
ةـعبرأا مهتي ةبيلط
حلاـسص دياڤ ءانبأا نم

داــسسفلاب

تاونسس5 سسامتلا
دسض اذفان اسسبح

ةركاسشم فراع
50صص
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عيرلا قطنم نم ررحتلا ةرورصض ىلع ددصش
ةيحÓفلا انتاردقل لثمألا لÓغتصسلاو

تاعاطقلا نم ديدعلا تصسم
ةدحاو ةعفد

تاعاصشإلا دنفت لقنلا ةرازو
:دكؤوتو ةلوادتŸا

ةمدخل ةيبنجأا تاكرسش لÓغتسسا
يلخادلا يوجلا لقنلا

«ةحسصلا نم هل سساسسأا ’»
40صص

هدادعتصسا انلعم ماعلا بئانلل اغÓب مدق
مهتازواجت نع فصشكلل

يناجلا قح يف تازوجحملا ةرداصصم عم اذفان اصسبح تاونصس7 صسامتلا «كوبصسيافلا» ىلع تاروصشنم ربع فذقلا ةمهتب

50صص

صسمأا ،تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘˘صش
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ىل˘˘˘ع تا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ثي˘ح ،ةا˘ما˘ح˘م˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ح˘˘صصلا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا هذ˘ه˘ل نو˘ب˘صست˘ن˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
تقو عرصسأا يف مهبلاطمل ةباجتصسلاو
صسمأا تاجاجتحلا تف˘نأا˘ت˘صسا.نكمم
ح˘˘ب˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ب

ماعلا علطم ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ا˘ه˘حا˘م˘ج
 ،يراجلا

ةميقع عيراسشم يف لظلا قطانم لاومأا اوددب «رايمأا»
30 صص0202 رئازج يف ةايحلا تاموقم ىندأل نورقتفي يرئازج نييÓم8

ىوتسسم ىلع نايلغ
ةيعامتج’ا ةهب÷ا

ةبئاغ لول◊او

ةديدجلا رئازجلا :دارج
طقف اراعسش تسسيل

30صص

30 صص

ةراجتلاو ةحÓفلا يترازوو نيجتنملا نيب ةمزأا ثدحي نيزختلاو قيوصستلل ةيجيتارتصسإا بايغ

لتق ةلواحم تاسسبÓم فسشك
ةطسساوب فتاوهلل لحم بحاسص

ةمسصاعلاب ةقرطم

هتحصص ىلع نانئمطÓل ايفتاه هب لصصتا

سسيئرلل برعي ناغودرأا
دادعتسسا نع نوبت

رئازجلا ةقفارمل هدÓب
30 صص

50صص

ةددهم مطامطلاو اطاطبلا نم نانطأا
رييÓملاب ةيدام رئاسسخو داسسكلاب

«Óبقتسسم حÓفلا همسسا ءيسش ىقبي نل اعيرسس تاطلسسلا لخدتت مل اذإا»:«مÓسسلا»ـل نييابور
40 صص
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ل
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
لقنلا ريزول لجاع بلط

لقنلا تÓ˘فا˘ح با˘ح˘سصأا صضع˘ب ل˘يا˘ح˘ت˘ي
،نيرفاسسملا ىل˘ع ة˘يا˘غر˘لا ي˘ف ير˘سضح˘لا

‐ ةياغرلا» طخ ربع نولقانلا موقي ثيح
راوزلا باب ةيدلب يف فقوتلاب «رئازجلا

ةلحرلا لا˘م˘كإا نود كا˘ن˘ه م˘ه˘با˘كر لاز˘نإاو
كلذو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ةرو˘فا˘ت ة˘ط˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا

ءايتسسا راثأا يذلا رمأ’ا ،ةلوهجم بابسس’
ةيمه’ا غلاب طخلا ناو اميسس، نيرفاسسملا

ىلا نولقنتي نيذلا نم تارسشعلا هدسصقيو
وا لمعلاب م˘ه˘طا˘ب˘تر’ ة˘م˘سصا˘ع˘لا ط˘سسو
ءارجإ’ا اذه اوررب نولقانلا ،ىرخا لاغسشأاب
ة˘ل˘حر˘لا لو˘طو رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح ما˘˘حدزا˘˘ب
يف ةليلق ليخادم نم هنوبسسكي امب ةنراقم
درجم هنا رمأ’ا ىري رفاسسملا امنيب ،مهرظن

ةيريدم لخدت راظتنا يفو ،لياحتو صشغ
.يناعي نطاوملا ىقبي لقنلا

...فسصنو ناتعاسس

قلقي اسسجاه ىحسضأا ،يرورملا ظاظتك’ا
يذ˘لا ء’ؤو˘ه ا˘م˘ي˘سس ،تا˘ب˘كر˘م˘لا ي˘ق˘ئا˘سس
،ةديعبلا قطانملا يف نوسسرديو نولمعي

ىلاو مهلمع ىلإا نيرخأاتم نولسصي مهنوك
ى˘لإا م˘ه˘سضر˘ع˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،م˘ه˘تا˘ع˘˘ما˘˘ج
دهسش ثيح ،نيلوؤوسسملا لبق نم خيبوتلا
ىوتسسم ىلع عيرسسلا قيرطلا دحأ’ا صسمأا
،اريب˘ك ا˘يرور˘م ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا ة˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘يور˘لا

ا˘م ،عو˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م كلذ فدا˘˘سصتو
 .نينطاوملا جاعزإاو قلق يف ببسست

فيسشرأ’ا نم ةيرسس قئاثو ءافتخا

يديسس ةي’و رييسست صسيلاوكب نيفراعلا دحأا لوقي
ة˘ير˘يد˘م˘ب ل˘م˘ع˘ي ة˘ح˘ل˘سصم صسي˘ئر نإا ،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
01 رييسستب قلعتت ةلماك تافلم كلمي ةيذيفنت
فا˘سضأاو ،تا˘يد˘ل˘ب ةد˘عو ة˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
صسيئر نأا ليسصافتلا صضعب فسشك يذلا ثدحتملا
ةيمك ايموي لقني تاونسس ةليط ناك ةحلسصملا

اهنم قئاثو نم لسصأ’ا قبط خسسن قئاثولا نم
تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل˘˘ل تارار˘˘قو فر˘˘سصلا˘˘ب ر˘˘ماوأا
عيراسشم تاقفسصب قلعتت تاررقمو ،ةيمومعلا

يقيقحلا فيسشرأ’ا نأا اود˘ب˘يو ،تا˘ئ˘م˘لا˘ب ا˘هدد˘ع
لب فيسشرأ’ا ةحلسصم يف طقف دجوي ’ ةي’ولل
هنأا دقتعي يذلا ،ةحلسصملا صسيئر تيب يف اسضيأا
بب˘سسب ه˘سسف˘ن ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م ل˘ح˘لا اذ˘ه˘ل أا˘ج˘ل
.داسسفلا اياسضق نم ددع يف اسضيأا وه «هطروت»

ماعلا لاملا رادهإا

3 نأا ،ةيادرغ يف ابيرقت نيفظوملا عيمج فرعي
0002 ماع لبق عقدملا رقفلا نم اولوحت نيفظوم
ىلع ترهظ ءارثلا تامÓع ،صشحافلا ءارثلا ىلإا
دعب صصاخ لكسشب ،ابيرقت0102 ماع ذنم ةثÓثلا

حÓسصإ’ ةلودلا اهت˘خ˘سض ي˘ت˘لا تارا˘ي˘ل˘م˘لا تا˘ئ˘م
اولسصح ةثÓثلا ءاينغأ’ا ،8102تاناسضيف رارسضأا

ءانع هسسفن مهنم يأا فلكي نأا نود تارايلملا ىلع
مل ،مهنأا ةثÓثلا نيفظوملا فلم يف بيرغلا ،بعتلا
مغر ،ةيمسسرلا ةفيظولا ريغ طاسشن يا ايرظن اولوازي
،تارايلملا باحسصأا نم نآ’ا مه ةثÓثلا نإاف اذه
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ف˘ظو˘˘م و˘˘ه لوأ’ا

ثلاثلاو ،ةيذيفنت ةيريدم يف فظوم يناثلا ،ةيادرغ
تاراقع كلمي ،ةيذيفنت ةيريدم يف هرودب لمعي
 .هتجوز مسساب اهبلغا ةيراجت تÓحمو صضارأاو

qarsana@essalamonline.com
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«13 دادح يلع»
نيقباسسلا نارهو ة’و دحأا نع فرع
عم قيسسنتلاو نواعتلاب اعلوم ناك هنأا
،ةيمومعلا لاغسشأ’ا تاكرسش باحسصأا

ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا ل˘ك ي˘فو ه˘˘نأا ى˘˘ت˘˘ح
ه˘ل تنا˘ك ق˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘هر˘˘ي˘˘سس
با˘ح˘˘سصأا ع˘˘م تا˘˘يا˘˘كحو تا˘˘يا˘˘كح
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا تا˘˘˘كر˘˘˘سش
عيراسشم د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
ةبرجتب انمؤوم ناك هنأ’ امبر ،قرطلا
،دادح يلعو ةقيلفتوب ديعسس يئانثلا
دادح يلع ةعانسص يلاولا ررق دقف
تاونسس لبقو هنأا ىتح ،هب صصاخلا
قبسسأ’ا نارهو ةي’و يلاو لمع ءانثأا
نيقلع˘م˘لا صضع˘ب ق˘ل˘طا ،ة˘ي’و˘لا ي˘ف
بحاسص ىلع «13 دادح يلع» بقل
نم اهتادافتسسا تدعتو لب ،نارهو ةي’و يف ةمهم عيراسشم ىلع تلسصح ةيمومع لاغسشا ةكرسش
معنتي »13 دادح يلع» نأا وه بيرغلا ،ىرخأا تاعاطق ىلا ةيمومعلا لاغسشأ’ا عاطق عيراسشملا
.ةريطخ داسسف اياسضق يف قبسسأ’ا نارهو يلاو عباتي اميف ةلودلا لاومأاب نآ’ا

نمأ’ا ةسضبق يف «جاتروك»
ن˘ي˘ب طÓ˘ت˘خ’ا ن˘م تار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت˘˘لا م˘˘غر
مدعو ،تابسسانملاو صسارعأ’ا يف دارفأ’ا
ه˘ي˘ف ر˘م˘ت تقو ي˘ف ،تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا
صسوريف ءارج بعسص يحسص فرظب دÓبلا

صضعب ’إا ،ملاعلا لود رارغ ىلع ،انوروك
ثيح ،بقاوعلاب نيمتهم ريغ ،صصاخسشأ’ا
ةبقلا ىوتسسم ىلع عيرسسلا قيرطلا دهسش
داقتع’ا نا˘كو ،ا˘ب˘ع˘سص ا˘يرور˘م ا˘قا˘ن˘ت˘خا
ةرا˘م˘لا طا˘سسوأا ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘ظ˘˘ح˘˘ل د˘˘ئا˘˘سسلا

نأا ’إا ،عقو اثداح نأاب ،تابكرملا يقئاسسو
،ينمأا زجاح يف ةطرسشلا لبق نم هلمكأاب فافز لفح بكوم فاقيإا وه رمأ’ا يف فيرطلا
 .«ةطرسشلا ةسضبق يف جاتروك»:لوقلاب نيقئاسسلا دحأا قلعيل ،يحسصلا لوكوتوربلا مهتفلاخمل

تاراقلل رباعلا قيرطلا لوطب بكوم
ىلإا ةيدؤوملا قيرطلا صسمأا حابسص تدهسش
رورملا ةكرح يف امات Óلسش ،ةيدملا ةي’و
دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ةرايز ببسسب
يرورملا ماحدز’ا أادب ثيح ،ةي’ولا ىلإا
رمأ’ا ،حابسصلا نم ىلوأ’ا تاعاسسلا يف
نيذلا ني˘ن˘طاو˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘سسا ى˘لا ىدأا يذ˘لا
ناو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ل˘ك م˘ه˘ح˘لا˘سصم تل˘ط˘˘ع˘˘ت
ناو هل قبسس نوبت ديجملا دبع صسيئرلا
ةليو˘ط بكاو˘م ة˘ما˘قإا مد˘ع˘ب ر˘ماوا ىد˘سسأا
ودبي نكل ،«تاراقلل رباعلا قيرطلا لوطب»
نم نطاوملا ىقبيل ،يدانت نمل ةايح ’ هنا
 .ةبيرسضلا امئاد عفدي

FLPE ـب ت’Óتخاو تاقورخ
ةي’و نم تاراطإاو نوفظوم لءاسست
ي˘ف ف˘ل˘م ءا˘ق˘ب بب˘سس لو˘ح ،ترا˘ي˘˘ت
،ةينكسسلا ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملا

تفسشكو ،قيقحت يأا حتف نود اقلغم
رييسست ءوسس ةلاح ليسصافت نع قئاثو
ةسسسسؤوم˘لا ي˘ف تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق تع˘قو
FLPE ةينكسسلا ةي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ن˘˘كسسلا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘˘لا
ع˘ي˘ب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
تزجنأا ةرخاف Óيف21 ـل ةسسسسؤوملا
ةعقوم ديدسست رماوأاب ،تاونسس لبق
تÓيفلا ،لوعفملا ة˘يرا˘سس ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ر˘ب˘ع رور˘م˘لا نودو ة˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يد˘م ن˘م
عيباسسأا لبق ةسسسسؤوملا ريدم اهعقو ديدسست رماوأاب اهعيب مت نÓهج دمحم يح يف ةدوجوملا

نأا ىلع لوعفملا ةيراسسلا تاميظنتلا صصنتو ،ةي’ولا يف نولوؤوسسم اهسضعب ىلع لسصحو
21 ـلا تÓيفلا عيب عوسضوم يف ةبارغ رثكأ’ا ،ةكرسشلا لبق نم نÓعإا دعب متت عيبلا تايلمع
هنأا دكؤوي ام اذهو ،ةسسسسؤوملا يف ةدوجوم تناك يتلا تابلطلا تارسشع لهاجت ريدملا نأا وه
.ةسسسسؤوملا يفظوم صضعب ىتح ملعي نأا نودو ةلواطلا تحت اهعيب مت
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ح˘ير˘سصت ي˘ف دار˘˘ج فا˘˘سضأا
نأا ،ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
نم ة˘ل˘كسشت˘م ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ا˘ي˘مو˘ي نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج
صسرادملا ىلإا نوبهذي لافطأاو
مهنطوب نو˘ن˘مؤو˘ي صسا˘نأا ن˘مو
ح˘ل˘ط˘سصم كلذ˘ل ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘بو
ةروسص تسسيل ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ةيكرح يه امنإاو ،طقف ةيبلسس
صشا˘ع˘نإا ي˘˘ف صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘هدارأا
ذ˘ن˘مو ،ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ة’ولا ع˘م ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ه˘ث˘يد˘ح
فاسضأاو ،ةيكرحلا هذه تأادب
حلطسصملا رييغت بجي نآ’ا»
قطانم ىلإا لظلا قطانم نم
.«رونلا ىرتو ومنلا قيرط يف

دبع لوأ’ا ريزولا دكأا امك
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
تا˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق م˘˘˘عد
قا˘فآا ح˘ت˘ف فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

لÓخ ازربم ،نيحÓفلل ةديدج
ةيحÓف تارمثت˘سسم˘ل ه˘ترا˘يز
را˘ج˘˘سشأ’ا ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
ةيدلبب «حلملا نيع»ـب ةرمثملا

ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،م˘˘ي˘˘هار˘˘ب داو
حتفو ةي˘ئاذ˘غ ة˘عا˘ن˘سص ة˘ما˘قإا
احلم ،نيحÓفلل ةديدج قافآا

ن˘م رر˘˘ح˘˘ت˘˘لا بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘غ˘ت˘سس’او ع˘ير˘لا ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
.ةيحÓفلا انتاردقل لثمأ’ا

تارمثتسسملا هذه قلخ متو
عورسشم را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةكارسشلاب صصا˘خ يرا˘م˘ث˘ت˘سسا

ةر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ير˘˘ي˘˘سسم ع˘˘م
فدهب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ةلودلا كÓمأ’ رابتع’ا ةداعإا

.يحÓفلا جاتنإ’ا عيجسشتو
فييكت ةرورصض

عم نيوكتلا ةموظنم
لغصشلا قوصس تايجاح

ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘لأا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ف˘ي˘ي˘˘كت ةرور˘˘سض
نيينهملا ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

ل˘غ˘سشلا قو˘سس تا˘ي˘جا˘ح ع˘˘م
ل˘كسشم˘ل ل˘ح دا˘ج˘˘يإا فد˘˘ه˘˘ب
.ةلاطبلا

ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ دار˘˘ج لا˘˘قو
ءاطعإا ىلع ،يرازو دفو ةقفر
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ةرا˘˘˘سشإا
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا

ه˘نأا ة˘ي’و˘لا˘ب0202/1202
ةموظ˘ن˘م ة˘نر˘سصع ن˘م د˘ب’»
نيينهملا ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

قوسس تايجاح عم اهفييكتو
نم دب’» هنأا ادكؤوم لغسشلا
ي˘˘ف تا˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
نم بابسشلا نكمت نيوكتلا

«ل˘غ˘˘سشلا قو˘˘سسب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا
ثادحإا»‐ لاق امك‐ يلاتلابو
قوسسو نيو˘كت˘لا ن˘ي˘ب نزاو˘ت
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ه˘ي˘جو˘˘تو ل˘˘غ˘˘سشلا
ل˘˘˘كسشم ل˘˘˘ح˘˘˘ل ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
ىلع هعÓطا ىدلو .«ةلاطبلا
صصا˘˘خ˘˘لا ن˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سس
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا حÓ˘˘˘سصإا˘˘˘ب
نيوكتلل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب
ىلإا دارج اعد ةيدملاب ينهملا

وه امل مييقت ءارجإا» ةرورسض
«تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب دو˘˘جو˘˘م
رباخملا عم تاقÓع طبر»و
لحل ةيحسصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
يبطلا داتعلا ةنايسص لكسشم
.«ةعسشأ’ا ةزهجأا اميسس’

لو˘خد˘لا نأا دار˘˘ج فا˘˘سضأاو
يسست˘كي د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘يو˘كت˘لا
عاطقنÓل ارظن «ةغلاب ةيمهأا»
بب˘سسب ر˘ه˘سشأا ةد˘ع ماد يذ˘˘لا

اهتهجاو» يتلا انوروك ةحئاج
ر˘ي˘باد˘تو تاءار˘جإا˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا
دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو
صسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو
د˘ب˘ع د˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
اذه يف اعدو ،«نوبت ديجملا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا را˘˘˘طإ’ا

ميلعتلاو نيوكتلا تاسسسسؤوم
نيسصبرتملا اذكو ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةظقيلا ةفعاسضم ةرورسض ىلإا

˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ه˘˘˘˘سسلاو
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةيام˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’او
.ةيمومعلا ةحسصلل

ةيحÓفلا انتاردقل لثمألا لÓغتصسلاو عيرلا قطنم نم ررحتلا ةرورصض ىلع ددصش

طقف اراعسش تسسيل ةديدجلا رئازجلا :دارج

ز.صسواط

ايجيردت صسوملم عقاوك امنإاو ،طقف راعصشب صسيل ةديدجلا رئازجلا ءانب نإا ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا لاق
.ةموكحلا لمع يفو نوبت صسيئرلا جمانرب يف ةدوجوملا ةيماصسلا فادهألا قيقحت ىلإا لصصيصس

لح داجيإل اهتمهاصسمب تركذ
يلامو ايبيل يتيصضق يف يملصس

رودلا نمثت سسنوت
يف رئازجلل يروحملا

ةقطنملا تامزأا لح
ريزو يدماحلا يجنم نمث
قباصسلا يصسنوتلا ةيجراخلا

قباصسلا يممألا ثوعبملاو
يروحملا رودلا ،صسمأا يلامل
،رئازجلا هبعلت يذلا ريبكلا

ةقطنملا تامزأا لح يف
نم ،ةيصسامولبدلا قرطلاب

نواعتلابو راوحلا ةغل لÓخ
داحتلاو ةدحتملا ممألا عم
نمأا ىلع ظافحلل يقيرفإلا

 .ةقطنملا ملصسو
حيرصصت يف يدماحلا دكأا

اهل ةلود رئازجلا نأا يفحصص
،ايقيرفإاو ايبراغم ريبك نزو
عم يروحم رودب اهمايقل
،ةيقيرفإلاو ةيممألا ةمظنملا

يف تامزألا لح لجأا نم
 .تارتوت دهصشت يتلا ةقطنملا

ةيجراخلا ريزو لدتصساو
ثوعبملاو قباصسلا يصسنوتلا
امب ،يلامل قباصسلا يممألا

لاعف رود نم رئازجلا هب موقت
عنمل  ،يلامو ايبيل نم لك يف
ظافحلاو يجراخلا لخدتلا

رارقتصسلاو ملصسلا ىلع
عفنلاب دوعي يذلاو ةقطنملل

.ةراقلا بوعصش ةفاك ىلع
يصسنوتلا يصسامولبدلا ركذو
لح يف رئازجلا ةمهاصسمب
عيقوتلا لÓخ نم ،يلام ةمزأا

ةحلاصصملاو مÓصسلا قافتا ىلع
ةنصس ةيلاملا فارطألا نيب
،ةدحتملا ممألا ةقفر5102
اهيف ناك ةرتفلا هذه نأا املع
نيمألا ثوعبم يدماحلا يجنم
 .يلام ىلإا ةدحتملا ممأÓل ماعلا

 يمولد ميرم

هتحصص ىلع نانئمطÓل ايفتاه هب لصصتا

نع نوبت سسيئرلل برعي ناغودرأا
رئاز÷ا ةقفارŸ هدÓب دادعتسسا

،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
صسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
هر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘˘لا˘˘كم
.ناغودرأا بيط بجر يكرتلا

ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ف˘˘˘سشكو
يكرتلا صسيئرلا نأا ةيروهمجلا
ةيحسصلا ةلاح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ئ˘م˘طا
هل ىنمت ا˘م˘ك ،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘ل˘ل

.هدÓبل ةنوميمو ةبيرق ةدوع

ناغودرأا دكأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو
صسي˘˘ئر ة˘˘م˘˘ل˘˘كل ه˘˘ت˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
ا˘ه˘ه˘جو ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
نع ابرعم ،يرئازجلا بعسشلل
امك .ءافسشلل هلثا˘م˘ت˘ل ه˘تدا˘ع˘سس
دادعتسسا يكرتلا صسيئرلا ىدبأا
ءانب يف رئازجلا ةقفارمل هدÓب
.ةديدجلا رئازجلا عورسشم

خ.ةميسسن
ةدحاو ةعفد تاعاطقلا نم ديدعلا تصسم

ةيعامتج’ا ةهب÷ا ىوتسسم ىلع نايلغ
ةبئاغ لول◊او

،تاي’ولا نم د˘يد˘ع˘لا تد˘ه˘سش
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا صسمأا
،ةاماحملاو ميلعتلا ،ةحسصلا عاطق
هذ˘ه˘ل نو˘ب˘سست˘ن˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط ثي˘˘ح
ح˘لا˘سصم˘لا ل˘خد˘ت˘˘ب تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
يف مهبلاطمل ةباجتسس’او ةينعملا
.نكمم تقو عرسسأا

صسمأا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تف˘نأا˘˘ت˘˘سسا
ح˘ب˘ك ا˘مد˘ع˘ب ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا د˘يد˘ع˘ب

علطم ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ا˘ه˘حا˘م˘ج
جتحا قايسسلا يفو ،يراجلا ماعلا

ءادأ’ نو˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا صسمأا حا˘˘ب˘˘سص
ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘ي˘م˘ي˘لا
مامأا ةمسصاعلا رئازجلل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

ةبلاطملل دمحما يدي˘سس ة˘م˘كح˘م
م˘ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ،ن˘ي˘م˘ي˘˘لا ءادأا˘˘ب
امبسسحو ،يماحملا ةنهم ةلوازمب
لاسصتا يف نيحسشرتملا ولثمم هلاق
ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا نإا˘ف «مÓ˘سسلا» ع˘˘م
حسشرتم008 يلاوح مهددع غلابلا
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م او˘˘عدوأا ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
ة˘با˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ح˘سشر˘˘ت
،ابيرقت ةنسس نم رثكأا ذنم ةمسصاعلا

مل مهنأا ريغ نيميلا ءادأا لجأا نم
ام وهو ،ةعاسسلا دحل در يأا اوقلتي
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس صسكع˘نا
ىلإا اورطسضا مهنأا نوك ةيعامتج’ا
جراخ مهلغسش بسصانم نع يلختلا
مهنيكمت لجا نم ةاماحملا عاطق
طور˘سشلا ق˘فو م˘ه˘ف˘ل˘م عاد˘يإا ن˘م
اهب لومعملاو اهيلع صصوسصنملا
‐ طورسشلا يسضتقت ذا ،لاجملا يف
حسشرتملا مدقي نأا ‐ ء’ؤوه بسسح
ناك اذإا هلمع بسصنم نم هتلاقتسسا
ىلإا ةاماحملا عا˘ط˘ق جرا˘خ ل˘م˘ع˘ي

ىلإا باسستن’ا مدع ةداهسش بناج
نامسضلا قيدانسص نم قودنسص يأا
عاديإا نم نكمتي ىتح يعامتج’ا

هذه ،ةينوناقلا نيميلا هئادأاو هفلم
دعب اميف مهل حمسست يتلا ةريخأ’ا
ةا˘˘ما˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا صصبر˘˘˘ت ة˘˘˘لواز˘˘˘م˘˘˘ب
. نيماحملا كلسسب قاحتل’او

اذ˘ه نو˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا بر˘غ˘ت˘سساو
تقو يف مهيلع درلا مدعو ريخأاتلا
رو˘هد˘ت ء’ؤو˘ه بل˘غا ه˘ي˘˘ف د˘˘كؤو˘˘ي
مهرابتعاب ةيعام˘ت˘ج’ا م˘ه˘عا˘سضوأا
بسصا˘ن˘م ن˘ع او˘ل˘خ˘ت ر˘سسأا با˘˘برأا

لمأا ىلع ةنسس يلاوح ذنم مهلمع
دحل ءيسش ’ نكل نيميلا هذه ءادأا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف م˘ت˘˘يو ،ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت نآ’ا
ىلع «انوروك» ةحئاج˘ب ج˘ج˘ح˘ت˘لا
ىرخأ’ا تاعا˘ط˘ق˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا
فيسضي‐ نيميلا هذه ءادأا تلجسس
بلا˘ط˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘˘لا

ي˘˘تا˘˘م˘˘غز لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يزو ء’ؤو˘˘˘ه
نوك اعيرسس لحلا داجيإاو لخدتلاب
.هدمأا لاط مهراظتنا نأا

ةباقنلا مزت˘ع˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ناو˘عأÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
صشاعنإ’او ريدختلا ي˘ف ،ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا
يف لوخدلا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصل˘ل

مويلا ،ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح
مهبلاطمل ةباجتسس’ا مدع ببسسب

،ةحسصلا ةرازو ىدل اهوعدوأا يتلا
بسسح بلا˘ط˘م˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
ريدختلا ناوعأا ةباقنل ماعلا نيمأ’ا

ةعجارمب «يلاد نب نيمأا» صشاعنإ’او
حتفو ،532/11 يسساسسأ’ا نوناقلا

،صشاعنإ’او ريدختلل ينطو دهعم
عم ،نيردخملا ةداهسش مييقت ةداعإاو
،لهؤو˘م ي˘م˘يدا˘كأا ن˘يو˘كت نا˘م˘سض
ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا بل˘˘ط˘˘مو
ء’ؤوه اهيف حبسصأا يتلاو ،ناوعأÓل

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘ل ة˘˘سضر˘˘ع
صضو˘˘م˘˘غ بب˘˘سسب ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لاو
صصيخرتلا ة˘لأا˘سسم لو˘ح ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

صشا˘˘ع˘˘نإ’او ر˘˘يد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘عأ’
ةرات يبطلا فسصولاو صصيخسشتلاب
ىر˘˘خأا ةرا˘˘ت كلذ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘مو
ي˘ف م˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
نيسسحتو تايقرتلا نم ةدافتسس’ا
.فينسصتلا

جاجتح’ا ديعسصتب ء’ؤوه ددهو
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ر˘ه˘سش تر˘ج ي˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘˘م˘˘لا

ةرازو حلاسصم عم يسضاملا صسرام
˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ح˘˘سصلا

رييغت˘لا ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف ة˘ي˘ن ة˘يأا دو˘جو
.«يلاد نب» لوقي

ناوعأا ركنتسسا ىرخأا ةهج نمو
رخأاتلا ،ةديلبلا يف ةحسصلا عاطق
يف «91 ديفوك» ةحنم بسص يف
امك ،ةعاسسلا ةياغل ثلاثلا اهرطسش
˘مد˘ع ن˘م م˘ه˘فوا˘خ˘م ن˘ع او˘بر˘˘عأا

لاجآ’ا يف ةيدودرملا ةحنم بسص
ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
اهنولذبي يتلا ةريبكلا تادوهجملا
.ةيسضرملا ت’احلاب لفكتلل

ناوعأ’ا نم تارسشعلا مظن امك
ميلعتو ةي˘مأ’ا و˘ح˘م˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا
ة˘ف˘قو ،ناز˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و˘˘ب را˘˘ب˘˘كلا
،ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

بسصانم يف مهجا˘مدإا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
تاونسس01 نم رثكأا دعب مهلمع
ددرو ،ةر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
’امجإا تّبسص تاراعسش نوجتحملا
يأاب مهلمع بسصانمب مهجامدإا يف

