
«ةيضشراغيلوألا» تلوم اذكه
تائمب ةضسماخلا ةدهعلا

رييÓملا

ثبلل ةيعرضش ريغ ةطحم ةمهادم
تاونقل يزفلتلاو يعاذإلا

«trops nieb»50صص
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Óماح1792 ماع نوكي نأا ىنمت
ءانهلاو ةكربلاو ريخلل

Úب ةحلسسŸا ةهجاوŸا رارمتسسا مامأا
يبرغŸا ماظنلاو ويراسسيلوبلا

قلعتي موسسرم عورسشم دادعإا
ماقرألا ةيلومحمب

تينرتنلا قفدت ةعرضس نيضسحت وحن
30 صصةرم02 وحنب رئازجلا يف

يف هتارامثتسسا ميطحتب ىيحيوأا مهتي زوزعم
تارايسسلا بيكرت طاسشن

يعرسش رربم نود حÓسس لمحو صضيرحتلا اهنم ةديدع مهت مهل تهجو لاسصتÓل لمعتسست ةسساسسح ةينورتكلإا ةزهجأا زجح
تابذبذلا قيرط نع ةيعانسصلا رامقألاب

50صص

ر˘˘˘يزو مودا˘˘˘قو˘˘˘ب ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص ،بر˘˘˘˘عأا
بونج نم هتريظن عم ،ةيجراخلا
ن˘˘ع ،رود˘˘نا˘˘ب يد˘˘ي˘˘لا˘˘ن ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا

تارتوتلا ددجت نم قيمعلا امهقلق
نيب ةحلسسملا ةهجاوملا فانئتسساو

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو و˘˘يرا˘˘سسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج
ةيوارحسصلا يسضارألا يف يبرغملا
 .ةلتحملا

ىوتضسملا ةعيفر ةيموكحلا ةنجلل5ـلا ةرودلل اريضضحت ةفثكم ةيضسنرف ةيرئازج تاثداحم
30 صصنواعتلا عيونتو ءارثإاو ديطوت يف ةقراف ةظحل اهلعج ىلع ادكأا نيدلبلل نلوألا ناريزولا

بونج ةيرئازج عاضسم
بعضشلا Úكمتل ةيقيرفا

هÒضصم ريرقت نم يوارحضصلا

عونتلل ءاعو رياّني :دارج
ريبعتو انعمتجمل يفاقثلا

ةينطولا ةيوهلا نع

30صص

30 صص

روجألا يف ةدايزلاو ةيلآلا ةيقرتلاو قبسسملا دعاقتلا يف ةيقحألاب بلاطم

اضصخضش51ـل سسبحلا
حلضسم راجضش يف اوطروت
ترايتب رضصاق لتقمل ىدأا

Úيرئاز÷ا ائنهم نوبت صسيئرلا
Ãرياني» ةبسسان»

نوكت نأا هللا لأاضسأا»
ةكربو Òخ ةنضس

«ءاـــخرو
30 صص

50صص

لبقملا عوبضسألا ةحضصلا عاطقب ةينطو بضضغ مايأا
لخدتلل وعدم ديزوب نبو يفناج71ـلا نم ءادتبا ةيجاجتحا تافقو

40 صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
«تلوباراب «تبنت سضرألا

شضع˘ب˘ب ءار˘˘شضخ˘˘لا تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا تلو˘˘ح˘˘ت
ىلإا «لدع» ةلاكول ةعباتلا ةينكشسلا عقاوملا
ثي˘ح ،ةر˘ع˘ق˘م˘لا تا˘ي˘ئاو˘ه˘لا عرز˘ل ة˘˘ن˘˘كمأا
يذلا رمأ’ا تاير˘ط˘ف˘لا˘ك ةر˘ششت˘ن˘م تح˘شضأا
بارغتشسا راثأاو تارامعلل ماعلا رظنملا هوشش
دبع يديشس تارامع لاح وهو يحلا راوز
ةنكمأ’ا بايغب ناكشسلا ججحتي ثيح ،هللا
تا˘حا˘شسم˘لا اد˘˘ع تا˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا هذ˘˘ه عرز˘˘ل
ن˘ع جرا˘خ ر˘مأ’ا نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ،ءار˘˘شضخ˘˘لا
ةلاكولا يلوؤوشسم لخدتب نوبلاطيو مهقاطن
دحا ،يئاوششعلا كولشسلا اذه ىلع ءاشضقلل
نأا لا˘ق˘ف ر˘ظ˘ن˘م˘لا بر˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ح˘˘لا راوز
لدب «ت’وبارابلا» تبنت تحشضأا شضرأ’ا
 .يدلب رمأا بيجع راهزأ’ا

فطاوعلا ءادجتضسا

ةيلاعلا ةربقم يف بابششلا شضعب نكمت
ةيشسنج نم لاتحم فيقوت نم ةمشصاعلاب
،ةبيرغ ةقيرطب لوشستلا فرت˘ح˘ي ة˘ي˘ق˘ير˘فأا

لك ءا˘ف˘خإاو با˘ب˘ل˘ج˘لا شسب˘ل˘ب مو˘ق˘ي ثي˘ح
ل˘جأا ن˘م ةأار˘ما ه˘نأا شسا˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘شسج
،ىتوملا لهأاو ةر˘ب˘ق˘م˘لا راوز فا˘ط˘ع˘ت˘شسا

ىلع لايتح’ا نم لاتحملا اذه نكمت دقو
فاششتكا متي نأا لبق نينطاوملا نم ددع
اوناك نيذلا بابششلا شضعب لبق نم هرمأا
ةفاح ى˘ل˘ع هود˘جوو ةر˘ب˘ق˘م˘لا اود˘شصق د˘ق
هيبنت˘ب او˘ما˘ق˘ف ،ه˘تدا˘ع˘ك لو˘شست˘ي رو˘ب˘ق˘لا
دقو ،خفلا يف اوطقشسي ’ ىتح نينطاوملا
اوبلاطو فرشصتلا اذه نو˘ن˘طاو˘م˘لا د˘ق˘ت˘نا
نيذلا ء’ؤوه لثم ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب
.Óعف نيجاتحملا ىلع اودشسفا

«ةمولظملا» تاراطإلا

نيذلا نم راردأا  ةي’و تاراطإا نم ددع عفر
«ةششمهملا تاراطإ’ا» مشسا  مهشسفنأا ىلع اوقلطأا

ديجملا دبع شسيئرلا ىلإا ىوكشش  ةمولظملاو
كلشس يف ةريخأ’ا ةكرحلا بقع ةرششابم ،نوبت
ةيقرتلا نأا  ىلإا ىوكششلا تراششأاو ،رئاودلا ءاشسؤور
تا˘ي’و˘لا ن˘م دد˘ع ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ك راردأا  ة˘˘ي’و ي˘˘ف
ن˘م دد˘ع ع˘م  ةر˘ششا˘ب˘م˘لا  ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب  ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت
نأاو  ،تاقÓعلاو ريثأاتلا باحشصأا نم شصاخششأ’ا

ريتشسيجام)  ايلع تاداهشش ةلمح نم تاراطإا  ظح
بشصانم  مهشضعب لغششي نيذلا نمو  ،(هاروتكدو
يميلعتلا ىوتشسملا عم بشسانتت ’ ةطيشسب ةيرادإا

،مودعم ةنشس02 ىدعتت يتلا ةينهملا  ةربخلاو
دوجو مدع ببشسب لب ةءافكلا مدع ببشسب شسيل

نيذفانلا شضعب عم تاراطإ’ا هذه طبرت تاقÓع
نيذلاو ،راردأا  ةي’و ي˘ف ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لاو ن˘ي˘ق˘با˘شسلا
حار˘ت˘قا˘ب ىو˘كششلا با˘ح˘شصأ’ ا˘ق˘ب˘ط  نو˘مو˘˘ق˘˘ي
نأاششلا باحشصأا  راششأاو  ،ةيقرتلل مهنم نيبرقم
يفو نآ’ا  عشضولا نشسحت نم مغرلاب هنأا  ىلإا

ىلإا جاتحت  رومأ’ا نأا ’إا  ةريخأ’ا تايقرتلا ةكرح
.ةيقرتلا لاجم يف ءادأ’ا يف نيشسحت ىلإا  مويلا

 يئلو ريدم ذوفن

نيوكتلا ةرازو رارشسأا ىلع نوعلطملا فرعي
نيوكتل˘ل ي˘ئ’و ر˘يد˘م ةو˘ق راد˘ق˘م ،ي˘ن˘ه˘م˘لا
ذوفنو  ةوق  ،ىربك ةيرئازج   ةي’وب ينهملا
ةيوقلا هتاقÓع لÓخ نم رهظت يئ’ولا ريدملا

ةيشصولا ةرازولا تاراطإا بلغأا عم ،ادج ادج
اهلحو تÓكششملا لك عم لماعتلا ىلع رداقو
.ةرازولا عم طيشسب لاشصتاب

qarsana@essalamonline.com
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؟اذه مكل نيأا نم
و˘˘˘˘˘˘˘شضع ل˘˘˘˘˘˘˘شصح
يف قبا˘شس بخ˘ت˘ن˘م
ي˘ئ’و˘لا شسل˘ج˘م˘لا

ققشش4 ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم لك يف ،ةلماك
يف ةلقروو ترقت
ة˘ي˘ن˘كشس ع˘˘يرا˘˘ششم
ةيوقرتو ةي˘م˘ها˘شست
نم هبرا˘قأا ءا˘م˘شسأا˘ب
،ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا
بخت˘ن˘م˘لا و˘شضع˘لا
د˘ع˘ب لا˘ق ،ق˘˘با˘˘شسلا
ةرداغم نم تاونشس
،ر˘قو˘م˘لا شسل˘ج˘م˘لا

ه˘جو ي˘˘ف ا˘˘خرا˘˘شص
لبق هيد˘ق˘ت˘ن˘م د˘حأا

نم شسلجملا يف نوقباشسلا هئÓمز هيلع لشصح ام مامأا ائيشش يواشسي ’ هيلع لشصح ام نإا ةدم
؟ثدحتملا هيعدي ام ىلع ءÓمزلا لشصح لهف ،شضارأا

لوزعملا ريزولاو «يلاوزلا» ةعبطملا بحاضص
ةرششابم هبشصنم نم لزع قباشس ريزو نيدي
زيزعلا دبع قبشسأ’ا شسيئرلا ةرداغم دعب
اياشضق يف عبوت مث ،ة˘ط˘ل˘شسل˘ل ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
» يلاوز» ةشصاخ ةعبطم بحاشصل ،داشسف
نمث وه ،ميتنشس نويلم21 نع ديزي  غلبمب
ed setrac sed ة˘ي˘شصخ˘شش تا˘قا˘ط˘˘ب
etisivنم هينواعم دحأا ربع ريزولا بلط
،ةشصاخ˘لاو ةر˘ي˘غ˘شصلا ة˘ع˘ب˘ط˘م˘لا بحا˘شص
نمثلا ددشسي نأا نود تارم ةدع اهعبط
بحاشص رطشضيشس لهف ،ةعبطملا بحاشصل
نم مقافت ةديدج ىوكشش عاديإ’ ةعبطملا

؟ نيجشسلا ريزولا بعاتم

«ةواخ ةواخ» راعضشب ةبراغم
ع˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا داور لواد˘˘˘˘˘˘˘ت
ريثم ويديف عطقم ةيعامتج’ا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأ’ ،ة˘ششهد˘˘ل˘˘ل
ششيجلا هيف اعد ثيح ةبراغملا
برغملا ريرحت ىلإا يرئازجلا

ماظنلا ةيدوبع نم ةبراغملاو
نا˘ي˘كل˘ل ع˘˘شضا˘˘خ˘˘لا يو˘˘ل˘˘ع˘˘لا
يشسنرفلا نيميلاو ينويهشصلا
رمأ’ا يف بيرغلاو ،فرطتملا
لاق ،يبرغملا نطاوملا اذه نأا
رئازجلا ا˘ي˘ح˘ت »:يو˘ق تو˘شصب
  .«ةيبرغلا ءارحشصلا ايحت»و

دوعي «قانضشيضش» كلملا
تراثأا ،فيرط فقوم يف
،قا˘ن˘ششي˘شش كل˘م˘لا ة˘يو˘˘ه
تاشصنم يف اعشساو ’دج
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
،ةيلودلا ىت˘حو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لاثمت بيشصنت دعب كلذو
.وزو يزيت ةي’و يف هل

داور نشسحتشسي مل ثيح
ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’ا
ةوطخلا هذ˘ه ن˘ي˘ير˘شصم˘لا

ايفاقث اثرا اهايإا نيربتعم
لاثمتلا اذه نوك ،ايرشصم
ةنعارفلا كو˘ل˘م˘لا ن˘م و˘ه
دحأا لعج ام ،نييرشصملا
تارششع مهدنع كاي نييرشصملا اهيلع وديزي وبحي ريغ» :لوقلاب مهيلع دري نييرئازجلا
  .«ولاو ولاق امو دحاو مهلانيد نامورلا فوشش ،ششرشضي ام كرب دحاو انيد ،ةنعارفلا
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ىلع دارج زيزعلا دبع لاقو
لشصاوت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ه˘با˘شسح
لحت» «كوبشسياف» يعامتج’ا

ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘˘شسلا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
امك ريا˘ن˘يو1792 ةديد˘ج˘لا
لعج˘ي ا˘نداد˘جأا ن˘ع ها˘ن˘ثراو˘ت
،«ة˘ي˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ا˘˘ن˘˘تر˘˘كاذ
ءا˘عو و˘ه ر˘يا˘ن˘ي» نأا فا˘˘شضأاو
انعمتجم˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لا عو˘ن˘ت˘ل˘ل
.«ةينطولا ةيوهلا نع ريبعتو

بي˘طأا لوأ’ا ر˘يزو˘لا مد˘˘قو
لخاد نييرئازجل˘ل تا˘ي˘ن˘م˘ت˘لا
Óئاشس رج˘ه˘م˘لا ي˘فو ن˘طو˘لا
ا˘ما˘ع نو˘كي نأا ى˘لا˘ع˘˘ت ه˘˘ل˘˘لا

.ءانهلاو ةكربلاو ريخلل Óماح
،شساقشسأا» لوقلاب دارج متخو
حو˘˘بر˘˘مأا شسا˘˘ق˘˘شسأا ،شسا˘˘ق˘˘˘مأا
.«Óيام ادنأا ،يريازدأا ذوذقاويإا

بع˘ششلا ل˘ف˘ت˘حا ،ةرا˘ششإÓ˘˘ل
عو˘بر ر˘ب˘ع شسمأا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘شسلا˘ب ن˘طو˘لا
ميظنتب1792 ةد˘يد˘ج˘˘لا
ةيرث ةيفاقث جماربو تارهاظت
يفاقثلا نيدعبلاب ةلشص تاذ
ءايحإ’ ةبشسانملل ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
ةيبعششلا تادا˘ع˘لاو د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لا

ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘م˘˘ي˘˘م˘˘ح ءاو˘˘جأا ي˘˘ف
لثمتيو .ةكراششملاو ةجهبلاب
هذ˘ه ن˘م ى˘خو˘ت˘م˘لا  فد˘˘ه˘˘لا
ف˘ير˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ت’ا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ثورو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اهخيراتو ةمأÓل يراشضحلاو
.داجمأ’اب لفاحلا

شسأارب ت’افتح’ا ز˘ي˘م˘ت˘تو
ماعلا اذه ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ن˘شسلا

شسي˘˘˘˘ئر ةز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ج قÓ˘˘˘˘طإا˘˘˘˘ب
ةغ˘ل˘لاو بدأÓ˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا
راطإا يف لخدت يتلا ىلوأ’ا
يف جاتنإ’او ثحبلا عيجششت»
ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لاو بدأ’ا

لامعأا تناك ءاوشس امهتيقرتو
مأا ةيغيزامأ’ا ةغ˘ل˘لا˘ب ة˘ف˘لؤو˘م
.«اهيلإا ةمجرتم

ينعت يتلا ،ر˘يا˘ن˘ي ر˘ب˘ت˘ع˘يو
مويلا «رهششلا يف موي لوأا»
ي˘عارز˘لا م˘يو˘ق˘ت˘لا ي˘ف لوأ’ا
21 مويل قفاوملا يغيزامأ’ا
،يدÓيملا ميوقت˘لا ي˘ف ر˘يا˘ن˘ي
ةقطنم لماك يف هب لفتحيو
رزج ةياغ ىلإاو ايقيرفإا لامشش
شضعب لازت ’ ثيح يرانكلا
،ةدئاشس ةيربربلا ديلاقتلا اياقب
قطانم شضعب ىلإا ةفاشضإ’اب
.لحاشسلا

يف دلب لوأا رئازجلا دعتو
ذ˘ن˘م ،م˘شسر˘ت ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘شش
اينطو اموي رياني ،8102 ةنشس
ةلاحم ’ وهو» رجأ’ا عوفدم
ةداعإا ثيح نم اربتعم امدقت
ةشصاخلا ت’افتحÓل رابتع’ا
.«يرئازجلا بعششلاب

watan@essalamonline.com

ءانهلاو ةكربلاو ريخلل Óماح1792 ماع نوكي نأا ىنمت

ةينطولا ةيوهلا نع ريبعتو انعمتجمل يفاقثلا عونتلل ءاعو رياّني :دارج

خ.ةميسسن

،1792 ةديدجلا ةيغيزامألا ةنسسلا لولح ةبسسانمب هيناهتب صسمأا ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا مدقت
.ةينطولا ةيوهلا نع ريبعتو يفاقثلا عونتلل ءاعو وه ةبسسانملا هذهب لافتحلا نأا اربتعم ،ريانيب تلافتحلاو

«رياني» ةبسسانÚ Ãيرئاز÷ا ائنهم نوبت صسيئرلا

«ءاخرو ةكربو Òخ ةنضس نوكت نأا هللا لأاضسأا»

نواعتلا عيونتو ءارثإاو ديطوت يف ةقراف ةظحل اهلعج ىلع ادكأا نيدلبلل نلوألا ناريزولا

ىوتضسملا ةعيفر ةيموكحلا ةنجلل5ـلا ةرودلل اريضضحت ةفثكم ةيضسنرف ةيرئازج تاثداحم

دبع ،ةيروهمجلا شسيئر أانه
بع˘ششلا شسمأا ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لا
لو˘ل˘ح ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘شسلا
.«رياني»

ى˘ل˘ع نو˘ب˘ت شسي˘ئر˘لا بت˘كو
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
ةنشسلا لولح ةبشسانمب» :«رتيوت»

ىلإا مدقتأا ،ةديدجلا ةيغيزامأ’ا
ر˘حأا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘ششلا ل˘˘ك
.«ي˘نا˘مأ’ا شصل˘خأاو ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا

:ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر فا˘شضأاو
ةنشس نوكت نأا ىلاعت هللا لأاشسأا»
شسا˘ق˘شسأا ،ءا˘خرو ة˘كر˘بو ر˘˘ي˘˘خ
.«شساقمأا

ر.نوراه

ماقرألا ةيلومحمب قلعتي موسسرم عورسشم دادعإا

تينرتنلا قفدت ةعرضس نيضسحت وحن
ةرم02 وحنب رئازجلا يف

قفدت ةعرشس نيشسحت متيشس
ءدب دع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب تي˘نر˘ت˘ن’ا
تÓ˘˘با˘˘كلا ما˘˘ظ˘˘ن ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت
ةيرشصبلا فايلأ’ا نم ةيرحبلا
ط˘بر˘ي يذ˘لا «لا˘فروا/لا˘˘ف˘˘لأا»
نار˘هوو ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ثي˘ح ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف ا˘ي˘شسن˘لا˘ب˘ب
ةعشس ىلإا لوشصولاب حمشسيشس
ام يأا تياباريت04 ىلإا لشصت
تاجايت˘حا ةر˘م02 ي˘ها˘شضي
.ةيلاحلا دلبلا

د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘˘˘كأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘شسلا ت’ا˘˘˘˘˘شصت’او
ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه نأا ،ة˘ي˘كل˘شسÓ˘لاو
ي˘ف ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد يذ˘˘لا
،طرا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
قفدت ةرادإا ةيناكمإاب حمشسيشس
نم جراخلاو لخادلا تنرتنإ’ا
ل˘˘ق˘˘نو ،«ةءا˘˘ف˘˘كب» ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘عر˘شس ةدا˘يز ع˘˘م تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ى˘˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ق˘˘فد˘˘˘تو
تارد˘˘ق كلذ˘˘˘كو ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا لا˘˘˘˘˘شصت’ا

ل˘˘با˘˘ك ي˘˘تأا˘˘يو ،تا˘˘˘كر˘˘˘ششلاو
زز˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل «لا˘˘˘فروا/لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأا»
ن˘ي˘˘ت˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘شصو˘˘لا
،ةبانع ربع نيتراملا نيتريخأ’ا
ةعشسبxedeM كلذ يف امب
لبا˘كو ار˘ي˘ت2 ى˘˘˘لإا ل˘˘˘˘شصت
2 laplAر˘ب˘ع ر˘م˘ي يذ˘˘لا
اكرويام يد املاب ربع رئازجلا
ردقت قفدت ة˘عر˘شسب (ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا)
ريغ رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ا˘غ˘ي˘ج58ـب

.«ةيفاك
فا˘˘ي˘˘˘لأ’ا ل˘˘˘با˘˘˘ك ط˘˘˘بر˘˘˘يو

لا˘˘ف˘˘لأا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ير˘˘شصب˘˘˘لا
لافروأاو (اي˘شسن˘لا˘ف ‐ ر˘ئاز˘ج˘لا)
ة˘كب˘شش (ا˘˘ي˘˘شسن˘˘لا˘˘ف ‐ نار˘˘هو)
ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ت’ا˘˘˘شصت’ا

رئازجلا يف ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م
ةكبششلا˘ب ،نار˘هوو ة˘م˘شصا˘ع˘لا
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

هلوط زواجتيو ،ةيشسنلب ةنيدم
ةيرشصبلا فايلأ’ا نم ملك077
.رحبلا حطشس تحت

ميهاربا ف˘ششك ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو راز˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق نأا ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘شسÓ˘˘˘لاو
داد˘عإا ن˘م ،ا˘ب˘ير˘ق ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘شس
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي مو˘˘˘شسر˘˘˘م عور˘˘˘ششم
ةلثمتملاو ،ماقرأ’ا ةيلوم˘ح˘م˘ب
لماعتملا ري˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف
 .مقرلاب ظافتح’ا عم يفتاهلا

ح˘ير˘شصت ي˘˘ف راز˘˘مو˘˘ب د˘˘كأا
ايلاح يرجي هنأا شسمأا يفحشص
˘مو˘شسر˘م داد˘عإا ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
،ما˘قرأ’ا ة˘ي˘لو˘م˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
دق ،ىلوأ’ا ةدوشسملا نأا افيشضم
طبشض ةطلشس ىلع اهشضرع مت
ت’ا˘˘˘˘˘˘شصت’او د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا

ام˘ي˘ف ،ر˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا
ىلإا دعب اميف اه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘شس
 .ةموكحلل ةماعلا ةنامأ’ا

ةيلومحم نأا ريزولا حشضوأاو
هتيقحأاب نوبزلل حمشست ،ماقرأ’ا
لاح يف ،همقرب ظافتح’ا يف
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ
ةشسفانملا عي˘ج˘ششت˘ب ح˘م˘شسي˘شس
،لاقنلا فتاهلا يل˘ما˘ع˘ت˘م ن˘ي˘ب
تارا˘˘ي˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
 .نوبزلل عشسوأا تامدخو

يف  فرششأا دق ،رازموب ناكو
بيشصنت ىلع ،يشضاملا ناوج
داد˘˘عإا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم ل˘˘م˘˘ع جو˘˘ف
ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا˘˘˘خ
قلعتملا نوناقلا ماكحأا ديشسجت
ت’ا˘˘˘˘شصت’او د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ي˘˘ف ردا˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا

ه˘˘ق˘˘شش ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘˘خ8102
ماقرأ’ا ةيلو˘م˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

فد˘ه˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا لاو˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ةمدق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘شسح˘ت
ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م ل˘ب˘ق ن˘م نو˘بز˘˘ل˘˘ل
 .لاقنلا فتاهلا

لاو˘ج˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ي˘ت˘لا ة˘مد˘خ˘˘لا يأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نأا ،لاقن فتاه لماعتمل حمشست
نم ةدا˘ف˘ت˘شس’ا ه˘ن˘ئا˘بز˘ل ح˘ي˘ت˘ي
،نيرخآ’ا نيلماعتملا تاكبشش
ن˘ح˘ن» :Ó˘ئا˘ق ر˘يزو˘˘لا ح˘˘شضوأا
ةينعملا فارطأ’ا لك عم لمعن
 .«ينطولا لاوجتلا ديشسجتل

ق˘ل˘طأا د˘ق ،ه˘عا˘ط˘ق نأا د˘كأاو
ح˘لا˘شصل ة˘كرا˘ششم˘ل˘˘ل ،ا˘˘نÓ˘˘عإا

كلهتشسملا ة˘يا˘م˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘م
نيلماع˘ت˘م˘لاو ل˘م˘ع˘لا با˘برأاو
م˘ه˘ل˘ك اود˘بأا يذ˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
ل˘جأا ن˘م او˘ع˘فارو م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
 .ماكحأ’ا هذه ذيفنت

قيبطت نإاف ،ريزولا بشسحبو
ةطلشس» ىلإا دوعي ماكحأ’ا هذه
ه˘ترازو نأا اد˘كؤو˘م ،«ط˘˘ب˘˘شضلا
اذ˘ه ى˘ل˘ع روا˘ششت˘لا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
نيع˘ت˘ي ه˘نأا ى˘لإا ا˘ت˘ف’ .ف˘ل˘م˘لا

ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
،شسي˘ل˘ي˘بو˘م» لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘ل˘ل

عا˘م˘ت˘˘ج’ا «ود˘˘يروأاو يز˘˘ي˘˘ج
م˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ع˘˘شضو˘˘ل
امك ينيب˘لا ط˘بر˘ل˘ل جو˘لا˘ت˘كو
 .نوناقلا هيلع شصني

هذ˘˘ه نأا ،راز˘˘مو˘˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
را˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ت ما˘˘˘كحأ’ا
يذ˘لا ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شس’ا ه˘جو˘ت˘لا
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘شضت
قيقحت ىلإا ي˘مار˘لا ة˘مو˘كح˘لا
ل˘ما˘ع ه˘نو˘كل ي˘م˘قر لو˘˘ح˘˘ت
كلذو اندلبل ةماد˘ت˘شسم ة˘ي˘م˘ن˘ت
لا˘شصت’ا ن˘ي˘شسح˘ت لÓ˘خ ن˘˘م
عو˘بر ل˘ك ر˘ب˘ع لدا˘ع ل˘˘كششب
 .نطولا

د.Ëرم/ز.صسواط

د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت
لÓ˘خ شسمأا لوأا ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا

هر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘˘ه ة˘˘م˘˘لا˘˘كم
تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ى˘لإا ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ةنجلل ةشسماخلا ةرودلل ةيراجلا
،ىوتشسم˘لا ة˘ع˘ي˘فر ة˘ي˘مو˘كح˘لا
ررقملا ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ‐ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.رئازجلا يف ابيرق اهداقعنا

ةرازولل نايب يف ءاج امبشسحو
ر˘يزو˘لا ثدا˘ح˘ت د˘˘ق˘˘ف» ى˘˘لوأ’ا
ايفتاه ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا

ر˘يزو˘لا ،شسكي˘ت˘شسا˘ك نو˘ج ع˘˘م
،ةيشسنر˘ف˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل لوأ’ا

نع ةبشسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ا˘بر˘عأا د˘قو
تاقÓعلا ىوتشسمل ا˘م˘ه˘حا˘ي˘ترا
ماظ˘ت˘نا ا˘هز˘ي˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ىوتشسم ىلعأا ى˘ل˘ع ت’دا˘ب˘ت˘لا
قا˘˘فآا لو˘˘ح م˘˘˘ئاد˘˘˘لا روا˘˘˘ششت˘˘˘لا
يف يشسنرفلا ‐يرئازجلا نواعتلا

ددجو.«ت’اج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ،نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا

لمعلا ىلع ديد˘ششلا ا˘م˘ه˘شصر˘ح
،ةيئانثتشسا ةكارشش ءانب لجأا نم
نم ،نيبناج˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ا˘ق˘فو
‐يرئازجلا نواعتلا زيزعت اهنأاشش
ةح˘ل˘شصم مد˘خ˘ي ا˘م˘ب ي˘شسنر˘ف˘لا
ثي˘˘ح ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ،ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
.ايجولونكتلا لق˘نو را˘م˘ث˘ت˘شس’ا

ىلإا ن’وأ’ا ناريزولا قرطت امك
ةرودل˘ل ة˘يرا˘ج˘لا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا
ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘شسما˘خ˘˘لا

‐ةير˘ئاز˘ج˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ة˘ع˘ي˘فر

ابيرق اهداقعنا ررقملا ،ةيشسنرفلا
ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف

قاقحت˘شس’ا اذ˘ه ل˘ع˘ج ةرور˘شض
ديطوت يف ة˘قرا˘ف ة˘ظ˘ح˘ل ما˘ه˘لا

ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لا ع˘˘يو˘˘ن˘˘تو ءار˘˘ثإاو
ل˘˘ئا˘˘شسم˘˘لا تنا˘˘كو.نيدلبلا
ي˘ح˘شصلا قا˘ي˘شسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
ءابو راششتنا نع مجانلا يملاعلا

لامعأا لودج ىلع91  ‐ ديفوك
نيريزولا نيب ةيفتاهلا ةملاكملا
نار˘يزو˘لا ق˘ف˘تا ا˘م˘˘ك .ن˘˘ي˘˘لوأ’ا
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ن’وأ’ا
عيمج لوح ةيئانثلا تارواششملا

˘‐ ير˘ئاز˘ج˘لا نوا˘ع˘˘ت˘˘لا بناو˘˘ج
يشسنرفلا

ـه.داوج
يبرغŸا ماظنلاو ويراسسيلوبلا Úب ةحلسسŸا ةهجاوŸا رارمتسسا مامأا

هÒضصم ريرقت نم يوارحضصلا بعضشلا Úكمتل ةيقيرفا بونج ةيرئازج عاضسم
ريزو موداقوب يربشص ،برعأا

ن˘م ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
،رودناب يديلان ،ايقيرفإا بونج
ددجت نم قيمع˘لا ا˘م˘ه˘ق˘ل˘ق ن˘ع
ةهجاوملا فانئت˘شساو تار˘تو˘ت˘لا
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسم˘˘˘لا
يبرغملا ماظنلاو ويرا˘شسي˘لو˘ب˘لا
ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘شصلا ي˘˘˘شضارأ’ا ي˘˘˘ف
 .ةلتحملا

ةرورشض ىلع ناريزولا ددششو
يقيرفإ’ا داحت’ا دوهج رفاشضت
ل˘˘جأا ن˘˘م ،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘مأ’او
ةيشسا˘ي˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘ششلا

ةمزأÓل ةيئاهنلا ةيوشستلل ةيقيقح
نيكمت لÓ˘خ ن˘م ة˘يوار˘ح˘شصلا
ه˘ق˘ح ن˘م يوار˘ح˘شصلا بع˘˘ششلا
لÓقتشس’او ريشصملا ريرقت يف
،فافششو هيزن ءاتفتشسا لÓخ نم
تاذ تارارقلاو تارارقلل اقفو
دا˘ح˘ت’ا ن˘ع ةردا˘˘شصلا ة˘˘ل˘˘شصلا

امك .ةدحتملا ممأ’او يقيرفإ’ا
فقاوملا براقت حايتراب اظح’
ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا را˘شسم ها˘ج˘ت
تامزأÓل ة˘ي˘م˘ل˘شسلا ة˘يو˘شست˘لاو
اشضرع˘ت˘شسا ثي˘ح .تا˘عار˘شصلاو
رتوتلا رؤوب يف تاروطتلا رخآا
كلذ يف امب ،ةراقلا يف ةيشسيئرلا
،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ةد˘ئا˘˘شسلا عا˘˘شضوأ’ا

ل˘حا˘شسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘فو ي˘˘لا˘˘م
 .طشسولاو

،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ىر˘˘˘جأاو
شسمأا ،مودا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شص
هتريظن عم ة˘ق˘م˘ع˘م تاروا˘ششم
يد˘ي˘لا˘ن  ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ن˘˘م
ةيلودلا تاقÓعلا ةريزو ،رودناب
ةرازول نايب راششأاو .نواعتلاو
نيريزولا نأا ،ةيجراخلا نوؤوششلا
لبشسو ةيئانثلا تا˘قÓ˘ع˘لا ا˘ث˘ح˘ب
لكششب ابحرو اهزيزعت لئاشسوو
تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ةدو˘˘˘ج˘˘˘ب شصا˘˘˘˘خ

ةكارششلاو ةيخيراتلا ةي˘شسا˘ي˘شسلا
 .نيتلودلا نيب ةيجيتارتشس’ا

هتري˘ظ˘ن ع˘م مودا˘قو˘ب ق˘ف˘تاو
قيمعت ىلع ،ةيق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا

