
يرئازجلا سشيجلا
ايبراغم ىلوألا ةبترملا يف

 اــيبرع ةـثلاثلاو

ادد‹ لوÎبلا خشض ةداعإا
نم ررشضتŸا عطقŸا ‘

يداولاب يطفنلا برشستلا
50صص
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تأرباخملأ يف قباسسلأ ديقعلأ
:«مÓسسلأ» ـل رهاطلأ دمحم

عورسشم .. يلودلأ حاتفنلأو فيظوتلأو ةدوجلأ
طسسوتملأ ىدملأ ىلع يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو

ةيجاتنإلأ تاطاسشنلأ لماك فانئتسسأ
ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ

نويد ةلودج ةداعإا ةيناكمإا
ادج ةدراو راجحلا بكرم

40 صص

قباسسلأ ةلودلأ كÓمأأ ريدم قحÓت ةليقث مهتايملاع82 ـلأ و يقيرفإلأ ديعسصلأ ىلع ايناث ءاج
ىسسوم دلوأ ةيدلبب نيلوؤوسسمو

ة÷اعŸ اهدوهج ةلسصأوÃ اهمأزتلإأ دكؤوت «كأرطانوسس»
ثدا◊أ نع ةمجانلأ راثآلأ

40صص

ريزو ،نايز نب يقابلأ دبع نلعأأ
،يملعلأ ثحبلأو ›اع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
ة˘ما˘ت˘لأ ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘سسلأ نا˘˘م˘˘سض نأأ
ىل˘ع ةرأزو˘لأ عور˘سشم ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ك ،ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘تŸأ ىدŸأ
ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأ ‘ ا˘ب˘ير˘˘ق عور˘˘سشلأ

DML. ماظن مييقتو

دعب ددحي ⁄ يشسردŸا لوخدلا خيرات :دارج
30 صصايبسسن رقتسسم اندÓب ‘ يئابولأ عسضولأ نإأ لاق

ةحوتفم ىقبتشس رئازجلا باوبأا»
مهلكاششم لحل نييبيللا مامأا
«يبنجأا لخدت يأا نع اديعب

رظنلا ةداعإا وحن
«DML» ماظن يف

30صص

40 صص

مداقلأ ربوتكأأ ةيأدب اهباسصن ىلإأ رومألأ ةدوع

نيطروتملا ةمكاحم ليجأات
سسادرموبب اراتكه65 ةيشضق يف

مداقلا ربوتكأا5 موي ىلإا

عيراسشم ةثÓث قÓطإأ نع نلعأأ
عاطقلاب ةسصاخ ةديدج ةيمقر

ترفو ةلودلا» :ةيبÎلا ريزو
تاناحتملا حا‚إل مزلي ام لك
«يشسردŸا لوخدلاو ةيمشسرلا

30 صص

ءاطعلاب Óفاح ناك هراسسم نأأ أدكأأ
صشي÷أ ةمدخ ‘ مئأدلأ

قيرفلاو نوبت سسيئرلا
رثآامب ناديششي ةحيرقنشش

حاتفم باوشص لحارلا ءاوللا
30 صص

40 صص

50صص

ةـــلويشسلا لـكششمل اـــــعادو



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
روحشسلاو يحلاشص ةميعن

لصصاوت˘لا ع˘قاو˘م ن˘ع ل˘يو˘ط با˘ي˘غ د˘ع˘ب
لدعلا بزح ةصسيئر تفصشك ،يعامتجإ’ا

،يحلاصص ةميعن يناملربلا بئانلاو نايبلاو
كوبصسيافلا ىلع اه˘ت˘ح˘ف˘صصب رو˘صشن˘م ي˘ف
ل˘ب˘ق ن˘م دو˘صسأ’ا ر˘ح˘صسل˘ل ا˘ه˘صضر˘ع˘ت ن˘ع
را˘ب˘ك ع˘م ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس فار˘˘طأا
فدهب ملاعلا ي˘ف ن˘يذو˘ع˘صشم˘لاو ةر˘ح˘صسلا
،ةيصسايصسلا ةايحلا نع ايلك اهداعبإاو اهلتق
ةيكوبصسيافلا اهتا˘ح˘ط˘صش كلذ˘ب ل˘صصاو˘ت˘ل
لصصاوتلا عقاو˘م داور ا˘ه˘ي˘ل˘ع دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا
لعلو ،يح˘لا˘صص ة˘م˘ي˘ع˘ن ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

روصشنم ىلع تدر يتلا تاقيلعتلا لمجم
.كحصضي ام ةيلبلا رصش نأا تدكأا يحلاصص

ءاشضيبلا رادلا قÓغإا

ةموكحلا اه˘تذ˘خ˘تا ر˘ي˘باد˘ت ة˘مز˘ح ن˘م˘صض
قÓ˘˘غإا ا˘˘صضيأا ن˘˘م˘˘صضت˘˘تو ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا
ضسمأا تق˘ل˘غأا ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ءاصضيبلا رادلا ةنيدم ،ةيبرغملا ةموكحلا
.«انوروك» ضسوريف راصشتنا ةعقر قيوطتل
قÓغإا مت هنإا ،اهل نايب يف ةموكحلا تلاقو
،ءا˘صضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘لا˘م˘˘ع ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘صصخر˘ل ا˘ه˘ي˘لإاو ن˘م ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا عا˘˘صضخإاو
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ل˘صسم ل˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘صسا
ءابنأ’ا ةلاكو بصسحب ،ةيلحملا تاطلصسلا
.ةيمصسرلا ةيبرغملا

نيفلأا ليجصست ،ضسمأا لوأا ،برغملا نلعأاو
،«ا˘˘نورو˘˘ك»ــب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصإا432و
ىلعأا ،ةرتف ذنم ،ءاصضيبلا رادلا لجصستو
.ءابولاب ةيموي تاباصصإا ةبصسن

يشضاملا ىلإا نينحلاو اينولاتك ميلقإا

يف ءدبلا ،ينابصسإ’ا اينولاتك ميلقإا رارق بقع
نم ةيادب ةما˘ع˘لا ضسراد˘م˘لا˘ب مÓ˘صسإ’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت
،ةنولصشرب نم ل˘كب ،د˘يد˘ج˘لا ي˘صسارد˘لا ما˘ع˘لا
نم ءادتبا ،انوغاراتو ،انوريج ،تاغيربوي وخاب
،0202/1202 يرا˘ج˘لا ي˘صسارد˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

مايأا ن˘ي˘ن˘ح˘ل ةدو˘ع ه˘نأا ى˘ل˘ع نور˘ي˘ث˘كلا ق˘ل˘ع
5 اينابصسا هل تعصضخ يذلا يمÓصس’ا مكحلا
ل˘صصاو˘ت˘لا داور ن˘صسح˘ت˘صساو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك نور˘˘ق
˘مد˘خ˘ي رو˘ظ˘ن˘م ن˘م رار˘ق˘لا اذ˘ه ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
راطإا يف ي˘نا˘ب˘صس’ا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف جا˘مد˘ن’ا
تÓئاعلا تافاقث عم امجصسنم نوكيو ،عونتلا
.اينابصسإا يف ةملصسملا

«لوألا مويلا نم مادخ»

فلصشلا ةي’و يلاو ضسادصس رصضخل رخأاتي مل
تاعا˘صسلا ي˘ف ،ه˘ما˘ه˘م ةر˘صشا˘ب˘م ن˘ع د˘يد˘ج˘لا
تارايزب ماق ثيح ،ةمهملا ملصست دعب ىلوأ’ا

ميظنتلا ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘كل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ئ˘جا˘ف˘م
ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘ما ز˘كر˘مو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا نوؤو˘˘صشلاو
يريصشب ديهصشلا ةيلامكإاب طصسوتملا ميلعتلا

ةقفر فلصشلا ةيدلبب رصصنلا يحب رداقلا دبع
تاءارجإ’ا بثك نع نياع نيأا ،ةيبرتلا ريدم
ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإا ع˘ن˘م˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

لذبيصس هنأاب ديدجلا دفاولا دهعتو ،91ديفوك
تاراط’ا ةفاك عم قيصسنتلاب هدهج ىراصصق
ريفوتو يبطلا مقاط ت’اغصشنا لكب لفكتلل

اهجاتحت يتلا تاد˘ع˘م˘لاو تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ل˘ك
.ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا

qarsana@essalamonline.com
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عئاشضلا لدب تقولا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
نم ،ةبانع ةي’وب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةدا˘ت˘ع˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،تايد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ضضع˘ب˘ل

،ة˘با˘ن˘عو را˘ج˘ح˘لاو ي˘نو˘ب˘لا˘ك
اهريغو ةفاظن تÓمح ميظنتك
ءا˘ي˘حأ’ا ي˘ف تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘صص ع˘˘˘˘صضوو
كوبصسياف˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘ح˘ف˘صص
نم ةدع تاونصس دعب ،يهابتلل
بورهلاو لامهإ’او ة’ابمÓلا

،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م
كل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ف˘˘صصوو
ةيباختن’ا ةلمحلا˘ب تا˘جر˘خ˘لا

ريصشت ءابنأا دورو دعب ،ةقبصسم
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر رار˘ق ى˘لإا
.ةبختنملا ضسلاجملا لحب

ةليمج ةردابم
ةي’وب ىصسيع_يديصس نم باصش لوح
ةراعدلل ركو نم Óمهم ارقم ةليصسملا
كيكلا ةصسرام˘م˘ل ة˘ي˘صضا˘ير ة˘لا˘صص ى˘لا
رقملا ةئيهت ةداعإاب ماق ثيح ،غنصسكوب
هلعجيل تاونصس ةدعل اروجهم ناك يذلا
ة˘ي˘صضا˘ير ة˘لا˘صص ى˘لإا ر˘ي˘ب˘ك د˘ه˘ج د˘ع˘˘ب

ديفتصسي ةيلاتقلا نونفلا ةصسراممل ةليمج
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه تق’و ،با˘ب˘صشلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ن˘م نا˘صسح˘ت˘صس’او ءا˘ن˘ث˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىل˘ع رود˘لا ى˘ق˘ب˘يو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس
،باصشلا اذه ةقفارمل ةيلحملا تاطلصسلا
.معدلا نوقحتصسي نم مه ء’ؤوه Óعف

توملا ةرايشس
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ع˘قو رور˘م ثدا˘ح د˘كأا
مت ام ،تليصسمصسيت ةي’وب نويعلا
لوح ن˘ي˘ت˘ن˘صس و˘ح˘ن ل˘ب˘ق ه˘ج˘يور˘ت

ل˘˘كي˘˘ه وأا «ه˘˘ي˘˘صشا˘˘صس» ي˘˘ف بي˘˘ع
ثداح يفف ،لوبماصس ونور ةرايصس
ينطولا ىوتصسملا ىلع يناثلا وه
لو˘ب˘ما˘صس و˘نور ةرا˘ي˘صس  تم˘صسق˘نا
بابلا حتفي ام وهو ،نيرطصش ىلإا
ل˘كي˘ه ل˘يد˘ع˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا
ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
ةديدج عاونأا عينصصت وأا ،ةعنصصملا

.انامأا رثكأا نوكت ةرايصسلا نم

ةدكيكشس ›او ماقتنا
ةي’وب ةيلحملا ةفاحصصلا تأاجافت
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صصقإا ن˘˘˘م ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس
يلاولا بيصصنت ميصسارم روصضح
،دي˘ع˘صس ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع د˘يد˘ج˘لا
افلخ فوصس يداو ةي’و نم مداقلا
مي˘صسار˘م ،ى˘صسي˘ع ةور˘ع لا˘ق˘م˘ل˘ل
ر˘ق˘م˘˘ب تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا
تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘˘ه˘˘تر˘˘صضح ناو˘˘يد˘˘لا
ءا˘صضعأاو ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ير˘˘كصسع˘˘لا
دّمعتم ءاصصقإا عم ةيروثلا ةرصسأ’ا
ماقتنا كولصس ربتعا ام ،ةفاحصصلل
فرط نم ةيلحملا ةفاحصصلا نم
ىل˘ع ل˘ع˘ف ةدر˘ك لا˘ق˘م˘لا ي˘لاو˘لا
ر˘صشن˘ت تل˘ظ ي˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘صضاو˘˘م˘˘لا

هل ةيلحملا ةفاحصصلا فينصصت ربخ هلصصو دق لاقملا يلاولا نأا ودبيو ،روتصسملا حصضفتو
ديدجلا يلاولا بيصصنت مصسارم نم مهيصصقي هلعج ام ةي’ولا ىلع رمي يلاو أاوصسأا هرابتعاب
.هقباصس اهقنتعا يتلا بتكملا ةصسايصس نع داعتب’او ناديملا ىلا جورخلاب بلاطملا



watan@essalamonline.com
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لÓ˘˘خ ،دار˘˘ج ح˘˘صضوأاو اذ˘˘ه
ةعاذإا ىلع افيصض ضسمأا هلوزن
هفارصشإا ضشما˘ه ى˘ل˘ع ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةقفر ةي’ولاب ح˘ت˘ف˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘ب
ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم
ةراصشإا ءاط˘عإا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةدا˘ه˘صش تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘مإا قÓ˘˘ط˘˘نإا
نأا ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا بجي يميلع˘ت˘لا ىو˘ت˘ح˘م˘لا
ة˘˘نر˘˘صصع˘˘لا ع˘˘م ى˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
ددصشو ،ةيملاعلا ايجولونكتلاو
ضسراد˘م˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا

هل لي˘ج ن˘يو˘كت تا˘ع˘ما˘ج˘لاو
را˘˘˘˘كت˘˘˘˘ب’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تارد˘˘˘˘ق
لك ريفوت لÓخ نم ،ةفرعملاو
يرئاز˘ج˘لا با˘ب˘صشل˘ل فور˘ظ˘لا
لا˘˘قو ،ه˘˘ن˘˘طوو هدÓ˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
زاجنا ط˘ق˘ف تصسي˘ل ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا»
اصضيأا لثمت˘ت ا˘م˘نإاو تآا˘صشن˘م˘لا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لا ي˘˘ف
ى˘لإا عو˘جر˘لاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ليجصست دع˘ب تا˘صضا˘ير˘لا ةدا˘م
.«ةريخأ’ا تاونصسلا يف للخ

،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘صشأا ا˘˘م˘˘˘ك
تانا˘ح˘ت˘م’ ن˘صسح˘لا ر˘ي˘صسلا˘ب
،ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا ا˘˘˘ظ˘˘˘ح’» لا˘˘˘˘قو
ةيئاقولا ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا
ءاوصس اه˘ب مز˘ت˘لا د˘ق ة˘ي˘ح˘صصلا
وأا ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
لÓخ نم لامعلاو نيرطؤوملا
ذخأاو يقاولا عان˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ةرار˘ح˘لا

.«جورخلاو لوخدلا ططخمو
قر˘˘ط˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ةي˘ع˘صضو˘لا ى˘لإا ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا

نأا د˘كأاو ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ة˘˘ي’و ي˘˘ف تن˘˘صسح˘˘ت رو˘˘مأ’ا
،ضصوصصخلا هجو ىلع ةديلبلا

ي˘ب˘صسن رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا كا˘˘ن˘˘ه نأاو
،ينطولا ىوتصسملا ىلع ءابولل
يذ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘صضف˘˘ب كلذو
ةهج ن˘م تا˘ط˘ل˘صسلا ه˘ب مو˘ق˘ت
نينطاوملا ةيلوؤوصسمو يعوو
اذه مهقتاع ىلع اوذخأا نيذلا
.ىرخأا ةهج نم لاكصشإ’ا

ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
،ثدحتملا هربتعا ،يروتصسدلا

ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ه˘نأا د˘كأاو ،دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
رئازجلل ةريب˘ك ةو˘ق ي˘ط˘ع˘ي˘صس
ءا˘ن˘بو دا˘صصت˘ق’ا˘ب ضضو˘ه˘ن˘ل˘˘ل
عماجو نزاوتم يصسايصس قصسن
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘ي
م˘˘ه˘˘ل م˘˘˘هدÓ˘˘˘ب نأا ضسا˘˘˘صسحإ’ا

.ءاصصقإا وأا زييمت نودب  اعيمج
،ة˘˘ل˘˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو

نأا ،لوأ’ا ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘صضوأا
ةبعصص لحار˘م˘ب تر˘م راز˘ج˘لا

ربع رئازجلا بعصشلا نأاو ،ادج
ة˘˘ب˘˘ه˘˘لاو كار˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ه˘˘صضفر ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو ،داد˘˘ب˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك» نأا˘˘˘صشلا
روت˘صسد˘لا اذ˘ه ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا
تع˘ن˘˘صص ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا د˘˘كؤو˘˘ت
ةدصسافلا لحارم˘لا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق
داد˘ب˘ت˘صسإ’ا ا˘ه˘ي˘ف ضسر˘ك ي˘ت˘لا

اذ˘˘ه˘˘ب» فا˘˘صضأاو ،«م˘˘˘ل˘˘˘ظ˘˘˘لاو
ة˘ل˘حر˘م ى˘لإا ر˘م˘˘ن رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا

ءانبل ةديدج رئازج ىلإاو ةديدج
ةدعاصصلا لا˘ي˘جأ’ا ن˘كم˘ي د˘ل˘ب
.«نانئمطإا لكب هيف لمعلل

نأا ،ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘طو ى˘˘ل˘˘˘ع تن˘˘˘هر˘˘˘ب
راصشتنا ةياد˘ب ذ˘ن˘م ،ا˘ه˘تءا˘ف˘كو
ي˘˘˘˘˘˘˘ف «91˘‐د˘ي˘فو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
نأا تعاطت˘صسإا ا˘ه˘نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘عد بصسكت
نأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلاو
اري˘ب˘ك ا˘صسرد ي˘ط˘ع˘تو ه˘جاو˘ت

ي˘˘ف نو˘˘ككصشي او˘˘نا˘˘ك ن˘˘م˘˘˘ل
.دÓبلا تاردق

ايبسسن رقتسسم اندÓب ‘ يئابولأ عسضولأ نإأ لاق

«دعب ددحي ⁄ يشسردŸا لوخدلا خيرات» :دارج
عماجو نزاوتم يشسايشس قشسن ءانبو داشصتقلاب سضوهنلل رئازجلل ةÒبك ةوق يطعيشس روتشسدلا ليدعت عورششم ^

ر.نوراه

نأأ ديرت ل ةلودلأ نأأ مكحب ،دعب ددحي ⁄ يسسردŸأ لوخدلأ خيرات نأأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ دكأأ
اندÓب ‘ يئابولأ عسضولأ نأأ زربأأ امدعب أذه ،«انوروك» ءابو يسشفت رأرمتسسأ لسض ‘ ،ذيمÓتلأ ةايحب رطاخت

.ايبسسن رقتسسم

صساقم ىلع نوكي نل هنأأ أودكأأ
اقباسس ثدح امك صسيئرلأ

ليدعت نوربتعي ءاربخ
يف ةمهم ةنبل روتشسدلا
ةديدجلا رئازجلا ءانب
ديسشر روتسسدلأ ريبخ ربتعأ
صسيئر رأرق نأأ ،يرأرول
،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ
ليدعت عورسشم حرطب لئاقلأ
نع ربعي ،ءاتفتسسلأ ىلع روتسسدلأ
ةديدج رئأزج ءانب يف هتين
لوزت ل تاسسسسؤوم ىلع زكترت
حمطي ل هنأأو لاجرلأ لأوزب
امك صساقملأ ىلع روتسسد عسضول

زربأأو أذه.قباسسلأ يف ثدح
ناك ،ةيروهمجلأ صسيئر نأأ ،يرأرول
هتايحÓسص مكحبو هناكمإاب
ريرمت ،روتسسدلأ بجومب ةلوخملأ

صسلجملأ ىلع ليدعتلأ أذه
ناملربلأ ةقداسصمو يروتسسدلأ

ةراسشتسسلأ ىلإأ ءوجللأ نود هيلع
راتخأ هنكل» لاقو ،ةيبعسشلأ

رئأزجلأ عورسشم وه رخآأ اقيرط
مأرتحأ ىلع ةينبملأ ةديدجلأ

قÓخألأو ميقلأ نم ةعومجم
ىلع زكترت ةلودل صسيسسأاتلأو
،«لاجرلأ لأوزب لوزت ل تاسسسسؤوم
يف ،يروتسسدلأ ريبخلأ ربتعأو
،صسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحسص تاحيرسصت
قوقحلأ روتسسد وه روتسسدلأ أذه نأأ

يف تاحومطلأ قيقحتو تايرحلأو
ديسسجتو ديدج رئأزج ءانب
لوأأ نايبو يبعسشلأ كأرحلأ بلاطم
ىلإأ ،ثدحتملأ راسشأأ امك.ربمفون
ءأرجإل ،ربمفون لوأأ رايتخأ نأأ
تأاي مل ،روتسسدلأ ليدعت ءاتفتسسأ

مدقيو ةيزمر لمحي لب غأرف نم
ايراسضحو ايفاقثو ايسسايسس أدعب

نيسشدت عم نمأزتي هنأأو اسصوسصخ
نأأ ىري امك ،مظعألأ دجسسملأ

ةيوهلاب قلعتي ام لك دييحت
ليدعتلأو صشاقنلأ نم ةينطولأ

ةيوهلأ رسصانع ميعدت ىلإأ فدهي
يفو.ةيرئأزجلأ ةيسصخسشلأو
نأأ ،يرأرول عقوت ،ةلسص يذ قايسس
عورسشم ريرمتو ةسشقانم متت
روتسسدلأ ليدعت نمسضتملأ نوناقلأ

رظنلاب ناملربلأ يف ةعرسسب
يتلأ ةيلاجعتسسلأ ةعيبطلل
ىلع اقحل لاحي نأأ لبق ،اهيسستكي
،ةقداسصملأو ةسسأردلل ةمألأ صسلجم
كلذ يلت يتلأ ةلحرملأ نأأ فاسضأأو
ةبخانلأ ةئيهلأ ءاعدتسسأ نوكتسس
نأل ربمتبسس71 وأأ61 خيراتب
ةئيهلأ ءاعدتسساب مزلي روتسسدلأ
نم اموي نيسسمخ لبق ةبخانلأ

ةملحلأ اهعبتي ءاتفتسسلأ دعوم
جيورتلل كلذ دعب ةيباختنلأ
.روتسسدلأ عورسشمل

ـه.دأوج

ةيحسصلأ ئرأوطلأ ةلاح ىلع صصني ⁄ يرئأز÷أ روتسسدلأ

ةلودلا اهتذختإا يتلا تارارقلا» :سشينف لامك
«نطاوŸا ةحشص ةيامح اهفده انوروك ءاوتحإل

:«مÓسسلأ» ـل رهاطلأ دمحم تأرباخملأ يف قباسسلأ ديقعلأ

نييبيللا مامأا ةحوتفم ىقبتشس رئازجلا باوبأا»
«يبنجأا لخدت يأا نع اديعب مهلكاششم لحل

صشي÷أ ةمدخ ‘ مئأدلأ ءاطعلاب Óفاح ناك هراسسم نأأ أدكأأ

ناديششي ةحيرقنشش قيرفلاو نوبت سسيئرلا
حاتفم باوشص لحارلا ءاوللا رثآامب

اهيلع صصوسصنŸأ ةيروتسسدلأ لاجآلأ رابتعلأ Úعب تذخأأ

طبشضت ناÈŸلا ‘ ةينوناقلا نوؤوششلا ةن÷
روتشسدلا ليدعت عورششم ةشسارد لاغششأا ةمانزر

عاطقلاب ةسصاخ ةديدج ةيمقر عيراسشم ةثÓث قÓطإأ نع نلعأأ

تاناحتملا حا‚إل مزلي ام لك ترفو ةلودلا» :ةيبÎلا ريزو
«لبقŸا يشسردŸا لوخدلاو ةيمشسرلا

،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م نأا˘˘م˘˘ط
،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
دكأاو ،مهئايلوأا اذكو ذيمÓتلا
مزلي ام لك ترفو ةلودلا نأا

ةيمصسرلا تاناحتم’ا حاجنإ’
ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا اذ˘˘كو
قÓ˘طإا ن˘ع ن˘ل˘عأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةديدج ةيمقر عيراصشم ةثÓث

.عاطقلاب ةصصاخ
ةودن لÓخ ،ريزولا حصضوأا
رقمب ضسمأا اهطصشن ةيفحصص
هفارصشإا بقع ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و
ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لاو
تا˘نا˘ح˘ت˘˘مإا قÓ˘˘ط˘˘نإا ةرا˘˘صشإا
ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا نأا ،«ما˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا»
يف لثمت˘ت ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا

يذلاو «كت‐ةءافك» عورصشم
تاءافكلا فاصشتكا ىلإا فدهي
لاجملا يف ةصصا˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ةيبرتلا عاطق لخاد يمقرلا

نم عاطقلا يبصستنم نكميو
ةكرا˘صشمو م˘ه˘برا˘ج˘ت ضضر˘ع
ن˘م م˘ه˘ع˘يرا˘صشمو م˘˘هرا˘˘كفأا

ةصصنملا يف ليجصستلا لÓخ
اهقÓطإا مت يتلا ةينورتكل’ا
،ضضرغلا اذهل اصصيصصخ ضسمأا

ةيبرتلا عاطق يبصستنم اعدو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’ا ى˘˘˘˘لإا
ءاط˘عإ’ حو˘م˘ط˘لا عور˘صشم˘لا
ةنمقرلا ةيل˘م˘ع˘ل د˘يد˘ج ضسف˘ن
ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا مز˘˘ج˘˘ن» Ó˘˘ئا˘˘ق
حجني نأا ة˘ن˘م˘قر˘لا عور˘صشم˘ل
ي˘˘˘ف او˘˘˘نو˘˘˘كف م˘˘˘كنود ن˘˘˘˘م
امأا ،«يدحت˘لا ع˘فر˘ل د˘عو˘م˘لا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
رظنلاب يتأاي «ءايلوأا» قيبطتب
ءايلوأÓل عصساولا لامعتصسÓل
عم ايصشامتو ةيداملا لئاصسولل
جردني امك يعامتج’ا ماظنلا
ل˘ب˘صس ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘صسم ي˘˘ف
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا

ضصيل˘ق˘تو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأاو
راصسم عبتتو مهنيب ةفاصسملا
اذ˘ه ن˘كم˘ي ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
هتخصسن يف ديدجلا عورصشملا
ادادتما ربتعي يذلاو ىلوأ’ا

ءايلوأ’ ضصصصخم˘لا ءا˘صضف˘ل˘ل
˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘˘م˘˘صض ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ةيبرتلا عاطق˘ل ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
نأاصشلاب نيمته˘م˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تادجتصسم ةعباتمب يوبرتلا
فيصضي ‐ رفوي امك ،عاطقلا

ةيناكمإا ءاي˘لوأÓ˘ل ‐طو˘ع˘جاو
مهئانبأا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا

مت˘ي نأا ى˘ل˘ع ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك
ا˘˘ّمأا ،ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘مد˘˘خ جاردإا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف ثلا˘ث˘لا عور˘˘صشم˘˘لا
ريراقتلا ةعباتمو دادعإا ماظنب
فد˘ه˘ب كلذو ة˘˘ي˘˘صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا

لوخدلل ةينآا ةع˘با˘ت˘م نا˘م˘صض
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م˘لو ي˘صسرد˘م˘لا
تاءار˘˘˘˘جإ’ا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب
زكارمل ة˘ي˘ح˘صصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ميلعتلا ةداهصش يناحتما ءارجإا
ةرود ايرولاكبلاو طصسوتملا

لÓغتصس’ا لÓخ نم0202
يتامولعم˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’ا
.ةيبرتلا عاطقل

ح.نيدلأ رمق

ضسي˘ئر ،ضشي˘ن˘˘ف لا˘˘م˘˘ك دا˘˘صشأا
ل˘كب ،يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةلودلا اهتذخ˘تا ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لا

«انوروك» ءا˘بو ي˘صشف˘ت ءاو˘ت˘ح’
اهنم فدهلا ّنأا دكأاو ،اندÓب يف
ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘صص ة˘يا˘م˘˘ح نا˘˘ك
ح˘صضوأاو اذ˘ه.ىلوأ’ا ةجرد˘لا˘ب
ةيفحصص تاحيرصصت يف ،ضشينف
ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا
اهتمظن ةيفي˘صص ة˘ع˘ما˘ج لا˘غ˘صشأا

،ةيكرتلا ةيروتصسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
ضصني مل يرئازجلا روتصسدلا نأا

،ةيحصصلا ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع
ضسي˘ئر˘ل ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ
تايحÓصصلا ةفاك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

،ةيعصضولا هذه لثم يف اهرارقإ’
ل˘˘ك نا˘˘ف ي˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو» لا˘˘˘ق و
ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإ’او م˘˘ي˘˘صسار˘˘م˘˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ترد˘صص
.«روتصسدلل ةيفانم ريغ

