
30 صص

رمقلأ ربع اهثب نامسض ىلع هسصرح دكأأ
«1 تاسسموكلأأ» يعانطسص’أ

ةنضس02و دبؤوملا نيب ام ماكحأا
داريتضساب نينادمل اذفان انجضس

50 صصةلقروب تاردخملا جيورتو
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عيم÷أ نأأو تأزايتمإ’أ ءاغلإأ دكأأ
بئأرسضلأ عفديسس

هحلاسصم ريراقت براقت دكأأ
نينطأوملأ تÓسسأرمو

ينطولأ قافولأ ةموكحل اندÓب معد ددج موداقوب
صسلبأرط ىلع موجهلل عطاقلأ اهسضفرو

رئازجلا ركضشي جارضسلا زياف
ايبيل يف ةمزألا لحل اهدوهج ىلع

30 صص

بأرسضإ’أ ةلسصأوم ىلع رسصت مهتباقنو ايظفحت مهنم26 فقوت ةرأدإ’أ

أدج ةدرأو ةديدج ةاسضق ةليكسشتب ىرخأأ ةرم اهيف تبلأ ةداعإأتسسأرنمت ةنيدم يف ينمأأ زجاحب مهرمأأ فسشُك

ريطانق3ةبارق زجح
ودبضسب جلاعملا فيكلا نم

ناضسملت يف

راجحأ’أ نم ةعطق08 نم رثكأأو ةيرثأأ عطق طبسض
يقأوبلأ مأاب ةميركلأ

50 صص

نع ،ةراجتلأ ريزو ،قيزر لامك فسشك
نم ةل˘سسر˘م˘لأ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ ة˘نرا˘ق˘م ج˘ئا˘ت˘ن

ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ءأرد˘˘˘˘م فر˘˘˘˘ط
،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تÓ˘سسأر˘م ع˘م ،ة˘ي˘ئ’و˘لأو
ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه نأأ أد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةلهم ءأردملأ ىطعأأ ثيح ،نيتمولعملأ
رطيسس يذلأ يف داسسفلأ ةبراحمل عوبسسأأ

ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘˘ع بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش ىل˘˘˘ع
.تايدلبلأ

تاونقلا»: لاضصتلا ريزو
ةعضضاخ نوكتضس ةضصاخلا

«يرئازجلا نوناقلل
30 صص

ةيلسصنقلأو ةيسسامولبدلأ تايلثمŸأ لك ةلسسأرم دكأأ
صسأدرموب «ةقأرح» Òسصم ةفرعŸ جراÿاب

دجوي ل» :موداقوب
نوـــيرئازج

«ةيضسنوتلا نوجضسلا ‘

رارق يفنعطت نونح
يركضسعلا ءاضضقلا ضسلجم

50 صص

«رمعتضسملا ةبضساحم نع ىلختن نل» : نوبت ضسيئرلا
30 صصاسسنرف نم ءأدهسشلأ تافرو ةركأذلأ فيسشرأأ عاجرتسساب دهعت

راعضسأا» :ةعانضصلا ريزو
ةلمعتضسŸا تارايضسلا
«ةضضفخنم نوكت نل

40 صص

ةراجتلا ءاردم لهمي قيزر
ةبعضش داضسف حبكل اعوبضسأا

تايدلبلا ربع بيلحلا

40 صص

40 صص

ناريطلا يفيضضمو «يريجلا ريإا» نيب ةيديدح ةضضبق
ةجمربملا تÓحرلا نم ةئاملاب04 ءاغلإا دعب نطولا تاراطمب ةمراع ىضضوف^

ةيراجتلا ةحÓملا يمدختضسم بارضضإل يروفلا فقولاب رمأات ةلادعلا^
ضضيوعتلاب بلاطي ضضعبلاو مهحلاضصم تلطعت نيرفاضسملا تائم^



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
هللا ةكرب ىلع

تاعاضسلا يف ا˘ه˘لواد˘ت م˘ت را˘ب˘خأا ر˘ي˘ضشت
،ناملربلا باون سضعب فرط نم ةريخألا
كرحتلا تأادب ةيرئازجلا تاطلضسلا نأا ىلإا
لاو˘˘˘مأا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ضسل ي˘˘˘م˘˘˘˘ضسر ل˘˘˘˘كضشب
نيقباضس ءارزوو لامعأا لاجر تاكلتممو
بارتلا يف ةفلتخم نوجضس يف نيفوقوم
ةزواجتم ،داضسف اياضضق ةمذ ىلع ،ينطولا
فرعي ناك ام وأا ةيرادإلا ةلحرملا كلذب
ناكم ديدحتو نيطروتملا تادئاع رضصحب
ديزي دق اتقو ذخأاي ام ابلاغ يذلا ،اهدوجو
ي˘ف ا˘ندÓ˘ب تل˘خد ثي˘ح ،تاو˘ن˘ضس3 ن˘ع
لاضسرإا قيرط نع ةيلود ةيئاضضق ةكرعم
ى˘م˘ضسم تح˘ت ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق تا˘˘با˘˘نإا
.«ملاعلل رئازجلا نم ةيئاضضقلا تابانإلا»

  «ZZUB» ـلا عنضصي قيزر

نأا ،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك فضشك
ىلع طقف دحاو عوبضسأا لÓخ هيعباتم ددع
فرضشي يتلا «كو˘ب˘ضسيا˘ف˘لا» ي˘ف ه˘ت˘ح˘ف˘ضص
16 نم رثكأا غلب اهرييضست ىلع ايضصخضش
˘ما˘م˘ت˘ها ى˘ل˘ع Ó˘ي˘لد كلذ ار˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ،ف˘˘لأا
يف ارخؤوم ةلوذبملا دوهجلاب نييرئازجلا
ةمهاضسملاب ةقلعتملا كلت ةضصاخ هعاطق
بعÓ˘ت ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب دا˘ضسف˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
تدضصح يتلاو ،معدملا بيلحلاب تانبلملا

.ةدهاضشم فلأا004

رئاز÷ا ىلع برغلا Úع
تايضسائرلا دعب

لود˘ل˘ل ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا تف˘ث˘ك
بازحألا تارق˘م ها˘ج˘تا˘ب ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ءارقتضسل اه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘ضس ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
دعب كلذو دÓبلا لبقتضسمو يضسايضسلا عضضولا

باخ˘ت˘نا ن˘م21/21 تا˘ي˘ضسا˘ئر ه˘˘تزر˘˘فأا ا˘˘م
نييعتو نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئرل

ءاضصقتضسا يتأاي امك ،دارج زيزعلا دبع ةموكح
دعب ،ماعلا عضضولا نع ةيبرغلا لودلا ءارفضس
ةباوب نم ةيرئازجلا ةيضسامولبدلل ةيوقلا ةدوعلا
.يبيللا فلملا

وروألا رمدي «انوروك»

ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تÓ˘م˘ع˘لا فر˘ضص را˘ع˘ضسأا تفر˘ع
تلوادت يف اعجارت يرئازجلا رانيدلا لباقم
سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ءادو˘ضسلا قو˘˘ضسلا
ملاعلا لود ف˘ل˘ت˘خ˘مو ن˘ي˘ضصلا ي˘ف «ا˘نورو˘ك»
قاو˘ضسألا ي˘ف طا˘ضشن˘لا ع˘جار˘ت ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘ضست˘˘م
وروألا لواد˘ت ر˘˘ع˘˘ضس حوار˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
071 نيب ةريخألا ةرضشعلا مايألا يف دحاولا

.جد081و

qarsana@essalamonline.com
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«مكل Òخ وهو ائيضش اوهركت نأا ىضسع»
عا˘ف˘˘ترا را˘˘ثأا تقو ي˘˘ف

˘مد˘عو ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
ي˘˘ف را˘˘ط˘˘˘مألا ط˘˘˘قا˘˘˘ضست
طضسو اقلقو افوخ اندÓب
سضعبلا أادبو ،نين˘طاو˘م˘لا
،فافجلا نع ثيدحلا يف
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح تدا˘˘˘˘˘ضسو
ة˘ث˘حا˘ب تف˘ضشك ،مؤوا˘ضشت˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضص
ىعدت ،ةين˘ي˘ضصلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ا˘م بضسح˘ب ،ن˘ي˘ضشت غ˘˘نا˘˘ت
انياضشت» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص ه˘ت˘ل˘ق˘ن
امف ،ةرارحلا تاجرد عافترا عم ربكأا لكضشب هطاضشن دقفي «انوروك» سسوريف ّنأا ،ةينيضصلا «يادوت
ىضسع» هليزنت مكحم يف لاق يذلا لجو زع ىلوملا هربد انل ريخ وه امبر ارضش نآلا نحن هيف ىرن
.«مكل ريخ وهو ائيضش اوهركت نأا

نوبت تايركذ غدغدي يبوهيم

تانيعضستلا تاونضسل دوعت اروضص ،«يدنرألا» ـل ةباينلاب ماعلا نيمألا ،يبوهيم نيدلا زع رضشن
ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف سسمأا لوأا ءاضسم ةينملا هتفاو يذلا ،يوايحي سشايع بتاكلا عم هعمجت
يف ،قبضسألا ةفاقثلا ريزو بتكو ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئرو ،يحضص سضراع رثإا

.سسانلا ّبحو ثارتلاو ركفلاو بدأÓل سشاع يذلا ينطولا فقثملا لحر» ،«رتيوت» ىلع هباضسح
.«ةدهاضش كروضص هذه سشايع ..هدحو يقب ولو هفقوم لدبي ل يذلا لجرلاو قيدضصلاو خألا لحر

! .. ىفكو انه ¤إا
قر˘ط˘لا ى˘ت˘ضشب ة˘لود˘˘لا ى˘˘ع˘˘ضست تقو ي˘˘ف

ع˘م تا˘قر˘ط˘لا با˘هرإا ح˘ب˘ك ى˘لإا ل˘ئا˘ضسو˘˘لاو
ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘ضسو ى˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا
،(يضسردملا لقنلاو نيرفاضسملا لقن تÓفاح)

ى˘بأا˘ي ،ا˘ه˘ت˘لا˘ح سصح˘ف˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ
اوديزي نأا ّلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘مو تÓ˘فا˘ح با˘ح˘ضصأا
نيب ةروضصلا كلذ ىلع ليلدلاو ،ةلب ةنيطلا
،لجيج ةنيدم عراوضش دحأا نم ةطقتلملا انيديأا

نجأا باكرو ،نونجم ةلفاح «فضصن» بحاضص
نيريخألاو ،باكرلا ةايحب رطاخي لوألا ،هنم
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل˘كضشم˘لا اذإا .. م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ب نو˘لا˘ب˘ي ل
.ءيضش لك لبقو لوأا تاينهذلاب

! .. ةيحضضلا وه نطاوŸا .. ةداعلاك
ريإا» ةرادإا نيب ةيديدح ةضضبق لظ يف

ن˘يذ˘لا ،نار˘ي˘ط˘لا ي˘ف˘ي˘ضضمو ،«ير˘ي˘˘ج˘˘لآا
ىلع يناثلا مو˘ي˘ل˘ل م˘ه˘بار˘ضضإا نو˘ل˘ضصاو˘ي
تاعبتلا لمحتي نطاوملا ىقبي ،يلاوتلا
ى˘˘ضضو˘˘ف و ،عار˘˘ضصلا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ضسلا
يراوه راطم سسمأا اهفرع يتلا تÓحرلا
تÓحرلا سضع˘ب˘ل ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ي˘ب ،ن˘يد˘مو˘ب
حلاضصم لطعت يف ببضست ام ىرخأا ءاغلإاو
نأا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد ر˘ي˘خ ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ئ˘م
عارضص يف ةيحضضلا امئاد ىقبي نطاوملا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘نو تارادإلا
.تاعاطقلا



ي˘˘ف ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا لا˘˘˘قو
ءايحإا ةبضسان˘م˘ب ا˘ه˘ه˘جو ة˘لا˘ضسر
يذلا د˘ي˘ه˘ضشل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا
هميضسارم ةديعضس ةيلو نضضتحت
بيطلا هنع ةباين اهأارق ،ةينطولا

ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘˘يزو ،ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز
راكذتضسا د˘ن˘ع ،قو˘ق˘ح˘لا يوذو
مهعافد ركذتن لاطبألا ءادهضشلا
ةينطولا ةيوهلا نع تيمتضسملا

ر˘˘ي˘˘ضصن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ضسا˘˘ي˘˘˘ضس د˘˘˘ضض
نا˘ضسل˘لا ة˘ضسنر˘فو ح˘ي˘˘ضسم˘˘ت˘˘لاو
اعينم ادضس مويلا فقنل ،ناكملاو
اهفادهتضسا تلواحم لك دضض
ةيجرا˘خ تاروا˘ن˘م˘ب ةرر˘كت˘م˘لا

يف نوكن ىتح ةددعتم ةيلخادو
،«ا˘ن˘ي˘ف ءاد˘ه˘ضشلا ة˘ق˘ث ىو˘ت˘˘ضسم
ان˘م˘م˘ه ذ˘ح˘ضشن كلذ˘بو» فدرأاو
ا˘نرار˘ضصإاو ا˘ن˘ت˘م˘˘يز˘˘ع يو˘˘ق˘˘نو
ملح يتلا رئازجلا ءانبب انناميإاو
ر˘˘ع˘˘ضشت˘˘ضسنو ،ءاد˘˘˘ه˘˘˘ضشلا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ي˘ف ا˘ن˘ل م˘ه˘ت˘ب˘قار˘م
ا˘ن˘با˘ضصأا اذإا د˘˘ج˘˘ن˘˘ف ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصو
،للملا انضسم اذإا رباثنو لضسكلا

رب˘ضصنو ا˘ن˘فر˘ح˘نا اذإا م˘ي˘ق˘ت˘ضسنو
ررضضلا انب لح اذإا دئادضشلا دنع
ققح˘ن ى˘ت˘ح او˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب ا˘ن˘م˘ي˘ت
مهئانبألو مهل دو˘ضشن˘م˘لا م˘ل˘ح˘لا

ملحلا اذه .. ةمداقلا لايجألا نم
ةينطولا ةلودلا ءانب يف لثمتي
ة˘لدا˘ع˘لاو ةر˘هدز˘م˘لاو ة˘˘يو˘˘ق˘˘لا

.«بناجلا ةبيهملاو
،ةيروهمجلا سسيئر دكأا امك

ةجاحلا سسمأا يف مويلا انبابضش نأا

ءاد˘˘ه˘˘ضشلا ن˘˘م ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي ي˘˘˘كل
ةد˘ي˘ق˘ع˘لا زز˘ع˘ت ي˘ت˘لا سسورد˘˘لا
حاورألا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن˘˘˘لا

ن˘طو˘لا ن˘˘ضصح˘˘تو سسو˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
تا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘لود˘˘˘لاو
ةمضس تحبضصأا يتلا تارماؤوملاو
ا˘مد˘ن˘ع» لا˘قو ،ن˘هار˘لا ر˘ضصع˘لا
،رار˘˘بألا ءاد˘˘ه˘˘ضشلا ر˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ضسن
ةرو˘ث م˘حÓ˘م ا˘ن˘ي˘ف ظ˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘ضست
تلوط˘ب˘لاو ةد˘لا˘خ˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ءادهضشلا ن˘م ل˘فاو˘ق˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘ج˘لا
رمعلا لبت˘ق˘م ي˘ف او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

نكت مل نإا ةل˘ي˘ل˘ق تا˘ي˘نا˘كمإا˘بو
ةوق ى˘ت˘عأا نو˘ه˘جاو˘ي ة˘مد˘ع˘ن˘م
ىلع انبعضش اهفرع ةيرامعتضسا

لثم لعج ىلإا ايعاد ،«خيراتلا رم
محرتل˘ل سسي˘ل تا˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه
ةر˘ها˘ط˘لا ءاد˘ه˘ضشلا حاورأا ى˘ل˘ع
ن˘م ما˘ه˘ل˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ل˘˘ب بضسح˘˘ف
مهبحو ةليبنلا ةيلاضضنلا مهميق
م˘ه˘ضصÓ˘خإاو ن˘طو˘ل˘ل م˘ي˘ظ˘ع˘˘لا

اذ˘˘ه ي˘˘ف فدرأاو ،ه˘˘˘ل قدا˘˘˘ضصلا
ءاده˘ضشلا را˘كذ˘ت˘ضسا نإا» دد˘ضصلا

نأا يعدتضسي ةرهاطلا مهحاورأاو
ة˘ضسد˘ق˘م˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘مأا ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ن
يكل ةيلاغلا ةبي˘ب˘ح˘لا ا˘نر˘ئاز˘ج..
ةد˘حوو ا˘ه˘تدا˘ي˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع به˘˘ن
.«اهبعضش

د˘ب˘ع ا˘عد ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

اذكو ،نيخرؤوملاو نيجر˘خ˘م˘لاو
نواعتلا ىلإا ،ويرا˘ن˘ي˘ضسلا با˘ت˘ك
ةروثلا خيراتل ينفلا نيودتلاو
تا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘م د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘ت˘˘ل اذ˘˘كو
لا˘˘جر ءاد˘˘˘ه˘˘˘ضشلا تلو˘˘˘ط˘˘˘بو
قÓ˘طإا ى˘ل˘ع ثح ا˘م˘ك ،ءا˘˘ضسنو
تآاضشنملا ىلع ءادهضشلا ءامضسأا

مهل اديلخ˘ت ة˘ي˘ن˘كضسلا ءا˘ي˘حألاو
تايمضستلا نم جار ام نع لدب
.ماقرألاب

قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ىلإا ،ةبضسانم˘لا˘ب دد˘ج˘م سسي˘ئر˘لا

نأا دكأاو ،روتضسدلا ليدعت فلم
ة˘لد˘ع˘م˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ت˘˘خ˘˘ضسن
سسضسأاو تان˘ب˘ل ى˘لوأا ل˘كضشت˘ضس
ىلإا علطتت يتلا ةديدجلا رئازجلا
ة˘ث˘ب˘ضشت˘م ة˘نر˘ضصع˘لاو مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.اهتلاضصأاو اهخيراتب

watan@essalamonline.com
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اسسنرف نم ءادهسشلا تافرو ةركاذلا فيسشرأا عاجرتسساب دهعت

«رمعتضسملا ةبضساحم نع ىلختن نل» : نوبت ضسيئرلا
«ةديدجلا رئازجلا تانبل ىلوأا لكضشي يروتضسدلا ليدعتلا»

ر.نوراه

عاجرتسساب دهعتو ،قباسسلا رمعتسسملا ةبسساحم نع يلختلا مدع ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
قلطنم نم كلذو ،ةرفظملا ربمفون ةروثل قيرطلا تدهم يتلا ةيبعسشلا تاروثلا ءادهسش تافرو ةركاذلا فيسشرأا

.ارح مويلا بعسشلا اهلسضفب سشيعي يتلا ءادهسشلا تايحسضتب ناميإلا

قافولا ةموكحل اندÓب معد ددج موداقوب
سسلبارط ىلع موجهلل عطاقلا اهسضفرو ينطولا

ركضشي جارضسلا زياف
اهدوهج ىلع رئازجلا
ايبيل يف ةمزألا لحل
سسلجملا سسيئر ،جارسسلا زياف ركسش
ام ىلع رئازجلا ،ايبيل يف يسسائرلا

يسسامولبدو يسسايسس دهج نم هلذبت
ادكؤوُم ،ايبيل يف رارقتسسلا قيقحتل

نيدلبلا نيب تاقÓعلا قمع ىلع
لÓخ جارسسلا لوانتو.نيقيقسشلا
،سسلبارط يف سسمأا هلابقتسسا

نوؤوسشلا ريزو ،موداقوب يربسص
يف عسضولا تادجتسسم ،ةيجراخلا
لبسسو ةيئانثلا تاقÓعلاو ،ايبيل
ددج هتهج نم.اهريوطت
،عامتجلا اذه لÓخ ،موداقوب
قافولا ةموكحل اندÓب معد
موجهلل عطاقلا اهسضفرو ،ينطولا

دجوي ل هنأا ازربم ،سسلبارط ىلع
رئازجلا نأاو ،ةمزÓل يركسسع لح

برحلا فقول اهدهج لكب لمعتسس
لوانتو اذه.قيقسشلا دلبلا اذه يف
نايب هدروأا امل اقفو ،عامتجلا
ىلع ،ةيبيللا ةيجراخلا ةرازول

يف ةيمسسرلا اهتحفسص
نمألا سسلجم رارق ،«كوبسسيافلا»
،نيلرب رمتؤوم تاررقم دمتعا يذلا

فقوو ،رانلا قÓطإا فقو اهزربأاو
مارتحاو ،ةيجراخلا تÓخدتلا

.ايبيل ىلإا ةحلسسألا ديروت رظح
ح.نيدلا رمق

ةيمنت قافآاو عسضول مهعم قرطت
ةمكوحلا نيسسحتو ينطولا داسصتقلا
دÓبلل ةيلاملاو ةيداسصتقلا

نم ادفو لبقتضسي دارج
يلودلا دقنلا قودنضص

دبع ،لوألا ريزولا سسمأا لبقتسسا
قودنسص نم ادفو ،دارج زيزعلا
،روزأا داهج هدوقي ،يلودلا دقنلا
ريدم ،قودنسصلل يذيفنتلا ريدملا

ايسسآاو طسسوألا قرسشلا مسسق
يذلا ءاقللا اذه لكسشو.ىطسسولا

ةيرودلا تامهملا راطإا يف جردني
لودلا عيمج عم قودنسصلا ءاربخل
ديكأاتلل نيفرطلل ةسصرف ،ءاسضعألا

طبرت يتلا تاقÓعلا ةيعون ىلع
ةرازولا هتدروأا امل اقفو ،امهنيب
نأا دكأا ،سسمأا اهل نايب يف ىلوألا
ةبسسانملاب قرطت ،لوألا ريزولا
داسصتقلا ةيمنت قافآاو عسضول
يتلا تايسضرألا اذكو ،ينطولا

ديدجلا يذيفنتلا زاهجلا اهاري
ةمكوحلا نيسسحت لجا نم ةبسسانم
.دÓبلل ةيلاملاو ةيداسصتقلا

ح.نيدلا رمق

«1 تاسسموكلأا» يعانطسصلا رمقلا ربع اهثب نامسض ىلع هسصرح دكأا

نوكتضس ةضصاخلا تاونقلا»: لاضصتلا ريزو
«يرئازجلا نوناقلل ةعضضاخ

«دعبتضسم يناعت يتلل ةلودلا معدو ةمئاد ةضصاخ وأا تناك ةيمومع دئارج دجوت ل »

يبعسشلا كارحلا ةيادبل ىلوألا ىركذلا لبق ةريخألا ربتعت

نودماضص» .. راعضشب25 ءاثÓثلا ةريضسم
«نوكضسمتم رييغتلاب نودماضص

ةيناثلا ‘ تازايتملاو تاناسص◊ا ريدمو ¤وألاب ةينازيملل ماعلا ريدŸا مهزربأا

ةيلاŸاو ةيجراÿا يترازوب تاراطإا ماهم يهنُي ةيروهم÷ا ضسيئر

ر˘يزو ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘˘م˘˘ع ّد˘˘كأا
ي˘م˘ضسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،لا˘˘ضصتلا
ل˘ئا˘ضسو طا˘ضشن ّنأا ،ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل
ة˘ير˘ضصب˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ضسلا مÓ˘˘عإلا

اريطأات يعدتضسي ةي˘نور˘ت˘كلإلاو
تاو˘ن˘ق˘لا نأا ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ا˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
عاطقلل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ة˘˘ع˘˘ضضا˘˘خ نو˘˘كت˘˘ضس سصا˘˘خ˘˘لا
.يرئازجلا نوناقلل

ريطأات متيضس هّنأاب ،ريزولا زربأا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ضسلا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘˘ضسو
ن˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلاو ة˘˘ير˘˘ضصب˘˘لا
ا˘ه˘نو˘ك ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ضصح˘˘˘ت˘˘˘م
تناك ا˘ه˘نأا د˘ي˘حو˘لا ا˘ه˘ل˘كضشمو
ع˘ضضخ˘ي ل عا˘ط˘ق ي˘ف ط˘˘ضشن˘˘ت
مكحب» لوقلاب افدر˘م ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل
امامتها يلوي مل مكحلا طمن نأا

طبضضلا طمن يف نوناقلل اريبك
ةو˘ق˘لا نو˘نا˘ق ى˘غ˘ط˘ي نا˘˘ك ل˘˘ب
هنأا افيضضم ،«نوناقلا ةوق سسيلو
ةطضشنألا نم ددع عاضضخإا متيضس
اميضسل ةينو˘نا˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘ع˘م˘ضسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ا˘ي˘لا˘ح ع˘ضضخ˘ت ي˘ت˘لا ير˘ضصب˘لا
ر˘ب˘ع ثب˘تو ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ن˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘ل
متيضس امك ،ةيبنجأا لاضسرإا تائيه
طاضشن ريطأات ‐رميحلب فيضضي ‐
دعت يتلا ةينورتكللا ةفاحضصلا

اعقوم051 و˘˘ح˘˘˘ن ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ددضصلا اذه يف لاقو ،اينورتكلا
ىلدأا ةيفح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف
ةضصخر اهانحنم دقل» ،سسمأا اهب
راظتنا يف اه˘طا˘ضشن ة˘ضسرا˘م˘م˘ل
ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘ي˘نو˘نا˘ق ا˘˘هر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
.«لبقملا عوبضسألا

،رميحلب رامع راضشأا امدعبو
ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا نأا ى˘لإا
سصا˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
،يرئازجلا نونا˘ق˘ل˘ل ع˘ضضخ˘ت˘ضس
ردق ىعضستضس هحلاضصم نأا دكأا
اهلعج˘ي ما˘ظ˘ن ع˘ضضو˘ل نا˘كمإلا
يعانط˘ضصلا ر˘م˘ق˘لا ر˘ب˘ع ثب˘ت
مل هنأا ادكؤوم ،«1 تاضسموكلأا»
.ينورتكلإا عقوم يأا بجح متي

لوألا لوؤوضسملا قرطتو اذه
،دÓبلا يف لاضصتإلا عاطق ىلع
،اندÓب يف ةفاحضصلا ةيرح ىلإا

كرتضشم راطإا سسيركت ىلإا اعدو
امئاق نوكي ةفاحضصلا ةضسراممل

ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم كلذ نأا اربتعم ،ةيلوؤوضسملاو
ة˘ير˘ح˘لا ن˘ي˘ب ة˘مءاو˘م˘لا ه˘˘نأا˘˘ضش
˘ما˘ظ˘ن ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا
لجأا نم اضضيأا عفارو ،دامتعلا

ر˘˘طؤو˘˘ي تا˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
ددضش يتلا ةيرحلا هذه ةضسرامم
قحلا مرتحت نأا ةرورضض ىلع
فر˘˘ضشلاو ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا ةرو˘˘ضص ي˘˘ف
،سصاخضشأÓل ةضصا˘خ˘لا ةا˘ي˘ح˘لاو
ع˘فادأا ي˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا» لا˘˘قو
نم نيعم ددع ىلع موقت اهنع
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘كر˘ت˘ضشم˘لا م˘ي˘ق˘˘لا
ة˘با˘قر˘لاو ة˘ن˘ه˘م˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا˘ب
.ةنهملا ميظنتو ةيتاذلا

ة˘فا˘ح˘˘ضصلا سصو˘˘ضصخ˘˘ب ا˘˘مأا
دجوت ل» ريزولا لاق ،ةبوتكملا

ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ة˘ضسضسؤو˘˘م
اريضشم ،«ةمئاد ةضصاخ وأا تناك
ل˘˘ك نأا ى˘˘لإا دد˘˘˘ضصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘جاو˘˘ت تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا

فيكتلا اهنم اميضس ل تابوعضص
.ةيجولونكتلا تلوحتلا عم

ن˘ع ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ثد˘ح˘ت ا˘م˘˘ك
ة˘˘لود˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ضسم ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ح˘˘ضصل˘˘ل

ي˘ف» لا˘قو ،ة˘ي˘لا˘م تا˘بو˘˘ع˘˘ضص
يأا ةم˘ث تضسي˘ل ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
ة˘فا˘˘ح˘˘ضصلا م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ةادأا
بعاضصم هجاوت يتلا ةبوتكملا

مل ةفاحضصلا معد قودنضص نأل
،«5102 ذ˘ن˘˘م لاو˘˘مألا˘˘ب دوز˘˘ُي
م˘عد˘لا ل˘ئا˘ضسو ّنأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم
ىلع رضصت˘ق˘ت ا˘ي˘لا˘ح ةر˘فو˘ت˘م˘لا
،عباطم˘ل˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘ضسم˘لا نو˘يد˘لا

ةفاحضصلا روُدو ،ةلودلا راهضشإاو
يف دئارجلل تÓحم رفوت يتلا

.نطولا تايلو فلتخم
نم يتلا لئاضسولل ةبضسنلاب اّمأا

،نييفحضصلا قوقح ةيامح اهنأاضش
ءاضشنإا ةيمهأا ىلع ،ثدحتملا دكأا

ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت تا˘با˘ق˘نو تا˘ي˘ع˘م˘ج
،ةدحو˘مو ة˘يو˘قو ة˘لا˘ع˘ف نو˘كت
ةضسرامملا ىلع ءوضضلا طلضست
.ةنهملل ةنضسحلا

