
ةيسضق يف فانئتسسلا ليجأات
«حيسسف نب» رمثتسسملا

يرفيف82 ىلإا

ّدسض ماهتا ةحئل ّدعي ءاسضقلا
عورسشم يف يودب نيدلا رون

50صصةنيطنسسق راطم
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ةيلÙا ةماك◊اب قلعت ام اميشسل
ماعلا قفرŸا ةنرشصعو

فورظ طشسو مهلمع نوشسرامي مهنإا لاق
ةينعملا ةرازولا بايغ يف ةيرزم

يئاذغلا نمألا ددهي ىحشضأا رمألا نأا دكأا
ةيعبتلا حرج نم قمعيو دÓبلل

09 :«مÓسسلا»ـل يريبوأا
ةيحÓفلا روذبلا نم ةئاملاب

40 صصةدروتسسم رئازجلا يف

نيريزولا نم لك قح يف اذفان انجشس تاونشس01نيمهتملا عافد نم بلطب
لÓشسو ىيحيوأا نيقباشسلا نيلوألا

ةيلام غلابم علتباو ةلماك ةنشس21 هديششت قرغتشسا
ةرّربم ريغ ةلئاط

50صص

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا صسي˘˘ئر حاد˘˘حد ي˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ششك
ةيوشضنملا رباخملا يفظومل ةينطولا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ءاو˘˘˘ل تح˘˘˘ت
ن˘ع ،«فا˘ب˘ن˘يا «ن˘يو˘ك˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ط˘شسو ةر˘ي˘ط˘˘خ تا˘˘با˘˘شصإل م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
صصاخششأا3 ةافو ىلإا تدأا رباخملا لامع
بب˘˘شسب كلذو ،ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ه˘˘˘شش فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ةريط˘خ ة˘يوا˘ي˘م˘ي˘ك داو˘م˘ب م˘ه˘كا˘ك˘ت˘حا

.تايوناثلا رباخمب

ةيبيللا ةمزألا ل◊ ي‡ألا يسسايسسلا راسسŸاب عفدلل ةيرئازج عاسسم
30 صصةيبنجألا تÓخدتلا نع اديعب دلبلا اذه ةدايشسو ةدحو ظف◊ ةيمارلا اهدوهج راطإا ‘

ناطرسسلا حبسش :«مÓسسلا»ـل حادحد
ليجسستو رباخملا لامع دراطي

طقف رهسش يف تايفو3

زيزعت لبسس ثحابتي دوجلب
لدابتو يئانثلا نواعتلا

لاغتÈلا عم تاÿÈا

30 صص

30 صص

يوونلا صضمحلا لشسلشست تارابتخاب لإا هنع فششكلاو قÓطإلا ىلع ًاكتف رثكألا ربتعي

ةباينلا تاسسامتلا هذه
ةيسضق يف ةماعلا

«امراف يب يج»

تاقاطبلا ةيفشصت دعب اهفاششتكا مت
ةيلحملا ةيومنتلا

رايلم391 نع ديمجتلا عفر
تايلولاو تايدلبلا نئازخب

لظلا قطانم ششاعنإل
30 صص

50صص

ةموظنملا قلقي «روحتملا انوروك»
رذحلا يخوتل تاوعدو ةيحسصلا

كولسسلا يف ارّيغت فرعي يذلا انوروك ءابول ةيوق ةدوع لامتحا:ششوبين دومح روسسيفوربلا^
يكيرمألا «نوسسنوج دنآا نوسسنوج» حاقل ءانتقا ىلإا هجتت رئازجلا:كوماخأا شسايلإا^

30 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
رابكلل شسرد

ىلفدلا نيعب لافطأا ماق ،ةليمج ةردابم يف
ميدقلا قوسسلا يح تلمسش فيظنت ةلمحب
ةلطع ء’ؤوه لغتسسا ثيح ،ينكسسلا مهيحو
نارقلا ظفح سسورد ءا˘ه˘ت˘ناو ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
لا˘غ˘سشأا ةر˘سشا˘ب˘م˘ل ي˘ح˘لا د˘ج˘سسم˘ب م˘ير˘كلا
تايمك عفر ن˘ع تر˘ف˘سسأا ي˘ت˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

باجعإا تيقل ةردابملا ،تايافنلا نم ةماه
ةردابملا هذه نأا نورخآا لاق اميف يحلا ناكسس
ن˘يذ˘لا با˘ب˘سشلا ة˘سصا˘خ را˘ب˘كل˘ل سسرد ي˘˘ه
وهللاو رهسسلا يف ةليوط اتاقوأا نوعيسضي

يتلا تارداب˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لا سضو˘ع
طيحملا ىلعو يحلا ىلع باجيإ’اب دوعت
رابكإاو لÓجإا ةيحتف ،ةماع ةفسصب ةئيبلاو
.مهيلع نيمئاقللو ةءاربلل

ةبيرغ تايكولسس

’إا ثدحت ’ يتلا ةبيرغلا تاقرافملا نم
يف ةيلحملا تاطلسسلا تماق ،رئازجلا يف
ةئيهت ةداعإا ىلع ةمسصاعلا تايدلب ىدحإا
ناكسسلا هنسسحتسسا يذلا رمأ’ا ،فيسصرلا

مدت مل عورسشملاب ناكسسلا ةحرف نأا ريغ
ىلإا ىرخأا حلاسصم تأاجل امدعب ،Óيوط
دوجوملا للخلا حÓسصإ’ هرفحو هريسسكت
ءايتسسا راثأا يذلا رمأ’ا ،هايملا تاكبسشب
ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا مد˘ع ن˘يد˘ق˘ت˘ن˘˘م نا˘˘كسسلا

لاغسشأا ةرسشاب˘م ل˘ب˘ق ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذه لثم يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
لاملا رده يف مهاسست يتلا تايكولسسلا
ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ى˘سضو˘ف ثاد˘حإا ي˘فو ،ما˘˘ع˘˘لا

.ةرم لك يف رورملا ةكرحل ةلقرعو

«ةلقلا راكتحا»

ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ة˘ير˘يد˘م تر˘˘سصح
2002 ي˘ما˘ع ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ة˘يادر˘˘غ
5 يف ىربكلاو ةمهملا عيراسشملا بلغأا ،0102و
تلوحتو تأاسشنو تربك اهلك ،ةريبك ت’واقم
تا˘ئ˘م كل˘ت˘م˘ت ة˘م˘خ˘سض زا˘ج˘نا تا˘سسسسؤو˘م ى˘˘لإا
نهذلا ىلإا ردابتي يذلا مهأ’ا لاؤوسسلا ،تارايلملا

ةحو˘ب˘ح˘ب˘لا تاو˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط تل˘ظ ةر˘ئاد˘لا نأا و˘ه
يتلا سسمخلا ت’واقملا حلاسصل ةقلغم ةيلاملا
سضع˘˘ب نإا ل˘˘ب ،ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا بل˘˘˘غأا تر˘˘˘كت˘˘˘حا
اهؤواسصقإا مت اهتاذ ةرتفلا يف ةريغسصلا ت’واقملا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ير˘يد˘م ل˘ب˘ق ن˘م د˘م˘ع˘لا˘ب
؟ايداع رمأ’ا ودبي لهف ،ةيادرغ ةي’وب نيقباسسلا

لوؤوسسم توربج

ي˘ف تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق ق˘با˘سس م˘ه˘˘م لوؤو˘˘سسم سضر˘˘ف
ددع ىلع ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ناويدلا

ةدع يف ةيعماجلا تا˘مد˘خ˘لا ير˘يد˘م ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ن˘يدرو˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘˘ع تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج
تح˘ت ،ت’ا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘˘م
ينطولا ناو˘يد˘لا ن˘م سسي˘سساو˘ج لا˘قو ،د˘يد˘ه˘ت˘لا
نييعت ءارو لوؤوسسملا اذه نأا ةيعماجلا تامدخلل

يف ةيعماجلا تامدخلا يريدم نم هب سسأاب ’ ددع
عسضو نم نكمت هنأا ةجردل ،تاي’ولا فلتخم
نم ةيلوؤوسسم عقاوم يف نيلهؤوم ريغ سصاخسشأا
تراسشأاو ،هحلاسصل ةهوبسشم تاقفسص ريرمت لجأا
تابو ،اسضيأا دونسسم لجرلا اذه نأا ىلإا رداسصملا

تاذ تفا˘سضأاو ،ذو˘ف˘ن˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف م˘ت˘ت تا˘ق˘ف˘سصلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ردا˘˘سصم˘˘لا
ي˘ف ير˘ج˘ي ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’ا نأا م˘غر ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
.تاعماجلا اهب دجوت يتلا تاي’ولا

qarsana@essalamonline.com
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! لÓسس ةدئام ىلع «رايفاكلا»
ر˘˘يزو˘˘لا ن˘˘ع فر˘˘ع˘˘ي
د˘ب˘˘ع ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لوأ’ا
ه˘˘نأا ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘˘لا

ةاو˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘˘ك
ةيرحب˘لا ت’و˘كأا˘م˘لا
سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسشب
را˘ح˘م˘˘لاو را˘˘ي˘˘فا˘˘كلا
سضعب كردأاو ،يلاغلا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ة’و
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم را˘˘˘ب˘˘˘كو
د˘ب˘ع ة˘˘ياو˘˘ه ة˘˘لود˘˘لا
،هذ˘ه لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا
ءاسشعلا بدآا˘م تتا˘ب˘ف
م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ءاد˘غ˘لاو
د˘˘ب˘˘˘ع فر˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةفنسصملا قدانفلا يف وأا ةيمومعلا تاكرسشلا تارقم يف انايحأاو تاي’ولا يف ،لÓسس كلاملا
،لÓسس كلاملا دبع ماعط ةدئام قوف ةيذغأ’ا نم ةردانلاو ةيلاغلا عاونأ’ا هذه ريفوت ىلع سصرحت

.7102 ماع لبق رئازجلا يف رارقلا عانسص رابك دحا ناك يذلا لجرلا اسضر لانت ىتح

نييكيرمألا ىلع قوفتي رئازجلا نبا
يف نييكيرمأ’ا ىلع قوفتي يرئازج
داؤوف» باسشلا هنإا ،يعانطسص’ا ءاكذلا
لسضفأا بقل˘ب جو˘ت يذ˘لا «ناو˘ط˘سسو˘ب
ءا˘˘كذ˘˘لا ثا˘˘ح˘˘بأ’ يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘˘م
ى˘ل˘ع كلذ˘ب قو˘ف˘ت˘ي˘ل ،ي˘عا˘ن˘ط˘˘سص’ا

ركتبا ثيح ،ةز˘ئا˘ج˘ل˘ل ح˘سشر˘ت˘م005
يعانطسص’ا ءاكذلا يف رظن ةموظنم
تامظنملا نيب قدأ’او عرسسأ’ا ربتعت

ةيدا˘م˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا م˘غرو ،ا˘ي˘م˘لا˘ع
لÓخ ةبانع ةنيدم نبا اهب رم يتلا
ىلع لوسصحلا نم هعنمي مل كلذ نأا ’إا ،جراخلا ىلإا لقتني نأا لبق رئازجلا يف هتسسارد ةرتف
 .هسصسصخت لاجم يف يملعلا هراوسشم لسصاويو يعانطسص’ا ءاكذلا يف هاروتكدلا ةداهسش

بابسشلا روهت
،هدح نع داز بابسشلا روهت
را˘ت˘ه˘ت˘سس’ا ح˘ب˘سصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
،يدا˘˘˘ع ر˘˘˘مأا م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

روهت˘لا كلذ نأا˘ب م˘هدا˘ق˘ت˘ع’
ثيح ،مهتوق قاطن يف لخدي
ىوتسسم ىلع ايموي ظحÓي
يف ةسصاخ راطقلا تاطحم
بابسشلا سضعب مايق ،ةياغرلا
زايتجا˘ب ،ر˘م˘ع˘لا ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف
ةسشهدلل ريثملاو رمأ’ا يف بيرغلاو ةطحملا ىلإا راطقلا لوخد دنع ةرسشابم ةيديدحلا ككسسلا
مدع راهظإا لجأا نم كلذ لعف نودمعتي بابسشلا نم نيروهتملا ء’ؤوه نأا ،تقولا سسفن يف
 .راطقلا لوخد دعوم نيحي امدنع ةطحملا زايتجا نم مهفوخ

! رييسست ءوسسو حئاسضف
ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘لاو لا˘˘˘˘ق
ي˘ف ه˘ما˘ه˘م تي˘ه˘نأا
ة’و ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح لوأا

ا˘هذ˘ف˘ن ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر
نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
،ةطلسسلا هيلوت دعب
ه˘نإا ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘ل
«ةرماؤوم» ـل سضرعت
˘˘˘ما˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘مأا ن˘˘˘م
˘ما˘ق يذ˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
بيرسست وأا ليوحتب
ى˘لإا ي˘لاو˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
ناك فلم ،ايلع ةهج
ناك ماعلا نيمأ’ا نكل ،عيمجلا نع ةيفخم تلظ ،ةريطخ رييسست ءوسس ت’احو «حئاسضف» مسضي

نأا دعب ،هتيب يف قباسسلا ةي’ولا يلاو رمأا ىهتناو ،ةي’ولا يلاو تافرسصتب قيقد ملع ىلع
.0202 ماع ةيادب يف ة’ولا ةكرح لبق ةريخأ’ا ةظحللا يف هلزع ررقت
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watan@essalamonline.com

ىلع ةديرغت يف مودقوب لاق
ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح
راسسملاب عفدلا لبسس» نإا ،«رتيوت»
ةمزأ’ا لح˘ل ي˘م˘مأ’ا ي˘سسا˘ي˘سسلا
لودو ر˘ئاز˘ج˘˘لا رودو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
امب دوهجلا هذه معد يف راوجلا
دلبلا اذ˘ه ةدا˘ي˘سسو ةد˘حو ظ˘ف˘ح˘ي
تÓ˘خد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ق˘ي˘ق˘سشلا
روا˘˘ح˘˘م˘˘لا تل˘˘كسش ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا
يتلا ةيفتاهلا ةملاكملل ةيسساسسأ’ا
نسشيبوك ناي ن˘م سسمأا ا˘ه˘ت˘ي˘ق˘ل˘ت
يف ماعلا نيمأÓل سصاخلا لثمملا
.«ايبيل

ديمحلا دبع نأا ةراسشإ’ا ردجتو
بختنم˘لا ءارزو˘لا سسي˘ئر ،ة˘ب˘ي˘بد
ع˘م ً’ا˘سصتا ىر˘جأا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ة˘لود˘ل
،مودقوب يربسص ةيجراخلا ريزو
نواعتلل رئازجلا دادعتسسا هل دكأا

،ةديدجلا ةبختنم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م
يف ةيجراخلا ريزو ثحابت امك
ى˘سسو˘م ع˘م ر˘خآا ي˘ف˘تا˘ه لا˘سصتا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر بئا˘ن ،ي˘نو˘كلا
Óئاق ،بختنملا يبيللا يسسائرلا
زيزعلا يخأا عم ايفتاه تلسصاوت»
سسي˘ئر بئا˘ن ،ي˘˘نو˘˘كلا ى˘˘سسو˘˘م
ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع ه˘˘ل تر˘˘ب˘˘عو ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
عم نواعت˘ل˘ل ل˘ما˘كلا ا˘نداد˘ع˘ت˘سسا

امب ةتقؤوملا ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ايبيل يف رارقتسس’او نمأ’ا ققحي
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ما˘سضت ى˘ل˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
.قيقسشلا يبيللا بعسشلا عم مئادلا

نوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ةرازو تب˘˘˘˘˘˘˘˘حرو
ل˘ي˘كسشت˘ب ا˘ق˘˘با˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ةبرعم ،ايبيل يف ةتقؤوملا ةطلسسلا

نواعتلل لماكلا ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا ن˘ع
رارقتسس’او نمأ’ا ققحي امب اهعم
ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘سشلا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘تو
ربعت رئازجلا نأا ةفيسضم ،قيقسشلا

هذ˘ه م˘ه˘˘سست نأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع
ةلاح ءاهنإا يف ةيباجي’ا ةوطخلا
فو˘ف˘سصلا د˘˘ي˘˘حو˘˘تو ما˘˘سسق˘˘ن’ا
تاقاقحتسسÓل ًادادعتسسا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
.ماعلا اذه ةياهن ةماهلا ةيباختن’ا

ءاسضعأا هارجأا تيوسصت رفسسأاو
ممأ’ا ةياعرب يبيللا راوحلا ىقتلم
دبع زوف نع ،فينج يف ةدحتملا
،ءارزولا ةسسائرب ،ة˘ب˘ي˘بد د˘ي˘م˘ح˘لا

ةسسائرب يف˘ن˘م˘لا سسنو˘ي د˘م˘ح˘مو
ىسسوم بناجب ،يسسائرلا سسلجملا
ن˘ي˘˘سسح ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘عو ،ي˘˘نو˘˘كلا
.سسلجملا ي˘ف ن˘يو˘سضع ،ي˘فÓ˘لا

ًاتوسص93 ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘˘سصح˘˘بو
ءا˘سضعأا ن˘م ًا˘تو˘˘سص43 لبا˘ق˘م
ةبيبد ةمئاق تزاف ،راوحلا ىقتلم
ىلع يفÓلاو ينوكلاو يفنملاو
،ا˘ه˘سسفا˘ن˘ت تنا˘ك ىر˘˘خأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ف˘ي˘ل˘ح ح˘لا˘سص ة˘ل˘ي˘˘ق˘˘ع م˘˘سضتو
ناك يذلا ،رتفح ةفيلخ لارنجلا

سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل ًا˘˘ح˘˘سشر˘˘˘م

دبعو ،يليوجلا ةماسسأاو ،يسسائرلا
ةيوسضعل ،رسصنلا فيسس د˘ي˘ج˘م˘لا
ةسسائرل اغاسشاب يحتفو ،سسلجملا
ليكسشت جئاتن تق’و.ةموكحلا
ًابيحرت ،ةتقؤوملا ةيذيفنتلا ةطلسسلا

دا˘ح˘ت’ا ن˘مو ًا˘ي˘ق˘ير˘فإاو ًا˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لاو ي˘˘بوروأ’ا
.ةيكيرمأ’ا

ةيبنجألا تÓخدتلا نع اديعب دلبلا اذه ةدايشسو ةدحو ظف◊ ةيمارلا اهدوهج راطإا ‘

ةيبيللا ةمزألا ل◊ ي‡ألا يسسايسسلا راسسŸاب عفدلل ةيرئازج عاسسم

خ.ةميشسن

ماعلا نيمأÓل ديدجلا صصاخلا لثمملا نششيبوك ناي عم صسمأا ،ةيجراخلا ريزو مودقوب يربشص ثحابت
.ةيبيللا ةمزألا لحل يممألا يشسايشسلا راشسملا عفد لبشس ،ايبيل يف يممألا

ماعلا قفرŸا ةنرشصعو ةيلÙا ةماك◊اب قلعت ام اميشسل

يئانثلا نواعتلا زيزعت لبسس ثحابتي دوجلب
لاغتÈلا عم تاÿÈا لدابتو

لإا هنع فششكلاو قÓطإلا ىلع ًاكتف رثكألا ربتعي
يوونلا صضمحلا لشسلشست تارابتخاب

ةيحسصلا ةموظنملا قلقي «روحتملا انوروك»
رذحلا يخوتل تاوعدو

ءابول ةيوق ةدوع لامتحا :ششوبين دومح روسسيفوربلا
كولسسلا يف ارّيغت فرعي يذلا انوروك

حاقل ءانتقا ىلإا هجتت رئازجلا :كوماخأا شسايلإا
يكيرمألا «نوسسنوج دنآا نوسسنوج»

ريزو دوجلب لامك ثحابت
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

لب˘سس ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
عم يئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت
تاذ ا˘يا˘سضق˘لا ي˘ف لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ام اميسس’ ،كرتسشملا مامته’ا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ما˘كح˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت
.ماعلا قفرملا ةنرسصعو

،ةيلخاد˘لا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘سساو
لاغتربلا ريفسس ةرازولا رقمب
يد سسيو˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ثي˘ح ،و˘سسل˘ي˘ف ي˘كر˘ي˘كي˘˘ب˘˘لا
لبسس لوح نا˘فر˘ط˘لا ثدا˘ح˘ت

يف يئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت
˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا تاذ ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
ةنرسصعو ةيلحملا ةماكحلاب
.ماعلا قفرملا

لÓ˘خ نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ط˘˘تو
تاءارجإ’ا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل ،ءا˘ق˘ل˘لا
ءا˘ق˘ل˘لا ل˘كسش ا˘م˘˘ك ،ة˘˘يرادإ’ا
نواعت˘لا قا˘فآا ثح˘ب˘ل ة˘سصر˘ف
تاراهملاو تاربخ˘لا لدا˘ب˘تو
ة˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا ت’ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
.ةيندملا ةيامحلاو

ر.نوراه

لامج دومح روسسيفوربلا رذح
سضارمأا مسسق سسيئر سشوبين نيدلا
نم ،ةسسي˘ف˘ن ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب بل˘ق˘لا
ة˘يو˘ق ةدو˘ع ل˘ي˘ج˘˘سست لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
يذلاو ،اددجم انوروك سسوريفل
.مايأ’ا هذه ارارقتسسا فرعي

يف سشوبين نيدلا لامج ددسش
ةرورسض ىلع ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتل’ا
يذلا دجتسسملا انوروك سسوريف
،ةوقب ادوجوم لازي ’ هنأا هنع لاق
ءابول ةيوق ةدوع لامتحا ادكؤوم
هذه ارارقتسسا فرعي يذلا انوروك
نأا ى˘˘لإا سشو˘˘ب˘˘ي˘˘ن را˘˘سشأاو .ما˘˘يأ’ا
ارّيغت فرع˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ح˘لا˘سصم˘لا ا˘ي˘عاد ،كو˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘ف
مدع نم رذحلا يخوتل ةينعملا
.ةيحسصلا ريبادتلاو رجحلا مارتحا

ظافحلاب قلعتي رمأ’ا نأا حسضوأاو
د˘يد˘ح˘تو ز˘جا˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ى˘˘ل˘˘ع
عي˘سسو˘تو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
.ميعطتلا تÓمح قاطن

ةيمويلا ةليسصحلا نأا ىلإا راسشي
ددع يف اي˘ب˘سسن ًرار˘ق˘ت˘سسا فر˘ع˘ت
ثي˘˘ح ،تا˘˘ي˘˘فو˘˘لاو تا˘˘با˘˘˘سصإ’ا
ن˘ي˘با˘سصم˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ر˘˘ق˘˘ت˘˘سست
،ةلاح يتئملا دودح يف سسوريفلاب
.فلأ’ا ةبتع اهددع قاف امدعب

«رو˘ح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك» ى˘ق˘ب˘يو
تدكأا ثيح ،ملاعلا فيخي احبسش
،فوا˘خ˘م˘لا ل˘ك ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘سسارد
ةديدج˘لا ة˘لÓ˘سسلا نأا˘ب تفر˘ت˘عاو
فور˘ع˘م˘لاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ل
ترهظ يت˘لاو،B.1.1.7 مسسا˘ب

ر˘ث˘كأا ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘˘ب ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’
ىلإا03 ةبسسنب لاقتنÓ˘ل ة˘ي˘ل˘با˘ق
،ةميدقلا ةلÓسسلا نم ةئاملاب07
عافترا ببسسب اكتف رثكأ’ا اهنأاو
نوباسصي نيذلا سصاخسشأ’ا ددع
يلع روسسيفوربلا رذح دقو .اهب
بط˘لا م˘˘سسق سسي˘˘ئر ،ي˘˘سسي˘˘نو˘˘ل
يف ناسسملت ىفسشتسسمب يلخادلا

ل˘ل˘سست لا˘م˘ت˘حا ن˘م ق˘با˘سس تقو
ى˘لإا رو˘ح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك ة˘˘لÓ˘˘سس
ةيحسصلا تاطلسسلا ايعاد رئازجلا
لك عسضو يف عارسسإ’ا ىلإا ايلعلا
ادكؤوم ،هنع فسشكلل تازيهجتلا
07 ةبسسنب راسشتن’ا ةعيرسس اهنأا
ا˘ه˘ترو˘ط˘خ نأا ادد˘سشم ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

يف ةيحسصلا ةموظنملا لعجتسس
ن˘م ل˘˘قأا ي˘˘ف را˘˘ه˘˘ن˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
قايسسلا سسفن يف اعدو .نيرهسش
ىلإا دÓبلا يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةلجعتسسم ةد˘ن˘جأا ق˘فو فر˘سصت˘لا
هذه نع فسشكلا لئاسسو ريفوتل
نكمي ’ هنأاب احسضوم ،ةلÓسسلا
تارا˘ب˘ت˘خا˘ب ’إا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشكلا
.يوونلا سضمحلا لسسلسست

سسا˘ي˘لإا ف˘˘سشك ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع كو˘ما˘خأا
سسمأا ،انورو˘ك د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
رئازجلا نأا يفحسص حيرسصت يف
نوسسنوج» حاقل ءانتق’ هجوتتسس
تاذ ي˘كير˘مأ’ا «نو˘˘سسنو˘˘ج د˘˘نأا
ذاف˘ن لا˘ح ي˘ف ،ةد˘حاو˘لا ة˘عر˘ج˘لا

تما˘ق ي˘˘ت˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك
كوماخأا سسايلا حسضوأاو .اهئانتقاب
رباخم عم ايلاح لماعتت رئازجلا نأا

حاقللا ايلاح لمسشت يهو ،ةيملاع
حاقللا اهرخآاو ينيسصلاو يسسورلا
متيسس هنأا اريسشم ،يديوسس ولجنأ’ا
91دي˘فو˘كل دا˘سضم حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘قا

& نو˘˘سسنو˘˘ج ة˘˘كر˘˘سش ه˘˘ترو˘˘ط
ةعرج ىلع ذخؤوي يذلا ،نوسسنوج
نيزختلا يف لهسس وهو ،ةدحاو
نأا كو˘ما˘خأا فا˘سضأاو .م˘ي˘ل˘سست˘˘لاو
تبثأا نوسسنوج & نوسسنوج حاقل
نم نيسصحتلا يف ةديج ةيلعاف
مدقي ه˘نأا ا˘م˘ك ،ءا˘بو˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’ا

ة˘ب˘سسن˘ب سسور˘ي˘ف˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
برا˘ج˘ت˘لا ءا˘ن˘ثأا كلذو ،ة˘لو˘ب˘ق˘˘م
امك ،هيلع تيرجُأا يتلا ةيريرسسلا
تاحاقلل ةيملعلا ةنجللا رايتخا نأا

ةقيقد ةيملع ريياعم ىلع ةينبم
ن˘ح˘ن» كو˘˘ما˘˘خأا لا˘˘قو ،«ة˘˘ن˘˘مآاو
حاقللا نم عونلا اذه ىلإا ةجاحب
ىلع بلغتلا يف دعاسسي هنوكل
تاحاق˘ل˘ل ة˘ح˘ي˘ح˘سشلا تاداد˘مإ’ا
ويرا˘ن˘ي˘سس يدا˘ف˘ت˘لو ،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ت˘سسجو˘ل˘لا تÓ˘كسشم˘˘لا
.«نيتعرج˘لا تا˘حا˘ق˘ل ا˘ه˘سضر˘ف˘ت
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا نأا كو˘˘ما˘˘خأا د˘˘˘كأاو
نحنو ،اندÓبب ةرقت˘سسم ة˘ي˘ئا˘بو˘لا
ط˘غ˘سض نود ة˘ي˘ح˘˘يرأا˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ن
يف يموي لكسشب عسضولا عباتنو
ل˘˘سضف˘˘ب كلذو ،تا˘˘ي’و˘˘لا ل˘˘˘ك
.اهذاختا مت يتلا تاءارجإ’ا

خ.ةميشسن

ةينعملا ةرازولا بايغ يف ةيرزم فورظ طشسو مهلمع نوشسرامي مهنإا لاق

طقف رهسش يف تايفو3 ليجسستو رباخملا لامع دراطي ناطرسسلا حبسش :«مÓسسلا»ـل حادحد
سسي˘ئر حاد˘حد ي˘ل˘˘ع ف˘˘سشك

ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ءاول تحت ةيوسضنم˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا
ةيوبرتلا لامعل ينطولا داحت’ا

ن˘˘ع ،«فا˘˘ب˘˘ن˘˘يا «ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لاو
ةري˘ط˘خ تا˘با˘سصإ’ م˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست
ىلإا تدأا رباخملا لامع طسسو
رهسش فرظ يف سصاخسشأا3 ةافو
مهكاكتحا ببسسب كلذو ،طقف
رباخمب ةريطخ ةيوايميك داومب
.تايوناثلا

ـل حيرسصت يف حادحد راسشأا
مهمي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ،سسمأا «مÓ˘سسلا»
د˘غ مو˘ي ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو˘˘ل
فورظلا ىلع اجاجتحا ،ءاثÓثلا
اهيف نوسسرا˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا

تاباسصإا ىلإا تدأا ثيح ،مهلمع
اهنع مجن لامعلا طسسو ةريطخ
يف ناطر˘سسلا˘ب لا˘م˘ع3 ةا˘˘فو
بب˘˘سسب ط˘˘˘ق˘˘˘ف ر˘˘˘ه˘˘˘سش فر˘˘˘ظ
. ةيوايميكلا داوملاب مهكاكتحا

ة˘ف˘قو نإا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
ةلسسلسس نمسض نم يه ءاثÓثلا

ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ف˘˘قو˘˘لا ن˘˘م
،ءاثÓث موي لك اهتماقإا عمزملا

ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ر˘خأا˘ت ءار˘˘ج
بلا˘ط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
سصاخلا نوناقلا حيحسصت اهزربأا

