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رامثتشسلا ¤إا ةيناŸألا تاشسشسؤوŸا اعد
ةددجتŸا تاقاطلا لا‹ ‘ نواعتلا عيشسوتو

ءافتكلا قيقحتل ةأارملا قفارتشس اهنإا تلاق
ةيلودلا قاوشسألا حاشستكاو يتاذلا

بزح ميعز يشسنوتلا باونلا صسل‹ صسيئر
:يششونغلا دششار ةشضهنلا

سسنوت بناج ¤إا تفقو رئاز÷ا
تلخت امدنعو ةدششلا مايأا ‘

30 صصىرخأ’ا لودلا اّنع

قلزنÓل اهشضرعتب ةقطنملا رارقإا مغر ةنانجوبب Óيف23 دييششتب ماقرانيد فلأا02 ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان انجشس رهششأا ةتشسب نيٌدأا هقيدشصل اماقتنا لتق ةيشضق ‘ طروتي يعماج بلاط

50صص

ةر˘˘˘˘يزو و˘˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ثو˘˘˘˘ك تف˘˘˘˘ششك
تح˘ج˘ن ة˘لود˘لا نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘˘لا

ن˘م تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا  م˘عد ي˘˘ف
اه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآلا ف˘ل˘ت˘خ˘م لÓ˘خ

كلذ ىل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد˘˘لاو ،ا˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘شصت تح˘˘˘ت
صضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
نم46 هتبشسن ام تحنم يتلا رغشصملا
. ءاشسنلا ةدئافل صضورقلا

باهرإ’ا ةحفاكمو ينمأ’ا نواعتلل ةدحتŸا تاي’ولاو رئاز÷ا Úب ةكÎششم ةيلآا
30 صصةيبرغلا ءارحشصلا ةمزأا صصوشصخب بمارت أاطخب رقي قباشسلا يكيرمألا يموقلا نمألا راششتشسم

ةئاملاب46 :وكيرك نب
«ماجنوأا» سضورق نم
ءاشسن اهنم تدافتشسا

ديد÷ا تاقورÙا نوناق :راطع
لودلا ةمدقم ‘ رئاز÷ا عشضيشس

رامثتشسÓل ةبذا÷ا

40 صص

40 صص

ديدح نم ديب برشضي يرشصانو نكشسلا ةرازوب ةلزلزم ةحيشضف

«نÓفأا» ظفاحم عاديإا
يراقع قرمو قباشس
سسبحلا ةنيطنشسقب

رهشش ذنم هتشسارد ‘ عورششلا ” فلŸا
يشسورلا فرطلا عم فشصنو

جاتنإا دعوم اذه
داشضŸا حاقلل رئاز÷ا
«v كينتوبشس» انوروكل

40 صص

50صص

! ءانب سصخر نود ةيمومع تازيهŒو تانكشس زا‚ا
نوبت سسيئرلا نم رمأاب نكشسلل ةينطولا ةيقاطبلا ريهطت يف عرششت ةلودلا^
«غيشصلا نشسحأا» نم نكشس ءارششل ةيعرششلا سضورقلل ةديدج ةغيشص قÓطإا^

30 صص
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يكيتكتلا نيرمتلا

لا˘م˘عأا ل˘جر ما˘˘ق ،ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ة˘˘جر˘˘خ ي˘˘ف
˘ما˘يأا ل˘ب˘ق ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘ي’و ي˘˘ف فور˘˘ع˘˘م
ا˘ه˘كل˘م˘ي لا˘غ˘˘سشأا ت’آ’ سضار˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
4و تانحاسش8 اهددع غلابلاو ،لواقملا

نم نوبرقملا ،ةريغسص ةلفاحو تافارج
،لعفلا اذهب ماق هنإا اولاق لامعأ’ا لاجر
نم يأا عيبب مقي مل هنأا سضعبلل نيبيل
يف مت سضارعتسس’ا ،هت’آا وأا هتانحاسش
دعب ىلع ةفلجلا ةنيدم نم ةبيرق ةقطنم
،سسفانم لامعأا لجر ةماقإا رقم نم راتمأا
فسصو ةفلجلا نم لامعأ’ا لجر فرسصت
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سصن˘˘م ي˘˘ف
.«يكيتكتلا نيرمتلا»ـب ةيلحملا

«نادت نيدت امك»

نأا ،تل˘خ تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق د˘ق˘ت˘عا ع˘ي˘م˘ج˘لا
’ ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و ن˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘عأا ةد˘˘˘ي˘˘˘سس
زراب لوؤوسسمل ءيسش يأا لعف عيطتسست
هتدده امدنع ،ةي’ولا سسفنب قباسس مهمو
يتلا تازواجتلا ريظن هبسصنم نم لزعلاب
لامعأ’ا ةديسس د˘يد˘ه˘ت ن˘كلو ،ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
نم تنكمتو ،لعف˘لا˘ب ق˘ق˘ح˘ت ة˘ب˘سضا˘غ˘لا
يلوؤو˘سسم م˘هأا د˘حأا˘ب ه˘ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘حا˘طإ’ا

نم لوؤوسسملا لزع دقو ،ةيادرغ ةي’و
ةد˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ته˘جو نأا د˘ع˘ب ه˘ب˘سصن˘˘م
دقتعي ناك يذلا لوؤوسسملا دسض ىواكسش
.عيمجلا نم ىوقأا هنأا

 ةماشسلا اطاطبلا

ويديف عطقم ةيعامتج’ا  عقاوملا داور لقانت
نم ةيجسسفنب عقب ىلع يوتحت اطاطبل ريطخ
عقبلا كلت عطق نم ء’ؤوه رذح ثيح ،لخادلا

رار˘سضأا ن˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ل ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا ي˘قا˘ب ذ˘˘خأاو
اوحسصن و ،نين˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
نوللا كلذ نوك اهلمكأاب اهيمرب نيكلهتسسملا
اذهو مويسسنغملل يلاع زيكرت دوجو ىلع لدي
،اهلوانت متي نأا رطخلا نمو ةماسس اهنأا ينعي
نأا ىنعي اذهف ءارسضخ عقب دوجو لاح يف امأا
اذ˘هو ن˘ي˘ن’و˘سسلا ةدا˘م ن˘م لا˘ع ز˘ي˘كر˘ت ا˘˘ه˘˘ب
هيلعو ،نارئفلا مسس ةبيكرت يف لخدي نوكملا

رمتسسي ىتم ىلإاف ..ديدسشلا رذحلا يخوت بجو
  ؟نينطاوملا حاورأاب راتهتسس’ا اذه

اهناكم حوارت ةمزأا

داوملا عيب تÓحم مامأا اهانفلأا ةيموي ةرهاظ
رفظلا لجأ’ ر˘ي˘باو˘ط˘لا تتا˘ب ثي˘ح ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
نم ىلوأ’ا تاعاسسلا يف أادبت بيلح سسيكب

،ةياغرلا ةيدلب ىوتسسم ىلع موي لك حابسص
ةمزأا نييرئازجلا ناهذأا ىلإا ديعي دهسشم يف
،ةوهقلا ىلع لوسصحلا لجأا نم ،تانينامثلا
،ايموي نويرئازجلا رطسضي نيأا ،ركسسلاو تيزلا
يف ابلاغ أادبت ةليوط ريباوط يف فوقولا ىلإا
ىلع ولو لوسصح˘لا ل˘جأ’ ا˘حا˘ب˘سص ة˘سسما˘خ˘لا

ببسسب نكلو ،هتردن ببسسب سسيل ،دحاو سسيك
تÓ˘ئا˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘سست ا˘م˘ي˘ف ،ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،فف˘ج˘م˘لاو بل˘ع˘لا بي˘ل˘ح˘ب لا˘ح˘لا ةرو˘سسي˘م
  .عفترملا هنمث مغر اهلافطأا تاجايتحا ةيبلتل

qarsana@essalamonline.com
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«ةداعلا قوف» نوفظوم
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه بئا˘˘ج˘˘عو بئار˘˘غ ن˘˘م
غني˘كرا˘ب» نأا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘يرادإا
تارا˘ي˘سس م˘˘سضي يذ˘˘لا «ةرادإ’ا
’ تارايسس هب دجوت ،نيفظوملا
003 ن˘ع ا˘ه˘سصخرأا ن˘م˘ث ل˘ق˘ي
ة˘كرا˘م ن˘م ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
،«رفور جنار»و «تاسساب يدوأا»
ا˘ه˘نأا سضر˘ت˘ف˘ي تارا˘ي˘˘سس ي˘˘هو
نم نوسشيعي نيفظومل ةكولمم
نأا ادبأا نكمي ’ ،ةيرهسش بتاور
هذه لثم ىلع اهبحاسص لسصحي
ل˘˘˘˘سصت ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف ،تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
ى˘لإا ا˘م مو˘ي ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
نو˘سشي˘ع˘ي ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م «با˘˘قر»
؟باحسسلا قوف

ردان عادبإا
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ما˘˘ق
سصا˘خ عدو˘ت˘سسم ءا˘ن˘ب˘ب ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ثي˘ح ،ة˘هرا˘ف˘لا ه˘˘ترا˘˘ي˘˘سسل بير˘˘غو
ناكسس بارغتسسا هئانب ةقيرط تراثأا
ةسصاخ ةاذاحملاب رم نم لكو يحلا

ةاطغ˘م جا˘ي˘سس ن˘ع ةرا˘ب˘ع ه˘نارد˘جو
م˘ت ةرو˘سصلا ،ح˘ي˘ف˘سصلا ن˘م ف˘ق˘˘سسب
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لواد˘˘ت
عادبإا هنأا نورخآا لاق اميف ،ارمن يبري هنأاكو مهدحأا لاقف ،ةرخاسس تاقيلعت تراثأاو يعامتج’ا
ةهراف ةرايسسلا نأا نوك يداع رمأ’ا نأا نيرخآا نوقلعم ربتعا لباقملابو ،ةمهلا دلت ةمزأ’ا ،ردان
سضعب فرط نم ةسشئاط تاكولسس راسشتنا لظ يف اميسس يهيدب رمأا اهيلع اهبحاسص فوخو
.قح هجو ىندأا نود ةرايسسلا هيوسشت ىلإا نوأاجلي دق نيذلا نيبغاسشملا

ةزجعملا رهششلا
نأا ،كلفلا ملع يف ءاربخ لاق
رهسش وه يلاحلا يرفيف رهسش
ه˘˘ما˘˘يأا ل˘˘ك نأا نو˘˘ك ،بير˘˘غ
ل˘كسشب تار˘˘م ع˘˘برأا رر˘˘كت˘˘ت
ةردا˘ن ةر˘˘ها˘˘ظ ي˘˘هو م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
بسسح ثدحت ثيح ،ثودحلا
دقو ةن˘سس328 لك ءام˘ل˘ع˘لا
و ،» ةزجعملا «رهسشلاب يمسس
نوكي نأا نوريثكلا ىنمت دق
ى˘ل˘ع ر˘ي˘خ لأا˘ف ر˘˘ه˘˘سشلا اذ˘˘ه
لد˘ب˘ت˘ت نأاو دا˘ب˘ع˘لا و دÓ˘˘ب˘˘لا
 .نسسحأ’ا ىلإا رادقأ’ا

سسأاي ةلاح

قيقحتلل يعدتسساو ،ةريخأ’ا لبق ام ةكرحلا يف هماهم تيهنأا قباسس ةي’و يلاو بعوتسسي مل
ماظنلا نأاب رعسشي هنأا هيبرقم دحأ’ هبسصنم نم لوزعملا يلاولا لاقو ،عسضولا  داسسف اياسضق يف
برغلا ةمسصاع يف هدجاوت ءانثأا رهظو ،هل اهمدق يتلا ةليلجلا تامدخلا مغر هنع ىلخت
.هتحسص ىلع كلاذ ريثأات نم اوفاخ هنم نيبرقم نأا ةجردل سسأاي ةلاح يف يرئازجلا
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ةلباقم يف ،نوتلوب نوج ربتعا
ير˘ئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘م ا˘˘هار˘˘جأا
ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل
«يجي˘تار˘ت˘سسا كير˘سش» ر˘ئاز˘ج˘لا
ديدعلا يف ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘ل˘ل
تاقÓ˘ع ا˘ف˘سصاو ،ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م
ن˘˘ي˘˘ت˘˘لود˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ز˘كر˘م˘لا ل˘ق˘نو ،«ةزا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا»ـب
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ف˘˘˘سسلا ن˘˘˘ع ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
ه˘˘تدا˘˘سشإا ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا
نيب ةزاتمملا نواعتلا تاقÓعب
 .اياسضقلا نم ديدعلا يف نيتلودلا

،ةيبرغلا ءارحسصلا ةمزأا لوحو
ةرادإا نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ د˘˘˘كأا
دلانود قباسسلا يكيرمأ’ا سسيئرلا
فارتع’اب أاطخ تبكترا ،بمارت
ىلع ةدايسسلاب برغملا ةبلاطمب
نأا نم رذحو .ةيبرغلا ءارحسصلا

م˘ت يذ˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا ءار˘جإا مد˘ع
يوارحسصلا بعسشلل هب دهعتلا
نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ،1991 ما˘˘ع ي˘˘ف
ن˘م د˘يز˘م˘لا ثاد˘حإا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي
لامسش يف ،ةقطنملا يف رتوتلا
ه˘جو ى˘ل˘ع ل˘حا˘سسلاو ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
نم ناك هنأا ىلإا اتف’ ،ديدحتلا
ةداعإاو اياسضقلا هذه لح بجاولا
لوؤوسسم˘لا در ءا˘جو .رار˘ق˘ت˘سس’ا
هلوان˘ت ي˘ف ،ا˘ح˘سضاو ي˘كير˘مأ’ا

ةدايسسلاب قباسسلا سسيئرلا نÓعإ’
ى˘ل˘ع بر˘غ˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لا
ـب كلذ اربتعم ،ةيبرغلا ءارحسصلا
.«ةديدع ٍحاون نم حدافلا أاطخلا»

نواعتلل هتيؤورب قلعتي اميفو
ل˘ح ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘˘لاو هدÓ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب
ن˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘مزأ’ا

ي˘ت˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘لو ر˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘م
ة˘ي˘ن˘مأا تاد˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت

ر˘طا˘خ˘م رار˘غ ى˘ل˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
هذ˘ه ةد˘عا˘سسم ل˘ب˘سسو با˘˘هرإ’ا
اهتامزأا نم فيفختلا يف لودلا
ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ح˘˘سضوأا ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ه˘˘نإا وأا
يباهرإ’ا ديدهتلا نأا يكيرمأ’ا

برعأاو ،ةياغ˘ل˘ل ار˘ي˘ط˘خ لاز˘ي ’
نم رخآا أاطخ ناك هنأاب هداقتعا نع
ةقباسسلا ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا بناج
ةدا˘ي˘ق˘لا تارد˘ق سصي˘ل˘ق˘ت نأا˘سشب
«موكيرفأا» ايقيرفإا يف ةيكيرمأ’ا
كانه ناك هنأا حسضوأاو ،ةراقلا يف
ة˘ح˘فا˘كم ي˘˘ف زا˘˘ت˘˘م˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت
ر˘ج˘ي˘ن˘˘لاو ي˘˘لا˘˘م ع˘˘م با˘˘هرإ’ا

ةيمهأا ىلع اددسشم ،اي˘نا˘ت˘يرو˘مو
اذ˘ه ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه ع˘ي˘˘سسو˘˘ت
.رئازجلا لمسشيل لاجملا

عسضولا نع هراسسفتسسا ىدلو
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘˘م˘˘سش ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

لوحتي ثيح لحا˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘مو
ةمزأا ىلإا ديازتم لكسشب عسضولا
ن˘م ه˘نأا د˘كأا ،ةد˘ق˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا
ن˘˘م ادد˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا ح˘˘˘سضاو˘˘˘لا
لود اههجاوت يتلا تابوعسصلا
د˘ير˘ن ا˘ن˘نإا» ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ل˘˘حا˘˘سسلا

لا˘م˘سش ي˘ف رار˘ق˘ت˘سس’ا ا˘ع˘ي˘م˘ج
رحب˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘مو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ
.» طسسوتملا سضيبأ’ا

نأا سضرتفأا» :Óئا˘ق در˘ط˘ت˘سساو
،امامت كلذ مهفتسس ندياب ةرادإا

اذإا ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا بب˘˘سسلا اذ˘˘ه˘˘لو
نأا مهملا نمو ةعرسسب اوفرسصت
سسكع˘˘ل ة˘˘عر˘˘سسب او˘˘˘فر˘˘˘سصت˘˘˘ي
،ةي˘بر˘غ˘م˘لا ةدا˘ي˘سسلا˘ب فار˘ت˘ع’ا
ى˘لإا رو˘مأ’ا د˘ي˘ع˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
نأا˘سشبو .» ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘سضو
لوؤوسسملا فسسأات ،يبيللا فلملا
ةا˘نا˘ع˘م رار˘م˘ت˘˘سس’ ي˘˘كير˘˘مأ’ا

عار˘سصلا ن˘م ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘سشلا
يذلاو هب فسصعي يذلا يلهأ’ا
حوز˘˘˘ن ى˘˘˘لإا ه˘˘˘لو˘˘˘˘ق بسسح ىدأا

ا˘بوروأا ى˘لإا ن˘ي˘ئ˘جÓ˘˘لا ق˘˘فد˘˘تو
ى˘لإا ىدأا ا˘م ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سشو
.ايبيل بعسشل ةريثك تابوعسص

ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف فا˘˘˘سضأاو
يرئازجلا زكرملل هثيدح لÓخ
هنأا ،ةيداسصتق’ا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل
ةكرتسشم ة˘ب˘غر ن˘ط˘ن˘سشاو ىد˘ل
هنأا ’إا ،ايبيلب عسضولا ةيؤور يف
يف ةيبنجأا فارطأا لخدت نم رذح
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘مو ة˘˘لود˘˘لا هذ˘˘ه
ع˘سضو˘ل˘ل ة˘ي˘با˘هرإ’ا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا

اهيسضارأا لعجو ،ايبيلب ةمزأ’او
.اهتايلمعل ةيفلخ ةدعاق

watan@essalamonline.com

ةيبرغلا ءارحشصلا ةمزأا صصوشصخب بمارت أاطخب رقي قباشسلا يكيرمألا يموقلا نمألا راششتشسم

باهرإ’ا ةحفاكمو ينمأ’ا نواعتلل ةدحتŸا تاي’ولاو رئاز÷ا Úب ةكÎششم ةيلآا

  يمولد Ëرم

يف ةدحتملا تايلولل «يجيتارتشسا كيرشش» رئازجلا نأا ،قباشسلا يكيرمألا يموقلا نمألا راششتشسم نوتلوب نوج دكأا
ىلع ةدايشسلاب برغملا ةبلاطمب فارتعلاب أاطخ تبكترا ةقباشسلا بمارت ةرادإا نأا فاشضأاو ،اياشضقلا نم ديدعلا

ةيكيرمألا ةيرئازجلا تاقÓعلا ىلع مئاد يبلشس ريثأات هل نوكي لأا يف هلمأا نع ابرعم ،ةيبرغلا ءارحشصلا

ةيميلقإلا اياشضقلا اذكو ةيئانثلا تاقÓعلا ¤إا اقرطت
كÎششŸا مامتهلا تاذ

هتÒظن عم ادد‹ ثداحتي موداقوب
ايقيرفإا بونج نم

ةيئانثتشسا ةفشصبو تاداهششلا يلماح ةدئافل

‘ جامدإ’اب سصخري يمومعلا فيظولا
لاوزلل ةيلآ’ا بترلا

:يششونغلا دششار ةشضهنلا بزح ميعز يشسنوتلا باونلا صسل‹ صسيئر

مايأا ‘ سسنوت بناج ¤إا تفقو رئاز÷ا
ىرخأ’ا لودلا اّنع تلخت امدنعو ةدششلا

˘مودا˘قو˘ب ير˘ب˘سص ثدا˘ح˘ت
،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو
ةر˘˘يزو ع˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه ،سسمأا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘˘˘سشلا
،ايقير˘فإا بو˘ن˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل
.رودناب يديلا

ةديرغ˘ت ي˘ف مودا˘قو˘ب لا˘قو

تاثداحملا نإا رتيوت ىلع هل
ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م تلوا˘˘˘ن˘˘˘ت
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةزيمتملا ةيئانثلا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب
اياسضقلا اذكو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
˘ما˘م˘ت˘˘ه’ا تاذ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
.كرتسشملا

ر.نوراه

ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘م˘سس
حÓسصإ’او ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل
نم نيديفتسسملا جامدإاب ،يرادإ’ا

جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا يزاهج
يعام˘ت˘ج’ا جا˘مدإ’او ي˘ن˘ه˘م˘لا
ة˘ف˘سصب تادا˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل
ة˘ل˘يآ’ا بتر˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ىوسصقلا ت’احلا يف ،لاوزلل
يف مهجامدإا اهيف نكمي ’ يتلا
.لغسش بسصنم وأا ةبتر يأا

اهدر يف ،ةيريدملا تحسضوأاو
دراوملا ةيريدمل راسسفتسسا ىلع
نواع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا
سصخي ،ةيئاملا دراوملا ةرازوب
ا˘˘هذا˘˘خ˘˘˘تا بجاو˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

يزاهج نم نيديفتسسملا جامدإ’
،ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا

يلما˘ح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا جا˘مدإ’او
ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع تادا˘˘˘ه˘˘˘سشلا

نيلماحلا ،ةيجراخلا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
،يرلا يف سسناسسيللا تاداهسشل

ريغ نيينعملا تاداهسش نأا املع
تادا˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م˘˘˘سض ة˘˘˘جرد˘˘˘م
موسسرملا يف اهيلع سصوسصنملا
خرؤوملا163‐80 مقر يذيفنتلا
نمسضتملا ،8002 ربمفون8 يف
سصا˘خ˘˘لا ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ى˘لإا ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا˘˘ب
ةرادإ’ا˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا كÓ˘˘˘سسأ’ا

هنا ةيئا˘م˘لا دراو˘م˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ة˘ف˘˘سصب ء’ؤو˘˘ه جا˘˘مدإا نا˘˘كمإا˘˘ب
ةيئانثتسسا

هنأا يمومع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا د˘كأاو
3 مقر ةميل˘ع˘ت˘لا ما˘كحأا˘ب Ó˘م˘ع
،0202 يفناج12 يف ةخرؤوملا
نم نيديفتسسملا جامدإاب ةقلعتملا

جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا يزاهج
يعام˘ت˘ج’ا جا˘مدإ’او ي˘ن˘ه˘م˘لا
ةهجوملاو تادا˘ه˘سشلا ي˘ل˘ما˘ح˘ل
ةفيظولا تايسشتفم ءاسسؤور ىلإا
يف هنإاف ،تا˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
’ ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘سصق˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘˘لا
نيديفتسسملا جامدإا اهيف نكمي
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا يزا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
جا˘˘مدإ’او ي˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإ’ا
تاداهسشلا يلماحل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،لغسش بسصنم وأا ةبتر يأا يف
ة˘ف˘سصب ءو˘ج˘ل˘لا نا˘كمإ’ا˘ب ه˘نإا˘ف
نيينعملا جامدإا ىلإا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
’ ثيح ،لاوزلل ةليآ’ا بترلا يف
يف ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا جا˘مدإا ن˘م ع˘نا˘م
ي˘ف ،ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت سسد˘ن˘ه˘م ة˘ب˘˘تر
راطإا يف كلذو ،ةيئاملا دراوملا
مقر يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ما˘كحأا
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خ.ةميشسن

ي˘سشو˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘سشار حر˘˘سص
باو˘˘˘ن˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر
بز˘˘˘ح م˘˘˘ي˘˘˘عز ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘سضه˘˘˘ن˘˘˘لا
يف يتأات ةيرئازجلا ةيسسنوتلا

ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘مد˘˘ق˘˘م
ةقÓع اهرابتعاب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او
تقولا يف اربعم ،ةيجيتارتسسإا
نييرئازجلل هنا˘ن˘ت˘ما ن˘ع ه˘تاذ
ع˘م م˘ه˘ت˘ف˘قو˘ل ا˘ب˘ع˘سشو ة˘˘لود
.ةدسشلا مايأا يف سسنوت

ي˘ف ي˘سشو˘ن˘غ˘لا ح˘سضوأاو
’ ن˘ح˘ن» ي˘ف˘ح˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
دسض حافكلا مايأا نع ثدحتن
تط˘ل˘ت˘خا ثي˘ح را˘م˘ع˘ت˘˘سس’ا
ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ا˘م˘نإاو ،ا˘˘نؤوا˘˘مد
ةر˘سشع ذ˘ن˘م  ةرو˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
سسنو˘ت تل˘خد ثي˘ح تاو˘ن˘˘سس
اهيف يطارقميد لوحت ةلحرم
تÓ˘˘كسشم˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا

ر˘ئاز˘ج˘لا تف˘قو تا˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لاو
ي˘ف سسنو˘ت ع˘م ا˘ب˘ع˘سشو ة˘لود
ءاوسس يطارق˘م˘يد˘لا ا˘ن˘لا˘ق˘ت˘نا
وأا سضورقلاو تابهلا ميدقتب
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘يÓ˘م ما˘ي˘ق˘ب

ةايحلا طيسشنتو سسنوت ةرايزب
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’او ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘˘سسلا
تلخت يذلا تقولا يف ،دÓبلل
يف انع ةيبوروأ’ا لودلا هيف
يتأاتو.«بارطسض’ا لحارم
درلل ي˘سشو˘ن˘غ˘لا تا˘ح˘ير˘سصت

سسي˘ئر˘˘لا ه˘˘ب ى˘˘لدأا ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ف˘سصن˘م ق˘با˘سسلا ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا
اه˘ي˘ف م˘ه˘تا يذ˘لا ي˘قوزر˘م˘لا
نأاسشلا يف لخدتلاب» رئازجلا
ا˘م ثاد˘حأا لÓ˘خ ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
.«يبرعلا عيبرلاب ىمسسي

سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ع˘˘˘با˘˘˘˘تو
لو˘ق˘لا˘ب ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا باو˘˘ن˘˘لا
يف سسيلو ،حمسسن ’ نحن»
سسم يأا سسنو˘˘˘ت ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم
يتلا ةيجيتارتسس’ا ة˘قÓ˘ع˘لا˘ب
ا˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘سشأا ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘بر˘˘˘ت
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،«ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘سضم˘˘لا
ى˘لإا ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
جامدن’ا ىلإاو ،ةيلاع راوطأا
.«نيدلبلا داسصتقا نيب

ـه.داوج

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘سسارد تطا˘˘˘مأا
ةرازو ىوتسسم ىلع لئاسصحلا
نم ةحيسضف نع ماثللا ،نكسسلا
دوجو يف لثمتت ،ليقثلا رايعلا

تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلا ن˘˘˘˘م ما˘˘˘˘ه دد˘˘˘˘ع
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
فرط نم ةزج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
اهل ملسست نأا نود ،نييداسصتق’ا

تحت ،ةبول˘ط˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا سصخر
تبثت يتلا قئاثولا بايغ رربم
قÓطن’ا دنع تايسضرأ’ا ةزايح
.اهلاغسشأا يف

ر˘يزو ير˘سصا˘ن لا˘˘م˘˘ك ه˘˘جو
،ة˘ن˘يد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘˘كسسلا
10 مقر تحت ة’ولا ىلإا ةميلعت
،1202 يفناج31 يف ةخرؤوم
ءانب˘لا سصخر ة˘يو˘سست ن˘م˘سضت˘ت
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا ج˘مار˘ب˘ل˘ل
فرط نم ةزجنملا تازيهجتلاو
اهيف دكأا ،نييمومعلا نيلماعتملا
ة˘˘سسارد لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأا

ددع دوجو لئا˘سصح˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘كسسلا ن˘م ما˘ه
ةزجنملا ةيمومعلا تازيهجتلاو
نيلماعتملا فل˘ت˘خ˘م فر˘ط ن˘م
ةيقرتلا ن˘يواود) ن˘ي˘يدا˘سصت˘ق’ا

