
ةيسضق يف مكحلاب قطنلا
فاـــنينوك ةوخإ’ا

يراجلا ربمتبسس32 موي

يقاربب رارسشأا ةيعمجب ةحاطإ’ا
ةقرسسلاب موقت ةمسصاعلا يف
ديدهتلاو فنعلا لئاط تحت

50صص
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ةبقترم تاماسصتعاو تاجاجتحا ةجوم
يراجلا ربمتبسس42 ـلا نمً ءدب

ءوسضلا مهحنÃ دارج اوبلاط
مهطاسشن فانئتسسل رسضخألا

ديربت ةنحاسش لخاد ةهومم تناك
لقنلل ةأايهم دورط لكسش ىلع

راطنق نم ديزأا زجح
راسشبب جلاعم فيك

50 صص

ةسسماخلا ةرملل وباط ميرك ةمكاحم ليجأات
مداقلا ربوتكأا62 ـلا ىلإا

ةينابسسإلا لحاوسسلا يف ايرئازج «اقارح»031 صضارتعا عيرسسلا قيرطلاب ةلوزعم نكامأا ىلإا تابكرملا باحسصأا جردتسست

50صص

لوألا ريزولا ،صصاوخلا نولقانلا دسشان
ءو˘سضلا م˘ه˘ح˘ن˘م ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ل صصي˘˘خر˘˘ت˘˘˘لاو ر˘˘˘سضخألا
˘ماد ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ،د˘يد˘ج ن˘م طا˘سشن˘ل˘˘ل

انوروك ةحئاج ببسسب ،رهسشأا7 يلاوح
صسيئر لÓب دمحم فسشك «91 ديفوك»
،صصاوخلا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا

ءاسصحإا نع صسمأا يفحسص حيرسصت يف
دد˘˘ه˘˘˘م ل˘˘˘قا˘˘˘ن ف˘˘˘لأا08 برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م
م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ف˘˘˘قو˘˘˘ت ءار˘˘˘ج صسÓ˘˘˘فإلا˘˘˘ب
.انوروك ةمزأا ببسسب

صسيئرلا بئان بسصنم طاقسسإا حÎقم ديؤوي يروتسسدلا صسلÛا صسيئر
30 صصهتيقادسصÃ رسضي Úيعتلا صساسسأا ىلع هحرط نإا لاق

«بابانسس» نيب ديدج مادسص
ديزوب نب ريزولاو

Úب ام صصاوÿا نولقانلا
صسÓفإ’ا ةفاح ىلع تاي’ولا

40صص

40 صص

ىمسسم Òغ خيرات ¤إا لجؤوُم يعما÷ا لوخدلا دعوم

ةينطو ةكبسش كيكفت
راحبإ’ا تÓحر ميظنتل

تنسشومت نيعب يرسسلا

تاناحتما قاروأا حيحسصت ةيلمع قÓطنا
ايلعلا بسصانŸا ‘ Úيعتلل ةينطولا ةقباسسŸا

«ةبقترم» ةعسساو ةكرح
يرــــيدم كلسس ‘

ةينيوكتلا تاسسسسؤوŸا
30 صص

ةبانإلاب لامعألاب مئاقلا ،ينسسو◊ا ةزوم
:«مÓسسلا» ـل ،رـئاز÷اب تارامإلا ةلود ةرافسسب

فيك تفرع رئاز÷ا»
انوروك عم لماعتت
«هراسشتنا ةيادب ذنم

30 صص

30 صص

50صص

ةبلطلل ةيعما÷ا ةحنŸا عفر وحن
دد÷ا ايرولاكبلا ةداهسش يلماح قاحتل’ خيراتك Èمسسيد —افلا حاÎقا^
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ةبحم نوبرع لمجأا

ة˘يلو ن˘م ر˘ي˘ه˘سش لا˘م˘˘عأا ل˘˘جر فا˘˘سضت˘˘سسا
يف نيلوؤوسسملا رابك ءانبأا نم نانثا ،ةلقرو
ةقيلفتوب زيزعلا د˘ب˘ع ق˘ب˘سسألا صسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع
ليف يف كلذو ،7102 ماع يف طبسضلابو
لاقو ،ةلقرو ةنيدم يحاوسض ىدحإاب هب ةسصاخ
يذلا ،لامعألا لجر نإا ،نايعلا دوهسش دحأا
ن˘ير˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ي˘˘ن˘˘با فا˘˘سضت˘˘سسا
ن˘م  ةد˘عا˘سسم˘لا بل˘ط˘ل ر˘ط˘سضا ،ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلا

ةياجب نم امهدحأا ءاج ،خبطلا يف نيريبخ
ميظنت عم ،قابطألا ذلأا خبطو ةميلولا بيترتل
نم فورعم برطم  اهايحأا ةيقيسسوم ةرهسس
هذه نأا بارغت˘سسل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ..ة˘يادر˘غ ة˘يلو
ل ام لامعألا لجر تفلك ةميلولاو ةلفحلا
هنأا ىلإا ةفاسضا ،ميتنسس نويلم003  نع لقي
امامت ةديدج »8V ‐ اتويوت» ةرايسس ىدهأا
ةديدج «صسديسسرم» ةرايسسو ،لوألا هفيسضل
لاؤو˘سسلا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضل ءادو˘˘سس
اذه دعب لامعألا لجر دافتسسا مك حورطملا
.؟.. لاومأاو عيراسشم نم خذبلا

! .. «يطرخلا»

دا˘م˘ت˘عا م˘ت ه˘نأا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا تقو ي˘˘ف
ناحتملا تاعاق لخاد ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا
يأا يدافتل «كابلا» ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

لاح هلاح داسشأاو لب ،«انوروك» ءابوب ىودع
يف طابسضنلاب عاطقلا يف نيلوؤوسسملا لك
ىسضوف .. كلذ صسكع لوقي عقاولا .. نأاسشلا اذه
نوحسشرت˘م ،نا˘ح˘ت˘ملا تا˘عا˘ق ل˘خاد ة˘مرا˘ع
،دعابتلا تاءارجإا نومرتحي لو ،تامامك نودب
قاطن ىلع اهلوادت مت روسص هتقثو ام وهو
لاح عقاو ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاومب عسساو
لوكوتورب˘لا ف˘سصي ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘سشلا ل˘ع˘ج
ناحتملا اذه ةبسسانمب هدادعإا مت يذلا يحسصلا
 .«يطرخلا» ـب يريسصملا

! .. «تسسيطيح» ةداهسش

هدي عسضو ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا
ةقلعلا نع ةحارسصب ثدحتو حرجلا ىلع
ةعماجلا طبرت يتلا لوقلا حسص نإا ةئيسسلا
نأا ى˘لإا را˘سشأاو ،ا˘ندل˘ب ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘سشلا قو˘˘سسب
ىسشامتت ل تاداهسش حنمت تحسضأا ىلوألا

،دارج نأا ودبي هيلعو ،يناثلا تابلطتم عم
تاونسسل رمع يذلا لكسشملا اذه جلاعيسس

ج˘ما˘نر˘ب روا˘ح˘م زر˘بأا ن˘م نأا م˘كح˘˘ب ،لاو˘˘ط
امدنعو ،بابسشلاب مامتهلا وه ،نوبت صسيئرلا
ر˘ي˘فو˘ت ي˘ن˘ع˘ي .. با˘ب˘سشلا˘ب ما˘م˘ت˘هإلا لو˘ق˘˘ن
ة˘سصا˘خ ى˘لوألا ة˘جرد˘لا˘ب ل˘غ˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م
.تاعماجلا يجيرخل

«ASUTE»  ..صضقانتلا .. !

بار˘غ˘ت˘˘سسا را˘˘ثأا ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك رر˘˘كت فر˘˘سصت ي˘˘ف
يف صضقانت ،دحاو نآا يف نينطاوملا ءايتسساو
«ASUTE» تل˘˘فا˘˘ح ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
‐ديفوك» نم ةيئاقولاو ةيزارتحلا تاءارجإلل
يسساركلا لك ىلع صسولجلا عنمي ثيح ،«91
نيح يف ،يعامتجلا دعابتلا ةميلعت قيبطتل
نيقسصتلم نيفقاو باكرلا نم لئاه اددع لقت
مهسضعب ّنأا رمألاو ىهدألا ،صضعبلا مهسضعبب

.. ةيماعلاب لوقن امك .. لسصأا ةمامك يدتري ل
.! .. «ريحت مهفت يجأا»

qarsana@essalamonline.com
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 بعسشلا ديري امدنع
نما˘سضت ة˘ل˘م˘ح د˘ع˘ب
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ة˘˘˘ع˘˘˘سساو
فلتخمب نويرئازجلا
عقاوم ربع مهحئارسش
لسصاوتلا
اوبلاط ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ح˘ن˘م˘ب ا˘ه˘˘لل˘˘خ ن˘˘م
نيتيسصقملا نيتخألا

ناح˘ت˘ما زا˘ي˘ت˘جا ن˘م
ي˘˘˘˘˘˘˘ف «كا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘لا»
ار˘ظ˘نو ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت
ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ىد˘˘˘سصل˘˘˘ل
هذ˘˘˘ه ه˘˘˘ت˘˘˘قل يذ˘˘˘لا
نطولا لخاد ةجرخلا

تل˘˘سصو ،ه˘˘˘جرا˘˘˘خو
ثيح ،امهتيسضق ثحبو نيتذيملتلا ءاقلل ناحتملا زكرم ىلإا ،ةيبرتلا ةريدم اهسسأارتت ةيئلو ةنجل
.صسمأا حابسص ناحتملا زكارمب قاحتللل رسضخألا ءوسضلا اتحنم

 نونزحي وه ’و يعو ’
طسشنت يتلا تلفاحلا نم ديدعلا دهسشت
فلتخم رب˘ع ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا طو˘ط˘خ˘ب
مارتحا مدعو ةمراع ىسضوف ،نطولا عوبر
نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةيئاقولا تاءارجإلا
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
‐ةياغرلا طخ ىلع ةطسشانلا كلتب ثدحي
ن˘م د˘يد˘ع˘لا صسد˘كت˘ي ثي˘ح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
نودب مهبلغأاو ،ةدحاو ةلفاح يف باكرلا

تلفاحلا ةلق هسضرف لاح عقاو ،تامامك
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا قا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ت˘حو ة˘ه˘ج ن˘م
نم مهجئاوح ءا˘سضقو م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م˘ب

.؟ عسضولا اذه ىتم ىلإاف .. ىرخأا ةهج

! .. ةمسصاعلا تانكسس يف دوواد ةمجن
ل نييرئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ة˘م˘ج˘ن رار˘سسأا ن˘ع فر˘˘ع˘˘ي
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا دوواد
ينويهسصلا نايكلا اهعسضو
ثيح ،ةتسسلا باطقألا تاذ
صضعبلا تامولعم رسصتقت

،طقف ةيداع ةمجن اهّنأا ىلع
وه رمألا يف بيرغلا نأا ّلإا

ى˘ل˘ع ة˘م˘ج˘ن˘لا كل˘ت دو˘˘جو
تا˘˘ن˘˘˘كسسلا د˘˘˘حأا ح˘˘˘ط˘˘˘سس
ا˘ي ا˘ه˘ت˘سصق ا˘م˘ف.. رو˘كل˘ب˘˘ب
.؟.. ىرت

نماسضتلا «ةنوقيأا» .. نويرئازجلا
عورأا نويرئازجلا مسسر ،ىرخأا ةرم
ا˘ن˘ت˘ي˘لا˘ج دار˘فأا .. ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا رو˘˘سص
ةينمأا اوققح ايناطيرب يف نوميقملا
با˘سصم˘لا ،«تا˘يز د˘م˘ح˘مأا» با˘˘سشلا
د˘˘˘حأا˘˘˘˘ب ثكا˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘طر˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب
كلذو ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
ىف˘سشت˘سسم˘لا ن˘م و˘يد˘ي˘ف ثب ا˘مد˘ع˘ب
رئازجلا ىلإا هلق˘ن˘ل تا˘ط˘ل˘سسلا و˘عد˘ي
ه˘ما˘˘يأا ي˘˘ف ه˘˘تد˘˘لاو ع˘˘م ثو˘˘كم˘˘ل˘˘ل
بابسضلا ةمسصاع يف انؤوانبأا ،ةريخألا
بئانلا ،حادملب نيدلا رونب اولسصتإا

ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘ل˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع
لو˘خد˘ل صصي˘خر˘ت ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

ءاوجألل صضيرملا باسشلا لقت ةرئاط
يراوه» راطمب طوبهلاو ةيرئازجلا
.. ل˘ع˘ف˘لا˘ب م˘ت ا˘م و˘˘هو ،«ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب
.عيمجلل ةيحتف



watan@essalamonline.com
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تاحيرسصت يف ،صشينف لاق
صسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
بسصنم حارت˘قا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا»
رارق ةيروهمجلا صسيئر بئان

صسيل هنأل ،هب بحرمو بئاسص
.. ةيقادسصملاو ةيعرسشلا هيدل
ة˘ن˘ج˘ل ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا
،ةبارعل دمحأا ةسسائر˘ب ءار˘ب˘خ˘لا
لاقو ،«بئاسص نأاسشلا اذه يف
نوكي نأا بجي صسيئرلا بئان»
بع˘˘سشلا فر˘˘ط ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘خ˘˘م
يف امام˘ت صسي˘ئر˘لا با˘خ˘ت˘نا˘ك
نأا ر˘ي˘غ ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا صسف˘˘ن
ى˘ل˘ع حر˘ط مد˘ق˘م˘لا حار˘ت˘قلا
بحسسي ام وهو نييعتلا صساسسأا
بئان بسصنم نم ةيقادسصملا
يف تلاكسشإا حرطيو صسيئرلا
بعسشلا يلثمم نيب تاقلعلا

صسيئرلا بئانو نييناملرب نم
ةلأاسسم نأا ىلإا اريسشم ،«نيعملا

رو˘ت˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘سشم
لك ىلع بجيو ةماه ةلأاسسم
ام ىلع عل˘طإلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.عورسشملا هنمسضتي

ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘سص
،ثدحت˘م˘لا د˘كأا ،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
كلمت ةيع˘جر˘م ة˘م˘كح˘م ا˘ه˘نأا

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حل˘˘˘˘سص
ة˘˘لو˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘سصلا

يف لاقو ،يروتسسدلا صسلجملل
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا» نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘ه
ةيحلسصب عتمتتسس ةيروتسسدلا
ن˘ي˘ب تا˘عاز˘ن˘لا ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا
.«ةيروتسسدلا تاسسسسؤوملا

لامج دكأا ،هتاذ قايسسلا يف
صسل˘ج˘م˘لا داد˘ع˘˘ت˘˘سسا ،صشي˘˘ن˘˘ف
ءاتفتسسلا حاجنإل ،يروتسسدلا
ليدعت عورسشم ىلع يبعسشلا
ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
هنأا احسضوم ،لبق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسسا دعبو
،ةيروه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م
يروتسسد˘لا صسل˘ج˘م˘لا م˘ل˘سست˘ي
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا نم
ةيباختنلا ةمئاقلا تاباختنلل
يف نيم˘ي˘ق˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

رد˘˘˘سصي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ل˘ب˘ق يرو˘ت˘سسد˘˘لا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
انا˘ي˘ب عار˘ت˘قلا ن˘م ما˘يأا ة˘ثل˘ث
تاءارجإلا˘ب ه˘لل˘خ ن˘م ر˘كذ˘ي
يتلا ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
يف نعطي نأا بخان يأل حمسست

ى˘˘ل˘˘ع تيو˘˘سصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
،يروتسسدلا صسلجملا ىوتسسم
نأا انيلع» قايسسلا اذه يف لاقو
نأا ل˘جأا ن˘م ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘ك ر˘˘ه˘˘سسن
اذ˘˘˘ه ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كن
اذه لجأا نم دنجتنو ،يدحتلا
ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ذإا ،قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا

يأارلا ريونت ةيلوؤوسسم انقتاع
لل˘خ ن˘م ة˘م˘ها˘سسم˘لاو ما˘ع˘لا
ىلع ةيلمعلاو ةيملعلا ةربخلا
داو˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م حر˘˘˘˘سش

ىزغم˘لا نا˘ي˘ب˘تو ا˘ه˘ط˘ي˘سسب˘تو
ل˘كل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
م˘ه˘برا˘˘سشمو م˘˘ه˘˘تا˘˘سصسصخ˘˘ت
مهاوتسسم ناك امهمو ةيملعلا
او˘˘ب˘˘عو˘˘ت˘˘سسي نأل ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

م˘ه ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ح˘˘م
،اه˘ي˘ف م˘ه˘يأار ءاد˘بإل نوو˘عد˘م
لا˘˘ح ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘سصت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
ىمسسألا نوناقلا ا˘ه˘ل م˘ه˘لو˘ب˘ق
ه˘ي˘لإا م˘كت˘ح˘˘ن يذ˘˘لا ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل

.«اعيمج

هتيقادشصÃ رشضي Úيعتلا سساشسأا ىلع هحرط نإا لاق

صسيئرلا بئان بسصنم طاقسسإا حÎقم ديؤوي يروتسسدلا صسلÛا صسيئر

سس.رهاط / ـه.داوج

عورششم نم ،ةيروهمجلا سسيئر بئان بشصنم طاقشسإا حرتقمل هدييأات ،يروتشسدلا سسلجملا سسيئر ،سشينف لامك دكأا
يأارلا ريونتل دنجتلا ةرورشض زربأاو ،نوناقلا ةلود مئاعد خيشسرتل ةيشساشسأا ةنبل ريخألا اربتعم ،روتشسدلا ليدعت

.عورششملا نومشضمب ماعلا

هعمجي يقيشسنت ءاقل نع فششك
لوح رظنلا تاهجو لدابتل اهب
ةكرتششملا عيراششملا

طبسض ةطلسس رود زربي يفرسش
ءاتفتسس’ا يف يرسصبلا يعمسسلا

يروتسسدلا ليدعتلا ىلع
ةينطولا ةطلشسلا سسيئر دكأا
ةلقتشسملا
نأا ،يفرشش دمحم تاباختنÓل
يعمشسلا طبشض ةطلشس
ةيلوؤوشسمو رود اهل يرشصبلا

لÓخ هتئيه عم ةكرتششم
ىلع يبعششلا ءاتفتشسلا
ررقملا يروتشسدلا ليدعتلا

.لبقملا ربمفون حتافلا يف
سسمأا ،يفرشش دمحم فاشضأاو

ـب هعمج يقيشسنت ءاقل لÓخ
ةطلشس سسيئر ربول دمحم
،يرشصبلا يعمشسلا طبشض
ءاتفتشسÓل اريشضحت كلذو

يروتشسدلا ليدعتلا ىلع
ءاقللا اذه دقع» Óئاق
تاهجو لدابتل يقيشسنتلا
عيراششملا لوح رظنلا
نيتطلشسلا نيب ةكرتششملا

.«نوناقلا هيشضتقي ام قفو
متيشس هنأا يفرشش فششكو

نيب «ينقت» ءاقل دقع اقحل
لوح رواششتلل نيتئيهلا
ةلمحلا مكحت يتلا بناوجلا
ءاتفتشسلا اذهل ةيباختنلا
مÓعإلا لئاشسو رودو يبعششلا
هذه لÓخ يرشصبلا يعمشسلا
رومألا هذه نأا ازربم ،ةلمحلا

نوناقلا اهطبشضيو ةيعيبط
ددجو .اهحيشضوت بجي نكلو
سصرح لوؤوشسملا سسفن
ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا
ريشسلا نامشض ىلع تاباختنÓل
يبعششلا ءاتفتشسÓل نشسحلا
هيلع سصنت املثم مداقلا
.لاجملا اذه يف نيناوقلا

 ك.اشضر

ىمشسم Òغ خيرات ¤إا لجؤوُم يعما÷ا لوخدلا دعوم

ةبلطلل ةيعما÷ا ةحنŸا عفر وحن
دد÷ا ايرولاكبلا ةداهسش يلماح قاحتل’ خيراتك Èمسسيد —افلا حاÎقا ^

ةرافشسب ةبانإلاب لامعألاب مئاقلا ،ينشسو◊ا ةزوم
:«مÓشسلا» ـل ،رـئاز÷اب تارامإلا ةلود

انوروك عم لماعتت فيك تفرع رئاز÷ا»
«هراسشتنا ةيادب ذنم

يناديملا لمعلا تايدحت ةهجاوم ىلع ةرداق ةءافك تاذ ةيرششب تاقاط دادعإا ىلع ددشش

ادئاق دمحم ينارد ديـقعلا بسصني نيدلا رون ةيمسساوق ديمعلا
ةدلارزب ينطولا كردلل ايلعلا ةسسردملل

40243 ىلإا لشصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافشش ةلاح761 ليجشست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا242 تايفو8

ايلعلا بشصانŸا ‘ Úيعتلل ةينطولا ةقباشسŸا تاناحتما قاروأا حيحشصت ةيلمع قÓطنا

ةينيوكتلا تاسسسسؤوŸا يريدم كلسس ‘ «ةبقترم» ةعسساو ةكرح

د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا صسمأا فر˘˘˘˘سشأا
د˘ئا˘ق ،ن˘يد˘لا رو˘ن ة˘ي˘م˘سساو˘ق
مسسارم ىلع ،ينطولا كردلا
ي˘˘نارد د˘˘˘يـق˘˘˘ع˘˘˘لا بيـسصن˘˘˘ت
ايلعلا ةسسردملل ادئاق ،دمحم
افلخ ،ةدلارزب ينطولا كردلل
.صساوح يواجب ديمعلل

ينطولا كرد˘لا د˘ئا˘ق ىد˘بأا
دادعتسسلا لماك ،ةبسسان˘م˘لا˘ب
د˘ن˘سسلاو م˘عد˘لا ل˘ك م˘يد˘ق˘ت˘ل
عيمج ايعاد ،د˘يد˘ج˘لا د˘ئا˘ق˘ل˘ل

ىلإا ةبسسانملاب ةسسردملا دارفأا
لكب هماهم ءادأا ىلع هتناعإا

دعب ىدسسأا امك ،ةنامأاو قدسص
تمت يتلا بيسصنتلا مسسارم
كردلل ايلعلا ةسسردملا رقمب
تاطلسسلا روسضحب ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا
ىلإا تاهيجوتلاو تاميل˘ع˘ت˘لا
اهيف مهثح ،ةسسردملا تاراطإا

يف دوه˘ج˘لا ة˘ف˘عا˘سضم ى˘ل˘ع
ن˘يو˘كت˘لا˘˘ب ي˘˘قر˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس

ىلع ادكؤوم ،ههجوأا فلتخمب
داد˘عإا ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

ةءا˘ف˘ك تاذ ة˘ير˘سشب تا˘˘قا˘˘ط
تايدحت ةهجاوم ىلع ةرداق
يف اذ˘هو ،ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا

نيناوقلاب مراسصلا ديقتلا لظ
ميق˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ة˘م˘ظ˘نألاو
قلخألاو ةيما˘سسلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.ةعيفرلا ةيركسسعلا

ح.نيدلا رمق

42 ـلا للخ رئازجلا تلجسس
،تايفو8 ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘سس
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا242و
761 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فسشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا صسمأا ه˘˘ن˘˘ع

ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر
نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك
اذهب نيباسصملل لامجإلا ددعلا
ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب ا˘ندل˘ب ي˘ف ءا˘˘بو˘˘لا

للخ ةلجسسملا ماقرألا ءوسض

69484 ،ةريخألا ةعاسس42 ـلا
ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،0261 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
يلامجإلا ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.40243 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع صسمأا تق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نا
تاناحت˘ملا قاروأا ح˘ي˘ح˘سصت
ةينطولا ةقباسسملاب ة˘سصا˘خ˘لا
ايلعلا بسصانملا يف ،نييعتلل
نيوكتلل ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب
.نيينهملا ميلعتلاو

ةيلمع نأا ،ةرازولل نايب دافأا
تم˘ظ˘ن ي˘˘ت˘˘لا ،ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت˘˘لا

نيوكتلل ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب
تفرع ،نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ةذتاسسألا نم ديدعلا روسضح
نب تدكأا نيأا ،نيححسصملا
نيوكتلا ةريزو مايه ةحيرف
ىل˘ع ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ي˘ف ة˘ي˘قاد˘سصم˘˘لاو ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لا
،نيحسشرتملا تا˘با˘جإا م˘ي˘ي˘ق˘ت

قاروأا لك طلخب تماق ثيح
فلتخم نم ةيتآلا تاباجإلا
ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه تن˘˘سضت˘˘حا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ءارد˘م» ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
.«ةينيوكتلا تاسسسسؤوملا

ع.لÓب

،ين˘سسو˘ح˘لا ةزوـم تدا˘سشأا
ة˘با˘نإلا˘ب لا˘˘م˘˘عألا˘˘ب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
تارا˘˘˘˘مإلا ة˘˘˘˘لود ةرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسب
،رـئازجلاب ةدح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ةحفاكم يف رئاز˘ج˘لا دو˘ه˘ج˘ب
ةيادب ذنم «انوروك» صسوريف
ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب اذ˘˘كو هرا˘˘سشت˘˘نا
حورو نيد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ز˘ي˘م˘م˘لا
ر˘فا˘سضت لل˘خ ن˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
تار˘ب˘خ˘لا لدا˘ب˘˘تو دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

يدسصتلل يئا˘ن˘ث˘لا روا˘سشت˘لاو
اهب رمي يت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه˘ل
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ةد˘كؤو˘م ،م˘لا˘ع˘لا

ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘˘م˘˘˘ع
ةقلعتملا ةسصاخ تليهسستلا
يف نيقلاعلا تلحر ميظنتب

ل˘ك ر˘ي˘خ˘سستو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘˘ك
ةح˘سص ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘نا˘كمإلا

ةيتارامإلا ة˘ي˘لا˘ج˘لا ة˘مل˘سسو
.رئازجلا يف ةميقملا

يف ،ينسسوحلا تقرطت امك
،«ملسسلا» هب تسصخ حيرسصت
يتلا ةكرتسشملا جماربلا ىلإا
يف ،تارامإلاو رئازجلا عمجت
رود تنمث ثيح ،ةأارملا لاجم
ةيتارامإلاو ةيرئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘لا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘˘نا˘˘كمو

امهرودو تاسسسسؤوملا لخادو
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ي˘ف لا˘ع˘˘ف˘˘لا
تاعاط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘يو˘ط˘ت
هنأاب ةفيسضم ،اهب لمعت يتلا

يبا˘ج˘يإا د˘ج نوا˘ع˘ت ا˘ه˘ل نا˘ك
ينطو˘لا دا˘ح˘تإلا ع˘م ر˘م˘ث˘مو
لل˘خ تا˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءا˘سسن˘˘ل˘˘ل
م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
كرتسشم جمانرب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
تارا˘مإلا ة˘لود ةرا˘ف˘سس ن˘˘ي˘˘ب
تدافتسسا ،داحتإلاو رئاز˘ج˘لا˘ب
يف ة˘ير˘ئاز˘ج ةأار˘مإا05 ه˘ن˘م
،ة˘يادر˘غ ي˘هو تا˘˘يلو ع˘˘برأا
يد˘˘ي˘˘سسو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
ن˘˘يو˘˘كت فد˘˘ه˘˘ب صسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب
ل˘ي˘ع˘ف˘تو ةأار˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو
اهجامدإاو عمتجملا يف اهرود

ومنلا يف نيلعافلا مهأا نمسض
تفاسضأاو ،دلبلل يداسصتقلا
نوا˘ع˘ت ا˘ن˘ل نو˘كي˘سس» ة˘ل˘˘ئا˘˘ق
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
للخ نم ةيرئازجلا تاهجلا
ي˘˘˘ف بسصت ىر˘˘˘˘خأا ج˘˘˘˘مار˘˘˘˘ب
ن˘يذ˘ل˘لا ن˘يد˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ة˘يو˘ق تا˘قل˘ع ا˘م˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
.«ةزيمتمو

ةيلياهشس رهاطلا

،نايز نب يقابلا دبع نلعأا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةيعماجلا تامدخلا نيسسحتل

،ءاو˘يإلا ،ل˘ق˘ن˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةبلطلا ةحنمو ماعطإلا اذكو
اهيف رظنلا ةداعإا متيسس يتلا

،ريسصقلا ىدملا ىلع ،اهعفرو
قل˘طإا ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ب˘˘كأا حل˘˘سصإا
.ديعبلا

ن˘ب د˘˘كأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةبلطلا ةدوع خيرات نأا ،نايز
ل˘˘˘كسشب تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

ربمتبسس91 مو˘˘ي يرو˘˘سضح
ىقبي دعوملا نأاو ،ايئاهن صسيل

ىلع حرط حرتقم نع ةرابع
هيف لسصفلل ةموكحلا ةلواط
تاحيرسصت يف ،افسشاك ،اقحل
نع ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا حار˘˘ت˘˘قا
ة˘ياد˘ب˘ل خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ك ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ةدا˘˘ه˘˘سش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
يف لاقو ،دد˘ج˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

اذ˘ه حار˘ت˘قا م˘ت» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
جئاتن روهظ راظتنل خيراتلا
ةرود˘ل ا˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش
˘ما˘ي˘ق˘ل˘˘لو ،0202 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس
ه˘ي˘جو˘تو ل˘ي˘ج˘سست ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب
.«نيحجانلا
تاءارجإلا ذاختا ‘ عورششلا

