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ةــــنصصرق2
 رهنلا يف دجوي

! رحبلا يف دجوي ’ ام

برغب ةكاكصسلا راود لافطأا رطصضي نل
امايأا راظتن’ا ،مويلا دعب فلصشلا ةي’و
هايملا بوصسنم سضافخنا لجأا نم ةديدع
ي˘ف را˘ط˘مأ’ا ل˘طا˘ه˘˘ت بب˘˘صسب يداو˘˘ل˘˘ل
،مهصسرادمب قاح˘ت˘لÓ˘ل ،ءا˘ت˘صشلا م˘صسو˘م
دي ىلع سسيل ،ققحت دق رصسجلا ملح نأ’
ىلع امنإاو ،ةيدلبلل ةيلحملا تاطلصسلا
نم «ة˘ي˘لا˘ع˘لا» ة˘جا˘ح˘لا  ي˘هو ةأار˘ما د˘ي
لب بصسحف اذه سسيلو ،سصاخلا اهلام
نم كلذ نم رثكأا ىلإا حمطت ،ةأارملا هذه
ةدئافل ي˘ن˘كصس عور˘صشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت لÓ˘خ
تلا˘ق ثي˘ح ،ه˘ل˘لا ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ءار˘˘ق˘˘ف˘˘لا
  .«ةيرق ينبن ةيوان ينار»:

 ةمئاقلا
! ةليوط لازت ’

،يلع تيا تاحرف ةعانصصلا ريزو نأا ودبي
،تارايصسلا قوصس يف ةعانصصلا لك لزتخا
،ءاودلا ،دولجلا ،جيصسنلا ةعانصص  يه نيأاف
تابلعملا ،ةيحÓفلا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
مغر ،ةليوط تلاز ’ ةمئاقلاو ...نيأاو نيأاو
دا˘صصت˘قÓ˘ل ة˘ح˘بر˘م تا˘عا˘˘ن˘˘صصلا هذ˘˘ه نأا
’وأا مامته’ا ،عاطقلاب ىرحأ’اف ،ينطولا
.نطاوملل  ةدئاف رثكأ’ا تاعاطقلاب

ةيعيرسشتلا تاباختن’ا يف بعÓت

يف هماهم تيهنأا ،قباصس ةيبونج ةي’و يلاو لخدت
سسيئرلا اهذفن يتلا ىلوأ’ا ةيروهمجلا ة’و ةكرح
تاباختن’اب رصشابم لكصشب ،د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع نو˘ب˘ت
يف لخدت هنأا ىتح ،7102 ماع يف ةيعيرصشتلا
،ريرحتلا ةهبج بزح يف تاباختن’ا مئاوق بيترت
نوحصشرم اههجو ىوكصشبو ليلدلاب تباث اذهو
اذه قوف ،7102 ماع يف ةموكحلل تاباختنÓل
ةي’ولا يلاو نأا ىلإا ريراقتلا نم ريثكلا ريصشت
اياصضق نم ةعومجم يف همصسا درو يذلا قباصسلا
بعÓت ،اهريصس تاي’و ةدع يف ةريطخلا داصسفلا

ةيعيرصشتلا تاباختن’اب نيزئافلا بيترت يف ىتح
.7102 ماع يف

ةتقؤوم ةمهم

تاهجلا سضعب مناغتصسم ةي’و يلاو بجعي مل
ةدملا رصصق نم مغرلابو ،ةي’ولا يف ةدوجوملا
يف اث˘يد˘ح ن˘ي˘ع˘م˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ها˘صضق ي˘ت˘لا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة’و ة˘˘كر˘˘ح بجو˘˘م˘˘ب بصصن˘˘م˘˘لا
ىواكصش مكارت ىلإا رداصصملا سضعب ريصشت ،ةريخأ’ا

رداصصملا تاذ ،يزكرم ىوتصسم ىلع يلاولا دصض
يف بصصنملا رداغ˘ي˘صس ي˘لا˘ح˘لا ي˘لاو˘لا نإا لو˘ق˘ت
هذه لبق امبرو ةيروهمجلا ة’ول ةمداقلا ةكرحلا
ىواكصشب اذه تطبر تابيرصستلا سضعب ،ةكرحلا

ةرتوتملا ةقÓعلا لوح ةدم لبق عيصشأا امبو ،هدصض
نم نيلعافلا سصاخصشأ’ا سضعب عم يلاولل ادج
يلوؤوصسم سضعب كولصس ببصسب يندملا عمتجملا
نوكب اصضيأا ةلأاصسملا تطبر امنيب ،يبلصسلا ةي’ولا
لصصأ’ا يف ناك ةريخأ’ا ةكرحلا يف يلاولا نييعت

 .ةليوط ريغ ةتقؤوم ةمهم نمصض

qarsana@essalamonline.com
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ًابهذ تسضاب يتلا ةجاجدلا..كراب ايند
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ل˘˘خد˘˘ت
،خوز ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ق˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ر˘يزو˘لا ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م نا˘مر˘ح˘ل
˘ما˘ع ي˘ف لو˘غ را˘م˘ع ق˘˘ب˘˘صسأ’ا

،ابهذ سضيبت ةجاجد نم7102
ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لاو فر˘˘ع د˘˘ق˘˘ف
ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا ر˘˘يزو نأا ق˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
حنمل لخدت ،لوغ رامع قبصسأ’ا

كاصشكأ’ا لك لÓغتصسا قوقح
هزنتمل ة˘صصصصخ˘م˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ن˘م دد˘ع˘ل ا˘ق˘ب˘صسم ،كرا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ند
،هنم نيبر˘ق˘م˘لا لا˘م˘عأ’ا لا˘جر
ةئيهتلاب قلعتملا كراب ايند عورصشمب ةصصاخلا ةصساردلا نم اءزج ىغلأا نأا ’إا خوز نم ناك امف
ام هباصش يذلا ةمصصاعلاب كراب ايند عورصشم نإا رئازجلا ةي’و ةقورأا نم ردصصم لاقو ،ةيجراخلا
.نيقباصسلا نيلوؤوصسملا نم ددعل ءارث ردصصم ناك بويعلا نم هباصش

حاجن تارسشؤوم
ىلإا اورداب فوصس يداو يف نوحÓف رثع
نم ةبح ىلع يركصسلا ردنمصشلا ةعارز
رمأ’ا ،مارغوليك5 نزوب جوتنملا اذه
نا˘˘كصسلا با˘˘ج˘˘عإاو ة˘˘صشهد را˘˘ثأا يذ˘˘لا
نوحÓفلا دكأا اميف ،ةبحلا اونياع نيذلا
رغصصا نم دعت ةريبكلا ةبحلا هذه نأا
ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ن˘ج˘ب او˘ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘ب˘˘ح˘˘لا
نازوأاب ىرخأا تابح ينج نم اونكمت
اذه نأا ء’ؤوه لاقو ،ريثكب هذه نم ربكا
ركصسلا جاتنإا حاجنب اديج ارصشؤوم يطعي
جاتنإ’ا حبك فدهب ةلصشاف ةعارز اهنأا نم فارطأ’ا سضعب هل جورت ام سسكع رئازجلا يف
.’إا سسيل ةيصصخصش حلاصصمل اقيقحت طقف داريتصس’ا ىلع راصصتق’او ينطولا

 ةيسصخسش تاردابم
يف نيحÓفلا سضعب نكمت ،ةليمج ةردابم يف
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ر˘يد˘˘صصت ن˘˘م فو˘˘صس يداو
نوميقي نويرئازج ظح’ ثيح ،رطق ىلإا اطاطبلا

رطق قاوصسأا يف ةصضورعم ةيرئازجلا اطاطبلا كانه
ةلمعلاب رانيد003 لداعي ام يأا وروا5.1 رعصسب
نم اهنأا لمجأ’او ،دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ىلإا يرئازجلا جوتنملا ةدوج تلقن ةعيفر ةيعون
بصسح‐ سسفنأ’ا يف زحي ام نأا ريغ ،جيلخلا قاوصسأا

،جراخلا وحن ريدصصتلا ةقلح فعصض وه ‐ء’ؤوه
نأا نو˘ك ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ي˘ب˘ل˘ت ’ ثي˘˘ح
حÓفلا وأا ردصصملا اهلمحتي ةيدرف فيلاكتبو ةيصصخصش تاردابم قيرط نع متت ام ةداع ةيلمعلا
. ؟ةبعصصلا ةلمعلا قيقحتو ريدصصتلا سشاعنإ’ تاطلصسلا لخدتت ىتمف تاطلصسلا معد نع اديعب

«ريملا» نبا ةلواقمل يرسسلا فلملا

هدلاو يلوت ءانثأا ،مناغتصسم ةي’و تايدلب نم ةيدلب سسيئر نبا اهريصسي ةلواقم تلصصح
ريغو رصشابم لكصشب ةقفصص11 ىلع7102و2102 يماع نيب ةرتفلا يف «ريم» بصصنمل
قباصسلا ةيدلبلا سسيئر نبا ،ىرخأا تاكرصش مصساب اهيلع تلصصح تاقفصص5 اهنيب نم  ،رصشابم
تلاز ام هذه ةلواقملا نأا يه ةلكصشملا نكلو ،ريملا هدلاو تاقفصص لصضفب رينويلم ىلإا لوحت
.هبصصنمل ريملا ةرداغم دعب ىتح طصشنت
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ة˘ي˘صسا˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا سسي˘˘ئر لا˘˘ق
ر˘ب˘ع تاد˘ير˘غ˘ت ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تلصصاوت «رتيوت» عقومب هباصسح
ماينماربوصس روتكدلا عم ايفتاه
نوؤو˘صشلا ر˘˘يزو ،را˘˘كنا˘˘صش يا˘˘ج
،دن˘ه˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
تاقÓعلا سصخت اياصضق ثحابتل
يف يلودلا نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

.«انوروك ةحئاج ةحفاكم
ع˘م مودا˘قو˘ب ل˘˘صصاو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

نب ردب نامع ةنطلصس نم هريظن
تنا˘كو ،يد˘ي˘ع˘˘صسو˘˘ب˘˘لا  د˘˘م˘˘ح
ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ة˘صصر˘˘ف ة˘˘م˘˘لا˘˘كم˘˘لا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لو˘ح ءارآ’ا لدا˘ب˘تو ،ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

مامته’ا تاذ اياصضقلا نم ةلمج
.كرتصشملا

ريزو نأامطا ،ىرخأا ةهج نم
ةيحصصلا ةلاحلا ىلع ةيجراخلا
نا˘م˘ث˘ع ،ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
ءا˘ف˘صشلا ه˘ل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،يد˘نر˘ج˘˘لا
ة˘˘ع˘˘ير˘˘صسلا ةدو˘˘ع˘˘لاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
.هماهم ةلصصاومل

ةي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا كر˘ح˘ت ي˘تأا˘يو
هيلع قلطأا ام راطإا يف ،ةيجراخلا
ةيمصست ،ني˘ب˘قار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةصصاخ ،«تاحاقللا ةيصسا˘مو˘ل˘بد»
يف عناصصملا سضعب رخأات لظ يف
˘ماز˘ت˘ل’او ا˘ه˘تاد˘ه˘ع˘ت˘˘ب ءا˘˘فو˘˘لا
،لودلا ني˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لا دو˘ق˘ع˘لا˘ب

ةدا˘صضم تا˘حا˘ق˘ل˘ب ا˘ه˘ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
،91_ديفوك انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
لودلا نم ديدعلا عفد ام وهو
ةيصسامولبدلا اهت˘نا˘صسر˘ت كر˘ح˘ت˘ل
ىر˘يو .حا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
ةيصسامولبدلا كرحت نأا نوبقارم
ر˘يزو ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ير˘ب˘صص ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘صشلا
،قايصسلا اذه يف يتأاي ،موداقوب

يناط˘ير˘ب˘لا حا˘ق˘ل˘لا نأاو ة˘صصا˘خ
يف هعينصصت متي «اكينيزارتصسا»
يتلا ة˘لود˘لا ي˘هو ،د˘ن˘ه˘لا ة˘لود
ع˘م ةد˘ي˘ج تا˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت
نأا هنأاصش نم يذلا رمأ’ا ،رئازجلا
لو˘˘صصو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م عر˘˘˘صسي
.حاقللا اذه نم ىلوأ’ا تاعفدلا

مايأا لبق ىرجأا موداقوب ناكو
ةي˘ق˘ير˘فإا لود ى˘لإا ة˘لو˘ج ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ايقيرفإا بونج نم Óك تلمصش
.ا˘ي˘ن˘ي˘˘كو ’و˘˘غ˘˘نأاو و˘˘تو˘˘صسي˘˘لو
ديكأاتل˘ل ة˘صصر˘ف ةرا˘يز˘لا تنا˘كو
لوح رظنلا تاهجو قباطت ىلع
لجأا نم كرتصشملا نواعتلا ةيمهأا
رار˘ق˘ت˘صس’او مÓ˘صسلا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةراقلا يف ةمادتصسملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
.ةيقيرفإ’ا

هئارظن عم موداقوب ددصش امك
دو˘ه˘ج ر˘فا˘صضت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘˘مأ’او ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
نع ثحب˘لا ل˘جأا ن˘م ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا

لوصصولل ةيقيقح ةيصسايصس لولح
مئاقلا عازنلل ةيئاهن ةيوصست ىلإا

.ةيبرغلا ءارحصصلا يف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو د˘كأاو

بع˘˘˘صشلا ن˘˘˘ي˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘صض
ة˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م يوار˘˘ح˘˘صصلا
ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘غ ه˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا
ري˘صصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف فر˘صصت˘ل˘ل
ءاتفتصسا ميظنت ربع ،لÓقتصس’او
.فافصشو هيزن

watan@essalamonline.com

ةقطنŸاب مÓسسلا قيقحتل رظنلا تاهجو قباطت ىلع ديكأاتلاو «انوروك» فلم اهزربأا

كÎسشŸا نواعتلا لبسس سسنوتو نامعو دنهلا نم هئارظن عم ثحابتي موداقوب

خ.ةميسسن

ةنطلسسو دنهلا نم هئارظن عم ةيفتاه ت’اسصتا سسمأا ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو موداقوب يربسص ىرجأا
يف يلودلا نواعتلاو ةيئانثلا تاقÓعلاو كرتسشملا مامته’ا تاذ اياسضقلا اهلÓخ سشقان ،سسنوتو نامع

.«انوروك» ةحئاج ةحفاكم

لاومأا رداسصم بقاÎسس ةيروتسسدلا ةمكÙا نإا لاق
ةيباختن’ا ةلم◊ا

«ةل’دلا «قوسس دهع :‘رسش
¤و تاباختن’ا ‘

سسي˘ئر ي˘فر˘صش د˘م˘ح˘م د˘كأا
ةلقتصسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
ه˘ف˘صصو ا˘م نأا ،تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ي˘˘˘˘˘ف «ة˘˘˘˘˘ل’د˘˘˘˘˘˘لا» قو˘˘˘˘˘˘صسب
نأا افيصضم ،ىهتنا تاباختن’ا
يت˘لا ة˘يرو˘ت˘صسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
ديدجلا روتصسد˘لا ا˘ه˘ثد˘ح˘ت˘صسا
ةيرادإ’ا ةباقرلا ةمهم ىلوتتصس
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لاو˘˘˘مأا ردا˘˘˘صصم˘˘˘ل
  .ةيباختن’ا

حيرصصت يف يفرصش حصضوأا
ها˘م˘صسأا ا˘˘م نأا سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ي˘˘˘˘˘ف «ة˘˘˘˘˘ل’د˘˘˘˘˘˘لا» قو˘˘˘˘˘˘صسب
اريصشم ،ىهتنا دق تاباختن’ا
تاباختن’ا ةيقادصصم نأا ىلإا
مكاحلا ةقث زيزعت نم دمتصست
ةطلصسلا نأا ادكؤوم ،موكحملاو
ةيفافصشو ةهازنل نماصضلا يه
  .ةيباختن’ا ةيلمعلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا سسي˘˘ئر فا˘˘صضأاو
ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘برا˘˘ح˘˘م نأا ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف دا˘˘˘صسف˘˘˘لا
ل˘يو˘˘م˘˘ت ا˘˘صسا˘˘صسأا فد˘˘ه˘˘ت˘˘صست
ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا سصن˘˘˘لا نأا ح˘˘˘صضوأا
نمصضتيصس ،تاباختن’ا نوناقل
ىد˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم ة˘ن˘ج˘ل» ءا˘صشنإا
ةلقتصسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘صسلا
ن˘م ة˘نو˘˘كم «تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
نم يتلا تائيهلا نع نيلثمم
ةماعلا قÓخأ’ا ةبقارم اهنأاصش
ة˘لود˘ل˘ل ي˘عر˘صشلا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
ةلودلا سسلجمب رمأ’ا قلعتيو
اذ˘كو ة˘ب˘صسا˘ح˘˘م˘˘لا سسل˘˘ج˘˘مو
هذه نأا زربأاو .ايلعلا ةمكحملا
ىلع لمعت ،ةلقتصسملا ةنجللا
ىلع ءوصضلا طيلصستو قيقدتلا

ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةدعل اذهو ،اهلماكب ةيباختن’ا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نا ا˘ح˘صضو˘˘م ،ر˘˘ه˘˘صشأا
ي˘˘ف˘˘ت˘˘كت ن˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
،تاباختن’ا يف نيظحÓ˘م˘لا˘ب
نيبقارم ف˘ي˘صضت˘صس ل˘ب ط˘ق˘ف
مهباختنا متي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
ا˘˘ف˘˘صصاو ،ة˘˘ما˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘صشب
ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا طور˘صشلا
تا˘˘نا˘˘م˘˘صضلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
  .ىوصصقلا ةيطارقميدلا

ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا سسي˘˘˘ئر دد˘˘˘جو
ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نأا ىلع هديكأا˘ت ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
يو˘صضع˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘صشم

ةبراحمب لي˘ف˘ك تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
،ر˘يوز˘ت˘لاو ةو˘صشر˘لاو دا˘˘صسف˘˘لا

ةيلكصشلا ةغيصصلا نأا افيصضم
ئداب˘م ل˘م˘ح˘ت ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا

ن˘˘˘صسب ف˘˘˘ت˘˘˘كت م˘˘˘لو ة˘˘˘ما˘˘˘˘ع
نينوناق ه˘ن˘م˘صضت˘ل ،ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘˘نا˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا

  .ةينطولا ةطلصسلا نوناقو
4 طرصش ىلع ،يفرصش عفادو

ي˘˘ف تجردأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
نم تاباختن’ا نوناق عورصشم
ي˘ف باز˘حأ’ا ة˘˘كرا˘˘صشم ل˘˘جأا
،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘˘صس’ا
ةد˘يد˘ج˘لا باز˘حأ’ا» نإا Ó˘˘ئا˘˘ق
ي˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘صشت م˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
اهيلع ةقباصسلا تاقاق˘ح˘ت˘صس’ا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ي˘كز˘˘ت ع˘˘م˘˘ج
  .«ةئاملاب4 طرصش يدافتل

نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘˘عو
نأا  يفرصش حصضوأا ،تاباختن’ا
تايلآاو اصسصسأا نمصضت نوناقلا

زز˘ع˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج
تا˘ط˘ح˘˘م ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صش
نم اءد˘ب ،ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا را˘صسم˘لا
ى˘لإا ح˘صشر˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ
  .جئاتنلا نÓعإا ىتحو اهليومتو

ىلإا قرطت دق ،يفرصش ناكو
ماظنل نوناقلا عورصشم دامتعا
ةعيطقلا ثدحي ديدج عارتقا
د˘صسا˘ف˘لا لا˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ما˘˘ت˘˘لا

براحيو ،يباخت˘ن’ا ل˘م˘ع˘لاو
ىلإا اريصشم ،يباختن’ا داصسفلا
ة˘˘صسارد  ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘˘ت ه˘˘˘نأا
ي˘با˘قر زا˘ه˘ج ءا˘صشنإا ة˘ي˘نا˘كمإا

لود نم ريثك يف دجوي ديدج
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسل ع˘˘˘با˘˘˘ت م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
  .تاباختن’ا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر نا˘˘كو
لجعتصسا دق ،نوبت ديجملا دبع
ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
نم لاجآ’ا برقأا يفو ءاهتنÓل
ديدجلا نوناقلا عورصشم دادعإا
ةرا˘˘صشت˘˘صساو ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘˘ل
امب ،هنأاصشب ةيصسايصسلا بازحأ’ا
ل˘˘ح˘˘ب كلذ د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صسي
،ةيلحملا سسلاجملاو ناملربلا
ةبخانلا ةئيهلا ةوعد˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت

اقفو ديدج نا˘م˘لر˘ب با˘خ˘ت˘ن’
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘تاد˘ه˘ع˘˘ت˘˘ل
ةطلصسلا هملصست لÓخ اهنلعأا
  .9102ربمصسيد يف

  يمولد Ëرم

تا˘˘˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تصصصصخ
نم رثكأا ،ةيكيرمأ’ا ةدحتملا

تاعربتك ر’ود نويلم2.4
ةحفاكم يف اهمعدل رئازجلل

 .91 ديفوك
ةرا˘ف˘˘صسل˘˘ل رو˘˘صشن˘˘م دا˘˘فأاو

ربع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘كير˘مأ’ا
ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص
اكيرمأا نأا سسمأا ،«كوبصسياف»
سسف˘ن˘ت ت’آا ثÓ˘ث˘ب تعر˘ب˘ت

ة˘ح˘صصلا ةرازو ى˘لإا ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح

.تايفصشتصسملا حÓصصإاو
هنأا ،هتاذ ردصصملا فاصضأاو

ىلع ت’آ’ا هذه عيزوت متيصس
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
91‐ديفوك ىصضرم ةدعاصسمل
،ةجرح ةلاح يف نيدجاوتملا
ن˘م د˘يز˘م˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
تاي’ولا نم ةمداقلا داوملا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
.قيرطلا

ـه.داوج

ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا فو˘˘خ˘˘ت
،«فابني’ا» نيوكتلاو ةيبر˘ت˘ل˘ل
ةينطولا ةيوهلا داوم ءاصصقإا نم
دعب ايرولاكبلا تاناحتما نم
م˘˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘لا عور˘˘صشم دا˘˘م˘˘ت˘˘˘عا
نا˘ح˘ت˘م’ا اذ˘ه ي˘ف ر˘م˘ت˘صسم˘لا
ادكؤوم ،لبقملا ماعلا نم ءادتبا
ةطيرصش عورصشملا اذه معدي هنأا

ة˘غ˘ل˘لا داو˘م˘ب سسا˘˘صسم˘˘لا مد˘˘ع
خيراتلاو ةيغيزامأ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا

يتلا ةيمÓصسإ’ا ةعيرصشلا اذكو
ة˘يو˘ه˘لا زو˘مر ن˘م از˘مر د˘ع˘˘ت
. ةينطولا

ةيبرتلل ينطولا داحت’ا اعد
فلكملا ناصسل ىلع نيوكتلاو
يرمعلا باهولا دبع مÓعإ’اب
،» مÓصسلا»ـل حيرصصت يف راقز
ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ةرازو
داو˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ةرور˘˘صض
ا˘ه˘جاردإاو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘ف نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘˘ل
تدمتعا لا˘ح ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

يف رمتصسملا ميوقتلا عورصشم
،ير˘ي˘˘صصم˘˘لا نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا اذ˘˘ه
ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘صضفر تصضفرو
داو˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘صسم˘˘˘˘لا

د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ب ة˘ي˘ح˘صضت˘لاو
˘˘ما˘˘˘يأا سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت رار˘˘˘ق جاردإا
5 لدب مايأا3 ىلإا ايرولاكبلا
لاقو ،اقبا˘صس ا˘ه˘ب لو˘ع˘م˘لا ما˘يأا
ع˘م م˘ه˘ت˘با˘ق˘˘ن نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

يف رمتصسملا ميوقتلا عورصشم
يذلا ايرولاكبلا ةداهصش ناحتما

ةطيرصش ،تاونصس ذنم هحرط مت
ة˘يو˘ه˘لا داو˘م ى˘ل˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا
،ةيبرعلا ةغ˘ل˘لا ي˘هو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةعيرصشلا بناج ىلإا ةيغيزام’ا
نأا اربتعم ،خيراتلاو ةيمÓصسإ’ا
ءا˘ف˘ت˘ك’او داو˘م˘لا هذ˘ه ءا˘صصقإا
وأا ىر˘خأ’ا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا داو˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ج˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا تا˘˘غ˘˘ل˘˘لا
تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ي˘˘صشا˘˘م˘˘ت˘˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘صس ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا
داو˘م ل˘ع˘ج˘ي˘صسو ا˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لا
ة˘صضر˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
،ذي˘م˘ل˘ت˘لا فر˘ط ن˘م لا˘م˘هإÓ˘ل
اهيلع ظافحلا بجو يلاتلابو
بح عرزن ىتح قرطلا لكب
،ةئصشان˘لا ىد˘ل ن˘يد˘لاو ن˘طو˘لا

˘˘ما˘˘يأا سصي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت رار˘˘˘ق ن˘˘˘عو
هتصسارد مت˘ي يذ˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا

’ هنا ‐ثدحتملا‐ دقتعي ايلاح
ىرن ’ مايأا5 وأا مايأا3 نيب قرف
ىتح مايأ’ا ددع يف لكصشم يأا
سسكع˘لا˘ب ل˘ب ،ا˘ه˘صصي˘ل˘ق˘ت م˘ت˘ي
‐راقز ‐فيصضي سصيلقتلا دنعف
ى˘ل˘ع ط˘غ˘صض كا˘ن˘ه نو˘كي˘˘صس
متي دق امبرو ةهج نم ذيمÓتلا
ة˘يو˘˘ه˘˘لا داو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضت˘˘لا
ةيوناث داوم اهنأا ةجحب ةينطولا

’ ا˘˘م اذ˘˘هو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
با˘صست˘حا ءد˘ب ن˘˘عو .ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ن
اذه نم ءادتبا رمتصسملا ميوقتلا
ةيناثلا ةنصسلا ذيمÓت ىدل ماعلا
ىلإا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا‐ ا˘عد يو˘نا˘ث
لبقملا ما˘ع˘لا ى˘لإا كلذ ل˘ي˘جأا˘ت

ايئانثتصسا دعي ماعلا اذه نأا نوك
ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘ت˘ت ه˘ي˘ف ة˘صسارد˘˘لاو
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا

ةرورصض ى˘ل˘ع ا˘ح˘ل˘م ،ا˘نورو˘ك
لبق كلذب ذيمÓتلا ءايلوأا مÓعإا
داد˘ع˘ت˘صس’ا م˘ت˘ي ى˘ت˘˘ح ر˘˘ه˘˘صشأا
.كلذل

ةيبرتلا ةرازو ناف ةراصشإÓل
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ا˘ه˘ئا˘كر˘صش ة˘ق˘فر
دامتعا ةصسارد ىلع ايلاح لمعت
ناحتما يف رمتصسم˘لا م˘يو˘ق˘ت˘لا
ماعلا ن˘م ة˘ياد˘ب «ا˘يرو˘لا˘كب˘لا»
ة˘قا˘ط˘˘ب ل˘˘كصش ى˘˘ل˘˘ع مدا˘˘ق˘˘لا
باصستحا اه˘ي˘ف م˘ت˘ي ،ة˘ي˘ب˘ي˘كر˘ت

مهتاكراصشمو ذيمÓتلا تابايغ
مهتاب˘جاو ا˘م˘ي˘صس’ م˘صسق˘لا ي˘ف
،ميوقتلا اذه ن˘م˘صض ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

نيتلحرم ربع نوكيصس مييقتلاو
،يوناث ةيناثلا ةنصسلا نم ءادتبا

ايرولاكبلا مايأا سصل˘ق˘ت˘صس ا˘م˘ك
دقو ،ةصسمخ لدب مايأا ةثÓث ىلإا

ةلماصش ةصسارد ةرازولا تعصضو
راظتنا يف ءارجإ’ا اذهل ةزكرم
فر˘ط ن˘م ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه لو˘˘ب˘˘ق
ثÓثل رخأات يذلاو ،ةموكحلا
.تاونصس

ناف رداصصملا سضعب بصسحو
هقيبطت  ىلع ةمزاع ةرازولا

ةديدجلا تايلآ’ا عم اصصوصصخ
ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج˘ك ة˘ن˘˘هار˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا

.انوروك
 ز.سسواط

«91ديفوك» ةحفاكم يف اهمعدل

2.4 نم رثكأاب عربتت ةدحتملا تاي’ولا
رئازجلل رانيد نويلم

:«مÓسسلا»ـل راقز يرمعلا باهولا دبع «فابنإ’ا» ىوتسسم ىلع مÓعإ’اب فلكŸا

ةطيرسش ايرولاكبلا ةداهسش ‘ رمتسسŸا Ëوقتلا دامتعا عم نحن»
« ةيوهلا داوÃ سساسسŸا مدع

يفناج3 يف تقلطنا ةيلمعلا
رهسشلا نم82 ةياغ ىلإا رمتسستل

لجسسم ذيملت نويلم2
ةيمقرلا ةيسضرأ’ا ربع
زايتج’ ةيبرتلا ةرازول
1202 تاناحتما
نارمز نب ىفطسصم دافأا
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا
نأا ،تاقباسسملاو تاناحتمÓل

نيلجسسملا ذيمÓتلا ددع
ةينطولا تاناحتم’ا زايتج’
ةبارق غلب ،1202 ةرودب
ىوتسسملا ىلع نينويلم
ربع نيلجسسم ،ينطولا
ةرازول ةيمقرلا ةيسضرأ’ا
نب  حسضوأاو .ةينطولا ةيبرتلا

