
6 ىلع يسضقي سشيجلا
تامزاك3 رمديو نييباهرإا

دحاو رهسش فرظ يف

مكحلاب قطنلا ةسسلج
يريدغ يلع ةيسضق يف

يرفيف12ـلا موي
50صص
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ةيعما÷ا تامدÿا حÓسصإا عورسشم نإا لاق
دارجو نوبت صسيئرلا ىلع ابيرق صضرعيسس

رارقتسسا ةبوعسص دكؤوت كلهتسسŸا ةيامح
تابكرملل ةينطولا ةÒظ◊ا

بسصانمب نوبلاطي ةلقروب نولاطب
ةيلورتبلا تاكرسشلا يف لغسش

بونجلاب ليغسشتلا فلم
ةهجاولا ىلإا دوعي

30 صص

061و تاردخم رجات811 فيقوت ىلإا ةفاسضإا
تايسسنجلا فلتخم نم «اقارح»

بورهلاو يلئاعلا لامهإلاب اهمهتي اهجوز
هدابكأا تاذلفب

مهتلا صضحدل عفارت دعاقتملا ءاوللا عافد ةئيه
ماهتلا ةفرغ مامأا اهب عباتملا

50صص

ة˘م˘ظ˘نŸا صسي˘ئر يد˘بز ىف˘ط˘˘سصم د˘˘كأا
،كله˘ت˘سسŸا دا˘سشرإاو ة˘يا˘م◊ ة˘ير˘ئاز÷ا
وه ةلوقعم راعسسأاب تارايسس داÒتسسا نأا
راعسسأا ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘حو˘لا ل◊ا
‘ نو˘˘ك˘˘ت ي˘˘ك˘˘لو ا˘˘ه˘˘نزاو˘˘ت˘˘˘ل تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

رقأاو.ط˘سسو˘تŸا ل˘خد˘لا يوذ لوا˘ن˘˘ت˘˘م
ة˘بو˘ع˘˘سصب ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت ‘ يد˘˘بز
تارايسسلل ةينطو˘لا ةÒظ◊ا رار˘ق˘ت˘سسا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘سضإلا ءا˘ب˘عألا ¤إا ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تارايسسلا داÒتسسا تايلمع اهل عسضختسس
.ةديد÷ا

قاروألا طلخو ىسضوفلا ¤إا دÓبلا عفدل اهقدايب تكرح ةيداعم فارطأا :سشي÷ا ةل‹ ةيحاتتفا
30 صصرابتعا لك قوف رئاز÷ا ةحلسصم عسضو يسضتقي ءادهسشلا دهعل ءافولا نأا ¤إا تراسشأا

راعسسأا ‘ Êونج عافترا
جارفناو تارايسسلا
ةردنلا ةمزأل بقترم

ةبلاطلا ةثداح فسصي نايز نب
«ةميلألا»ـب سشوكب ةÒسصن
قيقحتلا ةرسشابم نع نلعيو

30 صص

40 صص

:نودكؤويو «ةمئŸÓا Òغ» ـب رئاز÷ا ‘ لامعألا ةئيب نوفسصي داسصتقا ءاÈخ

ةبر قح ‘ اسسبح ماع سسامتلا
«رسصقلا» اهلافطأا لغتسست لزنم

! لوسستلا ‘

-دروفسسكأا» نم ةعرج فلأا008 مÓتسسا
رهسشلا اذه ةياهن «اكينيزارتسسا

تسضفر بابسسألا هذهل
حاقللا ءانتقا رئازجلا

«رزياف» يكيرمألا
30 صص

50صص

ةبرسضلا..رامثتسسلا Úناوق Òيغت
داـــسصتقÓل ةيسضاقلا

يبنجألا رمثتسسŸا رّفنيسس ةرم لك ‘ تاعيرسشتلاو Úناوقلا Òيغت:«مÓسسلا»ـل رسصان ناميلسس^
لوبقلا ىقلي نلو «ةيدارفناب» هدادعإا ” ديد÷ا رامثتسسلا نوناق:«مÓسسلا»ـل ةيلهاوسس دمحأا^

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! ةقرافألا ةسضبق

ةكرح ةلقرع يف ةقرافأا نولوسستم ببسست
نيب طبارلا قيرطلا ىوتسسم ىلع رورملا

مهماحتقا ببسسب ،حارج ضشابو ياد نيسسح
،تابكرملا ةكرح نيلقرعم قيرطلا طسسول
ىد˘ل ار˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘سسا ة˘ثدا˘ح˘˘لا ترا˘˘ثأا د˘˘قو
قئاقد راظتنÓل اورط˘سضا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا

لظ يف ةسصاخ ناكملا مهترداغم لبق ةديدع
ذفاونلاب ثبسشتلاو تابكرملا ءلؤوه ماحتقا
ام ةداعو ،«ةقدسص» ىلع لوسصحلا ضضرغب
ةردا˘غ˘م ة˘ب˘كر˘م˘لا بحا˘سص كر˘ت نو˘سضفر˘˘ي
،نوبغري ام ىلع لوسصحلا دعب لإا ناكملا
ةينعملا حلاسصملا لخدتب اوبلاط نوقئاسسلا

د˘ق ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ةر˘ها˘ظ˘لا ف˘قو ل˘جا ن˘˘م
.ةريطخ ثداوح يف ببسستت

! يعوÓلا

،بارغتسسلاو ةسشهد˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م د˘ه˘سشم ي˘ف
يتاراسشإا ةقرسس ىلع نينطاوملا دحأا مدقأا
ىلوألا ةراسشإلا ريبكلا مجحلا تاذ قرطلا

بتك اميف ،فلسشلا ‐رئازجلا اهيلع بوتكم
يهو ،ي˘ل˘سس يداو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةرا˘سشإلا ى˘ل˘ع
تابكرملا باحسصأا هجوت يتلا تاراسشإلا
كلذ ما˘ق ثي˘ح ،ةدو˘سصق˘م˘لا ن˘كا˘مألا ى˘لإا
يف هتيب ةبت˘ع ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ب ضصخ˘سشلا
نينطاوملا دحأا لعج ام ،ريبك باب لكسش
  .«فلسشلل حيار»: لوقلاب هيلع قلعي

ةلاطبلا ةنعل

عئاب ىلإا ةيمÓسسإلا ةعيرسشلا يف روتكد نم
يدومحم رمع روتكدلا ةياكح اهنإا..فتاوه
ىلوألا ةلهولل ثيح ،وزو يزيت ةيلو نم
هنأا فتاوهلا عيب لحم ىلإا لخدي نم نظي
و˘ه˘ف ،كلذ ضسكع ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا نأا لإا ،ه˘˘كلا˘˘م
ةأاجافملاو ،لحملا بحاسص ىدل عئاب  درجم
ضسيل عئابلا اذه نأا ةسصقلا هذه يف ىربكلا
ةعيرسشلا يف روتكد وه لب ايداع اسصخسش
د˘ع˘بو ،ةر˘سصا˘ع˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لاو ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا

03 دعبو ةلاطبلا حبسش عم ةليوطلا هتاناعم
هسسفن روتكدلا اذه دجو ،ةسساردلا نم ةنسس
بسسحف اذه ضسيلو ،فتاوهلا عيبل لحم يف
نم متسشلا ىلإا ضضرعتي نايحألا ضضعب يف لب
  .نئابزلا ضضعب لبق

«ةيزم راد»

ةيلو˘ب ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘يد˘م ع˘قو˘ت
،ة˘يلو˘لا ي˘ف ار˘يد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ل˘ب˘ق ف˘ي˘ط˘سس
نييعتلا وأا يزكرم ريدم بسصنم ىلإا ةيقرتلا

مدسص هنكل ةمسصاعلا ي˘ف يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘يد˘م˘ك
ة˘يلو ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن وأا ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت رر˘ق˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
ةسسلج لÓخ يذيفنتلا ريدملا لاق ،فيطسس
» ةيزم راد» هنأاب نورخآا نولوؤوسسم اهرسضح
هيلإا تلكوأا يتلا ةيلوؤو˘سسم˘لا˘ب ل˘ب˘ق ا˘مد˘ن˘ع
هنأاب ريدملا اذه يعديو ةيريدم ضسأار ىلع
يف غلابي ريدملا نأا ودبي نكل ،ادج دونسسم
.! هتاقÓع نع ثيدحلا

qarsana@essalamonline.com
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ةثاغتسسا ءادن
ةيبرتلا ضصسصخت وجيرخ هجو
ةدع نم ةيلي˘كسشت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ةعماج رار˘غ ى˘ل˘ع ،تا˘ع˘ما˘ج
منا˘غ˘ت˘سسمو نار˘هوو ة˘ف˘ل˘ج˘لا

ةثاغتسسا ءادن ناسسملتو ةنتابو
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولل
ةدا˘م˘لا جاردإا ةدا˘عإا ل˘˘جا ن˘˘م
راوطألا فلت˘خ˘م ط˘ئار˘خ ي˘ف
هذه نأا نيرذحم ،ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دعبف اهقيرب دقفت تتاب ةداملا
نأا حسضتا طيسسب حسسم ءارجإا
ضسرد˘ت تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب
ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ةدا˘˘˘م˘˘˘لا

ريغ ا˘ه˘نأا˘ب ىر˘خأا تا˘سسسسؤو˘م
.اهطئارخ يف ةجردم

71 مقرلا رسس
ة˘˘يلو˘˘ب م˘˘ه˘˘م لوؤو˘˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
يسصخسشلا هفتاه مقر ،نارهو
يف هنم نيبرقم بسسح ةرم71
هبسصنم يف هنييعت ذنم ةرتفلا
ةيلو نم امداق نارهو ةيلوب
اذه رييغت ببسس وه امف ،ةيناث
ه˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه ما˘˘˘قرأل لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
لهو ،ةعرسسلا هذهب ةيسصخسشلا
نأا مأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط اذ˘˘ه فر˘˘سصت˘˘لا
عقو لكاسشمب ةقÓع هل رمألا
ةيلولا يف لوؤوسسملا اذه اهيف
.؟اهنم ءاج يتلا

يركسسلا ىسضرمل ىرسشب
ةزمح ىعدي ةركسسب ةيلو نم باسش حجن
ى˘˘˘بر˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘سسع˘˘˘لا داو˘˘˘م جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘˘ف
،ر˘م˘ت˘لا ن˘م ل˘ي˘مار˘كلاو ة˘طلو˘˘كو˘˘سشلاو
و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘طو ر˘˘كسسلا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘جاور ي˘ق˘ل يذ˘لا عور˘˘سشم˘˘لا
هذه تاجوتنملاب عمسس نم لكو ةقطنملا
فرط نم ةسصاخ اهيلع لابقإلا رثك يتلا
ن˘م اذ˘كو ة˘ن˘مز˘م˘لا ضضار˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأا

نيذلا ةيئاذغلا تايم˘ح˘لا ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م فر˘ط
ر˘كسسلا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا نو˘ل˘سضف˘ي ا˘م ةدا˘˘ع
ةريبك ةيحتف ،ةيحسص تاجتنم كÓهتسساو
 .عيراسشم اذكهلو تاردابملا هذه لثمل

ريطخلا فلملا

ةمسصاعلا رئازجلا يف اهنم ددع رقم عقي ،تامدخ بتاكمو ةيبنجأا طفن تاكرسش تلغتسسا
ةمخسض غلابم بيرهتل نوناقلا تارغث ضضعب ،دوعسسم يسساح يف اعورف كلتمت اهبلغأاو
يف تأاطاوت ةيرئازجو ةيب˘ن˘جأا تا˘كر˘سش نأا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘سشتو ،ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
ريغ داريتسسا تايلمع ربع ةلمعلا بيرهت تايلمع ليهسست لجأا نم ةيسضاملا تاونسسلا

رئازجلا يف ةيبنجأا تاكرسش لوسصأا عيب ةجرد ىلإا تغلب رومألا لب ،ةيمهو انايحأاو ةيدجم
.اسسنرف يف تاباسسح يف اهتميق يسضاقتو
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watan@essalamonline.com

ة˘ل˘ج˘م ة˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ترا˘˘سشأا
ر˘˘ه˘˘سشل ا˘˘هدد˘˘ع ي˘˘ف ضشي˘˘ج˘˘˘لا
نمو هنأا ى˘لإا ،يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف
امامت ةي˘فا˘ن˘م تا˘فر˘سصت لÓ˘خ
موقت ،ةي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا فار˘عأÓ˘ل
تا˘كر˘ح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا فار˘˘طأا

فد˘ه˘ت˘سست ة˘سسئا˘يو ة˘هو˘ب˘˘سشم
ة˘عز˘عزو دÓ˘˘ب˘˘لا˘˘ب ضسا˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ا˘˘هرار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

يف رفاسسلا لخدتلل ةحوسضفم
ا˘م و˘هو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ا˘˘ن˘˘نوؤو˘˘سش
،Óيسصفتو ةلمج اندÓب هسضفرت
ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ةد˘كؤو˘م
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ج˘˘عز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نم ةياسصو ضضفرت ،ةدوسصقملا
وأا تاءÓما وأا تناك ةهج يأا
تنا˘ك ا˘م˘ه˘˘م ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ل˘˘خد˘˘ت

تركذ امك .هلكسش وأا هتعيبط
انم˘ث تع˘فد ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب
ل اهتداي˘سس عا˘جر˘ت˘سسل ا˘ظ˘ها˘ب
أادبملا اذهب ضساسسملا ادبأا لبقت
يرئازجلا بعسشلا ىدل خسسارلا
ةيغ˘ب ه˘نأا ى˘ل˘ع ةدد˘سشم ،هر˘سسأا˘ب
نيسضرحملا مامأا قيرطلا عطق
بازحألا˘ب ير˘ح ،ن˘ي˘جر˘ه˘م˘لاو
عمتجملا تايعمجبو ةيسسايسسلا
ا˘هرود˘ب ع˘ل˘ط˘سضت نأا ي˘ند˘م˘˘لا

لمح˘تو ضصو˘ق˘ن˘م ر˘ي˘غ ل˘ما˘ك
يف غار˘ف˘لا د˘سسل ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم
ا˘مأا .ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ر˘ي˘طأا˘ت لا˘˘ج˘˘م
تÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ضصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ب
يت˘لا ة˘سضر˘غ˘م˘لاو ةرو˘ع˘سسم˘لا
بعسشلا ةدحو برسض فدهتسست

يتلا ةقÓعلا ةناتمب ضساسسملاو
د˘ق˘ف ،ه˘سشي˘جو بع˘سشلا ط˘˘بر˘˘ت
ادبأا حلفت نل اهنأا ةلجملا تزربأا
ة˘قÓ˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
اهروذج دتم˘ت ي˘ت˘لا ة˘سسد˘ق˘م˘لا
.ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا ىلإا

نأا ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا تع˘˘با˘˘˘تو
يسضتقي ءادهسشلا دهعب مازتللا
تاريسسملل ةيناثلا ىركذلا يف
يرفيف22) ةيملسسلا ةيبعسشلا

دÓبلا ةحلسصم عسضو ،(9102
نأا ةزر˘ب˘م ،را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ل˘˘ك قو˘˘ف
فارطأا نم ةفده˘ت˘سسم ر˘ئاز˘ج˘لا
مازتللا نأا تح˘سضوأاو .ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
،راربألا ءادهسشلا دهعل ءافولاب
ةينا˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا ي˘ف ي˘سضت˘ق˘ي
،ةيملسسلا ةيبعسشلا تار˘ي˘سسم˘ل˘ل
يرفيف22 موي تقلطنا يتلا

رئازجلا ةحلسصم عسضو ،9102

تقو˘لا ي˘ف ،را˘ب˘ت˘عا ل˘˘ك قو˘˘ف
نأا دحأا ىلع ايفاخ دعي مل يذلا
فار˘طأا ن˘م ة˘فد˘ه˘ت˘سسم ا˘ندÓ˘ب
جهنلا كلذ اهل قري مل ،ةيبنجأا
يذ˘˘لا يدا˘˘ي˘˘سسلاو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ئتف ام ملاع لظ يف هجهتنت
ةر˘˘ي˘˘خألا ةد˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘˘ه˘˘˘سشي
تاديدهتو تايدحتو تلوحت
يف ةينطولا ة˘لود˘لا فد˘ه˘ت˘سست
،قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو .م˘ي˘م˘˘سصلا
ضشيجلا نأا ىلإا ةلجملا تقرطت
ضشي˘ج و˘ه ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ي يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج
هلغسش نأاو ةيروتسسدلا ةيعرسشلا
ى˘لإا ة˘م˘ها˘سسم˘لا و˘˘ه ل˘˘غا˘˘سشلا

ن˘˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك بنا˘˘˘ج
امك رئازج ءانب يف نيريخلاو
هلعج ام وهو ،ءادهسشلا اهدارأا
تار˘ي˘سسم˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ذ˘خ˘ت˘˘ي

،اتباثو ايئدبم افقو˘م ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
بع˘˘سشلا ع˘˘م قد˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
بيجتسسي امبو هتارايخل زاحناو
ىلع اهمهأا دسسجت يتلا هبلاطمل
نأا رظ˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ع˘قاو˘لا ضضرأا
اهقير˘ط ىر˘خأا بلا˘ط˘م فر˘ع˘ت
اهنيب نم ،ايج˘يرد˘ت د˘ي˘سسج˘ت˘ل˘ل
ام˘ك ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ةيروهمجلا ضسيئر كلذب دعو
.تابسسانم ةدع يف

رابتعا لك قوف رئاز÷ا ةحلصصم عصضو يصضتقي ءادهصشلا دهعل ءافولا نأا ¤إا تراصشأا

اهقدايب تكرح ةيداعم فارطأا :سشي÷ا ةل‹ ةيحاتتفا
قاروألا طلخو ىسضوفلا ¤إا دÓبلا عفدل

 يمولد Ëرم

،ةديصسو ةيوق ،ةديدج رئازج ءانب راصسم يف ةعانق نع يرئازجلا بعصشلا طارخنا نأا ،سشيجلا ةلجم ةيحاتتفا تدافأا
تادنجأاب اهطابترا لعفب ةئيصسلا اياونلا يوذ نم تاوصصأل تزعوأاو اهقدايب تكرح ةيداعم افارطأا يصضريل نكي مل

ةلواحم يف اهمومصس ثبو بعصشلل ةعورصشملا بلاطملا ىلع فافتللا دصصق ،سصاخلاو ماعلا ىدل ةفورعم تحصضأا ةيجراخ
ىلإا ىلوألا ةجردلاب فدهي  ططخم نمصض ،ةثيبخلا اهبرآامو اهحلاصصم مدخي امب قاروألا طلخو ىصضوفلا ىلإا دÓبلا عفدل

.هصشيجب بعصشلا طبرت يتلا ةنيتملا ةقÓعلا ةمث  نمو يبعصشلا ينطولا سشيجلا اهب ىظحي يتلا ةيقادصصملا برصض

سضرعيصس ةيعما÷ا تامدÿا حÓصصإا عورصشم نإا لاق
دارجو نوبت سسيئرلا ىلع ابيرق

سشوكب ةÒسصن ةبلاطلا ةثداح فسصي نايز نب
قيقحتلا ةرسشابم نع نلعيو «ةميلألا»ـب

نآلا دح ىلإا ةيلو02 ىوتصسم ىلع عزو حاقللا نأا دكأا

حيقلت ويرانيسس تدمتعا ةموكحلا :راروف
نينطاوملا نم ةئاملاب07

نايز نب يقابلا دبع فسصو
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ةا˘˘فو ة˘˘ثدا˘˘ح نأا ،ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ضشو˘˘كب ةر˘˘ي˘˘سصن ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘لا
تياف دلوأا ةيعماجلا ةماقإلاب
ةرا˘˘سسخو «ة˘˘م˘˘ي˘˘لألا»ـب2
ةرازولا نأا افي˘سضم ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل
يف ا˘ق˘م˘ع˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
.ثداحلا

هترايز لÓخ نايز نب لاق
رر˘ق˘ت ه˘نا نار˘˘هو ة˘˘يلو ى˘˘لإا

زاغلا تاروراق لامعتسسا عنم
تاما˘قإلا ع˘ي˘م˘ج فر˘غ ل˘خاد
ا˘ظا˘ف˘ح كلذو ،ن˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نيمد˘خ˘ت˘سسم˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو
يدافتو ةيعماجلا تا˘ما˘قلا˘ب
عقو يذلاك ثداح يأا راركت
ةبلاطلا ةافو فلخو ضسمأا لوأا
.ةريسصن ضشوكب

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو را˘˘˘سشأاو
حÓسصإا ةنجل نأا ىلإا ،يلاعلا
يهنتسس ةيعماج˘لا تا˘مد˘خ˘لا

ضضر˘˘ع˘˘ل ا˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
لوألا ريزولا ىلع عورسشملا

مت هنأاو ،ةيروهمجلا ضسيئرو
نيسسحتل تاءارجإا ةدع ذاختا

ةيعماجلا تامدخ˘لا ىو˘ت˘سسم
دافأاو .ةيعما˘ج˘لا ة˘م˘كو˘ح˘لاو
ةف˘ل˘كم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا ر˘يزو˘لا
تامد˘خ˘لا حÓ˘سصإا عور˘سشم˘ب
نم ابيرق يهتنتسس ةيعماجلا

ىلع عورسشملا ضضرعل اهلمع
ضسي˘˘˘˘˘˘ئرو لوألا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘˘لا
.ةيروهمجلا

ةرورسض ىلع ريزولا دّدسشو
يدافتل تاءارجإلا ةفاك ذاختا
ضشوكب ةبلاطلل عقو ام راركت

،ةيعماجلا ةماقإلا يف ةريسصن
باو˘بأا نأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا دد˘ج ا˘م˘ك
مامأا ةحو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ت ةرازو˘لا
،ة˘ي˘˘بÓ˘˘ط˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةيعماجلا تامدخلا نيسسحتو
ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ن˘ير˘ي˘˘سسم˘˘لا م˘˘ه˘˘ت
.لامعلاو

ف˘ير˘سش د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ناويدب يعرفلا ريدملا دولوم
متيسس هنأا ،ةيعماجلا تامدخلا
ةثداح نع نيلوؤو˘سسم˘لا ة˘لا˘قإا

ةر˘˘ي˘˘سصن» ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘لا ةا˘˘˘فو
ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا˘ب «ضشو˘كب
تاعاسسلا يف «2 تياف دلوأا»
.ةلبقملا

نأا دولوم فيرسش حسضوأاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرار˘سش نأا تت˘ب˘˘ثأا

ةا˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ثدا˘˘˘˘ح ءارو تنا˘˘˘˘˘ك
،ضشو˘˘كب ةر˘˘ي˘˘سصن ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لا

لا˘˘خدإا ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ي ه˘˘˘نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةز˘˘˘ه˘˘˘جأاو زا˘˘˘غ˘˘˘لا تارورا˘˘˘ق
.ةيعماجلا ءايحألا ىلإا ةئفدتلا

ءايحألا لخاد ماعطإلا نعو
نأا لوؤوسسملا لا˘ق ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ةبل˘ط˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا ة˘ب˘جو˘لا

ر˘˘ع˘˘سس نأا ا˘˘ت˘˘فل ،ة˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
م˘عا˘ط˘م˘لا˘ب ةد˘حاو˘لا ة˘ب˘جو˘لا
رانيد061 ـب ردقت ةيعماجلا

لوؤوسسم˘لا فا˘سضأاو .ير˘ئاز˘ج
ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا نأا ه˘تاذ
ةيعماج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ناو˘يد˘ل
،رانيد راي˘ل˘م211 ـب رد˘˘ق˘˘˘ت
حار˘˘ت˘˘قا ع˘˘فر م˘˘˘ت اذ˘˘˘ه ع˘˘˘مو
ةرورسضب ةينعملا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
ة˘م˘ي˘ق˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘لا
.ةيعماجلا ةحنملا

خ.ةميصسن

قطا˘ن˘لا رارو˘ف لا˘م˘ج لا˘ق
د˘˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا

نإا ،انوروك ضسوريف ةعباتمو
3 تحر˘˘˘ط ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو
لو˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘هو˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
يف ةدمتعملا ةيجي˘تار˘ت˘سسإلا
ضسور˘˘ي˘˘ف د˘˘سض ح˘˘ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا

ترا˘ت˘خا ا˘˘ه˘˘نأا لإا ،ا˘˘نورو˘˘ك
ةئاملاب07 ةيطغت ويرانيسس
ا˘م و˘هو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ةعر˘ج نو˘ي˘ل˘م22 لدا˘˘ع˘˘ي
.حاقل نويلم44 يأا ،ةدحاو

لÓ˘˘˘˘خ رارو˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘سضوأاو
يسساردلا مو˘ي˘لا ي˘ف ه˘ت˘م˘ل˘ك
ةطبتر˘م˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا لو˘ح
د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
نأا ،ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ضسور˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
يف تاحاقللا ىلع لوسصحلا
عيزو˘ت˘لاو بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
تا˘ئ˘ف˘لا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع لدا˘˘ع˘˘لا
،زر˘بألا نا˘هر˘لا د˘ع˘ي ة˘سشه˘لا
تفا˘˘ه˘˘ت˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ح ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
اريسشم ،حاقللا ىلع يملاعلا
تلمع ةحسصلا ةرازو نأا ىلإا

ةفلكم ةن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
هل ةيبنا˘ج˘لا را˘ثآلا ة˘ب˘قار˘مو
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘سصن˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م

.ة˘ح˘˘سصلا ةرازو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م
د˘يد˘˘ح˘˘ت نأا رارو˘˘ف فا˘˘سضأاو
ءاج حيقلتلاب ىلوألا تائفلا
،حيقل˘ت˘لا تا˘عر˘ج ة˘ل˘ق جا˘ت˘ن
م˘˘ق˘˘طألا˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ف˘ئا˘ظو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
56 نونسسملا ،ةيجيتارتسسإلا
نوناعي نمو قوف امف ةنسس
.ةنمزملا ضضارمألا نم

ف˘سشك ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف حاقللا عيزوت نأا راروف
02 ل˘م˘سش ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا

ن˘˘م ارر˘˘سضت ر˘˘ث˘˘كألا ة˘˘يلو
عيسسوت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ،ءا˘بو˘لا
لوسصو دعب تاعرجلا عيزوت
،حاقللا نم ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ن˘ح˘سشلا
م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ي˘˘˘˘ف
ناكسسل ةلقنتم ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
دا˘عو ،ة˘لوز˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
را˘˘ثآلا عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘ل رارو˘˘˘ف
دج رمأا هنأا ادكؤوم ،ةيبناجلا

ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف يدا˘˘ع
ن˘˘م د˘˘بل ن˘˘كلو ،ة˘˘˘يودألاو
ع˘سضو م˘ت ه˘ن˘مو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘ي˘˘سضرأا
.تلاحلا

ز.سسواط

رهصشلا اذه ةياهن «اكينيزارتصسا-دروفصسكأا» نم ةعرج فلأا008 مÓتصسا

«رزياف» يكيرمألا حاقللا ءانتقا رئازجلا تسضفر بابسسألا هذهل
ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا

حÓسصإا ناكسسلاو ةحسصلا ريزو
رئازجلا ضضفر نأا ،تايفسشتسسملا
،ي˘كير˘مألا رز˘يا˘ف حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘قا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا طور˘˘˘سشلا ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي
حاقللا جاتنإا تاكر˘سش ا˘ه˘ت˘سضر˘ف

نأا ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك د˘˘˘سض
فلأا008 ملتسست˘سس ة˘مو˘كح˘لا

˘‐درو˘ف˘سسكأا» حا˘ق˘ل ن˘م ة˘عر˘˘ج
ا˘نورو˘ك د˘سض «ا˘كي˘ن˘˘يزار˘˘ت˘˘سسا
.يراجلا يرفيف رخاوأا

ي˘ف ضسمأا د˘يزو˘ب ن˘˘ب ح˘˘سضوأا
يف نيكرا˘سشم˘لا ما˘مأا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك
تابيترتلا لوح يسساردلا مويلا
ضسوريف دسض حيقلتلاب ةقلعتملا
ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب «91˘˘‐ د˘˘ي˘˘فو˘˘ك»
بب˘سس نأا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

