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اهيف ةعجر ل دوقولا راعسسأا يف ةدايزلا

نوـــفظومو ناـينب نـــيع رــيم
داصسف ةحيصضف بلق يف ةيدلبلاب
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ةداعإا ططخمو دÓبلا يف ةيحسصلا ةيعسضولا رّوطت صسردي
بونجلا يف ةحÓفلا ةيقرتو ةينطولا ةعانسصلا ثعب

ابسسحت اهفيظنتو اهتئيهت يف عرسشت ةيلحاسسلا تايلولا
نيفاطسصملا لابقتسسإا لجأا نم رسضخألا ءوسضلا ءاطعإل

تاسسسسؤوملا ةفاك ىلع بتكلا عيزوت ةيلمع قÓطنإا
لبقملا يسسردملا لوخدلل اريسضحت  ةيميلعتلا

تافلم عإديإ’ لجآإ رخأإ نإوج8
جد0005 ةحنم نم ةدافتصس’إ

ذـــيمÓتلل ةــصصصصخملإ
40 صص

ةفيظولا لÓغتسسإا ءوسس صصوسصخب مهعم قيقحتلا يف عرسش
اهيف مهل قح ل صصاخسشأل قئاثو ميلسست و

ةئاملاب01.91 ىلع ذاوحتسسلا ةقفسص تمتأا امدعب
«اسسبيسس» ةسضباقلا ةينابسسإلا ةكرسشلا مهسسأا نم

لوعفملا ةيراسس ىقبتو قيبطتلا زيح صسمأا تلخد
لخادلا ناوج31 ـلا ةياغ ىلإا

ريبإدتلل اعبت لمعلإ تيقإوم هذه
يـــــــلزنملإ رـــجحلل ةدــيدجلإ

40صص

يف ةيلحاسسلا تايلولا لج تعرسش
ة˘ل˘ما˘سشو ة˘ع˘سساو ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
هجو يف اهحتف بقترملا ئطاوسشلل
نÓ˘عإا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةياغ ىلإا هديدمت مت يذلا ،يحسصلا
4 ءا˘ث˘ن˘ت˘سسإا˘ب ل˘خاد˘لا ناو˘˘ج31 ـ˘˘˘لا

ءار˘جإلا اذ˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تع˘˘فر تا˘˘يلو
.يلك لكسشب

ناملربلإ يف ةيلاملإ ةنجل
تإدايزلإ فيفخت ىلع قفإوت
ةريغصصلإ تإرايصسلإ موصسر ىلع

30صص

ناملربلإ ىلإإ ايمصسر دوعي رامعتصس’إ ميرجت نوناق عورصشم
30 صصاندÓب يف اهمئارج اياحسض صضيوعتو راذتعإلا ىلإا اسسنرف عفدل نوكرحتي بازحألا ديدع نم باون

مويلإ سسأإرتي نوبت سسيئرلإ
ءإرزولإ سسلجمل اعامتجإ

30صص

لبق ئطإوصشلل حتف ’
يحصصلإ رجحلإ عفر

40 صص

يناثلإ يصسإدصسلاب ةصصاخلإ ةيعماجلإ تإرصضاحملإ مامتإإ
نيلبقملإ رــبمتبصس81و توأإ61 نيب اـــم ةرــتفلإ يف

ربوتكأا1و ربمتبسس02 نيب ام ةرتفلا يف تاناحتمإلا ءارجإا

اهتصصح عـفرت «كإرـــطانوصس»
ةئاملاب15 ىلإإ «زاغديم» يف

 ربوتكأإ92و81 نيب ام ةيناثلإو ىلوأ’إ اهيترود يف ةيكإردتصس’إ تاناحتم’إ^
ايرولاكبلإ يف ددجلإ نيحجانلل لبقملإ يعماجلإ لوخدلإ دعوم ربمفون51^

30صص

ةديدج ءافسش ةلاح721 ليجسست
ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ

ةباصصإإ331و تايفو8
«انوروـــك» ـب ةدــيدج

رـــئإزـــجلإ يــــف
30 صص
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ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
تÓفاح دوعتصس له
..ASUTE؟

ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م عر˘˘˘˘˘ُسش
تاقسصلمب اهن˘ي˘يز˘توASUTEتÓفاح
ن˘ي˘ب د˘ع˘ب˘لا ة˘فا˘سسم مار˘ت˘حل ة˘ي˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
امك ،تامامكلا ءادترإا ةيرابجإاو باكرلا

رسشؤوم يف ،انتزوحب ةروسصلا يف رهاظ وه
نيرفاسسملا لقن طاسشن ةدوع برقب يحوي
اهنأاسش نم ةمراسص طورسشل اقفو دÓبلا يف
.«انوروك» ءابو يسشفت نم دحلا

! .. يباجيإإ ماقتنإإ

ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘سسل˘سسم˘ل ة˘ل˘سصاو˘ُم
اندÓب يف ىرسشتسسإا يذلا داسسفلا اياسضق
،ةباسصعلا دهع لÓخ ةسصاخ بيهر لكسشب
ىلع ايسصخسش ةيبونج ةيلو يلاو صصرحي
اهيف طروت ىلوألا ،نيتيسضق يف قيقحتلا

ةيلولا يلاوو ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا ر˘يد˘م
نم نينثإا اهيف طروت ةيناثلاو ،نيقباسسلا
قباسسلا يلاولا ةيعمب ةرئاد صسيئرو رايمألا
ديدسشلا هسسمحت يلاولا ررب امنيبو ،اسضيأا
ني˘ت˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ع˘لا˘سضلا ل˘ك ف˘سشكل
قلعتت ىواكسش لوسصوب ،ركذلا يتفلاسسلا
،هحلاسصم ىلإا ةيلولا يف رييسستلا ءوسسب
نأا ،ةيلولا نوؤوسشب نيفراعلا صضعب ىري
باسسح ةيفسصت ه˘ت˘لوا˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا
.. هبسصنم نم لوزعملا هليمز عم ميدق
.داسسفلا فسشكب امئاد نوكي ماقتنإلا تيل

رمتصسيو
«ج’وكيÈلإ»

يتلا «جلوكيربلا» ةسسايسسل رارمتسسا يف
،تسضم دوقع ةليط ةنيزخلا لاومأا تفزنتسسا
نم يح لاثم صضرع ىلإا ةرملا هذه انيأاترإا

عورسشم زاجنإا ىلع مدقأا لواقم ،يداولا ةيلو
ىندأا ةاعارم نود ةلزنلا يحب ةيرسضح قرط
درابلا ىلع «نوردوقلا» بسص ثيح ،طورسشلا
حلاسصملا مÓعإا نود كرابملا رطفلا ديع ةليل
وه امك ةجيتنلاو .. ةبقارملاب ةفلكملا ةينقتلا

.انيديأا نيب ةروسصلا يف رهاظ

كل نيأإ نم
؟.. إذه

ةيريد˘م˘ب ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘م ف˘ظو˘م ى˘ل˘ع فر˘ُع
ثيح ،تارايسسلل هقسشع ةيادرغ ةيلوب ةيذيفنت

املع مويلا ىلإا4002 ماع ذنم ةرايسس61 ريغ
،ميتنسس نييÓم8 ىدعتي ل يرهسشلا هرجأا نأا
فكع مث ،«وي˘فأا ‐ي˘لور˘ف˘ي˘سش» ةرا˘ي˘سسب ا˘هأاد˘ب

.. نمثلا ةظهاب ةمخفلا تارايسسلا ءارسش ىلع
.؟.. ىرت اي اذه هل نيأا نمف

qarsana@essalamonline.com
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! .. أإوصسأÓل نكل .. Òغت «نÓفأ’إ»
،أاوسسأÓل نكل .. «نÓفألا» ريغت معن

ي˘ف ل˘ث˘م˘لا ه˘ب بر˘سض˘ُي نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب˘ف
يلاثملا هلماعت يف ةيسضاملا تاونسسلا

م˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘ت لÓ˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ع˘˘م
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
اذكو ،ةيوهجلاو ةينطولا تارمتؤوملا
وه اه ،ةيزكر˘م˘لا ه˘ت˘ن˘ج˘ل تا˘عا˘م˘ت˘جإا
اودفاوت نيذلا نييفحسصلا نيهي مويلا

فيطللا دبع» تارمتؤوملا رسصق ىلع
هتنجل عامتجإا لاغسشأا ةيطغتل «لاحر
يف باوبألا تدسصوأا ثيح ،ةيزكرملا

مهلعج ام ،لوخدلا نم اوعنمو مههجو
د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه د˘˘يد˘˘˘ج نور˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
راو˘سسأا جرا˘خ ن˘م م˘ه˘م˘لا «ي˘نÓ˘فألا»
.ديدسشلا رحلا طسسو تارمتؤوملا رسصق

؟.. «انوروك» ـب ةدومح نب بيصصأإ له
لامج دناع ظحلا ّنأا ودبي

ر˘فوألا ح˘سشر˘م˘لا ،ةدو˘م˘ح ن˘ب
و˘ح˘ن قا˘ب˘سسلا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ا˘ظ˘˘ح
ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘نا˘˘˘مألا ي˘˘˘سسر˘˘˘ك
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،بز˘ح˘ل˘ل
ل˘ج˘سس ا˘مد˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا

م˘ت يذ˘لا «ا˘نورو˘ك» ف˘˘سشا˘˘ك
ر˘سصق ل˘خد˘م د˘ن˘ع ه˘ب˘ي˘سصن˘ت
ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع» تار˘م˘تؤو˘م˘لا

لاغسشأا نسضتحإا يّذلا «لاحر
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا عا˘م˘ت˘˘جا
ةجرد عافترا ،ديتعلا بزحلل

ديكأا˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘فو ،ه˘ترار˘ح
اذهب لجرلا ةباسصإا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
لك صشيعي ،همدع نم ءابولا

هتلئاع دارفأا نم هب كتحإا نم
تادايقو تاراطإاو هئاقدسصأاو
م˘ه˘فدا˘˘سص ن˘˘يذ˘˘لا «نÓ˘˘فألا»

.اريبك ابعر صسمأا حابسص

نوناقلإ ىلع لوؤوصسملإ سسودي امدنع
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع خرا˘سص د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف

ءابو يسشفت حبك ىلإا ةيمارلا ةلودلا
اراطإا02 نم ديزأا فكع ،«انوروك»
ءادأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘خاد ة˘ي˘قر˘سش ة˘يلو ي˘ف

ةيمسسرلا ةماقإلا يف حيوارتلا ةÓسص
وسضع نا˘ك ن˘يأا ،ة˘ي˘ف˘خ ي˘ئلو ر˘يد˘م˘ل
يلسصي نآارقلا ةظفح نم يدلب صسلجم
نيي˘ئلو ءارد˘م˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،م˘ه˘ب
ريدم صضفر امنيب ،يناملربو ،رايمأاو
عقي ل ىتح روسضحلا ةينيدلا نوؤوسشلا
يلاولا مه˘ح˘ن˘م ل˘ه˘ف ،رو˘ظ˘ح˘م˘لا ي˘ف
.؟.. نيناوقلا ةفلاخمل رسضخألا ءوسضلا

! .. تامامكلإ «ايفام»
نطاوملل ةهجوملا تانيمطتلا لك مغر

ىلع ةموكحلا يلثمم فلتخم ناسسل ىلع
ر˘˘˘يزوو ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك رار˘˘˘غ
تا˘ما˘م˘كلا ر˘ي˘فو˘ت صصو˘سصخ˘ب ،ة˘˘ح˘˘سصلا

هنأا ّلإا ،عيمجلا لوانتم يف ةلوقعم نامثأابو
يف لثم˘ت˘ت ا˘م˘بر ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘ه˘ج نأا ود˘ب˘ي
اهتسضبق مكحت تحسضأا ،تامامكلا «ايفام»
هراعسسأا نأا مكحب ،جوتنملا اذه قوسس ىلع
فلت˘خ˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ع˘ف˘تر˘م لاز˘ت ل
كا˘ن˘ه كلذ ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘˘ب ،ن˘˘طو˘˘لا عو˘˘بر
يف ةردن يناعت لازت ل تايلولا صضعب
.تامامكلا



watan@essalamonline.com
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ة˘ب˘ق ل˘خاد ن˘م ردا˘سصم تر˘سسأا
د˘يزأا نأا ،«مÓ˘سسلا» ـل نا˘م˘لر˘ب˘لا

تÓيكسشت نولثمي ابئان03 نم
يف اوعرسش ،ةفلت˘خ˘م ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
عورسشم ءايحإا لجأا نم كرحتلا
را˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا م˘˘ير˘˘ج˘˘ت نو˘˘نا˘˘ق
د˘حأا ه˘ب ردا˘ب يذ˘˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘˘ج بز˘˘ح باو˘˘ن
ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ملو8002 ةنسس لÓخ ينطولا
ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا هرا˘˘سسم فر˘˘˘ع˘˘˘ي
تارابتعا ةدعل كادنأا يعيبطلا

ن˘م ل˘ي˘قار˘عو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ا˘ه˘ن˘م
مغر كاذنآا ةلاوملا بازحأا فرط
نم اهتقو حرتقا نوناقلا اذه نأا

ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ب بئا˘˘˘ن فر˘˘˘ط
ى˘ل˘ع ءا˘جو ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

يتلا ةريه˘سشلا ة˘ثدا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ن˘˘ي˘˘ب تع˘˘قو
نيدها˘ج˘م˘لا ر˘يزوو ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ى˘ل˘ع صسا˘ب˘ع ف˘ير˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةيسسنرف ةي˘م˘سسر ةرا˘يز ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ناملربلا نسس اذكو رئازجلا ىلا
د˘ي˘ج˘م˘˘ت نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
،9002 ة˘˘ن˘˘˘سس را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا

د˘ق˘ف ردا˘سصم˘لا صسف˘ن بسسح˘بو
ةردابملا هذه ءايحا ةداعإا تيقل
باو˘˘˘ن طا˘˘˘سسوأا ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ثيح ينطولا يبعسشلا صسلجملا

ديدع˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م

تحتف يتلا ةردابملا هذهب مهنم
تاعيقوتلا عمج ةحئل اهنأاسشب
اذ˘ه ءا˘ي˘حا ةدا˘عإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
نأا ه˘نأا˘سش ن˘م يذ˘˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ح˘ئا˘سضف ح˘سضف˘ي
قح يف ةيسسنرفلا ةيرامعتسسلا
0381 ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘سشلا
ينطولا ماعلا يأارلل2691 ىلا

باو˘˘ن˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسيو ،ي˘˘لود˘˘˘لاو
ىلا ةردابم˘لا هذ˘ه˘ب نو˘م˘ت˘ه˘م˘لا
ةعباتمل ةيناملرب ةنجل بيسصنت
م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘˘ت نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘سشم
يبعسشلا صسلجملاب را˘م˘ع˘ت˘سسلا
ة˘م˘ه˘م ا˘ه˘˘ل ل˘˘كو˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ميرجت نوناق عورسشم ريسضحت
قيسسنتلاب يسسنرفلا رام˘ع˘ت˘سسلا

ةيروثلا ةرسسألاو نيخرؤوملا عم

ى˘ل˘˘ع ةد˘˘ها˘˘سشلا كل˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ
يسسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا ة˘عا˘سشب
بار˘ت˘لا ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘م˘˘ئار˘˘جو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لازتل يتلا ةيوونلا تاريجفتلا
ةايح˘ب مو˘ي˘لا ى˘لا كه˘ن˘ت ا˘هرا˘ثأا
. ناكسسلا

اذ˘ه˘ب نوردا˘ب˘م˘لا ى˘ع˘سسيو اذ˘ه
حسضف ىلإا ةفاسضإلاب عورسشملا
اسسنرفل ةيسشحو˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
مويلا ىنغتت يتلا ةيرامعتسسلا
قوقح ةيامحو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا˘ب
نامسضل ،ريبعتلا ةيرحو ناسسنلا

رارقتسسا صشيوسشتلاو اهحلاسصم
صضرا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اسسنرف ةبلا˘ط˘م ى˘لا ا˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت
بع˘سشل˘ل راذ˘ت˘علا˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا

هتبكترا ام لك نع يرئازجلا
ة˘ي˘عا˘م˘ج رزا˘ج˘مو م˘ئار˘ج ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘˘يدر˘˘˘فو
. تاسضيوعتلاب
هتقو يف عورسشملا اذه يتأايو
هيوسشت اسسنرف ديرت فرظ يف

ا˘˘ه˘˘كار˘˘حو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ةرو˘˘˘سص
ا˘ه˘با˘نذأا˘ب حا˘طأا يذ˘لا ي˘ب˘ع˘˘سشلا

تنا˘ك ي˘ت˘لا م˘كح˘لا ة˘˘با˘˘سصعو
باسسح ىلع اهحلاسصم نمسضت
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم
نم ديدعلا تهوسش اهنأاو اميسسل
ا˘مو ىر˘جا˘˘م لو˘˘ح ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘لا
تاروطت نم ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ير˘ج˘ي
ةيسسانتم ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح م˘سسا˘ب
،رئازجلاب ةعسشبلا اهمئارج كلذب

ا˘ه˘ع˘سضو ا˘سضيأا تسسا˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ف˘ح˘ت˘م˘ب ة˘ي˘نا˘˘سسنإا م˘˘جا˘˘م˘˘ج˘˘ل
صسيئر˘لا مز˘ع صسيرا˘ب˘ب نا˘سسنلا
ل˘يو˘نا˘م˘يا ي˘لا˘ح˘لا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ةيباختنلا هتل˘م˘ح ي˘ف نور˘كا˘م
رئازجلل هدÓب رامعتسسا ةعاسشبب
لإا فلم˘لا ة˘يو˘سست ن˘ع ه˘مز˘عو
دوعو درجم نآلا دحل تيقب اهنأا
،ةوقلاب لإا ذخأات ل دق ةيباختنا

ةدايسسلا ةداعتسسا هيلع ترج امك
.2691 ةيليوج5 يف ةينطولا

اندÓب يف اهمئارج اياحشض شضيوعتو راذتعإلا ىلإا اشسنرف عفدل كرحتلا يف اوعرشش ابئان03 نم ديزأا

ناملربلإ ىلإإ ايمصسر دوعي رامعتصس’إ ميرجت نوناق عورصشم

ح.ميلشس

عورششم ةعباتم ءايحإا يلوتت ةيناملرب ةنجلل ريشضحتلا ىلع ،ينطولا يبعششلا شسلجملا باون نم ددع فكعي
لبشسلا لكب يعشسلاو ،8002 ةنشس ذنم فشسوي دوغيز ىنبم جاردأا شسيبح لظ يذلا رامعتشسلا ميرجت نوناق

نم اهبعششو رئازجلاب رارشضأا نم تقحلأا ام لك نع شضيوعتلاو راذتعلا ىلإا اهعفدو اشسنرف لمح ىلع ةينوناقلا
ليوناميإا ،يشسنرفلا شسيئرلا نأاو اميشسل ،اندÓب يف اهدجاوت نم ةنشس031 ةليط  اهبكترا ةيششحو مئارج لÓخ

نيدلبلا نيب عمجت يتلا ةركاذلاب شصاخلا قششلا يف ةيباختنلا هدوعو ذيفنتل ةداج ةوطخ يأاب مقي مل ،نوركام
.هيزيليإلا رشصق يشسرك هئÓتعا ذنم

ةديدج ءافشش ةلاح721 ليجشست
ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ

ةديدج ةباصصإإ331و تايفو8
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
ةلاح331 ،ةريخألا ةعاشس
شسوريفب ةديدج ةباشصإا
اميف ،تايفو8و ،«انوروك»
،ءافششلل اشضيرم721 لثامت

شسمأا هنع نلعأا  ام بشسح
،راروف لامج روتكدلا
ةنجلل يمشسرلا قطانلا

شسوريف ةعباتمو دشصر
هذه ءوشض ىلعو ،«انوروك»
ددعلا عفترإا ماقرألا
يف تاباشصإÓل يلامجإلا

لشصوو ،6729 ىلإا اندÓب
،646 ىلإا تايفولا لامجإا

نيفاعتملا ددع زفق اميف
ىلإا كاتفلا ءابولا اذه نم
9455.

ح.نيدلا رمق

صسلجملل ةيلاملا ةنجل تقفاو
ليدعت ىلع ،ينطولا يبعسشلا
ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘˘سشم ي˘˘ف
يسضقي0202 ةنسسل يليمكتلا
ىلع تادايزلا نم في˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب
تارايسسلاب ة˘سصا˘خ˘لا مو˘سسر˘لا
.ةريغسصلا ةيحايسسلا
اذه رارقإا ىلع ةقفاوملا تمت
مات˘خ ي˘ف ،صسمأا لوأا ل˘يد˘ع˘ت˘لا
دبع عم ةيلاملا ةنجل عامتجا
،ةيلاملا ريزو ،ةيوار نامحرلا
ةريزو ،راوزع ةمسسب روسضحب
ثيح ،ناملرب˘لا ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا

يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا اذ˘˘ه صصسصخ
موي ةياغ ىلإا) نيموي رمتسسا
تÓ˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘ل (صسمأا
نم ،ةيلاملا ةنجل ىلع ةلاحملا

صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘كم فر˘˘˘˘ط
غ˘لا˘ب˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

لسصأا نم Ó˘يد˘ع˘ت03 اهدد˘ع
باون˘لا ه˘حر˘ت˘قا Ó˘يد˘ع˘ت65
،نو˘نا˘ق˘لا عور˘سشم صصن ى˘ل˘˘ع
تاسشقا˘ن˘م˘لا لا˘م˘كت˘سسا بق˘ع
.مرسصنملا ءاعبرألا موي ةينلعلا

تا˘˘حار˘˘ت˘˘قلا ة˘˘سسارد د˘˘ع˘˘˘بو
تقفاو ،اهيلع ةلاحملا نيثÓثلا
ةد˘ع ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةداملا ليدعت اهمهأا تاحارتقا

ةيلاملا نوناق عورسشم نم91
هيف حرتقت يذلاو ،ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
مو˘سسر˘لا ي˘ف ةدا˘يز ة˘مو˘كح˘لا

لامعتسسلا ى˘ل˘ع ة˘سضور˘ف˘م˘لا
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف لوألا
تاذ ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا تارا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
تاذو ن˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘ب‐كر˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘˘لا ،لازا˘˘يد‐كر˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ايلحم ةانتقملا وأا ةدروتسسملا

صضفخ ىلع ل˘يد˘ع˘ت˘لا صصن˘يو
ن˘˘م ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا تادا˘˘˘يز˘˘˘لا
يتلا تارايسسلا ىلع ةموكحلا
ىلع ا˘ه˘ت˘ناو˘ط˘سسا ة˘ع˘سس ل˘ق˘ت
ىقب˘ي ى˘ت˘ح3 م˘˘˘سس000.2
˘مو˘م˘ع لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف ا˘هر˘˘ع˘˘سس
عفرلا لباقم يف نيكلهتسسملا

ةبسسنلاب ةحرتقملا تادايزلا نم
ةريبكلا ةعسسلا تاذ تارايسسلل
.ةناوطسسÓل

ارخآا احارتقا ةنجللا ترقأا امك
ىلع ةدعاسسم˘لا ة˘ن˘ج˘ل صصخ˘ي
راقعلا طبسضو عقوملا ديدحت
عقت يتلاو ،رامثتسسلا ةيقرتو
ثي˘ح ،ي˘لاو˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس تح˘˘ت
لمسشتل اهتبيكرت عيسسوت متيسس
ةي˘ب˘ع˘سشلا صسلا˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
ةيبعسشلا صسلاج˘م˘لاو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا فر˘˘غو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘˘لا

.ةعانسصلاو ةراجتلا فرغو
ىلع اسضيأا ةقفاوملا تمتو اذه
لمعلا ديدمتب يسضقي ليدعت
ىل˘ع م˘سسر˘لا ى˘ل˘ع صضف˘خ˘لا˘ب
صصا˘خ˘لا ة˘فا˘سضم˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا
9 ى˘لإا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘ط˘سشنألا˘˘ب

نييفاسضإا نيماع ةدمل ةئاملاب
يف درو امك اهئاغلإا نم لدب
نوناقلا عورسشم نم43 ةداملا
.ةموكحلا هتحرتقا يذلا
اهحرتقا يت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ا˘مأا
ةداملا ءاغلإاب ةقلعتملاو باونلا

ي˘ف ةدا˘يز حر˘ت˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا42
بت˘كم نإا˘˘ف ،دو˘˘قو˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا
ىلإا ا˘ه˘ت˘لا˘حإا صضفر صسل˘ج˘م˘لا
مل اهنإاف يلاتلابو ،ةيلاملا ةنجل
لÓ˘خ ة˘سشقا˘˘ن˘˘م ل˘˘ح˘˘م ن˘˘كت
ىلإا كلذ يف ادنتسسم ،عامتجلا
رو˘ت˘سسد˘لا ن˘م931 ةدا˘˘م˘˘لا

لبقي ل» هنا ىلع صصنت يتلاو
وأا هنومسضم نوناق يأا حارتقا
دراو˘م˘لا صضي˘ف˘خ˘ت ه˘ت˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
تاقفن˘لا ةدا˘يز وأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اقوفرم ناك اذإا لإا ،ةيـمومعلا
يف ةدايزلا فده˘ت˘سست ر˘ي˘باد˘ت˘ب
غلابم ريفوت وأا ةلودلا تاداريإا

ن˘˘م ر˘˘خآا ل˘˘سصف ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م
يواسست ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘ن˘لا

حرتقملا غ˘لا˘ب˘م˘لا ل˘قألا ى˘ل˘ع
.«اهقافنإا

مويلا متيسس ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ةيلاملا نوناق عورسشم صضرع
مامأا0202 ةنسسل يل˘ي˘م˘كت˘لا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘˘ن
ةسسلج يف تيوسصتلل ،ينطولا

.ةينلع
ر.نوراه

 اهيف ةعجر ل دوقولا راعشسأا يف ةدايزلا

ةريغصصلإ تإرايصسلإ موصسر ىلعتإدايزلإ فيفخت ىلع قفإوت ناملربلإ يف ةيلاملإ ةنجل

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
ةمانزر نع ،يملعلا ثحبلاو
تارسضاح˘م˘لا ما˘م˘تإل ة˘ي˘ن˘مز
ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملاو
،يناثلا يسسادسسلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
عفرب انوهرم ىقبي اه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.يحسصلا رجحلا
ن˘ي˘مأÓ˘ل ة˘ل˘سسار˘˘م تح˘˘سضوأا
يلاعلا ميلع˘ت˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا

مقر لمحت ،يملعلا ثحبلاو
يام71 يف ةخرؤوم ،505
«مÓ˘˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت ،يرا˘˘ج˘˘لا

ّم˘ت ه˘نأا ،ا˘ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
توأا61 نيب ام ةرتفلا ديدحت
مامتإل ،0202 ربمتبسس81و
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تار˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ام ةرتفلاو ،يناثلا يسسادسسلاب
ربوتكأا1و ربمتبسس02 نيب

ةسصاخلا تانا˘ح˘ت˘ملا ءار˘جإل
ا˘˘مأا ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا˘˘˘ب
يف ةيكاردتسسلا تاناحتملا
،ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ى˘لوألا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ترود
92و81 ني˘ب ا˘م ىر˘ج˘ت˘سسف
.0202 ربوتكأا

