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اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟.. ةغمدألإ عجرتصست ىتم

بد˘جو د˘سشو را˘ظ˘ت˘نا لو˘˘ط د˘˘ع˘˘بو ار˘˘ي˘˘خأا
تن˘كم˘ت ،تا˘موا˘سسم ى˘ت˘حو تا˘سضوا˘ف˘˘مو
ن˘م لÓ˘ق˘ت˘˘سس’ا د˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘سشعو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءاد˘ه˘˘سشلا سسوؤور˘˘ل تا˘˘فر42 عا˘جر˘ت˘سسا

اودهسشتسسا نيذلا ةيبعسشلا ةمواقملا ءامعزو
،ةيبعسشلا تامواقملاو ةيريرحتلا ةروثلا نابإا

ماظنلل بسسحت يتلا ةقÓمعلا ةوطخلا هذه
تح˘ن˘م ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
انتغمدأا ةداعتسسإا يف اريبك Óمأا ،نييرئازجلا
ةدع لود يف اهتاءافك ترجف يتلا ةرجاهملا

،ةيروهمجلا سسيئر نأا املع ،ملاعلا لوح
تاونق طبر˘ل ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا
ىلإا مهتداعإا ىلع لمعلاو مهب لاسصتإ’ا
نم تاناكمإ’ا لك ريفوتو ،نطولا سضرأا
ي˘ف م˘ه˘ثا˘ح˘بأاو م˘هرا˘˘كفأا د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ل˘˘جأا

.ت’اجملا فلتخم
سسنوت لوخد تإءانثتصسإإ

نييرئازجلل نآ’ا نكمملا ريغ نم ايلمع
رارمتسسا ببسسب ةيسسنوتلا يسضارأ’ا لوخد
ةيربلا دودحلا قلغ رارق لوعفم نايرسس
ةسصاخ لقنت ت’اح يف نكل ،ةيرئازجلا
نم تائف3 ـل نكمي ،ةيئانثتسسا ةسصخرب
،قيقسشلا دلبلا اذه بارت لوخد نييرئازجلا

نم نيجوزتملا نييرئازجلاب رمأ’ا قلعتيو
نم تاجوزتم˘لا تا˘ير˘ئاز˘ج˘لا ،تا˘ي˘سسنو˘ت
نوكلمي نيذلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ،ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت
نأا ةطيرسش ،سسنوت يف ةماقإ’اب اسصيخرت
تنلعأا يتلا قدانفلا نم قدنف يف اوزجحي

لجأا نم رئازجلا يف سسنوت ةرافسس اهنع
.مايأا7 ةدمل يحسص رجح يف ءاقبلا

! .. كليابلإ لام

لاملا ديدبت لسسلسسم نم ةديدج ةقلح يف
ىلع تفط ،اندÓب يف يهتني ’ يذلا ماعلا
عرا˘˘سشلا ط˘˘سسو ثيدا˘˘حأا ار˘˘خؤو˘˘م ح˘˘ط˘˘˘سسلا
اوقلت نيرمثتسسم7 نع ،يلقرولا يلحملا
سضورقلا ديدسستل ةينطو كونب نم تاراذعإا
ىلع يئاهنلا زجحلا لبق اهنم اودافتسسإا يتلا

تاونسس ذنم اودافتسسإا نوينعملا ،مهتاراقع
دح ىلإا اهوددسسي مل ،ميتنسس رايلم058 نم
ي˘ت˘لا لاو˘مأ’ا نأا ر˘˘مأ’او ى˘˘هدأ’ا ،ة˘˘عا˘˘سسلا
اهلج اوددب لب اهورمثتسسي مل اهنم اودافتسسا
.خذبلاو فرتلا يف

 بيرق رودق دلو
سشإرحلإ نم

سسأار ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘يو˘˘ط ر˘˘ّم˘˘ع˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر
يف متي نأا عقوتملا نم هنأا ’إا ،«كارطانوسس»
دبع ءا˘عد˘ت˘سسا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا
ةيسضق يف هعم قيقحتلل ،رودق دلو نمؤوملا
ط˘ف˘ن˘لا ةا˘ف˘˘سصم ءار˘˘سش ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت
لجرلا عاديإا دعب اذهو ،ايلاطيإاب «اتسسوغوأا»
يمسشاهلا اق˘با˘سس «كار˘طا˘نو˘سس» ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا

سشارحلا نجسسب تقؤوم˘لا سسب˘ح˘لا ،ي˘غ˘يزا˘م
ةيمومع لاومأا ديدبت مهت هل تهجو يذلا

تازايتما حنمو ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو
.ةرربم ريغ

qarsana@essalamonline.com
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«يبهذلإ ىتفلإ» يواعد
د˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف
سضعب لقن ،ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘مؤو˘م˘لا

نأا5102 ما˘ع ا˘ه˘ع˘با˘˘ت ن˘˘م
مكح رودسص دعب لاق ريخأ’ا
‐ينوقحلت عاق» ،هقحب ةنادإ’ا
ا˘هار‐سسب˘ح˘لا او˘ل˘خد˘˘ت  عا˘˘ق
تارابعلا هذه ،«ةعاسسلا ةبيرق
ليلقلا ددعلا بارغتسسا تراثأا

ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا ن˘˘˘˘م
ءاسشت رادقأ’ا نكل ،اهوعمسس
ى˘ت˘ف˘لا» ه˘لا˘ق ا˘م ق˘ق˘ح˘ت˘˘ي نأا
ةقÓعب طبترا يذلا «يبهذلا

حو˘ل بي˘ط˘لا˘ب ة˘يو˘ق ة˘قاد˘سص
ثي˘ح ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘˘سسلاو
ي˘˘ف ه˘˘ب نار˘˘ي˘˘خأ’ا ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإا
.9102 يف نجسسلا

لإورز نيمايلإ هنإإ
تهجو تانيعسستلا تاونسس يف
يتمه˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘م˘كح˘م
ر˘ي˘غ˘لا ة˘ف˘سص لا˘ح˘ت˘ناو ر˘يوز˘ت˘˘لا
ىعدإا ،ىطسسو ةي’و نم نطاومل
ق˘˘ب˘˘سسأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ع ن˘˘بإا ه˘˘˘نأا
ه˘ق˘ئا˘ثو روزو ،لاورز ن˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا

لجأا نم كلذو ،وحنلا اذه ىلع
هب لفكتلاو هدلاو جÓع نامسض
ع˘م˘سس ا˘م˘لو ،ه˘جو ل˘˘م˘˘كأا ى˘˘ل˘˘ع
ةثداحلاب ،اه˘ن˘ي˘ح لاورز سسي˘ئر˘لا

عفر يموي ينمأا ريرقت لÓخ نم
كحسض هنأا هيبرقم دحأا لاق ،هيلإا
ه˘ي˘ل˘ع ى˘م˘غ˘ي دا˘˘ك ى˘˘ت˘˘ح ةد˘˘سشب
يف باسشلا دلاو جÓعب ىسصوأاو
ر˘مأاو ة˘ج˘ع˘ن˘لا ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘˘سسم
لاقو ه˘ي˘ل˘ع ة˘بو˘ق˘ع˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب
وترد سشاو اوتفسش» هب نيطيحملل
لاج ىلع ريوزتلل باسش وتلسصو
.«ةيحارج ةيلمع

! .. «سشلك فرعي»
لاجم يف نيلماعلا نيسصتخملا دحأا فنسصي
ة˘ي’و˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا زا˘ي˘ت˘م’او حÓ˘سصت˘سس’ا

لاجم يف يقيقحلا مكحتملا هنأاب  ةيادرغ
حÓسصتسسÓل ةسصسصخملا يسضار’ا عيزوت
اسضرأا ام سصخسش حنم ىلع رداق هنأا ةجردل
ببسسو ،ريزولاو يلاولا نع امغر ةيحÓف
ه˘ت˘فر˘ع˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ه˘م˘كح˘ت
يتلا ةرغاسشلا عقاوملاو سضرأ’اب ةقيقدلا
ديد˘ج د˘ي˘ف˘ت˘سسم يا بي˘سصن˘ت ا˘ه˘ي˘ف ن˘كم˘ي
ةلسصفم طئارخ كل˘م˘ي ا˘ن˘ب˘حا˘سص نأا لا˘ق˘يو
اهيلع رفوتت ’ ةي’ولاب تايدلب4 ـل ةقيقدو
.ةيروهمجلا ةسسائر ىتح

ةيإدرغ يف بولطم «لجنملإ»
يف4102و2002 نيب تاونسسلا يف
وا ناويد سسيئر لك ناك ةيادرغ ةي’و
هب ةسصاخلا «بيكيل» هيدل يلاو وأا ريدم
لا˘غ˘سشأ’ا ة˘ير˘يد˘م ي˘ف ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ن˘˘م
ت’وا˘ق˘˘م تل˘˘سصح ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةمخسض عيراسشم ىلع ةي’ولاب ةفورعم
ى˘لإا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا را˘غ˘سص سضع˘˘ب تلو˘˘ح
لازي ’ مهسضعب نوريخأ’ا ،تاريدرايلم
م˘ه˘تارا˘ق˘عو ة˘عا˘سسلا د˘˘ح ى˘˘لإا ط˘˘سشن˘˘ي
ةينوناق ريغ قرطب ةلسصحملا مهتاورثو
لوقعملا ريغ نم لهف .. اقÓطإا سسمت مل
.! ء’ؤوه «لجنملا» لاطي ’ نأا
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نم لك تافرب رمأ’ا قلعتيو
ـب بق˘ل˘م˘لا ،ة˘ل˘غ˘بو˘ب ف˘ير˘˘سشلا
،يدا˘م˘ح˘لا ى˘˘سسي˘˘ع،«رو˘˘عأ’ا»
ِم˘ي˘عز ،نا˘يزو˘ب د˘م˘حأا خ˘˘ي˘˘سشلا
ي˘سس ،ة˘سشطا˘عز˘˘لا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا

نب رامعوب فيرسشلاو ىسسوم
رد˘يو˘ق ن˘˘ب را˘˘ت˘˘خ˘˘مو ةد˘˘يد˘˘ق
ديعسسلا ةم˘ج˘م˘ج ،يوار˘ط˘ي˘ت˘لا

رئازج˘لا˘ب ه˘سسأار ع˘ط˘ق ،ط˘بار˘م
1481 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

مت ةيوهلا ةددحم ريغ ةمجمجو
يف اهبحاسص دسسج نع اهلسصف
،1481 ما˘ع ل˘حا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م
نم ىلوأ’ا ةمئاقلا مسضت امك
نم ةعجرتسسملا ءادهسشلا تافر
يف يعيبط˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ف˘ح˘ت˘م
دمحم ةمجمج ،كلذك سسيراب
’ ˘ٍموا˘˘ق˘˘م با˘˘سش ،جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ب
ةليبق نم ةنسس81 هرمع ىدعتي
ريغ ة˘م˘ج˘م˘جو ،ر˘سصا˘ن˘م ي˘ن˘ب
مجام˘ج اذ˘كو ،ة˘يو˘ه˘لا ةدد˘ح˘م
د˘م˘ح˘م ن˘ب م˘سسا˘ق˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك
62) دمحم نب ةفيلخ ،يدانجلا
ديعسسلا ،وطي نب رودق ،(ةنسس
،ناميلسس ي˘ن˘ب ن˘م سسي˘ه˘لد ن˘ب

اذ˘˘كو ،د˘˘عا˘˘سس ن˘˘ب د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسو
(لماك ريغ مسسإا) دلو بيبحلا
ةقطنمب4481 ةنسس دو˘لو˘م˘لا

.نارهو ةعطاقم ،باسستاربع
ةدا˘˘ق تا˘˘فر ل˘˘ق˘˘ن م˘˘تو اذ˘˘ه

رسصق ىلإا ةي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا
نم نينطاوملا نيكمتل ةفاقثلا
محرتلاو ةري˘خأ’ا ةر˘ظ˘ن˘لا ءا˘ق˘لإا

ام˘ي˘ف ةر˘ها˘ط˘لا م˘ه˘حاورأا ى˘ل˘ع
ادغ مهن˘فد م˘ي˘سسار˘م ير˘ج˘ت˘سس
ءادهسشلا عبرمب ةيليوج5 دحأ’ا

.ةيلاعلا ةربقم يف
ةرازو تعد ،هتاذ قايسسلا يف

يف ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا
ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب
ءاقلإا ىلإا نينطاوملا ،«مÓسسلا»
تافر ىلع ليجبتو رابكإا ةرظن
ةيبعسشلا ةمواقملا ةداق نم42
يدفم » ةفا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق˘ب مو˘ي˘لا

ة˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با «ا˘˘ير˘˘كز
ةياغ ىلإاو احابسص00.8 ةنماثلا
،ًءاسسم00.81 ة˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلا

مازتل’ا ةرورسض ىلع تددسشو
ةيزارتح’ا ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ةيحسصلا تائيهلا اه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا
را˘سشت˘ن’ ا˘يدا˘ف˘ت ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.«انوروك» سسوريف

اصسنرف نم ةعجÎصسŸا ةيبعصشلا ةمواقŸا ةداق نم تافرل يخيرات لابقتصسا

ققحتي ءإدهصشلإ ملح
ةيلاعلإ ةÈقم ‘ ءإدهصشلإ عبرÃ إدغ مهنفد ميصسإرمو ةفاقثلإ رصصقب مهحإورأإ ىلع محÎلإو ةÒخألإ ةرظنلإ ءاقلإإ ^

ر.نوراه

امواقم42 تافر عجرتصست ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ةدايقب ةديدجلا رئازجلا .. ققحتي ءادهصشلا ملح
ةيوجلا تاوقلل ةعبات ةرئاط نتم ىلع سسمأا رهظ دعب تلصصو ،نطولا قطانم فلتخم نم يصسنرفلا رامعتصسÓل ايرئازج

يخيرات يمصسر لابقتصسا طصسو ،«يوخوصس» عون نم ةلتاقم تارئاطب ةطاحم ،اصسنرف نم ةمداق يبعصشلا ينطولا سشيجلل
ثيح ،ةيركصسعلا ةصسصسؤوملاو ةموكحلا نع نيلثمم ةقفر ،يلودلا نيدوب يراوه راطمب هميصسارم ىلع ،سسيئرلا فرصشأا

.تافرلا لوصصو عم انمازت راطملا ةيصضرأا ىلع ،ةينطولا مÓعأ’اب نينيزم ةصصاخلا تاوقلا نم نويلظم دارفأا لزن

قيرف ةبتر هدلق نوبت سسيئرلا

قيرفلإ تيبثت
بصصنم يف ةحيرقنصش
ناكرأإ دئاق
دبع ،ةيروهمجلا سسيئر تبث
عافدلا ريزو ،نوبت ديجملا
تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ،ينطولا
ديعصسلا قيرفلا ،ةحلصسملا
دئاق بصصنم يف ،ةحيرقنصش
.يبعصشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا

لغصشي ،ةحيرقنصش قيرفلا ناكو
سشيجلا ناكرأا سسيئر بصصنم
ذنم ،ةباينلاب يبعصشلا ينطولا

ةافو بقع9102 ربمصسيد32
بئان ،حلاصص دياق دمحأا قيرفلا

سسيئر ينطولا عافدلا ريزو
.يبعصشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا

سسيئر فرصشأا دقو اذه
ىلع سسمأا لوأا ،ةيروهمجلا

ةحيرقنصش ديعصسلا ءاوللا ديلقت
.قيرف ةبتر

ح.نيدلا رمق
و ءافصش ةلاح094 ليجصست
ىلإا لصصي نيفاعتملا يلامجإا

23801

314 و تايفو9
ـب ةديدج ةباصصإإ
رئإزجلإ يف «انوروك»
42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
314 و ،تايفو9 ةريخأ’ا ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا
اقفو ،ءافصش ةلاح094 ءاصصحإا
روتكدلا سسمأا هنع فصشك امل

يمصسرلا قطانلا ،راروف لامج
يصشفت ةعباتم و دصصر ةنجلل
،هتاذ ردصصملا فصشك امك.ءابولا
نيباصصملل لامجإ’ا ددعلا نأا

ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب
ـلا لÓخ ةلجصسملا ماقرأ’ا ءوصض
07051 ،ةريخأ’ا ةعاصس42

يلامجإا لصصو اميف ،ةلاح
لباقملا يف ،739 ىلإا تايفولا

نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا زفق
.23801 ىلإا

ك.اصضر

،يخيسش د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع دد˘ج
ف˘˘ي˘˘سشرأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ع اد˘بأا ع˘جار˘ت˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ل˘ك عا˘جر˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
.اسسنرفب دجاوتملا اهفيسشرأا

تاحيرسصت يف ،يخيسش لاق
ةيسشع سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
85 ـلا ىر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح’ا

،ةينطو˘لا ةدا˘ي˘سسلا عا˘جر˘ت˘سس’
يتلا لايجأ’ا لكو مويلا ليج»
ةكسسمتم ل˘ظ˘ت˘سس بقا˘ع˘ت˘ت˘سس
ل˘˘ك عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا بل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ب
خرؤوي يذلا ينطولا فيسشرأ’ا
يذلاو انخيرات نم بقح ةدعل
افيسضم ،«اسسنرف ىلإا هليحرت مت
ىدل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةدارإا د˘جو˘ت ’»
اذ˘ه ي˘ط˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا بنا˘ج˘˘لا
Óئاق درطتسساو ،«ايئاهن فلملا
نيلوؤوسسملا فقاومو فرسصت»
اذه يف نيسضوافملا نييسسنرفلا
نوكلمي ’ مهنأا تبثي فلملا

،«رارق يأا ذا˘خ˘ت’ تا˘ي˘حÓ˘سص
نيناوقلا لك نأاب ركذ نأا دعبو
سصن˘ت ة˘ي˘لود˘لا تا˘ع˘ير˘سشت˘لاو
ف˘ي˘سشرأ’ا نأا ى˘ل˘ع حو˘˘سضو˘˘ب
،اهيف بتك يتلا سضرأ’ا كلم
ف˘˘˘ي˘˘˘˘سشرأ’ا لوؤو˘˘˘˘سسم را˘˘˘˘سشأا
لكل ا˘فÓ˘خ ه˘نأا ى˘لإا ،ي˘ن˘طو˘لا
’ ا˘سسنر˘ف نا˘ف ىر˘˘خأ’ا لود˘˘لا
لواحتو عيرسشتلا اذهب فرتعت

نم لسصنتلا نيناوق نسس ربع

.ةيلودلا فارعأ’ا هذه
زر˘˘˘بأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف

ارخؤوم ني˘ع يذ˘لا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
سسي˘˘˘˘˘ئر ىد˘˘˘˘˘ل ارا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم
فيسشرأ’اب فلكم ةيروهمجلا
نأا ،ةينطولا ةركاذلاو ينطولا
نسسب6002 يف تماق اسسنرف
فيسشرأ’ا جاردإاب يسضقي نوناق
،ةيمومعلا كÓمأ’ا نم ءزجك
’و اهنع لزا˘ن˘ت˘ي ’ ي˘لا˘ت˘لا˘بو
˘‐ ا˘سضيأا رر˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،در˘˘ت˘˘سست
عيزوت ةداعإا ‐يخيسش فيسضي
ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سصر˘˘˘لا
اسسنر˘ف˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا ف˘ي˘سشرأ’ا

م˘ل˘ع نود ىر˘خأا ز˘كار˘م ى˘ل˘˘ع
ءارجإ’ا اذه نأا ربتعاو ،رئازجلا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر مد˘˘ع أاد˘˘ب˘˘م˘˘ل قر˘˘˘خ
ف˘ل˘م نأاو ا˘م˘ي˘سس ’ ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
مل سضوافت لحم وه فيسشرأ’ا
ركذ امك ،ايئاهن هيف لسصفلا متي
ف˘˘ي˘˘سشرأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م˘˘لا

فلملا اذه سصوسصخب اسسنرفو
ذنم يأا تاونسس3 ذنم ةفقوتم
ف˘˘ي˘˘سشرأ’ا ر˘˘يد˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ت
نود ةئيهلا هذه ءاقبو يسسنرفلا

.خيراتلا كلذ ذنم لوؤوسسم
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع را˘˘سشأاو اذ˘˘ه

يف امبر دقعنتسس هنأا ،يخيسش
ىربكلا ةنجللا يلاحلا رهسشلا
نوكتسسو ةيسسنرفلا‐ةيرئازجلا

ف˘ي˘سشرأ’ا عا˘جر˘ت˘سسا ة˘˘لأا˘˘سسم
يتلا تافلملا نمسض ينطولا
لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘لإا قر˘ط˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
.ءاقللا اذه لاغسشأا

ن˘م ادد˘ع نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ن˘˘ي˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا

نم ابلاط ،اسسنرفب نييقوقحلاو
ةحاتإ’ا نييسسنرفلا نيلوؤوسسملا
ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ف˘ي˘سشرأÓ˘ل ة˘يرو˘ف˘لا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا بر˘ح˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
سصن ءاغلإا لÓخ نم ةيرئازجلا
ةيرسس ةيامح نمسضتملا نوناقلا
ي˘ف تعدو ،ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
لا˘ي˘ت˘غا ىر˘كذ ي˘ف ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ءا˘˘غ˘˘لإا ى˘˘˘لإا ،«نادوأا سسيرو˘˘˘م»
ةماعلا ةميلعتلا نم36 ةداملا
م˘˘قر ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘˘لا

ةيرسس ةيامح ةنمسضتملا0031
نع نيبرع˘م ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
عسساو˘لا د˘يد˘سشت˘ل˘ل م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا
هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ه˘˘فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لا
ةنامأ’ا بلط ىلع ءانب ةميلعتلا
ن˘˘˘مأ’او عا˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
هذه ترا˘سشأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا
تقو˘لا ي˘ف ه˘نأا ى˘لإا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف و˘˘˘عد˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ىلإا ،نوركام ليونامإا يسسنرفلا
ي˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح سشا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ل˘ظ˘ي ،ا˘سسنر˘ف˘ل يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا
يذلا فيسشرأ’ا ىلع عÓط’ا
ةيسضقانت ةرينتسسم ةسسارد حيتي
.ليقارع لحم لئاسسملا هذهل

ح.نيدلا رمق

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
هذهب قحتليسس هنا ،نوبت ديجملا
تافر يقاب ،ىلوُأ’ا ةعومجملا
اددجم ،اتاومأا نييفنملا ءادهسشلا

هذ˘ه ˘ِما˘م˘تإا ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا مز˘˘ع
ِعيمج لمسش مئتلي ىتح ةيلمعلا
ي˘ت˘لا سضرأ’ا قو˘ف ا˘ن˘ئاد˘˘ه˘˘سش
زعأاب اهلجأا نم اوحسضو اهوبحَأا

نل ةلودلا نأا ازربم ،نوكلمي ام
لاكسشأ’ا نم لكسش يأاب لزانتت

ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘ج يأا ن˘˘˘˘ع
.يرئازجلا يفاقثلاو يخيراتلا

ةملك يف ،نوبت سسيئرلا لاق
ل˘ف˘ح لÓ˘˘خ سسمأا لوأا ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأا
ةمسسوأ’ا ءادسسإاو بترلا ديلقت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا طا˘˘ب˘˘سضل
،بع˘˘سشلا ر˘˘سصق˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ـلا ىركذلاب لافتح’ا ةبسسانمب
،بابسشلاو لÓقتسس’ا ديعل85
ةسسدقملا انتابجاوِ ميمسص نم»
ِزومرو ءادهسشلا حاورأا ةيامح
لكسش يأاب لزانتلا ِمدعو ةروثلا

نم ءزج يأا نع لاكسشأ’ا نم
يفو ،يفاقثلاو يخيراتلا انثارت
سشيعن ’ ىتحو هسسفن تقولا

نإا˘˘ف ،ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ل˘˘كب ا˘˘ن˘˘خ˘˘يرا˘˘ت را˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘سسا
،هحارفأاو ه˘ي˘سسآا˘م˘ب ،ه˘ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ةينطولا ةركاذ˘لا ظ˘ف˘ح فد˘ه˘ب
ه˘ن˘سسا˘ح˘م˘ب ا˘نِر˘سضا˘حِ م˘ي˘ي˘ق˘تو
انئان˘بأ’ ن˘م˘سضي˘سس ،ه˘سصئا˘ق˘نو
ٍرهاز ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ءا˘ن˘ب ا˘ندا˘ف˘حأاو
مرتحت ةيو˘ق ة˘ي˘سصخ˘سشب ن˘مآاو
ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘قو ة˘˘مأ’ا تا˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘م
.«اهقÓخأاو

سسي˘˘˘˘˘˘ئر بر˘˘˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
لكل هريدقت نع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

جراخلاو لخادلا يف مهاسس نم
ديدجلا بسسكملا اذه زاجنا يف
لا˘قو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘ن˘˘تر˘˘كاذ˘˘ل
ريغ ةلماك اهب كسسمتن انتركاذ»
ر˘كذ˘لا˘ب سصخو ،«ة˘˘سصو˘˘ق˘˘ن˘˘م
ادو˘ه˘ج او˘لذ˘ب ن˘يذ˘لا ا˘نءار˘˘ب˘˘خ
ةري˘خأ’ا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
تا˘˘فر˘˘لا تا˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
نع ةبيرغ ةيبقأا يف ةظوفحملا

اديهمت اه˘ل˘هأا تادا˘عو ا˘ه˘ن˘طو
ىلإا نطولا سضرأا ىلإا اهتداعإ’
.نيرخآ’ا ءادهسشلا بناج
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د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا هو˘˘˘˘ن
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش
يتلا دوهجلاب ،يبعسشلا ينطولا
تافر عاجرتسسا لجأا نم تلذب
اذه اربتع˘م ،ة˘موا˘ق˘م˘لا ءاد˘ه˘سش
ة˘با˘ث˘م˘˘ب و˘˘ه ز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
ةداي˘سسلا تا˘مو˘ق˘م˘ل لا˘م˘كت˘سسا
،ةحيرقنسش قيرفلا لاق.ةينطولا
لابقتسسا ىدل سسمأا هل ةملك يف
تا˘موا˘ق˘م˘لا ءاد˘ه˘سشل م˘جا˘م˘˘ج
ء’ؤوه ى˘سضق د˘ق˘ل » ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
فسصنو نرق نم رثكأا لاطبأ’ا
را˘م˘ع˘ت˘سس’ا بها˘ي˘غ ي˘˘ف نر˘˘ق

ل˘ح˘م او˘نا˘كو ،ا˘ناود˘عو ا˘م˘ل˘ظ
تاي˘بو˘ل ن˘م ة˘موا˘سسمو زاز˘ت˘با
ةا˘˘عد ،را˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ا˘˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب
اذه قق˘ح˘ت نأا ى˘لإا ،ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
هب لمكتسسن يذلا زيمملا مويلا

هب حر˘ف˘يو ا˘ن˘تدا˘ي˘سس تا˘مو˘ق˘م
ماقملا اذه يف ،راربأ’ا ءادهسشلا
دوهجلاب هون امدعب اذه ،«ميظعلا
اهلذب يتلا ةينسضملا ةسصلخملا

ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر
هذه ىلإا لوسصولا مت ىتح ،نوبت
«ة˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘لا» ة˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا

لك هلف» فدرأاو ،«ةمسساحلا»و
نم ركسشلاو ريدقتلاو نافرعلا

هؤوازجو يرئازجلا بعسشلا لك
.«لسضفأا ريخ هللا  دنع

نا˘˘كرأا سسي˘˘˘ئر دا˘˘˘سشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ي˘خ˘لا ل˘ك دو˘ه˘˘ج˘˘ب

رار˘سصإاو تم˘˘سص ي˘˘ف او˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىلإا لاطبأ’ا ء’ؤوه دوعيل ربسصو
مهدافحأا سضرأاو مهدادجأا سضرأا

نور˘˘كذ˘˘ي ،ل˘˘ي˘˘ج د˘˘ع˘˘ب Ó˘˘ي˘˘ج
م˘ه˘م˘ي˘قو ةر˘ط˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘سس
تيمتسسملا مهلاسضنو ة˘ي˘ما˘سسلا
ةدحوو نطولا ةزع ليبسس يف
تا˘ي˘ح˘سضت˘لا او˘مد˘قو ه˘تدا˘ي˘سس