نود˘˘˘ما˘˘˘سص» ،تنا˘˘˘ك ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص
،«نو˘ب˘لا˘ط˘م جا˘مدإÓ˘ل نود˘˘ما˘˘سص
ىلإا نوعلطت˘ي م˘ه˘نأا˘ب ،اود˘كأا ثي˘ح
بسصان˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘غ˘ي˘سص دا˘ج˘يإا
رابكلا ميلعتو ةيمأ’ا وحم ناوعأا
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘م˘ئاد بسصا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
رسشعلا قوفت ةربخ مهيدل مهتيبلغأا
،ةي˘مأ’ا و˘ح˘م عا˘ط˘ق ي˘ف تاو˘ن˘سس
فوا˘خ˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘سشت˘˘ن’ اذ˘˘هو
بسصانم ناد˘ق˘ف˘ب م˘ئاد˘لا د˘يد˘ه˘ت˘لا

اوبلاط امك ،رربم يأا تحت مهلمع
ةيلاملا مهتاقحتسسم عفد ةرورسضب
،ةيروهمجلا صسيئر رماوأ’ ’اثتما

انوروك ءا˘بو را˘سشت˘نا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ
.ّدجتسسملا

ز.صسواط

،ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ة˘ب˘ي˘˘لد ف˘˘سشك
ةرازو˘˘ب يز˘˘كر˘˘م˘˘لا صشت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا
نأا ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

يتلا صشيتفتلاو ةنياعملا تايلمع
ر˘˘ب˘˘ع ،ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م تسصخ
ترهظأا ،نطولا تاي’و فلتخم
ةدع فرط نم رييسست ءوسس دوجو
31 دوجو ىلإا اريسشم ،تايدلب
ربع ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م587و ف˘˘لأا

رقت˘ف˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك
ل˘ث˘م ،ةا˘ي˘ح˘لا تا˘مو˘ق˘م ى˘˘ندأ’
،زاغلاو ءابرهكلاو ءاملاب دوزتلا

ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ق˘فار˘م˘لاو
.ىرخأ’ا ةئيهتلا عيراسشمو

ةرازول يزكرملا صشتفملا لاق
يفحسص حير˘سصت ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم نإا ،صسمأا
ر˘ب˘ع ةر˘ي˘ث˘ك تا˘يد˘ل˘˘ب تل˘˘ج˘˘سس
ديدجتل عيراسشم˘ب مو˘ق˘ت ن˘طو˘لا
لك تاروفانلا رييغتو ةفسصرأ’ا
لكاسشم لح باسسح ىلع ةنسس
هذهب نطقي هنأا افيسضم ،نطاوملا
نييÓم8 ن˘م ر˘ث˘كأا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
نم ةئاملاب02 لداعي ام ،ةمسسن
،نا˘كسسل˘ل ي˘لا˘˘م˘˘جإ’ا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم
ةئيهتلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
طاقن لوح ةسشرو حتف ةينارمعلا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘سسأا ثي˘ح ،ل˘ظ˘لا
ى˘˘˘˘˘لإا ءو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘˘سضب
نم ،ةيتامولعملا تايجولونكتلا

تاقيبطتلا نم ددع عسضو لÓخ
لكل ة˘ي˘نآ’ا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب ح˘م˘سست
.ةلجسسملا عيراسشملا

ىلإا تدأا يتلا بابسسأ’ا نعو
هذهل ةيفارغ˘ج˘لا ة˘ع˘قر˘لا عا˘سستا
نأا ثدحتم˘لا ح˘سضوأا ،ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةعبتم˘لا ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا تا˘سسا˘ي˘سسلا
اهمامتها لج زكرت تناك اقباسس
يتلاو ةينارم˘ع˘لا ز˘كار˘م˘لا لو˘ح
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيولوأ’اب ىظحت

ر˘ي˘غ˘لا تا˘سسرا˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
فزنتسست تناك يت˘لا ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا
با˘سسح ى˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘لا
صصوسصخبو.ةلوزعملا قطانملا
فلتخت اهنأا ةبيلد دكأا تايولوأ’ا

،ىر˘خأا ى˘لإا ل˘ظ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م
0071 ليجسست مت هنأا ىلإا اريسشم
فÓغب ةنسسلا هذه لÓخ عورسشم
نم جد رايلم084 ـب ردقي يلام
زوحي اعور˘سشم03821 اهني˘ب

هنأاو ةمزÓلا تÓ˘يو˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع
مت يراجلا ربمسسيد51 ةياغ ىلإا
فÓغب اعورسشم0286 مÓتسسا

امك ،جد رايلم36 ـب ردقي يلام
روط يف عيراسشم9093 كانه

ف˘سشك ،ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو.زاجنإ’ا
صسي˘ئر را˘سشت˘سسم دار˘م م˘ي˘˘هار˘˘بإا
قطانمب ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘م ي˘ف  قÓ˘ط˘ن’ا ن˘˘ع ،ل˘˘ظ˘˘لا
عيراسشملا نم ةئاملاب35 براقي
،لظلا قطانم حلاسصل ةلجسسملا

ة˘ي˘ناز˘ي˘م صصي˘سصخ˘ت نأا اد˘كؤو˘˘م
ةنسسلا ناو˘ن˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا كل˘ت˘ل
راسسمل ايوق اعفد مدقيسس ةلبقملا
نم هنأا ازربم ،ةيلحملا ةيمنتلا

ةفلكتك رانيد رايلم084 نمسض
يف ةلجسسملا ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ك
ي˘ف ةا˘سصح˘م˘لا ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
رايلم881  ريفوت مت ،رئازجلا
اعورسشم13821 ةيطغتل رانيد
ناونعب ةئام˘لا˘ب22.93 ةرد˘ق˘ب
ي˘˘˘ف دار˘˘˘م لا˘˘˘قو .0202 ة˘ن˘˘سس
رثكأا زاجنإا مت دقل» صصوسصخلا

نأا ا˘˘م˘˘ك ،عور˘˘سشم ف’آا6 ن˘˘م
دي˘ق ا˘عور˘سشم6193 كلا˘ن˘˘ه
اعورسشم7882و ،زا˘˘˘ج˘˘˘ن’ا
ينعي اذهو ،بيرق نع قلطنتسس
نم ةئام˘لا˘ب35 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا نأا
تايجاحلاب ةسصاخ˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
مت اهليجسست مت يتلا ةيسساسسأ’ا
كسشو ى˘ل˘ع وأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عور˘˘سشلا
.» عورسشلا

 يمولد Ëرم

0202 رئازج يف ةايحلا تاموقم ىندأل نورقتفي يرئازج نييÓم8
ةميقع عيراسشم يف لظلا قطانم لاومأا اوددب «رايمأا»

0202 يف لظلا قطانمل ةهجوملا عيراسشملا نم ةئاملاب35 يف قÓطن’ا :دارم ميهاربإا



اهترسشن يتلا ةسساردلا يف ءاج
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع ةد˘˘ن˘˘ت˘˘سسم ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا تا˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ةيواميكورت˘ب˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
ي˘لا˘˘م˘˘جإا نأا» ى˘˘لإا (برو˘˘كي˘˘بأا)
ع˘يرا˘˘سشم ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
يف ءاسضعأ’ا لودلا يف ةقاطلا

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘˘خ كباوا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
295 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘سس ،4202‐0202
غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسو .ر’ود را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
يف اهب مزت˘ل˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا

ر’ود رايلم5.642 لودلا هذه
تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا غ˘ل˘ب˘ت˘سس ا˘م˘ن˘ي˘˘ب
رايلم9.443 ا˘ه˘ل ط˘ط˘خ˘م˘˘لا
.«ر’ود

لودلا نأا ةمظنملا تحسضوأاو
نأا˘سش ا˘ه˘نأا˘سش تر˘˘ثأا˘˘ت ءا˘˘سضعأ’ا

ةحئاجب ملاعلا يف لودلا عيمج
ةمسصب «تكرت يتلا91‐ديفوك
يف ةليوط ةرتفل دتمتسس ةقيمع
ا˘ه˘ن˘مو ،ةا˘ي˘ح˘لا ي˘حا˘ن˘م ع˘ي˘م˘ج
هذه نأا ةفيسضم «ةقاطلا عاطق
ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘ل˘ت˘سس ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
تارا˘م˘ث˘ت˘سسا ى˘ل˘ع «ة˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا»
لودلا اهنمو ملاعلا يف ةقاطلا
.ءاسضعأ’ا

م˘˘ج˘˘ح ع˘˘يزو˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ن˘˘˘مو
ع˘يرا˘˘سشم ي˘˘ف تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
،ءا˘سضعأ’ا لود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
نا اهتسسارد يف كباوا تحسضوأا
رمثتسسم ربكا ربت˘ع˘ت ة˘يدو˘ع˘سسلا
يلامجا غ˘ل˘ب˘ي˘سس ذإا ،ة˘قا˘ط˘لا ي˘ف
لاج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘تارا˘م˘ث˘ت˘سسا

،4202‐0202 ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ا˘ه˘ن˘م ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م8.921ـب
عيراسشملا يف ر’ود رايلم1.55
ر’ود رايلم7.47و اهب مزتلملا
.اهل ططخملا عيراسشملا يف

يف ةيبر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا ي˘تأا˘تو
تارامث˘ت˘سسا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ر’ود رايلم5.711 غلبت ةيلامجإا

ي˘ف ر’ود را˘ي˘ل˘˘م9.05 اه˘ن˘م

6.66و اهب مزت˘ل˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ف ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م
.اهل ططخملا

ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ر˘سصم تءا˘˘جو
2.001 غلبت تارامثتسساب ةثلاثلا

2.39 ـب قارعلا مث ،ر’ود رايلم
رايلم8.34 ـب رطقو ر’ود رايلم
رايلم1.34 ـب رئازجلاو ر’ود
رايلم2.04) تيوكلا مث ر’ود
رايلم1.11) ن˘ير˘ح˘ب˘لا ،(ر’ود
(ر’ود رايلم7.9) ايبيلو (ر’ود
. ر’ود رايلم4.3 ـب صسنوتو

تارامث˘ت˘سس’ا صصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
ريسشتف ةقاط˘لا تا˘عا˘ط˘ق بسسح
طفنلا ةعانسص نأا ىلإا ةمظنملا
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ت
رايلم981 غلبت تارا˘م˘ث˘ت˘سسا˘ب
نم ةئام˘لا˘ب9.13 يأا ،ر’ود
يف ةقاطلا تارامثتسسا يلامجإا
عا˘ط˘ق ي˘تأا˘˘يو.ك˘˘˘˘˘باوا لود
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ءا˘بر˘ه˘كلا
رايلم2.581 غلبت تارامثتسساب
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب م˘˘˘ث ،ر’ود
غلبت تارامثت˘سسا˘ب ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا

نمسضو.ر’ود را˘ي˘ل˘م7.87
يف قارعلا يتأاي ،طفنلا ةعانسص
غلبت تارامثتسساب ىلوأ’ا ةبترملا

تارامإ’ا مث ،ر’ود رايلم6.95
ا˘ه˘ي˘ل˘ت (ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م7.54)
(ر’ود رايلم3.13) ةيدوعسسلا
(ر’ود رايلم8.51) رئازجلا مث

.(ر’ود رايلم6.01) رطق اهعبتت
تارامث˘ت˘سس’ا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘مأا

ي˘تأا˘ت˘ف ،ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف
ىلوأ’ا ةب˘تر˘م˘لا ي˘ف ة˘يدو˘ع˘سسلا
تارا˘˘˘˘مإ’ا م˘˘˘˘ث (ر’ود1.14)
ر˘سصمو (ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م8.04)
تيوكلاو (ر’ود رايلم8 .83)
ا˘ه˘ي˘ل˘ت˘ل (ر’ود را˘ي˘ل˘˘م7.02)
ر’ود راي˘ل˘م8.71 ـب ر˘ئاز˘ج˘˘لا

.ر’ود رايلم41 ـب قارعلاو
تح˘˘سضوأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ريخأ’ا ريرقتلا نأا كباوا ةمظنم
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كر˘سشلا ن˘ع ردا˘˘سصلا
تاعقوت لو˘ح» تارا˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
قرسشلا ةقطنم زاغلا تارامثتسسا
ةرتفلل ايقيرفإا لامسشو طسسوأ’ا

نأا ى˘لإا ر˘˘ي˘˘سشي»4202‐0202
عاطق يف ةررقملا تارامثتسس’ا
تد˘ه˘سش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘˘ف زا˘˘غ˘˘لا
ـب ةنراقم0202 يف ارارقتسسا

،رارقتسس’ا اذه لجسسو.9102
نم مغرلاب ،هتاذ ردسصملا بسسح
بلطلا هدهسش يذلا داحلا عجارتلا
Ó˘ج˘سسم زا˘غ˘لا ى˘ل˘ع ي˘م˘لا˘ع˘˘لا
4 تط˘خ˘ت ة˘ب˘سسن˘ب ا˘˘سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
كلذو يونسس صساسسأا ىلع ةئاملاب

يذلا9102 يف هدهسش ام صسكع
ثي˘ح ن˘م ا˘ي˘سسا˘˘ي˘˘ق ا˘˘ما˘˘ع نا˘˘ك
ةيئاهنلا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا تارار˘ق
ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ل
.لاسسملا

،صضا˘˘ف˘˘خ˘˘ن’ا اذ˘˘ه ىز˘˘˘ع˘˘˘يو
عجارت ىلإا ،هتاذ ريرقتلا بسسح
يلامجإ’ا يل˘ح˘م˘لا ج˘تا˘ن˘لا و˘م˘ن
را˘˘ثآ’او ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ج˘˘تا˘˘ن˘˘˘لاو
حيح˘سصت ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
ةقاطلا عيراسشم لوخدو راعسسأ’ا
يمانتو ليغسشت˘لا ز˘ي˘ح ة˘يوو˘ن˘لا

.ةددجتملا ةقاطلا مجح
نم هنأا ىلإا ريرقتلا راسشأا امك

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سست نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
لد˘ع˘م صضا˘ف˘خ˘نا ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
بل˘ط˘˘لا ي˘˘ف يو˘˘ن˘˘سسلا و˘˘م˘˘ن˘˘لا
لÓ˘خ زا˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

5.1 و˘ح˘˘ن ى˘˘لإا4202‐0202
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب كلذو ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب
ةحئا˘ج˘لا ل˘ب˘ق و˘م˘ن˘لا تا˘ع˘قو˘ت
8.1 وحنب اهنيح تردق يتلاو
هنأا ةمظنملا تحسضوأاو.ةئاملاب
يملاعلا عجارتلا اذه نم مغرلاب
زاغلا تارامثت˘سسا تظ˘فا˘ح د˘ق˘ف
قرسشلا ةقطنم يف اهب مزتلملا
ىلع اي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سشو ط˘سسوأ’ا
ـب ةنراقم0202 يف اهرارقتسسا

تداز ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف9102
ا˘ه˘ل ط˘ط˘خ˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا
621 لسصتل ةئاملاب92 ةبسسنب
.ر’ود رايلم

ثدحلا4 8192ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج6ـل قفاوملا0202 ربمصسيد12نينثإلا

watan@essalamonline.com

ةيملاعلا تارامثتصسلا ىلع «انوروك»ـل ةيلوألا تاصساكعنلا لوح «كباوأا»ـل ةصسارد بصسح

4202‐0202 نيب ام ةقاطلا لاجم يف ةعقوتملا رئازجلا تارامثتسسا رايلم34

خ.ةميصسن

ىلع91‐ديفوك ةحئاجل ةيلوألا تاصساكعنلا لوح ةصسارد يف طفنلل ةردصصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم تدافأا
ةرتفلا لÓخ ةقاطلا لاجم يف ةعقوتملا رئازجلا تارامثتصسا يلامجإا نأا ،ةقاطلا عاطق يف ةيملاعلا تارامثتصسلا

لودلا بيترت يف ةصسداصسلا ةبترملا كلذب لتحتل ،رلود رايلم1.34 ،غلبيصس4202 ىلا0202 نم ةدتمملا
.(كباوا) طفنلل ةردصصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم يف ءاصضعألا

ةمزأا ثدحي نيزختلاو قيوصستلل ةيجيتارتصسإا بايغ
ةراجتلاو ةحÓفلا يترازوو نيجتنملا نيب

ةددهم مطامطلاو اطاطبلا نم نانطأا
رييÓملاب ةيدام رئاسسخو داسسكلاب

اعيرسس تاطلسسلا لخدتت مل اذإا» :«مÓسسلا»ـل نييابور
«Óبقتسسم حÓفلا همسسا ءيسش ىقبي نل

:دكؤوتو ةلوادتŸا تاعاصشإلا دنفت لقنلا ةرازو

«ةحسصلا نم هل سساسسأا ’» يلخادلا يو÷ا لقنلا ةمدÿ ةيبنجأا تاكرسش لÓغتسسا

ي˘ف نو˘حÓ˘ف˘لا فو˘خ˘ت˘˘ي
ط˘ب˘سضلا˘بو دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘˘ج
داسسف نم ،يداولا ةي’و يف
ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘˘طأا

با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل م˘˘˘طا˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
ق˘يو˘سست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا
ثيح ،هليوح˘ت وأا جو˘ت˘ن˘م˘لا
Óثم اطاطبلا ةدام تحسضأا
حوارتت ةديهز راعسساب عابت
ارانيد41و8 ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘˘ل

ر˘ئا˘سسخ ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ك
.ةحداف

نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا د˘˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسي
ىلعو ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب
ة˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘ترازو ا˘˘ه˘˘سسأار
لخدتلا لجا نم ةراجتلاو
اطاطب˘لا ن˘م نا˘ن˘طأا ذا˘ق˘نإ’
،دا˘سسف˘لا ن˘˘م م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لاو
ي˘˘ف ء’ؤو˘˘˘ه د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
نا «مÓ˘˘˘سسلا»ـل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
اهولذب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا

بهذت˘سس ما˘ع˘لا راد˘م ى˘ل˘ع
ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل نإا ىد˘˘˘˘سس
داج˘يإ’ ا˘ع˘ير˘سس تا˘ط˘ل˘سسلا

وأا جو˘ت˘ن˘م˘لا ق˘يو˘سست˘ل ل˘ح
راعسسأا نأاو اميسس ،هنيزخت
ة˘˘˘ع˘˘˘سساو˘˘˘لا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ي˘ف تح˘˘سضأا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سس’ا
زوا˘ج˘ت˘ت ’ اذإا صضي˘سضح˘˘لا

ن˘˘سسحأا ي˘˘ف ارا˘˘˘ن˘˘˘يد41
˘˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل لاو˘˘˘حأ’ا
ر˘˘˘ط˘˘˘˘سضا د˘˘˘˘قو ،د˘˘˘˘حاو˘˘˘˘لا
يداو˘لا ي˘ف نور˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا

نم رثكأا يف اهعيب ىلإا Óثم
ريناند8 ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسب ةر˘˘˘˘˘م
،اهداسسفل ابنجت مارغوليكلل
ة˘ي˘˘م˘˘ك نأا ‐ء’ؤو˘˘ه‐ ر˘˘كذو
ا˘˘م بل˘˘ط˘˘لا قا˘˘ف صضر˘˘ع˘˘لا

رئا˘سسخ نود˘ب˘كت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نم اوع˘ي˘ط˘ت˘سسي م˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ةميق ىتح عاجرتسسا اهلÓخ
نيدكؤوم ،جوتنملا فيلاكت
نم لكسش يأا اوقلتي مل مهنأا
يأا فرط نم معدلا لاكسشأا

صضع˘˘ب ن˘˘م اد˘˘ع ا˘˘م ة˘˘ه˘˘˘ج
اورر˘ق ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
د˘ن˘ع ن˘م جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ءار˘˘سش
ا˘ن˘ما˘سضت ةر˘سشا˘ب˘م حÓ˘ف˘˘لا

.لح داجيإا نيح ىلإا مهعم
اذ˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع هدر ي˘˘˘˘˘فو

صسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘˘كأا لا˘˘˘˘˘˘كسشإ’ا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
فر˘˘ح˘˘لاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ن˘ي˘˘يا˘˘بور ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘سسلا»ـل لا˘˘˘˘˘˘˘سصتا
نأاو ق˘˘ب˘˘سس اذ˘˘ه ل˘˘كسشم˘˘لا
˘ما˘ع˘لا نو˘حÓ˘ف˘لا ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس
ليج˘سست م˘ت ن˘يأا ،ي˘سضا˘م˘لا

تاي’و6 ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ئا˘˘سسخ
ةلوليحللو ،رييÓملا ف’آاب
اذه ويرانيسسلا راركت نود
مهنأا‐ ثدحتملا‐ لاق ماعلا
ةرازو ى˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
نم جوتنملا ءارسش ةحÓفلا
هنيزختو ةرسشابم نيحÓفلا

ي˘ت˘لا د˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا نزا˘˘خ˘˘م˘˘ب
لقنب ل˘ف˘كت˘لا وأا  ا˘ه˘كل˘م˘ت
قاو˘˘سسأا ى˘˘˘لإا جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةراسشإا ي˘ف ا˘نا˘ج˘م لا˘م˘سشلا
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا قاو˘˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘لإا
،صسو˘ت˘ي˘لا˘كلاو كيرا˘فو˘ب˘˘ب
دعاسسي نأا هنأاسش نم ام وهو
بجي» اف˘ي˘سضم ،ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

لمحتت نأا تاطلسسلا ىلع
اننأ’ ،ة˘ل˘ما˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن
نع ثدحتن ينعي بونجلا

جوتنمو تاراتكه˘لا تا˘ئ˘م
ر˘سسخ اذإاو ،نا˘ن˘طأ’ا ف’آا˘˘ب
ن˘ل Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم نآ’ا حÓ˘ف˘لا
ه˘م˘سسا ءي˘سش ا˘ن˘يد˘ل نو˘˘كي
«ن˘ي˘˘يا˘˘بور» ح˘˘لأاو ،«حÓ˘˘ف
ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
يف ةسصاخ ةيروف تاءارجإا

مطامطلاو اطاط˘ب˘لا ي˘تدا˘م
ةعير˘سس داو˘م˘ك ة˘فور˘ع˘م˘لا
ا˘˘ب˘˘سسكم ا˘˘م˘˘ه˘˘ف ،ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلع ةلود˘لاو كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل

اهنيزخت مت اذإاف ،ءاوسس دح
كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل بسسكم و˘ه˘ف
د˘˘ع˘˘ي ا˘˘هر˘˘يد˘˘˘سصت م˘˘˘ت اذإاو
حÓ˘ف˘لاو ة˘لود˘ل˘ل ا˘˘ب˘˘سسكم
.طقف جتنم نع ةرابع

نأا ‐ثدحت˘م˘لا‐ ر˘ب˘ت˘عاو
مه˘م د˘ج رو˘ح˘م ر˘يد˘سصت˘لا
يتأاي ا˘ن˘هو ل˘كسشم˘لا ل˘ح˘ل
ة˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا رود
ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
نئابزلا باطقتسساب لفكتت
ف˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لاو جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ةرازولا نأا ريغ ،جوتنملاب
‐ردسصملا فيسضي‐ ةينعملا
يأا لجسست ملو كرحتت مل
،ن˘طو˘لا جرا˘خ ا˘ه˘ل طا˘˘سشن
˘˘ما˘˘ع˘˘لا هر˘˘يد˘˘سصت م˘˘ت ا˘˘مو
ن˘˘م و˘˘ه Ó˘˘ث˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
نييابور‐ لاقو .«انتمظنمل
ربع نيلثمم نوكلمي مهنا‐
،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف لود ةد˘˘˘˘ع
جوتنملل جيورت˘لا او˘لوا˘حو
لود يف ةسصاخ يرئازجلا
ن˘˘كل ا˘˘بوروأاو ج˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا
ادود˘ح˘˘م ي˘˘ق˘˘ب م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن

ل˘ظ ي˘ف ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘سصا˘خ
تدقع يتلا انوروك ةحئاج
ق˘ل˘غ م˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ع˘˘سضو˘˘لا

،يو˘ج˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ
نود لا˘˘ح اذ˘˘˘ه ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا
ريدسصتلا تايل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا

ةداع يبنجأ’ا نوبزلا نوك
جو˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘يؤور د˘˘ير˘˘ي ا˘˘م
ىلع مد˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ه˘ن˘ي˘ع˘ب
.ءارسشلا

 ز.صسواط

،صسمأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةرازو تف˘˘ن
ا˘ه˘ت˘لواد˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا
لو˘ح مÓ˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو صضع˘˘ب
تا˘مد˘خ لÓ˘غ˘ت˘سسا ق˘ح ح˘˘ن˘˘م
حلاسصل ،يلخادلا يوجلا لقنلا
نأا تفاسضأاو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘كر˘سش
،ايلاح لوعفملا يراسسلا نوناقلا
 .كلذ عنمي

،لق˘ن˘لا ةرازو نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ادر ه˘˘نأا
«ة˘سضر˘غ˘م˘لا»و «ة˘طو˘ل˘غ˘˘م˘˘لا»
لئاسسو صضع˘ب ر˘ب˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا
عورسشمب ةقلعتملاو ، مÓعإ’ا
يوجلا لقنل˘ل ة˘كر˘سش صسي˘سسأا˘ت
ل˘ج˘سسم˘لا ط˘ل˘خ˘لاو ،ي˘ل˘خاد˘لا
ةكرسشلا هذه ةيوه صصوسصخب
ةرازو تدكأا ،اهطاسشن ةعيبطو
211 ةداملا بجومب هنأا ،لقنلا

60‐89 مقر نوناقلا ماكحأا نم
8991 ناوج72 يف خرؤوملا

ة˘ما˘ع˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا
يند˘م˘لا نار˘ي˘ط˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ن˘كم˘ي ’» ،م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا
نار˘ي˘ط˘لا تا˘مد˘˘خ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
تاسسسسؤوم ةطسساوب ’إا ةيلخادلا

 .«يرئازجلا نوناقلل ةعسضاخ
نأا ،اهنايب يف ةرازولا تدكأاو

تا˘مد˘خ لÓ˘غ˘ت˘سسا ق˘ح ح˘˘ن˘˘م
تاكرسشل يلخادلا يوجلا لقنلا
جمانرب يف ’ دري مل» ةيبنجأا

ي˘ف ’و ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
يتلا ةموكحلا ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م
ن˘م ة˘مز˘ح لÓ˘خ ن˘م ى˘˘ع˘˘سست
ةكرسشلا ءادأا ةيوقت ىلإا ريبادتلا
ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىلع اهرود نيمثتو ةيرئازجلا
 .يلودلا ديعسصلا

نيلوؤوسسملا ةرازولا تبلاطو
يلحتلا ةرورسضب ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ة˘ظ˘ق˘ي˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صسح˘˘لا˘˘ب

ةدحاو ةفقو فو˘قو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
ةمهاسسملاو نطولا ءادعأا دسض
اديعب ةيلخادلا ةهبجلا ةيوقت يف
،تاباسسح وأا تاروانم ةيأا نع
عسضوب رمت دÓبلا  نأاو اميسس
ر˘مآا˘ت ءار˘ج ،بع˘˘سص ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
 .دÓبلا ىلع ةيجراخ فارطأا

حيرسصت لك ناب نايبلا ركذو
درو ام فلاخي هردسصم ناك ايأا
رو˘كذ˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأا ي˘˘ف
ي˘ف ة˘لود˘لا تا˘ه˘جو˘˘تو هÓ˘˘عأا
ة˘كر˘سش ف˘ل˘م ع˘˘م ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،ةيرئازج˘لا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا
رسشن فدهب  ةبئاخ ةروانم دعي
لÓخ نم ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لاو ى˘سضو˘ف˘لا
،ة˘طو˘ل˘غ˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ج˘يور˘ت
تا˘ع˘ب˘ت˘ل˘ل ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص صضر˘˘ع˘˘ي
ا˘ه˘ي˘سضت˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
 .عسضولا

د.م

نم عاطقلا يفظومل حمصست
ينيوكت جمانرب نم ةدافتصسلا

تلاجم ةدع يف صصصصختم

ةرازو نيب نواعت ةيقافتا
ةينطولا ةفرغلاو ةراجتلا
ةعانسصلاو ةراجتلل

ةفرغلاو ةراجتلا ةرازو تعقو
،ةعانصصلاو ةراجتلل ةينطولا
مصسوملل نواعت ةيقافتا صسمأا
حمصست ،1202‐0202 يصساردلا
ةدافتصسلا نم عاطقلا يفظومل
يف صصصصختم ينيوكت جمانرب نم

لك قافتلا عقوو.تلاجم ةدع
ةيرصشبلا دراوملا ريدم نم
ةريدمو لامج يورق ةرازولاب
ةيرئازجلا ةفرغلاب نيوكتلا
،زوريف حÓف ةعانصصلاو ةراجتلل
لامك ةراجتلا ريزو فارصشا تحت
ةفرغلل ةماعلا ةريدملاو قيزر
ةعانصصلاو ةراجتلل ةينطولا

تاراطإا روصضحب ةبيهو لولهب
قافتلا عيقوت متو.عاطقلا

ةيصساردلا ةنصسلا حاتتفا لÓخ
،بلاط0001 ةبارق ةدئافل
ةعباتلا نيوكتلا ةيريدمب
ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلل
رصصقب دجاوتملا ةعانصصلاو
.ةمصصاعلاب صضراعملا

ـه.داوج



ةبيلط» نأا غيلبتلا يف ءاج
ى˘ل˘عو فر˘سشت˘ي ن˘يد˘لا ءا˘ه˘˘ب
مدقت˘ي نأا ه˘عا˘فد ة˘ئ˘ي˘ه نا˘سسل
نم ماعلا بئانلا مامأا مارتحاب
مئارج ةدع ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ل˘جأا
غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا م˘˘كح˘˘˘ب ،دا˘˘˘سسف
صسي˘˘ئر بئا˘˘نو ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا
ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا
ة˘ي’و ن˘ع بخ˘ت˘ن˘م ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
،تايطعم ةدع كل˘م˘ي ،ة˘با˘ن˘ع
ري˘ث˘كلا ه˘م˘ل˘ع ى˘لإا تل˘سصوو
لكسشت دق يتلا عئاقولا نم
كا˘˘ن˘˘ه ثي˘˘ح ،دا˘˘سسف م˘˘˘ئار˘˘˘ج
صصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ط˘˘ل˘˘سس او˘˘م˘˘كحا
ةمدخ ا˘ي˘ن˘طو ةرادإ’ا بي˘لاود
دمحأا نم لك مهو مهحلاسصمل
،دارم دياق دمحأا ،نيدموب دياڤ
دياڤ دم˘حأا ،لدا˘ع د˘يا˘ڤ د˘م˘حأا