يعماجلا لوخدلا دعوم ربمفون51
ايرولاكبلا يف ددجلا نيحجانلل لبقملا

ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا تدّد˘ح ا˘˘م˘˘ك
تار˘كذ˘م ة˘سشقا˘ن˘م د˘ي˘عاو˘˘م
61 نيب ام ةرتفلا يف جرختلا
،نيلبقملا ربوتكأا51و توأا
،ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
51و ربمفون2 نيب ام ةرتفلاو
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ه˘˘سشلا صسف˘˘ن ن˘˘م
طرسشب ،ةيكاردتسسإلا ةرودلل
ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا ع˘˘˘˘˘فر
تج˘˘مر˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

رتسساملا تاركذم تا˘سشقا˘ن˘م
يتلا ةقبا˘سسلا ة˘ما˘نزر˘لا ق˘فو
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا خ˘˘يرا˘˘˘ت دد˘˘˘ح˘˘˘ت
ارابتعا ةيجوغاديبلا ةطسشنألا

.توأا رهسش فسصتنم نم
مسسوملل يعماجلا لوخدلا امأا
ةياهن يف دد˘ح د˘ق˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةيناثلا ةنسسلا ةب˘ل˘ط˘ل ر˘بو˘ت˘كأا
ي˘فو ،قو˘ف ا˘م˘ف ( صسنا˘˘سسي˘˘ل)

ددجلا نيحجانلل ربمفون51
.ايرولاكبلا ةداهسش يف

ر.نوراه

 نيمداقلا ربوتكأا1و ربمتبشس02 نيب ام ةرتفلا يف تاناحتمإلا ءارجإا

يناثلإ يصسإدصسلاب ةصصاخلإ ةيعماجلإ تإرصضاحملإ مامتإإ
نيلبقملإ ربمتبصس81و توأإ61 نيب ام ةرتفلإ يف

 ربوتكأإ92و81 نيب ام ةيناثلإو ىلوأ’إ اهيترود يف ةيكإردتصس’إ تاناحتم’إ

د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع مو˘ي˘لا صسأار˘ت˘ي
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ،نو˘ب˘˘ت
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘يرود ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘ب ءارزو˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
،دعب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا
اقفو هلام˘عأا لود˘ج ن˘م˘سضت˘ي
ةسسائرل نايب يف صسمأا ءاج امل
نم ددع ةسسارد ،ةيروهمجلا
تاذ ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا صضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
،ةين˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

ثع˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘عإا ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘مو

ةيقر˘تو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
يف ةيحÓ˘ف˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا
،ةرادإلا ة˘ن˘م˘قرو ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ةيحسصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا رو˘ط˘تو
ةهجاوم يتيواز نم ةينطولا
،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت
ىلإا ،ةينلديسصلا ة˘عا˘ن˘سصلاو
ةينطولا ة˘لا˘كو˘لا قا˘فآا بنا˘ج
،با˘˘ب˘˘سشلا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت م˘˘˘عد˘˘˘ل
تاسسسسؤوملل يئيبلا ما˘ظ˘ن˘لاو
.ةئسشانلا

ر.نوراه

ةداعإا ططخمو دÓبلا يف ةيحشصلا ةيعشضولا رّوطت شسردي
 بونجلا يف ةحÓفلا ةيقرتوةينطولا ةعانشصلا ثعب

ءإرزولإ سسلجمل اعامتجإ مويلإ سسأإرتي نوبت سسيئرلإ

ةينطولا ةكرسشلا صسمأا تنلعأا
،«كار˘طا˘نو˘سس» تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل

ذاوحتسسلا ةق˘ف˘سص ما˘م˘تإا ن˘ع
نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب01.91 ى˘˘ل˘˘ع
ةكرسشل˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا م˘ه˘سسألا
«اسسبيسس» ةينابسسإلا ة˘سضبا˘ق˘لا
ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سش ي˘˘˘ف
ىلإا اهتسصح عفترتل ،«زاغديم»
امهاسسم اهلعجي ام ةئاملاب15
تحسضوأا.ايسسيئر
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،«كار˘طا˘نو˘˘سس»
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ع˘مو ه˘نأا ،صسمأا
د˘ق نو˘كت ،ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘ي˘لود˘˘لا

ة˘كر˘سش ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘سصح تع˘˘فر
ةبسسنب «زاغد˘ي˘م» ة˘م˘ها˘سسم˘لا

نم عف˘تر˘ت˘ل ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب40.8
15 ى˘˘لإا ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب69.24
«زاغد˘ي˘م» نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
بو˘ب˘نأا ط˘خ ل˘غ˘ت˘سستو ر˘˘يد˘˘ت
ط˘بر˘ي يذ˘لا ير˘ح˘ب˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
ةطحم نم ،ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ن˘ب ي˘ف ة˘ع˘˘قاو˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا

ةطحم يف اينابسسإا ىلإا ،فاسص
.«ايريملا يف ةعقاولا لوسصولا

حبسصت ،ذاو˘ح˘ت˘سسلا اذ˘ه ع˘مو
ف˘˘˘ي˘˘˘سضي ‐ «كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘˘سس»
ا˘˘م˘˘ها˘˘سسم  ‐ ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘˘لا
صسأار يف ةئا˘م˘لا˘ب15 ةبسسن˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘سشل د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘م «زا˘غد˘˘ي˘˘م» ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘كير˘˘˘˘سش
،ةئاملاب94 ةبسسنب «يجروتان»
درومك اهتناكم ززعت يلاتلابو
زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل قو˘˘ثو˘˘مو ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر
،ابوروأا يف  ءÓمعلل يرئازجلا

ةريزج˘لا ه˘ب˘سش ى˘لإا ا˘م˘ي˘سس لو
بوبنألا لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘ي˘ب˘يألا
غلبيو اذه.«زاغديم» يزاغلا
42 ير˘ح˘ب˘لا بو˘ب˘˘نألا ر˘˘ط˘˘ق
عم ملك012 هلوطو ةسصوب
8.2 غل˘ب˘ت ة˘يو˘ن˘سس ل˘ق˘ن ةرد˘ق
متتسس يتلاو ،بعكم رتم رايلم
نم لوألا عبرلا لÓخ اهتدايز
رايلم01.2 ىلإا1202 ماع
طغاسض ةفاسضإاب ،بعكم رتم
ينب طغسضلا ةطحم يف عبار
.رئازجلاب فاسص

  ح.نيدلا رمق

ةئاملاب01.91 ىلع ذاوحتشسلا ةقفشص تمتأا امدعب
 «اشسبيشس» ةشضباقلا ةينابشسإلا ةكرششلا مهشسأا نم

ةئاملاب15 ىلإإ «زاغديم» يف اهتصصح عفرت «كإرطانوصس»



بئا˘˘ن ،ي˘˘ن˘˘تار دـم˘˘ح˘˘م ح˘˘سضوأا
فلكملا ،ةياط نيع ةيدلب صسيئر
ة˘يا˘م˘حو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا˘˘ب
فيظنت تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ط˘ي˘ح˘م˘لا

ئطاوسشلا تسسم ةعسساو ةئيهتو
قلعتيو ،ةيدلبلل ةعباتلا صسمخلا
ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كب ر˘˘˘˘˘مألا
«فو˘˘˘˘كر˘˘˘˘سس»و «جÓ˘˘˘˘با˘˘˘˘˘كيد»
جاومألا» نيئطاسش ىلإا مسسقملا
،«ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا ي˘˘˘ح»و «ءا˘˘˘قرز˘˘˘لا
فا˘˘ك» ئ˘˘˘طا˘˘˘سش ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا
كلذو ،«صسيرا˘م˘ت»و «را˘˘عر˘˘ع˘˘لا
ةيدايتعلا تاريسضحتلا راطإا يف
بقتر˘م˘لا فا˘ي˘ط˘سصلا م˘سسو˘م˘ل
ه˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا رو˘˘ف ،ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا

تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر
لاغسشألا نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،ئ˘طاو˘سشلا

د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ئ˘˘طاو˘˘سشلا ل˘˘خاد˘˘˘م
،تارايسسلاو نيلجارلا تاراسسم
نم ئطاسشلا فيظنت نع كيهان
اهب فذق يتلا ةبلسصلا تايافنلا
،ةمرسصنملا روهسشلا ةليط رحبلا

ن˘˘كا˘˘مأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘ع

ةيندملا ةيامحلا تادحو تارقم
ةرادإا اذ˘˘كو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘˘مألاو
،ةيدلبلل عبا˘ت˘لا ئ˘طا˘سشلا ر˘ي˘سسم
نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
ديحولا وه «جÓباكيد» ئطاسش
ف˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
،اناكم98 ة˘ع˘سسب تارا˘ي˘˘سسل˘˘ل
ةيئلولا ةسسسسؤوملا هب لفكتتو
،رئاظحلا رييسست يف ةسصتخملا

كلمت ل ىرخألا ئطاوسشلا امنيب
م˘˘كح˘˘ب تارا˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل ف˘˘˘قاو˘˘˘م
تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘ت ط˘˘˘سسو ا˘˘˘هدو˘˘˘جو
صصيخرت يأا حنم ايفان ،ةيناكسس
ةبرقمب ةيبناج فقاوم لÓغتسساب
.ئطاوسشلا كلت
ئ˘˘طاو˘˘˘سش ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا تفر˘˘˘عو
،ةريخألا ةرتفلا يف ةيروهمجلا
نينطاوملا فرط نم اريبك لابقإا

نم اعاب˘ت ا˘ه˘ي˘لإا او˘ه˘جو˘ت ن˘يذ˘لا
ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘لاو ،ما˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘جا
رجحلا مغر ةدراب˘لا تا˘م˘سسن˘لا˘ب
لسصاوتي لازي ل يذلا يلزنملا
رب˘جأا ا˘م ،تا˘يلو˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ي˘ف
تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ى˘لإا تا˘ط˘ل˘سسلا
ئ˘طاو˘سشلا هذ˘ه˘ل ق˘ل˘غ˘ل ة˘˘يرو˘˘ف
ءا˘˘بو ىود˘˘ع ي˘˘سشف˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
.«انوروك»
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 نيفاطسصملأ لابقتسسإأ لجأأ نم رسضخألأ ءوسضلأ ءاطعإل ابسسحت اهفيظنتو اهتئيهت يف عرسشت ةيلحاسسلأ تايلولأ

يحصصلإ رجحلإ عفر لبق ئطإوصشلل حتف ’

ز.لامج

هجو يف اهحتف بقترملأ ئطأوسشلل ةلماسشو ةعسسأو ةئيهتو فيظنت يف ةيلحاسسلأ تايلولأ لج تعرسش
نأوج31 ـلأ ةياغ ىلإأ هديدمت مت يذلأ ،يحسصلأ رجحلأ عفر ةيمومعلأ تاطلسسلأ نÓعإأ دعب ةرسشابم نيفاطسصملأ

.يلك لكسشب ءأرجإلأ أذه اهنع تعفر تايلو4 ءاثنتسسإاب لخأدلأ

ةيئاقولأ تامزلتسسملأ قيوسست نم ترذح
تÓحملأ يف «انوروك» ءابو نم
لم– ةلدايصصلإ ةباقن

تابلقت ببصس ةلم÷إ يعزوم
تامامكلإ راعصسأإ

ةلدايسصلأ ةباقن تعجرأأ
راعسسأأ تابلقت ،سصأوÿأ
ءابو نم ةيئاقولأ تامامكلأ

نم ديدعلأ تÓخدت ¤إأ ،انوروك
عاطق ‘ ÚبراسضŸأو ءاطسسولأ

اهرودب تدأأ يتلأ ،ةلم÷أ عيزوت
ةيلمع ‘ ةÒبك ىسضوف ثودح

رفوت مغر ،عيبلأو عيزوتلأ
ىوتسسŸأ ىلع اهنم ةلئاه تايمك
.ينطولأ
،اهل نايب ‘ اهتأذ ةباقنلأ تدكأأ
ةخسسن ىلع «مÓسسلأ» زو– ،سسمأأ

عيمجب تامامكلأ رفوت ،هنم
راعسسأابو تايلديسصلأ ‘ اهعأونأأ

ةيحأر÷أ تامامكلأ) ،ةيقيقح
لبق (رانيد51 اهرعسس ىدعتي ل
Òثكلأ لخدت نأأو ،ةمزألأ هذه
أوعفÒل ءاطسسوك ÚبراسضŸأ نم
كلهتسسŸأ ¤إأ لسصت ىتح اهراعسسأأ

،ةفعاسضم فاعسضأاب ›ديسصلأو
تامزلتسسŸأ هذه نأأ ةفيسضم
فلتخت اهعأونأأ فÓتخاب
¤إأ رظنلاب أذهو ،اهتلامعتسسأ

ةعونسصŸأ ةيلوألأ دأوŸأ ةعيبط
نايحألأ بلاغ ‘ يتلأو اهنم
عفترأ دقو ،ةدروتسسم نوكت
نكلو ،ةيŸاعلأ قأوسسألأ ‘ اهرعسس

نونج رÈي ل عافترلأ أذه
.اندنع اهراعسسأأ

قيوسست نم ،ةباقنلأ ترذحو
اهيف اÃ ةيبطلأ تامزلتسسŸأ
‘ رهطŸأ مÓهلأو تامامكلأ
رسص◊ ةيعأد ،ةيراجتلأ تÙÓأ

Èتعت يتلأ تايلديسصلأ ‘ اهعيب
لوıأ ديحولأ يبطلأ ءاسضفلأ

،دأوŸأ هذه عم لماعتلل انوناق
قرطب اهفرسص وأأ اهلامعتسسأ نأأو

جئاتن ¤إأ يدؤوي دق ةئطاخ
راسشتنأ ةدايز ‘ دعاسست ةميخو
أذه نأأ ةÈتعم ،ةحئا÷أ
ىلع أÒطخ اموجه دعي كولسسلأ

،Êلديسصلأ طاسشنلأ ةسسرا‡
،نوناقلأ ىلع حسضأو يدعتو
ةلدايسصلأ ةحلسصÃ رسضي
.نطأوملل ةماعلأ ةحسصلأو

ز.لامج

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تددح
لجأا رخآاك لخادلا ناوج8 خيرات
ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
فلآا5 ةحنم تافلم ريسضحتل
ربع اهتايريدم تعد امدعب ،جد
ءا˘˘سسؤور ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ن˘˘مو ن˘˘طو˘˘˘لا
راوطأÓل ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
ءايلوألا مامأا بابلا حتفب ،ةثÓثلا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط عاد˘˘يإا ي˘˘ف عور˘˘سشل˘˘ل
خيرات نم ًءدب اهيلع لوسصحلا

.يراجلا يام62
ةيميلعت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا تن˘ل˘عأا
نع ،ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأÓل
لابقتسسا يف اهحلاسصم عورسش
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا بل˘ط تا˘ف˘˘ل˘˘م
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا صسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
ي˘ف ،را˘˘ن˘˘يد فلآا5ـب ةردق˘م˘لا
يام62 ني˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
رخآاك لبقملا ناوج8و يراجلا

تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو ل˘جأا
يت˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
،ةيمسسر تÓسسارم يف مهترمأا
يرو˘˘ف˘˘لا قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا ةرور˘˘سضب
،ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ب

لا˘˘م˘˘عألا ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسل
ةنسسلا ةياهنب ةطبترملا ةيرادإلا
ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
يسسردم˘لا لو˘خد˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
ةفسصب01202 /0202 لبقملا

ح˘˘لا˘˘سصم تدد˘˘˘حو ،ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘سسم
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ،طو˘˘ع˘˘جاو
صسردمتلا ةحنم نم ةدافتسسلاب
،ى˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ب ،ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض ءا˘˘ن˘˘بأا ،ن˘˘ي˘˘قو˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ة˘مور˘˘ح˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع ،با˘˘هرإلا

،لخد اهل صسيل تÓئاع ،ةزوعم
دودحم˘لا ل˘خد˘لا يوذ تÓ˘ئا˘ع
فلأا03 اهلخد ىدعتي ل يتلا
بلط اوقفري نأا ةطيرسش ،رانيد

ةقيثوب ةحنم˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر
راسضحإا بناج ىلإا ،ةيعامتجلا
.ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةقاطب

ع˘˘يزو˘˘ت ز˘˘كار˘˘م تعر˘˘سش ا˘˘م˘˘˘ك
تايلولا ربع يسسردملا باتكلا

ع˘يزو˘ت ي˘ف ،ر˘ه˘سشلا ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م
ةفا˘ك ى˘ل˘ع ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘ها˘ن˘م˘لا
نيكمتل ، ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
مهئان˘بأل ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ن˘م ءا˘ي˘لوألا
،لبقملا يسسردملا لوخدلا ليبق
رهسش ةياغ ىلإا هليجأات رقت يذلا
ة˘˘مزأا ءار˘˘ج ،مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا

ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف تب˘ب˘سستو ا˘نورو˘˘ك
لا˘˘˘م˘˘˘عألا ة˘˘˘فا˘˘˘كو ة˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا تاذ تا˘طا˘سشن˘˘لاو
دحلاو حاورألا ةيامحل ،ةريبكلا

.صسوريفلا يسشفت نم
ك.اسضر

يراجلأ يام62 ـلأ يف نيينعملأ تافلم لابقتسسإأ يف عرسش
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ةيرئازج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تح˘ت˘ف
ىلع رانلا ،كلهتسسملا ةيامحل
لثمم ،راونلو˘ب ر˘ها˘ط جا˘ح˘لا
ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
نييفرحلاو راجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا ةزر˘ب˘م ،ه˘تارو˘سشن˘˘م بسسب
د˘ي˘لا ي˘ف د˘ي˘لا ع˘سضو رد˘جألا

نم ةراجت˘لا عا˘ط˘ق ر˘ي˘ه˘ط˘تو
،ني˘يزا˘ه˘ت˘نلاو ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ف˘ط˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘كه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صضو˘˘˘˘ع
مئارج ة˘ي˘ط˘غ˘تو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
.راجتلا

ر˘ب˘ع ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تح˘˘سضوأاو
اهتحف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘سشن˘م
لسصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘لا
،صسمأا ،كوبسسيافلا يعامتجإلا

راجتلا ةيعمج صسيئر ىلع ادر
،هتاروسشنم بسسب ن˘ي˘فر˘ح˘لاو
نأا ىسسانت دق راجتلا لثمم هنأا
يف اوبراسض مهلثمي نمم ًةئف
ط˘ير˘سشلاو صشا˘˘م˘˘ق˘˘لا ر˘˘ع˘˘سس
امدعب ريخألا اذهف ،يطاطملا

ريدقت ىسصقأا ىلع هرعسس ناك
ـب ةدايز فرع غلكلل جد005
ـب نآلا حبسصأاو ،ةئاملاب002
هنأا ةفيسضم ،غلكلل جد0051
كلهتسسملا عفدي نأا ديري دق
ا˘ه˘ي˘ف برا˘سض داو˘م˘ل ار˘˘ع˘˘سس
ي˘ب˘˘سست˘˘ن˘˘م ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
نع ةيطغ˘ت ا˘ه˘نأا˘كو ةرا˘ج˘ت˘لا

نأا ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ئار˘˘˘ج
يف راجتلا لثم˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
نع ةد˘ي˘ع˘ب ة˘ما˘م˘كلا ة˘ف˘ل˘كت
عنسصم ةرايزل ةيعاد باوسصلا

عم طقف لسصاوتلا وأا فيطسس
نمث ه˘ئا˘ط˘عإل كا˘ن˘ه ه˘ل˘ث˘م˘م
ملعلا عم ،لمعملا نم اهعيب
ةيلاغ لمعم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م˘ث نأا

ط˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش نود˘˘˘˘˘ب جد21
ةيامح تزربأا ا˘م˘ك ،ي˘طا˘ط˘م
صضو˘˘ع ه˘˘نأا ،كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
نيذلا نيفقثملا ىلع مكهتلا
رو˘سص ر˘سشنو م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سشي
هبسشت هتحفسص ى˘ل˘ع ر˘ي˘م˘ح˘ل
ن˘م ه˘نإا˘ف ،كل˘ه˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
د˘ي˘لا ع˘سضو ع˘ف˘نألاو رد˘˘جألا
عا˘ط˘ق ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو د˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ي˘ي˘ل˘ي˘ف˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.نييزاهتنلاو
لدب هنأا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ترا˘سشأاو
اوفلتخإا جتن˘م ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا
بجي ،هيلع ريناند عسضب يف
را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل نو˘˘كي نأا

ن˘˘م ف˘˘قو˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف تادا˘يز˘لا
ي˘ف ىر˘ت ي˘ت˘لا ،ي˘ل˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا
ي˘˘ف ع˘˘فر هداو˘˘م ن˘˘م صضع˘˘˘ب
تامد˘خ˘لاو ع˘ل˘سسلا ف˘ي˘لا˘كت
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘˘خو تاداد˘˘˘تراو
م˘ت˘ي م˘ل نإا ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘˘لا

.قوسسلا طبسض
نأا كلهتسسملا ةيامح تركذو
ءا˘بو ل˘ب˘ق ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ما˘م˘˘كلا

57.3 ر˘ع˘سسب تنا˘ك ا˘نورو˘˘ك
ع˘نا˘سصم د˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
لك با˘سست˘حا ع˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا
.موسسرلا

ز.لامج

ECOPAهتأروسشنم ببسسب رأونلوب جاحلأ ىلع رانلأ تحتف
نييليفطلأ نم ةراجتلأ ريهطتل هتعدو

ةيعمجلإو كلهتصسملإ ةيامح ةمظنم نواعت برصضي يوق فÓخ
نييفرحلإو راجتلل ةينطولإ

ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا تب˘لا˘ط
،يئادتبلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأل
،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو
تادهعتلاو دوعولا˘ب ءا˘فو˘لا˘ب
رسضحم يف اهنيودت مت يتلا

ة˘ل˘ئا˘ق˘لاو ،كر˘ت˘˘سشم ي˘˘م˘˘سسر
ةيعامتجلا بلاطملا ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ب
نم ةئفلا هذهل ةيجوغاديبلاو
.ةذتاسسألا

نم اهتاذ ةيقيسسنتلا ترسصأاو
اهتهجو يت˘لا ة˘لا˘سسر˘لا لÓ˘خ
د˘م˘ح˘م ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم ى˘لإا

«مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت ،طو˘˘ع˘˘جاو
ى˘ل˘ع ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سض
لو˘˘˘خد˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةعجار˘م˘ل ،مدا˘ق˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
ج˘مار˘ب˘لاو ج˘ها˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘سش
ن˘˘˘م ةرذ˘˘˘ح˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘˘لا
يف ،اهعفر مت يتلا بلاطملا
ي˘ف لو˘خد˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةرا˘˘سشإا
لو˘˘˘خد˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘بار˘˘˘˘سضإا
لا˘ح ي˘ف ،مدا˘ق˘لا ي˘سسرد˘م˘˘لا

بلطم يأل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع
نمو ،ةعوفرملا بلاطملا نم
نم ةعقوملا تاد˘ه˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ب
ليد˘ع˘ت ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ل˘ب˘ق
صصيلقتو جهان˘م˘لاو ج˘مار˘ب˘لا
ففخي امم ،يعا˘سسلا م˘ج˘ح˘لا
ديدحتو ،ذيملتلا ةظفحم لقث
يسضام˘لا صسرا˘م13 خ˘يرا˘ت

موسسرملا قيبطتل لجأا رخآاك

ليدعت عم ،41/662 يسسائرلا
ةذتا˘سسأل ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا
حمسسي امب يئادتبلا ميلعتلا
ةذتاسسأا عم فينسصتلا ديحوتب
،ةثÓثلا ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا

ن˘م ةرر˘ق˘م˘لا ح˘ن˘م˘˘لا رار˘˘قإاو
ديحوتو يمو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا
نيأا ،ةيجوغاديبلا تار˘كذ˘م˘لا

يسضاملا  يرفيف رهسش ددح
دادعإل لجأا ىسصقأاك0202
،تار˘˘كذ˘˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘فد ى˘˘لوأا

ة˘˘سصن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘سشنو
ة˘ياد˘˘بو ةرازو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
.اهب لمعلا نايرسس
ةذتاسسأا ةيقيسسنت تددسش امك
ى˘ل˘ع ،ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سست ةرور˘˘سض
حسسفيل ني˘نو˘كم˘لا ةذ˘تا˘سسألا
يف ةكراسشم˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا م˘ه˘ل
بسصانملل ليهأاتلا تاقباسسم
˘ما˘ظ˘ن ل˘ي˘ع˘ف˘ت ع˘˘م ،ة˘˘يرادإلا
قطانم يف ر˘م˘ت˘سسم˘لا ماود˘لا
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةدتمملا ةرتفلا هذه لÓغتسسا
مداقلا يسساردلا مسسوملا ىلإا
جهانملاو جماربلا ليدعت يف
ة˘يدا˘م˘لا فور˘ظ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو
عم ىسشامتي امل ،ةيعامتجلاو
ن˘ي˘م˘ث˘تو ،ة˘ي˘ئار˘سشلا ةرد˘˘ق˘˘لا
ذا˘ت˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘فا˘سضإلا ما˘ه˘م˘˘لا
كلذ لف˘كت ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت ح˘ن˘م˘ب
.دعاقتلا نوناق ليعفت ةداعإاو

ع.لÓب

لوخدلأ نم ةيأدب تابأرسضإلأ ىلإأ ةدوعلاب أودده
مهلهاجت رمتسسأ لاح يف لبقملأ يسسردملأ

ةيبرتلإ ةرإزو نوبلاطي يئإدتب’إ ةذتاصسأإ
مهل اهتعطق يتلإ اهدوعوب ءافولإ

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تنلعأا
،يرادإلا حÓسصإلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا

31 ةياغ ىلإا لمعلا تيقاوم نع
ريبادت ديدمتل اعبت ،لبقملا ناوج
،ي˘ئز˘ج˘˘لا ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
راسشتنا نم ةياقو˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.هتحفاكمو «انوروك» صسوريف
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تح˘˘سضوأا
هنأا ،صسمأا اهل نايب يف ،يمومعلا
ةياغ ىلإاو صسمأا موي نم ةيادب
نو˘˘كت ،0202 ناو˘˘ج31 مو˘˘ي
ي˘ف ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قوأا
تارادإلاو تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
ى˘˘لإا د˘˘حألا ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةنماث˘لا ة˘عا˘سسلا ن˘م ،صسي˘م˘خ˘لا

ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘لإا ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
نيمدختسسمل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ءا˘سسم
تا˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سضا˘˘خ˘˘لا

ةسسماخلا ةعا˘سسلا ن˘م ،ي˘ئز˘ج˘لا
ةعباسسلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم
رمألا نأا نايبلا فاسضأاو ،احابسص
ةياجبو ةنتاب» ن˘م ل˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ترا˘ي˘تو نا˘سسم˘ل˘تو ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
ةمسصاعلا رئازجلاو وزو يزيتو
صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سسو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سسو
ة˘يد˘م˘لاو ة˘با˘ن˘عو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو
نار˘˘هوو ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘بو
،«ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘عو ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تو
ن˘ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو
تا˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سضا˘˘خ˘˘لا
ةعبا˘سسلا ة˘عا˘سسلا ن˘م ،ي˘ئز˘ج˘لا

احابسص ةعباسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم
نوكتف ،ةديعسس ةيلو يف اذكو
ة˘ن˘ما˘ث˘لا ن˘م ل˘م˘˘ع˘˘لا تي˘˘قاو˘˘م
ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ا˘˘حا˘˘ب˘˘˘سص
قاي˘سسلا ي˘فو ،ءا˘سسم ف˘سصن˘لاو

نم ،لمعلا تيقاوم تددح ،هتاذ
احابسص فسصنو ةعباسسلا ةعاسسلا
،ءا˘سسم ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘لإا
نيلماعلا نيمدختسسملل ةبسسنلاب
،تسسار˘ن˘م˘ت ،راردأا تا˘˘يلو ي˘˘ف
،ة˘ل˘قرو ،را˘سشب ،فود˘ن˘ت ،يز˘ي˘لإا