ةدوع ميظنتل ةيرورشضلا
تاعماج ‘ ÚلجشسŸا ةبلطلا

جراÿاب
يلاعلا ميلعتلا ةرازو تدكأا

اهل نايب يف ،يملعلا ثحبلاو

،«ملسسلا» هيلع تعلطإا صسمأا
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ةفسصب ةيرورسضلا تاءارجإلا

ةدوع ميظنتل ةعيرسسو ةيدج
ةحنم نم نيديفتسسملا ةبلطلا
نيذلاو جراخلا يف ةسساردلل
ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع او˘˘بر˘˘عأا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘للا
تهنأاو ،رئازجلا يف ةيعماجلا

يقابلا دب˘ع ،ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم
ةبلطلا ةفاك ملع ىلإا ،نايز نب
يماقإلا نيوكتلل نيجمربملا
ةيناب˘سسإلا تنا˘كي˘لأا ة˘ع˘ما˘ج˘ب
تادا˘˘˘ه˘˘˘سش نأا ،43 م˘هدد˘˘عو
ةدوجوم مهب يلاملا لفكتلا

اميفو ،ةرازولا ىوتسسم ىلع
نيجمربملا ةب˘ل˘ط˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ادن˘لر˘يإا˘ب ي˘ما˘قإلا ن˘يو˘كت˘ل˘ل
م˘˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو ،63 م˘˘هدد˘˘عو
ىلع اذه انموي ىلإا اولسصحتي
هنإاف ،يلاملا لفكتلا تاداهسش
هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ متيسس
يف نيينعملا ىلا اهليوحت ‐
71 صسيمخلا موي هاسصقأا لجأا
ةبلطلا امأا ،يراجلا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
يماقإلا نيوكتلل نيجمربملا
تدكأاف ،63 مهددعو رجملاب
عيمج هيجوت مت هنأا ،ةرازولا
تاسسسسؤوملا ىلإا تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘ج˘مر˘ب ة˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ة˘سسارد˘لا ة˘يا˘ه˘ن تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘ما
ي˘ف (ر˘ت˘سسا˘م˘لاو صسنا˘سسي˘ل˘˘لا)
نيكمتل كلذو ،لاجآلا برقأا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا
تاءار˘جإا ءا˘ه˘˘نإاو تادا˘˘ه˘˘سشلا
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
.ةيرجملا

ـه.داوج / سس.رهاط



ةينطولا ةباقنلا نايب حسضوأا
ةرادإلا يمدختسسمل ةلقتسسملا
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘نا˘مألا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ىلع «ملسسلا» تعلطا ةريوبلل
تنلعأا ةريخألا نأا ،هنم ةخسسن

موي ةيجاجتحا ةفقو ميظنت نع
،يراجلا ربمتبسس42 صسيمخلا
عور˘ف˘لا ءا˘سضعأا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘سشي
تاعاطقلا فلتخ˘م˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
ةيئلولا ةيداحتلا عم انماسضت
ا˘ه˘عور˘˘فو ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
ة˘عا˘سسلا ن˘م كلذو ،ة˘ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘حا˘ب˘سص ة˘ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا
ةيريدم رقم مامأا رسشع ةيناثلا
ىلإا ةريسشم ،ناكسسلاو ةحسصلا
ة˘با˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع لا˘ح ي˘ف ه˘نأا
ح˘ت˘فو ة˘عور˘سشم˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘˘ل
عم داج˘لاو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا راو˘ح˘لا
ة˘ي˘ئلو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ءا˘˘سضعأا
ل˘خد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل
ناف ،اهتلاغسشنا لح˘ل ا˘ي˘ناد˘ي˘م
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسسمل
ةيديعسصت تاءارجإا ىلإا أاجلتسس
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خ˘˘˘ي ىر˘˘˘خأا

.روتسسدلاو

يف ا˘ه˘تاذ ة˘با˘ق˘ن˘لا تدد˘سشو
ة˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب
42 يف ةررق˘م˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ةدعل يتأا˘ت ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ة˘يد˘˘ج مد˘˘ع ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا با˘˘ب˘˘سسأا

يف ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم
اهيلإا ةمدقملا تلاغسشنلا لح
ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا عور˘˘ف˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
وأا ،ناكسسلاو ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘ل
دوعولا د˘ي˘سسج˘تو م˘ه˘ت˘يدا˘ح˘تا
دونب نمسض مهعم اهتذختا يتلا

،ةقفارملاو عامت˘جلا ر˘سضا˘ح˘م
ةيريد˘م صضفر ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
عم ة˘يد˘ج˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ح˘سصلا
عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘ئلو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ح˘˘˘سصلا

ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا كير˘˘˘˘˘˘سشك
صصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ترا˘˘سشت˘˘سساو
تنعت ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،لا˘م˘ع˘لا
.ةرادإلا

ةينطولا ةباقنلا تعفرو اذه
ةرادإلا يمدختسسمل ةلقتسسملا

بلاطملا نم ةلمج ،ةيمومعلا
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت ةرور˘˘˘سض تل˘˘˘م˘˘˘سش

ىتحو ةينهم˘لا ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ
.ةيعامتجلا
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يراجلأ ربمتبضس42 ـلأ نم ًءدب ةبقترم تاماضصتعأو تاجاجتحأ ةجوم

ديزوب نب ريزولاو «بابانسس» نيب ديدج مادسص

ك.اضضر

ةيجاجتحأ تافقو ميظنتل دوعتضس اهنأأ ،«بابانضس«ةيمومعلأ ةرأدإ’أ يمدختضسمل ةينطولأ ةباقنلأ تدكأأ
ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو لطامتب أديدنت كلذو ،يراجلأ ربمتبضس42ـلأ خيرات نم أءدب ةحوتفم تاماضصتعأو

اضساضسأأ ةروحمتملأ ،ةيباقنلأ اهعورف فرط نم اهيلإأ ةعوفرملأ ت’اغضشنÓل ةباجتضس’أ يف ،تايفضشتضسملأ حÓضصإأو
.ةيعامتج’أو ةينهملأ فورظلأ نيضسحت لوح

مهطاضشن فانئتضس’ رضضخأ’أ ءوضضلأ مهحنÃ دأرج أوبلاط

صسÓفإ’ا ةفاح ىلع تاي’ولا Úب ام صصاوÿا نولقانلا

جوتنملأ قيوضست تاينقت يف ةقفأرملأو نيوكتلأ لÓخ نم
ينطولأ يحايضسلأ ثوروملل جيورتلأو

عاطق ثعبل يرسسيوسس يرئازج لمع ططخم
«انوروك» دعب ام ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا

ةضسضسؤوملل يجوغأديبلأ طاضشنلأ فانئتضسأ ةلقرعب هومهتأ يذلأ ماعلأ ريدŸأ فيقوتب وبلاط

نوجتحي ةمسصاعلا ‘ ناينبلا Úعب ةقدنفلاو ةحايسسلل ايلعلا ةسسردŸا لامعو ةبلط

Ÿث ةدÓةيفاضضإأ تأونضس ث

ةقاطلا ديسشرتو ةيقÎل «وربأا» ةينطولا ةلاكولا عم اهتيقافتا ددŒ «كارطانوسس»

ة˘ب˘ل˘ط صسمأا ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘سص دد˘˘ج
ةحايسسلل ايلعلا ةسسردملا لامعو
رئازجلاب ناينب ني˘ع˘ب ة˘قد˘ن˘ف˘لاو
ةبلاطملل جاجتحلا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
يذ˘لا ،ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب
طاسشنلا فانئتسسا ةلقرعب هومهتإا
،ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘هاو با˘ب˘سسأل ه˘ماد˘قإاو
ي˘ف ة˘ي˘ف˘سسع˘ت تارار˘˘ق راد˘˘سصإا

ي˘ظ˘ف˘˘ل˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘علاو ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
.مهيلع

ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأا
رارقلا نأا ،ةفاحسصلل تاحيرسصت
فلاخم ةسساردلا فانئتسسا مدعب
ةرازو ن˘ع ردا˘سصلا رو˘سشن˘م˘ل˘˘ل
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ةسساردلا فنأاتسست» ،نمسضتملاو
دعب نع ملعتلا ةغيسصب ارسصح
،تاو˘ن˘سسلاو راو˘طألا ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل

ير˘يد˘م ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
تابيتر˘ت˘لا ذا˘خ˘تا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
اهنم ةينقت˘لا ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘مزل˘لا

ةذتاسسألاو ةبلطلا غيلبت لجأا نم
تاح˘ي˘سضو˘ت˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب

رارغ ىلع ،ةيلمعلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةمانزرو نيينعملا ةبلطلا تائف
ل˘˘˘ئلدو صسورد˘˘˘لا ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب
ةيمقرلا تا˘ي˘سضرألا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ةسشقانم فانئتسساو ،ةلمعتسسملا

تاحورطأاو رتسسا˘م˘لا تار˘كذ˘م
ل˘ي˘هأا˘ت˘لا لا˘م˘˘عأاو هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ةلسصاوم ةيناكمإا عم يعماجلا
ةليط تاركذملا ةسشقانم ميظنت
ة˘ل˘سصاو˘مو ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس ر˘˘ه˘˘سش
ليهأاتلاو تا˘حور˘طألا ة˘سشقا˘ن˘م
تر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
هذه دعب ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘طور˘سش
،هتاذ ردسصملا راسشأا امك ،«ةرتفلا
ءار˘جإا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا
ةيروسضح ة˘ف˘سصب تا˘نا˘ح˘ت˘ملا

ريدمل ةيريدقتلا ةطل˘سسل˘ل ا˘ق˘فو
قيسسنتلا ةرورسض عم ،ةسسسسؤوملا
يريدم نيب لسصاوتملاو يلعفلا

نم يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م
تامدخلاب لفكتلا ليهسست لجأا
بن˘ج˘تو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘سضو˘لا
تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘˘لا

،يجوغاديبلا طاسشنلا فانئتسسا
ع˘م ا˘تا˘ت˘ب ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي ل ا˘˘م و˘˘هو
ريدم نم ةرداسصلا تافرسصتلا
ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا

.ناينبلا نيعب ةقدنفلاو
،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو

ة˘سسرد˘م˘لا لا˘م˘عو ة˘ب˘ل˘˘ط د˘˘كأا
نيعب ةقدنفلاو ةحايسسل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
جاجتحلاب م˘ه˘كسسم˘ت ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا
ىلعو مهبلطم قيقحت ةياغ ىلإا

.ريدملا ةيحنت اهسسأار
ةبلطل قبسس هنأا ،ركذلاب ريدج

ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
ىوكسش او˘ع˘فر ناو ،ة˘قد˘ن˘ف˘لاو
ةسسسسؤوم نم لك ىوتسسم ىلع
يقدن˘ف˘لاو ي˘حا˘ي˘سسلا ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ةرازو اذ˘كو ،ر˘بو˘ن˘سصلا يدا˘ن˘˘ب
اهيف او˘ب˘لا˘ط ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ءاج يذلا ،يلاحلا ريدملا ةيحنتب
نيناوقلل افلاخم مهبسسح هنييعت
ىلإا ةفاسضإلاب وهف ،اهب لومعملا

ل ة˘˘يرادإلا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ك
.هاروتكدلا ةداهسش ىلع زوحي

خ. ةميضسن

ن˘ع ،«كار˘طا˘نو˘سس» تن˘ل˘عأا
ةلاكولا عم اهتي˘قا˘ف˘تا د˘يد˘ج˘ت
د˘ي˘سشر˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةدمل «وربأا» ةقاطلا لامعتسسا
فدهت يت˘لاو ،تاو˘ن˘سس ثل˘ث
يعجرملا را˘طإلا د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا
ق˘ي˘قد˘ت˘لا تا˘مد˘خ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
صسيركتو ةيعوتلاو نيوكتلاو
.ةيوقاطلا ةعاجنلا ئدابم

يف ةكرسشلا تحسضوأاو اذه
اهنم اسصرح هنأا ،صسمأا اهل نايب

ةقاطلا كلهتسسا ةنلقع ىلع

اهتآاسشنم عيمج ىوتسسم ىلع
تماق ،ةئيب˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
اهطبرت يتلا ةيقافتلا ديدجتب
ةيقرتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م
ة˘قا˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا د˘ي˘˘سشر˘˘تو
EURPAثل˘˘ث ةد˘˘˘م˘˘˘ل
هذ˘ه نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،تاو˘˘ن˘˘سس
ع˘سضو ى˘لإا ي˘مر˘ت ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تلا
دسض عسساو يسسيسسحت جمانرب
ي˘˘نل˘˘ق˘˘عل˘˘لا كل˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ي˘ع˘سسلاو ة˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل
لاجم ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا

ىلع اهيف مكحتلاو مادختسسلا
اذ˘˘هو ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
بسسا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.تاقفنلا ديسشرتو ةيداسصتقلا

ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا نأا تفا˘˘سضأا ا˘˘م˘˘ك
راطإلا ديدحت ىلإا اسضيأا فدهت
تامد˘خ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا
ةيعوتلاو نيوكت˘لاو ق˘ي˘قد˘ت˘لا

ة˘عا˘ج˘˘ن˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م صسير˘˘كتو
.ةيوقاطلا

ع.لÓب

،صصاو˘خ˘لا نو˘ل˘قا˘ن˘لا د˘˘سشا˘˘ن
،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا

ر˘˘سضخألا ءو˘˘˘سضلا م˘˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م
ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ل صصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لاو
فقوت دعب ،ديدج نم طاسشنلل
ببسسب ،ر˘ه˘سشأا7 ي˘˘لاو˘˘˘ح ماد
 .«91 ديفوك» انوروك ةحئاج

صسي˘ئر لل˘ب د˘م˘ح˘˘م ف˘˘سشك
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
يفحسص حيرسصت يف ،صصاوخلا
08 براقي ام ءاسصحإا نع صسمأا
ءارج صسلفإلاب ددهم لقان فلأا
ة˘مزأا بب˘سسب م˘ه˘طا˘سشن ف˘قو˘˘ت

˘مد˘ع نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةدوع رارق يف ةموكحلا لسصف
نم دقع تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘لا
نأا لل˘ب د˘م˘ح˘م د˘˘كأاو .ة˘˘مزألا
ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘لا ف˘قو˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ىلع ةريبك ةفسصب رثأا تايلولا
نيذلا صصاوخلا ني˘ل˘قا˘ن˘لا ل˘خد
ةدا˘ح ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
انوروك ءابو تا˘ي˘عاد˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
.رهسشأا7 ذنم رمتسسملا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ا˘˘˘عدو
تاءار˘˘جإا ذا˘˘خ˘˘تل ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا
ةئفلا هذ˘ه ح˘لا˘سصل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

ةدوع رارق ذاختا يف عارسسإلاو
تايلو˘لا ن˘ي˘ب صصا˘خ˘لا ل˘ق˘ن˘لا
رهسشأا ةتسس نم رثكأا رورم دعب
ة˘˘مزألا بب˘˘سسب ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م
قايسسلا اذه يف لئاق ،ةيحسصلا
ةداعإل لقنلا ريزو انلجعتسسا»
ن˘ح˘نو تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نأاو ا˘م˘˘ي˘˘سس ة˘˘با˘˘جإلا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ن
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا
.«باوبألا

صسيئر دافأا ،ىرخأا ةهج نم
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
رعسس عفر بلطم  نأا صصاوخلا
نلو امئاق لازي ل لقنلا ةركذت
ناو ةسصاخ داحتلا هيف طرفي
نوسشيعي  ‐ هبسسح ‐ نيلقانلا
مهنكمي لو ةيلام ةقئاسض يف
ر˘ع˘سس عا˘ف˘˘ترا ءا˘˘ب˘˘عأا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت

.ةينطولا قوسسلا يف نيزنبلا
تأرايضس باحضصأأ

نوبهلي «ناتضسدنولكلأ»
لظ ‘ ÚنطأوŸأ بويج

تاي’ولأ Úب لقنلأ مأدعنأ
نينطاوملا نم ديدعلا يكتسشي

ن˘م ،ن˘طو˘لا عو˘بر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأا صضر˘˘˘˘˘ف
،مهيلع مهقطنم «نا˘ت˘سسيد˘نو˘ل˘كلا»
عسضولا ةسصرف مهمانتغإا للخ نم
هب رمت يذلا يئانثتسسلا يحسصلا
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ا˘ندل˘˘ب
لقنلا فيقوت متح يذلاو ،«انوروك»
تاريعسست اوعفري˘ل ،تا˘يلو˘لا ن˘ي˘ب
لّمح ام وهو ،فعسضلا ىلإا لقنلا
مهرمأا ىلع بولغ˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
جرا˘خ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ير˘ط˘˘سضم˘˘لا

،صشي˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل ل˘جأا ن˘م م˘ها˘ت˘يلو
اهنع ىنغ يف اوناك ةيلام فيلاكت
صضعب نم ،«ملسسلا» تبرتقا.اقباسس
«توكل» ةطحم ربع نيرفاسسملا

ةمسصاع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ىلإا مهلقنت ةيفيك نع راسسفتسسلل
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قوو ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو
تارا˘ي˘سس ن˘م د˘يد˘ع˘لا فا˘ف˘˘ط˘˘سصا
اهبا˘ح˘سصأا نا˘كو «نا˘ت˘سسد˘نو˘ل˘كلا»
ل˘˘ب˘˘˘ق بو˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا نود˘˘˘سصر˘˘˘ت˘˘˘ي
ا˘ه˘نأا تلا˘ق ة˘ن˘˘طاو˘˘م ،صصا˘˘خ˘˘سشألا
ةرايسس لامعتسسا ىلإا ايموي رطسضت
نم لقنتلا لجا نم «ناتسسدنولك»
ةقطنم نم طبسضلابو ةديلبلا ةيلو
مكحب رئازجلا ةيلو ىلا كيرافوب
رئاز˘ج˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ع ر˘ق˘م
ع˘فد ى˘لا ا˘هر˘ط˘سضي ا˘م ى˘ط˘سسو˘˘لا

باهذ˘لا ي˘ت˘ل˘حر ي˘ف ارا˘ن˘يد052
مويلا يف اهفلكي ام وهو ،بايإلاو
غلبم وهو رانيد005 غلبم دحاولا

ا˘ه˘˘تر˘˘جأا ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ ع˘˘ف˘˘تر˘˘م
ةيلوب نطقي رخآا نطاوم.ةدودحم
0003 غلبم عفد هنأا انل دكأا ةيدملا
ىلإا لقنتلل «ناتسسيدنولك»ـ ل رانيد
.يبط دعوم لجأا نم ةمسصاعلا

   خ.ةميضسن / ك.اضضر

ريف˘سس ز˘نار˘كنزور صسا˘كو˘ل هو˘ن
تاردقلاب ،ةير˘سسيو˘سسلا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا
يتلا ةعونتملاو ةعئار˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
هنأا ىلع ادكؤوم ،رئازجلا اهب رخزت
نيمثت لجأا نم «ايوسس» لمعلا متيسس
ع˘سضو لل˘˘خ ن˘˘م تارد˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه
نع ثحبلل كرتسشم لمع ططخم
تحسضوأا.يئانثلا نوا˘ع˘ت˘لا صصر˘ف
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
،صسمأا اهل نايب يف ،يلئاعلا لمعلاو
رئازجلا نأا ،«ملسسلا» هيلع تعلطإا

ف˘ي˘ث˘كت ى˘ل˘ع ا˘ت˘ق˘ف˘تا ار˘سسيو˘˘سسو
نواع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا
ةكرتسشملا فادهألا قيقحتو امهنيب
ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
وديمح دمحم نأا افيسضم ،ةيديلقتلا

ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ريزو
صساكول عم لدابت يلئاعلا لمعلاو
ة˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس ز˘˘نار˘˘كنزور
لوح رظنلا تا˘ه˘جو ،ة˘ير˘سسيو˘سسلا

مامتهلا تاذ عيسضاوم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاي˘لآلاو ل˘ب˘سسلا اذ˘كو كر˘ت˘سشم˘لا
زيزع˘ت ى˘ع˘سسم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘مزل˘لا

.نيفرطلا نيب نواعتلا تاقلع
نابناجلا صشقان قايسسلا اذه يفو

ينونا˘ق˘لا را˘طإلا ع˘سضو عو˘سضو˘م
ة˘حا˘ي˘سسلا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو

لاجم يف نواعتلا زيزعتو يلئاعلا
قلعتملا ق˘سشلا ا˘م˘ي˘سسل ،ن˘يو˘كت˘لا
نيوكت للخ نم ينهملا بيردتلاب
ة˘قد˘ن˘ف˘لا ن˘ه˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘نو˘˘كم˘˘لا

ةهجو˘ل˘ل ج˘يور˘ت˘لا اذ˘كو ما˘ع˘طإلاو
لل˘خ ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا

يف نييحايسسلا نيلماعتملا ةكراسشم
يف ةمظنملا ةيحايسسلا تارهاظتلا
روا˘ح˘˘م تن˘˘م˘˘سضتو.ارسسيوسس
تاذ بسسح‐ ا˘˘˘˘سضيأا صشا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
يف نيسصسصختملا ةوعد ‐ردسصملا

يحايسسلا جيورتلاو لاسصتلا لاجم
لجأا نم لمعلل هنم يمقرلا اميسسل
ي˘حا˘ي˘سسلا ثورو˘م˘˘ل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
زيزعتو هعاونأا فلتخمب يرئازجلا
ة˘عا˘ن˘˘سصلا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
قلعتملا بناجلا اميسسل ،ةيديلقتلا
تاينقت يف ةق˘فار˘م˘لاو ن˘يو˘كت˘لا˘ب
نم ةدافت˘سسلاو جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘سست
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ير˘سسيو˘سسلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا
داسصتقلا اميسسل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لا
بناج ىلإا .يعامتجلاو ينماسضتلا
صصاخلا فلملا مام˘تإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب
صسد˘ن˘ه˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
نمسض نويوب ري˘ه˘سشلا يرا˘م˘ع˘م˘لا
.يملاعلا ثارتلا

ك.اضضر

يضضملأ نكمي ’ هنأأ تدكأأ
لظ يف داضصتق’أ ةنمقر يف
تاضسرامملأ هذهب كضسمتلأ

«ECOPA» ركنتسست
نيمأاتل تنرتنأ’ا عطق
«كابلا» تاناحتما
سسيئر ،يدبز ىفطضصم ددن
ةيامحل ةينطولأ ةمظنملأ
تنرتنأ’أ عطقب ،كلهتضسملأ

ببضسب نطولأ عوبر لماك يف
.ايرولاكبلأ ةداهضش ناحتمأ

حيرضصت يف يدبز لاق
تاطلضسلأ» نأأ سسمأأ يفحضص
نيب قيفوتلأ يف تلضشف
يف ايرولاكبلأ ناحتمأ ءأرجإأ

لواطتلأ مدعو ةنمآأ فورظ
،«كلهتضسملأ قوقح ىلع
عنمل ةددعتم قرطلأ» افيضضم
ءوجللأ نود تابيرضستلأ
أذه نوك ،تنرتن’أ عطقل
داضصتق’أ مدخي ’ ءأرجإ’أ
.«ينطولأ

نأأ ثدحتملأ ىري امك
عطق لح اهينبتب تاطلضسلأ
نئابزلأ ىلع تنرتن’أ ةكبضش
يف ىرخأأ ةرم اهلضشف تدكأأ

ايعأد ،تابيرضستلأ ةبراحم
تاطلضسلأ تقولأ سسفن يف
لولح داجيإ’ ةينعملأ

ريضسلأو سسانلأ حلاضصم نمضضت
.تاناحتمÓل نضسحلأ

ددع هعفر بلطم سصوضصخبو
سصخي نينطأوملأ نم
،ةيضصولأ ةرأزولأ ةاضضاقم
ةاضضاقم نكمي ’ هنأاب ىري
،تÓضصأوملأو ديربلأ ةرأزو
نامضضب ججحتتضس اهرابتعاب
ربع تاناحتم’أ ةيفافضش
نإاف كلذل ،تنرتن’أ عطق
ىلع بضصني نأأ بجي زيكرتلأ
تايناكمإأو لئأدب داجيإأ
ديعأوملأ يف نضسحلأ اهريضسل
دكأأو .-لاق امك- ةلبقملأ

يضضملأ نكمي ’ هنأأ يدبز
لظ يف داضصتق’أ ةنمقر يف
تاضسرامملأ هذهب كضسمتلأ
طاضشن لقرعت يتلأ
.ةيداضصتق’أ تاضسضسؤوملأ

ر.رجاه



طابحإا دعب ةيلمعلا تمتو اذه
ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘حاو˘˘سسلا صسر˘˘ح
ارخؤوم ،راجزوب ءانيمل ةيرحبلا
21 ـل ةيرسسلا ةرجهلل ططخمل
م˘ه˘برا˘˘ق صضار˘˘ت˘˘عاو ا˘˘سصخ˘˘سش
لايمأا5 دعب ىلع رحبلا صضرعب
،ولاغيف باك برغ لامسش ةيرحب

ح˘لا˘سصم˘ل م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ثي˘˘ح
،ةيسضقلا يف قيقحتلل ةطرسشلا

ي˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تسضفأاو
لخدتلاو ثحبلا ةقرف اهترسشاب
نيفوقوم˘لا نأا ،ي˘ئلو˘لا ن˘مأل˘ل
مهجاردتسسا مت ةيسضقلا هذه يف
ل˘سصاو˘ت˘ل˘˘ل ع˘˘قو˘˘م لل˘˘خ ن˘˘م
لسصوتلا مت ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةيرسسلا ةلحرلا مظنم ةيوه ىلإا

4 ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا نار˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘م
متو ،نيطروتم نيرخآا صصاخسشأا
ةسسمخلا مهيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا فا˘ق˘يإا
بجومب ،دلبلا برغ ةمسصاعب
امك ،صصا˘سصت˘خلا د˘يد˘م˘ت˘ب نذإا
ةعرزمل ةمهادم ةيلمع تحمسس
نيع ةيلوب ديعا˘سسم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
صسيئر اهلغتسسي ناك ،تنسشومت
تاد˘˘ع˘˘م ءا˘˘ف˘˘خإا ي˘˘ف ة˘˘كب˘˘سشلا
ن˘ي˘ح˘سشر˘˘م˘˘لا ءاو˘˘يإاو را˘˘ح˘˘بإلا
روثعلاب ،ةيعرسشلا ريغ ةرجهلل

دوقولاب أابعم يندعم نازخ ىلع
زجحو برا˘ق˘لا كر˘ح˘م˘ب صصا˘خ

ةكبسشلا امهلمعت˘سست ن˘ي˘ترا˘ي˘سس
راحبإلا ةيلم˘ع˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ي˘ف
ةعوم˘ج˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ير˘سسلا

يلام غلبمو ةلاقنلا فتاوهلا نم
0335ـب ردقي ةبعسصلا ةلمعلاب
.وروأا

تاهجلا مامأا مهميدقت ىدلو
،ةيرماعلا ةم˘كح˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

مهيف هبتسشم3 قح يف ردسص
،تقؤوملا صسبحلا نهر عاديإا رمأا

تحت نيرخآا نيمهتم3 عسضوو
ردسص اميف ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا
مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ي˘قا˘ب ق˘ح ي˘ف
03 ـب ردقت ةيلام ةمارغ (11)
.مهنم دحاو لك قح يف جد فلأا

تنلعأا ،ةلسص يذ قايسس يفو

،ايسسرومب ةيناب˘سسإلا ة˘مو˘كح˘لا
صسر˘ح˘لاو ذا˘˘ق˘˘نإلا ح˘˘لا˘˘سصم نأا
ة˘ع˘م˘ج˘لا تسضر˘ت˘عا ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
،ايرئازج «اقارح»031 مرسصنملا

براوق4 ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘ل˘˘سصو
ل˘˘˘حاو˘˘˘سسلا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘م
مهو مهلقن مت ثيح ،ةينابسسإلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ةد˘ي˘ج ة˘ح˘سص ي˘ف
م˘˘ت ثي˘˘ح ،صسار˘˘ير˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘كسسيإا
يحسصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
(91 ـ د˘ي˘فو˘ك) ءا˘بو˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘˘ف ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاوق نأا ركذلاب ريدج.تلاحلا
ذاقنإلا حلاسصمو يندملا صسرحلا
رهسش رخاوأا تسضرتعا ،يرحبلا

3 فرظ يفو يسضاملا ةيليوج

005 نع لقي ل ام طقف مايأا
ءاسسن مهنيب نم يرئازج «قارح»
بنا˘ج ى˘لإا ،ر˘سصق˘لا ن˘˘م دد˘˘عو
اولسصو دق اوناك عسضر لافطأا
ىلع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ل˘حاو˘سسلا ى˘لإا

.ابراق04 يلاوح نتم

watan@essalamonline.com
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ةينابسسإلا لحاوسسلا يف ايرئازج «اقارح»031 صضارتعا

تنسشومت نيعب يرسسلا راحبإ’ا تÓحر ميظنتل ةينطو ةكبسش كيكفت

حوتيسش لامآا

قيسسنتلاب ،تنسشومت نيعل ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملل ةعباتلاIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
ريغ ةرجهلا تÓحر ميظنت يف ةسصتخم ةينطو ةكبسش كيكفت نم ،راجزوب ءانيمب لحاوسسلا صسرح ةدحو عم