لاق نيذلا نم اوناكو ىربكلا
’و» ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘˘ب˘˘سس ه˘˘ل˘˘لا
ليبسس يف اولتق نيذلا نبسسحت
مهبر دنع ءايحأا لب اتاومأا هللا
ق˘ير˘ف˘لا هو˘˘ن ا˘˘م˘˘ك ،«نو˘˘قزر˘˘ي
رثآامب ددسصلا اذه يف ،ةحيرقنسش
‐لاق امك‐ نيذلا ءادهسشلا ء’ؤوه
را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا سشط˘˘ب اود˘˘با˘˘ك«
م˘ه˘نا˘م˘يإا ن˘كلو ه˘˘ت˘˘سسر˘˘ط˘˘غو
داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’او م˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘ب
عاجرتسسا لجأا نم داهسشتسس’او
رهدلا دبأا ءايحأا مهلعج هتدايسس
لايجأ’ا قيرط ءيسضي اسساربنو
فا˘˘سضأاو ،«ءاد˘˘ه˘˘سشلا ل˘˘فاو˘˘قو
م˘ه˘ل˘ت˘سسن نأا مو˘ي˘لا ا˘ن˘˘ب ير˘˘ح»
ء’ؤو˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ع˘˘لاو سسورد˘˘لا
ةليلجلا مه˘تا˘ي˘ح˘سضتو لا˘ط˘بأ’ا

ن’ دعولاو دهعلا مهل ددجنو
م˘ه˘تا˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘ل ءا˘˘ي˘˘فوأا ل˘˘ظ˘˘ن
يتلا ةيماسسلا فادهأ’او مهلامأاو
.. م˘ه˘ن˘˘ي˘˘عأا بسصن ا˘˘هو˘˘ع˘˘سضو
هيلع ظافح˘لاو ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت
ا˘ن˘مآا اد˘حو˘˘م ار˘˘ق˘˘ت˘˘سسم اد˘˘ي˘˘سس
ركذو اذه.«ممأ’ا نيب ارهدزم
،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ق˘ير˘ف˘˘لا
سسي˘ئر رار˘˘ق˘˘ب ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
يام8 موي دامتعإا ،ةيروهمجلا
راطإا يف ةركاذ˘ل˘ل ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي
،ي˘ن˘طو˘لا خ˘يرا˘ت˘لا˘ب ما˘م˘ت˘˘ه’ا

تا˘فر˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةموا˘ق˘م˘لا لا˘ط˘بأ’ م˘جا˘م˘ج˘لاو
دو˘˘ه˘˘ج ةر˘˘م˘˘ثو ءا˘˘فو نو˘˘بر˘˘ع
،نوبت سسيئرلا هب مزتلا دهعتو
ينطولا مويلا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
،يسضاملا يرفيف ي˘ف د˘ي˘ه˘سشل˘ل
يف ق˘ق˘ح˘ت˘ي ‐ه˘ب˘سسح‐ و˘ه ا˘هو
85 ـلا ديع˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ةر˘م˘غ
ةدايسسلا عاجرتسساو لÓقتسسÓل
.ةينطولا

ـه.داوج

تافر يقاب ىلوُأ’ا ةعومجملا هذهب قحتليصس هنأا دكأا
اتاومأا نييفنملا ءادهصشلا

لاكصشألإ نم لكصش يأاب لزانتن نل» : نوبت سسيئرلإ
«يفاقثلإو يخيراتلإ انثإرت نم ءزج يأإ نع

فلŸا اذه يطل يصسنرفلا بنا÷ا ىدل ةيقيقح ةدارإا دجوت ’ هنإا لاق
:يخيصش ديÛا دبع،ايئاهن

«اصسنرفب دجإوتŸإ اهفيصشرأإ لك عاجÎصساب يصضاقلإ اهبلطم نع عجإÎت نل رئإز÷إ»

هذه ¤إا لوصصولل نوبت سسيئرلل ةصصلıا دوه÷اب هون
«ةمصسا◊ا» ـب اهفصصو يتلا

ءإدهصش تافر عاجÎصسإ» : ةحيرقنصش قيرفلإ
«ةينطولإ ةدايصسلإ تاموقŸ لامكتصسإ ةمواقŸإ



دد˘˘˘ع نأا ،عورز˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
ىدل ةرفوتملا مانغأ’ا سسوؤور
ينويلمب عفترا د˘ق ن˘ي˘لاو˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ج بب˘˘˘˘˘˘سسب سسأار
قلغ ىلإا تدأا يتلا ،«انوروك»
ةيعماجلا تاماقإ’او قدا˘ن˘ف˘لا

م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لاو
كلذ˘˘ب ح˘˘ب˘˘˘سصي˘˘˘ل ،سسار˘˘˘عأ’ا
ةزهاج سسأار ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث
دد˘ع˘لا نا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ح˘˘بذ˘˘ل˘˘ل
ة˘ت˘سس ن˘ع د˘يز˘ي ’ ي˘لا˘م˘جإ’ا

تاو˘˘ن˘˘سسلا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م
نم فوخت ط˘سسو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ىدل ةيئارسشلا ةردقلا فعسض
مهنم ديدعلا نوك نينطاوملا
لÓ˘خ م˘ه˘ف˘ئا˘˘ظو اود˘˘ق˘˘ف د˘˘ق
نم ةيسضا˘م˘لا ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث˘لا

سسيئر عقوتو ،ءابولا اذه رمع
،نيلاوملل ةينطولا ةي˘لارد˘ف˘لا

ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
سضافخنا ل˘ي˘ج˘سست ،سسمأا ا˘ه˘ب
˘ما˘ن˘غأ’ا سسوؤور را˘ع˘˘سسأا ي˘˘ف
ةسسمخو ةثÓث نيب ام حوارتتل
،د˘˘حاو˘˘لا سشب˘˘كل˘˘ل ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ديحولا لحلا نأا ىلإا اريسشم
تاب نيلاوملا ةئف مامأا مويلا

تÓ˘ب˘ط˘سسإ’ا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ةورث˘لا ق˘يو˘سست˘ل تا˘قر˘ط˘لاو
يتلا ةيلحاسسلا ندملاب ةسصاخ
.ةيعوبسسأا قاوسسأ’ دقتفت

سسي˘˘˘ئر بئا˘˘˘ن د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
،نيلاوملل ةينطولا ةي˘لارد˘ف˘لا

نم ةيلاردفلا ىدل ةين دوجو

ةحÓ˘ف˘لا ر˘يزو ة˘ل˘سسار˘م ل˘جأا
ذ˘خأÓ˘ل ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
هدمتعا يذلا لمعلا ططخمب
عسساتلا موي عاطقلا يف هقباسس
.مرسصنملا ناوج رهسش نم

ثدحلا4 4872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ31ـل قفاوملا0202 ةيليوج4تبسسلا

watan@essalamonline.com

نييÓم5و3 نيب ام اهحوارت عقوتت نيلاوملا ةيلاردف

يصشإوملإ راعصسأإ يف بقترم سضافخنإ

ز.لامج

قيوسستل تاقرطلاو تÓبطسسإلا لÓغتسسا نع ،نيلاوملل ةينطولا ةيلاردفلا صسيئر بئان ،عورزم مسساقلب نلعأا
صسوريف يسشفتل ايدافت ةيسشاملا قاوسسأا قلغ ايلعلا تاطلسسلا رارقإا دعب ،كرابملا ىحسضألا ديعل ابسسحت يسشاوملا

5و3 نيب ام ةمداقلا ةليلقلا مايألا يف حوارتتل مانغألا صسوؤور راعسسأا يف صضافخنا ليجسست اعقوتم ،«انوروك»
.دحاولا صشبكلل نييÓم

لÓغتسسلا تاينازيم تسضفخ
ةياغ ىلإا ةئاملاب03 ةبسسنب
0202 ربمسسيد13
مدع دكؤوت «كإرطانوصس»
اهلامع تابصستكم رثأات
قافنإلإ ديصشرت ةيلمعب
بئان ،يحوتف نيدلا رسصن نلعأا
عمجمل ماعلا ريدملا صسيئرلا
طاسشنب فلكملا كارطانوسس
نأاب ،لسصفلا ةطسشنأاو عييمتلا

رثأاتت نل لامعلا تابسستكم
يذلا قافنإلا ديسشرت ةيلمعب
ةينطولا ةكرسشلا هتعبتا
هتسضرف يذلاو تاقورحملل
.انوروك صسوريف ءابو تايعادت
لمعلا ةئيب نأا ،يحوتف دكأاو
ددعو لامعلا تابسستكمو
لظت روجألاو لامعلا

ةبسسنلاب هنأا احسضوم ،ةظوفحم
ةنسس جئاتن نإاف كارطانوسسل
ةنسس نأاو ،ةيسضرم تناك9102
ةبعسص لعفلاب نوكتسس0202
عاطق تاكرسشل ةبسسنلاب
ىلإا اريسشم ،دÓبلا يف ةقاطلا
بلطلاو راعسسألا صضافخنا نأا
،انوروك ةحئاج ببسسب يملاعلا
تادئاع ىلع ابلسس رثأا
ترجأا يتلا كارطانوسس
نم تاينازيملا ىلع تÓيدعت

نم ،تاسضيفختب مايقلا لÓخ
ءادأا ةقيرط نيسسحت لجأا
رثكأا ةيولوألا ءاطعإاو ءايسشألا
لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو ،ةيمنتلل
ةيلاعفل صصسصخملا عورسشملا نأا
هدوقت يذلا ةينازيملا
ىلإا فدهي ،كارطانوسس
لÓغتسسلا تاينازيم صضيفخت
ةياغ ىلإا ةئاملاب03 ةبسسنب
هنأا افسشاك ،0202 ربمسسيد13
نمسضو ةكرسشلل كرتسشم فده
ىلإا اريسشم ،ةسسسسؤوملا طاسشن
لوجي قيرف عم لمعلا ءدب

وأا ءاغلإل تادحولا فلتخم ربع
وأا تاقفنلا صضعب نم ليلقتلا

.اهديسشرت
رود نأاب ،يحوتف دافأاو
لاز ل يعامتجلا كارطانوسس
ءابو نم مغرلاب ارمتسسم
ءوسضلا اطلسسم ،انوروك صسوريف
لامعلل فرسشملا راسسملا ىلع
رابك ةسصاخ ،ةكرسشلا يف
نيذلا نيلوؤوسسملاو تاراطإلا

اًماع53 نم رثكأا دعب اودعاقت
.ةمدخلا نم

ز.لامج

قلعت ام ةسصاخ ةئفلا هذه تلاغسشنا لك هعم اوسشقان
Ãا فيظوتلا بلطŸرسشاب

ÒتصسجاŸإو هإروتكدلإ يلماحو ةبلط ولث‡
ةيروهم÷إ طيصسو نوقتلي

ن˘ع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو تف˘˘سشك
يف ةد˘يد˘ج ة˘يد˘ق˘ن ة˘ل˘ت˘ك حر˘ط
ةبحاسصمب مويلا ةينطولا قوسسلا
،ايلاح ةلوادتملا ةيدقنلا قاروأ’ا

85 ـلا ىركذلا ةبسسانمب كلذو
رظتنملا نم ثيح ،لÓقتسسÓل
اري˘ثأا˘ت ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ل نو˘كت نأا
.ينطولا داسصتق’ا ىلع ايباجيإا

ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم تدا˘˘فأاو
دا˘م˘ت˘عا م˘ت ه˘نأا ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو
ة˘قرو˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع سسي˘يا˘ق˘˘م
مت˘ي˘سس ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا

قو˘سسلا ي˘ف لواد˘ت˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط
راطإا يف كلذو ،مويلا ةيرئازجلا
سسي˘ئر˘˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
رئازج وحن ريسسل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

دا˘˘سصت˘˘˘ق’ا ل˘˘˘ع˘˘˘جو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
تادا˘سصت˘قا ىو˘قأا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
ةيعسضولا لظ يف ةسصاخ ،ملاعلا
قوسسلا اهسشيع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
،ةل˘يو˘ط تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا

يف راوكسسلا تانوراب مكحتو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تÓ˘م˘ع˘˘لا ة˘˘سصرو˘˘ب
.ةيبنجأ’او

ءاربخ ربتعا ،قايسسلا اذه يفو
،ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا˘ب ةو˘ط˘خ˘لا دا˘سصت˘قا

ريبكلا عجارتلا لظ يف ةسصاخ
ةلم˘ع˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘خاد˘م˘ل

ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لا ة˘˘جا˘˘حو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
نم ةيلاملا ةلويسسلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
عيراسشملا رييسستو ةرسشابم لجأا
نأا ن˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
0001 ةئف نم ةيدقنلا قاروأ’ا

ر˘ث˘كأ’ا د˘ع˘˘ت ،را˘˘ن˘˘يد0002و
،لاملا لاجر فرط نم ’امعتسسا
ةينوناقلا رطأ’ا نم ني˘بر˘ه˘ت˘م˘لا
،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا ة˘سسا˘ي˘سسل˘ل
ةرازو ةو˘ط˘خ ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو
ريغ ىقبت اهنكل ،ةيباجيإا ةيلاملا

،طق˘ف ة˘ي˘ل˘حر˘م ي˘ه ل˘ب ة˘ي˘فا˘ك
يف ءادوسسلا قوسسلا نأا ةسصاخ
04 نم رثكأا اهب دجاوتي رئازجلا

.ءاربخلا فيسضي ،ر’ود رايلم
د˘ب˘ع ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

يف راسشت˘سسم˘لا فدا˘ه نا˘م˘حر˘لا
ءاكذلا يف سصتخم˘لاو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
نأا ،يمقرلا لوحتلاو يداسصتق’ا
ةيدقن ةلتك حرطب ةلودلا مايق
وهو ةنسسح ةوطخ دعي ةديدج
نم يتلا ةيدقنلا تاسسايسسلا نم
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘كم˘˘م˘˘لا
نم ةريبكلا ةيمكلا سصاسصتما
يف ةدوجوملا ةيرئازجلا ةلمعلا
ا˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو ،ءادو˘˘˘˘سسلا قو˘˘˘˘سسلا
ىلإا اهليوحت نم ةلودلا نكميسس
راسسملا راطإا يف اهلاخدإاو كونبلا

هذ˘ه نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
سصاخ لكسشب سسمتسس ةوطخلا
فلأ’ا ةئف تاذ ةيدقنلا قاروأ’ا

ةر˘ث˘كل ار˘ظ˘ن ،را˘˘ن˘˘يد ي˘˘ف˘˘لأ’او
.ءادوسسلا قوسسلا يف اهلامعتسسا

ةيدقنلا ةسسايسسلا سصوسصخبو
ةعجانلا تاوطخلاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل يرور˘سضلا ن˘م ي˘ت˘˘لا
ىلع ءاسضقلا لجأا نم ،اهب مايقلا
تفعسضأا يتلا ءادوسسلا قوسسلا

لوقي ،ينطولا داسصتق’ا اريثك
ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع» فدا˘ه ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ةيدقن ةسسايسس عا˘ب˘تا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تا˘حÓ˘سصإا لÓ˘خ ن˘م ،ةد˘˘يد˘˘ج
دسصق ،ةق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘ل˘كي˘ه
نظأا ام اذهو ،عاطقلا اذه ميظنت
ل˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘سس ة˘˘لود˘˘لا
اهسشيعت يتلا ةريبكلا تايدحتلا
ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا دد˘˘سشو.«رئازجلا
سصوسصخلا اذه يف يداسصتق’ا
حاتفن’ا ىلا ةهجوتم رئازجلا نأا
،دا˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘كسشب يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا

عاب˘تا ن˘م د˘ب’ كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لو
نأا امك ،ةفاف˘سش ة˘يد˘ق˘ن ة˘سسا˘ي˘سس
ىلا بناجأ’ا نيرمثتسسملا بذج
’إا نوكي ’ ،داج لكسشب رئازجلا

.طرسشلا اذه لÓخ نم
ك.اسضر

ةيزكرم˘لا ة˘كر˘سشلا تن˘ل˘عأا
تلجسس اهنأا ،ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ةدا˘عإ’
611.3 غ˘˘ل˘˘ب حا˘˘برأا ي˘˘فا˘˘سص
62 لداعي ام يأا رانيد رايلم
،طرافلا ما˘ع˘لا ر’ود نو˘ي˘ل˘م
رانيد رايلم490.3ـب ةنراقم
ر’ود نويلم52 لداعي ام يأا

نا˘ي˘ب دا˘فأاو.8102 لÓ˘˘˘خ
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه نأا ،ة˘˘كر˘˘سشل˘˘ل

ـب رد˘ق˘ي لا˘م˘عأا م˘قر تق˘˘ق˘˘ح
را˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م556.53
992 لداعي ام يأا ،يرئازج

˘ما˘ع˘لا لÓ˘˘خ ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
ـب اومن كلذب ةلجسسم ،طرافلا

ةبسسنلا˘ب ا˘مأا.ةئاملاب6.11
دقف ،جراخلا عم اه˘تÓ˘ما˘ع˘ت˘ل

35.43 ـب  ردقي اومن تققح
ةيلاملا ةنسسلاب ةنراقم ةئاملاب
اهعسسوت كلذب ةززعم ،8102
قو˘˘˘سسلا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ةدا˘عإ’ ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

فيلاكت يلامجإا سصخي اميفو
ةنسسلا تز˘ي˘م˘ت ،تا˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ريبك عافتراب9102 ةيلاملا

،ةلجسسملا ثداوحلا ةبسسن يف
ة˘ب˘سسن عا˘ف˘ترا ى˘لإا ىدأا ا˘م˘˘م
85.55ـب تابلاطملا يلامجإا
ردسصملا سسفن راسشأاو .ةئاملاب
را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘˘سشلا نأا ى˘˘˘لإا
تلجسس ةيلاملا اهتارا˘م˘ث˘ت˘سسا
،ةئاملاب90.31 ـب ردقي اومن
ةيلام تاداريإا كلذ˘ب ة˘ق˘ق˘ح˘م
رايلم194.2 غلب˘م˘ب ةرد˘ق˘م
.رانيد

ك.اسضر

لÓقتسسÓل85 ـلا ىركذلا ةبسسانمب ةينطولا قوسسلا يف لوادتلل مويلا اهحرط عقوتملا نم

رإوكصسلإ ةصصروب ىلع ءاصضقلإو رانيدلإ سصاصصتمل ةديدج ةيدقن قإروأإ

نيمأاتلا ةداعإل ةيملاعلا قوسسلا ىوتسسم ىلع اهعسسوت كلذب تززع

9102 يف نيمأاتلإ ةداعإل ةيزكرملإ ةكرصشلإ حابرأإ رانيد رايلم3 نم ديزأإ

جراÿاب Úقلاعلا ةذتاسسألاو هاروتكدلا ةبلط حنم تددم

قيثوتل اعورصشم قلطت ›اعلإ ميلعتلإ ةرإزو
رئإز÷إ خيرات ةباتكو ةينطولإ ةركإذلإ

نايز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع ا˘عد
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ةيع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسإ’ا ى˘˘˘˘لإا
فارطأ’ا لك ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاذ
ةر˘كاذ˘لا ق˘ي˘ثو˘ت˘ل ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
خ˘يرا˘ت ة˘˘با˘˘ت˘˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،رسصاعملاو ثيدحلا رئازجلا
ل˘ئا˘سسو˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ط˘ئا˘˘سسو˘˘لاو
لاسصت’او مÓعإÓل ةث˘يد˘ح˘لا

يرسصبلاو يعمسسلا جاتنإ’او
ةيعجرمو ةيح ةقيثو نوكيل
.ةمداقلا لايجأÓل ةمهلم

نايز نب يقابلا دبع لاقو
ةبسسانمب هل ةلاسسر لوأا يف
نيسسمخلاو ةنماثلا ت’افتحا
،بابسشلاو لÓقتسس’ا يديعل
ة˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا» نإا

يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
ام لكب بابسشلاو لÓقتسس’ا
ةق˘ي˘م˘ع ت’’د ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘ت
ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘خ˘يرا˘ت˘ب ا˘نر˘كذ˘ت
ءي˘ل˘م˘لا ن˘ح˘م˘لا˘ب ل˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا
ل˘˘فا˘˘ح˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا˘˘˘ب
يف تاراسصت˘ن’او دا˘ج˘مأ’ا˘ب
يناطيتسسا رامعتسسا ةهجاوم
ر˘ي˘م˘˘سضلا ن˘˘م در˘˘ج˘˘ت ي˘˘غ˘˘ب
قÓ˘˘˘˘˘˘˘خأ’او ي˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘سسنإ’ا
.«ةينوكلا

ن˘ع ر˘يزو˘˘لا ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
،ةفرعملل ةيعماج ةانق ءاسشنإا

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ى˘˘ن˘˘ع˘˘˘ت ةا˘˘˘ن˘˘˘قو
ة˘م˘ئÓ˘م تاءا˘سضف نÓ˘˘كسشي
ةيعماجلا ةرسسأ’ا رود ليعفتل
ميدقت ديعسص ىلع ةيملعلاو
ة˘˘عد˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘سسإ’ا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘مو ،ةر˘˘˘كت˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو
د˘يد˘˘ج رو˘˘ط ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

ةيعو˘ن ة˘ل˘حر˘م˘ل سسي˘سسأا˘ت˘لاو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ب را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ب م˘˘ل˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
ل˘حار˘م ل˘ك ر˘˘ب˘˘ع ءاد˘˘ه˘˘سشلا
لك ادسشانم ،ريرحتلاو داهجلا

ةيع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا تا˘نو˘كم
لجأا نم دنجتلا نم ديزم ىلا
ةيلاحلا ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنا
،ة˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م فور˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ريسضحتل ديجلا داد˘ع˘ت˘سس’او
˘مدا˘ق˘لا ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
ءو˘سض ي˘ف راد˘ت˘˘قاو ةءا˘˘ف˘˘كب
تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘نا˘˘˘هر˘˘˘لا
.ةحورطملا

تررق ،رياغم قايسس يفو
ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ايئانثتسسا ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
اذاتسسأا461ـل حنم˘لا د˘يد˘م˘ت
جرا˘خ˘لا˘ب هارو˘˘ت˘˘كد بلا˘˘طو
جمانرب ن˘م اودا˘ف˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا

ENPب سسافورب»و+».
ميلعتلا ةرازول نايب دافأاو

ةبلطب قلعتي رمأ’ا نأا ،يلاعلا
نيذلا ةذ˘تا˘سسأ’او هارو˘ت˘كد˘لا
راطإا يف حنملا نم اودافتسسا
يئانثتسس’ا ينطولا جمانربلا

ENP8102/9102 ةع˘فد،
يرئازجلا نواعت˘ل˘ل ج˘ما˘نر˘بو
+ب سسا˘˘˘فور˘˘˘ب ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
8102/9102 ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘فد
ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ،9102/0202و
ةرتف لÓخ اهتيحÓسص تهتنا
.ةحئاجلا

تاذ ي˘˘ف ةرازو˘˘˘لا تلا˘˘˘قو
فدهي ءارجإ’ا اذه نأا ،نايبلا
،ةذتاسسأ’او ةبلطل˘ل حا˘م˘سسل˘ل
مهتايجاحل ايفرظ ةباجتسس’اب
.مهتماقإا ةرتفب ةقلعتملا

ع.لÓب

ةينطولا ةيقيسسنتلا تفسشك
هاروت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘ل
اهعمج ءاقل نع ،ريتسسجاملاو
ط˘˘˘ي˘˘˘سسو ،سسنو˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كب
سضرع ،ار˘خؤو˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ع˘ي˘˘م˘˘ج ه˘˘لÓ˘˘خ ا˘˘هو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ةسصاخ ،ةئفلا هذه ت’اغسشنا

،رسشابملا فيظوتلاب قلعت ام
ىلع ةبخنلا سشيمهت ةروطخو
.نهارلا يداسصتق’ا عسضولا

زو˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘فو
،هن˘م ة˘خ˘سسن ى˘ل˘ع «مÓ˘سسلا»
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘نا تح˘˘˘˘˘سضوأا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
يلماحل ةينطولا ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

هارو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كد˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘طو
،(سسيسسأاتلا ديق) ريتسسجاملاو
ا˘˘ه˘˘تو˘˘سص لا˘˘سصيإا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
نأاسشب دÓبلل ايلعلا تاطلسسلل
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ي˘سضق
هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘سش ي˘ل˘ما˘ح˘ل
د˘˘ق˘˘ع م˘˘ت ،ر˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسجا˘˘˘م˘˘˘لاو
نم ادفو عمج يذلا عامتج’ا

ميرك عم ةيقيسسن˘ت˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
،ةيروه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘سسو سسنو˘ي
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث رو˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘ب
ةيليوج حتافلا يف هيراسشتسسم

ط˘ي˘˘سسو ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف يرا˘˘ج˘˘لا
سشاقنلا رمتسساو ،ةيروهمجلا

ذخأا يف فسصنو ةعاسس ةدم
ةيقيسسنت˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب درو
ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
دفو نأا افيسضم ،هيراسشتسسمو
ل˘ك سضر˘ع˘ت˘سسا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘سضق˘لا بناو˘˘ج
كلذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او
ىلع ةبخنلا ةلاطب تاسساكعنا
ى˘ل˘عو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
اذكو ،ةبل˘ط˘ل˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ىلع ةبخنلا سشيمهت ةروطخ
،نهارلا يدا˘سصت˘ق’ا ع˘سضو˘لا

يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
رييسست اذكو دÓ˘ب˘ل˘ل ل˘ما˘سشلا
.ةلودلا نوؤوسش

ةينطولا ةيقيسسنتلا تنلعأاو
هاروت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘طو ي˘ل˘ما˘ح˘ل
رسشابتسس ا˘ه˘نأا ،ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘لاو
جئاتنلا عيمج رسشن يف ابيرق
اذ˘ه ن˘م سضخ˘م˘ت˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
يف لمأات اهنأا ةدكؤوم ،ءاقللا
دÓبلاب ايلعلا تاطلسسلا ذخا

.رابتع’ا نيعب اهبلط
ز.لامج



ف˘ي˘˘قو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تءا˘˘ج
نم ناغلبي نيذللا نيسصخسشلا
امهدحأا ةنسس16و95 رمعلا

ر˘˘˘˘ثإا ،ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضق قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسم
اهدافم تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا
˘مو˘ق˘ت ةد˘ي˘سسل بير˘˘م طا˘˘سشن
ى˘ل˘ع لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘لا˘˘ب
ريفوت سضرغل اياحسضلا سضعب
بسصا˘ن˘˘م اذ˘˘كو ن˘˘كسس م˘˘ه˘˘ل

دعبو ،ةيلام غلابم لباقم لمع
قيقحت حتف مت اهتيوه ديدحت
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘طر˘سشلا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
ا˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن
ثيح ،نيلمتحملا اه˘ئا˘كر˘سشو
ة˘طرو˘ت˘م˘لا ةأار˘م˘لا نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت

راطإا اهجوز نأا يعدت تناك
دعت تناكو ةلودلا يف يماسس
ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل ط˘˘سسو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
وأا ن˘˘كسس ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا

ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘م ل˘با˘ق˘م ة˘ف˘ي˘ظو
فدهتسست تناك امك ،ةربتعم
تÓ˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘يا˘˘ح˘˘سض

.سسارعأ’او
سشي˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت ح˘˘˘م˘˘˘˘سسو اذ˘˘˘˘ه

افلم592 ز˘ج˘ح˘ب ا˘ه˘ن˘كسسم
ةخسسن401و نكسسلاب اسصاخ
71و ،ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ن˘˘˘م
22و ،يلئاع رتفد نم ةخسسن

خسسن6و ،ةيفارغوتوف ةروسص
فيرعتلا ة˘قا˘ط˘ب ن˘م ة˘ي˘ل˘سصأا
نيتيلسصأا نيتخسسنو ةينطولا

ةيكنب رتافد3و يلئاع رتفدل
ةيطخ ف˘ي˘ظو˘ت تا˘ب˘ل˘ط4و
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو
وروأا054 ـب ردقي ةيبنجأ’ا

.جد000.05
تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو

ةطرو˘ت˘م˘لا ةأار˘م˘ل˘ل نأا ح˘سضتا
ةيلمع يف هعم لماعتت كيرسش
مت ثي˘ح ،لا˘ي˘ت˘ح’او بسصن˘لا

هتماقإا ناكمو هتيو˘ه د˘يد˘ح˘ت
سصخ˘سشلا اذ˘ه ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘تو
ةرئادب اقباسس Óماع ناك يذلا

يف ايئاسضق قوبسسمو نارهو
.لايتحاو بسصن ةيسضق

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
دسض يئاسضق ءارجإا ريرحت مت
هبجومب ن’احيسس نيطروتملا
.ةلادعلا مامأا

watan@essalamonline.com

5 4872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ31ـل قفاوملا0202 ةيليوج4تبسسلاثدحلا