ح.نيدلأ رمق

ديجملا دبع نم لك ضسمأا ثعب
دئاقلا ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ،نو˘ب˘ت
ريزو ،ةحل˘صسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
ديعصسلا قيرفلاو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ضشيجلا ناكرأا ضسي˘ئر ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘صش
ةيزعت ةلاصسر˘ب ،ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا

باوصص ءاوللا ةلئاع ىلإا ةاصساومو
ةيركصسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا د˘ئا˘ق ،حا˘ت˘ف˘م
ضسمأا ةين˘م˘لا ه˘ت˘فاو يذ˘لا ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ضشيجل˘ل يز˘كر˘م˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب
«ضشاقن ريغصصلا دم˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا»

يف اداصشأا ،ةمصصاعلاب ةجعنلا نيعب
هراصسمبو لحارلا ر˘ثآا˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م ل˘ك
يف مئادلا ينطولا ءاطعلاب لفاحلا

،يبعصشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا ة˘مد˘خ
نأا ريد˘ق˘لا ي˘ل˘ع˘لا ى˘لإا نا˘عر˘صضت˘م
فرصشلل يفولا ينطولا اذه دمغتي
ر˘ب˘م˘فو˘ن ة˘˘لا˘˘صسر˘˘لو ،ير˘˘كصسع˘˘لا
مهلي نأاو هتمحر عصساوب ،ةديجملا
ر˘˘ب˘˘صصلا ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ه˘˘˘يوذو ه˘˘˘ل˘˘˘هأا

.ناولصسلاو
 ـه.دأوج

نوؤو˘صشلا ة˘ن˘ج˘ل ضسمأا تط˘ب˘˘صض
تا˘ير˘ح˘لاو ة˘يرادإ’او ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘˘صشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
عورصشم ةصساردل اهلاغصشأا ةمانزر
ل˘يد˘ع˘ت˘لا ن˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
.يروتصسدلا

،ير˘صضخأ’ا دا˘ع˘صس تهو˘نو اذ˘ه
يف ءاج امل اقفو ،ةنجللا ةصسيئر
،ناملربل˘ل ى˘ل˘ف˘صسلا ة˘فر˘غ˘ل˘ل نا˘ي˘ب
دبع ،ةيروه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر م˘يد˘ق˘ت˘ب
نوناقلا عورصشم˘ل ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
،يروتصسدلا ليد˘ع˘ت˘لا ن˘م˘صضت˘م˘لا

ضسلجم لبق نم هيلع قداصصملاو
دحأ’ا دقعنملا هعامتجا يف ءارزولا

هيلإا ىصضفأا ام ىلإا ةريصشم ،يصضاملا
يبعصشلا ضسلجم˘لا ضسي˘ئر عا˘م˘ت˘جا
ل˘˘ت˘˘كلا ءا˘˘صسؤور ع˘˘م ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
تاءارجإ’ا يف رظنل˘ل ،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا
ليدعتلا عورصشم ةصساردل ةذختملا
لÓخ ةنجللا تذخأاو ،يروتصسدلا
‐هتاذ ردصصملا فيصضي‐ اهعامتجا
ةيروتصسدلا لاجآ’ا رابت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
802 ةداملا يف اهيلع ضصوصصنملا

ى˘ل˘ع ضصن˘ت ي˘ت˘لا رو˘ت˘صسد˘˘لا ن˘˘م
اموي05 دعب يبعصشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’ا

ن˘م˘صضت˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا رار˘˘قإا ن˘˘م
.يروتصسدلا ليدعتلا

ـه.دأوج

د˘ي˘ق˘ع˘لا ،ر˘ها˘ط˘لا  د˘م˘ح˘م دد˘ج
،ةيرئازجلا تارباخملا يف قباصسلا

ةوخأÓل ةيرئازجلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئرو
،ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘صشلا ع˘م ن˘ما˘صضت˘˘لاو
ر˘ئاز˘ج˘لا باو˘بأا نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا
نييبيللا لك مامأا ةحوتفم ىقبتصس
يأا نع اديعب مهلكاصشم لح لجأا نم
ةنج˘ل˘لا نأا ا˘ف˘صشا˘ك ،ي˘ب˘ن˘جأا ل˘خد˘ت
نيبأات ل˘ف˘ح ءا˘ع˘برأ’ا اد˘غ م˘ي˘ق˘ت˘صس
ة˘موا˘ق˘م˘لا ز˘مر دا˘ه˘صشت˘صسا ىر˘كذ
يف ،راتخملا رمع خ˘ي˘صشلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

،يبراغم˘لا ىرو˘صشلا ضسل˘ج˘م ر˘ق˘م
يف نيكراصشملا نيب نم هنأا زربأاو
ل˘ع˘صشم ة˘ي˘ع˘م˘ج ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ي˘ف ةذ˘تا˘صسأاو ن˘ي˘ث˘حا˘بو ،د˘ي˘ه˘˘صشلا
يبيللا ريفصسلا بناج ىلإا ،خيراتلا
ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا رود ن˘˘عو.رئازجلاب
نمصضي ةمزأÓل يصسايصس لح داجيإا

،ةين˘طو˘لا ا˘ه˘تدا˘ي˘صسو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ةد˘حو
دكأا ،ةيبنجأ’ا تÓخدتلا نع اديعب
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ر˘ها˘ط˘لا د˘م˘ح˘م
ا˘˘ه˘˘نأا ،«مÓ˘˘صسلا» ضسمأا ا˘˘ه˘˘˘ب ضصخ

ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ت
ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا ةد˘˘عا˘˘صسم
ذنم م˘هدÓ˘ب م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ى˘صضو˘ف˘لا
ةقارإا لصسلصسمل دح عصضوو تاونصس
ةيرئازجلا ةلودلا نأا افيصضم ،ءامدلا

ةدحتملا ممأ’ا تارارقب ةكصسمتم
ىلع ةصصيرحو ،يبيللا فلملا يف
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ف ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
لجأ’ ةعباتملاب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘لود˘لا

را˘صسم˘˘ل˘˘ل م˘˘ئÓ˘˘م خا˘˘ن˘˘م نا˘˘م˘˘صض
قلعتي امي˘فو.ايبيل يف ي˘صسا˘ي˘صسلا
اهكلتمت يت˘لا ة˘ن˘كم˘م˘لا قاروأ’ا˘ب
ةلحلح˘ل ة˘ي˘صضرأا دا˘ج˘يإ’ ،ر˘ئاز˘ج˘لا
حصضوأا ،يبيل˘لا ف˘ل˘م˘لا تاد˘ي˘ق˘ع˘ت
ةوخأÓل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ضسي˘ئر
نأا ،يبيللا بعصشلا عم نماصضتلاو
تاقÓعلا رتو ىلع بعللا وه اهمهأا
يرئازجلا نيبعصشلا نيب ةيخيراتلا

قد˘˘صصلا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لاو
.نييبيللا عم ةيقادصصملاو

ج.ايليماك



ضصقن لكصشم ،ريزولا عجرأا
مقافت يذلا ،ةيدقنلا ةلويصسلا
ضصقن ىلا ةريخأ’ا رهصشأ’ا يف
اهدوكرو ةيداصصتق’ا ةكرحلا

ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج
ةحئا˘ج ة˘مزأا ي˘ف ضضور˘ف˘م˘لا
ن˘ي˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’ ،«91‐ديفوك»
،ةيليوج ةياغ ىلإا ضسرام رهصش
ىلإا رو˘مأ’ا ةدو˘ع ا˘فر˘صشت˘صسم
ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش ع˘م ا˘˘ه˘˘با˘˘صصن

ةدو˘ع ع˘م ،ر˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘صصقأا˘˘ك
نب اعدو ،يداصصتق’ا طاصشنلا

تاحيرصصت يف ،نمحرلا دبع
،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تاءار˘˘˘جإ’ا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘فو ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو
نأا ريزو˘لا د˘كأا ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘صس
ة˘فر˘ي˘صصل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا
اه˘حر˘ط م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘صس’ا

ي˘ن˘طو˘لا كن˘ب˘لا ي˘ف ار˘˘خؤو˘˘م
رظنلاب ةيصضرم دج ،يرئازجلا
مت يذلا ر˘ي˘ب˘كلا لا˘ب˘قإ’ا ى˘لإا
،كنب˘لا عور˘ف ىد˘ل ه˘ل˘ي˘ج˘صست
كو˘ن˘ب دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
يف ةمدخ˘ل˘ل ىر˘خأا ة˘ي˘مو˘م˘ع
ىلإا ةفاصضإ’اب ةلبقملا مايأ’ا

تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ل˘˘فا˘˘كت ة˘˘مد˘˘خ
ة˘˘فر˘˘ي˘˘صصل˘˘ل لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘صسا˘˘˘ك
ي˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’ا
.كونبلا

فصشك ،رياغم قايصس يفو
نع ،نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا
تÓيوحتلاب ةصصاخلا ةفلكتلا
مظعأ’ا دجصسملا ءانبل ،ةيلاملا
ة˘˘يدـم˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
يذ˘لا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ا˘ي˘ن˘يد ا˘حر˘صص ها˘˘يإا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
تغلب ثيح ايراصضحو ايملعو
لك ايفان ،وروأا نويلم898
اقباصس اهلوادت مت يتلا ماقرأ’ا

،تاد˘ياز˘م˘لا˘ب ا˘˘ها˘˘يإا ا˘˘ف˘˘صصاو
لك نع اديعب »:ريزولا لاقو
ا˘ن˘ه تل˘ي˘ق ي˘ت˘لا تاد˘ياز˘م˘˘لا

ةيقيقحلا ةفلكتلا نإاف ،كانهو
ءانبل تÓيوحت˘لا˘ب  ة˘صصا˘خ˘لا

حرصصلاو ينيدلا ملعملا اذه
898 يصساي˘صسلاو يرا˘صضح˘لا

رايلم3 ضسيلو ،وروأا نويلم

.«هل جور امك ،وروأا
لوأ’ا لوؤوصسملا نلعأاو اذه

،دÓبلا يف ةيلاملا عاطق نع
ي˘ف ة˘ق˘ي˘م˘ع تا˘حÓ˘صصإا ن˘˘ع
’ يتلا ،ةيئابجلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
ر˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا بي˘˘ج˘˘ت˘˘صست
،ةيملاعلا ةي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘˘م
تائف كانه يبيرصضلا برهتلا

ام وهو ،ة˘يا˘ب˘ج˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ’
ي˘˘˘ف ه˘˘˘كارد˘˘˘ت˘˘˘صسا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘صس
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصإ’ا
،ي˘ب˘ير˘صضلا ءا˘عو˘لا ع˘ي˘˘صسو˘˘ت
اذ˘كو تا˘ئ˘ف˘لا ه˘تا˘ه ل˘م˘صشي˘ل
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ءا˘ب˘عأ’ا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
تائفلا ضضعبل ايلاح لجصسملا
تا˘ط˘˘صشن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا
لÓخ هنأا افيصضم ،ةيداصصتق’ا

ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘صشرو˘˘˘لا
انظح’ ،يبيرصضلا حÓصصإ’اب
ةيلاحلا ةيئابجلا ةموظنملا نأا
عيونت لاجم يف اقئاع لكصشت
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةور˘˘ث˘˘لا
لاكت’ا نم نطولا نيصصحت
اذهو ،ةيلورتب˘لا ة˘يا˘ب˘ج˘لا ن˘م
ةقيمع تاحÓصصإا انم مزلتصسي
،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ة˘مو˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ي˘ف ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا نور˘˘ت فو˘˘صسو
مت نيأا1202ـل ةيلاملا نوناق
ىلع ةقيمع تاحÓصصإا جاردإا

ةيئابجلا ةموظن˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
حÓ˘صصإ’ ا˘ي˘لا˘ح ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
يف دوجوملا قي˘م˘ع˘لا ل˘ل˘خ˘لا
.يبيرصضلا ليصصحتلا

ثدحلا4 7382ددعلا ^2441 مرحم02ـل قفاوملا0202 ربمتبسس8ءاثÓثلا

watan@essalamonline.com

مداقلا ربوتكأا ةيادب اهباسصن ىلإا رومألا ةدوع

ةلويشسلا لكششمل اعادو
مظعألا رئازجلا دجشسم زاجنا ةفلك وروأا نويلم898 ^

ز.لامج

رهسش لولح عم يهتنيسس ةيلاملا ةلويسسلا شصقن لكسشم نأا ،ةيلاملا ريزو ،نامحرلا دبع نب نميأا دكأا
009 براق يذلا مظعلا دجسسملا عورسشمل ةيقيقحلا ةفلكتلا نع افسشاك ،ريدقت ىسصقأاك لخادلا ربوتكأا

حÓسصإلا تاناهر اذكو ،ةيمÓسسإلا ةفريسصلا ةمدخ عم تفÓلا بواجتلاب ريزولا داسشأاو ،وروأا نويلم
.يكنبلاو يئابجلا

ةينقتلا هذه ينبتل اهقفارمو ةيحايسسلا تابكرŸا ىوتسسم ىلع رافنتسسإا

ةحايشسلا عاطقب ÊوÎكللا عفدلا تامدخ ميمعت

ة÷اعŸ اهدوهج ةلسصاوÃ اهمازتلإا دكؤوت «كارطانوسس»
ثدا◊ا نع ةمجانلا راثآلا

عطقŸا ‘ ادد‹ لوÎبلا خشض ةداعإا
يداولاب يطفنلا برشستلا نم ررشضتŸا

ةرازو عورسشم .. يلودلا حاتفنلاو فيظوتلاو ةدوجلا
طسسوتملا ىدملا ىلع يلاعلا ميلعتلا

«DML» ماظن يف رظنلا ةداعإا وحن

ةمادتسسا رثكأا عمتجم ءانب دسصق ةفآلا هذه ةبراحم ةلسصاوم ىلع ةسصيرح ةلودلا

ةئاملاب17.8 ىلإا رئازجلا يف ةيمألا ةبشسن سضافخنا

58923 ىلإا لسصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافسش ةلاح042 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباشصإا982و تايفو6

ريد˘م ،ضشو˘بر˘خ لا˘م˘ك ن˘ل˘عأا
ةيمأ’ا وحم˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

ةيمأ’ا ةبصسن نأا ،رابكلا ميلعتو
ى˘لإا تصضف˘˘خ˘˘نا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
رئازجلا نأا ادكؤوم ،ةئاملاب17.8
ة˘ل˘صصاو˘م ى˘لإا ةد˘ها˘ج ى˘˘ع˘˘صست
ءا˘ن˘ب د˘صصق ة˘فآ’ا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م
.ةمادتصسا رثكأا عمتجم

ي˘˘˘˘˘ف ،ضشو˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘خ ح˘˘˘˘˘صضوأا
اهب ىلدأا ةيف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
يملاعلا مو˘ي˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ضسمأا
8 مويلل فداصصملا ةيمأ’ا وحمل
نأا ،ة˘ن˘صس ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
وحمل ةينطو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
اهذيفنت يف عرصش يتلا ةيمأ’ا
ءاكرصشلا ةي˘ع˘م˘ب8002 ة˘ن˘˘صس
ة˘يرازو ةر˘ئاد31) نييم˘صسر˘لا

112 و ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ىرخأا8و ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج

ضضيفخت يف تمهاصس ،(ةينطو
،ةئاملاب17.8 ىلإا ةيمأ’ا ةبصسن
يف نيلجصسملا ددع نأا افيصضم
قÓطنا ذنم ةيمأ’ا وحم لوصصف
9070454 غلب ةيج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا
ةبصسنب ثانإ’ا نم مهبلغأا اصسراد
.ةئاملاب70.78

،ناو˘يد˘لا تار˘يد˘˘ق˘˘ت بصسحو
يمأا7538323 ريرحت مت هنإاف
عومجم نم ةئاملاب67 ةبصسنب
نم048563 مهنم نيلجصسملا
اصسراد793 جامدا عم روكذلا
يف837و دعب نع ميلعتلا يف
،9102 ةنصس ينهملا نيوكتلا

ة˘ي˘صسارد˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا نأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ليجصست تفرع0202‐9102
683875 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست ةدا˘˘˘˘عإاو
نم08943 م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘صسراد
يأا ثان’ا نم يقابلاو روكذلا

امك ،ةئاملا˘ب78 تقاف ة˘ب˘صسن˘ب
يف اصسراد6491 ناويدلا لجصس
81 ربع ةيغيزام’ا ةغللا ملعت
زكارم يف ارخآا921 و ةي’و
ربع ةي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا بيرد˘ت
5757و تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و50
عم ،ةيبر˘ت˘لا ةدا˘عا تا˘صسصسؤو˘م˘ب
˘مÓ˘ع’ا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت جاردا

ميلعتلا يتيلمع يف لاصصت’او
لئاصسوو ةيمقر بتك) ملعتلاو
ى˘ع˘صسم ح˘م˘صسو اذ˘ه ،ة˘ن˘م˘قر˘لا
وحم لاجم يف دوهجلا رفاصضت
ي˘ف را˘ب˘كلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو ة˘˘ي˘˘م’ا
ةعباتمب ىرخأا ةهج نم رئازجلا
جمارب ةنرصصع عورصشم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
،تايفيرلا ءاصسنل˘ل ة˘ي˘م’ا و˘ح˘م
ةكارصشلا ةيقافتا ذيفنت راطا يف
.يبورو’ا داحت’او رئازجلا نيب

ك.اسضر

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
،تايفو6 ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘صس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘صصإا982و
042 ءا˘صصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فصشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ضسمأا ه˘˘ن˘˘ع

ةنجلل يمصسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يصشفت ةعباتمو دصصر
نأا ،هتاذ ردصصملا فصشك امك
نيبا˘صصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجصسملا ماقرأ’ا ءوصض

35664 ،ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا
ي˘لا˘م˘جإا ل˘صصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،2651 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘˘لا
يلامجإ’ا ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.58923 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تمر˘˘˘˘˘بأا
ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسلا تÓ˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ع˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا ،ة˘كي˘˘ل˘˘صسÓ˘˘لاو
ة˘عا˘ن˘صصلاو ة˘حا˘ي˘˘صسلا ةرازو
،يلئاعلا لم˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
عفدلا ةمدخب دوزتلا مي˘م˘ع˘ت˘ل
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ي˘نور˘ت˘˘كل’ا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘حا˘˘تا فد˘˘ه˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ةي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
عفدلا ةيلمع ليهصستو نئابزلل

تامدخلا ءاق˘ل ن˘ئا˘بز˘لا ى˘ل˘ع
.ةمدقملا

،د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تما˘˘˘˘قو
قا˘ف˘˘تا لو˘˘كو˘˘تر˘˘ب ءا˘˘صضمإا˘˘ب
عفدلا لئاصسو ميمعتب قلعتم
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’ا
قيصسنتلاو ةكارصشلاو نواعتلا

ةعانصصلاو ةحايصسلا ةرازو عم
يلئاعلا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
يديصسب يحا˘ي˘صسلا بكر˘م˘لا˘ب
،ي˘فو˘ن˘ح ة˘يا˘ب تع˘قوو ،جر˘ف
تحت ،ةباينلاب ةماعلا ةريدملا
ريزو فارصشإا ،رازموب ميهارب
تÓ˘˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘لاو د˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘صسلا
يذ˘˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ا لو˘˘˘كو˘˘˘تر˘˘˘ب
م˘ي˘م˘ع˘ت م˘ت˘˘ي˘˘صس ها˘˘صضت˘˘ق˘˘م˘˘ب
ةيدقنلا تا˘مد˘خ˘لا ماد˘خ˘ت˘صسا
،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘˘ير˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ع˘˘فد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘˘جا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا

ديرب ةمدخ اذكو ينورتكل’ا
yaP،ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘حا˘تا را˘طا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ق˘˘فار˘˘مو
ةي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صستو ،ن˘ئا˘بز˘ل˘˘ل
ءا˘ق˘ل ن˘ئا˘˘بز˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘فد˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘مد˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
.ةيقدنفلا

يف ةيقافت’ا هذه جردنتو
ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘˘طا
ميمعت ضصخي اميف ،ةموكحلا
ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘فد˘˘لا تاودأا
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا
،ةيديلقتلا ةيدقنلا تÓماعملا
111 ةدا˘م˘لا ما˘كحأا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
0202 ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل
تح˘ت ع˘˘صضو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
لئا˘صسو كل˘ه˘ت˘صسم˘لا فر˘صصت
د˘صصق ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ع˘˘فد˘˘لا
،هبلط ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘ل حا˘م˘صسلا
ربع هتايرتصشم غلبم ديدصستب

يدير˘ب˘لا وأا ي˘كن˘ب˘لا ه˘با˘صسح
ىوتصسم ىلع انوناق نّطوملا
،رئازجلا ديرب وأا دمتعم كنب
لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا لÓ˘˘خ ن˘˘م اذ˘˘هو
˘˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
ه˘جو˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘لآاو لا˘˘صصت’او
.يمقرلا داصصتق’ا وحن

ز.لامج

،«كارطانو˘صس» ع˘م˘ج˘م د˘كأا
لورتبلا خصض ةداعإا ةيلمع نأا
ءار˘م˘ح˘لا ضضو˘ح ن˘˘م ما˘˘خ˘˘لا
ةافصصم ىلا دوعصسم يصساحب
ي˘ف حا˘ج˘ن˘ب تم˘ت ،ةد˘كي˘كصس
نم03:80 ـلا ةعاصسلا دودح
ءاهتن’ا دعب ،ضسمأا موي حابصص
عطقملا ة˘نا˘ي˘صص ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
ل˘ي˘غ˘صشت ةدا˘عإاو رر˘˘صضت˘˘م˘˘لا

.ة˘˘ع˘˘برأ’ا خ˘˘صضلا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
ي˘ف «كار˘طا˘نو˘صس» تح˘˘صضوأا
دو˘ه˘ج˘لا نأا ضسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ةئيهت ةداعاو ة˘ب˘صصن˘م ى˘ق˘ب˘ت
،اهريهطتو ةثول˘م˘لا ن˘كا˘م’ا

كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس مز˘˘ت˘˘ل˘˘˘ت ثي˘˘˘ح

ريخصستو اهدوه˘ج ة˘ل˘صصاو˘م˘ب
ة˘ير˘صشب˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كم’ا ل˘˘ك
. ةيداملاو

رثا ىلع هنأا ،نايبلا فاصضأاو
ضسيئرلا مدقت˘ي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
،ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل نا˘فر˘ع˘لاو ر˘كصشلا˘˘ب
يتلا ،ةدنجملا ةينقتلا قرفلا
اهصسح نع ىرخأا ةرم تنهرب
اهزاجنإاب ي˘ن˘طو˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
يصسايق تقو يف ةمهملا هذهل
يتلا ةبع˘صصلا فور˘ظ˘لا م˘غر
.اهتهجاو

ك.اسضر

،نايز نب يقابلا دبع نلعأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض نأا ،ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ةعماجلل ةماتلا ةي˘لÓ˘ق˘ت˘صس’ا

ىدملا ىلع ةرازولا عورصشم
ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘صشا˘˘ك ،ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
رظنلا ةداعإا يف ابيرق عورصشلا

DML. ماظن مييقتو
نأا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو اذ˘˘˘˘˘ه

عورصشم وه ةعماجلا حÓصصإا
ه˘ئا˘ط˘عإا دد˘صصب ن˘ح˘نو ،م˘˘ئاد
ةطخ ثع˘ب˘ل ءز˘ج˘ك ة˘يو˘لوأ’ا

يف اريصشم ،ةيجيتارتصسا لمع
اهب ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت
ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ نأا ى˘˘لإا ،ضسمأا
ىلع ةرطصسملا ةيج˘تار˘ت˘صسإ’ا
ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

اصساصسا زكترت2202/4202

،ةيصساصسأا رواحم ة˘ثÓ˘ث ى˘ل˘ع
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لاو ةدو˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ه
فا˘صضأاو ،ي˘لود˘لا حا˘ت˘ف˘ن’او
مييقت ءارجإا بجي هنأا نايز نب
تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج˘ل ر˘م˘ت˘˘صسم
،ةمكوحلاو ةيملعلاو ةيوبرتلا

يتلا تاداقتنإ’ا نأا ىلإا اريصشم
نأا،DML ماظن فلم تلاط
نأاو ،هنيصسحت ن˘كم˘ي ما˘ظ˘ن˘لا
ةر˘ت˘˘ف˘˘ل هؤوا˘˘صشنإا م˘˘ت ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ءارجإ’ تقولا ناحو ،ةددحم
كلذو ،ماظنلل يقيقح م˘ي˘ي˘ق˘ت
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج كار˘˘˘صشإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
مييقت ميدقت متيصسو ءاكرصشلا
ميدقت انل ىنصستي ىتح قيقد
.ةبصسانم تاباجإا

ز.لامج

تاطاسشنلا لماك فانئتسسا
مايألا لÓخ ةيجاتنإلا
ةلبقملا ةليلقلا

ةداعإا ةيناكمإا
بكرم نويد ةلودج
ادج ةدراو راجحلا
،مهارب يلع تيآا تاحرف دكأا

ةداعإا متيسس هنأا ،ةعانسصلا ريزو
تاطاسشنلا لماك فانئتسسا
راجحلا بكرم ةيجاتنإلا
مايألا لÓخ بلسصلاو ديدحلل
.ةلبقملا ةليلقلا

ششماه ىلع ريزولا حسضوأاو
،ةبانعب راجحلا بكرمل هترايز
تاراطا عم ريبك لمع كانه نأا
لبسسلا لسضفا ةسساردب ،بكرملا

ربع بكرملا طاسشن ثعب ةداعإل
ةقÓطنا لكسشت ةيرذج لولح
اذه نأا افيسضم ،ةيقيقح

تاونسسلا يف ىناع بكرملا
ةدع ،رارغ ىلع ،ةريخلا

نم ةيمومع ةيعانسص تاعمجم
ترثأا تلÓتخاو لكاسشم ةدع
ةسساردب ادعاو ،هتيدودرم ىلع

عم ةدوجوملا تلÓتخإلا
اهسسأار ىلعو بكرملا تاراطا

.رييسستلاب ةقلعتملا كلت
تاحرف دكأا قايسسلا تاذ يفو
هحلاسصم نأا ،مهارب يلع تيآا

ةداعا ةيناكما ةسسارد ددسصب
جورخلل راجحلا نويد ةلودج

يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نم هب
لولحب هنا ازربم ،اهيف دجاوتي
ىلإا بكرملا جاتنإا لسصيسس ،1202
ىلع ائبع هنم لعجت ل ةريتو
.ةيمومعلا ةنيزخلا

ع.لÓب



يف ضشيجلا ةلجم تحصضوأا
م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت نأا ،ر˘˘ي˘˘خأ’ا ا˘˘هدد˘˘ع
ضشو˘ي˘ج بي˘تر˘تو ف˘ي˘ن˘˘صصتو
ددعب ضساقي ’ اهتوقو ملاعلا

ا˘˘هدا˘˘ت˘˘ع م˘˘ج˘˘حو ا˘˘˘هدو˘˘˘ن˘˘˘ج
نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم ،ير˘˘˘كصسع˘˘˘˘لا

ةر˘ب˘خ˘لاو عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م
تاعان˘صصلا م˘ج˘حو ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
م˘˘كح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ه ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ىوتصسملا نا امك ،فينصصتلا
هتارد˘قو ضشي˘ج˘ل˘ل ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
ة˘ح˘ل˘صسأ’ا ةر˘فوو ة˘ح˘ل˘صسم˘˘لا

ىدمو ةروطتم˘لا تاد˘ع˘م˘لاو
ىلع ة˘لود˘لا ضشو˘ي˘ج دا˘م˘ت˘عا
مكحتت ةينورتكل’ا ةمظن’ا
ةلجملا تراصشأاو ،فينصصتلاب
يت˘لاو ،ف˘ي˘ن˘صصت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل
ةيونعملا حورلا يف اهتصصخل
دو˘جوو ة˘ل˘تا˘ق˘م˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
هبصش وا ةيركصسع هبصش تاوق
نيمأا˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘ما˘ظ˘ن
ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب ،فاد˘˘˘هأ’ا
ةلودل˘ل ة˘ير˘كصسع˘لا ةد˘ي˘ق˘ع˘لا

ةيركصسعلا ما˘ه˘م˘ل˘ل غر˘ف˘ت˘لاو

،ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا تا˘مد˘˘خ˘˘لا م˘˘عدو
ةروطتملا ةثيدحلا ةحلصسأ’او
ايجولونكتلا ىلع دمتعت يتلا

.ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘صص’ا ءا˘˘˘كذ˘˘˘لاو
روا˘ب لا˘بو˘ل˘غ ى˘لا ادا˘ن˘ت˘˘صساو
ةو˘ق ضسا˘ي˘ق˘ل ة˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ك ،ر˘˘يا˘˘ف
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ضشو˘˘ي˘˘ج˘˘لا
55 نع ديزي ام ىلع دمتعي

