
طابسض3 داهسشتسسا
ةيحورم طوقسس ثداح يف

ةزابيت لحاوسسب

فانئتسس’ا ليجأات
فانينوك ةوخإ’ا ةيسضق يف

ربمسسيد32 ىلإا
50صص
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لغسشلا قوسس تاروطت ةبكاومل ةيقافتا41 ماربإا
ةيداسصتق’ا ةيسسفانتلا تايدحت عفرو

نايكلا عم يبرغŸا عيبطتلا نأا دكأا
رئازجلل ائجافم نكي ⁄ Êويهسصلا

لاكسشإ’ا نم ةئاملاب08 ةجلاعم
ةنسس03 ذنم مئاقلا

فلأا055 ةيوسست وحن
لــجسسم راـقع

لوــهجم باسسحل
40صص

ماعلا لاŸا ديدبتو تÓجسس فÓتإا ةمهت نعةيبيردت ةمهم يف تناك ةرئاطلا «انوروك» صسوريفب نيماحملا صضعب ةباسصإا ببسسب

50صص

قطانلا لاسصت’ا ريزو رميحلب رامع دكأا
ددرتت نل رئازجلا نأا ،ةموكحلل يمسسرلا

عدر˘˘ل ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘˘تا ي˘˘˘ف
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا فار˘طأ’ا صضع˘ب ت’وا˘ح˘م
نأا فا˘سضأاو  ،دÓ˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
دادعتسسا ىل˘ع ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘لا
تاروانملا لك دأاوو تارماؤوملا ةهجاومل

 .اهدهم يف

باهرإ’ا ةحفاكم ‘ ÚمحقŸا ةسصاخ Úيركسسعلا لمع فورظ Úسس– ىلع ددسشي ةحيرقنسش
30 صصةلماعلا ديلا ليهأاتو نيوكتل Èكأا ةيمهأا ءÓيإاو Òيسستلا قرط ثدحأا ىلع دامتعÓل اعد

دعتسسم ضشي÷ا :رميحلب
Ÿا ةهجاوŸدأاوو تارماؤو

اهدهم ‘ تاروانŸا

نيوكتلا عاطقب ضضوهنلا
ةاجنلا قوط..ينهملا
ةديدجلا رئازجلا يف

40صص

30 صص

دوقنلا عبط ىلإا ءوجللا ةدوع نم فواخمو رانيد رايلم يفلأا نم برتقي ةماعلا ةنزاوملا زجع

نقرد ينب «يÒم» عسضو
Úماع Úنيمأاو نازيلغب Úقباسسلا

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–

مئاوقلا ةعجارم لامكتسسا دعب
ةيباختن’ا

يبودنم ماهم يهني ‘رسش
ةـــلقتسسŸا ةــطلسسلا
تايدلبلاو تاي’ولاب

30 صص

50صص

«أاوسسأ’ا» ـب رذني «زيفودلا» مامأا رانيدلا رعسس يواهت
ةريتو رارمتسسا نم ادج نوفوختم :«مÓسسلا»ـل رسصان ناميلسس

نمثلا عفديسس نم نطاوملاو ضضافخن’ا

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإلا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةركبم ةيباختنا ةلمح

ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘يد˘ل˘˘ب سسي˘˘ئر عر˘˘سش
يف ،ةيئاتفتسس’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا ز˘ع ي˘ف ة˘يادر˘غ
سضوخل ةيباختنا ةمئاق ليكسشتل ريسضحتلا
انه ىتح ،ةمداقلا ةينام˘لر˘ب˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
موقي ريملا نأا وه يداعلا ريغ ،يداع ربخلا
ل˘ب ط˘ق˘ف ه˘ح˘لا˘سصل سسي˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه˘˘ب
ي˘˘ف تأاد˘˘ب ،ةذ˘˘فا˘˘ن ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ح˘˘لا˘˘˘سصل
ةيعيرسشتلا تاباختن’ا سضوخل ريسضحتلا
حجنتسس هذه ةمئاقلا نأا اودبي ’و ،ةمداقلا
يناثلاو ريملاب قلعتي لوأ’ا ،نينثا نيببسسل
.هفلخ ةفقاولا ةذفانلا ةيسصخسشلاب قلعتي

مسساح فقوم يف عاجسش رارق

رسضخل فلسشلا يلاو ماق ،مسساح فقوم يف
ءاسضعأا درطب ،ةي’ولل سسلجم ءانثأا سسادسس
ة˘سصخر ح˘ن˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
ف˘ل˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لا
لثممو ريمعتلاو ءانبلا ةلثمم نم ةنوكملا
ةجيتن ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

،فلسشلا ةيدلبب يسسردم معطم حتف اهسضفر
هبسضغ نع عامتج’ا لÓخ يلاولا ربع دقو
ماعطإ’ا فلمل قرطتلا دنع ثدحي امم هقلقو
متنأا» ةيلاتلا تارابعلاب سسرادملا يف ةئفدتلاو
ول » ،ةنجللا ءاسضعأا ابطاخم «نولهؤوم ريغ
هحتف ىلع متقفاول اسصاخ امعطم وأا اقدنف ناك
ي˘˘سسرد˘˘م م˘˘ع˘˘ط˘˘م ا˘˘مأا ،ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘سشمر ي˘˘˘ف
ةئيه ةنج˘ل ة˘ق˘فاو˘م م˘غر ه˘ح˘ت˘ف نو˘سضفر˘ت˘ف
ىلعةداح ةجهل يف افيسضم ،«ةينقتلا ةبقارملا
دحأ’ا ةحيبسص حتفيسس يسسردملا معطملا نأا
ةنجللا ماهم ءاهنإاب ماق امك ،سشاقن نود مداقلا
ف˘ل˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ه˘ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
.روف ىلع اهرييغتب

مازحلا تحت برسضلا

فرعي نارهو ةي’و يفظوم نم ليلق ددع
لمعي فظوم ةياكحل ة˘ير˘سسلا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
دقتع˘ي ،نار˘هو ة˘ي’و˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ير˘يد˘م˘ب
06 ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم ل˘˘جر˘˘لا نأا نور˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
تبتك يتلا ةلوهجملا لئاسسرلا نم ةئاملاب
ةيزكرملا حلاسصملا فلتخم ىلإا تلسسرأاو
نأا ة˘جرد ى˘لإا ،نار˘هو ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لاو
هذه نأا ةعر˘سسب نو˘ف˘سشت˘كي او˘تا˘ب ءار˘ب˘خ˘لا
ةقيرط ببسسب ،فظوملا اذه اهررح ةلاسسرلا

.فظوملا بولسسأاو
ةينماسضت ةبه

تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست م˘˘˘ت
نا˘ك ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ما˘˘سضت˘˘لا
،رئازجلا ىدل ةينيسصلا ةرافسسلا حنم اهرخآا

رمحأ’ا لÓهلا ةمظنم ىلإا ةمامك فلأا002
ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا ةد˘عا˘سسم˘ل ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ةرا˘ف˘سسلا تدا˘˘فأاو .ءا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف
تم˘ت ه˘نأا كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةلفاقلا يف تامامكلا هذه نم ةدافتسسإ’ا
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ن˘م ي˘سضا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا
،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

عم نماسضتي ينيسصلا بعسشلا نأا ةفيسضم
.امئاد يرئازجلا بعسشلا

qarsana@essalamonline.com
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بسضاغ ةليسسملا يلاو
ة˘˘˘˘ي’و ي˘˘˘˘لاو مد˘˘˘˘قأا
رداقلا دبع ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ،يوÓ˘˘˘˘˘˘ج
باو˘˘˘˘ن «ة˘˘˘˘لد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب»
ناملربلا ي˘ف ة˘ي’و˘لا

ر˘˘يزو˘˘˘لا ما˘˘˘مأا كلذو
نم ددعو دارج لو’ا

،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لا ءارزو
باو˘ن˘لا أا˘جا˘ف˘ت ثي˘˘ح
مهيلع يلاولا مجهتب

مÓكلا اولواح امدنع
،ةلي˘سسم˘لا ة˘ي’و ن˘ع
ي˘˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘˘˘قو
يف ريغ اونابت م˘ت˘نأا...ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘فاد˘ن ي˘ل ا˘نأا .ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و ى˘ل˘ع و˘ع˘فاد ي˘ل م˘ت˘نا سشم˘كارا˘م»
ددرت ام بسسحو ،ةريبكو ةريغسص لك لجسست ةسصتخملا حلاسصملا نأا مهل ادكؤوم ،«تابسسانملا

لازنإ’ا اولغتسسا لب يلاولا ىلع اودري مل باونلا ناف ،ثداحلا عقوم يف اوناك نم ناسسل ىلع
طغسضلا سضوع ،ءارزولاب ةيسصخسشلا مهتاقÓع ديطوتل ءارزولا فتاوه ماقرأا ذخأ’ يرازولا

.ةليسسملا ةي’ول ةماهلا عيراسشملا بلجل مهيلع

رطخأ’او مهأ’ا لاؤوسسلا
ةيكينيلكإ’ا براجتلا جئاتن نمسضتت مل
تانايب ،تاحاق˘ل˘ل نآ’ا ى˘ت˘ح ة˘ن˘ل˘ع˘م˘لا
مت يذلا سصخسشلا ناك اذإا ام حسضوت
ىلإا ىودعلا رسشن ىلع ًارداق هميعطت
مهملا نم نوكيسس اذل ،’ مأا نيرخآ’ا

يف رارمتسس’ا ميعطتلا اوقلت نمل اًقح
نونوكي دق م˘ه˘نأ’ ،تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا

سسبل ىلإا جاتحنسس لب ،نيدعم اولازام
تاحاقللا عيزوت متي ىتح تامامكلا

حبسصتو سسانلا نم ةئاملاب07 ىلع
’ ة˘يدر˘ف ت’ا˘ح ةد˘يد˘ج˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا
.عسساو راسشتنا ىلإا يدؤوت

يحايسس دسشرم رغسصأا
51 هرمع زواجتي ’ يذلا «يفرك ريمأا» لفطلا قلعت
لذبي حبسصأا ه˘نأا ة˘جرد˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘ب˘سصق˘ب ،ة˘ن˘سس
اهتقارعو اهخيرات ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م
يذلا لفطلاف ،راثدن’او لاوزلا نم اهتيامح ةقيرطو
ا˘˘م˘˘يد˘˘ق ة˘˘ب˘˘˘سصق˘˘˘لا لا˘˘˘جر سسا˘˘˘ب˘˘˘ل ءاد˘˘˘ترا بح˘˘˘ي
خيرات ةسساردل نيثحابلا عم لسصاوتي «ياغنوسشتلا»
موقيو يحايسس دسشرمك ل˘م˘ع˘يو ،ة˘ير˘ثأ’ا ة˘ن˘يد˘م˘لا
خيراتلاب ةقÓع اهل يتلا ءايسشأ’او يناوأ’ا لك عمجب
ةدئافل ةيحايسس ت’وج ميظنتب موقيو ،كانه ميدقلا
لفطلا نم ةتافتل’ا هذه ،اهترايزب نيبغارلا حايسسلا
ةركب هنارقأا متهي تقو يف نيريثكلا باجعإا تيقل
.طقف تنرتن’ا ىلع بعللاو مدقلا

...رئازجلا ’إا
لوا˘˘ط˘˘ت˘˘˘ي نأا دارأا
ىلع ةبراغملا دحأا
هءا˘ج˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا در˘˘˘لا

ع˘˘سضي˘˘ل ،’ز˘˘لز˘˘م
،ه˘˘م˘˘عاز˘˘م˘˘ل اد˘˘ح
للحم مجاه ثيح
ن˘˘˘م ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ىد˘حإا ي˘ف سسنو˘ت
هري˘ظ˘ن ،تاو˘ن˘ق˘لا
يذ˘لا ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشي نأا دارأا

ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘سص
»:Óئا˘ق ه˘تاءا˘عدا˘ب

،ةخماسشو ةيوق ىقبتل ،اهئادهسش ءامدب ةبسضخم اهسضرأاف ،رئازجلا يف كيكسشتلا نكمي ’
متخيل ،اهخيراتب ةقيرعلا ةلودلا هذه نم لينلل ةيمارلا هت’واحم نع فكي نأا برغملا ىلعو
 .«ةمأ’ا سسوؤور تعفر رئازجلا ’إا » :لاق امدنع ةعئار ةلمجب هلوق



watan@essalamonline.com
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د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا فا˘˘˘سضأا
ل˘م˘ع ةرا˘يز لÓ˘خ ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش
ةسسبلأ’ا ةسسسسؤوم ىلإا سشيتفتو
ةيحانلاب ةبورخلاب مونلا مزاولو
كلذو ،ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا

ةيناد˘ي˘م˘لا تارا˘يز˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘م
تاذ ةيداسصت˘ق’ا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
،يراج˘ت˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا ع˘با˘ط˘لا
تاعا˘ن˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
اذ˘ه غ˘ل˘ب˘ي ن˘ل» ه˘نأا ،ة˘ير˘كسسع˘لا
نم ’إا ،ةدوسشنملا هتياغ مييقتلا

ة˘فا˘كل ثي˘ث˘ح˘لا ي˘ع˘سسلا لÓ˘خ
ىلإا ،لاجملا اذه يف نيلخدتملا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،حار˘˘ت˘˘قا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا
حيحسصتو ،ةي˘عو˘ن˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ب
ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م ،تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لا سضع˘˘ب
،ناديملا يف اهل ني˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا

عفرلا يف ةمهاسسملا ىلع ةوÓع
عباتي ،كلذ متيو .ةيدودرملا نم
دا˘م˘ت˘عا˘ب ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘˘لا
ءÓ˘يإاو ،ر˘ي˘ي˘سست˘لا قر˘ط ثد˘˘حأا
ديلا ليهأاتو نيوكتل ربكأا ةيمهأا
جها˘ن˘م ع˘م ف˘ي˘كت˘ت˘ل ،ة˘ل˘ما˘ع˘لا
تازيهجتلاو ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا ل˘م˘ع˘لا
لسسÓسس يف ةجردملا ةديدجلا
ةداف˘ت˘سس’ا ن˘ع Ó˘سضف ،جا˘ت˘نإ’ا

ثحبلا ةموظنم تامهاسسم نم
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ثحبلا رباخمو ز˘كار˘م ا˘م˘ي˘سس’
.ةيركسسعلاو ةيندملا ريوطتلاو

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘ق ،كلذ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
سشي˘ت˘ف˘تو د˘ق˘ف˘ت˘ب ة˘ح˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
نيأا ،ةسسسسؤوملا تاسشرو فلتخم
تاجوتنملا نم ة˘ل˘ي˘كسشت ن˘يا˘ع

،ةسسسسؤوملاب ةجتنملا ةيجيسسنلا
ة˘ج˘مد˘م˘لا داو˘م˘˘لا ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ة˘يدر˘ف˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسوو
ثا˘˘ثأ’ا سضار˘˘غأاو ه˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لاو
جذامنلا سضعب اذكو م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لاو
يف اهميمسصت مت يتلا ةديدجلا
ي˘ف عور˘سشلا م˘ت˘ي˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
،بيرقلا لبقتسسملا يف اهجاتنإا
ن˘م ة˘سسل˘سسل ا˘ه˘˘عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع تارا˘ب˘ت˘خ’او برا˘ج˘ت˘˘لا

ةكرعملا ماوق تادحو ىوتسسم
.يبعسشلا ينطولا سشيجلل

قيرفلا دكأا ،ةبسسانملا هذهبو
ة˘˘سصر˘˘ف د˘˘ع˘˘ت ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه نأا
حورسص نم حرسص ىلع فوقولل
ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘كسسع˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا
ل˘فا˘ح ل˘˘يو˘˘ط را˘˘سسم˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت
نأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘يرُأا ،تازا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا˘˘˘ب
يدحتلا تايسضتقم عم ىسشامتت
سشيجلا ل˘سصاو˘ي يذ˘لا ،ر˘ي˘ب˘كلا
ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا

لجأا نم ،عينسصتلا رامغ سضوخ
تاو˘ق˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
.لاجملا اذه يف ةحلسسملا

نع ةحيرقنسش ق˘ير˘ف˘لا ر˘ب˘عو
ءا˘ق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘سشلا ه˘˘سصر˘˘ح
ةسسسسؤوم يمدختسسمو تاراطإا
ةيحانلاب ،مونلا مزاولو ةسسبلأ’ا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ى˘لوأ’ا ة˘ير˘كسسع˘لا

هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز
ةيعان˘سصلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ى˘لإا
ع˘ي˘با˘سسأا د˘ع˘ب كلذو ،ة˘ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا
هدقع يذلا عامتج’ا نم ،ةليلق
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا ر˘ق˘م˘ب
نيماع˘لا ءارد˘م˘لا ع˘م ،ي˘ب˘ع˘سشلا
تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
،يراج˘ت˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا ع˘با˘ط˘لا
تاعا˘ن˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
.ةيركسسعلا

ةحناسس ءاقللا اذه نأا ربتعاو
حرسص ىلع ،اهلÓخ فقن ىرخأا

ا˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص حور˘˘˘سص ن˘˘˘˘م
راسسمب رخزت ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘كسسع˘لا

اهاندرأا ،تازاجنإ’اب لفاح ليوط
تا˘ي˘سضت˘ق˘م ع˘م ى˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ت نأا
لسصاون يذلا ،ري˘ب˘كلا يد˘ح˘ت˘لا

اذ˘ه را˘م˘غ سضو˘خ ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
يف طقف سسيل ،دعاولا راوسشملا

سشيجلا تاجايتحا ةيبلت ليبسس
كÓ˘سسأ’او ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
قوسسلا تاجايتحاو ،ةكرتسشملا
ل˘جأا ن˘م ا˘سضيأا ل˘ب ،ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
دراو˘م ع˘يو˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘لا
ر˘ي˘فو˘تو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا

سصا˘سصت˘ماو ل˘غ˘سشلا بسصا˘ن˘˘م
.ةلاطبلا

ةلماعلا ديلا ليهأاتو نيوكتل Èكأا ةيمهأا ءÓيإاو Òيسستلا قرط ثدحأا ىلع دامتعÓل اعد

Úيركسسعلا لمع فورظ Úسس– ىلع ددسشي ةحيرقنسش
باهرإ’ا ةحفاكم ‘ ÚمحقŸا ةسصاخ

خ.ةميسسن

لمأات ةفقو فقن يكل ،تقولا ناح هنإا ،يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا لاق
ةيذحأ’او ةسسبلأ’ا ةعانسص لاجم يف ءاوسس ،ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا لبق نم ،ةعوطقملا تاوطخلل مييقتو ربدتو

نيسسحت يف ةلاعفلا ةمهاسسملا فدهب ،تاجتنملا ةيعون ريوطت عيراسشم مدقت ىدمب قلعتي اميف وأا ،مونلا مزاولو
نيلماعلا وأا ،باهرإ’ا ةحفاكم ماهم يف نيمحقملا كئلوأا اميسس’ ،نييركسسعلا نيمدختسسملا ةسشيعمو لمع فورظ

.لثمأ’ا هجولا ىلع ةلكوملا ماهملا ءادأا لفكي امب ،دÓبلل ةيبونجلا ةيركسسعلا يحاونلا ىوتسسم ىلع

ةيلاقتن’ا لحارملا رطاخم نم ترذح
فارطأ’ا سضعب اهل وعدت يتلا

اهسضفر ددجت ضسمح
رفاسسلا لخدتلل
يبوروأ’ا ناملربلل

ملسسلا عمتجم ةكرح ترذح
لحارملا رطاخم نم ،«سسمح»
سضعب اهل وعدت يتلا ةيلاقتن’ا
اهتاططخم ذيفنتل فارطأ’ا

،ةلودلا تاسسسسؤوم لÓغتسساب
رفاسسلا لخدتلل اهسضفر تددجو
 .يبوروأ’ا ناملربلل سضرغملا

«سسمح» ةكرح بزح اعد و
يرقم قازرلا دبع هدوقي يذلا

هبتكم عامتجا جوت هل نايب يف
نم ،ةينطولا ىوقلا ،ينطولا
ةرورسض ىلإا ،ةسضراعمو ةطلسس
ةيباجيإ’اب ،اعيمج يلحتلا

ةيولوأ’ا ءاطعإاو ةيلوؤوسسملاو
 .اهقيمعت لدب تامزأ’ا لحل
لخدتلل اهسضفر ةكرحلا تددجو
ناملربلل سضرغملا رفاسسلا
اذه نأا تحسضوأاو ،يبوروأ’ا
دسصاقم نع مني ريخأ’ا
قيرفتلل ةفوسشكم ةيرامعتسسا

ىلع ءادتع’او نييرئازجلا نيب
تاسسسسؤوملا زازتباو ،مهتيوه

’Óغتسسا ةيرئازجلا ةيمسسرلا
.دÓبلا اهفرعت يتلا تامزأÓل
ىلع اهظفحت سسمح تدكأاو
ليدعت ىلع ةفرسشملا ةنجللا

ىلإا تعدو ،تاباختن’ا نوناق
ةقباسسلا ءاطخأ’ا نم ةدافتسس’ا

ةسسايسس دامتعا نع عجارتلاو
ادبأا حلفت مل يتلا عقاولا رمأ’ا

.دÓبلا عاسضوأا حÓسصإا يف
ةرورسض ىلإا ،بزحلا نايب بلاطو
ينطولا قفاوتلاو راوحلا دامتعا
ثعبل ةبسسانملا طورسشلا ريفوتل
لداعو فافسش يباختنا راسسم
نع ةكرحلا تربع امك .هيزنو
يحسصلا عسضولا نسسحتب اهحايترا
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل
رتيوتلا ىلع هتلاسسر دعب ،نوبت
روهظ لوأا يف يرئازجلا بعسشلل
 .نارهسش ماد بايغ ذنم هل

د.م

رئازجلل ائجافم نكي ⁄ Êويهسصلا نايكلا عم يبرغŸا عيبطتلا نأا دكأا

تارماؤوŸا ةهجاوŸ دعتسسم ضشي÷ا :رميحلب
اهدهم ‘ تاروانŸا دأاوو

ر˘يزو ر˘م˘ي˘ح˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘كأا
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘سصت’ا
ددرتت نل رئازجلا نأا ،ةموكحلل
،ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘خ˘تا ي˘ف
فارطأ’ا سضعب ت’واحم عدرل
ةيل˘خاد˘لا نوؤو˘سشلا ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا
سشي˘ج˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو  ،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
دادعتسسا ىلع يبعسشلا ينطولا
لك دأاوو تارماؤوم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
 .اهدهم يف تاروانملا

حيرسصت يف رمي˘ح˘ل˘ب ح˘سضوأا
تا˘كر˘ح˘ت˘لا نأا˘˘سشب ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
يف يسسنرفلا ر˘ي˘ف˘سسل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
ةيلود ًافار˘عأا كا˘ن˘ه نأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

قفتم ةيسسامو˘ل˘بد تا˘سسرا˘م˘مو
ةيليثمت لك ىل˘ع بج˘ي ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ناك تناك ةلود يأا يف ةيبنجأا
نأا ادكؤوم ،اهمارتحاو اهب مازتل’ا
ريغ افرسصت ربتعي اهنع جورخلا

بوغرم ريغ هباحسصأاو  قئ’
 .دÓبلا يف مهيف

نل رئازجلا نإا ،ريزولا  لاقو
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف ددر˘˘ت˘˘˘ت
هذ˘ه ل˘ث˘م ى˘ل˘ع در˘ل˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ةلودلا نأا فاسضأاو ،تافرسصتلا
ةعورسشملا كارحلا بلاطم تنبت
تاباخت˘ن’ا ءار˘جإا˘بو ه˘تر˘ت˘سسد˘ب
ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’او ة˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
دكأا يذلا يروتسسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘لود ءا˘ن˘ب ى˘˘ل˘˘ع
اعطا˘ق ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ي˘قر˘تو
ي˘˘بار˘˘ع ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا كلذ˘˘ب
ن˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ةا˘˘˘عدو ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘˘لا

تح˘˘ت را˘˘مد˘˘لا ي˘˘سسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘مو
ةلحرملا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ي˘م˘سسم
 .ةيلاقتن’ا

هنأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضأاو
نمب يسسامولبد يأ’ نكمي ’
،يلاحلا يسسنرفلا ريفسسلا مهيف
ةيسساسسأ’ا دعاوقلا هذه لهاجت
’إاو ،ةيسسامولبدلا ةسسرامملا يف
ةفيسضتسسملا ةلودلا نم عسضخ
تاذ ة˘˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘ل
 .ةلسصلا

يتلا ةريخأ’ا تاروطتلا نعو
دكأا ،ةيبراغملا ةقطنملا اهدهسشت
يمسسرلا قطانلا لاسصت’ا ريزو
تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا نأا ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘ل
فد˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘˘م˘˘لاو
اهفقوم ىلع رثؤوت نل ،رئازجلا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نم تباثلا

 .ملاعلا يف ةلداعلا اياسضقلا لكو
نأا ،هتاذ قايسسلا يف فاسضأاو

نايكلا عم ي˘بر˘غ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ا˘ئ˘جا˘ف˘م ن˘كي م˘ل ي˘نو˘ي˘ه˘˘سصلا
ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
راسسمل ’امكتسسا دعت ةوطخلا

ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘سس06
ح˘ير˘سصت نأا ا˘ن˘ي˘ب˘م .ن˘ي˘فر˘˘ط˘˘لا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
لوره˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ،نو˘ب˘ت
،ه˘كرا˘ب˘ت ن˘لو ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا و˘˘ح˘˘ن
ل˘˘˘˘كل ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسو
ف˘˘قو˘˘م سسكع ،ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘˘ح’ا
ةلمح دوجو لوحو .نييرئازجلا
،ر˘ئاز˘ج˘لا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ة˘˘سسر˘˘سش
دكؤوي ،سشاعملا عقاولا نأا حسضوأا
تاروا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك نأا

يف خبطت يتلا تاهويرانيسسلاو
نم ةديدجلا ةيلاريبيللا  رباخم
،ةقباسس ةيرامعتسسا ىوق فرط
ةفدهتسسم رئازجلا نأا ايلج تبثت
ل˘كبو ا˘ه˘˘تد˘˘حوو ا˘˘ه˘˘ن˘˘مأا ي˘˘ف
 .قرطلا

ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو
ة˘˘˘قرو لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ،فار˘˘˘˘طأا
هدكؤوت عقاو ،ةينمأ’ا تاديدهتلا
يتلا ةقطنملا˘ب تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا
دكأاو ،تاذلاب رئازجلا فدهتسست

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
ل˘˘ك ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ل˘˘˘˘˘ك دأاوو ت’ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح’ا
 .اهدهم يف تاروانملا

ناملربلا ةحئÓب قلعتي اميفو
لو˘˘˘˘ح  ،ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘بوروأ’ا

ي˘ف نا˘سسنإ’ا قو˘ق˘ح ة˘ي˘˘ع˘˘سضو
ةئيسسم ريزولا اهربتعا ،رئازجلا

،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل سسي˘لو ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأ’
، تاءارتف’ا ىلع ةينبم اهنوك
ة˘ي˘جاودزا تح˘سضف ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
 .اهباحسصأا

عم لماعتي ناملربلا نإا لاقو
نا˘˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘سضق
نيتحئ’ ردسصأا ثيح ،نيلايكمب

لباقم ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ع˘سضو˘لا لو˘ح
تاكاه˘ت˘ن’ا ن˘ع ما˘ت˘لا ه˘ت˘م˘سص
يف ناسسنإ’ا قوقحل ةخراسصلا
ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘فو  سسيرا˘ب
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘˘سصلا ي˘˘ف اذ˘˘كو
سسي˘ئر ة˘ح˘سص ن˘عو .نم˘ي˘لاو
،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
رهظ سسيئر˘لا نأا ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب د˘كأا
نأا˘م˘طو ،ةرو˘سصلاو  تو˘سصلا˘˘ب
،هتحسص نع يرئازجلا بعسشلا

اد˘ح ع˘سضو هرو˘˘ه˘˘ظ ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
ءادعأا اهقل˘طأا ي˘ت˘لا تا˘عا˘سشإÓ˘ل
 .رئازجلا