هنأا يفحسص حيرسصت يف ،نارمز
تاناحتمÓل ريسضحتلا راطإا يف
تÓيجسستلا تقلطنا ،ةينطولا

ةياغ ىلإا رمتسستل يفناج3 يف
ةيلمعلا تنكمو ،رهسشلا نم82
نآ’ا دح ىلإا ليجسست نم
حسشرتم ينويلم ةبارق
ةثÓثلا ةينطولا تاناحتمÓل
يئادتب’ا روطلا ةياهن ةداهسش)
طسسوتملا ميلعتلا ةداهسشو
نأا ازربم ،(ايرولاكبلا ةداهسشو
فورظ يف تمت ةيلمعلا
ثودح نود «ةلوبقم»
ةطبترم ةينقت تاعاطقنا

نب بسسحو .تنرتن’ا قفدتب
يتلا ةيلمعلا نإاف ،نارمز
نم تنكم ،ءاهتن’ا نم برتقت
ةئاملاب001 يلاوح ليجسست
هذهب نيينعملا نم
ةبسسنلاب ءاوسس ،تاناحتم’ا
وأا نيسسردمتملا نيحسشرتملل
ذيمÓتلل ةبسسنلابف.رارحأ’ا
فيسضي- ،نيسسردمتملا
وريدم لفكت -ثدحتملا
ةيمومعلا ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا

ةيميلعتلا لحارملل ةسصاخلاو
ذيمÓتلا ليجسستب ثÓثلا
،تاناحتم’ا هذهب نيينعملا

ةرازول ةيمقرلا ةيسضرأ’ا ربع
ةبسسنلاب امأا .ةينطولا ةيبرتلا
متف ،رارحأ’ا نيحسشرتملل
ناويدلا عقوم ربع ليجسستلا
تاناحتمÓل ينطولا

.تاقباسسملاو
ر.نوراه



ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف را˘˘ط˘˘˘ع لا˘˘˘ق
طفنلا رعصس نأا ،سسمأا يفحصص
ماعلا اذه عفتري دق يرئازجلا
ار’ود55 ـلا دودح  ىلإا لصصيل
ىلإا لصصوتلا ةجي˘ت˘ن ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل
اذكو ،انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل حا˘ق˘ل
يذ˘˘لا ي˘˘خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا
كبوأاو كبوأا لود هيلإا تلصصوت
نم ءادتبا جاتنإ’ا ةدايز مدعب +
رئازجلا تناكو ،1202 يفناج
تر˘˘صسخ د˘˘ق ‐را˘˘ط˘˘˘ع بصسح‐
ر’ود ري˘يÓ˘م01 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
تاردا˘˘˘صصلا ع˘˘˘جار˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘صسب
نأا املع ارعصسو ا˘م˘ك ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا
تفر˘˘˘ع ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ر˘˘˘ع˘˘˘˘صس
مرصصنملا ماعلا لÓخ اصضافخنا

.ار’ود24 ىلإا لصصو
نأا را˘˘صشأا دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو

ى˘ندأا تد˘ه˘صش ط˘ف˘ن˘لا را˘˘ع˘˘صسأا
ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ا˘ه˘ل سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا بب˘˘˘˘صسب ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
،يلودلا لقنلا ىلع هتايعادتو
ار’ود02 نم لقأا تغلب ثيح
ع˘˘فد ا˘˘م ،0202 ل˘ير˘فأا لÓ˘˘خ
ريبادت ذاختا ىلإا ةجتنملا لودلا
كبوأا تلخدت ثيح ،ةيلاجعتصسا

ى˘لإا نزاو˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإ’ + كبوأاو
نأا احصضو˘م ،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا قو˘صسلا
امود تناك يتلا ةجتنملا لودلا
لÓخ اهتصصح عفر نع عفادت
،ة˘يدو˘ع˘صسلا˘˘ك تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

عافترا لجأا نم اهفقاوم ترّيغ
. راعصسأ’ا

رار˘ق˘لا ى˘ل˘ع را˘ط˘ع ى˘˘ن˘˘ثأاو
ي˘ت˘لا ة˘يدو˘ع˘صسل˘ل ي˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ليمرب نويلمب اهجاتنإا تصضفخ
تارار˘ق ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘˘ف +كبوأا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
ةدايز مدعب ةيصضاقلا يصضاملا
ايموي ليمرب نويلم2 ـب جاتنإ’ا
ن˘م ءاد˘ت˘با ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا

ىرخأا ةدايز ’و يراجلا يفناج
ءادتبا ايموي ليمرب فلأا005 ـب
وهو ليرفأاو سسرامو يرفيف نم
طفنلا راعصسأا غولبب حمصس ام
نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو ،ار’ود55
تا˘حا˘ق˘ل ةد˘ع ى˘˘لإا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لا
د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
لقنلا ةكرح ةداعتصساب حمصسيصس
عفري ام اوجو اربو ارحب يلودلا
اع˘قو˘ت˘م ط˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا
دودح د˘ن˘ع را˘ع˘صسأ’ا رار˘ق˘ت˘صسا

نأا ادكؤوم ،ليمربلل ار’ود55
طو˘˘بر˘˘م ل˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ع˘˘˘صس
نأا ادعبتصسم ،ةيئابولا ةيعصضولاب
ار’ود06 ليمربلا رعصس غلبي

ن˘˘م لوأ’ا ي˘˘˘صساد˘˘˘صسلا لÓ˘˘˘خ
1202.

كÓهتصس’ا نأا راطع فصشكو
زا˘غ) ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ع˘ف˘تر˘ي (ط˘ف˘نو دو˘قو ءا˘بر˘ه˘ك
اريصشم ،ةئاملا˘ب6.5 ـب ا˘يو˘ن˘صس
نم ي˘ل˘ح˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘صس’ا ى˘لإا
نم ةئا˘م˘لا˘ب05 غ˘ل˘ب˘ي زا˘غ˘˘لا
رثؤويصس ام وهو ةيجاتنإ’ا ةقاطلا

نم رئازجلا يطايتحا ىلع امتح
طفنلا نم اذكو ،يعيبطلا زاغلا

عو˘˘ن جاردإا ى˘˘لإا ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو
عم ة˘كار˘صشلا دو˘ق˘ع ن˘م د˘يد˘ج

سصقانت˘لا اذ˘ه كراد˘ت˘ل بنا˘جأ’ا
ر˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘م
ق˘طا˘ن˘م ي˘˘ف تا˘˘فا˘˘صشكت˘˘صس’ا

. ةديدج
نع ةقاطلا ريزو فصشك امك

ءا˘صشنإ’ تار˘ي˘صضح˘˘ت قÓ˘˘ط˘˘نا
عمجمل ةهباصشم ةيوقاط ةكرصش
ع˘˘يرا˘˘صشم ةرادإ’ كار˘˘طا˘˘نو˘˘صس
رئازجلا يف ةدد˘ج˘ت˘م˘لا ة˘قا˘ط˘لا

ى˘لإا را˘ط˘ع ا˘عدو .Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
جذو˘˘م˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت  ةرور˘˘˘صض
دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘صسا

ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ ى˘لإا ا˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
اههيجوت لدب لغصشلا بصصانمو
يذلا يلزنملا كÓهتصسإ’ا ىلإا
.ةئملاب87 هتبصسن تزواجت

نيزنبلإ نع ءانغتسس’إ
ةياهن عم عإونأ’إ ددعتم

ةنسسلإ
ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘صسم˘˘لا دا˘˘فأا

م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا ،ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
يف1202 ة˘˘ن˘˘صس قÓ˘˘ط˘˘ن’ا

.نيزنبلا داريتصسا قيلعت ةيلمع
ه˘نأا ،ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو ح˘˘صضوأاو

ةيعونل ايجيردت ارييغت نوكيصس
هديحوت م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح ،ن˘يز˘ن˘ب˘لا
سصاصصر نودب نيزنبلا حبصصيل

فاصضأاو .1202 ةنصس ةياهن عم
جتنت˘صس كار˘طا˘نو˘صس نأا ،را˘ط˘ع
نودب نيزنبلا نم ادحاو اعون
امك .19 ةقاط ةردقب سصاصصر
ةئاملاب07 نأا ىلإا ريزولا راصشأا

ةيرئازجلا تابكرملا ةريظح نم
SAG» توزا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘صست

LIO»،اهيدل كارطانوصس نأاو
دو˘ع˘صسم ي˘صسا˘ح ي˘ف عور˘˘صشم
جاتنإ’5202 وأا4202 لÓخ
ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘بو.عو˘ن˘لا اذ˘˘ه
نأا ر˘يزو˘لا ح˘صضوأا زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘صس
اهتاق˘ف˘ن ي˘ط˘غ˘ت ’ ة˘صسصسؤو˘م˘لا

تناكل ةلودلا معد ’ ولو ،ايدام
معدل جاتحت اهنأا ادكؤوم ،تصسلفأا
.كارطانوصس نم رثكأا

ثدحلا4 3492ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج31ـل قفإوملإ1202 يفناج62ءاثÓثلإ

watan@essalamonline.com

ةقاطلإ عيراسشم رييسستل «كإرطانوسس»ـل ةهباسشم ةكرسش ءاسشنإ’ رسضحت ةموكحلإ

ر’ود رييÓم01 ـب رئاسسخ ةنيزخلا دبكتو زاغلاو طفنلا قوسس لزلزت «انوروك»
ار’ود08 طفنلا رعسس غلبيل3202 ةنسس راظتنا انيلعو زاغلنوسس تسسلفأ’ ةلودلا معد ’ول :راطع

ز.صسواط

نم ر’ود رييÓم01 نم رثكأإ ةيسضاملإ ةنسسلإ لÓخ ترسسخ رئإزجلإ نأإ ،ةقاطلإ ريزو راطع ديجملإ دبع فسشك
55 ـلإ دودح يف رقتسست نأإ رظتنملإ نم راعسسأ’إ نأإ ريغ ،انوروك ةحئاج ببسسب ةيمكو إرعسس زاغلإو طفنلإ تإرداسص

. تاعقوتلإ رخآإ بسسح3202 قافآإ يف إر’ود08 ىوتسسم غلبي نأإ راظتنإ يف يراجلإ ماعلإ لÓخ ليمربلل إر’ود

تاقورÙإ جراخ تإرداسصلإ ةيقÎل ينطو عورسشم نع نلعأإ

تاجوتنÃ ةيŸاعلا قاوسسأ’ا وزغ :قيزر
«لÓح» ةيرئازج

نطولإ Èع ديÈلإ بتاكم عيراسشم ليعفتب ليجعتلإ ةرورسض ىلع ددسش

راسسم ‘ بابسشلا كارسشإ’ وعدي رازموب
 ÊوÎكلإ’ا عفدلا مادختسسا ميمعت

ر˘˘يزو ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘˘ك حر˘˘˘صص
دادعإاب موقت ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا ،ةرا˘ج˘ت˘لا

تارداصصلا ةيقرتب ةينعم ةقيثو
داصصتقا اذكو تاقورحملا جراخ
تاصسصسؤوملاو ةنمقرلاو ةفرعملا
نم ديدعلا انذختا» لاقو ،ةئصشانلا
تاجو˘ت˘ن˘م ق˘يو˘صست˘ل تاءار˘جإ’ا

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا قاو˘˘صسأ’ا ي˘˘ف لÓ˘˘ح
تاج˘ت˘ن˘م ة˘م˘ي˘ق غو˘ل˘ب ع˘قو˘ت˘نو
ي˘˘˘ف ر’ود ف˘˘˘˘لأا006 لÓ˘˘˘ح
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هل ةملك يف قيزر ريزولا لاق
ميصسارم ىلع ه˘فار˘صشإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
ةفلكملا ةينطولا ةنجللا بيصصنت
ةمÓع عصضوو داهصشإ’ا ةعباتمب
نأا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘ل˘˘ل «لÓ˘˘ح»
دادعإا ىلع ايلاح لمعت هترازو
ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ة˘˘خ˘˘صسن˘˘لا
ةصصاخلا ةينطولا ةيجيتارتصسإÓل
جرا˘˘˘خ تاردا˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘ب
سشا˘˘ع˘˘نإ’ كلذو تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
زكتري يذلا ي˘ن˘طو˘لا دا˘صصت˘ق’ا

ةينطولا تاجوتنملا ريوطت ىلع
ي˘˘تاذ˘˘لا ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
داد˘عإا نأا ح˘˘صضوأاو ،ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لاو
ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ة˘˘خ˘˘صسن˘˘لا
ةيقرتل ةينطولا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسإÓ˘ل
تا˘قور˘ح˘م˘لا جرا˘خ تاردا˘صصلا
ريزولا تاميلعتل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘تأا˘ي
ا˘ق˘فو دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لوأ’ا

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘مو˘˘كح˘˘لا فاد˘˘هأ’
تاذ ي˘˘˘ف فا˘˘˘صضأاو ،سشا˘˘˘ع˘˘˘˘نإ’ا
هذ˘ه ي˘ف جاردإا م˘˘ت ه˘˘نأا قا˘˘ي˘˘صسلا
ةدوج» روحم ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘خ˘صسن˘لا

ةينطولا تاجو˘ت˘ن˘م˘لا «ة˘ي˘عو˘نو
ة˘ي˘صسفا˘ن˘ت ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ك
قاوصسأ’ا يف ةينطولا تاجتنملا
قاو˘صسأ’ا ا˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
لو˘خد ع˘م ة˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةرحلا ةراجت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا
ذيفنتلا ز˘ي˘ح ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘يرا˘ق˘لا

. ارخؤوم
بي˘صصن˘ت م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل

ةعباتمب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا
«لÓح» ةمÓعلا عصضوو داهصشإ’ا
يف م˘ه˘صسي ا˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘ل
قاوصسأ’ا وحن تارداصصلا زيزعت
،ةراجتلا ريزو بصسحو ،ةيجراخلا
ريوطتل ةفاثكب نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘نإا˘ف
نيوكتو ةدوجلا تآاصشنم ليهأاتو
لا˘ج˘م ز˘يز˘ع˘ت فد˘˘ه˘˘ب رداو˘˘كلا

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل «لÓ˘ح» دا˘ه˘صشإ’ا
نم اهني˘كم˘ت˘ل كلذو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا قاو˘صسأ’ا جو˘لو
ازربم ،«لÓح» داهصشإ’ا طرتصشت
قوصسلا يف دا˘ه˘صشإ’ا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا
هر˘ي˘كذ˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
نوا˘ع˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘ب
قوصسلا غلبيصس ثيح يمÓصسإ’ا
ةميق «لÓح» تاجتنملل يملاعلا

ي˘كير˘مأا ر’ود را˘ي˘ل˘م000.6
.0202 لÓخ

نأا ىلإا قايصسلا تاذ يف راصشأاو
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ى˘ل˘ع بل˘˘ط˘˘لا
نيملصسملا ريغ فرط نم «لÓح»
يف ،ةيبرغلا لودلا نم ديدعلا يف
ي˘ف ة˘صصا˘خ «د˘ياز˘˘ت˘˘م عا˘˘ف˘˘ترا»
ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ريزولا فيصضيو «لÓح» ةمÓعلا
داهصشإ’ا زيزعت نأا يداقتعا يف»
ر˘ف˘ظ˘لا ن˘م ا˘ن˘ن˘كم˘ي˘صس «لÓ˘ح»
Óصضف قوصسلا هذه نم سصصصحب

و˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘تاردا˘˘صص ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
سصوصصخ˘ب ا˘مأا.«رحلا لدابت˘ل˘ل
‐ راصشأا ،ةنجللاب ةطونملا ماهملا

ة˘صسارد˘ب ا˘ه˘ل˘ف˘˘كت ى˘˘لإا ‐ ق˘˘يزر
تادا˘ه˘صشب فار˘˘ت˘˘ع’ا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
تا˘ئ˘ي˘ه ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا «لÓ˘˘ح»
تابلط اذكو ةي˘ب˘ن˘جأ’ا دا˘ه˘صشإ’ا
تائيهلا عم لداب˘ت˘م˘لا فار˘ت˘ع’ا
،«لÓ˘ح» ق˘يد˘صصت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا

ناك يرئازجلا عرصشملا نأا اركذم
هب لومعملا ميظنتلا يف جردأا دق
ةنصس نم ءادتبا «لÓح» حلطصصم
قايصسلا تاذ يف فاصضأاو.2102
ليعفت ىلإا تعراصس رئازجلا نأا

دا˘ه˘صشإ’ا ز˘يز˘ع˘˘ت˘˘ل تا˘˘ي˘˘لآا ةد˘˘ع
ن˘م ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘ل˘˘ل «لÓ˘˘ح»

كرتصشملا يرازولا رارقلا اهنمصض
6102 وينو˘ي41 ي˘ف خرؤو˘م˘لا
تا˘ي˘ف˘ي˘˘كو طور˘˘صشل دد˘˘ح˘˘م˘˘لا

داو˘م˘ل˘ل «لÓ˘ح» نا˘ي˘˘ب˘˘لا ع˘˘صضو
ةمÓعلا عصضو نإا لاقو.ةيئاذغلا
ةينطولا تاجتنملا ىلع «لÓح»
حم˘صسي˘صس ر˘يد˘صصت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘˘ل˘˘ل
تاجو˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا˘ب
نكمتتل كلذو اهريغو ةيرئازجلا

تاذ تا˘جو˘ت˘ن˘م كÓ˘ه˘ت˘صسا ن˘˘م
. يرئازجلا أاصشنملاو عنصصلا

ز.صسواط

ر˘يزو راز˘مو˘ب م˘ي˘هار˘˘با دد˘˘صش
ةيكلصسلا تÓصصاو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا

ةرور˘صض ى˘ل˘ع ،ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسÓ˘˘لاو
ميمعت راصسم يف بابصشلا كارصشإا
يف ينورتكلإ’ا عفدلا مادختصسا

.ةيراجتلا تÓماع˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘˘ف راز˘˘˘مو˘˘˘ب د˘˘˘كأاو
ه˘ن˘ي˘صشد˘ت لÓ˘خ سسمأا ي˘ف˘ح˘˘صص
ةيراجتلا ةلاكولل ديدجلا رقملل

يداو˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ت’ا˘˘˘صصت’
يتلا لمعلا ةرايز يف ةينامثعلا
ناكمإاب هنأا ،ةليم ةي’و ىلإا هتداق
ميدقت عيراصشملا يلماح بابصشلا
لاجم ي˘ف ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘فا˘صضإ’ا
ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ع˘˘فد˘˘لا م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت
جذو˘م˘ن˘لا را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘م˘˘لا
هنأا فاصضأاو .ديدجلا يداصصتق’ا
ربكأا ددع بلج ،بابصشلا ناكمإاب

طارخنÓل مه˘ع˘فدو را˘ج˘ت˘لا ن˘م
نأا هنأاصش نم يذلا هجوتلا اذه يف
نا˘مأ’ا ا˘ه˘م˘هأا ا˘ياز˘م ةد˘ع ر˘فو˘ي
تÓ˘ما˘ع˘م˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
د˘ير˘ب˘لا ر˘يزو ا˘˘عدو .ةيد˘ق˘ن˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
جولو ليهصست ىلإا ةيكلصسÓلاو
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ى˘˘لإا با˘˘ب˘˘صشلا
،اهريوطت لجأا نم ةينورتكلإ’ا
ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
يتلاو لاجملا اذه يف ةحورطملا
ةقلعتملا ،ةيرازولا  هترئاد اهتقلت
ى˘˘لإا دور˘˘ط˘˘لا لو˘˘صصو ر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘ب
عيجصشت نأاب دافأا ثيح ،اهباحصصأا

نم نوكي ةراجتلا نم عونلا اذه
م˘˘ي˘˘ل˘˘صست لا˘˘جآا مار˘˘˘ت˘˘˘حا لÓ˘˘˘خ
 .دورطلا

د.م

اهطاسشن فانئتسسإ ةداعإ’ تاطلسسلإ نم رسضخأ’إ ءوسضلإ راظتنإ يف

ةئاملاب04 ـب ةرمعلا فيلاكت عفرت «انوروك»
ريدم قاقبصس قازرلا دبع دافأا

راعصسأا نأاب ،ةرمعلاو جحلا ناويد
ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘صشت˘صس ةر˘م˘˘ع˘˘لا ءادأا
عجرأاو ،ةئا˘م˘لا˘ب04 ي˘لاو˘ح˘ب
مت يتلا طورصشلا ىلإا كلذ ببصس
طاصشن˘لا اذ˘ه ءادأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘صضر˘ف
ةح˘ئا˘ج را˘صشت˘نا بب˘صسب ي˘ن˘يد˘لا

رئازجلا اهد˘ه˘صشت ي˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
دكأاو .م˘لا˘ع˘لا لود رار˘غ ى˘ل˘˘ع
يف˘ح˘صص ح˘ير˘صصت ي˘ف قا˘ق˘ب˘صس
طاصشن فانئتصسا ةداعإا نأا سسمأا
ءوصضلا طقف رظتني ،ةرمعلا ءادأا
تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ر˘˘صضخأ’ا
رار˘ق ا˘هد˘ي˘ب ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ار˘ظ˘ن ،ه˘مد˘ع ن˘م فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا
ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’او بع˘˘صصلا
ريدم دكأا امك .دÓبلا هدهصشت
ةيز˘ها˘ج ،ةر˘م˘ع˘لاو ج˘ح˘لا ناو˘يد
لÓخ نم ةرمعلا ميظنتل هتأايه
ةيحاي˘صس ة˘لا˘كو943 دا˘م˘ت˘عا
سسف˘ن ي˘ف  ن˘ل˘عأاو .ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

جحلل ةعرق دوجو مدع ،تقولا
تفلو .ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘˘خ
ت’ا˘كو˘لا نإا ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم اررصضت رثكأ’ا يه ةيحايصسلا

دامتعا مت ثيح ،انوروك ةحئاج
،ةرمعلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘لا˘كو943
تاءار˘˘˘جإا سضر˘˘˘ف ن˘˘˘ع Ó˘˘˘˘صضف
جيورتلا تأادب ىرخأا دصض ةيباقع
ناويدلا نأا ركذي.ةرمعلا مصسومل
دق ناك ،ةرمعلاو جحلل ينطولا
ىلع ،يصضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا ن˘ل˘عأا

نأا ،كوبصسيف ةحفصص ىلع هباصسح
راف˘صسأاو ،ة˘حا˘ي˘صس ة˘لا˘كو074
ة˘˘˘باو˘˘˘ب˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ت
ة˘باو˘ب» ناو˘يد˘ل˘ل ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
يف ةكراصشملا لجأا نم «ةرمعلا
متي اميف ةرمع˘لا م˘صسو˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.ايلاح ة˘لا˘كو83 ف˘ل˘م ة˘˘صسارد
لاجآا ديد˘م˘ت ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘ه˘ل˘ب˘قو
حصشرتلا تافلم عفدو ليجصستلا
اذهو ،ـه2441 ةرمعلا مصسومـل
ة˘حا˘ي˘صسلا ت’ا˘كو˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘صضوأاو .را˘˘ف˘˘˘صسأ’او
هتحفصص ىلع نايب يف ينطولا
لا˘جآا د˘يد˘م˘ت» م˘ت ه˘نأا ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ةر˘م˘ع˘لا ة˘باو˘ب ي˘ف ل˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا

ت’اكو حصشر˘ت تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإاو
13 ةياغ ىلإا رافصسأ’او ةحايصسلا

03و61 ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع ي˘ف˘نا˘˘ج
فصشك قباصس تقو يفو.«ةقيقد
،ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلا

ةيحايصس ةلاكو853 حصشرت نع
ميظن˘ت˘ل ،ةد˘يد˘ج501 ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ر˘ب˘ع ،ـه2441 مصسوم˘ل ةر˘م˘ع˘لا
دكأاو.ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘باو˘ب˘لا
،ترصشاب هحلاصصم ّنأاب ،ناويدلا
فلتخم ع˘م ت’ا˘صصتا ة˘ل˘صسل˘صس
،هلخادو نطولا جراخ ءاكرصشلا

ة˘حا˘ي˘˘صسلا ت’ا˘˘كو ًا˘˘صصو˘˘صصخ
نا˘˘م˘˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م ،را˘˘ف˘˘˘صسأ’او
،ي˘ئار˘جإ’او يرادإ’ا داد˘ع˘ت˘صس’ا

ةرمعلا تÓحر ةدوعل ةيزهاجلاو
.يوجلا لاجملا حتف دعب

 يمولد Ëرم

ينابسسإ’إ كيرسشلإ باحسسنإ دكأإ
ةكرح ليهسست عورسشم نم
ةمسصاعلاب رورملإ

زاجنإا حرتقي يلعيسش
تاقبطب راّيسس قيرط
راطملا طبرل
ةدلارزب يلودلا
ريزو يلعيسش قوراف نلعأإ
لقنلإو ةيمومعلإ لاغسشأ’إ

ريبك عورسشم نع ،ةباينلاب
«تاقبطب عيرسس قيرط» زاجنإ’
يلودلإ راطملإ طبر لجأإ نم
ةمسصاعلإ رئإزجلإ قرسش
برغ ةدلإرز ةقطنمب
.ةمسصاعلإ

،ةباينلاب لقنلإ ريزو حسضوأإو
نم هل عامتسسإ ةسسلج لÓخ
صسلجملاب لقنلإ ةنجل لبق
نأإ ،صسمأإ ينطولإ يبعسشلإ
ثيح عورسشملإ يف ريكفتلإ
ةقناخ رورم ةكرح لجسس
لوط ىلع ةسصاخ ،ةمسصاعلاب
نيب طبإرلإ عيرسسلإ قيرطلإ

.يلودلإ راطملإو ةدلإرز
ىلوتي يذلإ ريزولإ فاسضأإو

مت هنأإ ةباينلاب لقنلإ ةبيقح
عيراسشم ةدع ثإدحتسسإ
نع قانخلإ كفل ةيفاسضإإ
.ةمسصاعلإ

يلعيسش راسشأإ ،ىرخأإ ةهج نمو
بعوتسست ’ مويلإ تاقرطلإ نأإ
تإرايسسلإ ددعل ةريبكلإ ةقاّطلإ

اهرّدَق يتلإو ،قيرطلإ يف
.ةرايسس فلأإ022 يلإوحب

خ.ةميسسن



ةنير˘ق ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع دا˘فأا
،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر
اهكيرحت مت يتلا ةيصضقلا نأا

ةيطع نب مÓصسإ’ا فيصس دصض
بقع تءاج ،ةقارصش ةمكحمب
،كوبصسيافلا ىلع هل روصشنم
ي˘ف ا˘ه˘ب ى˘لدأا تا˘ح˘˘ير˘˘صصتو
مهتي ،مÓعإ’ا لئاصسو سضعب
بز˘ح˘لا تادا˘ي˘ق ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
مهدصض كلمي ه˘نأا˘بو دا˘صسف˘لا˘ب
.تافلم

ل˘ك نأا ،ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق ن˘˘ب د˘˘كأاو
ي˘˘ف لوأ’ا ف˘˘˘صصلا تادا˘˘˘ي˘˘˘ق
ىوا˘˘كصش عدو˘˘ت˘˘صس ،بز˘˘ح˘˘لا

،‐سصخ˘˘˘˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘˘˘ه‐ د˘˘˘˘˘˘صض
003 نم رثكأا كانه نوكيصسو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف هد˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
.نطولا ربع مكاحملا

نأا ،ة˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘صشو
تصسيل ةيطع نب تاحيرصصت
فرط نم ةموعدم لب ،ةئيرب
لواحت ،«ةفورعم» ة˘ي˘صصخ˘صش
ي˘هو ،ءا˘ن˘ب˘لا بز˘˘ح ه˘˘يو˘˘صشت
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا سسف˘˘ن
ةيطع نب ناصسل ىلع رركتت
بزحلا ررق اذل ،ةرم لك يف
،هد˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق ىو˘عد ع˘˘فر
بزحلا يماحم نأا ىلإا اريصشم
نأا ،ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب ن˘م بل˘ط˘ي˘˘صس
يلاملا داصسف˘لا تا˘ف˘ل˘م مد˘ق˘ي
ه˘نا ى˘عدا ي˘ت˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘خأ’او

.بزحلا تادايق دصض اهكلمي
طصشانلا فصشك ،هتهج نمو

نب مÓصسإ’ا فيصس كارحلا يف
ةفلكملا ة˘طر˘صشلا نأا ،ة˘ي˘ط˘ع
تماق ،ةينورتكل’ا ةميرجلاب
ىوكصش ىلع ءانب هئاعدتصساب

ةكرح سسيئر اهب مدقت هدصض
نب رداقلا دبع ينطولا ءانبلا
.ةنيرق

ن˘ب مÓ˘˘صسإ’ا ف˘˘ي˘˘صس لا˘˘قو
ى˘ل˘˘ع رو˘˘صشن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ط˘˘ع
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ه˘ت˘ح˘ف˘صص
:«كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘عدو˘م ىو˘كصشب تأا˘˘جا˘˘ف˘˘ت»

ةقارصشلا ةمكحم ىدل يدصض
يتلا ءان˘ب˘لا ة˘كر˘ح فر˘ط ن˘م
ةنيرق نب رداقلا دبع اهصسأارتي

د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘م˘ه˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
،داصسفلاب اهتدايق ماهتا خلصسلاب
ير˘ي˘صشا˘ن˘م د˘حأا˘ب ة˘ج˘ج˘ح˘ت˘م
هر˘صشن د˘ي˘عأا يذ˘لاو ة˘ق˘با˘˘صسلا
ا˘ما˘ع ءا˘ج ثي˘ح ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل
يتلا يتاباتك ع˘م ا˘م˘ج˘صسن˘مو
سصيخصشتلا ن˘ع ًةدا˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ت
نومصضملاو رهوجلا˘ب م˘ت˘ه˘تو
» ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،«ح˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت نود
تلازا˘م تا˘صسرا˘م˘م ف˘صسأÓ˘ل
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا قÓ˘خأ’ا ي˘فا˘˘ن˘˘ت
سضرتفملا نم يتلا ئدابملاو
ن˘م بر˘ق˘م˘لا بز˘ح˘لا اذ˘ه نأا
يعدي ،ةطلصسلا يف ام رئاود
قلعت ام ةصصاخ اهنع عافدلا
ه˘ي˘ن˘ب˘تو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
ربتعاو .«ةيمÓصسإ’ا ةيعجرملا