دعب اميسس ،لمعلا بط ليعفتو
ىدل ةر˘ي˘ط˘خ ثداو˘ح ل˘ي˘ج˘سست
بب˘˘سسب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
،ةيئايميكلا داوملا عم لماعتلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا تنا˘˘˘كو
ةيوسضنملاو رباخملا ي˘ف˘ظو˘م˘ل
لاع˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا ءاو˘ل تح˘ت
دق «فابني’ا» نيوكتلاو ةيبرتلا
ةمزاع اهنأا ،اهل نايب يف تدكأا

ن˘م ة˘ل˘˘سسل˘˘سس م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
موي لك ةيجاج˘ت˘ح’ا تا˘ف˘قو˘لا

يراجلا يرفيف رهسش نم ءاثÓث
ةيادبلاو ،ةيبرتلا تايريدم مامأا

يسضاملا يرفي˘ف9 مو˘ي تنا˘˘ك
ةرازو رخأات ىلع اجاجتحا كلذو
ةباجتسس’ا يف ةينطولا ةيبرتلا
ةدم ذنم ةعوفرملا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل

ليعفتب اه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ
ليج˘سست م˘ت ثي˘ح ،ل˘م˘ع˘لا بط
حار ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ثداو˘˘ح
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض
ربخملاب سسيئر قحلم مهرخآاو
ةي’و ي˘ف نود˘ل˘خ ن˘با ن˘ق˘ت˘م˘ب

سضر˘ع˘ت يذ˘˘لا ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
داوم عم هلماعت بقع ثداحل

ةنجللا تلاقو .ةريطخ ةيوايميك
ثدا˘ح˘لا نأا ،ه˘تاذ نا˘ي˘˘ب˘˘لا ‐ي˘˘ف
تسضافأا يتلا ةطقنلا يه ريخأ’ا
دقعب ارخؤوم تماق ثيح ،سسأاكلا
عفرل قيرط ةطراخ حرطل ءاقل

تدجو يتلا ةئفلا هذه توسص
’ ي˘ن˘ه˘م كر˘ت˘ع˘م ي˘ف ا˘ه˘سسف˘ن
بايغ نأا ةدكؤوم ،هيلع دسسحت
اه˘قو˘ق˘ح نو˘سصي سصا˘خ نو˘نا˘ق
مهبلاطم سشيم˘ه˘تو ا˘ه˘تا˘ب˘جاوو
رارقو ع˘سضو˘لا لا˘ح˘ف˘ت˘سسا ءارو
ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

‐ةعورسشملا قوق˘ح˘لا كا˘كت˘ف’
ةنجللا رسصتو ،‐نايبلا فيسضي

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
يفظومل ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا ما˘ه˘م˘لا
ف˘ي˘ن˘سصت˘لا ةدا˘˘عإاو ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا
ق˘ح˘ل˘م˘لاو ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل ق˘ح˘ل˘˘م˘˘لا
ءا˘سضق˘لاو ر˘ب˘خ˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘ل˘يآ’ا بتر˘لا ى˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ينقت نوع ةلكاسش ىلع لاوزلل
،ربخملل ينقت نواعمو ربخملل
ةيقر˘ت˘لا لا˘ج˘م ح˘ت˘ف بنا˘ج ى˘لإا
ربخملل يسسيئرلا قحلملل ةبترلل
،كلذ˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘˘عأا بتر ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘خو

ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’او
كÓسسأ’ا يقابك تاسضيوعتلاو
.ةيبرتلا عاطقل ةيوبرتلا

ةي˘سضق˘لا نأا ة˘ن˘ج˘ل˘لا د˘كؤو˘تو
ةاواسسم ةيسضقو ةمارك ةيسضق
ن˘ي˘ب تا˘ب˘جاو˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةر˘سسأ’ا دار˘فأا ع˘ي˘م˘˘ج
لو˘ل˘ح˘لا ل˘ك ة˘سضفار ةد˘˘حاو˘˘لا
عم رواسشتلا نع اديعب متت يتلا
. يعامتج’ا كيرسشلا

˘‐ل˘م˘ح˘˘ي ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيلوؤوسسم ةيبرتلا ةرازو ‐نايبلا
ا˘هد˘ه˘سشت˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ا˘م بب˘سسب ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘حا˘˘سسلا

ي˘ف «ا˘ه˘˘ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘ب «ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو
نو˘نا˘ق˘لا ت’Ó˘ت˘خا ح˘ي˘˘ح˘˘سصت
ةقفاو˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خو سصا˘خ˘لا

ىلع ةيمومعلا ةفيظولا حلاسصم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسا سصخر راد˘˘˘سصإا
انيمي اهعيزوت متي هي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا

باوبأ’ا لك ا˘ه˘ق˘ل˘غو ،’ا˘م˘سشو
اهنامرحك رباخملا يفظوم مامأا
نم ربخملل نيسسيئرلا نيقحلملل
م˘˘غر ى˘˘ل˘˘عأا بتر˘˘ل ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لا
ينقتلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م م˘هراد˘ح˘نا

.ةرب˘خ ة˘ن˘سس02 ـل م˘ه˘تا˘˘ب˘˘ثإاو
‐ ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
ا˘سضفر سضفر˘ت ‐نا˘ي˘˘ب˘˘لا بسسح
لح ي˘ف بي˘لا˘سسأ’ا هذ˘ه ا˘ع˘طا˘ق
ةرازو بلاطتو عاطقلا لكاسشم
ىلإا عوجرلاب ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تئسشنأا يتلا ةينقتلا ةنجللا لمع
هذ˘˘˘ه ح˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصت ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م
. ت’Óتخ’ا

ز.صسواط

ةيفشصت دعب اهفاششتكا مت
ةيلحملا ةيومنتلا تاقاطبلا

نع ديمجتلا عفر
نئازخب رايلم391
تايلولاو تايدلبلا

لظلا قطانم ششاعنإل
راششتشسم دارم ميهاربإا فششك
فلكملا ةيروهمجلا صسيئر
ريهطت نأا ،لظلا قطانمب
نكم ةيلحملا ةيومنتلا تاقاطبلا

رانيد رايلم391 غلبم فاششتكا نم
تاونشسلا لÓخ فرشصي مل
هنع ديمجتلا عفر متو ،ةيشضاملا
.لظلا قطانمل عيراششم ليومتل
حيرشصت يف دارم ميهاربإا حشضوأا

14 ديشسجت نع ،صسمأا يفحشص
مت يتلا عيراششملا نم ةئاملاب
ةقطنم فلأا31 نم رثكأل اهليومت

عيراششملا ةينازيم نأا فاشضأاو ،لظ
تاقاطبلا نم اهعاطتقا مت
اهليومتو .تايلولل ةيومنتلا

ىلإا اريششم ،رانيد رايلم391 غلبمب
مت  عيراششملا نم ةئاملاب14 نأا

فلأا31 نم ديزأا ةدئافل اهليومت
رايلم391 غلبمب ،لظ ةقطنم
نم نم تعطتقا ةينازيمبو ،رانيد
،تايلولل ةيومنتلا تاقاطبلا

،لشصاوتتشس ةيلمعلا  نأا ىلإا اريششم
يتلا غلابملا رفوت لظ يف اميشس
قطانمل ايرشصح صصشصختشس
صسيئر راششتشسم  لاقو .لظلا
قطانمب فلكملا ةيروهمجلا
دبع ةيروهمجلا صسيئر نإا ،لظلا
لظلا قطانم ىلوأا  ،نوبت ديجملا
ةلولا مزلأاو اريبك امامتها

فورظ نيشسحتو اهرشصحب
ديشسجت لÓخ نم ،اهتششيعم
اذيفنت ،ةيقيقح ةيومنت عيراششم

هذه ليومت نأا ازربم ،هتامازتلل
رييشست ربع مت عيراششملا
ةدوجوملا ةيومنتلا تاقاطبلا

زاجنإل اهتيفشصتو مهفرشصت تحت
ةماهلا ةيومنتلا عيراششملا هذه
ببشسل اهششيمهت مت يتلا ةنكاشسلل
امك .اياحشض اوناكو رخآل وأا
44051 وحن دارم ميهاربإا ىشصحأا

يف اهليجشست مت ،لظ ةقطنم
دعب ،متي نأا لبق ةيادبلا
صضفخ نع ،صصيحمتلاو قيقدتلا
،لظ ةقطنم78531 ىلإا ددعلا

نويلم8 نم ديزأا اهب نطقي يتلاو
نع ءلؤوه دعبل فشسأاتو ،نطاوم
.ةيقيقحلا ةايحلا زكارم

 يمولد ميرم



عمج ءاقل يف ،راطع حسضوأا
ةرازوو ة˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو ن˘˘ي˘˘ب
ءارد˘مو يو˘قا˘ط˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

ة˘عا˘ق˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ع˘˘م˘˘ج˘˘م
نيوكتلا دهعمل تارسضاحملا
عبا˘ت˘لا زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘ف
نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب˘˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سسل
قلخ ّنأا ،ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘مو ةور˘˘˘ث˘˘˘لا

ةيجتارتسسإا نم˘سض Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
،ةددجتملا تا˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘سش
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ّنأا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
تاءا˘ف˘كب ع˘ت˘م˘ت˘ت زا˘غ˘ل˘نو˘سس
ىلع تنهرب يوتسسملا ةيلاع
ّنأا راطع لاقو .ايناديم كلذ
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘قر˘˘ت
لظ يف ةحلم ةرورسض حبسصأا
لئاسسو˘ل˘ل ل˘هذ˘م˘لا عرا˘سست˘لا
يف ةمدختسسملا ةيجولونكتلا
رامثتسس’او عيزوتلا ،جاتنإ’ا
.ةقاطلا يف

ر˘˘يزو ح˘˘لأا ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘مو
سسم˘سش ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘˘لا
ةدا˘عإا ى˘ل˘ع رو˘ت˘˘ي˘˘سش ن˘˘يد˘˘لا
ة˘قا˘ط˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا

ظافحلل كÓهتسس’ا ديسشرتو
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا نوز˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ّنأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا

ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا ط˘ي˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ةقاطلا يف ىربكلا عيراسشملل
ىلع رمي نأا بجي ةيئابرهكلا

.كÓهتسس’ا ديسشر˘تو ة˘ن˘ل˘ق˘ع
عسساو سشاقن ءاقللا للخت امك
عمجم تاراطإا نيب راد يرثو
ريزوو نيري˘سسم˘لا زا˘غ˘ل˘نو˘سس
تا˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإا لو˘˘ح ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
ةمدخلا ريوطت لبسسو عاطقلا
ن˘مأ’ا ز˘يز˘ع˘تو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
مت ثيح ،نطاومل˘ل يو˘قا˘ط˘لا
ل˘كب ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو لدا˘˘ب˘˘ت

ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘سص

لو˘ل˘ح حر˘ط م˘تو تارا˘طإ’او
ةبسسانملابو .ةيلبقتسسم ةيؤورو
لا˘م˘ع ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ى˘˘ي˘˘ح
زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م تارا˘˘طإاو
ةرا˘ب˘ج˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
نوموقي اولاز’و اوماق يتلا
˘ما˘ع˘لا ح˘لا˘سصلا ة˘مد˘خ˘ل ا˘ه˘˘ب
ة˘لود˘لا تا˘سسا˘ي˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘˘تو
لسضفأا ةمدخ وح˘ن ة˘ه˘جو˘م˘لا

لسسرتسساو ،نطاو˘م˘ل˘ل ر˘ب˘كاو
يتلا انوروك ةحئاج مغرب هنأا
تاعاطقلا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك تف˘قوأا
زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م نأا ’إا

ة˘مد˘خ تر˘˘فو ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو
ىوتسسم ي˘ف تنا˘كو ةزا˘ت˘م˘م
.ةمئاقلا تايدحتلا
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ةحلم ةرورشض حبشصأا ةيئابرهكلا ةقاطلا ةيقرت ّنإا لاق

يداسصتقا و‰ يأل يسساسسألا كرÙا يه ةقاطلا :راطع
ةددجتŸا تاقاطلا ىلع اÒثك لوعنو

ر.نوراه

ىلع اريثك لوعيو يداشصتقا ومن يأل يشساشسألا كرحملا يه ةقاطلا ّنأا ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع دكأا
ىلإا لاقتنلاو ةقاطلا ناديم يف ملاعلا يف ةلشصاحلا تاريغتلا عم ملقأاتلا ىلع اددششم ،ةددجتملا تاقاطلا

كÓهتشسا ةقيرط يف رظنلا ةداعإا اذكو ،اندÓب يف ةيوقاطلا ةورثلل لثمألا لÓغتشسلا اذكو ةددجتملا تاقاطلا
.ةقاطلا عيزوت تايلآا ديششرتو ةينÓقع رثكأاب ةددجتملا تاقاطلا ىلإا لاقتنلاو ةقاطلا

ةيعبتلا حرج نم قمعيو دÓبلل يئاذغلا نمألا ددهي ىحشضأا رمألا نأا دكأا

نم ةئاملاب09 :«مÓسسلا»ـل يريبوأا
ةدروتسسم رئازجلا يف ةيحÓفلا روذبلا

اعيرسس ةيحÓفلا روذبلل كنب ءاسشنإا ىلإا ةوعدلا

فلملل ةيرودلا ةعباتŸاو تاميلعتلا قيبطت ىلع ددشش

ةيوسستب تاعما÷ا ءاسسؤور رمأاي نايز نب
عاطقلا يمدختسسŸ ةيلاŸا تاقحتسسŸا

داحت’ا سسيئر يريبوا بينم دكأا
نأا ،نييعارزلا نيسسدنهملل ينطولا
ن˘م ة˘ما˘ه ة˘م˘ي˘ق ع˘ي˘سضت ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ام داريتسسا ببسسب ةبعسصلا ةلمعلا
روذ˘ب˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب09 ه˘ت˘ب˘سسن
اهناكمإاب ناك ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
كنب ليعفت مت ول روذبلا هذه جاتنإا
هديمجت مت يتلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا روذ˘ب˘لا
قل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘سسأ’5102 ة˘˘ن˘˘˘سس
يف يريبوأا بينم حسضوأا.ليومتلاب
ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا نأا ،«مÓ˘سسلا» ـل ح˘ير˘سصت
يف رئازجلا دراطت تلاز’ ةيحÓفلا

ثيح ،ةيحÓفلا روذبلا جاتنا ناديم
نم ةئاملاب09 هتبسسن ام دروتسست
ن˘مأ’ا دد˘ه˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ،جرا˘خ˘˘لا
ه˘نو˘ك بنا˘ج ى˘لإا د˘ل˘ب˘لا˘ب ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةميق ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع عيسضي
نيح يف ،ةبعسصلا ةلمعلا نم ةماه
اهناكمإاب ناك‐ ثدحتملا فيسضي‐
يف ترمثتسسا ول لاومأ’ا هذه ريفوت
ةريتو تلاز’ يتلا ةيلحملا روذبلا
يريبوا‐ حلأاو ،ةفيعسض اهلÓغتسسا

روذ˘ب˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ي˘عارز˘لا جا˘ت˘نإ’ا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

اهحاجنإ’ اهريغو مطامطلا روذبك
ةيدودرملا ىلإا رظ˘ن˘لا˘ب ا˘هر˘يو˘ط˘تو
روذبلا عم ةنراق˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘لا
ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘لا ةدرو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
سسكع طقف ةدحاو ةرمل مدختسست
نأا ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘قو.ةيلحملا
يف ايتاذ ءا˘ف˘ت˘كا تق˘ق˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا
روذ˘˘بو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا روذ˘˘ب سضع˘˘ب
تاورسضخلا روذب نأا ريغ اطاطبلا
اهيف داح سصقن نم يناعت ىرخأ’ا

م˘طا˘م˘ط˘لا روذ˘ب ة˘ل˘˘كا˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
تاور˘سضخو ل˘ف˘ل˘ف˘لاو ل˘سصب˘˘لاو
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ى˘ت˘حو ،ىر˘خأا ةد˘يد˘˘ع
‐ ،ءافتك’ا ىلإا لسصن مل ةينيزتلا

ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م‐ ير˘˘ي˘˘بوأا بسسح
امل ةيلحملا فان˘سصأ’ا˘ب ءا˘ن˘ت˘ع’ا
ثيح نم ةسصاخ تازيم نم اهل
عم ملقأاتلاو اهل ةيلاعلا ةيدودرملا
روذبلا كنب ليعفتب كلذو خانملا
ةنسس هديمجت م˘ت يذ˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

قلعتت اهنأا ليق بابسسأ’5102

ة˘ي˘سضرأا د˘ع˘ي ثي˘ح ،ل˘يو˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب
‐ راسشأاو .يئاذغلا نمأÓل ةيدعاق
دهاعملا ىلإا ‐يعارزلا سسدنهملا
عيراسشم اهل نأا لاق يتلا ةينقتلا
فسسأÓل نكل راطإ’ا اذه يف ثحب
عور˘سشم˘لا د˘ي˘سسج˘ت ع˘ط˘ت˘سست م˘˘ل
ل˘يو˘م˘ت˘لاو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا سصق˘ن˘˘ل
‐  انرطسس كلذلو ،ديربتلا فرغو
ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ج˘تار˘˘ت˘˘سسإا ‐ ف˘˘ي˘˘سضي
ةينطو ةيقاطب داد˘عإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت

فانسصأاو ةيلحملا روذبلا ءاسصحإ’
ىلعأ’ا ءاسصحإاو ةرمثملا راجسشأ’ا

بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يدودر˘˘م
ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ءا˘˘˘سصحإا
بهذن اهدعبو رباخملاك ىرخأ’ا

نيزختلل بهذن مث روذبلا راثكإ’
كن˘ب˘لا ي˘فو د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘˘غ ي˘˘ف
يئاذغلا نمأ’ا ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل
ت’ا˘ح ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ماد˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
. اهريغو بورحلاو ةعاجملا

ى˘ل˘ع هدر ي˘ف ي˘فو ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ة˘فر˘غ˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأا عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
د˘يز˘ي د˘م˘ح˘م ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

«مÓ˘سسلا»ـل ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘ل˘ب˘م˘˘ح
نأا ،نارفعزلا سضرعم سشماه ىلع
ة˘ي˘م˘˘ت˘˘ح ح˘˘ب˘˘سصأا عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه
،ةيلحملا فانسصأ’ا ىلع ةظفاحملل
ع˘˘˘فر ترر˘˘˘ق ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرازوو
يذلا عورسشملا اذه ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
نيسصتخملا عم ة˘كار˘سشلا˘ب ما˘ق˘ي˘سس
ةيقاطب داد˘عإا د˘ع˘ب ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لاو
يتلا ةيلحملا روذبلا لكل ةينطو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فر˘غ˘لا ا˘ه˘ي˘ف عر˘سشت˘˘سس
ةيمهأا عورسشملا يسستكيو ،ةحÓفلل

رود ن˘م ه˘˘ل ا˘˘م˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ىر˘˘ب˘˘ك
ينطولا جاتنإ’ا ر˘يو˘ط˘تو ة˘يا˘م˘ح˘ل
يتلا داري˘ت˘سس’ا ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘تو
نمو ،ةيمومعلا ةنيزخلا لهاك لقثت
عورسشملا ليومت مت˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

فر˘˘ط ن˘˘م ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسح
يذلا ثحب˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا
دد˘˘سص ي˘˘ف م˘˘ه˘˘نأا هو˘˘لوؤو˘˘سسم د˘˘كأا
.هليومت لبسس نع ثحبلا

ز.صسواط

د˘˘ب˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تعد
ءا˘˘˘سسؤور ،نا˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةرورسضب ةيعما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
تا˘ق˘ح˘ت˘سسمو بتاور˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
فلتخم ربع ةيقرت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
لاجآ’ا يف ةيعماجلا تاسسسسؤوملا
يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م كلذو ،ةدد˘ح˘م˘لا
تهجو .عاطقلا يف تاجاجتحا

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو
ءارد˘م ى˘لإا ة˘ل˘سسار˘˘م  ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
مه˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةبلاطملل كلذو ،نوما˘ع˘لا ءا˘ن˘مأ’ا
بتاورلا عفد ىلع رهسسلا ةرورسضب
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘يو˘سستو
لاجآ’ا يف عاطق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ي˘ف ةرازو˘لا تب˘لا˘طو .ةدد˘ح˘˘م˘˘لا
تاسسسسؤوملا ءاردم ،ا˘ه˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
تاءارجإ’ا لك ذاختا˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
راوح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘ع˘ف˘تو ة˘مزÓ˘لا

ىلع رهسسلا لجأا نم ،رواسشتلاو
ة˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘سستو بتاور˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘فد
لاجآ’ا يف ةيلا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ةدد˘ح˘م˘لا
ير˘ف˘ي˘ف ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘لا ة˘يا˘سصو˘لا

تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘م ،1202
تا˘جا˘ي˘ت˘˘ح’ا ط˘˘ب˘˘سض ةرور˘˘سضب

بتاور˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
عورسشلا عم ةقدب ني˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م داد˘˘˘عإا تاءار˘˘˘جإا ي˘˘˘ف
مÓتسسا دع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لا

عيزوت نمسضتملا رارقلا جرختسسم
تاداد˘ع˘تو تا˘ق˘ف˘ن˘لاو تادار˘˘يإ’ا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسسسؤوملا
ي˘ن˘ه˘م˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ما˘كحأÓ˘ل ة˘ع˘سضا˘خ˘˘لا
مازتل’ا عم ةكرتسشملا ةيسساسسأ’ا
رو˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصأ’ا لواد˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصم˘˘˘لا
نب حلاسصم ترمأاو .ةسسسسؤوملا

ة˘ل˘سسار˘م˘لا تاذ لÓ˘خ ن˘˘م نا˘˘يز
ةيليمكتلا لوادجلا ي˘ف ل˘ف˘كت˘لا˘ب
ي˘ف ة˘ي˘قر˘ت˘لا ت’ا˘ح ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب
ةداعإا ،ةبترلا يف ةيقرتلا ،ةجردلا
عيقوت˘لا د˘ع˘ب ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ،جا˘مدإ’ا

نييعتلا تاررقم وأا تارارق ىلع
ة˘˘يو˘˘سست ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب اذ˘˘˘ه
فلتخمب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لا
ةرسشابم ركذلا ة˘ف˘لا˘سسلا ت’ا˘ح˘لا
لواد˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا د˘˘ع˘˘ب
تادامتع’ا دودح يف ةيليمكتلا
.ةرفوتملا ةيلاملا

د.ميرم

طقف ءايرثألا ىلع اركح هكÓهتشسا حبشصأا

باهتلا ةهجاوŸ ةطخ عسضوب بلاطم يخورف
كمسسلا راعسسأا

د˘ب˘ع ر˘˘سشيو بئا˘˘ن˘˘لا ا˘˘عد
يرحبلا ديسصلا ريزو ،يناغلا

ىلإا ،ةيدي˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
نم ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا
را˘ع˘سسأا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا
دهسشت تحبسصأا يتلا كمسسلا
قاوسسأ’ا ي˘ف ا˘ًت˘ف’ ا˘ًعا˘ف˘ترا
اركح ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

سضعبلاو طقف ءايرثأ’ا ىلع
اميف ،ةطسسوتملا ةقبطلا نم
ةقبطلا ى˘ل˘ع ا˘مر˘ح˘م ى˘ق˘ب˘ي
.ةريقفلا

،ر˘˘سشيو بئا˘˘ن˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ه˘ه˘جو ي˘با˘ت˘ك لاؤو˘˘سس ر˘˘ب˘˘ع
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا ر˘˘˘يزو˘˘˘ل
اميف ةيدي˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
را˘˘˘ع˘˘˘سسأا عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا سصخ˘˘˘˘ي
قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأ’ا نأا ،كم˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ا˘ًعا˘ف˘ترا د˘ه˘سشت ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

،كم˘سسلا را˘ع˘سسأا ي˘˘ف ا˘˘ًت˘˘ف’
ةيسضاملا تاونسسلاب ةنراقم
«ن˘يدر˘سسلا كم˘˘سس» ة˘˘سصا˘˘خ
اذه كÓهتسسا لعج ام وهو
ار˘كح كا˘م˘سسأ’ا ن˘م عو˘˘ن˘˘لا

سضعبلاو طقف ءايرثأ’ا ىلع
اميف ،ةطسسوتملا ةقبطلا نم
ةقبطلا ى˘ل˘ع ا˘مر˘ح˘م ى˘ق˘ب˘ي
اًطيرسش كلمي دلب يف ةريقفلا
ه˘لو˘˘ط زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ا˘˘ًي˘˘ل˘˘حا˘˘سس
ع˘˘جرأاو .م˘˘˘ل˘˘˘ك0021ـلا
عا˘ف˘ترا بب˘سس ي˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ر˘ح˘ب˘لا ة˘لا˘ح ى˘لإا را˘˘ع˘˘سسأ’ا
تا˘ب˘ّل˘ق˘ت˘لا بب˘˘سسب ج˘˘ئا˘˘ه˘˘لا
جاو˘مأا تا˘ب˘ّل˘˘ق˘˘تو ة˘˘يّو˘˘ج˘˘لا
نم ديد˘ع˘لا فوز˘عو ،ر˘ح˘ب˘لا
طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘ع ن˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘سصلا
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ي˘˘˘ف يد˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
ءاّر˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
اذ˘ك ،ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت

ديسصلا ةلحر فيلاكت ءÓغ
د˘ي˘سصلا ل˘ئا˘سسو رار˘غ ى˘ل˘ع
ن˘ف˘سسو كا˘˘ب˘˘سشو دو˘˘قو ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع ،ا˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
لحاوسسلا فلت˘خ˘م ا˘هد˘ه˘سشت
ىلإا ا˘ه˘قر˘سش ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

تار˘˘ّثؤو˘˘م بب˘˘˘سسب ا˘˘˘ه˘˘˘بر˘˘˘غ
ي˘ف تم˘ها˘سس ي˘ت˘لا ثّو˘ل˘ت˘لا

ع˘˘جار˘˘تو كا˘˘م˘˘سسأ’ا ةر˘˘ج˘˘˘ه
،رئازجلا يف ةيكمسسلا ةورثلا

هذ˘˘ه م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘نأا ازر˘˘˘ب˘˘˘م
هنأا ’إا تاقوعملاو لكاسشملا
.اهيف مكحتلا نكمي

ر˘سشيو بئا˘ن˘˘لا مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
د˘سصق لو˘ل˘ح˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
ن˘م را˘ع˘سسأ’ا ي˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل يد˘سصت˘˘لا لÓ˘˘خ
تلاط يتلا ثول˘ت˘لا ر˘ها˘ظ˘م
فلتخم ماز˘لإا˘ب كلذو ر˘ح˘ب˘لا
نم سصلختلا˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لا
،لحاوسسلا نع اديعب اهتايافن
ريفوتو نيدا˘ي˘سصلا ع˘ي˘ج˘سشت

ي˘ت˘لا ة˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
م˘ه˘ل˘م˘ع ءادأا˘ب م˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
ةيقافتا ءا˘سضمإا ،م˘هز˘ي˘ف˘ح˘تو
لا˘ج˘م ي˘ف تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ع˘˘م
ةدافتسس’او ،يرحبلا ديسصلا

ثا˘˘ح˘˘بأ’او تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
ةذتاسسأ’او ةبلطل˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ديسصلا ةيلمع ميظنت دسصق
نوز˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
د˘˘ي˘˘سصل˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ىلع ةباقرلا ليعفتو يرحبلا
ةبقار˘م˘لا ف˘ي˘ث˘كت اذ˘ك ،كلذ
عم ،رحبلا سضرع يفو ايلخاد
،فاك ردقب نزاخم˘لا ر˘ي˘فو˘ت
ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
عم ة˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘ج˘م
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك نأا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا
ءاو˘سس ةرادإ’ا ة˘ي˘طار˘قور˘˘ي˘˘ب
ةرازو حلاسصمو مكحلاسصم
،اهري˘غو كو˘ن˘ب˘لا˘ك ة˘ي˘لا˘م˘لا

ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
نادوسسلا لحاوسس يف ديسصلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘كار˘˘سشلا را˘˘طإا ي˘˘˘ف
ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق
ة˘˘مو˘˘كح ع˘˘م ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ىلإا ريزو˘لا ا˘ي˘عاد ،نادو˘سسلا
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب تاءار˘˘˘جإ’ا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا
.سصوسصخلا

ـه.داوج

ةيرئازج ةشسشسؤوم نأا ىلإا راششأا
زاجنإا ىلع ايلاح فرششت
ةريخألا لاغششألا

قيرط مÓتسسا :يلعيسش
مداقلا ناوج رجينلا‐رئازجلا
ريزو يلعيشش قوراف نلعأا
ريزوو ةيمومعلا لاغششألا
مÓتشسا نع ،ةباينلاب لقنلا
يف ءارحشصلل رباعلا قيرطلا

لامكتشسلا دعب مداقلا ناوج
نيب طبارلا عورششملل ماتلا
ةنيدمو ةمشصاعلا رئازجلا

لوط ىلع ةيريجينلا صسوغل
.ملك0004
حيرشصت يف ريزولا دافأاو
ميظنت متيشس هنأا ،صسمأا يفحشص

نع نÓعإÓل رجينلا يف لفح
عورششملا اذه لامكتشسا
رئازجلا نيب طبارلا يقيرفإلا

ةشسشسؤوم نأا اريششم ،صسوغلو
ىلع ايلاح فرششت ةيرئازج

.ةريخألا لاغششألا زاجنإا
رطششألا نأا ريزولا حشضوأاو
دجوت ةيقبتملا ةريخألا

لولحب لمكتشستشسو رجينلاب
،نيمداقلا ناوج وأا يام رهشش
عورششملا اذه نأا افيشضم
ءازجأا اشضيأا نمشضتي لكيهملا

ةقطنملاب ىرخأا انادلب طبرت
راششأاو .يلامو صسنوت رارغ ىلع
ةيراج لاغششألا نأا ىلإا يلعيشش
رباعلا قيرطلا ليوحت لجأا نم
ىلع رايشس قيرط ىلإا ءارحشصلل
نإا» افيشضم ،رئازجلا ىوتشسم