 يمولد Ëرم

سسي˘ئر ي˘فر˘سش د˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘عد
ةل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
يقسسنم ،تابا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل
ةيدلبلاو ةيئ’و˘لا تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لا
،ةلقتسسملا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
ةئبعت ءاه˘نإا تاءار˘جإا ةر˘سشا˘ب˘م˘ل
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ي˘بود˘ن˘م
.تايدلبلاو تاي’ولاب

ةيقرب يف يفرسش دمحم دكأاو
ىلإا ا˘ه˘ب ثع˘ب اد˘ج ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم
ةيئ’ولا تايبود˘ن˘م˘لا ي˘ق˘سسن˘م
ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
ميلسست ةرورسض ىلع ،ةلقتسسملا
ن˘ي˘بود˘ن˘م˘ل˘ل ة˘˘يرادإا تادا˘˘ه˘˘سش

نييدلبلا نيقسسنملاو ني˘ي˘ئ’و˘لا
ةع˘جار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب
موي ةيباختن’ا مئاوقلل ةيرودلا
ردجتو.ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا نأا ةرا˘˘سشإ’ا
يت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
تسسسسأات يفرسش دمحم اهسسأارتي
9102 ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس51 مو˘˘˘˘˘˘ي
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تفر˘˘˘˘سشأاو
21 موي ةي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ءاتفتسس’او9102 ر˘ب˘˘م˘˘سسيد
ربمفون1 مو˘˘˘ي ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا
.يسضاملا

خ.ةميسسن

حÓ˘˘سصإ’ا ة˘˘كر˘˘ح تدد˘˘˘ج
ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘ه˘تو˘عد ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةينطولا ةحاسسلا يف نيلعافلا
ينطولا قيسسنتلا ةرورسض ىلإا
زواجت لجأا نم كلذو ،داجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ل˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يإ’او
ر˘ئاز˘ج˘لا زا˘ج˘نإ’ ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا
تا˘ي˘سضت˘ق˘م ق˘فو ،ةد˘يد˘˘ج˘˘لا
 .ديدجلا روتسسدلا

ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا سسي˘˘ئر بر˘˘˘عأاو
لÓخ ،سسمأا ين˘يو˘غ ي˘لÓ˘ي˘ف
ةرود داقعنا لبق يفحسص ءاقل

ي˘سسا˘ي˘سسلا بت˘كم˘ل˘ل ة˘˘يدا˘˘ع
ا˘م˘ل ه˘حا˘ي˘ترا ن˘ع ة˘كر˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ماعلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ت˘ق˘ق˘ح
دبع سسيئرلا ةدهع نم لوأ’ا
ةليسصح افسصاو ،نوبت ديجملا
ـب ه˘م˘كح ن˘م ى˘لوأ’ا ة˘ن˘˘سسلا
فر˘ظ˘لا م˘غر «ة˘ي˘با˘ج˘يإا د˘ج»
هد˘ه˘سشت يذ˘لا ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ءار˘˘ج ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

فل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع91‐ديفوك

ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ،تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
 .اهنم ةيداسصتق’ا

ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘˘لا تعدو
ة˘˘حا˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
تافÓخ˘لا زوا˘ج˘تو ي˘ن˘طو˘لا
 .تاناهرلا فلتخم بسسكل

يف ءا˘ج ا˘م ي˘ن˘يو˘غ ن˘م˘ثو
د˘ع˘ب ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا با˘ط˘˘خ
لو˘ح ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط
ابرعم ،ةيحسصلا هتلاح نسسحت

د˘ي˘سسج˘ت˘ب ه˘بز˘ح ماز˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
مئادلا داد˘ع˘ت˘سس’او ه˘تاد˘ه˘ع˘ت
ةحل˘سصم˘لا تا˘ي˘سضت˘ق˘م ل˘كل
ةلحرملا تابلطتمو ةي˘ن˘طو˘لا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ح˘˘بر˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘مو تا˘˘نا˘˘˘هر˘˘˘لا
 .تايدحتلا

ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تعدو
عورسشملا دادعإا يف عارسسإ’ا
نوناقلا ل˘يد˘ع˘ت˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
ع˘م ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل يو˘سضع˘لا

ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م ةا˘˘عار˘˘˘م

ة˘˘ق˘˘ث ر˘˘ب˘˘ج»و ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ة˘ي˘قاد˘سصم ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

تا˘˘قا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘هاز˘˘˘نو
 .«ةلبقملا ةيباختن’ا

يداسصتق’ا نيلاجملا يفو
ةكرحلا تهون ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
1202 ةنسسل ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق˘ب
بئار˘سض يأا ن˘˘م Ó˘˘خ» يذ˘˘لا
ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لا ةرد˘˘ق˘˘لا˘˘ب سسم˘˘ت
ىلع تددسشو ،«ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ن˘م د˘يز˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ةرور˘˘سض
تاذ ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لاو تاءار˘˘˘جإ’ا
يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’ا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

نيسسحت سضرغب يعامتج’او
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘˘لا
 .نطاوملل

ة˘˘˘كر˘˘˘ح تدد˘˘˘˘ج ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود
اهراكنتسسا ينطولا حÓسصإ’ا
عم يبرغم˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت
ى˘ل˘ع ،ي˘نو˘ي˘˘ه˘˘سصلا نا˘˘ي˘˘كلا

 .ةينيطسسلفلا ةيسضقلا باسسح
د.م

نوبت سسيئرلا ةدايق ت– ةققÙا تازا‚إ’ا تنمث

ةيجولويديإ’او ةيبز◊ا تافÿÓا زواجتل وعدت ينطولا حÓسصإ’ا ةكرح

ةيباختن’ا مئاوقلا ةعجارم لامكتسسا دعب

ةلقتسسŸا ةطلسسلا يبودنم ماهم يهني ‘رسش
تايدلبلاو تاي’ولاب



ن˘ب ما˘ي˘ه ةر˘يزو˘لا تح˘سضوأا
ن˘يو˘كت˘لا عا˘˘ط˘˘ق نأا ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ف
ىلع رسصتقي د˘ع˘ي م˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لا
حبسصأا لب ميلعتلا يف نيبسسارلا
ىو˘ت˘سسم˘لا يوذ ى˘ت˘ح بذ˘ج˘ي
.كلذب اهرخف ةيدبم ،يعماجلا

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو تف˘˘˘سشك
نب مايه ،نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’ ه˘˘نأا ،ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ف
ةسصنم ثادحت˘سسا م˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ،«ي˘ت˘ن˘ه˘م» ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ليجسست لÓخ نم نينوكتملا
ةدكؤوم ،رسشابم لكسشب مهسسفنأا

ة˘ما˘ه تا˘ي˘نا˘كمإا د˘سصر ى˘˘ل˘˘ع
دحأ’ا نيسصبر˘ت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’
لو˘كو˘تور˘ب ط˘سسو ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

 .مراسص يحسص
ى˘لوأ’ا ة˘لوؤو˘سسم˘لا تدد˘˘سش

،ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘سصن˘م ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘˘ع
مادخ˘ت˘سسا م˘ي˘م˘ع˘ت˘ل «ي˘ت˘ن˘ه˘م»
نع نيوكتلا ةي˘قر˘تو ة˘ن˘م˘قر˘لا
يف مكحتلاو عاطقلا يف دعب
ةموظنملا ىلع نيدفاولا قفدت
داد˘ع˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

 .نيوكتلا طامنأاو
ةبسسنلاب ةنمقرلا نأا تفاسضأاو

ارا˘˘ي˘˘خ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل˘˘˘ل
عوجرلا نكمي ’ ا˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘ح˘˘˘يو ،ه˘˘˘ن˘˘˘ع
سصخأ’ا˘˘˘˘˘˘بو ل˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘لا
نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘قد˘لا تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’ا
دا˘ج˘يإا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سست ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت
 .لولحلا

ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت نأا تفا˘˘˘˘˘سضأاو
يف مكحتلاب حمسسي ،«يتنهم»

و˘ح˘ن ن˘ي˘˘سصبر˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ق˘˘˘˘فاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت ،تا˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘ت
م˘˘ه˘˘ت’و˘˘ي˘˘مو م˘˘ه˘˘تÓ˘˘˘هؤو˘˘˘مو
نيكمتلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةينهملا

تا˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ت ن˘˘˘م
نم ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
نمسضت يتلا ةلهؤوم˘لا ة˘لا˘م˘ع˘لا
 .لغسشلا قوسس يف اهتيسسفانت

تدكأا ،ينهملا لوخدلا نعو
م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
تا˘ي˘نا˘كمإا دو˘جو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا

نيسصبرت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ة˘ما˘ه
ط˘سسو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا مو˘˘ي
نم مراسص يحسص لوكوتورب
ن˘يو˘كت˘لا ةر˘سسأا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا

تقو يف ،ءابولا نم نيهمتلاو
يحسص عسضوب رئازجلا هيف رمت

تدكأاو  .ةحئاجلا ءارج بعسص
نوكيسس ينيوكتلا لوخدلا نأا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا طور˘˘˘˘سشلا ق˘˘˘˘فو
ي˘˘قا˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةهجاو˘م˘ل ىر˘خأ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
نأا ةحسضوم ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

تر˘خ˘سس تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ي˘ف ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لا لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘سس’
ق˘˘فو ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص ءاو˘˘˘جأا
.ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةقÓطن’ا ةراسشإا نأا تحسضوأاو
ةي˘ن˘يو˘كت˘لا ة˘ن˘سسل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ة˘يد˘م˘لا ة˘ي’و ن˘م ى˘ط˘ع˘˘ت˘˘سس
د˘˘ب˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا فار˘˘سشإا˘˘ب
 .دارج زيزعلا

،تÓيجسستلاب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ه˘˘نأا ،ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ تزر˘˘بأا
ءا˘سصحإا م˘ت ،لوأ’ا سسمأا ة˘يا˘˘غ˘˘ل
يف اولجسس اسصبرتم673981
ةرود ن˘م «ي˘ت˘ن˘ه˘م» ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
نأا ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م ،0202 ير˘ف˘ي˘˘ف
فورظ يف ترج تÓيجسستلا

ل˘ي˘ج˘سست ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ةد˘˘ي˘˘ج
ةبسسنلا˘ب ا˘سصبر˘ت˘م060611
ا˘م˘ي˘ف ،1202 ير˘ف˘˘ي˘˘ف ةرود˘˘ل
تÓ˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا نأا تح˘˘˘سضوأا
ةياغ ى˘لإا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ى˘ق˘ب˘ت˘سس
 .1202 يرفيف

نأا ةر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘˘˘˘سضأاو

لكل احوتفم نوكيسس نيوكتلا
،تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ل˘كلو تا˘ئ˘˘ف˘˘لا

ا˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م ي˘˘فو
عورسشملا نأا تفسشك ،ةينهملا
نأاو ،ةموكحلا ىلع هسضرع مت
عسضو يف تقلطنا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
 .جماربلا

ثدحلا4 6192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج2ـل قفاوملا0202 ربمسسيد71صسيمخلا

watan@essalamonline.com
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رئازجلا يف ةرم لوأ’ «يتنهم» قيبطت ةسصنم ثادحتسسا

يمولد Ëرم

هنأا ىلإا ،ةجردملا تاسصسصختلا صصوسصخب ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ةحيرف نب مايه تراسشأا
مجانملاو ةئيبلا ءاوسس ،تاعاطقلا فلتخم عم ةيقافتا41 دقع مت لغسشلا قوسس ةسساردب مايقلا دعبو

.ةيت’واقملا صصسصخت ثعبل ةرغسصملا تاسسسسؤوملا ىتحو

رانيد رايلم يفلأا نم برتقي ةماعلا ةنزاوملا زجع
دوقنلا عبط ىلإا ءوجللا ةدوع نم فواخمو

«أاوسسأ’ا» ـب رذني «زيفودلا» مامأا رانيدلا رعسس يواهت
رارمتسسا نم ادج نوفوختم :«مÓسسلا»ـل رسصان ناميلسس

نمثلا عفديسس نم نطاوملاو ضضافخن’ا ةريتو

ةنسس03 ذنم مئاقلا لاكسشإ’ا نم ةئاملاب08 ةجلاعم

لوهجم باسسحل لجسسم راقع فلأا055 ةيوسست وحن

ى˘˘لإا ل˘˘˘سصي ر’ود1 ر˘ع˘سس
تاعقوت برسضيو رانيد231
طئاحلا سضرع يزكرملا كنبلا

˘ما˘مأا را˘ن˘يد˘لا ر˘ع˘سس ر˘ق˘ه˘ق˘˘ت
ن˘˘يرا˘˘ن˘˘يد˘˘˘ب ر’ود˘˘˘لاو وروأ’ا
عو˘ب˘سسأا فر˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ي˘˘فا˘˘سضإا
طقف

يلودلا دقنلا قودنسص سضفر
«دراو رمأا» رئازجلل سضورق حنم

مامأا را˘ن˘يد˘لا ر˘ع˘سس ىوا˘ه˘ت
مامأاو نييفاسضإا نيرانيدب وروأ’ا
فرظ يف ،دحاو رانيدب ر’ودلا
رعسس غ˘ل˘ب ثي˘ح ،ط˘ق˘ف عو˘ب˘سسأا

،ارانيد231 ر’ود دحاو فرسص
كنبلا تاعقوت كلذب ازواجتم
’ فر˘˘سص ر˘˘ع˘˘سسب يز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ىسصقأاك ارا˘ن˘يد031 زواج˘ت˘ي
.ماعلا ةياهن دنع ريدقت

كن˘˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘ت تبا˘˘˘خ
ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ع˘مو يز˘كر˘˘م˘˘لا
رارق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا نأا˘سشب
ارانيد031 ـلا دودح يف رانيدلا

ةياهن دنع ر’ود دحاو لباقم
بق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع كلذو ،0202 ما˘˘˘˘˘ع
ةلمعلل ظوحلم رقهقت ليجسست
ةيبنجأ’ا تÓمعلا مامأا ةينطولا
تÓمعلا ةلسس يف ة˘م˘كح˘ت˘م˘لا

فر˘ظ ي˘ف ورو˘ي˘لاو ر’ود˘لا˘˘ك
ى˘˘لإا ل˘˘سصي˘˘ل ،ط˘˘ق˘˘ف عو˘˘ب˘˘˘سسأا
عورسشم ناكو ،نيلماك نيرانيد
دق1202 ةنسسل ةيلاملا نوناق
را˘ن˘يد˘لا فر˘˘سص ر˘˘ع˘˘سس ع˘˘قو˘˘ت
لباقم ارانيد031 ـب يرئازجلا

˘ما˘ع ة˘يا˘ه˘ن د˘˘ن˘˘ع ر’ود د˘˘حاو
نأا تبثا عقاولا نأا ريغ ،0202
ى˘لإا ل˘سصي˘ل هزوا˘ج˘ت م˘ت دد˘ع˘لا

عوبسسأ’ا يف نحنو ارانيد231
،ربمسسيد رهسش نم طقف يناثلا

لاؤوسس نم رثكأا حرطي ام وهو
تاعقوتلا هذه ةيقادسصم لوح
.نويداسصتق’ا ءاربخلا لوقي

ر˘ق˘ه˘ق˘ت˘لا اذ˘ه با˘ب˘سسأا ن˘عو
ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا ىر˘˘˘˘ي ،ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسلا
يف رسصان ناميلسس يداسصتق’ا
كا˘ن˘ه نأا «مÓ˘˘سسلا»ـل ح˘˘ير˘˘سصت

رعسس ديدحت يف مكحتت فورظ
تار˘سشؤو˘م˘لا˘ف ،را˘ن˘يد˘لا فر˘سص
م˘ج˘ح˘ك ة˘ي˘ل˘كلا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ناز˘ي˘م˘لا ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
زجعلا ،طفنلا راعسسأا ،يراجتلا
رعسس يطاي˘ت˘حاو ة˘نزاو˘م˘لا ي˘ف
دا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإا ،فر˘˘سصلا
يف ةيجاتنإ’اب ةنراقم ينطولا
ةيونسس تارسشؤوم اهلك ،جراخلا
كن˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م دد˘˘˘ح˘˘˘ي
˘‐ فر˘˘سصلا ر˘˘ع˘˘سس يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةبسسن˘لا˘ب ا˘مأا ـ ر˘ي˘ب˘خ˘لا ف˘ي˘سضي
ىلإا عوبسسأا نم ةريسصقلا لاجآÓل
ىلإا رظ˘ن˘لا م˘ت˘ي˘ف Ó˘ث˘م عو˘ب˘سسأا
ةيوقلا تÓمعلا ةلسس تاريغت
اهي˘ف زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا جرا˘خ˘لا ي˘ف
ىلع ر’ودلاو ورويلا ي˘ت˘ل˘م˘ع
ر˘ع˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،د˘سسأ’ا ة˘سصح
تاريغت بسسح ريغتي فرسصلا

.راعسسأ’ا هذه
ريبكلا هقلق ثدحتملا ىدبأاو

سضافخن’ا ةريتو رارمتسسا نم
نأا ادكؤوم ،ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
وه ةياهنلا يف نمثلا عفدي نم
يناعي يذلا طيسسبلا نطاوملا

ه˘˘ترد˘˘˘ق رو˘˘˘هد˘˘˘ت ن˘˘˘م Ó˘˘˘سصأا
امدنع رثكأا يناعيسسو ،ةيئارسشلا
رانيد˘لا ة˘م˘ي˘ق رو˘هد˘ت نأا م˘ل˘ع˘ي
نم سضيفختلا وأا رقهقتلاب ءاوسس

يدؤويسس ،يزكرملا كنبلا فرط
را˘ع˘سسأا عا˘ف˘ترا ى˘لإا ة˘لا˘˘ح˘˘م ’
ةينطولا قوسسلا يف تاجوتنملا
تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا تنا˘˘˘ك ءاو˘˘˘سس
م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘ت وأا ةدرو˘˘ت˘˘سسم
اهتدا˘م نو˘ك ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ه˘ع˘ن˘سص
يفو ،جراخلا نم بلجت ةيلوأ’ا

فيلاكتلا عفترتسس نيتلاحلا اتلك
.ررسضتيسس نطاوملا يلاتلابو

«رسصان«ريب˘خ˘لا فو˘خ˘ت ا˘م˘ك
رانيدلا ةميقل عرسسأا روهدت نم
ة˘ي˘لا˘ح˘لا تار˘سشؤو˘م˘لا ل˘ظ ي˘˘ف
ة˘ح˘سص مد˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
يز˘كر˘˘م˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت
ىلإا ةلبقملا ثÓ˘ث˘لا تاو˘ن˘سسل˘ل

دعبتسسي ملو ،0202 ةنسس بناج
رار˘˘˘ط˘˘˘سضا ‐ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا‐
ى˘لإا عو˘جر˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
عبطو يديلقتلا ر˘ي˘غ ل˘يو˘م˘ت˘لا
،ةيجراخلا ةنادتسس’ا وأا دوقنلا

ررسضتنسس» نيتلاحلا اتلك يفو
جتنيسس لوأ’ا را˘ي˘خ˘لا˘ف «ار˘ي˘ث˘ك
رايخلل ةبسسنلاب امأا مخسضتلا هنع
تاونسس ىلإا اندي˘ع˘ي˘سسف ي˘نا˘ث˘لا
نأا م˘˘غرو ،تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سست˘˘˘لا
أاجلت نل ا˘ه˘نأا تد˘كأا ة˘مو˘كح˘لا
لك نكل نيرايخلا نيذه ىلإا
ةيلاحلا ةيداسصتق’ا تارسشؤوملا

ةسصاخ لؤواف˘ت˘لا ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ت ’
يطايتح’ عيرسسلا لكآاتلا مامأا
ىلع ري˘ب˘كلا ز˘ج˘ع˘لاو فر˘سصلا

لو˘˘ق˘˘ي ‐ تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ل˘˘˘ك
‐ثدحتملا

فيسضي‐ اذه لك نم رم’او
ةنادتسس’ا رارق ى˘ت˘ح‐ ر˘ي˘ب˘خ˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ي˘ف˘ي ن˘ل ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
تائيهلا لك عانتما ىلإا رظنلاب
يلودلا دقنلا قودنسصك ةيلاملا

جاتحت يتلا رئازجلا سضرق نع
ز˘˘ج˘˘ع˘˘ف ،ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب لاو˘˘مأا ى˘˘˘لإا
0002 ابيرقت ةما˘ع˘لا ة˘نزاو˘م˘لا

وأا51 لداعي ام يأا رانيد رايلم
مدع ببسسلاو ر’ود رايلم61
ىتح اه˘مد˘ق˘ت تا˘نا˘م˘سض ر˘فو˘ت
بب˘سسب سضر˘ق˘لا ن˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت
ع˘˘جار˘˘تو دا˘˘سصت˘˘˘ق’ا رو˘˘˘هد˘˘˘ت
يف لاثم انلو ،فرسصلا يطايتحا
يف تلخد يتلا رسصم ةقيقسشلا

ابيرقت نيماع تماد تاسضوافم
سضر˘ق˘لا ى˘ل˘ع تل˘˘سصح ى˘˘ت˘˘ح
ر’ود رايلم21 زواجتي ’ يذلا

سصسصح ر˘ب˘ع ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصحو
ف˘˘ي˘˘كف ةد˘˘حاو ة˘˘ع˘˘فد سسي˘˘لو
تسسيل رومأ’اف» ،نذإا رئازجلاب
لمأ’ا ىق˘ب˘يو.» اتات˘ب ة˘ل˘ه˘سس
يف‐ ريبخلا لسسرتسسي‐ ريخأ’ا
كنبلا وأا ةيمنتلل يقيرفإ’ا كنبلا
دعت نيذللا ةيمنتلل يمÓسسإ’ا
نل نكل امهيف ةوسضع رئازجلا
يذلا غلبملا لك حنم اعيطتسسي
.ةنزاوملا زجع دسسيسس

ر’ودلا فرسص رعسس ريكذتلل
نم يرفيف ةياهن يف رانيدلا مامأا

911 دودح يف ناك ماعلا اذه
.جد

ز. صسواط

،ةلودلا كÓمأا ةيريدم تسصحأا
ا˘م را˘طإا ي˘ف را˘ق˘˘ع ف˘˘لأا055
،«لوهجملا با˘سسح˘لا˘ب» فر˘ع˘ي
ن˘م تن˘كم˘ت ا˘ه˘نأا ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم
اهنم ةئاملاب08 يلاوح ةجلاعم
،8102 ةيلاملا نوناق راطإا يف
يف ةيق˘ب˘لا ة˘يو˘سست را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
.ةينطولا كÓمأ’ا ةيامحل ةوطخ

كÓ˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘˘كأا
فلم نأا يجانزخ لامج ةينطولا
ام راطإا يف ةلجسسملا تاراقعلا
«لوهج˘م˘لا با˘سسح˘لا»ـب فر˘ع˘ي
ديدعلا ةيوسست مغر امئاق لازام
08 زواجتت ةبسسنب تافلملا نم
هل عامتجا ي˘ف اد˘كؤو˘م ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب
ىلع ينطولا يبعسشلا سسلجملاب
نوناق عورسشم ةسشقانم سشماه
،8102 ةنسسل ةينازيملا ةيوسست
03 ذنم مئاقلا لاكسشإ’ا اذه نأا
ل˘سضف˘ب ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م تم˘ت ة˘ن˘˘سس
را˘طإا ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘˘جإ’ا
اميسس8102 ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘˘نا˘˘ق
تطعأا ي˘ت˘لاو ،ه˘ن˘م88 ةدا˘م˘لا
تحرتقاو كÓمأ’ا هذهل افيرعت

ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
.هئاوتح’

ه˘نأا ‐لوؤو˘سسم˘لا سسف˘ن‐ لا˘قو
تع˘˘جار˘˘ت ،8102 ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘˘م
ةرادإ’ا تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا سضئار˘˘ع˘˘لا
اذهب ةقلعتملاو ايموي اهلبقتسست
لكسشملا نأا ىلإا اريسشم ،فلملا

08 نم رثكأا نأا ديب امئاق لازام
تم˘ت تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ةيوسستلا روط يف وأا اهتيوسست
8102 ةيلاملا نوناق نأا ادكؤوم
ةيحانلا نم ةيرث ريبادت ةدعب ءاج
21 نع لقت ’ يتلاو ،ةينوناقلا
اهيل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا تم˘ت ار˘ي˘بد˘ت
ىلإا يمرتو ةي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأا
.ةينطولا كÓمأ’ا نيمثت

ةرادإا نإا ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘نز˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘قو
اريثك زكرت ’ ةينطولا كÓمأ’ا

ردقب ليسصحتلا تاي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
ةيوسستلا تافلم ةعباتمو ةبقارم
بناج ىلإا ،ةلودلا كÓمأا ةيامحو
ةيمومعلا ةمدخلا رييسست ميظنت
ر˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘سسح˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
تارادإ’او تا˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
جمارب قيقحت اذكو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘يدا˘سصت˘قاو ة˘يو˘م˘ن˘ت
ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا كÓ˘˘˘مأ’ا

˘˘مد˘˘عو ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘˘سضو
ةبقارم بناج ىلإا ،اهب سساسسملا
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘كسشلا طور˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا

تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘سضو˘م˘˘لاو
ةيراقعلا ة˘ي˘كل˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
نم اهريغو ةسصاخلاو ةيمومعلا
.ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا

كÓمأا ة˘ير˘يد˘م نا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
05 قيقح˘ت تعا˘ط˘ت˘سسا ة˘لود˘لا

مغر ،تÓيسصحتلا نم جد رايلم
8102 ةيادب يف تاريدقتلا نأا

رايلم72 ليسصحت عقوتت تناك
ة˘سسسسؤو˘م˘لا نا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ،جد
ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط ل˘˘كسشب م˘˘ها˘˘سست
ةميقلا نأا ا˘م˘ل˘ع ،تÓ˘ي˘سصح˘ت˘لا
ةسصسصخملا تاراقعل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

ن˘سضت˘ح˘ت˘ل ة˘لود˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
تانكسسلا زاجنا عيراسشم اسساسسأا
ن˘م تا˘ن˘كسسلاو ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

راقعلا بناج ىلإا غيسصلا فلتخم
رايلم12ـب رامثتسسÓل هجوملا
.ةيلاملا ةنسسلا سسفن لÓخ جد

ز.صسواط

ىلع راسصحلا ديدسشتل ةوطخ يف
ةميرجلا ةبراحمو نيبرهملا

تامدخلا معد وحن
فيثكتو ةيكرمجلا
دودحلا ىلع ةباقرلا
ريدملا يدلاخ نيدلا رون دكأا
معد ةرورسض ىلع ،كرامجلل ماعلا
ىلع ةسصاخ ةيكرمجلا تامدخلا

لÓخ نم دودحلا ىوتسسم
يف اذهو ،ةثيدحلا تادعملا

ديجلا زاجنإ’ا نامسضل ةوطخ
اميسس ’ ةيكرمجلا حلاسصملا ماهمل

.ةيبونجلا دودحلا ىوتسسم ىلع
ريفوت ةرورسض ىلإا يدلاخ اعد
اميسس ةمزÓلا تادعملاو تاودأ’ا
ةثيدحلا ةيجولونكتلا تاودأ’ا
ةحفاكمو ةلودلا تاداريإا زيزعتل
كلت اميسس’ ،تافآ’ا فلتخم
تاردخملا بيرهتب ةقلعتملا

ةسصتخملا حلاسصملا نأا ىلإا اريسشم
ىلإا تادعملا هذه صصقن نم يناعت

ىلع لامعلا ددع صصقن بناج
نأا ريغ ،كرامجلا ةرادإا ىوتسسم
لغسشلا بسصانم زيزعتب مامته’ا

ىحسضأا ،ةئيهلا هذه ىوتسسم ىلع
لاثم ىلإا اريسشم ةرورسض نم رثكأا

ثيح يلودلا رئازجلا راطم
،يكرمج003 نع ديزي ام طسشني
بلطتي لكيهلا اذه نأا اربتعم

.كرامجلا ناوعأا نم ربكأا اًددع
تادامتع’ا ديمجت صصوسصخبو
،روبع ليكو ةفيظو ةسسراممل
حنم ىلإا هسسفن لوؤوسسملا راسشأا