نويلم006و رايلم31 ةيحسض41 ابلسس

نإرهوب لغصش بصصانمو نكصس ريفوتل لايتحإو بصصن ةيصضق يف نيصصخصش فيقوت
مهل طصسوتلاب دعت تناك ةلودلإ ‘ يماصس راطإإ اهجوز نأإ تعدإإ ةديصس ^

ودع نب ةميسسن

بسصنلاب قلعتت ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت نم ،نارهول يئلولا نمأÓل عسساتلا يرسضحلا نمألا حلاسصم تنكمت
.جد نويلم031 نم رثكأا ةيحسض41 ابلسس ،لغسش بسصانمو نكسس ريفوت صضرغل لايتحلاو

نم لوأ’ا يسسادسسلا لÓخ مت
21 ىلع ءاسضقلا ،ةيراجلا ةنسسلا
اميف ،نيرخآا5 فيقوتو ايباهرإا
ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘˘سضيأا3 مل˘سست˘سسا
م˘˘عد ر˘˘سصن˘˘ع05 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
3و ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’ا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا او˘˘لوا˘˘ح سصا˘˘خ˘˘سشأا
فسشك عم ،ةيباهرإ’ا تاعامجلاب
،نييباهرإÓل أابخم351 ريمدتو
32و عنسصلا ةيديلقت ةلبنق532
نم غلك211 نم رثكأاو امغل
غلك714.34و ،ةرجفتملا داوملا

ع˘˘ن˘˘˘سصل ة˘˘˘يوا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك داو˘˘˘م
ةعطق73و تار˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لا
.تيمانيد

ةيتايلمعلا ةل˘ي˘سصح˘لا تف˘سشك
ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ن˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘ث˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

421 عا˘جر˘ت˘سسا م˘˘ت ه˘˘نأا ،0202
سشاسشر اهنيب نم حÓسس ةعطق

KPR،ك22وÓفوكينسش،
نيتيقدنبو دي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘ب08و
ةيقدنبو ةسصانق ةيقدنبو ،رزوام
51 ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘سضم
عاجرتسسا م˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ي˘لآا ا˘سسد˘سسم
41و ،ةريخذ نزخم35 كلذك
،ةلوسسبك0079و فوذ˘˘˘ق˘˘˘م
فلت˘خ˘م ن˘م ة˘ق˘ل˘ط27882و
.تارايعلا

راجت’ا ةحفاكم سصخي اميفو
724 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
943.23 زجحو ،تاردخم رجات
ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق

ىلإا ،نيياكوكلا نم غلك5.34و
.اسسولهم اسصرق810397 بناج

دودحلا ةيامح لاجم يف امأا
دقف ،ةمظنملا ةميرجلا ةبراحمو
اسصخسش9922 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت
مدختسست تاودأاو ةزهجأا طبسضو
ر˘ي˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
تل˘م˘سش ،بهذ˘لا ن˘˘ع ي˘˘عر˘˘سشلا

356 ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘˘لو˘˘م809
ريسسكت ةلأا03 ،طغسض ةقرطم
99و ،ر˘ف˘˘ح ت’آا5و ،ةراجح˘لا

مت امك ،نداعملا نع فسشك زاهج
ةفلتخم ةبرع435 زجح اسضيأا
طيلخ نم اسسيك229 ،فانسصأ’ا
نط1.53و ،ةراج˘ح˘لاو بهذ˘لا

.طيلخلا سسفن نم
طابحا مت ،ةرتفلا سسفن لÓخو

رتل940517 بيره˘ت ة˘لوا˘ح˘م
نم ن˘ط0091 ي˘لاو˘حو دو˘قو
نم رتل00066و ةيئاذغلا داوملا

ةدحو085381و ،ةدئاملا تيز
م˘ت ا˘م˘ك ،ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ن˘˘م
نم نيتنوكم نيتكبسش كيكفت
عطقلاب نور˘جا˘ت˘ي ا˘سصخ˘سش11
ةحفاكم سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو.ةيرثأ’ا
لÓخ متف ،ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا
ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا
ارجاهم1861 فيقوت ،ةيراجلا

تا˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ
ةرجه ةلواحم طابحإاو ،ةفلتخم
اسصخسش3271 ـل ةيعرسش ريغ
نم نير˘خآا ا˘سصخ˘سش52 ذاق˘نإاو
.ثثج8 لاسشتناو قرغلا

ط.ةراسص

تا˘ط˘ل˘˘سسلا سسمأا لوأا تر˘˘مأا
سسل˘ج˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا
جار˘˘ف’ا˘˘˘ب ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق
،و˘˘با˘˘ط م˘˘ير˘˘ك ن˘˘ع تقؤو˘˘˘م˘˘˘لا

نا˘م˘ي˘ل˘سسو ،ي˘بر˘ع˘ل˘ب ر˘ي˘م˘˘سسو
هحارسس قلطأا لوأ’ا ،سشوطيمح
ا˘مأا ،ه˘ي˘ما˘ح˘م بل˘ط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
قيقحتلا يسضاق رمأا دق نيرخآ’ا
امهنيكمت امهي˘ف˘ل˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا

.تقؤوملا جارف’ا نم
سسلجم لجأا ،ىرخأا ةهج نم

ةيسضق يف رظنلا ةزابيت ءاسضق
42 ىلإا ،يواروب ةريمأا ةطسشانلا
اهتدافتسسا عم لبقملا ربمتبسس
اهنأا املع ،تقؤوملا جارف’ا نم
ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م تن˘˘˘يدأا د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك

ةمكاحملا يف ةقارسشلا ةمكحم
نع ،اذفان اسسبح ةنسسب ةيئادتب’ا

امب ةءاسسإ’ا رارغ ىلع مهت ةدع
،مÓ˘˘˘سسإ’ا ن˘˘˘م مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘ه
.ةينطولا ةدحولاب سساسسملاو

ةمكحم سسمأا لوأا تلجأاو اذه
ةمكاحم ،ءاسضيبلا رادلاب حنجلا
،يفحسصلاو يسسايسسلا طسشانلا
ريغ خيرات ىلإا ،ةلاموب ليسضف
ينعملل تهجو هنأا املع ،ددحم
،رهمجتلا ىلع سضيرحتلا ةمهت
سضر˘غ˘˘ب تارو˘˘سشن˘˘م سضر˘˘عو
رار˘سضإ’ا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ة˘يا˘عد˘˘لا
ةئيه ةناهإاو ةينطولا ةحلسصملاب
.ةيماظن

ب.نيرسسن

د˘˘˘م˘˘˘حأا عاد˘˘˘يإا سسمأا لوأا م˘˘˘ت
دبع بئان ،يغ˘يزا˘م ي˘م˘سشا˘ه˘لا
سسي˘ئر˘لا ،رود˘ق د˘لو ن˘˘مو˘˘م˘˘لا
ـل ق˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
تقؤوملا سسبح˘لا «كار˘طا˘نو˘سس»
لاومأا ديدبت مهت نع ،سشارحلاب

لÓ˘غ˘ت˘˘سسا ةءا˘˘سسإا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
ريغ تازايتما حنمو ،ةفيظولا

قيق˘ح˘ت˘لا ل˘م˘سشو اذ˘ه.ةرربم
ةمكحمب سسمأا لوأا ىرج يذلا
،ةمسصاعلا يف سسيار دارم رئب

ةا˘ف˘سصم ءار˘سش ة˘ق˘ف˘سص ة˘ي˘سضق
ة˘ي˘ل˘ق˘سصب «ا˘ت˘سسي˘غوأا» ط˘ف˘ن˘˘لا
ن˘ي˘ب تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
عر˘ف «و˘سسيإا»و «كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس»
ةميقب «ليبوم نوسسكيإا» عمجم
،ةراسشإ’ا ردجت.ر’ود رايلم1
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا نأا ى˘˘لإا
،«كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس» ـل ق˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا

ة˘ي˘سضق˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م
.مهتلا سسفنب

ـه.فيرسش

ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةحلسصملا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا˘ب
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

كيكفت نم ،سسارهأا قوسس ةي’و
نوكتت ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
وطسسلاب اوماق سصاخسشأا9 نم
ة˘يد˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م˘˘لا د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ح˘ل˘سسأا ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لا˘˘ب
ع˘م ،ه˘يو˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘ن˘قأاو ءا˘سضي˘˘ب
ديزي يلام غلبم ىلع مهئÓيتسسا

.جد فلأا024 نع
د˘م˘ح˘م ،لوأا مزÓ˘م˘لا ح˘سضوأا
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ،ي˘˘˘سسادر˘˘˘م م˘˘˘ير˘˘˘ك
،ينمأ’ا كلسسلا تاذب لاسصت’اب
ىلدأا ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
نيذلا نيفوقوملا نأاب ،سسمأا اهب
52و02 نيب مهرامعأا حوارتت

اريسشم ،ةاتف مهنيب نم دجوت ةنسس
ةيلمعلا هذه ديسسجت مت هنأا ىلإا
حلاسصم لبق نم غÓب يقلت دعب
دحأا سضرعت هدافم «رئازجلا ديرب»
ىلع و˘ط˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ه˘ب˘تا˘كم
،سسارهأا قوسس ءايحأا دحأا ىوتسسم
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح
يف عورسشلاو ناكملا قيوطتبو
ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
يسسايق فرظ يف مهب هبتسشملا
غلبملا عاجرتسساو «ة˘ق˘ي˘قد22»
ةحلسسأ’ا اذكو قورسسملا يلاملا
ةمدختسسملا ةروظحملا ءاسضيبلا
.وطسسلا ةيلمع يف

تاءارجإ’ا عيمج لامكتسسابو
يئاسضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا
مرج نع مهب هبتسشملا قح يف

ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ل˘˘م˘˘ح
،ي˘˘عر˘˘سش بب˘˘سس نود سسدا˘˘˘سسلا
سضرغل رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
ةلواح˘م اذ˘كو ،ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘عإ’ا
،رارسصإ’ا قبسس عم دمعلا لتقلا

،رهاظ حÓسس لمح عم ةقرسسلاو
فورظب ةنرتقملا ةقرسسلا اذكو
ىل˘ع ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘ل˘ي˘حأا ،دد˘ع˘ت˘لا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
م˘˘ه˘˘لا˘˘حأا يذ˘˘لا ،سسار˘˘هأا قو˘˘˘سس
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘سضا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع هرود˘˘ب
يف ردسصأا يذلا ىلوأ’ا ةفرغلا

يف عاديإ’ا˘ب ار˘مأا م˘ه˘ن˘م4 ق˘ح
ة˘˘سسم˘˘خ˘˘˘لا ع˘˘˘سضوو ،سسب˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيقبتملا

ناوتسش لامك

ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
سصرق0021 زج˘ح ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

ةجلاعم دعب كلذو ،يلقع رثؤوم
ةيعم˘ج ن˘يو˘كت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘سضق
ر˘ي˘غ را˘ج˘تإ’او ةزا˘ي˘˘ح˘˘لا ،رار˘˘سشأا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب عور˘سشم˘لا
.يرئازجلا قرسشلا نم اقÓطنا

لا˘˘˘سصت’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ تح˘˘˘سضوأا
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو
تقلت سسمأا اهل نايب يف ،رئازجلا

ةيسضق نأا ،هنم ةخسسن «مÓسسلا»
رثإا ى˘ل˘ع حا˘ج˘ن˘لا˘ب تل˘ل˘ك لا˘ح˘لا

حلاسصمل تدرو ةدكؤوم ةمولعم
ة˘طر˘سشل˘ل ى˘ط˘سسو˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
سصاخسشأا مايق ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

تارثؤوملا جيورت˘ب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم
تاذ تماق هيل˘ع ءا˘ن˘بو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
،ةيسضقلا يف يرحت˘لا˘ب ح˘لا˘سصم˘لا

ة˘م˘كح˘م د˘سصر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘˘ع˘˘بو
فيقوت نم حلاسصملا تاذ تنكمت

سسبلت ةلاح يف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
عيب ةقفسص دقع ددسصب اناك ثيح
متيل امهنيب ةسسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا

دعبو.سصرق0021 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج لا˘˘م˘˘كت˘˘˘سسا
ميدقت مت ،اهب لومعملا ةينوناقلا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
نيأا ايميلقإا سصتخملا ةيروهمجلا
.تقؤوملا سسبحلا نهر امهعاديإا مت

صش.ةريسصن

ةيداسصتق’ا ةقرفلا رسصانع ماق
لÓخ ةليسسملا ةي’و نمأ’ ةعباتلا
7 ميدقتب ،ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا
نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأا

ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ة˘ن˘˘سس75و73
ةءاسسإاب قلعتت ةيسضق سصوسصخب
ر˘يوز˘ت˘لاو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإا

تاررحم يف روزملا لامعتسساو
لام˘لا د˘يد˘ب˘تو سسÓ˘ت˘خاو ة˘يرادإا
يدؤوملا حسضاولا لامهإ’او ماعلا
لا˘م˘كت˘سسإا د˘ع˘بو.رر˘˘سض ى˘˘˘لإا
مت سصوسصخلا اذه يف قيقحتلا
ليكو مامأا ةيسضقلا فارطأا ميدقت
ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

يسضاقل م˘ه˘لا˘حأا يذ˘لا ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
ةمكحم˘لا سسف˘ن ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ي˘سسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘سضو يذ˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘˘ت
ىلإا فارطأ’ا يقاب زكارم تريغت
.اياحسضو دوهسش

يوافلخ ماهسس

«ةلطز» راطنق943.23 زجحو حÓسس ةعطق421 عاجرتسسا
صسولهم صصرق فلأا397 نم رثكأاو نيياكوكلا نم غلك5.34و

05و نيرخآإ5 فيقوتو ايباهرإإ21 ىلع ءاصضقلإ
0202 ـل لوألإ يصسإدصسلإ لÓخ معد رصصنع

ددحم ريغ خيرات ىلإا ةلاموب ليسضف ةمكاحم ليجأات

يبرعلبو وباط نع تقؤوملإ جإرفإلإ
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هردق نيد ببسسب تانسسÓم
ىلإا تلوحت رانيد فلآا6

ءاعنسش ةميرج

لتاقل مإدعإلإ
ةدكيكصس يف نيقيقصش
تايانجلا ةمكحم تردسصأا
ءاسضق صسلجمب ةيئادتبلا
ةعاسس يف ،ةدكيكسس
،صسمأا لوأا ةليل نم ةرخاتم

قح يف مادعإلاب امكح
ةيانج نع (صش.أا) ىمسسملا
قبسس عم يدمعلا لتقلا
حار دسصرتلاو رارسصإلا

.صض .م) نيقيقسش اهتيحسض
81 (د .ن .م)و ةنسس02 (د
.ةنسس
يتلا ةيسضقلا تايثيح دوعت

ماعلا يأارلا راكنتسسا تقل
ربمتبسس9 ةليل ىلإا يلحملا

فسصتنم دودح يف9102
تعقو امدنع ليللا

نيب ةيمÓك تانسسÓم
نيتيحسضلاو مهتملا

ىلع مهلزانم نم برقلاب
ببسسب ناريج مهنأا رابتعا

نيتيحسضلا نيب نيد
جد فلآا6 ـب ردقي مهتملاو
،نيقيقسشلا دحأل دوعت
تروطت ام ناعرسسو
ىهتنا راجسش ىلإا تانسسÓملا

.لتق ةميرجب
ةيروهمجلا ليكو ناكو اذه
دق ،ةدكيكسس ةمكحم ىدل
ةبوقع طيلسست صسمتلا
يذلا مهتملا دسض مادعإلا

.ةنسس91 رمعلا نم غلبي
يوارمع ماسشه

جد فلأا024 نع ديزي يلام غلبم ىلع مهئÓيتسسا عم هيومتلل ةعنقأاو ءاسضيب ةحلسسأا مادختسساب

سسإرهأإ قوصسب يديرب زكرم ىلع وطصسلاب إوماق سصاخصشأإ9 فيقوت

تقؤوملا صسبحلا امهب هبتسشملا عاديإا

ةمصصاعلاب نيصصخصش فيقوتو يلقع رثؤوم سصرق0021 زجح

اياحسضو دوهسش ىلإا فارطألا يقاب زكارم تريغت اميف ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت يسسيئرلا مهتملا عسضو

ةليصسملاب ماعلإ لاملإ سسÓتخإو ريوزتلإ مهت نع ةلإدعلإ ىلع سصاخصشأإ7 ةلاحإإ



sport@essalamonline.com

راهصشإا06 4872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ31ـل قفاوملا0202 ةيليوج4تبسسلا

ثـــــب ةدوـــــع إوــــــبقرـت
اـــــبيرق مÓـــصسلإ ةاـــــــنق



يوادللا فسسوي ىفطسصم .د :ملقب ^

0302ددعلا ^9341 يناثلا عيبر21قفاوملا7102 ربمسسيد03تبسسلا

culture@essalamonline.com

4872ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ31ـل قفاوملا0202 ةيليوج4تبسسلاتامهاصسم

يف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ع˘با˘ت
ٍلمأاو ٍديدسش ٍقلقب ،تاتسشلاو نطولا

عمج يذلا ينويزفلتلا ءاقللا ،ٍريبك
نييوقلا سسام˘حو ح˘ت˘ف ي˘ل˘جر ن˘ي˘ب
بوجرلا ليربج ،ةيبرغلا ةفسضلا يف
حلاسصو ،ليلخلا يف ارود ةدلب نبا
مار يف ةروراع ةدلب نبا يروراعلا
ٍءامتنا نم نÓثمي امب اسسكعف ،هللا
ةينيطسسلف ايفارغجو ٍريبك يسسايسس
ًةسصاخ ًةيم˘هأاو ًار˘ي˘ب˘ك Óً˘ق˘ث ،ة˘ما˘ه
ٍريثكل ًائجافم ءاج يذلا ،ءاقللا اذهل
نأاسشلاب نيينعم˘لاو ن˘ي˘ب˘قار˘م˘لا ن˘م
فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
يتلا ةريطخلا تايدحتلاو ةبعسصلا
اههجاوتو نوينيطسسل˘ف˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
تاططخملا تتاب ثيح ،م˘ه˘ت˘ي˘سضق
ةيكيرمأ’ا تارماؤوملاو ةيليئارسسإ’ا
،م˘ه˘ن˘طو ن˘م ي˘ق˘ب ا˘˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
نم يقب ام ةرداسصم ىلإا علطتتو
يدر˘ت ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم ،م˘˘ه˘˘سضرأا
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ما˘ع˘˘لا عا˘˘سضوأ’ا

ة˘م˘ظ˘نأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشناو
ٍتاقÓع جسسن يف ةينعملا ةيبرعلا
،ينويهسصلا نايكلا عم ةيجيتارتسسا

ع˘ي˘ب˘ط˘˘تو ه˘˘ب ا˘˘ه˘˘فار˘˘ت˘˘عا نÓ˘˘عإاو
.هعم اهتاقÓع
،ًايروسص ’و ًايلكسش ءاقللا نكي مل
،ًايسضارعتسسا ’و ًايليثمت نكي ملو
ًا˘م˘ه˘مو ،ً’وؤو˘˘سسمو ًادا˘˘ج نا˘˘ك ل˘˘ب
هلمأاي نا˘ك ا˘م اذ˘ه  ،ًا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سساو
ككسش نإاو ،نو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ه˘نأا˘سش ن˘م او˘ل˘ل˘قو ،ه˘ب نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ءاقل هايإا نيربتعم ،هرمأا نم اونوهو
’إا ،نيزجاعلا ةرظانمو نيموزهملا
،ٍةزرا˘ب ٍلو˘ح˘ت ة˘ط˘˘ق˘˘ن ل˘˘كسشي ه˘˘نأا

ةوطخو ،ةديد˘ج ة˘ي˘عو˘ن ة˘قÓ˘ط˘ناو
اهل سسسسؤوت نأا طرسش ،ًةداج ةيلمع
ةيؤور نمسض نوكتو ،اهيلع ىنبتو
نأا ’ ،ةحسضاو ةيجيتارتسساو ةلماسش
،ءا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةز˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘˘كت
،راظنأ’ا تفلل ًايناولهب ًاسضارعتسساو
نأا ’و ،ءاوهلا يف ةيتوسص ةعقرف وأا
ةيئانث ًةقوج وأا ًادرفنم ًاسصقر نوكت
لم˘ه˘تو ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت ،ط˘ق˘ف
ٍجمانرب نمسض نوكت امنإاو ،ةيقبلا

’ ٍعماج ٍينطو ٍروسصتو ،ٍكرتسشم
ٍيودحو ٍراوحو ،تباوثلا ىلع زفقي
ن˘˘م ًاد˘˘حأا ي˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسي ’ ٍل˘˘˘ما˘˘˘سش
.ءاكرسشلا
نأا سسامحو حتف ةدايق ىلع يغبني
ثب˘ع˘لا ا˘م˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نأا ا˘˘كرد˘˘ي
ءازهتسس’او ،نين˘طاو˘م˘لا ر˘عا˘سشم˘ب
،مهتاحومطب فافختسس’او مهلامآاب
،ءاقللا ليسصافت ًاعيمج اوعبات دقف
نوكي نأا اونمتو ،ًاريثك هيف اولمأاو
ٍد˘يد˘ج ٍد˘ه˘ع و˘ح˘ن ة˘ياد˘ب˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
ه˘˘ي˘˘ف نوو˘˘˘ط˘˘˘ي ،ٍةدا˘˘˘ج ٍة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘مو
،م˘ه˘ل˘كا˘سشم نوو˘سسيو ،م˘ه˘تا˘فÓ˘˘خ
نو˘ت˘ب˘ث˘يو ،م˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب نود˘حو˘˘يو
،مهقوقح˘ب نو˘كسسم˘ت˘يو ،م˘ه˘ت˘باو˘ث
ادرفتي Óف ،مهاوق تاتسش نوعمجيو
،نيرخآ’اب افختسسي ’و ،رارقلا يف
’و ،ًا˘بز˘ح وأا Óً˘ي˘˘سصف Ó˘˘م˘˘ه˘˘ي ’و
،ٍرايت فقوم وأا ٍفرط ةدارإا ارداسصي

نم امهدحو امهنأاكو افرسصتي ’و
،ريسصملا يف مكحتيو رارقلا كلمي
’دا˘ب˘ت˘يو ما˘ه˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘ت˘˘ي ’و
يف ام˘هءا˘كر˘سش Ó˘ها˘ج˘ت˘يو راودأ’ا
.نطولاو ةيسضقلا
حتف يلجر ن˘ي˘ب ع˘م˘ج يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

ةفسضلا نم اناك ،نييوقلا سسامحو
،رئاودلا اهيلع رودت يتلا ةيبرغلا

ناكف ،تار˘ماؤو˘م˘لا ا˘هد˘سض كا˘ح˘تو
ىلإا ةح˘سضاو ة˘لا˘سسر ا˘م˘ه˘ئا˘ق˘ل ي˘ف
كب˘ترا يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإ’ا ود˘˘ع˘˘لا

،امهئاقلل برطسضاو ،امه˘عا˘م˘ت˘ج’
نأا ،ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
ًادحاو ًافسص ًاعيمج ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،هتاططخمو لÓتح’ا ةهجاوم يف
اهلك فقت˘سس ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا نأاو
ًةدحاو ًةبه بهتسسو ،ٍديب ًادي ،ًاعم
م˘˘سضلا تار˘˘ماؤو˘˘م ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف
دعب نوكت نلو ،مسضقلا تاسسايسسو
،ًةو˘خر ود˘ع˘˘ل˘˘ل ًا˘˘سضرأا ًاد˘˘بأا مو˘˘ي˘˘لا
ع˘ط˘ت˘ق˘يو ،ءا˘سشي ا˘م˘ت˘قو ا˘ه˘قر˘ت˘خ˘ي
،ديري امفيك اهبلق قزميو اهفارطأا
ًة˘˘ح˘˘سضاو ةو˘˘عد ا˘˘م˘˘هؤوا˘˘ق˘˘ل نا˘˘كف
،ةوقلاب ودعلا ةهجاو˘م˘ل ًة˘ح˘ير˘سصو
ن˘ل ا˘م˘هر˘ي˘غ˘ب ذإا ،حÓ˘سسلا˘ب هد˘سصو
.عجارتي نلو عدتري
نÓجرلا اهمدختسسا يتلا تادرفملا

،ةيلؤوافتو ةيباجيإا اهبلغأا يف تناك
ىلع سضح˘تو ل˘مأ’ا ى˘ل˘ع ثع˘ب˘تو
ى˘لإا و˘عد˘˘تو ،كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ه˘لا˘كسشأا ل˘كب لا˘˘سضن˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت
ينيطسسلفلا بعسشلا دعتو ،هعاونأاو

ا˘م˘ه˘نأا˘ب هد˘˘جاو˘˘ت ن˘˘كا˘˘مأا ل˘˘ك ي˘˘ف
يف ًاد˘يد˘ج ًا˘جذو˘م˘ن ه˘ل نا˘مد˘ق˘ي˘سس
م˘ها˘ف˘ت˘لا ي˘فو ،نوا˘ع˘ت˘لاو قا˘ف˘ت’ا

قيقحتل ًاعم نÓمعيسسو ،لماكتلاو
نانوكيسسو ،اهلك ةينطولا فادهأ’ا

،ا˘م˘ها˘ع˘سسم ي˘ف ن˘يدا˘ج ةر˘م˘لا هذ˘ه
نلو ،امهتاحيرسصت يف نيقداسصو
،ةروانم وأا ةلماجم امهؤواقل نوكي
ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ف˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل ة˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م ’و
ى˘ل˘ع سضا˘سضق˘˘ن’ا وأا ا˘˘م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
ل˘ب ،ا˘م˘ه˘ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘م˘˘هرا˘˘سصنأا
م˘ها˘ف˘ت˘ل˘ل ًة˘سصن˘م ءا˘ق˘ل˘لا نو˘كي˘˘سس
ام وهو ،ينطولا عامجإ’او يلكلا
امو ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ن˘م بع˘سشلا هد˘ير˘ي
،ًاقمنم ًامÓك ديري ’ ذإا ،هيلإا علطتي
،ًةيران ٍتاحيرسصتو ،ةنا˘نر ًا˘ب˘ط˘خو
مث ،رعاسشم ةراثإاو فطاوع ةغدغدو
هيلع ناك ام ىلإا ٍقيرف لك بلقني
.هيف ناك يذلا عبرملا ىلإاو
يف ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ن˘كي م˘ل

،ديدج يليئارسسإا يدحت ىلإا ٍةجاح
ي˘سضارأا م˘سض تا˘ط˘ط˘خ˘م ى˘˘لإا ’و
ىلإا ’و ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلاو رو˘غ˘لا
ىتح ٍةفيخم ٍةخرسصو ةديدج ٍةعازف
وأا ،هتمل˘ك ع˘م˘ت˘ج˘تو ه˘ف˘سص م˘ئ˘ت˘ل˘ي
لب ،هلئاسصف رواحتتو هتداق ىدانتي
ي˘ق˘ت˘ل˘ت نأ’ ة˘م˘ئاد ٍة˘جا˘˘ح ي˘˘ف و˘˘ه
ل˘ك ي˘ف هاو˘ق ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘تو ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
اهدوهج قسسنتل ،تاقوأ’او فورظلا

ا˘ه˘تدارإا د˘ح˘ت˘تو ،ا˘هراودأا لدا˘ب˘ت˘تو
ىلإا يدسصتلاو لÓتح’ا ةهجاومل
ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م لا˘˘سشفإاو ،ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم

قيقحت ىلع لمعلاو ،هلامآا طابحإاو
سضرأ’ا ةداعتسسا يف بعسشلا فادهأا

ىر˘سسأ’ا ر˘ير˘˘ح˘˘تو ،ل˘˘هأ’ا ةدو˘˘عو
ناو˘˘˘ه ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘حار˘˘˘˘سس قÓ˘˘˘˘طإاو
ل˘م˘ع˘لاو ،لا˘ق˘ت˘ع’ا لذو نو˘ج˘سسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘تو ما˘سسق˘ن’ا ءا˘ه˘نإ’ دا˘ج˘˘لا
.ىربكلا ةينطولا ةدحولا

كردأا ،ًامامت ٌيعقاو يننأا ركنأا ’
حتف يتكرح ني˘ب تا˘فÓ˘خ˘لا م˘ج˘ح
ةجرد ًانيقي ملعأاو ،امهقمعو سسامح
لك سسرتمت ىدمو ،امهنيب نيابتلا
،ه˘˘ف˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع هدو˘˘م˘˘جو ٍق˘˘ير˘˘ف
امو َءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ُل˘uم˘حأا˘سس ي˘ن˘ن˘كلو
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو ي˘˘˘نا˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘ك هد˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ا˘˘م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘طأا˘˘سسو ،تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لا
نلعأا ام مامتإاو ،اءدب ام لامكتسساب