ي˘ف ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘تو
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىلإا هب ءاقتر’ا فدهب ةيراجتلاو
ةيشساي˘شسلا تا˘قÓ˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم
تا˘ع˘ل˘ط˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘تو ةزا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
˘مÓ˘شسلا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

هذه قيقحت لجأا نمو .مÓشسلاو
بونجو رئازجلا تررق ،ةياغلا
نم ءاهتن’ا يف عارشسإ’ا ايقيرفإا

يرجي يتلا تاقافت’ا عيراششم
زيزعتل ،ايلاح اهنأاششب شضوافتلا
م˘كح˘ي يذ˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘طإ’ا
ةرودلل ابشسحت ،يئانثلا نواعتلا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘شضو˘ف˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
 .ةيئانثلا

د.Ëرم

داسسفلا ةحفاكم ةئيه عم قيسسنتلاب

داضسفلا ةبراحمل ةمئألا دينجت
ةماعلا ةايحلا ةقلخأاو
ريزو يدهملب فسسوي فسشك

نع ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
ةئيه عم قيسسنتلاب دونب عسضو
ميظنتب قلعتت داسسفلا ةحفاكم
عيزوتو ةيسسيسسحت تاودن
.داسسفلا ةحفاكمل وعدت تايوطم
ىلع هفارسشإا لÓخ يدهملب اعدو
ناونع تحت ةيملع ةودن
يف داسسفلا ةرهاظ ةجلاعم»
نوناقلاو يمÓسسإلا هقفلا
ىلإا مÓعإلاو ةمئألا «يرئازجلا
ةموظنم عسضو يف ةمهاسسملا

قÓخألا ىلع ةينبم ةيوبرت
ىلع ريزولا ددسشو .ةنسسحلا

اربتعم ،داسسفلا ةبراحم ةرورسض
ةيروهمجلا صسيئر ثيدح» نأا

بسصي ةماعلا ةايحلا ةقلخأا نع
هيلإا وعدي ام راطإا صسفن يف
تاذ ةمÓسس نم يمÓسسإلا نيدلا
.«نيسشي امع داعتبلاو ديلا

خ.ةميسسن
دعاقتلا يف ةيقحألاب بلاطم

ةيلآلا ةيقرتلاو قبسسملا
روجألا يف ةدايزلاو

عاطقب ةينطو بضضغ مايأا
لبقملا عوبضسألا ةحضصلا

ءادتبا ةيجاجتحا تافقو
نبو يفناج71ـلا نم
لخدتلل وعدم ديزوب

ةينطولا ةيقيسسنتلا تعد
تافقو ميظنتل ةحسصلا يفظومل
نم81و71 يموي ةيجاجتحا
ةرازو نيمهتم ،يراجلا رهسشلا
ةيبلت يف لطامتلاب ةحسصلا

.مهبلاطم
ةيوسضنملا ةيقيسسنتلا تحسضوأاو
ةيرئازجلا ةباقنلا ءاول تحت
مهنأا ،ةيمومعلا ةرادإلا يفظومل
بارسضإا ميظنتل ةوعدلا اوبنجت
يف عسضولا مزأات نم افوخ ينطو

.يئانثتسسلا يحسصلا فرظلا لظ
ةحسصلا يفظوم ةباقنلا تعدو
تافقو ميظنتب مهتوعد ةيبلتل
81و71 يموي ةيجاجتحا

ءادتبا ةعاسس فسصن ةدمل يفناج
.احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا نم
يف ةيقحألاب مهكسسمت تدكأاو
ةيقرتلاو قبسسملا دعاقتلا
،روجألا يف ةدايزلاو ةيلآلا

ةحنملا فرسص ىلإا ةفاسضإلاب
.ديفوكل ةثلاثلا

خ.ةميسسن



هل نايب يف تافايشض لاق
ةخشسن ىلع «مÓشسلا» تعلطا

تا˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
نأا ا˘˘ه˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘˘لا
يف ليومتلا ةداعإا نم ديفتشست
ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت م˘˘عد زا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا
ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘شسا كلذو ،با˘ب˘ششلا
ةذختملا ةد˘يد˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا
موشسرملا بشسحو ،نأاششلا اذهب
144‐02 م˘˘˘قر ي˘˘˘شسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ربمشسيد03 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا

دد˘ع˘˘لا ي˘˘ف ردا˘˘شصلا0202
،ةيمشسرلا ةديرجلا نم لوأ’ا
ىشصقأ’ا دحلا ديدحت مت هناف
ن˘ي˘يÓ˘˘م (01)ـب رام˘ث˘ت˘شسÓ˘ل
رامثتشس’ا دح عمجيو ،رانيد
يوذ با˘˘˘ب˘˘˘ششلا دد˘˘˘˘ع بشسح
زا˘˘˘ج˘˘˘نإا د˘˘˘ن˘˘˘ع ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لا
،عمج˘ت ل˘كشش ي˘ف عور˘ششم˘لا
نيب رزآاتلا حور زيزعت فدهب
تاذ ةرغ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
.ةفاشضملا ةميقلا

ه˘نا ،مو˘شسر˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شضيو
عيراششملا ووذ بابششلا زجني

وأا ةيدرف ةفشصب تارامثتشس’ا
عمجت لكشش يف وأا ةيعامج
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت لا˘˘كششأا د˘˘حأا بشسح
ع˘ير˘ششت˘ل˘ل ا˘ق˘˘فو ة˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

،ا˘م˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
يوذ با˘˘˘ب˘˘˘ششل˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘يو
ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

طا˘ششن ق˘طا˘ن˘م ي˘ف تÓ˘ح˘˘م
ةزهجمو ةشصشصختم ةرغشصم
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب را˘ج˘يإ’ا ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصب

ع˘˘ل˘˘شسلا جا˘˘ت˘˘نإا تا˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘ل
.موشسرملا فيشضي تامدخلاو

ر˘ي˘ي˘غ˘ت م˘ت د˘ق˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا» ة˘ي˘م˘˘شست
با˘˘ب˘˘ششلا ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ششت م˘˘˘عد˘˘˘ل
ةينطولا ةلا˘كو˘لا» ة˘ي˘م˘شست˘ب»
«ةيت’واق˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘تو م˘عد˘ل
˘˘˘ما˘˘˘كحأا ي˘˘˘ف ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لاو
تاذ ىر˘˘˘˘خأ’ا شصو˘˘˘˘˘شصن˘˘˘˘˘لا
،هتاذ مو˘شسر˘م˘لا ق˘فو ة˘ل˘شصلا

ن˘˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بشسح ‐عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا
ة˘برا˘ق˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ، ‐ر˘˘يزو˘˘لا
يف ةلاعفو ةعجان ةيداشصتقا

تاطاششنلا ثادحتشسا ةيلمع
دودر˘˘م˘˘لا تاذ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لاو
ن˘ع عو˘ن˘ت˘م˘لاو يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

معدل ةينطولا ةلاكولا قيرط
.ةيت’واقملا ةيمنتو

ثدحلا4 4392ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج92ـل قفاوملا1202 يفناج31ءاعبرألا

watan@essalamonline.com

رانيد رييÓم01 ـب ددح رامثتسسÓل ىسصقألا دحلا نإا لاق

ليومت ةداعإا نم ديفتضست نأا نكمي ةرثعتملا ةرغضصملا تاضسضسؤوملا :تافايضض

ز.صسواط

بابسشلل نكمي هنا ،ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تافايسض ميسسن دكأا
كلذو ةرثعتملا مهتاسسسسؤوم ليومت ةداعإا نم ةيئانثتسسا ةفسصبو ةرورسضلا دنع ةدافتسسلا ،عيراسشملا يوذ

.بابسشلا ليغسشت معد راطإا يف

0302 قفأا ةينطولا ةيجيتارتسسإلا نأا تدكأا
جاتنإلا روطتو تاطايتحلا ةنياعم ىلع زكترتسس

لÓخ ةيوقاط لكاضشم ةهجاوم يف ةموكحلا
ةلبقملا تاونضس رضشعلا

اهفانئتسسا نم طقف مايأا دعب

تاراطقلاب لقنلا تÓحر ددع ‘ تاÒيغت
تابارطضضÓل يدضصتلل

لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا ةرازو تف˘˘˘˘ششك
،ةددجتملا تاقا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا
يف داتعملا يوقاطلا جذومنلا نأا
ل˘كا˘ششم ن˘ع ر˘˘ف˘˘شسأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رششعلا لÓخ دÓبلا ا˘ه˘ه˘جاو˘ت˘شس
،ريذبتلا ببشسب ،ةلبقملا تاونشس
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإ’ا نأا تفا˘˘شضأاو
0302 قفأا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘لا
ة˘˘ن˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘كتر˘˘˘ت˘˘˘شس
روطتو ةقاطلا نم تاطايتح’ا
 .نييوقاطلا كÓهتشس’او جاتنإ’ا

لا˘ق˘ت˘˘ن’ا ةرازو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كأا
ةددجتملا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا
جذو˘˘م˘˘ن˘˘˘لا نأا ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا شسمأا
،رئازجلا يف دمتع˘م˘لا يو˘قا˘ط˘لا
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششم ي˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘شست د˘˘˘˘˘ق
رششعلا لÓخ دÓبلا ا˘ه˘ه˘جاو˘ت˘شس
 .ريذبتلا ءارج ،ةمداقلا تاونشس

رايتخ’ا ىلإا هتاذ نايبلا اعدو
يف دار˘ي˘ت˘شس’او ر˘يد˘شصت˘لا ن˘ي˘ب
م˘ي˘م˘شصت د˘شصق كلذو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
د˘يد˘ج يو˘قا˘ط لو˘ح˘˘ت جذو˘˘م˘˘ن
 .ةنورملاب مشستي

نإا ،اهل نايب يف ةرازولا تلاقو
ةينطولا ةيوقاطلا ةيجيتارتشسإ’ا
ةنياعم ىلع زكترتشس0302 قفأا
روطتو ةقاطلا نم تاطايتح’ا
 .نييوقاطلا كÓهتشس’او جاتنإ’ا

هشسأار˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جا نأا تفا˘شضأاو
يو˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ر˘˘˘يزو
شسم˘شش ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘شش ،رو˘˘ت˘˘ي˘˘شش ن˘˘يد˘˘˘لا

جذو˘م˘ن ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض
0302 قافآا يف ينطو يوقاط
يف ةيملاع˘لا برا˘ج˘ت˘لا شضر˘عو
دراو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
اذ˘ه ذ˘خأا˘ي˘شس ثي˘ح .ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا
را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا
،ملاعلا اهدهشش ي˘ت˘لا ت’و˘ح˘ت˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نو˘˘˘كت نأا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م
 .ةثيدحلا تاينقتلاو

قافت’ا مت هنأا نايبلا حشضوأاو
لي˘كششت ى˘ل˘ع عا˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ

داج˘يإا ة˘ي˘غ˘ب ل˘م˘ع تا˘عو˘م˘ج˘م
.ةقوثوم تامولعم عمجو لولح
لو˘خد ع˘قو˘ت د˘ق رو˘ت˘ي˘شش نا˘كو
لاجم يف زجعلا ةلاح يف رئازجلا
ىلع اددششم ،0302 قافآا ةقاطلا

تا˘ي˘كو˘ل˘شسلا ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت ةرور˘˘شض
شسيئر هرقأا ام قيبطتو ةميدقلا
نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
 .يوقاطلا لاقتن’ا لاجم يف

تقولا يف هنأا ،ريزولا حشضوأاو
ى˘لإا م˘لا˘ع˘لا ه˘ي˘ف لو˘ح˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
ن˘يز˘ن˘ب˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ةجيت˘ن ،5202 قا˘فآا توزا˘م˘لاو
مادختشسا ىلإا تابكر˘م˘لا لو˘ح˘ت
رئازجلا هجتت ،ةيئابرهكلا ةقاطلا
ى˘لإا ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف
 .ةقاطلل اهكÓهتشسا ةفعاشضم

06 كلهتشست رئازجلا نأا دكأاو
ماخلا لور˘ت˘ب˘لا ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م
بع˘كم ر˘ت˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م008و
رايلم04و زاغلا ن˘م ا˘ي˘عو˘ب˘شسأا

لÓخ ءابرهكلا نم بعكم رتم
بعكم ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م1و ة˘ن˘شسلا
 .ر’ود نويلم003 ةميقب

داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا ع˘˘˘فر ن˘˘˘عو
لوأ’ا لوؤوشسملا د˘كأا ،ة˘يو˘قا˘ط˘لا

وحن هجتت دÓبلا نأا ،عاطقلا نع
ن˘طاو˘م˘لا˘ب شسا˘شسم˘لا نود ،كلذ
 .طيشسبلا

ةدا˘عإا بب˘˘شس ر˘˘يزو˘˘لا ع˘˘جرأاو
داو˘˘م˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
نم ةئاملاب08 نأا ىلإا ،ةيوقاطلا
ا˘ه˘ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا
تقولا شسفن يف ايعاد ،ءاينغأ’ا
دراوملا كÓ˘ه˘ت˘شسا ةرور˘شض ى˘لإا
تاقاطلا لÓغت˘شساو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
 .ةددجتملا

دبع ةيروهمجلا شسيئر ناكو
فيقوتب بلاط دق نوبت ديجملا
ةنشس لولح عم دوقولا داريتشسا

2 ه˘ت˘ف˘ل˘كت تغ˘ل˘ب يذ˘لا ،1202
 .ايونشس ر’ود رايلم

 يمولد Ëرم

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا تد˘˘كأا
ة˘يد˘يد˘ح˘لا ككشسلا˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ددع ززع˘ت˘شس ا˘ه˘نأا ،تارا˘ط˘ق˘لا

لÓخ نيرفاشسملا لقن تÓحر
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ث˘كي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسلا
لÓخ هشصلقتشس امي˘ف ،ل˘ق˘ن˘ت˘لا
كلذو .غار˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شس
تا˘˘بار˘˘ط˘˘شضÓ˘˘ل يد˘˘شصت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيبيرختلا لامعأ’ا نع ةجتانلا

ي˘ح˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسو
 .يئزجلا

لÓ˘˘ع˘˘شش لا˘˘˘م˘˘˘ج ح˘˘˘شضوأاو
ة˘كر˘˘ششلا م˘˘شسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ككشسلا˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لوأا نأا ،تارا˘ط˘ق˘لا ة˘يد˘يد˘ح˘لا

ةعاشسلا ىلع قلط˘ن˘ت˘شس ة˘ه˘جو
.81ـلا ىلع اهرخآاو احابشص6ـلا

ديدج جمانرب عشضو نع افششاك
زيح لخديشس ،تاراطقلا ريشسل
 .مويلا ةمدخلا

جمانرب نأا لÓعشش فاشضأاو
شسمي تاراطق˘لا ر˘ي˘شس ل˘يد˘ع˘ت

ةمشصاع˘لا ة˘ي˘حا˘شض ا˘شصو˘شصخ
،تايجاحلل ةبا˘ج˘ت˘شس’ا فد˘ه˘ب
ديدجلا جمانربلا اذه نأا نأامطو

تا˘بار˘ط˘شضÓ˘ل اد˘ح ع˘˘شضي˘˘شس
يتلاو لقنلا ةكرح اهفرعت يتلا
نم ىلوأ’ا مايأ’ا لÓخ تلجشس
 .لمعلا فانئتشسا

،ديدجلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا نأا ،د˘كأاو
تا˘عا˘شس ع˘م ا˘ف˘ي˘كم نو˘كي˘شس
يذلا ،يئزجلا يحشصلا رجحلا
ءابو يششفت  عم ةلودلا هتنلعأا

اهتاذ ةكرششلا تنلعأاو .انوروك
،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م
لقن تاراطق طاششن فانئتشسا
ند˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘˘م ن˘˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لا

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن تارا˘˘˘ط˘˘˘قو
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا تارا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو
 .ىربكلا طوطخلاو

ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘شس’ا ءا˘˘˘جو
ريزولا رارقل اع˘ب˘ت ،ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م
دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘˘ع لوأ’ا
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شس’ا شصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب
ةكرحل بقار˘مـلاو ي˘ج˘يرد˘ت˘لا
.راطقلاب تاي’ولا ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘لا

ى˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
ن˘ي˘ب ا˘˘م تارا˘˘ط˘˘ق قÓ˘˘ط˘˘نا˘˘ب
 .ةبلطلا لقن تاراطقو ندملا

د.Ëرم

ÚينهŸا لكو ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا باحسصأا لمسشتل عسسوتتسس ةردابŸا نأا ¤إا راسشأا

مهب قئل دعاقت نامضضو نيدايضصلا Úمأات ىلع لمعنضس :يخورف
ريزو يخورف دمحأا ديشس دعو

دراو˘˘م˘˘لاو ير˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘شصلا
لكا˘ششم˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ،ة˘يد˘ي˘شصلا
لÓخ نم ،نيدايشصلل ةيعامتج’ا
ل˘ف˘كت˘ت˘شس ة˘شصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘˘ششنإا
تانيمأاتلا يقودنشص عم قيشسنتلاب
ءار˘جأ’ا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
تاني˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘شصلا
مهنيمأاتب ،ءارجأ’ا ريغل ةيعامتج’ا

.مهل قئ’ دعاقت نامشضو
يف شسمأا لوأا ‐يخورف‐ لاق

ليغششتلاو لمعلا ريزو عم هل ءاقل
م˘ه˘نأا ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘شضلاو
نيدايشصلا ةيعوت ىلع نولمعيشس

طارخن’ا ةيمهأاب نفشسلا كÓمو
ءارجأÓل يعامتج’ا نامشضلا يف
نامشض لجا نم ءارجأ’ا ريغ وأا

بناج ىلإا ،دعاقتلا يف مهقوقح
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب م˘ه˘عا˘ف˘ت˘نا ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
ن˘ي˘مأا˘ت˘لا˘ك ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘لا
كلذو ءا˘ف˘شش ة˘قا˘ط˘بو ي˘˘ح˘˘شصلا
يرازولا رو˘ششن˘م˘لا ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘شسا
ذيف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ل˘خد يذ˘لا ر˘ي˘خأ’ا

ة˘قا˘ط˘ب ،ن˘م˘شضي يذ˘لاو اًر˘˘خؤو˘˘م
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ،ءا˘ف˘ششلا

ةرا˘ح˘ب˘˘لا˘˘ب لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
ن˘ف˘شسلا ر˘ه˘ظ ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

نأا فا˘شضأاو .د˘ي˘˘شصلا براو˘˘ق˘˘لاو

تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘يا˘م˘ح˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا
اهقاطن عشسوتيشس يرحبلا ديشصلا
ة˘شصا˘˘خ ،ىر˘˘خأ’ا تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا
با˘ح˘شصأاو با˘ب˘ششلا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا
ن˘يذ˘لا ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا ةديدجلا نهملا يف نوطششني
مل نكلو ،يرحبلا ديشصلاب قلعتت
ل˘ب˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا م˘˘ت˘˘ي
نأا اريششم ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلا
ة˘ي˘˘قر˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةطششنلا ةرغ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
.لاجملا اذه يف

ز.صسواط
ةسصخر ىلع لوسصحلا نود تائزجت ءاسشنإا وأا يسضارأÓل ميسسقت يأا عنم

نييراقعلا نيقرملا طاضشن ىلع ةمراضص ةباقر سضرفت نكضسلا ةرازو
ءانبلا لاغضشأا يف عورضشلا دعب ىتح نينطاوملل ءانبلا سصخر حنم

ريزو ير˘شصا˘ن لا˘م˘ك رد˘شصأا
،نار˘م˘ع˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لاو ن˘˘كشسلا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
م˘˘ي˘˘شسق˘˘ت يأا ع˘˘ن˘˘م˘˘ب ي˘˘˘شضق˘˘˘ت
ةئزجت ءاششنإا لجأا نم يشضارأÓل
ةشصخر لعجو ةيراقعلا ةيقرتلل
ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ’ ا˘طر˘شش ة˘ئز˘ج˘ت˘لا

تاءا˘˘˘شضف شصي˘˘˘شصخ˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
.ةيعامج تازيهجت زاجنإا دشصق

ي˘ف ير˘˘شصا˘˘ن ر˘˘يزو˘˘لا رذ˘˘ح
03 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘يرازو ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ته˘جو ،ي˘شضق˘ن˘م˘لا ر˘ب˘˘م˘˘شسيد
ءا˘شسؤورو ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة’و˘˘ل
اذ˘˘كو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا شسلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ريمعتلا دوقع ىلع نيلوؤوشسملا
ن˘˘م ،ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘˘ب
امك ،ةيطارقوريبلا تاشسرامملا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ه˘˘جو
نيقرملا طاششن طبشضل ة’ولل
،طقف نيشصخر˘م˘لا ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لا

،ةينكشسلا تائز˘ج˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘مو
شصخر ميلشست ىلع ددشش اميف
دع˘ب ى˘ت˘ح ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ءا˘ن˘ب˘لا

لاح يف لاغششأ’ا يف عورششلا
ة˘شصخر˘لا ةرادإ’ا م˘ي˘ل˘˘شست مد˘˘ع
ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘شسارد˘˘ب بلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا

.طقف عوبشسأا نوشضغ
ءارجإا شضرفب ريزولا بلاطو

ةدا˘ه˘˘ششل ق˘˘ب˘˘شسم˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
تافلم ريشضحت ءانثأا تائيهتلا

عم ،ة˘ئز˘ج˘ت يأ’ ءا˘ن˘ب˘لا شصخر
نيقرملل شصيخرت ىلع رهشسلا
نوزو˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دا˘م˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘شصب
ريزو رطشسو ،لوعفملا يراشس
يتلا رواحملا نم اددع نكشسلا

طبشضب ةيروهمجلا ة’و بلاط
ا˘ه˘ح˘ن˘م وأا ا˘ه˘ت˘يو˘شست بو˘ل˘شسأا

قلعتيو ريمعتلا دوقع شصختو
شصخر م˘˘ي˘˘ل˘˘شست لا˘˘جآا˘˘ب ر˘˘˘مأ’ا
ر˘ي˘م˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش وأا ،ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ةداهشش اذكو ،ةقباطملا ةداهششو
ة˘ئز˘ج˘ت˘لا ة˘شصخرو م˘ي˘˘شسق˘˘ت˘˘لا
ةيقرت˘لا وأا ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ن˘كشسل˘ل
ريزولا ىدشسأا ثي˘ح ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
تارار˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ير˘شصا˘˘ن

نم ةيروهمجلا ة’ول رماوأ’او
ا˘م˘ي˘ف ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ة˘ف˘عا˘شضم ل˘جأا
تا˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ششنإا شصخ˘˘˘˘ي
ارذحم ةينكشسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لاو
يف تافلاخم يأا باكترا نم
نأا دعب اميشس ،شصوشصخلا اذه
با˘ح˘˘شصأا نأا ةرازو˘˘لا تظ˘˘ح’
نو˘مو˘ق˘ي كÓ˘˘مأ’او ي˘˘شضارأ’ا
اهنوشضرعيو مهيشضارأا ميشسقتب
ن˘ي˘قر˘م˘لاو شصاو˘خ˘ل˘ل ع˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل
نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تاعم˘ج˘م وأا تا˘ن˘كشس زا˘ج˘نإا˘ب
بلغأا يف ادج ةفلكم ةينكشس
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ط˘ط˘خ˘م نود نا˘ي˘˘حأ’ا
يتلا ةئزجتلا ةشصخر وأا لماشش
ةيعامتج’ا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا م˘شضت
متي ’ هنا امك ،يحلل ةمزÓلا
ةيعامتجا ة˘كب˘شش يأا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
هذه نأا نيح يف ،ايلام ةئيهتلل
يكلام ةيلوؤوشسم نم لاغششأ’ا
نم شسيلو ن˘ي˘قر˘م˘لا وأا را˘ق˘ع˘لا

.ةيمومعلا تاطلشسلا ةيلوؤوشسم
ز.صسواط

ةيئارسشلا ةردقلا معد لجأا نم
نطاوملل

حرطت ةراجتلا ةرازو
ظافحلل ةديدج تاءارجإا

داوملا راعضسأا ىلع
ناضضمر ليبق ةيئاذغلا

رهسش نأا ،ةراجتلا ةرازو تفسشك
لوأل دهسشيسس ،لبقملا ناسضمر
عيبلا تاءارجإا حرط ةرم
،يجيورتلا عيبلاو صضيفختلاب
لجأا نم ،تاينتقمو داوم ةدعل
ةيئارسشلا ةردقلا معد
حارتقلا ءاجو .نطاوملل

ةعباتم ةنجل عامتجا لÓخ
قوسسلا نيومت تايلمع ليهسستو

يذلا ،ناسضمر رهسش لÓخ
،قيزر لامك ريزولا هسسأارت
.صسمأا لوأا ءاسسم
نإاف ةرازولل نايب قفوو
يلثمم فلتخم مسض عامتجلا
ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا

ماعلا داحتلا يلثمم اذكو
ةيعمجو نييفرحلاو راجتلل
ةفاسض�لاب نييفرحلاو راجتلا
ةيامح تايعمج فلتخم ىل�ا
.كلهتسسملا

صضعب لوانت ءاقللا نأا حسضوأاو
اهن�اسش نم يتلا تاءارج�لا

ةسصاخ اهنيومتو قاوسس�لا طبسض
ظافحلاو راعسس�لا ةيحان نم

ةيئارسشلا ةردقلا ىلع
.«نطاوملل
صضعب ميدقت مت هنأا ىلإا راسشأاو
زيزعت صصوسصخب تاحرتقملا
ةرفو نامسضل عيزوتلا ةكبسش
ةسصاخ بلطلا ةيبلتو علسسلا

ةعسساو تاجتنملا ىلع
ةلمج ميدقت عم كÓهتسسلا

رهسشلاب ةسصاخلا تاءارج�لا نم
عيبلاك ةرم لو�لو ليسضفلا

يجيورتلا عيبلاو صضيفختلاب
رهسش يف تاينتقمو داوم ةدعل

.ناسضمر
ر.نوراه



شسمأا لوأا ءاشسم تلشصاوت
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘شضق شسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
يتيشضق˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘شسل˘ج˘لا
ليومتلاو تارا˘ي˘شسلا بي˘كر˘ت
ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لا
زيزعلا دبع ق˘ب˘شسأ’ا شسي˘ئر˘ل˘ل
لجر ىلإا عامتشس’اب ةقيلفتوب
عباتملا ،يرياب دمحم لامعأ’ا
ن˘ي˘ف˘ظو˘م شضير˘˘ح˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘ب

لÓ˘غ˘ت˘شسا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘مو˘˘م˘˘ع
لاو˘˘مأا شضي˘˘ي˘˘ب˘˘تو م˘˘هذو˘˘ف˘˘˘ن
.ةيمارجإ’ا تادئاعلا

لب˘ق ن˘م ه˘ت˘لءا˘شسم لÓ˘خو
لو˘˘˘ح ة˘˘˘شسل˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ئر
اهنم دافتشسا يتلا تازايتم’ا
يرا˘م˘ث˘ت˘شس’ا ه˘عور˘ششم ي˘˘ف
هنإا مهتملا لاق ،ةريوبلا ةي’وب
نوكل ايازم يأا نم دفتشسي مل
ن˘م Ó˘شصأا شسرد˘ي م˘ل ف˘ل˘م˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ح˘˘˘شضوأاو .را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘ل
عورششم ل˘يو˘ح˘ت شصو˘شصخ˘ب
د’وأا ن˘م ي˘˘ح˘˘شصلا فز˘˘خ˘˘لا

ةريوبلا ىلإا شسادرموبب جاده
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضرأ’ا ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘لا نأا
عقت شسادرموبب اهن˘م دا˘ف˘ت˘شسا
نكمي ’و طاششن ةقطنم يف
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م عور˘˘˘ششم زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
ىلع هراثآا ىلإا رظنلاب فنشصلا
.ةئيبلاو ناكشسلا

تررق» ‐لاق امك‐ هيلعو
ةريوبلا ىلإا رامثتشس’ا ليوحت
ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘ل ع˘˘ن˘˘شصم زا˘˘ج˘˘ناو
ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تارا˘˘ي˘˘شسلا
تل˘˘شصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا

ه˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م ا˘˘ي˘˘فا˘˘ن ،«ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةعانشصلا ر˘يزو˘ب ة˘ي˘شصخ˘ششلا
˘˘˘مÓ˘˘˘˘شسلا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسلا
.براوششوب

ةلمحلا ليومت شصوشصخبو
،قبشسأ’ا شسيئرلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا

م˘˘ل ه˘˘نا ير˘˘يا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا در
م˘لو ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف كرا˘˘ششي
ىد˘ت˘ن˘م شسي˘ئر ه˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ي

ا˘ق˘با˘شس تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءا˘شسؤور
يف اشضيأا عباتملا) دادح يلع
ل˘يو˘م˘ت (ن˘ي˘ت˘ي˘شضق˘لا ن˘ي˘تا˘ه
.ةلمحلا

ةيحابشصلا ةشسلجلا تناكو
ىلإا عامتشسÓل تشصشصخ دق
و˘شضع ،د˘م˘ح˘م ناو˘ل˘ع لاو˘قأا
بيكرت طاششنل ةينقتلا ةنجللا
،ةعانشصلا ةرازو˘ب تارا˘ي˘شسلا
ه˘تا˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب فر˘ت˘˘عا يذ˘˘لا
تاف˘ل˘م ة˘شسارد ي˘ف ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
نأا ىلإا اري˘ششم ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘ع شضر˘ت˘ع˘ت م˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
قبشسأ’ا لوأ’ا ريزولا تارارق
و˘ه م˘ه˘ت˘م˘لا ى˘ي˘ح˘يوأا د˘˘م˘˘حأا
.ةيشضقلا هذه يف رخآ’ا

ل˘جر باو˘ج˘ت˘شسا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةينقتب زوزعم دمحأا لامعأ’ا
نجشس نم دعب نع رشضاحتلا
هنا ف˘ششك ثي˘ح ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
شسيئرلا ةل˘م˘ح ة˘ير˘يد˘م˘ل مد˘ق
رايلم93 ةميقب اكشص قباشسلا
081 مد˘˘ق داد˘˘ح ي˘˘ل˘˘عو ،جد
امنيب ،ةلمحلل م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
رايلم051 حنم جاحلوا لامج
رايلم05 ةعام˘ج»و م˘ي˘ت˘ن˘شس
.زوزعم فيشضي  «فازب نياك
ىيحيوأا دمحأا ريخأ’ا مهتا امك
ي˘ف ه˘تارا˘م˘ث˘ت˘شسا م˘ي˘ط˘˘ح˘˘ت˘˘ب

تارا˘˘ي˘˘شسلا بي˘˘كر˘˘ت طا˘˘˘ششن
.8002 ةنشس فيطشسب

لجر عم هتهجاوم لÓخو
فرتعا ،زوزعم دمحأا لامعأ’ا
د˘جاو˘ت˘م˘لا ،ى˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأا
ةلدابعلاب ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب
ة˘ن˘شس ي˘ف ما˘ق ه˘˘نأا˘˘ب ،را˘˘ششب˘˘ب
تاطا˘ششن ف˘ي˘قو˘ت˘ب8002
زوز˘ع˘م˘ل تارا˘ي˘شسلا بي˘كر˘ت
رظن˘لا˘ب ،ر˘خآا ل˘ما˘ع˘ت˘م ة˘ق˘فر
رطأا جراخ» متت تناك اهنوكل
.«ةلودلا

تاحير˘شصت˘لا تف˘ششك د˘قو
لامعأ’ا لجر اهب ىلدأا يتلا

ن˘م ا˘ب˘ناو˘˘ج ،د˘˘م˘˘حأا زوز˘˘ع˘˘م
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا˘˘ب لا˘˘م˘˘˘لا جواز˘˘˘ت
ىلع لاملا باحشصأا ةوطشسو
مهفوقو دعب ،يشسايشسلا رارقلا
ق˘با˘شسلا شسي˘ئر˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘˘ب˘˘م او˘˘مد˘˘ق ثي˘˘ح
ليومت˘ل ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب ة˘م˘خ˘شض
ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب شسي˘ئر˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ليرفأا يف ةاغلملا تاباختنÓل
9102.