رزياف حاقل ءانتقا رئازجلا ضضفر
بل˘˘ط ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي ،ي˘˘كير˘˘مألا
حا˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘ن˘سصم˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا
ةلحرمك ةعرج نويلم02 ءارسشل
رلود1 با˘˘سست˘˘حا ع˘˘م ى˘˘لوأا
فاسضأاو .ةدحاولا حاقللا ةنقحل
ذ˘ن˘م تل˘خد ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ر˘يزو˘لا
عم تاسضوافم يف0202 توأا

،حاقل˘ل ة˘ع˘ن˘سصم تا˘كر˘سش ةد˘ع
دو˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا

اهنم ددع عم مهافت تاركذمو
نينطاوملل حاقللا ريفوت لجأا نم
 .1202 يفناج رهسش لولح عم

ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا نأا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا دا˘˘فأاو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ديدحتب تلفكت ،ءابولا تاروطت
ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسسإلا
ةنراقمب اهمايق لÓخ نم ،ءابولا
ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسارد˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
تاحاقللا فلتخم ىلع ةزجنملا
،ضسوريفلا نم ةياقولل ةجتنملا
ضضعب ىلع رمألا رقتسسي نأا لبق
تاكرسش نم ةعنسصملا تاحاقللا
.ةفلتخم ةيبنجأا

ىل˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا ر˘كذو
ةيدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا˘ب عا˘ط˘ق˘لا

رئازجلا اهتعسضو يتلا ةيرسشبلاو
ضسور˘ي˘ف˘ل˘ل يد˘سصت˘لا ل˘جأا ن˘˘م
مت ام ازر˘ب˘م ،ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘جا˘ت˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘سصي˘˘سصخ˘˘ت
نم ةيئاف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ى˘سضر˘م˘ب ة˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل ح˘˘لا˘˘سصم
ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت اذ˘˘كو د˘˘ي˘˘فو˘˘˘كلا
داو˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا˘˘ب
ةيبطلا مقاو˘ط˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا

رباخملا بناج ىلإا ةيبطلا هبسشو
ةينقت قفو ضصيخسشتلل ةلهؤوملا

– RCP TRاهددع غلب يتلاو
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ار˘ب˘خ˘˘م28
،ةلسص يذ قايسس يف.ينطولا
ةرازو˘˘˘ب ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم تح˘˘˘˘سضوأا
ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب ،ة˘ح˘˘سصلا
عم عامتجا دقع مت هنأا ،ينطولا

يفناج72 يف ضسكافوك ةمظنم
زي˘ه˘ج˘ت م˘ت ه˘نإا تلا˘قو .طرا˘ف˘لا

ة˘˘يرور˘˘سضلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
لجأا نم ةمظنملا ىلإا اهلاسسرإل
˘˘‐درو˘˘ف˘˘سسكأا» حا˘˘ق˘˘ل مÓ˘˘ت˘˘سسا
نأا ،تفا˘سضأاو  .«ا˘كي˘ن˘˘يزار˘˘ت˘˘سسا

نمسض حاقللا نم رئازجلا ةسصح
نويلم2,2ـب ردقي ،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

رئازجلا مل˘ت˘سست˘سس ثي˘ح ،ة˘عر˘ج
.يرفيف رخاوأا اهنم ةئاملاب53
حا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ك نأا ة˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
ضسوريفل داسضملا اكينيزارتسسأا»
007 ن˘ي˘ب ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك
اهملتسست˘سس ة˘عر˘ج ف˘لأا008و
عقوتيو .ةرتفلا ضسفن يف رئازجلا
ةمظنم ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ل˘ت˘سست نأا
نم رثكأا «كيرفا يسس يد يسس»
،انوروك دسض ةعرج نييÓم8
يف ميلسستلا ةيلمع أادبت نأا ىلع
.لبقملا ليرفأا

د.Ëرم

نوبلاطي ةلقروب نولاطب
تاكرصشلا يف لغصش بصصانمب
ةيلورتبلا

بونجلاب ليغسشتلا فلم
ةهجاولا ىلإا دوعي
روث ينب يح نم نولاطب ماق
،سسمأا ءاصسم ةلقرو يف
اديدنت ،ةمراع تاجاجتحاب
يف ءاصصقإلا ةصسايصس جاهتناب

بصصانمب بعÓتلاو مهقح
تاكرصشلا اهحيتت يتلا لغصشلا
ةلماعلا ةيبنجألاو ةينطولا

ةيطفنلا ةعانصصلا يف
.ريبكلا بونجلاب
نأا ،ةيلحم رداصصم تدافأاو
عطقب اوماق نيلاطبلا ءلؤوه

رطأا يف رانلا مارصضإاو قيرطلا
طصسوب ةيطاطملا تÓجعلا
لصش يف ببصست امم ،ةنيدملا

قيرطلا ربع رورملا ةكرح
نيع ةيدلب ىلإا يدؤوملا
.ءاصضيبلا

ةوطخلا هذه تءاجو
تاذ بصسح ،ةيديعصصتلا
ام ىلع اجاجتحا ،رداصصملا

يلاطب بلاطم سشيمهتب فصصو
يف ةلثمتملاو روث ينب يح

لغصش بصصانم نم مهنيكمت
.ةيلورتبلا تاكرصشلاب
دق نوجتحملا ناك ،ةراصشإÓل
هوفصصو امب ارارم اوددن
ةيدجملا ريغ دوعولاب
املع ،ليغصشتلا فلم يلوؤوصسمل
نم رثكأا اوبصصن نيصضفتنملا نأا

ىلع ةميخلا هبصشي ام ةرم
نع ديعب ريغ قيرطلا ةفاح

،ةيئاصضقلا ةطرصشلا رقم
ةبلاطم تاراعصش نيعفار
لوفكملا لغصشلاب مهقحب
ارارم اوحول امك ،ايروتصسد
يف ديعصصتلا رايخ جاهتناب

ةيصصولا تاهجلا سضفر لاح
.مهبلاطم ةيبلت

خ.ةميصسن



روتيسش نيدلا ضسمسش حسضوأا
نأا ،ضسمأا يفحسص حيرسصت يف
002 ريفوت ىلع ةرداق رئازجلا

ا˘م اذإا ،ا˘ي˘عو˘ب˘سسأا رلود نو˘ي˘ل˘م
لامعتسسلا قيقحت نم تنكمت
نأا فاسضأاو .ةقا˘ط˘ل˘ل ي˘نÓ˘ق˘ع˘لا
0001 ع˘˘سضو مز˘˘ت˘˘ع˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا

ةيسسمسشلا حاولألا نم طاواغيم
تا˘يلو ر˘سشع ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا اتفل ،ةيراجلا1202 ةنسس
ةقاطل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا نأا
بي˘كر˘ت ي˘سضت˘ق˘ي ،ة˘˘ي˘˘سسم˘˘سشلا

ل˘قألا ى˘ل˘ع طاوا˘غ˘ي˘م0001
املع .0302 قافآا لÓخ ايونسس
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت˘سس ة˘مو˘˘كح˘˘لا نأا
ةيسسمسشلا تاطحملا هذه ليومت
 .كلهتسسملا ريغ يعيبطلا زاغلاب

نينطاو˘م˘لا نأا ،ر˘يزو˘لا د˘كأاو
رتم نوي˘ل˘م008 نوكله˘ت˘سسي
يأا ،يعيبطلا زاغلا نم بعكم
ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘م1 لدا˘ع˘˘ي ا˘˘م
ةرورسض ى˘ل˘ع دد˘سشو .لور˘ت˘ب˘لا
لاقتنلا ديسسجتل راوحلا ليعفت
ىلع بابسشلا كارسشإاو ،يوقاطلا

ةر˘ي˘غ˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ضسأار
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ر˘يو˘ط˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ،ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا
عاطقلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لاو
 .مهسضرتعت يتلا ةيطارقوريبلا

طورسش رتفدب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو

،نارمعلاو ءان˘ب˘لا˘ب ضصا˘خ د˘يد˘ج
ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
نأا ،ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘ق
،هداد˘˘عإا ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش ةرازو˘˘˘لا
ى˘سضو˘ف ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا فد˘ه˘˘ب
رئازجلا اهدهسشت ي˘ت˘لا نار˘م˘ع˘لا

كÓهتسسا ديسشرتل راطإا عسضوو
 .ةقاطلا

ضضرف طورسشلا رتفد مسضيو
طر˘˘سشك يو˘˘قا˘˘ط ضصي˘˘˘خ˘˘˘سشت
ةسصخر ىلع لوسصحلل قبسسم
تÓيدعت لاخدإا ىلإا اتفل ،ءانبلا

م˘˘ت ن˘˘كسسم ف˘˘لأا001 ى˘ل˘˘ع
ن˘كسسم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو هزا˘ج˘نإا

 .دسصتقم
راسشأا ،رسضخألا عماجلا نأاسشبو

ةرازو˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت ى˘˘لا رو˘˘ت˘˘ي˘˘˘سش

،ةينعملا حلاسصملا عم نواعتلاب
يف رسضخألا عماجلا زاجنإا ىلإا
دبع يدي˘سس ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
اقيدسص ادجسسم هايإا اربتعم ،هللا
ةعانسص ليعفت متيسس امك ،ةئيبلل
ءا˘˘م تا˘˘نا˘˘خ˘˘سس جا˘˘ت˘˘نإا ضصخ˘˘ت
تاسسسسؤوملا قيرط نع ةيسسمسش
ةقداسصملا مت امدعب ،ةرغسصملا

. اهيلع
يوقاطلا لاقتنلا ريزو اعدو

ى˘˘لإا ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
يو˘قا˘˘ط جذو˘˘م˘˘ن ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
ىلإا ع˘ير˘سسلا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ح˘م˘سسي
نع اديع˘ب ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا
.ريذبتلا ةبراحمو ،تاقور˘ح˘م˘لا

لÓغتسسا ةرورسض ىلع ددسشو
تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإÓ˘˘ل تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا

ضصرف ىلإا اهل˘يو˘ح˘تو ة˘حا˘ت˘م˘لا
يف اهعيمجتو ةيلحم ةيرامثتسسا
،تاينواعت وأا تاعومجم راطإا

تاسسسسؤوم هتزجنأا ام رارغ ىلع
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ءا˘˘˘سضعأا
 .ةلقرو ةيلو يف ةيسسمسشلا

تاو˘ط˘خ˘لا˘ب رو˘ت˘ي˘سش دا˘˘سشأاو
هعاطق اهققح ي˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا

تن˘كم˘ت ثي˘˘ح ،ه˘˘ت˘˘ثاد˘˘ح م˘˘غر
ا˘ه˘ما˘ه˘م د˘ي˘سسج˘ت ن˘م ةرازو˘˘لا
تاداسصتقا قيقحت يف ةلثمتملا
لماك ىوتسسم ىلع ةقاطلا يف
داد˘عإاو ة˘يو˘ي˘ح˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
يتلا ةيجيتارت˘سسلا تا˘سسا˘ي˘سسلا
لا˘ق˘ت˘نلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت
 .رهسشأا ةتسس فرظ يف يوقاطلا
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ـب رئإز÷إ ‘ لامعأ’إ ةئيب نوفضصي داضصتقإ ءإÈخ
:نودكؤويو «ةمئŸÓإ Òغ»

ةبرسضلا..رامثتسسلا Úناوق Òيغت
داسصتقÓل ةيسضاقلا

ءوجل ،نويداسصتقا ءاربخ دقتنا
ةرازو ضصخألا˘˘˘˘بو ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
رامثتسسا نوناق قلخ ىلإا ةعانسصلا

يلاحلا نوناقلا نع يلختلاو ديدج
ثيح ،6102 ةنسس هرادسصإا مت يذلا
ةرم لك نيناوقلا هذه رييغت اوربتعا

ةيسضاق ةبرسض ،تاونسس عسضب يفو
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسلا خا˘ن˘˘م˘˘ل
. ةماع ينطولا داسصتقÓلو

:«مÓضسلإ»ـل رضصان ناميلضس
نينإوقلإ رييغت

ةرم لك يف تاعيرضشتلإو
يبنجأ’إ رمثتضسملإ رّفنيضس

يداسصتقلا ري˘ب˘خ˘لا د˘ق˘ت˘نا
ة˘مو˘كح˘لا مز˘ع ،ر˘سصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘سس
د˘يد˘˘ج را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا نو˘˘نا˘˘ق ءا˘˘سشنإا

ثيح ،يلاحلا نوناقلا نع يلختلاو
ة˘ن˘سس رد˘سص نو˘نا˘ق˘لا اذ˘˘ه نأا د˘˘كأا

ليوط تقو هيلع رمي ملو6102
نأا اربتعم ،رييغت ىلإا جاتحي ىتح
ر˘ف˘ن˘ي نأا ه˘˘نا˘˘سش ن˘˘م ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
.مهنم بناجألا ةسصاخ نيرمثتسسملا

حيرسصت يف رسصان ذاتسسألا لاق
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘˘ل˘˘كسشم نأا ،«مÓ˘˘سسلا» ـل
ةموكح لك عم اندÓب يف نيناوقلا

ن˘م ي˘ه ،د˘يد˘˘ج ر˘˘يزو وأا ةد˘˘يد˘˘ج
جاتحت يتلا ةيسصعتسسملا ضضارمألا
نأا ‐ثدحتملا‐ دكأاو ،جÓع ىلإا

نم دعت نيناوق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ل˘كسشم
رّف˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا رو˘مألا ن˘ي˘ب
اذ˘ه نأل ،ي˘ب˘ن˘˘جألا ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
نيئيسش نع ةداع ثحبي رمثتسسملا

ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ا˘˘˘م˘˘˘هو
اذ˘ه ،ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
رمثت˘سسم˘لا ر˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ضسي˘˘ئر ى˘˘ت˘˘حو ،ًا˘˘سضيأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
‐ثدحتملا فيسضي‐ ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
نأاب ىسصوأاو ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه˘ل ه˘ب˘ت˘نا
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ضصو˘˘سصن˘˘لا نو˘˘˘كت
يف يداسصتقلا طاسشنلل ةمظنملا
01 نع لقت ل ةدمل ةتباث دÓبلا
نأا‐ ثدحت˘م˘لا ر˘ب˘ت˘عاو.تاونسس
مد˘عو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ة˘ل˘كسشم
ةماهلا تاقوعملا ىدحإا يه اهتابث
ا˘ه˘ن˘كلو ا˘ندÓ˘ب ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘˘ل
اذه يف ةديحولا ةلكسشملا تسسيل
ةيطارقوريبلا ًاسضيأا كانهف ،لاجملا
را˘م˘ث˘ت˘سسلا ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘تا˘˘ق˘˘لا

ًا˘˘سضيأا كا˘˘ن˘˘هو ،ًا˘˘مو˘˘م˘˘ع ةرادإلاو
روهدتلا لكسشم ‐ريبخلا‐ فيسضي
ل اذهو ةلمع˘لا ة˘م˘ي˘ق˘ل ر˘م˘ت˘سسم˘لا
هنأل يبن˘جألا ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا د˘عا˘سسي
رانيدلاب هحابرأا لكآات يف ببسستيسس
هدلب ىلإا اهلوحي امدنع يرئازجلا
ىلإا ةفاسضإا اذه ،ةبعسصلا ةلمعلاب
را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ة˘ل˘كسشم
حوار˘ت تلاز ل ي˘ت˘لا ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

ر˘ي˘ب˘خ˘لا فر˘ت˘˘عاو. ا˘˘ه˘˘نا˘˘˘كم
يف لامعألا ةئيب ناب ،يداسصتقلا
،رامثتسسÓل ةمئÓ˘م ر˘ي˘غ ر˘ئاز˘ج˘لا

بتارم لتحت اندÓب لعج ام اذهو
لامعألا ةئي˘ب بي˘تر˘ت ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م
فورعملا يملاعلا بيترتلا نمسض
ثيح،ssenisuB gnioD ـب
نم751 ةبترملا رئاز˘ج˘لا ل˘ت˘ح˘ت
دلبب قيلي ل اذهو ،ةلود091 نيب
بل˘˘ج˘˘ل نا˘˘˘كمإلا رد˘˘˘ق ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
دعب ةسصاخ ةيبنجألا تارامثتسسلا
ةيقب لثم ينطولا داسصتقلا ررسضت
يفو ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م م˘لا˘ع˘لا

نع ينطولا لاملا ضسأار زجع لظ
ة˘ل˘ي˘ط دا˘سصت˘قلا ة˘ل˘ج˘ع كير˘ح˘ت

.نمزلا نم دوقع
نوناقلا اذه نومسضم نأا مغرو

‐هبسسح‐ دعب هيلع علطن مل ديدجلا
نوكي نأا وه هوجرن ام لك نكل» ،
رمثتسسملا نيب ًاقّرفم نوناقلا اذه
نأاو ،يمهولا رمثتسسملاو يقيقحلا
تازفحم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ن˘م˘سضت˘ي

ةيبنجألا تارامثتسسلا باطقتسسل
ـب ةنراقم اهيف اريثك انرخأات يتلا
ىتحو برغملاو ضسنوت نيتراجلا

.«رسصم
:«مÓضسلإ»ـل ةيلهإوضس دمحأإ
مت ديدجلإ رامثتضس’إ نوناق

نلو «ةيدإرفناب» هدإدعإإ
لوبقلإ ىقلي

ر˘ي˘ب˘خ˘لا د˘ق˘ت˘نا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يف ة˘ي˘ل˘هاو˘سس د˘م˘حا يدا˘سصت˘قلا
ةرازو ءوجل «مÓسسلا» ـل حيرسصت
رامثتسسا نوناق ءاسشنإا ىلإا ةعانسصلا

امات اسضفر ىقلي ناب اعقوتم ،ديدج
باونو ءارزولا ضسلجم فرط نم
رظنلاب ،مÓ˘عإلا ى˘ت˘حو نا˘م˘لر˘ب˘لا
اهنأا لا˘ق ي˘ت˘لا هداد˘عإا ة˘ق˘ير˘ط ى˘لإا
كارسشإا نود «ةيدارفنا» ةفسصب تمت
لا˘جرو ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لاو ءار˘ب˘خ˘˘لا
ع˘قاو˘لا ر˘مألا ة˘سسا˘ي˘سسف ،لا˘م˘˘عألا
ة˘عا˘ن˘سصلا ةرازو ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا
˘مد˘خ˘˘ت ل‐ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا‐ لو˘˘ق˘˘ي
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘سسو ة˘˘ت˘˘ب˘˘لا دا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
لكو يقيقح قزأام يف ةموكحلا

ديعب نم وأا بيرق نم ةقÓع هل نم
نوناق نأا ةيلهاوسس ربتعاو ،نوناقلاب
ناك يوسضع نوناق وه رامثتسسلا
تايوتسسم ةدع ىلع هدادعإا يغبني
يف هذه نيناوقلا رييغت نأا ادكؤوم
رامثتسسلا خا˘ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ةر˘م ل˘ك
ل هنا امك رق˘ت˘سسم ر˘ي˘غو ا˘ب˘ل˘ق˘ت˘م
منيو ةتبلا ينطولا داسصتقلا مدخي

،تا˘ع˘ير˘سشت˘لا رار˘ق˘ت˘سسا مد˘ع ن˘ع
بسسح‐ ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘كو
نوناقلا ىل˘ع ءا˘ق˘بإلا ‐ثد˘ح˘ت˘م˘لا
تا˘ي˘ب˘ل˘˘سسلا ع˘˘م ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
هريي˘غ˘ت نود ه˘ل˘يد˘ع˘تو ةدو˘جو˘م˘لا

تايباجيإا ىلع يوتحي هناو ةسصاخ
ءاغلإاو اذكو94/15 ةدعاق ءاغلإاك
داجيإا ةد˘عا˘ق ءا˘غ˘لإاو ة˘ع˘ف˘سشلا ق˘ح
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا كير˘˘˘سشلا
.اهريغو يبنجألا رمثتسسملل

ىلع يغبني ‐ ةيلهاوسس‐ دكأاو
خانم ريفوت ىلع زكرت نأا ةموكحلا

ةسصاخ تارامثتسسلا بذجل مئÓم
يف تاعيرسشتلا رييغت لدب ةيبنجألا

اعقوم كل˘م˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف ،ةر˘م ل˘ك
طحم اهلعجي دق اماه ايجيتارتسسا
يف اميسس رامثتسسلا يف نيبغارلا

جراخلا يف ةيكنب عورف حتف لظ
،ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا لاو˘مأا ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
نوناق ضصني نأا نم دب ل» افيسضم
ضضع˘ب ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسلا
دحي نأاو ميدقلا نوناقلا تايباجيإا

جوتن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل دار˘ي˘ت˘سسلا ن˘م
عورف حتف ىلع ضصني نأاو ،يلحملا
لاومألا ةيامحل جراخلا يف ةيكنب
،ةيرامثتسسلا عيراسشملا لÓغتسساو
ةن˘يز˘خ˘لا دا˘ع˘بإا م˘ت˘ي نأا بج˘ي ا˘م˘ك
ضضور˘ق˘لا ح˘ن˘م ن˘م ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ريفوت ىلإا ةفاسضإا ،تارا˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘ل
نا˘˘م˘˘سضو ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا را˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
حا˘برأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ليع˘ف˘تو تا˘ع˘ير˘سشت˘لا رار˘ق˘ت˘سساو
هيلع ضصوسصنملا ديحولا كابسشلا
هيلإا أاجلي يذلا رامثتسسلا نوناق يف
تاعاطقلا ىلإا ضسي˘لو ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
.ىرخألا ةيراجتلا

ز.سسواط

ينطولإ داضصتقÓل ةفاضضم ةميق قيق– ‘ مهاضسيضس طاضشنلإ إذه نأإ دكأإ

لمعلا سصرف Òفوتو ةوÌلا ثادحتسسل بهذلا يلغتسسم وعدي باقرع

تابكرملل ةينطولإ ةÒظ◊إ رإرقتضسإ ةبوعضص دكؤوت كلهتضسŸإ ةيامح

ةردنلا ةمزأل بقترم جارفناو تارايسسلا راعسسأا ‘ Êونج عافترا

ر˘يزو با˘قر˘ع د˘م˘ح˘م ا˘عد
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ،م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
بهذلل ي˘فر˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا
لغسشلا بسصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا

ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘كر˘˘˘ح ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو
نأا ادكؤوم ،ينطولا داسصتقÓل
نمسض جردن˘ت ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسلا
ريوطت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا ة˘لود˘ل˘ل
نمو يم˘ج˘ن˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا
ةورثب طبترملا طاسشنلا اهنيب
لوؤو˘سسم˘لا فا˘سضأاو.بهذلا
ىلع ضسمأا عاطقلا نع لوألا

ةسصخر17 ع˘˘يزو˘˘ت ضشما˘˘ه
بهذلل ي˘فر˘ح˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسلا
ةر˘غ˘سصم تا˘سسسسؤو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
ه˘˘˘نأا ،تسسار˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت ة˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
بابسشلل ة˘سصر˘ف˘لا نو˘كت˘سس»
اذ˘ه ة˘سسرا˘م˘م˘ب ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘˘لاو
راطإا نمسض يويحلا طاسشنلا

وهو ،فافسشو ننق˘مو م˘ظ˘ن˘م

يف مها˘سسي˘سس يذ˘لا طا˘سشن˘لا
ر˘ي˘فو˘تو ةور˘ث˘لا ثاد˘ح˘˘ت˘˘سسا
ةميقلا قيقحتو لمعلا ضصرف
ينطولا داسصتقÓل ةفاسضملا

ةينطولا ةورثلا هذه ةيامحو
به˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا

،«ي˘ئاو˘سشع˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلاو
اذه لÓخ ريزولا ضضرعتسساو
ر˘ق˘م˘ب ىر˘ج يذ˘˘لا ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ل˘حار˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ،ة˘يلو˘˘لا
،عورسشملا اذه اه˘ع˘ط˘ق ي˘ت˘لا

راطإلا دادعإاب رمألا قلعتيو
ع˘قاو˘م د˘يد˘ح˘تو ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ثيح ،ةقطنم ل˘كب ن˘يد˘ع˘ت˘لا

اعقوم29 ةيلولا هذهب ددح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م
.ةيمجنملا تاطاسشنلل

امك ‐ كلذك رمألا قلعتيو
˘˘‐ م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘˘يزو فا˘˘˘سضأا
رايتخا تلمسش ىرخأا لحارمب
ةسسراممل نيلهؤوملا بابسشلا

ع˘˘˘˘˘سضوو طا˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘˘ه

لفكت˘ت˘سس ي˘ت˘لا تاد˘سضن˘م˘لا
يذ˘˘˘لا بهذ˘˘˘لا ما˘˘˘˘خ ءار˘˘˘˘سشب
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت
نأا راسشأا نأا دعبو ،ةرغسصملا

ضصخر ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م
ة˘ل˘حر˘م˘لا د˘ع˘ت لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا
اذ˘˘˘ه را˘˘˘سسم ي˘˘˘ف ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ىلع» هلوقب ددسش ،عورسشملا
تابثإا ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ق˘حأاو ا˘هدو˘جو
دجتسسو ،يمج˘ن˘م˘لا طا˘سشن˘لا

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘عد˘˘˘لا ل˘˘˘ك
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نا˘م˘سض ا˘سضيأاو ة˘ي˘م˘ج˘ن˘˘م˘˘لا
قر˘˘˘˘˘˘ط لو˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘كت
قلعت ا˘م ة˘سصا˘خ لÓ˘غ˘ت˘سسلا
ة˘يا˘م˘حو ي˘ح˘سصلا بنا˘ج˘لا˘˘ب
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ضصا˘خ˘سشألا
.» ةئيبلا

ز.سسواط

يد˘بز ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم د˘˘كأا
ةيرئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ضسي˘ئر
،كلهتسسملا داسشرإاو ة˘يا˘م˘ح˘ل
راعسسأاب تارايسس داريتسسا نأا

نم ديحولا لحلا وه ةلوقعم
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ل˘˘˘˘جأا
ي˘كلو ا˘ه˘نزاو˘ت˘ل تارا˘ي˘سسلا
يوذ لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت
.طسسوتملا لخدلا

ح˘ير˘سصت ي˘˘ف يد˘˘بز ر˘˘قأاو
رارقتسسا ة˘بو˘ع˘سصب ي˘ف˘ح˘سص
تارايسسلل ةينطولا ةريظحلا
ةيفاسضإلا ءابعألا ىلإا رظنلاب
تايلمع اهل عسضختسس يتلا
،ةديدجلا تارايسسلا دار˘ي˘ت˘سسا

ةئاملاب53 ةبسسن ىلإا اريسشم
ةم˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لا ةدو˘عو
ىتحو ةئاملاب91 ـب ةفاسضملا

.ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘سسأا
رئازجلا ءابعألا لك حسضوأاو
يئاهنلا رعسسلا ىلع رثؤوتسس
احسضوم ،ةديدجلا تارايسسلل
ةدا˘عإا ع˘قو˘ت ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ل ه˘˘نأا
ة˘م˘يد˘ق˘لا را˘ع˘سسألا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
.ةديدجلا تارايسسلل

خ.ةميضسن

عم نيتكإرضش اهمإربإإ لضضفب
تايضسنجلإ ةددعتم تاكرضش

جاتنإل هجتت رئازجلا
نيلوسسنألا نم ليج ثدحأا
2202 ةنسس لولحب
ريزو دمحاب نب يفطل دكأإ
نأإ سسمأإ ،ةين’ديضصلإ ةعانضصلإ
ىلع ةرداق نوكتضس رئإزجلإ

جاتنإإ يف اهتيلÓقتضسإ قيقحت
نيلوضسنأ’إ نم ليج ثدحأإ

مإربإإ لضضفب2202 ماع لولحب
ةددعتم تاكرضش عم نيتكإرضش
امهإدحإإ مضضت تايضسنجلإ
.لإديضص يمومعلإ عمجملإ

يف دمحاب نب يفطل فاضضأإو
يرجي هنإإ ،يفحضص حيرضصت
نيب نيتكإرضش نأاضشب سضوافتلإ
كلذ يف امب ،ةيرئإزج تاكرضش