ًارايخ سسيل رمأ’ا اذهو ،هافرط هنع
ٌةنامأاو ،ٌرمأاو ٌرارق وه لب ،ًايأار وأا

،بع˘˘سشلا م˘˘سسا˘˘ب ه˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأا ،بجاوو
ينيقيل ،ةمأ’ا نع ًةباين هنع ربعأاو
ىلع ناتردا˘ق ن˘ي˘ت˘كر˘ح˘لا نأا ما˘ت˘لا

ىلإا لمأ’ا ديعي ام ٍءيسش ةعانسص
،ا˘م˘ه˘ب ه˘ت˘ق˘ث د˘ي˘ع˘ت˘سسيو ،ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ةيبرعلا بوعسشلا مارتحا عجرتسسيو
’إاو ،ام˘ه˘ت˘ي˘سضق ى˘لإا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’او
،امهل يغسصي نل مويلا دعب ًادحأا نإاف
،امهيف لمأا˘ي ن˘لو ،ا˘م˘ه˘ب ق˘ث˘ي ن˘لو
اذه لامآا اعيسضي نأا امهيلع ٌمارحو
،هر˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘ب ار˘˘˘سسكي نأاو ،بع˘˘˘سشلا

م˘ه˘سسر˘ت˘ف˘ي ود˘ع˘ل˘ل ًا˘ب˘ه˘ن ها˘كر˘ت˘يو
بسصت˘˘˘غ˘˘˘يو ،م˘˘˘ه˘˘˘سضرأا ردا˘˘˘˘سصيو
.مهرايد نم مهدرطيو مهقوقح

ٍقدنخ ُةدحو مأا ٍةسشاسش ُءاقل سسامحوٌ حتف

يتلا ةدرابلا نيزانزلا ةملظ يف
نم ادوقع اه˘تا˘ق˘ق˘سشت ن˘ي˘ب ل˘م˘ح˘ت
داكي يتلا سصسصقلا قثبنت ؛رهقلا

كاذ˘ف ،ير˘سشب ل˘ق˘˘ع ا˘˘ه˘˘قد˘˘سصي ’
نيح انينج تناك يتلا هتنبا تبجنأا
مل يذلا هنبا جوزت كاذو ؛لقتعا
،لقتعا نيح ماعلا لمكأا دق نكي
Óماك ادقع لزعلا يف سشاع اذهو
’ وهو هدسسج سضرملا سشهن كاذو
.ًاملظو ًاباقع ءاودلا ىلع لسصحي
ي˘˘ت˘˘لا سصسصق˘˘لا زر˘˘بأا ن˘˘م ن˘˘كلو
ةريسسأ’ا ةكرحلا سشرع ىلع عبرتت
خ˘ما˘سشلا دو˘˘ط˘˘لا كاذ ة˘˘يا˘˘كح ي˘˘ه
؛ى˘ن˘˘ع˘˘م ل˘˘ل˘˘كل˘˘ل فر˘˘ع ا˘˘م يذ˘˘لا
وبأا» يثوغربلا لئان دئاقلا ريسسأ’ا
ةدم ىلعأا بحاسص (اماع36) «رونلا
. م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ر˘ي˘سسأا يأا ا˘ه˘˘ي˘˘سضق˘˘ي

1102 ماع هديق ةمواقملا ترسسك
ى˘ل˘ع دو˘ق˘ع ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ع˘ب
نرق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ذ˘ن˘م ه˘لا˘ق˘ت˘عا
ةدا˘ع ي˘ه ا˘˘م˘˘ك ن˘˘كلو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
دا˘عأا دو˘ه˘ع˘لا ر˘ف˘خ ي˘ف ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
لوقتو . ماوعأا ةعبرأا لبق هلاقتعا

نا˘م˘يإا ةرر˘ح˘م˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا ه˘ت˘جوز
نإا ىرسسأ’ا مÓعإا بتكم ـل عفان
يف اهجوز تلقتعا لÓتح’ا تاوق
4102 ماع وينوي نم رسشع نماثلا
ةزغ عاطق يف ةمواقملا حاجن دعب
لوؤواسش» ينويهسصلا يدنجلا رسسأاب
ف˘˘سصع˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م نا˘˘˘بإا «نورأا
ف˘˘˘نأا تغر˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا لو˘˘˘كأا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا كل˘˘ت لÓ˘˘خو .لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ن˘˘م تار˘˘سشع لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا

يف رارحأ’ا ءافو ةقفسص يررحم
ةملظ ىلإا مهداعأاو ةلتحملا ةفسضلا
ةاسسأاملا نكلو ،ديدج نم نجسسلا
م˘˘ه˘˘ل دا˘˘عأا ن˘˘ي˘˘ح تنا˘˘˘ك ر˘˘˘ب˘˘˘كأ’ا

عفان حسضوتو .ةد˘بؤو˘م˘لا م˘ه˘ما˘كحأا
ي˘ف ا˘م˘كح رد˘˘سصأا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نأا˘˘ب
ةدمل نجسسلاب اهجوز ىلع ةيادبلا

يأا نود ًاروزو ًا˘م˘ل˘˘ظ ًار˘˘ه˘˘سش03
جارفإÓل ةلئا˘ع˘لا ه˘تر˘ظ˘ت˘نا م˘ث بنذ
مكح ةدا˘عإا˘ب تأا˘جا˘ف˘ت ن˘كلو ه˘ن˘ع
كلذ دكؤويل ،ةايحلا ىدم نجسسلا

لماعتلا يف لتح˘م˘لا ة˘يدا˘سس ى˘ل˘ع
،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘˘ن˘˘بأا ع˘˘م
راظتن’ا نم ىرخأا ةماود لخدتو
كاذ ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ن .قو˘˘سشلاو
ي˘ف ا˘با˘سش ل˘ق˘ت˘عا يذ˘لا ي˘˘ئاد˘˘ف˘˘لا
ناك ،8791 ماع ليربأا نم عبارلا
عفادي هرمع نم ةرسشع نماثلا يف
،هتميزع ةوقب بيلسسلا هنطو نع
ربوك ةيرق ي˘ف ه˘لز˘ن˘م ن˘م ل˘ق˘ت˘عا
يجمه ماحتقا دعب هللا مار لامسش
حتفل ىتح تقولا ةلئاعلل حتي مل
دو˘ن˘ج˘لا ط˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي ،باو˘˘بأ’ا
ذفاونلا اومط˘حو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

ةلسسلسس هل تيرجأاو لئان اولقتعاو
يف ةكراسشملا ةم˘ه˘ت˘ب تا˘م˘كا˘ح˘م
ي˘ف ي˘سضم˘ي˘ل ،لÓ˘ت˘ح’ا ة˘موا˘˘ق˘˘م
ر˘سسكت نأا ل˘ب˘ق ا˘˘ما˘˘ع43 ر˘˘سسأ’ا
نمسض1102 ماع هديق ةمواقملا

.ةريسسأاو اريسسأا7501
ةديقعلا ةوق

رئب نجسس يف ايلاح ريسسأ’ا عبقي
،ةلتحملا نيطسسل˘ف بو˘ن˘ج ع˘ب˘سسلا

لب ًاسسئاب رسسأ’ا ةرتف سضمي مل وه
نم هلوح نم لكل Óًمأا عسشي ناك
بأ’ا مهل لاز امو ناك ،ىرسسأ’ا

يذ˘˘لا حزا˘˘م˘˘لا ق˘˘˘يد˘˘˘سصلاو خأ’او
ن˘م ى˘ل˘ع لا˘ق˘ت˘ع’ا ةأا˘طو ف˘ف˘خ˘ي

تا˘با˘˘ت˘˘ك ه˘˘ل تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘لو˘˘ح
ترهظأا اهارجأا تاسساردو ةفلتخم

ه˘˘مÓ˘˘سست˘˘سسا مد˘˘˘عو ه˘˘˘تدارإا ةو˘˘˘ق
.نجسسلا ناردجل
لخد˘ي ا˘ه˘جوز نأا˘ب ع˘فا˘ن ح˘سضو˘تو
ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ر˘سشع سسدا˘˘سسلا مو˘˘ي

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ه˘˘ما˘˘ع
ملظلا اذه لك مغر هنكلو لاقتع’ا
ًا˘يو˘ن˘ع˘م ر˘ثأا˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘ه˘˘جاو يذ˘˘لا

اظفاحم يقبو ةبلسص هتدارإا تيقبو
نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘ط˘لا ه˘تا˘ف˘سص ى˘ل˘˘ع
رهسشأا ةثÓث ذنم .اقباسس اهب عتمتي
اهجوز ةرايز نم عفان نكمتت مل

ى˘م˘سسي ا˘م بب˘سسب ر˘ب˘سصلا د˘ي˘˘م˘˘ع
دمعتي ثيح ؛ةرايزلل ينمأ’ا عنملاب
وهو ىتح هيلع قييسضتلا لÓتح’ا
يت˘لا ه˘ت˘جوز مر˘ح˘يو ر˘سسأ’ا ل˘خاد
ةقفسص يف هررحت دعب اهيف طبترا

نم اماع43 بقع يأا رارحأ’ا ءافو
مل اهنأا ةجوز˘لا د˘كؤو˘تو .لا˘ق˘ت˘ع’ا
ع˘سضب ىو˘سس ه˘ترا˘يز ن˘م ن˘كم˘ت˘˘ت
ماع هلاقتعا ةداعإا ذنم ةليلق تارم
ر˘ي˘سسأÓ˘ل ق˘˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب4102
يأا ايرهسش نيترايز ىلع لوسصحلا
!ماع لك ةرايز42 عقاوب
عفان ُلأا˘ت م˘ل ه˘لا˘ق˘ت˘عا ةدا˘عإا ذ˘ن˘مو
ا˘ه˘جوز ة˘ي˘سضق ل˘يود˘ت ي˘ف اد˘ه˘˘ج
نم هب رم ام ىلع ملاعلا فيرعتو
.رهقو ملظ
قح ىلع اننأا فرعي لئان »:عباتتو
ةلداع ة˘ي˘سضق ل˘جأ’ ل˘سضا˘ن˘ي و˘هو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘ي˘غو م˘لا˘ظ ه˘لا˘ق˘˘ت˘˘عا ؛لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
سسأار ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي تا˘˘˘بو ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
رثكأا ىسضمأا هنأ’ ةريسسأ’ا ةكرحلا

نو˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف هر˘˘م˘˘ع ي˘˘ث˘˘ل˘˘ث ن˘˘م
ا˘˘ند˘˘م˘˘ي كلذ م˘˘˘غرو ن˘˘˘يزا˘˘˘نز˘˘˘لاو
لامكإا لجأ’ ةوقلاو تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا˘ب
.«هتلاسسر

ةيح ةداهسش

د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا سشيا˘˘ع ن˘˘م ل˘˘ك
ةداهسش هبلق يف لمحي يثوغربلا

ةوق نم ريسسأ’ا هكلمي ام لوح ةّيح
باحسسلا حطانت تايونعمو ةديقع
،ائي˘سشف ا˘ئ˘ي˘سش ع˘سسو˘ت˘يٍ م˘ل˘ع رو˘نو
نأا ه˘سشيا˘ع ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
ى˘˘قرأا ن˘˘˘م رو˘˘˘ن˘˘˘لا و˘˘˘بأا ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا
اهعم اولما˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا
لازي ’ هب رم ام لك مغر هنأاو ًادبأا
هرودب .عسضاوتلاو ربسصلل اجذومن
يدا˘ي˘ق˘لا رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا د˘˘كؤو˘˘ي
لامسش سسابوط نم ةطفاوسص عزاف
دئاق˘لا ر˘ي˘سسأ’ا سشيا˘ع ه˘نأا ة˘ف˘سضلا
نيب نÓقسسع نجسس يف يثوغربلا

كل˘˘˘˘ت نأاو ،0002و9991 ي˘ما˘ع
نّو˘كي نأا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك تنا˘ك ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

بتكم ـل لوقيو .هل ةقرسشم ةروسص
ناك يثوغربلا نإا ىرسسأ’ا مÓعإا

ع˘ت˘م˘ت˘يو Ó˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م تقو˘˘لا لاو˘˘ط
يسسفنلا هعسضوو ةيلاع تايونعمب
ل˘ب ة˘ما˘سست˘ب’ا م˘˘ئادو اد˘˘ج ح˘˘ير˘˘م
هناو˘خإا ى˘ل˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا عزو˘يو
رسسأ’ا تاونسس نأاب انيبم ،ىرسسأ’ا
ط˘˘ب˘˘ث˘˘ت م˘˘لو ه˘˘م˘˘ئاز˘˘ع ر˘˘سسكت م˘˘ل
رو˘˘ن˘˘لا و˘˘بأا »:ف˘˘ي˘˘سضيو .ه˘˘طا˘˘سشن
عسضاوت وذو هناوخإ’ مداخو طيسشن
ن˘ع ى˘ناو˘ت˘˘ي ’ ثي˘˘ح اد˘˘ج بي˘˘هر
ىرسسأ’ا ةمدخل ل˘م˘ع يأا˘ب ما˘ي˘ق˘لا

،فيظنتلا لامعأا وأا ماعطلا دادعإاك
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
ه˘قرا˘ف˘ت ’ ه˘ت˘ما˘سست˘باو ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
لكسشب ةسضايرلا بعلل جرخي ناكو
.«يموي
هكلتمي يذلا ةفرعملا زنك لوحو
مئاد رونلا ابأا نأاب ةطفاوسص دكؤوي

نييلاع ةفاقثو ملع هيدلو ةءارقلا
ل˘كو ا˘ي˘خ˘يرا˘ت ا˘نز˘خ˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ل˘ب
خ˘يرا˘˘ت ى˘˘ت˘˘حو نو˘˘ج˘˘سسلا خ˘˘يرا˘˘ت
اهثادحأا كردي ملاعلا يف تاروثلا

وه »:عباتيو .اهليسصافتو اهيناعمو
لكو ىرسسأÓل ديمعو ةروثلل زمر
ي˘قار˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا تاذ ي˘نا˘ع˘م˘˘لا
.«لئان يف لثمتت

بيغي ل لمأا
ف’آا امك يثوغربلا ريسسأ’ا ةلئاع
رظتنت يتلا ةينيطسسلفلا تÓئاعلا
’وأا هللا لسضفب ديدج ةيرح سسمسش
اهدوعو ىلع ةتباثلا ةمواقملا مث
راظتنا يف لمت ’و لكت Óف ،ًايناث
.اهل ةماسستب’ا ديعت ةحرفم رابخأا

يفو لÓت˘ح’ا نأا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ىر˘تو
ر˘ي˘سسأ’ا ه˘ي˘ف ل˘خد˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ه˘˘ما˘˘ع
ع˘˘م هد˘˘ه˘˘˘ع سضق˘˘˘ن˘˘˘ي لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا
ةناب˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘يو ة˘موا˘ق˘م˘لا
ا˘م ن˘كلو ؛ا˘هر˘سسكل ة˘لوا˘ح˘˘م ي˘˘ف
ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘˘مو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي ن˘˘م ثد˘˘ح
يف لمأ’ا ددج˘ي ن˘ي˘موا˘ق˘م˘لا ل˘ب˘ق
دكؤوي ه˘نأ’ ىر˘سسأ’ا ي˘لا˘هأا بو˘ل˘ق
ى˘ل˘ع ة˘سصير˘ح ة˘موا˘ق˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا
ا˘ه˘ق˘ح ل˘كب ة˘كسسم˘ت˘مو ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
يف مهءا˘ن˘بأا د˘ي˘ع˘ت نأا ة˘ل˘ي˘ف˘كو ل˘ب
 .ابيرق نوكي دق ام تقو
ة˘ب˘ي˘خ ن˘ع كلذ˘ك ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ر˘ب˘ع˘تو
ن˘˘˘م ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘مأا

يتلا ةيبرعلا لودلا سضعب فقوم
ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’ لور˘˘˘ه˘˘˘ت
ةانا˘ع˘م ى˘سسا˘ن˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب لÓ˘ت˘ح’ا
لا˘˘ف˘˘طأ’ا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ىر˘˘˘سسأ’ا ف’آا

تاد˘بؤو˘م˘لاو ى˘سضر˘م˘لاو ءا˘سسن˘لاو
.مهريغو

ةيسضقلا ةلاسصأاو رسسألا ةدمُع .. يثوغربلا لئان دئاقلا ريسسألا
ىرسسألا مÓعإا :ريرقت ^
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ةريقفلا ةيلولا هذه دسسج يف حورلا خفنت نأا اهنأاسش نم

تليصسمصسيت يف مامتهلإ ىلإإ جاتحت ةيحايصس ملاعمو ةينإديم تاعباتم ىلإإ ةجاحب ةيومنت عيراصشم
يلكلا ءاسصقإلاو يومنتلا صشيمهتلا ىدم كردي ،تليسسمسسيت صسيرسشنولا ةمسصاعب يلحملا يومنتلا نأاسشلل عبتتملا

تمت نأا ذنم يتلاو ةريقفلا ةيلولا هذه دسسج يف حورلا خفنت نأا اهنأاسش نم يتلا ةيومنتلا جماربلا لك نم
.4891 ةنسس تايلولا فاسصمل اهتيقرت

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تسضا˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘لا
ةل˘سشا˘ف˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا برا˘ج˘ت˘لا

اسضاخم ا˘ه˘ن˘ع سضخ˘م˘ت ي˘ت˘لاو
داسسفلاو ةلاطبلا بجنأا اريسسع
ءا˘ج نأا ’إا ،يو˘م˘ن˘ت˘لا دو˘كر˘لاو
ة˘ن˘سسل  ي˘سسا˘م˘خ˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا

ي˘˘ف ح˘˘˘م˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو4102
يو˘م˘ن˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا سصي˘˘خ˘˘سشت
تÓهؤومب رخزت ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب
ي˘ف ’ا˘ع˘˘ف ا˘˘ب˘˘ط˘˘ق ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت
كلمت اهنوك ،ينطولا داسصتق’ا

يومنتلا سضوهنلا تاموقم لك
لث˘م˘تو ل˘ما˘كت˘م˘لاو عو˘ن˘ت˘م˘لا

ةيم˘ن˘ت˘ل ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ا˘نوز˘خ˘م
ا˘م ف˘ظو˘ت ةد˘عاو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةلمهم ةيتحت ى˘ن˘ب ن˘م ه˘كل˘م˘ت
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإاو
نم اريث˘ك ا˘ه˘سصق˘ن˘ي ،ة˘ل˘غ˘ت˘سسم
ة˘ل˘ما˘ح نو˘كت ى˘ت˘ح ما˘م˘˘ت˘˘ه’ا
ع˘قاوو ى˘ن˘ع˘م ل˘كب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل
فو˘قو˘لا نود سشا˘ع˘م يو˘م˘˘ن˘˘ت

تا˘يد˘ح˘ت˘لا ع˘قاو ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ب˘˘نا˘˘ج
’و ي˘ن˘غ˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
 .عوج نم نمسست
تناك نإاو تليسسمسسيت ةي’وف
ة˘جرد˘لا˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف ع˘˘با˘˘ط تاذ
ا˘ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘سسا˘ب ه˘˘نأا ’إا ،ى˘˘لوأ’ا
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘هر˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ق˘لا˘خ˘لا ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘م ،ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ا˘ي˘لا˘ح دو˘جو˘م و˘ه ا˘م ر˘يو˘˘ط˘˘ت
،عجنأ’ا ةقيرط˘لا˘ب ه˘لÓ˘غ˘ت˘سساو
ةيعانسصلا قطا˘ن˘م˘لا ا˘سصو˘سصخ
ريغلاو ةي’ولا اهيلع رفوتت يتلا

يف ةبوعسصلا لع˘ف˘ب ،ة˘ل˘غ˘ت˘سسم
نييقيقح نيرمثتسسم باطقتسسا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
عاجرتسسا يف ريكفتلل ةيئ’ولا
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ،ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا
دافتسسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا

نأا نود نيرمثتسسملا سضعب اهنم
،ا˘ه˘ب را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا يأا او˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
،دا˘ج˘لا را˘م˘ث˘˘ت˘˘سس’ا با˘˘ح˘˘سصأا

حر˘˘˘˘سشو ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب كلذو
فلتخم يف ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘نا˘كمإا
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘بو ،يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
لاجم ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا
ر˘ي˘فو˘تو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت
ةيكرح قلخل ،يعانسصلا راقعلا
ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب دو˘ع˘ت ة˘يو˘م˘ن˘ت
ق˘ل˘خ ا˘ه˘نأا˘سش ن˘مو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ةي’ولا بابسشل لغسش بسصانم
ة˘ي’و˘لا˘ب تا˘ط˘ل˘سسل˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسو
ل˘ك ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق ة˘˘ف˘˘سصب بيذ˘˘كت
ىلإا ريسشت ي˘ت˘لا تا˘جا˘ت˘ن˘ت˘سس’ا

نم يه تليسسمسسيت ةي’و نوك
يف ةدمتعم نطولا تاي’و رقفأا
ةينغ ةي’ولا نأا ىلع اهريراقت
تدهسشو ،اهتا˘قا˘طو ا˘هدراو˘م˘ب
،ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘˘م ارو˘˘˘ط˘˘˘ت
ع˘يرا˘سشم ةد˘ع ن˘م تدا˘ف˘ت˘سساو
نم ريثكلا ىلع رفوتتو ىربك
يف ةمدعنملا ةيمومعلا قفارملا
نو˘ك م˘غر ،ىر˘خأ’ا تا˘˘ي’و˘˘لا
ىقبي ،ةي’ولاب ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق
ة˘سصا˘خ تا˘يو˘لوأ’ا سسأار ى˘ل˘˘ع

ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ك نأاو
ل˘ع˘ج˘ل ة˘حا˘ت˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’او
جاتنإا تاذ ايحÓف ابطق ةي’ولا

تاءار˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘ف ،ما˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘عارز
ةلودلا اهتذختا يتلا ةي˘ناد˘ي˘م˘لا
تح˘م˘سس ة˘حÓ˘ف˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ة˘˘ف˘˘سصب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ب
يذلا معدلا لسضف˘ب ،ة˘ظو˘ح˘ل˘م
ءاوسس نيحÓف˘ل˘ل ة˘لود˘لا هر˘فو˘ت
ل˘يو˘م˘ت˘˘لا ي˘˘ف وأا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ئ˘ف د˘عا˘سس ا˘م اذ˘هو ،ا˘هر˘ي˘˘غو
ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘˘ه’ا˘˘ب ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ةدئافلاب تداع يتلا مهتاطاسشنب

ثي˘ح ن˘م ءاو˘سس عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع
لظيل ،هتيعون وأا جوتنملا ةرفو
م˘هأا د˘حأا ةد˘عاو قا˘فآا˘ب عا˘ط˘ق˘لا
ام ةسصاخ ،ةيوم˘ن˘ت˘لا تا˘نا˘هر˘لا
تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘سش
ام يق˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘طرا˘ف˘لا

ن˘م را˘ت˘كه0001 ه˘ت˘حا˘سسم
نم اقÓطنا ،ةيحÓفلا يسضارأ’ا
دعب ىلوأا ةلحرمك ةراقوب دسس
اهحاج˘ن تت˘ب˘ثأا ة˘ق˘با˘سس ة˘بر˘ج˘ت

عم نواع˘ت˘لا˘ب ا˘طا˘ط˘ب˘لا جا˘ت˘نإ’
نيعو ركسسعم يتي’و يحÓف
جا˘ت˘نإا ي˘ف ن˘ي˘تد˘ئار˘لا ى˘ل˘˘فد˘˘لا
ةي’ولا تعطقو .رسضخلا سضعب
ل˘ك نأا ثي˘ح˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ا˘طاو˘˘سشأا
ةيعسضولا نأا دكؤوت تارسشؤوملا
تم˘ها˘سسو ار˘ي˘ث˘ك تن˘سسح˘ت د˘ق
راطإ’ا نيسسحت يف ريبك لكسشب
ع˘فدو ،ن˘طاو˘م˘ل˘ل ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا

ىلإا ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع
فادهأ’ا ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘ب كير˘ح˘ت˘لا
فلتخ˘م لÓ˘خ ن˘م ،ةدو˘سشن˘م˘لا
ةجمربملا ةيو˘ي˘ح˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ىلع سضعبلا اهنم دسسج يتلا
يف رخآ’ا سضعبلاو عقاولا سضرأا

اهل ترخسس يتلاو ،ذيفنتلا روط
وه امك ةمخسض ةيلام تادامتعا
ككسسلا ط˘خ عور˘سشم˘ل لا˘ح˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا
ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غو تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ت
ةنايلم سسيم˘خو تل˘ي˘سسم˘سسي˘تو
سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘˘م يذ˘˘˘لاو
وحن ماه ذفنم قلخو تافاسسملا

ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ط˘˘سسو˘˘لا تا˘˘ي’و
جودز˘م˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا عور˘˘سشم˘˘ل
قير˘ط˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا ط˘بر˘ي يذ˘لا
ةفاسسم ىلع برغ قرسش رايسسلا

ةرفو˘ت˘م˘لا ما˘قرأ’ا .م˘ل˘ك021
تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘˘ي’و نأا د˘˘كؤو˘˘ت
0002 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م تكل˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
يف مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م09 ة˘بار˘˘ق

ليومتلو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ميعد˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
اسصوسصخ يداسصتق’ا سشاعنإ’ا
ري˘فو˘تو ن˘مأ’ا با˘ب˘ت˘ت˘سسا د˘ع˘ب
ا˘˘˘م˘˘˘هو ن˘˘˘مأ’او رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
يأا حاجنل نييسساسسأ’ا نيلماعلا
ام وهو ،ةيلحم ةيومنت ةيسسايسس
ةقطنملا هذهل اديدج ادهع حتف
ة˘ير˘سشب دراو˘˘م˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نأا ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ة˘ما˘ه ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘طو
راوسشم يف ايسساسسأا ارود بعلت
تنكمت امك ،ةينطو˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا

كÓتما نم تليسسمسسيت ةي’و
فاسضت ةمخسض ةينكسس ةريظح
12 نم رثكأا زاجنإا جمارب اهيلإا
فلتخم يف ةينكسس ةدحو فلأا
5 ــب لاغسشأ’ا تقلطنا طامنأ’ا
يف كلذ مهاسس دقو  ةدحو ف’أا
يتلا نكسسلا ةمزأا ةدح سضيفخت

قباسس تقو يف ةي’ولا اهتفرع
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا سصق˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘غر
ثي˘ح ،ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
042 ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘ل˘هؤو˘م ر˘ي˘غ زا˘ج˘˘نإا ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ع˘فد ا˘˘م و˘˘هو ،ج˘˘مار˘˘ب اذ˘˘كه˘˘ل
دا˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا˘˘˘ب
ة˘كر˘سشك ة˘ي˘ن˘طو تا˘سسسسؤو˘م˘˘ب

دراوملا عاطقو  .راديسس ينيج
عم ةيعون ةز˘ف˘ق فر˘ع ة˘ي˘ئا˘م˘لا
يذلا ةفسصرلا ةيدك دسس زاجنإا

يذلاو نرقلا عورسشمب فسصو
ءاملاب ةيدلب41 ديوزتب حمسس
سشطعلا ىلع ىسضقو بورسشلا
.دوقعل تايدلبلا هذه مز’ يذلا
دافتسسا يذلا لقنلا عاطقب امأا

ةيمو˘م˘ع ة˘سسسسؤو˘م ن˘م ار˘خؤو˘م
7 لو˘خد˘بو ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل

تنكمت ةمدخ˘لا ز˘ي˘ح تÓ˘فا˘ح
ا˘ي˘ب˘سسن و˘لو ل˘كسشم˘لا ل˘ح ن˘م
ةيريدم تعسضو سضرغلا اذهلو
اديدج اططخم ةي’و˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا
يف يباجيإا لكسشب مهاسس لقنلل
عورسشلا عم عاطقلا اذه ميظنت
  .تاطحملا نم ديدعلا زاجنإا يف