تاصسرامملا هذه نأا ةيطع نب
اهتريظن عم عطاقتتو هباصشتت
ٍم˘˘ي˘˘م˘˘كت ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ي˘˘ف
يتلاو رّبجتو طلصستو هاوفأÓل
تار˘˘صشع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب تجز
ببصسب نوجصسلا يف بابصشلا

،ر˘˘خا˘˘˘صس وأا ٍد˘˘˘قا˘˘˘ن رو˘˘˘صشن˘˘˘م
لصصحيصس اذام لوح Óئاصستم
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح تل˘˘˘صصو اذإا
.ةطلصسلل

watan@essalamonline.com
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«ةفورعم» ةيسصخسش فرط نم ةموعدم لب ةئيرب تسسيل هتاحيرسصت نأإ دكأإ

يقÓخأ’ا داسسفلاب هل هماهتا دعب ةيطع نب طسشانلا يسضاقي ةنيرق نب

ط.ةراسس

داسسفلاب اهل هماهتإ دعب ،ةيطع نب مÓسسإإ يسسايسسلإ طسشانلإ دسض ىوكسش ينطولإ ءانبلإ ةكرح تعفر
.تافلم اهدسض كلمي هنأإو يلاملإو يقÓخأ’إ

ن˘˘يد˘˘لا د˘˘ع˘˘صس سسمأا ل˘˘ث˘˘˘م
ةاصضقلا يدان سسيئر قوزرم
،ءاصضقلل ىلعأ’ا سسلجملا مامأا
ظفحت˘لا بجاو قر˘خ ة˘م˘ه˘ت˘ب
ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صس ف˘˘قاو˘˘م ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب
81 تاباختنا ةعطاقم نÓعإاب
4 تا˘ي˘صسا˘ئرو ،9102 لير˘فأا

ةبلاطمو9102 ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا
كارحلل ما˘م˘صضن’ا˘ب ءا˘صضق˘ل˘ل
سضيرحت ىلع ةفاصضإا يبعصشلا
بار˘˘˘صضإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةا˘˘˘صضق˘˘˘لا
ربوتكأا62 خيراتب هنع نلعملا

ى˘ل˘ع سشيو˘˘صشت˘˘لاو9102
نم ةاصضقلل ةين˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

عم اهقافتا يف نعطلا لÓخ
ر˘ي˘صس ة˘ل˘قر˘ع و لد˘ع˘لا ةرازو
ة˘عز˘عزو ي˘ئا˘صضق˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا

م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘لود˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م
دعصس يصضاقلا ةعباتم حارتقا
˘ما˘مأا ا˘ي˘ئاز˘ج قوزر˘˘م ن˘˘يد˘˘لا

.مكاحملا
يام91 خيراتب هنأا راصشي
يدا˘˘ن سسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا0202
ن˘يد˘لا د˘ع˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا ةا˘˘صضق
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا ن˘˘ع قوزر˘˘م
ينغلب» :Óئاق ،بيدأاتلا سسلجم
تمت هنأا ءافرصشلا ءÓمزلا نم
موي ةمكاحم˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ت˘لا˘حإا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ناو˘˘ج10
مصسإا زربو .«ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
قوزرم نيدلا دعصس يصضاقلا

ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م
هتاحيرصصت لÓخ نم رئازجلاب
بجاو نأاصشب مÓعإ’ا لئاصسول
ه˘تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘تو ةا˘صضق˘لا ظ˘ف˘ح˘ت

نم ماعلا نأاصشلا اياصضق ىلع
«ةيصسائرلا تاباختن’ا» اه˘ن˘ي˘ب
«يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا»و
ي˘˘ف لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ع˘˘قو˘˘˘م»و
.«ةيئاصضقلا ةموظنملا

م.ةزمح

سسمأا لوأا ءاصسم ،قيرح بصش
نو˘م˘حر تيآا ة˘ير˘ق˘˘ب ن˘˘كصسم˘˘ب
ةرئادب ىصسوم يحي تيآا ةيدلبب
فلخ ،وزو يزيتب نازيملا عارذ
و ل˘جر ة˘˘با˘˘صصإاو ة˘˘ل˘˘ف˘˘ط ةا˘˘فو
.نيتنب

ةيدلب ىرق لازت ’ ةراصشإÓل
˘مد˘خ˘ت˘صست ى˘˘صسو˘˘م ي˘˘ح˘˘ي تيآا
بطحلاو ناتوبلا زاغ تاروراق
رخأات ببصسب ي˘ه˘ط˘لاو ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل
.يعيبطلا زاغلا ةكبصشب اهطبر

تذ˘˘ق˘˘نأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
اتقنتخا نيتأارما سسمأا ،يقاوبلا مأا
نو˘بر˘كلا د˘ي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘˘غ˘˘ب
ءا˘م˘لا نا˘˘خ˘˘صس ن˘˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا
006 ي˘ح˘ب ع˘قاو˘لا ا˘م˘ه˘لز˘ن˘م˘˘ب
.ةليلم نيع ةيدلب يف نكصس

حلاصصملا تاذل روصشنم دافأاو
نأا ،كوبصسيافلا ىلع اهعقوم ربع
رمعلا نم نيتغلابلا نيتيحصضلا

اتصضر˘ع˘ت ،ة˘ن˘صس34 و12
دي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل
ناخصس ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘بر˘كلا
، ةرا˘م˘ع˘ب خ˘ب˘ط˘˘م ل˘˘خاد ءا˘˘م˘˘لا
006 ي˘ح ى˘م˘صسم˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب
ةليلم نيع ةرئادو ةيدلب نكصس
تاذ فاصضأاو .يقاوبلا مأا ةي’و
اتناك ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا نأا رد˘صصم˘لا
سسفنتلا يف قيصض نم نايناعت
ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘فا˘ع˘˘صسإا م˘˘ت د˘˘قو
ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ،نا˘كم˘˘لا

.ةليلم نيع ىفصشتصسم
اقانتخإ صصخسش ةافو

خويسشلإ رإدب زاغلاب
ةفلجلاب

نم غلبي سصخصش سسمأا ،يفوت
يف خويصشلا رادب ،ةنصس53 رمعلا

زاغل هقاصشنتصسا رثإا ،ةفلجلا ةي’و
ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا يداحأا

.ةأافدملا نم
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تدا˘˘فأاو

ةيامحلا تا˘فا˘ع˘صسإا نأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةدحولا ةفلجلا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
تلخدت خو˘ي˘صشلا راد˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ةعاصسلا دودح يف سسمأا ةحيبصص
ل˘جأ’ ق˘ئا˘قد نا˘م˘ثو ة˘˘ع˘˘با˘˘صسلا
هقاصشنت˘صسا ر˘ثإا سصخ˘صش قا˘ن˘ت˘خا
نو˘بر˘كلا د˘ي˘صسكأا يدا˘حأا زا˘˘غ˘˘ل
يحب كلذو ةأافدملا نم ثعبنملا
خو˘˘ي˘˘صشلا راد˘˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن لوأا

يذلا ة˘ي˘ح˘صضلا د˘جو ف˘صسأÓ˘لو
،يفوتم ةنصس53 رمعلا نم غلبي

ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
.ثثجلا ظفح ةحلصصمل

5 فلخي رورم ثداح
ةياجب يف ىحرج

حا˘ب˘صص رور˘˘م ثدا˘˘ح ف˘ّ̆ل˘˘خ
تلجصس ثيح ،اياحصض5 سسمأا

ةباصصإا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ةتواف˘ت˘م حور˘ج˘ب سصا˘خ˘صشأا5
يف رورم ثداح رثإا ،ةروطخلا

.ةياجب ةي’و
مادط˘صصا ر˘ثإا ،ثدا˘ح˘لا ع˘قوو

ةنحا˘صشو ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صس ن˘ي˘ب
ىوتصسم ىلع ،ةروطقم فصصن
لخدم21 مقر ينطولا قيرطلا
عيمج ل˘ق˘ن م˘تو ،ر˘صصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ة˘يا˘م˘ح˘لا فر˘ط ن˘م ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا
.ىفصشتصسملا ىلإا ،ةيندملا

نولسسإرم

،رئازجلا ءاصضق سسلجم لجأا
ي˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ة˘صسل˘ج سسمأا
ي˘صسا˘ي˘صسلا ط˘صشا˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
سسرام1 ىلإا ةلاموب ليصضف
.مداقلا

ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘˘لا˘˘مو˘˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
ةي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘صسم˘لا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تاذ ه˘˘تأار˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف

سضيرحتلا ةمهت نم ةيئاصضقلا
ترد˘صصأاو .ر˘ه˘م˘ج˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
قرصش ءاصضيبلا رادلا ةمكحم
51 مو˘ي ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ا˘م˘˘كح مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ةيلام ةمارغب ه˘ت˘نادإا˘ب ي˘صضق˘ي
.رانيد فلأا05 اهردق ةذفان

م.نتاف

ظفحتلإ بجإوو ىفانتت لئاسسم ‘ صضاخ

مامأا قوزرم نيدلا دعسس يسضاقلا لوثم
ءاسضقلل ىلعأ’ا سسلÛا

ةليلم Úع ‘ زاغلاب اتقنتخإ Úتأإرمإ ذاقنإإ

وزو يزيتب لزنم قيرح ‘ ةلفط ةافو

ةينطولإ ةدحولاب صساسسŸإ ةمهتب عباتي

ةلاموب ليسضف ةيسضق ‘ فانئتسس’ا ةسسلج ليجأات

فلسشلإ ‘ ديدهتلاب ةقرسسلإ ةيسضق ‘ Úسصخسش فيقوت

ÂاغتسسÃ تاردıا ‘ رجاتت ةيمارجإا ةكبسش طاقسسإا

مهتملإ عافد ةئيه نم بلطب

لبقملا يرفيف6 ـلا ىلإا توكحط ةيسضق يف خوز ةمكاحم ءاجرإا

ةيسضق يف هتمكاحم لÓخ
يفحسص ةناهإإ

ةماعلا ةباينلا
ديدسشت سسمتلت
قح يف ةبوقعلا
يعيمج دمحم

صسلجمب ماعلإ بئانلإ صسمتلإ
صسمأإ ةمسصاعلإ ءاسضق
قح يف ،ةبوقعلإ ديدسشت
نيمأ’إو يناملربلإ مهتملإ
ةهبج بزحل قباسسلإ ماعلإ
دمحم ينطولإ ريرحتلإ

.يعيمج
يتمهت نع يعيمج هجإويو
ةفيظولإ لÓغتسسإ ءوسس
ةيدأات لÓخ يفحسص ةناهإإو
اهتيحسض حإر يتلإ ،هماهم
.«ةبقعوب دعسس»  يفحسصلإ

عافدلإ ةئيه تلهتسسإو
ميدقتب ةمكاحملإ ةسسلج

تنمسضت ،ةيلكسش تاعوفد
ءوسس ةمهت نÓطب اهلوأإ يف
،ةفيظولإ لÓغتسسإ

ةديدج ةمهت اهرابتعاب
.مهتملل
هذه نأإ عافدلإ ةئيه تلاقو
ةمهتلإ نع فلتخت ةمهتلإ
لÓخ هل تهجو يتلإ
قلعتت يتلإو قيقحتلإ

.تإدنتسسم فÓتإإ ةيانجب
نأإ ىلع يماحملإ ددسشو
هنع عفر متي مل هلكوم
طرسشلإ إذه نأ’ ةناسصحلإ

مل اهنأإ امك ،ةعباتملإ لجأ’
صسلجملإ ةباقر لحم نكت
نكت ملو يبعسشلإ ينطولإ

فرط نم لزانت لحم
امل هلكوم نأإ فاسضأإو ،هلكوم
ناك هتناسصح نع لزانت

ديدهتلإ ةعباتم لجأ’
ةكراسشملإو يفحسص ةناهإإو
تإدنتسسم فÓتإإ يف
.ةيئاسضق

صس.نيريسس

ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
ن˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘صسم ة˘˘ي’و سسلدا˘˘ت
ة˘با˘˘صصع طا˘˘صشن˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو
سصاخصشأا40 نم نوكتت رارصشأا

ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م
را˘م˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةنصس33 و42 ن˘ي˘ب ا˘هدار˘فأا
مناغتصسم ةي’و نم نوردحني
.رارف ةلاح يف مهدحأا

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘صضق˘لا تءا˘˘ج
دارفأا دحأا ةزوحب ديفت ةمولعم
82 رمعلا نم غلابلا ةباصصعلا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘˘صس
تكر˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘مأ’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا
ل˘ي˘˘كو را˘˘ط˘˘خإا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ئاد˘˘لا
نيع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
نذإا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لاو ،سسلدا˘˘ت
.مهنكاصسم سشيتفتب

ةطرصشلا حلاصصم تماق دقو
مهفتاوهل ةينورتكلإا تاصشيتفتب

زجح نم تنكم يتلا ،ةلاقنلا
تردق يدنهلا بنقلا نم ةيمك

زجح مت امك ،مارغ5,064 ب
اكيريل عون نم ةلوصسبك781
91 نم رثكأاب ردق يلام غلبمو
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،وروأا001و ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءاصضيب ةح˘ل˘صسأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب
مجحلا نم روطاصس» يف ةلثمتم
«ةداح تارفصش ثÓث ، ريبكلا

فتاهو ةيكذ ةلاقن فتاوه30و
ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘تو .يدا˘ع لا˘ق˘ن
هبجومب مدقيصس يئاصضق ءارجإا
ةمكحم ةباين مامأا نوفوقوملا

يف ةرجاتملا ةمهتب سسلدات نيع
.تاردخملا

تلا˘حأا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةحلصصملا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘قر˘ف˘لا
يف ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا
ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا ،ف˘˘˘ل˘˘˘صشلا
32 امهرامعأا غلب˘ت ن˘ي˘صصخ˘صش
نيمهتملا عبا˘ت˘يو .ة˘ن˘صس72و

ة˘قر˘صسلا ة˘لوا˘ح˘م ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف
لامعتصساب ديدهتلا ةلئاط تحت
را˘صضح˘ت˘صساو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا

.ةبكرم
ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا ع˘˘ئا˘˘قو

سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’ا د˘˘˘حأا سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ن˘ب ي˘ح˘ب ة˘قر˘صسلا ة˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ة˘ح˘ل˘صسأا لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا˘˘ب ،ة˘˘نو˘˘صس
ةرايصس نتم ىلع اناك ءاصضيب
ه˘˘لا˘˘صصتا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صس
رصضخأ’ا مقرلا ر˘ب˘ع ة˘طر˘صشلا˘ب
ر˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع تما˘˘˘˘˘ق (8451)
لاقتن’اب روفلا ىلع ةطرصشلا
˘ما˘ي˘ق˘لاو ة˘ثدا˘ح˘˘لا نا˘˘كم ى˘˘لإا
هبتصشملا فيقوت متيل ،تايرودب
،ز˘˘ي˘˘˘جو تقو ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ةحلصصملا رق˘م˘ل ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
د˘ع˘ب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘صس’
Óيحأا يئازجلا فلملا ءافيتصسا
.فلصشلا ةمكحم مامأا

ر.رجاه

ةيئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ة˘فر˘غ˘لا تل˘ّجأا
ةمكاحم ةزابيت ءاصضق سسلجمل
دبع ،ةمصصاعلل قبصسأ’ا يلاولا
3 ي˘ف ع˘با˘ت˘م˘˘لا ،خوز ردا˘˘ق˘˘لا
ةئيه نم بلطب كلذو ،اياصضق
مهتب خوز عباتيو.مهتملا عافد
ةقحتصسم ريغ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م

يلع لامعأ’ا يلجر نم لكل
،توكحط نيدلا يحمو دادح
تارا˘ق˘ع ه˘ح˘ن˘م˘ل ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ق˘ب˘صسأ’ا ر˘يد˘م˘ل˘ل تازا˘ي˘ت˘˘ماو
ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
نأا ةرا˘˘صشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘يو.لماه
تنادأا ةزابيتب حن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م

قبصسأ’ا يلاولا قباصس تقو يف
اذفان اصسبح تاونصس4 ةبوقعب
نويلمب ةردقم ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو
هنامرحب مكحلا مت امك ،رانيد
وأا ةيماصسلا فئاظولا دلقت نم
.تاونصس ثÓث ةدم حصشرتلا

م.زمح
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:صشيورد دومحم رعاسشلإ لاق

 ةيرحلا يه ةيادبلاو ءيسش لك أادتبإا لوقت نجسسلا يف ،ءيسش لك ىهتنا لوقت ’ نجسسلا يف

ميهاربإا بيذ رهام ديهصشلا ريصسأ’ا
(م 1202 ‐م6891)عصسعصس
ٌلاَجِر َنيِنِمْؤوُمْلا َنِم»:ىلاعت لاق

ِه˘ْي˘َل˘َع َه˘sل˘لا اوُد˘َها˘َع ا˘َم او˘˘ُقَد˘˘َصص
ْمُهْنِمَو ُهَبْح˘َن ى˘َصض˘َق ْن˘َم ْم˘ُه˘ْن˘ِم˘َف
Ó˘يِد˘ْب˘َت او˘ُلsد˘َب ا˘َمَو ُر˘ِظ˘˘َت˘˘ْن˘˘َي ْن˘˘َم
ميظعلا هللا قدصص»
ريصسأ’ا داه˘صشت˘صسا نÓ˘عإا بق˘عو
تداصس عصسعصس ميهاربإا بيذ رهام
ةفاك نايلغ˘لاو ر˘تو˘ت˘لا ن˘م ة˘لا˘ح
ىر˘صسأ’ا ل˘ب˘ق ن˘م تÓ˘ق˘ت˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘˘نادإ’ا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘˘تو
را˘˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صس’او بج˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
بلا˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘ئا˘صصف تا˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
فوقولل قيقحت ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘كصشت˘ب

تا˘˘صسبÓ˘˘م ل˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءا˘˘ق˘˘ترا˘˘بو ر˘˘ي˘˘صسأ’ا دا˘˘ه˘˘صشت˘˘صسا
دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي ع˘˘صسع˘˘صس د˘˘ي˘˘ه˘˘صشلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا ءادـهــصش
لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘صس ي˘ف ةر˘˘ي˘˘صسأ’ا
˘ما˘ع˘لا ذ˘ن˘˘م ًاد˘˘ي ــهـصش722ىلإا

ًاريصسأا27 نم رثكأا مهنم7691
لا˘م˘هإ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن اود˘˘ه˘˘صش ــت˘˘صسا
.يبطلا
ي˘˘˘˘تاو˘˘˘˘خأا د˘˘˘˘جا˘˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘˘تو˘˘˘˘خإا
يتبحأا ءارقلا ي˘ئاز˘عأا تاد˘جا˘م˘لا
موي˘لا هدد˘صصب ا˘نأا ا˘م˘ف ل˘صضا˘فأ’ا

ةميرج ىلع ءوصضلا طيلصست وه
ةلصسلصس ىلإا فاصضت ةديدج ءاركن
ىرصسأ’ا قحب لÓتح’ا مئارج نم
عصسعصس رهام دـيهـصشلا ريصسأ’او
يذ˘لاو لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘˘صس ل˘˘خاد
لامهإ’ا ةج˘ي˘ت˘ن ًاد˘ي˘ه ـصش ى˘ق˘ترا
.يبطلا
بيذ ر˘˘ها˘˘م ‐:د˘˘˘ي˘˘˘صشلا ر˘˘˘ي˘˘˘صسأ’ا
عصسعصس ميهاربإا

م6891 ‐: ديلاوم نم
هلو جوزتم ‐: ةيعامتج’ا ةلاحلا

.ءانبأا6
ةيليقلق ةنيدم ‐: ةماقإ’ا ناكم
م6002 ‐: لاقتع’ا خيرات
˘˘‐دا˘˘ه˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا خ˘˘˘يرا˘˘˘تو نا˘˘˘كم

موي«مينومير» نجصس يف دهصشتصسا
م02/1/2102 قفاوملا ءاعبرأ’ا
ماوعأا5و دبؤوم52 ‐:مكحلا
ر˘˘ي˘˘صسأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
عصسعصس رهام ‐:ديهـصشلا
د˘˘˘ي˘˘˘˘ه ـصشلا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسأ’ا ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ترأا
تحت عصسعصس رهام يني˘ط˘صسل˘ف˘لا

مصضنيل يبطلا لا˘م˘هإ’ا ة˘ل˘صصق˘م
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘صش ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق ى˘˘˘لإا
مويلا حا˘ب˘صص ةر˘ي˘صسأ’ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،م02/1/2102قفاوم˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
ىود˘ع د˘صض حا˘ق˘ل˘لا ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب
اًملع سسمأ’اب «انوروك» سسوريف
يناع˘ي ع˘صسع˘صس ر˘ي˘صسأ’ا نا˘ك ه˘نأا

ة˘ي˘ح˘صص ل˘كا˘˘صشمو سضار˘˘مأا ن˘˘م
’ لاثملا ليبصس ىلع اهنم ديدع
طغصضلاو بلقلا سضرم رصصحلا

طقاصستو نيتئرلا يف ةيصساصسحو
ةرطصسق ةيلمع هل ىرجو نانصس’ا
عاجوأا نم ينا˘ع˘ي نا˘كو بل˘ق˘لا˘ب

ن˘˘م ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا تاو˘˘ن˘˘˘صس لÓ˘˘˘خ

ةلقن متيو يبطلا لامهإ’ا ةصسايصس
,ة˘ي˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا ي˘˘فا˘˘صشم˘˘لا ى˘˘لإا

جÓ˘ع˘لا ه˘ل مد˘ق˘˘ي م˘˘ل ف˘˘صسأÓ˘˘لو
ةيبطلا ةياعرلاو هصضرمل مزÓلا
ءاثÓثلا سسمأا ءاصسمو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
مهتيبلاغو حاقللا ًاريصسأا85 يقلت
يفا˘صشم˘لا ىد˘حإا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت
اهدعبو بيبأا لت يف ةيليئارصسإ’ا
ة˘فر˘غ ي˘ف ع˘صسع˘صس ر˘ي˘صسأ’ا كر˘ت
ةج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘كو هد˘حو ة˘لز˘ع˘ن˘م
ةصضماغ فورظب اديهصش هءاقترا
˘مو˘ي ن˘م حا˘ب˘صصلا تا˘˘عا˘˘صس ي˘˘ف
اماع41 ىصضمأا نأا دعب ءاعبرأ’ا
’و لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘ف
لوح نآ’ا ىتح ةحصضاو ليصصافت
م˘ت˘ي˘صسو هدا˘ه˘صشت˘˘صسا تا˘˘صسبÓ˘˘م
تاهجلا لبق نم هتيصضق ةعباتم
لوح فوقولاو سصاصصتخ’ا تاذ
,بابصسأ’ا
راربأ’ا انئادهصشل دولخلاو دجملا
ا˘نار˘صسأ’ ة˘ير˘˘ح˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا

تادجاملا انتاريصسأاو لصساوبلا
لز˘˘ع˘˘لا ة˘˘ناز˘˘˘نز ي˘˘˘ف مو˘˘˘ي ف˘˘˘لأا
يدارفن’ا
ءي˘ل˘م ي˘ن˘نأا م˘ل˘ع˘ي ’ نا˘˘ج˘˘صسلا»
ي˘تاذ˘لا ي˘م˘لا˘ع ي˘فو ،ةا˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
عيطتصسي ’ ام˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘ث˘كلا
لظأا نأاب ليفك وه امم ،هكاردإا
Óًمحتمًاربا˘صص ءا˘ير˘ب˘كب ًا˘خ˘ما˘صش
حيحصص ...ةاناع˘م˘لا لا˘كصشأا ل˘كل
ر˘ب˘ق˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘ه ٌد˘ي˘حو ي˘ن˘˘نأا
عقاولا يف تصسل يننأا ’إا ،ملظملا

لك يعم نأا كردأا يننأ’ ،ًاديحو
رار˘˘حأ’ا ل˘˘كو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘صش ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا

يلو˘ح نأا كردأاو ،ن˘ي˘ل˘صضا˘ن˘م˘لاو
ي˘ف نو˘صشي˘ع˘ي ءا˘˘ي˘˘فوأا ءا˘˘قد˘˘صصأا
نوززعي ،يعم نوثدحتي يقامعأا

ة˘م˘يز˘ع ي˘ن˘نود˘يز˘ي˘˘ل يدو˘˘م˘˘صص
يتاعانقب كصسمتلا ىلع ًارارصصإاو
يف ةليبنلا ي˘فاد˘هأا˘بو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةدا˘ي˘صسلاو لÓ˘ق˘ت˘صس’او ة˘ير˘ح˘˘لا
.«ينطوو يبعصشل

يثوغربلإ نإورم

!؟رطملا بلطو ينيطسسلفلا يسسايسسلا سضفخنملا

يوجلا سضفخن˘م˘لا نأا فور˘ع˘م˘لا
،ةصصاخ ةيوج فورظ نمصض يتأاي
،ةرار˘˘ح˘˘لا ة˘˘جرد ي˘˘ف سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا
ىلا بحصست ةدراب ةيئاوه تارايت
ةّد˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا بح˘˘ّصسلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
د˘عر˘لا ن˘م ق˘عاو˘صص ،را˘˘ط˘˘مأ’ا˘˘ب
ن˘م لز˘ن˘ي نأا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ،قر˘˘ب˘˘لاو
ىرت نأاو اجاجث ءام تارصصعملا
بحّصسلا لÓخ نم جرخي قدولا

رّيغي يذلا دربلاو جلثلا ىرت دقو
ءا˘صضي˘ب ح˘ب˘صصت˘ف سضرأ’ا ةو˘˘صسك
،ةليمجلا اهروصص ىهبأا˘ب ى˘ّل˘ج˘ت˘ت
فصصاوعلاو دربلا سسانلا لّمحتيو
ةّيوجلا تا˘صضف˘خ˘ن˘م˘لا ر˘طا˘خ˘مو
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘ب نور˘˘صشب˘˘ت˘˘˘صسم م˘˘˘هو
بوصسنم ةدايز نم اهل ةميظعلا
ح˘ي˘ت˘ي˘ل سضرأ’ا فو˘ج ي˘ف ها˘ي˘م˘لا
مهتو˘ي˘ب ي˘ف ير˘ج˘ت ها˘ي˘م سسا˘ن˘ل˘ل

سضرأ’ا تبنا امو ماعلا رادم ىلع
ةرفو مهل بلجي امب اهتاريخ نم
بعا˘صصم خ˘لا .... ر˘م˘ث˘لاو قزر˘˘لا
ن˘م ا˘هد˘ع˘ب ي˘تأا˘ي ا˘م˘ل ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ن
هذه بايغ لوطي امدنعو .عفانم
ءامصسلا سضب˘ق˘ن˘ت ،تا˘صضف˘خ˘ن˘م˘لا
اهءام لدب اهميمحو اهئفد لصسرتف

نولصصيف سسانلا ىعادتي ،اهرطمو
هللا نولأاصسيو ءاقصستصس’ا ةÓصص
مهصسبÓم نوبلقي ،رطملاو ثيغلا

راهظإاو راقتف’او سسؤوبلا ةمÓع
ى˘لو˘م˘˘ل˘˘ل رار˘˘ط˘˘صض’او ة˘˘قا˘˘ف˘˘لا
هدا˘˘ب˘˘ع ف˘˘ع˘˘صسي ي˘˘ك ه˘˘نا˘˘ح˘˘ب˘˘صس
،اراردم ءام˘صسلا م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صسر˘ي˘ف
ثاغيف اراهنأاو تانج مهل لعجيو
˘ما˘يأ’ا د˘ع˘ب نور˘˘صصع˘˘يو سسا˘˘ن˘˘لا
با˘ي˘غ ا˘ه˘ي˘ف لا˘ط ي˘˘ت˘˘لا داد˘˘صشلا
نيينيط˘صسل˘ف˘لا جو˘حأا ا˘م .ر˘ط˘م˘لا

ءا˘ق˘صست˘˘صس’ا ةÓ˘˘صصل ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه
ةمحر مهيلع لزنت يك يصسايصسلا
هللا مه˘ث˘ي˘غ˘يو ،ف˘لآا˘ت˘لاو ةد˘حو˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ر˘˘ط˘˘م˘˘˘ب
ثي˘˘غو كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
عم كبتصشملا ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ىلا انتحت نم ءاملا نوبحصسي نم
ي˘ف ا˘نا˘يإا ن˘ي˘كرا˘ت نود˘ير˘ي ثي˘ح
ءاقصستصسا ةÓصص  ،سشطعلا ةياغ
يذلا سضفخنملا اهيف هللا لأاصسن
ة˘لا˘ح ن˘م سصÓ˘خ˘لا ى˘لا ي˘صضف˘ُي
ق˘˘ّق˘˘صشتو ر˘˘ّح˘˘صصت˘˘لاو فا˘˘ف˘˘ج˘˘˘لا
ا˘ه˘تا˘ما˘صسق˘ناو ة˘ل˘˘حا˘˘ق˘˘لا سضرأ’ا