ةر˘˘˘كسسب ،طاو˘˘˘˘غألا ،ة˘˘˘˘يادر˘˘˘˘غ
.يداولاو
نأا ىلإا ،اهتاذ ةهجلا تراسشأا امك
نم نينثتسسم˘لا ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
،يئزجلا يلزنم˘لا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘كو
لقنتل ةسصاخ ةسصخر نوزوحي
نو˘ق˘ب˘ي ،ر˘ج˘ح˘لا تا˘عا˘سس ءا˘ن˘ثأا

ل˘م˘ع˘لا تا˘عا˘˘سسل ن˘˘ي˘˘ع˘˘سضا˘˘خ
اهيلع صصوسصنم˘لا ،ة˘يدا˘ي˘ت˘علا
.لوعفملا يراسس ميظنتلا يف

ز.لامج

لخأدلأ نأوج31 ـلأ ةياغ ىلإأ لوعفلأ ةيراسس ىقبتو قيبطتلأ زيح سسمأأ تلخد

يلزنملإ رجحلل ةديدجلإ ريبإدتلل اعبت لمعلإ تيقإوم هذه



نم ةبيرق رداسصم تدكأاو اذه
،«مÓ˘˘سسلا» ـل ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘م
نيع ةيدلب يف نيفظوم طروت
ةعامجلا هذ˘ه ر˘ي˘م ع˘م ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا
نم لكب رمألا قلعتيو ،ةيلحملا
وعدملا اذكو ،(صس.ن) ،(م .ع .ب)
ن˘ئار˘ق تت˘ب˘˘ثأا ن˘˘يذ˘˘لاو ،(ب .ع)
نم بسصنلا حنج مهفارتقإا ةيوق
معي صصخسشل قئاثو ميلسست لÓخ
لوبقو بلط ،اهيف هل قح ل هنأا

ل˘با˘ق˘م ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘˘غ ة˘˘يز˘˘م
وأا ي˘ل˘ع˘ف˘˘لا هذو˘˘ف˘˘ن لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا
ىلع لوسصحلا فدهب صضرتفملا

ةحنجو ،ةق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م
.ةفيظولا لÓغتسسإا ةءاسسإا

ةيدلب سسيئر فيقوت
ببشسب هماهم نع يرومز

ةيئاشضقلا ةعباتملا

ي˘لاو ،ن˘تا˘ي˘ح˘ي ي˘ح˘ي رد˘سصأا
ريبكلب فيقوتب ارارق ،صسادرموب

،يرو˘مز ة˘يد˘ل˘ب صسي˘ئر ،د˘ي˘م˘˘ح

ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘م˘˘لا
هماهم نع ،يطارقميدلا ينطولا
.هدسض ةيئاسضقلا ةعباتملا ببسسب

watan@essalamonline.com
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اهيف مهل قح ل سصاخششأل قئاثو ميلشستو ةفيظولا لÓغتشسإا ءوشس سصوشصخب مهعم قيقحتلا يف عرشش

داصسف ةحيصضف بلق يف ةيدلبلاب نوفظومو ناينب نيع ريم

ح.رشصان

،ناينبلا نيعل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر ،(ك.إا) عم اقيقحت ،ةمشصاعلاب ةقارششلا ةرئاد نمأا حلاشصم تحتف
يتلا مئارجلا نع غÓبإلا مدع ةحنج ،ةفيظولا لÓغتشسإا ةءاشسإا ةحنج هفارتقإل ةيوق نئارق ىلع اهفوقو دعب

نم ةياقولا نوناق نم84و74و33 داوملاب اهيلع بقاعملاو سصوشصنملا لاعفألا يهو ،هتفيظو مكحب اهب ملع
.هتحفاكمو داشسفلا

تقرغتشسإا هدامخإا ةيلمع
مغر تاعاشس5 نم رثكأا
نوع04 نم ديزأا دينجت

لخدت ةليشسو51و ءافطإا
نم راتكه2 وحن ىلع يتأاي قيرح

فطعلإ ةنيدمب بصصقلإو سشإرحأ’إ
ةيإدرغ يف

2 وحنب ةحاشسم تفلتأا
سشارحألا نم راتكه
فافشضب ةدتمم بشصقلاو
ىوتشسم ىلع بازيم يداو
فطعلا ةنيدم لخدم
قيرح ءارج ،ةيادرغب
ملو سسمأا لوأا ةليل بششن
.ةيرششب رئاشسخ فلخي
ةيامحلا قرف تعره دقو
قيرحلا عقوم ىلإا ةيندملا

هتحفاكمل هعلدنا روف
ليخنلا تاحاو ةيامحو
طيحمب ةعقاولا تانكشسلاو
ةيامح اذكو ،ثداحلا
زاغلا عيزوت تاكبشش
ةرباعلا ءابرهكلاو
اشضيأا لخدت امك ،ةقطنملل
ةيرئازجلا ةشسشسؤوملا ناوعأا
،زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل
زاغلاب نيومتلا عطقل
هذه ناكشس نع ءابرهكلاو
ةرطيشسلا تمتو ،ةقطنملا

اذه ىلع لماك لكششب
لهجت تلازل يذلا قيرحلا
لخدت دعب ،هبوششن بابشسأا

وحنو ،ءافطإا نوع04 ءاهز
تدنج لخدت ةليشسو51
ترمتشسا يتلا ةيلمعلا هذهل

ثيح ،تاعاشس5 نم رثكأل
ةيامحلا ناوعأا هجاو
يف ةمج تابوعشص ،ةيندملا
قيرحلا اذه ىلع ةرطيشسلا
يتلا حايرلا تمهاشس يذلا

ةقطنملا ىلع بهت تناك
.هباهتلا يف
مÓعوب لقنتو اذه
ةيلو يلاو ،ينارمع
ءاشضعأا ةيعمب ،ةيادرغ

ىلإا ،ةيلولل ةينمألا ةنجللا
ةعباتمل ثداحلا عقوم

ءافطإل لخدتلا ةيلمع
قيقحت حتف مت و ،نارينلا

نع فششكلل يئاشضق
اذه علدنا تاشسبÓم
.لوهملا قيرحلا

خ.ماشصع

هترشسأا ةلاعإا نع هزجعل ةلششنخب اقنشش باشش راحتنا

مناغتصسم يف يصصيون نيع ةباغب اتيم باصش ىلع روثعلإ
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت

ح˘لا˘سصم ة˘كرا˘سشم˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
دعب ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألاو كرد˘لا

ة˘با˘غ˘ب ة˘ع˘سساو ثح˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب ي˘˘ف ،د˘˘يدا˘˘م˘˘ح˘˘لا
نم ،مناغتسسم ةيلوب يسصيونلا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سش ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا
ذن˘م دو˘ق˘ف˘م ة˘ن˘سس72 ر˘م˘ع˘لا
ةرفح يف اتيم يسضاملا ءاثÓثلا

هنأا املع ،صشارحألا طسسو ةقيمع
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا ه˘˘˘جو˘˘˘ت
،ه˘تدا˘ع˘ك ة˘سضا˘ير˘لا ة˘سسرا˘م˘م˘˘ل
فوقولل اقيقحت حتف مت هيلعو
.ةافولل ةقيقحلا بابسسألا ىلع

ءا˘سسم مد˘قأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
د˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘سش ،صسمأا لوأا
دحأا˘ب ن˘طا˘ق ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا
،ةلسشنخ ةنيدمب ةقيرعلا ءايحألا

هلزنم لخاد اقنسش راحتنإلا ىلع
هتثج ليوحت مت ثيح ،يلئاعلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘˘عأا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
يعرسشلا بيبطلا ىلع هسضرعل
.هنفد لبق ةافولا بابسسأا ديدحتل

ةبرقم رداسصم تعجرأاو اذه
ببسس ،«مÓسسلا» ـل ةيحسضلا نم
هفورظل ،هسسفن لتق ىلع همادقإا
روهدتو ةب˘ع˘سصلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘سشألا ي˘ف ه˘ت˘ي˘سسف˘˘ن

دارفأا ةلاعإا نع هزجع ةيفلخ ىلع
 .هتلئاع

ينيشسمخ ىلع روثعلا
ةحاشسب ةدماه ةثج

ميلشسإا ةيدلب يف دجشسم
ةليشسملا يف

صسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص  ر˘˘˘ث˘˘˘عو اذ˘˘˘ه
يف صصخسش ةثج ىلع نونطاوم
لخاد رمعلا نم صسماخلا دقعلا
«عفان نبا ةبقع» دجسسم ةحاسس
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ي˘ف م˘ي˘ل˘سسإا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ةينمألا حلاسصملا تلقنت هيلعو
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لاو

ةنياعمل ناكملا نيع ىلإا ةيندملا
ةحلسصم ىلإا اهلقن مت يتلا ةثجلا

ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
،حلملا ني˘ع˘ب «ي˘ل˘سسع د˘م˘ح˘م»
لو˘˘ح ي˘˘لوأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ءار˘˘˘جإاو
ىلإا تسضفأا يتلا ،ةافولا بابسسأا
ىدحإا نم رد˘ح˘ن˘ي ة˘ي˘ح˘سضلا نأا
نا˘كو ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘يلو تا˘يد˘˘ل˘˘ب
.ةقطنملاب ةيواز ىلع ددرتي
ىلع تطقشس ةلئاع ذاقنإا

لÓششلاب ةلخن مهلزنم
ةليشسملا يف

ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نكمت
لÓ˘سشلا˘ب ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب

ة˘مو˘عد˘م ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج
ذا˘ق˘نإا ن˘م ،ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا˘˘ب

مهلزنم ىلع ةلخن تطقسس ةلئاع
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق حا˘ير بو˘ب˘ه ءار˘˘ج
ثداحلا ببسست ثيح ،ةقطنملا
لزنملا ناردج نم ءازجأا مده يف
.ةيرسشب رئاسسخ يأا ليجسست نود

نولشسارم اهعمج

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘˘ت
جربب ينطولا كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ةزرفم عم قيسسنتلاب ،جيريرعوب
نم ،يبعسشلا ينطولا صشيجلا نم
ةنيدم نم ردحني صصخسش فيقوت
ةردخم داوم لقنب موقي فيطسس
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع (ة˘سسو˘ل˘ه˘˘م صصار˘˘قأا)
ونور» عون نم ةيحايسس ةرايسس
ن˘م ه˘طا˘سشن د˘ت˘م˘˘ي ،«لو˘˘ب˘˘ما˘˘سس
ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘˘سشلا تا˘˘يلو
9305 ز˘ج˘حو ،ط˘سسو˘لا تا˘يلو
،عاونألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘لو˘سسب˘ك
ليكو مامأا ينعملا ميدقت مت ثيح
صسأار ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هيف هبتسشملا عاديإا مت نيأا ،يداولا
.ليامرلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب

تاوق تنكمت ،ىرخأا ةهج نم
ةحفاكم ةقرفل ةعبا˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا

ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تلا
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخ˘م˘لا˘ب
ةطر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
نم ،ةسسبت ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا
نم رثكأا زجحو صصخسش فيقوت
عاونأا نم صسولهم صصرق0592
جيورتلا دد˘سصب تنا˘ك  ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةنيدملا ءايحأا يف
،جد00002 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
هيف هبتسشملا ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو
ن˘ما ر˘ق˘م ى˘˘لإا تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘فو ،ة˘˘يلو˘˘لا
ة˘فا˘˘ك ما˘˘م˘˘تإا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ميد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
 .عاديإلاب ارمأا هقح يف تردسصأا

ب.Úشساي /تاديبع بيطلا

نمألا ةشضبق يف ةشسبت بابشش طشسو مومشسلا هذه جورم

قرصش تاي’و نيب طصشني تإردخم نورابب ةحاطإ’إ
سسولهم سصرق9305 زجحو دÓبلإ طصسوو

يرجا˘ت دود˘ح˘لا صسار˘ح ف˘قوأا
04 او˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضو تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
جلاعملا فيكلا ن˘م ا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك
ةزرفم تزج˘ح ا˘م˘ي˘ف ،نا˘سسم˘ل˘ت˘ب
،ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
كرامجلا حلاسصم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
با˘ع˘لألا ن˘˘م ةد˘˘حو006984
.ةلقروب ةيرانلا

زرا˘˘˘ف˘˘˘م صسمأا تف˘˘˘قوأاو اذ˘˘˘˘ه
رثإا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل

ن˘م ل˘كب ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يجاب جربو ،مازق نيع ،تسسارنمت
تطبسضو صصا˘خ˘سشأا3 ،رات˘خ˘م
ةيعابر تا˘ب˘كر˘م3و ،ة˘ن˘حا˘سش
داوم نم ةدحو065601و ،عفدلا

،بيرهت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
بيقنتلل تاد˘ع˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب

ه˘تدروأا ا˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،بهذ˘˘لا ن˘˘ع
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓ˘˘سسلا» تم˘˘ل˘˘˘سست صسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
.هنم ةخسسن

زرافم تطبحأا ،ىرخأا ةهج نم
لكب يبعسشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘ل˘ل
صسار˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘سسب˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
بير˘ه˘˘ت تلوا˘˘ح˘˘م ،فرا˘˘ط˘˘لاو
نيح يف ،دوقولا نم رتل79131
ري˘غ ار˘جا˘ه˘م55 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
ةفل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش
.ةسسبتو تسسارنمت نم لكب

ط.ةراشص

تشسارنمت نم لكب بهذلا نع نيبقنم3 فيقوت
راتخم يجاب جربو مازق نيعو

غلك04 زجحو تإردخم نورابب ةحاطإ’إ
ناصسملتب جلاعملإ فيكلإ نم

ةيحشضلا عم ةيرشس ةقÓع هل نوكت نأا هبتششي اباشش نعط

ةصسبت يف ةلولصسملاب كردلل هصسفن ملصسيو نيكصس تانعطب هتنبإ لتقي لجر
صسمأا لوأا ر˘˘ج˘˘ف ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘˘لو˘˘ل˘˘سسم˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كسس
لوه ىلع ،ةسسبت يف تانيوعلاب
تلثمت ،ءاركن لتق ةميرج عوقو
حور قهز ىلع بأا مادقإا يف
اماع71 ـلا ة˘˘ب˘˘حا˘˘سص ه˘˘ت˘˘ن˘˘بإا
ملسسي نأا لبق ،نيكسس تانعطب
ينطولا كردلا حلاسصمل هسسفن
هذه ةباتك ةياغ ىلإاو ،ةقطنملاب

با˘˘˘ب˘˘˘سسأا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسألا
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘مو
رفسستسس ام راظتنا يف ةسضماغ
نأا ا˘م˘ل˘ع ،تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع
اهوطبر ةلئاع˘لا ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا
.فرسش ةحيسضفب

ـل ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘˘كسس ىور
صضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘با˘˘˘سش نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا»
ل˘تا˘ق˘لا ن˘م ن˘ي˘كسس تا˘ن˘ع˘ط˘˘ل

اببسسم  ،هتنبإا لتق بقع ةرسشابم
هلقن تعدتسسإا ةغيلب تاباسصإا هل

ى˘˘لإا ة˘˘عر˘˘˘سسلا حا˘˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيلوب يع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ةعاسسلا دح ىلإا عبقي نيأا ،ةبانع
لاح عقاو ،ةزكرملا ةيانعلا تحت

نوكت نأا ودعت ل ةميرجلا لعج
.ةيقÓخأا ةحيسضفب ةقÓع اهل

نوراه يحابشصم
ةمدشصل يبشصو خيشش سضرعتو سسأارلا ىوتشسم ىلع ينيشسمخ ةباشصإا

نإرهو يف يديهم نب يبرعلإ عراصشب قبإوط4 نم ةنوكتم ةيانب ملÓصس رايهنإإ
ةدحولا صسمأا حابسص تلخدت

نم ،ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا
ةيانب ملÓسس رايهنإا ثداح لجأا

عراسشب قباوط4 نم ةنوكتم
،نارهو يف يديهم نب يبرعلا

تا˘فا˘ع˘سسإلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
رمعلا نم غلبي صصخسشل ةيلوألا

ىلع ةباسصإا نم يناعي ،ةنسس05
وحن هليوحت مت صسأارلا ىوتسسم
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
،يع˘ما˘ج˘لا نار˘هو ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ةمدسص ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك
لوألا ركذ صسنج نم نيسصخسشل
ةنسس08 يلاوح رمعلا نم غلبي

،ةنسس61 رمعلا نم غلبي يناثلاو
صسف˘˘ن و˘˘ح˘˘ن م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت
ءÓ˘جإا م˘تو اذ˘ه ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ةرو˘˘˘سصح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
م˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘سسلا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب
.ةيكيناكيملا

ب.دلاخ

عمقو ةدوجلا حلاسصم تزجح
ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب صشغ˘˘˘لا
نع لقي ل ام تفلتأاو صسادرموبب
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘˘ن˘˘ط07
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
،كÓهتسسÓلو ريياعملل ةقباطملا

.يسضقنملا ناسضمر رهسش لÓخ
مت يتلا ةروكذملا داوملا ةيمك
لسصأا نم ي˘ه ا˘ه˘فÓ˘تإاو ا˘هز˘ج˘ح
تعسضخ ي˘ت˘لا ن˘ط0043 وح˘ن
.مايسصلا ر˘ه˘سش ة˘ل˘ي˘ط ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
ناو˘عأا رر˘˘ح كلذ ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإاو
031 م˘ه˘تÓ˘˘خد˘˘ت ر˘˘ثإا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

،ةفلاخم141و ايئاسضق ارسضحم
ظفح طورسش مارتحا مدعب قلعتت
مدعو فل˘ت˘لا ة˘ع˘ير˘سس تا˘ج˘ت˘ن˘م

مÓعإلا مدعو تاجتنملا ةقباطم
ةسسراممو ،تافيرعتلاو راعسسألاب
لجسس ديق نود ةيراجت تاطاسشن
ي˘ت˘لا ةر˘تو˘˘ف˘˘لا مد˘˘عو ،يرا˘˘ج˘˘ت
،جد نويلم5.2 اهتميق تزواجت
هذ˘˘˘ه ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع حار˘˘˘ت˘˘˘قا م˘˘˘تو
ايراجت Óحم91 قلغ تافلاخملا
.تلا˘ج˘م˘لا ى˘ت˘˘سش ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ي
تافلاخملا هذه عفر مت ةراسشإÓل
ناوعأا مسضت ةقرف13 فرط نم
ةدو˘ج˘لا ة˘ب˘قار˘مو صشغ˘لا ع˘م˘˘ق˘˘ل
امب اوما˘ق ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘حو
لك ربع لخدت000.2 نع ديزي
ر˘ه˘سش ة˘ل˘ي˘ط ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
.كرابملا ناسضمر

ج.ماششه

اهباحشصأا دشض ايئاشضق ارشضحم031 ريرحت

دإوملإ نم انط07 ةبإرق فÓتإإو زجح
سسإدرموبب ةدصسافلإ ةيعانصصلإو ةيئإذغلإ

غلبي لفط صسمأا ءاسسم يفوت
هتسسهد تاو˘ن˘سس5 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
ه˘ي˘خأا ة˘ق˘فر نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ةرا˘ي˘˘سس
ءا˘ي˘لو˘سصف˘˘لا نو˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ي ه˘˘ت˘˘خأاو
،ةزابيتب عيرسسلا قيرطلا ةاذاحمب
ي˘بر˘غ˘لا ل˘خد˘م˘لا˘ب د˘يد˘ح˘ت˘لا˘˘بو
تلخدتو اذ˘ه.ةيلولا ةمسصاع˘ل
ةعرسسب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم
ىف˘سشت˘سسم ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن˘ل
هسسافنأا ظفل نيأا ،«لفطلاو مألا»

ق˘ير˘ف˘لا دا˘ه˘˘ت˘˘جا م˘˘غر ةر˘˘ي˘˘خألا
ليسصاف˘ت ي˘فو.هذاقنإل يب˘ط˘لا
امل اقفو ةيحسضلا نإاف ،ثداحلا
،تامولعم نم «مÓسسلا» ـل رفوت
ددسصب ناك امنيب ثداحلل صضرعت
قاحتلإÓل عيرسسلا قير˘ط˘لا ع˘ط˘ق
او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا را˘غ˘سصلا ه˘˘تو˘˘خإا˘˘ب
م˘ه˘˘سضرأا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م نو˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ي
 .قيرطلا ةفاح يف ةيحÓفلا

ـه.لاون

لششفلاب تءاب هتايح ذاقنإل ءابطألا تاداهتجا
هتباشصإا ةروطخل ارظن

ءايلوصصفلإ عيبي ناك Óفط سسهدت ةرايصس
ةزابيتب عيرصسلإ قيرطلإ ةفاح ىلع
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مايألا هذ˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ر˘كذ˘ت˘سسي
امب ميمسصلا يف هباسصأا ةميلأا ةينطو ةبسسانم
ةتسسلا مايأا برح » وأا  » ةسسكنلا ىركذ » ىمسسي
ةلود تماق ثيح ، تايّمسسملا نم هرخآا ىلإا »
76 ماعلا نم ناريزح نم صسماخلا يف لÓتحلا
ام لك ةمدختسسم يربرب يجمه ناودع نسشب
ترمتسسا ، يبرغ معدو ةريبك ةناسسرت نم اهيدل
ةيدامو ةيرسشب رئاسسخ ةفلخم مايأا ةتسس ةدمل
داتعلا نم %08 براقي ام ترمد ثيح ، ةلئاه
ةوق يأا ريمدت  ىلع لمعلاو يبرعلا يركسسعلا

روطت˘لاو صضو˘ه˘ن˘لا ى˘لا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع
يف ينيطسسلفلا يئادفلا طاسشنلا ىلع ءاسضقلاو
ةنوهرملاو  ف.ت.م مايق ىلع ًادرو ، ةرتفلا كلت

نيطسسلف يقابل اهلÓتحاو ا˘ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف ًا˘ي˘بر˘ع
ةعسساو ءازجأاو (صسدقلا ،  ةزغ ، ةيبرغلا ةفسضلا)
نع ادع » نلوجلاو ءانيسس » ةيبرعلا لودلا نم
004 ـب ردقت تاءاسصحإلا بسسح حوزنو ريجهت
صسيو˘سسلا ةا˘ن˘ق لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ند˘˘م˘˘لا ن˘˘م ف˘˘لأا

، ندرلا ىلا ةيبرغلا ةفسضلا نمو نلوجلاو
دعب ينيطسسلفلا بعسشلل ةيناثلا ةبكنلا تناكف
يتلا تابكنلا لجسس ىلا فاسضت يتلا84 ماع
.ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلا قحب اهل ةياهنل

لامكتسسا راطإا يف بسصي لسصح ام نأا دقتعأا
ي˘ف ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا عور˘˘سشم˘˘لا

صضرألا ىلع ةرطي˘سسلاو ع˘سسو˘ت˘لاو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
بلجو اهتاجتنمل يكÓه˘ت˘سسا قو˘سسو ها˘ي˘م˘لاو
اهعناسصمو اهسشرو ىلا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘لا˘م˘ع˘لا

ناودع˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تلازا˘م˘ف ، ا˘هدا˘سصت˘قل ة˘مد˘خ
لتح˘تو صسد˘ق˘لا تم˘سض مو˘ي˘لا ى˘ت˘ح ةر˘م˘ت˘سسم
نآلا لمعتو ، تانطوتسسملاب اهتقرغأاو ةفسضلا

تم˘سضو ة˘ف˘سضلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ءاز˘جأا م˘سض ى˘ل˘ع
يتلا ةيلودلا تارارقلا نم مغرلا ىلع نلوجلا

يتلا يسضارألا نم باحسسنلاب ليئارسسإا تبلاط
833 ،242 رار˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘مو76 ما˘ع تل˘˘ت˘˘حا

لإا  ، ةلسصلا تاذ ةيلودلا تارارقلا نم اهريغو
نوناقلل ا˘هر˘ه˘ظ ترادأاو ل˘ب ، ل˘ث˘ت˘م˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا
كلذو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق لكلو يلودلا
ثيح ، اهل دودحمÓلا يكيرمألا معدلا ببسسب
لك يف اهل ءاطغ لكسشتو اهتيامح ىلع لمعت
ةماهلا اهتاودأا دحأا اهرابتعاب  ةيلودلا لفاحملا
.اهاعرتو اهحلاسصم يمحت يتلا ةقطنملا يف

ل˘كب ءار˘كن ة˘ي˘بر˘˘ع ة˘˘م˘˘يز˘˘ه ل˘˘سصح ا˘˘م نإا
لسشف حسضاو لكسشبو ينعي اذهو ، صسيياقملا
ة˘ير˘كسسع˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ج˘مار˘ب˘لا ل˘كل ع˘يرذ
ر˘فو˘ت مد˘عو ، ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘نأÓ˘˘ل
بايغ فسسأا لكبو ، كلذ يف ةيقيقحلا  ةدارإلا
يموق فقوم قلطني رثؤومو لعاف يبرع رودل
نم حسضاو اذهو ، اهتيسضقو نيطسسلف هاجتا

عسضب هتماقإا ىلع ترّم بسصاغ نايك لÓخ
ا˘هروذ˘ج ا˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع ة˘˘مأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس
ة˘ير˘سشب تا˘ي˘نا˘كمإاو ا˘ه˘ترا˘سضحو ا˘ه˘خ˘˘يرا˘˘تو
ًار˘سصن تمد˘قو ، ةز˘جا˘ع تف˘قو ة˘ل˘ئا˘ه ة˘يدا˘مو
اذهل قوفتبو ًايدا˘سصت˘قاو ًا˘ير˘كسسعو ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس
صشيجلا » ـب هسشيج مسسو ىلإا ىدأا امم ، لÓتحلا
يف  هتلوقم تمطحت يذلا » رهقي ل يذلا

هل ةّيودم ةميزه تلكسش يتلا  ةماركلا ةكرعم
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘حلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح كلذ˘˘˘كو ،
ةيلوؤوسسملا اهليمحتو ناودعلا ةادغ  تداسس
. اهب طونملا بجاولاب مهمايق مدعل برعلل

لكبو ينيطسسلفلا بعسشلا ةدايق نأا يداقتعاب
مييقتو ةيلمعو ةيعقاو ةسساردب تماق هتانوكم
هتايطعم لكب صشاعملا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا  ع˘قاو˘ل˘ل
بع˘سشلا ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘خو˘لا ناود˘ع˘لا تا˘ي˘عاد˘˘تو
لماكلاب هسضرأا لÓتحاب ةلثمتملاو ينيطسسلفلا

برسضو ةيعيبطلا هدراومو هتاورث ةرداسصمو
تاموقملا نم دع˘ُت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارد˘ق˘م˘لا
امم ، اهتي˘سضقو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘سشل ة˘ي˘سسا˘سسألا
بع˘˘˘سشلا نأا ه˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك ًا˘˘˘˘سسرد ل˘˘˘˘كسش
يف ةيلوؤوسسملا هقتاع ىلع عقت ينيطسسلفلا
لوسصح˘لاو ه˘سضرأا عا˘جر˘ت˘سساو لÓ˘ت˘حلا ر˘حد
ىدأا ثيح ، ةسصوقنم ريغ ةلماك هقوقح ىلع
ةحلسسملا ل˘ئا˘سصف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا قÓ˘ط˘نا ى˘لإا