ىلع امئاق ىقبي ناهرلا
ةيلبجلا ةحايسسلا

ةيومحلاو
يذلا زيمملاو ماهلا عقوملا نإا
،تلي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و ه˘ب زا˘ت˘م˘ت
ا˘ب˘ط˘ق كسش نود ا˘ه˘ن˘م ل˘ع˘˘ج˘˘ي
قفارم ةلق مغرو اماه ايحايسس
ىقبي نكل ،تآاسشنملاو ءاويإ’ا
عاطقلا اذه ىلع امئاق ناهرلا

ةحايسسلاب ى˘م˘سسيا˘م ا˘سصو˘سصخ
رفوتت ثيح ةيومحلاو ةيلبجلا
ر˘ئا˘ظ˘ح ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا

داد˘م˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو
سسورعب فرعت امك وأا ةريهسشلا
ا˘هو˘˘ل˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب˘˘يو  سسير˘˘سشنو˘˘لا

ى˘ل˘ع ر˘˘ت˘˘م3291 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
20 يلاوح عقتو رحبلا ىوتسسم
نم ملك05و دحلا ةينث نم ملك
زا˘ت˘م˘تو تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ن˘˘يد˘˘م
سضع˘˘˘˘˘بو زرأ’ا را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشأا˘˘˘˘˘˘ب
زا˘ب˘˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘ك تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ةفاسضإ’اب ،يكل˘م˘لا ن˘ي˘ها˘سشلاو
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ت˘ن˘ع ن˘ي˘ع ةر˘ي˘ظ˘ح˘˘ل
ردقت ةحاسسم ىلع عبرتت دياقوب

،3891 اهولع ‐ راتكه005 ب
دجوت ،ءاتسش جولث اهيطغت ثيح
راجسشأ’ا نم ةديدع عاونأا اهب
،ربونسصلا ،زرأ’ا ،طولبلا لثم
لثم ةردان ةيناويح ةورثو نيلفلا
ةقطنم اذكو بلاعثلاو بائذلا
ي˘ف ة˘ن˘ئا˘كلا نا˘م˘ي˘ل˘سس يد˘ي˘سس
ولع ى˘ل˘ع ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ع˘قو˘م
ةيندعم ةطحم هب ،رتم0321
قا˘˘م˘˘عأا ن˘˘م ه˘˘ها˘˘ي˘˘م ق˘˘فد˘˘ت˘˘ت
0191 ذنم ةلغتسسم روخسصلا
،�24 ه˘ها˘˘ي˘˘م ةرار˘˘ح ة˘˘جرد ،م
.ةديدع سضار˘مأا جÓ˘ع˘ل ح˘ل˘سصت
ةدرفتملا ةيحايسسلا عقاوملا هذه
لÓغتسسÓل ’إا جاتحت ’ يتلاو
ةي’ولا نم لع˘ج˘ت˘ل ن˘ي˘م˘ث˘ت˘لاو
دعب ةسصاخ ،ايقيقح ايحايسس ابطق
،ةي’ولل يحايسسلا ليلدلا زاجنإا

فاسشتكاب حايسسلل حمسس يذلاو
نكل ،ةي’ولل يحايسسلا قمعلا

يف ةعراسسملاب نوهرم اذه لك
ل˘كا˘ي˘هو ق˘فار˘م زا˘ج˘نا ما˘˘م˘˘تإا
ةليئسض ودب˘ت ي˘ت˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا

’و ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف اد˘˘˘ج
كلذو ،تاحومطلا عم مجسسنت
يتلا ة˘ي˘ن˘مأ’ا عا˘سضوأ’ا بب˘سسب

،9991 ماعلا لبق دÓبلا اهتفرع
ومنلا ؤوطابت يف مهاسسام وهو
نا˘هر˘لا ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا ي˘حا˘ي˘سسلا
ةلماسش ةيمنتل لوسصولل ديحولا
هتققح ام نم مغرلابو ةي’ولاب
ىلع تازاجنإا نم ةي’ولا هذه
فلتخم يفو يلحملا ىوتسسملا
يف ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘نأا ’إا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ي˘ف ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘نا˘˘خ
لبق نم ةيد˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا
لجأا نم نييلحملا نيلوؤوسسملا
ةقطنملا ةي’ول رابتع’ا ةداعإا
.ةعبارلا ةيخيراتلا

ةماسسلا فحاوزلاو تارسشحلا راسشتنا لظ يف مهتاناعم نم داز يذلا رمألا
ةئيهتلإو ةرانإلإ بايغ نوكتصشي ةكيربب نونطإوم

ي˘˘˘˘ح و˘˘˘˘ن˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
ن˘م ،ة˘˘كير˘˘ب˘˘ب ن˘˘كسسم028
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا
،تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا

سصق˘ن˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’ا
ن˘م داز ه˘نإا نو˘لو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

لظ يف ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
تار˘˘˘˘˘˘سشح˘˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘˘نا

اذه ي˘ف ة˘ما˘سسلا ف˘حاوز˘لاو
.ةنسسلا نم راحلا لسصفلا
لخدت اولجعتسسا نوثدحتملا
كرادتل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ىحسضأا يذلا ،لاغسشن’ا اذه
،م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي قرؤو˘˘ي ا˘˘سسجا˘˘ه
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘م
يت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ب˘˘˘سسح تل˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ت
هذ˘ه˘ب ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م ،بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
سسماد مÓ˘ظ ي˘ف نو˘سشي˘˘ع˘˘ي

ن˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘م ،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
سضرعتلا رطخ نم مهفواخم
امك ،تاءادت˘ع’او ة˘قر˘سسل˘ل
راسشتنا ةلكسشم نع اوثدحت
دا˘˘˘فأاو .ة˘˘˘لا˘˘˘˘سضلا بÓ˘˘˘˘كلا
مهل قب˘سس ه˘نأا˘ب نو˘كت˘سشم˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘لإا او˘ه˘جو˘ت نأا
هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘لا

نيددسشم ،اهريغو ةلكسشملا
ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘˘كأاو ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح˘˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا
ةرمتسسم ةاناعملا نأا مهسضعب
طسسبأ’ رقت˘ف˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف

عفدي ام ،ةايحلا تايرورسض
تافاسسم˘لا ع˘ط˘ق˘ل ا˘ه˘نا˘كسس
.مهحلاسصم ءاسضق لجأا نم
ى˘˘لإا نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا قر˘˘ط˘˘تو
ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لا
،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق
ةئي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ ى˘ل˘ع ةدا˘يز
تار˘˘سشع م˘˘غر ة˘˘ير˘˘سضح˘˘˘لا
ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘فر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىوا˘˘˘˘كسشلا
نيدكؤوم ،ةيسصولا تاهجلل
ادوعو اوقلت دق اوناك مهنأا
لف˘كت˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سس تار˘م ي˘ف
نأا ’إا ،ةحورطملا لكاسشملاب
اهناكم حوارت تلظ رومأ’ا
ىلع ديسسجتلا فرعت نأا نود
م˘˘ه˘˘ع˘˘فد ا˘˘م ،ع˘˘قاو˘˘لا سضرأا
تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
مهب˘لا˘ط˘م ذ˘خأ’ ة˘لوؤو˘سسم˘لا
تركذ اميف ،رابتع’ا نيعب
يعسس ىلع ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم
ةيبلتل نييلحملا نيبختنملا

ل˘˘˘ح و نا˘˘˘˘كسسلا بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘كا˘˘سشم
تا˘ه˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.ةيسصولا

م.ءامسسأا

 اهرارقتسسا لمأاي عيمجل
  ةياجبب تÓئاعلإ لوانتم يف هكإوفلإو رصضخلإ راعصسأإ
ر˘سضخ˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأا تد˘˘ه˘˘سش
تÓحمو قاوسسأاب هكاوفلاو
اسضاف˘خ˘نا ةـــــيا˘ج˘ب ة˘ي’و
نيعوبسسأا د˘ن˘م  ا˘سسو˘سسح˘م
يف تحسضأاو يلاوتلا ىلع
رمأ’ا وهو ،عيمجلا لوانتم
تÓ˘ئا˘ع˘لا ه˘ب تب˘حر يذ˘˘لا
رمتسست نأا لمأاتو ةيواجبلا

،ةريتولا هذهب ةيعسضولا هذه
ي˘ب˘ل˘ت نأا ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ثي˘˘ح
ن˘ي˘يز˘ت˘ب ا˘هدار˘فأا تا˘ي˘جا˘˘ح
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ما˘ع˘ط˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘م
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘طأ’ا
تاور˘˘سضخ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘˘عو ،..ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
ر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سس نإا˘˘˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘˘سشإ’ا
اطاطبلل دحاولا مارغوليكلا
جد54و04نيب ام حوارتي
جد04 ـب م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لاو
لفلفلاو جد07 ـب رزجلاو
جد08 ـب ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضخأ’ا
د˘˘˘حاو˘˘˘لا مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل
،جد001 ـب ءا˘ي˘لو˘سصا˘˘ف˘˘لاو
جد03 ـب ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘˘كل˘˘ل

ي˘˘˘ه ه˘˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لا نأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح
،ا˘ه˘ن˘م˘ث ع˘جار˘ت د˘ق ىر˘خأ’ا

مارغوليكلا  نمث نأا ثيح
حوارتي خو˘خ˘لا ن˘م د˘حاو˘لا
جد051و جد001 ن˘ي˘ب

ـب زو˘م˘لا ،ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا بسسح
˘˘˘مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل جد081
ـب رمحأ’ا خ˘ي˘ط˘ب˘لا ،د˘حاو˘لا

ـب رفسصأ’ا خيطبلاو جد05
نيب حوارتي بنعلا ،جد07
ب˘سس˘˘ح جد852و جد281
˘˘ما˘˘قرأ’ا هذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘لا
بولق يف ةنينأامطلا تلخدأا
ىتحو ةطسسوتملا تÓئاعلا
نيعبتتملا بسسحو ،ةريقفلا
را˘˘ع˘˘سسأ’ا سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا نإا˘˘˘ف

ق˘ل˘غ رار˘م˘ت˘سسا ى˘لإا ع˘جر˘˘ي
قلغو قدا˘ن˘ف˘لاو م˘عا˘ط˘م˘لا
ع˘˘ن˘˘م كلذ˘˘كو ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
سسئارعلاو تÓف˘ح˘لا ة˘ما˘قإا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا بب˘˘سسب
رجح˘لا را˘طا ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا
ةلودلا هترقا يذلا يحسصلا
،انوروك ةحئاجل يد˘سصت˘ل˘ل

ق˘فار˘م˘لا كل˘ت تنا˘˘ك ثي˘˘ح
ببسسلا اهري˘غو ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
تاو˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ءÓغلا ةرهاظ يف ةيسضاملا

سضع˘˘ب را˘˘ع˘˘˘سسأا عا˘˘˘ف˘˘˘تراو
ا˘طا˘ط˘ب˘لا سصخأ’ا˘ب داو˘م˘˘لا

داوملا نم اهريغو سضيبلاو
ر˘ي˘سضح˘ت ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘˘لا

ي˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘حو ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سسلاو
نأا ريغ ،سسارعأ’او معاطملا
ديعب لازي ام كمسسلا رعسس
نأا ذإا نينطاوملا نع لانملا
اظفاحم يقب نيدرسسلا رعسس
امف جد005 ـب هنمث ىلع
ىر˘˘خأ’ا عاو˘˘نأ’ا ا˘˘مأا ،قو˘˘˘ف
،سسانلا ةماعل ة˘مر˘ح˘م ي˘ه˘ف
˘مو˘ح˘ل˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا ا˘˘مأا
ي˘ه تد˘ه˘سش د˘ق˘ف ءا˘سضي˘ب˘لا
اسسو˘سسح˘م ا˘عا˘ف˘ترا ىر˘خأ’ا

دقو ،كرابملا رطفلا ديع ذنم
دحاولا مارغوليكلا رعسس غلب
ا˘˘˘مأا جد043 جا˘جد˘لا م˘ح˘ل˘˘ل
جد046 ـب ي˘˘مور˘˘˘لا كيد˘˘˘لا
مغرو ،دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا ع˘˘˘جار˘˘˘ت نإا˘˘˘ف كلذ
ةدملا يف هكاوفلاو رسضخلا
تÓئاع˘ل˘ل تح˘م˘سس ةر˘ي˘خأ’ا
ن˘م سسف˘ن˘ت˘˘ت نأا ة˘˘يوا˘˘ج˘˘ب˘˘لا

نع ربعت نأا لواحتو ديدج
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘سضر
.ةيلاحلا ةيسشيعملا

    ت.Ëرك

ز.دمحأا
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487209ددعلا ^1441 ةدعقلا يذ31ـل قفاوملا0202 ةيليوج4تبسسلايلحم
عاطقلا يلمعتسسمو نينطاوملا ةدئافل

«مكئإرآإ» ةيمقرلإ ةيصضرألإ لوح ةيصسيصسحت ةلمح قلطت ةمصصاعلإ رئإزجلاب «سسانك» ةلاكو
تلاكو عيمج رارغ ىلع ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلل رئازجلا ةلاكو لسصاوت

لوح ةيسسيسسحتلا ةلمحلا مداقلا ةيليوج61 ةياغل ةيسصولا ةرازولل ةعباتلا يعامتجلا نامسضلا قيدانسص
.«مكئارآا» ةيمقرلا ةيسضرألا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لا˘كو˘ل نا˘ي˘˘ب بسسح
تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلل
،ءارجإ’ا لامع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
موي تقلطنا يتلا ةلمحلا» نإاف
ةد˘ئا˘ف˘ل يرا˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج12
ي˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سسمو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
لوخدلل ةو˘عد ه˘جو˘ت عا˘ط˘ق˘لا
:طبارلا ربع ةيسضرأ’ا هذه ىلإا
zd.vog.ssetm.mocaara.www
ة˘ل˘ئ˘سسأ’ا ى˘ل˘ع در˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإ’او
،«نئابزلا ت’اغسشناب لفكتلاو
ةلاكو نأا ردسصملا تاذ راسشأاو
ريرمتب تماق «سسانك» رئازجلا

هذهب سصاخلا قيبطتلا سضرعو
ةفاك ربع ةديد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ي˘ف ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘سشا˘˘سشلا

ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
زيهجتب تماق امك ،ةلاكولل
زا˘ه˘ج˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘˘سس’ا بت˘˘كم
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘عإ’ا
ةيمقرلا ةيسضرأ’اب فيرعتلا

.اهايازمب فيرعتلاو

هذ˘˘ه نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا تاذ زر˘˘˘بأاو
حيتت لوأ’ا اهقسش يف ةيسضرأ’ا
نع ريبعتلل ةسصر˘ف ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ه˘˘ئارآا˘˘ب ء’دإ’او ه˘˘ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا
ةمدقملا تامدخ˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

نا˘˘م˘˘سضلا عا˘˘ط˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘˘م
اهقسش يف حيتت امك يعامتج’ا

،ءار˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا
يلثمملو ني˘ث˘حا˘ب˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا
دا˘ج˘يإ’ ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
مهرظن ةهجو حر˘طو لو˘ل˘ح˘لا
.عاطقلاب قلعتي اميف
ةسصنملا نأا ردسصملا فاسضأاو
يم˘قرو ير˘سصع د˘يد˘ج نا˘هر

هر˘ي˘ي˘سست˘ل عا˘ط˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا
اهل ةيملعو ةجهنمم ةقيرطب

نم نطاوملا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ل˘سص
ة˘كر˘ت˘سشم ة˘˘يؤور ةرو˘˘ل˘˘ب ل˘˘جأا
.ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحتل

بوبح عرفب ريسسم راطإا رجف
يد˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب بر˘˘˘غ˘˘˘˘لا
رايعلا نم ةحيسضف ،سسابعلب
سضع˘˘ب˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا
كانه ثدحت يتلا تاقورخلا

،نيلوؤوسسم˘لا سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م
سسم˘ي ثد˘ح˘ي ا˘˘م نأا اد˘˘كؤو˘˘م
بب˘سسب ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘˘ب

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناو˘˘˘˘ق مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا مد˘˘˘˘˘ع
يتلا ةسسسسؤوملاو ةيروهمجلا
.اهب نولمعي
ن˘˘˘˘ع را˘˘˘˘طإ’ا تاذ لءا˘˘˘˘سستو
ةدا˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي˘م˘كلا
ن˘م ه˘˘جو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف˘˘لا

بونجلا وحن برغلا تاي’و
ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ة˘سصخر نود˘ب
ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
هذه نأا هبسسح ملعلا عم راسشب
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘م˘˘عد˘˘م ةدا˘˘م˘˘لا
احسضوم ،ةيمومعلا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
ةيريدملا نأا قايسسلا تاذ يف
فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه ا˘˘˘هد˘˘˘حو
Óئاسستم ،قو˘سسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
ةي˘م˘كلا ن˘ع ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف
راسشب يف جتنت يتلا ةريبكلا

ايره˘سش ن˘ط0013ـب رد˘ق˘تو
ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘هذ˘˘خأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
راسشب تاي’و ىلع اهعزوتو
ةهجوم يهو راردأاو فودنت
،ز˘ب˘خ˘لا ع˘ن˘سصل ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ه˘يد˘ل بو˘ن˘ج˘لا نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م
ن˘م د˘ب’و ة˘ع˘سسا˘سش ة˘حا˘˘سسم
ةيسساسسأ’ا ةدام˘لا هذ˘ه ر˘ي˘فو˘ت
ديقملا يراجتلا لجسسلا نكل
ا˘تا˘ت˘ب ح˘ن˘م˘ي ’ ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ير˘يد˘مو ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘ل
بقار˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

نم ةنياعملا رسضحم عسضتو
ن˘˘˘˘˘مو ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘عأا فر˘˘˘˘˘ط
ر˘˘سضح˘˘م دو˘˘˘جو يرور˘˘˘سضلا

،ةداملا هذه عيزوتل ةن˘يا˘ع˘م˘لا
ىقبي يذلاو ثدحتملا بسسح
بكرم سضيوع˘ت ه˘ن˘م فد˘ه˘لا
ل˘ب˘ق ن˘˘م را˘˘سشب˘˘ب بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا

ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ىلعو ،سضيو˘ع˘ت˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘ب
راجتل دوجو ’ سساسسأ’ا اذه
ةهجوم ةداملا نأا مادام ةلمجلا
كلذ نم رطخأ’او ،نيزابخلل
نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ ف˘˘ي˘˘˘سضي
ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘لوؤو˘˘سسم
تايمك نوه˘جو˘ي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي’و ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ه
بونجلا ىلإا نارهوو سسابعلب
ةيريدملا نم سصيخرت نودب
نود˘بو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ا˘سضيأا ا˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع
،اسضئاف فرعي بونجلا قوسس
ء’ؤو˘ه ه˘ب ما˘ق ا˘م نأا ار˘ب˘ت˘ع˘˘م
بر˘˘غ˘˘لا˘˘ب بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا عر˘˘ف˘˘˘ب
اريطخ ارمأا ربت˘ع˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا

،ين˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’ا˘ب سسم˘يو
ةسسسسؤوملا يف هنأاب دكأاو اذه
دوجو دكؤوت رسضا˘ح˘م م˘ه˘يد˘ل
بونج˘لا˘ب ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ل ةر˘فو
لاؤوسسلا نكل ،اهيلإا جاتحي ’و
ف˘˘ي˘˘ك ه˘˘ب˘˘سسح حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
عرفل ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘ل˘ل
ط˘يرو˘ت بر˘غ˘لا˘˘ب بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا

ةنيرفلا ثعب لجأا نم ءاردم
ةهج نم اريسشم ،بونجلا ىلإا
يت˘لا ةرو˘تا˘ف˘لا نأا ى˘لإا ىر˘خأا
ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘˘هدرو˘˘˘ت˘˘˘سست
جاتنإ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب جراخلا
نايفكي بوبحلا نم ينطولا
ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘لا ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ثيحب ،طق˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا سسي˘لو
اهنحط مت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ن˘ير˘ف˘لا نأا
بونجلا وحن ه˘جو˘ت بر˘غ˘لا˘ب
يف ةسصاخ ةلمجلا راجت ىلإا

نأا ريخأ’ا يف ةراسشإÓل ،راردأا
لغتسشا ري˘سسم را˘طإا ي˘ن˘ع˘م˘لا
5891 ذنم ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ب
دا˘˘سصت˘˘ق’ا ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘˘م
ةعماج جيرخ و˘هو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
يف ةيبوروأا تاعماجو نارهو
سصسصختو ةي˘م˘ن˘ت˘لا دا˘سصت˘قا

ةيذغتلا يف يج˘ي˘تار˘ت˘سسو˘ي˘ج
بسصن˘م د˘ل˘ق˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

عر˘˘˘ف˘˘˘˘ب يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج لوؤو˘˘˘˘سسم
يد˘ي˘˘سسب بر˘˘غ˘˘لا بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
تابكرم40 اهل يتلا سسابعلب
،سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب نار˘˘هو ن˘˘م ل˘˘كب
نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب نو˘˘م˘˘ي˘˘م د’وأاو
مسضي يذلا ريخأ’ا اذه ،راسشبو
فود˘ن˘ت ي˘ف ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت ةد˘˘حو
نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،راردأا˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘˘خأاو
ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ةا˘ط˘غ˘م˘لا ة˘حا˘سسم˘لا

ىسصقأاب نينطاوم˘لا تا˘ي˘جا˘ح
ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
ةنيزخلا فرط نم ةمعدملا
ي˘تدا˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةداملا نأ’ ديمسسلاو ةنيرفلا
يه انثدحم بسسحو ،ةيلوأ’ا
هذه دروتسست رئازجلاو حمقلا
ف˘ل˘كتو جرا˘خ˘لا ن˘م ةدا˘م˘لا
تار’ودلا رييÓ˘م ة˘ن˘يز˘خ˘لا

ل˘˘ك سصر˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘ب ’و
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لا
اه˘نو˘ك ن˘ئا˘بز˘لا ل˘سصت ي˘ت˘لا

يأاب نكمي ’و ةمعدم ةدام
بهذ˘˘ت نأا لاو˘˘حأ’ا ن˘˘م ل˘˘ح
قوسسلا ىوسس قوسس يأا ىلإا
د˘سشا˘ن ه˘ي˘ل˘˘عو ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

اريزوو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
لجأا نم ةراجتلاو ةعانسصلا
دح عسضول ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا
تا˘ب يذ˘لا ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
.ينطولا داسصتق’اب فزني

ودبع.صص

Ùف راسشتنا ةبراÒانوروك صسو
ÂاغتصسÒ Ãهطتلإو ميقعتلل ةثلاث ةلمح قÓطنإ
ةي’و رئاودو تايدلبب لسصاوت
ميقعتلل  ةثلاث ة˘ل˘م˘ح م˘نا˘غ˘ت˘سسم
را˘سشت˘نا  ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
91 د˘ي˘فو˘ك ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
يف لخدت ةي˘ل˘م˘ع˘لا ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لاو تاءار˘˘˘جإ’ا را˘˘˘طإا
ءابولا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

يف قلقملا عافتر’ا دعب ةسصاخ
.ةباسصإ’ا ت’اح
ي˘ت˘لاو ة˘ع˘سساو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘˘ه
تا˘نا˘كم’ا ة˘˘فا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘خ˘˘سس
موقت ةمزÓلا ةيرسشبلاو ةيداملا
ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزأ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘بو91 د˘ي˘فو˘˘ك
ريي˘سست ز˘كار˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
مناغت˘سسم ة˘عاذإاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا
حلاسصم ة˘كرا˘سشم˘بو ة˘يو˘ه˘ج˘لا
مناغت˘سسم ة˘سسسسؤو˘مو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ةنيدم نم تناك ةيادبلا .ةفيظن
ريهطتو ميقعت مت نيأا ،مناغتسسم
ة˘˘يرادإ’ا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
ر˘ق˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘سسسسؤو˘˘م ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
تار˘˘ق˘˘م ،زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
،ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأ’او ة˘˘طر˘˘سشلا
بناج ىلإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
ةينكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو ءا˘ي˘حأ’ا

نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘يو˘ح50 ي˘ح˘˘ك
.ةن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ل˘ما˘ك ل˘م˘سشت
تÓ˘م˘ح ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نينطاوم˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘تو سسي˘سسح˘ت
لÓخ نم ىودعلا لاقتنا بنجتل
عابتإاو ةفاظنلا طورسشب مازتل’ا
ءاد˘ترا˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘حا ،تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا
لك بنجتو يعامتج’ا دعابتلا
،مئ’ولاو سسارعأ’اك تاعمجتلا

فلأا02 نم رثكأا عيزوت مت امك
اذ˘كو لا˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
تÓحملا باحسصأاو نينطوملا
او˘ن˘سسح˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا ،ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
.اريبك ابواجت اودبأاو ةردابملا

ةير˘يد˘م مو˘ق˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
نماسضتلاو يعامتج’ا طاسشنلا
ةيلخ عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ة˘ي’و˘لا˘ب
سسي˘سسح˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ة˘˘مزأ’ا

ةي’ولا ةمسصاع طسسوب ةعسساو
نينطاوملل ي˘عو˘لا ة˘جرد ع˘فر˘ل
˘مو˘ق˘ت ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
ةلاكول ةعباتلا ةيراوجلا ايÓخلا
تايدلبب يعامتج’ا  نماسضتلا

فيرسش يديسس نيع ،ةسشاعسشع
ة˘ل˘ثا˘م˘م تÓ˘م˘˘ح˘˘ب ة˘˘كا˘˘نر˘˘فو
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ع˘˘˘يزو˘˘˘تو
.نينطاوملا

نيدلارون.ب
«انوروك» نم ةياقولا تاءارجإا اهيف مرتحت مل ريباوط قلخ يف تببسست

نإزيلغ ينطإوم قرؤوت ديربلإ بتاكمب ةلويصس ةمزأإ ليقثلا رايعلا نم ةحيسضف رجفي صسابعلب يديسسب بوبحلا عرفب راطإا
ةيلاملا ةلويسسلا لكسشم ببسستةراجتلل ةيوهجلإ ةيريدملإ نم ةصصخر نودب بونجلل هجوت ةنيرفلإ

ةد˘ع ذ˘ن˘م ا˘حور˘ط˘م ي˘ق˘ب يذ˘لا
ىوتسسم ىلع ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ع˘ي˘با˘سسأا

ريباوط قلخ يف ،نازيلغ ةي’و
ةئف اميسس’ ديربلا بتاكم مامأا
يتلا ريباوطلا يهو نيدعاقتملا
تاءارجإاو ريبادت اهيف مرتحت مل
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

نينطاوم˘لا ن˘ي˘ب د˘عا˘ب˘ت ’ ثي˘ح
وأا ي˘قاو˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ءاد˘˘ترا ’و
هنع رج˘ن˘ي د˘ق ا˘م˘م ،تا˘ما˘م˘كلا
ي˘ف تا˘با˘سص’ا دد˘ع ي˘ف د˘ياز˘˘ت
نأاو ةسصاخ ،نينطاوملا طاسسوأا

نسسلا رابك نم نيدعاقتملا لج
ة˘ل˘ه˘سسلا ة˘ب˘جو˘لا نو˘نو˘كي د˘قو
مهسضع˘ب ن˘ي˘ب ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘ن’
ةياغ ىلإا لقتنت امبرو سضعبلا

تقولا يف اذه يتأاي ،ةرسسأ’ا دارفأا
ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘سس يذ˘˘˘لا
اعافترا نازيل˘غ ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘سصلا

اذهو تاباسص’ا ددع يف اقلقم
.0202 ناوج رهسش فسصتنم ذنم
ةيلاملا ةلويسسلا ةمزا قايسس يفو
ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصم ىد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع
بابسسأا نأا رئازجلا ديربل ةيئ’ولا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا سصق˘˘ن
غلاب˘لا د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ىو˘ت˘سسم
بار˘ت ر˘ب˘ع بت˘كم37 ا˘هدد˘ع
ر˘ي˘باو˘ط د˘ه˘سشت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
ةدعل عجار ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي

لاومأ’ا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘سسي˘ئر ل˘ماو˘ع
ذنم ا˘ه˘ب˘ح˘سس م˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
.انوروك ةحئاج ةيادب

بويأا.صس
ماهلا يراجتلا قفرملا اذهب تامدخلا يندت نم نوكتسشي هودسصاق
يعوبصسألإ قوصسلاب لقنلإ Òفوتو ةئيهتب نوبلاطي ÂاغتصسÃ ةصشاعصشع ناكصس

ودسصاق ءاثÓث موي لك يكتسشي
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘عو˘˘ب˘˘سس’ا قو˘˘سسلا