تاقرطلا عيراششم عيمج
نأل ةيولوأا دعت بونجلاب
وحن هجوتشس دلبلا ةيمنت
بونج ةعقاولا ايقيرفإا نادلب
زيزعت ىلإا اريششم ،«ءارحشصلا
‐راردأا نيب طبارلا قيرطلا

ىلع راتخم يجاب جرب ‐ ناقر
يقيرط اذكو ملك055 لوط

مازق نيع ‐تشسارنمت
.حلاشصلا نيع‐تشسارنمتو
مت هنأا ىلإا ريزولا قرطتو
1 مقر ينطولا قيرطلا جامدإا

رباعلا قيرطلا عورششم يف
ىلإا ةفاشضإلاب ءارحشصلل
نم اهيف عرشش يتلا لاغششألا
ىلإا قيرطلا ليوحت لجأا

صضعب يف رايشس قيرط
.قطانملا

ـه.داوج



ة˘˘˘م˘˘˘˘كح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ترد˘˘˘˘سصأا
ي˘ف˘˘نا˘˘ج ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ام حوارت˘ت ا˘ما˘كحأا ي˘سضا˘م˘لا
يف اسسبح تاونسس7و3 نيب

ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ق˘˘ح
نار˘يزو˘لاو ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأا د˘˘م˘˘حأا
ةيمومعلا لاغسشأÓل ناقباسسلا

ي˘نا˘غ˘لا د˘˘ب˘˘عو لو˘˘غ را˘˘م˘˘ع
هذ˘ه ي˘ف نا˘ع˘با˘ت˘م˘لا ،نÓ˘˘عز
ة˘م˘كح˘م˘لا تنادأاو .ة˘ي˘سضق˘لا
تاونسس7ـب ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا

ةمارغ جد نويلمو اذفان اسسبح
دبع ى˘ل˘ع م˘كح ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘لا˘م
ـب لوغ رامعو نÓعز ينغلا

اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح تاو˘˘ن˘˘سس3
امك .ةيلام ةمارغ جد نويلمو
اسسبح تاونسس4ـب مكح ردسص
ةيلام ةمارغ جد نويلمو اذفان
حيسسف نب رمثتسسملا قح يف
اذفان اسسب˘ح ن˘ي˘ما˘عو د˘م˘ح˘م
يف ةيلام ةمارغ جد نويلمو
ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ة’و˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ح
يزوف نيسسح نب ةدكيكسسل
نيدأا ام˘ي˘ف ،ير˘ج˘ح فو˘فردو
د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
اسسبح تاونسس5 ـب يلابردوب

يقاب˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.اذفان
نم لك نيدأا دقف ،نيمهتملا

اسسبح ني˘ما˘ع˘ب لا˘م˘ك ناو˘ل˘ع
،ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘مو اذ˘فا˘˘ن

اسسبح نيماعب ،ديسشر ةرامع
نيدأا اميف ذفان ريغ ماع اهنم
لجن) نيدلا فيسس حسسيف نب
ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر
.اذفان اسسبح ن˘ي˘ما˘ع˘ب (ح˘ي˘سسف
راقعلا بهن ةيسضق يف عبوتو

ءوسس مهتو ةدكيكسس ةي’وب
ح˘ن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘˘ي˘˘غ تازا˘˘ي˘˘ت˘˘ما

لك ةي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
نب دمحم لامعأ’ا لجر نم
قباسسلا لوأ’ا ريزولاو حيسسف
ار˘يزو اذ˘كو ى˘ي˘ح˘يوا د˘˘م˘˘حأا
ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او ل˘ق˘ن˘لا
د˘ب˘عو لو˘غ ر˘م˘ع ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
ة’و نم ددعو نÓعز يناغلا

تاراطإاو نيقباسسلا ةدكيكسس
.ةيذيفنت تايريدم ةدعب

watan@essalamonline.com
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نيمهتملإ عافد نم بلطب

يرفيف82 ىلإا «حيسسف نب» رمثتسسملا ةيسضق يف فانئتسسلا ليجأات

ط.ةراصس

ةدكيكصس ةي’وب يحايصسلإ راقعلإ بهن ةيصضق يف فانئتصس’إ ةصسلج ضسمأإ ،رئإزجلإ ءاصضق ضسلجم لجأإ
ءاجو ،يراجلإ يرفيف82 خيرات ىلإإ ،نورخآإ ءإرزوو ىيحيوأإ دمحأإ قباصسلإ لوأ’إ ريزولإ اهيف عباتي يتلإ

.نيمهتملإ عافد نم بلطب ليجأاتلإ

ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا سسم˘˘ت˘˘˘لا
عيقوت سسمأا ،رئازجلا ءاسضق سسلجم
اذفان انج˘سس تاو˘ن˘سس01 ةبوق˘ع
نم لك قح يف ةمارغ نويلمو
دمحأا نيقباسسلا نيلوأ’ا نيريزولا
يف ،لÓسس كلاملا دبعو ىيحيوأا
عيزو˘تو ة˘عا˘ن˘سص ة˘كر˘سش ة˘ي˘سضق
.«امراف .يب.يج» ةيودأ’ا داريتسساو
تاونسس3 ةبو˘ق˘ع˘ب بلا˘ط ا˘م˘ي˘ف
دبع نÓعز قح يف اذفان اسسبح
يفخلا ليو˘م˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج˘ب ي˘ن˘غ˘لا
دبع حسشرتملل ةيباختن’ا ةلمحلل
.9102 ةنسس ةقيلفتوب زيزعلا

ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘˘ب تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
فانئتسس’ا ةسسلج سسمأا ،ةمسصاعلا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ة˘˘كر˘˘سش ة˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف
«امراف يب يج» ةيودأ’ا داريتسساو
ن’وأ’ا ناريزولا اهيف عبوت يتلا
د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘يوا د˘م˘حأا نا˘ق˘با˘˘سسلا
.نورخآا ءارزوو لÓسس كلاملا

دمحمأا يديسس ةمكحم تناكو
يسضاملا ربمفو˘ن ة˘يا˘ه˘ن ترد˘سصأا
سسم˘خ ة˘بو˘ق˘ع˘ب ي˘سضق˘ت ا˘ما˘˘كحأا
ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس
امنيب لÓسسو ى˘ي˘ح˘يوأا ن˘ير˘يزو˘لا
ل˘ق˘ن˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ر˘يزو˘لا دا˘ف˘˘ت˘˘سسا

ينغلا دبع ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او
هذ˘˘ه ي˘˘ف ةءار˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ،نÓ˘˘˘عز
لÓسسو ىيحيوأا عبوتو.ةيسضقلا

ةرربم ريغ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م م˘ه˘ت˘ب
اهنم ،هعور˘فو رود˘نو˘ك ع˘م˘ج˘م˘ل
ةيودأÓل عنسصم زاجنإ’ تÓيهسست
ةديدجلا ةنيدملاب «امراف يب يج»
(ةمسصاعلا برغ) هللا دبع يديسس
ديربلا ر˘يزو ا˘هر˘ي˘سسي نا˘ك ي˘ت˘لاو
نب ىسسوم اقباسس تايجولونكتلاو
ةيليو˘ج ي˘ف ي˘فو˘ت يذ˘لا يدا˘م˘ح
د˘ع˘ب سشار˘ح˘لا ن˘ج˘سسب ي˘سضا˘م˘˘لا
دافتسساو .انوروك سسوريفب هتباسصإا

تÓيهسست نم «رودنوك» عمجم
فرط نم ةي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ تر˘ب˘ت˘عا
ز˘كر˘م زا˘ج˘نإ’ لÓ˘سسو ى˘ي˘ح˘˘يوأا
لبق نم ةدكيكسس ةي’وب قورحلل
ىدحإا يهو «ايفوكوفارت» ةكرسش
ةفاسضإا ،«رودنو˘ك» ع˘م˘ج˘م عور˘ف
˘مار˘بإا ي˘ف ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘˘لإا

ف˘تا˘ه˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م ع˘م تا˘ق˘ف˘˘سص
«سسي˘ل˘ي˘بو˘م» ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘ق˘˘ن˘˘لا
تاحو˘لو ف˘تاو˘ه ءا˘ن˘ت˘قا سضر˘غ˘ب
.«رودنوك» عمجم نم ةينورتكلإا

ةمهتب يدامح نب ةوخإ’ا عبوتو
ةل˘م˘ح˘لا ل˘يو˘م˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا
دبع قباسسلا سسيئر˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
يكنب باسسح ربع ةقيلفتوب زيزعلا
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل ا˘˘سصي˘˘سصخ ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت
’ تا˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘لا˘م تا˘م˘ها˘سسم
.تاباختن’اب اهل ةقÓع

ر.رجاه

ة˘˘سسب˘˘ت ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ته˘˘˘نأا
لتق ةمير˘ج ع˘ئا˘قو ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
حÓ˘سس تا˘ن˘ع˘ط˘ل سضر˘ع˘˘ت با˘˘سش
ى˘˘˘لإا لو˘˘˘ح˘˘˘˘ي نأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق سضي˘˘˘˘بأا
فسشكيل ،ةيب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
يتلا ةميرجلا هذه زغل نع باقنلا
.ناقيقسش اهيف طروت

ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تر˘سشا˘ب د˘˘ق˘˘ف
ةحلسصملاب ةيئانجلا ةقرفلا ةعباتلا
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

يتلا ةيسضقلا ةجلاعم ،ةسسبت ةي’و
عم يدمعلا لتقلاب اهعئاقو قلعتت
يتلاو ،د˘سصر˘ت˘لاو رار˘سصإ’ا ق˘ب˘سس
حوار˘ت˘ت نا˘ق˘ي˘ق˘˘سش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
حارو ،ةنسس91و12 نيب امهرامعأا

42 رمعلا نم غلبي باسش اهتيحسض
نمأاب لاسسرإ’ا ةعاق يقلت دعب ،ةنسس
رسصنعلا فر˘ط ن˘م ءاد˘ن˘ل ة˘ي’و˘لا
ىوتسسم ىلع ةسسارحلاب فلكملا

ةنيدم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م
ةسسسسؤوملا لابقتسسا ا˘هدا˘ف˘م ة˘سسب˘ت
ة˘لا˘ح ي˘ف با˘سشل ة˘ي˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

سضيبا حÓسسب هتباسصإا دعب ةجرح
ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘ي˘ن˘مأا ة˘قر˘ف ه˘جو˘˘ت˘˘ت˘˘ل
ثا˘ح˘بأ’ا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ع˘˘م نا˘˘كم˘˘لا

لجعتسسم ينما ططخم ليعفتو
ن˘ي˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ظفل نأا دعب ةسصا˘خ ،ا˘م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت˘ل
ارثأات˘م ةر˘ي˘خأ’ا ه˘سسا˘ف˘نأا ة˘ي˘ح˘سضلا
ع˘قو˘˘م ن˘˘م دا˘˘ح يو˘˘مد ف˘˘يز˘˘ن˘˘ب
دعب اهاقلت يتلا ةرسشابملا ةباسصإ’ا

ى˘لإا ه˘˘لو˘˘سصو ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘سصق ةد˘˘م
.ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا

ثاحبأ’او تايرح˘ت˘لا تف˘سشكو
د˘ع˘ب ،ة˘قر˘ف˘لا تاذ ا˘ه˘تر˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا
ةاقتسسملا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
ةقÓع ىلع اناك نيقيقسش طروت
كلذ ىلع ءانب متيل ،ينعملاب ةقيثو
ل˘ظ ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘م˘هد˘حا ف˘ي˘˘قو˘˘ت
م˘ت يذ˘لاو رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا
ىلع ةقيسصل ةبقارم دعب هفيقوت
ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م د˘˘حا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
وهو ،ةسسب˘ت ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لا
عم ةي’ولا ميلقإا  ةرداغم لواحي
م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘م˘ير˘ج˘لا ةادأا عا˘جر˘ت˘سسا
نا˘ك (ثلا˘ث) ر˘خآا سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت
،ةرداغملا هت˘لوا˘ح˘م ءا˘ن˘ثأا ه˘ت˘ق˘فر˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘˘سضخإا د˘˘ع˘˘ب يذ˘˘لاو
هتزوح˘ب ر˘ث˘ع يد˘سسج˘لا سسم˘ل˘ت˘لا

ةادأا ز˘ج˘˘حو سضي˘˘با حÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
ميدقت تاءارجإا ترفسسأاو .ةميرجلا
ةيروهمجلا ليكو مامأا نيطروتملا
ة˘لا˘حإا ن˘ع ،ة˘سسب˘ت ة˘م˘كح˘م ىد˘˘ل
ثيح ،قيقحتلا ة˘فر˘غ ى˘لإا ف˘ل˘م˘لا

ةمهتب نيقيقسشلا عاديإاب رمأا ردسص
رارسصإ’ا قبسس عم يدمعلا لتقلا

ى˘ل˘ع م˘كح ن˘ي˘ح ي˘ف ،د˘سصر˘ت˘˘لاو
ةذفان اسسبح ماعب ثلاثلا سصخسشلا

ةزايح ةيسضق لوح ةيلام ةمارغو
فنسصلا نم روظحم سضيبا حÓسس
.يعرسش رربم نود سسداسسلا

م.نتاف

نيريزولإ نم لك قح يف إذفان انجصس تإونصس01
لÓصسو ىيحيوأإ نيقباصسلإ نيلوأ’إ

 «امراف يب يج» ةيسضق يف ةماعلا ةباينلا تاسسامتلا هذه

مدقم رئبب يعامتج’إ نامصضلإ زكرÃ ةثج محفت ‘ قيقحتلإ

ةعورم لتق ةÁرج طويخ زغل كفي نمألا
اهيبكترم طبسضيو ةسسبتب ةرّربم ريغ ةلئاط ةيلام غلابم علتبإو ةلماك ةنصس21 هديصشت قرغتصسإ

ةنيطنسسق راطم عورسشم يف يودب نيدلا رون ّدسض ماهتا ةحئل ّدعي ءاسضقلا

رئإزجلإ يف لتقلإ مئإرج عصشبأإ نع ماثللإ طيمت ةبانع ءاصضق ضسلجمب تايانجلإ ةمكحم

ةيلئاع تافÓخل اهتّثج يفختو نيكسسلاب انعط اهتامح لتقت ةّينيعبرأا

ةيزعت
،هردقو ه˘ل˘لإ ءا˘صضق˘ب ة˘ي˘صضإر بو˘ل˘ق˘ب

ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’إ ةر˘˘صسأ’إ تق˘˘ل˘˘˘ت
ةديرجب ةيفحصصلإ ةافو أابن ،«مÓصسلإ»
باصصملإ إذهبو ،«كنح ىملصس» ربخلإ
˘ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ د˘ي˘صسلإ مد˘ق˘ت˘ي ل˘˘ل˘˘ج˘˘لإ

م˘قا˘ط˘لإ ل˘ك م˘صسا˘ب را˘ج˘˘حو˘˘ب ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تإرابع ضصلخأاب ،عمجم˘لا˘ب ي˘ف˘ح˘صصلإ
نأإ لجو زع ىلوملإ نم ايجإر ،ةديقفلإ ةلئاعل ةاصسإوملإو يزاعتلإ

 .نإولصسلإو ربصصلإ اهيوذ مهلي نأإو هتمحر عصسإوب اهدمغتي
 نوعجإر هيلإإ انإإو هلل انإإ

ةباصصع ىلع ضضبقلإ ءاقلإإ
فلصشلاب لزانملإ ىلع وطصسلإ

شصاخسشأا5 فيقوت
لبق نم ثحب لحم
نازيلغ يف ةلادعلا
،ةيتايلمعلإ تإدحولإ تنكمت
50 فيقوت نم ،نإزيلغ نمأاب
نم ثحب لحم إوناك ضصاخصشأإ

يف ةرداصصلإو ةلإدعلإ لبق
،ةيلدع رمإوأإ ةدع مهقح
ثحب ةيلمع دعب إذهو
حلاصصملإ اهب تماق يرحتو
مهفيقوت ضضرغب ةصصتخملإ

ةلإدعلإ مامأإ مهميدقتو
ةدع يف نيطروتم مهنوكل

.ةيئانج اياصضق
تنكمت ،قايصسلإ ضسفن يفو
نمأاب ةيملعلإ ةطرصشلإ حلاصصم
ماظن ةطصسإوب نإزيلغ ةي’و
ثحبلإو يلآ’إ فرعتلإ
ةيوه ديدحت نم يئانجلإ
يف امهيف هبتصشم نيصصخصش
لصشنلاب ةقرصسلإ اياصضق
مت ثيح ،لايتح’إو بصصنلإو
تإءإرجإ’إ لك ذاختإ
امهميدقتو ةمزÓلإ ةينوناقلإ
.ةلإدعلإ مامأإ

ةقرف رصصانع نكمت امك000
ةرئإد نمأاب ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ

فيقوت نم فلصشلاب ضسنت
نم نوكتت رإرصشأإ ةيعمج
رامعأإ غلبتو ،ضصاخصشأإ ةصسمخ

54و12 نيب ام نيفوقوملإ
ةيصضق يف مهطروتل ،ةنصس
.نكاصسملإ ةقرصس
ىوكصشل ’Óغتصسإ تمت ةيلمعلإ

ديفت ةيحصضلإ اهب مدقت
ةيلمعل هنكصسم ضضرعتب
،نيلوهجم لبق نم ةقرصسلإ
ةيمكو ايلام اغلبم تفدهتصسإ

فيقوت متيل ،تإرهوجم
ةزوحب طبصضو مهيف هبتصشملإ
ضضيبأإ حÓصس ىلع مهدحأإ

نم اصصرق74و روظحم
نم ةيمكو ،ةيلقعلإ تإرثؤوملإ
فلم زجنأإو .تإرهوجملإ

ةيصضق نع مهقح يف يئإزج
ةقرصسلإ ،رإرصشأإ ةيعمج نيوكت
هبجومب إوليحأإ ،ةفوصصوملإ
.ضسنت ةمكحم مامأإ

نولصسإرم :اهعمج

ةي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا تح˘ت˘ف
يف ّاقيقحت ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب
فايسضوب دم˘ح˘م را˘ط˘م زا˘ج˘نإا
هدييسشت قرغتسسا يذلا يلودلا

غلابم علتباو ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘سس21
ّمتيسسو .ةرّربم ريغ ةلئاط ةيلام
قباسسلا لوأ’ا ريزولا ءاعدتسسا
ر˘˘˘يزوو ،يود˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن
د˘˘م˘˘ح˘˘˘م ق˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نّييلاو ا˘م˘ه˘ت˘ف˘سصب ،فا˘ي˘سضو˘ب
زاج˘نإا ةر˘ت˘ف ة˘ي’و˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سس
.عورسشملا

ردا˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘لا ّنأا ،ة˘ي˘مÓ˘عإا
ي˘ف ًا˘ق˘م˘ع˘م ًا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تر˘˘جأا

هنأا تُبث يذلا ،راطملا عورسشم

.ةريبك ة˘ي˘لا˘م تازوا˘ج˘ت فر˘ع
نإا˘˘˘ف ،ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ بسسحو
نÓ˘ث˘م˘ي˘سس فا˘ي˘سضو˘بو يود˘˘ب
ةمكحمب قيقحتلا يسضاق مامأا
.ةلبقم˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ءا˘عد˘ت˘سسا ا˘ًسضيأا ّم˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا
ةي’و ي˘ف ن˘ير˘خآ’ا ن˘ي˘ق˘با˘سسلا
.مهي˘لإا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
قّقحُيسس يتلا ءامسسأ’ا نيب نمو
رامع قبسسأ’ا لقنلا ريزو ،اهعم
،عور˘سشم˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ،و˘˘ت

ة˘ي˘سشي˘ت˘ف˘ت تارا˘يز˘ب ما˘ق ثي˘˘ح
ي˘˘˘لاو كلذ˘˘˘كو ،ه˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ع
‐9991) ق˘با˘سسلا ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
يذ˘لا نار˘˘كسس ر˘˘ها˘˘ط ،(5002

ةن˘سس عور˘سشم˘لا قÓ˘طإا ر˘سضح
ًاقباسس ءاعدتسسا مت امك .1002
ربوتكأا رهسش فايسضوبو يودب
قّ̆ل˘ع˘ت˘ت با˘˘ب˘˘سسأ’ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
.ةنيطنسسق ةي’ول امهترادإاب

عور˘سشم نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ع˘يرا˘˘سشم مد˘˘قأا ن˘˘م ،را˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةنسس هقÓطإا مت ثيح ،ةنيطنسسق
144 هردق يلوأا غلبمب1002
ةراسشإ’ا ردجتو .را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
لّوحت يودب نيدلا رون نأا ىلإا
ريزو سصخت ةيسضق يف دهاسشل
،حو˘ل بي˘ط˘لا ق˘با˘˘سسلا لد˘˘ع˘˘لا
.ًامهتم ناك امدعب

م.ةزمح

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م سسمأا تط˘˘˘ّ̆ل˘˘˘˘سس
ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل تا˘يا˘ن˘ج˘لا

نم ةد˘حاو ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ة˘با˘ن˘ع
اهتدهسش يتلا لتقلا مئارج عسشبأا
يف ةلّثمتملاو لبق نم ةنيدملا
نم تان˘ي˘ع˘برأ’ا ي˘ف ةأار˘ما ما˘ي˘ق
ا˘ه˘تا˘م˘ح˘ل د˘ح ع˘سضو˘˘ب ر˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيناجلا تلثمو .ةعينسش ةقيرطب
ةحيبسص ةنسس14 اهرمع غلابلا
يتلا ةمكحملا ةئيه مامأا سسمأا
لتقلا ةيان˘ج با˘كترا˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت
ةاّمسسملاب رمأ’ا قّلعتيو ،يدمعلا
اهتامح لتق يف ةطّروتملا «أا.ل»
موق˘ت نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘كسس ة˘ط˘سساو˘ب
ءاركنلا ةميرج˘لا ا˘ه˘با˘كترا د˘ع˘ب
يذلا لزنملا لخاد اهتّثج ءافخإاب
ةّيحسضلا نبا اهجوز ةقفر هنطقت
ةنيدملا يح ىوتسسم ىلع كلذو

سصÓب» مسساب ةفورعملا ةميدقلا
ةّي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو ّنأا ا˘م˘ل˘ع ،«مراد
ىلإا ةّيسضقلا ّفلم بسسح دوعت
9102 ةنسس نم توأا92 موي

ةبانعب نمأ’ا تاوق تّقلت نيح
ةأار˘ما ةّ̆ث˘ج دو˘جو هدا˘ف˘م ا˘˘غÓ˘˘ب
يح يف ةرامع ملÓسسب ةّيمرم
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو «مراد سصÓ˘˘˘ب»
ة˘ّسصت˘خ˘م˘لا ةّ̆ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم˘لا
ّمتيل ةعرسسلا حانج ىلع لّقنتت
قباطلا يف ةّثج˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ةغيلب حورج راثآا اهيلعو يناثلا

يف هجولاو سسأاّرلا ىوتسسم ىلع
ّنأا ةيلّوأ’ا تايّرحتلا تثبثأا نيح
ة˘ظ˘ح˘ل فر˘ت˘ق˘ت م˘˘ل ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘سضم ل˘ب ا˘ه˘˘فا˘˘سشت˘˘كا

هتبثأا ام وهو ةعاسس42 يلاوح
نم ةّيحسضلا ةّثج حيرسشت ريرقت

.يعرسشلا بيبطلا فرط
ةسسلج ي˘ف ة˘ي˘ح˘سضلا تدا˘فأاو

،تايانجلا ةمكحمل ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
تاقياسضمل سضرعتت تناك اهنأا
ا˘ه˘تا˘م˘ح فر˘ط ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ّدح ىلع تسضراع يتلا ةّيحسضلا
لبق اهنبا نم اهجاوز ةركف اهلوق
عئاقو˘لا ى˘لإا ة˘م˘هّ̆ت˘م˘لا دو˘ع˘ت نأا
ةثداحلا موي امهنيب تراد يتلا
اسشاقن اه˘تاّ̆ي˘ط ي˘ف تل˘م˘ح ي˘ت˘لا

اّمم ،ةّ̆ي˘مÓ˘ك تا˘ن˘سسÓ˘مو ادا˘ح
زهتنت اهلع˘جو ا˘ه˘باو˘سص ا˘هد˘ق˘فأا
ذخأاب موقتل اهجوز بايغ ةسصرف
ه˘ّجو˘تو خ˘ب˘ط˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ّكسس
تانعطلا نم ةلسسلسس هتطسساوب
اهسسافنأا تظف˘ل ي˘ت˘لا ةّ̆ي˘ح˘سضل˘ل
.ةقيمعلا اهحورجب ةرّثأاتم ةريخأ’ا

ع.ط
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759207ددعلا ^2441 بجر3ـل قفاوملا1202 يرفيف51نينثإلاتامهاصسم
 ةيداسصتقاويجلا ةيؤورلا قفو ةيجولويبلا برحلا دعب يرئازجلا داسصتقلا قافآا

دبل يناديملا لاجملا يف
:ثادحتشسا نم

سسبÓ˘م˘˘لاو ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ع˘˘نا˘˘سصم ‐
تادعم نمسضتت ’ يتلا ةزهاجلا

ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘تو ة˘˘غا˘˘ب˘˘سص
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ما˘قا Ó˘ث˘˘م .ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
اهتأاسشنا يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا
 ةيبونجلا رسشعلا ةلودلا
طا˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘نا˘˘˘سصم ‐
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا كي˘ت˘سسÓ˘˘ب˘˘لاو
ثا˘ع˘ب˘نا نود ا˘˘م ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘خ˘˘سست˘˘لا
زا˘غ ثا˘ع˘ب˘نا˘ك) ةرا˘سضلا تازا˘˘غ˘˘لا
(C.V.P. ماخ نيخسست نم ناروفلا
ةيعانسصلا قطا˘ن˘م˘لا ل˘خاد ة˘ع˘قاو˘لا

ىر˘ب˘كلا تا˘ي’و˘˘لا˘˘ب نو˘˘كت هذ˘˘هو
.  كيتسسÓبلا ةلكسسر ةداعاب مايقلل
ةيذغأ’ا ةئبعتو زيهجت عناسصم ‐
ع˘ق˘تو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘بور˘سشم˘˘لاو
اهحتفتو ةيعانسصلا قطانملا لخاد
رامثتسس’ا لجأ’ تاي’ولا لك يف
 اهتلوهسسل بابسشلا فرط نم
دولجلا ةكايحو ليسصفت عناسصم ‐
’ ي˘˘ت˘˘لاو ط˘˘ن˘˘˘سشلاو ة˘˘˘يذ˘˘˘حأ’او
عق˘تو ة˘غا˘بد لا˘م˘عأا يأا ن˘م˘سضت˘ت
تاي’وب ةيعانسصلا قطانملا لخاد
تاي’و˘لا اذ˘كو ا˘ي˘ل˘ع˘لا با˘سضه˘لا
 ةيبونجلا
طوط˘خ˘ل ة˘ط˘ي˘سسب˘لا ة˘ع˘سسو˘ت˘لا ‐
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’و ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا˘˘˘بو ةدد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
 ةيبونجلا تاي’ولاب
’ امب ةمئاقلا قرطلا ةعسسوت ‐
وأا داد˘˘ت˘˘م’ا ن˘˘م %51 ن˘ع د˘يز˘˘ي
ىلع ةجودزم قرط حتفو عيسسوتلا
هاجتاب تليسسمسسيت ةي’و ةلكاسش
ترايت تاي’وو را˘ي˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا

 نازيلغو ةديعسسو سضيبلاو
ةيرحب ةفسصرا ةعسسوت وأا ليدعت ‐
ةديدج ىر˘خا ثاد˘ح˘ت˘سساو ة˘م˘ئا˘ق
وأا ثيو˘˘ل˘˘ت يأا بب˘˘سست ’ا ثي˘˘ح˘˘ب
لجا ن˘م ع˘قو˘م˘ل˘ل ر˘ثؤو˘م ف˘ير˘ج˘ت
ة˘قÓ˘م˘ع˘لا تا˘كر˘سشل˘ل ا˘هر˘˘ي˘˘جا˘˘ت
ةيلحملا تاجتنملا اهنم ريدسصتو
ةرورسضو ةروفاغناسس ةلكاسش ىلع
 ايبويثا ةلكاسش ىلع اهلامعتسسا
ير˘˘لا تآا˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف ع˘˘سسو˘˘ت˘˘˘لا ‐
%01 ن˘ع د˘يز˘ي ’ ا˘م˘˘ب فر˘˘سصلاو
ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
دعب امل ا˘هر˘ي˘سضح˘تو  ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل
ق˘طا˘ن˘م˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ا˘˘نورو˘˘كلا
ا˘ه˘سسم˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
ىلع ظافحلل اهقلغ عم انوروكلا
ةحايسسلل ريهسشتلا راطا يف كلذ
ىلع ةباقرلا ديدسشتو ةيوارحسصلا
دعب ةيبطلا ةبقارملا يف حاوسسلا
ة˘ي˘جÓ˘ع˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا لا˘ج˘م ح˘ت˘˘ف
 . ةينيدلاو ةيسضايرلاو ةيهيفرتلاو
د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لاو بل˘˘˘سصلا ع˘˘˘نا˘˘˘سصم ‐
ةيديدحلا ري˘غ ندا˘ع˘م˘لا كبا˘سسمو
051 ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا ل˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘ب كلذو مو˘˘ي/ن˘˘˘ط
ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ج’ا تا˘˘كر˘˘سشلا

ةي’و يف اميسس’ ةسصسصختملاو
ةي’وب ةلاب˘ل˘ب˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘مو فود˘ن˘ت
ىلع ا˘هر˘فو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن سسا˘ب˘ع ي˘ن˘ب
   تيرابلاو زينغنملا
ة˘ن˘ف˘ل˘ج˘لاو ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ع˘نا˘سصم ‐
ندا˘˘ع˘˘م˘˘لاو د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ءÓ˘˘ط˘˘˘لاو
يقاوبلا ما ةفلجلا ةيدملا تاي’وب
   فيطسسو
سشروو تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا ‐
ر˘ي˘سساو˘م˘لا ع˘نا˘سصمو تا˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م˘˘لا
 ةملاقو ةدكيكسسو ةبانعو ةنيطنسسفب