ةددعتم تاكرضشو ،لإديضص
رئإزجلل حمضسي امم ،تايضسنجلإ

ثيح نم ةلقتضسم حبضصت نأاب
نم ليج ثدحأإ جاتنإإ
.2202 ماع لولحب نيلوضسنأ’إ

رئإزجلإ نإ ،دمحاب نب زربأإو
يف اهتيلÓقتضسإ ققحت نأإ دعبو
إذه يف ةداملإ هذه جاتنإ
ىلع ةرداق نوكتضس خيراتلإ

داضصتقإ عم نيلوضسنأ’إ ريدضصت
يف ر’ود نويلم004 هتميق ام
تإذ عقوتو.دإريتضس’إ ةروتاف
يلاتلاب حبضصن» نأإ لوؤوضسملإ
ايقيرفأإ يف ةديحولإ ةضصنملإ
جاتنإ’ نيتدحو مضضت يتلإ
نيلوضسنأ’إ نم ليج ثدحأإ

لإديضص نأإ اًفيضضم ،«مات لكضشب
فضصوي إراقع اضضيأإ جتني دق
ةيقردلإ ةدغلإ روضصقل
ريدضصت عم «سسكوريتوفيل»

.ابوروأإ ىلإإ جاتنإ’إ نم ءزج
ر.نوراه



عافدلا ةرازول نايب يف ءاج
ةبراحم راطإا يف هنأا ،ينطولا
ةلسصاومو ةمظنملا ةم˘ير˘ج˘لا
ءاسضقلا ىلإا ةثيثحلا دوهجلل

تاردخملاب راجتلا ةفآا ىلع
ضشيجلا تاوق تنكمت ،دÓبلاب
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
فيقوت نم ،ةينمألا كÓسسألا

زجحو ،تاردخ˘م ر˘جا˘ت811
فيكلا نم را˘ط˘ن˘ق1.8351
،نييا˘كو˘ك غ723 ،جلاع˘م˘لا

.ةسسولهم ضصارقأا508491و
رسصانع نأا نايبلا فاسضأا امك
ضسفن لÓخ تفقوأا دق ضشيجلا
راطإا يف ضصخسش015 ،ةرتفلا
ر˘ي˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لاو بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ر˘ف˘سسأا ،بهذ˘لا ن˘ع ي˘عر˘سشلا

نع فسشك زاهج41 زجح نع
قراطم833 ،ندا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

،يئابرهك دلوم384 ،طغسض
بيرهت تلواحم طابحإا عم
،دو˘قو˘لا ن˘م ار˘ت˘ل384441
8و ،لاقن افتاه483 طبسضو

.فانسصألا فلتخم نم تابرع
راطإا يفو ىرخأا ةهج نم

ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
ر˘سصا˘ن˘ع تف˘قوأا ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا

،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
نم يعرسش ريغ ارجاهم061
.تايسسنجلا فلتخم

watan@essalamonline.com

5 2592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج62ـل قفاوملا1202 يرفيف8نينثإ’اثدحلا

تايسسنجلا فلتخم نم «اقارح»061و تاردخم رجات811 فيقوت ىلإا ةفاسضإا

دحاو رهسش فرظ يف تامزاك3 رمديو نييباهرإا6 ىلع يسضقي سشيجلا

ط.ةراسس

ملسس اميف ،نييباهرإا6 ىلع ءاسضقلا نم ،مرسصنملا يفناج رهسش لÓخ ،يبعسشلا ينطولا سشيجلا تاوق تنكمت
ةوÓع ،ةيباهرإ’ا تاعامجلل دانسسإاو معد رسصانع6 فيقوت عم ،ةيركسسعلا تاطلسسلل امهيسسفن نانثا نايباهرإا

.عنسصلا ةيديلقت لبانق9و ،ديسص قدانب52 ،ةيران ةحلسسأا41 عاجرتسسا عم ،تامزاك3 ريمدتو فسشك ىلع
ىدل ماهتلا ةفرغ تجمرب

ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
قطنلا ةسسلج ،ضسمأا ةمسصاعلاب
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا رار˘ق ي˘ف م˘كح˘لا˘ب
يلع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ءاو˘ل˘لا عاد˘يإا

يرفيف12 مو˘˘˘ي ير˘˘˘يد˘˘˘˘غ
طابحإا مهتب عباتملا ،يراجلا

ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا تا˘يو˘ن˘ع˘م
.يبعسشلا

ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه تع˘˘فار
،يريدغ يلع ،دعاقتملا ءاوللا
˘˘ما˘˘ه˘˘تلا ة˘˘˘فر˘˘˘غ ما˘˘˘مأا ضسمأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق ضسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ةهجوملا مهتلا غارفإا حلاسصل
ةيماحم˘لا تر˘كذو .ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
حير˘سصت ي˘ف ي˘م˘ي˘ل˘سس ة˘ل˘ي˘ب˘ن

تار˘˘˘˘˘سشع نأا ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سص
او˘˘˘كرا˘˘˘سش ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ماهتلا ةفرغ مامأا مهتاعفارمب
ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لا ضضحد ل˘˘جأا ن˘˘م

ق˘با˘سسلا ح˘سشر˘م˘لا ا˘ه˘ب ع˘با˘ت˘ي
،9102 ليرفأا81 تايسسائرل
ة˘فر˘غ نأا ي˘م˘ي˘ل˘˘سس تف˘˘سشكو
يف اهرار˘ق رد˘سصت˘سس ما˘ه˘تلا
يرفيف12 مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
.يراجلا

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو
ةم˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق
ار˘مأا رد˘سصأا ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا
ضسبحلا يريد˘غ ي˘ل˘ع عاد˘يإا˘ب
9102 ناوج31 موي تقؤوملا
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ه˘ل ه˘جو نأا د˘ع˘ب
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘لود ءÓ˘م˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م
دا˘سصت˘˘قلا˘˘ب ضسم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
تقو يف ةمهاسسملاو ينطولا
فا˘ع˘سضإا عور˘سشم ي˘ف م˘ل˘سسلا
دسصق ضشيجلل ةيونعملا حورلا
.ينطولا عافدلاب رارسضإلا

م.ةزمح

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةيلو نمأاب رسشاعلا يرسضحلا

50 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ناز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ
ةيسضق يف اوطروت ضصاخسشأا
ن˘˘كسسم ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘˘سسلا

اذهو ،ةقورسسم ءايسشأا ءافخإاو
اهب تمدقت ىوكسش ىلع ءانب
حلاسصم˘لا تاذ ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا

ةقرسس ىلإا ا˘ه˘سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م
تلاط يتلاو يلئاعلا اهنكسسم
نم اهتاغوسصم نم ةعومجم
،(بهذ) ر˘˘ف˘˘˘سصألا ند˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

تاذ تر˘سشا˘ب رو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو
ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ت˘ير˘ح˘ت ح˘لا˘˘سصم˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘˘لإا تسضفأا
.مهيف هبتسشملا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ةينمألاو ةينوناقلا تاءارجإلا
م˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

نع ةلادع˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘قر˘˘سسلا ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشأا ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خإاو ن˘˘˘˘كسسم
.ةقورسسم

تف˘قوأا ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘ف
ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘˘سشلا
ا˘سصخ˘سش ي˘نا˘˘ث˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا

نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك تز˘ج˘حو
دعب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا

تاذل ةدكؤوم تامولعم دورو
دو˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
ع˘ي˘بو ةزا˘ي˘ح˘ب مو˘ق˘ي ضصخ˘سش
ى˘ل˘ع ة˘˘سصخر نود لو˘˘ح˘˘كلا

ءايحألا دحأاب هنكسسم ىوتسسم
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةدحو69 زجحو هيف هبتسشملا

نم ةيلوحكلا تابورسشملا نم
،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
.ةلداعلا مامأا مدق دقو

تن˘كم˘ت ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ن˘˘م ،نور˘˘كف ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘طر˘˘˘سش
هبتسشم ضصاخسشأا ةتسس فيقوت
ا˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت
متو ،مهنع ثوحبمو ةيمارجإا
ةنسس52 غلبي ضصخسش فيقوت
ةقرسسلا اياسضق يف هيف هبتسشم
يف ةبكرم لخاد نم رسسكلاب

،ةنامألا ةنايخ ،ماعلا قيرطلا
ف˘تا˘ه ة˘قر˘سس ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
،يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ن˘˘˘م لا˘˘˘ق˘˘˘ن
نم ني˘لا˘ق˘ن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘قر˘سسو
ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ل˘˘خاد
باسش في˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ك .ما˘ع˘لا
هيف ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ن˘سس12 غل˘ب˘ي
ة˘قر˘سسلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
،ضسبلت ةلاح يف ماعلا قيرطلاب
،ضضي˘بألا حÓ˘سسلا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘˘لا

ضضي˘˘با حÓ˘˘سس ل˘˘˘م˘˘˘ح اذ˘˘˘كو
،يعر˘سش رر˘ب˘م نود رو˘ظ˘ح˘م
خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘ح
تاهجلا ما˘مأا72.10.1202
امك .نوركف نيعل ةيئاسضقلا
نم غلب˘ي ضصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
يف هيف هبتسشم ةنسس82 رمعلا
رفاسسلا ينلعلا ركسسلا ،اياسضق
قيرطلا يف ءاسضوسض ثادحإاو
ءاسضيب ةحل˘سسأا ل˘م˘حو ،ما˘ع˘لا

يدمعلا ميطحتلاو ،ةروظحم
خيراتب مدق ثيح ،ريغلا كلمل
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ي˘ف˘˘نا˘˘ج72
.ةيئاسضقلا

ثداح يف اياحسض4
ةيادرغب ةرايسس بÓقنا

،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘ج˘سس
ضصاخسشأا4 ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإا ضسمأا
ةروطخلا ةتوافت˘م تا˘با˘سصإا˘ب
قيرطلا يف رورم ثداح رثإا

.ةيادرغ ةيلوب33 مقر
،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا نا˘˘ي˘˘ب بسسحو

ل˘جأل تل˘خد˘ت ،ةر˘˘ي˘˘خألا نإا˘˘ف
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رور˘˘م ثدا˘˘ح
نم ملك21 ،33 مقر قيرطلا
لثمتو .ةريجحلا هاجتا ةرارقلا
ةراي˘سس بÓ˘ق˘نا ي˘ف ،ثدا˘ح˘لا
4 ةباسصإا تفلخ ثيح ،ةيعفن
ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ضصا˘˘خ˘˘سشأا
م˘ت م˘ه˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ،ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
.ضصاو˘خ˘لا فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘˘ن
لقنب تافاعسسإلا تما˘ق ا˘م˘ي˘ف
ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع عبارلا

.ةرارقلا ىفسشتسسم
نولسسارم :اهعمج

مهتلا سضحدل عفارت دعاقتملا ءاوللا عافد ةئيه
ماهت’ا ةفرغ مامأا اهب عباتملا

يلع ةيسضق يف مكحلاب قطنلا ةسسلج
يرفيف12ـلا موي يريدغ

يقاوبلا مأاب ةيمارجإا اياسضق يف مهطروت هبتسشم سصاخسشأا6 فيقوت

وطسسلا فرتحت ةباسصع طاقسسإا
نازيلغب لزانملا ىلع 71 ةدجنلا طخ اذكو8451 رسضخأ’ا طخلا ربع نمأ’ا حلاسصم اهتقلت

مئارجلا نع غيلبتلل عوبسسأا لÓخ ةيفتاه ةملاكم فلأا21 نم ديزأا

هدابكأا تاذلفب بورهلاو يلئاعلا لامهإ’اب اهمهتي اهجوز

! لوسستلا ‘ «رسصقلا» اهلافطأا لغتسست لزنم ةبر قح ‘ اسسبح ماع سسامتلا

مولعملاب ءازهتسس’ا ةمهتب
نيدلا نم

«ريخلا باج ديعسس»
موي ةلادعلا مامأا
لبقملا يرفيف52ـلا
قازرلا دبع روتكدلا فسشك
مت هنأا ،سسمأا ةريجوب
دسض ةمهتلا هيجوت ايمسسر
،ريخلا باج ديعسس وعدملا

حنجلا ىلإا ةيسضقلا ةلاحإاو
دمحما يديسس ةمكحمب
يرفيف52 مويل اهتجمربو
.لبقملا

تاذ هنع فسشك ام بسسحو
ىلع ةريجوب روتكدلا

نأا ،كوبسسيافلاب هتحفسص
دعب ءاج ةمكحملا رارق
عامسسو ىوكسشلا تيبثت
يسضاق فرط نم دوهسشلا
يرفيف62 خيراتب قيقحتلا

ءازهتسس’ كلذو ،0202
نم مولعملاب ريخلا باج

رئاعسشبو ةرورسضلاب نيدلا
تايآا ىلع همكهتو مÓسسإ’ا

،ميركلا نآارقلا نم تانّيب
نم ةحيحسص ثيداحأا ىلعو
،ةفيرسشلا ةيوبنلا ةنسسلا

ةريعسشو جحلا نكر ىلعو
…اهريغو ةيحسضأ’ا

قازرلا دبع طسشانلا مدقتو
ءانثلاو ركسشلاب ةريجوب
نيذلا نيماحملا لكل
نيرويغلا لاجرلاب مهفسصو

ركذلاب سصخو ،مهنيد ىلع
،نيدلارون يناوج ةذتاسسأ’ا
يمسشاهلا ،ناميلسس يلÓعل

رباج ،ديقع لاحر ،ةنانح
،دمحم يتيرح ،بايذ نب

.لÓب يواسسيع
ر.رجاه

ةيلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم تق˘ل˘ت
فلأا21 ن˘م د˘يزأا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

طخلا ربع ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم
ط˘خ اذ˘كو8451 ر˘˘سضخألا
عو˘ب˘سسأا لÓ˘خ71 ةد˘ج˘ن˘لا
اياسضق نع غيل˘ب˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
تاداسشرإلا بلط اذكو مارجإا

.تاهيجوتلاو
نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأا ا˘˘م بسسحو

ة˘عا˘ق نإا˘ف ،ح˘لا˘سصم˘لا تاذ˘ل
ز˘كر˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيلو نمأاب ةرطيسسلاو ةدايقلا
ةرتف˘لا لÓ˘خ تق˘ل˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
رياني92 ىلإا22 نم ةدتمملا
ةم˘لا˘كم (42121) ،طرا˘ف˘لا

رسضخألا طخلا رب˘ع ة˘ي˘ف˘تا˘ه
،71 ةدجنلا طخ اذكو8451
فلتخم نع غيلبتلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
مارجإلاب ةقلع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا

تادا˘˘˘˘˘سشرإلا بل˘˘˘˘˘ط اذ˘˘˘˘˘كو
.تاهيجوتلاو

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا» ه˘˘نأا فا˘˘سضأاو

ةدراولا ةيفتاهلا تاملاكملل
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
هذه لمعت ،تاي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘عا˘ق
ينآلا راطخإلا ىلع ةريخألا

تاغيلبتلا فلتخمل لا˘ع˘ف˘لاو
تاوق˘ل مار˘جإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ناديملا يف ةلماعلا ةطرسشلا
ل˘كب ل˘خد˘ت˘ت ا˘هرود˘ب ي˘ت˘˘لا
هذه نأا ىلإا اريسشم ،«ةيفارتحا
ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
لحم ضصا˘خ˘سشأا7 في˘قو˘ت»
ةعطاقملا نمأا نم لكب غيلبت
،ضسيار دار˘˘م ر˘˘˘ئ˘˘˘ب ة˘˘˘يرادإلا

يدي˘سس ،ي˘قار˘ب ،ياد ن˘ي˘سسح
.«ةيراردو ةتوت رئب ،دمحمأا

هذ˘˘˘˘ه ر˘˘˘˘ثإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع م˘˘˘˘˘ت و
ةجارد عاجرتسسا ،تافيقوتلا
بوسساح ،لاقن فتاه ،ةيران
هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،لو˘م˘ح˘م
زجح مت امك .جد (00092)
مجحلا نم نيسضيبأا نيحÓسس
تاردخملا نم ةيمك ،ريبكلا

ضصارقأا01و (يدنهلا بنقلا)
بسسح ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم
.ردسصملا تاذ

حلاسصم تعد ،ةبسسانملابو
نينطاوملا رئازجلا ةيلو نمأا
ي˘ف ر˘ث˘كأا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا
مهت˘ف˘سصب ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تع˘˘˘˘سضوو نا˘˘˘˘مألا ضسا˘˘˘˘سسأا
˘˘˘ما˘˘˘قرأا م˘˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘سصت تح˘˘˘˘ت
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ر˘سضخألا ط˘˘خ˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،71 ةد˘ج˘ن˘˘لا ط˘˘خو8451
401 ط˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا

اذكو «ةطرسش ولأا» ق˘ي˘ب˘ط˘تو
ن˘مأل كو˘ب ضسي˘ف˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘سص
نع غيل˘ب˘ت˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو
ضسا˘سسم˘لا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ل˘˘ك
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسب
.مهتاكلتمم

ط.ةراسس

ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ضسم˘ت˘لا
ءاسضيبلا رادلاب حنجلا ةمكحم
اسسبح ماع ةبوقع عيقوت ،ضسمأا
فلا001 اهردق ةمارغو اذفان
ل˘غ˘ت˘سست ة˘جوز ق˘˘ح ي˘˘ف ،جد
مهب لوسستل˘ل ر˘سصق˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ف
رر˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘˘حاو˘˘سضو
ي˘ف ل˘سصف˘لا ة˘سسل˘ج˘لا ضسي˘ئر
يرفيف12 مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا
.يراجلا

تا˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسحو
»ز .م» جوزلا لاق ،ةمكاحملا
˘مأا »ح .ز» ه˘ت˘جوز ع˘با˘ت˘ي ه˘˘نأا
،«مر˘˘كأا» ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ه˘˘˘لا˘˘˘ف˘˘˘طأا
وذ مهربكأا ،«ايرام»و «جاتير»
لامهإلا ةحن˘ج˘ب ،تاو˘ن˘سس7
ر˘ي م˘ل ه˘نأا فا˘سضأاو ،ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا
ذنم يأا ،ارهسش81 ذنم هلافطأا

ة˘ي˘˘جوز تا˘˘فÓ˘˘خ تب˘˘سشن نأا
ردا˘غ˘ت˘ل ،ه˘ت˘جوز ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘˘ب
نافيكلا جربب يلئاعلا لزنملا

رسصقلا ةثÓثلا اهلافطأا اهعمو
كلذ ذ˘ن˘مو ،ة˘ع˘ي˘سضر م˘ه˘ن˘ي˘ب
˘‐جوز˘لا ف˘˘ي˘˘سضي‐ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

،اهنكسسم ىلإا ةدوعلا تسضفر
د˘ها˘سش ه˘نا ي˘سضا˘ق˘ل˘ل اد˘كؤو˘م
لوسستت ةرم نم رثكأل هتجوز
قافتاب عراوسشلا يف اهلافطأاب
.اهدلاو عم

ضصر˘˘ق˘˘ب جوز˘˘لا لد˘˘ت˘˘˘سساو
لقنت هنا ا˘ف˘ي˘سضم ،طو˘غ˘سضم
ناكم ىلإا اراركتو ارارم اهيلإا
اهن˘كل لا˘ف˘طألا ع˘م ا˘هد˘جاو˘ت
ا˘ه˘˘نا دا˘˘فأاو .ةدو˘˘ع˘˘لا تسضفر
يف ةطرسشلا لاجرب دجنتسست

مامأا هميدقتو هفيقوتل ةرم لك
ةمعزتم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

،هتمذ يف دعت ملو اهقيلط هنأاب
ل اهنأا هبسسح ةقيقحلا نأا ريغ
يعرسش دقع قفو هتجوز لازت

حارو . ‐ ه˘˘˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘˘˘قأا ‐ بسسح
نأاب افسسأات˘م حر˘سصي ي˘ن˘ع˘م˘لا
ه˘ق˘يد˘سص ه˘ب ل˘سصتا ةر˘م ر˘˘خآا

ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘لا˘˘ف˘˘طأا نأا هر˘˘ب˘˘خاو
ةنيدمب عراسشلا يف مهدهاسش
هذه.مهب لوسستت مهمأاو ةبقلا
ر˘عا˘سشم تز˘ه تا˘ح˘ير˘سصت˘لا

حسصنب موقيل ،ةسسلجلا ضسيئر
لا˘سصتلا˘ب ة˘ي˘˘ح˘˘سضلا جوز˘˘لا

ةسسلجلا هترداغم دعب ةرسشابم
11.11 ر˘˘˘سضخألا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ذا˘ق˘نإل ،ة˘لو˘ف˘ط˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
.رسصقلا لافطألا

ر.رجاه
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زكرم ماع ريدم جاحلا وبا دهف لاق
ةريسسألا ةكرحلا نوؤوسشل داهج وبا
تاحيرسصت يف ضسدقلا ةعماج يف

نا˘˘ح د˘˘˘ق تقو˘˘˘لا نا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
تاءاد˘نو تا˘نأا ى˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ب ضسا˘سسحإلاو ىر˘˘سسلا

اذه ءاقبإاو مهتÓئاع ءانبأا ةاناعمو
لفاحملا لك ماما احوتفم فلملا
يلودلا عمتجملا ريكذتو ةيلودلا
بع˘˘سشلا ها˘˘ج˘˘ت ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ب
وبا قلطاو . هارسسأاو ينيطسسلفلا
فوقولل زكرملا مسساب ءادن جاحلا
ةم˘ج˘ه˘لا د˘ع˘ب ىر˘سسلا بنا˘ج ى˘لا
د˘˘سض نو˘˘ج˘˘سسلا ةرادإل ة˘˘سسر˘˘˘سشلا
نواعتلاب ضسدقلا لسصاوت ىرسسلا

نوؤو˘˘سشل دا˘˘ه˘˘ج و˘˘˘بأا ز˘˘˘كر˘˘˘م ع˘˘˘م
ضسدقلا ةعماج يف ةريسسألا ةكرحلا
ةر˘ي˘سسألا ة˘كر˘ح˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت ر˘˘سشن
ل˘خاد ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ةيلي˘ئار˘سسإلا تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا جرا˘خو
م˘˘حÓ˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘ت˘˘˘ل كلذو
. ةمداقلا لايجأÓل ةيلوطبلا

ريصسأÓل  ةريصسملاو ةريصسلا
ينويصسبلا رهام ررحملا

ينويسسبلا دومحم ليعامسسإا  رهام
˘ما˘ع نا˘سسي˘ن ن˘م ع˘سسا˘ت˘لا د˘ي˘لاو˘م
نو˘نا˘ح تي˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف7791
ةبرجتب رم دقو ،ةزغ عاطق لامسش
ة˘ت˘سس تماد ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘عاو ة˘ي˘˘لا˘˘سضن

نو˘ج˘سس ي˘ف ا˘ها˘سضمأا ا˘ما˘ع ر˘˘سشع
ىورو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا
تكراسش . داهج وبأا زكرمل هتبرجت
تايلاعف يف  نيطسسلف بابسش لثم
ةيناثلا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نلا
اهدا˘ق ي˘ت˘لا «ى˘سصقألا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا»
عافدلل رام˘ع و˘بأا د˘ئا˘ق˘لا د˘ي˘ه˘سشلا

ناودعلل ضضرعتي يذلا انبعسش نع
تاوق  يف لمعأا تنك .ينويهسصلا
˘ما˘ع˘˘لا لÓ˘˘خو ، ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا

ضشيجل ًابولطم تحبسصأا1002
بئاتكل ءامتنلا ةم˘ه˘ت˘ب لÓ˘ت˘حلا
يركسسعلا عارذلا ىسصقألا ءادهسش
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ل
ًارذح ترسصو .حت˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
بولطملا نأاو ةسصاخ يتÓقنت يف
را˘˘ط˘˘˘خأل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ُم درا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘با˘سصإلا وأا ةدا˘ه˘سشلاو لا˘ي˘˘ت˘˘غلا

ع˘سسا˘˘ت˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘بو .لا˘˘ق˘˘ت˘˘علاو
نم ربوت˘كأا ر˘ه˘سش ن˘م ن˘ير˘سشع˘لاو
ءاسسملا تاعاسس دنعو2002 ماعلا

، نونا˘ح تي˘ب ي˘ف ا˘ن˘ت˘ي˘ب˘ل تل˘سصو
ةو˘˘˘ق تءا˘˘˘ج تا˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
،تي˘ب˘لا بر˘ق ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإا

ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘لإا تجر˘˘˘خ
دعبو ، مهل يدسصتلا وأا ةرداغملل
تارئاطلا تءاج ةطيسسب تاظحل
تارز˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘بد˘˘˘˘لاو
نا˘كم˘˘لا تقو˘˘طو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

حط˘سسأا ة˘سصا˘ن˘ق˘لا دو˘ن˘ج ى˘ل˘ت˘عاو
نو˘ق˘ل˘ط˘ي اوءد˘ب .نار˘ي˘ج˘لا لزا˘ن˘م
ةدعب تبسصُأاف يهاجت ةفاثكب رانلا

، مد˘ق˘لاو ذ˘خ˘ف˘لا ي˘ف تا˘سصا˘˘سصر
تر˘˘سص ،ضضرألا ى˘˘ل˘˘ع تط˘˘˘ق˘˘˘سس
،ا˘ن˘ت˘ي˘ب ل˘خاد تد˘ع ى˘˘ت˘˘ح ف˘˘حزأا
باوبألا نم  انلزنم دونجلا محتقا

لازنإا ةيلمع ةطسساوب حطسسلا نمو
يد˘لاو م˘ه˘ل ف˘قو .تار˘ئا˘ط˘لا ن˘م
اوماق مهنأا لإا ،مهيلع خرسصي ناكو
عيمجو يتدلاو عم هوذخأاو هعفدب
يف م˘هو˘ع˘سضوو را˘غ˘سصلا ي˘تو˘خإا

فتلا .مهيلع بابلا اوقلغأاو ةفرغ
انأاو  يدي اوديقو دونجلا يلوح

ةجيت˘ن فز˘نأا ضضرألا ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م
Óًيل ةيناثلا ةعاسسلا ذنم ، ةباسصإلا

يقلُم انأاو ،ًارجف ةسسماخلا ىتحو
دادز˘ي  ا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ضضرألا ى˘˘ل˘˘ع
يمدق طبرب اوماق ًاريخأاو ،فيزنلا
م˘ث ، ف˘يز˘ن˘لا ف˘ق˘ي ى˘ت˘˘ح ضشا˘˘سشب
ى˘لإا ي˘نو˘ل˘ق˘نو ة˘˘لا˘˘م˘˘ح اور˘˘سضحا
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ير˘كسسع˘لا ع˘قو˘م˘˘لا
ط˘با˘سض ءا˘ج . نو˘نا˘ح تي˘˘ب قر˘˘سش
مه˘فا تن˘ك ، ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ير˘كسسع
لأاسسف ، ةير˘ب˘ع˘لا تا˘م˘ل˘كلا ضضع˘ب
اذه : هانعم امب دونجلا طباسضلا

، معن :دونجلا لاقف ؟بولطملا وه
ة˘ير˘سصن˘ع ل˘كب ما˘قو ّي˘لإا ر˘ظ˘˘ن˘˘ف
يمد˘ق ى˘ل˘ع را˘ط˘سسب˘لا˘ب ي˘بر˘سضب
ي˘ن˘م˘كل ،ة˘با˘سصإلا بنا˘ج˘بو قو˘ف
خر˘˘سصي را˘˘˘سصو  يرد˘˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘ع ر˘ّب˘ع˘ُت ة˘ئ˘يذ˘ب ظا˘ف˘لأا˘ب يد˘˘سض
تنك ، هتيرسصنعو هتحاقوو هدقح
يدحتو ةدارإاو ةوق لكب هل رظنا

رعسشأا يذلا ملألاو يتباسصإا مغر
يلزرب ىفسشتسسم ىلإا ينولقن .هب
تناكو كانه تلسصو ، يليئارسسإلا
ر˘ع˘سشا تر˘˘سص ، ةر˘˘ها˘˘ظ ضسم˘˘سشلا
م˘˘˘لأا ، ف˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م راود˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لخدم يف ، يمدق قزمي ضصاسصرلا
ير˘˘كسسع ط˘˘با˘˘سض ءا˘˘ج ن˘˘ج˘˘سسلا
يل لاقف ةيبرعلا ثدحتي يليئارسسإا
كل نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي فو˘˘سس ءا˘˘ب˘˘طألا» :