اذ˘ه ي˘ف ع˘با˘ت˘˘ي ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
ةدا˘˘عإا تم˘˘ت يذ˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
ةمكحملا لوبق دعب هتجمرب
عدوملا شضقنلاب نعطلل ايلعلا

،ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘فد فر˘ط ن˘م

نا˘ق˘با˘شسلا ن’وأ’ا نار˘˘يزو˘˘لا
ءارزوو لÓ˘˘˘شسو ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوأا
فشسوي ني˘ق˘با˘شسلا ة˘عا˘ن˘شصلا
دبعو بوجحم ةدب ،يفشسوي
ريزو اذكو براوششوب مÓشسلا
ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششأ’او ل˘ق˘ن˘لا
.نÓعز ينغلا دبع ،قباشسلا

watan@essalamonline.com
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تارايسسلا بيكرت طاسشن ‘ هتارامثتسسا ميطحتب ىيحيوأا مهتي زوزعم

ÒيŸÓا تائÃ ةضسماÿا ةدهعلا «ةيضشراغيلوألا» تلوم اذكه

ط.ةراسس

قبسسألا صسيئرلل ةيباختنلا ةلمحلا ليومتو تارايسسلا بيكرت ةيسضق يف ةلسصاوتملا ةمكاحملا ةسسلج تفرع
ربع ،ىيحيوأا دمحأا قبسسألا لوألا ريزولاو زوزعم دمحأا لامعألا لجر نيب ةهجاوم ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع

،8102 ماع يف ،تارايسسلا بيكرتل هعورسشم ةلقرعب ىيحيوأا زوزعم دمحأا مهتا امدنع دعب نع رسضاحتلا ةينقت
.نوناقلا قيبطت ددسصب ناك هنأاب ىيحيوأا كسسمت اميف

روثعلا ،شسمأا لوأا ءاشسم مت
ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ث˘ج ءÓ˘˘ششأا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘كشسلا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ،ة˘يو˘ه˘لا
ةفششلا نيب ةطبارلا ةيديدحلا

.ةديلبلاو
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘شصم بشسحو

ةد˘حو˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
ةكشسلا ىوتشسم ىلع ،ةديلبلاب
ةفششلا نيب ةطبارلا ةيديدحلا

ىلع روثعلا م˘ت ن˘يأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو
ع˘˘فر م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ث˘˘ج ءÓ˘˘˘ششأا
ناو˘˘˘عأا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ءÓ˘˘˘˘ششأ’ا
ةطقنلا نم ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
تحت008.25 ةيرتمول˘ي˘كلا
ةيدلب ي˘ح˘ي يد˘ي˘شس ي˘ح ق˘ف˘ن
نم قيقحتلا ةيلمع دعب ةديلبلا

.ة˘شصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا فر˘ط
ةد˘حو تل˘خد˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةرقوب ةرئادل ةيندملا ةيامحلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن ل˘جأا ن˘م

د’وأا ة˘يد˘ل˘ب ح˘˘ئا˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط
ا˘ي˘فو˘ت˘م ادد˘م˘م د˘جو ة˘مÓ˘˘شس
وحن ةثجلا لقن مت ،هلزنم لخاد
اميف ،ةرقوبب يحشصلا عاطقلا
اقيقحت نمأ’ا حلاشصم تحتف
.ةافولا تاشسبÓم ةفرعمل

ن˘كم˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
يف ةيندملا ةيامحلا وشساطغ
،شسمأا راهن فشصتنم ،فلششلا

قيرغلا ةثج ىلع روثعلا نم
.دحأ’ا ةليل ذنم دقف يذلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بشسحو
دقف ،ةي’ولل ةيندملا ةيامحلا
دعب ،دايشصلا ىلع روثعلا مت

نم ر˘ث˘كأا تماد ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةثج لاششتنا مت˘ي˘ل .ة˘عا˘شس03
ي˘لاو˘ح د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ح˘شضلا

ي˘ن˘ب ءا˘ن˘ي˘م قر˘شش ر˘ت˘م004
01 ي˘لاو˘ح ق˘م˘ع ى˘ل˘ع ءاو˘ح
.رحبلا لخاد راتمأا

بوبق داعسس

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ع˘م ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
عاقيإ’ا نم ،ثاحبأ’ا ةليشصف
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘كب˘˘ششب
عيبو ةرجات˘م˘لا ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م
ةي˘ن˘ف ة˘م˘ي˘ق تاذ ة˘ير˘ثأا ع˘ط˘ق
دعب اه˘ع˘ي˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘خ˘يرا˘تو
ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
لامعتشسا˘ب ة˘ير˘ثأ’ا ع˘قاو˘م˘لا˘ب

.ةذوعششو رحشس زومرو بتك
تاذ˘ل ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

’Ó˘غ˘ت˘شسا تم˘˘ت ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ةر˘جا˘ت˘م˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
،ة˘ير˘ثأ’ا ع˘ط˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘كب˘˘شش
تايرحتو تاقيقحت حتف دعبو
ة˘˘˘حا˘˘˘طإ’ا تم˘˘˘ت ة˘˘˘ع˘˘˘شسو˘˘˘م
رمعلا نم ناغلبي نيشصخششب
نم ناردحني ةنشس24و33

لÓ˘خ م˘ت د˘قو .ترا˘ي˘ت ة˘ي’و
ةكلملل نيلاثمت زجح ةيلمعلا
دو˘˘ع˘˘ت «ي’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘تر˘˘ف˘˘ي˘˘˘ن»
ة˘˘ي˘˘نو˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘لا ةرا˘˘˘شضح˘˘˘ل˘˘˘ل
يشسا˘ح˘ن لا˘ث˘م˘تو ،ة˘ير˘شصم˘لا

زجح مت امك ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘ه˘لآ’
78 اهنيب نم ةيدقن ةعطق79
ةلودلل دوعت ةيشضف ةكوكشسم
زج˘ح م˘تو.ةيبرغملا ةيول˘ع˘لا
شصلاخلا بهذلا نم نيتعطق
ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةبلاغأ’ا ةلودل
،ةينامور ةدÓقو ةيدقن عطق
ن˘ي˘ع» ما˘خر˘لا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ج˘˘ح
تردق ،رحشس باتكو «ىعفأ’ا
741و ري˘يÓ˘م3 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب
.ميتنشس نويلم

ط.ةراسس

ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت
مارجإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب
،ةشسبت ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا

مت ةيعون ةيشضق ةجلاعم نم
ةيمارجإا ةكبشش كيكفت اهلÓخ
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ط˘˘ششن˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘لود
ةدا˘م˘ب ةر˘جا˘ت˘˘م˘˘لاو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘لا

(شضيبا يشضف قبئز) ةشساشسح
تارجفتملا ةعانشص يف لخدت
لا˘˘ع˘˘فأا با˘˘كتر’ ه˘˘جو˘˘ت د˘˘ق
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ير˘˘خ˘˘ت
ةدام لقن عم ،ةمظنم ةيمارجإا

ةعا˘ن˘شص ي˘ف ل˘خد˘ت ة˘شسا˘شسح
لوأ’ا ف˘ن˘شصلا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘شصخر نود
ىلإا ةفاشضإ’اب ،انوناق ةلهؤوملا
ن˘˘م ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘ع بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ح˘˘شصلا دد˘˘ه˘˘ت ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا
ثيح ،ماعلا نمأ’او ةيمومعلا

ة˘ت˘شس ف˘ي˘قو˘ت كلذ لÓ˘˘خ م˘˘ت
ةربتعم ةيمك زجحو شصاخششأا

شضيبأ’ا ي˘شضف˘لا ق˘ب˘ئز˘لا ن˘م
غلك85 ةبارقب اهنزو ردقم
فيقو˘ت كلذ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب م˘ت˘ي˘ل
ةقفر مهليوحتو ني˘طرو˘ت˘م˘لا
ن˘ما ر˘ق˘م ى˘لا تازو˘ج˘ح˘م˘˘لا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘˘ت˘˘فو ة˘˘ي’و˘˘لا
.ةيشضقلا

حوتفملاو قمعملا قيقحتلا
ىشضفأا ،ةقرفلا تاذ فرط نم
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ةدعل لقن˘ت˘لا ى˘لإا ة˘شصت˘خ˘م˘لا

لجا نم نطولا ربع تاي’و
اذهو ،ةكبششلا رشصانع فيقوت
تاءارجإ’ا لامكتشسا ةياغ ىلإا

˘ما˘مأا ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
.ةلادعلا

ت.ك /تاديبع بيطلا

فلسشلا ئطاوسش ‘ دايسصل ىرخأا فاسشتكا

ةيوهلا ةلوه‹ ةثج ءÓضشأا ىلع روثعلا
ةديلبلا ‘ ةيديد◊ا ةكضسلا نم برقلاب

ةهلآل رخآاو «يلا يتيترفين» ةكلملل Úلاث“ زجح
رحسس بتكو ةيقيرفإا

بيقنتلاو ةيرثألا عطقلاب ةرجاتŸا ةباضصع
نمألا ةضضبق ‘ نارهوب ةذوعضشلا لامعتضساب

ةياجبب تاعولابلا ةقرسس نهتمت رارسشأا ةعامجب ةحاطإلا

بيرهتلا يف ةضصتخم ةيلود ةكبضش كيكفت
ةضسبتب ةضساضسحلا داوملاب ةرجاتملاو تابذبذلا قيرط نع ةيعانسصلا رامقألاب لاسصتÓل لمعتسست ةسساسسح ةينورتكلإا ةزهجأا زجح

يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيعرضش ريغ ةطحم ةمهادم
«trops nieb» تاونقل

اهنم ةديدع مهت مهل تهجو
حÓسس لمحو صضيرحتلا

يعرسش رربم نود

51ـل سسبحلا
يف اوطروت اضصخضش
ىدأا حلضسم راجضش
ترايتب رضصاق لتقمل
ىدل قيقحتلا يسضاق رمأا

ةيئادتبإلا ةيدهم ةمكحم
اسصخسش51 عاديإاب ،ترايتب
ءاجو.يطايتحلا صسبحلا

نيينعملا طروت دعب ،كلذ
لتقم ةثداح ةيسضق يف
نيرخآا91 ةباسصإاو رسصاق
قدانبب ةحلسسم ةهجاوم يف
،راجسشلا اذه عقوو .ديسص

صضرأا لوح فÓخ رثإا
ةقطنمب عقت ةيحÓف
تناك ،ةراسشإÓل.ةقيقسشلا

دق ينطولا كردلا حلاسصم
Óك نم اريبك اددع تفقوأا
عوقو ذنم ،نيتلئاعلا
متي نأا لبق ةثداحلا

ليكو مامأا مهميدقت
ةلاحإا تمتو .ةيروهمجلا
يسضاق ىلع ةيسضقلا
يف عرسش يذلا قيقحتلا

ذنم ةفثكم تاقيقحت
روسضح طسسو دحألا ةحيبسص

عاديإا ررقتيل ،فثكم ينمأا
نيتلئاعلا Óك نم اسصخسش51
،تليسسمسسيت ةيلو نجسسب
تحت نيرخآا5 عسضوو
عم ،ةيئاسضقلا ةباقرلا

ةرسشابم تاءاعدتسسا هيجوت
.صصاخسشألا نم ددعل
تامولعملا بسسحو
ةديدع امهت نإاف ،ةرفوتملا

لتقلا اهنم نيمهتملل تهجو
ةفاسضإلاب ،هيف ةكراسشملاو
صضيرحتلاو راجسشلا مهت ىلإا

رربم نود حÓسس لمحو
.حلسسملا رهمجتلاو يعرسش

م.ةزمح

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تم˘˘˘هاد
3 همدختشسا اعقوم ،ينطولا
ثب˘ل˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ك شصا˘˘خ˘˘ششأا
تاو˘ن˘ق˘ل يز˘ف˘ل˘ت˘لاو ي˘عاذإ’ا
«trops nieb» ريغ ةقيرطب
ة˘كب˘ششلا ثب˘ت ن˘يأا ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش
مادختشسا لÓخ ن˘م ة˘ط˘ح˘م˘لا
لا˘˘شسرإاو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ةز˘˘ه˘˘جأا

رامقأ’ا ر˘ب˘ع ر˘ي˘شست ر˘ي˘ف˘ششتو
.ةيعانشصلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ف˘˘˘قوأاو
عولشض ىلع شصاخششأا ةثÓث
زجح ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘ي˘شضق˘لا˘ب

ةز˘ه˘جأ’ا ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
ة˘˘شسا˘˘شسح˘˘لا ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كل’ا
رامقأ’اب لاشصت’اب لم˘ع˘ت˘شست
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا

لابقت˘شسا ةز˘ه˘جأاو ،تا˘بذ˘بذ˘لا
يف مدختشست ىرخأاو ،ريفششتو
ةزهجأا3 ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م لا˘˘˘شسرإ’ا
،ة˘ي˘م˘قر لا˘شسرإاو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ةيذغتلل نيت˘ب˘ل˘ع ى˘لإا ة˘فا˘شضإا
زاهج21و ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
زاهج42و يم˘قر لا˘ب˘ق˘ت˘شسا
نيب عون نم دعب نع مكحت
زا˘ه˘ج بنا˘ج ى˘˘لإا ،ترو˘˘ب˘˘شس
تبثم ةيئاوه تابذبذ لاشسرإا
شسايق زاهجو يديدح دومعب
.ليشصوت لباوكو ةراششإ’ا ةوق

زج˘ح ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ م˘تو
02و ،ةيشسيطانغم ةقاطب15
9و ،لا˘ب˘ق˘ت˘شسا زا˘ه˘ج ن˘حا˘˘شش
ثب˘ل˘ل ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شست تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
لابقتشسا ةزهجأا3و ،يشضرأ’ا

ور˘ت˘شسي˘˘مو شسل˘˘طأا عو˘˘ن ن˘˘م
.يكوريتشس

ءا˘˘˘˘ششنإا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت ته˘˘˘˘˘جوو
ثب˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
تاونق˘ل˘ل ي˘شضرأ’ا يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ةز˘ه˘جأا ة˘ط˘شساو˘˘ب ةر˘˘ف˘˘ششم˘˘لا

ع˘ن˘شص تاذ ة˘بر˘ه˘م ة˘شسا˘˘شسح
،بيرهت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ب˘ن˘جأا
ىلع نيفوقو˘م˘لا ة˘لا˘حإا م˘ت˘ت˘ل
ترمأا ىتلا ،يليلتم ةمكحم
نيمهتم˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ع˘شضو˘ب
.ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت
جار˘˘فإ’ا ن˘˘م ر˘˘خآا دا˘˘ف˘˘ت˘˘شساو
ةيريدم شسشسأات دعب طورششملا
يف يز˘ف˘ل˘ت˘لاو ي˘عاذإ’ا ثب˘لا
.ةيشضقلا

م.ةزمح
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ينيكبُت يعادو لÓخ عيبر ريسسأ’ا يقيقسش ةماسستبا لازت ’ :رمن دمحأا رsرحملا

نكل ،يدشسجب نجشسلا نم ُتجرخ»
ينقرافت مل ،ةريشسأا تلاز ام يحور
ىر˘˘شسأ’ا ي˘˘ت˘˘ب˘˘حأا هو˘˘جو ة˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل
مه˘عا˘جوأا ،م˘هو˘م˘شصو م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب
،عيبر يقيقشش م˘ه˘ن˘ي˘بو ،م˘هر˘ب˘شصو
لاز˘ت ’ ة˘ما˘شست˘با˘ب ي˘˘ن˘˘عدو يذ˘˘لا
ينع ًامغر هتكر˘ت ي˘ن˘نأ’ ي˘ن˘ي˘كب˘ت
هذ˘˘ه˘˘ب ،«نو˘˘˘ج˘˘˘شسلا بها˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف
هثيد˘ح ر˘ي˘شسأ’ا ّل˘ه˘ت˘شسا تا˘م˘ل˘كلا
ر˘م˘ن د˘˘م˘˘حأا رر˘˘ح˘˘م˘˘لا «شسد˘˘ق˘˘ل»ـل
ريبع مsشسنت يذلا ةششيÓم فشسوي
ل˘˘ما˘˘ك ى˘˘شضق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا

اميف ،ًاماع41 ةغلابلا هتيموكحم
يشضقي لازي ’ عيبر ريشسأ’ا هقيقشش
لزنم يف .ًاماع03 غلابلا همكح
،نينج ةظفاحمب عبج ةدلبب هتلئاع
ن˘˘ع د˘˘م˘˘حأا رر˘˘ح˘˘م˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي ’
عقاو ةرا˘ثإاو ن˘ج˘شسلا ن˘ع ثيد˘ح˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ثح˘˘لاو ىر˘˘شسأ’ا عا˘˘شضوأاو
تايولوأ’ا ملشس ىلإا مهتيشضق ةداعإا
نم لÓتح’ا ع˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
تمطح˘ت» ي˘ت˘لا ه˘تا˘شسا˘ي˘شس ر˘ير˘م˘ت

مهتمواقمو مهدومشص ةرخشص ىلع
مهف ،رشسأ’ا نم مغرلاب هتنت مل يتلا
عم ةددعتم كراعم ًايموي نوشضوخي
ى˘˘˘ع˘˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسلا ةرادإا
يلاشضنلا مهاوتحم نم م˘ه˘غ˘ير˘ف˘ت˘ل
فرحل مهتايونعم رشسكو ينطولاو
عقاو نم.«ا˘هرا˘شسم ن˘ع ة˘ل˘شصو˘ب˘لا
،ةليوطلا هرشسأا تاونشس ربع هتبرجت
وه نجشسلا» :دمحأا ررحملا لوقي
،يشسيئرلا اهودعو ة˘ير˘ح˘لا شضي˘ق˘ن
ىر˘˘شسأ’ا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م م˘˘قا˘˘ف˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘مو
نا˘ج˘شسلا تا˘شسا˘ي˘شسو تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م
هينزانز تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

’ ملأاو باذع روشص ىلإا هماشسقأاو
نم نامرح˘لا ن˘ي˘ب ع˘جوو نا˘ف˘قو˘ت˘ي
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘حأ’ا
د˘جو˘ت ’» :ف˘ي˘˘شضيو.«ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

يقيقحلا ىنعملا نع ربعت تاملك
ىلع شضورفملا يواشسأاملا عقاولل

طشسبأا نم ه˘نا˘مر˘حو ر˘ي˘شسأ’ا ةا˘ي˘ح
لك لعجي لت˘ح˘م˘لا ا˘م˘ي˘ف ،ه˘قو˘ق˘ح
ط˘شسو ما˘ع نو˘ي˘ل˘م يوا˘شست ة˘ي˘نا˘ث
نا˘ب˘شضق˘لاو را˘˘شصح˘˘لاو ة˘˘م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا
هذه ةزاو˘م˘ب» :ع˘با˘ت˘يو.«ة˘يد˘يد˘ح˘لا
يف ىرشسأ’ا ةدارإا زربت ،فورظلا
ر˘ب˘˘شصلاو دو˘˘م˘˘شصلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضت˘˘لا
نم مغرلابو ،انفادهأا ىلإا لوشصولل

ىر˘شسأ’ا لاز˘ي ’ م˘ه˘تا˘شسا˘ي˘شس ل˘˘ك
ةقثلاو ةميزعلاو ناميإ’اب نودحتي
،لتحملا رحدو ديقلا رشسكل رشصنلاب
نوشضفري ةلماك ةيرح ىلإا ً’وشصو
نم كلذ بsلطت امهم اهنع يلختلا
.«تايحشضت

..ةيرحلاو ملعلا
ررح˘م˘لا ثد˘ح˘ت˘ي ،زاز˘ت˘عاو ر˘خ˘ف˘ب
يتلا يدحتلا كراعم مهأا نع دمحأا
تلو˘ح ي˘ت˘لاو ىر˘شسأ’ا ا˘ه˘شضو˘خ˘ي
شسأايلاو توملل زكارم نم نوجشسلا

لا˘شضن˘ل˘ل ل˘قا˘ع˘م ى˘لإا ةا˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
شسرا˘˘˘م» :لو˘˘˘ق˘˘˘يو ،تا˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘جو
ميلعتلا عنمل قرطلا لك لÓتح’ا

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق م˘˘هأا ن˘˘ع ىر˘˘شسأ’ا فر˘˘˘حو
لكششب مهتايح ةشسراممل ةقيرطو
نطولل ةبحملا حورب نكل ،يعيبط
كشسم˘ت˘لاو ة˘خ˘˘شسار˘˘لا ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
تح˘˘ب˘˘شصأا ،فد˘˘ه˘˘لاو ة˘˘لا˘˘شسر˘˘˘لا˘˘˘ب
ي˘عو˘لاو رو˘ن˘ل˘ل ز˘كار˘م نو˘˘ج˘˘شسلا

تاي˘م˘يدا˘كأاو تا˘ع˘ما˘ج ،ة˘فا˘ق˘ث˘لاو
ن˘ي˘˘ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا ن˘˘م ًا˘˘جاو˘˘فأا تجّر˘˘خ
تادا˘˘ه˘˘ششلا ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح تاءا˘˘˘ف˘˘˘كلاو
ر˘ي˘ت˘شسجا˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

نم ريثك» :ف˘ي˘شضيو.«هارو˘ت˘كد˘لاو
نوبتكي ’ نوجشسلا اولخد ىرشسأ’ا

اور˘˘˘با˘˘˘ث م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كل ،نوأار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ’و
نم اوجرختو او˘م˘ل˘ع˘تو اود˘ه˘ت˘جاو
اولّوحتو ،ةينيطشسلف˘لا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
ف˘ل˘خ ة˘ل˘عا˘فو هءا˘ن˘ب ر˘شصا˘ن˘ع ى˘لإا
،ة˘ير˘ح˘˘لا با˘˘حر ي˘˘فو نا˘˘ب˘˘شضق˘˘لا

عبا˘ت˘يو.«لÓ˘ت˘حÓ˘ل xد˘ح˘ت ة˘لا˘شسر˘ك
نم مغرلاب ،عيبر يقيقشش» :دمحأا
م˘˘ل˘˘ظو ر˘˘شسأ’ا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘مو م˘˘˘كح˘˘˘لا
هميلعت ةلشصاوم عاطتشسا ،ناجشسلا

ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘شصح˘˘˘˘˘لاو
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف شسو˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لا
هراوششم لمكي لازي ’و ،ةيشسايشسلا
.«ريتشسجام˘لا ة˘جرد ي˘ف ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ًامغر حاجنلا قق˘ح˘ي˘شس» :ف˘ي˘شضيو
،ىلاعت هللا نذإاب لÓتح’ا فنأا نع
ىر˘˘˘شسأ’ا ع˘˘˘˘م لاز˘˘˘˘ي ’ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف
ةيرحلاو ملعلا ة˘كر˘ع˘م نو˘شضو˘خ˘ي
ةدارإ’او ةبÓشصلاب عتمتي ،رشصنلاو
روطتيو مدقتي هتلعج يتلا ةيوقلا

.«لبقتشسملا يف حومط بحاشصو
..ىرخُأا روسص

ةركاذ ظفتحت ،هت˘ير˘ح ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ن˘ع رو˘شصلا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا˘˘ب د˘˘م˘˘حأا
ن˘يذ˘لا ىر˘شسأ’ا ه˘ناو˘خإاو ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘شش
يف» :لوقيو ،ًابيرق مهتيرح ىنمتي

ةفاك دهاششم ينمزÓت ةظحل لك
لÓخ اهب ترر˘م ي˘ت˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا
نم نامرحلا ملأا ة˘شصا˘خ ،ي˘لا˘ق˘ت˘عا
ي˘ف ا˘م˘ّي˘شس ،م˘˘ه˘˘ل قو˘˘ششلاو ل˘˘هأ’ا
ىلع اهيف رشسحتن يتلا تابشسانملا
ا˘˘ن˘˘ع ف˘˘ف˘˘خ˘˘ي ا˘˘مو ا˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘هأا قار˘˘˘ف
انررحت يتلا تارايزلاو تايركذلا

دهاششن امدنع تاظح˘ل˘ل د˘ي˘ق˘لا ن˘م
تا˘˘شصغ˘˘ن˘˘م ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘هأ’ا
ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘شش» :ف˘˘ي˘˘شضيو.«لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

م˘هد˘ق˘ت˘ف˘ت ن˘يذ˘لا ىر˘شسأ’ا ي˘قا˘ب˘ك
ّنكل ،مهحارتأاو مهحارفأا يف مهرشسُأا

ةينطو˘لا ه˘حورو هر˘ب˘شص هز˘ي˘م˘ي ا˘م
وهف ،ىرشسأ’ا نيب يلاشضنلا هرودو
،ةيلاع ةيشسفنو ةيونعم حورب زاتمي
،ةدارإ’ا يو˘˘˘ق ،ة˘˘˘ما˘˘˘شست˘˘˘ب’ا م˘˘˘ئاد

ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج حورو ه˘˘˘ت˘˘˘كن بحا˘˘˘شص
هتبيط رادقمب» :فيشضيو.«ةيئرجو
عتمت ،ىرشسأ’ا هقافر عم هشصÓخإاو
ةدوملاو ءاطعلاو اهشسفن لاشصخلاب
ل˘هأ’ا ع˘م ةد˘ي˘˘طو˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
،ا˘ن˘تد˘ل˘ب ي˘ف نار˘ي˘ج˘˘لاو برا˘˘قأ’او
لك يف ًامود هركذتن رودلا اذهو
دوجوم هنأاكو انتابشسانمو انتاشسلج
ةخشسارلا ةقيقحلا» :ع˘با˘ت˘يو.«ا˘ن˘ع˘م
ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م نو˘˘˘ششي˘˘˘ع˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘نار˘˘˘˘شسأا ّنأا

ول ىتح اننو˘كرا˘ششيو ا˘ن˘نو˘مزÓ˘يو
،ًاد˘˘شسج ا˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف او˘˘با˘˘غ
ي˘ف ا˘ن˘ن˘ي˘ب ًة˘ي˘ح ى˘ق˘ب˘ت م˘ه˘حاورأا˘˘ف
ىتح انيلايلو انتارهشسو انتابشسانم
م˘شساو˘م ل˘م˘ت˘كت˘˘ل ا˘˘ن˘˘ي˘˘لإا اودو˘˘ع˘˘ي
.«حرفلا

..ةدراطملاو ميلعتلا
ي˘ف شسما˘خ˘لا ع˘ي˘بر ر˘˘ي˘˘شسأ’ا ّد˘˘ع˘˘ُي

،ًارفن11 ن˘م ة˘نو˘كم˘لا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
،هلاقتعا لÓخ او˘جوز˘ت م˘ه˘ع˘ي˘م˘جو
عبج ةد˘ل˘ب ي˘ف ًا˘ما˘ع63 ل˘ب˘ق د˘لُو
ىهنأا ىتح اهشسرادم يف مsلعت يتلا
نم مغرلاب ،حاجنب ةماعلا ةيوناثلا

دمحأا يوري .لÓتح’ا نم هتدراطم
تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ي˘˘ف كرا˘˘شش ع˘˘˘ي˘˘˘بر نأا
رغشص نم مغرلاب ىشصقأ’ا ةشضافتنا
يف هليج نع فلتخا» :لوقيو ،هنشس
أادب ةشساردلا دعاقم ىلع ،ءيشش لك
تار˘ي˘شسم˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘شضن˘لا ه˘تر˘ي˘شسم

ًاعاجششو ًارئا˘ث نا˘ك ،تا˘ه˘جاو˘م˘لاو
.«ًاموي لÓتح’ا بهي ملو ،ًايئرجو
امدنعو ،هتشسارد لÓخ» :فيشضيو
هدرا˘ط ،ًا˘˘ما˘˘ع71 ن˘˘˘˘˘شسب نا˘˘˘˘˘˘ك
،لعاف˘لا هرودو ه˘طا˘ششن˘ل لÓ˘ت˘ح’ا

تÓمح مغرو ،هشسفن ميلشست شضفر
نيب هتايح مsشسق فادهتشس’او مهدلا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو لا˘˘˘˘شضن˘˘˘˘لا
ةماعلا ة˘يو˘نا˘ث˘لا ى˘ه˘نأا ،ة˘شسارد˘لا˘ب
ة˘عرا˘ق˘م ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي م˘لو حا˘ج˘ن˘ب
.«لتحملا

..قيقحتلاو لاقتعلا
ع˘ي˘بر ةدرا˘ط˘م˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ر˘م˘ت˘شسا

هقيقشش لوقيو ،نيماع رادم ىلع
لظ يف رطاخملا ةايح ششاع» :دمحأا
انلزنم شضرعتو ،هتيفشصتب ديدهتلا
ن˘م ي˘ت˘ل˘ئا˘ع تنا˘عو تا˘م˘هاد˘م˘ل˘ل
لÓ˘ت˘ح’ا طو˘˘غ˘˘شضو تا˘˘ق˘˘يا˘˘شضم
بشصنو ه˘˘ت˘˘ق˘˘حÓ˘˘م ل˘˘شصاو يذ˘˘˘لا
تادحولا هتلقتعا ىتح هل نئامكلا
ن˘ي˘م˘كب ة˘شصا˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
:فيشضيو.«3002‐6‐42 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
ي˘ف لز˘ع˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘˘ل شضsر˘˘ع˘˘ت»
رادم ىلع ةم˘ل˘ج˘لا ن˘ج˘شس ن˘يزا˘نز
،هرابخأا اه˘لÓ˘خ تع˘ط˘ق˘نا ن˘ير˘ه˘شش
هتايح ىلع اهفوخل يتدلاو تكبو
ن˘ي˘ب ةا˘نا˘ع˘م˘لا ة˘ل˘حر تأاد˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح
ع˘ي˘بر م˘كو˘ح» :ع˘با˘ت˘ُيو.«م˘كا˘ح˘م˘لا
ًاماع03 ةدم˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا ن˘ج˘شسلا˘ب
ءاد˘ه˘شش بئا˘ت˘كل ءا˘م˘ت˘ن’ا ة˘م˘ه˘ت˘˘ب
هنكل ،لÓتح’ا ةمواقمو ىشصق’ا

هتدارإا نم مكحلا لني ملو دمشص
.«ةبلشصلا

..دلاولا ةافو
شضsرعتو ،دمحأا لقُتعا ،كلذ لÓخ
ةاناعملاو قي˘ق˘ح˘ت˘لا فور˘ظ شسف˘ن˘ل
ةشصا˘خ ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ى˘ل˘ع تر˘ثأا ي˘ت˘لا
ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب :لو˘˘ق˘˘يو ،ن˘˘يد˘˘لاو˘˘لا

ةشصاخ ،قارفلا ملأاو مكحلا ةمدشص
،ي˘شسا˘ق˘لا ي˘م˘كحو ي˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ع˘ب
انربشص اننكل ،ًاريثك ةلئاعلا ترثأات
،ًامود ةيرحلا˘ب ا˘ن˘نا˘م˘يإ’ ا˘ن˘ل˘م˘ح˘تو
تابوقعلا نم ريثكلل انشضرعت دقو
ة˘ط˘ح˘م˘لا» :ف˘ي˘شضيو.«ة˘ي˘ف˘شسع˘ت˘لا
يد˘˘لاو ة˘˘ح˘˘شص رو˘˘هد˘˘ت بع˘˘شصأ’ا
‐81 يف يفوت ىتح شضرملا ببشسب
هم˘ل˘ح ق˘ق˘ح˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق3002‐8
راوششملا يتدلاو تملكأاف ،انتيرحب
نم م˘غر˘لا˘ب ،تا˘يو˘ن˘ع˘مو ة˘م˘يز˘ع˘ب
ىلع فقت يهو ةرير˘م˘لا ا˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
.«8891 ماع ذنم نوجشسلا تاباوب
،شضرملا يتدلاو تد˘ح˘ت» :ع˘با˘ت˘يو
ماع ذ˘ن˘م ن˘كل ،ا˘ن˘ترا˘يز تل˘شصاوو
مدق˘ت بب˘شسب ع˘ي˘بر رُز˘ت م˘ل1102
م˘لأ’او نز˘ح˘لا تا˘م˘كار˘تو ر˘م˘˘ع˘˘لا

تاهمُأ’ا يقابك اهلاحف ،شضرملاو
’و ،لÓتح’ا ملظ ىلع تارباشصلا
بر د˘م˘ي˘ل ي˘ل˘شصتو ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت لاز˘˘ت
قانعب حرفت ىتح اهرمعب نيملاعلا

.«ًارح عيبر
..ىرخُأا روسص

نم انتلئاع تناع ،ةليوط تاونشسل
لاط يذلا ي˘ن˘مأ’ا ع˘ن˘م˘لا ة˘شسا˘ي˘شس
لك يف حرف˘ت م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ
جاوز ة˘شصا˘خ ،ا˘ه˘تا˘ي˘ح تا˘ب˘شسا˘ن˘˘م
ررح˘م˘لا لو˘ق˘يو ،تا˘ن˘ب˘لاو ءا˘ن˘بأ’ا
’ لÓتح’ا ملظو باقعلا» :دمحأا
ةعونمم تارايزلا ًايلاحو ،نافقوتي
،انورو˘ك شسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ن ة˘ع˘يرذ˘ب
ىر˘˘شسأ’ا ه˘˘ل شضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م ن˘˘˘كل
تا˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شس ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج م˘˘˘هر˘˘˘شسُأاو

ريشسأ’ا لزعل ةرم˘ت˘شسم˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘حو
رو˘شصلا ن˘˘م» :ف˘˘ي˘˘شضيو.«ه˘˘تر˘˘شسُأا
’ ي˘ت˘لا ي˘تد˘لاو عو˘مد ة˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا
62 اهيدل حبشصأا امدعب ىتح فقوتت

م˘ه˘لا˘خ نأ’ م˘لأا˘ت˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ،ًاد˘˘ي˘˘ف˘˘ح
نم م˘ه˘ع˘ن˘مو م˘ه˘فر˘ع˘ي ’ م˘ه˘م˘عو
هفافز˘ب حر˘ف˘ل˘ل ا˘ه˘قو˘ششلو ،ه˘ترا˘يز
رمعلاو قلق اهيدلو ،هئانبأا ةيؤورو
لÓتح’ا نوجشس لازت ’و ىشضمي
عباتيو.«عي˘بر با˘ب˘شش ةر˘هز قر˘شست
71 ى˘شضق يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘شش» :د˘م˘حأا