ةسسسسؤوملا ،يراقع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو

،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
ملسست نأا نود ،(هريوطتو نكسسلا
،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘لا سصخر ا˘ه˘˘ل
يتلا قئاثولا بايغ رربم تحت
د˘ن˘ع تا˘ي˘سضرأ’ا ةزا˘ي˘ح تب˘ث˘ت
تدكأاو .اهلاغسشأا يف قÓطن’ا

ه˘نأا ،نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘كسسلا ةرازو
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ي˘ف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

،ةيمومعلا تازيهج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ،ن˘˘كسسلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةينطولا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ،هر˘يو˘ط˘تو
ةيقرتلا ناويد ،ةيراقعلا ةيقرتلل
ري˘سضح˘ت ،يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا بسسح
اهعاديإاو ةل˘سصلا تاذ تا˘ف˘ل˘م˘لا

ىدل مÓ˘ت˘سس’ا˘ب ل˘سصو ل˘با˘ق˘م
ةسصتخم˘لا ةد˘ي˘حو˘لا كي˘با˘ب˘سشلا
اموي51 زوا˘ج˘ت˘ي ’ ل˘˘جأا ي˘˘ف
.فلملا عاديإا خيرات نم ارابتعا

لا˘م˘ك د˘كأا ،ة˘ي˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
،نارمعلاو نكسسلا ريزو يرسصان
ن˘طاو˘م ن˘ي˘يÓ˘م9 ءا˘˘˘˘˘سصحإا

ةينطولا ةيقاطبلا نمسض لجسسم
اهريهطت يرجي ي˘ت˘لا ،ن˘كسسل˘ل
تاعاطقلا فلتخم عم نواعتلاب

نإا ير˘سصا˘˘ن لا˘˘قو .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
تثدحتسسا يتلا نكسسلا ةيقاطب

ةبارق تانايب لمحت ،2102 ماع
نم اودافتسسا نطاوم نييÓم9
.ة˘لود˘˘لا ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب تا˘˘ن˘˘كسس
سسيئر رمأ’ اذيفنت هنإا ،حسضوأاو
،ةيقاطبلا ريهطت˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
هذه عم قيسسنتلاب ةرازولا لمعت
ةم˘ئا˘ق ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ادكؤوم ،معدلا نم نيديفتسسملا
ةقد رث˘كأا نو˘كت˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا

عا˘ط˘ق ة˘ن˘م˘قر د˘ع˘ب ة˘ي˘فا˘ف˘˘سشو
يرسصان دافأا امك .ةلودلا كÓمأا
يوقرتلا نكسسلا جمانرب ماوق نأا
ةد˘حو ف˘لأا031 غل˘ب م˘عد˘م˘لا
،ينطولا ىوتسسملا ىلع ةينكسس
ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ه˘م˘ي˘عد˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ريزولا ربتعاو .يفاسضإا جمانربب
ن˘سسحأا ن˘م د˘ع˘ي ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا نأا
ن˘˘كسسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب غ˘˘ي˘˘˘سصلا
سضرعم يف اريسشم ،يرسضحلا

سضور˘ق˘لا ة˘غ˘ي˘سص ى˘لإا ه˘ث˘يد˘˘ح
نكمت يتلا ةي˘عر˘سشلا ةد˘يد˘ج˘لا
ىلع لوسصحلا نم نينطاوملا
.مهتابغر يبلت ةنسسح سضورق

خ.ةميسسن

ديدح نم ديب برشضي يرشصانو نكشسلا ةرازوب ةلزلزم ةحيشضف

!ءانب سصخر نود ةيمومع تازيهŒو تانكشس زا‚إا
نوبت سسيئرلا نم رمأاب نكشسلل ةينطولا ةيقاطبلا Òهطت ‘ عرششت ةلودلا
«غيشصلا نشسحأا» نم نكشس ءارششل ةيعرششلا سضورقلل ةديدج ةغيشص قÓطإا

ىلإا اهب ماق لمع ةرايز لÓخ
ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا

ثحي ةيربلا تاوقلا دئاق
ةفعاشضم ىلع هتاراطإا
تاردقلا نم عفرلل دوهجلا
تادحولل ةيلاتقلا

ءاوللا ةيربلا تاوقلا دئاق ماق
لمع ةرايزب ةينماثعأا رامع
ةيركشسعلا ةيحانلل صشيتفتو
راطإا يف نارهوب ةيناثلا
تادحول ةيناديملا تارايزلا

تاوقلل ةكرعملا ماوق
عافدلا ةرازو تحشضوأاو.ةيربلا
نأا ،صسمأا اهل نايب يف ينطولا
رقم نم هترايز لهتشسا ءاوللا

ةيركشسعلا ةيحانلا ةدايق
هلابقتشسا يف ناك نيأا ةيناثلا
،لامج يشسورعل جاح ءاوللا

ةيركشسعلا ةيحانلا دئاق
اشضرع هل مدق يذلا ةيناثلا
ةينمألا ةلاحلا لمشش
ةيلاتقلا ةيزهاجلاو
تاوقلا تادحول ةيتايلمعلاو
ميلقإا ربع ةرششتنملا ةيربلا
تاوقلا دئاق لقتناو .ةيحانلا
دئاق ةقفر اهدعب ةيربلا
ىلإا ةيناثلا ةيركشسعلا ةيحانلا
ةعردملا ةنماثلا ةقرفلا

لبقتشسا ثيح ،صسابعلب يديشسب
ةقرفلا دئاق ،ديمعلا فرط نم
Óماشش اشضرع هرودب مدق يذلا
ةيوشضعلا تادحولا ةلاحل
اهتيزهاج ىدمو ةقرفلل
ذيفنتل ةيتايلمعلاو ةيلاتقلا
نياع امك.اهل ةلكوملا ماهملا

ىدشسأا تاششرولا نم ةلمج
تاميلعتلا نم ةلمج اهلÓخ
تاراطإلا اثاح ،تايشصوتلاو
دوهجلا ةفعاشضم ىلع دارفألاو
ةيلمعلا تاءارجإلا ذاختاو
نم عفرلل ةفداهلا ةيناديملا
.تادحولل ةيلاتقلا تاردقلا

خ.ةميشسن



دبع ،ةقا˘ط˘لا ر˘يزو ثحا˘ب˘ت
لÓ˘خ سسمأا را˘ط˘ع د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج ةر˘ي˘ف˘˘سسب ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل
ل˘˘ب˘˘سس ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ا˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأا
ن˘˘ي˘˘ب لدا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘كار˘˘˘سشلا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ناديم يف ةسصاخ ،ةيناملأ’او
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

رارغ ىلع ةديدجلا تاقاطلاو
قر˘ط˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘جورد˘ي˘ه˘˘لا
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا نا˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ةزا˘ت˘م˘م˘لاو ةرذ˘ج˘ت˘˘م˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
نافر˘ط˘لا دا˘سشأا ا˘م˘ك ،ة˘قا˘ط˘لا
لدابتلاو ة˘كار˘سشلا ىو˘ت˘سسم˘ب
ةيرئاز˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب
ىلع اددسش يتلاو ةيناملأ’او
،اهعيسسوتو اهزيزعت ةرورسض
ة˘˘كار˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘˘لآا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
لاجم يف ةيناملأ’ا ةيرئازجلا
،5102 ذنم ةعقوملا ةقاطلا

عيسسوت ىلإا نابناجلا اعد ثيح
ناديم يف رثكأا نواعتلا اذه
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

رارغ ىلع ةديدجلا تاقاطلاو
.نيجورديهلا

تد˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
مامتها نع ةيناملأ’ا ةريفسسلا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا
رئازجلا يف رثكأا رامثتسس’اب
اكيرسش دعت رئازجلا نأا ةريسشم
ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘يد˘˘جو ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ر˘˘يزو˘˘˘لا ا˘˘˘عدو ،يو˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
قو˘˘˘سس ي˘˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
نع ءابر˘ه˘كلاو تا˘قور˘ح˘م˘لا

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘كار˘˘سشلا ق˘˘ير˘˘ط
رايغلا عطق ةعانسصو ةلوانملا

ايجولونكت˘لاو تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاو
ءاسشنإاب ايلحم ةقاطلا ناديمب
ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سص تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م

ن˘ي˘ب ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘مو
.ايناملأاو رئازجلا

تم˘˘ل˘˘سس ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةو˘عد ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ةر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا
ىدتنم يف ةكراسشملل ريزولل
يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘˘لر˘˘ب
سسرام رهسش يف هدقع عمزملا
نافرطلا ق˘ف˘تا ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ة˘قا˘ط˘لا مو˘ي م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يذ˘لاو ي˘نا˘م˘لأ’ا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘لآا ن˘م˘سض ا˘يو˘˘ن˘˘سس د˘˘ق˘˘ع˘˘ي
نيب ةعقوملا نواعتلا ةيقافتا
،ة˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يد˘ل˘ب˘لا

ى˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا اد˘˘كأا ثي˘˘ح

لبقتسسمل ةدعاو قافآا دوجو
ن˘ي˘ب را˘م˘ث˘ت˘سس’او ة˘˘كار˘˘سشلا

.نيدلبلا تاسسسسؤوم

ثدحلا4 9492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يرفيف3ءاعبرألا
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ةددجتŸا تاقاطلا لا‹ ‘ نواعتلا عيشسوتو رامثتشسلا ¤إا ةيناŸألا تاشسشسؤوŸا اعد

ةمدقم ‘ رئاز÷ا عشضيشس ديد÷ا تاقورÙا نوناق :راطع
رامثتشسÓل ةبذا÷ا لودلا

ز.صسواط

عم هنا ادكؤوم ،رئاز÷ا ‘ Ìكأا رامثتشسلا وحن هجوتلا ¤إا ةيناŸألا تاشسشسؤوŸا ،ةقاطلا ريزو راطع ديÛا دبع اعد
ةيبذاج Ìكألا لودلا ةمدقم ‘ رئاز÷ا عشضيشس ،ديد÷ا تاقورÙا نوناقل ةيقيبطتلا صصوشصنلا نم ءاهتنلا

. تاقورÙا لا‹ ‘ تارامثتشسÓل

ةيوارحشصلا يشضارألا حÓشصتشساب صصاخ موشسرم نع فششك

ايمشسر ةيششاŸا قاوشسأا حتف ةداعإا :Êادمح
لبقŸا عوبشسأ’ا

ينادمح ديمح˘لا د˘ب˘ع ن˘ل˘عأا
حتف ةداعإا نع ،ةحÓفلا ريزو
ايم˘سسر ة˘ي˘سشا˘م˘لا ع˘ي˘ب قاو˘سسأا

اريسشم ،لبقملا عوبسسأ’ا لÓخ
سصاخلا موسسرملا رادسصإا ىلإا
ي˘˘˘˘˘سضارأ’ا حÓ˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب
ر˘˘˘ت˘˘˘فد اذ˘˘˘كو ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.طورسشلا

ينادمح ديمحلا دبع حسضوأا
هنأا  ،سسمأا يفحسص حيرسصت يف
عي˘ب قاو˘سسأا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘سس
لÓ˘˘خ ا˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘ي˘˘˘سشا˘˘˘م˘˘˘لا
نأا فاسضأاو ،لبقملا عوبسسأ’ا

حتف تقو يف ءاج رارقلا اذه
اهباوبأا قاوسسأ’ا نم ددع هيف
ددعب ة’ولا تاميلعت ىلع ًءانب
 .تاي’ولا نم

حيرسصت ي˘ف ي˘ناد˘م˘ح د˘كأاو
ىلع ىرذلا جاتنإا نأا ،يفحسص
،لؤوافتلل عفدي نطولا ىوتسسم
ةمزلم ةرازولا نأا ىلا اريسشم
نيحÓفلل تÓيهسستلا ميد˘ق˘ت˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
 .جراخلا نم داريتسس’ا

ينادمح دكأا ،ةيناث ةهج نم
اطاطبلا داريتسسا سصيلقت مت هنأا
ىلإا لوسصولاو ،ةئا˘م˘لا˘ب05ـب
روذب نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ري˘فو˘ت
4202 ،قافآا ةيلحملا اطاطبلا

ىلع زوحت رئازجلا ناو ةسصاخ
ام وهو ،تاءا˘ف˘كلاو تارد˘ق˘لا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘تا˘ظ˘حÓ˘م م˘ت
،ةيحÓفلا تارمثتسسملا ىدحإا

سصل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
روذبلا دار˘ي˘ت˘سسا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نيتنسس وأا ةنسس لÓخ نوكيسس
 .رثكأ’ا ىلع

نأا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ح˘سضوأاو
ةن˘سس نو˘كت˘سس1202 ة˘ن˘˘سس
يتلا ق˘ير˘ط˘لا ة˘قرو ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ة˘يرازو˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘عأا
،0202 ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ة˘يا˘ه˘ن
ثحبلا بجاولا نم هنأاب اركذم

ةرمثتسسم ةيداسصتقا ةحÓف نع
يسساسسأ’او لوأ’ا فدهلا نأاو
امه˘م دار˘ي˘ت˘سس’ا سصي˘ل˘ق˘ت و˘ه
 .نمثلا ناك

لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
لك اهل  ةلودلا نأا ،عاطقلا نع
لجأا نم تايناكمإ’او تاردقلا
’» Ó˘ئا˘ق دار˘ي˘ت˘سس’ا سصي˘ل˘ق˘ت
ل˘ماو˘ع˘لا سضع˘ب ل˘خد˘ت ل˘ب˘ق˘ن
انتايدحت ع˘م ق˘با˘ط˘ت˘ت ’ ي˘ت˘لا
 .«ةديدجلا رئازجلا ءانب يف

نيرم˘ث˘ت˘سسم˘لا ر˘يزو˘لا ا˘عدو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
لجأا نم ،لمعلا ىلإا ينطولا
نم داريتسس’ا ةيل˘م˘ع سصي˘ل˘ق˘ت
يئاذغلا نمأ’ا ريفوتو ،جراخلا
ةيطارقوريبلا دويقلا نع اديعب
ي˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
 .قباسسلا

دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت لو˘˘حو
ة˘جزا˘ط˘لا ءار˘م˘˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

نأا˘ب ر˘يزو˘لا دا˘فأا ،ةد˘م˘ج˘˘م˘˘لاو
ىلع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ت  ه˘ح˘لا˘سصم
نا˘سضمر ر˘ه˘˘سشل  داد˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو ،م˘˘˘˘ير˘˘˘˘كلا
ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘لا
راعسسأابو ةيحÓفلا تاج˘ت˘ن˘م˘لا
ةرد˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ي˘˘ف نو˘˘كت
 .نطاوملل ةيئارسشلا

جمانرب ديسسجت ىدم لوحو
يذ˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘كسسلا ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ط˘لا ة˘˘طرا˘˘خ ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘سضت
ر˘˘يزو ح˘˘˘سضوأا ،4202‐0202
ي˘ت˘لا برا˘ج˘ت˘˘لا نأا ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘˘ت
هذ˘˘ه فا˘˘ن˘˘سصأا ة˘˘مءÓ˘˘م ىد˘˘م
ة˘ع˘برأا حا˘ج˘ن تت˘ب˘ثأا ،ة˘عارز˘لا
ناهرلا نأاو فانسصأا ةتسس ىلإا
ةعارزلا هذه حاجنإ’ يقيقحلا

،ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا بنا˘˘ج˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
نينثا نيلماعتم ءاسصحإا ادكؤوم
 .نهارلا تقولا يف

 يمولد Ëرم

ريزو دم˘حا˘ب ن˘ب ي˘ف˘ط˘ل دا˘فأا
نأا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

يف يسسورلا حاقللا جاتنإا فلم
نم ،ةمدقتم ةلحرم غلب رئازجلا
نيعنسصم عم ةكارسش ماربإا لجأا

.سصاوخو نييمومع نييلحم
حيرسصت يف دمحاب حسضوأاو

حاقلل ينقتلا فلملا نأا ،يفحسص
ةينطولا ةلاكولا ىدل لجسس دق
رئازجل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح ،ة˘يودأÓ˘ل
يف نيرهسش لÓخ حاقللا جاتنإا

.ة˘˘ي˘˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا ر˘˘˘فو˘˘˘ت لا˘˘˘ح
عامتجا نع ثدحتملا فسشكو
ي˘˘سسور˘˘لا ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘˘ب م˘˘˘ت
ةسشقانمل ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘مو
،ايل˘ح˘م حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نا ة˘ي˘نا˘كمإا
نيسصتخم هجوت ةوطخ ا˘ه˘ي˘ل˘ت˘ل

ا˘م˘ك ا˘ي˘سسور ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
رئازج˘ل˘ل  ي˘سسور د˘فو ي˘تأا˘ي˘سس
،تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ع˘ي˘ن˘سصت ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو
فلملا نأا ريزولا دكأاو .حاقللا
ذ˘ن˘م ه˘ت˘سسارد ي˘ف عور˘˘سشلا م˘˘ت
تاءاقل لÓخ نم فسصنو رهسش
،ويديفلاب لسصاوتلا ةي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
ن˘˘ي˘˘ب را˘˘كفأ’ا لدا˘˘ب˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو
.ايجولونكتلا لقنل  نيسصتخملا

ن˘ل˘عأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
ماعلا ريدم˘لا يرو˘سصن˘م لا˘م˘ك
تاجتنم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
حاقل جاتنإا ةيلمع يف عرسشتسس
كلذو ،يسسورلا  »v  كينتوبسس»
،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ
اذ˘ه˘ب تا˘ثدا˘ح˘م˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو
ي˘سسور˘˘لا فر˘˘ط˘˘لا ع˘˘م نأا˘˘سشلا

لا˘م˘ك د˘˘كأا .اد˘ج ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف يرو˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
لّوحتل تقولا ناح هنأا ،يفحسص
ةدرو˘ت˘سسم ة˘لود ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ثيح ،اهل ةرّدسصم ىلإا تاحاقلل
دÓ˘˘ب˘˘لا نأا ،قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف د˘˘˘كأا
حاقللا جاتنإا ةلمع يف عرسشتسس
 .ةلبقملا عيباسسأ’ا يف يسسورلا

ةلاكولل ماعلا ريدملا فاسضأاو
تا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
جاتنإا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا
ني˘ب ة˘كار˘سشلا˘ب م˘ت˘ت˘سس ،حا˘ق˘ل˘لا

تاكر˘سشو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لاد˘ي˘سص
كل˘م˘ت ا˘ه˘نأاو ا˘م˘ي˘سس ،ة˘ير˘ئاز˘˘ج
جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا
 .ةيودأ’ا

يمولد ميرم

ةيلودلا قاوشسألا حاشستكاو يتاذلا ءافتكلا قيقحتل ةأارملا قفارتشس اهنإا تلاق

ءاشسن اهنم تدافتشسا «ماجنوأا» سضورق نم ةئاملاب46 :وكيرك نب

عم فشصنو رهشش ذنم هتشسارد ‘ عورششلا ” فلŸا
يشسورلا فرطلا

داشضŸا حاقلل رئاز÷ا جاتنإا دعوم اذه
«v كينتوبشس» انوروكل

وكير˘ك ن˘ب ر˘ثو˘ك تف˘سشك
نأا ،ينطولا نماسضتلا ةريزو
ةأارملا  معد يف تحجن ةلودلا
لÓ˘خ ن˘م تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآ’ا ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
،ا˘ه˘فر˘سصت تح˘ت ا˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو
ةلا˘كو˘لا كلذ ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد˘لاو
سضر˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ا˘م تح˘ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
سضور˘ق˘لا ن˘˘م46 ه˘ت˘ب˘˘سسن
. ءاسسنلا ةدئافل

ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘˘يزو تلا˘˘ق
لÓخ سسمأا وكيرك نب رثوك
دامتع’ ي˘م˘سسر˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا
عيجسشتل ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ىلع تيبلاب ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا
جاتنإ’ا راسسم يف طارخن’ا
رييسست˘لا ة˘لا˘كو نأا ،ي˘ن˘طو˘لا
«ماج˘نوا» ر˘غ˘سصم˘لا سضر˘ق˘لا

ةئاملاب46 هتبسسن ام تحنم
ةر˘غ˘سصم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
هذ˘ه د˘ع˘تو ،ءا˘سسن˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
بلغا حاجن˘ل ار˘ب˘ن˘م ة˘لا˘كو˘لا
ةسسايسس لسضفب نيديفتسسملا
ل˘ب˘ق ة˘ق˘فار˘م˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
نأا ةر˘يزو˘لا تدا˘˘فأاو ،م˘˘عد˘˘لا
بجو˘م˘ب ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةدارإ’ا
ي˘لو˘ت ة˘يدا˘ي˘سس ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘˘سسإا
طارخنا م˘عد˘ل ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأا
تيبلاب ةثكاملا اميسس’ ةأارملا

ينطولا جاتنإ’ا يف ةيفيرلاو
،ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لا حور ة˘ي˘م˘ن˘تو
ع˘فد˘ل لا˘ع˘ف ر˘سصن˘ع ا˘ه˘نو˘˘ك
ةيداسصتق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع
سسيئرلا ديكأا˘ت نا˘كو ،دÓ˘ب˘ل˘ل

˘‐ ةر˘يزو˘لا ف˘ي˘سضت‐  نو˘˘ب˘˘ت
عامتجا يف ىعسسملا اذه ىلع
ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ل ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م
ل˘˘كك ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج
ىلع ل˘ي˘لد ر˘ي˘خ˘ل ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
تاعادبإاب ة˘خ˘سسار˘لا ه˘ت˘عا˘ن˘ق
قيقحت يف ةأارملا تاراهمو
نم ديدعل˘ل ي˘تاذ˘لا ءا˘ف˘ت˘ك’ا
اهتردقو ةينطولا تاجت˘ن˘م˘لا

قاو˘˘˘سسأ’ا حا˘˘˘سست˘˘˘كا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيلودلا

نأا ،وكيرك نب تفاسضأاو
ةيفيرلا ةأارملل ةينطولا ةودنلا
قيسسنتلاب رئازجلاب ةدقع˘ن˘م˘لا

ممأÓل يئامنإ’ا جمانربلا عم
ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘سش ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
تحت تءاج يتلاو يسضاملا

ةأار˘˘م˘˘لا تا˘˘عاد˘˘˘بإا» ناو˘˘˘ن˘˘˘ع
مغر «ةيلود ريياعمب ةيفيرلا
رخآا لي˘لد˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا

ةدارإ’ا رار˘˘˘˘˘˘˘سصإا ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
امدق يسضملا ىلع ةيسسايسسلا
. معدلا اذه يف

بل˘غا نأا ةر˘يزو˘لا تد˘˘كأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا تارا˘˘يز˘˘لا
ةحايسسلا ريزو ةقفر اهب تماق
ربع ةيديل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘سصلاو
ةعانق خيسسرت تزرفأا ،نطولا
ةأارملا طارخنا معد ةرورسضب
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ل˘ب˘سس ر˘ي˘فو˘تو ة˘يدا˘سصت˘˘ق’ا
ل˘˘ج ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب كلذ
و˘هو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
طبسض ىلإا يمارلا عامتج’ا
ءافتكا قيقحتل يلمع جمانرب

نم ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف د˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘تاذ
حاسستكاو ةيلحملا تاجتنملا
ةلجعل اعفد ةيلودلا قاوسسأ’ا
و˘هو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
ةلودلا قفارت˘سس يذ˘لا د˘ه˘ع˘لا
ةفلتخملا اهتايلآا ربع هديسسجت

اذهل حجانلا لفكت˘ل˘ل ا˘نا˘م˘سض
. ىعسسملا

تراسشأا قايسسلا سسفن يفو
اهحلاسصم ينبت ىلإا ،ةريزولا
يمو˘كح˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ج˘ه˘ن˘ل
ي˘ف ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسإا د˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل
ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘ف˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض
يف اهتاردق ةيقرتو ةموكحلا
ي˘ف ا˘ه˘طار˘خ˘نا م˘عد ل˘ي˘˘ب˘˘سس
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘كت’ا
ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا
ةسسايسسلا بناج ىلإا ،اهنوؤوسش
أاد˘ب˘م˘ك ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘عد˘ت˘لا
انتباوث نم ىنبت˘م ي˘عا˘م˘ت˘جا
ي˘هو ة˘خ˘˘سسار˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘سسج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةدارإ’ا
ةيروهمجلا سسيئر تامي˘ل˘ع˘ت
ل˘ف˘كت˘لا ل˘ع˘ج ى˘لإا ة˘ي˘˘مار˘˘لا
لج تاي˘لوأا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب
عمتجملا ةقفارمب تاعاطقلا
ه˘˘حور زر˘˘بأا يذ˘˘لا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
لظ يف ةزراب˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ةد˘˘ي˘˘لو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘مزأ’ا
بعسشلل ةين˘ما˘سضت˘لا ةر˘ط˘ف˘لا
. ‐ةريزولا متخت‐ يرئازجلا

ز. صسواط

دكأا ةرمعلاو جحلا ناويد
تاءارجإا ذختيشس هنا

اهدشض ةمراشص

ىلع لياحتت ت’اكولا سضعب
ةرمعلل جورتو نينطاوملا
تÓحرلا قيلعت لظ يف

جحلل ينطولا ناويدلا ددج
ةفاكل هتوعد ةرمعلاو
ةيحايشسلا تلاكولا
صصيخارت ىلع ةلشصحتملا

،ةرمعلا مشسوم ميظنت
رتفد دونبب ماتلا مازتللا
قيوشستلا مدعو طورششلا

فورظلا لظ يف جمارب يأل
.ةنهارلا

هل نايب يف ناويدلا لاقو
نينطاوملا نأا ،صسمأا
رذحلاو ةطيحلل نووعدم»
ءارو قايشسنلا مدعو
جماربلاو تانÓعإلا
اعد امك ،«ةيمهولا
بقرت» ىلإا نينطاوملا

نشسحت دعب «طاششنلا ةدوع
حتفو ةيئابولا ةيعشضولا
ينطولا يوجلا لاجملا

تاءارجإلا فيفخت وأا عفرو
.مظنملا دلبلاب ةيزارتحلا

قيوشستلا مدع» ىلإا اعدو
لظ يف «ةرمعلا جماربل
اهتشضرف يتلا فورظلا

ةحئاج راششتنا تايعادت
ةلئاط تحت انوروك
اهيلع صصوشصنملا تابوقعلا

.طورششلا رتفد يف
رداشصم نأا نايبلا حشضوأاو
ىدحإا مايق تدشصر ناويدلا
جماربل جيورتلاب تلاكولا
رطألا جراخ ةرمعلا
ماربإا لÓخ نم ةيميظنتلا

رفشس دوقع نينطاوم عم
ةنومشضم ريغ ةيروشص

قيلعت لظ يف ديشسجتلا
حتف مدعو ةرمعلا تÓحر
ام ،ينطولا يوجلا لاجملا
تاءارجإلا ذاختا ىعدتشسا
اهقح يف اهيلع صصوشصنملا

ةمئاقلا نمشض اهجاردإاو
.ءادوشسلا

ز.صسواط



تايانجلا ة˘م˘كح˘م تق˘ط˘ن
يف م˘كح˘لا˘ب ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘ل˘ل

ةتسسب سشيقن ديلو بلاطلا قح
ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘ن ر˘ه˘سشأا
،رانيد فلأا02 اهتميق ةذفان
دعاسس نب لامك دافتسسا اميف
.ةءاربلا نم

تاذل ةماعلا ةباينلا تناكو
لوأا ،تسسمتلا د˘ق ،ة˘م˘كح˘م˘لا
ةردا˘˘سصم ع˘˘م د˘˘بؤو˘˘م˘˘لا سسمأا
بلاطلا قح يف ،تازوجحملا

.دعسس نب لامكو سشيقن ديلو
وهو ،سشيقن ديلو لاقتعا متو
ين˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ي˘ف بلا˘ط
ةيبرتو يرحبلا ديسصلل يلاعلا
رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘م˘لا ءا˘ي˘حأ’ا
ةر˘˘ي˘˘سسم لÓ˘˘خ ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

62 موي ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘بÓ˘ط
ه˘ت˘˘ع˘˘سضوو .9102 ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
يداولا باب˘ب ما˘ن˘ي˘ب ة˘م˘كح˘م
.عو˘ب˘سسأا د˘ع˘ب لا˘ق˘ت˘ع’ا د˘ي˘ق
ديلو ةيسضق يف رظنلا ىرجو