لبق نم دامتعا0021 يلاوح
،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

اهمدختسسي مل اهسضعبو
حلاسصم لعج ام ،نوديفتسسملا
يرجت كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

تادامتع’ا عاجرتسس’ اقيقحت
.ةمدختسسملا ريغ

تÓيسصحتلا تغلب دقف ةراسشإÓل
غلبم8102 ةنسس ةيكرمجلا

ةبسسنب يأا ،جد رايلم82,620.1
ةئملاب79,49ب ردقت زاجنإا

ةيلاملا نوناق تاعقوت عم ةنراقم
هدكأا امبسسح ،8102 ةنسسل
،كرامجلل ماعلا ريدملا رئازجلاب
.يدلاخ نيدلارون

ز.صسواط



عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
سسمأا ،اهل نايب يف ،ينطولا

يف ،طابسض3 داهسشتسسا نع
ثحب ةيحورم طوقسس ثداح
.ةيركسسع ذاقنإاو

ةرازو نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘جو
ر˘ثإا ى˘ل˘ع» ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا
ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘حور˘˘م طو˘˘ق˘˘سس
عون نم ةيركسسعلا ذاقنإ’او
(nilreM52-SM) ةعباتلا
ءانثأا ةيرحبلا تاوقلا ةدايقل
،ةرومأام ةمهمب اهمقاط مايق
ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا سضر˘˘˘ع ي˘˘˘ف ،سسمأا
ةن˘يد˘م ل˘حا˘سس بر˘غ لا˘م˘سش
ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘ب ،نورا˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ر˘ف˘سسأا يذ˘˘لاو ،1.ع.ن/ةزابيت

مدقملا نم لك داهسشتسسا نع
مدقملاو نيدلا رون ةسسورخ
ن˘˘ي˘˘مأ’ا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘فاو˘˘˘لا

ةد˘˘˘يازو˘˘˘ب لوأ’ا مزÓ˘˘˘م˘˘˘لاو

.«نيدلارون
قيرف˘لا مد˘ق˘ت ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو

سسي˘ئر ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
نع ةباينو ه˘م˘سسا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا

سشيج˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ع˘ي˘م˘ج
سصلاخب ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

ر˘سسأ’ ةا˘سساو˘م˘لاو يزا˘ع˘ت˘˘لا
ن˘م ا˘ي˘جار ،ءاد˘˘ه˘˘سشلا يوذو
مهحاورأا دمغتي نأا ىلاعت هللا
ةع˘سساو˘لا ه˘ت˘م˘حر˘ب ةر˘ها˘ط˘لا

هتان˘ج ح˘ي˘سسف م˘ه˘ن˘كسسي نأاو
ن˘ي˘ق˘يد˘سصلاو ءاد˘ه˘˘سشلا ع˘˘م
م˘ه˘˘يوذ م˘˘ه˘˘ل˘˘ي نأاو ،رار˘˘بأ’ا

يف ناولسسلاو ربسصلا ليمج
رمأا امك ،للجلا باسصملا اذه
ةفرعمل يروف قيقحت حتفب
،ثداحلا بابسسأاو تاسسبÓم
  .هتاذ نايبلا قفو

watan@essalamonline.com
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ةيبيردت ةمهم يف تناك ةرئاطلا

ةزابيت لحاوسسب ةيحورم طوقسس ثداح يف طابسض3 داهسشتسسا

  يمولد Ëرم

لحاسس برغ لامسش ةيرحبلا تاوقل ةعبات ذاقنإاو ثحب ةيحورم طوقسس ةثداح يف صسمأا ،طابسض3 دهسشتسسا
 .ةينيتور تابيردت يرجت ةرئاطلا تناك ثيح ،ةزابيت يف نوراهوب ةنيدم

رئازجلا ءاسضق سسلجم لجأا
فان˘ئ˘ت˘سس’ا سسمأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
قح يف ةرداسصلا ماكحأ’ا يف
نيطروتملاو فانينوك ةوخأ’ا

ةد˘ع ي˘ف تارا˘طإا ن˘م م˘ه˘ع˘˘م
ةق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘سضق ي˘ف تارازو
32  خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘لإا ،دا˘˘سسف˘˘˘لا˘˘˘ب
.ربمسسيد

ن˘م بل˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ءا˘˘جو
ة˘با˘سصإا بب˘سسب عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا سضع˘˘ب

ة˘م˘كح˘م˘لا تنا˘كو ،ا˘˘نورو˘˘ك
دق دمحمأا يديسسل ةيئادتب’ا
،يسضاملا ربمتبسس ةياهن تنادأا
˘ما˘كحأا˘˘ب فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘ك ةو˘˘خإ’ا
ةنسس02و21 نيب ام حوارتت
ةردا˘سصم ع˘م ،اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس
دÓبلا لخاد ي˘ف م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غو ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو
ل˘كل جد ن˘ي˘يÓ˘˘م8 ةمي˘ق˘ب
.مهنم دحاو

دبعو اسضر ةوخإ’ا عباتيو
حو˘˘ن قرا˘˘طو م˘˘ير˘˘ك ردا˘˘ق˘˘لا

عمجم ريسسم اذكو فانينوك
،رهاط نب رودق ،يسس.يج.وك
لÓغتسسا»ب قلعتت مهت ةدعب
«لاومأ’ا سضي˘ي˘ب˘ت»و «ذو˘ف˘ن˘لا

تازا˘ي˘ت˘ما ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سس’ا»و
ل˘يو˘ح˘ت»و «ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
مدع»و «تازاي˘ت˘ماو تارا˘ق˘ع
ةيدقاعتلا تامازت˘ل’ا˘ب ءا˘فو˘لا

.«ةيمومع عيراسشم زاجنا دنع
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘سسم ن˘˘˘˘يدأاو

ه˘كل˘م˘ي يذ˘˘لا ي˘˘سس.ي˘˘ج.و˘˘ك
ن˘ب رود˘ق ،فا˘ن˘ي˘نو˘ك ةو˘˘خإ’ا

اسسبح تاو˘ن˘سس8 ـب ،ر˘˘ها˘˘˘ط
.اذفان

02ـب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا تسضقو
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘˘ج˘˘سس ة˘˘ن˘˘سس
فانينوك رون داعسس مهتقيقسش
يف رارف ةلاح يف ةدجاوتملا
اهكÓمأا ةرداسصم عم جراخلا
،ا˘ه˘جرا˘خو دÓ˘ب˘لا ل˘˘خاد ي˘˘ف
،جد نييÓم8ـب ةيلام ةمارغو
راد˘سصإا˘ب ة˘م˘كح˘م˘˘لا تر˘˘مأاو
د˘سض ة˘ي˘لود ف˘ي˘قو˘ت ةر˘˘كذ˘˘م
.ةمهتملا

نور˘˘خآ’ا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا ا˘˘˘مأا
نم ةيسضقلا يف نوطروتملا
ةعانسصلا تارازو يف تاراطإا

ةي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لاو
ت’ا˘˘˘˘سصت’او ة˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
ىلإا ،ة˘ي˘كل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘سسلا

لسصحت ىرخأا تاعاطق بناج
ىلع يسس.يج.وك عمجم اهيف

م˘كح˘لا م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ام حوارتت تا˘بو˘ق˘ع˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع
تاونسس3و ار˘ه˘سش81 ن˘ي˘ب
حوارتت تامارغو اذفان انجسس
ى˘˘لإا جد000.002 ن˘ي˘ب ا˘˘م
.جد نويلم

ط.ةراسس

ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ف˘سشك
نأا سسمأا ،ويزرأا ةمكحم ىدل
لوح ةيعرسشلا ةيبطلا ةربخلا

لخاد يفولخ لÓب ةافو ةثداح
(51) ير˘سضح˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م
،مر˘سصن˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ،نار˘˘هو˘˘ب

تناك ةافولا نأا ىلإا تسصلخ
.راحتن’ا ةجيتن

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘فأاو
ةيبطلا ةربخلا نأا ،ةيروهمجلا
نأا ى˘˘لإا تسصل˘˘خ ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا
راحتن’ا ةجي˘ت˘ن تنا˘ك ةا˘فو˘لا
ءاذ˘ح˘ل˘ل ط˘ي˘خ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
.ةيحسضلاب سصاخلا يسضايرلا

42 مو˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا فا˘˘˘˘سضأاو
قيقحت حتف ،مرسصنملا ربمفون
ةحل˘سصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ئاد˘ت˘با
ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
فور˘˘˘˘˘ظ لو˘˘˘˘˘ح نار˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘ب
˘مو˘حر˘م˘لا ةا˘˘فو تا˘˘سسبÓ˘˘مو
ءارجإا مت ثيح ،لÓب يفولخ
عامسسو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

ة˘˘ل˘˘˘سصلا تاذ فار˘˘˘طأ’ا ل˘˘˘ك
نولماعلا مهيف نمب عئاقولاب
تقو ،يرسضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ق˘م˘ب
حيرسشت اذ˘كو ة˘ثدا˘ح˘لا عو˘قو
 .يفوتملا ةثج

تاءارجإ’ا هذه ترفسسأا دقو
سضع˘ب طرو˘ت جا˘ت˘ن˘ت˘˘سسا ن˘˘ع
ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ةقلعتم ع˘ئا˘قو ي˘ف ير˘سضح˘لا
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘سسو˘لا فÓ˘تإا˘ب
ةنكمأ’ا ةلاح رييغتو ،ةافولاب
عئاقولا راثأا سسمط ةلواحمو
اذ˘كو ،تم˘ت ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ق˘ح˘لاو
تÓج˘سسلا˘ب ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ر˘يوز˘ت

 .نايبلا قفو ،ةيمسسرلا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘نأا ا˘سضيأا ر˘كذو

ةسسمخ م˘هو ،فار˘طأ’ا م˘يد˘ق˘ت
مامأا ،ة˘طر˘سشلا ي˘ف نو˘ف˘ظو˘م
ربمسسيد51 مو˘˘ي ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ىلع مه˘ت˘لا˘حإا تم˘ت ،يرا˘ج˘لا
ةم˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
مه˘عا˘م˘سس د˘ع˘ب يذ˘لاو و˘يزرأا

د˘سض رد˘سصأا رو˘سضح˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
نهر عاديإ’اب ارمأا مهنم ةعبرأا
ع˘˘سضوو ،تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘˘ح˘˘˘لا

˘ما˘ظ˘ن تح˘ت ة˘طر˘سش ة˘ف˘ظو˘م
 .ةيئاسضقلا ةباقرلا

عبات˘ي ،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا بسسحو
ي˘ت˘يا˘ن˘ج سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ء’ؤو˘ه
يف روزملا لامعتسساو ريوزتلا

كلذو ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر تارر˘˘˘ح˘˘˘م
تاررحملا يف رييغت ثادحإاب
ثاد˘حإاو ا˘هر˘هو˘ج ف˘˘ي˘˘يز˘˘تو
د˘ع˘ب تÓ˘ج˘سسلا ي˘ف ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
نوعباتي امك  .اهلفقو اهمامتإا

زا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ب كلذ˘˘ك
را˘˘طإ’ا جرا˘˘خ ي˘˘˘ف˘˘˘سسع˘˘˘ت˘˘˘لا
يف انوناق هي˘ل˘ع سصو˘سصن˘م˘لا
زجحلل ةسصسصخ˘م˘لا ن˘كا˘مأ’ا
عÓطا نود مهيلع سضوبقملا
ىلع ةوÓع ،ةيسسائرلا ةطلسسلا

ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘˘ثأا سسم˘˘ط ح˘˘ن˘˘ج
ءايسشأ’ا عزنو نكامأ’ا رييغتب
ة˘ل˘قر˘ع سضر˘غ˘ل ا˘ه˘نا˘كم ن˘˘م
لا˘˘م˘˘هإ’او ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سس
برهتلاو ةافولا ىلإا يدؤوملا

ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م
رييغت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ئاز˘ج˘لاو
.ةنكمأ’ا

م.نتاف

«انوروك» صسوريفب نيماحملا صضعب ةباسصإا ببسسب

ةوخإ’ا ةيسضق يف فانئتسس’ا ليجأات
ربمسسيد32 ىلإا فانينوك

فوقوم ةافو تاسسبÓم فسشكي ويزرأا ةمكحم ليكو
ةطرسش زكرم لخاد

«رحتنا يفولخ لÓب»

ةلسشنخ يف صسياقب تاردخملا جورمل انجسس تاونسس01

ةنتابب يرسشبلا كÓهتسسÓل ةهجوم ةدسساف موحل زجح

ماعلا لاŸا ديدبتو تÓجسس فÓتإا ةمهت نع

ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– Úماع Úنيمأاو نازيلغب Úقباسسلا نقرد ينب «يÒم» عسضو

يفخلا ليومتلا ةيسضق يف
تارايسسلا بيكرتو

ىيحيوأاو لÓسس
ءاسضق ضسلجم مامأا
اددجم رئازجلا
بيكرت فلم اددجم دوعي
يفخلا ليومتلاو تارايسسلا
مامأا ةيباختن’ا ةلمحلل
موي ،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجم
يذلاو يراجلا ربمسسيد62
لÓسس هيف مكاحيسس
لثميسس ثيح ،ىيحيوأاو
مهسسأار ىلعو نومهتملا
دمحأا ناقباسسلا ناريزولا
لÓسس كلاملا دبعو ىيحيوأا

خيراتب ةسصاخ ةسسلج يف
.يراجلا ربمسسيد62
ةمكحملا تناكو
دمحمأا يديسسب ةيئادتب’ا

ماعلا لÓخ تطلسس دق
قح يف تابوقع مرسصنملا

لحم نيمهتملا عيمج
51 نيب تحوارت ،ةعباتملا
،اذفان اسسبح نيماعو ةنسس
تامارغ صضرف مت امك
قح يف ةذفان ةيلام
نييداسصتق’ا نيلماعتملا
،زوزعمو ايك عمجم نم لكل
لامعأ’ا لجر ىلإا ةفاسضإا

ىدتنمل قباسسلا صسيئرلاو
يلع تاسسسسؤوملا ءاسسؤور

.دادح
ةدوعلا نأا ،ركذلاب ريدجلا
ةيسضقلا فلمل ةعيرسسلا

ةمكحملا لوبق دعب تءاج
صضقنلاب نعطلا رارق ايلعلا
اميف ،ةيسضقلا يف نيمهتملل

ةباينلا نعط تسضفر
.ةماعلا

م.ةزمح

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
،ةنتاب ةي’و نمأاب رسشع يناثلا

ز˘ج˘حو سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م
˘مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ر˘˘ي˘˘غ ءار˘˘م˘˘ح˘˘لاو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصلا
.يرسشبلا

تاذ اهتذفن يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا

ةراجتلا ةيريد˘م ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع
لÓغتسسا دعب تمت ،ةيدلبلاو
دو˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي ن˘˘كسسم
ءا˘سضي˘ب˘لاو ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ب جارو˘فا كرا˘ب ي˘ح˘˘ب
تاءارجإ’اب ذخأ’ا دعبو ،ةنتاب
مت ،ةمزÓلا ةينمأ’او ةينوناقلا
ىلإا لقن˘ت˘لاو ة˘يرود ل˘ي˘كسشت

سشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘تو نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
051 زجح مت نيأا ،نكسسملا

ةحلاسصلا ريغ موحللا نم غلك
غلك021 اهنم كÓ˘ه˘ت˘سسإÓ˘ل
غلك03 و دسسافلا جاجدلا نم
م˘ت ه˘ي˘ل˘عو . ا˘مور˘ف˘م ا˘˘م˘˘ح˘˘ل
يف هعامسسو ينعملا فيقوت
هبجومب مدق يمسسر رسضحم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
مدرو فÓ˘تإا ع˘م ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا

زكرمب ةزوجحملا محللا ةيمك
.رايبلاب ينقتلا مدرلا

تنادأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
سسياق ةرئادب ةمكحملا ةئيه
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا

ةمسصاع رقم ةلسشنخ ةنيدمل
،ملك22 دع˘ب ى˘ل˘ع ،ة˘ي’و˘لا
نم يناثلا دقعلا يف اسصخسش
ةذفان تاونسس ةر˘سشع˘ب ر˘م˘ع˘لا

05 ا˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو
م˘ت ناد˘م˘لا .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نمأ’ا رسصانع لبق نم هفيقوت
ر˘ثإا ،سسيا˘ق˘ب لوأ’ا ير˘سضح˘لا

نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ةدراو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
بن˘˘ق˘˘لا ج˘˘˘تار تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘سشلا ط˘˘˘سسو يد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘لا
دعبو ،يسصخسشلا كÓهتسسÓل
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘سساو ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ل˘˘ي˘˘حأا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ردسص نيأا ةيئاسضقلا تاهجلا
.ركذلا فنآ’ا مكحلا هقح يف
ايئاسضق قوبسسمب ةحاطإ’ا

يف «لوبتيب» ىلع دمتعي
يمارجإ’ا هطاسشن

نمأ’ا رسصانع تنكمت امك
ة˘ن˘يد˘م˘ب سسدا˘سسلا ير˘سضح˘لا

،ةي’ولا ةمسصاع رقم ةلسشنخ
يف ريطخ مرجمب ةحاطإ’ا نم
،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

يف طروتمو ايئاسضق قوبسسم
نهتمي ،ايا˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ديدهتب ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
بل˘ك لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ،ها˘˘يا˘˘ح˘˘سض
لوبت˘ي˘ب˘لا ة˘لÓ˘سس ن˘م سسر˘سش
،ةيمارجإ’ا هتاطا˘سشن ة˘لواز˘م˘ل

ز˘ج˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘ل˘ك ن˘˘يأا
،ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك
نم ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا
نم نافيسس» سسداسسلا فنسصلا
عاجرتسسا عم ،«ياروماسس عون
عون نم ةقورسسم ةيران ةجارد
«SMV».

دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
يتلا ىوكسشلا يف قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
تاوق ىلإا سصخسش اهب مدقت
ه˘ت˘جارد سضر˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘قر˘˘سسل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا

ه˘ت˘ما˘قإا ر˘ق˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
د˘يد˘ج˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا بط˘ق˘لا˘ب

قيقد˘لا لÓ˘غ˘ت˘سس’ا ،ة˘ل˘سشن˘خ
نكم ةرفوتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
د˘˘جاو˘˘ت نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘˘م
ةقرسسلا لحم ةيرانلا ةجاردلا

ىد˘˘˘˘حإا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
سسفن˘ب ة˘يرو˘ط˘ت˘لا تا˘ن˘كسسلا
تاهجلا عم قيسسنتلابو .يحلا
ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

سشي˘ت˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ
اذ˘ه ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا ن˘˘كسسم
قو˘ب˘سسم ه˘˘نا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ج˘يور˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘يو ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
امك ،هنكسسم ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
نم سسرسش بلك ىلع دمتعي
ه˘طا˘سشن لÓ˘خ لو˘ب˘ت˘ي˘˘ب عو˘˘ن
تاوق لخدت ةقاعإ’ يمارجإ’ا
                                                 .نمأ’ا

ىداعسس يون/م.ءامسسأا

ةمكحمب قيقحتلا يسضاق رمأا
ي˘سسي˘ئر ع˘سضو˘ب  ،و˘˘ي˘˘هرا يداو
،ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ن˘قرد ي˘ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
«م. ب» نم لكب رمأ’ا قلعتيو
ني˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘ي˘مأ’او »ب .ب»و
،دعاقتلا ىلع ليحأا يذلا «م. ب»
ةحلسصم نم لقن يذلا »ع .ب»و
ىلإا ةيدلبلا تاذب ةماعلا ةنامأ’ا

ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ىر˘خأا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم

فÓ˘تإا ة˘م˘ه˘ت ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ديد˘ب˘تو تا˘ظ˘ف˘ح˘مو تÓ˘ج˘سس
ر˘ثا ءا˘ج ة˘ي˘سضق˘لا.ماعلا لا˘م˘لا
سسيئر اهب مدقت ةيمسسر ىوكسش
يلاحلا يدلبلا يبعسشلا سسلجملا

،ةلوادملل تÓجسس ءافتخا اهدافم
ي˘ت˘ن˘سسب ة˘سصا˘خ تا˘ظو˘ف˘ح˘˘مو
هيلعو2002 ما˘˘˘˘عو8991
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تر˘˘سشا˘˘ب

لÓخ نم اهتاقيقحت ةسصتخملا
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا فار˘طأ’ا باو˘ج˘ت˘˘سسا
ةلادعلا ىلع فلملا لاحيل ،اهيف
˘ما˘مأا فار˘طأ’ا ع˘ي˘م˘ج ل˘ث˘م ن˘يأا
يداو ةمكحمب قيقحتلا يسضاق
ع˘˘˘سضو˘˘˘ب ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لا ،و˘˘˘˘ي˘˘˘˘هرأا
ةباقرلا تحت ةعبرأ’ا نيمهتملا
.ةيئاسضقلا

بويأا.صس
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يف مارع وبأا ليلخ ريسسأ’ا بتاكلا
نم ررحتي ةئيطخلاو سسيدقلا هباتك
نم جرخي ،تايسساقلا هتادبؤوم فلخ
مدهيو هسسأافو هبيلسص لمحي ،دبعملا
يف ًادحاو ادحاو انبسساحي ،مانسصأ’ا
ة˘ن˘ج˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم˘˘لا

عرا˘˘سصت ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا˘˘ف ،م˘˘ي˘˘ح˘˘ج˘˘˘لاو
يعمقلا عقاولا مه˘سصت˘م˘ي ،ا˘يا˘ح˘سضلا

،ىرايحو نيف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لا م˘ه˘لو˘ح˘يو
ثدحتي ءيرجلا يدقنلا هباتك يفو
نجسسل˘ل ع˘سسوأاو ق˘م˘عأا مو˘ه˘ف˘م ن˘ع
كÓ˘˘˘سسأ’او نارد˘˘˘ج˘˘˘لا نأا ف˘˘˘سشكيو
ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لاو ةد˘˘˘سصو˘˘˘م˘˘˘لا باو˘˘˘˘ب’او
با˘˘˘˘هرإ’او لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو سسم˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
مامأا قئاع˘لا ي˘ه تسسي˘ل ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
لÓتحإ’ا هعرز ام امنإاو ،ةيرحلا ةدارإا
هماظنو هئاوهو نجسسلا تنمسسا يف
ن˘ج˘سسلا ن˘م ى˘سسقأا و˘ه ا˘م ي˘مو˘˘ي˘˘لا

حورلا قوطي ًاجمربم ًاماظن :دسشأاو
ريسسأا لك نم لعجيو لقعلا رسصاحيو
يف ليلخ ثدحتي .ةلآا وأا ئيسش درجم
ءاسضف يف ناجسسلا قلطأا فيك هباتك
ة˘ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ هاو˘˘ق ل˘˘ك ن˘˘ج˘˘سسلا

ر˘سشن˘ك ى˘ت˘سش بي˘لا˘سسأا˘ب ة˘م˘˘عا˘˘ن˘˘لاو
عزاو˘˘˘ن˘˘˘لاو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل˘˘˘سشلاو دا˘˘˘سسف˘˘˘لا
كلذب ىنبو ، م’زتسس’او ةيحلسصملا
ةكلمم ،نجسسلا لخاد يف رخآا ًانجسس
ة˘يدر˘ف˘لا م˘ي˘ها˘ف˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سست
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سصخ˘˘˘سشلاو
قيسضلا ن˘ج˘سسلا را˘سص ،ة˘ي˘سسجر˘ن˘لاو
راسصو ،هين˘كا˘سس ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ق˘ي˘سضي
ميهافمل ةلسصقم لبح قيسضلا نجسسلا
ةيلخادلا تاذلا مدعت اهميقو ةروثلا
يتلا يناعملا كلت لكو نيلقتعملل
.ةيوهلا ةيدجباو ةيحسضتلا اهرطسست
ة˘ي˘ح˘سض مار˘˘ع و˘˘بأا ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ ر˘˘ي˘˘سسأ’ا
نأا سضفر˘ي ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا لÓ˘˘ت˘˘حإ’ا
دي ىلع ىر˘خأا ة˘ي˘ح˘سض ى˘لا لو˘ح˘ت˘ي
ء’ؤوهو ن˘ي˘م˘ثآ’ا ا˘يا˘ط˘خ˘لا با˘ح˘سصأا
˘مو˘ه˘ف˘م او˘سسند ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا
عم مهنواعتب ريسسأ’ا ةيزمرو ةيرحلا

ء’ؤوه ،نوجسسلا تارابختسسا طابسض
او˘با˘ك لا˘جر ى˘لا او˘لو˘ح˘ت ن˘ي˘˘م˘˘ثآ’ا
ين˘طو˘لا رر˘ح˘ت˘لا عور˘سشم سسي˘ند˘ت˘ل
نم نولقتعملاو ىرسسأ’ا هلثمي يذلا

ةباين اهب نوموقي يتلا مهراودأا لÓخ
ءوسضلا طلسسي بتاكلا .ناجسسلا نع
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ة˘سسا˘ي˘سسلا ى˘ل˘˘ع
ى˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا تلو˘˘ح
لزا˘ع˘مو تا˘نو˘ت˘˘نا˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘سس
˘ما˘ظ˘ن تسسسسأاو ة˘ق˘ي˘سض تا˘ع˘م˘ج˘تو

،دسست قرف ماظنو يرسصنعلا لسصفلا
لقتنا يدومعلاو يقفأ’ا لسصفلا اذه
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ثي˘ح نو˘ج˘سسلا ل˘خاد ى˘˘لا

،ى˘سضو˘ف˘لاو ي˘ظ˘سشت˘لاو ما˘سسق˘˘ن’او
ىرسسأ’ا ميهافم ريوحت ماظن هقفاري
،ةيلخادلا مهمظنرايهناو مهتايولوأاو
عمتجم نم لاقتع’ا ع˘م˘ت˘ج˘م ل˘ق˘نو
ىلا ةكسسامتم ةيروث ةطلسسو مواقم
ةدحولا بايغو لهرتلا هدوسسي عقاو
ن˘ما˘سضت˘لاو ة˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
نوجسسلا تاحاسس ليوحت ،يعامجلا
تا˘˘˘يرو˘˘˘طار˘˘˘ب˘˘˘ماو كلا˘˘˘˘م˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لا

ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘تو قاو˘˘˘˘سسأاو تار˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘مو
ديلاقتلا ريمدتو لاسضنلا ةسصخسصخو
ليكسشت ةداعاو اهمظ˘نو ه˘ي˘لا˘ق˘ت˘ع’ا

امب ًايعامتجاو ًايفاقث ىرسس’ا يعو
.نوجسسلا يف ةرطيسسلا ماظن مدخي
ترج يتلا تاريغتملا قثوي بتاكلا

4002 ماع دعب ةريسس’ا ةكرحلا ىلع
سسوردم لكسشب ثحبي نأا لواحيو
اذه بابسسأا نع ةيلوؤوسسملا عقوم نم
ىرسسأ’ا ةايح ىلع ىرج يذلا يدرتلا

وهو،اهرحسسو اهتي˘سسد˘ق˘ل ا˘ه˘ناد˘ق˘فو
ة˘كر˘ح˘لا رود ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
عورسشملا نم ءزجك ةريسس’ا ةينطولا
ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘ل يرر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
داسسفلا تاودأا لك ةبراحمو لÓتح’ا
ى˘لا تدا˘ق ي˘˘ت˘˘لاو نو˘˘ج˘˘سسلا ل˘˘خاد
ةكيرسش تحبسصأاو اياطخلاو ةئيطخلا
ليوحتب ةديدجلا هتاي˘ن˘ق˘ت˘ب نا˘ج˘سسل˘ل
ن˘يد˘ي˘ق˘م ما˘قرا در˘ج˘م ى˘لا ىر˘˘سسأ’ا
ديدحلا لسسÓسس نم ىوقأا لسسÓسسب
لÓحمسضاو لاملاو ةحلسصملا يهو
درجم ىلا ىرسسأ’ا ليوحتو حماطملا

