مد˘˘ق
و˘ل˘ي˘مور ن˘كل ،ى˘ل˘عأا ة˘ع˘م˘˘سسب
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل تاودألا ل˘˘ك ه˘˘يد˘˘ل
.«ةمهم ءايسشأا

ديكأاتلاب هقناعأاصسو ..عئار ثدح ؤينيرؤم ةدؤع :يتنؤك

طسسو بعل ،يتاريف وكرام نعط
كولسس يف ،نامريج ناسس سسيراب
سسرو˘˘ي˘˘ب ،يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘لا

قيرفلا ةارابم رادأا يذلا ،سسربيك
بايإا يف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م د˘سض
لاطبأا يرودل يئاهنلا لبق رودلا
.ابوروأا

CMR ةا˘ن˘ق ر˘ب˘ع ي˘تار˘ي˘˘ف لا˘˘قو
نايحألا سضعب يف يل لوقي ناك»
هل تلق اذإا ،(كيلع ةنعللاو كل اًبت)
.«تايرابم01 يفاقيإا متل ،هلاق ام
ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا بعÓ˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
،ماكحلا عم اًريثك ثدحتأا عبطلاب»
ة˘ن˘ع˘ل˘لا) اًد˘بأا ه˘ل لو˘قأا ل ي˘ن˘ن˘˘كل

.«(كيلع
،لاطبألا يرود نم جورخلا نعو
،لمأا ةبيخ كانه عبطلاب» لسصاو
انظوظح يف اًريثك قثن انك اننأل
ةقاطبلا ىتح ةدوجوم تناك يتلا
يد اهي˘ل˘ع ل˘سصح ي˘ت˘لا ءار˘م˘ح˘لا

.«ايرام
نم د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ع˘ن˘سص» در˘ط˘ت˘سساو
نكل ،مهنم لسضفأا انبعلو سصرفلا

لوأا نم لجسس يتيسس رتسسسشنام

ا˘م˘ك ،ى˘مر˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ل ة˘لوا˘ح˘م
.«باهذلا ةارابم يف اولعف
انبرج ،ةياهنلا ىتح انلتاق» فدرأاو
ةرك يف لاحلا وه اذه ،ءيسش لك
نيترم يئاهنلا لبقل انلهأات ،مدقلا
ةري˘سسم ا˘ه˘نإا ،ن˘ي˘م˘سسو˘م ر˘خآا ي˘ف
بقللا اذهب زوفلا لواحنسس ،ةديج

.«توملا ىتح
زافلتلا ةسشاسش ربع ثيدحلا» متأاو
ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كل ،ل˘˘ه˘˘سس
،ةاناع˘م نود ة˘ق˘ي˘قد09 موج˘ه˘لا

ا˘ن˘ب˘ع˘ل ،ة˘م˘يز˘ه˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
قدسصن نأا انيلع ،ةريبك ةيسصخسشب
.«بقللاب رفظنسس ام اًموي هنأا

تايرابم01 هفاقيإا بجي :مكحلا كؤلصس يف نعطي يتاريف
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ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف سضر˘ع˘ت
ماما ةيسساق ةميزه ىلإا ،ةليلم
ع˘˘˘قاو˘˘˘ب دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘˘سش
ام وهو ،دحاو فدهل ةيسسامخ
نورو˘˘˘ث˘˘˘ي را˘˘˘سصنألا ل˘˘˘ع˘˘˘ج
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘˘كؤو˘˘˘يو
ل˘ب˘ق يدا˘ن˘لا رو˘مأا ح˘ي˘ح˘سصت
» ناو اميسسل ناوألا تاوف

اهتناكم نمسضت مل » ماسصل
ثيح ،رابكلا ةريظح يف دعب
ه˘˘سسف˘˘ن رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ي
راد˘لا ل˘خاد طا˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘سضب
رثؤوت دق تاباسسح يأا يدافتل
.يدانلا عسضو يف
بكترا قيرفلا نأا هركذ ريدج
ةسصاخ ةيدرفلا ءاطخألا ديدع
سسراح˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نميألا ريهظلا اذكو فيطلوب
.يديزوب

ايندب راهنم قيرفلا
اءوسس رمألا تداز تابايغلاو
ظ˘˘˘حل ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
نم ريبكلا يخارت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا
لكلا لعج ام ةيندبلا ةيحانلا
نع ةبيتكلا بايغ نا دكؤوي
نيعوبسسأا لاو˘ط تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ىلع ريبك لكسشب رثا نيلاتتم
برد˘م˘لا نا˘كو .ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
اهمو˘ي رّذ˘ح ،سشي˘ع˘ي ق˘با˘سسلا

ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘م ن˘˘˘م

ريسضحتلا مد˘عو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
نيبعÓ˘لا ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع بب˘سسب
لسصو ام وهو مهتاقحتسسمل
دكأا ثيح ،يدانلا مويلا هيلا

ق˘ير˘ف˘لا نا ة˘ح˘ي˘سش ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا
ةداعتسسا لجأا نم تقو همزلي
بايغ لظ يف ةسصاخ هنزاوت
.زئاكرلا سضعب

صشامر ماسشه

رطخلا سسؤقان نؤقدي راصصنأ’او ةيعمجلا ىلع «ؤصسقي» بابصشلا
ةليلم نيع ةيعمج
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رثعت ىلا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘ير˘ف سضر˘ع˘ت
يف فده عقاوب ةراطسسوسس ماما ئجافم
با˘ي˘غ˘ب يدا˘ن˘لا ر˘ثأا˘ت ثي˘ح ة˘كب˘˘سش ل˘˘ك
تدب ذإا  ،طينحج مركا ،باعلألا عناسص
فرع امنيب ،ناديملا يف ةهئات ةعومجملا
ه˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط سضر˘ف˘ي ف˘ي˘ك سسفا˘ن˘م˘لا

ةعزعز لÓخ نم عافدلا ءاطخأا لغتسسيو
.دوسشح ءاقفر
ل˘ي˘ج˘سست ى˘ل˘ع اردا˘˘ق قا˘˘فو˘˘لا نا˘˘كو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘ي˘ي˘سضت لو˘ل را˘سصت˘نلا
سسراحلا اهل ىد˘سصت ي˘ت˘لا تا˘ط˘ق˘ل˘لا

ةربخلا سصقن نا امك ةعاربب سشومامز
نابسش ىلع نيحسضاو اناك قاهرإلاو
.قافولا

ةلوطبلا ديعاوم ةسسارد ءوسس
«ةراطسسوسس» مامأا رثعتلا ببسس

ةب˘لا˘ط˘م ى˘لإا ،ي˘كو˘كلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا عرا˘سس
ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
يدانلا نأاو ة˘سصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

امهيرجيسس عوبسسأا فرظ يف ناءاقل هيدل
سسأا˘ك ي˘ف نا˘سسم˘ل˘ت دادو ن˘˘م ل˘˘ك ما˘˘ما
اذه ناديم يف نازيلغ عيرسسو ،ةطبارلا
يلا˘ت˘لا˘بو ،ةر˘سشا˘ب˘م د˘ي˘ع˘لا د˘ع˘ب ر˘ي˘خألا
ىلع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ف

ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ءود˘˘ه˘˘لا
،اقاسشو Óيوط هراوسشم نوكيسس ةلوطبلا

ةيفيك نع ثحبلا ةلسصاوم نم دب لو
.نيقحÓملا نع رثكأا قرافلا ةدايز

صشامر ماسشه

نيينايزلا ةمسصاع نم ةنيمث ةطقنب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةليكسشت تداع
. مهحلاسصل ءاقللا رييسست يف وطي ءاقفر قفو نا دعب كلذو ،ناسسملت
ديدع يف ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م بل˘ق ى˘ل˘ع اردا˘ق نا˘ك با˘ب˘سشلا نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو
اينمتم ةققحملا ةطقنلا نع ماتلا هاسضر نع ربع ،يدمح بردملا نأا لإا ،تلواحملا
يف وداراب ةهجاوم نم ةيادب تاطحملا مداقل ابسسحت لاونملا سسفن ىلع ةلسصاوملا
. ديعلا مايأا ثلاث «كلاملا دبع نب»