ةي’و قرسش ةع˘قاو˘لا ة˘سشا˘ع˘سشع
تامدخلا يند˘ت ن˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
˘ما˘ه˘لا يرا˘ج˘ت˘لا ق˘فر˘م˘لا اذ˘ه˘˘ب
م˘˘غر ه˘˘ب ةئيهتلا بايغ ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يف ةسصاخ ،تاونسس ذنم هحتف
دادزت نيا فيسصلاو ءاتسشلا لسصف
،نيقوسستملا اذكو ةعابلاةاناعم
مادعن’ا لظ يف لظ يف ةسصاخ
اذه ىلإاو نم لقنلا لئاسسول ماتلا
تاو˘˘ن˘˘سسل ل˘˘ظ يذ˘˘˘لا قو˘˘˘سسلا

يف تÓ˘ئا˘ع˘لا با˘برأ’ اد˘سصق˘م
ع˘˘ل˘˘˘سسلا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا

ا˘˘˘هرا˘˘˘ع˘˘˘˘سسأ’ تاور˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لاو
ىلإا هليوحت دعب نكل  .ةبسسانملا

هودسصاق  مويلا دجي رخآا ناكم
ىـــلعةرواجملا قطا˘ن˘م˘لا ن˘م
ةر˘˘سضخ ،م˘˘لا˘˘˘غو˘˘˘ب د’وا رار˘˘˘غ
ةريب˘ك تا˘بو˘ع˘سص ة˘يرا˘م˘كن˘لاو
نع هدعب ببسسب هيلا لوسصولل
زكرمب نيرفاسسملا لقن تاطحم

،يرسضحلا لقنلا بايغو ةنيدملا
فوز˘˘˘ع ي˘˘˘ف داز يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا
راب˘ك ة˘سصا˘خ ه˘ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نو˘ع˘ط˘ق˘ي م˘هار˘ت ن˘يذ˘˘لا ن˘˘سسلا

ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘فا˘˘سسم
ةعسشأا تحت ةليقث فافقو سسايكأاب
عسضو˘لا اذ˘ه .ة˘قرا˘ح˘لا سسم˘سشلا

ةعابلاو راجتلا نم ريثكلا بسسح
ح˘بر˘لا سشما˘ه ىـــل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘˘ثأا
ني˘ب˘لا˘ط˘م  م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ىد˘ل
هتئيهتل ةينعملا تاهجلا لخدت
،ةيفاكلا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘ي˘فو˘تو
ى˘لإا ر˘خآ’ا سضع˘ب˘˘لا بهذ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لخدملاب هناكم رييغتب ةبلاطملا
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘قر˘˘سشلا
يذلا11 مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
لوط ىلع ةفيثك ةيكرح دهسشي
فيسصلا لسصف يف اميسس ،ةنسسلا
طيرسشلا لوط ىلع هدجاوت مكحب
سشع˘ن˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا
.ةقطنملاب ةيراجتلا ةكرحلا

نيدلارون.ب

  لظلا قطانمب اسصوسصخ
ةينورتكلإ ةصصنم
ةباجإلإو لفكتلل

تلاغصشنإ ىلع
رإردأاب ناكصسلإ

ي˘لاو لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘ع˘˘لا د˘˘كأا
قÓ˘˘˘˘طإا ن˘˘˘˘ع راردأا ة˘˘˘˘˘ي’و
ه˘جو˘م ة˘ي˘نور˘ت˘كلا ة˘˘سصن˘˘م
نينطاقلا نينطاوملل اسساسسأا

حرط ةيغب ،ةي’ولا ميلقإا ربع
ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا

ريسضحت مت امك لظلا قطانم
اراطإا61 نم نوكم قيرف
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا ي˘˘˘ف ا˘˘˘سصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةثيد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سسل˘˘˘ل
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘˘لا

تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘˘مو
م˘ه˘ل ح˘م˘سسي ا˘˘م˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م
ل˘كب م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا حر˘˘ط˘˘ب
ي˘لا ا˘ه˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا
ةباجإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ززع˘ت ا˘م˘م ،ة˘عر˘سسب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نطاوملاو ةرادإ’ا نيب ةقثلا
تا˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘لا را˘˘˘سصت˘˘˘خا˘˘˘˘ب
مي˘ل˘قإا ي˘ف تقو˘لاو ةر˘ي˘ب˘كلا

،عسسا˘سشو ع˘سساو يوار˘ح˘سص
هفوقو دنع يلاولا فاسضأاو
ن˘يأا د˘ي˘ع˘˘سس د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
يلوأ’ا ط˘بر˘لا ى˘ل˘ع فر˘سشا
هنأاب يع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ةدا˘م˘ل
تاح˘ف˘سصلا ما˘م˘ت˘ها˘ب ع˘با˘ت˘ي
م˘ت˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا
يف اسصوسصخ ماعلا نأاسشلاب
تا˘˘˘˘حار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق’ا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
لج يف ةقلاعلا لكاسشملاو
ل˘ه˘سسي ا˘م˘م ة˘ي’و˘لا طا˘ن˘م
عم بواجتلاو لمعلا انيلع
،ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا
ا˘ه˘ل˘ح م˘ت ا˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ف
ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ئاد˘˘˘لا عÓ˘˘˘طإ’ا˘˘˘ب
.ةينورتكل’ا تاسصنملا

مسساقلب يفيرسشوب

ةماسسأا نوريمح
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وكيجد مصض ىلع رصصي يتنوك
ينافاك لهاجتيو

نÓيم رتنإا يف ةيسضايرلا ةرادإ’ا لسصاوت
ويليسسوأا ورييبو اتورام يبيب يئانثلا ةدايقب
يف ديدج مجاهم مسض ىلع ةوقب لمعلا
ميعدت لجأا نم ةيفيسصلا ت’اقتن’ا قوسس
امل اًقفوو.ديدجلا مسسوملا لبق موجهلا
نإاف’’42 زوين وي˘سشت˘لا˘ك’’ ة˘كب˘سش ه˘ت˘ل˘ق˘ن
وه موجهلا يف ويليسسوأاو اتورام ةيولوأا
زيسشناسس سسي˘سسكي˘لأا ع˘م اً̆ي˘ئا˘ه˘ن د˘قا˘ع˘ت˘لا
تبثأا يذلاو دتيانوي رتسسسشنام نم راعملا

دمتعي ءيسش لك تابو قيرفلا عم هترادج
دعي يذلا زينيترام وراتو’ لبقتسسم ىلع
مسسوملا يف ينابسسإ’ا ةنولسشرب فادهأا دحأا
نأاب ةيفاحسصلا ريراقتلا تراسشأاو.ديدجلا

م˘جا˘ه˘م˘لا ءا˘ق˘ب˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘سصر˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه
ديدجلا مسسوملا يف قيرفلا عم ينيتنجرأ’ا

مجاهم مسض نكميف هليحر لاح يف نكلو
نأا ريرا˘ق˘ت˘لا تدا˘فأاو.هلحم ل˘ح˘ي˘ل يو˘ق
نا˘سس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ي˘نا˘فا˘ك نو˘سسن˘˘يدإا

ةوقب ةحسشرملا ءامسسأ’ا نم دعي نامريج
يذلا تقولا يف نÓيم رتنإ’ مامسضنÓل
نيديإا عم دقاعتلا يتنوك وينوطنأا لسضفي
ولوؤوسسم سضفريو.امور مجاهم وكيجد
يفاده دحأا نع ءانغتسس’ا ةركف اًمامت امور
نأاب ريراقتلا تكأا ثيح نييخيراتلا يدانلا
ديدمت يف بغري ةيلاطيإ’ا ةمسصاعلا يدان

م˘سسو˘م ةد˘م˘ل ي˘ن˘سسو˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع
ماع ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لاو ي˘فا˘سضإا

2202.
قرطي قباصسلإ نÓيم رتنإإ مجن

ايلاطيإل ةدوعلإ بإوبأإ
نأا ’’و˘يزرا˘م يد ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج’’ ع˘قو˘م د˘كأا
قر˘ط˘ي ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا بع’ ر˘يد˘يإا
اًددجم يلا˘ط˘يإ’ا يرود˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا باو˘بأا
ربمفون يفو.لبقملا مسسوملا نم ةًيادب
نوثÓثلاو ثلاثلا هماع ريديإا غلب يسضاملا

ايلاطيإا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةر˘ي˘سسم كل˘ت˘م˘ي ثي˘ح
ايسشيربو ينونيزورفو يلو˘ب˘مإا نا˘سصم˘ق˘ب
.نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ا˘يرود˘ب˘ما˘سسو ا˘ن˘يز˘ي˘˘سشتو
اينولوب نأاب ةيفاحسصلا رياراقتلا تراسشأاو
نم ريديإا مسض ىلع هنيعأا بسصن عسضو
مسسوملا ةقÓطنا لبق موجهلا ميعدت لجأا
يرودل˘ل ل˘ق˘ت˘نا د˘ق ر˘يد˘يإا نا˘كو.ديدجلا
ةباوب ربع8102 ماع فيسص يف ينيسصلا
52 يف كراسشو غنينوسس وسسغنانيغ يدان
21 اهلÓخ لجسس يسضاملا مسسوملا ةارابم
عم ةزيمم ة˘قÓ˘ع˘ب ر˘يد˘يإا ط˘ب˘تر˘يو.اًفده
اًيوسس Óمع ثيح سشتيفولياهيم اسسينيسس
نابغري يئانثلا نأا ودبيو ايرودبماسس قيرفب
ةباوب رب˘ع اً̆ع˘م ل˘م˘ع˘لا ة˘بر˘ج˘ت ةدا˘عإا ي˘ف
.اينولوب
لوسصحلاب متهملا طقف اينولوب نوكي نلو
ييدان هب˘قار˘ي ثي˘ح ر˘يد˘يإا تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع
نم ريديإا دعيو.اًسضيأا انيتنرويفو ونيروت
ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا با˘ح˘سصأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

يرودلا ةلوطب ي˘ف ةز˘ي˘م˘م˘لا تار˘ب˘خ˘لاو
ه˘ت˘بر˘ج˘ت نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
وه امك نكت مل نÓيم رتنإا عم ةريخأ’ا

تافسصاوم كلتمي بعÓلا نكل عقوتم
.هل مسضني قيرف يأا ديفتسس ةزيمم
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سسهد ع˘ير˘سسلا ا˘ت˘نÓ˘˘تأا را˘˘ط˘˘ق ل˘˘سصاو
يلوبان ىلع زوفلا عاطتسساو هيسسفانم
زجحو نيفيظ˘ن ن˘ي˘فد˘ه˘ب سسأا˘كلا ل˘ط˘ب
مسسوملا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب هد˘ع˘ق˘م
.%09 ىطختت ةبسسنب لبقملا

7 قيق˘ح˘ت و˘ما˘غر˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك عا˘ط˘ت˘سساو
زكرملا يف هتلعج ةيلاتتم تاراسصتنا
هقحÓم نع ة˘ط˘ق˘ن21 قراف˘ب ع˘بار˘لا

لجسسو سسماخلا زكرملا بحاسص امور
نآ’ا ىتح يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ب اً̆فد˘ه28
يرود يئاهن عبرل لعفلاب هلهأات بناجب
.مسسوملا اذه ابوروأا لاطبأا

نم ةركلا يف ءيسش لك اتنÓتأا مدقو
قلأاتلا راسشتن’ا ةعرسس طغسضلا ثيح
مامأا ةروطتم ة˘ق˘ير˘ط˘ب عا˘فد˘لا يدر˘ف˘لا
وزو˘تا˘غ لا˘جر نأا م˘لا˘ع˘لا ع˘م ي˘لو˘˘با˘˘ن
نوعيطتسسيو ةزيمم تاراهم نوكلتمي
م˘ه˘تدارإا بسسح ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست
تقو˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م نو˘˘غد˘˘ل˘˘يو
ى˘ل˘ع اً̆ل˘ي˘لد د˘ع˘ي ا˘˘م و˘˘هو بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.مهجسضن
يف ةيسساسسأ’ا سصئاسصخلا نإاف كلذ عمو
لكسشب تر˘ه˘ظ ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا مد˘ق˘لا ةر˘ك
ثي˘ح ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا كل˘ت ي˘ف ظو˘ح˘ل˘˘م
ةيموجه تاثلثم قلخو نيبعÓلا كرحت
ةبسسنلاب اهلÓغتسساو تاحا˘سسم˘لا ح˘ت˘ف˘ل

حوسضوب رهظ ام وهو مسصخلا تاعافدل
.يناثلا اتنÓتأا فده يف
أادبي يذلا اًريبك اًرود زيموج وباب بعلو
قطانمل لغوتيو ةركلا ىلع لوسصحلاب

يف عسسوت˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسيو م˘سصخ˘لا ءاز˘ج
ام وهو نيمجاهملا ةدعاسسمل ةحنجأ’ا

.لوأ’ا فدهلا ةطقل يف ثدح
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘مو˘ج˘ه ةو˘ق ا˘ت˘نÓ˘تأا كل˘م˘يو
ةقداسصم ىلع رداقلا اتاباز يف ةلثمتم
هموسصخ كابسش نع اًمئاد ثحابلاو ةركلا

ه˘ن˘كم˘ي ا˘ت˘نÓ˘تأا نإا˘ف ىو˘ت˘سسم˘لا اذ˘ه˘بو
ابوروأا لاطبأا يرود يف هملح عيسسوت
ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ةر˘كلا ل˘ي˘ث˘م˘ت ى˘ل˘ع ردا˘قو
.ابوروأا يف ةفرسشم ةروسصب

 يصسيم ليحر ةيلامتحإ ىلع قلعيو ديردم تإراصصتنإ رصس فصشكي نإديز

 ؟همإرتحإ ىلع ملاعلإ ينيربصساغ ربجأإ فيك ..فقوتي ل اتنÓتأإ

برد˘م ناد˘يز ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز ل˘˘ّل˘˘ح
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘سصت˘˘نا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
قلعو ،0‐1 يفاتيخ ىلع يكلملا

عم يسسيم لينويل لبقتسسم ىلع
.ةنولسشرب
يتلا هتاحير˘سصت ناد˘يز ل˘ه˘ت˘سساو
’’ا˘كرا˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن
يفاتيخ ىلع زوفلا دعب ةينابسسإ’ا

نع يسسيم ل˘ي˘حر ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ن˘ع
م˘ل˘عأا ’’’ :لا˘ق ثي˘ح ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ديرن ،يسسيم لبقتسسم نع اًئيسش
نكل ،يرودلا يف لسضفأ’ا اًمئاد
ثدحيسس يذلا ام ىرن نأا انيلع
ءاد˘ع˘سس نو˘كن نأا بج˘ي ا˘م ،ه˘˘ع˘˘م
دهجب انمق اننأا وه مويلا هنأاسشب

مسصخلا دسض يئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ي˘عا˘م˘ج
د˘ق˘ل ،ة˘طرو ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ع˘˘سضو يذ˘˘لا
.’’قيرفلا حورب انرسصتنا

:ناد˘يز لا˘˘ق ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةو˘˘ق ن˘˘عو
ديج لكسشب ا˘ن˘ل˘م˘ع ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا’’
ة˘لا˘ح˘لا و˘ه م˘هأ’ا ن˘كلو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
مه˘نإا ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ةد˘ي˘ج˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا

اًديج ع˘فاد˘ن ن˘ح˘ن ،ر˘ي˘خ˘ب ا˘ًع˘ي˘م˘ج
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ن ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل
قيرفلا نكل ،ةيموجهلا ةراسضنلا
ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسن نأا د˘˘˘ير˘˘˘نو اًد˘˘˘ج يو˘˘˘ق
.’’اذكه

نو˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي’’ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
،ةارابملا لÓخ ا˘ًم˘ئاد نو˘برد˘م˘لاو
هب موقن ام ،كلذ بلطتي زوفلا نأ’
نودبو ،قÓطإ’ا ىلع اًلهسس سسيل
يأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي ’ ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
.’’ءيسش
يناعنسس اننأا ملعن انك’’ :فاسضأاو
فد˘ه˘لا نأا تم˘ل˘ع ن˘كلو اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ام اذهو ربسصلاب يتأاي نا نكمي
يف ،نيبعÓلا عيمج ئنهأا ،هب انمق
تايراب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ،يرود˘لا اذ˘ه
قيقحت دون اذهل كفلكي ام اًمئاد
.’’بقللا

،طقف طاقن ثÓث مهنإا’’ :لسصاوو
’ نكلو ادج ةمهم طاقن ثÓث
نو˘˘كن نأا بج˘˘ي ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘˘ي ءي˘˘˘سش
يف رمتسسن نأا بجي نكلو ءادعسس
يرودلا اذ˘ه˘ب ز˘ف˘ن م˘ل اذإا ،ل˘م˘ع˘لا
،انئا˘ط˘خأا بب˘سسب كلذ نو˘كي ن˘ل˘ف
نا بج˘˘يو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ه هذ˘˘˘ه
.’’زوفلا لجأا نم اًريثك يناعت

ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسي ءي˘سش ل˘˘ك’’ :فدرأاو
ثيح ةمهملا ةبوعسص مغر ،ماريام
ةارابمب زوفلل ،مايأا3 لك بعلن
ا˘م ،ءي˘سش ل˘ك لذ˘ب كي˘ل˘ع ةد˘˘حاو
ةيقبتم ةريثك تايرابم كانه تلاز
.’’رارمتسس’ا انيلعو
ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘سصاو اذإا’’ :وز˘˘˘يز ح˘˘˘سضوأاو
نماسضتلا سسفنبو لاونملا سسفنب
نآ’او ،ر˘ي˘خ˘ب نو˘كن˘˘سس ةد˘˘حو˘˘لاو
.’’ةحارلا نم طسسق ذخأا انيلع
تنا˘ك’’ :لا˘ق ،تار˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘عو
م˘ه˘سست ،ة˘م˘ه˘م مو˘ي˘لا تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
ةيكيمانيد رييغ˘ت ي˘ف تÓ˘يد˘ب˘ت˘لا
نومهاسسي نيبعÓلا عيمج ،قيرفلا
لغتسسن نأا اندرأا مويلا ،مهيدل امب
ءار˘جإا˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع فار˘˘طأ’ا
.’’تارييغتلا

ق˘ل˘ع ،نارا˘ف ل˘ي˘ئا˘فار ة˘لا˘ح ن˘عو
،ريخب هنأا ودبي ’ ،اًيلاح’’ :ناديز
وه ،هقنع يف تناك ةبرسضلا نأ’
بي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ق˘˘فر نآ’ا ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ف

رطاخن نل ،هيلع فسشكي سصتخم
ىرنسسو ةيوق ةبرسض تناكو ،هب
.’’تاسصوسصحفلا ةجيتن
:ناد˘يز لا˘ق ،زو˘ف˘لا حا˘ت˘ف˘م ن˘˘عو
نود˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا و˘ه حا˘ت˘ف˘م˘˘لا’’
ءيسش يأا قيقحت كنكمي ’ ةاناعم
ءودهلا لق˘ن و˘ه ي˘ب˘جاوو ،م˘ي˘ظ˘ع
،ة˘ب˘ع˘سصلا تا˘قوأ’ا ي˘ف ر˘ب˘˘سصلاو
،ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م˘ب نو˘ب˘عÓ˘˘لا ن˘˘مؤو˘˘ي
ليجسست اننكمي ءودهلاو ربسصلاب
ع˘ي˘م˘ج ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ،فاد˘˘هأ’ا
سسيل ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م نأ’ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.’’اًلهسس
ل˘جأا ن˘˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ا˘˘نأا’’ :ل˘˘م˘˘كأاو
ق˘ير˘ف د˘سض ل˘هذ˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا

حورب انزف دقل ،قزأام يف انعسضو
.’’دحاولا قيرفلا

وه سسومار’’ :هلوقب ناديز متخو
ن˘ل بع’ و˘ه ،ا˘ن˘م˘ي˘عزو ا˘˘ند˘˘ئا˘˘ق
عيمج ةئنه˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كل ،رر˘كت˘ي
.’’هومدق ام لكل نيبعÓلا

ر .ق ^

ىطخ ىلع ريصسلل رثرآإ ةطخ
سسوتنفوي يف ودلانور

مسسح يف يلاطيإ’ا سسوتنفوي حجن
طسسو بع’ وليم رثرآا عم دقاعتلا
يرينوكنايبلا عاطتسساو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

ةي˘ل˘ق˘ع ه˘يد˘ل ي˘ل˘يزار˘ب بع’ م˘سض
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأا
ةفيحسص تدكأاو .مسسجلاب ءانتع’ا
ل˘ث˘˘م ر˘˘ثرآا نأا ’’ترو˘˘ب˘˘سسو˘˘تو˘˘ت’’

ثي˘ح ن˘م ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
يذلاو ءيسش لكب ةيانعلاو مامته’ا

اًريبك اًرود بعلي نأا نكمملا نم
تد˘كأاو .تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب ه˘ق˘˘لأا˘˘ت ي˘˘ف
لمكيسس يذ˘لا ر˘ثرآا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا
فوسس ةنولسشرب عم هتياهنل مسسوملا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘سصخأا ة˘ثÓ˘ث بح˘ط˘سصي

ةقايل بردم بناجب ةيذغتلا ملاع
نم يبيبط جÓع بردمو يسصخسش
.ةيندب ةئيه لسضفأ’ لوسصولا لجأا

نيماع ةدمل يسسيم عم رثرآا لمازتو
هنأاب اًعابطنا كانه نكل ةنولسشرب يف
ع˘م ا˘ًع˘ت˘˘م˘˘م ا˘˘ًت˘˘قو ي˘˘سضق˘˘ي فو˘˘سس
.سسوتنفوي يف ودلانور ونايتسسيرك
نم هنإاف مدقلا ةرك بعÓل ةبسسنلابو
ةحارلاو بيردتلا ىلع زيكرتلا مهملا

ام وهو ،ديج لكسشب ماعطلا لوانتو
متهي يذلا ودلانور ونايتسسيرك هلعفي
يف يفاسضإا نارم يدؤويو تابيردتلاب

م˘ت˘ه˘يو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا با˘ع˘لأ’ا ة˘لا˘˘سص
رثرآا عقوو .ةيذغتلاو مونلا تاعاسسب

ع˘م تاو˘ن˘سس5 ه˘تد˘م د˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
سصيمقب هتريسسم أادبيسسو سسوتنفوي
مسسوملا يف اًيم˘سسر ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
نأا يف بغريو12‐0202 ديدجلا
.اًيلاثم هل لوأ’ا مسسوملا نوكي

ةئنهت
نبإلا ءافطإاب «ينوزع» ةلئاع تلفتحا

يف ،ىلوألا هتعمسش ،هللا هظفح دمحم
هذهبو ،ةحرفلاو ديراغزلا هترمغ وج

دمحم بألا مدقتي ةد˘ي˘ع˘سسلا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ىلع ،ينوزع ةلئاع و ..ةزيزعلا مألاو
و ،ءار˘˘˘هز˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف ةد˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘سسأار
بي˘طأاو ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا˘ب ،د˘م˘حأا د˘ي˘سس لا˘خ˘لا ن˘بإا و ،ما˘˘م˘˘عألا
ةحسصلاو رمعلا لوط هل نينمتم «دمحم» للدملا ىلإا ينامتلا

عيمج ىلع تاحاجنلاب ةئيلم ةايح هللا ءاسش نإاو ةيفاعلاو
.ةنسس001 ـل ةبقاعلاو ...تايوتسسملا
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يصسليصشت Òهظ مصضل
مسض يف يلا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ح˘ج˘ن
ديرد˘م لا˘ير ع˘فاد˘م ي˘م˘ي˘كح فر˘سشأا
تد˘كأاو د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب
مل يروزتار˘ي˘ن˘لا حو˘م˘ط نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
ي˘ف بغر˘يو د˘ح˘لا اذ˘ه د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘ي
قو˘˘سس ي˘˘ف ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيفيسصلا ت’اقتن’ا

ويسشتلاك’’ ةكب˘سش ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
رتنإاب ةيسضايرلا ةرادإ’ا نإاف ’’وتاكريم
نوسسرميإا عم ت’اسصت’ا تأادب نÓيم
لمع يذلاو يسسليسشت ريهظ يريملاب
هبيردت ةرتف يف يتنوك عم لعفلاب
ميعدت يف يدانلا حاجن بقعو.زولبلل
يو˘ق بعÓ˘ب ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م
نع نآ’ا اتورام ثحبي يميكح وهو
لقي ’ بعÓب رسسيأ’ا بناجلا ميعدت

رايتخ’ا ع˘قوو ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘ج˘ن˘لا ن˘ع
ح˘سشر˘م˘لا تا˘ب يذ˘لا ير˘ي˘م˘لا˘ب ى˘ل˘ع
.يروزتارينلا تاعافد ميعدتل لوأ’ا
لسصأا نم يلاطيإا بع’ وه نوسسرميإا
يف يتنوك عم لبق نم لمع يليزارب
ن˘ع ل˘ي˘˘حر˘˘لا ه˘˘ن˘˘كم˘˘يو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت

.مسسوملا ةياهنب زولبلا فوفسص
’’وتاكريم ويسشتلاك’’ ةكبسش تدكأاو
اوأاد˘ب ر˘ت˘نإ’ا ي˘لوؤو˘سسم نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
يف يسسليسشت عم لعفلاب ت’اسصت’ا
دودر ىل˘ع او˘ل˘سصحو ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
لاح يف هنأا ةكبسشلا تراسشأاو.ةيباجيإا
نوسسرميإا مسض يف نÓيم رتنإا حاجن
فوسس هنإاف لبقملا مسسوملا يريملاب
يذلا يغاريب ليحر ىلإا بابلا حتفي
.ةريبك ةبسسنب انيتنرويفل دوعيسس

كورتم رمألإ :لاخافراك
يرودلإ بقلب زوفلل انلل

نميأ’ا ريهظلا لاخافراك يناد ثدحت
يفحسص ءاقل لÓخ ديردم لاير يدانل

ي˘فا˘ت˘ي˘خ ى˘ل˘ع بع˘سصلا زو˘ف˘لا بق˘ع
يد وديرفلأا بعلم ىلع فيظن فدهب
ثلاثلا عوب˘سسأ’ا را˘طإا ي˘ف و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس
.ينابسسإ’ا يرودلاب نيثÓثلاو
يتلا هتاحيرسصت يف لاخافراك لاقو
:ةينابسسإ’ا ’’اكرام’’ ةفيحسص اهتلقن
قراف طاقن عبرأاب اننأا حسضاولا نم’’

زوفلل انل كورتم رمأ’ا ،ةنولسشرب نع
.’’نآ’ا يرودلا بقلب
بسسك ىلع اًرداق تنك ’’ :فاسضأاو
دحأ’ا موي ،فده انلجسسو ءازج ةلكر
كيتلتأا دسض اًدج ة˘يو˘ق ة˘كر˘ع˘م ا˘ن˘بد˘ل
لك اومدق يفاتيخ’’ :عباتو.’’وابليب
،ةارابملا ةياهن ىتح اوعفادو مهيدل ام
ىرخأا ةيوق ةكرعم انرظتنت دحأ’ا موي
،ةنولسشرب رثعت نم ةدافتسس’ا انيلعو
نو˘كن نأا بج˘يو ن˘يد˘˘ي˘˘ج ا˘˘ن˘˘ك د˘˘ق˘˘ل
ذ˘خا˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نآ’ا ،ا˘ًع˘م ن˘يد˘ح˘˘ت˘˘م
ةارابمل˘ل د˘ع˘ت˘سسنو ة˘حار˘لا ن˘م ط˘سسق
:هلوق˘ب لا˘خا˘فرا˘ك م˘ت˘خو.’’ةلبقملا
ذنم ي˘ئا˘ه˘ن11 ا˘ن˘ما˘مأا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل’’
عيمجب زوفلا اندرأاو ،اجيللا فانئتسسا
د˘ق˘˘ل ،33ـلا اجيل˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل طا˘ق˘ن˘لا

سسي˘ل ،وز˘يز ة˘لا˘˘سسر ي˘˘ه هذ˘˘ه تنا˘˘ك
ىتح ةحارلا نم ل˘ي˘ل˘ق˘لا ىو˘سس ا˘ن˘يد˘ل
موقيامو ريبك قيرف انيدل ،دحأ’ا موي
.’’حوسضوب رهظي عيمجلا هب

نزوكرفيل رياب م‚ فطÿ هتاصضوافم فيثكتل دعتصسي يصسليصشت

نأا ،ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
ةو˘ط˘خ ذا˘خ˘تا يو˘ن˘ت˘ي لا˘ن˘سسرأا يدا˘˘ن

