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صسلجم مكاحم لك تصسم
ةمصصاعلأ ءاصضق

ةميقلأو ةورثلأ قلخ ةيفيك ىلع تزكر
يعيرلأ داصصتق’اب طابتر’أ كفو ةفاصضملأ
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ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ط˘خ˘لأ لو˘ح عا˘م˘ت˘ج’أ ي˘ف
،يعا˘م˘ت˘ج’أو يدا˘صصت˘ق’أ صشا˘ع˘نإ’ا˘ب
قل˘خ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ىل˘ع ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف تز˘كر
كفو ة˘˘˘فا˘˘˘صضم˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأو ةور˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
دمتعملأ يعيرلأ داصصتق’اب طابتر’أ

.تاقورحملأ ليخأدم ىلع
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ءاسضقلا كلسس ‘

ةيزكرملا تاحرتقم هذه
ششاعنإÓل ةيباقنلا

يعامتجلاو يداسصتقلا
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نيردسصملل ةريبك تازيفحتو ةيئابج تاءافعإا^
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ىبختي ام يسش

ن˘ير˘ي˘صسم˘لا ءا˘مد˘ق ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا فر˘˘ع˘˘ي
ةقÓعلا ةعيبط ،نارهو ةيلوب نييرادإلاو
د˘حأاو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ق˘با˘صسلا شسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
باخت˘نا د˘ع˘بو ،ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث يد˘ها˘ج˘م
ريبك ددع رداب ةقيلفتوب قباصسلا شسيئرلا

ة˘ق˘صش ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘يلو˘لا تارا˘طا ن˘˘م
نع هلاؤوصسل ةنيدملا طصسو يف دهاجملا
،هعم لما˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كو ق˘با˘صسلا شسي˘ئر˘لا
نكل ،نيلجرلا نيب ةديطولا ةقÓعلا مكحب
ةنصس رمأا ةقيلفتوب نأا نوفرعي ل نيريثكلا

قبصسألا نارهو يلاو هباختنا دعب ةدحاو
نم دهاجملا ليحرتب ،يرداوق ىفطصصم
،ليتصسان˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف Ó˘ي˘ف ى˘لإا ه˘ت˘ق˘صش
ام وهو هل اماركإاو لحارلا دهاجملل انافرع
.يلاولا هلعف

ةبيرغ ةقرافم

ارود بعلت ةرهاصصملا نإا شضعبلا لوقي
يف ايلع بصصانم يف نييعتلا يف اريبك
،ةيخيرات لحارم يف لقألا ىلع رئازجلا
لاورز نيمايلا قبصسألا شسيئرلا دهع يفف
يلاو امهعمو هئارزو ىوقا نم2 ناك
بيرغلا ،تاقيقصش3 ـل اجاوزأا ةريبك ةيلو
نم نك ثÓثلا تايقيقصشلا نأا رمألا يف
نكمي لهف ،لاورز شسيئرلا مرح براقأا
نو˘كي نأا ود˘غ˘ي ل ر˘مألا نأا˘ب ق˘˘يد˘˘صصت˘˘لا

يف تاقيقصش3 عمتجت نأا طقف ةفداصصم
ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا رار˘ق˘لا عا˘ن˘صص تÓ˘˘ي˘˘ف
؟يصضاملا نرقلا تانيعصست

شضماغ ريسصم

ينطولا ناجر˘ه˘م˘لا» ر˘م˘ع ن˘م تصضم ا˘ما˘ع25
ًايو˘ن˘صس ه˘ت˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ما˘ق˘ت يذ˘لا «ةاو˘ه˘لا حر˘صسم˘ل
مدقأا نم دعي يذلاو ،مناغتصسم  حرصسملا ةمصصاعب
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘حر˘صسم˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا م˘˘هأاو
ي˘صس» ل˘حار˘لا ه˘صسصسؤو˘م˘ل ي˘ق˘ير˘فإلاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا

رادم ىلع مرك دقف ،«ميلحلا دبع نب يلÓيج
ام ةزرابلا ةين˘ف˘لا هو˘جو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تاو˘ن˘صسلا
راظنأا تحبصصأاو اريبك امخزو ايميلقإا ادعب هبصسكا
حاتتفلا راتصس عفري نأا ذنم هب ةقلعم نييحرصسملا
نكلو ،ماتخلا يف جئاتنلا نÓعإا دعب لدصسي نأا ىلإا

ةيعصضولاب ةنوهر˘م ى˘ق˘ب˘ت ة˘ن˘صسلا هذ˘ه˘ل ه˘ت˘ع˘ب˘ط
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نا رو˘ط˘ت ىد˘مو ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا

ةيراجلا ةنصسلا ةياهن ةياغ ىلإا ةمئاق ىقبت لامآلاو
.همدع نم يفاقثلا ثدحلا اذه ةماقإا ددحتصس يتلا

؟نيأا ىلإا «فيركولا داو»

ريغبو ةبصسانمب ةديعصس ةيلو ونطاوم لءاصستي
«فيركولا داو» عورصشم ريصصم نع ةبصسانم
،نيبقا˘ع˘ت˘م را˘ي˘مأاو ةلو ةد˘ع كل˘ه˘ت˘صسا يذ˘لا

كل˘ه˘ت˘صساو نو˘ق˘˘با˘˘صس ءارزو ه˘˘ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘تو
ةنكاصسلا رصشبتصساو ،ةديدع ةيفاصضإا تاينازيم
نم ةنيدملا لوحي نأا يف عورصشملا ةيادب عم
ةيلامج ةيراصضح شسيياقمب ةنيدم ىلا ةبوكنم
ةروا˘ج˘م قاو˘صسأاو ر˘يد˘صصق˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضق˘˘ت
هيطعتو يداولا ئيهتو نييو˘صضو˘ف˘لا ة˘عا˘ب˘ل˘ل
ل اذامل لاؤوصسلا ىقبيو ،ايراصضحو افيظن اهجو
لو˘ح ي˘ئا˘صضق ر˘خآاو يرادا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي
يفكي اتقوو لاومأا كلهتصسا يذلا عورصشملا
.؟اهلماكب ندم ءانبل

qarsana@essalamonline.com
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يئاسضقلا لجنملا
ريغ ءار˘ث˘لا تلا˘ح ةر˘ث˘ك د˘ع˘ب

تايلو ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ،رر˘ب˘م˘لا
ترا˘˘ي˘˘ت ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا ،شضي˘˘˘ب˘˘˘لا

اهيف ترهظ يتلا تليصسمصسيتو
نم ددعل ةب˘صسن˘لا˘ب ءار˘ث ر˘ها˘ظ˘م
لب˘ق نا˘ك م˘ه˘صضع˘ب شصا˘خ˘صشلا
يدا˘˘˘م ل˘˘˘خد نود˘˘˘ب تاو˘˘˘ن˘˘˘˘صس
نمألا حلاصصم تحتف ،شساصسألاب
لاومأا شضييبت لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

اهردصصم نأا دقتعي ةيعرصش ريغ
ر˘ي˘غ ة˘ط˘صشنا وأا بير˘ه˘ت ةرا˘ج˘ت
ىلع تحتف تاقيقحتلا ،ةينوناق
يلحملاو يزكرملا نييوتصسملا
اددع لمصشت ،عبرألا تايلولاب
ةيراجت عيراصشم يف لاومأا شضييبت ةصسراممب ةهبصش لحم راجتلا رابكو لامعألا لاجر نم
.ردصصملا ةينوناق ريغ لاومأا ليصسغو شضييبتل اعيمج تئصشنأا اهنأا دقتعي ،تلواقمو

فوسشت ششيع
ة˘˘ي˘˘عاد˘˘˘لا ،تاد˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت ،ترا˘˘˘ثأا
م˘˘ي˘˘صسو ي˘˘تارا˘˘مإلا ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا
عقاوم ربع اعصساو لدج فصسوي
نجهتصساو يعامت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا

قرزألا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا داور
ةيعاد نم تدب يتلا تاحيرصصتلا
راذتعÓل هميدقت بقع ،يمÓصسإا
هيلإا ءاصسأا دق يليئارصسإا لجر لكل
ىلع فصسوي ميصسو درغو ،اقباصس

امدنع» Óئاق ةيم˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص
ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا شضع˘˘ب تيأار
بب˘صسب يد˘˘ل˘˘ب م˘˘ل˘˘ع نو˘˘قر˘˘ح˘˘ي
ل˘ي˘ئار˘صسإا ع˘م مÓ˘صسلا ةد˘ها˘˘ع˘˘م
ل˘˘جر ل˘˘كل رذ˘˘˘ت˘˘˘عأا نأا ترر˘˘˘ق
ي˘˘ف ه˘˘ل تأا˘˘صسأا اذإا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا
بعصشلا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،«ي˘صضا˘م˘لا
عم هتدا˘ع˘صس بب˘صسبو ي˘تارا˘مإلا
.انوروك ةحئاج يصسن قافتلا

ديدج رسصع
نم ءا˘م˘ل˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا را˘كت˘بلا
رصشبلا نييÓم ةايح راصسم ريغي دق ايلارتصسا

يف ل˘ما˘ك ل˘كصشب م˘ها˘صسي د˘قو ،م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع
لود يف امك ،رئازجلا يف ةايحلا راصسم رييغت
ريغ ديدجلا راكتبلا ،هايملا دراوم يف ةريقف
لقاو لهصسأا اهلعجو رحبلا هايم ةيلحت ميهافم
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف م˘ها˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك
،برصشلا هايم ةمزأا ىلع ءاصضقلاو ةيقصسملا

يف نييÓملا ةايح لوحي نأا هنأاصش نم امك
كلذو ،ن˘صسحألا ى˘لإا م˘لا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةحولملا ةليلق وأا ةحلاملا رحبلا هايم ليوحتب
.يصسايق تقو يف ةفيظنو ةنمآا برصش هايم ىلإا

يلاوزلا اي ششيع
تايمكبو ريبكلا لازنإلاو ديصصلا ىدأا

،ءاقرزلا ةيحطصسلا كامصسألا نم ةربتعم
فلتخ˘م˘ب ،ن˘ي˘طرا˘ف˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ
ششلألاو نيدرصسلا رارغ ىلع اهعاونأا
فر˘ع يذ˘لا ا˘هر˘˘ع˘˘صس شضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا ى˘˘لإا
ى˘ل˘عو ،ة˘طرا˘ف˘لا ما˘يألا ي˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
ودايصص داع رصصحلا ل لاثملا ليبصس
يف ةمصصاعلاب يرح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا ءا˘ن˘ي˘م
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘كب م˘˘ه˘˘ل ة˘˘جر˘˘خ
ا˘˘ه˘˘تر˘˘˘فو ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘م ن˘˘˘يدر˘˘˘صسلا

يتلا ،قاوصسألا يف اهراعصسأا شضافخناو
.جد002 ىلإا جد031 نيب ام اتحوارت
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لÓ˘خ نو˘ب˘ت شسي˘ئر˘˘لا ف˘˘صشك
ةود˘ن˘لا حا˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘صشإا
ششا˘˘˘ع˘˘˘نلا لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلاو يدا˘˘صصت˘˘قلا
تقلطنا يتلا ،ديدج داصصتقا لجأا
رو˘˘صضح˘˘ب م˘˘مألا ر˘˘˘صصق˘˘˘ب شسمأا
ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘كر˘˘˘˘صشو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
نع ،نييعامتجلاو نييداصصتقلا

اهتم˘ي˘ق ة˘ي˘كن˘ب تا˘حا˘ت˘م دو˘جو
شصصصخ˘ت˘صس جد را˘ي˘ل˘م0091
ةياهن ةياغل نيرمثتصسملا ةدئافل
ل˘يو˘م˘ت نأا ازر˘ب˘˘م ،0202 ة˘ن˘صس
م˘ت˘ي˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
ةتحب ةيلخاد دراوم ىلا ءوجللاب
ل˘كل ع˘˘طا˘˘ق˘˘لا ه˘˘صضفر ادد˘˘ج˘˘م
،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ناد˘ت˘˘صسلا لا˘˘كصشأا
ل˘يو˘م˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ن˘ل ه˘ناو رر˘ب˘م تح˘ت ي˘جرا˘خ˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘صصصصخ د˘˘ق˘˘ل ،رر˘˘كت˘˘ي
جد رايلم0091 كونبلا ىوتصسم
ديري نمل0202 ةياهن ةياغ ىلإا
نيرمثتصسملا ا˘ي˘عاد ،را˘م˘ث˘ت˘صسلا
نع عاطتصسملا ردق داعتبلا ىلإا
ا˘ح˘صضو˘م ،ل˘ي˘ق˘ث˘لا را˘م˘ث˘ت˘˘صسلا
057ـب عنصصم ءاصشنإا لومن اذامل»
ليومت شضوع Óثم رلود نويلم
رلود نويلم57ـب عناصصم01
نأا˘ب ع˘با˘ت ه˘˘ن˘˘كل ،«؟ع˘˘ن˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
ةليقثلا عيراصشملا يف رامثتصسلا
رفوي نأا ةطيرصش احو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ي
.ةيلاع ةفاصضم ةميق

دراو˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لاو
ن˘ع ف˘صشك ،ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘كن˘ب˘˘لا
حوارت˘ي ا˘م شصي˘صصخ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا
رلود رايل˘م21 ى˘لا01 ني˘ب

ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
ل˘يو˘م˘ت˘ل فر˘صصلا تا˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
عيجصشت د˘صصقو .تارا˘م˘ث˘ت˘صسلا
نلعأا ،نيرمثتصسملاو رام˘ث˘ت˘صسلا
ميرجتلا عفر نع نوبت شسيئرلا

ن˘ي˘كم˘ت˘ل ر˘ي˘ي˘صست˘لا ل˘ع˘ف ى˘ل˘˘ع
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
.«ةيحيرا لكب مهعيراصشمب

جراخ تأرداصصلأ عفر
تأرايلم5 ىلإأ تاقورحملأ

1202 ةنصس ر’ود
ىلع ةيروهمجلا شسيئر دكأا

جراخ تارداصصلا عفر ةرورصض
5 نع لقي ل ام ىلا تاقورحملا

ة˘˘ن˘˘صس ر˘˘خاوا رلود تارا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
ةيعبتلا نم جورخلا دصصق1202
نأا ازربم ،تاقورحملا تادئاعل
ةفصصب ينطولا داصصتقلا دامتعا
تادئاعو عير ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ك ه˘ب˘صش
ل˘تا˘ق دا˘م˘ت˘عا و˘ه تا˘قور˘ح˘م˘لا
ىلع ادكؤوم ،تاردابملاو ءاكذلل

تارداصصلا ة˘م˘ي˘ق ع˘فر ةرور˘صض
ةنصس غلب˘ت˘ل تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘خ
تارايلم5 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م1202
رلود راي˘ل˘م2 ل˘با˘˘ق˘˘م رلود
ن˘م ءاد˘ت˘با ه˘نا فا˘صضأاو .ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
م˘ت˘ي˘صس ،ن˘ي˘ت˘مدا˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صسلا
تادئاع ى˘ل˘ع لا˘كتلا شصي˘ل˘ق˘ت
ىلع ةئاملاب08 ىلإا تاقورحملا
.ايلاح ةئملاب89 لباقم لقألا

كونب ءاصشنإاب صصيخرتلأ
ةصصاخ تاكرصشو ةصصاخ

يرحبلأو يوجلأ لقنلل
ل هنأا ،ةيروهمجلا شسيئر دكأا

ة˘صصا˘خ كو˘ن˘ب ءا˘صشنا ن˘˘م ع˘˘نا˘˘م
يوجلا لقنلل ةصصاخ تاكرصشو
.نيرفاصسمللو عئاصضبلل يرحبلاو
ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘˘ت شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بر˘˘˘عأاو
رامثتصسلا لاجم حتفل هدادعتصسا
يو˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ل»  Ó˘ئا˘ق ي˘كن˘ب˘لاو ير˘ح˘ب˘˘لاو
نير˘م˘ث˘ت˘صسم ءا˘صشنا مو˘ي˘لا ع˘نا˘مأا

ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تا˘˘˘كر˘˘˘˘صشل شصاو˘˘˘˘خ
ير˘ح˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو نار˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘ل
كلذكو نيرفاصسمللو ع˘ئا˘صضب˘ل˘ل
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لا ا˘ي˘عاد ،«كو˘ن˘˘ب˘˘ل
ىلا ةيدا˘صصت˘قلا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو
ةرو˘تا˘ف شصي˘ل˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا
نأا ار˘كذ˘م ،تا˘مد˘خ˘لا دار˘ي˘˘ت˘˘صسا
رد˘ق˘ت ل˘ق˘ن˘لا تا˘˘مد˘˘خ ةرو˘˘تا˘˘ف
اهنم ايونصس رلود رايلم5.21ـب
تصصصصخ رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م4.3
يرحبلا لقنلا فيلاكت ديدصستل
نم حبصصأا هنأا اربتعم ،عئاصضبلل
هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإا يرور˘˘˘صضلا
تÓيوحتلا شصيلقتل ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘˘لا
،كون˘ب˘لا شصو˘صصخ˘بو .جرا˘خ˘ل˘ل
ي˘ف نو˘كي نا ع˘نا˘˘م˘˘لا ا˘˘م» لا˘˘ق
شصاو˘˘˘خ ي˘˘˘كن˘˘˘ب˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ن˘˘كم˘˘م ،ا˘˘كو˘˘˘ن˘˘˘ب نو˘˘˘صسصسؤو˘˘˘ي
،«ةيموم˘ع كو˘ن˘ب ع˘م ة˘كار˘صشلا˘ب
ماظنلا يف رظنلا ةداعإا ىلإا ايعاد
هفصصو يذلا يرئازجلا يكنبلا
.«ةيمومع كيبابصش درجم»ـب

لوح ةينطولأ ةودنلأ
يداصصتق’أ صشاعن’أ ططخم

«يئانثتصسأ فرظ» يف دقعت
ةودنلا نأا ،نوبت شسيئرلا زربأا

ششاعنلا ططخم لوح ةينطولا
فر˘ظ ي˘ف د˘˘ق˘˘ع˘˘ت يدا˘˘صصت˘˘قلا
ةمزأا رئازجلا هيف هجاوت يئانثتصسا

ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تصضر˘˘˘ف ة˘˘˘جودز˘˘˘م
تادئاع شضافخنا يف ةلثمتملاو
يتلا91 ‐ديفوك ةحئاجو طفنلا
،ملاعلا تاداصصتقا ىوقأا تكلهأا

ل˘كل اداد˘ت˘ما ي˘تأا˘ت ا˘ه˘نأا اد˘كؤو˘م
يف اهيل˘ع ا˘نر˘صس ي˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘لا

يف نينقت˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘يدا˘ي˘م
ةموكحلل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا

،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا شسل˘ج˘م˘˘لاو

ريدقتو نانتما ددج ،ةبصسانملابو
ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ءا˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘ملا
ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘˘صصلا

ة˘ح˘صصلا لا˘م˘عو ي˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشو
ة˘ي˘ن˘˘ملا كÓ˘˘صسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
ن˘م ل˘كلو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
يأابو ديعب وا بيرق نم مهاصس
ةحفاكم يف لاكصشلا نم لكصش
هولذب ام ىلع ،91 ديفوك ةحئاج
شصيلختل تايحصضتو دوهج نم
.ءابولا اذه نم دÓبلا

حلاصصمو ةلأدعلل تاميلعت
دصض فوقولل نمأ’أ
ةلوهجملأ تاغيلبتلأ
ف˘˘صشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ةميلعت رادصصإا ددصصب هنأا شسيئرلا
ذخألا مدعب يصضقت ةلادعلا ىلإا
ادعاصصف نآلا نم رابتعلا نيعب
ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسر
ةلاصسر لك نأا ادكؤوم ،ردصصملا

نو˘كي˘صس رد˘صصم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ادكؤوم ،تÓمهملا ةلصس اهريصصم
ىلإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت راد˘صصإا دد˘صصب ه˘نأا
ذخألا مدع˘ب ا˘ه˘ي˘ف ر˘مأا˘ي ة˘لاد˘ع˘لا
ادعاصصف نآلا نم رابتعلا نيعب
ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسر
ةلاصسر لك نأا ثيحب ،ردصصملا

نو˘كي˘صس رد˘صصم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ايعاد ،تÓمهملا ةلصس اهريصصم
ىلع نوزوحي نيذلا شصاخصشألا

ةيداصصتقا ةميرج لوح ةمولعم
اهحصضف˘ل ة˘عا˘ج˘صشلا نو˘كل˘م˘يو
ى˘لإا ه˘جو˘ت˘˘لا˘˘ب ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
081 دوجو لظ يف ةفاحصصلا

ددصشو .دÓبلا يف ةيموي ةديرج
نأا ى˘ل˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
كل˘م˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
ةمزÓلا لئاصسو˘لاو تا˘ي˘نا˘كملا
نلعأا امك ،مئارجلا يف قيقحتلل
ع˘˘˘فر ن˘˘˘ع ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘ف
«رييصستلا ل˘ع˘ف» ى˘ل˘ع م˘ير˘ج˘ت˘لا
ن˘ي˘كم˘تو ةردا˘ب˘م˘لا ع˘ي˘˘ج˘˘صشت˘˘ل
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
.ةيحيرأا لكب مهعيراصشمب

لك ةنمقر يف عأرصسإ’أ
ةيداصصتق’أ تاعاطقلأ
ةيبابصضلأ ةلأزإ’ ةيلاملأو

ةلعتفملأ
ىلع ،ةيروهمجلا شسيئر حلأاو

لك ةنمقر يف عارصسإلا ةرورصض
ةيلاملاو ةيداصصتقلا تاعاطقلا

يف ةلعت˘ف˘م˘لا ة˘ي˘با˘ب˘صضلا ة˘لازإل
شسير˘˘كتو تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
شضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا د˘˘صصق ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘˘صشلا
نأاو ةصصاخ ،ينطولا داصصتقلاب
هذه» Óئاق ،ة˘فد˘ه˘ت˘صسم ر˘ئاز˘ج˘لا
قر˘ط˘ب ل˘م˘ع˘ت لاز˘˘ت ل تارادإلا

نمزلا اهزواجت ةميدق لئاصسوو
هكلتمي ا˘م ة˘فر˘ع˘م˘ب ح˘م˘صست لو
تارا˘˘ق˘˘ع ن˘˘˘م نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘كر˘˘˘صشو
رمأا ،قايصسلا اذه يفو ،«ينطولا

يف عارصسإلاب ةيروهمجلا شسيئر
ةيئابجلاو ةي˘لا˘م˘لا تا˘حÓ˘صصإلا

رارمتصسلا بجي ل هنا احصضوم
بئار˘˘صضلا ع˘˘˘فد را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا ي˘˘˘ف
را˘˘ب˘˘ت˘˘عا بج˘˘ي ل˘˘ب ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘ك
نم ةيزيفحت ةليصسوك ةبيرصضلا
ءاصشنإاو ليخادم˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ل˘جأا

.لمعلا بصصانم

ر’ود رايلم42ـب ةيطفن تأدئاع عقوتيو «بعصص» دÓبلل يلاملأ عصضولأ نأأ فرتعي نوبت صسيئرلأ

داسصتقلا ششاعنإل رايلم0091 ـب ةيلاجعتسسا حÓسصإا ةطخ
ةلعتفملا ةيبابسضلا ةلازإل تاعاطقلا لك ةنمقر بجيو ةفدهتسسم رئازجلا ^

نيردسصملل ةريبك تازيفحتو ةيئابج تاءافعإا ^

خ.ةميصسن

«ابعصص» هنوك مغر لمحتلل لباقلاب دÓبلل يلاملأ عصضولأ ،صسمأأ ةيروهمجلأ صسيئر نوبت ديجملأ دبع فصصو
ةياهن عم ر’ود رايلم42ـب ةيطفن تأدئاع ليجصست عقوتو فرصصلل تايطايتحاك ر’ود رايلم75 دوجو ليلدب

لظ يف ةصصاخ ،ةثراكلأ دÓبلأ بنجتصس يداصصتق’أو يعامتج’أ صشاعن’أ ةصسايصس نأأ ىلإأ أريصشم ،ةيراجلأ ةنصسلأ
.0202 ةنصس ةياهن ةياغل نيرمثتصسملأ ةدئافل صصصصختصس رانيد رايلم0091 اهتميق ةيكنب تاحاتم دوجو

ديهصشلأ» ةيمصست تلمح
«يواكم ةحاب

ةعفدلا جرخت
ةسسردم نم84
 ناكرألاو ةدايقلا
ةيربلأ تأوقلأ دئاق فرصشأأ
،رامع ةينماثعأأ ءأوللأ
ةدايقلأ ةصسردمب صسمأأ

ةدومح ديهصشلأ» ناكرأ’أو
يصس وعدملأ دمحأأ
رئأزجلاب «صسأوحلأ
لفح مصسأرم ىلع ةمصصاعلأ

ةرود نم84 ةعفدلأ جرخت
.ناكرأ’أو ةدايقلأ

ةعفدلأ صشيتفت دعبو
تلمح يتلأ ةجرختملأ

ةحاب ديهصشلأ» ةيمصست
ةصسردم دئاق ىقلأأ ،«يواكم
ةباينلاب ناكرأ’أو ةدايقلأ
دوليم يراصضخل ديمعلأ

اهيف صضرعتصسأ ةملك
نيوكتلل ىربكلأ رواحملأ

ةيملعلأ فراعملأو
اهاقلت يتلأ ةيركصسعلأو
ىوتصسم ىلع نوصصبرتملأ

لكصشت يتلأ ةصسردملأ هذه
يتلأ ةبلصصلأ ةأونلأ»
زاهج اهيلع صسصسأاتي
تأوقلأ يف ريطأاتلأ
.«ةحلصسملأ

خ.ةميصسن

ةمصصاعلأ ءاصضق صسلجم مكاحم لك تصسم

ءاسضقلا كلسس يف ةعسساو تÓيوحت ةكرح

ديدج داصصتقأ ءانبل ةكÎصشم ةيؤور ¤إأ اعد

‘ ةيلسصفم ةظ◊ ششيعت رئاز÷ا  :دارج
 اههجاوت يتلا تايدحتلا مج◊ رظنلاب اهخيرات

ةصسوردŸأ Òغ ةيلاŒر’أ تأرأرقلأ ةبغم نم ةيبÎلأ ةرأزو أورذح

لوخدلا ةعطاقÃ نوددهي تايوناثلا راظن
 لبقŸا يسسردŸا

عافترÓل حصشرم ددعلأ

 فسصنو رهسش فرظ يف ةيعمج فلآا4 دامتعا

ةعصساو ةكرح شسمأا تيرجأا
شسل˘ج˘م م˘كا˘ح˘م ل˘ك تل˘˘م˘˘صش
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘صضق
ةكرحلا اهتلمصش يتلا مكاحملا

،شسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
رادلا ةمكحم ،ششارحلا ةمكحم
،ة˘ب˘يور˘لا ة˘م˘كح˘م ،ءا˘صضي˘˘ب˘˘لا

،د˘˘م˘˘ح˘˘ما يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م
ة˘م˘كح˘مو ة˘قار˘صشلا ة˘م˘˘كح˘˘م
.ياد نيصسح

ةرازو ف˘˘كع˘˘ت ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘˘ل
لث˘م ى˘ل˘ع ما˘يألا هذ˘ه لد˘ع˘لا

ىوتصسملا ىلع ةكرحلا هذه
تاروطتلا ةبكاومل ،ينطولا
ة˘˘حا˘˘˘صسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ة˘ي˘صسا˘ي˘˘صسلا
يف اهرصشابت يتلا تاقيقحتلا

ىوتصسم ىلع داصسفلا تافلم
ةيئاصضقلا شسلاجملا ف˘ل˘ت˘خ˘م
 .نطولا تايلو لك ربع

ر.نوراه

راصشتصسم ناصضمر هيزن دكأا
فلكملا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر
ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب
مت هنأا شسمأا ،جراخلاب ةينطولا
ىلع ةيعمج فلآا4 دامتعا
فرظ يف ينطولا ىوتصسملا
ي˘ف دد˘˘ع˘˘لاو ف˘˘صصنو ر˘˘ه˘˘صش
.رمتصسم ديازت

لÓ˘˘خ نا˘˘صضمر˘˘ب ح˘˘صضوأاو
ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م يروا˘˘صشت ءا˘˘ق˘˘ل
ةعا˘ق˘ب ،ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
م˘صسا˘ق دو˘لو˘م تار˘صضا˘ح˘م˘لا
تاحرف ةعماجب مصساقلب تيان

دامتعا نأاب ،(1فيطصس) شسابع
8 نيب نم ءاج تايعمجلا هذه
ءا˘˘صشنإل دا˘˘م˘˘ت˘˘عا بل˘˘ط فلآا

ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
يف ةحو˘ن˘م˘م˘لا تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا

