
اياسضقلا ‘ رظنلا ليجأات
مكاÙا Èع ة‹ŸÈا

قح’ خيرات ¤إا

اذفان انجسس تاونسس5 شسامتلا
ريتاوف يف بعÓت «ريم»ـل

50صصيسسردملا ماعطإ’ا
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تاراطإÓل ةضصرفلا حنم ¤إا فدهت اهنأا دكأا
ةيلوؤوضسŸا بضصانم ءوبتل ةباضشلا

اهدافم ةطولغم ةلوادتم رابخأا ىلإا راضشأا
اهنمث عافتراو تامÓعلا دحأا مضسا رييغت

ةلضصاومو يرذجلا رييغتلاب اوبلاط
نيدضسفملاو داضسفلا ىلع برحلا

نودوعي ةبلطلا
ىركذلا يف عراسشلا ىلإا

30 صصكارحلل ةيناثلا

بقع ةهجاولا ىلإا دوعت يضسنوت يلع لايتغا ةيضضقيئاضضقلا لمعلا ةعطاقم ءادوضسلا ةب÷ا رارق ببضسب
ةميرجلا عوقو ىلع ةنضس11

ميتنضس نويلم91 ـب تردق ةيلام ةرغث فاضشتكا

50صص

اظوح˘ل˘م ا˘عا˘ف˘ترا ةد˘ئا˘م˘لا تيز فر˘ع
ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت ،جد03 ـب را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسألا ي˘˘˘˘ف
ف˘ق˘ضسلا زوا˘ج˘ت نا˘ضضمر ر˘ه˘ضش بار˘˘ت˘˘قا
ىلإا ة˘˘فا˘˘ضضإا ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا ه˘˘˘تدد˘˘˘ح يذ˘˘˘لا

،تا˘مÓ˘ع˘لا صضع˘˘ب ي˘˘ف ةرد˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست
ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘ت˘ضضفر يذ˘لا ر˘مألا
ارا˘ب˘خأا كا˘ن˘ه نأا تد˘كأاو ،كل˘ه˘ت˘ضسم˘˘لا

د˘˘حأا م˘˘ضسا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت نأا˘˘˘ضشب ة˘˘˘لواد˘˘˘ت˘˘˘م
.اهرعضس عافتراو تامÓعلا

يحÓسصإ’ا اهراسسم ليطعتو رئازجلا فادهتسس’ تاهبجلا عيمج ىلع ةسسئاب ت’واحم
30 صصةيبلضسلاو ةيريمدتلا راكفألا ىلع قيرطلا عطقل يتاضسضسؤوملا لاضصتلا ليعفت ىلإا نوعدي نوينمأا ءاربخ

تيزلا رعسس :«مÓسسلا»ـل يدبز
ىدعتي نأا نكمي ’و ننقم

ةلودلا هتددح يذلا فقسسلا

قÓطن’ا :بوبعج
فثكŸا جامدإ’ا ةيلمع ‘

عيباسسأا لÓخ بابسشلل

30 صص

40 صص

تاونضس5 فرظ يف فدهلا قيقحتل رايغلا عطق يف رامثتضسلا راكتحا مدعب بلاطم

ديقعلا ةمكاحم ءاجرإا
ششاطلوأا بيعسش

لخادلا شسرام4 ىلإا

تاحاÎقلاو ءارآلا لكب بحر
ةيعوضضوم لئادب مدقت يتلا ةءانبلا

تاباطÿا نم رذحي نايز نب
ىقرت ’ يتلا ةيبانلا

ةيعما÷ا ةبخنلا ىوتسسم ¤إا
30 صص

ايلحم اهتعانسصل تاسشرو حتف نع ليدب ’و ةنيزخلا لهاك تلقثأا تارايسسلا رايغ عطق تادراو :«مÓسسلا»ـل يسشيرق ^
«دامتع’ا ةداهسش» ءاغلإاو داريتسس’ا تاءارجإا ليهسستل تاوعد^

50صص

Úـطوتل يرحسسلا حاتفŸا وه اذه
رئازـــ÷ا ‘ تاراــيسسلا ةــعانسص

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا 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
عارتخ’ا مأا ةجاحلا

نوحÓف عا˘ط˘ت˘سسا ،ة˘ل˘ي˘م˘ج ةردا˘ب˘م ي˘ف
فلتت يتلا تارسشحلا عمقل ةليح راكتبا

،تاديبملا مادخ˘ت˘سسا نود م˘طا˘م˘ط˘لا ةدا˘م
هتحت حابسصم بيسصنت ىلإا حÓف أاجل ثيح
ةدام وأا نوباسص وأا قورحم تيز هيف ءانإا
ةرتفلا يف هلاع˘سشإا م˘ت˘ي ا˘هد˘ع˘بو ل˘ي˘فا˘ج˘لا
،تارسشحلا عاونأا لك بطقت˘سست˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا

ن˘˘مو ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت اذ˘˘˘كهو
ه˘ف˘ل˘كت ا˘م ةدا˘ع ي˘ت˘لاو ا˘سضيأا تاد˘ي˘ب˘م˘لا
ةديفم ريغ اهنوك ىلإا ةفاسضإا ةظهاب ’اومأا
،اهدسض ةعانم تارسشحلا تبسستكا امدعب
.عارتخ’ا مأا ةجاحلا Óعف

«بوعرملا ريملا»

ىد˘حإا ي˘ف ق˘با˘سس ة˘يد˘ل˘ب سسي˘˘ئر ر˘˘ط˘˘سضا
نم بورهلا ىلإا ،طاوغأ’ا ةي’و تايدلب
ةبلاطمو ديدهتلا ةأاطو تحت مايأا ةدع هتيب
،ه˘لاو˘مأا˘ب مو˘ح˘لو ي˘سشاو˘م درو˘مو ي˘بر˘م
ديروتل ةيدلبلا عم ريخأ’ا اذه دقاعت ثيح
نيأا دحأا فرعي ’ يسشاوملا نم سسأار001
ةيقيقح ةطرو يف سشيعي «ريملا» ،تبهذ
.تاونسس ذنم

! ةلزهملا

باح˘سصأ’ ا˘ف˘ل˘م نأا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ي˘سشت
مت ترايت ةي’وب ة˘يرا˘ق˘ع ة˘ي˘قر˘ت ع˘يرا˘سشم
ريزو ىلإا ةقثوم ىوكسش بجومب هليوحت
ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تح˘ن˘م د˘قو ،لد˘˘ع˘˘لا
ةيقرت عيراسشم باحسصأ’ سضارأا ةي’ولاب
نأا رداسصملا تتبثأاو ،قح هجو نود ةينكسس
ءا˘سشنإ’ ن˘˘ي˘˘سصسصخ˘˘م ا˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا

ررقت نأا لبق ،ةيمومع تازيهجت عيراسشم
ن˘ي˘قر˘م˘ل ا˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

رتملا رعسس نأا وه دحاو ببسسب ،نييراقع
نويلم01 ىدعتي نيع˘قو˘م˘لا ي˘ف ع˘بر˘م˘لا
نأا و˘˘ه نآ’ا د˘˘˘كؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ،م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
ىلإا بيرق تقو ي˘ف ل˘سصت˘سس تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
.ةلزهملا هذه نع نيلوؤوسسملا

«هباوثب هلك»

لخدت ةي’و يلاو نأا علطم ردسصم فسشك
ةموكح يف ةرازو ماع نيمأا ىدل هلقث لكب
ءاقبإ’ا لجأا نم ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا

هفيلكت ةدم تهتنا فلكم يئ’و ريدم ىلع
رتاوت دعب ،ةي’ولا يف هعقوم يف ،بسصنملاب
نم رارقب ديدج يئ’و ريدم نييعت لوح رابخأا
يلاولا نأا ىلإا تامولعملا تاذ ريسشتو ،ريزولا
سسيئر وهو هقيقسش هب لسصتا نأا دعب لخدت
لثملا لوقي امكو ،ةيريدملا تاذ يف ةحلسصم
.«هباوثب هلك»

qarsana@essalamonline.com
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رئازجلا لزاغت ايناطيرب
تقو كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه سسي˘˘˘˘˘ل
نآ’ا ن˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘سضفأا

ة˘˘˘˘كار˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘قإ’
عم ةقيثو ةيجيتارتسسإا
هلاق ا˘م اذ˘ه ،ر˘ئاز˘ج˘لا
«دروفاتسس ردنسسكلا»
،ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا بئا˘˘ن˘˘لا
رئازجلا فسصو يذلا
ة˘باو˘˘بو ةرا˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
هدÓ˘ب ا˘عدو ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘سشل
امك ،اهعم ةيئانثتسساو
رئازجلا نإا اسضيأا لاق

ي˘˘ف ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر بع’
اذه نم رثكأ’او ،ةرحلا ةراجتلا ةقطنم ليعفتل دعتسست اهنأاو ،ايقيرفإا لامسشو  طسسوأ’ا قرسشلا
 .ةيزيلجن’ا ةغللا ىلع اهلابقإا لÓخ نم ،يسسنرفلا ذوفنلا ةءابع نم جورخلل ىعسست اهنأا

ةوسشرلا ناتيح
ل˘جر بر˘ق˘ت ةد˘ع تاو˘ن˘سس ل˘ب˘˘ق
م˘ه˘م لوؤو˘سسم ن˘م م˘ه˘˘م لا˘˘م˘˘عأا
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م ،نار˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ب
نيعور˘سشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت تÓ˘ي˘ه˘سست
،ةيمهأ’ا نم ريبك ردق ىلع نينثا

لواقملاو لامعأ’ا لجر لسصحو
لوؤو˘سسم˘لا ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع
ةرايسس ناك لباقملا نكل ،مهملا
هنب’ ة˘ي˘نا˘ث ةرا˘ي˘سسو لوؤو˘سسم˘ل˘ل
ام بسسح نيترايسسلا ةميق ،ركبلا

ةياغلل ةيرسس رداسصم نم فرع
.ميتنسس رايلم5.1 ىدعتت

نييرئازجلا دنع رسضخأ’ا بهذلا
،اندÓب اهب رخزت ةريبك ةورث ربتعت ةهكاف
داسصتق’ا ءارثإا يف ةمهاسسملا اهنأاسش نمو
ل˘كسشلا˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا م˘˘ت و˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘لإا جا˘ت˘ح˘ت ’ ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ح˘ي˘ح˘سصلا
ا˘ه˘نإا ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ير˘سشبو ة˘يدا˘م تا˘ي˘نا˘كمإا
فسسأÓل نكلو ،«يكوسشلا نيتلا» ةهكاف
نودو ادودحم رئازجلا يف اهجاتنإا ىقبي
نم ىرخأا نادلب يف اهدجن نيح يف ،ةيمهأا
يتلا ايلاطيا رارغ ىلع تارداسصلا مهأا
نوكن ’ اذاملف ،رييÓملاب Óخد اهل رفوت
اهلعجو ةهكافلا هذه جاتنإا يف نيقابسسلا

.ةينطولا تارداسصلا مهأا نم

«ارأاف دلوف لبجلا شضخمت»
يداولا ةي’و دعتسست
نم انط62 ريدسصتل
اينابسسا ىلإا اطا˘ط˘ب˘لا

رئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م ر˘ب˘ع
ةردابم˘لا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
اهتيم˘هأا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت

ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘خ
ةدود˘ح˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘كلا
نع نÓعإ’ا مت يتلا
ي˘˘ه˘˘˘ف ا˘˘˘هر˘˘˘يد˘˘˘سصت

ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا بسسح
معطم اهكله˘ت˘سسي˘سس
فر˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘حاو
فلتلل سضرعتت ىرخأاو نزاخملا يف اهنم ةماه تايمك سسيدكت متي تقو يف ،طقف عوبسسأا

مدعل نيجتنملاو نيحÓفلا نم ريثكلا ءايتسسا تراثأا ةيسضقلا ،اهفيرسصتل اقوسس دجت مل اهنأ’
راوجلا لودب ةنراقم ةفيعسض دج ىقبت يتلا ريدسصتلا تايلمع ليعفتل تاطلسسلا لخدت

.ةيناكسسلا اهتفاثك نم مغرلا ىلع ايونسس نط فلأا007 نم رثكأا ردسصت يتلا Óثم رسصمك
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watan@essalamonline.com

يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو د˘كأا
لÓ˘˘خ ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘˘ع ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘م
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا
هنأا ،«كوبسسيافلا» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ل˘˘كل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس
تا˘حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لاو ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا
د˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو ءارآÓ˘˘˘لو ،ةدا˘˘˘ج˘˘˘لا
اهحرط متي يتلا ،يعوسضوملا

،كوبسسياف˘لا˘ب ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا رو˘˘مأا ي˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘ح
ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لاو تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو
مازتل’ا ىلإا ايعاد ،تارارقلاو
مارتحاو ،ةيقÓخأ’ا رييا˘ع˘م˘لا˘ب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
لك عم لسصاوتلل ةسصسصخملا

.ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا تا˘نو˘كم
بحر˘ي ه˘نأا نا˘يز ن˘˘ب ح˘˘سضوأاو
تا˘˘˘حار˘˘˘ت˘˘˘˘ق’او ءارآ’ا ل˘˘˘˘كب
يتلاو ،ةيعوسضو˘م˘لاو ةءا˘ن˘ب˘لا
،ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م ل˘˘ئاد˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
،ةيمسسرلا هتحفسص ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘ل

لكب لفكتلاو درلاب موقي ثيح

يتلا ،لكاسشملاو ت’اغسشن’ا
هرودب كلذك مايقلاو ،هيلإا درت
ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لاو مÓ˘˘˘˘عإ’ا ي˘˘˘˘ف
ن˘˘˘˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ،دا˘˘˘˘˘˘˘˘سشرإ’او
تانا˘ي˘ب ر˘ب˘ع ،تارا˘سسف˘ت˘سس’ا

زربأاو .ة˘ي˘م˘سسر تا˘ح˘ير˘سصتو
ه˘نأا ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
ل˘˘كل ة˘˘يو˘˘لوأ’ا ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس
تا˘حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لاو ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا

د˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو ءارآÓ˘˘˘لو ،ةدا˘˘˘ج˘˘˘لا
رومأا يف ىت˘ح ،ي˘عو˘سضو˘م˘لا
تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست˘˘˘لا

ةنلعملا تارارق˘لاو ط˘ط˘خ˘لاو
ح˘سسف˘˘يو ،ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ر˘˘˘˘خآ’ا يأار˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

’ولح حرطي يذلا سسكاعملاو
يذ˘˘لاو ،مار˘˘ت˘˘ح’ا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
هذهل عباتملا روهمجلا مرتحي

ذخأايسس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘ح˘ف˘سصلا
وأا لا˘غ˘سشن’ا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
ن˘م حر˘ط و˘ل ى˘ت˘ح ،م˘ل˘˘ظ˘˘ت˘˘لا

يعاد Óف ،دحاو سصخسش فرط
نم رثكأا ةلاسسرلا سسفن راركتل
ر˘سشن˘ي ا˘م ل˘ك أار˘ق˘ي ه˘نأ’ ،ةر˘م
عيمجلا ايعاد ،ةحفسصلا ىلع
.مهفتلا ىلإا

ةيعوضضوم لئادب مدقت يتلا ةءانبلا تاحاÎقلاو ءارآلا لكب بحر

ةيعما÷ا ةبخنلا ىوتسسم ¤إا ىقرت ’ يتلا ةيبانلا تاباطÿا نم رذحي نايز نب

خ.ةميضسن

ةبخنلا ىوتضسم ىلإا ىقرت ل يتلا ةيبانلا تاباطخلا نم ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نايز نب يقابلا دبع رذح
ريياعملاب مازتللا ةرورضض ىلإا ةرم نم رثكأا هبن هنأا ىلإا اريضشم ،ةيعماجلا بادآلاو تايقÓخألاو ىفانتت يتلاو ةيعماجلا

.ةيعماجلا ةرضسألا تانوكم لك عم لضصاوتلل ةضصضصخملا ةيمÓعإلا ةحاضسملا هذه مارتحاو ،ةيقÓخألا

‘ يليللا لمعلا ةبقارم قيلعت نولضصاويضس مهنأا اودكأا
مهبلاطŸ ةباجتضسلا مدع لظ

حوتفم ينطو بارسضإا ‘ لوخدلاب نوددهي لمعلا وسشتفم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تدد˘˘ه

لمعلا يسشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ينطو بارسضإا يف لوخدلاب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت مد˘ع ءار˘ج حو˘ت˘˘ف˘˘م
ةرازو ىلإا ةعوفرملا اهبلاطم
لسصاوتسس اهنأا ةدكؤوم ،لمعلا
ا˘ه˘ل˘م˘عو ا˘ه˘طا˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

يليللا لمعلا ةبقارم ةسصاخ
ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ بب˘˘˘سسب
.لمعلا لئاسسوو

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘كأا
يف لمعلا يسشتفمل ةلقتسسملا
تل˘˘سصح˘˘ت ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘˘ب
نأا هنم ةخسسن ىلع «مÓسسلا»
يف عرسش ين˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا

بار˘سضإ’ا تاءار˘جإا ةر˘سشا˘ب˘م
متيسس يذلا حوتفملا ينطولا
كلذو ،اقح’ هخيرات ديدحت

ةباجتسس’ا مدع ةي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ىلإا ةعوفرملا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
نايبلا حسضوأاو ،لمعلا ةرازو
اورر˘ق ل˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م نأا

ةكرتسشملا تارايزلا ةعطاقم
ةياسصولا تحت تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘ك
«سسانكلا«يعامتج’ا

لامعلل ين˘طو˘لا قود˘ن˘سصلاو
«سسو˘ن˘˘سسا˘˘ك» ءار˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘غ
ليغسشتلل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لاو
ثادحتسسا ةياغ ىلإا ،اهريغو
،ة˘سصا˘خ تا˘سضيو˘ع˘ت وأا ح˘ن˘م
قيلعت ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

دح ىلإا يليللا لمعلا ةبقارم

ل˘ئا˘سسوو ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
.سشتفملل لمعلا

تنل˘عأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو
˘ما˘ت˘لا ا˘ه˘سضفر ن˘ع ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا
فرط نم لسسرملا عورسشملل
ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘˘لا

مييقتو ط˘ي˘ق˘ن˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
ىفانتي هنأ’ ةيدودرملا ةحنم
يتلا ةيرازولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ع˘م
ربمسسيد03 خيراتب تردسص
ةظفاحملاب رمأات يتلاو0202
ةلماك ةيدودرملا ةحنم ىلع
ةسصاخ لمعلا سشتفم حلاسصل
بتار˘˘˘لا ف˘˘˘ع˘˘˘سض ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
لئاسسو ي˘ف حدا˘ف˘لا سصق˘ن˘لاو
ريياع˘م˘لا ةر˘كن˘ت˘سسم ،ل˘م˘ع˘لا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
مييقتب ةقلع˘ت˘م˘لاو عور˘سشم˘لا
ي˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ي˘سشت˘ف˘˘م ءادأا
˘˘˘‐نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بسسح‐ سسر˘˘˘كت
ةءا˘سسإ’او ف˘سسع˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف
موهفمل حيرسصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو
.ةعنقملا تابوقعلا

تاقييسضتلاب قلعتي ا˘م˘ي˘فو
ءارج ةباقنلا يطرخنم قح يف
،يباقنلا مهقح˘ل م˘ه˘ت˘سسرا˘م˘م
˘مو˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأا ‐نا˘ي˘ب˘لا‐ د˘˘كأا
ةين˘طو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو˘ب
امك تاسسرامملا هذهب اديدنت
ءاسضقلا ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب تدد˘ه
ةسسرامم ليقارع ةلازإاو عفرل
. يباقنلا قحلا

ز.صسواط

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘˘مأا
ةرورسضب اهتايريدم ةي˘ن˘طو˘لا

نيين˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘ب ا˘ه˘تا˘فاو˘م
تاناحت˘ما ر˘ي˘طأا˘تو ة˘سسار˘ح˘ب
مايبلا ،ايرولاكبلا ةنسسلا ةياهن
0202 ةرود ما˘˘˘ي˘˘˘˘كنا˘˘˘˘سسلاو
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضل ،1202
،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘سصب سسار˘˘ح˘˘لا

ير˘˘ف˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن تدد˘˘˘حو
ديدحتل ل˘جا ر˘خآا˘ك ،يرا˘ج˘لا
.ء’ؤوه مئاوق

ر˘خأا˘ت يأا ن˘م ترذ˘ح ا˘م˘˘ك
بابسسأا ترسصحو ةيلمعلا يف
وأا ة˘˘سسار˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘˘ف˘˘˘عإ’ا
ي˘˘ت˘˘ئ˘˘ف ي˘˘˘ف ،ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصت˘˘˘لا
يف نيدجاوت˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
،جÓ˘ع˘لا د˘سصق ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ت’اح˘م˘لا تاذا˘ت˘سسأ’ا اذ˘كو
.ةمومأا ةلطع ىلع

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ته˘˘˘جو
ى˘˘لإا ة˘˘مرا˘˘سص تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
،تاي’ولا عيمج يف اهيريدم
تاءارجإا يف ايمسسر عورسشلل
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق داد˘˘˘˘عإا
تاناحتما ريطأاتب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
،ايرولاكبلا نم لك تاداهسش
ةرود ما˘˘ي˘˘كنا˘˘سسلاو ما˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع تدد˘˘˘˘˘˘سشو .1202
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ءÓ˘˘˘يا ةرور˘˘˘سض
نأا د˘ع˘ب ،ىو˘سصق˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأ’ا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘لإا ترا˘˘˘˘˘سشأا
رذ˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ميدقت ة˘سسار˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت

،مهءافعإا رربت ،ةيتوبث قئاثو
ني˘ف˘ظو˘م˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ءارجإا نمازتي يذلا نيفلكملا
م˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت تا˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا
،جÓعلا يقلتل ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب
ت’اح˘م˘لا تاذا˘ت˘سسأ’ا اذ˘كو
تبلاطو .ةمومأا ة˘ل˘ط˘ع ى˘ل˘ع
ةلسسارم لÓ˘خ ن˘م ة˘يا˘سصو˘لا

ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘جو
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملل مهنمو
نمسضتت لواد˘ج سصي˘سصخ˘ت˘ب
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا ءا˘م˘سسأا
ةسصا˘خ˘لاو ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘نا˘مأ’ا˘ب
ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘سسأا ر˘˘˘كذ نود
سسار˘ح˘لا˘ب سصا˘خ˘لا لود˘ج˘˘لا

،لسسكا جمربملا ىلع نوكيو
ربع م˘ئاو˘ق˘لا ل˘سسر˘ت نأا ى˘ل˘ع
’و  طقف «لسسكا» جمربملا
ديلاب ةبوتكملا مئاوقلا لبقت
اه˘لا˘سسرإا م˘ت˘يو ةرو˘سصم˘لا وأا

لبق ،ينورتكل’ا ديربلا ربع
يفو .يراج˘لا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن
ةرازو ترر˘˘˘ق ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘˘ه
006 نم رثكأا دينجت ةيبرتلا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزو˘م ر˘طؤو˘˘م ف˘˘لأا

ح˘ي˘ح˘سصت˘لاو ءار˘جإ’ا ز˘كار˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘مأ’او
تارود ى˘˘لإا نو˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘˘سس
عدر ةيفيك سصخ˘ت ة˘ي˘ن˘يو˘كت
قيسسنت˘لا˘ب ،سشغ˘لا ت’وا˘ح˘م
.نمأ’ا حلاسصم عم

ر.نوراه

ةيبلضسلاو ةيريمدتلا راكفألا ىلع قيرطلا عطقل يتاضسضسؤوملا لاضصتلا ليعفت ىلإا نوعدي نوينمأا ءاربخ