ةظقيلل ماظن ةباثمب كارحلا
ديدج يندم عمتجم زوربب حمسسي

ر˘يزو د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ضصتلا
نأا نكمي كارحلا ّنأا ،ةموكحلل
ةداعإا راطإا يف Óبقتضسم نوكي
،ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ة˘حا˘ضسلا ل˘˘ي˘˘كضشت
حمضسيو ةظقي˘ل˘ل ما˘ظ˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب
د˘يد˘ج ي˘ند˘م ع˘م˘ت˘ج˘م زور˘˘ب˘˘ب
دعاوق ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت تا˘ي˘ع˘م˘جو
ةحاضسلا ليكضشت ةداعإاو ةديدج
سسرك كارحلا» لاقو ،ةيضسايضسلا
.«اينطو اموي يرفيف22 موي

ر.نوراه

مهمازتلا ة˘ب˘ل˘ط˘لا سسمأا دد˘ج
كار˘ح˘˘لا ةر˘˘ضصن˘˘ل د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةريضسم يف اوجرخو ،يبعضشلا
ديكأاتل25 ـلا ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
،يرذجلا رييغ˘ت˘لا˘ب م˘ه˘كضسم˘ت
نود˘ما˘˘ضص» را˘˘ع˘˘ضش ن˘˘يددر˘˘م
ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب .. نود˘˘˘ما˘˘˘ضص
جرخ مه˘تدا˘ع˘ك.«نوكضسمتم
تا˘ع˘ما˘˘ج ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ةيملضس ةريضسم يف ،ةمضصاعلا

ىر˘كذ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ه

،يبعضشلا كارحلا ةيادبل ىلوألا
عراو˘˘ضشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م تبا˘˘˘ج
مهكراضش ،ةنيد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ئر˘لا
،عمتجملا تائف فلتخم اهيف
تارا˘ع˘ضش ع˘ي˘م˘ج˘لا ددر ثي˘˘ح
ة˘ي˘م˘ل˘˘ضسب م˘˘ه˘˘كضسم˘˘ت د˘˘كؤو˘˘ت
ىلع مهمزعو ،يبعضشلا كارحلا

قيق˘ح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ه˘ت˘ل˘ضصاو˘م
ةلود ءاضسرإاو يرذجلا رييغتلا
.اهب نوبلاطي يتلا نوناقلا

ـه.داوج

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘ه˘نأا
لك ماهم ،نوبت ديجملا دبع
ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ه˘قا˘ب د˘ير˘ف ن˘م
،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو˘ب ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘˘ل˘˘ل
سشت˘ف˘م˘لا ،سشود˘ي˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘مو
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ح˘لا˘ضصم˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
دم˘ح˘م اذ˘كو ،ا˘ه˘تاذ ةرازو˘لا˘ب

تا˘˘نا˘˘ضصح˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م ،م˘˘˘لا˘˘˘ع
ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا تازا˘ي˘ت˘˘ملاو
،ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا ةرازو˘˘ب
،نيرق نيدلا لامج نع Óضضف
،ةرازولا سسفنب راضشتضسم ريفضس
،ىر˘˘خأا ما˘˘ه˘˘م˘˘ب ف˘˘ل˘˘ك يذ˘˘لا

˘ما˘ه˘م ا˘ضضيأا ،سسي˘ئر˘لا ى˘ه˘نأاو

قوف رئازجلا ريفضس ،ديدح حبار
ةيروهم˘ج˘لا سضو˘ف˘مو ةدا˘ع˘لا
،ةا˘فو˘لا بب˘˘ضسب ،و˘˘كي˘˘ضسكم˘˘ب
ةيضسائر ميضسارم بجومب كلذو
نم ريخألا ددعلا يف تردضص
.ةيمضسرلا ةديرجلا

ـه.داوج
سسادرموب «ةقارح» Òسصم ةفرعŸ جراÿاب ةيلسصنقلاو ةيسسامولبدلا تايلثمŸا لك ةلسسارم دكأا

«ةيضسنوتلا نوجضسلا ‘ نويرئازج دجوي ل» :موداقوب

ةكلمŸا بناج نم يدوعسسلا دهعلا ›و هسسأاري

يدوعضس يرئازج ىلعأا قيضسنت ضسل‹ ءاضشنإا

،مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘˘ضص د˘˘˘كأا
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘ضشلا ر˘˘يزو
يف يرئازج يأا دوجو مدع
افضشاك ،ةيضسنو˘ت˘لا نو˘ج˘ضسلا

لكل هحلاضصم ةلضسارم نع
ةي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لا تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا

لجأا نم جراخلاب ةيلضصنقلاو
اباضش51 ر˘ي˘ضصم ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
ةر˘ج˘ه˘˘لا او˘˘لوا˘˘ح ا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ي˘ف ة˘ي˘عر˘ضش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب
اقÓطنا7102 ربمتبضس رهضش
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘حاو˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘م

يف ،ر˘يزو˘لا د˘كأا.سسادرموب
بئانلا نم ةلضسارم ىلع هدر
،د˘ي˘ع˘˘ضس راوز ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘ضصتلا
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ضصن˘˘ق˘˘لا
،ا˘ي˘نا˘ب˘ضسإا ،بر˘غ˘م˘لا ،سسنو˘ت
ةر˘˘˘ضشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإاو
ىد˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
دلب يف ةضصتخملا تاطلضسلا
لو˘ضصح˘لا ة˘ي˘غ˘ب دا˘˘م˘˘ت˘˘علا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘يأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضشلا سصو˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘˘ب

،ركذلا يف˘لا˘ضسلا «ة˘قار˘ح˘لا»
يذلا راطخإلا دعب ةرضشابم
ازربم ،مهتÓئاع هب تمدقت
ةيأا درت مل ةعاضسلا دحلو هنأا

يف مهدجاوت تبثت تامولعم
افضشاك ،نادلبلا هذه نم يأا
تاطلضسلا نأا ددضصلا اذه يف
اعطاق ايفن تف˘ن ،ة˘ي˘ضسنو˘ت˘لا
،ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر تÓ˘˘ضسار˘˘م ي˘˘˘ف
نييرئازج نينطاوم يأا دوجو
.اهنوجضس يف

ـه.داوج

ءارزولا سسلجم سسمأا قفاو
ءاضشنإا قافتا ىلع ،يدوعضسلا

ى˘ل˘عألا ق˘ي˘ضسن˘˘ت˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
ع˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يدو˘˘ع˘˘ضسلا

هتدروأا امل اقفو ‐ سضيوفت
˘‐ ة˘يدو˘ع˘ضسلا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘˘كو
سسي˘˘ئر بئا˘˘ن د˘˘ه˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘لو
،عافدلا ريزو ،ءارزولا سسلجم

ن˘˘م سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه سسي˘˘˘ئر
عيقوتلاب ،يدوع˘ضسلا بنا˘ج˘لا

.ركذلا فلاضسلا قافتلا ىلع
ح.نيدلا رمق



ة˘˘يو˘˘ج˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ضشن ،ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘ضص
ر˘مأا بجو˘م˘ب» ،«كو˘ب˘ضسيا˘ف˘˘لا»

،0202 يرفيف81 يف ردضص
ءا˘˘ه˘˘نإا˘˘ب ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تر˘˘˘مأا
وفيضضم هقلطأا يذلا بارضضإلا
ةقاعإا مدعب غ˘ل˘ب˘م˘لاو نار˘ي˘ط˘لا
.«ةكرضشلا طاضشن

ن˘˘ي˘˘˘مأا د˘˘˘كأا ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ـل يمضسرلا قطانلا ،يضسلدنألا
تاحيرضصت يف ،«يريجلآا ريإا»

ل هنأا ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحضص
نيفوقوملا عم راو˘ح˘ل˘ل لا˘ج˘م
رار˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ه˘˘˘نأاو
لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
يتلاو ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختا
فضشكو ،نوناقلا اهيلع سصني
نأا سسمأا ،لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ
ه˘˘ي˘˘ف عر˘˘ضش يذ˘˘˘لا بار˘˘˘ضضإلا

ةيراجتلا ةحÓم˘لا و˘مد˘خ˘ت˘ضسم
ي˘˘مو˘˘ي ق˘˘ب˘˘ضسم را˘˘˘ع˘˘˘ضشإا نود
نييضضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لاو ن˘ي˘ن˘ثلا
ن˘˘˘م %04 ءا˘˘غ˘˘لإا ي˘˘˘ف بب˘˘˘ضست
نأا ادكؤوم ،ةجمربملا تÓحرلا
يف اولخد نيذلا نيمدختضسملا

26 مهددعو ةيجاجتحا ةكرح
،ةيظفحت ةفضصب مهفيقوت مت دق
يئاضضقلا رضضحملا نأا افيضضم
بضصنم26 روغضش ةلاح تبثا

ناو ،بار˘ضضإلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘˘م˘˘ع
ذختت˘ضس ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

ةكرضش تناكو ،نيبرضضملا دضض
دق ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
ن˘ي˘ن˘ثلا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف تر˘ب˘ت˘عا
بار˘˘˘˘˘˘ضضإا نأا ي˘˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

ةيراجتلا ةحÓملا يمد˘خ˘ت˘ضسم
.«يعرضش ريغ»

بارضضإلاب نوكضسمتي ناريطلا وفيضضم
و˘ف˘ي˘ضضم رر˘ق م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

بار˘ضضإلا ة˘ل˘ضصاو˘م نار˘ي˘ط˘لا
،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل

فيقوت˘لا رار˘ق د˘ع˘ب ا˘ضصو˘ضصخ
،ناريط فيضضم04 سسم يذلا

ـب ءلؤو˘˘˘˘ه ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصو يذ˘˘˘˘˘لاو
ترذ˘ت˘˘عا د˘˘قو.«ىفضسعتلا»
ي˘حÓ˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
،يرئازجلا يرا˘ج˘ت˘لا نار˘ي˘ط˘لا

ترّبع ام ىلع اهل نايب ربع
ن˘ير˘فا˘ضسم˘˘لا جا˘˘عز˘˘نا˘˘ب ه˘˘ن˘˘ع
طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كر˘˘ضش ن˘˘ئا˘˘˘بزو
ةيفلخ ىلع ،ةيرئازجلا ةيوجلا
اهنضش يتلا ةيجاجتحلا ةكرحلا

يف يراجت˘لا نار˘ي˘ط˘لا و˘حÓ˘م
حضضوأاو ،نييضضام˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا
ةبا˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر ،ة˘ت˘ضسو˘ب د˘ير˘ف
ةيراج˘ت˘لا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،(تارئاطلا وفيضضم) ةيرئازجلا
يت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ف˘قو˘لا نأا
تناك نوفيضضملا سسمأا اهنضش
ةيداحلاو ةن˘ما˘ث˘لا ن˘ي˘ب ةرر˘ق˘م
حمضسي ءارجإا وهو احابضص رضشع

نÓعإلا مزلتضسي لو نوناقلا هب
ةرادإا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ا˘˘ق˘˘ب˘˘ضسم ه˘˘ن˘˘ع
رضضحملا بلج تدمعت ةيوجلا
عم سضوافتت ل ىتح يئاضضقلا
ى˘لإا ىدأا يذ˘لاو ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا
ةدمل ئجافملا جاجتحلا لوحت
.حوتفم بارضضإا ىلإا نيتعاضس

مهحلاضصم تلطعت نيرفاضسملا تائم
ضضيوعتلاب بلاطي ضضعبلاو

هن˘ضش يذ˘لا بار˘ضضإلا ف˘ل˘خ
لوأا ذ˘ن˘م نار˘ي˘˘ط˘˘لا و˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم
ى˘ل˘ع ة˘˘مرا˘˘ع ى˘˘ضضو˘˘ف ،سسمأا

يراو˘˘˘˘ه را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ةد˘عو ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ،ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب
دع˘ب ،ن˘طو˘لا ي˘قا˘ب˘ب تارا˘ط˘م
تÓ˘حر˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ف˘قو˘˘ت
.ةيوجلا ةكرحلا لضشو

يراو˘˘˘ه را˘˘˘ط˘˘˘˘م د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضشو
ل لاثملا ليبضس ىلع ،نيدموب
دعب نايلغلا نم ةلاح ،رضصحلا
م˘ه˘ضسف˘نأا نور˘فا˘ضسم˘لا د˘جو نأا

ءا˘غ˘لإا د˘ع˘ب را˘ط˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع
ءار˘ج تÓ˘حر˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘م ،بار˘˘˘ضضإلا

ثيح ،راط˘م˘لا ل˘خاد ظا˘ظ˘ت˘كا
ءا˘˘˘ضضق ى˘˘˘لإا ءلؤو˘˘˘ه ر˘˘˘ط˘˘˘ضضا
راطملا لخاد ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘ضس
نع ةديد˘ج را˘ب˘خأا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
يتلا مه˘تÓ˘حر ة˘ج˘مر˘ب د˘عو˘م
،بار˘˘˘ضضإلا بب˘˘˘˘ضسب تي˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأا

،مهحلاضصم يلات˘لا˘ب تل˘ط˘ع˘تو
بلاطي مهضضعب لعج لاح عقاو
ن˘م دد˘ع بر˘˘عأاو.سضيوعتلاب
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ير˘فا˘˘ضسم˘˘لا

نيدموب يراوه راطم ىوتضسم
اذه نم مهئايتضساو مهرمذت نع
ى˘لإا ة˘كر˘ضشلا ن˘ي˘عاد ع˘˘ضضو˘˘لا
ةل˘ما˘كلا ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘ضسم ل˘م˘ح˘ت
ىضضرملا اميضس مهب لفكتلاو
.لافطألاو نضسلا رابكو مهنم
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بارضضإلا ةلضصاوم ىلع رضصت مهتباقنو ايظفحت مهنم26 فقوت ةرادإلا

ناريطلا يفيضضمو «يريجلا ريإا» نيب ةيديدح ةضضبق
ةجمربملا تÓحرلا نم ةئاملاب04 ءاغلإا دعب نطولا تاراطمب ةمراع ىضضوف^

ةيراجتلا ةحÓملا يمدختضسم بارضضإل يروفلا فقولاب رمأات ةلادعلا^

ز.لامج

جمانرب لضش ىلإا ىدأا ام ،يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل مهبارضضإا ،ةيراجتلا ةحÓملا ومدختضسم وأا ناريطلا وفيضضم ضسمأا لضصاو
مدعب ةلادعلا تضضق امدعب ايظفحت مهنم26 فيقوت ىلإا ةكرضشلا ةرادإا عفد امم ،نطولا تاراطم لج ىوتضسم ىلع تÓحرلا

.اروف اهفقوب ترمأاو ةكرحلا هذه ةيعرضش

ر˘يزو ،يرا˘م˘ع ف˘˘ير˘˘ضش د˘˘كأا
يينهم عم لمعيضس هنأا ةحÓفلا
ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لا ى˘ل˘˘ع ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ةبعضش تادراو لاجم يف ةيعبتلا
ةلود˘لا ف˘ل˘كت ي˘ت˘لاو ،بي˘ل˘ح˘لا
.ةظهاب لاومأا

لاغضشأل سسمأا هماتتخا لÓخو
ة˘ب˘ع˘ضش ر˘يو˘ط˘ت لو˘˘ح تا˘˘ضشرو
ةريخألا نأا ،ريزولا دكأا ،بيلحلا
سصاخ لمع ط˘ط˘خ˘م˘ب جو˘ت˘ت˘ضس
ة˘قرو ع˘ضضوو ،يد˘ح˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل

ةمراضص ةع˘با˘ت˘م ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت ل˘م˘ع
ن˘ع كلذو ،ة˘ب˘ع˘ضشلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

يف ينطولا جاتنإلا نيمثت قيرط
جورخلل ،هتيامحو ،ةبعضشلا هذه
ة˘ب˘ع˘ضش تادراو˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ة˘لود˘لا ف˘ل˘كت ي˘ت˘لاو بي˘ل˘ح˘˘لا
ذخأا ىلع ادكؤوم ،ةظهاب لاومأا

ةفرغ ةكراضشمب ،ريبادتلا عيمج
،ةضصضصختملا دهاعملاو ،ةحÓفلا

لجأل ،لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
ي˘ف ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا ةرد˘ق˘لا ع˘ي˘ضسو˘˘ت
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل ،بي˘ل˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘ضش
.تادراولا

نأا ى˘لإا ،يرا˘م˘˘ع را˘˘ضشأا ا˘˘م˘˘ك
،ة˘ضصر˘ف˘˘لا ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘ضس ه˘˘ترازو
،ناديملا يف نيرمثتضسملا عيمجل
،تاءا˘˘˘ف˘˘˘˘كلا يوذ با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلاو
،ةئضشانلا تاضسضسؤوملا باحضصأاو
ءاضشنإل ،فورظلا عيمج ريفوتو
اهميعد˘تو ،ة˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ف عراز˘م
كارتضشلاب ،اهتعباتمو اهليومتو
،ةئضشانلا تاضسضسؤوملا ةرازو عم
فور˘ظو ل˘ئا˘˘ضسو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإاو
.حاجنلا

ع.لÓب

بابضشلاو نيرمثتضسŸا عيم÷ ةضصرفلا حنÃ دهعت
ةئضشانلا تاضسضسؤوŸا باحضصأا

«بيل◊ا ةبعضش ‘ ةيعبتلا ىلع يضضقنضس» : ةحÓفلا ريزو

ريزو ، يلع تيآا تاحرف لاق
تارايضسلا رعضس نإا ،ةعانضصلا
يتلا ،تاونضس ثÓث نم لقألا
،اهداريتضساب ةموكحلا تحمضس
ر˘˘˘ع˘˘˘ضسل ا˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘ضس
.ةديدجلا تارايضسلا

هلوزن لÓخ ،ريزولا فضشكو
ةيموي ىدتنم ىلع افيضض سسمأا
تناك ةموكحلا نإا ،«دهاجملا»
داريتضساب حامضسلا ىلع ةربجم
ن˘م ،ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا تارا˘ي˘˘ضسلا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘كل ،قو˘˘ضسلا
،لقأا اراعضسأا اورظتني نأا يغبني
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘˘م
ا˘˘ضسنر˘˘ف ن˘˘م ا˘˘هدرو˘˘˘ت˘˘˘ضست˘˘˘ضس
اهرعضس نيأا ،ايناملأاو اينابضسإاو
سسي˘ل ةرد˘ضصم˘لا ناد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ف
،ةديدجلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ا˘ضضف˘خ˘ن˘م
سسي˘˘ل ا˘˘هر˘˘ي˘˘ضس ىو˘˘ت˘˘˘ضسم نأل
فلأا02 زواجتي ل دق ،اريبك
قو˘ق˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘ضضي ،م˘˘ل˘˘ك
ة˘ل˘م˘ع˘˘لا ر˘˘ع˘˘ضسو ة˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةيزاوملا قوضسلا نم ةبعضصلا

نأا ىلإا اريضشم ،كونبلا سسيلو
تارازو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
،ةراجتلاو ة˘عا˘ن˘ضصلا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا
رو˘ضشن˘م داد˘عإا ى˘ل˘˘ع ف˘˘كع˘˘ت
تا˘ي˘لآا ح˘ضضو˘ي سصا˘˘خ يرازو
.اهداريتضسا

سصوضصنلا نأا ريزولا دكأاو
ل˘خد˘ت ن˘م د˘ح˘ت˘ضس ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
،تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف ةرادإلا

طورضشلا رتفد نأا ىلإا اريضشم
ةضسرا˘م˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا
تارا˘˘ي˘˘ضسلا بي˘˘˘كر˘˘˘ت طا˘˘˘ضشن
تايفيك ةقدو حوضضوب ددحيضس
بضسح طا˘ضشن˘لا اذ˘ه ة˘ضسرا˘م˘م
ايلود اهب لماعت˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
تارايضس ةعانضص قÓطإا فدهب

نأا ثيح رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ن˘˘˘ل تارا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ضصم
طور˘ضشلا ر˘ت˘فد ق˘فو ،او˘نو˘˘كي
ةد˘عا˘ق˘ب ن˘˘ي˘˘مز˘˘ل˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

مهتارامثتضسا ديضسجتل15/94
.رئازجلا يف

عنضصم ميلضست ضضراعأا نل
ةيريدمل راجحلا

ةيركضسعلا تاعانضصلا
نأا ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘ضصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا

ةهجاوم ىلع ةزجاع ةموكحلا
بكرم هجاوت يتلا تايدحتلا
،بل˘ضصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
اهكرت يتلا رئاضسخلا دعب اميضس
،«لا˘ت˘ي˘م رو˘ل˘ي˘ضسرأا» كير˘˘ضشلا

ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘ب˘˘كت ي˘˘ت˘˘لاو
تب˘ل˘ط و˘ل» لا˘قو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
قاحلإا ةيركضسع˘لا تا˘عا˘ن˘ضصلا

تددرت امل اهب راجحلا بكرم
نإا لوقلا ينفضسؤوي ،لوبقلا يف
يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا و˘˘ه سشي˘˘ج˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ف طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضضنلا سضر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي
ا˘ه˘ن˘˘كل ف˘˘ضسؤو˘˘م ،ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلا
ةي˘ه˘ضش ه˘ل سصا˘خ˘لا ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ع˘˘ير˘˘ضسلا ح˘˘بر˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
عضضي امدنع سشيجلا لباقملاب
هد˘ضسج˘ي ه˘ي˘ن˘ي˘ع بو˘ضص ا˘فد˘ه
ة˘ب˘ضسن˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب و˘˘ه كلذ˘˘ك
.«ةعانضصلا يف جامدنلا

ةيحضض تناك «ماينوأا
تاكرضشو قباضسلا ماظنلا

تاعانضصلا يف ةيمهو
ةينورتكلإلا

ه˘˘ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م سصو˘˘˘ضصخ˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘عا˘ن˘ضصل˘ل
مت دق هنإا ريزولا لاق ،«ماينوأا»
رانيد راي˘ل˘م2 خ˘ضض ار˘˘خؤو˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا ن˘م «ما˘ي˘˘نوأا»
نأا ازر˘ب˘م،AEB««يجراخلا
ماظنلل ةيحضض تناك ةكرضشلا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘لا ءو˘˘˘ضسو ،ق˘˘˘با˘˘˘ضسلا
قلخ اه˘ي˘لإا ف˘ي˘ضضأا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هو تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ضش
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضصلا

،ة˘ف˘ير˘ضشلا ر˘ي˘غ ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
نإا» لو˘˘ق˘˘˘ي ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘تو
عنضصت تناك «ماينوأا» ةضسضسؤوم
ن˘م د˘يزأا كا˘ن˘ه نا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف
ة˘ي˘عا˘ن˘ضص ة˘˘ضسضسؤو˘˘م801
اريضشم ،«بيكرتلا يف ةضصتخم
نمم ةل˘ي˘ل˘ق ة˘ئ˘ف كا˘ن˘ه نأا ى˘لإا
اهيدل نم ةل˘ي˘ل˘ق ة˘ئ˘فو ع˘ن˘ضصي
ة˘ب˘ضسن ر˘ب˘ت˘ع˘تو جا˘˘مدإا ة˘˘ب˘˘ضسن
ي˘قا˘ب˘لا ا˘مأا ،اد˘˘ج ة˘˘م˘˘ضشت˘˘ح˘˘م
ه˘نأا ادد˘ضشم ،بي˘˘كر˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘كف
تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا ءا˘˘غ˘˘لإا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس
.بئارضضلا عفديضس عيمجلاو

ز.لامج

بئارضضلا عفديضس عيم÷ا نأاو تازايتمإلا ءاغلإا دكأا

تارايضسلا راعضسأا» :ةعانضصلا ريزو
«ةضضفخنم نوكت نل ةلمعتضسŸا

«ةعانضصلا ‘ طابضضنلا ضضرفي يذلا ديحولا وه ضشي÷ا»

هحلاضصم ريراقت براقت دكأا
نينطاوملا تÓضسارمو

ءاردم لهمي قيزر
حبكل اعوبضسأا ةراجتلا
بيلحلا ةبعضش داضسف
تايدلبلا ربع

،ةراجتلا ريزو ،قيزر لامك فضشك
ريراقتلا ةنراقم جئاتن نع

ةراجتلا ءاردم فرط نم ةلضسرملا
تÓضسارم عم ،ةيئلولاو ةيوهجلا
نيابت كانه نأا ادكؤوم ،نينطاوملا

ثيح ،نيتمولعملا نيب ريبك
عوبضسأا ةلهم ءاردملا ىطعأا
رطيضس يذلا يف داضسفلا ةبراحمل

ىوتضسم ىلع بيلحلا ةبعضش ىلع
.تايدلبلا
ىلع روضشنم يف ،ريزولا حضضوأا

هنأا ،«كوبضسيافلا» يف هتحفضص
نم هلاضسرإا مت ام عم ةنراقملابو

ةيوهجلا ةراجتلا ءاردم فرط
بيلحلا عيزوت لوح ،ةيئلولاو
فرط نم لضسرم وه امو ةيدلب لكب
حضضوت ،هتحفضص يف بعضشلا
،نيتمولعملا نيب ريبكلا نيابتلا

ةراجتلا ءاردم نأا ىلع اددضشم
ىلع نوربجم ،ةيئلولاو ةيوهجلا
فرط نم لضسرم وه ام لÓغتضسا
ةرمز ةبراحمل هباضسح يف بعضشلا
ىوتضسم ىلع بيلحلا يف داضسفلا
هنأا ادكؤوم ،عوبضسأا لÓخ تايدلبلا

،ةيلمعلا هذهل ىوضصق ةيمهأا يلوي
ىدمب هتدافإا ىلإا بعضشلا ايعاد
ةمدقملا تامولعملاب حلاضصم لفكت
قايضسلا يف.عوبضسألا ذافن دعب مهل
نيتنبلم نأا ،قيزر فضشك ،هتاذ

لاعفأا يف اتطروت دق نيتيمومع
بيلحلا ىلع يدعتلاب قلعتت
رتل فلأا002 نم رثكأل معدملا

تامولعملا نأا احضضوم ،بيلح
نيتنبلم طروت ىلإا ريضشت ةيلوألا

قلعتت لاعفأا يف نيتيمومع
،معدملا بيلحلا ىلع يدعتلاب

ةلادعلل ىوكضش ميدقت مت ثيح
.كلذب

ز.لامج

لمعلا فورظ نم ماظنلا ظفح ‘ ةضصتıا ةطرضشلا تاوق رمذت نع ثدحتت

زاه÷ا ةعمضسل ءيضست تاروضشنم بذكي ينطولا نمألا

ةيضصولا ةرازولا عم اقباضس اهيلع قفتŸا رضضاÙا قيبطت ‘ عارضسإلاب ةبلاطملل

ةمضصاعلابATGU رقم مامأا مويلا ةيجاجتحا ةفقو ‘ ةمئألا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تبذ˘˘ك
نايب يف ،سسمأا ،ينطولا نمأÓل
م˘ت ا˘م ،ي˘ع˘ط˘˘ق ل˘˘كضشب ،ا˘˘ه˘˘ل
لضصاوتلا عقاوم ىلع هلوادت
ةطرضشلا تاوق نأاب يعامتجلا
ماظنلا ظ˘ف˘ح ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م˘لا
مدعو لم˘ع˘لا م˘ج˘ح نو˘كت˘ضشي
ة˘˘حار˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ءاعدا هنأا ةدكؤوم ،ةيضضيوعتلا

.ةحضصلا نم هل سساضسأا ل
،NSGD ـل نايب يف ءاجو

،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست
ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا بذ˘˘كت»
،يعطق لكضشب ينطولا نمأÓل

تارو˘˘ضشن˘˘م ه˘˘جور˘˘ت ا˘˘م ل˘˘˘ك
نمألا زاهج ةعمضس ىلإا ءيضست

لضصاوتلا ةكبضش ىلع ينطولا
ىلع (كوبضسيافلا) يعامتجلا
ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ه˘˘˘جاو هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا
اهرخآا ناك ،سضرغم ينورتكلإا

خيراتب نيع˘با˘ت˘ت˘م ن˘يرو˘ضشن˘م
ي˘˘عد˘˘ي ،0202 ير˘ف˘ي˘˘ف61
ة˘طر˘ضشلا تاو˘ق نأا ا˘ه˘ب˘حا˘˘ضص
ماظنلا ظ˘ف˘ح ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م˘لا
مدعو لم˘ع˘لا م˘ج˘ح نو˘كت˘ضشي
ة˘˘حار˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ضسا
ل ءا˘عدإا و˘هو ،ة˘ي˘˘ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،«ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل سسا˘˘˘˘ضسأا

لواحت» هتاذ ردضصملا فاضضأاو
دحأل ةبوضسنملا ةحفضصلا هذه
نم نيضضرح˘م˘لاو ن˘ي˘ئوا˘ن˘م˘لا

هذه لÓخ نم ،نطولا جراخ

ةروضصب سساضسملا تاروضشنملا
ينطولا نمألا زاهج ةعمضسو
.«ةطرضشلا دارفأا تايونعمبو

ةماعلا ةيريدملا تنلعأا امك
تع˘فر ا˘ه˘نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
تاهجلا مامأا ةيمضسر ىوكضش
د˘ضض ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
ف˘ضشكي ن˘م ل˘ك وأا ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

هذه سصوضصخب قيقحتلا مهنع
،ةضضرغملاو ةجهنمملا ةلمحلا
ةحفضصلا بحاضص اهنضشي يتلا
ةطرضشلا زا˘ه˘ج د˘ضض ما˘ظ˘ت˘نا˘ب
عباتت اهنأا ىلإا ةريضشم ،هدارفأاو
رفضسي ام نيح ىلإا عوضضوملا