.راطإلا اذه
تÓي˘ه˘صست˘لا هذ˘ه ز˘كتر˘تو

ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘مأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

اقيبطت ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ةيروهمجلا شسيئر تاميلعتل
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع د˘˘ي˘˘صسلا
ل˘˘ح» ى˘˘ل˘˘ع شصو˘˘˘صصخ˘˘˘لا˘˘˘ب
تاذ ل˘ي˘قار˘ع˘لاو ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا
يئاصضقلا رصضح˘م˘لا˘ب ة˘ل˘صصلا
ي˘˘ترازو ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

،لدعلاو ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ق˘ئا˘ثو˘لا دد˘ع شصي˘ل˘ق˘ت اذ˘كو
،ا˘ه˘ت˘صسارد ةد˘مو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا

تاذ هر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كذ ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بصسح
 .لوؤوصسملا

خ.ةميصسن

ريزولا دارج زيزعلا دبع لاق
ةظحل ششيعت رئازجلا نإا ،لوألا

رظنلاب اهخ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘صصف˘م
،اههجاوت يتلا تايدحتلا مجحل
وحن ةوطخب مايقلا بجوتصسي ام
ةو˘˘ط˘˘خ ن˘˘كل ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا

.ةكرتصشم
ه˘ل ل˘خد˘ت ي˘˘ف دار˘˘ج فا˘˘صضأا
راطإا يف تمظن ةصشرو لÓخ
لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا لا˘غ˘صشأا

،يداصصتقلا ششاع˘نإلا ط˘ط˘خ˘م
دÓبلا اهصشيعت يتلا ةيعصضولا نا

ةوحصصل˘ل ة˘صصر˘ف ل˘ث˘م˘ت ا˘ي˘لا˘ح
عيمج نيب ةكارصشو راوح ءانبو
،ةدعصصألا عيمج ىلعو فارطألا

ةيمومعلا تاطلصسلا نأاب ادكؤوم
لك لح ىلع اهدحول ةرداق ريغ
نور˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو  ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

قيقحت ي˘عد˘ت˘صسي و˘هو ،كلذ˘ك
ىلإا اعد امك ،نيفرطلا نيب مغانت
قفو ديدج داصصتقا شسصسأا ءانب
ةموكحلا ني˘ب ة˘ي˘كرا˘صشت ة˘يؤور
ةمئاق نييداصصتقلا نيلماعتملاو

اريصشم ،نيفرطلا نيب ةقثلا ىلع
لا˘˘ي˘˘جألا نأا ى˘˘لإا قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
ةورثلا ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ة˘ق˘با˘صسلا
لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘صس ل ة˘ي˘ط˘ف˘˘ن˘˘لا
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نلا بج˘ي ن˘كل ،ن˘ي˘ي˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لا
لايجأÓل هكرتنصس اميف ريكفتلا
.ةيلبقتصسملا

ى˘˘صصوأا ،دد˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ن˘˘˘ع ف˘˘˘كلا˘˘˘ب لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
ةينطو يف يئاق˘ل˘ت˘لا كي˘كصشت˘لا

ى˘ل˘ع ادد˘˘صشم ،لا˘˘م˘˘عألا لا˘˘جر
ةقثلا ةمزأل دح عصضو ةرورصض
لجأا نم فارطألا فلتخم نيب
.ةلاعف لمع ةيجهنم ءانب

ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ى˘لإا ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك
عاطقلا تاصسصسؤوم نيب قيرفتلا
اربتعم شصاخلا عا˘ط˘ق˘لاو ما˘ع˘لا
هبعلت يذلا رودلا وه مهملا نأا

نا˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يف هيلإا ي˘م˘ت˘ن˘ت يذ˘لا عا˘ط˘ق˘لا
.ينطولا داصصتقلا

خ.ةميصسن

يف شسمأا تايوناثلا راظن رذح
ىلع اهب اوماق ةيئلو تاجاجتحا

تايريدم ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىو˘ت˘صسم
ن˘م ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ريغ ةيلاجترلا تارارقلا ةبغم
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘صسورد˘˘˘م˘˘˘لا
اذكه نع ةل˘ما˘كلا ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ي˘ف لو˘خد˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فد˘ت تارار˘ق

يف لثمتت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘كر˘ح
ة˘˘يرادإلا لا˘˘م˘˘عألا ة˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م
يصسردملا لوخد˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

فيلكتلا شضفرو0202/1202
ريصضحتلاو ةيوناث ريدم ماهم يف
ةرازو رقم مامأا ةينطو تافقول
.ةينطولا ةيبرتلا

خ.ةميصسن



ىد˘˘ل ة˘˘صشطا˘˘ب˘˘ع˘˘ل ح˘˘صضوأا
ة˘عاذإلا ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘صض ه˘˘لوز˘˘ن
ن˘ي˘ب ن˘م نأا ،شسمأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
بصسن شضيفخ˘ت تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
شضور˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

عصضول لحك ةرادإلا ةنمقرو
قيعت يتلا ةيطارقوريبلل دح
احرتقم ،ةيداصصتقلا ةيكرحلا
قلخ˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسا تاءار˘جإا
اهن˘م ة˘يدا˘صصت˘قا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
يزاو˘˘م˘˘لا دا˘˘صصت˘˘قلا جا˘˘˘مدإا

حا˘˘برأا ي˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإاو
ق˘˘ئاو˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘لازإاو كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ف˘ي˘ف˘خ˘تو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا
ن˘ي˘مألا د˘كأاو ،را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
لامعلل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ما˘ع˘لا

ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةعصضاخ ريغلا لاومألا جامدإا
ن˘ي˘˘صسح˘˘تو ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘ل
دار˘ي˘ت˘صسلا شضف˘خو ة˘يا˘ب˘ج˘لا

تاعوفدملا نازيم ن˘ي˘صسح˘ت˘ل
ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا حر˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘˘ك
نم ا˘هر˘ير˘ح˘تو تا˘صسصسؤو˘م˘لا
.ةيطارقوريبلا ةوطصس

د˘كأا ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘صسا نأا ة˘˘صشطا˘˘ب˘˘ع˘˘ل
يأا ن˘م ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘˘لا

تارار˘ق˘˘لا م˘˘هأا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘صصو
،ر˘م˘تؤو˘م ر˘خآا ن˘ع ة˘ق˘ث˘ب˘ن˘م˘˘لا

ةيقيقحلا ةياصصولا نأا اربتعم
ةدعاقلا يه ادعاصصف نآلا نم
ةصشطاب˘ع˘ل را˘صشأاو ،ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا
ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘صضو˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا
حمصسي ل ينطولا داصصتقÓل
ة˘ق˘ب˘˘ط˘˘لا تلا˘˘غ˘˘صشنا ع˘˘فر˘˘ب
ة˘لأا˘صسم ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب ة˘ل˘ي˘غ˘صشلا

احرتقم ،روجألا بصص نامصض
نم دئاوف نودب شضورق قلخ
را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘˘جألا ل˘˘˘˘˘جأا
تاصسصسؤوملا نيب ام ينماصضت
.ةنهارلا ةمزألا زواجتل

ثدحلا4 2282ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ92ـل قفأوملأ0202 توأأ91ءاعبرأ’أ

watan@essalamonline.com

يعيرلأ داشصتق’اب طابتر’أ كفو ةفاشضملأ ةميقلأو ةورثلأ قلخ ةيفيك ىلع تزكر

يعامتجلاو يداسصتقلا ششاعنإÓل ةيباقنلا ةيزكرملا تاحرتقم هذه

ز.لامج

يف ةيزكرملأ نم ةمدقملأ تاحرتقملأ نأأ ،نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ داحتلل ماعلأ نيمأ’أ ،ةششطابعل ميلشس نلعأأ
ةورثلأ قلخ ةيفيك ىلع اهلمجم يف تزكر ،يعامتج’أو يداشصتق’أ صشاعنإ’اب ةشصاخلأ ةطخلأ لوح عامتج’أ

.تاقورحملأ ليخأدم ىلع دمتعملأ يعيرلأ داشصتق’اب طابتر’أ كفو ةفاشضملأ ةميقلأو

لود مأزتلأ لدعم نأأ دكأأ
غلب صضفخلأ صصشصحب «+كبوأأ»
ةيليوج يف ةئاملاب69

42 نم ديزأا :راطع
ليخادم رلود رايلم
ةعقوتملا طفنلا
0202 يف رئازجلل
ريزو ،راطع ديجملأ دبع عقوت
ليخأدم لشصت نأأ ،ةقاطلأ
رئأزجلل ةبشسنلاب طفنلأ
يف ر’ود رايلم42 زواجتتشس
.ةيراجلأ ةنشسلأ

تاحيرشصت يف ،راطع حشضوأأو
ةودنلأ صشماه ىلع ةيفحشص

صشاعنإ’أ ططخم لوح ةينطولأ
لاح يف هنأأ ،صسمأأ ،يداشصتق’أ

رخآأ ىلإأ هششاعتنأ طفنلأ لشصأو
لدعملأ نإاف ةيراجلأ ةنشسلأ
دودحب نوكيشس راعشسألل يونشسلأ

يفو ،ليمربلل أر’ود04
،ةقاطلأ ريزو دكأأ هتأذ قايشسلأ
لودلأ ةمظنم ءاشضعأأ نأأ
«كبوأأ» طفنلل ةردشصملأ

صضفخلأ قافتأ يف مهئاكرششو
69 ةبشسنب أومزتلإأ ،يجاتنإ’أ

ةيليوج رهشش يف ةئاملاب
جئاتن نأأ افيشضم ،يشضاملأ

مويلأ صضرعتشس جاتنإ’أ ةعباتم
يرهششلأ عامتج’أ لاغششأأ للخ

ةكرتششملأ ةعباتملأ ةنجلل
ةبشسنلابو ،«+كبوأأ» ةعومجمل
نأأ عقوتي هنإاف ،1202 ماعل
كلهتشس’أ صشاعتنأ عفدي
يفاعتلأ عم ةأزأوملاب يوقاطلأ
راعشسأاب داشصتقلل يجيردتلأ
نكلو ،رثكأأ عافتر’أ ىلإأ طفنلأ
55 ىلإأ05 نم رثكأ’ صسيل
.ليمربلل أر’ود
نكمملأ نم هنأأ راطع فاشضأأو
كلذ نكلو ،رعشسلأ صضفخني نأأ

لك نأأ ىلإأ أريششم ،حجرم ريغ
ىلع ايلاح لدت تأرششؤوملأ

يداشصتق’أ طاششنلأ ةدوع
ىلإأ لشصأوتيشس ام وهو هيفاعتو

غولب عقوتي نيأأ4202 ةياغ
أر’ود96 ليمربلأ رعشس
.ليمربلل

ـه.داوج

«انوروك» ببشسب ةيحشصلأ ةيئابولأ ةيعشضولأ لظ ‘

قحل خيرات ¤إا ينهŸا نيوكتلا زكارÃ قاحتللا ليجأات

«انوروك» نم ةياقولل اهمأÎحأ يغبني يتلأ دعأوقلأو تأءأرجإ’أ ديدحتل فدهي

يئاقولا لوكوتوÈلا ىلع ةقداسصŸا
ةيسسردŸا تاسسسسؤوŸا حتف ةداعإاب شصاÿا

ةقباشسلأ تاموك◊أ دهع ‘ ةعوفرŸأ بلاطŸاب اهكشس“ تدكأأ

ةيثÓثلا ‘ ةكراسشŸا نم اهئاسصقإاب ددنت ةيرئاز÷ا تاباقنلا ةيلاردفنوك

بابششلأ ىدل ةيت’واقŸأ حور ةيقرتو Úمثت ةرورشض ىلع ددشش

ÚلواقŸا نم ديدج ليج قلÿ رامثتسسÓل بسسانم خانم Òفوتل وعدي تافايسض

تاباقنلا ةيلاردف˘نو˘ك تدد˘ن
نم اهئاصصقإا رارق˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءارثإل ةيثÓ˘ث˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا
ليمح˘تو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا راو˘ح˘لا
،ا˘ه˘تارار˘ق ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

تا˘ف˘ل˘م˘لا˘ب ا˘ه˘كصسم˘ت ةد˘˘كؤو˘˘م
تاموكحلا دهع يف ةعوفرملا
فلم يف لثمتت يتلاو ةقباصسلا
،لمعلا نوناق ،ةيئارصشلا ةردقلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ،د˘عا˘ق˘ت˘لا

تا˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا بطو
.ةيباقنلا

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك تح˘˘˘صضوأاو
تملصست ،اهل نايب يف تاباقنلا
هنأا ،شسمأا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»
رهاظم هيف لازت ام فرظ يف
د˘˘˘ه˘˘˘صشم˘˘˘لا دو˘˘˘صست ة˘˘˘يدا˘˘˘حألا
شضفر ي˘ف ًة˘ي˘ل˘ج˘ت˘م ،ي˘ن˘طو˘لا
ةيلاردفنوك ليجصست ةموكحلا
،(A.S.C) ةيرئازجلا تا˘با˘ق˘ن˘لا

ةود˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صصقإاو
كلذكو ،ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نيفظوملا يلثم˘م رود د˘ي˘ي˘ح˘ت
ديدجلا ليدعتلا يف نيبختنملا
نا˘ج˘ل˘لا˘ب شصا˘خ˘لا مو˘صسر˘م˘˘ل˘˘ل
ردا˘صصلا ءا˘صضعألا ة˘يوا˘صست˘م˘˘لا
امم ،يصضاملا ةيليوج رهصش يف
ىدل ةي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘ير˘ح˘لا د˘ي˘ق˘ي
،نييرئازجلا لامعلاو نيفظوملا

لوخد بارتقا مامأا هنأا ةفيصضم
،دقع˘مو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ي˘عا˘م˘ت˘جا

ـل يلاردفنوكلا بتكملا عمتجا
(A.S.C) ة˘صصن˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ل˘جأا ن˘م ،د˘ع˘ب ن˘ع ر˘صضا˘ح˘ت˘˘لا
تاد˘ج˘ت˘صسم ل˘ي˘ل˘ح˘˘تو ة˘˘صسارد
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘حا˘˘صسلا

تددنو ،ةينهملا ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو
رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كلا
ى˘ل˘ع ا˘هرار˘صصإا ي˘ف ة˘مو˘كح˘لا

ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘˘ك ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست مد˘˘ع
تد˘كأاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘با˘ق˘ن˘لا
ةدايزلا نأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘جألا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا
اهر˘قأا ي˘ت˘لا نو˘م˘صضم˘لا ى˘ندألا
ر˘ي˘غ ءارزو˘لا شسل˘ج˘م عا˘م˘ت˘جا

يف ارو˘ط˘ت ق˘ق˘ح˘ت لو ،ة˘ي˘فا˘ك
ديفتصسي ام ردقب لامعلا روجأا

بتاور˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
،«G.M.N.S» ىلع ةصسرهفملا
ةيماصسلا فئاظولا باحصصأا يأا
دد˘ع˘ب م˘ه˘ب˘تاور بصسح˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،«نومصضملا ىندألا رجألا تارم
ينطولا دصصرملا ءاصشنإاب ةبلاطم
ءÓغ رصشؤومو ةيئارصشلا ةردقلل
رظنلا ةداعإا ةرورصضو ،ةصشيعملا
ةينطولا ةيئابجلا ةموظنملا يف
عيمج نيب ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ق˘ح˘ي ا˘م˘ب
ةنورم رثكأا اهلعجو نيكرتصشملا

بر˘ه˘ت˘لا ة˘برا˘ح˘م ة˘ي˘غ˘ب كلذو
،ليصصحتلا ىوتصسم نم عفرلاو
تاباقنلا ةيلارد˘ف˘نو˘ك تر˘ب˘عو
لامعلا ل˘ك ع˘م ا˘ه˘ن˘ما˘صضت ن˘ع

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘فد ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
91-DIVOCةلا˘ط˘ب˘لا ى˘لإا
نوناق ليدعت نيمثتو ،ةيرصصقلا
مقاوطلا ةيامح فدهب تابوقعلا
،يحصصلا عاطقلا لامعو ةيبطلا

ةاواصسملا قيقحت نأا ىلإا ةريصشم
روتصسدلا مامأا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب
هذه ميم˘ع˘ت مز˘ل˘ت˘صسي نو˘نا˘ق˘لاو
ءانثأا نيفظوم˘لا ل˘كل ة˘يا˘م˘ح˘لا
.مهماهمل مهتيدأات

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كلا تدد˘˘˘صشو
يلثمم رود لعجُي نأا اهصضفر
ي˘ف ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا
ءا˘صضعألا ة˘يوا˘صست˘م˘لا نا˘ج˘ل˘˘لا
ديدج˘لا مو˘صسر˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘كصش
و˘ل˘ث˘م˘م ه˘ي˘ف ر˘صشت˘صسي م˘ل يذ˘لا
اعجارت كلذ ربتعتو ،نيفظوملا

قوق˘ح˘لا ن˘م ق˘ح ن˘ع ا˘ح˘صضاو
مار˘ت˘حا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ب˘صست˘كم˘لا
اهنم ةصصا˘خ ة˘ما˘ع˘لا تا˘ير˘ح˘لا

ةير˘حو ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ير˘ح
نأا ةزرب˘م ،مÓ˘عإلاو ة˘فا˘ح˘صصلا
تيقب يتلا ةعوفرملا تافلملا

تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا جاردأا ة˘˘صسي˘˘ب˘˘˘ح
م˘˘ت˘˘ت نأا ن˘˘كم˘˘ي ل ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صسلا
راو˘ح را˘طإا ي˘ف لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘صست
يصضفي لماصشو دا˘ج ي˘عا˘م˘ت˘جا
ةصصاخ ،دوصشنملا رارقتصسلا ىلإا
ةيداصصت˘قلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف
.دÓبلا اهب رمت يتلا ةبعصصلا

ز.لامج

ريزولا ،تافايصض ميصسن نلعأا
،لوألا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت نأا ،ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘لا
بلطتي ،ةرغصصملا تاصسصسؤوملا
حور ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘صشتو ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
با˘ب˘˘صشلا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لا خا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
.ةصسفانملاو رامثتصسÓل

ح˘ير˘صصت ي˘ف تا˘فا˘ي˘صض لا˘˘ق
ةبرجتلا تتبثأا» ،شسمأا يفحصص
ل ي˘لا˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘˘ت نأا

عيراصشملا حاجنإل ،هدحول يفكي
ىد˘ل ،دا˘صصت˘قلا ثع˘˘ب ةدا˘˘عإلو
ةيقرتو نيمثت ىلع لمعلا بجي
بابصشلا ىدل ةيتلواقملا حور
ن˘م د˘يد˘ج ل˘ي˘ج ق˘ل˘خ ل˘جأا ن˘م
،«عيراصشمل نيلماحلا نيلواقملا

ةئصشانلا تاصسصسؤوملا نأا ادكؤوم
ةميقلا قلخ ىلع اهتردق تتبثأا
داصصتقلاب شضوهنلاو ،ةفاصضملا
ىلع زي˘كر˘ت˘لا˘ب كلذو ي˘ن˘طو˘لا
لمحت ةيصسا˘صسأا روا˘ح˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث
ليهصست ،ليوم˘ت˘لا د˘ن˘ع ر˘ط˘خ˘لا

،لا˘م˘˘لا شسأار ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
تاكر˘صشل˘ل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا را˘طإلا
ةيقرت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب .ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ،ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
ط˘ي˘ل˘صست ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تارا˘ه˘˘م˘˘لا
ةئصشانلا تاكرصشلا ىلع ءوصضلا
ةقفارملا لكاي˘ه م˘عد ،ة˘ح˘جا˘ن˘لا

لا˘˘˘م˘˘˘عألا تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
ةيتحتلا ةينبلا معدو تاعرصسمو
.ةيجولونكتلا

ر.نوراه

ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ليجأات نع ،نيينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘عو˘م
يذلا عا˘ط˘ق˘لا تا˘صسصسؤو˘م ة˘فا˘ك
،يراجلا توأا03 يف اددحم ناك
يف ءاج رارقلا اذه نأا ىلإا ةريصشم
ةيحصصلا ةيئابولا ةيعصضولا لظ
.انوروك ببصسب دÓبلاب

تملصست ةرازولل نايب حصضوأا
يفو هنا ،هنم ةخصسن «مÓصسلا»

دÓبلل ةيح˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ل˘ظ
،انوروك ءابو راصشتناب ةطبترملا

يف عافترا ليجصست رارمتصسا عمو
،شسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإلا دد˘˘ع
لوخد نامصض نم نكمتي ىتحو
ن˘ي˘نو˘كم˘لا ل˘كل ن˘ما ي˘ن˘يو˘كت
ن˘صسحأا ي˘فو ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘صسم˘˘لاو

ل˘ك ن˘م د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ،فور˘˘ظ˘˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ة˘يا˘قو˘لا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘صسم
دمتعملا يح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
،ةينيوكت˘لا ا˘ن˘تا˘صسصسؤو˘م ل˘ك ي˘ف
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا د˘عو˘م ل˘ي˘جأا˘ت رر˘ق˘˘ت
تا˘صسصسؤو˘م ة˘فا˘ك ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا
يف اددح˘م نا˘ك يذ˘لاو عا˘ط˘ق˘لا

هنا ة˘ف˘ي˘صضم ،يرا˘ج˘لا توأا03
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا دد˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صس

ةفا˘ك ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل
ا˘˘م ق˘˘فو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
ةي˘ح˘صصلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ه˘ب ي˘صصو˘ت
.ةصصتخملا ايلعلا تاطلصسلاو

ى˘لا ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لا تعدو
عصسوأا ىلع ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ر˘صشن
نيوكتلا زكارم ةفاك يف قاطنلا

.نيينهملا ميلعتلاو
ـه.دأوج

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجل نأا
ىلع تقداصص ،انوروك شسوريف
شصاخ˘لا ي˘ئا˘قو˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ةيبر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب
ةركاذملاو ةعجار˘م˘ل˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
.مويلا نم ةيادب

ي˘˘ف ه˘˘نأا ،ةرازو˘˘لا تح˘˘صضوأاو
مو˘صسر˘م˘لا ما˘كحأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا
خرؤوملا96‐02 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا
قلعتملاو0202 شسرام12 يف
ءابو راصشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف
ي˘فو ،ة˘ل˘صصلا تاذ شصو˘صصن˘لاو
ةمجانلا ةيئانثتصسلا فورظلا لظ
ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ع
را˘˘صشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘˘حلاو
ريفوت يصضتقت يتلاو شسوريفلا
دنع ةنمآاو ةيحصص ةيصسردم ةئيب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا

ةيبر˘ت˘لا ةرازو ع˘صضت ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ةرازو ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ايئاقو لوكوتورب ،تايفصشتصسملا

نم هيلع ةقداصصملا تمت ايحصص
ةينطولا ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط
اذ˘ه نأا ة˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ديدحت ىلإا فده˘ي لو˘كو˘تور˘ب˘لا
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت بجاو˘˘لا تاءار˘˘جإلا

اهمارتحا يغبني ي˘ت˘لا د˘عاو˘ق˘لاو

ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل
ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘ف هرا˘˘صشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘مو
ةداعإا ىلع ل˘م˘ع˘لاو ،ي˘صسرد˘م˘لا
يف ةيصسردملا تاصسصسؤوملا حتف
ع˘م ةر˘كاذ˘م˘لاو ة˘ع˘جار˘م˘لا را˘طإا
ذيمÓتلا ةحصص ىلع ةظفاحملا

عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ع˘ي˘˘م˘˘جو
ةرازولا تحصضوأاو ،م˘ه˘ت˘مÓ˘صسو
نوكيصس يرادإلا مقاطلا لوخد نأا
فيظنت ىلع شصرحلا عم مويلا

ةصسصسؤوملا قفار˘م ل˘ك ر˘ي˘ه˘ط˘تو
عصضوب ةصسصسؤوملا ءاصضف ميظنتو
،ذيمÓتلا لقنت ةيفيكل ططخم
دحألا ررقملا ةذتاصسألا لوخد امأا
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ن˘˘ّم˘˘صضت ،مدا˘˘ق˘˘لا

ماز˘لإاو ما˘ه˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ةرور˘صض
د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

فرظلا زايتجل ةظقيلاب يلحتلاو
ةي˘ل˘خ ل˘ي˘ع˘ف˘ت ع˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلا
ىلع ةبصصنملا ،ةمئاد˘لا ة˘ظ˘ق˘ي˘لا

ةيبرتلا تاصسصسؤوم لك ىوتصسم
ةيبر˘ت˘لا ةرازو تنا˘كو.ميلعتلاو
ةميلعت يف تر˘كذ د˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘˘صسلا
تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو تا˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ريبادتب مراصصلا ديقتلا ةرورصضـب
ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا لÓ˘˘خ
.ميلعتلاو ةيبرتلا

ر.نوراه
صصوشصÿأ أذه ‘ اهعم رواششتلأ مدع تدكأأ

Êاسسفن عسضو رارقب ددنت Úيناسسفنلا ةباقن
Ãا ‘ ثث÷ا ظفح ةحلسصŸتايفسشتسس

ءابطأÓل ةينطولا ةباقنلا تددن
ة˘ير˘يد˘م رار˘ق˘ب ،ن˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘صسف˘˘ن˘˘لا
ة˘˘˘يلو˘˘˘ل نا˘˘˘كصسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ءاردمل ةميلعت لاصسرإاب ،رئازجلا
نم ،ةيئاف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘˘صسف˘˘˘ن ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جأا

ثثجلا ظفح ةحلصصم ىوتصسم
.ةيئافصشتصسا ةصسصسؤوم لك يف

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تح˘صضوأاو
اهل نايب يف ،نييناصسفنلا ءابطأÓل
نأا ،هيلع «مÓصسلا» تعلطا ،شسمأا

ةيلول ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم
ءارد˘˘˘˘م تل˘˘˘˘صسار ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
نم ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘˘صسف˘˘˘ن ع˘˘˘صضو ل˘˘˘جأا

ثثجلا ظفح ةحلصصم ىوتصسم
،ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسا ة˘صسصسؤو˘م ل˘ك ي˘ف

امدنع ثدحي ام اذه نأا ةفيصضم
ل˘˘˘هأا ع˘˘˘م روا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ل
ا˘يÓ˘خ م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل شصا˘˘صصت˘˘خلا
لÓخ يصسفنلا معدلاو ءاغصصإلا
ةدكؤوم ،ةنهارلا ةيحصصلا ةمزألا
لك يف نيي˘نا˘صسف˘ن˘لا˘ب ي˘مر˘لا نأا
ظفح ةحلصصم ىلإا لصصيل هاجتا
نأا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘˘كأاو.ثثجلا
لهأل يصسفنلا معد˘لاو ة˘ق˘فار˘م˘لا
،ل˘كصشلا اذ˘ه˘ب نو˘كت ل تي˘˘م˘˘لا

ةيلول يباق˘ن˘لا بت˘كم˘لا ى˘ل˘عو
ةحصصلا ريد˘م ة˘ل˘صسار˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
لجعتصسم لكصشب رئازجلا ةيلول
ميظ˘ن˘ت لو˘ح ،روا˘صشت˘لا ل˘جأا ن˘م
ايÓخ تاطاصشن˘ل لا˘ع˘فو م˘كح˘م
.يصسفنلا معدلاو ءاغصصإلا

ر.نوراه



،«مÓصسلا»ـل رداصصم تدافأا
هتقرصس يذلا زاهجلا ةميق نأا
نويلم007 ـب ردقي ةباصصعلا
فاصضت ة˘ي˘صضق ي˘هو م˘ي˘ت˘ن˘صس
ةزجنملا ايا˘صضق˘لا ة˘ل˘م˘ج ى˘لإا

،ن˘˘˘˘مألا تاو˘˘˘˘ق فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
نما حلاصصم تنكمت ةراصشإÓل
كف نم شسابعلب يديصس ةيلو
ةيمارجإا اياصضق ةدع تارفصش
بصسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
امك ،اهعوقو لبق اهصضاهجإاو
ةبرجت˘لاو ة˘ي˘فار˘ت˘حلا تب˘ع˘ل
ةطرصشلا دارفأا اهبصستكا يتلا
م˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط م˘˘كح˘˘ب
طابحإا يف اماه ارود ،ةيمويلا

تناك ةيمارجإا تاططخم ةدع
ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘صست

د˘كؤو˘تو ،ع˘قاو˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نم ةل˘ج˘صسم˘لا تا˘ي˘ئا˘صصحإلا

ح˘˘لا˘˘صصم ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م فر˘˘˘ط
يف اريبك اصضافخنا ةطرصشلا

06 ة˘ب˘صسن˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا لد˘ع˘م

م˘ئار˘ج ة˘نا˘خ ن˘م˘صض ة˘ئا˘م˘لا˘ب
شسفنب ةنراق˘م ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘لا
،ةيصضام˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا

ة˘ب˘صسن˘لا˘ب حر˘ط˘لا شسف˘ن و˘˘هو
يذلا رورملا ثداوح لدعمل

اصسوصسحم اعجارت هرودب دهصش
وأا تايفولا ةيحان نم ءاوصس
ر˘ئا˘صسخ˘لا ى˘ت˘ح وأا ى˘حر˘ج˘˘لا
.اهنع ةبترتملا ةيداملا

watan@essalamonline.com

5 2282ددعلأ ^1441 ةجحلأ يذ92ـل قفأوملأ0202 توأأ91ءاعبرأ’أثدحلا

ةيحصصلأ ةصسصسؤوملاب نافظوم مهنيب صصاخصشأأ ةصسمخ فيقوت

نويلم007 ةميقب ةيفارغوكيا ةزهجأا ةقرسس زغل كفي نمألا
شسابعلب يديسسب ىفسشتسسم لخاد نم

ودبع.صص

ىرخأأو ينطولأ داصصتق’اب ةرصضملأ اياصضقلأ نم ديدعلأ زغل لح نم ،صسابعلب يديصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
نم هتقرصس تمت «يفأرغوكيإأ» ىدصصلأ طيطختب ريوصصتلأ زاهج عاجرتصسأ اهرخآأ ناك ،ماعلأ لاملأ ديدبتب ةطبترم

.ىفصشتصسملاب نافظوم مهنيب يصسايق فرظ يف ةيصضقلأ هذه يف أوطروت صصاخصشأأ50 فيقوت عم يمومع ىفصشتصسم

لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
،يقاوب˘لا مأا ي˘ف ن˘مألا ح˘لا˘صصم˘ل
ز˘ج˘حو ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م
فيك» تاردخملا نم مارغ042
.اصسولهم اصصرق82و ،«جلاعم

ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا تاذ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب بصسحو
ىلع ةيصضقلا هذه تءاج ،ةينمألا
تامولعمل ديجلا لÓغتصسلا رثإا

نم غلبي شصخ˘صش ةزا˘ي˘ح ا˘هدا˘ف˘م
نم ةيمك ىلع ةنصس04 رمعلا
ةيلقعلا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا
ةطخ عصضو متيل ،جيورتلا شضرغل
تنكم ،روفلا ىلع ةيناديم ةينمأا

خيراتب هيف هبتصشملا فيقوت نم
ىوتصسم ىلع ،يراجلا توأا41
طبارلا01 مقر ينطولا قيرطلا
ن˘ي˘عو ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ن˘يد˘م ن˘˘ي˘˘ب
ىلع انا˘ك نا˘فو˘قو˘م˘لا .ءا˘صضي˘ب˘لا

ة˘ق˘فر ة˘ي˘حا˘ي˘صس ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
43 رمعلا نم غلبي رخآا شصخصش
رقم ىلإا امه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘صس
يف قيقحتلا ةلصصاومو ةطرصشلا
ة˘فا˘ك ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ششيتفت مت ،ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

م˘تو ،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ن˘كا˘صسم
ىلع ،ا˘م˘هد˘حأا ن˘كصسم˘ب رو˘ث˘ع˘لا

ن˘˘م ف˘˘صصنو ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صص
نزوب ،«جلاعم فيك» تاردخملا

اصسولهم اصصرق82و ،امارغ472
.ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘صسو˘ل˘ه˘م ة˘يودأا ن˘˘م

فلم ،امهيف هبتصشملا دصض زجنأاو
عصضوو عيبلا ةيصضق نع يئازج
فيك» تاردخم نيزختو عيبلل
،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو ،«ج˘لا˘ع˘م
هبجومب امدق يعرصش ريغ ةقيرطب
.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

تح˘ج˘ن قا˘ي˘˘صسلا شسف˘˘ن ي˘˘فو
يف ،ةنتاب ةيلوب نمألا حلاصصم
مهدقع يف شصاخصشأا3 فيقوت
نم ةيمك زجحو ،رمعلا نم يناثلا
ترد˘ق ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا شصار˘˘قألا
ىلع تمت ةيلمعلا.اصصرق027ـب
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو ر˘˘ثا

ثحب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع˘ل تل˘صصو
ةعومجم دوجو اهدافم ،لخدتلاو
لÓغتصساب نوموقي بابصشلا نم
يحب موين˘مو˘لألا ةرا˘ج˘ن˘ل ل˘ح˘م
شصارقألا جيورتل  جاروفا كراب
ةطخ ط˘ب˘صض م˘ت˘ي˘ل ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا

،مهيف هبتصشملل دصصرتلاو ةمكحم
رثع يذلا نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م ل˘ب˘ق
غون نم اصصرق027 ىلع هلخادب
شضيبأا حÓصس غلم003 نيلباقيرب

ط˘صسو˘ت˘م ن˘˘ي˘˘كصس ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو م˘˘ج˘˘ح˘˘لا

.جيورتلا تادئاع نم جد00056
مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعب
تاهجلا مامأا نيفو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

م.ءامصسأأ/ع.رامع

ةنتابب صسولهم صصرق007 نم ديزأأ زجح

زجحيو نيسصخسش فقوي يقاوبلا مأا يرايب
جلاعملا فيكلا نم غ472

،ةنيطنصسق نمأا حلاصصم تماق
نم نيدتمملا نيعوبصسألا لÓخ
ةنصسلا نم توأا61 ةياغ ىلإا10
اهلÓخ مت ،ةيلمع04 ـب ةيراجلا
ميلقإا رب˘ع ا˘صصخ˘صش04 فيقو˘ت
ءاصشنإا ا˘يا˘صضق ن˘ع ا˘ه˘صصا˘صصت˘خا

،تابكرملل ةيعرصش ريغ رئاظح
ةيئاصضق تافلم م˘هد˘صض ز˘ج˘ن˘ت˘ل
ةليصصح تفصشك.ةلادعلل تلصسرأا
لÓخ هنأا ،ةيلولا نما حلاصصمل
رهصش نم82 نيب ةدتمملا ةرتفلا

نم61 ةياغ ىلإا يصضاملا شسرام
022 فيقوت مت ،يراجلا رهصشلا
ءا˘صشنإا ي˘˘ف ا˘˘طرو˘˘ت˘˘م ا˘˘صصخ˘˘صش
722 لÓخ ،ةيعرصش ريغ ةريظح
راطإا يف ةيلمعلا تءاج .ةيلمع
فلتخم ةبراحمل ةيمارلا اهدوهج
ىلع ظافحلاو ،ةميرجلا لاكصشأا
،ةماعلا ةحصصلاو ةماعلا ةنيكصسلا

ر˘هاو˘ظ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو
.ةيبلصسلا

ع.يفطل

ةد˘حو˘ب لوؤو˘صسم رد˘صصم ف˘صشك
تاحا˘صسم˘لا ناو˘يد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘م
ح˘لا˘صصم˘لا نأا ،ناز˘ي˘ل˘غ˘ب ة˘ي˘ق˘صسم˘لا
يف اقيقحت ارخؤوم ترصشاب ةينمألا
لÓغتصسا اهنم ةدحولا رييصست نوؤوصش
يذلا ةدحولا ريدم لبق نم ذوفنلا
لامعلاو ةصسصسؤوملا لئاصسو لغتصسا

دعت ةي˘صضق˘لا.ةيصصخ˘صش شضار˘غأل
يذلا قيقحتلا دعب اهعون نم ةيناثلا
ناوج رهصش ر˘خاوأا ةد˘حو˘لا ه˘تد˘ه˘صش

قيقحتلا و˘هو ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م
طيحملا ةئيهت عورصشم لمصش يذلا
رايلم52ـلا لداعت ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘كت˘ب
ةدحولا ريدم عامصس مت ثيح ،ميتنصس
لوؤوصسملا هتفصصب ن˘ي˘ت˘ي˘صضق˘لا ي˘ف
ةدحو تناكو ،ةدحولا ىلع لوألا

ارخؤوم تاجاجت˘حا تفر˘ع د˘ق ا˘ن˘ي˘م
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘با˘˘˘صسم بب˘˘˘صسب
.لمعلا شضورعو

بويأ. صس

ة˘˘يرارد ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م تز˘˘˘ت˘˘˘ها
ىلع ،شسمأا لوأا ءاصسم ةمصصاعلاب
اهتيحصض حار لتق ةميرج عقو
نم تانعطل هصضرعت رثإا شصخصش

بصسحو.ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘˘م فر˘˘ط
نإا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،«باحرأا ميرك» وعدملا ةيحصضلا
ط˘صشا˘نو ي˘تار˘هو˘ج˘م˘ك ل˘م˘ع˘˘ي

تانع˘ط˘ب ه˘لا˘ي˘ت˘غا م˘ت يو˘ع˘م˘ج

فر˘ط ن˘˘م ،ه˘ّ̆ل˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ةردا˘˘غ
نأا دعب رارفلاب اوذل نيلوهجم
ة˘قر˘صس ل˘جأا ن˘م ه˘˘حور او˘˘ق˘˘هزأا

رود˘غ˘م˘لا .ل˘ح˘م˘لا تا˘˘غو˘˘صصم
ي˘ن˘غ˘م˘لا ّم˘ع و˘ه با˘حرأا م˘ير˘˘ك
يزوف» مصساب فورعملا يصضايرلا
ر˘ي˘خألا اذ˘ه د˘كأا د˘قو ،«و˘ن˘يرو˘˘ت
ه˘ل˘ح˘م˘ب هد˘جاو˘ت ءا˘ن˘ثأا ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘م
.ةيرارد يف تارهوجملل

ودبع.صص

تابكرملل ةيعرصش ريغ رئاظح ءاصشنإاب أوماق اصصخصش022 فيقوت

«غنيكرابلا» تاباسصع ىلع قانخلا مكحُي ةنيطنسسق نمأا

رأرفلاب نوذوليو يوعمجلأ طصشانلأ حور نوقهزي نولوهجم

ةيراردب هّلحم يف يتارهوجم ةايحب يدوت ةرداغ تانعط

انيم ةدحوب ذوفنلل لÓغتصسأو داصسف تاهبصش

Úلوؤوسسم عم ةقمعم ةينمأا تاقيق–
نازيلغب ةيقسسŸا تاحاسسŸا ناويدب

يباغلأ جيصسنلأ نم أراتكه847 فÓتإأو اقرغ نابصش4 كÓه

ةعاسس42 فرظ يف شصاخسشأا4 ةايحب يدوي تاقرطلا باهرإا

Êوناق دنصس نود هلقنو ناجرŸأ ةزايح ةيصضق ‘ Úصصخصش فيقوت

ةŸاقب ÚنطاوŸا ةقرسسل نمأا ناوعأا ةفسص لحتنت ةباسصعب ةحاطإلا

رور˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح تب˘˘˘ب˘˘˘صست
ةعاصس42ـلا لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘صسم˘˘لا
4 ةافو يف ،نطولا ربع ةريخألا
.نيرخآا202 حرجو شصاخصشأا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تدا˘˘˘فأا
Óخدت071 تلجصس اهنأاب ةيندملا

،ةقرفتم رورم ثداوح لجأا نم
ةباصصإاو شصاخصشأا4 ةافو تفّلخ
ىلإا مهليوح˘ت ّم˘ت حور˘ج˘ب202
تل˘ج˘صس ا˘م˘ك ،تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لا

0762 ةيندملا ةيامحلا تادحو
ينطولا ىوتصسملا ىلع Óخدت
طاصشن تلاجم فلتخم تلمصش
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ءÓ˘˘˘˘جإلاو رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘˘ح
.قئارحلا دامخإاو يحصصلا

نم ةياقولا تاطاصشن نع امأا
دقف ،«انوروك» شسوريف راصشتنا
ـب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تماق
01 ربع ةيصسيصسحت ةيلمع07
76 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ،تا˘˘˘يلو
،ةيلو41 ربع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةرايصس64 نيتيلمعلل ترخصسو

نوع303و ةنحاصش94و فاعصسإا
.ةيندم ةيامح

د˘ق˘˘ف ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ بصسحو
ـلا يف ،اقرغ شصاخصشأا4 يفوت
ئطاوصشلا يف ،ةريخألا ةعاصس42
ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘˘ع˘˘ّم˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ةد˘˘كي˘˘كصس تا˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
˘ما˘ق ثي˘ح ،شضّ̆ي˘ب˘لاو ناز˘ي˘ل˘˘غو
ئطاوصشلا ة˘صسار˘ح زا˘ه˘ج ناو˘عأا

Óخدت466 ـب ما˘م˘˘ج˘˘ت˘˘صسلاو
نم اصصخصش874 ذاقنإاب حمصس
م˘يد˘˘ق˘˘تو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا قر˘˘غ˘˘لا
امك .نيرخآا351 ـل تافاعصسإلا
باصش ة˘ث˘ج نو˘صسا˘ّط˘غ˘لا ل˘صشت˘نا

يف قرغ امدعب ةنصس72 هرمع
ىمصسملا شسورحم ريغ ئطاصش
ةثجو ،ةلفلف ةيدلبب «2 ايفوصص»
يف قر˘غ ة˘ن˘صس52 هر˘م˘ع ر˘خآا
عيارصشلا ةيدلبب «ةبيبقلا» ئطاصش
لاصشتنا ىلإا ةفاصضإلاب ،ةدكيكصسب

قرغ ةنصس31 هرمع لفط ةثج

«دواد نب» ةيدلبب «ةنيم داو» يف
ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نا ع˘م ،ناز˘ي˘ل˘˘غ ي˘˘ف
يف قرغ ةنصس32 هرمع باصش
ة˘يلو˘ب «ة˘ن˘يز˘ير˘ب» ة˘يد˘ل˘˘ب د˘˘صس
قئارح˘لا تب˘ب˘صست ا˘م˘ك.شضّيبلا
يف ،ةعاصس42 رخآا يف ةعلدنملا

ر˘كصسع˘م ة˘يلو˘ب شصخ˘صش ةا˘˘فو
847 ا˘˘هرد˘˘ق ة˘˘حا˘˘صسم فÓ˘˘تإاو
ربع يباغلا جيصسنلا نم اراتكه
تل˘خد˘ت ن˘يأا ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا

قئارح5 دا˘م˘خإل ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘صصم
تايلو يف ةفل˘ت˘خ˘مو ة˘ير˘صضح
،تصسار˘ن˘م˘ت ،ف˘ي˘ط˘صس ،ر˘ئاز˘ج˘لا

هذ˘ه تّدأاو .ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ر˘˘كصسع˘˘م
ة˘حا˘˘صسم فÓ˘˘تإا ى˘˘لإا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
جيصسنلا نم اراتكه847 اهردق
نم اراتكه054 اهنيب ،يباغلا
ن˘م را˘˘ت˘˘كه201 ،تا˘با˘˘غ˘˘لا
ن˘م ارا˘˘ت˘˘كه691 ،لا˘˘˘˘˘غدألا
نبت ةمزح003 اذكو ششئاصشحلا

871و ةر˘م˘ث˘م ةر˘˘ج˘˘صش673و
.ةقورحم ةلخن

ط.ةراصس

ة˘˘طر˘˘صشلا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
ير˘صضح˘لا ن˘مألا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ةكبصش كيكفت نم ،ةملاقب عباصسلا
ءادت˘علا ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘جإا

م˘ه˘ب˘ل˘˘صسو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لا˘ح˘ت˘نا لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
،ةيلمعلا عئاقو.نمأا ناوعأا ةفصص
ةيمصسر ىوكصش ىلع ءانب تءاج
نم ناغلابلا ناتيحصضلا اهب مدقت
اهداف˘م ،ة˘ن˘صس84و13 ر˘م˘ع˘لا
تحت ةقرصسلا لع˘ف˘ل ا˘م˘ه˘صضر˘ع˘ت

شضيبألا حÓصسلاب ديدهتلا ةلئاط
ايلام اغلب˘م ا˘م˘ه˘ب˘ل˘صسو ،(ن˘ي˘كصس)
ةثÓث لبق نم ،لاقن افتاهو اربتعم
ةبكرم نتم ىلع اوناك شصاخصشأا

لاجر مهنأا ىلع مهصسفنأا نيفرعم
وربكم يح ىوتصسم ىلع ،ةطرصش
م˘ي˘صسر˘ت د˘ع˘بو .ة˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب را˘˘م˘˘ع

ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تر˘˘˘صشا˘˘˘ب ىو˘˘˘كصشلا
يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ةيئاصضقلا
هبتصشملا ةيوه ديدحتب تللك يتلا
ةيناديم ةطخ عصضو مت نيأا ،مهيف
ة˘ب˘كر˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘˘صسأا
ةقرصسلا ةيلم˘ع ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لا

كرابم جاحلا يح ىوتصسم ىلع
هبتصشملا دحأا اهنتم ىلع ،ةملاقب
،ةنصس14 رمعلا نم غلابلا مهيف
هيلع فرعتلا مت يذلا ةملاقب ميقم
يقب اميف ،ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا ل˘ب˘ق ن˘م
دعبو ،رارف ةلاح يف مهنم نانثا
نأاصشب ةينوناق˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا
ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا
فلم هدصض نوك نيأا ،ةحلصصملا
ةيعمج نيوكت لاعفأا نع يئاصضق
،ة˘يا˘ن˘ج با˘كترا شضر˘غ˘˘ل رار˘˘صشأا
ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت دد˘ع˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘صسلا

شضي˘˘بألا حÓ˘˘صسلا˘˘ب د˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفصص لاحتنا˘ب عو˘ب˘ت˘م «ن˘ي˘كصس»
مامأا هميدقت لبق «ةطرصش» ةيمصسر
ةمكحم ىدل ةيئاصضقلا تاهجلا
رمأا هقح يف ردصص  نيأا ،ةملاق
تنكمت ،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو.عاديإا
«IRB» ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف
ن˘م ،شسمأا ،ة˘با˘ن˘ع ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا
نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت
هبتصشم ،ة˘ن˘صس14و32 رم˘ع˘لا
.عيبلا شضرغب ةي˘صضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ف
زجح مت ،ةيلولا نمأا نايب بصسحو
،ماخلا ناجرملا ةدام نم غلك81
يف لمع˘ت˘صست ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صسو
مت نيح يف ،هبيرهتو ناجرملا لقن
ةينوناق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا
.امهقح يف ةمزÓلا

دوعصسم.م

ةصصخر ميدقت مدع اهردصصتت
يف ريصسلأ اهيلت مث ةقايصسلأ
عونمملأ هاجت’أ

ةفلاخم066
رهسش لÓخ ةيورورم

تليسسمسسيت يف ةيليوج
نمأاب ةطرصشلأ حلاصصم تصصحأأ
براقي ام تليصسمصسيت ةي’و
لÓخ ةيرورم ةفلاخم066
أذهو ،مرصصنملأ ةيليوج رهصش
باكترأ نم دحلأ راطإأ يف
ددهت يتلأ ةيرورملأ تافلاخملأ
يلمعتصسم نمأأو ةمÓصس
.تاقرطلأ

نإاف ،«مÓصسلأ»ـل رداصصم بصسحو
نم اهيلإأ لصصوتملأ تايطعملأ

نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملأ لبق
ربكأأ نأأ ىلإأ ريصشت يمومعلأ
ةئف نمصض تلجصس ةبصسن
ةثلاثلأ ةجردلأ نم تافلاخملأ

ةفلاخم335 عومجمب
زواجت ةفلاخم اهردصصتت
ةراصشإاب ةددحملأ ةعرصسلأ

مث ةفلاخم022 عومجمب
55 عومجمب ىلوأ’أ ةجردلأ

ةفلاخم اهردصصتت ةفلاخم
ةقايصسلأ ةصصخر ميدقت مدع
اهيلت مث ةفلاخم82 عومجمب
83 عومجمب ةعبأرلأ ةجردلأ

ةفلاخم اهردصصتت ةفلاخم
عونمملأ هاجت’أ يف ريصسلأ

مث ةفلاخم71 عومجمب
43 عومجمب ةيناثلأ ةجردلأ

ةفلاخم اهردصصتت ةفلاخم
صضيفختلاب ةقلعتملأ ماكحأ’أ

نودب ةعرصسلل يداعلأ ريغ
عومجمب أذهو ،ةيمتح بابصسأأ

ةلمج يهو ةفلاخم42
لبق نم ةلجصسملأ ةليصصحلأ

ىعصست يتلأ ةطرصشلأ رصصانع
ثدأوح نم دحلأ ىلإأ امود
تÓمح لÓخ نم رورملأ
موقت يتلأ ةيعوتلأو صسيصسحتلأ

ىدل ةطرصشلأ حلاصصم اهب
.تاقرطلأ يلمعتصسم

ز.دمحأأ
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ةينيطسسلفلا ةدحولا ةداعتسسل ةحلم ةرورسض ينطولا ناجرهملا

اذه لظ يف ديحولا ينطولا رايخلا نإا
ةلودلا ةماقإا رايخ وه مئاقلا كباصشتلا
نكمي ل اذهو ةلبقتصسملا ةينيطصسلفلا
ةد˘حو˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ع˘˘صصألاو تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ة˘لود˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
ينيطصسلف رايخ يه يتلاو ةينيطصسلفلا
يبرعلا فقوملاب ةموعدم ًاريخأاو ًلوأا

ينيطصسلف˘لا بع˘صشلا ى˘ق˘ب˘يو ي˘لود˘لاو
ًاكردم ةيلاصضنلا هتلصصوب وحن ًاهجتم
هلاصضن ًادمعمو ينطولا هرايخو هقيرط
ة˘ير˘ح˘لا ل˘ي˘ن ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘ح˘˘صضت˘˘لا˘˘ب
اياصصولاو ةيعبتلا شضفرو لÓقتصسلاو
لدا˘ع˘لا مÓ˘˘صسلا م˘˘عد ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
موهفم يف ةلودلا شسيركتو لماصشلاو
انبعصش رايخ نإاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ةا˘ي˘ح˘لا

ةمظنم تاصسصسؤوم ةينطولا هتاصسصسؤومو
ًاحصضاو ًارايخ ناك ةينيطصسلفلا ريرحتلا
ةلقتصسملا ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإا˘ب

متي انصضرأا نم ربصش وأا ةعقب يأا ىلع
لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق با˘ح˘صسنا وأا هر˘ير˘ح˘˘ت
.هنم يليئارصسإلا

ةد˘حو˘لاو ل˘م˘ع˘لا نا ه˘ي˘˘ف كصش ل ا˘˘م˘˘م
ةفعا˘صضم بل˘ط˘ت˘ي ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ق˘ت˘للاو
ل˘كلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘كر˘ت˘صشم˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
لمعلا لئا˘صصف ة˘صصا˘خو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةفصضلا وا ةزغ عاطق يف ءاوصس ينطولا
يريهامجلا ناجرهملا ماهم ناو ةيبرغلا
ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ل˘ئا˘صصف˘لا ى˘ع˘صست يذ˘لا
ديصسجتل ةمهم تاوطخ لكصشي هدقعل
مهملا نم تابو ةينطولا ةدحولا حور
يف ينطولا ناجرهملا ةماقا ىلع لمعلا
بعصشلا شضفرل اديكأات كلذو ةّزغ عاطق
تاططخمو نرقلا ةقفصص ينيطصسلفلا
ديصسجت ل˘جا ن˘مو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا م˘صضلا
ي˘صسا˘صسلا راد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا
تا˘ب˘صست˘كم˘لاو تاز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ة˘م˘ها˘صسم˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ءا˘ن˘ب ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

نإا . ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م
ءاقتلا ةطحم دع˘ي ي˘ن˘طو˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا

بع˘˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صصف ل˘˘˘˘كل قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تاو
نا˘م˘صض و˘ه د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا
ينطولا نواعتلا حور يدصسجتل يصساصسا

ة˘˘ي˘˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘صسا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل شسصسا ع˘˘˘صضوو
ينطولا عورصشملاب شضوهنلل ةينيطصسلف
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘حو
نأاو لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘ه˘˘جاو˘˘مو
ةدحو بلطتي كرتصشملا ينطولا لمعلا
يف تاي˘نا˘كملا ل˘ك ع˘صضوو ع˘ي˘م˘ج˘لا
فقوم ديصسجتل ةينطولا ةدحولا ةقثوب

ع˘صضو رار˘م˘ت˘صسل شضفار ير˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
تاوطخ ذاختاو ةينيطصسلفلا ماصسقنلا

نم دوصسلا لصصفلا اذه ءاهنإل ةيلمع
ة˘ي˘م˘هأاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا خ˘يرا˘ت
لك ديحوتو لئاصصفلا لك عم لمعلا
بع˘˘صشلا تا˘˘قا˘˘ط ع˘˘˘م˘˘˘جو دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ةزيكر مهأا لكصشت يتلاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ءا˘ن˘بو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

لÓتحلا ةهجاومل لم˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا
نم لمعلا دب ل . ةيرمآاتلا هتاططخمو
تاءاقللا رارمتصساو دوهجلا دصشح لجا
رارمتصسلاو لاملا دقف مدعو ةينطولا
حور ءادبإاو عيمجلا لبق نم دوهجلا يف
لوا دق˘ع˘ل ة˘ب˘ح˘م˘لاو ةو˘خإلاو نوا˘ع˘ت˘لا

ة˘كرا˘صشم˘ب ل˘ما˘˘صش ي˘˘ن˘˘طو نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
يبعصش روصضحبو ةينيطصسلفلا لئاصصفلا

ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘˘ك
ةيمهأاو مصضلا ةطخ ةهجاوم يف يبعصشلا
. ةينيطصسلفلا ةينطولا ةدحولا ديصسجت
ي˘ب˘ع˘صشلا عا˘م˘جإلاو ي˘ن˘طو˘لا ل˘كلا نإا

نو˘ع˘با˘ت˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ما˘ع˘لا يأار˘˘لاو
ةغلاب ةروط˘خ˘ب ير˘ج˘ي ا˘م˘ل نور˘ظ˘ن˘يو
تاب لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ن˘م فو˘خ˘تو
دب ل انهو نطولاو ةيصضقلا يف فصصعي
دح عصضول لجاعلاو يروفلا لخدتلا نم
بع˘˘˘˘صشلا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصل ر˘˘˘˘˘ملا م˘˘˘˘˘صسحو
ءاهنا ىلع لمعلاو ةدحولاو ينيطصسلفلا

ةدحولا زيزعتو شضيغبلا ماصسقنلا اذه

ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ديحولاو يعرصشلا لثمملا ةينيطصسلفلا
. ينيطصسلفلا بعصشلل
ةرور˘صضو ة˘ي˘م˘˘ها ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ن ا˘˘ن˘˘نإا
لبق ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘لا رار˘م˘ت˘صسا

تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلاو ل˘˘ئا˘˘صصف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ءاهنإا لجأا نم ةيمÓعإلاو ةيرابتعلا
ةفاك ىلع عاجصشلا كرحتلاو ماصسقنلا
ةدحولاب كصسم˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ةد˘ع˘صصلا
اذهل دح عصضوو ةينيطصسلفلا ةينطولا
ةينيطصسلفلا ةلاحلا داصس يذلا مÓظلا

ةينيطصسلفلا تاصسصسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب ةدا˘عإاو
ظافحلاو لÓتحلا ةهجاوم ةدعاق ىلع
ينيطصسلف˘لا ي˘لا˘صضن˘لا م˘كار˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ر˘˘مآا˘˘ت˘˘لا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضوو
فاد˘ه˘ت˘صسلاو ر˘م˘ت˘˘صسم˘˘لا ناود˘˘ع˘˘لاو
ءادتعلاو ينيطصسلفلا بعصشلل يمويلا

ىر˘ق˘لاو تا˘م˘ي˘خ˘م˘لاو ند˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘ت˘حلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

. نينطوتصسملا تاباصصعو
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ِشسسسؤوملا ىلع ُبلقنتو َبألاُ قعتو َةنامألا ُنوخت ُتارامإلا
ةلود نيب شسمأا موي ىرج ام نكي مل
نا˘ي˘كلاو ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلا
وأا انل ًامداصص وأا ،ٍدحأل ًائجافم ينويهصصلا
هذهف ،نيعباتملاو نيبقارملا نم انريغل
ًةمئاق نكت مل نإا ةعقوتم تناك ةيقافتلا
ناوأا ن˘كلو ،ًا˘ق˘ب˘˘صسم ًة˘˘ع˘˘قو˘˘مو Óً˘˘صصأا
اهفصشك حبصصأاو ،ناح دق اهنع نÓعإلا

ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘علاو
بمارت ةمدخل ةصسيصسم يهف ،ةرورصض
يف ةيصسائرلا ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘كر˘ع˘م ي˘ف
وهاينتن ةمد˘خ˘ل ي˘هو ،مدا˘ق˘لا ف˘ير˘خ˘لا