.نطولل ةيبرغلا لحاوسسلا نم اقÓطنا ةيلام غلابم لباقم يرسسلا راحبإلا قيرط نع ةيعرسشلا

ى˘ل˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ه˘˘جو
ىدل ر˘يدا˘قو˘ب ة˘م˘كح˘م ىو˘ت˘سسم
ءاعدتسسا ،ف˘ل˘سشلا ءا˘سضق صسل˘ج˘م
تناك قيقح˘ت ة˘سسل˘ج˘ل رو˘سضح˘لا

صسيئر نم لكل صسمأا لوأا ةجمربم
3 ة˘ق˘فر ة˘جا˘ج˘م صضي˘بألا ة˘يد˘ل˘ب
لو˘ح ،يد˘ل˘ب˘لا صسل˘ج˘م˘لا˘ب باو˘˘ن
9102 ةنسسل ناسضمر ةفق عيزوت
تائملا جاجتحا اهنيح تراثأا يتلا

ءامسسأا دوجو ىلع نينطاوملا نم
ةدافتسسلا طورسش ىلع رفوتت ل
ةفقب ةسصاخلا ةيلاملا تاناعإلا نم
ءامسسأا دوجو نع كيهان ،ناسضمر
نم تدافتسسا ةيلولا جراخ نم
ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسح نا˘سضمر ة˘˘ف˘˘ق
لبق ،نيجتحملا ءلؤوه تاحيرسصت
يرحتلاو ثح˘ب˘لا ة˘ل˘ي˘سصف ل˘خد˘ت
ح˘ت˘ف˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا
ةلاحإاو لاحلا ةيسضق يف قيقحت

.ريداقوب ةمكحم ىلع فلملا
ةيسشع رمأا ،ىرخأا ةيسضق يفو

ىدل قيقحتلا يسضاق ،صسمأا لوأا
صسلجمل ةعباتلا ريداقوب ةمكحم
ريدم يناث عاديإاب ،فلسشلا ءاسضق
فلسشلا تنمسسإا عنسصمل قباسس ماع
قلعتيو ،يطايتحلا صسبحلا نهر
بقع كلذو ،(م.م) وعدملاب رمألا
نيموي ذنم تمت يتلا تاقيقحتلا

عنسصمب ا˘ف˘ظو˘مو ارا˘طإا12 ع˘˘م
ة˘˘ي˘˘سضق قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف تن˘˘م˘˘˘سسإلا
ه˘جو˘م˘˘لا تن˘˘م˘˘سسإلا˘˘ب بعل˘˘ت˘˘لا
ن˘ع ل˘سضف ،تسسار˘ن˘˘م˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل
قباسسلا ماعلا ريدملا طروت ةهبسش
ميخسضت ةيسضق يف ،هتاذ عنسصملل
مت يذلا داتعلاب ةسصاخلا ريتاوفلا
.ثلاثلا نرفلل هؤوانتقا

ل.حلاسص

ةباينلا ،صسمأا لوأا ءاسسم تدكأا
نأا ،ةديلبلا ءاسضق صسلجمل ةماعلا
ةيسضق تلوادت يتلا (ع.أا) ةديسسلا

لسصاوتلا عقاو˘م ار˘خؤو˘م ا˘ه˘تا˘فو
تنا˘ك ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

مرو نع ةمجانو ،ةيعيبط اهتافو
راثآا ةيأا لجسست ملو ،داح يومد
.اهمسسج ىلع فنع

ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو اذ˘˘ه
،ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تاذ˘ل مل˘˘عإلا
ءانبو» ،«ملسسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا

طئاسسو ارخؤوم هتلوادت ام ىلع
ةثداح نع يعامتجلا لسصاوتلا

ةداملاب لمعو (ع.أا) ةديسسلا ةافو
تاءار˘˘جإلا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م11/3
ىدل ةماعلا ةباينلا ناف ،ةيئازجلا

هنأا حسضوت ةديلبلا ءاسضق صسلجم
يف9102 /60 /41  خ˘يرا˘ت˘ب

ر˘سشع ة˘يدا˘ح˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا دود˘˘ح
ن˘ما ح˘لا˘سصم تر˘ط˘خأا ا˘حا˘ب˘سص
ةدايع˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ةر˘قو˘ب ةر˘ئاد
ةد˘ي˘سسل˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م

ثي˘ح ،تي˘فو˘ت د˘قو ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تر˘˘سشا˘˘ب
قيقحت هلت ،يئادتبلا قيقحتلا
ةيروهمجلا ةباين هترسشاب يئاسضق
لمسشو ،«كيرافوب ةمكحم ىدل
˘‐ نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘سضي ‐ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
جوز ن˘˘م ل˘˘ك تادا˘˘فإا عا˘˘˘م˘˘˘سس
جوزلا ةدلاوو اهيدلاو ةموحرملا

بطلا ةحلسصم ةسسيئر كلذكو
صسنار˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘ب ي˘˘عر˘˘سشلا
ه˘تاذ رد˘سصم˘لا فا˘سضأاو ،نو˘نا˘˘ف
تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘بو»
حيرسشت اميسسلو اهيلإا لسصوتملا

ةيعيبط ةافولا ناف ةموحرملا ةثج
ىدأا داح يومد مرو نع ةمجانو
ة˘يوا˘ف˘م˘ل˘لا ةد˘غ˘لا خا˘ف˘˘ت˘˘نا ى˘˘لا
رايهناو نطبلا لفسسأاو ةيقردلاب
ثدحأا ام˘م ة˘يو˘مد˘لا ح˘ئا˘ف˘سصل˘ل
˘مد˘عو ا˘ي˘˘غا˘˘مد ا˘˘يو˘˘مد ا˘˘ف˘˘يز˘˘ن
ى˘ل˘ع ف˘ن˘ع را˘ثآا ة˘˘يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
.«مسسجلا

رومع صسابع

كرد˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تككف
ة˘يلو ي˘ف ة˘ناور˘م˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
صضا˘˘ه˘˘˘جإل ة˘˘˘كب˘˘˘سش ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب
نم ة˘ب˘ي˘ب˘ط ا˘هدو˘ق˘ت ل˘ماو˘ح˘لا
ط˘˘ب˘˘سض ع˘˘م ،ة˘˘يلو˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ح ى˘˘لوألا ن˘˘ي˘˘تأار˘˘ما
لماح ةينا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘لا ر˘ه˘سشلا
ةبحاسص ةقفر ثلاثلا رهسشلا يف
م˘ت˘ت˘سس تنا˘ك يذ˘لا ن˘˘كسسم˘˘لا

زجح عم ،صضاهجإلا ةيلمع اهيف
تنا˘˘ك ة˘˘˘يودأاو ي˘˘˘ب˘˘˘ط دا˘˘˘ت˘˘˘ع
.مر˘ج˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سست˘˘سس
ةناورم ةمكحم قيقحت يسضاق
4ـلا تا˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا
نهتعباتم دعب ،تقؤوملا صسبحلا
صضاهجإلا يف عورسشلا ةمهتب
.صضاهجإلا داتعو ةيودأا ةزايحو

أا.يئامهم

ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا
ة˘ثل˘ث ،ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘قار˘˘ب˘˘ب
تاهجلا ىلإا مهميدقت مت صصاخسشأا
نيوكت ببسسب ةسصتخملا ةيئاسضقلا

لئاط تحت ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج
،صضيبألا حلسسلاب ديدهتلاو فنعلا

.يعرسش رربم نود هتزايحو
ءاج امل اقفو ةيلمعلا تمتو اذه

ةيمي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ىلع ءانب ،رئازجلاب ةينطولا كردلل
ة˘قر˘سسلا لو˘ح ةدراو˘˘لا ىوا˘˘كسشلا
د˘يد˘ه˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ط تح˘˘ت
لل˘˘˘خ ن˘˘˘م صضي˘˘˘بألا حل˘˘˘سسلا˘˘˘ب

باحسصأا ةسصاخو اياحسض جاردتسسا
ىلإا هجوتلا دعبو ،ةرجألا تارايسس
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘لوز˘˘ع˘˘م ن˘˘كا˘˘مأا
ةيدلب يحاو˘سضب ع˘ير˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا
كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت ،ي˘˘قار˘˘ب
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
صصاخسشأا ةثلث فيقوتو نيدتعملا

ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا مهميدقتو
ط˘ب˘سض ه˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
غلبمو نيعطاقو نيفيسس مهتزوحب
5و جد ف˘˘˘˘لأا04 ـب رد˘ق˘ي ي˘˘لا˘˘م
.ةلاقن فتاوه

ينابعسش ليبن

عيرسسلا قيرطلاب ةلوزعم نكامأا ىلإا تابكرملا باحسصأا جردتسست

ةمسصاعلا يف يقاربب رارسشأا ةيعمجب ةحاطإ’ا
ديدهتلاو فنعلا لئاط تحت ةقرسسلاب موقت

تقؤوملا صسبحلا ةيلولا تنمسسإا عنسصمل قباسس ماع ريدم يناث عاديإا

باون3 ةقفر ةجاجم ريم ءاعدتسسإا
ناسضمر ةفق عيزوت لوح قيقحتلل

اهمسسج ىلع فنع راثآا ةيأا لجسست مل هنأاو داح يومد مرو نع ةمجان اهنأا دكأا

ةرقوب يف ةدايعب ةديسس ةافو نأاسشب حسضوي ةديلبلا ءاسضق صسلجم

امهينينج طاقسسإا ددسصب نيتأارما طبسض

ةنتابب ةناورم يف ةبيبط اهدوقت صضاهجإا ةكبسش كيكفت

مداقلا ربوتكأا62 ـلا ىلإا ةسسماخلا ةرملل وباط ميرك ةمكاحم ليجأات

يراجلا ربمتبسس32 موي فانينوك ةوخإ’ا ةيسضق يف مكحلاب قطنلا

ةنحاسش لخاد ةهومم تناك
ةأايهم دورط لكسش ىلع ديربت
لقنلل

راطنق نم ديزأا زجح
راسشبب جلاعم فيك
ةحلسصملا رسصانع زجح

ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا
006و راطنق راسشب ةيلو نمأاب

،جلاعملا فيكلا ةدام نم مارغ
،لقنلل ةأايهم دورط لكسش ىلع
ةنحاسش نتم ىلع تناك
ةلمعلاب يلام غلبمو ،ديربتلا
001 نم رثكأاب ردق ةينطولا

.ميتنسس نويلم
ةيعونلا ةيلمعلا هذه تمت

تامولعم لÓغتسسا رثإا ىلع
،ةينمألا ةهجلا تاذل تدرو
ريرمتو لقن ةلواحمب ديفت
نم اقÓطنا ،تاردخم ةنحسش
ةمخاتم ةيدودح ةيلو
مت روفلا ىلع ،راسشب ةيلول
قيسسنتلاو ةينمأا ةوق ليكسشت
ىدل ةيروهمجلا ليكو عم
ديدمتل راـسشب ةمكحم
ديدحت مت نيأا ،صصاسصتخلا

،ةيسضقلا يف هب هبتسشملا ةيوه
ثدحأا لامعتسسابو ،ريخألا اذه
مت ،يرحتلاو ثحبلا تاينقت
هدجاوت ناكم ديدحت
ةنحاسش زجح عم ،هفيقوتو
ةيمك لقنل ةسصسصخملا ديربتلا
لوح هيلعو ،تاردخملا
راسشب ةمكحم ةباين ىلإا ينعملا
يسضاق ىلع فلملا تلاحأا يتلا
هعاديإاب رمأا يذلا قيقحتلا
ةزايح مهتب تقؤوملا صسبحلا
ريغ ةقيرطب تاردخملا

لوسصحلا لجأا نم ةعورسشم
صضرعلاو عيبلا دسصق ءارسشلاو
عيبلل عسضولاو عيبلا ةداعإاو
راطإا يف نيزختلاو لقنلاو

،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
نم ةجرد ىلع بيرهتلا
داسصتقلا ددهت ةروطخلا
،ةيمومعلا ةحسصلاو ينطولا

ميظنتلاو عيرسشتلا ةفلاخم
ةكرحو فرسصلاب صصاخلا

ىلإاو نم لاومألا صسوؤور
.جراخلا

صص.رونلا دبع

ربمتبسس32 ـلا ي˘ف ق˘ط˘ن˘˘ت
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م يرا˘˘ج˘˘˘لا
يف مكحلاب ،ةمسصاعلاب دمحمأا
،فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك ةو˘˘خإلا ة˘˘ي˘˘سضق
داسسف ايا˘سضق ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا

للغتسسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،لاو˘˘مألا صضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت ،ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ريغ تازايت˘ما ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا

ليوحت نع لسضف ،ةقحتسسم
اذ˘كو ،تازا˘ي˘ت˘˘ماو تارا˘˘ق˘˘ع
تا˘˘ماز˘˘ت˘˘للا˘˘ب ءا˘˘فو˘˘لا مد˘˘˘ع
عيراسشم زاجنا دنع ةيدقاعتلا

.ةيمومع
ءا˘˘ع˘˘برألا تق˘˘ل˘˘ط˘˘ناو اذ˘˘˘ه

ةو˘خإلا ة˘م˘كا˘ح˘م ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا
،م˘ير˘ك‐ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘عو ا˘˘سضر
،فا˘˘ن˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ك حو˘˘˘ن‐قرا˘˘˘طو
ةلاح يف) رون داعسس مهتخأاو
،ر˘ها˘ط ن˘ب رود˘ق اذ˘كو (رار˘˘ف
«يسس يج وك» عمجم ريسسم
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو ،(ةو˘˘˘˘خأل˘˘˘˘˘ل كل˘˘˘˘˘م)
ةو˘خإلا ع˘فار ،م˘˘ه˘˘باو˘˘ج˘˘ت˘˘سسا

ر˘ي˘سسمو ة˘ثل˘ث˘لا فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك
لجأا نم «يسس يجوك» عمجم
مهتمكاحم اوبلطو ،م˘ه˘ت˘ئر˘ب˘ت
،نو˘نا˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةلادعلا يف مهتقث نع نيبرعم
.ةيرئازجلا

دق ،ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تنا˘كو
ا˘˘ما˘˘كحأا صسمأا لوأا تسسم˘˘ت˘˘˘لا
ةنسس02و01 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘ت
ةو˘˘خإلا د˘˘سض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘˘سس
ر˘ي˘سسمو ،ة˘ثل˘ث˘لا فا˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك
ع˘م ،«ي˘سس ي˘ج و˘ك» ع˘م˘˘ج˘˘م
جراخو لخاد مهتاكلتمم زجح

8 ـب ردقت ةيلام ةمارغو دلبلا
انجسس ةنسس81و ،جد نييلم
ةنسس51و اسضر قح يف اذفان
‐قراط نم لك قح يف انجسس
01و ،ميرك‐رداقلا دبعو ،حون
ن˘ب رود˘˘ق ق˘˘ح ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس

ةيلام ةمارغ˘ب ة˘قو˘فر˘م ،ر˘ها˘ط
جد ن˘ي˘˘يل˘˘م8 ـب رد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
م˘تو ،ة˘ع˘برألا ن˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
يف ىسصقألا م˘كح˘لا صسا˘م˘ت˘لا

ةنسس02 ـب رو˘ن‐دا˘˘ع˘˘سس ق˘˘ح
ةمارغب ةقو˘فر˘م اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس
جد نييلم8 ـب ردقت ةيلام
ةيلود فيقوت ةركذم قلطإاو
.اهقح يف

،ي˘ند˘م˘˘لا فر˘˘ط˘˘لا بسسحو
يج و˘ك» ع˘م˘ج˘م بب˘سست د˘ق˘ف
ه˘˘˘عور˘˘˘ف لل˘˘˘خ ن˘˘˘˘م «ي˘˘˘˘سس
ةيمومعلا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ر˘ئا˘سسخ˘ب
رايلم072 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ت
ببسسب رايلم681 اهنم ،جد
يتلا ةرر˘ب˘م˘لا ر˘ي˘غ صضور˘ق˘لا

ةيمومعلا كونبلا ه˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘م
هحنم ببسسب جد رايلم57و
.ةقحتسسم ريغ تازايتما

حوارتت ماكحأا صسامتلا متو
ةقوفرم تاو˘ن˘سس6و3 ن˘ي˘ب
نويلم1 ـب ردقت ةيلام ةمارغب
نيرخآا نيمهتم01 قح يف جد
ل ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م
تارازو ن˘م تارا˘طإا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ير˘لاو ة˘حل˘ف˘لاو ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا

تلا˘˘˘˘سصتلاو ة˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
اهيف لسصحت ىرخأا تاعاطقو
ىل˘ع «ي˘سس ي˘ج و˘ك» ع˘م˘ج˘م

.تاقفسص
تررق ،ىر˘خأا ة˘ي˘سضق ي˘فو

ةعيل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه صسمأا
ميرك ةمكاحم ليجأات ،ةزابيتب

بزحلل يمسسرلا قطانلا ،وباط
ريغ) يعامتجلا يطارقميدلا

ربوتكأا62 موي ىلإا ،(دمتعم
،ايلاوت ةسسماخلا ةرملل مداقلا

،مهتملا عافد نم بلطب كلذو
فا˘ع˘سضإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

رهسش ذنم ،صشيجلا تا˘يو˘ن˘ع˘م
.9102 ربمتبسس

عافد ةئ˘ي˘ه تد˘ن˘ت˘سساو اذ˘ه
تح˘ت د˘جو˘ي يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
بلط يف ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘قر˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةمكاحملل دي˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

د˘˘حأا صسمأا ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل بسضت˘˘ق˘˘م
.ةمكاحملا ةسسلج صشماه

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘با˘˘ي˘˘ن تنا˘˘˘كو
ةيسضق˘لا تلا˘حأا د˘ق ،ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا

رمأا يذلا قيقحتلا يسضاق ىلع
عاديإاب9102 ربمتبسس11 موي

صسب˘ح˘لا ن˘˘هر ،و˘˘با˘˘ط م˘˘ير˘˘ك
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو ،تقؤو˘˘م˘˘˘لا
ربمتبسس21 ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ماهتلا ةفرغ تررقو ،9102
52 موي ةزابيت ءاسضق صسلجمب
مهتملا عسضو9102 ربمتبسس
ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظن تحت
.هحارسس قلطإاو

ب.نيرسسن
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َةينويهشصلا َةيباهرإلا ِتاشسشسؤوملاُ لومت ُةيبرعلا ُقيدانشصلا

ملسسلا تايقافتا ربح فجي دكي مل
نا˘˘ي˘˘كلا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع تمر˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
ٍتا˘م˘لا˘كم˘ب ا˘هؤول˘مإا م˘تو ،ف˘تا˘ه˘˘لا

،ٍةحسضاو ٍةلاسسرب اهسضرفو ٍةكرتسشم
اهيلع يمسسرلا عيقوتلا متي نأا لبقو
صسيئرلا ةياعرب ،صضيبألا تيبلا يف
روسضحو ،بمارت دلانود يكيرمألا
نييلود ٍةاعرو نيمغرم ٍبرع ٍدوهسش
عيبطتلا راطق قلطنا ىتح ،نيبغار
ىلع ينويهسصلا نايكلا عم يبرعلا

نيدايملا لك يفو دعسصلا فلتخم
.تلاجملاو
يف برعلا نو˘ع˘قو˘م˘لا ق˘با˘سست د˘ق˘ف
ة˘˘ي˘˘ما˘˘مألا تارو˘˘سصق˘˘˘م˘˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘ح
بسسكل ًادي˘ه˘م˘ت ،ى˘لوألا د˘عا˘ق˘م˘لاو
ديدعلا عيقوتو ،حابرألا نم ديزملا

باوبألا تحتف ثيح ،تاقفسصلا نم
تاونقلا تنلعأاو ،ةقلغم تناك يتلا
ءاطغلا ف˘سشكو ،ة˘ير˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لا
،ةيرسسلا تاقلعلا يفخي ناك يذلا

،ة˘ي˘ن˘طا˘ب˘لا تا˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ي˘˘ط˘˘غ˘˘يو
يف برعلا ن˘م نو˘ع˘قو˘م˘لا ح˘ب˘سصأاو
لو ،مهعنمي مارح ل ،مهرمأا نم ٍلح
،مهطبسضت قلخأا لو ،مهعدري نوناق
م˘ي˘ها˘˘ف˘˘م لو ،م˘˘ه˘˘نو˘˘سصت م˘˘ي˘˘ق لو
لو ،م˘ه˘مز˘ل˘ت ة˘بور˘ع لو ،م˘هد˘ي˘ق˘˘ت
.مهبذهي ملسسإا
ٍم˘ه˘فو ٍةر˘سصا˘˘ق ٍةر˘˘ظ˘˘ن˘˘ب او˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا

ٍة˘فر˘ع˘مو ٍل˘ح˘سض ٍي˘عوو ،ٍطو˘ل˘˘غ˘˘م
لو ةيقلخأا طباوسض نود ،ٍةدودحم
،م˘ه˘تاو˘ه˘سش و˘ح˘ن ة˘ي˘نا˘˘سسنإا ح˘˘باو˘˘ك
مهيلع ىغط˘تو ،م˘ه˘تاوز˘ن م˘ه˘كر˘ح˘ت
اوبسسك مهنأا نونظي مهو ،مهحلاسصم
ٍءيفب ا˘ه˘ن˘م او˘ع˘جرو ،م˘ه˘توز˘غ ي˘ف
نأاو ،م˘هد˘ع˘سست م˘ئا˘ن˘غو ،م˘ه˘˘ع˘˘ف˘˘ن˘˘ي
يف صشبيسسو مهل نوكيسس لبقتسسملا

عم مهل هسسمسش قرسشتسسو ،مههوجو

،م˘˘هو˘˘م˘˘لا˘˘سسو م˘˘هود˘˘ها˘˘ع ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
.مهونمآاو مهوقثاوو
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ر˘ف˘˘سسلا تل˘˘حر تط˘˘سشن
صضرعت تاراطملا تاسشاسش تأادبو
بي˘˘بأا ل˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ف˘˘˘سسلا تي˘˘˘قاو˘˘˘م
يوجلا لاجملا تابو ،اهنم علقإلاو
ناريطلا ةكرح مامأا ًاحوتفم يبرعلا

،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ة˘يو˘ج˘˘لا ة˘˘حل˘˘م˘˘لاو
ةي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تار˘ئا˘ط˘لا تح˘ب˘سصأاو
تاراطملا يف طوبهلا ىلع ةرداق
،دوقولاب دوزتلاو ةناي˘سصل˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا

عيطت˘سست ة˘ي˘بر˘ع˘لا تار˘ئا˘ط˘لا اذ˘كو
،ةيليئارسسإلا تاراطملا يف طوبهلا

تامدخلا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلاو
.اهمدقت يتلا

ة˘حا˘ي˘سسلاو ر˘ف˘سسلا بتا˘كم تذ˘˘خأاو
،ة˘ي˘حا˘ي˘سس ًا˘سضور˘ع مد˘ق˘ت ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا

ةحايسسلل صضرعتو ،ةيهيفرت جماربو
ر˘ح˘ب˘لا ئ˘طاو˘سش ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
ىلإا ةحايسسلا صسفاني امب ،طسسوتملا
اه˘تا˘ع˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘ي˘كر˘ت˘لا ف˘يا˘سصم˘لا
ن˘ع ًل˘سضف ،ةر˘ي˘ه˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا
دجسسملا ةرا˘يزو ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا
فاو˘ط˘لاو ،ه˘ي˘ف ةل˘سصلاو ى˘˘سصقألا

ةيملسسإلا ةسسدقملا قطان˘م˘لا ى˘ل˘ع
نأا˘كو ،ة˘يدو˘ه˘ي˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لاو
ًاملعم ىحسضأا دق ىسصقألا دجسسملا
ن˘كم˘ي ،ًا˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ًا˘ي˘ن˘يد ًا˘ي˘حا˘ي˘˘سس
ةلسصلاو هترايز نيملسسملا حايسسلل
ه˘ب˘سش ه˘ي˘ف ةل˘سصلا نأا ًا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘ي˘˘ف
نييلم ةعبرأا نم رثكأا ىلع ةمرحم
ة˘ف˘سضلا ي˘ف نو˘م˘ي˘ق˘ي ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ناكسس صضعبو ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا
.ًاسضيأا صسدقلا

عم ةيبرع ةيراقع بتاكم تدقاعتو
نأا ىلع تقف˘تاو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ىر˘خأا
لدابتل ةلدابتم ًاعورف اهسضعبل حتفت
نم ةدافتسسلاو ،عفانملاو تامدخلا

تأاد˘˘بو ،تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإلاو صصر˘˘˘ف˘˘˘لا
ميدق˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا تا˘كر˘سشلا

ٍتا˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كسس صضور˘˘˘ع
تدغو ،ةيراجت ٍتاراقعو ،ةيحايسس

ىلع رهظت برعلا نينطاوملا روسص
د˘ها˘سشم˘لاو ة˘ي˘نل˘عإلا تا˘ح˘˘ف˘˘سصلا
ع˘˘ل˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

صضور˘ع˘˘لا بل˘˘غأاو تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
يف رهظتسس بيرق امعو ،تامدخلاو
ٌتا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا قاو˘˘سسألا
،بر˘˘ع˘˘لا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘سضف˘˘ي
.اهئانتقا ىلع نوسصرحيو
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ل˘˘سست˘˘ت ءاو˘˘سضألا تذ˘˘خأاو
ةدتمملا ةينيطسسلفلا بقنلا ءارحسص
ةعطاسسلا ،لامرلا ةيبهذلا ،فارطألا
راثآا لمحت تلاز ام يتلا ،صسمسشلا
ا˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘خو ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘سصأا˘˘˘ب ةواد˘˘˘ب˘˘˘لا

،لبإلاو قو˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘برا˘سضمو
تاحا˘سسمو ،ي˘عار˘م˘لاو ي˘سشاو˘م˘لاو
ءارحسصلا لهاجمو ةحوتفملا ديسصلا
ٌتا˘كر˘سش ع˘ل˘ط˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘م˘˘ج˘˘لا
ٍتاكر˘سش ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا

قاب˘سس ن˘يدا˘ي˘م ءا˘ن˘ب˘ل ىر˘خأا ٍة˘ي˘بر˘ع
رابك اهيلإا اوبلجيل ،ةريهسشلا نجهلا
،ةيبرعلا ةقطنملا يف اهب نيمتهملا

نم عونلا اذهب نيلغسشنملا نأا ةسصاخ
تاقبطلا ةيلع نم مه امنإا ةطسشنألا
.ةينغلاو ةمكاحلا ةيبرعلا
يف ةيبرعلا تامامتهلا فقوتت مل
نيدايمو رامثتسسلاو ةحايسسلا قوسس
قابسس دن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا دا˘سصت˘قلا
يتلا ةيهي˘فر˘ت˘لا ة˘حا˘ي˘سسلاو ن˘ج˘ه˘لا
نع ًلسضف ،ًامومع «دوهيلا» اهنقتي
دقف ،ةهو˘ب˘سشم˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا
ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘يد˘˘نألا ى˘˘لإا تد˘˘ت˘˘ما
تاكر˘سش تد˘م˘ع ثي˘ح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ةير˘غ˘م ٍصضور˘ع م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ة˘ي˘بر˘ع
مغر ،ةريهسش ةيليئارسسإا ةيدنأا ءارسشل

،ةيباهرإا ةيرسصنع ةيدنأا اهنأا اهملع
رهقلاو عم˘ق˘لا ة˘سسرا˘م˘م ى˘لإا و˘عد˘ت

مهدرطب يدانتو ،نيينيطسسلفلا دسض
صضرأا» نم م˘ه˘جار˘خإاو م˘ه˘سضرأا ن˘م
ىلإا معدلا مدقتو ،ةوقلاب «ليئارسسإا
،ةفرطتملا ةيناطيتسسلا تام˘ظ˘ن˘م˘لا

،ةددسشت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا باز˘حألا ى˘لإاو
ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو ف˘ن˘˘ع˘˘لا صسرا˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا د˘˘سض ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

،ًا˘مو˘م˘ع بر˘ع˘لا د˘˘سضو ًا˘˘سصو˘˘سصخ
اهتاجردم ىل˘ع ا˘هرو˘ه˘م˘ج ف˘ت˘ه˘يو
ى˘ل˘ع بر˘ح˘لا» ،«بر˘ع˘ل˘ل تو˘˘م˘˘لا»
.«برعلا

ةيفتاهلا طوطخلا يف ةرارحلا تبدو
د˘ع˘˘ي م˘˘لو ،ة˘˘يو˘˘ل˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘سسلا

برعلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ًارو˘ظ˘ح˘م
لا˘سصتلا تا˘كب˘˘سش ر˘˘ب˘˘ع لا˘˘سصتلا
نوي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ذ˘خأاو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ةرو˘˘سصبو ًا˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع نو˘˘˘ل˘˘˘سصت˘˘˘ي
،ٍبرع نينطاومب ةمظنمو ةدوسصقم
نورسشنيو ،يناهتلا مهايإاو نولدابتي
ةلج˘سسم˘لاو ةرو˘سصم˘لا م˘ه˘تا˘م˘لا˘كم
،يعامتجلا لسصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع
ةيليئارسسإلا ملعإلا لئاسسو رسشنتو
اهيلع نوقلعيو ،ا˘ه˘سضع˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لاو
نييسسايسس ني˘ل˘ل˘ح˘م نو˘ف˘ي˘سضت˘سسيو
يف ةكراسشملل ني˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ءار˘ب˘خو
غل˘بو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع بي˘ق˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
لاسصتلا برعلا نينطاوملا صضعبب
ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر˘˘˘ب ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
يذلا ،وهاينتن نيماينب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لاو ي˘˘فا˘˘كلا تقو˘˘لا د˘˘ج˘˘ي
ثيدا˘˘حألا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.مهعم تاكحسضلاو تاماسستبلاو
ي˘فو ،ءا˘ف˘خ˘لاو صسي˘لاو˘كلا ي˘˘ف ا˘˘مأا
نإا˘˘ف ،را˘˘ظ˘˘نألا ن˘˘ع ًاد˘˘ي˘˘ع˘˘بو ر˘˘سسلا
فل˘˘ت˘˘خا ى˘˘ل˘˘ع حل˘˘سسلا تا˘˘كر˘˘سش
د˘قا˘ع˘ت˘تو ،ٍتم˘سصب ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘عاو˘˘نأا

قيسسنتلا ُتائيه اهبناج ىلإاو ،ٍءودهب
،يثحبلا لمعلا تاسسسسؤومو ينمألا

،ة˘سسار˘ح˘لاو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشو
طا˘ب˘سضلا را˘ب˘ك تا˘˘كر˘˘سش ا˘˘ه˘˘ع˘˘مو
،نيدعاقتملا نييركسسعلاو نيينمألا
صسسسجت˘لا لا˘م˘عأا˘ب نو˘م˘ت˘ه˘ي ن˘يذ˘لا

ر˘˘كه˘˘لاو ة˘˘قر˘˘سسلاو ،ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لاو
تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘جو ،قار˘˘ت˘˘خلاو
،اهنم ةدافتسسلاو اه˘ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
لك يف لمعت ةريبك ٌتاكرسش يهو
ريبكلا اهرود اهل نوكيسسو ،ناكم
يمانت ىلع رسشابملاو عيرسسلا اهرثأاو
ةمظنألا عم ةيلي˘ئار˘سسإلا تا˘قل˘ع˘لا
ي˘ت˘لا كل˘تو ،تع˘قو ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
.عقوتو اهوذح وذحتسس
نوناعي نيذلا نويليئارسسإلا ناك ام
،ر˘ي˘ب˘كلا يدا˘˘سصت˘˘قلا دو˘˘كر˘˘لا ن˘˘م
،ةماعلا ةا˘ي˘ح˘لا ق˘فار˘م ي˘ف ل˘ل˘سشلاو
ريبكلا ح˘ت˘ف˘لا اذ˘ه˘ب ًا˘مو˘ي نو˘م˘ل˘ح˘ي
مهيلع حتفنا يذ˘لا م˘ي˘ظ˘ع˘لا ز˘ن˘كلاو
ا˘˘با˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘غ˘˘م ه˘˘نأا˘˘كو ،ًةأا˘˘ج˘˘ف
زونكلاو بهذلاب ةينغلا ،ةيروطسسألا

قيدانسصلا تحتف˘نا د˘ق˘ف ،ر˘هاو˘ج˘لاو
،اهعاسستا ىلع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘م˘ت˘ئلا

ةريبكلا ةيلاملا ليماسسرلا تقلطناو
نا˘˘ي˘˘كلا ي˘˘ف را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا و˘˘˘ح˘˘˘ن
مدقتلا نم ةدافتسسلاو ،ينويهسصلا
ةينورتكيللا ةناقتلاو يجولو˘ن˘كت˘لا
ريمثت يفو ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا

،تار˘ب˘خ˘لا ل˘˘ق˘˘نو ،لاو˘˘مألا صسوؤور
ةيبرع˘لا مل˘سسلا تا˘ي˘قا˘ف˘تا تءا˘ج˘ف
مه˘نأا˘كو ،ٍبهذ ن˘م ٍق˘ب˘ط ى˘ل˘ع م˘ه˘ل

نم اوجرخيل ٍدعوم ىلع اهعم اوناك
،م˘ه˘ل˘كا˘سشم او˘ج˘لا˘ع˘ي˘لو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘مزأا

،مهداسصتقا تايدحتل ًلولح اودجيو
مهب ترسضأا يتلا انوروك تايعادتو
كرد˘ي ل˘ه˘ف ،م˘هدا˘˘سصت˘˘قا تل˘˘ط˘˘عو
.مهنمو مهب دارُي ام نوعقوملا
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ريخألا اهاوثم ىلإا ةيبرعلا ةعماجلا عييششت

9 موي ءازعو صسؤوبو نزح موي ناك
تسضخمت نيح ،يراجلا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
«نايب» نع ةيبرعلا لودلا ةعماج
عمجي فيز˘م˘لا هر˘ها˘ظ ي˘ف ط˘ي˘ق˘ل

يقيقحلا هنطاب يفو برعلا ةملك
،مهتاعلطت قزميو ،مهتاتسش نلعي
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو،م˘هءاد˘˘عأا د˘˘ج˘˘م˘˘يو
خيراتلا نم مهدرط رسصع نسشدي
.!ريثأاتلاو زاجنإلاو
قحلا تاوسصأل برعلا عمتسسي مل
مهتءاج ؛ةزعلاو ةدايسسلاو ةأارجلاو
يف طرفت لو قفانت ل لود نم
طارخناب ني˘ط˘سسل˘ف بع˘سش قو˘ق˘ح
لو را˘ع˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف مو˘˘م˘˘سسم
اهلوأاو ،مئل ةمول قحلا يف فاخت

فافسشلا يوقلا رطق ةلود توسص
يف4102 ذنم تعد نأا قبسس يتلا

ن˘˘ع ةردا˘˘سص ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ى˘لإا ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لا

ة˘˘ل˘˘كي˘˘هو ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا قا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م
اهني˘مأا تا˘ي˘حل˘سصو ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م
ًامئاد عبتت ي˘ت˘لا ه˘ت˘ي˘سسن˘جو ما˘ع˘لا
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تلا˘˘قو ،ر˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘لود
ى˘˘˘لوأا ع˘˘˘مو) كاذ˘˘˘نأا ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا

اهناريج نم ةع˘طا˘ق˘م˘لا تلوا˘ح˘م
نإا :(ةجح وأا ببسس نود اهئاقسشأاو
ةقحلم ةرادإا تحبسصأا ةعماجلا هذه
،ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرازو˘˘ب
اهسسيسسأات قاثيم عم كلذب ةعطاق
،اسشاب مازع نمحرلا دبع يديأا ىلع

ا˘ه˘ب جور˘خ˘لا دارأا ن˘˘م ر˘˘خآا نا˘˘كو
يرسصملا ةعا˘ط˘لا تي˘ب ن˘م ًل˘ي˘ل˘ق
ة˘˘ير˘˘سصم˘˘لا ةرو˘˘ث˘˘لا تا˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م
ماعلا اهن˘ي˘مأا و˘ه1102 ةيعيبر˘لا
لا˘ن˘ف ،ى˘سسو˘م ور˘˘م˘˘ع ير˘˘سصم˘˘لا

نمو اه˘ن˘م در˘ط˘لا˘ب ى˘فوألا هءاز˘ج
ىلع ةيرسصملا ةيسسا˘ي˘سسلا ةا˘ي˘ح˘لا
.!كراب˘م ع˘ل˘خ ل˘ي˘ب˘ق كرا˘ب˘م يد˘يأا

ام وه يقيقحلا هتلاقإا ببسس ناك
ف˘قاو˘˘م ن˘˘م ل˘˘جر˘˘لا اذ˘˘ه هذ˘˘خ˘˘تا

يأار˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا تحا˘تأا ة˘لد˘ت˘˘ع˘˘م
ع˘يزو˘ت ي˘˘ف تلد˘˘عو ،ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
ف˘لا˘خ ن˘م تمر˘ت˘حاو تل˘خد˘ت˘˘لا

ماظنلا عيبطت نادأاو ،كرابم رسصم
ود˘ع˘لا ع˘م ير˘سصم˘لا ير˘˘كسسع˘˘لا
.!لباقم نود يليئارسسإلا

لودلا ةعماج صسيسسأات نإاف ريكذتللو
ل˘˘ب˘˘˘ق ءا˘˘˘ج ،5491 ما˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىلع ةدحتملا ممألا ةمظنم صسيسسأات
اوددرتي مل نيذلا ،برعلا كولم يديأا
نيطسسلف ريرحت برح صضوخ يف
تلوطب مغر مهنكلو ،8491 ماع
ةكلم˘م˘لاو قار˘ع˘لاو ر˘سصم صشو˘ي˘ج
م˘ل ،ندرألاو ا˘يرو˘˘سسو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
تارارق مامأا دو˘م˘سصلا او˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي
بر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘سصت˘˘ن˘˘م˘˘لا بر˘˘غ˘˘لا
صسجاه ناك ثيح ،ةيناثلا ةيملاعلا
امهءاروو لوألا اسسنر˘فو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
نايك صسرغ وه ةدحتملا تايلولا

قرسشلا يف ملسسم ريغو يبرع ريغ

ةد˘ي˘لو ل˘ي˘ئار˘سسإا تنا˘كف ،ط˘˘سسوألا
ربمفون92) ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا رار˘˘ق
ةينيطسسلفلا ةبكنلا تأادبو ،(7491
ينيطسسلف نييل˘م ة˘ع˘برأا ل˘ي˘حر˘ت˘ب
،م˘ه˘ي˘سضارأا ن˘م ي˘ح˘ي˘سسمو م˘˘ل˘˘سسم
ءيج يدوهي نييلم ةعبرأا للحإاو
اكيرمأاو ابوروأا ن˘م ر˘خاو˘ب˘لا˘ب م˘ه˘ب
يبرعلا برغملاو نميلاو قارعلاو
ترمتسساو ،دلبلا لهأا لحم لولحلل
تزيمتف ،خيراتلا كلذ ذنم ةعماجلا
ىتح لوقلا مخسضتو لعفلا مادعناب

نورو˘ه˘ق˘م˘لا بر˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘ط
و˘هو (ة˘ي˘تو˘سصلا ةر˘ها˘ظ˘˘لا) ةرا˘˘ب˘˘ع
يدجنلا ركفملا تافلؤوم دحأا ناونع
.!يميسصقلا هللا دبع
تاعامتجاو ممقلا تانايب تحبسصأاو
اهب أابن˘ت˘ي بر˘ع˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ءارزو
ل˘ب˘ق بر˘ع˘لا ن˘ي˘ي˘مل˘˘عإلا ءا˘˘فر˘˘ظ
اهولتي نأا لبق اهنوررحيف ،اهرودسص
ذنم ماعلا اهنيمأا يروهج توسصب

د˘م˘حأا ى˘لإا ة˘نو˘سسح ق˘لا˘˘خ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
د˘ب˘ع تم˘سصع˘ب ارور˘م ط˘ي˘˘غ˘˘لاو˘˘بأا
ام˘ك فر˘ح˘لا˘ب رد˘سصت م˘ث ،د˘ي˘ج˘م˘لا
ىدأا م˘ي˘ق˘م ز˘ج˘ع .ءلؤو˘ه ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘ت
لوحتت نأا ىلإا ةيتوسصلا ةرهاظلاب
ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب˘ل ة˘يا˘عد قو˘ب ى˘لإا مو˘ي˘˘لا
ي˘ع˘سسو˘ت˘لا ه˘عور˘سشمو و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ةدارإا دسض ًايممأا نادملا يرسصنعلا
.ءافرسشلا برعلاو نيطسسلف
صسل˘ج˘م هرد˘سصأا ا˘م ي˘ع˘م اوأار˘قاو

ني˘لوؤو˘سسم ع˘م˘ج˘م و˘هو ة˘بور˘ع˘لا
برع نييميداكأاو ن˘ي˘ق˘با˘سس بر˘ع
هذ˘˘ه فار˘˘ح˘˘˘نا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سضا˘˘˘غ
ةعماجلا ةافو نلعأا ثيح ،ةعماجلا
عورسشم طاقسسإا رثإا ىلع» :لئاق
عيب˘ط˘ت˘لا ة˘نادإل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف رار˘ق
بوعسشلا صسل˘ج˘م˘لا و˘عد˘ي ر˘ي˘خألا
انايك ةعماجلا رابتعا ىلإا ةيبرعلا

بولقلاو لوقعلا يف ىهتنا اتيم
ه˘˘حل˘˘سصإا ن˘˘˘م ى˘˘˘جر˘˘˘ي ل˘˘˘مأا لو
ةطلسس تحت ًاعقاو ماد ام هئايحإاو
اهرارقل ةدقاف ة˘يداد˘ب˘ت˘سسا ة˘م˘ظ˘نأا

تا˘حو˘م˘طو م˘ي˘ق ن˘ع ة˘ل˘سصف˘ن˘مو
ةعماجلا نأا نايبلا دكأاو ،اهبوعسش
تا˘سسا˘ي˘سس ر˘ير˘م˘ت˘ل ةادأا تح˘ب˘سصأا

ة˘ن˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا ىو˘˘ق ن˘˘م ة˘˘سضور˘˘ف˘˘م
ةيسضقلا ة˘ي˘ف˘سصت فد˘ه˘ب ة˘ي˘لود˘لا
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا د˘ي˘بأا˘تو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

صسفن يأا دأاوو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نأل
صسلجملا وعديو ،يدايسس يريرحت
ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مألا ىو˘˘˘ق
دا˘ح˘تل ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لا صسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةعماج نع ًليدب ةيبرعلا بوعسشلا
ةكرتسشم تباوث فقسس تحت لودلا
ةدايسسلاو ةنطاوملا ميق يف لثمتت
ي˘بر˘ع˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو ة˘˘مار˘˘كلاو
بع˘˘˘سشلا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب كسسم˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا صضفرو ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

صضب˘ن زا˘ج˘يإا˘ب اذ˘ه «..ة˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
ي˘ف بو˘ع˘سشلا حو˘م˘طو بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا

.!ةزعلاو رايتخلا ةظحل
بت˘˘ك ررد ن˘˘م ةرد ي˘˘نر˘˘سضح˘˘˘تو
يف اهتأارق يبرعلا ثارتلاو خيراتلا
،ةر˘˘كاذ˘˘لا ي˘˘ف تخ˘˘سسرو ا˘˘ب˘˘˘سصلا
قورا˘ف˘لا لأا˘سس ا˘ي˘بار˘عأا نإا :لو˘ق˘˘ت
بعسص همثإا نمع هنع هللا يسضر
لاقف ،ناميإلا وحمت هتلزو نارفغلا
ري˘غ˘ل ع˘كر˘ي يذ˘لا» با˘ط˘خ˘لا ن˘با
يئاقدسصأا مكلوح اور˘ظ˘نا˘ف ،«ه˘ل˘لا
ةعماج يف ةسسايسسلا يفرتحم نيب
م˘ه˘م˘كح˘ي ن˘مو ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا

قبطنت نم متدجو له ،ينوربخأاو
.؟ةيرمعلا ةمكحلا هيلع
برعلا صشاع دقل ريخألا يف لوقأا

را˘˘˘˘سصمألا او˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘فو اودا˘˘˘˘˘سسو
تا˘يرو˘طار˘ب˘مإا ى˘ل˘˘ع اور˘˘سصت˘˘ناو
ةرا˘سضح او˘ل˘ق˘نو ،مور˘لاو صسر˘ف˘˘لا
صسلدنألا ربع برغلا ىلإا مولعلا

،ةيبرع لود ةعماج مهل نكت ملو
كلا˘˘م˘˘م ىو˘˘سس ر˘˘سصم ن˘˘كت م˘˘˘لو
زعملا اهءاج ىتح ةنعارفلا ةثيرو
مسسا ىغلأا˘ف ي˘م˘طا˘ف˘لا ه˘ل˘لا ن˘يد˘ل
ا˘ه˘ت˘ن˘يد˘˘م ي˘˘م˘˘سسي˘˘ل طا˘˘ط˘˘سسف˘˘لا
.!ةيزعملا ةرهاقلاب
ة˘ع˘ما˘ج ل˘˘ب بر˘˘ع˘˘لا صشي˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
،م˘ه˘ت˘م˘ل˘ك تي˘ت˘سشت ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘سس
تارا˘ع˘سش م˘سسا˘ب م˘ه˘ت˘مأا ق˘ير˘˘ف˘˘تو
برعلا تمزه،ءافوج تاءلعتسساو
اهو˘سضا˘خ ي˘ت˘لا بور˘ح˘لا ل˘ك ي˘ف
.!ةيوبعسشلا ةيموقلا تاراعسشب

ةيرطقلا قرسشلا ةديرج / يديدقلا دمحأا .د : ملقب
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 ماجرلو بعلملا يتيدلب نيب طبارلا قيرطلا ةئيهتب بلاطم
مورحم تليسسمسسيت يف بيعسش ينبب رقنلا راود

0202 يف تاقرطلاو بورسشلا ءاملا نم
راود ناكسس نم تارسشعلا بلاط
ينب ةيدلبل ايميلقإا ع˘با˘ت˘لا ر˘ق˘ن˘لا
،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘يلو˘ب بي˘˘ع˘˘سش
اهسسأار ىلعو ةيئلولا تاطلسسلا

ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو
ةلوزعملا ةي˘ف˘ير˘لا م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب ة˘˘بو˘˘كن˘˘م˘˘لاو
تللدو نا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘لاو
بلاطمو ةيسساسسألا تلاغسشنلا
كف ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا راود˘لا ي˘˘لا˘˘هأا
نيهجوم مهتقطن˘م ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا
ةي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا م˘ه˘ئاد˘ن
ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
ةيمويلا ةاناعملل دح عسضو لجأا
بايغ لظ يف ،اهنودباكي يتلا
هذ˘ه˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘قو بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا
ةنيدملا زاغ ماد˘ع˘ناو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

هجو نيأا ةيلخادلا قرطلا ءارتهاو
م˘ه˘تاءاد˘نو م˘ه˘يوا˘كسش نا˘كسسلا
تارملا نم ديدعلا يف ةرركتملا
مل يتلاو ةلوؤوسسملا تاهجلا ىلإا
لقنتلا ءانع ىتح اهسسفن فلكت
يتلاو ةيسسنملا ةقطنملا هذه ىلإا

يف لإا نولوؤوسسملا اهركذتي ل
.ةماهلا ةيباختنلا ديعاوملا

ي˘ن˘طاو˘م تا˘ح˘ير˘˘سصت بسسحو
نم ءلؤوه صضعتما دقف راودلا
˘ما˘مألا ى˘لإا بور˘ه˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
تاطلسسلا لب˘ق ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
ءلؤو˘ه بلا˘ط ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
مهتلاح ىلإا تافتللا ةرورسضب
لظ يف ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

لازي ل نيأا بورسشلا ءاملا بايغ
ىلع نودمتع˘ي نا˘كسسلا م˘ظ˘ع˘م
ءاملا ةرطق بلج لجأا نم باودلا

ر˘˘ق˘˘م ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ن˘˘كا˘˘مأا ن˘˘م
زاغلا مادعنا نع كيهان ،مهانكسس
بر˘غ˘˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
مهتانكسس طبر مدع نم ناكسسلا
˘ما˘ه˘لا يو˘ي˘ح˘لا درو˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب

بوبنألا نأا انملع ام اذإا ةسصاخ
تايدلبلا طبري يذلا يسسيئرلا
ةقطنملا بناجب ر˘م˘ي ةروا˘ج˘م˘لا
ةطقنلا يهو ،طقف راتمأا عسضبب
نا˘˘كسسلا صسأا˘˘ك تسضا˘˘فأا ي˘˘ت˘˘˘لا
ع˘م نو˘نا˘ع˘ي نو˘˘لاز˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا
اسصوسصخ ناتوبلا زاغ تاروراق
ثيح ،ةدرابلا ةيوتسشلا مايألا يف
ناتوبلا زاغ ةروراق انايحأا مدعنت
ايموي نطاوملا اهنع ثحبي يتلا
هذه ءارو يرجو ثحب ةلحر يف
نع كيهان ةماهلا ةيويحلا ةداملا
ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ءار˘˘ت˘˘ها

يف راودلا ىلإا ةيدؤوملا ةيعرفلاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بار˘ت˘لا كلا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ظ
هذ˘ه˘ب رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح ل˘˘قر˘˘ع˘˘ت
نع ةلوزعملا ةيفيرلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب
ءلؤوه بلاطم ىقبتل ،ةرواجملا

ةيئلولا تاطلسسلا ىدل ةعوفرم
لبق نم ةيدج ةتافتلا راظتنا يف
ماتلا لفكتلاو ةيسصولا تاهجلا
برقأا يف ةعورسشملا مهبلاطمب
ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فرو ن˘كم˘م تقو
لازي ل يذلا راودلا اذه ناكسس
عقاو نع يرحتو ثحب ةلحر يف
تلوحت يتلا ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
در˘ج˘م ى˘˘لإا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
نم ينغت لو نمسست ل تاراعسش
.عوج
تارسشعلا دسشان ،ىرخأا ةهج نمو
يتلا بعلملا ةيدلب ينطاوم نم
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت
مك06 ـب ،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ت
ةرور˘سضب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘˘˘سصح˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
يف ةلزعلاو مه˘ي˘ل˘ع صضور˘ف˘م˘لا

ن˘م ي˘ل˘ك ه˘˘ب˘˘سش ءا˘˘سصقإلا ل˘˘ظ
ةيلحملا ةي˘م˘ن˘ت˘لا ج˘مار˘ب ل˘ما˘ك
رثكأا يف ةلودلا اهب تدان يتلا

ببسسلا نع نيلئاسستم ،ةرم نم
ءارو ن˘م˘كي يذ˘لا ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
باسسح ىلع ةيدلبلا هذه صشيمهت
تدافتسسا ةرواجم ىرخأا تايدلب
لظ يف ةيومنت جمارب اذكه نم
يذلا ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا رو˘هد˘ت
تايدلبلا يقابب مهتقطنم طبري
قيرطلا لوح˘ت ثي˘ح ةروا˘ج˘م˘لا
بع˘ل˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا

هيداترم ىلع رطخ ىلإا ماجرلو
امم هئارتهاو رفحلا ةرثك ببسسب

ثداو˘ح عو˘قو˘ل ة˘سضر˘ع ه˘ل˘ع˘ج
ةميخو اهبقاوع نوكت دق رورم
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت مد˘ع لا˘ح ي˘˘ف
اذ˘ه ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإاو ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ل حبسصأا يذلا يئلولا قيرطلا
دن˘ع ا˘سصو˘سصخ ر˘ي˘سسل˘ل ح˘ل˘سصي
لئاسست دقو اذه .راطمألا طقاسست
بب˘سسلا ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا و˘ن˘˘طاو˘˘م
مدع ءارو نمكي يذلا يقيقحلا
ىلع قيرط˘لا هذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

ماجرل ةيدلب ىلإا مك03 ةفاسسم
ار˘ط˘خ ل˘كسشت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لاو
تابكرملا باحسصأا ىلع ايقيقح
يقا˘ب ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي ن˘ير˘فا˘سسم˘لاو
ةيلولا رقمو ةرواجملا تايدلبلا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ب˘ل˘طو لا˘م˘ع ن˘م
تلسصو يتلا ةرركتملا تاءادنلا

نيلوؤوسسملا بتاكم ىلإا اهادسص
ط˘خ˘سس ل˘ظ ي˘ف ،ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سساو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
قرطلا تلوحت نأا دعب صشيمهتلا
ناكسس هجويل يقيقح حبسش ىلإا

ىلإا ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه
رابغلا صضفن لجأا نم نيلوؤوسسملا
ةدافتسسلاو مهتيدلب نع يومنتلا

.ةيلحملا ةيمنتلا جمانرب نم
ز.دمحأا

 يحسصلا فرسصلا تاونق دادسسنا يف لثمتت
ةليسسملاب عماوسسلا يف ةعبارجلا ةيرق ناكسس ددهت ةيئيب ةثراك
تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تار˘˘سشع ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ةيدلبب ةعبارجلا ةير˘ق˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
ن˘م ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘ماو˘˘سسلا

ايموي مهدراطت تحبسصأا ةلسضعم
،ةرتف ذنم ربكألا صسجاهلا ربتعتو
داد˘سسنا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ل˘˘كسشم˘˘لا
رثكأا ـل يحسصلا فرسصلا تاونق
هايم لعج امم ،تانكسس01 نم
جراخلل اوفطت يحسصلا فرسصلا

ددرتو ةهير˘كلا ح˘ئاور˘لا ا˘ه˘ع˘مو

ىلإا ةفاسضإلاب ،ةماسسلا تارسشحلا
يف مهئانبأا طوقسس نم مهفوخت
،ةثولملا ةيئاملا كربلاو لاحوألا

يف مهتاناع˘م ن˘ع او˘ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
صسو˘ما˘ن˘لا ع˘م ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،و˘˘ج˘˘لا ةرار˘˘حو
اود˘˘كأا ن˘˘يرر˘˘سضت˘˘م˘˘لا نا˘˘كسسلا
نود تارتف ىلع ةيدلبلا لخدت
.نسسحألا ىلإا رومألا كرحتت نأا

ع دلاخ

نينطاوملل ةيهافرلا قيقحتو ةماعلا تامدخلا ريفوتل

كيرافوبب ةيومنتلا عيراسشملا فلتخم لامكتسس’ رانيد نويلم45 قوفي فÓغ دسصر
ةيلو ءايحأاو تايدلب صضعبب عسساو قاطن ىلع ةجمربملا عيراسشملا ديسسجت يف ريخأاتلاو ةيلحملا ةيمنتلا بايغ

اهيلع sثح يتلا لظلا طاقن نمسض ارخؤوم مهفينسصت متيل ،يموي صسوباك ىلإا اهينطاق ةاناعم تلsوح ،ةديلبلا
اهتجلاعمل يراوجلا لمعلاو تارايزلا فيثكتب لمع ططخم نمسض اهتبراحمو اهئاسصحإاب ةيروهمجلا صسيئر

قسشلل ةيولوألا حنم ربع ةيلخادلا ندملاو فايرألا يف عمتجملا ةيهافر ققحت يتلا ةماعلا تامدخلا ريفوتو
.نطاوملل ةيمويلا تلاغسشنإلاب لسصّتملا

تدا˘ق ي˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا تل˘˘sج˘˘سس
صسأار ى˘˘ل˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ىلع فوقولاب «رسصيون لامك»
صشاوحأا نم لظلا قطانم ةدع
كيرافوب ةيدلب ميلقإاب ءايحأاو
تلاغ˘سشنإا زر˘بأل عا˘م˘ت˘سسإلاو
مهب ىق˘ت˘لا يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل هد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت لل˘˘˘خ
روط يف يه يتلا عيراسشملا
افلغ اهل دسصر يتلاو زاجنإلا
،جد نويل˘م531.45 ـب رد˘˘˘ق
يف ةريخألا هتاه تززعت ثيح
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘سشم را˘˘˘طإا
تاي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ن˘م ير˘سضح˘لا

كلاسسمو قرطلا ليهأات تsسسم
فsلك يذلا داوع رماعم زكرم
،جد نويلم94 ةلودلا ةنيزخ
تلسصو هب لاغسشألا ةبسسن امأا

يلاو ىدسسأا نيأا ،ةئاملاب03
صصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ة˘كب˘سش زا˘˘ج˘˘نإل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يدافتل راطمألا هايم فيرسصت
ل˘خاد ها˘ي˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت ل˘كا˘سشم
زاجنإا ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب لزا˘ن˘م˘لا
هايملاب ديوزتلا نيسسحتل بقن
ىل˘ع ا˘مأا ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا

ر˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م ز˘˘˘كر˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ذ˘ن˘م ى˘نا˘ع يذ˘لا ي˘ناد˘ي˘˘ع˘˘سس
˘ماد˘ع˘نا ن˘م ه˘˘نا˘˘كسس ن˘˘ي˘˘ن˘˘سس
ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
تاروراق ءارسشل مهرارطسضاو
يحلا دافتسسإا دقف ،ناتوبلا زاغ
ة˘كب˘˘سش زا˘˘ج˘˘نإا عور˘˘سشم ن˘˘م
502 ط˘بر˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا

ه˘˘˘ب تل˘˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كسسم
يتلا ة˘ئا˘م˘لا˘ب65 لا˘˘غ˘˘سشألا
قود˘ن˘سص را˘˘طإا ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘سس
ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لاو نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا
رمأا ثيح ،ةيلحملا تاعامجلل
ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

ةلاح يف طبرلا كلسسم ليوحت
لاغسشألا رخأات دق قئاوع روهظ
هلاجآا ي˘ف عور˘سشم˘لا م˘ي˘ل˘سست˘ل
ى˘ل˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فرو ةدد˘ح˘م˘˘لا
.يحلا ناكسس

تاميلعت ةدع ءادسسإا
حتف اهمهأا ةمراسص

لاسصيإاو ةيبطلا ةدايعلا
باقعوب زكرمل زاغلا

ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ق˘˘عو˘˘ب ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘بو
جل˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
دق˘ف ،قو˘لز نا˘سسح ة˘يراو˘ج˘لا
با˘ي˘غ ن˘م نا˘كسسلا ى˘˘كت˘˘سشا
رمأا نيأا ،صضر˘م˘م˘لاو بي˘ب˘ط˘لا
نييعتو اهحت˘ف ةدا˘عإا˘ب ي˘لاو˘لا