ربمتبسس31 مو˘˘˘ي سشي˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ي˘ف ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ˘˘ب0202
ثيح ،رئازجلا ءاسضق سسلجم
ة˘لا˘حإا˘ب ما˘ه˘ت’ا ة˘فر˘غ تر˘مأا
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سضق
ل˘ق˘ُت˘˘عا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

34 دعسس نب لامك طسشانلا
،0202 ربمفون62 يف ،اماع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ر˘مأا ثي˘˘ح
يف تقؤوملا سسبحلا هعسضوب
همسسا دروو .سشارحلا نجسس
مهتملا سشيقن ديلو ةيسضق يف

ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ى˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘˘لا˘˘ب
،لامك قيقسشو دعسس نب ،رارغ
د˘ي˘سشرو د˘˘ع˘˘سس ن˘˘ب ناو˘˘سضر
.يدوعسسم ديلوو يليلع

watan@essalamonline.com

5 9492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يرفيف3ءاعبرألاثدحلا

رانيد فلأا02 ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان انجشس رهششأا ةتشسب نيٌدأا

نجشسلا راوشسأا رداغي سشيقن ديلو يعماجلا بلاطلا

ط.ةراشس

يأارلا نيجشسو راحبلا ملع يف يعماجلا بلاطلا نع ،ةمشصاعلا ءاشضيبلا رادلاب تايانجلا ةمكحم صسمأا تجرفأا
.جد فلأا02 ةميقب ةيلام ةمارغو رهششأا ةتشس ةدمل هنجشسب تشضق يتلاو ،هتبوقع ةدم ذافنتشسا دعب «ديلو صشيقن»

تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تج˘لا˘ع
ةيسضق ،ءاسضيبلا رادلاب ةيئادتب’ا
بلاط اهي˘ف طرو˘ت يد˘م˘ع ل˘ت˘ق
تاناويحلا ةقيدح تناك ،يعماج
.اهل احرسسم نونكع نبب

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو
مهتملا قيدسص نيب قباسس فÓخ
ي˘ع˘ما˘ج بلا˘ط و˘هو ي˘سسي˘ئر˘˘لا
.ع» ةيحسضلا نيبو ،«ح.م» ىعدي
9102 ربوت˘كأا9 مويو ،«ر˘ي˘ن˘م
.ب» هقيدسص ةقفرب مهتملا لقنت

ةعاسسلا دودح يف «نمحرلا دبع
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ى˘˘لإا Ó˘˘ي˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘˘سسلا
لÓخو .نونكع نبب تاناويحلا
ةقفرب ةقيدحلاب ةيحسضلا دجاوت

مه˘ت˘م˘لا ه˘فدا˘سص ،ه˘ل ن˘ي˘ق˘يد˘سص
حارو ،هو˘ح˘ن مد˘ق˘˘ت˘˘ف ،«ةز˘˘م˘˘ح»
هئادتعا ببسس نع هنم رسسفتسسي

«نم˘حر˘لا د˘ب˘ع» ه˘ق˘يد˘سص ى˘ل˘ع
لواح ةيحسضلا .فيسس ةطسساوب
م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘كسس جار˘˘˘خإا
بيج يف هيفخي ناك ،ريغسصلا
ىلعو .هسسفن نع اعافد هلاورسس
،هدي نم حÓسسلا طقسس ةرغ نيح
مهتملا ءانثأ’ا كلت يف عرسسأاف
،سضرأ’ا نم هطاقتلا ىلإا «ةزمح»
ىل˘ع ة˘ن˘ع˘ط ه˘ت˘ي˘ح˘سضل ه˘جو˘ي˘ل
ذوليل .ىرسسيلا ذ˘خ˘ف˘لا ىو˘ت˘سسم
ةقفرب ةباغلا ربع رارفلاب مهتملا
يذ˘لا «ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع» ه˘كير˘˘سش

انيكسس رخآ’ا وه هديب لمحي ناك
نيمهتملا سضكر رمتسساو .اريبك
نامرلا داو ا˘م˘ه˘غو˘ل˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا
روط يف نكسسم يف اعم ايقلتيل
ةادأا نم سصلختلا مت نيأا ،زاجن’ا
.ةميرجلا

،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا بسسحو
،نونكع نب ىفسشتسسمب ررحملا

كل˘ت ي˘ف ة˘ي˘ح˘˘سضلا ةا˘˘فو بق˘˘ع
ةا˘فو˘لا بب˘سس نأا ن˘ي˘ب˘ت ،ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ن˘ي˘ف˘يز˘ن ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ر˘سشا˘ب˘م˘˘لا

نكمتو .يجراخو يلخاد نيداح
نع غيلبتلا دعب ةيطبسضلا لاجر
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘فو ،ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م ،ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م
دبع»و «ةزمح» امهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا حر˘˘سصو ،«نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
هل نكي مل هنا «ةزمح» يسسيئرلا
امنإاو ،ةيحسضلا هقيدسص لتق ةين
هئادتعا نم افوخ ةنعط هل هجو
«ميهاربإا» يناثلا مهتملا امأا ،هيلع
يف ةكراسشم˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب ع˘با˘ت˘م˘لا
ق˘ب˘سسم˘لا ه˘مز˘ع ى˘˘ف˘˘ن ،ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا
هنإا لاقو .ةيحسضلا نم ماقتنÓل
،ةقيدحلاب هفداسص عئاقولا مويب
ني˘كسسلا ه˘ل˘م˘ح بب˘سس ن˘ع ا˘مأاو
،يبسشخ˘لا سضب˘ق˘م˘لا وذ ر˘ي˘ب˘كلا
ءادتع’ا ةيسشخ هرهسشأا هنا دكأاف
.هيلع

ر.رجاه

حوارتت سصاخ˘سشأا9 بي˘سصأا
ةنسس57و5 نيب ام مهرامعأا
راج˘ف˘نا ي˘ف ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب
ع˘قو زا˘غ˘ل˘ل بر˘سست ن˘ع م˘˘ج˘˘ن
ققسش ىدحإاب سسمأا لوأا ءاسسم
ةنيدمب انكسس441 يحب ةرامع
.ظحول ام بسسح ،ةليسسملا

ةيا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ن˘كم˘ت د˘قو
ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خإا ن˘م ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
جار˘خإاو را˘ج˘ف˘ن’ا ن˘ع م˘جا˘ن˘لا
تح˘ت ن˘م ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا سضع˘˘ب
تو˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘سشلا سضا˘˘ق˘˘نأا

ق˘˘ق˘˘سشلا نارد˘˘˘جو ا˘˘˘ه˘˘˘نارد˘˘˘ج
.اهل ةرواجملا

ةاقتسسملا تايطعملا بسسحو
ل˘ق˘ن م˘ت د˘ق˘ف ،نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ةرو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا
.ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب يوار˘هز˘˘لا

دبع ،ةليسسملا يلاو لقنت دقو
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘˘لإا يوÓ˘˘˘ج ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ىف˘سشت˘سسم ى˘لإا اذ˘كو ثدا˘ح˘لا
ةلاح ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل يوار˘هز˘لا
ل˘ف˘كت˘˘لا ىد˘˘مو ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ليكسشتب رمأا امك مهب يحسصلا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘سضت ة˘˘مزأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
.عسضولا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل تا˘عا˘ط˘ق˘لا
حلاسصم تحت˘ف د˘ق˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل
ةفرعم˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي’و˘لا ن˘مأا
اذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’ا
.ثداحلا

ناوعأا حجن ،ةيناث ةهج نمو
ةي’وب ةليبدلاب ةيندملا ةيامحلا
نم غلبي باسش ذاقنإا يف ،يداولا
،ةبرت رايهنا دعب ةنسس12 رمعلا
.يديلقت رئب لخاد

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
3 هلوط غلبي رئبلا نإاف ،ةيندملا
عجتنم ىمسسملا ناكملاب راتمأا

ةقطنملا ةل˘ي˘بد˘لا˘ب لا˘ب˘لا ة˘حار
ناو˘˘عأا ل˘˘خد˘˘تو .ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
جارخت˘سس’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،حاجنب مودرلا تحت نم باسشلا
يف قيسض نم يناعي ناك نيأا
.سسفنتلا

م.نتاف

ي˘ف ،رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح تدوأا
ي˘ف˘نا˘ج  ن˘م ر˘ي˘خأ’ا عو˘ب˘سسأ’ا
اسصخسش81 ةايحب ،مر˘سصن˘م˘لا

نم ديزأا ةباسصإا يف تببسست امك
تدافأا  ام بسسح ،نيرخآا0511
ةيامحل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ه˘ب
.اهل نايب يف سسمأا ،ةيندملا

ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘سشأاو
ام ةرتفلاب ةسصاخلا ةيعوبسسأ’ا
ىلإا طرافلا رياني03و42 نيب
،رور˘م ثدا˘˘ح769 ءا˘˘˘سصحإا
اسصخسش81 ةا˘فو» ن˘ع ر˘ف˘˘سسأا

.«نيرخآا9511 حرجو
ةل˘ي˘سصح ل˘ق˘ثأا تل˘ج˘سس د˘قو

نيسصخسش ةافوب ةديلبلا ةي’وب
ثداح74 يف نيرخآا84 حرجو
.ةرتفلا هذه لÓخ لجسس رورم
تاد˘˘˘حو تسصحأا ،ا˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘عو
75602» ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
تا˘م˘لا˘كم ي˘ق˘ل˘˘ت ر˘˘ثإا Ó˘˘خد˘˘ت
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ثا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا
ثداو˘ح ل˘م˘سش ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘لاو رور˘م˘لا

دا˘˘م˘˘خإاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ءÓ˘˘˘جإ’او
ةز˘ه˘جأ’ا ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘تو ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
.«تارهاظتلا فلتخمل ةينمأ’ا

ط.ةراشس

هقيدشصل اماقتنا لتق ةيشضق ‘ طروتي يعماج بلاط

ةقيدح تناك ةعششب «رأاث ةÁرج»
اهل احرشسم نونكع Íب تاناوي◊ا

يداولاب ةليبدلاب يديلقت رئب لخاد يبارت رايهنا دعب باشش ذاقنإا

ةليشسملا يف ةقششب زاغلل راجفنا يف سصاخششأا9 ةباشصإا

عوبشسأا فرظ يف

توملا تاقرط ىلع احيرج0511 نم ديزأاو Óيتق81

عاونألا فلتخم نم ةشسولهم صصارقأا501 زجح نم نكمتي ةياجب كرد

سسابعلب يديشسب اطاطب قيدانشص لخاد ةهومم «ةمشش «سسيك ف’آا01 نم رثكأا طبشض

Óيف23 دييششتب ماق
رارقإا مغر ةنانجوبب
قلزنÓل اهشضرعتب ةقطنملا

«نÓفأا» ظفاحم عاديإا
يراقع قرمو قباشس
سسبحلا ةنيطنشسقب
رمأابو صسمأا ةحيبشص مت
تايانجلا ةمكحم صسيئر
ءاشضق صسلجمب ةيفانئتشسإلا

ظفاحم عاديإا ،ةليم
ةنيطنشسقل قباشسلا نÓفألا
هتنادإا متو .صسبحلا «د.م»
ايقرم هتفشصب اشسبح ماعب

Óيف23 ةيشضق يف ايراقع
ةقطنمب اهدييششت مت
ةيلوب ةنانجوب
.ةنيطنشسق
نيدأا ،ةيشضقلا صسفن يفو
ةيدلب صسيئر نم لك
ريدمو »د صس ر» ةنيطنشسق
ةنيطنشسق ةيدلبب نارمعلا
تاونشس5 ةبوقعب »م .م»

تمت امك ،اذفان اشسبح
(م .ب )و (ر .صس) ةئربت
.ةيدلبلا تاذب نيبختنملا

ةيشضقلا نأا ةراششإلا ردجتو
ةدهعلا يف حطشسلل تفط

«7102.2102» ةيباختنلا
ةقطنملا رارقإا مغر
اقفو قلزنÓل اهشضرعتب
،يبنجأا تاشسارد بتكمل
23 زاجنإا عورششم حنم نكل

يراقعلا يقرملا Óيف
لغششي ناك يذلا اهنيح

نÓفألا ظفاحم
تمتو .ةنيطنشسقب
ةيانج مرجب مهتعباتم
يمشسر ررحم يف فييزتلا

ءوشس يتحنجو ،هلامعتشساو
فÓتإاو ةفيظولا لÓغتشسا

.ةيرادإا قئاثو
م.ةزمح

ن˘ي˘مأا˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف ،تن˘˘كم˘˘ت
بر˘غ‐قر˘سش را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘˘لا
ةيميلقإ’ا ةقرفلا عم قيسسنتلاب
سسيدا˘ب ن˘با˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل
ن˘م ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و˘˘ب

ةدا˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح
ل˘خاد ة˘هو˘م˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘ّم˘˘سشلا

ىوتسسم ىلع اطاطبلا قيدانسص
سشيتفت رثإا تمت ةيلمعلا ،ةنحاسش
نطفت نيأا ،ةريخأ’ا هذهل قيقد
ة˘ّم˘سشلا دو˘˘جو˘˘ل كرد˘˘لا لا˘˘جر
ماكحإاب ةأابخم

ةيعونلا ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
كردلا حلاسصم اه˘ت˘ج˘لا˘ع ي˘ت˘لا
ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا دو˘ع˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةط˘ق˘ن ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘حا˘سش
يلع يديسس روحم˘ب سشي˘ت˘ف˘ت˘لا
را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب يد˘˘ي˘˘سسو˘˘ب
طبارلا هرطسش يف برغ‐قرسش
سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب
سشي˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو
ةل˘م˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ن˘حا˘سشلا
لا˘جر ة˘ظ˘ق˘ي ن˘كل ،ا˘طا˘ط˘ب˘لا˘ب
ةيلمعل نونطفتي مهتلعج كردلا
ةريبك ةيمك اوفسشتكاو هيومتلا

لخاد ةهومم ةّمسشلا ةدام نم
فيقوت متيل اطاط˘ب˘لا ق˘يدا˘ن˘سص
08101 زجحو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

جيورتل˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘ّم˘سش سسي˘ك
ريرح˘ت م˘ت ثي˘ح ،ر˘ي˘تاو˘ف نود˘ب
ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ي˘˘ئا˘˘سضق ءار˘˘جإا
.ةلادعلا مامأا هيف هبتسشملا

تنكمت ،ريا˘غ˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ةيميلقإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو
راطإا يف ،ةياجبب ينطولا كردلل
يف يعدرلا روسضحلاو ةياقولا
لا˘˘كسشأا ل˘˘ك د˘˘سض ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
سصارقأا501 زجح نم ،ةميرجلا

.عاونأ’ا فلتخم نم ةسسولهم
ر˘ثإا ،ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت

ى˘لإا ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘˘م دورو
دوجو اهدافم ةعومجملا دارفأا
ة˘ير˘ق˘ب ه˘ي˘ف كو˘كسشم سصخ˘˘سش

،نوع˘م˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةو˘ب˘نأا ل˘ي˘غإا
سصار˘˘˘قأ’ا ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘˘ي
م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘سسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لاو ة˘يرود ل˘ي˘˘كسشت

ط˘ي˘سشن˘ت د˘ع˘ب ،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ذاختاو تامÓ˘ع˘ت˘سس’ا ر˘سصن˘ع
مت ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج
سصخ˘˘˘سشلا نا˘˘˘كم د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
عسضو مت ثيح ،هيف كوكسشملا

،هفيقوت لجا نم ةمكحم ةطخ
ًاسشيتفت هسشيتفتو ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب
ىلع هتزوحب روثعلا مت ًاقيقد
ن˘م ة˘سسو˘ل˘ه˘م سصار˘˘قأا501
عون اسصرق07) عاونأ’ا فلتخم
سصارقأا40 + ا˘˘ي˘˘˘سسكنز˘˘˘ي˘˘˘ل
سصرق32 + ل˘˘ي˘˘سسكورد˘˘ي˘˘ه
لودامارك سصارقأا80 + ليتيك
‐ط ) ىمسسملاب رمأ’ا قلعتيو ،(

،ةنسس72رمعلا نم غلابلا ،(ع
متيل ،فيطسس ةي’و نم ردحني
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لا هدا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قا
زاجنإا مت ،قيق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ىلإا هلاسسرإاو ةيسضقلا يف فلم
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

تاردıا جورم فيقوت
ةدكيكشس ةنيدم طشسوب

ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف تحا˘˘طأا
ةيئ’ولا ةحلسصملاب تاردخملا
ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
نم غلبي  سصخسشب  ،ةدكيكسس
ةيمك تزجحو ةنسس34 رمعلا

بن˘˘˘ق˘˘˘لا » تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
.«يدنهلا

رثإا ،ةيسضقلا تايثيح دوعتو
تاذ ى˘˘لإا تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م
د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
،ايئاسضق نيقوبسسملا سصاخسشأ’ا
عم تاردخملا نم ةيمك لاخدإاب
.يلئاعلا هنكسسمب اهئافخإا

مسسرب ،ةطرسشلا تاوق تماق
نم تنكم ةمكحم ةينمأا ةطخ
زج˘حو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

نزو˘ب تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك
،مارغ001 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘˘م˘˘جإا

ىلإا ةفاسضإا ،عيبلل ةأايهم تناك
.قرو عطاق

يئاسضق فلم زاجنا مت دقو
مامتإا دعب ،هيف هبتسشملا قح يف
متيل ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا فلم
ةباين˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
هقح يف تردسص نيأا ،ةدكيكسس
اذفان اسسبح تاونسس50 ةبوقع
ا˘هرد˘ق ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو
. جد000.002

ةيشضق ‘ طروت رخآاو..
حÓشسب حر÷او برشضلا

ةيليŸاب صضيبأا
،لجيج نمأا حلاسصم تفقوأا

ة˘ي˘سضق ي˘ف ه˘طرو˘ت˘ل ا˘سصخ˘˘سش
ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘سضلا
ىوكسش رثإا ىلع ،سضيبا حÓسس
مامأا نينطاوم˘لا د˘حأا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت
نمأاب ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘قر˘ف
سصو˘سصخ˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ةر˘˘ئاد
حرجلاو برسضلا لعفل هسضرعت
،سضيبأا حÓسس ةطسساوب يدمعلا
نع ازجع هل ببسس يذلا رمأ’ا
متيل ،ا˘مو˘ي53ـب رد˘ق ل˘م˘ع˘˘لا
ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
باسشب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ة˘ي˘سضق˘لا
دعبو ،ةنسس02 رمعلا نم غلبي
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا مد˘ق ه˘نأا˘˘سش ي˘˘ف
بر˘˘سضلا ل˘˘جأ’ ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

ة˘ط˘سساو˘ب يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو
ي˘ف رد˘سص ن˘يأا ،سضي˘˘بأا حÓ˘˘سس
اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘˘ح ما˘˘ع م˘˘كح ه˘˘ق˘˘ح
ةر˘سشع ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غو
ر˘مأا ع˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م (01)
ةيبرت˘لا ةدا˘عإا ة˘سسسسؤو˘م˘ب عاد˘يإا
.لجيجب

ع.يفطل
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«ةجرح ةلاح» :ديبرعلا رماشس

يعت تحبسصأا ،ديبرعلا رماسس اتير
ة˘لا˘ح» :ح˘ل˘ط˘سصم ى˘˘ن˘˘ع˘˘م ا˘˘ما˘˘م˘˘ت

نآ’ا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ي˘˘˘ه˘˘˘ف .«ة˘˘˘جر˘˘˘ح
ةلمج يف اهعسضو ةريسسي ةلوهسسبو
ةواسسق تكردأا نأا دعب ،ىنعملا ةمات
ع˘قو ع˘ب˘ط˘لا˘ب ن˘م˘سضأا ’ .ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل’د
بلق ىلع «ةجر˘ح ة˘لا˘ح» ماد˘خ˘ت˘سسا
عي˘ط˘ت˘سست ا˘ه˘ن˘كل ،ر˘ي˘غ˘سصلا ةا˘ت˘ف˘لا
ي˘ف يد˘لاو نا˘ك د˘ق˘ل :Ó˘ث˘م لو˘ق˘˘لا

تو˘مو تو˘م ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح
هبلقل ،ةبوجعأاب ا˘ج˘ن ه˘ّن˘كل ،ق˘ق˘ح˘م
عيطتسست دق .انل هّبح طرفو عاجسشلا
تعبط امدعب هتأارق ام ًاسضيأا سسابتقا
كرحم ىلع فرحب ًافرح اهدلاو مسسا
،هب لح اذام فرعتل «لجوج» ثحبلا

لاقتعا رثإا ام بطخب تّسسحأا امدنع
دقف .عيمجلا ريبعت دح ىلع (ريغ)
رماسس ت’اقتعا ةريغسصلا تدهسش
دحأا ؤورجي مل ،ةّرملا هذه نكل ،اهلبق
وأا ،ثد˘ح ا˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘ه˘ل لو˘ق˘ي نأا
.لقأ’ا ىلع اهنم اسضعب

هنت مل .. ـبرعلا رماسس :اتير تبتك
ا˘ه˘ت˘˘ف˘˘ع˘˘سسأا د˘˘ق˘˘ف ..ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا م˘˘سسا

.(ديبرعلا) ةمتتب لجوج تايمزراوخ
ىحسضي نأا ،مكبأا روعسش نم هل اي
لجوج ى˘ل˘عdnert كي˘˘بأا م˘˘سسا
نإا امو .هنع ثحبلا يف فارسسإÓل
ترهظ ىتحretnE ةاتفلا ترقن

ةمزر ،اهنيح تاونسس ينامثلا ةنب’
رما˘سس :لو˘ق˘ت ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ،را˘ب˘خأ’ا ن˘م
ر˘ثإا «ة˘جر˘ح ة˘˘لا˘˘ح» ي˘˘ف د˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

يف يركسسعلا قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘عو˘سضخ
ط˘ن˘ب˘لا˘ب ر˘خآا ناو˘ن˘ع .ة˘ي˘بو˘كسسم˘لا
د˘ي˘بر˘ع˘لا ر˘ما˘سس :سضير˘ع˘لا ر˘م˘حأ’ا
يفو ا˘سساد˘ه ى˘ف˘سشت˘سسم ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي
رخآا رّط˘سس ..ة˘يا˘غ˘ل˘ل «ة˘جر˘ح ة˘لا˘ح»
«ةجرح ةلاح» يف ديبرعلا :نيوانعلا
خلسسم يف ٍماد بيذعتل هسضّرعت دعب
ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ح كرد˘˘ت م˘˘ل .ة˘˘ي˘˘بو˘˘كسسم˘˘لا
ن˘ع ا˘ه˘تد˘لاو تلأا˘سسف ،حÓ˘ط˘˘سص’ا
(ةرون) اهتدلاو نم ناك امو ،ىنعملا
ةاتف عنقت فيك .قبطملا تمسصلا ’إا

نارد˘˘ج ا˘˘هد˘˘لاو ةرو˘˘˘سص ت˘˘˘َم˘˘˘ِسشُر
؟ريخ˘ب ا˘ه˘ي˘بأا نأا˘ب ،ه˘ل˘لا مار عراو˘سش
نأا ن’وجو انيمو اتيرل تبثت فيك
ي˘˘ف حد˘˘˘سصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘فا˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘لا
ه˘ل˘لا مار ن˘م» ًا˘ي˘˘لا˘˘ع تار˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
يه ،«اهامسسب ةمجن رماسس ..اهاّنلعأا

مهدلاوب ىنغتت ،ًادج ةيداع تافاته
ريثكلا مهعي˘م˘ج او˘لءا˘سست ؟بسسح˘ف
ي˘ل˘ّع» فا˘ت˘˘ه م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘ج˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
يا˘هو ..تو˘سصلا ي˘˘ل˘˘ّعو تو˘˘سصلا
ادّد˘ب˘˘م «تو˘˘م˘˘لا ىّد˘˘ح˘˘ت˘˘ب ر˘˘ما˘˘سس
ي˘ف رو˘مأ’ا ًا˘ع˘سضاوو ،م˘˘ه˘˘سسجاو˘˘ه
حوارتت لافطأ’ ىتح ،اقح اهباسصن
.تاونسس8و5و3 نيب م˘هرا˘م˘عأا

عم اه˘تا˘ي˘ح ط˘ير˘سش ةرو˘ن˘ل ىءار˘ت˘ي
مÓسسلاو ءارذعلا حئادم نيبف .رماسس
؛ريب˘كتو ة˘ل˘م˘سسبو ،م˘ير˘م ا˘ي كي˘ل˘ع
ًارهاسص ،امه˘ي˘لا ه˘ل˘ي˘ب˘سس بح˘لا ّق˘سش
امهايإا ادّحومو ،امهنيب نيدلا زجاح
امهراسصتنا ام˘ه˘جاوز نا˘ك .ه˘م˘سسا˘ب
نيب بسشعلاك تتبن» ةقÓعل لوأ’ا

امهطا˘بر ر˘م˘ثأا .«ر˘خ˘سصلا ل˘سصا˘ف˘م
ىرب˘كلا ا˘م˘ه˘ت˘ن˘با دÓ˘ي˘م سسد˘ق˘م˘لا
سضفر ى˘ل˘ع ت˘ّبر˘ت ي˘ت˘˘لاو ،(ا˘˘ت˘˘ير)
ةرو˘ن ر˘كذ˘ت˘سست .ا˘هذ˘ب˘نو ز˘جاو˘ح˘˘لا

ىد˘˘حإا ي˘˘ف ا˘˘˘ت˘˘˘ير تسضفر ف˘˘˘ي˘˘˘ك
زواجتت نكت ملو‐ رماسس ت’اقتعا

ز˘جا˘ح˘لا ‐تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ح
اهدلاو نيبو اهنيب لسصافلا يجاجزلا
ة˘عا˘˘م˘˘سسلا تبر˘˘سضف ،ةرا˘˘يز˘˘لا ي˘˘ف
م˘سضت˘ل ،هر˘˘سسك ةد˘˘ير˘˘م ،جا˘˘جز˘˘لا˘˘ب
اهبلق يف قيلي امب هقناعتو اهدلاو
،نآ’ا ا˘˘˘ت˘˘˘ير تر˘˘˘ب˘˘˘ك .قو˘˘˘سش ن˘˘˘˘م
،ةرايزلا «مزيناكيم» يعت تحبسصأاو
اهن˘ي˘ب نو˘كي د˘ق ه˘نأا ا˘ما˘م˘ت كرد˘تو
اريماكو زجاح نو˘ي˘ل˘م ر˘ما˘سس ن˘ي˘بو
امهنيب نأا اسضيأا ملحت اهنكل ،ةبقارم
نل ،ةئفاد تاقانعو ةريثك ديعاوم
اهفادهتسسا ناجسس ةيقدنب عيطتسست
،امود لئاسسر˘لا ه˘ل بت˘كت˘ف .ا˘قÓ˘طإا

،ه˘ل˘جأ’ ا˘ه˘تارا˘سصت˘نا ن˘ع ه˘ثّد˘ح˘˘تو
ي˘˘ف %79 لد˘ع˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘سصحو

هجورخ ةيدهب هايا ةبلاطم ،ةسسردملا
ءان˘ب ةرو˘ن د˘ي˘ع˘ت .ا˘ه˘نا˘سضت˘ح’ ًاّر˘ح
ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ،ا˘ه˘م˘ي˘مر˘تو ةر˘كاذ˘˘لا

ةركذتسسم ،لا˘ح˘لا ةوا˘سسق حÓ˘سصإ’
تسسلا نبا ،انيم ،يناثلا امهنبا دÓيم
حمÓملا يف رماسس دادتما ،تاونسس
دعوم باسسحب كفنت ’ .عابطلاو
لآا امع رماسس ربختل ،مداقلا ةرايزلا
هرو˘ع˘سشب رذ˘ج˘ت˘م˘˘لا ،ها˘˘ن˘˘ي˘˘م ه˘˘ي˘˘لا
لجخي يذلاو ،رخآ’ا وحن يناسسنإ’ا