هتتغابم يف حجني مل يدمحو ايندب ىناع دادولا
يذلا يجارد عفادملاب قلعت ام ةسصاخ تاداقتنلا سضعبل ،يدمح ،ينقتلا سضرعت
وه ريحملا ءيسشلا نأا امك ،وكارابيم ةحارا رظتني لكلا ناك ثيح ،ليكسشتلا نم دعبا

سسفانملا نا امب ماملا ىلإا قيرفلا عفد ىلع ةرداق تناك ةيموجه تارييغت ءارجا مدع
ءارج ةيندبلا ةيحانلا نم تقهرأا هرسصانع نوكل ءاقللا ريسسي ىحسضاو فلخلل داع
.عيباسسأا ثÓثلا تقاف ةدمل اهبردت مدع
ايباجيإا اهعقو نوكيسس ةطقنلا نا ىلع اوعمجأا «رفانسسلا» نأا لإا ،كلذ نم مغرلابو
.ةلبقملا تايدحتلل ابسسحت

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

سضيؤعتلاب بلاطي يكؤكلاو قافؤلا طرو طينحج بايغ

ةنيطنسسق بابسش

 وداراب ةمقل ديجلا ريصضحتلاب بلاطي يدمحو لداعتلاب يفتكي «يصس سسا يصس»ـلا

ةبيبسش مامأا ةيسساق ةميزه ىلإا ةركسسب داحتا قيرف سضرعت
عطتسسي مل ثيح ،ةجيتنلا يف اقوفتم ناك نا دعب ةدكيكسس
ديج لكسشب ةلبا˘ق˘م˘لا راو˘طأا ر˘ي˘ي˘سست د˘لاو˘خ د˘ئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر
مامأا ناك هنأاو ةسصاخ امهم اراسصتنا ققحي قيرفلا لعجي
«سشتوكلا»ـف يلاتلابو ،ءاقبلا ةقرو لجأا نم بعلي سسفانم
عم لماعتلا يف ةلوهسسلا نواهتلا ءارج اريثك هرسصانع مل
.ةيعافد ءاطخأا نم نيفده اولجسس نيذلا ةبيبسشلا يبعل
ابسسحت ةغيلفوب ريهظلا ةدوع لجعتسسا ينقتلا نا ركذي
. ةمداقلا ديعاوملل

هتايلوؤوسسم لمحتب عيمجلا بلاطي بردملا
ىلإا ،يدوج تيا نيدلا زع بردملا عراسس ،ىرخأا ةهج نم
رثعتلا نايسسن ةرورسضب مه˘ت˘ب˘لا˘ط˘مو هر˘سصا˘ن˘ع˘ب عا˘م˘ت˘جلا
ىلع ءاكبلا» نأل تايدحتلا مداق يف ريكفتلاو لجسسملا
نأا تقولا سسفن يف اينمتم ،«ءيسش يف ديفي نل لÓطلا
ةيفيك ىلع زيكرتلاو تابيخلا زواجت ىلع نوبعÓلا لمعي
نأا ركذي .دعاوقلا لخاد ةسصاخ ثÓثلا طاقنلا ليسصحت
راسصنألا لعج ام وهو فيدهتلا ةرفسش كف نابيسش مجاهملا
كرحت ىلا ةسسام ةجاح يف داحتلا نوكل ديزملا نونمتي
.ةيمامألا ةرطاقلا

صشامر ماسشه

ةركسسب دا–ا

 ةدكيكصس يف «ةجاذصس»ـب رصسخي داحت’ا

باسسح ىلع مهم دج اراسصتنا ،ةدكيكسس ةبيبسش قيرف لجسس
زوفل هرخأات بلق ثيح ،فدهل نيفده عقاوب ةركسسب داحتا

ءاقفر نم ةريبك تايحسضتو تادوهجم دعب ءاج قحتسسم
.ةدوبو عوبيق نيفادهلا

اهب بعل يتلا ةريبكلا ةدارإلا اريثك راسصنألا نسسحتسساو
ةيحان نم ةسصاخ ةلباقملا راوطأا ةليط ،مسساق سسراحلا ءاقفر
«اداكيسسور ءانبأا» قاسشع ىريو .ةلاسسبب عافدلاو ميظنتلا
ىلع لسصاو لاح يف هئاقب نامسض ىلع رداق قيرفلا نأاب
.لاونملا سسفن

ةعومجملا تلعج نيلوؤوسسملا ةفقو» : راجح
«اهيدل ام لك رهظٌت

ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘سصت˘˘نلا سصو˘˘سصخ˘˘ب را˘˘ج˘˘ح «سشتو˘˘كلا» ق˘˘ل˘˘ع
يتلا ةرادإلا فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا نا دقتعأا»:Óئاق
ةريخألا تاعاسسلا لاوط مهزيفحتل تعسسو نيبعÓلا عم تفقو
انل حمسس ام وهو ةريبك ةيدنب ءاقللا لخدت ةعومجملا تلعج
امومع ..ةدوعلا ةلحرم عم دعوم لوأا يف راسصتنا لوأا قيقحتب
رورم عم ة˘ق˘ث˘لا بسسكو لاو˘ن˘م˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ل˘سصاو˘م˘لا ل˘مأا˘ن
.انكمم ‐ايباسسح‐ ىقبي ءيسش لك نوكل تاءاقللا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش

نابيزلا ءانبأا ىلع ةلواطلا بلقت ةبيبصشلا
راصصتنا ىلغأا ققحتو

ف˘ي˘ك ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف فر˘ع
هلقنت نم ثÓثلا طاقنلا كتفي
ق˘˘˘˘فو ثي˘˘˘˘ح ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘˘لا
يف ،سشاقوب جاح ،«ورتسسياملا»
نا˘مألا ر˘ب ى˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ةدا˘ي˘˘ق
طا˘ق˘ن˘˘لا نا˘˘م˘˘سض ناو ة˘˘سصا˘˘خ
سضافتنلا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سسي˘سس
ديعيو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تلو˘ج˘لا ي˘ف
ل˘ع˘لو .ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا
اهب بعل يتلا ةدارإلاو ةميزعلا
ليجسست يف اببسس تناك قيرفلا
ةدعل هنع باغ يذلا راسصتنلا

يسسلا باسسح ىلع ققحملا زوفلا ءانثتسساب ةلوطبلا نم تلوج
سصئاقنلا بجحي ل راسصتنلا .» ةطبارلا سسأاك يف يسس سسا

نا لا ،ققحملا راسصتنلا نم مغرلاب ءودهلل وعدي سسابعو
‐ ةبيتكلا نأا كلذ دودرملا ءوسس نم هبسضغ نع ربع «سشتوكلا»
نم طقفو ءاقللا رييسست ىلع تلمع ‐يناثلا طوسشلا لاوطو
بعللاب رسصانعلل حمسست ىرخأا فادها ةفاسضإا نع ثحبلا نود
.طوغسض يأا نع اديعبو ةيحيرأاب
ءاقل سضوخ ررق ،سسابع زيزع ،ينقتلا نأا ىلإا انرداسصم تراسشأاو
لئادبلاو فيدرلا نم اهلج ةليكسشتب ةطبارلا سسأاك يف روكلب
ق˘سسن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘سصر˘ف م˘ه˘ح˘ن˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م
. هرسصانع لكل ةجاح يف مجنلا نا امب ةسسفانملا