ل˘ف˘كت˘˘ل˘˘ل صضر˘˘م˘˘مو بي˘˘ب˘˘ط
زكرملا صسفن يفو ىسضرملاب

ةيذيفنتلا ةئيهلا صسيئر نياع
عور˘سشم ه˘ل ق˘فار˘م˘لا د˘فو˘˘لاو
ي˘ت˘لاو ير˘سضح˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘لا
ة˘كب˘سش زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
زا˘˘ج˘˘نإاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا
ى˘لإا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سش
ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا بنا˘˘ج
،تي˘فز˘ت˘لاو ة˘ف˘سصرألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

عارسسإلا ريخألا اذه رمأا ثيح

لفكتلا عم لاغسشألا ةريتو يف
ةداعإا عم ةيو˘نا˘ث˘لا كلا˘سسم˘لا˘ب
ةيئادتبا ةسسردم ميمرتو ليهأات
لو˘خد˘لا ل˘ب˘ق ةز˘ها˘ج نو˘كت˘˘ل
م˘ت ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘˘لا
بع˘ل˘م ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

هايملا ةكبسش ةعسسوتو يراوج
ع˘سضوو بر˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
نكاسسملل ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا داد˘ع˘لا
.ةيقابلا

تايلمع ةدع ليجسست
رانيد نويلم531.5 ةميقب

ةنيدملا لخدم تلمسش
باقعوب زكرم ةياغل

جاردإا م˘˘ت ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ل˘خد˘˘م ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ه ع˘˘يرا˘˘سشم
زكرم ةياغ˘ل كيرا˘فو˘ب ة˘ن˘يد˘م
عورسشم يف تلث˘م˘ت با˘ق˘عو˘ب
يذ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
تيفزتو ةفسصرألا زاجنإا لمسش
ة˘سشي˘ع˘م˘لا ع˘˘فر˘˘ل تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا
يذلاو نينطاوملل ةيعامتجإلا

531,5 ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ ف˘sل˘˘ك
لاغسشألا ةبسسن امأا جد نويلم
ةيلمعلا هذه %07 تلسصو هب
ة˘ما˘ه طا˘ق˘˘ن50 صسم˘˘ت˘˘˘سس

ليجسست بناج ى˘لإا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب
بعل˘م ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإل ة˘ي˘ل˘م˘ع
معطم ميمرتو ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ي˘ح˘لا

ةيرادإا ةقحلم زاجنإاو ةسسردم
.صشولب يجب

داعسس.ق

هوسشت تايافنلاو ةيلزنملا تامامقلا
طاميلوبب ةيعيبطلا رظانملا

ةياجبب روزيمأاب تنارقمت ترادت ناكسس
ةيومنت عيراسشمب نوبلاطي
تراد˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘ك˘˘˘سس بلا˘˘˘ط˘˘˘ي

تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م روز˘ي˘مأا˘ب تنار˘˘ق˘˘م˘˘ت
م˘ه˘ل˘˘كا˘˘سشم˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘سصلا تاذ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ىلإا نا˘ك˘سسلا را˘˘سشأا د˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو
راتمأا01 لو˘ط ىل˘˘ع ةرو˘˘هد˘˘ت˘˘م˘˘لا

رفحلا ةيلمع هيلع تيرجأا ثيح
تجتنأاو لاغسشألا ةجيتن ةدم ذنم

ي˘˘ت˘˘لا ،ل˘˘مر˘˘لا˘˘ب ةءو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘م ةر˘˘˘ف˘˘˘ح
ا˘م˘ك ،ر˘ي˘سسلا ة˘كر˘ح ق˘ي˘ع˘˘ت تح˘˘سضأا

ىد˘˘حا ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘ك˘˘˘سشي
نوبلاطي ثيح ،ناكسسلا تامامتها

ها˘ج˘تا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ب
ا˘ي˘لا˘ح د˘جاو˘ت˘يو ،روز˘ي˘˘مأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

طخلا اذه ىلع نÓم˘ع˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘فا˘ح
تايجاح يبلت لو ةيفاك ريغ يهو
صصئا˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن ،نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلا
ناكسس لمأاي ددسصلا اذه يفو ،ىرخأا

مه˘ي˘لإا تف˘ت˘ل˘ت نأا تنار˘ق˘م˘ت تراد˘ت
ةفاك ةجلاعمل ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ر˘ثؤو˘ت ي˘ت˘لا تا˘قو˘ع˘م˘لاو ل˘كا˘˘سشم˘˘لا
كلذو ةيسشيعملا مهتايح ىلع ابلسس
ةيمنتلا عيراسشم ةجمرب لÓخ نم
مهاسست نأا اهنأاسش نم يتلا ةيلحملا

،يعامتجلا م˘هرا˘طإا ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف
يف رارقتسسلا لماع معدي ام وهو
.ةيفيرلا ةعيبطلا تاذ قطانملا

ةيدلب لثمم راثأا ،رخآا قايسس يفو
تا˘ما˘م˘ق˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ل˘ك˘˘سشم ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
نم ةفلتخملا تايافنلاو ةي˘لز˘ن˘م˘لا

ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
،طامي˘لو˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،.. تجو˘˘˘بز˘˘˘تو زا˘˘˘ب˘˘˘لا صشع
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘سصلا هو˘˘سشت تح˘˘سضأا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاذ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل
˘ما˘ه˘تلا ع˘با˘سصأا ا˘ه˘جو˘م ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
نو˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا صصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
هذ˘ه ي˘مر˘ل  ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا تي˘˘قاو˘˘م˘˘لا
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
مو˘ق˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

˘˘مار˘˘ي ا˘˘˘م ن˘˘˘سسحأا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘ب
ىلعو ةئيبلا ةفاظن ىلع ظافحلل
و˘˘˘عد˘˘˘يو ،ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
صصا˘خ˘سشألا ن˘ع غÓ˘بإلاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا

يمر ىل˘ع نوؤور˘ج˘ت˘يو تا˘ب˘كر˘م˘لاو
ىندا نود˘ب م˘ه˘تا˘يا˘ف˘نو م˘ه˘تا˘ما˘م˘ق
ةفاظن˘لاو ة˘ح˘سصلا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا
رظنملا ىلع ايئاقلت صسكعنت يتلا
 .قطانملا هذهل ماعلا

ت . ميرك

يلاولل ةيئاجف تارايز يف
ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطي صسابعلب يديسس تايدلبو ىرقب نونطاوم

صسابعلب يديسس ةيلو يلاو ماق
» يحل ةيئاجفو ةيناديم ةرايزب
يديسس ةيدلبب قيت˘ع˘لا «ة˘بار˘ق˘لا

راطإا يف اذهو ،يديسسوب يلع
اهب موقي يتلا ةيناديملا هتاجرخ
عل˘طإل˘ل ة˘يلو˘لا عو˘بر ر˘˘ب˘˘ع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا ى˘ل˘˘ع
ىلع يومنتلا نأا˘سشلا ة˘ع˘با˘ت˘مو
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘مو ،ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا صضرأا
ا˘˘ه˘˘حر˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنلا
مهتجاح ةبارقلا يحب نونطاقلا
رسسألا ناكسسإا ةداعإا ىلإا ةسساملا
ن˘ي˘كم˘تو ة˘ق˘ئل تا˘ن˘كسس ي˘˘ف
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘نا˘عإا ن˘م ىر˘خأا ر˘سسأا
ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘˘كسسلا
ج˘مار˘ب˘لا ر˘فو˘ت ع˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب
قايسس يفو ،ةبولطملا ةينكسسلا

يحلاب نونطاوم بلاط لسصتم
صصي˘سصخ˘ت ةرور˘سضب ق˘ي˘ت˘ع˘˘لا

يف ةيجراخلا ةئيهتلل تايلمع
يتلا تابوعسصلا ليلذت ليبسس

ةئيهت اهيف امب ةنكاسسلا اهفرعت
ر˘ي˘فو˘تو ا˘هد˘ي˘ب˘ع˘تو كلا˘سسم˘لا
نم ةيرورسضلا قفارملا صضعب
زا˘غ ة˘كب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
،ةيمومع˘لا ةءا˘سضإلاو ة˘ن˘يد˘م˘لا

ريسس دقفت دق يلاولا اهلبق ناكو
ينارمعلا بطق˘لا زا˘ج˘نإا ةر˘ي˘تو
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘كسسم0001
،نسسحل يديسس ةيدلبب يراجيإا

كسشو ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘سشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نم ءاهتنلا راظتنا يف ميلسستلا
ةرايز ،ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا

يلاولا اهسصسصخ ىرخأا ةيناديم
عورسشم زاجنإا لاغسشأا ةنياعمل
يمو˘م˘ع ن˘كسسم001 ة˘ئا˘˘م
نيأا ،ةيدلبلا تاذب عقاو يراجيإا
ةر˘˘ي˘˘تو ع˘˘ير˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘˘سش
عور˘سشم˘لا م˘ي˘ل˘˘سستو زا˘˘ج˘˘نإلا
عم لاجآلا برقأا يف ينكسسلا
ةدوجلا ريياعمب مراسصلا ديقتلا
ةراسشإلا ردجت امك ،ةبولطملا

ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب ما˘˘ق ه˘˘نا
يو˘نا˘ث˘لا ي˘ن˘كسسلا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيدلبل ع˘با˘ت˘لا «ةدا˘ه˘م˘لا راود»
ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصم ةر˘ئاد ي˘بر˘ع˘ل˘ب
ةقطن˘م˘ك ف˘ن˘سصم˘لاو م˘ي˘هار˘ب

ةقطنم981 ن˘م˘سض ن˘م ل˘˘ظ
ايمسسر اهؤواسصحإا مت يتلا لظ
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يلو˘˘لا بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘مو د˘˘سصر˘˘ب تح˘˘م˘˘سس
اهفرعي يتلا ةيومنتلا صصئاقنلا
دوجو مادعنا اهنيب نمو راودلا
مدعو يحسصلا فرسصلل ةكبسش
ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘كب˘سش ر˘فو˘˘ت
ةكبسش دوجو مادعناو بورسشلا
بلا˘ط ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ˘˘ل
كلسسم ديبعت ةرورسضب ناكسسلا
ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا ل˘˘ه˘˘سسي
نع ةلزعلا كف يلاتلابو ةيدلبلا
ح˘م˘سسي ا˘م˘ب ي˘ن˘كسسلا ز˘كر˘م˘لا
.ةلفاحلاب لقنلا لوسصول
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348209ددعلا ^2441 مرحم72ـل قفاوملا0202 ربمتبسس51ءاثÓثلايلحم
ديدجلا ةيدلبلا رقم زاجنإا ةسشرو ةرايزل ةسصرفلا هل تناك

ةريتو ىلع فقي ناسسملت ةي’و يلاو
صسونسس ينب ةرئادب ةيومنتلا عيراسشملا

نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘يلو ي˘˘لاو ما˘˘˘ق
صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب
ءارد˘مو ي˘˘ئلو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةرا˘يز˘ب  ،ي˘ئلو˘لا صسل˘ج˘˘م˘˘لا
ينب ةرئاد ىلإا هتداق ةيدقفت
.صسونسس
هذه يئلو˘لا د˘فو˘لا ل˘ه˘ت˘سسا
ةيدلب ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب ةرا˘يز˘لا
ه˘˘ل تنا˘˘˘ك ن˘˘˘يأا ،ل˘˘˘ياز˘˘˘ع˘˘˘لا
زاجنإا ةسشرو ةرايزل ةسصرفلا

ا˘م˘ك د˘يد˘ج˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘˘م
تلاغسشنا ىلإا كلذك عمتسسا

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
يقسس ةيلمع لوح ترسصحنا
رابآلا لل˘غ˘ت˘سسإاو ي˘سضارألا
دكأا ثيح ،ةقطنملا هذه يف
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا

تا˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ةرور˘˘سض
اذ˘ه غو˘ل˘ب ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ه˘˘م
ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب .فد˘ه˘لا
قفارملا دفولاو يلاولا هجوت
بر˘ع˘ل را˘˘يد ة˘˘ير˘˘ق ى˘˘لإا ه˘˘ل
لا˘غ˘سشأا ءا˘ه˘˘ت˘˘نا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ىلعو .ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

لدح˘ب ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
زاجنإا عورسشم يلاولا نياع
052بردقت ةعسس وذ نازخ
هايملاب لومي فوسس يذلا3م
ىر˘ق˘ل بر˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
،ةد˘ع˘ق˘لا ،ة˘قا˘ط˘˘لا ،ةراد˘˘ق˘˘لا
اهد˘ع˘ب ،جار˘ب˘لا ،لو˘ل˘ج دلوأا
ى˘لإا ي˘ئلو˘لا د˘فو˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت
ىلإا ع˘م˘ت˘سساو ةراد˘ق˘لا ة˘ير˘ق
يتلا نينطاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا
ل˘˘غ˘˘سشلا لو˘˘˘ح تر˘˘˘سصح˘˘˘نا

ةيد˘ل˘ب˘بو .ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلاو
ي˘لاو˘˘لا ما˘˘ق صسو˘˘ن˘˘سس ي˘˘ن˘˘ب

عمجم زا˘ج˘نإا ة˘سشرو ةرا˘يز˘ب
يحب ةمذلا ةقطنمل يسسردم
ع˘˘م ثحا˘˘˘ب˘˘˘تو لل˘˘˘ه ناد˘˘˘ف
مهدم لبسس لوح نينطاوملا
عفر لجأا نم ةدعاسسملا دي

صسفن يفو ةي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘كر˘ح
لوألا لوؤوسسملا راز ةيدلبلا

زا˘ج˘نإا ة˘سشرو ة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع
002/008 ةد˘يد˘˘ج ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
%58 ب رد˘˘˘ق˘˘˘ت لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا
ةيوبرتلا ةموظنملا م˘ي˘عد˘ت˘ل
ةقاطلا ةيرق˘ب ا˘مأا .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
صصئا˘سصخ˘ل ي˘لاو˘لا ع˘م˘ت˘سسا
يذ˘˘لا ي˘˘ق˘˘سسم˘˘لا صضو˘˘ح˘˘لا
ةيحلسصتسسا تايلمع فرعي

ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ىر˘˘˘ب˘˘˘ك
.خلإا...ةراجحلا عزن ،ةيفيرلا

يديسس ةيرق ىوتسسم ىلعو
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا تنا˘˘ك ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةيئلولا تاط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘تاو˘م
جلعلل ةعاق دقفت لجأا نم
ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘مأا ن˘يأا ،م˘˘ي˘˘مر˘˘تو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
اذه ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘لاو˘لا
عارسسإلا ةرورسضب عورسشملا
مازتللاو لاغسشلا ةريتو يف
ريدجلا .لمعلا يف ةدوجلاب
ة˘˘˘˘˘˘يلو ي˘˘˘˘˘˘لاو نأا ،هر˘˘˘˘˘˘˘كذ
هتاجر˘خ ن˘م ف˘ث˘ك نا˘سسم˘ل˘ت
مايألا هذ˘ه لل˘خ ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ةيلولاب ةيئامنإلا عيراسشملا

صسي˘˘˘ئر تا˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘فو
ه˘عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
 .ةلولا عم ريخألا

صشاتيلتوب ع

ةيبرتلا عاطق يفظوم عم قيسسنتلاب
ةبقارمل ةينمأا تاءارجإا عسضي كردلا

ةملاقب  «كابلا» تاناحتم’ نسسحلا ريسسلا
ةعو˘م˘ج˘م˘لا ةدا˘ي˘ق تر˘ط˘سس
ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
ءار˘˘جإا را˘˘طإا ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘˘ب
ايرولاكبلا ةداهسش تاناحتما
(0202) ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سس ةرود
اده حاج˘نإل ا˘ي˘ن˘مأا ا˘ط˘ط˘خ˘م
،ما˘ه˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا د˘˘عو˘˘م˘˘لا
عبطلا ز˘كار˘م ن˘ي˘مأا˘ت ل˘م˘سش
نامسض ىلإا ةفاسضإا عيمجتلاو
عيسضاومل ةين˘مألا ة˘ب˘قار˘م˘لا
تا˘با˘جإلا قاروأاو ة˘ل˘ئ˘˘سسألا
عاطق يفظوم عم قيسسنتلاب
.ةملاق ةيلوب ةيبرتلا

ط˘ط˘خ˘م˘لا اد˘ه ل˘م˘سشي ا˘م˘˘ك
ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘سضيأا
ن˘˘˘كا˘˘˘مألاو تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا
للخ نم اذهو ،اهب ةطيحملا

ةيتاي˘ل˘م˘ع تل˘ي˘كسشت ع˘سضو
نم ةبسسانم ةكرحت˘مو ة˘ت˘با˘ث
ن˘سسح˘لا ر˘ي˘سسلا نا˘م˘سض ل˘جأا
ةفاسضإلاب تانا˘ح˘ت˘ملا هد˘ه˘ل
˘ماز˘˘ت˘˘لا ىد˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ى˘˘لإا
ريبادتلا فلتخمل نيحسشرتملا
ةرطسسملا ةيئاقولاو ةيحسصلا

اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م
ة˘˘˘مل˘˘˘سسل اذ˘˘˘هو ،دل˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلع مهئايلوأاو نيح˘سشر˘ت˘م˘لا

صصا˘سصت˘خا م˘ي˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم
.ةملاق ةيلوب ينطولا كردلا

ر˘˘˘ي˘˘˘سسلا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض د˘˘˘˘سصقو
ناحتملا تايرجمل نسسحلا

فور˘˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ةلمج ذاختا مت ،ةيئانثتسسلا

ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘جإلا ن˘˘م
فلتخ˘م ر˘ي˘خ˘سستو ،ة˘ي˘ن˘مألا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘سشلا تاد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا
تازيهجتلا ةفاكب ةموعدملا

ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لاو
طيحملا نيمأات˘ل ة˘يرور˘سضلا
ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا

زا˘ت˘جل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا دد˘˘ع
ة˘يلو˘ب ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘˘سش
ةرودلا هذه للخ غلب ةملاق
1182 مهنم احسشرتم6778
مهنيب نم ايما˘ظ˘ن ا˘ح˘سشر˘ت˘م
ة˘ير˘سصب ة˘قا˘عإا تلا˘˘ح30
اميف ،ةيكرح ةقاعإا يتلاحو
ن˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا  دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب
ةلاح مهن˘م1182 ،رار˘حألا
ةقاعإا يتلاحو ةيرسصب ةقاعإا

احسشرتم12 مهن˘م ة˘ي˘كر˘ح
ازكرم33  مهل رخسس ،ليزن

نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ملا اذ˘˘˘˘ه ءار˘˘˘˘جإل
را˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ةيلو نأا ةراسشإلل ،ذيملتلا
ازكرم ا˘ه˘ب ح˘ت˘ف˘ي˘سس ،ة˘م˘لا˘ق
ايرولاكبلا ةداهسش حيحسصتل
،دومحم نب دومحم ةيوناثب
ةيوناثب عيمجتلل رخأا ازكرمو
.ةملاق دوعسسم للعسش

م. م

ذاتسسأا6627 هتسسارح ىلع رهسسي ازكرم97 ربع

ايرولاكبلا ناحتما نوزاتجي ةنتابب حسشرتم فلأا62 نم رثكأا
ةحئاج اهتسضرف ةيئانثتسسا فورظ يف ايرولاكبلا ةداهسش ناحتما ،ةنتاب ةيلوب حسشرتم635و فلأا62 زاتجي

فلا21و ،نيسسردمتملا نم539و فلا61 نيحسشرتملا نيب نم نإاف ،ةيلولاب ةيبرتلا ريدم بسسحو.انوروك
رهسسي ازكرم97 ربع تارابتخلا يرجت نيح يف .ةيباقعلا تاسسسسؤوملاب ليزن08 مهنمسض نم جردني رارحأا256و

.تارابتخلا قاروأا حيحسصتل نيرخآا نيزكرمو لافغإلاو عيمجتلل زكرم صصسصخ امك ،ذاتسسأا6627  هتسسارح ىلع

نأا ،ثدحتملا تاذ فاسضأاو
ة˘˘فا˘˘˘ك تر˘˘˘فو ه˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ة˘˘ي˘˘ت˘˘سسجو˘˘ل˘˘لا تا˘˘نا˘˘˘كمإلا

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا

˘مد˘˘ع نا˘˘م˘˘سضل ،ه˘˘مار˘˘ت˘˘حاو
ط˘سسو صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ن˘ير˘طؤو˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا

تامقعم ر˘ي˘فو˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع
ةيرارح فسشاو˘كو ة˘ي˘لو˘ح˘ك
ىلا ءارجإلا زكارم لك يف
ةمامك071 ن˘م د˘˘يزأا بنا˘˘ج
لكل اي˘مو˘ي ة˘ما˘م˘ك لد˘ع˘م˘ب
تاءارجا ةاعارم عم حسشرتم
نع لسضف ،يدسسجلا دعابتلا
قفارم عيمج ريهطتو ميقعت
ا˘ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ءار˘جإلا ز˘كر˘م
ناحتملا ةرتف ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘بو
ةداي˘ع صصي˘سصخ˘تو مو˘ي ل˘ك
تامزلتسسملا لك ىلع رفوتت
صسفن يهو ،ءارجإا زكرم لكب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا

ةداهسش تاناحتما اهيف ترج
.ميلعتلا

ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا ن˘˘عو
ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م بير˘˘سست ع˘˘ن˘˘م˘˘ل
دكأا صشغلا اذكو تارابتخإلا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا تاذ
ةز˘˘ه˘˘˘جأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا
،صشغ˘لا يدا˘ف˘ت˘ل صشيو˘سشت˘ل˘ل
نيرخأاتملا ةب˘ل˘ط˘لا ع˘ن˘م ع˘م
ءار˘˘جإلا ز˘˘كار˘˘م لو˘˘خد ن˘˘م

ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘سشلا رو˘˘˘ف
بل˘˘˘غأا نأل ،ع˘˘˘ي˘˘˘سضاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلع عيسضاوملا رسشن تلاح
دع˘ب م˘ت˘ت ،ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘عا˘˘سس ع˘˘بر˘˘˘لا
،ة˘ل˘ئ˘سسألا ع˘ي˘سضاو˘م ع˘يزو˘ت
ى˘ل˘ع صشيو˘˘سشت˘˘لا ا˘˘ه˘˘فد˘˘هو
ةلبل˘ب˘لا ةرا˘ثإاو ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا

ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لاو ،ى˘سضو˘ف˘لاو
اذ˘˘˘ه˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘سسح˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
.ناحتمإلا

ةينمأا ةيطغت نامسض دسصقو
،نا˘ح˘ت˘˘ملا ءار˘˘جإا ز˘˘كار˘˘م˘˘ل
كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تع˘˘˘˘سضو
ةقفارمل تليكسشت ينطولا

تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘تو

نا˘م˘˘سض ع˘˘م ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ةقفار˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
تاباجإلا قاروأاو عيسضاوملا
ي˘ف˘˘ظو˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ز˘كار˘م ل˘ك ها˘ج˘تا˘ب عا˘ط˘ق˘لا
ل˘ق˘ن ة˘ب˘˘قار˘˘مو ،نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ز˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘جألا
ة˘ير˘يد˘م ى˘لإا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ن˘مو ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
يف ،حيحسصتلا زكارم هاجتاب

نمألا حلاسصم ترخسس نيح
ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يزأا ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا

ربع نيعزوم يطرسش0002
عم تاناحتملا ءارجإا زكارم
ي˘ناد˘ي˘م˘لا د˘جاو˘ت˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘ت
ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق˘˘ل

نامسضو ،يجراخلا طيحملاب
لقن تايلمع نيمأاتو ةبكاوم
ناحتملا عيسضاو˘م ع˘يزو˘تو
اذ˘كو ز˘كار˘م˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
دور˘˘ط عا˘˘˘جرإا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
.عيمجتلا زكارم ىلإا ةبوجألا

ةيريدم تعسضو اهتهج نمو
اينمأا ازاهج ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح
نوع004 ن˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘˘ي
يأا يف لّخدتلا اذكو ميقعتلل

فدا˘˘˘سصي ي˘˘˘سضر˘˘˘م ئرا˘˘˘˘ط
.نينحتمملا ذيملتلا

م.ءامسسأا

نيبام ةدتمملا ةرتفلا يف
يراجلا ربمتبسس71و31

نم ديزأا ريخسست
نيمأاتل يطرسش0041

ةداهسش ناحتما
 ةسسبتب ايرولاكبلا

ةسسبت ةيلول نمألا حلاسصم ترخسس
نيمأا˘ت˘ل ي˘طر˘سش0041 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا
ةرود ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإا

نيبام ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف0202
1101 م˘ه˘ن˘م ،ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس71و31
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ق˘˘م ي˘˘طر˘˘سش
141 ع˘˘˘سضو ع˘˘˘م ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘˘سصب
ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
نيمأات لم˘سشت ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو
طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قار˘˘˘˘مو
قفارم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م اذ˘كو ة˘سسا˘سسح˘لا
غلابلاو ةرهاظتلا هذهل ةسصسصخملا

ةر˘˘خ˘˘سسم ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م25 ا˘˘˘˘هدد˘˘˘˘˘ع
ربع تاناحت˘ملا ءار˘جإل ز˘كار˘م˘ك
تاذ بسسحو .ةيلولا ميلقإا لماك
هذ˘˘˘ه ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م نإا˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
962 نم رثكأاب ةبوحسصم تايلمعلا

ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘ب˘˘كار ة˘˘ي˘˘طر˘˘سش ة˘˘يرود
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ب
ريسسلا نام˘سضل ة˘مزÓ˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو
مايأا ةليط ةرهاظتلا هذهل نسسحلا
عم قيسسنتلاب ،تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ءار˘جإا

ة˘˘˘يرادإلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ءا˘˘كر˘˘سشلاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

.صصاسصتخلا عاطقب
يذلا يحسصلا عسضولاو انمازت اذهو
ءابو راسشتنا ببسسب دÓبلا هب رمت
تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جلا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
نم ةياقولاب ةسصاخلا ةيزارتحلا
نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج .هرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا

ة˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ىلع فارسشإÓل رطؤوم6905 تدsنج
تاناحتملاب ينعم حسشرتم61251
تا˘جا˘ي˘ت˘˘حلا يوذ ن˘˘م40 م˘ه˘ن˘م
دد˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
 .احسشرتم161 نيسسوبحملا

 نوراه يحابسصم

ةيوعمجلا ةكرحلا تاراطإاو يندملا عمتجملا تاميظنت ءاسسؤورل يراسشتسسلا صسلجملا مسساب ةينطو ةيعمج ءاسشنإل عاسسم
اهخانمو ةقطنملا ةيسصوسصخ بسسح حتفلا رارق فييكتب نوبلاطي راردأاب لافطأ’ا لابقتسسا تاسسسسؤوم
تاسسسسؤوم يكلام بلغأا ىري
لقن مل نإا ،لافطألا لابقتسسا

ي˘ن˘طو˘لا رار˘ق˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘ك
دلب˘لا تا˘ط˘ل˘سس ن˘ع ردا˘سصلا
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب
ح˘ت˘ف لو˘كو˘تور˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا

ةدم تلاط يت˘لا م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م
ل˘ي˘ق˘ث ا˘ئ˘ب˘ع ه˘ي˘ف نأا ،ا˘ه˘ق˘ل˘˘غ
ةرور˘سضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،م˘ه˘ي˘ل˘ع
لبق نوكردي م˘ه˘نأل ،ه˘ل˘يد˘ع˘ت
لا˘˘ف˘˘طألا نأا نو˘˘نا˘˘ق يأا ن˘˘˘سس
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لاو نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ةنامأا م˘ه م˘ه˘يد˘ل نو˘ل˘ج˘سسي˘سس
مهيلع نوظفاحيسس مهيديأا نيب

تاذلف ى˘ل˘ع نو˘ظ˘فا˘ح˘ي ا˘م˘ك
نور˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأل م˘˘هدا˘˘ب˘˘كأا
لافطألل نيرطؤوملاو مهسسفنأا
ةيناثلا ةرسسألا ،م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م˘ب

نيلجسسم˘لا لا˘ف˘طألا  كئ˘لوأل
كلذ ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يزو ،م˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
هذ˘˘˘˘ه با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا بلا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
راردأا ة˘˘يلو˘˘ب تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا
فييكتب ،ةيلو˘لا˘ب تا˘ط˘ل˘سسلا
بسسح لو˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا

ةيلولاو ةقطنملا ةيسصوسصخ
اهقيبطت نكمي دونب كانه نأل
ن˘˘˘كم˘˘˘ي لو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘ف
كلتك بونجلا يف ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
د˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

بلاطي نيح يف ،تايحورملاو
ن˘م ه˘تا˘ف˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م صضع˘ب˘لا

يعامت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م
دقع للخ ن˘م م˘ه˘تا˘سسسسؤو˘م˘ل
لو˘˘˘ح صسي˘˘˘سسح˘˘˘˘ت تاءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
.نيسصتخم روسضحب
صضعب كرحتي ،رخآا قايسس يفو
ن˘ي˘يو˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا

ىلع باب˘سشلا م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خو
صضر˘ع˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

نيطسشانلا عيم˘ج ل˘م˘سش ع˘م˘ج
ى˘ل˘ع يو˘ع˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
مت ثيح ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
صسلجملا مسساب ةحفسص ءاسشنإا

،كو˘ب صسي˘ف˘لا ى˘ل˘ع ةد˘م ذ˘ن˘˘م
يف ني˘ب˘غار˘لا م˘يد˘ق˘ت صضر˘غ˘ب
مهسسفنأا صسلج˘م˘ل˘ل ما˘م˘سضنلا