مامأا هدحو ةهرافلا ةلوارفلا لكأا نم
ى˘لا ا˘ه˘ب˘ل˘ج˘ي ’أا Ó˘˘سضف˘˘م ،ه˘˘نار˘˘قأا
ذيذللا اهِرا˘َم˘َح˘ب ر˘ي˘ث˘يو ،ة˘سسرد˘م˘لا

ةظيفحو مهبا˘ع˘ل نÓ˘ي˘سس جزا˘ط˘لاو
ًاربعم ،اه˘ي˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل م˘ه˘تد˘ع˘م
ه˘ماز˘ت˘لا ًا˘ق˘ح ه˘ج˘˘عز˘˘ي ا˘˘م نأا ه˘˘مأ’
عم ماع˘ط˘لا ة˘كرا˘سشم مد˘ع نو˘نا˘ق˘ب
.ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءا˘ن˘˘ثأا ءا˘˘قد˘˘سصأ’ا
دÓيمب ،ةرون ىدل تايركذلا رمتخت
نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،«ن’و˘˘ج ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سشلا»
ريسسأ’ا موي يف ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ا˘هدÓ˘ي˘م
ًادر رماسس اهاّمسس دقف .ينيطسسلفلا

ّمسض وهاينتن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب نÓ˘عإا ى˘ل˘ع
ى˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘ل ة˘˘يرو˘˘سسلا ن’و˘˘ج˘˘لا
.ًاّد˘ن ن’و˘ج تءا˘ج˘˘ف ،«ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا»
رماسس ةروسص هلباقت لماك طيرسش
مّسشه نأا دعب ،اسساده ىفسشتسسم يف
،قيقحت˘لا ءا˘ن˘ثأا ه˘عو˘ل˘سض لÓ˘ت˘ح’ا

،هلاقتعا نم ةعاسس84 نم لقأا دعب
،ةبوبيغ يف هلوخد مغر لّبكم وهو
نيب لسصاف˘لا ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ح˘جرأا˘ت˘ي
،ءيسش اهيجاني ’ .توملاو ةايحلا
:Ó˘ئا˘ق ،ا˘ه˘ل ر˘ما˘سس تا˘م˘ل˘˘ك ىو˘˘سس
،ناجسسلا اه˘م˘ّسشه ي˘ت˘لا ي˘عو˘ل˘سض»
،ةرون اي كبحي يوق بلق اهفنتكي
ي˘ف د˘ي˘بر˘ع ،ي˘ن˘تد˘ه˘ع ا˘م˘˘ك تنأا˘˘ف
تنك امدنع .نطولا قسشعو كقسشع
د˘ق˘ف ،اد˘ي˘حو ن˘كأا م˘ل ة˘بو˘ب˘ي˘غ ي˘˘ف
ايو˘ق ق˘با» ي˘ل ن˘ي˘سسم˘ه˘ت كت˘ع˘م˘سس

ترتخا اذهلو ،«ا˘ن˘ي˘لا د˘عو ،ا˘ن˘ل˘جأ’
سضبني يبلق ماد امف .ةايحلاو بحلا
م˘غر˘ب˘ف.«موا˘قأا ل˘ظأا˘سس ،بحأا ن˘˘م˘˘ب

لعفب اهيف عمسسي ’ يتلا هنذأا نينط
ع˘˘با˘˘سصأ’ا تا˘˘يا˘˘ه˘˘نو ،بيذ˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

،ق˘با˘سسلا˘ك د˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ر˘فا˘ظأ’او
يلخادلا هفيزن فيرسست امهلامتحاو
قارفو ،حِبُسشو َبِرُسض ام طرف نم
ءا˘˘م˘˘سس» ى˘˘لا تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘˘مأا
هعادوو ،هنع لأاسست يهو «بئاجعلا
يف اهتزانج ةدهاسشمب دْعُب نع اهل
رماسس عبقي ؛زَف˘ل˘َت˘ُم يرا˘ب˘خإا ر˘ير˘ق˘ت
،يوارحسصلا ةحفن نجسس يف نآ’ا
.يوتسسلوتل «مÓسسلاو برحلا» أارقي
هنأا ’ا ،«ةجرح ةلاح» يف دعي مل وهف

اهمهفي نلو مل «ةجرح ةلاح» لازي ’
.طق لÓتح’ا

ةديرشش دنه :ملقب

يشسدقملا نيشسبحملا ريشسأا ..نايزابلا نيدلا ءÓع

ىنويهشصلا عوبلج نجشس ىف مهيلع ءادتع’ا دعب نيلقتعملا تانتقمل ميطحتو ليكنتو ماحتقا

لاسضنلا ةريسسم تحوت˘سسا ا˘م˘لا˘ط˘ل
ةميظع ةيخيرات جذامن ينيطسسلفلا

،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ٍتا˘˘م˘˘سس تسسكع
يف يحوتسسن نأا بيرغلا نم سسيلو
ر˘˘˘ي˘˘˘سسأا» بق˘˘˘ل هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
ًاقسصÓم حبسصأا يذلا «نيسسبحملا
يبأا ريبكلا ّيبرعلا رعاسشلا ةريسسل
ع˘م ه˘ت˘ل˘حر ي˘ف ّير˘ع˘˘م˘˘لا ءÓ˘˘ع˘˘لا
،ًار˘ي˘غ˘سص ه˘ب بي˘سصأا يذ˘لا ى˘م˘ع˘لا

يف سسانلا لازتعا عم هتلحر يفو
،ـه944 ما˘ع ي˘فو˘ت ى˘ت˘ح ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب
مÓظ هي˘ل˘ع ع˘م˘ت˘جا ٍؤور˘مإا˘ب ف˘ي˘كف
ىحسضأاف ،ناّجسسلا ةملظو رسصبلا
ي˘سسد˘ق˘م˘لا ن˘˘ي˘˘سسب˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأا
نايزابلا اسضر نيدلا ءÓع/دهاجملا
.(لامك وبأا)

ءÓ˘˘ع /د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘سسأ’ا سشا˘˘ع
ةيدع˘سسلا ةرا˘ح ة˘قزأا ي˘ف نا˘يزا˘ب˘لا
فر˘ع ي˘ت˘لا ف˘ير˘سشلا سسد˘ق˘لا ي˘˘ف
،هنسس ةثادح ذنم اهتناكمو اهردق
د˘ج˘سسم˘لا ي˘ف طا˘بر˘لا ر˘جأا فر˘ع˘˘ف
ن˘˘م نا˘˘ك نأا˘˘ب ه˘˘كردأا˘˘ف ،ى˘˘سصقأ’ا
هباوبأا ىلعو هيف نيطبارملا لئاوأا
ام كلذ ليبسس يف يقلو ،ةددعتملا
سسدقلا ىلإا رظن دقو ٍلابم ريغ هيقل
،اهردقو اهتناكمل ةمئÓملا ةرظنلا
ةيمÓسسإ’ا ةيبرعلا ةمسصاعلا يهف
ي˘ف ي˘نآار˘ق˘لا مÓ˘كلا مزÓ˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تسسم’ ي˘˘ت˘˘لاو ،ءار˘˘˘سسإ’ا ةرو˘˘˘سس
ة˘ل˘حر ي˘ف ف˘ير˘سشلا يو˘ب˘ن˘لا ر˘ثأ’ا

تسسم’و ،جار˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ءار˘˘˘˘سسإ’ا
دهسشي مل˘ف ،ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا تا˘حو˘ت˘ف
،رمع ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا ر˘ي˘مأا ’إا ا˘ه˘ح˘ت˘ف
نم ٍليوط قيرطل ةمزÓملا يهو
اهيف يمÓسسإ’ا ثرإ’ا نع عافدلا

.اذه انموي ىتح
نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘فو
/دهاج˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا رر˘ق ،ي˘سضا˘م˘لا

ى˘لإا ٍةو˘ط˘خ ذا˘خ˘تا نا˘يزا˘ب˘˘لا ءÓ˘˘ع
ررقف ،سسدق˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ما˘مأ’ا
ة˘يود˘ي˘لا ل˘با˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع بّرد˘˘ت˘˘لا

ةيلوطب تايلمع يف اهمادختسس’
كهتني يذلا مسشاغلا لÓتح’ا دسض
ءانثأاو ،ة˘سسد˘ق˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘مر˘ح
ل˘با˘ن˘ق˘لا هذ˘ه ىد˘حإا ه˘ت˘ت˘˘غا˘˘ب كلذ
ىلإا ىدأا ام اهل هتزايح ءانثأا رجفنتل
يف كلذك تببسستو ،هرسصب نادقف
هيلع سضبقلا لÓتح’ا تاوق ءاقلإا
ا˘ه˘م˘كح م˘ل˘ظ˘لا ة˘م˘كح˘م رد˘سصت˘ل
لوا˘ح د˘قو ،ن˘ي˘ما˘ع ةد˘م ه˘ن˘˘ج˘˘سسب
د˘ع˘ب هر˘سصب ناد˘ق˘ف جÓ˘ع ر˘ي˘˘سسأ’ا
تناك هتباسصإا نأا ’إا هنع جارفإ’ا
ءابطأ’ا ت’واحم حجنت ملو ،ًةغلاب
،ًا˘ي˘ئز˘ج و˘لو هر˘سصب عا˘جر˘ت˘سسا ي˘ف
هدا˘ه˘ج ق˘ير˘ط ةْر˘˘ُغ ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ت˘˘با˘˘ف
؛ر˘سصب˘لا ة˘سسا˘˘ح˘˘ل يد˘˘بأا ناد˘˘ق˘˘ف˘˘ب
.لوأ’ا هسسبحم ىحسضأاف
ًاد˘ها˘ج˘م ن˘كي م˘˘ل نا˘˘يزا˘˘ب˘˘لا ّنأ’و
ةمه اذ ًايئانثتسسا ناك لب ،ًايديلقت

ةيرسصبلا هتقاعإا هدع˘ق˘ت م˘ل ،ة˘ي˘لا˘ع

كلذ دعب دوعيل ،داهجلا قيرط نع
ًةعومجم دوقيل سسدقملا تيب ىلإا

يتلاو ،لÓتح’ا ةمواقم˘ل ًة˘يدا˘ه˘ج
نم ةلسسلسسب مايقلاب ًاقح’ تحجن
تسضفأا يتلا ةيداه˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
دو˘ن˘ج ن˘م تار˘سشع˘لا ة˘با˘˘سصإا ى˘˘لإا
ىرخأا ًةرم هلاقتعا داعُيل ،لÓتح’ا

نجسسلاب هيلع مكْحُيو ،1891 ماع
’إا يه امو ،ًاماع نيرسشع نم رثكأ’
لÓ˘ت˘ح’ا ه˘ن˘˘ع جر˘˘ف˘˘يو ٌتاو˘˘ن˘˘سس
يف ،هتمحرو ه˘ل˘لا ل˘سضف˘ب ًا˘م˘غْر˘ُم
تفرسشأا ىرسسأا لدابت ةقفسص باقعأا

ةدايقلا‐ ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ه˘ب˘ج˘لا ه˘ي˘ل˘ع
ماع ليربج دم˘حأا ة˘ق˘ف˘سص) ة˘ما˘ع˘لا

5891).
م˘ل ،ة˘ير˘ح˘لا سسم˘سش قار˘سشإا د˘ع˘˘بو
اذه نهذ نع داهجلا سسمسش بغت
جارفإ’ا بقع ردابف ،دئاقلا ريسسأ’ا

ةيداهج ةعومجم ليكسشت ىلإا هنع
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘˘سس تذ˘˘˘ف˘˘˘ن ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
تاوق دسض ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ن˘˘م ًا˘˘سضيأا تن˘˘كم˘˘تو ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
،ءÓ˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ي˘ف˘سصت
ىلإا ينو˘ي˘ه˘سصلا لÓ˘ت˘ح’ا دو˘ع˘ي˘ل
6891 ما˘ع ىر˘˘خأا ًةر˘˘م ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا

رو˘ج˘ف˘لا ة˘م˘كح˘م ه˘ي˘ل˘ع م˘˘كح˘˘تو
ةلحر أادبيو ،ةايحلا ىدم نجسسلاب
بها˘ي˘غ ي˘ف مÓ˘ظ˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘ت˘˘م˘˘م
ٍسسم˘˘˘خ ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘˘كأ’ نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا

تن˘˘كم˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح ًا˘˘ما˘˘ع ن˘˘ير˘˘سشعو

نم ةزغ يف ةينيطسسلفلا ةمواقملا
نم ةينا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ه˘حار˘سس قÓ˘طإا

ة˘ق˘ف˘سص ما˘م˘تإا د˘ع˘ب نو˘ج˘سسلا هذ˘ه
جرخي˘ل ،1102 ما˘ع رار˘˘حأ’ا ءا˘˘فو
ةيرحلا بيط مسسنتيو ًاميرك ًازيزع
قزْرُيو جوزتيو ناّجسسلا فنأا مغر
.نيتميركب
ّنأ’و ،ريثكلا تقولا نم ِسضمي ملو
،ٌءÓتباو ٌءافطسصا دا˘ه˘ج˘لا ة˘ب˘ير˘سض
ه˘لا˘ق˘ت˘عا لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘˘ق تدا˘˘عأا
ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ق˘فر ي˘ف˘سسع˘˘ت ل˘˘كسشب

نم ًاين˘ي˘ط˘سسل˘ف ًاد˘ها˘ج˘م ن˘ي˘سسم˘خ
ديعيو رارحأ’ا ءافو ةقفسص يررحم
م˘ه˘˘ما˘˘كحأاٍ م˘˘ل˘˘ظ ل˘˘كب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ةمواقملا رسسأا دعب كلذو ،ةقباسسلا
نيينويهسص نييدنجل ةينيط˘سسل˘ف˘لا

م˘كح˘˘ي˘˘ل ،م4102 بر˘˘˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘˘خ
’أا نايزابلا ريسسأ’ا ىلع لÓتح’ا
ه˘ت˘م˘ير˘ك ن˘م ٍر˘فاو ٍظ˘ح˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ي
ى˘ل˘ع ًاد˘ها˘˘سش نو˘˘كي ’أاو ،ى˘˘لوأ’ا

لز˘ي م˘ل˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ه˘ت˘م˘ير˘ك د˘لو˘م
انموي ىتح لÓتح’ا سسبحم نيهر
.اذه
اهي˘ف ع˘فد ٌةر˘ي˘ب˘ك ٌة˘يدا˘ه˘ج ٌةرو˘تا˘ف
نايزا˘ب˘لا ءÓ˘ع /د˘ها˘ج˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا
نيهر حبسصيل راسصبإ’ا ىلع هتردق
هرمع اهيف عفدو ،راسصبإ’ا سسبحم
ثكم ي˘ت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘ف
،ًةعمتجم رثكأا وأا ًاماع نيثÓث اهيف
يناث˘لا سسب˘ح˘م˘لا ن˘ي˘هر ى˘ح˘سضأا˘ف

سسد˘ق˘˘لا ن˘˘ع ًا˘˘عا˘˘فد ،ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا
را˘˘ي˘˘خ˘˘ل ًارا˘˘سصت˘˘ناو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘فو
ىلإا ى˘سضم˘ف ،دا˘ه˘ج˘لاو ة˘موا˘ق˘م˘لا
هتقاعإاب هيلع ًاvرسصم قيرطلا كلذ
لخاد هانفأا يذلا هرمعبو ةيرسصبلا
تقولا يف       لÓتح’ا نوجسس
برعلا نم ريثك      هيف فلخت يذلا

هر˘˘سصبأا˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا     اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع
دقو ،نورسصبملا هنع هاتو ىمعأ’ا

ى˘َم˘ْع˘َت ْا˘َل ا˘َه˘sنِإا˘˘ف) ى˘˘لا˘˘ع˘˘ت قد˘˘سص
يتلا ُبوُلُقلا ىَمْعَت ْنِكَلو ُراْسصْبَأ’ا
،[64] ج˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا (رْوُد˘˘˘˘˘˘tسصلا ْي˘˘˘˘˘˘ِف
َناَك ْنَمَو) ‐Óعو لج‐ قدسص دقو
ِةَر˘ِخَآا˘ْلا ي˘ِف َو˘ُه˘َف ى˘˘َم˘˘ْعَأا ِهِذ˘˘َه ي˘˘ِف
.[27] ءارسسإ’ا (اًليِبَسس tلَسضَأاَو ىَمْعَأا

تاءاقللا نم اهريغو تاملكلا هذه
ًةزجاع فقت ةينويزفلتلاو ةيعاذإ’ا
مهتايح نم ىرسسأ’ا همدقي ام مامأا

تسسيل اهنإا لب ،مهتحسصو مهلاجآاو
لمعلا ةيلوؤوسسم نم انيفعتل ًةيفاك
نم دب ’و ،مهتيسضق هاجت ينطولا

ةموكحلا اهيلع لمعت ٍةينطو ٍةطخ
نيعب ذخأات لئاسصفلاو ةينيطسسلفلا
نم مهريرحت ىلع لمعلا رابتع’ا
انارسسأا عبقي نأا لقْعُي Óف ،رسسأ’ا
ن˘م ًادو˘ق˘ع لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘سس ي˘˘ف
دا˘م˘ت˘عا لو˘مأا˘م˘لا نإا ل˘ب ،ن˘ي˘ن˘سسلا
يأار ليكسشت ىلإا ةيمارلا راكفأ’ا

تا˘ي˘ح˘سضت˘˘ب ق˘˘ي˘˘ل˘˘ي ي˘˘ن˘˘طو ما˘˘ع
.لÓتح’ا نوجسس يف ىرسسأ’ا

ىر˘˘˘سسأ’ا نوؤو˘˘˘سش ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه تلا˘˘˘˘ق
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تاو˘ق نا ،ن˘يرر˘ح˘م˘˘لاو
ةيليئارسسإ’ا ةسصاخلا عمقلا تادحو
تمحتقا نوجسسلا ةحلسصمل ةعباتلا
نجسس يف دحاو مقر مسسق سسمأا ةليل

ءادتع’اب تماقو ،يليئارسسإ’ا عوبلج

ة˘با˘˘سصإ’ ىدأا ا˘˘م˘˘م ىر˘˘سسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
سضو˘سضر˘ب سشي˘ج و˘بأا ر˘ي˘مأا ر˘ي˘˘سسأ’ا

سسما ةليل ،ةئيهلا تلاقو .تامدكو
ي˘ف ىر˘سس’ا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘˘سصع تنا˘˘ك
م˘سسق˘لا قÓ˘˘غإا م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ،عو˘˘ب˘˘ل˘˘ج
اداسستملا ةدحو ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ما˘ح˘ت˘قاو

(روردو زا˘م˘ي˘لا) تاد˘حو˘ب ة˘م˘عد˘˘م
ىر˘سسأ’ا ى˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب تما˘˘قو
(41 ،31 ،5) مقر فرغلل اهماحتقاو
عي˘م˘ج ر˘ي˘مد˘تو بير˘خ˘ت˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘قو
،ةئيهلا تفاسضأاو .فرغلا تايوتحم
تاكلتمم ءاقلإاب عمقلا تاوق تماق

ة˘˘حا˘˘سس ي˘˘ف ىر˘˘سسأ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘حو
ها˘ي˘˘م˘˘لاو را˘˘ط˘˘مأ’ا تح˘˘ت ن˘˘ج˘˘سسلا

تتفلو .سسبÓملا قيزم˘تو ا˘ه˘ط˘ل˘خو
ةيعم˘ق˘لا تاد˘حو˘لا ر˘سصا˘ن˘ع نأا ى˘لا
،تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
عمقلاو ماح˘ت˘ق’ا لÓ˘خ تمد˘خ˘ت˘سسا

زا˘غ˘لا ل˘با˘ن˘قو ة˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأ’ا
تاوار˘ه˘لاو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا تاد˘˘ع˘˘م˘˘لاو
لبق نم اهقÓغإا دعب باوبأ’ا رسسكل
ن˘م ة˘˘لا˘˘ح نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ىر˘˘سسأ’ا
ذنم م˘سسق˘لا دو˘سست بقر˘ت˘لاو ر˘تو˘ت˘لا
.سسمأا ةليل

يمÓشسإلا داهجلا ةكرحل يشسايشسلا بتكملا وشضع ديمح دمحم .أا :ملقب

ينيطشسلفلا ريشسلا يدان
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يلحم 9492ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يرفيف3ءاعبرألا 08
1202 جمانرب نمشض

 ميعدتل جد نويلم821
ةيادرغب ءابرهكلا عيزوت ةكبشش

ةميقب يلام رامثتسسا دسصر
ل˘ب˘ق ن˘م جد نو˘ي˘ل˘م821
عيزوتل ةيرئازج˘لا ة˘كر˘سشلا
عر˘˘ف) زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

ميعدتل (زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م
ن˘ي˘سسح˘تو ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإاو
ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘كب˘˘سش
م˘˘سسر˘˘˘ب ة˘˘˘يادر˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
دافأا امبسسح ،1202 جمانرب
هترسشن  نايب نينثإ’ا مويلا

ةيريدم˘لا˘ب لا˘سصتإ’ا ة˘ي˘ل˘خ
.ةكرسشلل ةيلحملا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘م˘˘˘سشيو
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
ع˘يزو˘ت˘لا ة˘كب˘سش د˘يد˘˘ج˘˘تو
ت’وح˘م˘لا ز˘كار˘م سضع˘بو
تÓطعتل˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
،ةي’ولا قطانم فلتخم يف
.ردسصملا تاذ قفو
زاجنإاب اسضيأا رمأ’ا قلعتيو
ملك41ر34 ن˘˘م ة˘˘كب˘˘سش

تاذ م˘ل˘˘ك8ر21) ي˘لو˘˘ط
6ر13و ط˘سسو˘ت˘م ط˘˘غ˘˘سض
،(سضف˘خ˘ن˘˘م ط˘˘غ˘˘سض م˘˘ل˘˘ك
زكارم ةينامث بيكرت اذكو
ليهأا˘تو ةد˘يد˘ج ت’و˘ح˘م˘ل
ةف˘ل˘كت˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘كب˘سشلا
،جد نو˘ي˘ل˘م801 ا˘هرد˘˘ق
د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت˘˘ل

ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا ى˘ل˘ع
عسسوت دعب اميسس ةيلزنملا
ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م اذ˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلاو
،ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع طا˘˘˘سشن˘˘˘لا

.نايبلا بسسح
بل˘ط˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م فد˘˘ه˘˘بو
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
،فيسصلا لسصف يف ةورذلا

يف ةقاطلا تادادمإا نيمأاتو
،ةي’ولاب ةف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م
نم ةكبسش زاجنإا جمرب دقف

42ر83) ي˘لو˘ط م˘ل˘˘ك93
طسسوت˘م ط˘غ˘سض تاذ م˘ل˘ك
تاذ يلوط ملك41ر26و
31 بي˘˘كر˘˘تو سضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م
ةد˘يد˘ج ت’و˘ح˘م˘ل از˘˘كر˘˘م
امك ،(جد نويلم02 ةفلكتب
.هيلإا ريسشأا

را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسإ’ا اذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘يو
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘بو ا˘˘˘سضيأا
نيومت˘لا ن˘ي˘مأا˘تو ن˘ي˘سسح˘ت
ةيلاعف نا˘م˘سض ،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ةدا˘يز لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘كب˘˘سشلا
لقنلا طوطخل روبعلا ةردق
لد˘˘ع˘˘م ن˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةكبسشلل ةين˘ق˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا

لقنلا ةكب˘سش م˘ي˘عد˘ت اذ˘كو
بسسح ،ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘˘تو
.ةكرسشلا تاذ يلوؤوسسم
ام ةيادرغ ةي’و يسصحتو
841ر892 ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ة˘˘˘كب˘˘˘سش ي˘˘˘ف ا˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم
ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأاو ءا˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا

ةكبسش يف انوبز68ر007
ا˘م و˘هو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ˘˘لا
لسصت ةبره˘ك ة˘ب˘سسن ل˘ث˘م˘ي
ط˘بر ة˘ب˘سسنو ،67.89 ى˘لإا
رد˘ق˘ت ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ةي’ولا رفوتت امك.66.67ـب

نم يلوط ملك053.6 ىلع
ط˘غ˘سض) ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘˘سش
(سضف˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘مو ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
لو˘ح˘م ز˘˘كر˘˘م483.3و
ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘مو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك
ن˘م ي˘لو˘˘ط م˘˘ل˘˘ك018.1
،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
اعزوم71 ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

زا˘˘غ ة˘˘ط˘˘ح˘˘مو ا˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع
ة˘ن˘يد˘م˘ب ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘لا
تا˘ي˘ط˘ع˘م بسسح ،ةرار˘˘ق˘˘لا
عيزوتل ةيرئازج˘لا ة˘كر˘سشلا
.زاغلاو ءابرهكلا

م .ق

ةيجاجتحا ةفقو اومظن

نوجتحي تليشسمشستب يبطلا هبشش ومدختشسم
ةيجاجتحإا ةفقو » هللا دبع نب رارج » ديهششلا ةيلولا ةمشصاع يفششتشسمب يبطلا هبششلا ومدختشسم مظن

تاب يذلاو تقولا عم اءوشس دادزت يتلا ةيحشصلا تامدخلا ىوتشسم عجارتو لمعلا فورظ روهدت ببشسب
.ةيحشصلا ةشسشسؤوملا هذه يف ةيداع ةمشس

نيسضرمم˘لا ة˘با˘ق˘ن ترد˘سصأا
نا˘ي˘ب تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت بت˘˘كم
ه˘تا˘ي˘˘ط ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ح ’و˘˘ط˘˘م
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

تتا˘˘ب ى˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’او
تاسسسسؤوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م دد˘ه˘ت
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ثي˘ح ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘˘ب

ىلع نايبلا ةمدقم يف ءاج
ة˘ي˘ع˘سضو ن˘ي˘سسح˘ت ةرور˘˘سض
ل˘˘˘˘خاد ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإ’ا
ة˘يا˘قو˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لاو ن˘˘مأ’ا

جÓع˘لا تا˘عا˘ق˘ب ما˘م˘ت˘هإ’او
ر˘سشاد˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م˘˘لا

ميمر˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ىر˘ق˘لاو
رود˘ل˘ل ار˘ظ˘ن تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لاو
لا˘ج˘م ي˘˘ف ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا
م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
،نطاوملل ةيحسصلا تامدخلا
ر˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
تاد˘ع˘˘م˘˘لاو تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘ل˘طا˘ع˘لا حÓ˘سصإاو ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا

لا˘˘جآ’ا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
و˘ه سضير˘˘م˘˘لا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عإا˘˘ب

˘مد˘ع ي˘ف د˘ي˘˘حو˘˘لا ر˘˘سسا˘˘خ˘˘لا
ى˘ل˘عو ،ا˘ه˘ل˘˘ط˘˘ع وأا ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت

نيجتحملا دكأا لسصتم ديعسص
لو˘ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم
نيبيبطلا هبسش نيمد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ديفوك ةحنم ةيوسست نم ةيادب
اذ˘كو ،ثلا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ط˘˘سشلا91
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج فر˘سص

يناعي ي˘ت˘لا ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع م˘ظ˘ع˘م ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ا˘م˘ك ،ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سسإ’ا

ليجعتلا ةرورسض نايبلا حرط
نييئاسصخأ’ا ءابطأ’ا نيعت يف
ي˘ف سصت˘خ˘م بي˘ب˘˘ط ة˘˘سصا˘˘خ
ةد˘˘حو˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘سشأ’ا
ةفاسضإا ،ىفسشتسسملاب ةيزكرملا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘فر˘˘غ ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا
امم ت’اجعتسسإ’ا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب
تايلمعلا ة˘ج˘مر˘ب ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن˘ي
،تاونسسل اهفقو˘ت˘ل ة˘ي˘حار˘ج˘لا

ى˘لإا نا˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
لجأا نم يباقنلا لمعلا ةيمهأا
ل˘˘˘خاد ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا
ةسساردو ةي˘ح˘سصلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
.يبطلا هبسشلا ت’اغسشنإا

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق ف˘˘˘سشك
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
يناغلا دبع ديسسلا ةماعنلاب
كرد˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ق نأا ر˘˘˘˘كاو˘˘˘˘˘سس
42 نم ديزأا زجح نم تنكمت