لاسضن˘لا ة˘ه˘ب˘ج : لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘مو
لث˘م˘لا ةد˘عا˘ق ى˘ل˘عو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
يف «اهلوجع اهثرحت صضرلا » لئاقلا ّيبرعلا
ى˘ل˘ع تذ˘خاو ا˘هر˘يو˘ث˘˘تو ف.ت.م ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عا

يف ةيلوؤوسسملا تلمحتو روملا مامز اهقتاع
ازا˘ج˘نا تل˘كسشو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ةدا˘ي˘ق
.هخيرات يف ايقيقح

يه لÓتحلا ةوقب ةمئاقلا ةلودلا ليئارسسإا نإا
ةحسضاو دودح اهل صسيل يتلا ةديحولا ةلودلا

ةكرحلا ركف نم ةعبان ةقيقح اذهو ةددحمو
ناطيتسسلاو عسسوتلا ىلع مئاقلا ةينويهسصلا

دودح صسي˘لو ، بل˘سسلاو به˘ن˘لاو د˘يا˘ه˘تر˘بلاو
نأا يلودلا عمتجملا نم بلطتي امم اهعامطأل
ة˘لود˘ل د˘ح ع˘سضيو ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ما˘˘مأا ف˘˘ق˘˘ي
ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل ل˘ث˘ت˘م˘ت نأا ى˘ل˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا

ما˘ي˘ق نأا ثي˘ح ، ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا تارار˘ق˘لو
اهمازتلاب ًاطورسشم ناك84 ماع يف ليئارسسإا
ميسسقتلا رارق ذيفنتبو ةدحتملا ممألا قاثيمب
صصاخلاو491 رارقبو نيتلودب صصاخلا181
.نيئجÓلا ةدوعب

لاسضنلا ةهب˘ج˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلا بت˘كم˘لا و˘سضع
ينيطسسلفلا يبعسشلا

ا˘˘ه˘˘بر˘˘ح لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘مو˘˘˘كح ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت
يف يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ناود˘ع˘لا

رمألا ة˘سسا˘ي˘سس صضر˘ف˘ل ة˘مو˘م˘ح˘م ة˘لوا˘ح˘م
تاز˘ج˘ن˘م˘لا صضيو˘ق˘تو ي˘لÓ˘ت˘حلا ع˘˘قاو˘˘لا
ةلودلا ةماقإا عنمو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ًايفارغج ةلسصاوتملاو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا

ةلتحملا ةينيطسسلفلا يسضارألا لماك ىلع
. صسدقلا اهتمسصاعو7691 ماع

ةفر˘ط˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘لا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ة˘مو˘كح
صضرف اهتايولوأا ملسس صسأار ىلع تعسضو
ةطخب ىمسسي ام لÓخ نم يلÓتحلا عقاولا
ةرطيسسلاو ديلا عسضو لمسشت يتلاو مسضلا

ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ن˘م ة˘ع˘سساو ءاز˘جأا ى˘˘ل˘˘ع
م˘سضو تي˘˘م˘˘لا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا لا˘˘م˘˘سشو راو˘˘غألاو
نم رسشابم معدب ةيناط˘ي˘ت˘سسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
هذه صسسسأا تعسضو يتلا ةيكيرمألا ةرادإلا
» نرقلا ةقفسصب ّيّمُسس ام لÓخ نم ةميرجلا

. » وهاينتن ‐ بمارت ةطخ
تر˘كف ا˘م اذإا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح م˘هو˘ت˘˘ت

يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نأا˘ب ر˘ي˘كف˘ت˘لا در˘ج˘م
وأا ع˘سضخ˘ت وأا موا˘سست نأا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘تدا˘˘ي˘˘قو
تاءار˘جإلا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ل˘ب˘ق˘ت وأا ى˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘ت
بÓ˘ق˘نلا اذ˘هو ة˘ي˘ناود˘ع˘لاو ة˘يزاز˘ف˘ت˘سسلا
قافتلا مت ام ىلع يليئارسسإلا يكيرمألا

ةدايقلا˘ف ، ة˘ق˘با˘سسلا تاو˘ن˘سسلا لÓ˘خ ه˘ي˘ل˘ع
يذلا اهفقوم ذاختا يف ددرتت مل ةينيطسسلفلا
ةهجاوملاو صضفرلا فقوم ، نوكي نأا بجي
نا˘كف لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لاو
ًايخيراتو ًائيرجو ًاحسضاو ينيطسسلفلا رارقلا
لÓتحلا ع˘م ة˘ي˘ل˘كلا ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا نÓ˘عإا ي˘ف
لمعلا فقوو ةيدقا˘ع˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ءا˘ه˘نإاو
» ف˘ل˘م كلذ ي˘ف ا˘م˘ب تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ة˘˘فا˘˘كب
ةيوق ةعفسص لكسشي يذلا » ينمألا قيسسنتلا
ربعت يتلاو ةيجط˘ل˘ب˘لا لÓ˘ت˘حلا ة˘مو˘كح˘ل
رفاسسلا لÓتحلا هجو نع ًا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ًار˘ي˘ب˘ع˘ت
ةفا˘ك ر˘ب˘ع ّي˘با˘هرإلاو ّيو˘مد˘لاو ل˘فا˘سسلاو
بعسشلل ةيداعملا اهتاطط˘خ˘مو ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سس
. ينيطسسلفلا

لÓ˘ت˘حلا نÓ˘عإاو ثاد˘حألا عرا˘سست ما˘مأا
زومت علطم » مسضلا » ةيلمعب عورسشلا هتين
يف ةديدع تاهويرانسس كانه نوكتسس مداقلا

يلÓحلا يعسسوتلا ططخملا اذه ةهجاوم
بعسشو ، ةديدج عئاقو نم هيلع بترتي امو
دو˘م˘سصلا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ندو˘˘ع يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
يتلا تايدحتلاو فورظلا ةمواقمو تابثلاو
نع عافدلا يف ددرتي نل لÓتحلا اهقلخي

نو˘كي˘سسو ، ه˘ت˘ي˘سضقو ه˘تاز˘ج˘ن˘مو ه˘قو˘ق˘˘ح
ي˘ت˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا هذ˘ه ل˘كل دا˘سصر˘م˘˘لا˘˘ب
قوق˘ح˘لا ن˘م ق˘ح يأا ن˘م ل˘ي˘ن˘لا فد˘ه˘ت˘سست
اهترقأا يتلا ةعورسشملاو ة˘لدا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
. يلودلا عمتجملاو ةيلودلا ةيعرسشلا

رذحت تأادب ةيلودو ةيبوروأا فقاوم كانه
ىلع اهمادقإا ةروطخ نم لÓتحلا ةموكح
، » رسشابملا لÓتحلا ديدجت » مسضلا ةيلمع
ةنادإا يف اهتيمهأا اهل ةيلودلا فقاوملا هذهو
ةيسسايسس مئارج نم » ليئارسسإا » هب موقت ام
صضرألا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سساو ة˘˘ير˘˘كسسعو
رييغت يأا ءارجإا زوجي ل يتلا ةينيطسسلفلا

ًاسضرأا اهراب˘ت˘عا˘ب ي˘نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘ع˘با˘ط ى˘ل˘ع
. ةلتحم

تاونسسلا لÓخ ليئارسسإا هل تعسس ام لك
وه ةسصاخب0002 ماعلا دعب امو ، ةقباسسلا
ةطلسس » ةيار تحت ديدج ىوق نازيم صضرف
وه اذهو » ةفلك نودب لÓتحاو ةطلسس Óب
تماق يتلا تاسسايسسلا لك لعفب رمألا عقاو
ة˘فا˘ك صضا˘ه˘جإل لÓ˘ت˘حلا تا˘مو˘˘كح ا˘˘ه˘˘ب
د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تاز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهتيوسضعو ةينيطسسلفلا ةلودلاب فارتعلا
ةلسصاومو ةدحتملا ممألا يف بقارم ةفسصب
تا˘حا˘ي˘ت˘جلاو ل˘ي˘كن˘ت˘لاو ع˘م˘ق˘لا تاءار˘جإا

˘مد˘هو ي˘سضارألا ةردا˘سصمو تلا˘ق˘˘ت˘˘علاو
ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘سسلا ءا˘ن˘ب˘لاو ع˘سسو˘ت˘لاو لزا˘ن˘م˘لا

» ي˘ف تر˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسو
يناودعلا عباطلا تسسرك يتلاو » تسسينكلا

لزع بناج ىلإا يدادبتسسلاو يرسصنعلاو
ةيكيرمألا ةرافسسلا ل˘ق˘نو صسد˘ق˘لا ة˘لر˘سسأاو
ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا فار˘˘˘ت˘˘˘عاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا
. ليئارسسإل ةمسصاعك صسدقلاب ةنيهسصتملا

موقتو تماق ام لك مغرو كلذ لك عمو
ينيطسسلفلا بعسشلا ّنأا لإا لÓتحلا ةلود هب
هتاططخم لاسشفإا امئاد عيطتسسيو عاطتسسا

ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلاو ة˘ي˘˘ب˘˘ير˘˘خ˘˘ت˘˘لا ه˘˘تاد˘˘ن˘˘جأاو

م˘˘سضلا تلوا˘˘ح˘˘م ا˘˘مو ، ة˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘نو˘˘لو˘˘كلا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو نر˘ق˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصو ع˘˘سسو˘˘ت˘˘لاو
ظفلتسس ، ةقرتحم قاروأا ىوسس تارماؤوملا
ينيطسسلفلا بعسشلا دو˘م˘سص ما˘مأا ا˘ه˘سسا˘ف˘نأا

عامت˘جا˘بو تعرا˘سس ي˘ت˘لا ه˘تدا˘ي˘ق دو˘م˘سصو
ف˘قاو˘م˘لا ر˘˘ط˘˘خأا ذا˘˘خ˘˘تل ل˘˘ما˘˘سش يدا˘˘ي˘˘ق
عارسصو يسسا˘ي˘سس كا˘ب˘ت˘سشا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ةرادإلا ا˘م˘ه ن˘يدود˘ل ن˘يود˘ع ع˘م مد˘˘ت˘˘ح˘˘م
‐ وهاينتن ةموكح اهتبيبرو ًلوأا ةيكيرمألا

. ًايناث صستناغ
ةسسايسسلل ديج ئراق ينيطسسلفلا بعسشلا

هنأا كسش ىندأا نودبو ، ةيسسايسسلا ثادحأÓلو
ًامامت ، ةيدجلا ىهتنم يف هتدايق ةلاسسر أارق
ه˘تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ت˘سشب لÓ˘ت˘˘حلا ا˘˘هأار˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘مÓ˘عإلاو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ينيطسسلفلا ف˘قو˘م˘لا˘ب فا˘ف˘خ˘ت˘سسلا لوا˘ح
وأا ، ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت در˘ج˘م هرا˘ب˘ت˘عاو
مهل حسضتا ثيح ، » صسيئر ةبسضغ » درجم
فقوملا ّنأا ةيسضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا لÓ˘خ
ةدارإا ن˘م ع˘ب˘ن˘˘يو ، بل˘˘سص ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ر˘ي˘غ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف م˘ي˘م˘سصت ن˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
ءزج يأا مسض ططخم ةهجاوم ىلع قوبسسم
تاوطخ كانه ّنأاو ، ةينيطسسلفلا صضرألا نم

، ة˘ع˘سساو ة˘سضا˘ف˘ت˘نا ا˘˘م˘˘برو ، ة˘˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘سصت
يدسصتلاو  ةه˘جاو˘م˘لا ق˘ير˘ط ي˘ف نو˘كت˘سس

ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘لو ، ي˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا ءار˘˘˘˘جإا يأل
يذلا فرطلا اونوكي نأا ًادبأا نوينيطسسلفلا
، دحاو بناج نم تايقافتلاب مزتليو ذفني
، ميحجلا ىلإا تايقافتلا هذه لك بهذتلف
زازتبا يأل ةينيطسسلفلا ةدايقلا خسضرت نلو
وأا ـ ةيكيرمألا ةرادإلا نم ءاوسس ، ديدهت وأا

نم ةيمحم يأا نم وأا ‐ لÓتحلا ةموكح نم
ةيعبتلا كلف يف ريسست يتلا تايّمحملا كلت
صضع˘ب م˘سصاو˘ع ي˘ف ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ة˘لور˘ه˘˘لاو
!! برعلا

، ل˘سشا˘ف م˘ي˘عز ه˘نأا ًا˘م˘ئاد و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن تب˘˘ثأا
اهريغو مسضلاب ديدهتلا نع فtكي نأا هيلعو
اهل دعتري ل يتلا ةغرافلا تاديدهتلا نم
ةفوسشكم تتاب هفقاوم لكف ، نارئفلا ىوسس
تافل˘مو ا˘يا˘سضق˘ب خ˘ط˘ّل˘م˘لا د˘سسا˘ف˘لا و˘هو ،
ناك ناو ، مكاحملا يف هقحÓت يتلا داسسفلا

مسضلا ةيلمع ىلع مدقيلف حرطي ام يف ًاداج
ربسص ربتخي ل نأا هيلع نكلو ، عاطتسسا نإا
ي˘ت˘لا م˘ه˘لا˘ع˘فأا دودر وأا ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
 ! تايقافتلا طاقسسإا درجم زواجتتسس

ينيطسسلف بتاك
!! ةسسكن درجم تسسيل7691 ماع لÓتحا

يبرعلإ يمصسرلإ ماظنلل ةميزه يه

 نيينيطصسلفلإ ربصص رابتخإ ةلواحمو » مصضلإ ططخم »
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فيسصلا لسصف باÎقا عم

سضإرمأ’إ ةحفاكŸ نا÷ ثÓث بصصني Âاغتصسم ›إو
تانإوي◊إو هايŸإ قيرط نع ةلقنتŸإ

 قÓمإ’ا حبسش نم مهذاقنإ’ ةلوؤوسسŸا تاه÷ا فلتı ةثاغتسسإا ءادن نوهجوي اهولث‡

حلاصص د’وأإ ةيرق ناكصس تايموي نإونع ةاناعŸإو رقفلإ
ناصسملتب تولات Úع ةرئإدب

¤وأ’ا ،ةسصاخ نا÷ ثÓث بيسصنت ىلع Òخ’ا هعامتجا لÓخ نوديعسس عيمسسلا دبع Âاغتسسم ›او فرسشأا
Ÿا سضارمأ’ا ةحفاكŸا قيرط نع ةلقنتŸىرخأاو هاي Ÿا ةيعونو برسشلل ة◊اسصلا جيراهسصلا ةبقارŸا هايŸةمدق

.فيسصلا لسصف لÓخ Ìكت يتلا ناوي◊ا قيرط نع ةلقنتŸا سضارمأ’ا ةحفاكŸ ةثلاث ةن÷و Úنطاوملل

دلوأا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘لا ف˘˘ق˘˘ي
نيع ةرئادل ايرادإا ةعباتلا حلاسص
ةا˘نا˘ع˘م˘لا ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع تو˘˘لا˘˘ت
نيلثمم لعجام وهو ،اهناكسسل

ةثاغتسسإا ءاد˘ن نو˘ه˘جو˘ي م˘ه˘ن˘ع
فلتخمل «مÓسسلا» ةديرج ربع
ا˘م˘ي˘سسل ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ىسسعو لعل ةيئلولا تاطلسسلا
نم مهذقنت ةيغاسص اناذأا نودجي
ةحئاجو انمازت ،ةانا˘ع˘م˘لا ح˘ب˘سش
قمع نم تداز يتلا انوروك
بل˘غأا د˘جو ا˘مد˘ع˘ب م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م
ع˘سضو ي˘ف م˘ه˘˘سسف˘˘نأا نا˘˘كسسلا

مهبل˘غأا نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م رو˘هد˘ت˘م
ل˘˘خدو ةر˘˘ح لا˘˘م˘˘عأا صسرا˘˘م˘˘˘ي
رفوت مدع ىلع ةدايزو يموي
ةحئاجلا لبق ىتح لمعلا صصرف
ي˘لا˘هألا ى˘ق˘ب˘˘ي ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘ت˘سش ي˘ف ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م نود˘˘با˘˘كي
ثي˘˘ح ن˘˘كسسلا˘˘ك تلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ج˘مار˘ب˘لا ي˘ف حدا˘ف˘˘لا صصق˘˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ا˘سصو˘سصخ ة˘ي˘ن˘كسسلا

ةيسسفن ىلع اريثك رثأا امم اهنم
دغ يف نورظتني اولازل نمم
ةيرق ةاناعم تداز امك ،قرسشم
با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ع˘˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص دلوأا
ةعا˘ق˘لا˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لا
راودلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا

ى˘سضر˘م˘لا تا˘ي˘جا˘˘ح ي˘˘ب˘˘ل˘˘تل
لق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا نور˘ط˘سضي ن˘يذ˘لا
يقل˘ت˘ل صسيدا˘ب ن˘ب ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا

ة˘ي˘فا˘سضإا تا˘ق˘ف˘ن ع˘م جÓ˘˘ع˘˘لا
م˘ه˘حار˘ج ن˘م ار˘ي˘˘ث˘˘ك تق˘˘م˘˘ع
ربع ءادنلاب اوه˘جو˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ةرا˘سشإÓ˘ل .ةد˘ير˘ج˘لا تا˘ح˘ف˘سص
نم كلذ˘ك ي˘نا˘ع˘ت ة˘ير˘ق˘لا نإا˘ف
ةرانإلاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ي˘ف صصئا˘ق˘ن
فنسصت يهو اهريغو ةيمومعلا

ه˘ي˘ل˘عو ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘سض
لمعلا تائيهلا لك نم بلطتي
ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘طإلا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل
صشيعلا يلاتلابو ةيرقلا ينطاقل
تأادب ةديدج رئازج يف ميركلا

.حسضتت اهقارسشإا ملاعم
نياعي ةي’ولا ›اوو..

Úنهب ةيومنتلا عيراسشŸا
دÓخ ينبو

نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لاو ما˘˘ق
ي˘سضق˘ن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
نم ل˘ك ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب
،ن˘ي˘ن˘هو دÓ˘خ ي˘ن˘ب ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب
صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ب ا˘˘قو˘˘فر˘˘م
ءارد˘م˘لاو ي˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
هذه تزيمت ثيح  نييذيفنتلا
ةيرق ىلإا ةيادب هجوتلاب ةرايزلا
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب صسي˘م˘خ˘لا قو˘سس
ة˘سصر˘ف˘لا ه˘ل تنا˘ك ن˘يأا ،دÓ˘˘خ
رابتعإلا ةداعإا عورسشم ةنياعمل
مي˘كح» ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا ة˘سسرد˘م˘ل˘ل
يف نياع ثيح ،«ميهاربا يديسس
يتلا بناوجلا لك ناكملا نيع

عم ةسسردملا هذه ةئيهت صصخت
نيمئاقلا ىلإا تاهيجوت ءاطعإا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع عور˘˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا

ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ةرور˘˘سض
لا˘غ˘سشألا ةر˘ي˘تو ي˘˘ف عار˘˘سسإلا

ةفاكل بيجتسسي نأا دبل يذلاو
لومعملا ري˘يا˘ع˘م˘لاو طور˘سشلا
ز˘ّف˘ح˘ت ة˘ئ˘ي˘ب ق˘ل˘خ د˘˘سصق ا˘˘ه˘˘ب
،دّيجلا ليسصحتلا ىلع ذيمÓتلا

صسراد˘م˘لا نأاو ر˘كذ˘لا˘ب ا˘ّسصا˘˘خ
ةناكمب ىظحت يتلا ةّيئادتبلا

نياع ةطحملا هذه دعب ةسصاخ
ةئيهتلا عورسشم يئلولا دفولا
ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م˘ل ة˘ير˘سضح˘˘لا

تاحيسضوت هل تمدق نيأا ،دÓخ
اذ˘ه ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت تا˘˘ط˘˘ح˘˘م لو˘˘ح
ىدسسأا ثيح يمومعلا قفرملا
تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لجأا نم نيينعملا نيلوؤوسسملل
يف لاغسشألا نم ىقبت ام مامتإا
اذ˘ه د˘ي˘سسج˘˘ت˘˘ل  لا˘˘جآلا بر˘˘قأا
و عقاولا صضرأا ىلع عورسشملا
هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس ا˘˘˘ه˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي
ةدع نأا هر˘كذ ر˘يد˘ج.ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تبلاط ةيلولا بارتب تايدلب
ىلع فوقولل اهترايزب يلاولا

نا˘كسسلا تلا˘غ˘سشنإا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ة˘ح˘ئا˘ج ه˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خا˘˘مو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت

.انوروك
سشاتيلتوب ع

يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا لÓ˘˘˘خو
لوألا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘سسأار˘˘˘˘˘ت
ه˘عا˘م˘˘ت˘˘سسا ىد˘˘لو ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ة˘ي˘ل˘خ ل˘م˘˘ع صضر˘˘ع
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ب˘قار˘مو
لوألا يثÓثلا لÓخ ةيعانسصلا

ىلع ددسش ةيراجلا ةنسسلا نم
ظ˘ف˘ح بتا˘˘كم رود ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
اهديوزت عم ةيدلبلاب ةحسصلا
.ة˘مزÓ˘لا ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب
نا˘˘كسسلا د˘˘يوز˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘سضلو
يتلا برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لا ر˘ث˘كي

ف˘ل˘ك ف˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف لÓ˘˘خ
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘˘سصم ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
ة˘سسسسؤو˘مو ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا
ةرور˘سضب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
برسشلل ةهجوملا هايملا ليلحت
ةا˘˘فو˘˘م ع˘˘˘م ي˘˘˘مو˘˘˘ي ل˘˘˘كسشب
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘يلو˘لا ح˘لا˘˘سصم
فوقوللو .ةيمويلا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب

رد˘سصأا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع
ة˘ي˘ئلو˘لا نا˘ج˘ل˘ل تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
صشي˘ت˘ف˘ت تا˘حر˘خ˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب
هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
بلط ام˘ك ،ثÓ˘ث˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا

رابآلا لك ءاسصحإا ةيلولا يلاو
ة˘سصخر˘م˘لا ر˘ي˘غو ة˘سصخر˘م˘لا
اريسضحتو ،اهتبقارم لي˘ه˘سست˘ل

موقت˘سس فا˘ي˘ط˘سصلا م˘سسو˘م˘ل
هايم ليلحتب ةحسصلا حلاسصم
.ئطاوسشلا

‘ Úترخاب ةكراسشم
ديسصل ةيلودلا ةلم◊ا

ءارم◊ا ةنوتلا
منا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو كرا˘سشت˘سس

ةيلودلا ةلمحلا يف نيترخابب
ىلع ءار˘م˘ح˘لا ة˘نو˘ت˘لا د˘ي˘سصل
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قلا ها˘ي˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
رحبلا ىل˘ع ة˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘لود˘لا
،ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا صضي˘˘˘˘˘بألا

.اطلام ةلود بونج ديدحتلابو

ار˘خؤو˘˘م تي˘˘ط˘˘عأا د˘˘قو اذ˘˘ه
ةرا˘سشإا يرا˘ج˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
1 نوراه نيتنيفسسلل قÓطنلا

ةيلو كراسشتسس ثيح .جارسسو
نم حتافلا ةياغ ىلاو مناغتسسم
ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ىلوألا ةرملل ،ةيراجلا ةنسسلا

ةمداق ةنوت ةنيفسس12 ةقفر
يتلاو ةيلحاسس تايلو80 نم
ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘لو˘م˘ح دا˘ط˘سصت˘˘سس
ةنوتلا نم نط0561 ــب ردقت
رئازجلا ة˘سصح ي˘هو ءار˘م˘ح˘لا

.ةنسسلا هذه
قÓطنلا لبق مت دقو اذه

ةيبطلا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

نيتنيفسسلا يم˘قا˘ط˘ل ة˘مزÓ˘لا
صسوريف نم ةياقولا راطإا يف
ا˘˘م˘˘ك ،91 د˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
رجحلا تاءارجإل ناعسضخيسس
دعب اموي41 ةدمل يحسصلا
.مناغتسسم ىلإا ةدوعلا

لظلا قطانمب لفكتلل

ةيلمع891 ديصسجت يف عورصشلإ بقرت
نإرهوب ةيومنت

Ãةيادرغب ةيئ’ولا تاطلسسلا نم ةرداب

ةيئان قطانم ناكصس ةدئافل ةينماصضت ةلفاق
بون÷إ ىصصقأاب

لÓ˘˘˘خ عور˘˘˘سشلا بق˘˘˘تر˘˘˘˘ي
ةيلوب ةمداقلا ةليلقلا مايألا

891 د˘˘ي˘˘سسج˘˘˘ت ي˘˘˘ف نار˘˘˘هو
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ا˘م˘˘ب˘˘سسح ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب
.ةيلولا حلاسصم ىدل ديفتسسا

د˘ب˘ع ،نار˘هو ي˘˘لاو دد˘˘سشو
عامتجا لÓخ يوÓج رداقلا
روحمتو ارخؤوم دقع يقيسسنت

ج˘˘مار˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م لو˘˘˘ح
ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق عور˘سشلا ةرور˘سض
ةيومنت ةيلمع891 ديسسجت
لفكتلل205 عو˘م˘ج˘˘م ن˘˘م
.لظلا قطانمب

هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘تو
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘طإلا ن˘ي˘سسح˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
تاو˘ن˘ق زا˘ج˘˘ناو ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا
ها˘ي˘˘م˘˘لاو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا
ةرا˘نإلاو بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘سصلا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.اهريغو ةيحسصلا

،عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه د˘ه˘سش د˘قو
نيمألا نم لك هرسضح يذلا
ةجمربلا ريدمو ةيلولل ماعلا

ةسسارد ،ةي˘ناز˘ي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو
ةقلعتم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م دد˘ع
ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ينهملا نيوكتلاو يعماجلاو
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل صضر˘˘ع م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ة˘ح˘فا˘كم اذ˘كو فا˘ي˘ط˘˘سصلا

بنا˘ج ى˘لإا تا˘با˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا صصي˘خ˘˘سشت
وأا قÓطنلا يف ارخأات فرعت
ءا˘ط˘عإاو زا˘ج˘نإلا ةر˘ي˘تو ي˘˘ف
ةدا˘عإل ة˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا
.ةيلولا حلاسصم ريسشت ،اهثعب

ترداب ،رياغم قايسس يفو
ةفاسشكلل ةيئلولا ةظفاحملا
نارهوب ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا
تا˘˘سشرو ثÓ˘˘ث حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا˘˘˘ب
ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘˘قألا ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ˘˘ل
03 نع لقي ل ام جاتنإا فدهب
،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك عا˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأا

يف ةمهاسسملا راطإا يف كلذو

صسوريف را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
ن˘ي˘كم˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘ل˘ي˘سسو˘لا هذ˘ه ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘م م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا
.ميظنتلا اذه ةدايق

يف نيتسشروب رمألا قلعتيو
عرا˘سشو رد˘ب˘لا ي˘ح ن˘˘م ل˘˘ك
نع لقي ل ام ناجتنت ناسسملت
ة˘سشروو ا˘ي˘مو˘ي عا˘ن˘˘ق005
جاتنإا ةقاطب نيغرسسمب ةثلاث
تاذل اقفو ،ةدحو002 قوفت
نأا ىلإا راسشأا يذلا ردسصملا
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لوألا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا جا˘ت˘نإا نا˘فد˘ه˘ت˘˘سست
ةثلاثلا و يقاو عانق000.51
ةدحو000.01 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا

.ىلوأا ةلحرمك ةلثامم
ةعنقألا هذه عيزوت متيسسو

ىلع اناجم نين˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
اهءادترا ةيرابجإا رارق ءوسض
ر˘ط˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ع مو˘˘ي ن˘˘م اءد˘˘ب
.كرابملا

ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ر˘م˘ت˘سست˘سسو
ة˘عا˘ن˘سصل ل˘حار˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع
ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘قألا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘كأا

نينطاوم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو
دحلا يف ةمهاسسملا لجأا نم
دي˘فو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م
رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا تاذ بسسح ،91
ةبسصنم دوهجلا» نأا افيسضم
ىلع ةعنقألا جاتنإا لوح ايلاح
ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م رار˘˘غ
اذ˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ةر˘˘خ˘˘سسم˘˘لا
اهريغ نود يحسصلا فرظلا

.«تاجتنملا نم
ي˘˘ف رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ر˘˘كذو

بنا˘˘ج ى˘˘لإا ه˘˘نأا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
ة˘فا˘سشكلا با˘ب˘˘سش لازل كلذ
نوفثكي ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا

ة˘ي˘عو˘ت ل˘جأل م˘هدو˘ه˘˘ج ن˘˘م
نينطاوملا نم ةحيرسشل ربكأا
ري˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘سضب
تÓحملا يف ةسصاخ ةيئاقولا
لجأا نم قاوسسألاو ةيراجتلا
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا فا˘˘ق˘˘يإا

.هيلع ءاسضقلاو
 ب.نيمأا

نم ةينماسضت ةلفاق تقلطنإا
قطانم ناكسس هاجتاب ةيادرغ
بو˘˘ن˘˘ج ى˘˘سصقأاـب ة˘˘لوز˘˘ع˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘تو ماز˘˘ق ن˘˘ي˘˘ع) ن˘˘طو˘˘لا

يتيلوب نيواي˘م˘ي˘تو ن˘ي˘تاوز
ةردا˘ب˘م˘ب ،(راردأاو تسسار˘ن˘م˘ت
امك ،ةيئلولا تاطلسسلا نم
.ظحول

ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تو
تÓ˘ئا˘ع ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

كل˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘˘ق ةزو˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
تم˘ظ˘ن ي˘ت˘˘لاو ة˘˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةراجتلا حلاسصم نيب نواعتلاب
ة˘˘ل˘˘قروو ة˘˘يادر˘˘غ تا˘˘يلو˘˘ب
نيلعافو طاوغألاو يداولاو
نم نط561 وحن ،نييلحم
ىلع ةينماسضتلا تادعاسسملا

ف˘سصن تا˘ن˘حا˘سش ع˘ب˘سس ن˘ت˘م
داوم يف ل˘ث˘م˘ت˘تو ،ةرو˘ط˘ق˘م

كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإلا تاذ ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ
ن˘م تع˘م˘ج ي˘ت˘˘لاو ع˘˘سساو˘˘لا

راج˘تو ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت فر˘ط
.ةروكذملا تايلولاب

هذ˘ه لÓ˘خ ن˘˘م ى˘˘خو˘˘ت˘˘يو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
نع ةلزعلا كف يف ةمهاسسملا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘ت
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘˘سس ةد˘˘عا˘˘سسمو
مÓعوب ةيادرغ يلاو حسضوأا

ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا ىد˘ل ي˘نار˘م˘ع
هذ˘ه قÓ˘ط˘نا ةرا˘˘سشإا ءا˘˘ط˘˘عإا
.ةلفاقلا

نأا ،قايسسلا تاذ يف راسشأاو
نو˘˘كت ن˘˘ل ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت˘˘سس ل˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ةيبلتل ةلثامم تايلمع ميظنتب
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا تا˘جا˘˘ح˘˘لا
.نينطاوملا نم ةحيرسشلا

 ز.دمحأا
mahali@essalamonline.com

ةعقر عاسستا نم دحلل
انوروك سسوريف راسشتنا
يدعملا

بيصصنت يف عورصشلإ
ميقعت ةفرغ02
ةبطقتصسملإ نكامأ’اب
ةديلبلاب روهمجلل
ةي’و حلاسصم تعرسش
رجحلل ةعسضاخلا ةديلبلا
نم ةياقولل يئزجلا يحسصلا

91-ديفوك سسوريف يسشفت
ةفرغ02 بيسصنت يف
نكامأ’ا ىوتسسم ىلع ميقعت
.روهمجلل اباطقتسسا رثكأ’ا

يتلا ريبادتلا راطا يفف
ةيئ’ولا تاطلسسلا اهتذختا
ةعقر عاسستا نم دحلل
انوروك سسوريف راسشتنا
يف تعرسش ،يدعملا

ميقعت ةفرغ02 بيسصنت
ىوتسسم ىلع ةحوتفم
اذكو ةيمومعلا تاحاسسلا
اباطقتسسا رثك’ا نكامأ’ا
ترداب يتلاو روهمجلل
اهب عربتلاو اهتعانسصب
ةيوسضنم ةسصاخ ةسسسسؤوم
نييعانسصلا يدان ءاول تحت
.ةجيتملل نيلواقملاو
ميقعتلا ةفرغ حيتتسسو
لسسغ نينطاوملل هذه

مهدجاوت ءانثأا مهيديأا
ةباسص’ا يدافتل جراخلاب
يدعملا سسوريفلا اذهب
لثم’ا ةليسسولا دعت اهنوك
ثيحب هب ةباسص’ا يدافتل
ىلع اهنم دحاو لك رفوتت
لسسغل سضاوحأا ةعبرأا
هب دافأا امل اقفو ،يديأ’ا

يدانلا اذه سسيئر
.’وم لامك ،يعانسصلا

ج.دمحم

نيدلارون.ب



ن˘˘ع با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
ةيومن˘ت˘لا لزا˘ه˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةيداع ةمسس تتاب يتلا ةيلحملا
ءاجرعلا ةيمنتلا لجرأا ا˘ه˘فذا˘ق˘ت˘ت
دادسسناو ةيئاملا كربلا لظ يف
ةنيدملا ءايحأا مظعمب تاعولابلا

،ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا صضع˘˘بو
تاعو˘لا˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف تل˘خد ي˘ت˘لاو
راطمألا هايم فيرسصتب ةسصاخلا
رجألا ةعوفد˘م ر˘ي˘غ ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف
ةرركتملا تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ن˘يذ˘لا ءا˘ي˘حألا هذ˘ه ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا رود ن˘˘ع او˘˘لءا˘˘سست
هذه ناكسس ةيامح يف ةيلحملا
يف تاناسضيفلا رطخ نم ءايحألا

ةيدعر˘لا را˘ط˘مألا ط˘قا˘سست لا˘ح
تاحيرسصت بسسحو اذه .ةرم لك
تثدحت نمم نينطاوملا صضعب
ببسس نإاف «مÓسسلا» ةيموي مهيلإا
ةجردلاب دوعي تاعولابلا دادسسنا
ةعم˘ج˘ت˘م˘لا ة˘بر˘تألا ى˘لإا ى˘لوألا
ر˘ف˘ح˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ن˘˘م ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا
تاطلسسلا دامتعا مدعو ةقباسسلا
يلحم ططخ˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
تاعولابلا هذه ةيقنت ىلإا دمعي
طغسضلا لمحت ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو
هايم لبق نم اهيلع صضورفملا
طقاسست دنع اسصوسصخ راطمألا
يتلاو ةريزغلاو ةيدعرلا راطمألا

ثاد˘˘حإا ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ت ا˘˘م ةدا˘˘˘ع
حلا˘سصم ن˘م تل˘ع˘ج تا˘نا˘سضي˘ف
رثكأا يف لخدتت ةيندملا ةيامحلا

ها˘ي˘م˘لا خ˘سض ل˘جأا ن˘˘م ةر˘˘م ن˘˘م
ءÓجإاو تويبلا لخاد ةعمجتملا
تببسست امك ،ا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيرعت يف ةطقا˘سست˘م˘لا را˘ط˘مألا
ىلع ةيومنتلا عيراسشملا صضعب

نع كيهان ،ةيئلولا قرطلا رارغ
يت˘لاو ىر˘خألا ة˘يد˘ل˘ب˘لا قر˘ط˘لا
لكب ةبوكنملا ةناخ يف تحبسصأا

نا˘ع˘م ن˘م ةرا˘ب˘ع˘لا ه˘ل˘م˘ح˘˘ت ا˘˘م
صضع˘˘˘ب رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تللدو
ةيدلب رقم ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا قر˘ط˘لا
ر˘˘يواود˘˘لاو تن˘˘سشتو˘˘ب يد˘˘ي˘˘˘سس
ةزوجلا قير˘ط اذ˘كو ،ةروا˘ج˘م˘لا
ةماعنوب جرب ةيدلب ىلإا يدؤوملا

ينب يتيدلب نيب طبارلا قيرطلاو
ديدعلاو ناميلسس يديسسو بيعسش
ي˘ف تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا ن˘م
صسعا˘˘ق˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف نا˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘خ
مدعو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
وهو اهتئيهت ةداعإاو اهب مامتهلا
نطاوملا نم لعجي يذلا رمألا
عيراسشملا هذه لحم نع لءاسستي
يف دسشانيل يومنتلا بارعإلا نم
نا˘˘كسسلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
ع˘سضو ةرور˘سضب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ةيامح هنأاسش نم يلحم ططخم
نا˘يدو˘لا ر˘ط˘خ ن˘م ءا˘ي˘حألا هذ˘˘ه
لك مهددهت يت˘لا تا˘نا˘سضي˘ف˘لاو
.ةرم

تارششع ددهي ينكشس عورششم
ت– توŸاب تÓئاعلا

نب يديشس يحب صضاقنأ’ا
جرفتت تاطلشسلاو ةر“
ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا صضع˘˘ت˘˘ما

يديسس يحب ةنطا˘ق˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

يبرغلا جرخملاب عقاولا ،ةرمت نب
ل˘با˘ق˘م تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
يرسضحلا لقنلل ةيربلا ةطحملا

ةجهتنملا ةلابمÓلا ةسسايسس نم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘˘هد˘˘˘سض
عيراسشملا دحأا ى˘ل˘ع ة˘لوؤو˘سسم˘لا
ددهت تحبسصأا ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘كسسلا
كيهان ،رايهنÓل ةليلا مهتانكسس
صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع
اذه اهنم يناعي ي˘ت˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا
ل˘˘ك ماد˘˘ع˘˘نا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘ح˘˘˘لا

هذهب ةميركلا ةايحلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ل يتلاو ةينا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ةيمنتلا ن˘م ا˘ه˘ق˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لاز˘ت
مل بابسسأل ة˘ب˘ي˘غ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف نينطاوملا ءلؤوه اهمسضهي

بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا ل˘˘˘ظ
ىتح مادعناو تاقرطلا ءارتهاو
اذ˘ه .ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا تاو˘ن˘˘ق
يف رطخلا صسوقان ءلؤوه قد دقو
حبسصأا يذلا يقيقحلا رطخلا لظ
رايهنÓل ةليآلا مه˘تا˘ن˘كسس دد˘ه˘ي
يذلا ينكسسلا عورسشملا لظ يف
يعام˘ت˘جا ن˘كسس006 م˘˘˘سضي
لا˘غ˘سشأا تب˘ب˘˘سست ن˘˘يأا ،يرا˘˘ج˘˘يإا
يحلا بناوجب ةطيح˘م˘لا ر˘ف˘ح˘لا
تار˘سشع˘لا ن˘كا˘سسم رر˘سضت ي˘˘ف
يحلا اذهب ةنطاقلا تÓئاعلا نم
يف رايهنلاب ددهم حبسصأا يذلاو
قلز˘˘˘˘˘نلا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف تقو يأا
فاو˘ح ى˘ل˘ع ة˘بر˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
نأاو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كسسلا
ةنوآلا لÓخ تده˘سش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةيدعر را˘ط˘مأا ط˘قا˘سست ةر˘ي˘خألا

ثود˘˘ح ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘˘سست ةر˘˘˘يز˘˘˘غ
،تايانبلا نم ديدعلاب تارايهنا

ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
لخدتلا نيلوؤوسسملا ىلع بجوتي
ةي˘ع˘سضو˘ل˘ل د˘ح ع˘سضو ل˘جأا ن˘م
يحلا اذه اهيلإا لآا يتلا ةيرزملا
نم مورحملاو م˘يد˘ق˘لا ي˘ن˘كسسلا

ثيح ةيلحملا ةيمنتلا لاكسشأا لك
ن˘م نو˘كت˘سشي نا˘˘كسسلا لاز˘˘ي ل
،يحسصلا فرسصلا تاونق مادعنا

ر˘ف˘ح ى˘ل˘ع نا˘كسسلا ر˘ب˘˘جأا ا˘˘م˘˘م
ن˘م تداز ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ر˘˘ي˘˘ما˘˘ط˘˘م
صضارمأا لاقتناو ةيمويلا مهتاناعم
ح˘˘ئاور˘˘لا بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا
زاغ مادعنا نع كيهان ،ةهيركلا
تاروراق لازت ل ثيح ةنيدملا

ريباوط ايموي لكسشت ناتوبلا زاغ
،ا˘ه˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
رود˘لا ن˘˘ع نا˘˘كسسلا لءا˘˘سست˘˘ي˘˘ل
نوبختنملا هبعلي يذلا يقيقحلا

˘ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف نو˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ي˘ح˘لا هذ˘ه نا˘كسس تلا˘غ˘سشنا˘˘ب
اودسشان نيذلاو ،ايومنت لوزعملا
نم رثكأا يف ةيلحملا تاطلسسلا

ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘م
لاز˘ت ل ه˘نأا ر˘ي˘غ م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا˘˘ب
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع رو˘˘مألا

يح˘لا اذ˘ه ءا˘سشنإا خ˘يرا˘ت0791
عبطت ةيسساقلا فور˘ظ˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نا˘كسسلا تا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
عفرو ةيئلولا تاطلسسلا لخدت
ىلع طلسسملا يعامتجلا نبغلا

ذاق˘نإاو تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ي˘ح˘لا اذ˘ه
تحت ققحملا توملا نم هينطاق
.ينكسسلا عورسشملا صضاقنأا

بابششلا تارششعو..
نيوكتلا ريزو نوبلاطي
ءاششنإا لجأا نم لخدتلاب

ةيحÓف تارمثتشسم
بابسشلا نم تارسشعلا بلاط

صصاخ مولبيد ىل˘ع ن˘ي˘ل˘سصا˘ح˘لا
تاعارزلا يف ةينهملا ةءافكلاب
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘˘م ن˘˘م ىر˘˘ب˘˘كلا
دلوأا ةيدلبب نيهمت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ر˘˘يزو تل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت˘˘˘ب ما˘˘˘سسب
نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
نم ،يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
مهتيسضق نع رابغلا صضفن لجأا
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ل د˘ج˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
او˘قر˘ط ا˘مد˘ع˘ب ل˘ح˘لا ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
تارملا نم د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ا˘ه˘باو˘بأا
زايتملا قح نم ةدافتسسلا نود
ءا˘˘˘سشنإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

دعب ةديدج ةيحÓف تارمثتسسم
مه˘هو˘جو ي˘ف باو˘بألا ل˘ك د˘سس
ةرركتملا تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو يتلا
يأا نود ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت بسسحو .ىود˘˘˘ج
م˘ه˘ب تق˘ت˘لا ن˘م˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا
ءلؤوه لءاسست دقف مÓسسلا ةيموي

نمكي يذلا يقيقحلا ببسسلا نع
ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ءا˘˘˘سصقإا ءارو
ةيحÓ˘ف ي˘سضارأا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا
ةرركتملا تاءاد˘ن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو يتلا
تافلمل مهعاديإا دعب نيلوؤوسسملا
ىلع مهل˘سصح˘ت ذ˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا

ن˘م ر˘ث˘كأا ل˘ب˘ق تادا˘ه˘˘سشلا هذ˘˘ه
در يأا نود تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس صسم˘˘˘˘˘خ
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘با˘ج˘يا
تاذ يف نيب˘لا˘ط˘م ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سضب تقو˘˘˘˘لا
كر˘ت˘سشم˘لا يرازو˘لا رو˘˘سشن˘˘م˘˘لا

ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ن˘ي˘˘ب مر˘˘ب˘˘م˘˘لاو
صصني يذلاو ينهملا نيوكتلاو
ةيحÓف تارمثتسسم ءاسشنإا ىلع
كÓ˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ي˘˘سضارأا قو˘˘ف
ةئفل اهح˘ن˘مو ة˘لود˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘سصح˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
متي نيأا ىربكلا تاعارزلا مولبيد
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ةرازو فرط ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
تاح˘ي˘سشر˘ت˘لا ءا˘ق˘ت˘ناو ة˘حÓ˘ف˘لا
هحنم لجأا نم دمتعملا بلاطلل

ي˘سضارألا ى˘ل˘ع زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملا ق˘˘ح
تار˘م˘ث˘ت˘سسم ءا˘سشنإل ة˘ه˘جو˘م˘لا
م˘ل يذ˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
نيذ˘لا با˘ب˘سشلا ءلؤو˘ه ه˘م˘سضه˘ي

يروفلا لخدتلاب ريزولا اوبلاط
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘˘يو˘˘سست ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا ل˘ب˘ق تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا
جاجتحلا ةغل ديعسصتب اوددهي
اهلاح ىلع رومألا ءاقب لاح يف
م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا مد˘˘عو
.تاونسس ذنم ةموسضهملا

ز.دمحأا
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ةيدعرلا راطمأ’ا هايم اهترمغ يتلا

هللاط˘ع ة˘سسب˘ت ي˘لاو ا˘عد
ةمئاقلا تا˘كر˘سشلا ي˘تلو˘م
ىلإا ةنيدم˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
نامسضل دوه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘سضم
اهره˘ظ˘م ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةيمهأا ىلع اددسشم ،يلامجلا
ع˘˘˘م دو˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضت
لماعتلاو ةيدلبلا حلاسصملا

ة˘فا˘ظ˘ن ن˘م˘سضي ا˘م˘ب ا˘ه˘ع˘˘م
ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا

جراخمو لخادم اسصوسصخو
ع˘قاو˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
قوسستلا نكا˘مأاو د˘جا˘سسم˘لا

صشماه ىلع اذهو ،ءايحألاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ه˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا
ةيريدم رارغ ىلع ةفاظنلاب
،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا
اريسضحت ،ريمعتلاو نكسسلا
ةفاظ˘ن˘ل ة˘ي˘عو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
علطم اهد˘ه˘سشت˘سس ة˘ن˘يد˘م˘لا
را˘˘سشأاو .مدا˘˘ق˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘سسألا
ىلإا عامتجإلا لÓخ يلاولا

ةيعمتج˘م˘لا ة˘كار˘سشلا أاد˘ب˘م
،ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا فار˘˘طألا ن˘˘ي˘˘˘ب
تقو˘˘لا تاذ ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘م
ةفاظنلا تاكرسشل تايسصوت
اهنم ،لاج˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا
-ORP ةسسبت ةفاظن ةكرسش

BETة˘˘كر˘˘˘سشو TPOS
نم بولطملا لمعلا زاجنإاب
يف اهعسضوو ةمامقلل عفر
لمكأا ىلع بسسانملا اهناكم
نأا˘ب ي˘لاو˘لا د˘كأا ا˘م˘ك .ه˘جو
ةرمتسسم ةيلحملا تاطلسسلا
م˘يد˘ق˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ي˘ه˘ط˘تو ة˘فا˘ظ˘˘ن تا˘˘مد˘˘خ
ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘يلو˘˘˘لا

دي˘ع˘ت˘سست ى˘ت˘ح تا˘يا˘ف˘ن˘لاو
ربتعت اهنأاو اميسسل اهلامج
عم يرئازجلا قرسشلا ةباوب
ادد˘سشم ،صسنو˘ت ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا

نم ةعباتم˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع
ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ةز˘ه˘جألا فر˘˘ط
ىلعو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم˘لاو
ةيوعو˘ت˘لا بناو˘ج˘لا ة˘ي˘م˘هأا
ة˘˘كار˘˘˘سشلا ز˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف
نطاو˘م˘لا ع˘م ة˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ةفاظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
ل˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘سشحو ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كملا

تاذ عيرا˘سشم˘ل˘ل ة˘ير˘سشب˘لاو
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ل˘˘سصلا
.ةئيبلا

مركت ةيفششكلا ةكرحلا
ةيندملا ةيامحلا

ةزنولاب
ة˘فا˘سشكلا ن˘م جو˘˘ف مر˘˘ك

ناوعأا ،ةزنو˘لا˘ب ة˘ي˘مÓ˘سسلا
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا
لقنت نيأا ،ةزنو˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

ي˘ب˘سست˘ن˘م ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
رقم ىلإا ةيفسشكلا ةكرحلا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو
تاداه˘سش م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ةز˘نو˘لا˘ب
اهعم تلم˘ح ة˘يز˘مر م˘ير˘كت

ر˘˘˘˘˘كسشلا تارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘ك
تادوهجملا ريظن ،نافرعلاو
ي˘ف م˘ه˘فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا

صسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘˘فا˘˘كم
يف مهرابت˘عإا˘ب91‐ديفوك
يدسصتلل ىلوألا فوفسصلا
هذه فدا˘سصيو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل
جو˘ف˘ل ة˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ي˘ن˘طو˘لا مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘فا˘˘سشكلا
72 ـل ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا فا˘˘سشكل˘˘ل
يذ˘لاو ،ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م يا˘م
دا˘˘ه˘˘سشت˘˘سسإا ىر˘˘كذ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي
د˘ي˘ه˘سشلا صسسسؤو˘م˘لا د˘ئا˘ق˘˘لا

ىر˘˘كذو صسارو˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
ة˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘سشكلا صسي˘˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘˘˘ت
.ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا

يعماج ثحب قيرف
ةيمقر ةشصنم قلطي

انوروك صسوريف ةعباتمل
ةي’ولاب

ثحب قيرف ارخؤوم فرسشأا
تا˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
ة˘م˘ظ˘نألاو ي˘لآلا مÓ˘˘عإلاو
ي˘بر˘ع˘لا خ˘ي˘سشلا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
ةسصنم قÓطإا ىلع ،يسسبتلا

را˘سشت˘نإا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر
ةيلو ربع انوروك صسوريف
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصل ة˘˘˘سسب˘˘˘ت
قيبطتلا ،ناكسسلاو ةحسصلا

حلاسصم دعاسسي نأا هنأاسش نم
ة˘فا˘ك ط˘ب˘سض ي˘ف ة˘˘ح˘˘سصلا
تاد˘ج˘ت˘سسم˘لاو تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ام وهو ،اهرسصحو ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسي
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ل˘كب ا˘نورو˘ك تاد˘ج˘˘ت˘˘سسم
هتاذ قاي˘سسلا ي˘فو .ة˘ي˘ح˘يرأا
ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘ث
ةعلدوب رامع روسسيفوربلا

ق˘ير˘ف˘لا ل˘م˘ع تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
م˘ي˘م˘سصت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سس يذ˘˘لا

ابرعم ،ةسصنملا هذه قÓطإاو
لكب ةعماجلا دادعتسسإا نع
عسضول اهتانوكمو اهل˘كا˘ي˘ه
ةينقتلاو ةي˘م˘ل˘ع˘لا ا˘ه˘تار˘ب˘خ
لك نمسض عمتجملل ةمدخ
عم لدابتلاو نواعتلا لاكسشأا

تائيهلاو تاسسسسؤو˘م˘لا ل˘ك
.ةينطولاو ةيلحملا

 .جامدإلا فلمب ةفلكملا
ةينورتكلإا ةقباشسمو..
ةهجوم يئيبلا مشسرلل

مويلاب ’افتحإا لافطأÓل
ناوج50 ةئيبلل يملاعلا

ةئيب˘لا ة˘ير˘يد˘م تق˘ل˘طأا
ةيئلو ةقباسسم ةسسبت ةيلول

،ةعيبطلا لوح مسسر نسسحأل
لافطأÓل اسصي˘سصخ ة˘ه˘جو˘م
لا˘ف˘ت˘حإلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘ب كلذو
ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘˘ي˘˘لا˘˘ب
ن˘م صسما˘˘خ˘˘ل˘˘ل فدا˘˘سصم˘˘لا
را˘ع˘˘سش تح˘˘ت ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
نيأا ،«ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تقو نا˘ح»
لافطأÓل ةقباسسملا ح˘ي˘ت˘ت˘سس
،ةنسس41 ىلإا60 نسس نم
م˘˘ه˘˘تارد˘˘ق زار˘˘بإل ة˘˘حا˘˘سسم
مهرود ءاسسرإاو مه˘تا˘عاد˘بإاو
اقÓطنإا نييئيب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ك
فدهتو .يرسسألا تيبلا نم
م˘ظ˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
نيبام ةرتفلا يف اينورتكلإا

ناوج60 ةياغ ىلإا يام72
ةزج˘ن˘م˘لا لا˘م˘عألا لا˘سسرإا˘ب

ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘˘ع
ةباجتسسإا ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل
ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
صسوريف ةحئاج ببسسب دÓبلا

ةد˘ع ةا˘عار˘˘م ع˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
.ةقباسسملل ةينقتلا طورسشلا

نوراه يحابشصم :اهعمج

انوروك ءابو راششتنا نم دحلل

وعدي رإردأإ نمأإ
ةيمإزلإإ ىلإإ نينطإوملإ
عرصشيو ةمامكلإ ءإدترإ

تابوقعلإ قيبطت يف
نمأ’ ةيئ’ولا ةيريدملا تردشصأا
هجوم ايمÓعإا انايب ينطولا
صصوشصخب راردأا ةي’و ةنكاشسل
نم ةررقملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

لوح ةيمومعلا تاطلشسلا فرط
،انوروك صسوريف راششتنا نم دحلا

موشسرملا رودشص دعب اذهو
ريبادتلا ددحي يذلا يذيفنتلا
ةديرجلا يف ةياقولل ةيليمكتلا
نايبلا يف ءاج ثيح ةيمشسرلا

عورششلا نع نينطاوملا مÓعإاب
تافلاخملا عفر ةيادب يف
ءادترا ةيمازلإاب ةقلعتملا
ىوتشسم ىلع تامامكلا ةعنقأ’ا
ةيمومعلا نكامأ’او قرطلا

تاءاشضفلا اذكو لمعلا نكامأاو
يتلا ةقلغملا وأا ةحوتفملا

اميشس’ روهمجلا لبقتشست
ةيمومعلا تارادإ’او تاشسشسؤوملا

تاشسشسؤومو ةيمومعلا قفارملاو
نكامأ’او تامدخلا ميدقت
نمأ’ا حلاشصم تعد امك ،ةيراجتلا
عانقلا ءادترا ةرورشضب عيمجلا
ءارجإ’ا اذهب مازتل’او يقاولا

ةلئاط تحت عقي فلاخم لكو
تابوقعلا نوناق نم954ةداملا
نم20ةداملا تددح ةراششإÓل
عانقلا نأا يذيفنتلا موشسرملا
ةجتنم ةليشسو لك وه يئاقولا

ةفشصب ةعنشصم وأا ايعانشص
ةلشسلشس دعب نايبلا ءاجو ،ةيفرح

عيزوتو ةيشسيشسحتلا تايلمعلا نم
ىلع تامامكلا نم ةربتعم تايمك
نم قطانم ةدع ربع نينطاوملا
عيمجلا راطخإا لبق ةي’ولا

عفرو قيبطت ةيادب يف عورششلاب
اهيلع صصوشصنملا تافلاخملا

نمشض جردنت يتلاو انوناق
مدعو عيمجلا ةحشص ىلع ظافحلا

رطخلل ةيمومعلا ةحشصلا صضيرعت
ىعشسم يف اعيمج ماهشسإ’ا ةيغب
نم دحلل يئاقولا طارخن’ا
.ءابولا اذه راششتنا