اولسصحي امب ني˘ف˘ت˘كم ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم
ن˘˘م عدو˘˘يا˘˘مو ما˘˘ع˘˘ط ن˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ًادرمت نلعي هنا ،لاومأا نم مهتاباسسح
ى˘˘ل˘˘ع بتا˘˘˘كلا اذ˘˘˘ه سصو˘˘˘سصن ي˘˘˘ف
ىلعو ةمواسسملاو نيجدتلا ةسسايسس
اذه .نوجسسلا لخاد سسماخلا روباطلا
ةد˘ع ي˘ف ي˘عو ة˘خر˘سص و˘ه با˘ت˘˘كلا
حور˘لا ة˘يا˘م˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ها˘˘ج˘˘تا
نم ينيطسسلف˘لا ر˘ي˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘سضن˘لا

ىلا هجوم دقن وهو ،اهئانفا ت’واحم
تادا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصف˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ك
او˘مو˘ق˘ي م˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
ع˘سضو ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسمو م˘هرود˘˘ب
يتلا بيسستلا لاكسشأا لكل طباوسضلا
ةر˘˘ي˘˘سسأ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا م˘˘˘سسج تبا˘˘˘سصأا
اياطخلا باحسصأ’ حامسسلاو سسدقملا
ر˘ي˘˘سصم˘˘ب او˘˘م˘˘كح˘˘ت˘˘يو اودو˘˘سسي نأا

بات˘كلا .نو˘ج˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
عجوو ملأا نم هنومسضم يف ام مغرب
ً’ؤوافتو ةيروث ةلاسسر لمحي هنا ’إا
نيلقتعملا نم ةيبلاغلا ،لب˘ق˘ت˘سسم˘لا˘ب
مهتايح ددهت يتلا رطاخملا تكردأا
ةماركلاو ةيرحلا بارسضا اونلعأا اذهل
ري˘سسأ’ا  ةدا˘ي˘ق˘ب7102 نا˘سسي˘ن ي˘˘ف
ةبيهلا ةداعإا فدهب يثوغربلا ناورم
اهرودو ةريسسأ’ا ةكر˘ح˘ل˘ل ة˘نا˘كم˘لاو
لÓ˘ت˘حإ’ا ة˘موا˘ق˘م ي˘ف ي˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا

.نوجسسلا لخاد وباكلا ماظن طاقسساو
لمكتسسي ةئيطخلاو سسيد˘ق˘لا با˘ت˘ك
لوحتيو ة˘مار˘كلاو ة˘ير˘ح˘لا ة˘كر˘ع˘م
عفد يتلا ةمحلملا كلتل ليجنا ىلا
ًايلخاد اهلÓ˘خ ًا˘ي˘سسا˘ق ًا˘ن˘م˘ث ىر˘سسأ’ا

ةرم سسرجلا عرقي باتكلا ،ًايجراخو
.دتولا علخيو تمسصلا رسسكيو ىرخأا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘سسنا ةز˘˘˘ه و˘˘˘ه با˘˘˘ت˘˘˘كلا اذ˘˘˘ه
بتكي نا درجمف ،عيمجلل ةمكاحمو
اذهبو ةأارجلا هذهبو باتكلا اذه ليلخ
لك ىلع ةروث نلعي وهف حوسضولا
ىلعو ةدسسا˘ف˘لاو ة˘سسئا˘ب˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
نم جرخي ،د˘يد˘ج˘لا ةر˘ط˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن
باوبأا حتفي ،ةلعسشلا لمحي دبعملا
مÓ˘ظ˘لا ن˘م رو˘ن˘لا جر˘خ˘يو د˘ب˘ع˘م˘لا

ةروث يف ةروث باتكلا اذه ،رسشحلاو
بسضغ ىلا برقأاو نجسسلا نم دعبأا
يف مارع وبأا ليلخ ريسسأ’ا .بعسشلا

ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس ًا˘عور˘سشم حر˘˘ط˘˘ي ه˘˘با˘˘ت˘˘ك
جورخلل ًايوسضهن ًايروثو ًايعامتجاو
تاراسسكن’ا لك ميمرتو ةيواهلا نم
ةيسضقلا تبا˘سصأا ي˘ت˘لا تا˘ع˘جار˘ت˘لاو
،ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

راهطأ’ا نو˘سسيد˘ق˘لا هدو˘ق˘ي عور˘سشم
ن˘˘يذ˘˘لاو ر˘˘ث˘˘كلا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا د˘˘سض
تا˘ي˘م˘سسمو لا˘كسشأا ي˘ف نو˘ع˘ن˘ق˘˘ت˘˘ي

جرخي مارع وبأا ليلخ بتاكلا .ةديدع
،ةئيطخلا لوسصف يوري دبعملا نم
يرعي ،سصبرتملا هفوخ ىلع درمتي

ا˘ه˘ب قد˘سشت˘ي ي˘ت˘لا ر˘ه˘ط˘لا تارا˘ب˘˘ع
سسو˘˘˘كا˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ه˘˘˘˘نا ،سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
نيروهقملا ةروث دوقي ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

مهتيرح ىلع لوسصحلل ن˘ي˘بذ˘ع˘م˘لاو
تايعاطق’او كلامملا باحسصأا دسض
ةرادا ا˘ه˘˘ت˘˘سسسسا ي˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو
.لÓتح’ا نوجسس
لقند لمأا ريبكلا يبرعلا رعاسشلا لاق
سسوكاترابسس تا˘م˘ل˘ك ه˘تد˘ي˘سصق ي˘ف
:ةريخأ’ا

حابسصلا قناسشم ىلع انأا ٌقلعم
ةينحم توملاب يتهبجو

ةيح اهنحأا مل يننأ’
ناديملا يف نوربعي نيذلا يتوخإا اي
نيقرطم
ّيلإا مكنويع اوعفرتلو ،اولجخت ’
يبناج نوقلعم مكن’
رسصيق قناسشم ىلع
ّيلإا مكنويع اوعفرتلاف
توملا يف مكنويع تقتلا اذإا امبرل
ّينيع يف
متعفر مكن’ ،ي˘ل˘خاد ءا˘ن˘ف˘لا م˘سست˘ب˘ي
ةرم مكسسأار
هجاو˘ي طاور˘خ ر˘م˘ع د˘ئا˘ق˘لا ر˘ي˘سسأ’ا
ىرخأا ةرم يدارفن’ا لزعلا رارق
ن˘م ه˘جور˘خ ن˘م د˘حاو عو˘ب˘سسأا د˘ع˘˘ب
...  يدارفن’ا لزعلا
نا ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘ن  دا˘فأا
ل˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سسأ’ا يوا˘ح˘ت˘ف˘لا د˘ئا˘˘ق˘˘لا

رمع ) نيدلا رسصان يمهف رمع دمحم
يف اماع81 ذنم لقتعملا ( طاورخ
ارارق ن’ا ه˘جاو˘ي لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس
نيزانز ىلا هتداعإاب اديدج ايليئارسسإا
نوراسشه لزع يف يدارفن’ا لزعلا
نم’ا ريزو نع رداسص رارق ىلع ءانب
هعسضوب يسضقي ندرا داعلج يلخادلا
ن˘ج˘سس ي˘˘ف يدار˘˘ف˘˘ن’ا لز˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
ادغ أادبي نا ررقملا نمو ... نوراسشه
تاو˘˘ط˘˘˘خ ىر˘˘˘سسأا ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘سس د˘˘˘ح’ا
لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
طاور˘خ ر˘م˘ع ر˘ي˘سسأ’ا ع˘م ا˘ن˘ما˘˘سضت
ةداعإا نوجسسلا ةرادإا رارقل اسضفرو
رسساي ) مه ىرسسأ’او ىرخأا ةرم هلزع
بلاطو يتابرسشلا رسسايو يكرت وبأا

يتابرسشلا نمياو لمجلا متاحو ورمع
˘مار˘ع و˘بأا ل˘ي˘ل˘خو تا˘ب˘˘ير˘˘ح بتارو
ةمداقلا مايأ’ا لÓخ مهيلا  مسضنيسسو
رارقلل اسضفر ىرسس’ا نم تارسشعلا
طاورخ دئاقلا نا راجنلا حسضوأاو ...
ةداق نم ربتع˘ي ي˘م˘ه˘ف و˘بأا ى˘ن˘كم˘لا

لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف ح˘ت˘ف ة˘˘كر˘˘ح
رداك نيب ريبك مارتحا ىلع زوحيو
ةف˘قاو˘م˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘ي˘سس’ا ة˘كر˘ح˘لا
... نو˘ج˘سسلا ةرادإا د˘سض ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا
ديلاوم نم طاورخ ريسسأ’ا نا ركذي
م3/11/1791 خيراتب ليلخلا ةنيدم
لÓ˘خو ة˘ل˘سضا˘ن˘م ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م و˘˘هو
اهتداق ن˘م نا˘ك ى˘لوأ’ا ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا

ةد˘يد˘ع تار˘م لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل سضر˘˘ع˘˘تو
يف ةيدا˘ي˘ق ع˘قاو˘م ةد˘ع ؤو˘ب˘تو كاذ˘نآا
تحت ميل˘قإ’ا ه˘يو˘سضع ن˘م ة˘كر˘ح˘لا
با˘يذ مو˘حر˘م˘لا ل˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق
ةكرح رسس نيما دلاخ وبأا يتابرسشلا

نا امو ... كاذنآا ليلخلا ميلقإا حتف
رمع ناك ى˘سصقأ’ا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا تأاد˘ب

ةدايقب اوقحتلا نم لئاوأا نم طاورخ
ديهسشلا عم ىسصقأ’ا ءادهسش بئاتك
ءاده˘سشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو مو˘لز ناور˘م
ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةدرا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘˘ل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
بيسصأا ة˘ل˘سشا˘ف لا˘ي˘ت˘غا ت’وا˘ح˘مو
نا ا˘مو تا˘سصا˘سصر ةد˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ل دا˘˘ع ى˘˘فا˘˘˘سشت
بئاتك ةداي˘ق م˘ل˘سست ثي˘ح ي˘لا˘سضن˘لا
ديهسشلا لايتغا دعب ىسصقأ’ا ءادهسش
م22/4/2002 خيراتب مولز ناورم
ليوط كابتسشا دعب هلاقتعا مت نا ’ا

ةد˘ع ه˘ي˘ل˘ع تق˘ل˘طاو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ع˘˘م
ةسسمخ اهرثإا ىلع دهسشتسسا خيراوسص
ىسصقأ’ا ءادهسش بئاتك رداوك نم
،ًاماع52 ،ةب˘تا˘ك ر˘سسا˘ي د˘ج˘مأا م˘هو
ءازجأا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘يا˘ظ˘سشب بي˘سصأا
22 ،ةبتاك نيدلا زع رذنمو مسسجلا

فلتخ˘م ي˘ف ا˘يا˘ظ˘سشب بي˘سصأا ،ًا˘ما˘ع
ن˘يد˘لا م˘ج˘˘ن مر˘˘كأاو م˘˘سسج˘˘لا ءاز˘˘جأا
اياظسشب بيسصأا .ًاماع22 ،يرومحلا
يئاجرو مسسجلا ءاز˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
اياظسشب بيسصأا ،ًاماع03 ،يماسش وبأا
فرسشأاو مسسج˘لا ءاز˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
بيسصأاو ،ًا˘ما˘ع42 ،ن˘ي˘ها˘سش ر˘سسا˘ي
فلتخم يف ةليقث ةيران ةريعأا ةدعب
ةدعب طاورخ بيسصأاو مسسجلا ءازجأا

د˘ئا˘ق˘لا ه˘برد ق˘ي˘فر ع˘م تا˘سصا˘سصر
ثيح يكرت وبأا ىسسومو لمجلا متاح
يف جÓعلل رتبكي˘لو˘ه ةرا˘ي˘ط˘ب ل˘ق˘ن
ةيل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ىد˘حا

ةداهسشتسساب كاذنآا تاعاسشا تددرتو
ن˘م ن˘ي˘ق˘ي˘لا ر˘ب˘خ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ي نا ل˘ب˘˘ق
ح˘ير˘ج ه˘نأا˘ب ر˘ي˘سسأ’ا يدا˘ن ي˘ما˘˘ح˘˘م
ل˘ي˘ب˘ق كلذ نا˘كو جÓ˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘˘ت˘˘يو
/92/4 خ˘يرا˘ت˘ب ل˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا حا˘˘ي˘˘ت˘˘جا

ةمكحملا ه˘ي˘ل˘ع تم˘كحو،م2002
ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح «ر˘˘فو˘˘ع» ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ثيح طاورخ رمعل دبؤوملا نجسسلاب
هلسصاوتم اماع81 ن’ا ىتح ىسضما
Ó˘˘سصاو˘˘م لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ف
اينطو ادئاق رسس’ا عÓق لخاد هلاسضن
مت نا ’ا ىرسس’ا قوقح نع اعفادم
يدا˘˘ن نا .. ي˘˘مار˘˘جا رار˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘لز˘˘˘ع
ةموكح لمحي ينيط˘سسل˘ف˘لا ر˘ي˘سسأ’ا
نع ةل˘ما˘كلا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا لÓ˘ت˘ح’ا

نم يناعي يذلا طاورخ ريسسأ’ا هايح
لزعلا يف هءاقب ناو تاباسصإا ةدع
ر˘ط˘خ˘ل˘ل ه˘تا˘ي˘ح سضر˘ع˘ي يدار˘ف˘˘ن’ا
...ديدسشلا

ةقحÓم لÓتح’ا تاطلسس لسصاوت
،ا˘هد˘يد˘ه˘تو ة˘سسد˘ق˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا

ي˘ت˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘كو
قباسسلا ر˘ي˘سسأ’ا ة˘ل˘ئا˘ع تفد˘ه˘ت˘سسا
،ةميدقلا سسد˘ق˘لا ن˘م ة˘لاز˘غ د˘م˘حأا

ةرركتملا تاما˘ح˘ت˘ق’ا ر˘ب˘ع كلذو
ةعيرذب ،هتجوزو هلاقتعاو ،لزنملل
ي˘ف ة˘جوز˘لا ة˘ما˘قإا ة˘ي˘نو˘نا˘ق مد˘ع»
ةفسضلا ةيوه لمحت اهنأ’ ،سسدقلا
.«ةيبرغلا
ةلازغ دمحأا قباسسلا ريسسأ’ا جوزَت
مار ةنيدم نم ةينيطسسلف ةديسس نم
ةعبرأا ابجنأاو ،ًاماع (11) لبق هللا
رسشع رمعلا نم غلبي مهربكأا ءانبأا
،رهسشأا ةينامث م˘هر˘غ˘سصأاو تاو˘ن˘سس
ةلئاعلا ى˘ل˘ع تا˘ق˘يا˘سضم˘لا تأاد˘بو
نوجسس نم ةلازغ نع جارفإ’ا دعب
ثÓ˘˘ث ه˘˘˘ئا˘˘˘سضق د˘˘˘ع˘˘˘ب لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
ه˘لا˘ق˘ت˘عا ى˘ل˘ع تمد˘قأاو ،تاو˘˘ن˘˘سس
ثيح ،نيرسشت رهسش لÓخ هتجوزو

لز˘ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘˘ق تم˘˘ح˘˘ت˘˘قا
،ةجوزلا لاقتعا رمأا ذيفنتل ةلئاعلا

يتلا ةيمسسرلا قاروأ’ا اهزاربإا مغر
’إا ،ةنيدملا يف ةماقإ’ا نم اهنكمت
ىلع رسصأاو كلذ سضفر طباسضلا نأا
فيقوتو قيقحت دعبو ،ا˘م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا

ز˘كر˘م ي˘ف ع˘ي˘سضر˘لا ا˘م˘ه˘ل˘ف˘ط ع˘م
ةميدقلا ةدلبلا يف «ةلسشقلا» ةطرسش
.امهنع جرفأا سسدقلا يف
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تاو˘˘˘ق نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سش˘˘˘ُي
بآا رهسش يف ةلازغ ةجوز تلقتعا
تاوق˘لا تم˘ح˘ت˘قا ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘لا

ع˘م ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ت˘عاو ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا لز˘˘ن˘˘م
رمعلا نم غلبي ناك يذلا اهعيسضر
ا˘ه˘لا˘ف˘طأا تكر˘تو ،ر˘ه˘˘سشأا ة˘˘سسم˘˘خ
فيقوت دعبو ،لزنملا يف نيرخآ’ا

اهنع جرفأا ،تاعاسس ةدعل قيقحتو
،ةيبرغلا ةفسضلا ىلإا داعبإ’ا طرسشب
اهتلقنو ،سسدقلا يف دجاوتلا مدعو
ز˘˘جا˘˘ح ى˘˘لإا ةر˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

تت˘˘سشو ،ير˘˘كسسع˘˘لا «ا˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ق»
ةد˘ع ة˘ل˘ئا˘ع˘لا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
يف هيلفط عم جوزلا سشاعو ،رهسشأا
ن˘ي˘ل˘ف˘طو ة˘جوز˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،سسد˘ق˘˘لا
ىت˘ح ،ه˘ل˘لا مار ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ن˘ير˘خآا
رارقلا ة˘ه˘جاو˘م م˘يد˘ق˘ت ن˘م ن˘كم˘ت
ي˘ف ا˘ه˘لز˘ن˘م ى˘˘لإا ه˘˘ت˘˘جوز ةدو˘˘ع˘˘ل
.سسدقلا
رونأا قباسسلا ريسسأ’ا سضرعت امنيب
ةيواسسيعلا ةد˘ل˘ب ن˘م د˘ي˘ب˘ع ي˘ما˘سس
تارار˘˘قو ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا ةّد˘˘˘ع ى˘˘˘لا
ن˘ع دا˘ع˘بإ’او ،ي˘لز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘لا˘˘ب
ت’ا˘ق˘ت˘ع’ا ر˘خآا ،سسد˘ق˘لا ة˘ن˘˘يد˘˘م
دعب ،يناثلا نيرسشت رهسش يف تناك
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ةد˘م˘ل ا˘ه˘ن˘ع هدا˘ع˘بإا بق˘ع سسد˘˘ق˘˘لا
.يركسسع رارقب ،رهسشأا ةعبرأا

د˘˘ق لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سس تنا˘˘˘كو
ًارارق ،يراجلا ماعلا علطم هتملسس
يلز˘ن˘م˘لا سسب˘ح˘لا سضر˘ف˘ب ي˘سضق˘ي

نابسش ة˘ت˘سس ى˘ل˘عو ،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ل˘لا
اهنيح اولق˘ت˘عا .ةد˘ل˘ب˘لا ن˘م ن˘ير˘خآا
مدع» ةجحب ةي˘لا˘ت˘ت˘م تار˘م ثÓ˘ث
ي˘فو ،«ي˘ل˘ي˘ل˘لا سسب˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘˘ل’ا
مه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘بو ر˘ي˘خأ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا
طر˘سشب م˘ه˘ن˘ع جر˘فأا ،ر˘ه˘˘سش ةد˘˘م˘˘ل
،رهسشأا ةثÓث ةدمل يلزنملا سسبحلا

،ًاددجم قيقحتلل د˘ي˘ب˘ع ي˘عد˘ت˘سساو
نع هدا˘ع˘بإا˘ب ي˘سضق˘ي ًارار˘ق رد˘سصو
لدُع مث ،ة˘ي˘قر˘سشلا سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م
يسضقيل ،ينا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف رار˘ق˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘سشب سسد˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘بإا˘˘ب
.يبرغلاو يقرسشلا

ةقحÓملل او˘سضر˘ع˘ت ن˘م ن˘ي˘ب ن˘مو
نم يداولسسلا لداع قباسسلا ريسسأ’ا
داعبإÓل سضرعت ثيح ،ناولسس ةدلب

،مايأا ةسسمخ ةدمل سسدقلا ةنيدم نع
نو˘˘ج˘˘سس ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا بق˘˘ع
ى˘˘سضمأا نأا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ًاملع .يرادإ’ا لاقتع’ا يف نيماع

نو˘ج˘˘سس ي˘˘ف ًا˘˘ق˘˘با˘˘سس ى˘˘سضمأا ه˘˘نأا
.تاونسس سسمخ لÓتح’ا

ىلع ًاددجم تاسسسسؤوملا دكؤوت*
يف ترمتسسا لÓتح’ا تاطلسس نأا
تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ج˘˘˘ه˘˘˘ن
ىرسسأ’ا قحب ةيعمقلاو ةيليكنتلا

،ةئف يأا نثتسست ملو ،نيلقتعملاو
قحب لاقتع’ا تايلمع تلسصاو لب
لافطأ’او ن˘سسلا را˘ب˘كو ى˘سضر˘م˘لا
نم لا˘ق˘ت˘ع’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ق˘فار ا˘م˘ب

ط˘˘سسبأ’ كا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو ع˘˘م˘˘قو ف˘˘ن˘˘ع
نو˘نا˘ق˘لا ا˘ه˘˘ن˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا
،فينج ةيقافتاو يناسسنإ’ا يلودلا

ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م تا˘سسسسؤو˘م˘لا تدد˘جو
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا˘˘ب رار˘˘م˘˘ت˘˘˘سس’ا˘˘˘ب
،ه˘˘تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ف˘˘قو˘˘ب ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

تمسصلا ةلاح ءاه˘نإاو ه˘ت˘ب˘سسا˘ح˘مو
ر˘˘˘سضخأ’ا ءو˘˘˘سضلا تكر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ذيفنت يف رارمتسس’ا يف لÓتحÓل
 *تاكاهتن’ا نم ديزملا

 عقارق ىسسيع :ملقب

مهتÓئاعو نيقباسس ىرسسأ’ ديدهتلاو ةقحÓملا
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انوروك ةحئاج ببسسب يفاقثلا طاسشنلا فقوت دعب تقلطنا
يوهجلا حرسسملا ةنمقر ةيلمع ءاهتنا

نارهوب1202 علطم «ةلولع رداقلا دبع»
ة˘ن˘م˘قر ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس
يوه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا ر˘ي˘ي˘سست
«ة˘˘لو˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع»
دعب تقلطنا يتلا ،نارهول
ي˘فا˘ق˘ث˘لا طا˘سشن˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘˘سسب

ة˘ن˘سس ع˘ل˘ط˘م ع˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
د˘ي˘ف˘ت˘سسا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،1202
ةسسسسؤوم˘لا هذ˘ه ر˘يد˘م ىد˘ل
.ةيفاقثلا

ةنمقر ةيلمع تزواجت دق و
يوه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا ر˘ي˘ي˘سست
نارهول «ةلولع رداقلا دبع»
يف06 ة˘ب˘سسن ه˘ت˘نر˘سصعو
دارم هزربأا ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ئا˘م˘لا
هذه تسسم دقو.يسسونسس
يهو حلاسصم ثÓث ةيلمعلا
ق˘ئا˘ثو »و » ة˘ب˘سسا˘˘ح˘˘م˘˘لا »
» ة˘ج˘مر˘ب˘لا»و » ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
اذ˘˘ه ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
يتحلسصم لمسشيل ىعسسملا
»و » ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا»
فاسضأا امك » نيمدختسسملا
.ردسصملا سسفن

حرسسملا ةعاق ةنمقر مت امك
دعقم005ل ع˘سست˘ت ي˘ت˘˘لا

رو˘ه˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘م
يذ˘لا ي˘سسر˘˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو هد˘˘˘ير˘˘˘ي
ةركذتلا دا˘م˘ت˘عاو ة˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ق˘فو ا˘˘سضيأا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا
نإا» لا˘˘ق يذ˘˘لا ي˘˘سسو˘˘ن˘˘˘سس
حار˘˘ت˘˘ق’ ز˘˘ها˘˘ج حر˘˘سسم˘˘لا
ةدهاسشم˘ل د˘ع˘ب ن˘ع ز˘ج˘ح˘لا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا د˘ن˘ع سضور˘˘ع˘˘لا
.» ةيفاقثلا ةطسشنأ’ا

ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘خد˘تو

حر˘سسم˘لا تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت را˘˘طإا
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عاو ة˘˘˘نر˘˘˘سصع˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

يذلا لوؤوسسملا سسفن قفو
ةسصرف انلغتسسا دقل » لاق
روهمجلا عم طاسشنلا فقوت
ةنم˘قر ي˘ف ا˘نورو˘ك بب˘سسب
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو حر˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا ةرادإا
ةيا˘ه˘ن ع˘م ةز˘ها˘ج نو˘كت˘سس
نسسحأا قيقحت لجأا نم رياني
«. يفاقثلا لعفلا يف ةيعون

حر˘˘سسم˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع» يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

فرظلا اذه نارهول «ةلولع
ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس’ ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

ي˘نا˘ن˘ف ن˘يو˘كت˘ل ن˘ي˘ت˘سشرو
خيرا˘ت ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت اذ˘كو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
تاذ قفو ةيزيلجن’ا ةغللا
. لوؤوسسملا

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق را˘˘˘˘طإ’ا تاذ ي˘˘˘˘فو
عم دادعإاب يوهجلا حرسسملا

سصا˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لد ءار˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خ
ة˘˘˘˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘˘ب
نوكيسس ةيرسشبلا دراوملاو
رياربف فسصتن˘م ي˘ف از˘ها˘ج
ةيلمع قÓطإا اذكو مداقلا
ةيانبلا ة˘ي˘ع˘سضو سصي˘خ˘سشت
سضع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘ل˘˘˘ل
كلذ سساسسأا ىلعو سصئاقنلا
ةرازول تاحارتقا ميدقت متي
لفكتلل نو˘ن˘ف˘لا و ة˘فا˘ق˘ث˘لا
اهدوجو ةلاح يف سصئاقنلاب

.ردسصملا تاذ بسسح
صس.نيÒسس

دعب نع رسضاحتلا ةينقتب
يلود ىقتلم دقعل رسضحت راردأا ةعماج

 يناسسنإ’ا يلودلا لخدتلا لوح
د˘ق˘ع˘ل راردأا ة˘ع˘ما˘ج ر˘سضح˘˘ت
رسضاحتلا ةينقتب يلود ىقتلم
لخدتلا» ناونع تحت دعب نع
ءوسض ىلع يناسسنإ’ا يلودلا
،«نييلود˘لا ع˘قاو˘لاو نو˘نا˘ق˘لا
ره˘سش ن˘م02و91 ي˘مو˘ي
ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد
ةد˘ع ى˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا ج˘˘لا˘˘ع˘˘ي˘˘سس
و˘ه ا˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تا˘ي˘لا˘˘كسشإا
يطعي يذلا ينوناقلا راطإ’ا
ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
ي˘ه ا˘مو ؟ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘لود˘˘لا
أادب˘م ن˘ي˘ب ة˘ل˘سصا˘ف˘لا دود˘ح˘لا
لخد˘ت˘لا مد˘عو لود˘لا ةدا˘ي˘سس
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘نوؤو˘˘˘سش ي˘˘˘ف
لامعت˘سسا مد˘عو ة˘ي˘جرا˘خ˘لاو
حبسصي ىت˘مو ؟ا˘هد˘سض ةو˘ق˘لا

يلودلا عم˘ت˘ج˘م˘لا بجاو ن˘م
ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘˘ح˘˘ت
تقولا يف يناسسنإ’ا يلودلا
نم ديدعلا هيف تلاز ’ يذلا
ةدايسسلاب كسسمتت ملاعلا لود
ف˘ي˘كو ؟ة˘لود˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘ط˘˘م˘˘لا
عم يلودلا عمتج˘م˘لا ل˘ما˘ع˘ت
؟ايلمع ةي˘نا˘سسنإ’ا تÓ˘خد˘ت˘لا

ةسسمخ ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا ن˘م˘سضت˘يو
لوأ’ا روحملا قلعتي رواحم
ي˘م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا را˘طإ’ا˘ب ا˘ه˘ن˘˘م
ءوسض ىلع يناسسنإ’ا لخدتلل
،ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوق

ة˘ي˘عور˘سشم ىد˘م˘ب ي˘نا˘˘ث˘˘لاو
،ه˘طور˘سشو ي˘لود˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا

ل˘خد˘ت˘لا بي˘لا˘سسأا˘ب ثلا˘˘ث˘˘لاو
تاهج˘لاو ي˘نا˘سسنإ’ا ي˘لود˘لا
ىلع لخدتلاب اهل حومسسملا

،ماعلا يلودلا نو˘نا˘ق˘لا ءو˘سض
ناق˘ل˘ع˘ت˘ي سسما˘خ˘لاو ع˘بار˘لاو
ن˘ع ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
اقفو يناسسنإ’ا يلودلا لخدتلا
،ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل
لخدتلا ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع جذا˘م˘نو
سسأارتتسسو ،يناسسنإ’ا يلودلا
ةياب رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
سسأار˘ي˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ح˘ي˘˘ت˘˘ف
ىقت˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
دمحم ومحيسسلا نب روتكدلا
ةيلك ىقتلملا مظنيو ،يدهملا
ةيسسايسسلا مول˘ع˘لاو قو˘ق˘ح˘لا
عم كارتسش’اب راردأا ةعماجب
،عمتجملاو نونا˘ق˘لا ير˘ب˘خ˘م
،ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لاو نو˘نا˘ق˘لاو
ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘بو
يف ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘عو˘سضو˘م˘لا
،ةيناسسنإ’او ةيعامتج’ا مولعلا

ميظنت متي نأا ررقملا ناكو اذه
يرفيف60و50 موي ىقتلملا

ةيراجلا ةنسسلا هذه علطم نم
كلذ رذ˘ع˘ت ن˘˘كل ؛ا˘˘يرو˘˘سضح
.انوروك ءابو روهظ ببسسب

نمحرلادبع يفاولب

مراسص يحسص لوكوتورب لظ يف

 تاعفد ربع ايروسضح ةسساردلا ضسادرموبب ةرڤوب دمحأا ةعماج ةبلط فانئتسسا
فانئتسسا نأا ،نيدهعمو تايلك5 ىلع نيعزوم صسادرموبب ةرقوب دمحأا ةعماجب ديدج يعماج بلاط ف’آا6 قحتلا

صسوريف يسشفت ببسسب ةيئانثتسسا فورظ يف ،ةيعماجلا تاسسسسؤوملاب ايروسضح تاعفد ربع ةسساردلا نييعماجلا ةبلطلا
 .دعب نع ميلعتلا ةقيرطب نيعوبسسأا ذنم صسوردلا تقلطنا نأا دعب انوروك

سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘لاو د˘˘˘كأا
قÓطنا ةبسسانمب نتايحي ىيحي
‐0202 ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ع˘˘˘˘˘˘˘˘سضو م˘˘˘˘˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘˘˘˘نا ،1202
يف مراسص يحسص لوكوتورب
،ميلعتلا نم يروسضحلا طمنلا

،جيوفتلا ماظن دامتعا متي ثيح
لوخد˘لا ي˘تأا˘ي ه˘نإا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
لظ يف ةنسسلا هذهل يعماجلا

ا˘هد˘ه˘سشت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘˘ظ
بلطتت يتلاو ةيرئازجلا ةلودلا

حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا ا˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ا˘˘ن˘˘م
يف داجلا لمعلاو ةيلوؤوسسملا

˘مءÓ˘ت˘ي ا˘م˘ب ةد˘ع˘سصأ’ا ع˘ي˘م˘ج
ةروثلاو ةملوع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مو
رود زيز˘ع˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ير˘كف˘لا

ةادأا اهرابتعاب ةعماجلا ةناكمو
عنسص يف ةمهاسسملا يف ةلاعف
ةيلحملاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تارار˘ق˘لا

. ءاوسس دح ىلع
ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ف˘˘قو نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ةقفر نتايحي ىحي سسادرموب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
،ة˘˘نا˘˘ق ن˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘ع ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
ىلع ةعماج˘لا ر˘يد˘م رو˘سضح˘ب
ل˘كو ي˘ت˘سسجو˘ل˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا

ميقعتلا لئاسسوب قل˘ع˘ت˘م و˘ها˘م
د˘عا˘ب˘ت˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت نا˘˘م˘˘سضبو
سصو˘سصخ˘لا ى˘ل˘˘ع يد˘˘سسج˘˘لا

بيترت ةداعإاب قلعتي ام لكو
ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا

امل اق˘فو ة˘ب˘ل˘ط˘لا با˘ع˘ي˘ت˘سس’
لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي
مت ةسسÓسسلاو ةنورملا نامسضل
يمسسرلا حاتتف’ا نع نÓعإ’ا
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل

0202/1202 ةنسسل ةيعامجلا
يلاو ىنم˘ت سسادر˘مو˘ب ة˘ي’و˘ب
سسلجملا سسيئر ةقفر ةي’ولا
ع˘ي˘م˘ج˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ةفاكلو ،ةفرعملاو ملعلا بÓط
قيفوتلا لك ،ةي˘م˘ل˘ع˘لا ةر˘سسأ’ا
ا˘ي˘عد ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘هراو˘سشم ي˘ف
د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘لإا م˘˘ها˘˘يإا
د˘عاو˘ق˘لا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب مرا˘˘سصلا

د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’او
نم91 ديفوك انوروك سسوريف
سصاخ يحسص لوكوتورب لÓخ
،سسوريفلا يسشفت يدافتل رطسس
هقيبط˘ت ى˘ل˘ع ف˘كع˘ت ا˘م و˘هو
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘˘ك
ةع˘ما˘ج˘لا ةرادإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
تا˘ما˘ق’او تا˘ي˘ل˘˘كلا ة˘˘فا˘˘كو
ةي’وب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

سسادرموب ةعماج ريدم حرسصو
ماظن نآ’ا هنا يحاي ىفطسصم
اجمدم اماظن نوكيسس ةسساردلا
يرو˘سضح˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ميلعتلا يفو ،دعب نع ميلعتلاو
ةدم سصيلقت متيسس يروسضحلا
،ةدحاو ةعاسس ىلإا هب ةسساردلا
لامعأÓل وأا ةرسضاحملل ءاوسس
ميلعتلا موقي كلذك ،ةهجوملا

ر˘سضا˘ح˘م˘لا ذا˘ت˘سسأ’ا د˘ع˘ب ن˘˘ع
ه˘˘˘˘تار˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م داد˘˘˘˘˘عإا˘˘˘˘˘ب
يف اهع˘سضيو،FDPلكسشب
ا˘هد˘ع˘ت كلذ˘ل ة˘سصا˘خ ة˘˘سصن˘˘م
بلاطلل نكميو ،ةعماجلا ةرادإا
نود تارسضاحملا هذه حفسصت
ةر˘˘˘˘˘سسأ’ا ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد ،لا˘˘˘˘˘كسشإا
مسسوملا اذه حاجنإ’ ةيعماجلا
ببسسب ناو اميسس’ يعماجلا

دامت˘عا ى˘لإا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ل˘˘يد˘˘ب طا˘˘م˘˘نأا
نع ميلعتلا قئارط يف لثمتت
ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو د˘˘ع˘˘ب
.ةحاتملا طئاسسولا

ح.ةÒسصن

صصئاقنلا نم ةلمج يناعت
مادعنا رارغ ىلع

ةنيدملا زاغو ءابرهكلا

ناوكوزام ةيرق ناكسس
..ةفيلخوب ةيدلبب
 زايتماب لظ ةقطنم
ةيرق ناكسس يكتسشي
ةيدلبل ةعباتلا ناوكوزام
،ةياجب ةي’و يف ةفيلخوب
لاط يذلا سشيمهتلا نم
هذه ،تاونسس ذنم مهتيرق
نم تلعج ةيعسضولا

نم ةلمج يناعت مهتقطنم
يف ةلثمتملاو سصئاقنلا
،فتاهلا ،ءابرهكلا مادعنا
امم ،.. ةنيدملا زاغو ،لقنلا
لظلا ةقطنم مهتيرق لعجي
نأاسشلا اذه يفو ،زايتماب
مهنأا ناكسسلا لثمم لوقي
يلك بايغ نم نوناعي
ةيمنتلاو ةئيهتلا عيراسشمل
ىظحت ’ مهتيرق تيقبو
ىلع ،ركذي مامتها يأاب
مهف لاثملا ليبسس
تامدخ نم نومورحم
نأا مغر تنرتنأ’او فتاهلا

رمي ةيرسصبلا فايلأ’ا لباك
هذه مامأاو ،مهتيرق ربع
تركع يتلا سصئاقنلا

تلخدأاو مهتايح ةوفسص
ةمات ةلزع يف مهتقطنم
مهنإاف ،يجراخلا ملاعلا نع
تاطلسسلا نم نوبلاطي
،مهيلإا تافتل’ا ةيلحملا

ديسسجت يف عورسشلاو
يف لخدت يتلا عيراسشملا
لظلا قطانم جمانرب راطإا
ةدئافل ةلودلا هترقأا يذلا
نيسسحت ةيغب ناكسسلا
 .يسشيعملا مهراطإا

ت.ميرك

 ةيزارتحا تاءارجإا طسسو ةيعماجلا ةنسسلا حاتتفا

 بلاط فلأا33 ـلا براقي ام ىلإا ترايت ةعماج ةبلط عافترا
اهتنسضتحا ةيمسسر ةيلافتحا يف

تار˘سضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ةعماجل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب
و˘˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘ب˘˘ُط ،ترا˘˘˘ي˘˘˘ت
ة˘˘˘˘˘يزار˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا
لوكوتوربلا نم˘سض ةر˘ط˘سسم˘لا
مت ‐ ةعماجلاب سصاخلا يحسصلا
حا˘ت˘ت˘فا ن˘ع ا˘ي˘˘م˘˘سسر نÓ˘˘عإ’ا
،0202/1202 ةيعماجلا ةنسسلا
،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا رو˘˘سضح˘˘ب
ةي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

.ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا اذكو
ر˘يد˘م ا˘ه˘ل˘ه˘ت˘سسا ة˘ي˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
يبنلا دبع ينوميم د.أا ةعماجلا
ليسصا˘ف˘ت ن˘ع ل˘م˘ج˘م سضر˘ع˘ب
اه˘ي˘ف ر˘sكذ ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا
يتلا ةيئان˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا˘ب
هتاه يسشفت ءارج دÓبلا اهب رمت
لكسشب تعفد يتلاو ،ةحئاجلا
فو˘قو˘لا ى˘لإا ،ه˘ب˘سسح ر˘˘خآا˘˘ب وأا

عاطقل ةيميوقتو ةيمييقت ةفقو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ة˘ل˘ي˘سصح ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘ب جر˘ع˘ُي˘ل
دادعت غلبيسس نيأا تÓيجسستلا

اذه لÓخ ترايت ةعماج ةبلط
يف ا˘ب˘لا˘ط03991 م˘سسو˘م˘لا

5575 مه˘ن˘م سسنا˘سسي˘ل˘لا رو˘ط

40221 مهلباقي ،اديدج ادفاو
ةدايز ،رتسساملا روط يف بلاط
سسردم˘ت˘م بلا˘ط606 ى˘ل˘˘ع
ار˘˘سصح ي˘˘كي˘˘سسÓ˘˘ك ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ب
لسصيل ةيرطيبلا مولعلا ةبعسشب
ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جا كلذ˘˘˘˘ب
ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘سسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

نأا ركذُيو اذه ،ابلاط82723
تلجسس دق تناك ترايت ةعماج
جرخت طرا˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ
05 ةسشقانم اذكو بلاط9834
ن˘ع كي˘ها˘ن هارو˘ت˘كد ة˘حور˘˘طا
يعما˘ج ل˘ي˘هأا˘ت74 ءا˘˘˘˘سصحا
فاسضي ،تا˘سصسصخ˘ت˘لا ى˘ت˘سشب
ايعماج اذاتسسأا04 ةيقرت مهيلإا
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يذا˘ت˘سس’ا فا˘سصم ى˘لإا
يلاحلا مسسوملا لÓخ معدتتسس
ي˘ف ن˘يو˘˘كت بسصن˘˘م99 ـ˘˘˘ب
ةعزوم (هاروتكد) ثلاثلا روطلا

.سصسصخت33 ىلع
ىلإا اسضيأا قرطت ةعماجلا ريدم
تا˘نو˘كم˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا د˘ن˘ج˘˘ت˘˘لا
نم ترايتب ةيعماجلا ةرسسأ’ا
هذ˘ه را˘سشت˘ن’ يد˘سصت˘˘لا ل˘˘جا
نم كلذ نا˘ك ءاو˘سس ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

تا˘عر˘ب˘ت˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘˘لا لÓ˘˘خ
ن˘ما˘سضت˘لا قود˘ن˘˘سصل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م

را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
سضعب ر˘ي˘خ˘سست ر˘ب˘ع وأا ءا˘بو˘لا
جا˘ت˘نإ’ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ر˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا

ة˘ه˘جو˘م ة˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘م
.ماعلا كÓهتسسÓل
اسضيأا ةيلا˘ع˘ف˘لا تن˘م˘سضتو اذ˘ه
ميلعتلا ريزو ةملكل Óجسسم اثب
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
يعما˘ج˘لا لو˘خد˘لا سصو˘سصخ˘ب
ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف قر˘˘ط˘˘ت ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
˘ما˘مأا ة˘حور˘ط˘م˘لا تا˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةر˘˘سسأ’ا
رمت يتلا ةيئانثتسس’ا فورظلا
اذ˘ه ي˘سشف˘ت ءار˘ج دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
اهيف قلعت ام اسصوسصخ ،ءابولا
يذلاو ديدجلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ط˘م˘ن˘ب
يروسضحلا نيوكتلا نيب جوازي
ىلإا ةفاسضإا ،دعب نع ميلعتلاو
امييقت مزل˘ت˘سست ىر˘خأا تا˘نا˘هر
ةقلخأاو ةن˘م˘قر˘لا ف˘ل˘م˘ك ا˘يد˘ج
م˘ت˘ت˘خ˘ُت˘ل ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘خاد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ح’ا

طمن ىلو’ا تلوانت نيتلجسسم
تروحمت ميف دعب نع ميلعتلا
تايقÓخاو بادآا لو˘ح ة˘ي˘نا˘ث˘لا
.ةيعماجلا ةنهملا

صس.صس
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619209ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج2ـل قفاوملا0202 ربمسسيد71شسيمخلايلحم
ةيقÎل ةينطولا ةيÁداكألا اهتمظن

 ةينطولا ةدحولا زيزعتو ÊدŸا عمتÛا
فراطلاب نويعلا ةيدلبب ةعسساو Òجسشت ةلمح

ةينطولا ةيميداكأ’ا تمظن
يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
،ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا ز˘يز˘ع˘تو
ة˘ع˘˘سساو ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب
ةكراسشمب ،ةلاقل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةيدلبل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
كرد˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ،نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
يدلب˘لا بت˘كم˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
ةيدلبل نيدهاجملا ةمظنمل
يد˘ل˘ب˘لا بت˘كم˘لا ،نو˘ي˘ع˘لا
ةيقرتل ةينطولا ةيميداكأÓل
زيزعتو يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
،نوي˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
ءا˘سسن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا
بت˘˘˘˘كم تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
م˘ي˘ل˘قإا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ،فرا˘ط˘˘لا
،نو˘ي˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل تا˘با˘غ˘˘لا

ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا نا˘ك ثي˘˘ح
ط˘ي˘ح˘م˘ب ءد˘˘ب ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘لا
ةبقارمل ةيدودحلا ةيسشتفملا
سشغ˘˘لا ع˘˘م˘˘ق و ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح ا˘ه˘ي˘ل˘ت˘ل ،نو˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
داو ةيرقل ديد˘ج˘لا بع˘ل˘م˘لا
ينييزت ريجسشت اذكو نانجلا
ءاد˘ه˘سشلا ةر˘ب˘ق˘م ل˘˘خد˘˘م˘˘ل
.ةيدودحلا نويعلا ةيدلبب
ا˘بوا˘ج˘ت ة˘ل˘م˘ح˘˘لا تفر˘˘عو
لا˘م˘ع˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
سسي˘ئر ،ح˘سضوأاو .لا˘ف˘˘طأ’ا
ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا
نيدلا في˘سس ،ة˘ي˘م˘يدا˘كأÓ˘ل

تÓمحلا هذه لثم نأا ميرك
ى˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةيمهأاب نينطاوملا سسيسسحت
ةيئيب ةفاقث سسرغو ةرجسشلا
را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عإ’ا درو م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
اريثك ترثأات يتلا تاباغلل
ةف˘ئا˘سصلا لÓ˘خ ق˘ئار˘ح˘لا˘ب

ارا˘ثآا ة˘ف˘ل˘خ˘م ة˘مر˘سصن˘م˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ة˘م˘ي˘سسج
نأا ادكؤو˘م ،ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ق˘سشلا˘ب
ابواجت تدهسش ،ةلمحلا هذه
فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ار˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ك
نأا فا˘سضأاو ،ن˘ي˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ىلع ممعتسس ةردابملا هذه
متتخيل .تايدلب ةدع ءايحأا

تاط˘ل˘سسل˘ل ر˘كسشب ه˘مÓ˘ك
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’او ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

،مويلا اذه يف ةكراسشمللو
تايعمج نم تائيهلا اذكو
ة˘˘سصا˘˘خو ،تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو
ةلاق˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا

ي˘ت˘لا تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘مو
لئاسسولاو فورظلا ترفو
ة˘ل˘م˘ح ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
.اهحاجنإاو ريجسشتلا

سسيئر ةيجارف رذنم قلعو
ةيميداكأÓل يدلبلا بتكملا
طا˘سشن˘لا ى˘ل˘˘ع نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ريخ˘ل˘ل و˘ه عرز˘لا» لو˘ق˘لا˘ب
ن˘˘م و˘˘جر˘˘˘ن˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لاو
انتيدلب تانطاومو ينطاوم
ريخلا اذه ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا
اعد امك ،ةيقنو ةميلسس ةئيبل

ةطسشانلا تايعمجلا ع˘ي˘م˘ج
اذ˘ه ل˘ث˘م˘ب قا˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ى˘˘لإا
يتلا ،تÓمحلا نم عونلا

سسر˘˘˘˘غ ةدا˘˘˘˘عإا ا˘˘˘˘هدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
كل˘˘ت ءا˘˘˘ي˘˘˘حإاو ،را˘˘˘ج˘˘˘سشأ’ا
.تفلتُأا يتلا تاباغلا

نونطاوملا نمث ،مهتهج نم
كراسش يتلا ريجسشتلا ةردابم
ل˘جأا ن˘م ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ن˘يد˘م ط˘ي˘ح˘م ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لاو
،ةنيدملل يلامجلا رظنملاو
هذه لثم رمتسست نأا اونمتو
.ماعلا حلاسصلل تاطاسشنلا

شسراف وب

ةديدجلا مهتانكسسب مهتحرف مهيلع تسصغن
ةبانعب «ضشيرلا عارذ» ةديدجلا ةنيدملا ونطاق

 ضصئاقنلاو لكاسشملا نم ةلمج يف نوبطختي
ةنيدملا نا˘كسس ظ˘ق˘ي˘ت˘سسي
«سشير˘لا عارذ» ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
لÓ˘خ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘ف
لك د˘ع˘ب ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
ع˘قو ى˘ل˘ع ةر˘طا˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
قرغت تاقرطو تاناسضيف
ا˘م ،بار˘ت˘لاو لا˘حوأ’ا ي˘ف
ة˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سس سسكع˘˘˘˘˘˘˘ي
م˘ت ي˘ت˘˘لا «ج’و˘˘كير˘˘ب˘˘لا»
زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘جا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا

ةديدجلا ةنيدملا عيراسشم
تلوح˘ت ا˘م نا˘عر˘سس ي˘ت˘لا
،سسيياقملا لكب ةثراك ىلإا
نا˘˘كسسلا ة˘˘حر˘˘ف تسصغ˘˘˘ن
ةكرات ،ةديدجلا مهتانكسسب
م˘ه˘لا˘ف˘طأا ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ها˘˘يإا
نوبطختي ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا
،ني˘ط˘لا كر˘بو ل˘حو˘لا ي˘ف
مهيلع بعسص يذلا رمأ’ا
م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا
،ةيمويلا مهتايجاح ءاسضقل

نم ديدعلا لظ يف ةسصاخ
ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا
،ق˘˘فار˘˘م ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

’ يذلا لقنلا رارغ ىلع
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘فا˘ك ي˘ط˘غ˘ي
هذ˘ه ى˘لإا ف˘˘سض ،نا˘˘كسسلا

ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘نإ’ا
لÓخ يئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل
˘مد˘ع ،ة˘يو˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا
بور˘سشلا ها˘ي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا

زاغ طبر لاغسشأا فقوتو
ل˘كسشي ا˘م و˘هو ة˘ن˘يد˘م˘˘لا

نا˘كسسلا ما˘مأا ر˘خأا ا˘ق˘˘ئا˘˘ع
ثحبل˘ل نور˘ط˘سضي ن˘يذ˘لا

زا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تارورا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘ع
ا˘ه˘ل˘م˘ح ءا˘ن˘ع نود˘ب˘كت˘يو
ةسصاخ مهنكاسسمل اهبلجو
فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ
اهيف قرغت ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م˘ب عراو˘سشلا

يت˘لا تارا˘م˘ع˘لا ل˘خاد˘مو
كيها˘ن ،كر˘ب ى˘لإا تلو˘ح˘ت

ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘سشتو عد˘˘˘˘سصت ن˘˘˘˘ع
 .ةفسصرأ’ا

يف زجعلا دعي هتهج نم
سضرفي رخآا اسسجاه لقنلا

طيسسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةسصاخ ،ةلزعلا نم اعون
ةمئادو ةسسام ةجاحب هناو
ط˘˘سسو ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيب˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا

.هتابجاح فلتخم
ك.رجاه

ةسشامرخب انكسس84 يحب يحسصلا فرسصلا تاونق ديدجت رارغ ىلع

نازيلغب يرلا عاطقب عيراسشم ةدع ليومتل ميتنسس رايلم02 نم رثكأا دسصر
قودنسصو ةيلحملا ةيمنتلا راطإا يف جردنت عيراسشم ةدع نم ،ويهرأا يداو ةيدلبب ةيئاملا دراوملا عاطق يظح

 .ةيلحملا تاعامجلا نامسضلاو نماسضتلا

ززعت يتلا عيراسشملا ةلمج نمو
د˘يد˘ج˘ت عور˘سشم عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ي˘ح˘ب ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا تاو˘ن˘ق
ةيلمع˘لا ،ة˘سشا˘مر˘خ˘ب ن˘كسس84
ةيمويلا ةاناعملا نم دحلل تءاج
داد˘˘سسنا ءار˘˘ج ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘˘سسل
دو˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا تاو˘ن˘˘ق˘˘لا
ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تأا˘˘سشن خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
اهل دسصر ةيلمعلا ،تاين˘ي˘ع˘ب˘سسلا

نويلم084ـلا قاف اي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م
ةهجلا ءايحأا دافتسسا امك ميتنسس
عور˘سشم ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا
بور˘سشلا ءا˘م˘لا ة˘كب˘سش د˘يد˘˘ج˘˘ت
يديسسو ةيمياترلا ءايحأا حلاسصل

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ي˘ن˘يا˘نز˘لاو ح˘لا˘سص
ي˘ح˘˘ب خ˘˘سضل˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نا
ا˘غ˘ل˘ب˘م ه˘ل د˘سصر ثي˘ح ،ىرا˘سشلا

ميتنسس رايلم6.3 ب ردق ايلام
ناز˘خ زا˘ج˘نا عور˘سشم ى˘لإا ةدا˘˘يز
زيزعتل3م0005 ة˘ع˘سسب ي˘˘ئا˘˘م
ليومتل ةيرماوعلا يحب عاطقلا

فÓغب ة˘ن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،ميتنسس راي˘ل˘م4.7 هرد˘ق ي˘لا˘˘م
مسسقلا حلاسصم ىدل ملع امبسسحو
نأا ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا
ن˘˘م كلذ˘˘ك دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

ع˘م˘ج˘م ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا عور˘˘سشم
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأ’ ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا فر˘˘˘˘سصلا
ىلإا هديدمتو ةينيانزلاو ةيمياترلا

بسصملاب ط˘بار˘لا بسصم˘لا ة˘يا˘غ
ديد˘ج˘ت ،ة˘سشي˘طو˘ب˘لا˘ب ي˘سسي˘ئر˘لا
ةيرق˘ب ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا ة˘كب˘سش
يكملا يسس ةيرقو يماتلا جاحلاب
رايلم1.3 هرد˘˘ق ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ˘˘˘ب
رو˘ط ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح و˘هو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةد˘ع ف˘قو˘ت عور˘سشم˘لا ،زا˘ج˘ن’ا

ةسضراعمو جاجتحا ببسسب تارم

ةكبسشلا روبع نيحÓفلا نم ددع
رمأ’ا ،ةيحÓفلا مهيسضارأا طسسو
را˘˘سسم ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ى˘˘لإا ىدأا يذ˘˘˘لا
بسسحو ارار˘كتو ارار˘م ة˘كب˘˘سشلا
لسصو˘ت˘لا م˘ت ه˘نا رد˘سصم˘لا سسف˘ن
لا˘غ˘سشأا ف˘نأا˘˘ت˘˘سست˘˘سسو ل˘˘ح ى˘˘لإا
امك ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا زاجن’ا

عور˘سشم˘ب ا˘سضيأا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ظ˘˘ح
بور˘سشلا ءا˘م˘لا ة˘كب˘سش د˘يد˘˘ج˘˘ت
60 هردق غ˘ل˘ب˘م˘ب نا˘يز ن˘ب ي˘ح˘ب
ناو ا˘سصي˘سصخ م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘˘يÓ˘˘م
تابرسستب زيمتت ةميدقلا ةكبسشلا

.اهمدق ةجيتن هايملل ةرركتم
ةيرقلاب ةلئاع63 ليحرت
ةقئل تانكسس ىلإا ةرومزب
ن˘كسسلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا را˘طإا ي˘ف
نم ةلئاع63 ليحرت مت ،ةسشهلا
زكرم ةقئ’ تانكسس ىلإا ةيرقلا

ى˘لإا ة˘ير˘ق˘لا ن˘م ةرو˘مز ة˘ن˘˘يد˘˘م

تابلطتمل رفوتت ةقئ’ تانكسس
تفرسشأا ةيلم˘ع˘لا م˘ير˘كلا سشي˘ع˘لا

ةرئادل ةيلحملا تاطلسسلا اهيلع
سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ةرو˘˘˘مز
ةيلمعلا ،ةحاسسوب د˘ي˘ع˘سس ةر˘ئاد˘لا
ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘˘ل تر˘˘خ˘˘سس
ل˘ي˘حر˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا
تا˘ن˘كسسلا ن˘م ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
لقنلل تانحاسش اهنم ،ةيعامتج’ا

تايانبلا ،مدهلل ت’آاو تافارجو
اهباحسصأا ليحرت مت يتلا ةينعملا

م˘ل ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘˘حر˘˘ف ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع
مهنأاو اسصوسصخ ةحرف اهيهاسضت
02 نم رثكأا ةليط ةاناعم اوعدو
تا˘ن˘كسس ل˘˘خاد ا˘˘هو˘˘سضق ة˘˘ن˘˘سس
ةيرورسضلا طورسشلا ىندأ’ رقتفت
نع ديعب ريغو ،ةميركلا ةايحلل
يحب ةلئا˘ع51 بلا˘ط˘ت ةرو˘مز
يه ويهرأا يداو ةيدلبب ىراسشلا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ىر˘˘خأ’ا

ي˘ف عار˘سسإ’ا ل˘جا ن˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ئ’ تا˘ن˘كسس ى˘لإا م˘ه˘ل˘ي˘˘حر˘˘ت
ةيمويلا مهتاناعم نم دحلل كلذو
مهبسسحو ،اهيف نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
تاطلسسلا نم ادوعو اوقلت مهنأا
رومأ’ا نأا ’إا مهليحرتل ةيلحملا
ر˘يد˘ج˘لا ،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ه ا˘م˘ك تي˘ق˘˘ب
يداو ةر˘˘ئاد سسي˘˘ئر نأا ر˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب
قباسس تقو يف دكأا دق ناك ويهرا
متي فوسس ةروكذملا تÓئاعلا نأا
تاءارجإ’ا يهتنت امثير اهليحرت
 . ةيرادإ’ا