هفينصصت رصصت˘ق˘ي ’و ،Ó˘ما˘ع
ةحلصس’ا دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا ى˘ل˘ع
ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي ل˘ب ة˘لود˘لا ىد˘˘ل
حÓصسلا عو˘ن˘ت ة˘لا˘ح ل˘ي˘ل˘ح˘ت

ا˘˘ي˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا رو˘˘˘ط˘˘˘تو
ميقيو ،ة˘ل˘ع˘ف˘م˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا

ةوقلا ى˘لا ه˘يد˘ل ةو˘ق˘لا ل˘ما˘ع
ةوقلا ،ةيوجلا ةوقلا ،ةلماعلا
،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةو˘˘ق˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا
دراو˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا تارد˘ق˘˘لا
تارد˘˘˘ق˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
امك ،ايفارغجلاو ةيتصسيجوللا
بيترتلا ىلع نومئاقلا عصضي
ةينبلا ةلاح اصضيا رابتع’ا يف
اذ˘˘كو ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كم’ا

ل˘ماو˘˘ع˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو
.ةيفارغميدلا

watan@essalamonline.com
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ايملاع82 ـلأ و يقيرفإلأ ديعسصلأ ىلع ايناث ءاج

 ايبرع ةثلاثلاو ايبراغم ىلوألا ةبترملا يف يرئازجلا سشيجلا

ز.لامج

ايقيرفأأ ةيناثلأو ،ايبراغم ىلوألأ ةبترملأ يف يرئأزجلأ صشيجلأ ،رواب رياف لابولغ عقوم فنسص
.ايملاع82ـلأو ايبرع ةثلاثلأو

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم
ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب
،ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا
ةم˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طا ي˘ف
ةيوه ديدحت نم ةينورتكل’ا
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف لوأ’ا ن˘ي˘صصخ˘˘صش
يف يناثلاو ،رمعلا نم يناثلا
يف ،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا
ي˘ف ن˘ي˘ت˘ل˘صصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘˘صضق
ةي˘نور˘ت˘كل’ا م˘ئار˘ج˘لا لا˘ج˘م
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب ة˘˘صسا˘˘˘م˘˘˘لا
عئاقو.ضصاخصشأÓل ةصصا˘خ˘لا
دو˘˘˘ع˘˘˘ت ،ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا
ةا˘ت˘ف ا˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت ىو˘˘كصشل
فذقلل اه˘صضر˘ع˘ت ضصو˘صصخ˘ب
تنرتن’ا قيرط نع ريهصشتلاو
ىد˘˘˘حإا بحا˘˘˘صص ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ربع ةينور˘ت˘كل’ا تا˘با˘صسح˘لا

يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘˘ف
تنكمت ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ديدحت نم ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع
با˘˘˘صسح˘˘˘لا بحا˘˘˘صص ة˘˘˘يو˘˘˘˘ه
ىوكصشلا ل˘ح˘م ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
،ةيحصضلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا
هيف هبتصشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا
40 هتزوحب طبصض مت يذلا
ضصخت نيتروصصو تاهويديف
لا˘م˘كت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب .ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ميدقت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

تاءار˘جإا˘ب Ó˘˘م˘˘عو ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
فلملا ليحأا ،يروفلا لوثملا

يصضاق مامأا ةيصضقلا فارطأاو
يذلا ،ةم˘كح˘م تاذ˘ب م˘كح˘لا

يصضقي امكح هقح يف ردصصأا
عاديإ’ا عم اذفان اصسبح ماعب
نوصسمخ اهردق ةيلام ةمارغو
000.05) يرئازج رانيد فلأا
ىلع ءادتع’ا ةحنج نع (جد
ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ةا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘مر˘˘˘ح
روصص طا˘ق˘ت˘لا˘ب ضصا˘خ˘صشأÓ˘ل
ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضوو تا˘هو˘يد˘ي˘˘فو
نذإا ريغ˘ب رو˘ه˘م˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
،ةيناثلا ةيصضقلا امأا.اهبحاصص
ىوكصش ةاتف عاديا رثا دوعت
ن˘˘˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘صصم ما˘˘˘˘˘˘˘مأا
ديدهتلل اهصضرعت ضصوصصخب
تنرتن’ا قيرط نع ريهصشتلاب
ىد˘˘˘حإا بحا˘˘˘صص ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ربع ةينور˘ت˘كلإ’ا تا˘با˘صسح˘لا

يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ليكو راطخإا دعب ،كوبصسياف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

تر˘صشا˘ب ،ة˘ي˘صضق˘لا˘ب ة˘ل˘صشن˘خ
ىلع ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةطرصشلا رصصانع تنكمت اهرثإا

بحا˘صص ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م
لح˘م ي˘نور˘ت˘كلإ’ا با˘صسح˘لا
لب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ىو˘كصشلا
ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ىلإا هليو˘ح˘تو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

يف ردصصأا نيأا .ةطرصشلا رقم
عاد˘يإا˘ب ي˘صضق˘ي ا˘م˘كح ه˘˘ق˘˘ح
ةداعإا ةصسصسؤومب هيف هبتصشملا
ق˘ط˘ن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ع˘م ل˘ي˘هأا˘ت˘˘لا
ضساصسملا ةحنج نع ،مكحلاب
ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب
ديدهت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ،ضصا˘خ˘صشأÓ˘ل
     .ريهصشتلاب

يداعسس. يون

ة˘ي˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تل˘˘جأا
،ضسادر˘مو˘ب ءا˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م
65 ة˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

د’وأا ةيدلبب راقعلا نم راتكه
5 ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ى˘لإا ى˘˘صسو˘˘م
ن˘م بل˘ط˘˘ب مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
.عافدلا

د˘يد˘ب˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘˘صضق˘˘لا
،ر˘يوز˘ت˘لاو ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع كÓ˘˘مأا

ريدم اهيف طروت ةليقث مهتو
ريدمو قباصسلا ةلودلا كÓمأا

قباصسلا ةيراق˘ع˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
ةيدلبل يرا˘ق˘ع˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
ضسيئرو قثومو ،ىصسوم د’وأا
ةي’ول قبصسأ’ا يلاولا ناويد
.نيرخآا نيمهتمو ضسادرموب

ء’ؤوه نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت
ذفانلا نجصسلاب مهيلع موكحم
مكح دعب تاونصس01و7 نيب
ةيئادتب’ا ةمكحملا هتردصصأا
.واودوبل

ب.نيرسسن

يف ثح˘ب˘لا ز˘كر˘م ل˘ج˘صس
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع
ثÓ˘ث ،ضشمأا ،ءا˘يز˘ي˘فو˘ي˘ج˘لاو
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضرأا تاز˘˘˘˘˘ه
ةوقب تناك ىلوأ’ا ،ةليصسملا

ددح رت˘صشير م˘ل˘صس ى˘ل˘ع9.3
ملك31 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ا˘هز˘كر˘م
ةناب˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘ب قر˘صش بو˘ن˘ج
.ةقيقد13و20 ةعاصسلا ىلع

نأا ،رد˘˘صصم˘˘لا ضسف˘˘ن دا˘˘فأا
4.3 ةوقب تناك ةيناثلا ةزهلا

دعب ىل˘ع ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس ى˘ل˘ع
ةيدلب قرصش بو˘ن˘ج م˘ل˘ك51
20و30 ةعاصسلا ىلع ةنابخلا

ةز˘ه˘لا تل˘ج˘صس ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ق˘ي˘˘قد
ملك71 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا

،اصضيأا ةنابخ˘لا ة˘يد˘ل˘ب بو˘ن˘ج
ىلع9.2 ـب ا˘ه˘تو˘ق تدد˘˘حو
30 ةعاصسلا ىلع رتصشير ملصس
م˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ق˘ي˘قد04و
وأا ةيدام رئاصسخ يأا ليجصست
بصسح لازلزلا ناكمب ةيرصشب
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م
ةداعصسوبب ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
عÓطتصسا ةيلمعب تماق يتلا
.ةنابخلا ةيدلبب

ع.دلاخ

رتسشير ملسس ىلع9.2و9.3 نيب اهتوق تحوأرت

ةنابخلا ةيدلب برشضت ةيشضرأا تازه ثÓث
دحاو موي يف ةليشسملاب

ةلسشنخب ةينوÎكلإلأ ةÁرجلل ظوحلم مانت

«كوبشسيافلا» Èع Òهششتو زازتبا اياشضق ةهجاوŸ رفنتشسي نمألا

قباسسلأ ةلودلأ كÓمأأ ريدم قحÓت ةليقث مهت
ىسسوم دلوأ ةيدلبب نيلوؤوسسمو

اراتكه65 ةيشضق يف نيطروتملا ةمكاحم ليجأات
مداقلا ربوتكأا5 موي ىلإا سسادرموبب

يقأوبلأ مأاب ةيلوحك تابورسشمو عنسصلأ ةيديلقت قدانب زجح

تليشسمشسيت يف لزانملا ةقرشس يف ةشصتخم رارششأا ةباشصع رطخأا طاقشسإا

مهلمع دوقع ءاهنأ ىلع اجاجتحأ لامعلأ جورخو لوخد أوعنم

تنمشسلا عنشصم باوبأا اوقلغأا سصاخششأا80 فيقوت
ةليشسملا يف ةونع «جرافل»

نطولأ تايلو فلتخم ربع

دشصحي تاقرطلا باهرإا
حيرج581و ىلتق3
ةعاشس42 لÓخ
،ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تفسشك
رورم ثدأوح ةدع ليجسست نع
،نطولأ تايلو فلتخم ربع
ىلتق3 تفلخ ،ةعاسس42 لÓخ
ةليسصح لقثأأو ،حيرج581و
ةيلو ىوتسسم ىلع تلجسس
51 ةباسصإأو صصخسش ةافوب فيطسس
.حورجب نيرخأ
ةماعلأ ةيريدملأ نايب دافأأ
42 لÓخ هنأأ ،ةيندملأ ةيامحلل
تأدحو تلجسس ،ةريخألأ ةعاسس
لخدت1842 ةيندملأ ةيامحلأ

نم ةفلتخم قطانم ةدع يف
يقلت رثإأ ىلع أذهو ،نطولأ

فرط نم ةثاـغتسسلأ تاملاكم
تÓخدتلأ هذه ،نينطأوملأ
ةطسشنأأ تلاجم فلتخم تلمسش
ةقلعتملأ ءأوسس ةيندملأ ةيامحلأ

ثدأوحلأ ،رورملأ ثدأوحب
،يحسصلأ ءÓجإلأ ،ةيلزنملأ
ةزهجألأو قئأرحلأ دامخإأ
صسيسسحتلأ تايلمع أذكو ،ةينمألأ

صسوريف صصخي اميف ريهطتلأو
تأدحو تماقو ،91ديفوك
تاطاسشنلأ صصخي اميف ةيامحلأ
راسشتنأ نم ةياقولاب ةقلعتملأ

ةيلمع82 ـب ،انوروك صسوريف
ةدئافل ،تايلو6 ربع ةيسسيسسحت
تايلولأ ةفاك ربع نينطأوملأ

ةرورسض ىلع مهركذتو مهثحت
يحسصلأ رجحلأ دعأوق مأرتحأ

،يعامتجإلأ دعابتلأ أذكو
511 ـب مايقلأ ىلإأ ةفاسضإلاب

ةيلو61 ربع ميقعت ةيلمع
ةيمومع لكايهو تآاسشنم تسسم
ةينكسسلأ تاعمجملأ ةسصاخو
صصيسصخت مت نيأأ ،عرأوسشلأو
نوع462 نيتيلمعلأ نيتاهل

،بترلأ فلتخمب ةيندم ةيامح
،ةنحاسش15 ،فاعسسإأ ةرايسس33
ةينمأأ ةزهجأأ عسضو ىلإأ ةفاسضإلاب
ةهجوم ةماقإÓل ناكم ةيطغتل
نيذلأ نينطأوملل يحسصلأ رجحلل
.رئأزجلأ ةيلوب مهئÓجإأ مت
ةحفاكم زاهج ماق ،رخأأ بناج نم

ليسصاحملأو تاباغلأ قئأرح
،ةرتفلأ صسفن لÓخ ةيعأرزلأ

قئأرح9 اهنم قيرح96 دامخإاب
83 ،لاغدأأ قئأرح5 ،ةباغ
71 ،صشأرحأأو صشئاسشح قئأرح
فÓتإأ ىلأ تدأأ ،ليسصاحم قئأرح
نم راتكه4 ،تاباغلأ نم راتكه5
نم راتكه93 ،لاغدألأ
،نبت ةمزح061 ،صشئاسشحلأ

.ةقورحم ةرمثم ةرجسش214و
ط.ةراسس

ةطرصشلا رصصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا
ة˘حا˘طإ’ا ن˘˘م ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
يف ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصشب
ن˘م ة˘نو˘كت˘م لزا˘ن˘م˘لا ة˘قر˘صس
تنا˘ك ي˘ت˘لاو ر˘صصا˘ن˘ع ة˘ع˘˘برأا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا ي˘˘˘ف بب˘˘˘صسلا
لزا˘˘ن˘˘م د˘˘˘حأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت
.ةنيدملا طصسو نينطاوملا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأا ردا˘˘˘˘˘صصم بصسح
فيقوت ةيلمع نإاف ،«مÓصسلا»ـل
تءاج ،ةريطخلا ةباصصعلا هذه
ة˘ي˘ح˘صضلا ىو˘كصش ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب
وطصس ةيلمع ىلإا ضضرعت يذلا

،نيلوهج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘كح˘م
ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘ت˘˘ل
اهتاقيقحتو ةيناديملا اهتايرحت
ى˘˘˘لإا تصضفأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا
يف نيطروتملا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
مهددع غ˘لا˘ب˘لاو ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه
ي˘˘˘˘˘ف ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشأا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘برأا
امي˘ف ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ن˘ير˘صشع˘لا
ةلاح يف رخآا هيف هبتصشم ىقبي
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لاز˘˘ت ’ ثي˘˘ح ،رار˘˘ف
رصصانع لبق نم ةيراج ثحبلا
دقو هفيقوت لجأا نم ةطرصشلا

ليكو مامأا نيمهتملا ميدقت مت
مهنم عدوأا يذلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.تقؤوملا ضسبحلا نينثا

تز˘ج˘ح ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو
ن˘م ل˘ك ي˘˘ف ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
˘مأاو ءا˘صضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع ي˘ت˘ن˘يد˘˘م
نيتيعون نيتيلمع يف يقاوبلا

عنصص تاذ قدانب ن˘ي˘ت˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم ةربت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كو يد˘ي˘ل˘ق˘ت
ع˘م ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ةباين ىلع مهتلاحإاو نيتيصضقلا

تبلل ةي’ولا ةمصصاع ةمكحم
ثيح ،مهل ةهجوملا مهتلا يف
ةرداصصم ىلوأ’ا ةيلمعلا يف مت
يديل˘ق˘ت ع˘ن˘صص ن˘م قدا˘ن˘ب4
عم ضسماخلا فنصص نم ىرخأاو
نيطروتملا ضصا˘خ˘صشأ’ا ة˘لا˘حإا

،ءاصضقلا ىلع دارفأا6 مهددعو
مت دقف ،ةيناثلا ةيلمعلا يف امأا

ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو6254 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
تناك ةيلوح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
نيصصخصش هلوح نكصسم لخاد
عدوتصسم ىلإا عبارلا دقعلا يف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م رو˘م˘خ˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘ل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ما˘˘ج˘˘حأ’او عاو˘˘نأ’ا

ىلإا ةفاصضإ’اب ،عنصصلا ةيبنجأاو
هرد˘˘ق ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘˘م  ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ن˘م ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي جد0261711
.رومخلا تادئاع

تاسسولهŸأ وجورم..
نمألأ ةسضبق ‘ نأزيلغب

فيقوت ،نازيلغ ةي’وب مت
ةربتعم ةي˘م˘ك ز˘ج˘حو ضصخ˘صش
ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا ضصار˘˘قأ’ا ن˘˘˘م
اصصرق4431 ـب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
نم ءاصضيب ةحل˘صسأاو ا˘صسو˘ل˘ه˘م
.ما˘ج˘حأ’او عاو˘نأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
دورو رثإا ىلع تءاج ةيصضقلا

تاذ˘˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ضصخصش دوجوب ديفت حلاصصملا
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ىدحإاب بابصشلا طصسو ةيلقعلا
ريبادتلا لك ذاختا دعب ،ءايحأ’ا

ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’او
ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
نم ةي’و˘لا ن˘مأا˘ب تارد˘خ˘م˘لا
مـت نيأا ،هيف هبتصشملا فيقوت
دصض يئاصضق ءارجإا فلم زاجنإا
هب˘جو˘م˘ب مد˘ق ،ه˘ي˘ف هـب˘ت˘صشم˘لا
.ةيلمعلا ةلادعلا مامأا

بويأأ.صس /ع.رامع/ز.دمحأأ

ةحفاكم تاوق ضسمأا ،تفقوأا
ينطولا كردلل ةعباتلا بغصشلا
لا˘˘م˘˘صش ة˘˘ع˘˘ل˘˘˘صضلا ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
اومدقأا ضصاخصشأا80 ،ةليصسملا

ةيصسي˘ئر˘لا ة˘باو˘ب˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
تن˘م˘صسÓ˘ل جرا˘ف’ ع˘ن˘˘صصم˘˘ل
ا˘م˘م ،ة˘ع˘ل˘صضلا ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ط˘ع˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘صست
.يجاتن’ا طاصشنلا فقوتو

،«مÓصسلا» ـل رداصصم بصسح
قوفي نيذ˘لا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا نإا˘ف
او˘نا˘ك ا˘صصخ˘صش03 م˘˘هدد˘˘ع
دوقع تهتنا ةكرصشلاب نولمعي

ةكرح اونصش ،ةرتف ذنم مهلمع

قيرطلا قلغب اوماقو ةيجاجتحا
عنصصم ىلإا ةيدؤو˘م˘لا ة˘ي˘عر˘ف˘لا
ديدجتب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،تن˘م˘صس’ا

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘عا˘˘جرإاو م˘˘˘هدو˘˘˘ق˘˘˘ع
.مهبصصانم

ع .دلاخ
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اهمعد نم دب ل ةينطو دوهج

ر˘صس ءا˘ن˘ما ن˘ي˘ب يود˘حو˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
وه نوكي نا داكي ةينيطصسلفلا لئاصصفلا
ة˘لا˘ح د˘ع˘ب ه˘عو˘ن ن˘م لو’ا عا˘م˘ت˘˘ج’ا
تت˘صش يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لا ما˘˘صسق˘˘ن’ا
تابرصض هجوو ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

،ينيطصسل˘ف˘لا بع˘صشل˘ل ة˘ل˘تا˘قو ة˘ب˘ع˘صص
را˘ي˘ه˘نا وا قز˘˘م˘˘تو تت˘˘صشت ن˘˘م ءاو˘˘صس
اهيعرصسم ىل˘ع باو˘ب’ا ح˘ت˘فو ي˘ن˘طو
هذه لÓغتصس’ يل˘ي˘ئار˘صس’ا لÓ˘ت˘حÓ˘ل
نا نكمي ’ عصشب لكصشب ةمئاقلا ةلاحلا
هتدارإاو ينيط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ن˘م لا˘ن˘ي
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا اذ˘˘ه ءا˘˘ج د˘˘قو ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘˘صصلا
لئاصصفلل نيماعلا ءانمأ’ا نيب يودحولا
يذلاو ،ضسابع دومحم ضسيئرلا ةصسائرب
مار يف يريقصشلا دمحأا ةعاق هتنصضتحا
ع˘م ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ط˘بر˘لا ر˘˘ب˘˘عو ه˘˘ل˘˘لا
ىلع دكؤويل ،توريب ةينانبللا ةمصصاعلا
ضصرو ةيلخادلا ةهبجلا نيصصحت ةيمهأا
تا˘˘نو˘˘كم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م فو˘˘ف˘˘صصلا
يتلا تايد˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ل˘˘كل يد˘˘صصت˘˘لاو ا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صش ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
انت˘ي˘صضق د˘صض كا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا
نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تاططخم نم اه˘ع˘ب˘ت ا˘مو ة˘موؤو˘صشم˘لا
ةيبرغلا ةفصضلا نم ءازجأا مصضل لÓتح’ا
ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تاو ،ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘ع ا˘جور˘˘خ ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةد˘حو˘لا ة˘لا˘صسر نإا . ي˘بر˘ع˘لا عا˘˘م˘˘ج’ا
نوعمتجملا اهن˘ع ر˘ب˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

اهمعد نم دب ’و ةيوقو ةحصضاو تناك
مئاقلا عصضولا ءاهنا لجا نم اهتدناصسمو
تناكو ةينيطصسلفلا ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘صساو
ةباثمب يهو عمجا ملاعلل ةهجوم ةلاصسر
ىلع احوصضو رثك’ا ينيطصسلفلا درلا

انتيصضق ةيفصصتل ةفداهلا تارماؤوملا لك
لثمملا ريرحتلا ةمظنم فلخ ضسرتمتلاو
عيمج يف ا˘ن˘ب˘ع˘صشل د˘ي˘حو˘لاو ي˘عر˘صشلا
رار˘م˘ت˘صس’ ناو˘ن˘ع˘لاو هد˘جاو˘˘ت ن˘˘كا˘˘ما
انتاحومط قيقحت ىتح ينطولا لاصضنلا
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو لÓ˘ق˘ت˘صس’او ة˘ير˘ح˘لا˘ب

اهتمصصاعو ةدايصسلا ةلماك ةينيطصسلفلا
. ضسدقلا
لك نم دب ’و ةحصضاو ةلحرملا هذه نا
ةيبعصشلا تايلاع˘ف˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘لا

ىلع لمعلا نييفاحصصلاو نييمÓعإ’او
ةدحو ةداعتصساو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا م˘عد
ةيبزح˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ن˘طو˘لا

ي˘لا ي˘ع˘صسلاو ،ة˘ق˘ي˘صضلا ة˘ي˘صصخ˘˘صشلاو
تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لاو دو˘ه˘ج˘لا ل˘ك را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ءا˘ه˘نا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ف˘قو˘م˘˘لا ف˘˘ع˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘جر˘˘ح˘˘لا
ءانبلا ريمدت يف مها˘صستو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،ةينيط˘صسل˘ف˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ةدحو نيتمت نم دب ’ كلذ لظ يفو
لمعلا زيزع˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا دو˘م˘صصلا
ىلع رمآاتي نم لك ةهجاومل ينطولا
مهصسفنا نوحرطيو ةينيطصسلفلا ةيصضقلا
ةينيطصسلفلا ةدا˘ي˘ق˘لا ن˘ع ة˘ل˘يز˘ه ل˘ئاد˘ب
Óيدب ضضوافت˘لا وا ا˘ه˘م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘ل˘ل

فافتل’ا اذه دهصشن مو˘ي˘لا ا˘ن˘نإا˘ف ،ا˘ه˘ن˘ع

فقوم لوح مراعلا يبعصشلاو يمصسرلا
ةدار’ا هذ˘˘˘˘هو ،بل˘˘˘˘˘صصلا ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ةرادإÓ˘ل ىد˘صصت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
مهعيراصشمو بمارت ةصسائرب ةيكيرم’ا
ةينيطصسلفلا ةدايقلا تلاق ثيح ،ةيمهولا

ع˘يرا˘صشم˘لا ل˘كل ’ ح˘صضو˘ب ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘لاو ، ة˘˘يو˘˘ف˘˘صصت˘˘لا
لكب تدصصتو ،ةعورصشملا ةينيطصسلفلا
تارماؤوم˘لا ه˘جو ي˘ف تف˘قوو ة˘عا˘ج˘صش
ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ينيطصسلفلا لكلا عمجا ثيح ةيكريمأ’ا

كصسمتلاو ةيحصضت˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘صس’ا ى˘ل˘ع
تباو˘ث˘لاو دو˘˘م˘˘صصلا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م ل˘˘كب
بعصشلل ةيخيراتلا قوقحلاو ةيلاصضنلا
. ينيطصسلفلا
ىلع ةمهم ةوطخ لكصشي عامتج’ا نإا

لم˘صشلا م˘لو ي˘ن˘طو˘لا ل˘ما˘كت˘لا ق˘ير˘ط
˘ما˘صسق˘ن’ا ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإاو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا

ةد˘حو˘لا ةدا˘ع˘ت˘صس’ ة˘ي˘صسا˘صسا ة˘مد˘ق˘˘مو
نا˘ما ما˘م˘صص ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

قيرط ىلع ةوطخو ينيطصسلفلا بعصشلا
لماصشلا ينيطصسل˘ف˘لا د˘حو˘ت˘لاو ةد˘حو˘لا

ةينيطصسل˘ف˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب ةدا˘عإاو
هقوقحو ينيطصسل˘ف˘لا بع˘صشلا ة˘يا˘م˘حو
،ينيطصسلفلا ين˘طو˘لا عور˘صشم˘لا م˘عدو
ةكراصشم ةرورصض ن’ا بولطملا تابو
لكو ةيمÓصسإ’او ةينطولا ىوقلا عيمج
ينطو˘لا ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘صصفو تا˘يو˘ت˘صسم
تباوثلا ن˘م˘صض ل˘م˘ع˘لاو ي˘مÓ˘صسإ’او
انقحب كصسمتلاو ةينيطصسلفلا ةينطولا
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو ر˘ي˘صصم˘لا ر˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف
ةدايصسلا ةلماك ةلقتصسملا ةينيطصسلفلا

76 نار˘يز˘ح ن˘م ع˘بار˘˘لا دود˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
لحو ،ةل˘ت˘ح˘م˘لا ضسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘صصا˘عو
491 رارقلا بجومب نيئجÓلا ةيصضق
مهرايد ىلإا ةدوعلا قح مهل لفكي يذلا

ذنم اهنم اورج˘ه ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو
تاططخم˘ل يد˘صصت˘لاو ،8491 ماع˘لا

م˘صضلا تا˘ط˘ط˘خ˘مو نر˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
. ةيليئارصس’ا
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نينشسلا ُبراجتو ِةايحلا ُسسورد

،هلوط نم طقصسي هلوصصأاب متهي ’ نم
ه˘˘قا˘˘صس ف˘˘ج˘˘ي هروذ˘˘ج يور˘˘ي ’ ن˘˘مو
هريبك مرتحي ’ نمو ،هقاروأا طقصستو
نمو ،هريغصص هنيهيو ،هطيحم هرقتحي
نمو ،رثعتي رتخبتي نمو ،رصسكني ربكتي
ى˘لا˘ع˘ت˘ي ن˘مو ،ضسر˘صضت˘ي ضسر˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ي
ضضرأ’ا ًاربك هلمحت ’ نمو ،ىواهتي
ز˘ت˘ع˘ي ’ ن˘مو ،ًار˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘فو˘˘ج ن˘˘كصسي
دقفيصس اهخيراتب رخفيو هتمأا يصضامب
نيهي نمو .هتيصصخصش رصسخيو هتيوه
،هلاجرب فختصسيو ،هلاطبأا رقحيو ،هبعصش
كلت ،هلاعن ًاموي هقحصستصس ،هئانبأاب أازهيو
تارابع وأا ،ة˘فو˘ف˘صصم ٌتا˘م˘ل˘ك تصسي˘ل
ي˘ه ’و ،ة˘عز˘ج˘م تادر˘ف˘مو ،ة˘ق˘م˘ن˘˘م

نم ةتبنم وأا اهعقاو نم ةدرجم تاملك
يه لب ،اهقايصس نم ةعوزنم وأا ،اهطيحم
ةبرج˘تو خو˘ي˘صشلا ةر˘ب˘خو نا˘مز˘لا م˘كح
تام˘ل˘ك ي˘ه ،ن˘مز˘لا جا˘ت˘نو ،بو˘ع˘صشلا
اياصصوو ،ةفصسÓفلا تاقطرهو زئاجعلا
مولع يه ،راغصصلا اهظفحي يتلا رابكلا
’ ي˘ت˘لا ،ضسراد˘م˘لا ةرا˘˘صصعو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
،ذاتصسأا ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ’و با˘ت˘ك ا˘ه˘مز˘ل˘ي
نا˘صسنإ’ا ةر˘ط˘فو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ن˘˘صس ي˘˘هو
نإاو ىقبت ٌضسورد يه ،رصشبلا ةعيبطو
ناصسنإ’ا هتاف نإاو مودتو ،رمعلا ىوذ
هلاق ام ،ديزأاو فيصضأا اهيلعو ،اهرخذ
هب زتعاو ،نوقباصسلا هررك امو ءامكحلا
ن˘م ،نو˘عاو˘لا ه˘ب كصسم˘تو نو˘˘فرا˘˘ع˘˘لا