يحÓسصإ’ا اهراسسم ليطعتو رئازجلا فادهتسس’ تاهبجلا عيمج ىلع ةسسئاب ت’واحم

تلاجملا فلتخم يف نيدلبلا نيب نواعتلا تاقÓع صضارعتضسا

«1202 شسكديآا» عافدلا شضرعم ششماه ىلع ةيتارامإا ةيرئازج تاثحابم

لجأا رخآاك رهضشلا ةياهن ددحت طوعجاو حلاضصم
مئاوقلا ديدحتل

ريطأاتل شسراح فلأا006 نم ديزأا
» مايكناسسلا»و «مايبلا» ،«كابلا» تاناحتما

ر˘ي˘ب˘خ˘لا باز˘ي˘م د˘˘م˘˘حأا د˘˘كأا
ت’وا˘˘ح˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا ،ي˘˘ن˘˘مأ’ا

عيمج ىلع رئازجلا فادهتسس’
تجرخ اهنأا افي˘سضم ،تا˘ه˘ب˘ج˘لا

ةرئاد ىلإا تايدحتلا طيحم نم
تايوتسسملا ةفاك ىلع رطاخملا

اهفادهتسس’ ت’واحم كانه نأاو
اهلغسشل تاهب˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع
اهتسضهنو ةيميلقإ’ا اهراودأا نع
.ةيداسصتق’ا

ح˘ير˘سصت ي˘ف باز˘ي˘م ح˘سضوأا
افلاحت كانه نأا ،سسمأا يفحسص
ج˘˘عزأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘سض
ن˘م˘م ن˘ير˘ي˘ث˘كلا ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
˘˘مدا˘˘سصت˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘ي
رئازج˘لا بي˘ي˘غ˘تو ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

دارفنÓل ةي˘لود˘لا ة˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع
تبعل امدعب امي˘سس ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
لح يف اريبك ارود اهتيسسامولبد
يف اديدحتو راوجلا لود تامزأا

   .يلام
ىلإا ين˘مأ’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا را˘سشأاو

ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م دو˘˘˘جو
يف يحÓسصإ’ا راسسملا ليطعت
،ه˘ي˘˘لإا ى˘˘ع˘˘سست يذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةر˘ئاد ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإاو
لÓخ ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ل˘كا˘سشم˘لا
نم ةعومجم˘ل سشماو˘ه لا˘ع˘ت˘فا
تافلملا نع اهلغسشل لكاسشملا

ينطولا اهعورسشمو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
ةيداسصتق’ا اهتدا˘ي˘سس ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ر˘ي˘ب˘خ˘˘لا زر˘˘بأاو .ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو
ةنزاو ة˘لود ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ي˘ن˘مأ’ا
د˘ه˘سشي ،بر˘ط˘سضم م˘ي˘˘ل˘˘قإا ي˘˘ف
،ةينطولا ةلودلا موهفمل ارايهنا

تاب موهفملا اذه نأا ىلإا اريسشم
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر ا˘˘فد˘˘ه
نمأا فدهت˘سست ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ىر˘ي ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘˘ف .دÓ˘ب˘لا

تامو˘ل˘ع˘م˘لا ق˘فد˘ت نأا ،باز˘ي˘م
لودلا ههجاوت دحت ربكأا حبسصأا
ه˘˘˘نو˘˘˘ك ن˘˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
نايحأ’ا نم ريثك يف فدهتسسي
ىلإا اتف’ ،لودلا رارقتسساو نمأا

ىلع ايمهو اباسسح072 دوجو
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘سش
،ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘˘م را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ قو˘˘˘سست
ن˘م ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘ئ˘ف فد˘ه˘ت˘سستو
تايجتارتسسا لÓخ نم عمتجملا

اهدوزت تايطعم قفو ،ةجردتم
سضرغلل ةسصسصختم رباخم اهب

وأا ة˘ي˘مو˘˘كح تاد˘˘ن˘˘جأا ن˘˘م˘˘سض
 .تاموظنم

ح˘˘˘سضوأا ،را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
’Ó˘˘غ˘˘ت˘˘سسا كا˘˘ن˘˘ه نأا ،باز˘˘ي˘˘م
د˘˘سصق ،ي˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘لا ءا˘˘˘سضف˘˘˘ل˘˘˘ل
كيكفتو تاعمتجملا فادهتسسا
ي˘عو ءا˘ن˘˘ب ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،لود˘˘لا

نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ح
ةرازو اهتقلطأا يتلا تاريذحتلا
ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا
رمأ’ا لب ،ةعازف تسسيل ،ةريخأ’ا
سصبرتي يقيقح ر˘ط˘خ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ج˘يور˘ت˘لا نأا ا˘ن˘ي˘ب˘م.ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

قل˘خ ه˘فد˘ه ،ة˘مو˘م˘سسم را˘كفأ’
ماع يأار ةعانسصو ةيبلسس ةقاط
اذه ةهجاوم لجأا نمو .يبلسس
ر˘ي˘ب˘خ˘لا دد˘سش ،ر˘ي˘ط˘خ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
يعو ءانب ةرورسض ىلع ينمأ’ا

،يوق مÓعإا سسيسسأاتو ،يعامج
رابخأ’او تامولعملل يدسصتلل
هيوسشتلا تÓم˘حو ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا
ةعزعزل ىعسست يتلا ،ةللسضملا
اعد  امك .دÓبلا رارقتسساو نمأا
،ة˘مزÓ˘لا تاودأ’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘˘لإا

يتاسسسسؤوملا لاسصت’ا موهفمك
ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ل˘سسلاو ة˘ير˘ي˘مد˘ت˘لا را˘كفأ’ا
نأا نود ،ا˘هد˘سض ة˘عا˘ن˘م ق˘ل˘˘خ˘˘ل
هبعلي نأا بجي يذلا رودلا لفغي
ماعلا يأارلا ةعانسص يف مÓعإ’ا

ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘ي’ا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةمولع˘م˘لا ر˘ي˘فو˘تو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يف اميسس ،ةقيقدلاو ةحيحسصلا

نطاوملل ديازتملا مامته’ا لظ
 .ينمأ’او يسسايسسلا نأاسشلاب

 يمولد Ëرم

دئاق ةبارعل دومحم ءاوللا ىرجأا
سسمأا ،ةيرئازج˘لا ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘لا

سسلجم سسيئر بئان عم تاثحابم
ة˘سسا˘˘ئر˘˘لا نوؤو˘˘سش ر˘˘يزو ءارزو˘˘لا
لآا د˘ياز ن˘ب رو˘سصن˘م ،ي˘˘تارا˘˘مإ’ا
ءا˘ب˘نأ’ا ة˘˘لا˘˘كو تر˘˘كذو.نايهن
سسلجم سسيئر بئان نأا ،ةيتارامإ’ا
ة˘سسا˘˘ئر˘˘لا نوؤو˘˘سش ر˘˘يزو ءارزو˘˘لا
لآا د˘ياز ن˘ب رو˘سصن˘م ،ي˘˘تارا˘˘مإ’ا

دوم˘ح˘م ءاو˘ل˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ،نا˘ي˘ه˘ن
ة˘يو˘ج˘لا تاو˘ق˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ة˘˘بار˘˘ع˘˘ل
عويرق دارم ديم˘ع˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر
سضرعم» سشماه ىلع ،ةيرئازجلا
«1202 سسكد˘يآا ي˘لود˘لا عا˘˘فد˘˘لا
يبظ وبأا زكرم يف ايلاح ماقي يذلا
لÓخ ىرجو.سضراعملل ينطولا
نواعتلا تاقÓع سضارعتسسا ءاقللا

،ر˘ئاز˘ج˘لاو ،تارا˘مإ’ا ة˘˘لود ن˘˘ي˘˘ب
يف اهر˘يو˘ط˘تو ا˘هز˘يز˘ع˘ت ل˘ب˘سسو
ىلإا ةفا˘سضإا ،ت’ا˘ج˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم ددع لوح رظنلا تاهجو لدابت
،كرتسشملا مامته’ا تاذ اياسضقلا
ءا˘ق˘ل˘لا ر˘سضح .ة˘لا˘كو˘لا ف˘˘ي˘˘سضت
ي˘˘عورز˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م سسرا˘˘˘ف
.ةسسائرلا نوؤوسش ةرازوب راسشتسسملا

ـه.داوج

يرذجلا رييغتلاب اوبلاط
ىلع برحلا ةلضصاومو
نيدضسفملاو داضسفلا

ىلإا نودوعي ةبلطلا
ىركذلا يف عراسشلا
كارحلل ةيناثلا

ىلإا صسمأا ةبلطلا داع
ةديؤوملا مهتارهاظت
يبعضشلا كارحلا بلاطمل
رييغتلا ىلإا ةيعادلا
عم نمازتلاب كلذو ،يرذجلا
تاريضسملاو تارهاظملا
ةيناثلا ىركذلل ةدلخملا

،يبعضشلا كارحلا قÓطنل
صسيئرلاب حاطأا يذلا
زيزعلا دبع قبضسألا

.ةقيلفتوب
مهتلق ىلع ةبلطلا مظنو
ديعضس روب ةحاضسب ةفقو
دجاوت طضسو ةمضصاعلا بلقب
اهلÓخ اوعفر ،فيثك ينمأا
رييغتلاب بلاطت تاراعضش
لبق نم دوضشنملا يرذجلا

قÓطإاو نييرئازجلا عيمج
يلقتعم نم ىقبت ام حارضس
نوجضسلا يف كارحلا

ىلع برحلا ةلضصاومو
.نيدضسفملاو داضسفلا

تفقوت دقف ،ةراضشإÓلو
تناك يتلا ةبلطلا تاريضسم
ببضسب ءاثÓث لك مظنت

تببضست يتلا انوروك ةحئاج
كارحلا تاريضسم فقوت يف
فلآلا داتعا ثيح ،يبعضشلا

جورخلا ،تاعماجلا ةبلط نم
يف ءاثÓث موي لك
ربع ،ةمراع تارهاظم
.تايلولا فلتخم

خ.ةميضسن



ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ ،ر˘يزو˘لا د˘˘كأا
ليغسشت ريدم21 بيسصنت ىلع
فدهت ةيلمعلا هذه نأا ،يئ’و
ةديدج ةيكيما˘ن˘يد ءا˘ف˘سضإا ى˘لإا

نم يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
تاراطإÓل ةسصرفلا حنم لÓخ
بسصا˘˘˘ن˘˘˘م ءو˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘با˘˘˘سشلا
را˘طإا ي˘ف كلذو ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ر˘ط˘سسم˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا
ىوتسسم ىلع ةيرسشبلا دراوملا
يذلا ،ةءافكلا ىلع ءانب عاطقلا
.ةي˘قر˘ت˘ل˘ل لوأ’ا را˘ي˘ع˘م˘لا د˘ع˘ي
بوب˘ع˘ج ي˘م˘سشا˘ه˘لا  ى˘ط˘عأاو
نييئ’ولا ءارد˘م˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ر˘ه˘سسلا ل˘جأا ن˘م ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘˘لاو
نيسسحت ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا دو˘ه˘ج˘لا
ل˘ف˘كت˘لاو ،ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘˘لا ءادأا
،ة˘˘يو˘˘لوأ’ا تاذ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘˘ب

جا˘مدإا ف˘ل˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
را˘طإا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا با˘ب˘˘سشلا

اددسشم ،ليغسشتلا لبق ام دوقع
ةرورسض ىلع قايسسلا تاذ يف
ةقي˘قد˘لاو ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
يف اهمامتإ’ ،جامدإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
موسسرملا قفو ةددحملا لاجآ’ا
91/633 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ربمسسيد80 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم ،9102
ةيانعو ةيولوأاب ىظحي فلملا

سسي˘˘˘ئر فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ءارد˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘سصوأاو
ديجلا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا˘ب ل˘ي˘غ˘سشت˘لا

ءا˘˘غ˘˘سصإ’او ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
Ó˘ب ل˘م˘ع˘لا ع˘م م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشن’
ة˘˘فآا ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةداو˘˘˘ه
ةمدخ ري˘فو˘تو ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

عيفر ىو˘ت˘سسم تاذ ة˘ي˘مو˘م˘ع
نم ريدقتلاو مار˘ت˘ح’ا˘ب م˘سست˘ت
ة˘ي˘با˘ج˘يإا ةرو˘سص ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘جأا
ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
.يلحملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ر˘يزو˘لا ر˘ب˘ت˘˘عاو
ىلإا فدهت ددج ءاردم بيسصنت
ىلع ةديدج ةيكيمانيد ءافسضإا
لÓخ نم يل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

ةباسشلا تاراطإÓل ةسصرفلا حنم
ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا بسصا˘ن˘م غو˘ل˘ب˘ل
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘˘ف كلذو
دراو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لا
عاطقلا ىوتسسم ىلع ةيرسشبلا
دعي يذ˘لا ،ةءا˘ف˘كلا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
.ةيقرتلل لوأ’ا رايعملا

دوعسسم نم لك بيسصنت متو
ةي’ول ليغسشتلا ريدم يفيلخ
ريدم ىلعل رداقلا دبع ،ةركسسب
دمحم ،راسشب ةي’ول ليغسشتلا

ةي’ول لي˘غ˘سشت˘لا ر˘يد˘م ةز˘م˘ح
ينطوج نيسسحلا دبع ،ناسسملت
ة˘˘ي’و˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م
ينوتيز نيمل دمحم ،ةنيطنسسق
،ةيدملا ةي’ول ليغسشتلا ريدم
ليغسشتلا ريد˘م ي˘م˘لو˘ع د˘لا˘خ
سشيريرح قراط ،يزيليإا ةي’ول
،فراطلا ةي’ول ليغسشتلا ريدم
ريدم ي˘فو˘ل˘خ˘م با˘هو˘لا د˘ب˘ع
دبع ،فودنت ةي’ول ليغسشتلا
ليغسشتلا ريدم يسضام ميلحلا
د˘م˘حأا ،سسار˘هأا قو˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ل

ةي’ول ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ر˘يد˘م ر˘ير˘ح
يسسودنق ديعلا ديسشر ،نازيلغ
ة˘˘ي’و˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سشت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م
ةسشوسش يمسشا˘ه˘لا ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت

د’وأا ة˘ي’و˘ل ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ر˘يد˘م
.لÓج
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ةيلوؤوسسŸا بسصانم ءوبتل ةباسشلا تاراطإÓل ةسصرفلا حنم ¤إا فدهت اهنأا دكأا

عيباسسأا لÓخ بابسشلل فثكŸا جامدإ’ا ةيلمع ‘ قÓطن’ا :بوبعج

خ.ةميسسن

فثكملا جامدإلا ةيلمع يف قÓطنلا نع ،يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا ريزو بوبعج يمسشاهلا فسشك
اهمامتإل اهل ةقيقدلاو ةيمويلا ةعباتملا ةرورسض ىلع قايسسلا يف اددسشم ،ةمداقلا ةليلقلا عيباسسألا لÓخ بابسشلل

.ةددحملا لاجآلا يف

رايغلا عطق يف رامثتسسلا راكتحا مدعب بلاطم
تاونسس5 فرظ يف فدهلا قيقحتل

ةعانسص نيطوتل يرحسسلا حاتفملا وه اذه
رئازجلا يف تارايسسلا

تلقثأا تارايسسلا رايغ عطق تادراو :«مÓسسلا»ـل يسشيرق
ايلحم اهتعانسصل تاسشرو حتف نع ليدب ’و ةنيزخلا لهاك
«دامتع’ا ةداهسش» ءاغلإاو داريتسس’ا تاءارجإا ليهسستل تاوعد
رايغ عطق ودروتسسم بلاط

ةموكحلا ،رئازجلا˘ب تارا˘ي˘سسلا
ق˘ل˘خ ل˘جأا ن˘م لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘˘ب

زيكرتلا لد˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘عا˘ن˘سص
ل˘ق˘ثأا يذ˘لا دار˘ي˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘ل˘˘ع
ثيح ،ةيمومعلا ةنيزخلا لهاك
89 ة˘ب˘سسن ا˘م ي˘ط˘غ˘ي ى˘ح˘سضأا
قوسسلا يف تابلطلا نم ةئاملاب
يعدتسسي يذلا رمأ’ا ،ةينطولا
هذ˘ه ي˘ف ا˘ع˘ير˘سس ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا
.ةيجتارتسسإ’ا

سسي˘ئر ي˘سشير˘ق ر˘م˘ع˘م لا˘˘ق
عطق يلماعتمل ةينطولا ةنجللا

ـل حيرسصت يف تارايسسلا رايغ
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا نأا سسمأا «مÓ˘˘سسلا»
ةفيعسض لاجم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

2 هتبسسن ام ’إا يطغت ’و ادج
قوسسلا يف تابلطلا نم ةئاملاب
ةيطغت متي نيح يف ،ةينطولا
تاي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ب˘سسن˘لا
لكسشت تحسضأا يتلا داريتسس’ا

،ةيمومعلا ةنيزخلا ى˘ل˘ع ا˘ئ˘ب˘ع
وأا تا˘سشرو ءا˘سشنإا نا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
هذه جاتنإ’ ةط˘سسو˘ت˘م ع˘نا˘سصم
ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
رثكأا ارمأا ىحسضأا ،كÓهتسس’ا

نم سصيلق˘ت˘ل˘ل ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ن˘م
.داريتسسÓل ة˘ظ˘ها˘ب˘لا ةرو˘تا˘ف˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ‐ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا‐ ح˘˘˘لأاو
ةعانسصلا ةرازو لخدت ةرورسض
حتف تاءارجإا ليهسست لجا نم
ع˘نا˘سصم˘˘لا وأا تا˘˘سشرو˘˘لا هذ˘˘ه
ةيزيجعتلا طورسشلا ىلإا رظنلاب
عجسشت ’ يتلاو ايلاح ةدوجوملا

اريسشم ،ةيلحملا ةعانسصلا ىلع
قبسس نيلماعتملا سضعب نأا ىلإا
حتفل سصخرب اوبلاط نأاو مهل
م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كل تا˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
ةد˘يد˘ع ل˘ي˘قار˘ع˘ب  او˘مد˘ط˘˘سصا

،مهعيراسشم ديسسجت نود تلاح
ةيسضرأ’ا عطقلا لكسشم اهزربأا
لومعملا نوناقلا يسضقي يتلا
ةعسساو نوكت نأا ىلع ايلاح هب
،ع˘ن˘سصم ر˘ب˘كا زا˘ج˘نا ل˘جا ن˘م
ربكا ىلإا جاتحن ’ نحن  لاقو
عناسصم ىلإا جاتحن لب عنسصم
ةطسسو˘ت˘م تا˘سشروو ةر˘ي˘غ˘سص
او˘سسي˘ل م˘ه˘نأا اد˘كؤو˘م جا˘ت˘˘نإÓ˘˘ل
مه ام ردقب لاومأ’ا ىلإا ةجاحب
ل˘ي˘قار˘ع˘لا ع˘˘فر ى˘˘لإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
عطق˘لا جا˘ت˘نإ’ ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا
ي˘ت˘لاو كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘سساو˘˘لا
تارايسسلا ةريظح اهيلع دمتعت
.رئازجلا يف

هثيدح يف ‐يسشيرق‐ راسشأاو
يذلا يزيجعتلا  طرسشلا ىلإا

ءا˘سشنإا ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا فدا˘˘سص
قلعتملاو رايغلا عطقل عناسصم
ثي˘˘ح «دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘ه˘˘˘سش»ـب
فرط نم طغسض ةقرو اهربتعا
م˘هرا˘م˘ث˘ت˘سسا تل˘˘قر˘˘ع ،ةرادإ’ا

عور˘˘˘˘سشم ل˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تو
بسسح˘˘ف‐ ،ر˘˘خآا يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسا
جاتحت ةداهسشلا هذه‐ ثدحتملا
هذ˘هو ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا ةدا˘ه˘˘سش ى˘˘لإا
عناسصملل ’إا حنمت ’ ةريخأ’ا
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘هؤوا˘˘ن˘˘ب م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ىدل بيغي ام وه ءانبلا سصخر

دارأا نم ىتحو ،ةريثك عناسصم
ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘˘يو˘˘سست
˘‐ ف˘˘ي˘˘سضي ه˘˘ت˘˘ل˘˘قر˘˘ع تم˘˘تو
ى˘ل˘ع در˘لا مد˘ع˘ب ‐ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا

لك ءانب ىلع هرابجإاب وأا هبلط
نسضتحت يتلا ةيسضرأ’ا ةعطقلا

.يرامثتسس’ا هعورسشم
دد˘˘˘سش ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

حتف ةرورسض ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لا
˘˘مد˘˘عو ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل قو˘˘سسلا
نيعم ددعل هميلسستب هراكتحا
وأا ءÓ˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف
ع˘م ثد˘ح ا˘م˘ك ن˘ي˘ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا
’ هنا ادكؤوم ،تارايسسلا قوسس
لثم قوسسلا يف مكحتي ءيسش
عسضخت ةراجتلا لكو ةسسفانملا
تناك املكو بلطلاو سضرعلل
كلذ سسكعنيسس ةسسفانم كانه
نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا را˘ع˘سسأ’ا ى˘ل˘ع
ة˘جرد˘لا˘ب ن˘طاو˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصل
ةرورسض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ى˘لوأ’ا
نونا˘ق ي˘ن˘ب˘ت مد˘عو ة˘ق˘فار˘م˘لا
دا˘سصت˘ق’ا كل˘ه˘ي يذ˘˘لا عدر˘˘لا
.هينبي ’و ينطولا

عنسصم حتف ةيناكمإا نعو
‐ لاق رئاز˘ج˘لا ي˘ف تارا˘ي˘سسل˘ل
و˘˘˘ه كلذ نأا ‐ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
متي امدن˘ع˘ف ل˘سصا˘ح ل˘ي˘سصح˘ت
ءا˘˘سشنإ’ ’وأا لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف
تارايسسلا رايغ عطقل عناسصم
ةسسفان˘م كا˘ن˘ه نو˘كت ا˘مد˘ن˘عو
5 دعب هنا ديكأ’ا ،لاجملا يف
ءا˘˘سشنإا ن˘˘م˘˘سضن˘˘˘سس تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
،رئازجلا يف تارايسسلل عنسصم
005 لو˘ح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع Ó˘˘ث˘˘م˘˘ف
عنسصم005 ى˘˘لإا درو˘˘ت˘˘˘سسم
رايغ ةعطق ف’آا3 جاتنإا متيسس
قوسسل˘ل ا˘ه˘ف˘سصن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ر˘˘خآ’ا ف˘˘سصن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ريدسصتلل

˘˘‐ لا˘˘ق ةر˘˘كف˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘عو
ىلع بجيو ،هنم دب’ ‐يسشيرق
تاءارجإ’ا لي˘ه˘سست تا˘ط˘ل˘سسلا

ةلمعلا بلجو ريدسصتلا لجا نم
ر˘˘يد˘˘سصت˘˘˘ب كلذو ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سصلا
جوتنملا وأا يل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا
لاجملا حتف ينعي ام دروتسسملا

ةداعإاو داوملا سضعب داريتسس’
ةيقيرفإ’ا قاوسسأÓ˘ل ا˘هر˘يد˘سصت
ي˘ف م˘ها˘˘سسي˘˘سس ل˘˘كسشب Ó˘˘ث˘˘م
ةلمعلا نم لوخد˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
لك ةقفارم بجي امك ،ةبعسصلا

ةيبنجأا قوسس ىلع لسصحي نم
ر˘يد˘سصت˘لا تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘سست˘˘ب
ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ،ه˘ت˘ل˘قر˘ع مد˘˘عو
يف ني˘ل˘عا˘ف˘لا كار˘سشإا ةرور˘سض
نم عون يأا ءاسشنإا لبق ناديملا
.رامثتسس’ا

تادراو ةروتاف ناف ةراسشإÓل
دعب اهكرادت مت يتلا تارايسسلا
اهفرسص م˘ت ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ي˘قو˘ت

وهو رايغلا عطق تادراو ىلع
ي˘˘لوؤو˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘˘م
قلخل ايدج ريكف˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

لاجملا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘عا˘ن˘سص
.ةبعسصلا ةلمعلا عايسض يدافتل