.يئاضضقلا قيقحتلا هنع
ز.لامج

ة˘ف˘قو ،ة˘م˘ئألا مو˘ي˘لا م˘ظ˘˘ن˘˘ي
دا˘ح˘تإلا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا
ةحاضسب نييرئازجلا لامعلل ماعلا
نأا ل˘ب˘ق ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب يا˘م لوأا
لمعلا ةرازو رقم ىلإا اوهجوتي
مهتهجو ى˘ل˘ع نو˘ق˘ف˘ت˘ي˘ضس ن˘يأا
˘ما˘مأا نو˘كت˘ضس ي˘ت˘˘لا ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا

ةرازولا وأا ةيروهم˘ج˘لا ة˘ضسا˘ئر

يف عارضسإلاب ةبلاطملل ،ىلوألا
اهيلع قفتملا رضضاحملا قيبطت
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ضضم˘م˘لاو ا˘ق˘با˘ضس
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ضشلا ةرازو
،يميجح لولج دافأاو.فاقوألاو
ةينطولا ةيقيضسنتلل ماعلا نيمألا
نوؤو˘ضشلا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘مو ة˘˘م˘˘ئأÓ˘˘ل
تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا

نأا ،سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص
نم تلاضصتا تلقت ةيقيضسنتلا

لودعلا نع هوعدت ايلع تاهج
تا˘˘ف˘˘قو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت رار˘˘˘ق ن˘˘˘ع
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

اهيف ر˘ظ˘ن˘لا م˘ت˘ي˘ضس م˘ه˘ل˘كا˘ضشم
.ابيرق

ك.اضضر



ةمكحم˘لا تاذ تق˘ط˘ن ا˘م˘ك
ةنضس02 ة˘بو˘ق˘ع˘ب ا˘يرو˘˘ضضح
3 ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف اذ˘˘˘فا˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ضس
سسف˘ن ي˘ف ن˘ير˘خآا ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م
،(سس.ز) نم لك مهو ةيضضقلا
دعب (ب.ياكب)و (ب.ةعمجوب)
ةفلاضسلا ةيانجلا سسفنب مهتنادإا
.ركذلا

ةيضضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو دو˘ع˘تو
ةمكاحملا ةضسلج عئاقو بضسح
ناك امنيح ،9102 سسرام ىلإا
ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق (سس.ز) و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا

دوقي ،راتخم يجاب جرب ةقطنم
ى˘م˘ضسم˘لا ه˘ت˘ق˘فر˘بو ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ىدل رعضش ثيح ،(ب .ةعمجوب)
تضسارنمت ة˘ن˘يد˘م ن˘م ه˘بار˘ت˘قا
ةيعابر ةيوهلا ةلوهجم ةرايضسب
عرا˘ضسف ه˘ع˘ب˘ت˘ت تنا˘˘ك ع˘˘فد˘˘لا

ىلإا ءوجللاو رارفلا ىلإا اهنيح
هر˘ضصا˘ن˘˘ع ما˘˘ق ،ي˘˘ن˘˘مأا ز˘˘جا˘˘ح
رثع ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘ب
ةدام نم ةيم˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب
ا˘ه˘نزو رد˘ق ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘˘كلا

ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك غ˘ل˘ك061.75
.ةبكرملا باوبأا ىوتضسم ىلع

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘م˘˘ضسو اذ˘˘ه
لضصوتلاب ةيئاضضقلا ةيطبضضلا
م˘˘ت تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا
يجاب جر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ن˘ح˘ضش
و˘عد˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م را˘˘ت˘˘خ˘˘م
ثيح (ل.أا.ب) هكيرضشو (ب.ع)

˘مز˘ت˘ع˘ي (سس.ز) ى˘م˘ضسم˘لا نا˘ك
و˘˘عد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ضست
تط˘˘˘ب˘˘˘ضض يذ˘˘˘لا (ب.يا˘˘˘˘كب)
لئاضسولا نم ةعومجم هتزوحب

ف˘ي˘ل˘غ˘ت ي˘ف مد˘خ˘ت˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لا
افلكم ناك هّنأا امك ،تاردخملا
لود˘˘لا ىد˘˘حإا ى˘˘لإا ر˘˘ف˘˘˘ضسلا˘˘˘ب
كل˘˘ت م˘˘ي˘˘ل˘˘ضست˘˘ل ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
.ةروظحملا ةعاضضبلا

دق ماعلا قحلا لثمم ناكو
ةلدألا ةفاك نأا هتعفارم يف دكأا

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ت˘˘با˘˘ث ن˘˘˘ئار˘˘˘ق˘˘˘لاو
اومضسا˘ق˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه ن˘م ا˘˘ضسم˘˘ت˘˘ل˘˘م ،راودألا

ل˘ك ق˘ح ي˘ف لاز˘نإا ة˘م˘كح˘م˘لا
.دبؤوملا نجضسلا ةبوقع مهنم

watan@essalamonline.com
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ةشصاخ ةنحاشش نتم ىلع ةلمحم تناك

ةمضصاعلا يف ةريودلاب رايلم5.1 و ةدلقملا «ةمضشلا» نم ضسيك فلأا632 زجح
ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
نم ،ةمضصاع˘لا بر˘غ ةر˘يود˘لا˘ب

سسيك000.632 نم ديزأا زجح
رايلم5.1 و ،ةدلقملا «ةمضشلا»
ءانب ةيلمعلا تمتو اذه.ميتنضس
دوجوب دي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
نم ةنحضش غيرفتب تماق ةنحاضش
ىل˘ع ،ةد˘ل˘ق˘م˘لا «ة˘م˘ضشلا» ةدا˘م

تا˘عدو˘ت˘ضسم˘لا د˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ةطخ عضضو مت ثيح ،ةريودلاب
قيوطت لجأا نم ةمكحم ةينمأا

اهفيقوت مت يتلا ةنحاضشلا راضسم
ىلع روثعلا مت اهضشيتفت دعبو
005و رايلم1 ـب رقي يلام غلبم
،قئاضسلا ةزوحب ميت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م
سشيتفتلاب نذإا بلط اهدعب متيل
ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو فر˘ط ن˘م

ل˘جأا ن˘م ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا سصت˘خ˘˘م˘˘لا
م˘ت ثي˘ح عدو˘ت˘ضسم˘لا سشي˘ت˘˘ف˘˘ت
داو˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘ل˘خاد˘ب رو˘ث˘˘ع˘˘لا
لامكت˘ضسا د˘ع˘بو.ةزوجحملا
ميدقت مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا
لاحلا ةيضضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةضصتخملا

ب.نيرشسن
ةكيربب ةدلقملإ «ةمششلإ» نم غلك054زجح

ةنتابب نينطاوملا ىلع ءادتعلا يف ةضصتخم ةباضصعب ةحاطإلا

تقولإ ضسبحلإ اهعزوم عإديإإ

طاوغألاب ةدضسافلا ءاضضيبلا موحللا نم اراطنق82 زجح

ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘ضضح˘لا
ة˘با˘ضصع كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
سصاخضشأا3 نم نوكتت ةيمارجإا
43و91 نيب مهرامعأا حوارتت
ىلع ءادتعلا يف ةضصتخم ،ةنضس
ديدهتلا ةلئاط تحت نينطاوملا
.سضيبأا حÓضس لامعتضساب

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سصاخضشأا3 ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كضش
ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم˘˘˘لا تاذ˘˘˘ل
ةلئاط تحت ةقرضسل˘ل م˘ه˘ضضر˘ع˘ت
ءاضضيب ةحلضسأا ةطضساوب ديدهتلا

،ةنيطنضسق قيرط ىوتضسم ىلع
نولعافلا اهلÓخ نم فدهتضسا
ةقرضس ةلواحم عم ،ةيران ةجارد
ديدهتلا عم ة˘ي˘نا˘ث ة˘يرا˘ن ة˘جارد

،ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘ضسأا˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘علا˘˘ب
ير˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘بو
ن˘م ن˘˘مألا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ع˘م م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ة˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘ضسا
ة˘ح˘ل˘ضسأا ط˘ب˘˘ضضو ة˘˘قور˘˘ضسم˘˘لا
، م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ر˘ج˘ن˘خ ءا˘ضضي˘ب
دعبو.ة˘ي˘ب˘ضشخ ا˘ضصعو ع˘طا˘ق
مت قيق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘ضسا
د˘˘ضض ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نا
ةمهت نع ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

رار˘ضشأا ة˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
،ةيانج باكترل دادعإلا دضصق
رفاوتب ةفوضصوملا ةقرضسلا ةيانج
ديدهتلا ،دد˘ع˘ت˘لا ،ل˘ي˘ل˘لا ي˘فر˘ظ
لثم ءاضضيب ةحلضسأا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا˘ب
ةيروهمجلا ليكو مامأا هبجومب

.ةنتاب ةمكحم ىدل
ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘بو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ى˘لإا تدرو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
ة˘طر˘ضشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
فيقوت م˘ت ،ة˘كير˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا
ةنضس63 رمعلا نم غلبي سصخضش
ة˘˘˘ير˘˘˘ضس ة˘˘˘ضشرو ءا˘˘˘ضشنإا˘˘˘ب ما˘˘˘ق
ةد˘ل˘ق˘م˘لا «ة˘م˘˘ضشلا» ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصل
هذه نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو
ي˘لا˘م˘جإلا ا˘ه˘نزو رد˘ق˘ي ةدا˘م˘لا
ةلي˘ضسو ز˘ج˘ح ع˘م ،غ˘ل˘ك054ـب
بيلعتلا يف لمعتضست ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
قرولا ىلإا ة˘فا˘ضضإا ،ف˘ي˘ل˘غ˘ت˘لاو
ةبلع94و ،فيلغت˘لا˘ب سصا˘خ˘لا

. مجحلا ةريبك ةينوترك
أإ.يئامهم

ة˘طر˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ثلاثلا يرضضحلا نمأÓل ةعباتلا
ديزأا زجح نم ،طاوغألا ةنيدمب
موحل˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق82 ن˘˘م
ةلمحم تناك ةدضسافلا ءاضضيبلا

ىندأل رقتفت ةنحاضش نتم ىلع
فقوأا ،ديربتلاو ةفاظنلا طورضش

،ةنضس43 ـلا بحا˘ضص ا˘ه˘ق˘ئا˘ضس
هذ˘ه ع˘يزو˘ت دد˘ضصب نا˘ك يذ˘˘لا
تÓحملا سضعب ىلع ةنحضشلا

ى˘˘لإا ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
دعبو.ةرضشاب˘م كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا
تاءار˘˘جإلا ف˘˘ل˘˘م لا˘˘م˘˘كت˘˘ضسا

،هيف هبتضشملا ميدقت مت ةيئازجلا
ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

لا˘حأا يذ˘لا طاو˘غألا ة˘م˘كح˘˘م
تاءار˘جإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضضق˘لا ف˘ل˘م
يف ردضص نيأا يروفلا لوثملا

.تقؤوملا سسبحلا عاديإا رمأا هقح
ح.باهولإ دبع

لإزي ل اميف مهنم4 فقوأإ ضصاخششأإ01 نم نوكتت
رإرف ةلاح يف ةيقبلإ

بيرهت يف ةضصتخم ةينطو ةكبضش كيكفت
لجيج يف ريهاطلاب تابكرملا

ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةلق˘ن˘ت˘م˘لا
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا˘˘ب

ة˘كب˘ضش كي˘كف˘ت ن˘م ،ل˘ج˘ي˘ج
بيرهت يف ةضصت˘خ˘م ة˘ي˘ن˘طو
تارايضس7 زجحو ،تابكرملا

.ةيبوروأا تامÓع نم
ةيعونلا ةيلمعلا هذه تمت

ل˘˘˘ث˘˘˘مألا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسلا ر˘˘˘ثإا
ىلإا تدرو يتلا تامولعملل

ةينمألا ةقر˘ف˘لا تاذ ر˘ضصا˘ن˘ع
ةضصتخ˘م ة˘كب˘ضش دو˘جو لو˘ح
ن˘˘م تارا˘˘ي˘˘ضسلا لا˘˘˘خدإا ي˘˘˘ف
ينطولا بارت˘لا ى˘لإا جرا˘خ˘لا

م˘ي˘قر˘ت˘ب ر˘ي˘ضسل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘ضضوو
قر˘ط˘بو تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
م˘ت ه˘ي˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ
تنكم يتلا ثاحبألا فيثكت
دار˘˘فأا ة˘˘يو˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م
01 ن˘م ة˘نو˘كت˘م˘لا ة˘كب˘˘ضشلا
ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘˘ي سصا˘˘˘خ˘˘˘ضشأا

4 ،ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت م˘ه˘ن˘م
مهني˘ب ن˘م ة˘ن˘ضس75و33
ر˘˘˘خآاو ي˘˘˘ئا˘˘˘ضضق قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسم
ىد˘˘حإا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب ف˘˘˘ظو˘˘˘م
،نطولل ى˘ط˘ضسو˘لا تا˘يلو˘لا

ن˘م تارا˘ي˘ضس7 ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م
عاجرتضساو ،ةيبوروأا تامÓع
ماق يتلا ة˘يد˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
نيذلا ةكبضشلا دارفأا اهريوزتب

اميف قيضسنتلاب نوموقي اوناك
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

هذ˘ه˘ل ة˘يد˘عا˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لاو
قر˘ط˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘بو تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
.ةيلايتحا

ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘˘بو
ميدقت مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا
تاهجلا مامأا مهي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا
ن˘ع ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
نع ة˘عا˘ضضب ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ضضق
تا˘ب˘كر˘م لواد˘تو ا˘هد˘ضصق˘م
ريغ ةقيرطب أاضشن˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
ميقرتو ءارضشو عيبو ،ةينوناق
نم ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘ضسو˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
˘ما˘ي˘˘ق˘˘لا نود ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ل˘˘ضصأا

تاءار˘˘˘˘˘جإلا˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضسم
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصو˘˘ضصن˘˘م˘˘˘لا
لومعملا يكرمجلا مي˘ظ˘ن˘ت˘لا
نم ميقرت ةحول عضضوو ،هب
ةبكرملا نأاب مهوت نأا اهنأاضش
،ي˘ن˘طو م˘ي˘قر˘ت˘ب تل˘ج˘ضس د˘˘ق
روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضساو ر˘يوز˘تو
تارر˘ح˘˘م˘˘لاو ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا ي˘˘ف
نع Óضضف ،ةيمضسرلا ةيرادإلا
ءو˘ضس ع˘م بذا˘كلا ح˘ير˘ضصت˘لا
.ةفيظولا لÓغتضسا

،هركذ قبضس ام ءوضض ىلعو
نيفوقوملا دحأا قح يف ردضص
مت ا˘م˘ي˘ف سسب˘ح˘لا˘ب عاد˘يإا ر˘مأا

تحت نيرخآلا ةثÓثلا عضضو
ل نيح يف ،ةيئاضضقلا ةباقرلا
يقاب نع ةيراج ثاحبألا لازت
.ةكبضشلا دارفأا

ب.نيدلإ رون

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ءا˘ن˘˘ب سسمأا كل˘˘ه
هطوقضس ر˘ثإا ة˘ن˘ضس83 رمع˘لا

يف ةيانبل يناثلا قباطلا نم
ةغيضسنأا ةيدلبب زاجنإلا روط
.ةلضشنخ ةيلوب

ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع
،ةغيضسناب ةيضسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘ب
د˘ي˘ف˘ي ة˘ثا˘غ˘ت˘ضسا ءاد˘ن او˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ق˘با˘ط˘لا ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب طو˘˘ق˘˘ضسب
ن˘كضسم ءا˘ن˘ب ة˘ضشرو˘ل ي˘نا˘ث˘لا
ن˘ي˘ع ى˘لإا او˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ل يدر˘˘ف
ةيحضضلا اودجو ثيح ،ناكملا
متيل ،يعولل نادقف ةلاح يف

هل ةيلوألا تافاعضسإلا ميدقت
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضصم ى˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘نو
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘˘ضسلا
دمحأا» ةيئافضشتضسلا ةيمومعلا
د˘كؤو˘ي˘ل ،ة˘ل˘ضشن˘خ˘ب «ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ب
متيو هتافو نياع˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لا
ظفح ةح˘ل˘ضصم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ب ثث˘˘˘ج˘˘˘لا
.ةيحضصلا

حلاضصملا تحتف اهتهج نم
اي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

ةفرعمل اق˘ي˘ق˘ح˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
.ثداحلا تاضسبÓمو فورظ

ح.ضسجرن

غلك282 نم ديزأا زجح مت
فرط نم جلاعملا فيكلا نم
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ناو˘˘˘عأا
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةددعتملا قرفلاو تارد˘خ˘م˘لا
،ة˘ضشير˘ع˘لاو ود˘ب˘ضسل ما˘ه˘˘م˘˘لا
سشيجلل ةزرفم عم قيضسنتلاب
فيقوت عم ،يبعضشلا ينطولا
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو سصخ˘˘˘ضش
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.ةلادعلا
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
ن˘م ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب

ارجح98و ةيرثأا عطق زجح
،ءاضضيبلا نيع ةنيدمب اميرك
سصاخضشأا5 ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ع˘˘˘م
54و92 نيب مهرامعأا حوارتت
ةقفضص دقع ددضصب اوناك ةنضس
ةيرثألا تازوجحملا هذه عيبل
ثي˘ح ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ز˘˘ج˘˘نأا
عم ةيضضقلا يف مهيف هبتضشملا
تازو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضست
.ةضصتخملا حلاضصملل

ز.Îنع / ضش.ةÁرك

نامألإ طورشش ىندأإ نود لغتششي ناك

Êاثلا قباطلا نم ءانبل تي‡ طوقضس
ةلضشنخ ‘ ةغيضسنأاب زا‚إلا روط ‘ ةيانبل

راجحألإ نم ةعطق08 نم رثكأإو ةيرثأإ عطق طبشض
يقإوبلإ مأاب ةميركلإ

جلاعملا فيكلا نم ريطانق3ةبارق زجح
ناضسملت يف ودبضسب

تشسإرنمت ةنيدم يف ينمأإ زجاحب مهرمأإ فششُك

ةلقروب تاردخملا جيورتو داريتضساب نينادمل اذفان انجضس ةنضس02و دبؤوملا نيب ام ماكحأا

ب.نامحرلإ دبع

نجشسلاب (ل .أإ .ب )و ( ب.ع ) نم لك ايبايغ ضسمأإ لوأإ ءاشسم ةدقعنملإ اهتشسلج يف ةلقروب ةيئإدتبلإ تايانجلإ ةمكحم تنإدأإ
نع تإردخملإ نحششو لقنو ،ةعورششم ريغ ةقيرطب عيبلإ لجأإ نم تإردخملإ ةزايحو دإريتشسإإ ةيانجب امهتعباتمل دبؤوملإ

.ةيمومعلإ ةحشصلإو نيينطولإ داشصتقلإو نمألإ ددهت ةروطخلإ نم ةجرد ىلع ةمظنم ةيمإرجإإ ةعامج راطإإ يف روبعلإ قيرط

ىرخأإ ةرم اهيف تبلإ ةداعإإ
ةديدج ةاشضق ةليكششتب
إدج ةدرإو

رارق يفنعطت نونح
يركضسعلا ءاضضقلا ضسلجم
ةزيول عافد ةئيه تمدق

بزحل ةماعلإ ةنيمألإ ،نونح
ىدل ضضقنلاب انعط ،لامعلإ
ضسلجم رإرق يف ايلعلإ ةمكحملإ
،ةديلبلاب يركشسعلإ ءاشضقلإ
نم نونح ةئربتب يشضاقلإ

يتطلشس ىلع رمآاتلإ يتمهت
اهتنإدإإ عم ،ةلودلإو ضشيجلإ

9 اهنم اشسبح تإونشس3 ةبوقعب
ةديدج ةمهتب ةدفان رهششأإ

نع غيلبتلإ مدعب قلعتت
.ةيانج
ةماعلإ ةنيمألإ ترداغو إذه
يندملإ نجشسلإ ،لامعلإ بزحل
يرفيف نم01 ـلإ يف ةديلبلاب
ةدملإ اهئاشضق دعب ،يراجلإ
،ةديدجلإ اهتبوقعل ةررقملإ

ءاشضقلإ ضسلجم كشسمت اميف
قيرفلإ نم لك ةنإدإاب يركشسعلإ

ريششب لإرنجلإ ،نيدم قيفوت
ضسيئرلإ راششتشسمو ،قاطرط

،ةقيلفتوب ديعشسلإ ،عولخملإ
بناج ىلإإ ،ةذفان ةنشس51ـب

ريزول ةدفان ةنشس02 ةبوقع
دلاخ لإرنجلإ قبشسألإ عافدلإ
لجرو ،رإزن يفطل هلجنو ،رإزن
نب ديرف لامعألإ

هنأإ ركذلاب ريدج.نيدمح
ايلعلإ ةمكحملإ لوبق لاح يفو
ةئيه لبق نم مدقملإ نعطلل
داعتشس ،نونح ةزيول عافد
ءاشضقلإ ضسلجم ىلإإ ةيشضقلإ
ةرم اهيف تبلإ متيل يركشسعلإ
.ةديدج ةاشضق ةليكششتب ىرخأإ

يششرخ رباشص
نيرخآإ4941 ةباشصإإ فلخ

يدوي تاقرطلا باهرإا
يف اضصخضش54 ةايحب

عوبضسأا فرظ
يف ،رورملإ ثدإوح تببشست
يرفيف51و9 نيب ام ةرتفلإ

اشصخشش54 ةافو يف يراجلإ
حورجب نيرخآإ4941 ةباشصإإو

تلجشسو ،ةروطخلإ ةتوافتم
ةيامحلل ةماعلإ ةيريدملإ

ىلع ةليشصح لقثأإ ،ةيندملإ
ةافوب رئإزجلإ ةيلو ىوتشسم
نيرخآإ351 حرجو ضصاخششأإ01

.رورم ثداح551 يف
ط.ةراشص
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يتلا ةقبا˘ضسلا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا د˘ع˘ت م˘ل
ا˘ه˘ن˘ي˘ح ا˘هرو˘ضصت˘ي نا˘ضسنلا نا˘ك
نأا ن˘كم˘ي ة˘ع˘جا˘نو ةد˘ي˘ف˘˘م ا˘˘ه˘˘نا
ةد˘˘عا˘˘ق با˘˘˘ضست˘˘˘كا ى˘˘˘لإا هدو˘˘˘ق˘˘˘ت
ققحت  ةيجولويضسو˘ضسو ة˘ي˘فر˘ع˘م
ةيمويلا هتامزلت˘ضسمو ه˘تا˘ب˘غر ه˘ل
رضصانعلا دحأاك اهب لعافتي يتلا
ى˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا
، يعامتجلا نايكلا ءانبل اهضساضسأا

دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘علا نإا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
هيدعبب اديقم ناك كاذنآا  دئاضسلا
نأا ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘˘مز˘˘˘لاو ي˘˘˘نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ةي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘ضسو ترو˘ط˘ت
ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو
ءا˘˘˘كذ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م تل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج  ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ل˘ي˘ضسو ي˘عا˘ن˘ط˘ضصلا
جرخت ل يتلاو ةيناضسنإلا ةياغلا

ي˘˘قر˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ها˘˘فر˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘˘ع
قباضست˘لا ل˘ع˘ج ا˘م˘م ، يرا˘ضضح˘لا
ة˘يا˘غ ي˘ف ر˘ما سضر˘غ˘لا اذ˘ه و˘ح˘ن
تلو˘˘ح˘˘تو ، نا˘˘˘كم˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هألا
يروضصتلا اهلكضش نم  دضصاقملا
ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘نا˘˘˘ضسنإلا
لÓخ نم ةثيدحلا تلامعتضسلا
ءا˘كذ˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘ت  ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ف˘طاو˘ع˘لا ن˘م ي˘لا˘خ˘لا ي˘م˘قر˘˘لا
كول˘ضسلا ل˘ح˘م ل˘ح˘يو  ة˘ير˘ضشب˘لا
ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ضسنإلا
رما وهو ،.. نادجولاو  ةفطاعلاب
ةيلبقتضسملا قافلا نم لعجي دق
ل˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع حو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ضضف

اريغت لكضشت دق يتلا تلامتحلا
يتلا ةيضسا˘ضسألا د˘عاو˘ق˘ل˘ل ا˘يرذ˘ج
، ير˘ضشب˘لا ل˘ق˘ع˘لا  ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘ب

ي˘ف نا˘ضسنلا رود ل˘ق˘ي˘ضس ا˘ه˘ن˘ي˘ح
نطاوملا لك يف لدبتضسيو ةايحلا
ءا˘كذ˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘للا كل˘˘ت˘˘ب
نو˘˘كي  ة˘˘ي˘˘˘لآا ةرو˘˘˘ضصبو ير˘˘˘ضشب
فا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘لا ند˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ل

نم رييغتلا يف  يرهوج  لماع
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يدأا˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خ
امم ، سسوملم لكضشب  فئاظولا
ةايحلل ةيمويلا  ةروضصلا لعجي
˘مÓ˘فألا˘ب ه˘ب˘ضشا ة˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا
نا˘ضسنلا  نا˘ك  ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
هتدهاضشم لÓخ نم اهب عتمتضسي
ةزهجأا وا امنيضسلا تاعاق يف اهل
ناضسنإÓ˘ل نو˘كيو  ،.. نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
قيقحت يف يروحملا رودلا يلآلا

ىلع مهفت  يتلا رضشبلا تابلط
بابضسأا رفوت لئاضسو درجم اهنا
ففخت و ةهج نم ةمئÓملا ةايحلا
انيلع نكل ، عمتجملا نع ءانعلا
نأا ع˘˘ن˘˘ق˘˘˘م ل˘˘˘كضشبو م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ن نأا
را˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضضم˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي ل  يرا˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘بلا
ي˘ت˘لاو  ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا تا˘ضسا˘˘كع˘˘نلا

ةبعللا دعاوق ريغتضس كضش نودبو
لئاضسو ا˘ه˘ل˘ضضف˘ب تضسضسأا˘ت ي˘ت˘لا
نورق ذنم لب تاونضس ذنم سشيعلا

ىلإا ةراضشإلا انيلع نكل ، .. تلخ
تا˘˘˘ي˘˘˘لآاو را˘˘˘˘كت˘˘˘˘بلا ءا˘˘˘˘ضضف نأا

ديدح˘ت م˘ت˘ي نأا بج˘ي ل ر˘ي˘كف˘ت˘لا
، لاكضشلا نم لكضش ياب اهادم
اديج يعي نأا ناضسنلا ىلع نكل
لظ نم ةدوضشنم˘لا ة˘يا˘غ˘لا ي˘ها˘م
اذه يف اهوطخي يتلا  ةوطخلا
، يراهدزلا يرضضحتلا  لاجملا
رييغت لاجم يف  يركفلا قوفتلاف
ريكفتلاب هبضشا  رضشبلا ةايح طمن
اذ˘˘ه لاد˘˘ب˘˘ت˘˘ضسل ى˘˘ع˘˘ضسي  يذ˘˘˘لا
نا˘ضسنلا د˘ج˘ي˘ل هر˘ي˘غ˘˘ب بكو˘˘كلا
ةيلاخ ةيكيتوبور ةئيب يف  هضسفن
د˘قو ، ناد˘جو˘˘لاو سسا˘˘ضسحإلا ن˘˘م
ن˘ع ‐ تو˘بور˘لا ‐ ة˘للا قو˘ف˘˘ت˘˘ت
ر˘ضصن˘˘ع ن˘˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘ل  نا˘˘ضسلا

ىري ل داقنم رضصنع ىلإا ريضسم
ه˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا را˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب لإا

لبقي ل لكضشب يلآلا كلذ هيلع
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ، ه˘˘لو˘˘ح م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيناضسنإلا ىل˘ع ة˘ثرا˘كلا ل˘ح˘ت˘ضس
ر˘ضشب˘لا كرد˘ي نأا د˘˘ع˘˘ب ، ءا˘˘ع˘˘م˘˘ج
اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘لا تلآا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ع˘قاو˘لا ه˘ضضر˘ف˘ي يذ˘لا  ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا
جرخي نا نكمي يذلا يضضارتفلا

نكمي ل رمأا اذهو ، ةرطيضسلا نع
م˘ل˘ع˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب هدا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ضسا
و عارتخا هتياغو ةفرعم  هتيادب
ر˘ي˘مد˘ت˘لا وا ة˘˘ي˘˘ها˘˘فر˘˘لا  ه˘˘فاد˘˘هأا
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأاو ، ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
نإا˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا  تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يذ˘لاو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا رو˘˘ضصت˘˘لا
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع بجو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسي

ي˘ف ل˘ك ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘˘لاو   ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
يتلا تاياهنلا كاردإا هضصاضصتخا
نا  نكمي راكتبا يأا نع بترتت
ةايح ىلع رخآاب وا لكضشب رثؤوي
ملاع ناك لهف ، عمتجملاو درفا
كرد˘˘˘˘ي «ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘يأا» ةرذ˘˘˘˘لا
نع جتنت  يتلا ةريبكلا  يضسآاملا
ةريغضص ةيمك راجفنا وا راطضشنا

انه لدتضسنو ، ةعضشملا داوملا نم
يكازانك و امي˘ضشيرو˘ه  ة˘بر˘ج˘ت˘ب
ادج نيتيفاك ا˘م˘هو  ن˘ي˘ت˘ي˘نا˘با˘ي˘لا