ةيباختنلاو ةيفÓتئلا هقاروأا نيصسحتو
ٍتابا˘خ˘ت˘نا را˘م˘غ شضو˘خ رر˘ق لا˘ح ي˘ف
نافرطلا نصسحأا دقو ،ةر˘كب˘م ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب
نا˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘قرو˘لا هذ˘ه ماد˘خ˘˘ت˘˘صسا
ةمصساحلاو ةريخألا تاعاصسلا يف ،اهردق
ام امهدنع ذإا ،ةيصسايصسلا امهتريصسم يف
امهدنع شسيل ةرورصضلاب نكلو ،هناحبري
وأا ،ًةينو ًادعو ناك ءاوصس ،هنارصسخي ام
.ًامازتلاو ًادهعت
يه ل˘ب ،ةد˘يد˘ج تصسي˘ل ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه
يف ةديدج تناك نإاو اهتقيقح يف ةميدق
،ٌريثك ٌلزغ اهقبصس دقف ،اهنع نÓعإلا

ٌتاماصستباو ،ةمظنمو ةيصضرع ٌتاءاقلو
ٌتاراوحو ،ٌةيمصسر ٌتاحفاصصمو ةيدو
ٌتارايز اهللختو ،رث˘كأا ٌة˘ير˘صسو ٌة˘ن˘ل˘ع˘م
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ٌلدا˘ب˘تو ٌتلا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صساو
ةحÓملل ٌعيب˘ط˘ت ا˘ه˘ق˘ب˘صسو ،تا˘نا˘ي˘ب˘لاو
نيب ةيند˘م ٍتار˘ئا˘ط ُر˘ي˘ي˘صستو ،ة˘يو˘ج˘لا

ة˘ي˘نا˘صسنإا ٍتÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لا
ٌعيبطت اهتقيقحو ،ءيرب ماعلا اهرهظم
ٍةديدع ٍتا˘ب˘صسا˘ن˘م ي˘ف كرا˘صشو ،ٌتي˘ق˘م
ًايمصسر مهلابقتصسا مت ،نويليئارصسإا ءارزو
اهقرف تفزعو ،«يبظ وبأا» راطم يف
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا» د˘˘ي˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا
يتلا فيغر يريم تباجو ،«يليئارصسإلا

عراو˘صش ي˘˘ف ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ةر˘˘يزو تنا˘˘ك
تطقتلاو ،اهدجا˘صسم ترازو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

دجصسم نحصص يف اهل ةيراكذت ًاروصص
.هبارحمو دياز خيصشلا

،ةيقافتلا هذه ةروطخ نم ًادبأا للقن ل
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ٌبÓ˘˘˘ق˘˘˘نا ي˘˘˘ه˘˘˘ف
حلاصصمب ٌغلاب ٌرارصضإاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
حيرصص يلختو ،يني˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا

هب ٌردغو ،ينطولا هلاصضن نعو هنع
،ٌناب˘ج ر˘ه˘ظ˘لا ي˘ف ه˘ل ٌن˘ع˘طو ،ٌن˘ي˘صشم
هترصصنب ٌدعوو ،ٌنادم هدصض ٌفلاحتو
ر˘ي˘غ ه˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب ٌد˘˘ه˘˘ع˘˘تو ،بوذ˘˘كم
هيف للقن ل يذلا تقولا يف ،نومصضم
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م
ة˘بر˘ع يداوو د˘ي˘ف˘يد بما˘ك ،ة˘ق˘با˘صسلا

،ٌةينايخ ٌتايقافتا اهلك يهف ،ولصسوأاو
،ركنم˘لا تم˘ع˘ط˘ت˘صساو مار˘ح˘لا تل˘ل˘ح
ن˘ع تل˘˘خ˘˘تو تباو˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف تطر˘˘فو
ٍقرام لك لإا اهب كصسمتي Óف ،لوصصألا

لإا اهركني لو ،اهنع ٍدترمو ةمألا نم
اهميق نع ٍعفادمو ةمأÓل ٍشصلخم لك
.اهتباوثب ٍكصسمتمو

مهتميرج نع نوعفادي ذإا مهرمأا بيجع
مهريغ نوعج˘صشيو م˘ه˘ت˘ل˘ع˘ف نورر˘ب˘يو
اهفصصو يتلا يهو ،اهلثمب نايتلا ىلع
نايهن نب دياز خيصشلا مهدÓب شسصسؤوم
نأاو ،ٌةنيصشم ٌةليذرو ،ٌةنايخو ٌمارح اهنأاب
نأاو ،ٌةدرو ٌةميرج ليئارصسإاب فارتعلا
يهف ،ٌهفصسو ٌلبخو ٌلايخو ٌمهو اهب ةقثلا

فقي ٌودعو ،ٌنابج ٌلتاقو ٌبصصاغ ٌلتحم
اهيلع ر˘مآا˘ت˘ي ،دا˘صصر˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘ك ة˘مأÓ˘ل
هدعب نم هدلوأاب فيكف ،ًارصش اهب ديريو
نوفرتقيو ،هنع ىهن يذلا مارحلا نوتأاي
نورصصيو ،هبن˘ج˘ت˘ي نا˘ك يذ˘لا ر˘كن˘م˘لا

هنأاو ،ٌحلاصص ٌل˘م˘عو ة˘ل˘ي˘صضف ه˘نأا ه˘ي˘ل˘ع
قافتلا نأاو ،مÓصس حاتفمو ريخ ةباوب
د˘ي˘ع˘ي˘صسو ،مÓ˘صسلا ع˘˘ن˘˘صصي˘˘صس ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
،نطولا ىلإا لهألا ع˘جر˘ي˘صسو ،قو˘ق˘ح˘لا

مصصأا.ةلادعلا ققح˘يو ة˘لود˘لا ي˘ن˘ب˘ي˘صسو
تاحيرصصت نع مهناذآا مهريغو ءلؤوه
نيماينب ةيل˘ي˘ئار˘صسإلا ة˘مو˘كح˘لا شسي˘ئر
ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا ر˘ثإا ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن
«ي˘ب˘ظ و˘˘بأا» ن˘˘ي˘˘ب مÓ˘˘صسل˘˘ل «ما˘˘هار˘˘بأا»
عفصصو ٍ،ملاح لك اهب بذك يتلا ،هنايكو
مل هنأا اهيف لاق ذإا ٍ،مهاوو ٍعودخم لك اهب
ادوهي» مصض يف هتاططخم نع َلختي
ةدا˘ي˘صسل˘ل ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ،«ةر˘˘ما˘˘صسلاو
ىتح هتطخ يف ٍشضام هنأاو ،ةيليئارصسإلا
تي˘قو˘ت˘لا مز˘ت˘ل˘ي˘صس ه˘ن˘˘كلو ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
امني˘حو ،ة˘ي˘كير˘مألا ةرادإÓ˘ل بصسا˘ن˘م˘لا
رخأاتي نل هنإاف ةبصسانم فورظلا نوكت

يف يدوهيلا بعصشلا ملح قيقحت نع
كلاممو ندمو ه˘ئا˘ي˘ب˘نأا شضرأا ةدا˘ع˘ت˘صسا

،ٍةحاقو وأا ٍةأارج˘ب لو˘ق˘ي ه˘نأا˘كو ،ه˘كو˘ل˘م
هذه نأا يعدي نم نأا ،ٍةقافصص وأا ٍةغÓببو
ه˘˘عور˘˘˘صشم ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘صس ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلا
.ٌلهاجو ٌمهاو وهف يجيتارتصسلا

˘مد˘خ˘ت ل ا˘هر˘ي˘غ ا˘م˘ك ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلا هذ˘˘ه
ي˘ف بصصت لو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

اهلعجت لو هفادهأا ققحت لو ،هحلاصص
ودعلا مدخت يه لب ،ةنكمم وأا ةبيرق
همÓحأا قيقحت يف مهاصستو ينويهصصلا

ذإا ،ه˘عا˘م˘طأا شسير˘كتو ه˘ما˘هوأا شضر˘˘فو
بع˘صشلا˘ب در˘ف˘ت˘صسي نأا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن د˘˘ير˘˘ي
يف ًاد˘ي˘حو ه˘ل˘ع˘ج˘ي نأاو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

ةفئاز ٍتايقافتاب يصصقي نأاو ،هتهجاوم
ن˘م ه˘مر˘ح˘ي˘ل ،ه˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
يبع˘صشلا ق˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ن˘صضا˘ح˘لا
بعصشلل ًاءرد ناك املاط يذلا ريبكلا
نم هيمح˘ي ،ه˘ل ًا˘جا˘ي˘صسو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
بورحلا يف هبناج ىلإا فقيو ،بوطخلا

ةرادإلا عم كلذ دعب نكمتيل ،نحملاو
نم بمارت دلانود اهصسيئرو ةيكيرمألا
عفدو ،اهذي˘ف˘ن˘تو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘صص شضر˘ف
اهيف ًافرط نوكتل اهعيمج ةيبرعلا لودلا

ا˘ه˘ن˘ع ع˘فاد˘ت ،ا˘ه˘ن˘م ًا˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسأا ًاءز˘˘جو
ًةلوؤوصسم نوكتو ،اهقيبطت يف مهاصستو
.اهتيامحو اهذيفنت نع
نم رث˘كأا ًا˘ما˘م˘ت كرد˘ي ود˘ع˘لا ل˘ع˘لو
ر˘˘˘˘قأا اذإا لإا مÓ˘˘˘˘صس ل ه˘˘˘˘نأا ،هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ

لو ،هنع اوصضرو هب نوينيطصسلفلا
دا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا اذإا لإا ءود˘˘ه وأا رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
او˘ن˘بو ،م˘ه˘قو˘ق˘ح نو˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ا˘ها˘بر قو˘ف ا˘ه˘ي˘ف او˘ع˘فرو ،م˘ه˘ت˘˘لود
مÓعأا اهدجاصسم نذآامو بابق ىلعو
ا˘م و˘هو ،م˘ه˘˘ن˘˘طو تا˘˘يارو م˘˘هد˘˘ل˘˘ب

،ة˘موا˘ق˘م˘لا رار˘م˘˘ت˘˘صسا˘˘ب لإا نو˘˘كيل
ىلع رارصصإلابو ،قحلاب كصسمتلابو
فاد˘هألا ق˘ق˘ح˘ت˘ت ه˘ب يذ˘لا ،لا˘صضن˘لا
.ةلومأاملا ميتاوخلاو ةدوصشنملا

،ملألاو نزحلاو ،ةرارملاو ةصصغلا مغر
نإا˘ف ،ة˘نا˘ي˘˘خ˘˘لاو رد˘˘غ˘˘لا˘˘ب شسا˘˘صسحإلاو
هذه شضفري يذلا ينيطصسلفلا بعصشلا
وعديو اهركنتصسيو ،اهري˘غو ة˘ي˘قا˘ف˘تلا
رصصي هنإاف ،اهب مازتللا مدعو اهصضقنل

كصسم˘ت˘لاو ،ه˘لا˘˘صضن ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
دكؤويو ،هتاصسدقم نع عافدلاو ،هقوقحب
طيصسولا رذحيو ،ًاعم قيدصصلاو ودعلل
بع˘˘صشلا اذ˘˘ه نأا ،ًة˘˘يو˘˘صس را˘˘˘صسم˘˘˘صسلاو
ررحي ىتح ةمواقملا ءاول Óًماح ىقبيصس
ر˘ه˘˘ط˘˘يو ،ه˘˘صضرأا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صسيو ه˘˘ن˘˘طو
هنأاو ،هؤوانبأاو هلهأا هيلإا دوعيو ،هتاصسدقم
نلو ،شضعبلا هنع ىلخت نإا فعصضي نل
طرف وأا قير˘ف نا˘خ نإا ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لا ي˘ق˘ل˘ي
نلو ،ًادبأا لصضت نل انتمأاف ،رخآا ٌعاطق
تبك نإا يهو ،Óًيوط اهميق يف طرفت

اهنإاف ،اهراوأا ابخو اهتوق تفعصض وأا ًانيح
ًاران اهرمج دقتيصسو ،ديدج نم شضهنتصس
.بيرق هرظانل ًادغ نإاو ،ًابهلو
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  لÓتحلا نم ريجهتلاب ةددهملا نينج برغ بونج نيسسارف ةيرق يلاهأا عم نماسضتو دانسسإا ةفقوب اهتقÓطنا ىركذ ييحت يبعسشلا لاسضنلا ةهبج
يبعصشلا لاصضنلا ةهبج تيحأا ‐نينج
، ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘ح˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ةهب˘ج˘لا ة˘قÓ˘ط˘نل35ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا

نيمألا دا˘ه˘صشت˘صسل11ـلا ىر˘كذ˘˘لاو
، ةصشوغ ريمصس روتكدلا قباصسلا ماعلا
نا˘جر˘ه˘مو ن˘ما˘صضتو دا˘ن˘˘صسإا ة˘˘ف˘˘قو˘˘ب

برع بونج نيصسارف ةيرق يف يباطخ
اهمدهو ةيرقلا ريمدتب ةددهملاو نينج
ة˘يذا˘ح˘م˘لاو شصي˘خر˘ت˘لا مد˘ع ة˘ج˘˘ح˘˘ب
ةكراصشم˘ب ، «ششي˘مر˘ح » ة˘ن˘طو˘ت˘صسم˘ل

يصسايصسلا بتكملا وصضع بلاط مكح
لصضا˘ن˘مو ي˘ب˘ع˘صشلا لا˘صضن˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘ل

ةنجللا يوصضع ششولع دمحمو يننح
ريتركصس ديبع ءÓعو ةهبجلل ةيزكرملا
رداوك نم دصشحو نينج يف ةهبجلا
مركلوطو نينج يتظفاحم يف ةهبجلا
مكحلا ماع ريدم كايد وبأا بغارو ،
ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘صصف ق˘صسن˘˘مو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

يور˘˘ق شسل˘˘ج˘˘م شسي˘˘ئرو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
رصس نيمأاو ، ةنرامع دومحم نيصسارف
ءاصضعأاو ةل˘ي˘مر و˘بأا ا˘ط˘ع ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح
يف نيئجÓل ةيبعصشلا ةنجللاو ميلقإلا

لئاصصف نع نيلثممو نينج ةظفاحم
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو ، ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
  .ةيلهألاو ةيمصسرلا

ةيصساصسألا ةلصصوبلا نأا ، بلاط دكأاو
لاو˘ط ة˘ه˘ب˘ج˘لا كو˘ل˘صس تدد˘ح ي˘˘ت˘˘لا

ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ي˘˘ه ا˘˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم
ىوصس انمامأا رايخ لو ، ةينيطصسلفلا
ناي˘كك ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ب كصسم˘ت˘لا

  .ينيطصسلفلا بعصشلل يونعم
ىر˘˘كذ ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا نإا ، فا˘˘˘صضأاو
ةمظنمب ا˘ه˘كصسم˘ت دد˘ج˘ت ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل ر˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ادج ةريطخ ةظحل يف رمت ةينيطصسلفلا
ة˘لود˘ل ة˘نا˘ي˘خ˘لاو را˘ع˘˘لا قا˘˘ف˘˘تا د˘˘ع˘˘ب

  .ليئارصسإا عم تارامإلا
يذلا ربكألا رطخلا نأا ، بلاط راصشأاو
دوجو وه ةينيطصسلفلا ةيصضقلا مهادي
ىعصسي يذلا ، ينيطصسلفلا ماصسقنلا
يتأايو ، لاصصفنل هليوحتل شضعبلا
يكيرمألا عورصشملا قايصس يف كلذ
انبعصشل يصسايصس نايكل وعدي يذلا
ةلود نم لقأا ، ةزغ عاطق يف طقف
اذه نأا افيصضم ، يتاذ مكح نم رثكأاو
ةكرح ايعادو ، ادج ريطخ عورصشملا

ينيطصسل˘ف˘لا تي˘ب˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا شسا˘م˘ح
ةفاك طاقصسإا نم انبعصش نكمتي يكل
ل˘ب˘ق ن˘م كا˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م˘˘لا
اهرخآا ناك يتلاو ليئارصسإاو ايكيرمأا

لذ˘˘لاو را˘˘ع˘˘لاو ة˘˘نا˘˘ي˘˘خ˘˘لا عور˘˘˘صشم
  .ةدحتملا تارامإÓل
ةداعت˘صسل ي˘ع˘صسلا ةرور˘صض ى˘لإا ا˘عدو
بعصشلا نكمتي يكل ةينطولا ةدحولا

لاصشفإل ةيصسايصسلا هاوقب ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
يتلا تارماؤوملا ةفاكو را˘ع˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تا
  .ةينطولا انتيصضقب كاحت

ر˘يزو تا˘ي˘ح˘ت كا˘يد و˘بأا ل˘ق˘ن هرود˘ب
يد˘ج˘م شسد˘ن˘ه˘م˘لا ي˘ل˘ح˘م˘لا م˘كح˘˘لا
، نينماصضتملاو ةيرقلا يلاهأل حلاصصلا

ىرقلا نم ةدحاو نيصسارف ةيرق نإا لاقو
تلمع ثي˘ح ، نا˘ط˘ي˘ت˘صسلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا لا˘˘˘صصيإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرازو˘˘˘لا
تاءار˘˘˘جإا م˘˘˘غر ، ا˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا
  .نينطاوملا دومصص زيزعتل لÓتحلا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ة˘فا˘ك ا˘˘عدو
ريفوتو لجا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘ل˘ل ،ة˘ي˘لود˘لاو
تا˘كا˘ه˘ت˘نا ن˘م ة˘ير˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
تارار˘ق د˘صض فو˘قو˘لاو ، لÓ˘˘ت˘˘حلا
ةرئاجلا ءÓيتصسلاو ريجهتلاو مدهلا

  .يصضارألا ىلع
ةرور˘صضب ة˘نرا˘م˘ع بلا˘ط ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘م

يف نينطاوملل معدلا عاونأا ةفاك ميدقت
، ريج˘ه˘ت˘لاو مد˘ه˘لا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا ة˘ير˘ق˘لا
مهصضرأا يف مهتيبثتو مهدومصص زيزعتل
اذه ىلع روصضحلل هركصش ًامدقمو ،
  .نماصضتلا

م˘ه˘صضفر ، نو˘ن˘ما˘صضت˘م˘˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
نوفقي مهنأاو ، ةلذملا راعلا ةيقافتل
ةكصسمتملا ةدايقلاو شسيئرلا بناج ىلإا
نولصشفيصس مهنأاو ، ةينطولا تباوثلاب
رودلابو ، نيد˘ي˘صشمو ، را˘ع˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ينيطصسلفلا شسيئرلل يدايقلاو يدايرلا

، ةينيطصسلفلا ةدايقلاو شسابع دومحم
يف نينطاوملا دومصص معد ىلإا نيعادو
رطخ اهدد˘ه˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ن˘ي˘صسار˘ف ة˘ير˘ق
يتأات يتلاو لماكلاب اهمدهو اهعÓتقا

نأا دعب ، مصضلا ةصسايصس ططخم نمصض
مدهب مايأا لبق لÓتحلا تافارج تمدقأا

  .ةنرامع ةلئاعل نكصسمو هايم نازخ
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ءأوح ينبو ةجاجم صضيبأ’أو ةيريانب نم لكب
فلسشلاب بورسشلا ءاملاب ةبلاطملل تايدلب3 يف نوجتحي نونطاوم
نينطاوم˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا مد˘قأا

ن˘م ل˘ك ي˘ف جا˘ج˘ت˘حلا ى˘ل˘ع
شضي˘بألاو ة˘ير˘يا˘ن˘˘ب تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ة˘يلو˘ب ءاو˘ح ي˘ن˘بو ة˘˘جا˘˘ج˘˘م
ل˘خد˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ف˘ل˘˘صشلا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

يراج دوعصسم يلاولا اهصسأار
ها˘ي˘م˘لا˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت شضر˘˘غ˘˘ب
.برصشلل ةحلاصصلا
ةجا˘ج˘م شضي˘بألا ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف˘ف
نا˘كصس ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا جر˘˘خ
م˘ه˘ت˘م˘صص ن˘ع لو˘مرا˘ي ة˘ير˘˘ق
ةيدلبلا تا˘ط˘ل˘صسلا او˘ب˘لا˘ط˘ي˘ل
هايم نم ةدافتصسإلا يف مهقحب
هيف تبلاط تقو يف ،ةيلحتلا
لجاعلا لخدتلاب ي˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل
يف قيقحت حتف شضرغب يلاولل
ةيدلبلا تاطلصسلا مادقإا ةيصضق
ىلع ةيلحتلا هايم عطق ىلع
تقو ي˘˘˘ف تÓ˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا فلأا
شصصصخملا رئب˘لا ه˘ي˘ف ح˘ب˘صصأا
دصسل يفكي ل ةقطنملا ديوزتل

.ناكصسلا تايجاح
شسي˘ئر تا˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسحو
«مÓصسلا»ـل لومراي يح ةنجل
مهتايفنح لصصت ل هايملا نإاف
ام ذنم مايأا3 يف ةعاصس لإا
ةجرد ى˘لإا ا˘مو˘ي02 براق˘ي
تÓئاعلا شضعب هيف تحبصصأا
ج˘يرا˘˘ه˘˘صصلا ها˘˘ي˘˘م ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ت

ي˘ف ة˘ط˘يور˘ب˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
يف بورصشلا ءاملا نع ثحبلا

ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘˘لا ،ف˘˘ي˘˘صصلا ز˘˘ع
ةعيرصس لولح دا˘ج˘يإا بل˘ط˘ت˘ت
ششطعلا ةمزأا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل
ي˘ح نا˘كصس ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘˘ت˘˘لا
تاذ ل˘˘م˘˘حو اذ˘˘ه ،لو˘˘˘مرا˘˘˘ي
ةيدل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم ثد˘ح˘ت˘م˘لا

يدارف˘نإلا رار˘ق˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
ةيلحتلا هايم عطقب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

بو˘˘ب˘˘نألا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دوز˘ي يذ˘لا ر˘ئ˘ب˘ل˘˘ل م˘˘عد˘˘م˘˘لا
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةصسصسؤو˘م ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تإا دو˘جو
ةيلمع مظنت هايملل ةيرئازجلا
يف ةي˘ل˘ح˘ت˘لا ها˘ي˘م لÓ˘غ˘ت˘صسإا
ةانقلاب ةكبصشلا طبر راظتنإا
نم ،ةيلحتلا هايمل ةيصسيئرلا

شسي˘˘ئر حر˘˘صص ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
ميدقلا رئبلا نأاب ةجاجم ةيدلب
ءاملاب ةقطنملا ليومتل يفكي
كانه شسيل افيصضم ،بورصشلا
ىتح لومراي يف ششطع ةمزأا
بوبنأا لÓغتصسإا يف رمتصسن
همÓك متخي˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ها˘ي˘م
ةيلحتلا هايمب دوز˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘خ˘صضم ى˘ل˘ع ًار˘ط˘خ ل˘كصشت
م˘˘ت كلذ˘˘ل م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘لا
.اهفيقوت

ع.ىيحي

حنملأ صضعب نم ةدافتصس’أو51 ملصسلأ يف مهفينصصت ةداعإاب أوبلاط
ةيجاجتحا ةفقو نومظني راردأا ةيلول ةيبرتلا وراسشتسسم
ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ورا˘˘صشت˘˘صسم م˘˘ظ˘˘ن
ةيجاجتحا ةفقو ،راردأا ةيلول
،ةيلولل ةيبرتلا ةيريدم مامأا

نم ديدعلا اهلÓخ نم اوعفر
مهت بلا˘ط˘م ي˘هو بلا˘ط˘م˘لا

عيمج ربع ةيبرتلا يراصشتصسم
ةداعإاب قلعتتو ،نطولا ءاحنأا
،51 م˘ل˘صسلا ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘˘ن˘˘صصت
حنملا شضعب نم مهتدافتصساو
ديدحتو ،اه˘ن˘م ن˘ي˘مور˘ح˘م˘لا

نودو حوصضوو ةقدب مهماهم
ما˘ه˘م˘لا ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ل˘خاد˘ت
ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك ا˘م˘˘ك ،ىر˘˘خألا
قيبطت تعفر يتلا بلاطملا
‐41 مقر يصسائرلا موصسرملا

شضعب نأا اوركذ يذلاو ،662
تاباصصعلا بانذأاو تابا˘ق˘ن˘لا
،هقيبطت مدع ي˘ف نو˘م˘ها˘صسي
ريدم ةبتر˘ل ة˘ي˘قر˘ت˘لا ر˘صصحو
يراصشت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ط˘صسو˘ت˘م
ةر˘ب˘خ˘لا دا˘م˘˘ت˘˘عاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

،كلذل ةيقرتلا يف ةيمدقألاو
يرا˘صشت˘صسم ة˘با˘˘ق˘˘ن كار˘˘صشإاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا

تا˘حار˘˘ت˘˘قلاو تاروا˘˘صشم˘˘لا
ةيبرت˘لا ةرازو ا˘ه˘ير˘ج˘ت ي˘ت˘لا
نو˘نا˘ق˘لا ل˘يد˘ع˘ت شصو˘صصخ˘ب
ا˘م ل˘كو عا˘ط˘ق˘لا˘ب شصا˘˘خ˘˘لا
ناكو ،ةيبرتلا عاطقب قلعتي
تع˘فر ي˘ت˘لا تارا˘ع˘صشلا ن˘˘م
را˘صشت˘صسم˘لا نأا ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ي˘صسم د˘غو ،شسمألا˘ب ذا˘ت˘صسأا
ا˘˘عدو ،ة˘˘˘نا˘˘˘مأاو ة˘˘˘ق˘˘˘ث ل˘˘˘كب
رخأا يف راردأاب نوراصشتصسملا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسلا ة˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو ة˘ف˘˘قو ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘صس
ر˘ب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا يرا˘˘صشت˘˘صسم˘˘ل
ة˘لوا˘ط ى˘لإا ةرازو˘لا ن˘˘طو˘˘لا
ة˘با˘ج˘˘ت˘˘صسلا د˘˘صصق راو˘˘ح˘˘لا
عيصسوتب نيددهم مه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
لمصشتل ةيجاجتحلا ة˘كر˘ح˘لا

تاناحتملا ري˘طأا˘ت ة˘ع˘طا˘ق˘م
،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا

لا˘˘م˘˘عألا ة˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م اذ˘˘˘كو
لوخدلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يرادإلا
ل يذ˘لا مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا
  .ةليلق مايأا لإا اهنع انلصصفت

نمحرلأدبع يفأولب
ةيدلب هفرعت يذلأ للصشلأ ىلع اجاجتحأ

اموي05 نم ديزأأ ذنم رداقلأ دبع ريمأ’أ
 لجيجب34 ينطولا قيرطلا نوقلغي نونطاوم

نا˘كصس ن˘م تار˘صشع˘لا مد˘˘قأا
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘ب ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
نيب طبارلا34 مقر ينطولا

كلذو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو ل˘ج˘ي˘ج
لو˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع
،تصسو˘صسا˘ت ة˘ع˘ما˘ج بنا˘ج˘˘ب
يلاو˘لا رو˘صضح˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةيصضق يف ايصصخصش هلخدتو
ه˘لا˘ط˘ي يذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘˘ق˘˘م
موي05 نم رثكأا ةدمل قلغلا

نيجتحم مايق ببصسب كلذو
هق˘ل˘غ˘ب ن˘كصسلا م˘ئاو˘ق ى˘ل˘ع

شسا˘ن˘لا ح˘لا˘صصم ل˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘تو
ةليو˘ط ةد˘م˘ل م˘ه˘تلا˘غ˘صشناو
داجيإل فرط يأا لخدت نود
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ح˘˘˘ت˘˘˘فو ل˘˘˘ح
،نينطاوم˘لا ما˘مأا ي˘مو˘م˘ع˘لا

لك نوجتحملا شضفر ثيح
قيرطلا حتفل ةئدهتلا لولح
لكصشت دعب تابكرملا مامأا

،تارايصسلا نم ةريبك ريباوط
رو˘صضح˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ثي˘˘ح
لح داجيإل ايصصخصش يلاولا
.اهدمأا لاط يتلا مهتلكصشمل

ميهأرب.ع

ةتيمم ثدأوح يف ببصست

ةنتابب82 مقر ينطولا قيرطلا ةئيهت لاغسشأا مامتإاب بلاطم
لوأ’أ لوؤوصسملأ ،وطÓيتو  ةتوتلأ نيع ةيدلب نيب  طبأرلأ هقصش يف82 مقر ينطولأ قيرطلأ ولمعتصسم ،دصشاني

رطصشلأ يف ةيقبتملأ لاغصشأ’أ مامتإ’ لجاعلأ لخدتلأ ةرورصضب ةنتاب ةي’وب ةيمومعلأ لاغصشأ’أ ةيريدم نع
.ةئيهت ةديدع رهصشأأ ذنم تدهصش يتلأ