ى˘عر˘يو م˘هر˘ي˘ب˘ك مد˘خ˘ي ،ه˘ل˘هأ’ ضشع˘ي
م˘ع˘ط˘يو ،م˘ه˘ف˘ئا˘خ ن˘مؤو˘يو ،م˘هر˘ي˘غ˘صص
دقف˘ت˘يو ،م˘ه˘صضير˘م يواد˘يو ،م˘ه˘ع˘ئا˘ج
ىلع قلقيو ،مهتجاحب لغصشنيو ،مهريقف
ىلع رهصسيو ،مهقوقح ظفحيو ،مهبئاغ
يقبيو ،مهتمارك ىلع ظفاحيو ،مهتحار
،مهن˘ي˘ه˘ي ن˘م برا˘ح˘يو ،م˘ه˘تز˘ع ى˘ل˘ع
بصصتنتصس ،مه˘ي˘لإا ئ˘ي˘صسي ن˘م ع˘طا˘ق˘يو
خم˘صشي˘صسو ،ه˘ت˘ما˘ه ع˘ف˘تر˘ت˘صسو ،ه˘ت˘ما˘ق
همجن عطصسيصسو ،هنيبج رينيصسو ،هصسأار
ظ˘ف˘ح˘تو ،ه˘صسف˘ن و˘هز˘تو هر˘كذ و˘ل˘ع˘يو
اننيب نوكيصسو ،هتعمصس ناصصتو ،هتمارك
روفوم ة˘م˘ل˘كلا عو˘م˘صسم ًا˘با˘ه˘م ًاد˘ي˘صس
Óب ٌيوق هصسفن نظي نم امأا .ةماركلا

،هد˘حو ٌي˘ن˘غ ،ه˘ل˘هأا Ó˘ب ٌل˘ي˘صصأا ،ه˘ب˘ع˘صش
ملظيف ،هتناكمب ٌزيزع ،هدرفمب ٌفيرصش
ر˘ب˘كت˘يو يردز˘يو ر˘ق˘ت˘ح˘˘يو ضشط˘˘ب˘˘يو
أاربتيو ،لصصفن˘يو لز˘ع˘ن˘يو فر˘ج˘ع˘ت˘يو
ر˘كف˘ي ’و ه˘صسف˘ن˘ل ضشي˘ع˘يو ،ع˘ط˘ق˘ن˘يو
ام هنزحي ’و ،هبعصش هينعي ’و ،هريغب
،يوذيو طقصسيصس ًاموي هنإاف ،هلهأا يقÓي
نلو ،دحأا هفعصسي نلو ،عقيو راهنيصسو
... ًادي ٌدحأا هل دمي
،مكقÓخأاب اوهي˘تو ،م˘كي˘صضا˘م˘ب اوز˘ت˘عا

ماه ىل˘ع اود˘ل˘خو ،م˘كم˘ي˘صشب اوز˘ي˘م˘تو
بحلا نم ٍدادمب اوبتكاو ،مكريصس نامزلا
،ٍة˘م˘ي˘ظ˘ع ٍة˘مأا ءا˘ن˘بأا ن˘ح˘ن˘ف ،م˘كخ˘يرا˘ت
،ٌقر˘صشم ا˘ن˘ي˘صضا˘مو ،ٌل˘غو˘م ا˘ن˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

انولتقت Óف ،ريبك اهدجمو ميظع اهنيدو
’و ،مكرورغب اننو˘ن˘ي˘ه˘ت ’و ،م˘كر˘ب˘كب
انولعجت ’و ،مكقصسفب انمÓحأا اورمدت
،مككولصسب ًةرعم وأا ،مكهفصسب ًةيرخصس
انعم ًاماظعو ،انلو انب ًارابك اونوك لب
’و ،ا˘ن˘ي˘ل˘ع ًءار˘مأاو ا˘ن˘ل ًا˘˘ماد˘˘خو ،ا˘˘ن˘˘بو
دنع ءارجأاو مكدنع ًاديبع ًادبأا انولعجت

انودقفتو ،مكصسفنأاو انورصسختف ،مكريغ
....مكتبيهو
ا˘ن˘ئا˘بآا ن˘مو ،ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ت ا˘نر˘ي˘غ ن˘م Ó˘ه˘ف
انصسمأا امف ،انلقن انخويصش نعو ،انظفح
يتلا ةبرجتل˘لو ،ا˘ند˘ق˘ف ي˘ت˘لا ة˘م˘كح˘ل˘ل

ميهافمللو ،انطرف يتلا ميقللو ،انرصسخ
.....انلمهأا يتلا

يوأدللأ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب

ةقيلطو ةدجاشس حور ..بيطخلا دواد ريشسألا ديهششلا

نجصس يف برغملا ةÓصص هئادأا لÓخ
،2/9/0202 مو˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا ر˘فو˘˘ع
دواد ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ر˘ي˘صسأ’ا د˘ه˘صشت˘صسا

نا˘كصس ،ًا˘ما˘ع64 بي˘ط˘خ˘لا تع˘ل˘˘ط
ًاماع81 ىصضمأا دقو ،محل تيب ةنيدم
جارفإ’ا ةبتع ىلع ناكو نجصسلا لخاد
.ةديدع روهصش لÓخ
جارفإÓل ةيقبتملا ةليلقلا روهصشلا يف
ه˘تا˘ي˘جا˘˘ح دواد د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا م˘˘مر ،ه˘˘ن˘˘ع
ه˘ت˘ل˘ئا˘ع رو˘˘صصو هر˘˘تا˘˘فد ،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا

ه˘˘قاو˘˘صشأاو ه˘˘تا˘˘صشبر˘˘خو ه˘˘ئا˘˘قد˘˘˘صصأاو
يف ةياكحلا لوصصف لمكأا ،ةميمحلا
˘ما˘ع ضصا˘صصر˘لا˘ب ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا :ةر˘˘كاذ˘˘لا

تاحا˘ي˘ت˘ج’ يد˘صصت˘لا لÓ˘خ2002
،ةينيطصسلف˘لا ند˘م˘ل˘ل لÓ˘ت˘حإ’ا تاو˘ق
لصصفلا رادج ،ًاحوتفم لزي مل حرجلا
ق˘ن˘خ˘يو ع˘صسو˘ت˘يو د˘ت˘م˘ي ير˘صصن˘ع˘˘لا
يف ءادهصش ،ةقيصضلا لزاعملا يف ضسانلا
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ما˘˘˘كر تح˘˘˘تو عراو˘˘˘صشلا
بار˘ح˘م ي˘ف ٌثث˘˘جو ٌءا˘˘مد ،ةر˘˘مد˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ج˘م˘ه لا˘ق˘ت˘عا تÓ˘م˘ح ،ة˘صسي˘ن˘كلا

هدصسج ثرح دواد ديهصشلا ،ةيعامجو
يف ًةدرو عرزيل نجصسلا يف هتايركذو
.ةيرح موي
ًاريصسأا82 دهصشتصسا0102 ماع ذنم
،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صس’ا نو˘ج˘صسلا ة˘ي˘ب˘˘قأا ل˘˘خاد
ةصسايصسو ةيبطلا مئارجلا ببصسب مهبلغأا
اهنإا ،بيذعتلاو عمقلاو نامرحلاو رهقلا

،ر˘ي˘صصق ي˘صسا˘˘ي˘˘ق ن˘˘مز ي˘˘ف ةرز˘˘ج˘˘م

ة˘عارز˘ل ًا˘˘نا˘˘كم تح˘˘ب˘˘صصأا نو˘˘ج˘˘صسلا
ىر˘صسأ’ا دا˘صسجأا ي˘ف ئ˘ط˘ب˘˘لا تو˘˘م˘˘لا

توم ،ةنصس ءارو ةنصس توملا جاتناو
توم و˘ه نو˘ج˘صسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م˘لا
ةلادعلا ضسارحو ءاصسر˘خ˘لا ن˘ي˘ت˘ما˘صصلا
ىلع توملا عاونأا عصشبأا وهو ةينوكلا
.ةايحلا ديق
مل ،ةريخأ’ا ةدجصسلا يف هتقتعأا ةÓصصلا
ةدينعلا حورلاو ُنامي’ا ،هلل ’إا دجصسي

يف عوصسيلا دÓيم ةحاصس ىلإا هتلمح
ه˘تاو˘ط˘خو ه˘تا˘ير˘كذ كا˘ن˘ه ،م˘ح˘ل تي˘ب
ىر˘˘˘˘صسأ’او ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا هؤوا˘˘˘˘قد˘˘˘˘صصأاو
اورصصوح ن˘يذ˘لا هؤوا˘ب˘حأا ،ن˘يد˘ع˘ب˘م˘لاو
ضصاصصرلاو لبانقلا تحت ًاموي نيعبرأا
.ةصسينكلا ضسارجأاو عماجلا ناذآا نيب
اه˘نا˘كرأا ل˘م˘كي˘ل ه˘ترر˘ح ه˘ل˘ل ةÓ˘صصلا

ىلع ةحتافلا أارقي ،محل تيب يف ًاقيلط
ءارذعلل رذتعيو هقيقصشو هيدلاو ربق
ل˘تر˘ي ،ل˘يو˘ط˘لا ه˘با˘ي˘غ ن˘˘ع لو˘˘ت˘˘ب˘˘لا
عومصشلا ئصضيو لي˘تار˘ت˘لاو د˘ي˘صشا˘نأ’ا
.ةنيدملا ناصصغا قوف
ي˘ف ًاد˘جا˘صس بي˘ط˘خ˘لا دواد د˘ه˘صشت˘˘صسإا
متتخا ةعكر˘لاو ة˘ع˘كر˘لا ن˘ي˘ب ،ةÓ˘صصلا
عم تقلح ،ةقيلط ةيناميا حورب ةايحلا
تاوا˘˘م˘˘صسلاو تا˘˘كرا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يآ’ا
ي˘˘ف ىر˘˘صسأ’ا ىأار د˘˘قو ،تا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
،نابصضقلا نيب نم جرخي ًءوصض نجصسلا

باو˘بأ’ا ح˘ت˘ف˘ي ،نارد˘ج˘لا قو˘ق˘صش ن˘م
د˘ي˘ه˘صشلا نا˘م˘ث˘ج ل˘م˘ح˘ي ،ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا

.ةكئÓملا ةحنجأا هنصضتحتل
هنأا نيلي˘ئار˘صس’ا ن˘ي˘نا˘ج˘صسلا ة˘ل˘صضع˘م
ناجصسلا ررحتي ’ ريصسأ’ا تومي امدنع
ج˘ي˘ج˘صض ي˘ف ق˘ن˘ت˘خ˘ي ل˘˘ب ر˘˘صصت˘˘ن˘˘يو
حصضفت ةقهصش لك ،ةديهصشلا حاورأ’ا
نيدÓجلا باينأا ُرصسكي توم ،ةميرجلا

نم نو˘جر˘خ˘ي نودÓ˘ج˘لا ،م˘ه˘فو˘ي˘صسو
تح˘صضت˘فا ،ن˘ي˘م˘صشه˘م ا˘يار˘م˘لا ف˘ل˘خ
˘مد˘ب ة˘عو˘ق˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘صسبÓ˘˘م ،ة˘˘ياور˘˘لا
.اياحصضلا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ع˘م˘صس

نجصس يف نيبصضاغلا ىرصسأ’ا خارصص
ي˘ف باو˘بأ’ا ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘قر˘˘طو ر˘˘فو˘˘ع
نيناجصسلا عم ترج يتلا تاهجاوملا

بيلصصلا ،دواد ريصسأ’ا داهصشتصسا بقع
بل˘ق نأا فر˘ع˘ي نا˘ك ي˘لود˘لا ر˘˘م˘˘حأ’ا
نوجصسلا كلت يف قنتخا دق ديهصشلا
ةا˘ي˘ح˘لا تا˘مو˘ق˘م ل˘كل د˘ق˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘˘لا
بيبأا لت ماكح ،ة˘ي˘ح˘صصلاو ة˘ي˘نا˘صسن’ا
،ةقلغم ةيركصسع ةقطنم نجصسلا اونلعأا

نجصسلا راوصسأا ىطختت توملا ةحئار
.ةكئاصشلا كÓصسأ’او
نوعبطملا هيف لورهي يذلا تقولا يف
نم نورمي ’و بيبأا لت ئطاوصش ىلإا
ى˘صصقأ’ا ى˘لا نو˘ت˘ف˘ت˘ل˘˘ي ’و ضسد˘˘ق˘˘لا

ىر˘صس’ا ى˘لا نور˘ظ˘ن˘ي ’ ،ة˘ما˘ي˘˘ق˘˘لاو
نويصصعو رفوع نوجصس يف نيعباقلا

دواد ديهصشلا حور تناك ،ةيبوكصسملاو
ريصصت ،ًامظعو ًامحل لعتصشت بيطخلا

.ةيودي ًةلبنقو ًارجحو ةينغأا
ةداجصس ىلع هنيبج دواد ديهصشلا عبط
ضضرأ’ا تا˘˘˘صضب˘˘˘ن ع˘˘˘م˘˘˘صس ،ةÓ˘˘˘˘صصلا

ءام هلصسغي ،اهقورع يف ءاملا ةكرحو
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صصو ن˘˘م˘˘حر˘˘لا تا˘˘يآاو ضضرأ’ا
نورداغ˘لا نو˘ع˘ب˘ط˘م˘لا ن˘كل ،ءا˘صضف˘لا
ضسدقلا اوعاب ،نا˘ط˘ي˘صشلا ع˘م او˘ف˘لا˘ح˘ت
تصساد نرقلا ةقفصص ،ءادهصشلا ءامدو
دعصص يذلا تقولا يف مهنيبج ىلع
ىلا ضسأارلا عوفرم دواد ديهصشلا هيف
.ءامصسلا نانع
ءادهصش ةمئاق يف ًامقر ضسيل522 مقر
اهيأا ،7691 ماع ذنم ةريصسأ’ا ةكرحلا
’ :نوفقثملاو با˘ت˘كلاو نو˘ي˘ف˘ح˘صصلا
ام  ماقرأ’ا هذه ،ةتماصص ًاماقرأا اوبتكت
ة˘ير˘ح˘لا كرا˘ع˘م او˘صضا˘خ ٌر˘صشب ’ا ي˘ه
ف’آا مه˘نو˘ف˘ج ما˘مأا تو˘م˘لا ضصقار˘تو
ة˘لود ع˘م نو˘كب˘ت˘˘صشي ٌر˘˘صشب ،تار˘˘م˘˘لا
نوعفادي ،ة˘ير˘صصن˘عو ة˘ي˘صشا˘ف لÓ˘ت˘حا

.ةيوهلاو ةماركلاو ةبورعلا نع
’ نحن :ناكم لك يف باتكلا اهيأا
نويليئارصس’ا لعفي امك توملا ضسدقن
،تو˘م ةر˘كاذ م˘ه˘تر˘كاذ تلاز’ ن˘يذ˘لا
يف مهوجز نيذلا نييزانلاب نوهبصشتي
انخيراتل رظنن ’ نحن ،ةقرحملا كلت

ع˘˘ن˘˘صصن ن˘˘ح˘˘ن ،م˘˘ن˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘صشخ
انتايحلو ءاعمج ةيرصشب˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
.ةمداقلا
انبصصن محل تيب يف دهملا ةحاصس يف

ديهصشلا لصصي مل ،حرفللو ءازعلل ةميخ
هنامثج نوزجتحي امبر ،بيطخلا دواد
ءادهصشلا تائم نيماثج اوزجتحا امك
ي˘˘ف وأا ة˘˘ير˘˘صسلا ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘˘ف
نويليئارصس’ا ةداقلا ،ةدرابلا تاجÓثلا
ءادهصش ،ًايح لزي مل دواد نأا نوصشخي
ر˘صسك ى˘ل˘ع تارد˘ق م˘ه˘ل ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف
،يثارملا تاداعو نيهاربلاو م˘ي˘ما˘ع˘ت˘لا
،فافزلا مي˘صسار˘م تد˘عأا ا˘ه˘ل˘ك ضسا˘ن˘لا
مدب خيراتلا ةياور بتكت اهلك ضسانلا
هتطحم ىلا ديهصشلا لصصيل اياحصضلا
.ةريخأ’ا
نطولا :بيطخلا دواد ديهصشلا بتكي
يف كفاتكا ىلع توملا لمحت نأا وه
توملا ،ةÓصصلا تقوو راهنلاو ليللا
،ةلئاعلاو ضضرأ’او قحلا ىلا كلصصوي
ءاد˘ه˘صشلا نو˘ي˘ع ي˘ف ا˘هار˘ت ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
يفو دويقلا تاقلح نيب اهارت ،طقف
مهمÓ˘حأا نو˘م˘صسر˘ي ىر˘صسأا ،ن˘يزا˘نز˘لا
يف توملا ا˘ه˘ظ˘قو˘يو ا˘ه˘ل˘ع˘صشي ي˘ت˘لا

.مÓظلا ةرمغ
ديهصشلا اهقصشاع قلعت محل تيب ُتيأار
دنع ،ةحاصسلا يف دÓيملا راجصشأا قوف
ةا˘ي˘ح˘لا بتر˘ت ة˘م˘ج˘ن كا˘ن˘ه ر˘ج˘ف ل˘ك
،ءاو˘ه˘لا ي˘ف ءاد˘ه˘صشلا ءا˘م˘صسأا ر˘˘صشن˘˘تو
لو˘˘ح دا˘˘ب˘˘ع˘˘لا ةر˘˘هز˘˘ك رود˘˘تو رود˘˘ت
رونلاب ليللا نوطلخي ءادهصش ،ضسمصشلا

ي˘ف حا˘˘ير˘˘لا نو˘˘كر˘˘ح˘˘ي ،ضسار˘˘ت˘˘م˘˘لاو
.ضسمخلا مهتاولصص

عقأرق ىسسيع :ملقب
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08
ءأرجإأ زكرم45 ىلع نيعزوم صسوبحم431 مهنم

ناحتمإا نوزاتجي حششرتم فلأا41 نم ديزأا
 يحشص لوكوتورب قفو ةشسبتب مايبلا

ذيملت فلأا41 نم ديزأا زاتجي
ناحتما ةصسبت ةي’و˘ب ةذ˘ي˘م˘ل˘تو
،ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصحإ’ا بصسحو
ةي’ولاب ةيبرتلا ةيريدم اهتمدق
ذيمÓتلل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا نإا˘ف
اذ˘ه زا˘ي˘ت˘ج’ ن˘˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
77041ـب رد˘˘˘˘ُق نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا

،اصسوبحم431 مهنم ،حصشرتم
يوذ ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘مأا
مت دقف ،ةصصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
نيعزوم نيحصشرتم01 ءاصصحإا

،ءار˘˘جإا ز˘˘كر˘˘˘م45 ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا هذ˘ه ع˘صضخ˘ت˘صسو
6974 ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشي ي˘˘ت˘˘لا

يحصصلا لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ر˘طؤو˘م
ةرازو˘لا فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حا ن˘م˘صضت˘م˘˘لاو
تا˘جرد ضسا˘ي˘ق ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا

ةيراب˘جإا ع˘م ،ح˘صشر˘ت˘م˘لا ةرار˘ح
اذ˘˘ه ي˘˘فو ،ة˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترا
ةيبرتلا ةيريدم تمزتلا راطإ’ا

فلأا05 ريفوت ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب
ةد˘ع تد˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
ا˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ب ىر˘˘خأا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘ما˘م˘ك ف˘˘لأا051 برا˘˘ق˘˘˘ي
˘ما˘يأا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا
فدهب كلذو ،مايبلاو ايرولاكبلل
ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ن˘ي˘ن˘ح˘ت˘م˘م˘لا ن˘ي˘ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
فورظ يف تاناحتمإ’ا ضضوخو
حلاصصملا تاذ تدقع امك .ةديج
ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
ةيوبر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘ي˘˘˘لآ’ا حر˘˘˘صشل
نيحصشرملا ةمÓ˘صسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ريوصصت اهللخت ،ءارجإ’ا زكارمب
ةيلخ فر˘ط ن˘م و˘يد˘ي˘ف ط˘ير˘صش
ى˘ل˘ع ثب ،ة˘فا˘ح˘صصلاو مÓ˘˘ع’ا

،كوبصسيافلاب ةيريد˘م˘لا ة˘ح˘ف˘صص
ةذختملا تاءارجإ’ا هيف يكاحي
.ءارجإ’ا زكارم يف

 نوراه يحابسصم

ةينكسس تاعمجم ءانبل ةيئلولأ تاطلسسلأ لخدتب أوبلاط
ناكشس قرؤوي ةيتامدخلا قفارملا بايغ

 ناشسملت يف ةبارغ نيعب حوتفلا نيع ةيرق
حوتفلا نيع ةيرق ناكصس ضشيعي
ةرئادب ةبارغ نيع ةيدلبل ةعباتلا

ة˘˘يرز˘˘م ا˘˘عا˘˘صضوأا ،ةرو˘˘˘صصن˘˘˘م
ةثاغتصسا ءادن نوهجوي مهلعجام
«مÓصسلا» ةديرج تاحفصص ربع
ىد˘˘ل ع˘˘م˘˘صسي م˘˘ه˘˘تو˘˘صص ل˘˘ع˘˘ل
متي يلاتلابو ،ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
اهدمأا لاط ةاناعم نم مهلاصشتنا

مهت’اغصشنا ة˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘يو
ة˘˘يرور˘˘صضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
تلظ يتلاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ك
نمزلا نم نيد˘ق˘ع ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘غ˘م
يلثمم نم ددع ريبعت دح ىلع
راد نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘كصس
ه˘˘ب˘˘صش ىر˘˘خأ’ا ي˘˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘صشلا

تلظ اهباوبأا نكل ءانبلا ةلمتكم
يناعي كلذ ىلع ةدايزو ةدصصوم
ملك7 وحنب ةديعبلا ةيرقلا ونطاق

نم ةبارغ نيع ةيدلبلا رقم نع
بلاط دقو ،يفيرلا معدلا ضصقن
ةيئ’ولا تاطلصسلا لخدتب ء’ؤوه
ءانب ةيصضرأا لكصشم لحل Óجاع
ضصاصصتمإ’ ةين˘كصس تا˘ع˘م˘ج˘م
بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘كصسلا ل˘˘˘كصشم
لغصش بصصانم˘ب ة˘ير˘ق˘لا با˘ب˘صش
ن˘ه˘ت˘م˘ي م˘˘ه˘˘ن˘˘م دد˘˘ع نأا مادا˘˘م
بصسكل يعرلا ى˘ت˘حو ة˘حÓ˘ف˘لا
يف لبقتصسملا راظتنإا يف توقلا

 .ةديدج رئازج
ةيلحملا تاطلصسلا نإاف ،ةراصشإÓل
ي˘ف تلا˘ق ة˘بار˘غ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
لكصشم نأا ة˘ق˘با˘صس تا˘ح˘ير˘صصت
د˘˘ي˘˘ب ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘صضرأا
ةب˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
 ،ةبوتكم ةقيثو لاصسرإاب

صشاتيلتوب ع
قيرطلأو ءابرهكلأو بورسشلأ ءاملأ مأدعناك لكاسشملأ نم ةلمج ىلع اجاجتحأ
ترايتب نيغرشس ةيدلب رقم نوقلغي ريابزلا ةقطنم ناكشس
ةقطنم ناكصس ضسمأا لوأا مدقأا
رقم قلغ ىلع ةيفيرلا ريابزلا
اوعنمو ترايتب نيغرصس ةيدلب
ى˘لا لو˘خد˘لا ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا

ةلمج ىلع اجاجتحا ،م˘ه˘ب˘تا˘كم
ءا˘م˘لا ماد˘ع˘نا˘ك ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م
.قيرطلاو ءابر˘ه˘كلاو بور˘صشلا

لاصصتإا يف نيجتحملا دحا لاقو
ةقطنم نا «مÓصسلا» ةديرج عم
ةيدلب رقم نع دعبت يتلا ريابزلا
نم يناعت ملك6 ب نيغرصس
ترثأا تاونصس ذنم لكاصشم ةدع
يتأات مهتايح ىلع ريبك لكصشب
ءا˘م˘لا ماد˘ع˘نا ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘صضي ثي˘˘˘˘˘ح ،بور˘˘˘˘˘صشلا
نم ءاملاب دوزتلا ىلا ناكصسلا
ءايتصسا قلخ امم ةديعب نكاما
ناكصسلا حرط امك ء’ؤوه ىدل
توافتت ثيح ءابرهكلا لكصشم
ةلئاع نم ءابرهكلا طغصض ةوق

ع˘ط˘ت˘صسي م˘لا˘م كا˘ن˘هو ىر˘˘خأ’
لاو˘ط تا˘˘ف˘˘ي˘˘كم˘˘لا ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت
ا˘م˘˘ك ،كلذ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ف˘˘ي˘˘صصلا
ن˘م ر˘يا˘˘بز˘˘لا نا˘˘كصس ى˘˘كت˘˘صشا
قيرطلا ءار˘ت˘ها ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘لز˘ع˘لا

يتلا ةيدلبلا رقمب مهطبرت يتلا
،ريصسلل ةحلا˘صص ر˘ي˘غ تح˘ب˘صصا
نوب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا
لخدت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
نوك ،مهبلاطم ةيبل˘ت˘ل ل˘جا˘ع˘لا
قطانم مهأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘يا˘بز˘لا
د˘كؤو˘ي˘ل ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ل˘ظ˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا لوؤو˘صسم رد˘صصم
هتيوقت متو ءا˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت
نأا حجرو اقباصس رخآا عورصشمب
ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا نو˘˘˘كي
نع اما هلح م˘ت˘ي˘صسو ع˘يزو˘ت˘لا˘ب
يهو ةئرتهم اهنا دكأاف قيرطلا
ةل˘ج˘صسمو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘لا ة˘جا˘ح˘ب

ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م˘صض
ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ بل˘ط˘ت˘ت ا˘ه˘˘نو˘˘ك
ةينازي˘مو ر˘ي˘يÓ˘م6 برا˘˘ق˘˘ي
’إا ،كلذ ىلع ةرداق ريغ ةيدلبلا
Óبقتصسم اهتئيهت ىلع دكا هنأا
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا ل˘˘˘كصشم ن˘˘˘ع ا˘˘˘مأا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا نا رد˘صصم˘لا فا˘صضأا˘ف
زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘م˘ب تل˘صصتا

طغ˘صضلا ف˘ع˘صضل ل˘ح دا˘ج˘يإ’
.يئابرهكلا

ج .كلام

مئاق xدحت ىقبت فاعسسإلأ ةرايسس

ةحومط فادهأاو ةزيمتم ةيريخ ةطششنأا .. «سسودرفلا ةيعمج»
ةيلو لجحلأ نيعب رباقملأ ةنايسصو ىتوملأ زيهجتل ةيريخلأ صسودرفلأ ةيعمج تنكمت ،نيماع نم لقأأ لÓخ

ىلإأ فاسضت ىرخأأ حاجن ةسصق كلذب صسكعتل ،ةيوعمجلأ ةحاسسلأ يف يوق صسفانمك اهروسضح صضرف نم ،ةليسسملأ
.يعامتجلأو يريخلأ لمعلأو ةيناسسنإلأو ةيعوطتلأ ةيومنتلأ تلاجملأ يف ةيريخلأ تايعمجلأ تأزاجنأ

ةيعمج ضسودرفلا ةيعمج ربتعت
ليبن يناصسنإا عباط تاذ ةيريخ
يف ةدئار ةيعمج ،لجحلا نيعب
ي˘نا˘صسنإ’او ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘ل
ةقحتصسملا حئارصشلل ةدعاصسملا

عيراصشملا نم ةمزح قيرط نع
،اهيلإا أاجلي نم لكلو جماربلاو
ط˘˘صشنأاو ل˘˘˘صضفأا ن˘˘˘م ي˘˘˘ه˘˘˘ف
نيع يف ةيريخلا تاصسصسؤوملا
اهطاصشن يّطغي ثي˘ح ل˘ج˘ح˘لا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خو ا˘˘ه˘˘تاد˘˘عا˘˘˘صسمو
لصضفب‐ ةينا˘صسنإ’او ة˘ير˘ي˘خ˘لا
،ةفاك ةقطنملا ‐هقيفوتو هللا

’و ءاز˘ج ا˘ه˘˘ن˘˘م نود˘˘ير˘˘ي ’و
حلاصص لمع وه لب ،اروكصش
هيف اوجري ،ىلا˘ع˘ت ه˘ل˘لا ه˘جو˘ل
نم نوعربتملاو نوقدصصتملا
موقي ،باوثلاو رجأ’ا باهولا