اهمظعم تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ا˘ن˘ط
ماعلا للخ برغملا نم ةمداق
ةيفحسص ةودن يف كلذو0202
يف اهرقمب ةعومجملا اهتمظن
هذه نأا ردسصملا دكأاو ،ةماعنلا
ةماعنلا ة˘ي’و تل˘ع˘ج ة˘ي˘م˘كلا
ز˘˘ج˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو ى˘˘˘لوأ’ا
لÓخ ركاوسس دافأاو .تاردخملا

هنأا ةيونسسلا ةليسصحلا سضرع
ةريبكلا ةيمكلا هذه زجح لÓخ
تاوق تلسصوت تاردخملا نم
ةكبسش72 كيكفت ىلإا كردلا
قار˘˘غإا ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت بير˘˘˘ه˘˘˘ت
ترفسسأا امك ،مومسسلاب رئازجلا

عدوأا اسصخسش99 فيقوت نع

سسبحلا اسصخسش19 مهنيب نم
ع˘سضو م˘ت ن˘ي˘ح ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت ةيقبلا

ف˘˘ي˘˘سضي‐ ما˘˘قرأ’ا هذ˘˘ه تدأاو
دد˘ع عا˘ف˘˘ترا ى˘˘لإا ‐ا˘˘نرد˘˘سصم
سسلجم يف ةيئان˘ج˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
ىلإا تلسصو يتلا ةماعنلا ءاسضق
،تاردخملاب ةقلعتم ةيسضق46
ا˘حر˘سش قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف مد˘قو
ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا سضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا لو˘˘˘ح
كردلا اهيف ققحي يتلا ةيئانجلا
ن˘مأا سصو˘˘سصخ˘˘بو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةماعنلا ةي’و تلجسس تاقرطلا

اياحسض0202 ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ى˘˘لإا ل˘˘سصو رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
ةلجسسم احيرج121و Óيتق02
ليتقب ىلتقلا ددع يف اسضافخنا

.9102 ماعلاب ةنراقم دحاو
مات˘خ ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لا هو˘نو

ةيجيتارتسس’ا ةيلعافب ةودنلا

حلاسصم فرط نم ةجهتنملا
سصو˘سصخ˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا
حب˘سصأا يذ˘لا ر˘سضخأ’ا م˘قر˘لا
تاو˘ن˘سسلا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ’ا˘˘ع˘˘ف
نأا فدرأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ىو˘كسشلا ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
كرد˘ل˘ل تح˘م˘سس ة˘ق˘˘ب˘˘سسم˘˘لا
،داسسف ا˘يا˘سضق ن˘ع ف˘سشكلا˘ب

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا هذ˘ه ح˘˘م˘˘سست ثي˘˘ح
نود ىوكسش دييقتب نطاوملل

تار˘ق˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع
جولولا درجمب كلذو كردلا
وأا يكذ فتاه نم طبار ىلإا
ة˘ل˘سصت˘م ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإا ة˘˘حو˘˘ل
تانايب ةيامح عم تنرتنأ’اب
مهل تحمسس ثيح ،يكاسشلا
تامول˘ع˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب
اياسضق˘لا ي˘ف ة˘ع˘فا˘نو ة˘م˘ه˘م
.اهيف ققحي يتلا

يطامطم يلعديشس

ديمح .ز

لكاششملا دعب
نيريبكلا مارجإلاو

هب نيلجشسملا
كردلل رقم حتف
عمجملاب ينطولا

لجيجب نثارح ينكشسلا
ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق دكأا
لجيج ةيلول ينطولا كردلل
ىلع «قراط يوÓعي»  مدقملا

يتلا ةيفحشصلا ةودنلا صشماه
ةليشصحلا ميدقت اهلÓخ مت
ينطولا كردلا ةدايقل ةيونشسلا

تافيقوتو تÓخدت نم
ةنشسل لجيج ةيلوب تافلاخمو
لجاعلا بيرقلا يف هنأاب ،0202
ينطولا كردلل رقم حتف متيشس
يذلا نثارح ينكشسلا عمجملاب
تايلمعو لكاششم دهششي
ةقرشس نم ،ةيموي ةيمارجإا

،نينطاوملا ىلع تاءادتعإاو
تاردخملا عيبو جيورت اذكو
اراهن اراهج بابششلا طاشسوأا يف
مدقملا ديشسلا دكأا ثيح ،

كردلا قرف نأاب يوÓعي قراط
ىلع ةدهاج لمعتشس ينطولا

اهلاكششأا لكب ةميرجلا ةحفاكم
نامآلاو نمألا ريفوتو
نع هثيدح يفو ،نينطاوملل

اذه يف بابششلا ةعيبط
مدقملا ديشسلا صضفر ،عمجملا

بابششلا ءلؤوه ىلع قلطي ام
،نيمرجملا نم ةباشصع مهنأاب
بابششلا نم ةعومجم مه لب
نوجاتحي نيذلاو نيروهتملا
ةيعامتجإلا ةقفارملا ىلإا
ئلمو عمتجملا يف جامدنإÓل
نوناعي يذلا نيتورلاو غارفلا

لإا ثدحي نل اذهو ،هنم
حلاشصملا عيمج دوهج رفاظتب
ةشسشسؤوم اهشسأار ىلعو ةينعملا
لجأا نم ينطولا كردلا
ةايحلا يف مهجامدإا
نع مهداعبإاو ةيعامتجإلا
ةنيششملاو ةششئاطلا تاكولشسلا

ايباجيإا ارود نوبعلي مهلعجو
صسحلاو ةنطاوملا يف لاعفو
.ءايحألا هذه لخاد يراوجلا

ميهارب . ع

تاردخملا زجح يف اينطو ىلوألا ةيلولا تلعج ةيمكلا

0202 يف ةماعنلاب برغملا نم ةمداق تاردخملا نم انط42 زجح

ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تق˘˘لأا
سضبقلا سسابعلب يديسس ةي’و
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م˘هد˘حأا ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘ب سسرا˘˘ح
سضارغأا ةدع ةقرسس يف اطروت
تاذ لخاد نم مزاولو تادعمو
عيبلل اه˘سضر˘ع ع˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
م˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سساو ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ة˘ي˘سضق˘لا راو˘طأا تا˘قور˘سسم˘لا
تاو˘ق لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت
ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا

سضرعتب ديفت تامولعمل يناثلا
يتلا ةقرسسلل ةيمومع ةسسسسؤوم
مزاولو تاودأاو تادعم تلاط
ةحلسصملا رسشابتل ،اهلخاد نم
فسشكلل قمعم قي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب

،ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه تا˘سسبÓ˘م ن˘ع
نأا تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تف˘سشك ثي˘ح
م˘˘ت ة˘˘قور˘˘سسم˘˘˘لا تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘˘سضر˘˘ع
نيح يف ،يعامتج’ا لسصاوتلا
ن˘م ة˘طر˘سشلا تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
قلعتو نيلعافلا ىلإا لوسصولا
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سشب ر˘˘مأ’ا
ا˘م˘هد˘حأا ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

يذلا ،ةسسسسؤوملا تاذب سسراح
سضار˘˘غأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘قر˘˘˘سسب ما˘˘˘ق
اهعيب دسصق هقيدسصل اهملسسو
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
عيمج ءافيتسسا دعب يعامتج’ا
تح˘ت ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ليكو دي˘سسل˘ل م˘ئاد˘لا فار˘سشإ’ا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فلم زاجنإا مت سسابعلب يديسس
ركذلا يف˘لا˘سسلا د˘سض ي˘ئا˘سضق
ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘سسلا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع
ا˘˘مد˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م
.ةباينلا مامأا هبجومب

ودبع.صص

هكيرشش ةقفر كوبشسيافلا ربع اهعيبب  ماق
تادعم قرشسي سسابعلب يديشسب ةيمومع ةشسشسؤومب سسراح

نيرسشع نم رثكأا ءاسصحإا مت
ةرجاهملا رويطلا نم اعون

ق˘طا˘ن˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘ب˘˘طر˘˘˘لا
ىدل ملع امبسسح ،سسابعلب
.تاباغلل يئ’ولا ظفاحملا

هنأا ي˘تا˘ت˘ف د˘ي˘سشر ح˘سضوأاو
ءاسصحإ’ا ةي˘ل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف
ةرجاهملا رويطلل يوتسشلا
مسسرب1202 ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسل
فرط نم رطسسملا جمانربلا
،تاباغلل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
تاباغلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تل˘ج˘سس
نم رثكأا سساب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسل

رويطلا ن˘م ا˘عو˘ن ن˘ير˘سشع
ق˘طا˘ن˘م˘لا ر˘ب˘ع ةر˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
ةريحب اهنم ةي’ولاب ةبطرلا
دسسو يلع نب دمحم يديسس
.ونراسس
ءاسصحإا راطإ’ا اذه يف متو
عاو˘˘˘نأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘ه داد˘˘˘˘عأا
ى˘ل˘ع ةر˘جا˘ه˘م˘˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا

يدرولا ماحنلاو طبلا رارغ
تاذ ف˘˘˘˘˘˘سشكو.اهريغو
ءا˘˘˘˘˘سصحإا نأا لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا
تحت مت ةرجاهملا رويطلا
ة˘˘ب˘˘قار˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل فار˘˘˘سشإا

نواعتلاب ةي’و˘لا˘ب رو˘ي˘ط˘لا
رويط˘لا ة˘ب˘قار˘م ة˘ن˘ج˘ل ع˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
ميظنت م˘ت ثي˘ح ،نا˘سسم˘ل˘ت˘ل
يف ةيناد˘ي˘م ة˘جر˘خ ن˘ي˘ت˘سس
قطا˘ن˘م˘لا ر˘ب˘ع دد˘سصلا اذ˘ه
.سسابعلب يديسسب ةبطرلا

ةلسصاوتم ةيلمعلا لازت ’و
عاو˘˘˘نأا ءا˘˘˘سصحإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
لÓخ نم ةرجاهملا رويطلا
تاي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘سسا
ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ه˘ن˘مو ةر˘جا˘ه˘م˘لا رو˘˘ي˘˘ط˘˘لا
نزاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘˘لا
قطانملا ربع ي˘جو˘لو˘كيإ’ا
هذه عم ةازاوملابو.ةبطرلا
يديسس ةريحب فرعت ةيلمعلا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ل˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘م
نع Óسضف ةعسساو ريجسشت

ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ل˘جأا
لثمي يذلا يعيبطلا عقوملا
لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ از˘˘ي˘˘م˘˘م ءا˘˘سضف
كلذكو ةرجا˘ه˘م˘لا رو˘ي˘ط˘لا

ة˘ن˘يد˘م نا˘˘كسسل ا˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘م
.سسابعلب يديسس

م .ق

ةبطرلا قطانملاب لفكتلا راطإا يف
سسابعلب يديشسب ةرجاهملا رويطلا نم اعون02 ءاشصحإا
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يراقلا ديشصلا يف ظوحلم روطت

0202 لÓخ فلششلاب ةيكمشسلا ةورثلا نم نانطأا7 جاتنإا
د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تل˘ج˘سس
دراو˘˘˘م˘˘˘˘لاو ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘سشلا˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘سصلا
يف «اظو˘ح˘ل˘م ا˘سشا˘ع˘ت˘نا»
يرا˘˘ق˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا طا˘˘سشن

ثيح ،0202 ةنسس لÓخ
نانطأا7 نم ديزأا جاتنإا مت
،ة˘ي˘˘كم˘˘سسلا ةور˘˘ث˘˘لا ن˘˘م
ريدملا ىدل ملع امبسسح
د˘ب˘ع عا˘ط˘ق˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
.دباع نامحرلا

نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ح˘˘سضوأاو
د˘ي˘سصلا طا˘سشن» نأا د˘با˘˘ع
سسرا˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا يرا˘˘ق˘˘˘لا
د’وأاو ةسضفلا داو يدسسب
د˘ه˘سش  ،ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب

اسشاعتنإا0202 ةنسس لÓخ
جاتنإاب حمسس امم اظوحلم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م نا˘ن˘˘طأا7
يف سشيعت يتلا كامسسأ’ا
.«ةبذعلا هايملا

هذ˘ه ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘سصوو
ةع˘ج˘سشم˘لا»ـب ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
د˘ي˘سصلا طا˘سشن ر˘يو˘ط˘ت˘˘ل
أاد˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘لا يرا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ةنراقم بابسشلا بطقتسسي
،«ة˘طرا˘˘ف˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا˘˘ب
ةير˘يد˘م˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
يرحبلا ديسصلل ةي˘ل˘ح˘م˘لا
ةبعسشلا هذه ى˘ل˘ع ن˘هار˘ت
تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘ل»
ا˘˘هر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘ي˘˘كم˘˘˘سسلا
ة˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م را˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘ب
.«يلحملا كلهتسسملل

لوؤوسسملا تاذ تفل امك
نيدايسصلا نم ددع نأا ىلإا
بلج˘ب او˘ما˘ق ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

«ردنوسصلا» كمسس راغسص
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي’و دود˘˘سس ن˘˘م
لوأ’ اهعارزتسساو ىلفدلا

ة˘سضف˘˘لا يداو د˘˘سسب ةر˘˘م
تللك يتلا ةبرجتلا يهو
جاتنإاو حاجنلاب ‐ هبسسح ‐
اذه نم نط دحاو يلاوح
.فنسصلا

«ردنوسصلا» كم˘سس د˘ع˘يو
سشيعت يتلا كامسسأ’ا نم

ة˘˘˘بذ˘˘˘ع˘˘˘لا ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ىد˘ل ةر˘ث˘كب ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘مو
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ،كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ةيقب نع اهمعط فÓتخ’
يف سشيعت يتلا فانسصأ’ا
رابتعاب ،راهنأ’او دودسسلا
راغسص ىلع ىذ˘غ˘ت˘ت ا˘ه˘نأا
لعجي امم ةيحلا كمسسلا

مع˘ط ى˘لإا بير˘ق ا˘ه˘م˘ع˘ط
حوارتيو .راح˘ب˘لا كا˘م˘سسأا
«ردنوسصلا» كم˘سس ر˘ع˘سس
ام ةيلحملا قاوسسأ’ا يف
،جد008 ىلإا006 نيب
ام ىلإا هنزو لسصي اميف
نم ديزأاو مارغ006 نيب
.مارغوليك1
ةيبرتلا»ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
عم ة˘ج˘مد˘م˘لا ة˘ي˘كم˘سسلا
ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا ،«ة˘حÓ˘ف˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
،اهع˘ي˘ج˘سشتو ا˘هر˘يو˘ط˘ت˘ل

نع عاطقلا ريدم فسشك
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا د˘˘حأا حا˘˘ج˘˘ن
ي˘ف سسرا˘ف د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
د˘حاو ن˘م ر˘ث˘كأا ق˘˘يو˘˘سست

يطل˘ب˘لا» كم˘سس ن˘م ن˘ط
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ا˘ن˘م˘ث˘م «ر˘م˘حأ’ا
ة˘ثاد˘ح م˘غر ة˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا
.حÓفلا اذه ىدل ةبرجتلا

ةيكمسسلا ةيبرتلا ل˘ث˘م˘ت˘تو
يف ةحÓفلا عم ةجمدملا
ي˘˘ف كا˘˘م˘˘سسأ’ا عارز˘˘ت˘˘سسا

لÓغتسسÓل ل˘هؤو˘م ط˘سسو
ح˘م˘سست ثي˘ح˘ب ،ي˘حÓ˘ف˘˘لا

ماظن ءاسشنإاب ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةداعإاب حمسسي رغسصم يئيب
ةيحÓفلا تافلخملا ريودت
ىلع ةيكمسسلا ةيبرتلا يف
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ق˘˘˘سست نأا

ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘˘لاو
اهيف سشيع˘ت ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب
حمسسي امم ،كامسسأ’ا هذه
جا˘˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘يدودر˘˘م ع˘˘فر˘˘ب
˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسا سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘تو
ةورثلا جاتنإا اذكو ةدمسسأ’ا
.تقولا تاذ يف ةيكمسسلا

م .ق

ةنيطنشسق
 ةيران ةجارد عاجرتشساو ايئاشضق نيقوبشسم فيقوت

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضلا تف˘˘˘˘˘قوأا
ن˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
ر˘سشع ع˘با˘سسلا ير˘˘سضح˘˘لا
نيقوبسسم ،ةنيطنسسق نمأاب
رمعلا نم ناغلبي ايئاسضق
ناطروتم ،ةنسس23و03
ة˘جارد ة˘قر˘سس ة˘ي˘سضق ي˘ف
تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح ثي˘˘ح ،ة˘˘يرا˘˘ن
ىوكسش ىلإا دوعت ةيسضقلا

اذ˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سض ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
هتجارد سضرعب ماق ريخأ’ا
«اهاماي» عو˘ن ن˘م ة˘يرا˘ن˘لا
لسصاوتلا عقوم ربع عيبلل
،«كوب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
سصاخسشأ’ا دحأا هب لسصتيل
ى˘ل˘ع قا˘ف˘تا د˘ق˘˘ع د˘˘ع˘˘بو
بيرجت هنم بلط رعسسلا
ريخأ’ا اذه نأا ’إا ،ةجاردلا
،اهع˘جر˘ي م˘لو ا˘ه˘ب ق˘ل˘ط˘نا
غلبم بلطب هكيرسش موقيل
لجأا نم ةيحسضلا نم يلام
،ةيرانلا هتجارد عا˘جر˘ت˘سسا
اهترسشاب ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
اءانب ةيئاسضقلا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

نم تنكم ىوكسشلا ىلع
هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت
ةينكلا ىلع اءانب يسسيئرلا
نم هنوك اهب بقلي يتلا
 .ةيلدعلا قباوسسلا يوذ
ثا˘˘ح˘˘˘بأ’ا تن˘˘˘كم ا˘˘˘م˘˘˘ك
عا˘جر˘ت˘سسا ن˘م ،ة˘ف˘ث˘كم˘لا
ل˘ح˘م ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا
ل˘˘˘خد˘˘˘م ن˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘كسشلا
اذه اهنطقي يتلا ةرامعلا
قمعملا قيقحتلاو ،ريخأ’ا

يفرتقم فيقوت نم نكم
ي˘ح˘ب ىد˘ح ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف˘˘لا
˘˘مÓ˘˘سسلا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسقد˘˘لا

ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
لا˘م˘كت˘سس’ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
نم ءاهتن’ا دعبو ،ةمزÓلا

م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م
تاءار˘˘جإا ف˘˘˘ل˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

هبتسشم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج
مامأا امهميد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ه˘ي˘ف
.ةيلحملا ةباينلا

ع.دلاخ

يلاوتلا ىلع نيمويلل62 مقر ينطولا قيرطلا اوقلغأا

نوطخاشس ةياجبب دايع يديشسب سصاوخلا نولقانلا

ةفاقثلا رادل ةعبات
ةملاڤب سضرع ةعاق فقشس رايهنا يف نيشصخشش ةباشصإا

ةياجب يتيلو نيب طبارلا62 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع دايع يديشس ةيدلبل صصاوخلا نولقانلا صسمأا موي ذنم مدقأا
يديشسو دايع يديشس طخ ىلع نيلماعلا صصاوخلا نيلقانلا نم نوجتحملا .صشيع يديشس ةيدلب ىوتشسم ىلع ةريوبلاو
مهيأار بشسح يتلا ،صشيع يديشسب ةديدجلا ةطحملا ىلإا ةميدقلا ةطحملا نم مهليوحتل مهتشضراعم اودبأا ثيح ،صشيع

.ةطحملا هذه اهيلع تزجنأا يتلا ةيفيكلاب مهطاششن بشسانت ل

نيجتحملا ء’ؤوه  دحأا بسسح
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م او˘ب˘لا˘ط د˘ق˘˘ف
اذه يف رظنلا ةداعإاب ةيلحملا
دا˘ج˘يإ’ م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘سس رار˘ق˘لا
ةحلسصم مدخت مهافت ةيسضرأا
رارمتسسا مسضخ يفو .عيمجلا

نإا˘ف ،تا˘قر˘ط˘لا ق˘ل˘غ ةر˘ها˘ظ
ةيلحملا تايعمج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
ن˘˘ع تر˘˘ب˘˘ع د˘˘ق ،ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
هذه لثمل ديدسشلا اهراكنتسسا
ىلإا ءيسست يتلا تافرسصتلا
اهريثأاتو ةهج نم نينطاوملا
ةيمنتلا ةري˘تو ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘سسلا
.ىرخأا ةهج نم ةيلحملا

ةيدلب رقم قلغو..
ةمئاق رششن دعب ةجوت

نكشسلا
نا˘˘˘˘˘كسس ،سسمأا لوأا ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘غأا

ةجوت ةيدلب رقم ةجوت ةقطنم
ىلع اجاجتحا ،ةياجب ةي’وب
ةقلعت˘م˘لا ة˘ي˘م˘سسإ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
نكسسم211 يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ب
ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘يو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ن˘˘م جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح’ا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ءا˘غ˘لإا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةداعإاو اهنع ةنلعملا ةمئاقلا
د˘حأا د˘كؤو˘يو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
نم نولمأاي مهنأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
يف عارسسإ’ا ةيسصولا ةهجلا
ة˘˘˘ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘سست
ة˘˘˘˘˘˘˘سسارد ي˘˘˘˘˘˘˘ف عور˘˘˘˘˘˘˘سشلاو
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

اذه يف ةمد˘ق˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لاو
.نأاسشلا

ةحشصلا عاطق لامعو ..
ةفقو يف قودشصب

ةيجاجتحا
ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق لا˘م˘˘ع م˘˘ظ˘˘ن
ة˘˘˘ف˘˘˘قو قود˘˘˘سص ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ب
،ن˘ي˘ت˘عا˘سس ةد˘م˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ةب˘لا˘ط˘م و˘ه ا˘ه˘ن˘م سضر˘غ˘لاو
ة˘يو˘سست˘ب ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

ىل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
حنمو91 ديفوك ةحنم رارغ
نورسصيو ،اهري˘غو ة˘بوا˘ن˘م˘لا

هذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةيرود ةروسصب تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا
نيموي لÓخ ن˘ي˘ت˘عا˘سس ةد˘م˘ل
قيقحت ةياغ ىلإا عوبسسأ’ا يف
.ةعورسشملا مهبلاطم

صضبقلا يقلي  نمألا
ةقرشس ةكبشش ىلع

تارايشسلا
ة˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
ن˘˘مأ’ سسما˘˘خ˘˘لا ير˘˘˘سضح˘˘˘لا

ة˘حا˘طإ’ا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و
ن˘م نو˘كت˘ت رار˘سشأا ة˘عا˘م˘ج˘ب
ةقرسس يف ةسصتخم نيسصخسش
ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا ع˘˘باو˘˘ت
52 و42 مهرام˘عأا ،ة˘يا˘ج˘ب
تءاج ةيلمعلا ليسصافت ،ةنسس
ةطرسشلا حلا˘سصم ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل ىوا˘˘كسش ةد˘˘ع
ةقرسسل م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م تسضر˘ع˘ت
فر˘˘ط ن˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘حاو˘˘˘ل
ىلع ،ةياجب ةنيدمب نيلوهجم
قمعم قيقحت حتف مت كلذ رثإا

عسضو دسصق ةطخ دادعإا متو
،نيمرجملا ء’ؤوه طاسشنل دح
،1202/10/52 ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘فو
ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م ءاد˘˘˘ن ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيبا˘سش ما˘ي˘ق هدا˘ف˘م لا˘سسرإ’ا
لخاد ن˘م ة˘قر˘سسلا ة˘لوا˘ح˘م˘ب
ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ة˘ب˘˘كر˘˘م
و ة˘ع˘برأ’ا قر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ت˘˘ف˘˘م
ىلإا ةرسشابم هجوتلا مت هيلع
ةد˘˘ها˘˘˘سشم د˘˘˘ع˘˘˘بو ،نا˘˘˘كم˘˘˘لا
ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا
نيكرات رارفلاب اذ’ ةطرسشلا
ا˘ه˘بو نا˘كم˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘جارد
ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سصا˘˘˘خ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘فار
ل˘ي˘غ˘سشت˘ل ة˘لآاو تارا˘ي˘˘سسلا˘˘ب
طي˘سشم˘ت د˘ع˘بو ،تا˘كر˘ح˘م˘لا
،ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو
ح˘ي˘تا˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةقر˘سسل ا˘سصي˘سصخ ل˘م˘ع˘ت˘سست
.ا˘˘ه˘˘ق˘˘حاو˘˘˘لو تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
هدسض زجنأا ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ة˘ي˘سضق ل˘جأ’ ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
،رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘يو˘˘˘كت
عم سسبلتلا ةلاح يف ةقرسسلا
،ددعتلا ،لي˘ل˘لا فور˘ظ ر˘فاو˘ت
ةبكرم را˘سضح˘ت˘سساو ،ر˘سسكلا

م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ،كر˘ح˘˘م تاذ
ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
ي˘ف رد˘سص ن˘˘يأا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

.عاديإا رمأا امهقح

ةملاق مدقتم˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘خد˘ت
لوأا ةيسسيئرلا ةدحولا نم معدب
فقسس رايهنا ثداح دعب سسمأا
دبع ةفاقثلا رادل سضرعلا ةعاق
ءاسسم ةملاقب يعفاسشلا ديمحلا
ةباسصإا يف بسست امف سسمأا لوأا
،ةفيف˘خ تا˘با˘سصإا˘ب ن˘ي˘سصخ˘سش
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم بسسحو
يذ˘لا ف˘ق˘سسلا نإا˘ف ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا
ح˘ئا˘ف˘سص  ن˘م نو˘كت˘˘م را˘˘ه˘˘نا

ا˘م و˘˘هو تن˘˘م˘˘سسإاو ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
نيتيحسضلا  ةباسصإا يف ببسست
ام ام˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘ل˘لا
،ةنسس74و ة˘ن˘˘سس02 ن˘ي˘˘ب
سسأارلا ىوتسسم ىلع تاباسصإاب
رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل ،ن˘يد˘ي˘˘لا و
ة˘ح˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

،يب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
نمأ’ا ح˘لا˘سصم تر˘سشا˘ب ا˘م˘ي˘ف
.ثداحلا اذه يف قيقحت حتفب

صصخشش لتقم ...
نيرخآا ةعبرأا ةباشصإاو

رورم ثداح يف
قيرطلا سسمأا لوأا راهن دهسش
نيب طبارلا12 مقر  ينطولا

ىلع ،ة˘با˘ن˘عو ة˘م˘لا˘ق ي˘ت˘ي’و
ج˘ف˘لا سسار ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘˘سسم
،ةملاقب عبسصلاوب ةعلق ةيدلبب

لتقم فلخ ميلأا رورم ثداح
نيرخآا ةعبرأا ةباسصإاو سصخسش
،ةروطخلا ةتوافت˘م تا˘با˘سصإا˘ب
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم بسسحو
،ربخ˘لا تدروأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا نإا˘˘˘ف

ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ل˘˘سسل˘˘˘سست ماد˘˘˘ط˘˘˘سصا
،وتناكيب) نيتيحايسس نيترايسس
امم (يسسماك) ةنحاسشو (ناقول
سصاخسشأا50 ةباسصإا ىلإا ىدأا
ةروطخلا ةتوا˘ف˘ت˘م تا˘با˘سصإا˘ب
46 و31 نيب مهرامعأا حوارتت
فر˘ط ن˘م  م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘سس
مهلقنو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا
فاعسسإا تارايسس30 ةطسساوب
،يبقع ميكحلا ىفسشتسسم ىلإا
قرافي نأا تءاسش رادقأ’ا نكل
ةايحلا وتنكيبلا ةرايسس قئاسس
هتباسصإاب ارثأاتم ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ترسشاب اه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘غ˘ي˘ل˘ب˘لا

قيقح˘ت ح˘ت˘ف˘ب كرد˘لا ح˘لا˘سصم
ةيقي˘ق˘ح˘لا با˘ب˘سسأ’ا د˘يد˘ح˘ت˘ل
.ميلأ’ا ثداحلا اذهل