نييداعلأ نئابزلاب ةصصاخ اهبلغأأ

تليسسمسسيت يف هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤوم نويد ميتنسس رايلم53 نم رثكأا
لا˘˘صصتلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ تف˘˘˘صشك
هايملل ةيرئازج˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ب
ن˘ع ،تل˘ي˘صسم˘صسي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
قتاع ىلع ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا
ىلإا تلصصو يت˘لاو ن˘ئا˘يز˘لا
،ميتنصس رايلم53 نم رثكأا
نم نئابزلاب ةصصا˘خ ا˘ه˘ب˘ل˘غأا
ي˘˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م لوألا ف˘˘˘ن˘˘˘˘صصلا

رايلم51 ـب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةئاملاب34 ةبصسن˘ب م˘ي˘ت˘ن˘صس
اهيلتل ،نويد˘لا ي˘لا˘م˘جإا ن˘م
ف˘˘ن˘˘صصلا نو˘˘يد ةر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
را˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو تارادإلا

ـب تردق ثيح ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
14 ةبصسنب ميتنصس رايلم41
،نويدلا يلامجإا نم ةئاملاب

ةب˘تر˘ت˘م˘لا نو˘يد˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع
071 تقا˘˘ف ةد˘˘حو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نو˘يد ا˘ه˘ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘كر˘˘صش
يلاو˘ح˘ب ةرد˘ق˘م˘لاو زا˘غ˘لاو
بصسحو .ميتن˘صس را˘ي˘ل˘م27
تدهصش دقف ردصصملا تاذ

ى˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘فد˘˘˘لا ق˘˘˘يدا˘˘˘ن˘˘˘صص
ةيراجتلا تلاكولا ىوتصسم
رئاود فلتخم ربع ةعزوملا

ا˘ع˘جار˘ت ة˘يلو˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘بو
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘م
ةيادب ذنم نويدلا ليصصحت

ببصست ثيح ،انوروك ةحئاج
نم ديدعلا فوزع يف ءابولا
ع˘˘˘˘˘˘فد ن˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘بز˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لا

مغرلاب ري˘تاو˘ف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا
ة˘يرادإلا تÓ˘ي˘ه˘˘صست˘˘لا ن˘˘م
ةصسصسؤوم لبق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
ام وهو ،نوبزلا ةدئافل هايملا
ة˘ي˘عو˘ن ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘صسلا˘˘ب ر˘˘ثأا
ةيدودرملاو ةمدقملا ةمدخلا

نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع ا˘˘م اذإا ا˘˘صصو˘˘صصخ
ل هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤوم
ة˘ي˘فا˘صضإا ل˘ي˘خاد˘م يأا كل˘م˘ت
ريظن نوبزلا هعفدي ام ادعام
ا˘م و˘هو ها˘ي˘م˘ل˘ل ه˘كÓ˘ه˘ت˘˘صسا
ع˘فد نو˘بز˘لا ى˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ةقلاعلا ريتاوفلا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
ةيرارمت˘صسا نا˘م˘صض ل˘جأا ن˘م
ةصسصسؤوملل ةيمومعلا ةمدخلا

.مومعلا هجو ىلع
ز.دمحأأ

ق˘˘˘صشلا اذ˘˘˘ه ع˘˘˘صضو ،ح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
ع˘ن˘صصم ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
قرؤو˘˘ي ا˘˘صسو˘˘با˘˘ك تن˘˘˘م˘˘˘صسلا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
يذ˘لاو يرو˘ح˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘˘˘يرور˘˘˘م ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح د˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشي
ط˘بر˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قاو
تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ةركصسب رارغ ىل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا

تماق ثيح ،فيطصسو ةليصسمو
ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشألا ة˘ير˘يد˘م
ملو هتئيهت ةداعإاب رهصشأا لبق
تاعدصصت اذه فلخو هلمكت
ي˘ف ا˘ب˘ل˘صس تر˘ثأا تا˘ق˘˘ق˘˘صشتو
اذ˘˘ه لو˘˘˘ح رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
.ماهلا يرورملا روحملا

ل˘ما˘ع ق˘ير˘˘ط˘˘لا ،را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك كر˘˘˘ح˘˘˘مو ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا
ةيداصصتقلا ةيمن˘ت˘لا بي˘لاود˘ل
لكصشملا اذه ىحصضأا ةيلولاب

نيذلا نيقئاصسلا قرؤوي اصسوباك
قيرط˘لا اذ˘ه لو˘ح نو˘كر˘ح˘ت˘ي
لخدت˘لا ى˘عد˘ت˘صسا ا˘م˘م ما˘ه˘لا
˘ما˘˘م˘˘تإل يرو˘˘ف˘˘لاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
تيفزت نم ةيقبتملا لاغصشألا

هتاه ،تببصست دقو .هل ميمرتو
روح˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف تا˘ق˘ق˘صشت˘لا
اهنم ثداوحلا نم ديدعلا ىلإا
ر˘ح˘ب د˘ه˘صش ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ت˘ي˘م˘م˘˘لا
رورم ثداح طرافلا عوبصسألا
تنمصسلا عنصصم نم برقلاب
ن˘ي˘صصخ˘˘صش ةا˘˘فو ي˘˘ف بب˘˘صست
د˘˘˘ح˘˘˘ل لاز˘˘˘تلو ر˘˘˘خآا حر˘˘˘جو
ةيلاتتم ثداوح دهصشت  ةعاصسلا

اذ˘˘ه ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ة˘˘صصا˘˘خ
.ددجلا ينطولا قيرطلا

ي˘ت˘لا ة˘ل˘صضع˘م˘لا ،ه˘تا˘ه ما˘مأاو
اذه ولم˘ع˘ت˘صسم ا˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ءاهنإاو لجاعلا لخدتلا قيرطلا

ل˘كصشم˘لا اذ˘ه ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘˘م
.مهقرؤوي اصسوباك حبصصأا يذلا

ةيعوتو ميقعت تÓمح
يحصص Òطأاتو

 ةياقولل يزأÎحأو
انوروك صسوÒف نم

ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ،تد˘ه˘˘صش

ةنتاب ةيلوب ةيلصستلا قئادحو
دعب اذهو ،ريظنلا عطقنم لابقإا
ةرازو ه˘ترد˘صصأا يذ˘لا رار˘ق˘˘لا

حتف ةرورصضب دارج زيزعلا دبع
تا˘˘هز˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ق˘˘˘ئاد˘˘˘ح˘˘˘لا
.دجاصسملا اذكو ةيحايصسلا

تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا لÓ˘˘خو
د˘˘صصر˘˘ت˘˘ل «مÓ˘˘صسلا» ةد˘˘˘ير˘˘˘ج
ن˘˘كا˘˘مألا ه˘˘تا˘˘ه ي˘˘ف ءاو˘˘˘جألا
لابقإا تدهصش يتلا ،ةيحايصسلا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
تجر˘˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صساروألا
يحصصلا رجحلا دعب شسفنتلل
ثيح ،رهصشأا5 ةدمل ماد يذلا
ة˘ي˘ل˘صست˘لا ة˘ق˘يد˘ح تل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا
شسيد˘˘صسي˘˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب يردا˘˘˘ق
ةصصاخ تÓئاعلا نم تارصشعلا
اذ˘هو ة˘ي˘ئا˘صسم˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو هز˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘˘صصق
ه˘تا˘ه˘ب ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ع˘˘للا
م˘ق˘ط˘لا ق˘ب˘ط ن˘يأا ،ة˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا
ل˘ك ةر˘ي˘˘خألا ه˘˘تا˘˘ه˘˘ل يرادإلا
يدصصتلل ةيحصصلا تاءارجإلا
ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ل
ة˘ي˘ل˘صست˘لا ة˘ق˘يد˘ح تل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسا
يذ˘لا با˘ب˘صشلا ن˘م تار˘صشع˘لا
ي˘ف ة˘حا˘ب˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ل˘˘ب˘˘قأا
امك .هيلع رفوتت يذلا حبصسملا

تÓئاعلا نم ديدعلا ،تجرخ
رجحلا تيقوت ديدمت دعب اذهو
Óيل ةرصشع ةيداحلا ةياغ ىلا

ق˘˘ئاد˘˘˘ح˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لا
رئاودلا لك ربع تاهزتنملاو
.ةنتاب ةيلوب
هترقأا يذلا رارقلا اذه ،قفارو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ح˘ت˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ششعنت يتلا ةيراجتلا ةطصشنألا
رب˘ع تÓ˘ئا˘ع˘لا شسف˘ن˘تو هز˘ن˘ت
ىلع ةيحايصسلا ق˘فار˘م˘لا ه˘تا˘ه
عيبو ءاوصشلا عيب تÓحم رارغ
،ةفيفخلا تÓكآلاو تاجلثملا

هنصسحتصسا يذلا ءيصشلا وهو
ماد يذلا قلغلا دعب اهباحصصأا

.رهصشأا5 نم رثكأل
ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م ،تد˘˘˘ه˘˘˘صشو
ةنتاب ةيلوب ةينيدلا ةصصمقلا
نم اذهو ةداعلا ريغ ىلع لابقإا
تاد˘˘˘ج˘˘˘صسلا ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا ل˘˘˘˘جأا

اذهو ةÓصصلا يف اهلامعتصسل
دقو .دجاصسملا حتف مت نأا دعب
تايعمجلا نم ديدعلا ،تلباق
ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘ير˘ي˘خ˘لا
اذكو اماروناب ةي˘ع˘م˘ج ل˘ي˘ب˘صس
رارق ،ة˘ن˘تا˘ب ءا˘قد˘صصأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ميقعتلا تÓمح فيثكتب حتفلا
ع˘˘يزو˘˘تو ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘ب
ىلإا تا˘م˘ق˘ع˘م˘لاو تا˘ما˘م˘كلا

ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت بنا˘˘ج
ةرو˘ط˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘صسي˘˘صسح˘˘تو
.ءابولا

رذحلاو ةطيحلا ذاختا ،ىقبيو
يدصصتلل ديحولا قيرطلا وه

اذهو لتاقلا انوروك شسوريفل
ق˘فار˘م˘لا ه˘تا˘ه˘ل ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا ما˘˘مأا
نم ةكرح˘لا ةر˘ث˘كو ة˘يو˘ي˘ح˘لا
.ةيلولا ةنكاصس لبق

    نامثع راعرع

مهل لsكصش اهبايغ
تاطلصسلأو اصسجاه

 ناك Èخ ‘ ةيلÙأ
ةسسبتب جاÈلا يح ناكسس
Òفوتب مهبلطم نودuدجُي

ةيمومعلا ةرانإلا
يح يلاعأاب جاربلا ناكصس دsدج
مهئادن ،ةصسبت ةنيدمب ةيوازلا
نم ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ى˘لإا
ةلثمتملا مهبلاطم قيقحت لجأا
ةرانإلا ةكبصشب مهديوزت يف
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

قار˘ت˘حا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ح
بل˘غأا را˘ب˘ت˘عإا˘بو ح˘ي˘با˘صصم˘لا
ل˘م˘ع˘ت ل تح˘ب˘صصأا ةد˘م˘˘عألا
جاربلا عراوصشو ةقزأا ءيصضتل
ةا˘نا˘ع˘˘م ا˘˘ه˘˘با˘˘ي˘˘غ ل˘˘كصش ا˘˘م
اذهب نينطاقلا ىد˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ناكصس هدكأا ام بصسحو ،يحلا
نإاف «مÓصسلا» ةي˘مو˘ي˘ل ي˘ح˘لا
كرحتت مل ةيدل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
د˘يد˘ج˘ت˘˘ل ،ة˘˘عا˘˘صسلا د˘˘ح ى˘˘لإا
رمألا وهو ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
ءارج ناكصسلا رمذت راثأا يذلا

ةدم ذنم ةريخألا هذه بايغ
ه˘صضر˘˘ف ا˘˘م ءار˘˘جو ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
شسماد مÓ˘˘˘ظ ن˘˘˘م ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
فوا˘خ˘م ثود˘ح ي˘˘ف بب˘˘صست
امم ،يح˘لا اذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ىد˘ل
ذيفنتل شصوصصلل لاجملا حتف
نع افÓخ ةيمارجإلا مهتايلمع
ةيعامتجإلا تافآلا لاحفتصسا

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت ن˘˘م
˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘صسو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
قايصسلا اذه يفو ،تاردخملا
نا˘˘كصسلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ا˘˘˘عد
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

لخدتلاب ةيلولا يلاو اهصسأار
رابتعلا در لجأا نم لجاعلا
ةرا˘˘نإلا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘تو ي˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
مهتايح ةصسراممل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
اذكو يعيبط لكصشب ةيمويلا

م˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح
.مهتاكلتممو

نوراه يحابصصم
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..لجحلا نيعب «قيتعلا دجسسملا»
 تاوعدو ةنينأامطو ءودهو ماظن

بق˘ع نو˘ّل˘صصم˘لا ق˘˘با˘˘صست
،دجاصسملا نع رجحلا عفر
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ ةÓ˘˘˘˘صص لّوأا ءادأل
بقع ،قي˘ت˘ع˘لا د˘ج˘صسم˘لا˘ب
نيع دجاصسم حاتتفا رارق
قÓغإا  ةرتف دعب لجحلا
رهصشأا ةتصس نم رثكأا تماد
ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جإا بب˘˘صسب
دقو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م
داّور ىد˘ل حا˘ي˘ترا ل˘˘ج˘˘صس
دجصسملا˘ب .د˘جا˘صسم˘لا هذ˘ه
ءارآا شضعب اندصصر قيتعلا
داّور ةدوع دعب نينطوملا
اود˘˘بأا ثي˘˘ح ،د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘لا
ح˘ت˘ف˘لا اذ˘˘ه˘˘ل م˘˘ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا
ةداب˘ع˘لا رود˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

تاءار˘جإاو ر˘ي˘باد˘ت ط˘˘صسو
عن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قوو ة˘يزار˘ت˘حا
ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف لا˘ق˘˘ت˘˘نا

خ˘ي˘صشلا ما˘مإلا هد˘كأا ا˘˘م˘˘ك
اعد يذلا ،مصسا˘ق˘ل˘ب لا˘م˘ك
ة˘ط˘ي˘ح˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ى˘˘لإا

ي˘خار˘ت˘لا مد˘عو ،رذ˘ح˘˘لاو
تاءار˘˘جإا˘˘ب د˘˘ّي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف
ف˘خ˘ي م˘ل ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
يقاب حتفب اريخ هراصشبتصسا
ةÓ˘˘˘صص ءادأاو د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘لا
مازتللا ّمت ام اذإا ،ةعمجلا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘كلاو مرا˘˘˘˘˘˘˘˘صصلا
ي˘ح˘˘صصلا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا˘˘ب
تناكو اذه ،هن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا

عمتجملا نم تايلاعف ةّدع
ن˘˘ي˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا

،داصشرلا جوفك نيعوطتم
ةيعمج ،شسودرفلا ةي˘ع˘م˘ج

دعوم ىلع ريخلا اولعفاو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل
ط˘˘باو˘˘ّصضلا˘˘ب م˘˘ه˘˘˘ماز˘˘˘لإاو
ةيئاقولا تاءارجإلا ةفاكو
،ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لا ة˘˘مزÓّ˘˘لا

لّوأا عم اهعابّتا بجاولاو
د˘ج˘صسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘م مو˘˘ي

،ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا ة˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘جإا˘˘˘ك
نا˘مألا ة˘˘فا˘˘صسم مار˘˘ت˘˘حاو
،ر˘خآاو شصخ˘˘صش ّل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب
ع˘˘˘م ،فو˘˘˘ف˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘بو
شصا˘خ˘لا دا˘ّج˘صسلا را˘صضحا
ةرارح شسايقو ،لصصم ّلكب
دعب فارصصنلاو ،نيلصصملا
مهتيعوتو ،ةرصشابم ةÓصصلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘يزار˘˘˘ت˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘جإلا

نم ةطيحلا بناجب ذخألاو
ىدم هدكأا ام وهو ،عيمجلا

مهمازتلاو نيل˘صصم˘لا ي˘عو
يف ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ةماقإا فانئتصسا نم موي لوأا
،د˘جا˘صسم˘لا ي˘ف تاو˘ل˘˘صصلا

د˘عو˘م ق˘ب˘صس ة˘ل˘صص ى˘ل˘عو
رمع :اهن˘م د˘جا˘صسم˘لا ح˘ت˘ف
يبأا نب يلع ،باطخلا نب

نّا˘ف˘ع ن˘ب نا˘م˘˘ث˘˘ع ،بلا˘˘ط
ميقعتو في˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ت˘˘˘ّصسم ،ة˘˘˘ع˘˘˘صساو
تا˘˘˘حا˘˘˘ّصسلاو د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تاءا˘صضف˘˘لاو
،يلزنملا رجحلا ةرتف لÓخ
ذا˘خ˘تا ع˘م ق˘ل˘غ˘لا ل˘حار˘مو
.ةمزÓلا تادادعتصسلا

فصسوي نب . رصضÿ . أأ

 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب أوماق
صسأرهأ قوصسو ةبانع يتي’و نيب طبأرلأ61
ميرلا ةيدك ةيرق ناكسس جرخي ششطعلا

ةملاڤب عراسشلا ىلإا
تار˘˘صشع˘˘لا شسمأا لوأا مد˘˘قأا

ة˘˘يد˘˘ك» ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس ن˘˘م
محصشلا داو ةيدلبب » ميرلا
داو ةيدلب رقم قلغب ،ةملاقب
نينطاوملا هجو يف محصشلا
مهجاجت˘حا او˘ل˘ق˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق
نيأا ،«لفقملا «ةقطنم وحن
ينطولا قيرطلا قلغب اوماق
يتيلو نيب طبارلا61 مقر
ارورم شسارها قوصسو ةبانع
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ةكرح هجو يف شسيراتملاو
ريباوط لكصش ا˘م˘م رور˘م˘لا

اريبعت ،تابكر˘م˘ل˘ل ة˘ل˘يو˘ط
هو˘˘ف˘˘صصوا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م
رمألاب نيي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘ها˘ج˘ت˘ب
ةديدجلا ةميدقلا مهبلاطمب
بذ˘بذ˘ت˘لا ي˘ف ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيرقلا ديوزت يف لصصاحلا
برصشلل ةح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
ةر˘ط˘ق˘لا ا˘ما ،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م
لوقي شسأاكلا تصضافا يتلا
تدعت نا دعب يه ناكصسلا

ن˘ع ها˘ي˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ةد˘˘م
،مايأا01ـلا م˘ه˘تا˘ي˘ف˘˘ن˘˘ح
هايمب نونيعتصسي مه˘ل˘ع˘جا˘م
تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح˘˘لاو ع˘˘با˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ىرقلاب ةدوجوملا ةيمومعلا
ها˘˘ي˘˘م ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا وأا ىر˘˘˘خلا
را˘˘˘ع˘˘˘صسأا˘˘˘ب ج˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صصلا

نيجتحملا بصسحو ،ةعفترم

وه عاطقنلا اذه ببصس نأا
طبرب نيحÓفلا شضعب مايق
يتلا ةانقلا نم يعرصش ريغ
يناث دعت يتلا ةيرقلا دوزت
د˘ع˘ب ي˘نا˘كصس ع˘م˘ج˘ت ر˘ب˘كأا

يلاوح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘صصا˘ع
ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘˘كا˘˘صس0001
يقصس يف برصشلل ةحلاصصلا

يف ،ةيعارزلا مه˘ل˘ي˘صصا˘ح˘م
ه˘˘ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا تقو˘˘لا
اذ˘ه ي˘˘ف ءا˘˘م نود نا˘˘كصسلا
بلطتي يذلا ديدصشلا رحلا
مهنأا نيدكؤوم ،ةرثكب هايملا

ةل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع نو˘م˘م˘صصم
ل˘خد˘ت˘ت م˘˘ل اذا جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ل˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

لب˘ق م˘ئا˘ق˘لا  ل˘كصشم˘لا اذ˘ه
ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ع˘صضو˘لا م˘قا˘ف˘ت
ل˘جأا ن˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا شسي˘˘ئر
تلا˘˘˘غ˘˘˘صشنا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
لا˘˘˘صصتلا˘˘˘ب ما˘˘˘ق نا˘˘˘˘كصسلا
ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘يد˘م˘ب
نيع ىلا لقنت هرودب يذلا
ايصصخصش فو˘قو˘ل˘ل نا˘كم˘لا

ني˘حÓ˘ف˘لا تازوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع
ريغ طبرلل يروفلا عطقلاو
ها˘ي˘م˘لا تاو˘ن˘ق˘ل ي˘˘عر˘˘صشلا
ءلؤوه فرط نم ةلغتصسملا
م˘ه˘ل˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م ي˘˘ق˘˘صس ي˘˘ف
.ةيعارزلا

دوعصسم .م

ماتلأ قلغلأ ىلإأ يدؤوي ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب لÓخإأ يأأ نأأ دكأأ يلأولأ

ةدكيكسسب نيفاطسصملا هجو يف ائطاسش32 حتف
نم ةحابصسلل احوصسم ائطاصش32 ،ةدكيكصس ةي’وب فايطصص’أ مصسوم ريصضحتب ةفلكملأ ةيئ’ولأ ةنجللأ تحتف

قفو كلذو ،لقلأو تيوز نيع ،قئأدحلأ ،ةركرك ،ةدكيكصس ،ةلفلف ،ىصسرملأ تايدلب ىلع عزوتي ائطاصش65 لمجم
ةيلصستلأ تأءاصضفو ئطأوصشلأ حتف ةداعإأ نمصضتي ،0202 توأأ31 يف خرؤوم109 مقر لمحي ،يلأولأ هردصصأأ رأرق

 .انوروك صسوريف راصشتنأ عنمو ةياقولل ةذختملأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ أذكو هيفرتلأو مامجتصس’أ نكامأأو

 ةيفيرلأ كلاصسملأو رابآ’أو ةيفيرلأ ءابرهكلاب قلعتت يتلأ كلت ةصصاخ

ةيومنتلا عيراسشملا يف قيقحت حتفب نوبلاطيو نوجتحي ةليسسملاب رماع يديسس وحÓف
ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ،شسمأا ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا
ىرقب نينطا˘ق˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘صسما˘ت ي˘ت˘يد˘ل˘ب ر˘˘صشاد˘˘مو
بو˘˘ن˘˘ج ر˘˘˘ما˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘صسو
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا
،ة˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ل ،ق˘˘˘يدار˘˘˘كلا
رقم مامأا ةيقاصسلاو ةزرخلا
،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو˘ب ةر˘˘ئاد˘˘لا

اهيلع بتك تاتفل نيعفار
يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب بلا˘ط˘ن
لكب ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
يف ةلثمتملاو ةرئادلا ىرق
رابآلاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا

يت˘لا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا كلا˘صسم˘لاو
تاهج مهصسبح اهب تبعÓت
م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع نود ة˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘صسم
م˘لو ،ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ة˘ح˘ن˘م نأا م˘ه˘صضع˘ب ف˘˘خ˘˘ي
ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ب بعÓ˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ح˘˘ن˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘لو نو˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
با˘ب˘صسأل ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل
تارصشع ن˘ي˘ب ة˘ن˘ت˘ف ترا˘ثأا
بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
شسيئر ليحر˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ةبصساحم ع˘م ةر˘ئاد˘لا ة˘ي˘ل˘خ
ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف بب˘صست ن˘م ل˘ك
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘˘لا
ر˘صصأا ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ما˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس
مهطاصشن قيلعتب نوجتحملا
ي˘˘ف ل˘˘˘صصف˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

نيلمآا ،ةعورصشملا مهبلاطم
ة˘يلو˘لا تا˘ط˘ل˘صس ذ˘خ˘ت˘ت نأا

ي˘ف بصصت ة˘˘ل˘˘جا˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح
نيحصضوم ،نيحÓفلا حلاصص
قزرتصسي ةقطنملا بابصش نأا

ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘صشن˘لا ن˘˘م
ن˘م م˘ه˘تر˘˘ئاد ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تقو
ذنم ل˘م˘ع˘لا بصصا˘ن˘م ح˘˘صش
.ةينمز دوقع

يديصس ونطأومو..
نوبلاطي ىصسيع

ةيصضرأ’أ مهعطقب
نودي˘ف˘ت˘صسم شسمأا لوأا ،م˘ظ˘ن
يح˘ب شضرأا ة˘ع˘ط˘ق57 ن˘˘م
شضرأا ةعطق962و حطصسلا

يد˘ي˘صسب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘صص
ةفقو ،ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ي˘ف ى˘صسي˘ع
ةيدلبلا رقم ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘يذا˘ح˘م˘لا

تاراع˘صش ن˘ي˘ع˘فار ،80 م˘˘قر
نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بلا˘˘ط
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘صسإلا

يتلا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ع˘صضو
ن˘م دو˘ق˘˘ع ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تبرا˘˘ق
نأا مه˘صضع˘ب ف˘صشكو ،ن˘مز˘لا
كرحت مل ةلوؤوصسملا تاهجلا
ةراصشإا يف5991 ذنم انكاصس
مهتايعصضو ةيوصست مدع ىلإا
مهحن˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
ءانبلل ةحلاصصلا شضرألا عطق
ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م د˘˘يد˘˘صست م˘˘غر
يف مهعصضو بناج ىلإا ،ةيلوأا

مهحنم عم نيديفتصسملا ةناخ
بصسح ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا تارر˘˘˘ق˘˘˘م
داز ا˘مو ،م˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
اومرح مهنأا اديقعت مهتيعصضو
شصصصح˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م
لدعو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘ي˘ن˘كصسلا

ةيعامت˘جا ة˘ي˘بار˘ت تا˘ئز˘ج˘تو
مهل قبصس هنا مكحب ةيفيرو
ع˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسلا
،ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘صس ة˘˘ي˘˘صضرألا

نم كانه نأا نورخآا فاصضأاو
غلبو نيديفتصسملا نم ىفوت

مهتÓئاع ىقبتل ،01  مهددع
عراصصتو تمصص يف يناعت
،نكصسلا عم ةبعصص لكاصشم
ل˘ك نا م˘ه˘صضع˘ب ف˘خ˘˘ي م˘˘لو

ن˘م د˘ج˘˘ت م˘˘ل م˘˘ه˘˘تÓ˘˘صسار˘˘م
مهق˘ح د˘ي˘ع˘ي ن˘مو ا˘ه˘ف˘صصن˘ي
اميف ،ةنصس52 ذنم عئاصضلا
ةيصضرألا م˘ه˘ع˘ط˘ق تح˘ب˘صصأا

لا˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأل ع˘˘م˘˘ط˘˘م
اوبلاط نوجتح˘م˘لا ،ذو˘ف˘ن˘لاو
ر˘يزو˘ل ل˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيروهمج˘لا شسي˘ئرو ن˘كصسلا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا تل˘˘صشف ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ةليصسم˘لا ة˘يلو˘ب ة˘لوؤو˘صسم˘لا

ذنم ةقلا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ل˘كصشم ل˘ح
دصشان ،رخآا بناج نم ،تاونصس
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘ك نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م
عارصسإلاب ةيئلولاو ةيلحملا
ةيبارتلا تلوحتلا عيزوت يف
تدافتصسا ثيح ،ةي˘عا˘م˘ت˘جلا
ن˘م ى˘صسي˘ع يد˘ي˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
005 اهنم شضرأا ةعطق0021
ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا ا˘ه˘ب ته˘ت˘نا

،تاكبصشلا فلتخمب طبرلاو
لا˘غ˘صشألا ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع
شضرأا ة˘˘˘ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق007ـب
انردصصم فخي ملو ،Óبقتصسم
ة˘عدو˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا دد˘˘ع نأا

قا˘ف ة˘يدا˘ب˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ىلع لوصصحلل بلط0006
ط˘م˘˘ن˘˘لا تاذ شضرأا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
ع˘صضو ا˘م و˘هو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
قزأام يف ةلوؤوصسملا تاهجلا

ةيصضرألا عطقلا ددعب ةنراقم
فخي ملو ،عيزوتل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م˘لا

ة˘ي˘˘صضرألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا و˘˘ب˘˘لا˘˘ط
اومئصس مهنأا ىصسيع يديصسب
،راظت˘نلاو دو˘عو˘لا ة˘صسا˘ي˘صس
دادزت مهتاناعم نأا نيحصضوم
ل˘كا˘صشم ع˘م ر˘خآلا د˘ع˘ب ا˘مو˘ي
ءÓ˘˘غ ع˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ،ن˘˘˘كصسلا
شصاو˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘ل ءار˘˘˘˘˘˘كلا