.«كلاملا دبع نورعو ماسشه
،غيل˘ب˘ت˘لا تاذ ي˘ف فا˘سضأاو

يت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا ر˘ثإا» ى˘ل˘ع ه˘نأا
ةديدجلا رئازجلا اهيلع تماق

ديد˘ج˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ا˘ه˘سسر˘كو
رودسصو ةديدجلا ةيروهمجلل
نع غيلبت˘لا نأا˘سشب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تحت غل˘ب˘م˘لا ى˘ق˘ب˘ي ،دا˘سسف˘لا

كلذ نور˘ت ى˘˘ت˘˘م م˘˘كفر˘˘سصت
.«ابسسانم

watan@essalamonline.com

5 8192ددعلإ ^2441  ىلوألإ ىدامج6ـل قفإوملإ0202 ربمسسيد12نينثإلإثدحلا

مهتإزواجت نع فسشكلل هدإدعتسسإ انلعم ماعلإ بئانلل اغÓب مدق

داسسفلاب حلاسص دياڤ ءانبأا نم ةعبرأا مهتي ةبيلط

ط.ةراسس

،ةبيلط نيدلإ ءاهب ،داسسفلإ ةمهتب نوجسسملإ ،نÓفألإ ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بزح يف قباسسلإ بئانلإ يناملربلإ مدق
.حلاسص دياڤ دمحأإ لحإرلإ ءانبأإ نم ةعبرأإ هيف فدهتسسإ رئإزجلإ ءاسضق صسلجم ىلإإ داسسف مئإرج نع اغيلبت ،صسمأإ

،ةر˘سسأا برو ي˘ن˘ي˘˘سسم˘˘خ مد˘˘قأا
هنكسسم لخاد اقنسش راحتن’ا ىلع
ةمسصاع رقم برغ صسياق ةيدلبب
.ملك22 دعب ىلع ةلسشنخ ةي’ولا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم بسسحو
،صسياقل ةيوناثلا ةدحولاب ةيندملا
ءÓجإ’ لخدتلل اغÓب تقلت دقف
د˘ع˘ب ةر˘ي˘ط˘خ ة˘لا˘ح ي˘ف صصخ˘˘سش
دعبو ،اق˘ن˘سش را˘ح˘ت˘ن’ا ه˘ت˘لوا˘ح˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت
نأا نيبت بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ه˘سضر˘عو
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .فو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

اقيقحت تحت˘ف ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
.ةثداحلا يف

لخاد صسمأا لوأا ءاسسم رثع امك
ةيد˘ل˘ب را˘م˘غ˘لو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘با˘غ
ة˘ه˘ج˘لا˘ب صسيا˘ق ةر˘ئاد تنا˘˘يزوا˘˘ت
ةي’ولا ة˘م˘سصا˘ع ر˘ق˘م˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ىلع ،ملك05 دعب ىلع ةلسشنخ
نم ثلاثلا دقعلا يف باسش ةثج
ةقلطب ةباسصإ’ا راثأا اهيلع و رمعلا
ة˘قر˘ف˘˘لا دار˘˘فأا ر˘˘سشا˘˘ب˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘يرا˘˘ن
ةيدلبب ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ةافو ةثداح يف قيقحتلا ،تنايزوات
رداسصم بسسحو ، (ط ، ج) باسشلا

نا˘ك د˘ق˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م
دي˘سصلا ة˘ياو˘ه ة˘سسرا˘م˘م ل˘سضف˘ي
،ةقطنملاب اتيم هيلع رثعيل ،ةباغلاب
ة˘يا˘م˘ح˘لا غÓ˘بإا ةر˘سشا˘ب˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
هذ˘ه ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘˘لا
روكذملا ناكملل تلقتنا ةريخأ’ا
فسشكل قيق˘ح˘ت˘لا تر˘سشا˘بو ا˘ف˘نأا
تناك نإا ةافولل ةيقيقحلا بابسسأ’ا

،راحتنا ةيلمع وأا لتق ةميرج يه
ه˘ن˘ع ف˘سشكي˘سس ا˘م را˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف
            .ةيبطلا ةربخلاو قيقحتلا

دإوملإ نم ةربتعم تايمك زجح
ةيحÓسصلإ ةيهتنم ةيئإذغلإ
تÓ˘ح˘م˘لا ة˘ب˘قار˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
لوكوتوربلاو تاءارجإÓل اهقيبطت
،ة˘يرادإ’ا تارار˘˘ق˘˘لاو ،ي˘˘ح˘˘سصلا
ةطلتخملا ةنجللا رسصانع نكمت

صشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ناو˘˘عأ’
نمأ’ا رسصانعو ةراجتلا ةيريدمل
ز˘ج˘ح ن˘م ،صسما˘خ˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا

ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمك
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘˘مو
ر˘ثإا تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا .ة˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا

ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘جر˘˘خ
تم˘ت ن˘يأا ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا

يحب يراجت لحم ةبقارم لÓخ
ةيمك ىلع روثعلا ، نكسسم021
فوفرلا ىلع ةيئاذغلا داوملا نم
ة˘سضور˘ع˘م ة˘ي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
مت نيا ،كلهتسسملل ةهجومو عيبلل

يف تلثمتو ،ا˘ه˘ط˘ب˘سضو ا˘هز˘ج˘ح
10 ةعسسب صساروأ’ا نبل ةدحو02
051 نزوب نبج تادحو30 ،رتل

ير˘ط ن˘ب˘ج تاد˘˘حو30 ،مار˘˘غ
تادحو30 ،مار˘˘غ052 نزو˘˘ب

052 نزو˘ب بوذ˘م ير˘˘ط ن˘˘ب˘˘ج
قو˘˘ح˘˘سسم ةد˘˘حو10 ،مار˘˘˘˘˘˘غ
20 ،مارغ006 نزوب ةط’وكسشلا

نزو ةيروف ةففجم ةوهق ةدحو
ةوه˘ق تاد˘حو40 ،مار˘˘غ001
20 ،مارغ09 نزو ةيروف ةففجم
تادحو01 ،ةيروف ةففجم ةوهق
صضر˘غ˘ل ة˘ط’و˘كو˘سش قو˘˘ح˘˘سسم
تاءارجإا لامكت˘سسا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘فÓ˘تإا
يف يئازج فلم دادعإا مت ،قيقحتلا

عو˘سضو˘م˘ب ر˘مأ’ا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح
كلهتسسملا عادخ ةلواحم وأا عادخ
م˘ت ،ة˘ي˘حÓ˘سصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م داو˘م˘˘ب
ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لا˘سسرإا
.ةلسشنخب

يداعسس. يون

ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
نمأاب ةيطسشلاب لوأ’ا يرسضحلا
نم ،فلسشلاب صسراف د’وأا ةرئاد
ثوحب˘م صصا˘خ˘سشأا8 ف˘ي˘قو˘ت

.ةلادعلا لبق نم مهنع
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو

صصخسش فيقوت مت دقف ،فلسشلا
رمعلا نم غلبت ىثنأا صسنج نم
صصوسصخب اهفيقوت مت ،ةنسس42
ىلع لوسصحلا ةلواحم ةيسضق
ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع تار˘˘ثؤو˘˘˘م
،ة˘˘يرو˘˘سص ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘ف˘˘سصو˘˘ب
امك ،ةيرادإا تاررحمب ريوزتلاو
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘سش ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت
نع هنع ثوحبم ةنسس26 رمعلا
نود˘˘ب كي˘˘سش راد˘˘˘سصإا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
فيقوت ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،د˘ي˘سصر
ةنسس75 رمعلا نم غلبي صصخسش
حر˘ج˘لاو بر˘سضلا ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع
فيقوت اذكو ،حÓسسلاب يدمعلا
ةنسس46 رمعلا نم غلبي صصخسش
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘˘ع
.ةرجاسشملا

ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاذ نا˘˘ي˘˘˘ب را˘˘˘سشأاو
صصخسش فيقوت مت هنأا ةينمأ’ا

نع ةن˘سس43 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
ىلإا ةفاسضإ’اب ،بسصنلا ةيسضق
مهرامعأا صصاخسشأا30 فيقوت
لحم ة˘ن˘سس53و12 ن˘ي˘ب ا˘˘م
زا˘ج˘نإا د˘ع˘بو .ة˘ي˘ئا˘˘سضق ما˘˘كحأا

هبتسشملا قح يف ةيئازج تافلم
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا او˘ل˘ي˘˘حأا ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.فلسشلا

نا˘ي˘ب دا˘فأا ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
نمأاب مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘ل ي˘ف˘ح˘سص
را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘˘نا ،ة˘˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و
ة˘ير˘سضح˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘˘م
قلعت ام ةسصاخ اهعاونأا ىتسشب
تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ر˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
تن˘كم˘ت ة˘ير˘سضح˘˘لا طا˘˘سسوأ’ا
نمأÓل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا تاو˘ق
ة˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب لوأ’ا ير˘˘سضح˘˘لا
ني˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘سسب˘ت
اسسولهم ا˘سصر˘ق7761 ز˘ج˘حو
ج˘˘يور˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضور˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك
تا˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا د˘حا ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب
ةيبعسشلا ءايحأ’ا دحأاب ةدوجوملا
.ةسسبت ةنيدمب

ط.ةراسس

صسمخ ةماعلا ةباينلا تسسمتلا
د˘˘سض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘˘سس
ةمهتب ،ةركاسشم فراع طسشانلا
ى˘ل˘ع تارو˘سشن˘م ر˘ب˘ع فذ˘ق˘لا

.يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم

فرا˘ع نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب رد˘˘ج˘˘يو
صسب˘ح˘لا ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘ت ةرا˘˘كسشم
يسضاملا صسرام رهسش تقؤوملا
.فذقلا ةمهتب

م.ةزمح

نامغلوب ةباغب يران قلط رثأإ اهيلع باسش ةثج ىلع روثعلإ

ةلسشنخ يف سسياقب اقنسش ةرسسأا بر راحتنا

ةسسبتب صسولهم صصرق0071 زجحو نيسصخسش فيقوت

فلسشلاب «ةباسش» اهدوقت ةريطخ ةباسصع طاقسسإا

«كوبسسيافلإ» ىلع تإروسشنم ربع فذقلإ ةمهتب

ةركاسشم فراع دسض اذفان اسسبح تاونسس5 سسامتلا

هتايح ذاقنإإ نم نكمتلإ نود تلاح ةغيلبلإ حورجلإ

ةدكيكسسب ةرامعل سسداسسلا قباطلا نم هطوقسس رثإا سصخسش عرسصم

يناجلإ قح يف تإزوجحملإ ةرداسصم عم إذفان اسسبح تإونسس7 صسامتلإ

ةمسصاعلاب ةقرطم ةطسساوب فتاوهلل لحم بحاسص لتق ةلواحم تاسسبÓم فسشك

إوقنتخإ اسصخسش42 فاعسسإإ
OC ـل مهقاسشنتسسإ رثإإ ىلع
يدوي تاقرطلا باهرإا
سصاخسشأا3 ةايحب
ةعاسس42 يف
مهفتح صصاخسشأإ ةثÓث يقل
نورخآإ441 بيسصأإو
،رورم ثدإوح يف حورجب

،ةريخألإ ةعاسس42 لÓخ
نايب صسمأإ هدافأإ ام بسسح

. ةيندملإ ةيامحلل
ةيامحلإ قرف تماق امك
تإذ بسسح -ةيندملإ
صصخي اميف -نايبلإ
ةقلعتملإ تاطاسشنلإ

راسشتنإ نم ةياقولاب
91-ديفوك انوروك صسوريف

ربع ةرتفلإ صسفن لÓخ
46 ـب ينطولإ بإرتلإ ةفاك
31 ربع ةيسسيسسحت ةيلمع
نينطإوملإ ةدئافل ةيلو
ىلع مهركذتو مهثحت

دعإوق مإرتحإ ةرورسض
إذكو يحسصلإ رجحلإ
،يعامتجلإ دعابتلإ

78 ـب مايقلإ ىلإإ ةفاسضإلاب
81 ربع ميقعت ةيلمع
تآاسشنم تلمسش ةيلو
ةسصاخو ةيمومع لكايهو
ةينكسسلإ تاعمجملإ

.عرإوسشلإو
نإ نايبلإ تإذ حسضوأإو
ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم
تافاعسسإلإ ميدقتب تماق
اسصخسش42 ـل ةيلوألإ

رثإإ ىلع نيقنتخم
يداحأإ زاغل مهقاسشنتسسإ
OC نوبركلإ ديسسكإ
ةزهجأإ نم ثعبنملإ
هايملإ تانخسسمو ةئفدتلإ

ددع يف مهنكاسسم لخإد
. نطولإ تايلو نم
تإدحو تلخدت امك
نم اسضيأإ ةيندملإ ةيامحلإ
قئإرح50 دامخإإ لجإ

ةيعانسص و ةيرسضح
تايلو نم لكب ةفلتخم
ةيدملإو فيطسسو نإرهو
يف ةبوعسص تفلخ ،فلسشلإو
(50) ةسسمخـل صسفنتلإ
مهقاسشنتسسإ ءإرج صصاخسشإ
.قئإرحلإ هذه ناخدل

ط.ةراسس

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تما˘˘˘˘ق
هبتسشملا فيقوتب ،ةمسصاعلاب
قو˘ب˘˘سسم «ي˘˘جا˘˘ن .ب » ه˘˘ي˘˘ف
ةلواحم ةيفلخ ىلع ،ايئاسضق
ع˘ي˘ب˘ل ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘سص ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق
صضر˘غ˘ب ة˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا
˘˘مدا˘˘خ ر˘˘ئ˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘سسلا
مهتم˘لا ما˘ق ن˘يأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ة˘ط˘سساو˘ب ة˘˘بر˘˘سض ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
صسأار ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘قر˘ط˘م
دع˘بو ،ف˘ل˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘ح˘سضلا
ط˘ق˘سس ة˘موا˘ق˘م ر˘ي˘خأ’ا ءاد˘بإا
.اسضرأا

،ة˘ي˘˘سضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو بسسحو
ة˘سصر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘˘سسا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كسس جر˘˘˘خأاو
نطبلا ىوتسسم ىلع ةيحسضلا

نأا ’إا ،ه˘˘˘حور قا˘˘˘هزإا ل˘˘˘˘جأ’
تو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ا˘˘˘ج˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
زجع نم اديفتسسم ،ةبوجعأاب

.اموي41 هتدم يبط
ة˘سسل˘ج لÓ˘خ ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو

تسضرعتسسا يتلا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م ا˘ه˘ع˘ئا˘قو
هنأا ،ءاسضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا
،9102 ربم˘سسيد21 خيرات˘ب
عيبل لحم دسصرب مهتملا ماق
يناجلا ماقو ،ةلاقنلا فتاوهلا
لحملا بحاسص ىلع لوخدلاب
ةعاسسلا دودح يف «رسضخل .م»
نأا دكأات امد˘ع˘ب ’اوز ة˘ث˘لا˘ث˘لا
،ن˘ئا˘بز˘˘لا ن˘˘م لا˘˘خ ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

هنأاب ةيح˘سضلا م˘ه˘ت˘م˘لا م˘هوأاو
هنأاو ،لاقن فتاه ءارسش ديري

،دوعي مث هرعسش قلحل رداغيسس
درجمبو ،هنمث نع ارسسفتسسم
جار˘˘خإا ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا لوا˘˘˘ح نأا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ل ف˘˘تا˘˘ه˘˘˘لا
م˘ه˘ت˘م˘لا ه˘ت˘غا˘ب ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لا
ةر˘خؤو˘م ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق ة˘˘بر˘˘سضب
ناك ةقرطم ةطسساوب ،صسأارلا
يكيتسسÓب صسيك يف اهيفخي
ءادوسس تازافق عم يجسسفنب
.نوللا

ة˘ي˘ح˘سضلا طو˘˘ق˘˘سس د˘˘ع˘˘بو
،ة˘بر˘سضلا ن˘م ار˘ثأا˘˘ت˘˘م ا˘˘سضرأا

ةدجنلا بلطل بورهلا لواح
ل˘˘سصاو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةرا˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م
قاهزإا ىل˘ع هرار˘سصإا ي˘نا˘ج˘لا

’واحم نيكسس جارخإاب ،هحور
ىلع هل تانعط ةدع هيجوت
.نطبلا ىوتسسم

تكر˘ح˘˘ت ،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا بق˘˘ع
ل˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘˘سصم
نكمت دعب ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ح˘سضلا
ي˘نا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ةرا˘م˘˘لا
حتف متو .رارفلا لواح يذلا
تا˘˘سسبÓ˘˘م ي˘˘˘ف ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
عامسس نم اقÓ˘ط˘نا ة˘م˘ير˘ج˘لا
ديدحت مت هنمو ،هيلع ينجملا

رمأ’ا قلع˘ت˘يو ل˘عا˘ف˘لا ة˘يو˘ه
قوبسسم «يجان .ب» وعدملاب
زجحو هفيقوت مت˘ي˘ل ،ا˘ي˘ئا˘سضق
يف لثمتملا ةميرجلا حÓسس
ن˘يزا˘ف˘قو ،ن˘ي˘كسسو ة˘قر˘ط˘م
طو˘غ˘سضم صصر˘قو ،ن˘يدو˘سسأا
صصخي ،ةثداحلا ويديف حسضوي

.لحملا اريماك

م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘˘بو
لا˘˘جر ما˘˘مأا باو˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
ي˘˘سضا˘˘ق اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا
مو˘ي˘ب ه˘نأا˘ب حر˘سص ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ر˘ي˘˘ثأا˘˘ت تح˘˘ت نا˘˘ك ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
مل هنأاو ،ةسسولهملا صصارقأ’ا
ل˘ت˘ق˘ل ة˘ق˘ب˘سسم ة˘ي˘ن ه˘˘ل ن˘˘كت
نا˘ك ه˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
مل هنأ’ فتاهلا ةقرسس يوني
.هئارسشل ةيفاك لاومأا هل نكي

ه˘لو˘˘ث˘˘م لÓ˘˘خو م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
مامأا فرتعا صسمأا ةمكاحملل
هنا ،تايانجلا ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه
ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا˘ب ما˘ق ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ن˘ع ز˘ج˘ع ا˘مد˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا
ه˘ل دد˘ح يذ˘لا ف˘تا˘ه˘لا ءار˘˘سش
هنأا لاقو ،رانيد فلأا25ـب هنمث
هعم ابلاج لحملا ةرداغمب ماق
مث ،صسي˘كب ن˘ي˘كسسو ة˘قر˘ط˘م
بلطيل لحملا ىلإا اددجم داع
هنا ايفان ،هفطخ لجأ’ فتاهلا

.تاسسولهملا ريثأات تحت ناك
لÓ˘˘˘خو ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا بئا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

لواح يناجلا نأا دكا هتلخادم
ق˘ب˘سس ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا ل˘˘ت˘˘ق
ل˘˘كو د˘˘سصر˘˘ت˘˘˘لاو رار˘˘˘سصإ’ا
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘˘ث ة˘˘˘˘لدأ’ا
روثعلا مت يتلا تازوجحملا

ة˘با˘ي˘ن˘لا تسسم˘ت˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اسسبح تاونسس7 عيقوت ةماعلا
ةردا˘˘˘˘˘˘˘سصم ع˘˘˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘ن
.مهتملا قح يف تازوجحملا

م.نتاف

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي صصخ˘˘سش كل˘˘˘ه
هطوقسس دعب ةنسس43 رمعلا
ق˘با˘ط˘لا ن˘م صسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
جر˘م ي˘ح˘ب ةرا˘م˘ع˘ل صسدا˘سسلا
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ب بيذ˘˘˘˘لا
صسمأا ملع امبسسح ،ةدكيكسس
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
قازر˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا
.نامرز ىسسيع ةراحوب

نأا˘˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘˘مرز ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ىفسشتسسملل هلقن مت ةيحسضلا
ىلإا روفلا ى˘ل˘ع ه˘لا˘خدإا م˘ت˘ي˘ل

حورجلا نأا ’إا تايلمعلا ةفرغ
اهنم يناعي ناك يتلا ةغيلبلا

ذاقنإا نم نكمتلا نود تلاح
.هتايح

حلاسصم تدافأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تافاعسسإا نأاب ةيندملا ةيامحلا

دها˘ج˘م˘لا ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
دق زنكلا يدو˘ع˘سس ى˘فو˘ت˘م˘لا
،ثداح˘لا عو˘قو رو˘ف تل˘خد˘ت

ة˘ي˘ح˘سضلا فا˘˘ع˘˘سسإا م˘˘ت ثي˘˘ح
تاباسصإا نم يناعي ناك يذلا

ناكملا نيعب ةريطخو ةددعتم
ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ه˘ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق
.ةدكيكسس

خ.ةفيع
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( م0202‐ م4991) ةقطاقط داهج لمأا ةحيرجلا ةريسسأ’ا
ة˘ق˘سسا˘˘ب˘˘لا تا˘˘ما˘˘ق˘˘لا ةر˘˘سضح ي˘˘ف
خو˘˘˘م˘˘˘سشلاو صسف˘˘˘ن˘˘˘˘لا تاز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع
تاينيطسسلفلا تاريسسأ’ا ءايربكلاو
ر˘˘ب˘˘˘سصلا ت’ار˘˘˘ن˘˘˘ج تاد˘˘˘جا˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘ير˘ع ي˘ف تا˘ع˘با˘ق˘˘لا دو˘˘م˘˘سصلاو
أاطأاطتو تاما˘ه˘لا ي˘ن˘ح˘ن˘ت دو˘سسأ’ا
ًارا˘˘ب˘˘كإاو ً’Ó˘˘˘جإا ن˘˘˘ه˘˘˘ل صسوؤور˘˘˘لا
ن˘˘هو يرو˘˘ط˘˘سس’ا ن˘˘˘هدو˘˘˘م˘˘˘سصل
ةيلوطبلا محÓملا عورأا نورطسسي
ءادفلاو ة˘ي˘ح˘سضت˘لاو دو˘م˘سصلا ي˘ف
يغبلا ىوق ةهجاوم يف مادقإ’او
تا˘˘حا˘˘سس ي˘˘ف ناود˘˘ع˘˘˘لاو ر˘˘˘سشلاو
,رسسأ’ا عÓقب ةهجاوملا
تادجاملا يتاوخأا دجامأ’ا يتوخإا
امف لسضافأ’ا يتبحأا ءارقلا يئازعأا
ط˘˘ي˘˘ل˘˘سست و˘˘ه مو˘˘ي˘˘لا هدد˘˘سصب ا˘˘˘نأا
ةيمÓعإ’ا ةلمحلا راطإا يف ءوسضلا
ةاناعم فلم زاربإا يف ةلسصاوتملا
تادجاملا تاينيطسسلفلا تاريسسأ’ا
بهايغ يف تايسسنملاو تابذعملا
نعرجتي يتاوللاو لÓتح’ا نوجسس
ن˘˘ج˘˘سسلا ةو˘˘سسقو م˘˘لأ’او رار˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘˘بو˘˘˘طرو نا˘˘˘ج˘˘˘سسلا تور˘˘˘ب˘˘˘˘جو
يتلا ةملظملا اه˘تدور˘بو ن˘يزا˘نز˘لا
ديدحلا نابسضقو ن˘ه˘ما˘ظ˘ع ر˘خ˘ن˘ت
ةفيعسضلا نهداسسجأا نم لكأات يتلا

ةرهز ىنفت يت˘لا ر˘م˘ع˘لا تاو˘ن˘سسو
نهلامآاو نهرامعأا بوذتو نهبابسش

نوجسسلا نابسضق فلخ نهمÓحأاو
نهنمف ةيليئار˘سسإ’ا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لاو
يه نَمو ةحيرجلاو تخأ’او مُأ’ا
,ةلوفطلا نسس نم روهزلا رمع يف
«ي˘ئر˘م˘لا مÓ˘عإ’ا ى˘ل˘ع ها˘˘ف˘˘سسأا او
» عوم˘سسم˘لا مÓ˘عإ’ا «نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
’ يذلا ءورقملا مÓعإ’ا «ةعاذ’ا
ن˘م ة˘ع˘سساو ة˘حا˘˘سسم ن˘˘ه˘˘ل در˘˘ف˘˘ي
نهركذتي ’و ةيمÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا
،نهنع جارفإ’ا وأا نهلاقتعا دنع ’إا

صضعبلا دنع نهلاقتعا نوكي دقو
ه˘ي˘ف كّر˘ح˘ي ’ ر˘با˘˘ع ر˘˘ب˘˘خ در˘˘ج˘˘م
امل هتلوجر ةوخنو مئانلا هريمسض
بيذع˘ت˘لا عاو˘نأا ع˘سشبأ’ ن˘سضر˘ع˘ت˘ي
لز˘˘ع˘˘لاو ة˘˘نا˘˘˘هإ’او ل˘˘˘ي˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘لاو
ءاد˘ت˘عإ’او د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لاو زاز˘˘ت˘˘ب’او
ي˘سسن˘˘ج˘˘لا صشر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ي˘˘سشحو˘˘لا

طايسس عقو تحت لذملا صشيتفتلاو
نهت˘ثو˘نأ’ ةا˘عار˘م نود ,ن˘يدÓ˘ج˘لا

’ ثي˘ح ,ة˘سصا˘خ˘لا ن˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘˘حاو
ةريسسأا83 فطتخي لÓتح’ا لازي
نو˘˘ج˘˘سس ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي ن˘˘لز˘˘ي ا˘˘م
,ةي˘سسا˘ق فور˘ظ ل˘ظ ي˘ف لÓ˘ت˘ح’ا

ةريسسأا32 نه˘ن˘ي˘ب ًا˘مأا21 ّنه˘ن˘م
نهÓعا ةتوافت˘م ًا˘ما˘كحأا ن˘ي˘سضق˘ي

ن˘ي˘تر˘ي˘سس’ا ق˘ح˘˘ب رد˘˘سص ا˘˘م˘˘ك˘˘ُح
دايع وبأا Óيتاسشو ،تايود قورسش
61 ةدمل نج˘ّسسلا˘ب ن˘ي˘ت˘مو˘كح˘م˘لا

،اماع
˘مÓ˘˘عإ’ا با˘˘ح˘˘سصأا ًا˘˘يو˘˘سسو ًا˘˘ع˘˘م
توسص ءÓعإا يف ةرحلا مÓقأ’او
تادجاملا تاينيطسسلفلا تاريسسأ’ا

نم ناكم لك يف نهئامسسأا عفرو
ن˘˘ه˘˘تد˘˘نا˘˘سسمو ن˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘سصن ل˘˘˘جأا

ةهجاوم يف نهبناج ىلإا فوقولاو
نوجسسلا ةحلسصم ةرادإا» لÓتح’ا
نع ماثللا ةلازإا لجأا نمو «ةيزانلا

ح˘˘سضفو ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘هو˘˘˘جو
.نهقحب نوجسسلا ةرادإا تاسسرامم
«ةقطاقط» لمأا ةحيرجلا ةريسسأ’او
يه ًاعيبر نورسشعلاو ةسسداسسلا هنبأا
تا˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا تار˘˘ي˘˘سسأ’ا د˘˘حأا
ملأ’ا نعرجتي ي˘تاو˘ل˘لا تاد˘جا˘م˘لا
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس بها˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف
ني˘ب ا˘م ًاد˘ج ر˘ير˘م ع˘قاو ن˘سشي˘ع˘يو
نهتايح ددهي يذلا صضرملا ةقرطم
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت ناد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسو
ًايلاح ةعباقلاو ةيمويلا نهتا˘نا˘ع˘م˘ل
تهنأا يتلاو (نومادلا) نجسس يف
ا˘ه˘ما˘ع ل˘مأا ة˘ح˘˘ير˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سسأ’ا
ع˘با˘سسلا ا˘ه˘ما˘˘ع تل˘˘خدو صسدا˘˘سسلا

،لÓتح’ا نوجسس يف يلاوتلا ىلع
7 ن˘ج˘سسلا˘ب ًا˘م˘كح ي˘سضق˘ت ي˘˘ه˘˘ف
6 نآ’ا ىتح مهنم تيسضمأاو ماوعأا
.ماوعأا
يلع داهج لمأا ‐: ةريسس’ا مسس’ا ‐

«ةقطاقط» دمحأا
م02/5/4991 ‐:ديلاوم ‐
راجف تيب ةدلب ‐:ةماقإ’ا ناكم ‐
محل تيب ةنيدمب
ءابزع ‐: ةيعامتج’ا ةلاحلا ‐
اهميلعت تقلت ‐:يملعلا لهؤوملا ‐
يو˘نا˘ث˘لاو يداد˘˘عإ’او ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘سصلا ى˘˘ت˘˘ح
دعبو تانبلل راجف تيب ةسسردمب
لÓتح’ا تاوق لبق نم اهلاقتعا
ا˘ه˘ت˘˘سسارد تل˘˘م˘˘كأا ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
نج˘سس ل˘خاد ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا
،%27 لدعمب نوراسشلا
ءا˘م˘ت˘ن’ا ‐:ه˘ي˘لإا ة˘جو˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘˘لا

دا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘سضع˘˘˘لاو
ةلواحمو نيطسسلف يف يمÓسسإ’ا

صشو˘غ ثل˘ث˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ن˘˘ع˘˘ط
نوسصيتع
م1/21/4102 ‐:لاقتع’ا خيرات ‐
ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘م ‐:لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’ا نا˘˘˘كم ‐
نومادلا»
تاونسس7 ‐: هيلع مكح ‐
ن˘ع˘˘م˘˘ي :م˘˘لا˘˘ظو ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت ءار˘˘جإا
ةلسصاوم يف ينويهسصلا لÓتح’ا
لمأا ةحيرجلا ةريسسأ’ا قحب همارجإا