نييضسايضسلاو   ءاملعلا فاقوتضسل
ل˘مأا˘ت˘ل˘ل  ةر˘ي˘غ˘ضص ة˘ظ˘ح˘ل˘˘ل و˘˘لو
يتلا جئاتنلا كلت يف قيقد لكضشب
تجتن

كلتل  طرفملا  لامعتضسلا  نع
تضضق ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘ط˘خ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

، رضشبلا ءانبأا نم لئاه ددع ىلع
ةقطنم يف ةيضسنرفلا براجتلاو
سسف˘ن ل˘م˘ح˘ت  ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘قر
قر˘˘حا يذ˘˘لا ر˘˘مد˘˘م˘˘لا كو˘˘ل˘˘˘ضسلا
لو ة˘م˘حر Ó˘˘ب دا˘˘ب˘˘ع˘˘لاو سضرألا
نا˘˘˘ضسنلا نا˘˘˘ك اذإا˘˘˘ف ، ة˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضش
ى˘ل˘ع أار˘ج˘ت ه˘ناد˘جوو ه˘ت˘ف˘طا˘˘ع˘˘ب
، ةنيضشملا لاعفألا هذهل هباكترا
ةيلبقتضسم ةينمز ةلآا يف كلاب امف
يتلاو رضشبلا ريضضم يف مكحتتضس
ن˘˘م لا˘˘ح يأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ي
ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ت نا لاو˘˘˘˘˘˘حألا
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا  كل˘˘˘˘˘ت
تاقيبطتلا مادخ˘ت˘ضسا˘ب  ةر˘مد˘م˘لا

فظوت يتلا ةيلآلا تا˘ي˘ج˘مر˘ب˘لاو
كلذ هبضشي ام وأا ةيامحلا لجأا نم
سسي˘˘˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه نإا ،
ىلع نكل  هرهوج يف  ايمؤواضشت
عارتخا لكل نا كردي نا عيمجلا

لضصي نا بجي ل  دودح راكتباو
ى˘ل˘عو ، ير˘ضشب˘لا ل˘ق˘˘ع˘˘لا  ه˘˘ي˘˘لإا
ر˘˘ضصح˘˘لا ل  لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضس
رضصنعلا خاضسنتضسا فيظوت  نإاف
نوكي دق، ام سضارغأل يرضشبلا
ةيرضشب˘لا ة˘لÓ˘ضسلا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ة˘ياد˘ب
، بكوكلا اذه ىلع  نم ةيلضصلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘˘لا نإا˘˘˘˘˘˘ف اذ˘˘˘˘˘˘ل

تقولا سسفن يف ةريطخو  ةريبك
ءا˘كذ˘لا جر˘˘خ˘˘ي د˘˘ق ا˘˘ه˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘تو
ةينا˘ضسنإلا ة˘ق˘تو˘ب˘لا ن˘م ير˘ضشب˘لا
سسيماونو ةرطفلا اه˘م˘كح˘ت ي˘ت˘لا
تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل ، ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ل
رو˘ط˘ت˘لا ر˘م˘ت˘˘ضسي نأا بج˘˘ي  ه˘˘تاذ
ىلإا يتامولعملاو  ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

نود، ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ة˘لÓ˘ضسلا  ة˘˘يدو˘˘جو˘˘ب  سسا˘˘ضسم˘˘لا
تاوذ˘ب ف˘ن˘ضصت ي˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ضشب˘˘لا
نع اهزّيمي يذلا يرطفلا لقعلا

تا˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
روطتلاف . ةعاضسلا ذحل  ةفورعملا
˘مزÓ˘ي نأا ي˘ضضت˘ق˘ي ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
قÓ˘˘˘خألا تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘بأا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مود
يذلا عيفرلا يراضضحلا كولضسلاو
يكئÓم نئاك ناضسنلا نم لعجي
.ةينوكلا هداعبأاب

ةيقÓخألاوةيراضضحلا هتايلوؤوضسموهتيمتحبعمتجملا ةيقرتقافآا
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ٌةداج ةيكيرمألا ةرادإلا نأا ودبي
يمضسرلا نÓعإلا يف ةرملا هذه
،نر˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ضص دو˘˘˘ن˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ع
اهدونب نع عي˘م˘ج˘ل˘ل ف˘ضشكت˘ضسو
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘ضسلا ي˘˘ف ًا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ةقباضسلا دوعولا نأا مغر ،ِةمداقلا
بمار˘ت سسي˘ئر˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ط˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ىدم ىلع هودعا˘ضسمو ًا˘ي˘ضصخ˘ضش
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘خأاو ،تاو˘˘ن˘˘˘ضس ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
،ه˘ت˘ي˘قاو˘م˘ب مز˘ت˘ل˘ي م˘لو هدو˘˘عو˘˘ب
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ب˘˘ير˘˘ضست˘˘لا˘˘ب ى˘˘ف˘˘ت˘˘كاو
ل ،ةعطقت˘م˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘م˘ضسر˘لا
ق˘ث˘نو ه˘مÓ˘ك قد˘ضصن ا˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
ى˘ل˘ع دا˘ت˘عا د˘ق˘ف ،ه˘تا˘ح˘ير˘˘ضصت˘˘ب
بذ˘ع˘ت˘ضساو ،بÓ˘ق˘نلاو بل˘ق˘ت˘لا
تقارو ،تائجاف˘م˘لاو تا˘مد˘ضصلا
رب˘ع م˘لا˘ع˘لا ةرادإاو ة˘ضسا˘ي˘ضسلا ه˘ل
اهيلع رضشني يتلا ،«رتيوت» ةكبضش
اهيف فضشكيو ،هتارارقو هتاقيلعت

اهيف امب ،هتاهجوتو هتاضسايضس نع
ة˘نا˘هإاو ،ه˘يد˘عا˘ضسم را˘ب˘˘ك ة˘˘لا˘˘قإا

ر˘ي˘ق˘ح˘تو ،ه˘ي˘ضسفا˘ن˘مو ه˘مو˘˘ضصخ
ل˘˘ي˘˘كو ،ه˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مو ةأار˘˘˘م˘˘˘لا
.هيديؤومو هئافلحل تاماهتلا
نع ةرملا هذه فلتخي رمألا نأا لإا
ة˘ب˘ع˘ضصلا فور˘ظ˘لا˘ف ،ا˘ه˘تا˘ق˘با˘ضس
تا˘يد˘ح˘ت˘˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
،ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ي˘˘ت˘˘˘لا بخ˘˘˘ضصلاو ى˘˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘لاو
عا˘˘م˘˘ت˘˘ضسلا تا˘˘ضسل˘˘ج ا˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘ثأا
ةهجوملا تاماهتلا لوح ةيباينلا
ءاضصعتضسلا ةمزأا نع Óًضضف ،هيلإا
نايكلا اهدهضشي ي˘ت˘لا ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
دودضسملا قيرطلاو ،ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا
يذ˘˘˘˘لاو ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسي يذ˘˘˘˘˘لا
ه˘˘نارد˘˘ج˘˘ب ًا˘˘م˘˘ت˘˘ح مد˘˘ط˘˘˘ضصي˘˘˘ضس
،ةثلاثلا هتاباخت˘نا ي˘ف ة˘ت˘م˘ضصم˘لا

يتلا ةهباضشملا ةلاحلا نع Óًضضف
دد˘ه˘م˘˘لا ،و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ا˘˘ه˘˘ضشي˘˘ع˘˘ي
فئاخلاو ،نجضسلاو ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا˘ب
نم عزفلاو ،درطلاو ءاضصقإلا نم
نÓعإا نم لعجت ،دلجلاو نعللا
ة˘ق˘ف˘ضص ن˘ع ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا
تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق نر˘˘˘ق˘˘˘لا
ًاداج ًار˘مأا ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإلا

لاقتنلاب ًايمضسر ًاناذيإاو ،ًاريطخو
،ةقيقحلا ىلإا ةعاضشإلا ةلحرم نم
،ةضسرامملا ىلإا ريظنتلا   نمو
.لعفلا ىلإا ديدهتلا نمو

نوينيطضسلفلا تاب د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو
ٍةهجاوم يف ،دلولا مأا مهو ،مويلا

لجر˘لا اذ˘ه تا˘هر˘ت ع˘م ٍة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
،ة˘ير˘ضصن˘ع˘˘لا ه˘˘ترادإاو نو˘˘فأا˘˘م˘˘لا

،ةنو˘ن˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ه˘تاءار˘جإاو
حبضصأا ديدهتلاو Óًلج تاب رمألاف
،ًانحط تراضص ةعجعجلاو ًافضصع
يور˘ت˘ل˘ل ٌنا˘كم كلا˘ن˘ه د˘ع˘ي م˘لو
سصح˘˘فو بقر˘˘ت˘˘لاو ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلاو
،تا˘ضسا˘ي˘ضسلا را˘˘ب˘˘ت˘˘خاو ا˘˘ياو˘˘ن˘˘لا
بعضصأا يتآلاو ريطخ ُدج مداقلاف
ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل ن˘كل ،ٍر˘يد˘ق˘ت ل˘ك ن˘م
وأا هتهجاوم نم فاخن نأا انيلع
ا˘م ا˘ند˘ن˘ع سسي˘ل ذإا ،ه˘ل يد˘ضصت˘˘لا
ان˘ضضرأا˘ف ،ه˘ن˘م فا˘خ˘ن وأا ها˘ضشخ˘ن
،ة˘بو˘ل˘ضسم ا˘ن˘˘قو˘˘ق˘˘حو ،ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م
ا˘ن˘تا˘ضسد˘ق˘مو ،ة˘نو˘كضسم ا˘نرا˘يدو
ىلع وبري ام ذنم ودعلاو ،ةضسندم
انضضرأا يف ثيعي ًاماع نيضسمخلا
،قرضسيو بهني ،ًا˘ب˘ير˘خ˘تو ًادا˘ضسف
در˘˘ط˘˘˘يو ،ردا˘˘˘ضصيو بضصت˘˘˘غ˘˘˘يو
لواحيو ،رمد˘يو مد˘ه˘يو ،ل˘ت˘ق˘يو
ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا بط˘˘˘˘ضش
عي˘ط˘ت˘ضسي ه˘نأا ًا˘نا˘ظ ،ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا
مهقوقح نيينيطضسلفلا بÓيتضسا

يتآلا مهدوجوو ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا ي˘ف
ىقبتضسو تناك يتلا مهضضرأا يف
.مهل

سضيغبلا لÓتحلا سشي˘ع˘ن ن˘ح˘ن
لو ًام˘يد˘ق ه˘تد˘نا˘ضس يذ˘لا ه˘ضسف˘ن
لود ه˘˘تد˘˘˘يأاو ر˘˘˘ضشلا ىو˘˘˘ق تلاز
ا˘كير˘مأا هرزاؤو˘ت مو˘ي˘لاو ،ل˘طا˘ب˘لا

لب ،اهتوق لكب هبناج ىلإا فقتو
حÓ˘ضسلا بنا˘ج ى˘˘لإا هد˘˘م˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا

ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ضشلا را˘كفألا˘ب دا˘˘ت˘˘ع˘˘لاو
،ة˘˘ي˘˘ناود˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو
تاو˘˘ن˘˘ضس ىد˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل
،انتب˘ثو ا˘ند˘م˘ضص ا˘ه˘ل˘ك لÓ˘ت˘حلا

ا˘ن˘ل˘˘تا˘˘قو ،ا˘˘ن˘˘موا˘˘قو ا˘˘ن˘˘ل˘˘ضضا˘˘نو
،انملضستضسا لو اsنُه امو ،انيدحتو
لو ،ا˘˘ن˘˘ضسأا˘˘ي لو ا˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘ضض لو
ىلع انلز لو ،انلزانت لو انطرف
تع˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ت˘با˘ث˘˘لا ا˘˘ن˘˘ف˘˘قاو˘˘م
نع عجارتلا ىلع هتربجأاو ودعلا

،ه˘ع˘يرا˘ضشمو ه˘ط˘ط˘خ ن˘م ٍر˘ي˘˘ث˘˘ك
،اهبطضش وأا اهريخأات ىلإا هتعفدو
ٌبع˘ضص بع˘ضشلا اذ˘˘ه نأا ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل

لحارمب رمي ،ٌديدضش ٌيوقو ،ٌدينع
م˘ل˘ضسي ل ه˘˘ن˘˘كل ،ٍة˘˘َن˘˘ِهو ٍف˘˘ع˘˘ضض
ة˘يار ع˘فر˘ي لو ،ل˘ي˘لذ˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ضست
.عوضضخلاو ةميزهلا
نايكلا اهعمو اكيرمأا ننظت Óف
لو ،نايوقألا امه˘نأا ي˘نو˘ي˘ه˘ضصلا
امهنأا ناقبآلا نادضساف˘لا ند˘ق˘ت˘ع˘ي
،نا˘ط˘ط˘خ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف نا˘˘ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘ضس
،نانلعي ام ذيفنت يف نانكمتيضسو
ٌسضرأا ةينيطضسلفلا سضرألا هذهف
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإا ءا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘نلا ُة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع
بط˘˘˘ضش ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل ،ةرا˘˘˘ضضح˘˘˘˘لا

لو ،اهتراضضح خضسم وأا اهتيوه
اهملاعم فييزتو اه˘ل˘كضش ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ناعمإلا لعلو ،اهدهاوضش ليدبتو

،ولغلا يف ةغ˘لا˘ب˘م˘لاو و˘ل˘ع˘لا ي˘ف
يدضصتلاو قحلا ىلع لواطتلاو
،نو˘كلا م˘ي˘قو لد˘ع˘لا ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
م˘ه˘ي˘ل˘ع بÓ˘ق˘نلا ي˘ف ل˘ج˘ع˘ي˘ضس
مهتقفضص نإا لب ،مهططخ لاضشفإاو
ي˘ف ل˘ج˘ع˘تو م˘ه˘طو˘˘ق˘˘ضسب رذ˘˘ن˘˘ت
.مهتياهن
نر˘ق˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضص ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘كل
عنمو اه˘لا˘ضشفإاو ،ا˘ه˘ل يد˘ضصت˘لاو
ٌةرباع ٌةبه اهطقضست ل ،اهليعافم
لو ،ٌة˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قؤو˘˘˘˘˘م ٌة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ضضغ لو
ٌة˘ي˘م˘ضسرو ٌة˘ي˘ب˘ع˘ضش ٌتا˘ح˘˘ير˘˘ضصت

ةيلاع ٌتاراكن˘ت˘ضسا لو ،ٌة˘ب˘خا˘ضص
فعضضت ،ة˘م˘ق˘ن˘لا ةد˘يد˘ضش ةر˘ب˘ن˘لا
لو ،ٍنيح دعب يهت˘ن˘تو ًا˘ي˘ج˘يرد˘ت
يأا اهنع جتني لو رثأا اهل نوكي
انؤوادعأا اه˘ي˘ل˘ع دا˘ت˘عا ا˘م˘م ،ٍل˘ع˘ف
،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ضسف˘˘˘نأا او˘˘˘ن˘˘˘طوو
سضعب˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م˘ل اود˘ع˘ت˘ضساو
ل˘م˘ح˘ت˘ل داد˘ع˘ت˘˘ضسلاو ط˘˘ط˘˘خ˘˘لا
،تايعادتلا ىلع ربضصلاو جئاتنلا
اهنأا اوملعو ًاريثك اهوربخ يتلا
ٍليلق دعب يهتنتو ،ٍةعرضسب وبخت
ًاز˘ج˘ع وأا ًا˘طو˘ن˘قو ًا˘ضسأا˘ي ا˘هد˘˘حو
.ًامÓضستضساو
ةنيعللا ةق˘ف˘ضصلا ط˘ق˘ضست ل ا˘م˘ك
،ٍتار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسمو ٍتار˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب
،ٍتا˘˘˘كا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ضشاو ٍتا˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘˘مو
نوينيطضسلف ٌنابضش اهيف دهضشتضسي
،نور˘˘ئا˘˘ث نو˘˘ب˘˘ضضا˘˘غ ،نو˘˘ع˘˘فا˘˘˘ي
نوضسمحتمو ،نوقداضص نوعفدنم
نومواقم اهيف طقضسيو ،نورويغ
،نودلج ءايوقأا ،نوبضضاغ نومقان
ٍة˘˘ط˘˘خ نود نور˘˘ي˘˘˘ضسي م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كل
ىلعو ،ٍةمولعم ٍةياغو ٍةضسوردم
نم ليلقلابو ،ٍةريضصبو ىده ريغ
ٍةدايق نودبو ،ةر˘ي˘خذ˘لاو حÓ˘ضسلا

د˘˘˘ن˘˘˘˘ضسلا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘فو ،ٍةرادإاو
ام سسفنأاب نو˘ح˘ضضي˘ف ،ر˘ي˘ه˘ظ˘لاو
مه˘حاورأا ،م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف نو˘كل˘م˘ي
ٌفج مهل فري نأا نود ،مهتايرحو
،ًانبج مهضصئارف دعترت وأا ،ًافوخ
ًاناميإا ةيحضضتلا ىلع نومدقي لب
نأا مهنم ًانيقي ،ًابوجو يدضصتلاو
ةيحضضتلا مهيلع سضرفي بطخلا

ٍءاخضسب ءاطعلا مهن˘م ي˘عد˘ت˘ضسيو
.ٍباضسح نود
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘ح˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه ما˘˘˘مأا

ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو ،ي˘˘˘˘تآلا بط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
،ه˘ت˘يز˘˘ها˘˘جو بع˘˘ضشلا داد˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا

ىلع يغبني هنإاف ،هتيدجو هتردقو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘˘ف˘˘˘لا بع˘˘˘ضشلا ىو˘˘˘ق
،هتمواقمو هت˘ط˘ل˘ضسو ،ه˘ل˘ئا˘ضصفو
هذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘ضصت˘˘لا نأا او˘˘كرد˘˘ي نأا
،ٌةدارإاو ٌةد˘حو ه˘مز˘ل˘ي ةر˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا

،ٌةو˘قو ˘˘ٌمز˘˘عو ،ٌقا˘˘ف˘˘تاو ٌسصار˘˘تو
يلخت˘لا ا˘ه˘لوأا ،ٌة˘ط˘خو ٌج˘ما˘نر˘بو
ف˘كلاو ،و˘ل˘ضسوأا ر˘ئا˘ب˘كلا مأا ن˘˘ع
،ي˘ن˘مألا ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ع˘˘م ن˘˘ع
ٍة˘ع˘ما˘ج ٍةد˘حو و˘ح˘˘ن قÓ˘˘ط˘˘نلاو
ج˘ه˘ن ةدا˘ع˘ت˘ضساو ،ٍةد˘˘حو˘˘م ٍةدارإاو
،ة˘ه˘جاو˘م˘لا را˘˘ي˘˘خو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ما˘يأاو ةرو˘ث˘لا ن˘مز ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو
ي˘ت˘لا ا˘هد˘حو ي˘ه˘ف ،ة˘˘ف˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
عفضصتو ،ه˘عدر˘تو ود˘ع˘لا ف˘ي˘خ˘ت
ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘تو ،هر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو بمار˘˘˘ت
هتيرتنعل ًاد˘ح ع˘ضضتو ،ه˘ضسر˘خ˘تو
رمتضس كلذ ر˘ي˘غ˘بو ،ه˘ت˘ي˘ه˘ج˘ن˘عو
يف وهاينتن حجن˘ي˘ضسو ،ةر˘ماؤو˘م˘لا
هتمزأاو ةحنم ىلإا هتنحم ليوحت
ن˘˘م ع˘˘ن˘˘ضصي˘˘ضسو ،ة˘˘˘ضصر˘˘˘ف ى˘˘˘لإا

ًار˘˘ضصن ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضشلا ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم
ه˘نا˘ي˘كل ًاو˘ل˘˘عو ،ًا˘˘يد˘˘بأا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ضشل

.ًايضصع

ُتاراكنتضسلا اُهلطبت لوُ تارهاظملا اهُلضشفت ل ِنرقلا ُةقفضص
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باب حتفل ةنتابب ينهملا نيوكتلل ةديدج ةيجيتارتضسإا
ةيلولا تايضصوضصخو ىضشامتت ضضورع ميدقتو ةكارضشلا

 لئابقلأ ةقطنÃ «يزيويت»
راثدنلا كضشو ىلع ثارت .. نوتيزلا ينج Êاغأا

لÓخ تحتتفأ يتلأ دعاقملأ ددع نأأ ،ةنتاب ةي’وب نيهمتلأو ينهملأ نيوكتلأ ةيريدم نم برقم ردسصم فسشك
يف دعقم0702 ىلع نوعزوتي ،عورفلأ نم ديدعلأ يف يجوغأديب بسصنم0706 تغلب0202 يرفيف  ةرود

حتف مت اميف ةيئاسسملأ صسوردلأ قيرط نع نيوكتلل بسصنم086و نيهمتلاب نيوكتلأ يف7742و يماق’أ نيوكتلأ
يراجلأ رهسشلأ ةياهن ةياغ ىلإأ نيلجسسملأ ددع غلب ثيح ،تيبلاب ةثكاملأ ةأأرملل نيوكتلل بسصنم006 نم ديزأأ

.تÓيجسستلأ لامكتسسأ راظتنأ يف لجسسم0073 نم ديزأأ

ةينغأا ىدضصل دوجو مويلا دعي مل
«رو˘مزآا سضق˘ل˘نأا يز˘يو˘ي˘ت ا˘˘ضسآا»
(نوتيزلا ينج˘ل ن˘ما˘ضضت مو˘ي˘لا)
يف ءا˘ضسن˘لا ا˘هددر˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا

يف لإا ،نوتيزلا ينجل نهقيرط
اهي˘ف دد˘ضشت ي˘ت˘لا ىر˘ق˘لا سضع˘ب

ىلع تايعمجو ءاضسنلا نم ددع
ثار˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لا
،وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو˘ب˘ف .ي˘فا˘ق˘ث˘لا

«يزيويت» ةداع تناك ناو ىتح
ا˘م˘ك (ن˘ما˘ضضت˘لا) «ةز˘يو˘˘ت˘˘لا» وأا
تلاز ل ،سضع˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ضسي
نإا˘ف ،ىر˘ق ةد˘˘ع ي˘˘ف ةر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم
ىمضست يتلا ةيديل˘ق˘ت˘لا ي˘نا˘غلا
ي˘ت˘لا «ن˘لز˘˘يإا» وأا «ن˘˘ق˘˘يو˘˘ضشيا»
ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ضسن˘˘˘لا ا˘˘˘هددر˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك
ي˘ن˘ج˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘˘لا
مايأا تحبضصأاو تعطقنا ،نوتيزلا
اهعبطي ةليوطلاو ةقاضشلا ينجلا

ةقطنم ركذ نكمي.نيزح تمضص
يتلا قطانملا ىدحاك «نغزوب»
اهكضسمتب ةدعاقلا هذه نع ذضشت
تاذلابو ،يفاقثلا ثوروملا اذهب

قرضش بونج ملك06 دعب ىلع
«لحا˘ضس» ة˘ير˘ق ي˘ف ،وزو يز˘ي˘ت
حبار ةزئاج ىلع تلضصحت يتلا

ة˘ن˘ضس ة˘ير˘ق ف˘˘ظ˘˘نأل تا˘˘ضسي˘˘ع
اهب ءاضسنلا لضصاوت يتلاو9102
ةيعوطتلا تÓمحلا ميظنت يف
يناغألا ديدرتب نو˘ت˘يز˘لا ي˘ن˘ج˘ل
تقت˘لا ،ة˘ير˘ق˘لا هذ˘ه˘ب  .ة˘ي˘ثار˘ت˘لا

ءا˘ضسنو ر˘هو˘جو ةز˘يوو م˘ط˘˘ي˘˘ط
ميظنتل نهج˘تاو ار˘كا˘ب تا˘ير˘خأا
ةئيلم ةيحÓف قيرط ربع يزيويت
راجضشأا لو˘ق˘ح و˘ح˘ن ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
اه˘نا˘ضصغأا تنا˘ك ي˘ت˘لا نو˘ت˘يز˘لا
.ةجزاطلا ةهكافلاب جعت
تابح عمج ءاضسنلا ىلع ناكو
ةضصاخ ا˘ه˘ي˘ن˘ج˘ي ي˘ت˘لا نو˘ت˘يز˘لا
اوقليو راجضشلا قلضستب لاجرلا
ةعو˘ضضو˘م˘لا كا˘ب˘ضشلا قو˘ف ا˘ه˘ب
ي˘˘فو ،سضرلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ق˘˘ب˘˘˘ضسم
،لاجرلا اهيف بيغي يتلا تلاحلا
لد˘ب را˘ج˘ضشلا ءا˘ضسن˘لا ق˘ل˘ضست˘˘ت

،لا˘جر˘لا رو˘ضضح د˘ن˘عو .م˘ه˘ن˘ع
ي˘ن˘ج˘ب ن˘هرود˘ب ءا˘ضسن˘لا مو˘ق˘˘ت
نا˘ضصغلا ى˘ل˘ع ن˘˘م نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا
،سضرلا نم ةبيرقلا يأا ىلفضسلا

ى˘عد˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ه و
ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا أاد˘˘ب˘˘يو  .«وار˘˘ضشآا»

ءاضسنلا ىدحا عرضشت مث تمضص
ددرتل سضفخنم توضصب ءانغلاب
ةينغلا سسفن ءاضسنلا ةيقب اهدعب
ءانغلا رم˘ت˘ضسيو .يو˘ف˘ع ل˘كضشب
تايناجل يطعيل لوادتلاب اذكه
ة˘عا˘ج˘ضشلا ن˘م اد˘يز˘م نو˘ت˘يز˘˘لا

،لمعلا يف رار˘م˘ت˘ضسÓ˘ل ةو˘ق˘لاو
.رهوج هتدكأا امك
ةداع نوك اهفضسأا نع تربعو
نو˘ت˘يز˘لا ي˘ن˘ج لÓ˘خ ي˘˘نا˘˘غلا
نوتيزلا ينج نوك و رثدنت داكت
لإا «ةلاجع يف و تمضص» يف متي
ذخأاي رهظلا لحي امدنعو  .اردان
نو˘ت˘يز˘لا ي˘ن˘ج˘ل نو˘عو˘ط˘ت˘م˘˘لا
ر˘م˘ت˘˘ضستو ة˘˘حار˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ط˘˘ضسق
ن˘م و˘ج ي˘ف ءا˘ن˘غ˘لا ي˘ف ءا˘ضسن˘لا
لدا˘ب˘˘ت˘˘ب كح˘˘ضضلا و ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا
سضع˘˘˘ب بضسحو .تا˘˘˘حاز˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
تناك ءاضسنلا ناف تا˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

،نوتيزلا ينج ءانغ نددرت نهلك
يف نهءانغ عامضس ناكمإاب ناكو
لبق كلذ ناك .ةرواجملا ىرقلا
ةيرضشعلا» يف باهرلا تاونضس
تاينيعضستلا ة˘ير˘ضشع ،«ءادو˘ضسلا
نونطاوملا ا˘ه˘لÓ˘خ ر˘ج˘ه ي˘ت˘لا

ى˘ل˘ع ا˘فو˘˘خ نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح

ةعيطقلا تلضصح دقو.مهحاورأا
،«ة˘يو˘˘مد˘˘لا ة˘˘ير˘˘ضشع˘˘لا» لÓ˘˘خ
ام˘ك ءا˘ن˘غ˘لا ن˘ع ءا˘ضسن˘لا تف˘كو
نهتانب نيقل˘ت تا˘ه˘ملا تل˘م˘ها
تاب يذلا ليمجلا ثارتلا كلذ
اذكه ،نايضسنلا تايط يف مويلا
تاعوطتم ديدضش فضساب تحرضش
.عضضولا لحاضسلا ةيرق
يناغألا نأا ىلإا اضضيأا تراضشأاو
تاقوأا لÓخ ءاضسنلا اهددرت يتلا

ةددح˘م ن˘كت م˘ل نو˘ت˘يز˘لا ي˘ن˘ج
تنا˘ك ل˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘م عو˘˘ضضو˘˘م˘˘ب
ن˘ه˘جاز˘م ق˘فو ن˘ي˘ن˘غ˘ي ءا˘ضسن˘˘لا

ن˘م ن˘ه˘ل و˘ل˘ح˘˘ي ا˘˘م نر˘˘ت˘˘خ˘˘يو
ن˘ع ءاو˘ضس ي˘ئا˘ن˘غ˘لا ثورو˘م˘˘لا
عيضضاوم ىتح وأا بحلا وأا ينجلا
ى˘لوألا ة˘ي˘ن˘غألا ن˘كلو ةر˘خا˘ضس
  .نوتيزلا ينج لوح امئاد تناك
لوح ن˘ضسفا˘ن˘ت˘ي ءا˘ضسن˘لا تنا˘كو
نأا ةداعلا ترجو نوتيزلا ينج
وأا ةاتف˘لا را˘ضصت˘نلا ة˘ي˘ن˘غأا ددر˘ت
يف تايرخلا قبضست يتلا ةأارملا

ى˘ق˘ل˘ت˘تو ،ا˘نو˘ت˘يز ا˘ه˘ت˘ف˘ق ءل˘˘م
ءا˘ضسن˘لا ي˘قا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت ا˘˘هرود˘˘ب
ة˘ي˘ن˘غأا ن˘م ءز˘ج˘˘ل ن˘˘هد˘˘يدر˘˘ت˘˘ب
ءا˘ضسن˘لا ن˘˘كت م˘˘لو  .را˘˘ضصت˘˘نلا
لا نوتيزلا ينج لوقح نرداغي
نا مطيط تلاقو ،بورغلا دعب
ءي˘ل˘م نا˘˘ك لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب و˘˘ج˘˘لا
ءا˘ضسن˘لا ن˘˘كت م˘˘لو ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ب
لو تقو˘˘لا ي˘˘ضضم˘˘ب نر˘˘˘ع˘˘˘ضشت
.ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل بغر˘˘ب
ينجل يعوطتلا لمعلا يوقيو
ةيعامتجلا تا˘قÓ˘ع˘لا نو˘ت˘يز˘لا