انيلع دمأ’ا لاط دقل ،اهتامذرصشتو

ةيصسايصسلا انتاصضفخ˘ن˘م تر˘خأا˘تو
ةÓ˘صصو ،ر˘˘ط˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘تا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نا ا˘ن˘م جا˘ت˘ح˘ت هذ˘ه ءا˘ق˘صست˘˘صس’ا
ا˘ن˘ت˘قا˘ف ر˘ه˘ظ˘ن ،ا˘ن˘صسبÓ˘˘م بل˘˘ق˘˘ن
سضف˘خو ا˘ن˘ع˘صضاو˘تو ا˘نرا˘ق˘˘ت˘˘فاو
ي˘ف˘خ˘نو سضع˘ب˘ل ا˘ن˘صضع˘ب حا˘˘ن˘˘ج
ان’ا ءايربكو ةيبزحلا انت˘ي˘ه˘ج˘ن˘ع
نا ط˘ق˘ف ،Ó˘ي˘ل˘ق ة˘ي˘صصصصا˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘˘ط˘˘م˘˘لا ،ر˘˘ط˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘ل˘˘˘لا لا˘˘˘صسن
يذلا عفا˘ن˘لا ب˘ّي˘صصلا ي˘صسا˘ي˘صسلا
ل˘م˘ع˘لاو ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا بح˘˘صس ي˘˘جز˘˘ي
يذ˘لا ر˘ط˘م˘لا .ن˘طو˘ل˘ل سصلا˘خ˘˘لا
نم هب انثّولت امو انناردأا لصسغي
ا˘مو ة˘صضي˘غ˘ب˘لا ما˘˘صسق˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
ءاو˘جأ’ا تر˘ّكع را˘ثآا ن˘˘م تكر˘˘ت
ل˘كب ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م تبر˘˘صضو
بايغ لوطي امدنع .للخو لصشف
ةÓ˘˘صص ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل د˘˘˘ب ’ ر˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
،ا˘ن˘بو˘ل˘ق قا˘م˘عأا ن˘˘م ءا˘˘ق˘˘صست˘˘صسا
ّر˘صسلا م˘ل˘ع˘ي ن˘˘م ى˘˘لا ه˘˘ّجو˘˘ت˘˘لا˘˘ف
ثب˘خ˘لا ه˘˘ع˘˘م ع˘˘ف˘˘ن˘˘ي ’ ى˘˘ف˘˘خأاو
ردغلاو سشغلا رامصضإاو يصسايصسلا

رم’ا حÓصص طبر هناحبصس هنأ’
نإا » حÓصصلاو ريخلا ةدارإاب هّلك
«امهنيب هللا قفوي احÓصصا اديري

أادبت رطملا لازنإاو ثيغلا ةيادبف
ةقداصص ةحلاصص ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ةدارإا˘ب
ىوصس تادنج’ا لك نم ةرّرحم
نم رّرحتت نأا اهيلع ،نطولا ةدنجأا
ا˘˘ن˘˘تاد˘˘ن˘˘جأاو ن˘˘ير˘˘خ’ا تاد˘˘ن˘˘˘جأا
فدهتصست ’ نأاو ةقّيصضلا ةيبزحلا
ن˘م ا˘مو ن˘طو˘لا ح˘لا˘˘صصم ىو˘˘صس
ّل˘ت˘ح˘م˘لا ع˘م سضقا˘ن˘ت˘ي نأا ه˘نا˘˘صش
ن˘م ّل˘ك ع˘يرا˘صشمو ه˘˘ع˘˘يرا˘˘صشمو
ماتلا سضيقنلا هنإا ،هكلف يف رودي
ع˘م Ó˘ما˘صش ا˘كا˘ب˘ت˘صشا كب˘ت˘صشم˘˘لا
ي˘لÓ˘ح’ا لÓ˘ت˘˘ح’ا اذ˘˘ه فاد˘˘هأا
اذ˘ه˘ف .ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا ه˘ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ل˘كب
بر˘ح˘˘لا ي˘˘ف ها˘˘نر˘˘ب˘˘خ لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ةوادع ّدصشأا هنأا تبث دقو ملصسلاو
ام ناكو ،هبرح نم هملصس يف انل
م˘˘ّل˘˘صس ’ا و˘˘ه ا˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘صس ي˘˘˘م˘˘˘صس
يف هيلا لصصي مل ام ىلا لوصصولل

ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘لإاو .ه˘˘ناود˘˘عو ه˘˘˘بر˘˘˘ح
يتأاي اصساي˘صس ا˘صضف˘خ˘ن˘م نود˘ير˘ي
ةد˘حو˘لاو ة˘ح˘لا˘صصم˘لا تار˘˘ي˘˘خ˘˘ب
نود كرتصشملا يصسايصسلا لمعلاو
نود ،قعاوصصو دربو قربو دعر
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو تا˘˘يّد˘˘ح˘˘تو ق˘˘ئاو˘˘˘ع
ن˘مو ن˘ي˘ل˘ط˘ب˘م˘لاو ن˘ي˘قّو˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةيعجرم عم مهتايع˘جر˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ت
ديري نم لاحك ء’ؤوه لاح ،نطولا
ّيأا نود سضف˘خ˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ط˘م˘˘لا

ف˘ي˘صصلا ي˘ف ار˘ط˘م د˘ير˘ي ،رر˘˘صض
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘صشمو در˘˘ب نود ا˘˘مÓ˘˘˘صسو
رظتني نمك وا .للب نود تاقرطلا

ا˘ع˘فا˘ن ا˘ب˘ّي˘صصو ا˘ئ˘فاد ا˘صضف˘خ˘˘ن˘˘م
ف˘ّل˘˘كي نأا نود ا˘˘ج˘˘صضا˘˘ن ار˘˘م˘˘ثو
!ءا˘˘ت˘˘صشلا در˘˘ب ءا˘˘ب˘˘˘عأا˘˘˘ب هر˘˘˘طا˘˘˘خ
اذإا مداقلا ّي˘صسا˘ي˘صسلا ا˘ن˘صضف˘خ˘ن˘م
امل اعيم˘ج ّد˘ع˘ت˘صسن˘ل˘ف هر˘ي˘خ ا˘نرأا
سضعبو تاّقصشمو ءابعأا نم لمحي
ربتعنلو تابذاجتلاو تاف˘كا˘ن˘م˘لا
نم ام هن’ تايّدحتو سصرف كلذ
 .للبلاو دربلا دعب ’إا رمثو رطم
كان˘ه د˘ع˘ي م˘لو) تقو˘لا نا˘ح د˘ق˘ل
ةÓ˘˘صص ي˘˘ّل˘˘صصن˘˘ل (ه˘˘ن˘˘م ع˘˘صست˘˘˘م
ىلوملا نم نيلهتبم ءاقصستصس’ا
ماصسقن’ا تÓيو نم انصصّلخي نأا

كلت ريغ انيديأاب اهانعنصص ةبكنو
.انيف ءادعأ’ا اهعنصص يتلا
ق˘صشع˘ي ّي˘بأا ّر˘ح بع˘˘صش ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘صش
:رطملا

ة˘صسا˘ي˘صسلا ر˘ط˘مو ءا˘م˘صسلا ر˘˘ط˘˘م
.لمعلاو

ىلدوهلإ ديلو / بيد’إ ررحملإ ريسس’إ :ملقب

(27)باتك ريسسأا ّلكل

03 موي ي˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع تر˘صشن
اهُتنونع ةد˘ير˘غ˘ت9102 زو˘م˘˘ت
ُتردا˘˘ب .«با˘˘ت˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘صسأا ّل˘˘˘كل»
تاراد˘˘˘صصإا لا˘˘˘صصيإا عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ب

فلخ ني˘ع˘با˘ق˘لا ا˘نار˘صسأ’ ا˘ن˘با˘ّت˘ك
ق˘˘˘يد˘˘˘صصلا ي˘˘˘ندّوز؛نا˘˘˘ب˘˘˘صضق˘˘˘لا
يرا˘ط˘ع˘لا مÓ˘صسلا د˘ب˘ع ر˘عا˘صشلا
تاروصشنم نم خصسُنلا تارصشعب
اهنمو ؛ةّينيطصسلفلا ةفاقثلا ةرازو
:سصوصصن ةعومجم يوحي باتك
ةبتاكلل «ةبئاغ ةأارم’ هيرتروب»
:ةعجارمو قيقدت) تافرع ءارصسإا
:جار˘خإاو م˘ي˘م˘صصت ،تا˘فر˘˘ع رو˘˘ن
:فÓ˘غ˘لا ة˘حو˘ل ،ن˘ي˘صسح ة˘م˘طا˘˘ف
نا˘صسحإا :ة˘ّي˘˘صسد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ي˘ف ءار˘صسإا تب˘ت˘ك .(ي˘م˘صساو˘˘ق˘˘لا

ّلك ةبا˘ت˘كلا ن˘م tبحأا» :ل˘خد˘م˘لا
سصو˘صصن˘˘لا ّبحأا ،فsر˘˘ع˘˘ُي ’ ل˘˘م
سصّصصلتأا ينلعجت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ث˘ن˘لا

ىلع اهنيب رثعأاف اهروطصس ىلع
عم أاطاو˘ت ير˘ع˘صش عا˘ق˘يإا ة˘ه˘ب˘صش
.«اًدمع هيلإا لخدو اهبتاك

ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ي ّسصن ي˘ف تب˘ت˘ك
نأا ُراتخأاصس ،ام اًموي» :«ام اًموي»
’ ،اًعوط ةيواهلا ةفاح ىلع فقأا
ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ن˘˘˘يا˘˘˘عأ’ ’إا ٍءي˘˘˘صشل

ة˘ه˘با˘ج˘م˘ب ي˘ل ح˘م˘صست ة˘لÓ˘طإا˘ك
امهمو تناك اvيأا يفواخم ىصصقأا

 .«تناك
ي˘ف» ناو˘ن˘ع˘˘ب سصو˘˘صصن كلذ˘˘كو
«ُعيبانيلا tمحتصست اهرئافصض ءوصض
ق˘ي˘قد˘ت) تا˘كيود نزا˘م بتا˘كل˘ل

ميمصصت ،تافر˘ع رو˘ن :ة˘ع˘جار˘مو
ة˘حو˘ل ،ن˘ي˘صسح ة˘م˘طا˘ف :جار˘˘خإاو
.(تاريعن ران˘م ة˘نا˘ن˘ف˘لا :فÓ˘غ˘لا

:لّوأ’ا ّسصنلا يف ءاج
ةاصشملا بحت ’ انعراوصش»
ةفصصرأ’ا ىلع نيفقاولا ’و
ةازغلا لويخ مهصسودت ’ يك
«ةفلتم اًثثج مهكرتتو
ْرادجلا ىلع نيتماق مصسري tلظلا
ْرانو ٍءام نم ُءاقرزلا ُةماقلا

راهنلا رصصتعت ُءارصضخلا ةماقلاو
«ْراظتناو ٌراصصح انه ناتماقلاو
!!مÓصسلا دبعل اًركصش
قار˘ت˘خ’  ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ي˘ه ا˘˘هو
اهلاحرت ّطحتل ةلزاعلا ناردجلا
.نابصضقلا فلخ انارصسأا يدايأاب

ىدابع نسسح :بتك
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يسضارأ’ا نم راتكه فلأا03 عيزوت
 ةيادرغب ةيعارزلا

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصم تعزو
ة˘˘حا˘˘˘صسم ة˘˘˘يادر˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
اهماوق يصضار’ا نم ةيلامجإا

ن˘˘˘م را˘˘˘ت˘˘˘˘كه726.92
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘عارز˘لا ي˘˘صضارأ’ا

را˘طإا ي˘ف ار˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم839
زا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مإ’ا ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صص
لÓخ يحÓفلا حÓصصتصس’او
ة˘ي’و˘ب ة˘مر˘صصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا

لوأا م˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،ة˘˘يادر˘˘غ
ةيريدم يلوؤوصسم ىدل سسمأا
. ةيحÓفلا حلاصصملا

نم ارمث˘ت˘صسم77 داف˘ت˘صساو
048.41 ا˘˘ه˘˘ماو˘˘ق ة˘˘حا˘˘˘صسم
زا˘ي˘ت˘˘مإ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف را˘˘ت˘˘كه
راتكه787.41و يحÓ˘ف˘لا
يف ارم˘ث˘ت˘صسم168 ةد˘ئا˘ف˘ل
،يحÓفلا حÓ˘صصت˘صسإ’ا را˘طإا

لوؤو˘˘صسم تا˘˘حور˘˘صشل ا˘˘ق˘˘فو
د˘˘لا˘˘خ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ءا˘˘صصحإ’ا

.طيربج
هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘تو
ة˘˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘صضارأ’ا
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسإÓ˘˘˘ل
دراوملاب ة˘ي˘ن˘غ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
بو˘ن˘˘ج ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
قيرطلا را˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا
ا˘م˘˘ي˘˘صس (1) م˘˘قر ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
يصساحو ةروصصنم˘لا تا˘يد˘ل˘ب
.ةعينملا و ةراقلاو لحفل
ل˘ق˘ت ’ ة˘˘حا˘˘صسم تصصصصخو
نم را˘ت˘كه156.493 ن˘˘ع
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تعزو ي˘˘˘˘˘˘صضارأ’ا
0002 ةنصس ذنم نيرمثتصسملا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يادر˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
املثم ،ي˘حÓ˘ف˘لا را˘م˘ث˘ت˘صسإ’ا
ادكؤوم ،لوؤوصسملا سسفن ركذ

ن˘م را˘ت˘كه226.001 نأا
ريغ تيقب ةعزوملا يصضارأ’ا

دعب اهعاجرتصسا متو ةلغتصسم
قÓطإاو ةيناديم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.6102 يف يحÓفلا

ي˘ف «ما˘ه» ل˘ما˘ع هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
ئ˘صشن˘مو را˘م˘ث˘ت˘صسإ’ا ة˘ي˘بذا˘˘ج
دقف ،لغصشلا بصصانمو ةورثلل
ةيصساصسأا ةزيكر را˘ق˘ع˘لا ح˘ب˘صصأا
ةيمنتل اكرحمو ةعارزلا ةيقرتل
رفوي يذلا ،يلحملا داصصتقإ’ا
،ل˘˘غ˘˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘مو ةور˘˘ث˘˘˘لا
ةز˘˘˘ي˘˘˘˘كر سضرأ’ا تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصأا
ي˘عارز˘لا ج˘يور˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘صسأا

دا˘صصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ة˘˘ع˘˘فارو
.هيلإا ريصشأا امك ،يلحملا

تاطل˘صسلا نأا ط˘ير˘ب˘ج ر˘كذو
ةريبك دوهج تلذب ةيمومعلا
را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘صضل
ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
عا˘ط˘ق˘لا ر˘يو˘ط˘ت تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ن˘م را˘م˘ث˘ت˘˘صسإ’ا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو
فور˘˘ظ˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا
نم مهر˘ي˘غو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل
يف ةمهاصسملا نم نيحÓفلا

يتاذلا ءاف˘ت˘كإ’ا يد˘ح˘ت ع˘فر
.يئاذغلا نمأ’ا قيقحتو
ايلاح ةيادرغ ةي’و يصصحتو
ة˘ل˘غ˘˘ت˘˘صسم ة˘˘ي˘˘عارز ة˘˘حا˘˘صسم
ةدايزب راتكه194.27 اهماوق
ةنصسب ةنراق˘م را˘ت˘كه000.8
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘صصحإا بصسح ،9102
ىلإا ةيحÓفلا حلاصصملا ةيريدم
.0202 ربمصسيد ةياهن ةياغ

أأ .سس

ليهأات ةداعإا لاغصشأا تببصست
برصشلا هايم ةجلاعم ةطحم
بونج) نيتلا ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب
لوأا تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ،(ة˘ل˘ي˘م
جاتنإ’ا سصيلقت يف ،سسمأا
ر˘ثؤو˘ي˘صس ا˘م˘م ا˘ه˘ل ي˘مو˘ي˘˘لا

ربع عيزوت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
ة˘ي˘لا˘م˘صش تا˘يد˘˘ل˘˘ب01
نم ملع ام بصسح ةي’ولاب
ة˘ي˘ئ’و˘لا ةد˘حو˘لا ح˘لا˘˘صصم
.هايملل ةيرئازجلل
نايب يف درو امل ادانتصساو
جا˘ت˘نإ’ا نإا˘ف ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ˘ل
ةجلاعملا ةطح˘م˘ل ي˘مو˘ي˘لا
فلأا02 رادقمب عجار˘ت˘ي˘صس
ىل˘ع سسكع˘ن˘ي˘صس ا˘م˘م3م
ةداملا هذ˘ه ع˘يزو˘ت ج˘ما˘نر˘ب
سصيلقت ثيح نم ةيويحلا
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘عا˘˘˘صسلا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
يد˘ي˘صسو ة˘قو˘ق ،مرار˘˘ق˘˘لاو
يداوو ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غزو ناور˘˘˘˘˘م
دم˘حأاو د˘صشاور˘لا و ءا˘ج˘ن˘لا

ةو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘فو يد˘˘˘˘˘˘˘صشار
ي˘ن˘ب ى˘ي˘ح˘يو تن˘قر˘˘ب˘˘ي˘˘تو
.ةصشق
نأا˘˘ب رد˘˘صصم˘˘لا تاذ دا˘˘˘فأاو
رابتع’ا ةداعإا لاغصشأا ةدم
،رهصشأا3ـب ردقت ةط˘ح˘م˘ل˘ل

لخدتلا اهلÓخ متيصس ثيح
ي˘˘فا˘˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ط˘˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘كلا
.ةيجولويبلا يفاصصملاو
ةد˘˘حو ح˘˘لا˘˘صصم تنأا˘˘م˘˘طو
يف ،هايملل ةيرئازجلل ةليم
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ،نا˘ي˘ب˘لا تاذ
مت هنأاب ةينع˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
تاءارجإ’ا نم ةلمج دادعإا
ة˘مد˘خ˘لا ة˘مو˘م˘يد نا˘م˘صضل
ةد˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ةدا˘˘عإا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘مو لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا

ةيمو˘ي˘لا سصصصح˘لا ط˘ب˘صض
ناكصس ن˘يو˘م˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا هذ˘ه
ة˘ي˘جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةرد˘˘ق˘˘لا بصسح
نا˘˘˘م˘˘˘صض ع˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ل˘كل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

عيزوتلاو ديوزتلا تايلمع
.اهربع
بيصصنت مت هنأاب نايبلا ركذو
لا˘غ˘صشأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ف˘˘صصب
عيزو˘ت˘ل ي˘مو˘ي˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

هبلطتت ام قفو برصشلا هايم
نأاب افدر˘م ,ن˘طاو˘م˘لا ة˘جا˘ح
اهن˘ئا˘بز˘ل ح˘ي˘ت˘ت ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ن˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا
مهت’اغصشناو مهتاراصسفت˘صسا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع سصو˘˘صصخ˘˘لا˘˘ب
3951 ر˘˘˘˘˘صضخأ’ا م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘لا

.ىرخأ’ا ةيفتاهلا اهماقرأاو
م .ق

 قلق ثعبم حبسصأأ كمسسلأ جوتنم عجأرت

ةياجبب كمسسلا راعسسأا ءÓغ نوكتسشي نودايسصلاو نونطاوملا
ةيسضاملأ ةليلقلأ مايألأ يف ةيرحبلأ تاجتنملأ راعسسأأ ءÓغ نم ةياجب ةيلوب نودايسصلأو نونطأوملأ يكتسشي
.ةيكمسسلأ ةورثلأ عجأرت لظ يف ،ةسصاخ طاسشنلأ نع عجأرتلأ ىلإأ نيدايسصلاب ىدأأ امم ،نيدرسسلأ اهسسأأر ىلعو

هعاونأا فلتخمب كمصسلا دعي مل
د˘ع˘ت م˘لو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ثيد˘ح
نأا ىنمتت ةيوا˘ج˘ب˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ببصسلاو ،ماعطلا ةدئام يف هارت
هر˘ع˘صس ي˘ف ر˘صصح˘ن˘ي كلذ ي˘˘ف
ي˘ف ه˘ب عا˘ب˘ي يذ˘لا ي˘˘لا˘˘ي˘˘خ˘˘لا
ر˘ع˘صس غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ،قاو˘˘صسأ’ا
ن˘˘م د˘˘حاو˘˘˘لا مار˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كلا
ةئزج˘ت˘لا قاو˘صسأا ي˘ف ن˘يدر˘صسلا

دارود’ ،جد009 ـب مايأ’ا هذه
ر˘م˘حأ’ا كم˘˘صسلا ،جد0081 ـ˘˘ب
، جد0002 نم ديزأاب «يجورلا»
تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘صسي˘˘ف
ةطصسوتملا وأا لخدلا ةدودحملا
،ةداملا هذه ءانتقا يف ركفت نأا
تح˘˘˘صضأا يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ةديعب اهريغو ءارمحلا موحللا
.سسانلا ةماع لبق نم لوانتلا

ىلإا بابصسأ’ا نودايصصلا عجريو
ي˘ف ة˘ي˘كم˘صسلا ةور˘ث˘لا ع˘˘جار˘˘ت
قصشي هنأا مهدحأا لوقيو ،رحبلا

ىلإا جرخي ا˘م˘ن˘ي˘ح ر˘مأ’ا ه˘ي˘ل˘ع
’إا دو˘ع˘ي ’و را˘˘ح˘˘ب˘˘لا ي˘˘لا˘˘عأا
ىتح هل ديعت ’ ،ةليلق تايمكب
ام وهو ةيلمعلا هذه فيراصصم
رعصسب هعيب ىلع ربجم هلعجي
ثادحإا نم نكمتي ىتح عفترم

ه˘˘˘ف˘˘˘يرا˘˘˘˘صصم ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب نزاو˘˘˘˘ت
يف نطاوملا نكلو ،هليخادمو
عنتقي نأا ليحتصسي ةلاحلا هذه
رحبلا ىلع ةلطملا رئازجلا نأاب
ةردن نم يناعت مك0021  ـب
.ثدحتملا بصسح كمصسلا
يد˘ي˘صسب «يÓ˘فأ’ا» نا˘˘كصسو ..

ءابرهكلاب نوبلاطي سشيع
ءابرهكلا ليصصوت لامعأا يرجت
ةيدلب ىرق ناكصس نم ديدعلل
يديصس ةرئادل ةع˘با˘ت˘لا يÓ˘فأ’ا

د˘˘قو ،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و سشي˘˘˘ع
ةينعملا تاصسصسؤو˘م˘لا تق˘ل˘ط˘نا

عبرأا ماد فقوت دعب لاغصشأ’ا يف
مد˘ق˘ت ة˘ب˘صسن غ˘ل˘ب˘ت و ،تاو˘ن˘صس
،ةئاملاب05 نم ديزأا لاغصشأ’ا

تم˘تأا تا˘صسصسؤو˘م كا˘ن˘ه ثي˘˘ح
ةئاملاب001 ةبصسن˘ب ا˘ه˘لا˘غ˘صشأا

ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘خآ’ا سضع˘˘˘ب˘˘˘لاو
ه˘ي˘لإا ر˘ي˘صشت  ا˘م ن˘˘كل عور˘˘صشلا
يف هنأا ةرفوت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ديفتصستصس بيرق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
،ءابرهكلاب ةين˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

78 ىلإا لصصت ةيطغت ققحي امم
،ةيدلبلا ىوتصسم ىل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ه˘˘˘ب بحر يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو

ل˘م˘ت˘كت نأا نو˘ل˘مأا˘يو نا˘˘كصسلا
نكمم تقو برقأا يف لاغصشأ’ا
.ةيمويلا مهتاناعم نم فيفختلل

ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ءا˘˘صصحإا م˘˘ت
نو˘صسرا˘م˘ي دا˘ي˘˘صص0012
بيرق ط˘ي˘ح˘م ي˘ف م˘ه˘طا˘صشن
،(نارهوب سسا˘ب˘ي˘ب˘ح رز˘ج ن˘م
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب تير˘˘˘جأا ة˘˘˘صسارد
.ةئيبلل ةيلحملا ةيريدملا

نأا ى˘لإا ة˘صسارد˘لا هذ˘ه ر˘ي˘صشتو
نو˘صسرا˘م˘ي ي˘ن˘ه˘˘م0012
رز˘ج لو˘ح ما˘ظ˘ت˘نا˘˘ب د˘˘ي˘˘صصلا

ةقطنم ربتعت يتلاو سسابيبح
ةروظ˘ح˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘م˘ح˘م
ا˘˘م ق˘˘فو ،د˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأ’
.ةئيبلا ةريدم تزربأا

نأا ة˘لوؤو˘صسم˘لا سسف˘˘ن تدا˘˘فأاو

ةقطن˘م˘لا هذ˘ه ة˘يا˘م˘ح ة˘لأا˘صسم
مدع عم اميصس ’ ةدحب حرطي
رزجلا ريي˘صست ط˘ط˘خ˘م دو˘جو
دد˘˘ح˘˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا
ريغو اهب حومصسملا قطانملا
مغرلابو.ديصصلا اهب حومصسملا

سسا˘ب˘ي˘ب˘ح رز˘ج ف˘ي˘ن˘صصت ن˘˘م
تاذ ي˘م˘ح˘م سصا˘خ ءا˘˘صضف˘˘ك
5002 ذنم ةيطصسوت˘م ة˘ي˘م˘هأا

يف ةيمحم ةقطنمك ةينطوو
سصو˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ’إا ،3002
بيلاصسأا ددحت يتلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا
،دعب اهعصضو متي مل ةيامحلا

.ردصصملا سسفن قفو
ةئي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م تكرا˘صش د˘قو

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ةود˘˘ن ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م
ةرازو عم دعب نع رصضاحتلا
هذه لك تر˘ي˘ثأا ثي˘ح ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
سسف˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘˘فو ،ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
فينصصت نأا ةزربم ،ةلوؤوصسملا
رادصصإاو ي˘ئ’و رار˘ق˘ب رز˘ج˘لا
قلعتملا نوناقلا قيبطتل سصن
ةيرحبلا تاءاصضفلا فينصصتب
حمصسيصس1102 ماع ةيمحملا
لحو ريي˘صست ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا˘ب
عصضو حمصسيو.لكاصشملا هذه
حيصضوتب رزجلاب ةصصاخ ملاعم
ىلع نيع˘ت˘ي ي˘ت˘لا تاءا˘صضف˘لا
.اهزواجت مدع نيدايصصلا

وحد ةÒمسس

ت . ك

 طأوغألأ
 نيوكتلل ينطو دهعم

زاغلاو لورتبلا بعسش يف
ميلعتلأو نيوكتلأ ةريزو تنلعأأ
سسمأأ لوأأ ةحيرف نب مايه نيينهملأ

يف متيسس هنأأ طأوغألأ ةيلوب
سصسصختم ينطو دهعم حتف بيرقلأ

زاغلأو لورتبلأ بعسشب نيوكتلأ يف
ةريزولأ تحسضوأأو.لمرلأ يسساحب

ةعبات لكايه اهدقفت سشماه ىلع
يتلأ لمعلأ ةرايز راطإأ يف اهعاطقل
يتلأو ةيلولأ هذه ىلإأ اهيف تعرسش
يرأزو رأرق ذختأ هنأأ» نيموي مودت
دهعم بيرقلأ يف حتف نمسضتي
نيوكتلأ يف سصسصختم ينطو
ةنيدملاب زاغلأو لورتبلأ بعسشب
يسساح ةيدلبب ليلب ةديدجلأ
ةباجتسسأ رأرقلأ أذه يتأايو.لمرلأ
يتلأ ةقطنملأ هذه ناكسس بلاطمل
تاكرسشلأ ديدع دجأوتب زيمتت
لاجملأ يف ةطسشانلأ ىربكلأ
ةريزو تركذ امك ،يوقاطلأ
ددسصلأ أذه يف  تحرسصو .عاطقلأ
رأرقلأ أذهل اقبطو متيسس هنأأ
نيوكتلأ زكرم ليوحت يرأزولأ
«ةمولق يبرعلأ» نيهمتلأ و ينهملأ

ةيدلبب ليلب ةديدجلأ ةنيدملاب
ينطو دهعم ىلإأ لمرلأ يسساح

ةلسصلأ تأذ بعسشلأ يف سصسصختم
نمث هرودبو. زاغلأ و لورتبلاب
يعدأرب رداقلأ دبع ةيلولأ يلأو
ةوطخ هربتعأ يذلأ رأرقلأ أذه
نيوكت نامسض لجأأ نم «ةماه»
يف ةقطنملأ بابسشل سصسصختم
أذه نأأ أدكؤوم ،يوقاطلأ لاجملأ
ةسصح عفر يف مهاسسيسس رأرقلأ
سضورع نم نيجرختملأ بابسشلأ
تاكرسشلاب ةسصاخلأ لمعلأ
ةقطنملاب ةيزاغلأو ةيلورتبلأ
.لمرلأ يسساح ةيعانسصلأ

ةريزو تدكأأ ةلسص يذ قايسس يفو
ىلإأ ىعسست اهحلاسصم نأأ عاطقلأ

لجأأ نم ةمزÓلأ فورظلأ ريفوت
عورسشم ديسسجت يف قÓطنإلأ
نب تدكأأ و.ةينهملأ ايرولاكبلأ

ىلع عسضو عورسشملأ أذه نأأ ةحيرف
نأأ لإأ ،0202 علطم ةموكحلأ ةلواط
انوروك سسوريف يسشفت فورظ

نود لاح (91 ديفوك) دجتسسملأ
نيوكتلأ جمانرب ذيفنت
نيينعملأ ةذتاسسأÓل يجوغأديبلأ

ايرولاكبلأ يسصبرتم ريطأاتب
زكرمل اهترايز لÓخو. ةينهملأ
دمحأأ» نيقاعملل ينهملأ نيوكتلأ