ةرا˘يز ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا ا˘ه˘مر˘˘ح د˘˘قو
لاقتعÓل ىلوأ’ا ةرتفلا يف اهيوذ
ع˘ن˘م˘لا» ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا م˘˘غر

ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن ير˘ج ر˘كذاو «ي˘˘ن˘˘مأ’ا
اهتلاح ةاعارم نود نوراسشه نجسس
ةباسصإÓل اهسضر˘ع˘ت تقو ة˘ي˘ح˘سصلا
.يحلا صصاسصرلاب

«ةقطاقط» لمأا ‐: ةريصسألا لاقتعا
خيراتب تلقتعا ةقطاقط ةريسسأ’ا

ا˘ه˘ت˘با˘˘سصإا د˘˘ع˘˘ب1/21/4102
˘مد˘ق˘لا ي˘ف تا˘سصا˘سصر ة˘سسم˘˘خ˘˘ب
قÓ˘طإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،د˘ي˘لاو ر˘˘سصخ˘˘لاو
لÓت˘ح’ا دو˘ن˘ج ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع را˘ن˘لا
تانطوتسسم ع˘م˘ج˘ت قر˘ت˘ف˘م بر˘ق
تي˘ب ي˘بو˘ن˘ج «نو˘ي˘سصت˘ع صشو˘غ»
ربخ اهنيح يف عيسشأاو لÓخ محل
تاعاسس دعب نيبت مث ،اهداهسشتسسا
اهلاقتعا م˘تو د˘ه˘سشت˘سست م˘ل ا˘ه˘نأا˘ب
ىفسشتسسم ىلإا ةحيرج ىهو اهلقنو
،ةبعسص ةلا˘ح˘ب مرا˘ك ن˘ي˘ع ا˘سساد˘ه
ةيحارج تايلمع ةدع اهل تيرجأاو
ام,ةجرحلا اهتلاح ىلع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل
ءاّرج يناعت ةقطاقط ةريسسأ’ا لازت
ىد˘˘˘حإا نأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،تا˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا
ي˘˘ف تر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا تا˘˘˘سصا˘˘˘سصر˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘˘خ كا˘˘ن˘˘هو ،ا˘˘هرد˘˘سص
.اهلاسصئتسسا مت لاح يف اهتايح
ا˘نار˘سسأ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح˘˘لاو
نم تادجاملا انتاريسسأاو لسساوبلا
.لÓتح’ا نوجسس

،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا تل˘˘˘ق˘˘˘ن
ن˘ج˘سس لز˘˘ع ى˘˘لإا ىر˘˘سسأا ة˘˘ع˘˘ب˘˘سس
مهسضفرو مهجاجتحا دعب ،«ةحفن»
مهقيفر لزعب نوجسسلا ةرادإا رارقل
هلقنو ،ًاددجم طاورخ رمع ريسسأ’ا
.«نورا˘سشه» ن˘ج˘˘سس ن˘˘يزا˘˘نز ى˘˘لإا

ىر˘˘سسأ’ا نإا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا يدا˘˘˘ن لا˘˘˘قو
،ي˘كر˘ت و˘بأا ر˘سسا˘˘ي) :م˘˘ه ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلا

،ورمع بلاطو ،ي˘تا˘بر˘سشلا ر˘سسا˘يو
،يتابرسشلا ن˘م˘يأاو ،ل˘م˘ج˘لا م˘تا˘حو

.(مارع وبأا ليلخو ،تابيرح بتارو
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘˘سس ةرادإا تنا˘˘˘كو
ري˘سسأ’ا لز˘ع ى˘ل˘ع ًادد˘ج˘م تمد˘قأا

،ليلخلا نم (اًماع94) طاورخ رمع
ءاهنإا ىلع اًموي (02)ـلا ةبارق دعب

ر˘م˘ت˘سسا يذ˘لاو ،يدار˘ف˘نإ’ا ه˘˘لز˘˘ع
 .رهسشأا ةينامث ةدمل
ريسسأ’ا نأا ىلإا ،ريسسأ’ا يدان تفلو
صسرا˘م /راذآا ر˘ه˘سش ذ˘ن˘مو ،طاور˘خ
،يدارفنإ’ا لزع˘لا ه˘جاو ،ي˘سضا˘م˘لا

م˘تا˘ح ر˘ي˘سسأ’ا ه˘ق˘˘ي˘˘فر بنا˘˘ج ى˘˘لإا
يف امهلزع ىرج ثيح ،ةمسساوقلا

،يمدآ’ا صشيعلل حلسصت ’ نيزانز
،ة˘ب˘˘ع˘˘سصو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق فور˘˘ظ ي˘˘فو
ةرايز نم ا˘م˘ه˘نا˘مر˘ح ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ا˘هذ˘ف˘ن طو˘غ˘سض د˘ع˘بو ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ءاهنإاب ةديدع تابلاطمو ،ىرسسأ’ا

متاح ري˘سسأ’ا ل˘ق˘ن ىر˘ج ،ا˘م˘ه˘لز˘ع
«عوبلج» نجسس لزع نم ةمسساوقلا
يف تقبأا اميف ،«ميراده» نجسس ىلإا

يف طاورخ ريسسأ’ا لزع ىلع هنيح
ىلإا هتلقن نأا ىلإا «ودجم» نجسس
نأا ر˘كذ˘ي .ًار˘خؤو˘م «ه˘ط˘سش» ن˘ج˘˘سس
ماع هلاقتعا لبق ،طاورخ ريسسأ’ا

ةدراطم ةي˘ل˘م˘ع˘ل صضر˘ع˘ت ،م2002
،ةديدع لايتغا ت’واحمو ،ةليوط
نأا د˘ع˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ه˘ل˘ق˘ت˘عا نأا ى˘˘لإا
دهسشتسسُاو ،ةغيلب تاباسصإا هباسصأا
،ه˘قا˘فر ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘كح ا˘˘˘ًق˘˘˘ح’و

 .ةايحلا ىدم نجّسسلاب
نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس ةرادإا نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘سش˘˘˘˘˘ُي
ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م تفد˘ه˘ت˘سسا لÓ˘ت˘˘ح’ا
رداو˘كلا ن˘م اًدد˘ع ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
م˘ه˘لز˘ع لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘سسا˘ي˘سس ل˘كسش˘ُت ثي˘˘ح ،ا˘˘ًيدار˘˘ف˘˘نإا
تاسسايسسلا زر˘بأا يدار˘ف˘نإ’ا لز˘ع˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
لÓتح’ا نوجسس ةرادإا اهمدختسست
. ىرسسأ’ا قحب

ةدوف ميهاربإا يماصس : ملقب

يف لÓتح’ا نوجسس ةرادإا لطامُت
ميهاربإا ريسسأÓل مزÓلا جÓعلا ميدقت
ةدلب نم ،(ًاماع44) تامينغ دمحم
يدان لاقو .ل˘ي˘ل˘خ˘لا ي˘ف ف˘يرو˘سص
وهو تامينغ ريسسأ’ا نإا ، ريسسأ’ا

(02)و د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘ّسسلا˘ب مو˘˘كح˘˘م
يف ةداح لكاسشم نم يناعُي ،اًماع
ةلسضع ي˘ف ف˘ع˘سض ا˘ه˘ن˘مو ،بل˘ق˘لا
هل ىرجُت نأا ماع ذنم رظتنيو ،بلقلا

تاقد ميظن˘ت˘ل زا˘ه˘ج عرز˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع
با˘سصم ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت اًر˘خؤو˘مو ،بل˘ق˘لا
تأاد˘˘˘بو ،ط˘˘˘غ˘˘˘سضلاو ير˘˘˘كسسلا˘˘˘˘ب
مقافت دكؤوت روهظلاب ةديدج صضارعأا

 .يحسصلا هعسضو
نأا ،هل نايب يف ريسسأ’ا يدان فاسضأاو
ي˘ف˘˘ت˘˘كت لÓ˘˘ت˘˘ح’ا نو˘˘ج˘˘سس ةرادإا
ةعيمم ةيودأاو ،تانكسسملا هئاطعإاب
هعاسضوأا ةعباتم يف لطامتو ،مدلل

ه˘تا˘ب˘لا˘ط˘م م˘غر ،ًا˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يدا˘˘ن را˘˘سشأاو .كلذ˘˘˘ل ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘م˘ي˘ن˘غ ر˘ي˘سسأ’ا نأا ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا

نكي مل ،م0102 ماع ذنم لقتعملاو
لكاسشم ةيأا نم هلاقتعا لبق يناعُي

ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت تأاد˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘ح˘سص
تاونسس صسمخ دعب صضرملا صضارعأا

نم ةلمج ءاّرج كلذو ،هلاقتعا ىلع
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاودأ’او تا˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا

نم لÓتح’ا نوجسس ةرادإا فدهتسست
ا˘هزر˘بأاو ،ىر˘سسأ’ا ة˘ح˘سص ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ل˘ت˘ق˘لا) ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإ’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
،لاقتع’ا فورظ نع ادع ،(ءيطبلا

يف م˘ها˘سس˘ُت ي˘ت˘لا نو˘ج˘سسلا ة˘ي˘ن˘بو
ةيبلاغ صضرعتو ،صضارمأ’ا راسشتنا
ةرتف لÓخ بيذعتلا ىلإا نيلقتعملا
تامينغ ريسسأ’ا نأا ركذي .قيقحتلا
ةدمل رمتسسا ٍصساق ٍقيقحتل صضرعت

لÓ˘خو ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا بق˘ع ًا˘مو˘˘ي (04)
ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘لوأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘سس ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
لÓتح’ا تاطلسس تمرح ،ه˘لا˘ق˘ت˘عا

ًايدارفنإا هتلزعو هترايز نم هتلئاع
ةدع اهلÓخ صضاخو ،ةرم نم رثكأا
حام˘سسلاو ه˘لز˘ع ءا˘ه˘نإ’ ،تا˘بار˘سضإا
جوزتم هنأا ركذُي .هترا˘يز˘ب ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل
ي˘ف ع˘ب˘ق˘يو ،ءا˘ن˘بأا ة˘ع˘برأ’ بأا و˘هو
.«نومير» نجسس

ينيطصسلفلا ريصسألا يدان

ينيطصسلفلا ريصسألا يدان

ىنويهسصلا ةحفن نجسس نيزانز ىلإا ىرسسأا ةعبسس لقنت لÓتح’ا نوجسس ةرادإا

نع ىرسسأ’ا توسص ةعاذإا تنلعأا
ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا قÓ˘ط˘نا
دادر م˘سصت˘ع˘˘م صضير˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا
نجسس ةدايع ىمسست ام يف عباقلا
ة˘˘عا˘˘سسلا مو˘˘˘ي˘˘˘لا كلذو ،ة˘˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘لا
يفحسصلا حسضوأاو .ًءاسسم ةسسداسسلا

ن˘ع ة˘ل˘م˘ح˘لا ق˘سسن˘م لو˘˘لد دا˘˘م˘˘ع
ثÓث˘ب ة˘ل˘م˘ح˘لا ىو˘ت˘ح˘م قÓ˘ط˘نا
ة˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’او ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا تا˘˘غ˘˘ل
ع˘سسوأ’ ل˘سصت ي˘كل ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لاو

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا لو˘˘لد ا˘˘عدو .ىد˘˘˘م
ةينعملا ةيمسسر˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ة˘ي˘˘لود˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ىر˘˘سسأ’ا˘˘ب
ءاطسشنو ةيحلا رئامسضلا باحسصأاو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
.مسصتعم اوذقنا مسسو ىلع ديرغتلاب
نم ديدعلا ةكراسشم نع لولد دكأاو
نوؤو˘سشب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةسسسسؤوم :يهو ةلمحلا يف ىرسسأ’ا

،مويلا نيطسسلف ةانق ،صسدقلا ةجهم

تو˘سص ة˘عاذإا ،مو˘ي˘لا صسد˘ق˘لا ةا˘ن˘ق
،مو˘ي˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لا˘كو ،صسد˘ق˘˘لا

،ناعنك ةلاكو ،زوين صسمسش ةلاكو
ة˘سسسسؤو˘م ،لÓ˘ق˘ت˘سس’ا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
زكرملا ،يسساور ة˘سسسسؤو˘م ،قا˘ث˘ي˘م
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ي˘˘با˘˘ب˘˘سشلا
ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف ز˘˘˘كر˘˘˘م ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا
قر˘ب ة˘كب˘˘سش ،ىر˘˘سسأ’ا تا˘˘سسارد˘˘ل
ربنم ،ةيرح˘لا ل˘عا˘سشم ،ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا
،كي˘لإا قا˘ت˘˘سشي ى˘˘سصقأ’ا ،ىر˘˘سسأ’ا

ة˘عاذإا ،ىر˘سسأ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ط˘˘سشن
،ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ه˘ل˘لا مار ة˘باو˘ب ،كاو˘˘ه
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ل˘م˘˘ح˘˘لا نأا ى˘˘لإا تف˘˘لو .نا˘˘سسنإ’ا

يذ˘لا دادر ر˘ي˘سسأ’ا دا˘ن˘˘سسإ’ تءا˘˘ج
طسسو ،ةياغلل ًاريطخ ًاعسضو يناعي

نأا ركذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .ع˘ي˘م˘ج˘لا تم˘سص
ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م «دادر» ر˘˘˘ي˘˘˘سسأ’ا

ن˘ج˘سسلا˘ب مو˘كح˘مو ،21/1/6002
ةمهتب ًاماع نيرسشع ةدمل يلعفلا

ا˘يار˘سس ي˘ف ة˘يو˘سضع˘˘لاو ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’ا
ةكرحل ير˘كسسع˘لا عارذ˘لا صسد˘ق˘لا
ة˘˘موا˘˘ق˘˘مو ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا دا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ت’احلا رطخأا ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،لÓ˘ت˘ح’ا
لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف ة˘ي˘سضر˘˘م˘˘لا
با˘˘سصم ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا
01 ذ˘ن˘م ءا˘ع˘مأ’ا نا˘طر˘سس صضر˘م˘ب
ةبح02 نم رثكأا لوانتيو ،تاونسس
˘مو˘ن˘مو ن˘كسسم ن˘ي˘ب ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ءاود
.هعاجوأاو هم’آا نم برهلل

ينيطصسلفلا ريصسألا يدان

تاصسصسؤوم ةدع ةكراصشمب

دادر مسصتعم سضيرملا ريسسأ’ا اوذقنأا ةلمح قلطت ىرسسأ’ا ةعاذإا

تامينغ ميهاربإا ريسسأÓل جÓعلا ميدقت يف لطامُت لÓتح’ا نوجسس ةرادإا
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 فوتنصشوب يماهتلا يلوم ةصسردم نم مصسق لكل ملع ةردابم قÓطإا
راردأاب يلاسس ةيدلبب ىفسشتسسم زاجناب بلاطم

ينطولا ربنملا بتكم  ددج
يلاسس ةيدلبب بابسشلا توسصل
زاجنإاب هتبلاطم ،راردأا ةي’و
ة˘ن˘كا˘سسب ق˘ي˘ل˘ي ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
تا˘ه˘ج˘لا د˘سشا˘نو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
يلاولا مهسسأار ىلعو ةيسصولا
ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو زا˘˘ج˘˘نا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
نو˘كت ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم
،اريرسس نوتسس هباعيتسسا ةقاط
ددع غلبي ةيدلبلا نوك كلذو
فلأا02 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ه˘نا˘˘كسس
بت˘كم صسي˘ئر بسسح ة˘م˘˘سسن
كلذ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ر˘ب˘ن˘م˘لا
ةددعتملا ةدايعلا قيسضو مدق
تاذ دح ىلع يتلاو تامدخلا
ن˘ع ا˘ي˘لا˘ح ةز˘جا˘ع رد˘سصم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تا˘˘˘مد˘˘˘خ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
انج فا˘سضأاو اذ˘ه ،ى˘سضر˘م˘ل˘ل
ةيدلبل يدلبلا ق˘سسن˘م˘لا م˘جا˘ن
ا˘ح˘˘سضو˘˘مو ازر˘˘ب˘˘م ،ي˘˘لا˘˘سس

زا˘˘ج˘˘˘نإا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأاو ةرور˘˘˘سض
ق˘ي˘ل˘ي ى˘ف˘سشت˘سسم ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘تو
يلاسس ةيد˘ل˘ب نا˘كسس ة˘نا˘كم˘ب
ريرحت يف يخيراتلا اهرودل
قلايف لوسصو ذنم ةيرئازجلا
ى˘لإا ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘م˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةيريرحتلا ةروث ىلإا بونجلا
لوأا يف تقلطنا يتلا ىربكلا
لسضفب تلانو ،4591 ربمفون
ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ل˘سضف˘˘ب م˘˘ث ه˘˘ل˘˘لا
   .اهلÓقتسسا

تق˘ل˘طأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘ج˘يد˘خ ي˘˘تا˘˘نز ةذا˘˘ت˘˘سسأ’ا

م˘˘سسق ل˘˘كل م˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘˘ج ذ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘تو
ي’وم ةيئادتب’ا ةسسردملا

عبرب فو˘ت˘ن˘سشو˘ب ي˘ما˘ه˘ت˘لا
ة˘ياد˘ب تنا˘كو ،راردأا ة˘˘ي’و
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ب ةردا˘ب˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘م˘ل˘سست ي˘ن˘طو˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةذ˘تا˘سسأا ن˘ع ة˘با˘ي˘˘ن ذا˘˘ت˘˘سسأا
ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ىرخأا ةعوم˘ج˘مو ،ما˘سسقأ’ا
ةباين ا˘ه˘ت˘م˘ل˘سست ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل

ةسسردملا نم ةذيملت مهنع
يتعومجم ميل˘سست˘ب تما˘قو
ذا˘ت˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا  م˘ل˘ع˘لا

،ةسسردملا ةريدم ةذيملتلاو
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ةر˘يد˘م ا˘ه˘نو˘˘ك
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ل ا˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘سشتو
تلا˘قو ،ة˘ج˘يد˘خ ةذ˘تا˘˘سسأ’ا
ا˘ه˘˘قÓ˘˘طا د˘˘ن˘˘ع ةذا˘˘ت˘˘سسأ’ا
دعت ةردا˘ب˘م˘لا نأا ؛ةردا˘ب˘م˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
فدهتو ،ينطولا ىوتسسملا

بح صسرغ ىلإا اهلÓخ نم
ىد˘ل ه˘ب زاز˘ت˘ع’او ن˘طو˘لا
م˘ه˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خو لا˘˘ف˘˘طأ’ا
نأا ةيجار ،صسرادملا ذيمÓت
هذه يف نيرخآا اهوذح وذحي
م˘ل˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘ي ذإا ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
زو˘مر ن˘م از˘˘مر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بجي يذلا ةينطولا ةدايسسلا
ل˘ك ة˘فر˘سش ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي نأا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع صسي˘˘˘˘˘لو لز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
،طقف ةيمومعلا تاسسسسؤوملا

ةذا˘ت˘سسأ’ا نإا˘ف م˘ل˘ع˘˘ل˘˘لو اذ˘˘ه
نيطسشانلا نم ةجيدخ يتانز
ت’ا˘ج˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
يو˘بر˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
 .يوعمجلاو ينيدلاو

 نمحرلادبع يفاولب

ةيراجتلا تÓحملا مامأا ةليوط ريباوط
 بيلحلا ةدام يف  ةداح ةمزأا

ةنتاب ةي’و تايدلب ربع
ناكسس نم تارسشعلا ،هجاوي
ةمزأا ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا

،بيلحلا ةدام عيزوت يف ةداح
حدافلا صصقنلا لÓخ نم اذهو
رب˘ع ةدا˘م˘لا ه˘تا˘ه ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ل˘ما˘ك
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
يذ˘لا ءي˘سشلا و˘هو ،ر˘˘ه˘˘سشأ’ا
ةنكاسس ىدل ائيسس اعابطنا كرت
تايدلبلا يف ةسصاخ ةي’ولا
. ةديعبلا

ة˘مزأ’ا ه˘تا˘ه ،حر˘ط˘ت ،لاز˘ت’
مغر ةي’ولا بارت لماك ربع
ةنكاسسل ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘لا
نيدمتعملا نيعزوملل ةي’ولا
ى˘لإا لا˘غ˘سشن’ا اذ˘ه لا˘˘سصيإا˘˘ب
ةلثمم˘لاو ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
،ة˘ن˘تا˘ب صسارو’ا ة˘ن˘ب˘ل˘˘م ي˘˘ف
ربع كلاوجت لÓخو هنأا ثيح
ناو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب

مامأا ةليوط ريباوط تفداسص
رمأ’اف ،ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
دحاو صسيكب رفظ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
يذلا ءيسشلا وهو بيلحلا نم
م˘ظ˘ع˘م ما˘مأا ا˘ي˘مو˘˘ي رر˘˘كت˘˘ي
˘ما˘مأا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيمكل ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘يدود˘ح˘م˘لا
لحم لك هاقلتي يذلا بيلحلا
عفد يذلا رمأ’ا وهو ،يراجت
ة˘سسا˘ي˘سس عا˘ب˘تإا ى˘لإا را˘ج˘ت˘لا˘ب
ة˘ي˘بو˘سسح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘مو
صسيك ءاطعإا يف ةلسضافملاو
هتسضياقمو نو˘بز˘ل˘ل بي˘ل˘ح˘لا

وأا ىرخأا ةيئاذغ داوم ءانتقاب
م˘ت˘ي˘ل م˘ئاد نو˘بز˘ك هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا
نع Óسضف ،بي˘ل˘ح˘لا هؤوا˘ط˘عإا

نيذ˘ل˘لا را˘ج˘ت˘لا صضع˘ب ع˘سشج
ه˘تا˘ه ةرد˘ن ة˘سصر˘ف او˘م˘ن˘ت˘غا
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا ةدا˘˘م˘˘لا
نأا مغر اهرعسس عفرب نطاوملا

لبق نم ةمعدم ةداملا هتاه
’ ف˘ق˘سسم ا˘هر˘ع˘سسو ة˘لود˘لا
قو˘ف ا˘هر˘˘ع˘˘سس ع˘˘فر ن˘˘كم˘˘ي
هب حرسصملا ينوناقلا رعسسلا
ةي’و رفوت ،مغرو.جد52ـب
ةيمومع ة˘ن˘ب˘ل˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب
نأا ىلإا ةعاسس42/42 لمعت
احورطم ىقبي امئاد لكسشملا
هتاه ىلع ديازتملا بلطلا مامأا
ديدعلا رفوت بناج ىلإا ،ةداملا

وهو ةسصاخلا تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ن˘م
تامÓع عسضي يذلا ءيسشلا
ءاسصحإا با˘ي˘غ ي˘ف ما˘ه˘ف˘ت˘سسا
ةسساردو ةي’ولا ناكسس ددعل
ىلع بلطلا ةلداعمل ةقمعم
ةجتنملا ةيمكلا مأا ةداملا هتاه
يب˘ل˘ت’ تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ي˘ف ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل نا˘˘كسسلا بل˘˘ط
نأا ىلإا امئاق لاكسشإ’ا ريخأ’ا
ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘˘ت˘˘ت
يف عو˘سضو˘م˘لا اذ˘ه ج˘لا˘ع˘تو
ةمارك رتسستو لجاعلا بيرقلا
ةلحر ةسسا˘ي˘سس ن˘م ن˘طاو˘م˘لا
لكسشب ةداملا هتاه نع ثحبلا
.يموي

نامثع راعرع .ينامحد دمحم

 صشيمهتلاو ةلزعلا نم تاونصس دعب

ةيومنتلا عيراسشملا نم نوديفتسسي فراطلا يف ةيفاسشلاب ةعلقلا ناكسس
لفكتلا راطإا يف ةيومنتلا عيراصشملا صضعب نم ،ةيفاصشلا ةيدلبب ةعلقلا ةتصشمب ةعبصسلا تÓئاعلا تدافتصسا

ثيح ،ةايحلا تابلطتم ريفوتو ةيصشيعملا مهفورظ نيصسحتل ،مهقرؤوت تناك يتلا لكاصشملل دح عصضوو مهتلاغصشنإاب
نيذلا ناكصسلا تلاغصشنا عفر مت نيأا ،توأا رهصش يف تناك يتلاو ىلوألا ةرايزلا دعب ةقطنملا ىلإا ةيناثلا ةرملل انلقنت

 .ةايحلا تايرورصض ىندأا بايغ عم ةمات ةلزع يف نوصشيعي اوناك

ر˘ه˘سشأا ة˘سسم˘˘خ رور˘˘م د˘˘ع˘˘بو
صسوململا رييغتلا ىلع انفقو
عيراسشملا ثعبب ثدح يذلا
بلاطملل ةي˘ب˘ل˘ت تءا˘ج ي˘ت˘لا
رظنلاب ،ناكسسلا اهعفر يتلا
يتلا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ى˘لإا

ثيح ،ايموي اهنودبكتي اوناك
ة˘سصا˘خ˘لا لا˘غ˘سشأ’ا تق˘ل˘ط˘نا
ة˘ط˘سساو˘ب ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةفاسضإ’اب ةيتفزلا ةنا˘سسر˘خ˘لا
ر˘سسج˘لا زا˘ج˘˘نا لا˘˘غ˘˘سشأا ى˘˘لإا
ريبكلا داولا هتحت رمي يذلا
ة˘ي˘˘فا˘˘سشلا د˘˘سسب بسصي يذ˘˘لا

ىلع ئل˘ت˘م˘ي ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لاو
ي˘ف نا˘كسسلا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م هر˘خآا

. نيرهسش ةدمل ةمات ةلزع
ةمئاق تلاز’ قيرطلا لاغسشأا

نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا بل˘˘ط˘˘ي ثي˘˘˘ح
ءاهنإا ةرورسض ىلع نوحليو
غلبي يذ˘لاو ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ق˘سشلا

ةياغ ىلإا رتموليك1 يلاوح
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ م˘ه˘لزا˘ن˘˘م
مهتايجا˘ح ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ثي˘ح ،صشي˘ع˘لا تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘مو
ه˘نأا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘لا˘˘خ˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ت
كرب ىلإا لو˘ح˘ت˘ي ا˘م نا˘عر˘سس
لقنتلا بعسصي لاحوأاو ةمئاع
.اهيف
بل˘˘ط˘˘م نا˘˘كسسلا دد˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
ىلإا ها˘ي˘م˘لا تاو˘ن˘ق ل˘ي˘سصو˘ت

لكسشم وهو مهتانكسس ةياغ
نولقنتي ثيح امئاق لازي ام

وأا ةروا˘ج˘م˘لا ي˘تا˘سشم˘لا ى˘لإا
بل˘ج ل˘جأا ن˘م ،د˘سسلا ل˘ف˘سسأا

ا˘ي˘سشم ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب وأا ماد˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع
نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي كلذ˘˘ك ،ةر˘˘م˘˘حأ’ا
ةيفيرلا تانكسسلا يف مهقحب

او˘˘˘لازا˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
تو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘سشي˘˘˘ع˘˘˘˘ي
يت˘لا خاو˘كأ’او ة˘ير˘يد˘سصق˘لا
تب˘ه ا˘م˘ل˘ك م˘ه˘فو˘خ˘ت ر˘˘ي˘˘ث˘˘ت
را˘ط˘مأ’ا تط˘قا˘سستو حا˘ير˘˘لا
. مهيلإا برسستت يتلا

ةرئادلا صسيئرب انلاسصتا يفو
ديق رسسجلا عورسشم نأا دكأا

ببسسب اتقؤوم فقوتو زاجنإ’ا
ا˘˘˘˘مأا ،ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘˘حأ’ا
ق˘ير˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت صصو˘سصخ˘˘ب
نا˘كسسلا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ’و˘˘سصو
رتمولي˘ك د˘حاو ة˘فا˘سسم ى˘ل˘ع
ر˘ط˘سشلا نأا تد˘˘كأا ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
هب لف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘سس ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
صصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا ،تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
بور˘˘˘سشلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا

ا˘˘م˘˘ه˘˘ف ي˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘لا ن˘˘˘كسسلاو
نييسساسساو نيمهم ن˘ي˘ب˘ل˘ط˘م
،رابتع’ا نيع˘ب ا˘م˘هذ˘خأا د˘قو
تا˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا نأاو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ

اريبك امامتها تطعأا ةيئ’ولا
ىد˘حإا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ت˘سشم˘˘ل˘˘ل
.ةي’ولاب لظلا قطانم

صسراف وب

ددسشي ةنيطنسسق يلاو
كاردتسسا يف عارسسإ’ا ىلع

 ةقلعتملا سصئاقنلا
يسسردملا ماعطإ’اب

دبع دمحأا يسساسس صصسصخ
،ةنيطنسسق يلاو ظيفحلا
تاعامتج’ا ةعاقب اعامتجا
ةي’ولل يرادإ’ا يحلاب
ةيئادتب’ا صسرادملا ةيعسضول
لقنو  ةئفدت ،ماعطإا نم
ماعلا نيمأ’ا روسضحب ،يسسردم
بدتنملا يلاولاو ،ةي’ولل
،يلجنم يلع ةيرادإ’ا ةعطاقملل
،ةيلحملا ةرادإ’ا ريدم نم لكو
،لقنلا ريدمو ةيبرتلا ريدم
ءاسسؤورو رئاودلا ءاسسؤور
،ةيدلبلا ةيبعسشلا صسلاجملا

نييلاملا نيبقارملا كلذكو
نئازخ ءانمأاو ،تايدلبلل
كلذك روسضحبو ،تايدلبلا

وسشتفمو ةرادإ’ا يسشتفم
ددسش نيأا ،صسردملا معاطملا
يف عارسسإ’ا ىلع ،يلاولا
ةاسصحملا صصئاقنلا كاردتسسا
،يسسردملا ماعطإ’ا صصخي اميف
جاتحت يتلا معاطملا زيهجتو
عم ،لاجآ’ا برقا يف كلذ
لقنلا ةيريدم نيب قيسسنتلا