 بويأا.شس

لÓخ امدقت تلجسس
لسضفب ةمرسصنŸا مايألا

راطمألا طقاسست
ةلمح ضشاعتنا
رذبلاو ثر◊ا

ناسسملتب
ةنوآلا يف راطمألا طقاسست ىدأا
ناسسملت ةيلو عوبر ربع ةريخألا
ةلمح ششاعتنا ىلإا ،ةيدودحلا
هب تدافأا ام قفو رذبلاو ثرحلا

.ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم
ةلوؤوسسملا تاهجلا تحسضوأا دقو
ثرحلا ةلمح نأا ةحÓفلا عاطقب
لÓخ امدقت تلجسس دق رذبلاو
تبراق ثيح ،ةمرسصنملا مايألا
ةئاملاب04 دودح عرزلا ةبسسن
ةيمك طقاسست لسضفب كلذو
مايألا لÓخ راطمألا نم ةربتعم
رهسشلا ةيادب يف اميسسل ةيسضاملا
رخأاتلا كرادت مت دقو ،يلاحلا
مسسوملل ةلمحلا هذه يف لجسسملا
رخأات هيف ببسست يذلا يراجلا
فيرخلا لسصف يف ةسصاخ راطمألا

نيعرازملا بلغأا لعج امم
راطمألا طوقسس ةياغ ىلإا نوثيرتي
قفو ،مهيسضارأا ةعارز ةرسشابمل
ةحÓفلا حلاسصم تاحيرسصت
ىلع ةيلولا زوحتو ةيلولاب
اهتعارز متيسس ةريبك ةحاسسم
رارغ ىلع بوبحلا عاونأا فلتخمب
ريعسشلاو بلسصلاو نيللا حمقلا

برعأا دقو اذه ،لاطرخلا اذكو
نع يلÓيج يديسس ةهج وحÓف
ريعسشلا رفوت مدعل مهقلق
املع ةقطنملاب بوبحلا ةينواعتب
تقاف ءادوسسلا قوسسلاب هنامثأا نأاو
لقثأا ام ،دحاولا راطنقلل جد0054
ءادن نوهجوي مهلعجو مهلهاك
لمعلل ةينعملا تائيهلل ةثاغتسسا

بوبحلا عاونأا لك ريفوت ىلع
ىلع ةدجاوتملا نيزختلا زكارمب
ةيلولا تايدلب نم ددع ىوتسسم
ةاناعملا نم ليلقتلا يلاتلابو
.انوروك ةحئاجو انمازت

ششاتيلتوب ع

ءابرهكلاب ةطوبرم ريغ ةيحÓف ةرمثتسسم089

تنسشومت نيعب ةنسس ذنم ةرجأا نودب نودقاعتملا ةذتاسسأ’ا
نود˘قا˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا م˘˘ظ˘˘ن

،يلاوتلا ىلع ةيلا˘ت˘ت˘م ع˘ي˘با˘سسأ’
ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو
ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل تن˘˘سشو˘˘م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع
يتلا مهروجأا ديدسستو مهجامدإاب
دحا لاقو .ةنسس ذنم اهوسضاقتي مل
ءا˘ج جا˘ج˘ت˘ح’ا نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا
ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘˘ل˘˘ل
نأا دعب اهنوسشيعي يتلا فورظلل
نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا ح˘ب˘˘سصأا
لك عم مهبسصانم ىلع نوفوختي
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ي˘˘سسرد˘˘˘م لو˘˘˘خد
ةيبرتلا ةرازو نودسشاني مهلعج
طرسش ريخأ’ا اذه نوك مهجامدإاب
ل˘ك ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘˘سسا سضور˘˘ف˘˘م
’ ،ةيبرتلا عاطق ’إا تاعاطقلا
ةدع ذ˘ن˘مو اور˘ه˘ظا م˘ه˘نأا ا˘م˘ي˘سس
سسيرد˘ت˘لا ي˘ف ةءا˘ف˘˘ك تاو˘˘ن˘˘سس
ن˘ي˘سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ةدا˘˘ه˘˘سشب
اولسصحت يتلا ة˘ي˘لا˘ع˘لا بسسن˘لاو
˘˘ما˘˘سسقأا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
بناج نم امأا ،ةثÓثلا تاناحتم’ا
نأا Óئاق فدرأا ثدحتملاف روجأ’ا

قاط˘ت ’ تح˘ب˘سصأا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن
ءارج ن˘م ا˘ه˘نو˘سشي˘ع˘ي او˘ح˘ب˘سصأا
نو˘سسرد˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غا ن’ ن˘يد˘ت˘˘لا

. مهانكسس رقم نع اديعب
ار˘خؤو˘م د˘سشا˘ن ،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو
د’و ة˘يد˘ل˘ب ي˘حÓ˘ف ن˘م د˘يد˘ع˘لا
نيع ةي’و ةيرماعلا ةرئاد ةعمجوب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘سشو˘˘م˘˘˘ت
مه˘تار˘م˘ث˘ت˘سسم د˘يوز˘ت˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا
يك ،ةيئابرهكلا ةقاطلاب ةيحÓفلا
،مهليسصاحم يق˘سس م˘ه˘ل ى˘ن˘سست˘ي

ةرجح ةيجذومنلا ةعرزملا ةسصاخ
ةحاسسم ىلع عبرتت يتلا سسافرب
اهحاجنب ةفورع˘م˘لاو را˘ت˘كه53
ليسصاحملا نم ديدعلا جاتنإا يف
را˘˘ج˘˘سشأ’ا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا
بلط ةعرزملا بحاسص .ةرمثملا

ليسصوتب ر˘مأ’ا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘م
نو˘ك ه˘ت˘˘عرز˘˘م ى˘˘لإا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ىو˘سس ه˘ن˘˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘ت ’ ةد˘˘م˘˘عأ’ا

عدوأا هنا املع فسصنو رتموليك
ى˘لإا ءا˘بر˘ه˘كلا ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت ف˘˘ل˘˘م
نكل ،6102 ةنسس ذنم هتعرزم
اد˘كؤو˘م ،ىود˘ج نود˘ب نآ’ا د˘˘ح˘˘ل

ةبعتملاو ةبعسصلا فورظلا ىلع
مهطاسشن قي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ف˘ل˘كم˘لاو
م˘ه˘نأا˘ب نو˘لو˘ق˘ي ثي˘ح ي˘حÓ˘ف˘˘لا
م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ى˘ل˘ع نود˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
نو˘كت نأ’ نو˘ع˘˘سسيو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

يف ةدئار تن˘سشو˘م˘ت ن˘ي˘ع ة˘ي’و

اهتاردقل ارظن ي˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م˘لا
يتلا ةلئاهلا ةيحÓفلا اهتاموقمو
ريد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت
نأا ةي’و˘ل˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ىلع ةيحÓف ةرمثتسسم089 كانه
ر˘ي˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ىو˘˘ت˘˘سسم
،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘˘طو˘˘بر˘˘م
م˘ت˘ت ى˘لوأا ةو˘ط˘خ˘ك نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
تارمثسسملا عيمج ءاسصحإا ةيلمع
ةيئابرهكلا ةقاطلاب ةلسصوم ريغ
م˘سضت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل كر˘˘ت˘˘سشم ل˘˘م˘˘ع
ة˘ير˘يد˘م‐ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
.زا˘غ˘ل˘نو˘˘سس ة˘˘كر˘˘سشو‐ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

اذه ديسسجت متيسس ةيناث ةلحرمكو
ادكؤوم عقاولا سضرا ىلع لمعلا
كلمت ’ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا نأا
زاجن’ يفاكلا غلبملا مويلا دحل
ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل .ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا هد˘˘˘ه
ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تار˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ىلإا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف تن˘سشو˘م˘ت
لجا نم ةيفيرلا ةيئابرهكلا ةقاطلا
حÓفلا لاز’ نوك عاطقلا سشاعنإا
،لكاسشملا نم ديدعلا يف طبختي

لجا نم ا˘ه˘ن˘م ة˘يدا˘م˘لا ا˘م˘ي˘سس ’
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م دو˘˘قو˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا
.تاطحملا

  ةنوب نيسسح
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يكسسفودنافيل قحÓي ةميز نب
ةيبهذ ةمئاق يف

مجاهم ،ةميز نب ميرك يسسنرفلا داق
ةجيتنب راسصتنÓل هقيرف ،ديردم لاير
،وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا هر˘ي˘ظ˘ن ى˘ل˘ع (1‐3)

˘مو˘ي˘لا ،ن˘ي˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ
ـلا ةلوجلا تاسسفانم راطإا يف ،ءاثÓثلا

.«اغيللا» رمع نم91
،يغنريملل نيفده ،ةميز نب لجسسو
.47 ةقيقدلا يف سسأارلاب اًفده امهنم
،تايئاسصحإÓل «اتبوأا» ةكبسش بسسحبو
91 مقر هفدهل لسصو ةميز نب نإاف
ذنم تاقباسسملا فلتخم يف سسأارلاب
نيب9102‐8102 م˘˘سسو˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب

.ىربكلا سسمخلا تايرودلا يبع’
ىلع قوفتي ’ هنأا ةكبسشلا تهونو
يد˘ن˘لو˘ب˘لا ىو˘سس ،ة˘˘م˘˘يز ن˘˘ب م˘˘ير˘˘ك
نرياب مجاهم يكسسفودنافيل تربور
.(اًفده82) خنويم
قيرط يف ةبقع :وينيروم

نوسسل ديدجتلا
،ماهنتوت بردم وينيروم هيزوج لاق
بغري ،نوسس نيم غنويه همجاهم نإا
نكل ،يدان˘لا ي˘ف ه˘تر˘ي˘سسم ءا˘ه˘نإا ي˘ف
ترثأات هدقع ديدجت لوح تاثداحملا
نو˘سس مد˘ق˘يو.91‐ديفوك ةح˘ئا˘ج˘ب
لجسسو ،مسسوملا اذه اعئار ىوتسسم
عيمج˘ب ةارا˘ب˘م12 ي˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه31
عم يلاحلا هدقع يهتنيو تاقباسسملا
.3202 ناوج يف ماهنتوت
82 رمعلا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا زا˘فو
ايروك يف بع’ لسضفأا ةزئاجب اماع
ةيناثلاو ة˘سسما˘خ˘لا ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

.ءاثÓثلا سسمأا يلاوتلا ىلع
،نوسس دق˘ع ف˘قو˘م ن˘ع ل˘ئ˘سس ن˘ي˘حو
بع˘سصلا ن˘م نا˘ك ه˘نإا و˘ي˘ن˘يرو˘م لا˘˘ق
ل˘ظ ي˘ف ر˘مأ’ا اذ˘ه ي˘ف مد˘˘ق˘˘ت زار˘˘حإا
.ةحئاجلا اهتعنسص يتلا كوكسشلا

:نييفحسصلا يلاغتربلا بردملا غلبأاو
عم اديدج ادقع عقوت نأا نكمي فيك»

ي˘ف ثد˘ح˘ي˘سس اذا˘م فر˘˘ع˘˘ن ’ ؟بع’
ناك اذإا ام فرعن ’ ،لبقملا مسسوملا
يلاحلا نم لسضفأا دقع ميدقت انعسسوب
سسي˘˘ئر)و ي˘˘نو˘˘سس ي˘˘ف ق˘˘ثأا ،بعÓ˘˘˘ل
.«يفيل لييناد (ماهنتوت
ناب˘غر˘ي ن˘ي˘ن˘ث’ا نأا فر˘عأا» :فا˘سضأاو
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا ة˘قÓ˘ع˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف
ىرأا ،ا˘ن˘كم˘م كلذ نا˘ك و˘ل ه˘تر˘˘ي˘˘سسم
طغسضأا ’ نكل انه ينوسس لبقتسسم
اهنأ’ نآ’ا ءيسش يأا ثودح لجأا نم
.«ةبسسانملا ةظحللا تسسيل
يرود˘لا بي˘تر˘ت ما˘ه˘ن˘تو˘ت رد˘˘سصت˘˘يو
لماح نع فادهأ’ا قرافب يزيلجنإ’ا
ا˘م˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق لو˘بر˘ف˘ي˘ل بق˘ل˘˘لا
مويلا قح’ تقو ي˘ف د˘ل˘ي˘ف˘نآا دا˘ت˘سسا˘ب
.ءاعبرأ’ا

بماكريب ىلع قوفتي وريج
مجاهم وريج هييفيلوأا يسسنرفلا قوفت
،يسضام˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ءا˘سسم ،ي˘سسل˘ي˘سشت

˘˘˘مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن م˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘حاو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.هخيرات ربع «غيلريميربلا»
يسسليسشت مد˘ق˘ت فد˘ه ور˘ي˘ج ل˘ج˘سسو
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو ى˘ل˘ع
ةلو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض ،و˘ي˘ن˘ي˘لو˘م
.«غيلريميربلا»ـل31ـلا

«ا˘˘˘˘كاو˘˘˘˘كسس» ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘بو
ور˘ي˘ج ع˘فر د˘˘ق˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
اًفده88 ىلإا فدهلا اذهب هديسصر
لانسسرآا يسصيمقب ،جيلريميربلا يف
.يسسليسشتو
مجنلا ىلع فدهلا اذهب وريج قوفتو
،بماكريب سسينيد ريهسشلا يدنلوهلا

لجسس يذلاو ،قباسسلا لانسسرآا مجاهم
.«غيلريميربلا» يف اًفده78
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يسضقنملا مسسوملا يف ةيخيرات ةيثÓث ققح نريابلا

«ةيرافاب» ةرطيسسل دهمت لسضفأ’ا زئاوج

تايرابملا طغسض تحت نوحنرتي «غيلريميربلا» رابك

«اف˘ي˘ف˘لا» ل˘ف˘ح تا˘ي˘لا˘ع˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت
،0202 ماع نع «لسضفأ’ا» ةزئاجل
ة˘ير˘سسيو˘سسلا خ˘يرو˘يز ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
داحت’ا ر˘ق˘م ي˘ف ،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي˘لا
.«افيف» مدقلا ةركل يلودلا

ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘لا تد˘ه˘سشو
نر˘يا˘ب˘ل ا˘ًيو˘ق اًرو˘سضح ،ز˘ئاو˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
ىلإا ةفاسضإ’اب ةيخيرا˘ت˘لا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

ي˘˘˘˘بوروأ’ا ر˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘ك
.يناملأ’او
د˘˘˘سصح˘˘˘ي نأا ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
قÓ˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع «يرا˘˘فا˘˘ب˘˘لا»
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ا˘م˘برو ،ز˘ئاو˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا تازا˘ج˘نإÓ˘ل اًر˘ظ˘ن ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا

.ماعلا اذه اهوققح
بع’ لسضفأا

،ةزئاجلل ةيئاهنلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا تد˘ه˘سش
تر˘˘˘˘بور يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘˘جو
نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘˘م ي˘˘كسسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل
مجن يسسيم لينويل بناجب ،خنويم
ودلانور ونا˘ي˘ت˘سسير˘كو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.سسوتنفوج مجن
يه يكسسفودنافيل سصرف دعُتو

دعب ،ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل زر˘بأ’ا
يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
،يدرف˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ه˘مد˘ق
يسضاملا مسسوملا ىهنأا نأا دعب
د˘ي˘سصر˘ب ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘ل˘ل ا˘˘ًفاد˘˘ه
يرود˘˘ل ا˘˘فاد˘˘˘هو ،ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه43
ايناملأا سسأاكو اًفده51ـب لاطبأ’ا
.فادهأا6ـب

يد˘ن˘لو˘ب˘لا سصا˘ن˘ق˘˘لا د˘˘سصح ا˘˘م˘˘ك
لسضفأا ةزئاج ،اماع23ـلا بحاسص
م˘˘˘سسو˘˘˘م ن˘˘˘ع ا˘˘˘بوروأا ي˘˘˘˘ف بع’
هقي˘ق˘ح˘ت فÓ˘خ˘ب ،(0202‐9102)
.ةيسسايقلا ماقرأ’ا نم ديدعلا

بردم لسضفأا

ريدملا كيلف زناه يناملأ’ا دجاوت
ةمئاقلا يف ،خنوي˘م نر˘يا˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘لا
،برد˘م ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا
بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ه˘ن˘طاو˘˘م بنا˘˘ج˘˘ب
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’او ،لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل برد˘˘م
زد˘ي˘ل برد˘م ا˘سسل˘˘ي˘˘ب و˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
.دتيانوي
ةين˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ى˘لو˘ت يذ˘لا كي˘ل˘ف
بقع ،تقؤوم لكسشب خنويم نريابل
ربمفو˘ن ي˘ف سشتا˘فو˘ك و˘كي˘ن ة˘لا˘قإا

ءادأا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن ،9102

ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ةرادإ’ا ع˘ن˘قأاو ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ى˘ت˘ح ه˘ع˘م اًد˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘ل˘يو˘ط
.3202 فيسص
ل˘يد˘ع˘ت ي˘ف ا˘ًع˘ير˘سس كي˘ل˘ف ح˘ج˘نو
اًدد˘ه˘ُم نا˘ك يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘كسش
هداعأاو ،اغيلسسدنوبلا بقل ةراسسخب
بقللاب زوفلاو ىرخأا ةرم ةرطيسسلل
سسيلو ،يلحملا ربوسسلاو سسأاكلاو
ا˘ًي˘بوروأا ا˘ًسضيأا ل˘ب ط˘ق˘ف ا˘˘ًي˘˘ل˘˘ح˘˘م
لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود بق˘˘˘˘ل د˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ب
.يبوروأ’ا ربوسسلاو

صسراح لسضفأا
ىمرم سسراح ر˘يو˘ن ل˘يو˘نا˘م ر˘ه˘ظ
ةمئاق˘لا ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘ئا˘قو
سسرا˘ح ل˘سضفأا ةز˘ئا˘ج˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا

نوسسيلأا يليزارب˘لا بنا˘ج˘ب ،ى˘مر˘م
ينيفولسسلاو ،لوبرفيل سسراح ركيب
.ديردم وكيتلتأا سسراح كÓبوأا ناي
،اماع43ـلا بحا˘سص ر˘يو˘˘ن بع˘˘لو
نر˘يا˘ب ج˘يو˘ت˘ت ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘سسي˘˘ئر اًرود
بناجب ،ةيخيراتلا ةيثÓثلاب خنويم
ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘سسلا سسأا˘˘ك ي˘˘ب˘˘ق˘˘ل
.يبوروأ’او
سسراح لسضفأا ةزئاج ريون دسصحو
امك ،ابوروأا لاطبأا يرودب ىمرم
ي˘˘ف ى˘˘مر˘˘م سسرا˘˘˘ح ر˘˘˘ث˘˘˘كأا نا˘˘˘ك
ةفيظن كابسشب اًجورخ اغيلسسدنوبلا
.ةارابم51ـب

ق˘هر˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا لود˘˘ج أاد˘˘ب
يف ،ىربكلا «غيلريميربلا» ةيدنأ’
لبق ،بقللا قابسس ىلع هرثأا كرت
،ءاعبرأ’ا مويلا بيترتلا ةمق ةارابم
ري˘ب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت ل˘ح˘ي ا˘مد˘ن˘ع
،لوبرفي˘ل ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض رد˘سصت˘م˘لا

ل˘كلو ،ي˘نا˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘سص
.ةطقن52 امهنم
طاقن5 اهلسصفت ،قرف8 كانه نكل

،ةرادسصلا يئان˘ث ن˘ع ر˘ث˘كأ’ا ى˘ل˘ع
نييديلقت˘لا ن˘ي˘سسفا˘ن˘م˘لا ل˘سشف ع˘م
.ةمقلاب داعتب’ا يف بقللا ىلع
ح˘˘جر يذ˘˘لا ،ي˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت ر˘˘˘سسخو
ه˘نأا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘˘ب ي˘˘ف هاو˘˘ت˘˘سسم
مامأا ،بقللا ىلع ةيدجب سسفانيسس
زراردناو نوتبماهرف˘لوو ه˘ف˘ي˘سضم
،(1‐2) ر˘سشا˘ع˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘سص
.ءاثÓثلا سسمأا

ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘يز˘ه ي˘نا˘ث ي˘هو

،درا˘ب˘م’ كنار˘ف ،برد˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل
موي نوترفيإا مامأا اسضيأا طقسس يذلا
.تبسسلا

يذ˘لا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ر˘˘ع˘˘سشو
عم ةنيدملا ةمق يف ايبلسس لداعت
تب˘˘سسلا ،د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
هلداعت بقع لمأا ةبيخب ،يسضاملا

تسسو ع˘م ه˘ب˘ع˘ل˘م˘˘ب (1‐1) ادد˘ج˘م
زكرملا بحاسص ،نويبلأا سشتيمورب
91.
يرود يف يتيسسو يسسليسشت بعلو
،يسضاملا عوبسسأ’ا ،ابوروأا لاطبأا
ىرخأا ةلوج اسضاخ مث ،يبريدلا لبق
.سسمأا ،تايرابملا نم
نأا˘˘ب ر˘˘ع˘˘˘سشي ه˘˘˘نإا درا˘˘˘ب˘˘˘م’ لا˘˘˘قو
يف ا˘ي˘سسا˘سسأا Ó˘ما˘ع نا˘ك ،قا˘هرإ’ا
طوسشلا لÓخ ،تهابلا هقيرف ءادأا
5 زو˘ل˘ب˘لا بع˘˘ل ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

.رهسشلا اذه ،اموي51 يف تايرابم

د˘˘ع˘˘˘ب كلذ لو˘˘˘ق هر˘˘˘كأا» :فا˘˘˘سضأاو
نكل ..رذعك ود˘ب˘ي ه˘نأ’ ،ة˘م˘يز˘ه˘لا

انك امدنع ،ةقيقد06 لوأا يف ىتح
هبسشي اذه نكي مل ،لسضفأ’ا قيرفلا

.«اناوتسسم
نوترفيإا ةهجاومل ا˘نر˘فا˘سس» :ع˘با˘تو
ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ا˘˘نر˘˘فا˘˘سس م˘˘ث ،ا˘˘ند˘˘عو
يف اعيمج انن˘كل ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
سضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل ..ه˘˘سسف˘˘ن برا˘˘˘ق˘˘˘لا
’ ينلعج˘ت ز˘كار˘م ي˘ف تا˘با˘سصإ’ا
كلذل ،تارييغتلا نم ديدعلا يرجأا
.«رمأ’ا نم بناجلا اذه مهفتأا

بع’ ،نا˘˘غود˘˘ن˘˘غ يا˘˘كل˘˘يإا لا˘˘قو
هقيرف عسضو يذلا ،يتيسس طسسو
،لوأ’ا طو˘سشلا ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف
سشت˘ي˘مور˘ب تسسو لدا˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
نإا ،ةطقنب جورخلل حفاكيو ةجيتنلا
لانملا بعسص رمأا ىوتسسملا تابث
.قرفلا نم ديدعلل

ليحت˘سسم˘لا ن˘م» ي˘نا˘م˘لأ’ا فدرأاو
ىلع ادحاو ا˘ق˘ير˘ف د˘ج˘ت نأا ا˘ب˘ير˘ق˘ت
،ءيسش لك ى˘ل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘يو ،ة˘م˘ق˘لا

ن˘م لود˘ج˘لا اذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ًة˘سصا˘˘خ
.«انرظتني يذلا تايرابملا

ا˘بوروأا ي˘ف قر˘ف˘لا ل˘ك» :ل˘˘سصاوو
زو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘سص ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
كانه نكل ..يلاوتلا ىلع تايرابمب
نأا بجيو ،انقتاع ىلع تايلوؤوسسم
،تاهجاوملا نم ةيعونلا هذهب زوفن

.«انبعلم ىلع ًةسصاخ
،دÓ˘ي˘م˘لا د˘ي˘ع ةر˘ت˘ف بار˘ت˘قا ع˘˘مو
،داتعملا يف تايرا˘ب˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م˘لا
ةرتف دجوت ’ هنأا ناجودنج كردي
.قفأ’ا يف ةحار
،تانيكام انسسلو رسشب نحن» :لاقو
ر˘مأ’ا ح˘ب˘سصي ن˘ل ..ا˘سضيأا ي˘نا˘ع˘˘نو
ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا ي˘˘ف Ó˘˘ه˘˘سس
.«ةلبقملا

لاطبأ’ا يرودو «اغيللا» قيقحت هناكمإاب وكيتلتأا :كÓبوأا
ىمرم سسرا˘ح ،كÓ˘بوأا نا˘ي ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘سسلا بر˘عأا
يرود بقل قيقحتب هملح نع ،ديردم وكيتلتأا
هروعسش ىلإا هتاذ تقولا يف اًريسشم ،ابوروأا لاطبأا
.«سسوكنÓبيخورلا» فوفسص يف ةحارلاب
اهمد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ل˘سضفأ’ا ةز˘ئا˘ج˘ل كÓ˘بوأا ح˘سشُرو
ةقفر ،ملاعلا يف ىمرم سسراح لسضفأ’ افيفلا
.ركيب نوسسيلأاو ريون ليونام يئانثلا

ةفيحسص اهت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف كÓ˘بوأا لا˘قو
هحيسشرت دعب ،ةينا˘ب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م»
،حيحسصلا قيرطلا ىلع كنأا دكؤوي اذه» ةزئاجلل

ىلإا اًبنج ريسست اهنكل ،ةيدرف زئاوج اهنإا حيحسص
.«ةيعامجلا تازاجنإ’ا عم بنج
بعÓلاو ىمرملا سسراح ةياهنلا يف» :فاسضأاو
مه ةزئاجلا هذهب زوفلل ةسصرف لسضفأا هيدل يذلا
.«اغيللاو لاطبأ’ا يرودب اوزاف نيذلا

ام وه ةيعامجلا باقلأ’اب زوفلا» :كÓبوأا عباتو
زئاوجلا هذهب زوفلل تاراي˘خ˘لا م˘ظ˘ع˘م كح˘ن˘م˘ي
ماعلا ةيعامج باقلأا ىلع لسصحن مل ،ةيدرفلا
.«حسشرتلل ديعسس يننكل ،يسضاملا

ةبسسنلاب اًلهذم اًئيسش نوكيسس زوفلا» :فدرأاو
بعلي ’ ىمرملا سسراح نأ’ ،وكيتلتأ’و يل

نكمي ىتح كتدعاسسم قيرفلا ىلعو ،هدرفمب
.«زوفلاو كحيسشرت
اًريثك ثدح˘تأا» :ي˘ن˘ي˘فو˘ل˘سسلا سسا˘ح˘لا ر˘م˘ت˘سساو
يف يكذلا لجرلا يننأ’ سسيل ،تايرابملا لÓخ

سصخسش يأا نم لسضفأا رومأ’ا ىري يذلا فلخلا
اسصوسصخ يئÓمز ةدعاسسم لواحأا ينكل ،رخآا

.«عافدلا يبلقو نيريهظلاو طسسولا يبع’
تا˘حا˘˘سسم كا˘˘ن˘˘ه نأا ىرأا ا˘˘ًنا˘˘ي˘˘حأا» :ح˘˘سضوأاو
’ مهنأ’ ةقلغم اهنأا نودقتعي مهو ،ةحوتفم
يرود بقل نم انبرتقا دقل ،مهفلخ ام نوري
ملحلاو ناميإ’ا يدل نكل ،هققحن ملو لاطبأ’ا
.«هب زوفلا ىلع ةردقلاب
نيب ام قيقحتب ملحي يذلا بقللا نع هلاؤوسسبو
’» :كÓ˘˘بوأا با˘˘جأا ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرودو ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا
يف بغرأا يننأ’ ،مهنم اًدحاو رايتخا يننكمي
بعلن اننأ’ ةياغلل دقعم رمأ’ا ،امهÓكب زوفلا
يف ءيسشلا سسفنو ،ةعئار اًقرف مسضي يرود يف
.«لاطبأ’ا يرود
’ ،وكي˘ت˘ل˘تأا ةد˘عا˘سسم˘ل ا˘ن˘ه ا˘نأا» :كÓ˘بوأا م˘ت˘خو
تقو˘لا ن˘م م˘ك اًد˘˘بأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك بع’ فر˘˘ع˘˘ي
تاونسس7 ذنم انه يننكل ،ام ٍدان يف ىقبيسس
لك ،ماري ام ىلع ءيسش لك ريسسي نآ’ا ىتحو
،نوعجسشملا كبحي امدنع لهسسأا نوكي ءيسش