،طأوغألأ ةنيدمب «يبوبحم
عفر يف اهلمأأ نع ةريزولأ تبرعأأ

ةسصاخلأ تاجايتحإلأ يوذ ةسصح
امك- يتلأ لمعلأ بسصانم يف
ةيفاك ريغ تحبسصأأ» -تفاسضأأ

ىظحت ةئفلأ هذه نأأ رابتعاب
ةرداق اهلعجت ةسصسصختم تانيوكتب

ةينهم تلاجم ماحتقأ ىلع
.ةددعتم

أأ .سس

ةئيبلأ ةيريدم ةدعاسسمب تيرجأأ ةسسأرد لÓخ
نارهوب سسابيبح رزج لوح دايسص0012 ءاسصحإا

نيمأاتلل ينطولا قودنصصلا قلطأا
لوأا (فيطصس ةلاكو) ةلاطبلا نع
ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘م˘قر ة˘˘ي˘˘صضرأا سسمأا
يلماحل تامدخلا ديدع ميدقتل
ريدم هدكأا ام بصسح ,عيراصشملا
ةزمح ,ةباينلاب ةيلح˘م˘لا ة˘لا˘كو˘لا
.يزوف
هذه نأا لوؤوصسملا تاذ حصضوأاو
م˘ت د˘ق ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا
جمانرب ديصسجت راطإا يف اهؤواصشنإا
نع نيمأاتلل ينطولا قودنصصلا
ني˘صسح˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ي˘ل˘ما˘ح˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ةرغصصم تاصسصسؤو˘م ثاد˘ح˘ت˘صسا

تاطاصشنلا ثادحإا زاهج نمصض
نيلاطبلا فرط نم ا˘ه˘ع˘ي˘صسو˘تو
و03 نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا

 . ةنصس55

يتلا ةيصضرأ’ا هذه نأا فاصضأاو
ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع ا˘ه˘جو˘لو ن˘˘كم˘˘ي
ة˘لا˘كو˘ل ي˘م˘صسر˘لا ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ةيلمعب مايقلاب ح˘م˘صست ،ف˘ي˘ط˘صس
اذ˘˘ك و د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا
تامدخلا ديدع ىلع لوصصحلا
ةيرورصضلا قفارملا و ةيليهصستلا
ر˘يو˘ط˘ت ل˘حار˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
.عورصشملا
ة˘ي˘ل˘خ تدا˘فأا ،قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘ف
ة˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل لا˘˘صصت’ا و مÓ˘˘عإ’ا
ين˘طو˘لا قود˘ن˘صصل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
هذه نأا˘ب ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
ح˘م˘صست ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ة˘ي˘صضرأ’ا

يت˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ل˘ي˘م˘ح˘ت˘ب كلذ˘ك
ينقتلا و يرادإ’ا فلملا لكصشت

يأا ليمحت و ةصصنملا سسفن ربع
كلذ رمأ’ا مزل اذإا ةيفاصضإا ةقيثو
و فلملا مÓتصسا لصصو يقلت و

ع˘˘م ثدا˘˘ح˘˘ت˘˘لا و ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ف˘ل˘كم˘لا ر˘صسي˘م˘لا را˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ةيصضرأ’ا رب˘ع ع˘ب˘ت˘ت و ف˘ل˘م˘لا˘ب
زرحملا مدقتلا ىدم ةروكذملا
و ليجصستلا بل˘ط ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
مامأا لوثملا لبق فلملا ةصسارد
ة˘قدا˘صصم˘لا و ءا˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
. ليومتلاو
ةيئ’ولا ة˘لا˘كو˘لا نإا˘ف ,ةرا˘صشإÓ˘ل
نع نيمأاتلل ينطولا قودنصصلل
فورظ مغرو فيطصسب ةلاطبلا

لÓخ تلوم دق ،انوروك ةحئاج
ام0202 ة˘ي˘صضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘˘صسلا

لمأاي و اعورصشم531 هعومجم
ددعلا عفتري نأا اهيلع نومئاقلا
و نيصسحت لظ يف1202 ةنصس
ن˘˘م˘˘صض تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘قر
.ةيصصولا ةرادإ’ا ةيجيتارتصسإا

م .ق

ةلاطبلأ نع نيمأاتلل ينطولأ قودنسصلأ
فيطسسب عيراسشملا يلماح ةدئافل ةيمقر ةيسضرأا قÓطإا

ليهأاتلأ ةداعإأ لاغسشأأ ببسسب
 هايملا ةجلاعم ةطحم جاتنإا سصيلقت

ةليمب نيتلا نيعب



349209ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج31ـل قفاوملا1202 يفناج62ءاثÓثلايلحم
0202‐9102 مصسومل ينجلا ةلمح

ةدكيكسسب نوتيزلا نم راطنق فلأا023 جاتنإا
حلاصصملا ةيريدم ع˘قو˘ت˘ت
ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لقي ’ ام جاتنإا ةدكيكصس
نم راطنق فلأا023 نع
مصسرب ة˘ي’و˘لا˘ب نو˘ت˘يز˘لا

مصسو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ج˘لا ة˘ل˘م˘ح
0202‐9102 ي˘حÓ˘ف˘˘لا
رهصش ةياهن تقلطنا يتلا
بصسح مرصصنملا ر˘بو˘ت˘كأا

ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م
تاذب لاصصت’او مÓعإ’اب
.خيصسم حبار ةيريدملا

ثدح˘ت˘م˘لا تاذ ح˘صضوأاو
لم˘صشت ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه نأا˘ب
لصصأا نم راتكه فلأا21
هصسرغ مت اراتكه فلأا61
افدرم نوتيزلا تاريجصشب
ةحاصسملا يف قرافلا نأاب
اراجصشأا لثمي ةفدهتصسملا
ءاطعإا ي˘ف أاد˘ب˘ت م˘ل ة˘ي˘ت˘ف
.دعب اهرامث
ة˘˘˘حا˘˘˘صسم˘˘˘لا نأا˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو
ة˘˘عارز˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا
تدهصش ةي’ولاب نوتيزلا
ة˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘˘ق
142 غلب لدعمب0002
نأا راب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
مل ةفدهتصسملا ة˘حا˘صسم˘لا
0074 زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ن˘˘˘كت
.0002 ةنصس راتكه

ة˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘قو˘˘ت˘˘تو
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لا
دودرم غلبي نأا ةدكيكصسب
مصسوملااذه لÓخ جاتنإ’ا

راتكهلا يف ارا˘ط˘ن˘ق52
تاذ بصسح د˘˘˘˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘˘˘˘لا
قلعتي ا˘م˘ي˘فو.ردصصملا

ع˘قو˘ت˘ت˘ف نو˘ت˘يز˘لا تيز˘˘ب
05 جاتنإا حلاصصملا تاذ
دودرمب يأا رتلوتكه فلأا
راطنقلا يف ارتل22 هردق
فلأا34 ل˘با˘ق˘م د˘حاو˘لا

لÓخ ر˘ت˘لو˘ت˘كه003و
،مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا

ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ بصسح
متيصس هنأا ىلإا راصشأا يذلا
نوتيزلا لوصصحم هيجوت
ةرصصعم37 و˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
ةرابع اه˘ن˘م31 ة˘ي’و˘لا

ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح ر˘˘صصا˘˘ع˘˘م ن˘˘˘ع
جمار˘ب را˘طإا ي˘ف تز˘ج˘نأا
ليغصشتلا معد
خ˘ي˘صسم د˘˘ي˘˘صسلا فا˘˘صضأاو
ةي’و نأاب ىرخأا ةهج نم
نم تداف˘ت˘صسا ةد˘كي˘كصس
001 ة˘صسار˘غ˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
راطإا يف نوتيز ةريجصش
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
دح˘ل سسر˘غ م˘ت ي˘حÓ˘ف˘لا
.ةريجصش فلأا03 ةعاصسلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه سسم˘˘تو
رد˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ بصسح
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘˘ج
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
نوت˘يز˘لا ةر˘ج˘صش ة˘ي˘م˘هأ’
تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
ةيقي˘ق˘ح ةور˘ث˘ك ة˘ي˘ف˘ير˘لا

بصصانم ريفوت لÓخ نم
ل˘خد ن˘˘ي˘˘صسح˘˘تو ل˘˘غ˘˘صش
ةر˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
.ةيئانلا قطانملاب

أا .شس

ةعاصس42/ ةعاصس42 ماظنب
 لجيج ءايحأا نم ةئاملاب09

ءاملاب دوزتلا ماظن نم ديفتسست
ةئاملاب09 نم ديزأا دوزتي
هايمب لجيج ةنيدم ءايحأا نم
ةعاصس42 ما˘ظ˘ن˘ب بر˘صشلا
ملع ام بصسح ،ةعاصس42/
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ن˘˘˘˘˘م سسمأا لوأا
ةصسصسؤومل ةيلح˘م˘لا ةد˘حو˘لا
.هايملل ةيرئازجلا

،رد˘صصم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘صساو
ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم نإا˘˘ف
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صشأا ذ˘˘ن˘˘م تف˘˘كع
ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا
لÓخ اهنكم ا˘م ن˘طاو˘م˘ل˘ل
نم يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘صش
عيزوت ةبصسن ىلإا لوصصولا
42 ماظنب ةئاملاب09 تقاف
.42 /ةعاصس
نأا رد˘صصم˘˘لا تاذ فا˘˘صضأاو
اهديصسجت مت تايلمع ةدع
فر˘˘ط ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
ةصسصسؤوملل ةينقتلا حلاصصملا
اذه لاصصيإا نامصض سضرغب
نطاوم˘ل˘ل ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا
.لماك ماودب
ع˘˘ل˘˘ط˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘قو
لك ءايحأا يراجلا عوبصسأ’ا

م˘˘يا˘˘م˘˘صشلاو ن˘˘˘ثار˘˘˘ح ن˘˘˘م
(ةمصسن فلأا02) يباقعلاو
42 /ةعاصس42 دوزتلا ماظنب
زا˘ج˘نإا بق˘ع كلذو ة˘˘عا˘˘صس
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت
عيزوتلل ةيصسيئرلا تاونقلا
،طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا تم˘˘ت

.ردصصملا هركذ ام قفو
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تح˘˘م˘˘صس د˘˘قو
ة˘صسصسؤو˘م˘لا ناو˘عأ’ ل˘خد˘˘ت

تاو˘˘ن˘˘ق ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘صش ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا
08 و˘ح˘ن د˘يوز˘ت˘ب طرا˘ف˘˘لا
ءاي˘حأا˘ب ن˘ط˘ق˘ت ة˘م˘صسن ف˘لأا
و «روصشاع نب»و «ناصسرفلا»
«اراتكه04» و «بصساقملا»
دوزتلا نا˘م˘صضب ة˘ع˘ما˘ج˘لاو
42 ) لماكلا ماودلا ماظنب
.(ةعاصس42/ةعاصس
ىلإا رداصصملا تاذ تراصشأاو
متيصس ةهباصشم تايلمع نأا
ىلع «بيرق امع» اهب مايقلا

ةيبلتل ةطبارلا يح ىوتصسم
هايم نم ناكصسلا تاجايتحا
ريغ» ىقبت يتلاو برصشلا

دوزتلا ماظن بصسح ،«ةيفاك
.يلاحلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةد˘حو نأا ر˘كذ˘ي
دق تنا˘ك ل˘ج˘ي˘ج˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشأ’ا ي˘˘˘˘ف تعر˘˘˘˘˘صش
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
حÓ˘˘صصإ’ ة˘˘ع˘˘صساو ل˘˘خد˘˘ت
ر˘ب˘ع با˘ط˘عأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
05 ي˘لاو˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘كب˘˘صشلا
نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا د˘صصق ة˘ط˘ق˘ن
ة˘ي˘ئا˘م˘لا تا˘بر˘صست˘لا ة˘ب˘صسن
دروملا اذه ىلع ظافحلاو
تم˘ت ا˘م بصسح ،يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
.هيلإا ةراصشإ’ا

م .ق

نامرحلاو فلختلا رهاظم نوناعي

ةيمنتلاب نوبلاطي تليسسمسسيتب «ةرهز نب نيع» ناكسس

انوروك شسوريف نع فصشكلل
سسابعلب يديسسب ةمدخلا زيح «رأا يسس يب» زاهج لوخد

نع ثحبلا ةهاتم يف مهتلخدأا يتلا شصئاقنلا نم ديدعلا ماصسب د’وأا ةيدلبل ةعباتلا ةرهز نب نيع راود ناكصس ششيعي
هذه يف نامرحلاو فلختلا رهاظم نم نوناعي اوتاب نيذلاو ناكصسلل ةميركلا ةايحلا تايصساصسأا نم اهنأا شضرتفي رومأا

.ةحوبحبلا تقو يف ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لماك نم اهئاصصقإا مت يتلا ةقطنملا

ن˘˘م راود˘˘لا نا˘˘كصس بلا˘˘ط ن˘˘˘يأا
ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘صسم˘˘˘لا

فلتخم˘ل دا˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘لا ةرور˘صض
ي˘ت˘لا ت’ا˘غ˘صشنإ’او ل˘كا˘صشم˘˘لا
ل˘كصشب تر˘ثأا ي˘ت˘لاو ا˘ه˘نو˘نا˘ع˘ي

تع˘فدو م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةرداغم يلإا تÓ˘ئا˘ع˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا˘ب
ناكصسلا دحأا دكأا ثيح ،راودلا
م˘ه˘نأا ع˘صضو˘لا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘قا˘˘ن˘˘لا
بب˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ب ةا˘ي˘ح نو˘˘صشي˘˘ع˘˘ي
م˘˘ل اذإا نا˘˘مر˘˘ح˘˘لاو سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ةايحب رفظ˘لا ن˘م د˘ع˘ب او˘ن˘كم˘ت˘ي

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘حو ة˘˘م˘˘ير˘˘ك
’1202 ةنصس يف هنأاب اريصشم
نودمتعي ةقط˘ن˘م˘لا نا˘كصس لاز˘ي

دوز˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م باود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
اذكو برصشلل ةحلاصصلا هايملاب

،نا˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘ق بل˘˘ج
ةيثراكلا ةلاحلا اذه ىلإا فاصضيو
يذلا ديحولاو يصسيئرلا قيرطلل
ملاعلاو ةيدل˘ب˘لا ر˘ق˘م˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي
ه˘فاو˘ح تل˘كآا˘ت يذ˘لا ي˘جرا˘خ˘لا

م˘˘غر ر˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ه˘˘˘ب تر˘˘˘صشت˘˘˘ناو
ةئي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘صشأا ن˘م ه˘تدا˘ف˘ت˘صسإا

حلصصي ’ ىحصضأا ثيح ،اثيدح
تارار˘ج˘لا رور˘م˘ل ى˘ت˘ح مو˘˘ي˘˘لا

يفو ،ءاتصشلا لصصف يف ةصصاخ

ناكصس دصشا˘ن ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘ه ل˘ظ
ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا راود˘˘لا

لوح قمعم قيقحت حتف ةرورصض
ا˘ه˘با˘صش ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
ثيحب ،ناكصسلا بصسح سضومغلا
دبعم قيرط عورصشم نم لوحت
’ ي˘˘بار˘˘ت كل˘˘صسم در˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لإا
بب˘صسب لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ح˘˘ل˘˘صصي

ى˘صضق يذ˘لاو ،ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ئار˘ت˘هإا
هذه يف نونطقي نم ملح ىلع
،مهنع ةلزعلا كف يف ةقطنملا
روهدتلا نم ء’ؤوه برغتصسإا نيأا
اثيدح زجنم قيرط باصصأا يذلا

عور˘˘صشم˘˘لا˘˘ب هو˘˘˘ف˘˘˘صصو ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ة˘صسصسؤو˘م ن˘ي˘م˘ه˘˘ت˘˘م ي˘˘م˘˘هو˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘هدا˘م˘ت˘عإا مد˘ع˘ب زا˘ج˘˘نإ’ا

اينطو اهب لوم˘ع˘م˘لا سسي˘يا˘ق˘م˘لا
،تاقرطلا دي˘ب˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةيرزم˘لا عا˘صضوأ’ا م˘قا˘ف˘ت ما˘مأاو
مهتاناع˘مو راود˘لا اذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق˘ل
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا نا˘˘كصسلا د˘˘صشا˘˘ن
لولح داج˘يإ’ ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب
مهتاعمجت زيز˘ع˘تو م˘ه˘ل˘كا˘صشم˘ل
.ةقطنملاب ةينكصسلا

سسوريف نع فصشكلا زاهج لخد
لوأا «رأا يصس يب» ةينقتب انوروك
ىوتصسم ىلع ةمدخلا زيح سسمأا

زكرملاب ةيبطلا ليلاحتلا ربخم
د˘ب˘ع» ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
سسابعلب يديصسل «يناصسح رداقلا

تاذ ريدم ىدل ملع ام بصسح
.ةيحصصلا ةصسصسؤوملا

مت هنأا ةفيرصش فصسوي حصضوأاو
ة˘˘يرادإ’ا رو˘˘مأ’ا ل˘˘˘ك ط˘˘˘ب˘˘˘صض
اذهب لمعلاب ةصصاخلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
تل˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا ثي˘˘˘ح ،زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلع تمت يتلا ةينقتلا براجتلا
نا˘م˘صض ل˘جأا ن˘م ل˘˘حار˘˘م ع˘˘برأا
نم ىلوأ’ا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه حا˘ج˘ن
ذنم ةي’ولا ىوتصسم ىلع اهعون
.انوروك ءابو يصشفت
كلذ عم ةازاوملاب هنأا ىلإا راصشأاو

جÓع ةحلصصم عم قيصسنتلا متي
ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ينامحد» ةيئافصشتصس’ا ةيمومعلا
نامصضل سسابعلب يديصسل «ناميلصس
فصشكلا ةيلمعل مكحملا رييصستلا

ءارجإاب حمصست يتلا سسوريفلا نع
.ايموي افصشك09
هذ˘ه نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ر˘˘كذو
نيوكت ءارجإا دعب يتأات ةيلمعلا
ن˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأÓ˘˘˘˘ل
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لاو
رئازجلاو نارهوب روتصساب دهعم
عيبا˘صسأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لا
ىلع نيوكت ميظنت نع Óصضف
يعماجلا ىف˘صشت˘صسم˘لا ىو˘ت˘صسم
ةد˘م ماد «ي˘نا˘صسح ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع»
دهعم نم ريبخ فرط نم عوبصسأا
ةدئافل ةمصصاعلا رئازجلل روتصساب

ى˘ل˘ع فر˘صشي˘صس يذ˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ريفوت عم ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘صست
.ةيرورصضلا ةيداملا لئاصسولا

ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘˘م هو˘˘˘˘نو
دبع» ي˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب «ي˘˘نا˘˘صسح ردا˘˘ق˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا

اتف’ ،انوروك سسوريف ةحفاكم
مهصسيصس حانجلا اذه حتف نأا ىلإا
جئاتن رودصص راظتنا يدافت يف
ىلإا لصسرت تناك يتلا ليلاحتلا

يتلاو نارهو˘ب رو˘ت˘صسا˘ب د˘ه˘ع˘م
عبرأا نم رثكأا قرغتصست تناك
في˘ف˘خ˘ت˘ب ح˘م˘صسي˘صس ا˘م˘ك ،ما˘يأا

نولقنتي نيذلا ىصضرملا ةاناعم
نار˘هو˘ب رو˘ت˘صسا˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا

.رأا يصس يب ليلاحت ءارجإ’
أا .شس

رغصصملا شضرقلا زاهج نمصض لخدت
تنسشومت نيعب اعورسشم057 وحن ليومت عقوت

رييصست ىلع نوم˘ئا˘ق˘لا ع˘قو˘ت˘ي
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘غ˘˘صصم˘˘˘لا سضر˘˘˘ق˘˘˘لا
057 و˘ح˘ن ل˘يو˘م˘ت تن˘صشو˘م˘ت
ةنصسلا لÓخ ارغصصم اعورصشم
سسمأا لوأا ملع امبصسح ةيراجلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تاذ ي˘لوؤو˘˘صسم ىد˘˘ل
.ايلحم
تاذل يعرفلا ريدملا حرصصو
يتاوت يراوه ديصسلا ةلاكولا
لدا˘ع˘ي ا˘م سصي˘صصخ˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا

نا˘م˘صضل جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م88ر5
057 و˘ح˘ن د˘ي˘صسج˘تو ل˘يو˘م˘˘ت
ةيراجلا ةنصسلا لÓخ اعورصشم
ةينطولا ةلاكولا زاهج نمصض
نم رغصصملا سضرقلا رييصستل

ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘صش
.لغصش بصصنم057
نأا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا تاذ زر˘˘˘بأاو
ليو˘م˘ت˘لا ي˘ف ه˘جو˘ت ة˘يو˘لوأ’ا
ي˘ت˘لا ةر˘غ˘صصم˘لا ع˘يرا˘صشم˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘˘صصو˘˘صصخ˘˘لا ع˘˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا
ةيحÓفلا اصصوصصخ تن˘صشو˘م˘ت
تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ا˘˘صضيأاو ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ةأارم˘لا ع˘ي˘ج˘صشت ع˘م ة˘ي˘فر˘ح˘لا
تيبلا يف ة˘ث˘كا˘م˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا
رامثتصس’ا م˘لا˘ع ى˘لإا جو˘لو˘ل˘ل
ة˘نود˘م هر˘˘فو˘˘ت ا˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم
.رغصصملا سضرقلا رييصستل

ددع نأا ىلإا ثدحتملا راصشأاو

اهل˘يو˘م˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
ةي’ولاب زاه˘ج˘لا سسف˘ن ن˘م˘صض
غلب ة˘مر˘صصن˘م˘لا ة˘ن˘صسلا لÓ˘خ
ةيلام ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘عور˘صشم673
نويلم13ر7 لداعت ةي˘لا˘م˘جا
.جد
نأا رد˘˘صصم˘˘لا سسف˘˘˘ن فا˘˘˘صضأاو
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا هذ˘˘˘ه عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
لÓ˘خ ةد˘صسج˘م˘˘لا ةر˘˘غ˘˘صصم˘˘لا
تح˘م˘صس ة˘مر˘صصن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
ل˘غ˘صش بصصن˘م974 ري˘فو˘ت˘ب
نم تنا˘ك ة˘ئا˘م˘لا˘ب86 اه˘ن˘م
اهنم تدافتصسا ءاصسنلا بيصصن

ةأارملاو تا˘ي˘فر˘ح˘لا ا˘صصي˘صصخ
.تيبلاب ةثكاملاو ةيفيرلا

م .ق

ديمح .ز

mahali@essalamonline.com

فلتخم لمصشي عورصشملا
ةي’ولا تايدلب

ديوزتل ىربك تايلمع ثÓث
ةملاڤب هايملاب ناكسسلا

1202 ةنصس مصسرب ةملاق ةي’وب ررقت
ميعدتل ىربك تايلمع ثÓث زاجنإا

هايملاب تايدلبلا فلتخم ناكصس ديوزت
ليهأات ةداعإاو برصشلل ةحلاصصلا

يلامجإا يلام فÓغب خصضلا تاطحم
،جد نويلم007 و رايلم1 ةميقب

ةيريدم شسمأا لوأا هب تدافأا ام بصسح
ةيريدم تحصضوأاو .ةيئاملا دراوملا
ةريبكلا تايلمعلا هذه نأاب عاطقلا

اهزاجنإا جمربم عيراصشم ةدع نمصضتت
جمانربلا نمصض ةيلاحلا ةنصسلا لÓخ

نيصسحت هنأاصش نم ام عاطقلل يونصسلا
هايملاب ةي’ولا ناكصس ديوزت ةيلمع

هذه نأا ىلإا ةريصشم ،برصشلل ةحلاصصلا
01ـلا رئاودلا ىلع عزوتت عيراصشملا
.ةيدلب43 يطغت ةي’ولل
ةيلمعلا نإاف ،ردصصملا تاذل ادانتصساو
ةانق نم ءزج ديدجتب قلعتت ىلوأ’ا

ةيفصصت ةطحم نم اقÓطنا هايملا خصض
ىلإا غابد مامحب نادمحوب دصسب هايملا

زاجم ةيدلبب يطصسولا نازخلا ةياغ
نأاب افيصضم ،ملك6,2 ةفاصسم ىلع رامع
نم ةانقلا نم ءزجلا اذه زاجنإا عورصشم
هل شصصصخ ملم0001 رطقب ذ’وفلا

.ج د نويلم004 ةميقب يلام فÓغ
نأاب ةيئاملا دراوملا ةيريدم تفاصضأاو
ةصصح61 نمصضتت ةيناثلا ةيلمعلا

ةحلاصصلا هايملاب ديوزتلاب قلعتت
ربع نيزختلا ةعصس ةدايز عم برصشلل

يتاصشمو ةيناث تاعمجتو ىرق
،ةي’ولا نم ةيدلب51ـ بلظ قطانمو
ةجمربملا تايلمعلا نأا ىلإا ةريصشم
هايملل ةديدج تاكبصش زاجنإا فدهتصست
هايملل تانازخو برصشلل ةحلاصصلا

.خصضلل تاطحمو
62 نمصضتت يتلا ةثلاثلا ةيلمعلا امأا

ليهأات ةداعإا شصختف زاجنإÓل ةصصح
نم ةيدلب02 ربع هايملا خصض تاطحم
عيراصشملا نأاب ةديفم ،ةي’ولا
عزوتت ةيلمعلا هذه نمصض ةجمربملا

تاطحم نم ددع ليهأات ةداعإا ىلع
ليهأاتلا ةداعإا اذكو خصضلا
نم رخآا ددعل يكيناكيمورتكلإ’ا
.هيلإا ةراصشإ’ا تمت ام قفو ،تاطحملا

ب .ع
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ةليسسملإ ةي’و
ةعلسضلإ مامح ةرئإد
ةغونو ةيدلب
321630591824890 :يئابجلإ مقرلإ

ىودج مدعو تقؤوملا حنملا نع نÓعإا

.03/21/0202 :خيراتب02 :مقر ةفرظأ’إ حتف رسضحم ىلع ءانب
.70/10/1202 :خيراتب10 :مقر صضورعلإ مييقت رسضحم ىلع ءانب
.91/10/1202 :خيراتب20 :مقر صضورعلإ مييقتلإ ةلسصإوم رسضحم ىلع ءانب
ةغونو ةيدلبل يدلبلإ يبعسشلإ صسلجملإ صسيئر نلعي

معاطم نيومت :ـب قلعتملإ20/0202 مقر حوتفم صضورع بلطل ىودج مدعو تقؤوملإ حنملإ نع
:يلاتلاك1202 ةيلاملإ ةنسسلإ لÓخ ةيئإذغلإ دإوملاب ةيئإدتبإ’إ صسرإدملإ

قفإوملإ6341 ماع ةجحلإ يذ2 يف خرؤوم742 ‐51 مقر يسسائر موسسرم نم28 ةداملإ ماكحأ’ اقبط
.ماعلإ قفرملإ تاسضيوفتو ةيمومعلإ تاقفسصلإ ميظنت نمسضتم5102 ةنسس ربمتبسس61
مهسضورعو مهتاحيسشرت مييقتل ةلسصفملإ ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ ىل˘ع عÓ˘طإ’إ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غإر˘لإ ن˘يد˘ه˘ع˘ت˘م˘لإ ىل˘ع˘ف
نÓعإإ رسشنل لوأ’إ مويلإ نم ءإدتبإإ مايأإ (30) ةثÓث هاسصقأإ لجأإ يف لاسصتإ’إ ،ةيلاملإو ةينقتلإ
.ىودج مدعو تقؤوملإ حنملإ

(01) ةرسشع لجأإ يف انعط عفري نأإ ىودج مدعو تقؤوملإ حنملإ ىلع جتحي يذلإ دهعتملل نكمي
موي عم رسشاعلإ مويلإ نمإزت إذإإو ىودج مدعو تقؤوملإ حنملإ نÓعإ’ رسشن لوأإ خيرات نم ءإدتبإإ مايأإ