.ةيداملا مهتايناكمإا ةيدودحمو
ع.دلاخ

ئ˘˘طاو˘˘صشلا ل˘˘م˘˘جا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ا˘ه˘ب حو˘م˘صسم ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
داو رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘حا˘˘ب˘˘˘صسلا
ن˘ي˘ع˘ب ي˘ج˘ن˘ط داوو ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ب
را˘ن˘˘م˘˘ت ئ˘˘طاو˘˘صشو ،تيوز˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو ،ع˘˘يار˘˘˘صشلا˘˘˘ب
قانخ˘ب ةر˘ي˘غ˘صصلا ئ˘طاو˘صشلا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،عاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘قو نو˘˘˘˘يا˘˘˘˘م
،ن˘ي˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘لا يو˘˘ه˘˘ت˘˘صست
نم ةثلاثلا ةداملا تنمصضتو
ديقتلا ةيمازلا ،يئلولا رارقلا
ةيئاقولا ريبادتلاب نينطاوملا
دعاب˘ت˘لا مار˘ت˘حا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ر˘˘ت˘˘م ة˘˘فا˘˘صسم˘˘˘ب يد˘˘˘صسج˘˘˘لا

ع˘صضو ،ل˘قألا ى˘ل˘ع ف˘˘صصنو
ريكذتلا نم˘صضت˘ت تا˘ق˘صصل˘م
ىلع ةيحصصلا ةياقولا ريبادتب
طا˘˘ق˘˘ن ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ميظنت ،نكامألا ىلا لوخدلا
ن˘˘كر˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘كا˘˘˘مأا
ة˘˘جرد شسا˘˘˘ي˘˘˘ق ،تارا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

اقبصسم ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا ةرار˘ح
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةرور˘˘صضلا د˘˘ن˘˘عو

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘صصم
ل˘˘˘خاد˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةزهجأا ق˘ير˘ط ن˘ع ئ˘طاو˘صشلا
ر˘ي˘فو˘تو ة˘يرار˘ح˘لا شسا˘ي˘˘ق˘˘لا

شصلختلل ةصصصصخم قيدانصص
تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ن˘˘˘قألا ن˘˘˘م

ة˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ل˘˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لاو
.فرصصتلا تحت اهعصضوو
،ةيلولا يلاو نايب ددصش امك
هذ˘˘˘ه˘˘˘ب لÓ˘˘˘خإا يأا نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ماتلا قلغلا ىلا يدؤوي ،دعاوقلا
ةيلصستلا تاءاصضفو ئطاوصشلل

ميصسارم ىقبت ا˘م˘ك ،ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
ا˘هر˘ي˘غو جاوز˘لا دو˘˘ق˘˘ع مار˘˘بإا

تا˘˘˘عا˘˘˘ق ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،معاطملاو قدانفلاو تÓفحلا

ر˘فو˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘عو˘˘ن˘˘م˘˘م
.كلذل ةيباجيإلا فورظلا

ع.يفطل

تفج نأأ دعب
 ةليوط ةدمل مهتايفنح

 ينكسسلا عمجملا ونطاق
ةيدلب رقم نوقلغي رسصان دلوأا

يقاوبلا مأا يف ةيرماعلا
تار˘˘˘˘˘˘˘صشع شسمأا لوأا مد˘˘˘˘˘˘˘قأا
عمجملاب نينطاقلا نينطاوملا
عباتلا رصصان دلوأا يناكصسلا
يف ةيرماعلا ةبدل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

نصش ىلع ،يقاوبلا مأا ةيلو
نم ةمراع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو
لصشو ةيدلبلا رقم قلغ لÓخ
ه˘جو ي˘ف ا˘ه˘ح˘لا˘صصم ة˘كر˘˘ح
نع اري˘ب˘ع˘ت ،ا˘ه˘ي˘لإا ن˘يد˘فاو˘لا
م˘ه˘ت˘م˘ق˘نو د˘يد˘صشلا م˘هر˘مذ˘ت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلا ءازإا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
بصسح ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا
ءان˘ع ف˘ل˘كت م˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تلاغصشناب لف˘كت˘ل˘ل ا˘ه˘صسف˘ن
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘كا˘˘˘صشمو
نا˘˘كصسلا˘˘ب ل˘˘هآلا ي˘˘ن˘˘˘كصسلا
ءاملا ةرطق مهلصصت مل نيذلا

بب˘صسب ما˘˘يأا01 و˘ح˘ن ذ˘˘ن˘˘م
شسم يذ˘لا ل˘ل˘خ˘لاو بط˘˘ع˘˘لا
نازخلاب دو˘جو˘م˘لا ة˘خ˘صضم˘لا
ششواحم دلوأا ةقطنمب نئاكلا
يذلا ءي˘صشلا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا تاذ˘ب

عراصشلا ىلإا نوجرخي مهلعج
م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرطق يف ةلثمتملا ةعورصشملا
ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘كألا بئا˘˘غ˘˘لا ءا˘˘م˘˘لا

رصصان دلوأا نا˘كصس تا˘ي˘ف˘ن˘ح
ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا و˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
مهتبلاطم نع Óصضف ،نخاصسلا
ىلع لوألا لوؤوصسملا لخدتب
ة˘يلو˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا
يت˘لا ل˘كا˘صشم˘ل˘ل د˘ح ع˘صضو˘ل
ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ي
بر˘˘غ ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ير˘˘ما˘˘ع˘˘لا

.ةيلولا ةمصصاع
ع.رامع
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شسوتنفوج لسصفت ةبقع
نامزيرغ وأا زيراوسس فطخ نع

نإا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت لا˘˘˘ق
دحأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل بهأا˘ت˘ي شسو˘ت˘ن˘فو˘ج
تلاقتنلا ةرتف لÓخ ،ةنولصشرب موجن
يريروك» ةفيحصص بصسحبو ،ةيفيصصلا
لمأاي شسوتنفوج نإاف ،«تروبصس ولليد
،نياوغيه ولاز˘نو˘غ ن˘م شصل˘خ˘ت˘لا ي˘ف
ريرحتل يلاطيإلا يدانلا ىعصسي ثيح
ةداعإا لب˘ق ،م˘خ˘صضلا ه˘ب˘تار ن˘م ه˘صسف˘ن
،تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا

ريدملا ي˘صسي˘تارا˘ب و˘ي˘با˘ف نأا تفا˘صضأاو
كف يف حجن اذإا ،شسوتنفوجل يصضايرلا
نإاف ،نياوغيه ليحرو ةيلاملا ةدقعلا
زيراوصس شسيولب متهي نأا نكمي يدانلا

ناوطنأا عباتي دقو لب ،ةنولصشرب مجاهم
شسوتنفو˘ج نأا ر˘كذ˘ي ،ا˘ًصضيأا نا˘مز˘ير˘غ
ديدج مجاه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ي
قيرفلا فوفصص ميعدت˘ل ،و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا˘ب
طبتراو ،ديدجلا م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق
مهصسأار ىلع مجاهم نم رثكأاب يفويلا
،ي˘لو˘با˘ن م˘جا˘ه˘م كي˘ل˘˘ي˘˘م زو˘˘يدا˘˘كرأا
لا˘˘ن˘˘صسرآا م˘˘ج˘˘ن تيزا˘˘كل رد˘˘ن˘˘˘صسكلأا
بعل ز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خ لوؤوارو،

ة˘ف˘ي˘ح˘صص تنا˘كو ،نو˘ت˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لوو
تبتك ،ةينابصسإلا «وفيتروبيد ودنوم»
ءانب ةداعإل دادعتصسا ىلع ةنولصشرب نأا
ةلذملاو ةجرحملا ةياهنلا دعب قيرفلا
يدانلا نأا تمعزو ،حجان ريغ مصسومل
.نامزيرغو زيراوصس ةرداغم عنامي نل

ديدج كلامل ايمسسر لقنتي امور يدان
يمصسر نايب يف ،يلاطيإلا امور نلعأا
ىلع نيكد˘ير˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م ذاو˘ح˘ت˘صسا

نا˘ي˘˘ب˘˘لا بصسح˘˘بو ،يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘كل˘˘م
تل˘صصح ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نإا˘ف ،ي˘م˘صسر˘لا

اهتميق غلا˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غألا ة˘صصح ى˘ل˘ع
قلطتصسو ،يدانلا مهصسأا نم 6.68%
ى˘ل˘ع ة˘صصقا˘ن˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ًي˘˘ماز˘˘لإا ا˘˘ًصضر˘˘ع
عاطقلل ةكو˘ل˘م˘م˘لا ة˘يدا˘ع˘لا م˘ه˘صسألا
شسأار نم %4.31 لثمت يتلاو ،ماعلا

تا˘صضوا˘ف˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ُي ،يدا˘ن˘لا لا˘م
ع˘م تر˘م˘ت˘صسا ة˘ق˘ف˘صصلا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةدمل اتو˘لا˘ب شسم˘ي˘ج ق˘با˘صسلا كلا˘م˘لا

اهن˘كل ،ةر˘ت˘ف˘ل تف˘قو˘تو ،ر˘ه˘صشأا01
يتلا ةريخألا عيباصسألا يف ةوقب تداع
،ع˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘ن ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا

نأا ،اًرخؤوم ةي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأاو
نويلم195 ىلإا تلصصو عيبلا ةميق
نو˘˘يد ة˘˘ف˘˘ل˘˘كت كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ،وروأا
قÓغإا دعب عيبلا نÓعإا متو ،يدانلا
.ةيلاطيإلا مهصسألا قوصس

رلوم ىلع قوفتي رامين
لاطبألا ةلوج يف

مجن ،افليصس اد رامين يليزاربلا لان
لصضفأا ةزئاج ،نامريج ناصس شسيراب

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘بر رود˘˘˘لا ي˘˘˘ف بعل
ر˘˘˘˘كذو ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ل
لا˘ط˘بأا يرود˘ل ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘˘لا
،رتيوت لصصاوتلا عقوم ىلع ابوروأا
شضرعلا دعب ،ةزئاجلاب زاف رامين نأا
مامأا هقيرف ةقفر همدق يذلا زيمملا
ي˘ثÓ˘ث˘لا ،را˘م˘ي˘ن شسفا˘˘نو ،ا˘˘ت˘˘نلا˘˘تأا
،‐خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب‐ ر˘˘لو˘˘م شسا˘˘مو˘˘ت
تو˘ياد ، ‐نو˘ي˘ل‐ ي˘ل˘ب˘م˘يد ى˘صسو˘˘م
رامين ناكو ،‐غيزبيل‐ وناكيمابوأا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس ةدا˘ي˘ق ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن د˘˘ق

،يئاه˘ن˘لا ع˘بر ن˘م ا˘ت˘نلا˘تأا ءا˘صصقإل
،ةريخألا قئاقدلا يف ريثم ويرانيصسب
زوف يف نيفده رلوم لجصس امنيب
ا˘˘˘مأا ،2‐8 ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ى˘ل˘˘ع نر˘˘يا˘˘ب
نيفده ليجصست نم نكمت يلبميد
اميف ، يتيصس رتصسصشنام كابصش يف
مامأا اًزيمم اًدوهجم وناكيمابوأا مدق
.ديردم وكيتلتأا

بجي يسسيم لحر ول :وتيإا
ةنولسشرب مسسا رييغت

م˘˘ج˘˘ن ،و˘˘ت˘˘يأا ل˘˘يو˘˘ما˘˘صص بلا˘˘˘ط
ةرور˘صضب ،ق˘˘با˘˘صسلا ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
مجن لحر اذإا ،يدانلا مصسا رييغت
،يصسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘قو
تريثأاو ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
لو˘ح تا˘ن˘ه˘˘كت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
د˘ع˘ب ،ي˘صسي˘˘م ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ءا˘صصقإلاو ،ير˘ف˘صصلا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا
يرود يئاهن عبر نم يثراكلا
،خنويم نرياب مامأا ابوروأا لاطبأا

ةانقل تاحيرصصت يف ،وتيإا لاقو
» شسترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘صس و˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت»
هبحأا انأا ي˘صسي˘م» :ة˘ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

لصضفألا اًمئاد ديرأاو ينبا لثم
اذإاو ،يصسيم و˘ه ة˘نو˘ل˘صشر˘بو ،ه˘ل
لواح˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع˘ف ل˘ي˘حر˘لا رر˘ق
:فاصضأاو ،«رخآا مصسا ىلع روثعلا
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ح ن˘˘م ه˘˘نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا»
بعل لصضفأا كلمن نأا ،ةنولصشرب

لعفن نأا بجيو ،قÓطإلا ىلع
ي˘ه˘ن˘ُي ى˘ت˘ح ن˘كم˘˘م ءي˘˘صش ل˘˘ك
ن˘˘عو ،«يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تر˘˘ي˘˘˘صسم
نر˘يا˘ب د˘صض ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘م˘يز˘ه˘لا

اهنم تيناع دقل» :باجأا ،خنويم
نوناعي نيبعÓلا تيأارو ،اًريثك
بعلي مل نم يدصصق مهفي نلو
:م˘˘تأاو ،«ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
نكل ،طق˘صسي نأا ءر˘م˘ل˘ل ن˘كم˘ي»
،شضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا و˘˘ه ءي˘˘صش بع˘˘˘صصأا

نأا و˘ه مو˘ي˘لا ها˘ن˘م˘تأا ا˘˘م ر˘˘ث˘˘كأاو
يف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف أاد˘ب˘نو شضه˘ن˘ن
.«لبقملا مصسوملا
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مصسوملأ أذه صضافولأ لاخ يدانلأ جورخ دعب

لويدراوغ نأاسشب امسساح ارارق ذختي يتيسس رتسسسشنام

هفقوم ،يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘صسح
لو˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘نا˘ب˘˘صسإلا ن˘˘م
د˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
نم جورخلاو يبوروألا قافخإلا
لاطبأا يرودل يئاهنلا عبر رودلا
تر˘كذو ،نو˘ي˘ل د˘ي ى˘ل˘ع ا˘بوروأا

،ةيناطيربلا «ليم يليد» ةفيحصص
ششقا˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م نأا
ثي˘ح ،لو˘يدراو˘غ د˘ق˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت
نم نوكيصس هنأا زنزيتيصسلا دقتعي
,ي˘نا˘ب˘صسإلا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأا تفا˘˘˘˘صضأاو
لإا ،يتيصسلل ةريخألا ةصساكتنلا
نأا˘ب ا˘ًع˘ن˘ت˘ق˘م لاز˘ي ل يدا˘ن˘˘لا نأا

بصسانملا ل˘جر˘لا و˘ه لو˘يدراو˘غ
،ما˘مألا ى˘لإا يدا˘ن˘لا دو˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

نأا ى˘˘لإا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا تت˘˘˘ف˘˘˘لو
01 هدقع يف ىقبتي لويدراوغ
أاد˘ب يدا˘ن˘لا نأا لإا ،ط˘ق˘ف ر˘˘ه˘˘صشأا
ديدمتلا لوح تاثداحملا لعفلاب
تناكو ،1202 فيصص دعب ام ىلإا
ي˘ف تجر˘خ ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت

نأا م˘عز˘ت˘ل ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘عا˘صسلا
و˘˘˘ي˘˘˘صسيروا˘˘˘م دد˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
،لويدراوغ˘ل ل˘يد˘ب˘ك و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب

لويدراوغ نأاب ليم يليد تمتخو
ةياهن دعب يتيصس يف ءاقبلا يوني

94ـلا بحاصص نأا ةدكؤوم ،هدقع

يدحت ةداعإا ىلع ممصصم ،اًماع
يرود يف رخآا لصشف دعب ،هصسفن
.ابوروأا لاطبأا

ر .ق ^

ط˘صسو بعل ار˘ير˘ي˘ه ر˘يد˘˘نأا دا˘˘صشأا
تا˘ف˘صصلا˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس شسيرا˘˘ب
ل˘ب˘ق ه˘ئÓ˘مز ن˘م دد˘ع˘ل ة˘يدا˘ي˘˘ق˘˘لا

اد˘غ ،ي˘نا˘م˘لألا غ˘يز˘ب˘يل ة˘ه˘جاو˘˘م
يئاه˘ن˘لا ل˘ب˘ق رود˘لا ي˘ف ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا
اريريه لاقو ،ابوروأا لاطبأا يرودل
قيرفلا دئاق» : يفحصص رمتؤوم يف

يد˘˘تر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ي ل
،ةرطفلاب دئاق شسوينيكرام ،ةراصشلا

ي˘˘ف ن˘˘كلو ،ار˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك م˘˘˘ل˘˘˘كت˘˘˘ي ل
هل نوكي تايراب˘م˘لاو تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
بعÓ˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو ،«ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ك رود
لخاد دئاق اصضيأا رامين» :ينابصسإلا
زا˘ف شسا˘˘فا˘˘ن رو˘˘ل˘˘ي˘˘كو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
،عئار دئاق افليصس وغايتو ،هتريصسم
نومكحتي ةداق ةدع هيدل قيرفلاف
ل طقف دحاو دئاق نأل ،مهصسفنأا يف
ل» :رخآا قايصس يف عباتو ،«يفكي
انمدق دقل ،طوغصضلل قرطتلا ديرأا

ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ع˘˘ئار ا˘˘م˘˘صسو˘˘م
ة˘ه˘جاو˘م˘ل نوز˘˘ها˘˘جو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

انيدل» اريريه ريدنأا متأاو ،«غيزبيل
لهأاتو ،«طوغصضلل تفتلن لو ،ملح
د˘ع˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه˘ل ي˘˘ج شسإا ي˘˘ب
م˘ث د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘˘صسورو˘˘ب ءا˘˘صصقإا

د˘ع˘صص ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘ت˘نلا˘˘تأا
ن˘م ل˘كب حا˘طأا ا˘مد˘˘ع˘˘ب ج˘˘يز˘˘ب˘˘يل
وكيت˘ل˘تأا م˘ث يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.ينابصسإلا ديردم

يصسيرابلأ يدانلأ موجن ةيفأرتحإاب داصشأأ

«دئاق نم رثكأا مسضي شسيراب» اريريه

،ز˘ي˘غ˘يردور ورد˘ي˘ب ي˘نا˘ب˘صسإلا تا˘ب
،قباصسلا يصسليصشتو ةنولصشرب بعل
،ديدجلا هيدانل عيقوتلا باتعأا ىلع
لصصوو ،ايلاطيإا يف نوكيصس يذلاو
يصضاملا ن˘ي˘ن˘ثإلا ا˘مور ى˘لإا ورد˘ي˘ب

د˘ق˘ع ع˘قو˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘م ثي˘˘ح
تاعا˘صسلا ي˘ف با˘ئذ˘لا ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
ابعل  ورديب تابو ،ةلبقملا ةليلقلا

يصسليصشت عم هدقع ءاهتنا دعب ارح
ى˘لإا مو˘˘ي˘˘لا ل˘˘صصوو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ا˘مور ن˘م د˘فو نا˘ك ثي˘ح ،ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا

عطاقم هتر˘ه˘ظأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
،تنرتنإلا ةكبصش ربع ةلوادتم ويديف
جÓعل˘ل ع˘صضخ˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ءارجإا لبق ،مايأا01 ةدمل يعيبطلا
دقعلا عيقوتل اديهمت يبطلا شصحفلا

رابتخل هعوصضخ بقعو ،امور عم
ا˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلا
ءاثÓ˘ث˘لا ورد˘ي˘ب أاد˘ب˘ي˘صس ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا

جÓعلا تا˘ب˘يرد˘ت ،ما˘يأا01 ةد˘م˘لو
يفاعتلا ةيلمع ةلصصاومل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

يف ا˘ه˘ل ع˘صضخ ي˘ت˘لا ،ة˘حار˘ج˘لا ن˘م

ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ه˘ت˘با˘صصإا بق˘ع ،ف˘ت˘كلا
˘ما˘˘مأا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا شسأا˘˘ك
شضوخ˘ل ورد˘ي˘ب د˘ع˘ت˘صسيو ،لا˘ن˘صسرآا
،يلاطيإلا يرودلا يف ةديدج ةبرجت
3 اهني˘ب ن˘م ،ا˘ب˘ق˘ل32ـب هزو˘ف د˘ع˘ب
ع˘˘م ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود با˘˘˘ق˘˘˘لأا
بق˘ل ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
عم يبوروألا يرودلاو غيلريميربلا
لايدنومب اصضيأا ورديب جوتو ،زولبلا

،2102 ابوروأا ممأا شسأاكو ،0102
.ينابصسإلا بختنملا عم

يلاطيإا دانل عيقوتلا باتعأا ىلع ورديب

بختنم مجاهم ،ينافاك نوصسنيدإا ىدبأا
ةرادإا فر˘صصت ن˘م ه˘نز˘˘ح ،ياو˘˘غوروأا
نامر˘ي˘ج نا˘صس شسيرا˘ب ،ق˘با˘صسلا ه˘يدا˘ن
ي˘˘ف ،ي˘˘نا˘˘˘فا˘˘˘ك لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
«بيكيل» ةفيحصص اهتزربأا تاحيرصصت
ةلهذم تاونصس7 تيصضق» :ةيصسنرفلا
،«ة˘˘ع˘˘ئار ةر˘˘ت˘˘ف تنا˘˘ك ،شسيرا˘˘ب ي˘˘˘ف
:ينا˘يو˘غوروألا م˘جا˘ه˘م˘لا كرد˘ت˘صساو

ادر كلذو ،«ةمدصص ثدح ام نكلو»
يب موجن زربأا نم هتروصص ةلازإا ىلع
يصسنرفلا يدانلا ةيلافتحا يف يج شسإا
،ه˘صسي˘صسأا˘ت ى˘ل˘ع ا˘ما˘˘ع05 رور˘˘م˘˘ب
موجن زربأا ةقÓمعلا ةروصصلا تمصضو
،يار» ل˘˘ث˘˘م ،ي˘˘صسيرا˘˘ب˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

،ششتيفوميهار˘بإا نا˘تلز ،و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور
،«رامي˘ن ،ا˘ت˘ي˘لوا˘ب ،ي˘كنا˘ي˘ب شسو˘لرا˘ك

فادهلا ينافاك نوصسن˘يدإا د˘ع˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
ديصصرب يصسنرفلا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ا˘م» :نو˘صسن˘يدإا ل˘صصاوو ،فد˘ه102
،يعم لماعتلا ةقيرط شصخلي ثدح
،ةدراو اه˘ي˘ف تا˘مد˘صصلا ،ةا˘ي˘ح˘لا ا˘ه˘نإا

نوصسنيدإا تابو ،«ةفل˘ت˘خ˘م با˘ب˘صسألو
نم ةليلق تاوطخ دعب ىلع ينافاك
.يلاغتربلا اكيفنب يدانل مامصضنلا

يجسسايبلا ةرادإا فرسصت نم مودسصم ينافاك
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نرياب ليج» دنومترود شسيئر

«اًيخيرات لسضفألا يلاحلا
يذيفنت˘لا شسي˘ئر˘لا ،ه˘كصستا˘ف م˘ي˘كاو˘ي ز˘نا˘ه ىر˘ي
هميرغل يلاحلا قيرفلا نأا ،دنومترود ايصسوروبل
يف لصضفألا نوكي امبر ،خنويم نرياب يديلقتلا
ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ه˘كصستا˘ف لا˘قو ،يدا˘ن˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
،دنومترودل يلاملا عصضولاب شصاخلا يفحصصلا
ةنولصشرب ىلع نريابل حصساكلا زوفلا نم مايأا دعب
نإا ،ابوروأا لاطبأا يرودل ةينامثلا رود يف ،(8/2)
ط˘ق˘ف اودو˘ع˘ي م˘ل» يرا˘فا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘صسفا˘ن˘˘م
نأا فاصضأاو ،«مهريمدت متي لب ،ةميزهلل نوصضرعتي

لصضفأا نونوكي امبر» كيلف زناه بردملا يبعل
ةرك» :هكصستاف عباتو  ،«خنويم نريابل بعل قيرف
ناك املثم ،ةيلاكصشإا لثمت دعت مل ةيناملألا مدقلا
زيلجنإلا نأا افيصضم ،«كلذ دقتعن نأا شضعبلا ديري

لÓخ دو˘ع˘صص ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘لألا ةر˘كلا نأا» او˘ظ˘حل
،«ةياغلل ةديج ةصصق دعي ام وهو ،ةيصضاملا ةرتفلا

،ايناملأا يف ةديدع تاداقتنل ةيدنألا تصضرعتو
رود نم ،ةيلحملا ةركلا يلثمم لك جورخ دعب
،9102 ماع ابوروأا لاطبأا يرودل رصشع ةتصسلا
نيب ،اصصلاخ ايزيلجنإا ةقباصسملا يئاهن ناك اميف
ىلع هتاذ نأاصشلا قب˘ط˘ن˘يو ،ما˘ه˘ن˘تو˘تو لو˘بر˘ف˘ي˘ل
نيب ،ماعلا شسفن يف يبوروألا يرودلا يئاهن
.يصسليصشتو لانصسرآا

ةيناملألا ريهامجلا مدسصت لكريم
نأا مويلا ،يطارقميدلا بزحلا يف رداصصم تفصشك
تدعبتصسا ،لكريم Óيجنأا ةيناملألا ةراصشتصسملا
تايرابم روصضحل ةدوعلاب نيعجصشملل حامصسلا
،يلاحلا تقولا يف ،تاداتصسلا يف اغيلصسدنوبلا

يصضارتفا عامتجا لوأا يف هنأا رداصصملا تركذو
دعب ،يطارقميد˘لا ي˘ح˘ي˘صسم˘لا بز˘ح˘لا تادا˘ي˘ق˘ل
نل مدقلا ةرك نأا لكريم تفصشك ،ةيفيصصلا ةزاجإلا
ةصصاخلا ،دويقلا يف فيفختلا نم ديزملا دهصشت
ديازت لظ يف ،دجتصسملا انوروك شسوريف ةحئاجب

ة˘ح˘صص ءارزو نا˘كو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا˘ب ىود˘ع˘لا تلا˘˘ح
ح˘ت˘ف نأا ى˘ل˘ع او˘ق˘ف˘تا د˘ق ،ة˘ي˘نا˘م˘˘لألا تا˘˘يلو˘˘لا
وه ،ربوتكأا13 لبق ،نيعجصشملا مامأا تاداتصسلا
يناملألا يرودلا ةطبار تنلعأاو ،هب حصصني ل رمأا
دق تناك اهنأا م˘غر ،رار˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت مد˘ق˘لا ةر˘كل
حامصسلا نأاصشب ،ةيدنألا عم قافتا ىلإا تلصصوت
،تاداتصسلا لوخدب نيعجصشملا نم دودحم ددعل
ربمتبصس فصصتنم يف ديدجلا مصسوملا ةيادب عم
تا˘ط˘ل˘صسلا د˘ي˘ب ل˘ظ˘˘ي رار˘˘ق˘˘لا ن˘˘كل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
داحتلا شسيئر ،ر˘ل˘ي˘ك ز˘ت˘ير˘ف ىد˘بأاو ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
،نييصسايصسلا فقومل امهفت ،مدقلا ةركل يناملألا

يف نييفحصصلل تا˘ح˘ير˘صصت لÓ˘خ ،ر˘ل˘ي˘ك لا˘قو
اننأا رهظي اذهو ...اعقوتم ناك اذه» :تروفكنارف
ةفرعم˘ل ،شصو˘ح˘ف˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ءار˘جإل ة˘جا˘ح˘ب
ن˘يذ˘لاو ،شضار˘عأا نود˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا شصا˘خ˘صشألا
شضوخيصسو ،«نيرخآلا ىلإا ىودعلا مهنم لقتنت
عم ،ماعلا اذه هل ةارابم لوأا يناملألا بختنملا
هريظن مامأا ،ابوروأا ممأا يرود تاصسفانم قÓطنا
ربمتبصس نم ثلاثلا يف ،تراغتوتصش يف ينابصسإلا
يف لمأاي دا˘ح˘تلا ن˘ك ،ر˘ي˘ها˘م˘ج نود˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘ف ،ن˘ي˘ع˘ج˘صشم˘لا ن˘م دد˘ع رو˘صضح˘ب حا˘˘م˘˘صسلا

عم لمعن» :رليك لاقو ،بختنملل ةيلات تايرابم
نيجرفتملا ةداعإل ،ةقيرط داجيإا لجأا نم ءاملعلا
ة˘بآا˘ك ىد˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘يأار د˘ق˘ل ..تادا˘ت˘صسلا ى˘لإا
.«مهنودب عصضولا

هءاذح قلعي يتيسس Îسسسشنام ةروطسسأا
رتصسصشنام دئاق ،ينابموك تنصسنيف يكيجلبلا نلعأا
راوصشم دعب ،مد˘ق˘لا ةر˘ك لاز˘ت˘عا ،ق˘با˘صسلا ي˘ت˘ي˘صس
تركذو ،بعÓ˘م˘لا ي˘ف ا˘ًما˘ع71 وحنل ر˘م˘ت˘صسا