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ةرادإا ى˘˘ل˘˘ع
مهلمع نودؤوي لاجر ةيريخلا
للك نود نم ضصÓخإاو دجب
 .للم وأا
8102 ماع تدمتعا ةيعمجلا
ربع نمزلا تقباصس دقو .. م
بوؤودلا لم˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ن˘صس
ةيماصس فادهأا ىلإا لوصصولل
يليجحلا عمتجملا ةمدخ يف
،تازاجنإاو ةصصل˘خ˘م دو˘ه˘ج˘ب

ى˘لوأا ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تل˘˘ع˘˘ج
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ذنم تفر˘ع ذإا ،ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
ة˘ير˘يو˘ط˘ت ة˘ل˘ق˘ن ا˘ه˘˘صسي˘˘صسأا˘˘ت

ةيريخلا ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
قفو ططخو جمار˘ب˘ب ًا˘مو˘م˘ع
ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو ة˘˘˘يؤور
يتلاو ،اهدوهجو ا˘ه˘تر˘ي˘صسمو
م˘يد˘ق˘ت˘ل ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ى˘ع˘صست

جمارب ميدقتو ةزيمم تامدخ
عم قفاوتت ةحومط عيراصشمو
ةديفتصسملا تائ˘ف˘لا تا˘ع˘قو˘ت
يبلتو ،ةيعمجلا تامدخ نم
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘عاد˘˘˘لا تا˘˘˘حو˘˘˘˘م˘˘˘˘ط
لصضفب ،اهجماربو اهتطصشنأ’
هكلتمت امب تايصصخصش دوجو
ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش تا˘˘˘م˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘م
ةرداق ،ةحجان ةيدايق تافصصو
˘˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ءادأا ي˘˘ف ةر˘˘˘ثؤو˘˘˘مو
ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا
،اهعم نيلماعلا ريدقت اهمهأا

ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت ن˘˘ع Óً˘˘صضف اذ˘˘ه
،عاد˘بإ’او جا˘ت˘نإÓ˘ل ن˘ير˘خآÓ˘ل
ل˘م˘ع ة˘م˘ي˘ق ن˘م ل˘˘ل˘˘ق˘˘ت Ó˘˘ف
ي˘ن˘ما˘صضت ي˘عو˘˘ط˘˘ت ير˘˘ي˘˘خ
˘˘مد˘˘خ˘˘ي ي˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإا
،اهرداوكو اهفادهأاو ةيعمجلا
ىلع موقت ةيعمجلا تحبصصأاف
نأا امك..مظنم يصسصسؤوم لمع
ا˘˘˘ه˘˘˘تدد˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘هأ’ا
ىلع دكؤوت اهقيقحتل ةيعمجلا
ىلع ةاقلملا ة˘لا˘صسر˘لا ة˘ي˘م˘هأا

ريثكلا ققحت يتلاو ،اهقتاع
’ لهذم قيقد ريرقت ربع اهنم
نأا ’إا ئراقلاو علطملا عصسي
دجوي نأا لجو زع هللا دمحي
جذامنلا هذه نم انتنيدم يف
هذ˘ه ف˘ئا˘ط˘ل ن˘م ،ةءا˘ط˘ع˘م˘لا

ع˘م يزاو˘ت˘لا˘˘بو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يعوطتلا يريخلا اهعورصشم
د˘˘ق˘˘˘ف ،د˘˘˘ئار˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإ’او
ضسودر˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج تر˘˘ه˘˘ظأا
،8102 ما˘˘ع تصسصسأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاردابم رام˘صضم ي˘ف از˘ي˘م˘ت

ةينما˘صضت ة˘ي˘عو˘ط˘تو ة˘ير˘ي˘خ
ةدا˘ه˘صش عز˘ت˘ن˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإاو
ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
قح ةداهصش يهو ،ةيناصسنإ’او
ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘قد زر˘˘ب˘˘ت كصش Ó˘˘ب
ميظن˘ت ي˘ف ا˘صصو˘صصخ م˘ئا˘ق˘لا
تيملاب ماّتلا لفكتلاو زئانجلا

ل˘ق˘نو ن˘˘ي˘˘ف˘˘كتو ل˘˘صسغ ن˘˘م
توي˘ب م˘ي˘ظ˘ن˘تو تاز˘ي˘ه˘ج˘تو
ر˘ي˘فو˘تو ،ز˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ءاز˘˘ع˘˘لا
تاقصصلملاو ةيدايقلا حئاوللا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘لا

داو˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘يدا˘˘صشرإ’او
ةيبطلا تامام˘كلاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

ع˘صضوو ة˘ي˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’او
،ءام˘لا ج˘يرا˘ه˘صصو ي˘صسار˘كلا

تح˘ت تاد˘ع˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
ةصصاخ يفوتملا لهأا فرصصت
اذكو ،91 ديفوك راصشتنا عم
ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘˘خ˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘˘لاو ضسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ريهطتلاو ميق˘ع˘ت˘لا تÓ˘م˘حو
ضصر˘ح˘لاو ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘˘م
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘مزأ’ا ز˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا
ءا˘˘بو را˘˘˘صشت˘˘˘ناو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا

نأا ةصصاخ ،91 ديفوك انوروك
دعصست ام ردقب تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
’إا اهدادعإاو تايعمجلا ةرثكب
عمتجمك انرظن يف مهأ’ا نأا
جذا˘م˘ن م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صسن نأا

وأا ةرر˘كم تصسي˘لو ةز˘ي˘م˘˘ت˘˘م
ضسودرفلا ةيعمج لعلو ،ةمئان
اعئار اجذومنأا مدقت نأا حلصصت
اهبراجتبو هب ىذتحيو ىدتقي
،ا˘هر˘م˘ع ر˘صصق م˘غر ة˘ل˘ئا˘ه˘لا

زيمتلا حمÓم زربأا نم لعلو
ةنصس تصسصسأات ةيعمجلا نأا وه
ر˘ي˘˘صصق ر˘˘م˘˘ع و˘˘هو8102
اننأا ير˘ظ˘ن ي˘ف ن˘كل ،ا˘ي˘ب˘صسن
ىلإا ةجاحب يريخلا لمعلا يف
را˘م˘عأا˘ب ضسا˘ق˘˘ت ’ تاءا˘˘ط˘˘ع
 .تاصسصسؤوملا

تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ي˘˘˘فو

ةيعم˘ج˘لا ى˘ع˘صست ،ة˘ي˘نا˘صسنإ’ا
فا˘ع˘صسإا ةرا˘ي˘صس ءا˘ن˘ت˘قا ل˘جأ’
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ةنيدملا ةتكاصس فرصصت تحت
نيمئاقلا دواري لاز’ ملح وهو
ميدقت ىلع بظاوت امك ،اهيلع
تاد˘عا˘˘صسم˘˘لاو تا˘˘نو˘˘ع˘˘م˘˘لا
عمتجملا نمصض ني˘جا˘ت˘ح˘م˘ل˘ل
ذ˘˘ن˘˘˘م تما˘˘˘ق ذإا ،ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘م˘˘صسر ل˘˘كصشب ا˘˘هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا
ر˘ي˘فو˘ت ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ي تا˘طا˘صشن˘ب
ة˘ي˘نا˘ج˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تاد˘˘عا˘˘صسم
يعامجلا نا˘ت˘خ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘عو
فار˘صشإا˘ب نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش ي˘˘ف
نيصضرمملاو ءابطأ’ا نم ددع
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا

ناصضمر ةفقو ةمحرلا معاطم
ة˘يودأ’ا ر˘ي˘فو˘تو ،ن˘يد˘ي˘ع˘˘لاو
’و ةجاتح˘م˘لا ر˘صسأÓ˘ل ا˘نا˘ج˘م
بناج ىلإا ،اهءار˘صش ع˘ي˘ط˘ت˘صست
ىر˘˘خأا تاد˘˘عا˘˘صسم م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
يوذ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ل˘ب ،ة˘صصا˘خ˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا
ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع تما˘˘ق
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘صضو
:يهو ةديدج ةيؤورب ةيعمجلل
ي˘ف ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا كير˘˘صشلا
،ي˘ل˘ي˘ج˘ح˘˘لا در˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ةيماصس ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسا فاد˘هأاو
ةيمانتم ةيلام دراو˘م ن˘ي˘مأا˘ت˘ل
ل˘ي˘هأا˘تو بذ˘جو ،ة˘ماد˘ت˘صسمو
...ةيرصشبلا رداوكلا ءاقبتصساو
ضسودرفلا ةيعمج تعصضو دقل
لم˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘تا˘م˘صصب
يه هذه ،يل˘ي˘ج˘ح˘لا ير˘ي˘خ˘لا

جذو˘م˘ن ضسودر˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةحجانلا ة˘ير˘ي˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
م˘˘˘عدو ة˘˘˘ق˘˘˘ث تزا˘˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لصضفب مث هللا لصضفب ،عيمجلا

،اهيلع نيمئاقلاو ا˘ه˘ي˘صسصسؤو˘م
نيلماعلا عيمجو ه˘ل˘لا م˘ه˘ق˘فو
تايعم˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘صصل˘خ˘م˘لا
،ىرخأ’ا ةيل˘ي˘ج˘ح˘لا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
لجحلا نيع هجو ضسكعت يتلا
ا˘ه˘ل˘هأاو قر˘صشم˘لا يرا˘صضح˘لا
ىقبتل ؛ناريجلا مامأا نيبيطلا
ةما˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م تاذ ضسودر˘ف˘لا

ع˘يرا˘صشم˘لا ي˘ف ة˘صصصصخ˘˘ت˘˘م
،ةيعامتج’ا ةيمنتلاو ةيريخلا

،تاد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘˘لا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
نيمث˘ت˘لاو ةدا˘صشإ’ا ق˘ح˘ت˘صستو

ءا˘ق˘ب˘لاو م˘عد˘لاو ع˘ي˘ج˘صشت˘لاو
تاملكلا هذ˘هو ،ا˘هءارو
ة˘ت˘ف˘ل ’إا ي˘˘ها˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب˘˘لا

عي˘م˘ج نأا و˘ل ى˘ن˘م˘ت˘ن ة˘م˘ير˘ك
تا˘صسصسؤو˘م˘لاو تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ر˘كف˘لا اذ˘ه ى˘ن˘ب˘ت˘ت ة˘ير˘ي˘خ˘˘لا
ر˘˘كصشي ’ ن˘˘م˘˘ف ..ي˘˘نا˘˘˘صسنإ’ا
.هللا ركصشي ’ ضسانلا

فسسوي نب  رسضخل

بعÓت دوجو أودكأأ
أوبلاطو مئأوقلأ يف

 قيقحت ةنجلب
ناديولا نيب ناكشس

نوقلغي ةدكيكشسب
ةيدلبلا رقم
ىلع اجاجتحا
يفيرلا نكشسلا

ناكصس نم تارصشعلا مدقأا
نيب ةيدلب رصشادمو ىرق
،ةيدلبلا رقم قلغب ناديولا

ةراجحلا عصضوو
قيرطلاب ضسيراتملاو
ىلع اجاجتحا ،يصسيئرلا
يتلا يفيرلا نكصسلا مئاوق
حيرصصت بصسح تحنم
،ةلواطلا تحت نيجتحملا

اهل ةقÓع ’ تارابتع’
نينطاوملا ةحلصصمب
مهتاو ،نكصسلل مهتجاحو
حنمب نيبختنملا نوجتحملا
ضصاخصشأ’ تانكصسلا
اولغتصساو تانكصس نوكلمي

رفظلل مهب مهتاقÓع
نوموقي يفير نكصسب
تÓبطصسا ىلا هليوحتب
بلاطو .تاناويحلا ةيبرتل
قيقحت ةنجلب نوجتحملا
يفيرلا نكصسلا مئاوق يف
،اهيف بعÓتلا مت يتلا

،اهقحتصسي ’ نمل اهحنمو
ناكصس نكمت مدع يلاتلابو
اوكرت نيذلا فايرأ’ا
ةيرصشعلا لÓخ مهيصضارأا
اهيلا ةدوعلا نم ،ةيومدلا

مهيصضارأا لÓغتصسا لجا نم
.ةيحÓفلا

ع .يفطل
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فلتخمب ةينغلأ ةيدودحلأ ةيلولأ يف ءاسصقإلأو صشيمهتلأ ةسسايسس لسصأوتل مهسضفر هيف نوددني
.ةيحايسسلأو ةيعيبطلأ تأورثلأ

ني˘م˘ئا˘ق˘لا ق˘فو ا˘ه˘ن˘م فد˘ه˘لا
ى˘لإا تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘فد ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ما˘ع بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا
عصضولا نيصسحت اهمهأاو ضسانلا
دهصشت يتلا ةي’ولا يف ماعلا

نم ديدعلا يف Óطعتو ادوكر
بلا˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا .ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ي˘ف ةدو˘صشن˘م˘˘لا

ة˘صصا˘˘خ ة˘˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘مو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
رامثتصسإ’ا ،ليغ˘صشت˘لا بلا˘ط˘م
نم ةيصضايرلا قفارملا زاجنإاو
،ا˘م˘ن˘ي˘صسل˘˘ل تا˘˘عا˘˘ق ،بعÓ˘˘م
ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م كلذ˘˘˘ك
ةد˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘لا
اجاور تق’ ةلم˘ح˘لا..تا˘يد˘ل˘ب

ةحفصص اهترصشن نأا دعب اريبك
frat le’d sneg seLيهو

ميلاقأا ر˘ب˘ع ة˘فور˘ع˘م ة˘ح˘ف˘صص
يفو ،42 ـلا فراطلا تايدلب

فلتخم اهتلقا˘ن˘ت ز˘ي˘جو فر˘ظ
ماق ام˘ك ،ىر˘خأ’ا تا˘ح˘ف˘صصلا
ى˘ت˘حو با˘ب˘صشلا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
ويديف عطاق˘م ر˘صشن˘ب لا˘ف˘طأ’ا
ضشي˘م˘ه˘ت ي˘ن˘ي˘ف˘كي»: را˘ع˘˘صشب
د˘م˘ح˘م..«ثي˘غ˘ت˘صست فرا˘˘ط˘˘لا
ي˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘ج با˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘صش

د˘ع˘ب تءا˘ج ةر˘كف˘˘لا»:حر˘˘صصي
نم ريثكلا ي˘ف ق˘ي˘م˘ع ر˘ي˘كف˘ت
ا˘ه˘ه˘جاو˘ن ي˘ت˘لا تا˘بو˘˘ع˘˘صصلا

ةديلو ي˘ه˘ف ،حو˘م˘ط با˘ب˘صشك
ةي’ولا نا˘كصس ع˘ي˘م˘ج ر˘طاو˘خ
،اريثك يناع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدود˘ح˘لا
نآا لو˘ق˘˘ي˘˘ف ع˘˘فاود˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ما
˘مو˘˘ي˘˘لا با˘˘صش غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘ل ناو’ا

.هنطو ءانب يف كراصشيو هتوصص
فرا˘˘ط˘˘لا »:لدا˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘صضيو
ة˘˘˘يؤور د˘˘˘ير˘˘˘ت ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ط ضضرأا
ان˘ت˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ،«رو˘ن˘لا

،ةليلق عيراصشملاو ادج ةرخأاتم
ع˘نا˘صصم ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ن˘با˘ب˘˘صش
ةيمنتلا ةلجع عفدل تاكرصشو
دا˘صصت˘ق’ا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لاو

ي˘ف ن˘ح˘نو ة˘صصا˘خ ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ل˘مأا˘يو اذ˘ه .«ة˘يد˘يد˘˘ح ة˘˘ي’و
ة˘˘˘ي’و و˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘مو با˘˘˘ب˘˘˘صش
ل˘صصت نأا ةد˘ها˘ج˘م˘لا فرا˘ط˘لا

ضسي˘˘ئر ى˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
تاطلصسلا كرحتو ،ةيروهمجلا
ةي’و لاح ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
.ةيدودحلا راوثلا

ةر˘˘ي˘˘صشن˘˘ه ي˘˘ح نا˘˘كصس دد˘˘˘ج
ىلع ةعقاو˘لا ة˘ناور˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب
،ةنتاب ةي’و يبرغ مك54 دعب
طبر رخأاتب ةقلعتملا مهاوكصش
،تاكبصشلا فلتخمب مه˘لزا˘ن˘م
نم ديدعلل مهراقتفا بناج ىلا
ناكصسلا .ةيتامد˘خ˘لا ق˘فار˘م˘لا
بعاتملا نم ريثكلا ع اوثدحت
رورم ع˘م تلو˘ح˘تو ة˘ي˘مو˘ي˘لا
رظنلاب ،قلقلل راثم ىلإا تقولا
ا˘ه˘ي˘لإا ةد˘يد˘صشلا ة˘جا˘ح˘لا ى˘˘لإا

،زاغلاو ءاملاب قلعت ام ةصصاخ
ةمج تابوعصص نودجي ثيح
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ي˘˘ف
ةي˘ن˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ةرور˘صضب
،م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘صشنا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل

لاط ةا˘نا˘ع˘م˘لا نأاو ا˘صصو˘صصخ
تاجاج˘ت˘ح’ا م˘غر ا˘هرا˘ظ˘ت˘نا

ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘˘لا ىوا˘˘كصشلاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىد˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب او˘˘ما˘˘ق
ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ،تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

.ىودج نود نكل اهلحو
مهنأا ىلع اودكأا يحلا ونطاق
كرحتي نأا لمأا ىلع نوصشيعي
نم م˘ه˘لا˘صشت˘ن’ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
،Óيوط ترمع يتلا ةاناعملا
ي˘˘ل˘˘كلا با˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘ل˘˘ل
يف اوراصشأاو .م˘ه˘ي˘ح ىو˘ت˘صسم
يتأات مهبلاطم نأا ىلإا ،مهثيدح
ةد˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ىوا˘˘˘كصشلا د˘˘˘ع˘˘˘ب

،تاهجلا فلتخ˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا دو˘˘عو ل˘˘با˘˘ق˘˘م
لكاصشملا لحب ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م˘˘صض ا˘˘ه˘˘جاردإاو
نود يقب كلذ نأا ’إا ،جماربلا
ريبعتلا ىلإا مهعفد ام ،ذيفنت

ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘صضفر ن˘˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘ل˘˘ل
مهنإاف ،مهبصسحبو .اه˘نو˘صشي˘ع˘ي
ىلع ة˘صضير˘ع ’ا˘مآا نو˘ق˘ل˘ع˘ي
لجأا نم ،ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
لجا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا

ة˘ي˘قر˘ت˘ل م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘˘فرو
ةقطنم يف يصشيعملا مهراطإا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ى˘˘لإا ر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت
.تايرورصضلا

ةرور˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع اودد˘˘˘˘˘صشو
مهتا˘ن˘كصس ط˘بر ي˘ف عار˘صسإ’ا
هايم ،يعيبطلا زاغلا تاكبصشب
ىلا مهتانا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ بر˘صشلا

ةرا˘˘˘˘˘نإ’ا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كصشم بنا˘˘˘˘˘˘ج
اهبايغ فعاصض يتلا ةيمومعلا

ن˘ع Ó˘صضف ،م˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م
،تا˘قر˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘صضو رو˘˘هد˘˘ت
ذ˘˘خأا ةرور˘˘صضب ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
داجيإاو ،دجلا ذخأام م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
م˘ه˘ل˘كا˘صشم˘ل ة˘˘ع˘˘جا˘˘ن لو˘˘ل˘˘ح
ة˘ج˘مر˘ب لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا

بيرقلا يف ةيو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘صشم
.مهعاصضوأا نيصسحت و لجاعلا

م.ءامسسأأ

ضسي˘ئر د˘يز˘ي ة˘م˘˘ي˘˘خ ف˘˘صشك
نع ،ةياجبب ةم˘حر˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
م˘ت˘ي˘صس ة˘عو˘ن˘ت˘م تاد˘عا˘صسم
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لا
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘م˘˘˘˘صشتو ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
ةقÓع هلام يف تادعاصسملا
ةرمثملا راجصشأ’ا ،يصشاوملاب
هذ˘ه نأا ف˘ي˘صضيو ،ل˘˘ح˘˘ن˘˘لاو
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا
ىلإا جاتح˘ت ي˘ت˘لا ةرو˘صسي˘م˘لا
ةلصصاوم فدهب ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا
يف ءاقبلاو يحÓفلا اهطاصشن
نطقت يتلا قطانملاو اهارق
هذ˘ه نإا˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ةدا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘صسم˘˘˘لاو ةز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ىعصستو ،ةزوعملا تÓئاعلاو
ا˘ه˘طا˘صشن ع˘ي˘˘صسو˘˘ت˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةنكاصس ل˘م˘صشي˘ل ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

 .لظلا قطانم
تدافتصسا ،رياغم قايصس يفو
˘ما˘يأ’ا هذ˘ه ة˘ن˘ي˘˘قرد ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةددعتم ةعاق زاجنإا عورصشمب
ي˘لا˘م فÓ˘غ˘˘ب ،تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
،ميتنصس راي˘ل˘م02 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي
ح˘˘˘صضوأا نأا˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو
اذ˘˘˘ه نأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر
ار˘خأا˘ت د˘ه˘˘صش د˘˘ق عور˘˘صشم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘صضرأ’ا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا بب˘˘˘صسب
دق ارخؤوم هنأا ’إا ،ةبصسانملا

ةيدلبلا حلاصصم ظحلا فلاح
ة˘ي˘بار˘ت ة˘ع˘ط˘ق را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ي˘˘ف
ن˘˘مو ،ناد˘˘ع˘˘صس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
يف عورصشلا متي نأا رظتنملا

لك مامتإا دعب لاغصشأ’ا ةيلمع
ةصصاخلا ةين˘ق˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا

اذه نأاب فاصضأاو ،عورصشملاب
د˘يد˘ج˘لا ي˘صضا˘ير˘لا ق˘فر˘م˘˘لا
فلتخم ريوطت يف دعاصسيصس
ا˘ه˘ب م˘ت˘ه˘ي ي˘ت˘لا تا˘صضا˘ير˘لا
 .ةقطنملا بابصش

نأرينلأ ةنسسلأأ ..
نأوج ذنم تفلتأأ

راتكه0544 يسضاملأ
يتابنلأ ءاطغلأ نم

ميكحلا دبع بيقنلا فصشك
ةيندملا ةيامحلا نم ضشرطلب
ام ةليصصح نع ،ةياجب ةي’ول

يتلاو نارينلا ةنصسلأا اهتفلخ
نم را˘ت˘كه0544 تمه˘ت˘لا
رهصش ذ˘ن˘م ي˘تا˘ب˘ن˘لا ءا˘ط˘غ˘لا

،ة˘ي’و˘لا˘ب ي˘صضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج
ي˘ت˘لا ق˘ئار˘ح˘˘لا نأا فا˘˘صضأاو
مايأ’ا يف ةقطنملا اهتدهصش
004 ىلع تتأا دق ةيصضاملا

ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ن˘م را˘ت˘كه
ةرمث˘م˘لا را˘ج˘صشأ’ا ة˘صصا˘خو
،نيتلاو نوتيزلا ديد˘ح˘ت˘لا˘بو
73 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘صشم
عوبصسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ق˘ير˘ح
فا˘˘˘˘˘صضأاو ،مر˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ةرطيصسلا ّمت هنأاب ثدحتملا

تادو˘ه˘ج˘م ل˘صضف˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا
ةحاتملا لئاصسولا مادختصساب
ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ة˘صصا˘خو
يرورصض اهدوجو ناك يتلا
هذ˘ه نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل
عفر يف تببصست دق قئارحلا
ا˘˘م˘˘م ،و˘˘ج˘˘لا ةرار˘˘˘ح ة˘˘˘جرد
ة˘ي’و˘لا نا˘كصس ةا˘ي˘ح ضصغ˘ن
 .ىصضرملا ةصصاخو

ت.ميرك

ةئاملاب05 ىلإأ لمعلأ ةبسسن صصيلقت ببسسب مهليخأدم عجأرت
سسابعلب يديشسب رجحلا ريبادت ءاغلإاب نوبلاطي ةيرشضحلا ةرجألا تارايشس وقئاشس

  ةرركتملأ تأءأدنلأ مغر ةمئاقلأ نع جأرفإلأ مدع ىلع مهنم أديدنت
تليشسمشسيت يف ةيلولا رقم مامأا جاجتحلا نودواعي يعامتجلا نكشسلا وبلاط

تاسضايرلأ ةددعتم ةعاق نم ةنيقرد ةيدلب تدافتسسأ اميف
تÓئاعلا عم نماشضتت ةمحرلا ةيعمج

قئارحلا نم ةررشضتملا
ةرجأ’ا تارا˘ي˘صس و˘ق˘ئا˘صس ،ج˘ت˘حا
ىنبم مامأا ةيرصضحلا ةيعامجلا

يد˘ي˘صس ة˘ي’و˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م
رظنلا ةداعإاب ةبلاطملل ،ضسابعلب
يتلا %05ـب لمعلا ةبصسن يف
راطإا يف لÓغتصس’ا زيح تلخد
راصشتنا نم ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
اودصشان ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ىلع دحاو دعقم ةدايزب ةياصصولا
.يمويلا مهلخدل انيصسحت لقأ’ا

ةرجأ’ا تارا˘ي˘صس و˘ق˘ئا˘صس بلا˘ط
نم ةيجاجتح’ا م˘ه˘ت˘ف˘قو لÓ˘خ
فورظلا ةاعارم لق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م
ي˘ت˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلا ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا
رارق اوربتعا ثيح ،اهنم نوناعي
نم طقف نيرفاصسم لقنب مهمازلإا
اميصس لداعلا ريغب ةعبرأا لصصأا
ةليوط˘لا تا˘فا˘صسم˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ىلع م˘ك71 ى˘لإا ل˘صصت ي˘ت˘˘لا

يتيدلب نيب طبارلا طخلا رارغ

ذإا ،يد’و˘ل˘بو ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس
تاذ ي˘ف نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا حر˘˘صص
يذلا جد08 غلبم ناب قايصسلا
ي˘ط˘غ˘ي ’ ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ه˘ع˘فد˘ي

مهتاقفن نم اطيصسب اءزج ىتح
ىلع متحي يذلا رمأ’ا ،ةيمويلا
بصسح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
اذه يف رظنلا ةداعإا نيكتصشملا
ريبادت عفر بق˘ع ا˘م˘ي˘صس رار˘ق˘لا
ذإا ،ةي’ولا نع يحصصلا رجحلا
ةدايز قايصسلا تاذ يف اوحرتقا

عفرلا لجا نم طقف دحاو دعقم
ىت˘ح ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘ل˘ي˘خاد˘م ن˘م
مهتÓئاعب لفكتلا م˘ه˘ل ى˘ن˘صست˘ي
ةرتف لÓخ نيرمأ’ا تناع يتلا
ف˘˘قو˘˘تو ي˘˘ح˘˘˘صصلا ز˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ء’ؤو˘ه د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘˘ك .م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
رجحلا ريبادت عاب˘تإا˘ب ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا
لا˘ح ي˘ف ا˘هر˘ي˘فاذ˘ح˘ب ي˘ح˘صصلا
ضضرف لÓخ نم ،مهبلطم ةيبلت

ةمامكلا ءادترا نيرفاصسملا ىلع
ن˘يد˘ي˘لا م˘ق˘ع˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ع˘˘م
يرود˘لا م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
لاق هتهج نمو ،ةرجأ’ا ةرايصسل
لقنلا ةيريدمب ةحلصصم ضسيئر
ى˘ل˘ع ضضور˘ف˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا نأا˘˘ب
ضسيلو ينطو رارق وه نيقئاصسلا

لفكتتصس هحلاصصم ناو يلحم
،هيف ثبلل ةياصصولا ىلإا هعفرب
جرد˘ن˘ي رار˘ق˘لا اذ˘ه ناو ا˘م˘˘ي˘˘صس

ةيزارت˘ح’ا تاءار˘جإ’ا ن˘م˘صض
ضسوريف را˘صشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

تقولا تاذ يف ايعاد ،انوروك
ةاعارمو لقعتلا ىلإا نيقئاصسلا
بع˘˘صصلا ي˘˘ح˘˘صصلا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا
يلا˘ت˘لا˘ب دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا
يف مهطا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ةدا˘عإا
نأاصشب ةيا˘صصو˘لا رار˘ق را˘ظ˘ت˘نا
.مهبلطم ىلع درلا

ودبع.صص

نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تار˘صشع دوا˘ع
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كصسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
مهجاجتحا ،تليصسمصسي˘ت ة˘ي’و˘ب
مامأا يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل
ىلع مهنم اديدنت ،ةي’ولا رقم
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘فإ’ا مد˘˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا تا˘˘ن˘˘كصسلا
ةي’ولا هذهب اريبك ارخأات فرعت
ةرركتملا تاءادن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
’ هنأا ريغ ةيجاجتح’ا تافقولاو
دقو اذه .اهلاح ىلع رومأ’ا لازت
ةي’ولا يلاو نوجت˘ح˘م˘لا د˘صشا˘ن
يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘صضب
تان˘كصسلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع جار˘فإ’او
تاذ يف نيلئاصستم ،ةيعامتج’ا

ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘صسلا ن˘˘ع تقو˘˘لا
نم مهءاصصقإا ءارو نمكي يذلا

ةيعامتج’ا تانكصسلا يف مهقح
طورصشلا لك ءافيتصسا نم مغرلاب
تافلملا لما˘ك ما˘م˘تإاو ة˘مزÓ˘لا
ةدا˘ف˘ت˘صس’ا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘˘يرادإ’ا

ىلإا تافتل’ا ةرورصضب نيبلاطم
ةدقع˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ه˘ت˘لا˘ح
نيجتحملا مظعم نأاو اصصوصصخ
ةعبق تحت نومتحي نولازي ’
نيلئاصستم ،تاون˘صس ذ˘ن˘م ءار˘كلا

يف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ضسي˘يا˘ق˘م˘لا ن˘ع
اذكه نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ءا˘ق˘ت˘نا
ةينوناق˘لا ر˘طأ’ا اذ˘كو تا˘ن˘كصس
تبرصض نيجتحملا بصسح يتلا

بلاط دقو ،طئاحلا ضضرع اهلك
قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ةرور˘صضب ء’ؤو˘ه
اهب متي يتلا قرطلا لوح قمعم
ةرم ل˘ك ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا را˘ي˘ت˘خا

ن˘ع يرو˘ف˘لا جار˘فإ’ا ةرور˘صضو
ةيعام˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ن˘كصسلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
هذ˘ه˘ب د˘ع˘ب رو˘ن˘لا ر˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ضسكع ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
ع˘يزو˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لا ةروا˘ج˘م˘لا
راظتنا يف ةيعامتج’ا تانكصسلا
ل˘ف˘كت˘لاو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ل˘خد˘ت
نيذلاو نيجتح˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنا˘ب
جاجتح’ا ةغ˘ل د˘ي˘ع˘صصت˘ب اودد˘ه
.اهلاح ىلع رومأ’ا ءاقب لاح يف

ز.دمحأأ

 صسراف وب

فلت� ديدŒ لاغسشأأ لسصأوت
 لماك لماع ذنم تاكبسشلأ

ويهرا يداوب سصاشصق يح ناكشس
 قيرطلا ةئيهتب نوبلاطي نازيلغب
ضصا˘˘˘صصق ي˘˘˘ح نا˘˘˘كصس لز˘˘˘˘ن
ةي’و يف ويهرا يداو ةيدلبب

ةبلاطمل عراصشلا ىلإا ،نازيلغ
لخدت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

م˘ه˘عا˘صضوا ة˘يو˘˘صستو Ó˘˘جا˘˘ع
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدر˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاقرطلل ةيثراكلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
رثكا ذنم اذهو ،يحلل ةرباعلا

ببصسب مهبصسح لماك ماع نم
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘ت لا˘˘غ˘˘˘صشا
نم مغرلابو هنا ’إا تاكبصشلا
رو˘ه˘صش ذ˘ن˘م لا˘غ˘صشأ’ا ة˘يا˘ه˘˘ن
ناو ،احورطم يقب لكصشملاو
ةديدعلا م˘ه˘ل˘ئا˘صسرو م˘ه˘تاءاد˘ن
ةصصتخملا تاهجلل ةددعتملاو
ءافتك’ا م˘ت ل˘ب ا˘ع˘ف˘ن د˘ج˘ت م˘ل
دوعولا كلت نكل دوعو ميدقتب
لوقي ،عقاولا ضضرأاب دصسجتت مل
يدرت ةي˘صشخو م˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا
نا˘˘كصسلا د˘˘صشا˘˘ن˘˘˘ي عا˘˘˘صضو’ا
ضسيئر نم ةيلحملا تاطلصسلا
ةر˘˘ئاد˘˘لا ضسي˘˘ئرو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ضسأار ى˘ل˘ع لو’ا لوؤو˘صسم˘˘لاو
ل˘خد˘ت˘لا ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا

اذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘˘جا˘˘˘ع ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإ’
ةصصاخ م˘ه˘قرا يذ˘لا ل˘كصشم˘لا

ىلع رصصتقت مل ةاناعملا ناو
لب بصسحف ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘صضو
ءارج تويبلا ةياغ ىلا تلصصو
لاحوأ’او افيصص رابغلا رياطت
نم اوصسئي مهنا مهبصسحو ءاتصش
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا تا˘ع˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
مهلامآا ىقبت اذ˘ل ا˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي
تاطل˘صسلا ل˘خد˘ت ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘م
هذه لثمل دح عصضول ةيلحملا
.ةاناعملا

بويأ. صس

ةيتامدخلأ قفأرملأ نم ديدعلل مهراقتفأ بناج ىلإأ
ةنتاب يف ةناورمب ةريششنه يحب تاكبشش نود تانكشس
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راهصشإا



يكشسيدرانÒب بايغ
سسوتنفوج مدشصي

و˘˘˘˘كير˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ د˘˘˘˘كأا˘˘˘˘˘ت
،ضسوتنفوج حان˘ج ،ي˘كصسيدرا˘نر˘ي˘ب

ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا ة˘قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘ع
ذإا ،(1202‐0202) م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل
نع هعافد ةلمح قيرفلا لهتصسيصس
02 موي ايرودبماصس ةهجاومب ،هبقل
يلودلا ضضرعتو ،يراجلا ربمتبصس
لÓخ ،ةيل˘صضع ة˘با˘صصإ’ ي˘لا˘ط˘يإ’ا
،هدÓب بختنم ركصسعم يف هدجاوت
رر˘˘ق˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ةنصسوبلا يته˘جاو˘م ن˘م هدا˘ع˘ب˘ت˘صسا

م˘˘˘˘˘مأ’ا يرود ي˘˘˘˘˘ف اد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘هو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تق˘˘ف˘˘تاو ،ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا
ةكبصشو «تروبصس وليد اتيزاغ’»
ىلع «اي˘لا˘ط˘يإا ضسترو˘ب˘صس يا˘كصس»
’ ةرتفل يكصسيدرانريب بايغ
ه˘عو˘صضخ د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت
ترهظأا ،ةديدج ةيبط تاصصوحفل

،بعÓ˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بÓ˘˘ل ه˘˘ت˘˘جا˘˘ح
،ا˘ًع˘قو˘ت˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘م لو˘˘طأا ةد˘˘م˘˘ل
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف بع’ نإا˘˘ف ،كلذ˘˘بو
تا˘ه˘جاو˘م ن˘ع بي˘غ˘ي˘˘صس ق˘˘با˘˘صسلا
ىلع «يلوبانو امورو ايرودبماصس»
ن˘م ت’و˘˘ج3 لوأا ي˘˘˘˘ف ،ل˘˘˘˘˘قأ’ا
،ةباصصإ’ا هذه ي˘تأا˘تو ،و˘ي˘صشت˘لا˘كلا
يف يفويلا ةم˘ه˘م ة˘بو˘ع˘صص د˘يز˘ت˘ل
اذه ،يكصسيدرانر˘ي˘ب ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا
62ـلا بحا˘˘صص ى˘˘نا˘˘عو ،ف˘˘ي˘˘˘صصلا

هروهظ ذنم ،تاباصصإا01 نم اًماع
،4102 ماع ويصشتلاكلا يف لوأ’ا
لقأ’ا ىلع دحاو عوبصسأا باغ ذإا
.ةباصصإا لك دعب

لامآا رخبي وكيتلتأا
يتيشس Îشسششنام

لا˘˘مآا تصضر˘˘ع˘˘˘ت
يتيصس رتصسصشنام
،يزيلجنإ’ا
ه˘عا˘فد ز˘يز˘ع˘˘ت˘˘ب
،يفا˘صضإا بعÓ˘ب
،ةملؤو˘م ة˘بر˘صضل
هتدكأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
ةيفحصص ر˘يرا˘ق˘ت
ةفيحصص تركذو
ولليد اتيزاغ ’»
«تروبصس
د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

يلودلا هعفادم نع يلختلا ضضفر
ا˘˘يرا˘˘م ه˘˘ي˘˘صسو˘˘خ ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا

،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘˘صسصشنا˘˘م˘˘ل ،ز˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘خ
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تفا˘˘˘صضأاو
ر˘ت˘صسصشنا˘م ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘لا
26 غلب ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأ’ ي˘ت˘ي˘صس
باصسح نود ينيلرتصسإا هينج نويلم
بيب ينابصسإ’ا لمأايو ،تافاصضإ’ا

ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م برد˘˘˘م ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
امدعب ،يفاصضإا عفادم مصضب ،يتيصس
تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس ل˘˘˘صصح
ن˘˘˘م ي˘˘˘كأا نا˘˘˘ثا˘˘˘ن يد˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
طر˘صشلا ة˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘تو ،ثو˘م˘نرو˘ب
غلابلا زينيمي˘خ د˘ق˘ع ي˘ف ي˘ئاز˘ج˘لا

وكيتلتأا ع˘م ،ة˘ن˘صس52 رم˘ع˘لا ن˘م
،يني˘لر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج ن˘ي˘يÓ˘م901
ن˘م ماو˘عأا3 دعب دق˘ع˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘يو
رصسفتصسا دق يصسليصشت ناكو ،نآ’ا
ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘˘صض ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس
ي˘ف حر˘صص يذ˘لا ،ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا

بعللا ةركفب بحري هنأا قباصس تقو
كنار˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘صشإا تح˘˘˘˘ت

ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘خ ل˘ق˘ت˘˘ناو ,درا˘˘ب˘˘م’
ماعلا وي˘بو˘ناد ن˘م ا˘مدا˘ق و˘كي˘ت˘ل˘تأا

هي˘ن˘ج ف˘لأا008 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،3102
ىت˘ح ه˘ل بع˘لو ،ط˘ق˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا
.ةارابم191 نآ’ا

يحشضي نامريج ناشس
وكيتلتأا مجن لجأل هيبعÓب

نامريج ناصس ضسيراب ةرادإا علطتت
نع يلختلا ربع ،اهنئازخ ضشاعنإ’
قلغ لب˘ق ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ضضع˘ب
،ةيراجلا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا باب
«بي˘˘كي˘˘ل» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص بصسح˘˘بو
نا˘مر˘ي˘ج نا˘صس نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
غلبت ،ةحداف رئاصسخ دبكتل دعتصسي
هينج نو˘ي˘ل˘م1.98 لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘م
‐0202) م˘صسو˘م ي˘ف ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا

ة˘˘ما˘˘قإا رار˘˘م˘˘ت˘˘˘صسا لا˘˘˘ح ،(1202
،ةقلغ˘م باو˘بأا ف˘ل˘خ تا˘يرا˘ب˘م˘لا

عل˘ط˘ت˘ت يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا˘ب تدا˘فأاو
نويلم45 ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ع ،ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ،ي˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘صسإا

ىلع ،نيبعÓلا ضضعب عيب قيرط
يا˘ج ا˘صسيردإا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا م˘˘ه˘˘صسأار
ا˘˘م و˘˘هو ،ر˘˘ل˘˘صسكارد نا˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘جو
كرحتلل اًل˘هؤو˘م يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘صس
ن˘م ي˘ترا˘˘ب ضسا˘˘مو˘˘ت م˘˘صض و˘˘ح˘˘ن
يف ياج طبتراو ،ديردم وكيتلتأا

ى˘˘˘لإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘صس تقو
ل˘ظ ي˘ف ،د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
،هليحر برق دكؤوت ةديدع ريراقت
قيرفلا عم طقف دحاو مصسوم دعب
ودبيف ،رلصسكارد امأا ،يصسيرابلا

ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ءا˘ق˘ب˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًب˘˘غار
م˘غر ،1202 ف˘ي˘صص ي˘ف ،هد˘ق˘ع
تا˘با˘˘صسح جرا˘˘خ ه˘˘نأا˘˘ب ه˘˘غÓ˘˘بإا
ضسا˘˘مو˘˘ت ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا برد˘˘م˘˘˘لا
.مصسوملا اذه ،ليخوت
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«انأرغولبلأ» ءامد ديدجتل يعسسي ناموك

زيراوشس ةفÓخل زينيترام نم برقأا يابيد

دلانور يدنلوهلا بردملا ىعصسي
ةنولصشرب مو˘ج˘ه ز˘يز˘ع˘ت˘ل نا˘مو˘ك
‐0202 م˘˘صسو˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
بار˘˘˘ت˘˘˘˘قا ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ،1202
ز˘يراو˘صس ضسيو˘ل ي˘نا˘ياو˘˘غوروأ’ا

ديريو ،في˘صصلا اذ˘ه ل˘ي˘حر˘لا ن˘م
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ءا˘˘مد د˘˘يد˘˘ج˘˘ت نا˘˘مو˘˘ك
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب
ضسر˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘ب ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
مصسوملا اصسرابلا ءاهنإا دعب ميدقلا
بصسحبو ،ةيثراك جئاتنب يصضاملا

«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘صص
تا˘ب ا˘صسرا˘ب˘لا نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘لا˘˘ت˘˘كلا
يد˘ن˘لو˘ه˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل بر˘˘قأا

نو˘ي˘˘ل حا˘˘ن˘˘ج ،يا˘˘ب˘˘يد ضسي˘˘ف˘˘م˘˘م
ه˘˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا م˘˘˘غر ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
،زين˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا

رهصشأ’ا لاوط ،نÓيم رتنإا مجاهم
نأاب ةفيحصصلا تدافأاو ،ةيصضاملا

يا˘ب˘يد م˘صض ي˘˘ف نا˘˘مو˘˘ك ة˘˘ب˘˘غر
بلج ن˘ع ا˘صصرا˘ب˘لا ر˘ظ˘ن تفر˘صص
،ون بما˘ك بع˘ل˘م ى˘لإا ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
نو˘˘كي˘˘صس هر˘˘ع˘˘صس نأاو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس’
م˘جا˘ه˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م ا˘˘ًصضف˘˘خ˘˘ن˘˘م
ةياهن ىلع قبتي ملو ،ينيتنجرأ’ا

ماع ىوصس نويل عم يابيد دقع

يدانلا ةم˘ه˘م ل˘ه˘صسي ا˘م˘م ،د˘حاو
يدام لباقمب همصض يف ينولاتكلا

وهو ،وروأا نويلم52 نع ديزي ’
زينيترام ىلع اًمدقتم هلعجي ام

ةفÓ˘خ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف
تف˘˘˘˘˘ن ،كلذ م˘˘˘˘˘غر ،ز˘˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘˘صس
تاصضواف˘م يأا دو˘جو ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا

اصصرابلا ن˘ي˘ب نآ’ا ى˘ت˘ح ة˘ي˘م˘صسر

ةقÓعلا نأا ’إا ،يدنلوهلا يلودلاو
يف قباصسلا هبردمب هعمجت يتلا
ضصرف زز˘ع˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.هعيقوتب رفظلا يف يدانلا

ر .ق ^

،بولك نغروي لوبرفيل بردم اعد
ىل˘ع د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل ذ˘خأ’ ه˘ي˘ب˘ع’
ناقيرفلا يقتلي امدنع ،دجلا لمحم
يرود˘لا حا˘ت˘ت˘فا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا
بولك كرديو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا
ى˘˘لإا ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح د˘˘˘عا˘˘˘صصلا زد˘˘˘ي˘˘˘ل نأا
،نيهلا قيرفلاب ضسيل ،غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ط˘غ˘صضلا ج˘ه˘ت˘ن˘ي ه˘نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
،ةركلا لقانت يف ةعرصسلاو يلاعلا

اهتلقن تاحيرصصت يف بولك لاقو
دكأاتن نأا بجي» : «روريم» ةفيحصص
مامأا ىلوأ’ا ةارابملل انتيزهاج نم
،«قحب ةبعصص نوكتصس اهنأ’ ،زديل
،ةصصاخ هقيرط هيدل زديل» :فاصضأاو
ءا˘˘جرأا ي˘˘ف ل˘˘جر˘˘ل ل˘˘جر ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
هتهجاوم لعج˘ي ا˘م اذ˘هو ،بع˘ل˘م˘لا

ن˘يز˘ها˘ج نو˘كن نأا بج˘ي ،ة˘ب˘˘ع˘˘صص
نأا لمأان ،ةليلق امايأا انيدل نكل ،اذهل
ةديج ةحصصب نورخآ’ا نابصشلا ىقبي

نأا لبق ،ةيلود˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
لمعلل مايأا ةثÓثب ىظحنل اودوعي
ضضع˘ت˘ماو ،«ر˘مأ’ا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ا˘˘ع˘˘م
ه˘ي˘ب˘ع’ ضضع˘ب ناد˘ق˘ف ن˘م بو˘ل˘˘ك
يرود ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف م˘ه˘ت˘كرا˘صشم˘˘ل
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا م˘˘˘مأ’ا

امك ،م˘صسو˘م˘لا ل˘ب˘ق ا˘م˘ل ة˘يداد˘عإ’ا
يتلا ةيعافدلا تابوعصصلاب فرتعا
ءاصسم هزوف مغر ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي
يف2‐7 لو˘ب˘كÓ˘ب ى˘ل˘˘ع تب˘˘صسلا

بردملا لا˘قو ،ة˘ير˘ي˘صضح˘ت ةارا˘ب˘م
ضصقن ببصسب هذه ثدح» :يناملأ’ا
ي˘ف ضصق˘ن ،ا˘ن˘فر˘ط ن˘˘م ة˘˘صسار˘˘صشلا
اذكه ،ةارابملا هذه يف Óيلق ةبغرلا

،امهانيقلت تاذللا نافدهلا ،رمأ’ا وه

يف جراد رمأا اذهو ءاطخأا نم اءاج
ن˘كل» :ع˘با˘تو ،«ة˘يداد˘عإا تا˘يرا˘ب˘م
ديدعلا انيقلت اننأا دقتعأا نآ’ا ىتح
،ةهباصشم فورظ يف فادهأ’ا نم
مث ،ءانبلا ةيلمع دنع ةركلا ةراصسخ
ةصصرف اهنإا ةدترم ةمجهل ضضرعتلا

حصضاولا نمو كلذ فرعن ،ةيناجم
نأا بجي ،هب حامصسلا اننكمي ’ هنأا
.«بناجلا اذه نصسحن

صسأرملأ بعسص ديدجلأ دعاسصلأ نأأ فرعي
«زديل» ةارابم لبق هيبعل رذحي بولك

ردنصسكلأا يصسنرفلا مجاهملا ىهنأا
ةطيح˘م˘لا لد˘ج˘لا ة˘لا˘ح تيزا˘غ’
لظ يف ،لانصسرآا ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ب
نع هليحر ةيلامتحاب تدافأا ءابنأا
،فيصصلا اذه يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا

ي˘ف ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘لود˘لا ط˘˘ب˘˘تراو
ىلإا لاقتن’اب ةيصضاملا عيباصسأ’ا

ىلع ،ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ددع
د˘˘˘يرد˘˘˘م و˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘تأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسأار
ىلع هباصسح ر˘ب˘عو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘جو
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
نيعجصشملا دحأا قلع ،«مارغتصسنإا»
،يصسنرفلا مجاهملل روصشنم ىلع
دريل ،«ىقبا ..ةدحاو ةملك» ةرابعب
تد˘كأاو ،ةز˘م˘غ˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا

نأا ةيناطيربلا «روريم» ةفيحصص
ريصشي تيزاك’ بناج نم درلا اذه
قيرفلا عم بعÓلا رارمتصسا ىلإا
م˘غرو ،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ر˘خآا م˘صسو˘م˘ل
لÓخ اًفده21 تيزاغ’ ليجصست
،يصضاملا مصسوملا يف ةارابم93
ليكيم ينابصسإ’ا بردملا نأا ’إا
ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا يو˘˘ن˘˘ي ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا

مصسوملا يف اًماع92ـلا بحاصص
مصضنا تيزاغ’ نأا ركذي ،لبقملا
،7102 ماع يندنللا يدانلا ىلإا
لباقم يصسنرف˘لا نو˘ي˘ل ن˘م ا˘ًمدا˘ق
،ينيلرتصسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م5.64
نآ’ا ى˘ت˘ح ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ل˘ج˘˘صسي˘˘ل
.اًفده84

لانشسرآا عم هلبقتشسم مشسحي تيزاغل
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قا˘˘فو قا˘˘صشع م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل
در ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘صس ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘صس
يكوكلا يصسنوتلا بردملا

هلاصسرا مت يذلا دقعلا ىلع
ة˘˘صصا˘˘خ ،ةرادإ’ا فر˘˘ط ن˘˘م
ةرادإ’ا ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر نأاو
نع ثح و هلصسار ناو قبصس
لبق دقعلل هعيقوت ةيناكمإا

رخأات نكلو فيطصسب هلولح
يف ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘صسلا ل˘ع˘ج در˘لا

بردم˘لا تارار˘ق ن˘م ةر˘ي˘ح
ةيفاصضإا تادايز ديري يذلا

دونبلا ضضعب ىوتصسم ىلع
وهو اهعصضو ناو قبصس يتلا

ةرادإ’ا نوبلاطي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
لÓخ نم مهتاطايتحا ذخأاب
ا˘ب˘صسح˘ت ر˘خا ي˘ن˘ق˘˘ت ع˘˘صضو
.قافت’ا مدع ةيناكمإ’

رأرمتسسأ يف نيبعÓلأ تاطوغسض
 يدانلأ قوقح ظفحب دعي بأرعأأو
ل˘صصاو˘ت˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا طو˘˘غ˘˘صض

بصسحو ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ةرادإ’ا
يذلاو طينحجف تامولعملا
طصسوت قيرفلل د˘ئا˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ي
لوح مهعم ثدحتو ةرادإÓل

بلا˘˘طو ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك
لمحت ةرورصضب نيلوؤوصسملا

جور˘خ˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
تا˘˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف تارار˘˘˘ق˘˘˘ب
رصصانع مدخت يتلاو ةمداقلا
اولم مهناو ام˘ي˘صس’ ق˘ير˘ف˘لا

مل يتلا دوعولا راظتنا نم
ع˘قاو˘لا ضضرا ى˘ل˘ع د˘صسج˘˘ت

يف بارعا ضسيئرلا دكاو اذه
ن˘ل ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘خا قا˘˘ي˘˘صس
ق˘ير˘ف˘لا ق˘ح ى˘˘ل˘˘ع تكصسي
،بيترتلا ةفاصصو ضصوصصخب
قر˘ط˘ل هداد˘ع˘˘ت˘˘صسا اد˘˘كؤو˘˘م
.باوبأ’ا عيمج

صشامر ماسشه

ةليلم Úع ةيعمج
نوروثي «براقعلا»

ةيمومع ةكرششب نوبلاطيو
ةيئلولا تاطلشسلا ةدعاشسمبو
ةيعمج قيرف قاصشع ضضفتنا

ضسمأا لوأا ةيصشع ،ةليلم نيع
ةي’ولا رقم ىلا اولقتنا ثيح
او˘˘ب˘˘لا˘˘طو ي˘˘˘قاو˘˘˘ب˘˘˘لا مأا˘˘˘ب
يدا˘ن˘لا ةد˘عا˘صسم ةرور˘˘صضب
رث˘كا ه˘م˘عد ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ضضر˘ف ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ
ى˘عر˘ت ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘كر˘˘صش
ى˘ل˘ع اود˘كا ثي˘ح ق˘ير˘˘ف˘˘لا

بنا˘ج ى˘لا م˘ئاد˘لا م˘ه˘فو˘˘قو
ن˘يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘صسم
م˘صساو˘م˘لا ي˘ف د˘ج˘ب او˘ل˘م˘ع
م˘ي˘صسر˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةر˘ي˘ظ˘ح ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘جرا
بلا˘ط˘م د˘ع˘تو اذ˘ه ،را˘ب˘كلا
’ فيك ةيعقاولاب راصصنأ’ا

ة˘ي˘ع˘صضو ضشي˘ع˘ي م˘ه˘˘يدا˘˘نو
ل˘ك تل˘ع˘ج ة˘ب˘ع˘صص ة˘ي˘لا˘˘م
باو˘بأا نو˘قر˘ط˘ي ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
.ليحرلل تاعزانملا ةنجل

عامتجأ تأرأرق رظتنأ عيم÷أ
قيرفلأ Òسصم ديدحتل ةيلولأ
نو˘˘كي ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘˘ف
ايق˘ت˘لا د˘ق ق˘ير˘ف˘لا ’وؤو˘صسم
ديدعل اقرطتو ةي’ولا يلاو
ضصخ˘ت ي˘ت˘لا ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ا
ةمز’ا ناو ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
يدانلا تصسم يتلا ةريخأ’ا

ةردا˘ق ر˘˘ي˘˘غ ةرادإ’ا تل˘˘ع˘˘ج
نويدلا نا امب ،كرحتلا ىلع
ى˘ح˘صضا ق˘ير˘ف˘˘لاو تر˘˘ث˘˘ك
ةفاصضإ’ا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع از˘جا˘ع
اهنوك نم مغرلاب ةوجرملا

ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صست ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك تفر˘˘˘˘˘ع
تلعجو ةقباصسلا تاطحملا
ةفرصشم ةبترم لتحي يدانلا

يبا˘ج˘يإا د˘ج راو˘صشم˘بو اد˘ج
قا˘˘˘˘˘صشع ل˘˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘صشأا
.ايلحم ةريدتصسملا

صشامر ماسشه

نيوكتلا زكرم دييششتل اذكو «يشس.سسا.يشسلا» ةلجعب عفدلل ةديدج ليومت رداشصم نع ثحبي ىلعل

ةنيطنسسق بابسش
وتاكريملأ صصوسصخب ةريخألأ تاسسمللأ عسضي ينأرمع

 راشصنألا قلقي يكوكلا در لوشصو رخأات

فيطسس قافو
ليدب نع ثحبلاب ةرأدإلأ أوبلاط

هيف ةعجر ل بيد باحشسناو سسيمخلا اذه ةماعلا ةيعمجلا

يميهأرب صسراحلأ ةفÓخل حسشرم ةخوخ نب

 لبقملا عوبشسألا عيقوتلاو «كوملا» ـل ابردم عبشس

ةنيطنسسق ةيدولوم

لسصأوتم ةينطو ةكرسشب ةبلاطملأ

   ةيلولا يلوؤوشسم كرحت «اداكيشسورلا» راشصنأل ةحجان ةريشسم

ةدكيكسس ةبيبسش

راصصنا هاد˘بأا ق˘ي˘م˘ع د˘ج ءا˘ي˘ت˘صسا
لماع˘ت ة˘ق˘ير˘ط ن˘م جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها

ع˘˘م توا02 بع˘ل˘م ي˘لوؤو˘˘صسم
يف ةيحصض تحار يتلا ،ةيصضرأ’ا
ماق يتلا بغصشلا لامعأ’ قباصسلا
ي˘ف ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو را˘˘صصنا ا˘˘ه˘˘ب
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ءا˘˘ق˘˘ل را˘˘طا

يف ينامأ’ا تناك نا دعبو ثيح
عرا˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘˘عإا
ع˘˘˘˘˘صضو ى˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
تهو˘صش ة˘ط˘ي˘˘صسب «تا˘˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت»
ي˘ف را˘صصنأ’ا تل˘ع˘جو ة˘ي˘صضرأ’ا

ناو ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘هر˘˘ما ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘ح
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ر˘صصي نا˘˘ك ل˘˘كلا
.ايئاهن اهتداعا

بعÓلأ عسضو ىلع رأرسصإأ
 «ينام ديلو » قباسسلأ

ةرأدإلأ يف
دارجلا لازي ’ ،ىرخأا ةهج نم

لكا˘صشم˘لا ن˘م ا˘ب˘صضا˘غ ر˘ف˘صصأ’ا
ثيح ،يدانلا تيب يف ةلصصاحلا
اهيف اوبلاط ىرخأا ةريصسم اومظن
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك ضضفر ةرور˘˘˘صضب
دقعنملا عام˘ت˘ج’ا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
نيدكؤوم ،ةريخأ’ا تاعاصسلا يف

ق˘با˘صسلا بعÓ˘لا ع˘صضو ةرور˘صض
ريد˘م˘لا بصصن˘م ي˘ف ي˘نا˘م د˘ي˘لو
ع˘م ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا وا ما˘ع˘˘لا
دانزوب قباصسلا ماعلا ريدملا داعبا

ةوقب ’وادتم همصسا داع يذلاو
ماق ريخأ’ا عامتج’ا ناو ةصصاخ
،هبصصنم يف ىرخأا ةرم هبيصصنتب
تارارق بقرتي عيمجلا نا ركذي
ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘ق
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ضصو˘˘صصخ˘˘ب
فافلا رقمب مويلا ىرجتصس يتلاو
عم يلهأ’ا اهيلع ضسفانتي يتلاو
.ةركصسب داحتا