.يلإوملإ لمعلإ موي ىلإإ نعطلإ عفرل ددحملإ خيراتلإ ددمي ةينوناق ةحإر موي وأإ ةلطع

ةيلمعلإ مسسإ

:10 مقر ةسصحلإ
هكإوفلإو رسضخلإ

:20 مقر ةسصحلإ
ة˘ي˘ئإذ˘˘غ˘˘لإ دإو˘˘م˘˘لإ

لوقبلإو

:30 م˘˘قر ة˘˘سصح˘˘لإ
ءإر˘م˘ح˘˘لإ مو˘˘ح˘˘ل˘˘لإ

ءاسضيبلإو
صضيبلإو ةجزاطلإ

:40 مقر ةسصحلإ
زبخلإ

يداسصتق’إ لماعتملإ

دإرم يلحإر
ةلمجلاب ةراجت

ةطبترملإ تاجتنملل
ناسسنإ’إ ةيذغتب
نيسساي يميهإرب
ةئزجتلاب ةراجت
هكإوفلإو رسضخلل

ةماعلإ ةيذغتلإو
يجإرد حاحد نب

ةلمجلاب ةراجت
صضيبلإو نجإودلل

حبذلإ ‐ بنإرأ’إو
يعانسصلإ عطقلإو

ةباسصقلإ موحلل

صضرعلإ غلبم
ىندأ’إ دحلإ

جد04.917.777.2

جد09.105.626.2

جد02.021.723.1

صضرعلإ غلبم
ىسصقأ’إ دحلإ

جد08.828.799.4

جد07.551.727.4

جد04.585.883.2

ةمÓعلإ
ةينقتلإ

ن04

ن5.02

ن03

يئاب÷إ مقرلإ

136330010827891

033500091828891

443110051509791

ةظحÓم

Úب نم انمث لقأ’إ
ةلهؤوŸإ صضورعلإ

اينقت

Úب نم انمث لقأ’إ
ةلهؤوŸإ صضورعلإ

اينقت

Úب نم انمث لقأ’إ
ةلهؤوŸإ صضورعلإ

اينقت

ىودج مدع



فادهلاب فرتعي ’ رامين
نامريج ناسسل يخيراتلا

ناصس سسيراب مجن ،روينوج رامين أاجاف
هتارايتخاب عيمجلا سسمأا لوأا ،نامريج
،هيدان خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘ب˘ع’11 ل˘صضفأ’
ىلع اما˘ع05 رورمب ل˘ف˘ت˘ح˘ي يذ˘لا
ةصسارح يف رامين راتخا دقف .هصسيصسأات
يجيولنايج ،قباصسلا هل˘ي˘مز ،ى˘مر˘م˘لا
مرصضخملا يلاطيإ’ا نأا مغر ،نوفوب
سصيمقب ،دحاو مصسوم ىوصس بعلي مل
يليزاربلا مجنلا لامو .يج سسإا يب
ىلع هراي˘ت˘خا ع˘قو ثي˘ح ،ه˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل
،سسي˘˘˘ف˘˘˘لأا ي˘˘˘ناد» عا˘˘˘فد˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘˘بر
يفو ،«سسكيلأا ،زيول ديفاد ،ليوصسكام
ديفيد يزيلجنإ’ا ع˘م ،ي˘ن˘ي˘ن ط˘صسو˘لا
،ارذع .اتوم وغايت يلاطيإ’او ،ماهكيب
ليمحت نم ويديفلا لّغصشم نّكمتي مل
ي˘فو (201101 :أاطخلا زمر).ف˘ل˘م˘لا
ه˘ن˘˘طاو˘˘م را˘˘م˘˘ي˘˘ن را˘˘ت˘˘خا ،مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

،اياو جروج يريبيللا عم ،وينيدلانور
.سشتي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز يد˘يو˘صسلاو
،قباصسلا هليمز امامت رامين لهاجتو
يخيراتلا فادهلا ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘صسن˘يدإا
هراوجب بعل يذلا ،يصسيرابلا يدانلل
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘صساو˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
.دتيانوي رتصسصشنام

امراب مزهي ايرودبماسس
يلاطيإ’ا يرودلا يف

هفيصضم ىلع ايرودبماصس قيرف زاف
91 ةلوجلا نمصض ،دحأ’ا ،0‐2 امراب
.يلاطيإ’ا يرودلا نم
لجصس ،ينيدرا˘ت و˘ي˘ن˘يإا بع˘ل˘م ى˘ل˘عو
ينابايلا عفادملا نم لك ءاقللا يفده
م˘جا˘ه˘˘م˘˘لاو (52ق) اد˘˘ي˘˘صشو˘˘ي ا˘˘˘يا˘˘˘م
.(43ق) يدلاب اتيك يلاغنصسلا

اذه ايرودبماصسل نماثلا وه زوفلا اذهو
نيتاراب˘م ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب م˘صسو˘م˘لا

تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،9 ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘صسخ˘˘˘˘لاو
لداعت يذلا امرابل ةرصشاعلا ةراصسخلا
.طقف نيتنثا يف زافو تاءاقل7 يف
ا˘يرود˘ب˘ما˘صس ع˘فر ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
زكرملا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن62 ى˘لإا هد˘ي˘˘صصر
دنع امراب ديصصر دمجت اميف ،رصشاعلا

.ريخأ’ا لبق91 زكرملا يف ةطقن31
ليحر رسس ةملك اتيترأا
لانسسرآا ىلإا دراغيدوأا

مويلا ،ينابصسإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ةقفصص لعفلاب مصسح لانصسرآا نأا ،دحأ’ا
بع’ ،درا˘غدوأا ن˘ترا˘م ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا

ر˘يا˘˘ن˘˘ي لÓ˘˘خ ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ط˘˘صسو
نع ليحرلا دراغيدوأا بلطو .يراجلا

يوتصشلا وتاكريملا يف ديردم لاير
جرا˘خ ه˘نإا ن˘م د˘كأا˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا

،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ه˘برد˘م تا˘با˘صسح
وفيتروبيد ةارابم نم هداعبتصسا بقع
.كلملا سسأاك يف ونايوكلأا

«ترو˘˘ب˘˘صس» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص بصسح˘˘˘بو
ةملاكم دراغيدوأا ىق˘ل˘ت ،ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘كلا

ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ا˘ت˘ي˘ترأا ل˘ي˘كي˘˘م ن˘˘م
،ةيصضاملا تاعاصسلا لÓخ ،لانصسرآ’
،تارامإ’ا بعلم ىلإا مودقلاب هعانقإ’
هب رعصش امل ،بعÓلا هب بحر ام وهو
.همصضب ينابصسإ’ا بردملا مامتها نم
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م نأا ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تفا˘˘صضأاو
ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ر˘مأا تل˘ه˘صس درا˘غ˘يدوأا

ىل˘ع قا˘ف˘ت’ا ة˘عر˘صسو ،د˘يرد˘م لا˘ير
مصسوم˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ةرا˘عإ’ا دو˘ن˘ب ة˘فا˘ك
ل˘ّصضف درا˘غ˘يدوأا  نأا ة˘ن˘ي˘ب˘م ،ي˘لا˘ح˘لا
اًيأ’ بعللا ىلع ،لانصسرآا ىلإا لاقتن’ا

.سسكايأا وأا داديصسوصس لاير نم
ىلإا دراغيدوأا لقتني نأا ررقملا نمو
نود ،طقف رهصشأا6 ةدمل «زرناغلا»
.ءارصشلل رايخ يأا دوجو

ودلانور نم بÎقي زيراوسس
وكيتلتأا عم يئانثتسسا مقرب

سسيو˘˘ل ي˘˘نا˘˘يو˘˘غوروأ’ا ل˘˘˘ج˘˘˘صس
،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا م˘ج˘ن ،ز˘يراو˘صس
«سسوكنÓبيخورلا»ـل ا˘ًي˘لا˘غ ا˘ًفد˘ه
ىلع سسمأا لوأا ،ايصسنلاف كابصش يف
نمصض ،وتايلوبورتم ادناو بعلم
يرودلل02 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م
.ينابصسإ’ا

«ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘صش بصسح˘˘˘˘˘بو
لجصس زيراوصس نإاف ،تاءاصصحإÓل
عم «اغ˘ي˘ل˘لا» ي˘ف21 م˘قر ه˘فد˘˘ه
.مصسوملا اذه ديردم وكيتلتأا

نين˘ثإ’ا ه˘فاد˘هأا ز˘يراو˘صس ل˘ج˘صسو
يف ةاراب˘م51 لوأا لÓ˘˘خ ر˘˘˘صشع
ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘صضفأا ي˘˘هو ،«ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا»
لجصس امدنع ،0102 ذنم بعÓل

لا˘ير ع˘م ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
.(اًفده31)  ديردم
يفاده ةم˘ئا˘ق ز˘يراو˘صس رد˘صصت˘يو
21 ديصصر˘ب م˘صسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘غ˘ي˘ل˘لا

ي˘بر˘غ˘م˘لا ع˘م يوا˘صست˘لا˘ب ،ا˘˘ًفد˘˘ه
.يريصصنلا فصسوي

349211ددعلإ ^2441  ةيناثلإ ىدامج31ـل قفإوملإ1202 يفناج62ءاثÓثلإةصضايرلا

sport@essalamonline.com

ةيباجيلإ رومألإ ديدع دوجو دكأإ

زوفلا تعاسضأا ءاطخأ’او..حÓسصل ةديج ةارابم :بولك

ن˘غرو˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل برد˘˘م ل˘˘ّصضف
تايباجيإ’ا ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ،بو˘ل˘ك
ةميزهلا نم هقيرف اهب جرخ يتلا
‐2 دتيانوي رتصسصشنام هفيصضم مامأا

ار˘كب˘˘م عدو˘˘ي˘˘ل ،د˘˘حأ’ا ءا˘˘صسم3
.ارتلجنإا سسأاك ةقباصسم
،نيقيرفلا نيب ابراقتم ءادأ’ا ناكو
ةرطيصس رث˘كأ’ا لو˘بر˘ف˘ي˘ل نا˘ك نإاو
،ةروانملا ةقطنم ىلع اذاوحتصساو
ءا˘ط˘خأا ى˘ل˘ع بع˘ل د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ن˘˘كل
ققحيل ،هتابايغ Óغتصسم ،هصسفانم
نم˘ث ى˘لإا ه˘ب د˘ع˘صص ،ا˘ن˘ي˘م˘ث ار˘صصن
ي˘قÓ˘ي˘˘صس ثي˘˘ح ،سسأا˘˘كلا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
.دتيانوي ماه تصسو
اهتلقن تاحيرصصت يف بولك لاقو
يب يب) ةينا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘عاذإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه
كانه ناك» :ءاقللا ءاهتنا بقع (يصس
كلذكو ،ةديجلا رومأ’ا نم ديدعلا
،فادهأ’اب ةقلعتملا ءاطخأ’ا سضعب
يف نوكت نأا كيلع زوفلا تدرأا اذإا
،كلذ˘ك ن˘كن م˘لو كاو˘˘ت˘˘صسم ة˘˘م˘˘ق
ر˘فو˘ن م˘ل لوأ’ا فد˘ه˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب
رومأا ،ةدصشب زوفلا اندرأا ،ةيامحلا

ا˘ه˘ن˘كل ثد˘ح˘ت نأا بج˘ي ’ هذ˘˘ه˘˘ك
ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ،تثد˘˘ح
.«ةركلا يقلت دنع ءاطخأ’ا

سصÓ˘خ˘ت˘صسا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي» :فا˘˘صضأاو
،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م رو˘˘مأ’ا سضع˘˘ب
اهنإا ،ةارابم لك نم ملعتلا لواحن
و˘م ى˘لإا ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ج ةارا˘˘ب˘˘م
تناك ،ةقثلل ةبصسنلاب ةديج ،حÓصص

ةدصشب زوف˘لا ا˘ندرأا ،ة˘ب˘ع˘صص ةارا˘ب˘م
ن˘كي م˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘لا ها˘ن˘مد˘˘ق ا˘˘م ن˘˘كل

ةارا˘ب˘م˘ب تز˘ف اذإا» :ع˘با˘تو.«ا˘ي˘فا˘˘ك
اذإا ،تايب˘ل˘صسلا سضع˘ب كا˘ن˘ه نو˘كت

هتاذ رمأ’ا ثدحي ةارابم ترصسخ
دارأا م˘˘ك تد˘˘ها˘˘صش ي˘˘ن˘˘كل ،ا˘˘˘صضيأا
ن˘م ا˘ن˘ي˘نا˘ع ،ق˘ح˘ب زو˘ف˘لا نا˘ب˘˘صشلا

،ةد˘تر˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا ي˘ف ل˘كا˘صشم
اهنكل ،ةدحلاب عتمتت ةارابم تناك
.«تايباجيإ’ا ىلع كلذك توتحا

ماهنتوتل دإدعإإ
˘ما˘مأا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م د˘˘ع˘˘بو

لاق ،دتيانوي˘ل ةد˘تر˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا
يف لمعلا ىلإا جاتحي هنإا بولك
نيصسحت ىلع عوبصسأ’ا اذه نارملا
ماهنتوت ةهجاومل دادعتصسÓل كلذ
ىلع ةدصشب دمتعي يذلا ريبصستوه
.ةعيرصسلا تامجهلا

ةارابمل ديج دادعتصسا اذه» :فدرأاو
يغبني ام امامت كردن نحن .ماهنتوت

هبحت ’ فقوم يف تنك اذإا .هلمع
.«هنم جورخلا ديرت كنإاف
اذه نم جورخلا ديرن» :درطتصساو
بجي كلذ ثدحي ىتحو ،فقوملا
ةليللا .تاوطخلا سضعب عطقن نأا

تصسيل هذهو ،تاوطخلا هذه انعطق
اننكل ةبولطملا ةريخأ’ا تاوطخلا
ديج اذهو تاوطخلا سضعب انعطق
.«يلاحلا تقولا يف
،لوبرفيل نوكي نأا بولك ىفنو
يبهذلا عبرملا نم جرخيصس يذلا
ر˘صسخ اذإا زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
،سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ما˘˘مأا
ىوتصسم يف سضافخنا نم يناعي
.ةقثلا

يأا د˘˘ها˘˘صشأا م˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا» :م˘˘˘تأاو
ىفاعتنصس ..ةقثلاب قلعتت تÓكصشم
.«فقوملا اذه نم

ليحرلا قيرط ىلع يتيسس رتسسسشنام بع’ :’ويدراوغ
برد˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ق
ي˘ف سسفا˘ن˘م˘لا ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م
ه˘نإا ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا
ةياهنب قيرفلا بع’ لحري نأا عقوتي
.ريدقت ىصصقأا ىلع يلاحلا مصسوملا

ي˘لود˘لا ي˘نا˘ب˘صسإ’ا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘يو
م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ا˘ي˘˘صسرا˘˘غ كير˘˘يإا
ةدوعلاب تانه˘كت ه˘ت˘ط˘برو ي˘لا˘ح˘لا
.ةنولصشرب هتلوفط يدان ىلإا

رمعلا نم غلابلا عفادملا كراصشي ملو
تايرابم ينامث يف ىوصس اماع02
مصسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘با˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
هنكل ،سضر˘م˘لاو تا˘با˘صصإ’ا بب˘صسب

بع˘ل˘ل ةردا˘ن ة˘صصر˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صصح
ىلع1‐3 زو˘ف˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأا
داحت’ا سسأاك يف نوات ما˘ه˘ن˘ت˘ل˘ي˘صشت
.تبصسلا موي يزيلجنإ’ا

:ن˘ي˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ’و˘˘يدراو˘˘غ غ˘˘ل˘˘بأاو
ةرتف ةياهن يف ثدحيصس ام ىرنصس»
ع˘قو˘ي˘صس ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ’ ،ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

يف لحريصس هنأا قثاو انأا ،اديدج ادقع
ةرتفل ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن
فقوتي رمأ’اف ة˘ي˘لا˘ح˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

.«ىرخأ’ا ةيدنأ’ا ىلع
يف يناثلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ت˘ي˘صس ل˘ت˘ح˘يو

قرافب ةط˘ق˘ن83 د˘ي˘صصر˘ب يرود˘لا
دتيانوي ر˘ت˘صسصشنا˘م ف˘ل˘خ ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن
لحيو ،ةيفاصضإا ةارابم هل ىقبتت نكل

نويبلأا سشتيمورب تصسو ىلع افيصض
.ءاثÓثلا ادغ

ةنولسشرب عم هلسشف ببسس اذهو ..ةرهاظ هنأا دقتعي وبيدوت :قباسسلا هليكو
قباصسلا ليكولا ،نيتاصس ونورب مجه
بع’ ،وبيدوت ريلك ناج يصسنرفلل
هلكوم ،اكيفنب ىلإا راعملا ةنولصشرب
.رورغلاب همهتاو ،فينع لكصشب
ي˘ف ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ع و˘ب˘يدو˘ت ل˘˘حرو
ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا
حيتي لكصشب اكيفنب عم ةكراصشملا
يف ل˘صشف ه˘ن˘كل ،ه˘تارد˘ق را˘ه˘ظإا ه˘ل
ةارا˘ب˘م ي˘ف ا˘ًي˘صسا˘˘صسأا كرا˘˘صشو ،كلذ
.لاغتربلا سسأاكب ةديحو
اهتلقن تاحيرصصت يف نيتاصس لاقو
«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص
لقنل هب تمق امل ديعصس» :ةينابصسإ’ا
مل نآ’ا يننكل ،ةنولصشرب ىلإا وبيدوت
.«هحلاصصمب متهأا دعأا

ة˘ي˘صصخ˘صش وذ و˘ب˘يدو˘ت» :فا˘˘صضأاو

ةحيصصنلا ىلإا عمتصسي مل ،ةبعصص
ر˘يد˘م˘لا) لاد˘ي˘بأا ه˘ل ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘˘لا
،(ة˘نو˘ل˘صشر˘ب˘ل ق˘با˘صسلا ي˘صضا˘ير˘˘لا
ه˘ن˘كل ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ه˘ب ن˘˘مآا يذ˘˘لا

.«ةرهاظ هصسفن دقتعا
نأا ي˘˘ف بب˘˘صسلا و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه» :ع˘˘˘با˘˘˘تو
كلمي ،حجنت مل اجيللا يف هتبرجت
امو ،رورغم هنكل ،ةعئار تاناكمإا
.«عصضاوتلا وه هصصقني
ي˘ه و˘ب˘يدو˘ت بصسا˘ن˘ي ا˘˘م» :ل˘˘م˘˘كأاو
هجاوت ’ يتلا ،طقف ةئداهلا ةيدنأ’ا

.«تاطوغصض
ىلإا لاقتن’اب طبترا وبيدوت» :متأاو
ةياغلل حومط ٍدان ويز’ نكل ،ويز’
جئات˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل طو˘غ˘صض ه˘ي˘ل˘عو
ل˘صضفأ’ا ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ’ ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا
بجي بع’ وهف ،وبيدوتل ةبصسنلاب
نأا نكمي ٍدان يف ديدج نم أادبي نأا
ي˘ت˘لا ءا˘ط˘خأ’ا سضع˘ب ه˘ي˘˘ف بكتر˘˘ي
.«نصسحتلا ىلإا هعفدت
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ءاقل توأا02 بعلم نصضتحي
و˘ب˘ع’ ع˘م˘ج˘ي˘صس ة˘م˘ق˘لا ي˘ف
فيصضلا مامأا دادزولب بابصش
بعليصس يذلاو سسابعلب داحتا
مصسوم˘لا اذ˘ه ه˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م لوأا
رباكأ’ا نم ا˘ه˘ل˘ك ة˘ل˘ي˘كصشت˘ب
ةرادإ’ا تل˘م˘ع نأا د˘ع˘˘ب اذ˘˘هو
ركذي ،نيبعÓلا ل˘ي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع
ةدو˘˘ع˘˘لا د˘˘ع˘˘بو با˘˘ب˘˘˘صشلا نأا
ثحبيصس نازيلغ نم راصصتناب

نم ديزملا ةفاصضإا ةيفيك نع
فادهتصسا نأاو ةصصاخ طاقنلا
د˘صصح ن˘م˘صضت˘˘ي ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نأا ركذي ،طاقنلا نم ديزملا

اصضيأا نوزهاج داحت’ا وبع’
ةتغابم ىلع لمعلا لجأا نم
.نييلحملا

انفده ةدايرلا» :دويعشس
ششاقن ’ توأا02 طاقنو

«اهيف
ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘˘ك د˘˘قو

ثي˘ح دو˘ي˘ع˘صس ور˘ت˘صسيا˘م˘لا
ن˘م د˘يز˘م˘ل˘ل جا˘ت˘ح˘ن» :لا˘ق
ى˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ا˘ن˘فد˘ه نأاو ة˘صصا˘خ ةدا˘ير˘لا

ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل ا˘مود ى˘ق˘ب˘ي
نوزهاج نحن امومع بقللا
مغر سسابعلب طاقن بصسكل

˘ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
هو˘ب˘ع’ ع˘جر˘ت˘صسا سسفا˘˘ن˘˘م
ةز˘ي˘م˘م ة˘ل˘ي˘كصشت كل˘ت˘م˘يو
تب˘ع˘ل ي˘ت˘˘لا كل˘˘ت ة˘˘صصا˘˘خ
ن˘م ة˘ي˘صضا˘˘م˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يد˘ح˘ت˘لا تع˘فرو ف˘˘يدر˘˘لا
ءاقبإا ىقبي م˘هأ’او م˘ه˘م˘لا˘ف
نم رثكأا بارتق’او طاقنلا

.بيترتلا ةداير

:يمششاهلا ةدخب
روكلب ءانبأاب ةحاطإ’ا»

نوزهاجو ةنكمم
جئاتن نيشسحتل

«شسابعلب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘ح˘˘˘تو اذ˘˘˘˘ه
يمصشاه˘لا ةد˘خ˘ب د˘عا˘صسم˘لا

دد˘صصب ن˘˘ح˘˘ن » :لا˘˘ق ثي˘˘ح
ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘ت ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت
ف˘يدر˘لا ة˘ل˘ي˘˘كصشت ع˘˘م˘˘ج˘˘ي
ر˘با˘كأ’ا ن˘م ن˘ي˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب

را˘˘صسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصت˘˘˘ل كلذو
ةصصاخ رثكأاف رثكأا قيرفلا

ةد˘حو˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا نأاو
ةركملا » عصضو يف لمأاتو
ابصسحت حيرم عصضو يف »
ةصصاخ ةل˘ب˘ق˘م˘لا ت’و˘ج˘ل˘ل
يذ˘˘لاو را˘˘صصنأ’ا م˘˘عد ع˘˘م
نع امود داعتب’اب انل حمصس
ةمق امومع رطخلا ةقطنم
ة˘˘يو˘˘ق نو˘˘˘كت˘˘˘صس رو˘˘˘كل˘˘˘ب
ةجيتنب ةدوع˘ل˘ل ى˘ع˘صسن˘صسو
.ةيباجيإا

ششامر ماششه

رطخلا ةقطنم نع داعتبÓل «ةركملا»و بيترتلا ةداير نع ثحبلا نوديري «ةبيقعل ءانبأا»
شسابعلب داحتا – دادزولب بابشش

رايدلا لخاد ثÓثلا طاقنلا ليشصحت ىلع ةليلم نيع ةيعمج وبع’ رشصي
ةرورشضب ةبلاطم ةليكششتلا نأاو ةشصاخ ةلجشسملا تارثعتلا ةلشسلشس رشسكو
ع˘ير˘شس ما˘مأا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق ق˘ير˘ف˘لا ن˘شضت˘ح˘ي ن˘ي˘ح كلذ نو˘ك˘ي˘شسو د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

وحمل داهتج’او لمعلا ةرورشضب نابلاطم نافرطلا نوكيشس ثيح ،نازيلغ
شسفنلا ينميو اذه بيترتلا لودج يف رثكأا مدقتلا ةلشصاومو تارثعتلا

نأاو ةشصاخ ىرخأا ةرم رثعتلا يدافت و ايباجيإا روهظلاب » ماشص’ » وبع’
.رايدلا جراخ بعللا ديجي شسفانملا

«Óماك دازلا دشصح لجأا نم اديج زيكرتلل ىعشسن» :يليÓب
يعن » :لاق ثيح نازيلغ ةمق نع يليÓب ريمأا ورتشسياملا ثدحتو اذه

نم بيترتلا لودج يف رثكأا انتيعشضو نيشسحت يف انراشصنأا ةبغر اديج
مويلا ةهجاوم لخدن انلعجيشس ام وهو ةيحيرأا لكب ةدوعلا ةلحرم بعل لجأا

رشصانعلا لك امومع رثكأا ررحتلاب انل حمشسي يذلا راشصتن’ا قيقحت لجأا نم
قيقحت لجأا نم رمأ’ا اذه يف رامثتشس’ا لمأان بردملل ةبشسنلاب ةرفوتم
.كلذ ملعن نحنو ةيحشضلا بوث يف لحي نل شسفانم مامأا مهأ’ا

اهيلع نحن يتلا بعاتملا مجح كردن» : ينازولا فيرشش
«ماشص’  مامأا ىوقأا نوكنشسو ةيبلشسلا جئاتنلا لعفب

اديج كردن» :لاق ثيح ةمقلا نع ثيدح ينازولا فيرشش بردملل ناكو
انلعجي˘شس يذ˘لا ر˘مأ’ا را˘يد˘لا ل˘خاد ةر˘ي˘ب˘ك تا˘طو˘غ˘شض ششي˘ع˘ي شسفا˘ن˘م˘لا نأا
ةجيتن ليشصح˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مإاو اد˘ي˘ج م˘شصخ˘لا ا˘ن˘شسرد ثي˘ح ،را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ىع˘شسن
جورخلل رثكأا داهتج’اب نيبلاطم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘جرأا ن˘ي˘ب ىق˘ب˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا

لخاد ارخؤوم ةلجشسملا تارثعتلا نأاو ةشصاخ ةهجاولا ىلإا انديعت ةجيتنب
.تاراشصتن’ا قيقحت ىلع ةردقلا ةقث دقتفن انتلعجو انيلع ترثأا رايدلا

ششامر ماششه

نازيلغ عيرشس – ةليلم نيع ةيعمج
رايدلا لخاد تارثعت وحم ديرت «ماسص’»

اهبعلم جراخ هقوفت ديكأاتل «عيرسسلا»و
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ةهجاومب يلاواطشسب يريشضح˘ت˘لا ه˘شصبر˘ت ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف م˘ت˘ت˘خا
مهحنمو نيبعÓلا حيرشست لبق هل ةيدو ةارابم رخآا يف ةديلبلا داحتإا

بعلمب ءاثÓثلا ادغ تابيردتلا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا لمأا ىلع ةحار ةرتف
.تاريشضحتلا لامكتشس’ يحوفشس
جمانرب يف ةعبارلا ينكارب بعلم هنشضتحا يتلا ةلباقملا هذه دعتو
دادو دعب رفشصل فدهب «بابششلا» ةراشسخب تهتنإا يتلاو ينفلا مقاطلا

1) ةجيتنب باكلا قوفت نيأا ةبقلا دئار مث ،ششارحلا داحتاو كيرافوب
ينومحر دارم بردملا هنأاششب ىدبأا ام وهو ،يدلاخ عيقوت لمح (0 ـ
ة˘م˘حاز˘م˘لا ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ىل˘ع أار˘ط يذ˘لا ن˘شسح˘ت˘ل˘ل ه˘حا˘ي˘ترا

بردملا هب حرشص ام بشسحو ،بشصانملا ىلع نيبعÓلا نيب شسفانتلاو
،نيبعÓلا عيمج تايناكمإا ىلع فوقولا يف حجن ينفلا مقاطلا نإاف
مÓشسإا ادع ،ةيدولا تاءاقللا يف ةكراششملا ةشصرف مهحنم لÓخ نم
رشضحملا فارششإا تحت شصاخ يبيردت جمانربل عشضخي لظ يذلا حÓشص

نم شصلختلا يف ه˘ل˘مأا ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،ر˘خأا˘ت˘م˘لا ه˘قا˘ح˘ت˘ل’ ار˘ظ˘ن ،ي˘ند˘ب˘لا
لقأ’ا ىلع اهعبطتشس يتلا ،ةريخأ’ا ةلحرملا يف تارغثلاو تاوفهلا

،ةنيطنشسق ةيدولوم مامأا اهنم ةدحاو نامشض نم نكمت ،تايدو ثÓث
د˘يد˘ع˘ب جور˘خ˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘˘شس ،ي˘˘لاوا˘˘ط˘˘شس شصبر˘˘ت نأا˘˘ب ي˘˘نو˘˘م˘˘حر ىر˘˘يو

فششكلا عم ةيشساشسأ’او ةليكششتلا ملاعم عشضو نم بارتق’او تايباجيإ’ا
» :Óئاق يدلاخو طولخ باششلا شسراحلا رارغ ىلع بهاوملا شضعب نع

ام ،رمتشسم نشسحت يف وهو ،حيحشصلا قيرطلا يف قيرفلا نأاب دقتعأا
ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘ي˘م˘ي˘عد˘ت نود داد˘ع˘ت˘لا اذ˘ه˘ب ي˘˘ف˘˘ت˘˘ك˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج

.«ةيئانثتشس’ا
ةيئ’ولا تاطلشسلاب داجنتشس’ا قيرفلا ةرادإا تررق لشصتم قايشس يف

ليهأات ددهت تتاب يتلا ،تاعزانملا ةنجل نويدل جرخم داجيإا لجأ’
شضورفملا زجحلاو يدانلا ةنيزخ شسÓفإا لظ يف ،ددجلا نيمدقتشسملا

شسو˘قا˘ن ة˘ن˘ي˘غز شسي˘ئر˘لا قد تقو ي˘ف ،ر˘ه˘ششأا ةد˘ع ذ˘ن˘م د˘ي˘شصر˘لا ىل˘˘ع
اهشضوخ هقيرفل نكمي ’ يتلا ،ةلوطبلا نم باحشسن’اب احولم ،رطخلا

.هريبعت دح ىلع فيدرلا ةليكششتب
طيمز.ع

نويدلل لح داجيإ’ تاطلشسلا دششانتةنتاب بابششةرادا
ةليكسشتلا نسسحتل حاترم Êومحر

احجان ناك سصبÎلا نأا دكؤويو

لبقتشسيشس ثيح ،ةيقرششلا تايرابملا نشسحأا نم ةدحاو ةيلاعلا بعلم نشضتحي
نع فرط لك اهيف ثحبي ةهجاوم يف جربلا يلهأا هفيشض ةركشسب داحتا قيرف
ةبشسنلاب ارخؤوم ةققحملا ةيبلشسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس ر˘شسكو را˘شصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تابيخلا وحمو ديج ل˘ك˘ششب رو˘ه˘ظ˘لا و˘حو˘ح لا˘ب˘ششأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةلوجلا هتاه يف قيرفلل رثعت يأا اورفغي نل نابيزلا ءانبأا نأاو ةشصاخ ةيشضاملا

وه يمريشس شسفانم مامأا راشصتن’ا قيقحت لجأا نم ةأايهم فورظلا لك نأا امب
.ةهجاولل هديعت ةجيتن لشضفأا قيقحتل هلقث لكب رخآ’ا