لازتعا ررق ينابموك نأا «ليم يليدلا» ةفيحصص
ينفلا ريدملا بصصنم ى˘لو˘ت˘ي˘ل ،مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘لا˘ع
نأا تفاصضأاو ،لماك لكصشب يكيجلبلا تخلردنأل
نيرتواكريف كنارف عم فÓخ يف لخد ينابموك
،تنصسنيف ررقيل ،تخلردنأا يف هل دعاصسملا ريدملا
ناكو ،هدرف˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت ل˘جأا ن˘م غر˘ف˘ت˘لا

يف يتيصس رتصسصشنام فوفصصل مصضنا دق ينابموك
لÓخو ،يناملألا غروبماه نم اًمداق ،8002 ماع
بق˘ل ي˘نا˘ب˘مو˘ك ق˘ق˘ح ،يوا˘˘م˘˘صسلا ع˘˘م هراو˘˘صشم
ةيدنألا ةطبار شسأاكو ،تارم4 يزيلجنإلا يرودلا
دا˘ح˘تلا شسأا˘كو ،تار˘م4 ةفرتحملا ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

.نيترم ةيريخلا عردلا ،نيترم

 ..اًيمسسر
ليكيم يبوأا نوج

يتيسس كوتسسل مسضني

ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس كو˘˘ت˘˘صس يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘ع
بعل عم هدقاع˘ت ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

نوج يريجي˘ن˘لا ط˘صسو˘لا ط˘خ
فوفصص ميعدتل ،ليكيم يبوأا
يرود يف بعلي يذلا قيرفلا
ي˘ف ح˘م˘ط˘يو ى˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا
تابو ،غيلريميربلا ىلإا لهأاتلا

كوتصس تاقف˘صص ع˘بار ل˘ي˘كي˘م
بنا˘ج˘ب ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ي˘ت˘˘ي˘˘صس
شسم˘˘˘ي˘˘˘جو ،شسكو˘˘˘ف ا˘˘˘غرو˘˘˘م
،رصشتي˘ل˘ف ن˘ف˘ي˘ت˘صسو ر˘ت˘صسي˘صشت
اماع11 ل˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘م بع˘˘˘لو
جو˘تو ،ي˘صسل˘˘ي˘˘صشت شصي˘˘م˘˘ق˘˘ب
ةيلحملا باقلألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘يو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألاو
ا˘مد˘ع˘ب ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
نوز˘˘بار˘˘ط ع˘˘م ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘صضق
ليكيم شضاخو ،يكرتلا روبصس
ع˘م ةارا˘ب˘م073 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب جو˘˘˘˘تو ،زو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
3و ،ن˘ي˘تر˘˘م غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا

داحتلا شسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب شسوؤو˘ك
لا˘ط˘˘بأا يرودو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
،ي˘˘بوروألا يرود˘˘لاو ا˘˘˘بوروأا

،ي˘صسل˘ي˘صشت ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر د˘ع˘بو
داع مث ،نيصصلا يف ةرتف ىصضق
ري˘صصق د˘ق˘ع˘ب هر˘ب˘صسلد˘ي˘م ى˘لإا
بعلو ،9102 رياني يف لجألا

19 شضا˘خ ا˘م˘˘ك ،ةارا˘˘ب˘˘م91
لبق ايريجين بختنم عم ةارابم
د˘ع˘ب ا˘ًي˘لود ه˘لاز˘ت˘عا ن˘ل˘ع˘ُي نأا

ةريخألا ةيقيرفإلا ممألا شسأاك
.رصصم يف

ةيحارج ةيلمعل نغيتسش ريت عوسضخ نلعي ةنولسشرب

بعل ر˘ن˘ل˘ي˘م شسم˘ي˘ج د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘صس ه˘نأا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل
،ادد˘ج˘م ه˘صسف˘ن تا˘ب˘ثإا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
د˘يد˘ج˘لا م˘صسو˘م˘لا أاد˘ب˘ي ا˘مد˘ن˘ع
مصسوملا ي˘فو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘صشلا
43 ،رن˘ل˘ي˘م م˘ها˘صس ،ي˘صضق˘ن˘م˘لا

هبقلب لوبر˘ف˘ي˘ل زو˘ف ي˘ف ،ا˘ما˘ع
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا˘˘˘ب لوألا
جوتيل ،0991 ماع ذنم زاتمملا
ةثلاثلا ةرملل ةلوطبلاب بعÓلا
امدعب ،ةيصضاير˘لا ه˘تر˘ي˘صسم ي˘ف
2102 ي˘ما˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح
ق˘با˘صسلا ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م4102و
رنليم ىريو ،يتيصس رتصسصشنام
بع˘صصأا بق˘ل˘لا˘ب ظا˘ف˘˘ت˘˘حلا نأا
حر˘صصو ،ه˘ب زو˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كب
ي˘نور˘ت˘كلإلا ع˘قو˘م˘ل˘ل ر˘ن˘˘ل˘˘ي˘˘م
ةيادب هذه» لوبرفي˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا

،«ةبوعصص رثكأا مصسومل ةديدج
دقتعأا» لوبرفيل بعل فاصضأاو
لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عور ىد˘˘˘˘˘م نأا
تناك ني˘ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘م˘صسو˘م˘لا
انيقب اذإا نكل ،قدصصي ل ارمأا

نوكي نلف ىوتصسملا شسفن ىلع
،«ة˘يا˘ف˘كلا ه˘ي˘ف ا˘م˘ب اد˘ي˘˘ج كلذ
،روطتي رخآا شصخصش لك» عباتو
فده انيدلو ن˘صسح˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
لوا˘ح˘ي˘صسو ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ن

ن˘م ا˘ن˘ب ة˘حا˘طإلا نو˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا
انل كورتم رمألا نإاف اذل ،ةمقلا
،«روطتلاو نصسحتلا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل
امدعب ،ةلوطبلاب لوبرفيل زافو
بي˘تر˘ت˘لا ةراد˘صص ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت
بر˘قأا ما˘مأا ة˘ط˘ق˘ن81 قرا˘ف˘ب
،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م ه˘ي˘ق˘˘حÓ˘˘م
ةلوطبلا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت م˘صسح ثي˘ح
ةياه˘ن ى˘ل˘ع ل˘حار˘م ع˘ب˘صس ل˘ب˘ق
،ةطقن99 د˘ي˘صصر˘ب م˘صسو˘˘م˘˘لا

كلذ نأا رنليم دكؤوي ،كلذ مغرو
أادبي امدنع اريثك هب دتعي نل
ربمتبصس21 يف ديدجلا مصسوملا
ر˘˘ن˘˘ل˘˘ي˘˘م ح˘˘صضوأاو ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

كنكمي ‐Óهصس ودبي ثيدحلا»
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ه˘نإا ،د˘ير˘ت ا˘م لو˘ق˘˘ت نأا
.بعلملا شضرأا يف كلذ تابثإاب
تاونصسلا لÓخ كلذ انلعف دقل
نم يفاعتلاو ةيصضاملا ةليلقلا
،«ل˘مألا تا˘˘ب˘˘ي˘˘خو تا˘˘صسكن˘˘لا

نآلا تقولا ناح» رنليم عباتو
رارمتصسلاو ىرخأا ةرم ةدوعلل
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نو˘˘كت نأاو ع˘˘فد˘˘لا ي˘˘ف
امدنع ىت˘ح زو˘ف˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا
ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،«ن˘˘ي˘˘ح˘˘جا˘˘ن نو˘˘˘كن
يصسل˘ي˘صشتو ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
م˘˘ه د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘مو
بقلب اوظفتحا نيذلا نوديحولا
يف زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا
نإا رنلي˘م لا˘قو ،ي˘لا˘ح˘لا نر˘ق˘لا
ةبوعصص ىدم فر˘ع˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل
راصشأاو ،هرظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا
يف قحلا اذه ىلع تلصصح دقل»
كلذ دعب نكلو ،Óطب حبصصت نأا
تبثتو بهذت نأا كيلع يغبني
،«ىرخأا ةرم كلذ ققحتو كلذ
Ó˘ئا˘ق ه˘ث˘يد˘ح ر˘ن˘ل˘ي˘م م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو
نوزكري انه عيمجلا نأا دقتعأا»
ا˘مد˘ق ي˘˘صضم˘˘ل˘˘ل نود˘˘ع˘˘ت˘˘صسمو
ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي نأا ل˘مآاو ،ادد˘ج˘˘م
قيقحتل ديجلا ءادألاو ةميزعلا
.«ىرخأا ةرم ةلوطبلاب زوفلا

«يفكي ل عئارلا اناوتسسمو ..تاسسكنلا نم انيفاعت» رنليم

برد˘˘م ،بو˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘غرو˘˘˘ي لا˘˘˘ق
فقوتلا دعبتصسي ل هنإا ،لوبرفيل

يلاحلا هدقع ةياهنب بيردتلا نع
يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب ع˘˘م
يلاحلا دقعلا رم˘ت˘صسيو ،زا˘ت˘م˘م˘لا
ناكو ،4202 ماع ىتح بولكل
هنإا Óئاق قباصس تقو يف حرصص دق
دعب ةحار ةرتف ىلع لصصحي دق
،دقاعتلا ددجي امبرو ،دقعلا ةياهن
تا˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘قو
بي˘غأا˘صس» رذا˘ب ترو˘ب˘صش ة˘باو˘ب˘˘ل
امع يصسفن لأاصسأا اهدعبو ماع ةدمل
مل نإاو .مدقلا ةرك دقتفأا تنك اذإا
ي˘ه هذ˘˘ه نو˘˘كت˘˘صس ،كلذ˘˘ك ن˘˘كأا
بو˘ل˘ك ن˘جرو˘ي ةر˘ي˘˘صسم ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

بيردت ،بولك ىلوتيو ،«بردمك
قيرفلا داقو ،5102 ذنم لوبرفيل
ابوروأا لاطبأا يرود بقلب جيوتتلل
اذه هداق امك ،يصضاملا ماعلا يف
جيلريميربلا بقلب جيوتتلل ماعلا
ملو ،اًماع03 ذنم ىلوألا ةرملل

،بولك ف˘غ˘صشو شسا˘م˘ح ع˘جار˘ت˘ي
نع عفادن ل نحن» Óئاق حرصصو
ي˘˘ف بغر˘˘˘ن ا˘˘˘م˘˘˘نإاو ،با˘˘˘ق˘˘˘لأا يأا
انأادب دقل ،ةديدج باقلأاب جيوتتلا
ق˘ير˘ف˘لا» فا˘صضأاو ،«و˘ت˘ل˘ل زو˘ف˘˘لا
م˘صسو˘م˘لا ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ه˘˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب

وه ام ميدقت يف بغريو ،ديدجلا
ا˘˘˘ق˘˘˘حÓ˘˘˘م ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ن .ل˘˘˘˘صضفأا

لك يف ةركلا ةقحÓمو انيصسفانم
نأا دو˘ن» م˘˘تأاو ،«بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا
حنمن لو ،اقح اجعزم اقيرف نوكن
.«حرملل ةصصرف يأا انيصسفانم

تاونسس4 دعب لازتعلا دعبتسسي ل بولك

نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ها˘مر˘˘م شسرا˘˘ح عو˘˘صضخ ي˘˘م˘˘صسر
،نغيتصش ريت هيردنأا كرام يناملألا
نايبلا لاقو ،اًدغ ةيحار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ريت عصضخيصس» :يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا
يف ةيحارج ةيلم˘ع˘ل اًد˘غ ن˘غ˘ي˘ت˘صش
،ىنميلا ة˘ب˘كر˘ل˘ل ي˘ف˘صضر˘لا ر˘تو˘لا
نو˘˘مار بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا فار˘˘صشإا تح˘˘˘ت

ديزملا يدانلا مد˘ق˘ي˘صسو ،تا˘غو˘ك
ءا˘ه˘ت˘نا در˘ج˘م˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م
ه˘نإا» :نا˘ي˘ب˘لا فا˘صضأاو ،«ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صسا ءار˘˘˘جإا

ثيح ،ةلبقملا ةرتفلل دادعتصسلاو
تاباهتللا شضعبل بعÓلا شضرعت
،«م˘˘صسو˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ را˘˘˘توألا ي˘˘˘ف
مصسوملا اذه نغيتصش ريت كراصشو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةارا˘ب˘˘م64 ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف
جورخلا ي˘ف ح˘ج˘نو ،تا˘ق˘با˘صسم˘لا
.ةارابم21 يف ةفيظن كابصشب



ةمئاق ¤إأ مصضنيو ةبيبصشلل عقوي مورك
دد÷أ ÚمدقتصسŸأ

فانئتسسا دعوم ددحي يرانكلا
ديد÷ا مسسوملل تاÒسضحتلا

ريصضحتلل اهلمع فنأاتصستصس اهنأا لئابقلا ةبيبصش ةرادإا تدكأا
ةبيبصش يدان لاقو ،نآلا نم نيعوبصسأا دعب ديدجلا مصسوملل
عقوم ىلع ةيمصسرلا هتحفصص ىلع ،نينثلا شسمأا لوأا لئابقلا
92 يف لمعلا فنأاتصسيصس هنأا ،كوبصسيف يعامتجلا لصصاوتلا
ةيريصضحتلا ةيبيردتلا ةرودلا ةقÓطنا نوكتصسو ،يراجلا توأا
.1202‐0202 مصسومل

لÓ˘خ رار˘ق˘لا اذ˘ه ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ه˘˘نإا˘˘ف رد˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو
عيمج روصضح دهصش يذلاو يدانلا رقم يف دقع يذلا عامتجلا
نم يدانلاب قلعتت طاقن ةدع ىطغو ،يدانلا شسلجم ءاصضعأا
نايب ءاجو ،1202‐0202 ديدجلا مصسوملل تادادعتصسلا اهنيب
،عامتجلا اذه لÓخ قداصصو رمثم ششاقن حتف مت» عامتجلا

لوح مهرظن ةهجو نع ريبع˘ت˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا تح˘ي˘تأاو
مت عامتجلا اذه ةياهن يفو ،اهتصشقانم تمت يتلا تاعوصضوملا
توأا72 موي نيبعÓلاب لاصصتلا اهنيب نم تارارق ةدع ذاختا

.«رهصشلا شسفن نم92 يف ةرودلا ءدبو
ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت ن˘ع يرا˘ن˘كلا ةرادإا تن˘ل˘عأا ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو

داحتا يدان نم مداقلا ةنصس02 دمحأا مورك باصشلا عفادملا
يتلاو مصساوم ةثÓث ةدمل ةاوه يناثلا مصسقلا يف طصشانلا نارهو
مدقلا ةرك لامآا دحأاو ةيقيقح ةؤولؤول هنأاب ريخألا اذه تفصص
وتاكريملا يف يدانلل ةمه˘م˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا د˘حأا ه˘نأاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.يلاحلا

اطاصشن رثكألا يدانلا دعي لئابقلا ةبيبصش يدان نإاف ةراصشإÓل
توأا5 ءاعبرألا موي اًيمصسر تحتف يتلا تلاقتنلا قوصس يف
قÓطنا دعوم ديدحت متي مل امنيب ،ربوتكأا72 ىتح رمتصستصسو
.دعب ديدجلا مصسوملا

جاحلب اصضر
ةلصسلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ

شصبرت ‘ لخدي ينطولا بختنŸا
لبقŸا Èمتبسس رهسش يÒسض–

‐ ةلصسلا ةركل ينطولا بختنملا فنأاتصسي نأا رظتنملا نم
نوكيصس يذلاو ،لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ‐لا˘جر
ةبانع ةنيد˘م ي˘ف هؤوار˘جأا رر˘ق˘م˘لا ير˘ي˘صضح˘ت شصبر˘ت شضو˘خ˘ب
ذنم1202 ايقيرفإا ةلوطب تايفصصت نم ةيناثلا ةلحرملل ابصسحت
شسرا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘ط˘صشنألا ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ه˘تد˘كأا ا˘م˘ب˘صسح ،شسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ي˘صضا˘˘م˘˘لا
.ةلصسلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا

ةيرئازجلا ةيداحتلا شسيئر يفيرعوب حبار تاحيرصصت يفو
Óئاق فانئتصسلا عوصضوم شصوصصخب ثدحت يذلا ةلصسلا ةركل
ينطولا ينفلا ريدملا نيب دحألا دقع يذلا ءاقللا لÓخ» :

قرطتلا مت ،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازوب ةصضايرلل ماعلا ريدملاو
،ةلبقملا ديعاوملا ءوصض يفو .بيردتلا فانئتصسا عوصضوم ىلإا
امبر بختنملل بيردت ةرتف دعوم ديدحت نأاصشب ارارق انذختا
يف ةيناثلا ةيليهأاتلا ةرودلل ابصسحت ةبانع ـب يديارصس ةقطنم يف
ةيادبل ةبا˘ن˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ل˘ب˘ق» :لوؤو˘صسم˘لا فا˘صضأاو ،«ي˘لا˘م
ةيناديوصس زكرمب نيعدتصسملا نيبعÓلا عمج متيصس ،شصبرتلا
»:فيصضيل ،«شسوري˘ف ا˘نورو˘ك شصح˘ف تارا˘ب˘ت˘خل عو˘صضخ˘ل˘ل
مهجئاتن نوكتصس نيذ˘لا نو˘ي˘صضا˘ير˘لا شصبر˘ت˘لا ى˘لإا م˘صضن˘ي˘صس
ةرتفل مهتباصصإا تتبث نيذلا كئلوأا عاصضخإا متيصس امنيب ،ةيبلصس
ينعم ةنصس81 نم لقأا بختنم نأا دكأا امك ،«يحصصلا رجحلا
نأا يفيرعوب فرتعاو اذه ،ةرتفلا شسفن لÓخ شصبرتب اصضيأا
ديج لكصشب دادعتصسلا يف ةبوعصص هجاويصس ينطولا يصسامخلا
،ةيدولا تايرابم˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن لو˘ل˘ح˘ب
نأا اينمتم ،ءابولا اهببصس يتلا ةليوطلا فقوتلا ةرتف ببصسبو
يف ةررقملا ةلوطبلا لجؤويو ةمانزرلا يقيرفإلا داحتلا عجاري
 .1202 ىتح يلام

ةلوطب يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا شضو˘خ˘ي˘صس ل˘هأا˘ت˘لا لا˘ح ي˘فو
ةلوطبل ةيئاهنلا ةرودلا لبق ،1202 يرفيف يف ةيئاهن ةيليهأات
توأا42 نم «يلاغيك» ةيدناورلا ةمصصاعلا يف ةررقملا ايقيرفإا
تبلط كلذ ىلإا ةفاصضإلاب ،ةنصسلا شسفن نم ربمتبصس5 ىلإا
عمج˘م˘ل˘ل حا˘م˘صسلا ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو ن˘م ة˘يدا˘ح˘تلا
يداعلا مصسوملا يف هتكراصشمل بيردتلا فانئتصساب يلورتبلا

ررقملا ناك يذلا ،ةلصسلا ةركل ةيقيرفإلا ةطبارلا ةلوطب نم
ةيادب ىلإا هليجأات مت هنأا ريغ يصضاملا شسرام نم ةيادب هؤوارجأا
.انوروك ةحئاج ببصسب ماعلا
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ةرو˘˘يد˘˘ق نلد˘˘ع بر˘˘˘ت˘˘˘قا
بعلو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةدوعلا نم يرط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا
د˘ع˘ب ة˘صسفا˘ن˘˘م˘˘لا ءاو˘˘جأا ى˘˘لإا

بب˘˘صسب ،Ó˘˘يو˘˘ط ماد با˘˘ي˘˘˘غ
ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘˘صصإلا

ةليوط ةرت˘ف˘ل ه˘تد˘ع˘بأا ي˘ت˘لاو
.بعÓملا نع

ةيمÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
ة˘˘با˘˘بد ةرو˘˘يد˘˘ق نأا ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق
لصصح˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ن˘م ر˘˘صضخألا ءو˘˘صضلا ى˘˘ل˘˘ع
ةفارغلا يدانل يبطلا مقاطلا
عم تابيردتلا يف جامدنلاب
يئاهنلا يفاعت˘لا د˘ع˘ب ه˘ق˘ير˘ف
تاذ د˘˘˘كأاو ،ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا ن˘˘˘˘م
برا˘˘˘ح˘˘˘م نأا˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا
از˘˘˘ها˘˘˘ج را˘˘˘˘صص ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
ع˘م كا˘كت˘حلا ي˘ف لو˘خد˘˘ل˘˘ل
.نيبعÓلا

دق ءارحصصلا براحم ناكو
ىلع ةريطخ ةباصصإل شضرعت

ر˘ه˘صش ي˘ف ة˘ب˘كر˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
لÓ˘˘˘خ مر˘˘˘صصن˘˘˘م˘˘˘لا شسرا˘˘˘م
هقيرف ةاراب˘م ي˘ف ه˘ت˘كرا˘صشم
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسلا يدا˘˘˘ن د˘˘˘صض
فقوت لبق يرطقلا يرودلا
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

،طق˘ف ما˘يأا ة˘ع˘صضب˘ب ا˘نورو˘ك
ةيحارج ةيلمع اهدعب يرجيل

ةدايعب ،يبيلصصلا طابرلا ىلع
ةبكرلا تايلمعب ةصصصصختم
بارتقا ربخ بقعو.ايناطيربب

ةدو˘ع˘لا ن˘م ةرو˘يد˘˘ق نلد˘˘ع
لامج نوكيصس ،ةصسفانملا ىلا
بختن˘م˘لا برد˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب
هتبابد ةدوعب اديعصس ،ينطولا
فانئتصسا لبق ةليكصشتلا ىلإا

ة˘˘يو˘˘ف˘˘صصت˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
يتلاو ملاعلا شسأاكل ةلهؤوملا
داحتإلا فرط نم اهليجأات مت
دعوم˘ل مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا

نم ناك امدعب ،مولعم ريغ
ربوتكأا ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا
.لبقملا

فصسوي ةدوع لصسلصسم لاز ام
ينطولا بختنملا مج˘ن ي˘ل˘يÓ˘ب
حواري يدوعصسلا يلهألا يدانو
قلغ رارمتصسا لظ يف ،هناكم
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف يو˘ج˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةدوع دعو˘م ار˘ي˘ث˘ك ر˘خأا يذ˘لاو
.ةكلمملل يرئازجلا يلودلا

ي˘ثرا˘ح˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘صضوأاو
يلهألا هيدانل يذيفنت˘لا ر˘يد˘م˘لا
م˘˘ج˘˘ن ةدو˘˘ع عو˘˘صضو˘˘م نأا˘˘˘صشب
ىلإا قبا˘صسلا ي˘صسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا

د˘يد˘ج ن˘م ر˘خأا˘ت˘ت˘صس ة˘كل˘م˘م˘˘لا
يف يوجلا لاجملا قلغ ببصسب
،هتدوع نود لاح يذلاو رئازجلا

ةرادإا ي˘ف ل˘عا˘ف˘لا ل˘جر˘لا د˘˘كأاو
نا˘ك ءي˘صش ل˘˘ك نأا˘˘ب «ي˘˘قار˘˘لا»
نبل حام˘صسلا ل˘جأا ن˘م ار˘فو˘ت˘ُم
ةدج ةنيدم يف دجاوتلاب نارهو
اريصشم نكمم تقو برقأا يف
لجؤوم ايقيرفإا لطب لوصصو نأاب

ي˘ف عو˘ب˘صسألا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
نأا ةرا˘صشإÓ˘ل .لاو˘˘حألا ن˘˘صسحأا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تل ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا بعÓ˘˘˘˘لا
يف ادجاوتم لازي ام ةمصصاعلا

دعب نارهو ةنيدمب هصسأار طقصسم
،ةد˘ج ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع رذ˘˘ع˘˘ت
د˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هألا ةرادإا تنا˘˘˘˘˘كو
ةداعإا لجأا نم ةرئاط تصصصصخ
لوصصحلا رظتنت يتلاو يليÓب

تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ة˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘لا˘ج˘م لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.يوجلا
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ة˘م˘حر ن˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘صس ح˘˘صشر
فرط نم يرئازجلا يلودلا
يزيلجنإلا دروفت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف
يف بعل لصضفأا ةزئاج لينل
م˘صسو˘م˘ل «بي˘صشن˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘صشلا»
تف˘˘صشكو ،0202 /9102
نأا ةيزيلجنا ةيفحصص ريراقت
ربع تقلطأا دروفتنيرب ةرادإا

عقوم ىلع يمصسرلا اهباصسح
«رتيوت» يعامتجلا لصصاوتلا

نم راصصنألا تيوصصتل ةلمح
ةمحر نب ظوظح عفر لجأا

م˘جا˘ه˘م˘لاو ،ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘˘لا
جيوتتلا يف «زنيكتاو يلوأا»
ي˘˘ف بعل ن˘˘صسحأا ةز˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب
 ةلوطبلا

لهذأا يذلا ةمحر نب ناكو
د˘حأا ع˘ئار˘لا ه˘ئادأا˘ب ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
اذ˘ه ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا لا˘˘جر ىو˘˘قأا
نأا يقطن˘م˘لا ن˘مو ،م˘صسو˘م˘لا
ءار˘ح˘صصلا برا˘˘ح˘˘م ح˘˘صشر˘˘ي
يذلا بعل لصضفأا بقل لينل
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ح˘ن˘م˘˘ت
امدقت رهظأا امدعب نيفرتحملا

هل م˘صسو˘م لوأا ي˘ف ا˘ظو˘ح˘ل˘م
،زاتمملا يرودلا ةلوطب يف
.عيمجلا تافارتعا لانيل

ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا شضغ˘˘˘˘˘بو
بحا˘صصل ر˘ي˘ب˘كلا ىو˘ت˘صسم˘لا

يتلا اهدحو ماقرألاف ةنصس22
،ه˘ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت نأا ع˘ي˘ط˘ت˘صست

ـب كراصش يذلا وهو ل فيك
دروفتنيرب هقير˘ف˘ل ا˘فد˘ه52
هل˘ي˘ج˘صست˘ب د˘حاو م˘صسو˘م ي˘ف
 .نيرخآا8 ةعانصصو افده71ـل

جاحلب اصضر

شساك نأا يمصسر لكصشب دكأات
نييلحملا نيبعÓل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا
يف نوكيصس2202 يف ةررقملا
ةيليوج01 نيب ةدتمملا ةرتفلا
امبصسح رئازجلاب توأا حتافلا ىلإا
م˘تو ،ة˘قو˘ثو˘م ردا˘˘صصم ه˘˘تد˘˘كأا
ة˘ع˘ب˘ط˘لا ة˘ما˘قإا د˘عو˘م د˘يد˘ح˘˘ت
اذه يف ةلوطبلا هذه نم ةعباصسلا
ع˘م ا˘ه˘ن˘ماز˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت د˘عو˘م˘˘لا
رحبلا با˘ع˘لأل91 ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
نم ةررقملا طصسوتملا شضيبألا

ةنيدمب ةيليوج5 ىلإا ناوج52
.ردصصملا شسفن بصسح نارهو

ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه˘ل ار˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
تدقعنا مدقلا ةرك يف ةيراقلا

بابصشلا ةرازو رقمب لمع ةصسلج

طايعلب ريدن اهرصضح ةصضايرلاو
نولثممو ةصضايرلل ماعلا ريدملا

ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ن˘ع
ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب مد˘˘ق˘˘لا
يتلا ندملل ةصضايرلاو بابصشلا
ةيئاه˘ن˘لا ةرود˘لا ف˘ي˘صضت˘صست˘صس
،رئازجلا نم لكب رمألا قلعتيو
نم .ةنيطنصسقو  ةبانع ،نارهو
نع نÓعإلا متيصس ىرخأا ةيحان
لامعأاب مايقلا لجأا نم ةصصقانم
تآا˘صشن˘م˘ل˘ل ثيد˘ح˘تو م˘ي˘مر˘ت˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
ةلوطبلا تا˘يرا˘ب˘م ل˘ب˘ق˘ت˘صست˘صس
ةلاحو ةيعصضو بصسح ةيقيرفإلا

.بعلم لك
ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي

تناك0202 نييلحملا نيبعÓل
طرا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ي˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م
اهليجأات متي نأا لبق ،نوريماكلاب
ببصسب1202 ي˘ف˘نا˘˘ج ي˘˘ي˘˘لإا

كلذب ىرجت˘ل ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ن˘ي˘ت˘ن˘صس ي˘ف ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسا ةرود˘˘لا