ءاذغلا تاضسلج لث˘م˘لا˘ب ل˘ع˘ف˘تو
ة˘حار˘لا تار˘ت˘ف ي˘ف ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ي˘ه˘ت˘ن˘ي نا د˘ع˘ب ا˘˘ضضيأاو
يمويلا مهلمع نم نيعوطتملا

ءاضشع «ةمي˘لو» لو˘ح نو˘ق˘ت˘ل˘يو
نم ةداع نوكتي لقحلاب يعامج
لهضسي يذلا يضسكضسكلا قبط
لجضسو.هن˘م˘ث ف˘خ˘يو ه˘ل˘م˘ح
يذ˘لا م˘ت˘يو˘ضش ي˘ل˘ع ي˘ع˘ما˘ج˘لا
قطنو فينضصت لوح اثحب ىرجا
وهو ،ةيلئابقلا ةيديلقتلا يناغلا
نا ،ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘ل ي˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ةقطنم ءاضسنل ةيديلقتلا يناغلا
ق˘فار˘م ن˘ضسحا» تنا˘ك ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا
امك ،«ةيمويلا نهتايح يف نهل

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ءا˘ضسن˘لا ر˘ب˘ع˘˘ت تنا˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘نا˘˘غألا˘˘ب ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
حضضوأاو .فورظلاو تايعضضولا
لفط˘لا ل˘ي˘ل˘ه˘ت ي˘نا˘غأا كا˘ن˘ه نا
ريعضشلا نحط يناغأاو ،ماني يكل
يناغأاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘نو˘حا˘ط˘لا˘ب

دنع اهينغت ىرخأاو نوتيزلا ينج
 .راخفلا يناوا عنضصب اهكامهنا

ةأار˘˘˘م˘˘˘لا نا ثحا˘˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘˘ضضأاو
«قيوضشا» ينغت تناك ةيلئابقلا

يديلقتلا رعضشلا نم عون وهو
ة˘لآا نود ةدا˘ع ءا˘ضسن˘لا ه˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت»
و م˘ي˘خر ل˘˘كضشبو ى˘˘ق˘˘ي˘˘ضسو˘˘م
لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ي˘˘هو ،سسف˘˘ن لو˘˘ط˘˘˘ب
ر˘ي˘با˘ع˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘ي˘˘ضضاو˘˘م
ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت د˘ق رو˘ضصو ة˘يزا˘ج˘م
وأا مÓحلا وأا نزحلا وأا ةحرفلا
.«سسأايلاو لمألاو بحلا

«قيوضشآا» نإاف متيوضش يأار يفو
ر˘ث˘كلا ي˘ق˘ي˘ضسو˘م˘لا عو˘ن˘لا و˘ه
ةيديلق˘ت˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت
نأا ا˘ف˘ي˘ضضم ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
ءا˘ضسن˘لا ا˘ه˘ي˘ن˘غ˘ت ي˘ت˘لا ي˘نا˘غلا

مايقلا دنع وأا نوتيزلا ينج لÓخ
اهي˘ط˘ع˘تو ا˘هز˘ف˘ح˘ت ،ل˘م˘ع يا˘ب
.ةعاجضشلا

ج.دمحم

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا د˘˘˘قو
نيوكتلا لوخد تÓيجضست
0202 يرفيف ةرود ينهملا

يراجلا رهضشلا علطم ذنم
81 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ر˘˘م˘˘ت˘˘˘ضستو
م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ضس ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
ءا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ما˘˘يأا سصي˘˘ضصخ˘˘ت
ةيلمع˘لا جو˘ت˘ت˘ل ه˘ي˘جو˘ت˘لاو
اميف ،جئاتنلا نع نÓعإلاب
يمضسرلا لو˘خد˘لا نو˘كي˘ضس
ن˘ير˘م˘ت˘ضسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب
32 يف ددجلا نيضصبرتملاو
ديدمت ةيناكمإا عم يرفيف
ةضصرفك ىرخأا مايأا لوخدلا

كلذو با˘˘ب˘˘ضشلا قا˘˘ح˘˘ت˘˘لل
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ط˘ير˘خ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
لومعملا ةديدجلا ي˘ن˘ه˘م˘لا
ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب
يذلا تقو˘لا ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
ةرود ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘˘ف ق˘˘ب˘˘ضست

طاضسوأا يف ةيمÓعإا ةلمح
فا˘˘˘ي˘˘˘طأا ل˘˘˘كو با˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا
ميظنت بناج ىلإا عمتجملا

لماك ربع ةيزاوم تÓمح
باطق˘ت˘ضسل ة˘يلو˘لا بار˘ت
ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كا
نع اولخت نيذللا بابضشلا
.ةضساردلا

ةديدج تاسصسصخت
يرفيف ةرود لÓخ

ةنتابب
ي˘˘ن˘˘ه˘˘م لو˘˘خد ل˘˘ك ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ىلع نيوكتلا ةرادإا فكعت

نم تاريضضحتلا نم ةلمج
ه˘حا˘ج˘نإل ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
لÓخ نم هجو لمكأا ىلع
ن˘يو˘كت˘لا سضور˘ع ع˘يو˘˘ن˘˘ت
ط˘م˘˘ن م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ن˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ف˘ي˘ي˘كت اذ˘كو ن˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
تاجا˘ي˘ت˘حلا ع˘م ن˘يو˘كت˘لا
ةيعا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘ضصت˘قلا

عم ةكارضشلا لماع ريوطتو
يتلا ةيداضصت˘قلا تا˘ه˘ج˘لا
،ةنتاب ةيلو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
نيوكتلا معد لجأا نم اذهو
ةقلح ربتعي يذلا نيهمتلاب
با˘˘ضشلا بي˘˘ضصن˘˘ت ر˘˘ضسج˘˘˘ل
كل˘˘˘ت ل˘˘˘˘خاد نو˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
بضصن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

.راق لمع
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تاذ تل˘˘م˘˘˘عو
ي˘ت˘لا ير˘ف˘˘ي˘˘ف ةرود لÓ˘˘خ
ربمتبضس ةرودل ةلمكت دعت

3 ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘ضصضصخ˘˘˘˘˘ت
لثمتت ةرم لوأل سسردتضس
يماضس ينقت سصضصخت يف
ريي˘ضست را˘ي˘خ ة˘قد˘ن˘ف˘لا ي˘ف
م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا ةرادإاو
سصضصخ˘˘˘˘ت ثاد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا
،يمجنملا ن˘مألاو ة˘يا˘قو˘لا
سصضصخ˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإا

.تارايضسلا كينورتاكيم
ا˘ه˘نأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ر˘ب˘ت˘ع˘˘تو
ع˘˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
نطولا تايلو نم ديدعلا

حلاضصم5 ىلع رفوتت  اهنأل
نيهمت˘لا˘ب ة˘ضصت˘خ˘م ةد˘حاو
بناج ىلإا ةكارضشلاب ىرخأاو
ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خألا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘كب ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘يو˘كت˘لا
يذلا ءيضشلا وهو ،ينطولا

ةيجيتارتضسإا  ع˘ضضت ا˘ه˘ل˘ع˘ج
فر˘ع˘ت˘لاو مد˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ضصا˘˘خ
ة˘م˘ه˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا م˘˘هأا˘˘ب
بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘لاو
ىلع يحÓفلاو يداضصتقلا
ةفرغو ةحÓفلا ةفرغ ليبضس
اذكو ةيديلقتلا تاعانضصلا

ةعا˘ن˘ضصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ة˘˘ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘ضصت˘˘˘قلا
تا˘ي˘قا˘ف˘تا د˘ق˘عو ة˘يلو˘لا˘ب
ح˘˘م˘˘ضست م˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘ضش
هتاهل لوخدلاب نيضصبرتملل
ةضصاخ، سصبرت˘ل˘ل تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

نيوكتلا ةرادإا ةضسايضس ناو
غولب ى˘لإا ح˘م˘ط˘ت ة˘يلو˘لا˘ب
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ة˘˘ب˘˘˘ضسن
ي˘ف نو˘نو˘كي ن˘ي˘ضصبر˘ت˘م˘لا
03و ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لا˘ب ن˘يو˘كت˘˘لا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.يماقلا

زاجن’ ةدعأو يعاسسم
نيوكت زكأرم عيسسوتو

 ةديدج دهاعمو
0202 يف

ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ،تما˘˘ق
ةيلوب نيهم˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
نم ماه ددع زاجنإاب ،ةنتاب
ميعدتل ةيعونلا عيراضشملا

ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘طرا˘خ
زا˘ج˘نإا لÓ˘خ ن˘م ة˘يلو˘لا˘˘ب
لك يف نيوكتلل نيزكرم
م˘ت لو˘م˘ضشياو ة˘ن˘يزو˘ب ن˘م
م˘˘هزا˘˘ج˘˘نا ن˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلا

ن˘ي˘ب˘غار˘لا ما˘مأا م˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘فو
يذلا تقولا يف ،نيوكتلل
ةيدلبب ةقحلم زاجنا هيف مت

002 ة˘ع˘ضسب تو˘قا˘ي ن˘˘ي˘˘ع
زكر˘مو ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م
ي˘ضس دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
دعقم052 ةعضسب ناميلضس
ديدج دهعم زاجنا مت اميف
وه عضست˘ي رذ˘ع˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
.دعقم003ـل رخآلا

ةكأرسش ةيقافتأ11
نيسصبرتملأ ةدئافل

ينهملأ نيوكتلاب
ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م تد˘ق˘˘ع
ةيلوب نيهم˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
910211 ةنضس يف ،ةنتاب
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘كار˘˘ضش ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
ي˘ف ن˘ي˘ضصبر˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا

م˘ت ن˘يأا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
ةيد˘ل˘ب ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا ءا˘ضضمإا
ةضسضسؤوم عم ىرخأاو ةنتاب
noitcejni lareneG
esohcةيذحألا ةعا˘ن˘ضصل
ة˘عا˘ن˘ضصلا ة˘ير˘يد˘˘م  اذ˘˘كو
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘مو م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘˘تاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘ضشت˘˘لا

ةرا˘ج˘ن˘ل˘ل تا˘حاو˘لا ع˘م˘ج˘م
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ،ة˘ن˘تا˘ب ثي˘ثأا˘ت˘˘لاو
حلاضصملا ةيريدم عم ىرخأا
ةظ˘فا˘ح˘م  اذ˘كو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
مت يذلا تقولا يف تاباغلا
ع˘م ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تا ءا˘˘ضضما ه˘˘ي˘˘ف
تازا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإلا ة˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘م
ةيقافتاو ةنايرضس ةيعانضصلا

ة˘˘˘يرادإلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م

ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘ضضا  ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا  ع˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسلا
ةيقافتا دقع مت دقو ،ةنتاب
ةعانضصل حتفلا ةكرضش  عم
،ةكيرب هتاقتضشمو جنفضسإلا

ع˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تاو
‐ ةبرهكلا لاغضشأا ةضسضسؤوم
يقرضشلا طضسولل ‐فيرهك
تاذ ع˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘تو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضس
مايألا هتاه لÓخ ةيريدملا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا  ع˘م قا˘ف˘˘تÓ˘˘ل
حتفل ةيداضصتقلا تا˘ه˘ج˘لا
ىلع م˘ه˘ع˘م ة˘كار˘ضشلا با˘ب

عم ة˘ي˘قا˘ف˘تا عور˘ضشم رار˘غ
ع˘م ر˘˘خأاو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘غ˘˘بد˘˘م
م˘عد˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ىلا ةفاضضا بابضشلا ليغضشت
ة˘لا˘كو˘لا ع˘م قا˘ف˘˘تلا ة˘˘ي˘˘ن
سضرق˘لا ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلاو ر˘˘غ˘˘˘ضصم˘˘˘لا
لا˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ضشألا ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘ضش
ة˘ضسد˘ن˘ه˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
‐ ةنتاب زيهجتلاو ةيرضضحلا
elailiF sudniviD
-BURESةضسضسؤومو
عورضشمو هايملل ةيرئازجلا
ة˘˘ضسضسؤو˘˘م ع˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
˘ما˘ظ˘ن بي˘˘كر˘˘ت)لا˘˘جو˘˘كـيإا
.تابكرملل زاغريضس
ه˘˘˘تا˘˘˘ه ل˘˘˘ك ح˘˘˘م˘˘˘˘ضست˘˘˘˘ضسو
تابي˘تر˘ت˘لاو تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ةرادإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ضست ي˘˘ت˘˘لا
نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘˘تا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
نكمم ددع ربكأا باطقتضسا

قاحتللا يف نيبغارلا نم
ل˘ي˘نو ن˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب
ي˘ن˘ه˘م   ن˘يو˘كت تادا˘ه˘ضش
ملاعل جولولاب مهل حمضست
.لغضشلا

ينامحد دمحم /نامثع راعرع
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 جامدإا فلم44 يوضسٌت ةلضشنخ ةيلوب ليغضشتلا ريدم
ةبسساحم اهزربأأ بلاطملأ نم ةلمج أوعفر

ةيعامتج’أ مهفورظ يندت يف نيببسستملأ
يلاولا نولمحيو نوضضفتني راردأا ناكضس

ةيومنتلا عاضضوألا نفعت هئاردمو قباضسلا دوقع باحسصأأ جامدإاب ،ةفلكملأ ةيئ’ولأ ةنجللأ صسيئر هتفسصب ،ةلسشنخ ةي’وب ليغسشتلأ ريدم نوقعلب يدسشر فسشك
ةياهن ةياغل لمع دوقعب نيديفتسسملأو ةمئأد بسصانم يف يرأد’أ عاطقلاب  تأداهسشلأ يلماحو ينهملأ جامدإ’أ

ناكضس عوبضسألا اذه رحب مظن.تأونسس8 قوفت وأأ يواسست ةربخ ىلع نيلسصحتملأو ،يسضاملأ ربوتكأأ
عراو˘ضش تبا˘ج ةر˘ي˘˘ضسم راردأا

ةفقوب تهتنا ةيلولا ةمضصاع
ةدع نيلماح ،ةيلولا رقم مامأا

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘ل˘˘˘ل بلا˘˘˘ط˘˘˘˘م
لوح نييزكرملاو نيي˘ل˘ح˘م˘لا
ةنفعت˘م˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا عا˘ضضوأا

ي˘ف ر˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘لا بي˘˘ضست ءار˘˘ج
فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ةد˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ه˘ت˘ن˘م˘˘لا ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘لاو˘˘لا

،نييذيفنتلا ه˘ئارد˘مو ه˘ما˘ه˘م
ةيلوؤوضسملا لك مهولمح ثيح
يتلا تاعاطقلا فلتخم يف
ا˘م˘م ا˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست ي˘˘ف تل˘˘ضشف
مهفورظ ىلع ابلضس اضسكعنا
امك ،ة˘ي˘ند˘ت˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةبضساحم ةلادع˘لا ن˘م او˘ب˘لا˘ط
او˘ق˘ح˘لا ن˘يذ˘˘لا ن˘˘يد˘˘ضسا˘˘ف˘˘لا

ة˘˘يلو˘˘لا˘˘˘ب ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ارر˘˘˘ضض
قلعت اميف ة˘ضصا˘خ ا˘ه˘نا˘كضسو
هوبضشملا ريبكلا راقعلا ريوزتب
ام نيب نمو ،رامثتضسلا ةجحب

ة˘ي˘لوؤو˘ضسم ا˘ضضيأا م˘˘هو˘˘ل˘˘م˘˘ح
نا˘˘كضس تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘ت بر˘˘˘ضض
لحو نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ىلع تزجع يتلا مهضسلاجم
تا˘يرور˘˘ضض ط˘˘ضسبأا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
نم ميلضس طيحم يف سشيعلا
قرط دي˘ب˘ع˘تو ةرا˘نإاو ة˘فا˘ظ˘ن
بل˘ط˘م ع˘فر ا˘˘م˘˘ك ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
يف نيلاطب˘لا ما˘مأا ل˘ي˘غ˘ضشت˘لا

ي˘ت˘لا تا˘˘كر˘˘ضشلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نيلئاق ،ةيلولا ميلقإاب طضشنت
ة˘عو˘فر˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ت˘˘فل ي˘˘ف

داعبإا عم ءاضصقإالو سشيمهتل
ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ياوز˘˘˘˘لا
يف اورثا مه˘نأل ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
ن˘˘م تل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘م م˘˘˘هرود
ةضصاخ عيراضشم ةدع مهلÓخ
نكضسلاو ة˘ح˘ضصلا عا˘ط˘ق ي˘ف
ة˘يلو ي˘ف هر˘ي˘غو  ل˘˘غ˘˘ضشلاو

،«اهوقرضس» راعضش تحت ،ةينغ
ل˘ج ل˘ضشف ن˘ع اور˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
ليحرب نيبلاط˘م ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
نييعتو نييذي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا
ة˘ل˘˘ج˘˘ع ع˘˘فد˘˘ل دد˘˘ج ن˘˘ير˘˘خآا
،ةلطعملا ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

بضضغ ي˘ف تب˘˘ب˘˘ضست ي˘˘ت˘˘لاو
امك ،بابضشلا ةضصاخ ناكضسلا

قيبطت يف ةمارضصلاب اوبلاط
دو˘ه˘ج˘م ه˘ي˘جو˘˘تو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ج˘مار˘ب ى˘لإا ة˘لود˘لا
ل˘هأا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘ضست
ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘يد˘˘˘ضشا˘˘˘ن˘˘˘م ،راردأا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
يلاولا نم ةثوروملا بلاطملا
ريهطتو نيلوؤو˘ضسمو ق˘با˘ضسلا

ةدا˘عإاو يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا هزا˘˘ه˘˘ج
ة˘ه˘˘جاو˘˘لا ى˘˘لإا راردأا ةرو˘˘ضص
فدهت ةيويح عيراضشم ليعفتب
م˘˘ه˘˘فور˘˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو ة˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ةقيضضلا ح˘لا˘ضصم˘لا با˘ح˘ضصأا

يلثمم عم رضشابم راوح حتفو
ة˘ي˘غ˘ب ي˘ند˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
بكرت ىتح تابقعلا حيحضصت
يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا راردا
تاموقم كلمت اهنأل ،رظتنملا

كار˘ضشإا˘ب ل˘غ˘ت˘˘ضست م˘˘ل ن˘˘كلو
تضشم˘˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلا

راردأا ناكضس بلاط˘م ي˘ق˘ب˘تو
ةباجإلا متي نيح ىلإا ةعوفرم
ة˘ضسورد˘م ة˘ضسا˘ي˘ضسب ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
عجرت ىتح ميلضس لمع خانمو
نيلوؤوضسملا ببضست يتلا ةقثلا
رييضستب اهنادقف يف نيقباضسلا
م˘ل˘ظ˘لا د˘لو ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضسو جر˘˘عأا

،اهلهأل قوقحلا ءاطعإا مدعو
لاو˘˘مأا د˘˘ضصر ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب

لج يف ة˘لود˘لا ن˘م ة˘م˘خ˘ضض
 .تاعاطقلا

     مسساقلب يفيرسشوب

 ءابرغل حنمت لمعلأ صصرف نأأ أودكأأ
نحسشلأ ءÓكو ةسصاخ ةقطنملأ نع

يلع يديضسب ىضصحلل ةينطولا ةضسضسؤوملاب نولقانلا
  ريدملا ليحرب نوبلاطي ضسابعلبب بوي نب

نيلقانلا نم تارضشعلا جتحا
ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ىضصحلل ةينطولا ةضسضسؤوملاب
بوي نب يلع يديضس ةيدلبب

نم ةجهتنملا تاقورخلا دضض
مهتمرح يتلاو ،ر˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق
يف  حيرم لكضشب لمعلا نم
ةدحاو ربتعت يتلا ةريخألا هذه
يتلا ةماهلا تاضسضسؤوملا نم
ا˘م˘ك ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ا˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت

قيقحت ةن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب او˘ب˘لا˘ط
دا˘˘˘ضسف˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ضضق ف˘˘˘˘ضشكل
مهبضسح ةضسضسؤوملاب

مهتمضص نع نيلقانلا جورخ
˘˘ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘˘ضش ن˘˘˘كرو
ةر˘ضشع˘ل د˘م˘ت˘ضسا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا
ريدملا ليحر˘ب او˘ب˘لا˘طو ما˘يأا

˘˘مد˘˘خ˘˘ي ر˘˘خآا˘˘ب هر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘تو
مهنأا اودكأا ثيح ،ةضسضسؤوملا
كانه نا˘ك4102 ما˘ع ل˘ب˘ق
نوضسرامي ل˘قا˘ن003 و˘ح˘ن
ي˘ف يدا˘ع ل˘كضشب طا˘˘ضشن˘˘لا

يذ˘لا ق˘با˘ضسلا ر˘يد˘م˘لا د˘ه˘ع
نوناعي موي˘لا م˘ه˘ن˘كل ،ل˘حر

ح˘ن˘م˘ت تقو ي˘ف تم˘ضص ي˘ف
ن˘ع ءا˘بر˘غ˘ل ل˘م˘˘ع˘˘لا سصر˘˘ف
ءÓ˘كو ة˘ضصا˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘ب ع˘˘فد ا˘˘م، ن˘˘ح˘˘ضشلا
ريدملا ليحر ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
ةحل˘ضصم˘لا سسي˘ئرو ي˘لا˘ح˘لا
ةضسضسؤوملاب يقرلل ةيراجتلا
يناعي ةقطنم يف عقت يتلا
ةديدع لكاضشم نم اهناكضس
سضارمأاو ةلاطبلا رارغ ىلع
ةج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ضسا˘ضسح˘لاو و˘بر˘لا
اذ˘كو ر˘˘يا˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘غ˘˘لا
يتلا تي˘ما˘ن˘يد˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت
ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كضشب تر˘˘ثأا
ىرخأا ةيواز نمو ،مهتانكضس
مهنأا نيجتحملا ءلؤوه راضشأا
ام ل˘كو بئار˘ضضلا نو˘ع˘فد˘ي
رومألا ميلضست نكل مهمزلي
ر˘ثؤو˘ي تا˘ب ن˘ح˘ضشلا ل˘ي˘كو˘ل

هنا ني˘ح ي˘ف، ا˘ب˘ل˘ضس م˘ه˘ي˘ل˘ع
لكضشب لمعلا مهتعاط˘ت˘ضسا˘ب

ا˘ن˘لوا˘ح ا˘ن˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م ،يدا˘˘ع
.درلا فر ريدملاب لاضصتلا

رون.ز

بيضصنتو جامدإلا ةيلمع نإا
متت مهبضصانم يف نيديفتضسملا

ةيحيضضوتلا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بضسح
تاضسضسؤوملا عيمجل ةه˘جو˘م˘لا

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لا˘ضصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
رفو˘ت بو˘جو ع˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

دد˘عو ،ر˘غا˘ضش ي˘لا˘˘م بضصن˘˘م
تيظح مهتافلمو ن˘ي˘ب˘ضصن˘م˘لا
ثيح ،ةيلاملا ةباقرلا ةريضشأاتب
8423 نيب نم افلم44 لضصو
لام˘كت˘ضسا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لاو ف˘ل˘م
سضعبل دوعي تافلملا ةيوضست
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا تلا˘˘كضشلا

يف اضضيأاو ،نيلوبقملا تافلم
،ةرغاضشلا بضصانملا رفوت مدع
عا˘ط˘ق˘˘ب ل˘˘ج˘˘ضس دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأاو
ددع لجضس نيأا ةينطولا ةيبرتلا

ةيلخادلاو ،د˘ي˘ف˘ت˘ضسم2921
1301 ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةضضايرلاو ةبيب˘ضشلا ،د˘ي˘ف˘ت˘ضسم
،فلم922 ةحضصلا ،فلم611
،افلم65  ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

هنا لي˘غ˘ضشت˘لا ر˘يد˘م ف˘ي˘ضضيو
اقفو نوعطلا لك ةضسارد متيضس
ددحملا موضسرملاو تاميلعتلل

م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ءلؤو˘˘˘ه جا˘˘˘مدإل
خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘ضسي˘˘ضس
ءادتبا مهبضصانم يف مه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
يضضاملا ربمفون رهضش لوأا نم
،مهتا˘ف˘ل˘م ةر˘ي˘ضشأا˘ت ر˘خأا˘ت م˘غر
متيضس اضضيأا ةنضسلا ةياهن لبقو

مهتربخ ديفتضسم0043 جامدا
ةهج نم ،تاونضس8 نع لقت ل
يقلت نع نوقعلب فضشك ىرخأا

ر˘ب˘ج˘ت ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ه˘˘ح˘˘لا˘˘ضصم
ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قلا تا˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
دوقعب نيديفتضسم˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘ب

3 مهتربخ قوفتو اهيدل لمع
بضصانم يف مهجامدإاب تاونضس
قايضسلا سسفن يفو ،ةمئاد لمع
ة˘ب˘ضسن ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘يلو ل˘ج˘ضست
نيا ،ةئملاب21 تزواجت ةلاطب
لمع بلط31173 ليجضست مت
ةيئلولا ةلاكولا ىدل لجضسم

5 ىل˘ع ن˘ي˘عزو˘م ،ل˘ي˘غ˘ضشت˘ل˘ل
ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م تلا˘˘كو
8687 سسيا˘ق ،بل˘˘ط52171
،بلط6135 را˘˘ضشضش ،بل˘˘˘ط
،بلط9053 سشا˘˘˘˘ضشر دلوا

امك ،لمع بلط5952 رابابو
ة˘˘ب˘˘ضسن ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا تل˘˘˘ج˘˘˘ضس
نم ةفيعضض دج لمع سضورع
ةيداضصتقلا تاضسضسؤوملا لبق
بضصا˘ن˘م زوا˘ج˘ت˘ت م˘ل ثي˘ح˘ب
فلتخمب8192 ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تلا˘˘كو˘˘لا
لماع271 ةيلو˘لا˘ب تل˘ج˘ضس

لمعلا دوقع ءاغلإا دعب يبنجأا
ةلماعلا ديلا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع˘ل
د˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ضصلا
 .ةكرضشلا

  صس. صسدنسس

ةيريدم ةردابمب
يعامتجإ’أ طاسشنلأ

ناسسملت يف
ةناعإا51 عيزوت

تÓئاعلا ىلع
ةنيدمب ةزوعملا

ةينغم
ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘˘ف تما˘˘ق
طا˘˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
ناضسملت ةيلوب يعامتجإلا
ى˘ل˘ع ة˘نا˘عإا51 ع˘يزو˘ت˘˘ب
ةر˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ءايحأا نم ددعب ،ةزوعملاو
ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب

راوطابلاو ر˘م˘ط˘م˘لا ي˘ح˘ك
ر˘ضضح د˘قو ،تا˘˘جرد˘˘م˘˘لاو
راعضش تلمح يتلا ةيلمعلا
ن˘˘م دد˘˘ع «ئ˘˘˘فاد ءا˘˘˘ت˘˘˘ضش»
يندملا عمتجملا تاي˘لا˘ع˘ف
يو˘ت˘ح˘تو ة˘ي˘ن˘غ˘˘م ةر˘˘ئاد˘˘ب
ة˘ضسب˘لألا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘نا˘˘عإلا

هذ˘ه ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ضشر˘˘فألاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘ضضت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةدع ذنم ةيريدملا اهترضشاب
نم ديدعلا لمضشتو عيباضسأا
اقفو ناضسملت ةيلو تايدلب

تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ق˘ي˘قد ءا˘ضصحإل
هذه لثمل ا˘جا˘ي˘ت˘حا ر˘ث˘كألا
ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

نإاف ةراضشإÓل .ةينماضضتلاو
ة˘ي˘˘ن˘˘غ˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م و˘˘ن˘˘طا˘˘ق
افورظ نوضشيعي ةيدودحلا
ق˘˘ل˘˘غ د˘˘ع˘˘ب اد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘˘ق
نم بلطتي هيلعو دودحلا
لخدتلا ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘مإا
ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ي˘ضسن˘ت ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘˘يرا˘˘ضشم
لا˘ط ةا˘نا˘ع˘م ن˘˘م نا˘˘كضسلا
. اهدمأا

صشاتيلتوب. ع

ةئفلأ هذهب لثمأأ لفكت قيقحتل
يداولاب ةعقوقلا يعراز لافطأÓل يكبضشلا جÓعلا ةيلآا ليعفتل ةوعدلا
˘˘ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘ف نو˘˘˘كرا˘˘˘ضشم د˘˘˘كأا
لمعلا» لوح ينيوكتلا ىقتلملا
ةمد˘خ ي˘ف ي˘كب˘ضشلا ي˘جÓ˘ع˘لا
عرز˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘˘ح لا˘˘˘ف˘˘˘طألا
ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م˘ب «ي˘ع˘قو˘˘ق˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،يداو˘˘˘لا˘˘˘ب نا˘˘˘طر˘˘˘ضسلا

جÓ˘ع˘لا ة˘ي˘لآا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘˘ضض
 قيقحتل يكبضشلا
تلا˘ح˘ب ل˘ث˘مأا ي˘ضسف˘ن ل˘˘ف˘˘كت
يعراز نم ةيعمضسلا تاقاعإلا
.ةعقوقلا