،ةينعملا رئاودلا ءاسسؤورو
ةرادإ’ا يسشتفمو ،ةسسسسؤوملاو
ةفسصب معاطملا نيومت نامسضل
.ةمظتنم
دبع دمحا يسساسس دكأاو
يف عارسسإ’ا ىلع ،ظيفحلا
صساردملا طبر لاغسشأا قÓطإا
مت ثيح ،ةئفدتلاب ةينعملا
لج ةدئافل تايلمع ليجسست
صصقن نم يناعت يتلا صساردملا
نع فسشكو ،ةئفدتلا بايغ وأا
لقنلل ةديدج تÓفاح ءانتقا
ةينازيم  نمسض يسسردملا
.ةديدجلا ةي’ولا

ع.يفطل

8331 ةنصس تينب ةقطنملاب ىلوألا دعت
زايتماب ةحايسسو ةينيد ةيرثأا ةفحت..تنسشومت نيعب بوقعي يديسس ةيواز
ة˘ير˘ثأ’ا م˘لا˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
زيمت يتلا ةيفاقثلاو ةينيدلا

دجسسم ،تنسشومت نيع ةي’و
.بوقعي يديسس
نع اديعب ريغ دجسسملا ينب
يف ارتم007 يلاوحب رحبلا

لوأا و˘هو ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لا ة˘ب˘˘ق˘˘ح
ةنسس ةقطنملا˘ب ي˘ن˘ب د˘ج˘سسم
قفرملا اذه مظي ثيح8331
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ي˘لا˘ح ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
ةقطنملا زيمت يتلا تارامعلا

ة˘˘˘˘سسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م
ا˘هد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘سسإ’ا
زا˘˘ج˘˘ن’ ة˘˘سصا˘˘ه˘˘˘لو نا˘˘˘كسس
ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘سسم
نوكتيو ق˘ي˘ت˘ع˘لا د˘ج˘سسم˘لا˘ب
تيب نم هتاذ دح يف دجسسملا
ع˘بر˘م ل˘كسش ى˘ل˘ع ةÓ˘سصل˘˘ل
تاطÓ˘ب ة˘ع˘ب˘سس ن˘م نو˘كت˘ي

هب بارحمو ةيقفاو ةيدومع
ءا˘˘ن˘˘ف ه˘˘بو ةو˘˘ل˘˘خو ح˘˘ير˘˘سض
نوكتيو يجراخ رخاو يلخاد
ءوسضولل تي˘ب ،ة˘نذؤو˘م˘لا ن˘م
.لابقتسس’ا تيبو
تا˘با˘˘ت˘˘كلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج د˘˘ي˘˘ف˘˘تو
ىدل ةنودم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو
د˘ج˘سسم نأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘ي˘عأا
تح˘ت ي˘ن˘ب بو˘ق˘ع˘ي يد˘ي˘˘سس
ئ˘طا˘سش ى˘ل˘ع ل˘ط˘ت ة˘˘ب˘˘سضه
نع بج˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ير˘خ˘سص

دقو ،رحبلا صضرع نم نيعلا
ي˘˘لاو˘˘لا نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘ب
بو˘ق˘˘ع˘˘ي يد˘˘ي˘˘سس ح˘˘لا˘˘سصلا
اذإاو ر˘ح˘ب˘لا راو˘ج˘ب د˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ة˘ي˘سسلد˘نأا ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ن˘ي˘ف˘سسب
يديسس ىسسرم برق فرحنت
ي˘˘لو˘˘لا عر˘˘سسأا˘˘ف بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي
اهتراحب ةد˘عا˘سسم˘ل ح˘لا˘سصلا

صسي˘ئر بل˘ط ل˘ي˘م˘ج˘لا در˘˘لو
حلاسصلا يلاو˘لا ن˘م ةر˘خا˘ب˘لا
در˘˘˘ف ةأا˘˘˘فا˘˘˘˘كم ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي نأا

يف هنأاب حلاسصلا يلولا هيلع
ن˘م ،بسشخ˘ل˘ل ة˘سسا˘م ة˘˘جا˘˘ح
ةيفيكلا هل اتعان ءانبلا لجأا
لا˘˘سسرإا ا˘˘ه˘˘ب ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ى˘لإا م˘˘ه˘˘تد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م بسشخ˘˘لا

اذا» Óئاق رحبلا ربع ةسصاهلو
او˘مرا م˘˘كتد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإا م˘˘تد˘˘ع
ر˘ح˘ب˘˘لا ي˘˘ف بسشخ˘˘لا مز˘˘ح˘˘ب
ا˘˘ي م˘˘كت˘˘نا˘˘مأا هذ˘˘ه او˘˘˘لو˘˘˘قو
ام ةراحبلا ل˘ع˘ف˘ف ،«بو˘ق˘ع˘ي
ل˘˘سصو ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ه˘˘˘ب اور˘˘˘مأا
ةقطنملا ناكسس دارأا بسشخلا
ني˘لوا˘ح˘م ه˘ي˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا
ةوقلاب رحبلا نم مزرلا جارخإا
اهنأ’ اوعيط˘ت˘سسي م˘ل م˘ه˘ن˘كل

بسضغ˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث د˘˘ج تنا˘˘ك
ىلع بوق˘ع˘ي يد˘ي˘سس م˘ه˘ن˘م
ءانبلا يملعم رمأاو ،مهتلعف
يذ˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘بو و˘م˘ح ا˘م˘˘هو

نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ءي˘˘ج
بسشخ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب صسا˘˘˘˘˘فو
ىلإا ةقطنملا يلاهأا ةدعاسسمب
ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘˘ب يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ي˘لو˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
دلو بوقعي يديسس حلاسصلا
دقو م31 نرقلا رخاوأا يف
هد˘˘لاو هد˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ذ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت
ي˘نا˘سسم˘ل˘ت˘لا جا˘ح˘لا خ˘ي˘˘سشلا

ة˘ف˘ير˘سشلا ة˘لÓ˘سسلا ن˘م و˘هو
ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص د˘م˘ح˘م ا˘ند˘ي˘سسل

م˘˘ت˘˘خ د˘˘قو م˘˘˘ل˘˘˘سسو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
نم ةنما˘ث˘لا ن˘سس ي˘ف نار˘ق˘لا

ىتفلا حبسصأا ا˘هد˘ع˘بو هر˘م˘ع
هلوسصاو هقفلا مولعل ابلاط
تناك يت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا مو˘ل˘عو
،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف ةد˘˘˘ئا˘˘˘سس
ةر˘˘ئاد نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو
اهئطاوسشب ز˘ي˘م˘ت˘ت ة˘سصا˘ه˘لو
ل˘ك بل˘ج˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘بÓ˘˘خ˘˘لا
ة˘˘يواز نا ’ا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ملعملا ىقبت بوقعي يديسس
يحايسسلاو ينيدلا يخيراتلا
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصي يذ˘˘لا

ع˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘فو ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سص ل˘˘ك
ا˘˘ه˘˘ي˘˘تأا˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،لو˘˘˘سصف˘˘˘لا
جرا˘˘˘خو ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م راوز˘˘˘˘لا
هذ˘ه˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سسÓ˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا
.ةينيدلا ةفحتلا

ةنوب Úصسح
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فسصق نورسضحتسسي ةياجبب ةزمحوب ناكسس
يسسنرفلا رامعتسس’ا فرط نم مهتيرق

ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس دا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ةز˘م˘حو˘ب
26 ـلا ىر˘˘كذ˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘˘م
اهتفرتقا ي˘ت˘لا ةرز˘ج˘م˘ل˘ل
يسسنرفلا لÓتح’ا تاوق
ينطاوم قح يف  مسشاغلا

61 موي ةزمحوب ةقطنم
8591  ة˘˘ن˘˘سس ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ف˘˘سصق لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ى˘˘˘لإا ىدأا ،ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
001 نم رثكأا داهسشتسسا
ف˘ئاذ˘ق˘لا تح˘˘ت د˘˘ي˘˘ه˘˘سش
ي˘˘ف يو˘˘ج˘˘لا ف˘˘سصق˘˘لاو
،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا كلذ
صضع˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
.  ةقطنملا ناكسس
ىركذلا هذه ءايحإا ءاجو
تحت  ىلوأ’ا اهتعبط يف
يتلا ،«نايسسنلل ’» راعسش
ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع تف˘كع
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
،ةز˘˘م˘˘حو˘˘ب˘˘ل «ع˘˘م˘˘جو˘˘ب»
صسلجم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
محرتلل ،يدلبلا ي˘ب˘ع˘سشلا

ءاد˘˘˘ه˘˘˘سشلا حاورأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
كلذ ي˘ف او˘ط˘ق˘سس ن˘يذ˘˘لا
هذ˘˘˘ف˘˘˘ن يذ˘˘˘لا ف˘˘˘سصق˘˘˘لا
ةنكاسس قح يف رمعتسسملا
،ا˘ه˘ي˘موا˘˘ق˘˘مو ةز˘˘م˘˘حو˘˘ب
يف اخسسار لازي ’ يذلاو
.ةقطنملا ناكسس ناهذأا

خيراتلا راسضحتسسا مت امك
لÓخ نم بابسشلا ةدئافل
رارغ ىلع عونتم جمانرب
م˘ت ي˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘˘لا ةرا˘˘يز
كلت ىقبت ثيح ،اهفسصق
ي˘ت˘لا لزا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب˘˘لا

فسصقلا فنع ءارج تمده
ىلإا خيراتلا ىلع ةدهاسش
لو˘˘ح ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘˘م بنا˘˘˘ج
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت
ثحابلاو بتاكلا ا˘ه˘ط˘سشن
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا  خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
ىلإا ةفاسضإا «يلع صشاطب»
،ي˘خ˘يرا˘˘ت م˘˘ل˘˘ي˘˘ف صضر˘˘ع

ذيمÓ˘ت ن˘م72 م˘ير˘كتو
يف نيقوفت˘م˘لا صسراد˘م˘لا

با˘˘ت˘˘ك لو˘˘ح ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم
بلق يف ةزمحوب» خيراتلا
صسفنل «يررحتلا حافكلا
. يلع صشاطب بتاكلا

لابجلل يملاعلا مويلا ءايحإا
راكذا ةيدلبب ةريجصش003 صسرغب
ةحÓف˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘ن
ةد˘ع تا˘ير˘يد˘م ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب
تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ر˘ي˘ج˘سشت ة˘ل˘م˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م
ةيد˘ل˘ب˘ب ةر˘ي˘ج˘سش003
ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و ي˘˘ف را˘˘كذأا
يملاعلا موي˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
71 ـل فداسصملا لابجلل
،ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘م ر˘ب˘م˘˘سسيد
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا د˘˘˘قو
راكذأا ةرئاد صسيئر ةلمحلا

راكذأا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ي˘سسي˘ئرو
ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘غإا تر˘˘يروا˘˘˘تو
كل˘˘سس ة˘˘كرا˘˘˘سشم بنا˘˘˘ج
جردن˘تو ،ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
ةدا˘عإا ي˘ف ةو˘ط˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
ةقطنملا راجسشا تابنتسسا

ءارسضخلا قطانملا ءايحإاو
تاباغلا اهب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا
يت˘لا ة˘ئر˘لا ل˘كسشت ي˘ت˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب صسف˘˘ن˘˘ت˘˘˘ت
ةياجب ة˘ي’و˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا

امك ،ةرواجملا قطانملاو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا نأا
عيراسشم قÓطإ’ ىعسست
ةل˘سصلا تاذ ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
يتلا ةيل˘ب˘ج˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا˘ب
عفدل  ايسساسسأا انكر ربتعت

،ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع
بسصنم ريكفتلا ا˘م˘ي˘سس’
لئادب ىل˘ع ثح˘ب˘لا ى˘ل˘ع
بل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأا
اهعيون˘تو تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا مد˘˘خ˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
  .ةينطولا ةيداسصتق’ا

 ميرك  .ت

  ةناوعلا ةيدلب روحم ىوتصسم ىلع34 ينطولا قيرطلا قلغ
لجيج ةي’وب جاجتح’ا بيهل لعسشت يعامتج’ا نكسسلا مئاوق
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م تمد˘˘˘قأا
ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
34 مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘جا˘ج˘ت˘حا كلذو ،ة˘ناو˘˘ع˘˘لا

نكسسلا مئاوق قيلعت ىلع
ام وأا يراج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا
،يعامتجإ’ا نكسسلاب فرعي

ة˘م˘ئا˘ق ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
552 ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةدجاوتملاو ةي˘ن˘كسس ةد˘حو
رازي˘م˘ي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘لا˘عآا˘ب
ا˘م و˘هو ،ة˘ناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ىدل جاجتحإ’ا بيهل لعسشأا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘ب
،ةدافتسسإ’ا نم نيي˘سصق˘م˘لا

˘˘ما˘˘ج ن˘˘ع اور˘˘˘ب˘˘˘ع ثي˘˘˘ح
صسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ
يدلبلا يب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘لا

ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ئر اذ˘˘˘˘˘كو
ةاباحملاب ام˘ها˘يإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
عيزو˘ت ي˘ف ة˘ي˘بو˘سسح˘م˘لاو
عوجرلا نود تانكسسلا هذه
ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسإ’ا طور˘˘˘˘˘سشل
،انوناق اهيل˘ع صصو˘سصن˘م˘لا

ةي˘مد˘قأ’ا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
يبلاطل ةيعامتجإ’ا ةلاحلاو
ل˘خد˘ت˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ن˘˘كسسلا

تعنقأا ثيح نمأ’ا حلاسصم
حتف ةرورسضب ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
˘ما˘مأا ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
ىلإا اهدعب اولقتنيل ،ةراملا

صسفن ي˘فو  ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م
ةر˘˘˘سسأا بر ما˘˘˘ق قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
كلذو را˘ح˘ت˘نإ’ا ة˘لوا˘ح˘م˘ب
ةيدلب رقم قوف دوعسصلاب
هسسفن يمر ’واحم ةناوعلا

’و˘لو ة˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا قو˘˘ف ن˘˘م
ءÓ˘˘ق˘˘ع˘˘لا صضع˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ت
هلقع ىلإا عوجرلاب هحسصنل
ةعينسشلا هتلعف نع فكلاو
ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ثرا˘كلا تثد˘ح˘˘ل
نينطاو˘م˘لا صضع˘ب بلا˘ط˘ي
ةدافتسسإ’ا نم ني˘ي˘سصق˘م˘لا

ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
مهفاسصنإا لجأا نم لجاعلا

موسضهم˘لا م˘ه˘ق˘ح عا˘جرإاو
صشيمهتلاو ةرقحلا صضفنو
.مهتلاط يتلا

ميهارب.ع

هقفارم فلتخمو هجاتنإاو عمجملا لمع ريصس ىلع فوقولل

ةنيطنسسق يف ةرامسس نيعب ةيكيناكيملا ةعانسصلا عمجم روزي عافدلا ةنجل نم دفو
يف ،ةنجللا صسيئر ،ميركلا دبع ينينصش ةصسائرب ،ارخؤوم ،ينطولا يبعصشلا صسلجملاب ينطولا عافدلا ةنجل نع دفو لقنت

عمجملا لمع ريصس ىلع فوقولل ،(ةنيطنصسق) ةرامصس نيعب ةيكيناكيملا ةعانصصلا ةيقرت عمجم ىلإا ةيمÓعتصسا ةرايز
.ينطولا يبعصشلا صسلجملل نايب بصسح ،هقفارم فلتخمو هجاتناو

دنع اهاقلأا يتلا هتملك يفو
ع˘م ع˘م˘ج˘م˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘لو˘˘سصو
نا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘سش حر˘˘سص ،د˘˘فو˘˘لا
اماه ا˘حر˘سص» د˘ع˘ي  ع˘م˘ج˘م˘لا
ةيركسسعلا ةعانسصلا ةينب يف
اديسشم ،«ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لاو
ةدايقلا هتنبت يذلا ىعسسملاب
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
رو˘ط˘ت˘لا ة˘ب˘كاو˘م˘ل ي˘ب˘ع˘سشلا
ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

قيقح˘تو را˘كت˘ب’ا ع˘ي˘ج˘سشتو
.ةنرسصعلاو مدقتلا

نإا» :صصو˘سصخ˘لا اذ˘ه˘ب لا˘˘قو
ةوق نم د˘يز˘ي˘سس ه˘جو˘ت˘لا اذ˘ه
ا˘سشي˘ج ح˘ب˘سصأا يذ˘لا ا˘ن˘سشي˘˘ج
احيلسست نسسحأاو ابيردت رثكأا

.«ةيزهاج ىلعأاو
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا نأا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو
ةرخفم دعت يتلا ةيركسسعلا
جاتن يه ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ب ز˘ت˘ع˘ي
ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل»
زيزعت ىلإا ةيمارلا ةجهتنملا
ةمهاسسملاو ينطولا حيلسستلا
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘تو
ةرو˘تا˘ف صصي˘ل˘ق˘تو ة˘ي˘عا˘فد˘لا
ةيركسسعلا تادعملا داريتسسا

ة˘ل˘م˘ع˘˘لا طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
.«ةبعسصلا

ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘لا»ب دا˘˘˘˘سشأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
«ةحي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
صشي˘ج˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سس’
بن˘ج˘ي ا˘م ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإاو
فر˘سص ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
عناسصم ءاسشنإ’ ةظهاب لاومأا

اهونم ،ةديدج جاتنإا تادحوو
صشي˘ج˘لا نا˘كرأا د˘ئا˘˘ق رار˘˘ق˘˘ب
ي˘سضا˘ق˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ةيعونلا نامسض وحن هجوتلاب
بسسح ،راعسسأ’ا يف مكحتلاو
.نايبلا

ماعلا ريدملا ماق ،هبناج نم
يواد˘ب د˘ي˘م˘ع˘لا ،ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

لسصفم صضرع ميدقتب ،يناغ
نأا ىلإا اريسشم ،عمجملا لوح
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا  هذ˘ه
ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ع˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ،يرا˘ج˘ت˘˘لاو
تئ˘˘سشنأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
213 يسسائرلا رارقلا بجومب
،نيوكتلل ادهعم لمسشي يذلا

يف اديدج ارقم ،اينكسس ايح
،جاتنإا تادحو ،زاجن’ا روط
.ةلسشن˘خ˘ب ي˘عا˘ن˘سص ع˘م˘ج˘مو
عمجم˘لا نأا د˘ي˘م˘ع˘لا فا˘سضأاو
يندم ل˘ما˘ع0001 ل˘غ˘سشي
.يداسصتقا

يوتحي عمجملا نأاب فاسضأاو
ي˘˘ه تا˘˘كر˘˘سش ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع
ةعانسصل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘كر˘سشلا
تابرعلا
latemniehRةسصاخلا
eiréglAيف تئسشنأا يتلا
ةسسسسؤوم يهو1102 صسرام
ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا˘˘ب م˘˘ه˘˘سسأا تاذ
ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘كر˘˘سشلا و ة˘˘ي˘˘كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لا

لا˘غ˘سشأ’ا دا˘ت˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةكرسش ىلإا ةفاسضإا ةيمومعلا
ة˘˘كر˘˘سشو ة˘˘˘ي˘˘˘تارا˘˘˘مإ’ا را˘˘˘بآا
.ةيناملأ’ا لاتسشوريف
ةكرسشلا نأاب ديمعلا فسشكو
806و ا˘ط˘با˘سض11 ف˘ظو˘˘ت

جا˘ت˘نإا ةرد˘ق˘ب ا˘ي˘ند˘˘م Ó˘˘ما˘˘ع
افيسضم ،ا˘يو˘ن˘سس ة˘بر˘ع021
ةبسسنب لغ˘ت˘سشت ة˘كر˘سشلا نأا˘ب
نم ةيادب ةئاملاب001 جامدإا
ارورم ةيلوأ’ا ةداملا لابقتسسا
،ليكسشتلا ،عيطقتلا تايلمعب
ةبقارملا ،بيكرتلا ،م˘ي˘ح˘ل˘ت˘لا

.نايبلا بسسح ،براجتلاو
ةيرئازجلا ةكرسشلل ةبسسنلابو
ةحفسصملا تابرعلا ةعانسصل
لاق ،(رئازجلا رم˘ن) ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا
3102 ة˘ن˘سس تئ˘˘سشنأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
ةيقرت عمجم ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا˘ب
ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

يهو ،ةيتارامإ’ا رمن ةكرسشو
032و طا˘˘ب˘˘سض7 ل˘˘غ˘˘سشت

جا˘ت˘نإا ةرد˘ق˘ب ا˘ي˘ند˘˘م Ó˘˘ما˘˘ع
ةب˘سسنو ا˘يو˘ن˘سس ة˘بر˘ع002
.ةئاملاب001 جامدإا

ة˘كر˘سشلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
تاكرحم ةعانسصل ةيرئازجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا تا˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
(AMMFAS)، نأا˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘فأا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصب مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا
تا˘مÓ˘ع˘لا تاذ تا˘كر˘ح˘م˘˘لا
‐يت‐مأا ،صسديسسرم ةيناملأ’ا
ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تودو (UTM) و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
(ZTUED)، ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا
ةيركسسعلا ،ةيعفنلا تابرعلاب
يحÓفلا لامعتسس’ا تابرعو
.ةيمومعلا لاغسشأ’او
نأا د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
ةكارسشلاب تئسشنأا ةسسسسؤوملا
تا˘˘كر˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش ن˘˘ي˘˘˘ب
ع˘م˘ج˘م ،(OME) ةير˘ئاز˘ج˘لا
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ت
را˘بآا ة˘كر˘سشو ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا
ف˘˘ظو˘˘ت ي˘˘ه و ،ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإ’ا

ايندم Óماع931و نيطباسض
كرحم000.52 جاتنإا ةردقب
.ايونسس
ديمعلا قرطت ،ىرخأا ةهج نم
نيوكتلا دهعمل يناغ يوادب
زكرم وهو ،عمجملاب صصاخلا

ع˘˘˘˘˘˘فر ي˘˘˘˘˘˘ف صصسصخ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘م
تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

تا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سص
ة˘ن˘سس ئ˘سشنأا ،تا˘˘كر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
لامعلا نيوكتب موقيو2102
ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا
.عمتجملا

يف ماق دهعملا نأا ىلإا راسشأاو
يف نينوكملا نيوكتب هتيادب
ةروطتم دج تاينقتب ايناملأا

نيوكتب اي˘لا˘ح نو˘مو˘ق˘ي م˘هو
ا˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ا˘ير˘ظ˘ن لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

يسسدنهو ينقت جمانرب بسسح
.يرئازج‐يناملأا
ف˘˘سشك ،قا˘˘ي˘˘سسلا صسف˘˘ن ي˘˘˘ف
نم نوكتم دهعملا نأا ديمعلا

صسيرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل تا˘˘عا˘˘ق01
يقيبطتلا نيوكتلل تاسشروو
ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ،م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةعانسص تا˘ي˘ن˘ق˘تو حو˘ط˘سسلا
،تا˘˘كر˘˘ح˘˘˘م) تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

لوق˘لا˘ب فا˘سضأاو ،(...ءا˘بر˘ه˘ك
ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نأا

ي˘˘ف ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ثح˘˘ب ز˘˘كر˘˘م
ه˘فر˘ط ن˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا داو˘م˘˘لا
جاجزلا ،ةيام˘ح˘لا كي˘مار˘ي˘سس)
.(...حفسصملا

ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كت صصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو
نإا ثدحت˘م˘لا لا˘ق ،جو˘ت˘ن˘م˘لا

عسضخت عمجملا تاجتنم لك
ةباج˘ت˘سسا ة˘ق˘با˘ط˘م برا˘ج˘ت˘ل
.نوبزلا ريياعمل
ريدملا مدق ،ىرخأا ةهج نم
ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا فاد˘هأ’ا ما˘ع˘لا
ةيجيتارتسسا اهنمو ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل

عيونتو ةيرارمت˘سس’ا نا˘م˘سض
جا˘˘˘˘˘˘مدإ’ا ،جو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
ة˘لوا˘ن˘م˘˘لا ،ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا

ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘ك ،ن˘يو˘كت˘لاو
ة˘ي˘كي˘نا˘˘كي˘˘م ةد˘˘عا˘˘ق ءا˘˘سشنإا
عمجت تا˘سسسسؤو˘م6 ل˘م˘سشت
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
،ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلا)
ة˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ،ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.(...ةيكيناكيملا

ةد˘˘عا˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا ح˘˘˘سضوأاو
عطق ةيبلغأا جاتنإا نمسضتسس
،ةكابسسلا ،تاكرحملا ،رايغلا
نأاو ع˘ي˘ن˘سصت˘˘لاو ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا

ةد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
اهجوم نوكيسس ةيكيناكيملا
ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصل˘˘˘ل
.نايبلا بسسح ،ةيندملاو

صس.نيÒصس

ةقايصسلا» راعصش تحت
رطخلا يدافتل رذحب

«ةمÓصسلا نامصضو
ةدئافل ةيسسيسسحت ةلمح ميظنت

 تنسشومت نيعب نيقئاسسلا
ةيميلقإ’ا ةعومجملا ترسشاب
نيعب ينطولا كردلل
ةيسسيسسحت ةلمح ،تنسشومت
رورملا ثداوح نم ةياقولل
رذحب ةقايسسلا» راعسش تحت
نامسضو رطخلا يدافتل
تابلقتلا لظ يف ،«ةمÓسسلا
ةقفارم لجا نم ةيوجلا
فانسصأا فلتخم يقئاسس
مهسسيسسحتو تابكرملا
.رورملا ثداوح بقاوعب
لامج مدقملل حيرسصت يفو
نما بتكم صسيئر يبيرعلا
ةعومجملاب تاقرطلا
ينطولا كردلل ةيميلق’ا
ةلمحلا ناف ،تنسشومت نيعب
صسيسسحتلا ىلع دوهجلا زكرت

ةطرفملا ةعرسسلا يدافت لوح
اذكو ريطخلا زواجتلاو
مدعو ةريطخلا تاروانملا
مدعو نامأ’ا ةفاسسم مارتحا
صصحفلاو ةينقتلا ةبقارملا
Óسضف تابكرملل يرودلا

جاجزلا حسسام ةبقارم ىلع
رطاخمب صسيسسحتلا بناج ىلإا
ءانثأا لاقنلا فتاهلا لامعتسسا
مدع بقاوعو ةقايسسلا
افيسضم ،نامأ’ا مازح لامعتسسا
تلطنا يتلا ةلمحلا هذه نأا
5 ةياغ ىلإا رمتسستسس مويلا

رواحم ربع1202 يفناج
ةينطولا قرطلا فلتخم
اذكو ةي’ولا ميلقإاب ىربكلا
،ةيوناثلاو ةيئ’ولا قرطلا

عيزوت مت ةبسسانملابو
اسصسصخ تدعأا تايوطم
.صضرغلا اذهل

ةنوب Úصسح

mahali@essalamonline.com
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ةزئاج دسصحي هيكيب
اينولاتك يف ةيئانثتسسا

درار˘˘ي˘˘ج ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘فاد˘˘م ل˘˘˘سصح
يف يسضايرلا قاقحتسسلا ةزئاج ىلع،هيكيب
فحتملاب هميظنت مت ثدح لÓخ ،اينولاتك
ةزئاجلا هذه حنمتو ،اينولاتكب نفلل ينطولا
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘نا˘ي˘ك˘لاو ن˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل
ي˘ف او˘م˘ها˘سس د˘ق م˘ه˘حا˘ج˘نو م˘ه˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سضف˘˘ب
هيكيب لسصحو ،اينولاتك يف ةسضايرلا زيزعت

ن˘ي˘مألا ه˘ل ا˘ه˘م˘ل˘سس ي˘ت˘لا ،ةز˘ئا˘ج˘لا هذ˘˘ه ىل˘˘ع
درار˘˘ي˘˘ج ا˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك ي˘˘˘ف ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

ه˘˘طا˘˘ب˘˘تراو ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا»ـل ار˘˘ظ˘˘ن ،سسار˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘ف
،«ةيلودلا هتاماهسسإلو اينولاتك يف ةسضايرلاب
ءايسشألا ريدقت يف أادبن» اسصربلا عفادم لاقو

يننأا تكردأا دقل ،اهعيسضُن وأا اهدقفن امدنع
ةدوعلاب يملح تققح امدنع اظوظحم تنك
4 ةدمل قيرفلا نع يليحر دعب ةنولسشرب ىلإا
،هكلتمن ام ردقن نأا بجي» فاسضأاو ،«تاونسس

ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك ن˘˘م ا˘˘ن˘˘نو˘˘ك ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح نأل
.«ءيسش لك كلتمن انه اننأل نيظوظحم

انيم يرايل بيجع مقر
غيلريميربلا يف

نوترفيإا ،انيم يراي ،يب˘مو˘لو˘ك˘لا ع˘فاد˘م˘لا دا˘ق
ةلوجلا نمسض (1-2) لانسسرآا هفيسض ىلع زوفلل
لجسسو ،زاتمم˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ن˘م41ـلا

ن˘م ،54 ةقيقدلاب ،يناث˘لا ه˘ق˘ير˘ف فد˘ه ا˘ن˘ي˘م
هليمز اهذفن ،ةينكر ةلكر رثإا ةيسسأار ةبرسض

اقفوو،نو˘سسدرو˘غ˘ي˘سس ي˘ف˘ل˘ي˘ج يد˘ن˘ل˘سسيألا
4 ر˘˘خآا نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل «ا˘˘ت˘˘بوأا» ة˘˘ك˘˘ب˘˘˘سشل
يف تءاج ،غيلريميربلاب انيم اهزرحأا فادهأا
ي˘ف ط˘ق˘ف ةر˘م ي˘نا˘ث هذ˘هو ا˘ه˘سسف˘˘ن ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا

دحاو بعل اهيف لجسسي ،جيلريميربلا خيرات
م˘لو ،ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م فاد˘هأا4
بعل ىو˘˘سس ،د˘˘ير˘˘ف˘˘لا م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘ل ه˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘سسي
سسيرك ،قبا˘سسلا ي˘ل˘نر˘ي˘بو د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ةقيقدلاب ةيلاتتم فادهأا4 زرحأا يذلا ،زلغيإا

.1102و7002 يماع نيب ،09

نوتبماهثواسس»:’ويدراوغ
«دينع و لماكتم قيرف

،يتيسس رتسسسشنام بردم لويدراوغ بيب ثدحت
ىلع هقيرف هققح يذلا راسصتنلا ةيمهأا نع
تايرابم ن˘م˘سض ،در نود فد˘ه˘ب ،نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس
لاقو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم41 ةلوجلا

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ
ي˘ف م˘خز˘لا ا˘ن˘يد˘ل نا˘ك» :«ي˘سس ي˘ب ي˘ب» ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشل
،ليجسستلا نم نكمتن مل نكلو ،يناثلا طوسشلا

نوتبماهثواسس» :فاسضأاو ،«ءيسشلا سضعب انيناعو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا نو˘˘ع˘˘سضي
لو ،لكاسشملا نم ريثكلا يف نوببسستيو ،ءازجلا

ببسسلا اذهو ،طوط˘خ˘لا برا˘ق˘ت˘ب كل نو˘ح˘م˘سسي
لسضفأا نوكلمي» :عباتو ،«ديج قيرف مهنوك ءارو
، ي˘تا˘ي˘ح ي˘ف ه˘تد˘ها˘سش ةر˘ح˘لا تÓ˘كر˘ل˘ل ذ˘ف˘˘ن˘˘م
دجن ،بيترتلا لودج يف مهعقوم ىلإا رظنلابو
انجرخ ،اًزيمم اًلمع مدقي لتوهنزاه فلار نأا

اند˘عا˘سست˘سسو ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
انك» :لسصاوو ،«ةطبارلا سسأاك ةارابم لبق اًريثك
انيناع امدعب ،يعافدلا د˘ي˘ع˘سصلا ىل˘ع ن˘يز˘ي˘م˘م
زا˘يد ن˘بور ا˘ند˘عا˘سس ،ي˘سضا˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ز˘˘نو˘˘ت˘˘سس نو˘˘ج نا˘˘كو ،اًر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
يف بعللا انلسصاوو ،ةيسضاملا ةليلقلا تايرابملا

بردم متأاو ،«سصرفلا نم ديزملا قلخ ةلواحم
ها˘˘ج˘˘ت ةر˘˘ي˘˘غ˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ع˘˘˘سشأا» :ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
امنيب ،ريهامجلا دوجوب مهعتمتل نوتبماهثواسس

قفتيسس لكلا ،هتاذ رمألاب مايقلا نحن اننكمي ل
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘ك˘لو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ةدو˘˘ع بح˘˘ن˘˘سس ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب
.«رذحلاب يلحتلا

Èجي سشتيفوميهاربإا
ئراوط ةقفسص ىلع نÓيم

ديدج روطت نع يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
تلا˘ق˘˘ت˘˘نا قو˘˘سس ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م نأا˘˘سشب
عقومل ا˘ًق˘فوو ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا ٍنا˘ث نو˘نا˘ك/ر˘يا˘ن˘ي
ناك نÓيم نإاف ،يلاطيإلا «وتاكريم ويسشتلاك»
ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ع˘˘فاد˘˘م ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ي
ةباسصإا بقع نآلا ريغت عسضولا نكل ،وتاكريملا
،سشتيفومي˘هار˘بإا نا˘تلز يد˘يو˘سسلا م˘جا˘ه˘م˘لا

،ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل بعÓ˘م˘لا ن˘ع ع˘قو˘ت˘م˘لا ه˘با˘ي˘˘غو
مجاهم مسض نع ثحبي تاب نÓيم ىلإا راسشأاو

نو˘˘ك˘˘ت نأا طر˘˘سشب ن˘˘ك˘˘ل ،ر˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ي ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج
دعتسسم بعÓلاو ،ةفلكتلا ةسضفخنم هتقفسص
نأا ح˘سضوأاو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف اًرو˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
لينود يدنلوهلا عم لع˘ف˘لا˘ب سضوا˘ف˘ت˘ي نÓ˘ي˘م
نأا ةر˘ك˘ف˘لا ن˘ك˘ل ،ن˘فو˘هد˘ن˘يآا م˘جا˘ه˘م ،ن˘˘ي˘˘لا˘˘م
كا˘ن˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ل˘˘سصي

لا˘قو ،ءا˘ت˘سشلا ي˘ف ة˘ق˘ف˘سصلا م˘ت˘˘ت نأا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص
ةراعتسسا لواحيسس نÓيم نإا ،يلاطيإلا عقوملا
ديردم لاير نم زايد ونايرام وأا سشتيفوي اكول

هبتنا نÓيم نأا تفاسضأاو ،مسسوملا ةياهن ىتح
يذلا كيليم سسويداكرأا يدنلوبلا عسضول اًسضيأا

6 دع˘ب هد˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،ي˘لو˘با˘ن ع˘م كرا˘سشي ل
.وروأا نويلم81 بلطي هيدان نكل ،رهسشأا

Êويميسس حنÁ زيراوسس
هتاظ◊ دعسسأا

و˘غ˘˘ي˘˘يد ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا ثد˘˘ح˘˘ت
،ديردم وكيتلتأا بردم ،ينويميسس
يسشتلإا ىلع هقيرف راسصتنا بقع
تناك اهنإا Óئاق ،اغيللا يف ،(1‐3)
رومأ’ا صضع˘ب ا˘ه˘ب ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م»
ىر˘خأاو ،ا˘ه˘ن˘ي˘سسح˘ت بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
فاسضأاو ،«هئادأ’ قيرف˘لا ا˘ه˘فا˘سضأا
رمي وسسومريه ويرام بعÓلا نأا
هنأا ىلإا ار˘ي˘سشم ،«ة˘ل˘هذ˘م ةر˘ت˘ف»ـب
اد˘يد˘ح˘تو ،ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘ع˘سسب ر˘ع˘سش
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘ب
،ز˘يراو˘سس صسيو˘˘ل ،ي˘˘ئاو˘˘غوروأ’ا

ةمدختسسملا ةطخلا رييغت لوحو
‐5) نم ،ةيسضاملا ت’وجلا لÓخ
لا˘˘˘˘˘˘˘ق ،(2‐4‐4) ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا (2‐3
ر˘ثؤو˘ت ’ ط˘ط˘خ˘لا» ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس
..ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ديج لكسشب زكرمتلاو دادعتسس’ا

عباتو ،«موجهلل لولح لسضفأا امه
مظعم يف اديج ءادأا مدق قيرفلا»
،صصر˘ف˘ب ا˘ن˘ي˘ظ˘ح ..ءا˘ق˘ل˘لا تا˘˘قوأا

فدرأاو ،«لوأ’ا فدهلا ءاج اهنمو
يناث˘لا طو˘سشلا ي˘ف» ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس
مث نمو ،ةقيرطلا صسفنب انلسصاو
كلذ د˘ع˘بو ،ي˘نا˘ث˘لا فد˘˘ه˘˘لا ءا˘˘ج
تحبسصأا امدنع ررسضلا انب اوقحلأا
ا˘م ا˘م˘ئاد ي˘˘ت˘˘لاو ،(1‐2) ةجيت˘ن˘لا
ىهتنا ةياهنلا يفو ..ةقلقم نوكت
.«(1‐3) زوفلاب ءاقللا
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 ةروطسسألا مقر هتلداعم دعب

يسسيمل ةيفطاع ةلاسسر هجوي هيليب

«هديرأا يذلا سسوتنفوي وه اذهو ..ابسضاغ ناك ودلانور» :ولريب

مدقلا ةرك ةروطسسأا ،هيليب هجو
ىلإا ةسصا˘خ ة˘لا˘سسر ،ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
دئاق ،يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا
ه˘م˘قر ة˘لدا˘ع˘م د˘ع˘ب ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
ٍدان عم فاده لسضفأاك يخيراتلا

ا˘˘ًفد˘˘ه ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ج˘˘˘سسو ،د˘˘˘حاو
،ايسسنلا˘ف كا˘ب˘سش ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل

41 ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ه˘ي˘ل˘ي˘ب د˘ي˘سصر لدا˘ع˘ي˘ل ،ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ل

يف دحاو ٍدان عم فاده لسضفأاك
ةر˘يد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ةر˘˘حا˘˘سسلا خ˘˘يرا˘˘ت
هيليب رسشنو ،اًفده346 ديسصرب

ه˘با˘سسح ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسي˘˘م˘˘ل ةرو˘˘سص
«مار˘غ˘ت˘سسنإا» ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سصخ˘˘سشلا

صضي˘ف˘ي ا˘مد˘ن˘ع» :ا˘ه˘ي˘ل˘ع بت˘كو
رييغت بعسصلا نم ،بحلاب كبلق

وه ام فرعأا ،كلثم انأا ،كقيرط
صسف˘ن يد˘تر˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘ع كرو˘˘ع˘˘سش
’ ه˘نأا م˘ل˘عأا ،مو˘ي ل˘ك صصي˘م˘ق˘˘لا
ناكملا نم لسضفأا ءيسش دجوي
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ك ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ع˘˘سشن يذ˘˘˘لا

ىلع انيناهت» :فاسضأاو ،«لزنملا
،ل˘ي˘نو˘ي˘ل ا˘ي ي˘خ˘يرا˘ت˘لا كل˘ج˘˘سس
ىلع انيناهت ءيسش لك لبق نكلو

ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘لا كتر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسم
لثم صصسصق» :متخو،«ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ةرتفل يدانلا بح نع ،انسصسصق

ةردان حبسصتسس فسسأÓل ،ةليوط
انأا ،مدقلا ةرك يف ديازتم لكسشب
.«يسسيم اي اًريثك كب بجعم

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘˘لر˘˘ي˘˘ب ا˘˘يرد˘˘نأا د˘˘كأا
ودلانور ونايتسسيرك نأا ،صسوت˘ن˘فو˘ج˘ل
هسسفن نم اًبسضاغ ناك ،قيرفلا مجن
ةارا˘ب˘م ي˘ف ءاز˘ج ة˘ل˘كر هراد˘˘هإا د˘˘ع˘˘ب
نم نكم˘ت ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ا˘ت˘ن’ا˘تأا
ل˘ي˘ج˘سست˘ل ه˘ب˘ح ر˘ه˘ظأاو اذ˘ه ي˘ط˘خ˘ت
نود˘لا ل˘ج˘سسو ،ا˘مرا˘ب ما˘مأا فاد˘˘هأ’ا

يف صسوتنفو˘ج ا˘م˘ه˘ب د˘عا˘سس ن˘ي˘فد˘ه
ةجيتنب ،امراب ىلع ريبك زوف قيقحت
،ويسشتلاكلا نم31 ةلوجلاب ،(0‐4)
ةكبسشل هتاح˘ير˘سصت ي˘ف و˘لر˘ي˘ب لا˘قو
«NZAD»:«اًبسضاغ نا˘ك ود˘لا˘نور
نكل ،ءازج ةلكر رادهإا دعب هسسفن نم
نم عسستم هيدل نكي مل ظحلا نسسحل
اهاطختي˘ل ةارا˘ب˘م˘لا كل˘ت د˘ع˘ب تقو˘لا
را˘ه˘ظإ’ ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع ل˘سصح ه˘ن˘˘كل
فاسضأاو ،«فادهأ’ا ليجسستل هبح ىدم
نكل ،ءاعبرأ’ا ةجيتنب ءادعسس نكن مل»
ا˘ندرأا ءا˘سسم˘لا اذ˘˘ه ،اًد˘˘ي˘˘ج نا˘˘ك ءادأ’ا
مامأا اهانردهأا ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا
عباتو ،«اهانققح ا˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ا˘ت˘ن’ا˘تأا

يذلا صسوتنفو˘ج˘ي نا˘ك ءا˘سسم˘لا اذ˘ه»
يف زوفلل ةجاحب انك ،هتيؤور تدرأا

اناك اتارو˘مو ود˘لا˘نور ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
،فيدهتلا قيرط ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب

،«يعامج لكسشب لمعلل ةجاحب انك
ا˘م ى˘لإا ءط˘ب˘ب ل˘˘سصن ن˘˘ح˘˘ن» فدرأاو

ن˘كل ط˘ق˘ف ا˘نأا صسي˘ل ،ا˘ًع˘ي˘م˘ج هد˘ير˘˘ن
صصاخ لكسشب بحأا ،اًسضيأا نيبعÓلا
ذو˘ح˘ت˘سسي ا˘مد˘ن˘ع ي˘لا˘ع˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا
اهتداعتسسا اننكمي ،ةركلا ىلع مسصخلا
يف مكحتلاب انل حمسسي اذهو ةعرسسب
ي˘ف ل˘غ˘ل˘غ˘ت˘ت حور˘لا هذ˘ه ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
نسسحتلا ىلع لمعن نحنو نيبعÓلا
ولريب دازو ،«ىرخأ’ا ولت ةارابم يف
قير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأا نآ’ا كرد˘ن ن˘ح˘ن»
اذ˘ه ا˘ن˘يد˘ل نو˘كي˘سس ه˘نأاو ،ح˘ي˘ح˘سصلا
نأا بج˘ي ،ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘˘ف ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ي˘ناود˘ع نو˘كنو اً̆ي˘لا˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضن
ىلع رطيسسن ى˘ت˘ح ةر˘كلا د˘ي˘ع˘ت˘سسنو
انرايخ ناك اتاروم» متتخاو ،«ةارابملا
حمسسي نل وكيتلتأا نأا انتفرعمو ،لوأ’ا
،ىرخأا فادهأ’ رظنن انلعج ليحرلاب هل

يلاثملا انمجاهم نوكيسس هنأا ملعن انك
دعب لمأا ةبيخب رعسش دقل ،انعم بعلل
،اهاقلت يتلا تاداقتن’او اتن’اتأا ةارابم
نأاو د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي نأا ه˘تر˘ب˘خأا ي˘ن˘ن˘˘كل
 .«اهسسفن ءاقلت نم يتأاتسس فادهأ’ا

نوترفيإا مامأا طوقسسلا دعب

اتيترأا سشعن يف اًديدج اًرامسسم قدي نوترفيإا
،لا˘˘ن˘˘سسرآا برد˘˘م نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا ع˘˘˘سضو
نم ةلاقإ’ا ريفسش ىلع ،اتيترأا ليكيم
يندنللا هفيسض ىلع هزوفب ،هبسصنم
ةلوجلا نمسض ،تبسسلا مويلا ،(1‐2)
،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نم41ـلا

أاطخلاب22 غنيدنلوه بور لجسسو
يفده انيم يرايو ،هقيرف ىمرم يف
يبيب صس’وكين زرحأا اميف ،نوترفيإا

ءازج ةلكر نم ،ديحولا لانسسرآا فده
عسضاوتملا ،لا˘ن˘سسرآا د˘ي˘سصر د˘م˘ج˘تو
يف ةط˘ق˘ن41 د˘ن˘ع ،م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ىقترا امنيب ،رسشع صسماخلا زكرملا
عفر امدعب ،اتقؤوم ةفاسصولل نوترفيإا

ع˘بر ر˘مو ،ة˘ط˘ق˘ن62 ى˘لإا هد˘˘ي˘˘سصر
يف ،ءودهب ءاقللا نم لوأ’ا ةعاسسلا

رثكأا ناك يذلا ،نوترفيإا ةيلسضفأا لظ
زيفوتلا أاجلو ،ةر˘كلا ى˘ل˘ع اذاو˘ح˘ت˘سسا
نيك برجف ،ىدملا ديعب ديدسستلا ىلإا

يف ،مئاقلا بناجب ترم ةفيذقب هظح
هفيسض نوترفيإا لهمي ملو ،51 ةقيقدلا

ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا ح˘ت˘ت˘فا ثي˘ح ،ار˘ي˘ث˘˘ك
ة˘˘ي˘˘سسأار ة˘˘بر˘˘˘سض ن˘˘˘م ،22 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
تمد˘˘ط˘˘سصا ن˘˘يو˘˘ي˘˘ل تر˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘كل

،كابسشلا يف رقتسست نأا لبق ،غنيدلوهب
،ة˘ع˘ير˘سس لا˘ن˘سسرآا ل˘ع˘ف ةدر تءا˘˘جو
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ةر˘ك ي˘نر˘ي˘ت ه˘ّجو ثي˘ح
لماعتي مل يذلا ،هايتيكن وحن ىرسسيلا

مئاقلا بناجب هتلواحم بهذتل ،اديج
بسست˘˘حاو ،52 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،ن˘م˘يأ’ا
امدعب ،لا˘ن˘سسرآ’ ءاز˘ج ة˘ل˘كر م˘كح˘لا

بيسصيل ،ةركلا تيتسشت زيفيد لواح
،كلذ نم ’د˘ب ز˘ل˘يا˘ن د˘نÓ˘ت˘يا˘م قا˘سس
اقق˘ح˘م حا˘ج˘ن˘ب ة˘ل˘كر˘لا ي˘ب˘ي˘ب ذ˘ف˘نو
دا˘˘˘˘كو ،53 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف ،لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

˘مد˘ق˘ت˘لا د˘ي˘ع˘ي نأا ن˘يو˘ي˘ل تر˘ي˘ف˘لا˘ك
امد˘ن˘ع ،44 ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ،نو˘تر˘ف˘يإ’
صسراحلا اهل راط ةيوق ةديدسست قلطأا
نوترفيإا نكل ،ةبوعسصب اهدعبأاو ،ونيل
،لداعتلاب لوأ’ا طوسشلا يهني نأا ىبأا
،يناثلا فدهلا انيم يبمولوكلا زرحأاف
يف ةيسسأار ةبرسضب ،54 ةقيقدلا يف
اهذف˘ن ة˘ي˘ن˘كر ن˘م ،ة˘ق˘ي˘سضلا ة˘يواز˘لا
نأا لا˘˘ن˘˘سسرآا دا˘˘كو ،نو˘˘سسدرو˘˘غ˘˘ي˘˘سس
امدنع ،35 ةقيقدلا يف ،اددجم لداعتي
،ىنميلا ةيحانلا نم ةرك نايليو لسسرأا

درو˘ف˘كي˘ب نادرو˘غ صسرا˘˘ح˘˘لا لوا˘˘ح

يذلا زيول ديفاد ىلإا لسصتل ،اهداعبإا
كوليو وج لخدو ،مئاقلا يف اهددسس
،يننلا نم ’دب لانسسرآا ةليكسشت يف
ةيئاوسشع ةديدسست يبيب قلطي نأا لبق
ةقيقدلاب ،نوترفيإا ى˘مر˘م ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب
دئاعلا يليزاربلا مجاهملا كراسشو ،96
’دب ،يلينيترام لييرباغ ،ةباسصإ’ا نم
نايليو ى˘ل˘ع رود˘لا ءا˘جو ،ي˘ب˘ي˘ب ن˘م
رذتعي نأا لبق ،زيكرت نود بوسصيل
صسأايي ملو ،37 ةقيقدلا يف ،هئÓمزل
همجا˘ه˘م˘ب ا˘ت˘ي˘ترأا جز ثي˘ح ،زر˘نا˘غ˘لا
ي˘ف ،تيزا˘ك’ رد˘ن˘سسكلأا ،ي˘سسنر˘ف˘˘لا

كوليو قلطني نأا لبق ،هايتيكن ناكم
ةر˘ك ل˘سسر˘يو ،ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
،ىمرملا مامأا اعباتم قلت مل ةعيرسس
لوا˘ح˘ي لا˘ن˘سسرآا ل˘ظو ،87 ةقيقدلا˘ب
يف كلذ نم برتقاو ،ةجيتنلا ليدعت
ة˘ي˘سسأار تر˘م ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،68 ةق˘ي˘قد˘لا

ذ˘˘ق˘˘نأاو ،ى˘˘مر˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ب كو˘˘ل˘˘˘يو
دنÓتيام ةلواحم نم هامرم دروفكيب
،عئاسضلا لدب تقولا يف ،ةبيرقلا زليان
با˘ح˘سصأا زو˘ف˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ل
.(1‐2) صضرأ’ا
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نيع ةي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف ل˘سصاو˘ي
ةيباجيإ’ا جئاتنلا دسصح ةليلم
ة˘ب˘كو˘ك ن˘˘م˘˘سض د˘˘جاو˘˘ت˘˘لاو
د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا
ق˘ق˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ب˘كلا را˘سصت˘ن’ا

ةدكيكسس ةبيبسش باسسح ىلع
ربجا يذ˘لاو ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب

ةوق ديكأات ىلع نيعباتملا لك
ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ءا˘ق˘فر ى˘ح˘سضا ،ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘˘لا

لك يف نورمثتسسي طوبعج
نيسسفانملا ءاطخأاو تاطقللا

ا˘م˘ل˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘هو
قرفلا صضع˘ب د˘ن˘ع ا˘هد˘ها˘سشن
برد˘م˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،ىر˘˘خأ’ا
ري˘ي˘سست ي˘ف ةر˘م˘لا هذ˘ه ح˘ل˘فا
.ديج لكسشب ةلباقملا

ىلع نيمجاهملا جهوت
مدق يرمعمو ناسسل لك

ةوجرملا ةفاسضإلا
قاسشع ىنثأا ىرخأا ةهج نم
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
هسشيعي يذلا ريبكلا جهوتلا

مدقت˘سسم˘لا ير˘م˘ع˘م بعÓ˘لا
يذلاو ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ن˘م
ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘˘كسشب صضف˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا

تاد˘عا˘سسم مد˘ق˘ي ى˘˘ح˘˘سضاو
طخ يف ءاوسس ،قيرفلل ةمج

،موجهلا يف ىتح وا طسسولا
صشيعي بردملا ناو اميسس’
،فرسصتلا يف ةيرح˘لا ه˘ح˘ن˘م
مكحتي أاد˘ب ق˘ير˘ف˘لا نا ر˘كذ˘ي
نم اميسس’ رومأ’ا مامز يف

نأا ا˘م˘˘ك ،ما˘˘ج˘˘سسن’ا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
تأاد˘˘˘ب ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
يف ةيندبلا اهتقا˘ي˘ل د˘ي˘ع˘ت˘سست

اهلعج ام وهو يليÓب ةروسص
.ةوجرملا ةفاسضإ’ا مدقت

سشامر ماسشه

ةمدقملا نم برتقتو راهبإ’ا لسصاوت «ماسص’»
ةليلم نيع ةيعمج

يف داسشتلا ىلا مويلا ةحيبسص فيطسس قافو قيرف دفو لقنتي
ثيح ،ميتنسس رايلم فسصنو ارايلم قيرفلا تفلك ةسصاخ ةرئاط
هل نمسضت ةيباجيإا ةجيتن يدانلا ليسصحت يف راسصنأ’ا لمأاي
تايباجيإ’ا لك ىلع رفوتي دادعتلا ناو ةسصاخ ،ةريسشأاتلا فسصن
ةيزهاج نا˘م˘سض ى˘ت˘حو ،ي˘سسود˘ن˘قو ط˘ي˘ن˘ح˘ج ن˘م ل˘ك ةدو˘ع˘ب
اميسس’ ،ةلباقملل ةزهج’ا فيظوتب بردملل حمسستسس ةلاسصيم
قيقحت يف ةلاسسبو ةيلاتق احور اورهظا ارخؤوم نيكراسشملا ناو
.ةلوطبلا صشرع ىلع عبرتلاب رسسنلل حمسس ام ،يدانلل مهأ’ا

ةعومجملا حورب بلاط هرسصانعب عمتجا يكوكلا
تارييغتلا سضعب ءارجإا ىلع رسصيو

ةداعإا لجا نم صسمأا هرسصانعب يكوكلا يسسنوتلا بردملا عمتجا
جئاتنلا نا امب رورغلا يدافت ديري هناو ةسصاخ ،تيبلا قاروأا بيترت
يدؤوي دق ’وهجم ىقبي صسفانم ماما يخارتلاف يلاتلابو اهدحول ملكتت
ثدحتي ينقتلا تلعج يتلا ةوطخلا يهو ،اهابقع دمحت ’ رومأا ىلا
اذهو ،رفسصلا ةطقنلا ىلا قيرفلا ديعتسس كسش نود نم ةديدج ةربنب
حور نا ا˘م˘ب ،ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا بسسا˘كم˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘ل˘˘ل
.تايمسسرلا يف دادعتلا لك ةكراسشمل ارظن ةيوق تحسضأا ةعومجملا

سشامر ماسشه

ةريسشأاتلا فسصن بسسك ىلع هنيعو داسشتلا يف مويلا ذنم قافولا
فيطسس قافو
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ام ناو ةسصاخ ،قيرفلا جئاتن نيسسحت يف ةرقم مجن قاسشع لمأاي
صضعب هنم رذح دق ناك ام وهو ابئاغ ادب تايدولا يف ققح
اذه ،ىلوأ’ا يه تايمسسرلا ناو ةسصاخ ،اهتقو قيرفلا يبرقم
ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا صضع˘ب صشتو˘كلا ير˘ج˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
ءاطخأ’ا ناو اميسس’ يفلخلا طخلا يف ةسصاخ ،ةبيتكلا ىوتسسم
مت امو هتبيه دقفي يدانلا تلعج ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةلجسسملا
.ةيدولا تاءاقللا يف ينهذ دجاوت نمو ماجسسنا نم هقيقحت

دادعتلل تاباسصإلا لكسشم يدافت يف لمأاي
يف نيبعÓلا صضعب ةداعتسسا ةيناكمإا مامأا بردملا نوكيسسو اذه
هحنميسس ام وهو ،صشاقوب ىتحو يرباكو يغيرو لابرد ةروسص
عم ثدحت بردملا نأا ركذي ،طوطخلا لك يف لولحلا صضعب

يتلاو ،فيطسس قافو ماما اهيف اوعقو يتلا ءاطخأ’ا حسضوأاو هرسصانع
ينقتلا ديعي نا حسشرملا نمو اذه ،زوفلا زارحإاب صسفانملل تحمسس
ناو ةسصاخ ةسصرفلا هحنمو ،ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ىلإا ريسصن صسراحلا
.ةيافلحوب هليمز نيبو هنيب ةدتسشم ةسسفانملا
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ديدجلا مسسوملل ةسسفانملا ماظنل تاحرتقم ةثÓث سضرع
ةاوهلا ةلوطب قÓطنا دعومل ةيداحتلا ديدحت دعب

صسي˘˘ئر كلا˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘ع حر˘˘˘سص
مدقلا ةركل ةين˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ةثÓث صضر˘ع م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ةاو˘ه
ةطبارلا ةيدنأا ىلع تاحرتقم
ماظن رييغتل ا˘ب˘سسح˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ايلاح ز˘كتر˘ي يذ˘لا ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

81 ن˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.اقيرف
هتا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف كلا˘م د˘كأاو
ةينطو˘لا ة˘عاذإ’ا جاو˘مأا ر˘ب˘ع
ةيدنأ’ا عم عمتجنسس» :Óئاق
ءا˘ق˘بإ’ا :م˘ه˘ي˘ل˘ع حر˘ت˘ق˘ن˘˘سسو
،ةلوج43 ـب ة˘لو˘ط˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
ىلع باهذ˘لا ة˘ل˘حر˘م صضو˘خ
م˘ي˘سسق˘ت وأا ،ةد˘يا˘ح˘م بعÓ˘م
تاعومجم عبرأا ىلع قرفلا

دنع بقل˘لا ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘م

نو˘كي˘سسو ،«م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةطبارلا ةلوطب قÓطنا دعوم
ديدجلا مسسوملل ةاوه ةيناثلا

ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ف ،2202‐1202
تابيردتلا امأا ،1202 يرفيف
نم ةيادب اهفان˘ئ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سسف
ربمسسيد02 د˘˘˘˘˘حأ’ا مو˘˘˘˘˘ي
ف˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ب ،0202
صسرام رهسش ذنم يرارطسضا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب طرا˘˘˘ف˘˘˘لا

ة˘لو˘ط˘ب ل˘كسشت˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك
نم ةديدجلا ةينا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا

ى˘ل˘ع ا˘˘م˘˘سسق˘˘م ا˘˘يدا˘˘ن63
ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسا ،ن˘ي˘ت˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ط˘سسو ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘عو ،بر˘غ ط˘سسو ،قر˘˘سش

ديدجلا يمرهلا ماظنلا ءوسض

ة˘يد˘نأا بع˘ل˘ت˘سس ،ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل
صساسسأا ىلع ةينا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ةاو˘˘ه قر˘˘ف
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا

،اهرييسستب موقت نم يه ةاوه
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ط˘˘بار صسي˘˘لو
هب ’ومعم ناك امك ةفرتحملا

.لبق نم
ةلوطب تقلطنا دقف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
موي ةفرتحملا ىلوأ’ا ةطبارلا

دادعتب ،مرسصنملا ربمفون72
رادم ىلع صسفان˘ت˘ت ا˘يدا˘ن02
صضو˘خ لÓ˘خ ن˘م ة˘لو˘˘ج83
يف با˘يإ’او با˘هذ˘لا تاءا˘ق˘ل
ددع دجاوت تدهسش ةخسسن لوأا
.قرفلا نم يسسايق
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هيلإا تابيردتلا لوحي ينارمعو كلاملا دبع نب يف ةراطسسوسس ءاقل
ةنيطنسسق بابسش

لابقتسسا ةيمسسر ةفسصبو دكأات
بعلم يف ةمداقلا ةلوجلا ءاقل
لعج ام وهو ،كلاملا دبع نب
ةدوع ررقي ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا
صسمأا ذنم بيردتلل ةعومجملا
ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘˘سضرأا ي˘˘˘ف
ل˘˘˘كسشم يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت صشتو˘˘˘˘كلا
ناو ةسصا˘خ ،ط˘ق˘ف تا˘با˘سصإ’ا
ةجا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي ن’ا ق˘ير˘ف˘لا
جرعنملا نا ا˘م˘ب ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘كل
بل˘ط˘ت˘يو ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ نو˘˘كي˘˘سس

ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘سض
ى˘لا هد˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا
ءا˘˘ق˘˘ل نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘لا
نا امب هيف مسسريسس ةراطسسوسس

يف تلسصح ةديدج تايطعم ’
.ةريخأ’ا تاعاسسلا

ةروسضÿا وبعل
قيق– ىلع نورسصي

راسصتنا لوأا
صسا يسسلا وبع’ رسصيو اذه

زوف لوا نامسض ىلع يسس
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ،ءا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا اذ˘˘˘˘˘ه
ةمسصاعلا داحتا نول˘ب˘ق˘ت˘سسي
ةم˘يز˘ه ى˘لا صضر˘ع˘ت يذ˘لاو
ةيدملا يبملوا مامأا ةيسساق
يذلا رمأ’ا ،رادلا رقع يف
دكؤوي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘ع˘ج
لجرأ’ا عسضو ةرورسض ىلع
اديج ريكفتلاو ،صضرأ’ا يف

اهيف ققحي يتلا ةيفيكلا يف
ناو ة˘سصا˘خ ،زو˘ف˘لا يدا˘ن˘˘لا
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ر˘˘خآا ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت يأا
ل˘˘˘˘ك د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

اذ˘˘˘ه ،ه˘˘˘تا˘˘˘˘مز˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كي˘˘˘˘م
حيحسصت ينقتلا لسصاويسسو
د˘عو˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا
 .ءاعبرأ’ا موي ةهجاوملا
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ةرڤم مجن

لولح نع ثحبي اسشابو ةيعافدلا ءاطخأ’ا حيحسصت ¤إا ةجاح ‘ مجنلا

يدان مامأا اهمدقت ىلع ظافحلا يف ةركسسب داحتا ةليكسشت تقفخأا
يف ترثأا تابايغلا نا ىلع دكؤوي زاكعوب ينقتلا حار ثيح ،وداراب
عايسض دكؤوي ام وهو ةيمام’ا ةرطاقلا يف ةسصاخ ،اريثك دادعتلا
،هيلع ءبعلا عفر لجا نم زوفلا نامسض ىنمتي ناك يذلا ينقتلا
ببسسب راسصتن’ا عيسض قيرفلا نا ىلع دكأا ريسسملا مقاطلا نا ركذي
ىلع هرود ةيدأات نع صضعبلا لفاغتل اذكو ،رسصانعلا صضعب ةجاذسس
 .هتاف ام كرادتب صسفانملل حمسس ام وهو هجو لمكا

تابايغلا يف «اهلسصح» زاكعوب
ناو ةسصاخ ،رثكأاف رثكأا ةبيتكلا ررحت رظتني قيرفلا ىقبيو اذه
نب صسيئرلا لعج ام وهو لسضفأ’ا ميدقت ىلع ةرداق ةعومجملا

ةيوسست نا ىلع د˘كؤو˘يو ة˘ي˘فا˘عو˘ب ءا˘ق˘فر ع˘م ثد˘ح˘ت˘ي ى˘سسي˘ع
ةطيرسش ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ نو˘كت˘سس ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘هرو˘مأا
نا˘ب˘يز˘لا ءا˘ن˘بأا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘تو ر˘ث˘كا دا˘ه˘ت˘˘ج’ا
نأ’ ةعيلطلا ةبكوك نمسض امود قيرفلا عسضو ىلع نورسصي
 .ةيدنأ’ا صضعب ةقافتسسا مدع لظ يف ايرورسض ىقبي رامثتسس’ا
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ةركسسب داحتا

وداراب نم يسضايرلا رأاثلا قيقحت يف قفخي داحت’ا

جربلا يلهأا
يلهأ’ا ولوؤوسسم

ةناعإا لوخد نورظتني
ديدسستل ةيدلبلا

نيبعÓلا تاقحتسسم

جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها و˘˘لوؤو˘˘سسم ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
ة˘˘˘نا˘˘˘عا ىل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘سصح

ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ةرد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
عار˘سسإلا ل˘جا ن˘م اذ˘هو ،ر˘ي˘يÓ˘م
رو˘˘˘˘˘جأا ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضو ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘˘˘ف
ىلع مهعي˘ج˘سشت د˘سصق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةسصاخ ،دوهجلا نم ديزملا لذب
ل˘ع˘ج˘ت˘سس ة˘يو˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ناو
ةبسسنلاب ا˘ي˘سسف˘ن ن˘سسح˘ت˘ت رو˘مألا
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
،ل˘سضفألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘˘ي

م˘˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ي˘˘ف ل˘˘سضفأا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘˘جا ن˘˘م ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تلو˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘يذ ة˘ب˘كو˘ك ن˘ع ر˘ث˘كا دا˘ع˘˘ت˘˘بلا
.بيترتلا

مدع دكؤوي يريزد
ىلع رسصيو مÓسستسسلا

راسسملا حيحسصت
دكأا يريزد لÓب بردملا نا ركذي

ريهامجلا بلاطو همÓسستسسا مدع
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا ةرور˘˘˘سضب
ةيحانلا نم قير˘ف˘لا ذا˘ق˘نا ة˘ي˘ف˘ي˘ك
نوك˘ي˘سس كلذ ناو ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

وحن امدق يسضملل نابسشلا عيجسشتب
اذ˘˘ه ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘سضفا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
دعوم ىلع عق˘ع˘ق ءا˘ق˘فر نو˘ك˘ي˘سسو

ةمسصاع˘لا˘ب ءا˘ع˘برألا اذ˘ه م˘ه˘م د˘ج
ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سس ن˘˘يا

ءار˘˘ف˘˘سصلا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ر˘˘˘سصي ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن نا˘˘م˘˘سض ىل˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ك˘˘˘لاو
ناو ةسصاخ ،ةهجاولا ىلا مهديعت

ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا ناز˘ي˘˘ل˘˘غ ةرا˘˘سسخ
.ةعومجملا تايونعم
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جنرطسشلل ةيقيرفإلا ةيسسردملا ةلوطبلا
نانويلاب ةيملاعلا ةلوطبلل لهأاتيو ةرودلا ةيبهذب جوتي سشيرغب

ةينابسشلا تائفلل ج˘نر˘ط˘سشل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا سسمأا تم˘ت˘ت˘خا
1202 علطم نانويلا يف ىرجت نأا ررقملا نم يتلا ةيملاعلا ةلوطبلل ةلهؤوملاو
ةرودلا تدهسشو   .ةيقيرفإلا ةسسفانملا يف  ةينطولا ةبخنلا قلأات تفرع يتلاو
ةلوطبلل ةيبهذلا ةيلاديملا هكاكتفا دعب نيدلا جات يمار سشيرغب باسشلا قلأات
اقوفتم  ،ةيملاعلا ةلوطبلل ةلهؤوملا ىلوألا ةبترملا عم ةيرمعلا تائفلا لكل
تفرع يتلاو ،ىرخألا ةيقيرفإلا نادلبلا نم هنارقأا ىلع قاقحتسساو ةرادجب
ىلع رون ةلئان لومارو راتعلب سسانيا ،يدب ليلجلا دبع يثÓثلا لوسصح اسضيأا
تدسصح يتلا سسيم˘ل ة˘ير˘سشاو˘عو ،ة˘ن˘سس11 تح˘ت ا˘م ة˘ئ˘ف ي˘ف ىلولا بتار˘˘م˘˘لا
ةفلكملا ةلودلا ةبتاك يركاوسس ةميلسس تناكو.ةلوطبلا يف ثلاثلا زكرملا

عقوم ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع ةينطولا ةبخنلا تأانه دق ةبخنلا ةسضايرب
ة˘فا˘ك ئ˘ن˘هأا نأا ي˘ن˘فر˘سشيو ي˘ند˘ع˘سسي »:تب˘ت˘ك ثي˘ح ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ةفرسشملا جئاتنلا هذه ىلع ج˘نر˘ط˘سشل˘ل ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا ءا˘سضعأا

نيدلا جات يمار سشيرغب بعÓل ةيبلقلاو ةراحلا ّيناهت »:تفاسضأاو ،«ةزفحملاو
،تاجيوتتلاو تازاجنإلا نم ديزملاب هل يتاينمتو عئارلاو بيطلا هدودرم ىلع

هللا ءاسش نإا ةيملاعلا ةلوطبلاب هتكراسشم يف  «ةينطولا ةيارلا فيرسشتل
طيمز.ع



sport@essalamonline.com

ودا˘غو˘ب م˘ي˘كح د˘م˘ح˘˘م م˘˘سضنا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا صسي˘˘ئر
يذيفنتلا بتكملا ىلإا ،ةحابسسلل
،ةبعلل ةيقيرفإ’ا ةيلاردف˘نو˘كل˘ل

ةدهعلل ىلوأ’ا ةقطنملل لثممك
ر˘˘˘ثإا ،4202‐1202 ةي˘ب˘م˘لوأ’ا
˘˘ما˘˘سص فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت
،ةيراقلا ةئيهلا صسيئر يراسسمار
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م بسسح
. ةيقيرفإ’ا ةيلارديفلا

ةيلاردف˘نو˘كلا ن˘ي˘ناو˘ق بسسحو
باختنا متي ،ةحابسسلل ةيقيرفإ’ا
لÓخ يذيفنتلا بتكملا ءاسضعأا
امك ،ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
نيرخآا ءاسضعأا ةثÓث نييعت متي
نم ةماعلا ةيعمجلا ىلإا نومتني

داف˘ت˘سسا ا˘م و˘هو ،صسي˘ئر˘لا فر˘ط
عييسضت دعب ةسصاخ ،وداغوب هنم
بختنم وسضعك اهدعقمل رئازجلا
ماع ةكارابيسش دمحأا ةلاقتسسا رثإا»
يذيفن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ن˘م9102
ا˘م بسسح ،«ة˘ي˘سصخ˘سش با˘ب˘سسأ’
.ةيراقلا ةئيهلا حئاول هيلع صصنت

رئازجلا ليثمتل روخف»
«ةيقيرفإلا ةئيهلا يف

ليثمتب هرخف وداغوب ىدبأاو اذه
تائيهلا ىوتسسم ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
ميسسرت مت مويلا» :Óئاق ،ةيلودلا
بتكملا ةليكسشت نمسض ينييعت
ة˘ي˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘كل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تققح يننأا هللا دمحلا ةيقيرفإ’ا

بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا ىد˘ل عا˘م˘جإ’ا
صسيئرلا اميسسو ديدجلا يذيفنتلا

ا˘ب˘سصن˘م تل˘ن ثي˘˘ح ،يرا˘˘سسمار
.ن˘ي˘ن˘ي˘ع˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأ’ا ن˘˘م˘˘سض
ماهملا عيزوتل اب˘ير˘ق ع˘م˘ت˘ج˘ن˘سس
رخف اذهو ،وسضع لكل ناجللاو
اهرابتعاب عسضاوتملا يسصخسشل
اذ˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ل ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت لوأا
ةحابسسلل ر˘خ˘ف اذ˘كو ىو˘ت˘سسم˘لا
عوبسسأ’ا تدقع د˘قو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا طرا˘˘ف˘˘لا
ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
رسضاحتلا ةين˘ق˘ت ر˘ب˘ع ة˘حا˘ب˘سسل˘ل
بختنا ثي˘ح ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئر˘م˘لا
يراسسمار ماسص يقيرفإا بونجلا

،ايلاوت ةثلا˘ث˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل صسي˘ئر˘ك
بتكملا ءاسضعأا باختنا مت امك
ةد˘ه˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘˘ت يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
21)4202‐1202 ةي˘ب˘م˘لوأ’ا

ميكح حار˘ت˘ق’ ة˘فا˘سضإا ،(او˘سضع
ىلع ةقداسصملا لجأا نم وداغوب
عم يذيفنتلا بتكملل همامسضنا
ةرسشابم هنييعت متي يذلا يثÓثلا
.تيوسصتلا ىلع رورملا نود
جيوتت بصصنملا اذهل لوصصولا»

«تاونصس ةليط انتادوهجمل
اذ˘ه كا˘كت˘˘فا نأا ودا˘˘غو˘˘ب د˘˘كأا و
ا˘˘˘ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ي بسصن˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘ل˘˘ل
،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةجرد˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت اذ˘ه» :ا˘ف˘ي˘سضم
نيلعافلا لكلو رئازجلل ىلوأ’ا
ةسضايرب صضوه˘ن˘لا عور˘سشم ي˘ف
يسصخسشف ،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘حا˘ب˘سسلا
ع˘ي˘م˘ج ل˘ث˘م˘˘ي˘˘سس ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،«ةينطولا ةحابسسلا يف نيلعافلا

ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ »:عباتو

لمع قيرفك حاجنلا نم انكمت
تعنقأا يتلا تايدحتلا ديدع يف
،انتاردقب ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا صسي˘ئر
انل احمسس ةوقلاو داحت’ا اذهو
بت˘˘كم˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘سضع لو˘˘˘خد˘˘˘ب
.«روطتلا نم ديزمل يذيفنتلا

ةصضاير ريوطت يفده»
«ءارمصسلا ةراقلا يف ةحابصسلا
صصو˘سصخ˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ع˘˘با˘˘تو
:يقيرفإ’ا داحت’ا نمسض هفادهأا
يتفرع˘م˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ى˘ع˘سسأا»
لاجم يف رييسستلا يف يتبرجتو
صصسصختلا ريوطت ىلع ةحابسسلا
عافدلا اذكو ،ءارمسسلا ةراقلا يف
ةيقيرفإ’ا ةحابسسلا حلاسصم نع
هجو ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ا˘مو˘م˘ع
ل˘ي˘كسشت ة˘سصا˘خو .صصو˘سصخ˘لا
بتكملا طاسسوأا يف حارتقا ةوق
راكفأا ةدع دي˘سسج˘ت˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

صضرأا ى˘ل˘ع ة˘ع˘جا˘˘ن ع˘˘يرا˘˘سشمو
.«عقاولا

،ودا˘غو˘ب ر˘سصأا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘˘فو
صسيئر ةعبق اسضيأا لمحي يذلا
،ةحا˘ب˘سسل˘ل ي˘برا˘غ˘م˘لا دا˘ح˘ت’ا

يذلا لماعلا قيرفلا ركسش ىلع
ة˘يدا˘ح˘ت’ا صسأار ى˘ل˘ع هدو˘˘ق˘˘ي

ةمئادلا هتقثو ه˘تد˘نا˘سسم ى˘ل˘ع
ق˘ير˘ف˘لا»ب ها˘يإا ا˘ف˘سصاو ،ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ق˘ث˘لا» ن˘ع كي˘ها˘ن ،«ي˘ب˘هذ˘لا
ي˘سصخ˘سش ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو ي˘ت˘لا
ءا˘سضعأاو يرا˘˘سسمار صسي˘˘ئر˘˘لا
ةلئاع لكو يذيفنتلا بتكملا
.«ةيقيرفإ’ا ةحابسسلا

طيمز.ع

بابسش بردم امود كنارف ربع
ةريبكلا هتدا˘ع˘سس ن˘ع دادزو˘ل˘ب
ه˘لا˘ب˘سشأا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘˘ب
ر˘سصن ما˘مأا در نود ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه˘˘ب

ة˘˘˘م˘˘˘ق لÓ˘˘˘˘خ ،ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح
نم ةعبارلا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
هت˘قÓ˘ط˘نا با˘ب˘سشلا ل˘سصاو˘ي˘ل
.بقللا نع هعافد يف ةزيمملا

ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا  تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
ءاقل˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ققحملا راسصتن’ا صصوسصخب
لب بعلُت ’ تايبرادلا» : لاق
نود ،طق˘فو ا˘ه˘ب زو˘ف˘لا بج˘ي
ل˘سصاوو ،«ءادأ’ا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
ي˘˘˘ف او˘˘˘نا˘˘˘˘ك نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا»:
م˘غر ،بو˘ل˘ط˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا

مسصخ مامأا ة˘م˘ه˘ُم˘لا ة˘بو˘ع˘سص
ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ىو˘˘ت˘˘سس˘˘ُم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
صسف˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘جر˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك،«لاو˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءانبأا»ـل ينفلا مقاطلا يف لوأ’ا
ةفثكملا ةجمربلا نأا «ةبيقعل
قيرفلل ىلوأ’ا ة˘يا˘غ˘لا ل˘ع˘ج˘ت
،ر˘˘ي˘˘غ ’ تارا˘˘˘سصت˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ه
ددع ربكأا دسصح لجأا نم كلذو
ت’و˘ج˘لا لÓ˘خ طا˘ق˘ن˘لا ن˘˘م
قيرفلا نأاو اسصوسصخ ،ةمداقلا
اذه تاهبج ةدع ىلع بعليسس
ةسسفانملا كلذ يف امب مسسوملا
.ةيروهمجلا صسأاكو ةيقيرفإ’ا

نوكي˘سس ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ر˘˘˘ي˘˘˘مأا ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر
ةاقÓُم عم دعوم ىلع ،دويعسس
˘˘مو˘˘ي ي˘˘ن˘˘ي˘˘كلا ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ
لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار ي˘ف ءا˘ع˘برأ’ا
نأا رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
رئازجلاب ينيكلا قيرفلا لحي
قيرف ةهجاوم˘ل ا˘ب˘سسح˘ت مو˘ي˘لا
تد˘كأا ثي˘ح ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
دق ا˘ه˘نأا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ةرادإا
تاءار˘˘جإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تذ˘˘خ˘˘˘تا
لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ا˘ب˘سسح˘ت ة˘˘مزÓ˘˘لا
ي˘ن˘˘ي˘˘كلا ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ يدا˘˘ن
يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا رود˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
ايقيرفإا لاط˘بأا ة˘ط˘بار˘ل ي˘نا˘ث˘لا

،هجو لمكأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
بابسشلا فيسض لقنت نم ةيادب
جمانرب˘لا بسسح ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
ةرادإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
  .قيرفلا

قيقحتل ةبيقعل ءانبأا ىعسسيو
يف ةنئمطُمو ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
بع˘ل˘ي˘سس يذ˘لا ءا˘ع˘برأ’ا ءا˘ق˘ل
نم ةيادب ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعل˘م˘ب
،Óيل عبر ’إا ةعسساتلا ةعاسسلا
ل˘مأا ى˘ل˘ع با˘يإ’ا ءا˘ق˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق
رود يف ناكم زجحو لهأاتلا
ة˘سسفا˘ن˘م ن˘م تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘ف ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘خ˘˘سسن
رئازجلا لثمم اه˘ي˘ف ى˘ع˘سسي˘سس
لو˘سصو˘لاو ه˘ظو˘˘ظ˘˘ح بع˘˘ل˘˘ل

.ةطقن دعبأ’
طيمز.ع
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ةحابصسلل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

صسيئر صساملا نيدلا رسصن نمث
رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م ةرادا صسل˘ج˘م
ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا صضير˘ع˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا
زلفاب يدان ماما زيغن ليبن لابسشا
5 ةجيتنب ىهتنا يذلاو ،ينينبلا
رود˘˘˘لا با˘˘˘يا با˘˘˘سسح˘˘˘ل ،1 ـ
ة˘ط˘بار ن˘م لو’ا يد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
ىلع ىرج يذلا .ايقيرفا لاطبأا

.ةيليوج5 بعلم
هتاحيرسصت لÓ˘خ صسا˘م˘لأا لا˘قو
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘ل˘˘ل
» ةارابملا ةياهن بقع يمسصاعلا
نا ىرأا ا˘نأاو ءا˘ق˘ل˘لا تع˘با˘ت د˘ق˘ل
ن˘م ن˘سسح˘ت˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دودر˘˘م
موي˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘نو ،ىر˘خأ’ ةارا˘ب˘م
قيقحتل رخآا اع˘فاد ا˘ن˘ل ح˘ن˘م˘ت˘سس
وأا ،ةسسفانملا هذه يف لسضفأ’ا

نأا نم مغرلا ىلع ،ةلوطبلا يف
.«اريثك انيلع رثؤوتسس ةجمربلا

نأا م˘كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’ »: ع˘˘با˘˘تو
فسصتنم يف لق˘ن˘ت˘ي˘سس ق˘ير˘ف˘لا
اهدعبو ،ناز˘ي˘ل˘غ ى˘لإا عو˘ب˘سسأ’ا

يتأايل ، ةرواسسلا ةبيبسش ةارابم
يدا˘ن ةارا˘ب˘م ةر˘سشا˘ب˘˘م ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
اقح اهنا ،يسسنوتلا يسسقافسصلا

’ نا وجرنو ،ةينوطارام ةريسسم
.«قيرفلا دودرم ىلع اذه رثؤوي
رونلا دبع دكأا قايسسلا تاذ يف
قيرفلا نأا ديمعلا مجاهم ريخلب
كلمن »:Óئاق هلاوحأا نسسحأا يف
يف مهلك ابع’52 ،اريبك اقيرف
ع˘ن˘سص م˘ه˘ن˘كم˘يو ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
برد˘م˘لا نا ى˘ف˘خ˘ي ’ ،قرا˘ف˘لا
ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت ثد˘˘˘حا

نم انكمت كلذ مغرو ،ةليكسشتلا
هل˘لا ءا˘سش نإا .ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب زو˘ف˘لا
نم ديزملا لهأاتلا اذه انحنميسس
ةيباجيإا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘ق˘ث˘لا

.Óبقتسسم
بر˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘خأا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ن˘م ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م  ةرادإا
ع˘م د˘يد˘ج ة˘يا˘عر د˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت
ت’ا˘سصتÓ˘ل «ود˘يروأا» ة˘كر˘سش
عيقوتلا نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ثي˘ح
تدكاو ،ابيرق نوكيسس يمسسرلا

ةرادإا نأا ة˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم
قافتا ىلإا تلسصوت «ةيدولوملا»
ة˘كر˘سشلا ي˘لوؤو˘سسم ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن

نم ةيادب ةياعر دقع عيقوت ىلع
دبع موقي نأا ىلع ،ديدجلا ماعلا
صسلجم صسي˘ئر صسا˘م˘لأا ر˘سصا˘ن˘لا

ةياعرلا دقع عيقوتب يدانلا ةرادإا
لÓ˘خ ،ت’ا˘سصت’ا ة˘كر˘سش ع˘م
تاذ ،ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا
ةرادإا نأا تد˘˘˘˘˘كأا ردا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘لا
عيقوت ىلع تقفاو  «ةوانسشلا»
رظنلاب ،ةكرسشلا عم ةياعرلا دقع
يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا تازا˘ي˘ت˘م’ا ى˘لإا
،لوأ’ا قيرفلا اهيلع لسصحيسس
ردجت .نيلبقملا نيماعلا لÓخ
ة˘يا˘عر˘لا د˘ق˘˘ع نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا
هعون ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ي د˘يد˘ج˘لا
فرظ يف  يم˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةرادإا تح˘ج˘ن نأا د˘ع˘˘ب ،عو˘˘ب˘˘سسأا
عمجم عم عي˘قو˘ت˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا
ةدئافلاب دوعيسس يذلاو «يرفيإا»
.يلاملا بناجلا نم يدانلا ىلع

جاحلب اصضر

«هللا ءاسش نإا لسضفأا مداقلاو رمتسسم نسسحت يف قيرفلا» سساملأا

ةيزنوربو تايسضف ثÓث ققحت ةيرئازجلا ةكراسشملا

«وديروأا» عم ةياعر دقع عيقوت نم برتقت ةرادإلا
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ةمسصاعلا داحتا قيرف لسصاوي
دعب ةيثراكلا جئات˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘˘م ت’و˘˘˘ج ع˘˘˘برأا
،مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا
نم عقوتم ريغ ويرانيسس يف
نولازي ’ نيذلا قيرفلا يبحم
دادع˘ت˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
يذلا زوف لوأا قيقحتو ديدجلا
راسسملا ى˘لإا يدا˘ن˘لا د˘ي˘ع˘ي د˘ق
.حيحسصلا

ةمسصاعلا داحتا قيرف صضرعتو
ةرا˘˘سسخ ى˘˘لا تب˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘سشع
» يدامح رمع بعلمب ةيسساق
،ةيدملا يبملوا مامأا «نيغولوب
اذه احيرج رخآ’ا وه دعي يذلا
نكمت ر˘ي˘خأ’ا ن˘كل ،م˘سسو˘م˘لا

با˘˘ح˘˘سصأا ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘˘م
ديزيل ،ةلماك ةيثÓثب صضرأ’ا

ءانبأا قير˘ف حار˘ج ق˘ي˘م˘ع˘ت ن˘م
لوأا ن˘ع ثحا˘ب˘لا ةرا˘ط˘سسو˘˘سس
،مسسوملا اذه هل طاقن ثÓث

،نيتلوج يف رسسخ يذلا وهو
حبسصيل .ن˘ي˘ير˘خأا ي˘ف لدا˘ع˘تو
يف نآ’ا دحل قيرف أاوسسأا يناث
دا˘ح˘تا د˘ع˘ب لوأ’ا فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
بيترت ليذ˘ت˘ي يذ˘لا صسا˘ب˘ع˘ل˘ب
.ةدحاو ةطقنب ةلوطبلا

نماسضتم نيب راسصنأ’ا ىقبيو
صضعبلا ىري ثيح ،بسضاغو
ي˘˘ف يرذ˘˘ج˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا نأا
برد˘م˘لا ة˘لا˘قإاو ،ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا
و˘ه ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘سس او˘˘سسنر˘˘ف
ىلا دوعتسس رومأ’ا نأاو ببسسلا
ي˘˘˘ف ح˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا را˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ىري اميف ،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ت’و˘ج˘لا
ريغ رييسستلا نا رخأ’ا صضعبلا

نيبع’ ىل˘ع دا˘م˘ت˘ع’او د˘ي˘ج
ةيادبلا هذه ببسس وه نيبرتغم
ىقبي  كاذو اذه نيبو ،ةئيسسلا
يف طبختي يمسصاعلا قيرفلا

.ةيبلسسلا جئاتنلا عقنتسسم
جاحلب اصضر

ةمصصاعلا داحتا

راسصنأ’ا لوهذ طسسو طوقسسلا لسصاوي داحت’ا

رئازجلل مويلا لصصي ينيكلا «ايهام روغ» قيرفلا

انتياغ لعجت ةفثكملا ةجمربلا» امود
«زوفلا قيقحت يه ىلوأ’ا

تايلاديم ثÓ˘ث ير˘ئاز˘ج˘لا ود˘ي˘ج˘لا ق˘ق˘ح
ةلوطبل14ـلا ةعبطلا يف هتكراسشم لÓخ
تاسسفانم لÓخ رباكأ’ا فنسص يف ايقيرفإا
لا˘جر ر˘با˘كأ’ا ة˘ئ˘˘ف˘˘ل ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل يدر˘˘ف˘˘لا

ىلإا71 نم رقسشغدمب ةيراجلا ،تاديسسو
با˘ع˘لأ’ا ى˘لإا ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لاو ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد02
متتخت يتلاو0202 ‐ويكوطب ةيبملوأ’ا
...مويلا اهتايلاعف
ثÓ˘ث ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا تد˘˘سصحو
ي˘ف ،ة˘يز˘نور˘ب ةد˘حاوو ة˘ي˘سضف تا˘ي˘لاد˘ي˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسخ ثي˘ح ،تب˘سسلا ت’زا˘ن˘˘م
نم رثكأا نزو يئاهن ةعقرلب نايفسس دمحم
،كيينابم يايدن يلاغنيسسلا مامأا غلك001
يدا˘م˘ع ن˘ب ى˘ف˘ت˘كاو ة˘ي˘سضف˘لا˘ب ا˘ي˘ف˘ت˘˘كم

يئاهنلا يف همازهنا دعب ةيسضفلا ةيلاديملاب
لقأا نزو يف  متاح رخآ’ا دبع يرسصملا مامأا

اينوسص ةيرئازجلا تزاح امك ،غلك001 نم
ةيسضفلا تا˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا ثلا˘ث ى˘ل˘ع ،حÓ˘سصأا
نم رثكأا نزو يئاهن ةراسسخ دعب ،ةيرئازجلا

يتلا اناغناتأا ’ابم ةينوريماكلا مامأا ،غلك87
نم لقأا نزو يفو ،صسيفنلا ندعملا تكتفا

رثوك ،ةيرئازجلا ةعراسصملا تلان غلك87
يف اهزوف رثإا ةيزنوربلا ةيلاديملا لÓعوأا
Óييناد ةيداسشتلا ىلع يكاردتسس’ا ءاقللا

تد˘سصح د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘˘كو ،نو˘˘يد˘˘ي˘˘غ
يتلا يناثلا مويلا تاسسفانم يف ،نيتيلاديم
ةيبهذ ام˘هاد˘حإا ،ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا تر˘ج
بهذ˘˘لا˘˘ب تجو˘˘˘تو ة˘˘˘يز˘˘˘نور˘˘˘ب ىر˘˘˘خأ’او

نم لقأا نزو يف يسضاقلب ةنيمأا ةعراسصملا
ىلع يئاهنلا ي˘ف ا˘ه˘قو˘ف˘ت بق˘ع غ˘ل˘ك36
تلسصحت يتلا ،راطعلب اي˘فو˘سص ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا

يحت˘ف ة˘يز˘نور˘ب˘لا ق˘ق˘حو ،ة˘ي˘سضف˘لا ى˘ل˘ع
كلذو ،غلك37 نم لقأا نزو يف نيرون
نم ني˘سسح رد˘ن˘سسكلأا ند˘ع ع˘م ة˘ف˘سصا˘ن˘م
يحم دمحم يرسصملا جوت امنيب ،يتوبيج
.بقللاب نيدلا

يف ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا  نأا ةراسشإ’اب ريدجلا
521 ةكراسشم تده˘سش ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘خ˘سسن˘لا