حجنت نل ةيلمعلاو ، ةيحارج ةيلمع
»:فا˘سضأاو ،كل˘جر نو˘ع˘ط˘ق˘˘ي˘˘سسو
ةيلمعلا ءارجإا ىلع كتقفاوم عّقو
ملو ملقلا تكسسم ركذتأا ،ةيحارجلا
تنك يننأل عيقوتلا ةلمكت ردقأا
.ملألا ةجيتن  راودو ءامغإاب رعسشأا
تد˘جو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م تظ˘ق˘ي˘ت˘سسا
يد˘ي د˘ّي˘ق˘ُم ر˘ير˘سس ى˘ل˘˘ع ي˘˘سسف˘˘ن
ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘مد˘˘قو ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ثلا
،ريرسسلا ىلع  ةيديدح تاسشبلكب
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘با˘˘سصم˘˘لا ي˘˘مد˘˘ق تد˘˘جو
ديدح اهيلع تبثُم نكل ةعوطقم
دونج3 كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘كو ،ضسب˘˘˘جو
ةدم لكسشلا اذهب تي˘ق˘ب .ي˘ب˘نا˘ج˘ب
، يلزرب ىفسشتسسم يف  ًاموي21
ناك ،ًاسضيأا قيقحتلل كانه تعسضخ
،يمد˘ق ى˘ل˘ع نو˘ط˘غ˘سضي دو˘ن˘ج˘لا
نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ،د˘˘يد˘˘ح˘˘لا نو˘˘˘كسسم˘˘˘ي
لاقتعاب اودده ، يسسفنلا طغسضلاب
د˘ع˘بو ،ي˘تو˘خإاو ي˘تد˘لاوو يد˘˘لاو
.Óًعف مهولق˘ت˘عا م˘ه˘نأا او˘لا˘ق ةر˘ت˘ف
ي˘ف ًا˘˘مو˘˘ي21 ي˘˘ثو˘˘˘كم د˘˘˘ع˘˘˘ب
ىلإا يل˘ق˘ن م˘ت يلزر˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم
كان˘ه ، ة˘ل˘مر˘لا ن˘ج˘سس ى˘ف˘سشت˘سسم
ةد˘يد˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةر˘ت˘˘ف˘˘ل تع˘˘سضخ
يتأاي ، ةلسصاوتم ًاموي03 اهتدم
، ةباسصإلا ىلع طغسضي طباسضلا
، يزازفتسسا لواحُي ، ملألا ديزي

لوزعم ثيح نيرمألا يناعُأا تنك
ل ،ة˘لو˘ل˘سشم ي˘ت˘˘كر˘˘ح ، يد˘˘حو˘˘ل
ى˘ق˘ل˘م ، ة˘با˘سصإلا بب˘سسب كر˘˘ح˘˘تأا

ءاسضق عيطتسسا ل ، ريرسسلا ىلع
ضسارح نم ةدعاسسم دجأا مل ،يتجاح
نو˘لوا˘ح˘ي ضسكع˘لا˘ب ل˘ب ،ن˘ج˘˘سسلا
ل ، ّي˘˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو ي˘˘˘با˘˘˘˘هرإا
ي˘ح˘سصلا ما˘ع˘ط˘لا ي˘ل نور˘˘سضح˘˘ي
،ي˘˘سضر˘˘م ع˘˘˘م بسسا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
م˘ل˘ف ، ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘هإÓ˘ل تسضر˘ع˘ت
،يبطلا ف˘سشكل˘ل ءا˘ب˘طألا ر˘سضح˘ي
ةيلمع نم جراخ يننأا نم مغرلاب

ىو˘˘كسش م˘˘ه˘˘ل تمّد˘˘ق ، ة˘˘ي˘˘حار˘˘˘ج
يف تاباهتلا ثودحو ملألا دايدزاب
، ءيسش يأا اولمعي مل نكل ،يمدق
بع˘سصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ن˘م م˘غر˘لا˘ب

، دو˘م˘سصلاو ر˘ب˘سصلا لوا˘˘حُأا تن˘˘ك
، ًامود  لجو زع هللا ىلع لكوتأا
ين˘م˘ه˘ل˘ُي ًا˘ظ˘فا˘ح ر˘ي˘خ ه˘ل˘لا نا˘كف
.ءاقبلا لواحُأا يك ةوقلا ينيطعيو
لزعلا نم ينوجرخأا اموي03 دعب
تحرف كانه ، ىرسسألا مسسق ىلإا

ن˘كم˘م ًا˘˘با˘˘ب˘˘سش تد˘˘جو ، ًار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
نا˘ك ،ي˘ت˘ن˘ح˘˘م ي˘˘ف ي˘˘نود˘˘عا˘˘سسي
ى˘˘˘سضر˘˘˘م ىر˘˘˘سسأا ه˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسلا

روسص لمجأا تدهاسش ،نيباسصمو
ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ىر˘˘سسألا ،نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

مهسضعب نودعاسسي مهنإاف مهسضرم
انأا لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ضضع˘ب˘لا

يف نيباسصملا ىرسسألا نم تنك
، ي˘سشم˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسن لو ما˘ظ˘˘ع˘˘لا
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ىر˘˘˘سسألا نأا د˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ف
.انتدعاسسمل نوبهي ىرخُأا ضضارمأاب
ةلمرلا ىفسشتسسم نجسس يف تيقب
ةد˘ع˘ل تع˘˘سضخ رو˘˘ه˘˘سش5 ةد˘˘˘˘م
مث ، لاقتعلا ديد˘م˘ت˘ب تا˘م˘كا˘ح˘م
نجسس ى˘لإا ي˘ل˘ي˘حر˘ت˘ب رار˘ق رد˘سص
تلز ل يننأا نم مغرلاب ، نÓقسسع
لازي لو زيكاكعلا ةطسساوب يسشمأا
نأا تملع دقل .يمدق يف ديدحلا
يه نÓقسسع ىلإا ةلمرلا نم يلقن
ر˘˘سشع ذ˘˘ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘سس
لÓ˘˘ت˘˘حلا˘˘ف ،ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سس تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

ا˘ه˘ب ه˘مد˘ق ر˘ي˘سسأا ل˘ق˘ن˘ب ح˘م˘˘سسيل
ىلع ًافوخ ضسيل  حمسسي ل ،ديدح
ناجسسلا ىلع ًافوخ امنإاو نيجسسلا
ديدحلا مدختسسُي نأا نوفاخي مه ،
.نجسسلا ضسارح ىلع ءادتعلا يف
ن˘ج˘سس ةرادإا ن˘م رار˘ق˘ب ي˘ل˘ق˘ن م˘˘ت
ثيح نÓقسسع نجسس ىلإا ةلمرلا

مت مث ،لماك ماع ةدم هيف تثكم
تثكمو  عبسسلا رئب لزع ىلإا يلقن
نم يناعُأا ، اسضيأا ةلماك ةنسس هيف
ة˘˘˘ط˘˘˘سساو˘˘˘ب ي˘˘˘سشمأاو ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا
زيكاكعلا ينتقفار دقل ، زيكاكعلا

ماعلا ذنم ، ةلماك تاونسس01 ةدم
تنا˘ك ،2102 ماع˘لا ى˘ت˘ح2002
ريراقتلا بسسحف ،ةبعسص يتباسصإا
يدنع دجوي ةيلي˘ئار˘سسإلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

38 ةبسسنب يمدق يف يبط زجع
ا˘ه˘ن˘م نو˘ج˘سس ةد˘ع ي˘ف تل˘ق˘ن˘ت.%
،عب˘سسلا لز˘عو نÓ˘ق˘سسعو ة˘ل˘مر˘لا

نو˘م˘يرو ة˘ح˘ف˘نو ل˘سشيأا ع˘ب˘˘سسلاو
تع˘˘جرو ،راد˘˘كل˘˘ي˘˘هوا ع˘˘˘ب˘˘˘سسلاو
نجسس رخآا ناكو ، نوميرو ةحفنل
تسضرعت .ةح˘ف˘ن و˘ه رر˘ح˘ت˘لا ل˘ب˘ق
، ةمكاحملا تا˘سسل˘ج ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
3002 ماعلا يف تناك ةسسلج رخآاو
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تم˘˘˘˘˘كح ثي˘˘˘˘˘ح
12 ةدم نجسسلاب ّيلع ةيليئارسسإلا
.ذيفنت مدع5و يلعف61 ةنسس

ميلعتلا
ىلع لسصاح تنك انأاو تلقتعا دقل
نم بوسساح ضسويرولاكب  ةداهسش
.ةحوتفملا ضسدقلا ةعماج

ر˘ي˘سسألا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ُي ن˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف
هنأا ةيعماج ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع ل˘سصا˘ح˘لا
هيدل ، يعاو ف˘ق˘ث˘م م˘ل˘ع˘ت˘م نا˘سسنإا
اذه نمو  ،ةيفاقثو ةيملع تاباجإا
أارقأا  نأا يتاذ عفادب تررق قلطنملا

ه˘ت˘سسرد ا˘م ى˘ل˘˘ع د˘˘يزأاو ف˘˘ق˘˘ث˘˘تاو
يف ةفا˘ق˘ثو تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب
مد˘عو ة˘فر˘ع˘م˘لا فا˘ن˘سصأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
، طقف يسصسصخت ىلع راسصتقلا

ةلئسسأا ىلإا تسضرعت اذإا ىتح كلذو
عيطتسسا يسصسصخت ريغ يف ةيفاقث
أارقأا ترسص لعفلابو ،اهنع ةباجإلا

ي˘˘˘˘˘ف بت˘˘˘˘˘كو ضصسصقو  تا˘˘˘˘˘ياور

ن˘ع بت˘ك ، عا˘م˘ت˘جلاو ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ة˘ي˘ف˘سشل˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا تارو˘˘ث˘˘لا

يبرعلا خيراتلا نع بتك ، ةيبرعلاو
ينطو نع ًاريثك تأارق ،يمÓسسإلاو
ا˘ن˘خ˘يرا˘تو ا˘ن˘ت˘ي˘˘سضقو ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
ةءار˘ق˘ل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘نو .ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

تارد˘˘ق يد˘˘ل تنو˘˘كت ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘˘لاو
تمقف ، ةبا˘ت˘كلاو ف˘ي˘لأا˘ت˘لا ة˘كل˘مو
يف تلاقملا نم تارسشعلا ةباتكب
يبراجت نمو ،عامتجلاو ةسسايسسلا
002 ن˘م ًا˘˘با˘˘ت˘˘ك تف˘˘ّلأا  ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا

تا˘بار˘سضإلا ة˘بر˘ج˘ت لو˘ح ة˘ح˘ف˘سص
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘ح˘لا ا˘ه˘ت˘سضا˘خ ي˘ت˘لا
ذنم لÓتحلا نوجسس يف ةريسسألا
يذلا0791 ماع لوألا بارسضإلا
وبأا رداقلا دبع ديهسشلا هيف دهسشتسسا
.2102 ماع بارسضإلا ىتح محفلا
ل˘خاد م˘ل˘ق˘لا˘ب با˘ت˘كلا تب˘ت˘ك د˘ق˘˘ل
وأا ر˘سشن˘ُي م˘ل با˘ت˘ك و˘هو ،ن˘˘ج˘˘سسلا
هتعا˘ب˘ط˘ل ى˘ع˘سسأا˘سسو ، د˘ع˘ب ع˘ب˘ط˘ي
تلمع .ةلبقملا ةرتفلا يف  هرسشنو
يف ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح ي˘ف ن˘ج˘سسلا ل˘خاد
ه˘جو˘م ل˘ث˘م تا˘ي˘م˘سسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةنجل وسضعو يروث ضسلجم وسضعو
،ماع هجوم لامعأا˘ب م˘ئا˘قو ة˘يز˘كر˘م
ةيفاق˘ثو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘سسل˘ج كا˘ن˘ه
نجسسلا يف اسضيأا  تلمع .ةيركفو
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ضسردُأا ر˘سضا˘˘ح˘˘مو ذا˘˘ت˘˘سسأا
ة˘ع˘ما˘ج˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘سست˘˘ن˘˘م˘˘لا ىر˘˘سسألا
ضسد˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج وأا ى˘˘˘˘سصقألا
، ةزيمم ةبرجت تناك دقل ،ةحوتفملا
يف يميداكألا لمعلا يف تيرمتسسا
ماعلا ذنم تاونسس7 ةدم نجسسلا

ثيح8102 ما˘ع˘لا ى˘ت˘حو2102
ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ضسردا تن˘˘ك
ي˘ف ي˘ت˘بر˘ج˘ت .خ˘يرا˘ت˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب
يف ةداملا رّسضحُأا ، ةزيمم ضسيردتلا

بت˘كلا ة˘ط˘˘سساو˘˘ب ن˘˘ج˘˘سسلا ة˘˘فر˘˘غ
، ةداملل تاسصخ˘ل˘م د˘عأا ، ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

موقأا ةيسساردلا ةسسلجلا تقو يفو
تنك ،ةسشقانملاو راوحلاو حرسشلاب
قرطلا ضسفن ضسيردتلا يف مدختسسا
يف ةعبتملا ةيسسيردتلا ةيميداكألا
03 برقي ام يدنع ناك ،تاعماجلا

ىر˘سسألا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ل˘˘م˘˘عا ، ًا˘˘ب˘˘لا˘˘ط
م˘ه˘ن˘م بل˘طا ، ةر˘ي˘سصق تارا˘ب˘˘ت˘˘خا
ي˘ف ..اذ˘كهو ثو˘ح˘بو تا˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
يف ًاسضيأا ةبرجت يل ناك نجسسلا
نيقحتلملا ىرسسألا ةبلطلا ضسيردت
لÓخ نم ةماعلا ةيونا˘ث˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘ب
ي˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت ضسورد م˘˘˘هؤوا˘˘˘ط˘˘˘عإا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لاو تا˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

يدل ناك نجسسلا يف .ايفارغجلاو
،ريتسسجاملا ةسسارد لمكُأا نأا حومط
ماع ةيربع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف تل˘ج˘سس
ن˘م ي˘ب˘ل˘ط ضضفر م˘ت ن˘˘كل6002
تلوا˘ح ، نو˘ج˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم ل˘˘ب˘˘ق
جمانرب يف ًاسضيأا ريتسسجام لجسسُأا
دئاقلا خألا هريدي يذلا ريتسسجاملا
نجسس يف يثوغربلا ناورم ريسسألا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم تما˘˘˘ق ن˘˘˘كل م˘˘˘يراد˘˘˘ه
لو˘سصو˘لا ن˘م ي˘ع˘˘ن˘˘م˘˘ب نو˘˘ج˘˘سسلا
،جمانربلا اذهب قاحتللا وأا نجسسلل

ر˘ي˘ت˘سسجا˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘سسُأا تلوا˘˘ح
ن˘كل  د˘ع˘ُب ن˘ع ى˘سصقألا ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب
ينتعنم نوجسسلا ةحلسصم تاءارجإا

.ًاسضيأا كلذ نم
تابارصضإلاو لزعلا

تارم ةدع نجسسلا لخاد تسضرعت
لسصي عومجمب  يدارفنلا لزعلل
، تاو˘˘ن˘˘سس ثÓ˘˘ث ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا ى˘˘˘لإا
طغسضلل لزعلا ر˘م˘ث˘ت˘سسي لÓ˘ت˘حلا

م˘˘ت˘˘ه˘˘ي و˘˘ه ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو يد˘˘سسج˘˘لا
ةدارإا ر˘سسك ، ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا زاز˘˘ت˘˘بلا˘˘ب
ر˘ي˘سسألا ن˘كل ، ه˘ت˘ي˘سسف˘نو ر˘˘ي˘˘سسألا
ةدارإلا˘ب  نا˘ج˘سسلا ه˘جاو˘˘ي نأا بج˘˘ي
يف . يدحتلاو  ربسصلاو دومسصلاو
ةحف˘ن ن˘م ي˘نو˘ل˘ق˘ن6102 ما˘ع˘˘لا
ءاجو ،ةنازنزلا يف ينولزعو نوميرل

»:لاقو ،ينندهي يل˘ي˘ئار˘سسإا ط˘با˘سض
،كترا˘يز ن˘م كل˘هأا ع˘ن˘م˘ن˘سس ن˘ح˘˘ن
عو˘ب˘ل˘ج ن˘ج˘سس ى˘لإا كل˘ق˘ن˘ن فو˘˘سس
»:تل˘قو ه˘˘ل تيد˘˘سصت˘˘ف ،«د˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لا
نم مهعنمت نل يلهأا ينروزي فوسس
يأا ىلإا ينتلقن ول ىتح ، يترايز
لÓتحا تنأا »:هل تلق امك ،«نجسس
.«ةيسضق نبا نيطسسلف نبا انأاو

نجصسلا يف عبّتن انك دقل
مدع و ةهجاوملا ةفاقث

 .ديدهتلا نم فوخلا
ماعطلا ن˘ع تا˘بار˘سضإا4 تسض˘خ
2102 ماع هتسضخ بارسضإا ربكأا

رمتسسا ثيح ، ةحفن نجسس يف انأاو
اذ˘ه  ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘˘م ًا˘˘مو˘˘ي92 ةد˘˘˘م
ثيح ًازيمم ًاحاجن حجن بارسضإلا
ةيسسيئر بلاطم3 قيقحت عاطتسسا

ةز˘غ ي˘لا˘هأا ةرا˘يز˘ب حا˘˘م˘˘سسلا ي˘˘ه
جار˘خإاو ،نو˘ج˘سسلا ي˘ف م˘ه˘ئا˘˘ن˘˘بأل
ني˘سسح˘تو ، ن˘ي˘لوز˘ع˘م˘لا ىر˘سسألا

لÓخ .ةي˘لا˘ق˘ت˘علا ةا˘ي˘ح˘لا فور˘ظ
ي˘ف ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ي˘˘ل نا˘˘ك بار˘˘سضإلا
ةينطولا ةئبعتلا لوؤوسسمك لمعلا

ن˘ج˘سسلا ي˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا دا˘˘سشرإلاو
و˘˘سضع تن˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ، ما˘˘ع ل˘˘كسشب
.ح˘ت˘ف ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ى˘ناو˘ت˘˘ي ل لÓ˘˘ت˘˘حلا

ناود˘˘ع˘˘لاو ع˘˘م˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘سسألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘˘هرإلاو
، تاعم˘ق4 تسشيا˘ع ، نو˘˘ج˘˘سسلا

يدا˘ح˘لا خ˘يرا˘ت˘ب ثد˘ح ا˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ن˘م و˘ي˘لو˘ي ر˘ه˘سش ن˘م ن˘ي˘ثÓ˘ث˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘˘˘سشما تن˘˘˘˘˘˘˘ك ،3002 ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نوديري دونجلا مجه، ز˘ي˘كا˘كع˘لا˘ب
ىدسصتف  ،مسسقلا نم بابسش ذخأا
تاودألا ة˘˘˘فا˘˘˘كب م˘˘˘ه˘˘˘ل ىر˘˘˘سسألا
بل˘˘˘عو باو˘˘˘كألاو نو˘˘˘ح˘˘˘سصلا˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو م˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘نو˘˘ت˘˘لا

ةادأا˘˘ك ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسنو ن˘˘ي˘˘˘بار˘˘˘ج
ةثداحلا كلت يف بيسصأا .برسضلل
ًاريسسأا54 و ، ًايليئارسسإا ًايدنج61
ةهجاوملا يف ىرسسألا حجن دقل ،

ة˘ه˘جاو˘م او˘عا˘ط˘ت˘سسا˘ف يد˘ح˘ت˘لاو
قا˘ح˘لإاو م˘ه˘ل يد˘سصت˘لاو دو˘ن˘ج˘لا
ؤوفاكتلا  مدع مغر مهب رئاسسخلا
ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ف ، ةو˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نيج˘جد˘م ن˘ح˘ن ا˘ن˘ن˘كل ،حÓ˘سسلا˘ب
.قرا˘˘ف˘˘لا ع˘˘ن˘˘سصت ي˘˘˘هو ةدارإلا˘˘˘ب
يررحت لبق تناك ةريخألا ةعمقلا

ةعو˘م˘ج˘م ءا˘ج ثي˘ح ،ر˘ه˘سشأا6ب
ن˘م مو˘ي لوأا ي˘ف ن˘ج˘˘سسلا ضسار˘˘ح
نوديري  اوناك ، رطفلا ديع مايأا
، مهل انيدسصتف  بابسشلا دحأا ذخأا

ع˘م˘ق˘ل˘ل ا˘ن˘سضر˘ع˘ت كلذ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو
ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب .د˘˘˘يد˘˘˘سشلا زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
يترايز نم يلهأا عنم مت تارايزلا

2102 ماعلا دعبو ، تاونسس ةدع
فلخ نكل ةرايزلاب حامسسلا تمت
ًاريخأا .نوفليتلا ةطسساوبو جاجزلا

م˘ت˘نأا  »:لو˘قأا ىر˘سسأÓ˘ل ي˘ت˘˘لا˘˘سسر
رسصن˘لا ،م˘كل˘ي˘ح اود˘سش ، ا˘ن˘ل ر˘خ˘ف

جرفلا حاتفم ربسصلا ،ةعاسس ربسص
،باذ˘ع˘لاو با˘˘ي˘˘غ˘˘لا لو˘˘ط˘˘ي ن˘˘ل ،

نومسسنتت نأا لجو زع هللا وعدنو
 .ًابيرقةيرحلا

ةريصسألا ةكرحلا نوؤوصشل داهج وبأا زكرم
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ةريوبلاب لغتسسم ريغ يراقع ءاعو961 عاجرتسسا
لحكل ةريوبلا يلاو فسشك
مت هنأا ،مÓسسلا دبع طايع
961 هعومجم ام عاجرتسسا

ة˘˘حا˘˘سسم˘˘ب يرا˘˘ق˘˘˘ع ءا˘˘˘عو
ر˘˘ي˘˘غ ،را˘˘ت˘˘˘كه83ر91
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
.نيرمثتسسملا

هلخدت يف يلاولا حسضوأاو
يلاوحب ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل لÓ˘خ
نأا ،ةيلولاب رمثتسسم ةئام
را˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع»
تح˘˘م˘˘سس د˘˘ق ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا
ءاعو961 عا˘جر˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

83ر91 ة˘حا˘سسم˘ب يرا˘˘ق˘˘ع
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع ،را˘˘˘ت˘˘˘كه
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.«تاطاسشنلا قطانمو
ىلإا قايسسلا يف راسشأا امك
عيزوت ةداعإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا»
ةعجر˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘عوألا هذ˘ه
نييقيقحلا يلماحلا ةدئافل
ةدا˘عإا ضضر˘غ˘ب ع˘يرا˘سشم˘˘ل˘˘ل
ي˘ل˘ح˘م˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا ثع˘˘ب
.«ينطولاو
اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ي˘˘لاو˘˘˘لا دا˘˘˘فأاو
ةفاقثلا رادب مظتنملا ءاقللا
ل˘جا ن˘م «مو˘˘م˘˘عز ي˘˘ل˘˘ع»
ةلقرعملا لكاسشملا ةيوسست
دوجوب ،يلحملا رامثتسسÓل
،ار˘خآا ا˘يرا˘ق˘˘ع ءا˘˘عو54»
ب ردقت ةيلا˘م˘جإا ة˘حا˘سسم˘ب
د˘ي˘ق ي˘ه ،را˘ت˘كه13ر05
لÓخ نم ،ايلاح عاجرتسسلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘م عاد˘˘يإا
.«اهنأاسشب
ةم˘كح˘م˘لا» نأا ى˘لإا را˘سشأاو
ى˘ل˘ع تقدا˘سص د˘ق ة˘يرادإلا
عاجرتسسا لجا نم تافلملا

مايألا لÓخ تاراقعلا هذه
.«ةلبقملا
تاءارجإلا هذه نم فدهلا

رام˘ث˘ت˘سسلا ثع˘ب ةدا˘عإا و˘ه
ىلع يحÓف˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا

رفوتت يتلا ةيلولا ىوتسسم
ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ه تارد˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاذ ف˘˘˘ي˘˘˘سضي ،لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا
.لوؤوسسملا

قايسسلا يف يلاولا راسشأاو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ بي˘˘˘˘سصن˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘لإا
لÓخ ،ةقفارملاو عامتسسÓل
تلم˘ت˘سسا ،ي˘سضا˘م˘لا ل˘ير˘با

نم ىوعد وأا ىوكسش052
.نيرمثتسسم فرط
هذ˘˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘˘سسارد م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘تو»
ةيوسست لجا نم ىواكسشلا
ضضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘سشم˘˘لا

زا˘ج˘نا ي˘ف ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘سسم˘˘لا
لو˘˘˘ق˘˘˘˘ي «م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم
،ة˘يلو˘ل˘ل لوألا لو˘ئ˘سسم˘˘لا

عامتسسلا يف اننأا» ادكؤوم
م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م˘ل نود˘ع˘˘ت˘˘سسمو
ل˘˘جا ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو
ةباجتسسلا ىلع مهتدعاسسم
.«ةيلولا تاجايتحل
هلخدت يف يلاولا زكر امك
يتلا ةماهلا تاردقلا ىلع
نيدايملا يف ةريوبلا اهدعت
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

ا˘˘م«و˘˘هو ،ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلاو
هذه ني˘م˘ث˘ت ا˘ن˘م ي˘عد˘ت˘سسي
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،دراو˘˘م˘˘˘لا
ةعانسصو ةيئاذغلا ةعانسصلا
ة˘ي˘عا˘ن˘سص بع˘سشو ة˘˘يودألا
.«ةددعتم ىرخأا

د˘ب˘ع طا˘ي˘˘ع ل˘˘ح˘˘كل ا˘˘عدو
ىلإا نير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا مÓ˘سسلا
ن˘˘م «ةدارإلا˘˘ب ح˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘لا»
زا˘˘˘ج˘˘˘نا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م ل˘˘˘˘جا

ىلع ام˘ي˘سسل ،م˘ه˘ع˘يرا˘سشم
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
«دلاخ يد˘ي˘سس» ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
قطانم ربعو ،يدربلا داوب
قل˘خ ل˘جا ن˘م ،تا˘طا˘سشن˘لا
.لغسشلاو ةورثلا

دوهجلا» ةازاوملاب زربا امك
ةلودلا اهتلذب يتلا ةرابجلا

ط˘ي˘ح˘م ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جا ن˘˘م
ةئيهت لÓخ نم رامثتسسلا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

عم ،«تا˘طا˘سشن˘لا ق˘طا˘ن˘مو
ضضعب» دوجو ىلإا ةراسشإلا
ل˘م˘ع˘ن˘سس ي˘ت˘لا ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ل˘جا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘كراد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
ه˘تر˘سشا˘ب يذ˘˘لا يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.«ةيمومعلا تاطلسسلا

ميظنت˘ب ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ز˘ي˘م˘تو
ضضر˘˘˘ع ،ل˘˘˘م˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘سشرو
ديدعلا نورمثتسسملا اهلÓخ
ةقلعتم˘لا م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا ن˘م
تاكبسشب مهعيراسشم طبرب
(ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كو زا˘˘غ) ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سشو
.ريهطتلاو
نورمثتسسم ضضرعتسسا امك
ةين˘ق˘ت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا نور˘خآا

ريسس لقرعت يتلا ةيرادإلاو
يلاولا دهعتو .مه˘ع˘يرا˘سشم
مÓسسلا دب˘ع طا˘ي˘ع ل˘ح˘كل
تلاغسشنلا هذهب لفكتلاب
.اهتيوسست ىلع لمعلاو

م .ق

005ـلا ةبارق ىلإا0302 ةنصس قافآا ةديلبلا ةيلوب برصشلل ةحلاصصلا هايملا ىلع بلطلا مجح عفتري نأا عقوتي
.ةنكاصسلا تايجاح دصسل ةيديلقتلا ريغ هايملا دينجت يعدتصسي يذلا رمألا  ،ايونصس بعكم رتم نويلم