ز.دمحأا
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رتصسصشنام ريهامج نم حإرتقإ
نم قيرفلإ ةرإدإإ ىلع دتيانوي

وصشناصس مصض لجأإ
دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘ن ر˘ي˘ها˘م˘ج مد˘ق

كلذو ،قيرفلا ةرادإا ىلع ةديدج تاحارتقا
مجن ،وسشناسس نوداج عم دقاعتلا لجأا نم
.لبقملا فيسصلا دنومترود ايسسوروب يدان

ى˘ل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي ي˘ع˘ج˘سشم صضع˘˘ب ما˘˘قو
،ر˘ت˘يو˘ت ي˘عا˘م˘ت˘˘جإلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا با˘˘سسح
نيد قيرفلا ىمرم صسراح ةراعإا حارتقاب
،لبقملا مسسوملا دنومترود ىلإا نوسسردنه
مدقو.و˘سشنا˘˘سس نو˘˘ي˘˘ع ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو
يدان عم ماعلا اذه اًعئار اًمسسوم نوسسردنه
ىتح هفوفسص ىلإا راعملاو دتيانوي دليفيسش
صسراح ظفاح ثيح ،يراجلا مسسوملا ةياهن
ر˘سشع ي˘ف ه˘كا˘ب˘سش ى˘ل˘ع با˘سشلا ى˘مر˘م˘لا

هقيرف اهبعل ةارابم72 لسصأا نم تايرابم
قلأات نم مغرلا ىلعو. غيلريميربلا يف
لبقتسسم نأا لإا ،رظنلل تفÓلا نوسسردنه
لازي ل اًماع32 رمعلا نم غلابلا صسراحلا

ديفاد ةرطيسس لظ يف كلذو ،كسش عسضوم
لكسشب ىمرملا ةسسارح زكرم ىلع ايخ يد
ىلع مسساوم ةعسستل ماد يذلاو ،يسساسسأا
ةراعإا دتيانوي ر˘ي˘ها˘م˘ج حر˘ت˘قاو.يلاوتلا

د˘ع˘ب كلذو ،د˘نو˘م˘ترود ى˘˘لإا نو˘˘سسرد˘˘ن˘˘ه
خنويم نرياب مامأا وسشناسس ءÓمز ةميزه
در نود فد˘ه˘ب ي˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي
ىمرم صسراحل تهجو يتلا تاداقتنلاو
ببسست امدعب ،يكروب نامور ،دنومترود
لجسس يذلاو ءاقللا يف ديحولا فدهلا يف
دحأا بتكو.صشتيميك اوسشوج قيرط نع
يكروب أاطخأا :رتيوت ىلع دتيانوي ريهامج
أاوسسأا كلتمي ثي˘ح ،د˘نو˘م˘ترود ع˘م اًر˘ي˘ث˘ك
ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه صصر˘ف˘لا ذا˘ق˘نإل ة˘˘ب˘˘سسن
متي نأا بجي :رخآا لاقو.يناملألا يرودلا

ةراعإلا ليبسس ىلع نوسسردنه نيد حرط
.وسشناسس نوداج ةقفسص يف دنومترود ىلإا

اوثحبأا ،كلذ نم لسضفأا :رخآا حسضوأاو
كلت اولغتسساو ايخ يدل ةديج ةقفسص نع
حبسصي يكل يفكي امب ديج نيدف ،لاومألا
راسشأاو.ديدجلا دقعلا يف لوألا صسراحلا

ةركل لمعلا ةفاقث دعاسستسس :رخآا عجسشم
، اًر˘ي˘ث˘ك نو˘سسرد˘ن˘ه ا˘ي˘نا˘˘م˘˘لأا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا
يف ةربخ ىلع لسصحيسس هنأا ىلإا ةفاسضإلاب
.ةيلاع تاعقوتب ريبك يدان عم بعللا

علطتي لإزي ’ ةنولصشرب
سشتينايب عم رثرآإ ةلدابمل
ردسصم نع اًلقن ،(صسآا) ةفيحسص تدكأا

ل يدانلا نأا ،ينابسسإلا ةنولسشرب نم برقم
رثرآا يليزاربلا همجن لقن ىلع اًحتفنم لازي
بعÓلا اهب ماق يتلا تاءاميإلا مغر ،وليم
.رارمتسسلا يف هتبغر نأاسشب

32ـلا بحاسص ردسصأا امنيح رمألا أادبو
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًنا˘˘ي˘˘ب ا˘˘ًما˘˘ع
ي˘ف بغر˘ي ل ه˘نأا ه˘ي˘ف د˘˘كأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
عم يزاوتلاب كلذو ،اسصرابلا نع ليحرلا
يدانلا ةبغر دكؤوت يتلا ريراقتلا دعاسصت
ينسسوبلا ،صسوتنفوي بعل يف هتلدابم يف
دنع رمألا فقوتي ملو.صشتينايب ميلاريم
لاسصتلاب رثرآا ةئيب تماق ثيح ،دحلا اذه
صضفر˘ي ه˘نأا ا˘ه˘ت˘غ˘ل˘بأاو ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةرادإا˘˘ب
د˘ق˘˘ف ،كلذ ع˘˘مو.يفوي˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا
يدا˘˘ن˘˘لا نأا ى˘˘لإا صسآا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ترا˘˘˘سشأا
عم هتلدابم ىلع اًحتفنم لازي ل ينولاتاكلا
مجاهم لقن ةيلمع يف هنيمسضت وأا صشتينايب
،زينيترام وراتول ينيتنجرألا ،نÓيم رتنإا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘كت˘˘˘لا صضف˘˘˘خ˘˘˘ل (و˘˘˘ن بما˘˘˘ك) ى˘˘˘لإا
ةفيحسصلا تفاسضأاو.ةقفسصلل ةيداسصتقلا
يف اًسضيأا عنامُي ل ةنولسشرب نأا ةينابسسإلا
دحأا نم اًبسسانم اًسضرع هلسصو لاح رثرآا عيب
نأا كلذ مغر صسآا ةفيحسص دقتعتو.ةيدنألا

ديلا هل نم وه واسسيليسسلا ناديم طسسوتم
نأا ةيفلخ ىلع ،هريسصم ديدحت يف ايلعلا

رومألا بعسصُي ام ،4202 يف يهتني هدقع
ططخ مسسر نأاسشب انارغوÓبلا ةرادإا ىلع
رثرآا نأا ركذلاب ريدجلا.بعÓلا لبقتسسم
قÓطنا ذنم ةنولسشرب عم ةارابم32 بعل
تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج با˘˘سسح˘˘ل م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ع˘ن˘سصو فاد˘هأا ة˘ع˘برأا م˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سسو
.مهلثم
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راظتن’ دعتصسم رنÒف
لوبرفيل سضرع

لوبرفيل بردم رنريف وميت ربخأا
ىلع مهرظتنيسس هنأا بولك نغروي
رتسسسشنام لاثمأا ما˘م˘ت˘ها ن˘م م˘غر˘لا
هعم دقاع˘ت˘ل˘ل ي˘سسل˘ي˘سشتو د˘ت˘يا˘نو˘ي
.راتسس يليد هتزربأا امل اًقفو

م˘جا˘ه˘م صصي˘سصخ˘ت˘ب بو˘ل˘ك ما˘˘ق
لÓ˘خ ة˘يو˘لوأا يذ فد˘ه˘ك غ˘يز˘ب˘يل
هنأا ملعي زدير نكل ،ةمداقلا ةذفانلا
.اًسصيخر نوكي نل

ىتح دقع بجومب ايلاح وه رنريف
51 ىتح لوبرفيل ىدلو ،3202 ماع
هحارسس قÓطإا دنب ةيب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘يو˘ج
7.25) ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م06 غ˘لا˘ب˘لا

.(ينيلرتسسا هينج نويلم
هتبهو˘م˘ب ًا˘ب˘ج˘ع˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل نا˘ك

ريراقتلا نكل ،ليوطلا ىدملا ىلع
دتيانوي ر˘ت˘سسسشنا˘م تل˘ع˘ج ةر˘ي˘خألا

.هعسضو نوعباتي يسسليسشتو
ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘ب˘خ˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،كلذ ع˘˘مو

ر˘نر˘ي˘ف د˘ق˘˘ع ،و˘˘نا˘˘مور و˘˘يز˘˘ير˘˘با˘˘ف
نأا هل دكأاو بولك عم تاعامتجا
.لسضفملا هرايتخا نوكيسس دليفنأا

ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ه˘نأا ى˘لا را˘˘سشأاو
نييدانلا نأا تدكأا يتلا تاديرغتلا
ىتح ة˘ي˘م˘سسر تا˘ثدا˘ح˘م ي˘ف ا˘سسي˘ل
ةيولوأا لازي ل لوبرفيل نكل نآلا
.رنريف

ةد˘ع بو˘ل˘ك ع˘م ثد˘ح˘ت د˘˘ق˘˘ل’’ :
نلو ،لوبرفيل رظتني فوسسو تارم

ررق اذإا لإا ىرخألا صضورعلا صسردي
.’’مÓسستسسلا لوبرفيل

لمتحملا رنريف لوسصو نأاسش نم
ريثكلا قلخ˘ي نأا د˘يا˘سسي˘سسر˘ي˘م ى˘لإا

ويداسس عم ةيحسصلا ةسسفانملا نم
و˘تر˘بورو حÓ˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘مو ي˘˘نا˘˘م
.ونيمريف

رمعلا نم غلابلا بعÓلا ىهابتي
اًفده42 ليجسستب لعفلاب اًماع42
يناملألا يرودلا˘ب ةارا˘ب˘م82 ي˘ف
كيرتاه لجسس نأا دعب ،مسسوملا اذه
عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ز˘˘ن˘˘يا˘˘م د˘˘سض
.يسضاملا

لوبرفيل ةهجاوم نم مغرلا ىلع
يرودلا يف هيسسفانم نم ةسسفانمل
مجن د˘ق˘ت˘ع˘ي ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
هنأا زنراب نوج قباسسلا زدير قيرف
.رنريفل لهسس رارق

:ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف ز˘˘˘نرا˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ة˘يد˘نألا را˘ب˘ك ن˘م نو˘كت ا˘مد˘ن˘˘ع’’
كسشو ىلعو نييبوروألا لاطبألاو
باهذلا ديرت اذاملف ،يرودلاب زوفلا
دتيانوي رتسسسشنام وأا يسسليسشت ىلإا

.’’؟لوبرفيل ىلع
دتيانوي رتسسسشنام ناك’’ :فاسضأاو

تاونسس عسضب لبق فقوملا اذه يف
ىلإا باهذلا نوبعÓلا لسضفي ثيح
،لوبرفيل نم ًلدب دتيانوي رتسسسشنام
ف˘قو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت نا˘كو

.’’كانه وينيروم ناك امدنع
ديج عسضو يف لوبرفيل’’ :عباتو

نم صصلختلا ىلإا نورطسضي ل اذل
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م وأا نآلا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘˘لا
ةمتهم ىرخألا ةيدنألا نأل ،كرحتلا

د˘ير˘˘ي ا˘˘ًيدا˘˘ن نآلا تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘نأل
.’’هيف بعللا عيمجلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل نود˘˘˘ير˘˘˘ي’’ :ل˘˘˘سصاوو
دكأاتم انأا ،لوبرفيلل بعللا نوديري
ءارو اوناك صسانلا نم ريثكلا نأا نم
ىلإا يتأاي نأا دارأا هنكل ،كياد ناف
.’’لوبرفيل

مدقت وأا اوكرحتي مل اذإا’’ :لمكأاو
يأا وأا لانسسرأا وأا يتيسس رتسسسشنام
رر˘˘ق˘˘ف ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ،ر˘˘˘خآا صصخ˘˘˘سش
عون صسيل اذهف ،كانه ىلإا باهذلا
،لاح يأا ىلع هديرت يذلا بعÓلا

عفدي فوسس ثيح ىلإا بهذيسس هنأل
ن˘كي م˘ل وأا لا˘م˘لا ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ه˘˘ل
عم بعلل مودقلا يف هتبغرب ًامزتلم
.’’لوبرفيل يف بولك نغروي

مهيلع بجي هنأا دقتعأا ل’’ :متأاو
ناف عم اوكرحتي مل ،اًمدق يسضملا
نم ريثكلا ناكو نوسسيلأا وأا كياد
م˘ه˘نأل ،كلذ م˘ه˘ن˘م نود˘ير˘ي صسا˘ن˘لا
ةفرعمل رابتخا اذه ،مودقلا نوديري
عم بعليو يتأاي نأا اقح ديري اذإا ام
.’’لوبرفيل يف بولك نغروي

... ةقفسصلا ‘ هطورسش ددح Îنلا نا مغر

يدراكيإإ مصضل يئاهن قافتإ ¤إإ لصصوتي نامÒج ناصس سسيراب
ايلاطيإا يف ةيفحسص ريراقت تركذ

نا˘˘˘˘˘سس صسيرا˘˘˘˘˘ب نأا ،تب˘˘˘˘˘سسلا صسمأا
يئاهن قافتا ىلإا لسصوت دق نامريج
يدراكيإا وروام مسضل نÓيم رتنإا عم
.يئاهن لكسشب

ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سصلا را˘˘˘سشأاو
و˘يزارا˘م يد ا˘كو˘ل˘نا˘˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا
ةرادإا نأا ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا يا˘˘كسس ة˘˘كب˘˘سشل
عفدب موقتسس نامريج ناسس صسيراب
نم نÓيم ر˘ت˘نإل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م05
ل˘كسشب يدرا˘كيإا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا
نييÓم ةعبسس ىلإا ةفاسضإلاب ،يئاهن
.ةيفاسضإا وروي

يف يئا˘ه˘ن˘لا ءار˘سشلا را˘ي˘خ نا˘كو
نا˘˘سس صسيرا˘˘ب ع˘˘م يدرا˘˘كيإا د˘˘ق˘˘˘ع
نأا لإا ،وروي نويلم07 غلبي نامريج
ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فاو نÓ˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ةرادإا
ةمزأÓل اًرظ˘ن ر˘ع˘سسلا اذ˘ه صضي˘ف˘خ˘ت
صسوريف ةحئاج نع ةجتانلا ةيلاملا

.دجتسسملا انوروك
حجرملا نم هنأا ،ةكبسشلا تفاسضأاو

نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي نأا
يدراكيإا عم دقاعتلا يمسسر لكسشب

،ةلبق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ

تا˘ق˘ف˘سص ى˘لوأا ح˘ب˘˘سصي˘˘سس يذ˘˘لاو
.ديدجلا مسسوملل يسسنرفلا قÓمعلا

ناسس صسيراب ىلإا يدراكيإا مسضناو
ي˘ف ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع نا˘مر˘ي˘˘ج
مسسوم ةدمل يسضاملا ماعلا فيسص

.وروي نويلم31 لباقم كلذو ،دحاو
ناسس صسيراب عم يدراكيإا قلأاتو

م˘جا˘ه˘م˘˘لا كرا˘˘سش ثي˘˘ح ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
يف ةارا˘ب˘م13 لÓخ ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا

02 اهلÓخ لجسسو تاقباسسملا ةفاك

.اًفده
ناسس صسيراب عم يدراكيإا جوتو

،يسسنر˘ف˘لا يرود˘لا بق˘ل˘ب نا˘مر˘ي˘ج
داحتلا رارق دعب لمكتسسي مل يذلاو
.مدقلا ةركل يسسنرفلا

رقتصسي ةنولصشرب
عيب رعصس ىلع

وينيتوك
وينيتوك بيليف رمتسسي نل

،لبقملا مسسوملا ةنولسشرب عم
ديدعلا عامجإا بسسحب كلذو
ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
.ةيمÓعإلاو

وينيتوك ةراعإا يه˘ت˘ن˘ت˘سسو
ة˘يا˘ه˘ن˘ب خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب ع˘˘م
نأا ى˘ل˘ع يرا˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ىلإا يليزاربلا يلودلا دوعي
ن˘كل ،ىر˘خأا ةر˘م ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
صسيل ينولاتكلا قيرفلا ةرادإا
ىلع ءاقبإلا يف ةين يأا اهل

.بعÓلا تامدخ
ةفيحسص يف درو امل اًقفوو

نإاف ،ةيلاطيإلا تروبسس وتوت
حا˘ت˘ف˘م نو˘كي د˘ق و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك
،صسوتنفوي يدان بعل لاقتنا

ى˘˘لإا صشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لار˘˘˘ي˘˘˘م
.ةنولسشرب

لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع تل˘˘سشفو
نأا ن˘كم˘م˘لا ن˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
صضفر دعب كلذو ،صسوتنفويو
ول˘ي˘م رو˘ثرآا ،ا˘سصر˘ب˘لا بعل
.يفويلل مامسضنلا ىلإا

نأا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
،ةنولسشربل يسضايرلا ر˘يد˘م˘لا
ىلع دمت˘ع˘ي˘سس ،لاد˘ي˘بأا كيرإا
فيسصلا وينيتوك عيب لاومأا
ل˘يو˘م˘ت ل˘جأا ن˘م ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

بعلم ىلإا صشتينايب لوسصو
.ون بماك

نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘سضوأاو
غلبم تدد˘ح ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ةرادإا
نويلم09و08 نيب حوارتي
حا˘˘م˘˘˘سسلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ورو˘˘˘ي
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘˘ب و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘كل
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘˘سصلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ددع نم مامتها دوجو طسسو
ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ن˘˘˘˘م
.دتيانوي لسساكوين اهزربأاو



نأا ينابسسإا يفاحسص ريرقت فسشك
ديردم لا˘ير م˘جا˘ه˘م ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك
نأاسشب ةحسضاو را˘كفأا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘يد˘ل
ةرك هلازت˘عا نÓ˘عإا ل˘ب˘ق ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
.مدقلا

بردم ناديز نيدلا نيز ططخيو
ح˘مÓ˘م م˘سسر ةدا˘عإل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
،2202 ماعل د˘يرد˘م لا˘ير ة˘ل˘ي˘كسشت
ه˘ي˘ف د˘ه˘سشي˘سس يذ˘لا خ˘يرا˘˘ت˘˘لا و˘˘هو
ءاهنإا ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا صضع˘ب

.مهدوقع
يهتن˘ت˘سس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأاو

بعÓ˘˘˘˘˘˘لا ،2202 ما˘˘˘ع م˘˘˘هدو˘˘˘ق˘˘˘ع
بعلي يذلا ةميزنب ميرك يسسنرفلا
يذلا ،9002 ماع ذنم ديردم لايرل
نيمجاهملا لسضفأا نم دحاو ربتعي
ديدعلا يف اًمسساح وهف ،ملاعلا يف
لجسس ثيح ،ة˘م˘ه˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ن˘م
ةريرمت331 ه˘يد˘˘لو ا˘˘ًفد˘˘ه142
ذنم يكلملا يدانلا صصيمقب ةمسساح
ةليمجلا ةسصقلا هذه نكل ،هلوسصو

.اًبيرق يهتنت نأا نكمي
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م بسسح˘˘بو

ةميزنب ميرك نإاف ،ةينابسسإلا ’’صسأا’’
ميدقلا هيدان ىلإا ةدوعلا يف بغري
عم هدقع ةياهن يف نويل كيبملوأا

.مدقلا ةرك لازتعا لبق ديردم لاير
43 هغولب عم هنأا لاقي نأا بجيو

ةميزنب هجاوي دق ،2202 يف اًماع
موجه يف هقيرط قسش يف ةبوعسص

نو˘كي نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ىتح امبرو دنلاه غنيلريإا نم اًفلؤوم
.يبابم نايليك

،نآلا ىتح دكؤوم ءيسش كانه صسيل
د˘يرد˘م لا˘ير نأا و˘ه د˘كؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
م˘ير˘ك ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘علا ل˘˘سصاو˘˘ي˘˘سس
11 نم اًرابتعا موجهلا ةدايقل ةميزنب
فانئ˘ت˘سسلا خ˘يرا˘ت ،ل˘ب˘ق˘م˘لا و˘ي˘نو˘ي
.اغيلل يمسسرلا

هيعسس ف˘ث˘كي ي˘سسل˘ي˘سشت نإا لا˘ق˘ي
قوسس يف نيحان˘ج˘لا ز˘كر˘م ز˘يز˘ع˘ت˘ل
دد˘ح د˘قو ف˘ي˘سصلا اذ˘ه تلا˘ق˘ت˘نلا

فد˘˘ه˘˘ك يز˘˘يو˘˘كو˘˘سشت ل˘˘يو˘˘م˘˘˘سص
دقاعتلا ةلواحم يف لسشف اذإا لمتحم
وسشناسس ر˘ه˘ظ.و˘سشنا˘سس نودا˘ج ع˘م
ارتلجنإاو دنومترود ايسسوروبل مجنك
ه˘جاو˘ي زو˘ل˘ب˘لا ن˘كل ،م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
رتسسسشنام لاثمأا نم ةديدسش ةسسفانم
02 رمعلا نم غلابلا بعÓل دتيانوي

نويلم09ـب هفينسصت مت يذلاو اًماع
لوج عقوم راسشأاو.ينيلرتسسإا هينج
ي˘ع˘سسلا ل˘سصاو˘ي˘سس زو˘ل˘ب˘لا نأا ى˘˘لا
لاح يف هنأا امأا وسشناسس عم دقاعتلل
بعل يزيوكوسشت نوكيسسف هلسشف
بعÓلا ره˘ظ.لئادبلا دحأا لا˘يرا˘ي˘ف

لعفلاب اًما˘ع12 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
ماحتقا دعب لايرايفل يسسيئر بعÓك
9102‐8102 مسسوم لÓخ قيرفلا

تاريرم˘ت ع˘ب˘سسو ا˘ًفد˘ه21 ه˘يد˘لو
وه حانجلا.ةارابم86 نم ةمسساح
ىلع لسصحو يلود يريجين اسضيأا

يف نيفده لجسسو ،ةيلود ةارابم31
ناك.روسسنلا بختنمل تقولا كلذ
فيسصلا لوبرفيلل اًفده يزيوكوسشت
˘ما˘م˘ت˘ها نأا ود˘ب˘ي ن˘كلو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
كلذ ذ˘ن˘م أاد˘ه د˘˘ق بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
ىلإا مهقيرط يف زديرلا عم نيحلا
مغرلا ىل˘ع.زاتمم˘لا يرود˘لا بق˘ل
ينابسسإلا بناجلا عم دقاعتم هنأا نم
اًرايخ لثمي هنأا لإا ،3202 ماع ىتح
نكميو وسشناسس نم ريثكب صصخرأا

نويلم54 يلاوحب اًحاتم نوكي نأا
دق.ريرقتل˘ل ا˘ًق˘فو ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج
رظنلل يسسلي˘سشت˘ل ًا˘ي˘فا˘ك اذ˘ه نو˘كي
ثيح فيسصلا لبق ةوطخ ذاختا يف
نم لقألا ىلع نينثا نييعت نكمي

حا˘ن˘ج˘لا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ
نايليو.جديرب دروفمات˘سس ةردا˘غ˘م˘ل
لو وينوي ةيا˘ه˘ن ي˘ف هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
يف هت˘ما˘قإا د˘يد˘م˘ت ى˘لإا بر˘قأا ود˘ب˘ي
.3102 ماع ذنم رهظ ثيح زولبلا

يف اًسضيأا ورديب نوكي نأا نكمي
فارتعا عم ،فيسصلا يف لاقتنا ةلاح
اًماع23 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا
يذلا ناكم˘لا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ر˘ي˘غ ه˘نأا˘ب
دعب لبقملا مسسوملا هيف فطسصيسس
.درابمل كنارف تارايخ نم طقسس نأا
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ود˘˘˘نو˘˘˘˘م) ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تدروأا
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا نأا (و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
يف ديردم لاير ىلإا مسضنا ينابسسإلا
،لوراني˘ب حا˘ن˘ج م˘سض ى˘ل˘ع عار˘سصلا
.يرتسسيليب ودنوكاف يناياوغوروألا

اًماع81ـلا بحاسص دقع يهتنيو
فيسص يف يناياوغوروألا هيدان عم
ةميقب اًيئازج اًطرسش كلميو ،2202
.وروي نويلم11

لا˘يرو د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا د˘ع˘ُي لو
ناذ˘ل˘لا ناد˘ي˘حو˘لا نا˘يدا˘ن˘لا د˘˘يرد˘˘م

هنأا ثيح ،يرتسسيليب مسض يف نابغري
،يلاطيإلا يلوبان يف اًسضيأا بولطم
ل˘سسا˘كو˘˘ي˘˘نو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
.نييزيلجنإلا

(ل˘ي˘م ي˘ل˘يد) ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تنا˘˘كو
نأا ى˘لإا ترا˘˘سشأا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
امه صسوكنÓب يخورلاو يغ˘نر˘ي˘م˘لا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل نÓ˘˘سضف˘˘م˘˘˘لا
.يرتسسيليب

نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع كلذ ي˘˘تأا˘˘يو
ى˘˘لإا مد˘˘ُق يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا صضر˘˘ع˘˘لا

يذلا ،وتنوروت نم ناك يرتسسيليب
نكل ،يكيرمألا يرودلا يف طسشني
صضافخنإا ببسسب ،بلطلا صضفر مت
ل˘سضف˘ي بعÓ˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق
ع˘م ة˘سصا˘خ ،ا˘˘بوروأا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ىلع زوجعلا ةراقلا ةقلامع تفاهت

.هتامدخ
بعل يرتسسيليب نأا ركذلاب ريدجلا
اذ˘ه لورا˘ن˘ي˘ب ع˘م تا˘يرا˘ب˘˘م صسم˘˘خ
تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا

.اًدحاو اًفده مهلÓخ عنسصو

لاقتن’إ رثرآإ سضفر نإززعي سستيكصسوبو يصسيم
سسوتنفوي ¤إإ

مجن صضفر نأاسشب ةديدج تاحيسضوت (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تمدق
نمسض يلاطيإلا صسوتنفوي ىلإا لاق˘ت˘نلا ،و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.صشتينايب ميلاريم ينسسوبلا عم ةيلدابتلا ةقفسصلا

يدا˘ن˘لا و˘ه ا˘سصرا˘ب˘لا نأا ىر˘ي ر˘ثرآا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘˘سضوأاو
ذاوحتسسلاب قلعتي اميف بعللا ةفسسلف اًسضيأا هكراسشُيو ،ملاعلا يف لسضفألا

.ةركلا ىلع
ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ي˘عا˘سسم ن˘م زز˘ع˘ُي ا˘م نأا ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تفا˘˘سضأاو

ينيتنجرألا بناجب بعللا ديري هنأا ،ةنولسشرب يف ءاقبلا نأاسشب واسسيليسسلا
يف لسضفألا بعÓلا هربت˘ع˘ي ه˘نو˘ك ،ة˘ن˘كم˘م ةر˘ت˘ف لو˘طأل ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
.خيراتلا

نأا ةيفلخ ىلع ،صستيكسسوب ويجريسس بناج ىلإا ءاقبلا رثرآا اًسضيأا ديريو
يف عرسسأا تاوطخ ذختي هلعجت حئاسصن هل مدقُيو اًريثك هعم لسصاوتي ريخآلا
.طسسو طخ بعÓك ومنلاو روطتلا

هجراخ لب رثرآا فقوم نأاسشب رسضخألا ليطتسسملا لخاد رمألا رسصتقي ملو
ةرداغم يف نوبغري لو ةنولسشرب يف ةريبك ةداعسسب هتلئاع رعسشت ثيح ،اًسضيأا
.ةينولاتاكلا ةمسصاعلا