يت˘لا م˘ه˘تا˘مو˘ل˘ع˘م لل˘خ ن˘م
،ة˘ح˘ف˘سصلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘نو˘˘ب˘˘ت˘˘كي
نم ةركفلا باحسصأا فدهيو
ى˘لإا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سشنإا لل˘˘خ
ةد˘حو˘م ة˘ي˘ج˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا ع˘˘سضو
عمتج˘م˘لا فا˘ي˘طأا ل˘ك ع˘م˘ج˘ت
ة˘مأا عور˘˘سشم لو˘˘ح ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةسشاعملا لكاسشملا لك جلاعي
ةيوق ة˘لود ءا˘ن˘ب˘ل فر˘سشت˘سسيو
نم ةينطولا تباوثلاب ةعبسشتم
ة˘˘˘˘˘˘˘بور˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لاو مل˘˘˘˘˘˘˘سسإلا

ةيلقعلاب احلسسمو ةيغيزامألاو
تاداعلاو ةدير˘ف˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

نم ذخأايو ،ةليسصألا ديلاقتلاو
فده˘يو ،ة˘ح˘جا˘ن˘لا برا˘ج˘ت˘لا

ى˘لإا ةر˘كف˘لا با˘ح˘سصأا كلذ˘˘ك
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا ءا˘˘˘˘سشنإا
ى˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاقاطلاو ةينطولا تاءافكلا
دحوت يتلا ةسصلخملا ةينابسشلا
د˘˘˘غ˘˘˘ل فر˘˘˘سشت˘˘˘˘سستو ئور˘˘˘˘لا
قيسسنتلا ىلع لمعتو ،لسضفأا
تايعمجلاو تام˘ظ˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب
،يندملا عمتجملا يف ةلعافلا

ةلاعفلا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ن˘م˘ث˘تو
عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘˘ب م˘˘ها˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا فا˘˘ي˘˘طأا

حور ة˘ي˘م˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
تاحرتقملا مدقتو ،ةن˘طاو˘م˘لا
ى˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘فدا˘˘˘ه˘˘˘لا
نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا˘ب
ةركف تيقل دقو ،ةيمنتلا لجأا
اعسساو ابيحرت صسلجملا ءاسشنإا
،يندملا عمتجملا فايطأا نيب

تامولعملا صضعب لوقت ثيح
تا˘ب˘لا˘ط دد˘ع ل˘سصو د˘˘ق ه˘˘نأا
˘˘ما˘˘م˘˘سضنلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
ا˘م صسي˘سسأا˘ت˘لا د˘ي˘ق صسل˘ج˘م˘ل˘ل
نم00082 ى˘˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘˘˘سصي
ي˘ف ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا صصا˘˘خ˘˘سشألا
نيلماح مهن˘ي˘ب ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
روتكد ةجردب ايلع تاداهسشل
ام ةركفلا ديؤويو ،روسسفوربو
نيبام ةي˘ع˘م˘ج003 برا˘ق˘˘ي
    .ةمظنم02و ةيلحمو ةينطو

    نمحرلادبع يفاولب
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6606001302 PENA 0202ربمتبسس51مÓسسلا

راهصشإا
ركسسعم ةيلو
ركسسعم ةرئاد
ركسسعم ةيدلب

ةقفسصلل تقؤوم حنم نع نÓعإ’ا
يف خرؤوملا742 /51 مقر يسسائرلا موسسرملا نم56 ةداملا ماكحأل اقبط
قفرملا تاسضيوفتو ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لا61/90/5102
.ماعلا

فيرعتلا مقرل لماحلا ركسسعم ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر نلعي
بل˘ط ن˘ع نÓ˘عإلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك531140510924890 يئا˘ب˘ج˘لا

دئارجلاب رهظ يذلا41/0202 :مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ضضورع
ةيمسسرلا ةر˘سشن˘لاوNARO’D NEIDITOUQ ELو مÓ˘سسلا :ة˘ي˘ن˘طو˘لا
روهظلا)0202-80-52 خيراتب (P.O.M.O.B) يمومعلا لماعتملا تاقفسصل
:عورسشم نمسضتملا (لوألا

*-*..ديعلب يسس راودل ريهطتلا ةكبسش زاجنا*-*
ضضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل فرط نم ضضورعلا ليلحتو ةسسارد دعب
:هاندأا لودجلا بسسح دهعتملا ىلإا اتقؤوم عورسشملا اذه حنم حارتقا مت

هÓ˘عأا رو˘كذ˘م˘لا ضضور˘ع˘لا بل˘ط ن˘ع نÓ˘عإلا ي˘ف او˘كرا˘سش ن˘يذ˘لا نو˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا
مايأا ةثÓث فرظ يف ركسسعم ةيدلبل تاقفسصلا ةحلسصم نم برقتلل نووعدم
مييقت جئاتن ىلع عÓطإÓل كلذو نÓعإلا اذهل رودسص لوأا نم ءادتبا (30)
.ةيلاملاو ةينقتلا ضضورعلا

تاقفسصلا ةنجل ىدل انعط مدقي نأا هنكمي رايتخلا اذه ضضراعي دهعتم لك
اذهل رودسص لوأا خيرات نم ءادتبا مايأا (01) ةرسشع اهاسصقأا ةدم يف ةيدلبلل
لماعتملا تاقفسصل ةي˘م˘سسر˘لا ةر˘سشن˘لا ي˘ف وأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا د˘ئار˘ج˘لا ي˘ف نÓ˘عإلا
ددمي ،ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي عم رسشاعلا مويلا نمازت اذإاو ،يمومعلا
نم28 ةداملل اقبط اذهو يلاوملا لمعلا موي ىلإا نعطلا عفرل ددحملا خيراتلا
ميظنت نمسضتملا61/90/5102 يف خرؤوملا51/742 مقر يسسائرلا موسسرملا
 .ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا

ةظحÓم

ضضراع لقأا

عورسشملا نييعت

ريهطتلا ةكبسش زاجنا
ديعلب يسس راودل

ةقاطبلا مقرو دهعتملا
FIN ةيئابجلا

دمحم يماهت
331266005492841

حرتقملا غلبملا
موسسرلا لكب

جد00,648.440.71

زاجنإلا ةدم

ةسسمخ (50)
رهسشأا

ضضرعلا ةطقن
ينقتلا

44/08



تيتسشت ديرأا ’» :اغنيفاماك
«لايرلا مامتهاب يزيكرت

ودراودإا باسشلا يسسنرفلا مجنلا قلع
ن˘˘ير ط˘˘سسو بعل ،ا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ما˘˘˘ك
ديردم لاير مامتها ىلع ،يسسنرفلا
ع˘سضوو ،ه˘تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘˘ب
ن˘م ةر˘سصت˘خ˘م ة˘م˘ئا˘ق د˘يرد˘م لا˘˘ير
فيسص يف مهمسضل بابسشلا نيبعللا

،اغنيفاماك ودراودإا مهنيب نم ،1202
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘˘ك لا˘˘قو
:ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «تو˘ف ي˘ل˘ي˘ت» ة˘˘كب˘˘سشل
لاير لثم ريبك ٍدان كب متهي امدنع»
ل يننكل ،عئار ءيسش اذهف ،ديردم
د˘ق˘ل ،كلذ˘ب يز˘˘ي˘˘كر˘˘ت تي˘˘ت˘˘سشت دوأا
ع˘م ن˘ير ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا رار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘تا

،«رارق˘لا اذ˘ه˘ل د˘ي˘ع˘سس ا˘نأاو ،ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
ةرك ىل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ّي˘ل˘ع» :فا˘سضأاو
ثدحي ا˘م˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا مد˘عو مد˘ق˘لا

اذ˘ه ي˘ف اًد˘ج ةد˘ي˘ج ةا˘ي˘ح˘˘لا ،ي˘˘لو˘˘ح
اغنيفاماك نأا ركذي ،«يلاحلا تقولا
بختنم صصيمقب لوألا هروهظ لجسس
2‐4 ايتاورك ىلع زوفلا للخ اسسنرف
.ةيبوروألا ممألا يرود يف

نأاسشب اقلق تنك ول» :يتوليسشنأا
 «تلوب عم تدقاعتل ةعرسسلا

،ي˘تو˘ل˘ي˘سشنأا و˘لرا˘ك ي˘لا˘ط˘˘يإلا ى˘˘ن˘˘ثأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،نو˘˘˘تر˘˘˘ف˘˘˘يإا ق˘˘˘ير˘˘˘ف برد˘˘˘˘م
بقع ،زيغيردور صسيماخ يبمولوكلا

دحألا مويلا ،زيفوتلا زوف يف هتمهاسسم
تلو˘ج ى˘˘لوأا ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
برد˘م˘لا كر˘سشأاو ،«غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب»
تايرابم ىلوأا يف يبمولوكلا بعللا
،زريبسس مامأا يرودلا ةلوطبب قيرفلا

يف نيبعللا لسضفأا دحأا ناك لعفلابو
تاحيرسصت يف يتوليسشنأا لاقو ،ءاقللا
نيذلا نوبعللا» :يسس يب يب ةكبسشل
نوجاتحي ل نو˘ب˘ع˘ل˘ي ف˘ي˘ك نو˘فر˘ع˘ي
اديج ملعي صسيماخ .ملقأاتلل ريثك تقول
لاحلا وه امك هلعف هيلع بجوتي ام
:ع˘با˘تو ،«يرو˘كودو نلآل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
هتدوج ر˘ه˘ظ˘ي نأا ط˘ق˘ف ه˘تر˘ب˘خأا د˘ق˘ل»
ديج طيلخ انيدل .كلذب ماق لعفلابو
بردملا فاسضأاو ،«طسسولا يبعل نم
بعل عرسسأا صسيل صسيماخ» :يلاطيإلا
.ةيلاع تاردق كلتمي هنكلو ملاعلا يف
ر˘ه˘ظ˘ُي ى˘ت˘ح ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ن نأا بج˘˘ي

هناكمإاب نكلو احانج صسيل وه .هتدوج
و˘ه˘ف ط˘سسو˘لا ط˘خ ن˘م ةر˘كلا م˘ل˘˘سست

قلق ريغ انأا» :فدرأاو ،«ةياغلل ريطخ
اقلق تنك اذإاو .هتعرسس وأا هعاقيإا لايح
نيسسوي عم تدقاعتل رمألا اذه لايح
.«صسيماخ صسيلو تلوب

لدجلا ريثي صضماغ ءارجإا
يميكح صصيمق لوح

ريهظلا ،يميكح فرسشأا يبرغملا راثأا
ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ،نل˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإل ن˘˘م˘˘˘يألا
هسصيمق مقر نلعإا بقع ،صضومغلا

م˘سسو˘م˘لا ي˘˘ف «يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا» ع˘˘م
رتنإلا ىلإا يميكح مسضناو ،ديدجلا

،ديردم لاير نم اًمداق ،فيسصلا اذه
ي˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘غألا ي˘˘˘ه ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
،وروأا نويلم04 ةميقب يروزتارينلا

ولل˘يد ير˘يرو˘ك» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذو
ءادترا راتخا يميكح نأا ،«تروبسس
يمسسرلا باسسحلا رسشن ثيح ،55 مقر
ةرو˘سص ،ر˘ت˘يو˘ت ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘ت˘نإل˘˘ل
تفاسضأاو ،ديدجلا هسصيمقو يميكحل
ى˘ف˘ت˘خا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق تا˘˘عا˘˘سس د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا
يميكح ةروسص لمحي يذلا روسشنملا

تاباسسح عيم˘ج ى˘ل˘ع ن˘م ه˘سصي˘م˘قو
تاونقو لسصاوتلا عقاومب نليم رتنإا
ة˘ت˘ف˘ل ي˘ف ،ا˘ًسضيأا ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

.لدجلل ةريثمو ةسضماغ

..ريخب ودلانور »:ولريب
«ديدج مجاهمل جاتحأاو

ينفلا ريدملا ،ولريب ايردنأا ىدبأا
نع هاسضر ،صسوتنفو˘ج˘ل د˘يد˘ج˘لا
يتلا ةيدولا هقيرف تايرابم ىلوأا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا ارا˘˘فو˘˘ن ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘سضا˘˘˘خ
و ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل اًداد˘ع˘ت˘˘سسا

ىل˘ع اًر˘ي˘ب˘ك اًزو˘ف ي˘فو˘ي˘لا ق˘ق˘ح
ءاقل يف ،(0‐5) ةجيتنب ،ارافون
و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ه˘˘سش
،ءاقللا يف لوألا فدهلل ودلانور
ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف و˘˘لر˘˘ي˘˘ب لا˘˘قو
ترو˘˘˘ب˘˘˘˘سس يا˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشل
دامتعلا لواحن نحن» :«ايلاطيإا

طوسشلا يف ،ةفلتخم لولح ىلع
يف نيبعل ة˘ع˘برأا˘ب ا˘ن˘ب˘ع˘ل لولا
يف ةثل˘ث ى˘لإا لو˘ح˘ت˘نو ،عا˘فد˘لا

:فاسضأاو ،«ةفلتخم ىرخأا لحارم
عم ا˘ن˘ي˘ق˘ب ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف»
نحنو ،فلخلا يف ةثلثب بعللا
:عباتو ،«ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ل˘ح ز˘ه˘ج˘ن
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي نأا بج˘˘˘ي»
نوبعللا داتعي ثيح ،صسامحلاب

،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا عو˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
:و˘لر˘ي˘ب فدرأاو ،«نو˘ع˘ت˘م˘˘ت˘˘سسيو
يف مجاهم ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل جا˘ت˘حأا»
قوسسلا نكل ،نكمم تقو عرسسأا

ة˘ياد˘ب ى˘ت˘ح ر˘م˘ت˘سسي˘سسو ل˘يو˘˘ط
،«ل˘م˘ع˘ل˘ل تقو ا˘ن˘يد˘لو ،ر˘بو˘ت˘كأا

:ةلمتحملا ريهامجلا ةدوع نعو
ل دحألا موي مهدوجو يف لمألا»
ءزج يف لقألا ىلع ،اًمئاق لازي
ة˘جا˘ح ي˘ف ن˘˘ح˘˘ن ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ل˘ك كلذ˘كو ،م˘ه˘ي˘˘لإا
متتخاو ،«ةي˘بوروألاو ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
كلذ رهظأا دقل ،ريخب ودلانور»
هنإا ،ينطولا بختنملا عمو مويلا
.«ةلوهسس لكب كرحتي
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1202 يف يهتني «ثوغربلا»  دقع

يسسيم ليحر صضيوعتل يبابم عم دقاعتلا عارسصلا لخدي ةنولسشرب

ةدع تلوحت ةريخألا مايألا دهسشت
ي˘ف ،مو˘ج˘ن˘لا تلا˘ق˘ت˘نا ف˘ل˘م ي˘˘ف
،ىربكلا ابوروأا تايرود نم ريثك
يذ˘لا ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل م˘ه˘مد˘ق˘ت˘˘ي
ةرادإا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘مزأا تع˘˘˘فد
بسسانم ليدب يف ريكفتلل ةنولسشرب
،يرا˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ب ،ه˘˘ل
نأا ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشكو
تا˘ق˘ف˘سص ىد˘حإا ع˘سضو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
،هططخ نمسض ىربكلا ديردم لاير
هدهسشي امبر يران عارسصل دهميل
عقو ىلعو ،لبقملا ماعلا وتاكريم
مدق˘ت تد˘كأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ءا˘ب˘نألا
بل˘ط˘ب ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا

ن˘م نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘ب ةرادإل
ف˘ي˘˘سصلا ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ل˘˘جأا
ودنوم» ةف˘ي˘ح˘سص تد˘كأا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةنولسشرب نأا ،ةينابسسإلا «وفيتروبيد
،ي˘˘با˘˘ب˘˘م م˘˘سض قا˘˘ب˘˘سس ل˘˘خد˘˘ي˘˘˘سس
ريخألا كسسمت اذإا يسسيم صضيوعتل
،1202 يف هدقع ةياهن عم ليحرلاب

يبابم نأا ةنولسشرب ولوؤوسسم ىريو
ىو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘فر ا˘ًل˘يد˘ب نو˘˘كي˘˘سس
غار˘ف˘لا د˘سس ع˘ي˘ط˘ت˘سسيو ،ي˘سسي˘م˘˘ل

لاح ةنولسشرب دئاق هكرتيسس يذلا
ن˘˘˘مو ،و˘˘˘ن بما˘˘˘ك ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر
ىدل بولطم يبابم نأا فورعملا

ىلإا ،ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘يد˘نألا ن˘م دد˘ع
هرب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ،د˘يرد˘م لا˘ير بنا˘ج
.لبقملا فيسصلا لوألا هفده

ر .ق ^

يسضايرلا ريدملا ،يسشتيتاراب ويباف دكأا
ينايو˘غوروألا نأا ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن˘ل
تاب ،ةنولسشرب مجاهم ،زيراوسس صسيول

،زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسل˘ل ل˘ي˘ح˘ت˘سسم اًرا˘ي˘˘خ
«وفيتروبيد ودنوم» ةفيحسص بسسحبو
لل˘خ ي˘سشت˘ي˘تارا˘ب نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

،نييفحسصلا نم ديدعلا عم هتاثداحم
اًرايخ تحبسصأا زيراوسس ةقفسص» :لاق
:ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘˘سضأاو ،«ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
وه ،يدانلا صسيئر بئان ديفدين ليفاب»
هب لسصتا ثيح ،زيراوسسل ديؤوم ربكأا
م˘ه˘نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ه˘ت˘نأا˘م˘ط˘ل اً̆ي˘˘سصخ˘˘سش

،«يموجهلا طخلا دوقيل هيف نوركفُي
ي˘ن˘ي˘بور˘ي˘سشت و˘كير˘يد˘ي˘˘ف» :تع˘˘با˘˘تو
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ل˘˘كي˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘ف لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
يسسنر˘ف˘لا ى˘ل˘ع ن˘هارُ̆ي صسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل
امنيب ،يسسليسشت مجاهم ،وريج هييفيلوأا
مجاهم ،وكيزد نيديإا ديرُي يسشتيتاراب
تابو ،«يلوبان مجاهم كيليم وأا امور
يف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘ط˘خ جرا˘خ ز˘يراو˘سس
هد˘ع˘ب˘ت˘سسا ثي˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
،ينفلا ريدملا ،ناموك دلانور يدنلوهلا

اهب زاف ي˘ت˘لا ا كي˘ت˘سسا˘ن ة˘ه˘جاو˘م ن˘م
.(1‐3) ةجيتنب اسصرابلا

ايمسسر صسوتنفوج ططخ نم جرخي زيراوسس

موجنلا دحأا نأا يفحسص ريرقت فسشك
صضورعم ايلاطيإا بختنم يف نيزرابلا

يفيسصلا وتاكريملا يف نليم ىلع
اتيزاغل» ةف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو ،يرا˘ج˘لا
نليم نإاف ،ةيلاطيإلا «تروبسس ولليد
اذ˘ه ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف ع˘م صضوا˘ف˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك
يبرسصلا عفادملا عم دقاعتلل ،فيسصلا
ىلإا تراسشأاو ،صشتيفوكنيليم لوكين
ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا صضفر ا˘ن˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف نأا

نليم ىلع صضرعو ،صشتيفوكنيليم
وكيرديف عم دقاعتلا تاسضوافملا ءانثأا

نأا ركذي ،ايلاطيإا بختنم حانج زييك
دقاعتلا يف حجن فيسصلا اذه نليم
ونا˘سسورا˘تا˘ت نا˘ير˘ب˘ي˘سس صسرا˘ح˘لا ع˘م
امنيب ،ولولاك ري˘ي˘ب ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لاو
ورد˘˘نا˘˘سس ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘ب˘˘˘عل م˘˘˘سض
ليبسس ىلع زايد م˘ي˘هار˘بإاو ي˘لا˘نو˘ت
ن˘م ا˘ب˘ير˘ق از˘ي˘˘ي˘˘ك نا˘˘كو ،ةرا˘˘عإلا
لل˘خ صسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ةرادإلا نأا لإا ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘سصلا
تقولا كلذ ي˘ف لو˘ي˘ف˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا

.يلاطيإلا بعللا ليحر تسضفر

نÓيم ىلع صضورعم ايلاطيإا بختنم مجن

يرخفلا صسيئرلا ،صسينوه يلوأا دقتنا
لوبرفيل يعسس ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو
بعل ،ارا˘ت˘نا˘كلأا و˘غا˘ي˘˘ت ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

وغايت دقع يهتنيو ،«يرافابلا» طسسو
نكل ،لبقملا ماعلا فيسص يف نرياب عم
ليحرلا يف بغري ينابسسإلا بعللا

ةانق عم ةلباقم للخو ،فيسصلا اذه
ان˘سضر˘ع» :صسي˘نو˘ه لا˘ق ،«1تروبسس»
ع˘برأا ةد˘م˘ل ا˘ًع˘ئار اًد˘ق˘ع و˘غا˘ي˘ت ى˘ل˘ع
ةظحللا يف هيأار ريغ هنكل ،تاونسس
،«اًديدج اًيدحت ديري هنأا انربخأاو ةريخألا

هيدل نوكي نأا لمتحملا نم» :فاسضأاو
ر˘ت˘سسسشنا˘م وأا لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا
نييدانلا نكل ،امهيلك عم وأا ،دتيانوي
ع˘˘با˘˘تو ،«صضر˘˘ع يأا ا˘˘ن˘˘ل ا˘˘مد˘˘ق˘˘ي م˘˘ل
نر˘يا˘ب نا˘˘عد˘˘خ˘˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘نإا» :صسي˘˘نو˘˘ه
قيرط نع زازتبلا ةلسصاوم ناديريو
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خألا عو˘˘ب˘˘سسأل˘˘ل را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نلا

،«صصيخر صضرع ميدقت مث ،وتاكريملا
ناك اذإا ررقي نأا نرياب ىلع» :فدرأاو
ظفت˘ح˘ي مأا ة˘ب˘ع˘ل˘لا هذ˘ه صضو˘خ د˘ير˘ي
،«وغايت رارمتسساب كسسمت˘يو ه˘ف˘قو˘م˘ب
نرياب يدانل يرخفلا صسيئرلا قرطتو
يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا ىلإا ،خنويم
دجوت ل املا˘ط» ل˘ئا˘ق ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م
ىلع ماقت يتلا تايرابملا يف ريهامج
06و05 نيب دقفي نرياب نإاف انبعلم
نأا صسي˘˘نو˘˘ه ح˘˘سضوأاو وروأا نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
هسضرأا ىلع تايرابملا قيرفلا صضوخ
صسيل» نيمسسوم ةدمل روهمج نودب
هنكل ،«نريابل ةبسسنلاب لهسسلا رمألاب
رسسكني» نأا هتاذ تقولا يف دعبتسسا
،ايناملأا يف ٍدان ىنغأا «يرافابلا يدانلا

اذ˘ه نر˘يا˘ب˘لا مر˘ب˘ي نأا د˘ع˘ب˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ك
يتلا ةميقلا نم ىلغأا ةقفسص فيسصلا
نم يناسس يوريل مسض للخ اهعفد
لباقم يزيل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م

نأا ىلإا اريسشم ،وروأا نويلم05 وحن
اميف طوغسضلا نم يناعي ل يرافابلا
مغر ةديد˘ج تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
د˘كأاو ،ة˘م˘حدز˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ةد˘ن˘جأا

اذه باقلأا3ـب زوفلا دعب هنأا صسينوه
رومأا ةبرج˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘م˘ف م˘سسو˘م˘لا

ةباسشلا بهاوملا ىلإا ةراسشإا يف ،ةديدج
يدنلو˘ه˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ق˘ير˘ف˘لا˘ب
يذ˘لا يز˘ي˘كر˘˘يز او˘˘سشو˘˘ج د˘˘عا˘˘سصلا
يف ىلوألا ةر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا ع˘م كرا˘سش
ز˘ه ي˘ف ح˘ج˘نو ي˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسبو ،كا˘˘ب˘˘سشلا
ةيفي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘سس
طسسو ،ماعلاا اذه لوطأا ةرتفل ةحوتفم
ل˘˘ي˘˘˘حر ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا ءازإا تا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘كت
يفاخو اراتنا˘كلأا و˘غا˘ي˘ت ن˘ي˘ي˘نا˘ب˘سسإلا

هيف ددجي مل يذلا تقولا يف زينيترام
هدقع ابلأا ديفيد يوا˘سسم˘ن˘لا ع˘فاد˘م˘لا
.1202 يف يهتني يذلا

«دتيانويو لوبرفيل نم زازتبÓل صضرعتي نرياب»:صسينوه
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يسسنوتلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا نو˘كي
ةنيدم˘ب ل˘ح د˘ق ي˘كو˘كلا
دعب صسما ةيسشع فيطسس
ةر˘˘ئا˘˘ط ر˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘سضح نا

صضع˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نولمعي نيذلا ني˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
اذه ةينطولا ةلوطبلا يف
و˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم عر˘˘˘˘سشي˘˘˘˘سسو
صضوا˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف قا˘˘فو˘˘لا
ةيسضق ءاهنإاو هعم داجلا
دقع˘ل˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘تو ه˘ئا˘ق˘بإا
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ادا˘˘ع˘˘بأا تذ˘˘خأا ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق
مت قافتلا نأا امب ىرخأا

ءيسشب ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م
صسل˘˘˘ج˘˘˘˘م صسي˘˘˘˘ئر ع˘˘˘˘مو
اذ˘˘ه ،ر˘˘خآا ءي˘˘سشب ةرادإلا

لمعت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو
ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘سصت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرادإلا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘م ا˘ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح
ةققحملا فادهألا ةسصاخ
صصوسصخب اذكو ةهج نم
د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
. يحسصلا لوكوتوربلا

لسصاوت ةرادإلا
نامسض يف اهتسسايسس

يف ريكفتلاو زئاكرلا
ابئاغ ىقبي ددجلا

ةرادإا لاز˘ت ل ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ةيفيكلا نع ثحبت قافولا
نامسضب ا˘ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا

يفتكت ثيح ددج نيبعل
زئاكرلا نامسضب نآلا دحل
هب تماق ام مهرخآا لعلو
ع˘م د˘يد˘ج˘ت˘لا و˘هو ةرادإلا
يذلاو ةنوملقوب مجاهملا

نع يكوكلا صشتوكلا ربع
هناو ةسصاخ كلذل هحايترا
م˘سسو˘م˘لا ار˘ي˘ث˘˘ك هد˘˘ق˘˘ت˘˘فا

بعللا نا ركذي ،يسضاملا
تحسضأا ةباسصإلا نأاب دكا

بغري و˘هو ي˘سضا˘م˘لا ن˘م
م˘سسو˘م ة˘يدأا˘ت ي˘ف ةد˘سشبو
ةدعاسسمب هل حمسسي زيمم
اديعب باهذلا يف قيرفلا
يتلا تاسسفانملا لك يف
. اهلجأل بعليسس
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ةنتاب بابسش
ةقفسص فطخ يف حجني ةنيغز

لابرد «اكسسي’» باعلأا عناسص
باعلا ع˘نا˘سص ار˘ي˘خأا ع˘ن˘ت˘قا

عيقوتلاب بورخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
باب˘سش ق˘ير˘ف فو˘ف˘سص ي˘ف
تاسضوافم دعبو ثيح ةنتاب
بعللا عراسس ةي˘نو˘طارا˘م
نلعا ىلا صسما لوا ةرهسس
«با˘˘كلا» ى˘˘لا ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا

ةنيغز صسيئرلا ناو ةسصاخ
ج˘ير˘خ باد˘ت˘نا ى˘ل˘ع ر˘سصا

،ي˘سس صسا ي˘˘سسلا ة˘˘سسرد˘˘م
اولعاف˘ت را˘سصنألا نا ر˘كذ˘ي

لاو ينعملا عيقوتب اريثك
م˘ه˘ت˘م˘سسا˘ق˘م ر˘سسف˘ن ف˘ي˘ك
ي˘ف بعل˘لا ع˘ي˘قو˘ت ر˘ب˘خ˘ل
ةلئاه دادعابو ريسصق تقو
ع˘˘قاو˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
. يعامتجلا لسصاوتلا

دقاعتلا نع عجارت
راسصنألاو صشيسشم عم
ةرارغوبب نوبلاطي

نع «اكسسيل» ةرادإا تعجارت
برد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ا˘˘هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت
كلذو صشيسشم يلع روتكدلا
يتلا ةريبكلا طوغسضلا دعب
لوألا لوؤوسسملا اهل صضرعت

ا˘م و˘هو يدا˘ن˘لا صسأار ى˘ل˘˘ع
لسشفب ينقت˘لا ر˘ب˘خ˘ي ه˘ل˘ع˘ج
كلذ ا˘ع˘جر˘م تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ينقتلل ةيلاملا بلاطملا ىلا
ناك عيمجلا نوك نم مغرلاب
ي˘ن˘ع˘م˘لا باد˘ت˘نا صضفر د˘ق
ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع «مد˘˘˘ق» ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ترسشاب دقو اذه هتيجتارتسساو
نيينقت نع ثحبلا يف ةرادإلا
مهب داجنتسسلا دسصق نيرخا
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل
نورسصي «ةياوسشلا» نا ركذي