ضضوحلا ة˘لا˘كو ر˘يد˘م ح˘سضوأا
˘‐ة˘˘ن˘˘سضح ي˘˘فار˘˘غورد˘˘ي˘˘ه˘˘لا
يد˘ه˘م ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا‐ما˘˘مو˘˘سصلا

لاغسشأا لÓخ هتلخادم يف داقع
لو˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو»
ذيف˘ن˘ت مد˘ق˘ت ىد˘مو ة˘يلو˘لا˘ب
«يلحملا يرلا ةيم˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب
ة˘يلو ل˘ج˘سست نأا ع˘قو˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
م˘ج˘ح ي˘ف «ا˘عا˘ف˘ترا» ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ةحلاسصلا هايم˘لا ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا
رتم نويلم203 نم برسشلل
294 ىلإا ايلاح ايونسس بعكم
ةنسس قافآا بعكم رتم نويلم
0302.
نأا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا تاذ فا˘˘˘سضأاو
اعسسو˘ت د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ،ة˘يلو˘لا

ثاد˘ح˘ت˘سسا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘ي˘نار˘م˘˘ع
ىل˘ع ىر˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘كسس با˘ط˘قأا

نانيوب ةديدجلا ةنيدملا رارغ
نا˘حر˘سس يد˘ي˘سسو فا˘ف˘˘سصلاو
ازجع لجسست نأا عقوتي،(اقرسش
بورسشلا ءاملاب ن˘يو˘م˘ت˘لا ي˘ف
رت˘م نو˘ي˘ل˘م951ب رد˘˘ق˘˘ي
تاونسس ةرسشعلا لÓخ بعكم
هاجتإلا مدع ةلاح يف ةلبقملا
ر˘ي˘غ ها˘ي˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘سسا و˘˘ح˘˘ن
لظ ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيفوجلا هايملا بوسسنم عجارت
ة˘سصا˘خ را˘ط˘مألا ح˘سش بب˘˘سسب
ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لا نأاو

.ءاملاب57 ةبسسنب
ضضر˘ع˘ت˘سسا نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدملا
ي˘ف ضشور˘˘ي˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

ةيلحت ةطحم عورسشم هتلخادم
(ةزاب˘ي˘ت) ةدواود˘ب ر˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م
دراوملا زربأا نيب نم دعي يذلا
يتلا ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ةنكاسسلا ديوزتل اهيلع نهاري
.برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
،ةمدقملا تاحورسشلا بسسحبو
ةلحر˘م˘ك ة˘يلو˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سست˘سس
رتم فلأا001 ةسصح نم ىلوأا

مجح يلامجإا نم ايموي بعكم

ي˘ت˘لاو ة˘ط˘ح˘م˘˘لا هذ˘˘ه جا˘˘ت˘˘نإا
عسست تا˘ي˘جا˘ح د˘سسل ه˘جو˘ت˘سس
،ةيلولا قرسشب ةعقاو تايدلب
فلأا002 ضصسصخ˘ت˘سس ا˘م˘ي˘ف
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘ل بع˘كم ر˘ت˘˘م
ضصسصخت نأا ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةد˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب

مÓتسسا بقع ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م˘ك
.ةياغرلاب ىرخأا ةطحم
،ثع˘ب م˘ت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو
عورسشم˘لا اذ˘ه لا˘غ˘سشأا ،ا˘ب˘ير˘ق
ةيلولا هيلع نهارت يذلا ماهلا
ةداملا هذهب نيومتلا نيسسحتل
ةد˘م تدد˘ح يذ˘لاو ة˘يو˘ي˘ح˘لا

امل اقفو ،ارهسش24ب هزاجنا
ةرازول ماعلا نيمألا هب حرسص
ى˘ف˘ط˘سصم ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا

.يبوهيم لامك

ة˘˘˘ير˘˘˘ق و˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ي
ة˘فرا˘ط˘م˘لا˘ب «ة˘ب˘جا˘ج˘˘ح˘˘ل»
لكاسشم  ،ةليسسملا  قرسش
ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب
مهتايح تلوحو م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي
،قاطي ل يقيقح ميحج ىلإا

نأا يف مهلمأا نع نيربعم
ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ت
ج˘مر˘ب˘تو ل˘جا˘ع˘لا بير˘˘ق˘˘لا

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
نأا اهنأاسش نم يتلا ةيومنتلا
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سضوأا ن˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت
.ةيسشيعملا
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘كسس ضشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب » ة˘˘ب˘˘جا˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل»
ةليسسملا  قرسش  ةفراطملا

ل اميحجو ةيقي˘ق˘ح ةا˘نا˘ع˘م
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ج بب˘˘˘˘سسب قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي
ضضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ءارتها رارغ ىلع مهتايموي
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘كب˘˘˘سش
ى˘˘˘لوأا طو˘˘˘ق˘˘˘سس در˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ىلإا لوحتت رطملا تارطق
ة˘ي˘ئا˘م تا˘ع˘ق˘ن˘ت˘سسمو كر˘˘ب
يف ةبوعسص نولجارلا دجي
مادختسساب لإا اهيلع ريسسلا
نيح يف ،ةيطاطملا ةيذحألا
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا

ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘˘ف نور˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘م
م˘ه˘تارا˘ي˘˘سس كر˘˘ت تر˘˘ط˘˘مأا

اهسضرع˘ت ن˘م ا˘فو˘خ ا˘جرا˘خ
ءا˘ب˘عأا م˘هد˘يز˘ت˘ف با˘˘ط˘˘عأل
ي˘˘ف م˘˘ه ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
.اهنع ىنغ

اذه يف ناكسسلا دكأا دقو
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نأا ضضر˘˘˘غ˘˘˘لا
عور˘˘˘سشم ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سصقأا

نيأا ،ةيرقلا تاقرط ةنايسص
ةئيهت ةيلمع ةيأا دهسشت مل
يذلا رمألا ،ليوط دمأا ذنم
.اهتيعسضو ءوسس نم داز
˘مد˘ع˘ن˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
نا˘كسسلا˘ب ىدأا ا˘م ة˘ير˘ق˘لا˘ب
ءارو ي˘مو˘ي˘لا ير˘ج˘لا ى˘˘لإا
نا˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘لا زا˘˘˘غ تارورا˘˘˘ق
ةريب˘ك ة˘ي˘م˘هأا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةدرا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘˘يألا ي˘˘˘˘˘˘˘ف

ام ،ةئ˘فد˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسل
ىلع ةرم لك يف مهربجي
ط˘سسو ى˘لإا ى˘ت˘ح ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا وأا ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ةرورا˘ق بل˘ج˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كت ل ةد˘˘˘˘˘حاو زا˘˘˘˘˘غ
خ˘ب˘ط ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح د˘سسل
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م ،ة˘˘ئ˘˘فد˘˘تو
ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘سسألا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ر˘˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘ت ءارو
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘˘ق د˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘˘سشب
تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل ةروا˘˘˘ج˘˘˘م ىر˘˘˘ق
.عورسشملا

ى˘˘لإا فا˘˘سضي ر˘˘خآا ل˘˘˘كسشم
ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
ءاملا وهو ةيرق˘لا ا˘هد˘ه˘سشت
رثكأا بيغي وهف ،بورسشلا

مهرطسضي ا˘م ،ر˘سضح˘ي ا˘م˘م
ءام˘لا ج˘يرا˘ه˘سص ءار˘سش ى˘لإا

ى˘ن˘ت˘ق˘ت ىر˘خألا ي˘ه ي˘ت˘˘لا
لهاك تلقثأا ةظهاب نامثأاب
تÓ˘ئا˘ع˘لا ا˘مأا ،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
قرطلا لم˘ع˘ت˘سست˘ف ىر˘خألا
هايملا بل˘ج ي˘هو ة˘ي˘ئاد˘ب˘لا

ي˘ت˘لا ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘بآا ن˘˘م
ةر˘˘كع نو˘˘كت ا˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ام وهو ،ةبرتألاب ةجوزممو
اهسضرعيو م˘ه˘ت˘ح˘سص دد˘ه˘ي

.ةريطخ ضضارمأل
مل نورخآلا مه بابسشلا ةئف
با˘˘˘ي˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘م او˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسي
بايغف ،ةيومنتلا عيراسشملا
عيرا˘سشم˘لاو ل˘م˘ع˘لا ضصر˘ف
بابسشلل راد نم ةيهيفرتلا

بعلل تا˘حا˘سسمو بعÓ˘مو
ة˘ل˘يو˘ط ة˘ل˘حر ي˘ف م˘ه˘ل˘ع˘ج
ةيسضمتل لبسس نع ثحبلل
م˘˘لا˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘خدأاو تقو˘˘لا
ي˘ف   ع˘˘كسست˘˘لاو˘˘فار˘˘ح˘˘نلا
ة˘يلو˘لا  ة˘م˘سصا˘ع عراو˘˘سش
..  ةليسسملا
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘سضخ ي˘˘˘ف
اهنم نوناعي يتلا لكاسشملا
تاهجلا ناكسسلا بلاطي ،
لجاعلا لخدتلاب ةلوؤوسسملا

ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘سشت˘˘نا ل˘˘جأا ن˘˘م
تسضرف يتلا ةاناعملا ميحج
نع ،ليوط نمز ذنم مهيلع
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘ج˘مر˘ب ق˘˘ير˘˘ط
يتلا ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا

ن˘˘ّسسح˘˘˘ت نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م
.ةسشيعملا مهعاسضوأا

 يبرغ ديصشر

م .ق

 ثدحلا عنصصت
راصشب ةعماج عم

مظنت راردأا ةعماج
ةدوسسم لوح ةودن

تاباختنلا نوناق
عمتجملاو نوناقلا ربخم لصصاوي
ميظنت راردأا ةعماجل عباتلا
ةيصساردلا مايألاو تاودنلا

ةيلودلاو ةينطولا تايقتلملاو
ثيح ،دعب نع رصضاحتلا ةينقتب
مرصصنملا عوبصسألا ةياهن ماق
نوناقلا ربخم عم ةكراصشمب
راصشب ةعماجل عباتلا ةيمنتلاو
نوناق ةدوصسم لوح ةودن ميظنتب
شضرعتصس يتلا ديدجلا تاباختنلا

مث ينطولا يبعصشلا شسلجملا ىلع
مايألا لÓخ ةمألا شسلجم ىلع

بصسح ةودنلا تيقلو.ةبلقملا
نمو نيتعماجلا نم اهيف نيكراصشملا

لÓخ نم اهريغو نطولا تاعماج
نيثحابلاو ةرتاكدلا نم ديدعلا

نمو نوناقلا لاجم يف نيصصتخملاو
ارهاب احاجن ،هاروتكدلا ةبلط

لÓخ نم نيربخملا هيف كراصش
فرط نم هل ةرادإلاو ريصضحتلا

نيكراصشملاو ،ناربخملا يصسيئر
تايلاعف نيرصضاحلاو تÓخادملاب
ةينقت طبار لÓخ نم ةودنلا

ربخم مظنو اذه ،تيم لجوج
راردأا ةعماجب عمتجملاو نوناقلا

يراجلا يرفيف70و60 يموي
قلعتو ،ةينقتلا شسفنب يلود ىقتلم
،دُعب نع ميلعتلاب ىقتلملا عوصضوم
مخصضأا دحأا ىقتلملا دعُي و
هذهب ةمظنملا ةيملعلا تارهاظتلا
،ايلود ىتحو اينطو ةينقتلا

053 نع ديزي وأا لصصي ام هرصضح
تاصسصسؤوملا فلتخم نم Óخدتم
ةيلودلاو ةينطولاو ةيميلعتلا

،ةيملع ةلخادم032 نم رثكأاب
طباور ةعبرأا ىلع ةمصسقم
نوناقلا ربخم مظنو ،ةينورتكلا

اذه راردأا ةعماجب عمتجملاو
عم قيصسنتلاب يلودلا ىقتلملا
ليجلا ةيعمجل يئلولا بتكملا
رصضحيو ،راردأاب ةينطولا دئارلا

راردأا ةعماجل عباتلا ربخملا تاذ
ةيعمجلا شسفن بتكم عم قيصسنتلاب
لوح ايصسارد اموي ،ميظنتل
شصرف نيب ينورتكلإلا قيوصستلا
،ةيمهولا قاوصسألا رطاخمو لمعلا

يراجلا يرفيف رهصش نم82 موي
ىقتلملا يقل دق و ،ةينقتلا شسفنب
نم لصضفأا اريبك احاجن يلودلا
مويلا ىقلي نأا رظتنيو هيقباصس
.لصضفأا احاجن يصساردلا

     نمحرلادبع يفاولب

ةلمجلاب لكاصشم نوناعي اهناكصس
ةيمنتلا جراخ ةليسسملاب «ةبجاجحل» ةيرق

دحألا ىلإا تبسسلا ةليل بسش
ةد˘ع˘ب ة˘لو˘ه˘م ق˘ئار˘˘ح ةد˘˘ع
رارغ ىلع قطانمو تايدلب
،ةنحسشلاو ةراط˘سسلا ة˘يد˘ل˘ب
ي˘ح˘ي دلوأاو ،ر˘ه˘ط˘˘لا جر˘˘ب

يف اريثك دعاسس ،ضشوردخ
ةري˘ب˘كلا حا˘ير˘لا ا˘هرا˘سشت˘نا
ةليط ة˘يلو˘لا تز˘ي˘م ي˘ت˘لا
ثي˘˘˘˘˘ح ،ضسمأا لوأا را˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن
نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا بي˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘هو˘˘˘سش
ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سصت˘˘˘ي نا˘˘˘خد˘˘˘لاو
ىعدتسسا امم ةديدع قطانم
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘خد˘˘ت
نأا لبق اهدا˘م˘خإل ة˘ي˘ند˘م˘لا
رطخ لكسشتو  رثكأا رسشتنت

بسسحو ،ناكسسلا ةايح ىلع
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تا˘نا˘ي˘ب
د˘˘جو˘˘ت ل ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ءا˘ن˘ث˘ت˘سسإا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘˘سسخ
ن˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘لاو˘˘˘م˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
ى˘˘˘˘لإا نار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘سصو
اهي˘ف نو˘بر˘ي ي˘ت˘لا خاو˘كألا
،ن˘˘˘جاود˘˘˘لاو ي˘˘˘سشاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ضضع˘˘ب اود˘˘˘ب˘˘˘كت ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو
،م˘ه˘ت˘ي˘سشا˘م ي˘ف ر˘ئا˘˘سسخ˘˘لا

حلاسصم نأا ظحلا نسسحلو
يف تلخدت ةيندملا ةيامحلا
نأا ل˘ب˘ق بسسا˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا
.رثكأاف رانلا بيهل لقتني

ميهارب.ع

ةيرصشب رئاصسخ يأا لجصست مل
 لجيج قرسش تاباغ ىلع يتأات ةلوهم قئارح

0302 قافآل دتمت ةصسارد قفو

ةديلبلاب ءاملا ىلع بلطلا مجح بعكم رتم نويلم005
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سسابعلبب ءاملا سسأارو ةيباط ناكسس
ةحسصلا عاطق روهدت نوكتسشي

نبا يترئاد ناكسس ىكتسشا
ةيلوب ءاملا ضسأارو ضسيداب
ن˘˘م ،ضسا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيبطلا تامدخلا ة˘يدود˘ح˘م
تاسسسسؤوم˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا  ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا
ة˘ي˘با˘ط˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كب
لوعي اناك يتلا ءاملا ضسأارو
قطانملا كلت ونطاق ا˘ه˘ي˘ل˘ع
كل˘˘˘ت تر˘˘˘سصت˘˘˘قا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘ح˘ل˘سصم ى˘ل˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
تايناكمإابو تلاج˘ع˘ت˘سسلا
.ةطيسسب
كل˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘كسس ه˘˘˘˘جو د˘˘˘˘˘قو
ىلإا ىوكسش ةلاسسر قطانملا

ن˘م هود˘سشا˘ن ة˘ح˘سصلا ر˘يزو
ل˘جا ن˘م ل˘خد˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
نيتسسسسؤوم˘لا ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت
عفر فدهب نت˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ي˘˘ف ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس
تلاحلا يف ا˘م˘ي˘سس جÓ˘ع˘لا
يفف  .ةيلاجعتسسلا ةيبطلا
ءلؤوه لءاسست قايسسلا تاذ
بب˘˘˘˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘˘˘كسسلا
˘˘˘مد˘˘˘ع ءارو ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘لا
حلاسصم˘لا ع˘ي˘م˘ج لÓ˘غ˘ت˘سسا
ةيباطلا ىفسشتسسمب ة˘ي˘ب˘ط˘لا

لاح ام لاثملا ليبسس ىلع
ةنكاسس نع نبغلا عفر نود
ل ذإا ،ةروا˘ج˘م˘لا  ق˘طا˘ن˘م˘˘لا
ةقلغم ه˘ما˘سسقأا ع˘ي˘م˘ج لاز˘ت
ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف
ةرئاد ىلإا لقنتلل نورطسضي
ةيلولا رقم وأا ضسيداب نبا

يف نيدسشانم ،جÓعلل ابلط
ةيسصولا ةرازولا هتاذ تقولا
اذه ميعدت لجا نم كرحتلل
ردا˘كلا˘ب ي˘ح˘سصلا ق˘فر˘˘م˘˘لا
نم فيفختل مزÓلا يبطلا

م˘ه˘ل نا˘م˘سضلو  م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م
اذ˘كو ة˘ي˘ب˘ط ة˘يا˘عر ن˘˘سسحأا

تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسل
نود ةسشمهملا ريغ ة˘ي˘ب˘ط˘لا
.ا˘ه˘ن˘م ى˘سضر˘م˘لا ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسا
ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي ل˘˘كسشم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
عبات  ءاملا ضسأار ىفسشتسسم
ن˘˘˘يأا غÓ˘˘˘ت ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ل
ة˘˘ل˘˘ق ن˘˘م نا˘˘كسس ي˘˘كت˘˘سشي
ةمدقملا ةيبطلا  تامدخلا

. هاوتسسم ىلع
ع˘جرأا اذ˘ه ع˘م ةازاو˘م˘˘لا˘˘ب

ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ضسي˘˘˘˘ئر
يبعسشلا ضسلجملاب ةفاظنلاو
ضسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يلو˘˘ل
مدع ءارو يقيقحلا ببسسلا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
نيتسسسسؤوملا
ةيعبتلا ىلإا نيتيئافسشتسسلا
امهلÓقت˘سسا مد˘عو ة˘يرادإلا
ن˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘˘لا

،ىر˘˘˘˘خأا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم
عبات  ة˘ي˘با˘ط˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ف
ا˘م ضسيدا˘ب ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل

حتف  نم هنكمت نود لاح
م˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا با˘˘ب
د˘˘˘سصق يرادإلاو ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا
ةيحسصلا  ه˘تا˘مد˘خ  ل˘ي˘ع˘ف˘ت

ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ريرسس06 ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘˘ي
تادعملا عيمج˘ب ز˘ه˘ج˘م˘لاو
ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألاو

.لÓغتسسا نود ىقبت اهنكل
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ءي˘˘˘سشلا ضسف˘˘˘ن
ءا˘˘م˘˘لا ضسأار ى˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ل
ىفسشتسسمل رخآلا وه عباتلاو
تحر˘سص ا˘هرود˘˘ب. غÓ˘˘˘˘ت
نا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ة˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

يه ةيسصولا ةرازولاب طونم
ذاختا اهل قحي يتلا ةديحولا

ر˘˘˘مألا نا˘˘˘بو رار˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
.اهسصاسصتخا ىدعتي

فلآا7 نم رثكأاو...
جامدإلا نورظتني دقاعتم
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘سضعأا بلا˘˘˘˘˘ط
يبعسشلا ضسلجملاب ليغسشتلا
م˘هر˘ير˘ق˘ت ن˘م˘سض  ي˘ئلو˘˘لا
جا˘˘مدإلا ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
فلآا7 نم رثكأل  ينهملا

نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسم
ام قفو ةيلمعلا هذه مهسسمت
ديدجلا نوناقلا هيلع ضصني
ةين˘ه˘م˘لا فور˘ظ˘ل ا˘ن˘ي˘سسح˘ت
هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلاو
.ةحيرسشلا
نأا ليغسشتلا ةيريدم تنلعأا
ريسست تناك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب د˘˘ج ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
ضضعب يف ةيسضاملا رهسشألا
تنا˘كو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تارادإلا

تارادإا ي˘ف ا˘ما˘م˘ت ة˘ف˘قو˘ت˘م
01 ىدعتت مل يتلاو ىرخأا
ي˘˘ف تر˘˘ف˘˘سسأا ، ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نع ةيناثلاو ىلوألا اهتلحرم
ي˘ف ف˘ظو˘˘م047 جا˘˘˘˘مدإا

نمم ةتقؤوملا دوقعلا ةغيسص
جامدإلا  طورسش مهيف رفوتت
ينعم1407 ل˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘م
مقرلا اذه نأا لإا .. جامدإلاب
ىلع قيقدو يئاهن ريغ ىقبي
ي˘ف ق˘ي˘سسن˘ت˘لا نا˘ب را˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد
رمتسسم لازي ل ةيلمعلا هذهب
ي˘مو˘م˘ع˘لا  ف˘ي˘ظو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
لجا ن˘م ي˘لا˘م˘لا بقار˘م˘لاو
تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘˘لا
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
حسشري يذلا رمألا ،ةيلمعلا
تا˘ي˘ئا˘سصحإلا عا˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ف
ةلحرملا  ماتت˘خا˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا  ضصخ˘˘ت
دو˘˘ق˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا
ثÓ˘ث ن˘م ل˘قألا ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
نأا بقترملا نم ذإا تاونسس
3641  ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘سشت
،جامدإلا نم نود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ف˘˘كع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ىلع ةسسارد ىلع  ةينعملا
لبق نيينعملا تافلم ةسسارد
ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

مهجا˘مدإا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح1202
اذه راثأا لبا˘ق˘م˘لا˘ب يرو˘ف˘لا
ط˘خ˘˘سسو بسضغ ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا
ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
تمطحت ذإا، ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ب
ىلع لوسصحلا يف  مهلامآا

ر˘مألا  م˘ئاد ل˘˘غ˘˘سش بسصن˘˘م
يف جاجتحÓل مهعفد يذلا
لجا نم ة˘ب˘سسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأا
ليجعتلا ىلع نيمئاقلا عفد
 . مهجامدإا يف

ودبع.شص

ةيواعمو تبصسلا نيع يتيدلبب لاغصشألا يف عورصشلا

فيطسسب يعيبطلا زاغلا ةكبسشب انكسس0651 طبر
انكصس0651 طبر لاغصشأا (فيطصس قرصش) زيزع ينب ةرئادل نيتعباتلا ةيواعمو تبصسلا نيع يتيدلبب تقلطنا

. هادج نب هللا دبع ،ةيلولاب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما ريدم هب دافأا ام بصسح ،يعيبطلا زاغلا ةكبصشب

هنأا ،لوؤوسسملا تاذ حسضوأا
قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشإا ءا˘ط˘عإا م˘ت
انكسس0651 طبرل لاغسشأا
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘˘سشب
ي˘تا˘سشم˘لا د˘يد˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ة˘ي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
ةلوزعم قطانمب ةدجاوتملا
قلعتي وزيز˘ع ي˘ن˘ب ةر˘ئاد˘ب
تانكسس015 ب ر˘˘˘˘˘˘مألا
«ةر˘هو˘ج ن˘ي˘ع» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب
تب˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
يتا˘سشم˘ب ا˘ن˘كسس0501و
ن˘˘˘ي˘˘˘˘ع»و «راود˘˘˘˘لا ضسأار»
«ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشلا»و «يراو
تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘بو
ةيدلبب ةرواجملا ةيناكسسلا

.ةيواعم
نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
قطانملا هذه طبر ةيلمع
حسسم و طبرل ةعسسوت دعت

هذ˘ه ة˘ن˘˘طا˘˘ق ل˘˘كل ل˘˘ما˘˘ك
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م˘م ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ىلإا لسصت اهب طبرلا ةبسسن
. ةئاملاب001
عيزوت زايتما ريدم راسشأاو
ةيلولاب زاغلا و ءابرهكلا
ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘لإا
طبر عورسشمب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةقط˘ن˘م˘ب تا˘ن˘كسس015
يف ةلومم «ةرهوج نيع»
نا˘م˘˘سضلا قود˘˘ن˘˘سص را˘˘طإا

تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
0202 ة˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ط ة˘˘˘كب˘˘˘سشب كلذو
فÓ˘غ تف˘ل˘ك م˘ل˘ك4,15
و نويلم721 ةميقب يلام

ىلع جد078 و فلأا973
لبق» عورسشملا ملتسسي نأا

ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا ل˘˘˘سصف لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح
. «لبقملا

يناثلا عورسشم˘لا جرد˘ن˘يو
0501 ط˘بر˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘كب˘˘˘سش لو˘˘˘ط˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘كسس
ي˘ف م˘ل˘˘ك96لا زوا˘ج˘ت˘˘ت
ةنسسل ةيلولا ةينازيم راطإا

هردق يلامجإا غلبمب0202
فلأا031 و نويلم481
تم˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسح ،جد
. هيلإا ةراسشإلا

نأا هادج هللا دبع فسشكو

ةيلبجلا «نيوقميت» ةقطنم
ةرئادب لوغلا جرسس ةيدلبب
قرسش لامسش ىسصقأا) روباب
يه ا˘ه˘ل˘م˘سشت˘سس (ف˘ي˘ط˘سس
˘˘˘ما˘˘˘يألا» لÓ˘˘˘˘خ ىر˘˘˘˘خألا
ةيل˘م˘ع «ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

ةلئاع088 ةد˘ئا˘ف˘ل ط˘˘بر
امم يعيبطلا زاغلا ةكبسشب
ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ل˘ع˘ج˘˘ي˘˘سس
69 ة˘˘ب˘˘سسن ى˘˘لإا ي˘˘ق˘˘˘تر˘˘˘ت
هذهب ةيطغتلا نم ةئاملاب
نم اهلعجتسس امك ةقاطلا
ي˘˘ف ةد˘˘ئار˘˘˘لا» تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
زا˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن

ىوتسسملا ىلع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
هركذ ام بسسح ،«ينطولا
.لوؤوسسملا ضسفن

ب .ع

mahali@essalamonline.com

نم ترايت ةيلو تدافتسسا
ردقي يلامجإا يلام فÓغ

مسسرب جد رايلم6ر57 ب
ديسسجتل1202ةنسس
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هب دافأا امبسسح ،تاعاطقلا
.ةيلولا يلاول نايب
ةيبرتلا اعا˘ط˘ق ي˘ظ˘ح د˘قو
ربكألا ةسصحلاب ةحسصلاو
ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ن˘˘˘˘م هد˘˘˘˘سصر م˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا

،ةفل˘ت˘خ˘م ل˘يو˘م˘ت ردا˘سصم
ضسف˘˘˘˘˘ن ح˘˘˘˘˘˘سضوأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
.ردسصملا

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سشتو
ةيبرتلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
تا˘سسسسؤو˘م ثÓ˘˘ث زا˘˘ج˘˘نإا
رقوسسلاو ترايت˘ب ة˘يو˘بر˘ت
زا˘ج˘نإل تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘˘ب˘˘سسو
فسصنو ةيسسرد˘م م˘عا˘ط˘م
زا˘ج˘نإل ىر˘خأاو تا˘ي˘ل˘˘خاد
رو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘سسق11
را˘طا ي˘ف اذ˘هو ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةيمنتلا يعاطقلا جمانربلا
غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ه˘˘ل ضصسصخ يذ˘˘˘لا

ه˘جو˘م جد را˘ي˘˘ل˘˘م55.2
. تاعاطقلا فلتخمل

ي˘لا˘م فÓ˘˘غ د˘˘سصر ا˘˘م˘˘ك
جد رايلم96.1 ب ردقي

ةرخآاتملا تايلمعلا مامتإل
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف
لجأا نم مييقتلا ةداعإا اهنم
تايوناث عبسس زاجنإا مامتا