صشامر ماسشه

فلصشلاب زؤفلل مجنلا دؤقي سشاقؤب
ةرقم م‚
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يرئازجلا داحتلا نوكيسس
ةطبارلا ةي˘ع˘م˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ةيمتح مامأا ،ةبع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يدافت لجأا نم لولحلا داجيإا
داح˘تلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘بو˘ق˘ع يأا
˘˘مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا
ي˘˘ف دد˘˘سش يذ˘˘˘لاو «فا˘˘˘كلا»
ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘نا ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
03 لبق ةيلحملا تلوطبلا

ميدقت لجأا نم مداقلا ناودج
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا م˘ئاو˘ق˘لا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا˘˘˘ب
نأا لإا ،ة˘يرا˘ق˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا و˘ه ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘كسشم˘˘لا

م˘سسق˘لا ن˘م ةدو˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
لوأا تقل˘ط˘نا فر˘ت˘ح˘م لوألا
ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا ،سسمأا
يف ةلوطبلا ءاهتنا ةلاحتسسا
ي˘ف اد˘ع ا˘م ،دد˘ح˘م˘لا تقو˘لا

يف تايرا˘ب˘م3 بع˘˘ل لا˘˘˘ح
.دحاو عوبسسأا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘˘سش «فا˘˘˘كلا» نأا

لبق مئاوقلا لاسسرإا ةرورسض
يذلا رمألا ،مداقلا ناوج03
بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي

ةينطولا ةطبارلاو يلارديفلا
يف رظنلا ةداعإا ةيمتح مامأا

اسصوسصخ تايرابملا ةمانزر
يئانثتسسلا عسضولا لظ يف
.رئازجلا هفرعت يذلا

نأا هسسفن ردسصملا فاسضأاو
ثÓ˘˘˘˘ث ما˘˘˘˘مأا تادا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تلا

قر˘ف˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل تارا˘˘ي˘˘خ
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
نو˘˘كت ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لاو ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
رايخلا ا˘مأا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘م˘تإا˘ب
ةلوطبلا فا˘ق˘يإا و˘ه˘ف ي˘نا˘ث˘لا

فقوت يذلا بيترتلا دامتعاو

وهف ثلاثلا رايخلا امأا ،هدنع
ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا سسف˘˘ن را˘˘ي˘˘ت˘˘خا
م˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف تكرا˘˘˘˘سش
 .يسضقنملا

طلخأا ّتنعتلا
 تاباسس◊ا

قر˘˘ف˘˘لا تن˘˘ع˘˘ت بب˘˘سست
يف تسضفر يت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘ي˘˘سسق˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا
تا˘عو˘م˘ج˘م ى˘لإا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يلارديف˘لا بت˘كم˘لا ا˘هد˘ع˘بو
داحتلا لاخدإا يف ،ةطبارلاو

امب ملظم قفن يف يرئازجلا
ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا نأا
ديدحت ةيم˘ت˘ح ما˘مأا نو˘كي˘سس

يف م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل ة˘ق˘ير˘ط
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘كم˘˘˘م تقو بر˘˘˘قأا
نا˘م˘سضل دد˘ح˘˘م˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
يف ةيرئازجلا ةيدنألا دجاوت
نوكتسسو ،ةيراقلا ةسسفانملا
اءدب نيبعÓلا ل˘ي˘ج˘سست ةر˘ت˘ف
لجأا نم مداقلا ةيليوج7 نم
ةكراسشملا ىلع ريثأاتلا يدافت
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
 .ةيراقلا

ب.م.يرسسيإا

 لؤل◊ا داجيإاب ةبلاطم «فافلا»و ةديدج ةطرو ‘ ةطبارلا
ÚسضراعŸا قاروأا لك صضفر دعب

 رهسشلا صسفن نم61 وأا51 يف اجمربم ناك امدعب

ىلع نابعل باختنا مصسرت نؤعطلا ةن÷
ديلا ةرك ةيدا–ا سسأار

 يام11 ىلإا نارهو ةيدؤلؤم -لئابقلا ةبيبصش ءاقل مدقت ةطبارلا

نو˘ع˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تم˘˘سسر
ىلع نا˘ب˘ع˘ل بي˘ب˘ح با˘خ˘ت˘نا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسأار
سضفر ةيفلخ ىلع ،ديلا ةركل

لبق نم ةمدقملا نوعطلا لك
.ءاسضعألا

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
با˘خ˘ت˘نا تم˘سسر ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا
ةد˘˘يد˘˘˘ج ةد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ل نا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل

يف زاف امدعب ،1202/4202
يف تميقأا يتلا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
لاغسشأا لÓخ ،ةيسضاملا مايألا
ةيباختنلا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ل˘˘سصح ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،ةرر˘˘˘كم˘˘˘لا
ىلع ميدقلا‐ ديدجلا سسيئرلا

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ا˘تو˘سص05
 .ايلاوت

ب.م.يرسسيإا

ةدوعلا ةلحرم نم ةلوج لوا ‘ Ìعتي يبŸولا

سصلقتو ردصصتŸا ةقحÓم لصصاؤت ةرواصسلا
قرافلا

ويكوط دايبملول ةلهؤوملا وديجلل نازاك ةرود
1202

ىلع نؤفرعتي نؤيرئازجلا نؤعراصصملا
مهيصسفانم

ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف سصل˘˘˘ق
نيبو ه˘ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا ،ةروا˘سسلا
ىلإا ،فيطسس قافو ،ردسصتملا
ىل˘ع هزو˘ف د˘ع˘ب ،طا˘ق˘ن ع˘برأا
0 ـ2 ةجيتنب ةيدملا يبملوا
نم02 ة˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
نم ىلوألاو ،لوألا فرتحملا

.ةدوعلا ةلحرم
،يدو˘ع˘سسم م˘جا˘ه˘م˘لا دا˘قو

ىل˘ع ن˘ي˘م˘ث زو˘ف ى˘لا ه˘ق˘ير˘ف
عيقوت نم نكمت ثيح ،«ماول»
يف لولا طوسشلا يف نيفده
ىلع03 و ،62 نيتقي˘قد˘لا
ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل ح˘˘م˘˘سسو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
قافو ردسصتملا نم برقتلاب
ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع˘ت يذ˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس

داحتا ماما لداعتلا دعب هبعلم
.1ـ1ـب ةمسصاعلا

«بونجلا ءانبأا» قيرف تابو
،هديسصر يف ةطقن93 كلمي
ردسصتملا نع طاقن4 قرافب
اميف ،ةطقن34 يسصحي يذلا
زكرملا ىلا يبملولا عجارت
.ةطقن23 ديسصرب نماثلا

يدوعسسم ززع ،هتهج نم
ي˘˘فاّد˘˘ه ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘ل ه˘˘تراد˘˘سص
31 ديسصرِب ،ةينطولا ةلوطبلا
زكرملا يف ه˘ع˘ب˘ت˘يو،ا˘ع˘ي˘قو˘ت
01 عومجمِب لو˘ح˘ل˘ب ي˘نا˘ث˘لا
.فادهأا

جاحلب اسضر

ةينطولا رسصا˘ن˘ع˘لا تفر˘ع˘ت
يف اهيسسفانم ى˘ل˘ع ود˘ي˘ج˘ل˘ل
ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا
يتلا «مÓسش دنارغ» ود˘ي˘ج˘ل˘ل
،ءاع˘برلا سسما مو˘ي تق˘ل˘ط˘نا
ة˘ي˘˘سسور˘˘لا نازا˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ةيبملوألا باعلأÓل ةلهؤوملاو
0202 ويكوط

،ةسسفانملا ج˘ما˘نر˘ب بسسحو
36˘‐) ي˘سضا˘ق˘ل˘ب ة˘ن˘ي˘˘ما نا˘˘ف
رود˘لا ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ت˘˘سس (غ˘˘ل˘˘ك
،ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا ة˘˘يرو˘˘كلا لوألا

،ةيليزاربلا  مث ، وسش يخوم
ةلاح يف ،سسوردا˘ك ن˘ي˘ل˘ت˘ي˘ك
.لولا رودلا اهزواجت

بختنملا يف ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘مز ا˘مأا
87+ ) ةلسسع اينوسص ،ينطولا

رود˘لا ن˘م ةا˘ف˘ع˘˘م˘˘لا ، (غ˘˘ل˘˘ك
ةيتاوركلا  ىدحتتسسف ،لوألا
يناثلا رودلا يف كينرام انافإا
.