انارشسأا عم ريني نوجشسلا يف ًاماع
و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش ق˘˘ير˘˘ط لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا
هذ˘˘˘هو ،ر˘˘˘شصن˘˘˘˘لاو لÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا تاو˘˘ن˘˘˘شسلا
انلافطأا م˘ع˘ن˘ي ى˘ت˘ح م˘ه˘تا˘ي˘ح˘شضت˘ل
نا˘مأاو ة˘ير˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘طوو ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ششو
.«مÓشسو

بلاطت ةزغب ىرسسلا ةئيه
ةيلودلا وفعلا ةمظنم

لÓتحلا يلع طغسضلاب
ببسسب ىرسسلا نع جارفÓل

 انوروك
ىر˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه تب˘˘˘لا˘˘˘ط
تا˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ةيلودلا وفع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا
لÓ˘ت˘ح’ا ة˘˘لود ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا˘˘ب
نيلقتعم˘لاو ىر˘شسأ’ا ن˘ع جار˘فإÓ˘ل
ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ىود˘ع˘لا ن˘م َا˘ب˘˘شسح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نو˘˘ج˘˘شس
تائملا دوجولو ، انوروك شسوريفب
شضار˘مأا˘ب ى˘شضر˘م˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا ن˘˘م
. نشسلا رابك نم تارششعو ةنمزم
ة˘ئ˘ي˘ه ةرادا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل شسي˘˘ئر دد˘˘ششو
ي˘ف ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘شسأ’ا نو˘ئ˘˘شش
ذا˘ت˘شسأ’ا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا تا˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا

ةبلاطملا ةيمهأا ىلع ةطينق نشسح
نم ملاعلا لودل ةلداعلاو ةدحوملا

ثيح ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم فرط
جارفÓل لودلا نم ددع تبلاط اهنأا

يف ني˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ن˘ع
نم ةقثوم فواخم ببشسب اهنوجشس
ةيانع˘لا ءو˘شسو نو˘ج˘شسلا ظا˘ظ˘ت˘كا

مل اهنأا نيح يف ، ةيحشصلا ةياعرلاو
نع جارف’اب لÓتح’ا ةلود بلاطت
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا
يف رثكأاو ةا˘نا˘ع˘م˘لا شسف˘ن نو˘نا˘ع˘ي
فدرأاو . ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا نو˘˘ج˘˘شسلا
ق˘ي˘˘ل˘˘ي’ ر˘˘م’ا اذ˘˘ه نا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ي˘˘ن˘˘ق
يلع اهشصرح يعدت ةيلود ةمظنمب
ناشسن’ا قوق˘ح م˘ي˘قو ئدا˘ب˘م ر˘ششن
، اهلمع ىف ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘ب ل˘ي˘كت نأا˘ب

اياشضقب رم’ا قلعتي امدنع ةشصاخ
لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شس شسم˘˘˘˘˘ت
رود ي˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م ى˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شس’ا

ي˘˘˘ف تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه بجاوو
ناشسنإ’ا قو˘ق˘ح م˘ئار˘ج˘ل يد˘شصت˘لا
ع˘˘م ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت نود تد˘˘جو ا˘˘م˘˘ن˘˘˘يأا

اذ˘˘ه نا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت ةرور˘˘شض
ملاعلا ىف لÓتحا رخآا وه لÓتح’ا
ةمو˘ظ˘ن˘م ىد˘ح˘ت˘ي ه˘نا˘بو ثيد˘ح˘لا
ريشسيو يناشسنإ’او يلودلا نوناقلا

رشصع˘لا قÓ˘خاو م˘ي˘ق˘لا ل˘ك شسكع
بوعشش لك حنم لع ىنبملا نهارلا
لÓقتشس’او ةيرحلا ىف اهقح ملاعلا

. ريشصملا ريرقتو
تاباسصإلا ددع عافترا
نيب «انوروك» صسوريفب

(3) مسسق يف ىرسسألا فوفسص
ةباسصإا61 ىلإا «بقنلا» يف

ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع تع˘˘˘ف˘˘˘ترا

شسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘شسأ’ا فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘شص
نجشس يف  (3) مشسق يف ،«انوروك»
، (61) ىلإا ،«يوارحشصلا بقنلا»
ة˘˘با˘˘شصإا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا ذ˘˘ن˘˘م كلذو
دكأاو  .يشضاملا شسيمخلا موي ريشسأا
تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع نأا ،ر˘ي˘شسأ’ا يدا˘˘ن
رو˘ه˘˘ظ ع˘˘م عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘ششر˘˘م
مشسقلا لخاد ىرشسأ’ا ىلع شضارعأا
(37) هي˘ف ع˘ب˘ق˘ي يذ˘لاو ،رو˘كذ˘م˘لا
،نجشسلا ةرادإا نأا ىلإا اًتف’ ،اًريشسأا
ىلإا نيباشصملا ىرشسأ’ا عيمج تلقن
وهو ،«نومير» نجشس يف (8) مشسق
زا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ شصشصخ يذ˘˘لا م˘˘شسق˘˘لا
شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ىر˘˘شسأ’ا
ر˘ي˘شسأ’ا يدا˘ن ل˘˘ّم˘˘حو .«ا˘˘نورو˘˘ك»
ةيلوؤوشسملا لÓتح’ا نوجشس ةرادإا
ىرشسأ’ا ةايحو ريشصم نع ةلماكلا
نأا ا˘م˘ي˘شس ’ ،«بق˘ن˘لا» ن˘ج˘˘شس ي˘˘ف
ديزي ام هيف عبقي «بقنلا» نجشس
يف رابك مهنيب ،ريشسأا0021 نع
يدا˘˘˘ن دد˘˘˘جو  .ى˘˘˘شضر˘˘˘مو ن˘˘˘˘ّشسلا
،يلودلا عمتجملل ،هبلاطم ريشسأ’ا
لÓت˘ح’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ةرور˘شضب
ىر˘˘شسأ’ا ن˘˘ع يرو˘˘ف˘˘لا جار˘˘˘فإÓ˘˘˘ل
ٍل˘كششب ،ن˘ّشسلا را˘ب˘˘كو ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا

ةيبط ةنجل دوجو ةرورشضو ،لجاع
ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘˘ع فار˘˘ششإÓ˘˘ل ةد˘˘يا˘˘ح˘˘م
م˘˘ه˘˘عا˘˘شضوأاو ىر˘˘˘شسأ’ا تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع
.ةيحشصلا

يديبز ليربج ريسسألا
ماعطلا نع هبارسضا لسصاوي

اسضفر اموي42 ذنم
يرادلا هلاقتعل

ىر˘˘˘شسأ’ا نوؤو˘˘˘شش ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تدا˘˘˘فأا
ل˘ير˘ب˘ج ر˘ي˘شسأ’ا نأا ،ن˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لاو
،نينج ميخم نم (اماع43) يديبزلا
ن˘ع حو˘ت˘ف˘م˘˘لا ه˘˘بار˘˘شضإا ل˘˘شصاو˘˘ي
نير˘ششع˘لاو ع˘بارـلا مو˘ي˘ل˘ل ما˘ع˘ط˘لا

ه˘لا˘ق˘ت˘ع’ ا˘شضفر ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.يفشسعتلا يرادإ’ا

،ركب وبا ءاوللا ةئيهلا شسيئر تفلو
يف عبقي يديبز ليربج ريشسأ’ا نأا

01 م˘قر م˘شسق˘ب ة˘يدار˘˘ف˘˘نا ة˘˘ناز˘˘نز
ه˘ت˘ل˘ق˘ت˘عا د˘قو ،ود˘˘ي˘˘ج˘˘م ن˘˘ج˘˘شسب
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شس’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘شس
ةمهتب52/2/0202 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب
مكحو كوبشسيفلا ىلع شضيرحتلا

ةمارغو رهششأا01 نجشسلاب هيلع
ررقملا نم ناكو ،لكيشش0002
خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘˘˘˘ف’ا

ئ˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘نأا ’ا ،71/21/0202
هل يرادا لاقتعا ةركذم راشضحإاب
.هن˘ع جار˘ف’ا مو˘ي ر˘ه˘ششأا6 ةدم˘ل
ر˘˘˘ي˘˘˘شسأ’ا نأا ،ر˘˘˘كب و˘˘˘˘با فا˘˘˘˘شضأاو
ةيشساق فورظ نم يناعي يديبزلا

م˘ت ثي˘ح ن˘يزا˘نز˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصو
ةيئابرهكلا ةزه˘ج’ا ع˘ي˘م˘ج بح˘شس
’و ،هنم ةيشصخششلا تا˘ي˘ن˘ت˘ق˘م˘لاو
،ةيلخاد شسبÓم ى˘ت˘ح هءا˘ط˘عا م˘ت˘ي

تاششيتفت نجشسلا ةرادا يرجت امك
ى˘ل˘ع ه˘ق˘ح˘ب ةز˘ف˘ت˘شسمو ةر˘م˘ت˘˘شسم
ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي ،لا˘˘˘قو .ة˘˘˘عا˘˘˘شسلا راد˘˘˘م
ن˘م ا˘˘مو˘˘ي12 د˘˘ع˘˘ب يد˘˘ي˘˘بز˘˘˘لا
ل˘شصا˘˘ف˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘لأا ن˘˘م بار˘˘شض’ا

رشسخ دقو شسفنتلاب ةمزأاو ماظعلاو
ىتح تامارجول˘ي˘ك6 ه˘˘نزو ن˘˘˘م
يديبزلا ريشسأ’ا نأا ىلإا راششُي .ن’ا
نوج˘شس ي˘ف ى˘شضمأا ،ق˘با˘شس ر˘ي˘شسأا
ل˘˘كششب ا˘˘ما˘˘˘ع21 لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

،6102 ماع هنع جرفُأاو ،لشصاوتم
و˘هو ،ن˘ي˘ل˘ف˘ط˘ل بأاو جوز˘ت˘م و˘هو
دووادو ا˘ير˘كز ن˘ير˘ي˘شسأ’ا ق˘ي˘ق˘˘شش
.يديبزلا
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«صسيركتلا ىلإا صسيسسأاتلا نم..ةيرئازجلا ةياورلا«راعسش تحت ماقي
فلضشلاب ةقوده نب ديمحلا دبع يئاورلا تافلؤومل سضرعم
ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا ن˘شضت˘˘ح˘˘ت
،فلششلاب ةعلاط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

بيدأ’ا تا˘ف˘لؤو˘م م˘هأ’ ا˘شضر˘ع˘˘م
ن˘ب د˘ي˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع» ي˘˘ئاور˘˘لاو
ةودنلا تايلاع˘ف ن˘م˘شض «ة˘قود˘ه
ةرازولا اهمظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لكا˘ي˘ه˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ة˘ي˘شصو˘لا

امبشسح ،ةيفا˘ق˘ث˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
حشضوأاو.ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ىد˘ل م˘ل˘ع
نأا ،ةيمومق دمحم ،ةبتكملا ريدم
تايلاعف نمشض جردني شضرعملا
دب˘ع ي˘ئاور˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا
نم فارششإاب ةقوده نب ديمحلا
،راعشش تح˘تو ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا
شسيشسأاتلا نم.. ةيرئازجلا ةياورلا»
ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي»و ،«شسير˘˘كت˘˘لا ى˘˘˘لإا

يفاقثلا حرشصلا اذه وهبب شضرع
لشصاوتلا عقاوم ىلعو (ةبتكملا)
اذكو بتاكلا راثآا مهأا ،يعامتج’ا
.«هنع ثدحتت يتلا تافلؤوملا

شضرعملا اذه نأا ثدحتملا زربأاو
˘˘مÓ˘˘˘عأ’ا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘شسي
ةينطولا ة˘ي˘بدأ’ا تا˘ي˘شصخ˘ششلاو
،لاجملا يف اهتمشصب تكرت يتلا
ىلع رايتخ’ا ةنشسلا هذه عقو ذإا
ديمح˘لا د˘ب˘ع» ي˘ئاور˘لاو بيدأ’ا
تاذ ي˘ف ار˘ي˘˘ششم ،«ة˘˘قود˘˘ه ن˘˘ب
تا˘شسل˘ج ة˘ج˘مر˘˘ب» ى˘˘لإا تقو˘˘لا
ةذتاشسأا اهطششني بتاكلا ميدقتل
ع˘ب˘ت˘تو بدأ’ا ي˘˘ف نو˘˘شصت˘˘خ˘˘م
يف ةيل˘ي˘ل˘ح˘تو ة˘يد˘ق˘ن تاءار˘ق˘ب

فورظلا عم ةازاومو.«هتاباتك
نم ةياقولا ريبادت نع ةبترتملا
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘˘ششت˘˘˘˘نا
ذخأا ىلإا ةيمومق تفل ،دجتشسملا
ثيح ،لماعلا اذه رابتع’ا نيعب
مازتل’ا عم تاوعدلا شصيلقت مت
لوكوتور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مرا˘شصلا
،شضرعملا يداترم ىلع يحشصلا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج شضر˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘عإا ع˘˘˘˘م
ةبشسانملاب ة˘ما˘ق˘م˘لا تا˘طا˘ششن˘لا

ةبتكملل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع
.«كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا» ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
تايلاعف نم لوأ’ا مويلا لÓخو
ل˘˘ج˘˘شس ،ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
«اط˘شسو˘ت˘م ’ا˘ب˘قإا» نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘˘˘لاو بدأ’ا داور˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
يف مهاشس ام وهو ،شصوشصخلاب
ىلع مهلوخدل نشسحلا ميظنتلا
تاءارجإ’ا كلذب مارتحاو تاعفد
.اهب لومعملا ةيئاقولا

ةياغ ىلإا لاف˘طأ’ا ى˘ظ˘ح˘ي ا˘م˘ك
ى˘ل˘ع يرا˘ج˘لا ر˘ه˘ششلا ن˘م12
ة˘ير˘˘كف ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
ا˘ه˘مد˘ق˘ي ة˘ي˘تاذ ةر˘ي˘˘شس ن˘˘شسحأ’
بيدأ’ا ةيشصخشش لوح كراششملا

ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع» ي˘˘ئاور˘˘لاو
تا˘شسل˘ج˘ل ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،«ة˘قود˘ه
عم ،هتافلؤوم نم شصوشصنل ةءارق
لوكوتورب˘ل˘ل مرا˘شصلا مار˘ت˘ح’ا
.دمتعملا يئاقولا يحشصلا

صس.نيÒسس

نيرسشعلاو نينثلا ةعومجم» ناونع تحت
«م4591 ةيرئازجلا ةروثلا ريجفت يف اهرودو
راردأا ةعماج نم نومك مÓضسلادبع روتكدلا

ةيخيراتلا22 ةعومجم نع اباتك ردضصي
رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘م رد˘˘˘˘شص
ة˘ع˘ما˘ج ن˘م نو˘م˘ك مÓ˘شسلاد˘ب˘ع
22 ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع ا˘با˘˘ت˘˘ك راردأا
ةعومجم :ناونع تحت ،ةيخيراتلا
يف اهرودو ن˘ير˘ششع˘لاو ن˘ي˘ن˘ث’ا
،م4591 ةيرئازجلا ةروثلا ريجفت

اهبحاشصل يبرعلا باتكلا راد نع
باتكلا نمشضتي ،ينامهجلا دنهم
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ح˘˘ف˘˘شص462
ةمدقملاو تامولعملا تا˘ح˘ف˘شص
رداشصملاو قحÓملا تا˘ح˘ف˘شصو
يوتح˘يو ،شسر˘ه˘ف˘لاو ع˘جار˘م˘لاو
ن˘˘م˘˘شضت ثي˘˘ح ،لو˘˘شصف ة˘˘ع˘˘برأا
لشصفلاو ،نيثحبم لوأ’ا لشصفلا
لشصفلاو ،ثحا˘ب˘م ة˘ثÓ˘ث ي˘نا˘ث˘لا
لشصفلاو ،ثحا˘ب˘م ة˘ع˘برأا ثلا˘ث˘لا
يف قرطتو ،ثحابم ةثÓث عبارلا
ة˘كر˘ح ة˘مزأا ى˘لإا لوأ’ا ل˘˘شصف˘˘لا
ةيطارقم˘يد˘لا تا˘ير˘ح˘لا را˘شصت˘نا

يفو ،ةثÓثلا تاهاجت’ا زوربو
ةيشسايشسلا راودأÓل يناثلا لشصفلا

ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ءا˘˘شضعأ’
ةذبن هلÓخ نم ىطعأا ،نيرششعلاو
ثلاثلا يفو ،مهنم دحاو لك نع
ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘عو˘م˘ج˘م رو˘ط˘˘ت ى˘˘لإا

ري˘ج˘ف˘ت ي˘ف ا˘هرودو ن˘ير˘ششع˘لاو
ى˘لإا ع˘بار˘لا ي˘فو ،ةرو˘ث˘لا ةدا˘ي˘قو
يلاشضنلاو يرو˘ث˘لا ءادأ’ا م˘ي˘ي˘ق˘ت
فقاو˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
ل˘˘ع˘˘ف دودرو تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا شضع˘˘˘ب
ةيشسنرفلا ةيرامعتشس’ا تاطلشسلا

ىنثأا دقو ،قحÓمب باتكلا متخو
روشسيفوربلا هباتكو فلؤوملا ىلع
خ˘يرا˘ت˘لا ذا˘ت˘شسأا ير˘ف˘ع˘ج كرا˘ب˘م
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ر˘شصا˘ع˘م˘لاو ثيد˘˘ح˘˘لا
ن˘ي˘ب م˘يد˘ق˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،راردأا

ه˘ت˘ح˘ف˘شص ي˘فو با˘ت˘كلا تا˘ي˘ط
ام ةلمج نمو ،كوب شسيفلا ىلع

ىنثأا ام دعب ،باتكلا نع هبتك
ثيح ،مÓشسلادبع روتكدلا ىلع
ن˘م˘شض اذ˘ه ه˘با˘ت˘˘ك د˘˘ع˘˘يو :لا˘˘ق
ىنعت يتلا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ثا˘ح˘بأ’ا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا˘ب
دقو ،ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلاو
ةريثك تارتف ءانثأا ذاتشسأ’ا تقفار
يو˘ط˘˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،هداد˘˘عإا ن˘˘م
يفايفلا عط˘ق˘يو ،را˘ه˘ن˘لاو ل˘ي˘ل˘لا

ردا˘شصم˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ي ،را˘ف˘ق˘˘لاو
نم ى˘ق˘ب˘ت ن˘م ن˘عو ،ع˘جار˘م˘لاو
،نير˘ششع˘لاو ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘عو˘م˘ج˘م
ةريب˘كو ةر˘ي˘غ˘شص ل˘ك ن˘ع لأا˘شسي

هللا هقفو نأا ىلإا ،هعوشضوم لوح
ريثكلا هيف عمج دقو ،همامتإا ىلإا

هدادعإا يف عبتاو ،تامولعملا نم
،ًانيشصر ًايم˘ل˘ع ًا˘بو˘ل˘شسأا ه˘جار˘خإاو
.فلكتلا نم ةيلاخ ةميلشس ةغلو
هللا ءاشش نإا ئراقلا هيف دجيشسو
هين˘غ˘يو هر˘شسي ا˘م مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ركذ ا˘م˘ك ،عو˘شضو˘م˘لا اذ˘ه لو˘ح
قبشسي مل هنأا كرابم روشسيفوربلا

ةعومجملا لوح ثحب رششُن نأاو
هعون نم ىلوأ’ا دعيو ةعمتجم
نإاف ملعللو اذه ،نومشضملا اذهب
نم نومك مÓشسلاد˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لا

نيلوليت ر˘شصق˘ب1891 دي˘لاو˘م
ةرئاد ريمجزنأا ةيدل˘ب ن˘ي˘ط˘بار˘م˘لا

ذا˘ت˘شسأا ،راردأا ة˘ي’و ه˘ت˘˘ن˘˘ك ة˘˘يواز
ثيد˘ح˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘˘ف ر˘˘شضا˘˘ح˘˘م
دعاشسمو ،راردأا ةعماجب رشصاعملاو
،ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا مو˘ل˘ع˘˘لا م˘˘شسق شسي˘˘ئر
يف هاروتكدلا ةداهشش ىلع لشصحت
ةنشس رشصاعملاو ثيد˘ح˘لا خ˘يرا˘ت˘لا

ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ششن ،9102
ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘ف ت’ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

  .ةيلودلاو ةينطولا ت’اجملاو
نمحرلادبع يفاولب

 ةيلولا تحاتجا يتلا جولثلاو ةداحلا دربلا ةجوم دعب

 لجيجب اهراعضسأا عافتراو ناتوبلا زاغ تاروراق يف ةداح ةردن
تاعفترملا ىلع تطح يتلاو ، جولثلاو راطمأÓل اريبك اطقاسست يسضاملا ربمسسيد رهسش لولح ذنم لجيج ةيلو تفرع نأا دعب

تاعفترملاو قطانملا يف ةسصاخ ،ةيلولا يف ريبك عيقسصو درب ةجوم اهءارو ةفلخم ،رثكأاو رتم008 اهولع غلبي يتلا
.نسسلا رابك خويسش نم تاداهسشلا صضعب بسسح نمزلا نم ةليوط دوقع ذنم ةيلولا اهدهسشت مل يتلاو ،ةيلبجلا

تفلخ ةيخانملا ةيعشضولا هذه
نا˘كشسل ةر˘ي˘ب˘ك ةا˘نا˘ع˘م ا˘هءارو
ببشسب ةيلبجلاو ةيئانلا قطانملا
ىلع لو˘شصح˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شصلا
دوزتل˘ل نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق
لظ يف ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ةردن دجوت ثيح ،فورظلا هذه
بب˘شسب زا˘غ˘لا تارورا˘ق˘ل ةدا˘˘ح
قطانملا هذهل اهلاشصيإا ةبوعشص
ةريزغلا راطمأ’او جولثلا ءارج
ة˘قزأ’او تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا قÓ˘˘غ˘˘نإاو
ىلع ،قطانملا هذه ىلإا ةيدؤوملا

فداهلب يواروب ة˘ق˘ط˘ن˘م رار˘غ
،لجيج ةي’و قرشش ناقرف ينبو
يلاعأا يف قطانملا شضعب اذكو
شسي˘جا˘ي ن˘ب ة˘ن˘شسكا˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ثيح ،ةي’ولا بو˘ن˘ج ة˘ل˘م˘ي˘جو
ةري˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘شص نا˘كشسلا د˘جو
ر˘ي˘باو˘طو ة˘شصيو˘ع ل˘˘كا˘˘ششمو
ىلع لوشصحلا لجأا نم ةليوط
جلثلا ةدورب مهيقت زاغلل ةروراق
تاجرد شضا˘ف˘خ˘ناو د˘م˘ج˘ت˘م˘لا
نأا اذه لك نم رمأ’او ،ةرارحلا
ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘˘نإ’ا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا شضع˘˘ب
مهبو˘ل˘ق ع˘ششج˘لا أÓ˘م˘ي ن˘يذ˘لاو
تاروراقلا شضعب عيبب نوموقي
ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘ل˘˘شصح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

فا˘ع˘شضأا˘˘ب ةروا˘˘ج˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ر˘ع˘شس ل˘شصو ثي˘ح  ،ا˘˘ه˘˘نا˘˘م˘˘ثأا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةد˘حاو زا˘˘غ ةرورا˘˘ق
جد005 ىلإا فداهلب يواروب
نينطاوملا مامأا لكشش ام وهو
فورظلا لعفب اهئانت˘قإ’ ا˘ق˘ئا˘ع
بل˘غأ’ ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
قطانم ي˘فو كلا˘ن˘ه تÓ˘ئا˘ع˘لا

،لجي˘ج ة˘ي’و ن˘م ةد˘يد˘ع ل˘ظ
هذ˘˘ه نا˘˘كشس بلا˘˘ط˘˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةلوز˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

طورشش ىندأا ن˘م ة˘مور˘ح˘م˘لاو
ةيلحملا تاطل˘شسلا ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا

ريفوت ىلع لمعلاو مهتدعاشسم
لثم يف ناتوبلا زاغ تاروراق
نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأ’ فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
هذ˘ه ي˘ف ةدا˘ح ةرد˘ن ن˘م ار˘ي˘ث˘ك

مهتجا˘ح م˘غر ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
دومشصلا لجأا نم اهل ةريبكلا

د˘˘يد˘˘˘ششلا در˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘مو
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘شصلاو
جولثلا طقاشست لعفب مهقطانم
. ةريثكلا

رسسج عورسشم ةنياعم
فلتخم دقفتو يقÓملا

رسصنعلاب لظلا قطانم
ة˘شسا˘ي˘شسلا ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
دقفتب ة˘ي˘شضا˘ق˘لاو ،ة˘ي˘مو˘كح˘لا

،لظلا قطانم لكاششم ةشساردو
ةي’و يلاو ارخؤوم حابشص ماق
ةقفر لاكلك رداقلادبع لجيج
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا شسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا شسي˘˘˘ئر
لا˘˘غ˘˘˘ششأ’ا ر˘˘˘يد˘˘˘مو ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
تاطلشسلا فلتخمو ةي˘مو˘م˘ع˘لا
ةرئاد ىلإا ةيدقفت ةرايزب ةيلحملا
ىدم ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ر˘شصن˘ع˘لا
ع˘يرا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

ت’ا˘˘غ˘˘ششنإا ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘شسإ’او
ي˘لاو˘لا ما˘ق ن˘يأا ،ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
طاقنلا ةجلاعم لاغششأا ةنياعمب
نب يح ىوتشسم ىلع ءادوشسلا
ةيدلبل يبرغلا لخدملاب شسيداب

اذه يف عمتشسا ثيح ،رشصنعلا
فرط نم زجوم شضرعل ددشصلا

لوح ةيمومعلا لاغششأ’ا ريدم
هل شصشصخ يذلاو ،عورششملا

006 غلبمب ردق˘ي ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
ة˘ي˘ناز˘ي˘م ن˘م ف˘شصنو نو˘ي˘˘ل˘˘م
يراجملا زاج˘نإا د˘شصق ة˘يد˘ل˘ب˘لا
فيرشصت تاونق عشضوو ةيئاملا
ة˘ط˘ق˘ن ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ،ها˘ي˘م˘˘لا
دقو ،قيرطلا يف هايملا عمجت
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘لا دد˘˘شش
ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’ا مار˘˘ت˘˘حإا

هذه تناك امك ،زاجنإ’ا ةيلمع
لقنل نينطاوملل ةشصرف ةرايزلا
تاطلشسلا فلتخمل مهت’اغششنإا
ةقلعتملاو ةرشضاح˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيومنتلا عيرا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
رارغ ىلع ةقطنملا شصخت يتلا
ةحلاشصلا هايملا ،يعيبطلا زاغلا
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا تا˘كب˘ششو بر˘ششل˘˘ل
دو˘˘ق˘˘ع˘˘ل نا˘˘كشسلا تقرأا ي˘˘ت˘˘لا

جرع امك ، نمزلا نم ةليوط
ىلع هترايز ةياهن يف يلاولا

رشسجب ةيراجلا لاغششأ’ا ةنياعم
هي˘ف تق˘ل˘ط˘نإا ي˘ت˘لاو ي˘قÓ˘م˘لا
يشضاملا يفناج3 موي لاغششأ’ا
نم رثكأاب تردق ةيلام ةينازيمب

ةينازيم ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م3
رشسج˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإ’ ة˘ي’و˘لا
طبرو لشصو ةزمه ربتعي يذلا
،رشصنعلا ةرئاد تا˘يد˘ل˘ب د˘يد˘ع˘ل
ةريبك ءادوشس ةطقن ناك نأا دعب
دعب تايدلبلا فلتخم ناكشسل
املك تارملا ديدع يف هرايهنا
ا˘˘م و˘˘هو را˘˘ط˘˘مأ’ا تط˘˘قا˘˘˘شست
ةليوط مايأ’ ةلزع يف مهلخدأا
عوطت دعب هميمرت متي نأا لبق
ة˘شصا˘خ˘لا ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب
ل˘مأا˘ي ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ت˘˘ششلا
لاغششأ’ا ءاهتنإا برق نينطاوملا

لكششملا اذه نم نوحاتري ىتح
م˘ه˘قرأا يذ˘لاو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘˘شصب
.ةليوط دوقعل

ميهارب.ع

تاطلسسلا لخدتب اوبلاط
مهنع نبغلا عفرل ةيئلولا

لزعي لقنلا بايغ
ينب ةيدلب ناكضس
تليضسمضسيتب بيعضش

بيعسش ينب ةيدلب ناكسس بلاطي
رقم نع ملك04ب دعبت يتلا
لخدتب ،تليسسمسسيت ةيلولا
نبغلا عفرل ةيئلولا تاطلسسلا

ةايحلا تلاجم عيمج يف مهنع
نم ريثكلا هتسضرف ام ببسسب
اهتمدقم يف يتأاي يتلا صصئاقنلا

طخ بايغ لظ يف لقنلا لكسشم
تايدلبلاب ةيدلبلا طبري لقن
دلوأا ةيدلب رارغ ىلع ةرواجملا

ثيح ،ةيلولا ةمسصاعو ماسسب
لÓخ ناكسسلا ءلؤوه دمتعي
ةيدلبلا جراخ ىلإاو نم مهلقنت

«ناتسسدنولك» تارايسس ىلع
يذلا رمألا ةقطنملاب نوطسشني
فيراسصملا ببسسب مهتظيفح راثأا
يف اهنوعفدي اوتاب يتلا ةظهابلا

ىفكت ل اهنأا يلإا ةفاسضإا ،ةرم لك
نبغلا عفرو ريبكلا زجعلا ةيطغتل

ريثكلا فلخ عقاولا اذه ،مهنع
لقنتلا ءانثأا ةاناعملا نم
ةيدلبلا هذه نم جورخلاو
دحاولا رظتني ثيح ةلوزعملا

يف لقنتلا لجأا نم تاعاسس مهنم
لقن ىتحو علسسلا لقن تانحاسش
فقوتت ل انايحأا يتلاو يسشاوملا

نع فزعي مهنم ريثكلا لعج امم
ةحلملا هتجاح مغر لقنتلا
نودسشاني مهلعج عقاو .كلذل
مهئارو نمو ةيئلولا تاطلسسلا

لولح داجيإل لقنلا ةيريدم
مهقرؤوت يتلا ةلكسشملا هذهل
نوطبختي يتلا ةاناعملا ءاهنإاو
.تاونسس ذنم اهيف

ديمح .ز

ريدسصتلا تاردق ةيقرتل لولح داجيإل فدهت
طاوغألاب ةيضسارد مايأا روحم ةيوارحضصلاو ةيبهضسلا قطانملاب لضسعلا جاتنإا ريوطت
ةيشسارد مايأا يف نوكراششم اعد
يف يحÓفلا نيوكتلاو داششرإÓل
،طاوغأ’اب لحنلا ة˘ي˘بر˘ت ة˘ب˘ع˘شش
ريوطت ىلع لمعلا ةرورشض ىلإا
ةيبهشسلا قطانملاب لشسعلا جاتنإا

تارد˘ق ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘يوار˘ح˘˘شصلاو
ددشصلا اذه يف ىريو .ريدشصتلا
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب دا˘˘شصت˘˘˘قإ’ا ذا˘˘˘ت˘˘˘شسأا
ي˘م˘شسا˘ق رو˘ن˘لا د˘ب˘˘ع طاو˘˘غأ’ا

نأا ،ةرهاظتلا هذه يرطؤوم دحأاو
لشسعلا جاتنإا ريو˘ط˘ت˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
ةيوارحشصلاو ةيبهشسلا قطانملاب
عيشسوت يف مهاشسي نأا هنأاشش نم
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘شص ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
.ةيتابنلاو ةيناويحلا تاجتنملا

هتاذ قايشسلا يف لخدتملا زربأاو
لشسعلا اهيشستكي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا
ىلغأ’ا تاجتنملا نم هرابتعاب
قاو˘شسأ’ا ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ر˘˘ث˘˘كأ’او
د˘˘ئاو˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا

اذهل ةددعتم˘لا ت’ا˘م˘ع˘ت˘شس’او
،ةريث˘ك ت’ا˘ج˘م ي˘ف جو˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘يودأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.اهريغو تايولحلاو
ن˘ب د˘م˘ح˘م د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةينطولا ةيعمجلا وشضع ،دعاشس
ةفاك رفوت ةلودلا نأا ،نيلاحنلل
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م طور˘˘˘ششلا
ةبعشش يف «ي˘ق˘ي˘ق˘ح» را˘م˘ث˘ت˘شسا
ريفوت لÓخ ن˘م ،ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘ت
ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ة˘˘يرادإا تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘شست
اهنيب نمو ةيميداكأا و ةيناديم
.ةيشساردلا مايأ’ا هذه ميظنت
ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا˘ب د˘˘عا˘˘شس ن˘˘ب د˘˘كأاو
دجاوت قطانم لÓغتشسا ةرورشض
امب طاوغأ’ا ةي’وب ةردشسلا ةتبن
تا˘ط˘ح˘م ءا˘ششنإا ى˘ل˘ع د˘˘عا˘˘شسي