صشامر ماسشه

،ضسيمخلا اذه بورخلا ةيعمج قيرفل ةماعلا ةيعمجلا دقعت نا رظتنملا نم
نÓعا متيصس مث نمو يبدأ’او يلاملا نيريرقتلا ةصشقانم فرعتصس يتلاو
ةدهعل هحصشرت مدعو يدانلا ةصسائر نم هباحصسن’ بيد رمعم ضسيئرلا
عمج نونل˘ع˘ي ضسا˘ي˘ج˘يد˘لا ي˘لوؤو˘صسم ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ب˘م˘لوا
ةصسائرلل نيحصشرملا اهيف طبصض متي ىرخأا ةيعمجل ابصسحت تاحيصشرتلا
نع ثحبلاو روصضحلا ىلا عيمجلا اعد دق ناك بيد رمعم ضسيئرلا نا ركذي

.ةيكوبصسياف ’ ةيعقاو لولح
ةيعم÷أ حلاسصم نع عافدلل أرسضاح نوكيسس ةيليم

ةيوصست ثحب ن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘م نا˘صسح ق˘با˘صسلا ضسي˘ئر˘لا ن˘ل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
غلابم اوددصسي مل نيذلاو نيرخآ’ا ءاصضعأ’ا ضضعببو هب ضصاخلا لاكصش’ا
21 هتميق ام ديدصستب موقيصس ثيح ،بيد رمعم ضسيئرلا ةدهع يف كارتصش’ا
،ةيعمجلا حلاصصم نع عافدلل هبصسح ةوق عقوم نم نوكي ىتح رانيد فلا

ىتح اهديدصست ىلع لمعلا نيقباصسلا ءاصضعأ’ا عيمجل هتبلاطم دكا امك
تافلم يف هبصسح تاقورخلا ثحب لÓخ نم قيرفلا حلاصصم ىلع اوعفادي
.بيد رمعم ضسيئرلا

صشامر ماسشه

ةنيطنصسق ةيدولوم ةرادإا تقفتا
،ع˘ب˘صس ى˘ف˘ط˘˘صصم برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م
ة˘صضرا˘˘ع˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘ل
ريخأ’ا ناو ةصصاخ كوملل ةينفلا
د˘ع˘ب ة˘ن˘تا˘ب ن˘م ل˘ي˘˘حر˘˘لا ل˘˘صضف
يتلاو اهاقلت ي˘ت˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا

را˘˘صصنا ىد˘˘ل اذو˘˘ب˘˘ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
بصسحو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ،«با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلا»
رظتنم ينقت˘لا نا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ءا˘صضي˘ب˘لا ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ة˘صضرا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق م˘˘ي˘˘صسر˘˘تو
لبق˘م˘لا عو˘ب˘صسأ’ا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ةماعلا ةيعمجلا ءارجا دعب كلذو
لÓ˘خ د˘ق˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
 .ةمداقلا تاعاصسلا

بأدتنأ ىلع رسصي ةغيمد
 يميهأرب ةفÿÓ ةجوخ نب
تامدخ تنمصض ةرادإ’ا نأا ،ركذي
ةرو˘˘صص ي˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘˘ب
اذكو تاحر˘ف بو˘يأا ور˘ت˘صسيا˘م˘لا

ح˘ج˘ن ا˘م˘ك زاز˘˘ب ط˘˘صسو˘˘لا بع’
نم لك عانقا يف ةغيمد ضسيئرلا
طخلا يبع’و رفاصسوب ضسراحلا
اذ˘كو ر˘م˘˘نو قورد˘˘ه ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا

لازت ’و اذه ،يرودرد بعÓلا
ةدع عم دقاعتلا ثحب يف ةرادإ’ا

ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘صشت ثي˘˘˘ح ر˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
نم ةرادإ’ا برق ىلا تايطعملا
ةيبابلا ضسراح ةقفصص مصض نÓعا
ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘ي يذ˘لاو ة˘جو˘خ ن˘ب

ي˘ف ه˘ل˘ح ن˘كم˘ي ط˘˘ي˘˘صسب فÓ˘˘خ
.ةمداقلا تاعاصسلا

صشامر ماسشه

«رفشصألا دارجلا» ءايتشسا ريثت توأا02 ةيشضرأا «ميمرت» ةقيرط

جربلأ يلهأأ
يرأدإلأ مقاطلأ نمسض نوكيل هجتي قباسسلأ بعÓلأ ينام

ضسل˘˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر ل˘˘صصاو˘˘˘ي
يدا˘˘ن˘˘˘لا تي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ةرادإ’ا
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لا ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
رداصصم نع ثحبلا ،ىلعل
يدا˘ن˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
مزÓلا معدلا ميدقتل ابصسحت
يدانلا رييصستل ءاوصس قيرفلل
ن˘م ى˘ت˘ح وا د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ضصي˘صصخ˘˘ت ل˘˘جا

ءانبب قيرفل˘ل ح˘م˘صست ةد˘ي˘ج
ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘˘م عور˘˘صشم
ر˘فا˘ن˘صسلا هر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لاو
نأا ر˘كذ˘ي ،ر˘˘ب˘˘صصلا غرا˘˘ف˘˘ب
ةرادإ’ا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ضسي˘˘˘˘˘ئر
ل˘ك ع˘با˘ت˘يو ر˘مأ’ا ى˘لو˘ت˘˘ي

ةصصاخ هيف ةريغصصو ةريبك

تÓيدعتلا ضضعبب ماق هناو
ةحاصسملا ةدايز يف لمأايو
زكرملا ءان˘ب˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لا

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
.ةيئ’ولا

نع ثحبي ينأرمع
يف ةريخألأ تاسسمللأ

 ةروسضخلأ وتاكريم
ثح˘ب˘ي ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع برد˘˘م˘˘˘لا

م˘ي˘˘صسر˘˘ت ن˘˘ع ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ثي˘ح تاد˘قا˘ع˘ت˘لا ضضع˘ب
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ر˘خا ر˘ي˘˘صشت
ىل˘ع ر˘ق˘ت˘صسا ه˘نو˘ك ى˘لا

وكارابيم عفاد˘م˘لا را˘ي˘خ

ج˘ئا˘ت˘˘ن ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لاو
ةرادإا ع˘˘م ه˘˘تا˘˘صضوا˘˘˘ف˘˘˘م
ى˘ل˘ع ثي˘ح ،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا

ريصصم ررق˘ي˘صس ا˘ه˘ئو˘صض
يروحملا عفادملا ةقرو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لاو
ةرق˘م م˘ج˘ن ع˘فاد˘م ا˘صضيأا
لاز˘˘˘˘ي ’و اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘جارد
يدادع بعÓ˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م
ةرادإا لا˘˘صصتا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
هتامدخب يصس ضسا يصسلا
بلا˘˘˘ط˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘ل˘˘˘ل
يف عورصشلا وا ينعملا

دع˘ب ةد˘يد˘ج تا˘صضوا˘ف˘م
.هبلاطمل عامتصس’ا

صشامر ماسشه

ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش را˘˘˘صصنأا ما˘˘˘˘ق
ةريبك ةريصسمب ،ةدكيكصس
يلثم˘م عا˘م˘ت˘جا˘ب ته˘ت˘نا
ضسيئر عم »5» راصصنأ’ا
ىلإا عمتصسا ثيح ،ناويدلا
ىلإا ةيمار˘لا م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا

يد˘يأا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضو
اوعمجا مهنأاو ةصصاخ ةنمآا

قيرفلا حنم ةرورصض ىلع
و˘هو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘˘كر˘˘صشل
لصصوي هلعج يذلا رمأ’ا

يلاو ىلإا راصصنأ’ا ةلاصسر
م˘هد˘عو يذ˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا
ي˘˘˘˘ف رو˘˘˘˘مأ’ا ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضب
ةصصاخ ةمداقلا تاعاصسلا

ي˘ف ى˘ح˘صضأا يدا˘ن˘˘لا نأاو
ن˘˘مو را˘˘ب˘˘كلا ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
تا˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘ن ه˘˘˘ق˘˘˘ح
هدعا˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘صسر˘لا

.ىغتبملا قيقحت ىلع

يعدتسسي يلأولأ
ةسسأردل نيلوؤوسسملأ

 قيرفلأ عقأو
ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘لاو نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي
عرا˘صس ،د˘يد˘ج˘لا ةد˘كي˘كصس
يمصسر د˘عو˘م ط˘ب˘صض ى˘لإا

ر˘يد˘م ة˘ق˘فر˘ب ءا˘ع˘برأ’ا اذ˘ه
ضسيئرو ةصضايرلاو بابصشلا
يد˘ل˘ب˘لا بع˘صشلا ضسل˘ج˘م˘لا

ريدم اذكو ءان˘ي˘م˘لا ر˘يد˘مو

ـل ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةصشقانمل اذ˘هو كار˘طا˘نو˘صس
تح˘˘صضأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘˘لا
˘ما˘ع˘˘لا يأار˘˘لا لا˘˘ب ل˘˘غ˘˘صشت
فقوملا وهو ،يدكيكصسلا
لمعلاو هحرط متيصس يذلا

تارار˘ق˘ب جور˘خ˘ل˘ل ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ةياهنلا ي˘ف ل˘صسر˘ت ة˘ي˘ئا˘ه˘ن
تا˘ط˘ل˘صسلا ي˘لوؤو˘صسم ى˘˘لإا
.دÓبلا يف ايلعلا

صشامر ماسشه

بورخلأ ةيعمج
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ضسي˘ئر لÓ˘م ف˘˘ير˘˘صش ح˘˘ت˘˘ف
رانلا ،لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ى˘ل˘˘ع ادد˘˘ج˘˘م
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر راود˘˘˘˘م
ريخو ،مدق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
داحت’ا ضسيئر يصشطز نيدلا
نأا احصضوم ،ةبعلل يرئازجلا
ةباصصعلا ا˘يا˘ق˘ب ن˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ل˘خد˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ى˘ل˘˘عو
يتلا امهتافرصصتل دح عصضول
ةركلا روطت ىلع رثؤوت تتاب
.ةيرئازجلا

ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف لÓ˘˘˘م ح˘˘˘صضوأاو
لوأا ةرهصس اهد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص
نع نولوؤوصسملا» :Óئاق ضسمأا

اياقب نم ةيرئازجلا مدقلا ةرك
ن˘˘م م˘˘ه م˘˘ه˘˘نأ’ ،ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا

ىلعو مهبصصانم يف مهونيع
تاط˘ل˘صسلاو ة˘صضا˘ير˘لا ر˘يزو
ادح عصضول لخدتلا ةيرئازجلا
تافرصصت نم هب نوموقي امل
ةيرئازجلا مدقلا ةركل ءيصست
ة˘ي˘صضق ي˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م ل˘˘ث˘˘م
ةمكحملا نأا ثيح ،يبرادلا
ةطبارلاو ةيداحت’ا ةيرئازجلا
ضساتلا لبق نم ةعفصص تقلت
ةلثامم ةئيهل فيكف ةيلودلا
،«ة˘ي˘قاد˘˘صصم ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘كت نأا

ريغ لماعملا قيبطت» :عباتو
تعجارت قرف كانهف موهفم

تا˘فر˘صصت ل˘ب˘ق˘˘ن ’ ن˘˘ح˘˘نو
نيمئاقلا ىلع ناكو ،ةلثامم
قيبطت فافلاو ةطبارلا ىلع
،نييعرصش ريغ مهنكل نوناقلا

ىلع تكصسن نل انتهج نمو
ةرازو تل˘صسار ثي˘˘ح ا˘˘ن˘˘ق˘˘ح
ريزولاو ةصضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئرو لوأ’ا

با˘˘˘ب˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو در˘˘˘ي م˘˘˘˘لو
ةلصسارملا نا مغر ةصضايرلاو
ملو ،ارهصش ابيرقت ذنم تناك
فر˘صصت˘لا اذ˘ه بب˘صس م˘ه˘˘ف˘˘ن
 .«’وغصشم نوكي امبر

ةيداحتلأ بيسصنت»
يعرسش ريغ ةطبأرلأو

 «ملاعلل ةكوحسضأأ انحبسصأأو
ىلع لوأ’ا لجرلا فقوتي ملو
لب لئابقلا ةبيبصش قيرف ضسأار
دكأا نيح ،كلذ نم رثكأا حار
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘ت’او ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا نأا

يف ،ةيعرصش ري˘غ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نيناوقلا اهقي˘ب˘ط˘ت مد˘ع ل˘ظ
،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا

ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ا˘˘م» :در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو
ىطخت ة˘يدا˘ح˘ت’او ة˘ط˘بار˘لا

بي˘˘˘˘صصن˘˘˘˘تو ،رو˘˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘˘ك
ن’ ،يعرصش ر˘ي˘غ ة˘يدا˘ح˘ت’ا
نيناوق قيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت

نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م ر˘˘ي˘˘غ
طابصضن’ا ةن˘ج˘ل ،ي˘صسا˘صسأ’ا
نأا تدكأا يتلاو ةيداحت’ا يف
فيكف ،ةيعرصش ريغ ةلصسارملا
ىوكصشو ةلصسارم ميقت نأا اهل
اندقف د˘ق˘ل..ا˘ها˘ن˘ع˘صضو ي˘ت˘لا
،ةيداحت’او ةطبارلا يف ةقثلا

،ةيرئازجلا ةمكح˘م˘لا ى˘ت˘حو
لبق نم ةعفصص تقلت ثيح
د˘ق˘لو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ةرك نع ةئيصس ةروصص اوحنم
انحبصصأاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا
،م˘لا˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صس

تحبصصأا ةيقيرفإ’ا ناد˘ل˘ب˘لاو
ايناتيروم نأا ثيح انم لصضفأا
اوف˘نأا˘ت˘صسا ضسنو˘تو بر˘غ˘م˘لا
نمو تايرابملاو تابيردتلا

ة˘˘ط˘˘خ ا˘˘˘ن˘˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ن˘ع نو˘لوؤو˘صسم˘˘لا..ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
اياقب نم رئازجلا يف ةركلا
تاطل˘صسلا ى˘ل˘عو ة˘با˘صصع˘لا
مهنأ’ مهت˘ب˘صسا˘ح˘مو م˘ه˘عز˘ن
ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘صسكت˘ل نو˘˘ع˘˘صسي
ى˘صضو˘ف˘لا ق˘ل˘خو ةد˘يد˘˘ج˘˘لا

.«وزو يزيت يف ةلبلبلاو
لÓ˘˘˘م د˘˘˘كأا ،ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ه˘˘جو˘˘˘ت
ةبلا˘ط˘م˘لا ل˘جا ن˘م «فا˘ف˘لا»
نا˘م˘˘صض ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ح˘˘ب
ناو اميصس’ ةيراق ةكراصشم
’دب4ـلا زكرملا لتحا هقيرف
را˘ي˘ت˘خ’ ة˘عر˘ق˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م
يف رئازج˘ل˘ل ع˘بار˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا
.ةيجراخلا ةصسفانملا

ب.م.يرسسيإأ

ودأراب يدان
«كابلا» ةرادإا
يواشسوم ركششت

هليحر دكؤوتو
يوا˘صسو˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت تا˘˘ب

باق وداراب يدان ضسراح
ن˘˘م ى˘˘ندأا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ق
ضضو˘خو يدا˘ن˘لا ةردا˘غ˘م
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘بر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘صسلا
رارصصإا لظ يف ،ةمداقلا

ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا د˘˘˘يد˘˘˘ع
ا˘هزر˘˘بأا ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.دادزولب بابصش
وداراب قيرف ةرادإا تنلعأاو
ة˘ي˘صضا˘م˘لا تا˘عا˘˘صسلا ي˘˘ف
ق˘لأا˘ت˘م˘لا ضسرا˘ح˘لا ل˘ي˘˘حر
امدعب ،يدانلا نع ايمصسر
عقاوم ىلع ةديرغت ترصشن
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا
:ا˘ه˘ي˘ف تلا˘ق «مار˘غ˘˘ت˘˘صسنا»
هتمدق ام لك ىلع اركصش»
..مصساوم5 ةليط ق˘ير˘ف˘ل˘ل
كل ىنمتن يواصسوم اعادو
كت˘˘بر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف حا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
.«ةديدجلا

ن˘ي˘ب ن˘م يوا˘صسو˘م د˘ع˘˘يو
رئازجلا يف ضسارحلا لصضفأا
زيمملا ىوتصسملا لظ يف
د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
ررقيل ،هيدان عم تايرابملا

عم ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘خ
 .ديدج قيرف

ب.م.يرسسيإأ

ديدجلا دفاولا ضشاورد يدهم فصشك
ن˘ع ،ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش فو˘ف˘صص ي˘˘ف
ىلع هعيقوت لÓخ قيرفلا عم هفادهأا

فيصص ةياغ ىلإا دتمي يذلا  هدقع
2202.
جر˘˘ب يدا˘˘ن با˘˘˘ع˘˘˘لأا ع˘˘˘نا˘˘˘صص لا˘˘˘قو
انأا دقعلا عيقوت دعب قباصسلا جيريرعوب
نم لك ركصشأاو ةبصسانملا هذهب ديعصس
ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ضسي˘ئر ي˘˘طاورز د˘˘م˘˘ح˘˘م
.«رومأ’ا يلع Óهصس ناذللا ريجانملاو
رد˘ق ى˘ل˘ع نو˘كأا نأا ى˘ن˘م˘تا » ع˘با˘˘تو
قيرفلا اهايإا ينحنم يتلا ةيلوؤوصسملا

ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا مد˘˘˘قأا نا ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأاو
لجأا نم انه ىلا تئج انأا ،ةليكصشتلل
ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘لو حا˘ج˘ن˘لا

.ةبيبصشلا اهيلع انتدوع
يطأورز تسسيل ةرواسسلأ :رسضخلب

لكاسشملأ طلخ بجي لو طقف
 لمعلأ ـب ةيسصخسشلأ

دارم رصضخلب حتف ،رخأا قايصس يفو
ىلع روصسنلل ةينابصشلا تائفلا ضسيئر
ضصخت مل امدعب ةيلحملا تاطلصسلا

ةنصس12 نم لقأا ةئفو ةماع قيرفلا
ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب ة˘جو˘ت˘م˘˘لا
ثدح ’ هنأاكو ،يصضقنملا مصسوملا
ةريبكلا ةصسفانملا مغر اهل ةبصسنلاب
حرصص.قيرفلا ديدع عم تناك يتلا
يدانلل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘ل ر˘صضخ˘ل˘ب
دمحم تصسيل ةرواصسلا ةبيبصش » :Óئاق
لا˘˘˘خدإا بج˘˘˘ي ’ اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘طاورز
،«لمع˘لا ي˘ف ة˘ي˘صصخ˘صشلا ل˘كا˘صشم˘لا

ميدقتب ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ا˘ب˘لا˘ط˘م
تا˘ئ˘ف˘لاو ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘نا˘˘عإ’ا
يف يناعي يذلا ماع لكصشب ةباصشلا

 .ةدم ذنم تمصص
جاحلب اسضر

«روشسنلل ةفاشضإلا ميدقت لجأا نم تئج» :سشاورد

ةرواسسلأ ةبيبسش
ةيلحملأ تاطلسسلأ ىلع رانلأ حتفي ةينابسشلأ تائفلأ صسيئر

«ةوارمحلا» يف نيمشسوم عقوي ةجرارد

ةريوبلأ ةيدولوم

ديدŒ ‘ عارشسإلاب ةيلÙا تاطلشسلا نوبلاطي راشصنألا
ةبروب بعلم ةيشضرأا طاشسب

نأرهو ةيدولوم
«ديمعلأ» يف قباسسلأ هليمز عيقوت نم ةليلق مايأأ دعب

ددج نيبعÓب يدانلأ معد لسصأوت ةرأدإلأ

«ةبيقعلا» يف مشساوم3 عقوي يواشسوم

دأدزولب بابسش

فوفصصل ةجرارد ديلو ايمصسر مصضنا
هعي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن
ةمصصاع قيرف ةقفر نيمصسومل دقعل
ع˘م ه˘تر˘ما˘غ˘م ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب بر˘˘غ˘˘لا

تفصشك ام بصسحو.رئازجلا ةيدولوم
عنا˘صص ع˘ي˘قو˘ت نإا˘ف ،ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم
دعب ءاج «ديمعلا»ـل قباصسلا باعلأ’ا

درانريب يصسنرفلا بردملا نم بلط
دقاعتلاب ةرادإ’ا حصصن يذلا ينوزاك
،ةملعلا ةيدولومل قبصسأ’ا بعÓلا عم
ي˘صسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل كلذو

ق˘˘ب˘˘صس يذ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
ناك امدنع قباصس تقو يف فارصشإ’ا

81‐7102 يمصسوم ةيدولوملل ابردم
يدانلا عم هدقع خصسف لبق9102و
92 بحاصص دجاوت مغرو.يمصصاعلا
ةيدنأ’ا نم ديدعلا مامتها نمصض ةنصس
هراوصشم ةعباتم ررق هنأا ريغ ةيجيلخلا

دجي˘صسو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م˘صض
«ديمعلا» يف قباصسلا هليمز ةجرارد
رخأ’ا و˘ه م˘صضنا يذ˘لا ضشا˘ق˘ن د˘م˘ح˘م
.«ةوارمحلا» فوفصصل

طيمز.ع

ق˘˘ير˘˘ف را˘˘صصنأا ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه ضشي˘˘˘ع˘˘˘ي
د˘يد˘ج˘لا د˘عا˘صصلا ةر˘يو˘ب˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
يناثلا مصسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ى˘لإا ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
ار˘ظ˘ن ح˘ير˘م ر˘ي˘˘غ ع˘˘صضو ى˘˘ل˘˘ع ،ةاو˘˘ه
اهيلع دجاوتي يتلا ةيثراكلا ةيعصضولل
يذ˘لا ناد˘ي˘م˘لا د˘ي˘ع˘صسلا ة˘برو˘ب بع˘ل˘م
ة˘ي˘ب˘ع˘صش ر˘ث˘كأ’ا يدا˘ن˘لا ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘صسي
ددجي نأا رظتني ثيح ، ةريوبلا ةنيدمب
م˘ل كلذ نأا ’إا بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه˘˘ل طا˘˘صسب˘˘لا

ابعلم دجي نأا بلاطم قيرفلاو ثدحي
رابتعاب01 م˘˘قر ة˘˘ي’و˘˘لا جرا˘˘خ ر˘˘خآا
متي مل ةي’ولا رئاودب ةرفوتملا بعÓملا
بعÓملا ةنياعم ناجل فرط نم اهليهأات
ةاوه مصسق) ةلوطبلا نم ىوتصسملا اذهب
نأاصش يف احورطم لؤواصستلا ىقبيو ،(ناث
ريهامج هوز˘غ˘ت بع˘ل˘م ل˘ي˘هأا˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
.ءارمحلاو ءارصضخلا اهناولأاب «ةيماملا»

يميمح صشاسشه

،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل عباتلا ةيلاملا ةباقرلاو ةرادإ’ا مصسق ماق
ىلع لوصصحلا فدهب تافلملا عصضوب ةصصاخلا خيراوتلا نع غÓبإ’اب
يف ةطصشانلا يداونلا يف اهرفوت بجي يتلاو فرتحملا يدانلا ةداهصش
.لبقملا يوركلا مصسوملا نم ةيادب ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا

ددح يلارديفلا بتكملا نأا ،ةيلاملا ةباقرلاو ةرادإ’ا مصسق ركذ امك
ةبصسنلاب «فرتحم يدان ةداهصش» ىلع لوصصحلل نييصساصسأا نيطرصش
ىلع عيقوت˘لا ا˘ه˘لوأا ،لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا م˘صسق˘لا ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا قر˘ف˘ل˘ل
ةباقرلاو ةرادإ’ا مصسقو ةربخلا ةكرصش نمصضتت يتلاو ةيثÓثلا ةيقافت’ا
فلملا عاديا كلذ دعب متيل ،ةيصضاير ةكرصش ةداهصش اذكو ةيلاملا
ةبا˘قر˘لاو ةرادإ’ا م˘صسق ىد˘ل ة˘ق˘ي˘ثو91 ن˘م نو˘كت˘ي يذ˘لاو ل˘ما˘˘كلا
وأا يدانلا ةرادإا ضسلجم ءاصضعأا فرط نم هعصضو بجي يذلاو ةيلاملا

متخب فلملا متخ ةرورصض عم ،ةيصضايرلا ةكرصشلا ضسيئر لبق نم
.فلملا عاديإا لبق يدانلا

طيمز.ع

ديدجلأ مسسوملل يلأرديفلأ بتكملأ تأرأرق نمسض لخدت
فرتحملا يدانلا ةداهشش ىلع لوشصحلا تافلم عاديإل ينمزلا لودجلا ددحت «فافلا»
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3 ق˘ي˘فو˘ت يوا˘˘صسو˘˘م ضسرا˘˘ح˘˘لا ع˘˘قو
نم ا˘مدا˘ق دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ي˘ف تاو˘ن˘صس
يدانلا ةرادإا عم قفتا امدعب ،وداراب يدان
.د˘ق˘ع˘لا ةد˘مو ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع «ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا»
ىلع قيرفلل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو
«كوبصسياف» يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم
ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م بعÓ˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘صص ،ضسمأا
ميصسارم لÓخ يصشيرق قيفوت يصضايرلا
.دقعلا ىلع عيقوتلا

نأولأأ لمحب ديعسس»: وبموغن
ةمداقلأ تأونسس3ـلأ يف دأدزولب

 «ةفاسضإلأ ميدقت يفدهو
ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا و˘ب˘مو˘غ˘ن ي˘كيا˘م ر˘˘ب˘˘ع
ةنصس12 نم لقأا ةئف يف قباصسلا يكيجلبلا

نع ،دادزولب بابصش قيرفل اثيدح مظنملاو
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا ل˘م˘ح˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا هر˘˘خ˘˘ف
ميدقت يصسيئرلا هفده نا احصضوم ،ضضيبأ’او
.«ةبيقعلا»ـل ةفاصضإ’ا

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل ي˘م˘صسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘صشنو
لاق يذلا يكيجلبلا م˘جا˘ه˘م˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
،ق˘با˘صس ي˘كي˘ج˘ل˘ب ي˘لود بع’ ا˘˘نأا» ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تا˘˘يرود˘˘لا ي˘˘ف تار˘˘ما˘˘غ˘˘˘م ةد˘˘˘ع تصضخ
يرود˘لا ن˘˘م ل˘˘ك رر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
ةلوطبلا ىلإا ةفاصضإ’اب ،يناملأ’او يلاطيإ’ا

ـب يقاحتلإاب رختفأا مويلاو» عباتو ،«ةيدنلوهلا
ريخأ’ا يف دعيل .«مصساوم ةثÓث ةدمل ةبيقعلا
هدقع فيرصشت ىلع لمعلاب قيرفلا راصصنأا

رد˘ق نو˘كي˘ل ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
هزيفحتو همعدب مهايإا اب˘لا˘ط˘م ،م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت

بابصش ة˘ي˘ح˘ت˘ب ه˘مÓ˘ك ي˘ه˘ن˘ي˘ل ،كلذ ى˘ل˘ع
.ةيبرعلا ةغللاب دادزولب
بختنملا م˘جا˘ه˘م ي˘كيا˘م د˘ع˘ي ،ةرا˘صشإÓ˘لو
زربأا نم ،ًاماع91 نم لقأا ةئفل يكيجلبلا
عجارتي نأا لبق ،ه˘ع˘م ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا بهاو˘م˘لا

وحن ه˘ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ًا˘ي˘ج˘يرد˘ت هاو˘ت˘صسم
لمأاب ،يرئازجلا يرودلا يف بعللا رايتخا
.ابوروأا وحن ةدوعلاو قّلأاتلا

جاحلب اسضر

738213ددعلأ ^2441 مرحم02ـل قفأوملأ0202 ربمتبسس8ءاثÓثلأةصضايرلا
لئابقلأ ةبيبسش

«يرانكلأ» قحب ةبلاطملل ةيداحتلأ رقمل مويلأ هلقنت دكأأ

نيلوؤوشسملا ىلعو نييعرشش ريغ «فافلا»و ةطبارلا :لÓم
 ةباشصعلا اياقب نم ةيرئازجلا ةركلا ريهطت
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بت˘كم˘لا ءا˘صضعأا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي
داحت’ا رقمب ،مويلا يلارديفلا
«فافلا» مدقلا ةركل يرئازجلا
ريراقت ةصشقانمل ،ميهارب يلادب
ةصسمخلا تاطبار˘لا تا˘طا˘صشن
ىلع ةقداصصملاو..مدقلا ةركل
ر˘ي˘˘خأ’ا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ر˘˘صضح˘˘م
توأا01ـلا ي˘ف د˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا
.يصضاملا