ي˘ن˘ق˘ت˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
. ةرارغوب نيمايل
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 ديمعلا يف يعيقوتب ديعسس» :يجارد نيدلا صسمسش
«رفانسسلا نظ نسسح دنع نوكأ’ ىعسسأاسسو

ةنيطنسسق بابسش

قلطنت ةداجلا تاسضوافملاو فيطسس ـب لحي يكوكلا

فيطسس قافو
ءاقبلاب هعانقإل ىعسست ةرادإلا

«فاكلا» يف ةكراسشملا ىلع نورسصي «نابيزلا ءانبأا»

 دمتعا صسيئرلاو رهظت تأادب مجنلا ةليكسشت
فيراسصملا نم ليلقتلاو بيبسشتلا ىلع

ةرڤم مجن
«قيلسشوب» يف لابقتسسÓل طغسضت ةرادإلا

لسصاوتم زئاكرلا ليحر

ةيعام÷ا ةرجهلا يدافتل زئاكرلا عم ةدا÷ا اهتاسضوافم ترسشاب ةرادإ’ا

لÓج دلوأا بابسش

بردم عم هعامت˘جا يرا˘ط˘ي˘ق ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف صسي˘ئر ل˘سصاو
نم نيحرسسملا ةمئاق لوح اريثك اثدحت ثيح ناسستفا صسنوي قيرفلا
ءامسسألا ةسشقا˘ن˘م ى˘ت˘حو ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت بجاو˘لا بسصا˘ن˘م˘لا اذ˘كو ق˘ير˘ف˘لا
ةطقن ىلإا لسصي صسيئرلا لعج ام وهو قيرفلل مامسضنلل ةحورطملا
لسساري نأا رظتنملا ن˘م صسي˘ئر˘لا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح ة˘يا˘ه˘ن˘لا
صضوافتلل قيرفلا يف ءاقبلا مهل بتكي مل نيذلاو نيطبترملا نيبعللا

تاعزانملا ةنجل لكاسشم يدافتل يسضارتلاب دقعلا خسسف ةيفيك لوح
ثحب عم مهتيعسضو نيسسحتو ءاقبلا لجا نم نيقابلا صضوافي نأا ىلع
. اسضيأا قيرفلا ميعدت

نمزلا عراسسي صسيئرلاو قفألا يف حولي ةمزألا جارفنا
«صسامسسايجلا» ةيعسضو نيسسحتل

صسيئرلا نأاو ةسصاخ قفألا يف رهظت ةمزألا جارفنا حئاول تأادب دقو اذه
ديدسست ىلع لمعلا ةرورسضب ةيلحملا تاطلسسلا عانقإا يف حجن يراطيق
قيقحت يف يدا˘ن˘لا را˘سسم ةر˘يا˘سسم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
بعل لجا نم ةسسفانملاو رثكأا جئاتنلا نيسسحتل ابسسحت لسضفأا وتاكريم
يلاتلابو ةليوط نوكتسس ةسسفانملا نا امب لوألا مسسوملا يف ءاقبلا ةقرو
عم لسصاوتلا ىلإا صسمأا تعراسس ةرادإلا نأا ركذي ،دوهجلا رفاظت بلطتت
. عجارتلاب مهعنقي ىسسعو لعل ةبانع داحتل بعللا يف بغارلا يعابرلا
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ةكراسشم ىلع لوسصحلا فلم عسضو يف ةركسسب داحتا ةرادإا تحجن
كلذو ةيرئازجلا ةيلاردفلا ىوتسسم ىلع حاجنب «فاكلا» صسأاك يف
دوقتسس اهنأا دكؤوملا نم يتلا ةوطخلا يهو جربلا يلها قيرف صسكع
ةيلاردفنوكلا صسأاك يف لبقملا مسسوملا ةكراسشملل «نابيزلا ءانبأا»
اهزوحي يتلا تازيهجتلا فلتخمب فلملا ميعدت عم ةسصاخ ةيقيرفلا
قدانفلاو قحلملا ىتحو ةيعانطسصا وا ةيعيبط ةيسضرأا ءاوسس يدانلا
مها نا ركذي قرفلا لك ةفاسضتسساب حمسست يتلاو ةدوجوملا ةيحايسسلا

ةرادإلا لوسصح وه ةسسفانملا هذه يف كراسشي داحتلا لعجي دق رسشؤوم
ريبك بقرتلا لعجي ام وهو ةيلولا يلاو نم ةيمسسر ةقفاوم ىلع
.ةيسضقلا ديدج ةفرعمل
يرانكلل ةكراسشŸا حنÃ «فافلا» تابعÓت نم ترذح ةرادإلا
مسسوملا قيرفلا ةكراسشم نم نوقثاو ةركسسب داحتا يلوؤوسسم نا ركذي
بتكملاف كلذ ةينوناق ىلا رظنلاب ةيقيرفلا ةسسفانملا يف لبقملا
يجياربلا يلهألا نيب قباسس تقو يف ةكراسشملا ددح دق ناك يلاردفلا

فلم يأا هعفد مدعو صسفانملا باحسسنا نا امبو يركسسبلا داحتلاو
ةكراسشملا قح حنميسس كلذ ناف ةينوناقلا لاجلا يف ةيداحتلا ىدل
تابعلتلا نم ديحولا فوختلا ىقبيو اذه نابيزلا ءانبل ةيعرسشلا
حنم لجا نم نولوؤوسسملا اهاقلتي يتلا طوغسضلا اذكو ةدوجوملا
ام وهو هب لومعملا صسكع كلذو لئابقلا ةبيبسش قيرفل ةكراسشملا

يف ةيسضقلا ريسست نا يف صسفنلا نونمي ةركسسب يف نيلوؤوسسملا لعج
.يدانلا حلاسص
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نمسض ثيح لسضفأا لكسشب رهظت ةرقم مجن قيرف ةليكسشت ملاعم تأادب
اذكو صسما لوا ةيسشع براوسشوب بورخلا ةيعمج فاده تامدخ قيرفلا

صسفانتلا لعجي ام وهو رديوق نب يسس صسا يسسلا فيدر باعلأا عناسص
لكسشبو لوعي صسيئرلا نأاو ةسصاخ ةليكسشتلا فوفسص يف هدسشأا غلبي

تلعج ادج ةيكذ ةقيرطب مت يذلا و يفيسصلا وتاكريملا حاجنإا ىلع ريبك
يف قرافلا ةعانسص ىلع نيرداقو نيسشطعتم نابسش عم دقاعتي يدانلا
. لبقملا مسسوملا ةلوطب

«قيلسشوب» يف لابقتسسÓل ةلسصاوتم طوغسضلا
ثيح ديدج نم ةرقم نع يدانلا لحري ل نأا قيرفلا راسصنأا لمأايو اذه
ةيلحملا تاطلسسلا يلوؤوسسم ىلإا لقنتلل راسصنألا نم ةعومجم عراسس
ريهامجلا لمأايو اذه ةمهم ةلحرم غلب زيهجتلا نأاو ةسصاخ رثكأا طغسضلل
بعلملا يف ةمداقلا تاعاسسلا يف بردتلا يف نوبعللا عرسشي نا يف امئاد
بعل مجنلا نأا ركذي ،رايدلا جراخ لقنتلا صسوباك نم عيمجلا يهتني ىتح
يبعلم نيب طبسضلابو قيلسشوب بعلم جراخ هتاءاقل لك يسضاملا مسسوملا
. داولا صسأارو فيطسس
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نيحرسسملا يف نÓسصفي ناسسيتفاو يراطيق
اهميعدت بجو يتلا بسصانملاو

ةدكيكسس ةبيبسش
«اداكيسسورلا» تيب يف جارفنلا وحن هجتت رومألا

ةر˘ق˘م م˘˘ج˘˘ن ع˘˘فاد˘˘م ع˘˘قو
ن˘˘يد˘˘لا صسم˘˘˘سش ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
هد˘˘˘ق˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘جارد
يدا˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا
د˘ع˘ب كلذو ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘ل
رداقلا دبع بردملا ذاختا

ثيح هبادتنا رارقل ينارمع
صسما ةحيبسص بعللا لح
: لوقي ينعملا حرسص دقو
ي˘ف تع˘قو ي˘˘نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا»
كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ق˘˘˘ير˘˘˘ف

لجا نم ةريبك تاحومط
راودألا بع˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
يل ريبك فرسشل هنا ىلوألا
فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
لك حنمأاسس ثي˘ح د˘ي˘م˘ع˘لا

فيرسشت لجا نم يدل ام
ل˘سضفألا م˘يد˘ق˘تو يد˘ق˘˘ع
ن˘˘ظ ن˘˘سسح د˘˘ن˘˘ع نو˘˘كل
يف اوقثو ن˘يذ˘لا ر˘فا˘ن˘سسلا

ى˘ل˘ع اور˘سصاو ي˘تا˘نا˘˘كما
. يتامدخ نامسض

نم ديدعلا تيقلت»
يÒجانمو صضورعلا

يمامسضنا ىلع رسصأا
«يسس صسا يسسلل

بعل˘لا ل˘سصاو د˘˘قو اذ˘˘ه

ى˘˘˘لا ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘سضنا نأا˘˘˘سشب
» : لا˘ق ثي˘˘ح ةرو˘˘سضخ˘˘لا

تنك ىلوألا ة˘ل˘هو˘لا ذ˘ن˘م
ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب ا˘˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
يسضايرلا يدان˘لا فو˘ف˘سص
ناو ةسصاخ ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

كلذ ىلع رسصا يريجانم
صضوخ ةرورسضب ينعنقاو
رفانسسلا عم ةديدج ةبرجت
ةربخلا بسسكب يل حمسست
ي˘ت˘م˘ه˘˘م ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ر˘˘ث˘˘كا

ل˘م˘عأا˘سس ثي˘˘ح ة˘˘ح˘˘سضاو
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م د˘˘ج˘˘ب
ةناكم نامسض وهو يدارم
ي˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي م˘˘غر ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا
˘ما˘ما ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘سصب

صسف˘˘ن كل˘˘ت˘˘م˘˘ت ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
كلذ ل˘ك ن˘كلو ة˘م˘يز˘ع˘لا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
. قيرفلا

صشامر ماسشه

دلوأا بابسش ةرادإا تعرسش
صضوافتلا ةيلمع يف للج
دسصق زئاكرلا نم ددع عم
قيرفلا عم مهدوقع ديدجت
رار˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
اه˘حا˘ج˘ن د˘ع˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ر˘ط˘سسم˘لا فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةيناثلا ةط˘بار˘ل˘ل دو˘ع˘سصلا˘ب
تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت تءا˘˘˘ج د˘˘˘˘قو
قير˘ف˘ل˘ل ر˘ي˘سسم˘لا بت˘كم˘لا
ن˘˘م دد˘˘˘ع ةردا˘˘˘غ˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةرواجم قرف وحن نيبعللا

ر˘˘خآلا صضع˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘تو

ءاسسؤور نم ةيرغم صضورع
لوألا ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسق˘˘˘لا قر˘˘˘˘ف
اود˘˘˘بأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لاو
مهتبغرو ريبكلا مهمامتها
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ح˘ل˘˘م˘˘لا
. يسضاملا مسسوملا «موجن»

نورظتني راسصنألا
ديد÷ا

قيرفلا قاسشع رظتنيو اذه
ربسصلا غرافب مهيدان ديدج
تلخد قرف ةدع نأاو ةسصاخ
ةيفيسصلا تليوحتلا قوسس
ءا˘م˘سسألا ف˘ط˘˘خ˘˘ل ار˘˘كب˘˘م

بسسح˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘لواد˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
م˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا نإا˘˘˘ف ا˘˘˘نرد˘˘˘سصم
مي˘عد˘ت ن˘ع ثح˘ب˘ي يرادإلا
عيمج ىوتسسم ىلع يعون
ةفاسضإلا ءاطعإل طوطخلا
ع˘ي˘م˘ج ة˘ي˘ط˘غ˘تو ة˘˘مزل˘˘لا
للخ ةل˘ج˘سسم˘لا صصئا˘ق˘ن˘لا
د˘قو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م ةرادإلا تل˘˘خد
رواسشتلاب ةيدج تاسضوافم
يف ريزات ميكح بردملا عم
للخ رومألا ميسسرت راظتنا
 .ةمداقلا ةليلقلا مايألا

صشامر ماسشه

ةركسسب داحتا
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بعللا نورمح يقزرأا داسشأا
ةبيبسش قيرفل زكارملا ددعتملا
يتلا ةزيمملا ءاوجألاب لئابقلا
يذلا لوألا صصبرتلا اهدهسش
،وب˘قأا ة˘ن˘يد˘م˘ب داد˘ع˘ت˘لا هار˘جأا

ةوقب لمع قيرفلا نأا احسضوم
ميدقت ىلع ةدارإاو مزع هلكو
يدانلا ةدا˘ي˘قو ر˘ي˘ب˘ك م˘سسو˘م
.جيوتتلا ةسصنمل
ي˘˘˘˘ف نور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح ح˘˘˘˘˘سضوأاو
:ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ءاو˘جأا ي˘˘ف ىر˘˘ج صصبر˘˘ت˘˘لا»
ة˘ب˘سسن˘ب ا˘ح˘جا˘ن نا˘كو ةد˘ي˘˘ج
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،001%
ا˘م ،بج˘ي ا˘م˘ك ةأا˘ي˘ه˘م تنا˘ك
،زجنملا لمعلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘سس
ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب م˘˘ها˘˘سسو
نيذلا ددجلا نيبعللا جامدنا
وتاكريملا يف يدانلاب اوقحتلا
.«يراجلا يفيسصلا

ىلع مكحلا نكمي ل»
انفدهو ةعومجملا

«ةبيبسشلا ناولأا فيرسشت
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ة˘بو˘ع˘سصب نور˘م˘ح فر˘ت˘˘عا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا
ي˘ف ه˘نا ا˘م˘ب ن˘هار˘لا تقو˘˘لا
اهي˘ف نو˘كي ،ر˘ي˘سضح˘ت ةر˘ت˘ف
يندبلا بناجلا ىلع زيكرتلا
دع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
تناع يذلا ليوطلا فقوتلا

«انوروك» ببسسب قرفلا هنم
نورمح درطت˘سساو ،صسور˘ي˘ف
نكمي ل نهارلا تقولا يف»:

ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كح˘˘˘لا
،لكك قيرفلاو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةوقب لمعن اننأا ديكألا نكل
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كن نأا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘فد˘˘˘˘هو
ناو˘لأا فر˘سشنو ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
م˘سسو˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ر˘˘مألا »:ع˘˘با˘˘تو ،«يرا˘˘ج˘˘˘لا
ل˘˘˘˘ج نأا و˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يلا
تاميلعتلا اوقبط ني˘ب˘عل˘لا

يحسصلا رجحلا ةرتف للخ

ىلع ظافحلل ةوقب اوبردتو
م˘غر ة˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘قا˘˘ي˘˘ل

«ةمهملا ةبوعسص
«ريبك مسسومب ريهامجلا دعأا»
بعل˘˘لا تو˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘لو اذ˘˘˘ه
يلحملا بختنملا عم يلودلا
راسصنأا د˘عو ثي˘ح ،ة˘سصر˘ف˘لا
ام لك ميدقتب لئابقلا ةبيبسش
ل˘ي˘ط˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع كل˘˘م˘˘ي
ةدا˘ي˘ق بل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘سضخألا
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘سصن˘م˘ل يدا˘ن˘˘لا

اذ˘˘ه˘˘ب لا˘˘قو م˘˘˘هدا˘˘˘ع˘˘˘سسإاو
د˘عأا ي˘ت˘ه˘ج ن˘˘م» :دد˘˘سصلا
كلمأا ام لك لذبب راسصنألا
املثم بعلملا ةيسضرأا قوف
ي˘˘ف لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ك
ن˘م ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا
ريبك م˘سسو˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا
.«مسسوملا ةياهن مهداعسسإاو
نم دحاو ىنمت ريخألا يفو
يف ن˘ي˘ب˘عل˘لا ل˘سضفأا ن˘ي˘ب
نأا ،ينافلزلا نماي ةليكسشت
ي˘نا˘˘ث˘˘لا صصبر˘˘ت˘˘لا ير˘˘ج˘˘ي
ي˘ف ما˘ق˘ي˘سس يذ˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا

ةزيمم ءاوجأا يف مناغتسسم
.مسسوملا ةقلطنل ابسسحت

ب.م.يرسسيإا

بي˘ط˘لا يوا˘ي˘˘ح˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك ع˘˘قو
نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ق˘ير˘ف صسي˘ئر لا˘˘م˘˘ج يرا˘˘ط˘˘ي˘˘قو
ةيقافتلا ىلع ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش
تاكر˘سشلا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثل˘ث˘لا
بتا˘كم˘ب م˘ه˘سسأا تاذ ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا
ةيلاملاو رييسستلا ةيريدمو ةربخلا
ةركل يرئازجلا داح˘تل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ريوط˘ت ل˘جأا ن˘م «فا˘ف˘لا» ،مد˘ق˘لا
ةداهسش ىلع لوسصحلاو رييسستلا
.1009 «وزيلا»

ا˘˘سضر عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ر˘˘˘سضحو اذ˘˘˘ه
ةر˘ب˘خ˘لا بت˘كم صسي˘˘ئر صشود˘˘ب˘˘ع
،ة˘ي˘لا˘م˘لاو ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو
يد˘ي˘م˘ح ن˘م ل˘ك ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
رو˘˘˘ف˘˘˘˘سصو˘˘˘˘بو ةزر˘˘˘˘قو ي˘˘˘˘قرزو
.يرداوقو
نارهو ةيدولوم اقيرف راسسو اذه
ديدع جهن ىلع ةدكيكسس ةبيبسشو
ىلع تعقو نأاو قبسس يتلا قرفلا
.ةيقافتلا

ب.م.يرسسيإا

يثÓثلا قافت’ا ىلع ناعقوي «اداكيسسورلا»و «ةوارمحلا»
ةيلاملاو رييسستلا ةيريدمو ةربخلا بتكم صسيئر صشودبع اسضر روسضحب

«ةوارم◊ا» تيب نع ليحرلا ررقيو عجاÎي يدومسصم

نارهو ةيدولوم
هعم دقاعتلل ىعسست قرف ةدع

تيآا هليمزو حبارب يئانثلا هجاوي
نيسسح رسصن قيرف ابعل يداهلا
نأا ا˘˘م˘˘ب ،لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ار˘˘ي˘˘سصم ياد
ءاقبلا وأا امهليحر ددحت مل ةرادإلا
.نهارلا تقولا يف
ياد نيسسح رسصن ةرادإا تعسضوو
نيحرسسملا ةمئاق يف ءامسسأا ةدع
صضغب ني˘ب˘عل01 تغ˘ل˘˘ب ثي˘˘ح

تبلط ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسألا ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا
خ˘سسف لل˘خ ن˘م ءاو˘˘سس ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
ة˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا وأا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةرادإا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا لإا ،تا˘˘˘عزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ريسصم ىلإا قرط˘ت˘ت م˘ل ة˘ير˘سصن˘لا
با˘ب ل˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
.احوتفم ليوأاتلا

ب.م.يرسسيإا

بتكملا صسمأا عمتجا
ةيداح˘تل˘ل ي˘لارد˘ف˘لا
يتاراكل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب
ه˘˘لل˘˘خ م˘˘ت يود˘˘سسم
طا˘ق˘ن ةد˘ع ة˘سشقا˘ن˘˘م
ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم صصخ˘˘˘ت
مسسوملا يف ةسضايرلا
م˘هأا تنا˘كو .ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تارار˘˘ق˘˘لا

م˘سسو˘م˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ه
.يراجلا

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘˘سشكو
ءاج يتلاو عامتجلا اذه اهذاختا مت يتلا تارارقلا مهأا نع «كوبسسياف»
مسسوملا بيترت دامتعاو يراجلا يسضايرلا مسسوملا ءاهنإا اهتمدقم يف
ىلإا عامتجلا اعد امك ،ىلوألا رسشعلا ةيدنألا صصوسصخب يسضاملا

بابسشلا ةرازو تاهيجوتل اذيفن˘ت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘عد ة˘ل˘سصاو˘م
ىلإا لهأاتلا ىلع ةسسفانمل˘ل ي˘عو˘ن˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘سضا˘ير˘لاو
.2202 رطق لايدنوم
ءار˘˘جإا ةرور˘˘سض ن˘˘ع بر˘˘˘عأا يود˘˘˘سسم نإا˘˘˘ف رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
ةيباختنلا تايعمجلا ءارجإل تاطبارلاو ،ةيدنألل ةماعلا تايعمجلا

ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلل ريسضحتلا لجأا نم ةرازولا ةمانزر قفو
.يتاراكلل ةيرئازجلا ةيداحتلل
عيمج ةيوسستب بلاط  يلاردفلا بتكملا نأا ردسصملا صسفن فاسضأاو
ةسصاخلا صصخرلا حنم يف عارسسإلاو ةيداحتلل ةيلاملا تاقحتسسملا
.نيحجانلل ةمزحألا زايتجاب ةسصاخلا تاداهسشلاو نييسضايرلاب
يتاراكلا ةلئاعل ةيحتلا هيجوت˘ب ه˘عا˘م˘ت˘جا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا م˘ت˘خو
ةيلوؤوسسملا حور ىلع مهركسشو ،ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعألو ةيرئازجلا

ةسضايرلا هذه تنكم يتلا ،هتئيهو صسيئرلا يف تعسضو يتلا ةقثلاو
.ايميلقإاو ايملاع ةزاتمم جئاتن قيقحتو ةهجاولا ىلإا ةدوعلا نم

جاحلب اسضر
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يدو˘م˘سصم مل˘عو˘ب رر˘˘ق
يرو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
مايأا دع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م
ءاد˘بإا ن˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘˘غر
يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ه˘˘˘تر˘˘˘ما˘˘˘غ˘˘˘˘م
.ةيفاسضإا مسساومل يرمحلا

ببسس يدومسصم فسشكو
ي˘˘ف هرار˘˘ق ن˘˘ع ه˘˘عو˘˘˘جر
ليحرلا هل˘ي˘سضف˘تو ءا˘ق˘ب˘لا

تي˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف فو˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘ع
عجار هنا لئاق ،ةوارمحلا
،ي˘˘ل ةرادإلا ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل»
يفكي ا˘م˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق مد˘عو
افسسأاتم ،«ءاقبلاب يعانقإل
ةرادإلا ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

ن˘ي˘ب˘عل˘لا ع˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.«قيرفلل ءايفوألا

صسيئر يوا˘ي˘ح˘م» : ع˘با˘تو
د˘ق˘ل .ن˘م˘ّي˘ق˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘˘لا
ه˘تو˘عد ،ل˘يو˘ط تر˘ظ˘ت˘نا
ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع صسو˘˘ل˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ي˘˘˘ف م˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حاو
،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم
ه˘ت˘ح˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل يذ˘˘لا
ن˘˘م تسضفرو ،ة˘˘يو˘˘˘لوألا
ن˘˘م صضور˘˘ع ةد˘˘ع ه˘˘ل˘˘˘جأا
جراخ نمو ،ةيلحم ةيدنأا
مل اذه لك نكل ،رئازجلا
ا˘م ي˘ن˘ح˘ن˘م˘ي ى˘ت˘ح ف˘كي
.«قحتسسأا

هراذتعا ريخألا يف مدقو
ىلع ق˘ير˘ف˘لا را˘سصنأا ن˘م
ل هنأا ادكؤوم ،رارقلا اذه
ةلماعملا هذه لثمب لبقي
ه˘˘˘ترادإا ن˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
ةهج يأا نم وأا يوايحم
.«ىرخأا

جاحلب اسضر

ةيدجلاب مهنابلاطيو نيبعÓلاب ناعمتجي ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا

دادزولب بابسش
قلطني يدجلا لمعلا

بابسش ةرادإا ،صسمأا تعمتجا
ينفلا مقاطلا ةيعمب دادزولب
ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عل˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل
يوارد لو˘˘˘˘˘˘˘˘خد صشما˘˘˘˘˘˘˘˘ه
صصبر˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ف هؤول˘˘˘˘˘˘مزو
اريسضحت قلغ˘م ير˘ي˘سضح˘ت

.ديدجلا مسسوملا ةقلطنل
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘نو
ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م
ةرادإلا نإا˘˘ف ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ىلع لمع ينفلا مقاطلاو
مهث˘حو ن˘ي˘ب˘عل˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت

يف ريبك دوهجم لذب ىلع

او˘نو˘˘كي˘˘ل تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ةقلطنلا ةبرسضل نيزهاج
02ـلا يف ايئد˘ب˘م ةدد˘ح˘م˘لا
.مداقلا ربمفون
معدتي ينفلا مقاطلا

نيدلا ي� ةبيبطلا ـب
ةيذغتلا ‘ ةسصتıا
م˘عد˘ت ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
بابسش قيرفل ينفلا مقاطلا
ةي˘مل ،ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا˘ب دادزو˘ل˘ب
يف ةسصتخملا نيدلا يحم
رظتنملا نم يتلاو ةيذغتلا
ل˘ك ل˘كأا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشت نأا

لجا نم قيرفلا يف بعل
دئازلا نزولا نم صصلختلا

ا˘م˘ك تا˘˘با˘˘سصإلا يدا˘˘ف˘˘تو
ة˘يد˘˘نألا ل˘˘ك ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي
.ةيملاعلا

ةربخ ن˘يد˘لا ي˘ح˘م كل˘م˘تو
،لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘بر˘ج˘تو
ي˘ف تنا˘ك ا˘ه˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘ق˘ط˘˘لا
ممأا صسأاكب زئا˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
يتلا9102 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا
ي˘˘سضارألا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سضت˘˘˘حا
.ةيرسصملا

ب.م.يرسسيإا

348213ددعلا ^2441 مرحم72ـل قفاوملا0202 ربمتبسس51ءاثÓثلاةصضايرلا
لئابقلا ةبيبسش

بعسص ايلاح ةعومجملا ىلع مكُحلا نأا فرتعا

راسصنأ’ا داعسسإ’ نوزهاجو ةزيمم ءاوجأا يف يناثلا صصبرتلا ريسسي نأا ىنمتأا :نورمح

خيرات ناددحي ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا
تابيردتلا ىلإا ةدوعلل ربمتبسس02ـلا

ةيداحتلا تاقحتسسم ةيوسستب بلاطي يلاردفلا بتكملا
يتاراكلا ةسضاير يف يراجلا مسسوملا ءاهنإا

ياد نيسسح رسصن
يداهلا تيآاو حبارب رظتني لوهجم ريسصم

رئازجلا ةيدولوم
«انوروك» تاسصوحف ءارجإاب ةيادبلا

صضورعلا لك صضفر
هل ةمدقŸا

لسضفي صشوماÁز
ددجيو رارقتسس’ا

عم امسسوم
«ةراطسسوسس»

ق˘با˘سسلا ي˘لود˘لا صسرا˘ح˘لا ع˘˘سضو
بعل صشو˘ما˘م˘يز ن˘ي˘م˘ل د˘م˘ح˘˘م
اد˘˘ح ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف
ه˘˘سشا˘˘ع يذ˘˘لا «صسنا˘˘ب˘˘˘سسو˘˘˘سسلا»ـل

ي˘˘˘˘˘ف ةرادإلاو يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘˘سشع
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يألا
ىل˘˘ع هد˘˘جاو˘˘تو هد˘˘ق˘˘ع ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن
ا˘˘هزر˘˘بأا ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘يد˘˘˘ع رادار
.رئازجلا ةيدولوم
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تف˘˘سشكو
نأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ب ةرادإلا
د˘˘ق ،ىي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ع˘م قا˘ف˘تا ة˘ي˘˘سضرأا ىلإا تل˘˘سصو˘˘ت
،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا صسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘خألا دد˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ر˘˘˘م˘˘˘حألا ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا

.دحاو مسسومل دوسسألاو
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف مÓ˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كو
ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘ب˘˘˘غر ن˘˘˘ع د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
صضو˘خو ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف صسرا˘ح˘˘لا

ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘سس ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
نأا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خ وأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ليق ام لك داحتلا دئاق برسضي
ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘يو ط˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا صضر˘˘˘˘˘ع

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ةدا˘ي˘ق˘ب دا˘ح˘˘تلا عور˘˘سشم ع˘˘سضو
.هيلجر ىلع ديدجلا ةرادإلا

ب.م.يرسسيإا

رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا تب˘لا˘ط
ليبن ةدايقب ينفلا مقا˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب
ةرور˘سضب ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘˘عل ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن
ةقدنفلل ايلعلا ةسسردملاب دجاوتلا
ربمتبسس02ـلا موي ناين˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب
ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ار˘ي˘˘سضح˘˘ت يرا˘˘ج˘˘لا
.ةيعامجلا تابيردتلا ءاوجأا

ديمع ـل يمسسرلا قيبطتلا فسشكو

يبعل عيمج نأا ،ةيرئازجلا ةيدنألا
دجاوتلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م لوألا ق˘ير˘ف˘لا
ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب
«انوروك تاسصو˘ح˘ف˘ل عو˘سضخ˘ل˘ل
ق˘ل˘غ˘م صصبر˘ت ي˘ف لو˘خد˘لا ل˘˘ب˘˘ق
م˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘قل˘˘ط˘˘نل ار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
.ديدجلا يوركلا