تارا˘ي˘سسلا ع˘ي˘م˘ج˘تو ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت ‐
عنسصم عم مهج˘مدو تا˘ب˘كر˘م˘لاو
ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا سسد˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
مهغمجب كلذو ترايتب ةيركسسعلا
ىقبت نيح يف ةرادا سسلجم يف
حنمي نا ىلع اهرقم يف تاكرسشلا
ا˘˘طو˘˘يو˘˘طو اد˘˘نو˘˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘كر˘˘˘سشل
ي˘ف   را˘م˘ث˘ت˘سس’ا˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘نا˘با˘˘ي˘˘لا

ةرا˘ي˘سسو ة˘يادر˘غو راردا ي˘˘ت˘˘ي’و
مناغتسسم ةي’وب ةي˘لا˘ط˘ي’ا تا˘ي˘ف
ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا اد’ ةرا˘˘ي˘˘سسو
 ةفلجلا
ر˘فو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن جا˘جز˘˘لا ع˘˘نا˘˘سصم ‐
لا˘˘مر˘˘لا ي˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘لو’ا ةدا˘˘˘م˘˘˘لا
سسا˘˘ب˘˘ع ي˘˘ن˘˘بو را˘˘سشب تا˘˘˘ي’و˘˘˘ب
تسسارنما˘تو را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو
رارداو يزيلاو ةلقروو مازق نيعو
 ةيلاع ةدوجب
تا˘يرار˘ح˘لاو بو˘ط˘لا ع˘نا˘˘سصم ‐
فز˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لاو كي˘˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلاو
ي˘ن˘ب˘ب ة˘ترا˘قو˘ل˘ب ن˘ي˘ل˘˘سسرو˘˘ب˘˘لاو
في˘نو ي˘ن˘بو جار˘ف قر˘عو سسا˘ب˘ع
. ةماعنلاب نينجو راسشبب
ةيودأ’او تايوام˘ي˘كلا ة˘عا˘ن˘سص ‐
تا˘˘ف˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لاو ءÓ˘˘˘ط˘˘˘لا داو˘˘˘مو
ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب غ˘˘˘˘م˘˘˘˘سصلاو
ة˘ما˘ع˘ن˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب مو˘˘ي/ن˘˘ط52
ةر˘˘˘كسسبو تن˘˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو
.  طاوغ’او
ر˘ي˘سسكت˘لاو ر˘ي˘ج˘ح˘ت˘لا تاد˘˘حو ‐
تل˘ف˘سسإ’ا تا˘˘طÓ˘˘خو ع˘˘نا˘˘سصمو
ةز˘ها˘ج˘لا ة˘˘نا˘˘سسر˘˘خ˘˘لا ع˘˘نا˘˘سصمو
ةيكرتلا تاكرسشلا عم ةكارسشلاب
ةي˘لا˘م˘سشلا ة˘ير˘خ˘سصلا تا˘ي’و˘لا˘ب
 ةيبونجلا اذكو
ةلدابعلاب رمح’ا رج’ا عناسصم ‐
را˘˘سشب˘˘ب ر˘˘م˘˘ح˘˘لو ف˘˘ي˘˘نو ي˘˘ن˘˘˘بو
˘ماز˘ق ن˘ي˘عو راردا˘˘ب نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت
ةليسسملاب ةداعسسوبو
نو˘˘˘تر˘˘˘كلاو قرو˘˘˘لا ع˘˘˘نا˘˘˘˘سصم ‐
ةدا˘ع˘سسو˘بو ة˘ف˘ل˘˘ج˘˘لاو سضي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ة˘كير˘بو ف˘ي˘ط˘سسب تا˘نر˘ي ن˘ي˘عو
. ةنتابب
تاجوسسنمل˘ل ة˘غا˘ب˘سصلا لا˘م˘عأا ‐
ة˘ن˘تا˘ب . مو˘˘ي/ن˘˘ط01 ن˘˘˘م ل˘˘˘˘قأ’
طاوغ’اب ولفاو ةفلجلاو سضيبلاو
لز˘غ˘لاو تا˘جو˘سسن˘م˘لا ع˘نا˘سصم ‐
قطانملا جراخ ةعقاولا زوليلسسلاو
فينو ينب ةكيرب  ولفا  ةيعانسصلا
. سضيبلاب لوسساغل
كيتسسÓب˘لاو طا˘ط˘م˘لا ع˘نا˘سصم ‐
ما  ةيعانسصلا ندملا جراخ ةعقاولا
.  سسادرموب يقاوبلا
ةيذغأ’ا ةئبعتو زيهجت عناسصم ‐
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كأ’ تاوار˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لاو
ةديلبلا ةمسصاعلا  ةنسس/نط0001
فو˘سس داو.ى˘ل˘فد˘لا ن˘ي˘ع ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت
 ةعينملا
ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لا م˘˘حÓ˘˘مو رزا˘˘˘ج˘˘˘م ‐
سضي˘ب˘لا تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت رو˘ي˘˘ط˘˘لاو
يزيللاو تسسارنمتو راردا ةفلجلا

 راسشبو
ة˘ي˘بر˘ت˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ‐
جا˘˘ت˘˘˘نإا وأا ة˘˘˘م˘˘˘حÓ˘˘˘لا ن˘˘˘جاود˘˘˘لا
لقأ’ نجاودلا رزاجم وأا تاهمأ’ا

ةرود˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئا˘˘˘ط00002 ن˘˘˘˘م
فرا˘˘ط˘˘لا. ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا .ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ناسسملت
نويلم نم لقأ’ ةغابدلا لامعأا ‐
دلج057 وأا ايو˘ن˘سس ة˘ع˘بر˘م مد˘ق
سضيبلا ةفلجلا راسشب ًايموي ناويح
.فيطسس ةليسسملا ةماعنلا
كا˘˘م˘˘سسأ’ا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت ع˘˘˘نا˘˘˘سصم ‐
نم رثكأ’ ة˘ير˘ح˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو

ةبا˘ن˘ع فرا˘ط˘لا ة˘ن˘سس/ ن˘ط0001
ةياجب  ةزابيت  لجيج ةدكيكسس
سسن˘˘˘ت  سسادر˘˘˘مو˘˘˘ب وزو يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت
ن˘ي˘ع نار˘هو م˘نا˘غ˘ت˘سسم ف˘ل˘سشلا˘ب
ناسسملت تنسشومت
جا˘˘ت˘˘˘نإاو ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم ‐
ةليسسملا فيطسس ةفلجلاب فÓعأ’ا
ة˘ما˘ع˘ن˘لا را˘سشب سضي˘ب˘لا طاو˘غ’ا
.فوسس داوو ةركسسب  راردا
ن˘يز˘خ˘ت تا˘عدو˘ت˘سسمو ع˘˘قاو˘˘م ‐
قوسس ةيلورتبلا ريغ تايواميكلا
. فلسشلا ةلسشنخ سسارها
ط˘˘ن˘˘˘سشلاو دو˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘نا˘˘˘سصم ‐
ة˘غا˘بد يو˘ح˘ت ’ ي˘ت˘˘لا ة˘˘يذ˘˘حأ’او
ةيعانسصلا ندم˘لا جرا˘خ ة˘ع˘قاو˘لاو
. ةديعسس ةيدملا ناسسملت ةنيطنسسق
ريودتلا لامعأا عقاومو تآاسشنم ‐
تا˘ف˘ل˘خ˘م˘ل˘ل ماد˘خ˘ت˘سس’ا ةدا˘˘عإاو
ةيلورتبلا تا˘يا˘ف˘ن˘لاو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

. ةدكيكسسو نارهو
لورتبلا بيبانأا طوطخ عيراسشم ‐
سضيبلا ترايت .ةيربلا وأا ةيرحبلا
وأا لورتبلا نيزخت تاعدوتسسم ‐
ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا وأا زا˘غ˘˘لا
ةعسسل (دوقولا تا˘ط˘ح˘م فÓ˘خ˘ب)
بع˘كم ر˘˘ت˘˘م00051 ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘قأا
ةديعسس سضيبلا ةفلجلا طاوغ’ا.
 ةنيطنسسق فيطسس
لقأ’ ةيرارحلا ةقاطلا تاطحم ‐
تا˘˘ي’و  تاوا˘˘ج˘˘ي˘˘˘م03 ن˘˘˘˘م
. ةديدجلا بونجلا
تاطحمو ةقاطلا لقن طوطخ ‐
. فوسس داوو  ةسسبت ليوحتلا
وأا ةد˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ‐
. بونجلا تاي’و لك ةعسسوملا
تايوام˘ي˘كلاو ة˘يودأ’ا ع˘نا˘سصم ‐
. سسابعلب يديسس  ةريوبلا  ةيبطلا
ي˘ت˘لا ة˘جودز˘م˘لا قر˘ط˘لا ءا˘سشنإا ‐
كلذ لمسشي ’و مك05 نع لقت
ككسسو قافنأ’او ةعيرسسلا قرطلا
ترا˘ي˘ت  تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت د˘˘يد˘˘ح˘˘لا
سسار˘ها قو˘˘سس ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ سضي˘˘ب˘˘لا
 ةسسبت
ةمئاقلا قرطلا ليدعتو ةعسسوت ‐
ل˘˘˘˘˘كب . %51 ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ’ ا˘˘م˘˘˘ب
 ةيلخادلا تاي’ولا
عيجسشت˘ل  ة˘ي˘عارز˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ‐
. ةيوارحسصلا ةحÓفلا
ة˘ي˘كم˘˘سسلا عراز˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم ‐
 ريبكلا بونجلا تاي’وب.
لقأ’ تÓيدع˘ت˘لاو تا˘ع˘سسو˘ت˘لا ‐
فرسصلاو يرلا عيراسشمل %01 نم
ةي˘ل˘خاد˘لا تا˘ي’و˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘كب˘سشو
. ةيبونجلاو
تاي’و لكب  بوبحلا نحاطم ‐
.  ريعسشلاو حمقلل يحÓفلا جاتن’ا
ط˘ي˘سشن˘تو  تن˘م˘سسإ’ا ع˘˘نا˘˘سصم ‐
ءا˘ف˘ت˘ك’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘م دد˘ج˘˘لا

. ريدسصتلا ىلع لمعلاو
ة˘سصا˘˘خ  ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا جار˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ‐
ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
فود˘˘ن˘˘تو رارداو را˘˘سشب تا˘˘˘ي’و
تسسار˘ن˘ما˘تو يز˘ي˘˘ل˘˘لاو ة˘˘ل˘˘قروو
 راتخم يجاب جربو مازق نيعو
ة˘˘˘يوا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘كلا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سصلا ‐
ةعانسصك ىربكلا ةيواميكورتبلا
ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو دا˘م˘سسلا

يتلا تاي’ولاب اهريغو ةيودأ’او
 لورتبلا ريركت اهب
تاف˘ظ˘ن˘م˘لاو ءÓ˘ط˘لا ع˘نا˘سصمو ‐
موي/نط05 نم ر˘ث˘كا ج˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا
ةلسشنخو سسار˘ها قو˘سس تا˘ي’و˘ب.

 ترايتو
نار˘˘هو  تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘˘نا˘˘˘سصم ‐

. ةملاقو ةبانعو
قرو˘˘˘لا بل جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإا ع˘˘˘˘نا˘˘˘˘سصم ‐
جيريرعوب جربو ةليسسملا ىربكلا
.
تا˘جو˘سسن˘م˘لا ة˘غا˘ب˘سص لا˘˘م˘˘عأا ‐
جر˘ب مو˘ي/ن˘˘ط01 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’
. ةلسشنخو جيريرعوب
نويلم نم رثكأ’ ةغابدلا لامعأا ‐
. ةليم ةي’وب ةنسسلا يف2مدق
فينو ينبب سصاسصرلا كباسسم ‐
راردا˘˘ب غا˘˘بد˘˘لا ة˘˘يوازو را˘˘˘سشب˘˘˘ب
. سسانما نيعو ةيادرغو
ةيتابنلا تويزلا ريركت عناسصم ‐
ة˘يا˘˘ج˘˘ب ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
ناسسملتو وزو يزيتو طاوغ’او
 راسشبو
جار˘خ˘ت˘سس’او بي˘ق˘ن˘ت˘لا لا˘م˘عأا ‐
داوب زاغلاو لورتبلا لوقح ةيمنتو
تا˘ق˘يرزو ف˘ي˘نو ي˘ن˘ب سسو˘ما˘ن˘لا
 راسشب ةي’وب ةلدابعلا جارف قرعب
ةيوونلا ةقاطلا تاطحم دييسشت ‐
.سضيبلاو ةفلجلا
ةقاطلا ىرقو تاطحم دييسشت ‐
. راتخم يجاب جرب ةيسسمسشلا
ل˘ق˘ن طو˘ط˘خو تا˘ط˘ح˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب ‐
لود˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
تا˘ي’و˘لاو ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا تا˘ي’و˘˘لا
. ةيدودحلا
ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘ت تا˘ط˘ح˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب ‐
ةيلحاسسلا تاي’ولا لكب  ةحلاملا
. اهيلع رفوتت’ يتلا
ةمخسضلا لقنلا ةمظنأا  ريوطت ‐
ككسسلا طوطخو قافنأ’ا ورتمك
 ةعيرسسلا قرطلاو ةيديدحلا
ةيندملا تاراطملا لك ليعفت ‐
. ةيركسسعلاو
نم اهتاعسسوتو ئناوملا ةئيهت ‐
. هريغو تاحاسسمو ةفسصرأا
تاي’ولاب ةفاجلا ئناوملا ءانب ‐
ةيدودحلا ةيبونجلا
عيرا˘سشم˘لاو تا˘ع˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ن˘ب ‐
ةسساسسحلا تائيبلا برق ةيحايسسلا

تاي˘م˘ح˘م˘لاو ة˘ير˘ثأ’ا ق˘طا˘ن˘م˘لاو
ئطاوسشو ةينكسسلا تاع˘م˘ج˘م˘لاو
. رحبلا
ير˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم  ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ت ‐
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا تا˘˘˘كب˘˘˘˘سشو
كلذ يف امب اهتاعسسوت وأا ةماعلا
 .دودسسلا
تا˘ط˘ح˘˘م  ع˘˘يرا˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ‐
.. فرسصلا هايمل ةجلاعملا
ند˘م˘لا ءا˘˘سشنإا ع˘˘يرا˘˘سشم ءا˘˘سشنا ‐
 . ةيجذومنلا ةيعانسصلا قطانملاو
ع˘˘يرا˘˘سشم) ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘عا ‐
) ةيبطلا تايا˘ف˘ن˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا
مدارم ‐ تاينقت ‐ عيمجتلاو لقنلا
تاي’ولا لكب
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم ‐
ةماعلا ةيدلبلا يمارمو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا
تاي’ولا لكب
ةجلا˘ع˘م˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لا تآا˘سشن˘م ‐
ةماسسلا تاياف˘ن˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لاو
تاي’ولا لكب ةرطخلاو

صضوهنلل تايشصوتلا
:ينطولا داشصتقلاب

يتلا ت’اجملا هذه نم اقÓطناو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص د˘˘˘عاو˘˘˘ق نو˘˘˘كت د˘˘˘ق
امل ارظن ، ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا˘ب
تاور˘ثو داو˘م ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘˘ت˘˘ت
، اهريوطتو ، اهعسضو ىلع دعاسست
تا˘ي˘نا˘˘كم’ا ه˘˘تا˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
حرط نم دب’ كلذلو ، تاورثلاو
بجي يتلاو ة˘ي˘لا˘ت˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا

ة˘مو˘كح˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا
ءابو دعب ةيداسصتقا ةزفق قيقحتل

ي˘˘ف ع˘˘قو˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك
 : يلودلا داسصتق’ا
عيجسشت و يداسصتق’ا حاتفن’ا  ‐
ىلع دمت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سس’ا
ئدابم عم ىسشامتت ةثيدح تاينقت
عم ةكارسشلاب رسضخأ’ا داسصتق’ا
يف ةفورعملا ةيملاعلا تاكرسشلا

نيدايملا هذه
ريوطتو عسضو ىلع سصرحلا  ‐
ةرادإ’ا ثيح نم ططخلاو جماربلا
: ت’امعتسس’ ةلماكتملا
ةرادإ’ا ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘تو تارا˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‐
 ةيلاملا رداسصملل ةلماكتملا
تا˘ع˘ير˘سشت˘لا ثيد˘ح˘تو ر˘يو˘ط˘ت ‐
ةيعوتلاو ةيئيبلا
تاينقتلاو تاسسا˘ي˘سسلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ‐
 ةئيبلل ةقيدسصلا
بيلاسسأا مادختسسا معدو ليعفت ‐
تا˘قا˘ط˘لاو ة˘قا˘ط˘˘لا ةءا˘˘ف˘˘ك ع˘˘فر
 ةددجتملا
ةفيظنلا ةيمنتلا تايلآا مادختسسا ‐
عيراسشم ةماقإا ىلع دمتعت يتلا

ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م
ةئيبلا ىلع ظافحلاو تاثاعبن’ا

ثولتلا نم
ةي˘مÓ˘سس’ا لود˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ‐
ةمادتسسملا ةيمنتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع
اهنم لاوما سسوؤور باطقتسس’
تاقاطلا مادختسسا ىلع عيجسشت  ‐
عم ةكار˘سشلا˘ب ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لا
ةقÓمعلا تاكرسشلا
˘ماد˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت  ‐
يويح˘لا عو˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
تايلا ثادحتسساو ةيئيبلا مظنلاو
سسار نيوكت ىلع دمتعت ةديدج
 هليهاتل يرسشبلا لاملا
ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت  ‐
 ةيديلقتلا تاعانسصلاو ةمادتسسملا
ةرا˘نإاو ىر˘ب˘ك ع˘يرا˘سشم ة˘ما˘˘قإا  ‐
ق˘˘ئاد˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لا
 ةيسسمسشلا ةقاطلاب
ظ˘˘ف˘˘ح ما˘˘ظ˘˘ن عور˘˘سشم ة˘˘ما˘˘قإا  ‐
ةينبأÓل يرارحلا لز˘ع˘لاو ة˘قا˘ط˘لا

ن˘ي˘ب ة˘ماو˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’او
تا˘يد˘ل˘بو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
اهسصئاسصخ سسفن اهل يتلا لودلا

ا˘ق˘با˘سس دا˘سسف˘لا ن˘م تنا˘ع ي˘ت˘لاو
  ايزيلامو ايكرتو ةروفاغنسسك
ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو ة˘˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘˘ه ةدا˘˘˘˘عا  ‐
اهعيمجتو ةرغسصملا تاسسسسؤوملا

وا ل˘˘˘ترا˘˘˘كلا ي˘˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ت’ا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا بسسح تسسور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

يف ةكراسشملا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو
 ةيداسصتق’ا ةرودلا
ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم ءا˘˘˘˘سشنإا  ‐
هايملا خسض تاطح˘م˘ل ة˘ي˘سسم˘سشلا

تا˘˘˘حو˘˘˘لو ة˘˘˘يزاو˘˘˘تر’ا را˘˘˘بآ’او
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘قر˘˘ط˘˘لا نÓ˘˘عإ’ا
..اهريغو ةيسسمسشلا ةقاطلاب
عيراسشملا يف نيجاسسملا جمد  ‐
ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ىر˘ب˘كلا

ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م تارا˘˘ه˘˘م با˘˘سست˘˘˘كاو
ي˘ف ة˘لود˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن سصي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ت˘يذ˘˘غ˘˘تو م˘˘ه˘˘ئاو˘˘يا

ل˘با˘ق˘م جا˘ت˘ن’ا ي˘ف م˘ه˘ت˘كرا˘˘سشم
يف اهتيدات وا تابوقعلا فيفخت
.لمعلا
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عا  ‐
سصخر ح˘ن˘م˘ب ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ندا˘ع˘م˘˘لا
ل˘˘با˘˘ق˘˘م فا˘˘سشكت˘˘سس’او ثح˘˘ب˘˘لا
.زايتماك ةنيعم ةبسسن

ىهتنا
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يلحم 7592ددعلا ^2441 بجر3ـل قفاؤملا1202 يرفيف51نينثإ’ا 08
ةباشصعلل ادح تعشضو ينطؤلا كردلا تادحو

ةياجبب تاردخملا نم غلك0066ـب زجح
رو˘سضح˘لاو ة˘يا˘قو˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
لك د˘سض ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘عدر˘لا
دار˘فأا ن˘كم˘ت ،ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كسشأا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف
كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
ةيمك زجح نم ،ةياجبب ينطولا

فيك) تاردخ˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
؛غلك006.6 ـب رد˘ق˘ت (ج˘لا˘ع˘˘م
دورو رثإا ةي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت
ة˘ل˘ي˘سصف˘لا دار˘˘فأ’ تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ةيمار˘جإا ة˘عا˘م˘ج دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
تاردخملا نحسشو لق˘ن˘ب مو˘ق˘ت
ى˘ل˘ع ط˘سشن˘ت ،(ج˘لا˘ع˘م ف˘˘ي˘˘ك)
ة˘يد˘ل˘ب تير˘قا˘ت ة˘ير˘ق ىو˘ت˘˘سسم
ثيح ،ةياجب ةي’و Óفوأا قوسس
دار˘فأا د˘جاو˘ت نا˘كم د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت

ىلع ،مهتاكرحت دسصرو ةكبسشلا
ةمكحم ةطخ عسضو مت كلذ رثإا
ةيلمعلا هذه ؛نا˘كم˘لا ة˘م˘هاد˘م˘ل
غلك6 ز˘ج˘ح ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا

فيك) تاردخملا نم غ006و
يلام غلبم ،ةيران ةجارد ،(جلاعم
را˘ن˘يد ف’آا01 ةر˘سشعـب رد˘ق˘˘ي

،جيورت˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م ير˘ئاز˘ج
ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن (30) ف˘˘˘تاو˘˘˘ه ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
سصاخ˘سشأا (30) ةثÓث ف˘ي˘قو˘تو
74و92 نيب مهرامعأا حاورتت
؛ةياجب ةي’و نم نوردحني ،ةنسس
ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت
ةيئاسضقلا تاهجلا ىلإا هلاسسرإاو
.ةسصتخملا

ت . ك

مناغتشسم
تايسضمحلا عاونأا فلتخم نم راطنق فلأا055 جاتنإا
مسسرب منا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و تل˘ج˘سس
‐0202 ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا

055 جاتنإا نآ’ا ةياغ ىلإا1202
عاونأا فلت˘خ˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا
نم ديفتسسأا امبسسح ،تايسضمحلا
حلا˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
.ةيحÓفلا

ينج ةلمح نأا ردسصملا حسضوأاو
رهسش تقلطنا يتلا تايسضمحلا
دح˘ل تسسم ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد
ةحاسسملا نم راتكه050.2 نآ’ا
هذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘جإ’ا
،(ةئاملاب44) ةيحÓفلا ةبعسشلا

فلأا055 ي˘ن˘ج˘ب ح˘م˘سس ا˘˘م˘˘م
عاو˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق
.نوميللاو لاقتربلا

671 جاتنإا نآ’ا ةياغ ىلإا متو
لاقترب ف˘ن˘سص ن˘م را˘ط˘ن˘ق ف˘لأا
فلأا851و «لا˘ف˘ن ن˘ط˘ن˘˘سشاو»
«لافا˘ن نو˘سسمو˘ط» ن˘م را˘ط˘ن˘ق
«نيت˘نو˘م˘ي˘ل˘كلا» ف˘لأا951و
«نيرادنملا» نم راطنق000.2و
ف˘ي˘سضي ،(ةر˘ي˘غ˘سصلا ه˘كاو˘˘ف˘˘لا)
.ردسصملا تاذ
نوميللا لوسصحم سصوسصخبو
ةي˘ل˘م˘ع نأا رد˘سصم˘لا سسف˘ن زر˘بأا
فراسشت م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل ي˘ن˘ج˘لا

جاتنإاب (ةئاملاب68) اهتياهن ىلع
فلأا15 نآ’ا دحل غلب يلامجإا
وحنب ردقت ة˘يدودر˘م˘بو را˘ط˘ن˘ق
.راتكهلا يف راطنق242
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘مو
عاونأ’ا ينج ةلمح ةلبقملا مايأ’ا
تايسضمحلان˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘˘خأ’ا

غلب˘ي˘ل «ن˘ي˘ج˘نو˘سسلا» ا˘م˘ي˘سس’و
رهسش ةلمحلا ةياهنب لوسصحملا

844و نويلم1 لبقملا سسرام
ةيلامجإا ةيدودرمبو راطنق فلأا
يف راطنق213 يلاوحب ردقت
ةرفو تحمسسو         .راتكهلا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ثيح راعسسأ’ا يف ريبك عجارتب
لاق˘تر˘ب˘لا عاو˘نأا سضع˘ب تحوار˘ت
ةيوهجلاو ةيلحملا قاوسسأ’ا يف
جد001و جد051 ن˘˘ي˘˘ب
ف˘ي˘سضي ،د˘حاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘˘ل
.ردسصملا سسفن
تايسضمحلا ةعارز تدهسش دقو
نويلم4.1) منا˘غ˘ت˘سسم ة˘ي’و˘ب
جا˘ت˘نإ’ا ي˘ف رار˘ق˘ت˘سسا (ةر˘˘ج˘˘سش
لسضفب ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ
م˘عدو تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لا
تايل˘م˘عو ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘لود˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو ي˘حÓ˘ف˘لا دا˘˘سشرإ’ا
ة˘ط˘ح˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يرود˘˘لا
املثم ،تاتابنلا ةياقول ةيوهجلا
.ردسصملا سسفن هزربأا

عاو˘نأا جا˘ت˘نإا م˘نا˘غ˘ت˘سسم˘ب م˘˘ت˘˘يو
تا˘ي˘سضم˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لافن نوسسمو˘ط˘لاو لا˘ق˘تر˘ب˘لا˘ك
ني˘ج˘نو˘سسلاو لا˘ف˘ن ن˘ط˘ن˘سشاوو
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لاو
ن˘يرد˘ن˘م˘لاو ن˘ي˘ت˘نو˘م˘ي˘ل˘كلا˘˘ك
لوسصحملا غلب ثيح نوميللاو
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
فلأا241و نويلم1 يسضاملا
هيلإا ريسشأا امك ،راطنق

م .ق

مازتلإ’ا ماجرل ةيدلبل ةيلحملا تاطلشسلا نم نورظتني ،تليشسمشسيت ةي’و ماجرلب ةؤطاطلا راود ناكشس لازي’
 .لكاششملا نم ريثكلا لحو بورششلا ءاملا ليشصؤتو يعيبطلا زاغلا ريفؤتب اقباشس اهتعطق يتلا دؤعؤلاب

ةوطاط˘ل˘لا راود نا˘كسس قر˘ط˘ت
ة˘˘ل˘˘م˘˘ج در˘˘˘سس ي˘˘˘ف ما˘˘˘جر˘˘˘ل˘˘˘ب
ةرقحلا ةسسايسس يلإا مهلكاسشم
فرط نم مهقح يف سشيمهتلاو
ةبختنملا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا
مادعناف ةيدلبلا ىلع ةبقاعتملا

ينطاق لعج ،ةايحلا تايرورسض
ةبعسص تايموي نوسشيعي راودلا

،ةاناعم˘لاو ل˘كا˘سشم˘لا˘ب ة˘ل˘ق˘ث˘م
بايغ اهتمدقم يف يتأات ثيح
ذإا ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش
ن˘ع ةرار˘م˘˘ب ء’ؤو˘˘ه ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
نيديفم يعيبطلا زاغ لاغسشنإا
ةفا˘سسم˘ل زا˘غ˘لا بو˘ب˘نأا رور˘م˘ب
سضعب˘لا ن˘كا˘سسم ن˘ع ةر˘ي˘سصق
ر˘يواود كا˘ن˘˘ه نأا˘˘ب نود˘˘كؤو˘˘يو
هذ˘ه˘ب ا˘ه˘نا˘˘كسس دوز ةروا˘˘ج˘˘م
ةبوعسص مغر ةيرورسضلا ةداملا
 .اهسسيراسضت
سشيمهتلاب مهنامرح نوربتعيو
ةد˘م ذ˘ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

مهتاناعم ىلإا نيريسشم ةليوط
ايموي ناتوبلا زاغ تاروراق عم
ر˘˘ع˘˘سس لو˘˘سصو˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
طقاسست دادتسشا تقو ةروراقلا
 .جد005 ىلا ءاتسش جولثلا

 ايمؤي ةاناعم
بورششلا هايم بلجل

م˘غر ه˘نأا راود˘لا و˘˘ن˘˘طا˘˘ق ر˘˘كذ
ىلع ةيلحملا تاطلسسلا ثيدح
بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا ل˘˘كسشم ل˘˘ح
ةنسسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ه˘ل˘ي˘سصو˘تو
،ريغت ءيسش ’ هنأا ’إا ،ةطرافلا

نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي ء’ؤو˘ه لاز˘ي ’ ثي˘ح

بلجل ةليوط تافاسسمل  ايموي
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ن˘˘كا˘˘مأا ن˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا

ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا م˘ه˘ل˘ئا˘˘سسو˘˘بو
مهبسسح رخأ’ا سضعبلا يفتكي
ج˘يرا˘ه˘سصلا˘ب ها˘ي˘م˘لا ءا˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ب
تاذ لسصاويو ،ةظها˘ب غ˘لا˘ب˘م˘ب
نأا لو˘ق˘لا˘ب م˘ه˘ث˘يد˘˘ح نا˘˘كسسلا
’ تحسضأا ىرخأ’ا يه قيرطلا
’ نا˘˘˘ك ءي˘˘˘سش يأ’ ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصت
تابكرملاو تارايسسلا ة˘كر˘ح˘ل
ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ل˘˘جار˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح وأا

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م ق˘ير˘ط˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘سصو
كانه نأا اوفيسضيل ،ةيحÓسصلا
ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
ىلع دامتع’ا ببسسب ةيئاوسشع
لامعتسسإاب تلثمت ةيئادب قرط
فرسصل سضرأ’ا تحت ريماطم
ىلإا تلوحت يتلا ةرذقلا هايملا