ذنم انارغوÓبلا عم ةارابم32 بعل اًماع32ـلا بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
فادهأا ةعبرأا مهلÓخ لجسسو تاقباسسملا عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا

.مهلثم عنسصو
›وبان يئانث مصضل ىعصسي نامÒج ناصس سسيراب

نامريج ناسس صسيراب يدان نأا ،تبسسلا صسما ،يلاطيإا يفاحسص ريرقت فسشك
.ةلبقملا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ يلوبان نم نيتقفسص ءارجإل ىعسسي

هطاسشن نامريج ناسس صسيرابل يسضايرلا ريدملا وغاورأا ودرانويل لسصاويو
ىلوألا ةجردلا يرود يف تلاقتنلا نم ريثكلا ىلع  لمعي ثيح ،ايلاطيإا يف
،اتيكاب صساكول ،صشتيفاسس صشتيفو˘كن˘ي˘ل˘ي˘م ي˘جر˘ي˘سس تا˘ف˘ل˘م ع˘م ي˘لا˘ط˘يلا
.ينيرغيليب وزنيرولو رسصان نب ليعامسسإا

لكسشب يدراكيإا وروام ءارسش نم نامريج ناسس صسيراب برتقي امنيبو
يج صسأا يبلل يسضايرلا ريدملا وغاورأا ودرانويل نإاف ،نÓيم رتنإا نم يئاهن
.يلوبان نم نيتقفسص ءارجإل هجتي

ودرانويل نإاف ،ةيلاطيإلا ’’تروبسس ولليد اتيزاغ ل’’ ةفيحسص بسسحو
وديلاك يلاغنسسلا عفادملا ،يئانثلا مسض لجأا نم يلوبان عم صضوافتلل ىعسسي

.نلآا يليزاربلا طسسولا بعلو يلابيلوك
لحم نلآا يليزاربلا نوكيسس ،نامريج ناسس صسيراب مامتهل ةفاسضإلابو

نأا نيح يف ،يتوليسشنأا ولراك هبردي يذلا نوترفيإل ةبسسنلاب ريبك ريدقت
دتيانوي رتسسسشنام يف زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف بولطم يلابيلوك
.لسساكوينو لانسسرآاو

مسضب اًمتهم لازي ل نÓيم رتنإا يدان نأا ،يلاطيإا يفاحسص ريرقت فسشك
زينيترام وراتول ليحر لاح يف نامريج ناسس صسيراب مجاهم ينافاك نوسسنيدإا
.فيسصلا اذه ةنولسشرب ىلإا

عيب نم برتقي نÓيم رتنإا نإاف ،انوروك صسوريف ةمزأا نم مغرلا ىلعو
نويلم05 لباقم نامريج ناسس صسيراب ىلإا يئاهن لكسشب يدراكيإا وروام
يناياوغوروألا مجاهملا مسضل هطيطخت عم ،تآافاكملا ىلإا ةفاسضإلاب وروي
.مسسوملا اذه ةياهنب رح لاقتنا ةقفسص يف ينافاك نوسسنيدإا

،ويليسسوأا ورييب لبق نم اًرخؤوم تردسص يتلا تاحيرسصتلا نم مغرلا ىلعو
ةمئاقلا نم˘سض صسي˘ل ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا نأا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا
يف اننهذ يف رودي ام وه صسيل ينافاك’’ :لاق ثيح ،يروزتارينلل ةرسصتخملا
.’’يلاحلا تقولا

نإاف ،ةيلاطيإلا ’’تروبسس ولليد اتيزاغ ل’’ ةفيحسص تامولعم بسسح هنإاف
بتارلا نم مغرلا ىلع ،فيسصلا اذهل ينافاك نوسسنيدإا مسسا ددحيسس نÓيم رتنإا
مامتها ريثيسس يدقاعتلا هعسضو نإاف ،نامريج ناسس صسيراب مجاهمل ريبكلا
اذه ةنولسشرب ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ل˘حر اذإا ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
.فيسصلا

ديردم وكيتلتأا ي˘ف بو˘ل˘ط˘م ي˘نا˘فا˘ك نإا˘ف ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘بو
ىلإا يناياوغوروألا مجاهملا لبقتسسم لوح صضومغلا موحيسسو ،لسساكوينو
.رسضاحلا تقولا يف ام دح
ماهنتوت ¤إإ لاقتن’إ لجأإ نم Úميصسوأ’ ئجافم طرصش

ماهنتوت بردم عم تاثداحم ىرجأا هنأا نيميسسوأا روتكيف ليكو فسشك
.ليل مجاهمل ةقفسص لوح وينيروم هيزوج

يف عئار مسسومب ابوروأا يف ةدئارلا ةيدنألا نم ديدعلا هابتنا نيميسسوأا تفل
.ماهنتوت ىلإا لاقتنلاب طبتراو ،اًفده81 لجسسو ،يسسنرفلا يرودلا

غلابلا بعÓلا نوبقاري يسسليسشتو دتيانوي رتسسسشنامو لوبرفيل نأا لاقيو
ىلإا لاقتنÓل بابلا حتف لوليابغإا ويرأا هليكو نكل ،اًماع12 رمعلا نم
.دحاو يسسيئر طرسشب ماهنتوت

جنينفيإا ةفيحسص اهنع هتلقن امل اًقفو ةيريجينلا فحسصلا دحأا عم ةلباقم يف
لهف ،روتكيف دارأا اذإا هنأا وينيروم انربخأا’’ :اًلئاق لوليابغإا حزم ،دردناتسس
.’’؟نيك يراه رداغيسس

؟روتكيف بعليسس لهف ماهنتوت عم بعلي لازي ل نيك ناك اذإا’’ :فاسضأاو
.’’هل ةبسسنلاب ءلدبلا دعاقم يف امئاد نوكيسس هنأل

هل لمعيسس اذه لكو ،ارتلجنإا دئاق وهو لوألا مهمجاهم وه نيك’’ :عباتو
.’’روتكيف باسسح ىلع نكلو يدانلا يف اًمئاد

لاوط ةلماك ةارابم اًمئاد بعليسس ثيح ٍدان ىلإا نيميسسوأا جاتحي’’ :لسصاوو
.’’ءلدبلا دعاقم ىلع ىقبي لو ،عوبسسألا

... تاقفسصلا ‘ ىتح ةدت‡ لازت ’ ةسسرسشلا ةسسفانŸا

لورانيب ةرهوج ىلع ديردم لاير محإزُي ديردم وكيتلتأإ
تاقفصصلإ سضعب هيلإ لوؤوتصس اŸ هبقرت لصصإوي و

ديردم لاير عم هلبقتصسم مصسحي ةÁزنب

Êابصسإ’إ يرودلإ نم وصشناصس ليدب ددحي يصسليصشت



 «ءارمسسلا ةراقلا» يبعل نم ريبك ددع ىلع قوفت ايقيرفإا لطب

يف يقيرفإإ بع’ نصسحأإ سسماخ زرحم
 «غيلرميربلإ» خيرات

همسسإا يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم صضاير بتك
ىلع دهسش يذلاو ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا خيرات يف بهذ نم فورحب
ةنسس يتيسس رتسسيل يدانل همامسضنا ذنم باقلألا نم ديدعلا هفطخو هقلأات
لوح لسصفم ريرقت رسشنب صصسصختملا «روبسس كيرفأا» عقوم ماقو.4102
ثيح ،«غيلريميربلا» يف نيدجاوتملاو اورم نيذلا ةقرافألا نيبعÓلا لسضفأا
يلودلا ابغورد يديد ةمئاقلا ردسصت اميف صسماخلا زكرملا يف «زورح» دجاوت
يروت ىيحي هنطاوم ىلع قوفت يذلا يسسليسشت مجنو قباسسلا ييراوفيلا
مجاهمو يرسصملا يلودلا حÓسص دمحم ءاجو قباسسلا يتيسس رتسسسشنام مجن
«بلاعثلا» يدان داق دق ناك زرحم نأا ريكذتلل.ةثلاثلا ةبترملا يف لوبرفيل
يذلاو ،قيرفلا خيرات يف هرم لوأل زاتمملا يزيلجنلا يرودلا بقلب جيوتتلل
ىلع هلسصحت ىلإا ةفاسضإلاب ،رتسسيل ريهامج ملح قيقحت يف امهم ارود بعل
 .6102 ةنسسل زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف بعل نسسحأا بقل

 «ديج رمأا تابيردتلل ةدوعلا»
ىلإا ةدوعلاب ةري˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ،ر˘سضخ˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م صضا˘ير ر˘ّب˘ع

رتسسسشنام يدان هرسشن ويديف يف صضاير حسضوأاو ،هيدان ةقفر تابيردتلا
نودب ةليوط ةرتف ترم :لاق نيأا ،«رتيوت» ىلع يمسسرلا هباسسح ربع ،يتيسس
انتدوعو ،لزنملا يف انبردت دقل ،اندع نآلاو كلذ عم انفيكت اننكل ،مدقلا ةرك
 «ديج رمأا تابيردتلل

 ينطولا بختنملا صصيمقب وديف رسشن

 رصضخلإ ليثمت ـل يصضاملب ةتافتلإ رظتني ةكدإدز
يسسنرفلا توف نومريلك بعلو يرئازج‐وكنارفلا ةكدادز ميكح ددج

نم ديدعلا يف حرسص يذلا وهو ،يرئازجلا بختنملا ناولأا لمحل هدادعتسسإا
.تاقاقحتسسلا مداق يف «رسضخلا» ليثمت ربسصلا غرافب رظتني هنأا تارملا

ي˘برا˘ح˘م» ح˘لا˘سصل بع˘ل˘ل ه˘ت˘يز˘ها˘ج ق˘با˘سس تقو ي˘ف د˘˘كأا ة˘˘كدادز نا˘˘كو
نميألا ريهظلا ماقو اذه ،يسضاملا يرفيف رهسش هتاحيرسصت يف «ءارحسصلا
ينطولا بختنملا صصيمقب هل ةروسص هرسشن دعب هتبغر ديدجتب يرئازجلا

يعامتجلا لسصاوت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ي˘ف يرو˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع
ريخلا جيوتتلا صسدنهم يسضاملب لامج ىلإا ةحسضاو ةلاسسر يف  «مارغتسسنإا»
لوادت مت دق ناك ةنسس42 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا.ايقيرفإا ممأا صسأاكب
ناك يذلاو ،ينطولا بختنملا صصبرت يف ةكراسشملل هئاعدتسسإل ةوقب همسسإا

تاطاسشنلا  عيمج قيلعت ببسسب يغلأا يذلا طرافلا صسرام رهسش اجمربم
 . ديدجلا انوروك ةحئاج راسشتنإا ءارج ةيوركلا

طيمز .ع
 يراجلا ناوج12ـلا نم ةيادب

 روهمجلإ روصضحب سسفانملإ فانئتصس’ دعتصسي نافز
ايليرك يدان نميأا ريهظ يرئازجلا يلودلا بعÓلا نافز يدهم تاب

3 دعب عم ةسسفانملا فانئتسسا عم دعوم ىلع يسسورلا اراماسس فوتيفوسس
يلحملا داحتلا نأا ،صسمأا ةيسسور ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.نآلا نم عيباسسأا

فاسضأاو ،ةمداقلا ةرتف˘لا ي˘ف ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ر˘سضخألا ءو˘سضلا ح˘ن˘م
تايرابملا ةعباتم ىلع ارداق نوكيسس يسسورلا روهمجلا نأا هتاذ ردسصملا

 .يراجلا ناوج12ـلا نم ةيادب تاجردملا نم
ب.م.يرسسيإا

ةنيطنسسق بابسش
 مهدوقع ةيهتنملا نيبعÓلا عم ملكت هنا دكأا

تاعاصسلإ يف ينإرمع لوصصو رظتنن :جوجم
 تاصضوافملإ مامتإ’ ةمداقلإ

مل يدانلا ةرادإا نأا ،ةنيطنسسق بابسش قيرفل ماعلا ريدملا جوجم رسصان دكأا
لجأا نم ينارمع رداقلا دبع بردملا عم قافتا ةيسضرأا ىلإا دعب لسصوتت
تاح˘ير˘سصت ي˘ف جو˘ج˘م ح˘سضوأاو.ديدجلا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت

مل اننكل ،ناسضمر رهسش ذنم ينارمع عم تاسضوافم يف نحن »:ةيفحسص
نم ةنيطنسسق يف ةمداقلا مايألا يف بردملا لحيسسو ،دعب قافتا ىلإا لسصوتن
،مهدوقع ةيهتنملا نيبعÓلا ةيسضق ىلع جوجم جرع امك ،«رومألا مامتإا لجأا

ةيهتنملا نيبعÓلا :درطتسساو ،لكاسشم دجوت لو مهعم ثدحت هنأا احسضوم
 .«لكاسشم دجوت لو مهعم تملكت دقل ؟مهدوقع

ب.م.يرسسيإا
رئازجلا ةيدولوم

 ينإورم عفإدملإ ةيصضق ببصسب
 ديدح نم ديب برسضلاب ددهتو تاعئاسشلا نم ةءاتسسم ديمعلا ةرادإا

تاعئاسشلا ةرثك نم ريبكلا اهطخسس نع رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تربع
ةيدولوم ةرادإا ترسشنو.يناورم عفادملا ةيسضق اهزربأا ،اهدسض كاحت يتلا
هنأا هيف تدكأا يمسسرلا عقوملا ىلع انايب ،صساملأا رسصانلا دبع ةدايقب رئازجلا

صسلجم صسيئر ادع ام ،ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع مسساب حيرسصتلا دحأل قحي ل
مرتحت ةرادإلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو ،لاسصتلاو مÓعإلا ةيلخو ةرادإلا
ةمزاع اهنأاب ةرادإلا تددسش ريخألا يفو.ةطبارلاو «فافلا» تارارق امئاد
 .ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع خيراتب صساسسملا لاح يف اديعب باهذلا ىلع

 ةمسصاعلا داحتإا

 رابك نيبع’ بلجل هتقÓع ىيحي لÓغتصسإ يف نولمأاي راصصنأ’إ
ريدملا ىيحي رتنع ىلع اريبك Óمأا ،ةمسصاعلا داحتا قيرف راسصنأا دقعي

نيديج نيبعÓب «ةراطسسوسس» معدل ،يمسسرلا قطانلاو ،قيرفلل يسضايرلا
نينوللا قاسشع ينميو.ديدجلا مسسوملا يف ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق
لÓغتسسا يف نامرد مأا ةمحلم لطب نكمت يف صسفنلا دوسسألاو رمحألا

دقاعتلا لجأا نم نسسلا يف اومدقت نيذلا نيبعÓلا عم اميسسل ةريبكلا هتقÓع
 .ددج نيبعÓب دادعتلا معدو مهعم

ب.م.يرسسيإا
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مجاه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا ز˘ج˘ح
يدان مجن ينطولا بختنملا

هليمزو ،يسسنرفلا هيي˘ل˘ب˘نو˘م
بعل يذلا ،يناميلسس مÓسسإا
يف يسضقن˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف
،ةراعإلا ليبسس ىلع وكانوم
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ي˘˘˘ف
كرام ةزئاج لينل نيحسشرملا
ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا يو˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ف

يرود˘˘لا ي˘˘ف بعل ن˘˘سسحأل
. «1غيللا» يسسنرفلا

«راتنأا صسنارف» ويدار ددحو
نيين˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق
يتلا ةزئاجلا ىلع عارسصلاب
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث
اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا صسأا˘كب جو˘ت˘م˘لا

ن˘م ل˘ك ،ر˘˘سصم ي˘˘ف1202
يلودلا بعÓلا ياج اسسيردإا
ناديم طسسوت˘م ي˘لا˘غ˘ي˘ن˘سسلا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘ب يدا˘˘ن
ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
بعل ن˘ي˘م˘ي˘˘سسوأا رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف
.ليل يدان

بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث مد˘˘قو
ينام˘ي˘ل˘سسو رو˘ل˘يد ي˘ن˘طو˘لا
،ا˘˘م˘˘ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ءادأا

ى˘ل˘ع و˘كا˘نو˘مو ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘˘نو˘˘م
لكسشب امهاسس ثيح ،يلاوتلا

،ةققحملا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست لÓ˘خ ن˘م
 .ةمسساحلا تاريرمتلا ميدقتو

يئانث جيوتت ظوظح
ةزئاجلاب رسضخلا

 ةفيعسض
ى˘ق˘ب˘˘ت ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح
ةزئاجلاب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

نأاو ا˘م˘ي˘سسل ،اد˘ج ة˘ل˘˘ي˘˘ئ˘˘سض
ة˘ل˘ي˘ق˘ث ةدو˘جو˘م˘لا ءا˘˘م˘˘سسألا

ىلع ،اهقرفل ريثكلا تمدقو
نأا لإا ،نيميسسوأاو ياج رارغ
بختنم˘لا ا˘م˘جا˘ه˘م ه˘مد˘ق ا˘م
اذ˘˘ه ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
،ةدا˘سشإلا ق˘ح˘ت˘سسي م˘سسو˘˘م˘˘لا

ريثكلا مدق امهنأاو اسصوسصخ
ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصلا م˘˘˘غر
ن˘م بع˘ت˘لا بب˘سسب ا˘ه˘˘ه˘˘جاو

ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘سصح مد˘ع لÓ˘خ
ـل ةبسسنلاب ،ةحارلل فاك تقو
ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘بألا اذ˘˘كو ،رو˘˘ل˘˘˘يد
ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
تاراي˘خ˘ل ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا
 .ةينف

يناميلسسو لاطع
ةليكسشت يف راوعو

ةبعلب ةسصاخلا «1غيللا»
 «افيفلا»

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث جو˘˘ت
بعل لاطع فسسوي ينطولا
ينايملسس مÓسسإاو صسين يدان
راو˘ع ما˘سسح ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
وذ د˘˘عا˘˘˘سصلا نو˘˘˘ي˘˘˘ل م˘˘˘ج˘˘˘ن

دوهجملا ،ةيرئازجلا لوسصألا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا
«1غيللا»ـل ةيلاثملا ةليكسشتلا
ة˘ب˘ع˘ل ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
.0202 «افيفلا»

ن˘˘م ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘تو
ام لسضفب ةمئاقلا يف دجاوتلا
ةدامرأا ىلإا اومسضنيل ،هومدق
نامر˘ي˘ج نا˘سس صسيرا˘ب مو˘ج˘ن
ى˘˘˘ل˘˘˘ع اور˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
،ةبعللا يف ةيلاثملا ةليكسشتلا

،يبابم نم لكب رمألا قلعتيو
،صسوينيكرام ،اف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت
،رامينو ايرام يدو يتاريفو
.يابيد صسيفمم نويل بعلو

مجن ماحقإا ديري يلوبان
 ةيلدابت ةقفسص يف رسضخلا

نم بيرق سسانوأإ
«1غيللإ» ىلإإ ةدوعلإ

 ليل ةبإوب نم
يلودلا صسانوأا مدأا برتقي

ي˘لو˘˘با˘˘ن بعلو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلا
ةباوب ن˘م ،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا
ردا˘˘سصم بسسحو.لي˘ل يدا˘ن

ةرادإا نإا˘ف ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص
ةدسشب د˘ير˘ت «ي˘بو˘ن ي˘ترا˘ب˘لا»

مجاهم نيمسسوأا روكيف مسض
يدانلا ةرادإا تددح يذلاو ليل
نويلم55 غ˘ل˘ب˘م ي˘سسنر˘ف˘˘لا
د˘كؤو˘ي˘ل ،ه˘ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘˘ل وروأا
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن نأا رد˘˘سصم˘˘لا صسف˘˘ن
ةمي˘ق˘ب صضر˘ع م˘يد˘ق˘ت مز˘ت˘ع˘ي
ىلإا ةفاسضإلاب وروأا04  نويلم
د˘كؤو˘ي ا˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘˘لا
ي˘لا˘ط˘˘يإلا يدا˘˘ن˘˘لا  ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ةهج نم يريجينلا مجاهملاب
ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘م صسا˘˘نوأا جور˘˘خو
يذلا وزوتاغ ورانيج بردملا
ريدجلا.ةديدع تارايخ كلمي
دق ناك ودروب جيرخ نأا ركذلاب
يسسنرفلا صسين يدان عم بعل
ةراعإا لكسش ىلع مسسوملا اذه
مدق˘ي م˘ل يذ˘لاو ،ي˘لو˘با˘ن ن˘م
ًارظتنم نا˘ك يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

يرود˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ه˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
 .ديدجلا انوروك صسوريف

طيمز.ع

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا نارد˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع دا˘˘ع
يسسنوتلا يسضايرلا يجرتلا عفادم يرئازجلا
ن˘م صصل˘خ˘ت˘لا د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘خأا
ةلوطبلا فقوت لبق اهنم ىناع يتلا ةباسصإلا
.«انوروك ةحئاج ببسسب

عفادم نأا ةيسسنوت ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو

عم ريسضحتلا يف عرسش قباسسلا فيطسس قافو
يف ةسسفانملا فانئتسسل ةيداع ةقيرطب هئÓمز
امك ،هنم يناعي ناك امم يفسش امدعب ،صسنوت

صسايلاو ثيغ نب نم لك دجاوت ةسصحلا تفرع
 .يتسش

ب.م.يرسسيإا

 ةسساردلا ‘ ادج اقوفتم ناك هنأا دكأا

لانصسرأإ عم يتكراصشم مدع ببصس يبصصنم Òيغت :رصصان نب
 ينبصساني هعورصشمو هخيراتل نÓيŸإ تÎخإو

ناد˘ي˘م ط˘سسو ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا د˘˘كأا
يلاطيلا نÓيم يدان مجن ينطولا بختنملا
«يدرابمل˘لا» يدا˘ن˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ل˘سضف ه˘نأا
يذ˘لا عور˘سشم˘لاو ر˘ي˘خألا اذ˘ه خ˘يرا˘ت بب˘˘سسب
رثكأا ومنلل ةجاحب دادعتلا نأا اريسشم هبسساني
 .اياسضقلا ديدع ىلإا قرطت امك ديزملا ميدقتل

دامتعا مدعو ةسسردŸا ‘ ايكذ تنك»
ىلع رثأا يبسصنم ‘ ّيلع رغنيف

 «يئادأا
ايقيرفإا ممأا صسأاك يف بعل لسضفأا داع

ةقفر اسسنرف ىلإا هلاقتنا نع ثيدحلاب9102
يف يزيلجنلا لانسسرأا يدان عم هتيادبو هتلئاع
لاقو ،«كيو تربوسس» عقوم هب صصخ راوح
ناك امدنع اسسنرف ىلإا يتلئاع عم تلقتنا دقل»:

لمعي ناك ثيح ،هرمع نم02ـلا يف يدلاو
يل ةبسسنلابو ،ةباتكلاو ةءارقلا فرعي لو ،ءانب

،ادج ايكذ تنكو ةسساردلا يف اقوفتم تنك
،«ة˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘سصي يد˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘كو
يف تنك ارتلجنا ىلإا تلسصو امدنع»:عباتو
يد˘حو صشي˘ع˘لا ى˘ل˘ع اردا˘˘ق ن˘˘كأا م˘˘لو71ـلا
عم مث يتخأا عم ،قدنفلا يف نيرهسش تثكمف
ديلفيسش مامأا تناك يل ةكراسشم لوأا ،يتبيطخ
تبعلو ،توكلاو ناكم تلزن ثيح صسأاكلا يف

نأا ي˘ل ق˘ب˘سسي م˘لو ،ىر˘˘سسي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تارك صسملأا مل بسصنملا اذه يف تكراسش
ي˘ن˘كل ،تقو˘لا كلذ ذ˘ن˘م كرا˘سشأا م˘لو ،ةر˘ي˘ث˘ك
ل˘˘يزوأا  لا˘˘ث˘˘مأا را˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘م تبرد˘˘ت
 .«لروزاكو

هعورسشمو هخيراتل نÓيŸا تÎخا»
 «› بسسانم

راتخي هتلعج يتلا بابسسألا ىلع هدر يفو
،ىرخأا اسضورع كÓتما مغر ،نÓيمل بعللا
دوسسألا نينوللا لمح راتخا نأا رسصان نب دكأا

يذلا عورسشملا اذكو يدانلا خيراتل رمحألاو
نÓيمل بعل˘لا تل˘سضف »:در˘ط˘ت˘سساو ،ه˘ب˘سسا˘ن˘ي
حورطملا عورسشملا نا امك ،هخيراتو هتسصقل
روطتلل ةجاحب باسش قيرف نحنو ،ينبسساني
.«ىوقأا نوكنل ومنلاو رثكأا

يف هنأا ،رسضخلا عم ايقيرفإا لطب دكأا امك
بلطل بهذي نل ودلانور وأا يسسيم ءاقل لاح
يف هؤوÓمز هب ماق ام لثم ،يفلسسلا وأا عيقوتلا
نأا احسضوم ،صسوتنفوج ةهجاوم دنع يلوبميإا
رومأاب هل حمسسي لو عسضاوتلا هنم بلطي هنيد
 .ةلثامم

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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؟دادح كلاوحأا يه فيك
.هلل دمحلاو ةمعن يف

ناسضمر رهسش انسشياع
ةلاحب ديعلا مايأاو ليسضفلا

اذام مسسوملا اذه ةسصاخ
؟لوقت

ناسضمر ره˘سش ا˘ن˘سشيا˘ع م˘ع˘ن
فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘˘عو
يأا يلزنملا رجحلا عم ةيئانثتسسا

هلل دمحلا لك ىلع هل معط ل

ىت˘ح ءا˘بو˘لا اذ˘ه لاوز ى˘ن˘م˘ت˘نو
.اهدهع قباسس ىلإا ةايحلا دوعت

ءاوجألا ىلع رطيسس ءابولا
ةرمتسسم لازت ل ماقرألاو
كحئاسصن يه امو قلعت اذام

؟يرئازجلا روهمجلل
رطيسس ءابولا لاحلا ةعيبطب

ل ع˘سضو˘لاو م˘لا˘˘ع˘˘لا ل˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
عم رثأاتت ةيسسفنلاو ريخلاب رسشبي
عفري نأا هللا لأاسسن مايألا رورم
صصو˘سصخ˘ب ا˘مأا ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل ي˘˘ح˘˘ئا˘˘سصن
ةمزÓلا تاطايتحلا ذخأا بجيف
جورخلا يدافتو راب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب
ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ى˘˘ت˘˘ح ةرور˘˘سضل˘˘ل لإا
اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف بل˘غ˘ت˘˘لا
.صسوريفلا

مل ةيرئازجلا ةركلا ولوؤوسسم
بسسانملا رارقلا دعب اوذختي

وأا ةلوطبلا ةلسصاومب ءاوسس
؟ قلعت اذامب اهئاغلإا

ةر˘˘كلا ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف رار˘ق˘ب جور˘خ˘لا ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأا ى˘ن˘م˘تأاو ن˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا
ى˘لإا د˘يد˘˘ج ن˘˘م ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت
اننأاو ةسصاخ ةيرئازجلا بعÓملا
ا˘ن˘ت˘ياو˘ه ة˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ا˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘سشا
.ةلسضفملا

يدانلا فوفسص يف بعÓك
له ينيطنسسقلا يسضايرلا
مأا ةلوطبلا ةلسصاوم ىنمتت
لمعلا يف عورسشلاو اهفاقيإا