ب.م.يرسسيإا
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ةيرئازجلا ةيداحتلا موقتسس
دا˘ف˘يإا˘ب «فا˘ف˘لا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
5 بعلم ةنياعمل ةسصاخ ةنجل

نم يذلاو يب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘سضت˘˘ح˘˘ي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا
هريظن دسض ينطولا بختنملا

مداقلا ربمفون9 يف يوبابميز
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
يف ايقيرفإا ممأا صسأاك تايفسصت
.1202 ماع نوريماكلا

ا˘ه˘نأا «فا˘ف˘لا» تف˘سشك ا˘م˘˘ك
ة˘ن˘يا˘ع˘م ة˘ن˘˘ج˘˘ل صسمأا تد˘˘فوأا
ةيز˘ها˘ج ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
لك ةبقارمو بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا
ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘سشرو˘˘لا
مدق˘ت ىد˘م ة˘فر˘ع˘مو ق˘فار˘م˘لا
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م كلذو ،لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا
ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو ن˘˘م ع˘˘ير˘˘سست˘˘لا

برقأا يف ازهاج بعلملا نوكيل
تايراب˘م نا˘سضت˘حا ن˘م لا˘جآلا
.لبقتسسم ينطولا بختنملا

ن˘ل˘ع˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
مدقلا ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا هرار˘˘ق ن˘˘ع مو˘˘ي˘˘˘لا
يذ˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
ةثلاثلا ةه˘جاو˘م˘لا ن˘سضت˘ح˘ي˘سس
نمو ،ايقيرفأا ممأا تايفسصت نم
يرجتسس ةاراب˘م˘لا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا

ي˘ت˘لاو رو˘ه˘م˘ج˘لا با˘ي˘˘غ ي˘˘ف
يزار˘ت˘حا ءار˘جإا ن˘م˘سض ل˘خد˘ت

«انوروك» صسوريف يسشفت ءارج
.دجتسسملا

طيمز.ع

«صسيسسكوفلا» باسسح
 رسضخلا مجنب ديسشي

رتسسيل عم زرحم مقر
 اددهم تاب يتيسس
مقرلا زرحم صضاير مسساقت

يميج عم هتزوحب ناك يذلا
يدان يف قباسسلا هليمز يدراف
اذه نكمت دعب يتيسس رتسسيل
م˘˘قر ة˘˘لدا˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح يذ˘˘˘لا «زور˘˘˘ح»
هلداعي نا لبق5102 ربمسسيد
ةهجاوم يف يزيلجنإلا يلودلا
ف˘ي˘سضت˘˘سسم˘˘لا ما˘˘ما ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
ن˘˘م˘˘˘سض صشت˘˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب تسسيو
يرودلا نم ةيحاتتفلا ةلوجلا
.زاتمملا يزيلجنلا

ليج˘سست يدرا˘ف عا˘ط˘ت˘سسأاو
ةدحاو ةارابم يف ءازج يتلكر
مقرلا صسفن وهو رايدلا جراخ
ي˘˘ف «زور˘˘ح» ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح يذ˘˘˘لا
تع˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
امدنع نوترفيإا مامأا «بلاعثلا»
مقرلا وهو يدانلل ابعل ناك
د˘ئا˘˘ق ةزو˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ب يذ˘˘لا
5 ةدم˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
» مجن نكمتي نا لبق تاونسس
ه˘م˘ي˘ط˘ح˘˘ت ن˘˘م «صسسسكو˘˘ف˘˘لا

نم ،قباسسلا هلي˘مز˘ب قا˘ح˘ل˘لاو
با˘˘سسح˘˘˘لا ر˘˘˘سشن ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج
يزيلجنلا يرودل˘ل ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رو˘سص «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
‐زرحم» يبهذلا رتسسيل يئانثل
هقا˘ي˘ت˘سشا ن˘ع ار˘ب˘ع˘م «يدرا˘ف
ا˘نا˘ك نأا د˘ع˘ب ا˘ع˘م ا˘م˘ه˘ت˘يؤور˘˘ل

دعب ارتلجنا يف عيمجلا ثيدح
 .قيرفلل يئانثتسسلا مسسوملا

يرئازجلا مجنلا نأا مولعمو
رتسسيل فوفسصل لقتنا دق ناك
4102 /3102 مسسوم يتيسس
ر˘˘فا˘˘هو˘˘˘ل يدا˘˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق
ن˘م ن˘كم˘ت ثي˘˘ح ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
«ةلوطبب جيوتتلل قيرفلا ةدايق
دو˘ع˘سصلاو «بي˘سش ن˘ي˘ب˘م˘˘سشلا
زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نلا يرود˘ل˘ل
ه˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف م˘ها˘سس يذ˘لا

يف يدانلا خيرات يف ةرم لوأل
نا ل˘ب˘ق ،ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا م˘˘سسو˘˘م
يتيسس رتسسسشنام يدانل لقتني
.8102 يف

طيمز.ع

 هعامتجا دعوم نلعي ›ارديفلا بتكŸا

 ىوقلا باعلأ’ ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا طاقن مهأا يسضايرلا طاسشنلا فانئتسسا

 ةيليوج5 بعلم ةيزهاج نياعت «فافلا»
 ةرويدقو ينه بناج ىلإا بعليسس رسضخلا عفادم هتلاح ىلع فوقولل ةسصتخم ةنجل تلسسرأا

ةديدج ةبرجت صضوخل هجتي يرمعلب
 يرطقلا ةفارغلا يف

ةيدنألا دحأا ىلإا مامسضنلا يرئازجلا يلودلا يرمعلب لامج ررق
يدوعسسلا بابسشلا قيرف عم هدقع خسسفب ريخألا ماق امدعب ةيرطقلا

.نافرطلا اهيف لخد يتلا لكاسشملا بقع
بختنملا عا˘فد ةر˘خ˘سص نأا ،ة˘ير˘ط˘ق ة˘ي˘ف˘ح˘سص ردا˘سصم تف˘سشكو

.ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا ي˘ف يور˘كلا هراو˘سشم ة˘ل˘سصاو˘م رر˘ق ،ي˘ن˘طو˘لا
يرئازجلا مسضل برقألا وه ةفارغلا يدان نإاف ،ردسصملا تاذ بسسحو
قيرفلا عم هدقع خسسف مت امدعب رح لاقتنا ةقفسصب ةيلاحلا ةرتفلا يف
نيبعل ةدع قلأات يرطقلا يرودلا فرعيو.يسضارتلاب يدوعسسلا

نايرلا مجن يميهار˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا م˘سساو˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
ةرويدق نلدعو ينه ىلإا ةفاسضإلاب دسسلا مجاهم حاجنوب دادغبو
همامسضنا ميسسرت  مت ةلاح يف قيرفلا يف هليمز نانوكيسس ناذللا
.ةفارغلا يدانل

جاحلب اسضر
 نير ةهجاوم يف لسضفألا رسضخلا حانج

 يسضاملبل ةيوق لئاسسر ثعبيو مين عم قلأاتي تاحرف
مين يدان بعل ،يرئازجلا يلودلا حانجلا تاحرف نيدلا نيز ثعب

،يسضاملب نيدلا لامج ينطولا بخانلا ىلإا ةيوق لئاسسرب يسسنرفلا
،نير ةهجاوم للخ بعللا همدق يذلا ريبكلا ءادألا ةيفلخ ىلع
.هيدان يف نيبعللا لسضفأا ناكو فده ليجسست نم نكمت ثيح

ةهجاوملا يف ةريبك ةارابم ،قبسسألا ةمسصاعلا داحتا بعل مدقو
«بيكيل» ةفي˘ح˘سص تو˘ف˘ت م˘لو اذ˘ه ،ن˘ير ف˘ي˘سضلا˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
ناك يذلا ،ليانم جرب ةنيدم نبا مجنب ةداسشإلا ةسصرف ةيسسنرفلا

ثيح ،ةارابملا للخ ناديملا ةيسضرأا يف رسصانعلا لسضفأا نمسض
ةراسسخلا نم مغرلا ىلع6/01 ةملع ةيسسنرفلا ةفيحسصلا هتحنم
.هسضرأا ىلع اهاقلت يتلا ةيسساقلا

طيمز.ع
 يلايخ بتارب بلاط رسضخلا حانج

يليÓب دعبت نييدوعسسلا ة’اغم
 يرسصملا يلهأ’ا نع

يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعللا يليلب فسسوي دجاوت تاب
ديدجلا مسسوملا يف يرسصملا يلهألا يدان يف ،يدوعسسلا يلهألا

.نويدوعسسلا هطرتسشي يذلا يلاعلا يداملا لباقملا لظ يف اددهم
،يلاحلا يملعإلاو قباسسلا يرسصملا صسراحلا ريبوسش دمحأا فسشكو
يتلا وروأا ن˘ي˘يل˘م4 ع˘فد ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ير˘سصم˘˘لا ي˘˘ل˘˘هألا نأا
ام وهو ،ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف يدوعسسلا يدانلا اهطرتسشا
يذلا يلاعلا بتارلا نأا هتاذ ردسصملا فاسضأاو.ةقفسصلا مامتإا ددهي

ايقيرفإا يف نرقلا يدان ىلإا هلاقتنا لعجي يليلب فسسوي هب بلاط
يدانلا ةنيزخ فيلكت ديرت ل ةرادإلا ناو اميسسل ليحتسسم هبسش
ةركف تسضفر يدوعسسلا يدانلا ةرادإا نأاو اسصوسصخ ،ةلئاط لاومأا
 .وروأا نييلم4 ىلع لوسصحلا ىلع رسصتو بعللا ةراعإا

ب.م.يرسسيإا
 ديدجلا مسسوملا يف هفادهأا يناث ىلع مسصب

 «رسضخلا» ةليكسشتل ةدوعلا نم هبرقي ينه قلأات
هظوظح يرطقلا مجنو يرئازجلا يلودلا ينه نايفسس لسصاوي

ررقملا  «رسضخلا» صصبرت نم ةيادب ينطولا بختنملا ةقفر دجاوتلل
ةيتاوم ة˘سصر˘ف نو˘كي˘سس يذ˘لاو ا˘سسم˘ن˘لا ي˘ف ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش هؤوار˘جأا
.يسضاملب لامج بردملا ةليكسشتل ةدوعلل

قلأاتلا يرطقلا مج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘سس ل˘سصاو˘ي
يدان ىلع افيسض لح نأا دعب رطق موجن يرود تاسسفانم نمسض
ىلع عقو ثيح ،يلحملا يرودلا نم ةثلاثلا ةلوجلا راطإا يف يبرعلا
هقيرفل يناثلا فدهلا فاسضأا نأا دعب ديدجلا مسسوملا يف هفادهأا يناث
يف لمأاي يذلاو ةفارغلا عم ةيوق هقلطنا لجسسم ءازجلا ةطقن نم
و˘كسسو˘م كا˘ترا˘ب˘سس بعل نأا مو˘ل˘ع˘˘مو.يئانثتسسا مسسو˘م م˘يد˘ق˘ت
قرزألاو رفسصألا قيرفلا ةقفر اريبك امسسوم مدق قباسسلا يسسورلا
ةمئاق يف اثلاث ءاج ثيح يرطقلا يرودلا يف هل مسسوم لوأا يف
 .يسضاملا مسسوملا يف افده11 هليجسستب ةلوطبلا يفاده لسضفأا

طيمز.ع
 يملاعلا صسرعلا نم72ـلا ةعبطلا راطإا يف

يف رسضخلا ةماقإا نكامأا يه هذه
 رسصم يف ديلا ةرك لايدنوم

يتلا ديلا ةركل ملاعلا صسأاك تايلاعف ميظنت ىلع نومئاقلا طبسض
لبقملا يفناج13ـلاو31ـلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يف رسصم اهنسضتحت
.رئازجلا اهنيب نم ةكراسشملا تابختنملا ةماقإا نكامأا

اهنيب نم قدانف ةدع دوجو نع ةيرسصم ةيملعإا ريراقت تفسشكو
صسماخلا عمجتلاو ةد˘يد˘ج˘لا ر˘سصم ،ة˘يرد˘ن˘كسسإلاو ةر˘ها˘ق˘لا قدا˘ن˘ف
تايرابملا بعلت نأا ىلع ربوتكأا6 ،ةيرادإلا ةمسصاعلاو رسصن ةنيدمو
ةرهاقلا داتسسل ةيسسي˘ئر˘لا ة˘لا˘سصلا :ي˘ه ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تلا˘سص4 ي˘ف
ةلاسص ،ةديدجلا ةيرادإلا ةمسصاعلاب ةيسضايرلا ةنيدملا ةلاسص ،يلودلا
جرب ةلاسصو ،ر˘بو˘ت˘كأا ن˘م صسدا˘سسلا˘ب د˘ي˘لا ةر˘كل ير˘سصم˘لا دا˘ح˘تلا
 .ةيردنكسسإلا يف برعلا

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com

 مهم زوفل هقيرف دوقي رسضÿا مجاهم

 يدنلوهلا يرودلا ‘ فادهأ’ا دادع حتفي ولفرد

 يسسنرفلا يرودلا ¤إا ةدوعلل حسشرم رسضÿا مجاهم

 «ماول» ‘ ةديدج ةبرŒ صضوخ نم بÎقي Êاميلسس

 افده لجسسو Úتمسساح Úترير“ حنم

 يدنكلا لايرنوم تكابمأا عم ادد‹ قلأاتي رديات

يلودلا ولفرد ةماسسا حتتفا
ميهنرأا صسيتيف بعلو يرئازجلا
ي˘ف ه˘فاد˘هأا داد˘˘ع يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
يرود˘لا ن˘˘م ى˘˘لوألا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
زوفلل هيدان داق امدعب ،يدنلوهلا

كيفلاف يسس يك رأا يدان ىلع
مجاهم لجسسو.0 ـ1 ةجيتنب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب زو˘ف˘لا فد˘ه ر˘سضخ˘لا

ةقيقدلا يف صسيتيف هقيرفل ةعئار
عئاسضلا لدب تقولا نم ةيناثلا

ر˘ه˘ظأا ا˘م˘ك ،لوألا طو˘سشلا ن˘˘م
ىوت˘سسم ير˘ئاز˘ج˘لا فر˘ت˘ح˘م˘لا

ةارا˘ب˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،صصرف ةدع ةعانسص عاطتسساو
يف هليمزل هناكم كرتي نأا لبق
.57 ةقيقدلا

دا˘˘ح˘˘تا م˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ى˘˘˘ع˘˘˘سسيو
للغتسسا ىلإا قباسسلا ةمسصاعلا
ن˘م ه˘ل تح˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘سصر˘ف˘˘لا

دكأا يذلا قيرفلا بردم فرط

لجأا نم هتسصرف هحنميسس هنا هل
.يدانلل لوألا مجاهملا حبسصي نأا

صضفر و˘ل˘فرد نإا˘ف ةرا˘˘سشإل˘˘ل
ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ن˘˘˘م صضور˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘ع
ةر˘˘ت˘˘ف لل˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
رارمتسسلا لسضفو ،تليوحتلا

لجا نم يد˘ن˘لو˘ه˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م
روهظلاو قلأاتلا وهو هفده غولب

 .ابوروأا يف هجو نسسحأا ىلع
جاحلب اسضر

ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘˘لا ف˘˘سشك
باع˘لأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تل˘ل
موي اعامتجا دقعيسس هنأا ىوقلا
«يديهملا» قدنفب لبقملا دحلا
هيف قرطتيسس يذلا ،يلاواطسسب
اهم˘هأا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا
ةئيهلا تلاقو.ةطسشنألا فانئتسسا
ر˘ب˘ع ه˘تر˘سشن يذ˘لا ا˘ه˘نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف
عقو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘با˘سسح
«كوبسسيف» يعامتجلا لسصاوتلا
ة˘سسا˘ئر˘ب نو˘كي˘سس عا˘م˘ت˘جلا نأا

نع لوألا لوؤوسسملا بيد ميكح
قر˘ط˘ت˘ي˘سس يذ˘لاو ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا

حرط  ىلإا ةيعمجلا هذه للخ
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا :ي˘هو طا˘˘ق˘˘ن ثل˘˘ث
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ،ة˘˘˘ط˘˘˘سشنألا
ىر˘˘خأا طا˘˘ق˘˘نو تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

هنإاف ،قايسسلا تاذ يفو.ةعونتم
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول قبسس
فانئ˘ت˘سسا خ˘يرا˘ت ن˘ع تن˘ل˘عأا نأا
ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خل˘˘ل

تاسسفانملاب ةينعملا ةي˘عا˘م˘ج˘لا
˘مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با كلذو ة˘ي˘لود˘˘لا
31ـل ق˘فاو˘م˘لا ي˘سضا˘م˘لا د˘˘حألا
ف˘نأا˘ت˘سست˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
ةيئاملا تحت ةيسضايرلا ةطسشنألا
تما˘ق ا˘م˘ك ،د˘غ مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با
تاطاسشن قيل˘ع˘ت تاءار˘جإا ع˘فر˘ب
ط˘ي˘سشن˘ت˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘ه
ةيدنأل˘ل ح˘م˘سسي ا˘م˘م ي˘سضا˘ير˘لا

ميظنتب تايداحتلاو تاطبارلاو
 .9102 ةنسسل ةماعلا اهتايعمج

 جاحلب اسضر

يلودلا يناميلسس ملسسإا هجتي
يتيسس رتسسيل بعلو يرئازجلا
ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘لإا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ديدح˘ت˘لا˘بو ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا
لازي ل يذلا ايليسسرام يدان يف
م˘جا˘ه˘م ماد˘ق˘ت˘سسا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي

.هقيرف ةليكسشت يف حيرسص
ة˘ي˘مل˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو

ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مل˘سسإا نأا ة˘ي˘سسنر˘˘ف
لاقتنلاب ةريبك اظوظح كلمي
ايليسسرم كيبملوا فوفسص ىلإا

يأا ذ˘خ˘ت˘˘ي م˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا نا م˘˘غر
مدع نكل ،بعللا هاجتا ةوطخ
ىلإا مجاهم داجيإا ىلإا هلوسصو
ةر˘˘ت˘˘ف بار˘˘ت˘˘قا م˘˘˘غر نآلا د˘˘˘ح
.اهتياهن نم تليوحتلا

نإا˘˘ف رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
هرهظأا يذلا ر˘ي˘ب˘كلا ىو˘ت˘سسم˘لا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘لا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
يذلا و˘كا˘نو˘م ة˘ق˘فر ي˘سضا˘م˘لا
وه ،ةراعإلا ليبسس ىلع هل بعل
نم ريخألا حلاسصل ةيباجيا ةطقن

ي˘˘ف هراو˘˘سشم ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ل˘˘˘جأا
.ماول عم يسسنرفلا يرودلا

مجن نا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ل قبسسألا ةنوبسشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
قيرفلل مامسضنلا ةركف صضراعي
ر˘ي˘خألا نأاو ة˘سصا˘خ ،ي˘سسنر˘ف˘˘لا

يسضاملا مسسوم˘لا ه˘ت˘لا˘سض د˘جو
ن˘˘م ن˘˘كم˘˘تو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
7 ةعا˘ن˘سصو فاد˘هأا9 ليج˘سست
 .ةارابم81 يف ىرخأا

جاحلب اسضر

بعل˘لا رد˘يا˘ت ر˘ي˘ف˘سس ل˘سصاو
يدا˘ن م˘ج˘ن ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
هقلأات يدن˘كلا لا˘ير˘نو˘م تكا˘ب˘مأا
ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘˘مألا يرود˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
نيتريرمت حنم امدعب ،«صسأا.لأا.مأا»

يف اديحو افده لجسسو نيتمسساح
رفوكناف ـب هيدان عمج يذلا ءاقللا

ة˘ي˘عا˘بر˘ب لوألا زو˘ف˘ب ى˘˘ه˘˘ت˘˘ناو
مدقو ايسساسسأا رديات بعلو.نينثل
دكؤويل ءاقللا راوطأا ةليط اديج ءادأا

ه˘تدا˘ع˘ت˘سسا ا˘ي˘نو˘لو˘ب يدا˘ن بعل
ي˘˘˘ف ع˘˘˘جار˘˘˘ت يذ˘˘˘لا هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا
 .رسضخلا عم هناكم رسسخي

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

«ديفوكلا» ببسسب
يدان ررق ،ةقيقد رخآا يف
ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘سس
ةهجاوم مدع يلاغتربلا
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ،ي˘لو˘با˘ن
عنم ام ،ةيسضاملا ةليلقلا
رئاطلا حانجلا صسانو مدأا
مل˘غ يزو˘فو ر˘سضخ˘ل˘ل
ن˘˘م ر˘˘سسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا
يدانلا ج˘ج˘ح˘تو ،يدو˘لا
د˘˘جاو˘˘ت˘˘ب ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘سصم تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ح
يف صسوريف «انوروك»ـب
ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
نورر˘ق˘ي ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
.ةيدولا ءاغلإا

داسسفلا يف قراغ يفيلخلا
رسصان مايأا ذ˘ن˘م د˘جاو˘ت˘ي
يدا˘ن صسي˘ئر ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘˘لا
كلا˘مو «ي˘ج˘˘سسا˘˘ي˘˘ب˘˘لا»
ن˘˘˘ي˘˘˘ب» ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ارسسيوسس يف «صستروبسس
ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘˘لاو
ديدعلا ي˘ف ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل
،دا˘˘سسف˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق ن˘˘˘م
ةق˘فر م˘كا˘ح˘ي˘سس يذ˘لاو
ل˘جر˘لا ي˘كلا˘ف مور˘˘ي˘˘ج
«ا˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
م˘˘كا˘˘ح˘˘ي˘˘˘سسو ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس
صصو˘سصخ˘ب نا˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا
صسأا˘ك ثب قو˘ق˘˘ح ل˘˘ق˘˘ن
لباقم ايقيرفإا لامسشو طسسوألا قرسشلا يف ةيرطقلا ةعومجملا حلاسصل0302و8202 ملاعلا

.ثبلا قوقح ىلع لوسصحلا ةقفسص مامتإا لجأا نم اينيدرسس ةنيدم يف ليف هحنم

لحلا ديري لÓج د’وأا

ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط ى˘˘لا لل˘˘˘ج دلوأا ةرادإا تعرا˘˘˘سس
يتلا ةيلاملا مهتاقحتسسم نأاسشب نيبعللا
نم صضوافتلاب مهتدعو ثيح اهب نونيدي
ناو ا˘م˘ي˘سسل ا˘ه˘ن˘م ءز˘ج ة˘يو˘سستو ا˘˘ه˘˘ل˘˘جا
قيرفلاف يلاتلابو هدو˘ع˘سص ن˘م˘سض ق˘ير˘ف˘لا
ام وهو لقألا ىلع نيترجأا ىلع لسصحتيسس
د˘سصق م˘ه˘تا˘با˘سسح نو˘سشع˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘سس
ةيلا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘بو ةد˘ي˘ج ة˘ياد˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ي˘ف تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ط˘˘ب˘˘سضب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ةسصاخ ةلماك ةيزهاج˘لا ل˘ع˘ج˘ت ىو˘ت˘سسم˘لا

. اقاسشو ليوط نوكيسس مسسوملا نأاو

دوعسصلا لفح

ةيئلولا تاطلسسلا هج˘ت˘ت ي˘م˘ير˘كت ل˘ف˘ح
قيرفلا فرسش ىلع ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ةد˘كي˘كسسب
ةريظح ىلإا دو˘ع˘سصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب كلذو
اذ˘ه با˘ي˘غ˘لا ن˘م ة˘ن˘سس33 د˘ع˘ب را˘ب˘˘كلا

ىلا لفحلا اذه للخ يلاولا ىعسسيسسو
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم نأا˘سشب ن˘ي˘ب˘عل˘لا ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط
هلجأل بعليسس يذلا مداقلا يدحتلا نأاسشبو
يمسسر ميركت كانه نوكيسس امك قيرفلا

قيرفلل ةينطولا ةطبارلا ءاسضعأا فرط نم
«صسامسسايجلا»ـل مهتئنهت نومدقيسس ثيح
همدق يذ˘لا ي˘با˘ج˘يإا د˘ج˘لا راو˘سشم˘لا د˘ع˘ب
. يسضاملا مسسوملا

«باكلا» يلوؤوسسم زجع

ةنتاب بابسش قيرف قاسشع هادبأا قيمع ءايتسسا
ثحب ةج˘ي˘ت˘ن ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا صضع˘ب ل˘ع˘ف ةدر ن˘م
ثيح ءاف˘كا ن˘ي˘برد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ةرادإلا

اه نوقع ىفطسصم نييعت صضفر مت نا دعبو
ريدقلا بردملا عم لعفلا صسفن نورركي مه
د˘حا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘ملا و˘˘هو صشي˘˘سشم ي˘˘ل˘˘ع
لماعتلا يف ةرادإلا فعسض دكؤوي نيرسصانملا

ىلا خوسضرلا ناو ةسصاخ صشتوكلا ةيسضق عم
نيلوؤوسسملا ةردقم مدع دكؤوت بعسشلا بلاطم
. تايلوؤوسسملا لمحتو تارارقلا ذاختا ىلع

ةريح يف يمسساقلب

يف هسسفن دجو يمسساقلب ليعامسسإا بعللا
ةدا˘يز ي˘ف بغر˘ي ة˘ه˘ج ن˘م˘ف ة˘جر˘ح ة˘ي˘ع˘سضو
ةهج نمو ديمعلا فوفسص يف ءاقبلاو ةليئسض
يف بعلل لا˘ق˘ت˘نلا ه˘سسف˘ن ى˘ل˘ع ع˘ي˘سض ىر˘خأا
ببسسب ةري˘ج˘ف˘لا يدا˘ن ع˘م ي˘تارا˘ملا يرود˘لا

رئازجلا يف يوجلا لاجملا قلغو انوروك ءابو
ن˘ع ع˘جار˘ت˘لا˘ب ل˘ج˘ع˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ملا و˘˘هو
ر˘ي˘غ˘ل بع˘ل˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لاو ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ايدج اسضر˘ع كل˘ت˘م˘ي ه˘ناو ة˘سصا˘خ ةرو˘سضخ˘لا

. ةراطسسوسس ىلا لاقتنلل رغمو ايمسسرو

qarsana@essalamonline.com
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يسسايق مقر
ل˘سصح ءار˘ف˘سص ة˘قا˘˘ط˘˘ب71
ايليسسرام قيرف وب˘عل ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ي˘ف نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس صسيرا˘˘بو
ىهتنا يذلا اسسنرف وكيسسلك
ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب لوألا ح˘لا˘سصل
تفر˘˘˘˘عو ،صسمأا لوأا ةر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سس
نيب ةنوح˘سشم ءاو˘جأا ةارا˘ب˘م˘لا

ةقلطنا ذنم ني˘يدا˘ن˘لا ي˘ب˘عل
مكحلا فتكي ملو اذه ،ةارابملا
لب ءارفسصلا تاقاط˘ب˘لا ح˘ن˘م˘ب
قمرلا يف ءارمح ىلإا تلوحت
دعب ةارابملا رمع نم ريخألا
درط ثيح نيبعللا نيب راجسش
نيبعلو صسيراب نم نيبعل3
.«ماول» نم

15

بولك ىلع مكهتي درابم’
لو˘˘ح ه˘˘ي˘˘ثد˘˘ح ي˘˘ف
بولك تاح˘ير˘سصت
«زد˘˘ير˘˘˘لا» برد˘˘˘م
لاومألا صصوسصخب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سضلا

يسسلي˘سشت ا˘ه˘فر˘سص
يتلاو مسسوملا اذه
ة˘˘ب˘˘ت˘˘ع تزوا˘˘˘ج˘˘˘ت
،وروأا نويلم052
برد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
درا˘ب˘مل «زو˘ل˘ب˘˘لا»
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘˘˘نأا
تاحيرسصتب
راعسسأاب نيبعللا لسضفأا بلج لوبرفيل نأا ريخألا اذه ركذ ثيح يناملألا بردملا

.يسسليسشتل ةبسسنلاب ءيسشلا صسفن وهو تاونسس لبق باقلألا ىلع ةسسفانملل ادج ةعفترم
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ةÓسصلا تيقاوم

يــــسسنرفلا اـــيليسسرام  نــم بÎقي يـــناميلسس ^
رسصم ‘ ديلا ةرك لايدنوم ‘ رسضÿا ةماقإا نكامأا يه هذه ^

هجتي يرمعلا نب
ÿصضو Œةبر

‘ ةديدج
يرطقلا ةفارغلا

بعسص ايلاح ةعومÛا ىلع مكُ◊ا نأا فÎعا

Òسسي نأا ىن“أا:نورمح
ةزي‡ ءاوجأا ‘ Êاثلا صصبÎلا

راسصنأ’ا داعسسإ’ نوزهاجو

قلطني يد÷ا لمعلا

ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا
ÚبعÓلاب ناعمتجي
ةيد÷اب مهنابلاطيو

ىلإا بعليسس رسضخلا عفادم
ةرويدقو ينه بناج
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هتلاح ىلع فوقولل ةسصتخم ةنجل تلسسرأا

 يوبابميز ءاقلل ابسسحتةيليوج5 بعلم ةيزهاج نياعت «فافلا»

رئاز÷ا ةيدولوملئابقلا ةبيبسشدادزولب بابسش

«انوروك» تاسصوحف ءارجإاب ةيادبلا

ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا
ربمتبسس02ـلا خيرات ناددحي

تابيردتلا ىلإا ةدوعلل