ى˘ل˘ع ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ط˘˘خ رد˘˘سصم
تا˘ثا˘ع˘ب˘نا ل˘ع˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص
ة˘˘فا˘˘سضإا ة˘˘ه˘˘ير˘˘˘كلا ح˘˘˘ئاور˘˘˘لا

. ةيسساسسحلا سضارمأ’
دوعولا نمو ىرخأا ةهج نم
ر˘ي˘فو˘ت ي˘ه ق˘ق˘ح˘ت م˘˘ل ى˘˘ت˘˘لا
م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’ ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘لا
نوربجي ثيح ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا

ثÓ˘ث˘لا ة˘فا˘سسم ع˘ط˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘˘ك
راود˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘سسرد˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘˘سشم ة˘˘˘سشئا˘˘˘ع د’وأا
فور˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ماد˘˘˘قأ’ا
مدع ببسسب ةبعسصلا ةيخانملا
م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘سسرد˘م د˘جاو˘ت
امك  ،يسسردملا لقنلا مادعناو
ةرانإ’ا بايغ ةنطاقلا نجهتسسا
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

سسو˘ف˘ن ي˘ف ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘˘لا˘˘ح
سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘˘سشخ نا˘˘˘˘كسسلا

عفد دقو وطسسلل مه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ىلا مهن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ر˘مأ’ا اذ˘ه
م˘ه˘لزا˘ن˘م ءا˘بر˘ه˘ك لا˘م˘ع˘ت˘سسإا
ة˘˘يا˘˘غ˘˘ب عرا˘˘سشلا ةءا˘˘سضإا ي˘˘˘ف
ىلع ظا˘ف˘ح˘لاو ن˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت
 .مهتاكلتمم

 ديمح .ز

صشيمهتلاو ةرق◊ا عم تلاط مهتاناعم

قيرطلاو زاغلاب نوملحي تليسسمسسيتب ةوطاطللا راود ناكسس

ةيمؤمعلا صسرادملاب
لفط104 جامدإا

يوذ نم
تاجايتحإلا

ةديلبلاب ةسصاخلا
طاسشنلا ةيريدم تماق
،ةديلبلا ةي’ول يعامتج’ا
نم لفط104 جامدإاب
،ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ
تاقاعإا نم نوناعي يذلاو
مهعيزوتو ةفيفخ ةينهذ
اسصاخ امسسق04 ىلع
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاب
ميلقإا ربع ةدجاوتملا
.ةي’ولا

طاسشنلا ريدم فسشكو
جاح» يعامتج’ا
لافطأ’ا نأا «ةسشوسشوب
اوناك مهجامدإا مت نيذلا
ىلع اميلعت نوقلتي
ةسصاخلا ماسسقأ’ا ىوتسسم
،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملاب
Óفط08 رظتني ناك اميف
نيأا ،ميلعتلا نم مهبيسصن
نيرخآ’ا مه مهجامدإا مت
جاوفأ’ا ماظن حتف دعب
يسشفت ببسسب ةنسسلا هتاهل
هتهج نم ؛انوروك سسوريف
ءايلوأا ،ثدحتملا اعد
نم نوناعب نيذلا ذيمÓتلا
ةفيفخ ةينهذ تاقاعإا
لجأ’ ةيريدملا ىلإا مدقتلا
اهسضرعو  مهتافلم عاديإا

نييئاسصخأا ءابطأا ىلع
ميلعتلا نم ةدافتسسإÓل
مهت’اح عيمجب لفكتلاو
ماسسقأ’ا ىلع مهعيزوتو
بسسح ىلع دحاو لك
.هتلاح

ق .داعشس

سسي˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘˘˘كأا
رسضخلب ىسسي˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةينيدلا تايعمج˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
،لجيج ةي’ول هترايز ةبسسانمب
ي˘ه ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا نأا
يعامت˘ج’ا ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا سسا˘سسأا

ميقلا ىلع ظفاحت يتلا يهو
يف كلذو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لاو
دجا˘سسم˘لا ة˘م˘ئأا˘ب ه˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل
ةينيد˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سسؤورو
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يرادإ’ا يحلاب تار˘سضا˘ح˘م˘لا

سسي˘ئرو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ة˘˘ق˘˘فر
ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا

،ةينمأ’ا تاطلسسلا روسضحبو
،ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لا ءا˘˘سضعأا
ءا˘˘سسؤورو ة˘˘˘يرو˘˘˘ث˘˘˘لا ةر˘˘˘سسأ’ا
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا

ةا˘عد ل˘ك ة˘ه˘˘جاو˘˘م ةرور˘˘سض
كسسم˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘عو˘تو ي˘مÓ˘سسإ’ا ا˘ن˘ن˘˘يد˘˘ب
ل˘كل يد˘˘سصت˘˘لا˘˘ب ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يف ةقرفتلا ثبت يتلا تارايتلا
ءاسسرإا يف عورسشلاو عمتجملا
 .ةديدجلا رئازجلا سسسسأا

نأا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ي˘لو˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
تايعم˘ج˘ل˘ل ار˘ي˘ب˘ك ا˘ما˘م˘ت˘ها
’ ى˘ت˘ح ا˘ياوز˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
’و ةينيدلا ةيعجرملا عطقنت

ا˘˘هرود˘˘ل را˘˘كفأ’ا تت˘˘˘سشت˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف زرا˘˘ب˘˘لا

ة˘يو˘˘ه˘˘لاو ة˘˘مأ’ا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م
هذ˘ه˘ل نا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
را˘سسم ي˘ف ارود تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لكسشب مهاسست يتلاو ةيمنتلا

ةر˘ي˘سسم˘ب ع˘فد˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
راسسملا لامكتسس’ ديد˘ج˘ت˘لا
ءا˘سسرإا لÓ˘خ ن˘م يو˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
ةنلقعو ةحيحسصلا ميها˘ف˘م˘لا
ءاقللا للخت دقو اذه ،رومأ’ا
ة˘˘م˘˘˘ئأ’ا ةدا˘˘˘سسلا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت
ةينيدلا تايع˘م˘ج˘لا ءا˘سسؤورو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف حر˘˘˘ط ة˘˘˘ي˘˘˘نآار˘˘˘ق˘˘˘لاو
يتلا مهتاحارتقاو مهت’اغسشنا
ى˘ع˘سسم˘لا را˘طإا ي˘ف جرد˘˘ن˘˘ت
˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت˘˘ل ي˘˘مار˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘˘ب طو˘˘ن˘˘م˘˘لا رود˘˘لا˘˘ب
.هجو لمكأا ىلع عمتجملا

ىد˘سسأا ي˘لاو˘لا  ه˘ل˘خد˘˘ت ي˘˘فو
ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور˘ل تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
نم سسيمخلا موي سصيسصختب

ءاسسؤور لابقتسس’ عوبسسأا لك
عا˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

اهتجلاعم دسصق مهت’اغسشن’
حلاسصمل˘ل ا˘ه˘ع˘فر وأا ةر˘سشا˘ب˘م
.اروف اهيف ثبلل ةينعملا

˘˘ما˘˘ق ه˘˘ترا˘˘يز˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘مو
ةسسردم˘لا ةرا˘يز˘ب را˘سشت˘سسم˘لا
ةيدلبب ةحامسسوب دمحأا ةينآارقلا

اذهب اهيف داسشأا ثيح ،ريهاطلا
رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ن˘يد˘لا حر˘سصلا
نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘ل ا˘ي˘ح ا˘جذو˘م˘˘ن
هنأا افيسضم ،دÓبلا هيلع نوكت
حيحسصت ىلع سصرحلا بجي
فلتخمو انبابسش نيب ميهافملا
لسصاوتلا ةداع’ تاسسسسؤوملا
هل عمتجملا نأا اميسس ’ ،مهنيب
. يملعلاو يخيراتلا هديسصر
ةرا˘يز را˘سشت˘سسم˘˘ل نا˘˘ك اذ˘˘هو
ق˘ي˘ت˘ع˘لا د˘ج˘سسم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘ل
يلحاسس رهاطلا دمحم خيسشلا
متتخيل .لجيج ةنيدم طسسوب
طيسشن˘ت˘ب ه˘ترا˘يز را˘سشت˘سسم˘لا

ةعاذا ري˘ثأا ر˘ب˘ع ة˘ي˘عاذا ة˘سصح
رود لو˘ح ة˘يو˘ه˘ج˘لا ل˘ج˘˘ي˘˘ج
ة˘مزأ’ا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ي˘˘ف ة˘˘عاذ’ا
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ةبسسانمب اذهو ةيلحملا ةيمنتلا
امك ،ةعاذÓ˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا

رود لوح راوح اسضيأا هل ناك
باطخلاو ةينيدلا تايع˘م˘ج˘لا
ظافحلا يف يركفلاو ينيدلا

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘˘مو˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اذ˘˘كو  ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لاو
ي˘ت˘لا را˘ط˘خأ’ا˘ب سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا
ءار˘˘ج ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘جاو˘˘˘ت
ي˘ف ة˘ل˘سصا˘˘ح˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
 .دÓبلا

 ميهارب.ع

 :لجيج نم ةينيدلا تايعمجلاب فلكملا ةيرؤهمجلا صسيئر راششتشسم
 ةينطولا ةيوهلا ىلع ةظفاحملل ةيعجرم ةينيدلا تايعمجلا

نارهوب انوروك دسض حيقلتلاب ةينعم ةيحسص ةسسسسؤوم31
ىلع91-ديفؤك دشض حيقلتلا ةلمحب ةينعم ةيحشص ةشسشسؤؤم رششع ةثÓث
ةلمحلا ةيادب يف ةتشس اهددع زواجتي مل نيح يف ،نارهو ةي’و ىؤتشسم
ةيريدم˘لا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘شسأا ا˘م˘ب˘شسح ،يرا˘ج˘لا ر˘يار˘ب˘ف2 ي˘ف تق˘ل˘ط˘نا ي˘˘ت˘˘لا
.ناكشسلاو ةحشصلل ةيلحملا

يمدختشسم يلوأا ةلحر˘م ي˘ف صصخ˘ت ي˘ت˘لا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘ط˘نا د˘قو
ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤؤملا) ةريبكلا ةيحشصلا لكايهلا ىؤتشسم ىلع ةحشصلا
ةعبرأا ىلإا ةفاشضإ’اب ،(نارهؤل يئافششتشس’ا زكرملاو نارهؤل ةيعماجلا

ريجلا رئبو نيغرشسمو ةينا˘شسلا) ة˘يراؤ˘ج˘لا ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘مؤ˘م˘ع تا˘شسشسؤؤ˘م
ن˘ي˘ع رار˘غ ىل˘ع ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب ل˘م˘ششت˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ع˘شسؤ˘ت˘ت˘˘ل .(نار˘˘هوو
لاشصت’اب فلكملا ريششي ،31 غلبي يلامجإا ددعب ؤيزرأاو ةؤيطبو كرتلا
.يراخؤب فشسؤي رؤتكدلا ،ناكشسلاو ةحشصلل ةيلحملا ةيريدملل
نم ةيلوأ’ا ةشصح ىلع تلشصحت يتلا .نارهؤب حيلقتلا ةلمح نأا فاشضأاو
نآ’ا دحل تفدهتشسا ،ةعرج094.1 اهردق «5 كينتؤبشس» يشسورلا حاقللا

.انطاؤم39و ةحشصلا ناديم يف لماع027
يلاؤح ،ةيؤلوأ’ا تاذ تائفلا دحأا ،ةحشصلا لاجم يف لامعلا ددع ردقيو
ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤؤملا مشضت ثيح نارهو ةي’و ىؤتشسم ىلع فلأا07
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف Ó˘˘ما˘˘ع ف’أا4 ا˘هد˘حؤ˘ل «ر˘ب˘م˘فؤ˘ن لوأا» نار˘هؤ˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ر˘ي˘ششي ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا صصشصح˘˘لا
.نؤشصتخملا

صصؤشصخب تامؤلعم يأا نع حاشصفإ’ا متي مل هنأا يراخؤب رؤتكدلا حشضوأاو
نأا ىلإا اريششم ،اهمÓتشسا خيرات وأا اهتامÓع وأا ةمداقلا صصشصحلا مجح

ىلإا ريششي امم» اًمؤي12 لشصافب نيتعرج ىلع يطعي «5 كينتؤبشس» حاقل
.«رخأاتت نل فؤشس ةمداقلا صصشصحلا نأا

ب .صس
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نامحرلا دبع يديشسو فلششلا ،صسراف دلو تايدلبب
فلسشلاب ابيرق ةينابسش تآاسشنم شسمخ مÓتسسا
عا˘ط˘ق ل˘كا˘ي˘˘ه م˘˘عد˘˘ت˘˘ت˘˘سس
ف˘ل˘˘سشلا ة˘˘ي’و˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا
تآا˘˘سشن˘˘م سسم˘˘خ˘˘ب ا˘˘ب˘˘ير˘˘˘ق
نأا اهنأاسش نم ةديدج ةينابسش
ةحاسسلا طيسشنت يف مهاسست
نم ملع امب˘سسح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م ناو˘˘يد ر˘˘يد˘˘˘م
.جاحلا يمانسصل ،بابسشلا

» نأا ،ي˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘سصل ف˘˘˘سشكو
ابير˘ق م˘ل˘ت˘سست˘سس ه˘ح˘لا˘سصم
ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سش تآا˘˘سشن˘˘م سسم˘˘خ
تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘˘كب ةد˘˘يد˘˘ج
زكرم فلسشلا ،سسراف د’و
نم ،نامحرلا دبع يديسسو
ي˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سست نأا ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
،«ةيلحملا ةحاسسلا طيسشنت
لاغسشأا ءا˘ه˘ت˘نا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
مت˘ي» نأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب زا˘ج˘نإ’ا
لÓخ اهنيسشدتو ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت
.«ةمداقلا مايأ’ا

نأا لوؤوسسملا تاذ حسضوأاو
تي˘˘˘ب» ـب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’ا
ف˘ل˘سشلا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا

ة˘قا˘ط رد˘ق˘ت يذ˘˘لا ،ز˘˘كر˘˘م
،اريرسس05 ب ه˘با˘ع˘ي˘ت˘سسا

بط˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘سشلا رادو
د’وأا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ي˘˘سضا˘˘ير بكر˘˘˘مو سسرا˘˘˘ف
رادو بابسشلا تيبو يراوج
دبع يديسس ةيدلبب بابسشلا
.«نامحرلا

هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا«ى˘˘˘لإا تف˘˘˘لو
نع هيفرت˘لا ي˘ف تآا˘سشن˘م˘لا
ا˘ي˘عاد ،«ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا با˘˘ب˘˘سش
يف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
لÓ˘غ˘ت˘سس’ا» ى˘لإا لا˘ج˘م˘˘لا
با˘ط˘ق˘ت˘سساو ا˘˘ه˘˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’ا
ح˘˘˘م˘˘˘سسي ا˘˘˘م˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا
و رهاوظلا ديد˘ع ة˘برا˘ح˘م˘ب
و ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا تا˘˘˘فآ’ا
لقسصو مهتاعاد˘بإا ع˘ي˘ج˘سشت
.«اهريطأاتو مهبهاوم

ناو˘˘˘˘يد ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م فا˘˘˘˘˘سضأاو
نأا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ىلع ايلاح ر˘فو˘ت˘ت ف˘ل˘سشلا»
ة˘ي˘نا˘ب˘سش ة˘˘سسسسؤو˘˘م27
ةيدلب53 ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘سصح˘˘ت
ددعلا اذه عفتري نأا عقوتي
ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
،ةينابسش ةسسسسؤو˘م87 ى˘لإا

لاغسشأا مدقت لظ يف ةسصاخ
ةيدلبب بابسشلا تيب زاجنإا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘كر˘˘˘مو ي˘˘˘ل˘˘˘سس يداو
ن˘˘ي˘˘˘يراو˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير
يداوو ة˘ي˘ط˘سشلا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب
سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف و .«ة˘˘سضف˘˘لا
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ةيعسضولا لظ يف ةينابسشلا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لا
سسوريف يسشفت نم ةياقولا

يما˘ن˘سصل ر˘كذ ،91‐ديفوك
رود و تاعاقلا ةيبلغأا» نأا
اهطاسشن تداعتسسا بابسشلا
لوكو˘تور˘ب ق˘فو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت

لازت ’ امنيب ،يئاقو يحسص
با˘ب˘سشلا تا˘م˘ي˘خو تو˘˘ي˘˘ب
.«قح’ راعسشإا ىلإا ةقلغم
ن˘سضت˘حا ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو
باب˘سشلا تا˘سسسسؤو˘م ناو˘يد
تايلاعف طراف˘لا عو˘ب˘سسأ’ا
لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت ةرود
لا˘˘˘˘سصت’ا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت»
تاراطإا ةدئافل «ةعفارملاو
ةعباتلا ةيوعمج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
،رداقلا دبع نب د’وأا ةيدلبل
و م˘˘عد˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ا˘ه˘ع˘يرا˘سشم تي˘ظ˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
راطإا يف ليومتلاب ةينابسشلا

م˘عد˘˘ل «لاد˘˘با˘˘ك» عور˘˘سشم
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا تارد˘˘˘ق
.ةيلحملا ةيمنتلا

ب .صس

مداقلا صسرام رهشش ةجمربم ةيلمعلا
ةنيطنسسقب نيلجارلل ةيلفسسلا تارمملا حتف ةداعإا

تار˘˘م˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف دا˘˘ع˘˘ي˘˘˘سس
ةحاسسب نيلجارل˘ل ة˘ي˘ل˘ف˘سسلا
ةنيدم طسسوب ربمفون لوأا
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق» ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
دعب كلذو ،«لبقملا سسرام
تبقعأا ةعسساو ةئيهت ةيلمع
رارسضأا قحلأا يذلا قيرحلا
ام بسسح ،5102 ماع اهب

سسلجملا يلوؤوسسم نم ملع
.يدلبلا يبعسشلا

نأا˘ب رد˘سصم˘لا سسف˘˘ن دا˘˘فأاو
ة˘ي˘ل˘ف˘˘سسلا تار˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ترج ني˘ل˘جار˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

ةعسساو ةئيهت ةيلمع اهيلع
براقي يمومع را˘م˘ث˘ت˘سسا˘ب
ىلإا اريسشم ،جد نويلم008
ى˘ل˘ع كسشو˘ت» لا˘غ˘سشأ’ا نأا
مل˘ت˘سست نأا ى˘ل˘ع «ا˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن
سسرا˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘سضغ ي˘˘˘˘˘˘˘ف»
.«لبقملا

عبا˘ط˘لا ى˘لإا تف˘ل نأا د˘ع˘بو
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل «د˘ق˘ع˘˘م˘˘لا»
حسضوأا ،ءاسضفلا اذه ليهأات
جار˘خإا نأا˘ب رد˘سصم˘لا سسف˘ن
قيرحلا نع م˘جا˘ن˘لا ما˘كر˘لا
لئاسسو ريخسست بلطت» دق
اتقو قرغتسساو ةماه لخدت

.«Óيوط
ةئيهتلا لاغسشأا تلمسش دقو

تاكبسش ديد˘ج˘ت سسا˘سسأ’ا˘ب
ديدجتو ريهطتلاو ءابرهكلا
هب دافأا ام بسسح ،تاهجاولا
د˘كأا يذ˘لا ،رد˘سصم˘لا سسف˘ن
يف دوزيسس ءاسضفلا اذه نأاب
بيكرتب ةسشرولا هذه راطإا

ماظنب و ةبقارملل تاريماك
.قئارحلاب سصاخ راذنإÓل
ردسصم˘لا سسف˘ن˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
تلمعتسسا يتلا داوملا نإاف
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘طإا ي˘˘ف
ماتلا مارتح’ا قفو ةزجنملا
،نمأ’او ة˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘ل

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
.ةيلاع ةدوج تاذ ةيوهتلاب
ةداعإا درجمب هنأا ىلإا راسشأاو
ةيلفسسلا تارمملا هذه حتف
متيسس نيل˘جار˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
نورهسسيسس سسارح فيظوت

ةمÓسسو نمأا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نأا ر˘˘كذ˘˘ي  .ا˘˘ه˘˘˘نود˘˘˘سصق˘˘˘ي

Ó˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘سسم˘˘خ ي˘˘لاو˘˘˘ح
يراجت عبرم001 يلاوحو
علدنا قيرح يف تفلتأا دق
تارمملاب5102 ما˘˘˘˘˘˘˘ع
طسسوب نيلجارل˘ل ة˘ي˘ل˘ف˘سسلا

.ةنيطنسسق ةنيدم
م .ق

تاعاطقلا لك يف عيراششملا ديشسجت لمششت

ترايتب لظلا قطانمب عيراسشملا نم ةئاملاب49 ديسسجت
لظلا قطانم حلاشصل ةجمربملا عيراششملا نم ةئاملاب49 نم رثكأا ديشسجت ةريخألا ةدملا يف ترايت ةيلو تلجشس

.ةيلولا حلاشصمل نايب هب دافأا امبشسح ،813 لشصأا نم اعورششم392 ميلشست مت ثيح ،0202 ةنشسل

يذ˘لا ،نا˘ي˘ب˘لا تاذ ح˘˘سضوأا
هي˘لإا سصل˘خ ا˘م ى˘لإا قر˘ط˘ت
يذيفنتلا سسلجملا عامتجا
د˘˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا ع˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذلاو ،يسضاملا سسي˘م˘خ˘لا
مييقت هلامعأا لودج لمسش
ع˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت
،لظلا قطانمل ةسصسصخملا
392 مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا م˘˘˘˘ت» ه˘˘˘˘˘نأا

813 ل˘سصأا ن˘˘م ا˘˘عور˘˘سشم
ة˘ن˘سسل ا˘ج˘مر˘ب˘م ا˘˘عور˘˘سشم
0202».
ج˘مار˘ب˘لا» نأا ا˘˘سضيأا زر˘˘بأاو
عا˘ط˘ق تل˘م˘سش ة˘م˘ل˘ت˘سسم˘لا
زا˘ج˘نا لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ة˘˘كب˘˘سش ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘ك613
ةحول42و ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا
ملك11 زا˘ج˘نإاو ة˘ي˘سسم˘سش
يعيبطلا زاغلا ةكبسش نم
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘قو
ملك06 زا˘ج˘نإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
4 زا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘نإاو بور˘˘˘˘˘˘˘سشلا

ارئب91و تا˘˘˘˘˘˘ناز˘˘˘˘˘˘خ
تانحاسش3 سصي˘˘سصخ˘˘تو
ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ل ج˘ير˘ه˘سصب
ةكبسش نم ملك22 زاجنإاو
.«يحسصلا فرسصلا

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
سسم لظلا قطا˘ن˘م ج˘ما˘نر˘ب
فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
سسردمتلا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت

ع˘م˘ج˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةئيهتو ةع˘سسو˘تو ي˘سسرد˘م
معاطم3 زاجنإاو امسسق99
زا˘ج˘نإا م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘سسرد˘˘م
لوط ىل˘ع تا˘قر˘ط ة˘كب˘سش
كف را˘˘طإا ي˘˘˘ف م˘˘˘ل˘˘˘ك77
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘بو ة˘˘لز˘˘ع˘˘لا

ة˘كب˘˘سش ن˘˘م م˘˘ل˘˘ك1ر56
ةئيه˘تو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا

جÓع تا˘عا˘ق8 زيه˘ج˘تو
بع˘˘ل˘˘ل ن˘˘يءا˘˘سضف زا˘˘ج˘˘نإاو

راسشأاو .بابسش راد ةئيهتو
جمانربلا اذه نأا ىلإا نايبلا
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
ربع لظ ةقطنم591 لمسش
قطانملا يهو ةي’ولا بارت
558.28 ا˘ه˘ب ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لا
.ةمسسن

عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
اسضيأا ع˘سسو˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

،تاءا˘ن˘ب˘˘لا ة˘˘يو˘˘سست ف˘˘ل˘˘م
ا˘˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م تم˘˘ت ثي˘˘˘ح

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب38 برا˘˘ق˘˘ي
افلم03362 عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م
     .اعدوم

ةينابسش تاسسسسؤوم تلفكت
ةدكي˘كسس ة˘ي’و˘ب ةر˘ي˘غ˘سص
مرسصنملا ربمفون رهسش ذنم
دادع006.1 بي˘˘كر˘˘ت˘˘˘ب
ريدم نم ملع امبسسح ،يئام
ةسسسسؤومل ةيلحملا ةدحولا
ىسسوم ،هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.ةبيبطوب
مايق نأا ةب˘ي˘ب˘طو˘ب ح˘سضوأاو
ةريغسص ةينابسش تاسسسسؤوم
هذ˘˘ه بي˘˘كر˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب
ءا˘ج ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا تاداد˘˘ع˘˘لا
ةمربملا ةيقافتÓل اديسسجت
دراو˘˘م˘˘لا ي˘˘ت˘˘يرازو ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ةبدتنملا ةرازولاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
،ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘˘غ˘˘سصلا

ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ةيقافت’ا هذه نمسض ىعسست
ةرتوفلا ىل˘ع ءا˘سضق˘لا ى˘لإا
ع˘ير˘سست اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘فاز˘˘ج˘˘لا

تاداد˘ع˘لا بي˘كر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
ل˘ب˘قو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا

.ناكسسإ’ا ةيلمع
هذ˘ه نأا رد˘سصم˘لا فا˘˘سضأاو
بيكرتب تماق تاسسسسؤوملا
دادع006 ىلوأا ةيلمع يف
ناد˘يو˘لا ن˘˘ي˘˘ب ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ل˘ب˘ق طو˘ل˘ب˘لاو˘ب ة˘ج˘لو˘لاو
1202 ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘عور˘˘˘سش
رخآا دادع000.1 بيكرتب
ةيد˘ل˘ب˘ب نو˘ي˘سسم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ع˘˘يزو˘˘ت بق˘˘ع ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس
ةياد˘ب ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ن˘كسسلا
.ةيراجلا ةنسسلا

نإاف ،ةب˘ي˘ب˘طو˘ب˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
ة˘ل˘ثا˘م˘م ىر˘خأا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةدع مÓت˘سسا د˘ع˘ب ة˘ب˘ق˘تر˘م
فلتخمب ةي˘ن˘كسس ع˘يرا˘سشم
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا
ةي’ولا ميلقإا ربع ةيراجلا

يدامحو زابعوب رارغ ىلع
.اهريغو سشورحلاو ةمورك
تما˘˘ق ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
ةسسسسؤومل ةيلحملا ةدحولا
ةيادب ذنم هايملل ةيرئازجلا

ةطرسش ليعفت بقع1202
072 ف˘˘˘˘سشكب ها˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
هايمل˘ل ا˘ي˘ئاو˘سشع Ó˘ي˘سصو˘ت

تذختا ثيح ،ةي’ولا ربع
ن˘˘ع ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

نيب ةيدولا ةيوسستلا قيرط
يف نطاو˘م˘لاو ة˘سسسسؤو˘م˘لا
بسسح ،ر˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘˘ب
ىلإا را˘سشأا يذ˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘طو˘ب
لا˘ث˘ت˘ما مد˘ع لا˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل˘˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
.ةلادعلل هفلم لوحيسس
ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م تما˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
اذه يف هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ناجل ثادح˘ت˘سسا˘ب قا˘ي˘سسلا

سسم˘˘خ˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘˘ي’و˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ةطر˘سشب ة˘سصا˘خ ةد˘كي˘كسس
نم اهلمع لي˘ع˘ف˘ت˘ل ها˘ي˘م˘لا

ةرهاظ ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لا ل˘جأا
ي˘˘عر˘˘˘سشلا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ط˘˘˘بر˘˘˘لا

ا˘م ق˘فو ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسو
.لوؤوسسملا سسفن هركذ
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ب˘ي˘ب˘طو˘ب دا˘˘فأاو
ةق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا نأا ،ىر˘خأا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز ىد˘˘˘ل
(ةد˘كي˘كسس ةد˘حو) ها˘ي˘م˘ل˘˘ل
كÓ˘ه˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا
8,2 ةبتع تغلب دق هايملا

فوز˘ع بب˘˘سسب جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
ريتاو˘ف د˘يد˘سست ن˘ع ن˘ئا˘بز
مت ثيح هايملل مهكÓهتسسا
رايلم7,1 يلاوح ءاسصحإا
تا˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسمو نو˘˘˘يد جد
نييداع نئا˘بز ىد˘ل ة˘ق˘لا˘ع
جد را˘ي˘ل˘م1,1 ي˘لاو˘˘حو
تارادإ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ىد˘˘˘ل
يف ة˘سصا˘خ تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
.انوروك ةحئاج لظ
ةيلح˘م˘لا ةد˘حو˘لا ى˘ع˘سستو
هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤومل
هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘لإا
لÓ˘خ ن˘م تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

سسيسسحتلا تÓمح فلتخم
اه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘يراو˘ج˘لا

ةيراجتلا ت’اكولا فلتخم
حر˘˘˘سشو ا˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لاو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘با˘ج˘يإ’ا
ةمدخلا رارقتسساو نيسسحت
.ةمدقملا ةيمومعلا

أا .صس

ب .ع
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تايدلب ىلإا هجوتت
ةيلولا قرشش

لفكتلل ةينماسضت ةيبط ةلفاق
ةركسسبب لظلا قطانم ناكسسب

ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدم تقلطأا
ةيبط ةلفاق ،ةركشسب ةيلول
قطانم ينطاق ةدئافل ةينماشضت
قرشش تايدلبب عقت يتلا لظلا
،ةلفاقلا هذه بوجتشسو.ةيلولا
يلاو اهتقÓطنا ىلع فرششأا يتلا
،راون يبأا هللا دبع ،ةيلولا
ةلوزعملاو ةيفيرلا قطانملا

صضيفلاو يداولا ةبيرز تايدلبب
يف كلذو يجان يديشس ةقنخو
ميدقتل ينماشضت يراوج لمع راطإا