مسضل سضرعب مدقتلا لÓخ نم ةئيرج
ةنولسشرب قيرف˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
اذه لÓخ، نامزيرغ ناوطنأا ،ينابسس’ا
.فيسصلا

’’نسص اذ’’ ةفيحسص هتركذ امل اًقفوو
قيرفل ينفلا ر˘يد˘م˘لا نأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
د˘حأا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سسم ،لا˘ن˘سسرأا
غنايمابوأا كيريميإا رييب قيرفلا يمجن
عم دقاعتلا لجأا نم يزودنيغ ويتام وأا

.نامزيرغ
لوأا م˘سسو˘م ن˘˘م نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ ى˘˘نا˘˘عو
ةميقب هلاقتنا ذنم ةنولسشرب يف بعسص
نم ين˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م701
.يسضاملا فيسصلا ديردم وكيتلتأا

رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ل˘ج˘سسو
يرودلا يف فادهأا ينامث اًماع92
هل ديسصر ىندأا وهو ،مسسوملا اذه

يف داديسسوسس لاير عم هبعل ذنم
.21‐1102 مسسوم
طقف نيتقي˘قد نا˘مز˘ير˘غ كرا˘سش ا˘م˘ك
ةنولسشربل ةارابم رخآا يف وكيتلتأا دسض
لطعتتل2‐2 لداعت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ثي˘ح

.بقللا قيقحت يف هلامآا
عا˘ن˘ت˘قا مد˘ع ى˘لإا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘سشتو
دق بعÓلاب نيتيسس يكيك بردملا
لانسسرأا دع˘ت˘سسيو ،ه˘ل˘ي˘حر ى˘لإا يدؤو˘ي
يئا˘ن˘ث ل˘ي˘حر ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ع˘م ه˘م˘سضل

ردنسسكلأا كلذكو غناي˘ما˘بوأا مو˘ج˘ه˘لا
هيف ثحبي يذلا تقولا يف ،تيزاك’
.ديدج مجاهم نع ةنولسشرب
ةفرعمل دادعتسسا ىلع نوكي دق اتيترأا

ة˘ق˘ف˘سص ل˘ب˘ق˘ي˘سس يدا˘ن˘لا نا˘˘ك اذإا ا˘˘م
بع’ اًسضيأا لمسشت دقو ،’ مأا ةيلدابت

ويتام باسشلا يسسنرفلا طسسولا طخ
ى˘ل˘ع لا˘˘ن˘˘سسرآا برد˘˘م .يزود˘˘ن˘˘ي˘˘غ
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سس’ داد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا
قو˘˘˘سس فاد˘˘˘هأا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلع هربسص دقف نأا دعب ،ت’اقتن’ا
م˘ت ثي˘ح ،بع˘ل˘م˘لا سضرأا ى˘ل˘˘ع ه˘˘ئادأا
دع˘ب ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘خآا لÓ˘خ هدا˘ع˘ب˘ت˘سسا
1‐2 ةميزهلا يف ةب˘ير˘غ˘لا ه˘تا˘فر˘سصت
يبع’ عم رجاسشت امدعب ،نوتيارب مامأا
لمعي هنأا اًديج اتيترأا ملعيو .مسصخلا
ريثكلا هيدل نكلو ،ةدودحم ةينازيمب
هتليكسشت رييغتل هب مايقلل لمعلا نم
.فيسصلا اذه

نامزيرغ مصضل لانصسرأإ نم ئجافم كرحت

لينويل نأا ونيراك ونام قوثوملا يفحسصلا فسشك
ةيلم˘ع نأا˘سشب ه˘ت˘ط˘خ رّ̆ي˘غ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘ق ي˘سسي˘م
.ينولاتاكلا هيدان عم ديدجتلا

ة˘عاذإا˘ب و˘ن˘يرا˘ك و˘نا˘م قو˘ثو˘م˘لا ي˘ف˘ح˘˘سصلا لا˘˘قو
تاسضوافم تأادب دقل’’ :ةينابسسإ’ا ’’ريسس انيداك’’
،ةياغلل ديج لكسشب ةنولسشرب عم يسسيم دقع ديدجت
ةريخأ’ا ثادحأ’ا نكل ،نيفرطلا Óك عم ىسشامتي امب

فاقيإا ررقو ءيسش لك يف رظنلا ديعي يسسيم تلعج
.’’يلاحلا تقولا يف هدقع ديدجت ةلأاسسم
ءاهنإا يه نآ’ا يسسيم ةركف’’ :ونيراك ونام فاسضأاو

نع لحريسس اهدعب مث نمو ،1202 ماع ىتح هدقع
نم مئسس يسسيم نأا ونيراك ونام حسضوأاو .’’ةنولسشرب
هلعجتو مÓعإÓل جرخت يت˘لا ة˘م˘ئاد˘لا تا˘ب˘ير˘سست˘لا

عم رومأ’ا هذه ءاهنإا ديريو ،تارارقلا نع اًلوؤوسسم
يكيسس قوثوملا يفحسصلا راسشأا نيح يف . ةرادإ’ا

ريغلا تابيرسستلا نم مئسس يسسيم نأا ىلإا زيغيردور
.ونيترام اتات بلج بلط نم وه هنإا لثم ةحيحسص
حسضاو ريغ ويموتراب نأا هسسفن يفحسصلا حسضوأاو
لعفيو ءيسشب كربخ˘ي نأا ه˘ن˘كم˘ي ،ثد˘ح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
.نيبعÓلا جعزأا اذهو ،يلاتلا مويلا يف هسسكع

ةنولصشرب ةرداغمل ططخي يصسيم

نأا ةيزيلجنإا ةيفحسص ريراقت تدكأا
فيثكتل د˘ع˘ت˘سسي ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن
نم نزوكرفيل رياب عم هتاسضوافم
اذه زتريفاه ياك همجن مسض لجأا
يليد’’ ةفيح˘سصل ا˘ًق˘فوو .ف˘ي˘سصلا
نأا ود˘ب˘ي ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ’’فار˘غ˘˘ل˘˘ت
ةوقب لاتقلا ىلع اًمزاع يسسليسشت
مسض ل˘جأا ن˘م خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ع˘م
ياك نزوكرفيل رياب باعلأا عناسص
هينج نوي˘ل˘م09 لباقم ز˘تر˘ي˘فا˘ه
يسسلي˘سشت نو˘كي˘سسو .ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا

هتقحÓم فيث˘كت˘ل داد˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
بع’ بعلي نأا دعب زتريفاه ياكب

موي نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب ط˘سسو ط˘خ
ايناملأا سسأاك يئاهن لبقملا تبسسلا

تقو˘لا ي˘فو خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘سض
درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف ى˘˘ع˘˘سسي ،ه˘˘سسف˘˘ن
ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ي˘سسل˘ي˘سشت برد˘م
نا˘ك اذإا ا˘م د˘يد˘˘ج ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح
ة˘ب˘سسن ع˘فد˘ل اًد˘ع˘ت˘سسم ي˘سسل˘ي˘˘سشت
اج’ا˘باز˘يرأا ا˘ب˘ي˘ك ر˘جأا ن˘م ة˘يو˘ئ˘م
ابيك لسصاو ثيح .’ مأا هتراعإ’
لÓخ ىرخأا ةرم هئاطخأا باكترا

تسسو مامأا2‐3 يسسليسشت ةميزه
درا˘ب˘م’ ر˘كف˘ي˘سسو د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘ه
ز˘كر˘م ي˘ف ه˘تارا˘ي˘خ ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب

.مسسوملا ةياهن يف ىمرملا ةسسارح
ة˘˘سصر˘˘ف ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ىد˘˘ل سسي˘˘لو
6.17 ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ي ا˘˘م دادر˘˘ت˘˘˘سس’
ن˘يذ˘لا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘˘م
سسراح ىلغأا اب˘ي˘ك ل˘ع˘ج˘ل هو˘ق˘ف˘نأا

ن˘ي˘ما˘ع ل˘ب˘ق م˘لا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ى˘˘مر˘˘م
رايخلا هتراعإا لعجي امم ،اًبيرقت
.هلادبتسس’ ةيعقاو رثكأ’ا

يرودلا ةيد˘نأا ن˘م ما˘م˘ت˘ها كا˘ن˘هو
اينابسسإا ىلإا ابيك ةداعإاب ينابسسأ’ا
،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع د˘حاو م˘˘سسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل
نوكي نأا لمتحملا ريغ نم نكلو
دادعتسسا ىلع ةيدنأ’ا هذه نم يأا

051 غلابلا هرجأا عفد ىلع رداق وأا
.عوبسسأ’ا يف ينيلرتسسإا هينج فلأا

ىلإا ةجاحب يسسليسشت نأا ينعي اذه
نم ةيوئم ةبسسن عفد ىلع ةقفاوملا

ليبسس ىلع هجورخ لاح ابيك بتار
درابمÓل ةحاسسم ر˘ير˘ح˘ت˘ل ةرا˘عإ’ا
لÓخ ديدج ىمرم سسراح عيقوتل
.ةيلاتلا ت’اقتن’ا ةرتف
كا˘ن˘˘ه نأا ود˘˘ب˘˘ي ’ ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ابيك لحم لحيل اًحسضاو اًحسشرم
نإا˘˘ف ،جد˘˘ير˘˘ب درو˘˘ف˘˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ي˘لا˘ث˘م˘لا ل˘جر˘لا ه˘يد˘ل ي˘سسل˘ي˘˘سشت
ين˘ف˘لا را˘سشت˘سسم˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

كي˘˘سشت ر˘˘ت˘˘ي˘˘ب ءادأ’ا را˘˘˘سشت˘˘˘سسمو
.بسسانملا حسشرملا ىلع روثعلل

ع˘م ق˘˘ي˘˘ثو ل˘˘كسشب كي˘˘سشت ل˘˘م˘˘ع
ا˘˘˘ن˘˘˘يرا˘˘˘م ةر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو درا˘˘˘ب˘˘˘˘م’
ميكح تادقاعت ىلع اياكسسفونارج

نم نوكيسسو ،رنريف وميتو سشايز
هل نوكيسس هنأا سضرتفن نأا لدعلا

لمتحم عيقوت يأا يف ةريبك ةملك
.ىمرملا سسراحل
نأا كيسشتو درابم’ نم لك ملعي
سسراح ىلإا جاتح˘ت ةز˘ئا˘ف˘لا قر˘ف˘لا

نآ’ا ىتحو ،ىوتسسملا يلاع ىمرم
اذه ىلإا ابيك لسصي مل ،مسسوملا اذه
.هتبهوم نم مغرلا ىلع ىوتسسملا

ز˘يز˘ع˘ت ةر˘كف ر˘ثؤو˘˘ت ن˘˘ل ،كلذ ع˘˘م
ةبغر ىلع ىمرملا ةسسارح زكرم
ه˘تارا˘ي˘خ ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف ي˘سسل˘ي˘سشت
اًبيرق زتريفاه لازي ’و ،ةيموجهلا

د˘ق˘ت˘ع˘تو ،زو˘ل˘ب˘ل˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م
ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا ردا˘˘سصم
بعلي نأا درجمب هل اًسضرع مدقيسس
يف تبسسلا موي ةيئاهنلا ةارابملا

.خينويم نرياب دسض ايناملأا سسأاك

ةقفسص ماربإاب خينويم نرياب متهيو
قلغأا نأا دعب ،زتريفاه عم عيقوتلا
نم يناسس يوريل ةق˘ف˘سص ل˘ع˘ف˘لا˘ب
يف ،عوبسسأ’ا اذه يتيسس رتسسسشنام
ىدبأا ديردم لاير نأا دقتعي نيح
.يناملأ’ا بعÓلاب اًمامتها

نأا ود˘˘ب˘˘ي ،كلذ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةوقب لاتقلا ىلع ممسصم يسسليسشت
هتميق غلبت يذلا ،زتريفاه لجأا نم
،ينيلرتسسإا هينج نويلم09 يلاوح
ىلع سضوافتلا يف نولمأاي فوسسو
اذه سضيفختل ام ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ق˘ف˘سص
ى˘مر˘م˘لا سسرا˘ح فÓ˘خ˘˘ب.ر˘˘ع˘˘سسلا

ي˘سسل˘ي˘سشت د˘ير˘ي ،ط˘سسو˘لا بع’و
ثيح ،رسسيأ’ا ريهظلا زكرم زيزعت

رتسسيل بع’ ليوليسشت نب لازي ’
فاد˘هأا ة˘م˘˘ئا˘˘ق رد˘˘سصت˘˘ي ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس

.زكرملا اذه يف درابم’



00:51ـلا نم ةيادب مويلا ناغيو ةهجاوم دنع
برقي ديدج زوف نع ثحبي ةمحر نب

 دوعصصلإ مصسح نم دروفتنيرب
ةقفر يزيلجنإ’ا دروفتنيرب بع’و يرئازجلا يلودلا  ةمحر نب ديعسس رظتنت

يرود نم14 ةلوجلا راطإا يف كيتيلتأا ناغيو قيرف مامأا ةيوق ةارابم هيدان
عم ينطولا بختنملا مجاهم ةمحر نب ديعسس فيسضتسسي.ةيزيلجنإ’ا ةلوطبلا
ثيح ،نيفرطلا زوفلا اهيف مدخي ةارابم يف كيتيلتأا ناغيو قيرف دروفتنيرب هيدان
نم رثكأا بارتقإ’ا لجأا نم ةارابملا طاقن نع ثحبلل رايدلا باحسصأا ىعسسي

نامسض لجأا نم هرثعت راظتناو سشتيومورب تسساو يدان يناثلا زكرملا بحاسص
لقأاب جور˘خ˘لا ى˘لإا نا˘غ˘يو ف˘ي˘سضلا ى˘ع˘سسيو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘لا ى˘لإا دو˘ع˘سصلا
دروفتنيرب يدان لتحيو.رطخلا ةقطنم نم رثكأا داعتبإÓل زوفلا ’ املو رارسضأ’ا
زكرملا بحاسص سشتيومورب تسساو يدان كلميو ةطقن96 ـب ثلاثلا زكرملا
مسسحل نوعسسي دروفتنيرب يبع’ ةيقبو ةمحر نب نم لعجي ام ةطقن47 يناثلا
 .فيسصولا نم رثكأا بارتق’او  مهحلاسصل ءاقللا

صس.اسضر
03 ةلوجلا تاسسفانم نمسض

 ويزل ةهجإومل بعصص لقنت يف رصصان نب
لقنت يلاطيإ’ا نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا رظتني

اهنسضتحيسس يتلا بيترتلا يناث ويز’ ةهجاومل ،مويلا ةرهسس هقيرف هقفر بعسص
.ويسشتلاكلا تاسسفانم نم03 ةلوجلا تايرابم نمسض «وكيبملوأا» بعلم

سصيلقت لجأا نم ةارابملا طاقنب ةدوعلا ىلع يرئازجلا مجنلا ءاقفر لوعيو
ةيرومأاملا نأا مغر «يروزأا وكنايب» لقعم نم ةمدقملا ةبكوك نع قرافلا
ةلسصاومل «يتيلوكيإ’ا» يعسسيسس لباقملا يف ،فيسصولا ةهجاوم يف ةبعسصلا
سسوتنفوج ردسصتم˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب قرا˘ف˘لا سصي˘ل˘ق˘تو تارا˘سصت˘ن’ا ة˘سسل˘سسل˘سس
ل˘خد ر˘خا عو˘سضو˘م ي˘ف.بيترتلا ثلاث نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ق˘حÓ˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’او
حاتتفإا دعب ةيرئازجلا ةبهوم˘لا ف˘ط˘خ˘ل ه˘سسفا˘ن˘م˘لا قا˘ب˘سس د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
نيطايسشلا» نأا ةيناطيرب ةيفحسص ريراقت تركذ ام بسسحبو ،يفيسصلا وتاكريملا
مغر ،يئازجلا طرسشلا تايثيحو رسصان نب دقع ليسصافت ةفرعم ديرت «رمحلا

يف ةيرئازجلا ةرهوجلا سصوسصخب سضرع يأا لوبق «يرينوسسورلا» ةرادإا سضفر
 .تارملا نم ديدعلا

طيمز.ع
 ادج دراو ةمئاقلا يف نيرخآا نييرئازج دجاوت

 خيراتلإ يف بعل001 لصضفأإ ةمئاق يف رجام
يلاغتربلا وتروب يدان ةروطسسأا رئازجلا يلودلا بعÓلا رجام حبار زجح

.خيراتلا يف بع’001 لسضفأا ةمئاق يف اناكم ،قباسسلا ينطولا بخانلاو
يف بع’001 لسضفأا مسضت ةمئاق يسسنرفلا «تروبسس» عقوم عسضوو

يسسورلا لبق79ـلا فسصلا يف ةيبهذلا بعكلا بحاسص ءاج ثيح خيراتلا
،يناملأ’ا يلودلا سسراحلا ريون ليونامو ينيتنجرأ’ا مجنلا سسيلدرأا ،فونÓيب

بحاسص ىلإا لوسصولا ةياغ ىلإا ءامسسأا01 مسضت ةمئاق موي لك رسشن متيسس ثيح
نكمتو.21ـلا ةياغ ىلإا ةيليوج2ـلا نيب ام ةدتمملا ةرتفلا نم ،لوأ’ا زكرملا

نانع يف بهذ نم فرحأاب همسسا بتك امدعب ةمئاقلا يف ناكم زجح نم رجام
 يدان عم همدق ام ةيفلخ ىلع ،ةيرئازجلا ةركلا

فدهلا نود امدعب7891 ةنسس ابوروأا لاطبأا ةطبارب جيوتتلل هداقو وتروب
 .بقعلاب نريابلا مامأا يناثلا

ب.م.يرسسيإا
 هسسفن تابثإل ةسصرفلا رظتني هنأا دكأا

ليحتصسملإ لمعأاصس..ينزفح يصضاملب مÓك : يصساقوب
 يملح قيقحتو رصضخلإ سصيمق لمحل

تاحيرسصت نأا ،يراغلبلا يرودلا يف طسشانلا يرئازجلا يسساقوب يدهم دكأا
يف دجاوتلا قحتسسي  بع’ يأا يعدتسسيسس هنأاب يسضاملب لامج ينطولا بخانلا
.اريثك هزفح رمأ’ا اذه نأا احسضوم بختنملا

مÓك»: «063 لابتوف» عقومل روم ونريسشت يدانل رئاطلا حانجلا حسضوأاو
ليثمتل ءاعدتسس’ا قحتسسي بع’ لك يعدتسسيسس نأاب ينطولا بخانلا يسضاملب
اريغسص تنك نأا ذنم يملح ينطولا بختنملا سصيمق لمح .. ادج زفحم رسضخلا

ينطولا بخانلا هابتنا تفلأا نأا ىنمتأا »:متخو ،«عقاولا سضرأا ىلع هديسسجت رظتناو
 .«هللا ءاسش نإا يملح قيقحتل ليحتسسملا لمعأاسس ينأ’ ،يبعل ةقيرطب

 لاملا ىلع لوسصحلا ديري ةمسصاعلا يدان

 سسانوب ريدنوأإ ةصضياقم سضفري امور
بعÓلا سسانو مدأا عم ريدنوأا هبع’ ةسضياقم يلاطيإ’ا امور يدان سضفر

يف سسين ناولأا لمح يذلا ،يلاطيإ’ا يلوبان يدان مجاهم ،يرئازجلا يلودلا
نأا ،«وتاكريم ويسشتلاك«» عقوم فسشكو.ةراعإ’ا ليبسس ىلع يسضقنملا مسسوملا
نم غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ريدنوأاب سسانو ةسضياقم ،امور ىلع سضرع يلوبان يدان
.طقفو لاملا ىلع لوسصحلا يف اهتبغر ىلع تددسش ،امور ةرادإا نأا ’إا ،لاملا
هيدل نأا امك ،«يلوبان» هقيرف يف ابوغرم سسيل يرئازجلا بعÓلا نأا ركذي

 .سسين قباسسلا هقيرف اهزربأا ةيسسنرف ةيدنأا نم اسضورع
ب.م.يرسسيإا

 يملاعلا اهموي ةبسسانمب

 ةيصضايرلإ ةيمÓعإلإ ةرصسألإ ئنهي يدلاخ
ةسضايرلا ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا ةسضايرلاو بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس أانه

.يسضايرلا مÓعإÓل يملاعلا مويلا ةبسسانمب
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ة˘لا˘سسر ي˘ف يد˘لا˘˘خ لا˘˘قو

لكل يناهتلا رحأاب مدقتأا يسضايرلا مÓعإÓل يملاعلا مويلا ةبسسانمب»:يعامتج’ا
ةليبنلا اهماهم ءادأا يف قيفوتلاو حاجنلا اهل ىنمتأاو ،ةيسضايرلا ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا
يجيتارتسسا كيرسش يسضايرلا مÓعإ’ا » :عباتو.«ةيرئازجلا ةسضايرلا ةمدخ يف
ةيلوؤوسسم لكب ةطاحإ’او ةسضايرلا ريوطت يف انيعسسو ةيعاطقلا انتسسايسس يف
يف قحلا ديسسجتو ماعلا يأارلا ريونت لجأا نم اذهو ،طيسسبلا نطاوملاب ةيفافسشو
.«ةيرئازجلا ةسضايرلا يف ةماعلا حلاسصم مدخي امبو ةمولعملا

لماكلا نيقيلا يل ةماه ةيلودو ةيميلقإا تاسسفانم باوبأا ىلع نحنو» :متخو
هومتيدسسأا املاطل يذلا معدلا مكيف دجتسس اهتاسسسسؤومو ،ةيرئازجلا ةسضايرلا نأاب
 .«اهل

صس.اسضر
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ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق تع˘˘ف˘˘ترا
ةيدنأا هنم يناعت يذلا يلاملا
،ىلوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا
يف ،ميتنسس رايلم0001 ىلإا
ةيفلخ ىل˘ع ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
بب˘˘سسب ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا

ناك ثيح «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
افقوتم9102 ة˘ن˘سس ز˘ج˘ع˘لا

رايلم047ـلا ف˘ق˘˘سس د˘˘ن˘˘ع
.ميتنسس

ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا تف˘˘˘˘˘سشكو
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىدل زجع دوجو نع «فافلا»
رايلم0001 ةمي˘ق˘ب ة˘يد˘نأ’ا
ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا بسسح م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ري˘ي˘سستو ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
اه˘ب˘ي˘سصن˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘يد˘نأ’ا
لك مسضت يتلاو9102 ةنسس
ريبخ) م˘سسا˘ق˘ل˘ب يرداو˘ك ن˘م
ةرازو˘ب ق˘با˘˘سس را˘˘طإا ،ي˘˘لا˘˘م
د˘ب˘ع يد˘يا˘˘م˘˘ح ، (ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
،(قباسس يلا˘م را˘طإا) م˘ي˘كح˘لا

ريبخ بسسا˘ح˘م) ق˘ي˘فر ةزر˘غ
رفاسصوب ،(تاباسسح ظفاحمو
˘ما˘ع ن˘ي˘مأاو ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق) دار˘˘م

ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا˘˘ب
.(مدقلا

سشود˘˘ب˘˘ع ا˘˘سضر ح˘˘˘سضوأاو
ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا سسأار˘ت˘ي يذ˘لا
ةعاذإا ا˘ه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘سصت
مسسقلا ةيدنأا »:سسمأا ة˘ج˘ه˘ب˘لا
ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت فر˘˘ت˘˘ح˘˘م لوأ’ا

0001ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م ز˘˘ج˘˘ع
ن˘ع كي˘ها˘ن م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
مل نايدان دجوي امك ،نويدلا
ةنسسل يلاملا امهريرقت امدقي
8102». 

ناقحتلي  «ةركŸا«..«كابلا»
«ةبيقعلا»و ديمعلا ـب
ةرقم م‚و «ماسصل»و

يثÓثلا قافتلا نوعقويو
 «فافلا» عم

عقو ،لسصتم قايسس يف
داحتاو وداراب يدان نم لك
ةيثÓثلا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ط˘˘˘بر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘سسأا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ة˘ير˘يد˘مو ةر˘ب˘خ˘لا بتا˘˘كم˘˘ب
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لاو ر˘ي˘ي˘سست˘لا

ةر˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ل˘˘جأا ن˘˘م «فا˘˘ف˘˘لا» ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا
لوسصحلاو ري˘ي˘سست˘لا ر˘يو˘ط˘ت

،1009 «وزي’ا» ةداهسش ىلع
ةيدولومـب نايدان˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل
دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سشو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

مجنو ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘جو
ة˘قا˘ب˘سسلا تنا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘˘ق˘˘م
تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل
راطإا يف ةروكذملا ةيثÓثلا
ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت
ل˘جأا ن˘م «فا˘ف˘لا» ا˘ه˘تذ˘خ˘˘تا

 .ةفرتحملا ةيدنأ’ا ةقفارم
ةلحرلا نمسض دجاوتي مل

 ةكلمملل ةهجوتملا ةسصاخلا

بايغ لصصإوت
حرطي يحلوبم

 تلؤواصستلإ
با˘˘هو سسيار ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي

ي˘لود˘لا سسرا˘ح˘لا ي˘ح˘لو˘˘ب˘˘م
قا˘˘ف˘˘تإ’ا يدا˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،هيدان نع بايغلا يدوعسسلا
رمي ةيسصخسش فورظ ببسسب
ه˘تدو˘ع د˘عو˘˘م ل˘˘جأا ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ب

ليبق تاريسضحتلا فانئتسس’
نم ىقبت ام سضوخل ةدوعلا

.يدوعسسلا يرودلا تاسسفانم
ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘سسلا دو˘ع˘˘يو

سسرا˘˘˘˘˘ح ةدو˘˘˘˘˘ع مد˘˘˘˘˘˘ع ءارو
تفسشك ام بسسحب «رسضخلا»
«ة˘يدا˘سصت˘قإ’ا» ةد˘ير˘˘ج ه˘˘ن˘˘ع
ةيلئاع فورظب هرورمل دوعي

ه˘قا˘ح˘ت˘لا نود تلا˘ح ة˘˘سصا˘˘خ
د˘ت˘˘م˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب

فا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘سسأ’
بلاط ي˘ح˘لو˘ب˘م نأا رد˘سصم˘لا
نود نيرهسش بتار هم˘ي˘ل˘سست˘ب

.سضيفختلا رارق دعب مسصخ
ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو

يحلوب˘م نأا ،«ة˘يدا˘سصت˘ق’ا»ـل
ا˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘سسي م˘˘ل ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘˘سسو
قافت’ا يدان ةرادإا ت’اسصت’
لجأا نم مامدلا ىلإا ادوعي يكل
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
امهنأا ىلإا ةريسشم ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا

Óب نيبتار ام˘ه˘م˘ي˘ل˘سست ا˘ب˘ل˘ط
.بتاورلا سضيفخت دعب مسصخ

نأا سضر˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو
ايليسسرم كيبملوأا جيرخ لسصي
بيليف ةقفرب يسضاملا ءاثÓثلا

نامي˘ل˘سس ي˘لا˘غ˘ن˘سسلاو ،سشي˘ك
ة˘سصا˘خ ةر˘ئا˘ط ر˘ب˘˘ع ،ارا˘˘كود
ها˘˘ج˘˘تإا˘˘ب سسيرا˘˘ب ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق
نع اب˘ي˘غ˘ت ا˘م˘ه˘نأا ’إا سضا˘ير˘لا
 .ةلحرلا

طيمز.ع

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘˘ير ل˘˘سصاو
بع’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يزي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
،هيدان عم زيمم ىوتسسم ميدقت
ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا ه˘لو˘خد مد˘ع م˘غر
يذلا لوبرفيل مامأا ةمقللا ءاقل
ىهتناو سسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘سشع بع˘ل
لماح ى˘ل˘ع ف˘ي˘سصو˘لا قو˘ف˘ت˘ب
.ةفيظن ةيعابرب بقللا

فسصن˘لا ي˘ف زر˘ح˘م كرا˘سشو

ءاقللا ر˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس
نكمتو ةياغلل ازيمم ءادأا مدقو
هيدانل5ـلا فدهلا ليجسست نم
ةدوعلا دعب هسضفر مكحلا نأا ’ا
نأا ةج˘ح˘ب و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘لإا
نيورب يد هليمز دي ةسسمل ةركلا
.سضرأ’ا ىلع اطقاسس ناك نيذلا