دبع يقÓي ، لاجرلا ىدلو
09˘‐) يدا˘م˘ح ن˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

اجنمن يبرسصلا هر˘ي˘ظ˘ن (غ˘ل˘ك
هزو˘ف ة˘لا˘ح ي˘˘فو ،فود˘˘جا˘˘م
عرا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا لزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف
.زدل وغ وغ اداميإا يجروجلا

،ةينطو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا فد˘ه˘تو
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
نازا˘˘˘كب ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ةرود˘˘˘˘لا
ي˘ف ير˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا
،يام7ىلا5 نيب ام ةرتفلا
نكمم  ددع ربكأا  دسصح ىلإا

باعلأÓل ةلهؤوملا طاقنلا نم
.ةلبقملا ةيبملوألا

هذ˘˘ه نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘جو
تسضو˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه ةرود˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘˘لا سسيرا˘˘ب ةرود
انوروك ةحئاج ببسسب  تيغلأا
.قباسس تقو يف

جاحلب اسضر

يفيرعوب حبار ،اريخأا فلخ
ةيداح˘تلا سسأار ى˘ل˘ع ه˘سسف˘ن
ةدهعل ةلسسلا ةركل ةيرئازجلا
دسسجتي ملو ،ةديدج ةيبملوأا
تاباختنلاب هزوف مغر كلذ
دعب لإا ،يلاوتلا ىلع نيترمل
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تد˘كأا نأا
سسي˘ئر˘لا و˘ه ه˘نأا نو˘ع˘˘ط˘˘لا˘˘ب
سضفر ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا
لب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘سضعأا
.ةلسسلا ةركل ةيرئازجلا

ي˘ف ي˘ف˘ير˘˘عو˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ناو
لبقت نأا لبق ،ىلوألا ةرملا
ة˘مد˘ق˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا

تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ةدا˘˘عإا رر˘˘ق˘˘تو
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا ي˘ف زو˘˘ف˘˘ي˘˘ل
نو˘ع˘˘ط˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب سضفر˘˘تو
 .ةمدقملا

ب.م.يرسسيإا

 ةمدقŸا نوعطلا لك صضفر دعب

ةلصسلا ةيدا–ا سسأار ىلع ايمصسر هصسفن فلخي يفيرعؤب

دقع ىلع حا◊إلا دعب
ةفيلخا عم عامتجا

يسشطز

مؤيلا عمتجي ةرامع
ةيدنأ’ا ءاصسؤور عم
نيدلا فرسش ،موي˘لا ،د˘ق˘ع˘ي

دا˘˘˘ح˘˘˘تلا سسي˘˘˘ئر ،ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ءاسسؤور ةقفر ،ل˘م˘ع عا˘م˘ت˘جا
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا
حر˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ،ى˘˘˘˘˘لوألا
اهنم يناع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
دودح عسض ةلواحمو مهقرف
.اهل

يف يرئازجلا داحتلا لاقو
ةيمسسرلا هتحف˘سص ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب

ه˘˘جو» :«كو˘˘ب˘˘سسي˘˘˘ف» ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر
ن˘يد˘˘لا فر˘˘سش ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

ةيدنأا ءاسسؤورل ةوعدلا ،ةرامع
،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
.«روطفلا ةبجو هتكراسشمل

اذه بقعي» :نايبلا فاسضأاو
عمتسسي لمع عامتجا روطفلا

ى˘˘لإا فا˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘لÓ˘˘˘خ
ن˘˘يذ˘˘لا ،ة˘˘يد˘˘نألا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
حر˘ط م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يتلا لكاسشملاو ،مهتلاغسشنا
اميسس ل ،مهقرف اهنم يناعت
م˘سضخ  ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
اهب رمن يتلا ةيحسصلا ةمزألا

.«انوروك ةحئاجب ةقلعتملاو
ءانب ،عام˘ت˘جلا اذ˘ه ي˘تأا˘يو

نم ةح˘ل˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا ى˘ل˘ع
د˘ق˘ع˘ل ،ة˘يد˘نألا ءا˘سسؤور ل˘ب˘˘ق
ةد˘˘ع ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا

لول˘ح˘لا ة˘سصا˘خو ،ع˘ي˘سضاو˘م
اهذاختا بجي يتلا تارارقلاو
ةرك ةموظنم ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.رئازجلاب ةفرتحملا مدقلا

جاحلب اسضر

،رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن زا˘ف
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ،ه˘˘ف˘˘ي˘˘سض ما˘˘مأا
5 » بعلم ىلع1 ـ2 ةجيتنب

02 ةلوج˘لا با˘سسح˘ل «ة˘ي˘ل˘يو˘ج
.لولا فرتحملا نم

سضرألا باحسصأا رظتني ملو
،ةارابملا يف اولخدي ىتح اريثك
نم دادح بعÓلا نكمت ثيح
يف هقيرفل لوألا فدهلا عيقوت
طو˘سشلا ن˘مز ن˘م01 ةقيقد˘لا
،ةرامعل هلي˘مز ف˘ي˘سضي˘ل ،لوألا
ءازج ةبرسض نم يناثلا فدهلا
سصلقي نا لبق ،55 ةيقيقدلا يف
.88 ةقيقدلا يف ةجيتنلا داحتإلا

بقع ،يطÓع ديلو حرسص و
ىلع ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا»:Ó˘ئا˘ق ءا˘ق˘ل˘لا
ةارابملا ي˘ف ا˘ن˘ل˘خد د˘ق˘ل ،زو˘ف˘لا

تايرجم يف انمكحت ،ةرسشابم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
اننأا هلك اذه نم مهألاو ،سصرفلا
.«Óماك دازلاب زوفلا نم انكمت

نا˘ي˘ف˘سس ف˘سشك ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نع ،سسابعلب داحتا بعل ،ريدخ
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا
»:Óئاق ةريخلا ةرتفلا يف قيرفلا
اريبك اقيرف ىرت نأا فسسؤوم ئسش
هذه يف طبخت˘ي سسا˘ب˘ع˘ل˘ب ل˘ث˘م
لثم قحتسسي ل هنإا ،لكاسشملا

ايلعلا تاطلسسلا ىلع بجي ،اذه
هل ميدقتو ،يدانلا اذه ىلإا رظنلا
تقو بر˘˘قا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا

.«نكمم
ي˘ف تنا˘˘ك ةرادإلاّ» :فا˘˘سضأاو

،ةديدج ادوعو انل مدقت ةرم لك
وهو ،اهنم يأاب انل فت مل اهنكل
تا˘يو˘ن˘ع˘م ط˘ب˘حأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا
.«ةجيتنلا متيأار دقلو نيبعÓلا

ديعي فيك زيغن ليبن فرعو
اوناع نيذلا هلابسشأا ىلإا حورلا
ءوسس نم ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ىر˘خأا ل˘كا˘سشم ةد˘عو ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا

ةدوع نكل ،ديمعلا تيب تبرسض
هبسصنم ىلإا لج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ن˘با
ءاقفر ىلإا «اتنيرقلا» داعأا قباسسلا

Óماك دازلا اوققح نيذلا دوسشح
يف6/6 لد˘ع˘م˘˘ب ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ع˘˘م

زاف ثيح ،نيتريخألا نيتيرابملا
ةيسسا˘م˘خ˘ب ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا

ديعيلو ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘مأا ة˘ل˘ما˘ك
وهو ،سسابعلب داحتا ،مامأا ةركلا
ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا عرز˘ي˘سس يذ˘لا ر˘مألا
ةهجاوم لبق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سسو˘ف˘ن
ةمسصاعلا داحتا مامأا «يبرادلا»
رود راطإا يف لبقملا تبسسلا موي
اذكو ،ةطبارلا سسأاك يئاهن نمثلا

ع˘بر رود ن˘م با˘˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
مامأا ايقيرفأا لاطبأا ةطبار يئاهن
نوكيسس يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا دادو˘لا
.يراجلا يام51 موي

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نإا˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
43ـب6 زكرملا ىلا زفق رئازجلا
ن˘ع طا˘ق˘˘ن5 قرا˘ف˘ب ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

طاقن9و يناثلا زكرملا بحاسص
.ردسصتملا نع

جاحلب اسضر

ةركل ةينطولا ةطبارلا ترجأا
ةارابم دعوم ىلع ارييغت ،مدقلا
لوألا مسسقلا نم12ـلا ةلوجلا

ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي ي˘ت˘˘لاو
ف˘ي˘سضلا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
حتافلا» بعلمب نارهو ةيدولوم
،وزو يز˘ي˘ت˘˘ب «4591 ربم˘فو˘ن

نم11 يف ءاقللا بعليسس ثيح
51 نم لدب يراجلا يام رهسش

خيرات ،رهسشلا سسفن نم61 وأا
.لكك ةلوجلا بعل

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا تر˘سشنو
اهعقوم ىلع ،انايب ،مدقلا ةركل
ءارجإا نع هيف تفسشك يمسسرلا
بسسح ،جمانربلا ى˘ل˘ع ل˘يد˘ع˘ت
ةبيبسش ةرادإا هتمدق يذلا بلطلا
قيرف ةقفاوم ذخأا دعبو ،لئابقلا

ع˘جار اذ˘هو ،نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م

حا˘˘م˘˘سسل˘˘ل ى˘˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
اديج ريسضحتلاب رئازجلا لثممل
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر رود˘˘لا با˘˘هذ˘˘ل
ةركل يقيرفإلا داحتلا سسأاكل
يسسقافسصلا يدانلا مامأا ،مدقلا
ريخألا اذ˘ه بع˘ل˘م˘ب ي˘سسنو˘ت˘لا
 .يام61 موي ررقملا

ب.م.يرسسيإا

ةيرئاز÷ا ةيدنلا ديمعل حورلا عجري زيغن

بيتÎلا ملصس قلصستتو سسابعلب ىلع زؤفت ةيدؤلؤŸا
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مل ءاثÓثلا ةرهسس نأا ودبي
سضاير ىلع ماركلا رورم رمت
مجنو يرئازجلا يلودلا زرحم
ةليل ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘سشنا˘م
نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ما˘˘مأا لا˘˘ط˘˘˘بألا

ةكايح نم هنكمت دعب نامريج
يوامسسلا قرزألا يدانلا بوث
ة˘يا˘ه˘ن لو˘ب˘ن˘ط˘سسا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ب
بسصن زرحم ،يراجلا رهسشلا
ءاثÓثلا ةرهسسل اسسيرع هسسفن
ىمرم يف نيفد˘ه ه˘ل˘ي˘ج˘سست˘ب
ثلاثلا وه ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا

سسراحلا كابسش يف هعون نم
عوبسسأا لÓخ «سسافان روليك»
،يئاه˘ن˘لا ف˘سصن˘لا رود˘لا ي˘ف
ةقيقدلا يف ءاج لوألا فدهلا

لوألا طو˘سشلا ر˘م˘ع ن˘˘م11
يد هل˘ي˘مز ن˘م ةد˘يد˘سست د˘ع˘ب
نو˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ا˘˘هدر ن˘˘˘يور˘˘˘ب
ه˘جو˘ل ا˘ه˘جو زر˘ح˘م تد˘جو˘ف
يكيراتسسوكلا سسرا˘ح˘لا ما˘مأا
ةديدسست در عطتسسي مل يذلا

نم هتنت مل تآاجافملا ،سضاير
ةيرئازجلا ةركلا رحاسس بناج
ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م˘˘ف

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا «نز˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا» عدا˘˘خ
عزو ةدترم ةديدسستب سسفانملا

ةرك ن˘يدو˘ف ل˘ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا سضا˘ير˘ل ق˘ب˘ط ى˘ل˘˘ع
يف اهعسضو يف ناوتي مل يذلا
لا˘˘˘مأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘سسك كا˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا
يئاهنل لهأاتلا يف نييسسنرفلا

مسسوملا اذه˘ل لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بار
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف Ó˘˘هؤو˘˘˘مو
ةر˘م لوأل «غ˘ي˘لز˘نو˘ي˘ب˘ما˘سشلا»
.يدانلا خيرات يف

ينأاب رخفأا :زرحم
نع ثيدحلاو يرئازج

يف نوكيسس يئاهنلا
هدعوم

ر˘ب˘ع ه˘سسف˘ن قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو
ةياهن دعب هتداعسس نع زرحم
ةيخيرات اهربتعا يتلا ةارابملا
هنأا اسضيأا ادكؤوم هئÓمزلو هل
دعب هل ةبسسنلاب ىسسني ل موي
خ˘يرا˘ت ة˘با˘ت˘ك ي˘ف ه˘ت˘م˘ها˘سسم
سصو˘سصخ˘بو .قرزألا يدا˘ن˘˘لا
يتي˘سسل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

ن˘ح˘ن :زر˘ح˘م لا˘ق ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لاو
يف سضعب عم بعللاب عتمتسسن

ل˘˘ك ي˘˘فو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك
ن˘ع ثيد˘ح˘لاو تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا امب ه˘ناوأل ق˘با˘سس ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
زوف ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

جيوتتلل غيلريميربلا يف دحاو

يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب
ةارابم˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ زا˘ت˘م˘م˘لا
،يسسليسشت يدا˘ن ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘لا

لو˘˘ح لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘حر˘فو را˘خ˘ت˘فا
همسسل هليجسستو زرحم قلأاتب
ي˘˘لا˘˘ي˘˘ل˘˘لا با˘˘يإاو با˘˘هذ ي˘˘ف
قباسسلا بعÓلا لاق ةيبوروألا
امئاد رخفي هنأا يتيسس رتسسيلل
ل˘˘ع˘˘ج˘˘بو ير˘˘ئاز˘˘˘ج ه˘˘˘نو˘˘˘كل
ه˘ب نور˘˘خ˘˘ف˘˘ي ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هنأا اسضيأا رخ˘ت˘ف˘ي ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
يرطسش يف لجسسي يبرع لوأا
.يئاهنلا فسصنلا رودلا

ةارابملا لجر ةزئاج
ىدل ةريبك ةجسض ريثت

ريهامجلا
بعل ن˘سسحأا ةز˘ئا˘ج ترا˘ثأا

ىدل ةريبك ةجسض ةارابملا يف
ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م داور
سضع˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جلا
دعب ةي˘سضا˘ير˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا بعÓ˘˘لا ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
ل˘˘جر ةز˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب زا˘˘˘يد ن˘˘˘بور
لجسسم باسسح ىلع ةلباقملا
ثيح ،زرحم سضاير نيفدهلا
ةيسضايرلا ريهام˘ج˘لا تر˘ب˘ت˘عا

ةز˘ئا˘˘ج˘˘لا زر˘˘ح˘˘م ح˘˘ن˘˘م مد˘˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف فا˘˘ح˘˘جإا
يتيسسلا ل˘ي˘هأا˘ت˘ب ل˘ف˘كت يذ˘لا