قيقحت ىلع كدعاسسيو ةقثلا كحنمي كلذ نأ’
.«ةدافتسسا ىسصقأا
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ةيسشع فيطسس قافو لبقتسسي
ىلع ةرقم مجن هفيسض مويلا
ىلا طاقن ثÓث ةفاسضإا لمأا

˘ما˘م˘لا م˘غر ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘˘سصر
ة˘بو˘ع˘سصب ط˘ي˘ن˘ح˘˘ج ءا˘˘ق˘˘فر
كلتمي سسفانم ما˘ما ة˘م˘ه˘م˘لا

،ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ر˘سصن˘ع ر˘خ’ا و˘ه
ا˘سشا˘ب برد˘م˘لا لو˘ع˘˘ي ثي˘˘ح
ة˘عا˘ن˘سص ل˘جا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ قرا˘ف˘لا
نا ركذي ،ةيراهملاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا
لكسشب ترسضح ةعو˘م˘ج˘م˘لا

ىلع ظافحل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘تو د˘ي˘ج
لÓ˘خ ن˘م بي˘تر˘ت˘˘لا ةراد˘˘سص
اهلعجت طا˘ق˘ن ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإا
دا˘˘سشت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ف˘˘سسل ر˘˘سضح˘˘˘ت
. ديج لكسشب

نوزهاج» : يكوكلا
ةرقم طاقن بصسكل

ىلع ظاف◊او
«ةرادصصلا

يسسنوتلا بردملا قلع دق و
ثيح مويلا ةمق ىلع يكوكلا
ذ˘ن˘م د˘جاو˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع » : لا˘ق

ديج لكسش يف ىلوأ’ا ةلهولا
ثÓثلا طاقنلا زارحإا لجا نم
ىلع ظفاحن ان˘ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لاو
لقنتن اهنمو ،بيترتلا ةرادسص
،ةيلاع تايونعمب داسشتلا ىلا

ازهاج ىقب˘ي داد˘ع˘ت˘لا ا˘مو˘م˘ع
عسضول انيعسس دق˘ف يد˘ح˘ت˘ل˘ل
ع˘˘˘˘م سضرأ’ا ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘جرأ’ا
انعقو يتلا ءاطخأ’ا حيحسصت
،ةريخأ’ا تاهجاوملا يف اهيف
ءا˘ط˘خأ’ا يدا˘ف˘ت ناو ة˘سصا˘˘خ

اديج زيكرت˘لا˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي˘سس
. ةلباقملا راوطأا لماك ىلع

ىقبي انحومط» : اصشاب
«ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا
بردملل ناك ىرخأا ةهج نم
راو˘˘طأا لو˘˘ح ثيد˘˘˘ح ا˘˘˘سشا˘˘˘ب
هقيرف اهبعليسس يتلا ةلباقملا
نأا حيحسص » : لاق ثيح مويلا
سضعب تفلتخا تايدولا جئاتن
وهو تايمسسرلا نع ءيسشلا

ه˘ي˘جو˘ت˘ل ى˘ع˘سسن ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج ا˘˘م
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ىلا يدا˘ن˘لا˘ب ع˘فد˘لا ةرور˘سض
جئاتن قيقحت دسصق ،لسضفأ’ا
بسسكب ا˘ن˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘با˘ج˘يإا

ة˘˘ب˘˘˘كو˘˘˘ك ن˘˘˘م˘˘˘سض ة˘˘˘نا˘˘˘كم
اند˘ع˘ت˘سسا ا˘مو˘م˘ع ،ة˘مد˘ق˘م˘لا
لمأان نحنو رسصانعلا سضعب
ن˘˘م اد˘˘ي˘˘ج ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘˘ف
قيقح˘ت ل˘مأا ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘مد˘خ
. ةهجاولا يف انيقبت ةجيتن

ششامر ماصشه

فرتحم لوألا مصسقلا نم4ـلا ةلوجلا راطإا يف

تاراسصتن’ا ةوسشن ةداعتسسا لجأا نم مجنلاو ةرادسصلا لجأا نم قافولا

ةرڤم مجن – فيطصس قافو

ةطحم لبق نيبعÓلا زيفحت ىلإا ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا تعسس
وهو ،نيبعÓل نيترجأا ديدسستب تماق ثيح ،ةليلم نيع ةيعمج
ىحسضأا ثيح ةعومجملا تابيردت سشاعتناب حمسس يذلا رم’ا
ريسسملا مقاطلا لمأايو اذه ،ادج ةيلاع تايونعمب بردتي عيمجلا
رايدلا جراخ تاراسصتن’ا ةوسشنل يدانلا ةداعتسسا يف قيرفلل
ةيلمع نا ركذي ،ةيناثلا ةجردلا يرود يف ثدحي ناك املثم
قيقحت لمأا ىلع قيرفلا رسصانع لك تلمسش روجأ’ا ةيوسست
. ةليلم نيع يف ةيباجيإا ةجيتن

 ةجيتن نع ثحبي ينفلا مقاطلا
رابكلا فاصصمل هتدوع اهب دكؤوي

نأا يف ةدكيكسس ةبيبسش قيرفل ينفلا مقاطلا لمأايو اذه
ةيسضاملا ةلوجلا ةجيتن ديكأات ىلع قيرفلا وبع’ لمعي

حامسسلا لجا نم كلذو ،در نود فده عقاوب اوزاف نيح
حيحسصت لجا نم رثكا ررحتلاو ةقثلا بسسكب ةعومجملل
نم ةلوطبلا يف اديعب باهذلا ديري يذلا ،يدانلا راسسم
ةليكسشتلا نا ركذي ،ةيوفسصتلا راودأ’ا نع داعتب’ا لÓخ
ىسسيعل افلخ كلذو قاور مجاهمك سشويز ةكراسشم دهسشتسس
. ةبوقعلل بيغيسس يذلاو يابلا

ششامر ماصشه

«ماصصل» مامأا زوفلا ىلع ولعي ثيدح ل
نيبعÓلا تاباسسح يف نيترجأا بسص يراطيق

ةليلم نيع ءاقل لبق مهزيفحتل

ةدكيكصس ةبيبصش
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ءاقبإا ةسصرف اهسسفن ىلع ةليلم نيع ةيعمج ةليكسشت تعيسض
ناو ة˘سصا˘خ ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ما˘ما ا˘هد˘ي˘سصر ي˘ف Ó˘ما˘ك داز˘˘لا
يف نيهئات هوبع’ ادبو ةلباقملا يف ريثكلا رهظي مل سسفانملا
ىلع ةسصاخ ،دايز ءاقفر نم سضورفملا طغسضلا مكحب ناديملا

نا ركذي ،وكبوكو دويعسس اهسسأار ىلعو سسفانملا ةوق قطانم
يف نوبعÓلا حلفا ول زوفلا ليجسست ىلع ةرداق تناك ةليكسشتلا
اميسس’ ،سسفانملا ةسشاسشه لÓغتسسا يف اذكو سصرفلا ديسسجت
. ةارابملا نم ةريخأ’ا تاظحللا يف

«اداكيصسور» ةمق يف كرادتلا ىلع رصصي ششيعي
سضورفملا لداعتلاو دادزولب بابسش ماما لجسسملا قافخإ’ا دعب

كرادتلا ةرورسض ىلع سشيعي بردملا رسصا «ماسص’ » ىلع
،اداكيسسور ءانبأا ماما ةلبقملا ةهجاوملا يف لسضفأ’ا قيقحتو
ىلع لمعلاو هئاطخأ’ هكرادت ةرورسض ىلع ينقتلا دكا ثيح
ةلسصاومو ،Óماك دازلا ءاقبإا لجا نم اديج سسفانملا ةسسارد
هناو اميسس’ ،ةعيلطلا ةبكوك نمسض ةديج ةبترم نع ثحبلا
ردق تÓباقملا يف رامثتسس’اب بلاطم قيرفلا نا اديج كردي
. اقاسشو Óيوط نوكيسس مسسوملا نوكل ،ناكمإ’ا

ششامر ماصشه

ةرڤم ةهجاوم يف اهل شضرعت يتلا ةيوقلا ةباصصإلا ببصسب

راتخم ماسشه زيهجتل نمزلا قباسسي زاكعوبو «كابلا» ةمق عيسضي نابيسش

ةركصسب داحتا

ةركسسب داحتا مجاهم ريسسي
ةمق نع بايغلا ىلإا نابيسش
،ودارا˘ب يدا˘˘ن ما˘˘ما تب˘˘سسلا

يتلا ةباسصإ’ا ببسسب كلذو
سصسصحلا يف اهنم ىكتسشا
ةسصاخ ،ةري˘خأ’ا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا

يف ةيوق ةبرسض ىقلت هناو
مجن ماما ةريخأ’ا ةهجاوملا

ينقتلا لمعيسسو اذه ،ةرقم
ى˘ل˘ع زا˘˘كعو˘˘ب ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
نو˘كي بسسا˘ن˘م ل˘يد˘ب ثح˘ب
د˘˘ق ثي˘˘ح ،لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ة˘قرو لÓ˘غ˘ت˘˘سس’ ر˘˘ط˘˘سضي
وا موجه بلقك رامح يريز
ةداعتسسا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ت˘ح
مغر ،راتخم ماسشه مجاهملا

. يندب رخأات نم هتاناعم

«كابلا» شسرد زاكعوب
ىلع رصصيو اديج
Óماك دازلا نامصض

عر˘˘سش ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
رومأ’ا طبسض يف سشتوكلا
هتسسارد دعبو ثيح ةيدجلا

يتلباقم هليلحتو سسفان˘م˘ل˘ل
ةيدولوملاو يسس سسا يسسلا

ةو˘˘ق طا˘˘ق˘˘ن˘˘ل ه˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘مو
ىحسضا ،هفعسضو سسفا˘ن˘م˘لا
هتبيتك ةقفرب لمعي ينقتلا

نم راسسملا ح˘ي˘ح˘سصت ى˘ل˘ع
ام ةيوقت ىلع لمعلاو ةهج
ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ل ه˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘سض بجو
يدحتلل ةزهاج ةعو˘م˘ج˘م˘لا

ناو ةسصاخ ،ىرخأا ةهج نم
زيفحت ىلع اولمع راسصنأ’ا
ى˘لا فو˘قو˘لاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةرادإ’ا نا ر˘كذ˘ي ،م˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
ة˘ح˘ن˘˘م سصي˘˘سصخ˘˘ت ترر˘˘ق
ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ير˘غ˘م
. » كابلا » باسسح

ششامر ماصشه

ةلصصاوتم ةيدولوملا ةهجاومل تاريصضحتلا

مهتايلوؤوسسم لمحت نيبعÓلا نم بلطيو ءاطخأ’ا حيحسصت لسصاوي ينارمع

ةنيطنصسق بابصش

دبع ةدايقب ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلل ينفلا مقاطلا ىعسسي
نم ةسصاخ ،نيبعÓلا ة˘ي˘ع˘سضو ح˘ي˘ح˘سصت ى˘لا ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا
ةرورسضب هرسصان˘ع سشتو˘كلا بلا˘ط ثي˘ح ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
ةسصاخ ،مهدوقع فيرسشت ىلع لمعلاو ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلا

لجا نم ةيلاملا ةلويسسلا ريفوت ىلا ةدهاج تعسس ةرادإ’ا ناو
مغر ةيلاع مهتايون˘ع˘م ل˘ع˘جو ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست
مهم دج اراسصتنا تققح ةبيتكلا نا ركذي ،ةيلاوتملا تاقافخإ’ا

. فيدرلا قيرف باسسح ىلع ةيسسفنلا ةيحانلا نم
تبصسلا ةيدولوŸا ءاقل شضوخ شساصسأا ىلع هيبعل رصضح

دعومل ةبيتكلا ريسضحت ةرورسض ىلع ينفلا مقاطلا رسصأاو اذه
’ دق ينينبلا قيرفلا ناو ةسصاخ ،ئراط ي’ ابسسحت ةيدولوملا
ىلع نودكؤوي ةطبارلا يلوؤوسسم لعج ام وهو ،رئازجلاب لحي
،فاكلا ةهجاوم ميسسرت مدع لاح يف يسس سسأا يسسلا ءاقل ةجمرب
ناو ةسصاخ ،ةيباجيإا دج فورظ يف رسضحت ةبيتكلا نا ركذي
جئاتن نيسسحت لجا نم وطي ءاقفر ىلع مهلامآا اوعسضو راسصنأ’ا
. تابسسانملا مداق يف رثكأا قيرفلا

ششامر ماصشه

ةليلم نيع ةيعمج
لداعتلا يف يصسيئر ببصس شصرفلا لÓغتصسا مدع

 «ةبيقعلا ءانبأا» مامأا نيتطقن تعيسض «ماسص’»

ينفلا همقاط ءاسضعأا عم يواز تنانجات عافد بردم لسصاوتي
مهمازتلا ىدمو نيبعÓل ةيدرفلا تابيردتلا ةبقارمب مهفلكيو
لÓخ هريطسست مت يذلاو ،دعب نع يريسضحتلا جمانربلا قيبطتب
دجاوتلا ةرورسض ىلع يمسصاعلا ينقتلا دّدسشيو ،فقوتلا ةرتف
ىنسستي ىتح اذهو ،ىلوأ’ا ةيبيردتلا ةسصحلا ذنم لمتكم دادعتب
ءاسضعأا ةقفر هتّمهم نأ’ ،ةيدجلا رومأ’ا يف ةرسشابم عورسشلا هل
دعب ةسصاخ ،ةلهسس نوكت نل قيرفلا زيهجت يف ينفلا مقاطلا
نيبعÓلا ىلع ةيبلسس راثآا اهل تناك يتلاو ليوطلا فقوتلا ةرتف
.ةيونعملا وأا ةيندبلا ةيحانلا نم ءاوسس

 ةرادإلا شسلجمب عمتجا ششيعرق
ةريغصصو ةريبك لك طبصض ةرورصض ىلع مهثحو

سسمأا لاوز رهاطلا سشيعرق تنانجات عافد قيرف سسيئر دقعو اذه
ديدعلل هلÓخ نم قرطتلا مت ،ةرادإ’ا سسلجم ءاسضعأاب اعامتجا

اهسسأار ىلع ناك يتلاو يدانلا لبقتسسم سصخت يتلا اياسضقلا نم
رومأ’ا طبسض اسضيأاو ،تاريسضحتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا دعوم
لسضفأا يف ميركلا دبع يلعب عفادملا ءاقفر عسضول ةيميظنتلا
سسلجمل يناثلا وه عامتج’ا اذه ،تابيردتلا فانئتسس’ فورظلا
ءافسشلل هلثامت بقع هماهم ةلوازمل «سشيرلا» ةدوع دعب ةرادإ’ا

.انوروك سسوريف نم
ششامر ماصشه

تنانجات عافد
ةريبكو ةريغصص لك ىلع فوقولل هيدعاصسمب مئاد لاصصتا ىلع يواز

دارفنا ىلع تابيردتلا ىلإا دوعت عافدلا ةليكسشت
لبقملا عوبسسأ’ا ةيمسسرلا ةدوعلا لبق
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،سساملأا ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ف˘سشك
يدا˘˘ن ةرادإا سسل˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر
هبسضغنع ،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا رار˘ق ن˘˘م
ةداعإا سصوسصخب ،مدقلا ةركل
يديهمتلا رودلا بايإا ةارابم
مامأا ،ايقيرفأا لاطبأا يرود نم
.ينينبلا زلفاب يدان
تاحيرسصت يف سساملأا لاقو
مل انأا» :يرئازجلا نويزفلتلل
دا˘˘ح˘˘ت’ا ر˘˘سصي اذا˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘فا
هذ˘ه ةدا˘عإا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
نأا نم مغر ىلع ،ةهجاوملا

ةد˘˘ع ع˘˘م ثد˘˘˘ح ر˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘ه
،طاسسبلا ىلع تلهأاتو ،ةيدنأا

ى˘ل˘ع ا˘ن˘سصر˘ح ن˘يذ˘لا ن˘ح˘نو
ةسضورف˘م˘لا طور˘سشلا ع˘ي˘م˘ج
يف ءاج هنأا ’أا فاكلا لبق نم
ررقو ينين˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ف˘سص
نا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ةدا˘˘˘عا

سسيراب رب˘ع ة˘ل˘حر˘لا ط˘ط˘خ˘م
.«قاسش
اذ˘ه رود˘سص د˘ع˘˘بو :فا˘˘سضأا و
فا˘˘˘كلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ديدج ططخم عسضول انعراسس
انحجن اننأا هلل دمحلاو ،ةلحرلل
،ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف كلذ ي˘˘˘ف
ةلسسارمب ةرسشابم اهدعب موقنل
م˘ل ر˘ي˘خأ’ا ن˘كل ،ز˘ل˘فا˘˘ب يدا˘˘ن
د˘عو˘م˘ب د˘حأ’ا د˘ح˘ل ا˘ن˘م˘ل˘˘ع˘˘ي

ءار˘جإا رر˘ق˘م˘لا ن˘م و.«ه˘مود˘˘ق
ربمسسيد91 موي ةارابملا هذه
اذهو ،ةيليوج5 بعلمب لبقملا
يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘ل لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف
عوبسسأ’ا ويراني˘سس ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا
مل ريخأ’ا نأاو ةسصاخ ،يسضاملا
ى˘˘لا ه˘˘مود˘˘ق د˘˘عو˘˘م دد˘˘˘ح˘˘˘ي
.دعب رئازجلا

يماسس ثدحت رخأا قايسس يف و
نع ةيدولوملا مجاهم يويرفلا

يت˘لا ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ةارا˘ب˘م
دوسشح ءا˘ق˘فر ح˘لا˘سصل ته˘ت˘نا
5 بع˘ل˘م˘ب ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

ة˘ح˘ف˘سصل˘ل حر˘سصو ،ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج
دمحلا :Óئاق قيرفلل ةيمسسرلا
ىلع ةرطيسسلا نم انكمت هلل
،سضر˘ع˘لاو لو˘ط˘لا˘ب ةارا˘ب˘م˘˘لا

اركبم ءاج يذلا لوأ’ا فدهلاو
،انتيرو˘مأا˘م ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ل˘ه˘سس
ارسضاح نا˘ك ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ا˘م˘ك

وأا نييسساسسأ’ا نيبعÓلا ءاوسس
طو˘˘سشلا ي˘˘ف او˘˘ل˘˘خد ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
.يناثلا

˘مو˘ي˘لا  ي˘ل˘ي˘ج˘سست »: فا˘سضأاو
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ع˘بار˘لا ي˘فد˘ه˘˘ل
ميدقت˘ل ي˘سسا˘م˘ح ن˘م د˘يز˘ي˘سس
ت’وجلا يف ربكأا تايوتسسم
لسصاوي نأا اي˘ن˘م˘ت˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
قلأاتلاو وحنلا اذه ىلع قيرفلا

.«ىرخأا ىلإا ةارابم نم

جاحلب اسضر

ةعباتلا ةهاز˘ن˘لا ة˘ن˘ج˘ل تف˘قوأا
سسن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإÓ˘˘ل
ن˘˘م˘˘يأا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
بب˘سسب ةا˘ي˘ح˘لا ىد˘م ،ف˘ل˘خ˘ي
تا˘ف˘لا˘خ˘˘م ر˘˘سشع˘˘ل ه˘˘با˘˘كترا
.داسسفلا ةحفاكم دعاوقل
هترسشن نايب يف ةدحولا تلاقو
دعب» :ي˘ئا˘ه˘ن˘لا م˘كح˘لا بق˘ع
نامرح متيسس32 بحاسص ةنادإا
ن˘م ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي ن˘˘م˘˘يأا
يأا رو˘˘سضح وأا ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ئ˘ي˘ه ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
نم ارابتعا ةسصتخملا سسنتلا

لوأ’ا نو˘نا˘ك /ر˘ب˘˘م˘˘سسيد11
0202».
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسا
تفقوأا سسنتلل يلودلا داحتإÓل
ن˘˘˘˘ع ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا

ىدم ةسضا˘ير˘لا هذ˘ه ة˘سسرا˘م˘م
01ل ه˘˘با˘˘كترا د˘˘ع˘˘ب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ت’اح4 ،اهنيب نم تافلاخم
،تايرابملا جئا˘ت˘ن ي˘ف بعÓ˘ت
نيبع’ اه˘ي˘ف ع˘ج˘سش نا˘ت˘لا˘حو
بيترتو يخارتلا ىلع نيرخآا
ىلا ةفاسضإ’اب.تايرابملا جئاتن
نع اهيف غلبي مل ت’اح ثÓث

ةدحاو ةمهتو داسسفلا تايلمع
.تاقيقحتلا يف نواعتلا مدعب

ميرغ˘ت ة˘بو˘ق˘ع˘لا تل˘م˘سش ا˘م˘ك
فلأا001ـب ة˘ن˘سس32 بحا˘˘سص

يا يف كراسشي مل يذلا ،ر’ود
ببسسب8102 ذ˘ن˘م ة˘سسفا˘ن˘˘م
يف تحتف ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.تقولا كلذ
دكأا ةيفحسص تاحيرسصت يفو
ةيداحت’ا سسيئر دعسسب دمحم
ةي˘سضق نأا سسن˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘قا˘ط˘ن جرا˘خ ف˘ل˘˘خ˘˘ي ن˘˘م˘˘يأا
ىلع انعلطا اسضيأا نحن »:Óئاق
ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع م˘كل˘˘ث˘˘م ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ءيسش يأا انلسصي مل ، رابخأ’ا

ةميدق ةيسضقلا ، ةيداحت’ا نم
يهو ،8102 ةنسس ىلإا دوعتو
،يلاح سسيئرك ان˘تد˘ه˘ع جرا˘خ
ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ق˘˘م بعÓ˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك
Ó˘سصأا ل˘ج˘سسم ر˘ي˘غو ا˘سسنر˘˘ف

سسن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير ن˘˘˘م˘˘˘سض
.«نييرئازجلا

جاحلب اسضر

اهبع’ نم أاربتت صسنتلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ةايحلا ىدم فلخي فاقيإا

619213ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج2ـل قفاوملا0202 ربمسسيد71صسيمخلاةصضايرلا
فادهأا ةعبرأاب نيفادهلا ةمئاق ردسصت لسصاوي يويرف

«هب انلاسصتا مغر دعب هموق دعوم ددحي مل ينينبلا قيرفلا» ضساملأا

رئازجلا ةيدولوم

برد˘˘م˘˘لا ا˘˘مود كنار˘˘ف دا˘˘سشأا
با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا
مامأا ةققحملا ةجيتنلاب دادزولب

ناديم ىلع ةليلم نيع ةيعمج
ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘سشم ،ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه
ي˘ف لو˘ل˘ح˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ةرور˘˘سض
يدافتل عونلا اذه نم تايرابم
.طاقنلا نم ديزم عييسضت
تا˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ا˘˘مود لا˘˘قو
انأا» :يمسسرلا عقوملا اهب سصخ
ا˘ن˘نأا م˘غر لدا˘ع˘ت˘لا ن˘˘ع سضار
ركسشأاو ،زوفلا لجا نم انئج
يف ةارابم مدق يذلا سسفانملا
انيلع انبنا˘ج ن˘مو ،ىو˘ت˘سسم˘لا
لماعتلا نسسحو لولحلا داجيإا

يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘م فور˘˘ظ ع˘˘م
يف طاقنلا نم ديزم عييسضت
»:عباتو ،«ةمدا˘ق˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا
يبراد ءاقل ىلع نولبقم نحن
نيع ءاقل دعب راجلا ماما مهم
ثدح ام نايسسن انيلعو ،ةليلم
انأاو مداق وه ام ىلع زيكرتلاو
.«تلق امك سضار
ن˘˘م برد˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘طو اذ˘˘˘ه

ربكأا دسصحل زيكرتلا هيبع’
ةلحرم يف طاقنلا نم ددع
ة˘ل˘سصاو˘م ل˘جا ن˘م با˘هذ˘˘لا
،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا و˘˘ح˘˘ن مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

لثم يدافت انيلع» :درطتسساو

ربكأا دسصحو ويرانيسسلا اذه
ل˘جا ن˘م طا˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
ة˘ل˘حر˘م ل˘ب˘ق ر˘ث˘كأا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.«ةدوعلا

ب.م.يرسسيإا

ةرخأاتملا ةهجاوملا يف صسفانملا همدق امب داسشأا

Óبقتسسم ةديج جئاتن دسصح انفدهو ةجيتنلا نع ضضار انأا :امود

يدانلاب فسصعت يتلا ةيلاملا ةقئاسضلاب اديدنت ةيجاجتحا ةفقو نومظني «ةركملا» راسصنأا

دادزولب بابسش
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،ةيدملا يبملوا راسصنأا لمح
ي˘ت˘لا ةرا˘سسخ˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
˘ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
،ةرادإ’او ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن
ى˘ل˘ع داد˘ع˘ت˘لا ل˘م˘ع ا˘مد˘ع˘ب
نود بار˘˘سضإا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘˘لا
،يدانلا ةحلسصم يف ريكفتلا
مل لاقلقوب ةرادإا نأا نيح يف
ع˘سضو ل˘جأا ن˘م ءي˘سشب م˘ق˘˘ت
ن˘˘˘سسحأا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا

.ةديج جئاتن دسصحل فورظلا
ةديحو ةطقن «ماول» دسصحو
ةجيتن يهو تايرابم3 يف
لوقلا نكمي ام لقأا ةيثراك
ة˘جرد˘لا˘ب ع˘جار و˘هو ،ا˘ه˘ن˘ع
ة˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا ى˘˘˘˘لوأ’ا
ي˘ف لو˘خد˘لاو تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ةماه د˘ي˘عاو˘م ل˘ب˘ق بار˘سضإا
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
.ةثراكلا

ب.م.يرسسيإا

ةيدŸا يبŸوأا
ةيدولوملا مامأا يدانلا اهل صضرعت يتلا ةراسسخلا بقع

نيبعÓلاو ةرادإ’ا ىلع طخاسس «ماول» روهمج

رسصن قيرف ةانا˘ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ت
م˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘م ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
بر˘˘سض يذ˘˘لا ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
مسسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
طقف نيفده لي˘ج˘سست ل˘ي˘لد˘ب
اهنم دحاو ،تا˘يرا˘ب˘م3 ي˘ف
ا˘م و˘هو ،ءاز˘ج˘لا ة˘مÓ˘ع ن˘˘م
يتلا ةمهملا ة˘بو˘ع˘سص د˘كؤو˘ي
ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
لÓ˘˘خ ،ر˘˘م˘˘˘حأ’او ر˘˘˘ف˘˘˘سصأ’ا

،يمسصاعلا يبرادلا ة˘ه˘جاو˘م
لا˘˘ب˘˘سشأا ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
با˘˘˘ب˘˘˘سش را˘˘˘ج˘˘˘لا يوا˘˘˘ن˘˘˘˘كل
.دادزولب
ة˘ير˘˘سصن˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسيو
يف ،ةد˘ي˘ج ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
دح عسضوو ةمداقلا ةارابملا
تبرسض يتلا ةيبلسسلا جئاتنلل
مسسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
ناو اميسس’ ديدجلا يوركلا
ديد˘ج˘لا برد˘م˘لا ع˘م ةرادإ’ا

ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘˘ل اودد˘˘ح
’إا ،يلاحلا مسسوملا ةيادب يف
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘˘سصح نأا

زو˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا مد˘˘عو
نأا هنأاسش نم ة˘ظ˘ح˘ل˘لا ة˘يا˘غ˘ل
وه تاباسسح يف يدانلا لخدي
.اهنع ىنغ يف