ةعانسص نم زرحم نكمت امك
ظا˘ف˘ت˘ح’ا لÓ˘خ ن˘˘م قرا˘˘ف˘˘لا
ي˘˘˘لود˘˘˘لا غوار˘˘˘ي˘˘˘ل ،ةر˘˘˘˘كلا˘˘˘˘ب

ةليمج ةقيرطب ونيباف يليزاربلا
كراسشيل ،سضرأ’ا ىلع هطقسسأا
هقق˘ح يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا زو˘ف˘لا ي˘ف
نم.بقللا ل˘ما˘ح ى˘ل˘ع ه˘يدا˘ن

با˘سسح˘˘لا تو˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
«ي˘ت˘ي˘˘سسلا» يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ايق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب˘ب ةدا˘سشإ’ا ة˘سصر˘ف
ةديرغت «رتيوت» ىلع رسشن امدعب
برعلا رخف زرحم نأا اهيف دكأا
 .هل ةروسص عم يقيقحلا

ب.م.يرسسيإا

ى˘سسي˘ع مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘سسم ل˘˘ح˘˘ي
يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام
افي˘سض سسي˘ت˘ب لا˘ير ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر
بعلمب وغيف ات˘ل˘ي˘سس يدا˘ن ى˘ل˘ع
43 ةلوجلا راطإا يف سسودي’اب
هجتي.ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘لا ن˘م
ع˘فاد˘م يد˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا
لاير هقيرف عم ينطولا بختنملا

سسودي’اب بع˘ل˘م و˘ح˘ن سسي˘ت˘ي˘ب
يف سضرأ’ا باح˘سصأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
رثعت يأاو نيقير˘ف˘لا م˘ه˘ت ةارا˘ب˘م
نم بارت˘ق’ا˘ب ن˘ي˘فر˘ط˘لا دد˘ه˘ي
يدان ينا˘ع˘يو ،ر˘ط˘خ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ذنم ةيبلسسلا جئاتنلا نم سسيتيب
سضر˘ع˘˘تو يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
يدا˘˘ن ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘ل

قم˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق2ـ4ـب يتناف˘ي˘ل
ىلع زوفلاب حارجلا لايرايف يدان
نود ن˘ي˘فد˘˘ه ـب يد˘˘نا˘˘م ءا˘˘ق˘˘فر
ةراسشإÓلو.رايدلا رقع يف لباقم
دا˘˘ع د˘˘ق يد˘˘نا˘˘م ى˘˘سسي˘˘ع نإا˘˘˘ف
ءاقللا يف ةيسساسسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل˘ل
دعبأا امدعب لايرايف  مامأا ريخأ’ا
 .اهلبق تابسسانم ةدع يف

صس.اسضر

يلودلا يل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ل˘خد
ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا بع’و ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يدا˘ن ةر˘˘ئاد ن˘˘م˘˘سض يدو˘˘ع˘˘سسلا

ديرت يتلا يكرتلا يارسس ةطلغ
ة˘ب˘غر ىد˘˘م ن˘˘ع را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسإ’ا
يدان˘لا ناو˘لأا ل˘م˘ح ي˘ف بعÓ˘لا
ركذ ام بسسحبو.مداقلا مسسوملا

يسسنرفلا «وتاكريم توف» عقوم

Óعف لخد «موب ميسسلا» يدان نأا
سضب˘˘˘ن سسج˘˘˘ل ت’ا˘˘˘˘سصتا ي˘˘˘˘ف
لبق ،لاقتن’ا سصوسصخب بعÓلا
ق˘ير˘ف˘ل ي˘م˘سسر سضر˘ع م˘يد˘˘ق˘˘ت
عنامي نل يذلا يدوعسسلا يلهأ’ا

ىلع هلسصحت لاح يف هترداغم
غلبم ددح يذلاو بسسانم سضرع
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘ل˘ل وروأا ن˘ي˘يÓ˘م6

لازي ام يذلا يرئاز˘ج˘لا ا˘ه˘م˘ج˘ن
ناوج يتح «يقارلا» عم اطبترم
لازي ام لسصتم قايسس يف.2202
قباسسلا يسسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا م˘ج˘ن
نم ديدعلا نم سضورعلا يقلتي
يسسنرفلا مين رارغ ىلع ةيدنأ’ا

 .يرطقلا ليحدلاو دسسلاو
طيمز.ع

ريدملا يتينا˘ف يد˘ي˘فاد دد˘ج
،و˘ن˘˘يرو˘˘ت يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ةر˘كف˘ب ه˘˘كسسم˘˘ت
رسسيأ’ا ريه˘ظ˘لا سسرا˘ف د˘م˘ح˘م
لا˘ب˘سس يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءيسش لك نأا احسضوم يلاطيإ’ا

نأا امب نهارلا تقولا يف لجؤوم
ءاقبلا نامسض ىلع زكري يدانلا
.ىلوأ’ا ةجردلا يرود يف

يف يتيناف يديفاد حسضوأاو
يا˘كسس» ة˘كب˘سشل تا˘ح˘ير˘سصت
،ديج بع’ سسراف»:«سستروبسس

ن˘˘˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘كلو
انفدهو..لجؤو˘ُم تا˘ماد˘ق˘ت˘سسإ’ا
ة˘ط˘ق˘ن˘ل˘ل لو˘سصو˘˘لا و˘˘ه لوأ’ا
رابك عم ءاقبلا نامسضل04ـلا
 .«ويسشتلاكلا

ب.م.يرسسيإا

 يقيقحلا برعلا رخف هنأا دكؤويو ايقيرفإا لطبب ديسشي يمسسرلا يتيسسلا باسسح

 زيمم فده نم همرحي رافلإو قلأاتلإ لصصإوي زرحم

 يسساسسأا ناكم فدهتسسي رسضÿا عفادم

 وغيف اتليصس مامأإ ةبعصص ةمهم ‘ سسيتب لايرو يدنام

 ديد÷ا مسسوŸا ‘ رابكلا فاسصم ‘ دجاوتلا «وروتلا» فده نأا دكأا
 ءاقبلإ نامصض دعب ام ¤إإ سسراف عم دقاعتلإ لجؤوي ونيروت

 ةلمتحم ةهجو يكرتلا يرودلا
 لبقملإ مصسوملإ دحإو دان يف يلوغيفو يليÓب

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com

 ميتنصس رايلم0001 ـب ايلام إزجع يناعت فرتحم لوألإ مصسقلإ ةيدنأإ
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جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا ةرادإا تدد˘˘ج
بابسشلا ة˘ير˘يد˘م˘ل ا˘ه˘تو˘عد
ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ءاهنإا يف عارسسإ’ا ةرورسضب
02 بع˘ل˘م ة˘ئ˘ب˘ع˘ت لا˘˘غ˘˘سشأا
رارق دعب ةسصاخ55 توأا
ةدايقب ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا
يسشطز نيدلا ريخ سسيئرلا
ةيقبتملا ت’وجلا ة˘ل˘م˘كت˘ل
ةرسشابم قلعملا مسسوملا نم
يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر د˘ع˘ب
ةيحسصلا تاه˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
يذلا رمأ’ا وهو دÓبلا يف
ةطرو ي˘ف ي˘ل˘هأ’ا ع˘سضي˘سس
ل˘سسار˘ت ةرادإ’ا ل˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص «سسا˘˘ي˘˘ج˘˘يد˘˘لا»
. سسيمخلا

تنمث رسصانعلا صضعب
يدافتل ةسسفانŸا ةدوع

حيرسستلا ةلسصقم
نم ددع ربع ىرخأا ةهج نم

مهتداعسس نع يلهأ’ا يبع’
يلارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا رار˘ق˘ب
ةلمكت ةرورسض رقا يذلاو
نم ةيقبتملا ت’وجلا بعل
ىري ثيح قلعملا مسسوملا

رار˘ق نأا را˘ت˘خ˘م˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر

ي˘ن˘ع˘ي م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘كت
ن˘˘˘˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘سست
ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

نإا˘˘˘˘˘˘ف كلذ ن˘˘˘˘˘˘˘م رـثـكأ’او
ديري م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ت’و˘˘˘ج˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

لجأا نم ةيقبتملا ةينامثلا
نم ىوتسسم لسضفأا ميدقت

حيرسستلا يداف˘ت˘ل م˘ه˘ب˘نا˘ج
ةسصاخ مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
قبسس امك دعا بردملا ناو
. ةيلوأا ةمئاق انلق ناو

صشامر ماسشه
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ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م د˘˘كأا
هنا ةرارغوب نيماي˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م
ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا ر˘˘سضح˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘مأا

ميدقت مدعب ديرف يدودغز
د˘يد˘ج ي˘ب˘˘يرد˘˘ت ل˘˘م˘˘ع يأا
ن˘˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘ل
ن˘م عو˘ن يأ’ م˘˘ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سضع˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
نع داعتب’ا ءارج ةريطخلا
ةدمل ةيعامجلا تاب˘يرد˘ت˘لا
نود ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا تقا˘˘ف
ة˘ي˘م˘˘سسر ةارا˘˘ب˘˘م يأا بع˘˘ل
طاسشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘ن˘م ةد˘حاو
رهسش فسصتنم يف ةلوطبلا

ءار˘˘ج ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
اذه انوروك سسوريف يسشفت
هيبع’ سشتوكلا رذح دقو
تا˘يدو سضو˘خ ة˘ب˘˘غ˘˘م ن˘˘م
مهحنم ةياغ ىلا «وكيتاملا»
. ديدج نم رسضخأ’ا ءوسضلا

هقرا ماقرألا عافترا
ةدوعلا دعبتسسي هلعجو
هفوخت نع سشتوكلا ربعو

ةدوعلا تايعادت نم ريبكلا
يف ةسصا˘خ ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ل˘˘˘ظ
ارخؤو˘م ا˘نور˘كب تا˘با˘سصإ’ا

ل˘˘غ˘˘سشلا تح˘˘سضأا ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ما˘ع˘لا يار˘لا ىد˘ل ل˘غا˘سشلا
نم ناك سشتوكلا نا ركذي
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ق˘با˘سس تقو ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

ةل˘يز˘ه ما˘قرأ’ا تنا˘ك ن˘ي˘ح
مويلا ه˘سشي˘ع˘ن ا˘م˘ب ة˘نرا˘ق˘م
مدع ينق˘ت˘لا ى˘ن˘م˘ت˘يو اذ˘ه
رارق يأا ذاختا يف عرسستلا
ة˘يؤور˘لا حا˘سضتا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا

لظ يف ةدوعلا ناو ةسصاخ
نو˘˘˘كي ن˘˘˘ل ما˘˘˘˘قرأ’ا هذ˘˘˘˘ه
. ةريبك ةبسسنب
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فسصتنم خيرات ديدحت ىلا سشيعرق رهاطلا تنانجات عافد سسيئر عراسس
عو˘سضو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا فد˘ه˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘ج’ا د˘˘سصق ر˘˘ه˘˘سشلا
وهو ديدجلا مسسوملل يدانلا يف مهلبقتسسم نعو ةقلاعلا تاقحتسسملا
هذهب مايقلا لبق مسسوملا ءاغلإا يلارديفلا بتكملا نÓعإا عقوتي ناك يذلا
لÓغتسسا لواحيسس سشيعرق نإاف تامولعملا سضعب بسسحو اذه ةوطخلا
نود يدانلا يف ءاقبلاب يواز ميرك بردملا لابسشأا عانقإ’ رظتنملا ءاقللا
.ةقلاعلا تاقحتسسملا نم ءزج ةيوسست عم رخآا قيرف يأا وحن ةهجولا رييغت
يواز بردملاب كسسمت
عم دقاعتلا يف اهتبغر ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأا نم ددع ربع ىرخأا ةهج نم
قÓطنا راظتنا يف مداقلا مسسوملا ةلوطبل ابسسحت يواز ميرك بردملا
قباسس تقو يف تدكأا دق عافدلا ةرادإا تناكو ابيرق ةيمسسرلا ت’اسصت’ا
مداقلا مسسوملا ةياهن ةياغل يدانلا عم اطبترم لازي ’ يمسصاعلا ينقتلا نأا

ةدايق يف حجن هنأاو ةسصاخ هتامدخ يف طيرفتلا اهدادعتسسا مدعل ةريسشم
ةسضراعلا ةمهم هيلوت دعب ةرسشابم ةيباجيإ’ا جئاتنلا لسضفأا ىلإا قيرفلا
.يركسسب ىفطسصم ليقتسسملا بردملل افلخ ةينفلا

صشامر ماسشه

تاعاسسلا يف يدانلا ةنيزخ سشعتنت نا يف فيطسس قافو راسصنأا لمأاي
تناك يتلا تاقحتسسملا نم ماهلا ءزجلا ةيوسست دسصق كلذو ةمداقلا
رخا لذاخت يأا عيمجلا ىنمتي ’و اذه طينحج ءاقفر اهب تدعو دق ةرادإ’ا

نوكل تاذلاب تقولا اذ˘ه ي˘ف يدا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط ن˘م
ناو اميسس’ اهدعب مهمÓحأا عيسضتسسو ةرادإ’ا يف ةقثلا دقفتسس ةعومجملا
. ةهجاولا ىلا ديدج نم ةسسفانملا ةدوع ةرورسضب رقا يلاردفلا بتكملا

نمث يأاب يناحرفو يناوسضر ديري امود
ىلع طغسضلا امود كنارف يسسنرفلا بردملا لسصاوي هتاذ قايسسلا يف
ينا˘حر˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا م˘سض ة˘ي˘نا˘كمإا ثح˘ب د˘سصق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ي˘لوؤو˘سسم
يتلا ةوطخلا يهو امهيدقع ةياهن يف امهدجاوت لÓغتسساو يناوسضرو
امهتنأامطو امهعم لسصاوتلا ةرورسضب بلاطت ةيفياطسسلا ريهامجلا تلعج
نا ركذي ديدجلا دقعلا دونب ىلا قرطتلا مث نمو امهتاقحتسسم ىلع ’وأا

ةسصاخ دراو بقرتلا ىقبي نكلو ةرداغملا هتين ىفن ناو قبسس يناوسضر
. ةبيقعل تيب يف ةيلاملا ةحوبحبلا لظ يف
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يدان يف ايلاح طسشني يذلا يبيللا بعÓلا سشيره ايركز ىطعأا
بتاورلا سضيفختب قيرفلا ةرادإا رارق ىلع هتقفاوم ةنيطنسسق بابسش
.فقوتلا ةرتف يف
هللا دبع ينطاومو انأا تقفاو دقل»: ةيفحسص تاحيرسصت يف سشيره لاقو
معدل ،انبتار نم ةئاملاب53 سضيفخت ىلع قيرفلا يبع’ عيمجو يفرعلا
فقوتلا ببسسب ةيلاحلا ةرتفلا يف اهب رمي يتلا فورظلا لظ يف يدانلا
.«ةلوطبلا هفرعت يذلا

دعوم ديدحت راظتنا يف ةيدرفلا تابيردتلا يف لسصاوأا نآ’ا انأا»: فاسضأاو
.«ةيعامجلا تابيردتلل ةدوعلا

يف تزرب يتلا ةعمÓلا ةيبيللا بهاوملا نيب نم سشيرهلا ايركز دعيو
ى˘لا سسل˘بار˘ط يدا˘ن ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب عا˘ط˘ت˘سسا ثي˘ح ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
.ايسسورÓيب يف فارتح’ا
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تابيردتلإ نع فقوتلاب هيبعل رمأاي ةرإرغوب
ةليلم نيع ةيعمج

دادزولب بابسش يدان مسسح
سشارك نيدلا يحم ةقفسص
با˘ب˘سشلا بخ˘ت˘ن˘م م˘جا˘ه˘˘م
ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا م˘جا˘ه˘˘مو
.لبقملا مسسوملل ابسسحت
دادزولب بابسش يدان فسشكو
ر˘˘ب˘˘ع سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا سسمأا لوأا

عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح
«كو˘˘˘ب˘˘˘سسي˘˘˘ف» ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تعقو يدانلل ةينفلا ةيريدملا

ادقع نيدلا يحم سشارك عم
.«4202 ةياغ ىلإا دتمي
ي˘ف با˘ب˘سشلا ةرادا تر˘سشا˘بو

يف ةيسضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا
فطخ د˘سصق تا˘كر˘ح˘ت ةد˘ع
ي˘ف با˘سشلا بهاو˘م˘لا سضع˘ب
حا˘ج˘نإ’ مدا˘ق˘لا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا

يذلا نيوكتلا يف اهعورسشم
.يدانلا ولوؤوسسم هادبأا

دحأا اماع81 بحاسص دعيو
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘عا˘˘˘سصلا بهاو˘˘˘م˘˘˘لا
نم لقأ’ ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

اديج فرعي مجاهم وهو02
يف ةركلا عم لماعتلا ةيفيك
.ارتم81 ةقطنم
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يبملوألإ بختنملإ فإده سشإرك عم دقاعتت «ةبيقعلإ»

دادزولب بابسش
ةرادإÓل لغاسشلا لغسشلا موجهلا ميعدت

بعلملإ ةيصضرأإ زيهجتو ميمرت لجأإ نم «سسايجيدلإ» لصسإرت يلهألإ ةرإدإإ

جربلا يلهأا
رهصشلإ فصصتنم ئراط عامتجل هيبعل وعدي سشيعرقحيرسستلا يدافتل مسسوملا لامكإا لÓغتسسا ىلع نورسصي نوبعل

ةيلاملإ ةيعصضولإ ةجلاعمل

مهيبعل تاقحتصسم ديدصست نوديري ةيفياطصسلإ
ةرإدإلإ عم ةقثلإ نإدقف لبق

تنانجات عافد

فيطسس قافو

هبتإر نم%53 سضفخ ىلع قفإوي سشيره

ةنيطنسسق بابسش
ةقباسسملا فانئتسسل ازهاج نوكيل تابيردتلا يف ةوقب لمعي هنا دكأا

sport@essalamonline.com

ةركسسب داحتا
نوعرصشي «نابيزلإ» ءانبأإ
ةيلاملإ يصسيصس ةلكصشم لح يف

«افيفلإ» ةقورأإ يدافتل
ةركسسب داحتا ةرادإا تعرسش
ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’ كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
بعÓلا تاقحتسسم ةلكسشمل
نم يسسيسس را˘ت˘خ˘م ي˘لا˘م˘لا

ةلوا˘ط ى˘لإا سسو˘ل˘ج˘لا لÓ˘خ
تاعاسسلا يف تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ةسشقا˘ن˘م˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
يسضري لح داجيإاو ةيسضقلا
هد˘كأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
ةعيرت قيرفلل ماعلا ريجانملا

ليكوب تلسصتا» : لاق ثيح
دا˘˘˘ج˘˘˘يإ’ بعÓ˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
ةمزأ’ا ءاوتحاو قافتا ةيسضرأا
عاسضوأ’ا رارق˘ت˘سسا نا˘م˘سضل
ير˘˘كسسب˘˘لا تي˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
ي˘˘˘ف لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو
. تاهاتم
لك هل ترفو ةرادإلا

ةحيرملا فورظلا
دا˘ح˘تا ةرادإا ل˘م˘ع˘ت ى˘ت˘حو
اه˘ت˘ي˘ن زار˘با ى˘ل˘ع ةر˘كسسب
بعÓلا ةلماعم يف ةبيطلا
هب لفكتلاو لسضفأا لكسشب

ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ
يوركلا طاسشنلل يرابجإ’ا
يئانثتسس’ا فرظلا ببسسب
د˘كأا دÓ˘ب˘لا ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘˘لا
مايق ة˘ع˘ير˘ت ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ة˘ق˘سش را˘ج˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ةرادإ’ا
ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ل˘م˘ح˘تو بعÓ˘˘ل
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ف˘˘˘يرا˘˘˘سصم˘˘˘لا
نم اذهو ماعطإ’او ءاويإ’اب
ع˘م ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع مار˘ت˘حا با˘ب
اذه لظ يف ةسصاخ بعÓلا
يذ˘˘˘لا بع˘˘˘سصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا
نم ةركسسب ةنيدم هسشيعت
ءابو ماقرا ةليسصحل عافترا

. انوروك
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ةئــنهت
ةبسسانمب ،ينوزعو يبق يتلئاع يتيبب ديراغزلا تلاعت
يف،قورسش ي˘ب˘ق ةدهتج˘م˘لاو ة˘قو˘ل˘خ˘لا ة˘ن˘بإ’ا حا˘ج˘ن
قاقحتسساو ةرادج لكب ،طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش
مدقتي ةديعسسلا ةبسسانملا هذهبو ،93.61 لدعمب

ةدلاو˘لاو د˘م˘حأا بأ’ا ة˘سصا˘خو ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا ل˘ك
،اهمامعأاو اهلاوخأاو اهيتدجو ،ةيلاغلا

،يناهتلا رحأاب دمحأا ديسس اهلاخ نبإا و
ةيفا˘ع˘لاو ة˘ح˘سصلا ماود ا˘ه˘ل ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م
.قلأاتلاو حاجنلا نم اديزمو

كوربم فلأا



ةــــنصصرق

 ديمعلإ
 يحصضي
ÃزاخيÊ

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م تي˘˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م بير˘˘غ
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإ’ا ترر˘˘ق ثي˘˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نيبعÓلا سضعب ةيقرت رسصانلا دبع سساملأا
،ةفرتحم دوقع ءاسضمإا لÓخ نم بابسشلا
دمحم ينزاخيمب ةيحسضتلا تمت نيح يف
ناك ريخأ’ا نأا مغر ةينابسشلا تائفلا ريدم
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا م˘ظ˘ع˘م بل˘ج ي˘ف ل˘سضف˘لا ه˘˘ل
لوأ’ا قيرفلا ى˘لإا م˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت تم˘ت ن˘يذ˘لا

..دوقعلا اوعقوو

ةباصصإلإ ينإدوصس يصسني بقللاب لافتحلإ
يرودلا بقل هنامسض نأا دعب
ةقفر يمسسر لكسشب ينانويلا
ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حا ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ه ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ة˘ق˘˘فر ي˘˘نادو˘˘سس
ى˘ل˘ع سسو˘كا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ق˘˘ير˘˘ف
تعمج يتلا ةهجاوملا سشماه
ما˘قو ،ي˘فوأا ق˘ير˘ف ما˘مأا ه˘يدا˘ن
نم قباسسلا برغز ومانيد مجن
ىبأا هنأا ’إا ةباسصإ’ا نم مغرلا
ةو˘˘سشن ه˘˘قا˘˘˘فر ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ّ’إا
بق˘ل˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو را˘˘سصت˘˘ن’ا
روسص رسشنب ماق ثيح ،يلاغلا
هباسسح ربع جيوتتلا ت’افتحا
لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا
اقفرم «رت˘يو˘ت˘لا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
.«لاطبأ’ا»: ةملكب هايإا

«لصسع ىلع نمصس»

دق نوكت نأا تفن ةركسسب داحتا ةرادإا
سصا˘خ˘لا ر˘ف˘سسلا زاو˘ج ءا˘ف˘خإا تد˘˘م˘˘ع˘˘ت
نأا˘ب ةد˘كؤو˘م ي˘سسي˘سس ي˘لا˘م˘لا بعÓ˘لا˘˘ب
دع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م ي˘ف ه˘ع˘سضو ي˘ن˘ع˘م˘لا

نأاو ريخأ’ا هفافز رثا يلام نم هتدوع
نأا˘سشل نا˘ك ه˘ت’ا˘˘سصتا ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا مد˘˘ع
عراسست نأا لبق ،ط˘ق˘فو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ل˘خاد
ةديج فورظ يف بعÓلا عسضول  ةرادإ’ا

لوكوتورب عيقو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت نأا ى˘ل˘ع
.نيمداقلا نيمويلا يف هتاقحتسسم سصخي

«سشمصشحي» ام ةديره

يف ثدحلا عنسصب ةديره بعÓلا لازي ’
’إاو ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا تيب

سضي˘ف˘خ˘ت حر˘ت˘ق˘م ه˘سضفر ر˘سسف˘ن ف˘ي˘˘ك
53 ةبسسنب انوروك رهسشأا لÓخ هروجأا
ىلع عقوي مل ثيح هئÓمز لثم ةئاملاب

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ع
نوبلا˘ط˘يو ه˘ي˘ل˘ع نورو˘ث˘ي «ر˘فا˘ن˘سسلا»
لاو˘مأ’ا ي˘مر ع˘م ق˘ير˘ف˘لا ن˘م هدر˘ط˘˘ب

ي˘˘˘ف ىدا˘˘˘م˘˘˘ت ه˘˘˘ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةينايبسصلا تافرسصتلا

لطبلإ بايغ يف سضيبأإ مصسوم

يرئازجلا داحتإ’ا سسيئر جرخ اعقوتم ناك امك
ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق˘ب ي˘ف˘ير˘عو˘ب ح˘بار ة˘ل˘˘سسلا ةر˘˘كل
ةركل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم سصو˘سصخ˘ب
لوأ’ا لوؤوسسملا دكأاو ،يلاحلا مسسوملل ةلسسلا
يمسسر لكسشب مسسو˘م˘لا ءا˘غ˘لإا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ي˘ف
ي˘سضا˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش ذ˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت يذ˘˘لاو
ل˘ط˘ب˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي ن˘ل ه˘نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م
يف نيتعومجم دجاوت مكحب ،رمأ’ا ةلاحتسس’
ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا دا˘م˘ت˘عاو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن
نأ’ ،رئازجلا يف لطب كانه نوكي نل»:Óئاق
ادكؤوم ،«ةلوطبلا سسفن يف نيتعومجم كانه
مسسوملل تاريسضحتلا˘ب مو˘ق˘ت˘سس ة˘يدا˘ح˘ت’ا نأا
.لبقملا ربمتبسس رهسش أادبيسس يذلا ديدجلا

سسوململإ رظتني رصصان نب

ام ديدج رظتني رسصان نب سسيئرلا لازي ’
ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
بتكملا اهدقعيسس يتلا ةمداقلا تاعامتج’ا
سصو˘سصخ˘ب ق˘ير˘ف˘لا ءا˘سسؤور ع˘م ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا
نم هفانئتسسا ةي˘نا˘كمإاو ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسو˘م˘لا

انتزوحب يتلا تامولعملا بسسحو اذه همدع
نم هحنم متيسس ام ةفرعم رظتني سسيئرلاف
يف هقيرف ةردقم ىلع فرعتلا دسصق لاومأا
.همدع نم اهدعب ةلسصاوملا
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ةراصضحلإو نفلإ
م˘ت ى˘ن˘ع˘م ف˘˘لأا˘˘ب ةرو˘˘سص
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع تا˘ح˘ف˘سصلا
،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا

دحاو نيرادج مسضت يتلاو
ة˘يدو˘لو˘م ناو˘˘لأا˘˘ب ن˘˘يز˘˘م
ناولأا لمحي رخآاو رئازجلا
نأا نيح يف دادزولب بابسش
ط˘˘ق˘˘ت˘˘لا يذ˘˘لا سصخ˘˘سشلا
سصي˘م˘ق يد˘تر˘ي ةرو˘˘سصلا
نأا دكؤو˘ي˘ل سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا

ةسضاير در˘ج˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك
بسصع˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب
وأا قيرف يأ’ تاءامتن’او
.ةعومجم
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ةعبوز ثدحأإ يداصص
قا˘˘فو ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج تف˘˘سسأا˘˘˘ت
رار˘ق˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ريدملا سصوسصخب ذ˘خ˘ت˘م˘لا
يداسص نيد˘لا ر˘سصن ي˘ن˘ف˘لا

ن˘م ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت تم˘˘ت يذ˘˘لاو
ي˘ف يرادإ’ا م˘قا˘ط˘لا فر˘˘ط
و˘˘هو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا
ه˘˘˘˘سضرا˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘مأ’ا
نيفراعلا ةسصاخ نور˘ي˘ث˘كلا
مهنأاو اميسس’ تيبلا ايابخب

ةرد˘ق˘م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ق˘ث ى˘ل˘ع
عفدلا ةلسصاوم ىلع ينعملا
ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘ئ˘ف˘لا ة˘ل˘ج˘ع˘ب

يف ريثكلا مدق هناو ةسصاخ
.ةيسضاملا تاونسسلا
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خيراتلإ يف بعل

مسسوŸا لامكإا لÓغتسسا ىلع نورسصي نوبعÓلا
 حيرسستلا يدافتل
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ميمرت لجأإ نم «سسايجيدلإ»

بعلŸإ ةيصضرأإ زيهŒو

ازهاج نوكيل تابيردتلا يف ةوقب لمعي هنأا دكأا
 ةقباسسملا فانئتسسل
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