تائفلل ةرششابم ةيحشص تامدخ
دافأا ام بشسح ،قطانملا هذهب ةششهلا

ناكشسلاو ةحشصلل يئلولا ريدملا هب
تاذ حشضوأاو.يلولج اشضر ،ةباينلاب
نكمتشس ةلفاقلا هذه نأا لوؤوشسملا

قطانملا ربع اهتلوج لÓخ نم
ةبيرزك تايدلبلا هذهب ةيئانلا

لوشصو ،لجيورلاو ةجلولاو دماح
نم ةنوكتملا ةيبطلا مقاوطلا
هبششو نيشصشصختمو نيماع ءابطأا

لفكتلل طاقنلا دعبأا ىلإا نييبط
.ةيحشصلا اهتاجايتحا نم بناجب
لوؤوشسملا تاذ بشسح ىلوتتشسو
تاشصوحف ءارجإا ةيبطلا مقطألا

يف ايناديم ةشصشصختمو ةماع
ةيشسفنتلاو ةيردشصلا صضارمألا

يمشضهلا زاهجلا صضارمأاو ةيدلجلاو
ددغلا صضارمأاو يلخادلا بطلاو
،ءاشسنلاو لافطألا بطو يركشسلاو

صصحفلا تايلمع دعب متيشس ثيح
ةيودأاو ةيبط تافشصو ميدقت
مزل نإا ةيشضرم تلاح ليوحتو
ةيئافششتشسلا تاشسشسؤوملا ىلإا رمألا
ءارجإاو ةعباتملل ةشصشصختملا
.ةيحارجلا تايلمعلا

ميدقت راطإلا صسفن يف متيشس امك
راششتنا نم دحلل تاداششرإاو حئاشصن
صصوشصخلا هجو ىلع91‐ديفوك
نم ةياقولا ةيمهأاب صسيشسحتلاو
تاذ فيشضي ،صضارمأل فلتخم
هذه نإاف ،ةراششإÓل.لوؤوشسملا
متت يتلا ةينماشضتلا ةردابملا

عمتجملا ةيقيشسنت عم قيشسنتلاب
عزوتشس ةيوعمجلا ةكرحلاو يندملا

تادعاشسمو ةيئاذغ دورط اهلÓخ
هذهب رشسألا ةدئافل ةينيع

نم ملع ام بشسح ،قطانملا
.ةردابملا ىلع نيفرششملا

م .ق

  هايملل ةيرئازجلا عم ةكارشش راطإا يف
ةدكيكسسب ايئام ادادع0061 بكرت ةرغسصملا تاسسسسؤوملا
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ملح عدوي لوبرفيل
غيلÈÁÒلاب جيوتتلا

ريدملا ،بولك نجروي يناملأ’ا دعبتسسا
بقلب هقيرف جيوت˘ت ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
بق˘ع ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ،ج˘ي˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ما˘˘مأا (1‐3) ةرا˘سسخ˘لا
نم42ـلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،تب˘سسلا مو˘ي˘˘لا
بقع هل تاح˘ير˘سصت ي˘فو .ة˘ق˘با˘سسم˘لا
غنيك بعلم اه˘ن˘سضت˘حا ي˘ت˘لا ،ةارا˘ب˘م˘لا
،لاؤوسس ىلع بولك در ،مويداتسس رواب

مهظوظح اودقف دق زديرلا ناك اذإا امع
Óئاق ،بقللا ىلع ةسسفانملا يف ،امامت
دقتعأا ’» فاسضأاو .«معن» عطاق لكسشب
،مسسوملا اذه قرافلا سصيلقت انناكمإاب نأا
انيلع ..كعم احيرسص نوكأا يكل معن
.«ةريثك تايرابمب زوفلا

با˘كترا بن˘ج˘ت ا˘ي˘لا˘ح ا˘ن˘ي˘ل˘ع» فدرأاو
اذهب مقن مل ..مهافتلا بايغو ءاطخأ’ا
،ةثÓثلا فادهأ’ا نم نيفده يف رمأ’ا
لسصاوو ،«مويلا انكابسش تنكسس يتلا
همدقت امب ريبك دح ىلإا طبترت جئاتنلا»
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع مو˘ي˘لاو ،بع˘ل˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
ءزجلا لÓخ زوفلا قحتسسن انك ،لاثملا
بكتر˘ن م˘˘ل اذإا ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأ’ا
ةراسسخبو ،«فاطملا ةياهن يف نيأاطخلا
ل˘ما˘ح˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ،مو˘ي˘لا
04 دنع لوبرفيل ديسصر دمجت ،بقللا
قرافب دعتبيل ،عبارلا زكرملا يف ،ةطقن
رتسسسشنا˘م رد˘سصت˘م˘لا ن˘ع ة˘ط˘ق˘ن31
.ةلجؤوم ةارابم هل ىقبتت يذلا ،يتيسس

لطبلا ناغودنوغ
يتيسس رتسسسشنامل ديدجلا

يا˘˘˘كلإا ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا ي˘˘˘لود˘˘˘لا ل˘˘˘سصاو
يتيسس رتسسسشنام عم هقلأات ،ناغودنوغ
ةمئاق يف همسسا نود امدعب ،مسسوملا اذه
ماهنتوت ىلع هقيرف راسصتناب نيلجسسملا

ةمق يف ،داحت’ا بعلم ىلع ريبسستوه
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ن˘م42 ة˘لو˘ج˘لا
فد˘ه˘لا نا˘غود˘نو˘غ ل˘ج˘سسو .زا˘ت˘م˘م˘˘لا
ةديدسستب ،05 ةقيقدلا يف يتيسسلل يناثلا
،ءاز˘ج˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضرأا
سسيرول وجوه سسراحلا ديب تمدطسصا

ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ع م˘˘˘ث .كا˘˘˘ب˘˘˘سشلا تن˘˘˘كسسو
ي˘سصخ˘سشلا فد˘ه˘لا ل˘ج˘سسو ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
،66 ةقيقدلا يف هقيرفل ثلاثلاو هل يناثلا

.نوسسريديإا ه˘ق˘ير˘ف سسرا˘ح ة˘عا˘ن˘سص ن˘م
رد˘˘سصت˘˘ي ،«ا˘˘كاو˘˘كسس» ما˘˘قرأا بسسح˘˘بو
يف غيلريميربلا يفاده ةمئاق ناغودنوغ
تا˘بو ،فاد˘هأا9 دي˘سصر˘ب1202 ما˘˘ع
رثكأا ماعلا اذه يرودلا يف اًفادهأا كلمي
لينويلو (7) يكسسفودنافيل تربور نم
,(4) ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘كو (6) ي˘سسي˘م
افده11 ليجسست يف ناغودنوغ حجنو
ي˘ف ا˘ه˘سضا˘˘خ ةارا˘˘ب˘˘م21 ر˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘˘ف
يف فادهأا01 لجسس اهلبقو ،غيلريميربلا
˘ما˘قرأا بسسح˘ب كلذو ،ةارا˘˘ب˘˘م28 ر˘˘خآا
نم بع’ لوأا ناغودنوغ تابو ،«اتبوأا»
يف افده11 لجسسي يتيسس رتسسسشنام
ل˘ج˘سسو ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه غ˘ي˘لر˘ي˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
01 نيبع’5 يسضاملا مسسوملا يتيسسلل
غ˘ن˘ي˘لر˘ت˘سس م˘ي˘حر :م˘هو ر˘ث˘˘كأا وأا فاد˘˘هأا

سسوسسيخ ليربا˘غو ور˘يو˘غأا و˘ي˘جر˘ي˘سسو
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ن˘˘يور˘˘ب يد ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘كو
.زرحم سضاير

 اًبردم ددحي زيريب
ليقثلا رايعلا نم

«وزيز» ةفÓخل

سسيئر ،زيريب ونيتنرولف ىعسسي
ريدم عم دقاعتلل ،ديردم لاير
جور˘خ لا˘˘ح ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ن˘˘ف
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ن˘م ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا

ريرق˘ت بسسح˘ب ،سضا˘فو˘لا ي˘لا˘خ
.يلاطيإا يفحسص
ا˘˘ًم˘˘سسو˘˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير مد˘˘ق˘˘يو
نيز هبردم ةدايق تحت ،اًعسضاوتم
قيرفلا رسسخ ثيح ،ناديز نيدلا
عدوو ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ر˘˘بو˘˘سسلا بق˘˘ل

ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،كل˘˘م˘˘لا سسأا˘˘˘ك
،ا˘غ˘ي˘ل˘˘لا رد˘˘سصت˘˘م ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘ت˘˘با
.ديردم وكيتلتأا

«اكيلبوبير ’» ةفيحسص بسسحبو
ىلع رقتسسا زيريب نإاف ،ةيلاطيإ’ا
ريدملا ،بول˘ك ن˘غرو˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا
.ناديز ةفÓخل ،لوبرفيلل ينفلا
طابتراب مدطسصت˘سس ه˘ت˘ب˘غر ن˘كل

يهتني ،لوبرفيل عم دقعب بولك
يأا دوجو مدعو ،4202 فيسص يف
،ةرتفلا هذه لÓخ هليحرل طورسش
.ايناملأ’ ىوسس
يتلا ةعسضاوتملا جئاتنلا مغرو
نأا ’إا ،ارخؤوم لوبرفيل اهققحي
يف زديرلا عم بولك لبقتسسم
ةحاطإÓل ةين يأا دجوت ’و ،نامأا
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ل˘سشف و˘ل ى˘ت˘ح ،ه˘˘ب
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل ل˘هأا˘˘ت˘˘لا

.ةفيحسصلل اقفو
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 صسيفلأا مامأا ةيشسامخب زوفلا قيقحت دعب

 «رامين بايغ مغر ةئفاكتم شسيراب ةهجاوم» :ناموك

،ناموك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
سضير˘˘ع˘˘لا را˘˘سصت˘˘ن’ا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل لÓ˘˘˘˘˘خ ،(1‐5) ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب
را˘طإا ي˘˘ف ،سسي˘˘ف’أا و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد
.اغيللا نم32 ةلوجلا تاسسفانم
تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،نا˘مو˘˘ك لا˘˘قو
:ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص اهتلقن
سضع˘˘ب ة˘˘˘حارإ’ ار˘˘˘ط˘˘˘سضم تن˘˘˘ك»
،نيرخآÓل سصرفلا حنمو نيبعÓلا

ءاج ابيروم نم ريرمتلا يف أاطخلاو
تببحأا يننكل ،سسيف’أا فده هنم
اذ˘ه˘ل ا˘ندا˘ق يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ف در
.«راسصتن’ا

يشسيم ةداعشس
بع˘سصلا ن˘م نا˘ك د˘ق˘˘ل» :فا˘˘سضأاو
امدعب نكل ،سسيف’أا قيرف زواجت
حتفب اوماق ،لوأ’ا فدهلا اولجسس
ةعا˘ن˘سص ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘نو م˘ه˘طو˘ط˘خ
.«سصرفلا

يسسي˘م» :ة˘نو˘ل˘سشر˘ب برد˘م ع˘با˘تو
،ةعئار ةظحل يف وهو ،ةياغلل مهم
ناك ثيح ،مسساح بع’ هنأا ملعنو

ديعسس و˘هو ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل كلذ˘ك
.«لهسسأا ءيسش لك هدوجوبو ،لاعفو
نل ؟ويد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت» :ل˘م˘كت˘سساو
ي˘ن˘ن˘˘كل ،لاد˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘خدأا
وهف ،يسسيم فد˘ه ءا˘غ˘لإا˘ب تئ˘جو˘ف
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل ،Ó˘˘ل˘˘سست سسي˘˘ل

د˘ع˘ب ثد˘ح˘ت˘لا د˘يرأا ’و ،ا˘نر˘سصت˘نا
ديع˘سس ا˘نأا» :نا˘مو˘ك ح˘سضوأاو.«نآ’ا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘ل ثي˘ح ،ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل
در نكل ،انسضرأا جراخ تايرابملا
قيرف˘لا مو˘ي˘لاو ،اًد˘ي˘ج نا˘ك ل˘ع˘ف˘لا

ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كسشب ر˘˘ه˘˘ظ

:قلع ،ابيروم باسشلا نعو.«ةيندبلا
مويلاو ،امسساح نوكي نأا مهملا نم»
نكمي ’ ةيقفأا ةريرمت يف لسشف
.«نسسحتي نأا بجيو ،اهب أاطخلا

صسيراب ءاقل
نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م لو˘˘˘حو
:ق˘ل˘ع ،لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
نحنو ،ديج لكسشب يدؤوي قيرفلا»
زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ترد˘ق ن˘م نو˘˘ق˘˘ثاو
هجاونسس اننأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ةارا˘ب˘م˘لا˘ب
.«ايوق اقيرف
نكل ،تاباسصإا هيدل سسيراب» :دازو
نوكن نأا بجيو ةئفاكتم ةارابملا

ي˘ف ن˘ح˘نو ،ر˘ير˘م˘ت˘لا ي˘ف ن˘يد˘ي˘˘ج
نم ةل˘سسل˘سس ا˘ن˘يد˘لو ةد˘ي˘ج ة˘ظ˘ح˘ل
ن˘ح˘نو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘˘ف تارا˘˘سصت˘˘ن’ا

.«انسسفنأا نم نوقثاو
،وا˘كن˘ير˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘ب م˘ت˘ت˘˘خاو
،ة˘ق˘ث ة˘لأا˘سسم هرو˘ط˘ت نا˘ك» :Ó˘ئا˘˘ق
،فيكتلل ةسصرف هحنم بجي ناكو
مسضنا هنأ’ تقولا ىلإا جاتحا ثيح
نسسحتي نأا بجيو ،اًثيدح قيرفلل
اسصوسصخو Óعافت رثكأا هارأا يننكل
فقوم يف اًسضيأا ديج وهف ،ةركلاب
.«عيرسسو لجرل لجر

برد˘م ،ي˘لو˘ي˘ب و˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس لا˘˘ق
ام ىلع لسصح هقيرف sنإا ،نÓيم
ةميزهل سضرعت ا˘مد˘ع˘ب ه˘ق˘ح˘ت˘سسي
ه˘˘ف˘˘ي˘˘˘سضم ما˘˘˘مأا (0‐2) ة˘ئ˘جا˘ف˘˘م
،ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا˘˘ب ا˘˘يز˘˘ي˘˘ب˘˘سس
نأا˘ب فر˘ت˘عاو ،ي˘سضا˘م˘˘لا تب˘˘سسلا
’ امدنع زوفلا عيطتسسي ’ هقيرف
.اًديج بعلي
يأا رد˘سصت˘م˘لا نÓ˘ي˘م دد˘سسي م˘لو
ة˘ل˘ي˘ط ى˘مر˘م˘لا را˘طإا ل˘˘خاد ةر˘˘ك
ايسستيبسس هي˘ل˘ع قو˘ف˘تو ةارا˘ب˘م˘لا
اهيف حجني ’ ةرم لوأا يهو ،اًمامت
لخاد ديدسست˘لا ي˘ف ي˘لو˘ي˘ب ق˘ير˘ف
ذ˘ن˘م يرود˘لا ي˘ف ى˘مر˘م˘لا را˘˘طإا
.9102 توأا

ن˘م و˘ل˘خ˘ي ،نÓ˘ي˘م ل˘ج˘˘سس نا˘˘كو
ةياد˘ب ى˘ت˘ح يرود˘لا ي˘ف م˘ئاز˘ه˘لا

تايرابم3 نآ’ا ر˘سسخو ،ي˘ف˘نا˘˘ج
هتميزه ذنم تاقبا˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب
.سسوتنفوج مامأا ىلوأ’ا

بر˘˘˘قأا ع˘˘˘م قرا˘˘˘ف˘˘˘لا سصل˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو
نيتطقن ىلإا ،نÓيم رتنإا هيقحÓم
عم يديلقتلا هميرغ يقتلي نأا لبق

˘مو˘ي˘˘لا ق˘˘ح’ تقو ي˘˘ف و˘˘ي˘˘سست’
هقيرف نأاب يلويب رعسشيو ،دحأ’ا

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل قر˘˘ط دا˘˘ج˘˘يإا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.اًديج بعلي ’ امدنع تاراسصتن’ا

انسسل» :نوزاد ةكبسش يلويب غلبأاو
بعلي ’ امدنع زوفلا هنكمي اًقيرف
ةدوجلا ىلع زيكرتلا انلواح .اًديج
ىل˘ع سسي˘لو عا˘ق˘يإ’او ة˘سسار˘سشلاو
ا˘ي˘سست˘ي˘ب˘سس ق˘ح˘ت˘سسا .د˘ه˘ج˘لا لذ˘ب
ةبسسنلاب ةئيسس ةارابم تناك .زوفلا
نع ديد˘ج ن˘م أاد˘ب˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع .ا˘ن˘ل

لعف در انل نوكي نأا بجي .عانتقا
م˘لو ،«كلذ ل˘ع˘ف˘ن˘سس د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
لوأ’ا هروهظ يف ،ايزيبسس رعسشي
،مسسوملا اذ˘ه ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا˘ب
،نÓ˘ي˘م ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ة˘˘ب˘˘هر يأا˘˘ب
لباقم ىمرملا ىلع ةرك71 ددسسو
هذهبو ،ءاق˘ل˘لا لÓ˘خ ه˘سسفا˘ن˘م˘ل7
برد˘م˘لا ق˘ير˘ف د˘سصح ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا
نم ةطقن31 ونايلاطيإا وزنسشنيف
قرفلا مامأا مسسوملا اذه42 لسصأا
نم ىلعأ’ا فسصنلا يف ةدوجوملا
هذ˘ه» :و˘نا˘ي˘لا˘ط˘يإا لا˘قو ،لود˘˘ج˘˘لا
رعسشأا .يتر˘ي˘سسم ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل ل˘سضفأا
ةهجاوم نع اسضرلا نم ريبك ردقب
لثم ميدقتو ،نÓيم لثم عئار قيرف
نوبعلي نيبعÓلا ةيؤورو ءادأ’ا اذه
.«ةسسارسشلا هذهب

 وينيرومو ليب ةيشضق يف دايحلا مزتلإا نأا دحأا

«يفده اسسنرف ةدايقو ايلاح بردملا انأا» :ناديز
ريدملا ،ناديز نيدلا نيز سضفر
نع ثيدحلا ،ديردم لايرل ينفلا

لÓ˘˘خ ،ناد˘˘˘يز لا˘˘˘قو .هل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ةلسصاوم ديرن» : يفحسصلا رمتؤوملا

يه ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘مو ،ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م
،روطتلاو ان˘تارد˘ق را˘ه˘ظإ’ ة˘سصر˘ف
.«نومزتلم نوبعÓلاو
ا˘نأا مو˘ي˘لا ؟ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم» :فا˘˘سضأاو
ن˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تأا ’و ،برد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
..رسضاحلا يف ن˘ح˘ن˘ف ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

:عباتو ،«انه انأا ةظحللا هذه يفو
لتاقنسسو ةطقن84 ىقبتت ؟اغيللا»
ىراسصق لذ˘ب˘ن˘سسو ،ة˘يا˘ه˘ن˘لا ى˘ت˘ح
،وينيرومو ليب ةمزأا نعو .«اندهج
’ ..ل˘ي˘ب˘ل ل˘سضفأ’ا ى˘ن˘˘م˘˘تأا» :لا˘˘ق
تسسل ي˘ن˘نأ’ ،ثد˘ح˘˘ي اذا˘˘م فر˘˘عأا

نأا هديرنو ،انبع’ وهو ،مهعم كانه
.«اًديج ًءادأا مدقي

كويدلا
بختنم ةدايق هيلوت ةيناكمإا لوحو
يلقع نكل ،ىرنسس» :باجأا ،اسسنرف
لاير عم يل موي لكب عتمتسسأاو ،انه

’و ،مدقلا ةركب فوغسش انأا ..ديردم
،اًد˘˘بأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ي د˘˘˘حأا

سسي˘ئر تير˘غ و˘˘ل ع˘˘م ي˘˘ت˘˘قÓ˘˘عو
ذ˘ن˘م ةد˘ت˘م˘˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا

ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق» :ناد˘˘˘˘يز فدرأاو .«8991
تلقو ،ي˘فد˘ه ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ي˘˘˘تر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم تأاد˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح كلذ
يننكل ،تاونسس01 لبق ،ةيبيردتلا
.«انه نآ’ا

سسي˘ل اذ˘ه ؟تا˘˘با˘˘سصإ’ا» :ل˘˘سصاوو
انثدحتو ،نو˘ق˘ل˘ق ن˘ح˘ن ،ظ˘ح ءو˘سس

ى˘ن˘م˘ت˘نو ،ةد˘يد˘ع تار˘م كلذ ن˘˘ع
نآ’او ..نيب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ةدا˘ع˘ت˘سسا
لا˘خا˘فرا˘ك ةدا˘ع˘ت˘سسا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘كم˘˘ت
،ةيقبلا ةداعتسسا ىنمتنو ،زيكسسافو
.«اًمئاد يعم يقيرف يبع’ ديرأا

ه˘يد˘ل د˘يرد˘م لا˘˘ير» :ل˘˘م˘˘كت˘˘سساو
كا˘ن˘هو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ع˘ئار با˘سش ق˘ير˘ف
مهيلع نيعتي نيبعÓلا نم ديدعلا
ل˘ب˘ق ،ق˘ئا˘قد˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا بع˘˘ل
اذ˘هو ..لوأ’ا ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘سضن’ا
نوكلم˘ي م˘ه˘ف ،م˘ه˘ل ا˘ًيد˘ح˘ت ل˘ث˘م˘ي
.«لعفلاب ةدوجلا

نحن ؟ةيجراخلا ءاسضوسضلا» :عباتو
لا˘ير ه˘جاو˘ي يذ˘لا ط˘غ˘سضلا م˘ل˘ع˘ن
هنأا ملعنو ،ان˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘نو ،د˘يرد˘م
،ةم˘ي˘ظ˘ع ءا˘ي˘سشأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘ن˘كم˘ي
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ط ل˘˘˘ك ع˘˘˘سضن˘˘˘˘سسو
.«امهيلع سسفانن نيتللا نيتقباسسملا

هتايونعم» :ناديز لاق ،درازاه نعو
ي˘ف نو˘كت ن˘ي˘˘حو ،ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب ل˘˘سضفأا
نأا لمآاو ،ةدوعلل برقأا نوكت بعلملا
لمعلا نم لبقملا عوبسسأ’ا نكمتي
.«ةيويح رثكأا نآ’ا وهو ،قيرفلا عم

ر .ق ^

ايزببشس مامأا ةئجافملا ةراشسخلا دعب

«قحتسسن ام ىلع انلسصح» :يلويب
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ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ح˘ن˘م
سشيع˘ي ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘م
ل˘جا ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ة˘˘حار
ة˘سصا˘خ Ó˘ي˘ل˘ق عا˘جر˘ت˘سس’ا

ءارج مهنم لان بعتلا نأاو
او˘ع˘سضخ يذ˘لا نو˘طارا˘م˘لا
ةلوط˘ب˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ه˘ل
مهسضوخ مدع ببسسب كلذو
قافو مامأا41 ةلوجلا ءاقلل
نو˘كي˘سس يذ˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةيقيرفإ’ا ةسسفانملاب اينعم
قيرف˘لا را˘سصنأا ل˘مأا˘يو اذ˘ه
فقو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ر˘ثؤو˘ت ’ نأا˘ب

دجاوتي قيرفلا نأاو ةسصاخ
ن˘م ةد˘ي˘ج ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ي˘ف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
ةلسصاوم ىلع لمعي هلعجت
ةياهن لبق لسضفأ’ا قيقحت
. باهذلا ةلحرم

ايدو ءاقل جمربيشس
ءاقبإل عوبشسألا ةياهن

ةشسفانملا يف هيبعل
ل˘سصاو˘ي ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

قير˘ف˘لا و˘لوؤو˘سسمو ي˘ن˘ق˘ت˘لا

قيرف˘لا ا˘ه˘ير˘ج˘ي ة˘يدو ى˘ل˘ع
ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف ا˘مود ءا˘ق˘ب˘˘ل˘˘ل

ى˘ق˘ب˘ي فد˘ه˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ةسسفانملا قسسن ىلع ظافحلا

يرجيسس ةريبك ةبسسنب ثيح

تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ يدو ءا˘˘ق˘˘ل
ىلع ل˘م˘ع˘لا د˘سصق ة˘مدا˘ق˘لا

ىلع مئادلا زي˘كر˘ت˘لا نا˘م˘سض
لازي ’و اذه ةلوطبلا تاءاقل
«ما˘˘سص’» ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع سضع˘˘˘ب

اولان ثيح لسضفأ’ا نومدقي
يتلاو قرفلا سضعب باجعإا
مهعم لسصاوتلا يف تعرسش
لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘ف˘˘ط˘˘خ ل˘˘جا ن˘˘˘م
. لبقملا يوتسشلا وتاكريملا

صشامر ماششه

دراو عوبشسألا ةياهن يدو ءاقل ةجمرب

ةوقب باهذلا ءاهنإا يف ركفيو ةحار «ماسصل» يبعل حنمي ششيعي

ةليلم نيع ةيعمج

ىلإا اهلقنت نم ةبئا˘خ ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت تدا˘ع
ناكو مواق قيرفلا نأا مغر ةميزهلل تسضرعت ثيح نازيلغ
ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘لا˘ب را˘سصنأ’ا ة˘يا˘غ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع اردا˘˘ق
مئادلا هيعسس ىلع يلعوب ينقتلا دكأا دقو اذه لداعتلاب
رب ىلإا قيرفلاب سضوهنلا ىلع لمعلاو ءاطخأ’ا حيحسصتل
ىلع لمعلاو ءا˘مد˘لا د˘يد˘ج˘ت ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن نأاو ة˘سصا˘خ نا˘مأ’ا
امب ناديملا يف اديج ام اعون هروهظ ىقبي لسضفأ’ا قيقحت
. نيبعÓلا تاكرحت يف فيفط نسسحت كانه نأا

ةيلولا لخدت ةرورشضب نوبلاطي راشصنألا
مهئارآا ميدق˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا را˘سصنأا ل˘سصاو˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب
ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ع˘˘˘م˘˘˘جا ثي˘˘˘ح م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
يدانلل هميدقت نكمي ام ميدقت لجا نم ةيئ’ولا تاطلسسلا

هتاناهر رسسخيو ىواهتي قيرفلا تلعج يتلا ةمزأ’ا جيرفتو
دسسجي نأا رظتني يذلا بلطملا وهو رايدلا جراخ وأا لخاد
نو˘كي˘سس تقو˘˘لا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
ة˘ي˘ن˘ع˘م نو˘كت ن˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا نأا ا˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
يف ةيدولوم˘لا ة˘كرا˘سشم˘ل ار˘ظ˘ن41 ـلا ة˘لو˘ج˘لا تاءا˘ق˘ل˘ب
. ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا
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ةدكيكشس ةبيبشش
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ةباجتسس’ا ةعيرت رداقلا دبع ةركسسب داحتا ريجانم ررق
نم ةيمسسر ةفسصب هتلا˘ق˘ت˘سسا ن˘ل˘عأاو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا بلا˘ط˘م˘ل
جرخي يركسسبلا عراسشلا لعج يذلا رارقلا وهو هبسصنم
ريجانملا سسيلو ةرادإÓل يلك ليحرب بلاطيو هتمسص نع
مويلا ةحيبسص ةيجاجتحا ةفقو ميظنت ىلع نيدكؤوم طقف
نم هليحر نÓعإاب سسيئرلا ىتح ةبلاطمل قيرفلا رقم مامأا

بناوجلا لك نم ناك قافخإ’ا نأاو ةسصاخ يدانلا سسأار ىلع
. مسسوملا اذه جئاتنلا ليسصحت مدع اهمهأا لعل

«اهيلع عجار صشوهم»و كرحتي عراششلا
ةلذملا ةميزهلا دعب ةرسشابم يركسسبلا عراسشلا كرحتو اذه

ةيئ’ولا تاطلسسلا يلوؤوسسم نيبلاطم نارهو ةيدولوم مامأا
ريكفتلاو نييلاحلا نيلوؤوسسملا ةيحنت ىلع لمعلا ةرورسضب
ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا نأاو ةسصاخ قيرفلا لبقتسسم يف
نم ةيقيقح ةين كانه نوكت ول Óبقتسسم كرادتلا ىلع رداقو
تاحيرسصت نأاو ةسصاخ هذاقنإا نكمي ام ذاقنإ’ عيمجلا فرط
دجاوتي يذلا يسسفنلا فعسضلا ىلع دكؤوت ةريخأ’ا بردملا

مهتاقحتسسمل مهيقلت مد˘ع سصو˘سصخ˘ب د˘لاو˘خ ءا˘ق˘فر ه˘ي˘ل˘ع
ءافيإا ىلع لمعلا مدع دعب زيكرتلاو ةقثلا بايغلو ةيلاملا
. مهدوعوب نيلوؤوسسملا
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ة˘سصر˘ف جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘˘ف ع˘˘ي˘˘سض
ةرقم مجن مامأا هتاراسصتنا لوأا قيقحت
ن˘˘˘م ة˘˘˘يدر˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘خأا بب˘˘˘˘سسب كلذو
مكحلا فر˘ط ن˘م ى˘ت˘حو ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا
كانه ناك مجنلل يناثلا فدهلا ةطقل»
ىلع اناموسس مجاهملا نم حسضاو أاطخ
لع˘ج ا˘م و˘هو «ع˘ق˘ع˘ق ط˘سسو˘لا بع’
لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا دو˘˘˘سسي ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لاو بسضغ˘˘˘لا
نود˘ق˘ت˘ن˘ي او˘حار ن˘يذ˘لا ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘سصو˘˘ب
يذ˘˘˘˘لا رارزو˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا تارار˘˘˘˘˘ق
سسفانملل ةليلج تامدخ مدق مهبسسح
نم ةيباجيإا ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جا ن˘م
. جربلا بعلم

ةرشضاح تناك ةدارإلاو نشسحت دودرملا
نسسحت˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