ة˘ع˘برأاو ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘مو
مامتاو ةيسسردم تاعمجم
ىلع ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

ةديدج˘لا ءا˘ي˘حألا ىو˘ت˘سسم
بهذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘عو ترا˘˘ي˘˘ت˘˘˘ب
ةلÓسشلا ر˘سصقو ر˘قو˘سسلاو
ة˘˘سسارد ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضلا˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نا

ضصخ˘ت ىر˘خأا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
م˘˘ي˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

تاذ دا˘˘فأاو .ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘˘˘يلو˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
2ر15 غلبم نم تدافتسسا

ططخملا نمسض جد رايم
قودنسصو ةيمنتلل يدلبلا
ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لاو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلا
ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
فلتخمل تايلمع ليومتل
م˘ي˘مر˘ت ا˘ه˘ن˘م تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

12 ءانتقاو ةسسردم001
.يسسردملا لقنلل ةلفاح
ي˘ظ˘ح ة˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

ماعلا مسسرب ةحسصلا عاطق
ضصخت تاي˘ل˘م˘ع˘ب يرا˘ج˘لا
م˘ي˘ي˘ق˘تو ز˘ي˘ه˘ج˘˘تو ما˘˘م˘˘تا

ديدعلا ةئيه˘تو تا˘ي˘ناز˘ي˘م
ة˘ي˘ح˘سصلا تآا˘سشن˘م˘˘لا ن˘˘م
ءاد ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م ا˘ه˘ن˘م
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسمو نا˘طر˘˘سسلا

تادا˘ي˘ع˘لاو ة˘يلو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
و تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
فاعسسإلا تاراي˘سس ءا˘ن˘ت˘قا

ةيبط تلاجعتسسا زاجنإاو
.ةلÓسشلا رسصقب ةيحارج
ىلإا ردسصملا ضسفن راسشأاو
م˘˘ت ىر˘˘خألا غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا نأا
تايولوألا بسسح اهعيزوت

تاعاطق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإا تل˘˘˘˘م˘˘˘˘سش ثي˘˘˘˘ح
ةيسسمسشلا ةقاطلا عيراسشم
زا˘غ˘لا تا˘ناز˘˘خ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت و
ر˘ي˘فو˘تو كلا˘سسم˘لا ح˘˘ت˘˘فو
برسشلل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا

فر˘سصلا تا˘كب˘سش زا˘ج˘ناو
تاقرطلا ةيوقتو يحسصلا
قيرطلاو ةيدلبلاو ةيئلولا
يتلاو09 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا
قطانم ضساسسألا˘ب ضسم˘ت˘سس
.لظلا

ب .شس

ةيئلو ةودن يف
ةرتاكد تمصض

نييميداكأاو
ديدجلا راسسملا

 ةودن مظني
سسلاجملا لوح

لجيجب ةبختنملا
راصسملا ةيقيصسنت تمظن
زعلا راد قدنفب ديدجلا

ايئلو ءاقل ،لجيج ةيلوب
ةبختنملا شسلاجملا » ناونعب
يف كلذو ،» ةيلحملا ةيمنتلاو
ةيئلولا تاءاقللا ةلصسلصس راطإا
ديدجلا راصسملا اهدقعي يتلا

شضرغب ،نطولا تايلو لك يف
يتلا رومألا شضعب ةصشقانم
ىلع يرئازجلا نطاوملا مهت

نوناقو روتصسدلا ليدعت رارغ
مت ثيح ،ديدجلا باختنإلا

يئلولا ءاقللا اذه ريطأات
رارغ ىلع نويميداكأاو ةرتاكد
ريذن ششريمع روصسيفوربلا
يروتصسدلا نوناقلا ذاتصسأا

شضعبو ، ةنيطنصسق ةعماجب
مت ثيح ،نييذيفنتلا ءاردملا
يف ليصصفتلابو قرطتلا

شضرتعت يتلا لكاصشملا لمجم
ليبصس يف ةبختنملا شسلاجملا

ةيلحملا ةيمنتلا قيقحت
اذه يف ةريبك ةرفط قيقحتو
قطانم فلتخم يف لاجملا
ةصسايصس نأاو ةصصاخ ،نطولا
ةداعإا ىلإا فدهت ةموكحلا
عفرو لظلا قطانم ءايحإا

اهجارخإل اهب ةيمنتلا ىوتصسم
يذلا ششيمهتلا حبصش نم
ششاقنلا حتف مت امك ،اهلاطي
راوحلا ءارثإا لجأا نم عيمجلل
لولحو تايصصوتب جورخلاو
قيرط ةقرو نوكت نأا نكمي
نم ةبختنملا شسلاجملا لكل
يف ةيمنتلا ةلجعب عفدلا لجأا

،قطانملاو تاعاطقلا عيمج
ةدنجأاو ةصسايصس مدخي ام قفو
 .ةيرئازجلا ةلودلا

 ميهارب.ع

ترايت

 ةيومنتلا تايلمعلا نم ديدعلا ديسسجتل جد رايلم57.6 سصيسصخت



pub@essalamonline.com

راهصشإا2592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج62ـل قفاوملا1202 يرفيف8نينثإ’ا

11542006112 PENA 1202 يرفيف8مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

10

2152006112 PENA 1202 يرفيف8مÓسسلا

Gdéª¡ƒQjá GdéõGFôjá Gdójª≤ôGW«á Gdû°©Ñ«á 

ةزابيت ةي’و

ةيلحملا ةرادإ’ا ةيريدم
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لسصاوت تاباسصإلا
لانسسرآا مجن ةدراطم

بعل ،يتراب ضساموت يناغلا ضضرعت
لÓخ ،ةديدج ةباسصإل ،لانسسرآا طسسو
يف Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م
32 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا
.غيلريميربلل
ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘با˘سصإل ي˘ترا˘ب ضضر˘˘ع˘˘تو
د˘ع˘ب ،ةارا˘ب˘م˘لا ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا
نوتسسأا يبعل دحأا عم يوق كاكتحا
،47 ةقيقدلا يف بعلملا رداغيل ،Óيف
.نايليو يليزاربلا نم اًلدب لخديو
يتراب بايغ يف تاباسصإلا تببسستو
ذنم ،ةمهملا تايرابملا نم ديدعلا نع
فيسصلا يف لانسسرآا فوفسصل هلاقتنا
.ديردم وكيتلتأا نم اًمداق ،يسضاملا

«ل˘ي˘˘م ي˘˘ل˘˘يد» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
نع باغ دق يتراب نإاف ،ةيناطيربلا

اذه لان˘سسرآا ا˘ه˘ب˘ع˘ل تا˘يرا˘ب˘م ةر˘سشع
ببسسب ،تاقباسسملا ةفاك يف مسسوملا
.ذخفلا ىوتسسم ىلع ةباسصإا

يف هنع ىنغ ل اًرسصنع يتراب ربتعيو
هيلع دمتعي ثي˘ح ،لا˘ن˘سسرآا ة˘ل˘ي˘كسشت
،ينفلا ريدملا ،اتيترأا ليكيم ينابسسإلا
ط˘سسو ي˘ف ا˘كا˘سشت تي˘˘نار˘˘غ راو˘˘ج˘˘ب
.زرناغلا بعلم

ايسسايق امقر نّودي ريون
اغيلسسدنوبلا يف اديدج

ى˘مر˘م ضسرا˘ح ،ر˘يو˘ن ل˘يو˘˘نا˘˘م جر˘˘خ
زوف لÓخ ةفيظن كابسشب ،خنويم نرياب
ي˘ف (0‐1) نيلرب اتر˘ي˘ه ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف
.يناملألا يرودلا نم02 ةلوجلا

تاءاسصحإÓل «اتبوأا» ةكبسش تركذو
هكاب˘سش ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح ر˘يو˘ن نأا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘˘ف ما˘˘مأا61 ةر˘م˘ل˘˘ل
ريون نأاب تدافأاو.نآلا ىتح ةيناملألا
كا˘ب˘˘سشب جر˘˘خ˘˘ي ضسرا˘˘ح لوأا ح˘˘ب˘˘سصأا
دحاو قيرف مامأا ةارابم61 يف ةفيظن

.اغيلسسدنوبلا خيرات رادم ىلع
همقر اًما˘ع43ـلا بحا˘سص زز˘ع ا˘م˘ك
هلوسصوب ،اغيلسسدنوبلا ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق˘لا
.ةفيظن كابسشب ةارابم891 ىلإا

مرسضخملا ينا˘م˘لألا ضسرا˘ح˘لا بع˘لو
عنم ثيح ،ةارابملا يف اًيلوطب اًرود

هكابسش ديسص نم نيلرب اتريه يبعل
ةريطخلا تلواحملا بلغأل هيدسصتب

خنويم نرياب ةثعب نأا ركذي.هامرم ىلع
،ةحودلا ىلإا تا˘عا˘سس لÓ˘خ ر˘ي˘ط˘ت˘سس
يرسصملا يلهألا ةهجاومل اًدادعتسسا
.ةيدنأÓل ملاعلا ضسأاك يئاهن فسصن يف

كسشلا عطقي سسوتنفوج
وكيزد تاسضوافم نأاسشب

ر˘يد˘م˘لا ،ي˘سست˘ي˘تارا˘ب و˘ي˘˘با˘˘ف ف˘˘سشك
ريكفت ةقيقح ،ضسوتنفوجل يسضايرلا
نيدإا ينسسوبلا عم دقاعتلا يف هيدان
وتاكريملا يف ،امور مجاهم ،وكيزد
.ريخألا يوتسشلا

،ضسوتنفوج ىلع اًفيسض امور لحيو
نمسض ،مويداتسس زنايلأا بعلمب مويلا

يرودلل12 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م
ى˘ل˘˘ع و˘˘كيزد ضسل˘˘ج˘˘يو.يلاطيإلا

،مويلا ةارابم يف هقيرف ءلدب دعاقم
هفÓخ ءاهتنا دعب تايرابملل داع ثيح
.اكيسسنوف ولواب هبردم عم
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘سست˘˘ي˘˘تارا˘˘ب لا˘˘قو
:«ايلا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سشل
نكل ،ةياغلل بوهوم بعل وكيزد»
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘مور
.«نيبوهوملا

ىلع لعفلاب زكرأا نأا بجي» :فاسضأاو
ءاسضق ين˘ن˘كم˘ي لو ،ي˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘عل
يف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف تقو˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

.«اًسضيأا رخآلا قيرفلا يبعل

ودلانورل زيمم مقر
امور مامأا هفده دعب

مجن ،ودلانور ونايتسسيرك نكمت
فدهلا لي˘ج˘سست ن˘م ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ةماقم˘لا ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ي˘ف لوألا
،مويداتسس زنايلأا بعلمب ،امور مامأا
نم12 ةلوجلا تاسسفانم راطإا يف
.يلاطيإلا يرودلا

ر˘˘˘سشت˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب» ة˘˘˘كب˘˘˘˘سش تر˘˘˘˘كذو
نكمت ونايتسسيرك نأا ،«تروبير
ذنم ،003 مقر هفده ليجسست نم
نأا تب˘ث˘˘ي˘˘ل ،03ـلا ه˘ما˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب نأا
.طقف مقر درجم رمعلا

غو˘ل˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق نود˘˘لا نأا تفا˘˘سضأاو
364 لجسس دق ناك ،03ـلا هماع
نأا ذنم هنكل ،ةارابم817 يف افده
فده003 لجسس ،اًماع03 غلب
.ةارابم623 يف
نإا ،«اكاوكسس» ةكبسش تلاق اميف
مقر فد˘ه˘لا ى˘لإا ل˘سصو ود˘لا˘نور
اذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا˘ب ه˘ل61
ةيناثلا ةبترملا يف يتأايل ،مسسوملا

ا˘˘ًف˘˘يد˘˘ه˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘˘ث˘˘˘كأا˘˘˘ك
.نآلا ىتح ىربكلا تايرودلاب
تربور يدنلوبلا نأا ىلإا تتفلو
نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ي˘كسسفود˘نا˘ف˘˘ي˘˘ل
ر˘ث˘كأا ة˘م˘ئا˘˘ق رد˘˘سصت˘˘ي ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
فاد˘هأÓ˘ل Óً˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
لجسس ثيح ،ىربكلا تايرودلاب
.يناملألا يرودلاب اًفده42
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سسومار نم هفقومب كسسمتي ديردم لاير

ه˘ف˘قو˘م د˘يرد˘م لا˘ير ر˘ي˘˘غ˘˘ي ن˘˘ل
،هد˘˘ئا˘˘ق د˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت نأا˘˘˘سشب
هتباسصإا دع˘ب ،ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس
يف ،ةيحارج ةي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عو˘سضخو
،ةبكرل˘ل ي˘ل˘سصف˘م˘لا فور˘سضغ˘لا
دق ةدمل بعÓملا ن˘ع ه˘ب˘ي˘غ˘ت˘سس
.نيرهسش ىلإا لسصت
«لارتنسس اسسنيفيد» عقوم بسسحبو
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا
ديد˘ج˘ت˘لا ضضر˘ع ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ي˘سس
ةرتف نع هبايغ مغر ،اًمئاق ضسومارل

.يجنيريملل ةجرح
يدانلا عم ضسو˘مار د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
،يراجلا مسسوملا ةياه˘ن˘ب ،ي˘كل˘م˘لا

لوح قافتل نافرطلا لسصوتي ملو
.نآلا ىتح ،ديدجتلا

ي˘˘لود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘ير˘˘˘لا ضضر˘˘˘عو
ةد˘م˘ل ،هد˘ق˘ع د˘يد˘˘ج˘˘ت ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

هبتار نم %01 مسصخ عم ،نيمسسوم
يتلا ةيلاملا ةمزألا ببسسب ،يلاحلا
.انوروك ضسوريف اهثدحأا
،ضضرعلا اذه ضضفر ضسومار نكل
ضسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا بل˘˘˘طو
لباقملا يف هسضفر ام وهو ،هبتار
كسسم˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ،د˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير
.لوألا هسضرعب

ةحجان ةحارجل عسضخي ضسومار
يدا˘ن ن˘ل˘عأا ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ينا˘ب˘سسإلا عو˘سضخ د˘يرد˘م لا˘ير
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ،ضسو˘˘˘˘مار و˘˘˘˘ي˘˘˘˘جر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
.ةحجان ةحارجل ،يغنريملا

يمسسر نايب يف ديردم لاير لاقو
ضسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس ا˘ند˘ئا˘ق ع˘سضخ»

˘مو˘ي˘لا ،ة˘ح˘جا˘ن ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا بب˘˘˘˘سسب ،تب˘˘˘˘˘سسلا
يف يلخادلا يلسصفملا فورسضغلا

.«ىرسسيلا هتبكر
ىرجأا» يكلملا يدانلا فاسضأاو
،زيل ليونام روتكدلا ،ةحارجلا
ةيبط˘لا تا˘مد˘خ˘لا فار˘سشإا تح˘ت

.«ديردم لاير يف
أاد˘˘ب˘˘ي˘˘˘سس» د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘تأاو
يفاعتلا ةيلمع ،ضسومار ويجريسس
،«ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف
ةدم نأا ةينابسسإا ريراقت تركذو
ن˘ع ضسو˘مار و˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس با˘˘ي˘˘غ
.عيباسسأا6 نوكتسس بعÓملا

«نيطبحم لزنملل انتداعأا ةريخألا ةركلا»:رياكسسلوسس
،ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا بر˘˘عأا

ةبيخ نع ،دتيانوي رتسسسشنام بردم
هبعلم ىلع هقيرف لداعت دعب هلمأا
ءاسسم ،(3‐3) ةجيتنب نوترفيإا مامأا
32 ةلوجلا تاءاقل نمسض تبسسلا

.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم
تاحيرسصت يف ر˘يا˘كسسلو˘سس لا˘قو
يا˘كسس» ة˘كب˘سشل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع
ةرك نم ضضعب انبعل» :«ضستروبسس
،يناثلا طوسشلا ي˘ف ةد˘ي˘ج˘لا مد˘ق˘لا
نم فادهأا3 انكابسش تلبقتسسا انكل
،كلذ ثدحي امدنعو ،تاديدسست3
.«اًطبحم رمألا نوكي
ةدي˘ج ةرو˘سصب ا˘ن˘ل˘عا˘ف˘ت» :فا˘سضأاو
عم نكل ،نيفدهل م˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب
،عئاسضلا لدب تقوك قئاقد4 دوجو
اذه ،ةركلا ىلع ظافحلا انيلع ناك
ادحأا مولأا ل ،هلابقتسسا ئيسس فده
ناك هنأاب فرعن اننكل ،فادهألا ىلع
ةرو˘سصب م˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ا˘ن˘ن˘كم˘ي
.«قيرفك لسضفأا

ضسيماخ ببسست» :رياكسسلوسس عباتو
جاعزإلا ضضعب يف نوسسلراسشتيرو

م˘ل ،لوألا طو˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ا˘ن˘ل
نود نيفدهب مدقتلا قحتسسن نكن
بج˘ي نا˘ك كلذ ع˘مو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح در
ل˘ي˘ج˘سستو ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ت˘ق ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.«عبارلا

˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ ي˘عا˘˘بر» :ل˘˘سصاوو
بع˘˘لو ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا بب˘˘سس ا˘˘ن˘˘يد˘˘˘ل
‐3) ةارابم هذه نكل ،ةديج ةروسصب
،اًيموجه ن˘يد˘ي˘ج ن˘ي˘ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب (3
اوعتمتسسا نيذلا نم ريثكلا كانه
ريهامج نع اًد˘ي˘ع˘ب ةارا˘ب˘م˘لا كل˘ت˘ب

.«دتيانوي رتسسسشنام
:د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘لا برد˘˘م ل˘˘م˘˘كت˘˘سساو
ة˘لا˘ح˘لا ع˘ن˘سصت ن˘م ي˘ه ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا»
يف تب˘ب˘سست ةر˘ك ر˘خآاو ،ة˘ي˘جاز˘م˘لا
نم ةلا˘ح ي˘ف ا˘ن˘لزا˘ن˘م ى˘لإا ا˘ن˘با˘هذ
.«نيتطقن انرسسخ ،طابحإلا

نيدراطم انرا˘ب˘ت˘عا بج˘ي» :م˘تأاو
ل˘˘سضفأا ا˘˘ًق˘˘ير˘˘ف كل˘˘م˘˘ن ،بق˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘يأا ىر˘˘ن˘˘سسو
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ،فا˘˘ط˘˘م˘˘لا
.«ةلهسس فادهأا لابقتسسا

«يبسضغ نع انلع رذتعأاو ..ةريطخ سسوبماكوأا ةباسصإا» :يغيتبول
برد˘مو،ي˘غ˘˘ي˘˘ت˘˘بو˘˘ل ن˘˘لو˘˘ج لا˘˘ق
هحانج ضضرعت ىسشخي هنإا ،ةيليبسشأا
ضسوبما˘كوأا ضسا˘كو˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا

را˘سصت˘نلا لÓ˘خ ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘سصإل
يرودلا ي˘ف ي˘فا˘ت˘ي˘خ ى˘ل˘ع (0‐3)
ينيجد نم ةفلاخم دعب ،ينابسسإلا
در ىلع هفسسأا ىدبأا هنكل ،مانوكاد
.ةعقاولا هاجت بسضاغلا هلعف
بخ˘ت˘ن˘م ع˘فاد˘م ي˘ن˘ي˘˘جد ل˘˘سصحو
ببسسب ،ر˘سشا˘ب˘م در˘ط ى˘ل˘ع و˘غو˘ط
كبتسشاو ضسو˘ب˘ما˘كوأا ل˘حا˘ك ضسهد
ضسلادروب هي˘سسو˘خ ع˘م ي˘غ˘ي˘ت˘بو˘ل
نانثلا لسصح˘ي˘ل ،ي˘فا˘ت˘ي˘خ برد˘م
.ءارمح ةقاطب ىلع
يغبني» نييفحسصلا يغيتبول غلبأاو
.ي˘ب˘سضغ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ت˘˘عأا نأا
ع˘سضو ي˘ف ي˘ب˘عل و˘ت˘ل˘ل تد˘ها˘˘سش
فرسصتأا نأا بجي ناك نكل ،عورم
م˘هأا» فا˘˘سضأاو،«ل˘˘سضفأا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

ضسوب˘ما˘كوأا ى˘فا˘ع˘ت˘ي نأا و˘ه ءي˘سش
،ةريطخ ةباسصإلا نوكت لأاو اعيرسس
نأا بج˘ي ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سشأا برد˘˘م ن˘˘كل
.«كلذ نم لسضفأا ةقيرطب فرسصتي
ى˘ل˘ع ه˘ق˘ل˘ق ي˘غ˘ي˘ت˘بو˘ل ف˘خ˘ي م˘لو
ةدسشب ملأاتي ناك يذلا ،ضسوبماكوأا

ىلع لومحم بعلملا رداغي وهو
.ةفحم
قلقب رعسشن» يغ˘ي˘ت˘بو˘ل ح˘سضوأاو
اهنأا دقتعن .ضسوبماكوأا ىلع غلاب
هنإا لاق .ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘سصإا
ان˘ن˘كل ةر˘ي˘ط˘خ ة˘با˘سصإل ضضر˘ع˘ت
د˘حأا ل .كلذ˘˘ك نو˘˘كت لأا ل˘˘مأا˘˘ن
اذه يف بعل ةيؤور يف بغري
.«عسضولا

نإا يفاتيخ بردم ضسلادروب لاقو
د˘ها˘سش نأا د˘ع˘ب «لو˘هذ˘م» ي˘ن˘˘ي˘˘جد
.ضسوبماكوأا ةباسصإا مجح
هدر˘ط نأا˘ب ضسلادرو˘ب ر˘˘ع˘˘سش ا˘˘م˘˘ك

م˘ل ي˘غ˘ي˘ت˘بو˘ل ع˘م ه˘تدا˘سشم بب˘سسب
هريظن ةدسشب دقتناو ،اقحتسسم نكي
.ةيليبسشأا يف
برد˘˘م بب˘˘سسب تدر˘˘ُط» فا˘˘˘سضأاو
ةياغلل نيزح انأاو ضسفانملا قيرفلا

ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم ا˘˘˘م˘˘˘ئاد تدرأا ي˘˘˘ن˘˘˘˘نأل
لجأا نم لتاقن اننأا مغر ،يئÓمز
ئيسس روعسش يدل .ةفلتخم فادهأا

ةلماع˘م˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ن˘نأا˘ب ر˘ع˘سشأاو
.«ملاظ درطو ةملاظ
ءو˘سسب ر˘ع˘سشأا» ضسلادرو˘ب ل˘سصاوو
ديري ءيسش رخآا .ةباسصإلا هاجت غلاب
.ة˘با˘سصإلا و˘ه ه˘ت˘يؤور فر˘ت˘ح˘˘م يأا
دقفتل تبهذ ا˘مد˘ن˘ع ف˘سسأÓ˘ل ن˘كل

برد˘م ي˘ن˘˘م˘˘جا˘˘ه بعÓ˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح
.«ينمولي هنأاكو ةيليبسشأا

تسضر˘ع˘ت ي˘ن˘˘نأا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشأا» ع˘˘با˘˘تو
˘مد˘ع ر˘ه˘ظأا ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،مو˘ج˘ه˘˘ل
.«يهاجت مارتحا
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ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘ير˘ف ق˘˘ق˘˘ح
عفري هلعج مهم دج اراسصتنا
برقأا نع رثكأا طاقنلا قراف
ن˘م˘ث د˘قو اذ˘ه ن˘ي˘ق˘˘حÓ˘˘م˘˘لا
زو˘ف˘لا ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
ها˘˘˘يإا ا˘˘˘ف˘˘˘سصاو ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
را˘˘يد˘˘لا ل˘˘خاد كي˘˘ل˘˘كيد˘˘لا˘˘ب
ءاقفرل ةقثلا ح˘ن˘م˘ي˘سس يذ˘لاو
ي˘ب˘ير˘ع ة˘با˘سصإا ن˘م د˘ئا˘˘ع˘˘لا
لم˘ع˘لاو ر˘ث˘كأا مد˘ق˘ت˘لا د˘سصق
ىر˘خأا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةرو˘سصلا ي˘ف قا˘˘فو˘˘لا ع˘˘سضت
د˘سشي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه
لÓ˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا
اناغ وح˘ن ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ضضو˘˘˘خ ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
. ةحيرم فورظ يف يقيرفإلا

ةوارمحلا ىلع زوفلا» :يناحرف
فاكلا بعلنصسو ايباجيإا ناك

«ءامصسلا يف تايونعمب
ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه

ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ل˘˘ج˘˘˘سسمو
دع˘ب ثيد˘ح ي˘نا˘حر˘ف يراو˘ه
انبعل» :لاق ثيح ءاقللا ةياهن
زارحإا لجأا نم لكلا يف لكلا
مهألا انققح هلل دمحلاو زوفلا

دا˘ه˘ت˘جلاو ل˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
راسسملا ضسفن يف ةلسصاوملاو
ةسصاخ مهألا قيقحت لجا نم
ىلع ظافحلاب نيبلاطم اننأاو
زوفلا اموم˘ع ةدا˘ير˘لا ة˘ب˘تر˘م

لجأا نم ةيعفادلا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘ي˘سس
فورظ يف اناغ ىلإا لقنتلا

ثحبن انلعجت ةحيرم ةيونعم
نم انبرقت ةجيتن ليجسست نع
. ةريسشأاتلا بسسك
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ةدايرلا يف قلحي«دوسسألا رسسنلا»
ةديج تايونعمب نوكيسس فاكلل ريسضحتلاو

فيطصس قافو

نم ديزتسس ةيلاغ طاقن ثÓثب ةليلم نيع ةيعمج قيرف رفظ
ةيحيرأاب بعللاو رابكلا ةريظح يف ءاقبلا قيقحت ظوظح
عارسصل هبرق ام وهو02 ـلا ةطقنلل قيرفلا لسصو ثيح ةمات
ةلكر ةمجرت يف ةيماح مجاهملا حلفأا دقو اذه مويدوبلا
يذ نم ةيحيرأا رثكأاب بعلي قيرفلا لعجيسس ام وهو ءازجلا
دعب هيبعل ىلع اريثك ىنثأا ضشيعي بردملا نأا ركذي لبق
لجا نم دهتجي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لاو ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا
. لسضفأا جئاتن ليسصحت

 رطخلا شسوقان تقد ةرادإلا
لاومألا بايغ ةبغم نم رذحتو

رطخلا ضسوقان ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تقد ىرخأا ةهج نم
ءاقفر نأاو ةسصاخ ةيلاملا بناوجلا ضصوسصخب ديدج نم
برسضتسس ةيلاملا ةمزألا نأا امب لوطم اودمسصي نل ماطيب
ةلسسلسس نم نوكيسس ريبكلا فوختلا نأاو ةسصاخ مهراسسم
ةجاح لظ يف نيلوؤوسسملا ىلع ىلاوتتسس يتلا تاجاجتحلا
مهتاقحتسسم نوقلتي مهلعجي ربكا ضسفنتم ىلإا ةعومجملا

دق يتلا ةمزألا ريجفتو عاسضوألا يطخت لبق مهروجأاو
. رفسصلا ةطقن ىلإا تاباسسحلا ةغل ديعت
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ةليلم نيع ةيعمج
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ةميزهل تسضرعتو اهتفك حيجرت يف ةرقم مجن ةليكسشت تقفخأا
مل ثيح رفسصلا ةطقنل دوعي قيرفلا لعجتسس رايدلا لخاد ةيسساق
ضسكعلا ىلعو ةحاتملا ضصرفلا ديسسجت يف يغير ءÓمز قفوي
تعسضو ةلتاق ةوفه نمو نازيلغ عيرسس ضسفانملا نكمت كلذ نم
راسصنألا ربع دقو اذه راسصتنلا قيقحت         ةناخ يف عيرسسلا

لسصاوت ناو ةسصاخ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ثد˘ح ا˘م˘ل ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ف˘سسأا˘ت ن˘ع
قيرفلل حمسسيسس رايدلا جراخو لخاد ةلهسسلا طاقنلا عييسضت
. طوقسسلا يدافت ةقرو بعلب