ى˘ل˘ع ه˘ل لوألا ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ى˘˘لإا
يذلا عئارلا ءادألا مغر يلاوتلا
˘ما˘ق زر˘ح˘م نأا لإا زا˘يد ه˘مد˘˘ق
نكل ةارابملا يف ءيسش لكب
،رخآا يأار ا˘ه˘ل نا˘ك «ا˘ف˘يو˘ي˘لا»
مدع طبر رخآلا سضعبلا نكل
ة˘ي˘سسن˘ج˘ب ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت
ا˘هر˘غ˘سصت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا بعÓ˘˘لا
.ابوروأا يف ةيورك ةئيه ىلعأا

ميطحت لسصاوي زرحم
ماقرألا

يلودلا زرحم سضاير نكمت
م˘قر م˘ي˘ط˘ح˘ت ن˘م ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نيسساي بختن˘م˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز
يلو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سسو ي˘م˘ي˘هار˘ب
يف فادهأا ةينامث Óجسس ناذللا

ثي˘ح ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
فاد˘ه ن˘سسحأا سضا˘ير ح˘˘ب˘˘سصأا

غيلزنويبما˘سشت˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج
بسصن امك ،فادهأا01 ديسصرب
لوأاك هسسفن يرئازجلا رحاسسلا

ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف ل˘ج˘سسي ي˘˘بر˘˘ع
لا˘ط˘بأا ة˘˘ط˘˘بار با˘˘يإاو با˘˘هذ
يرئازج˘لا بت˘ك ا˘م˘ي˘ف ،ا˘بوروأا
نأا دعب بهذ نم فرحأاب همسسإا
يف بعل يناثك هسسفن بسصن
يف لجسسي نز˘ي˘ت˘ي˘سسلا خ˘يرا˘ت
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘سصن˘˘˘لا رود˘˘˘لا
بعل لوأا هنوك ىلإا ةفاسضإلاب
ل˘˘ج˘˘سسي يدا˘˘ن˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
.رثكأا وأا نيفده

طيمز.ع

بهذ نم فرحأاب «يتيصسلا» خيرات بتكي زرحم

يلودلا لازغ ديسشر لسصفي
سشاتكسشيب هقير˘فو ير˘ئاز˘ج˘لا

م˘سسح ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف تلو˘ج3
ة˘لو˘ط˘ب˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لاو م˘سسو˘م˘لا
نم اهفطخو يكرتلا يرودلا
ة˘ط˘ل˘غ يدا˘ن ق˘با˘سسلا ل˘ط˘ب˘˘لا
.يكرتلا يارسس

يئانثلا نيب عارسصلا دتسشاو
تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ثيح ،امهيقيرف ةقفر ةريخألا
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه مدا˘ق˘لا رد˘سصت˘ي
د˘ي˘سشر ي˘كر˘ت˘لا يرود˘لا ى˘˘لإا

سشاتكسشيب هقيرف ةقفر لازغ
نع طاق˘ن5 قرا˘ف˘ب يرود˘لا

ةسشخبرنف2 زكر˘م˘لا بحا˘سص
يارسس ةطلغ ىلع طاقن6و

.3 زكرملا بحاسص
يلوغيف نايفسس ناك امدعبو

ىلع اعبرت دق يارسس ةطلغو
ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا سشر˘˘˘˘ع
نا˘˘كو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
اذه هبقل ىلع ظافحلل حمطي
رسسيل نم مداقلا ءاج ،مسسوملا
ليبسس ىلع يزيلجنإلا يتيسس
يف زوفلل هقيرف داقو ةراعإلا

تلداعت6و ةارا˘˘ب˘˘˘م52
ردسصتيل تÓباقم6 ةراسسخو
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا كلذ˘˘ب
.مسسوملا

ةلبقملا ةلوج˘لا ل˘سصف˘ت˘سسو
نيب ةسسفانم˘لا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب
ثي˘˘ح ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘لا

ق˘ير˘ف ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ع˘م˘ج˘ت˘سس
م˘ي˘سسلا» هر˘ي˘ظ˘ن˘ب سشا˘ت˘كسشي˘˘ب
.لبقملا تبسسلا موي ،«موب

لازغ ءاقفر زوف لاح يفو
دق يارسس ةطلغ يدان نوكيف
ه˘ب˘ق˘ل ن˘ع عا˘فد˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سشف
ر˘˘˘خا ي˘˘˘ف ،نا˘˘˘˘هر˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘سسخو
بحاسص نوكي ا˘م˘ي˘ف سسا˘ف˘نلا
نم رثكأا برتقا دق ةرادسصلا
تءاج لاح يفو .هفده قيقحت
ىقبيسسف كلذ سسكع ةجيتنلا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ار˘م˘ت˘˘سسم عار˘˘سصلا
ا˘م˘برو .ا˘ه˘ي˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا
ة˘لو˘ج˘لا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘سست
.ةريخألا
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لبقŸا تبسسلا موي ةمقلا

ةيرئازج ةهكنب يكرت عارصص

خابدÓغ عم هقلأات دعب
مسسوملا اذه

تحت ينيعبصس نب
ىربك رادار

ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا
ينيعبسس نب يمار دجاوتي

بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
رادار تح˘ت خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا
.لبقملا مسسوملل اريسضحت

يمسسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
مدقلا ةركل يناملألا يرودلل

يرئازجلا يلودلا دوجو نع
رادار ىلع ينيعبسس نب يمار
ىر˘ب˘ك ة˘ي˘بوروأا ة˘˘يد˘˘نأا ةد˘˘ع
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا

نأا ه˘تاذ ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ينيعبسس نب عباتتسس ةيدنألا
ةهجاوم لÓخ سصاخ لكسشب
تب˘سسلا مو˘ي خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نم ،اغيلسسد˘نو˘ب˘لا ن˘م23ـلا
نأاسشب يئاهن رارق ذاختا لجأا
ةميقلا غل˘ب˘تو.هعم دقاع˘ت˘لا
يف ينيع˘ب˘سس ن˘ب˘ل ة˘ي˘قو˘سسلا

«تكرا˘م ر˘ي˘ف˘سسنار˘ت» ع˘قو˘˘م
تناك امدعب ،وروأا نويلم22
زوا˘ج˘ت˘ت ل ،0202 ما˘ع ي˘˘ف
ةراسشإÓلو.وروا نويلم5.21
روطت ين˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ءادأا نإا˘ف
يدا˘ن˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
يف خابدÓغن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسور˘ب

اذه هتورذ غلبو ،9102 ماع
ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
يلامجإا نم فادهأا6 ليجسست
يف ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سش ةارا˘ب˘م03
.تاقباسسملا فلتخم
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اذهل ءارحسصلا براحم ىلع لطاهتت تاداقتنلا«غيلزنويبماسشتلا» ‘ ›اوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابŸا ‘ هليجسست دعب
ببسسلا

يدنام» :سسايصسيلقيإا اخرؤب
فرتحم بع’ رثكأا ؤهو براحم

«هترواج
ىلع اريثك سسايسسيلقيإا اخروب سسيتيب لاير بعل عفاد

هماهتاو ،هتلاط يتلا تاداقتنلا دعب يدنام ىسسيع هليمز
.ةسصاخ يدانلا قح يف ريسصقتلاب

،ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ل˘ك ع˘سضي يد˘نا˘˘م» :سسا˘˘ي˘˘سسي˘˘ل˘˘ق˘˘يإا لا˘˘قو
،ناديملا ةيسضرأا قوف ةسصاخ ،قيرفلا ةمدخ يف هتادوهجمو
.«هترواج نأا قبسس فرتحم بعل رثكأا هنإا

بعل وه يدنام يل ةبسسنلاب» :هثيدح قايسس يف فاسضأاو
.«ةليكسشتلا ناولأا نع عافدلا يف ادبأا نواهتي لو لتاقم

قيرفلا نع ليحرلاب يدنام هذختا يذلا رارقلا نأا ودبيو
مايألا يف ةريثك تاداقتنا هل قلخيسس لايرايف يدان هاجتاب
.سسيتيب لاير هقيرف فرط نم ةلبقملا
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مدع نيبعÓلا ىلع» :رؤلود
يرودلا انفدهو يخارتلا