ة˘ي˘غ˘ب ل˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘ل ىر˘˘ب˘˘ك
ةدو˘˘ج˘˘ب ل˘˘شسع ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘لا

حلا˘شصم˘لا ر˘يد˘م را˘ششأاو .ة˘ي˘لا˘ع

هذه نأا ةزعو˘ب د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
تح˘م˘شس د˘ق ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا ما˘˘يأ’ا
ةماه دج عيشضاوم ىلإا قرطتلاب
لحنلا ةيبرت تايشساشسأاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ةثيدحلا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا اذ˘كو
ةيفيك ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘ف
ة˘ياو˘ه˘ك ة˘ي˘بر˘ت˘لا ن˘م لا˘ق˘ت˘ن’ا

يف يقيقح رامثتشسا ىلإا ’وشصو
.لشسعلا جاتنإاو لحنلا ةيبرت
يتلا تايلا˘ع˘ف˘لا هذ˘ه تد˘ه˘ششو
ح˘لا˘شصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن
و ءار˘ب˘خ ة˘م˘ها˘شسم˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

نييعما˘ج ةذ˘تا˘شسأا و ن˘ي˘شصت˘خ˘م
ة˘فر˘˘غ ا˘˘ه˘˘لا˘˘غ˘˘ششأا تن˘˘شضت˘˘حاو
نم ريبك ددع روشضح ،ةحÓفلا
ةبعشش يف نيطششانلا نيي˘ن˘ه˘م˘لا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ل˘ح˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت
جولو يف نيبغارلا اذكو ةي’ولا

.نيمظنملل ادانتشسا ،لاجملا اذه
م.ق
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ةيلولا قطانم فلتخم ربع

ةزابيت يف ريانيب لافتحلا تاداع يف ةيروحم ةيضصخضش «ةدجلا»
«ةلئاعلا ةريبك» وأا ةدجلا ىقبت
ة˘ي˘شصخ˘شش «راد˘لا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك» وأا

شسأار ءايحإا ديلاقت يف ةيروحم
فلتخم ربع ،ةيغيزامأ’ا ةنشسلا

.ةزابيت ةي’و قطانم
21 ةليل ،ديعلا ةليل لولح دنع
و˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
قÓطن’ يغ˘يزا˘مأ’ا م˘يو˘ق˘ت˘لا

عمتجت ،ديد˘ج ي˘حÓ˘ف م˘شسو˘م
رادلا» يف ة˘يزا˘ب˘ي˘ت˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘ج˘لا د˘ن˘ع ،«ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا
ةيروحم˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا ل˘ث˘م˘ت
د˘ي˘لا˘ق˘ت ا˘ه˘˘لو˘˘ح رود˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘˘ل يور˘˘˘˘ت ذإا،لافتح’ا
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘شسأ’او شصشصق˘˘˘لا
بعلي ،ةيميمح ةي˘ل˘ئا˘ع ةر˘ه˘شس
ارود ا˘˘شضيأا لا˘˘ف˘˘طأ’ا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
غيزامأا نكمت رشس وهو ايشساشسأا
اذه ىلع ةظفاحملا نم ةزابيت
،ر˘با˘غ ن˘مز ذ˘˘ن˘˘م ثورو˘˘م˘˘لا
،مغÓششو˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع لو˘ق˘ي
ةعاذإاب ةيغيزا˘مأا ج˘مار˘ب ج˘ت˘ن˘م
يذلا رودلا نأا فاشضأاو.ةزابيت
نمز ذنم مأ’ا وأا ةدجلا هتبعل

مويلا ةدج هيلع ظفاحت ،رباغ
ةيغيزامأ’ا ةيرئاز˘ج˘لا ةأار˘م˘لاو
ام وهو ،ةنشس1792 رورم دعب
يتلا ةقومرملا ةناكملا مجرتي
ةرشسأ’ا لخاد ةأارملا اهب ىظحت
ةهج نمو ،ةهج نم ةيغيزامأ’ا
غيزامأ’ا شصرح مجرتي ىرخأا

ريبك» مارتحا ةفاقث شسرغ ىلع
مغانتلا ثدحي ىت˘ح «ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ل˘˘خاد ةد˘˘حو˘˘لاو ما˘˘ج˘˘شسن’او
عمتجملا لخاد ةمث نمو رشسأ’ا

تادا˘˘ع ي˘˘شضت˘˘ق˘˘ت.لكك
تويبلا ءÓط ريانيب لافتح’ا

ريشضحتو ةديدج يناوأا ءانتقاو
لكششي اميف تايولحلا ىهششأا

تار˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘كلا» ق˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ط
ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا «شسكو˘˘˘˘كر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب كر˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا
يتلا ةره˘شسلا ما˘ق˘ت ،ق˘طا˘ن˘م˘لا
ايشساشسأا ارود ةدجلا اهيف يدؤوت
متتخت نأا لب˘ق ا˘ه˘ط˘ي˘ششن˘ت ي˘ف
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘ت˘˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘ط بكشسب
شسأار ىلع هكاوفلاو تايولحلا

طشسوتي وهو ةل˘ئا˘ع˘لا ر˘ي˘غ˘شص
˘مأ’او بأ’ا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا

ة˘ن˘شس لو˘ل˘ح˘ب ا˘ناذ˘يإا ،ةو˘خأ’او
لؤوا˘ف˘تو ل˘˘مأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ةد˘˘يد˘˘ج
.رهاز لبقتشسمب
 ةيعامتجاو ةيداسصتقا داعبأا
م˘ت˘ه˘م˘˘لا ،م˘˘غÓ˘˘ششو˘˘ب بشسحو
،ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا نوؤو˘ششلا˘ب
ي˘ف ةدا˘ع˘لا هذ˘ه ة˘يز˘مر ن˘م˘كت
ي˘شضا˘م˘لا ن˘ي˘ب لا˘شصو˘لا ط˘بر
حور ءا˘˘ط˘˘عإاو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
ة˘˘يو˘˘ه˘˘ل˘˘ل ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
كشسمتلا لÓخ نم ةيغيزامأ’ا
فÓ˘شسأ’ا د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘تو تادا˘˘ع˘˘ب
نأا ةشصاخ لا˘ي˘جأÓ˘ل ا˘ه˘ث˘يرو˘تو
وه يبعششلا لافتح’ا اذه رهوج
.ديدج يحÓف مشسوم ةيادب
يحÓ˘ف˘لا م˘شسو˘م˘لا نأا فا˘شضأاو
اهتمدخو شضرأ’ا بح يشضتقي
نأا ىلع اددششم ،اهب كشسمتلاو
ن˘ع Ó˘شضف ،ر˘يا˘ن˘ي˘ب لا˘ف˘ت˘˘ح’ا
ىلع يوتحي ،ةيفا˘ق˘ث˘لا ه˘ت˘م˘ي˘ق
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ة˘يدا˘شصت˘قا دا˘ع˘˘بأا

.مامته’اب ةريدج
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘شصب ،ةد˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘كششتو
د˘ي˘˘شسلا ق˘˘فو ،«راد˘˘لا ةز˘˘ي˘˘كر»
كشسا˘م˘ت˘ل˘ل از˘˘مر ،م˘˘غÓ˘˘ششو˘˘ب

ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’او ير˘˘˘˘˘شسأ’ا
نع Óشضف ،ةيوهلاب كشسمتلاو
انوكم (ريانيب لافتح’ا) هنوك
ةدحولل ايشساشسأا ايدام’ اثارت وأا

فلتخم نيب ششياعتلاو يخآاتلاو
ىلع اهتنشسلأا فÓتخاب اهقطانم
ةي’ولا قطانم عيمج نأا رابتعا
دقو.ةقيرطلا شسفنب هب لفتحت
لÓخ ر˘يا˘ن˘ي˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ل˘كشش
ي˘شسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘˘ت˘˘شس’ا ةر˘˘ت˘˘ف
،ة˘موا˘ق˘م˘لا لا˘كششأا ن˘م Ó˘كشش
ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت نا˘˘˘كشس نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
ريانيب لاف˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع نور˘شصي
لافتح’ا مهشضفر نع ريبعتلل
ةيدÓيملا ةنشسلا ة˘يا˘ه˘ن دا˘ي˘عأا˘ب
تابثإ’ ةشصرف لكشش ةمث نمو
لوقي ،لتحملا هجو يف تاذلا
.مغÓششوب ديشسلا

’ هنأا ،قايشسلا اذه يف زربأاو
ي˘ف ير˘هو˘ج فÓ˘˘ت˘˘خا د˘˘جو˘˘ي

ريانيب لافتح’ا ديلاقتو تاداع
ةونشش ن˘م ةزا˘ب˘ي˘ت نا˘كشس ىد˘ل
يديشس ىلإا ،ةينادمحلاو جلبلاو
،ابونج طوجحو رشصانمو رمعأا
شسÓ˘ي˘غ يد˘ي˘شسو لا˘ششر˘˘شش وأا

ى˘شصقأا˘ب شسو˘ماد˘لاو ة˘يارو˘˘قو
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا وأا ة˘˘ي’و˘˘لا بر˘˘˘غ
ة˘˘˘كو˘˘˘فو ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘شساو˘˘˘˘بو
.اقرشش نوراهوبو
يلع ديشس» ،هتهج نم ركذتيو
نم ردحنملاو ةزابيتب نطاقلا »أا

عمتجي ناك فيك ،ةياجب ةي’و
تيب يف ةريبكلا ةلئاعلا ةقفر
اهنأا ازربم ،ريانيب لافتحإÓل هدج
اهئاي˘حإاو «ى˘شسن˘ت ’ تا˘ير˘كذ»
.«تباوثلا» نم دعي
مويلا ظفاحأا» :لوقي لشسرتشساو
˘مو˘ق˘تو تادا˘ع˘˘لا شسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
يذلا رودلا شسفن بعلب يتدلاو
نأا ازربم ،«اميدق يتدج هتبعل
هبشسنلاب لثمي ريان˘ي˘ب لا˘ف˘ت˘حإ’ا
ةرشسأ’ا عم دهعلا ديدجت» ،هل
هنأا ةشصاخ ،«نطولاو شضرأ’او
ابشسكم يأا ،اينطو اديع حبشصأا»
.«رئازجلا ةدحو زيزعتل امهم
شسأارب لافتح’ا ر˘ها˘ظ˘م زر˘ب˘تو
ل˘ما˘ع˘ك ة˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘شسلا

قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب كر˘ت˘ششم
،يلع دي˘شس را˘ششأا ا˘م˘ك ،ن˘طو˘لا

ن˘م ،ةزا˘ب˘ي˘ت قاو˘شسأا لÓ˘خ ن˘م
لا˘ششر˘شش ى˘لإا ا˘قر˘شش ة˘ع˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا

يتلا ،ابرغ شسومادلاو ةياروقو
،تا˘يو˘ل˘ح˘لا ى˘ه˘ششأا˘˘ب ن˘˘يز˘˘ت˘˘ت
را˘ج˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ شسفا˘˘ن˘˘ت˘˘يو
شضر˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو
«زارد˘لا» ا˘ه˘م˘هأا ،تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

تار˘شسكم˘لا ن˘م ط˘ي˘ل˘˘خ و˘˘هو
بنا˘ج ى˘لإا ة˘فا˘ج˘لا ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو
تار˘˘شضح˘˘ت˘˘شسمو ششئا˘˘ششح˘˘˘لا

رهاظم شسفن.«تاريوكلا» قبط
يف اهدجت «ا˘ب˘ير˘ق˘ت» لا˘ف˘ت˘ح’ا

ىلع ،نطولا نم ىرخأا قطانم
ي˘ت˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م رار˘˘غ
ثيح ،يلع ديشس ا˘ه˘ن˘م رد˘ح˘ن˘ي
ىلع عمتجتو تÓئاعلا لفتحت

هلباقي ام وأا «نيبابركيت» قبط
يذلا «تاريوكلا»ب ةزابيت يف
دوشسأا كيد وأا ،جاجدلاب رشضحي
ي˘ف ر˘ح˘ن˘ي «كودر˘شسلا» نو˘˘ل˘˘لا
در˘ط»ل لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا مو˘˘ي شسف˘˘ن
«ر˘˘ي˘˘خ لأا˘˘ف«كو «ر˘˘ششلا تاو˘˘ق
بعلت اميف ،ديج يحÓف مشسومل
لÓخ اشضيأا ايشساشسأا ارود ةدجلا
.ةليللا كلت

م.ق

«1792 رياني »ـب ءافتحا يفناج61 ىلإا21 نم مودي

فراطلاب يغيزامألا يفاقثلا ثارتلل عوبضسأا

تاسضايرلا ةددعتم تاعاقو ةيسضاير بعÓم نيب اعورسشم72 نم ةيلولا ةدافتسسا
ةديلبلا يف زاجنلا روط يف ىرخأاو  ةمدخلا زيح تلخد ةماه عيراضشم

ةيلوب ديلاقتلاو ثارتلا ءايحإل ءارهزلا يمأا ةيعمج عم قيسسنتلاب فراطلا ةيلول ةفاقثلا ةيريدم موقت
،يمسسر ينطو ديعك8102 يفناج21 يف دمتعأا يذلا رياني ديع ءايحإاب ،يلاوتلا ىلع ةعبارلا ةنسسلل فراطلا

،ةمسصاعلا رئازجلا ،ةملاق ،ةنتاب ،ةنيطنسسق ،ةياجب ،وزو يزيت رارغ ىلع ةيلو21 نع لقي ل ام ةكراسشمب
. اهريغو فوسس داو ،ناسسملت

ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘ت
ةد˘يد˘˘ع ة˘˘ط˘˘ششنأا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ثار˘ت˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ة˘عو˘˘ن˘˘ت˘˘مو
شسمأا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘غ˘˘يزا˘˘˘مأ’ا
يذلا شضرعملا ةحنجأا نيششدت
ةيديلقت تا˘جو˘ت˘ن˘م ن˘م˘شضت˘ي

،جيشسنلاو يبارز˘لا ،را˘خ˘ف˘لا˘ك
فحتلا ،شساحنلا ىلع ششقنلا
ة˘ي˘شضف˘˘لا ي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ةيرط˘ع تو˘يز ،ة˘ي˘نا˘جر˘م˘لاو
ةيفرح تاجتنم اذكو ةيبطو
راخفلاو لÓشسلا نم اهريغو
.تاجوشسنملاو
ط˘ي˘ح˘م ط˘ي˘ششن˘ت م˘ت ا˘˘م˘˘كو
م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ت˘كم˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘ل˘˘كل˘˘ف تا˘˘شضمو
يوا˘م˘˘حد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب ة˘˘نرز˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةينادندلا ةقرف˘لاو ة˘نو˘ت˘يز˘لا
مت امك ،يواشسيع˘لا ثار˘ت˘ل˘ل

قبط نشسحأا ةقباشسم قÓطإا
. يفراط يشسكشسك
لدا˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يد˘˘م بشسحو

ةرهاظتلا جما˘نر˘ب نإا˘ف ي˘فا˘شص
ةير˘كف ةود˘ن كلذ˘ك ن˘م˘شضت˘ي
ثورو˘˘م˘˘لا زار˘˘بإا» ناو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب

ةفاقثلل يراشضحلاو يخيراتلا
ةذتاشسأا اه˘ط˘ششن˘ي ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

ديدج نب يلذاششلا ةعماج نم
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب

تاداعلا زر˘ب˘ي ط˘ير˘شش شضر˘ع
. ريانيب لافتحÓل ديلاقتلاو
هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ا˘˘˘م˘˘˘ك
ميظن˘ت ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا

ةيرثأ’ا عقاوملا ىلإا تÓحر
رشصق رارغ ىلع ةيخيراتلاو
نويعلا ةيدل˘ب˘ب ة˘م˘طا˘ف ة˘ل’
جور˘م˘لا ير˘˘ثأ’ا ع˘˘قو˘˘م˘˘لاو
شسوقوب ةيدلبب ةرغلا لبجب
عوبشسأا تا˘ي˘لا˘ع˘ف م˘ت˘ت˘خ˘ت˘ل.
يغيزامأ’ا يفا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا
يفناج61 تب˘˘˘˘شسلا مو˘˘˘˘˘ي
تادا˘ه˘شش ع˘يزو˘تو م˘ير˘كت˘˘ب

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع نÓ˘ع’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ق˘˘˘ب˘˘˘ط ن˘˘˘شسحأا ة˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسم
.يفراط يشسكشسك

با˘˘ب˘˘ششلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا
يف ،ةديلبلا ةي’وب ةشضايرلاو
يف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا
ى˘ل˘ع ، ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تآا˘ششن˘م˘لا

ن˘طو˘لا تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج رار˘˘غ
تلثمت ع˘يرا˘ششم ةد˘ع زا˘ج˘نا˘ب
ني˘ب عور˘ششم72 زا˘ج˘نا ي˘˘ف
تا˘عا˘˘قو ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير بعÓ˘˘م
اهنأاشش نم ،تاشضايرلا ةددعتم
ي˘ف ا˘ي˘با˘ج˘˘يا ار˘˘ثأا ثد˘˘ح˘˘ت نأا
باطقتشسا ثي˘ح ن˘م ناد˘ي˘م˘لا
ةشسراممل ةي˘نا˘ب˘ششلا ح˘ئار˘ششلا
.ةعونتملا مهتاطاششن
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م بشسحو
د˘ي˘ع˘شس ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘شضا˘ير˘لاو
ابعلم41 زاجنا مت ،شصاقح
ى˘˘ط˘˘غ˘˘م ا˘˘يراو˘˘ج ا˘˘ي˘˘شضا˘˘ير
ي˘ف ي˘عا˘ن˘ط˘شص’ا بششع˘لا˘˘ب
مت ،ةينكشسلا ءايحأ’ا فلتخم
نم لكب م˘ه˘ن˘م31 مÓت˘شسإا
ن˘˘ي˘˘ع ،ة˘˘يازو˘˘م ،نور˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘لا
د’وأا ،قيÓعلا يداو ،ةنامرلا
،ةر˘با˘ب˘ج ،نا˘ن˘ي˘عو˘ب ،ششي˘˘ع˘˘ي
ينب ،ةعموشص ،واورق ،حاتفم
ىقبيو ةرقوبو ناحوشص ،ومات
د˘ي˘ق ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب د˘حاو بع˘˘ل˘˘م
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت بنا˘ج ى˘˘لإا ،زا˘˘ج˘˘ن’ا

بششع˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘تو
بعÓم90 ي˘عا˘ن˘ط˘˘شص’ا
اهنيب نم ،مدقلا ةركل ةيدلب
ا˘˘ه˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا بعÓ˘˘˘م50
ىوتشسم ىلع اذهو لاغششأ’ا

،نور˘ف˘ع˘˘لا ،ر˘˘ج داو ن˘˘م ل˘˘ك
د’وأاو حا˘ت˘˘ف˘˘م ،ة˘˘ع˘˘مو˘˘شصلا
د˘ي˘ق بعÓ˘م40و ،ة˘مÓ˘˘شس
،ءا˘ع˘برأ’ا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإ’ا

ي˘˘ن˘˘بو نا˘˘حو˘˘شصلا ،ة˘˘يازو˘˘م
بكر˘م˘لا دا˘ف˘ت˘شسا ا˘م˘ك ؛دار˘م
نا˘ير˘ب˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةدا˘عإا ن˘م كيرا˘فو˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةعاق زاج˘نا˘ب كلذو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

نيبعلم ،تاشضا˘ير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير

ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘شص’ا بششع˘˘˘لا˘˘˘ب
تاشضايرلا ةددعتم نيب˘ع˘ل˘مو
ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةداعإاب تاطاششن˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
.ميمرتلا

را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا م˘˘ت د˘˘قو اذ˘˘ه
ةيطغتلاب ةيراوجلا بعÓملل
د˘قو ي˘عا˘ن˘ط˘شص’ا بششع˘لا˘ب

ةر˘ك بع˘ل˘م ن˘˘م ل˘˘كل تنا˘˘ك
ي˘˘ل˘˘ب˘˘ششلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ةشصح تا˘ن˘يا˘ب˘ت˘ب ط˘ب˘شضلا˘بو
بع˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت د˘˘شسأ’ا

بششع˘˘لا˘˘ب يراو˘˘ج ي˘˘شضا˘˘ير
ةربابج ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘عا˘ن˘ط˘شص’ا

قودنشصلا ةينازيم قتاع ىلع
تاردا˘ب˘م ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
تا˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ششلا
شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ةيشضايرلا
تاشسشسؤوم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو م˘ي˘مر˘ت
بشسحو ،ةيشضايرلاو ةينابششلا

لك تيظح دقف عاطقلا ريدم
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شش تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ن˘˘˘م
با˘ب˘ششلا راد ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا
بكرملاو ديعلوب نبو ةديلبلا
نا˘ير˘ب يراو˘ج˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

ةينياشسحلا بابششلا راد اذكو
زكرمو حاتفمو نارقشش ينبو
ةيلمع نم ومات ينبب يفاقث
تي˘˘ه˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لاو م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘˘لا
نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘ه˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘شش’ا
ةدد˘ع˘ت˘م ة˘عا˘ق˘ل ر˘خآا بي˘˘شصن
د˘م˘ح˘م ز˘يز˘˘ع˘˘ب تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ةينطولا ةشسردملاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
حبشسملاو ةيشسورفلا ةشضايرل
اذكو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘م˘لوأا ه˘ب˘شش
ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ه˘˘ب˘˘˘شش ح˘˘˘ب˘˘˘شسم˘˘˘لا
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ن˘م كيرا˘فو˘ب˘˘ب
ه˘تا˘ه ل˘كو ،م˘ي˘مر˘ت˘لا ةدا˘˘عإاو
ل˘كششب تم˘ها˘شس ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا

با˘ب˘ششلا ة˘شسرا˘م˘˘م˘˘ب ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لقنتلا وأا ءانع نود مهتاياوه
،ةرواج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘يا˘غ˘ل

ينكشس يح لكل حبشصأا ثيح

د˘عا˘قو بع˘ل˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘كو
.تاشضايرلا ةددعتم
ديق عيراششملاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةمئاقلا تنمشضت دقف زاجنإ’ا
ةيشضاير تآاششن˘م80 زيهج˘ت
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ق ي˘˘˘ف تل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
حاتفمو ةديلبلاب نيتشصشصختم
ي˘ب˘م˘˘لوأا ه˘˘ب˘˘ششلا ح˘˘ب˘˘شسم˘˘لاو
ةددعتم تاعاق50و ةديلبلاب
،ةديلبلا ن˘م ل˘كب تا˘شضا˘ير˘لا
نور˘ف˘ع˘˘لا ،ةر˘˘قو˘˘ب ،ءا˘˘ع˘˘برأ’ا

ديق ةيلمع ىلإا فشض ،ةيازومو
50 زيهج˘ت ن˘م˘شضت˘ت زا˘ج˘ن’ا

راد) ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شش تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
قيÓعلا داو ،رج داو بابششلا

يراوجلا يشضايرلا بكرملاو
.(ةنامرلا نيع
ةيومنت تايلــمع ،قايشس يفو
يف رامثتشس’ا ةيلمع راطإا يف
ةـــــــي˘˘نا˘˘ب˘˘ششلا تأا˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا

غيشصلا فلتخم˘ب ة˘ي˘شضا˘ير˘لاو
ةيراجلا لا˘غ˘شش’ا رار˘غ ى˘ل˘ع
ي˘شضا˘ير˘لا بكر˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ب
،يلع دباع ديهششلا يراوجلا

ة˘عا˘ق زا˘ج˘نا لا˘غ˘ششأا تل˘˘شصو
ى˘ل˘˘ع تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
ي˘شضا˘ير˘لا بكر˘م˘لا ىو˘ت˘شسم
كيرا˘فو˘ب˘ب نا˘ير˘˘ب يراو˘˘ج˘˘لا
بنا˘ج ى˘لإا ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت
ني˘ي˘شضا˘ير ن˘ي˘ب˘ع˘ل˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت

بششع˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘˘ج
م˘˘هد˘˘يوز˘˘تو يــعا˘˘ن˘˘ط˘˘شص’ا
ة˘طا˘حا ع˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةرا˘˘نإ’ا˘˘ب
كلذ˘˘ك ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةئيهت اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةرا˘ن’ا˘ب
ى˘ن˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عاو
ةيجرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو يراد’ا
ي˘شضا˘ير˘لا بكر˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ب
(كيرا˘فو˘ب) نا˘ير˘˘ب يراو˘˘ج˘˘لا

ةددعتملا ةعاقلا ةنياعم اذكو
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
.يشضايرلا بكرملا
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نم دحلا فدهب
زاغلا برسست ةروطخ

ةيضسيضسحت تÓمح
ةدئافل ةيوعوتو

ةيدلب ناكضس
ناضسملتب ةيلحاوضسلا

ريخلا بابشش ةيعمج تماق
ةرئاد ةيلحاوشسلا ةيدلبب
قيشسنتلابو ناشسملتب تاوزغلا

رارغ ىلع تايلاعف ةدع عم
ةماشستبإا ،زاغلنوشس حلاشصم
ةفاظنلا بتكم ،ريخلا لهأا

ةيامحل يدلبلا بتكملاو
ةيشسيشسحت ةلمحب كلهتشسملا

زاغلا رطاخم لوح ةيوعوتو
ءارج تاقانتخإا نم هفلخي امو
ددع ديازت عم اذهو ،برشستلا

زاغلاب قانتخ’ا ت’اح
.ءاتششلا لشصف عم ةازاوم
تايلاعفلا تاذ تماق امك
ديدعلا ىلع تايوطم عيزوتب
رقمب ءاوشس ناكشسلا نم
اهل ةعباتلا ىرقلا وأا ةيدلبلا

.وروازم ةيرق رارغ ىلع
تق’ ةيشسيشسحتلا ةيلمعلا
ةيدلبلا  ناكشس ناشسحتشسإا

ةي’ولا نأاو اميشس’ اهارقو
ثداوح ةدع ارخؤوم تلجشس
زاغب قانتخ’اب قلعتي اميف
يذلاو نوبركلا ديشسكأا لوأا
دقو تماشصلا لتاقلا ىمشسي

ةلمحلا راعشش لمح
نود ءاتشش» ةيشسيشسحتلا

ةي’و نإاف ملعلل ،«ثداوح
ةدع تدهشش ناشسملت

ةروطخب ةيشسيشسحت تايلمع
ديشسكوأا لوأا زاغ برشست
عيمجلا ىلع ىقبيو نوبركلا
ةيئاقولا ريبادتلا مارتحإا

قفو ئفادملا ءانتقإاو
يف اهب لومعملا شسيياقملا

 .راطإ’ا اذه
صشاتيلتوب ع
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راهصشإا4392ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج92ـل قفاوملا1202 يفناج31ءاعبرأ’ا

5410003212 PENA 1202 يفناج31مÓسسلا

PENA 12026410003212 يفناج31مÓسسلا

(6372) (رـئازجلا) حارـج ضشاببقثوملا يناقر مجان ذاتسسأ’ا بتكم
تايعمجلاب قلعتملا60–21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأ’ اقبط ةسسسسؤوم ضسيسسأات

ميلسس ةدخ نب (2رمع لديج (1:ةداسسلا ضسسسأا،0202 ربمسسيد42 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
دمحم ضصوخ (7 ،دلاخ ةجومرق (6 ،ضسايلا ةدخ نب (5 ،لامك يجرمد نب (4 ،فيرسش فيطللا دبعيوافيسس (3
نيسساي

 :ةيلاتلا تافسصاوملا لمحت ةسسسسؤوم تايعمجلاب قلعتملا60–21 نوناقلا نم اهيلي امو94 ةداملا ماكحأ’ اقبط
 .«هدخ نب ناسسح كارحلا ديهسش»:ةامسسملا *
 (رئازجلا ةي’و) نيدمح ديعسس عراسش43:اهرقم *
كارح فادها قيقحت يف يعسسلا–.هدخ نب ناسسح داهسشتسسا نع ةقيقحلا فسشك–: اهفادهأا و اهعوسضوم  *
لئاسسولا لمعتسست اهفادهأا قي˘ق˘ح˘ت ل˘جأ’و  . ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشل˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘لا م˘ي˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘ت– .ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا
˘– ..ة˘ي˘سسارد˘لا ما˘يأ’ا–.تاود˘نو – تارود–. ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا و ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإ’او بو˘˘ت˘˘ك˘˘م˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا– :ة˘˘ي˘˘تآ’ا
 .فيلأاتلاو رسشنلا–.ةثيدحلا لاسصت’ا لئاسسو لامعتسسا–.اهغيسص فلتخمب ةيراوجلا تاطاسشنلا

تا˘نا˘عإا–ّ.ة˘سسسسؤو˘م˘لا تا˘طا˘سشن د˘ئاو˘ع–.تا˘عر˘ب˘ت˘لاو تا˘ب˘ه˘لا–.ءا˘سضعأ’ا تا˘م˘ها˘سسمو تا˘كار˘ت˘سش’ا–: ا˘ه˘ل˘ئا˘سسو*
 .ةلودلا

ضسايلا ةدخ نب : ديسسلا (2 .ةسسسسؤوملا ضسيئرو ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر  ميلسس ةدخ نب : ديسسلا  (1  :ةرادإا ضسلجم *
نب :ديسسلا (4 .ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئرل  يناثلا بئان  رمع لديج  :ديسسلا (3 .ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئرل لّوأا بئان
:ديسسلا (6 . ةسسسسؤوملل لاملا نيمأا بئاننيسساي دمحم ضصوخ :ديسسلا (5 .ةسسسسؤوملل لاملا نيمأا لامك يجرمد

. ةسسسسؤوملل ماعلا بتاكلا بئان دلاخ ةجومرق :ديسسلا (7 .ةسسسسؤوملل ماعلا بتاكلا يوافيسس فيطلا دبع
نÓعإÓل

رتفد بحسس نÓعإ’ا اذه اهمهي يتلا قوف امف ىلوأا ةجرد يوناث وأا يسسيئر طاسشن ءانبلا يف ةلهؤوملا ت’واقملل نكمي
عفد لباقم ةم˘لا˘ق ضشو˘با˘ط نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ي˘ح˘ب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ةد˘حو ىو˘ت˘سسم ىل˘ع طور˘سشلا
.(بحسسلا فيلاكت) جد00.0002
يف مهنم لك نوكي يلام ضضرعو ينقت ضضرع – حسشرتلا فلم :ةلسصفنم ةفرظا ثÓث ىلع دهعتلا اذه لمسشي نأا بجي

حوتفملا ينطولا ضضورعلا بلط عجرم مهنم لك نيبي لفغمو لفقم عبار فرظ يف نوعسضويو لفقمو لسصفنم فرظ
مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’ا حتفي ’10/1202 مقر حوتفم ضضورع بلط) :ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو
.(.....مقر ةسصح.............. ةيدلبب ....... يراجيإا يمومع نكسسم .../.../...زاجنإا مامتإا عورسشم – ضضورعلا

قباطلا ةرامع يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ميظنتلا بتكم دنع عدوت ةدقاعتملا ةحلسصملا ناونع عسضو عم
.ةملاق حارج نب قيرط يسضرأ’ا
:يتأاي ام حسشرتلا فلم نمسضتي :حسشرتلا فلم –1
ىسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم حسشرتلاب حيرسصت-
ىسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم ةهازنلاب حيرسصت-
.تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا-
.ةسسسسؤوملا مازلاب ضصاخسشÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا-
:نيلوانملا ،ءاسضتق’ا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرتملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك-
.قوف امف ىلوأا ةجرد يوناث وأا يسسيئر طاسشنك ءانبلا يف نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش :ةينهم تاردق –/أا

عم ةنراقم ةريخأ’ا تاونسس30ـل ةيفرسصملا عجارملا وأا ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو – :ةيلاملا تاردق –/ب
.ةفرظأ’ا حتف خيرات
.(BIR ةيكنبلا ةيوهلا فسشك) ةيكنب ةداهسش-

:ةينقتلا تاردق –/ج
:تابث’ا عم عورسشملل ةسصسصخملا ةيرسشبلا لئاسسولا ةمئاق-
:يلي امك نوكي تابث’ا ةسصاخلا تاكرسشلل ةبسسنلاب
ىدل باسستن’ا ةداهسش + ةيحÓسصلا يراج ينعمللDIC/PID وأا يقيثوت دقع + ينعملا ليهأات ةداهسش قافرا :ريطأاتلا