بب˘صسلا شسف˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
ةراصشإلا ردجتو  .افنآا روكذملا
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل تد˘ن˘˘صسأا «فا˘˘كلا» نأا
اي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘ط˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘ت فر˘صش
يف2202 نييلحملا ني˘ب˘عÓ˘ل
ف˘ل˘م د˘ع˘˘ب8102 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس
ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لا
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا
.ةنصسلا شسفن نم يام رهصش يف
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جاحلب اصضر

sport@essalamonline.com

يسضاملب حيريو ةباسصإلا نم ىفاعتي ةرويدق

ةيرئأز÷أ تاطلصسلأ ةقفأوم رظتنت ةرأدإ’أ

يلهألا ةرادإا ىلع طغسضلا ديازتو رخأاتت يليÓب ةدوع

2202 نييلحملل ايقيرفإأ ممأأ صسأاك
 رئازجلاب  ةيليوج01 نم ةيادب ةيئاهنلا ةرودلا ءارجإا

يدانلأ اهقلطأأ يتلأ تيوصصتلأ ةلمح دعب

«بيسشنبيماسشلا» ‘ بعل لسضفأا ةمحر نب

لصساكوين ةرأدإأ مزع دعب
هدقع ءأرصش ىلع

‘ لخدي انوÒف
هكلاسش عم تاسضوافم

بلاط نب مسضل
يف نآلا دحل لصصفلا متي مل

بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
ط˘˘صسو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

يناملألا40 ه˘كلا˘صش ناد˘ي˘م
يتلا رابخألا نم مغرلا ىلع
˘مز˘ت˘ع˘ي ل˘صسا˘كو˘ي˘ن نأا تد˘كأا
ل˘كصشب بعÓ˘˘لا د˘˘ق˘˘ع ءار˘˘صش
با˘ج˘عأا لا˘ن نأا د˘ع˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةرتف˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘صسم
«زيب˘كا˘م˘لا» ع˘م ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا

م˘صسو˘م˘لا ةرا˘عإا ل˘كصش ى˘˘ل˘˘ع
.يصضاملا

نم ديدعلا تركذ ام قفوو
ة˘ي˘لا˘ط˘يلا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘صسو
ةيدنألا دحا مامتها شصوصصخب
بعÓ˘˘لا م˘˘صضب ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يلا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،ةيلاحلا ةيفيصصلا تلاقتنلا

ات˘يزا˘غل» ة˘ف˘ي˘ح˘صص تد˘كأاو
يف ةيلاطيلا «تروبصس وليد
يدا˘˘˘ن ةرادإا نأا ا˘˘˘هر˘˘˘يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
عم تلصصاوت انوريف شسÓيه
راصسفتصسÓل ينا˘م˘لألا يدا˘ن˘لا

برا˘˘˘ح˘˘˘م» ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ن˘˘˘ع
شسف˘ن ف˘ي˘صضي˘˘ل ،«ءار˘˘ح˘˘صصلا
يلاطيلا يدانلا نأا ردصصملا
هريظنل شضرعب مدقت دق نوكي
جيرخ مصض لجأا نم يناملألا
ةراعإلا ليبصس ىل˘ع ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.لبقملا مصسوملل ابصسحت

52 بحا˘˘˘صص نأا ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
مامصضنÓل داع دق ناك اعيبر
«ي˘كل˘م˘لا قرزألا» فو˘ف˘صصل

قيرفل هتراعإا ةرتف ةياهن بقع
ط˘صسو لاز˘ي ا˘مو ،ل˘صسا˘كو˘ي˘ن
عم اطبترم «رصضخلا» ناديم
ناوج ىتح40 هكلاصش يدان
1202.
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ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لا شسي˘ئر˘لا دد˘˘ج
هباحصسنا يدامح نب شسينأا

ايئاهن داعتبلاو يدانلا نم
ببصسب قيرفلا طيحم نع
يواهلا يدانلا ةرادإا شضفر
شساو˘˘ح شسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب
ةيبلاغ نع لزانتلا ششامر
شسي˘˘ئر ح˘˘لا˘˘صصل م˘˘ه˘˘صسألا

ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا ةرادإا شسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
«نابي˘ب˘لا رو˘م˘ن» ةا˘م˘صسم˘لا

ةيقب راصصنألا اعد دقو اذه
شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘˘صضعألا

راي˘ت˘خل كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘صض
ن˘ب ف˘ل˘خ˘ي د˘˘يد˘˘ج شسي˘˘ئر
ه˘˘˘ب˘˘˘صصن˘˘˘م ي˘˘˘ف يدا˘˘˘م˘˘˘ح
ي˘˘˘ف ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب عور˘˘˘˘صشلاو
مداقلا مصسوملا تاريصضحت
ىرخألا قر˘ف˘لا ة˘ي˘ق˘ب ل˘ث˘م
م˘صسح ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ي˘˘ت˘˘لا
.ةديدجلا تادقاعتلا

وعدي رفصصأ’أ دأر÷أ
ةيئ’ولأ تاطلصسلأ

نع ثحبلأو لخدتلل
لكاصشملل لولح

دارجلا را˘ظ˘نأا ه˘ج˘ت˘تو اذ˘ه
جر˘ب˘لا ي˘لاو ى˘لإا ر˘ف˘صصألا

برقأا يف لخدتلا لجأا نم
نأاو ةصصاخ ةنكمم ةصصرف
ةر˘˘ج˘˘ه˘˘ب دد˘˘ه˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نيذلاو هيب˘عÓ˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ج

د˘˘˘˘صض ىوا˘˘˘˘كصش او˘˘˘˘˘عدوأا
تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
حيرصستلا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
كلذ ن˘م ر˘ط˘˘خألاو ي˘˘لآلا
يتلا ةريخألا تامو˘ل˘ع˘م˘لا
نÓعإا بارتقا نع تثدحت

لÓ˘˘˘ب ير˘˘˘يزد برد˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةلاقتصسلا ينف˘لا ه˘م˘قا˘طو
مهب˘صصا˘ن˘م ن˘م ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ري˘ب˘كلا شضو˘م˘غ˘لا بب˘صسب
ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ف˘ن˘ت˘˘كي يذ˘˘لا
.يلهألا

صشامر ماصشه

فيطصس قافو ةرادإا برتقت
و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م ط˘˘ب˘˘˘صض ن˘˘˘م
بصسحو ثي˘˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ثيد˘ح˘لا˘ف تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
نيبعÓلا شضعب نع رودي
نÓعإا نم نوبرتقي نيذلا
ي˘ف يدا˘ن˘ل˘ل م˘ه˘ما˘م˘˘صضنا

م˘يدرو˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ةرو˘˘صص
ةيدولو˘م˘لا با˘ع˘لأا ع˘نا˘صص
دوي ثيح ةجرارد هليمزو
قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘صسم
ل˘كا˘صشم ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘صسلا
ةبغر لÓغتصساو ةوانصشلا
ةردا˘˘غ˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
يذ˘لا ر˘˘مألا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج
اذه نامصض ىلع نورصصي
قافولا نأا ركذ˘ي ،ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ع˘فاد˘م˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘صص ع˘˘ي˘˘صض
هتاصضوا˘ف˘م ر˘صشا˘بو مور˘ك
م˘ج˘ن ع˘فاد˘˘م ع˘˘م ةدا˘˘ج˘˘لا

.يجارد ةرقم

ىقبي يكوكلأ عانقإأ
لامكإ’ ايرورصض

يباجيإ’أ رأوصشملأ
بر˘ت˘ق˘ت ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘م ف˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا
يصسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا عا˘ن˘قإا
ثحابتت˘صس ثي˘ح ي˘كو˘كلا

ةر˘ي˘خألا تا˘صشو˘تر˘لا ه˘ع˘م
ىصصقأا ىلع ادغ وأا مويلا
لمعلا يف عورصشلاو ريدقت
ةدوع دعب ةصصاخ يدجلا

ا˘˘ه˘˘يرا˘˘ج˘˘م ى˘˘لإا ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
ينقتلا نأا ركذي ةيعيبطلا

شضعب نابصسحلا يف عصضو
ةرور˘صضب بلا˘ط ز˘ئا˘˘كر˘˘لا
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘بإا
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘صس
نا˘م˘صض ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ابصسحت قيرفلا يف اهئاقب
فلتخم يف ةوقب شسفانتلل
بعليصس ي˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا

.قافولا اهلجا نم
صشامر ماصشه

ميرك تنانجات عافد بردم رظتني
ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل يواز
تاحومط نع ثيدح˘ل˘ل ششي˘عر˘ق
ي˘صضا˘ير˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘˘لا
طوطخلا ىلإا قرطت˘لاو ل˘ب˘ق˘م˘لا
ديدج˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ة˘صضير˘ع˘لا

ششيعرق تاحيرصصت دعب ةصصاخ
هنأا اهلÓخ نم دكأا يتلاو ةريخألا
يمصصاعلا ينقتلا ءاقب يف بغري

دعب ةينفلا ةصضراعلا شسأار ىلع
نم يصضقن˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ه˘حا˘ج˘ن
جئات˘ن ى˘لإا «ي˘ت˘ي˘برا˘يد˘لا» ةدا˘ي˘ق
تاد˘ي˘كأا˘ت بصسحو اد˘ج ة˘لو˘ب˘ق˘˘م
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘صشل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا
اقÓطإا شضراعي ل هنإاف ةرواصسلا
طر˘˘ت˘˘صشي ن˘˘˘كل ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا ةر˘˘˘كف
تاريصضحتلا يف اركبم عورصشلا

لكصشب دادع˘ت˘لا ط˘ب˘صض ل˘جأا ن˘م
ي˘ف ا˘هد˘ع˘ب عور˘صشلا ل˘ب˘˘ق د˘˘ي˘˘ج
ة˘قÓ˘ط˘نا نا˘م˘صضل تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

.ةديج
حنم دق نوكي صشيعرق

نم يوأزل رصضخأ’أ ءوصضلأ
تامأدقتصس’أ طبصض لجأأ

ةرادإا ي˘˘ف يو˘˘˘ق ثيد˘˘˘ح رود˘˘˘يو
ششيعرق شسيئرلا حنم نع يدانلا
يواز بردملل رصضخألا ءوصضلا

اهاري يتلا ءامصسألا حارتقا لوح
يف ةفا˘صضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق
تÓيوحتلا يف اهعم دقاعتلا لاح

اصضيأا ىلوتيصس هنأا امك ةيفيصصلا
ةيئاهنلا ةمئاقلا طبصض ةيلوؤوصسم
ل˘م˘صشت ن˘ل ي˘ت˘لاو ن˘ي˘حر˘صسم˘˘ل˘˘ل
ة˘ب˘غر ل˘ظ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ءا˘˘م˘˘صسأا
ىلع ظافحلا يف يواز بردملا
م˘˘ت˘˘ه˘˘يو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ز˘˘ئا˘˘˘كر˘˘˘لا
ريرقتلا ط˘ب˘صضب ا˘ي˘لا˘ح ءا˘صضعألا
قلعملا مصسوملاب شصاخلا يلاملا
ة˘كر˘صشلا ة˘ق˘˘فاو˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
يدانلا حلاصصل لزانتلا ةيراجتلا
ةيادب قيرفلا رييصست يف يواهلا

.لبقملا يصضايرلا مصسوملا نم
صشامر ماصشه

نسسحألا نامسض ىلع رسصتو وتاكريملا وحن اهبراقع طبسضت قافولا ةرادإا
فيطصس قافو

ةد˘ع ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘صش ةرادإا تق˘ل˘ت
نوطصشني نيب˘عÓ˘ل تا˘حر˘ت˘ق˘م
ةيناثلاو ىلوألا نيتطبارلا يف
مصسوملا قيرفلا ناولأا لمح ةيغب
شسي˘ئر˘لا هد˘ير˘ي يذ˘لا ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

ديكأاتلل ةطحم نوكي نأا ةنيغز
ةريظح ىلإا يدؤوم روبع رصسجو
ةرادإلا ل˘˘˘مأا˘˘˘تو اذ˘˘˘ه را˘˘˘ب˘˘˘كلا
نيذلا نيبعÓلا شضعب عاجرتصسا
ع˘م ة˘بر˘ج˘ت او˘صضا˘خ نأاو ق˘ب˘صس
مهنم ةقباصس مصساوم يف باكلا
ششيا˘عو يرو˘صصن˘مو ير˘م˘ع˘لا

م˘جا˘ه˘م˘لاو يا˘˘ج˘˘ن شسرا˘˘ح˘˘لاو
لÓب طصسولا بعلو ةيدعاصسم
مهترد˘ق˘ب ا˘ه˘ن˘م ا˘كاردإا لو˘ل˘ه˘ب

ةبولطملا ةفاصضإلا ءاطعإا ىلع
تظفح˘ت تقو ي˘ف ة˘ل˘ي˘كصشت˘ل˘ل

ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلا ن˘˘˘ع
مصسوملا دادعت ن˘م ن˘ي˘حر˘صسم˘لا
نم مهفطخل ايدافت يصضقنملا

.ىرخأا ةيدنأا فرط
رداصصم نع ثحبي ةنيغز

ىلع طغصضيو ليو“
ةيلÙأ تاطلصسلأ

ةنيغز شسي˘ئر˘لا ى˘ح˘صضأاو اذ˘ه
رداصصم نع ثحبلا ىلع زكري
تا˘نا˘هر˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
مازتلا ة˘ل˘صصاو˘مو ة˘حور˘ط˘م˘لا
ة˘صسا˘ي˘صس ة˘ي˘صصو˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

حيحصص» : لاق ثيح تمصصلا
ل اذه نكل ءاقبلا انررق اننأا
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م ي˘ن˘˘ع˘˘ي
اهان˘صشع ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا شسف˘ن
بايغ يف ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا
اذه ،«بولطملا يلاملا معدلا

ة˘ن˘ي˘غز شسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘صضو د˘˘قو
˘ما˘مأا ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

ةرور˘صض ازر˘ب˘م ا˘ه˘تا˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
تاجايتحاب لفكتلا يف عارصسإلا
ةنيزخ شسÓفإا اربتعم «باكلا»
ل ن˘هار˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا
ةوطخ يأاب مايقلا ىلع دعاصسي
.ةلبقملا ةلحرملل

  صشامر ماصشه

رابكلا فاسصمل هتداعإا يف نوبغري نيبعل نم ةلمجلاب اسضورع ىقلتي «باكلا»
ةنتاب بابصش

هباحسسنا نÓعإاب يواهلا يدانلا يلوؤوسسم ىلع هتاطوغسض لسصاوي يدامح نب
جربلأ يلهأأ

تنانجات عافد

نيفلكملا ةقفرب شسمأا ةنيطنصسق بابصش ةرادإا شسلجم شسيئر عمتجا
ناك ىلعل ناو اميصسل ليصصافتلا لك ةصشقانمل اذهو نيوكتلا زكرمب
عامتجلا روحمت دقو اذه زكرملا دييصشت نع لوؤوصسملا قباصسلا يف
نورصصي راصصنألا ناو ةصصاخ هيف قÓطنلاو عورصشلا ةيفيك لوح
لمعلاو ةمداقلا تاعاصسلا لÓخ شساصسألا رجح عصضو ةرورصض ىلع
رابآلا يلوؤوصسم ىلع امازل نوكيصس يذلا ديحولا ءيصشلا هنوكل هيلع
.قيرفلا ةحلصصم يف نوكيل هطبصض

 رفانصسلأ ءايتصسأ تق’ ىلعل لماعت ةقيرط
زئاكرلأ عانقإأ ىلع رصصي ينأرمعو

شسلجم شسيئر ىلع ةيدابلا تابوعصصلا نم مغرلابو هتاذ قايصسلا يف
يف تادايز نود نم ديدجتلا ةرورصضب نيبعÓلا عانقإا يف ةرادإلا
ىلإا رومألا ديعي دق ينارمع رداقلا دبع ينقتلا لخدت نأا لإا روجألا
ةروصص يف ريكفتلل ةلهم اوبلط نيبعÓلا لج ناو اميصسل اهباصصن

لكلا لعج يذلا رمألا وهو دادح بعÓلا اذكو ينÓعزو يحلاصص
،ةكرصشلا ولوؤوصسم اهب لمعي يتلا ةقيرطلا نم هئايتصسا نع ربعي
ناو ةصصاخ ةمداقلا تاعا˘صسلا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي د˘ق و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا نأا ر˘كذ˘ي

.نيفدهتصسملا عم ابيرقت يموي لكصشب لصصاوتي ينارمع
صشامر ماصشه

نأرهو ةيدولوم
موجنلل ةجاحب

ةوارمحلا ةرادإا
ميدقت يف رخأاتت
وباج مسضل اهسضرع

رمع ن˘ب نا˘م˘ي˘ل˘صس ف˘صشك
ةرادإا شسل˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف و˘˘˘صضع
ن˘˘˘ع ،نار˘˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘م
د˘ب˘ع˘ب ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘لا˘˘صصتا
ةيدولوم مجن وباج نمؤوملا
،ةوارمحلل هم˘صضل ،ر˘ئاز˘ج˘لا

يفيصصلا وتاكريم˘لا ن˘م˘صض
رم˘ع ن˘ب بر˘عأاو.يراجلا
ل˘ئا˘صسو˘ل ه˘تا˘ح˘ير˘صصت ي˘˘ف
،ارخؤوم تلصصتا» : مÓعإلا
دبع لامعأا ليكوب ايصصخصش
باعلا عناصص وباج نمؤوملا
لجأا نم يمصصاعلا قيرفلا

ن˘˘كل ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘م˘˘˘صض
اذ˘ه نأا ي˘ن˘م˘ل˘عأا ،ف˘˘صسأÓ˘˘ل
،رئازجلا ةيدومل ددج ريخألا
يلاصصتا نم قئاقد01 لبق
هلاصصتا نأا حصضوأا امك ،«هب
ة˘يدو˘لو˘م ة˘جا˘ح˘ل و˘˘با˘˘ج˘˘ب
يف موجن اذكه لثمل نارهو
اذه ةصسفانمل˘ل  ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت
 .باقلألا ىلع مصسوملا

ناميلصس دكأا رخآا قايصس يفو
كانه نو˘كت˘صس ه˘نأا ر˘م˘ع ن˘ب
،نارهو ةيدولوم يف تآاجافم
ديدجلا شسيئرلا يوايحم نأل
نع نا˘بأا ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م˘ل
.ةيدج لكب لمعلل ةريبك ةين

جاحلب اصضر

ةنيطنصسق بابصش
نيوكتلا زكرم زاجنإاب ةفلكملا ةكرسشلا يلوؤوسسم عم عمتجا ىلعل

لبقملا مسسوملا تايولوأا ديدحتل ءاقل يف ششيعرقو يواز



ةــــنصصرق

ءارحسصلا يبراحمل قباسسلا دئاقلا ئنهت فاكلا
يقيرفإلا داحتإلا ماق هدÓيم ديع ةبصسانمب
ي˘لود˘لا ة˘ئ˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘ب «فا˘˘كلا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ربع ثيح ،ينايز ميرك قباصسلا يرئازجلا
«رتيوت» يف يمصسرلا هباصسح ىلع «فاكلا»
دÓيم ديع» :اهيف ءاج ةبصسانملا هذهب ةديرغب
مير˘ك ق˘با˘صسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘ل˘ل د˘ي˘ع˘صس
ةركل يقيرفإلا داحتلا ركذ امك ،«ينايز
:افيصضم ،رصضخلا عم ،ينايز راوصشمب ،مدقلا
8 ةد˘م˘ل ر˘ي˘ه˘صشلا با˘ع˘˘لألا ع˘˘نا˘˘صص بع˘˘ل»
نمو ،«ءارحصصلا ي˘برا˘ح˘م ة˘ق˘فر تاو˘ن˘صس
ينطولا بختنملل قباصسلا مجنلا نأا مولعملا

71 نينثإلا شسمأا لوأا لفتحا ،ينايز ميرك
.ةنصس83ـلا هغولبب توأا

شسيارلا هب موقيسس ام اذه
با˘˘˘هو شسيار يو˘˘˘ن˘˘˘ي ل
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
،قافتلا هيدانو يرئازجلا
ثد˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘ع تو˘˘˘كصسلا

ةيصضام˘لا ةارا˘ب˘ُم˘لا لÓ˘خ
يدو˘ع˘˘صسلا يرود˘˘لا ن˘˘م
ثي˘˘ح ،ةد˘˘ج دا˘˘ح˘˘تإا ما˘˘مأا
عفر˘ب ،نار˘ي˘خألا مو˘ق˘ي˘صس
د˘˘صض ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق ىو˘˘˘عد
،و˘ي˘ن˘يرا˘مور ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا
هتدلاو م˘ت˘صشب ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب
ذنم ةينم˘لا ا˘ه˘ت˘فاو ي˘ت˘لا
شسرا˘ح د˘ير˘يو ،تاو˘˘ن˘˘صس
را˘ب˘جإا ،ر˘˘صضخ˘˘لا ى˘˘مر˘˘م
ع˘فد ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘علاو ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ميدقتو ،دودحلا هزواجتب
يمصسر ل˘كصشب راذ˘ت˘علا
.نكمم تقو عرصسأاب

نورطسضي دق قافولا ولوؤوسسم
ةسسفانملا نيب رايتخÓل

ةيبرعلاو ةيقيرفإلا

ادو˘˘˘عو ف˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس قا˘˘˘˘فو ةرادإا تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
ةدوع دعب ةيبرعلا ةصسفانملا يف ةكراصشملاب
رظنلاب يميلقإلا ديعصصلا ى˘ل˘ع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
يدانلا اهيلع نابأا يتلا ةريبكلا تاردقلل

ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ق˘با˘صسلا تا˘كرا˘صشم˘˘لا لÓ˘˘خ
رظتنت تقو يف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يار˘لا ه˘ف˘ير˘صشت
ة˘ن˘ج˘˘ل ن˘˘م ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا در˘˘لا ا˘˘م˘˘ئاد ةرادإلا
ن˘م ق˘ير˘ف˘لا نا˘مر˘ح˘ب ة˘صصا˘خ˘لا نو˘ع˘˘ط˘˘لا
ةيقير˘فإلا لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بار ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا

قباصس تقو يف يلاردفلا بتكملا نأا املع
يف  ةكراصشملاب قرفلل حامصسلا مدع ررق
ةرادإلا ر˘ط˘صضي د˘ق ا˘م و˘˘هو ن˘˘ي˘˘ت˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
.ةيبرعلا شسأاكلاو فاكلا نيب رايتخÓل

«را يسس يب» ـلا ةينقت
انوروك نع فسشكلل

عصضخيصس ةيريصضحتلا تاصصبرتلا ءدب لجأا نم
م˘ه˘ل شصخر˘م˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا نو˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
فصشكلل ةيبط ةحصسمل تابيردتلا فانئتصساب

شسي˘م˘خ˘لا د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ن˘˘ع
،«ةيناديوصسلا» زكرم ىوتصسم ى˘ل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

«روتصساب» دهع˘م ن˘م نو˘صصت˘خ˘م فر˘صشي˘صسو
ءا˘ب˘طألا ا˘هر˘صضح˘ي˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تادا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل نو˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا

«رأا ي˘صس ي˘ب» ة˘ي˘ن˘ق˘ت ءا˘ب˘طألا مد˘خ˘ت˘صسي˘˘صسو
لاخدإا قيرط نع ةنيعلا ذخأاب كلذ نوكيو
فصشكلل فنألا يف ليوط ينطق دوع ةحصسم
.اهمدع نم شسوريفلاب يصضايرلا ةباصصإا نع

ةطرو يف ةدكيكسس ةرادإا
يبعل نويد ديدسستب ةبلاطمو

يلاحلاو يسضاملا مسسوملا

ةرملا هذه ةدكيكصس ةبيبصش ةرادإا ةمهم ودبت
ةبعصص مهتنأامطو نيبعÓلا بصضغ دامخإا يف
اهيف ناك يتلا ةقباصسلا تارملا شسكع ام اعون
مهتنأام˘ط ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ي يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج شسي˘ئر˘لا
ل ةرملا هذه هنأا لإا حنملا شضعبو دوعولاب

نم ةقلاعلا مهتاقحتصسم ةيوصست ىوصس هل رايخ
ام اوققح مهنأاو ةصصاخ ءاقبلاب مهعانقإا لجأا

يوركلا عراصشلا لبق نم مهنم ابولطم ناك
رابكلا ةريظح ىلإا دوعصصلا وهو يدكيكصسلا

.ريبك جرح يف اهصسفن دجتصس ةرادإلاف يلاتلابو
تاطلسسلاو دقعتت «ةنوب» ةيعسضو

لخدتلاب ةبلاطم ةيئلولا

قيرفلا اهد˘ب˘كت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا نو˘يد˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
لبقملا مصسوملا هيلع رثؤوت دق يتلاو يبانعلا
نأا تبثت ةبانع داحتل ةيلاحلا ةيعصضولا نإاف
يف قيرفلا اوطرو قيرفلل نيقباصسلا نيريصسملا
هبصش لبقملا مصسوملل هتقÓطنا اولعجو نويدلا

يتلا ةريب˘كلا ل˘كا˘صشم˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم
حبصصأا هيلعو تاهجلا لك نم قيرفلاب طيحت
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘˘خد˘˘ت يرور˘˘صضلا ن˘˘م
يتلا تاصسرامملاو تازواجتلا لكل دح عصضول

بصسح يتلاو نويدلا يف قرغي داحتلا تلعج
يبعÓل ميتنصس رايلم41 لصصت دق انرداصصم
لخدت ا˘يرور˘صض ح˘ب˘صصأا ه˘ي˘ل˘عو م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه
.قيرفلا ذاقنإل يلاولا

qarsana@essalamonline.com
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بارعأا نم رذتعيو ةلاقتسسلا نع عجارتي ةيافلح
قافو يدانل ماعلا ريدملا نأا ودبي
عجارت دق ةياف˘ل˘ح د˘ه˘ف ف˘ي˘ط˘صس
هتاحيرصصت بقع ةلاقتصسلا نع
ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘˘ع ا˘˘هر˘˘صشن ي˘˘ت˘˘لا
ل˘صصاو˘ت˘لا ة˘كب˘صشب ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
يتلاو ،«كوبصسياف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةرادإلا شسلجم شسيئر اهيف مهتا

ليقارع عصضوب بارعأا نيدلا زع
دعب هماهم ةصسرامم نم هعنمو
تما˘قو ،ن˘˘ج˘˘صسلا ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ
قافو قيرفل ةيمصسرلا ةحفصصلا
رصشنب «كوبصسياف» ىلع فيطصس
ة˘ي˘˘صضق˘˘لا لو˘˘ح ي˘˘م˘˘صسر نا˘˘ي˘˘ب
يذلا ةيافلح دهف فقومب اقوفرم
.هفقوم نع عجارت

15

يلاولا ثيدح نم نوؤواتسسم «ماسصل» ولوؤوسسم
هاد˘بأا ق˘ي˘م˘ع ءا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا

نيع ةيعمج ولوؤوصسم
ة˘ق˘ير˘ط˘لا ن˘م ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م
يلاولا اهب ثدحت يتلا

دوعولا نأا دكؤوت يتلاو
شضرأا ىلع ققحت نل
نأاو ة˘˘صصا˘˘˘خ ع˘˘˘قاو˘˘˘لا
اذكو ينارمعلا يئانثلا
نلوعي اناك ديصص نب
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كصشب
ةصصاخ عامتجلا حاجنإا

بصص لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
م˘˘ي˘˘عد˘˘تو تا˘˘˘نا˘˘˘عإلا
نييلاحلا نيبعÓلا روجأا ديدصستب حمصست ةريبك ةلويصس ىلإا ةصسام ةجاح يف ىقبي يذلا قيرفلا

.يوركلا مصسوملا قÓطنل ابصسحت ةعومجملا تاريصضحتو يفيصصلا قيرفلا وتاكريم اذكو
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ةÓسصلا تيقاوم

 «بيسشنيبماسشلا» يف بعل لسضفأا ةمحر نب ^
يلهألا ةرادإا ىلع طغسضلا ديازتو رخأاتت يليÓب ةدوع ^

لخدي انوÒف
تاسضوافم ‘

مسضل هكلاسش عم
بلاط نب

طبسضت قافولا ةرادإا
وتاكŸÒا ىلع اهبراقع

 نسسحألا نامسض ىلع رسصتو

2202 نييلحملل ايقيرفإأ ممأأ صساك

ةيادب ةيئاهنلا ةرودلا ءارجإا
رئازجلاب  ةيليوج01 نم

لصساكوين ةرأدإأ مزع دعب
هدقع ءأرصش
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رصضخلأ فوفصص ىلإأ ةدوعلأ بأوبأأ ىلع ةبابدلأ

ةـباسصإلا نم ىفاعتي ةرويدق
يــــسضاملب حــــيريو

نأرهو ةيدولومفيطصس قافو

موجنلل ةجاحب نأرهو ةيدولوم

‘ رخأاتت ةوارم◊ا ةرادإا
             وباج مسضل اهسضرع Ëدقت