ناوشضر .ب

ت .ك

mahali@essalamonline.com

سصرق2815 زجح
يداوب سسولهم
نازيلغب ويهرا

ةقرفلا رسصانع تنكمت
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا
رخاوأا ويهرا يداو ةرئاد نمأاب
ةثÓث فيقوت نم عوبسسأ’ا
سصرق2815زجحو سصاخسشأا

عاونأ’ا فلتخم نم سسولهم
ردخم لئاسس تاروراق54 و
ةطقن بسصن رثإا ىلع كلذو
تاذ لبق نم ةينمأا ةبقارم
يلامسشلا لخدملاب حلاسصملا
تسضفأا ،ويهرا يداو ةنيدمل
عون نم ةبكرم فيقوت ىلإا

عاسضخإا دعبو يادنويه
سشيتفتلا ىلإا اهيلمعتسسم
قئاسس قفارم دنع طبسض
سصرق23 ىلع ةبكرملا

طيرسشب ةفوفلم سسولهم
،ماكحإاب ةأابخمو يكيتسسÓب
يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب
تاقيقحتلا جد0006 هردق
اهترسشاب يتلا تايرحتلاو
نم تنكم ةحلسصملا تاذ
يف هئاكرسش ةيوه ديدحت
دعبو ،مومسسلا هذه جيورت
تاءارجإ’ا عيمج ذاختا
قيسسنتلاب ةمزÓلا ةينوناقلا

ةيروهمجلا ليكو عم
فيقوت مت ايميلقإا سصتخملا

هبتسشملا لحمب طبسضو
نم ةربتعم ةيمك ىلع امهيف
:ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا

نم سسولهم سصرق0515
سسولهم سصرق6531 اهنيب
54و ةيحÓسصلا ةيهتنم
مـت ردخم لئاسس ةروراق
يئاسضق ءارجإا فلم زاجنإا

اومدق ،مهيف هـبتسشملا دسض
.ةلادعلا مامأا هبجومب

بويأا .صس
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 ةمÓعلاةسسسسؤؤملا مسسإاعورسشملا مسسا
ةينقتلا

ةظحÓملاغلبملازاجنإلا ةدم



ماهنتوت سسراح مشضي يششتل
هضسراح ل˘ي˘حر يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ي˘ضشت˘لإا فو˘ف˘ضصل ا˘غ˘ي˘نازا˘غ و˘لوا˘ب ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
مضسوملا ةياهن ىتح ةراعإ’ا ليبضس ىلع ينابضسإ’ا
يف ئضشان بعÓك هتريضسم أادب نأا دعبو ،يراجلا

اماع92ـلا بحا˘˘ضص ل˘˘حر ،ا˘˘˘ي˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ف فو˘˘˘ف˘˘˘ضص
يف ،ماهغنيل˘ي˘غ يدا˘ن˘ل ’وأا بع˘ل ثي˘ح ار˘ت˘ل˘ج˘نإ’

لقتنا مث ،21-1102 مضسوم يف ،ةعبارلا ةجردلا
يف نوتبماهثواضس نيرع ةيامحل اهدعب اجينازاج

لÓخ كراضش ثيح ،8102 ىتح جيلرييميربلا
سسرا˘ح˘˘لا دا˘˘عو ،ةارا˘˘ب˘˘م32 ي˘˘ف ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا كل˘˘˘ت
ويار عم اينابضسإ’ (71-6102) مضسوم يف ينيتÓلا

نأا لبق ،ةراعإ’ا ليب˘ضس ىل˘ع ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا و˘نا˘ك˘ي˘لا˘ف
عمو ،ماهنتوت ةباوب ربع ارتلجنإ’ اددجم دوعي
73 يف يلودلا سسراحلا كراضش ،يندنللا قيرفلا

ي˘ضشت˘لإا تا˘ق˘ف˘ضص ي˘نا˘ث ا˘غ˘ي˘˘نازا˘˘غ د˘˘ع˘˘يو ،ةارا˘˘ب˘˘م
ناهوي يبمولوكلا دعب يوتضشلا وتاكريملا لÓخ

ةيناثلا ةجردلا ق˘ير˘ف ن˘م م˘ضضنا يذ˘لا ا˘ك˘ي˘خو˘م
.ةراعإ’ا ليبضس ىلع انوريج

برق ةيشضرف ززعي فرشصت
«يكلملا» نع سسومار ليحر

لا˘ير د˘ئا˘ق ،سسو˘مار و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘ضس ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإ’ا ما˘˘ق
ءا˘ب˘نأا زز˘ع˘ي لد˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ث˘˘م فر˘˘ضصت˘˘ب ،د˘˘يرد˘˘م
سسومار دقع يهتنيو ،يكلملا يدانلا نع هليحر
ترثعتو ،لبقملا فيضصلا يف ديردم لاير عم
عضضوو، يكل˘م˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م هد˘يد˘ج˘ت تا˘ضضوا˘ف˘م
يمضسر˘لا ه˘با˘ضسح ن˘م ا˘ًبا˘ج˘عإا ي˘نا˘ب˘ضسإ’ا بعÓ˘لا

لا˘ير ر˘ي˘ها˘م˘ج تا˘ح˘ف˘ضص ىد˘حإ’ رو˘ضشن˘˘م ىل˘˘ع
نإا لو˘˘ق˘˘ي «مار˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ضسنإا» ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘ضش ىل˘˘˘ع د˘˘˘يرد˘˘˘م
يدانلا رداغيضس سسومار نأاب نآ’ا عنتقم يغنريملا

نأا ىلإا ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإا ر˘يرا˘ق˘ت ترا˘ضشأاو ،ف˘˘ي˘˘ضصلا اذ˘˘ه
د˘يد˘ج˘ت˘˘لا ،سسو˘˘مار ىل˘˘ع سضر˘˘ع د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
،%01 ةبضسنب هبتار سضيفخت عم نيماع ةدمل
كضسم˘˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘مأ’ا اذ˘˘˘˘˘˘ه سضفر بعÓ˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ل
.(وروأا نويلم21) اًلماك هبتار ىلع لوضصحلاب

دتيانوي رتشسششنام ىلع» :سسايتام
«ةلاحلا هذه يف ابغوب عيب

بع’ ابغوب لوب قيقضش ،ابغوب سسايتام ثدح
م˘ج˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ن˘ع ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م ط˘˘ضسو
يهتنيو ،لبقملا مضسوملا يف رمحلا نيطايضشلا

ف˘ي˘ضصلا ا˘ب˘غو˘ب ع˘م د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م د˘˘ق˘˘ع
يدانلا نإا تلاق ةيناطيرب ريراقت نكل ،لبقملا

لا˘قو ،ر˘خآا م˘ضسو˘م˘ل د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘˘م˘˘ت د˘˘ن˘˘ب ل˘˘ع˘˘ف
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ع˘˘م هراو˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ثأا ،ا˘˘ب˘˘غو˘˘˘ب سسا˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘م
ر˘ت˘ضسضشنا˘م دارأا اذإا» :ي˘نا˘ب˘˘ضسإ’ا «و˘˘ت˘˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘ضشلا»
مهيلع نإاف ،لوب ءارو نم لاومأ’ا ينج دتيانوي

نأا ريراقت تركذو ،«فيضصلا اذه عيبلل هضضرع
سسوت˘ن˘فو˘جو د˘يرد˘م لا˘ير ة˘لوا˘ط ىل˘ع ا˘ب˘غو˘ب
يفيضصلا وتاكريملا لÓخ نامريج ناضس سسيرابو
فلتخمب ةارابم72 يف ابغوب كراضشو، لبقملا
فادهأا4 زارحإا يف حجنو ،نآ’ا ىتح ت’وطبلا

. ةمضساح تاريرمت3 هئÓمز حنمو

يناملأ’ا يرودلا هاجتإاب لانشسرآا رداغي يفاتشسوم
يناملأ’ا يرودلا بيترت ليذ˘ت˘م ه˘ك˘لا˘ضش د˘قا˘ع˘ت
ناردو˘˘ك˘˘ضش ع˘˘م ،(ا˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘ضسد˘˘نو˘˘ب) مد˘˘˘ق˘˘˘لاةر˘˘˘ك˘˘˘ل
بختنملا عم ملاعلا سسأاك بقلب زئافلا يفاتضسوم
لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضسرآا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘ق ،4102 ما˘˘˘ع ي˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا
ن˘م بع’ ي˘نا˘ث ي˘فا˘ت˘ضسو˘م تا˘˘بو ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك بق˘ل˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ي˘نا˘م˘لأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا

ةيدنأا دحأا ىلإا مضضني يذلا ،ليزاربلا يف4102
ي˘˘ما˘˘ضس ما˘˘م˘˘ضضنا بق˘˘ع كلذو ،(ا˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘ضسد˘˘˘نو˘˘˘ب)

ن˘م ا˘مدا˘ق ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه فو˘ف˘˘ضص ىلإا ةر˘˘ي˘˘ضضخ
ىوضس هكلا˘ضش ق˘ق˘ح˘ي م˘لو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
قيرفلا نأا امك ،يراجلا مضسوملا لاوط دحاو زوف
ي˘ف نا˘مأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك قرا˘ف˘˘ب د˘˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ي
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ل˘˘كا˘˘ضشم ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو يرود˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘ضشت˘˘نا ة˘˘مزأا بب˘˘ضسب ةد˘˘يد˘˘ع
دان يأ’ بعل نأا يفاتضسومل قبضسي ملو ،دجتضسملا

اماع82 بحاضص عفادملا نكل اجيلضسدنوبلا يف
اردا˘غ˘م م˘ضسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ه˘˘ك˘˘لا˘˘ضش ىلإا م˘˘ضضنا

ل˘يذ˘ت˘يو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا لا˘ن˘ضسرآا ق˘با˘ضسلا ه˘ق˘ير˘˘ف
ينامث ديضصرب يناملأ’ا يرودلا بيترت هكلاضش
.ةقباضسملا نم ةلحرم91 رورم دعب طاقن

يكيرمأا  عفادم ةقفشص دقعت  امور
،ن˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا مو˘˘ي˘˘لا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ا˘˘مور يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا

نا˘يار˘ب با˘ضشلا ي˘ك˘ير˘مأ’ا ع˘فاد˘م˘لا ع˘م هد˘قا˘ع˘˘ت
ن˘˘م˘˘ضضت˘˘تو ،ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ضس ىل˘˘˘ع ،زد˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ير
ا˘ي˘ئا˘ه˘ن لا˘ق˘ت˘ن’ا ل˘ع˘ج˘ب ح˘م˘ضسي اد˘ن˘ب ة˘ق˘ف˘˘ضصلا
يئدبم غلبم لباقم ،لبقملا ناوج نم ارابتعا

(اماع91) زدلونير مضضنيو ،وروي نويلم57.6
يف سسفانملا سس’اد نم ناوجةياهن ىتح اتقؤوم
زدلونير قفاوو ،نيفرتحملل يكيرمأ’ا يرودلا

وينوي03 ىت˘˘ح د˘˘ق˘˘ع ىل˘˘ع أاد˘˘ب˘˘م˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘˘م
،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ه˘˘م˘˘ضض ي˘˘ف ا˘˘مور يدا˘˘ن بغر اذإا ،5202
دعب امورل بعلي يكيرمأا يناث زدلونير حبضصأاو
هدÓب نم مدق ةرك بع’ نماثو يلدارب لكيام
’ ةداعضسلا» :زدلونير لاقو ،ايلاطيإا ىلإا لقتني
ىلإا لوحت ملح هنإا .امور ىلإا مامضضن’اب ينعضست

يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘ضسم ىلإا ثد˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب ..ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
بضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘ك˘˘م˘˘لا و˘˘ه اذ˘˘ه نأا ا˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘ضس تكردأا

.«روطتلل يل ةبضسنلاب

ءاهتنا نلعي بولك
لوبرفيل بع’ مشسوم

،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا د˘˘كأا
د˘˘حأا با˘˘ي˘˘غ ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل برد˘˘م
فوفسص يف ن˘يزرا˘ب˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
نم ةيقب˘ت˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع زد˘ير˘لا

ببسسب1202‐0202 م˘˘˘سسو˘˘˘م
ناكو،لحاكلا ة˘ط˘برأا ي˘ف ة˘با˘سصإا
عفادم ،بيتام ليوغ ينوريماكلا
لÓخ ةباسصإÓل سضرعت ،لوبرفيل
يرودلاب ماهنتوت عم هقيرف ةارابم
،بولك لاقو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا
ع˘قو˘م˘لا ا˘هزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
،ف˘سسأÓ˘ل» :لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا
لك دهاسش نأا دعب نآ’ا انفسشتكا
هنأا ليوغ ةباسصإا ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
ه˘ن˘كل .م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ل بي˘غ˘ي˘سس
داد˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل اًز˘˘ها˘˘ج نو˘˘كي˘˘˘سس
بيتام» :فاسضأاو ،لبقملا مسسوملا
ن˘م ى˘ح˘سضو با˘سصم و˘هو بع˘˘ل
هنأاب فرتعن نأا انيلع ،قيرفلا لجأا

هنأا ىسسنن ’أا بجي .كلذ لعف امبر
د˘ح ى˘لإا بع˘ل˘ي نا˘ك ه˘كلا˘˘سش ي˘˘ف
هيدل نكت مل ،تقولا لاوط ريبك
:متأاو ،«تاباسصإ’ا عم ةلكسشم يأا
ةارا˘ب˘م ي˘ف بي˘تا˘م ا˘نذ˘ق˘نأا د˘˘ق˘˘ل»
دسض لخدتلاب زاف امدنع ماهنتوت
ه˘ل˘حا˘ك ي˘ف بي˘سصأا ه˘ن˘كل .نو˘˘سس
نآ’ا وهو اًباسصم ةارابملا سضاخو
نكمي اذل ،مسسوملا ةيقبل بيغيسس
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا لوا˘ح ف˘˘ي˘˘ك ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت
..ا˘˘ن˘˘تد˘˘عا˘˘سسم لوا˘˘حو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
.«هرظتننسس

949211ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يرفيف3ءاعبرأ’اةصضايرلا

sport@essalamonline.com

«ثوغربلا» دقع ليضصافت ةينابضسإ’ا «ودنوملا» ةفيحضص رضشن دعب

يشسيم دقع يف ةديدج ةيرشس دونب نع فششكلا

يناب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ة˘ير˘سس دو˘ن˘ب ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا د˘ق˘˘ع ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘م ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل
«ود˘نو˘˘م˘˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تنا˘˘كو
دقع ليسصافت ترسشن ةينابسسإ’ا

يف هعقو يذلا لماكلاب يسسيم
يف يهتنيو ةنولسشرب عم7102
تر˘˘سشنو، ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ىلع سصني دقعلا نأا «ودنوملا»
916.732.555 يسسيم يسضاقت
ن˘˘كل ،تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ورو˘˘˘ي
طقف %29 ىلع لسصح ثوغربلا

غ˘ل˘ب˘ت ي˘ت˘لاو ،د˘ق˘ع˘لا ة˘م˘ي˘˘ق ن˘˘م
تفسشكو ،وروي545.045.115
ةديد˘ج ة˘ير˘سس اًدو˘ن˘ب «ود˘نو˘م˘لا»
يت˘لاو ،مو˘ي˘لا ،ي˘سسي˘م د˘ق˘ع ي˘ف
ثوغربلا لذب ىلع اهدحأا سصني
ي˘ف جا˘مد˘˘نÓ˘˘ل هد˘˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق
مارتحاو ،ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
لكسشب مازتل’او ،ةيفاقثلا هميق
،ةينولاتكلا ةغ˘ل˘لا م˘ل˘ع˘ت˘ب سصا˘خ
اذهل ةيسساسسأا ةليسسو دعت يتلا
اذه نأا ىلإا تراسشأاو ، جامدن’ا

ديدعلا دو˘ق˘ع ي˘ف دو˘جو˘م د˘ن˘ب˘لا
م˘ل ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ي˘ب˘ع’ ن˘˘م
هسسفن نع يسسيم ربع نأا قبسسي
،ةينولاتكلا ةغللاب مÓعإ’ا مامأا

˘مز˘لأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نأا تح˘˘سضوأاو
روسضحب دقعلا يف اًسضيأا يسسيم

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ثاد˘˘حأ’ا
ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،يدا˘ن˘˘ل˘˘ل
لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م تارو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
يكسس تج بوكر وأا تاطسشنملا
نإا ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تلاقو ،

لعجي اًدنب نمسضتي يسسيم دقع

ةلاح يف دقاعتلا نم اًرح يسسيم
ن˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘سصف˘˘˘˘نا
نع ةنول˘سشر˘ب ف˘قو˘تو ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
ي˘سسفا˘ن˘ت يرود ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا

ةيدنأ’ا مسضي ر˘خآا ى˘لإا ه˘لا˘ق˘ت˘ناو
.طقف ةينولاتكلا

فرسشأا ،يبرغملا مجنلا عنامي ’
،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا بع’ ،ي˘˘م˘˘ي˘˘˘كح
،جيلريميربلا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ
بسسحب ،لبقملا مسسوملا نم اًءدب
دق يميكح ناكو ،يفحسص ريرقت
يسضاملا فيسصلا ،رتنإا ىلإا لقتنا
04 لباقم ،ديردم لاير نم اًمداق
روهظلا يف حجنو ،وروي نويلم
ة˘˘ق˘˘فر ةر˘˘ه˘˘ب˘˘˘م تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ب
تلا˘ق ،كلذ م˘غر ،يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا

،ةيناطيربلا «كيتليثأا اذ» ةفيحسص
ةيلاملا ةمزأ’ا نإا ،نينث’ا مويلا
د˘ق ،نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘˘لا
ع˘ي˘ب ى˘ل˘ع ف˘ي˘سصلا ي˘ف هر˘˘ب˘˘ج˘˘ت

يف ةيدجب ركفي يذلا ،يميكح
يزيلجنإ’ا يرودلا ىلإا لاقتن’ا
،هعيب هيدان ررق لاح يف ،زاتمملا

لا˘ير ع˘م ق˘ف˘˘تا د˘˘ق ر˘˘ت˘˘نإا نا˘˘كو
ةقفسص ةميق دادسس ىلع ،ديردم
ل˘ك ،طا˘سسقأا4 ى˘ل˘ع ،ي˘م˘ي˘كح
، وروي نييÓم01 ةميقب طسسق
دد˘سسي نأا ،سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘كو
ط˘˘˘سسق˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘˘م˘˘سسيد ي˘˘ف ،لوأ’ا
لا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘ط ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كل
سسرا˘م ة˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ،ه˘˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
«كيتليثأا اذ» تفا˘سضأاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
يميكح عيب يف ركفي ،رتنإا نأا

لجأا نم ،وروي نويلم05 لباقم
،يدانلا˘ب رو˘جأ’ا ةرو˘تا˘ف ل˘ي˘ل˘ق˘ت
ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت ل˘˘ك بغر˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
،ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘˘سض ي˘˘ف لا˘˘ن˘˘سسرآاو
نوديري نيذلا ،زولبلا اًسصوسصخ
،ى˘ن˘م˘ي˘لا ة˘ه˘ج˘ل˘ل اد˘ئا˘˘ق ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
هت’واحم نم لا˘ن˘سسرآا ف˘ث˘كي˘سس

ه˘نأا ًة˘سصا˘خ ،ي˘م˘ي˘كح سصا˘ن˘ت˘ق’
ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ،هرادار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك
متت مل ةق˘ف˘سصلا ن˘كل ،ي˘سضا˘م˘لا

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘يدا˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’
يف نيريل˘ي˘ب رو˘ت˘كي˘ه رار˘م˘ت˘سسا

.زرناغلا فوفسص

يضسيرابلا يدانلا عم هدقع ديدمتل حمل نأا دعب

ةيلبقتشسملا هططخ نع ةنولششرب دعبي رامين

ةيلاملا ةمز’ا بضسب يبرغملا مجنلاب ىحضضي دق ريتن’ا

يميكح ىلع سضاشضقنÓل نابقرتي «غيلريميربلا» اقÓمع

سسيراب مج˘ن رو˘ي˘نو˘ج را˘م˘ي˘ن ى˘مر
ةرادإا بعلم يف ةركلا نامريج ناسس
،هدقا˘ع˘ت د˘يد˘م˘ت ف˘ل˘م نأا˘سشب ه˘يدا˘ن
،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي يذ˘˘لا

يف نايزيراب ول ةفيحسص تراسشأاو
لوأ’ نلعأا رامين نأا ىلإا اهل ريرقت
نا˘سس ع˘م ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ةر˘˘م
هنأاب ،ةقوبسسم ريغ ةجهلب نامريج
،سسيرا˘˘ب ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ير˘˘˘ي»
،ةيسسنرفلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف د˘ي˘ع˘سسو
،«عا˘سضوأ’ا ل˘ك تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ناك يليزاربلا مجنلا نأا تفاسضأاو
مÓعإ’ا لئاسسو يف روهظلا ليلق
ىو˘سس م˘ق˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ام رادم ىلع طقف تÓباقم ثÓثب
لاناك ةانق عم تاونسس4 نع ديزي
ةلجمو9102 ي˘ف˘نا˘˘ج ي˘˘ف سسل˘˘ب
ن˘م ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف لو˘ب˘تو˘ف سسنار˘ف
ةانقلا عم هراوح اريخأاو هتاذ ماعلا
ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تد˘˘كأاو ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
مل يليزاربلا بعÓلا نأا ةيسسنرفلا
سسإا يب لخاد هلبقتسسم طبري دعي

دسض ةبقترملا ةهجاوملا ةجيتنب يج
01و ير˘ف˘ي˘ف61 ي˘مو˘ي ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
61ـلا رود ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا سسرا˘˘˘م
نأا ىلإا تتفلو ،ابوروأا لاطبأا يرودل

يدانلا تاردقو ،ف˘ي˘سصلا تا˘ق˘ف˘سص
ىقبتسس ،يبابم دقع ديدمت ةيناكمإاو
ر˘ي˘سس ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ةر˘˘ثؤو˘˘م ل˘˘ماو˘˘ع
يلوؤوسسمو رامين نيب تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ةرادإا نأا تركذو ،يسسيرابلا يدانلا
عم ل˘ع˘ف˘لا˘ب تسضوا˘ف˘ت ي˘ج سسإا ي˘ب
ةرتفلا لÓخ هنم ني˘بر˘ق˘م˘لاو را˘م˘ي˘ن
قافت’ لوسصولا راظتناب ،ةيسضاملا

ةليلق عيباسسأا لÓخ يئاهنو يمسسر

مجنلا نÓعإاب هنأا ىلإا تتفلو ،ةمداق
لكسشب ءاقبلا يف هتبغر يليزاربلا

ى˘ل˘˘ع در د˘˘ق˘˘ف ،ةر˘˘م لوأ’ ح˘˘ير˘˘سص
ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ودرا˘˘نو˘˘ي˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
سسنار˘ف ة˘ل˘ج˘م˘ل يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘˘لا
«ي˘˘ج سسإا ي˘˘ب ةرادإا» نأا˘˘ب لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف
ي˘˘كل بع’ يأا ى˘˘لإا ل˘˘سسو˘˘ت˘˘˘ت ن˘˘˘ل
نم انعم ىقبيسس ،قيرفلا عم رمتسسي
«.ءاقبلا ديري
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في˘ط˘سس قا˘فو برد˘م عر˘سش
ثحبلا يف يكوكلا يسسنوتلا

ة˘سشغ م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ل˘˘يد˘˘ب ن˘˘ع
ببسسب ةمقلا عيسضيسس يذلاو
ثيح ،تاراذنإ’ا ددع مكارت
ينقتلاف تامولعملا بسسحو
رسصانعلا سضعب بيرجتب ماق
مومغدو يدعسس ةروسص يف
نأا ىلع قاورلا ىوتسسم ىلع
ىرخأ’ا قاروأ’ا سضعب عسضي
ةدوع عم ةسصاخ ةمدخلا ديق

ط˘ي˘ن˘ح˘˘ج با˘˘ع˘˘لأ’ا ع˘˘نا˘˘سص
سشتوكل˘ل ح˘م˘سسي د˘ق ا˘مو˘هو
ةي˘فا˘سضإا تارا˘ي˘خ ل˘ي˘ج˘سست˘ب
يمامأ’ا طخل˘ل ةو˘ق˘لا ح˘ن˘م˘ت
.ةوارمحلا مامأا

قافولا ءاقل
موي يتناششا مامأا

اركأا بعلمب يرفيف41
ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا جمرب
ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ءا˘ق˘ل ،مد˘ق˘لا
و˘˘كو˘˘تو˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘سشا ما˘˘˘مأا
41 موي ةيناغ˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ريبكلا اركأا بعل˘م˘ب ير˘ف˘ي˘ف
لقعم يسساموك يف سسيلو

يذ˘˘لا ر˘˘م’او˘˘هو ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
قا˘فو˘لاو˘ب˘ع’ ه˘˘ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسا

نكميو ريبك بع˘ل˘م˘لا نو˘ك
ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘ق˘فر ه˘لÓ˘خ ن˘م

ةيباجيإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ع ثح˘ب˘لا
بسسك ن˘˘م قا˘˘فو˘˘لا بر˘˘ق˘˘ت
لازت ’و اذه لهأاتلا ةريسشأات
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘ت قا˘˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا

ن˘م ي˘ت˘مو˘ل ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةزاجإ’ا ىلع هلوسصح لÓخ
ةكراسشملاب ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا
.ةيلحملا قافولا تاءاقل يف

صشامر ماششه

لشصاوتم ةششغ ليدب نع ثحبلا

«ةوارمحلا» مامأا قافولا ةفيلوت طبشض يف عرششي يكوكلا

فيطشس قافو

رقم مامأا ةيجاجتحا ةف˘قو˘ب ما˘ي˘ق˘لا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا را˘سصنأا مز˘ت˘ع˘ي
ةيئاهن لول˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا

يتلا ثيداحأ’ا نم اولم مهنأاو ةسصاخ طقف مÓك درجم تسسيلو
اميسس’ ةكرسشلا ءاسضعأاو يواهلا يدانلا يلوؤوسسم نيب رودت
ىلإا يلهأ’ا ةداعإاو راسسملا حيحسصت ىقبي ديحولا مهمه نأاو
نامسض لجأا نم مهتبيتك مامأا لازي ’ تقولا نأاو ةسصاخ ةهجاولا
.ةليوط لازت ’ ةلوطبلا نأا امب ءاقبلا

كرادتلا ىلع اوعمجأا نوبعÓلا
،اءوسس دادزت قيرفلا ةيعسضو نأا ىلع اوعمجأا نوبعÓلا نأا ركذي
نم ةمهلا عفرل نوعسسيو سسمأا نوعمتجي مهلعج يذلا رمأ’ا
نم نكمم لازي ’ تقولا نأاو ةسصاخ قيرفلل رابتع’ا ةداعإا لجأا
دقو اذه ت’وجلا رورم عم بيترتلا فسصتنم يف دجاوتلا لجأا
ةيناثلا ةلوجلا ةلباقمل ةيمسسرلا اهتاريسضحت ةبيتكلا ترسشاب

ةبيبسشلا ةهجاومل راسشب ىلإا قيرفلا اهيف لقنتيسس يتلاو رسشع
.ةيسضاملا ت’وجلا يف مهتاف ام كرادت لمأا ىلع ةيلحملا

صشامر ماششه

جربلا يلهأا
12

لبق قيرفلا عاسضوأا نسسحت ةدكيكسس ةبيبسش قاسشع لمأاي
دئا˘ق˘لا ءا˘ق˘فر نأاو ة˘سصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘حأ’ا ة˘يد˘م˘لا ة˘ع˘قو˘م
نم مهفلخ تابيخلا عسضو ةرورسضب نيبلاطم نيسسوحلب
دقو اذه مامأ’ا ىلإا ةبيبسشلاب مدقتلاو جئاتنلا نيسسحت لجأا
لجأا نم داهتج’او لمعلا ةرورسض ىلع نوبعÓلا دهاعت
مسساق سسراحلا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع ع˘م ة˘سصا˘خ ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ي˘سسح˘ت
امهليهأات مت نأا دعب ةسسفانملا ىلإا ديعسسوب طسسولا بع’و
.ةلبقملا ت’وجلا سضوخل

 نيبردملا صضعب تشضواف ةرادإلا
ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ يئاهنلا لشصفلاو