.ةفرظأ’ا حتف خيرات عم ةنراقم رهسشأا (30) ةثÓث اهريرحت خيرات ىدعتي ’ ينعملل يعامتج’ا نامسضلا قودنسص
ددع مسصخ دعبSANC تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش يف مهب حرسصملا لامعلا ضساسسأا ىلع نوكي تابث’ا :ةلماعلا ديلا-
.SANC يف مهب حرسصملا لامعلا عومجم نم نيرطؤوملا
:يلي امك نوكي تابث’ا ةيمومعلا تاكرسشلل ةبسسنلاب*
’ ينعملل يعامتج’ا نامسضلا قودنسص ىدل باسستن’ا ةداهسش + لمعلا ةداهسش + ينعملا ليهأات ةداهسش قافرا :ريطأاتلا-
.ةفرظأ’ا حتف خيرات عم ةنراقم رهسشأا ةثÓث اهريرحت خيرات ىدعتي
ددع مسصخ دعبSANC تاقحتسسملا ءادأا ةداهسش يف مهب حرسصملا لامعلا ضساسسأا ىلع نوكي تابث’ا :ةلماعلا ديلا-
.SANC يف مهب حرسصملا لامعلا عومجم نم نيرطؤوملا
وأا ،ةيدامرلا تاقاطبلل عاديإ’ا تÓسصو وأا ،ةيدامرلا تاقاطبلا) تابث’ا عم عورسشملل ضصسصخملا داتعلا ةمئاق*
عيبلا ظفاحمل رسضحمب تبثي نأا بجي ةيدامر تاقاطب ىلع رفوتي ’ يذلا داتعلا اما ءارسشلا ريتاوف وا ريسسلا ةقاطب
.(ضضورعلا عاديا خيرات عم ةنراقم ةنسسلا رسضحملا خيرات ىدعتي ’أا ىلع ةديازملاب
فسصن وا ةيعامج) طقف تانكسسلل زاجن’ا نسسح تاداهسشب تبثت ةينهملا عجارملا عم ةزجنملا عيراسشملا ةمئاق-

.ضضورعلا عاديإا خيرات عم ةنراقم ةريخأ’ا تاونسس ضسمخلل ةدقاعتملا حلاسصملا فرط نم ةررحم (ةيعامج
يذلا ةيمومعلا ةقفسصلا ىلع زئاحلا نم ’إا حسشرتلاب حيرسصتلا اهيوتحي يتلا تامولعملا رربت يتلا قئاثولا بلطت ’-
حنملا نÓعإ’ا رسشن لبق ،لاح يأا ىلعو ،هراطخا خيرات نم ءادتبا ،مايأا01 هاسصقأا لجأا يف اهميدقت هيلع بجي
5102 ربمتبسس61 يف خرؤوملا51/742 يسسائرلا موسسرملا نم96 ةداملا ماكحأ’ اقيبطت اذهو .ةقفسصلل تقؤوملا
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت نمسضتملا
:يتأاي ام ينقتلا ضضرعلا نمسضتي :ينقتلا ضضرعلا-20
.ىسضممو خرؤومو لماكلاب ءولمم باتتك’اب حيرسصت
رتفدب قفرملا جذومنلل اقفو أÓم˘تو د˘ع˘ت ة˘ير˘ير˘ب˘ت ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةر˘كذ˘م :ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضر˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ح˘م˘سست ة˘ق˘ي˘ثو ل˘ك –
5102 ربمتسس61 يف خرؤوملا51/742 يسسائرلا موسسرملا نم87 ةداملا ماكحأ’ اقيبطت ةبولطم ةقيثو لكو ،طورسشلا
.ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظتن نمسضتملا

.موتخمو يسضممو خرؤوم زاجنإ’ا ططخم –
.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي نأا دب’ طورسشلا رتفد –
:ىلع يوتحيو :يلاملا ضضرعلا –30
ةيسضممو ةخرؤومو لماكلاب ةءولمم ضضرعلا ةلاسسر –
يسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج –
.ىسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم يريدقتو يمك فسشك –
.رهسشأا30 ةثÓث دئاز ضضورعلا ريسضحت ةدمب مهسضورعب نومزلم نوسضراعلا ىقبي

تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف نÓعإÓل رودسص لوأا خيرات نم موي (ةرسشع ةسسمخ)51ـب ضضورعلا ريسضحت لجأا ددح
.ةينطولا ةفاحسصلا يف وأا يمومعلا لماعتملا

موي فداسص اذإاو (اسس00.01) احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا لبق ضضورعلا عاديإا موي وه ضضورعلا ريسضحتل لجأا رخآا نوكي
يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمي ضضورعلا عاديإا موي نإاف ةينوناق ةحار موي وأا ةلطع موي ضضورعلا عاديإا

عاديإا خيرات نم مويلا ضسفن ي˘ف ةد˘حاو ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘سسل˘ج ي˘ف ي˘لا˘م˘لاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا ضضر˘ع˘لا – ح˘سشر˘ت˘لا ف˘ل˘م ة˘فر˘ظأا ح˘ت˘ف˘ت
.طورسشلا رتفد بسسح ناويدلا رقمب (اسس03.01) احابسص فسصنلاو ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع ضضورعلا
.روسضحلل اينمسض ةوعدم ت’واقملا

ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةبروهمجلا
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يمومع نكسسم532 زاجنإا مامتإاب قلعتملا10/1202 مقر حوتفملا ينطولا ضضورعلا بلط نع نÓعإا
ةي’ولا ربع ةفلتخم جماربل يراجيإا

915740910425790 :ناويدلل يئابجلا فيرعتلا مقر
فيرعتلل لماحلاو ةملاق حارج نب قيرطب هرقم نئا˘ك˘لا ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ن˘ل˘ع˘ي
نكسسم532 زاجنإا مامتإاب قلعتم10/1202 مقر حوتفم ينطو ضضورع بلط نع915740910425790 :مقر يئابجلا

:يلي امك ةعزوم ةي’ولا ربع ةفلتخم جماربل يمومع

ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد
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ةيلمعلا

نكسسلا ىلع يجيردتلا ءاسضقلل ضصسصخم يراجيإا يمومع نكسسم04/06/0582 زاجنا مامتإا عورسشم
10 مقر ةسصح فولخم نيع ةيدلب0102 جمانرب ضشهلا

ىلع يجيرد˘ت˘لا ءا˘سضق˘ل˘ل ضصسصخ˘م يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘ع ن˘ك˘سسم54/051/0582 زا˘ج˘نا ما˘م˘تإا عور˘˘سشم
30 مقر ةسصح ةكولمات ةيدلب0102 جمانرب ضشهلا نكسسلا

نكسسلا ىلع يجيردتلا ءاسضقلل ضصسصخم يراجيإا يمومع نكسسم03/04/0582 زاجنا مامتإا عورسشم
:يلي امك ةمسسقم (ةزومكوب) ةغارف يداو ةيدلبب0102 جمانرب ضشهلا
ةسصح (ةزومكوب) ةغارف يداو ةيدلبب يراجيإا يمومع نكسسم01/03/0582 زاجنا مامتإا عورسشم-
10 مقر
ةسصح (ةزومكوب) ةغارف يداو ةيدلبب يراجيإا يمومع نكسسم01/03/0582 زاجنا مامتإا عورسشم-
20 مقر
ةسصح (ةزومكوب) ةغارف يداو ةيدلبب يراجيإا يمومع نكسسم01/03/0582 زاجنا مامتإا عورسشم-
40 مقر
ىلع يجيرد˘ت˘لا ءا˘سضق˘ل˘ل ضصسصخ˘م يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘ع ن˘ك˘سسم02/001/0582 زا˘ج˘نا ما˘م˘تإا عور˘˘سشم
:يلي امك ةمسسقم ةناسشحوب ةيدلبب0102 جمانرب ضشهلا نكسسلا
20 مقر ةسصح ةناسشحوب ةيدلب يمومع نكسسم01/02/001/0582 زاجنا مامتإا عورسشم-
50 مقر ةسصح ةناسشحوب ةيدلب يمومع نكسسم01/02/001/0582 زاجنا مامتإا عورسشم-
نكسسلا ىلع يجيردتلا ءاسضقلل ضصسصخم يراجيإا يمومع نكسسم51/03/005 زاجنا مامتإا عورسشم
20 مقر ةسصح ةناسشحوب ةيدلبب يليمكت9002 جمانرب ضشهلا

رطسش4102–0102 يسسامخلا جمانربلا يراجيإا يمومع نكسسم03/07/0001 زاجنا مامتإا عورسشم
10 مقر ةسصح فوقسشوب ةيدلبب1102
رطسش4102–0102 يسسامخلا جمانربلا يراجيإا يمومع نكسسم03/001/0053 زاجنا مامتإا عورسشم
40 مقر ةسصح فولخم نيع ةيدلبب1102
رطسش4102–0102 يسسامخلا جمانربلا يراجيإا يمومع نكسسم52/051/0053 زاجنا مامتإا عورسشم
50 مقر ةسصح غابد مامح ةيدلبب1102

ةيبعسشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةبروهمجلا
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20/1202 مقر ايندلا تاردقلا طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط نع نÓعإا
نم’ا ةيريدم ةدئافل تاكبسشلا فلتخمو ةيجراخلا ةئيهتلا عم يمهاسست يعامتجا نكسسم02/081 عورسشملل لاغسشأا نم ىقبت ام زاجتا مامتاب قلعتم
.ةملاق ةي’و فوقسشوب ةيدلبب ينطولا

915740910425790 :مقر يئابجلا فيرعتلل لماحلاو ةملاق حارج نب قيرطب هرقم نئاكلا ةملاق ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد نلعي
ةيجراخلا ةئيهتلا عم يمهاسست يعامتجا نكسسم02/081 عورسشملل لاغسشأا نم ىقبت ام زاجنإا مامتإا :عورسشمل حوتفم ينطو ضضورع بلط ءارجإا نع
.ةملاق ةي’و فوقسشوب ةيدلبب ينطولا نم’ا ةيريدم ةدئافل تاكبسشلا فلتخمو
ناويد ةدحو ىوتسسم ىلع طورسشلا رتفد بحسس نÓعإ’ا اذه اهمهي يتلاو قوف امف ةثلاث ةجرد يسسيئر طاسشن ءانبلا يف ةلهؤوملا ت’واقملل نكمي
.(بحسسلا فيلاكت) جد00.0051 عفد لباقم ةملاق ضشوباط نامحرلا دبع يحب يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا

لفقمو لسصفنم فرظ يف مهنم لك نوكي يلام ضضرعو ينقت ضضرع – حسشرتلا فلم :ةلسصفنم ةفرظا ثÓث ىلع دهعتلا اذه لمسشي نأا بجي
بلط):ةيلاتلا ةرابعلا لمحيو ايندلا تاردقلا طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع بلط عجرم مهنم لك نيبي لفغمو لفقم عبار فرظ يف نوعسضويو

ىقبت ام زاجنا مامتإا :عورسشم – ضضورعلا مييقتو حتف ةنجل فرط نم ’ا حتفي ’20/1202 مقر ايندلا تاردقلا طارتسشا عم حوتفم ينطو ضضورع
فوقسشوب ةيدلبب ينطولا نم’ا ةيريدم ةدئافل تاكبسشلا فلتخمو ةيجراخلا ةئيهتلا عم يمهاسست يعامتجا نكسسم02/081 عورسشملل لاغسشأا نم
.ةملاق ةي’و
.ةملاق حارج نب قيرط يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويدل ميظنتلا بتكم دنع عدوت ةدقاعتملا ةحلسصملا ناونع عسضو عم
:يتأاي ام حسشرتلا فلم نمسضتي :حسشرتلا فلم –10
ىسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم حسشرتلاب حيرسصت-
ىسضممو خرؤوملاو لماكلاب ءولمم ةهازنلاب حيرسصت-
.تاكرسشلل يسساسسأ’ا نوناقلا-
.ةسسسسؤوملا مازلاب ضصاخسشÓل حمسست يتلا تاسضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا-
:نيلوانملا ،ءاسضتق’ا دنع وأا نيدهعتملا وأا نيحسشرتملا تاردق مييقتب حمسست ةقيثو لك-
.قوف امف ةثلاث ةجرد يسسيئر طاسشنك ءانبلا يف نيينهملا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش :ةينهم تاردق –/أا-
.ةفرظأ’ا حتف رسضحم عم ةنراقم ةريخأ’ا تاونسس30ـل ةيفرسصملا عجارملا وأا ةيلاملا لئاسصحلاب ةرربم ةيلام لئاسسو – :ةيلاملا تاردق –/ب-
.ةفرظأ’ا حتف خيرات عم ةنراقمeriacnab noitatsetta – ةيكنب ةداهسش-

:ةينقتلا تاردق –/ج
:تابث’ا عم عورسشملل ةسصسصخملا ةيرسشبلا لئاسسولا ةمئاق-
:يلي امك نوكي تابث’ا ةسصاخلا تاكرسشلل ةبسسنلاب
.ينعملل يعامتج’ا نامسضلا قودنسص ىدل باسستن’ا ةداهسش + ةيحÓسصلا يراج ينعمللDIC/PID + ينعملا ليهأات ةداهسش قافرا :ريطأاتلا
حتف رسضحمب ةنراقم رهسشأا ةثÓث نع لقي اهريرحت خيرات نوكي لماع لكل باسستنÓل ةيمسسا ةداهسش وا ةسسسسؤوملل طارخن’ا ةداهسش :ةلماعلا ديلا-
:يلي امك نوكي تابث’ا ةيمومعلا تاكرسشلل ةبسسنلاب ةفرظأ’ا
.ينعملل يعامتج’ا نامسضلا قودنسص ىدل باسستنÓل ةيمسسا ةداهسش + لمعلا ةداهسش + ينعملا ليهأات ةداهسش قافرا :ريطأاتلا-
حتف رسضحمب ةنراقم رهسشأا ةثÓث نع لقي اهريرحت خيرات نوكي لماع لكل باسستنÓل ةيمسسا ةداهسش وا ةسسسسؤوملل طارخن’ا ةداهسش :ةلماعلا ديلا-
.ةفرظأ’ا
’ يذلا داتعلا اما ريسسلا ةقاطب وأا ،ةيدامرلا تاقاطبلل عاديإ’ا تÓسصو وأا ،ةيدامرلا تاقاطبلا) تابث’ا عم عورسشملل ضصسصخملا داتعلا ةمئاق-
عاديا خيرات عم ةنراقم ةنسسلا رسضحملا خيرات ىدعتي ’ نأا ىلع ةديازملاب عيبلا ظفاحمل رسضحمب تبثي نأا بجي ةيدامر تاقاطب ىلع رفوتي
.(قثوملا دنع تبثيو اودجو نإا ءاركلاو لوانملا داتع ىلإا ةفاسضإا).(ضضورعلا
حلاسصملا فرط نم ةررحم (تانكسسلا عون نكي امهم) طقف تانكسسلل زاجن’ا نسسح تاداهسشب تبثت ةينهملا عجارملا عم ةزجنملا عيراسشملا ةمئاق-
.ةفرظأ’ا حتف رسضحم عم ةنراقم ةريخأ’ا تاونسس ضسمخلل ةدقاعتملا
:ينقتلا ضضرعلا20
.ءاسضمإ’ا خيرات عسضو عم موتخمو يسضمم ءولمم باتتك’اب حيرسصت-
.(طورسشلا رتفد رظنأا) .ءاسضمإ’ا خيراتلا عسضو عم ةاسضمم ةيريربت ةينقت ةركذم-
.ديلا طخب ةبوتكم لبقو ئرق ةرابعلا ىلع هتحفسص رخآا يف يوتحي طورسشلا رتفد
.ذيفنتلا لاجا لوح ىسضمم دهعت
 :يلاملا ضضرعلا –30
ةخرؤومو ةرسشؤومو ةيسضمم ةءولمم دهعتلا ةلاسسر

خرؤومو رسشؤومو يسضمم ءولمم ةيودحولا راعسسأ’ا لودج
خرؤومو رسشؤومو يسضمم ءولمم يريدقتو يمك فسشك
.رهسشأا30 ةثÓث دئاز ضضورعلا ريسضحت ةدمب مهسضورعب نومزلم نوسضراعلا ىقبي

يف وأا يمومعلا لمعتملا تاقفسصل ةيمسسرلا ةرسشنلا يف نÓعإÓل رودسص لوأا خيرات نم (51) موي رسشع ةسسمخ ـب ضضورعلا ريسضحت لجأا ددح
.ةينطولا ةفاحسصلا

ةلطع موي ضضورعلا عاديإا موي فداسص اذإاو (اسس03.31) ’اوز فسصنلاو ةدحاولا ةعاسسلا لبق ضضورعلا عاديإا موي وه ضضورعلا ريسضحتل هرخآا نوكي
.يلاوملا لمعلا موي ةياغ ىلإا ددمي ضضورعلا عاديإا موي نإاف ةينوناق ةحار موي وأا

ةيناثلا ةعاسسلا ىلع ضضورعلا عاديإا خيرات نم مويلا ضسفن يف ةدحاو ةينلع ةسسلج يف يلاملاو ينقتلا ضضرعلا – حسشرتلا فلم ةفرظأا حتفت
 .ةملاق حارج نب قيرط يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد رقمب (اسس03.41) ’اوز فسصنلاو
.روسضحلل اينمسض ةوعدم ت’واقملا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد

ةملاق



رظتني ريبيرت» :ينويميضس
«ربضصلا غرافب ةدوعلا

نإا ديردم وكيتلتأا بردم ينويميصس وغييد لاق
ة˘ه˘جاو˘م د˘ن˘ع ةدو˘ع˘ل˘ل ز˘ها˘ج ر˘ي˘ب˘˘ير˘˘ت نار˘˘ي˘˘ك
ي˘نا˘ب˘صسإلا ىلوألا ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘صشإا
هفاقيإا ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ع˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل

باغو ،ارتلجنإا يف تا˘ن˘هار˘م˘لا ح˘ئاو˘ل كا˘ه˘ت˘نل
يفاتيخ ىلع وكي˘ت˘ل˘تأا زو˘ف ن˘ع ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ع˘فاد˘م
هفاقيإا يزيلجنإلا داحتلا ررق امدعب سسيفلأاو
هلاقتنا نأاصشب ليصصافت ه˘لواد˘ت˘ل ع˘ي˘با˘صسأا ةر˘صشع˘ل
˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ىلإا

داحتلا ررقو ،ةنهارملل هئاقدصصأا عم ريبصستوه
رهصشلا ةيادب نم فاقيإلا قيلعت ةبعل يلودلا
ن˘م نا˘كو ،ع˘ط˘ب و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا مد˘ق˘ت ا˘مد˘ع˘ب ي˘لا˘ح˘˘لا
ي˘ف كرا˘صش يذ˘لا ،ر˘ي˘ب˘ير˘ت دو˘ع˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘˘م˘˘لا

يرود˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ك و˘ك˘ي˘ت˘ل˘˘تأا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةهجاوم يف ،هفاقيإا لبق ابوروأا لاطبأا يرودو
تل˘جأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘هو وا˘ب˘ل˘ي˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا

غ˘ل˘بأاو ،د˘يرد˘م ي˘ف ة˘ي˘ج˘ل˘ث˘لا ة˘ف˘˘صصا˘˘ع˘˘لا بب˘˘صسب
ةلاح يف ريب˘ير˘ت» ا˘ي˘ف˘ح˘صص ار˘م˘تؤو˘م ي˘نو˘ي˘م˘ي˘صس

غرافب ةدو˘ع˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،بع˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘يو ةد˘ي˘ج
كل˘م˘يو بع˘ل˘ل ز˘ها˘ج ي˘م˘ي˘صش» :ل˘صصاوو،«ر˘ب˘˘صصلا
،«دغلا يف بعليصس نم ررقنصسو ةفلتخم تاناكمإا

مدع مغر يرودلا ةرادصص ىلع وكيتلتأا ظفاحو
ديردم لاير ىفتكا امدعب وابليب ةارابم سضوخ
فادهأا نودب لداعت˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘صص
ةيليبصشإا ىل˘ع ر˘صصت˘نا و˘لو ا˘نو˘صسا˘صسوأا ه˘ف˘ي˘صضم ع˘م
ةفاصضإلاب طاقن عبرأا قرافب ةرادصصلاب دعتبيصس
˘مد˘ق˘يو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘جؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘ما ىلإا
رصسخي ملو يلاحلا تقولا يف اعئار ءادأا ةيليبصشإا

تاقباصسملا عي˘م˘ج˘ب ر˘ب˘م˘صسيد ن˘م سسما˘خ˘لا ذ˘ن˘م
،تاهجاوم عصست رخآا يف تارم عبصس رصصتنا ثيح
ن˘ي˘لو˘غ برد˘م˘لا ق˘ير˘ف ن˘ع ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس لا˘˘قو
ارخأاتم سسداصسلا زكرملا لتحي يذلا يغيتيبول
ىلإا يتأايصس نأا ملعن» ردصصتملا نع طاقن ينامثب

تقولا يف اعئار ءادأا مدقي وهو ةصسفانملل انه
ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف ن˘صسح˘ت˘˘ي ه˘˘نإا» ع˘˘با˘˘تو ،«ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ن˘ي˘ب˘عل كل˘م˘يو ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘صشت ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ح˘˘ج˘˘نو
ىت˘ح بق˘ل˘لا ىل˘ع سسفا˘ن˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ىرأاو ن˘˘ي˘˘ع˘˘ئار
.«مصسوملا ةياهن

ديزت يتيضسلا مجن تازواجت
 ةرادإلا ىلع طغضضلا

ديدج نم ءوصضلا ةيناطيربلا ةفاحصصلا تطلصس
نيماجنب يت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م م˘ج˘ن تازوا˘ج˘ت ىل˘ع
ذنم تفصشك ةيناطيرب ريراقت تناكو ،يدنيم
سسأار ةليل هلزنم يف Óفح ماقأا يدنيم نأا مايأا
،سصا˘خ˘صشألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا دو˘˘جو د˘˘ه˘˘صشو ،ة˘˘ن˘˘صسلا

اًقفوو ،انوروكل يحصصلا لوكوتوربلل ةفلاخملاب
هذ˘ه نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا «ن˘˘صص اذ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل
نأا ق˘ب˘صس يذ˘لا يد˘ن˘ي˘م˘ل ىلوألا تصسي˘ل ة˘ع˘˘قاو˘˘لا

ف˘ي˘صصلا ا˘نورو˘ك˘ل ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ف˘لا˘خ
ةو˘عد ه˘جو يد˘ن˘ي˘م نأا تف˘صشكو ،ا˘ًصضيأا ي˘صضا˘م˘˘لا
يف اهلبقتصساو تنرتنإلا ربع نانويلا نم ةاتفل
تنا˘˘كو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا ناو˘˘ج اءد˘˘˘ب ما˘˘˘يأا4 ه˘لز˘ن˘˘م
ىلإا ن˘يد˘فاو˘لا تر˘مأا ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا
ناوج6 نم اًءدب اًموي41 يتاذلا لزعلاب ارتلجنإا
تحر˘صصو ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ة˘ه˘جاو˘˘م وأا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
امك ،يدنيم لزنم ىلإا لعفلاب تءاج اهنأاب ةاتفلا

سصاخلا نانصسألا بيبط ةيؤورل زديل ىلإا اعم ابهذ
يدنيم نم ةلاصسر ةاتفلا تقلتو ،يتيصسلا مجنب
هترصشن ويديف عطقم فذحت يك ناوج2 موي

هلÓخ ر˘ه˘ظ˘ت مار˘غ˘ت˘صسنإا ة˘ك˘ب˘صشب ا˘ه˘با˘صسح ىل˘ع
.هلزنم لخاد

بوضص كرحتي سسوتنفوي
ودلانورل ديدج كيرضش

بعل ة˘فا˘˘صضإل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج و˘˘لوؤو˘˘صسم كر˘˘ح˘˘ت
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘˘ف˘˘لا مو˘˘ج˘˘ه ىلإا د˘˘يد˘˘ج

،«ايلاطيإا تروبصس» ةانقل اًقفوو ،يراجلا يوتصشلا
نم بلط ،سسوتنفوج بردم ،ولريب ايردنأا نإاف
،ءاتصشلا لÓخ عبار مجاهم عم دقاعتلا ةرادإلا
اتاروم ورا˘ف˘لأاو ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك بنا˘ج ىلإا

مدق سسوتنفوج نأا ىلإا تراصشأاو ،لابيد ولوابو
مجاهم ،اكاماكصس ا˘كو˘ل˘نا˘ي˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل اً̆صضر˘ع
ىلع همصض لجأا نم ،ىونج ىلإا راعملا ولوصساصس
ءارصشلا ةيمازلإا عم ،اًرهصش81 ةدمل ةراعإلا ليبصس
يفيصس سسوتنفوج نأا تحصضوأاو ،2202 فيصص يف
نويلم52 ىلإا02 نم ديري يذلا ولوصساصس تابلطب
ةا˘ن˘ق˘لا تلا˘قو ،ا˘كا˘ما˘ك˘صس ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ،وروأا
اًصضيأا نا˘صضوا˘ف˘ت˘ي ا˘ي˘نو˘لو˘بو ا˘مرا˘ب نإا ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
نآلا ىتح سسوتنفوج نكل ،اكاماكصس عم دقاعتلل
.ةرادصصلا يف دجاوتي

 تلحر اذإا »:ليزوأا
بعلأاضس لانضسرآا نع

«ديردم لاير لثم دان يف

ط˘˘˘صسو بعل ،ل˘˘˘يزوأا دو˘˘˘ع˘˘˘صسم د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘با
ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تا˘˘با˘˘صسح ن˘˘ع لا˘˘ن˘˘صسرآا

بعÓ˘لا ن˘ك˘ل ي˘صضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م سسرا˘م
ىل˘˘˘ع مد˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ع˘˘˘˘صشي ل ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لألا
مصضني ملو ،يندنللا قيرفلل همامصضنا
هدقاع˘ت د˘ت˘م˘ي يذ˘لا ،ا˘ًما˘ع23 ،ل˘˘يزوأا

غلبي رجأا ىلع لصصحيو ، ناوج ىتح
عوبصسألا يف ينيلرتصسإا هينج فلأا053
ة˘م˘ئا˘ق ىلإا ،ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
وأا ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسرآا
لوقتو ،مصسوملا اذه يبوروألا يرودلا

نإا ،ةيناطيرب مÓعإا لئاصسو يف ريراقت
اذه ي˘ند˘ن˘ل˘لا يدا˘ن˘لا ردا˘غ˘ي د˘ق ل˘يزوأا
هنإا ،اتيترأا لكيم بردملا لاقو ،رهصشلا
اًصضرع ىقلت اذإا ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘صسي˘صس
عم ةصشدرد لÓخ ليزوأا لاقو ،اًبصسانم
كانه تناك» :«رتيوت» ىلع ريهامجلا
طوبهلاو دو˘ع˘صصلا تا˘ظ˘ح˘ل ن˘م د˘يد˘ع˘لا

مد˘نأا م˘ل ل˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ن˘ك˘ل ،نآلا ىت˘ح
،«لانصسرآل مامصضنلا رارق ىلع اًقلطم
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ،ا˘ن˘ي˘مأا نو˘كأا ي˘˘ك» :فا˘˘صضأاو
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ل˘ب˘ق ةر˘ي˘خألا

يف تناك0202 سسرام و ، يرفيف يف
فقوتلا دع˘ب ن˘ك˘ل .ا˘ًق˘ح ةرا˘ثإلا ة˘يا˘غ
ليزوأل قحيو ،«فصسأÓل رومألا تريغت
،رهصشلا اذه ىرخأا ةيدنأا عم سضوافتلا

ىرجأا هنأا ةيلحم مÓعإا لئاصسو تركذو
يدو ،يكرتلا ةصشخبرنف عم تاثداحم
:ليزوأا عباتو ،يكيرمألا دتيانوي يصس
ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ل˘˘ث˘˘م ة˘˘صشخ˘˘بر˘˘˘ن˘˘˘ف»
:دازو ،«ايكرت يف دان ربكأا هنإا .اينابصسإا
ع˘˘ج˘˘صشي ي˘˘كر˘˘ت - ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا سصخ˘˘˘صش ل˘˘˘ك»
ي˘ف أا˘˘صشن˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ًق˘˘ير˘˘ف
،«ة˘صشخ˘˘بر˘˘ن˘˘ف نا˘˘ك ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف .ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا

نأا دوأا نا˘˘ت˘˘˘لود كا˘˘˘ن˘˘˘ه» Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ىصضمو
،ايكرت امهو يلازتعا لبق امهيف بعلأا

ىلإا تب˘˘هذ اذإا .ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لاو
.«ةصشخبرنف ىلإا ىوصس مصضنأا نل ايكرت
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«ثوغÈلا» مصضب مل– لازت ام ةرادإلا

يضسيم ديضصل يبابÃ يحضضي نامÒج ناضس

نامريج نا˘شس شسيرا˘ب يدا˘ن ز˘ه˘ج˘ي
ءارو نم ةدا˘ف˘ت˘شسا ر˘ب˘كأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ءاهتنا لبق ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ه˘م˘ج˘ن

تاد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع
ف˘ل˘م ي˘ف ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
نا˘شس و˘لوؤو˘شسم يو˘ن˘يو ،د˘يد˘ج˘ت˘لا

اعيرشس يبابمب ةيح˘شضت˘لا نا˘مر˘ي˘ج
ربكأا فده لجأا نم ،لبقملا فيشصلا

،يشسيم لي˘نو˘ي˘ل ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا و˘هو
يبابم دقع يهتنيو ،ةنولششرب دئاق
،2202 فيشص يف نامريج ناشس عم
يدانلا ت’واحم لك شضفري هنكل
اًقفوو ،نآ’ا ىتح ديدجتلل يشسنرفلا
،ينابشسإ’ا «وتيجنريششلا» جما˘نر˘ب˘ل
اًيلاح ةيولوأا حنم نامريج ناشس نإاف
يليزار˘ب˘لا حا˘ن˘ج˘لا د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل
راششأاو ،يبابم ىلع افليشس اد رامين
نا˘شس نأا ى˘لإا ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا

يف يبابم ع˘ي˘ب˘ل ط˘ط˘خ˘ي نا˘مر˘ي˘ج
نويلم001 ريظن لبقملا فيشصلا
شضفر يف بعÓلا رمتشسا اذإا ،وروي

تد˘˘كأا˘˘تو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا شضور˘˘˘ع
،2202 فيشص يف اًناجم هترداغم
لشصحيشس يتلا لاومأ’ا نأا حشضوأاو

،ي˘با˘ب˘م ع˘ي˘ب ن˘م شسيرا˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
دحاو ماع بتار اهلÓخ نم عفديشس
فلاخي ’ ىتح ،يشسيمل لقأ’ا ىلع

ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق يدا˘˘ن˘˘˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ر˘كذ˘˘ي ،ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
لقتنيشس يشسيم نأا تدكأا ريراقتلا

ي˘˘ف ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس ى˘˘لإا
هقيدشص ةلمازمل ،لب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘شصلا
.اًددجم رامين

نيككضشملا تكضسي سشتيفوميهاربإا جهوت
نا˘˘˘˘˘˘ت’ز كرا˘˘˘˘˘˘شش ،ما˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق
ةرم لوأ’ اي˘شسا˘شسأا ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا

افده لجشسيل نÓيم ىلإا هتدوع ذنم
فدهلا اذه درو ،يرايلاك مامأا اعئار
يلاطيإ’ا يدانلا رارقل نيدقتنم ىلع
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘م ادد˘˘ج˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف مر˘شضخ˘م˘لا يد˘يو˘˘شسلا

اموهفم داقتن’ا اذه ناكو ،0202
يف ششتيفوميهاربإا ناك ثيح اهتقو
نع اديعب ناكو هرمع نم83 ـلا
شسرام ذنم ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘شسفا˘ن˘م˘لا

تا˘ي’و˘ل˘ل ر˘˘فا˘˘شس نأا د˘˘ع˘˘ب8102
يرود˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
شسو˘˘ل˘˘ج˘˘نأا شسو˘˘ل ع˘˘˘م ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا

ةل˘ئا˘ه˘لا ة˘م˘شصب˘لا ن˘كل ،ي˘شسك’ا˘غ
ىلع ششتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا ا˘ه˘كر˘ت ي˘ت˘لا

د˘ع˘ت ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا لÓ˘خ نÓ˘ي˘˘م
تلفتحاو اهتاذ دح يف حاجن ةشصق
موي تايرابملل ه˘تدو˘ع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ببشسب نيره˘شش با˘ي˘غ د˘ع˘ب تب˘شسلا
لجشس نأا دعبو ،ةغلاب ةوافحب ةباشصإا
يف ىلوأ’ا ةيشساشسأ’ا هتكراششم يف
لاق0202 ي˘˘˘ف˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج11
لماعتي بردم˘لا» :ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
’ ينكل ينشس يف بع’ عم رذحب
يف لازي ’ يلقعف ةلكششم يأا دجأا

ملو ،«هعبتي يدشسجو هبابشش لماك
يأاب يلويب ونافيتشس بردملا رعششي
يديوشسلا بعÓلا ءادأا نشسحتو ،قلق
ذنم ةرم لوأ’ ايلاطيإا ىلإا هتدوع ذنم
يف نامريج ناشس شسيراب ىلإا هليحر
نوكي يرايلاك يف هفدهبو .2102
ةعبرأا يف كابششلا زه يف حجن دق
يرود ت’وطب يف ةفلتخم دوقع
ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘شسو ،ى˘˘˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘لا
ىرخأا فادهأا ةرششع ششتيفوميهاربإا