ةديسس05و لاجرلا فنسص يف57 عراسصم
يسضايرلا دعوملا اذه يف ادلب23 نولثمي ،
.1202 ويكوط دايبملوأ’ لهؤوملاو  يراقلا
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رقصشغدمب وديجلل ةيقيرفإلا ةلوطبلا
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ينطولا بختنملا نوكيسس
ةنسس02 نم لقأ’ يرئازجلا

عم ،مويلا ةريهظ دعوم ىلع
3ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘م˘˘غ صضو˘˘خ
لامسش ةقبا˘سسم ن˘م ةر˘ي˘خأ’او
«نا˘ك» ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا

ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،1202 ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘˘م
،ي˘ب˘ي˘ل˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘ي
نم ةيادب رفينلا يداه بعلمب
.00:41ـلا ةعاسسلا

ر˘سضخ˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسيو
ةهجاو˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب لو˘خد˘لا

ثÓثلا طاقنلا دسصح لجأا نم
ع˘فر˘ب ،ة˘ل˘ي˘˘ف˘˘ك نو˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا

صسأاك ةسسفانمل لهأاتلا ظوظح
،ايناتيرومب1202 ايقيرفإا ممأا

نوكلمي رسضخلا ناو اميسس’
˘مو˘ي˘لا زو˘ف˘لاو ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘ن
غو˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ر˘˘سضخ˘˘لا بر˘˘ق˘˘˘ي
ي˘˘ت˘˘لا ،ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘˘لا فاد˘˘˘هأ’ا

ةركل يرئازجلا داحت’ا اهددح
ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لاو ،مد˘˘ق˘˘لا
.يرئازجلا ينطولا بختنملل

رثكأا رسضخلا نوكيسسو اذه
مهنوك مويلا ءاقل يف ةيزهاج
ةعاسسلا دحل ني˘تارا˘ب˘م او˘ب˘ع˘ل
ن˘كل بر˘غ˘م˘˘لاو صسنو˘˘ت ما˘˘مأا

ام ةارابم يأا بعلي مل صسفانملا
ىلع ة˘ي˘ل˘سضفأا داد˘ع˘ت˘لا ح˘ن˘م˘ي
اهلÓ˘غ˘ت˘سسا ل˘مأا ى˘ل˘ع قرو˘لا
 .ثÓثلا طاقنلاب زوفلل

ايمتح تاب ،رخأا بناج نم
ن˘˘ب ر˘˘با˘˘سص برد˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سس
اهب لخدي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

هيبع’ ةبلاطمو ،ءاقللا رامغ
عرسستلا نع داعتب’او زيكرتلاب
ثÓ˘˘ث لوأا د˘˘˘سصح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ايقيرفإا لامسش ةرود يف طاقن
ل˘مأا صصي˘سصب ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.ةيراقلا ةسسفانملل لهأاتلا

Òيغتب بلاطت فافلا
دعب ةقباسسŸا ماظن

رسصم باحسسنا
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ل˘˘سسار

يلوؤوسسم «فافلا» ،مدقلا ةركل
ايقير˘فإا لا˘م˘سش دا˘ح˘تا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لجا نم ،صسنوتب ايلاح ةماقملا
˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ن ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عإا
ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
يرسصملا بختن˘م˘لا با˘ح˘سسنا

.ةرودلا نم
ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو

ىل˘عأا نأا ،ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘يور˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه

نأا امب ،ماظنلا ليدعتب تبلاط
يذلا ديحولا بختنملا رئازجلا

ةعاسسلا دحل ني˘تارا˘ب˘م صضا˘خ
نيسسفانملا يقاب نأا نيح يف
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةد˘حاو ةارا˘ب˘م و˘˘ب˘˘ع˘˘ل
يأا بع˘ل˘ي م˘ل ا˘ي˘ب˘ي˘ل بخ˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘ياد˘ب˘لا نو˘كت˘سسو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
يتأاتو .رسضخ˘لا ما˘مأا مو˘ي˘لا

افوخ ،يرئازجلا داحت’ا ةوطخ
امب جئاتنلاب بعÓت ثودح نم
ن˘˘˘ب لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشأا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم نأا
يف ،موي˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘ي˘عا˘م˘سس
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘˘قا˘˘ب نأا ن˘˘ي˘˘ح
.ىرخأا تايرابم نوبعليسس

 ب.م.يرسسيإا

بختنملا يقÓي ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملا
 لهأاتلا نامسض ىلع هنيعو يبيللا

عم ايمسسر هدقاعت دعب
يرطقلا يدانلا

ىلع ينثي نÓب
ىلع دكؤويو يميهارب

ةليكسشتلا ‘ هتيمهأا
نÓب نارول يسسنرفلا داسشأا

ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘ير˘˘˘لا برد˘˘˘م
يمي˘هار˘ب ن˘ي˘سسا˘يـب ،د˘يد˘ج˘لا
م˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
نمسض نم هايا اربتعم نايرلا
اديج مهفرعي نيذلا نيبعÓلا

لوعيسس ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسأ’ا ن˘مو
قيقحتل قيرفلا ةدايقل اهيلع
اذه يرودلل يف  ةديج جئاتن
.مسسوملا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن لوأا ي˘ف و
بق˘ع ي˘سسنر˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يدا˘ن˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع فار˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل نا˘˘˘ير˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘˘ع˘˘لا

يدنل˘سسيأ’ا برد˘م˘ل˘ل ا˘فÓ˘خ
ن˘يا ،نو˘سسر˘ي˘غ˘لا˘ه ر˘ي˘م˘˘يا˘˘ه
ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ثد˘˘ح˘˘˘ت
راسشأاو قيرفلا نع «ةكيدلا»ـل
يدانلا نع ريثكلا فرعي هنأا

تع˘با˘ت »:Ó˘ئا˘ق ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

،«ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا صضع˘˘ب فر˘˘عأاو
نيسسا˘ي اد˘ي˘ج فر˘عأا »:ع˘با˘تو
دقاعتلا ديرأا تنكف يميهارب
صسيرابل ابردم تنك امل هعم
:ع˘˘˘با˘˘˘تو ،«نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس
ي˘قا˘ب ع˘مو ه˘ع˘م ل˘˘م˘˘عأا˘˘سس»
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
قيرف˘لا ةدا˘عإاو تارا˘سصت˘ن’ا
.«ةحيحسصلا ةكسسلا ىلإا
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هكابسش ةفاظن ىلع ايلاوت ةيناثلا ةارابملل ظفاح يرئازجلا شسراحلاايقيرفإا لامسش ةرود نم3ـلا ةلو÷ا راطإا ‘

انيلعو سسن’ ىلع زوفلاب ديعسس » :اجديكوأا
«قسسنلا اذهب ةلسصاوملا

زتيم يدان مجن يرئازجلا يلودلا صسراحلا اجديكوأا ردنسسكلأا ربع
يف صسن’ يدان ىلع ققحملا زوفلا بقع ةريبكلا هتداعسس نع يسسنرفلا
يف ايقيرفإا لطب لاقو ،«1غيللا» يسسنرفلا يرودلا نم61ـلا ةلوجلا راطإا
،«صسن’ ىلع ققحملا زوفلاب ادج ءادعسس نحن» : ةيفحسص تاحيرسصت
تايرابم3 انبعل دقل ديدسش قاهرإا نم يناعن نحن تقولا تاذ يف »:عباتو
.«دحاو عوبسسأا يف

 ب.م.يرسسيإا
ةارابملا لجر بقل هنوحنميو «رسضخلا» مجنب نودسشي نويسسنرفلا

زوفلا ىلإا زتيم دوقيو لجسسي ةي’وب
دازلا دسصحو زوفلا ىلا زتيم هقيرف يرئازجلا يلودلا ةي’وب ديرف داق

يتلاو يسسنرفلا يرودلا نم61 ةلوجلا راطإا يف صسن’ يدان مامأا Óماك
يف  ناديم طسسو نكمتو.نيفيظن نيفده عقاوب نيمث راسصتناب تهتنا
،هليمز اهلوح ةمسساح ةريرمتب اهيهنيل ،هقيرف ةمجه ةدايق نم03 ةقيقدلا
ديدج نم دوعي نا لبق ،هقيرفل مدقتلا حنميو ،لوأا فده ىلإا «تيغن ابوأا»
ةيوق ةديدسستب ةارابملا نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف يناثلا فدهلا لجسسيو
«بيكيل» ةفيحسص تدا˘سشأا ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا بق˘عو.صسن’ كا˘ب˘سش تز˘ه
امك ءارحسصلا براحم اهب عتمتي يتلا ةريبكلا تايناكمإ’اب ةيسسنرفلا

ىلإا ةفاسضإ’اب هنا تلاق امك ،ةارابملا هذه يف بع’ نسسحأا بقل هتحنم
ريخأ’ا تاب ،موسصخلا بعل ريسسكتو ،ةركلا عاجرتسسا يف ريبكلا هلمع
.اسضيأا زتيم يف باعلا عناسصك بعلي

جاحلب اسضر
اددجم ةسسفانملل دوعي لاطع

لاطع ىلع وسسقي «لاول» ةقفر يرمعلب
  داقتنا لحم يوادوبو

ةليكسشتلا يف دجاوتلل يرئازجلا يلودلا بعÓلا يوادوب ماسشه داع
قيرفلل ايسسروا يردنأا  صسينل ديدجلا بردملا  اهعسضو يتلا ةيسساسسأ’ا
يرودلا نم61 عوبسسأ’ا تاسسفانم نمسض نويل كيبملوأا  تهجاو يتلا
. فويسضلل فده لباقم ةيعابرب تهتنإا يتلاو يسسنرفلا

صسكع اعسضاوتم ىوتسسم مدق يذلاو ءاقللا لماك يف يوادوب كراسش و
ةارابم يف بع’ أاوسسأاك  وداراب كيتلتا جيرخ رايتخا مت ثيح ،هيلع دوعت ام
بكترا يوادوب نأا ،ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص  تفاسضأا امك ،صسين هقيرف
يدان ليجسست ءارو ناك يذلاو ايموجه افيعسض ناكو ءاطخأ’ا نم ديدعلا
نم93 ـلا ةقيقدلا يف مسصخلل هترك حنم نأا دعب ،يناثلا فدهلا «نويل»
ةكد يف لاطع فسسوي دجاوت ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا تدهسشو ،ةارابملا رمع
صضرعت دق ناك يتلا ةباسص’ا نم هيفاعت دعب صسين قيرف بناج نم ء’دبلا
26 ةقيقدلا نم ةيادب اراماك هليمزل Óيدب لخد يذلاو ،عيباسسا لبق اهل
.عيباسسا ذنم ءاقل اهيف صضوخي يتلا ىلو’ا ةرملا يهو

يرئازجلا بختنملا عفادم يرمعلب لامج لجسس لباقملا بناجلا يف
يكيجلبلا هليمزل Óيدب  كراسش امدنع «لاول» هقيرف عم ةكراسشملل هتدوع
نويل عم تاءاقللا صضوخ نع باغ يذلا وهو18ـلا ةقيقدلا دنع ريانيد
دجاوتلا يف هظوظح نم عفريو ةديدج قئاقد حبريل ت’وج ةدع ذنم
.Óبقتسسم

طيمز.ع
رسضخلا مجن ببسسب نÓيم يف ةمزأا

«يرينوسسورلا ىلع رثؤويسس رسصان نب بايغ » وراكناب
رسصان نب ليعامسسإا بايغ نم يلاطي’ا نÓيم يسسأا وبحم فوختي

،ةيسضاملا ت’وجلا يف يلويب بردملا ةليكسشت نع يرئازجلا يلودلا
.لبقملا ماعلا علطم ةياغ ىلإا هدعبت نأا نكمملا نم يتلا ةباسصإ’ا ببسسب
ياكسس» ةكبسشل ،يرينوسسورلل قباسسلا بعÓلا وراكناب يبوسسيج لاقو
رثؤويسس ةلبقملا ت’وجلا يف رسصان نب بايغ نا دقتعأا » :«صستروبسس
ةمئاق يف دجوي ’ هنأاو ةسصاخ ،نÓيملا ناديم طسسو يف ريبك لكسشب
ريرا˘ق˘ت بسسحو.«ةلوه˘سسب ه˘سضيو˘ع˘ت ى˘ل˘ع اردا˘ق نو˘كي˘سس ن˘م ء’د˘ب˘لا

تايرابم عبرأا عيسضيسس  ءارحسصلا براحم نإاف ةقباسس ةيلاطيا ةيفحسص
ةرتف بلطتت يتلا ةبكرلا راتوأا ىوتسسم ىلع لكسشم ببسسب ،لقأ’ا ىلع
لقأا ىلع لبقملا ماعلا علطمب قيرفلا بيبط اهددح يتلاو ةحارلا نم ةليوط
.ريدقت

جاحلب اسضر
«دروكسسوه» بسسح طيقنت لسضفأا ىلع لسصحت

ةنيمث ةطقنب هييلوبنوم ةدوع يف مهاسسي روليد
يف قلأاتلا هييلوبنوم يدان بع’و يرئازجلا يلودلا روليد يدنا لسصاو

لداعتب ةدوعلا ىلا هقيرف ةدايق يف صسما ةيسشع حجن ثيح يسسنرفلا رودلا
.ةمسساح ةريرمت ميدقتو فدهل هلجسست لÓخ نم تسسيرب نم نيمث

54 ةقيقدلا يف نكمتو ةداعلاك ايسساسسأا ينطولا بختنملا مجاهم لخدو
مدقتلا فده عقو يذلا دروب’ ناتياغ هليمزل ةمسساح ةريرمت ميدقت نم
دوسسأ’ا نينوللا بحاسص قوفتب لو’ا طوسشلا يهتنيل ،ةيرتميليم ةيسسأارب
يرئازجلا يلودلا ةلبق نب صسيره ءاقفر يناثلا طوسشلا يفو ،يلاقتربلاو
يف يناثلا فدهلا اوفاسضأاو ،85 ةقيقدلا يف ةجيتنلا اولدعو اوداع ،رخآ’ا
ةقيقدلا يف ةجيتنلا لدعيو ديعب نم «فولزوب يدنا» دوعيل،97ةقيقدلا

.ةنيمث ةطقن هييلوبنوم يدهيو .ةيوق ةديدسستب28
فادهأا7 كلمي حبسصيل هلجسسل ديدج فده ءارحسصلا براحم فاسضاو

ثيح «دروكسسوو» عقوم ىلع ةمÓع ىلعأا لان امك ،نأ’ا ىتح1 غيللا يف
.ةارابملا هذه لÓخ ةرسشع نم9.8 هحنم

جاحلب اسضر
sport@essalamonline.com

8192ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج6ـل قفاوملا0202 ربمسسيد12نينثإلا

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م صضا˘ير صشي˘ع˘ي
م˘ج˘نو ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

هقير˘ف ي˘ف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
اهقلطأا ي˘ت˘لا تادا˘ق˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب
يف ’و˘يدراو˘غ بي˘ب برد˘م˘لا

ةيمام’ا ةرطاقلا يبع’و هقح
يموجهلا مقعلا رارمتسسا عم
، يدا˘ن˘لا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
يذلا صشيمهتلا ىلإا ةفاسضإ’اب
«رسضخ˘لا» بع’ ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ي
ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م هدا˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
.ةريخأ’ا تاءاقللا يف ايسساسسأا

ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘غر و
فيسضتسسملا مامأا «نزتيسسلا»ـل
ةارا˘ب˘م ي˘ف نو˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘ه˘˘ثوا˘˘سس
تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م41 ة˘لو˘ج˘˘لا
’إا ،ميتي فدهب «غي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا»
صضار ريغ ادب «فوسسليفلا» نأا

د˘˘˘ع˘˘˘ب مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ط˘˘˘خ ن˘˘˘˘ع
صصرفلا نم ريثكلل مهتعاسضإا

ميدقتب مهايإا ابلاطم ءاقللا يف
وه انفده »: لاق ثيح ديزملا

تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘˘م
ى˘لإا نو˘كي ا˘م بر˘˘قأا نو˘˘كن˘˘ل

ي˘فو غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘˘ب˘˘لا ةراد˘˘سص
»:عباتو ،«نكمم تقو عرسسأا
ءا˘˘ه˘˘نإا نأا ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘كل
تناك ،اد˘ي˘ج صسي˘ل تا˘م˘ج˘ه˘لا
صصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
،«كلذ لع˘ف˘ن م˘لو ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض «زور˘˘˘˘˘˘ح» نا˘˘˘˘˘˘كو
عا˘سضأا نأا د˘ع˘ب ن˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يناثلا فده˘لا ة˘فا˘سضإا ة˘سصر˘ف
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا صسا˘˘˘ف˘˘˘نأ’ا ي˘˘˘ف
  .ةارابملا

ة˘˘˘ل˘˘˘سص تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي
نودب يرئازجلا مجنلا صشيمهت
نم هدعبتسسا امدعب عنقم ببسس
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سس’ا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘لا

ةهجاوم  يف «ولب ياكسسلا»ـل
ةيناثلا ةرم˘ل˘ل نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘سس
زر˘ح˘م ى˘ف˘ت˘كا ثي˘ح ،ا˘ي˘˘لاو˘˘ت
صسيروت هلي˘مز˘ل Ó˘يد˘ب بع˘ل˘لا
نم27ـلا ةقيقدلا  نم ةيادب

تفر˘ع ي˘ت˘لاو ،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘م˘ع
ىلع ةبوعسصب يتيسسلا قوفت
را˘˘طإا ي˘˘ف صضرأ’ا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
غيلرميربلا ن˘م41ـلا ةلوج˘لا

ة˘˘كد ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘سضو Ó˘˘سصاو˘˘˘م
ةدوعلا نم مغرلا ىلع ،ء’دبلا
ر˘˘خأا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا
يزيلجن’ا يرود˘لا ت’و˘ج˘لا

مامأا اهب زيمتي يتلا ةيلاعفلاو
يذلاو هئÓمزب ةنراقم ىمرملا
ى˘˘ل˘˘ع ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ل˘˘كسشب ر˘˘ثأا

.هاوتسسم
طيمز.ع

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا جو˘˘ت
بسسح ايقيرفإا ةلوطبب وديجلل
اهتايلاع˘ف ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لا قر˘ف˘لا
رسضخ˘لا ن˘كم˘تو ،ر˘ق˘سشغد˘م˘ب
لوأ’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حا ن˘˘˘م
بختنملا ىلع بل˘غ˘ت ا˘ن˘مد˘ع˘ب
ةجيتنب يئاهنلا يف يلاغنسسلا

3‐2.
بختنم˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تق˘لأا˘تو

ةيدرفلا ةي˘حا˘ن˘لا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا
نم اهترطيسس طسسبت نا لبق

قرفلا بسسح ةيعامجلا ةيحانلا
.صسيفنلا بهذلاب رفظتو

ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس تأا˘˘˘ن˘˘˘هو اذ˘˘˘˘ه
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘تا˘˘˘ك ير˘˘˘كاو˘˘˘سس
ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا
بق˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيبهذلا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت

ي˘˘ف تب˘˘ت˘˘كو ،قر˘˘˘ف˘˘˘لا بسسح
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘م
ائينه» :يعام˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
وديج˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

هزار˘حإا ،ثا˘نإاو رو˘˘كذ ،ر˘˘با˘˘كأا
بق˘ل قا˘ق˘ح˘ت˘سساو ةراد˘ج ن˘˘ع
وديج˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فأ’ا ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.قرفلا بسسح
ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك تن˘م˘ت ا˘م˘˘ك

حا˘ج˘ن˘لاو ق˘لأا˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ة˘˘فا˘˘كل
ةيارلا ءÓعإا لجأا نم ينطولا
.ةينطولا

 ب.م.يرسسيإا

نوتماهثواسس ىلع بعسصلا زوفلا دعب

يسساسسأ’ا ليكسشتلا نم هداعبتسسا لسصاويو زرحم دقتني ’ويدراوغ

2‐3 لاغنسسلا ىلع زوفلا دعب
 قرفلا بسسح ايقيرفإا ةلوطبب جوتي وديجلل يرئازجلا بختنملا



ةــــنصصرق

مكيدهي يبر
تثدح˘ت ي˘ت˘لا تا˘عا˘سشإ’ا د˘ع˘ب
دبع لامك داعبتسسا صصوسصخب
ريجانملا ل˘ب˘ق˘م كي˘ل˘م مÓ˘سسلا
ن˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشل ما˘˘ع˘˘لا
،ر˘ج˘ي˘ن˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ير˘ف˘سس
ر˘˘ي˘˘ثأا ا˘˘م ل˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا بذ˘˘˘ك
ر˘˘سشن ن˘˘م˘˘ل لو˘˘قأا»: ا˘˘˘حر˘˘˘سصم
دبع ةقفر يداع˘ب˘ت˘سسا تا˘ع˘ئا˘سش
يبر قيرفلا ةيرفسس نم مÓسسلا
هنأا رعسشي ’ هنأا ادكؤوم ،«مكيدهي
لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ي˘ف فد˘ه˘ت˘سسم
،طقفو يدانلا ةمدخل انه هناو
ةيباجيا ةجيتنب ةدو˘ع˘لا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
 .راسصن’ا داعسسإاو رجينلا نم

ةروطسسأ’ا مقر لدعي يسسيم
لينويل لي˘ج˘سست د˘ع˘ب
ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘م
ينابسسإ’ا ينيتنجرأ’ا

346 م˘˘˘˘قر ه˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ه
ه˘˘ق˘˘ير˘˘˘ف صصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب
ينا˘ب˘سسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ا˘ي˘سسن˘لا˘ف يدا˘˘ن ما˘˘مأا
هليدعتو ،تبسسلا موي
ةروطسسأ’ا م˘قر اذ˘ه˘ب
وهو هيليب يل˘يزار˘ب˘لا

ع˘˘˘م فاد˘˘˘˘هأ’ا دد˘˘˘˘ع
هققح نيأا دحاو قيرف
يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
،يليزاربلا صسو˘ت˘نا˘سس
ة˘لا˘سسر ر˘ي˘˘خأ’ا ه˘˘جو
بع’ ةلداعم ةسصرف هيليب ةيليزاربلا ةروطسسأ’ا تّوفي مل ،ينولاتكلا يدانلا مجن ىلإا ةيفطاع
مجنلاب ةداسشإ’ا نود يخيراتلا همقر ،يسسيم لينويل ،مدقلا ةركل ينابسسإ’ا ةنولسشرب يدان
.ةنولسشرب عم هققح امبو هب ريبكلا هباجعإا ايدبم ،ينيتنجرأ’ا

ءارجإا ىلع رسصي ينومحر
ةياجب يف سصبرتلا

ىلع دعب ةنتاب بابسش ةرادإا رقتسست مل
ءارجإا ناكم صصوسصخب يئاهنلا رارقلا
تارا˘˘ي˘˘خ˘˘لا دد˘˘ع˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا
تاطلسسلا ر˘ي˘باد˘ت نا˘ير˘سسو ة˘حور˘ط˘م˘لا
ديمجتلا ةلاح ءاقبب ةقلعتملا ةيمومعلا

تا˘عا˘قو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تآا˘سشن˘م˘˘لا  ى˘˘ل˘˘ع
ىلع رسصم ينومحر نأا ولو ،ةسضايرلا
ار˘ظ˘ن ة˘يا˘ج˘ب˘ب يداد˘عإا ر˘كسسع˘م ة˘˘ما˘˘قإا

ل˘م˘ع˘لا ل˘ئا˘سسو ل˘ك دو˘جو˘ب ه˘عا˘ن˘˘ت˘˘ق’
هيأارب ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ،ة˘مزÓ˘لا ق˘فار˘م˘لاو
دق ام وهو ،ةوجر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
.هرايتخا ىلإا ةرادإ’ا رطسضي

ةيسضف ناتيلاديم
رئازجلل ةيزنوربو

يتلا نيفرتحملل ايبملوأا رتسسم ةلوطب يف
جوت ،ةيكيرمأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب تر˘ج
يوارسضخ ى˘ف˘ط˘سصم ي˘نو˘ط˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا
ةبترملل هلÓتحا دعب ةي˘سضف˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب
لفاحملا يف ةينطولا ةيارلا عفريل ،ةيناثلا
يوارسضخ دلاخ ه˘ن˘طاو˘م ة˘ق˘فر ،ة˘ي˘لود˘لا
جو˘ت˘ي˘˘ل ،ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘حا يذ˘˘لا
رتسسيم ةلوطب يف ةيزنوربلا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب
.ةاوهلل ايبملوا

راظنأ’ا هيجوتب بلاطي يريزد
هوحن ’ قيرفلا لكاسشم وحن

بلا˘ط˘م˘ب ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘˘لا بج˘˘ع˘˘ي م˘˘ل
ثيح ،عيمجلا ليحر ةرورسضب رفسصأ’ا دارجلا
نا امب جئاتنلا ةيلوؤوسسم لمحتي ’ هنا ىلع دكا
،ةثلاثلا ةجردلا مسسق نم تابادتناب ماق قيرفلا

،هبسسح باسسحلل لسضف’ا تقولا وهف يلاتلابو
ثدحي ام ىلع زيكرتلا ةرورسض ىلع ادكؤوم
،هتلاقت˘سسا ن˘ع ثح˘ب˘لا صضو˘ع ا˘يرادإا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
نم ريثكلا مغر ة˘ل˘سصاو˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن اد˘كؤو˘م
د˘كا ثي˘ح ،يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ر˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مز’ا
نا امب تقولا اذه يف هباحسسنا مدع هيبرقمل
ول اهتيفاع ةداع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ةردا˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نم اميسس’ اهل ةيباجيإ’ا فورظلا لك رفوت

.مهتاقحتسسم ديدسست لÓخ
ايلام سشعتنتسس «ةيبابلا» ةنيزخ

يف ةملعلا ةيدولوم ق˘ير˘ف ة˘ن˘يز˘خ صشع˘ت˘ن˘ت˘سس
8 برا˘ق˘ي ا˘م لو˘خد م˘˘كح˘˘ب تا˘˘عا˘˘سسلا مدا˘˘ق
ام و˘هو ،يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ن˘يز˘خ ى˘لا ر˘ي˘يÓ˘م
لجا نم هلÓغتسسا ىلا نولوؤوسسملا ىعسسيسس
لجا نم كلذو ،ةكرسشلا باسسح يف اهعسضو
ىلع ىتح لمعلاو نويدلا نم ريثكلا ةيوسست
ركذي ،مسسوملا اذه يبع’ تاقحتسسم ديدسست
او˘ب˘لا˘ط ة˘ي˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘لوؤو˘˘سسم نا
يتلاو ،ةميقلا رييسست يف داهتج’ا ةرورسضب
. ةيلاملا قيرفلا لكاسشم ةفاك ءاهنا اهناكمإاب

qarsana@essalamonline.com
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يوÓمح قحلم يف بردتلا ررقت «كوملا» ةرادإا

ثحبي ثيح يوÓمح ديهسشلا قحلمب تابيردتلا قÓطنا ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا تررق
ذختت دق ةرادإ’ا نا ركذي ،ةلوطبلا دعوم قÓطن’ ازهاج هلعجت ةديج تاريسضحت نع قيرفلا
امك ،اهديدجت مدع لاح يف كلاملا دبع نب نع اسضوع يوÓمح بعلم يف لابقتسس’ا رارق
ناو ةسصاخ ،هيف لابقتسسÓل فسسوي دوغيز بعلم ىلا لاقتن’ا ةيناكمإا يف اسضيأا ةرادإ’ا ركفت
.اهليهأات بعÓملا ليهأات ةنجل ناكمإاب يتلا قفارملا لك ىلع يوتحي بعلملا

15

ةيبرع ةينف ةفحت
صسأاكل ديدج˘لا م˘ي˘م˘سصت˘لا ع˘ن˘سص
داور طسسو يف ثدحلا رطق ريمأا

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م
هذه لامج˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا دا˘سشا ثي˘ح
نيب عمجت يت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ف˘ح˘ت˘لا
غ˘ل˘ب˘يو ،ةر˘سصا˘ع˘م˘˘لاو ة˘˘لا˘˘سصأ’ا
م˘ي˘م˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا نزو˘˘لا
،تامارغوليك7 صسأاكلل ديدجلا

2و صصلاخلا بهذلا نم غلك5
و˘˘˘نارو˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘جز ن˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘˘ك
93 غل˘ب˘ي عا˘ف˘ترا ع˘م ،قو˘مر˘م˘لا
عقاوم داور بسسحو ،ار˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘سس
صسأاكلا نإاف يعامتج’ا لسصاوتلا

ل˘خاد ر˘ط˘ق ة˘ط˘ير˘خ ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع
.ةلودلل يديلقتلا صسابللا
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ةÓسصلا تيقاوم

ةنيمث ةطقنب هييلوبنوم ةدوع يف مهاسسي روليد^
  داقتنا لحم يوادوبو لاطع ىلع وسسقي «لاول» ةقفر يرمعلب^

«وديروأا» عم ةياعر دقع عيقوت نم بÎقت ةرادإلا

نسسحت يف قيرفلا »:سساملأا
هللا ءاسش نإا لسضفأا مداقلاو رمتسسم
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ايقيرفإا لامصش ةرود نم3ـلا ةلوجلا راطإا يف

ةنيطنصسق بابصش رئاز÷ا ةيدولوم ةليلم Úع ةيعمج

دقتني ’ويدراوغ
لسصاويو زرحم

نع هداعبتسسا
يسساسسأ’ا ليكسشتلا

ىلع بعصصلا زوفلا دعب
نوتبماهثواصس

بختنملا يقÓي ةنسس02 نم لقأ’ ينطولا بختنملا
لـــهأاتلا يـف هـظوظح عــفر ىلع هنيعو يبيللا

دبع نب ‘ ةراطسسوسس ءاقل
لوحي Êارمع و كلاŸا

 هيلإا تابيردتلا

راهبإ’ا لسصاوت » ماسص’ »
ةمدقŸا نم بÎقتو