«يبوروأ’ا
نÓعإل ،رولود يدنأا ،ينطولا بختنملا مجاهم فسسات

3 لبق ييلو˘ب˘نو˘م بيرد˘ت ن˘م نا˘يرا˘كاز برد˘م˘لا ل˘ي˘حر
.مسسوملا ةياهن نع تلوج

نم أاطخ رارقلا اذه نإا ينطولا بختنملا مجاهم لاقو
يذلا رمألاو ،اذه لثم سساسسح تقو يف ةسصاخ ،ةرادإلا
اميف قيرفلا ىلعو نيبعÓلا ةيسسفن ىلع رثؤوي نأا هناكمإاب
.تايرابملا نم ىقبت

كلتمأا يناو ةسصاخ ،ةوطخلا هذه رظتنا نكا مل» :فاسضأاو
3ـلا تاونسسلا لÓخ ريثكلا يل مدق دقل ،هعم ةزيمم ةقÓع
ربكا  ي˘ن˘ل˘ع˘ج د˘ق˘ل ،ا˘يو˘سس ا˘ه˘ي˘ف ا˘ن˘ل˘م˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا

عيمج نم اباجيا ّيلع سسكعنا ام وهو ،بعÓكو سصخسشك
.يحاونلا

رارقلا نع نÓعإلا نا وه اسضيا يبسضغ ريثُي ام»: عباتو
سضرتفُيو ،يسسنرفلا يرودلا ةياهن نم تلوج3 لبق ءاج
.«نكمم زكرم لسضفا يف هيهنن نا لواحن نا
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ءارحسصلا براحم نع يلانوت لسضفي يلويب

ةمق عيصضتل هجتي رصصان نب
ؤيصشتلاكلا

نادقفل رسصان ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ه˘ج˘ت˘ي
يتلاو ،نÓيم يدانل ةلبقملا ةارابملا يف ةيسساسسألا هتناكم
يتلاو ،ةلوجلا ةمق ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن ا˘ه˘ي˘ف ه˘جاو˘ي˘سس
.نيقيرفلل ةغلاب ةيمهأا يسستكت

ونافيتسس بردملا نأا ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
نم يلانوت وردناسس بعÓل ةقثلا حنم يف ايدج ركفي يلويب
يلودلا ناكم يف يفويلا مامأا لبقملا دحألا ةارابم ءدب لجأا
بعÓ˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
سضوع نأاو هل قبسسو ةريبك ةيزهاج يف دجاوتي يلاطيإلا
.تايرابملا نم ديدعلا يف رسصان نب

هذه نع بيغيسس رسصان نب نأا ىلإا تايطعملا لك ريسشتو
ةريخألا ةرتفلا يف هاوتسسم يف بيهرلا عجارتلل ارظن ،ةمقلا

.اهل سضرعت يتلا ةيلاتتملا تاباسصإلا ةجيتن كلذو
 جاحلب اسضر

sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

ناصضمر «ؤبلغ» يدؤج تيأا
را˘˘IÇÑا م˘̆§˘˘M̆˘í م˘˘˘ل
ةر˘˘˘˘ÄÑò̆+ دا˘˘˘˘t̆˘˘˘˘˘˘-ا

ر˘̆©˘̆©˘ÄÑ̆- ة˘˘M̆˘˘ï̆ر˘˘˘:
نMدلا ~˘> ،iرد˘م˘لا
راو:&ل ،يدو/ Mlا
ن©0 ة8Ñا1 ةõ+اïملا
E˘ر˘©̆= تاءار̆/ا̆+ ما
Hí§وHة -ÄÑggl Dي
ة7Ñg©g ماH&ا ةمM~§لا
6Ñò©òحار ث©0 ،ةد
نو.دM˘k̆t̆ را˘IÇÑ&لا

ح˘˘˘˘°˘˘˘˘H مد˘˘˘̆> ن˘˘˘˘>
م/ا˘§˘م˘õ˘ل ة8Ñ̆ر˘í˘لا

JÅÑ˘˘˘˘ما H˘˘˘˘w̆˘˘˘k̆˘˘را،
هJ~Mkا/ نH م=رلا+

Fن&ا ام -è©©8 رÑاIل&لا عåاi، J7اÑا>و+ مD©ة، H°لا ح&DÉÑõ©ل ةõا°مDÄس، Hا /åلا ل&IÇÑرا
MÜلاgلا^  نوòو-Åس» +ÉÑلا ةرورkرF©~ اFرث Hا ل/&ا ن-wلا 3اïلا تارارÄÑõ©ةم.

؟زرحم مامأا رامين ؤه نم
D˘˘لا ىد˘˘0ا ي˘˘õ˘˘ï̆˘Ü˘تا H˘ن
H˘˘g˘˘ةارا H̆˘اIÅÑÄÑ̆k˘6 رÑ˘©̆k˘ي
،نا˘˘˘Hر˘˘˘̆/ نا˘˘˘6Ñ̆ سMÄرا˘˘˘˘+و
ي˘̆(ا˘˘°˘˘ث˘˘لا ةرو˘˘ål 8Ñ˘˘م˘˘/
ي˘˘˘لود˘˘˘لا 5ر˘˘H̆˘˘t̆ س9ا˘˘˘˘Mر
رو©Iو/ رام©Ĭو ،ير̆(ا~q̆˘لا
،نارMkÅÑq امJو ي5M˘õ̆ار˘g˘لا

د˘˘˘§˘˘˘7Ñ يذ˘˘˘لا ر˘˘H̆لا و˘˘˘Jو
-íا<Ó Fg©ار Hداور ن HاوEع
نMذلا ي>امk/)لا ل8Ñاوkلا
6Ñwاور Hن I©و ،رامEنا اولا
H˘˘t˘˘5ر¨:̆˘õب H̆˘5 نH˘˘Ó)̆ه
J˘وM̆لا ة˘Ó<ب H˘ث˘õ̆ثد0 ام
H˘˘˘ع +̆˘˘©ò̆˘˘©̆˘˘ر D˘˘ي H˘˘g˘˘ةارا
.iاJذلا

يئاهن دؤقت ةينيطصسلف
لاطبأ’ا يرود

،«اMíوM^ مدïلا ةرòل ي+ورو&لا داt-لا نõ>&ا
لو8Ñ&لا تا3 ة©Iامل&لا ةمtòلا ف©òõ- ن>
ي(ا§I ةاراHg ةراد)ا+ ،ن©0ÄÑ مMر ،ة©°©íõÄÑÜلا
عمM˘q يذ˘لا ،تاد˘©õÄÑ̆˘ل ا̆+ورو&ا لا˘Ü˘+&ا يرود
D̆˘رM̆˘ï˘˘7ر˘˘+ يÑ̆˘õ̆˘وI˘˘6)لا ةÑ̆ğاĬو ي-ÅÑ˘©̆õÄÑ̆ي
يا˘H̆ ن˘H̆ ر˘ÅÑ̆> س6دا˘ÄÑ̆لا ي˘˘D ي~˘̆©˘˘I˘˘˘q̆˘õ)لا
.يراqلا