ح˘˘˘لا˘˘˘ضص رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘بأاو
يناضسف˘ن ي˘ئا˘ضصخأا) سشو˘خ˘ضشخ
ميظنت» هت˘ل˘خاد˘م ي˘ف ،(يدا˘ي˘ع
«ي˘كب˘ضشلا ي˘جÓ˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف جÓعلا نم عونلا اذه ةيمهأا
ي˘ح˘ضصلاو ي˘ضسف˘ن˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ةيعمضسلا تا˘قا˘عإلا با˘ح˘ضصأا˘ب
زكتري هنأل ةعقوقلا يعراز نم
ن˘˘يرو˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع�ه˘˘˘ب˘˘˘ضسح‐
تابيردتلا ا˘م˘هلوأا ن˘ي˘ي˘ضسا˘ضسأا
ةءار˘ق م˘ل˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘فو˘˘طرألا

قبضست يتلا ني˘ت˘ف˘ضشلا تا˘كر˘ح
امهيناثو ةعقوقلا ةعارز ةلحرم
يلت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضسف˘ن˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

،يحارجلا لخدتلا دعب ام ةلحرم
ملقأات قيقح˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا
يعامتجلا طضسولا عم يباجيإا

لك فثاكت يعدتضسي ام وهو
نييئاضصخألا ا˘م˘ي˘ضسل دو˘ه˘ج˘لا
.نييناضسفنلا

حاجن نأا ثدحتملا تاذ راضشأاو
ة˘عارز˘˘ل ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ةعاجنب اضساضسأا طبترم ةعقوقلا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضصخألا دو˘˘˘ه˘˘˘جو ءادأا
ةعقوقلا ةعارز دعب نييناضسفنلا

لضصت يذلا رودلا وهو ،ةرضشابم
نم ةئام˘لا˘ب09 ى˘ت˘ح ه˘ت˘ب˘ضسن
لÓخ نم ةعقوقلا ةعارز حاجن
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ط˘ب˘ضضلاو ط˘ي˘ضشن˘ت˘˘لا
ي˘ع˘م˘ضسلا زا˘ه˘ج˘˘ل سسورد˘˘م˘˘لا
يئاضصخألا نأا رابتعاب يلخادلا
 ديحولا وه يناضسفنلا
ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا تارا˘˘ه˘˘م با˘˘˘ضست˘˘˘كل
م˘ل˘قأا˘ت˘ل˘ل هداد˘عإاو ل˘ضصاو˘˘ت˘˘لاو
ي˘˘ضسرد˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘ضسو˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو .ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ة˘ن˘ير˘ب˘ضص ة˘ي˘ئا˘˘ضصخألا تد˘˘كأا

يف (ةيداي˘ع ة˘ي˘نا˘ضسف˘ن) يوا˘ضض
 وه ام» اهتلخادم
ىلع «يكبضشلا يجÓعلا لمعلا
ةيعوتلا جمار˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘ت ة˘ي˘م˘هأا
ةطضشنألا ةلم˘ج ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
ةدئافل ةهجوملا ،ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لا
با˘ح˘ضصأا ى˘ضضر˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا
مهئايلوأاو ةي˘ع˘م˘ضسلا تا˘قا˘عإلا
ي˘طا˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ة˘ن˘م˘ضضت˘م˘˘لا
تلاحلا ع˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لا ي˘م˘ل˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ضسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضر˘˘م˘˘لا
لمعلا ىلع زيكرتلا يعدتضست
ءادأا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
و˘˘هو ة˘˘يروا˘˘ضشت˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا
‐‐ا˘ه˘ب˘ضسح ‐ ل˘ي˘ف˘كلا ل˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ضسف˘ن˘لا ة˘لا˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ب
تا˘قا˘˘عإلا يوذ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضضر˘˘م˘˘لا

طضسولا يف مهليهأاتو ةيعمضسلا
.يضسردملاو يعامتجلا

‘‘ل˘مأا‘‘ ة˘يـع˘م˘ج سسي˘ئر ز˘كرو
يف˘ي˘ع˘ضضو ة˘ع˘قو˘ق˘لا ي˘عراز˘ل
رضصا˘ن˘لا د˘ب˘ع يداو˘لا˘ب ع˘م˘ضسلا

ةيمازلإا ىلع هلخدت يف سشورك
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ةرازو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ضست
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
ينطو جمانربل تاي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
نع ركبملا فضشكلا ىلإا فدهي
ن˘م كلذو ة˘ي˘ع˘م˘˘ضسلا ة˘˘قا˘˘عإلا

ةدلو˘˘˘˘لا رود د˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ
ن˘ع ر˘كب˘م˘لا ف˘ضشكلا ةز˘ه˘جأا˘ب
ةجمرب عم ،ة˘ي˘ع˘م˘ضسلا ة˘قا˘عإلا
ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘˘كت تارود
لا˘م˘ع˘ت˘˘ضسلا لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.تادعملا هذهل ينقتلا

ة˘ي˘م˘هأا ا˘ضضيأا ل˘خد˘ت˘م˘لا زر˘بأاو
سسي˘˘˘ضسح˘˘˘ت تÓ˘˘˘م˘˘˘ح قÓ˘˘˘طإا

ي˘ف قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘˘ضساو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا طا˘˘˘˘ضسوألا
هذ˘˘ه ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب سسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةقاعإلا
ىقتلملا نأا ىلإا ةراضشإلا ردجت
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا» لو˘˘ح ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لا
ةمدخ يف يكب˘ضشلا ي˘جÓ˘ع˘لا
عرز˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح لا˘˘ف˘˘˘طألا
جمانرب نمضض مظن ،«يعقوقلا
ة˘حار˘ج˘ل ي˘لود˘لا ى˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا
يذ˘لا ة˘م˘ج˘م˘ج˘لا عا˘˘قو نذألا
يبطلا فلاحتلا ةيعمج همظنت
 .فوضس يداول

صس.مدأأ
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ةضشقانم لجؤوي ضسيراب
رامين دقع ديد“

فقوم ةيضسنرف ةيفاحضص ريراقت تفضشك
ديدمت نم نامريج ناضس سسيراب يدان

اد روينوج رامين يليزاربلا هبعل دقع
.افليضس
نا˘ضس سسيرا˘ب ع˘م را˘م˘ي˘ن د˘ق˘ع د˘ت˘˘م˘˘يو
،2202 ما˘˘ع ف˘˘ي˘˘ضص ى˘˘ت˘˘ح نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ديدمت يضسيرابلا قيرفلا ىلع نيعتيضسو
بنجت دارأا اذإا يلاحلا تقولا يف هدقع
ةر˘ت˘ف لو˘طأل ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ه˘ل˘ي˘حر
01و˘˘˘ل‘‘ ع˘˘˘قو˘˘˘م بضسح˘˘˘بو.ةنكمم
لطب رامين ناك ،يضسنرفلا ‘‘تروبضس
ي˘ف˘ي˘˘ضصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ياور˘˘لا
ةرداغمب قيثولا هطابترا دعب ،يضضاملا
عمو ،ةنولضشربل ةدوعلا لجأا نم سسيراب
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا قو˘˘˘ضس قÓ˘˘˘غإا م˘˘˘ت ،كلذ
.ءارمألا ةقيدح بعلم يف هرارمتضساب
ديع ةلفح لÓخ رامين فضشك نيح يف
ةداعضسلاب ىلوألا ةرملل رعضش هنأا هدÓيم
ل هنإاف ،كلذ عمو ،سسيراب يف ةماتلا
ةبيتك عم هدقع ديدمت نع اًديعب لازي
.ليخوت سساموت بردملا

نأا هÓ˘عأا رو˘كذ˘م˘لا ع˘قو˘˘م˘˘لا ح˘˘ضضوأاو
يأا أاد˘˘ب˘˘ي ن˘˘ل نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘ضس سسيرا˘˘˘ب
تقولا يف رامين دقع ديدمتل تاضشقانم
كانه سسيل ، كلذ بناج ىلإا ،يلاحلا
ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م ي˘˘ف عا˘˘م˘˘جإلا˘˘ب قا˘˘ف˘˘تا
مدعل اًر˘ظ˘ن ،را˘م˘ي˘ن رار˘م˘ت˘ضسا˘ب سسيرا˘ب
ي˘ف ةردا˘غ˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر م˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ضسن
ة˘ضشقا˘ن˘م م˘ت˘ي˘ضسو ،ي˘ضضا˘م˘لا ف˘ي˘˘ضصلا

.يدانلا لخاد رامين فقوم
ىلإا داع دق رامين نأا ودبي ،كلذ عمو
،مضسوملا ةيادب ذن˘م ه˘تا˘يو˘ت˘ضسم ل˘ضضفأا

رضضي نأا ن˘كم˘ي ه˘ل˘ي˘حر نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
يعضس لظ يف نكلو ،يضسيرابلا قيرفلا
ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘غاورأا ودرا˘نو˘˘ي˘˘ل
ة˘ب˘ع˘˘ضص ة˘˘كر˘˘ع˘˘م سضو˘˘خ˘˘ي سسيرا˘˘ب˘˘ل
ةدايز نإاف ،يبابم نايليك ىلع ظافحلل
و˘ح˘ن ه˘ط˘ط˘خ ل˘ط˘ع˘ت د˘ق را˘م˘ي˘ن بتار
.يبابم ىلع ءاقبإلا

 عمطي نامريج ناضس
يضسليضشت فده يف

˘مو˘ي˘لا ،ي˘ضسنر˘ف ي˘ف˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘˘ت لا˘˘ق
نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘ضس سسيرا˘˘ب نإا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا
مضض ىلع يضسليضشت ةضسفانمل ططخي
ةر˘ت˘ف ي˘ف ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘ضسورو˘ب م˘ج˘˘ن
.ةلبقملا ةيفيضصلا تلاقتنلا

ة˘يد˘نألا ر˘ث˘كأا د˘حأا ي˘ضسل˘ي˘ضشت ر˘ب˘ت˘ع˘يو
نوداج باضشلا حانجلا ةداعإاب ةمتهملا
هليحر دعب ،جيلري˘م˘ير˘ب˘لا ى˘لإا و˘ضشنا˘ضس
،7102 فيضص يف يتيضس رتضسضشنام نع
.ينيلرتضسإا هينج نييÓم8 لباقم
trops01el«» ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘م بضسح˘˘˘˘˘˘˘بو
ع˘˘م و˘˘ضشنا˘˘ضس ق˘˘لأا˘˘ت نإا˘˘ف ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘˘لا
ي˘لوؤو˘ضسم را˘ظ˘˘نأا بذ˘˘ج ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ة˘˘˘ضصا˘˘˘خو ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘ضس سسيرا˘˘˘˘ب
.يضضايرلا ريدملا ،ودرانويل يليزاربلا

و˘ضشنا˘˘ضس ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسي لأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
يف ،لبقملا مضسوملا دنومترود سصيمقب

لوضصحلاب ابوروأا ةقلامع مامتها لظ
نامريج ناضس هجاوي نلو.هتامدخ ىلع
بلا˘˘ط˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم يأا
نع لقت نل يتلاو ،ةيلاملا دنومترود
بعÓلا ةبغر نكل ،وروي نويلم021
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ة˘م˘˘ضسا˘˘ح نو˘˘كت˘˘ضس
اد رامين حدتماو.ةلبقملا هتهجو ديدحت
لبق وضشناضس ،نامريج ناضس مجن ،افليضس
مويلا ،دنومترود ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م
يرود يئاهن نمث باهذ يف ،ءاثÓثلا
مضضي دنومترود» :لاقو.ابوروأا لاطبأا
ةعانضص مهنكمي نيبعل هفوفضص نيب
بعل ه˘˘يد˘˘لو ،تقو يأا ي˘˘˘ف قرا˘˘˘ف˘˘˘لا
عئار هنكل ،باضش هنأا مغرو ،يئانثتضسا
 .«وضشناضس نوداج هنإا ،ةياغلل
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وليد ات˘يزا˘ج ل ة˘ف˘ي˘ح˘ضص تر˘ضشن
يدان بعل نأاضشب ًاريرقت تروبضس
سشتي˘ب˘ير ي˘ت˘نأا ي˘تاور˘كلا نÓ˘ي˘م
ي˘˘ف يو˘˘ق ٍل˘˘كضشب ه˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘ضشمو
اهققحي يت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
.ةريخألا ةرتفلا لÓخ قيرفلا

ل˘ي˘ج˘˘ضست ن˘˘م سشت˘˘ي˘˘ب˘˘ير ح˘˘ج˘˘نو
ةر˘ضشع ل˘ضصأا ن˘م فاد˘هأا ة˘˘ضسم˘˘خ
ذنم يرينوضسورلا اهلجضس فادهأا
.0202 ماع ةيادب
نÓيم يعجضشم نم ديدعلا رخضسو
يعامتجإلا لضصاوتلا عقاوم ىلع
لو˘ضصو د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت
سشت˘ي˘ب˘ير ر˘ه˘ظ سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘˘بإا

يديو˘ضسلا ى˘لا ل˘ضضف˘لا او˘ع˘جرأاو
عم بعÓلا همدقي يذلا ءادألا يف
.نÓيم
ماق يذلا رودلا عيمجلا ىضسانتو
بعÓلا رايتخإاب يلويب نافيتضس هب
لوضصو عمو ،قيرفلا موجه معدل
ى˘ل˘ع نا˘ك ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ى˘˘لا بعÓ˘˘لا

افليضس يردنأا نم سصلختلا نÓيم
يف همضضو تلاقتنلا قوضس يف

تخار˘ت˘نإا ع˘م ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضص
لوضصح˘لا ل˘جأا ن˘م ترو˘ف˘كنار˘ف
.يتاوركلا مجاهملا ىلع
بعÓلا نأا نابوب ريمينوفز ىريو
،يرينوضسورلا ةقفرب ةيا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج
ي˘˘ف سضع˘˘ب˘˘لا ع˘˘˘ضضي د˘˘˘ق ن˘˘˘كلو

بعÓلا حدمي نابوب نأا رابتعإلا
.ايتاورك هدÓب نم هنأل
سشت˘ي˘ب˘ير ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ل ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ع˘م نا˘بو˘ب د˘˘ج˘˘م ى˘˘لا لو˘˘ضصو˘˘لا

يلاحلا تقولا يف نكلو نÓيم
لجأا نم هيدل ام لك مدقي بعÓلا
زكار˘م˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب لو˘ضصو˘لا
بر˘˘˘قألاو ا˘˘˘بوروأل ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
يلاحلا تقولا يف يري˘نو˘ضسور˘ل˘ل
دعب يبوروألا يرودلل لهأاتلا وه
ابوروأا لا˘ط˘بأا يرود م˘ل˘ح دا˘ع˘ت˘بإا

.مضسوملا اذه هتبوعضصو
روهظلا يف بعÓلا ءادأا رمتضساو
داجمأا عيمجلا ركذتيل يوق ٍلكضشب
ًةضصا˘خو سشت˘ي˘كوزد˘نا˘م ه˘ن˘طاو˘م
سضعبلا ىري دق ،0202 ماع دعب
دعاضس سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا د˘جاو˘ت نأا

ٍل˘كضشب رو˘ه˘˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا
دجو هنأا يلويب لاق نكلو لضضفأا
يف ًةبغرو ًاضسامح رثكأا بعÓلا
ماعلا ةيادب دعب ليجضستلاو بعللا
.ديدجلا
نم ةئاملاب05 يف بعÓلا مهاضس
ي˘˘ف ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه نÓ˘˘˘ي˘˘˘م فاد˘˘˘هأا
ىلا ةفاضضإلاب يلاطيإلا يرودلا
هلي˘ج˘ضست ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لا فد˘ه˘لا
،ايلاطيإا سسأاك يف سسوتنفوي مامأا
يف ةكراضشملا نم بعÓلا نكمت

نيرخألا ةئا˘م˘لا˘ب05لا ة˘عا˘ن˘ضص
هجاتحي يذلا معدلا بعÓلا ىقلو
ناضس يف يرينوضسورلا ريهامج نم
.ةريخألا ةرتفلا يف وريضس
ي˘˘ف لوألا و˘˘ه بعÓ˘˘لا ح˘˘ب˘˘ضصأاو
تقولا ي˘ف نÓ˘ي˘م ة˘ق˘فر˘ب هز˘كر˘م

نا˘˘كم ه˘˘لو˘˘ل˘˘ح د˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ثيح وا˘ي˘ل ل˘ي˘ي˘ئا˘فار ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
بردملا ةقث بضستكي نأا عاطتضسا
يوقلا ءادألا ىلا ةفاضضإلاب يلويب
لا˘قو ،ي˘˘تاور˘˘كلا ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

» :نأا˘ضشلا اذ˘ه˘ب ا˘˘ي˘˘تاور˘˘ك برد˘˘م
ي˘˘˘ف كرا˘˘˘ضشي ن˘˘˘كي م˘˘˘ل بعÓ˘˘˘لا

عم هتياد˘ب ي˘ف ي˘ضسا˘ضسألا هز˘كر˘م
ةدنا˘ضسم˘لا ى˘لا ة˘فا˘ضضإلا˘ب نÓ˘ي˘م
تقو˘لا ي˘ف ي˘ت˘نأا ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
اذهب رهظي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘ه ي˘لا˘ح˘لا
.ةريخألا ةرتفلا يف لكضشلا

نا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسلا لو˘˘˘˘ضصو د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
يتأاي ،نÓيم ىلا سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا

نÓيم˘ب دو˘ع˘ضصل˘ل سشت˘ي˘ب˘ير ن˘مز
ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ة˘˘˘كرا˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لا
.ةرظتنملا
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 اًيئاهن يضسليضشت نم ضشيتيلازاب مضض نم برتقي اتنلاتأا
و˘˘˘يرا˘˘˘م ي˘˘˘تاور˘˘˘كلا نأا ود˘˘˘ب˘˘˘˘ي
ط˘ضسو ط˘خ بعل سشي˘ت˘˘ي˘˘لازا˘˘ب
فو˘ف˘˘ضصل را˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ضسل˘˘ي˘˘ضشت
ى˘˘لا م˘˘ضضن˘˘˘ي فو˘˘˘ضس ا˘˘˘ت˘˘˘نلا˘˘˘تأا

ل˘˘˘˘كضشب ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألا فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضص
غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘ضص ي˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
هي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م5.21 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق
نأا دعب فيضصلا اذه ينيلرتضسإا
ىوت˘ضسم˘لا˘ب رو˘ه˘ظ˘لا ي˘ف ل˘ضشف
ي˘˘ف زو˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

ا˘˘ًق˘˘˘فو تاو˘˘˘ن˘˘˘ضس تضس نو˘˘˘ضضغ
‘‘نا˘˘˘يدرا˘˘˘غ˘˘˘لا‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصل
.ةيناطيربلا
يضسليضشت ىلإا سشيتيلازاب مضضنا
يف تيلب˘ضس كود˘جا˘ه ن˘م ًا˘مدا˘ق
ى˘ل˘ع ل˘ظ ه˘˘ن˘˘كلو ،4102 ما˘˘ع
ي˘˘ضشت˘˘لإا ي˘˘ف ةرا˘˘عإلا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضس
كا˘ترا˘ب˘ضسو نÓ˘ي˘مو و˘كا˘˘نو˘˘مو
نم ةل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف ل˘ب˘ق و˘كضسو˘م
.اتنلاتأا يف ةراعإلا
ىلع يدانلا عئارلا هئادأا دعاضس
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
ف˘ي˘ضصلا ي˘فو ،م˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ةدو˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ةد˘يد˘ج ةرا˘عإا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘˘ل˘˘ل

.ًارهضش21 هتدم رخآا اتنلاتأل
سشيتيلازاب عقو ،7102 ماع يف

ع˘˘برأا ةد˘˘م˘˘ل ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ضص
ي˘ت˘لاو ،ي˘ضسل˘ي˘ضشت ي˘ف تاو˘ن˘ضس
،2202 ماع ف˘ي˘ضص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت
رداغيضس ،ةفيحضصلل اًقفو نكلو
.فيضصلا اذه اًيئاهن يدانلا
،يلودلا يتاوركلا بعÓلا زرحأا

بختنم عم ةارابم21 بعل يذلا
ةارابملا يف زوفلا فده ،هدÓب
ىلع1‐2 اتنلاتا اهيف زاف يتلا

.تبضسلا موي امور
ي˘ف يدا˘˘ن˘˘لا كر˘˘ت˘˘ي زو˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
ةجردلا يرود يف عبارلا زكرملا
تضس قرا˘ف˘ب ،ي˘لا˘ط˘يإلا ى˘˘لوألا
طاقن عضست نكل امور نع طاقن

.ردضصتملا رتنإا فلخ
د˘عا˘ضسي˘ضس سشي˘ت˘ي˘˘لازا˘˘ب ل˘˘ي˘˘حر

ةعومجم ليومت ىلع يضسليضشت
ي˘ف ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا تاد˘قا˘ع˘ت˘˘لا ن˘˘م
امدنع ه˘ق˘ير˘ف ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘لوا˘ح˘م
يف تلاقتنلا رظح ةرتف يهتنت
ي˘˘ضسل˘˘ي˘˘ضشت ل˘˘ضصح.نيتذفان
نويلم33 عيقوت ىل˘ع ل˘ع˘ف˘لا˘ب

م˘ي˘كح ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسا ه˘ي˘ن˘˘ج
لقتنيضس يذلا ،سسكايأا نم سشايز
1 ي˘ف جد˘ير˘ب درو˘ف˘ما˘˘ت˘˘ضس ى˘˘لإا

. ةيليوج

ةقفضص مضسحي ةنولضشرب
 يلبÁد ليدب

،ينابضسإا يفحضص ريرقت فضشك
ريدملا نيتيضس يكيك بلط نع
عم دقاعتلا ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا
تيوث˘ير˘ب ن˘ي˘ترا˘م ي˘كرا˘م˘ند˘لا

سضيو˘ع˘ت˘ل ،سسي˘نا˘غ˘ي˘ل م˘˘جا˘˘ه˘˘م
.يلبميد ةباضصإا

«ترو˘ب˘ضس» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص بضسح˘بو
ررق ةنو˘ل˘ضشر˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا
دقع يف يئازجلا طرضشلا عفد
نويلم81 غلبي يذلا تيوثيرب
،ةقفضصلا ماربإا متي دقو ،وروي
.ءاعبرألا مويلا وأا ،ءاثÓثلا سسما

نآلا تيوثيرب ءÓكو» :تفاضضأاو
ىلع سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ي˘ف
بعÓلا عقويضس ثيح ،ةقفضصلا

تاونضس3 ةد˘م˘˘ل د˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.«3202 ف˘ي˘ضص ى˘ت˘ح ،ف˘ضصنو
ىلع لضصح دق ةنولضشرب ناكو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘˘م ح˘˘ير˘˘ضصت
،مجاهم عم دقاعتلا مامتإل ،اغيلل
،تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘ضس ة˘يا˘ه˘ن م˘غر
هبايغو يل˘ب˘م˘يد ة˘با˘ضصإا بب˘ضسب
تيوثير˘ب أاد˘بو.رهضشأا6 ةد˘م˘ل
فوفضص يف هتريضسم ،(اماع82)
نأا لبق ،يكرام˘ند˘لا غر˘غ˘ي˘ب˘ضسإا
يف ودروبو زولو˘ت ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ي
هر˘˘˘ب˘˘˘˘ضسلد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م م˘˘˘˘ث ،ا˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘ف
م˘ضضن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ةراعإلا ليبضس ىلع ،سسيناغيلل
دقاعتو.9102 ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج ي˘˘˘ف
ل˘كضشب بعÓ˘لا ع˘م سسي˘نا˘غ˘˘ي˘˘ل
،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضصلا ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
91 ي˘ف م˘ضسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه كرا˘˘ضشو
يفو ،فادهأا6 لجضسو ةارابم
ةديحو ةارابم بعل كلملا سسأاك
.نيفده لجضسو
بعل ،يلودلا ىوتضسملا ىلعو
7 لجضسو ،ةارابم93 تيوثيرب
ذنم كرامندلا بختنم عم فادهأا

.3102 ماع
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ود˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضص تر˘˘˘كذ
،تنوف روتكيف نأا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ة˘ضسا˘ئر˘لا د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع ح˘ضشر˘م˘لا
ىلع ليلد لوأا ىطعأا ،ةنولضشربل
،(زرضشنيف3يإا) ةكرضش تاطاضشن
ا˘يرا˘م بي˘ضسو˘ج نأا ر˘˘كُذ ي˘˘ت˘˘لاو
هتيام˘ح˘ل ا˘هر˘جأا˘ت˘ضسا ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب
لئاضسو رب˘ع ه˘ترو˘ضص ن˘ي˘ضسح˘تو
ةءاضسإلاو يعا˘م˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا
.هيضضراعمل
ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تر˘˘كذو
ن˘يذ˘لا د˘حأا تنو˘ف نأا ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإلا

نكل ،تاضسرامم˘لا هذ˘ه م˘ه˘ت˘لا˘ط
كلذ˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع نا˘ك ه˘نأا ود˘ب˘˘ي
ر˘بو˘ت˘كأا ي˘ف اًد˘يد˘ح˘تو ،ا˘ًق˘˘ب˘˘ضسم
‘‘رتيوت‘‘ ربع رذح امدنع9102
هجوت ةفيزُم تاباضسح دوجو نم
ةرادإا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا يأار˘˘˘˘لا
د˘ه˘ضشت˘ضسا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف.ةنولضشرب
مت يتلا تاديرغتلا سضعبب تنوف
لثم تاباضسحلا هذه يف اهلوادت

يد˘ن˘لو˘ه˘لا ،سسكا˘يأا م˘ج˘˘ن بل˘˘ط
هنطاوم نم ،كيب يد ناف ينود
يد ي˘كن˘ير˘ف ،ق˘با˘ضسلا ه˘ل˘˘ي˘˘مزو
،ي˘فا˘ت˘ي˘˘خ ن˘˘ع ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ،غ˘˘نو˘˘ي
مداقلاو ةنولضشربل ريخألا مضصخلا
يرودلا ي˘ف مادر˘ت˘ضسمأا قÓ˘م˘ع˘ل

ط˘˘بر كلذ سضر˘˘˘غو ،ي˘˘˘بوروألا
.اضصرابلا ىلإا لاقتنلاب بعÓلا
ىلع ءوضضلا طيلضست مت امنيب
ا˘ه˘مر˘بأا ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘ضصلا ل˘˘ضشف

ي˘˘ف ق˘˘با˘˘ضسلا ةرادإلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،5102 ف˘˘ي˘˘ضص
ثيح ،ناروت ادرأا يكرتلا اهلطب
سسيل هنأا تاباضسحلا هذه تركذ

ردجتو.هبحُي دحأا لو اًبوهوم
دقاعت ةنولضشرب نأا ىلإا ةراضشإلا

ديردم وكيتلتأا نم ناروت عم
.وروي نويلم53 لباقم

انحنÁ يضسليضشت ىلع زوفلا :رياضشلوضس
لاطبألا يرودل لهأاتلل ةضصرف

ريدملا ،رياضشلوضس رانوج يلوأا يجيورنلا ىري
نأا ،يزيلجنإلا دتيانوي رتضسضشنام قيرفل ينفلا
رمحلا نيطايضشلا حنم˘ي ،ي˘ضسل˘ي˘ضشت ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ضصر˘˘ف
.لبقملا مضسوملا

يف زولبلا ىلع رم˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ضشلا ر˘ضصت˘ناو
تاهجاوم نمضض ،در نود نيفدهب مهراد رقع
يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م62ـلا ة˘لو˘ج˘لا
.زاتمملا يزيلجنإلا

ربع ةارابملا دعب تاحيرضصت يف رياضشلوضس لاقو
انكابضش ى˘ل˘ع ا˘ن˘ظ˘فا˘ح‘‘ :‘‘سسترو˘ب˘ضس يا˘كضس‘‘
نكلو اًقهرم لوألا طوضشلا ادب ،ىرخآا ةرم ةفيظن

.‘‘ةجيتن اهنإا ،اًديج
يف ةديج ةيدرف تايوتضسم انيدل ناك‘‘ :فاضضأاو
يف ةياغلل نييبلضس انك نكلو ،نايحألا سضعب
رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا د˘˘ير˘˘ت ط˘˘ق˘˘ف تنأا ،لوألا طو˘˘ضشلا
.‘‘كلذك اوناك مهنأاب ءادعضس نحنو حيحضصلا

ىلإا ةجاحب نحن‘‘ :يجيورنلا بردملا لمكأاو
ر˘مألا اد˘ب .م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه تار˘م ةد˘ع ةد˘عا˘ضسم˘لا

،هئاغلإا مت يذلا فدهلا يف فلخلا يف ةعفد هنأاكو
.‘‘هضسفن يمحي يراه ناكو
ل˘هأا˘ت˘لا) ة˘ضصر˘ف ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي زو˘ف˘لا اذ˘˘ه‘‘ :فدرأاو
يأا ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘ن ن˘ل ،(ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل
اذامل يتايح لاوط مهفأا نأا عيطتضسأا ل ،ةدعاضسم
موي بعلن امنيب تبضسلا موي بعللا نم نكمتن مل
.‘‘ىرخآا ةرم سسيمخلا

ام ىلع قيلعت يأا يدل سسيل‘‘ :يلوأا متخو
،مÓعإلا لئاضسو لÓخ نم لويار ونيم هلاق
حجرألا ىلع ،يضسفنب هعم ثدحتلا يننكمي
.‘‘هعم ثدحتأا نل