دا˘ج˘˘يإ’ ءا˘˘صضعأ’ا ى˘˘ع˘˘صسي
يتلا لكاصشملا ضضعبل لولحلا

ةرتفلا يف حطصسلا ىلإا تفط
اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘ي˘صضا˘م˘لا
رثكأا ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا قار˘غإا
ءاغ˘لإا ة˘ي˘صضق ا˘م˘ي˘صس’ ر˘ث˘كأا˘ف
تلا˘صسأا ي˘ت˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ضسأا˘ك
ةقيرط اذكو ربحلا نم ريثكلا
رئازجلل عبارلا لثمملا رايتخا
،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
قا˘فو ن˘ع˘ط ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ةيدولوم حنم رارق يف فيطصس
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘˘فا˘˘صصو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رارقلا رود˘صص م˘غر ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ضصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
.يمصصاعلا

ءا˘˘صضعأا قر˘˘ط˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘˘ك
ريراقت ىلإا يلارديفلا بتكملا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

يمتن˘ت ي˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘لا ع˘ي˘م˘جو
ة˘ن˘ج˘ل» ن˘م ل˘ك ي˘هو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ةنجللا ،رئازجلا ضسأاك ،ةيلاملا
ة˘ن˘ج˘ل ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ،تا˘عاز˘˘ن˘˘لا ة˘˘يو˘˘صست
عم قيصسنتلا ةنجل ،ةيميكحتلا
نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ،تا˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘ن˘ج˘˘لو ،بعÓ˘˘لا
ةر˘˘˘˘كلاو ،ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘خاد
.«ةيئطاصشلا

قدا˘صصي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘˘مو
ي˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘صضعأا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ر˘˘ي˘˘خأ’ا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ر˘˘صضح˘˘م
01 موي هدقع يذلا بتكملل
.يصضاملا توأا

ضشقاني نأا رظتنملا نمو اذه

خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

يذ˘لا ي˘ح˘صصلا لو˘كتور˘ب˘˘لاو
ةباصصإا يدافتل ،هقيبطت بجو
«انوروك» ضسوريفب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

يف يئدبم ديدحت مت هنا مغر
ءيصش لك ىقبيو ىصضم تقو
ءوصضلا ذ˘خأا ن˘ي˘ح ى˘لإا ا˘ق˘ل˘ع˘م
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘صضخأ’ا
.دÓبلا يف ايلعلا

ب.م.يرسسيإأ

يرئأزجلأ يلودلأ ةمزأأ
ةيدوعسسلأ ةرأدإلأ عم دقعتت

جراخ تاب يليÓب
سشتيفيوليم ططخ

يلهألا بردم
ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘صسو˘˘ي ل˘˘صصو

قرتفم ىلإا ،يرئازجلا يلودلا
ي˘ل˘هأ’ا ه˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م قر˘˘ط˘˘لا
ةجصض را˘ثأا ا˘مد˘ع˘ب يدو˘ع˘صسلا

يصضايرلا طصسو˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ىلع هر˘خأا˘ت بق˘ع ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب
ه˘ل ا˘ه˘صصصصخ ي˘ت˘لا ةر˘ئا˘˘ط˘˘لا
رئازجلا ن˘م ه˘جار˘خإ’ ق˘ير˘ف˘لا
.ةليلق عيباصسأا لبق

ةيف˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
نادÓف يبرصصلا نأا ،ةيدوعصس
،يلهأ’ا برد˘م ضشت˘ي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م
ه˘˘ت˘˘جا˘˘ح مد˘˘ع˘˘ب ةرادإ’ا غ˘˘ل˘˘˘بأا
قيرفلا ةليكصشت ي˘ف ي˘ل˘يÓ˘ب˘ل
تايناكمإ’ ريخأ’ا كÓتما مغر
كلذو ،ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘ند˘بو ة˘ي˘ن˘˘ف
ة˘ب˘ي˘خ˘م˘لا ه˘تا˘يو˘ت˘صسم بب˘صسب
.قيرفلل هلوصصو ذنم لامآÓل

م˘ل ي˘ل˘يÓ˘ب نأا م˘˘غر ن˘˘كلو
يقيقحلا هاوتصسم نع فصشكي
نأا ’إا يدوعصسلا يرودلا يف
ي˘ت˘لا ل˘ماو˘˘ع˘˘لا ضضع˘˘ب ة˘˘م˘˘ث
يليÓب ةبرجت ءاهتنا نم لجعت
،يلهأ’ا قيرف ع˘م ة˘ي˘فار˘ت˘ح’ا
اهب رم يتلا تامزأÓل رظنلاب
هر˘خأا˘ت نا˘كو ،ار˘خؤو˘م بعÓ˘لا

يتلا ةرطقلا يه ةرئاطلا ىلع
.ضسأاكلا تصضافأا

ايقيرفإا لطب نإاف ةراصشإÓلو
لازي ’ ينطولا بختنملا عم
ىلإا يل˘هأ’ا يدا˘ن ع˘م ط˘ب˘تر˘ي

هل عقو نأا دعب ،2202 ةياغ
بقع ي˘صضا˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف
ةرصشابم رصضخ˘لا ع˘م ه˘ج˘يو˘ت˘ت
دتمي دقع ىلع ايقيرفإا ضسأاكب
.مصساوم ثÓثل

جاحلب اسضر

رسضÿأ حانج مسض وحن قابسسلأ لخدي ديدج يزيل‚أ دان

لوبرفل ‘ Êام ةفÿÓ لوألا حششرŸا ةمحر نب

ايمتح تاب ليدب نع ثحبلأ

يشضاملب ـل نيدح وذ حÓشس خابدÓغ عم ينيعبشس نب بشصنم Òيغت

طاقنلأ زربأأ ةماعلأ ةيعم÷أ دقعل Òسضحتلأو ةيقيرفإلأ ةركلأ ريوطت

ويديفلا ةينقت Èع سسيمÿا اعامتجا دقعي فاكلا

اياشضق ةدع ‘ لشصفلل مويلا عمتجي ›ارديفلا بتكŸا
يكرتلأ يرودلأ يف أدحأو امسسوم ىسضق نأأ دعبيسضاملأ توأأ01 ـلأ عامتجأ تأرأرق ىلع نوقداسصي ءاسضعألأ

ويشسكاجأا ةباوب نم يشسنرفلا يرودلل دوعي يرون
دعب اددجم ،يصسنرفلا ويصسكاجأا يدانل يرون ضضاير داع

قيرف ناولأاب دحاو مصسومل يكرتلا يرودلا يف ةبرجت هصضوخ
«يكيصسروكلا» قيرفلا عم هدقع ىلع عقويل ،روبصس ينارميع
ت’وجلا يف هتكراصشمل ابصسحت ةرصشابم تاريصضحتلا أادبيو
تفصشكو.ةيصسنرفلا ةيناثلا ةجردلا يرود تاصسفانم نم ةمداقلا
ةيوق ةدوع عقوت˘ت ا˘ه˘نأا ي˘ف˘ح˘صصلا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف و˘ي˘صسكا˘جأا ةرادإا
نيبعÓلا رثكأا نم دحاو دعي يذلا يرئازج وكنرفلا مجاهملل

يرود يف ةارابم131 هيدل ثيح ،يدانلا خيرات يف ًامصسح
ةرتف لÓخ ةمصساح ةريرمت32و ًافده63 لجصس ةيناثلا ةجردلا
راصشأا امك ،ضضيبأ’او رمحأ’ا قيرفلا ةقفر اهبعل تاونصس عبرأا
يف.5 مقرلا لمحيصس «مين»ـل قباصسلا بعÓلا نأا ىلإا نايبلا
هيدانل ةدوعلاب ةغلابلا هتداعصس يرون فخي مل ،لصصتم قايصس
ريثكلا يدل نكي مل يتايح قيرف وه دعصسأا انأا»:احرصصم قباصسلا

يل تحيتأا كانه نكلو9102 ترداغ امدنع تارايخلا نم
،«يلافاك ناهوي ةملاكم دعب ةصصرفلا تمنتغاو ةدوعلل ةصصرفلا
ضضيبأ’ا نينو˘ل˘لا˘ب ا˘ن˘ه تا˘ير˘كذ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا يد˘ل »:ع˘با˘ت˘ي˘ل
ةيصضايرلا تاظحللا هذه لك9102 يف تايفصصتلا رمحأ’او
.«ويصسكاجأا يف ريثكلا انصشع تاونصس4 يف ةياغلل ةعتمم تناك

طيمز.ع
أزييك يلاطيإلأ حانجلأ عم دقاعتلأ لجأأ نم

ةقفشص يف مÓغ ماحقإا يف ركفت يلوبان
انيتنورويف عم ةيلدابت

مÓغ يزوف ماحقإا يف يلاطيإ’ا يلوبان يدان ةرادإا ركفت
ةرادإا عم ةيلدابت ةقفصص يف ،يرئازجلا يلودلا رصسيأ’ا ريهظلا
.يلاطيإ’ا انيتنورويف

نإا˘ف ،ضسمأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘فا˘ح˘صصلا ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م بصسح˘˘بو
ركفت اهلعج ام ،قرطلا لكب مÓغ نم ضصلختلل ىعصسي يلوبان
وكيرديف بلج لجا نم ةيلدابت ةقفصص يف بعÓلا ماحقا يف
ريخأ’ا اذه ةبغر كلذب ةلغتصسم ،انيتنورويف يدان حانج ازييك
نأاو اصصوصصخ «ءارحصصلا براحم» تامدخ ىلع لوصصحلا يف
لصصت يتلاو ادج ةعفترم يقبت يلاطي’ا بعÓل ةيلاملا ةميقلا
ةقفصصلا ماربإ’ لح نصسحأا مÓغ نم لعجي ام وروأا نويلم07 ـل
ريدجلا.«يبونيترابلا » ناولأا لمح يف ازييك ةبغر لظ يف
ةمئاق يف عصضو يصسنرفلا نايتإا تناصس يدان جيرخ نأا ،ركذلاب
ططخ نم امامت جرخ نأا دعب كلذو عيبلل نيصضورعملا نيبعÓلا

هتدوع ذنم اريثك هيلع دمتعي مل يذلا وزوتاغ ورانيج هبردم
نع اديعب اهاصضق يتلا ةليوطلا ةرتفلا دعب اصصوصصخ ،ةليكصشتلل
.اهل ضضرعت يتلا ةرركتملا تاباصصإ’ا ةيفلخ ىلع نيدايملا

طيمز.ع
Óيف نوتسسأأ ةعقوم نع بايغلل هجتيو يحسصلأ رجحلأ يف عسضو

نئمطيو «انوروك» ـب باشصي زرحم
هقاششعو نييرئازجلا

يدان مجن ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م ضضا˘ير بي˘صصأا
عصضخيل ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ب ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
نيب ضسوريفلا رصشنل ايدافت يحصصلا لزعلا ىلإا رئاطلا حانجلا

«يتيصسلا» يدانل ةيمصسرلا ةحفصصلا ترصشنو.قيرفلا يف هئÓمز
يروحملا عفاد˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ة˘با˘صصإا ر˘ب˘خ
يدافتل لزعلل يئانثلا ع˘صضخ˘ي˘ل ،ضسور˘ي˘ف˘لا˘ب ترو˘ب’ كير˘م˘يا
ايقيرفإا لطب بيغي نأا رظتنملا نمو اذه.نيرخآا نيبع’ ةباصصإا

يرود˘لا ي˘ف ى˘لوأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م
نم مايأا4 دعب Óيف نوتصسأا يدانب مهعمجت يتلاو يزيلجن’ا
هقاصشعو ةصصاخ نييرئازجلا زرحم ضضاير نأامط ،هبناج نم.نآ’ا

رصشن امدعب ،ةي˘ح˘صصلا ه˘ت˘لا˘ح لو˘ح ضصا˘خ ل˘كصشب م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع
ركصشأا» :لا˘قو ،«مار˘غ˘ت˘صسنأا» ة˘صصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ة˘لا˘صسر
ةلاح يف انأا..يلإا اهومتلصسرأا يتلا ةعئارلا لئاصسرلا ىلع عيمجلا

.«مكصسفنأا ىلع اوظفاح ..ةديج
ب.م.يرسسيإأ

«صسأديدأأ» لومملأ لبق نم

ديدجلا سصيمقلا ميدقت نع ثيدح
مداقلا عوبشسألا رشضخلل

فصشكلل «ضساديدأا » يرئازجلا ينطولا بختنملا لومم هجتي
نم انملعو ،مداق˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ر˘صضخ˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا ضصي˘م˘ق˘لا ن˘ع
لومم نأا يرئازجلا داحت’ا تيب نم ةبيرقلا ةصصاخلا انرداصصم
ىلع نوكيصس ةيصضايرلا ةصسبلأ’او دات˘ع˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

هلمحي يذلا ديدجلا ضصيمقلا فصشكل مداقلا عوبصسأ’ا دعوم
نوبراحملا هلخديصس يذلا مداقلا ضصبرتلا نم ةيادب ايقيرفإا لاطبأا
.مداقلا ربوتكأا رهصش

ر.ق
sport@essalamonline.com

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘صس ل˘˘خد
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
،يزيلجنإ’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن
لطب لوبرفيل يدان تامامتها
،مصسوملا اذه «غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن ة˘˘˘فÓ˘˘˘خ ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
.ينام ويداصس يلاغنصسلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
بول˘ك ن˘غرو˘ي نأا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا

يزيلج˘نإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م
بختنملل رئاطلا حانجلا عصضي
همادقتصسا ةمئا˘ق ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

،يرا˘ج˘لا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
همجاهم ليحرل ابصسحت كلذو

يلاغنصسلا يلودلا ينام ويداصس
ابو˘ل˘ط˘م ر˘خأ’ا و˘ه تا˘ب يذ˘لا

.ينابصسإ’ا ةنولصشرب قيرف نم
نإا˘˘˘ف رد˘˘˘صصم˘˘˘لا تاذ بصسحو
قفوي مل يذلا دروفتنيرب مجن
يرود˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صصل˘˘˘˘ل
د˘ع˘ي ،زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ينام ةفÓ˘خ˘ل لوأ’ا ح˘صشر˘م˘لا
يف مصسوملا اذه «زديرلا» يف
ي˘˘ف رو˘˘˘مأ’ا تر˘˘˘ج ا˘˘˘م لا˘˘˘ح
مجنلا نيب ح˘ي˘ح˘صصلا ق˘ير˘ط˘لا
ينولاتكلا قيرفلاو يلاغنصسلا
لÓخ همصض ىلع رصصي يذلا
كلذب كرتيل ،يراجلا فيصصلا

برا˘˘˘ح˘˘˘م» ما˘˘˘مأا ة˘˘˘صصر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةريظح يف قلأاتلل «ءارحصصلا
ىطخ ىل˘ع ي˘صضم˘لاو را˘ب˘كلا

.زرحم ضضاير هنطاوم
ة˘م˘˘حر ن˘˘ب نإا˘˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل

ةيدنأا نم ضضورع ةدع كلمي
زات˘م˘م˘لا يرود˘لا ي˘ف ط˘صشن˘ت
،ي˘˘˘صسل˘˘˘ي˘˘˘صشت يدا˘˘˘ن ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا
نو˘ت˘صسأاو ما˘ه تصسو ،لا˘ن˘صسرأا
ر˘مأ’ا نأا اذ˘ه ي˘˘ن˘˘ع˘˘يو ،Ó˘˘ي˘˘ف
ةرادا ى˘ل˘ع ا˘ب˘˘ع˘˘صص نو˘˘كي˘˘صس
تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل
.يرئازجلا يلودلا

جاحلب اسضر

بردم يصضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ع˘قو
’ ةيعصضو يف ينطولا بختنملا
يزور ماق امدعب ،اهيلع دصسحي
خابدÓغنصشنوم ا˘ي˘صسرو˘ب برد˘م
يمار بصصنم ريي˘غ˘ت˘ب ي˘نا˘م˘لأ’ا
ر˘صسيأا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صس ن˘˘ب
طصسو ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

لصضفأا نوكيصسو.يعافد ناديم
،9102 ةنصس ايقيرفإا يف بردم
،ملاعلا يف بردم لصضفأا عبارو
ثحبلا يف عورصشلا ةيمتح مامأا

هب ضضوعي ديدج رصسيأا ريهظ نع
ةيادب لبق ،وداراب ةصسردم جيرخ

فانئتصساو لايدنوم˘لا تا˘ي˘ف˘صصت
رمأ’ا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ضسأا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت
رصساي نم لكل بابلا حتفي يذلا
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل بع’ ي˘˘˘صسور˘˘˘ع˘˘˘ل
يرو˘ن تيأا نا˘يرو ،يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

يف يصسنرفلا هيجنأا يدان بع’
ر˘صضخ˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘ف ر˘ي˘كف˘˘ت˘˘لا

ن˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ضضع˘˘ب ى˘˘ت˘˘حو
تاذ ي˘˘˘فو.ةينطولا ةلو˘ط˘ب˘لا
ن˘ب بصصن˘م نو˘كي د˘ق ،قا˘ي˘˘صسلا
ديب ةحبار ةقرو ديدجلا ينيعبصس
ي˘˘برا˘˘ح˘˘م ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ضسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘˘كب ءار˘˘ح˘˘صصلا

هقلأات لاح يف اصصوصصخ ،9102
نوكي دقو ،ديدجلا هبصصنم يف
مدقت يذلا ،ةرويدق ـل ليدب ريخ
ة˘با˘صصإا ن˘م د˘ئا˘ع˘لاو ر˘م˘ع˘لا ي˘ف
،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ق

ةنيطنصسق ةنيدم نبا ناو اميصس’
زكرملا تاذ لغصش نأاو هل قبصس
ي˘صسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن ع˘م
ضسفنو مومعلا ىلع احجان ناكو
يتلا ةيدولا ةهجاوملا يف رمأ’ا

˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ع’
.ةيصضاملا

جاحلب اسضر

بت˘˘كم˘˘لا د˘˘غ د˘˘ع˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘˘ي
ة˘ي˘لارد˘ف˘˘نو˘˘كل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
«فاكلا» مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا
نع رصضاحتلا ةينقت ربع اعامتجا
ةيعمجلا د˘ق˘ع˘ل ار˘ي˘صضح˘ت ،د˘ع˘ب
هدق˘ع ع˘مز˘م˘لا ة˘يدا˘ع˘لا ة˘ما˘ع˘لا
.مداقلا ربمصسيد

ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا ف˘˘صشكو

،ضسمأا رصشن نايب يف ،مدقلا ةركل
نأا ،ةئيهلل يمصسرلا عقوملا ىلع
ةصشقانم ىلع لمعيصس عامتج’ا

ريوطتب ةقلعت˘م ع˘ي˘صضاو˘م ةد˘ع
ةفاصضإ’اب ،ةراقلا يف مدقلا ةرك
ةماعلا ةيع˘م˘ج˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت ى˘لإا
رب˘م˘صسيد ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لا ة˘يدا˘ع˘لا
متي نأا رظتنملا نمو اذه.لبقملا

ةصسفانم˘لا ة˘ي˘صضق ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ة˘يرا˘ق˘˘لا

م˘صسو˘م˘لا ي˘˘ف ،«فا˘˘كلا ضسأا˘˘كو
لود مظعم نأاو اميصس’ ديدجلا
ءابولا نم يناعت لازت ’ ةراقلا

ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ا˘م و˘˘هو
.قÓطن’ا يف رخأاتت

ب.م.يرسسيإأ



ةــــنصصرق

اكيجلب يف لشضفألا يرئازج
ع˘˘˘˘برأا رور˘˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب

تاصسفانم نم ت’وج
،ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا يرود˘˘لا
برد˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘خإا
نيصسوح˘ل˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ه˘صشل برد˘م ن˘˘صسحأا
د˘ع˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا توأا
غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘˘صس ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل اورو˘˘لرا˘˘صش
ي˘ف تارا˘صصت˘˘نا ع˘˘برأا
يذ˘˘˘˘˘لا تيو˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لا
روبصس » ةلجم هتمظن
،ة˘كي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا «توو˘˘ف
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘صصح˘˘˘تو
اهحتتفإا يتلا ةيوقلا ةقÓطنÓل عجري اذهو تاوصصأ’ا نم %74 ةبصسن ىلع تخلردنأ’ قباصسلا
.يراجلا مصسوملا يكيجلبلا يرودلل ةيحاتتفإ’ا ةارابملا يف بقللا بحاصص ىلع زوفلاب

 يركشسعلا ينطولا بختنملا ئنهي يدلاخ
ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا ع˘˘˘˘فر د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ينطولا بختنملل ةفرصشملا
تاصسفانم نمصض يركصسعلا
تمظن يتلا ةيلودلا ةلوطبلا
بابصشلا ريزو أا˘ن˘ه ،ا˘ي˘صسور˘ب
يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلاو
ى˘ن˘˘ثأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا

هزارحإا دعب ضصاخلا هباصسح
هذ˘ه ي˘ف ة˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ز˘˘كار˘˘م
ن˘˘م ة˘˘صسدا˘˘صسلا ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا
اهونم ،ةير˘كصسع˘لا با˘ع˘لأ’ا

اي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا دو˘ه˘ج ى˘ل˘ع
يب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل
م˘عد ى˘ل˘ع م˘ئاد˘لا ا˘هر˘ه˘صسو
.ةيركصسعلا ةصضايرلا ةيقرتو

اريخأاو..

اصسنرف ىلا فيطصس قافو بع’ راط اريخأاو
ةصصاخ ،اكيجلب ىلا مث نمو ضسما ةيصشع
لجا نم هل اهليهصست مت تابيترتلا لك نأاو
لوط ناو ةصصاخ هملح قيقحتو فارتح’ا
ةصصاخ رثأاتي ايونعم هلعج بعÓلا راظتنا

4 ن˘م ر˘ث˘كأا نآ’ا د˘ح˘ل ضضا˘خ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ناو
دجي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م و˘هو ه˘نود ن˘م ت’و˘ج
،ةيصساصسأا ةناكمب رفظلا لجا نم ةبوعصص
يف تناك يكيجلبلا قيرفلا ةرادإا نأا ركذي
ليهصست لجا نم اصسنرفب بعÓلا لابقتصسا

.اكيجلب ىلا هليوحت ةيلمع

ربشصلا غرافب

ضسيئر رمعم بيد رظتني ربصصلا غرافب
ةماعلا ةيعمجلا د˘ق˘ع بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
اميصس’ ،هتلاقتصسا ميصسرتل ضسيمخلا اذه
ىلا قيرفلا رقم حيتافم ميلصستب ماق هناو
ريرقتلا ضضرع م˘ت˘ي˘صسو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر
ه˘˘با˘˘ح˘˘صسنا نÓ˘˘عاو ي˘˘بد’او ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
،هل قيفوتلا اينمتم يدانلا نم يمصسرلا
ارداق هصسفن ىري نم لكل لاجملا اكرات

ناو ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع
.هبصسح ةرثكب هيصضراعم

«رفانشسلا» ىلع ميخي نزحلا
«ةواويط» ليحرل

ىلع ينيطنصسقلا يصضايرلا يدانلا قاصشع زتها
،ضسوبدوب دمحا قيرفلا رصصانم ةافو ربخ عقو
ىدوا ر˘ح˘ب˘لا ضضر˘ع ي˘˘ف ءي˘˘صس طو˘˘ق˘˘صس ر˘˘ثإا
«يصس.ضسا.يصسلا» ةرصسأاو هتلئاع اكرات هتايحب
ضشي˘ع˘ي يذ˘لا و˘هو ’ ف˘ي˘ك ق˘ي˘م˘ع نز˘˘ح ي˘˘ف
تيب˘لا˘ب ه˘تا˘ي˘مو˘ي ن˘م ر˘ث˘كا ق˘ير˘ف˘لا تا˘ي˘مو˘ي
امك » ةواويط » نا ركذي ،«هيلع هللا ةمحر»
دحا يف لصضف دق ناك هتادانم رفانصسلل ولحي
هفافز ةلفح يف طيرفتلا ةيصضاملا مصساوملا

ةعباتمل يوÓمح ديهصشلا بعلم ىلا لقنتو
مي˘صسار˘م لا˘م˘كإ’ دو˘ع˘ي نا ل˘ب˘ق ق˘ير˘ف˘لا ءا˘ق˘ل
.نوعجار هيلا اناو هلل انا ...هفافز

 سسابع ةنايخ

زيزع بردملا عجارت ةعقوتم ريغ ةجرخ يف
هقافتا مغر ،ةبانع داحتا بيردت نع ضسابع
بلاطو ،مهب لصصتا ثيح ةرادإ’ا عم قبصسملا
يف هيلع قفتا امب ةنراقم هبتار ةدايز ةرورصضب
ةرادإا ضسلجم ضسيئر هصضفر ام وهو قباصسلا
ىلع ةياهنلا يف دكا يذلا ميعزلا ةبانع داحتا
نع اربعم هعم دودصسم قيرط ىلا لصصو هنا
بب˘صس نأاو ا˘م˘ي˘صس’ ة˘جر˘˘خ˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
ري˘جا˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت مد˘ع ي˘ف ن˘م˘كي با˘ح˘صسن’ا
.قيرفلل ريجانمك بردملا

qarsana@essalamonline.com

7382ددعلأ ^2441 مرحم02ـل قفأوملأ0202 ربمتبسس8ءاثÓثلأ

سشتيفوكوج ءاشصقإا
،زيكرتلا ة˘ل˘قو ق˘ل˘ق˘لا بب˘صسب
ضشت˘ي˘فو˘كو˘ج كا˘فو˘ن ي˘صصقأا

ن˘م ي˘بر˘˘صصلا ضسن˘˘ت˘˘لا بع’
ىلع ةحوتفملا اكيرمأا ةرود
دوصصقملا ريغ هفرصصت ةيفلخ
،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا

يتلاو ةوقب ةركلا ددصس ثيح
ريخأ’ا ررقيل ،مكحلا تبصصأا
هنامر˘ح ع˘م ي˘بر˘صصلا ءا˘صصقإا

ا˘هد˘صصح ي˘ت˘لا طا˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
نا˘ك ي˘ت˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘قو
نأا م˘غر ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ي˘˘صس
رذتعا ايملاع لوأاّلا فنصصملا

م˘˘ل ه˘˘نا د˘˘كأاو ه˘˘فر˘˘صصت ن˘˘˘ع
.هب ماق ام دصصقي
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ةنشسsv62 ةنشس53
تب˘ث˘˘ي ر˘˘خأ’ مو˘˘ي ن˘˘م
ه˘˘ئÓ˘˘˘مز˘˘˘ل ود˘˘˘لا˘˘˘نور
ر˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا م˘˘لا˘˘ع˘˘ل˘˘لو
،مقر درجم هل ةبصسنلاب
ي˘ت˘لا ةرو˘صصلا ل˘ي˘لد˘ب
رهظي يتلاو انيديأا نيب
د˘˘ئا˘˘ق نود˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يلا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ضسو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج م˘˘˘ج˘˘˘ن
هليمز قباصسي يلاطيإ’ا
نميأا ري˘ه˘ظ ود˘ي˘م˘ي˘صس
نأا بيرغلاو ةنو˘ل˘صشر˘ب
53ـلا بحاصص ودلانور
زواجت نم نكمت ةنصس
.ةنصس62 وديميصس
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ةÓشصلا تيقاوم

هقاششعو نييرئازجلا نئمطيو «انوروك» ـب باشصي زرحم ^
لوبرفيل يف ينام ةفÓخل لوألا حششرملا ةمحر نب ^

بشصنم Òيغت
عم ينيعبشس نب
وذ حÓشس خابدÓغ
يشضاملب ـل نيدح

«يرانكلأ» قحب ةبلاطملل ةيدا–لأ رقŸ مويلأ هلقنت دكأأ

Òغ «فافلا»و ةطبارلا :لÓم
Òهطت ÚلوؤوشسŸا ىلعو Úيعرشش

ةباشصعلا اياقب نم ةيرئاز÷ا ةركلا

ددج نيبعÓب يدانلأ معد لسصأوت ةرأدإلأ

مشساوم3 عقوي يواشسوم
«ةبيقعلا» يف

ايمتح تاب ليدب نع ثحبلأ
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يسضاملأ توأأ01 عامتجأ تأرأرق ىلع نوقداسصي ءاسضعألأ

اياشضق ةدع ‘ لشصفلل مويلا عمتجي ›ارديفلا بتكŸا

ةنيطنسسق ةيدولوم لئابقلأ ةبيبسشدأدزولب بابسش
يميهأرب صسرا◊أ ةفÿÓ حسشرم ةخوخ نب

«كوŸا» ـل ابردم عبشس
لبقŸا عوبشسألا عيقوتلاو