ب.م.يرسسيإا

ياد نيسسح رسصن

يبرادلا ةعقوم لبق يوانكل ضسجاه يموجهلا مقعلا

،سسابعلب داحتا راسصنأا سضفتنا
ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا بب˘˘سسب
،يدانلا اهب رمي يتلا ةبعسصلا

ةيملسس ةريسسم ميظنت لÓخ نم
عراوسشلا فلتخم تباج ةدسشاح
،ربمفون لوأا ةحاسس نم اقÓطنا

تل˘سشف ةرادإ’ا ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ
بايغ ببسسب لولحلا داجيإا يف
.ةيلاملا ةلويسسلا

ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا تغ˘˘ل˘˘بو
3.5 يلاوح سسابعلب داحتا اهنم
مدع لظ ي˘فو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م

،ا˘هد˘يد˘سست ى˘ل˘ع ةرادإ’ا ةرد˘˘ق
تازاجإ’ا عسضو ةرادإ’ا تررق
طغسضلا لجا نم ،يلاولا ىدل

ن˘م يدا˘ن˘لا ةد˘˘نا˘˘سسمو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.ةيلاملا ةيحانلا

ب.م.يرسسيإا

صسابعلب دا–ا

ةبقلا دئار
ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
قح’ خيرات ىلإا لجؤوت
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ت م˘ل
ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار ق˘ير˘ف˘ل ة˘يدا˘ع˘لا
ةيسشع ةجمر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا
با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘سسب ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
اوغلب˘ي م˘ل ن˘يذ˘لاو ءا˘سضعأ’ا
.باسصنلا

ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘عو
طقف اوسضع21 نا ةسصاخلا

اوسضع23 لسصأا نم اورسضح
ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ر˘سضح˘م˘˘لاو «سسا˘˘ي˘˘ج˘˘يد˘˘لا»
خيراتلا نودد˘ح˘ي ي˘ئا˘سضق˘لا

ةماعلا ةيعمجلا دقعل اقح’
ر˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘˘لاو
سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘بدأ’او ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
دقع لبق ةي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب
ةيباختن’ا ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.قح’ خيرات يف
نأا رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
قيفر ي˘لا˘ح˘لا سسي˘ئر˘لا ءا˘ق˘ب
نأا ا˘م˘ب ادد˘ه˘م تا˘ب نا˘ب˘ع˘سش
بقل ىعسست فارطأ’ا سضعب
ديدج سسيئر نييعتو ةلواطلا
يف قيرفلا ريسست ىلع رداق
ىلع هعسضوو ةمداقلا ةرتفلا
اذه ل˘ك ،ح˘ي˘ح˘سصلا را˘سسم˘لا
ن˘ع عو˘ب˘سسأا ن˘˘م ل˘˘قأا ل˘˘ب˘˘ق
تار˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
قرف لوسصح دعب ةيعامجلا
ىلع فرتحم ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا

.ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
ب.م.يرسسيإا



ةصضايرلا 14

sport@essalamonline.com

ن˘ي˘عا˘م˘سس ن˘ب ر˘با˘سص ر˘ب˘˘ع
بختنمل ير˘ئاز˘ج˘لا برد˘م˘لا
هاسضر نع ،ةنسس02 نم لقأا
يذلا لداعت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ،ما˘ت˘لا

ةهجاوملا يف رسضخلا هدسصح
سسنو˘ت بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ى˘˘لوأ’ا

لا˘˘م˘˘˘سش ةرود ف˘˘˘ي˘˘˘سضت˘˘˘سسم
ممأا سسأاكل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
،ايناتيرومب1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

رثأا يموجهلا مقعلا نأا اريسشم
.رسضخلا ىلع ريبك لكسشب

يف ن˘ي˘عا˘م˘سس ن˘ب ح˘سضوأاو
عقوملا اهب سصخ تاحيرسصت
سضار انأا» :«فافلا» ـل يمسسرلا

ي˘ف ق˘ق˘ح˘م˘لا ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘˘ع
بختنم ام˘مأا ى˘لوأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا
نكي مل ءاقللا نأا ثيح ،سسنوت
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘˘ي˘˘سس’ Ó˘˘ه˘˘سس

،رهسشأا8 نم رثكأ’ ماد ليوط
˘مد˘ع ي˘ف سسي˘˘ئر بب˘˘سس و˘˘هو
ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ترد˘ق
نوكتسس ةط˘ق˘ن ا˘ه˘ن˘كل ،ةد˘ي˘ج
انلعجتسسو انل ةبسسنلاب ةزفحم

،«ةو˘˘ق˘˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘ن
امظنم ناك سسفانملا »:عباتو
ءاقل˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
نمو ،دودحلا دع˘بأ’ ا˘ئ˘فا˘كت˘م
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ق˘ل˘˘خ ا˘˘ن˘˘ب˘˘نا˘˘ج
ةيلاعف˘لا با˘ي˘غ ن˘كل سصر˘ف˘لا
بعلملا نم ريخأ’ا ءزجلا يف
لداعتلاب يه˘ت˘ن˘ي ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ع˘ج
.«يباجيإ’ا

صسفن كلÁيبرغŸا بختنŸا»
«زوفلا انفدهو انسصئاسصخ
لوح لاؤوسس ىلع هدر يفو

ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
،برغملا بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ر˘سضخ˘لا
ةلوجلا را˘طإا ي˘ف ،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
نب د˘كأا ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
او˘ظ˘ف˘ح ه˘لا˘ب˘سشأا نأا ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سس
ى˘ل˘ع ن˘ي˘مزا˘ع او˘˘تا˘˘بو سسرد˘˘لا

:درطتسساو ،ةديج ةجيتن قيقحت
سسف˘˘˘˘ن كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي سسفا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا»
ىلوأ’ا ةارابملا هذهو انسصئاسصخ
ا˘ن˘ب˘نا˘ج ن˘مو ،ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس ي˘ت˘˘لا
ةديج ةجيتن دسصح ىلع لمعنسس
يف لداعتلا تايونعم نيلغتسسم
ةرودلا مظنم مامأا ىلوأ’ا ةارابملا

ظافحلاو رث˘كأا مد˘ق˘ت˘لا ل˘جا ن˘م
ة˘قا˘ط˘ب˘ب ر˘ف˘ظ˘لا ظو˘ظ˘ح ى˘ل˘˘ع
.«1202 ايناتيروم ناكل لهأاتلا

ب.م.يرسسيإا

ضسنوت مامأا انيف رثأا يموجهلا مقعلاو لداعتلا نع نوسضار نحن :Úعامسس نب

دوعي رسضÿا مجاهم
هقيرف تابيردت ¤إا

ىفسشي ضسانو
انوروك نم

ةدوعلل زهاجو
ةسسفانŸا ¤إا
يلودلا سسانو مدا ىفاعت

يدا˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك
ءاهتنا د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يت˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
ني˘عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ف ا˘ه˘ل ع˘سضخ
.نيريخأ’ا

˘مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو تف˘˘سشكو
سصح˘ف ج˘ئا˘ت˘ن نأا ،ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘ك ن˘ع ف˘سشكلا
ر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق
ترهظ ،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ءوسضلا ىقلت هنأا امك ،ةيبلسس
ىلإا ةدوعلا لجأا نم رسضخأ’ا
،مويلا ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
دحأ’ا ةهجاومل ازهاج نوكيل
ه˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا

با˘سسح˘ل يز˘ي˘˘ن˘˘يدوأا يدا˘˘نو
يرود˘˘لا ن˘˘م31 ة˘لو˘ج˘˘لا
.يلاطيإ’ا

مجن ةكراسشم ةبسسن ىقبتو
ةليكسشتلا يف قباسسلا ودروب
د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

يد و˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘يز˘˘˘يا»  ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘˘حأ’ا مو˘˘ي «و˘˘كسسي˘˘سشنار˘˘˘ف

نم دئاع هنأاو ةسصاخ ،ةليئسض
ينعي ام يحسصلا رجحلا ةرتف
001 از˘ها˘ج نو˘كي ن˘كل ه˘˘نا
ل˘˘˘ك ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تو ،ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
هلوخدل ةدوجوم ت’امتح’ا
ار˘ظ˘ن ،ي˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا ي˘˘ف
ه˘كر˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا غار˘ف˘ل˘ل
ةرتفلا يف ءارحسصلا براحم
.يرايلاك موجه يف ةيسضاملا

جاحلب اسضر

ةفاسضإ’ا ميدقت مدعو لاع بتار يقلت ببسسببرغŸا مامأا رسضÿا رظتنت يتلا ةمهŸا ةبوعسصب فÎعا

تناسس بعاتم نم ديزي زوبدوب
نايتيإا

،يسسنرفلا نايتيإا تناسس يدان بع’ زوبدوب سضاير تاب
ةردق مدع ببسسب «اونافيتسسيل» سسيئر سسأار يف اعادسص لكسشي
ةه˘ج ن˘م ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ق˘ب˘سسأ’ا و˘سشو˘سس يدا˘ن م˘ج˘ن
.ىرخأا ةهج نم يلاع بتار ىلع هلوسصحو

تلعج زوبدوب ةيعسضو نأا ،ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
هنم سصلختلا ىلع لمع هناو اميسس’ ،ةريبك ةريح يف ةرادإ’ا
.لسشف هنكل يسضاملا وتاكريملا يف

قباسسلا اهبردم ىلع موللا تقلأا نايتيإا تناسس يدان ةرادإا
لاير يدان بع’ عم دقاعتلا ىلع رسصأا يذلا ،يسساغ يول نوج
ام مدقي مل ريخأ’ا نكل ،ةيسضاملا ةرتفلا يف ،ينابسسإ’ا سسيتيب

.رسضخأ’ا ليطتسسملا ىلع هنم ارظتنم ناك
ةيدنأا ةدع عم تاسضوافم يف ىسضم تقو يف زوبدوب لخدو

يلاعلا بتارلا نأا ’إا ،ةيجيلخ ةيدنأا اهزربأا هعم دقاعتلل ىعسست
ىلإا ،هيدان عم باعلأ’ا عنا˘سص ى˘ق˘ب˘ي˘ل ع˘جار˘ت˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ع˘ج
.رخأا راعسشإا

ب.م.يرسسيإا
نيهلا رمأ’اب صسيل رسضخلا ةمئاق يف ناكم زجح نأا دكأا

اروخف نوكأاسس :ضسيناي ينامحر
رئازجلا ليثمتب

اقلم يدان بع’ ،يرئازج وكنارفلا ينامحر سسيناي دكأا
سصيمق لم˘ح ل˘جأا ن˘م ر˘سضخ˘لا ةو˘عد ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘نا ،ي˘نا˘ب˘سس’ا

يتلا ةمهملا ةبوعسصب تقولا تاذ يف افرتعم ،ءارحسص يبراحم
يف ةيلاغ تتاب نكامأ’ا نأا امب يسساسسأا ناكم زجحل هرظتنت

.يسضاملب ةبيتك
يدلاو ةيحان نم» :ةيفحسص تاحيرسصت يف ينامحر حسضوأاو

امأا ،اسسنرف يف سشيعأا يننأا نيح يف ،ةيلاغترب يمأاو ،يرئازج انأا
مغر رئازج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘ف بغرأا ا˘نأا˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

ةليقث ءامسسأا نأاو اميسس’ ،ي˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا ة˘بو˘ع˘سص
.«رئازجلا ليثمتب اروخف نوكأاسسو ،ةدوجوم

ب.م.يرسسيإا
نÓيم ةمق عيسضي صسراف ايمسسر

ديدج نم ةباسصإÓل ضضرعتي ضسراف
ويز’ يدان بع’و يرئازجلا يلودلا سسراف دمحم سضرعت

ماعلا علطم ىتح بعÓملا نع هدعبت دق ةيلسضع ةباسصإا ىلإا
.ديدجلا

بختنملا ريهظ بايغ نأا ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تلاقو
ببسسب ناك وتنيفينيب يدان مامأا ويز’ هقيرف ةارابم نع ينطولا
رظتني  لكلا ناك يذلا تقولا يف ،ةيلسضع ةباسصإ’ هسضرعت

يف يغازنا ينويميسس بردملل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلإا هتدوع
.ءيسسلا ربخلا اذه عيمجلا ىقلتي نا لبق ،ةهجاوملا هذه

نع قباسسلا يرايلاك مجن بايغ نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
هنأا دكؤوي ام وهو ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ع˘ل˘ط˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ت˘م˘ي˘سس
يسسأا يدان مامأا لبقملا عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا ع˘ي˘سضي˘سس
.يلاطيإ’ا يرودلا نم41 ةلوجلا باسسحل نÓيم

جاحلب اسضر
اهل تسضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب

ريتسسنملا ةرود نم بحسسنت وبيإا
ةيلود ةرود نم ةيرئازجلا سسنتلا ةبع’ وبيإا سسانيإا تبحسسنا

نم ارخؤوم اهيفاعت دعب م’آاب اهروعسش ببسسب سسنوت ريتسسنملاب
.ةباسصإ’ا

زئاوج  ىلع لوسصحلا ةسصرف وبيا تتوف ،ةوطخلا هذهبو
نيب ام بعلتسس يتلاو ،بقللاب جوتملل ر’ود فلأا51 اهردق
.ةعيرسسلا تاحاسسملا ىلع ربمسسيد03و51ـلا

ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا سسن˘ت˘لا ة˘ب˘ع’ ة˘عر˘ق˘˘لا تع˘˘قوأاو
لودج˘لا ن˘م لوأ’ا رود˘لا م˘سسر˘ب ا˘كبو˘ك ا˘ن˘ي˘ترا˘م ة˘ي˘نو˘لو˘ب˘لا
ىلع اهتربجأا ،ةريخأ’ا تاظحللا يف م’آ’ا ددجت نأا  ’إا .يئاهنلا
.ةسسفانملا نم باحسسن’ا

ةوعدب نومظنملا ماق ،ةيرئازجلا ةبعÓلا بايغ سضيوعتلو
لتحت يتلاو ،اعيبر91لا تاذ سشتيفوكوج Óيجنأا ةيبرسصلا
تا˘ب˘عÓ˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت ي˘˘ف5201 ز˘كر˘م˘لا
.«ظوظحملا رسساخلا» سساسسأا ىلع كراسشتل ،تافرتحملا

ب.م.يرسسيإا
sport@essalamonline.com

6192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج2ـل قفاوملا0202 ربمسسيد71صسيمخلا

’و˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
يلودلا زرحم سضاير سشيمهت
يتيسس رتسسسشنام يف يرئازجلا
نم هي˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ل˘سصاو˘ت˘ي˘ل
هيلع يقلت يتلا ريهامجلا لبق
اهيف رسسخي ةرم لك يف موللا
.ةليكسشتلا جراخ زرحمو قيرفلا

يا˘كسس» ةا˘ن˘ق و˘˘ل˘˘ل˘˘ح˘˘م لا˘˘ق و
ريودتلا ةسسايسس نأا «سستروبسس
بردم˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا
عجارت يف ببسسلا يه ينابسسإ’ا

نأا سضو˘عو ،ق˘ير˘ف˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نميأا حانج هزكرم بعÓب بعلي
ىلع دامتع’ا ررق ،سضاير لثم
يف غنيلرت˘سس ع˘سضوو ه˘ت˘ف˘سسل˘ف

ن˘يدو˘ف ما˘ح˘˘قإاو ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
يذلا رمأ’ا وهو .رسسيأا حانجك
.يمو˘ج˘ه ط˘خ أاو˘سسأا ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن

نع ردسصملا تاذ ثدحت امك
دحاو رييغتب فوسسليفلا ءافتكا
ةريخأ’ا تايرابملا يف نينثا وأا

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘ما م˘˘غر
،ء’د˘ب˘لا ة˘˘كد ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا

نم اقباسس ىكتسشا هنأاو ةسصاخ
يف تاري˘ي˘غ˘ت5 دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع
.ةارابملا

جاحلب اسضر

يلودلا بلاط نب ليبن لخد
40 كلا˘˘سش بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
يدا˘ن تا˘ما˘م˘ت˘ها ي˘ف ي˘نا˘م˘˘لأ’ا
بغري يذلا يكرتلا ريهسشكاسشاب
عم يلاحلا هعسضو لÓغتسسا يف
هتقفسص مسسحل ي˘نا˘م˘لأ’ا ه˘ق˘ير˘ف
.لبقملا يوتسشلا وتاكريملا يف
ةيكرت ةيفحسص ريراقت تفسشكو
ي˘ف ي˘كر˘ت˘لا يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب نأا
ي˘ف ل˘خد ي˘سضا˘م˘˘لا  م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م م˘سض قا˘˘ب˘˘سسلا
يناث حبسصيل ،ينطولا بختنملا
مجن فطخل عراسسي يكرت قيرف
يدا˘ن د˘ع˘ب ،ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
وه هتبغر ىدبأا يذلا سشاتكسشب
برا˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘سض ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ةليلقلا تا˘عا˘سسلا ي˘ف ءار˘ح˘سصلا
لوح ةسسفانملا قلطنتل ،ةيسضاملا
يرود˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن
نيأا فرعت اهدحو مايأ’او ،يكرتلا

تاذ ن˘˘˘˘هارو.ه˘ت˘ه˘جو نو˘كت
بلا˘˘ط ن˘˘ب نأا ى˘˘ل˘˘ع رد˘˘سصم˘˘˘لا
يدا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م بر˘˘˘˘قا نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
،ر˘ي˘ه˘سشكا˘سشا˘ب ى˘ل˘ع سشا˘ت˘˘كسشب
ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م دو˘˘جو˘˘ل كلذ ع˘˘جراو
،لوأ’ا قير˘ف˘لا ي˘ف لاز˘غ د˘ي˘سشر
جيرخ عانقإا يف مهاسسيسس ثيح
.هيدان ناولأا سصمقتل ليل ةسسردم

جاحلب اسضر

يلودلا روليد يدنآا لسصاوي
هييلبنوم يدان بع’و يرئازجلا
يف دجاوتلاو1 غيللا يف قلأاتلا
يرود˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا
.يسسنرفلا

ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘حأا ف˘˘˘˘سشكو
ةيلاثملا ةليكسشتلا نع ةيسسنرفلا
يتلا ،1 غيللا نم41 ةلوجلل
رسضخلا مجاه˘م د˘جاو˘ت تد˘ه˘سش

4.8 ةمÓعب يمامأ’ا طخلا يف
«وتيدينيب ويراد» ةقفر01 نم
يذلا ايليسسرم كيبملوأا مجاهم
.01 نم9.7 ىلع لسصحت

ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م ن˘كم˘˘تو
ةمهاسسملا  نم ةلوجلا هذه لÓخ
ةمسساح ةريرمتب هقيرف زوف يف

زوفب  يهتنتل ،سسن’ يدان دسض

م˘ت˘˘يو .2 ـ3 ةجي˘ت˘ن˘ب ه˘ق˘ير˘ف
.ءاقللا لجرك ةياهنلا يف هرايتخا

يدنأا » هعنسص يذلا اذه لكو
ناك ةلوجلا هذه يف «فولزوب
نم طقف ةعاسس42 دعب طقف
رابتعاب ،تابيردتلا ىلا هتدوع
يحسصلا رجحلل عسضخي ناك هنا
.انوروك سسوريفب هتباسصإا ببسسب

جاحلب اسضر

تاباسسحلا نم رسضخلا مجاهم جرخي ةرم لك يف

زرحم ببسسب ديدج نم تاداقتنÓل ضضرعتي ’ويدراوغ

ءارحسصلا براحم ىلع يكرتلا يرودلا يف ةيوق ةسسفانم

بلاط نب مسض قابسس يف لخدي ريهسشكاسشاب

ةسسفانملا ىلإا هتدوع نم طقف ةعاسس42 دعب

يسسنرفلا يرودلل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف روليد



ةــــنصصرق

اهنيبياج مهار
بختنم نيوكت لجا نم
نم لقأا ةئف يف يسسفانت
ل˘سصاو˘˘ي ،ة˘˘ن˘˘سس51
ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ءا˘سضعأا
يقزرأا بردملا ةدا˘ي˘ق˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘مر
امدعب نيبعÓلا ةنياعم
ي˘ف ة˘ل˘قرو ي˘˘ف او˘˘نا˘˘ك
اوطح ،ةيسضاملا ةرتفلا
،ةر˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘حر˘˘˘لا
سسابعلب يديسس ةيميداكأاب
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خ’ ار˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘˘ت
نمسض اونوكيل لسضفأ’ا
.رسضخلا دادعت

«يناعلب اهوراد»

تحتف ،ةيسضاملا مايأ’ا يف ةيرئازجلا ةلوطبلا قرف نم دحاو اهل سضرعت يتلا ةراسسخلا بقع
اهيلع طغسضلا لجأا نم لعفلا اذهب اوماق مهنأا ةدكؤوم ،نيبعÓلا ىلع رانلا قيرفلا اذه ةرادإا
نوطغسضي اوناك ىسضم تقو يف نيبعÓلا نأا بيرغلاو ،رهسشأا ةدع ذنم ةقلاعلا مهروجأا ةيوسستل

.بقع ىلع اسسأار رومأ’ا بلقنتل ةيباجيا جئاتن دسصحب قرفلا ىلع

 مهوسصخ»
«ةربخلا باحسص

برد˘˘م دد˘˘ج ،فاد˘˘هأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ميعدت ةرورسضب هبلاطم ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
مل يتلاو ةربخ˘لا ر˘سصا˘ن˘ع سضع˘ب˘ب ق˘ير˘ف˘لا
نا دعبو ينقتلا ناو اسصوسصخ ،دعب عقوت
ريخأ’ا يف عنتقا ةلاقتسس’او ليحرلاب دده
يف ةبيتكلا ةقفر نآ’ا لمعي ثيح ،ةدوعلاب
سصبرت يف ةيلباقلب ءاقفر لخد نيا وبقا

حيحسصت يف عورسشلا لما ىلع كانه قلغم
ه˘˘تد˘˘عو ةرادإ’ا نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سسم
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،تا˘ق˘˘ف˘˘سصلا سضع˘˘ب ط˘˘ب˘˘سضب
. ةمداقلا تاعاسسلا يف اهميسسرت

ةيحسض دادك
ةذوعسشو رحسس

بابسش قيرف بع’ دادك بيعسش ملسسي مل
رثع يذلا وهو ،رحسسلا لامعأا نم دادزولب

سسوقط ةسسراممل لمع˘ت˘سست ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع
ه˘˘˘ترو˘˘˘سص ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ،ةذو˘˘˘ع˘˘˘سشلا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش بع’ ر˘سشنو .ة˘ي˘˘سسم˘˘سشلا
ةكبسشب ةيمسسرلا هتحفسص ىلع «يروتسس»
بتك ،«مارغاتسسنإا» يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
نل لق» .«ليكولا معنو هللا يبسسح» هيف
.«انل هللا هبتك ام ’إا انبيسصي

ةديدج ةطرو

«نابيزلا ءانبأا» ةرادإا ديدسستب يسضقي مكح
داحت’ قباسسلا بردملل ةيلاملا تاقحتسسمل
عسضو هنأاسش نم يذلا رم’ا ،يوانكل ةركسسب
سصوسصخب ديدج نم ةطرو يف داحت’ا ةرادإا

قيرفلا نوكيسس ثيح ،نينئادلاب ىمسسي ام
وتاكريملا لبق ا˘هد˘يد˘سست ةرور˘سضب ا˘ب˘لا˘ط˘م
ن˘م نا˘مر˘ح كا˘ن˘ه نو˘˘كي˘˘سس ’إاو ،يو˘˘ت˘˘سشلا
د˘˘ق ةرادإ’ا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،تاد˘˘قا˘˘ع˘˘ت يأا ءار˘˘˘جإا
ع˘م ةد˘يد˘ج تا˘سضوا˘ف˘م ءار˘جإا ى˘˘لإا عرا˘˘سست
. اهسضيفخت لجا نم ينعملا

كوملل دوعي نويرق

ةجردلا ةيدنأ’ رسضخأ’ا ءوسضلا حنم دعب
ديدج نم تابيردتلا ىلا ةدوعلاب ،ةيناثلا

كوم˘لا ةرادإا تعرا˘سس ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ق˘ير˘ط˘بو
برد˘م˘لا اذ˘كو ة˘غ˘ي˘مد ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب

ر˘سضح˘م˘˘لا˘˘ب لا˘˘سصت’ا ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ،نو˘˘ق˘˘ع
،هتامدخ ةداعت˘سسا ل˘جا ن˘م نو˘ير˘ق ي˘ند˘ب˘لا

ع˘ي˘با˘سسأ’ا ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا رر˘˘ق ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
لع˘ف˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ف˘قو˘ت ءار˘ج ة˘ي˘سضا˘م˘لا
،ةيدنأ’ا ةبقاعمب ةركلا يلوؤوسسم تاديدهت
ثي˘ح ه˘عا˘ن˘قإا ي˘ف ةرادإ’ا تح˘ج˘ن د˘قو اذ˘ه
. ةيمسسر ةفسصب هماهم رسشابيسس

qarsana@essalamonline.com

6192ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج2ـل قفاوملا0202 ربمسسيد71صسيمخلا

تاونسس5
كلذ ةياغلل بعسص مقر
ي˘كا˘ن˘يإا ه˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا

يلودلا بعÓلا مايليو
يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘نا˘˘ب˘˘سس’ا
وابليب و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تا يدا˘ن
مل ا˘مد˘ع˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
ع˘م ةارا˘ب˘م يأا تو˘˘ف˘˘ي
يف ي˘كسسا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا
،ةريخأ’ا تاو˘ن˘سس5ـلا

ي˘˘ف بعÓ˘˘˘لا كرا˘˘˘سشو
ثي˘˘ح ،ةارا˘˘ب˘˘م171
ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘˘م˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت
بعÓلا اهيف باغ يتلا

رهسشل هيدان ةارابم نع
.6102 ةنسس ليرفأا

15

«ماسص’» راسصنأا بسضغ
ةفلا˘خو˘ب م˘كح˘لا نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
ي˘ف  ءاز˘ج ة˘بر˘سض ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘˘م
بسص ،دادزولب بابسش ةهجاوم
ماج ةليلم نيع ةيعمج راسصنأا

كلذو ،م˘كح˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘˘سضغ
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا سضر˘˘ع˘˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب
فرط نم ةبرسض ىلإا يرمعملا
ع˘˘بر˘˘م ل˘˘خاد داد˘˘ك ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا
وبع’ جتحا دقو اذه ،تايلمعلا
كانه نا ىتح ،اريثك » ماسص’ »
ىلإا ءوجللا ةرورسضب بلاط نم
نع سضوع نويزفلتلا تاريماك
تاطقللا ل˘ي˘ل˘ح˘ت ي˘ف «را˘ف˘لا »
ن˘م ة˘يد˘نأ’ا ق˘ح مر˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

. ناديملا يف اهقوقح
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نايتيإا تناسس بعاتم نم ديزي زوبدوب^
ديدج نم ةباسصإÓل ضضرعتي ضسراف^

«ماسص’» مامأا زوفلا ىلع ولعي ثيدح ’

Úترجأا بسص يراطيق
مهزيفحتل ÚبعÓلا تاباسسح ‘

ةليلم Úع ءاقل لبق
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برغملا مامأا رسضخلا رظتنت يتلا ةمهملا ةبوعسصب فرتعا

رئاز÷ا ةيدولوم ةدكيكسس ةبيبسش ةرقم م‚ ‐ فيطسس قافو

’وـــيدراوغ
ضضرـــعتي

نم تاداقتنÓل
زرحم ببسسب ديدج

رسضخلا مجاهم جرخي ةرم لك يف
تاباسسحلا نم

ضسنوت مامأا انيف رثأا يموجهلا مقعلاو لداعتلا نع نوسضار نحن :Úعامسس نب

فادهأا ةعبرأاب Úفادهلا ةمئاق ردسصت لسصاوي يويرف

ددحي ⁄ينينبلا قيرفلا » ضساŸأا
«هب انلاسصتا مغر دعب هموق دعوم

فرتحم لوأ’ا مسسقلا نم4ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةرادسصلا لجأا نم قافولا
ةداعتسسا لجأا نم مجنلاو

تاراسصتن’ا ةوسشن