لضضفأا زيموغ و كياد ناف » :نوويك نترام
«غيلريميربلا خيرات يف يعافد يئانث

لانضسرأا عفادم نوويك نترام عقوت نأاو قبضس
كياد ناف ليجريف نأا8102 ماع توا يف قباضسلا

م˘ظ˘عأا د˘حأا ا˘ح˘ب˘ضصي نأا ن˘˘كم˘˘ي ز˘˘ي˘˘مو˘˘غ و˘˘جو
يرود˘لا ا˘هد˘ه˘ضش ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘فد˘لا تا˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
تاحيرضصت يف ،خيراتلا ربع زاتمملا يزيلجنإلا
.ةيناطيربلا ‘‘ليم يليد‘‘ ةفيحضص اهتزربأا
اًليلد دهضشن اننإا لوقي ،فضصنو ماع دعب ،نآلا

نأل اًدعتضسم لوبرفيل حبضصأا ثيح كلذ ىلع
ةرم لوأل يزيلجنإلا يرودلل اًلطب حبضصي
ي˘˘ف نوو˘˘ي˘˘˘ك لا˘˘˘قو.0991 ما˘˘˘ع ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م كلذ تل˘˘ق د˘˘ق˘˘ل‘‘ :ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
نو˘كي نأا ن˘كم˘ي ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م ا˘˘ه˘˘لو˘˘قأا˘˘ضسو
ل˘ضضفأا ز˘ي˘مو˘غ و˘˘جو كياد نا˘˘ف ل˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ف
يرود˘˘لا خ˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘فد ة˘˘˘كار˘˘˘ضش
فو˘ضس‘‘ :فا˘ضضأا م˘˘ث.‘‘زاتمملا يزيل˘ج˘نإلا
جورخلاو مهقيرف ىمرم نيمأات يف نوبغري
كا˘˘ب˘˘ضشلا˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا˘˘ب
بولك نغرويل زيموغ وج ةدوع ذنم .‘‘ةفيظنلا
مت ،ربمضسيد فضصتنم يف عافدلا بلق زكرمب
ثيح ،ةدحاو ةرم يفلخلا لوبرفيل طخ قارتخا
يف ةقيقد099 يف اًدحاو اًفده مهكابضش تقلت
لانضسرأا عفادم لاقو.قدضصي ل رمأا هنإا يرودلا
،8102 ماع يف مهنع تثدحت امدنع‘‘ :قباضسلا
يئانثلا نأل كلذ ،ىقيضسوملا نوفزعي مهنإا تلق
.‘‘بنج ىلا اًبنج نادجاوتيو ةياغلل مهافتم
اهل سضرعت يتلا ةباضصإلا تببضست‘‘ :لمكأا اميف
همضسوم سصيلقت نم قاضسلا يف رضسكب زيموغ وج
.اًيوضس امهتيؤور نم انَمِرُحو
نايدو بيتام لوج ىلوت نأا دعب ،نآلا‘‘ :لضصاوو
داع ،كياد ناف عم ةكارضشلا يف امهرود نيرفول

.زيموغ
اًماع82 رمعلا نم كياد ناف غلبي‘‘ :عبات امنيب
ةهباضشتم امهبهاومو اًماع22 زيموغ غلبي امنيب

.ةفيخم امهتريتوو ،اًدج
ةر˘كلا ف˘ي˘ضصو ،كياد نا˘ف قو˘ف˘ت˘˘ي‘‘ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
يف هليمز ىلع حوضضوب ،9102 ماع ةيبهذلا
رثكأا يعيبط لكضشبو ءاوهلا يف ىوقأا هنإا ،قيرفلا

مهنإا ،بكرلا نع اًديعب سسيل زيموغ نكل ،دئاق نم
لضصحن ةياهنلا يف نحنو ةعاربب اًعم نولمعي

.‘‘كلذ ةدهاضشمل ةضصرف ىلع

مامتها ىلع قلعُي غيزبيل م‚
 خينويم نريابو ةنولضشرب

،غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل ي˘˘ب رآا ع˘˘فاد˘˘˘م را˘˘˘ضشأا
ىلإا ،وناكيمابوأا توياد يضسنرفلا
نأاضشب يئاهنلا رارقلا ذختيضس هنأا

.مضسوملا ةياهن يف هلبقتضسم
يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف كلذ ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
اًماع12ـلا بحاضص ه˘ي˘ف ى˘ظ˘ح˘ي
ةب˘خ˘ن˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م دد˘ع ما˘م˘ت˘ها˘ب
ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘˘ب ل˘˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا
يناملألا خينويم نرياب ،ينابضسإلا

.يزيلجنإلا لانضسرأاو
ىلع ةيدنألا هذه نأا ركُذ نيح يف
يئازجلا طرضشلا رضسكل دادعتضسا
جيزبيل عم وناكيمابوأا دقع يف
.وروي نويلم06 ردقُملاو
نم لئُضس امنيح ،وناكيمابوأا لاقو
ةيضسنرف˘لا (و˘لرا˘ك ي˘ت˘نو˘م) ة˘عاذإا

مامتها عم ةضصاخ ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ن˘ع
ىلع اًلوأا زكرأا ‘‘ :ابوروأا ةقلامع
،يدق˘ع˘ب مز˘ت˘ل˘م ي˘ن˘نأل ،غ˘يز˘ب˘يل
عم ثدحتأاضس ،ينديرت ةيدنأا كانه
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘ت˘ل˘˘ئا˘˘عو ي˘˘ئÓ˘˘كو
.حيحضصلا رارقلا ذاختل مضسوملا
نأا ى˘لإا ةرا˘ضشإلا رد˘ج˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
عم ةارابم52 بعل وناكيمابوأا
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘نا˘م˘لألا ه˘يدا˘ن
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘ضسح˘˘ل م˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا
م˘ه˘لÓ˘خ ع˘ن˘ضصو تا˘ق˘با˘ضسم˘لا

.اًدحاو اًفده

و˘لا˘غ˘يإا نو˘يدوأا ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا كرا˘ضش
ةرم لوأل ،دتيانوي رتضسضشنام مجاهم
راضصتنلا لÓخ ،ديدجلا هقيرف عم
،يضسل˘ي˘ضشت ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب

نم62 ةلوجلا تا˘ضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض
.نينثإلا سسما لوا ،غيلريميربلا

ق˘ئا˘قد˘لا ي˘ف Ó˘يد˘ب و˘لا˘غ˘يإا ل˘˘خدو
ع˘˘م ى˘˘لوألا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
م˘ضضنا ا˘مد˘ع˘ب ،ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘ضشلا
لÓخ ،ةراعإلا ليبضس ىلع قيرفلل
ياهغنضش نم اًمداق ،ءاتضشلا وتاكريم
.ينيضصلا اوجنيضش

«ا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘ضش بضسح˘˘˘˘˘˘بو
و˘ه و˘لا˘˘غ˘˘يإا نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ضصحإÓ˘˘ل
كراضش˘ُي يذ˘لا002 م˘˘قر بعÓ˘˘لا
ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م سصي˘م˘ق˘ب
يريجين بعل لوأاو ،غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا
.يدانلا خيرات يف

«ةروجأاملا» ةنولضشرب ةكرضش تاضسرامم ليلدلاب فضشكي تنوف

دتيانوي رتضسضشنام خيرات لخدي ولاغيإا

‘‘وتاكري˘م و˘ي˘ضشت˘لا˘ك‘‘ ع˘قو˘م ر˘ضشن
نيب ةرظتنُملا ةضسفانملا نع اًريرقت

لÓخ ةنولضشربو ديردم لاير نم ٍلك
لبقملا ةيفيضصلا تلاقتنلا مضسوم
بعل عيقوت ىلع لوضصحلا لجأا نم
ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا نÓ˘ي˘م ر˘˘ت˘˘نإا

ىوتضسمب بعÓلا رهظيو.زينيترام
مضسوملا اذه يروزتارينلا ةقفرب عئار
ىلا ةفاضضإلاب يلاطيإلا يرودلا يف
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ة˘يو˘ق˘لا ه˘ت˘كرا˘ضشم
ن˘م ه˘ن˘كم˘تو ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
تضس ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘ضسم˘˘˘خ زار˘˘˘˘حإا

رود ي˘ف ر˘ت˘نإا سصي˘م˘ق˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘قو˘ت˘يو ،تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةينيتنجرألا ةبهوملل اًريبك اًلبقتضسم
ر˘ت˘نإا د˘ع˘ت˘ضسي ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف.ةريغضصلا
نم ربتعي يذلا بعÓلا دقع ديدجتل
يف بتاورلل اًيضضاقت نيبعÓلا لقأا
وراتول ىضضاقتي ثيح يروزتارينلا

ماعلا ي˘ف ط˘ق˘ف ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م5,1
نم لقأا ربتعي يذلا دقعلا اذه ،دحاولا

ايكو˘نار ا˘يرد˘نأا ق˘ير˘ف˘لا بعل د˘ق˘ع
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘كرا˘ضشم˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ع˘ضضي ن˘كلو ،ر˘ي˘˘خأÓ˘˘ل
بضساني امب ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت
ةرتفلا لÓخ راب˘ت˘علا ي˘ف ه˘تا˘نا˘كمإا
.ةمداقلا

نم طغضضلا يف ةنولضشرب رمتضسيو
وراتول عيقوت ىلع لوضصحلا لجأا
ديردم لاير ةضسفانم نم ربكأا ٍلكضشب
م˘ضضب ه˘ما˘م˘ت˘ها ط˘˘ق˘˘ف ىد˘˘بأا يذ˘˘لا
يمضسر ٍسضرع يأا مدقي ملو بعÓلا

ةضسمخ كانه لازي ل نكلو ،هلجأا نم
طر˘ضشلا د˘ن˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ضشأا

ةر˘˘هو˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ف ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
انارغوÓبلا كلمي امنيب.ةينيتنجرألا

،نÓيم رتنإا بردم ةقفرب ةيوق ةقÓع
ي˘ف بغر˘ي ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب نأاو ًة˘˘ضصا˘˘خ
قيرفلا ىدل موجهلا زكرم سضيوعت
نع زيراوضس سسيول ليحر بارتقا عم
نوناق ل˘جأا ن˘م ي˘نو˘لا˘تا˘كلا يدا˘ن˘لا
لا˘ح ي˘ف ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ي˘لا˘م˘لا بع˘˘ل˘˘لا

.وراتول مضض يف مهتبغر
ا˘نار˘غوÓ˘˘ب˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘ضسم ر˘˘ه˘˘ظأاو
لجأا نم مهدادع˘ت˘ضساو م˘ه˘ما˘م˘ت˘ها
يروزتارينلل يمضسر سضرع ميدقت
ةيناكمإا عم ،مداقلا ويام رهضش يف
وروي نويلم51 ىلإا هدقع عفر
سضرع ميدقتل دعتضست نأا وأا اًيونضس
ةد˘م˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م01 ل˘با˘ق˘م
.تاونضس سسمخ
111 عفد يف ةنولضشرب بغري لو
يئازجلا طرضشلا ةميق وروي نويلم

نكلو ربكأا ةميق عفدب لب ،بعÓل
دعاو˘ق˘ل ا˘ًمار˘ت˘حا ع˘فد˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ع˘م
لعف ا˘م˘ك ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘لا

لجأا نم د˘يرد˘م و˘كت˘ي˘ل˘تأا و˘لوؤو˘ضسم
ا˘كي˘ف˘ن˘ب ن˘م سسكي˘ل˘ي˘˘ف واو˘˘ج م˘˘ضض
.يضضاملا مضسوملا يف يلاغتربلا
نأا يروزتارينلا ولوؤوضسم ملعي اميف

111 ن˘˘م ل˘˘قأا يوا˘˘ضسي ل ورا˘˘˘تول
لوضصو قيرفلا رظتنيو وروي نويلم
م˘˘ضض ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘م˘˘خ˘˘ضض سضور˘˘ع
نمو ،ةمداقلا ةرتفلا لÓخ بعÓلا
دحأا ةنو˘ل˘ضشر˘ب ف˘ي˘ضضي نأا ن˘كم˘م˘لا

لجأا نم يلام غل˘ب˘م ة˘ق˘فر˘ب ه˘ي˘ب˘عل
بعل لاديف وروترأا ربتعيو ،وراتول
ةحضشرملا ءام˘ضسألا ن˘م ا˘نار˘غوÓ˘ب˘لا

ببضسب ةقفضصلا يف لوخدلا نمضض
لوضصحلا يف يتنوك وينوطنأا ةبغر
تلاقتنلا ةرتف لÓخ بعÓلا ىلع
.يضضاملا يفناج يف ةيوتضشلا

بعÓل برقألا ةنولضشربو وراتول ببضسب اينابضسإا يف لعتضشي نونجلا



 رئأزجلأ ةيدولومو ةمسصاعلأ داحتإأ نيميرغلأ نيب

يمضصاعلا يبرادلا مضسرت ةطبارلا
 يرفيف22 موي ةيليوج5 بعلمـب

رئازجلا يبراد ،ةمقلا ءاقل ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تمضسر
ةيدولوم يديلقتلا ميرغ˘لاو را˘ج˘لا˘ب ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ع˘م˘ج˘ي يذ˘لا
ةيليوج5 بعلمب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م91ـلا ةلو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا
يتلا ةهجاوملا لÓخ ،سسمأا لوأا ،يبملوألا بكرملا نضشُدو.يبملوألا

بقع هحتف ةداعإا دعب ياد نيضسح رضصن راجلاب دادزولب بابضش تعمج
يبرادلا ةارابم ةجمربب ةطبارلا تكضسمت هيلعو ،ميمرتلا لاغضشأا ةياهن
قيرف نيب ،يبملوألا ةيليوج5 بعلمب يرفيف22 مداقلا تبضسلا موي
.رئازجلا ةيدولوم يديلقتلا هميرغو «ةراطضسوضس»

ب.م.يرسسيإأ
 هميمرتل جد نويلم003 تسصسصخ ةيمومعلأ تاطلسسلأ

ومح‘‘ تاضضايرلا رضصق :باط
باعلألا ناضضتحل زهاج ‘‘ضسيليلتوب

1202 ةيطضسوتملا
«سسليلتوب ومح» تاضضايرلا رضصق ريدم باط دمحأا ديضس ربع

،ةيضضايرلا ةأاضشنملا هذهب لاغضشألا مدقتل ريبكلا هحايترا نع ،نارهوب
ةيطضسوتملا باعلألا لÓخ ةرئاطلا ةركلا تايرابم نضضتحتضس يتلا
.1202 ةيليوج5و ناوج62 نيب ام ةررقملا

،ةئيهتلا ةداعإا ةيلمع ءاهتنا بقع تاضضايرلا رضصق ريدم حضضوأاو
تللك ثيح ،قفرملا فقضس ىلع ،براجتلا ديدع انيرجأا دقل» :Óئاق
يتلا ةرتفلا لÓخ ىتح ،هايملل برضست يأا لجضسن مل اننأا امب ،حاجنلاب
انعضضو دقل» :فاضضأاو ،«ةنيدملا ىلع ةرازغب راطمألا اهيف تطقاضست
تاضصضصخت ةدعل رضصقلا ةفاضضتضساب حمضسي مادختضسلا ددعتم اطاضسب
.«رئازجلا يف اهعون نم ةديرف ةبرجت يهو ،ةيعامجلا تاضضايرلا يف

جد نويلم003 تضصضصخ ةيمومعلا تاطلضسلا نأا ركذلاب ريدجلاو
،يطضسوتملا دعوملل ابضسحت تاضضايرلا رضصق ةئيهت ةداعإا لجأا نم
.2002 ةنضس ذنم ةئيهتلا ةداعإا ةيلمع فرعي مل رضصقلا نأاو اضصوضصخ

لب ،تاضضايرلا رضصق ميمرت ىلع تاريضضحتلا رضصتقت ملو اذه
رر˘ق˘م ة˘ي˘ط˘ضسو˘ت˘م ة˘ير˘قو د˘يد˘ج ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا بكر˘˘م ءا˘˘ضشنإا تل˘˘م˘˘ضش
.يلاوتلا ىلع نيلبقملا ربمضسيدو ناوج يف امهمÓتضسا

ب.م.يرسسيإأ
 فورظلأ نسسحأأ يف ايقيرفإأ لاطبأأ عسضول ىعسست

ريضضحتلا يف عرضشت «فافلا»
 يوبابميز ةيرفضسل

لقنتلل ريضضحتلا يف مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تعرضش
راطإا يف يوبابميز ىلإا مداقلا سسرام رهضش اهدوقي يذلا بعضصلا

يتلا1202 ممأÓل ايقيرفإا سسأاك تايفضصت نم ةعبارلا ةلوجلا ةارابم
«فافلا» نأا ةضصاخلا انرداضصم نم انملعو.نوريماكلا اهنضضتحت
،يوبابميز ىلإا ،ينطولا قيرف˘لا ق˘ضسن˘م ن˘ي˘ضسا˘ي˘ل˘ب م˘ي˘هار˘بإا تل˘ضسرأا
ىلإا ةماقإا نم ةيرفضسلا رومأا لك طبضض لجأا نم ةيدقفت ةرايزب مايقلل
نضسحأا يف ايقيرفإا لاطبأا عضضول رومألا نم اهريغو بردتلل بعÓم
تررقو.ةمداقلا تاقاقحتضسلا يف قلأاتلا ةلضصاوم دضصق فورظلا
يوبابميزلا داحتلا ديدحت مد˘ع م˘غر ة˘ي˘فار˘ت˘حا˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا
داحتلا لضسارت مل اهنأا امب ،يمضسر لكضشب ءاقللا ءارجإا تقوو ناكمل
«فافلا» ثوعبمل ةي˘ضسي˘ئر˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا نأا لإا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإلا
اهيف تيبي دق يتلا تآاضشنملا ىلع فوقولاو فاضشكتضسل نوكتضس
.كانه مهدجاوت لÓخ نوبردتيو رضضخلا

ةمضصاع يراراهب بعلت نل ةهجاوملا نأا ديكألا ءيضشلا ىقبيو اذه
،هيلع تايرابملا ءارجإا تضضفرو «افيفلا» تلخدت امدعب ،يوبابميز
ام ،تايرابملا لابقتضسل ةمزÓلا ريياعملا ىلع رفوتلا مدع لظ يف
وياولوب ةنيدم بعلم زيهجت ىلع لمعي «نيبراحملا» سسفانم لعج
.يراراه ةمضصاعلا برغ بونج ارتموليك083 ةعقاولا

يف هؤوÓمزو زرحم سضاير لقنتي نأا رظتنملا نم ،رخآا بناج نم
مداقلا سسرام82ـلا وأا72ـلا يف ،ةداعلا هيلع ترج امك ةضصاخ ةرئاط
.ةريبك ةبضسنب رهضشلا سسفن نم13ـلا يف بعلتضس ةهجاوملا نأا امب

ب.م.يرسسيإأ

يميهاربو ينهو حاجنوب
ةعانضص نيبعÓلا رثكأا ةمئاق يف

 رطق يف ضصرفلل
،يرطقلا يرودلا يف يوق ءادأا ميدقت نيفرتحملا انوبعل لضصاوي

نيذلاو ،نيضساي يميهاربو ينه نايفضس ،حاجنوب دادغب رارغ ىلع
،سصرفلل ةعانضص نيبعÓلا رثكأا ةمئاق يف ناكم زجح نم اونكمت
.ةيرطقلا ةلوطبلا يفاده سشرع ىلع ىضضم تقو يف اوعبرت امدعب
،ةضصرف72 عنضص امدعب2ـلا زكرملا يف رضضخلا فاده حاجنوب ءاجو
امهنم لكل ةضصرف22ـب3ـلا زكرملا ينهو يميهارب هÓيمز لتحيل
رثكألا نيبعÓلا سشرع ىلع فيفع مركأا يرطقلا عبرت نيح يف

.ةضصرف13ـب سصرفلل ةعانضص
ب.م.يرسسيإأ
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 مسسوملأ أذه «يدرابمللأ» يدانلأ تاقفسص زربأأ نمسض هنأأ تبثأأ

 ديد÷ا نÓيم ناديم طضسو «ومانيد» رضصان نب

 ةخودو يحلوبم ىلع قوفت اجديكوأأ

نضسحأاك3ـلا زكرملا يف ءاجو قلأاتلا لضصاوي ةبغز
 «تيضش نيلك» ـل اقيقحت ضسارحلا

 «1 غيللا»ـل ةيلاثملا ةليكضشتلا نمضض ضسانو
ةلوجلل ةيلاثملا ةليكضشتلا  نمضض ،سسين يدانو يرئازجلا بختنملا حانج سسانو مدا فنضص تاءاضصحإاو ماقرأا يف سصتخملا «دروكضسوه» عقوم لبق نم ،يضسنرفلا يرودلا نم52 مهاضس امدعب ،«1 غيللا» يف نيبعÓلا نضسحأا ةمئاق يف يرئازجلا مجنلا مضسا دجاوتو.نيبعÓلا لاعفلا هرود كلذكو لوألا فدهلا ةريرمت هميدقت لÓخ نم ،زولوت يدان ىلع سسين زوف يف .بعلملا لخاد ةريثكلا هتاكرحتو
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رضصان نب ليعامضسإا مهاضس
زوفلا يف يرئازجلا يلودلا
يأا نÓيم هيدان هققح يذلا
ف˘ي˘ضضلا با˘ضسح ى˘ل˘ع ي˘˘ضس
ي˘ف ،ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب و˘ن˘يرو˘ت
يرودلا نم42 ةلوجلا راطإا
فدهب ،»أا ايريضسلا» يلاطيلا
يتاوركلا قيرط نع رفضصل
52 ةقيقدلا يف سشتيبير يتنا

، لوألا طو˘˘ضشلا ر˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م
ةطقنلا ى˘لإا نÓ˘ي˘م˘لا ل˘ضصي˘ل
ىلع سسداضسلا زكرملا يف53
ن˘ع ط˘ق˘ف طا˘˘ق˘˘ن01 د˘ع˘˘ب
يرود˘˘ل ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
.ديدجلا

ل˘˘ضضفأا ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘ب مد˘˘˘قو
ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بعل
ثي˘˘˘ح ،از˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ءادا ،9102
ناكو تاركلا ديدع عجرتضسا

،هيدانل تا˘م˘ج˘ه˘لا ءا˘ن˘ب ءارو
نيبعÓلا زربأا نمضض نوكيل
ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م
«يدرابمللا»

،ءارفضص ةقاطب هلين مغرو
دودرملا ىلع طغت مل اهنأا لإا
ج˘ير˘خ ه˘مد˘ق يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ى˘ل˘ع ل˘ضصح˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،لا˘˘ن˘˘ضسرا
عقوم بضسح6.7/01 طيقنت
يف سصضصختملا دروكضسوه
 .تاءاضصحإلاو ماقرألا

بع’ رسصان نب :يلويب
موقي هنإأ..زيمم

عقوتأأو ريبك دوهجمب
 رثكأأ هروطت

دعب نÓيملا بردم حرضص
،ونيروت مامأا بعضصلا زوفلا

ن˘يأا ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘ب˘˘عل لو˘˘ح
سسف˘ن ي˘ف هد˘ق˘ت˘ناو ه˘˘ب دا˘˘ضشأا
رب˘كي و˘ه »:لا˘ق ن˘ي˘ح تقو˘لا

،«مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘˘ي رو˘˘ط˘˘ت˘˘يو
،نايحألا سضعب يف»: فيضضيل
ةر˘كلا˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
وهو ،موزللا نع دئاز لكضشب
هجلاعي نأا بجي يذلا رمألا
فدرأاو ،«ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘˘ف
يتلا ةرابج˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا»:
،ناديملا ةيضضرأا قوف اهلذبي

هنكلو ،زيكرتلا دقتفي هلعجت
ل لا˘كضشإلا اذ˘ه زوا˘ج˘ت˘˘ي˘˘ضس
،«د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي ه˘˘نأل ة˘˘لا˘˘ح˘˘م
لضصيضس هنا قثاو انأا»: متخيل
،هيلإا حمطي يذلا ىوتضسملل
بعل ةقيرط ىلع دامتعلاو
 .«اريثك هدعاضسيضس ةطيضسب

«ناك» يف بع’ لسضفأأ
ةفيلخ ريخ9102

 ولريب يلاطيإÓل
برا˘˘ح˘˘م» ل˘˘ضصاو˘˘يو

يف ثدحلا عنضص «ءارحضصلا

عم تفÓلا هقلأات دعب ،ايلاطيا
ةارا˘ب˘م ن˘م «ير˘ي˘نو˘ضسور˘˘لا»

كر˘˘ح˘˘م ح˘˘ب˘˘˘ضصي˘˘˘ل ،ىر˘˘˘خأل
نأا دعب نÓيملا ناديم طضسو
ة˘ق˘ث ي˘لو˘ي˘ب برد˘م˘لا ع˘ضضو
ا˘م ر˘ضضخ˘لا م˘ج˘ن ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
.هل ءادأا لضضفأا مدقي هلعج

بولق ايقيرفإا لطب بضسكو
،نÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا قا˘˘ضشعو را˘˘˘ضصنأا
طضسو نضسحأا هنوربتعي نيذلا

ةروطضسألا ليحر ذنم ناديم
˘˘مد˘˘ق ه˘˘ناو ،و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘˘نأا
همودق ذنم ةوجرملا ةفاضضإلا
دو˘ضسألاو ر˘م˘حألا يدا˘˘ن ى˘˘لإا
 .يلوبما يدان نم امداق

ديعسس :رسصان نب
لطب بناج ىلإأ بعللاب

صشتيفوميهأربإأ لثم
 أريثك يندعاسسي وهو
يدان بعل رضصان نب ىنثأا

هليمز ىلع قباضسلا يلوبميإا
ناتلز يديوضسلا ،نÓيم يف
ا˘˘يد˘˘ب˘˘م ،سشت˘˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا
ىلإا بعللاب ةريبكلا هتداعضس
،«يري˘نو˘ضسور˘لا» ي˘ف ه˘ب˘نا˘ج
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘˘ب ح˘˘ضضوأاو
:«نÓيم» ةا˘ن˘ق˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘ضصت
ريغ بعل ،سشتيفو˘م˘ي˘هار˘بإا»
كلمي ،بيط سصخضشو يداع
بعل هنا امب ،ةوقلاو ةربخلا
ط˘خ ي˘ب˘عل د˘يد˘˘ع ع˘˘م ي˘˘ف
ينعفدي ام ءايوقألا طضسولا

،«ه˘˘˘ن˘˘˘م ح˘˘˘ئا˘˘˘ضصن˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘خأل
بعللاب د˘ي˘ع˘ضس ا˘نأا» :فا˘ضضأاو
هناو اضصوضصخ هلثم لطب عم
 .«اريثك يندعاضسي

يلود˘لا سسرا˘ح˘لا ة˘ب˘غز ى˘ف˘ط˘ضصم ل˘ضصاو
ةلوطبلا يف قلأاتلا ،يدوعضسلا كمضض بعل
ي˘ف ر˘ي˘خألا اذ˘ه˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘˘م ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘ضسلا

اماقرأا ةبغز ققحو.يضضاملا ءاتضشلا وتاكريم
زكرملا يف ءاج ثيح ،ةلوطبلا يف ةياغلل ةديج
نيلك» او˘ق˘ق˘ح ن˘يذ˘لا سسار˘ح˘لا ل˘ضضفأا˘ك3ـلا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘هأا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع «تي˘˘ضش
ىلإا ةحضضاو ةلاضسرب ريخألا ثعبيل ،ةيدوعضسلا
بردمو ،ةماع يضضاملب لامج ينطولا بخانلا
زهاج هنا سصاخ لكضشب سساروب زيزع سسارحلا

 .ايقيرفإا لاطبأا عم هناكم ةداعتضسل
 ي◊وبم ىلع قوفت

قافو بعل همدقي يذلا ءادألا لÓخ نمو
ىلع قوفتلا نم ريخألا نكمت ،قباضسلا ةليضسملا

باهو سسيار ينطولا بختنملا نيرع يماح
5ـلا ز˘كر˘م˘لا ر˘ي˘خألا ل˘ت˘حا ا˘مد˘ع˘ب ي˘ح˘لو˘˘ب˘˘م
يف «تيضش نيلك» ـل اقيقحت سسارحلا نضسحأاك
،رضضخلا اضسراح مدقيو اذه.ةيدوعضسلا ةلوطبلا

قافتلاو كمضض نم لك عم ةريبك تايوتضسُم
ةعضضاوتُملا جئاتن˘لا م˘غر اذ˘هو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
 .يراجلا مضسوملا ةقÓطنا ذنم ،امهيقيرفل

هيدان عم ةكراسشم Ìكأ’أ اجديكوأأ
 يسضاŸأ Èمفون صصبرت ذنم

رضضخلا سسراح اجديكوأا ردنضسكلأا نكمت
ناهرلا بضسك نم يضسنرفلا زتيم يدان بعلو
ةلوطبلا يف ءاوضس ابعضص امقر تاب هنأا ديكأاتو
لبق يرئازجلا ينطولا بختنملا وأا ةيضسنرفلا
بختنم مامأا ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘ع ر˘ه˘ضش
ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفضصت راطإا يف يوبابميز
يذلا ريخألا سصبرتلا ذنمو.نوريماكلاب1202
،يضضاملا ربمفون رهضش ايقيرفإا لاطبأا هضضاخ
ةلوطبلا يف ثدحلا عنضصي يذلا اجديكوأا ءاج
سسار˘ح ر˘ث˘كأا˘ك لوألا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ضسنر˘ف˘˘لا
ذنم كراضش امدعب ،هيدان عم ةكراضشم بختنملا
طيقنت لانو ءاقل11 يف يضضاملا ربمفون رهضش
نيرع يماح يحلوبم ءاج نيح يف ،01 نم8
01ـب يناثلا ز˘كر˘م˘لا ،قا˘ف˘تلا يدا˘نو ر˘ضضخ˘لا