ز.سسواط

اهنمث عافتراو تامÓعلا دحأا مسسا رييغت اهدافم ةطولغم ةلوادتم رابخأا ىلإا راسشأا

نأا نكمي ’و ننقم تيزلا رعسس :«مÓسسلا»ـل يدبز
ةلودلا هتددح يذلا فقسسلا ىدعتي

اعافترا ةدئاملا تيز فرع
03 ـب راعسسأ’ا يف اظوحلم
رهسش بارتقا عم انمازت ،جد
يذلا فقسسلا زواجت ناسضمر
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘لود˘لا ه˘تدد˘˘ح
سضع˘˘ب ي˘˘ف ةرد˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ،تا˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ة˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ه˘˘ت˘˘سضفر
كانه نأا تدكأاو ،كلهتسسملا
رييغت نأاسشب ة˘لواد˘ت˘م ارا˘ب˘خأا
عافتراو تامÓعلا دحأا مسسا
.اهرعسس

ى˘ف˘ط˘سصم رو˘ت˘كد˘˘لا د˘˘كأا
ةيامح ةي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر يد˘بز
سسمأا «مÓسسلا»ـل ،كلهتسسملا

ةدام ةردن حلطسصمل هسضفر
تÓ˘ح˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئا˘˘م˘˘لا تيز
رمأ’ا اذ˘ه نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ع˘ي˘ب˘لا

ىسضو˘ف ق˘ل˘خ˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م
نأا فاسضأاو ،نين˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب
ىد˘ل ة˘لواد˘ت˘م ارا˘ب˘خأا كا˘˘ن˘˘ه
رييغت اهدا˘ف˘م را˘ج˘ت˘لا سضع˘ب
 .اهرعسس عافتراو  ةمÓع مسسا

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج سسي˘˘ئر ح˘˘سضوأاو
قايسسلا يف كلهتسسملا ةيامح
طقف رظتنت هتيعمج نأا ،هتاذ
اذ˘˘ه سصخ˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإا
اذ˘˘˘˘˘˘˘كو عو˘˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لا

اريسشم ،هنأاسشب تاح˘ي˘سضو˘ت˘لا
رعسسلا عافترا ناك اذإا هنأا ىلإا
نم هنإاف ،ةدئاملا تيزب قلعتي
زوا˘ج˘˘ت˘˘ي ’ نأا ،سضور˘˘ف˘˘م˘˘لا
.اينونا˘ق ه˘ل دد˘ح˘م˘لا ف˘ق˘سسلا

ةننقم ةداملا هذه نأا فاسضأاو
ناك يأ’ نكمي ’و ةفقسسمو
 .فقسسلا اذه ىلع ىدعتي نأا

اهتدهسش يتلا ةردنلا نعو
د˘˘كأا ،ار˘˘خؤو˘˘˘م ةدا˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
هتمظنم نأا ،يدبز ىفطسصم
ةردن كانه نأا تظح’ لعفلاب
يف تيزلا نم ةدحاو ةمÓعل
ىفن هنأا ’إا ،ةينطولا قوسسلا
اتف’ ،تا˘مÓ˘ع˘لا ي˘قا˘ب ةرد˘ن
.ةر˘ث˘كب ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘لإا

،ةد˘ئا˘م˘˘لا تيز ةدا˘˘م تنا˘˘كو
ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا تد˘ه˘سش
ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م را˘˘ع˘˘سسأ’ا
قوفت راعسسأ’ا لعج لكسشب
يتلا ةفق˘سسم˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا

ليجسست عم ،ة˘لود˘لا ا˘ه˘تدد˘ح
سضع˘ب تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ةرد˘˘ن
 .تامÓعلا

د˘ي˘ع˘سسلا ر˘كذ ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
راج˘ت ة˘ي˘لارد˘ف سسي˘ئر ي˘ل˘ب˘ق
نأا ،ةيئاذغلا داوملاو ةلمجلا
ل˘ما˘ع˘ت˘لا تسضر˘ف ع˘نا˘سصم˘لا

ر˘ه˘سش و˘ح˘ن ذ˘ن˘م ةرو˘تا˘ف˘˘لا˘˘ب
عفد ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ي ا˘م ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت

ةئاملاب5.2 ةبسسن˘ب ة˘ب˘ير˘سض
فاسضي ،ةيمومع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل
ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لا ا˘ه˘ي˘˘لإا
91ـب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘سضم˘˘˘لا
فيلاكت نع Ó˘سضف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
لقنلاو هغيرفتو تيزلا نحسش
د˘ي˘ع˘سسلا حر˘سشو .ع˘يزو˘ت˘˘لاو
هذ˘˘ه با˘˘سست˘˘حا˘˘ب نأا ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق
رجات نإاف ةعمتجم فيلاكتلا
نأا ىلع اربجم حبسصأا ةلمجلا
006ـب رت˘ل5 ةحيفسص ع˘ي˘ب˘ي
ابيرقت ليحتسسملا نمو ،رانيد
5 ةئف ةدئاملا تيز لسصي نأا
نوبزلل رانيد006 تحت رتل
رجات نأا ا˘سصو˘سصخ ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
حبر سشماه هل سسيل ةلمجلا

ذإا ،ةد˘ئا˘م˘لا تيز ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لكل طقف ر˘ي˘نا˘ند3ـب ردق˘ي

ةردنلا نعو .رتل5 ةحيفسص
،ةدا˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا
نأا ىلإا ي˘ل˘ب˘ق د˘ي˘ع˘سسلا را˘سشأا
ةر˘ي˘ب˘˘ك ةرد˘˘ن ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

Óعف كانه لاقو ،هيف غلابم
ةرد˘ن ى˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ةرد˘˘ن
.ةممعم ةردن تسسيلو ةيبسسن

 يمولد Ëرم

تاونسس3 دتمت ةدهعل

شسأار ىلع زاغلنوسس
ةيبراغملا ةنّجللا
«كÓيموك» ءابرهكلل
يف ةلّثمم رئازجلا تسسأارت
،سسمألا نم ةيادب زاغلنوسس عّمجم
تاونسس ثÓث رادم ىلعو
ةيبراغملا ةنجّللا (3202ـ1202)
مت ام وهو ،(كÓيموك) ءابرهكلل
،ةنّجللا عامتجا لÓخ هرارقإا
ةينقت ربع سسمأا مت يذلا
،دعب نع يئرملا رسضاحتلا

نم ةنجللا ءاسضعأا ةكراسشمب
ايبيل يف ءابرهكلا تاكرسش
ايناتيرومو سسنوتو برغملاو
سسيئرلا كراسشو .رئازجلاو
،زاغلنوسس عمّجمل ماعلا ريدملا
لاغسشأا سصارخلوب رهاسش
نيمألا هرادأا يذلا ،عامتجلا
يذلاو ،كÓيموكلل ماعلا
ريرقت ءاقللا لÓخ سضرعتسسا
مّدق امك ،0202 ةنسس طاسشن
،1202 ةنسسل قيرطلا ةقرو
فلم ىلإا هقرطت دعبو
ديدعو ةيلاملا تامهاسسملا
مت ،ىرخألا ةيميظنتلا رواحملا
سسدنهملا يلوت نع نÓعإلا
ةسسائرل سصارخلوب رهاسش
ىدبأا ةبسسانملابو .كÓيموكلا
نم ةلمج ،سصارخلوب رهاسش
تاظحÓملاو تاحارتقلا
اهلمجم يف بّسصت يتلا ةءانبلا

رئازجلا ةدارإا ةمجرت راطإا يف
يف ،زاغلنوسس عّمجم يف ةلّثمم
ةيوقتو نواعتلا زيزعت
ةقاطلا لاجم يف تلدابتلا
قوسسلا ىوتسسم ىلع ةيئابرهكلا
سسيئرلا دّدسشو .ةيبراغملا
ةيبراغملا ةنجلل ديدجلا
هتلخادم ةيادب يف ،ءابرهكلل

عسضو يف عارسسإلا ةرورسض ىلع
ةمزÓّلا تابيترتلا عيمج

قوسس ءانب عورسشم قيقحتل
ـ ربتعي يذلاو ،يبراغم ءابرهك

ءاسشنإاو ليكسشت سساسسأا ـ هبسسح
يف .ةيميلقإلا ةنجّللا هذه

،سصارخلوب ىدبأا قايسسلا
لود نواعت سصوسصخب هحايترا
،ءابرهكلا لاجم يف كÓيموكلا

رهبملا مدقتلا ىلإا اريسشم
لاجمب قلعتملا خسسرتملاو
.ةيبراغملا اننادلب نيب نواعتلا

نأا ددسصلا اذه يف لاقو
انتاكرسشل ةيئابرهكلا تاكبسشلا»
ىلع زوحتو ةطبارتم ةيبراغملا

ةسصرف حيتت ةيوق ةيتحت ةينب
.ّ«ءابرهكلا لدابت ةدايز

ـه.داوج



نوعبات˘لا نو˘ما˘ح˘م˘لا ع˘طا˘ق
ةم˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
سسلجمب سسمأا ،يئاسضقلا لمعلا
م˘كا˘ح˘˘م˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق
ا˘يا˘سضق˘لا تل˘جأاو .ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
ى˘لإا مو˘ي˘لاو سسمأا ة˘ج˘مر˘ب˘م˘˘لا

باحسصأا لوخد دعب قح’ تقو
بار˘سضإا ي˘ف ءادو˘سسلا ة˘˘ب˘˘ج˘˘لا
دوجوملا يماحملا عم انماسضت
،ةديلبلا يف تقؤوملا سسبحلا يف
’اجسس هت˘ي˘سضق ترا˘ثأا يذ˘لاو
.نيماحملاو ةاسضقلا نيب

ي˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا تنا˘˘كو
ديجملا دبع بيق˘ن˘لا ا˘ه˘سسأار˘ت˘ي
اهل نايب يف تد˘كأا ،ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘سس
معدت اهنأاب ،يسضاملا عوبسسأ’ا

اهتذختا يتلا تارارقلا دناسستو
يتلا ،ةديلبلا يما˘ح˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م
لمعلا ةعطاقم اهؤواسضعأا ررق
.يئاسضقلا

ةمظنم سسلجم نلعأا اهلبقو
نع ةديلبلا ةيحان˘ل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا

يف يئاسضقلا لمع˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
موي نم ءادتبا ،ةمظنملل ةعباتلا
ه˘ف˘سصو ا˘م بب˘سسب ،سسي˘م˘˘خ˘˘لا
يذ˘˘لا «ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘لا ق’ز˘˘˘نإ’ا»
يماحملا فلم ةجلاعم هتفرع

سسب˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف عدو˘˘م˘˘لا »سس أا»
.تقؤوملا

نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘˘تو
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب عار˘˘˘سصلا

نم ّدتميل ،هتورذ غلب ةاسضقلاو
يقاب ىلإا ةديلبلا ءاسضق سسلجم
84 ربع ةي˘ئا˘سضق˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

تا˘نÓ˘عإا تلاو˘ت ثي˘ح ،ة˘˘ي’و
ةدناسسم نع نيماحملا تاباقن
،ةديلبلاب ةنهم˘لا ي˘ف م˘ه˘ئÓ˘مز
ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ةرو˘ط˘˘خ ما˘˘مأا

ي˘˘ف ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘مز
نع ةديلبلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا

ة˘˘ي˘˘سضق ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
تاسسلجلاو مكاحملا ة˘ع˘طا˘ق˘م
ة˘ع˘برأا ي˘˘ف لوأ’ا ا˘˘ه˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا

،ةديلبلا يهو ،ةيئاسضق سسلاجم
،ةزابيتو ىلفدلا نيع ،فلسشلا

سسل˘ج˘م ى˘لإا تد˘ت˘ما ا˘مد˘ع˘˘بو
داحتإ’ا نلعأا ،ةمسصاعلا ءاسضق
هنماسضت ،نيماح˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ة˘ما˘ت˘لا ه˘تد˘نا˘سسمو ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
ةيحا˘ن˘ل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل
ا˘ه˘تارار˘ق ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا
نلعي داح˘ت’ا حارو ،ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

هرار˘˘ق ن˘˘ع ،ى˘˘لوأا ةو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ك
ىلع يئاسضقلا لمعلا ةعطاقمب
رمتسستسسو ،ينطولا ىوتسسملا
ىلإا ،نيماحم بسسح ةعطاقملا

يماح˘م˘لا حار˘سس قÓ˘طإا ة˘يا˘غ
هتماقإا لحم نامسضب سسوبحملا
.اهب عباتملا ةيسضقلا يف

watan@essalamonline.com

5 5692ددعلإ ^2441 بجر21ـل قفإوملإ1202 يرفيف42ءاعبرأ’إثدحلا

يئاشضقلإ لمعلإ ةعطاقم ءإدوشسلإ ةب÷إ رإرق ببشسب

قح’ خيرات ¤إا مكاÙا Èع ة‹ŸÈا اياسضقلا ‘ رظنلا ليجأات

ط.ةراشس

ببشسب قح’ خيرات ىلإإ اهمامأإ ةحورطملإ اياشضقلإ لك ليجأات ضسمأإ ،ىرخأإ مكاحمو دمحمأإ يديشس ةمكحم تررق
.يرفيف42و32 يموي لÓخ يئاشضقلإ لمعلإ ةعطاقم نيماحملإ رإرق

ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو سسم˘ت˘لا
ناملو نيعب حنجلا ةمكحمب
سسبحب ،سسمأا ،فيطسس ةي’و
ءاقرزلا ة˘ت˘ل˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر
تاونسس سسمخب (خ.ر) يلاحلا
.ةذفان

ناملو نيع ةمكحم ترظن
ي˘ف ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و بو˘˘ن˘˘ج
ةت˘ل˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ة˘ي˘سضق
ةرئادل ايرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘قرز˘لا
يف بعÓتلاب مهتملا ،ةملعلا
ز˘ب˘˘خ˘˘لا ةدا˘˘م ءار˘˘سش ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف
،ةيسسردملا معاط˘م˘لا ح˘لا˘سصل
ةيلا˘م ةر˘غ˘ث فا˘سشت˘كا م˘ت ن˘يأا
.ميتنسس نويلم91 ـب تردق

يف ءاج ام بسسح ةيسضقلا
ىلإا دوعت ،ةم˘كا˘ح˘م˘لا ة˘سسل˘ج
ن˘˘ي˘˘ح ،8102 يا˘˘˘م خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ينطولا كردلا حلاسصم تحتف
د˘ع˘ب ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
دوجوب ديفت تامولعمل اهيقلت
ةهجوملا ريتاوفلا يف بعÓت
مت هنمو ،يسسردملا ماعطإÓل
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘سصو˘˘˘لا
سضعبو ةيدلبلا ني˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا
ةدا˘م˘ب سصاو˘خ˘لا ن˘ي˘نو˘م˘˘م˘˘لا

/12 م˘قر ل˘م˘ح˘تو ،ز˘ب˘˘خ˘˘لا
يثÓثلا سصخت يتلاو ،8102
ةيسسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا

8102/ 9102.
ـب ةيقافت’ا غلبم ديدحت متو

نم رثكأ’ ميتنسس نويلم15
حلاسصل ةنسسحم ةزبخ فلأا06
م˘عا˘ط˘م˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
يف اهباوبأا تقلغأا ةيسسردملا

ةحئاج ببسسب9102 يام52
ف˘قو˘ت ي˘ن˘ع˘ي ا˘م˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
ى˘هدأ’او ،ن˘يو˘م˘ت˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
سضعب نأا وه ،كلذ نم رمأ’او
ن˘م ا˘ه˘ن˘يو˘م˘ت م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ينعي امم ،نينسسحملا فرط
ى˘لإا تب˘هذ ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا لاو˘˘مأا نأا

اذه ىلعو ،ةفورعم ريغ ةهجو
سسي˘˘ئر نأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت سسا˘˘سسأ’ا
لÓغتسسا ءوسسب مهتم ةيدلبلا
،ماعلا لاملا ديدبتو ةفيظولا

ةبجوب قلعتي رمأ’ا نأاو ةسصاخ
ن˘يأا ،ءا˘ير˘بأ’ا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءاذ˘غ
ة˘بو˘ق˘ع ة˘م˘كح˘م˘لا تسسم˘ت˘لا

ي˘ف ا˘ن˘ج˘˘سس تاو˘˘ن˘˘سس سسم˘˘خ
.ابيرق مكحلاب قطنلا راظتنا

ر.رجاه

ي˘ح لوأ’ا سسمأا ة˘ل˘ي˘ل د˘ه˘سش
ةميرج ،ةنتاب ةي’وب مادز دÓب
غلبت ةديسس اهتيحسض تبهذ لتق
دي ىل˘ع ،ة˘ن˘سس82 رم˘ع˘لا ن˘م
ىلإا ادانتسساو.ينيثÓثلا اهجوز
ن˘ي˘ع ن˘م ردا˘سصم ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م
تظفل ة˘ي˘ح˘سضلا نإا˘ف ،نا˘كم˘لا
ا˘ه˘جوز ما˘ق نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘سسا˘˘ف˘˘نأا
،ديرولا ىلإا ديرولا نم اهحبذب
نمأ’ا رسصانع راطخإا بلطت ام

ة˘فا˘ك تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا
ةينوناق˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا تاءار˘جإ’ا
ىلإا هليوحتو يناجلا فيقوتب
ىلإا ةثجلا ليوحتو نمأ’ا رقم
ثث˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ن˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘˘لا˘˘ب
قيقحت حتف عم ،يماهتلا سسيلف
ةيقيقحلا تاسسبÓملا ة˘فر˘ع˘م˘ل
.ثداحلا ءارو

يئامهم ءامشسأإ

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تف˘سشك
5221 ليجسست نع ،ةيندملا

،عو˘ب˘سسأا لÓ˘خ ،رور˘م ثدا˘ح
1041و Ó˘ي˘ت˘˘ق23 تف˘˘ل˘˘خ
ةليسصح لقثأا رب˘ت˘ع˘تو ،ح˘ير˘ج
ةافوب ةنتاب ةي’و يف تلجسس
نيرخآا36 حرجو سصاخسشأا4
ىلإا مهليو˘ح˘تو م˘ه˘فا˘ع˘سسإا م˘ت
رثإا ىلع ةيئافسشتسس’ا زكارملا

.رورم ثداح25
ةماعلا ةيريدملا نايب دافأاو

لÓخ هنأا ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
تاد˘˘حو تل˘˘ج˘˘˘سس ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا
81012 ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثإا ى˘ل˘ع اذ˘هو Ó˘خد˘ت
ن˘م ة˘ثاـغ˘ت˘˘سس’ا تا˘˘م˘˘لا˘˘كم
هذ˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘سش تÓ˘خد˘ت˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘ط˘˘سشنأا ت’ا˘˘ج˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءاو˘˘سس ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ثداو˘ح˘لا ،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘˘ب
ي˘ح˘سصلا ءÓ˘جإ’ا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لا
ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘تو ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا دا˘˘م˘˘خإا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا
51621 اهنيب نم ،تارهاظتلا
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ا˘˘سصا˘˘خ Ó˘˘خد˘˘ت

اهيف مت نيأا ،يحسصلا ءÓجإ’ا
62321 ءÓ˘˘˘˘جإاو فا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسإا

ى˘˘˘لإا ا˘˘˘˘سضير˘˘˘˘مو ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج
.تايفسشتسسملا

ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو تما˘˘قو
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
راسشتنا نم ةياقولاب ةقلعتملا
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
ةيلمع703 ـب ينطولا بارتلا
نينطاوملا ةدئافل ةي˘سسي˘سسح˘ت

م˘ه˘ث˘ح˘ت ،ة˘˘ي’و84 ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘هر˘˘˘كذ˘˘˘تو
يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحإا

،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
842 ـب مايقلا ىلإا ةفاسضإ’اب

84 ربع ةماع مي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
تآا˘˘سشن˘˘م ةد˘˘˘ع تسسم ة˘˘˘ي’و
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

سصيسصخت مت نيأا ،عراوسشلاو
نوع2211 نيتيلمعلا نيتاهل

،بترلا فلتخمب ةيندم ةيامح
ةرايسس322 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
ةنحاسش031و فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسإا

.ةخسضم
ط.ةراشس

ميتنشس نويلم91 ـب تردق ةيلام ةرغث فاششتكإ

«ريم»ـل اذفان انجسس تاونسس5 شسامتلا
يسسردملا ماعطإ’ا ريتاوف يف بعÓت

ةعورم ةÁرج عقو ىلع زتهت ةنتاب ةي’و

احبذ «ةينيرسشعلا» هتجوز لتاق فيقوت
مادز دÓب يحب

رورم ثداح5221ـب

Óيتق23 دسصحي تاقرطلا باهرإا
عوبسسأا لÓخ حيرج1041و

تا˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تطا˘˘˘مأا
يسضاق اهرسشاب يتلا ةيئاسضقلا
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
سصتخملا ي˘ئاز˘ج˘لا بط˘ق˘لا˘ب
نع ،دمحما يديسس ةمكحمب
ةيسضق ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تازوا˘ج˘ت
،ةزابيت ةي’وب راق˘ع˘لا ع˘يزو˘ت
ي˘لاو˘لا ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت
ى˘ف˘ط˘سصم ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
ة˘ي˘ط˘ع ة˘كر˘سشو ،ي˘سضا˘ي˘˘ع˘˘ل
اهرقم ن˘ئا˘كلا «كي˘نور˘ت˘كلا»
ا˘سسا˘سسأا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ب
ريغ ةقيرطب تاراقع عيزوتب
.ةينوناق

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
يف نيعباتملا نإاف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ن˘م ل˘˘ك م˘˘ه لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق
ي˘لاو ي˘سضا˘ي˘ع˘لا ى˘ف˘˘ط˘˘سصم
نهر دجاوتملا قباسسلا ةزابيت
(ب. يلع)و ،تقؤوملا سسبحلا

ة˘ي’و˘ل ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘˘يد˘˘م

فو˘˘قو˘˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘˘سس ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
مهتملاو .ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب
.جارفإا ةلاح يف دجاوتملا (إا.ق)

مهت مهل تهجو نومهتملا
تازايتما ادمع حنم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ماكحأÓل ةفلاخم ةرربم ريغ
امك ،ةيميظنتلاو ةي˘ع˘ير˘سشت˘لا

د˘يد˘ب˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت م˘ه˘˘ل ته˘˘جو
ةي˘مو˘م˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل اد˘م˘ع
،ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ته˘˘˘˘جوو
(د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح.ع)و (ر˘˘˘ي˘˘˘سشب˘˘˘لا.ع)
م˘˘ه˘˘ت (ل˘˘ي˘˘هو˘˘سس سسا˘˘ي˘˘ل.ع)و
ةطلسس نم ةدافتسس’اب قلعتت
دنع تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ناو˘عأا ر˘ي˘تأا˘ثو
تا˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا مار˘˘بإا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
و˘هو ،ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
بقاعملاو سصوسصنملا لعفلا

20 ةرقف62 ةداملا يف هيلع
قلعتملا60/10 نو˘نا˘˘ق ن˘˘م

نم ةياقولاو داسسفلا ةحفاكمب
.هتحفاكمو داسسفلا

نإاف ،رداسصملا تاذ بسسحو
ىفطسصم قباسسلا ةزابيت يلاو
عم ؤوطاوتلاب مهتم يسضايعلا

ا˘ق˘با˘سس ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا ر˘˘يد˘˘م
ي˘˘˘ل˘˘˘ع ةزا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ل
نم لكل ح˘ن˘م˘ب ،نار˘ير˘م˘عو˘ب
(د˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح.ع)و ( ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشب.ع)
د˘ق˘ع (ل˘˘ي˘˘هو˘˘سس سسا˘˘ي˘˘ل.ع)و
33 ةدم˘ل ي˘سضار˘ت˘لا˘ب زا˘ي˘ت˘ما
ةدئافل لزانتلل لباق ريغ ةنسس
،كي˘نور˘ت˘كلا ة˘ي˘ط˘ع ة˘˘كر˘˘سش
افلاخم ربتعي يذلا رارقلا وهو
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأÓ˘˘˘˘ل
تلسصحت ام˘ك .ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ىلع كينورتكلا ةيطع ةكرسش
ةقطنم يف عبرم رتم ف’ا01
سشينروك يحا˘ي˘سسلا ع˘سسو˘ت˘لا
زاجن’ ةزاب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ةو˘ن˘سش
.تادربملاو تاجÓثلل عنسصم