ةفصشنملا يمري دق ششرطل
ةيبلصسلا جئاتنلا لصصاوت لاح يف

ن˘ع ضشر˘ط˘ل برد˘م˘لا ن˘ل˘ع˘ي نأا اد˘ج ح˘سشر˘م˘لا ن˘˘مو اذ˘˘ه
ةمداقلا تاعاسسلا لÓ˘خ م˘ج˘ن˘لا ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق ن˘م ه˘با˘ح˘سسنا

ثدحي ام ءارج هاسضر مدع نع ربع ينقتلا نأاو ةسصاخ
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ةد˘يد˘ع ضصر˘ف ع˘ي˘سضي ى˘ح˘سضأا يذ˘لاو ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل
نوققحيو ةدترملا تاركلا نوبعلي ةرم لك يف نيسسفانملا

نمسض امود ىقبي مجنلا تلعج ةليزه جئاتن كلذ لÓخ نم
حÓ˘سصإا م˘ت˘ي نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع بي˘تر˘ت˘لا ل˘يذ ة˘˘يد˘˘نأا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك
. يرباك ءاقفر بسسح ةمداقلا تاعاسسلا يف عاسضوألا
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ةرڤم مجن
أاوسسألا ىلإا ءيسسلا نم مجنلا ةليكسشت

سضماغ لبقتسسمو

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ق˘˘˘ق˘˘˘ح
مهم دج اراسصتنا ينيطنسسقلا

ةر˘كسسب دا˘ح˘تا با˘سسح ى˘ل˘˘ع
نكمت ثيح ةي˘لا˘ع˘لا بع˘ل˘م˘ب
فده ليجسست نم دوعسسملب
نامألا رب ىلإا هب هقيرف داق
تناك ةعومجملا نأاو ةسصاخ
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا زو˘ف ن˘ع ثح˘ب˘ت
ىد˘˘هأا د˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘لا
ىلع ققحملا زوفلا نوبعÓلا

م˘ه˘برد˘م˘˘ل دا˘˘ح˘˘تلا با˘˘سسح
لع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ن˘ي˘جا˘طو˘ب
زاز˘ب ن˘ي˘سسا˘ي ةدا˘ي˘˘ق˘˘ب ةرادإلا
ءاقبإا ةيناكمإا يف ايدج ركفت

بردملل د˘عا˘سسم˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا
متي˘سس يذ˘لاو يد˘م˘ح دو˘ل˘ي˘م
ىلع ادغ وأا مويلا هيف لسصفلا
. ريدقت ىسصقأا

 تداع ةليكصشتلا
شسمأا تابيردتلا ىلإا

ءاقل ليجأاتو
دراو «يرانكلا»

ل˘˘سضف ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ةدو˘˘˘ع يد˘˘˘م˘˘˘ح برد˘˘˘م˘˘˘لا
تاب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نأاو ةسصا˘خ ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
يف لسصفي مل يرانكلا ءاقل

ل وأا هب˘ع˘ل˘ب ىو˘سس هر˘ي˘سسم
جلاعتسس ةرادإلا نأاو ةسصاخ
يلوؤوسسم ةقفرب عوسضوملا
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسمو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا
نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لا يرا˘˘ن˘˘˘كلا
ي˘لا˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا دد˘˘سصب
ةينطو˘لا ة˘ط˘بار˘لا نأا ر˘كذ˘ي
م˘يد˘ق˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا تع˘˘سضو
ءا˘ع˘برألا مو˘ي ى˘˘لإا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

دق نيلوؤوسسملا نوكي ثيح
يئاهنلا رارقلا يف اولسصف
ديدحت لجا نم ضسمأا ةيسشع
. همدع نم ءاقللا ةجمرب
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«زو˘يدار» ة˘ي˘ع˘م˘ج ترا˘˘ت˘˘خا
موج˘نو ي˘فا˘سش ةدا˘ق ة˘سسا˘ئر˘ب

ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك
رسضخل ةروسص يف نيقباسسلا
،ة˘يرا˘غ˘م ل˘ي˘˘سضفو ي˘˘مو˘˘ل˘˘ب
نسسحأاك زرحم ضضاير مجنلا

0202 ةنسسل يرئازج بعل
بعلمب ميقأا يذلا لفحلا يف
يف لافارمب رداقلا دبع قيقر
.نارهو
ي˘ف ه˘فد˘ه را˘ي˘ت˘˘خا م˘˘تو اذ˘˘ه
يف لسضفألا يوبابميز ىمرم
ءاوجأا يف كلذو ،0202 ةنسس
زرحم مل˘سست ثي˘ح ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا
م˘ج˘ن˘لا ا˘م˘ع ن˘مو˘مو ى˘ي˘ح˘˘ي
ه˘ن˘ع ا˘با˘ن ناذ˘ل˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بعل نسسحأل ةيبهذلا ةركلا

فد˘ه˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ءاذ˘˘ح˘˘لاو
.يروطسسألا

ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘ج˘ن ر˘كسش ا˘˘م˘˘ك
ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج زر˘˘˘ح˘˘˘م ضضا˘˘˘ير
ي˘مو˘ل˘ب ر˘سضخ˘˘لو «زو˘˘يدار»
اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ير˘سضا˘ح˘لا ل˘كو
رسشا˘ب˘م لا˘سصتا ي˘ف م˘ير˘كت˘لا

اذ˘ه ر˘ي˘˘ظ˘˘ن و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
اذه يدهي هنأا Óئاق ،ميركتلا

بخت˘ن˘م˘لا را˘سصنأل ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ا˘سسنر˘ف˘ب ه˘ت˘ل˘ئا˘عو ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘˘˘يلو˘˘˘ب ضسو˘˘˘ن˘˘˘سس ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘بو
نو˘كت نأا ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م ،نا˘سسم˘ل˘˘ت
ةئيلم1202 ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سس
ى˘لإا ل˘هأا˘ت˘لاو تارا˘سصت˘نلا˘ب
.رطقب2202 لايدنوم
را˘سصنأا «زور˘ح» ر˘˘كسش ا˘˘م˘˘ك
م˘˘˘عد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع «ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا»
يف هاقل˘ت˘ي يذ˘لا ع˘ي˘ج˘سشت˘لاو
ه˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ف هراو˘˘˘˘˘سشم
ىدهأا امك ،يتيسس رتسسيسشنام
ضصي˘م˘ق ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب زر˘ح˘˘م
ل˘م˘ح˘ي ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ل˘سضف˘م˘لا ه˘م˘ج˘ن˘ل ه˘˘ئا˘˘سضمإا
كلذو ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘ل
يتلا حئاسصنلاو تاعيجسشتلل
ربع يمولب امئاد هل اهمدقي
.مÓعإلا لئاسسو
نأا ي˘مو˘ل˘ب د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ق˘ح˘ت˘سسم و˘ه زر˘ح˘م ج˘يو˘ت˘ت
تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ءاوسس اهمدق˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا

ع˘˘˘˘م وأا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
هل اينمتم ،يتيسس رتسسيسشنام
ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم ي˘˘˘ف حا˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.ةيسضايرلا
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ةنيطنصسق بابصش

يدمح عم راسسملا حيحسصت يف نولمأايو ةقثلا زوف  نوزرحي «ةروسضخلا»

يتيصس رتصسصشنام مجن ةلئاع نم دارفأا هرصضح لفح يف

0202 ةنسسل بعل نسسحأا زرحم نوراتخي «رسضخلا» ءامدقو «زويدار» ةيعمج

 ديعب نم دوعت «ماسصل»
مويدوبلا طاقن نمسضتو

هق˘ير˘ف ة˘يز˘ها˘ج ي˘نو˘م˘حر دار˘م ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘سش برد˘م د˘كأا
ةسصاخ تارغثلا ضضعب ءاقب مغر ةيمسسرلا ةسسفانملا ضضوخل
لمعلا نم عي˘با˘سسأا ة˘ت˘سس نأا ا˘ح˘سضو˘م ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف
مقاطلا تنكم ةمسصاعلاب يلاواطسس ضصبرت اهللخت يناديملا
نم مهتسصلخو نيبعÓل ةيسسفانتلا حورلا ةداعإا نم ينفلا
اذه انوروك ةحئاج ءارج دومجلا نم رهسشأا9 دعب للملا

اهرخآا باكلا اهارجأا يتلا ةيدولا تاءاقللا نأا ضشتوكلا دكأاو
ةبسسانم تلكسش يحوفسس بعلمب ةنيطنسسق ةيدولوم مامأا
ىوتسسملا ازربم ضصئاقنلا نم ضصلختلاو ءاطخألا حيحسصتل
. ةيندبلا ةيحانلا نم اميسس ةعومجملا هتغلب يذلا

ةلوطبلا قÓطنا لبق ةمزألا ءاهنإاب لئافتم ةنيغز
يلاو اهدسصر رايلم2 ةميقب ةناعإا نم بابسشلا دافتسساو اذه
اهلعجو ةنيغز ةدايقب ةرادإلا حارأا ام وهو قيرفلل ةيلولا
نأا دعب ةقلاعلا مهتاقحتسسم لوح نيبعÓلا ةنأامطل عراسست
راسصنألا ضسفنت تقو يف ةع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا حو˘ل
نويدب لفكتلل ةيلحملا تاطلسسلا تانامسض دعب ءادعسصلا
بردملا ةدايقب ينفلا مقاطلا نأا ركذي تاعزانملا ةنجل
ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ج˘˘لا رو˘˘˘مألا ي˘˘˘ف عر˘˘˘سش ي˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘حر
مسسرب ةلسشنخ داحتا مامأا ةيلحملا ةلباقملل تادادعتسسلا

. لبقملا ةعمجلا نيسشدتلا ةلوج
ششامر ماصشه

ةنتاب بابصش

راسصنألاو ةلوطبلا يدحتل زهاج «باكلا»
نويدلا ديدسستب تاطلسسلا دوعو راظتنا يف

ةركصسب دا–ا
رسسخي دا–لا

ةدوعلا ناهر
«رفانسسلا» مامأا

نوروثي راسصنألاو
ةركسسب داحتا قيرف طقسس
يدانلا مامأا رثعتلا خف يف
ثيح ينيطنسسقلا يسضايرلا
يف ةيفاعوب ءÓمز حلفي مل
ام وهو مدقتلا فده زارحإا

يف حج˘ن˘ي ضسفا˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج
د˘قو اذ˘ه تاد˘تر˘˘م˘˘لا بع˘˘ل
اريثك نابيز˘لا ءا˘ن˘بأا ف˘سسأا˘ت
ةسصاخ قيرفلا هيلإا لآا امل
ةريبك تناك تاينمتلا نأاو
ثÓث لوأاب رفظلا لجأا نم
بردملا ةدايق تحت طاقن

اذ˘ه يدو˘ج تيا ن˘يد˘لا ز˘˘ع
ر˘ث˘ع˘ت˘لا ضشتو˘كلا رر˘ب د˘قو
نابيسش ءÓمز ةيلاعف ضصقنب
. ةيمامألا ةرطاقلا يف

ثحبيصس يدوج تيأا
ةيلعافلل لولح نع

زع ضشتوكلا دعو دقو اذه
دا˘ج˘يإا˘ب يدو˘ج تيا ن˘˘يد˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس لو˘˘ل˘˘ح
مادتحا ع˘م ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘ع ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
تاقحتسسم ديدسست ةرورسض
ل˘ع˘ج ل˘جا ن˘م ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
بسصن˘مو يو˘ق م˘هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت

تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع
ضسراحلا ءاقفر نأاو ةسصاخ
ةرورسضب ني˘ب˘لا˘ط˘م يو˘ل˘ع
مهسسفنأا ن˘ع را˘ب˘غ˘لا ضضف˘ن
لسضفأا قيقحت ىلع لمعلاو
ةرئادلا نم جورخلل جئاتنلا
يلاوت نأاو ةسصاخ ءارمحلا
ةدح نم ديزي دق تارثعتلا
ىلع ةسضورفملا طوغسضلا
. نيبعÓلا

ششامر ماصشه
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برد˘˘˘م ا˘˘˘مود كنار˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأا
دعب هحاي˘ترإا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
ةيناث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ل˘ي˘جأا˘ت

فرتح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ر˘سشع
ررقملا نم ناك يتلا و لولا
بع˘ل˘م˘ب د˘حلا ضسمأا ا˘هءار˘جإا
قارز˘مو˘ب د˘م˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا
. ةيعمجلا مامأا فلسشلاب
هار˘˘جأا يذ˘˘لا راو˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘فو
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا
قيرفل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا

ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«كو˘ب˘سسيا˘˘ف»  ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةارا˘ب˘م ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ضصو˘˘سصخ˘˘ب
فلسشلا ي˘ب˘م˘لوأا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف
ربخب انرّرسس ة˘ق˘ي˘ق˘ح»: Ó˘ئا˘ق
يف انثدحت د˘ق ا˘ن˘ك ل˘ي˘جأا˘ت˘لا
ضسي˘ئر˘لا ة˘ق˘˘فر عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسألا
لي˘جأا˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا ضصو˘سصخ˘ب
كانه نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ةارا˘ب˘م˘لا
ةكراسشملا ةيدنألا نم دهعت
ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف
.«ةجمربلا مارتحاب

رمألا ا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب »:فاسضأاو
عم انثيدح يف ابعسص ودبي ناك
حسضون نأا اندرأا قيرفلا ضسيئر
،«انتحلسصم نم ليجأاتلا نأا هل
رمأا »:هتاذ ددسصلا يف لسصاوو
ذخأل ني˘ب˘عÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب د˘ي˘ج

انك نإا و ىتح ةحارلا نم طسسق
ديج رمأا ،لمعلل نع فقوتن نل

ةيونعملا ةيحانلا نم اسصوسصخ
رثكأا ررحتلا نم كلذ مهنكميسس
ضضعب نم ةدافتسسلا يلاتلابو
.ةلئاعلا عم تقولا

همÓك يسسنرفلا ينقتلا متخو
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘كسشأا نأا دوأا »:
بجي ليجأاتلا اهلوبقل فلسشلا
نم طقف ضسيل اذه نأا ملعن نأا
و دادزولب بابسش يدان لجأا
.«رئازجلا ةحلسصمل امنإا
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259213ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج62ـل قفاوملا1202 يرفيف8نينثإلاةصضايرلا
«يبمازام ةعقوم لبق انمدخي فلسشلا ءاقل ليجأات»:امود

دادزولب بابصش

ياد نيسسح رسصن بردم دكأا
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع لÓ˘˘ب ير˘˘يزد
هقيرف تعم˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

لئابقلا ةبيبسش فيسضلا دسض
نم21 ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةمهملا نا ةينطولا ةلوطبلا

ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص تنا˘˘ك
لو˘ط˘م ثد˘ح˘ت ثي˘ح ضسمألا

ةاراب˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م
يف ني˘ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ار˘ظ˘ن
ةبيبسشلا˘ف ةر˘ي˘خألا تلو˘ج˘لا

ةير˘سصن˘لا و د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل تءا˘ج
لإا اهتقافتسسا ديكأاتل ترسضح
ءا˘ط˘خأا˘ب تما˘ق ة˘ير˘سصن˘˘لا نأا

طو˘سشلا ي˘ف فد˘ه ا˘ه˘ت˘ف˘˘ل˘˘ك
يريزد لا˘ب˘سشأا ل˘خد˘ي˘ل لوألا

يف نيعما˘ط ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا
عافد نا لا ءاطخلا حيحسصت
و ا˘كسسا˘م˘ت˘م نا˘ك ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سشلا

ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ا˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
فيسضيل ةدتر˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا
ةيرسصنلل لتاقلا فدهلا

اطخي مكحلا» :يريزد
ءاقلإا بجي لو بيصصيو

«هيلع امئاد موللا
نأا برد˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةيلوؤوسسم لمحتت ةليكسشتلا
يتلا ءاطخألا دعب ةراسسخلا
ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلا نأا و ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق
اقلخ و اميظنت رثكأا تناك
ءاقلإا بجي Óف اذل ضصرفلل
رسشب هنأل مكحلا ىلع موللا

و بي˘سصي و ا˘ط˘خ˘ي ا˘ن˘˘ل˘˘ث˘˘م
ةراسسخلا ةيلوؤوسسم ه˘ل˘م˘ح˘ن
حيحسصت ىلع لمعنسس يتلا
اهن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل ا˘ه˘ئا˘ط˘خأا

Óبقتسسم
قÓع.ع

ةيبلصسلا جئاتنلا دصصح لصصاوت «ةيرصصنلا»

«ىوقأا تناك ةبيبسشلا نكلةبوعسص نع ÚبعÓلا عم انثد–» :يريزد
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افيفلل دوعي يئاهنلا رارقلا نأاب دكؤوت «فاكلا»
لخدتلاب ىرخأا ةئيه يأل قحي لو

ديدج ةدهعل يسشاغلملا حسشرت سضفرت ةيذيفنتلا ةنجلا

«ايونعم نورثأاتم نوبعÓلاو زيكرتلل اندقتفأا»:ىوطعلب
بردم يوطعلب رمع حرسص
م˘˘غر ه˘˘نأا نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لا ةرا˘˘سسخ˘˘لا
هنأا ريغ هلا˘ب˘سشأا ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت

ةهجاوم لÓخ ايوق ادن ناك
فيطسس قافو فيسضملا مامأا

ة˘لو˘ج˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض
فرتحم˘لا ن˘م ر˘سشع ة˘ي˘نا˘ث˘لا
زو˘ف˘ب ته˘ت˘نا ي˘˘ت˘˘لا و لولا

ضضرلا با˘˘ح˘˘سصأل ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
.فده لباقم فادهأا ةعبراب
يوط˘ع˘ل˘ب تا˘ح˘ير˘سصت ي˘فو
بقع يموم˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
نأا ريخألا دكأا ةهجاوملا ةياهن
ا˘ه˘ي˘˘ف ع˘˘قو ى˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خلا
ةميزه˘لا ءارو تنا˘ك ه˘لا˘ب˘سشأا
ضضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘كترا »: Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
ضضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘كر˘˘˘تو ءا˘˘˘ط˘˘˘خألا
،م˘˘˘سصخ˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ضضعب ي˘ف اور˘ثأا˘ت نو˘ب˘عÓ˘لا
تارار˘˘ق˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا تار˘˘˘ت˘˘˘ف
اببسس ضسيل اذه نكل ،ميكحتلا

انسسفنأا مولن ،ةراسسخلا ريربتل
.«قافولل ائينه ،طقف
نع هث˘يد˘ح يو˘ط˘ع˘ل˘ب م˘ت˘خو
ةيحانلا نم»:احرسصم ةارابملا
اورثأات ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
رومألا ضضعب تثدح ،ام اعون
دقتفن انتلعج ةهجاوملا لبق
.«زيكرتلل

تي˘˘ب نأا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م و
نم ديدعلاب رمي «ةوارمحلا»
ا˘م˘ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ل˘كا˘˘سشم˘˘لا
تاقحت˘سسم ة˘ي˘سضق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
نم تداز يتلا و نيبعÓلا
و ةرادلا ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
.ةريخلا ةرتفلا يف نيبعÓلا
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نارهو ةيدولوم

ة˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا تصضفر
حصشرت ةيق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘ل˘ل
فاكلا شسيئر يصشاغلملا دمحا دمحأا
ةديدج ةدهعل هماهم ةلصصاومل
رد˘ن˘صسك˘ي˘˘لأا  ن˘˘ع ردا˘˘صص ن˘˘يا˘˘ب لا˘˘قو
ىد˘˘˘˘˘˘ل مÓ˘˘˘˘˘˘عإلا ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘صس
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا  ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘˘لا
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘ف د˘˘كأا ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
ح˘صشر˘ت شضفر˘ت فا˘ك˘ل˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا
نأا احصضوم ،هصسفن ةفÓخل يصشاغلملا
ه˘ح˘˘صشر˘˘ت ف˘˘ل˘˘م نأا˘˘ب ىر˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألا

ي˘˘ت˘˘لا فا˘˘ك˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نإل
ريغ لبقملا شسرام21 يف ىرجتصس
.ةرملاب ينوناق
ةئ˘ي˘ه˘لا ر˘كذ˘ُت » نا˘ي˘ب˘لا تاذ فا˘صضأاو
شضو˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا نأا˘˘˘˘ب
ة˘ن˘ج˘ل ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم و˘˘ه تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
.«ريغ ل طقف افيف يف ةعجارملا

د˘ع˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه رد˘˘صص و
ةمكوحلا ةنجل هتذختا يتلا رارقلا

حصشرتلاب اماع16 بحاصصل حامصسلاب
شسأار ىل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
عيمجلا ناك يذلا تقولا يف.فاكلا

ىصسي˘ع ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ ما˘˘يأا نأا˘˘ب ،د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي
د˘˘˘˘ق فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا شسأار ىل˘˘˘˘ع ،و˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح

ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ف˘˘˘لا˘˘˘خ ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو ،تصضق˘˘˘نإا
.ةريخألا عيباصسألا يف تاعقوتلا

ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
يف دمحأا دمحأا فقوأا «افيف» مدقلا
تا˘ف˘لا˘خ˘م بب˘صسب ي˘صضا˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
ا˘هرد˘ق ة˘مار˘غ ه˘ي˘ل˘ع شضر˘فو ة˘ي˘لا˘˘م
نوكيصس و ،يرصسيوصس كنارف فلأا002
ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا ما˘مأا لو˘ث˘م˘ل˘ل د˘عو˘˘م ىل˘˘ع

شسرام20 ي˘ف ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
.يئاهنلا رارقلا عامصسل لبقملا

جاحلب اصضر

لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سش برد˘م حر˘سص
هقيرف زوف بقع نافل ضسينود
بع˘ل˘م˘ب ة˘ير˘سصن˘لا ما˘˘مأا ضسمأا

تمدق هتليكسشت نأا توآا02
زوفلا تقحتسسا و ةيوق ةارابم
ةنيمث طاقن ثÓثب ةدوعلا و
زفق يذلا و دعاوقلا جراخ نم
ي˘ف˘ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا˘ب
. اتقؤوم ماعلا بيترتلا

نييفحسصلا دحأا ىلع در يف
ةبيب˘سشلا بع˘ل ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ى˘˘لوألا راودألا

نأا يسسنرفلا ينقتلا در ثيح
ام˘ي˘ف د˘ع˘ب ح˘سضت˘ت م˘ل ة˘يؤور˘لا
اذ˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فاد˘˘هأا ضصخ˘˘ي
دعي نأا عيطتسسي ل و  مسسوملا
ىلوألا راودألا بعلب راسصنلا

مل ةمدقملا قرف نأا  و ةسصاخ
و د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م بع˘˘ل˘˘ت
تاءاقللا نم ديدعلا اهكلتما
لمعلل وعي ام اذه و ةرخأاتملا
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
.ةيباجيلا جئاتنلا ةلسسلسس
ر˘ي˘˘خلا ي˘˘ف نا˘˘فل م˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
و ءاطخلا حيحسصتل ىعسسيسس
ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ءادأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘سسح˘˘ت

و ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تلو˘ج˘لا لÓ˘˘خ
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا نأا Ó˘ئا˘ق فا˘˘سضأا

اوقحت˘سسا ه˘لا˘ب˘سشا نأا ادد˘سشم
ار˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا
ريبكلا لمعتلا و تادوهجملل
و نو˘ب˘عÓ˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘˘لا
.ءاوسس دح ىلع ينفلا مقاطلا

قÓع.ع

رخبتت يرطيتلا ءانبأا مÓحأا

ةيدملا كيبملوأا ليومتل قافتا ماربإا دنفت لاطفن

لئابقلا ةبيبصش
 «ةيرصصنلا» باصسح ىلع Úمثلا زوفلا دعب

«ةليكسشتلا ءاد انيسسŒو انفوفسص ميظنت انفده» :نافل سسينود

ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘لا تبذ˘˘˘ك
داو˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘تو ق˘˘يو˘˘سست˘˘ل
«لا˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن » ة˘˘˘ي˘˘˘لور˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا
يف اهلودت مت يتلا تاعاسشإلا
لو˘ح ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
قيرف عم ليومت دقعل اهماربا
.ةيدملا يبملوأا

»:اهل نايب يف ةكرسشلا تلاقو
ةسضر˘غ˘م تا˘عا˘سشإا لواد˘ت م˘ت
1202 رياربف6 تبسسلا مويلا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
موعزم ماربإا نع يعامتجلا
لاطفن ني˘ب ل˘يو˘م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
كي˘ب˘م˘لوأا مد˘ق˘لا ةر˘ك يدا˘˘نو
ةيريدملا نإاف ,هيلعو .ةيدملا
اعطق دن˘ف˘ت ة˘كر˘سشل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

اهل ضسيل يتلا تاءاعدلا هذه
دكأاتو ةحسصلا نم ضساسسأا يأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع يأا مار˘بإا م˘ت˘ي م˘ل ه˘˘نأا

«اذه مدقلا ةرك يدانل ليومت
ه˘نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ:فا˘˘سضأا و
ةكرسش اهنأا يف اهعباطل ارظن
ريوطت ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ن˘طاو˘م
مدقلا ةركو امومع ةسضايرلا

تايلمعلا لك ناف اسصوسصخ
اهتمر˘بأا ي˘ت˘لا عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘م
عو˘˘سضو˘˘م تنا˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م
ةفاحسصلا ربع يمسسر لاسصتا

.ةينطولا مÓعإلا لئاسسوو
ةيسضاملا تاعاسسلا يف جورو
ةيدملا يبملوأا يدان ةنيزخ نأا
اهردق ةيلام ةناعإا نم تدافتسسا

فرط نم ةمدقم ميتنسس رايلم2
ا˘˘ه˘˘نأاو ،«لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن» ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
تاقحت˘سسم˘لا ع˘فد˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘سس
م˘ي˘سسر˘ت م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا
.Óبقتسسم قيرفلل اهليومت

جاحلب اصضر

ياد نيصسح رصصن

رئازجلا ةيدولوم
يفنت كارطانوسس

ثادحأا تاعئاسش
ةرادإا يف تاريغت

«ديمعلا»
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادإا ضسمأا تف˘˘˘ن
م˘ت ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خألا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘ب˘ع ع˘سساو ل˘كسشب ا˘ه˘˘لواد˘˘ت
يعامتجلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ردسصملا ةلوه˘ج˘م˘لاو ار˘خؤو˘م
ة˘˘˘كر˘˘˘سش مز˘˘˘ع ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
رييغت ثادحإا ىلع كارطانوسس
،ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
تاعئاسشلا هذه تربتعإا  يتلاو
يأا اهل ضسي˘ل ة˘سضر˘غ˘م ة˘يا˘عد
فد˘ه˘تو ة˘ح˘سصلا ن˘م ضسا˘˘سسأا
رارقتسسإا برسضو ةعزعز ىلإا
اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ يدا˘˘ن˘˘لا
هب رمي يذلا ةسساسسحلا فرظلا
. يدانلا

هرد˘˘سصأا يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘فو
ر˘ب˘ع  ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادأا ضسل˘˘ج˘˘م
قيرفل˘ل  ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا

عقوم ىلع رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جل ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
هذ˘ه »: ه˘ي˘ف ءا˘ج «كو˘ب˘سسيا˘˘ف»
ضسيل يتلا ةسضرغملا ةياعدلا
،ة˘ح˘سصلا ن˘م ضسا˘سسأا يأا ا˘˘ه˘˘ل
بر˘سضو ة˘عز˘عز ى˘لإا فد˘ه˘ت
هذ˘ه ي˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسإا
فارطأا نم ةسساسسحلا ةلحرملا
ةر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف تدا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عإا
،«ةركعلا هايملا يف دايطسصإلا

لكل انمارتحإا عم ..»:تفاسضأا و
،حيرجت يأا نودو ضصاخسشألا

ديمعلا ةرادإا ضسلجم لازي ل
نم ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ق˘ث˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي

يدانلل ةكلاملا ةكرسشلا فرط
ىلع ةرم لك يف دكؤوت يتلا

نم ءودهلاو رارقتسسإلا لماع
،ةرطسسملا فادهألا غولب لجأا

لبقتسسم وحن قيرفلاب ريسسلاو
.«لسضفأا

طيمز.ع

برغŸاب ايقيرفا شسأاك تايئاهن شضوÿ ادادعتصسإا
هتاريسضحت يف عرسشي ةنسس71 نم لقأل ينطولا بختنملا

يف ةنصس71 نم لقأل مدقلا ةركل ينطولا بختنملا ةليكصشت شسمأا عرصش
ابصسحت «رصضخ˘لا» تار˘ي˘صضح˘ت ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا و  ه˘تادد˘ع˘ت˘صسا قÓ˘ط˘نا
و برغملا اهنصضتحت يتلاو اهتاذ ةئفلل1202 ايقيرفإا ممأا شسأاك تايئاهنل
.لبقملا شسرام رهصش ةررقملا

نأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يمصسرلا  عقوملا هنع فصشك ام  بصسحبو
ىوتصسملا ىلع نوطصشني ابعل42 ىعدتصسإا دق ناك تاصسل دمحم بردملا
.ةنايلم شسيمخ ةيميداكأا نم رصصانع7 مهنيب نم  ةينطولا ةلوطبلا

عم  قيصسنتلاب لمعتصس ةينطولا ةينفلا ةيريدملا ناف ردصصملا تاذ قفوو
ةدعاصسم اهنأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا و ة˘يدو تا˘ه˘جاو˘م ه˘ج˘مر˘ب ىل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
و ةينطولا رصصان˘ع˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا يو˘ت˘صسم˘لا ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

لبق يراقلا دعوملل اديج ريصضحتلا لجأا نم كلذ و ،ءاطخلا حيحصصت
.«ناكلا» تاصسفانم شضوخ و برغملل هجوتلا

طيمز.ع
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ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا م˘˘سصب
نايلودلا يرم˘ع˘لا ن˘ب لا˘م˘جو
ي˘ف نا˘ط˘سشا˘ن˘لا نا˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىلع نويل كيبملوأا فوفسص
يف امهيدان ةقفر امهتكراسشم
غوبسسارتسس فيسضلا ةهجاوم
ة˘لو˘ج˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض
ن˘˘م ن˘˘ير˘˘سشع˘˘˘لاو ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا

يسسنرفلا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
زوفب تهتنا يتلاو «1 غيللا»
ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ضضرألا با˘˘ح˘˘سصأا
.ةفيظن

ةكراصشملل دوعي يرمعلب
ليوط بايغ دعب

يف «رسضخلا» يئانث دجاوتو
ةهجاوملاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
يف نيليدبك اكراسشي نأا لبق
،تاءاقللا رمع نم27 ةقيقدلا

عا˘˘˘فد ةر˘˘˘خ˘˘˘˘سص مد˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح

اد˘˘˘ي˘˘˘ج ادودر˘˘˘˘م «ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا»
ةرت˘ف˘ل ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ
ببسسب ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ة˘ل˘يو˘ط
،ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا تارا˘ي˘خ
ةياهن دع˘ب ير˘م˘ع˘ل˘ب ر˘سشن ن˘يا
يف يمسسرلا هباسسح ربع ءاقللا
لمعلا لسصاو˘ن» :«مار˘غ˘ت˘سسنإا»
ةلاسسر يف ،«3+ ..ادبأاو امئاد
دكؤو˘ي «برا˘ح˘م˘لا» ن˘م ة˘يو˘ق
ضضفر˘يو يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ا˘ه˘ي˘ف
ح˘˘فا˘˘كي˘˘سس ل˘˘ب مÓ˘˘˘سست˘˘˘سسلا
ه˘برد˘م ة˘ق˘ث ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘˘ل

لاز˘˘ي ل يرود˘˘لا نأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
.Óيوط
روهظلا لصصاوي Êاميلصس

ةديدج قئاقد بصسكيو
مغر لاح لسضفأا ودبي اميف

ذنم Óيدب هتكراسشم لسصاوت
ثيح «لاول» فوفسصب هقاحتلا
يذ˘لاو ءا˘ق˘ل ع˘بار ي˘ف د˘جاو˘˘ت
ايسساسسأا دجاوتلا ةسصرف رظتني
ن˘م ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف
ىدبأا امك ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا

برد˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘˘غ يدور
هاسضر يسسنرفلا نويل كيبملوأا

هب رهظ يذلا ىوتسسملا نع
ءاقللا لÓ˘خ «م˘ي˘ل˘سس ر˘بو˘سسلا»
ثيح ،غوبسسارتسس مامأا ةريخألا

امتح.. »: Óئاق ايسسراغ حرسص
نأل ،هاو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ي˘˘˘سس
وهف ،ةدم ذنم بعلي مل مÓسسإا
هاوتسسم عاجرتسسا ىلإا ةجاحب
رو˘ط˘ت˘ي ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ،ي˘ند˘˘ب˘˘لا

ه˘نإا ..كلذ ل˘جأا ن˘م برا˘˘ح˘˘يو
.«نسسحألا ىلإا نسسحلا نم

مجاه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأا ل˘ج˘سس
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ه˘تدو˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
ةهجاوم نم نيداي˘م˘ل˘ل ادد˘ج˘م
تاسسفانم نمسض نوجيد قيرف
،«1 غي˘ل˘لا» ن˘م42 عوب˘سسألا
ةباسصإلا نم ماتلا هيفاعت دعب
تقو ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ل˘كسشب تر˘ثأا ي˘˘ت˘˘لاو ق˘˘با˘˘سس
يف قيرفلا جئاتن ىلع حسضاو
.تاءاقللا رخآا

ابئاغ يرئازجلا مجنلا ناكو

ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ببسس ام وهو ،ةباسصإلا ببسسب
بردملل لكاسشملا نم ديدعلا
ي˘ف ا˘سصو˘˘سصخ نا˘˘يرا˘˘كز راد
اهيلإا فسض ،ةيمامألا ةرطاقلا
زيمتي يتلا ةيلاتقلاو ضسامحلا
حنمت يت˘لاو «برا˘ح˘م˘لا» ا˘ه˘ب
ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ق˘˘ث˘˘لا ه˘˘ئÓ˘˘مز
نم ريخألا لعجي ام وهو ءاقللا
.ةليكسشتلا رسصانع زربا

ر˘سشن د˘ق «فو˘لزو˘˘ب» نا˘˘كو
اقيلعت ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ربع «مارغ˘ت˘سسنإا» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ةدوعلل اريثك ضسمحتم هنأا هيف
ةدوعلا» :بتك ثيح ةسسفانملل
ةدوعلا ..ديدج نم انبعلم ىلإا
،«ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا ع˘م ة˘كر˘ع˘م˘ل˘ل
يف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ف˘ت˘يو
م˘ج˘ن نأا «ه˘ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘˘م» يدا˘˘ن
ة˘ق˘ث˘لا م˘ه˘ح˘ن˘˘م˘˘ي «ر˘˘سضخ˘˘لا»
يذ˘˘لاو مزÓ˘˘˘لا ضسا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
 .تاراسصتنلا قيقحتل مهعفدي

طيمز.ع

طيمز.ع

غروبسسارتسس ىلع «لاول» راسصتنا يف نامهاسسي يناميلسسو يرمعلب

ةباصصإلا نم ماتلا هيفاعت دعب

نايراكز راد حيرتو قيرفلل حورلا ديعت روليد ةدوع

رسصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا با˘غ
ضسمأا ةيسشع يرئازجلا يلودلا

ي˘سسأا ه˘ق˘ير˘˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت ن˘˘ع
ينوتورك تهجاو يتلا نÓيم
نم12 ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘سسح˘˘ل
.يلاطيإلا يرودلا

ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشكو
دا˘ع˘ب˘ت˘سسا بب˘˘سس نأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

ضسمأا ةارابم يف يرينوسسورلا
عافترا نم ريخألا ةاناعم وه
با˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لاو ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد
ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ي˘ئاو˘˘ه˘˘لا بع˘˘سشلا
ل˘˘سضف˘˘ي ي˘˘لو˘˘ي˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ةر˘ت˘ف ه˘ح˘ن˘مو هدا˘ع˘ب˘ت˘˘سسا
.«ةحارلا

رسضخلا مجن وبحم ضسفنتو
امدعب ،ربخلا اذه دعب ءادعسصلا
نع هبا˘ي˘غ نأا ضضع˘ب˘لا د˘ق˘ت˘عا

بب˘سسب تنا˘˘ك ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
،ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘˘ت

ن˘م ار˘خؤو˘م دا˘ع ه˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا ة˘ي˘ل˘سضع ة˘با˘سصإا
نأا لبق ،ةليوط ةرتفل ةسسفانملا
عو˘˘ب˘˘سسألا ه˘˘تدو˘˘˘ع ل˘˘˘ج˘˘˘سسي
،اينولوب ةارابم لÓخ يسضاملا
.Óيدب اهيف لخد يتلا

جاحلب اصضر

با˘˘˘˘هو ضسيار د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسي
ن˘˘ير˘˘ع ضسرا˘˘ح ي˘˘˘ح˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م
يدا˘نو ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةدو˘ع˘ل˘ل يدو˘˘ع˘˘سسلا قا˘˘ف˘˘تلا

دعب هق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل ادد˘ج˘م
ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإلا ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘˘لا
ق˘با˘سس تقو ي˘ف ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘˘ت
يرودلا تاسسفانم فانئتسساو
.يدوعسسلا

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

يرئازجلا يلودلا نأا ةيدوعسس
دعب ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا داع
ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل ا˘ه˘ن˘ع با˘˘غ نأا
ضضرعت دق ناك ةباسصإا ببسسب
،قا˘˘ف˘˘تلا ه˘˘يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر ا˘˘ه˘˘˘ل
نأاب «مويلا» ةفيحسص تدكأاو
عا˘جر˘ت˘˘سسل ي˘˘ع˘˘سسي يدا˘˘ن˘˘لا
نم نيفو˘قو˘م˘لاو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘كسسل ةدو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘˘جأا
ة˘ب˘ي˘خ زوا˘ج˘تو تارا˘سصت˘˘نلا

ناك يت˘لا ة˘ط˘ب˘ح˘م˘لا م˘ئاز˘ه˘لا
ن˘ي˘ع˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘خأا

ة˘لو˘ج˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض
نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘˘مو.ةيسضاملا
ا˘ه˘˘تر˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘سشع «قا˘ف˘˘تلا» ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
يذلا «يحلوبم» دجاوت ضسمأا
هئاهنإا دعب تابيردتلا فنأاتسسأا
.يليهأاتلا يجÓعلا هجمانرب

طيمز.ع

«يÒنوصسورلا» راصصنأا طصسو علهلا ثدحي «رصضÿا» م‚

ببسسلا وه اذهو Êوتورك ةارابم نع بيغي رسصان نب

يليهأاتلا يجÓعلا ه‹انرب هئاهنإا دعب

ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلل دعتسسي ي◊وبم

نع قيرطلا عطق فدهب
همصض ‘ ةبغارلا ةيدنألا

سسيتيب لاير ةرادإا
اهتاسضوافم فنأاتسست

يدنام عم
لبق˘ت˘سسم نأا ح˘سضاو˘لا ن˘م

ي˘˘لود˘˘لا يد˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘سسي˘˘˘ع
ضسي˘ت˘ي˘ب ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسلا
هدو˘˘سسي لاز˘˘ي ل ي˘˘سسلد˘˘˘نألا
دوجو مدع لظ يف ضضومغلا
ضصو˘˘سصخ˘˘ب تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م يأا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر
قير˘ف˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
.مداقلا مسسوملا

ضسيتيب لاير ةرادإا تداعو
اددجم ضسو˘ل˘ج˘ل˘ل ي˘نا˘ب˘سسإلا

عم تاسضوافملا ةلواط ىلع
فد˘ه˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت
ا˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘بو ،«ر˘˘˘˘سضخألا»
مÓعإلا لئاسسو هنع تفسشك
ي˘˘لوؤو˘˘سسم نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسلا
عانقإا ىلع نول˘م˘ع˘ي ضسي˘ت˘ي˘ب
قيرفلا عم ديدجتلاب ،يدنام
ع˘م ه˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
فلملا اذه قلغو ةليكسشتلا
.يئاهن لكسشب

ن˘م ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘˘تو
عطق فدهب يسسلدنألا يدانلا
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا
ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

وتاكريملا ةرتف لÓخ هفطخو
نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا

ناو˘ج ر˘ه˘سش ي˘ه˘ت˘ن˘˘ي هد˘˘ق˘˘ع
.لبقملا

جيرخ نأا ةراسشإلاب ريدجلا
ةزيكر دعي يسسنرفلا ضسمير
هيدان ةل˘ي˘كسشت ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا

ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ضسي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ير
عم همدق˘ي يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘ل˘ل
،م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ضسما˘˘خ يد˘˘نا˘˘م ضضو˘˘خ˘˘˘يو
يدانلا فوفسص يف هل مسسوم
.ينابسسلا

طيمز.ع

يكيصسÓكلا ةزابيت قابصس :تاجردلا ةصضايرةفيظن ةيثÓثب نويل كيبŸوأا هيف زاف يذلا ءاقللا ‘

حادŸا Úمسسايو يرامع ةزمح
ةيناثلا ةلحرŸاب ناجوتي

ةئف يف حادملا نيمسسايو لاجر فنسص يف يرامع ةزمح زاف
تاجرادلل يكيسسÓكلا قابسسلا نم ةيناثلا ةلحرملاب تاديسسلا
نيعلا رمحأا يتنيدم نيب ترج يتلا ،ةزابيت يف ميقأا يذلا

.ملك68 ةفاسسم ىلع ضسومادلاو
د01و اسس2 فرظ يف قابسسلا اذه ىهنأا يرامع ناكو

ليعامسسإا يلورتبلا عمجملا يف هيليمز ىلع امدقتم ،اث51و
اسس2 هردق اتقو ا˘ق˘ق˘ح ن˘يذ˘ل˘لا ،نا˘سسا˘سس بي˘سصخ˘لاو ي˘سشو˘ل˘ل
 .كلذك اث51و د01و

بختنملا نم حادملا نيمسساي تنكمت تاديسسلا ةئف يف امأا
ةفاسسم ىلع اث54و د60و اسس2 هردق نمز قيقحت نم ينطولا

نيرسسن ،يرئازجلا قيرفلا يف اهيت˘ل˘ي˘مز˘ب ة˘عو˘ب˘ت˘م ،م˘ل˘ك57
.تيقوتلا ضسفنب ،زوزع ةرهسشو يليوح

ضساسسيسشاب نوراه ىلإا زوفلا داع ‐روكذ ‐ طسساوألا ىدلو
ةماسسأا ءاج اميف ،اث51و د01و اسس2 هردق تقوب «ةيرارد يدان»
«رئازجلا ةيدولوم» تاحرف فرسشأاو «ميهارب يلاد يدان» فÓخ
.هسسفن تيقوتلاب ،يلاوتلا ىلع ثلاثلاو يناثلا نيزكرملا يف

ىلع اقوفتم قابسسلاب يواوز لÓب زاف ةاوهلا ضصخي اميف امأا
ةيبرع نب قازر˘لا د˘ب˘ع ا˘م˘هو ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘ي˘جارد
ىرج ،ةعمجلا ضسمأا لوأا تاسسفانم لÓخو ضسنانك دمحمو
ةيمسصاعلا ةيدنألا ةرطيسس فرع ثيح ،ةعيلقلا ةنيدمب قابسسلا
 وأا لاجرلا دنع ءاوسس جيوتتلا تاسصنم مظعم اهلÓتحاب

ابيرقت ةيرمعلا تائفلا عيمج ىدل كلذو تاديسسلا
طيمز.ع

ديدج نم فافلا ةصسائرل هحصشرت يفني «وتوروب» ةروطصسأا

يسضاملب نأاب لٌقأا ⁄» :رجام
«يداع بردم

يتلا تاحيرسصتلا لك رجام حبار ةيرئازجلا ةروطسسألا ىفن
بخا˘ن˘لاو ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ فا˘ف˘لا ضسي˘ئر ن˘ع ،ه˘ل تب˘سسن
.يسضاملب لامج ينطولا

ينطولا بخانلا تاحيرسصت نع ةيفحسص ريراقت تفسشكو
بيردتل دوعأاسس يننأاب ادبأا حرسصأا مل »:اهيف لاق يذلا قباسسلا
ريخ فافلل يلاحلا ضسيئرلا لحري امدنع ،ينطولا بختنملا
عم ،يمسسا لÓغتسسا لواحي نم كانه نا امك ،يسشطز نيدلا
نيدلا ريخ طيلغت لجأا نم ،فافلا تاباختنا دعوم بارتقا

.«يسشطز
اهيف لوقأا تاحيرسصت يل بسسن نم اسضيأا كانه» :فاسضأاو

ةفاسضإا ،ادبأا هنع ملكتأا مل ام وهو ،يداع بردم ،يسضاملب نأاب
.«اريثك لجرلا اذه مرتحأا انأاف كلذ ىلع

نم همسسا لÓغتسسا ىلع يبهذلا بعكلا بحاسص فسسأات امك
ةسسائرل حسشرتلا اهرخأا ،ةبسسانم لك يف فارطألا ضضعب فرط
.«ثادحألا عيمج ىلع هدعب نم مغرلا ىلع ،فافلا

حسشرت ةعاسشإا تلوادت تاحفسصلا نم ديدعلا نإاف ةراسشإÓلو
ةركل يرئازجلا داحتلا ةسسائرل قباسسلا يلاغتربلا وتروب بعل
.ةلبقملا ةدهعلا يف مدقلا

جاحلب اصضر
غروبصسفلوف  مامأا هتدوع نوعقوتي ناŸألا

هبردم جرحي ينيعبسس نب
يدان بعلو يرئازجلا يلودلا ينيعبسس نب يمار عسضو

فقوم يف «يزور وكرام» هبردم خابدÓغنسشنوم ايسسروب
تبسسلا موي نلوك يدان مامأا هتليكسشت نع هداعبإا دعب جرحم
.يناملألا يرودلا نم02 ةلوجلا باسسحل

ريغ ةراسسخلا دعب مهقيرف بردم «نلهوفلا«قاسشع دقتناو
.1 ـ2 ةجيتنب ،رايدلا رقع يف نلوك يدان مامأا ةعقوتملا

نم ينطولا بختنملا ريهظ جارخإا يف أاطخأا هنأا اوربتعاو
.قيرفلا زئاكر دحا هنوك ةارابملا هذه يف هتاباسسح

نبا كرت خابدÓغل ينفلا مقاطلا يف لوألا لجرلا لسضف امنيب
ضضعبلا هحنم لجا نم ءلدبلا ةكد يف ةقلعملا روسسجلا ةنيدم
ليدبلا نكل ةلهسس هل ودبت تناك ةارابملا نأا ةسصاخ ،ةحارلا نم
.ءارحسصلا براحم هكرت يذلا غارفلا ضضيوعت نع زجع

ةدوع ،ةيناملألا مÓعإلا لئاسسو تعقوت قايسسلا تاذ يفو
يف ،رسسيألا قاورلا ىوتسسُم ىلع هبسصنمل ،اماع52 بحاسص
.غروبسسفلوف مامأا ةلبقملا ةلوجلا

جاحلب اصضر
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

تامÓسس تاج
قيرف ةحرف لمتكت مل
زو˘ف˘لا˘ب ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘سس
دعب رايدلا جراخ ققحملا
«د˘ي˘بر˘لا» ة˘ث˘ع˘ب تج˘ن نأا

بق˘ع ر˘ي˘ط˘خ ثدا˘ح ن˘م
ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘فا˘ح ضضر˘ع˘˘ت
يف ريطخ رورم ثداحل

ةنيدم نم مهتدوع قيرط
نأا ظحلا نسسحلو ،ةرقم
يأا ف˘ل˘خ˘ي م˘˘ل ثدا˘˘ح˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سشب ر˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘سسخ
ضضع˘ب ى˘ل˘ع تر˘سصت˘قأاو
ة˘ل˘فا˘ح˘لا ي˘ف ر˘ئا˘˘سسخ˘˘لا

.مادطسصلا بقع

مامأا هقيرف ةارابم لبق ،جرحم فقومل ،لئابقلا ةبيبسش ةرادإا ضسلجم ضسيئر لÓم فيرسش ضضرعت
نم يرانكلا يف لوألا لجرلا درط مت ثيح ،يسضاملا تبسسلا موي ،ياد نيسسح رسصن هفيسضتسسم
ةطلسسملا ةبوقعلا ببسسب ،ءاقللا ظفاحم نم رمأاب ،ةارابملا يمظنم فرط نم ،توأا02 بعلم
.يرئازجلا داحتلاو ،ةئيهلا ةيلوؤوسسم ىلع همجهت بقع ةفرتحملا ةطبارلا نم هيلع

حسصلا عات ةمدخلا تادب

ةليكسشت فوفسص يف ديدجلا بردملا كردي
يدمح دوليم ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا
اهيلع دجاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘ب˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ك ع˘˘با˘˘ت ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

يتلا ةركسسب داحتا ةهجاوم يف ةريغسصو
رمألا وهو راسصتنلا وطي ءاقفر اهيف ققح
ط˘ب˘سض ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا
ةدا˘عإا ل˘جا ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب يد˘يار˘سسب ضصبر˘˘ت
ءاقل ليجأات ررقت لاح يف تايراطبلا نحسش
يتلا لئابقلا ةبيبسش مامأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا
. ءاعبرألا اذه اهءارجإا ةطبارلا ديرت

سشبجعت ام ةلاحلا

ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غ ا˘ه˘ت˘سشيا˘˘ع ة˘˘يرز˘˘م عا˘˘سضوأا
ثيح ءاقللا ةياهن دعب ةركسسب داحتا ضسبÓم
لوسصو دعب ةسصاخ ةنوحسشم ءاوجألا تناك
تب˘لا˘ط ي˘ت˘لاو را˘˘سصنألا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ل˘ب˘ق تي˘ب˘لا عا˘سضوأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ةرور˘˘سضب
نع اوزجع نيبعÓلا نأا ىتح ناوألا تاوف
عيسضي قيرفلا تلعج ةميزهلا نأا امب درلا

بيترتلا ملسس يف مدقتلا ةسصرف هسسفن ىلع
تلا˘غ˘سشنا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا د˘حأا ل˘ق˘ن د˘˘قو اذ˘˘ه
ة˘يو˘سست ةرور˘سض ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ه˘˘ئÓ˘˘مز
نيباسصملا ضضعب ةداعت˘سساو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

ةدايق تحت جئاتنلا يف ةروث ثادحإا لجأا نم
. يدوج تيا ضشتوكلا

عياسش حار مومغد

نم ةدافتسسلا ةيسسنوتلا قرفلا ضضعب ىعسست
مومغد فيطسس قافو باعلا عناسص تامدخ
مسض عارسص يسسنوتلا يسسقافسصلا لخد ثيح
هتيعسضو لÓغتسسا ديري هنأاو ةسصاخ بعÓلا
ةليكسشتلا نع بئاغ ينعملا نأا امب ةيلاحلا
نأا لإا كلذ نم مغرلابو اذه قيرفلل ةيسساسسألا
ثيح هد˘ق˘ع ع˘ي˘ب د˘ير˘ي ل ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا

ل˘˘ك ضضفر ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
برعأا هناو ةسصاخ نهارلا تقولا يف ضضورعلا

. هتامدخل ةسساملا هتجاح نع
ومزلو «اباب»

دمحأا جاحلب  طيحم نم برقم ردسصم فسشك
نارهو ةيدولومل قباسسلا ضسيئرلا «اباب» وعدملا

نم افارطأا نأا ةيسضايرلا اهتكرسشب مهاسسملاو
تقتلا دق نوكت نارهو ةيعمجل يواهلا يدانلا
ة˘كر˘سش ي˘ف م˘ها˘سسم˘ك لو˘˘خد˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ب
،اهيف ةسسائرلا نوؤوسش يلوت ل املو «ومزل»
نم ةيداملا ةفاسضإلا حنم ىلع رداق هنأا امب

يواهلا يدانلا ضسيئر عم ةبيطلا هتقÓعو ةهج
امهل حمسسي ام ،ىرخأا ةهج نم روغاب ناورم
رطسسملا فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل دو˘ع˘سصلا ة˘˘قرو بع˘˘لو
برعأا «اباب» نإاف ردسصملا تاذ بسسحو ىلوألا

ابلاطم يدانلا بناج ىلإا فوقولل هدادعتسسا نع
.يئاهنلا درلاو ريكفتلل تقولا هحنمب

qarsana@essalamonline.com
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ملاعلا عّدوي سسكنيبسس
ضسكنيبسس مكÓملا قراف

76 زهان ر˘م˘ع ن˘ع ةا˘ي˘ح˘لا
عم ليوط عارسص دعب اًماع
ةزانج  تدهسش و ناطرسسلا
روسضح ي˘كير˘ملا م˘ج˘ن˘لا

ه˘˘تر˘˘سسأا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق دد˘˘˘ع
ببسسب نيبرقملا هئاقدسصأاو
مج˘ن غز˘بو ،ا˘نورو˘ك دو˘ي˘ق
هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘˘ب ضسكن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ نزو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘ب
ه˘˘ن˘˘كل ،6791 لا˘ير˘ت˘نو˘م
دعب ةمكÓملا ملاع قعسص
ن˘ما˘ث˘لا ه˘لاز˘ن ي˘ف ن˘ي˘ما˘ع
مزه امدنع فرتحمك طقف
.ضساغيف ضسل يف يلع

15

يوسشت نمو قرحت انم «كوملا»
ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا ق˘˘با˘˘سسي
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل
ز˘ي˘ه˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘مز˘˘لا
تا˘˘˘˘حر˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘لا

ةمÓعلو زازبو يوافرسشو
تاباسصإل مهسضر˘ع˘ت د˘ع˘ب
ثيح ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
نو˘ق˘ع برد˘م˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي
ي˘ت˘لا تا˘فو˘سشكلا ج˘ئا˘ت˘ن
يف نوبعÓلا ا˘ه˘ير˘ج˘ي˘سس
لجأا نم ةمداقلا تاعاسسلا
نع مه˘با˘ي˘غ ةد˘م د˘يد˘ح˘ت
فلاسس يعابرلا نزو ىلإا رظنلاب ةليوط نوكت لأا ينتابلا ينقتلا ىنمتي يتلاو تابيردتلا
ةسصاخ نيبعÓلا تازاجإا ىلع لوسصحلا لوأا كوملا راسصنأا لمأايو اذه ةليكسشتلا يف ركذلا

. فيدرلاب يبرادلا بعلت ةليكسشتلا لعجيسس نويدلا ديدسست مدع نأاو

؟؟ هولدهب ؟؟ هولدهب
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ةÓسصلا تيقاوم

نايراكز راد حيرتو قيرفلل حورلا ديعت روليد ةدوع^
يدنام عم اهتاسضوافم فنأاتسست سسيتيب لاير ةرادإا^

«دوسسألا رسسنلا» فيطسس قافو
Òسضحتلاو ةدايرلا ‘ قلحي

ةديج تايونعÃ نوكيسس فاكلل

2592ددعلا ^2441  ةيناثلا ىدامج62ـل قفاوملا1202 يرفيف8نينثإلا

ةفيظن ةيثÓثب نويل كيبŸوأا هيف زاف يذلا ءاقللا ‘

ةنتاب بابصشدادزولب بابصش فيطصس قافو

بيغي رسصان نب
ةارابم نع

اذهو Êوتورك
ببسسلا وه

طصسو علهلا ثدحي «رصضÿا» م‚
«يÒنوصسورلا» راصصنأا

 غروبسسارتسس ىلع «لاول» راسصتنا يف نامهاسسي يناميلسسو يرمعلب

 ليوط بايغ دعب ةكراسشملل دوعي يرمعلب^
ةديدج قئاقد بسسكيو روهظلا لسصاوي^

ةلوطبلا يدحتل زهاج «باكلا»
دوعو راظتنا ‘ راسصنألاو
نويدلا ديدسستب تاطلسسلا

فلسشلا ءاقل ليجأات»:امود
«يبمازام ةعقوم لبق انمدخي