لانو ،يضضاملا ربمفون رهضش ذنم تاكراضشم
ةخود نيدلا زع ءاج نيح يف ،01 نم7 طيقنت
لانو تاكراضشم9ـب ،ريخألاو3ـلا زكرملا يف
.01 نم7 طيقنت

ب.م.يرسسيإأ

ز.صس

sport@essalamonline.com

ةميزهلأ قاحلإاب مهوبلاط
 ةسشخبرنيف ميرغلاب

يارضس ةطلغ ريهامج
يلوغيف ءاقفر زفحت

 يبرادلا لبق
مجن يلوغيف نا˘ي˘ف˘ضس ر˘ظ˘ت˘ن˘ت

،ةبعضص ةارابم يرئازجلا بختنملا
ةط˘ل˘غ ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ل˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع
يدا˘ن ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘ضض يار˘ضس
دحألا ريبك يبراد يف ةضشخبرنف
ةلوجلا تاضسفانم نمضض ،لبقملا

.زاتمملا يكرتلا يرودلا نم32
تل˘˘˘˘ضسرأا دد˘˘˘˘ضصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو

ةيوق ةلاضسر ةعلقلا يدان ريهامج
ايطلام ىلع زوفلا د˘ع˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
يتلاو ،ةقباضسلا ةلوجلا يف روبضس

طاقنب ةدوعلا ةرورضضب م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط
يديلقتلا ميرغلا لقعم نم زوفلا
.نمث يأاب

قباضسلا ايضسنلاف مجن داعو اذهو
ةلحرم˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م هاو˘ت˘ضسم ى˘لإا
روطت يف وهو ،يرودلا نم ةيناثلا

ةدنا˘ضسم˘لا د˘ع˘ب ة˘ضصا˘خو ر˘م˘ت˘ضسم
ميريت حتاف هبردم نم اهاقلتي يتلا
تارملا نم ديدعلا يف دكأا يذلا

.«وضسوضس»ـل ريبكلا همعدو هفوقو
لتحي يارضس ةطلغ نأا ةراضشإÓل

ةطقن24 ديضصرب ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘لا
رد˘ضصت˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن قرا˘ف˘ب

ق˘ير˘ف ف˘ل˘خو رو˘˘ب˘˘ضس نوز˘˘بار˘˘ط
بحاضص ريهضش كاضشا˘ب لو˘ب˘ن˘ط˘ضسا
 .ةطقن قرافب يناثلا زكرملا

ز.صس
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ريهامج هتدبأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘ي˘ت˘ضسا
سسي˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ىقبت يتلاو ةلباقملا ةجيتنل
ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘˘غ˘˘˘ل

مهفضسأات ببضس نكلو مهبضسح
با˘ي˘غ ى˘لإا دو˘ع˘ي م˘ه˘ب˘ضضغو
سضع˘˘ب ىد˘˘ل ةدارإلاو حور˘˘˘لا
بعلت تحضضأا يتلاو رضصانعلا

ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا ة˘˘ي˘˘ع˘˘فاد نود ن˘˘م
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘˘مألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضت سصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب
لعج ام وهو ةلماك ةجاذضسب
هجوتت ريهامجلا نم ةعومجم
ةلباقملا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل ةرادإلا ى˘˘˘لإا
ن˘م د˘˘ي˘˘ب بر˘˘ضضلا ةرور˘˘ضضب

ةعوم˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ضصتو د˘يد˘ح
ةرورضضب ةبلاطم ىقبت يتلا

رثكأا داعتبلاو ءاقبلا نامضض
نيددهملا ةقطنم نع

تبلاط رسصانعلأ صضعب
ةمزأأو ةرأرغوب ةيحنتب

قفأ’أ يف حولت ةريبك
بضسحو ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا ي˘˘˘˘ف
اهان˘ي˘ق˘ت˘ضسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ةرورضضب تبلاط رضصانعلا لجف
ةرارغوب نيمايل بردملا ليحر
ديدجلاب تأاي مل مهبضسح يذلاو
لا˘ق˘ي ا˘م˘ك ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز ل˘˘ب

ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لاو ل ف˘˘ي˘˘ك
ريغت مل سشتوكلا ةزيم تحضضأا
ى˘˘ل˘˘ع تع˘˘ي˘˘ضض ل˘˘ب ءي˘˘˘ضش يأا
اذ˘كو ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘ضشأا˘ت يدا˘˘ن˘˘لا
مل˘ضس ي˘ف ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘لا ة˘ضصر˘ف
ةيعضضو لعج ام وهو بيترتلا
ل ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘جر˘˘ح نآلا يدا˘˘ن˘˘لا

لكلا نأا امب هدضشأا غلب سسفانتلاو
. بيترتلا ليذ نم بورهلا ديري

صشامر ماسشه

ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو برد˘م ى˘˘ن˘˘ثأا
ة˘˘عا˘˘ج˘˘ضش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘كو˘˘˘كلا

لضضفألا مهقيقحتو هر˘ضصا˘ن˘ع
ازوف اول˘ج˘ضس ثي˘ح را˘ضصنأÓ˘ل
يلهأا مامأا ةلوطبلا يف ارهاب
با˘ضضه˘لا ي˘براد ي˘˘ف جر˘˘ب˘˘لا

يف ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تق˘فو ثي˘ح
رثكأا مدقتلا ىلإا يدانلا ةدايق
ىحضضأا نيأا بيترتلا ملضس يف
ةعبارلا ةبترملا لتحي يدانلا
مدقتلا وهو ةطقن72 ديضصرب
سضع˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘ضس يذ˘˘˘˘لا
ةروضص يف ة˘با˘ضشلا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا
ى˘ت˘حو ةرو˘م˘˘عو ي˘˘ضسود˘˘ن˘˘ق
جلثأا يذلا رمألا وهو يديعضس
. ةيفياطضسلا بولق

برقتسس ةرڤم طاقن
نم Ìكأأ قافولأ

مويدوبلأ
تعر˘˘ضش ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘˘ف

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضض ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةرادإلا
دعومل ةمزÓلا تاريضضحتلا
ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
نأاو ة˘ضصا˘خ ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
داو˘˘لا سسأار ى˘˘لإا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
نوكيضس ةرقم مجن ةهجاومل

Óماك دازلا ليضصحت فدهب
ةقلعم لامآلا لك نأاو ةضصاخ
مدقتلا نامضضل ةبيتكلا ىلع
نأا امب بيترتلا ملضس يف رثكأا
يف لوضصحلا ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا
ةبترم ىل˘ع م˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل مو˘يدو˘ب˘لا ن˘م˘˘ضض
ا˘ه˘ب دو˘ع˘ي ة˘يرا˘ق ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م
باو˘بألا ع˘ضسوأا ن˘م يدا˘˘ن˘˘لا
هذ˘ه د˘ق˘ت˘فا ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘˘م˘˘ب
ني˘م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف ة˘ضسفا˘ن˘م˘لا
. نيريخألا

صشامر ماسشه

اددجم نيبعÓلا نومهتيو نوبضضاغ «ماضصل» ءانبأا

ةرڤم مامأا ديزملل حمطيو هنابضش ىلع ينثي يكوكلا

فيطضس قافو
هلكأأ ىتأأ نابسشلأ ىلع دامتع’أ

يضضايرلا طاضشنلا نم هقيرف ءاضصقإا ببضسب «فافلا» لضساري ةليÓج
تأوت ةبيبسش

يدا˘ن˘لا سسي˘ئر ما˘ضشه ة˘ل˘يÓ˘ج ل˘˘ضسار
ةركل تاوت ةبيبضشل ةاوهلا يضضايرلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا راردأا˘ب مد˘˘ق˘˘لا
˘مد˘ق ة˘لا˘ضسر˘لا بضسح˘بو مد˘ق˘لا ةر˘˘كل

ىلع سصني رارقب راعضشإلا لوح انعط
يذلا يضضايرلا طاضشنلا نم هئاضصقإا

ةر˘كل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م ه˘˘ل˘˘ضصو
يف خرؤو˘م˘لا621 م˘قر تح˘ت مد˘˘ق˘˘لا

م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘˘ب لا˘˘˘ق ن˘˘˘يأا80/20/0202
ةنضسلا نم يفناج31 يف هئاعدتضسا
حور˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا
ةنجللا نع رضسفتضسا املو ةيضضايرلا

لومعملا نيناوقلل اقبط اهضسأارتي نمو
ءاضضعأا5 ىلإا3 نم نوكتت يهف اهب
نيوضضع هلابقتضساب انأاجافت وه اميف
لوح حوتف˘م سشا˘ق˘ن ي˘ف ل˘خد˘ف ط˘ق˘ف

يئاوضشع˘لاو ح˘ضضاو˘لا ر˘ي˘غ ر˘ي˘ي˘ضست˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ن˘˘م رار˘˘قإا˘˘بو ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
ميكح˘ت˘لاو ة˘ج˘مر˘ب˘لا ي˘ف سصئا˘ق˘ن˘لا˘ب
راوحلاو قيضسنتلا بايغ ببضسب اذهو

ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ضضإلا˘˘˘˘˘ب
يف ءاج ام بضسحب امئاد تايلوؤوضسملا
سسي˘˘ئر ن˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ي ه˘˘˘نا ة˘˘˘لا˘˘˘ضسر˘˘˘لا
نيدلا ريخ ديضسلا ةيرئازجلا ةيداحتلا

يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ل˘خد˘ت˘لا˘ب ي˘ضشطز
هاري يذلا راردا نع رداضصلا رارقلا

فحجملاب تاوت ةبيبضش يدان سسيئر
ل˘˘ضصف˘˘لا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو ق˘˘˘ح ه˘˘˘جو نودو
ىدم يف ةيداحتلا يديأا نيب يئاهنلا
راردأا ة˘ط˘بار ن˘ي˘ب نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ةدع انلواح ام˘ي˘ف ي˘ضضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لاو
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ب لا˘˘˘ضصتلا تار˘˘˘م
ىوكضشو ةلاضسر ىل˘ع در˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

ةئيه ىلإا اهعفر يتلا يدانلا سسيئر
.كلذ انيلع رذعت نكل يضشطز

مسساقلب يفيرسشوب

ةليلم نيع ةيعمج

هتيفا˘ع ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف دا˘ع˘ت˘ضسا
ةلجضسملا ةريخألا تاوب˘كلا د˘ع˘ب ا˘ع˘ير˘ضس
لدا˘ع˘ت ل˘ج˘ضسو سسأا˘كلا وا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
نيضسوق باق ناك هنوك نم مغرلاب انيمث
تنثا دقو اذه زوفلا ةجيتن نامضض نم
قيرفلا هققح ام ىلع ةراطضسوضس ريهامج
امب ايباجيإا نوكيضس لداعتلا ناو اميضسل
يبرادلا لبق ةليكضشتلا نزاوت ديعيضس هنا
سشتوكلا نا ركذي تبضسلا اذه رظتنملا

ر˘يود˘ت ة˘ضسا˘ي˘ضس ى˘ل˘ع هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا ل˘˘ضصاو
.رثكا ةضسفانملا حبر لÓخ نم ةبيتكلا

ةعجأرمب يريزد أوبلاط راسصنأ’أ
تبسسلأ يدحت لبق هتاباسسح

ريهامجلا سضعب لازت ل هتاذ قايضسلا يف
ةضصاخ لضضفأا هجوب قيرفلا روهظ رظتنت
ةليلم نيع يف مدقملا ماعلا دودرملا ناو
ىعضست اهلعج ام وهو باجعإلا قلي مل

سشتوكلا ةبلاط˘م˘ل ة˘ضصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط˘ب
ةضصاخ اعيرضس هنيضسحت ةرورضضب يريزد
يبرادلا يف قافخإلا ديري ل عيمجلا ناو
تا˘ح˘ي˘ضصلا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو دا˘ح˘تلا ما˘˘ما
ةرداقلا ةليكضشتلا ط˘ب˘ضض د˘ضصق ى˘لا˘ع˘ت˘ت

يبرادلا يف ثÓثلا طاقنلا نامضض ىلع
عضضو لجا نم ةيتاوم ةضصرفلا نا امب
. ةحيحضصلا ةكضسلا يف قيرفلا

صشامر ماسشه

يبرادلاب زوفلا ىلع ولعي ثيدح لو تايونعملا عفر «ماضصل» عم لداعتلا
ةمسصاعلأ داحتأ

حاطأا ثيح هابتنÓل تفÓلا هقلأات سسابعلب داحتا قيرف لضصاو
بعÓ˘لا ا˘ه˘ن˘يود˘ت ى˘لو˘ت ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ق˘ير˘ف˘˘ب
ةبترملا ىلا ءاقترلاب قيرفلل حمضس يذلا زوفلا وهو ينيضسوحلب
ةفاضصولا بحاضص نم طاقن5 دعب ىلع ةطقن52 ديضصرب8
يذلا زوفلا وهو ل فيك اريثك نودعضسي راضصنألا لعج ام وهو
اهبقعا نا دعب لكاضشملا نم لماك عوبضسأا ةليط ةاناعم دعب ءاج
. ريضسم مقاط نود نم قيرفلا ءاقبو دايع نب سسيئرلا ةلاقتضسا

«ÚبعÓلovarb» :صشيعي
طاقنلا قيقحتب هتداعضس رداقلا دبع سشيعي بردملا دكأا
اهضشيعي يت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ضصا˘خ ثÓ˘ث˘لا
ابعضص اعوبضسأا انضشع» : ددضصلا اذه يف لاق دقو يدانلا

يدانلا ةيعضضو ءاقبو ريضسملا مقاطلا ةلاقتضسا عم ةضصاخ
نيبعÓلا ءاقبإل نيدهاج انيعضس امومع لاومأا نود نم ريضست
انعضضوو قيرفلا اهيف طبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘ضشم˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
هلل دمحلا ثÓثلا طاقنلا نامضضل ةديج فورظ يف ةبيتكلا

اوققحو يدحتلا اوعفر نيذلا نيبعÓل هجوم ركضشلا لك
. «دارملاو ىغتبملا

صشامر ماسشه

يف Óماك داز˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘ي ف˘ي˘ك دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ق˘ير˘ف فر˘ع
كنارف بردملا قفو ثيح ياد نيضسح رضصن مامأا يبرادلا
لوضصولاو ثÓثلا طاقنلا قيقحت ىلإا هيدان ةدايق يف امود
ءاقبلا نامضض كلذب ينعت يتلاو63 ةطقنلا ىلإا كلذب
هثحب لضصاوي بابضشلا لعجيضس يذلا رمألا ةيمضسر ةفضصب

زوفلا ناو اميضسل ةلوطبلا بقل ىلع سضاضضقنلا ةيفيك نع
6 ىلإا نيقحÓملا برقا نع قرافلا عفر ةيرضصنلاب ةحاطإلاو
لجا نم ديج لكضشب راوضشملا ةلضصاوم راظتنا يف طاقن
. بقللا نامضض ىلإا ةبيقعل ءانبأا ةنيفضس ةدايق

ةحاطإ’أ ةيفيك يف ايدج ركفي امود
«نابيزلأ ءانبأأ»ـب

هيبعل امود كنارف يضسنرفلا بردملا بلاط هتاذ قايضسلا يف
اهضسأار ىلع يتلاو ةمداقلا تايدحتلا ىلع زيكرتلا ةرورضضب
ثحب ىلإا سشتوكلا ىعضسي نيأا تبضسلا اذه ةركضسب داحتا ءاقل
ارم ناك سسأاكلا ءاضصقا ناو اميضسل نابيزلا ءانبأا نم رأاثلا

لماوع مهأا نم ةليكضشتلا ريودت نا ركذي سشتوكلا بضسح
هناو ةضصاخ بابضشلا عم يضسنرفلا اهقيقحت ديري يتلا حاجنلا
يدحتلا ةبوعضص اديج يعي هنا امب ةضسفانملا قلخل فدهي
. بقللاب جيوتتلل رظتنملا

صشامر ماسشه

صسابعلب دا–أ
 Óماك دازلاب رفظي دا–لا

ةبعضصلا ةيعضضولا مغر

ةميزهلا دعب زاكعوب يضسنوتلا بردملا اهيقل ةريبك تاداقتنا
ا˘ه˘ب سضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا نأاو ة˘ضصا˘خ ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ما˘˘مأا
ىلع دامتعلاو ل فيك ةئطاخ ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف تنا˘ك ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
نأا امب ةرماغ˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي فور˘ظ˘لا كل˘ت ل˘ك ي˘ف طا˘ي˘خ ع˘فاد˘م˘لا
4 ىلع دامتعلا نأا امك ةلماك رهضشأا4 ةليط بعلي مل ينعملا

ةرطيضسلا يف سسفانملا ةمهم نم لهضس ةدحاو ةعفد نيمجاهم
طبضض يف حجني قافولا لعج ام وهو طضسولا ةقطنم ىلع
. ديري املثم ةجيتنلا

رايدلأ جراخ تأرثعتلأ ةيلوؤوسسم زاكعوب أولمح
ةكسسلأ يف يدانلأ عسضوب هنوبلاطيو

ةرورضضب زاكعوب بردم˘لا ي˘ل˘هألا ر˘ي˘ها˘م˘ج تب˘لا˘طو اذ˘ه
يضسلا ةمقل ابضسحت ةديج تاريضضحت طبضض يف عارضسإلا
سضعب ةداعتضسا عم ةضصاخ تبضسلا اذه ةرظتنملا يضس سسا
نيعفادملا ةروضص يف فيطضس ةهجاوم نع ةبئاغلا رضصانعلا
نأاو اميضسل يرا˘مو˘غ˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ى˘ت˘حو لا˘ت˘قو ي˘ع˘ي˘ب˘ضس
نم جورخلا لجا نم طاقن ثÓثلا ةفاضضإا ىقبي فدهلا

02 ـلا ةلوجلا ءاقل نأا ركذي طوقضسلاب نيددهملا ةبكوك
رثا ىلع ةليلم نيع ةبقاعم دعب روهمج نود نم ىرجيضس
. سسأاكلا ةهجاوم يف ترج يتلا ثادحألا

صشامر ماسشه

جربلأ يلهأأ
نايلغ يف راضصنألا «اهيلع داز» زاكعوب

«يضس.ضسا.يضسلا» مامأا راضصتنلاب نوبلاطيو

دأدزولب بابسش

 ءاقبلا نونمضضي «ةبيقعلا» ءانبأا
بقللا بضسك ىلع نورضصيو



ةــــنصصرق

ةريعضش نب عم اونماضضت «يرانكلا» وبعلو راضصنأا
ةربعمو ةليمج ةتافتلا يف
ةبيبضش وبعل اهب ماق يتلا
قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘ب˘ق ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا
،ودراب يدان مامأا ةلباقملا
دحوم سصيمقل مهئادترا
نماضضت تاراب˘ع ل˘م˘ح˘ي
،ةريعضش ن˘ب م˘ه˘ل˘ي˘مز ع˘م
ه˘˘ناد˘˘ق˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘جا˘˘˘ف ي˘˘˘ف
ماق ا˘م˘ك ،ار˘خؤو˘م ه˘ي˘ت˘ن˘با
ة˘ت˘فل ع˘˘ن˘˘ضصب را˘˘ضصنألا

عجضشت» اهيف بتك ةريبك
عم انماضضت «ةريعضش نب
يتلاو هتنحم يف بعÓلا

ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘˘بوا˘˘˘ج˘˘˘ت تقل
 .عيمجلا ناضسحتضساو

زرحم لماجي  يتيضسلا
اهاقلت يتلا ةعجوملا ةبرضضلا دعب
نا˘مر˘ح˘˘لا˘˘ب ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ضسل
تأاد˘ب ، ة˘ي˘˘بوروألا تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نرز˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلا مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن لزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت
عم تل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ،تا˘يد˘ير˘غ˘ت˘لا˘ب
ةروضصل اهرضشن دعب زرحم سضاير
باضسح˘لا ى˘ل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
تحت ريتوتلا يف يتيضسلل يمضسرلا

سضاير...ةداع˘ضسلا ع˘نا˘ضص»: ناو˘ن˘ع
ايقيرفإا لطب نأاو ةضصاخ ،«زرحم
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ةر˘˘كف˘˘م ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي
موجن لج نأا امك ،ىربكلا ةيدنألا
مهلبقتضسم لوح اولضصف دق قيرفلا

ةلواحم يف يوامضسلا قرزألا عم
ءاقبلاب نيبعÓلا عانقإل قيرفلا نم
.لويدراوغ لعف امك

يف اهموح ةذوخ
«يضس.ضسا.يضسلا»

ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا قا˘˘ضشع م˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل
ةذوخ بردملا هب مو˘ق˘ي ا˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘لا
سسأاكلا ي˘ف قا˘فو˘لا ما˘ما ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘ب˘ف
قافخإلا ببضس عيمجلا اهيف هلمح يتلاو
فرعي ملو اديج سسفانملا سسردي مل هنا امب

طو˘ضشلا ي˘ف ة˘ضصا˘خ ة˘م˘ق˘لا ر˘ي˘ضسي ف˘ي˘˘ك
ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘ي˘فا˘ضضإا تاو˘ف˘ه˘ب ما˘ق ي˘نا˘˘ث˘˘لا
ةر˘ط˘ي˘ضسلا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ثي˘ح ةوار˘م˘ح˘˘لا
رضصانعلا سضعبل هكارضشإا نأا لإا ةقلطملا
اذكو يدانلا قاضشع لخاد سضومغلا راثأا
فاد˘هأا نأا د˘كؤو˘ي ل˘كلا ل˘ع˘جو ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا
.هببضسب عيضضتضس يدانلا

 امود غنيضشتوك
روكلب يف لضصاوتم

ةعا˘ن˘ضص ا˘مود كنار˘ف سشتو˘كلا ل˘ضصاو˘ي
ءاقل نم اهب موقي يتلا هتارييغتب قرافلا

يف يضسنرفلا ينقتلا مهاضس ثيح رخآل
ةديجلا هتءارق لÓخ نم ققحملا زوفلا
ةميكحلا هتفر˘ع˘مو ة˘ير˘ضصن˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل
هلعج ام وهو ة˘ير˘ضصن˘لا ف˘ع˘ضض طا˘ق˘ن˘ل
و˘˘هو د˘˘هو˘˘ضش ثي˘˘ح و˘˘ي˘˘ل˘˘ضسو˘˘ب م˘˘ح˘˘ق˘˘ي
طخ ىلع حئاضصنلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ه˘ح˘ن˘م˘ي
طخلا تاوفه لÓغتضسا لجا نم سسامتلا
مت ام وهو ةيرضصنلا يعفادمل يفلخلا
هجوتي بعÓلا لعج يذلا رمألا ايلعف
نمو تاجردملل ليجضستلا دعب ةرضشابم
. سشتوكلا ىلإا مث

بولطم يكوكلا
يجرتلا يف ةوقب

يف يضسنوتلا يضضايرلا يجرتلا ولوؤوضسم عرضش
قافو بردم يكوكلا يضسنوتلا سضبن سسج
يلوتل فيضصلا يف هبادتنا دضصق اذهو فيطضس
بردم˘لا كلذ˘ب سضيو˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا
ةردقلا دقفي أادب يذلاو ينابعضشلا نيعم يلاحلا

ةرا˘ضسخ نأاو ة˘ضصا˘خ ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ر˘ي˘˘ي˘˘ضست ى˘˘ل˘˘ع
كلامزلا يدان ما˘مأا ر˘ي˘خألا ي˘ق˘ير˘فإلا ر˘بو˘ضسلا
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ةرادإلا تل˘˘˘ع˘˘˘ج ير˘˘˘ضصم˘˘˘لا
مل˘ع ى˘ل˘ع قا˘فو˘لا ي˘لوؤو˘ضسم نأا ر˘كذ˘ي ا˘هر˘مأا
او˘لزا˘ن˘ت˘ي ن˘لو ة˘خ˘ضشكم˘لا ةرادإا تا˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘ب
داعأا يذلا بردملا نع ةعقوتملا ةلوهضسلاب
. لمعلا يف هعورضش ذنم رضسنلل رابتعلا

وناديد ىلع لازام تاديوعلوب

فلضشلا ةيعمج ةرادإل تهجو ةعذل تاداقتنا
ةقلعملا روضسجلا ةنيدم نبا عم تدقاعت نيح
عيمجل˘ل و˘ل˘ح˘ي ا˘م˘ك «نود˘لا» وأا تاد˘يو˘ع˘لو˘ب
نأا اودكأا ثيح ةيلحملا ةلوطبلا يف هتادانم
ءاقبلا ىلع رداق ريغ ىحضضأاو ىهتنا بعÓلا
نيثدحتضسم لماك مضسوم ةليط نيعم قيرف يف
رمألاب ين˘ع˘م˘لا ن˘كلو نادو˘ضسلا ي˘ف ه˘ت˘بر˘ج˘ت
تادا˘ق˘ت˘نلا ل˘ب˘˘ق˘˘تو تم˘˘ضصلا ماز˘˘ت˘˘لا ل˘˘ضضف
ة˘ظ˘ح˘لو ثي˘ح ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف در˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘كلاو
لعج يذ˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ه˘ق˘ير˘ف فد˘ه˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘ضست
ى˘لإا ه˘جو˘ت Ó˘ما˘ك داز˘لا˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ي ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
ناضسل لوق يف هنذا ىلع هدي اعضضاو راضصنألا

كئلوأل ةرفضشم ةلاضسر يف » متنا نم» : هلاح
.هودقتنا نيذلا

qarsana@essalamonline.com
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وتروب يبعل فضصقي ياب
بعÓ˘لا يا˘ب بي˘ب˘˘ح ف˘˘ضصق
ق˘با˘ضسلا ي˘لا˘غ˘ن˘ضسلا ي˘لود˘لا

«سسولب لانك» تاونق للحمو
قيرف يبعل ،سسمأا ةيضسنرفلا
اوماق نيذلا يلاغتربلا وتروب
،هبضسح يقÓخأا ريغ فرضصتي
مهليمز ع˘ن˘م او˘لوا˘ح ا˘مد˘ع˘ب
بعلملا ةردا˘غ˘م ن˘م ا˘غ˘يرا˘م
تا˘˘فا˘˘ت˘˘ه˘˘ل ه˘˘ضضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب

ريها˘م˘ج ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ير˘ضصن˘ع
:ياب لاقو ،سشيراميق ايروتيف
او˘˘˘م˘˘˘عد و˘˘˘ترو˘˘˘ب و˘˘˘ب˘˘˘˘عل»
عنم اولواح امدعب ،ةيرضصنعلا

ةي˘ضضرأا ةردا˘غ˘م ن˘م ا˘غ˘يرا˘م
.«ناديملا

15

 ةرك
«غيل زنيبماضشتلا»
ا˘م˘ل ه˘با˘ضشم و˘يرا˘ن˘ي˘ضس ي˘˘ف
«ي˘كيا˘ن» ة˘كر˘ضش ه˘ب تما˘˘ق
دا˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

،ة˘˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا ة˘˘˘ضسب˘˘˘لألاو
،«سساد˘يدأا» ة˘كر˘˘ضش ترا˘˘ضس
ا˘مد˘ع˘ب ج˘ه˘ن˘لا سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ةضصاخ ةديدج ةرك تممضص
،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ب
،سسمأا تمد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسا ي˘˘ت˘˘لاو
يئاهن نمث رودلا نم ةيادب
ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘غألا ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم˘˘ل˘˘ل
.ملاعلا
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ةÓضصلا تيقاوم

1202 ةيطضسوتملا باعلألا ناضضتحل زهاج ‘‘ضسيليلتوب ومح‘‘ تاضضايرلا رضصق :باط^
يوبابميز ةيرفضسل ريضضحتلا يف عرضشت «فافلا»^

زكرملا يف ةبغز
نضسحأاك3ـلا

اقيقحت ضسارحلا
«تيضش نيلك» ـل

هنإا..زيمم بعل رضصان نب :يلويب^
رثكأا هروطت عقوتأاو ريبك دوهجمب موقي

ريخ9102 «ناك» يف بعل لضضفأا^
ولريب يلاطيلا ـل ةفيلخ

لطب بناج ىلإا بعللاب ديعضس :رضصان نب^
اريثك يندعاضسي وهو ضشتيفوميهاربإا لثم

 هلكأأ ىتأأ نابسشلأ ىلع دامتع’أ

هنابضش ىلع ينثي يكوكلا
 ةرقم مامأا ديزملل حمطيو

رئأز÷أ ةيدولومو ةمسصاعلأ دا–إأ ÁÚرغلأ Úب دأدزولب بابسش فيطسس قافو

يبرادلا مضسرت ةطبارلا
ةيليوج5 بعلمـب يمضصاعلا

يرفيف22 موي

ءاقبلا نونمضضي «ةبيقعلا» ءانبأا
بقللا بضسك ىلع نورضصيو

 ةخودو يحلوبم نم لسضفأأ هلعجت اجديكوأأ ماقرأأ
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 مسسوملأ أذه «يدرابمللأ» يدانلأ تاقفسص زربأأ نمسض هنأأ تبثأأ

«ومانيد» رضصان نب
نادـــيم طــضسو
ديدجلا نÓيم