مقاطلا ءاطخأا حيحشصتل امود ىعشسن» :وحوح
«يلهأ’ا طاقن بشسك ةيمهأا كردنو قباشسلا ينفلا
يموي لكششب لمعن » :لاق ثيح ةمقلا نع وحوح ريمشس بردملا ثدحتو
ةعومجملا زيه˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو ق˘با˘شسلا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ح˘ي˘ح˘شصت ىل˘ع

مامأا مويلا ةهجاوم شصوشصخب امإا مداق وه ،اهيف انرظتنت يتلا تايدحتلل
داحت’ا عشضيشس رخآا رثعت يأا نأ’ زوفلا قيقحت نع انل ليدب Óف جربلا يلهأا

نم ةعومجملا نحششل ىعشسن انلعج ام وهو طوقشسلاب نيددهملا ةناخ يف
شسف˘ن˘ي يذ˘لا Ó˘ما˘ك داز˘لا ل˘ي˘شصح˘تو ي˘ل˘هأ’ا ل˘كا˘ششم ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا ل˘˘جأا

.رثكأا داحت’ا ةيعشضو

طغشضلا يف رامثتشس’اب نيبلاطم يئÓمز» :عقعق
«شسفانملا ىلع شضورفملا

ةبوقعلا ببشسب عقعق دمحأا مويلا ةمق نع بئاغلا عم ثيدح انل ناكو اذه
لمعلا لجأا نم لكلا يف لكلا بعلو زيكرتلا ىوشس يئÓمز ىلع ام» :لاق ثيح
يتلا لكاششملا لظ يف ةشصاخ ةهجاولا ىلإا انديعت ةيباجيإا ةجيتن طبشض ىلع
ام وهو انتيعشضو شسفن ششيعي رخآ’ا وه شسفانملا نأا كردن امومع اهششيعن
براقت ىلإا رظنلاب نكمملاب ةيباجيإا ةجيتن دشصح ةيناكمإا نع ثحبلا لعجيشس
                                             .اشضيأا شسفانملا ىلع طوغشضلا ةرثكو تايوتشسملا
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جربلا يلهأا – ةركشسب داحتا
راسصحلا كفل ةيباجيإ’ا جئاتنلا نع ناثحبي يلهأ’او داحت’ا

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسي
ر˘˘صصن ه˘˘ف˘˘ي˘˘صض ةد˘˘كي˘˘كصس
ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘عو ياد ن˘˘ي˘˘صسح
تار˘ث˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘صسل˘صس ر˘˘صسك
ي˘ت˘لاو ار˘خؤو˘م ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لا

يف عجار˘ت˘ي يدا˘ن˘لا تل˘ع˘ج
نأا ر˘كذ˘ي ،بي˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘صس
نع ثحبت اصضيأا ةيرصصنلا
اهل ح˘م˘صست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘كلا
ةلجصسملا تابيخلا زواجتب
ةصصاخ ةلوطبلا ةيادب ذنم
ن˘˘ع ز˘˘جا˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا نأاو
ةلوطبلا يف زوفلا قيقحت
نيقيرفلا راصصنأا لمأايو اذه
لجأا ن˘م ل˘صضفأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةيدنأ’ا ةبكوك نع داعتب’ا
.طوقصسلاب ةددهملا

نوزهاج» : لاكوأا
ثÓثلا طاقنلا دشصحل

«ةمزأ’ا نم جورخلاو
بعÓ˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘ح ي˘˘ف

ان˘ي˘ل˘ع» :لو˘ق˘ي د˘كأا لا˘كوأا
نم يتوأا ام لكب لوخدلا
ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م ةو˘˘˘ق
نأاو ةصصاخ ثÓثلا طاقنلا
نأا ا˘م˘ب عو˘˘ن˘˘م˘˘م ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت˘˘لا
رثعت لمتح˘ت ’ ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ،ر˘˘˘خآا
وهو انتيعصضو سسفن سشيعي

ةيوق ةلباقملا ل˘ع˘ج˘ي˘صس ا˘م
يذلا رمأ’ا ةيدنلا لمحتو
زوفلا ةينب لخدن انلعجيصس

ة˘ج˘ي˘ت˘ن يأا نأا ا˘م˘ب ر˘ي˘˘غ ’
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ت˘صس ة˘ي˘با˘ج˘يإا ر˘˘ي˘˘غ
ةقيصضلا تابا˘صسح˘لا ل˘خد˘ن
ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ع˘˘˘ي˘˘˘صضنو
.«تاءاقللا يف ةبصستكملا

تقو ناح» :ةحيرششوب
شضوافنشسو ةشضافتن’ا

طاقن ىلع اديج
«ةلباقملا

ع˘فاد˘م˘ل˘˘ل نا˘˘ك ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
سصوصصخب ثيدح ةحيرصشوب

:لاق ثيح هتنيدم قيرف ةمق
مامأا ادج ةبع˘صص ة˘ه˘جاو˘م˘لا»
لكاصشم سسفن سشيعي سسفانم
ى˘ع˘صسن ا˘مو˘م˘ع ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘˘صضو
ثحب˘لاو ا˘ندودر˘م ن˘ي˘صسح˘ت˘ل

ىلإا انديعت ةيباجيإا ةجيتن نع
كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي Ó˘ف ة˘ه˘جاو˘لا
ة˘ق˘فر˘ب ار˘خؤو˘م ا˘ن˘ل˘م˘ع ن˘ح˘ن
ير˘˘˘˘يزد لÓ˘˘˘˘ب برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

انتيعصضو نيصسحت˘ل ى˘ع˘صسنو
ن˘م جور˘خ˘لاو ر˘ث˘كأا˘ف ر˘˘ث˘˘كأا

ةدد˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا قزأا˘˘˘م
تقو نأاو ةصصاخ طوقصسلاب
.ناح دق ةصضافتن’ا

ششامر ماششه

ياد نيشسح رشصن – ةدكيكشس ةبيبشش

عم دعوم ىلع «قيلصشوب» بعلم نوكيصس
ةرقم مجن عمجتصس ةيوق ةلباقم ناصضتحا
ثحبي ةهجاوم يف لئابقلا ةبيبصش هفيصضب
،رثكأا دوهجلا ةفعاصضم نع نييدانلا اهيف
جئاتنلا ةمزأا ن˘م جور˘خ˘لا د˘ير˘ي م˘ج˘ن˘لا˘ف
ق˘ي˘ق˘ح˘ت كلذ˘بو ة˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
نزاو˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘لا د˘ي˘ع˘ي يذ˘لا را˘˘صصت˘˘ن’ا
سشرطل بردملا نأاو ةصصاخ ةعومجملل
ل˘ب˘ق م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘م˘هأا ىد˘˘م كرد˘˘ي
ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،«ي˘˘صس سسا ي˘˘صس»ـلا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
دعوم ىلع ناف’ سسيند لابصشأا نوكيصس
.ةوحصصلا ديكأات عم

عم زوف لوأا ديرأا» :ششرطل
بشسكل نوزهاج نحن و يقيرف

«يرانكلا طاقن
سشرطل بردملا عم ثيدح انل ناك دقو
ثÓثلا طاقنلا نامصض ديرن » :لاق ثيح
ةليكصشتلا امومع ررحتلاب انل حمصست يتلا

تايونعم˘لا نأاو ة˘صصا˘خ د˘عو˘م˘ل˘ل ةز˘ها˘ج
ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا دعب اميصس’ ةيلاع
ي˘ف ة˘ير˘صصن˘لا ما˘مأا ة˘م˘صصا˘ع˘لا بل˘ق ن˘˘م
سضعب انيدل ح˘ي˘ح˘صص ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا

دقف ،انديفي نل رير˘ب˘ت˘لا ن˘كلو تا˘با˘ي˘غ˘لا
بصسك ىلع لمعلاو ةصضافتن’ا تقو ناح
ام وهو رايدلا لخاد ةصصاخ تاراصصتن’ا
.قيرفلا ةيعصضو حيحصصت نم اننكمي

نوكي جئاتنلا نيشسح» : ناف’
«رايدلا جراخ زوفلاب امود

هنأا ىلع ناف’ سسيند بردملا دكأاو اذه
معدلا ميدقت لجأا نم هلقث لكب يمريصس
ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘صصح ل˘جأا ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل

يف رامثتصس’ا انيلع» :لاق ثيح طاقنلا
دازلا ليصصحت لجأا نم نيبعÓلا تايونعم
و ةيلاع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا نأاو ة˘صصا˘خ Ó˘ما˘ك
نم ديزملا بصسكل امود ةزهاج ةعومجملا
نم رثكأا برتقن انلعجت يتلا و طاقنلا
امود ةبيبصشلا فده نأاو ةصصاخ ةمدقملا

م˘غر ى˘˘لوأ’ا راودأ’ا بع˘˘ل و˘˘هو ح˘˘صضاو
ى˘ع˘صسن˘صس ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ج˘صسم˘لا سصئا˘ق˘˘ن˘˘لا
.تقولا رورم عم اهنيصسحتل

ششامر ماششه

ةيبلسسلا جئاتنلا قزأام نم جرخم نع ناثحبي «ةيرسصنلا»و «اداكيسسورلا»

لئابقلا ةبيبشش – ةرڤم مجن

ةوحسصلا ديكأات عم دعوم ىلع «يرانكلا»و طاقنلا يف طيرفتلا مدع ىلع رسصي مجنلا
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ىلع يام8 بعلم نوكيصس
ةهجاوم لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ع˘م د˘عو˘م
فيطصس قافو دئارلا نيب ةيوق
جئاتنلا لصضفأا يناث بحاصصو
ةيدملا يب˘م˘لوأا را˘يد˘لا جرا˘خ
ني˘ب ا˘يرا˘ن نو˘كي˘صس ءا˘ق˘ل ي˘ف
ل˘كلا ناو ة˘صصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
اذه ةيئاهنلا ه˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن بقر˘ت˘ي
قافولل ينفلا م˘قا˘ط˘لا ل˘مأا˘يو
ثÓثلا طاقن˘لا ل˘ي˘صصح˘ت ي˘ف
ظفاحي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا

ةصصاخ ةققحملا ة˘ب˘ثو˘لا ى˘ل˘ع
دع˘ب ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
باصسح ىلع لصصحملا زوفلا
نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ي˘˘˘˘صس سسا ي˘˘˘˘صسلا
ل˘جا ن˘م ل˘ح˘ي˘صس سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا بصسك ة˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م
.ةيباجيإ’ا

نم نوقثاو» :يكوكلا
ةيدŸا طاقن بسسك
ةزهاج ةعومÛاو

  «ةدايرلا ىلع ظافحلل
يصسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا قر˘ط˘تو
ريثكلل هثيد˘ح ي˘ف ي˘كو˘كلا

كردن» :لاق ثيح رومأ’ا نم
˘ما˘ما ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
جرا˘خ اد˘ي˘ج بع˘ل˘ي سسفا˘˘ن˘˘م

ل˘ت˘كت˘ل˘ل ى˘ع˘صسي˘˘صسو هرا˘˘يد
ا˘م و˘˘هو تاد˘˘تر˘˘م˘˘لا بع˘˘لو
زه ةيفيك نع ثحبن انلعجي
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ا˘مو˘˘م˘˘ع ه˘˘كا˘˘ب˘˘صش
ةردا˘ق ة˘عو˘م˘ج˘م˘لاو ةز˘ها˘˘ج
ةصصا˘خ م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
بعل ىقبي امود فدهلا ناو
اهيلع ظافحلاو ةدايرلا ةقرو
نيبلاطم انلعجي يذلا رم’ا
˘مزÓ˘لا ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘صضب

ريكفتلا لبق ةل˘با˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع

.روكلب ةمق يف
نوزهاج» :راجح

ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل
دق قافولا ءاقلو ىرخأا

«› Òخأ’ا نوكي
ثد˘˘˘ح˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
سصو˘صصخ˘ب را˘˘ج˘˘ح برد˘˘م˘˘لا
اديج ي˘ع˘ن» :لا˘ق ثي˘ح ءا˘ق˘ل˘لا

ن˘كلو ة˘ه˘جاو˘˘م˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
تاءا˘ق˘ل˘لا ر˘ئا˘صسك ا˘ه˘ل˘خد˘ن˘صس

لوح سضوافتلا ةيغب ةيصضاملا
ةعومجملا ناو ةصصاخ طاقنلا

ام امومع اهرظتني امب ةيعاو
ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل ثد˘˘ح
حمطن انلعجيصس رقملا ىوتصسم
كلذو ايباجيإا هن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
امك مهأ’ا قيقحتو بواجتلاب
قافولا ءاقل نا عيمجلل دكؤوأا
لاح يف يل ريخأ’ا نوكي دق
بلا˘ط˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صس’ا مد˘˘ع
.ةيلاملا عيمجلا

ششامر ماسشه

349213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج31ـل قفاوملا1202 يفناج62ءاثÓثلاةصضايرلا
رايدلا جراخ ةوقلا ديكأات لجأا نم يبŸوأ’او بيتÎلا ةداير ىلع ظاف◊ا لجأا نم قافولا

ةيدملا يبملوأا – فيطسس قافو

ىلع قارزموب بعلم نوكيصس
يوق ءاقل لابقتصسا عم دعوم
يدان فيصضلاب ةيعمجلا عمجي
لوعي لكلا ناو ةصصاخ وداراب

دعبت يتلا طاقنلا زارحا ىلع
تا˘با˘صسح˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘لا
نو˘˘˘كي˘˘˘صسو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘صضلا
دعوم ىلع يوانكل بردملا

نامأ’ا رب ىلا قيرفلا ةدايق عم
سسار ى˘ل˘ع ه˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل لوا ي˘˘ف
اذه ةيعمجلل ةينفلا ةصضراعلا

ىلع قوزلاوب ءاقفر نوكيصسو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ي˘صصح˘ت ع˘م د˘عو˘˘م
«كابلا» دي˘ع˘ت ىر˘خأا ة˘ي˘با˘ج˘يإا
.ةهجاولا ىلا

 نوقثاو» :يلÓيجلب
زارحإا ىلع ةردقلا نم

«راسصتن’ا
دئاقلا عم ثيدح انل ناك دقو

:لا˘ق ثي˘ح ي˘لÓ˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب رود˘˘ق
تايئزج ىلع بع˘ل˘ي˘صس ءا˘ق˘ل˘لا»

فرط لك ناكمإاب ثيح ةريغصص
داز˘لا ل˘ي˘صصح˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

انرظتني ام كردن امومع Óماك
لجا نم ة˘ي˘ع˘فاد˘لا كل˘م˘ن ثي˘ح
ناو ة˘˘صصا˘˘خ م˘˘هأ’ا ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت

ن˘ي˘صسح˘ت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘˘نرا˘˘صصنا
نم رثكاف رثكا تيبلا عاصضوأا
تا˘با˘صسح˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ل˘˘جا
ةلوط˘ب˘لا ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘صضلا

دازلاب رفظلل ىع˘صسن˘صس ا˘مو˘م˘ع
ةقثلا كلتمن انناو ةصصاخ Óماك
.كلذ قيقحتب انل حمصست يتلا

ةريبك انتقث» :يلع نب
ةتغابم ةيناكمإا يف

«ةوافلسشلا
يلع نب مجاهملا ثدحت امك
مامأا مهرظتنت يتلا ةمقلا نع
ا˘ن˘ت˘ق˘ث» :لا˘ق ثي˘˘ح ف˘˘ل˘˘صشلا

لجا نم ا˘ن˘صسف˘نا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ثحب
ةيعصضولا ن˘ع ر˘ث˘كا ا˘ند˘ع˘ب˘ت
اهيلع دجاوتن يتلا ةبعصصلا
ثي˘ح بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا لود˘˘ج ي˘˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ما˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘˘لا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل
ة˘ج˘ي˘ت˘ن بصسكب ا˘ن˘ل ح˘˘م˘˘صست
بعصص سسفانم مامأا ةيباجيإا
نوزهاج نحن نكلو سسارملا
ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا ى˘˘˘لا رور˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
جئاتنلا قيقحت يف ىوصصقلا
ىلا امود انبرقت يتلا ةبيطلا

.ةمدقملا ةبكوك

Óماك دازلاب رفظلل ناحمطي «كابلا»و «ةوافلسشلا»

ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلاو لكاسشملا يطل «ةوارمحلا»و ةوحسصلا ديكأات لجأا نم «ةراطسسوسس»
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ىلو’ا ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا ثع˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل «نا˘ن˘ي˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ت» عور˘˘سشم˘˘ل
ةيادب ،يراد’ا ريطاتلاو يوسسنلا

دهعم˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ن˘م
نيعب ةسضايرلا ايجولونكتو مولع

هب دافا امبسسح ةمسصاعلاب ناينبلا
ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
.ةبخنلا ةسضايرب
ةبتاك يركاوسس ةم˘ي˘ل˘سس ي˘ط˘ع˘ت˘سسو
ةبخنلا ةسضايرب ةفل˘ك˘م˘لا ة˘لود˘لا
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج ىل˘˘ع ةز˘˘˘ئا˘˘˘ح˘˘˘لا
ةأار˘˘˘م˘˘˘لا» ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لو’ا

ةرا˘˘˘˘˘سشا «0202 ة˘˘ن˘˘سسل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
نم ىلو’ا ،ةعبطلا هذه قÓطنا
ةنجللا فرط نم ةلومملاو اهعون
ح˘˘سضوأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لو’ا
عور˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه» نا نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
ن˘˘م لو’او حو˘˘م˘˘ط˘˘لا ي˘˘ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت را˘طا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي ،ه˘˘عو˘˘ن
ة˘˘يو˘˘˘سسن˘˘˘لا ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو
تارود ةثÓث رادم ىلع مظنيسسو
يفناج62 ن˘م د˘ت˘م˘ت ،ة˘ي˘ن˘يو˘˘ك˘˘ت
˘ما˘ع˘لا ن˘م يا˘˘م92 ىت˘˘ح يرا˘˘ج˘˘لا

،ةأارما001 ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لا
ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘تو ،«ة˘˘ي’و42 ن˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘ي
13 ىلا62 ن˘˘˘˘˘˘م ىلو’ا ةرود˘˘˘˘˘˘لا

نم ةيناثلا تج˘مر˘ب ا˘م˘ي˘ف ي˘ف˘نا˘ج
32 نم ةريخ’او شسرام72 ىلا12
تاذ بسسح ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا يا˘˘م92 ىلا
د˘˘ع˘˘ب نا ىلا را˘˘سشأا يذ˘˘لا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا
ىلوأ’ا ن˘ي˘ت˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا ن˘ي˘˘ترود˘˘لا

يل˘م˘ع بيرد˘ت ا˘ه˘ي˘ل˘ي˘سس ،ة˘ي˘نا˘ث˘لاو
.يلحملا ىوتسسملا ىلع
اذ˘˘˘ه د˘˘˘ه˘˘˘سشي نأا بق˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
001 ة˘كرا˘˘سشم ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ثد˘˘ح˘˘لا
تا˘˘ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ىماد˘˘˘ق ن˘˘˘م ،ةأار˘˘˘ما
تاي’و نم نردحنيو تايرئازجلا
،تر˘˘ق˘˘ت ،يز˘˘ي˘˘لإا ،فود˘˘˘ن˘˘˘ت ،راردأا

،ة˘ل˘قرو ،تسسار˘ن˘م˘ت ، ح˘لا˘سص ن˘ي˘ع
،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا ،شضي˘˘˘ب˘˘˘لا ،ة˘˘˘يادر˘˘˘˘غ

قو˘˘سس ،تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت ،ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا
،ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘خ ،طاو˘˘˘˘˘غ’ا ،شسار˘˘˘˘˘ها

،ةبان˘ع ،ف˘ل˘سشلا ،ة˘يد˘م˘لا ،ة˘سسب˘ت
ةريوب˘لا ،ةد˘ي˘ع˘سس ،را˘سشب ،ناز˘ي˘ل˘غ
.ةمسصاعلا رئازجلاو

طيمز.ع

ةيوسسنلا ةسضايرلا ةيقرت راطإا يف

عورسشمل ىلوأ’ا ةعبطلا  قÓطنإا
ءاثÓثلا ادغ ينيوكتلا «نانيهنيت»

ةنيطنسسق بابسش – ةرواسسلا ةبيبسش

رادلا طاقن بسسكل نوعسسي «ةرواسسلا»
قيرفلا ةيعسضو نيسسحتل «رفانسسلا»و

ه˘ف˘ي˘صض ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ي˘قÓ˘˘ي
رامثتصس’ا ىلع هن˘ي˘عو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
ةريبكلا ةوحصصلا لÓغتصساو هلكاصشم يف
يتلاو ةر˘ي˘خأ’ا ت’و˘ج˘لا ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
ةدوعلا يف يجورف يريت لابصش’ تحمصس
قاصشع رظتنيو اذه ديدج نم ةهجاولا ىلا
ىلا ىرخأا طاقن ثÓث ةفاصضإا ةراطصسوصس
ى˘ل˘ع ر˘ث˘كا سسفا˘ن˘ت˘لا ل˘جا ن˘م د˘ي˘صصر˘لا
ةاراجمل اولقنت ةوارمحلا نا ركذي ةدايرلا
ببصسب ةديدعلا لكاصشملا مغر ةراطصسوصس
.مهتاقحتصسم يقلت مدع

ةأارجلاو ةقثلا انيدل» :يمسساقلب
ىلع ظافحلاب انل حمسست يتلا

«نيغولوب طاقن

نع يمصساقلب ةراطصسوصس مجاهم ثدحت
لمعيصس هقيرف نا دكاو ةوارمحلا ءاقل

ظافحلاو رث˘كا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع
قيرف˘لا تا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا ى˘ل˘ع
لاق دقو ةريخأ’ا ت’وجلا يف اهققحي
ةو˘˘صشن ا˘˘ند˘˘ع˘˘ت˘˘صسا» :دد˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ةلصصاوم˘ل ى˘ع˘صسن ن˘ح˘نو تارا˘صصت˘ن’ا
ددع ربكا نامصضل انزيكرت ىلع ظافحلا

ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘˘م
ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي فد˘˘ه˘˘لا ناو ة˘˘صصا˘˘˘خ ت’و˘˘˘ج
يلاتلابو ةمدقملا ةبكوك ىلا لوصصولا
.ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع ةصسفانملا

اهانعسضو لكاسشملا» :يورقلب
 قيقحتل فدهنو انفلخ

«ةيباجيإا ةجيتن
ىلا يورقلب ماصشه بعÓلا قرطتو اذه
ي˘ع˘ي ل˘كلا» :لا˘قو ةرا˘ط˘˘صسو˘˘صس ءا˘˘ق˘˘ل

سسفانملا ناو ةصصاخ ةارابملا ةبوعصص
ا˘م و˘هو ار˘خؤو˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ق˘˘ق˘˘ح
ناديملا يف هتاراجمل ىعصسن انلعجيصس
فدهلا ناو ةصصاخ مهأ’ا قيقحت لجا نم
ىلع لمعلاو دنل˘ل د˘ن˘لا فو˘قو˘لا ى˘ق˘ب˘ي
يف امود انيقب˘ت ة˘ب˘ي˘ط ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
هصشيعن ام كردن نحن امومع ةهجاولا

ل˘ك ةوار˘م˘ح˘لا ل˘جا ن˘م˘ف ل˘كا˘صشم ن˘م
ةينب ةهجاوم˘لا ل˘خد˘ن˘صسو نو˘ه˘ي ءي˘صش
.ةيباجيإا ةجيتن قيقحت

ششامر ماسشه

نارهو ةيدولوم – ةمسصاعلا داحتا

وداراب يدان – فلسشلا ةيعمج

ةرواسسلا ةبيبسش قيرف فيسضتسسي
ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سض

لمأاي جهوتم ءاقل يف ينيطنسسقلا
ىلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ىلع ظاف˘ح˘لاو را˘سصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
با˘˘ح˘˘سصأا ف˘˘ل˘˘خ م˘˘ئاد˘˘لا هد˘˘جاو˘˘˘ت
لا˘ب˘˘سشا ل˘˘خد˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ثحبلا ةينب ةلبا˘ق˘م˘لا ن˘ي˘جا˘طو˘ب
ةك˘سسلا ىلا ةدو˘ع˘لاو كراد˘ت˘لا ن˘ع

ل˘˘سصاو˘˘ت ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ر˘ثا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ةرو˘˘˘سضخ˘˘˘لا
ةر˘ي˘غ˘˘سص تا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج ىل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت˘˘سس
.هدسشا غلبيسس شسفانتلاو

ةيعسضو» :يدوعسسم
انينعت ’ شسفانملا
طاقنلا نع ثحبنو

«ثÓثلا
م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘كو
نا ح˘ي˘ح˘سص»: لا˘ق ثي˘ح يدو˘ع˘˘سسم
ةب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو ششي˘ع˘ي شسفا˘ن˘م˘لا
نل كلذ نكلو جئاتنلا ءوسس ةجيتن
ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي
دب ’ ثيح ة˘ع˘قو˘ت˘م˘لا ة˘لو˘ه˘سسلا˘ب

نع ثحبلاو اديج زيكرتلا نم انل
ليسصحت لجا نم شسفانملا ءاطخأا
امود انعسضي يذلا مزÓلا راسصتن’ا

ةسسفانملا ةيد˘نا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ىل˘ع
ناو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ىلوأ’ا راودأ’ا ىل˘˘˘ع

يدحتلا عفرل ةزهاج ةعومجملا
.قيرفلل لسضفأ’ا ميدقتو

رسسك ديرن» :وطي
تارثعتلا ةلسسلسس
قيرطلل ةدوعلاو

«حيحسصلا
بع’ عم ثيدح انل ناك هتهج نم
دجاوتن» :لاق ثيح وطي طسسولا

ثي˘˘ح اد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘˘ف
ليسصحت ةيمهأا ىدم اديج كردن
يذ˘لا كراد˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘تو طا˘ق˘ن˘لا

ناو ة˘سصا˘خ ة˘ه˘جاو˘لا ىلا ا˘ند˘ي˘ع˘˘ي
ام امومع اهيلع دسسحي ’ ةيعسضولا

ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ي˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح د˘˘ي˘˘لا˘˘ب
ة˘يز˘ها˘ج˘لا ناو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘مرو˘˘ف˘˘لا
شسفا˘ن˘م˘لا ةارا˘ج˘م˘ب ا˘ن˘ل ح˘˘م˘˘سست˘˘سس
ل˘˘خاد شضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘سسح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
.رايدلا

ششامر ماسشه

ةمسصاعلا ةيدولوم – ناسسملت دادو

ءاقبلا نامسض يف هظوظح سشاعنإا لجأا نم «دادولا»
ردسصتملا ةدراطم ةلسصاوم لجأا نم «ةوانسشلا»و

ةدحاو ناسسملت دادو قيرف بعلي
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م م˘˘هأا ن˘˘م

ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر ن˘ع ثح˘ب˘˘ي ثي˘˘ح
ششي˘ع˘ي يذ˘لا و˘هو ’ ف˘ي˘ك ه˘˘سسف˘˘ن
يذلا رم’ا ةئ˘ي˘سس ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ي˘ع˘سضو
راسسملا حيحسصتل ىع˘سسي ه˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ما

ىل˘˘ع ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص نو˘˘ك˘˘ت˘˘˘سس ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
لك ةجا˘ح ىلا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘يدا˘ن˘لا

ثÓ˘ث˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا بسسك ىلا ق˘˘ير˘˘ف
ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ل˘˘م’ا ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ا˘ه˘ب˘سسك˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م نو˘ك˘ي˘سس دادو˘لا˘ف
ر˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بÓ˘˘ل
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م˘˘˘لاو
.قافولا فلخ ءاقبلل زوفلاب

 انلسصو» :نامرز
دب Óف ةياهنلا ةطقنل

ظافحلل راسصتن’ا نم
يف اندجاوت ىلع

«ةلوطبلا
ثيد˘ح ا˘ن˘ل نا˘ك ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
:لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘مرز بعÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
بلسص يف ةرسشابم لوخدلا انيلع»
طاقنلا زارحا لجا نم عوسضوملا
ةسصاخ انبعلم يف اهئاقباو ثÓثلا

نم كلذ ىلا ةسسام ةجاح يف انناو

ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جا
امك مسسوملا ةيادب ذ˘ن˘م ا˘ها˘ن˘ل˘ج˘سس
لجا نم زهاج لكلا نا كل دكؤوأا

تلاط يتلا تارثعتلا ةلسسلسس رسسك
ل˘جا ن˘م نا˘ح تقو˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ

يتلا ةيباج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ةدرا˘ط˘م
.ةهجاولا ىلا انديعت

: زيغن
ةدايرلا نع ثحبلا »

زوفلا ربع رمي
«دادولا ىلع

برد˘م˘لا ثد˘ح˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لك يف ىعسسن » : لاق ثيح زيغن
ةروسص يف نيبعÓلا عسضو ىلا ةرم
ةسصاخ تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘ج˘يإا

نيبعÓلا نواهت ىدم كردن انناو
زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ىل˘˘˘ع
يف ديج لكسشب لوخدلل ىعسسنسس
د˘سصح ل˘جا ن˘م نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ه˘جاو˘م
ىلع ظافحلا يلاتلابو Óماك دازلا

ة˘قرو بع˘˘ل ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح ل˘˘ما˘˘ك
ةدرا˘˘ط˘˘م ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
د˘سصح˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م كل˘˘ع˘˘ج˘˘ت د˘˘ئار˘˘لا

. طاقنلا لماك
ششامر ماسشه
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بعÓلا يدبع بويأا زجح
يف اناكم ،ديلا ةركل يرئازجلا
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘صضفأا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ي˘ف ن˘ي˘فاد˘ه˘لا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ملاعلا سسأاك نم ةدحاو ةخصسن

يف افد˘ه63ـل هن˘يود˘ت بق˘ع
رصصم اهنصضتحت يتلا ةعبطلا
ر˘ه˘صش ن˘م13ـلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