نم نيبردملا سضعب عم ةداج تاسضوافم يف ةرادإ’ا تلخد
لك بلاطم ةسسارد ىلع ايلاح لمعت ثيح ،مهمادقتسسا لجأا

نيمداقلا نيمويلا لÓخ يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق بردم
ن˘م ل˘ك ع˘م تثد˘ح˘ت ةرادإ’ا˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو اذ˘˘ه
رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو ح˘باور ى˘ت˘حو ي˘ل˘عو˘بو يد˘يزو˘ب برد˘م˘لا
نأا امب ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ر˘مأا ي˘ف ل˘سصف˘لا
Óجاع ةليكسشتلا دوقي بردم ىلإا ةسسام ةجاح يف قيرفلا
.ةيدملا يبملوأا مامأا لبقملا دحأ’ا ةمق يف

صشامر ماششه

ةدكيكشس ةبيبشش
ةبيبششلا راشصنأا

نيبعÓلا نم جئاتنلا نيشسحت نورظتني

ي˘˘ف «ي˘˘سس سسا ي˘˘˘سس»ـلا ةرادإا تح˘˘˘ج˘˘˘ن
برتغملا بردم˘لا لو˘خد ة˘ل˘حر ط˘ب˘سض
ل˘سصي˘سس ثي˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا يد˘˘م˘˘ح
ةود˘ن د˘ق˘ع˘ل سسي˘م˘خ˘لا ة˘ي˘سشع سشتو˘كلا

قلطني مث نمو ةعمجلا ةحيبسص ةيفحسص
ةارابم سضوخل ةركسسب وحن ةبيتكلا عم
ءاقفر لوعي نيأا ،ر˘سشع ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا
حمسست ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلعوطي
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ةر˘ي˘تو ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ءا˘ير˘كز بعÓ˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا

ة˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ر˘˘سشا˘˘ب سشود˘˘ح
ةمقل ابسسحت ازهاج نوكيل هتادادعتسساو
.ةلبقملا ةلوجلا يف يرانكلا

طبشض يف عرششي نيجاطوب
ءاقللا عيشضي نارمعو ةليكششتلا
ي˘ف ن˘ي˘جا˘طو˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا عر˘˘سشو اذ˘˘ه
يذلا نارمع مجاهملل ليدب نع ثحبلا
بب˘سسب ةر˘˘كسسب ة˘˘م˘˘ق ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس
يف هاقلت يذلا جاجتح’ا راذنإا ةبوقع
ثيح ،ةيسضا˘م˘لا ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ة˘ه˘جاو˘م
يتلاو ةمزÓلا ةطخلا طبسض يف لمأاي
ايعامج لمعلا˘ب داد˘ع˘ت˘لا ل˘كل ح˘م˘سست

لعجيسس ةيسضرأ’ا ءوسس نأاو ةسصاخ
سضعب ةدوع عم ةسصاخ ةبعسص ةمقلا
ركذي ،سسفانملا قيرفلا يف نيباسصملا
م˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ او˘˘ع˘˘ج˘˘˘سش ر˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘سسلا نأا

يف رثكأا داهتج’ا ةرورسضب مهوبلاطو
رطخلا ةل˘حر˘م ن˘م ةرو˘سضخ˘لا جار˘خإا
.اهيف دجاوتي يتلا

صشامر ماششه

ةنيطنشسق بابشش

يدوج تيآا نيدلا زع بردملا قلطنا
داق ثيح ،عوسضوملا بلسص يف ةرسشابم
راسسم حيحسصت لمأا ىلع سسمأا ةسصح
ة˘ل˘ح˘˘كلا قا˘˘سشع نأاو ة˘˘سصا˘˘خ دا˘˘ح˘˘ت’ا

ارظن هنم ريث˘كلا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ءار˘سضخ˘لاو
ريدملا نأا ركذي ،اهكلتمي يتلا ةربخلل
مدق نأاو هل قبسس وحوح ريمسس ينفلا
ءا˘ق˘ل ة˘ي˘سشع ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ن˘م دا˘ع يذ˘لاو ي˘سضا˘م˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

نأا ركذي ،لداعتلا ةجيتنب قيرفلا هلÓخ
سسمأا ةيفاعوب مهلي˘مز اوأا˘ن˘ه ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

اهراتخا نم عم هنارق هدقع سشماه ىلع
.هتايح ةكيرسش

داحتلا حلاشص يف نيباشصملا ةدوع
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا دا˘ع˘ت˘سسا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةروسص يف ةباسصملا رسصانعلا سضعب تامدخ
ر˘سصا˘ن˘عو م˘لا˘سس تيآاو د˘لاو˘خو يرا˘˘سضخ˘˘ل
ام وهو «يسس سسا يسس»ـلا ةمقل ابسسحت ىرخأا
يسس»ـلا زواجت يف قيرفلا ظوظح سشعنيسس
دعبت يتلا ىلثملا ةجيتنلا قيقحتو «يسس سسا
ت’وجلا يف ةققحملا تابيخلا نع قيرفلا
يدوج تيآا ينقتلا ثحبيسسو اذه ةيسضاملا

ةداعإا لÓخ نم سسفانملا زواجت ةيفيك نع
عفدلل ابسسحت نيبعÓلا تايونعم حيحسصت
.ةريخأ’ا بتارملا نع داعتب’ا ىلإا يدانلاب

صشامر ماششه

ةعمجلا موي ديدجلا بردملا مدقت ةرادإلا
ينارمع رداقلا دبعل افلخ ةروشضخلل ابردم ايمشسر يدمح

ةركشسب داحتا
«يشس.صسا.يشسلا» ةهجاوم يف هل زوف لوأا قيقحت ىلع رشصي

هيبع’ زيهجت يف عرششي يدوج تيآا

ةجمرب مزتعي «رفشصأ’ا دارجلا»
ةي’ولا رقم مامأا ادغ ةيجاجتحا ةفقو

رسصان نب ةرقم مجن سسيئر عمتجا
م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ل˘جأا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ب
لمعلاو عيرسسلا كرادتلا ةرورسضب

ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘سصح ى˘ل˘˘ع
ةبترم لت˘ح˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
بسسحو اذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
جارخإا ديري سسيئرلاف تامولعملا
ةسصاخ ةجاجز˘لا ق˘ن˘ع ن˘م ه˘ق˘ير˘ف
ل˘ع˘ج˘ي˘سس تار˘ث˘ع˘ت˘لا ي˘لاو˘˘ت نأاو
ةب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو سشي˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا

طوغسضلاب تاءاقل لك بعليسس نيأا ةدوعلا ةلحرم يف ةسصاخ
ليجسست ةرورسض ىلع دكأا ثيح ،هنم رذح يذلا رمأ’ا وهو
.تبسسلا اذه نازيلغ عيرسس مامأا زوفلا

رشصانعلا صضعب بشصانم حيحشصتب بلاطم صشرطل
بلاطم سشرطل ينقتلا نأا ىلع سسيئرلا دكأا هتاذ قايسسلا يف
سضع˘ب نأاو ة˘سصا˘خ ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ن˘˘سسح ةرور˘˘سضب
ام وهو «يسس سسا يسس»ـلا مامأا اهناكم يف بعلت مل رسصانعلا
سسيلو هبعلب بلاطم هبسسح ناك يذلا قيرفلا ةوق ام اعون دقفأا
ىلع سسيئرلا اسضر مدع دكؤوي يذلا رمأ’ا وهو سسفانملا بعلب
نود نم يتلا تاهيجوتلا يهو ةيسضاملا ةلوجلا ءاقل ريسس
نأا ركذي ،ةه˘جاو˘ل˘ل ه˘تارا˘ي˘خ ةدا˘عإا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست˘سس كسش
نم يندبلا رسضحملا جمانرب قيبطت يف عرسش ةيلباقلب مجاهملا
.Óبقتسسم ةمروفلا يف دجاوتلا لجأا

صشامر ماششه

ةرڤم مجن

 هرشصانعب عمتجي رشصان نب
فورحلا ىلع طاقنلا عشضيو
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دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش نو˘˘كي˘˘سس
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا بق˘˘˘ل˘˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ح
ةبعسص ةهجاوم يف يسضاملا

ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ل˘ح˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ف˘ي˘سصو ة˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا

ن˘م˘سض ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا رد˘˘سصت˘˘م
ةلوجلا نع ر˘خأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سسما˘˘خ˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ى˘لوأ’ا ة˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ي˘˘سشع بع˘˘˘ل˘˘˘ت
.03:41  ةعاسسلا

 «يبرايشسلا»
 ةبعشص ةهجاوم يف

فيشصولا مامأا
برد˘م˘لا لا˘ب˘˘سشأا نو˘˘كي˘˘سسو
راب˘ت˘خإا ما˘مأا ا˘مود ي˘سسنر˘ف˘لا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م د˘˘ن˘˘ع ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
نو˘كي˘سس  ثي˘ح«ي˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا»
مامأا دويع˘سس ق˘لأا˘ت˘م˘لا ءا˘ق˘فر
ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ةيمتح
لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘خ زوا˘˘˘ج˘˘˘تو
قافرو د˘ئار˘لا ما˘مأا ق˘ق˘ح˘م˘لا
ةقباسسلا ةلوجلا يف فيطسس
ن˘م بق˘ل˘لا قا˘ب˘سسل ةدو˘ع˘˘لاو

سسمخلا قراف سصيلقت لÓخ
،رد˘˘˘سصت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ع  طا˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ققح ثيح ،ةهجاولل ةدوعلاو
4و تارا˘˘سصت˘˘نا5 ق˘ير˘ف˘˘لا
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ت’دا˘˘˘ع˘˘˘˘ت
مهيل˘ع بجو˘ت˘ي ا˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةمداقلا ت’وجلا يف ةدوعلا
.مويلا ءاقل نم ةيادب

 ءاقبإلا ديري «لول»
ةيدملا يف طاقنلا ىلع

لخد˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف
«ير˘ط˘ي˘ت˘لا ءا˘ن˘بأا» ة˘ل˘ي˘˘كسشت
ىلع نيمث زو˘ف˘ب ة˘ي˘سشت˘ن˘م˘لا

،ةلوج رخآا يف فلسشلا ةيعمج
ثلا˘ث˘لا را˘˘سصت˘˘نÓ˘˘ل ل˘˘سصي˘˘ل
د˘سصح ي˘ف ر˘م˘ت˘سسيو ا˘ي˘˘لاو˘˘ت

م˘˘ل˘˘˘سس دو˘˘˘ع˘˘˘سصو طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
لابسشأا حمطي ثيح ،بيترتلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف را˘ج˘ح ف˘˘ير˘˘سش
لبق هلقعم يف ديدج راسصتنا
ي˘ف ةد˘كي˘كسس ى˘لإا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
عم عبقي يذلا يلحملا قيرفلا
.بيترتلا ةرخؤوم يثÓث

طيمز.ع

949213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج12ـل قفاوملا1202 يرفيف3ءاعبرألاةصضايرلا
«يرطيتلا ءانبأا» مامأا يوق مادشص يف «يبرايشسلا»

ةلوطبلا نم5 ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف طاقن6ـب ةهجاوم يف

ة˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن مو˘˘ي˘˘لا ل˘˘ح˘˘ي
Óيق˘ث ا˘ف˘ي˘سض ح˘ير˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘سسدا˘˘سسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
.لوأ’ا فرتحملا نم ةرخأاتملا

ليب˘ن برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا ى˘ع˘سسيو
ىلع ريخأ’ا رثعتلا كرادت زيغن
،Ó˘ما˘ك داز˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘ب˘ع˘ل˘م
قا˘فو ةارا˘ب˘مو˘يرا˘ن˘ي˘˘سس ةدا˘˘عإاو
ة˘بو˘ع˘سص ن˘م م˘غر˘ب ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
˘مد˘ط˘سصي˘سس ن˘يأا ،ة˘˘يرو˘˘مأا˘˘م˘˘لا
فيك اديج فرعي يوق سسفانمب
.رايدلا لخاد هتايرابم ريدي
روسسن لوعي ةلباقملا ةهجلا يف
،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه˘ب زو˘ف˘لا˘ب بو˘ن˘ج˘˘لا

ىلإا ىرخأا طاقن ثÓث ةفاسضإاو
ن˘م ر˘ث˘˘كأا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي˘˘ل هد˘˘ي˘˘سصر
دا˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘˘لا
.اهب دجاوتلا

ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع لتحيو
اميف ،ة˘ط˘ق˘ن91ـب4 ةب˘تر˘م˘لا

يف ةرواسسلا ةبيبسش يدان دجاوتي
.ةطقن71ـب8 زكرملا

قلطنتسس ةارابملا نإاف ةراسشإÓلو
02 بعلم ىلع03:41 نم ةيادب
ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو .را˘˘سشب˘˘ب توأا
ةعومجم ةيدولوملا تيب فرعي
نم ةلوج11 دعب لكاسشملا نم
تببسست يتلا ،ةلو˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
لÓخ قيرف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت ي˘ف

دبع لعج ام ،ةريخأ’ا ت’وجلا
هتمسص نع جرخي سساملا رسصانلا

تجار ي˘ت˘لا تا˘عا˘سشإ’ا ي˘ف˘ن˘يو
.هتلاقتسسا لوح
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكو
ن˘˘ع ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف لوأ’ا ل˘جر˘لا تا˘ح˘ير˘˘سصت
:اهيف لاق يتلا ةيدولوملا ةرادإا
،تجار يتلا رابخأ’ا نأا دكؤوأا»

،ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف
نم ةلاق˘ت˘سس’ا˘ب ي˘مد˘ق˘ت لو˘ح
ر˘ق˘م بير˘خ˘ت بق˘ع ي˘ب˘سصن˘˘م
،ةحيحسص تسسي˘ل ،كار˘طا˘نو˘سس
بيرختب اوماق نم نأا اديج ملعأا
ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘طو ،ر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
را˘˘سصنأا او˘˘سسي˘˘ل ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس
ملعي عيمجلا ،نييقيقحلا يدانلا
،يدا˘˘ن˘˘لا تمد˘˘خ ة˘˘كر˘˘˘سشلا نأا

.«ريثكلا هل تفاسضأاو
سضع˘ب كا˘ن˘ه نأا د˘ق˘ت˘عأا» :ع˘با˘تو
،قيرفلل ريخلا ديرت ’ فارطأ’ا

كارطانوسس عفدل ةدهاج لمعتو
ن˘ع با˘ح˘سسنإ’او ل˘ي˘حر˘˘لا ى˘˘لإا
.«ةيدولوملا رييسست
عيمجلا نم بل˘ط ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘فو
بيلغتو ،ةينÓ˘ق˘ع˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب
فادهأ’ا ىلع ةيدولوملا حلاسصم
يدانلا ةيؤور لجأا نم ةيسصخسشلا
.ىلوأ’ا زكارملا يف

جاحلب اشضر

ةرواشسلا مامأا «رابتع’ا در» ةمهم يف ةيدولوملا
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رششع ةيداحلا ةلوجلا تاءاقل نمشض

ةعباتلا طابشضن’ا ةنجل
اهتابوقع ردشصت ىلوأ’ا ةطبارلل

لبقملا ناوج لبق يشساركلاب زهجتشس ركاششت ىفطشصم بعلم تاجردم
نع ةديلبلا ةي’و يلاو رسصيون لامك دكأا
بع˘ل˘م تا˘جرد˘م ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘سشلا

ةارابملا دعب يسساركلاب ركاسشت ىفطسصم
ةركل ينطولا بختنملا اهسضوخيسس يتلا
ةياهن يف يناوسستوبلا هريظن مامأا مدقلا

ةسسداسسلا ةلوجلا راطإا يف لبقملا سسرام
ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’او
ايق˘ير˘فإا سسأا˘ك ى˘لإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا
ىلإا ةلجؤوملاو نوريماكلاب1202 ممأÓل
.2202 ةنسس
هترايز سشماه ىلع رسصيون تاحيرسصت يفو
زيهجت متيسس» :لاق ركاسشت ىفطسصم بعلمل
رهسش لبق يسساركلاب ريخأ’ا اذه تاجردم
ىربكلا ةيلمعلا راطإا يف اذهو لبقملا ناوج
فلتخم كرادتل بعلملا اهنم دافتسسا يتلا
بع˘ل˘م نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘ل˘ج˘سسم˘لا سصئا˘ق˘ن˘˘لا

ىربك ةيلمع نم دافتسسا ركاسشت ىفطسصم

ردقي يلام فÓغ اهل دسصر يعاطق ليومتب
ةدع ديسسجتل هجوتسس م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م04ـب

ريياعم قفو ةيرور˘سضو ة˘ي˘سسا˘سسأا تا˘ي˘ل˘م˘ع
بعلملا تاجردم ديوزت اهنيب نم ةيرسصع
نيعجسشملا ةحار نامسض فدهب يسساركلاب
يذلا بعلملا اذهل ةيلامج ةروسص ءاطعإاو
اهسضاخ يتلا تايرابملا مهأا نسضتحا املاطل
،ةيسضاملا تاونسسلا لÓخ ينطولا قيرفلا

ةسصقانملا نع نÓعإ’ا متي نأا رظتنملا نمو
ةقداسصملا تمت امدعب اذهو لبقملا عوبسسأ’ا

ةداعإا لاغسشأا» :احرسصم طورسشلا رتفد ىلع
ةفرغ ناكم رييغت سسمت˘سس بع˘ل˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
عم قباطتي ام قفو نيبعÓلا سسبÓم رييغت
يتلا مدقلا ةركل ة˘ي˘لود˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ح˘ئاو˘ل
ة˘سصن˘م˘لا جرد˘م تح˘ت ا˘˘هد˘˘جاو˘˘ت سضر˘˘ف˘˘ت
بع˘ل˘م˘لا نا˘سضت˘ح’ ا˘ب˘˘سسح˘˘تو .ة˘˘ي˘˘فر˘˘سشلا
ينطو˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل

لبق˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش ا˘ناو˘سستو˘ب بخ˘ت˘ن˘مو
ةيلاجعتسسا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م بع˘ل˘م˘لا دا˘ف˘ت˘سسا
بعلملا ةيسضرأا بيسشعت ةداعإا يف تلثمت
ةيملاع تافسصاوم قفو يعيبطلا بسشعلاب
اقفو ،ةينطو تارا˘طإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأا ي˘ت˘لاو
هذ˘ه نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو .لوؤو˘سسم˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ل
تل˘سصو ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسإ’ا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
فÓغ اهل دسصر يتلاو ةريخأ’ا  هلحارمل
ةداعإا ةيلمع ،ميتنسس رايلم3ـلا براق يلام
نوك نيبعÓلا سسبÓم رييغت فرغ ةئيهت
رثكأا ريسضحت سضرفي يحسصلا لوكوتوربلا

زيهجت اذكو سسبÓملا رييغتل فرغ ةعبرأا نم
تاودن˘لا ءار˘جإ’ ة˘سصسصخ˘م ةد˘يد˘ج ةد˘عا˘ق
تازيهجت ءانتقا ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا
ىلإا نيبعÓلا جورخ قفن رارغ ىلع ةيسساسسأا
.بعلملا ةيسضرأا

طيمز .ع

انوشسيتوب ءاقلل «رشضخلا» صضوخ دعب أادبتشس ةيلمعلا

هتلاقتشسا صصوشصخب تاعاششإلا بذكي صساملأا

طا˘˘ب˘˘سضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تط˘˘ل˘˘سس
ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
تابوق˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ى˘لوأ’ا

ببسسب ةيدنأ’ا نم ميدعلا ىلع
يف تلسصح يتلا تازواجتلا
ةفرتحملا ةلوطبلا نم تاءاقل
ة˘لو˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘لو˘ج ي˘ف ى˘˘لوأ’ا
.رسشع ةيداحلا

طيل˘سست ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق ثي˘ح
ر˘ي˘خ ى˘ل˘ع نا˘مر˘ح˘لا ة˘بو˘˘ق˘˘ع
رو˘سصم تار˘ي˘سسك ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا
لوخد نم ةيدملا يبملوأا يدان
ةيفلخ ىلع رهسشأا6ـل بعلملا
دحأا  متسشو بسسب ريخأ’ا مايق
زاف يتلا ةارابملا لÓخ ماكحلا
بلغت سضرأ’ا با˘ح˘سصأا ا˘ه˘ي˘ف
يبملوأا ةيع˘م˘ج ه˘ف˘ي˘سض ى˘ل˘ع
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘سشلا

بردم دعاسسم نم لك تبقاع
ين˘غ˘لا د˘ب˘ع ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا

ة˘مار˘˘غ سضر˘˘ف ع˘˘م ير˘˘ماو˘˘ع
.ةربتعم ةيلام
نم ل˘ك ة˘ن˘ج˘ل˘لا تب˘قا˘ع ا˘م˘ك

بابسش بع’ نارمع قحلا دبع
رثيخ˘ل˘ب را˘ت˘خ˘مو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
لدا˘˘˘عو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘سش بع’ ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سشو˘˘˘ب
بع’ لاتق ةماسسأاو ،ةرواسسلا
،جيريرعوب جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘سش
،ةد˘˘حاو ةارا˘˘˘ب˘˘˘م فا˘˘˘ق˘˘˘يإ’ا˘˘˘ب
ة˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ˘˘ل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

تارار˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘جا˘ج˘ت˘ح’
ليلخ بقوع اميف ،ةيميكحتلا
سسابعلب داحتا بع’ ،يحامسس
.ةدحاو ةارابم فاقيإاب

ةيلام ةمارغ طيلسست ررقت امك
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع
جيريرعو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘سشو
لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع˘˘ل
مت امك ،تاجردملا يف يحسصلا
بايغل نارهو ةيدو˘لو˘م م˘ير˘غ˘ت
،بعلملا يف تاركلا يطقتلم
جر˘ب ي˘ل˘هأا با˘ب˘سش مر˘غ ا˘م˘ن˘ي˘ب
حو˘˘ل˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘˘ل جر˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
.بعلملا يف ينورتكلإ’ا

طيمز .ع

ديدجتلل لباق رهششأا6 ةدمل ادقع عقو
ةدجو ةيدولوم فوفشص يف ايمشسر مظني نذؤوم

يف يرئازجلا ناديملا طشسو نذؤوم هللا دبع عقو
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لا ةد˘جو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م فو˘˘ف˘˘شص

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا لوألا م˘˘˘شسق˘˘˘لا
ة˘ل˘با˘ق ر˘ه˘ششأا ة˘ت˘شس ةد˘م˘ل د˘ت˘م˘ي اد˘ق˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسح˘˘˘ب ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
هتحفشص ربع يبرغملا قيرفلا رششنو.يبرغملا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
دبع» :تبتك ثي˘ح ،ع˘ي˘قو˘ت˘لا ر˘ب˘خ «كو˘ب˘شسي˘ف»
ة˘ت˘شس ةد˘م˘ل ة˘يدو˘لو˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ي نذؤو˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
قحتليل ،«هب ابحرم ...د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ،ر˘ه˘ششأا

ق˘˘با˘˘شسلا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘ب نذؤو˘˘˘م
رخآلا وه دقاعت يذلا ،ينوزاك رانريب يشسنرفلا

ريدجلا.نارهو ةيدولوم نم امداق ،يفنا˘ج ي˘ف ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ع˘م
ةطقن ديشصرب ةريخألاو61ـلا ةبترملا يف ةدجو ةيدولوم نأا ريكذتلاب
ردشصتملا نع ةديعب ةيبرغملا ةلوطبلا نم تلوج صسمخ رورم دعب ةدحاو
.ةطقن31 ديشصرب  يواشضيبلا ءاجرلا

طيمز .ع

نايزمويرانيشس ديعت ةراطشسوشس ةرادإا

 ةقفشص لششف نلعي داحتإ’ا
ميليب دماح مجاهملا

ةم˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ةرادإا تل˘سشف
د˘ما˘ح م˘سض ة˘ق˘ف˘سص م˘سسح ي˘ف
يدا˘˘˘ن م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘˘م م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ى˘لإا ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘˘ب˘˘لاو˘˘م˘˘ي˘˘حار
ناقيرفلا ناك ا˘مد˘ع˘ب ه˘فو˘ف˘سص
ي˘ئا˘ه˘ن قا˘˘ف˘˘تا ى˘˘لإا Ó˘˘سصاو˘˘ت
.ليسصافتلا عيمج ةيوسستو
نايب ةراط˘سسو˘سس ق˘ير˘ف ر˘سشنو
ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘˘ب˘˘ع
يعا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م
اهتريظن هيف تمهتا «كوبسسيف»
ة˘ل˘طا˘م˘م˘لا˘ب ة˘ي˘با˘نو˘˘كر˘˘ي˘˘ب˘˘لا

:اتح˘سضو˘م ة˘ق˘ف˘سصلا ة˘ل˘قر˘عو
دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ن˘˘ل˘˘˘عأا»
ر˘˘خآا ي˘˘ف ن˘˘كل ،ة˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
لقرع بعÓلا لق˘ن˘ت فا˘ط˘م˘لا

،وميحر يدان ةرادإا فرط نم
اهعم قافتا ىلإا انلسصوت مغر
،ليسصاف˘ت ع˘ي˘م˘ج ة˘يو˘سست م˘تو
ماق سسيئر روسشاع لولج ىتحو
.«قئاثولا عيمج عيقوتب
ا˘هد˘ع˘ب أا˘جا˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ل» :تفا˘˘سضأاو
،و˘م˘ي˘حر يدا˘ن ةرادإا ع˘˘جار˘˘ت˘˘ب
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘لا مد˘ع ة˘ج˘ح˘˘ب

يف مر˘ب˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ،تا˘نا˘م˘سض
مزت˘لا دا˘ح˘ت’ا نأا م˘غر ،د˘ق˘ع˘لا
طورسشلا لك ىلع ة˘ي˘فار˘ت˘حا˘ب

ن˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت ي˘ت˘لا
.«نيفرطلا

يف يرئازجلا يدانلا فسشكو
يدا˘ن سسي˘ئر نأا» :نا˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ
لÓخ ىيحي رتنع ربخأا وميحر
بعÓلا نأا يفتاه˘لا ا˘م˘ه˘ث˘يد˘ح
تا˘طو˘غ˘سضلا د˘ع˘ب ه˘يأار ر˘˘ي˘˘غ
ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تسسرو˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا

.«برقملا هطيحم
ةرادإا تح˘˘سضوأا ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو
ظفتحت اه˘نأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ل˘ك ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا˘˘ب
تائيهلا عم ةينوناقلا لئاسسولا
بابسسأ’ا يف رظنلل ،ةلوخملا
ريغلا باحسسن’ا اذهل ةيقيقحلا
قبسس هنإاف ةراسشإÓلو .«رربملا

نأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تا ةرادإ’
ي˘˘ف ر˘˘مأ’ا سسف˘˘ن˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت
ةرادإا عم ة˘ي˘سضا˘م˘لا تا˘عا˘سسلا
ىلع اهعم تقفتا يتلا يجرتلا

ةرا˘عإا سصو˘سصخ˘˘ب ءي˘˘سش ل˘˘ك
،نايزم نام˘حر˘لا د˘ب˘ع بعÓ˘لا
رخآا يف ةقفسصلا ةريخأ’ا يغلتل
مل بعÓلا نأا ةجحب فاطملا
فوفسصب قاحتل’ا يف بغري
.يمسصاعلا قيرفلا

جاحلب اشضر
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يسضام˘ل˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج د˘كأا
بقار˘ي ه˘نأا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا

لكو ةينطولا ةلوطبلا يبع’
ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ةيبوروأ’ا تا˘يرود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىعسسي هنأا احسضوم ،ةيملاعلاو
نم ةوقب ايبماز ةارابم لوخدل
ةاراب˘م˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘جأا
را˘˘طإا ي˘˘ف و˘˘سسا˘˘فا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كرو˘˘˘ب
سسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘˘سصت˘˘لا
جرع امك ،رطق2202 ملاعلا
«فافلا» سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا

نيبعÓلا سضعب ةيعسضو ىلع
يليÓ˘ب ،ة˘م˘حر ن˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع
،زر˘ح˘م سضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا ى˘ت˘˘حو
ى˘˘لإا ،ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘لا˘˘سسر ه˘˘جو˘˘ي˘˘˘ل
لجأا نم71 نم لقأا بختنملا
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لاو م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت
م˘مأا سسأا˘كل اد˘ي˘˘ج ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا تاذ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
.برغملا اهنسضتحت

ةرقوبو يناورم»
نيبعÓلا ناعباتي

ديعشس انأاو نييلحملا
«ةلوطبلا ىوتشسمب

نأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ي˘ناور˘˘مو ةر˘˘قو˘˘ب ه˘˘يد˘˘عا˘˘سسم
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ نا˘˘ب˘˘قار˘˘˘ي
ىلع فقو هنأا احسضوم ،ةينطولا

تايارابملا لÓخ ديج ىوتسسم
ةلوطبلا يف اه˘ع˘با˘ت ي˘ت˘لا3ـلا
يذلا راوحلا يف لاقو ،ةينطولا

:يمومعلا نويز˘ف˘ل˘ت˘لا ه˘ب سصخ
،ةينطولا ةلوطبلا ع˘با˘ت˘ن ن˘ح˘ن»
ةر˘قو˘بو ي˘ناور˘م ياد˘˘عا˘˘سسمو
ةريبكو ةريغسص لك ىلع نافقي
أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘م ا˘˘نأا ي˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
ه˘ب ر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
3ـلا تايارابم˘لا ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لا
اور˘ه˘ظأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت ي˘˘ت˘˘لا

مهبعل مغر ةياغلل ديج ىوتسسم

نكل عوب˘سسأا ي˘ف تا˘يارا˘ب˘م3
نأا و˘ه م˘ه˘م ر˘مأا ة˘فر˘ع˘م بج˘˘ي
ينطولا بختنملا يف بسصانملا
امك» :عباتو ،«ادج ةيلاغ تتاب
فلتخم يف نيبعÓلا عباتن اننأا
امي˘سس’ ،ة˘ي˘بوروأ’ا تا˘يرود˘لا
نأا نكمي ’ نكل ،اسسنرف يف
تلق امكو ،ءامسسأ’ا نع فسشكأا
عيمجلا ىلعو ةيلاغ بسصانملا
ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ه˘سسف˘ن تا˘ب˘ثإا

.«يرئازجلا بختنملا يف ناكم
اريشضحت ايبماز ةارابم»
وشسافانيكروب ءاقلل اديج

«لايدنوملا غولب انفدهو
لو˘ح لاؤو˘سس ى˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو

اهيف لحي يتلا ةلبقملا ةارابملا
بختنم ىل˘ع ا˘فو˘ي˘سض ر˘سضخ˘لا

نأا ينطولا بخانلا دكأا ،ايبماز
ةد˘ي˘ج ة˘سصر˘ف نو˘كي˘سس ءا˘ق˘ل˘˘لا
وسسافانيكروب ءاقلل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل
م˘لا˘ع˘لا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ي˘˘ف
:در˘ط˘ت˘سساو ،ر˘ط˘˘ق˘˘ب2202
ةبعسص نوكتسس ايبماز ةهجاوم»
ظوظح كلمي سسفانملا ،ةياغلل

ةسسفا˘ن˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
ءاقللا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘يرا˘ق˘لا
ار˘ي˘سضح˘تو ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب يو˘ق
ىلإا اندوقيسس يذلا لقنتلل اديج
ن˘م ى˘ن˘م˘تأاو ،و˘سسا˘فا˘ن˘ي˘˘كرو˘˘ب
نأاو ءيسش لك مدقي نأا سسفانملا
اديج ريسضحتلل ةسصرفلا انحنمي
لايدنومل ةلهؤوملا تاي˘ف˘سصت˘ل˘ل
لوأ’ا فدهلا نأ’2202 رطق

لايدنوم غو˘ل˘ب ى˘ق˘ب˘ي ر˘ي˘خأ’او
.«رطق

ةمحر نب بشصنم ريغت»
لجأا نم ديعشس ..انل ديفم

ليكو تشسلو يليÓب
«زرحم

،رسضخلا يثÓث سصخي اميفو
تيسسو بع’ ةمحر نب ديعسس
يليÓب فسسوي ،يزيلجنإ’ا ماه
سضا˘يرو ،ير˘ط˘ق˘لا ر˘ط˘ق م˘ج˘˘ن
،يتيسس رت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن زر˘ح˘م
ديعسس هنأا ينطولا بخانلا دكأا
امنيب ينا˘ث˘لاو لوأÓـل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،ثلاثلا لامعأا ليكو سسيل هنأا

ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت» :دد˘˘سصلا اذ˘˘ه˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م ة˘˘م˘˘حر ن˘˘˘ب بسصن˘˘˘م
سضعب ينحن˘م˘يو ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ىلع بعللا بحي هنأ’ ،لولحلا
˘مو˘ج˘ه˘لا ن˘م ىر˘سسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا
نيمجاهملا فل˘خ هد˘جاو˘ت ن˘كل
ي˘ف ة˘ي˘فا˘سضإا لو˘ل˘ح ا˘ن˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي
ةبسسنلاب امأا ،ةمداقلا تايارابملا
ىنمتأاو هل ديعسس انأاف يليÓبـل
،«هلمع داعتسسا هنأ’ قيفوتلا هل
اريثك كراسشي ’ زرحم» :عبتو
نيذلا نيبعÓلا ةيعون نم وهو
ينكل ،رارمتسساب بعللا نوديري
هل ىنمتأاو هلامعأا ليكو تسسل
عم ر˘ث˘كأا كرا˘سشي نأاو ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ر˘ت˘سسسشنا˘م زر˘ح˘م نأا ’إا ،ه˘يدا˘ن
بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا زر˘˘ح˘˘مو ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يذلا ةيعونلا نم وهو نافلتخم
.«رئازجلل ءيسش لك مدقي

لقأا بختنم عيجششت انيلع»
نأا ىنمتأاو ةنشس71 نم

«ةقباشسملل نيزهاج اونوكي
ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا دا˘سشأاو اذ˘ه

لقأا ينطولا بختنملا هققح امب
دهعلا ددج يذلا ةنسس71 نم
ةسسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ع˘م
،ةنسس21 باي˘غ د˘ع˘ب ة˘يرا˘ق˘لا

نأا بج˘ي داد˘ع˘ت˘لا نأا ا˘ح˘˘سضو˘˘م
:ةمدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل از˘ها˘ج نو˘كي
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م ف˘˘ق˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن»
ةنسس71 ن˘˘م ل˘˘قأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

ةرتفلا يف هوققح امب ءادعسسو
نايسسن مهيل˘ع ن˘كل ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

او˘˘نو˘˘كي نأا بج˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ك
نل يتلا ةمداقلا ةرتفلل نيزهاج
.«ةلهسس نوكت

صسأاري نم يف ركفأا ل انأا»
وه مهألاو فافلا
«مدقملا جمانربلا

يف بردم لسضفأا لسضف امك
4و ،9102 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك
مدع ،ملاعلا يف بردم لسضفأا
تابا˘خ˘ت˘ن’ ح˘سشر˘م يأا ة˘ي˘كز˘ت
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

رومأا يف ركفي ’ هنأا احسضوم
سسيئر˘لا نأا و˘ه م˘هأ’او ة˘ل˘ثا˘م˘م
’ ةفاسضإ’ا مدقي نأا بجي مداقلا

ءارو قايسسن’ا ديرأا ’ انأا» :ريغ
’و يننعت ’ اهنأ’ ةلثامم رومأا
نأا ينمهي ام انأاو اتاتب اهيف ركفأا

نم نكمتي مداقلا فافلا سسيئر
.«اهرظتنن يتلا ةفاسضإ’ا ميدقت

ي˘لود˘لا زر˘ح˘م سضا˘˘ير ل˘˘ح˘˘ي
رتسسسشنام هقيرف ةقفر يرئازجلا
يدان ىلع Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘سض ي˘ت˘ي˘سس
نم12 ةلوجلا باسسحل يلنريب
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

«درو˘كسسوو» ع˘قو˘م ن˘˘ه˘˘كتو
يتلا ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يملاعلا
ينابسسإ’ا برد˘م˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘سس
مسسإا تلمح يتلا ةهجاوملا هذه يف
نع باغ يذلا ءارحسصلا براحم
دليفيسش مامأا ةيسضام˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ركذتسسا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘قو.دتيانوي
قلأات نزيتيسسلل يمسسرلا باسسحلا

ةهجاوملا يف ءارحسصلا براحم
يف» :Óئاق سسفانملا مامأا ةريخأ’ا
يف يلنريب مامأا انل ةهجاوم رخآا

رحاسس لجسس يزيلجنإ’ا يرودلا
.«لهذم كيرتاه برعلا

هسسفن تابثإا زرحم ىلع ىقبي و
هجولاب روهظلاو ةارابملا هذه يف
ةقث بسسكل ارخؤوم هب رهظ يذلا
ديزملا د˘ير˘ن» :فا˘سضأاو.بردملا

«سضاير اي كرحسسو كفادهأا نم
رخآا يف ريبك ءادأا سضاير مدق و

تسسيو مامأا ناك يذلا هل روهظ
بحا˘سص ل˘ج˘سس ن˘يأا ،سشت˘ي˘˘مور˘˘ب
افده غنيلريتسس هليمز ىدهأاو افده
دنع هل عفسشي مل كلذ نكل ،رخآا

هيلع دمتعي مل يذلا ’ويدراوغ
ىقبيو.اهدعب يت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
هذه يف هسسفن تابثإا زرحم ىلع
يذلا هجولا˘ب رو˘ه˘ظ˘لاو ةارا˘ب˘م˘لا

ة˘˘ق˘˘ث بسسكل ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘˘ظ
رثكأاب زوفلا و ،ديدج نم بردملا

ةلبقملا ت’وجلا يف نكمم تقو
رهسشلا ةليط ةريثم نوكتسس يتلا
ة˘ياد˘˘ب˘˘لا نو˘˘كت˘˘سسو.يلاحلا
مد˘ط˘سصي˘ل ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م˘ب
سسأاك يف يزناوسس يدانب اهدعب
اهدعب هجاويل ،يزيلجنإ’ا داحتإ’ا
يلاوتلا ىل˘ع لا˘ن˘سسرأاو ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ا˘هد˘ع˘بو ،غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا با˘سسح˘˘ل
ةارا˘ب˘م زر˘ح˘م ءا˘˘ق˘˘فر بع˘˘ل˘˘ي˘˘سس
نم يئاهنلا نمثلا رودلل باهذلا

مامأا ابوروأا لاطبأا يرود ةسسفانم
نأا لبق ،«خابدÓغنسشنوم ايسسروب»
 .ماه تسساو ةارابمب رهسشلا متخي

جاحلب اشضر

ب.م.يرشسيإا

نلو ..2202 رطق ملاعلا سسأاكل لهأاتلا انفده» :يشضاملب
«ةفاشضإ’ا «فافلا» سسيئر مدقي نأا مهملا حششرم يأا معدأا

«زديرلا» ةعقوم نم ةيادب «رشضخلا» دئاق راظتنا يف ريثم رهشش

يلنريب ةهجاوم لبق زرحم زفحي يتيشس رتشسششنام

يف تفلملا هقلأات دعب
انوشساشسوأا ةارابم

يف ةناكم زجحي يدنام
اغيلل ةيلاثملا ةليكششتلا

يد˘˘نا˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ح
بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يف ةناكم سسيتيب لاير يدان
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا
يرود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م  عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا
.ينابسسإ’ا

ةيفحسص ريرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ة˘ل˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا
عوبسسأ’ا اذهل اغيلل ةيلاثملا
يلود˘لا د˘جاو˘ت تفر˘ع ي˘ت˘لا
،يفلخلا طخلا يف يرئازجلا

˘مو˘ج˘ن ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
ءاجو.ي˘نا˘ب˘سسإ’ا يرود˘˘لا
بختنملا عافد ةرخسص رايتخا
ةليكسشتلا هذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

يذلا ري˘ب˘كلا دودر˘م˘لا بق˘ع
يدا˘˘ن ما˘˘مأا سسمأا لوأا ه˘˘مد˘˘ق
ةلوجلا باسسح˘ل ا˘نو˘سسا˘سسوأا

12.
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باعلأÓل ةيجيوÎلا ةلم◊ا نمشض لخدتادج ةيلاغ تتاب ينطولا بختنŸا ‘ نكامألا نأا دكأا

«يŸاع بختنم» مامأا  ةهجاوم ة‹رب
Ãديد÷ا نارهو بعل

ةيدو ةارابم ةجمرب يف مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا ركفت
ديدجلا نارهو بعلمب ’’يملاع بختنم» مامأا يرئازجلا بختنملل
نيدلا ريخ هب حرسص امبسسح اهتياهن نم لاغسشأ’ا هب برتقت يذلا

ةيجيورتلا ةلمحلا راطإا يف لخدت يتلا و ،«فافلا» سسيئر يسشطز
نارهو اهنسضتحت يتلا ةيطسسوتملا باعلأ’اب ةسصاخلا باعلأÓل
.2202 يف

سشماه ىلع «فافلا» يف لوأ’ا لوؤوسسملا تاحرسصت يف و
اريثك بجعم انأا ةحارسص» :Óئاق حرسص بعلملا ىلإا ةيدقفت ةرايز
سسيياقم قفو اهزاجنإا مت يتلا ةماهلا ةيسضايرلا ةأاسشنملا هذهب

بختنم مامأا ةيدو ةارابم ةجمرب ىلع لمعنسس ثيح ،ةيملاع
اسضيأا ةبسسانملا نوكتل ،ادج ةليمجلا اهتيسضرأا ىلع ريبك يملاع
يتلا ةيطسسوتملا باعلأ’اب ةسصاخلا ةيجيورتلا ةلمحلا قÓطإ’
ةيداح˘ت’ا سسي˘ئر ل˘غ˘ت˘سسا ا˘م˘ك ،«2202 يف نارهو ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت
ميظنت ةنجلل ماعلا ريدملا سسÓيإا ميلسس مامأا مزتلي يك ةسصرفلا
انأا» :Óئاق ةرهاظتلا حاجنإ’ هتنجل معدب ةيطسسوتملا باعلأ’ا
ىلع دامتع’ا هنكمي يذلا سسÓيإا ميلسس عم يدجاوتب ادج ديعسس
ثدحلل جيورتلا يف هموجنو ينطولا بختنملاو ةيداحت’ا معد
.«لماك حاجنب هميظنت للكي ىتح يطسسوتملا

طيمز .ع
يرايلاك عم ةقفوم Òغلا هتبرŒ دعب

Êوتورك يدان ‘ ايمشسر عقوي سسانو
ىلع ينوتورك يدانل هلاقتنا يرئازجلا ىلودلا سسانو مدآا مسسر

دق ،يراجلا مسسوملا ةياهن ةياغ ىلإا يلوبان قيرف نم ةراعإا لكسش
اسضيأا ةراعإا لكسش ىلع يلاحلا مسسوملا نم لوأ’ا فسصنلا بعل
ةباسسح ربع نلعأا دق ينوتورك يدان ناك و .يرايلاك ناولاب
حانجلا مسض «كوبسسيف» يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا
قايسس يف ،مسسوملا ةياهن ىتح قيرفلا فوفسصل ايمسسر يرئازجلا

ةكبسشب يلاطيإ’ا يفحسصلا ويزرام يد اكولنايج دكأا لسصتم
نم ايمسسر اسضرع سضفر «براحملا» نأا «سستروبسس ياكسس»
.يلاطيإ’ا يرودلا يف رارمتسس’ا Óسضفم يسسنرفلا تنان قيرف

ةقفر اريثك كراسشي مل اعيبر42ـلا بحاسص نأا ريكذتلاب ريدجلا
ةيادب ي˘ف ه˘فو˘ف˘سصب ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لا ،«ا˘ي˘ن˘يدر˘ي˘سس» ةر˘يز˘ج ل˘ث˘م˘م
بيترت ليذتم ينوتورك ةباوب نم ءاوجأ’ا رييغت ررقيل ،مسسوملا
ةسصرف ىلع لوسصحلا لجأا نم ةراعإا لكسش ىلع ويسشتلاكلا
.ربكأا تقول ةكراسشملا

طيمز .ع
مويلا نم ةيادب تابيردتلا فانئتشسا

تاه÷ا Úب ام ةلوطب قÓطنإا دعوم مداقلا سسرام
نيب ام ةلوطب تاسسفانم ةدوعل رسضخأ’ا ءوسضلا حنم سسمأا مت

ي˘ج˘يرد˘ت˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا را˘طإا ي˘ف كلذو مد˘ق˘لا ةر˘كل تا˘ه˘ج˘˘لا
يف ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هترقأا يذلا ةيسضايرلا ةطسشنأÓل
هنأا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نايب يف ءاج ام بسسحو.قباسس تقو
ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
نيتطبارلا يتلوطبل ةبسسنلاب دم˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
ةنجللا فرط نم هيلع قداسصملا مدقلا ةركل ةيناثلاو ىلوأ’ا
عم قيسسنتلاب انوروك ةحئاج روطت ةعبات˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تابيردت فانئتسسا ررقت هنإاف ،ةسضايرلا بطل ينطولا زكرملا
،ءاعبرأ’ا موي نم اءادتبا مدقلا ةركل تاهجلا نيب ام ةطبار يداون
.مداقلا سسرام رهسش نم ةيادب ةلوطبلا قلطنتسس اميف

ذاختاب ةفلكملا يه ةيرئازجلا ةيداحت’ا نأا ةراسشإÓل ريدجلا
نيب ام مدقلا ةرك ةلوطبو تابيردت فانئتسس’ ةمزÓلا ريبادتلا
ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ما˘كحأا˘ب مرا˘سصلا د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘م ،تا˘ه˘ج˘لا
.هيلع قداسصملا

طيمز .ع
 ةحيحشصلا ةكشسلل ةدوعلل هييلبنوم لمأا «رشضÿا» مجاهم

تابيردتلا ¤إا دوعي روليد
نايركز حيريو

هييلبنوم يدان بع’و يرئازجلا يلودلا روليد يدنأا داع
هتدعبأا يتلا ةباسصإ’ا نم هيفاعت دعب تابيردتلا ىلإا يسسنرفلا
مجاهم ةدوع نع ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو.نيعوبسسأا ةبارق˘ل
هيقلت بقع ةيعيبط ةفسصب ةي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ر˘سضخ˘لا
ع˘فر˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ن˘˘م ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا
ريخأ’ا نأاو ةسصاخ ،زتيم مامأا مويلا ةارابم يف هتكراسشم ةيلامتحا
.قيرفلا زئاكر دحأا ربتعي

دق قيرفلا يبحم نايركز راد بردملا نوكيسس ربخلا اذهبو
ءارحسصلا براحم ىلع اريثك نولوعي مهف ،ءادعسصلا اوسسفنت
ىلإا هتدوع نأا نوريو ،مسسوملا اذه تفلم لكسشب قلأات يذلا
.ةحيحسصلا ةكسسلا ىلإا قيرفلا عجرتسس ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا

جاحلب اشضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

 اولاو مهفت ام
سسيئر دكأا ةبيرغ ةجرخ يف
يسشطز نيدلا ريخ «فافلا»
بعلملا ةرايز سشماه ىلع
ةاراب˘م ة˘ج˘مر˘ب ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
بختنم دسض رسضخلل ةيدو
نار˘˘هو بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع
ىلع لمعنسس» :Óئاق ديدجلا
˘ما˘مأا ة˘يدو ةارا˘ب˘م ة˘ج˘˘مر˘˘ب
،ر˘ي˘ب˘˘ك ي˘˘م˘˘لا˘˘ع بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ا˘سضيأا ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘كت˘˘ل

ةيجيورتلا ةل˘م˘ح˘لا قÓ˘طإ’
مايأا دعب حيرسصتلا اذه يتأايو ،«2202 يف نارهو اهنسضتحت يتلا ةيطسسوتملا باعلأ’اب ةسصاخلا

نيبي ام ديدجلا نارهو بعلم يف يدو ءاقل ةجمربب يسضاملب لامج ينطولا بخانلا يفن نم
.ةيرئازجلا ةركلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا لبق نم تارارقلا ذاختا يف لاجتر’او قيسسنتلا بايغ

  ةيوئملا
دجاوتي ةبعسص ةيعسضو
ها˘˘ب˘˘سشأا سضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘سصنأا
ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةكرسشلا رقم او˘م˘ح˘ت˘قا
«كارطانوسس» ة˘كلا˘م˘لا
ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،سسمأا لوأا
ة˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘ب
دعب اسصوسصخ ،ةكلاملا
ي˘لاو˘ح ى˘ل˘ع سضب˘˘ق˘˘لا

ةكرسشلاو ،ارسصانم12
،ي˘ها˘ن˘لا ر˘مأ’ا لاز˘ت ’
ي˘˘˘˘ه بير˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘كل

ربد نم ريكفت ةقيرط
لÓ˘خ ن˘م ،ر˘مأ’ا اذ˘ه˘ل
نم اهريغو نايب زيهجت
ر˘˘˘مأ’ا نأا˘˘˘كو رو˘˘˘˘مأ’ا

.ربدم

لحلا وه حلشصلا

داحتا ولوؤوسسم قف˘تا ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘م˘ك
يدانلاو ةكرسشلا ءاسضعأا هيفرطب ةبانع
ذا˘ق˘نإ’ ل˘ح˘˘لا و˘˘ه ح˘˘ل˘˘سصلا نأا يوا˘˘ه˘˘لا
نأا ىلع ة˘ه˘جاو˘لا ى˘لإا ه˘تدا˘عإاو ق˘ير˘ف˘لا
حمسست يتلا لاومأ’ا نم داحت’ا ديفتسسي
ةكراسشملا يلاتلابو نويدلا ديدسستب هل
.قيرفلا فوفسص يف نيلهؤوملاب

 بولطم يابلب
قافولا رباكأا يف

ةرور˘سضب ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو قا˘سشع بلا˘˘ط
يا˘ب˘ل˘ب ف˘يدر˘لا بعÓ˘ل ة˘سصر˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م
ةدا˘ير ى˘لإا ار˘خؤو˘˘م قا˘˘فو˘˘لا دا˘˘ق يذ˘˘لاو
هتاريرمت وأا هفادهأا نأاو ةسصاخ بيترتلا
ط˘ب˘سض ي˘ف مزÓ˘˘لا ل˘˘كسشلا˘˘ب تم˘˘ها˘˘سس
هاري نم كانه نأاو ةسصاخ قيرفلا عاقيإا

هفنسص يف بعللا عانسص نسسحأا نم دحاو
كلتمي ىحسضأا ةليسسملا نباو ’ فيك
تاريرمت3و فاد˘˘˘هأا4 هد˘˘ي˘˘سصر ي˘˘ف
ىوسس بعلي مل هنوك نم مغرلاب ةمسساح
.ةريخأ’ا ت’وج7ـلا

سسيطولا ةيماح ةشسفانم

ر˘ي˘خ ه˘مد˘ق يذ˘لا ي˘با˘ج˘يإ’ا دودر˘م˘لا د˘ع˘˘ب
تدادزا ودارا˘˘˘ب ما˘˘˘مأا فو˘˘˘سصو˘˘˘ب ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
ةليلم نيع ق˘ير˘ف ي˘سسرا˘ح ن˘ي˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
سضعب لع˘ج ا˘م ،ف˘ي˘ط˘لو˘ب اذ˘كو فو˘سصو˘ب
نم ديزملا حنم ةرورسضب بلاطت فارطأ’ا
ةسصاخ ةيرسصنلل ق˘با˘سسلا سسرا˘ح˘ل˘ل تقو˘لا

ةريطخلا تاطقللا نم ريثكلل ىدسصت هنأاو
ةرم ءاقبلل هحسشرتسس كسش نود نم يتلاو
سسابعلب داحتا ةهجاوم يف يسساسسأا ىرخأا
.لبقملا تبسسلا

لحلا يه ةقثلا

ةطقنلا يه ،يسسفنلا بناجلا ىلع زيكرتلا
تيآا نيدلا زع بردملا اهيلع زكريسس يتلا

هرظتنت يتلا ةمهملا نأاو اسصوسصخ يدوج
ريسضحتلا ىلع مزاع هنأا ’إا ةياغلل ةبعسص
رثكأا ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘ل بناو˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ن˘م
لمعيسسو ةلب˘ق˘م˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا ي˘ف ة˘يز˘ها˘ج
قيقحت لجأا نم ةيلوؤوسسملا حورب سشتوكلا
ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كي˘ل ةر˘ط˘˘سسم˘˘لا فاد˘˘هأ’ا
ةرادإا ه˘سصخ˘سش ي˘ف ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لا
.ىسسيع نب سسراف سسيئرلا

qarsana@essalamonline.com
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سشاكم «داتشسلا»
بعلملا ليهأات سضفر دعب
دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ديدجلا دعاسصلا يسشمرلا

ةينطولا ةطبارلا لبق نم
ة˘˘ل˘˘حر تأاد˘˘ب ،ةاو˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘خآا بع˘ل˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا

ه˘ي˘سسفا˘ن˘˘م ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سس’
ةلوطبلا تاسسفانم لÓخ
نع قبتي مل يتلا ةيناثلا
يف ،مايأا ىوسس اهقÓطنا

مل يذلا معدلا بايغ لظ
نويلم2 نم رث˘كأا ق˘ل˘ت˘ي
ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘˘نا˘˘عإا˘˘ك جد
ع˘قاو ر˘ه˘˘ظ˘˘ي ا˘˘م ،7102
 .رئازجلا يف فارتح’ا

15

مهارد اوشصقن
سسوتن˘فو˘ج يدا˘ن ي˘ل˘خ˘ت د˘ع˘ب

ينام˘لأ’ا م˘ج˘ن˘لا تا˘مد˘خ ن˘ع
وتاكريملا يف ةريسضخ يماسس
ةراسسخ قيرفلا دبكت يوتسشلا

فلأا54 اهت˘م˘ي˘ق ة˘ي˘لا˘م˘سسأار
سسفن يف بنجت هنأا ريغ ،وروأا
وروأا نويلم6.4 عفد تقولا

6 غ˘لا˘˘ب˘˘لا بعÓ˘˘لا بتار ن˘˘م
ام قفو ،اًيونسس وروأا نييÓم
،«ايلاطيإا لوبتوف» عقوم ركذ
عم «يفويلا» دقاعت نم مغرلاب
،5102 ي˘˘ف ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م بعÓ˘˘لا
ع˘فد ي˘لا˘ط˘يإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘كل

ةميقب ةقفسصلا يف ت’ومع
.وروأا نويلم3.1
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ةÓشصلا تيقاوم

نايركز حيريو تابيردتلا ىلإا دوعي روليد^
يلنريب ةهجاوم لبق زرحم زفحي يتيشس رتشسششنام^

هتلاقتشسا صصوشصخب تاعاششإلا بذكي صساŸأا

در» ةمهم ‘ ةيدولوŸا
ةرواشسلا مامأا «رابتع’ا
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ادج ةيلاغ تتاب ينطولا بختنŸا ‘ نكامألا نأا دكأا

ةنيطنشسق بابشش رئاز÷ا ةيدولوم دادزولب بابشش

مداقلا سسرام
قÓطنا دعوم
Úب ام ةلوطب

تاه÷ا

ةيادب تابيردتلا فانئتشسإا
مويلا نم

نلو ..2202 رطق ملاعلا سسأاكل لهأاتلا انفده»:يشضاملب
«ةفاشضإ’ا «فافلا» سسيئر مدقي نأا مهملا حششرم يأا معدأا

«لايدنوملا غولب انفدهو وشسافانيكروب ءاقلل اديج اريشضحت ايبماز ةارابم»^
«زرحم ليكو تشسلو يليÓب لجأا نم اديعشس ..انل ديفم ةمحر نب بشصنم ريغت»^

ةعم÷ا موي ديد÷ا بردŸا مدقت ةرادإلا

ابردم ايمشسر يدمح
 دبعل افلخ ةروشضخلل

Êارمع رداقلا

ةلوطبلا نم5 ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل يف طاقن6ـب ةهجاوم يف

يوق مادشص يف «يبرايشسلا»
«يرطيتلا ءانبأا» مامأا