؟لبقملا مسسوملل
ي˘سسلا فو˘ف˘سص ي˘ف بعÓ˘ك

ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا ي˘˘سس صسا
امهم لوأا ةيعامجلا تابيردتلا
عورسشلا مث نمو تارارقلا نوكت
Óف اهدعب ةلوطبلا فانئتسسا يف
ءاهنإا فدهتسسن نحن كيلع ىفخي

لك انل ناو ةسصاخ ةوقب ةلوطبلا
.كلذب حمسست يتلا تاناكمإلا

ةسسماخلا ةبترملا نولتحت
لاح يف هنأاب ىرت له

نيرداق نونوكتسس ةلسصاوملا
؟ةيراق ةبترم لÓتحا ىلع

ةلوطب˘لا ة˘ل˘سصاو˘م لا˘ح ي˘ف
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا كا˘˘ن˘˘ه نأا ىرأا
ا˘ن˘يد˘ل ة˘يرا˘ق ة˘ب˘تر˘م˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
ىلع كيهان ةيرسشبلا تايناكمإلا
ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا

لكسشب انت˘ح˘ل˘سصم ي˘ف بسصت˘سس
.ريبك

نأا ىرت له ةدوعلا لاح يف
نود نم تاءاقللا صضوخ

يف نوكيسس روهمج
؟مكحلاسص

نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل م˘ع˘˘ط ل
حور م˘˘ه را˘˘سصنألا˘˘ف رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
طبسض ىنمتأا اذه˘لو تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ي˘ت˘لا ة˘مزÓ˘لا تا˘˘نا˘˘كمإلا ل˘˘ك
رو˘سضح˘˘ب ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘م˘˘سست
.ريهامجلا نم ةريبك تاعومجم

مكلعج ةلوطبلا فقوت
نع اديعب نولمعت

ميقت فيك ةعومجملا
؟كتاريسضحت

بردتلا يف ا˘ند˘ه˘ت˘جا ا˘م˘ل˘ك
عم تابيردتلاك نوكي نل ايدرف

.ةريبك قراوف كانهف ةعومجملا
دجاوتلل ةبسسانم اهارت لهو

فانئتسسا دنع ةمروفلا يف
؟ديدج نم ةلوطبلا
انحنم نيلوؤوسسملا ىلع بجو

كرادتلا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست ىر˘خأا ما˘يأا
ن˘يز˘ها˘ج ح˘ب˘سصن ى˘ت˘ح ا˘م ا˘عو˘ن
.ديج لكسشب

يسسلا عم كتبرجت ىلإا دوعن
دحل اهميقت فيك يسس صسا

؟نآلا
نوكأل دجب لمعأا ايسصخسش

ءاو˘سس تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ي˘ف
ق˘ير˘ف˘لا وأا را˘˘سصنألا ن˘˘ي˘˘يرادإلا

ى˘ل˘ع ة˘ح˘جا˘ن ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘ظأا ل˘˘كك
صضعب ىلع رظنلا صضغب مومعلا
.صصئاقنلا

قيرفلا ىلإا كئيجم لبق
ةرادإا نيب ريثكلا ثدح

تنانجاتو يسس صسا يسسلا
ةديعسس تناك ةياهنلا نكلو

؟مايألا كلت تسشع فيك
ن˘ي˘ب ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ثد˘˘ح م˘˘ع˘˘ن

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سشع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترادإلا
صشيعرق صسيئرلا نأل باسصعألا

ا˘˘˘نأاو صضور˘˘˘ع ةد˘˘˘ع ه˘˘˘ل تنا˘˘˘˘ك
لك ىلع يسس صسا يسسلا تلسضف
.يتامدخ تبلط يتلا قرفلا

نيمسسوملو كلذ لبق
ةبرقم ىلع نوكت نييلاتتم

اذام ... نكلو عيقوتلا نم
؟ثدحي ناك

تنك مسسوم لك يف لعفلاب
صسيئر نكل ةروسضخلا نم ابيرق
نا˘ك صشي˘عر˘ق ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

ةريبك ةجردل يتامدخب اكسسمتم
يف ةبوعسص دجأا ينلعج ام وهو
قيرفلل يليوحت ةرورسضب هعانقإا
.هديرأا يذلا

قيرفلا عم كمسساوم لوأا
؟ربوسسلا تعيسض

ةريبك ةرسسحلا تناك فسسأÓل
صسفانم مامأا ربوسسلا عييسضت ىلع
داك ربوسسلا عيسضت لوانتملا يف
ا˘ه˘مو˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب ف˘˘سصع˘˘ي نأا

كلذ دع˘ب ا˘ن˘كراد˘ت ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو
ف˘ير˘سشت ا˘ن˘˘لوا˘˘حو ا˘˘ند˘˘ه˘˘ت˘˘جاو
.عاطتسسملا ردق اندوقع
يف ةعئار اتاقوأا تسشع نكلو

؟ةيقيرفإلا ةسسفانملا
يف ةسصاخ ةعئار اتاقوأا انسشع

اهانققح ي˘ت˘لا تارا˘سصت˘نلا ل˘ظ
يف ةريبكلا ةيدنألا مامأا اميسسل
اذكو يسسنوتلا يقيرفإلا ةروسص

يب يتو يرسصملا يليعامسسإلا
تاعومجملا يرود يف يبميزام
ليثمت ىلإا نيدهاج انيعسس دقو
لك نأا امب ليثمت نسسحأا رئازجلا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘˘نألا ير˘˘سصا˘˘ن˘˘م
اننودناسسيو ان˘ع˘م نو˘ف˘ق˘ي او˘نا˘ك
ا˘مو˘م˘˘ع ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإلا ءي˘˘˘سشلا
لكب ةظح˘ل˘لا او˘سشيا˘ع ر˘فا˘ن˘سسلا
.انعم اهليسصافت

راسسكنلا ناك اهدعب
يجرتلا عم ءاسصقإلاو

ةبيقعل ءانبأا عم اهÓتو
؟ ةرتفلا كلت متسشع فيك

ن˘˘يءا˘˘سصقلا ي˘˘ن˘˘قد˘˘˘سص
يسضايرلا يجرتلا مامأا نيلاتتملا
ةيقيرفإلا ةسسفانملا يف يسسنوتلا

مامأا ةيروهمجلا صسأاك يف اذكو
ل˘ك ى˘ل˘ع ر˘ثأا دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
ديعبلاو مهنم بيرقلا ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لا
ولو نيبعÓلا نحن انب كلاب امف
نوبحي ل مهدجت عيمجلا لأاسست
اهنأاو ةسصا˘خ ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ر˘كذ˘ت

ابيرقت عوبسسأا فرظ يف تءاج
ناك ءاسصقإلا كيلع ىفخي لو
ةر˘˘ث˘˘ك بب˘˘سسب ءا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ه˘˘ب˘˘ب˘˘˘سس

انمحرت مل ثيح اهموي تاءاقللا
تا˘ه˘جاو˘˘م ا˘˘ن˘˘سضخو ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

انتمهم نم تبعسص ة˘ي˘نو˘طارا˘م
.ىغتبملا قيقحت يف

ىلع تناك مسسوملا ةياهن
لكب ةراطسسوسس ءاقل عقو

كانه ناك له ةحارسص
؟ل مأا ءاقلل بيترت

ءاقل يأل بيترت يأا نكي مل
نا˘ك ةرا˘ط˘سسو˘سس ق˘ير˘˘ف زو˘˘ف˘˘ف
انقيرفو بقللا ق˘ح˘ت˘سساو ا˘ه˘يز˘ن

رسصانع ةدع نم اسصوقنم ناك
يليمزو انأا اهزربأا لعل ةيسساسسأا
اذكو ةفيرسش نب ىتحو يرمعلا
ءانثأا ةيوق تابرسضل قيرفلا يقلت
نم لك ةباسصإا دعب ءاقللا ريسس
امومع ناميل صسراحلاو ينÓعز
ل˘يو˘ه˘ت ن˘م ثد˘ح ا˘م˘ل ف˘سسأا˘ت˘ن

اهتقو قيرفلا رسسك هناو ةسصاخ
ىنغ يف انك اننوك نم مغرلاب

 . كلذ نع
ةيحنت تأاترا رابلا ةرادإا

ةندخوبب تءاجو ةمارع
ةقÓطنا قيرفلا فرعيل

؟ كلذ ببسس ام ةبعسص
ةيحنتف ريخألا نم كل لوقأا

هلوخدو ة˘ند˘خو˘ب مود˘قو ة˘مار˘ع
بردملا عم عارسصو لكاسشم يف
ببسسلا وه نافل صسيند يسسنرفلا
دجن مل ثيح ةبعسصلا ةيادبلا يف

كلت ناو ةسصاخ اقÓطإا انتلاسض
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ي˘ف تر˘˘ثأا فور˘˘ظ˘˘لا

لاقلاو ليق˘لا ع˘م ة˘سصا˘خ ار˘ي˘ث˘ك
.اهتقو ثدح يذلا

ةيبرعلا ةسسفانملا يف ءاسصقإا
كلذ م˘كد˘˘م˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح كو˘˘كسشو
؟قلعت اذامب ةنذخوبب ةحاطإÓل

يسسلا يف هذهك رومأا دجوت ل
ام وأا ءاسصقإلا دمعتن مل يسس صسا
تناك ةيبرعلا ةسسفان˘م˘لا˘ف ه˘با˘سش
اهلوقأا نيب˘عÓ˘لا ل˘ك يو˘ه˘ت˘سست
لك اذه لهأاتلا يف انلسشف ديعأاو
ي˘ف˘خ˘ت˘لا بج˘ي ل ر˘مألا ي˘˘ف ا˘˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ما˘ه˘تا˘ب ل˘سشف˘˘لا ءارو
.لوقعم ريغ اذه دمعتلاب

جارجر ةرادإا تلح اهدعب
يمسس ام روهظو جوجمو

؟قلعت اذامب نافل ةيسضقب
ثيد˘ح˘لا د˘يرأا ل ي˘ن˘˘قد˘˘سص

هلل دمحلاف يسضاملا نع اريثك
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘ب ي˘˘م˘˘سس ا˘˘˘م
تسضمو تل˘ح نا˘فل ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

انلمع ىلع ايلاح نيزكرم نحنو
.نهارلا تقولا يف

ةيادب نافل نع ثيدحلاب
كل ةبعسص تناك مسسوملا اذه

كرادتت نأا لبق هعم
ةزيكر حبسصتو كتايوتسسم

؟ةيسساسسأا
دمتعي ل ناك ماعلا اذه ةيادب

ي˘ف ر˘ح ى˘ق˘ب˘ي و˘ه اًر˘ي˘ث˘ك ي˘ل˘˘ع
ثدحا ملو اهتمرتحا انأاو هتارايخ
تد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘كسشم يأا
لجا نم تدهتجاو تامي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
ع˘م ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ةو˘ق˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

ةرور˘سضب ع˘˘ن˘˘ت˘˘قا تقو˘˘لا رور˘˘م

ن˘كلو ي˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا
ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت و˘˘ه ر˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ءي˘˘سشلا
ينا لوقي ناك ثيح يسصوسصخب
ا˘م و˘هو ي˘تا˘يو˘ت˘سسم ن˘ع د˘ي˘ع˘˘ب

.اهموي راتحم ينلعج
ةلحرم يف ةوقب متدع

ةبيط جئاتن متققحو ةدوعلا
؟ كلذ دوعي ام ىلإا

ةب˘ي˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا د˘ق˘ت˘عا
دوعت ةدوعلا ةلحرم يف ةققحملا

نيب تناك يتلا ةمزألا جارفنل
ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو برد˘م˘˘لاو ةرادإلا

ان˘ت˘ي˘فا˘ع ا˘ن˘ع˘جر˘ت˘سسا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ك
ىوت˘سسم˘لا ي˘ف تاءا˘ق˘ل ا˘ن˘مد˘قو
طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع˘ب ر˘ف˘ظ˘ن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج
ملسس يف انتيفاع ىتح ديعتسسنو
لت˘ح˘ن ا˘ن˘ي˘ح˘سضأا ثي˘ح بي˘تر˘ت˘لا
.ةسسماخلا ةبترملا

ناك فيطسس عم ءاسصقإلا
بعسصي ةقيرطبو ائيسس
مكسصقني ناك اذام اهلبقت

؟ لهأاتلا قيقحتل
عرج˘تأا م˘ل مو˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘قد˘سص

انيقلت ثيح قافولا مامأا ءاسصقإلا
اهنأا نظأا ةئيسس ةقيرطب ةراسسخ
يف رثكأا ةأارج˘لا ا˘ن˘سصق˘ن˘ت تنا˘ك
انمدق˘ت تقو ي˘ف ة˘سصا˘خ بع˘ل˘لا
رفان˘سسل˘ل ف˘سسأا˘ت˘ن ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف
م˘˘هد˘˘ع˘˘نو كلذ ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
. لبقتسسملا يف نسسحألاب

كدقع ةياهن يف دجاوتت
يذلا قيرفلا يف تلسصف له

؟هل بعلتسس
دقو يد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف م˘ع˘ن

نل ثيح ةدم ذنم يرمأا تمسسح

يسس صسا يسسلا نم نسسحأا دجأا
ل تقو˘لا صسف˘ن ي˘˘ف ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلاو
ي˘ت˘حار تد˘جو كي˘ل˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ي
تح˘˘ن˘˘م ي˘˘نأا لو˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘يو
قباسس تقو يف ةيئاهنلا يتقفاوم
جارجر ةداي˘ق˘ب ر˘ي˘سسم˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل

لا˘˘سصتا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ا˘˘نأاو جو˘˘ج˘˘˘مو
ديدجت لجا نم ديدج نم ةرادإلا
.دقعلا

ديدع كيدل ديكألا
يبطق نم ةسصاخو صضورعلا

؟ ةمسصاعلا
بعل يأاك صضورع كانه معن

ل ينقدسص هدقع ةياهن يف نوكي

رمألا اذه صصوسصخب ثيدحلا دوأا
ىلع ايلاح تيرقتسسا يناو ةسصاخ
ه˘ع˘م ل˘˘م˘˘كأا˘˘سس يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.يراوسشم
اريثك كب اوقلعت رفانسسلا
؟ بعللا يف كترارح ةسصاخ

يفوأا نل مهنع ثدحتأا امهم
ةلجسسم ةمÓع رفانسسلاف مهقح
ءيسش يب مهقل˘ع˘تو ةر˘سصا˘ن˘م˘لا˘ب
اذكو ي˘سسف˘ن˘ل را˘خ˘ت˘فÓ˘ل و˘عد˘ي
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ه˘ي˘ي˘حأا ي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل
مايأا اوسضق دق اونوكي نأا ىنمتأاو
.ديج لكسشب ناسضمرو ديعلا

؟قيرفلا عم كحومط وه ام
يه تاحوم˘ط˘لا صصو˘سصخ˘ب

ع˘˘م ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا با˘˘ق˘˘لألا ل˘˘ي˘˘ن
فاد˘˘هألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘˘مأا ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
ردق ةدافتسسلا ىقبيف يسصخسشلا
ع˘م تا˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كمإلا
صضوخ كيلع ىفخي Óف قيرفلا
رفانسسلا جيزا˘هأا تح˘ت تاءا˘ق˘ل˘لا
عم قرفلا لك يف هدجت ل ءيسش
.اعيمج مهل يمارتحا

؟ ةريخأا ةملك
اذه انع عفري نأا هللا وعدن

تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا
ل ا˘م˘˘لو ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
كل تلق امك ةلوطبلا فانئتسسا
لي˘سصح˘ت ثح˘ب ل˘جا ن˘م ا˘ق˘با˘سس
رفانسسلا ييحا امك ةيراق ةسسفانم
. لقلا صسان لكو اريثك

هتهجو نع هلÓخ نم فسشك قيسش راوحب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا بعلو لقلا ةنيدم نبا دادح داؤوف انسصخ
ناديم طسسوتم داع امك ىرخأا ةيسصخسش رومأا ةدعو لخادلا ناوج ةروسضخلا عم هدقع ةياهن دعب ةيلبقتسسملا

هتاحومط نع Óسضف هرفاظأا ةموعن ذنم هقسشعي يذلا ةروسضخلا عم اهاسضق تاطحم ةدعل قباسسلا تنانجات
.دوسسألاو رسضخألا نينولل رفانسسلا ليمج درل اهقيقحتب ملحي يتلا ةيدهلاو يوركلا هراوسشم لÓخ هفادهأاو

معط نود نوكيسس راسصنألا بايغ يف ةلوطبلا فانئتسسا نأا دكأا

نع ناك يصس سسإ يصسلإ يف ءاقبلإ رايخ» :دإدح دإؤوف
« لإومأ’اب رفانصسلإ ةبحمو لابلإ ةحإر لدبأإ نلو ةعانق

’وأإ ةيعام÷إ تابيردتلإ ¤إإ ةدوعلإ ديرن»
«ةيراق ةكراصشم قيق– نم ةبرقم ىلع اننوكل

انئاصصقإإ ‘ تببصستو انترصسك نم يه ةطبإرلإ»
«ة‹Èلإ ببصسب ةيقيرفإ’إ ةصسفانŸإو سسأاكلإ ‘

داهتجÓل ىعصسإو يصس سسإ يصسلل يمامصضنإ لبق يقيقح سسنابصسوصس تصشع»
«باقلأ’اب جيوتتلإ ىلع قيرفلإ ةدعاصسÌ Ÿكأإ

ةرإدإ’إ لكاصشم اهببصس ناك ةئيصسلإ ةقÓطن’إ»
«اهديرن انك ةيبرعلإ سسأاكلإو ناف’ عم

سسإ يصسلإ وبع’ اينإديم تزاف ةراطصسوصس»
«اهوريدي لاحومو ةيليماف د’وأإ يصس

صشامر ماسشه هرواح



ةــــنصصرق

 «فاكلإ«رإرق راظتنإ ‘
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ةنسس02 نم لقأا يرئازجلا
ةدحاو ةعومجم ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي
صسنوتو رسصم نم لك مسضت
ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘لو بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو
،ايقيرفأا ممأا صسأاك تايفسصت
«فاكلا» رارق رظتني هنأا لإا
ريسصم ةفرعم لجأا نم مويلا
ءا˘˘بو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا» ي˘˘˘ف ر˘˘˘سشت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا
اذه ،لكك ملاعلاو «ءارمسسلا

ةنسس02 نم قلأا رسضخ لمأايو
نيتريسشأاتلا ىدحإاب رفظلا يف
.يقيرفإلا صسرعلا غولبل

 مامإ’إ ¤إإ بورهلإ
ناهيتلاو طبختلا نم ةلاح

فيطسس قافو ةرادإا اهسشيعت
يف لكاسشملا مكارت لظ يف
ر˘ي˘ج˘ف˘ت ع˘م ةر˘ي˘خألا ة˘˘نوآلا
ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لاومألاب ةقلعتملا اسصوسصخ
يف نوبعÓلا اهب نيدي يتلا

يرو˘˘˘ت ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘سص
بير˘˘˘˘˘˘سست ى˘˘˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘˘˘˘سصو
مو˘م˘غد با˘سشل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م
ىلإا ةفاسضإا هدقع ىوحف نع
ىلع ني˘ب˘عÓ˘لا صضع˘ب نو˘يد
لو˘سصو يوار˘ق ر˘ي˘˘مأا رار˘˘غ
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ى˘لإا
يف دادع˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ة˘ي˘ق˘ب˘ل
ة˘سسا˘ي˘سس ةرادإلا ع˘ب˘˘ت˘˘ت تقو
. مامأÓل بورهلا

دصض ةداعصسوب
 فانئتصس’إ

ينفلا مقاطلا جرخ ،ليوط ةمسص دعب
نع ةحارسص لكب ثدحتو ةداعسسوب لمأل
كلذو ةلوطبلا لام˘ت˘كا مد˘ع ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر
بردتلا نع ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ف˘قو˘ت ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ةعومجملا ناو ةسصاخ لماك رهسش لاوط
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت مد˘˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب كلذ تسضفر
لك طلخأا يذلا رمألا و˘هو ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل

ل˘ع˘ج˘ت˘سس ةدو˘ع˘لا نأاو ة˘سصا˘خ م˘ه˘تا˘با˘سسح
دقو ريبك يندب لمع ىلإا ةجاح يف ةبيتكلا
. تاباسصإلا لكسشمل مهسضرعي

 ..طيصسقتلاب

ةيلودلا ةي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تدد˘ح
ديدسستل ةلهم رخآاك لبقملا ناوج42 خيرات
نعطلاب ةسصاخلا ةيمي˘كح˘ت˘لا ف˘يرا˘سصم˘لا
د˘سض تنا˘ن˘جا˘˘ت عا˘˘فد ةرادإا ه˘˘ت˘˘ع˘˘فر يذ˘˘لا
تاعزانملا ةنجل لبق نم رداسصلا مكحلا
يتلاو مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ةعباتلا
ي˘لود˘لا ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا صضيو˘ع˘˘ت تر˘˘قأا
ةميقب هللا دبع دمحم ينادوسس يناتيروملا

نويلم ةئامو ر˘ي˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م
ثح˘ب ى˘لإا ةرادإلا ى˘ع˘سست˘سسو اذ˘ه م˘ي˘ت˘ن˘سس
.ةميقلا ميسسقت

 «وانتصسن انإر»

لوخدب تانامسض ةركسسب داحتا ةرادإا تقلت
رايلم51 غلبمب ةرد˘ق˘م˘لا كار˘طا˘نو˘سس ة˘نا˘عإا
تاطلسسلا رارقإا رو˘ف ق˘ير˘ف˘لا ة˘ن˘يز˘خ م˘ي˘ت˘ن˘سس
ةحئاج ببسسب يحسصلا رجحلا عفر ةيسصولا

اهدهع قباسسل ةيعيبطلا ةايحلا ةدوعو انوروك
ه˘جاو يذ˘لا ر˘ي˘سسم˘لا بت˘˘كم˘˘لا حارأا ا˘˘م و˘˘هو
ةيلاملا ةقئاسضلا لظ يف ةلمجلاب تابوعسص
ةيادب ذنم «نابيزلا» ءارسضخ اهيف طبختت يتلا
رسشابملا ببسسلا تناك يتلاو يوركلا مسسوملا
لودج يف ةرخؤوملا يثÓث نمسض اهدجاوت يف
. بيترتلا

ابغوب قيقصش
 زرحÃ ديصشي

تعمج يتلا ةلوف˘ط˘لا تا˘ير˘كذ˘ل ةدو˘ع˘لا˘ب
بختنملا دئاق زرحم صضايرب ابغوب صسايتام
،يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا
عتمتي يتلا تاردقلاب يسسنرفلا بعÓلا داسشأا
ريبكلا ىوتسسملا ليلدلاو يرئازجلا مجنلا اهب
زر˘بأا ن˘˘م ح˘˘ب˘˘سصأا يذ˘˘لاو ه˘˘ي˘˘لإا ل˘˘سصو يذ˘˘لا
لوب قيقسش رسشنو ،ايلاح ملاعلا يف نيبعÓلا
ىلع زرحمل نيتروسص يسسنرفلا مجنلا ابغوب
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘ب ه˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا يرو˘˘ت˘˘سسلا
0102 ةنسس ىلولا «مار˘غ˘ت˘سسنإا» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
0202 ةنسس ةي˘نا˘ث˘لاو ر˘ب˘م˘ي˘ك يدا˘ن صصي˘م˘ق˘ب
تنا »:ةرا˘ب˘ع˘ب  ا˘ها˘يإا ا˘ق˘فر˘م ي˘ت˘ي˘سسلا ناو˘˘لأا˘˘ب
.«قحتسست

qarsana@essalamonline.com
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 اهلصشف ةفك حيجÎل
تاعاسس دع˘ب

لوخد نم ةليلق
ط˘˘˘سسو م˘˘˘يدا˘˘˘خ
يدا˘˘˘˘ن ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘تإا تنا˘˘˘˘سس
يسسنرفلا
وذ بعÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
لوسصألا
ططخ ةيرئازجلا
،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
،ايسسن˘لا˘فو صسي˘ن
دا˘ح˘˘تلا كر˘˘ح˘˘ت
،ايقيرفإا لاطبأا نم لدب صسلطألا دوسسأا ليثمتل هعانقإاب ،رئازجلا نم بعÓلا فطخل يبرغملا

موجنلا ديدع عانقإا يف ىسضم تقو يف تلسشف امدعب اهتفك حيجرتل ةيبرغملا ةعماجلا ىعسستو
.ءارحسصلا يبراحم ليثمت اهيلع اولسضفو اهليثمت يف
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 «حابصشأ’إ تايرابم»ـب بجعم فول»
تا˘سسفا˘ن˘م لو˘˘ح را˘˘ب˘˘خألا ر˘˘خآا ي˘˘ف

فو˘ل م˘ي˘خاو˘ي دا˘˘سشأا ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا يرود˘˘لا
ىوتسسم˘لا˘ب ي˘نا˘م˘لألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م
روهمج نودب ماقت يتلا تÓباقملل يلاعلا
تايرابم» ايناملأا يف اهيلع قلطي يتلا
يذلا تايرابملا فانئتسسا دعب  ،«حابسشألا
ةيناثلاو ى˘لوألا ن˘ي˘ت˘جرد˘لا يرود ل˘م˘سش
دقو ،طرا˘ف˘لا يا˘م ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م
ريبكلا هباج˘عإا ي˘نا˘م˘لألا ي˘ن˘ق˘ت˘لا حر˘سص
عم مهلماعت ةيفيكو ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘سسا˘م˘ح˘ب
رود تبعل اينا˘م˘لأا نأا ار˘ي˘سشم تا˘يرا˘ب˘م˘لا
فانتسسإاب تماق نم لوأا اهنأا امب دئارلا

اهفقوت دعب ابوروأا يف يرودلا تاسسفانم
قفو ماقت يتلاو ،انوروك صسوريف ببسسب
 .ةمراسص ةيئاقو تاءارجإاو ريياعم
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رسصعلا

04:06

رهظـلارجفلا

12:4616:30

برغŸا

19:38

ءاسشعلا

21:12

ةÓصصلإ تيقإوم

ليل ةبإوب نم «1غيللإ» ىلإإ ةدوعلإ نم بيرق سسانوأإ^
ينبصساني هعورصشمو هخيراتل نÓيŸإ تÎخإو لانصسرأإ عم يتكراصشم مدع ببصس يبصصنم Òيغت :رصصان نب^

ةفيعصض ةزئاجلاب رصضخلإ يئانث جيوتت ظوظح^
«افيفلإ» ةبعلب ةصصاخلإ «1غيللإ» ةليكصشت يف رإوعو يناميلصسو لاطع^

نصسحأإ سسماخ زرحم
يف يقيرفإإ بع’

«غيلرميربلإ» خيرات

مهدوقع ةيهتنŸا ÚبعÓلا عم ملكت هنأا دكأا

‘ Êإرمع لوصصو رظتنن :جو‹
تاصضوافŸإ ما“إ’ ةمداقلإ تاعاصسلإ

Êاورم عفادŸا ةيسضق ببسسب

ةءاتصسم ديمعلإ ةرإدإإ
ددهتو تاعئاصشلإ نم

ديدح نم ديب برصضلاب

نم ريبك ددع ىلع قوفت ايقيرفإا لطب
«ءارمسسلا ةراقلا» يبعل
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مسسوملا اذه «1غيللا» يف مدقملا ريبكلا ءادألا ةيفلخ ىلع

يوف نايفيف كرام ةزئاج لينل ناحصشرم Êامليصسو روليد

رئاز÷ا ةيدولوم

لÓغتصسإ ‘ نولمأاي راصصنأ’إ
رابك Úبع’ بل÷ هتقÓع ىيحي

ةمسصاعلا دا–إاةنيطنسسق بابسش