م.نتاف

تا˘يا˘ن˘ج ة˘م˘˘كح˘˘م ترر˘˘ق
سسمأا ،رئازجلا ءاسضق سسلجم
يف ةم˘كا˘ح˘م˘لا ةدا˘عإا ل˘ي˘جأا˘ت
ماعلا ر˘يد˘م˘لا لا˘ي˘ت˘غا ة˘ي˘سضق
يلع ينطولا ن˘مأÓ˘ل ق˘با˘سسلا
ريدملا اهيف عباتملاو يسسنوت
نمأÓل ةيوجلا ةدحولل قباسسلا
،سشا˘ط˘لوأا بي˘ع˘سش ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ببسسب مداقلا سسرام4 خيراتل
هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م
.ةسسلجلا

ةمكحملا تاذ ترمأا دقو

ه˘ب تحر˘سص ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ا˘˘سضيأا
جارختسسا˘ب ،ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق
ن˘م ي˘نا˘م˘حر سسي˘نأا و˘عد˘م˘لا
ةعيلقلل ةيبا˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
يف دهاسشك هراسضحإاو (ةزابيت)
.ةيسضقلا هذه

ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ع˘با˘ت˘˘يو
ةيوجلا ةدحولل قباسسلا ريدملا
بي˘˘ع˘˘سش ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘ب سشا˘˘ط˘˘لوأا
قباسسلا ماعلا ريدملل يدمعلا
52 خ˘يرا˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل

رقمب هبت˘كم˘ب0102 ريار˘ب˘ف
ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
رار˘سصإ’ا ق˘ب˘سس ع˘م ي˘ن˘طو˘لا

ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘مو د˘سصر˘ت˘˘لاو
نم حÓسس ةزايح عم يدمعلا
.ةسصخر نود عبارلا فنسصلا

تا˘يا˘ن˘ج ة˘م˘كح˘م تنا˘˘كو
تنادأا رئازجلا ءاسضق سسلجم
72 خيرات˘ب سشا˘ط˘لوأا بي˘ع˘سش
مادعإ’ا ةبوقعب7102 رياربف
.اهيف عباتملا مهتلا هذه نع

م.ةزمح

«كينوÎكلإ» ةيطع ةكرششو ةلودلإ كÓمأإ ريدمو قباشسلإ ›إولإ ؤوطإوتب

ةزابيتب راقعلا عيزوت ةيسضق ‘ تابعÓتو حئاسضف نع ماثللا طيÁ ءاسضقلا

ةميرجلإ عوقو ىلع ةنشس11 بقع ةهجإولإ ىلإإ دوعت يشسنوت يلع لايتغإ ةيشضق

لخادلا شسرام4 ىلإا ششاطلوأا بيعسش ديقعلا ةمكاحم ءاجرإا

يف اطروتم اشصخشش92 فيقوت
تامهإدم رثإإ ةيمإرجإإ اياشضق
يدإولاب ةينمأإ

IRBرثكأا زجحي ةملاق
قبئزلا نم غلك10 نم
يسضفلا شضيبأ’ا

ثحبلإ ةقرف تنكمت
،ةملاق ةي’و نمأاب لخدتلإو
نم مإرغوليك15,1 زجح نم
يشضفلإ ضضيبأ’إ قبئزلإ ةدام
.يتانزلإ يدإو ةيدلب جرخمب
،حلاشصملإ تإذل نايب بشسحو
فيقوت نم تنكمت دقف
ةيشضقلإ يف امهيف هبتششملإ
82و22 رمعلإ نم ناغلابلإ
فاشضأإو .ةنتابب ناميقم ةنشس
ليوحت مت هنأإ ،نايبلإ
،ةحلشصملإ ىلإإ امهيف هبتششملإ

حتفو قبئزلإ ىلع روثعلإ دعب
متو .ةيشضقلإ يف قيقحت
لعف نع نيفوقوملإ ةعباتم

ةيواميك دإوم لقن ،ةزايح
ةروظحمو ةريطخ ةشساشسح

،(يشضفلإ ضضيبأ’إ قبئزلإ)
مدقو .ةرجاتملإ ضضرغل
ةمكحم مامأإ امهيف هبتششملإ

ردشصو ضسمأإ لوأإ يتانزلإ يدإو
.ةيئاشضق ةباقر امهقح يف
نكمت ،ىرخأإ ةهج نمو

يناثلإ يرشضحلإ نمأ’إ رشصانع
نيمويلإ لÓخ يدإولإ ةي’وب
ةحاطإ’إ نم نيطرافلإ

تإردخملل نيجورم ةعبرأاب
.ةشسولهملإ ضصإرقأ’إو
،حلاشصملإ تإذل نايب بشسحو
تإذ لÓخ تزجح دقف
ةدام نم ةعطق11 ةرتفلإ
اشصرق22و ،جلاعملإ فيكلإ

يف تايلمعلإ تءاجو .اشسولهم
تامهإدملإ فيثكت راطإإ

طاقنلإ إذكو ،ةميرجلإ راكوأ’
جيورتب ةفورعملإ ءإدوشسلإ

ةفاشضإ’اب ،دإوملإ هذه لثم
نم ءاشضيب ةحلشسأإ زجح ىلإإ
مت نيأإ ،ضسداشسلإ فنشصلإ

نيطروتم اشصخشش92 فيقوت
.ةعونتم ةيمإرجإإ اياشضق يف

م.نتاف
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569207ددعلا ^2441 بجر21ـل قفاوملا1202 يرفيف42ءاعبرألاتامهاصسم
ةدوف نمحرلا دبع ررحملا ريسسأÓل ةيلاسضنلا ةبرجتلا

وبأا زكرم عم نواعتلاب سسدقلا لسصاوت
ي˘ف ةر˘ي˘سسأ’ا ة˘كر˘ح˘˘لا نوؤو˘˘سشل دا˘˘ه˘˘ج
ةكرح˘لا برا˘ج˘ت ر˘سشن سسد˘ق˘لا ة˘ع˘ما˘ج
لخاد ةيلاسضنلا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةر˘ي˘سسأ’ا

كلذو ةيليئارسسإ’ا تÓق˘ت˘ع˘م˘لا جرا˘خو
لايجأÓل ةيلوطبلا محÓملا هذه قيثوتل
. ةمداقلا

ةايح يف تاطحم «ةريسسمو ةريسس»
 ةدوف نمحرلا دبع ررحملا ريسسأ’ا

،ةدوف نمحرلا  دبع دمحأا نمحرلا دبع
7791 ماع زومت نم نيرسشعلا ديلاوم
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ،سسم˘سش رو˘ن م˘ي˘خ˘˘م ي˘˘ف
ىلع لسصا˘ح ،بز˘عأا ،مر˘كلو˘ط ة˘ن˘يد˘م
تايعامتج’ا يف سسويرولاكبلا ةداهسش
لمعيو ،ةحوتفم˘لا سسد˘ق˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘م
تار˘با˘خ˘م˘لا زا˘ه˘ج ي˘ف د˘ي˘ق˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ه˘ت˘بر˘ج˘ت ىور د˘قو  ،ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ذ˘ن˘م . دا˘ه˘ج و˘بأا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا
حتف ةكرحل تبسستنا ىلوأ’ا ةسضافتن’ا

تحت تنكو لابسش’ا تاعومجم نمسض
دسصرلا زاه˘جو ةدو˘ع˘لا لا˘ب˘سشا ى˘م˘سسم
ينطولا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف تكرا˘سش ،يرو˘ث˘لا

تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘سضن˘˘˘لاو
ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشنو
ةسضافتن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ، ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لاو
ةيطاطم ةسصا˘سصر˘ب ة˘با˘سصإ’ تسضر˘ع˘ت
،ي˘خا لا˘ق˘ت˘عا م˘تو لا˘ق˘ت˘عا ة˘لوا˘˘ح˘˘مو
طيحملا نم ةينطولا ةلاحلا باسستكاو
(يرسس’ا) يعامتج’ا

لاقتع’ا ةلحرم
لÓخ ي˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت1002\3\72 ي˘˘ف
دعب ين˘نأا ر˘كذ˘ي ،«ا˘ي˘نا˘ت˘ن» ي˘ف يدو˘جو
ة˘ط˘ل˘سسلا ءي˘ج˘مو ى˘لوأ’ا ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا
ةز˘ه˘جا ن˘م˘سض ل˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف تج˘˘مد˘˘نا
ىلا تبسستنا ثيح ةينيطسسلفلا ةطلسسلا

ىلا6991 ماع ةيرحبلا ةطرسشلا زاهج
0002 ماع ةيناثلا ةسضافتن’ا تأادب نا

ي˘ن˘طو˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘طر˘˘خ˘˘نا ثي˘˘ح
ة˘طر˘سشلا يزا˘ه˘ج ن˘م˘˘سض ير˘˘كسسع˘˘لا
ءاقدسصا يل طقسس كلذ ءانثا .ةيرحبلا
لمع˘لا و˘ح˘ن يرار˘سصإا داز ا˘م˘م ءاد˘ه˘سش
انطرخنا م˘ث لÓ˘ت˘ح’ا د˘سض ير˘كسسع˘لا

تباث بئاتك) يميظنتلا راط’ا نمسض
ي˘ت˘˘لاو ع˘˘ير˘˘سسلا در˘˘لا تاد˘˘حو  (تبا˘˘ث
تبا˘ث .د) دا˘ه˘سشت˘سسا ر˘ثا ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘كسش
ة˘ل˘ي˘˘ل م0002\21\13 ي˘˘˘˘˘˘ف  (تبا˘˘˘˘˘˘˘ث
بولطم تنك ثيح ،حتف  ةكرح قÓطنا
د˘ع˘ب . ي˘ع˘م ن˘˘مو ا˘˘نا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ىد˘˘ل
ىلع قافت’ا مت تباث تباث داهسشتسسا
يسضارا لمسشيل لمعلا قاطن  عيسسوت
ذيفنتل زيهج˘ت˘ل˘ل ا˘نذ˘خا ثي˘ح˘ب8491
يليئارسس’ا نايكلا دسض ةيئادف تايلمع
ىلعو رارب’ا انؤوادهسش حاورأ’ اماقتنا

يفو .هءاقدسصاو تباث روتكدلا مهسسار
ءاهب يقيدسصو انا تبهذ1002\3\72
ايناتن يف ةيئادف ةيلمع ذيفنتل يواربسشلا
ةوبع عرز متي ثيحب ،(سسورلا قوسس)
ةنيدم ىلا باحسسن’ا كلذ دعبو ةفسسان

ءانثأا نكلو دعب نع اهريجفتو مركلوط
ءاهب رارفو يلع سضبقلا مت ةوبعلا عرز
نود ا˘هر˘ي˘ج˘ف˘˘تو ةو˘˘ب˘˘ع˘˘لا فا˘˘سشت˘˘كاو
ن˘م ي˘لا˘ق˘ت˘عا م˘ت كلذ ءا˘ن˘ثاو.تا˘با˘سصا

عرا˘سش ف˘سصت˘ن˘م ي˘˘ف ي˘˘فا˘˘ق˘˘يا لÓ˘˘خ
زا˘ه˘ج جار˘خإاو فو˘قو˘لا ي˘ن˘م او˘ب˘ل˘˘طو
زاهجلا ةيراطب كفو (يولخلا) نوفلبلا

اوبلط مث سضر’ا ىلع مهوحن هؤواقلاو
سضر’ا ىلع سسولجلاو يسسبÓم عزن
او˘ب˘ل˘ط سضر’ا ى˘ل˘ع ي˘سسو˘ل˘ج ءا˘ن˘˘ثاو
برسضلا لاهنا ا˘ه˘جار˘خا د˘ن˘عو ة˘يو˘ه˘لا

.يعولا تدقفو يلع
قيقحتلا ةلحرم

ققحملا عم ،ايناتن زكرم يف قيقحتلا مت
يزوأا) ي˘ل˘خاد˘لا ن˘مأ’ا ر˘˘يزوو سسر˘˘ي˘˘ب

اهعرز مت تاوبع4 دجوي هنأا (وادنل
ناكم هفرعم د˘ير˘يو ر˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
،موي69 قيقح˘ت˘لا ر˘م˘ت˘سسا ، تاو˘ب˘ع˘لا
اهنم قيقحتلاب ةددعتم بيلاسسا اوعبتا
برسضلا ،ءامغ’ا ىتح حربملا برسضلا

،تا˘با˘سص’او حور˘ج˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ديدهتلاو فلخلا نم ئجافملا برسضلا
بي˘هر˘ت˘لاو م˘ت˘سشلاو خار˘سصلاو ل˘ت˘ق˘لا˘ب
برسضلا يف نيق˘ق˘ح˘م˘لا ة˘بوا˘ن˘م تح˘ت
نامرح ن˘م ة˘ي˘سسف˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت بي˘لا˘سساو
ما˘ع˘ط˘لا نا˘مر˘ح ،ما˘يا5 هد˘م˘ل مو˘˘ن˘˘لا

راسضحا له’ا لاقتعاب ديدهتلا ،جÓعلاو
دنب تحت كلذ عي˘م˘ج ن˘ي˘ي˘م˘هو دو˘ه˘سش
ىمسسم قÓطاو ير˘كسسع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةنعرسشل ريسس’ا ىلع ةتوقوملا ةلبنقلا

قيقحتلا يف ةعب˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ع˘ي˘م˘ج
مايا5 يركسسعلا قيقحتلا رمتسسا ،هدسض
ثيح ةيدسسجلا ياوق لك اهيف تدقف
ىلع ءانب ير˘كسسع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ف˘قو˘ت
يأا د˘جو˘ي ’ ه˘نا˘ب م˘ه˘يد˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ى˘ل˘ع ي˘نور˘ب˘جا ثي˘ح ىر˘˘خا تاو˘˘ب˘˘ع
دق راجفنا يأا ينبتل دهعت ىلع عيقوت
يتلاحا مت كلذ دعبو . ايناتن يف ثدحي
هلاح يف تنك ثيح ريفاسصعلا هفرغ ىلا

يميلسست مت امدنعو ةياغلل ةئيسس هيحسص
ي˘ح˘سصلا ي˘ع˘سضو را˘˘ثأا ر˘˘ي˘˘فا˘˘سصع˘˘ل˘˘ل

ه˘جرد˘ل ي˘ع˘م او˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘تو م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ
يتجاحل يعولا تدقف اهنيح جاجتح’ا
هنم مورحم تنك يذلا مونلاو ةحارلل
82 دعب تظقيتسسا ىتح مايا5 ةدمل
ينناب لوقا نيح انه يلابا ’و .ةعاسس
ىر˘سس’ا ن˘م ير˘ي˘غ عد˘خ ا˘م˘˘ك تأاد˘˘ب
ء’ؤو˘ه د˘ن˘ع لÓ˘ت˘ح’ا هر˘فو ا˘م˘˘ل كلذو
ةينطو تاقاطو  تايناكما نم ةلاثحلا

اهومدختسسي ةينيدو هيكرحو ةيونعمو
نيب هناب يماهيا ةقيرطب ريسس’ا دسض
ن˘ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىر˘˘سس’ا ن˘˘م كناو˘˘خا
لدابت نم اوج نوقلخي ثيحب نيقيقحلا
هتياكح درسسب ريسس’ا أادبي هيلعو ةقثلا
وا يتربخ سسيل يندعاسس ام يل ةبسسنلاب،
ي˘ع˘سضو ل˘ب ي˘˘ت˘˘م˘˘كح وا ي˘˘ت˘˘فر˘˘ع˘˘م
نيموي دعبو .هيف تنك يذلا يحسصلا

ي˘ت˘يا˘كح م˘ه˘ل در˘سسا نا ي˘ن˘˘م او˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ا˘ن˘ن˘ي˘˘ب نو˘˘كي نا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ تسضفر˘˘ف
مهبسضغ ثيد˘ح˘لا اذ˘ه را˘ثأا˘ف سسو˘سسا˘ج
يهو يدارفن’ا ة˘بو˘ق˘ع˘ل ي˘نو˘ع˘سضخاو
وا ىرسس’ا يقابل كاكتح’ا نم عانتم’ا
ةبوقعلا هذه ترمت˘سسا م˘ه˘ع˘م ثيد˘ح˘لا
ءاقدسص’ا نم سضعب نا ’ا نيعوبسسا
خ’ا لثم ي˘سصخ˘سش رار˘ق˘ب ي˘نود˘عا˘سس
بوقعيو (نيسساي نيسساي و قيار دلاخ)
م˘يد˘ق˘تو ي˘ت˘جا˘ح ءا˘سضق ي˘˘ف ثي˘˘ل و˘˘با
كلذ د˘ع˘ب ،ي˘ت˘ح˘سص بب˘سسب ةد˘عا˘سسم˘لا

دعب مسسقلا ريمأا نيبو ينيب ةداسشم ثدح
راث امم يدسض برسضلاب رارق هذاختا

براسضت ةلكسشم هنع جتن ام يبسضغ
نم3 ’ا يلع اعيمج اومجهو يديأ’اب
يف اوكراسشو اقباسس نيروكذملا ةوخ’ا
مهرثاكت مكحب يتيامحو ينع عافدلا

حورجلا سضعب حتف ىلا ىدا امم يلع
دقف ،ةرادإ’ا تلخدت نأا ىلإا مدلا فيزنو
نم هؤواهنا متو ثدحلا هفرعمل اولخد
يلاتلا مويلا يف و  ،مسسقلا ريفاسصع لبق
فرسشا يئاقدسصا لاقتعا مت هنا ينوغلبا
هجح تباثو سشيمح وبا حماسسو ليودرب
يد˘ي˘ل˘ب˘لا ما˘سصع ة˘ير˘ح˘˘ب˘˘لا لوؤو˘˘سسمو
تامولعمب مهديوزت ةرورسضب اوبلطو
يف اودمسصي ىتح مهل اهولسصوي ىتح
،ةمولعم يأا ميدقت تسضفر˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ىرخأا ةرجاسشم ىلإا ىدأا يذلا ءيسشلا
يتعومجم دارفأا ىدحإا اهئانثأا اورسضحا

هجح تباث خ’ا وهو مهءاعدا تابثإ’
اوجرخا مث ةمولعم ياب يلدي مل يذلا

م˘سسق ى˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب ي˘نو˘غ˘ل˘با كلذ د˘ع˘ب
يف يناب تأاجافت يجورخ ءانثاو مايخلا

ىلع يعم قيقحتلا متيل قيقحتلا فرغ
و˘با خأ’ا˘ب ي˘ت˘قÓ˘ع ل˘ث˘˘م ىر˘˘خا رو˘˘ما

يعم ثيدحلا متو اهتركنا يتلاو ناندع
يتلاو ريفاسصعلا فرغ يف ىرج امك
لب ريفاسصع مهناب يردا مل ةظحللا ىتح
ققحملا كلذ فسشك ىتح نييداع ىرسسا
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م تأاد˘ب ا˘ن˘هو(سسر˘ي˘ب)
نيزانزلا يف يعسضو مت ثيح ةليوطلا
يف ر˘م˘ت˘سسا مو˘ي06 ةدم˘ل ة˘يدار˘ف˘ن’ا
(يان˘سسو سسر˘ي˘ب) بوا˘ن˘ت˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
نع يتي˘لوؤو˘سسم ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ تفر˘ت˘عا

يباسستنا نعو ايناتن ةنيدم يف ةيلمع
تا˘ه˘جاو˘م ن˘عو تبا˘ث تبا˘ث بئا˘˘ت˘˘كل
ةفسضلا يف لÓتح’ا دونج عم ةحلسسم
.ىرخا تايلاعفو

ةمكاحملا ةلحرم
ايناتن زكرم نم تأادب فيقوتلا لحارم ‐
ملاسسو رفوع مث ودجم ىلإا ةملجلا مث
، ةا˘˘سضق3 دو˘جو˘ب ،ادد˘ج˘م ة˘م˘ل˘ج˘لاو
مكح لوأا ،ةسسلج22 _02 ترغتسسا

ةمل˘ج˘لا˘ب فو˘قو˘م تن˘ك نأا د˘ع˘ب رد˘سص
بيهرتلا باب نم كلذو نيدبؤوم ةدمل
،ةنسس63 يلع مكحلا مت دق هنا ىلإا
52 ىلإا مكحلا سضيفختل ةعفارمل انبهذ
61 ةقفسص ىلع قافت’ا مت كلذ دعبو
ةئيه تسضفر مكحلا قطن لبقو ةنسس
هعفارم ىلع ترسصاو كلذ ةمكحملا
نييماحملا طغسض دعبو ماع52 فقسسب
. هنسس81 ىلع قفاوتلا مت
قيفوت _ ةيط˘ع ة˘ل˘ئا˘ن) ن˘ي˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ‐
و˘با _ ي˘ب˘ل˘˘ح˘˘لا دو˘˘م˘˘ح˘˘م _ لو˘˘سصو
.( بعرسشلا_ سسنوي ميمت _رورسس
ريغ ميظنتل ءامتنا ‐ ةوبع عرز) مهتلا ‐
‐ ةيركسسع ايÓخ ليكسشت ‐ عورسشم
( نيدراطملل ءاويا‐ ران قÓطا
81 ةدمل ،3002\3\41 يف مكحلا مت ‐
ةدمل ذيفنت فقو تاونسس5و يلعف ماع
ءارجا يأا كلذ قفاري ملو ، تاونسس5
يتلا تÓقتعملا تددعت .رخآا يلÓتحا
لكسشب يلاقتعا تاونسس اهيف تيسضمأا

نÓقسسع يف تيسضمأا دقف رقتسسم ريغ
ود˘ج˘م ،رو˘ه˘˘سش3 ر˘˘فو˘˘˘ع ،ر˘˘˘ه˘˘˘سش42
21 رادكيبه ،رهسشأا6 ميراده،رهسش24
،رهسش42 ،نومير ،رهسش22 ةحفن ،رهسش
امأا .تاونسس4 بقنلا ،رهسش42 عوبلج
تÓ˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ل˘خاد ة˘سشي˘ع˘م˘لا فور˘ظ
ة˘ل˘حر˘م˘لا بسسح توا˘ف˘ت˘م ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا˘˘ف
ةراداو ىرسس’ا نيب ام عسضولا بسسحو
نو˘ج˘سسلا ن˘ي˘ب ا˘م توا˘ف˘ت˘يو نو˘ج˘سسلا

تناك اهنا مكحب تÓقتعملا هسصاخو
سسكع ى˘ل˘ع سشي˘ج˘لا ةرادإ’ ه˘˘ع˘˘سضا˘˘خ
ةرادإ’ عسضخت يتلا ةيزكرملا نوجسسلا

نم  ةددحم تايعون ،نوجسسلا ةحلسصم
.ةدوجلا ةليلقو،ةليل˘ق تا˘ي˘م˘ك ،ما˘ع˘ط˘لا

ام يسشيعم˘لا ع˘سضو˘لا ا˘سضيأا توا˘ف˘ت˘يو
نم عاونا3 كانه ثيح رخآاو نجسس نيب
ما˘سسقأاو فر˘غ˘لا ما˘سسقأا ي˘هو ن˘كسسم˘لا
هل مسسق لكو تانافركلا ماسسقأاو مايخلا
عسضو عنمي ثيحب ،ةسصاخلا هتازايتما
ماكح’ا وا دبؤوم˘لا˘ب مو˘كح˘م˘لا ر˘ي˘سس’ا
ماسسقأاب نكسسلا اهيلع عنمي ادج ةيلاعلا
ى˘م˘سسي ا˘م تح˘ت تا˘نا˘فر˘كلاو ما˘ي˘خ˘لا
˘˘ما˘˘كح’ا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما تاءار˘˘˘جا
3لا نيب ام لقنتلا هل قحي ةطسسوتملا
نكاسسملل ةبسسنلاب .نكاسسملا نم ماسسقا
ءاوسس ةقيسضلا ةحاسسملاب زاتمت ةقلغملا
ةرو˘ف˘لا ه˘حا˘سس وا ق˘فار˘م˘˘لا وا فر˘˘غ˘˘لا

ءودهلاو يلخادلا ماظنلاب زاتمت اهنكلو
ةيمنتو ةرادا يف ريسس’ا دعاسسي يذلا
˘ما˘ي˘خ˘لا ي˘ف ن˘كا˘˘سسم˘˘لا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘تاذ
ةحاسسملا عاسستا هزيم اهيف تانافركلاو