ةديدسشلا ةبغرلا روهظو دودرملا يف ريبكلا
سصئاقنلا نأا ’إا يدانلل لسضفأ’ا ميدقت يف
ةريخأ’ا ةسسمللا يف ةسصاخ ةحسضاو تناك
سصرفلا نم ريثكلا بهسشل ءاقفر عيسض نيأا

ايادهلاو مجنلا يعفادم ءاطخأا اولغتسسي ملو
هنأاو ةسصا˘خ ق˘ب˘ط ى˘ل˘ع مد˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا

نأا ’ول قرافلا قيمعت ةسصرف يلهأÓل تناك
ةيافلحوب سسراحلا بناج ىلإا بعل ظحلا
ي˘ت˘لا ءاز˘ج˘لا ة˘ل˘كر˘ل ناد˘غز ةد˘يد˘سست ي˘˘ف
. يناثلا طوسشلا فسصتنم يف هل تحيتأا
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هلؤواف˘ت يد˘م˘ح دو˘ل˘ي˘م برد˘م˘لا ىد˘بأا
يسضايرلا يدانلل هتدايق لÓخ نم ريبكلا
ىلإا ى˘ع˘سسي ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
نم اميسس’ رومأ’ا نم ريثكلا حيحسصت

ذاوح˘ت˘سس’او ي˘عا˘م˘ج˘لا دودر˘م˘لا ثي˘ح
نم اسضيأا ةركلاب جردتلاو ةركلا ىلع
امك موجه˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا عا˘فد˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م
لجا نم ءيسش لك لÓغتسسا ىلإا ىعسسي
نأاو ةسصاخ نامأ’ا رب ىلإا قيرفلا ةدايق
دد˘ع ر˘ب˘˘كا بسسك ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي نآ’ا فد˘˘ه˘˘لا

ةلحرم ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ن˘كم˘م
. باهذلا

رومألا صضعب لاخدإا ديري
ةعقوم لبق ةيباجيإلا

«ةوارمحلا»
ىلع «ةروسضخلا»ـل ينفلا مقاطلا لمعي
ددع عفر ىلع ةرداقلا ةفيلوتلا طبسض
ةلبقملا ت’وجلا يف ةروسضخلا طاقن
ل˘˘سصاو˘˘ي سشتو˘˘كلا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
دسصق هرسصانع عم ة˘يرود˘لا ه˘تا˘عا˘م˘ت˘جا

حور طبسض ىل˘ع ل˘م˘ع˘لاو م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىر˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يدانلا حاجن رسس يدمح دوليم سشتوكلا

زيكرتلاب ابلاطم سشتوكلا نوكيسسو اذه

هل حيتي يوق يفلخ طخ ءانب ىلع رثكأا
ةوارمحلا مامأا ةمقلا يف دجاوتلا ةسصرف
. ةعمجلا اذه
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جربلا يلهأا
ةرڤم مامأا لداعتلا دعب

رارزوب يف «اهلسصح» يلهألا

ةنيطنشسق بابشش
ينفلا مقاطلا حÓشس يشسفنلا بناجلا ىلع زيكرتلا

«ةروسضخلا» دودرم نيسسحتب هلؤوافت يدبي يدمح

 ىرخأا ةرم بيخت ةبيبسشلا
نازيلغ نم نينح يفخب دوعتو

ةركشسب دا–ا
 هباحسسنا نلعي ةعيرت

يعامجلا باحسسنلا نورظتني راسصنألاو

ةمقلا نم Óماك دازلاب ةدوعلا يف ةرقم مجن ةليكسشت تقفخأا
ةدوعلا يف نادغز ءاقفر قفو ثيح جربلاب تيرجأا يتلا
ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا بكتراو اذ˘ه ن˘ي˘تر˘م ى˘ل˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘˘ف
بسضغلا ة˘م˘ق ي˘ف سشر˘ط˘ل برد˘م˘لا تل˘ع˘ج ةد˘يد˘ع ءا˘ط˘خأا

ح˘ن˘م يدا˘ف˘تو ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصي نا˘˘ك ه˘˘ناو ة˘˘سصا˘˘خ
سشتو˘كلا سضر˘ع˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ياد˘˘ه˘˘لا
رسصي لازي ’ هناو ةسصاخ تاداقتن’ا ديدع ىلإا سشرطل

لا˘بردو يواد˘ه˘م ةرو˘سص ي˘ف قاروأ’ا سضع˘ب ءا˘ف˘خإا ى˘˘ل˘˘ع
. قوزرم نبو

ءاقللا يف ةديحولا ةيباجيإلا ةطقنلا يمامألا طخلا يف نشسحتلا
ةديحولا ةطقنلا يموجهلا نسسحتلا ربتعي ىرخأا ةهج نم

يفده نأاو ةسصاخ جربلا ةمق يف اهنع ثيدحلا نكمي يتلا
نامد اذكو اناموسس نيم˘جا˘ه˘م˘لا فر˘ط ن˘م Ó˘ج˘سس ق˘ير˘ف˘لا

سشتوكلاف يلاتلابو قيرفلا هب ماق يعامج لمع ةجيتن كلذو
ريي˘سست ي˘ف ق˘ف˘خأاو ر˘مآ’ا اذ˘ه ي˘ف ح˘ج˘ن ه˘نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘ي
ىلع هدامتعا مدعو ’ فيك ةيفلخلا ةهجلا نم ةلباقملا
ايلاغ قيرفلا تفلك ةديدع ءاطخأا هنع جتن رسصانعلا سضعب
 . طقف لداعتلا ةطقنب يفتكي هتلعجو
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ةرڤم مجن

تعيسض نيعفادملا نم ةلمجلاب اياده
Óماك دازلاب ةدوعلا مجنلا ىلع
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دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب تط˘˘ح
يراوه را˘ط˘م˘ب سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
نم ةسصاخ ة˘ل˘حر ي˘ف ن˘يد˘مو˘ب
د˘ع˘ب ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا و˘غ˘نو˘كلا
لا˘ب˘سشأا ه˘ق˘ق˘ح يذ˘˘لا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
امود كنارف يسسنرفلا بردملا
يت يدان مامأا يسشابموبول يف
دعب ةر˘سشا˘ب˘مو.يبم˘يزا˘م ي˘ب
حنم ،نطولا سضرأا ىلإا لوسصولا
ءÓمز ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ةحار خاسسن نيدلا سسمسش دئاقلا

عا˘جر˘ت˘˘سس’ ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘ه˘˘تد˘˘م
لان يذلا بعتلا ةلازإاو سسافنأ’ا

قيرفلا فنأاتسسي نأا ىلع ،مهنم
ءا˘ثÓ˘ث˘لا د˘غ مو˘ي ه˘تار˘ي˘˘سضح˘˘ت
ةيناثلا ةلوج˘لا ةارا˘ب˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
لاطبأا يرود تاعومجم رودل
ن˘سص يدو˘ل˘ي˘ما˘م ما˘مأا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
˘مو˘ي ي˘ق˘ير˘فإا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا ز˘˘نواد
.لبقملا ير˘ف˘ي˘ف32 ءا˘ثÓ˘ث˘لا

اهبعل يتلا ةارابملا ىلإا ةدوعلابو
قÓ˘م˘ع˘لا ما˘مأا ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا

بابسشلا وبع’ نم˘ث ،ي˘ب˘م˘يزا˘م
ن˘م ا˘ه˘ب اودا˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا
مهنأا ىلع مهديكأات مغرف ،مهلقنت

ةدو˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق او˘˘نا˘˘ك
يتلا سصرفلا ىلإا رظنلاب ،زوفلاب
كلت ةسصاخ ،نيمجهاملل تحيتأا
تاكيرت ،وبموغن اهعيسض يتلا

ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا نأا ’إا ،و˘˘˘سشبو
ن˘ع Ó˘سضف ،ةارا˘ب˘م˘لا˘ب تط˘ي˘حأا
م˘ه˘ل˘ع˘ج ،ة˘بو˘˘طر˘˘لاو ةرار˘˘ح˘˘لا
،ةج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘ع م˘ها˘سضر نود˘ب˘ي

يبميزام يب يت يدان نأا ةسصاخ

امهم هناديم يف رثعتي ام اردان
.سسفانملا مسسا ناك

ةركلاو انقيرف انفرسش» :وحر
«تابايغلا مغر ةيرئازجلا

د˘عا˘سسم˘˘لا برد˘˘م˘˘لا حر˘˘سص
وحر نامي˘ل˘سس دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل
هب داع يذلا لداعتلا سصوسصخب
:Óئاق يسشابمو˘بو˘ل ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
لك نع ينغ قيرف مامأا انبعل»
يف هتو˘ق ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت
ةجيتن انققحو ،ةريخأ’ا ةيرسشعلا
يفارتعا مغر ةيبا˘ج˘يإا ا˘هر˘ب˘ت˘عا
نأا ’إا ،زو˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ترد˘˘ق˘˘ب
اهتفرع يتلا فورظلاو تابايغلا
دمحلاو ،انيف Óيلق ترثأا ةارابملا
يف هيلإا حمطن انك ام انققح هلل
انفرسش ا˘ن˘نأا ن˘ظأاو ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
ةيرئازجلا ةركلا انفرسشو انقيرف
ركسشأا ةبسسانملابو ،ةماع ةفسصب
،«ريبكلا مهئادأا ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو
رود ي˘˘˘˘ف ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا راو˘˘˘˘سشم

ر˘ي˘ه˘ظ˘لا لا˘ق ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
:لئابقلا ةبيبسشل قباسسلا نميأ’ا
ل˘كل ر˘سضح˘نو ل˘م˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن»
نأا د˘ي˘كأ’ا ،ةد˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ةارا˘˘ب˘˘م
لمعنسسو ه˘ت˘ياد˘ب ي˘ف راو˘سشم˘لا

ةارابم ةسسفانملا هذه رييسست ىلع
با˘هذ˘لا ا˘ن˘˘نا˘˘كمإا˘˘بو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب
.«اديعب
ثدحلا عنسصت يسشابموبول بعلم ثادحأا

ءÓمزل ثدح ام سصوسصخبو
بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف دو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ر˘˘˘ي˘˘˘مأا
د˘فو سضر˘ع˘تو ي˘˘سشا˘˘ب˘˘مو˘˘بو˘˘ل
ةارابملا لبق قيي˘سضت˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا

ةفاسضإا ،اهتايرجم ءانثأا ةقرسسلاو
لبق ةقÓمعلا ةسشاسشلا ءافطإا ىلإا
ةرادإ’ا تركنتسسا ،ةارابملا ةياهن
قيرفلا هل سضرعت ام ةيدادزولبلا
ة˘ح˘ف˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘ف
:تب˘ت˘ك ذإا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
دادزولب با˘ب˘سش ةرادإا ر˘كن˘ت˘سست»
يتلا ةجطل˘ب˘لاو ف˘ن˘ع˘لا ثاد˘حأا

ماحتقا دعب ،قيرفلا دفو تلاط

ي˘ب ي˘ت را˘سصنأا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
سسبÓملا رييغ˘ت فر˘غ ي˘ب˘مزا˘م
،نيب˘عÓ˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘قر˘سسو
ف˘˘˘تا˘˘˘ه ة˘˘˘قر˘˘˘سس تم˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح
يسشيرق قيفوت ديسسلا تاراظنو
،مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ف˘˘تا˘˘هو
ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ع˘ن˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
ةوق˘لا˘ب ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا لو˘خد
د˘ت˘ما د˘˘قو.«ني˘طو˘سشلا ن˘ي˘ب
لسصاوتلا عقاوم ىلإا راكنتسس’ا
نم ديدعلا تددن ذإا ،يعامتج’ا
ةيقيرفإ’او ةيبرع˘لا تا˘ح˘ف˘سصلا

،بعلملا يف بابسشلل ثدح ام
ثدح امب نيحفسصتملا ترّكذو
ىلع ةفيسض تلح ةريثك ةيدنأ’
قافو رارغ ىلع يبميزام يدان
ابمينيإا ،ةياجب ةيدولوم ،فيطسس
يواسضيب˘لا ءا˘جر˘لا ،ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا
ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘لا ،ي˘بر˘غ˘م˘˘لا

اذه راسصنأا نأا ةدكؤوم ،اهريغو
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب نو˘فور˘ع˘م ق˘ير˘ف˘˘لا
ايدا˘ن نو˘فر˘سشي ’و تا˘كو˘ل˘سسلا
.يبميزام يب يت مجحب

ضش .ليسضف

759213ددعلا ^2441 بجر3ـل قفاوملا1202 يرفيف51نينثإلاةصضايرلا
يبميزام مامأا ققحملا لداعتلا دعب

دغ موي فانئتسسلاو نطولا شضرأا ىلإا لسصت «ةبيقعلا» ةثعب

دادزولب بابسش

sport@essalamonline.com

ةحار Úموي ÚبعÓلا حنÁ ينفلا مقاطلا

«كلامزلا مامأا هومدق يذلا ريبكلا دودرملا ىلع نيبعÓلا ركسشأا» :ششورمع
بردملا سشورمع يفطل ىدبأا
،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل د˘عا˘سسم˘لا

يتلا ةجي˘ت˘ن˘لا ن˘ع ما˘ت˘لا ها˘سضر
ق˘ير˘˘ف ما˘˘مأا هو˘˘ب˘˘ع’ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
م˘ه˘تدو˘عو ير˘سصم˘لا كلا˘مز˘˘لا
.رايدلا جراخ نم ةينمث ةطقنب
د˘ب˘ع برد˘م˘˘لا د˘˘عا˘˘سسم لا˘˘قو
تاحيرسصت يف ينارمع رداقلا

تناك دقل ة˘حار˘سص» :ة˘ي˘ف˘ح˘سص
رد˘سصت˘م ما˘مأا ة˘ب˘ع˘˘سص ةارا˘˘ب˘˘م
ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ير˘سصم˘لا يرود˘لا
ةرب˘خ نو˘كل˘م˘ي ه˘ي˘ب˘ع’ نأا ى˘لإا

،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يف ةريبك
انل ةيباجيإا ةجيتنلا نأا ربتعأا اذهل
دودرملا ىلع نيبعÓلا ركسشأاو
.«هومدق يذلا ريبكلا

ىناع قيرفلا» :سشورمع فاسضأاو
ءوسس نم ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ةطقنلا هذه نأا دقتعأاو ،جئاتنلا

ةيحان˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك ا˘ند˘عا˘سست˘سس
’ َملو ،لبقتسسملا يف ةيونعملا
.«ةسسفانملا هذه يف اديعب باهذلا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ح˘˘ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه
ةحار نيموي رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل
سضرأا ىلإا ةدوعلا دعب هيبعÓل
،رسصم نم ةيباجيإا ةجيتنب نطولا

قيرفلا هققح يذلا لداعتلا بقع
0 ‐0 ةجيتنب كلامزلا يدان مامأا
رود نم ىلوأ’ا ةلوجلا باسسحل
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا ف˘˘سشكو.ايقيرفإا
نأا يمسصاعلا قير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا

ىلإا نودوعي˘سس ي˘ح˘لا˘سص ءا˘ق˘فر

ةيادب ءاثÓثلا ةيسشع تابيردتلا
نيع زكرمب00:�1 ةعاسسلا نم
ريسضحت˘لا ي˘ف عور˘سشل˘ل ،نا˘ي˘ن˘ب
يجرتلا مامأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘ل˘ل
ةيناثلا ةلوجلا راطإا يف يسسنوتلا

ي˘ت˘لاو ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م
يرفيف32 ءاثÓثلا موي نوكتسس
قير˘ف˘لا ل˘سصاو˘ي˘سسو.يراجلا
يقيرفإ’ا قاقحتسسÓل ريسضحتلا

ة˘يأا بع˘ل نود عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ل˘˘ي˘˘ط
تررق امدعب ،ةي˘م˘سسر ة˘سسفا˘ن˘م
د˘ي˘م˘ع ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ط˘بار˘˘لا
ةبي˘ب˘سش ما˘مأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا
�1 ةلوج˘لا با˘سسح˘ل ةد˘كي˘كسس
ل˘جأا ن˘م ،لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘˘م
لابسشأ’ ةيتاوملا فورظلا ريفوت

ىلع زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ي˘نار˘م˘ع
.يسسنوتلا هريظن

جاحلب اسضر

رئازجلا ةيدولوم

ماه زوفب مسسوملا لهتسسي بابسشلا
يبرغ يناثلا م˘سسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف
فيسسوب كرابم بعلم اهنسضتحا يذلاو
نيع بابسش قيرف لهتسسا تنسشومت نيعل
نيمث زوفب يسضايرلا مسسوملا تنسشومت
نيفد˘ه˘ب ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘سض ما˘مأا

تابايغب اورسضح فويسضلا .رفسص لباقم
ار˘ظ˘ن ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأ’ا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

هي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا سصيو˘ع˘لا ل˘كسشم˘ل˘ل
لكسشملاب هنم ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
.تنسشومت نيع بابسش لثم هلثم يلاملا

ةرطيسسلا نم نويلحملا نكمت اذه مغر
اونكمت ثيح ةارابملا تايرجم لج ىلع
�1 ةقيقدلا يف ليجسستلا باب حتف نم
يتلا ةجيتنلا يهو دباع بعÓلا ةطسساوب

يناثلا طوسشلا .لوأ’ا طوسشلا اهب ىهتنا
نيأا ةرطيسسلا ثيح نم لوأÓل اهباسشم ناك
يناثلا فدهلا ةفاسضإا نم بابسشلا نكمت
بعÓ˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع08 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘˘ف
اهب ىهت˘نا ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘هو .ي˘لÓ˘ع
. زيمتم يسضاير وج يف ءاقللا

ةنوب نيسسح

تنسشوميت نيع بابسش

ريدملا ةحبسش نب ميكح مدق
ةداعسسوب لمأا يدانل يسضايرلا
قيرفلا نم ةيمسسرلا هتلاقتسسا
ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ع˘˘˘م ه˘˘˘ل لا˘˘˘˘سصتا ي˘˘˘˘ف
دع˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لاو ،«مÓ˘سسلا»
ةيحاتتف’ا ةلوجلا ءاقل ةياهن
ن˘م˘سض ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا

ةفرتحملا ةلوطب˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
.ةيناثلا

ةد˘ير˘ج˘˘ل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
هنأا ةحبسش نب دكأا ،«مÓسسلا»
ببسسب ةلا˘ق˘ت˘سس’ا رار˘ق ذ˘خ˘تا
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لا
ةرتفلا يف يدانلا اهيف طبختي
:ددسصلا اذه يف لاقو ،ةريخأ’ا
نم ايمسسر ةلاقتسس’ا تررق»
يتمهم تلمكأا نأا دعب يدانلا

بحسسنأا ملو ،هجو لمكأا ىلع
:عباتو ،«سضعبلا هل جوري امك
يذ˘لا ل˘م˘ع˘لاو د˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك»
ة˘مد˘خ ل˘جأا ن˘م نا˘ك ه˘ت˘˘مد˘˘ق
نأا ار˘˘ي˘˘سشم ،«ط˘˘ق˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يدانلا اهب رمي يتلا فورظلا

تي˘ب˘لا ةردا˘غ˘م ه˘ي˘ل˘ع تم˘ت˘˘ح
.«يداعسسوبلا»
هثيدح يف ةحبسش نب فسشكو
ن˘كي م˘ل ة˘لا˘ق˘ت˘سس’ا بب˘سس نأا
اهنم يناعي يتلا نويدلا ةمزأا
تازا˘˘˘˘جإا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م وأا ل˘˘˘˘˘مأ’ا
يدا˘ن˘لا نأا ار˘ي˘سشم ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
:لا˘قو ي˘ثرا˘ك ل˘كسشب ر˘˘ي˘˘سسي
،ةئيسس ةروسصب ريسسي قيرفلا»

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ءو˘سس ا˘ه˘˘ي˘˘لإا ف˘˘سض
:ع˘با˘تو ،«ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غو
ن˘ع ءا˘بر˘غ سصا˘خ˘سشأا كا˘˘ن˘˘ه»
ام ل˘ك ي˘ف نو˘ل˘خد˘ت˘ي يدا˘ن˘لا
هنأا نودقتعيو قيرفلا سصخي
قيرع دان رييسست لهسسلا نم
ي˘ه كل˘تو ةدا˘ع˘سسو˘ب م˘ج˘˘ح˘˘ب

:فا˘سضأاو ،«ىر˘ب˘كلا ة˘˘ما˘˘ط˘˘لا
يدؤو˘˘ي˘˘سس ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘˘لا ءو˘˘˘سس»
.«ةيواهلا ىلإا قيرفلاب

هنأا ديكأاتلل ةحبسش نب داع امك
تقو يف ةلاقتسس’ا رارق ذختا
ناك ةديلبلا داحتا ءاقلو قباسس
:ةداعسسوب لمأا ةقفر هل ريخأ’ا
لبق ةلاقتسس’ا رارق تذختا»
ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ن˘م ما˘يأا ةر˘سشع
،ةديلبلا داحتا مامأا ةيحاتتف’ا
ا˘ن˘ب˘جاو˘ب ا˘ن˘م˘ق ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا

امك ةجيتنلا تناكو ،اندهتجاو
طا˘ق˘ن˘ب ا˘ند˘ع نأا د˘ع˘ب ا˘ها˘ندرأا
.هلوق بسسح «كانه نم زوفلا

د˘ن˘ع ا˘ن˘ثد˘˘ح˘˘م ف˘˘قو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ءارو تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘˘سسأ’ا
:Óئاق هبسصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
حلاسص يف تناك ي˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا»
ديرأا ’و مطحم يدانلا ،قيرفلا
همي˘ط˘ح˘ت ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس نو˘كأا نأا
ق˘ح ي˘ف ا˘م˘˘ثإا بكترأاو ر˘˘ث˘˘كأا
كلذ˘˘ل ،ه˘˘ب˘˘حأا يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.«ةلاقتسس’ا تلسضف
ةحبسش نب هجو ريخأ’ا يفو
ةرور˘سضب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل ءاد˘˘ن
ة˘فر˘ع˘م˘ل ق˘ئا˘ق˘ح˘لا ى˘˘سصق˘˘ت
قيرفلا قارغإا يف نيببسستملا
تفسصع يتلاو ،لكاسشملا يف
ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ي يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب

:لا˘ق ثي˘ح ،ي˘حاو˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج
ةيدلبلا سسيئرو يلاولا ىلع»
ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ع˘˘م ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘فر˘˘ع˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘هز˘˘ن˘˘لا

ل˘˘خاد ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
رو˘˘مأ’ا نإا˘˘ف ’إاو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
لظيسسو اهلاح ىلع ىقبتسس
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا سشي˘ع˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.«اهسسفن ةيثراكلا

طيمز .ع

ةداعسسوب لمأا
ميظنتلا ءوسسو رييسستلا يف ةيئاوسشعلا ىلإا هليحر بابسسأا عجرأا
نيطÓخلا ببسسب تناك يتلاقتسسا» :ةحبسش نب

«ةريخألا يتطحم يه ةديلبلا ةارابمو

ةبقلا دئار
«بوملا» رذنيو ةليسسملا ىلع ازيمم ازوف ققحي دئارلا
ازو˘˘ف ،ة˘˘ب˘˘ق˘˘لا د˘˘ئار ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح

قافو فيسضملا باسسح ىلع ازيمم
،ديحو فده˘ل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
بع˘˘ل ي˘˘ف ها˘˘ياو˘˘ن د˘˘ئار˘˘˘لا د˘˘˘كؤو˘˘˘ي˘˘˘ل
ل˘˘˘˘˘خدو ار˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م ىلوألا راودألا
اهلباق ةي˘مو˘ج˘ه ة˘عز˘ن˘ب ةارا˘ب˘م˘لا
،مكحم م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا عا˘فد˘لا
تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه فر˘˘˘˘˘ع لوألا طو˘˘˘˘˘سشلا
ه˘ي˘ل˘ع در˘ي˘ل ةرر˘ك˘˘ت˘˘م˘˘لا فو˘˘ي˘˘سضلا
ةد˘تر˘م تا˘م˘ج˘ه˘ب ضضرألا با˘ح˘سصأا
ا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘ث˘˘كأا نا˘˘ك د˘˘ئار˘˘لا نأا لإا
لدا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب لوألا طو˘˘سشلا ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ل
رونلا د˘ب˘ع د˘ئار˘لا برد˘م ي˘ب˘ل˘سسلا

تاوفه ىل˘ع اد˘ها˘سش نا˘ك ي˘سسي˘م˘ح
ءا˘ط˘˘خألا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سساو قا˘˘فو˘˘لا

ن˘˘ي˘˘طو˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘لا˘˘ب˘˘سشأا ن˘˘ح˘˘سشو
ةو˘ق˘ب ةز˘ي˘ع˘˘مو˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر ل˘˘خد˘˘ي˘˘ل

فده نع ترف˘سسأا ر˘ب˘كأا ة˘ي˘مو˘ج˘ه
رمع نم ةثلاثلا ةقيقدلا يف لوأا
ن˘م ة˘ع˘يزو˘ت د˘ع˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا

تد˘˘˘جو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘سسو
ضسأارلاب اهسضوريل نارمع مجاهملا
ا˘ه˘ن˘˘ك˘˘سسأا يذ˘˘لا ضشا˘˘ت˘˘يا˘˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل
،قو˘ف˘ت˘لا د˘˘ئار˘˘لا ا˘˘ح˘˘نا˘˘م كا˘˘ب˘˘سشلا

ةفاسضإل ةيفاك تناك قئاقد رسشع
قلأاتملا هعقو يذلا يناثلا فدهلا

عا˘˘فد˘˘لا ن˘˘م أا˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ب نار˘˘˘م˘˘˘ع
اهجو هسسفن دجيو ةركلا فطخيل
م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا ضسرا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ل
ح˘˘ب˘˘سصتو ها˘˘مر˘˘م ذا˘˘ق˘˘˘نإا ع˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسي
بردم ،در نود ني˘فد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ضسفن ماحقإاب كرادتلا دارأا قافولا

ءار˘˘˘جإاو ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ءايحإاب امهرامث ايطعأا نيرييغت

ةو˘ق˘ب ط˘غ˘˘سض يذ˘˘لا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ط˘˘خ
فد˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ن˘˘˘م ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

ةد˘م˘ل تلا˘جو تلا˘سص ي˘ت˘لا قا˘فو˘لا
م˘˘ن˘˘ت˘˘غ˘˘ت م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ق˘˘˘ئا˘˘˘قد ر˘˘˘سشع
فلخلل دئارلا عافد عجارت ةسصرف
تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ىل˘˘˘ع د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا يذ˘˘˘˘لا
ا˘˘هرا˘˘م˘˘ث تط˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘ع˘˘ب ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘˘ب
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىل˘˘˘ع م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘غو˘˘˘ت
قب˘ط ىل˘ع ةر˘ك م˘يد˘ق˘تو ىر˘سسي˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو يذ˘لا ة˘م˘لاو˘سس ل˘ي˘ب˘ن˘ل
ةنيمث طاقن ثÓث احنام كابسشلا
.ةبقلا دئارل

ىلع زوفلا :نابعسش
قيرطلاو ديفم ةليسسملا

Óيوط لازي ل
ق˘ير˘ف ضسي˘ئر نا˘ب˘ع˘سش ق˘ي˘فر دا˘˘سشأا

هقق˘ح يذ˘لا زو˘ف˘لا˘ب ،ة˘ب˘ق˘لا د˘ئار
ف˘˘ي˘˘سضم˘˘لا با˘˘سسح ىل˘˘ع ه˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا

قيرطلا نأا دكؤوم ،ةليسسملا قافو
ة˘لا˘سسر ه˘جو ا˘م˘ك ،Ó˘يو˘ط لاز˘ي ل
م˘ه˘ب˘لا˘˘ط يدا˘˘ن˘˘لا را˘˘سصنأل ة˘˘سصا˘˘خ
دسصح˘ل د˘ئار˘لا ع˘م فو˘قو˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ف
،ة˘ي˘با˘ج˘˘يلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م
: ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف لا˘˘قو
لسضفب ءاج مويلا ققحملا زوفلا»
ه˘˘لذ˘˘ب يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ح˘ي˘ح˘سصلا را˘سسم˘لا ىل˘ع ا˘˘ن˘˘نأا د˘˘كأاو
Ó˘˘˘يو˘˘˘ط لاز˘˘˘ي ل ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘ل
ىل˘˘ع اد˘˘ي˘˘ج ز˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عو
ن˘م ة˘سصر˘ف˘لا ل˘غ˘ت˘سساو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
را˘˘سصنأا ىلإا ة˘˘لا˘˘سسر ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت ل˘˘˘جأا
فافت˘للا ةرور˘سض ا˘هدا˘ف˘م يدا˘ن˘لا

.«رثكأا مدقتلل قيرفلا لوح
قÓع نمحرلا دبع
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˘˘مÓ˘˘˘عإا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو تف˘˘˘سشك
نأا تبسسلا سسمأا لوأا ةيرطق
ة˘ي˘بر˘˘ع تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ةر˘˘سشع
رود ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م كرا˘˘سشت˘˘سس
ةيبر˘ع˘لا سسأا˘كلا تا˘عو˘م˘ج˘م
ي˘ف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا م˘˘مأÓ˘˘ل
حتاف˘لا ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

نيح يف ،1202 ربمسسيد81و
21 تابختنملا ىلع بجوتي
رودلا ىلع رورملا ةي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ةرود˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘˘لا
.ةيميلقإ’ا

،ه˘˘سسف˘˘ن رد˘˘سصم˘˘لا بسسحو
ةر˘سشع˘لا تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف
فينسصت بسسح ايبرع ىلوأ’ا
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا
ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش رد˘سصي˘سس يذ˘˘لا
نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ي˘ه ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