حبشصيل يشضاملا مشسوملا ةياهن لبق
ا˘˘م˘˘قر ل˘˘ج˘˘شسي ا˘˘ن˘˘شس بع’ ر˘˘ب˘˘˘كأا

يرود˘ب د˘حاو م˘شسو˘م ي˘ف ا˘˘جودز˘˘م
نا˘كو ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا

،مايأا203و ا˘ما˘ع83 ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘قو
هشسفن اهتقو يديوشسلا مجنلا هبششو
نو˘˘تو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ج˘˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششب
ه˘ق˘ير˘ف ةا˘ن˘ق˘ل لا˘قو ،ة˘ي˘ئا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا
يننإا يل نولوقي شسانلا» ةينويزفلتلا

ةل˘حر˘م ي˘ف ي˘ن˘كل كه˘ن˘مو زو˘ج˘ع
ل˘ث˘م ا˘نأا» فا˘شضأاو ،«ط˘ق˘ف ءا˘م˘˘حإ’ا
امود تنك ينكل نو˘تو˘ب ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب
,«اقلطم رمعلا يف مدقتأا ملو اباشش
ى˘˘لإا يد˘˘يو˘˘شسلا بعÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ششيو
م˘ل˘ي˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا
8002 يف راكشسوأ’ا ةزئاجب زئافلا

يذلا لطبلا ةايح هيف ريشست يذلاو
امنيب ةشسوكعم ةروشصب ازوجع دلو
مدقت املك ةوقو ابابشش رثكأا حبشصي
ةداششإا مجاهملا لان امك ،رمعلا يف
لايجأÓل ه˘تر˘ب˘خ ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع ة˘ع˘شساو
رغ˘شصأا ن˘م ةد˘حاو د˘عا˘شسي˘ل ة˘با˘ششلا
ىلع ايلاطيإا ي˘ف ا˘ن˘شس تÓ˘ي˘كششت˘لا
ةجيت˘ن ر˘خآا تنا˘كو ،ا˘ي˘ن˘هذ رو˘ط˘ت˘لا

نات’ز لوشصو لب˘ق نÓ˘ي˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح
نكل .اتنÓتأا مامأا0 ‐5 ةلذم ةراشسخ
نم ثÓث قيرفلا رشسخ اهتقو نم
.يرودلا يف ةارابم83 رخآا

بقللا ىلع عارصصلا
يلويب دوجو يف نÓيم روطت عفدو
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا شسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ريهامجلا بعلملا يف ششتيفوميهاربإاو
،بقللا ىلع ةشسفا˘ن˘م˘لا˘ب م˘ل˘ح˘ت نأا ى˘لإا

يف مشسوملا ششتيفوم˘ي˘هار˘بإا ل˘ه˘ت˘شساو
يف فادهأا ةرششع لجشسو ةعئار ةلاح
هتباشصإا لبق يرودلا يف تايرابم عبشس
˘ما˘مأا ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لا ذ˘خ˘ف˘لا تÓ˘شضع ي˘˘ف
ةبرشض هجو ام˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف ي˘لو˘با˘ن

جشضنلا نكل ،مشسوملا اذه نÓيم لامآ’
هلع˘ج ق˘ير˘ف˘لا هد˘ه˘شش يذ˘لا رو˘ط˘ت˘لاو
يف اهشضاخ ةارابم11 نم عبشسب زوفي

با˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
عئارلا هلجشس نأا م˘غر ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
يف ةارابم72 يف ةميزهلا نم يلاخلا
شسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ما˘˘مأا ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا يرود˘˘لا
دا˘˘˘˘˘عو ،ي˘˘˘˘˘شضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسأ’ا
موي تاشسفان˘م˘لا ى˘لإا ششت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا
0 ‐2 زوفلا يف Óيدب كراششو تبشسلا

قرافلا يدان˘لا ع˘شسو˘ي˘ل و˘ن˘يرو˘ت ى˘ل˘ع
برقأا نع ةرادشصلا يف هلشصفي يذلا

ةيادبلا دعبو ،طاقن ثÓث ىلإا هيدراطم
ءاهنإ’ نÓيم علطتي مشسوملل ةعئارلا
بقلب جيوتتلل تاونشس رششع هراظتنا
زاف ةرم رخآا يفو ،يلاطيإ’ا يرودلا
ريبك ششتيفوميهاربإا ناك بقللاب اهيف
،تاونشس رششع رورم بقعو ،هيفاده
،ماع وحن يف افده22 لجشس نأا دعبو
تا˘حو˘م˘ط يد˘˘يو˘˘شسلا بعÓ˘˘لا ع˘˘فر
.اددجم يدانلا

غيلريميربلا يف انوروكب ةديدج ةباضصإا63
ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا نلعأا
ةلاح63 ن˘ع ،ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي˘لا ،مد˘ق˘لا
نيب انوروك شسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا
يتلوج يف ةينفلا مقاوطلاو نيبعÓلا
ذنمو ،يشضا˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا تارا˘ب˘ت˘خا
فششكلا مت ،ديدجلا مشسوملا قÓطنا

ءاوشضأ’ا يرود نم702 ةباشصإا نع

نم ةلوج12 لÓخ ،انوروك شسوريفب
،يرود˘لا ف˘ششكي م˘لو ،تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا
،ايلاح ايعوبشسأا نيرابتخا يرجي يذلا

مهنإا لاق هنكل ،نيباشصملا ءامشسأا نع
،مايأا01 ةدمل يتاذلا لزعلل نوعشضخي
˘مو˘ي ن˘ي˘ب» :نا˘ي˘ب ي˘˘ف يرود˘˘لا لا˘˘قو
يف˘نا˘ج ن˘م ع˘بار˘لا ق˘فاو˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا

رهششلا نم عباشسلا قفاوملا شسيمخلاو
نيب˘عÓ˘لا ن˘م8351 ع˘˘˘شضخ ،ه˘˘˘تاذ
،انوروك تارابتخ’ ةينف˘لا م˘قاو˘ط˘لاو
ةباشصإا ة˘لا˘ح72 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م تر˘ه˘ظ
5501 عشضخ امك» :فاشضأاو ،«ةديدج
ن˘م تر˘ه˘ظ ن˘ي˘ب ىر˘خأا تارا˘ب˘˘ت˘˘خ’
.«ةديدج ت’اح9 مهنيب
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ةر˘كشسب دا˘ح˘˘تا ةرادإا تلا˘˘قأا
دعب زاكعوب ز˘ع˘م برد˘م˘لا
ةي˘ب˘ل˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
ةميزهلا ا˘هر˘خآا نا˘ك ي˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘شس ما˘˘مأا

تشضافأا يتلا ةرطقلا تناك
يذلا ءاقللا رفشسأاو ،شسأاكلا

ةعيرت ماعلا ريجانملا عمج
زعم بردم˘لا˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
د˘˘ح ع˘˘شضو ن˘˘˘ع زا˘˘˘كعو˘˘˘ب
يشسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م˘ل

ةينفلا ةشضراعلا شسأار ىلع
ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘شس’او ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل

ودح هدعاشسم ةقفر هتامدخ
ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘كأاو ،ي’و˘˘˘م
ةرادإا نأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا
يلختلا تررق  «ءارشضخلا»
مدعب هتملعأاو هتامدخ نع
ة˘˘˘˘شصح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع فار˘˘˘˘˘ششإ’ا
ه˘نأا فا˘شضأاو ،فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شس’ا

هتاقحتشسم هميل˘شست˘ب بلا˘ط
ة˘لا˘قإ’ا ى˘ل˘ع شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ي˘قا˘بو
رو˘˘جأ’ا ف˘˘ششكو د˘˘ق˘˘ع˘˘لا˘˘ب

دقعلا خشسف تاءارجإا مامتإ’
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب نو˘˘كي˘˘شس يذ˘˘لا
هثيدح متخ امك ،يشضارتلا

نم ادهاج لمع هنأا ديكأاتلاب
ل˘˘˘˘شضفأ’ا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا

نكل ،ةيباجيإا جئاتن قيقحتو
نكت مل لماوعلا نم ديدعلا
ديازت˘ك ق˘ير˘ف˘لا ح˘لا˘شص ي˘ف
˘˘˘مد˘˘˘عو تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع
ثي˘˘ح ،داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
شصقن نم مهنم ددع وكششي
.ةشسفانملا

نيريسسملا اوبلاط راسصنألا
فيدرلا فادهل ةسصرفلا حنمب
داحت’ا راشصنأا بلط دقو اذه
ةرورشض يدانلا يلوؤوشسم نم
رشصانع شضعبب Óيلق مامته’ا
ق˘لأا˘ت فر˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ف˘˘يدر˘˘لا
ةرو˘شص ي˘ف ر˘شصا˘ن˘ع˘˘لا شضع˘˘ب
،ير˘م با˘هو˘لا د˘ب˘˘ع فاد˘˘ه˘˘لا

تاحو˘ل مد˘ق˘ي ى˘ح˘شضأا يذ˘لاو

ه˘ع˘با˘ت ن˘م ل˘ك تل˘ع˘ج ة˘ب˘ي˘˘ط
فنشصل هتيقرت ةرورشض دكؤوي
ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ،ر˘˘˘با˘˘˘كأ’ا
هششيعي يذلا يموجهلا مقعلا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا شضع˘ب ع˘م يدا˘˘ن˘˘لا
˘ما˘ششهو نا˘ب˘˘ي˘˘شش ةرو˘˘شص ي˘˘ف
يف عيمجلا لمأايو اذه ،راتخم
نم اع˘ير˘شس را˘شسم˘لا ح˘ي˘ح˘شصت

.ةعومجملا فرط

صشامر ماسشه

«ديبارلا«ةراضسخ دعب زاكعوب بردملا ليقت ةرادإلا
ةركسسب داحتا

يلع ديشس بعÓلا دقعل اهخشسف ةيدملا يبملوأا ةرادإا تنلعأا
ىلع نايب يف يدانلا ركشش ثيح ،نيفرطلا نيب يشضارتلاب موركل

يعامت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ح˘ف˘شص
ةرتفلا لÓخ يبملوÓل همدق ام لك ىلع بعÓلا  «كوبشسيف»
ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ع با˘غ بعÓ˘لا نأا ر˘كذ˘ي.ةيشضاملا
هيف مزهنا يذلا ةعبارلا ةلوجلا ءاقل بقع راجح فيرشش بردملل
ةيشضرأا ىلع رئازجلا ةيدولوم مامأا در نود فادهأا ةثÓثب قيرفلا

هتاريشضحت مويلا يبملو’ا فنأاتشسا دقو اذه ،ةيليوج5 ناديم
دادو فيشضلا ىل˘ع ه˘ل˘لا ف˘ل˘خ ءا˘ق˘فر ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب
مهرظتنت يتلا ةلبقملا ةهجاوملا ابشسحت ،فدهل نيفدهب ناشسملت
تاريشضحتلا نع باغ دقو ،يلحملا داحت’ا مامأا ةليلم نيعب
ةريطخلاب تشسي˘ل ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘شصإ’ا بب˘شسب د˘م˘ح˘م بي˘ط˘لا

.يشضاملا ءاثÓثلا هئÓمز عم جمدنيشسو
طيمز.ع

موركل بعÓلا دقع خضسفت  ةرادإلا
ةيدملا يبملوأا
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ققحملا زوفلا نايشسن ةرورشضب هرشصانع ششيعي بردملا بلاط
ةيدملا ةمق يف ايدج ريكفتلاو يشس شسأا يشسلا باشسح ىلع
لوشصحلا ديري قيرفلا ناو ةشصاخ ،لبقملا تبشسلا ةرظتنملا

،بيترتلا لودج يف رثكأا داعتب’ا دشصق طاقنلا نم ديزملا ىلع
يأا نود نم ةدوعلا ةلحرم بعلب ةعومجملل حامشسلا يلاتلابو
يتلاو هرشصانع يف ينقتلا ةقث دكؤوي يذلا رمأ’ا وهو ،طوغشض
. شضافتن’اب يليÓب ءاقفرل حمشستو ،ائيششف ائيشش دوعت تأادب

يرمعمو تايرهو دايز يثÓثلا زيهجتل نمزلا قباسسي يبطلا مقاطلا
ىلع ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ لمعيشس يبطلا مقاطلا نأا ركذي
ةجاح يف قيرفلا ناو اميشس’ تايرهو يرمعم يئانثلا ةداعتشسا

هتداعشس نع ششيعي ينقتلا ربع دقو اذه ،امهتامدخ ىلإا ةشسام
رماغ نيح ةبيط تايوتشسم مدق يذلاو ينثاريا بعÓلا دودرمل
ناكم يشس شسا يشسلا ةمق نم يناثلا طوششلا يف بردملا هب
رييشست يف هتردقم مدع نم فوختلا ناك ثيح ،دايز باشصملا
ه˘ت˘ي˘ق˘حأا د˘ي˘كأا˘ت˘ل ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ة˘ل˘با˘ق˘م˘˘لا
. ديعاوملا مداق يف ةكراششملاب

صشامر ماسشه

ةليلم نيع ةيعمج
ءاقبلا ةقرو بعل ىلع دكؤويو حضضوي سشيعي

يف ريشضحتلاو لمعلا وج ىلإا ةدكيكشس ةبيبشش ةليكششت تداع
ققحملا راشصتن’ا دعب ةشصاخ ةيلاع تايونعمو ةديج فورظ
دا˘˘عأا يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا و˘˘هو ،ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش با˘˘˘شسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
شسنوي ينقتلا لع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا  شسا˘م˘شسا˘ي˘ج˘لا
ديزملاب بلاط ثيح تايونعملا يف رامثتشسÓل ىعشسي ناشسيتفا

شسا يشسلا باشسح ىلع رخآا زوف ةفاشضإا لجا نم دوهجلا نم
. بيترتلا لودج يف رثكأا مدقتلاب قيرفلل حمشسي ،يشس

لماك دادعتب ةرم لوأل ةيدكيكسسلا ةليكسشتلا
ذنم ةرم لوأ’ ةدكيكشس ةبيبشش قيرف نوكيشس ىرخأا ةهج نم

ةشصاخ ،قيرفلا دادعت لماك ةيزهاج عم دعوم ىلع ةلوطبلا قÓطنا
يتلاو ،تابايغلا شضعب نم ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اريثك ىناع يدانلا ناو
زيهجت عاطتشسا يبطلا مقاطلا نأا ركذي ،قيرفلا تايوتشسم يف ترثأا
ىرخأا تارايخ فيشضيشس ام وهو عوبيقو لاكوا بانخ يثÓثلا

ةلوجلا بشساكم ىلع ظافحلل ىعشسيشس يذلا يمشصاعلا ينقتلل
ةفاشضإ’ا حنم ىلع ةرداقلا رشصانعلا شضعب ةفاشضإا عم ةيشضاملا
. يشس شسأا يشسلا ةهجاوم يف ةوجرملا

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيبسش
 ةيلاع تايونعمب ةبيبضشلا

طاقنلا نم ديزملا دضصح ةلضصاوم يف لمأات

زوفلا رفانضسلا ءادهإاو سضافتنلاب هرضصانع بلاطي ينارمع
د˘ب˘ع برد˘م˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت

هيبع’ عم ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا
شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘شص ة˘˘شصح ي˘˘ف
م˘ه˘تا˘يرا˘ط˘ب ن˘ح˘شش لوا˘حو
دشصق ةيشسفنلا ةيحانلا نم
ةجيتن قيقحت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
قيرفلا ناو ةشصاخ ،ةيباجيإا
ى˘لإا ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح ي˘ف تا˘ب
،ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ل˘ي˘شصح˘ت

ةحاتم ةيناكمإ’ا ناو ةشصاخ
ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ما˘شضت لا˘ح ي˘ف
،تادوهجملا قشسن اوعفرو
نوبلاطم نيبعÓلا نا ركذي
م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأ’ را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا در˘˘ب

تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
ي˘ف ا˘هو˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘عذÓ˘˘لا
. ةريخأ’ا عيباشسأ’ا

تاÒيغتلا صضعب يرجيسس
هتطخ نع لزانتي دقو

ىلع ششتوكلا لمعيشسو اذه
ىلع تارييغتلا شضعب ءارجإا

ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ىو˘ت˘شسم
ىلع دمتعي نا رظتنملا نم
كلذو يكيشسÓ˘كلا ما˘ظ˘ن˘لا
ةفا˘شضإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس نو˘كت˘شس طا˘˘ق˘˘ن
نأا ر˘كذ˘˘ي ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ج˘˘هو˘˘ت
ن˘˘˘˘˘ع اور˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘˘شصنأ’ا
ةو˘ط˘خ˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
قير˘ف˘لا بير˘ه˘ت˘ب ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
يد˘˘˘يار˘˘˘شس بكر˘˘˘م و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن
ءÓقعو يبحم نا ’إا ،ةبانعب
ه˘نا ى˘ل˘ع او˘ع˘م˘جا ق˘ير˘˘ف˘˘لا
لمعلا لجأا نم رايخ لشضفأا

كلذو شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءود˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
. زيكرتلاو

 صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش

ةيرادإلا رومألا نم ريثكلاو اناغ ةيرفضس ةضساردل سسمأا اوعمتجا ريضسملا بتكملاو رارضس
لجأا نم شسمأا عمتجا دق فيطشس قافول ريشسملا مقاطلا نوكي
كلت ةشصاخ ،قيرفلا يف ةقلاعلا اياشضقلا نم ريثكلا ةجلاعم
يتناششا قيرف ةهجاومل اناغ وحن ةعومجملا ةيرفشسب ةقلعتملا

ءاوشس ينادوشسلا لÓ˘ه˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع ل˘هأا˘ت يذ˘لا ،و˘كو˘تو˘ك
ثحب وأا رششابم لقنب ةيوجلا طوطخلا ربع لقنلا رارق ذاختاب

اوبلاط دق نولوؤوشسملا نوكي امك ،ةفلكت لقأا تÓحر نع
رو˘مأ’ا ل˘ك نو˘كت ى˘ت˘ح ما˘ه˘م˘ل˘ل ي˘˘ئز˘˘ج م˘˘ي˘˘ل˘˘شست ةرور˘˘شضب
. قيرفلل ةيلاملا رومأ’ا ةجلاعم لÓخ نم ةطوبشضم

ةيدولوملا ىلع زوفلل ةيدجلاب بلاطي يكوكلا
تبشسلا اذه ةيدولوملا ةمقل ريشضحتلا يف ينفلا مقاطلا عرشش
هرشصانعب عامت˘ج’ا ي˘كو˘كلا ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘شضف ثي˘ح
ةيباجيإا ةجيتن ليشصحت لجا نم نيبعÓلا عيجششت ىلع لمعلاو
اميشس’ ،نيقحÓملا برقا نع رثكأا قرافلا عفرب قيرفلل حمشست
هنوكل هبشسح يرورشض دج ىقبي ةيدولوملا ىلع زوفلا ناو
يوارق ءاقفر ىلع امف يلاتلابو نيشسفانملا زربا نم ادحاو
يباجيإ’ا دجاوتلا نامشض ىلع لمعلاو زيكرتلاو داهتج’ا ىوشس
. زوفلا زارحإا لجا نم ناديملا يف

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

ةرڤم مجن
ةديدج تارييغت ثادحتضسل ىعضسيو تامولعملا كلمي سشرطل

طا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ع˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن برد˘م صشر˘ط˘ل م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا جر˘خ
هيف لجسس يذلاو ،ريخألا صسابعلب ءاقل يف اهنيودتب ماق يتلا ةيبلسسلا
نأا ركذي ،رثعتلا رظ˘ت˘ن˘ي د˘حا يأا ن˘ك˘ي م˘ل ثي˘ح ،ة˘ي˘سسا˘ق ة˘م˘يز˘ه م˘ج˘ن˘لا
مامأا ةيقيقحلا صصرفلا ع˘ي˘ي˘سضت ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع ر˘ب˘ع صشتو˘ك˘لا
اهنأاسشب دكأا يتلاو هرسصانع صضعب ةجاذسسب فرتعا هناو ةسصاخ ،ىمرملا

. اهتيفسصت ىلع لمعلا لبق اعيرسس اهئاطخأا حيحسصت ىلع لمعلا ةرورسض

تارايخلا صضعب ددجيسسو ةيلعافلا بايغ نم ءاتسسم
ءاطخألا صضعب حيحسصت لجا نم ةيدجلا هرومأا رسشابيسس صشتوكلا نأا ركذي

ىلع لمعي نأا رظتنملا نم ثيح ،صسابعلب ءاقل يف اهنيودت ىلع لمع يتلا
وهو ،يرباك ىتحو يغيرو قوزرم نب ةروسص يف رسصانعلا صضعب جمد ةداعإا
لسصاوت ناو ةسصاخ ،مجنلا راسسم حيحسصت لجا نم هيلع لوعملا يثÓثلا
دعوم ىلع نوكتسس ةبيتكلا نأا ركذي ،قيرفلا حلاسص يف نوكي نل تارثعتلا

.قيلسشوب بعلمب ةمداقلا ةلوجلا يف وداراب يدان لابقتسسا عم
صشامر ماسشه
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با˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ةرازو تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘شض
˘مÓ˘ت˘شسا خ˘يراو˘ت ،ة˘شضا˘ير˘لاو
ةينعملا ،ةد˘يد˘ج˘لا تآا˘ششن˘م˘لا
91ـلا ةرود˘˘˘لا نا˘˘˘˘شضت˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب

شضي˘˘بأ’ا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا با˘˘˘ع˘˘˘لأ’
،2202 ‐نارهو ط˘شسو˘ت˘م˘لا

يذلا عا˘م˘ت˘ج’ا ششما˘ه ى˘ل˘ع
ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شس ر˘˘يزو˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع
ير˘كاو˘شس ة˘م˘ي˘ل˘شسب ،يد˘لا˘˘خ
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘˘ك
ةفاشضإ’اب ،ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘شضا˘ير˘ب
شسيئر دامح نمحرلا دبع ىلإا
.ةيبملو’ا ةنجللا

نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا تف˘˘ششكو
،ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع رششن
ملشسيشس يبملو’ا بعلملا نأا
يف ،1202 شسرام13ـلا يف
ةيط˘شسو˘ت˘م˘لا ة˘ير˘ق˘لا نأا ن˘ي˘ح
ن˘م ناو˘ج03 ي˘ف م˘ل˘شست˘˘شس
نو˘كي˘شسو اذ˘ه ،ة˘ن˘˘شسلا شسف˘˘ن
،1202 ربم˘ت˘ب˘شس03ـلا مو˘˘˘ي
يئاملا بكرملا ملشستل اخيرات

.تاشضايرلا ةددعتم ةعاقلاو
ةقيرطلا نع ثيدحلا مت امك
دوفولا لابقتشسا اهب متيشس يتلا
فور˘˘˘˘˘˘ظو ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘˘˘لا
ز˘يز˘ع˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا
قدانفلل  ةيباع˘ي˘ت˘شس’ا ةرد˘ق˘لا

تآا˘ششن˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘شست لÓ˘˘خ ن˘˘م

تآا˘ششن˘م˘لا ر˘يو˘˘ط˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘ط˘ح˘م˘لا مÓ˘ت˘شساو ،ة˘م˘ئا˘ق˘لا
نارهو راطمل ةديدجلا ةيوجلا
1202 ر˘ب˘م˘شسيد ي˘ف ي˘˘لود˘˘لا

دا˘م˘˘ت˘˘عا ع˘˘م ،ل˘˘جأا ى˘˘شصقأا˘˘ك
ةشصاخ لقنو ريشس تاططخم
.باعلأ’اب

ةرورشض ىلع ديدششتلا متو اذه
لئاشسوو تاونق عيمج مادختشسا
ة˘شصا˘خ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا لا˘˘شصت’ا
ىوتشسملا ىلع ةرودلل جيورتلل
لÓخ نم ،يم˘لا˘ع˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘شصشصخ˘˘م ج˘˘مار˘˘ب ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت
تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف با˘˘˘ع˘˘˘˘لأÓ˘˘˘˘ل
ةيمومعلا ةيعاذإ’او ةينويزفلتلا

ة˘˘فا˘˘ح˘˘شصل˘˘˘ل ز˘˘˘كر˘˘˘م ءا˘˘˘ششنإاو
ةيلمع شصخي اميفو. نارهوب
ةيرورشضلا تاد˘ع˘م˘لا دار˘ي˘ت˘شسا
دقف ،يشضايرلا ثدحلا ميظنتل
ليهشستل ةكرمج˘لا ط˘ي˘شسب˘ت م˘ت

ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا دار˘ي˘ت˘شس’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع
عامت˘ج’ا فد˘ه˘يو.ةتقؤوملاو
مييقتب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘شش
ىلع لمعلا عم ،تاريشضحتلا

بيرد˘˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘˘˘شضو
ن˘يد˘ششر˘م˘لاو ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘˘م˘˘لا
دا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘عاو با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا
يلفح جماربو تاهويرا˘ن˘ي˘شس
بشسح ما˘ت˘ت˘˘خ’او حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ا
.ردشصملا شسفن

ب.م.يرسسيإا

439213ددعلا ^2441  ىلوألا ىدامج92ـل قفاوملا1202 يفناج31ءاعبرألاةصضايرلا
طضسوتملا سضيبألا رحبلا باعلأا ةرودب ةضصاخلا تآاضشنملا مÓتضسا خيراوت طبضضت ةرازولا

91ـلا ةعبطلل جيورتلل مÓعإلا لئاسسوو تاونقلا مادختسسا ىلع ديدسشتلا عم

ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تدد˘ج
ةشسائرب «فا˘ف˘لا» مد˘ق˘ل ةر˘كل

يف ةقثلا يششطز نيدلا ريخ
ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا
ةثÓثلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ط˘بار˘ل˘ل
ىلع ةقداشصم˘لا ة˘يا˘غ˘ل اذ˘هو
اهتيعم˘ج دا˘ق˘ع˘ناو ا˘ه˘ن˘ي˘ناو˘ق
ى˘ل˘ع ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ه˘ب تدا˘فأا ا˘م˘ب˘شسح ي˘لاو˘˘ت˘˘لا
اهعقوم ربع ةيوركلا ةئيهلا
.يمشسرلا

نإا˘ف رد˘شصم˘لا شسف˘˘ن بشسحو
مويلا عمتجا «فافلا» شسيئر
ةينطو˘لا تا˘ط˘بار˘لا ءا˘شسؤور˘ب
لكب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ثÓ˘ث˘لا

شسيئر راودم ميركلا دبع نم
،ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار
ةين˘طو˘لا ة˘ط˘بار كلا˘م ي˘ل˘ع
فشسويو ةاوهلل مدقلا ةركل
امل ةينطولا ةطبارلا ربجم نب
لمع ةشسلج يف ،تاهجلا نيب
ةيمومعلا تاطلشسلا رارق دعب
ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ط˘بار˘لا ع˘شضو˘ب
ي˘ف ءا˘جو ،ا˘ه˘ت˘يا˘˘شصو تح˘˘ت
تا˘ط˘بار˘لا ع˘شضو» : نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘˘˘يا˘˘˘˘شصو تح˘˘˘˘ت ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘ت’ا
تارييغتلا د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي  مد˘ق˘لا
ةماعلا مهتيعمج ةبيكرت يف
د˘يد˘ج ما˘ظ˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عا بق˘˘ع

ةيعمجلا فرط نم ةشسفانملل
،«ةيلارديفلا ةئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

تاثداحم دعب »: نايبلا متخو
يف ةقثلا ديدجت ررقت ،ةرمثم
ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا
ثÓثلا ةي˘ن˘طو˘لا تا˘ط˘بار˘ل˘ل
م˘ه˘˘تار˘˘كششت او˘˘مد˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا
ىل˘عو ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘ل˘ل
،يششطز نيد˘لا ر˘ي˘خ م˘ه˘شسأار
مه˘ي˘ف ا˘ه˘ع˘شضو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘ل˘ل
ريي˘شست ة˘ل˘شصاو˘م˘ب اود˘ه˘ع˘تو
ىتح ةقيرط نشسحأاب ةلوطبلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا
.«ةيباختن’ا
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ةيباختنلا تايعمجلا داقعنا ةياغل ةينطولا تاطبارلا ءاضسؤور يف ةقثلا ديدجت

«وكيسسÓكلا» يف يفلخلا طخلا همدق امب داسشأا

ربكأا ةجيتن قيقحت ىلع نيرداق انكو Óهضس نكي مل لئابقلا ةبيبضش ىلع زوفلا :يجورف

«فافلا» ةياسصو تحت تحبسصأا نأا دعب
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لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت رر˘˘˘ق˘˘˘ت
ةيباختن’ا ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا
نم ةيوهجلا ةبانع ةطبارل

،ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لاو فر˘˘ط
لوأا ةرر˘˘ق˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
دعب رخآا راعششإا يتح  شسمأا
حششرت اهثدحأا يذلا ةجشضلا

بتكملا وشضع لولهب رامع
ة˘˘ط˘˘بار شسي˘˘ئر ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا
،بشصنملل ةيئ’ولا فراطلا

تقو يف لماحت يذلا وهو
د˘م˘حأا ل˘حار˘لا ى˘ل˘ع ق˘با˘˘شس
ق˘با˘شسلا شسي˘ئر˘لا ،كار˘ب˘˘ي˘˘م
ام ،ةيوهجلا ةبا˘ن˘ع ة˘ط˘بار˘ل
ةيحشص ةكعو يف هل ببشست
.هتافو ىلإا تدأا

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ي˘˘لاو˘˘لا رر˘˘˘قو
ق˘ح’ د˘عو˘م ى˘لإا لا˘غ˘ششأ’ا
ةريبكلا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا د˘ع˘ب
ةد˘ق˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ب
ايدافت ،لولهب رامع حششرتل
تا˘˘˘˘ق’ز˘˘˘˘˘نا يأا عو˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ل
نايلغلا ةلاحل ارظن ،ةلمتحم
ن˘م ر˘ي˘خأ’ا ا˘ه˘ب˘˘ب˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا

ءا˘ن˘بأ’ «هزاز˘ف˘˘ت˘˘شسا» لÓ˘˘خ
ه˘ح˘ششر˘ت˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
،اربيم دمحأا لحارلا ةفÓخل
شسي˘˘˘˘˘ئرو ءا˘˘˘˘˘شضعأا نا˘˘˘˘˘كو

ةي’و˘ل ي˘ب˘ع˘ششلا شسل˘ج˘م˘لا
او˘ما˘ق د˘ق شسمأا لوأا ة˘با˘ن˘˘ع
لجن كارب˘ي˘م لÓ˘ب م˘ير˘كت˘ب
رقمب كاربي˘م د˘م˘حأا ل˘حار˘لا
،يئ’ولا يبعششلا شسلجملا

لحارلا هدلاو همدق ام ىلع
بعÓ˘˘˘˘˘ك مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘˘كل
ةراششإ’اب ريدجلا.رّيشسمكو
د˘م˘حأا مو˘حر˘م˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع نأا

ته˘˘˘جو تنا˘˘˘ك  كار˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘م
شسي˘ئر˘ل ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘لا˘˘شسر
لخدتلا لجأا نم ةيروهمجلا

د˘˘م˘˘حأا ل˘˘˘حار˘˘˘لا فا˘˘˘شصنإاو
شضّر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا كار˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘م
«ةر˘ق˘ح˘لا»و «ششي˘م˘ه˘ت˘˘لا»ـل
ةيلاحلا ةيداحت’ا فرط نم
لو˘ل˘ه˘ب نا˘كو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
ىلع ةريبك تاطوغشضب ماق
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘شضعأا
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل
مامأا هيلع تيوشصتلا فدهب
،براششوب ناوشضر هشسفانم
ى˘ق˘ل˘ت ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه نأا ى˘ت˘ح
شضع˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘˘˘˘شصتا
هنوعدي لولهب نم نيبرقملا
ةجوم راثأا امم باحشسنÓل

.ةبانع يف بشضغ
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 ةيوهجلا ةبانع ةطبار
ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا لجؤوي يلاولا

لولهب حضشرت ببضسب

ةيباختن’ا ةيعمجلا تشضفأا
ة˘يو˘ه˘ج˘لا نار˘هو ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل
ةدا˘˘˘عإا ن˘˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
نار˘كشس ن˘ب د˘م˘حأا با˘خ˘ت˘نا
ةيعمجلا يف ةديدج ةدهعل
بابششلا راد اهتنشضتحا يتلا
هقوفت د˘ع˘ب ،«ي˘كر˘ب˘لا» ي˘ف
ي˘حا˘م˘شس ه˘ي˘شسفا˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘م˘˘˘ششا˘˘˘ه˘˘˘˘لا د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘مو
ةطبارلا شسؤورت هت˘ل˘شصاو˘مو
.ايلاوت ةنماثلا ةرملل
د˘˘ع˘˘˘ب نار˘˘˘كشس ن˘˘˘ب د˘˘˘كأا و
ةدهعلا ىه هذه نأا هباختنا
يتلاو هل ةب˘شسن˘لا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا
ريشضحت ىلع اهيف لمعيشس
كر˘ت ل˘جأا ن˘م د˘يد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ج
ة˘ن˘˘ي˘˘مأا دا˘˘يأا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘قو
با˘ح˘˘شصأاو ن˘˘ي˘˘يزا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
،ه˘˘لو˘˘ق بشسح ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا

م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل و˘˘ل ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘˘شضم
شسي˘ئر را˘ي˘ت˘خاو ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا

ا˘˘يدا˘˘ع ر˘˘مأ’ا نا˘˘كل د˘˘يد˘˘ج
م˘ت˘ي م˘˘ل و˘˘ل ى˘˘ت˘˘ح »:Ó˘˘ئا˘˘ق
بهذأا˘˘شس تن˘˘ك ي˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا
،زئافلا ةئن˘ه˘تو ة˘ح˘فا˘شصم˘ل
»:فدرأاو ،«يتيب˘ل دو˘عأا˘شسو
ةيعمجلا ءاشضعأا حاحلإا ’ول
ا˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’او ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تشسي˘˘ل ،ادد˘˘ج˘˘م تح˘˘ششر˘˘ت
ع˘˘˘م ’ ل˘˘˘كا˘˘˘ششم يأا يد˘˘˘˘ل
،» ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘˘م ’ قر˘˘˘ف˘˘˘لا

ةدهعلا يه هذه نأا اددششم
انه تيقب ءاوشس »: ةريخ’ا
لمكأا وأا نيرهشش وأا ارهشش
،تاونشس4 ـل ي˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘˘ع
،«ةيوهجلا ةطبارلا رداغأاشس
ثيدحلل شسيئرلا جرع امك
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘ششم ن˘˘˘˘ع

تع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘شس »:ا˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘شصم
نع نوثد˘ح˘ت˘ي ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م
،ة˘ط˘بار˘لا شصخ˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم
نوثد˘ح˘ت˘ي عور˘ششم يأا ن˘ع
و˘ه د˘ي˘˘حو˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا ...
دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’ا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
يذلا مدقلا ةركل يرئازجلا
»:عباتو ،«بجي امك هقبطن
فا˘ف˘لا ه˘غو˘شصت عور˘ششم˘لا

ن˘˘مو ،تا˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا شسي˘˘˘لو
و˘˘˘ه˘˘˘ف كلذ شسكع لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
»:فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضأاو ، «بذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كي
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا

قيبطتل ةدجاوتم ةيئ’ولاو
فيك ،طقفو فافلا عورششم
عيراششم نع ثدحتن نأا انل
،«فافلا قاطن جراخ ىرخأا

ديكأاتلل ناركشس نب داع امك
هنكل عيم˘ج˘ل˘ل ع˘م˘ت˘شسي ه˘نأا

نيناوقلا قيبطت يف مراشص
ي˘ن˘ن˘كل ي˘طار˘ق˘م˘˘يد ا˘˘نأا »:
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف يرو˘˘تا˘˘ت˘˘كيد
’ اذ˘ه ا˘˘م˘˘بر ...ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
.«شضعبلا بجعي
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 ةيوهجلا نارهو ةطبار صسأار ىلع ةديدج ةدهعل هباختنا بقع

...ةطبارلا سسأار ىلع يل ةدهع رخآا هذه»:ناركضس نب
«نوناقلا قيبطت يف روتاتكيد انأاو

برد˘م ي˘جور˘ف ير˘˘ي˘˘ت ىد˘˘بأا
هتداعشس نع ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا

هققح يذلا زوفلاب هنانئمطاو
ةب˘ي˘ب˘شش ه˘ف˘ي˘شضم ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف
ىلع تهتنا ةارابم يف لئابقلا

ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘بأ’ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘قو
فد˘ه ل˘با˘ق˘˘م «ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس»
.يرانكلل ديحو
ي˘ف ي˘˘جور˘˘ف ير˘˘ي˘˘ت حر˘˘شصو
قير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘˘لا» :كو˘˘˘ب˘˘˘شسيا˘˘˘ف
ةشصاخ ادج انيمث ناك ةبيبششلا
شسفانم مامأاو رايدلا جراخ هنا

م˘ل ةارا˘ب˘م˘لا» : ع˘با˘تو ،«ر˘ي˘ب˘ك
نأاو ة˘شصا˘خ ة˘˘ل˘˘ه˘˘شسلا˘˘ب ن˘˘كت
امهم ناك  يرانكلا مامأا زوفلا

نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل اد˘˘ج
ةريبك ةارابم اومدق نيبعÓلا

مغر ،ةيعا˘م˘ج˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
نم ادج اريبك اددع انعييشضت
نم لوأ’ا طوششلا يف شصرفلا

ناعرشس اننكل ...ةارابملا رمع
ةيادب يف رمأ’ا انكردتشسا ام

م˘˘لو اذ˘˘ه.«ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا
ي˘شسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا تو˘˘ف˘˘ي

ة˘شصر˘˘ف ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’
يدانلل يفلخلا طخلاب ةداششإ’ا
هبشسح ةريبك ةارابم مدق يذلا

ةشصح لان عافدلا» :درطتشساو
ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ د˘˘شسأ’ا
زو˘ف˘لا بب˘˘شس و˘˘هو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ه˘˘كشسم˘˘ت بب˘˘شسب ق˘˘ق˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

تار˘كلا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘˘ل هد˘˘شصو

يف ةقثلا شصقن مغر ةريطخلا
نيبعÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا شسو˘ف˘ن
ديدعلا عيشضن ا˘ن˘ت˘ل˘ع˘ج ي˘ت˘لاو
دكأا ريخأ’ا يفو.«شصرفلا نم
شسأار ى˘˘ل˘˘علوأ’ا ل˘˘جر˘˘لا
ديعي قيرفلا نأا ةينفلا ةشضراعلا
نم ديجلا ريشضحتلاو هشسفن ءانب
ةمئÓملا ةروشصلاب روهظلا لجا
.«ت’وجلا يقاب يف

ب.م.يرسسيإا

ةمسصاعلا داحتا رئازجلا ةيدولوم
ازوف عيضضي ديمعلا

لوانتملا يف

برد˘م ،ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن د˘˘كأا
لداعت نأا ،رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ةيدولوم هفيشض مامأا هقيرف
،نين˘ثإ’ا مو˘ي˘لا ،1‐1 نار˘هو
ن˘م ع˘با˘˘شسلا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ي˘˘ف
ير˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘˘لا
ايقط˘ن˘م نا˘ك ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل
.لماوع ةدع ىلإا رظنلاب
تاحير˘شصت ي˘ف ز˘ي˘غ˘ن لا˘قو
بقع يرئازجلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
ر˘كششأا» :ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
دودر˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
أاوشسأا انمدق اننأا مغر ،مدقملا

قا˘هرإÓ˘ل ار˘ظ˘ن ،ا˘ن˘ل ةارا˘ب˘˘م
ةفاثك لظ يف انم لان يذلا
.«لودجلا

ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م» :فا˘˘˘˘شضأاو
نأا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘ح ’ ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘يرا˘ه˘ن˘م او˘نا˘ك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نأا ة˘شصا˘خ ،ا˘يو˘ن˘ع˘مو ا˘ي˘ند˘ب
،اًريثك انيلع ترثأا تابايغلا

م˘ل اد˘ي˘ن˘ع ا˘م˘شصخ ا˘ن˘ه˘جاوو
.«يرودلا يف نآ’ا ىلإا مزهني
لداعت˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ل˘م˘كأاو
ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم نا˘˘ك
علطتلا نآ’ا انيلع ؛نيقيرفلل
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ،ما˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ريشضحتلاو ،اناو˘ق عا˘جر˘ت˘شسا
مغر ،ةمداقلا ةارابملل ةيدجب
،ديدشش قاهرإا نم يناعن اننأا

9 شضاخ قيرفلا نأاو ةشصاخ
.«رهشش فرظ يف تايرابم

ب.م.يرسسيإا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا تح˘ن˘˘م
،ةي˘فا˘شضإا ة˘ل˘ه˘م ،مد˘ق˘لا ةر˘كل
لا˘م˘كإا ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘˘نأا01ـل
اهتافلم نم ةشصقانلا قاروأ’ا
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ايششامت فرتحملا يدانلا ةزاجإا

داحت’ا هنشس يذلا نوناقلا عم
قلعتيو ،مدقلا ةركل يرئازجلا
دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ن˘م ل˘˘كب ر˘˘مأ’ا
،رئازجلا ةيدولوم ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
،دادزولب بابشش ،شسابعلب داحتا

جر˘ب ي˘ل˘˘هأا ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
،ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ،جر˘ير˘عو˘ب
نيشسح رشصنو نازيلغ عيرشس
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا تف˘˘˘ششكو اذ˘˘˘˘ه.نارهو ةيدولومو ياد

ا˘ه˘نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م˘لا قر˘ف˘لا تب˘قا˘ع
ة˘شصقا˘ن˘لا ،تا˘ف˘ل˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘كإا

،ةروكذملا ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
نويلم02 ع˘˘˘فد لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
.قيرف لكل ميتنشس

د˘˘ق ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تنا˘˘كو اذ˘˘˘ه

ةد˘م ى˘شضم تقو ي˘ف تح˘ن˘˘م
ة˘يو˘شست˘ل ة˘يد˘˘نأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضإا

يدانلا ةزاجإاب ةشصاخلا اهتافلم
 .فرتحملا

ب.م.يرسسيإا

اهتافلم لامكإل اموي03 ةيدنأا01 حنمت ةطبارلا
 فرتحملا قيرفلا ةزاجإا ىلع لوضصحلاو

رسضÿا عافد ةرخسص
صصوسصخب عيم÷ا ئجافي

 يوركلا هلبقتسسم

يطعي يرمعلب
ناولأا لم◊ هتقفاوم

 ةدج يلهأا يدان
ير˘م˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج لاز˘˘ي ’

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
عنشصي يشسنرفلا نويل يدان
هلبقتشسم ديدحت لوح ثدحلا
يف ءاقبلا نيب طبتري يذلا
ةدوع˘لاو ،ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا
ن˘م يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا ى˘˘لإا

ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششكو.ديدج
ةرخشص نأا ةيدوعشس ةيفحشص
ررقت ينطولا بختنملا عافد
ايمشسر دو˘ع˘ي˘شسو ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
ي˘ف يدو˘ع˘شسلا يرود˘لا ى˘˘لإا
لبقملا يوت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

ةد˘ج ي˘ل˘هأا يدا˘ن ة˘˘باو˘˘ب ن˘˘م
ةياغلل اريبك اشضرع مدق يذلا
ل˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
تامدخ نع لزانتلاب مهعانقإا
بشسحو.يرئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا
برا˘ح˘م نإا˘ف رد˘شصم˘˘لا تاذ
ه˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ح˘˘ن˘˘م ءار˘˘ح˘˘شصلا
قيرف˘لا ير˘ي˘شسم˘ل ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا
يف ه˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل ،يدو˘ع˘شسلا
.ةلبقملا تÓيوحتلا ةرتف

ق˘ب˘شس قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘فو
حرشص نأا ششارحلا ةنيدم نب’
لشصاويشس هنأا لاقو لبق نم
ىتح نويل يدان عم ةرماغملا
شضرفيشس هناو ،مشسوملا ةياهن
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘شسف˘˘˘ن
يردور»  بردملل ةيشساشسأ’ا

لامج نأا ودبي نكل ،«ايشساغ
ع˘˘ط˘˘ت˘˘˘شسي م˘˘˘ل ير˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘ب
ل˘˘شضفو ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن’ا
يرود˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
ةكراششملا لجا نم يدوعشسلا
ي˘ف هءا˘ق˘ب نأاو ة˘شصا˘خ ،ر˘ث˘كأا
نود ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

ى˘لإا ه˘ب يدؤو˘ي د˘˘ق ة˘˘كرا˘˘ششم
لامج تاباشسح نم جورخلا
دكأا نأاو قبشس يذلا ،يشضاملب
ن˘م˘ل ة˘شصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي˘شس ه˘˘نا
 .طقف قحتشسي

جاحلب اسضر

 ءاقللا فادهأا دحأا عقو نأا دعب قرفلا قح يف ميتنسس نويلم02ـب ةردقم ةيلام ةمارغ

 سسيتيب قلأات ّرضس فضشكي يدنام
ىلإا شسيتيب لاير هقيرف يرئازجلا يلودلا يدنام ىشسيع داق

81 ةلوجلا باشسحل (0 ‐2) ةجيتنب اكشسيوه يردان مامأا زوفلا
ينطولا بختنملا عافد ةرخشص لجشسو ،ينابشسإ’ا يرودلا نم
نا لبق ةارابملا نمز نم87 ةقيقدلا يف هقيرفل لوأ’ا فدهلا
يف يناثلا فدهلا فيشضيو ايربانا˘شس ه˘ل˘ي˘مز ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ق˘م˘ع˘ي
.ةريخأ’ا ةقيقدلا

قلأات رشس نع ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب ثدحتو
نم ةيشضاملا ت’وجلاب ةنراقم ةديدجلا ةنشسلا لوخدب هقيرف
Óئاق ةارابملا ةياهن بقع اهاقلأا ةيفحشص تاحيرشصت  لÓخ
يبرادلا ةجيتن دعب انل ةبشسنلاب اريثك مهم راشصتن’ا اذه»
يف ةدحاو ةعومجمك  انلمع دقل» :عباتأاو ،«يشضاملا عوبشسأ’ا

ىقبتو ،ناديملا ةيشضرأا قوف ريبك لمعب انمقو ةارابملا هذه
.«تاراشصتن’ا قيقحت اندرأا اذإا قشسنلا اذهب ةلشصاوملا انيلع

ي˘ف تا˘ي˘ن˘هذ˘لا تر˘ي˘غ˘˘ت  ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف» :ع˘˘با˘˘تو
لشضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ل˘م˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع  ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

.«مشسوملا ةياهن يف انفادهأا ىلإا لوشصولاو
ب.م.يرسسيإا

 لويدراوغ راظنأا تفلي رسضÿا م‚ ءادأا

‘ بعلل حضشرم ينيعبضس نب
 لبقŸا مضسوŸا يتيضس Îضسضشنام

ايشسوروب بع’و يرئازجلا يلودلا ينيعبشس نب يمار تفل
بيب يتيشس رتشسششنام بردم راظنأا يناملأ’ا خابدÓعنششنوم
يف همادقتشسا لجأا نم راظنأ’ا تحت هعشضو يذلا ’ويدراوغ
.لبقملا مشسوملا

مشض ديري فوشسليفلا نأا ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تفششكو
بقع ،لبقملا مشسوملا يف ينطولا بختنملل رشسيأ’ا ريهظلا
هقيرف عم ةريخأ’ا ةرتفلا يف هرهظأا يذلا ريبكلا ىوتشسملا

.خابدÓغ
دجاوتلل ةوقب حششرم رشضخلا مجن نإاف ردشصملا تاذ بشسحو

باشسح ىلع لبقملا مشسوملا يف «نزيتيشسلا» يبع’ ةمئاق يف
«وردناشس شسكيلأا»و ،خينويم نرياب بع’ «اب’أا ديفد» نم لك
.يلاطيإ’ا شسوتنفوج بع’

دقعب خابدÓغ قيرف عم طبتري يرئازجلا يلودلا لازي ’و
 .3202 ناوج ةياغ ىلإا دتمي

جاحلب اسضر
 دادزولب بابسش

 فانئتسسلا ةسصح نم دويعسس ءافعإا لسضف ينفلا مقاطلا

يتباثو لوحلب قيزارم عبيوضس
 ةعومÛا عم نو‹دني

شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف داد˘ع˘˘ت ف˘˘نأا˘˘ت˘˘شسا
بردملا جمرب ثيح ،رشصانعلاب توأا02 بعلمب تابيردتلا
ن˘ع بع˘ت˘لا دا˘ع˘بإ’ عا˘جر˘ت˘شسا ة˘شصح ،ا˘مود كنار˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا

يف وداراب قيرف مامأا لوذبملا ريبكلا دوهجملا دعب هيبع’
.يباجيإ’ا لداعتلاب ىهتنا يذلا رخأاتملا ءاقللا

عبيو˘شس ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م ل˘ك ةدو˘ع ة˘شصح˘لا تفر˘عو اذ˘ه
قيزارم باششلا ناديملا طشسو يئانث ىلإا ةفاشضإ’اب ،لوحلبو
د˘كؤو˘ي ا˘م˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ع˘م ي˘عا˘بر˘لا برد˘ت ثي˘ح ،ي˘ت˘با˘ثو
.ىشضم تقو يف اهنم اوناع يتلا ةباشصإ’ا نم امهشصلخت

دادزولب بابشش قيرفل ينفلا مقاطلا لشضف ،رخآا بناج نم
تابيردتلا نم قلأا˘ت˘م˘لا ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو دو˘ي˘ع˘شس ر˘ي˘مأا ءا˘ف˘عإا
شضرعت لحاكلا ىوتشسم ىلع ةيوق ةبرشض نم هتاناعم ببشسب
 .وداراب قيرف مامأا هيدان ءاقل ششماه ىلع اهل

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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يلودلا ةمحر نب ديعشس داع
ماه تشسيو حانجو يرئازجلا
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
شسيوم ديفيد بردملا ةليكششت
ثلاثلا رودلا نم ءاقل ةبشسانمب
مامأا يزيلجنإ’ا داحتإ’ا شسأاكل
يذلاو يتنوا˘ك ترو˘ب˘كو˘ت˘شس
فدهب «زرماهلا» زوفب ىهتنا
.فيظن

دق «ديدجلا زرحم» ناك و
ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘شسا˘شسأا ل˘خد
ثي˘ح ا˘هراو˘طأا ع˘ي˘م˘˘ج بع˘˘لو
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ ءارو نا˘˘ك
ي˘ف ل˘ششف ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ شصر˘˘ف˘˘لا

هدادع حات˘ت˘فاو كا˘ب˘ششلا ةرا˘يز
متي نأا متي نأا لبق ،يفيدهتلا

نيعشستلا ةقيقدلا يف هلادبتشسا
و˘ل˘با˘ب ة˘ل˘ي˘مز˘ل ه˘نا˘كم ا˘كرا˘˘ت
اقوفتم ه˘ق˘ير˘ف ا˘كرا˘ت لا˘نرو˘ف
يذ˘لا فد˘ه˘لا˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لا ي˘˘ف
ي˘˘ف ن˘˘شسواد غ˘˘يار˘˘˘ك ه˘˘˘ع˘˘˘قو
رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘ي˘ل ،38 ةق˘ي˘قد˘لا
.ةشسفانملا نم لبقملا

و˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ششم م˘˘˘˘˘شسق˘˘˘˘˘نا و
ءادأا شصو˘شصخ˘ب «قرا˘˘ط˘˘م˘˘لا»
شسأاكلا ءا˘ق˘ل ي˘ف «برا˘ح˘م˘لا»
نع مهن˘م شضع˘ب˘لا ر˘ب˘ع ثي˘ح
نم م˘ه˘ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خو م˘ه˘ط˘خ˘شس
مل هنأاب هءادأا نيفشصاو ريخأ’ا
ةنراقم مه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت ق˘فو ن˘كي
بشسح ف˘ي˘ع˘شضلا شسفا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب
نع نورخآا عفاد اميف ،مهلوق

ق˘˘با˘˘شسلا درو˘˘ف˘˘ت˘˘˘نر˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن
دوعي هقلأات مدع نأا نيريششم
ة˘ي˘ثرا˘كلا بع˘ل˘م˘لا ة˘˘ي˘˘شضرأ’
بع˘ل˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘شست م˘ل ي˘ت˘لاو
.هيلع دوعت امك ةيرح لكب

ج˘ير˘خ  نأا مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م و
دجاوت˘ل˘ل دا˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا شسي˘ن
ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘شسأا
ةريخأ’ا ةرتفلا يف «قراطملا»
ي˘ت˘لا را˘شصنأ’ا ط˘˘غ˘˘شض د˘˘ع˘˘ب

يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا تب˘˘لا˘˘ط
ي˘ف «ر˘شضخ˘لا» م˘ج˘ن كار˘˘ششإا˘˘ب
رشصتقت تناك نأا دعب ،قيرفلا

Óيدب بعللا ىل˘ع ه˘تا˘كرا˘ششم
 . ةقباشسلا تاءاقل يف

طيمز.ع

ي˘˘لود˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘˘ن
يرطقلا دشسلا مجن يرئازجلا
يف ليق ام لك حاجنوب دادغب
ف˘ع˘شض ن˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘˘لا
نأا اد˘كؤو˘م ،ير˘ط˘ق˘لا يرود˘˘لا
موجنلا نم ةليقث ءامشسأا دجاوت

نيب ةلعتششم ةشسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج
.قرفلا

،يرئازج˘لا حا˘ف˘شسلا ىر˘جأاو
ع˘˘قو˘˘˘م ع˘˘˘م ’و˘˘˘ط˘˘˘م اراو˘˘˘ح
ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت «قر˘˘˘ششلا»

ير˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةبعشص اهلك تايرابملا » :Óئاق
ليلد˘ب ،ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا ي˘ف
يف دجاوتت قرف عم انتاناعم
ام وهو ،ةلوطبلا بيترت ليذ
،«ة˘ل˘ه˘شس قر˘ف د˘جاو˘˘ت د˘˘كؤو˘˘ي
كلمت ةيرطقلا قرفلا» :عباتو
را˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
كلمي نايرلا Óثمف ،موجنلاو
ينوبو يميهارب لثم نيبع’
رابكلا نيبعÓلا نم ديدعلاو

،«بع˘ل˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
يدان يف يليÓب دجاوت» :متخو
ة˘يو˘ق ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج ر˘˘ط˘˘ق
نا˘ك د˘شسلا ه˘مد˘ق˘˘ي ا˘˘م ن˘˘كلو
اذ˘ه قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘شصب Ó˘ي˘ف˘ك
رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘شس’ا و˘˘˘ه م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا
نأ’ ا˘ف˘ي˘ع˘شض شسي˘ل يرود˘لا˘˘ف
ا˘مو˘ج˘ن كل˘ت˘م˘ت ا˘ه˘ل˘ك قر˘ف˘لا

 .«نيرثؤومو ارابك
ب.م.يرسسيإا

 صسأاكلا ءاقل ‘ ايسساسسأا لخد

  راضصنألا Úب لؤواضستلا Òثي هؤوادأاو «زرماهلا» عم كراضشي ةمحر نب

 ةسسفانŸا ةوق مغر قرافلا عنسص دسسلا نأا دكأا

ةوق نم داز يميهاربو يليÓب لثم Úبعل دجاوت :حا‚وب
 يرطقلا يرودلا

رشصان نب ليعا˘م˘شسإا ه˘ج˘ت˘ي
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘شسو
نÓ˘ي˘م يدا˘ن م˘ج˘ن ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ،ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ي’ا
نم شصلخت ا˘مد˘ع˘ب بعÓ˘م˘لا
ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا

،ةبكرلا را˘توأا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
اهيف لداعت يتلا ةهجاوملا يف
ا˘مرا˘ب ف˘ي˘شضلا ما˘˘مأا نÓ˘˘ي˘˘م
.يلاطيإ’ا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششكو

تا˘ب ر˘شصا˘ن ن˘ب نأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يا
امدعب يحاونلا لك نم ازهاج
ةي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف برد˘ت

ارشضاح نو˘كي˘ل ،دار˘ف˘نا ى˘ل˘ع
يتلا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
ردشصتم نÓ˘ي˘م ا˘ه˘ي˘ف ي˘قÓ˘ي
.يرايلاك يدان ةلوطبلا

نب ةكراششم نوكتشسو اذه
بردملا ديب ءاقللا يف رشصان
،يلوي˘ب و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ةكراششم يف لشصفيشس يذلا

ممأا يشسأاك يف بع’ لشضفأا
ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘˘م ،9102 اي˘ق˘ير˘فإا

ةباشصإا نم دئاع هنأاو اميشس’
نأاو اشصوشصخ ،ةليوطو ةيوق
طابر˘لا ع˘ط˘ق ىدا˘ف˘ت بعÓ˘لا
ل˘ع˘ج˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘شصلا
تايرابملا يف هلخدي بردملا
 .ةيجيردت ةقيرطب

ب.م.يرسسيإا

 ةبكرلا راتوأا ىوتسسم ىلع ةباسصإلا نم صصلخت امدعب

 يرايلاك ءاقل ‘ ةضسفانŸا ءاوجأا ¤إا دوعي رضصان نب



ةــــنصصرق

هوفاضش وحار
اهب ماق ةليمج ةتافتلا يف
لامك ف˘ي˘ط˘شس ة˘ي’و ي˘لاو
شسلجملا شسيئر ةيعمب ةلبع
شسي˘ئرو ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
ةرا˘يز˘لا د˘ع˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأا
م˘كÓ˘م˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘تدا˘˘ق  ي˘˘ت˘˘لا
يذلا نايفشس يبط يلودلا
يعماجلا ىفششتشسملاب دقري
ةرايزلا هذه يتأاتو ،فيطشسب
ل˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘˘طÓ˘˘ل
يذ˘˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘فإ’ا
رثكأا ذ˘ن˘م شضر˘م˘لا  ي˘نا˘ع˘ي
يذلا لامهإ’ا ىكتششا دق يبط ناكو ،ابوكب ينطولا بختنملا شصبرت نم هتدوع دعب ةنشس نم
 .هجÓعب ماتلا لفكتلل ههاجت اهدوعوب ةينعملا تاطلشسلا ديشسجت مدعو هل شضرعت

رحاضسلا زرحم
زرح˘م شضا˘ير ر˘م˘ت˘شسي
ىلع ثدحلا عنشص يف
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘م
د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
«ةيرتملم˘لا» ةر˘ير˘م˘ت˘لا
يد ن˘˘ف˘˘ي˘˘ك ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘˘ل
ر˘˘˘ششن ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘يور˘˘˘˘ب
ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا با˘˘˘شسح˘˘˘لا
دا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘تإ’ا شسأا˘˘˘˘˘˘˘كل
كلتل ويديف يزيلجنإ’ا
:اهيلع اقلعم ةر˘ير˘م˘ت˘لا
نم ةريرمت نم اهل اي»
داقنلا دكأا نيأا ،«زرحم
مج˘ن˘لا نأا ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف
كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلعو ةريبك تايناكمإا

دا˘م˘ت˘˘ع’ا ’و˘˘يدراو˘˘غ
.هيلع

لاز ام حضصلا

طغشضلا شضيفخت ششيعي بردملا لشضف
ريخأ’ا زوفلا دع˘ب ة˘شصا˘خ هر˘شصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع
،ي˘شس شسأا ي˘شسلا با˘شسح ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا

ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ءود˘ه˘لا ةرور˘شضب بلا˘ط ثي˘ح
ى˘ل˘ع ي˘ت˘لاو ،ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘شسح˘˘ت
ينقت˘لا د˘ير˘ي ثي˘ح ،ة˘يد˘م˘لا ة˘م˘ق ا˘ه˘شسأار
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘شضو ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ب˘ي˘ط˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ناو ة˘شصا˘˘خ ،ط˘˘غ˘˘شضلا

تل˘ع˘ج بي˘تر˘ت˘لا لود˘ج ي˘ف ة˘˘فا˘˘شصو˘˘لاو
راودأ’ا بع˘ل ةرور˘شضب بلا˘˘ط˘˘ي شضع˘˘ب˘˘لا
د˘كؤو˘ي ششي˘ع˘ي ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ى˘˘لوأ’ا
ءاقبلا نامشض ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘لا نأا ه˘ي˘بر˘ق˘م˘ل
.لاقم ماقم لكل نوكيشس اهدعبو

زواحي هار يبيرعلب

ديعشسلا ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م برد˘م ه˘ج˘ت˘ي
ببشسب ددج نيبع’ حيرشست ىلإا يبيرعلب

ةارابم رخآا يف م˘ه˘تا˘نا˘كمإا˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘قا مد˘ع
ناديم يف ةني˘ط˘ن˘شسق ة˘يدو˘لو˘م ما˘مأا ة˘يدو
ن˘م رد˘شصم لا˘قو ،يد˘ل˘ب˘لا ششرا˘ح را˘˘م˘˘ع
ريغ جرخ يملاقلا ينقتلا نإا ينفلا مقاطلا

يقلت دعب نيعفادملا ءادأا نع امامت شضار
ةرم دكؤوي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ل˘ما˘ك فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث
ةقدب دادعتلا طبشض ةرورشض ىلع ىرخأا

مشسوملا اذه فدهتشسي يدانلا نأاو اميشس’
 .ىلوأ’ا بتارملا ىلع شسفانتلا

سشاهيف ام

طيطششوب يدومح نلعأا ةئجافم ةثداح يف
هلازتعا ديلا ةركل ينطولا بختنملا شسراح
يذلاو ،ينطولا بخت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا ا˘ي˘م˘شسر
عقوم ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ىلع هرششن
اذه ءاجو ،«كوبشسيف» يعامتج’ا لشصاوتلا
ي˘ف شسرا˘ح ن˘شسحأا دا˘ع˘ب˘ت˘شسا د˘ع˘˘ب رار˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا
.رشصم لايدنوم يف ةكراششملاب

نورضسفتضسي «رفانضسلا»
عجقل سصوضصخب

ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلا راشصنأا لواح
مجاهملا ة˘ي˘ع˘شضو شصو˘شصخ˘ب را˘شسف˘ت˘شس’ا
ثيح ،ةرقم مجن قيرف نم مدقتشسملا عجقل
وداراب يدان مامأا يباجيإا دج دودرم دعبو
مغرلابو ،طايتح’ا يشسرك يف هشسفن دجو
بردملا نا ’إا هتامدخل قيرفلا ةجاح نم
هح˘ن˘م مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘شصير˘ح ى˘ق˘ب˘ي ي˘نار˘م˘ع
رشسخي قيرفلا لعج ام وهو ،ةيفاشضإا ةشصرف
طاقنلا ديدع يدانلا ىلع عيشضيو هتامدخ
 .اهيلإا ةجاحلا شسمأا يف قيرفلا ناك يتلا

qarsana@essalamonline.com
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سسباح سشهارم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
باختنا مت ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا
ا˘˘شسي˘˘˘ئر نار˘˘˘كشس ن˘˘˘ب
نار˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ل
مدقلا ةر˘كل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ىلع ةن˘ما˘ث˘لا ةد˘ه˘ع˘ل˘ل
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
بابششلا راد اهتنشضتحا
نأا دعب ،«يكربلا» يف
ه˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ح˘˘شست˘˘˘كا

33 ى˘ل˘˘ع Ó˘˘شصح˘˘ت˘˘م
لشصحت   اميف اتوشص
ىلع يحامشس هشسفانم
يمششاهلاو اتوشص71
.اتوشص31 ـب

15

نيلوعم مهار
نم هانشسمل ريبك رارشصإا

ةدكيكشس ةبيبشش يبع’
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘شض ى˘˘ل˘˘ع
˘ما˘مأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
كلذو ،ةنيطنشسق بابشش
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ناو ةشصاخ ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
ةروا˘˘شسلا ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن

لازام » عقو ىلع تناك
ام وهو » يشس شسا يشس
را˘شصنأ’ا نأا ى˘لإا ي˘حو˘˘ي
نمث يأاب زوفلا نوديري

حيحشصت لجا نم مات زيكرت يف هرشصانع عشضو ىلع لمعي ششيعي هلعج يذلا رمأ’ا ،ناك
 .شسامشسايجلل ةبشسنلاب ةقÓطن’ا نوكت دق يتلا ةروشضخلا طاقن نامشضو ،رثكأا راشسملا
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برغŸا

17:34

ءاسشعلا
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ةÓضصلا تيقاوم

يرطقلا يرودلا ةوق نم داز يميهاربو يليÓب لثم نيبعل دجاوت :حاجنوب  ̂ 
لبقملا مضسوملا يتيضس رتضسضشنام يف بعلل حضشرم ينيعبضس نب  ̂ 

 «وكيسسÓكلا» ‘ يفلÿا طÿا همدق اÃ داسشأا

ةبيبضش ىلع زوفلا:يجورف
نيرداق انكو Óهضس نكي ⁄ لئابقلا

Èكأا ةجيتن قيق– ىلع
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 ةرخأاتملا قرفلا قح يف ميتنسس نويلم02ـب ةردقم ةيلام ةمارغ

دادزولب بابسش  ةمسصاعلا دا–إا

دوعي رضصان نب
ةضسفانملا ءاوجأا ىلإا

يرايلاك ءاقل يف

ةباسصإلا نم صصلخت امدعب
 ةبكرلا راتوأا ىوتسسم ىلع

 فرتحملا قيرفلا ةزاجإا ىلع لوضصحلل اموي03 ةيدنأا01 حنمت ةطبارلا

 فانئتسسلا ةسصح نم دويعسس ءافعإا لسضف ينفلا مقاطلا

يتباثو لوحلب قيزارمعبيوضس
ةعومجملا عم نوجمدني

مÓعإلا لئاسسوو تاونقلا مادختسسا ىلع ديدسشتلا عم
91ـلا ةعبطلل جيورتلل

مÓتضسا خيراوت طبضضت ةرازولا
باعلأا ةرودب ةضصاخلا تآاضشنملا

طضسوتملا سضيبألا رحبلا
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