لقنتلا اهيف ة˘ي˘تاذ˘لا ة˘ير˘ح˘لا ن˘م عو˘نو
ةدوجوم ةي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لاو .سشي˘ع˘لاو
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا˘ب توا˘ف˘ت˘ت ن˘كلو
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا وا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
امئاد يهو نجسسلا ةراداو تاميظنتلا
لهأ’ا ةرايز امأاو .دمعتم لامهإا ةلاح يف
وأا ي˘ن˘مأ’ا ع˘سضو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘سضا˘˘خ ي˘˘ه˘˘ف
هتلئاع دارفأا وأا ريسسأÓل ينمأ’ا فينسصتلل
نم نامرحلا ةبوقعل عسضخي امبر هنا ذإا
عيطتسسي ’ ةيرسس ةينما ججحب ةرايزلا

هتلئاع دارفا دحا وا وه ءاوسس اهتفرعم
ءاوسس ماعلا عسضولاب ةنوهرم يه اسضيا
دايعأا) ينيدلا وا يسسايسسلا وا ينم’ا
،فرغلا نيب ةحاتم تارايزلاو .( دوهيلا
،ةدعاب˘ت˘م تار˘ت˘ف˘ب ما˘سسقأ’ا ي˘ف ا˘م˘ن˘ي˘ب
ةيئاسسم ةعاسسو ةيحابسص ةعاسس ةروفلاو
.تÓقتعملا نيب ام ةتوافتمو

 ةيلاسضنلا تاوطخلا
جاجتحا3002 يف يتاذ بارسضا  ‐1
نجسس نم يفسسعت لكسشب يلقن ىلع
.( مايأا5 ةدمل) رفوع نجسس ىلا ودجم
81 ةدمل)3002 يعامج بارسضا ‐2
نوجسسلا عيمج يبلطم بارسضا ( موي
.ىرسسأ’ا عسضو نيسسحتل
ءانه تخ’ا عم ينماسضت بارسضا  ‐3
2102. يف موي11 يبلسشلا

يف موي24 ةدمل7102 بارسضا ‐4
.نوجسسلا عيمج
ةيلخادلا ةحئÓلا تÓقتعملا يف دجوي
ة˘ي˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا سسا˘˘سسأا ي˘˘هو
تايكولسسل طباسضلا يهو ةيلاقتع’ا
وا اهتيمها دادزت نوجسسلا لخاد ريسس’ا
ةئيهلا روسضحو عسضو ىلع ءانب لقت
ةرورسض ى˘ق˘ب˘ت ا˘ه˘ن˘كلو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
اهنودبو ةيلاق˘ت˘ع’ا ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسا
ة˘قÓ˘ع ي˘هو با˘غ˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘سش دو˘˘سست
اهل عجري يتلاو نجسسلا لخاد روتسسدلا
روم’ا ىلع ماكحا رادسصا يف ىرسس’ا
ةدايقلا زارفا متيو .نيناوقلا رارمتسسا وا

اهلÓخ نم متيو  تاباختنا لÓخ نم
ىمسست ةسصتخم هنجل ربع ريسضحتلا
ىلع فارسشإ’اب موقت تاباختن’ا ةنجل
زرفلاو ةعلقلا لخاد ةيباختن’ا ةيلمعلا

ذ˘خأا˘ت ثي˘ح˘ب ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘˘ع’ا و
نم مهتيعرسش نيبختنملا وا تاباختن’ا

تاباختنا كانهو مهل ةنجللا غÓب لÓخ
يرسسلا عارتقÓل تاباخ˘ت˘ناو ةر˘سشا˘ب˘م
اهديدمت نكمي روهسش6 لمع ةرتف
امك .كلذ ىلا رطسضا لاح يف ةنسس ىلا
يموي لكسشب ةيميظنت تاسسلج دجوي
كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك نو˘˘ج˘˘˘سسلا سضع˘˘˘ب ي˘˘˘فو
ةيحا˘ب˘سص د˘حاو˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف نا˘ت˘سسل˘ج
تاسسلجلا هذه ةيمها نا ثيح ةيئاسسمو
نوهر˘م ح˘ب˘سصا ا˘ه˘با˘ي˘غو ا˘هرو˘سضحو
ةر˘ي˘سس’ا ة˘كر˘ح˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ب
ام تقو يف يأا يميظنتلا روسضحلاو
نع يئاهن لكسشب تاسسلجلا هذه تباغ
ةنوآ’اب تداع اهنا ’ا ةيميظنتلا ةايحلا
ذاقنإ’ ىرسس’ا نم ةلواحم يف ةريخ’ا

ة˘كر˘ح˘لا ثرا ن˘م هذا˘˘ق˘˘نا ن˘˘كم˘˘ي ا˘˘م
طابسضناو مازت˘لا كا˘ن˘ه نا˘ك .ةر˘ي˘سس’ا

ةايحلا يف ادج تامهم نيتدعاق دجويو
مازتل’ا ربتعيو ةيلاقتع’ا ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ة˘ي˘كل˘˘م˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ن˘˘م طا˘˘ب˘˘سضن’او
تاقلطنم نمو حت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ة˘يرو˘ث˘لا

ل˘م˘ع˘لاو ةر˘ي˘سس’ا ة˘كر˘ح˘لا تا˘˘ي˘˘بداو
.يميظنتلا
ةمظنم يهف لئاسصفلا نيب ةقÓعلا امأا

ةينطو فارعا اهمكحي ةحئ’ لÓخ نم
نم ءزج تراسص ىتح ىرسس’ا اهعسضو
عسضخت ةقÓعلا هذه تناك ثيح مهتايح
وا ة˘ي˘ن˘طو˘لا˘ب ى˘م˘سست نا˘˘ج˘˘ل فار˘˘سشإ’
ةيمويلا ةايحلا مظن˘ت ثي˘ح˘ب ة˘ي˘لا˘سضن˘لا

ةفاك ىلع ىرسس’ا نيب ام ةيميظنتلاو
.ةيسسايسسلا مهتاءامتنا
ةميظعو ةمرتحم ةقÓع تناك اقباسس
ىلع تازاجنا نم اهنع جتني ناك امك
ماعلا ىوتسسملا ءاوسس تايوتسسملا لك
امنيب ( ةيعامتج’ا تاقÓعلا) دارف’ا وا

بÓقناو6002 تا˘با˘خ˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م
ابلسس كلذ سسكعنا ةزغ عاطق يف7002
ةينطولا ةريسس’ا ةكرحلا ةيلكيه ىلع
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م خر˘˘سش ق˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘عو
نيب ام لا˘سصف˘نا ل˘سصحو تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
هذه تلسصو ىتح سسامحو حتف ىرسسا
ةي˘مد˘ع˘لا ى˘لا نا˘ي˘ح’ا سضع˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

ةرادا عفد ا˘م˘م سضقا˘ن˘ت˘لاو سضرا˘ع˘ت˘لاو
اهتيتفتو ةلاحلا هذه زيزعت ىلا لقتعم
تي˘ت˘سشت لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘سس’او
تانوتناك ىلإا ةريسسأ’ا ةكرحلا تيتفتو
ة˘برا˘سضت˘˘م روا˘˘ح˘˘مو تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو
ع˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لا .را˘˘˘كف’او فاد˘˘˘هأ’ا˘˘˘ب
دارفا وا ميظنت ءاوسس ىرخ’ا تاميظنتلا

فÓخ دجو نا يأا ميظنتلا رارقل هعسضاخ
عنم ةيلامتحا كانه رخاو ميظنت نيب ام
تارارق ىلع ءانب لماعتلاو كاكتح’ا
قفارم˘لا . ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ح˘ئÓ˘لا ا˘ه˘سسا˘سسا

ةبسسن بسسح اهيف رم’ا مسسقي ةكرتسشم
ليسصفلا نا ىنعمب يأا بسسانتلاو ةبسسنلا
بي˘˘سصن ه˘˘ل نو˘˘كي ارو˘˘˘سضح ر˘˘˘ث˘˘˘ك’ا

.دحاولا قفرملا يف رثكا نيلماع
وسضع يه اهتدلقت يتلا بسصانملا امأا
، يروث سسلجم وسضع، ةيزكرم ةنجل
ةنجل ، ئراوط ةنجل ، تاباختنا ةنجل
ةيفاقث )اهب تلمع يتلا رئاودلا ، ةرادا
ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م/ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما\ ة˘˘يرادا\ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو\
.(ةيميظنت

نم 9102‐3‐72 خيراتب تررحت
يتسسارد تلمكتسساو ودجم لقتعم

ةيعماجلا
ةماعلا ةيوناثلا ىلع تلسصح ينأا ركذي
ةع˘ما˘ج ى˘لا تب˘سست˘ناو نو˘ج˘سسلا ل˘خاد
ه˘ع˘˘فد لوا ي˘˘ف ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا
سصسصخت4102 ما˘ع ي˘ف نو˘ج˘سسلا˘˘ب
دعب ميل˘ع˘ت˘لا تل˘م˘كت˘سسا ،تا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
.سسويرولاكب ىلع تلسصحو ررحتلا

 نجسسلا لخاد ةيفاقثلا تازاجن’ا
ةعونتم ةلجم سسيسسأات ىلع تلمع ‐1
عم ةكراسشملاب نÓقسسع نجسس لخاد
ة˘ل˘ج˘م م˘سسا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طا ن˘˘ير˘˘ي˘˘سسا
يتلا فيسصرلا ةلجم ىلا ةبسسن فيسصرلا
نانبل ي˘ف ةدو˘ف ي˘ل˘ع د˘ي˘ه˘سشلا ا˘ه˘سسسسا
2891 ماع هداهسشتسسا ليبق
تحت بيت˘ك ف˘ي˘لأا˘ت ى˘ل˘ع تل˘م˘ع ‐2
م˘ت) ي˘ن˘طو˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا سسسسا ى˘˘م˘˘سسم
( نجسسلا ةرادا لبق نم هترداسصم
خرؤو˘م ي˘ن˘طو ف˘ي˘سشرأا سسي˘˘سسأا˘˘ت ‐3
مت هحفسص005 نم نوكم لسصفمو
نجسس تارابختسسا لبق نم هترداسصم
 نومير
يتخرسص) ىمسسم تحت ةياور ةباتك ‐4
نوجسسلا عقاولا يكحت (ظاقيتسس’ا ءادن
يف اهترداسصم مت يلاقتعا ةظحل نم
ءانثا ىرسس’ا ىدحا ةزوحب هطسش نجسس
.اهتيقنت
جارخا مت رعسش نيواود3 فيلأات ‐5
اهتدقف يننأا ’إا نوجسسلا جراخل مهنم
زكرمل اهميلسست مت ىرخأ’او كلذ دعب
مت ةثلاثلا اما ةريسس’ا ةكرحلل داهج وبا
.اهقÓتا

ةيسسايسس ة˘عو˘سسو˘م ة˘با˘ت˘كب تم˘ق ‐6
ميهافملاو تا˘ح˘ل˘ط˘سصم˘لا ل˘ك يو˘ح˘ت
اهي˘ل˘ع تق˘ل˘طأاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ملقب ةريغسصلا ةيسسا˘ي˘سسلا ة˘عو˘سسو˘م˘لا)
خأÓل اهمي˘ل˘سست م˘ت ،( ةر˘ي˘سس’ا ة˘كر˘ح˘لا
.اهريسصم نيا فرعي ملو سسراف ةرودق

صسدقلا ةعماج يف ةريضسألا ةكرحلا نوؤوضشل داهج وبأا زكرم :ريرقت
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اينابسسأا وحن شسطاطبلا نم انط62 ريدسصت
انط62 يداولا ةي’وب تنحسش
ى˘لإا ل˘سصت˘سس سسطا˘ط˘ب˘لا ن˘˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م ر˘ب˘ع ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا
ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

ةي’ول ةحÓفلا ةفرغ ولوؤوسسم
ريدسصت ةيلمع يتأاتو .يداولا
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف سسطا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘˘لا

رييسست ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فر˘ط
حتف ىلإا ةيمارلا ةحÓفلا عاطق
ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج قاو˘˘˘سسأا
ين˘طو˘لا ي˘عارز˘لا جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
دا˘سصت˘قإ’ا ة˘ي˘كر˘ح ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت˘˘ل
ى˘ل˘ع د˘عا˘سسي ا˘م˘ب ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
جراخ ةليد˘ب ةور˘ث ثاد˘ح˘ت˘سسا
ا˘م˘˘ك ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ةفرغ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ح˘سضوأا
.روسشاع دمحأا

ر˘يد˘سصت˘لا ةردا˘˘ب˘˘م ل˘˘ج˘˘سستو
يدا˘سشرإ’ا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ن˘˘م˘˘سض
ه˘تر˘ط˘سس يذ˘لا ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ ح˘لا˘˘سصم
ةيت˘سسي˘جو˘ل˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لا را˘طإا
لاسصتا تاونق داجيإ’ حÓفلل
لماعت˘م˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘لا˘ع˘ف
ن˘م (رد˘˘سصم˘˘لا) يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا

ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لا سضور˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘خ
فدهب ةيحÓفلا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
سضئافلا قيوسستل ذفانم داجيإا

ر˘يد˘سصت ة˘ي˘لآا ر˘ب˘ت˘ع˘تو .ا˘ه˘ن˘م
مهأا نم ةيعارزلا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا
نهارت يتلا ةليدبلا تارايخلا

ةحÓفلا ةفرغ حلاسصم اهيلع
ة˘˘يرادإ’ا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ي˘˘قا˘˘˘بو
لاعف رود نم اهل امل ،ةيحÓفلا
ى˘ل˘ع با˘ب˘سشلا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت ي˘˘ف
يعارزلا رامثتسسإ’ا ملاع جولو
مهاسسي ام وهو ىلوأا ةلحرمك
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف

ن˘مو ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا سصا˘˘سصت˘˘مإ’
يتاذلا ءافتكإ’ا قيقحت هلÓخ
تاذ ر˘˘كذ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م .لوؤو˘˘سسم˘˘لا
بحاسص يداسصتقإ’ا لماعتملا

تاجوتنملا ريد˘سصت ة˘سسسسؤو˘م
،ينارقم قازرلا دبع ،ةيعارزلا
ى˘لوأ’ا ي˘ه ة˘ن˘ح˘˘سشلا هذ˘˘ه نأا
لسصت نأا ىل˘ع م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل
نم ن˘ط008 ن˘م د˘˘يزأا ى˘˘لإا
،مداقلا سسرام ةياهن سسطاطبلا
لك تايواح (6) تسس لدعمب
اذه نأا ةراسشإ’ا ردجت .عوبسسأا
جو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘سشلا
ى˘لإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا سسطا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
اهبيسضوتو اهبيلعت متي اينابسسإا
ة˘˘˘كر˘˘˘سشل يداو˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘ب
.ديربتلل ةيطسسوتملا

م .ق

نازيلغ
 ةنابز دمحا ةعماجل ديدج ريدم بيسصنت

رو˘ت˘كد˘˘لا بي˘˘سصن˘˘ت سسما م˘˘ت
اد˘يد˘ج ار˘يد˘م «ير˘ح˘ب د˘م˘حأا»
،نازيلغب ةنابز دم˘حأا ة˘ع˘ما˘ج˘ل

يذ˘لا يدا˘عو˘ب د˘با˘ع ـل ا˘ف˘ل˘˘خ
م˘˘ي˘˘سسار˘˘م ه˘˘ما˘˘ه˘˘˘م تي˘˘˘ه˘˘˘نا
لثمم اهيلع فرسشا بيسصنتلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
ة˘كسسÓ˘ب ذا˘ت˘˘سسأ’ا ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةود˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘سسا
،برغلا تا˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
د˘فاو˘لا نا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا
نازيلغ ةع˘ما˘ج ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا
ةع˘ما˘ج˘ب بسصا˘ن˘م ةد˘ع د˘ل˘ق˘ت
ر˘˘يد˘˘م بئا˘˘ن ا˘˘هر˘˘خا  نار˘˘˘هو
ا˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لاو تا˘˘سسارد˘˘لا
.1 نارهو ةعماجل

ريدملا بيضصنتو..
يرحبلا ديضصلل ديدجلا
يلÓيجلا رماسس بيسصنت مت

ير˘ح˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصل˘˘ل ار˘˘يد˘˘م
ةي’وب ةيد˘ي˘سصلا دراو˘م˘لاو
ن˘ي˘سسح ـل ا˘ف˘ل˘˘خ ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع يذ˘لا سشكي˘ل˘˘م
د˘˘˘ي˘˘˘سصلا ة˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م سسأار
ن˘˘ي˘˘ع ةــي’و˘˘ب ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
يف جردنت ةيلمعلا ىلفدلا
ير˘يد˘م تسسم ي˘˘ت˘˘لا را˘˘طا
نا ركذلاب ريدجلا ،عاطقلا

ي˘ت˘لا بي˘سصن˘ت˘لا م˘ي˘˘سسار˘˘م
ةي’ولا يلاو اهيلع فرسشا

اهرسضح يت’وم ه˘ل˘لا ا˘ط˘ع
رــــيد˘م دــــي˘سشر ناــــن˘˘ع
د˘˘ي˘˘سصلا ةرازو˘˘ب يز˘˘˘كر˘˘˘م
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
عاطقلا تاراطإاو ةيديسصلا
ى˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا رـــــق˘˘م˘˘ب

ةي’ولل ماعلا نيم’ا بناج
.نييذيفنتلا ءاردملاو

بويا  .صس

     تايدلب ةدعب قئارح6 ءارج
لجيجب تاباغلا نم اراتكه11 نم رثكأا فÓتإا
تعلدنا ق˘ئار˘ح ة˘ت˘سس تب˘ب˘سست
ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ،سسما لوأا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل
ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب تا˘يد˘˘ل˘˘ب
نم اراتكه11 نم رثكأا فÓتإا
ام بسسح  ،ةيباغلا تاحاسسملا

˘مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ن˘م م˘ل˘ع
ةيامحلل ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
.ةلاموب مÓحأا بيقنلا ةيندملا

تاذ تح˘سضوأا ح˘ير˘سصت ي˘فو
تاد˘˘حو˘˘لا نأا˘˘ب ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيندملا ةيامحل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عبرأاب قئارح6 ع’دنا تلجسس
ديزا فÓتإا اهنع مجن تايدلب
راج˘سشأا ن˘م ارا˘ت˘كه11 ن˘˘م
ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘سشأ’او طو˘ل˘ب˘لا

،لا˘˘˘˘غدأ’او سشار˘˘˘˘حأ’ا اذ˘˘˘˘كو
مل ةتسسلا قئارحلا نأاب ةفيسضم
.ةيرسشب رئاسسخ يأا فلخت

تسسم ق˘ئار˘ح˘˘لا نأا˘˘ب تدا˘˘فأاو
ن˘طÓ˘بو˘ب ن˘م ل˘˘ك ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
نو˘˘ط˘˘ي˘˘ق˘˘لاو سسا˘˘م˘˘خ˘˘لو˘˘˘بو
ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب تو˘˘مرزا˘˘تو
4 فÓتإا ة˘ف˘ل˘خ˘م ة˘يرو˘سصن˘م
،يباغلا ءاطغلا نم تاراتكه
غابد د’وأا ةقطنم تسسم امك
تسس فÓتإاو ةيل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ليجسست ىلإا ةفاسضإا تاراتكه
راتكه فسصن نم رثكأا فÓتإا
ةلثامم ةحاسسمو ةناجو ةيدلبب
.ةناوعلا ةيدلبب يارونا ةقطنمب
ريخسست مت هنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
اهدادعتب تانحاسش6و انوع82
قئارحلا فلتخم دامخإ’ لماكلا
حايرلا تدعاسس يتلاو ةلجسسملا
.اهراسشتنا يف

م.ق

ةدحو616ـب ةردقملا ةيراجيإلا ةيعامتجلا تانكضسلا نم نيديفتضسملا ةمئاق نم نييضصقملا صضعب صسمأا جتحا
ام ببضسب مهطخضس نع ءلؤوه ربع ثيح ،تانكضس ىلع مهلوضصح  مدع ىلع صسابعلب يديضسب غÓت ةرئاد رقم مامأا

.كلذ يف قيقحتلل لخدتلا لجأا نم ةيلولا يلاو نيدضشانم رربم ريغ ءاضصقإا نم هل اوضضرعت

مهتمسص نع نوجتحملا جرخ
دق ةينعملا تاهجلا نأا اودكأاو
دي˘ق م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م نأا م˘ه˘ل تد˘كأا
اولسصحي مل مهنكل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م تا˘˘ن˘˘كسس ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سضغ ما˘˘˘ج نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصي

تائف نم مهلج نأاو اسصوسصخ
’و ن˘كسس ا˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ة˘سشه
ة˘سسي˘ئر تد˘كأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ىوأا˘م
يفحسص ح˘ير˘سصت ي˘ف ةر˘ئاد˘لا
نييسصقملا عيمج غيلبت مت هنأا

ة˘ن˘ج˘˘ل نأا ذإا ،كلذ بب˘˘سس ن˘˘ع
كلذب نيينعملا تغلب نوعطلا

ببسسب مهؤواسصقإا مت نم كانهو
تانكسس وأا تاراقع باسستكا

قوفي نيذ˘لا ى˘ت˘حو تا˘نا˘عإاو
هيلع سصني ام يرهسشلا مهلخد
د˘˘ي˘˘ق م˘˘ه ن˘˘م ا˘˘مأا ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا
ةيئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
موقت تلاز ’ نوعطلا ةسساردل
متي مل ه˘نأا˘ب ةر˘ي˘سشم، ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ب
ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب د˘˘˘˘حأا يأا ءا˘˘˘˘سصقإا
 .ةيفسسعت

ناويد لامعو..
بابضشلا تاضسضسؤوم

تايقرتلاب نوبلاطي
ناو˘˘˘˘يد لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘سشي
ة˘ي’و˘ب با˘ب˘سشلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
يف رخأاتلا نم سسابعلب يديسس
رفوت مغر تايقر˘ت˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م
كلذ ع˘جرا ثي˘ح ،بسصا˘ن˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب ل˘ج˘سسم˘لا فÓ˘خ˘لا ى˘˘لإا
ةيمومعلا ةف˘ي˘ظو˘لاو ناو˘يد˘لا

ر˘ي˘˘ي˘˘سست ط˘˘ط˘˘خ˘˘م د˘˘ّم˘˘ج ا˘˘م
ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘م˘لا

فور˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ر˘˘ثاو6102
.ء’ؤوهل ةينهملا

يتلا ليقارعلا زربأا نيب نمو
طاسشن مامأا ةرثع رجح فقت

مهنامرح يه نيينهملا  لامعلا
م˘˘ل˘˘سس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ن˘˘˘م
تا˘ي˘قر˘ت˘لا اذ˘كو ط˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ايلعلا بسصان˘م˘لا ي˘ف جا˘مدإ’ا
لاح ام ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءارد˘م˘ل
ابسصنم25 لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا نود
ملو .ةئفلا هذهب اسصاخ ايلاع
ىل˘ع ل˘ي˘قار˘ع˘لا هذ˘ه ر˘سصت˘ق˘ت
يتلا ةيلاملا بسصانملا ديمجت
جامدإ’ا ةي˘ل˘م˘ع ا˘سضيأا تف˘قوأا
لا˘م˘ع˘لا˘ب سصا˘خ˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
راطإا يف نيفظوملا نيينهملا
ءاسصحإا بقع ةتقؤوملا دوقعلا

ر˘فو˘ت˘م بسصن˘م72 دو˘˘˘˘جو
كلذ تد˘ع˘˘ت ل˘˘ب  .ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب
مد˘ع د˘ح ى˘لإا تل˘سصو ر˘ي˘ث˘كب
تÓ˘يو˘ح˘ت ة˘يو˘سست ة˘ي˘نا˘˘كمإا
،ناو˘يد˘لا ى˘لاو ن˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

فلت˘خ˘م  نا˘مر˘ح ى˘ل˘ع ةدا˘يز
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘م لا˘م˘˘ع˘˘لا
م˘غر ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘م’ا
. اهرفوت