.يراجلا يفناج
3ـلا زكرملا يف يدبع ءاجو

نيح يف ،ةباصصإا63 ديصصرب
امدعب ،ةفاصصولا يف حايرب ءاج
تداع اميف ،فاده73 لجصس
لا˘ج˘ن م˘ي˘ل˘˘صس ى˘˘لإا ،ةراد˘˘صصلا

لÓخ افده14 نود يذلا ومح
اهتنصضتحا ي˘ت˘لا م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك

.1002 ةنصس ايتاورك
ا˘يو˘ق ءادأا يد˘ب˘ع مد˘قو اذ˘˘ه

نيب نم ادحاو نوكيل ةياغلل
بختنملا يف نيبعÓلا لصضفأا

مل لكك ءادأ’ا نأا مغر ينطولا
.ىوتصسملا يف نكي

ب.م.يرسسيإإ

نييرئازجلا نيفادهلا لسضفأا ةمئاق لخدي يدبع
ملاعلا سسأاك نم ةدحاو ةخسسن يف

ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ
ةكرتسشملإ ةعراسصملل

ةيعمجلا داقعنإا
52 موي ةيباختن’ا

لبقملا يرفيف
ةمسصاعلااب

ةيرئازجلا ةيداح˘ت’ا د˘ق˘ع˘ت
ة˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا ة˘˘عرا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل

ةيباختن’ا ةماع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘م˘ج
رقمب لبقملا يرفيف52 موي
ةيصضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجللا
نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مويلا ملع امبصسح ،ةمصصاعلاب
.ةيلارديفلا ةئيهلا نم نينثإ’ا

تاباختن’ا هذه نوكتصسو
ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ة˘قو˘ب˘صسم
31 موي ،ةيدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘يدا˘ع˘لا
،«اوكلا» رقم˘ب ى˘ل˘ع ير˘ف˘ي˘ف
ةيلاملا نيتلي˘صصح˘لا سضر˘ع˘ل
0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بدأ’او
ةدهعلا ة˘يا˘ه˘ن ن˘ع نÓ˘عإ’او
،0202 ‐7102 ةي˘ب˘م˘لوأ’ا

ر˘ير˘ق˘ت ى˘لإا عا˘˘م˘˘صسلا د˘˘ع˘˘بو
مت˘ي˘صس ،تا˘با˘صسح˘لا ظ˘فا˘ح˘م
:ثÓ˘ث˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
نو˘˘ع˘˘ط˘˘لاو تا˘˘ح˘˘ي˘˘صشر˘˘ت˘˘لا

ةركذم يفو ،ماهملا ميلصستو
راصسمب قلعتت  اه˘ل ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا˘˘ب
ةرازو تدد˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
دقع ةرتف ةصضايرلاو بابصشلا
ةيداع˘لا ة˘ما˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

يفناج51 نم ،ةيبا˘خ˘ت˘ن’او
لبق1202 ل˘ير˘فأا51 ى˘˘لإا
تاباختنا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ما˘ت˘ت˘خا
ريدجلا.ةيبملوأ’ا ةنج˘ل˘لا
تددصش ةرازولا نأا ةراصشإÓل
لصصافلا نأا ةركذملا تاذ يف
ن˘ي˘ت˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ب ي˘ن˘˘مز˘˘لا
ةيباختن’او ةيداعلا نيتماعلا

،دح ىصصقأاك اموي51 هتدم
لكل ةيلخادلا نيناوقلا قفو
.ةيصضاير ةيلارديف

طيمز.ع

إركبم ءاقللإ رداغ» براحملإ»رسصم لايدنوم يف افده63 نود امدعب

باتنيزاغ ءاقل عيسضيو اددجم باسصي يلوغيف
ةطلغ مجنو يرئازجلا يلودلا يلوغيف نايفصس سضرعت دعب

مامأا هقيرف ةقفر اهصضاخ يتلا ةهجاولا يف ةباصصإÓل يكرتلا يارصس
يكرتلا يرودلا نم12 ةلوجلا تايرجم نمصض روبصسيتلام يناي
تفصشك ثيح ،هقيرف تايرابم نع بايغلل ريخأ’ا هجتي نيأا ،زاتمملا

دكأات دعب اذهو هقيرفل يرئازجلا مجنلا نأا ةيكرت ةيفحصص رداصصم
سضرعت دعب ،ةباصصإ’ا يعادب نيعوبصسأ’ا نع لقت ’ ةدمل هبايغ
ام وهو دحأ’ا سسمأا لوأا يارصس ةطلاغ ةارابم يف يلصضع سصلقتل
نم لك مامأا ةريبك ةبصسنب نيتلبقملا نيتارابملا عيصضصس هنأا ينعي

لكصشم يف يكرتلا ينقتلا عصضي ام ايلاوت لوبنطصسإاو باتنزاغ
.قيرفلا «كرحم» بايغ لصصاوت لظ يف ديدج

ةكراصشملل داع دق ناك قبصسأ’ا ايصسنلاف بع’ نأا  مولعملا نمو
يتلا ةباصصإ’ا نم هيفاعت دعب ميريت حتاف بردملا ةليكصشت يف
ةبارقل نيدايملا نع هداعبإا يف ببصس تناك يتلاو ،اهل سضرعت
.اموي نيرصشعلا

أإ.ع
ديدج راسصتن’ هقيرف ةدايق دعب

هريرمت عسسات ىلع مسصبي لازغ ديسشر
مسسوملا اذه هل ةمسساح

سشاتكيصشب يدانو ينطولا بختنملا مجاهم لازغ ديصشر لصصاوي
فيصضلا ةهجاوم يف هيدان ةقفر ةيوقلا سضورعلا ميدقت يكرتلا

،زاتمملا يكرتلا يرودلا نم12 ةلوجلا تاءاقل نمصض يبيتزوغ
.فدهل نيفده عقاوب ديدج زوف قيقحتل هيدانل هتدايق دعب

نيبعÓلا زربأا نمو ةيوق تايوتصسم «ريغصصلا ةلوصسبك» مدقو
،ت’واحملا نم ديدعلا قلخ عاطتصسا نأا دعب ناديملا ةيصضرأا يف
ةمصساح هريرمتل هميدقت دعب هقيرف فادهأا دحأا ءارو ناك يذلا وهو
،سضرأ’ا باحصصأا حلاصصل فدهل نيفدهب تهتنا يتلاو ءاقللا يف
يف ناديملا ةيصضرأا رداغ دق قباصسلا يتيصس رتصسيل بع’ ناكو
.يروت هليمزل هناكم اكرات ـلا46 ةقيقدلا

ةمئاق ىلع عبرت يصسنرفلا نويل كيبملوأا جيرخ نأا مولعملا نمو
يف9 مقر ةريرمت˘ل˘ل ل˘صصو نأا د˘ع˘ب ن˘ي˘م˘صسا˘ح˘لا ن˘ير˘م˘م˘لا ر˘ث˘كأا

.مصسوملا اذه «غيل ربوصسلا» تاصسفانم
أإ.ع

صسنتلل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ

يموي ةيئطاسشلا سسنتلا يف ةيدو ةرود
نارهوب يفناج03و92

ةيدو ةرود سسنتلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا مظنت نأا رظتنملا نم
ىوتصسم ىلع يراجلا يفناج03و92 يموي ةيئطاصشلا سسنتلل
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘صسح ،نار˘هو˘ب تا˘ي˘صسلد˘˘نأ’ا ئ˘˘طا˘˘صش
ةصسفانملا نأا  اهل نايب يف ةيلارديفلا تدافأاو.ةبعلل ةيرئازجلا
ةقوبصسم نوكت نأا رظتنملا نم يتلاو ،’وز ةيناثلا  نم ةيادب قلطنت
ةصصحلا تجمرب ثيح ،ةيئطاصشلا سسنتل˘ل ن˘ي˘ت˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘ي˘ت˘صصح˘ب
نوكتصس يتلاو ’وز رصشع ةيناثلاو ةرصشاعلا ةعاصسلا نيب ام ىلوأ’ا

رابكلا ةئفل ةصصصصخم نوكتصسف ةيناثلا امأا ،لافطأÓل  ةصصصصخم
لاوزلا دعب ةيناثلا ىلإا راهنلا فصصتنم نم قلطتن يتلاو

يف ةروكذملا ةيميلعتلا سصصصحلاو ،ةيدولا ةرودلا هذه لخدتو
هذهب فيرعتلا فدهب «ةيئطاصشلا سسنتلا ىلع ةحوتفم باوبأا» راطإا
.ةصضايرلا

طيمز.ع
يئإزجلإ طرسشلإ ةميق عفرل هلامعأإ ليكو عم بقترم عامتجإ

رسصان نب ليحر نم ةفئاخ نÓيملا ةرادإا
فيسصلا وتاكريم يف

لظ يف ةياغلل ةبعصص ةيعصضو يف نÓيم يدان ةرادإا دجاوتت
طرصشلا ببصسب ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف اهصشيعت يتلا ةريبكلا طوغصضلا
يلودلا بعÓلا رصصان نب ليعامصسإا دقع يف دوجوملا يئازجلا
.نÓيم يدان مجن يرئازجلا

ةيبوروأ’ا قرفلا زربأا لعج ةياغلل ايوق ءادأا رصصان نب مدقو
يئازجلا طرصشلا ةلغتصسم ةمداقلا قوصسلا يف هعم دقاعتلل ىعصست
ممأا سسأاك يف بع’ لصضفأا عم دقاعتلل ،وروأا نويلم05ـب ردقملا
.نÓيم ناديم طصسو ومانيدو9102 ايقيرفإا

ريدملا ينيد˘لا˘م و˘لوا˘ب نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشكو
يدان بع’ لامعأا ليكوب عا˘م˘ت˘جÓ˘ل ى˘ع˘صسي ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘صضا˘ير˘لا
ليدع˘ت˘ل قا˘ف˘تا ة˘ي˘صضرأا ى˘لإا لو˘صصو˘لا ل˘جأا ن˘م ق˘ب˘صسأ’ا لا˘ن˘صسرأا
هليحر يدافتل هعفرو بعÓلا دقع يف دوجوملا يئازجلا طرصشلا
.مداقلا وتاكريملا يف

يدان رارغ ىلع ةيدنأ’ا نم اددع رادار ىلع رصصان نب دجاوتيو
لايرو يصسنرفلا نامريج ناصس سسيراب ،يزيلجنإ’ا يتيصس رتصسصشنام
دحاو تامدخب رفظلا لجأا نم ةوقب نولمعي نيذلا ينابصسإ’ا ديردم
ريبكلا ءادأ’ا ليلدب هبصصنم يف ملاعلا يف نيبعÓلا لصضفأا نيب نم
.اهيف كراصشي يتلا تايرابملا لك يف نÓيم عم مدقملا
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تإءاقل عبرأإ دعب لوأ’إ زوفلإ

سسن’ ءاقل دعب هبردم ةداسشإا ىقلتي يوادوب

«1 غيللإ» يف جهوتلإ لسصإوي

سسن’ ءاقل يف مسساح رممو فاده ةي’وب

تابيردتلإ ىلإإ ةدوعلإ خيرات مسسح رظتنت ةإوه يناثلإ مسسقلإ ةيدنأإ

قفأ’ا يف حولت ةماه تارارقو مويلا دقعني يلارديفلا بتكملا

يلودلا يوادوب ماصشه داعتصسإا
سسين ناديم طصسوتمو يرئازجلا
ةقÓطن’ا دعب هق˘ير˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا
يذ˘لا ظ˘ح˘لا ءو˘صسو ةر˘ث˘ع˘ت˘˘م˘˘لا

تا˘صسفا˘ن˘م قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ه˘مز’
ءاقل مدق ثيح ،يصسنرفلا يرودلا
ةهجاوم ةبصسانمب عئار نم رثكأا
را˘طإا ي˘ف سسن’ ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صسم˘˘لا
،«1 غ˘ي˘ل˘لا» ن˘˘م12 عو˘ب˘صسأ’ا

«رو˘صسن˘لا» زو˘ف˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لاو
.فيظن فدهب

وداراب كيت˘ل˘تأا ج˘ير˘خ ى˘ق˘ل˘تو
ديدجلا هبردم لبق نم ةداصشإ’ا
دودر˘م˘لا دد˘ع˘˘ب ي˘˘صسروأا نا˘˘يردأا
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا
ثيح ،ريخأ’ا ءاقللا يف يرئازجلا

ي˘م˘صسر˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف حر˘˘صص
» :Óئاق ءاقللا ةياهن دعب يدانلل

،ا˘م ءي˘˘صش ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
لكصشب ام ءي˘صش ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لاو
ماصشه مدق .ي˘عا˘م˘جو ي˘كي˘ت˘كت

كانه هتعصضو اًقح ةديج ةارابم
6 مقرلا رود بعلي نأا هتدرأا يننأ’
هيدلو ،ةياغلل يكذ بع’ هنأ’
ى˘ل˘ع ثب˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ةرد˘˘ق
،«ةيلاع ةءافكبو ،بعلملا سضرأا

اًريثك سضكري يبصص هنإا» :افيصضم
كلميو اًرتمو˘ل˘ي˘ك21 ي˘لاو˘˘ح
يذ˘لا سصئا˘صصخ˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
يف نيبردملا نم ريثكلا بغري
ةليللا» :متخيل ،«هيلع لوصصحلا
.هئادأا نع ادج سضار انأا

لا˘ط˘ع ف˘صسو˘ي ل˘ج˘˘صس ا˘˘م˘˘ك
ة˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع ر˘˘خآ’ا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ى˘˘نا˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘ل˘˘ل
تلجأا يتلاو ةرركتملا تاباصصإ’ا

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘تدو˘˘˘˘ع
حانجلا كراصش ثيح ،تابصسانملا
يف ايصساصسأا  «رصضخلا»ـل رئاطلا
دعب كابصشلا ةرايزل داع نيأا ءاقللا
يف ةقيرفل زوفلا فده عقو نأا
طو˘صشلا ن˘˘م84 ـلا ة˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا

ناد˘ي˘م˘لا كر˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ي˘نا˘ث˘˘لا
اكرات  ـلا15 ةقيقدلا يف اركبم
نم بلطب ابموتول هليمزل هناكم
ةرطاخملا ديري ’ يذلا بردملا
ا˘صصو˘صصخ «يرا˘ن˘كلا» ج˘ير˘˘خ˘˘ب
دعب ةباصصإ’ا نم اثيدح داع هنأاو
ريدجلا.ا˘ه˘ن˘م ما˘ت˘لا ه˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت
سضو˘خ˘˘ي را˘˘صشب نأا ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سسين يدان ناولأاب يناثلا همصسوم
ثيح ،وداراب كيتيلتأا نم امداق
ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم مد˘˘˘ق
نأا ر˘ي˘غ ،«رو˘˘صسن˘˘لا»ـل ه˘˘لو˘˘صصو
نكت مل مصسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا

أادب هنأا ريغ دودحلا دعبأ’ ةقفوم
،دوهع˘م˘لا هاو˘ت˘صسم˘ل ةدو˘ع˘لا ي˘ف
نم ةلصسلصسل لاطع سضرعت اميف
9102 ر˘˘خاوأا ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘صصإ’ا

هاوتصسم ىلع اريثك ثرثأا يتلاو
.ينفلا

طيمز.ع

يلودلا ة˘ي’و˘ب د˘ير˘ف ر˘م˘ت˘صسي
يصسنرفلا زتيم م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
دعب «1 غيللا» ءامصس يف قلأاتلا
ىلع نيمث راصصتن’ هقيرف ةدايق
تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض تنا˘ن هر˘ي˘ظ˘ن
،ةيصسنرفلا ةلوطبلا نم عوبصسأ’ا
ءاقفر زوفب ىهتنا يذلا ءاقللا يف
نود نيفدهب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

.در
عزانم Óب ةإرابملإ لجر
Ó˘جر ة˘صسف˘ن ة˘˘ي’و˘˘ب بصصنو

فدهلا ءارو ناك نأا دعب ةارابملل
ىلع ةر˘ير˘م˘ت مد˘ق ا˘مد˘ن˘ع لوأ’ا

اهعصضو يذلا «ايل» هليمزل قبط
فادهأا لوأا نع انلعم كابصشلا يف

،هقيرفل مدق˘ت˘لا ا˘ح˘نا˘مو ق˘ير˘ف˘لا
تنومريلك جيرخ دوعي نأا لبق
فعاصضيو ءاقللا سسافنأا رخآا يف
ةقيقدلا يف ط˘ب˘صضلا˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

زتيمل ايلاغ ازوف ايدهم4 +09
ناك امك ،راصصت˘نا نا˘ث ا˘ق˘ق˘ح˘مو
سسراح هجديكوأا ردنصسكلا هليمز
دعوملا يف رخآ’ا وه «رصضخلا»
ءاقلل هكابصش ةفاظن ىلع ظفاحو
«زت˘ي˘م» ي˘ق˘تر˘ي˘ل ا˘ي˘لاو˘ت ي˘نا˘ث˘لا
.ةطقن23 ديصصرب8 زكرملل

نمسض هراتخت بيكيل
ةيلاثملإ ةليكسشتلإ

ترا˘ت˘خا ل˘صصت˘م قا˘ي˘˘صس ي˘˘ف

ةي˘صسنر˘ف˘لا «بي˘كي˘ل » ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ةيلاثملا ةليكصشتلا نمصض ةي’وب
اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف
دعب رايتخ’ا اذه ءاجو ،عوبصسأ’ا
هقيرفل زوفلا حنم ريخأ’ا حاجن

لÓخ تنان فيصضلا  باصسح ىلع
لجصس امدعب ،ةريخأ’ا ةهجاوملا
لد˘ب تقو˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘˘لا
امك ،ةارابم˘لا ر˘م˘ع ن˘م ع˘ئا˘صضلا
عفريل ،ةمصساح ةريرمت يف مهاصس
،ةعبرأا ىلإا فادهأ’ا نم هديصصر
تار˘˘ير˘˘م˘˘ت ع˘˘برأ’ ة˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب

تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘صض ة˘˘م˘˘صسا˘˘˘ح
.مصسوملا اذه يصسنرفلا يرودلا

طيمز.ع

بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘صضعأا نو˘˘˘كي˘˘˘صس
دا˘ح˘تÓ˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ىلع مويلا مدقلا ةركل يرئازجلا

،ما˘ه عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘˘ع ع˘˘م د˘˘عو˘˘م
دا˘ح˘ت’ا ر˘ق˘م˘ب مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص

لجأا ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘ج˘لا
رو˘˘مأ’ا د˘˘يد˘˘˘ع ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
.ةيرئازجلا مدقلا ةركب ةصصاخلا

م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
نع مويلا عامتجا لÓخ ثيدحلا

يناثلا مصسقلا ةيدنأا ةدوع خيرات
عم ةيعامج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةاو˘ه
ةقباصسم ةقÓط˘نا خ˘يرا˘ت د˘يد˘ح˘ت
.ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإإ



ةــــنصصرق

بعلي21s ودنع يل :ةرڤوب
ةرقوب ديجم خصسنتصسا
يلحملا ينطولا بخانلا

ينطولا بخانلا تارابع
نيدلا لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا
د˘كأا ا˘مد˘ع˘ب ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب

5 بعلمب هدجاوت لÓخ
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
71 ن˘م ل˘قأا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
«كيج˘م˘لا» د˘كأاو ،ة˘ن˘صس
كل˘˘˘م˘˘˘˘ي بع’ ل˘˘˘˘ك نأا
لم˘ح ه˘ق˘ح ن˘م21sـلا
ينطولا بختنملا ناولأا
نا˘ك ا˘م˘ه˘م ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.هنم ءاج يذلا ناكملا

«فازب اهيلع اوداز»
ر˘ي˘ث˘كلا مÓ˘كلا د˘˘ع˘˘ب

ة˘نوآ’ا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ثأا يذ˘˘لا
سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
«هل˘لا م˘كمر˘كأا» ءاذ˘ح˘لا
سضا˘ير ه˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م
ىلع ،يرئازجلا ينطولا

ل˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م
ثيد˘˘حو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
ءاذحلا ةميق نع سضعبلا
041ـلا تزوا˘ج˘ت ي˘ت˘˘لا

يلاوح يأا ميتنصس نويلم
نأا د˘˘كأا˘˘ت ،وروأا0007
ن˘ع را˘˘ع ل˘˘ي˘˘ق ا˘˘م ل˘˘ك
ءاذ˘˘ح˘˘˘لا ناو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا

’ ىصضمم نوكي امدنع
04ـلا ه˘˘ن˘˘م˘˘ث ىد˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي
.ميتنصس نويلم

ءاسسم عجارتو احابسص ةلاقتسسا

تي˘ب ي˘ف ثد˘ح˘ي يذ˘لا ا˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘ي م˘˘ل
ا˘نا˘ي˘˘ب ةرادإ’ا تر˘˘صشن ن˘˘ي˘˘ح «ةر˘˘كم˘˘لا»
ميدقت اهيف متيصس ةيفحصص ةودن اهدقعب
اذكو ،نييرادإÓل ةي˘عا˘م˘ج˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘صس’ا
يف ةراصسخلا بابصسأا نع ليصصافت ميدقت
رومأا فصشكو ناصسملت دادو دصض يبرادلا

دعب ،ثدحي مل ام وهو مهبصسح ةريطخ
ا˘مو تاد˘ج˘ت˘صسم˘لا را˘صصنأ’ا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نا نأا
ةدي˘ع˘ب تتا˘ب ي˘ت˘لا ةرادإ’ا ه˘ئ˘ب˘خ˘ت يذ˘لا

م˘ج˘ح˘ب ق˘ير˘ف ىو˘ت˘صسم ن˘ع د˘ع˘ب˘˘لا ل˘˘ك
لداب˘ت˘ب تف˘ت˘كا نأا د˘ع˘ب سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا
لصصاوت تقو يف ليصسغلا رصشنو مهتلا
.قيرفلا قارغإا

رهزلا سشودنع ام

وغييد ينيتنجرأ’ا سضرعت بيرغ ربخ يف
ي˘كر˘ت˘لا ة˘صشخ˘بر˘ن˘ف يدا˘ن بع’ ي˘تور˘ي˘˘ب

اهعون نم ىلوأ’ا يه ةبكرلا يف ةباصصإ’
يصضايرلا ريدملل اقفوو ،ةصضايرلا ملاع يف
دكأا يذلا ولوزيليب يرميإا يكرتلا قيرفلل
قزمت نم ينا˘ع˘ي ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا بعÓ˘لا نأا
ي˘ت˘لاو ،ة˘ب˘كر˘لا ل˘صصف˘م ي˘ف ل˘ما˘ك ه˘ب˘˘صش
˘ما˘مأا «ي˘برد˘لا» ةارا˘ب˘م ي˘ف ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
» مويلا ايصسور» عقوم بصسحو ،سشاتكيصشب
اذ˘ه˘ل ت’ا˘ح ي˘نا˘م˘ث ىو˘صس د˘جو˘ي ’ ه˘نإا˘ف
عبصس ،هرصسأاب ملاعلا يف ةباصصإ’ا نم عونلا

نأا عقوتيو ريصس ثداوح ببصسب تناك اهنم
حوارتت ةدمل بعÓملا نع يتوريب بيغي
عوصضخلا ىلع قفاو اذإا ،رهصشأا8و3 نيب
.هتبكر يف ةيحارج ةيلمعل

ينافاك لهاجتي رامين

05 رورمب ي˘صسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ت’ا˘ف˘ت˘حا ي˘ف
مجن روينوج رامين أاجاف هصسيصسأات ىلع ةنصس
ه˘تارا˘ي˘ت˘خا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘صس سسيرا˘˘ب

راتخا دقف ،قيرفلا خيرات يف ابع’11 لصضفأ’
ق˘با˘صسلا ه˘ل˘ي˘مز ،ى˘مر˘م˘لا ة˘صسار˘ح ي˘ف را˘م˘ي˘ن

يليزاربلا عافدلا يعابرو ،نوفوب يجيولنايج
ديفاد ،ل˘يو˘صسكا˘م ،سسي˘ف˘لأا ي˘ناد ن˘م نو˘كم˘لا
ع˘˘م ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ن ط˘˘صسو˘˘لا ي˘˘فو ،سسكي˘˘لأا ،ز˘˘يو˘˘˘ل
وغايت يلاطيإ’او ،ماهكي˘ب د˘ي˘ف˘يد يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

ه˘ن˘طاو˘م را˘م˘ي˘ن را˘ت˘خا ،مو˘ج˘ه˘لا ي˘فو ،ا˘تو˘˘م
،ا˘يو جرو˘ج ير˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ع˘˘م ،و˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نور
ه˘ل˘ي˘مز ا˘ما˘م˘ت Ó˘ها˘ج˘ت˘م نا˘ت’ز يد˘˘يو˘˘صسلاو
يخيراتلا فادهلا ،ي˘نا˘فا˘ك نو˘صسن˘يدإا ق˘با˘صسلا
ةثÓث هراوجب بع˘ل يذ˘لا ،ي˘صسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘ل˘ل
.دتيانوي رتصسيصشنام ىلإا هليحر لبق ،مصساوم

هيفاسشي يبر

ةيعمج ءاصضعأا راز ةي˘ن˘ما˘صضت ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف
قباصسلا بعÓلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ماد˘قو زو˘يدار
يذ˘لا دا˘صشن د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘صص بعا˘ت˘م ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
يف سشارفلا هتدعقأا يتلاو يبصصعلا زاهجلا

دبع نأا مولعملا نمو اريثك هتدعصسأا ةرايز
يتلا نارهو ةيعمج قرفل بعل داصشن ديمحلا
با˘ب˘صش ،ة˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ه˘˘تر˘˘ي˘˘صسم ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف أاد˘˘ب
ة˘يدو˘لو˘مو ياد ن˘ي˘صسح ر˘صصن ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
ةنصس ةلوطبلا بقل اهعم لان يتلا رئازجلا

عيمجلا دهصشي ،يئانثتصسا مصسوم يف9991
را˘صصنأ’ا ى˘ت˘حو ن˘ي˘ب˘ع’و ن˘ي˘برد˘م ن˘م ه˘ل
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م طا˘ب˘˘صضن’او قÓ˘˘خأ’ا ن˘˘صسح˘˘ب
.يصضايرلا طصسولا يف ابوبحم

qarsana@essalamonline.com
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نوعرفلا اهلعف
ق˘ير˘˘ف ن˘˘كم˘˘ت ار˘˘ي˘˘خأا

نم يزيل˘ج˘ن’ا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
كفو فاد˘˘هأ’ا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
يذ˘لا ي˘مو˘ج˘ه˘لا م˘ق˘˘ع˘˘لا

ذ˘ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ه˘ن˘م ى˘نا˘˘ع
دعب˘ف ،1202 ةن˘صس ة˘ياد˘ب
نكمت ،ا˘مو˘ي42 رور˘˘م
لوأا نيودت ن˘م «ر˘ف˘ي˘ل˘لا»
ةديدجلا ةنصسلا يف فده
˘˘ماد˘˘قأا˘˘˘ب تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
دمحم يرصصملا نوعرفلا

نأا بير˘غ˘لا ن˘˘كل حÓ˘˘صص
يناملأ’ا برد˘م˘لا لا˘ب˘صشأا

عي˘ي˘صضت او˘ل˘صصاو بو˘ل˘ك
.ةجاذصسب فادهأ’ا

15

ءاوسضأ’ا طخ
اهيف عنصصي ةرم لك يف
ي˘ف ثاد˘˘حأ’ا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

،ةيرئازجلا مدقلا ةرك ملاع
انور˘ي˘ف سسÓ˘ي˘ه ي˘ف ن˘كل
تاب امدعب ،رومأ’ا تريغت
سشت˘يرو˘ي نا˘ف˘يا برد˘م˘˘لا
بلق بقع ،ايمÓعإا امجن
ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ما˘˘مأا ةرا˘˘صسخ˘˘لا
،دحاو˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب زو˘ف ى˘لإا
و˘ه ي˘با˘ج˘ي’ا ر˘مأ’ا ن˘كل
فصصلا يف انوريف دجاوت
ن˘م ن˘كم˘ت ه˘نأا ا˘م˘˘ك8ـلا
،موق˘لا را˘ب˘ك ع˘م لدا˘ع˘ت˘لا

،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘م
.سسوتنفوجو اتن’اتا
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ةÓسصلا تيقاوم

سسن’ ءاقل دعب هبردم ةداسشإا ىقلتي يوادوب^
مسسوŸا اذه هل ةمسساح ةرير“ عسسات ىلع مسصبي لازغ ديسشر^

نويدلل لح داجيإ’ تاطلسسلإ دسشانت ةرإدإ’إ

نسسحتل حاترم Êومحر
نأا دكؤويو ةليكسشتلا
احجان ناك سصبÎلا
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رسصم لايدنوم يف افده63 نود امدعب

جÈلإ يلهأإ ‐ ةركسسب دا–إ ةنتاب بابسشنإرهو ةيدولوم ‐ ةمسصاعلإ دا–إإ

ةيعمجلا داقعنا
موي ةيباختن’ا

يرفيف52
ةمسصاعلاب لبقملا

ةيرئإز÷إ ةيدا–’إ
ةكÎسشŸإ ةعراسصملل

لخدي يدبع
لسضفأا ةمئاق
نــيفادهلا
نـييرئاز÷ا

ةـــخسسن ‘
نم ةدحاو
⁄اعلا سسأاك

ناثحبي يلهأ’او دا–’ا
ةيباجيإ’ا جئاتنلا نع

راسص◊ا كفل

ديكأات لجأا نم «ةراطسسوسس»
يطل «ةوارم◊ا»و ةوحسصلا

ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلاو لكاسشŸا