 «ماصص’» لكصشم ؤه اذه

لå/ ةHõ©õ ن©> ة̆©˘å˘م˘/ ق˘Mر˘r D˘(ا˘Ĭk ع˘/ار˘-
تار˘ث˘k̆å˘لا iا6Ñ˘ğ&ا ن˘> نو˘لءا˘M˘kÄÑ را˘˘IÇÑ&لا
دòg- ىõ> ^ ما8Ñل ^ ترg/&ا يkلاو ةر©1&لا
لا7Ñòلا ن&او ة8Ñا1 ،ار1'وH م(ا~§لا نH دMدåلا
ثÓ. يõ˘ïl، D˘- ة˘ò̆k˘©̆gلا نوF̆ يD̆ ى˘9Ñ̆t&ا
لوا0و . لHاF م6ÑوH لاو: هõïk- اH ،تاءاïل
اوåم/&اi، Dا6Ñg&لا ن> ثgtلا ة©åمqلا راIÇÑا
بIاqلاو ة©Iدgلا ةEا©õل لو&ا دDkïا قMرíلا ن&ا
اذFو م§-اÄÑktïمل م˘§˘©õ̆ï̆˘- مد˘å˘ل يو˘°˘å˘م˘لا
ي>اDدلا ي(ا°˘ث˘لا iا˘©̆=و فو˘8Ñو˘+ ةردا˘è˘م˘ل
+ÓMõ0و+و يòكا.

qarsana@essalamonline.com
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ةطرو يف مهار
+åلا دtíيذلا ل Iâهم

ةIو7Ñõر̆+ يدا˘I و˘ğ>ل
ل~˘°H̆ ي˘D ي˘Iا˘6Ñ˘˘ğ)لا
Ĕ˘˘د˘˘̆(اJ̆˘˘و˘̆©˘˘˘ل ،مI˘˘©˘˘ل
H˘˘˘˘˘©ÄÑ̆˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ،ي
˘˘مو˘M̆ ،ي˘˘°˘˘©˘˘k˘˘°˘˘/رلا
،ي˘9Ñ̆ا˘˘م˘˘لا ن˘̆©˘˘°˘˘˘.)لا
Eار ترر+Üيرودلا ة
مدïلا ةرò̆ل ي˘Iا˘6Ñ˘g)لا
Dkح -tï©ق +ÅÑن&ا Jاذ
نا˘˘F يذ˘˘˘لا ل˘˘t˘˘˘í̆˘˘˘لا

H˘˘مò˘°˘0‐ اÄÑ̆g˘§˘ن&ا ‐ا
M˘˘ا^ ى˘˘ل)ا يد'وI˘˘k˘˘§̆˘كا
Htkل لمgو-ورFتلو
FوD©د».
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رؤهمجلا داع..اريخأا
+åا©= دi لاqامJ©ن> ر
H˘Ó<ب F˘لا ةر˘ï̆مد H˘°ذ
ي˘D و ،ي9Ñ̆ا˘م˘لا ما˘˘å˘˘لا

H˘˘w˘k˘õ˘6ا˘°˘م˘لا فÑ˘g˘تا،
E˘˘لا¨رر-˘˘t˘ي˘+ورو&لا دا
،«اM˘˘í̆و˘˘M^ مد˘˘ï˘˘لا ةر˘˘òل
0059 د/او˘k˘+ حا˘م˘ÄÑلا

HÅÑ˘˘˘q˘˘˘ع D˘˘˘ي I˘˘˘§˘˘ي˘˘(ا
ي˘˘˘˘˘˘˘+ورو&لا يرود˘˘˘˘˘˘˘لا
^Mل ا+ورو©ê» Dي HدM°ة
يD ةMد°لو˘g˘لا IÄÑôاد˘=
62Hلا ياtيلا +åن&ا د
0ÇÑ̆˘˘ل <˘˘˘õ̆˘˘لا ىÉÑ˘˘˘ءو
تاÄÑ˘õ˘Üلا ن˘H ر˘1ÉÑ&لا
.ة©tõملا

 نابقاعم قاؤتلؤبو راجح

-˘tÄÑ˘ر H˘ردi 7Ñ˘g˘©˘g˘6 ةÑò˘©ò7 ،ةدÑرMف
0qرا، Fل ار©ثïلا تارارtòر+ا مMيذلاو ر
ر©©ÄÑ- ن> ب©Mè ه6Ñ©qåõ اراذIا هل ه/و
. ةرواÄÑلا ة7Ñg©g ماHا ةÜ+ارلا س6&اF ءاïل
يذ˘˘لا د˘˘©˘˘0و˘˘لا «سÅ-و˘ò̆ل̂ا نو˘˘˘Mò ن˘˘˘لو
6Ñ©è©ل ن> بïلا ءا°+&ا ءاq°وi، +6 لÑ©مkد
،óاوkلو˘+ ،يرو˘t˘م˘لا ع˘Dاد˘م˘لا ى˘ل)ا رH̆&لا
ىåõ/ا0kqلا يD ،ر1%لا وJ ،ىدام- يذلا
E˘˘0 تارارò˘˘لا م˘˘k˘˘و س6ا˘˘مJ˘˘و H˘˘ا /˘˘å̆˘ل
ءود§لا بMÜõ يروHqg يIدgلا رtÉÑملا

Hلا نqل ع©مkíيدا -õïا ي(Iىر1&ا تاراذ
Dلا يõïءا.

 دري رارقب
هيدقتنم ىلع

،ف©ó 6ÑÜاDو فMدر قMرD م/ا§H ل8Ñاو
+ïرار ،-ÄÑq©õل هÓJ0 فادkا ول و ىIه
7Ñ˘˘كرا D˘˘8 يÑ˘˘°˘í˘ل و ه˘©Äس D˘8 يÑ˘°˘ف
ل˘˘F ى˘˘õ˘˘> يو˘˘ï˘˘لا در˘˘لا و˘˘Jو ،ر˘˘+ا˘˘Fلا
ث©˘˘0 ، ه˘˘-ا˘˘˘Iا˘˘˘Hò)ا ي˘˘˘D ن˘˘˘©˘˘˘ÅÑòòم˘˘˘لا
م˘=ر ة˘©˘M˘íد˘§˘˘k˘˘لا ه˘˘F˘˘°˘˘kا˘˘8Ñ˘˘õl Hاو˘˘-
ي˘D ه˘Fار˘7Ñا ى˘õ˘> ن˘Mر˘©˘ث˘òلا س9ار˘k˘>ا

8Ñ°لا فFر+ا  Hا ع&Iه F8 ناÑب0ا Jفد
قMرíلا وHtg رg>و .ةد6Ñò©ò يD 5وíلا

يkلا فار:&لا سåÉ+^ نH م§6ÑwÜ ن>
-ÄÑ˘˘å˘˘ل ى˘˘õ˘˘kÅÑ˘˘وMÅس <˘˘õ˘˘م˘˘لا ى˘˘å˘˘°˘ي»
HÜلاg©ن +ÉÑلا كر-و ءود§لا ةرورÓ<ب
Måو لم Mqk§0 دkى MÜا رو(HòاIه-ا.
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04:33

رهظـلارجفلا
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برغŸا

19:26

ءاسشعلا

20:56

ةÓصصلا تيقاؤم

لبقŸا تبسسلا موي ةمقلا

ةيرئازج ةهكنب يكرت عارصص

 رهسشلا صسفن نم61 وأا51 يف اجمربم ناك امدعب

ةبيبصش ءاقل مدقت ةطبارلا
نارهو ةيدؤلؤم -لئابقلا

 يام11 ىلإا
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«غيلزنويبماسشتلا» يف يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةارابملا يف هليجسست دعب

رئاز÷ا ةيدولوم

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì

ينيعبصس نب
رادار ت–

ةيدنأ’ا ىÈك
ةيبوروأ’ا

مسسوŸا اذه خابدÓغ عم هقلأات دعب

بهذ نم فرحأاب «يتيصسلا» خيرات بتكي زرحم

ةينعملا ةيدنألا ةمئاق ميدقت تاداحتلا ىلع
 ناوج03ـلا لبق ةيراقلا ةكراسشملاب

ةديدج ةطرو يف ةطبارلا
 لؤلحلا داجيإاب ةبلاطم «فافلا»و

ةيرئاز÷ا ةيدنلا ديمعل حورلا عجري زيغن

سسابعلب ىلع زؤفت ةيدؤلؤŸا
بيتÎلا ملصس قلصستتو