با˘ب˘سسأ’ا ء’ؤو˘ه ع˘جرا ا˘م˘˘ك

فÓخ ىلإا اهنم نوناعي يتلا
ةفيظولاو ناويدلا ةرادإا نيب
ل˘م˘ع˘لا ن˘هر ا˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
دراو˘م˘لا ر˘ي˘ي˘سست ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ب
6102 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ير˘˘سشب˘˘لا

ىلع  نيفر˘ط˘لا ع˘ي˘قو˘ت م˘غر
ةيعسضو .رييسستلا تا˘ي˘ناز˘ي˘م
ل˘خد˘ت م˘ه˘ب˘˘سسح ي˘˘عد˘˘ت˘˘سست
د˘ح ع˘سضو ل˘جا ن˘م ي˘˘لاو˘˘لا
ن˘ي˘فر˘ط˘لا بسصع˘تو تن˘ع˘ت˘ل

سصو˘سصن˘لا كلذ˘ب ن˘ي˘برا˘˘سض
ام طئاحلا سضرع ةينوناقلا
فورظلا ىلع ابلسس سسكعنا
ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
مهل لخد ’ ةبيرسض نوعفدي
مل قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو .ا˘ه˘ي˘ف
نم مهسسجاوه لامعلا فخي
م˘ه˘ب˘تاور د˘ي˘م˘ج˘ت ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ريسشأاتلا مدع ةجحب ةيرهسشلا

دراوملا رييسست ططخم ىلع
اذ˘˘ه ناو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا
ةد˘˘ع˘˘ل ر˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم فÓ˘˘˘خ˘˘˘لا
ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ه˘˘نو˘˘˘ك تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

نم51 ةدا˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأ’

70/403 يسسائرلا موسسرملا
ربمتبسس92 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘˘لا

ةكبسشلا دد˘ح˘ي يذ˘لا7002
تا˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل’د˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
ع˘˘فد ما˘˘ظ˘˘نو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لا

لام˘ع˘لا ا˘عد ا˘م˘ك . م˘ه˘ب˘تاور
ىو˘كسشلا ة˘˘سضير˘˘ع ن˘˘م˘˘سض
عازن˘لا ظ˘ف ل˘جا ن˘م ي˘لاو˘لا
ةمدخ ني˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا
انيسسح˘تو لا˘م˘ع˘لا ح˘لا˘سصم˘ل
.ةينهملا مهفورظل

ودبع.صص

لخدتلا لجأا نم ةيلولا يلاو اودضشان

نوجتحي شسابعلب يديسسب غÓت يف نكسسلا نم نوسصقم

تنضشوميت نيع
زجحي فاسص ينب نمأا

اسسولهم اسصرق972
ةميرجلا ةبراحم راطإا يف
طضسولا يف اهلاكضشأا ةفاكب
رضصانع تنكمت ،يرضضحلا
ةطرضشلل ةلقنتملا ةقرفلا
نم فاضص ينبب ةيئاضضقلا

ةضصتخم ةيمارجإا ةكبضش كيكفت
تارثؤوملاب ةرجاتملا يف
3 فيقوت مت نيأا ةيلقعلا
صصرق972 زجحو صصاخضشأا

.صسولهم
لÓغتضسا تءاج ةيلمعلا
تاذل تدرو ةدكؤوم تامولعمل
صصخضش دوجوب ديفت حلاضصملا

ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب موقي
،فاضص ينب بابضش طضسو
نم تنكم ةيلوألا تايرحتلا

هيف هبتضشملا ةيوه ديدحت
عضضو مت هتاكرحل ةبقارم دعبو

مت نيأا ةمكحم ةينمأا ةطخ
ةيلمعل هعاضضخإا دنعو هفيقوت
هتزوحب طبضض يدضسجلا صسملتلا

نم ةضسولهم صصارقأا90 ىلع
ةراجيضسو عاونألا فلتخم
جلاعملا فيكلاب ةوضشحم ةفوفلم
جد0061 هردق ايلام اغلبمو
جيورتلا تادئاع نم ربتعي
52 ع م ب وعدملاب رمألا قلعتي
ركذلا فلاضسلا عم قيقحتلا ةنضس
هنومم ةيوه ديدحت نم نكم
اءانب و مومضسلا هذهب يضسيئرلا

نع رداضصلا صشيتفتلاب نذإا ىلع
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
هنكضسم صشيتفت مت فاضص ينب
ةيباجيإا جئاتنلا تناك نيأا

هيف هبتضشملا ةقفر هفيقوتب
صصرق072 زجحو ثلاثلا

عاونألا فلتخم نم صسولهم
نم جد00571 يلام غلبمو

،مومضسلا هذه جيورت تادئاع
92( إا ع) وعدملاب رمألا قلعتي
ةنضس82 (أا م د) وعدملا و ةنضس
مامأا مهميدقت مت مهيف هبتضشملا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
لوثملا تاءارجإا دعب فاضص ينب
نهر مهقح يف ردضص يروفلا
.تقؤوملا صسبحلا

يبرغم ةردب

ةدعاسسمل ردبلا ةيعمج تقلطأا
،ةديلبلا يف ناطرسسلا ىسضرم
نا˘طر˘سسل ى˘ف˘سشت˘˘سسم زا˘˘ج˘˘نإا
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا و˘˘˘هو لا˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’ا
ه˘ي˘لإا ق˘با˘سست يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لاو ر˘ي˘خ˘لا ي˘ل˘عا˘ف
هدي˘سسج˘ت˘ل تا˘عر˘ب˘ت˘لا ع˘م˘ج˘ب

مغر هنأا ’إا ،عقاولا سضرأا ىلع
تاونسس3 ن˘˘م د˘˘˘يزا رور˘˘˘م
تاطلسسلا كرحت رظتني لازي’
مهسسأار ىلعو دÓبلا يف ايلعلا
ة˘ي˘غ˘ب ل˘خد˘ت˘ل˘ل لوأ’ا ر˘يزو˘لا
ة˘يرادإ’ا ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سست
ةي˘حÓ˘ف˘لا ة˘ع˘ط˘ق˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ب
عورسشملا ءان˘ب˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
.ينارمعلا عباطلا ىلإا ميقلا
مÓ˘ع’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا تح˘سضوأا

هنأا ،ةي˘ع˘م˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ديدجت ةيعمجلا سسيئرل قبسس
،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘لاو˘˘˘ل بل˘˘˘ط˘˘˘لا

حرطو ةحسصلا ريزو ةلسسارمو
،ةحÓفلا ريزو ىلع لاغسشن’ا
اهلاح ىلع تيقب روم’ا نأا ’إا

ةدسشا˘ن˘م˘ب ر˘مأ’ا ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م

لوأ’ا ريزولا لخدت ةيعمجلا
ة˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘˘سص كل˘˘˘˘م˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ءان˘ب ي˘ف عور˘سشل˘ل سصي˘خر˘ت˘لا
،رونلا ىري ىتح ىفسشتسسملا

وأا تÓ˘ي˘ه˘سست م˘يد˘ق˘ت˘˘ب اذ˘˘هو
ة˘ع˘ط˘ق لاد˘ب˘˘ت˘˘سسإ’ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
لك نأا ةسصاخ ،ىرخأاب سضرأ’ا
ىفسشتسسملا ءانبل تايناكمإ’ا

م˘˘˘عد ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ب ،ةر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
اولخبي مل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘سسح˘م˘لا

نأ’ ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم رثكأا ح˘ب˘سصأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

نأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس’ ،ةرور˘˘˘˘˘˘سض
08 نأا ىلإا ريسشت تايئاسصحإ’ا
نيباسصملا لافطأ’ا نم ةئاملاب
ه˘ن˘م نو˘ف˘سشي ،نا˘طر˘سسلا ءاد˘ب
سضع˘ب˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح نو˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘يو
زو˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ة˘سصت˘خ˘م تا˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘ل˘˘ع
.لافطأÓل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ق˘˘فوو
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا نإا˘ف عور˘سشم˘ل˘ل
لوأا د˘ع˘يو ار˘ير˘سس06 م˘˘سضي
ة˘سصسصخ˘ت˘م ة˘ي˘ح˘سص ةأا˘سشن˘˘م

نا˘طر˘˘سسلا ى˘˘سضر˘˘م لا˘˘ف˘˘طأ’
،ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سضي ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
يواد˘ت˘لاو ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا
يئايم˘كلا جÓ˘ع˘لاو ة˘ع˘سشأ’ا˘ب
سصسصخ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط بط˘˘˘˘قو
مسضي امك ،ةحارجلاو جÓعلل
لفط˘لا ي˘ق˘فار˘م ءاو˘يإ’ ق˘ق˘سش
تارجح بناج ىلإا ،سضيرملا
ع˘ط˘ق˘ن˘ي ’ ى˘ت˘˘ح ،ة˘˘سسارد˘˘ل˘˘ل
جÓعلا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ ل˘ف˘ط˘لا

بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا ن˘˘˘ع
امك ،بعللاو هيفرتلل تاءاسضف
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بر˘˘ت˘˘ي عور˘˘سشم˘˘لا نأا

برقلاب عقت2م0003 ةحاسسم
ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
.نوناف سسنارف يعماجلا

لك لÓخ رئاز˘ج˘لا ل˘ج˘سستو
ل˘ف˘ط ة˘لا˘ح ،تا˘عا˘˘سس ع˘˘برأا

دجويو ،نا˘طر˘سسلا˘ب با˘سصم
ةلاح0052و0051 ن˘ي˘˘ب

نا˘طر˘سسلا˘ب ة˘با˘سصم ةد˘يد˘˘ج
.ةنسس لك

ق.داعضس

ينطولا ىوتضسملا ىلع لوألا دعي
ةيطارقوريبلا نيهر ةديلبلاب لافطأ’ا ناطرسس ىفسشتسسم
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ىمشسم ريغ راعششإل دتمي ينطولا بارشضإلا

ةديلبلاب ءادوسسلا ةبجلا باحسصأا
يئاسضقلا لمعلا نوقلعي

ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘˘تإ’ا ن˘˘ل˘˘عأا
ه˘ن˘ما˘سضت ،ن˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةماتلا هتدناسسمو قلطملا
ةيحانل نيماحملا ةمظنمل
اهتارارق عيمج يف ةديلبلا
ىلوأا ةوطخكو ،ةذختملا

يئاسضقلا لمعلا ةعطاقم
.ينطولا ىوتسسملا ىلع
عوبسسأ’ا نوماحملا لخدو
عيمج ة˘ع˘طا˘ق˘م ن˘م لوأ’ا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب تا˘˘سسل˘˘ج˘˘˘لا

ةع˘با˘ت˘لا ءا˘سضق˘لا سسلا˘ج˘م
مهيلإا مسضنتل ةديلبلا ةباقنل
ار˘خؤو˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن
ي˘ف م˘ه˘˘ئÓ˘˘مز ةد˘˘نا˘˘سسمو
ة˘ج˘لا˘ع˘م بب˘سسب ،ة˘ن˘ه˘م˘لا

يما˘ح˘م˘لا م˘ه˘ل˘ي˘مز ف˘ل˘م
،سسب˘ح˘لا ه˘عاد˘يإا م˘ت يذ˘˘لا

عيم˘ج نو˘ما˘ح˘م˘لا ع˘طا˘قو
جارفإ’ا ن˘ي˘ح˘ل تا˘سسل˘ج˘لا

.هنع
ةاسضقلا ةباقن سسيئر ناكو
ف˘سصو ،كور˘˘ب˘˘م د˘˘ع˘˘سسي
ن˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘فر˘˘سصت
ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
تراثأا يتلا تاحيرسصتلا

ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ي˘قا˘ب بسضغ
،ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
ةباقنل مهتدناسسم نونلعيل
لمعلا ةعطاق˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
بيقن حسضوأاو ،يئاسضقلا
ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘ب˘ع ة˘بود˘ج˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا
تنا˘˘ك اذإا ه˘˘˘نأا ،ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
ءا˘سضق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ةا˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ي˘ف ة˘ق˘ي˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت

اهناينب يف ةيوق اهليسصأات
نم حورلا لثمت اهرابتعاب
نأا بج˘˘˘ي نا˘˘˘ك د˘˘˘سسج˘˘˘لا
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن سسي˘˘˘ئر د˘˘˘سسج˘˘˘ي
تارا˘ب˘˘ع˘˘ب كلذ ةا˘˘سضق˘˘لا
د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت ع˘˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ت
يئاسضقلا زاهجلا فارعأاو
فاسضأاو ؛هتانوكم عيمجب
نماسضت ناك اذإا هنأا نايبلا
نع عافدلا يف نيماحملا

ىلع ةتامتسس’او مهقوقح
ءÓ˘˘عإ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ح˘˘بذ˘˘م
اهب رهج˘لاو ق˘ح˘لا ة˘م˘ل˘ك
ئدا˘ب˘م˘لاو د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لا ن˘˘م
رو˘سصع˘لا ر˘ب˘ع ة˘خ˘سسار˘لا
ي˘ت˘لا م˘مأ’ا ع˘ي˘م˘˘ج ىد˘˘ل
ام ناف عافدلا قح مرتحت
ة˘با˘ق˘ن سسي˘ئر ه˘ب ظ˘˘ف˘˘ل˘˘ت
تارا˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘م ةا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ي˘ما˘ح˘م˘لا م˘ل˘ق ي˘ح˘ت˘سسي
امل اهر˘كذ ا˘ه˘لا˘ح نا˘سسلو
يقÓ˘خأا طا˘ط˘ح˘نا ل˘ث˘م˘ي

فار˘ح˘ناو قو˘ب˘سسم ر˘˘ي˘˘غ
مدع ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ي˘كو˘ل˘سس
ىسشامتي ي˘ف˘ي˘ظو ف˘ي˘كت
هلتحي يذلا بسصنملا عم
،ه˘ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لاو
فاسصوأ’ا نأا بيقنلا هونو
ةر˘سسأا ا˘ه˘ب ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا
جذو˘م˘ن˘لا ل˘كسشت عا˘فد˘لا
بقاعم مئارجل ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه ظ˘ف˘ت˘ح˘ت ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ق˘˘˘ح˘˘˘ب عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
اهقوقح ةيام˘ح˘ل ة˘مزÓ˘لا

.اهرابتعاو اهفرسشو
ق.داعشس

مايأا ةدعل ةعماجلا قلغ دعب
 جيريرعوب جرب ةعماج ةرادإا

تاناحتم’ا لجؤوت
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةرادإا تل˘˘سصو˘˘ت
حربب يميهاربإ’ا ر˘ي˘سشب˘لا
قا˘ف˘تا ى˘لإا ،ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ليجأاتب يسضقي نيجتحملا
ىلوأ’ا ةفدلل تاناحتم’ا

مامتإا نيح ىلإا ةبلطلا نم
ني˘ت˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ع˘فد˘لا
اذهو ،يميلع˘ت˘لا رر˘ق˘م˘ل˘ل
قلغو ةبلطلا جاجتحا دعب
م˘˘ه˘˘سضفرو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘عا˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا لو˘˘˘خد˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا

ن˘م ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ى˘˘كت˘˘سشاو
ءا˘˘ط˘˘عإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سصق˘˘ت˘˘لا
يفاكلا ي˘عا˘سسلا م˘ج˘ح˘لا
،لسصف˘لا لÓ˘خ سسورد˘ل˘ل
يف بلاطلا لخدأا ام وهو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي˘˘سس ط˘˘غ˘˘سض
،تاناحت˘م’ا ي˘ف هدودر˘م
جا˘ج˘˘ت˘˘حا بب˘˘سس دو˘˘ع˘˘يو
ةجمرب ىلإا كلذك ةبلطلا
دهاعملا سضعبب تاناحتما

تل˘ج˘سس ن˘يأا ،تا˘ي˘ل˘˘كلاو
ةقلعتملا سصئاقنلا سضعب
ةيا˘قو˘لا طور˘سش ر˘ي˘فو˘ت˘ب
نع Óسضف ، ةحئاجلا نم
سسوردلا يف وسشحلا ةلاح
ا˘˘م ،ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا كارد˘˘ت˘˘سس’
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘˘مر˘˘ح

قيسضل ةعجارملاو د˘ي˘ج˘لا
سسورد˘لا م˘كار˘تو تقو˘˘لا
،سسيياق˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ىلع نافرطلا قفتا ثيح
تا˘ف˘قو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ف˘˘قو
ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
دعب ،تايل˘كلاو د˘ها˘ع˘م˘لا
بلطمل ةرادإ’ا ةبا˘ج˘ت˘سسا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
ةيئاقولا ريبادت˘لا نا˘م˘سضل
تارجحلاب ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ن˘م
ة˘سصسصخ˘م˘لا تا˘عا˘ق˘˘لاو
ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو ،ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘جإ’
ايفاك ا˘ت˘قو ن˘ي˘ن˘ح˘ت˘م˘م˘لا
اوكتسشا امدعب ،ةعجارملل
ة˘˘فا˘˘ث˘˘كو ط˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘˘م
يذلا يسساردلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ءا˘˘بو ةر˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ن˘˘˘ماز˘˘˘ت

اهنع بترت امو ، انوروك
ىلإا ةب˘ل˘ط˘ل˘ل م˘ي˘سسق˘ت ن˘م
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘تو ،تا˘˘ع˘˘˘فد

اذ˘ه ،سسيرد˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط
هذه يف حا˘م˘سسلا م˘ت˘ي˘سسو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا تا˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
لو˘˘˘سصح˘˘˘لاو سسورد˘˘˘ل˘˘˘ل

د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ر˘˘فو˘˘˘ت مد˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
بسسح ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب˘˘˘لا
.نيجتحملا ةبلطلا

فيرشش نب قوراف

تائيهلا فلتخم تايناكمإا ريخشستب

لجيج ةيدلب عراوسشو ءايحأ’ ةعسساو ريهطتو ميقعت ةلمح
دحلاو ةياقولا راطإا يف كلذو ،لجيج ةيدلب طيحمب ريهطتلاو ميقعتلل ةعشساو ةلمح ميظنت ،سسمأا لوأا ةليل مت

.91 ديفوك  انوروك سسوريف راششتنا نم

روسضحب ةيلمعلا تمت دقو اذه
،ةي’ولل  ةئيبلا ريدم نم لك
حلاسصم ،ةيلحملا ةرادإ’ا ريدم
ن˘˘˘مأ’او ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
،لج˘ي˘ج ةر˘ئاد سسي˘ئر ،ي˘ئ’و˘لا

ةيدلبل يبعسشلا سسلجملا سسيئر
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
لا˘غ˘سشأ’ا  ،تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
ناويد˘لا ،ة˘حÓ˘ف˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةسسسسؤوملا ،ريهط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
،TEC CIPE ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

سضع˘ب و مار˘ط˘ت˘˘ي˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا
ي˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا  تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ديدعلا اذكو ،يلحملا عمتجملا

ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل تارا˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘م
ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست م˘تو تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
ةيرسشبلاو ةيدام˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا
نم تا˘عا˘ط˘ق˘لا ىد˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا
تلمسش دقو ةيلمعلا حاجنإا لجأا

،ءا˘ي˘حأ’ا ع˘ي˘م˘ج ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه
نكا˘مأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلا
،قاو˘˘˘سسأ’ا و تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةفسصرأ’ا ،نيرفاسسملا تاطحم
تاءاسضف˘لاو ،تÓ˘ح˘م˘لا ما˘مأاو
تارادإ’ا تار˘ق˘م˘ل ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا
،تائيهلا فلتخ˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ،ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ط˘ي˘ح˘م ل˘كو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا

ءار˘جإا˘ك كلذو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م
م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘˘ئا˘˘˘قو
لبق نم يخارتلا سضعب ليجسست
رار˘ق˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
.ةي’ولا يف ةيئابولا ةيعسضولا

لجيجب ةفاقثلا ريدم
تلاغششنا سسردي

ةيفاقثلا تايعمجلا
ءاقل ميظنت ،سسمأا لوأا ءاسسم مت
ة˘ي’و˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ي˘˘ب

تايع˘م˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ل˘ج˘ي˘ج

يفاقثلا ل˘ق˘ح˘لا ي˘ف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا
دسصق ،ةماثك فحتمب ةي’ولاب
ة˘كر˘ح˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشنا ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
اذه يف ة˘ط˘سشا˘ن˘لا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا
،ةي’ولا ىوتسسم ىلع لاجملا

ةكراسشم ءاقللا  فرع دقو اذه
ةيفاقثلا تايعمجلا نم ديدعلا

ى˘ت˘حو ة˘ي˘حر˘سسم˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘˘لاو
ةلمج تحرط يتلاو ةيليكسشتلا

ل˘ي˘قار˘ع˘لاو ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا ن˘˘م
اهلم˘ع ة˘ق˘ير˘ط سضر˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا

لو˘˘˘ح ترو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ت  ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
اه˘م˘هأا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا بل˘˘˘ط
ي˘ف ا˘ه˘˘كار˘˘سشإا˘˘ب  ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا كير˘˘ح˘˘ت
لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

ةيفاقث˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
عاطق اه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
زاربإ’ تاءاسضفلا حتفو ،ةفاقثلا
سضع˘ب ي˘ف ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘تارد˘˘ق
نونفلاو حر˘سسم˘لا˘ك ن˘يدا˘ي˘م˘لا
ن˘˘ف˘˘لاو ر˘˘ع˘˘سشلاو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ˘˘لا
˘˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت˘˘˘˘لا

تاحارتق’ا سضعب نيكراسشملا
يف ةمهاسسملا اهنأاسش نم يتلا
ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا كير˘˘ح˘˘ت
ةي’ولا  ىوتسسم ىلع ينفلاو
ةينف عيراسشم ميدقت لÓخ نم
.ميعدتلا ىلإا  جاتحت ةيحرسسمو
ريدم مزتلا سشاقنلا مسضخ يفو
دمحم يلاهوب ةباينلاب ةفاقثلا
ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘فا˘˘كو ف˘˘ير˘˘سشلا
نم نكمملا معدلا لك ميدقتب

ةيفاقثلا تاءاسضفلا حتف لÓخ
رادك ةي’ولا اهيلع رفوتت يتلا
فحتمو قيدسصوأا رمع ةفاقثلا

ا˘م ل˘كب ة˘م˘ها˘سسم˘لاو ،ة˘ما˘ت˘˘ك
ع˘سضوو تا˘ي˘نا˘˘كمإا ن˘˘م ي˘˘توأا
تاعا˘ق سضع˘ب ا˘ه˘فر˘سصت تح˘ت
ربع ةدجاوتملا ةيفاقثلا زكارملا
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةفاقثلا عاطقب سضوهنلا دسصق
ريدملا تاذ دكأا امك.ايلحم
يلام˘لا م˘عد˘لا ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع
ةرازو فر˘˘˘ط ن˘˘˘م مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ع˘يرا˘سشم˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
تايعمجلا فرط نم ةمدقملا

ناونعب ةيفاقثلا تاينواعتلاو
ءاسسؤور ثح امك1202 ةنسس
ةرور˘سض ى˘ل˘ع تا˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘سصن˘م˘لا ى˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
د˘˘˘سصق  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل’ا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م  ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سس’ا
ن˘م ي˘لا˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا لا˘˘كسشأا

ةرازوو  ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘˘م
اهل ىنسستيو ،نونفلاو ةفاقثلا
اهتط˘سشنأا ة˘سسرا˘م˘مو ل˘م˘ع˘لا
.ةيحيرأا لكب

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ى˘سصقأا) ة˘ي˘ط˘ع د’وأا ةر˘ئاد˘˘ل

ن˘˘˘˘˘م ،(ةد˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘كسس بر˘˘˘˘˘˘غ
ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن ع˘˘˘ط˘˘˘ق عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ير˘˘ثأا تا˘˘غو˘˘سصمو
نم ملع ام بسسح ،ةنوتيزلا
تاذل ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
.ينمأ’ا كلسسلا

نأا˘ب رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
ة˘يا˘ه˘ن ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ا˘مد˘ن˘ع ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا تقلت
ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع د’وأا˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