يف ةرسشابم ةكراسشملاب ةينعم

رورملا نود تاعومجملا رود
.لوأ’ا يوفسصتلا رودلا ىلع

قرا˘˘˘ف ى˘˘˘˘لإا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو
ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘تو ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
رمأ’ا نإاف ،ةيبرعلا تابختنملا
ةريبك ةبسسنب ا˘مو˘سسح˘م ود˘ب˘ي
رمأ’ا قلعتيو ،ةيفعملا قرفلل
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،سسنو˘˘ت ن˘˘م ل˘˘˘كب
،ر˘˘˘ط˘˘˘ق ،ر˘˘˘سصم ،بر˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،تارامإ’ا ،قارعلا ،ةيدوعسسلا
يهو ،نامُع ةنطلسسو ايروسس
ةرسشعلا ةيبرع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ر˘˘ط˘˘سضت˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ى˘˘˘لوأ’ا
ىرخأ’ا21 تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
يديهمتلا رودلا ىلع رورملل
رود ىلإا تابختنم6 لهأاتتل
.تاعومجملا

دا˘ح˘ت’ا نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج

رر˘ق مد˘ق˘لا ةر˘˘كل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةخ˘سسن˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
،نييلحملا بخت˘ن˘م˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا

،ايئاهن سسيلو يئدبم رارق وهو
تاباختنا نأا انملع اذإا ةسصاخ
ى˘ل˘˘ع ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
يف نكمم ءيسش لكو باوبأ’ا

ىلعأا يف رييغت أارط اذإا ام ةلاح
.ةسسائرلا مره

صش .ليشضف

تاعومÛا رود ‘ ةرششابم كراششيشس

يديهمتلا رودلا نم ىفعم يرئاز÷ا بختنŸا

«لاول» ةقفر اهمدقي يتلا ةÒبكلا تايوتشسŸا لظ ‘

ةيسساسسألا ةليكسشتلا ‘ Êاميلسس ةيؤور ديرت Òهام÷ا

بايغلا لشصاوي لاطع

ةراسسÿا مغر «يج شسأا يبلا» مامأا قلأاتي يوادوب

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ف˘˘˘سشك
ر˘˘سصن˘˘لا بع’ د˘˘ي˘˘ب˘˘ع يد˘˘ه˘˘˘م
ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا نأا ،ي˘˘تارا˘˘˘مإ’ا

د˘ع˘ب ءا˘ج يدا˘ن˘˘لا اذ˘˘ه فو˘˘ف˘˘سص
ه˘ئا˘قد˘سصأا ن˘م دد˘ع ه˘ترا˘˘سشت˘˘سسا
م˘˘هو ،ي˘˘بد ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءيجملا ىل˘ع هو˘ع˘ج˘سش م˘هرود˘ب
تارا˘مإ’ا ي˘ف ة˘بر˘˘ج˘˘ت سضو˘˘خو
نأا هل نيدكؤوم ،ةدحتملا ةيبرعلا
حاجنلا هناكمإابو ريبك دان رسصنلا

تا˘مو˘ق˘م˘لا ل˘ك نأا ا˘م˘ب ق˘لأا˘ت˘لاو
.ةرفوتم

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘ي˘ب˘ع د˘˘كأاو
فد˘ه˘لا نأا سسمأا لوأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
«ديمعلا» ىلإا هلجأا نم ءاج يذلا
ةديدج باقلأا بسسك يف نمكي
ق˘لأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ةد˘عا˘˘سسمو

ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ،ا˘يرا˘قو ا˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
يف لاقو ،يبرعلا جيلخلا يرود
ةسسفان˘م˘لا نأا م˘ل˘عأا» :دد˘سصلا اذ˘ه
بلطتيو ابوروأا نع ةفلتخم انه
لوأا اهنأا ةسصاخ ،ماجسسن’ا كلذ
،يبرعلا جيل˘خ˘لا ي˘ف ي˘ل ة˘بر˘ج˘ت
يتدعاسسم نولواحي انه عيمجلاو
رومأ’ا نأا دقتعأاو جامدن’ا ىلع
افيسضم ،«يعي˘ب˘ط ل˘كسشب ر˘ي˘سست
هل قبسسو اديج ةقطنملا فرعي هنأا

.تارملا نم ديدعلا يف اهترايز
عم ايقير˘فإا ل˘ط˘ب فر˘ت˘عا ا˘م˘ك

نكي مل هنأا يرئازجلا بختنملا
يف يسسنرفلا تنان ةرداغم عقوتي
ي˘برد˘م» :لا˘قو ،تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
نو˘˘˘م˘˘˘ير تنا˘˘˘ن ي˘˘˘ف ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
يليحر يف بغري ناك كينيمود

،ةركف˘لا تسضرا˘ع يدا˘ن˘لا ةرادإاو
امف ،اهيل˘ع ار˘سصم تن˘ك ي˘ن˘ن˘كل

ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا ’إا م˘ه˘˘ن˘˘م نا˘˘ك
 .«لعفلاب يبد يف نآ’ا انأاو ،يبلط

ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ظو˘ظ˘˘ح ن˘˘ع ا˘˘مأا
بعÓلا ىريف ،يلحملا يرودلا
نأا يزيلجن’ا لتسساكوينل قباسسلا
ىلع ةسسفانملا يف رسصنلا ةسصرف
يف لاقو ،ةمئاق تلازام يرودلا

ع˘م قرا˘ف˘˘لا» :سصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘ه
ءيسش لكو اريبك سسيل ردسصتملا
نأا ن˘˘ظأا ،دراو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك ي˘˘˘ف
ن˘ي˘ب اد˘ج برا˘ق˘ت˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
امدعب تارامإ’ا يف انه ةيدنأ’ا
.«كلذ ىلع تعلطا

صش .ليشضف

ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا ل˘˘سصاو˘˘ي
يدانو ينطولا بختنملا مجاهم
يف ثدحلا عنسص يسسنرفلا نويل
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج طا˘˘˘سسوأا

تايوتسسم˘لا ل˘ظ ي˘ف ا˘سصو˘سصخ
اهم˘يد˘ق˘ت ل˘سصاو˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا

ةنوآ’ا يف ةهجاولل هتداعأا يتلاو
ربوسسلا» ةكراسشم مغرو.ةريخأ’ا
يف Óيدب «لاول» ءاقل يف «ميلسس
ريغ ،هيليبنوم ف˘ي˘سضلا ة˘ه˘جاو˘م
سصر˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ ه˘˘نأا
ةيفاك نكت مل اه˘ن˘كل ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

د˘ع˘ب ةرا˘سسخ˘لا ه˘ق˘ير˘ف بي˘ن˘ج˘ت˘ل
باحسصأا ةرا˘سسخ˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ة˘يا˘ه˘ن
فدهل ن˘ي˘فد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب سضرأ’ا

ن˘م ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘˘سض
ورسصانم ف˘خ˘ي م˘لو.«1 غيل˘لا»
ن˘م م˘ه˘ب˘سضغ نو˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
يذ˘لا ا˘ي˘سسرا˘غ يدور برد˘˘م˘˘لا
و˘كا˘نو˘م م˘ج˘ن كار˘سشإا ي˘ف ر˘خأا˘˘ت
تر˘ب˘˘عو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا
مدع نم اهئايتسسا نع ريهامجلا
ىلع يسسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا دا˘م˘ت˘عا

ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م «ر˘˘سضخ˘˘لا» فاد˘˘˘ه

،ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا
ينام˘ي˘ل˘سس كرا˘سشي نأا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ةلبقملا تايرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا
ناك املثم يابيد عم ةيئانث نّوكيل
مسسوملا وكانوم يف ردي نب عم
نبا نأا مو˘ل˘ع˘م˘لا ن˘مو.يسضاملا

ةدوعلاب أادب ناي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
هقاحتلا ذنم ا˘ي˘ج˘يرد˘ت هاو˘ت˘سسم˘ل
امداق ،نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا فو˘ف˘سصب
وتاكريملا يف يتيسس رتسسيل نم
.طرافلا يوتسشلا

طيمز .ع

ي˘لود˘لا يوادو˘ب ما˘سشه ق˘˘لأا˘˘ت
موي سسين يدان بع’و يرئازجلا
يتلا ةيوقلا ةارابملا لÓخ تبسسلا

نا˘سس سسيرا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ب ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
ه˘ق˘ير˘ف ةرا˘سسخ م˘˘غر ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ةلوجلا باسسحل1 ‐2 ةجيتنب
مجن كراسشو.«1 غيللا» نم52
لÓخ ايسساسسأا ينطولا بختنملا

مهتعمج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
امك ،يسسنرفلا يرودلا ردسصتمب
هنأا هنع لاقي ام لقأا ادودرم مدق
ةمÓع ىلع لسصحت ثيح ،زيمم
،هتهج نم.هئادأا ريظن01 نم1.7
ر˘خآ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ز˘ج˘˘ع
يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف يوادو˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘مزو
ىلإا ةدو˘ع˘لا ن˘ع ،لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي

ةباسصإ’ا ببسسب قيرفلا ةليكسشت
ة˘ثÓ˘ث ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا برد˘م د˘كأا ذإا ،ع˘ي˘˘با˘˘سسأا
نو˘كي˘سس ه˘نأا «ا˘ي˘سسوروأا نا˘˘يردأا»
ىرخأا مايأا ةرسشعل راظتن’ا هيلع
.ةسسفانملا ىلإا ةدوعلل

جاحلب اشضر

«باقلألا قيقحتل رسصنلا ¤إا تئج» :(يتارامإلا رسصنلا بعل) ديبع

صسيتيب لاير عم هدقع
لبقŸا فيشصلا يهتني

تامامتها لخدي يدنام
ةيرطقلا ةيدنألا

يلودلا يدنام ىسسيع لخد
لا˘˘ير ع˘˘فاد˘˘مو ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م˘سض ي˘˘نا˘˘ب˘˘سس’ا سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ةيدنأ’ا نم ديدعلا تامامتها
ىل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا

هدقع نأا ا˘سصو˘سصخ ،ه˘تا˘مد˘خ
ناوج رهسش يهتني يدانلا عم
نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘˘مو.لبقملا
ة˘ي˘عا˘سسلا ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا

بع’ عم دقاعت˘ل˘ل ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م
يف قباسسلا يسسنرفلا سسمار
،د˘˘يرد˘˘م و˘˘كت˘˘ي˘˘ل˘˘تأا ةرو˘˘˘سص
˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسيوو لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ني˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

نو˘كت ن˘ل ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا ا˘˘مور
رفظلا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا ةد˘ي˘حو˘لا
لوخد دعب ،بعÓلا تامدخب

ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع
ةيسضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ
رمأ’ا ناك نأا دعب طخلا ىلع
ي˘˘ل˘˘هأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘م
تفسشك ام بسسحو.يدوعسسلا

،ةيناب˘سسإا مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو ه˘ن˘ع
ىقلت يروحملا عفادملا نإاف
ة˘يد˘نأا ن˘م ة˘ي˘م˘سسر ا˘سضور˘˘ع
،رطق موجن يرود يف ةطسشان

ةيرطقلا ةيدنأ’ا لمعتسس ثيح
ايلام «براحملا» ءارغإا ىلع
يلايخ بتار سضرع لÓخ نم
عيقوتلاب هعانقإا فدهب هيلع
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘˘خو
.يرطقلا يرودلا

ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي
سسأاكب «رسضخلا» عم جوتملا
سضفر رسصمب9102 ايقيرفإا
تار˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘كنÓ˘˘ب˘˘لا» ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا
عفرب هتبلاطم دعب ،«سسيدريف
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل˘ل طر˘˘سشك ه˘˘ب˘˘تار
نوكيسس يذلاو ،قيرفلا ةقفر
نم ةيادب مازتلا يأا نم ارح
ةيا˘ه˘ن خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج
.سسيتيب لاير عم هدقع

طيمز .ع

عم قفتت نارهو ةيدولوم ةرادإا1202 ممأÓل ةيبرعلا صسأاكلا
يوسضم بردŸا

يوسضم نيدلا ريخ بردملا عم نارهو ةيدولوم ةرادإا تقفتا
رمع بردملل افلخ قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ىلع فارسشإÓل
دقع خسسف دع˘ب ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ةر˘ت˘ف ى˘ل˘ع فر˘سشأا يذ˘لا يو˘ط˘ع˘ل˘ب
هتدم دقع ىلع ىسضمأا ذإا ،ينوزاك درانريب يسسنرفلا بردملا
.ديدجتلل ةلباق ةنسس

ةرادإا وسضع عم فيطسس قافول قباسسلا بردملا ىقتلا دقو
يسضقت يتلا ليسصافتلا ىلع اقفتاو سسمأا يسسونسس نب قيرفلا
قبسس امدعب ،ةوارمحلل ةينفلا ةسضراعلا مامز يوسضم يلوتب
.ةيئدبملا هتقفاوم فيطسس ةنيدم نبا حنمو ايفتاه اثدحت نأاو

تامدخ تبلط نأا يرئازجلا برغلا يدان ةرادإ’ قبسس دقو
ريخأ’ا اذه نأا ’إا ،زيغن ليبن رئازجلا ةيدولومل قباسسلا بردملا
يتلا ةبعسصلا ةرتفلا دعب ةحارلا نم ذخأا لسضفو كلذ نع رذتعا

.يمسصاعلا قيرفلا عم اهب رم
،قيرفلل ينفلا مقاطلا نمسض يوطعلب رمع نوكيسس امك

يسسنرفلا ةرداغم لبق هلغسشي ناك يذلا هبسصنم ديعتسسيسسو
.دعاسسم بردم وهو ينوزاك

صش .ليشضف
ةباشصإلا ببشسب بايغلا نم ةنشس دعب

نم ةسسفانŸا ¤إا دوعي ةيز نب
نوجيد فيدر ةباوب

سسمأا لوأا ةسسفانملا ىلإا يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيسساي داع
دعب ،يسسنان عم ةيدو ةهجاوم يف ،نوجيد فيدر ةقفر تبسسلا

يف اهل سضرعت يتلا ةريطخلا ةباسصإ’ا ببسسب Óيوط ماد بايغ
.رورم ثداح

ايسساسسأا ناديملا ةيسضرأا ىلإا ينطولا بختنملا مجاهم لخدو
لبق ،(1‐3) ةجيتنب هقيرف زوف يف مهاسسو ،دئاقلا ةراسش Óماح
.07 ةقيقدلا يف ناديملا ةيسضرأا رداغي نأا

يدانل فيدرلا قيرفلا بردم ناوب فوتسسيرك ينقتلا لاقو
نب ةيؤورل ديعسس انأا» :ةسسفانملا ىلإا يرئازجلا ةدوع نع نوجيد
بوهوم بع’ هنإا ،ديدج نم رسضخأ’ا ليطتسسملا يف ةيز
.«ريثكلا هنم نوملعتيسسو راغسصلا هئÓمز ديفيسسو يكذو

دق ،لوأ’ا قيرفلا بردم «سسيرانيل ديفاد» ينقتلا ناكو اذه
ازهاج نوكيسس ةيز ن˘ب نأا ا˘ق˘با˘سس ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘فا˘ح˘سصل˘ل د˘كأا
.يلاحلا مسسوملا ةياهن لبق ةيمسسرلا تاسسفانملا ىلإا ةدوعلل

رورم ثداحل سضرعت دق يرئازجلا مجاهملا نإاف ةراسشإÓل
ني˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا ى˘ل˘ع هر˘ب˘جأا ،0202 يا˘˘م82 ي˘ف ر˘ي˘ط˘˘خ
ليطتسسملا ىلع هتدعبأا امك ،ديلا ىوتسسم ىلع نيتيحارج
.ةنسسلا ةبارقل رسضخأ’ا

Úلرب نوينوي ةهجاوم ‘ ايشساشسأا بعل

¤إا هتدوع لجسسي بلاط نب
هبردم ةداسشإا ىقليو ةليكسشتلا

يرئازجلا بختنملا ناديم طسسوتم بلاط نب ليبن لجسس
هقيرف عم ةكراسشمل˘ل ه˘تدو˘ع ،ي˘نا˘م˘لأ’ا40 ه˘كلا˘˘سش بع’و
عوبسسأ’ا تاسسفانم نمسض نيلرب نوينوي ةهجاوم يف اددجم
عقو ىلع تهتنا يتلاو ،اغيلسسدنوبلا يناملأ’ا يرودلا نم12
.يبلسسلا لداعتلا

يدان نم هتدوع ذنم ةبعسص ةرتفب رم دق بلاط نب ناكو
كراسشي مل ذإا ،ةراعإ’ا ةرتف ءاسضقنا دعب يزيلجن’ا لسساكوين
فرط نم لوأ’ا قيرفلا نم هداعبتسسا لبق ،هقيرف تاءاقل يف
ةراثإا يف «رسضخلا» مجن ببسست ىلإا هتعجرأا يتلاو ،ةرادإ’ا
.لكاسشملا

جمدنا امدعب يرئازجلا يلودلا ءادأاب سسورغ بردملا ىنثأاو
ةليكسشتلل ةديفم تناك هتدوع نأا اريسشم ،قيرفلا عم اددجم
:عباتو ،«ةارابملا يف ةئيسضملا ةطقنلا ناك بلاط نب» :احرسصم
مل هنوك يعيبط اذهو تايرابملا ةريتو هسصقنت لاح لك ىلع»
ةينفلا ة˘م˘ي˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘سص فار˘ت˘عا ي˘ف ،«ن˘ير˘ه˘سش ةد˘م˘ل بع˘ل˘ي
قرزأ’ا» لبق نم هل سضرعت يتلا ملظلا مغر «براحملا»ـل
.«يكلملا

يزيلجن’ا ماهنتوت يدانل قباسسلا بعÓلا نأا مولعملا نمو
هتلاط يتلا تاداقتن’ا دعب قيرفلا ةليكسشت نع هبايغ لجسس
دجاوتيو ،لوأ’ا قيرفلا نم هداعبإا متيل ،هاوتسسم عجارت ببسسب
رورم دعب طقف طاقن9 ديسصرب بيترتلا عاق يف كلاسش يدان
.«اغيلسسدنوبلا» ةيناملأ’ا ةلوطبلا نم ةلوج12

طيمز .ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

اكيسش قÓخأا
D˘ل ي˘ï̆Ü̆ة H˘ة~̆©˘م،
E˘˘˘˘7 †اÑ̆˘˘˘©ò̆˘˘˘ا˘˘˘+ا’
ي˘˘˘لود˘˘˘لا ب>œ˘˘˘˘لا
م˘˘˘Ĭ˘˘q ير˘˘˘ÇÑم˘˘˘˘لا
ح°H اHدô، +åلاH~لا

<g0 نم0رلا دÅÑدو
Eم©ÇÑه <ïب I§اMة
ن&ا ل©مqلاو ،ءاõïلا
ر1%’ا وJ ة0ا6Ñ ن+

Fنا MرMلا دïم©Çس،
ب>œ˘˘لا بÜ˘˘õ˘˘˘©˘˘˘ل
د˘0&ا ن˘H ير˘ÇÑم˘˘لا

ظ˘í˘0 فر˘= ùا˘م˘>
بõ˘˘̆/ ،سœ+Ä˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
E˘˘م˘˘©Çل نا˘˘. س˘˘ğ˘ن
6Ñة0ا..

ششهواسسنام
+åلا دåمõ©لا ةqة©0ار

دمHt ا§ل ع1ÉÑ يkلا
ب>œ˘لا يا˘=و˘- ن˘˘©˘˘H&ا
،ير˘˘(ا~˘q̆˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ي4و˘t̆˘˘م˘˘لا ع˘D̆اد˘˘م˘˘˘لا
ي9ÑاMرلا ي/رkلا يدا°ل
ىوHÄÑk ىõ> يIÄÑوkلا
ت°˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘- ،ل˘˘˘˘0̆ا˘˘˘˘˘˘òلا
ة˘©˘˘م˘6Ñ̆ر˘˘لا ة˘ÇÑ̆˘í˘˘t̆لا
ياد ن˘˘̆©˘˘˘0ÄÑ ر˘˘ÇÑ̆°˘˘˘˘ل
،ق+اÄÑلا ا§œ<gل ءاÅÑíلا
ي˘ù Dا̆/و ùا˘8Ñ̆ ي}˘˘لا
ا7ÑtرH ناFو ةلوg˘Ü̆˘لا
لDÉÑ&’ا ن©+ نH نوò©ل
E˘˘g˘˘ن&ا ل M˘˘ï̆˘س9و˘1 4ر
-q0ا ة+رkارD©ة.

ميعز دسض ةرماؤوم

م˘˘©˘˘>~˘˘لا ة˘˘+ا˘˘°˘˘> دا˘˘t˘˘-ا سÄ©˘˘(4 بلا˘˘:
+ÉÑلا ة4ورåلم <õى -ÄÑدMد Hا -gïى
H˘˘د نM˘˘ل نو˘˘õ˘í˘رM˘ق H˘k˘6&اÑ˘í˘ا D˘ي I˘íÄس
ي}˘لا يدا˘°˘لا ه˘M˘å˘©ÅÑ ا˘H ى˘˘õ˘˘> تEو˘˘لا

0ÄÑg9و هÑع F7 لÑءي Hل/ا ن -tï©ق
نوMõåg ةIو+ ءا°+&ا لqå- ةد©/ ةIÜœEا

اد©å+ سÄ©(رلا vا4و ا}J دوÇÑåلا ة4Eو
Dلا يïÉÑ©0 ة©o ا&Fلا ن&ا دíرMق Mkåس9ر
ءيÅÑل ’ فار:&’ا سåÉ+ نH تا+رÉÑل
6Ñل ىوòوIه Måkg4 ر)©ÄÑل اõ°و يداJو
Hا ا<kg9 ¶رÑ6’ ا+رÑkïيدا°لا 4ار.

 ديعبلا ةريح
بيرقلا لبق

ن©> ة©åم/ 4اIÇÑ&او ولو'وHÄÑ م§Mí مل
Hõ©õ6 ةÑgلا بÇÑرلا تمJ©ب Hفر: ن
ة©(’ولا تاÄÑõÜلا ا}Fو ùام>&’ا ùا/4
+wÇÑس8و Ikا)r لاíرM0 ق©o مل Måõق
ن&ا ام+ م§©°Må ’ رH&’ا ن&اFو فر: ي&ا
ةM’ولا MìرÅÑ- ىõ> لمå- ة>ومqملا

ءا˘م˘6Ñ ي˘D ا˘©˘لا˘> ة˘°˘Mد˘م˘لا ة˘˘Mا4 ع˘˘4Dو
0â©لا ةرòg8ا1 4اÑلا ن&او ةk§اIي-&ا- ي
H˘˘لا ن˘˘ï˘˘رMو بH˘˘لا ن˘˘g˘˘å˘©˘د J˘{او ا&H˘ا†˘
نو˘œ<˘g˘˘لا ر˘˘M˘˘°˘˘k˘˘â ب©˘˘Jر˘˘لا تم˘˘ÇÑلا
م˘§˘H˘°˘t ي˘D ل˘ث˘م˘k˘- ة˘Mو˘°˘H˘å ة˘-ا˘k˘í˘˘لا

<˘˘õ˘˘ا ى’&E˘ل H˘°˘لا ح˘í˘و 5وF˘{و&ا ةر˘/&ا ا
ل8Ñو يدا°لا ن&ا ام+ ن©Mkر§7Ñ ن©-ر/&ا
.ب©-رkلا ةDا8Ñول

ىرخأا ةرم بيغي ةدوبدب

7Ñرy Fg©ر <õى HÄÑkلا ىوíw{ ا’&MÄÑر
6Ñ˘˘˘©˘˘˘q˘˘˘å˘˘˘ل H˘˘˘ادD˘˘˘ر˘˘لا يدا˘˘°˘˘لا عM˘˘9اÑ˘˘ي
ر§ÅÑلا ة+ار˘E ب©˘M˘è ةدو˘+د˘+ ي˘°˘©˘ïÄÑ˘°˘Ü˘لا

ع˘م˘/&او ا}˘J ه˘©˘Iا˘M˘å ا˘˘H ة˘˘IÇÑ˘˘ì I˘˘k˘˘©˘˘qو
ىل)ا Mïì مل ظtلا ن&ا ىõ> ار©ثF رDا°ÄÑلا

و˘Jو ’ F˘©˘ì م˘6Ñو˘م˘لا ا}˘J ب>œ˘لا بIا˘/
نMدا©ملا ىل)ا ا§©D دوMå ةرH لF يD ي}لا
.ىر1&ا ة+ا8Ñ)’ س9رMkåو ’)ا

«اكسسيل» ةرادإا تاماهتا

+˘˘å˘˘ا د(<˘˘œI˘ه D˘لا يÅÑ˘وà و&’اù -ÄÑ˘õ˘œت
ة4اد)ا تم§-ا iورwلا †وJq د9Ñ ة©مJو
ةHدw+ †وÄÑم6Ñ م˘tò˘لا iور˘w˘لا ة˘©˘å˘م˘/
H˘˘دو˘لوM˘ة EÄÑ˘°˘Ü˘©˘°˘ة D˘و ي˘+4اد˘لا ي<˘õ˘ى
ا§I&ا ىõ> ةدF'وö Hومõل ةÄÑg°لا+ سï©É°لا
6Ñ˘˘k˘˘رD˘ع -˘ï˘رM˘ن˘> ار E˘لا ه˘-ا4ار˘k˘ي F˘اIت
D˘9اÑ˘t˘اد˘/ ة J˘{ا E˘وا˘0 دù ر˘©˘1&’ا -˘g˘ة(ر
I˘íÄÑ˘ه H˘و'F˘ا اد&I˘6 هÑ˘å˘ل ى˘kÄÑ˘©˘©ي+4ادلا ر
4Dïلا ةÜاEملا مå©لا ة4اد)’ نõïلا+ ءاÅÑòل
ع˘+ا˘k˘م˘لا ن&ا م˘=4 ءا˘Ü˘1&ا نود ن˘Hو †œ5˘˘لا
سgåÉل ءيÄÑلا ر©ÄÑلا نH دF&اMk ءاõïل د©qلا
Dkة§/اوملا تار.

qarsana@essalamonline.com
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فسصوي ل
Hن Mر1%’ †و، Mثgو©ل ت
H˘˘©ÄÑ˘˘لا ي˘˘œ<ي˘لود˘لا ب
يداĬ مI˘q̆ ي̆°˘©˘˘k˘˘°˘˘/4&’ا
نH هI&ا يIا6Ñg)’ا ةIو7Ñõر+

FوFءاد&’ا ل©لد+ ،ر1%ا ب
اJر1%ا هMداI عH هHدE ي}لا
ةلوgÜلا يD ،سD©Ä’&ا †اH&ا
D̆˘لا ي˘˘õ̆˘ï˘ا ي}˘لا ءاĬk˘§˘ى
+̆w˘6ا˘مÑ˘©˘د©˘0و فد̆§˘ل ة،

F˘نا IÇÑ̆©˘ğه H̆°§ا JدD©ن
تğ.او ا}J̆ ،ى˘H̆˘õ̆è ر˘˘1%او
هل ةÄÑg°لا+ رمåلا ن&ا و©ل
H˘˘q˘˘4 درĔ˘6’ مÑ̆©˘ا˘م D̆ي
ي}لا يIاث˘لا ه˘Dد˘J ة˘ï̆Ü˘ل
.د©å+ نH دد6Ñو ëوا4

15

هخيرات يف ةرم لوأل
+˘˘å̆˘لا د˘˘í˘˘5و <˘˘õ˘ى
IÇÑ˘˘0 رÄÑ˘˘©˘˘ياد ن
+˘°˘k˘©˘q˘2 ةC 1
31 ةلوqلا iاtÄÑل
H˘˘0 ،ي4ود˘لا ن˘ï˘ق
D˘˘˘رM˘˘˘م˘˘˘لوا ق˘˘˘ğ˘˘ي
ا5ا˘˘˘I˘˘˘qا ة˘˘˘Mد˘˘˘م˘˘˘لا
و˘˘˘Jو ا˘˘˘©˘˘˘4M˘˘˘˘wا˘˘˘˘-
-ÇÑ˘˘ل ¶4د˘õ˘g˘Ü˘ة˘لو
ةر˘م˘õ˘ل ة˘Mر˘˘(ا~˘˘q˘˘لا
،ه4Mwا- يD ىلو&’ا

ي}˘˘˘لا ر˘˘˘H&’ا و˘˘˘Jو
ر˘Mد˘م˘لا ه˘+ رD˘˘k˘˘w̆ا
ن&ا يرk©Üلا ءا°+&’ ر©Fg فر7Ñ هIا ة©8Ñtí تاMtرÇÑ- يù DاE ي}لا ةMدملا يgملو&’ ي°íلا
MkÇÑ4د DرMï§و&’ ي4ودلا مù Hةر D4ا- يMwه H°{ -د/او¶ D9&’ا ي4ود يÑءاو.
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ةÓسصلا تيقاوم

هبردم ةداسشإا ىقليو كلاسش ةليكسشت ىلإا هتدوع لجسسي بلاط نب̂ 
ةراسسخلا مغر «يج شسأا يبلا» مامأا قلأاتي يوادوب̂ 

يبميزام مامأا ققحملا لداعتلا دعب

شضرأا ىلإا لسصت «ةبيقعلا» ةثعب
دغ موي فانئتسسلاو نطولا

7592ددعلا ^2441 بجر3ـل قفاوملا1202 يرفيف51نينثإلا

1202 ممأÓل ةيبرعلا صسأاكلا

نارهو ةيدولوم دادزولب بابشش رئاز÷ا ةيدولوم

نويل Òهامج
ةيؤور ديرت
‘ Êاميلسس

ةيسساسسألا ةليكسشتلا

يتلا ةريبكلا تايوتشسملا لظ يف
«لاول» ةقفر اهمدقي

تاعومÛا رود ‘ ةرششابم كراششيشس

يديهمتلا رودلا نم ىفعم يرئاز÷ا بختنŸا

اديدج ابردم يوسضم
Ÿنارهو ةيدولو

ةحار نيموي نيبعÓلا حنمي ينفلا مقاطلا

نيبعÓلا ركسشأا» :ششورمع
يذلا ريبكلا دودرملا ىلع

«كلامزلا مامأا هومدق