عطق دوجوب ديف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
ة˘ير˘˘ثأا تا˘˘غو˘˘سصمو ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن

ةيذاحملا ةباغلاب ةأابخم تناك
طبسضلابو ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
نان˘ج» ةا˘م˘سسم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
دعب ىلع عقت يتلا «فيسصول

رق˘م بو˘ن˘ج م˘ل˘ك3 ي˘لاو˘ح
كلذ رثإا ىلع .ةنوتيزلا ةيدلب
ل˘ق˘ن˘ت˘لاو ة˘يرود ل˘ي˘كسشت م˘ت

تفل ثيح ،ناكملا نيع ىلإا
فرسصلل ةانق نيققحملا هابتنا
رد˘ح˘ن˘م˘ب ةدو˘جو˘م ي˘ح˘˘سصلا
ةهومم قير˘ط˘لا ة˘فا˘ح ل˘ف˘سسأا
ةراجحلاب ةقلغ˘مو سشار˘حأ’ا˘ب
لخاد˘ب ر˘ث˘ع سشي˘ت˘ف˘ت˘لا د˘ع˘بو
ةير˘ه˘ظ ة˘ب˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ةا˘ن˘ق˘لا

ة˘˘م˘˘يد˘˘ق م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘سص
فيسضي ،دوسسأا اهنول ةئرتهمو
.ردسصملا

مت دق˘ف ،رد˘سصم˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘م˘˘سصب˘˘لا ذ˘˘خأا
ةبيتكل ةينقتلا ةطرسشلا دارفأا
ة˘لدأ’ا ع˘م˘ج ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘ق˘˘لا

يبكترمل لوسصولل نئارقلاو
د˘ع˘ب ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
روثعلا م˘ت ة˘ب˘ي˘ق˘ح˘لا سشي˘ت˘ف˘ت
بلع (4) عبرأا ىلع اهيلخادب
ةريغ˘سص ىو˘ق˘م˘لا قرو˘لا ن˘م
بل˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نأا ح˘˘˘سضتا
ةعطق077 ى˘ل˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
ةبقحلا ةلوهجم ةيرثأا ةيدقن
و ةيرثأا رواسسأا3و ةيخيراتلا

لمتحملا نم يرثأا مازح لفق
.زنوربلا ندعم نم نوكي نأا

مت ،تامولع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا˘بو
لوأا سصخ˘سش ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
ةيسضق˘لا ي˘ف ه˘طرو˘ت ه˘ب˘ت˘سشي
و ةن˘سس45 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
امك ،ةنوتيزلا ةيدلبب نكاسسلا
45) ناث هب هبتسشم فيقوت مت
ةيرقب نكاسسلاو اسضيأا  (ةنسس
ةيطع د’وأا ةيدلبب «ناويسس»
هنأاب فرتعا يذلا ريخأ’ا اذه
هنأاو ة˘ير˘ثأ’ا ع˘ط˘ق˘لا بحا˘سص
نم سصخسش نم اهيلع لسصح
ا˘ه˘م˘ل˘سسو سسو˘لا˘˘م˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
سضر˘غ˘ب لوأ’ا ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘ل˘˘ل
هب هبتسشملا ىقبي اميف ،اهعيب
ةلا˘ح ي˘ف (ة˘ن˘سس34) ثلا˘ث˘لا
ةراسشإ’ا تمت ام بسسح ،رارف
مامأا نامهتملا مدقيسسو.هيلإا
ةسصتخملا ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
.ردسصملا سسفن فيسضي

م .ق

ميهارب.ع

mahali@essalamonline.com

جيريرعوب جرب
ديزأا زجح

 اراطنق34 نم
ةمسشلاةدام نم

ةعومجملا دارفأا زجح
جربب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

ةبلع006  سسمأا ،جيريرعوب
000441 ىلع يوتحت  نوترك
قششرتلا غبت ةدام نم سسيك
نزوب ،ةليشصأا عون «ةمشش»
02و راطنق34 ـب ردقي يلامجإا

ىلع سضبقلا ءاقلإا مت امك ،غلك
73 نشس يف باشش وهو طروتملا
فيطشس ةيلو نم ردحني ةنشس
تامولعم رثا ةيلمعلا تمتو
نم ةربتعم ةيمك لقنب ديفت
ةيقرشش ةيلو نم ةمششلا ةدام
ماق نيأا ،ةيبرغ ةيلو هاجتاب

ينطولا كردلا رشصانع
لشصحتملا تامولعملا لÓغتشساب

عاقيإÓل ةطخ عشضوو اهيلع
ىلع هفيقوت متو هيف هبتششملاب
رايشسلا قيرطلاب ةنحاشش نتم
،نابيبلا ةقطنمب برغ – قرشش
ةنحاششلا قئاثو ةبقارم دعبو
ىلع اهلخادب رثُع اهششيتفتو
ةمششلا ةدام نم سسيك000441
طشسو ماكحإاب ةيفخمو ةهومم
ةردوبب ةشصاخ ةغراف سسايكأا
فيقوت مت اهرثإا ىلع ،بيلحلا
رقم ىلإا هدايتقاو هيف هبتششملا
،قيقحتلا ةلشصاومل ةقرفلا

حلاشصم عم قيشسنتلا دعبو
جرب ةيلوب ةراجتلا ةيريدم
ةدام ةيحÓشص لوح جيريرعوب
مدع اودكأا ،ةزوجحملا ةمششلا

،اهفÓتإا بوجوو اهتيحÓشص
عفرو ةعاشضبلا زجح مت ثيح
يراجت طاششن ةشسرامم ةحنج
يف ليجشستلا نود ينوناق ريغ

هبتششملا دشض يراجتلا لجشسلا
سشغلا ،ةروتافلا مادعناو  هب
مارتحا مدعو سسيلدتلاو
.كلهتشسملا غيلبت ةيمازلإا

فيرشش نب قوراف

ةنوتيزلا ةيدلبب ينطولا كردلا اهب ماق ةيلمعلا

ةدكيكسسب ةيرثأا تاغوسصمو ةيدقن عطق عاجرتسسا
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..ةنولسشرب يف ةدحولاب ترعسش :ويثام
أاطخأا نامزيرغو

بع’ ،ويثام يميريج يسسنرفلا ثدحت
ةبعسصلا ةرتفلا نع ،قباسسلا ةنولسشرب
ينولاتكلا يدانلا سصيمقب اهسشاع يتلا

اهتزر˘بأا تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،و˘ي˘تا˘م لا˘قو
د˘ق˘ل» :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «ا˘كرا˘م» ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص
ماعلا ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ئ˘ي˘سس تقو˘ب ترر˘م
يننأا ترعسش  .ةنولسشرب عم يل ريخأ’ا
د˘سض ة˘م˘يز˘ه˘لا ي˘ف يدر˘ف˘م˘ب تأا˘˘ط˘˘خأا
’» :فاسضأاو ،«ون˘يرو˘ت ي˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
نأ’ ،ط˘ق˘ف ا˘نأا يدا˘ق˘ت˘نا م˘ت اذا˘م˘ل م˘ه˘˘فأا
ترعسش .اًب˘ع’11 هب دجاو˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا
ينمعدي مل .سسبÓملا ةفرغ يف ةدحولاب
،«مدقلا ةرك تسسيل هذه نأا ىرأا .دحأا

.نآ’ا تيلجنيل لت˘ق˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا» :ع˘با˘تو
لواحي نأا هيلعرمأ’ا اذه ودبي فيك ملعأا
،عسضولا اذه ر˘ي˘غ˘ي نأاو ا˘ًي˘با˘ج˘يإا ءا˘ق˘ب˘لا

:فدرأاو  ،» هد˘˘ه˘˘˘ج ىرا˘˘˘سصق لذ˘˘˘ب˘˘˘يو
هنإا ؟نامزيرج ىلإا ةهجوملا تاداقتن’ا»
دقتعأا .وكيتلتأا يف هاوتسسم سسفنب سسيل
،«ةنولسشربل عيقوتلا يف ائطخم ناك هنأا

نم اًمهم اًءزج نامزيرغ ناك» :متتخاو
هيدل تناك اذإا فرعأا ’و ،وكيتلتأا قيرف
.«ةنولسشرب يف ةناكملا هذه
نوفدهتسسي ةقلامع ةعبرأا

وريوغأا مسض
يفحسص ريرقت دكأا
نم4 نأا ينابسسإا

،ا˘بوروأا ة˘ق˘˘لا˘˘م˘˘ع
تاثداح˘م نور˘ج˘ي
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا ع˘˘م
،وريوغأا وي˘جر˘ي˘سس
رتسسسشنام م˘جا˘ه˘م
يف همسضل ،يتيسس
،لب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا

رتسسسشنام عم وريو˘غأا د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو
نمو ،يراجلا مسسوملا ةياهنب يتيسس
ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ˘ي نأا ح˘جر˘م˘˘لا

.داحت’ا بعلم جراخ
«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب بسسح˘˘بو
رت˘نإا ة˘يد˘نأا نإا˘ف ،ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

نامريج ناسس سسيرا˘بو سسو˘ت˘ن˘فو˘جو
عم دقاعتلا نوفده˘ت˘سسي ،ة˘نو˘ل˘سشر˘بو
وريوغأا لجسسو ،فيسصلا يف وريوجأا

امهسضاخ طقف تايرابم9 يف نيفده
عيمج يف يتيسس رتسسسشنام سصيمقب
مسسوملا ي˘ف نآ’ا ى˘ت˘ح تا˘ق˘با˘سسم˘لا
ةليوط ةر˘ت˘ف˘ل با˘غ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا
ذ˘ن˘م ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘با˘˘سصإا بب˘˘سسب
وه وريوجأا ربتعيو ،مسسوملا قÓطنا
يتيسس رتسسسشنامل يخيراتلا فادهلا
.تاقباسسملا عيمج يف

 مدنأا مل»:وكانوم عفادم
«دتيانوي رتسسسشنام شضفر ىلع

،وكانوم عفادم ،يليسشايداب اونيب لاق
لاقتن’ا مدعب هرارق ىلع مدني مل هنإا
د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا
ربع ي˘ل˘ي˘سشا˘يدا˘ب حر˘سص ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
اقÓطإا مدنأا مل» :ولراك تنوم ةكبسش
رتسسسشنام ىلإا لاقتن’ا مدع رارق ىلع
با˘سشلا ع˘فاد˘˘م˘˘لا رر˘˘بو ،«د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ناك وكانوم عم يئاقب» :Óئاق ،هفقوم
م˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،بئا˘˘سصلا رار˘˘ق˘˘لا
يدجاوت ذنم ةديج مسساومب عتمتسسأا

نم عراسصن انك لب ،لوأ’ا قيرفلا عم
دقل» :كردتسساو ،«طوبهلا مدع لجأا
رام˘ث ي˘ن˘جأاو ،ا˘ما˘م˘ت ف˘قو˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ت
نيب تيبرت يذلا يدانلا عم رارمتسس’ا

مسسوملا ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي ا˘م و˘هو ،ه˘نارد˘ج
ز˘كر˘م˘لا و˘كا˘نو˘م ل˘ت˘ح˘يو،«يرا˘ج˘˘لا
دعب كلذو ةطقن25 ديسصرب عبارلا

.يسسنرفلا يرودلا نم ةلوج62 رورم

زاجنإا ددهي ودلانور
ششتيفوميهاربإا

،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ل˘˘سصاو
زه يف هتياوه ،سسوتنفوي مجن
ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ه˘ي˘سسفا˘ن˘م كا˘ب˘˘سش
ةارابم لÓخ ،ي˘نو˘تور˘ك كا˘ب˘سش
يف ،ني˘ن˘ثإ’ا مو˘ي˘لا ،ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
يرود˘˘˘لا ن˘˘˘˘م32 ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا
ود˘˘لا˘˘نور ل˘˘ج˘˘سس ،ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا

81 ىلإا هديسصر اعفار ،نيفده
يفاده ةرادسص مهب عزتنا ،افده
ي˘˘كي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘م و˘˘ي˘˘سشلا˘˘كلا

رتنإا مجا˘ه˘م ،و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘مور
.افده71 لجسس يذلا ،نÓيم
ىلإا هديسصر ودلانور عفر امك
لاوط سسأار ةبرسضب افده331
ي˘نو˘تور˘ك ح˘ب˘سصأاو ،ه˘تر˘˘ي˘˘سسم
لبقتسسي يذلا87 مقر قيرفلا

نيب يلاغتربلا مجنلا نم افده
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا تا˘˘يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘˘نأا
قوف˘ت˘ي ’و ،ىر˘ب˘كلا ة˘سسم˘خ˘لا

م˘ج˘ن˘˘لا ىو˘˘سس ود˘˘لا˘˘نور ى˘˘ل˘˘ع
نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت’ز يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
يف لجسس يذلا ،سشتيفوميهاربإا
راد˘م ى˘ل˘ع ا˘˘يدا˘˘ن97 كا˘ب˘˘سش
امك0002 ما˘ع ذ˘ن˘م هراو˘˘سشم
كا˘ب˘سش ز˘˘ه ي˘˘ف «نود˘˘لا» ح˘˘ج˘˘ن

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا81ـلا
.يلاطيإ’ا يرودلا
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اريثك هتنزحأا ينولاتكلا قيرفلا هترداغم ةقيرط

«يندقتفي يسسيمو ..ةنولسشرب تاقفسص نم لسضفأا يماقرأا» :زيراوسس

م˘˘جا˘˘ه˘˘م ،ز˘˘يراو˘˘˘سس سسيو˘˘˘ل ىر˘˘˘ي
ه˘يدا˘ن ةرادإا نأا ،د˘يرد˘˘م و˘˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
،يفاكلا ردقلاب همرتحت مل قباسسلا
لبق قيرفلا فوفسص نع هليحر لبق
لا˘˘قو ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ةلجم هعم هترجأا راوح يف زيراوسس
ي˘ن˘ج˘˘عزأا ا˘˘م» :لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنار˘˘ف
ةنولسشرب ةرادإا نأا ،اريثك ينطبحأاو
،نسسلا يف تمدقت يننأاب ينتغلبأا

تايرابم سضوخل Óهؤوم دعأا ملو
:فا˘˘سضأاو ،«لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
اديزم قحت˘سسأا تن˘ك ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا»
ي˘˘ل ن˘˘كي م˘˘ل اذإا˘˘ف ،مار˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م
امامت تمهفتل ،ةنولسشرب عم ةمسصب
،ي˘تا˘مد˘خ ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا رار˘˘ق
لقأ’ا ىلع افده02 تلجسس يننكل
ي˘ما˘قرأا تنا˘كو ،م˘سسو˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ىوسس يلع قوفتي ملو ،ةياغلل ةديج
مجاهملا فاسضأاو ،«يسسيم لينويل
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا» :ي˘˘˘نا˘˘˘يو˘˘˘غوروأ’ا

ق˘ق˘ح˘ت م˘ل ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
تل˘سصو د˘ق˘ف ا˘نأا ا˘مأا ،تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا
،اسسرابلا عم ةز˘ي˘م˘ت˘م تا˘يو˘ت˘سسم˘ل
:دازو ،«ينم اعقوتم ناك ام تمدقو
،ةبع˘سصلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف»
ةو˘ق˘لا˘ب م˘سستأا نأا ي˘ل˘ع ا˘ماز˘˘ل نا˘˘ك

ىلع ردا˘ق ي˘ن˘نأا تا˘ب˘ثإ’ ،ة˘ي˘ن˘هذ˘لا
م˘ل ،ف˘˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م زوا˘˘ج˘˘ت
فور˘˘ظ˘˘˘لا ما˘˘˘مأا اد˘˘˘بأا م˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘سسأا
:عباتو ،«اهب تررم يتلا ةبيسصعلا
لاقتنÓل ينتعفد يتيسصخسش ةوق»
سسفاني يذلا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ى˘لإا

ىلع ديكأاتلل ،ةريبكلا باقلأ’ا ىلع
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘نأا

..اديفم تلز امو ،ةيوق تايوتسسم

هذ˘ه ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ي˘˘تاذ ن˘˘ع تث˘˘ح˘˘ب
.«ةنولسشرب يف تاونسسلا

يليحر ةركف˘ب تب˘حر» :در˘ط˘ت˘سساو
بحأا ’ ي˘˘ن˘˘نأ’ ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘˘ب ن˘˘˘ع
نكل ،ينديري ’ ناكم يف دجاوتلا

يترسسأا داي˘ت˘عا و˘ه ا˘ب˘ع˘سص نا˘ك ا˘م
تسسل ةنيدملا هذه يف سشيعلا ىلع
عم ثيدحلل تررطسضاو ،تاونسس
تقو˘˘˘لا نا˘˘˘˘ح ه˘˘˘˘نأا نأا˘˘˘˘سشب يد’وأا

يلختلاو مهئاقد˘سصأا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بÓ˘ل
:فدرأاو،«ةنولسشرب يف مهتاداع نع
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل اد˘ق˘˘ع˘˘م ار˘˘مأا نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل»
فورظ لظ يف هتبوعسص تدازو
بع˘˘سصي د˘˘يرد˘˘˘م ي˘˘˘ف˘˘˘ف ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

يلافطأا عم ىرخأا ةطسشنأا ةسسرامم
نودقتفي مهف ،مهتسسارد نع اديعب
ةلئاع اسضيأا نودقتفيو مهئاقدسصأا

مهأ’ا ىقبيو ،ةنولسشرب يف يتجوز
تقولا يف اديعسس ينارت يترسسأا نأا
دقت˘فأا ع˘ب˘ط˘لا˘ب» :دد˘سشو ،«ي˘لا˘ح˘لا

فرسصب يقيدسص وهف ،اريثك يسسيم
ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا بعÓ˘لا ن˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
يف ايموي انتاسشفانم دقتفأا ..عيمجلا

،ةيتايحلا رومأ’ا ةفاكو مدقلا ةرك
ن˘˘ي˘˘ب ير˘˘سسأا ط˘˘بار˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘˘ك
نود˘ق˘ت˘ف˘ي لا˘ف˘طأ’او ،ن˘ي˘ت˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا
اعيمج ملعن انك ،سضعبلا مهسضعب
بب˘سسب ة˘مدا˘ق ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ة˘ظ˘ح˘˘ل نأا
،«اه˘ل د˘ع˘ت˘سسن نأا بج˘يو ،ا˘نرا˘م˘عأا

باجأا ،كدقتفي يسسيم له هلاؤوسسبو
˘˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘يراو˘˘˘˘سس سسيو˘˘˘˘ل
بي˘ج˘ي لاؤو˘سسلا اذ˘ه» :ه˘تا˘ح˘ير˘سصت

نإا˘˘ف ما˘˘ع ل˘˘كسشبو ..و˘˘ي˘˘ل ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع
يندقتفي مل ناموك دلانور بردملا

رار˘ق˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ه˘˘نأا˘˘ب حر˘˘سص ه˘˘نأ’
يندقتفي امبر ،يسسيم امأا ،يليحر
.«يمويلا هقيدسص يننأ’

برد˘م ي˘غاز˘نإا ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس ر˘ب˘ت˘˘عإا
يليبوميإا وريسش هبع’ نأا ،ويسست’
يكسسفودنافيل تربور يد˘ن˘لو˘ب˘لاو
ل˘سضفأا ا˘م˘ه ،خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب بع’
اريسشم ،ايلاح ملاع˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م
ى˘ل˘ع» ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا ى˘˘لإا
لا˘قو ،«ه˘ت˘م˘يز˘ه ن˘كم˘˘ي ’ ،قرو˘˘لا
يكسسفودنافيلو يليبوميإا» :يغازنإا

يف ملاعلا يف نيمجاهم لسضفأا امه
ةزئاج˘ب ور˘ي˘سش زا˘ف .ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
نا˘˘كو ار˘˘خؤو˘˘م ي˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لا ءاذ˘˘˘ح˘˘˘لا
زوفلا كسشو ى˘ل˘ع ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

ر˘م˘تؤو˘م لÓ˘خ ،«ة˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ةر˘˘كلا˘˘ب
يف نيقيرفلا ةهجاوم ليبق يفحسص
.لاطبأ’ا يرود يئاهن نمث باهذ
يرودلا يف افده63 يليبوميإا زرحأاو
نا˘كو ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا بعÓ˘˘˘لا
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا فاد˘˘˘˘هأا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست
افده43 زرحأا يذلا يكسسفودنافيل
يقتليو ،اغيلسسدنوبلا يف نريابلا عم
يف ي˘ب˘م˘ي˘لوأ’ا بع˘ل˘م˘لا˘ب نا˘ق˘ير˘ف˘لا

،اماع02 ذ˘ن˘م ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل ،ا˘مور
لواحنسس» :ي˘لا˘ط˘يإ’ا برد˘م˘لا د˘كأاو

يف رارمتسس’ا انل نمسضي ءادأا ميدقت
قرولا ىلع .لهأات˘لا ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
ا˘ن˘ن˘كل ،ه˘ت˘م˘يز˘ه ن˘كم˘ي ’ نر˘˘يا˘˘ب˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘ن˘ق˘ق˘ح د˘قو ،نو˘ج˘سضا˘ن
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ن˘˘ك ن˘˘ي˘˘ح ة˘˘ع˘˘ئار˘˘˘لا رو˘˘˘مأ’ا

نريابلا ةهجاوم» :عبا˘تو ،«ن˘ي˘ح˘سشر˘م
ةرمث هذه ،رعاسشملاب ةلفاح نوكتسس
5 ل˘ب˘ق ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ا˘نأاد˘ب عور˘˘سشم
اننكل ةبعسص ةارابم نوكتسس .ماوعأا
لطب خنويم نرياب .اندهج لك لذبنسس
’دب انتوق طاقن ىلع زكرنسسو ،ملاعلا

.«هفعسض طاقن ىلع زيكرتلا نم

ةيضساق تابوقعب ددهم ديردم لاير

شسومار ةهجوو ططخ ريغي مهم لاسصتإا
ةأاجافم ينابسسإا يفحسص ريرقت رجف
،سسومار ويجر˘ي˘سس ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نأا˘سشب
د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘يو ،د˘يرد˘م لا˘ير د˘ئا˘˘ق
فيسصلا يف يجنريملا عم سسومار
ى˘ل˘ع بعÓ˘لا ق˘فاو˘ي م˘لو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

لاير نم هل مدقملا ديدجتلا سضرع
جمانر˘ب˘ل ا˘ق˘فوو ،نآ’ا ى˘ت˘ح د˘يرد˘م
نإا˘ف ،ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا «و˘˘ت˘˘ي˘˘غ˘˘نر˘˘ي˘˘سشلا»
سضورع يأا ىلع لسصحي مل سسومار
.نآ’ا ىتح ديردم لاير نع ليحرلل
بي˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘سش نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘سشأاو
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م برد˘˘˘م ،’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
،مسسوملا اذه سسومارب لسصتا ،يتيسس
ن˘م ي˘م˘سسر سضر˘ع د˘جو˘˘ي ’ ن˘˘كل
سسومار ديريو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا
يلاحلا هبتار سسفن ىلع لوسصحلا

ديدجلا دقعلا يف وروأا نويلم21
يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘كل ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م
ة˘ب˘سسن˘ب ه˘سضي˘ف˘خ˘ت بل˘ط ي˘كل˘˘م˘˘لا

فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ع˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ،01%
ة˘مزأا ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لا ة˘يدا˘سصت˘˘ق’ا
لسصتم قايسس يف ،انوروك سسوريف
كانه نأاينابسسإا يفحسص ريرقت دافأا

ديردم لاير ني˘ب ا˘ع˘قو˘ت˘م ا˘ماد˘سص
بب˘سسب ،ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو
تاونسس5 لبق يدانلا ةرادإا كولسس
سضرق ىلع لوسصحلاب قلعتي اميف

.جراخلا نم ريبك يلام غلبمب
ود˘نو˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو

م˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ديردم لاير قافتا ةقيثو بيرسست
يف رام˘ث˘ت˘سس’ا ق˘يدا˘ن˘سص د˘حأا ع˘م
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل «نا˘م˘˘يا˘˘ك رز˘˘ج»
يف وروي نويلم002 ةميقب سضرق
يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا و˘˘˘˘هو ،6102 ما˘˘˘˘ع
ةمهتب ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ل˘ل يدا˘ن˘لا سضر˘ع˘ي
حسضوأاو ،نو˘نا˘ق˘لا ى˘ل˘ع لا˘ي˘ت˘ح’ا
يرامث˘ت˘سسا قود˘ن˘سص نأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا

نامياك رزج نم نيتكرسشل كولمم
نويلم002 ة˘م˘ي˘ق˘ب ا˘ًسضر˘˘ق مد˘˘ق

ةمزأ’ا نكلو ،ديردم لايرل وروي
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘م˘˘˘كت
نأا ينعي يذلاو ،ةيدنأÓل ينابسسإ’ا
،بئارسضلا نم برهتي ي˘ج˘نر˘ي˘م˘لا

ة˘مو˘كح˘لا ة˘ي˘ق˘حأا ،ر˘ير˘ق˘ت˘لا د˘كأاو
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

يأا ةميق نم %42 ةبسسنب بئارسض
أا˘˘ج˘˘ل د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘كل ،سضر˘˘ق
لوسصحلاو نوناقلا ىلع ليا˘ح˘ت˘ل˘ل

نا˘م˘يا˘ك رز˘˘ج ن˘˘م لاو˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
و˘˘هو ،بئار˘˘سضلا ن˘˘م بر˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع لا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘بو˘ق˘ع˘ل ه˘سضر˘ع˘ي
.ةينابسسإ’ا ةموكحلا

ر .ق ^

«غيلزنيبماضشلا» يف «يرافابلا» ةهجاوم ليبق
«انحÓسس اذهو ..«قرولا ىلع» نرياب ةميزه نكمي ’» :يغازنإا
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مدقتسسملا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘م˘ج
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
سشودح ءايركز ين˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

سسفنلا ينمأا تنك» :لاق ثيح
عم يل راسصتنا لوأا قيقحت يف
ظحلا نكلو يسس سسا يسسلا

˘مز˘ه˘ن˘ن ا˘ن˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج ءا˘˘ط˘˘خأ’او
ق˘ير˘ف˘لا نا د˘˘ق˘˘ت˘˘عا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
ة˘ي˘با˘ج˘يإا تار˘سشؤو˘م كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
ةيورب لماعت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بجوو
جورخلا لجا نم ثادحأ’ا عم
’ ةروسضخلاف قزأاملا اذه نم
اذهلو ءا˘ق˘ب˘لا ل˘جا ن˘م بع˘ل˘ت

لجا نم اعيمج دنجتلا انيلع
ىلع لمعلاو جئاتنلا نيسسحت
رور˘م ع˘˘م ر˘˘فا˘˘ن˘˘سسلا دا˘˘ع˘˘سسا
. تاءاقللا

داعضسإا انيلع بجو»
يف لمأانو رفانضسلا
«ةيدملاب ةحاطإلا

ه˘ث˘يد˘ح بعÓ˘لا ل˘سصاوو اذ˘ه
تقولا انحنم بجي» :لاق ثيح

ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ل˘˘جا ن˘˘م مزÓ˘˘˘لا
بردملا نأاو ةسصاخ انئاطخأا

ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصت دد˘˘˘سصب يد˘˘˘م˘˘˘ح
ف˘ل˘خ˘لا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو رو˘مأ’ا
حيحسص ةيمامأ’ا ةرطاقلا ىلإا

ن˘كلو ةد˘يد˘ع سصئا˘ق˘ن كا˘ن˘˘ه
نيسسحت ربع رمت رومأ’ا لك
هم˘يد˘ق˘تو هدور˘م˘ل بع’ ل˘ك
فيرسشت لجا نم هيدل ام لكل
ةردقلا ان˘يد˘ل ا˘مو˘م˘ع ناو˘لأ’ا

ءاسش نإاو انتاف ام كرادت ىلع
نم ة˘قÓ˘ط˘ن’ا نو˘كت˘سس ه˘ل˘لا
يف لمأان ي˘ت˘لا ة˘يد˘م˘لا ة˘باو˘ب
ا˘ن˘ت˘ق˘ثو ا˘نز˘ي˘كر˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
. جئاتنلا نيسسحتل

صشامر ماضشه

«دنجتلا عيمجلا ىلعو ةيدملا نم قلطني راسسملا حيحسصت» :ششودح
ةنيطنضسق بابضش

تاقحتسسملا ةيسضق كرت ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج و˘ب˘ع’ رر˘ق
ناسسملت دادو مامأا تبسسلا ةمق يف ريكفتلاو مهفلخ ةيلاملا

لودج يف مدقتلا ةلسصاومو ثÓثلا طاقنلا نامسض لجا نم
ةبترم قيقحت ىلع لمعلا ىقبي فدهلا ناو ةسصاخ بيترتلا

يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعلب حمسسي طاقنلا نم ددعبو ةديج
ةناعإا حبار دايز دئاقلا ءاقفر رظتنيو اذه ةدوعلا ةلحرم
ابسصنم مهزيكرت لعجت ةيرهسش ةرجأا يقلت لجا نم ةيدلبلا

ىلع دكأا ةيدلبلا لوؤوسسم نأاو ةسصاخ تايدحتلا مداق ىلع
. لبقملا عوبسسأ’ا لÓخ هدعو قيبطت

هفقوم كرادت يلاولا
لبقملا عوبضسألا معدلا ميدقتب دعيو

اددجم لسصاوتلل يقاوبلا مأا ةي’و يلاو داع ىرخأا ةهج نم
راسسم حيحسصتل هيعسس ىلع دكأا ثيح «ماسص’» ةرادإا عم
ةسصاخ ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ ةيلاملا ةيحانلا نم قيرفلا

اذه نيريخأ’ا نيمويلا يف لسصاوت راسصنأ’ا طغسض نأاو
هدعو دن˘ع ي˘لاو˘لا نو˘كي نأا ي˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا را˘سصنأا ل˘مأا˘يو
ةي’ولاو قيرفلا ةيار عفر ىلع لمعت ةعومجملا نأاو ةسصاخ
تاحومطلا لعج ام وهو ةيرئازجلا ةركلا ءامسس يف ايلاع
نأا امب لبقملا مسسوملا ةيراق ةكراسشم قيقحتب ةسصاخ ربكت

. لذ قيقحت لجا نم ةيتاوم فورظلا لك
صشامر ماضشه

داحتا باسسح ىلع ققحملا زوفلا ةركسسب داحتا وبع’ ربتعا
دادعتلل حمسس يذلاو ذقنملاب ةيسضاملا ةلوجلا يف ةمسصاعلا
نأاو ةسصاخ مهنع ام اعون طغسضلا داعبإاو Óيلق سسفنتلاب
ام وهو31 ـلا ةطقنلل لوسصولاب قيرفلل حمسس راسصتن’ا
ا˘م و˘هو طو˘ق˘سسلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ي˘ن˘ع˘ي
ةينب ةعمجلا اذه ةرواسسلا ةهجاوم لخدت ةليكسشتلا لعجيسس
ةسصاخ قيرفلا ةوق ديكأاتو رثكأا جئاتنلا نيسسحت نع ثحبلا

هظوظح سشاعنإا ىلإا داحت’ا ةجاح كردت ةعومجملا نأاو
. ءاقبلا نامسض يف رثكأا

 ريضسملا همقاط معديضس ىضسيع نب
نيلوؤوضسملا كرحت نوبقرتي راضصنألاو

قيرفلا ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا لمعي نأا بقتري ىرخأا ةهج نم
لÓخ نم قيرفلا راسسم حيحسصت ىلع ىسسيع نب سسيئرلا
قسسن˘مو ي˘سضا˘ير ر˘يد˘مو ر˘ي˘جا˘ن˘م˘ب ر˘ي˘سسم˘لا ه˘م˘قا˘ط م˘عد
ءانبأا ناو ةسصاخ قيرفلل ةليلج تامدخ ميدقت ىلع نولمعي
’و اذه تارييغت درجم سسيلو ةيعون ةزفق نورظتني نابيزلا
ةيئ’ولا تاطلسسلا نم ةسضافتنا نورظتني نابيزلا ءانبأا لازي
ميدقت ل˘جا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ لا˘م˘عأ’ا لا˘جرو
ىلع زكرت ةعوم˘ج˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ت ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘يدا˘م تاد˘عا˘سسم
. ةرظتنملا تايدحتلا

صشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج

ةركضسب داحتا
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ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ةيمهأا ةدكيكسس ةبيبسش وبع’ كردي
حمطي ثيح ،ةركملا ءانبأا ةهجاومل سسابعلب ىلإا مهلقنت يف
ةهجاولا ىلإا مهديعت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا قاو˘ت˘لو˘ب ءا˘ق˘فر
اذه كلذ بلطتي قيرفلا هسشيعي يذلا بيترتلا نأاو ةسصاخ
ةعومجملل لسضفأ’ا قيقحت ىلع يلعوب ينقتلا لمع دقو
ءيسش مهأا نأا هنم اكاردإا ةيونعملا بناوجلا نيسسحت لجا نم
ديعت ةيباجيإا ةجيتن قيقحت يف ةبغرلاو ةينهذلا ةيزهاجلا وه
. ةهجاولا ىلإا اداكيسسور ءانبأا

 كلذ بردملا دارأا نإا زهاج انأا» :قاوتلوب
«ةيبلضسلا جئاتنلا ةحفضص يط انيلع بجيو

:لاق ثيح ،قاوتلوب ةباسصإا نم دئاعلا عم ثيدح انل ناك دقو
ءاقل ةباوب نم نوكتسس ةسسفانملا ىلإا يتدوع نأا حيحسص»
ىفخي Óف دعوملل ازهاج نوكأا نأا وه مهأ’ا نكلو سسابعلب

ائيسشف ائيسش لوخدلا بجيو ةليوط تناك بايغلا ةدم كيلع
يف قيرفلا ناك ناف فلتخت بردملا ةرظن نأا ديكأ’ا نكلو
ىلع لمعلاو ةكراسشملل ىعسسأاسس يتامدخ ىلإا ةسسام ةجاح
جئاتنلا سشاعنإا ىلإا ةسسام ةجاح يف اننأاو ةسصاخ يقيرف ةمدخ
. ةهجاولل قيرفلا ةداعإ’

صشامر ماضشه

ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا ته˘˘نأا
تر˘ه˘ظ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘فÓ˘˘خ˘˘لا

ة˘˘˘˘مزأ’ا بب˘˘˘˘سسب ار˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘˘م
تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
رر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي رار˘˘˘˘سس سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
تم˘˘˘سص ي˘˘˘ف با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سسن’ا

ىلع ثدح ام نأاو ةسصاخ
ي˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘سشأا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل سشما˘˘˘˘ه
ي˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لا و˘˘˘كو˘˘˘تو˘˘˘ك
د˘كؤو˘ي ة˘ي˘فر˘سشلا ة˘سصن˘˘م˘˘لا
اهسشيع˘ي ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
باذا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ديلجلا يف’ لامك سسيئرلا

ءاد˘هإا˘ب ما˘ق ا˘م˘ل لا˘ق˘ي ا˘م˘˘ك
تاعومجم˘لا رود˘ل ل˘هأا˘ت˘لا
فا˘كلا سسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م ي˘˘ف

ع˘˘˘م˘˘˘جا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه رار˘˘˘˘سسل
ةرورسض ىل˘ع نو˘لوؤو˘سسم˘لا

ة˘كسسلا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘سضو
نم ةمداقلا تاعاسسلا لÓخ
ىلع لمعلاو دنجتلا لÓخ
ةور˘˘ث˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ثح˘˘˘ب
. ةيلاملا

ةيقيرفإلا ةعرقلا
ةميحر تناك

بضسكل تاعلطتو
لهأاتلا

راسصنأا ىري ىرخأا ةهج نم
ة˘عر˘ق˘لا نأا ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو
اعون قيرفلاب ةميحر تناك
ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي˘˘˘˘سس ثي˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م

نب ي˘ل˘هأا ن˘م ل˘ك ة˘ه˘جاو˘م
ود˘ن’رواو ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا يزا˘˘غ
ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا سستار˘ي˘ب
ي˘بر˘غ˘م˘لا نا˘كر˘ب ة˘سضه˘˘نو
ة˘ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا ل˘˘مأا˘˘ي ثي˘˘ح
ى˘لإا لو˘سصو˘لاو م˘هزوا˘˘ج˘˘ت
اذ˘ه ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘˘م˘˘ث رود˘˘لا

ن’ا ن˘˘˘م ةرادإ’ا تعر˘˘˘˘سشو
ةلحرلا ج˘ما˘نر˘ب ط˘ب˘سض ي˘ف
تا˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
قلعت ام اميسس’ ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا
يذ˘˘˘لاو ود˘˘˘ن’روا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب
ىر˘ج˘ي˘سس ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب
ءانبأا لع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ا˘ي˘ناز˘ن˘ت˘ب
. ةبيقعل
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م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا عر˘˘سش
ن˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف سشر˘˘˘ط˘˘˘ل
حمسست يتلا ةديحولا ةليسسولا
كرتعملل ةعومجملا زي˘ه˘ج˘ت˘ب
هيف لبقتسسيسس يذلاو مداقلا
داحتا هفيسض ةرقم مجن قيرف
ةريثم ةهجاوم يف ة˘م˘سصا˘ع˘لا
طا˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ناو˘˘ن˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس
يف مجنلا نأاو ةسصاخ ثÓثلا

دازلا بسسك ىلإا ةسسام ةجاح
ي˘ف لو˘خد˘لا يدا˘ف˘تو Ó˘ما˘˘ك
وهو نآ’ا نم تاباسسحلا ةغل
ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ه˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’ ن˘˘˘ح˘˘˘سشل ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
لمعلا ةرورسض ىلع ديكأاتلاو
ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
. قيلسشوب يف طاقنلا ءاقبإ’

نوزهاج نوبعÓلا
بضسك يف نولمأايو

طاقنلا
دئاقلا ءاقفر كردي هتهج نم
بسسك ة˘ي˘˘م˘˘هأا ىد˘˘م بيا˘˘ع
ن˘˘˘م ةرا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘سس طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ابسسحت ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ا˘م و˘هو تا˘يد˘ح˘ت˘˘لا مدا˘˘ق˘˘ل
ودبت دن˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ع˘ج
ةعومجملا فرط نم ةريبك
ةرور˘سض ى˘ل˘ع تد˘كأا ي˘ت˘لا

جئاتنلاو تافÓخلا لك يط
لجا نم ةيسضام˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘سسم ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت

يأا يدافت˘ل ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لاو
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج˘ي و˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سس
نأا ر˘˘كذ˘˘ي .هر˘˘ي˘˘سصم بع˘˘ل˘˘ي
ةدوع نم ديفتسسيسس قيرفلا
ىلع ةرداقلا زئاكرلا سضعب
. ةوجرملا ةفاسضإ’ا حنم
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فيطضس قافو

ايلام راسسملا حيحسصت ىلع نورسصيو تافÓخلا اوهنا قافولا ولوؤوسسم

ةرڤم مجن

ةلاقإ’ا بنجتل ةراطسسوسسب ةحاطإ’ا ىلع رسصي ششرطل

دادولاب ةحاطإ’ا لجأا نم اودنجت «ماسص’» وبع’

قيقحت ةيمهأا اديج نوعي نابيزلا ءانبأا
راسشب يف ةيباجيإا ةجيتن

ةدكيكضس ةبيبضش
«اداكيسسور» ءانبأا

ةركملا ءانبأاب ةحاطإÓل نوزهاج

ةملعلا ةيدولوم
ةليكسشتلاب عمتجت ةرادإ’ا

  ةميزهلا بابسسأا ةفرعمل
ةملعلا ةيدولوم بردم فرتعا

سسفانملا ةرادج˘ب سسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع
يذلا زوفلا يف ةمغÓتلا مجن

هربتعا يذلاو هقيرف مامأا هققح
نأا دكؤوم ،لامÓل ابيخم ريخأ’ا

ةدارإÓ˘˘ل اود˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘فا ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
.ءاقللا يف ةرارحلاو

ةياهن دعب هتاحيرسصت يفو
رعسشي ه˘نأا برد˘م˘لا د˘كأا ءا˘ق˘ل˘لا
ة˘م˘يز˘ه» لا˘ق ثي˘ح ة˘ب˘ي˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ءيسش يأا لعفن مل ،؟ةقحتسسم
انك دق˘ل  ..زو˘ف˘لا ق˘ق˘ح˘ن ى˘ت˘ح
بع˘ل ق˘ير˘ف ما˘مأا را˘طإ’ا جرا˘خ
،«ةح˘ل˘م ة˘ب˘غرو ةر˘ي˘ب˘ك ةدارإا˘ب
ة˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا با˘˘˘ب˘˘˘سسأا ن˘˘˘عو
ةملعلا ةيدولومل ة˘ع˘سضاو˘ت˘م˘لا
ىلع تفقو دقل» :بردملا دكأا
حور ى˘˘˘لإا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف
دئاقل مات با˘ي˘غو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

يسسفنلا بناجلا نم اذه يقيقح
نإا˘ف ،ي˘ن˘ف˘لا بنا˘ج˘لا ن˘˘م ما˘˘ما

اوب˘ع˘ل˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
ام مهقرف عم طرافلا مسسوملا
ىو˘ت˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس ر˘˘ثا
.«ةليكسشتلل يندبلاو يسسفانتلا

،ةحرت˘ق˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘عو
هر˘ظ˘ت˘ن˘ت ق˘ير˘ف˘لا نأا ة˘˘سصا˘˘خ
ةمداقلا ةلوجلا ةبعسص ةجرخ
بابسشلا ةهجاوم˘ل ة˘ن˘تا˘ب ى˘لإا
د˘ق˘ل» :ه˘لو˘ق˘˘ب در ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

د˘˘˘ق˘˘˘ع ةرادإ’ا ن˘˘˘م تب˘˘˘ل˘˘˘˘ط
تاعاسسلا هذه لجاع عامتجا

ةفرعم لجا نم نيبعÓلا عم
رمأ’ا ناك اذإاف ..للخلا نطوم
،تاقحتسسملا بناجب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘ت ن˘˘ل ةرادإ’ا نإا˘˘ف
ن˘م»: :ف˘ي˘سضي˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست

ّخ˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘عأا˘سس ي˘ت˘ه˘ج
كار˘سشإا˘ب ي˘سسا˘سسأ’ا داد˘ع˘ت˘˘لا
زوفلا يف ةبغرلا حنمل نابسش
ةرادإ’ا تناكو ،«دادعتلا لخاد
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا تعد د˘˘˘ق
.لجاع عامتجا
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داحت’ ينفلا مقاطلا لسصاوي
ةيدجلا هتار˘ي˘سضح˘ت سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
مهرظتنت يتلا تاءاقلل ابسسحت
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م ة˘ياد˘˘ب
ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
ةدكيكسس ةبيبسش «ة˘سسبا˘ب˘ع˘لا»
،6591 ر˘يار˘ب˘ف42 بع˘ل˘م˘ب
جرا˘خ ن˘ي˘ئا˘ق˘˘ل او˘˘سضو˘˘خ˘˘ي˘˘ل
ةاقÓمل  نيترم ىلع دعاوقلا
،ةيد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا م˘ث ع˘ير˘سسلا
را˘˘يد˘˘ل˘˘ل ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب اودو˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل
لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش او˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسيو
با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م او˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ل
با˘ب˘سشلا د˘سض ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب
ةسسبابعلا كل˘م˘يو .يلح˘م˘لا
ثيح ،ةطقن11 ةعاسسلا دحل
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ي˘˘ف نو˘˘˘ب˘˘˘غر˘˘˘ي
،ملظملا قفنلا نم جورخلاو
ديدجلا بردملا نوكيسس نيأا
تح˘˘˘ت زا˘˘˘كعو˘˘˘ب م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘ياد˘ب˘˘لا ن˘˘م ط˘˘غ˘˘سضلا
ىلع فارسشإ’ا ةم˘ه˘م ه˘لو˘ب˘ق
،ايلاوت ةثلاثلا ةرملل «ةركملا»
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘˘ب˘˘ق ل˘˘حر نأا د˘˘ع˘˘ب
يأا مدقي نأا نود نم نيترم

عرسشيل ،ركذلا قحتسسي ءيسش
باطخب هي˘ب˘ع’ ز˘ي˘ف˘ح˘ت ي˘ف
ة˘˘سصح لوأا ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘سسا˘˘م˘˘˘ح
ي˘ف ا˘هد˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ه˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لجأا نم د˘يد˘ج ن˘م م˘ه˘ن˘ح˘سش
بسسكي هلعجو زوفلا قيقحت
ىرخأا ةهج نم راسصنأ’ا ةقث
يف هل ةيمسسر ةارابم لوأا يف

لوح ريها˘م˘ج˘لا ما˘سسق˘نا ل˘ظ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل زا˘كعو˘ب ةدو˘˘ع
هب رمي يذلا بعسصلا فرظلا

برد˘م˘لا تاذ حارو ،يدا˘ن˘˘لا
ةيعسضو نع نيبعÓل ثدحتي
لÓخ نم هلبقتسسمو قيرفلا
لخاد زيكرتلا ىلع ديدسشتلا
عسضوو ،رسضخأ’ا ليطتسسملا
ا˘م ي˘ف طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا
،تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب سصخ˘˘ي
ءامسسأا داحتإ’ا دادعت مسضيو
قرافلا عنسص اهنكمي ةلوبقم
م˘ث يذ˘لا فد˘ه˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘تو
مسسوملا ة˘ياد˘ب ي˘ف هر˘ي˘ط˘سست

.ريغ ’ ءاقبلا وهو
ن˘˘˘م ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسي ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ل˘خاد ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،طق˘ف ر˘سضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘سسم˘لا

د˘سصح ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ةمهم نوكتسس ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا
دقو ،ةلب˘ق˘م˘لا ت’و˘ج˘لا ي˘ف
تاباسسح جراخ قيرفلا لعجت
ة˘م˘ي˘خو ا˘ه˘ب˘قاو˘ع نو˘كت د˘ق
ثدحي امل نيعبتتملا بسسح
.ةلوطبلا يف
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دادزولب بابسشو جيريرعوب جرب يلهأا ةارابم لجؤوت ةطبارلا
تل˘جأا ا˘ع˘قو˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك

مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا
جيريرعوب جرب يلهأا ةهجاوم
باسسحل دادزولب بابسش دسض
نم51 ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘˘م
تدافأا امبسسح لوأ’ا فرتحملا
نايب يف ةفرتحملا ةطبارلا هب
.يمسسرلا اهعقوم ىلع يمسسر

بقع ل˘ي˘جأا˘ت˘لا رار˘ق ي˘تأا˘يو
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ءا˘ق˘ل د˘يد˘ح˘ت

ز˘نواد نا˘سص يدو˘ل˘ي˘ما˘م د˘˘سض
يذ˘˘لاو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا
يرفيف82 مو˘˘ي بع˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سس
ةينازنتلا ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب يرا˘ج˘لا

ةنجل ةبلاطم دعب ،مÓسسلا راد
سسور˘˘ي˘˘˘ف د˘˘˘سصرو ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م
ةرورسضب رئازجلا يف انوروك
ببسسب دÓبلا جراخ ءاقللا لقن
ىود˘ع لا˘ق˘ت˘˘نا ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م
يبع’ نم روح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك
دعب يقير˘فإا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن˘لا

ي˘ف ةر˘ط˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘ع ه˘˘جور˘˘خ
.ايقيرفإا بونج
تسضاخ دق ةليكسشتلا تناكو
مامأا ةيدو ةارابمو ايقيبطت ءاقل
02 بع˘ل˘م˘ب ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘˘لا
اد˘غ لا˘حر˘لا د˘سشو ل˘˘ب˘˘ق توأا
ابسسحت اينازنت هاجتإاب سسيمخلا

ز˘نواد نا˘سص ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل
.يقيرفإا بونجلا
ءانبأا» ءاقل نأا ريكذلاب ريدجلا
يدولي˘ما˘م يدا˘نو «ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل

يقيرفإا بونجلا زنواد ناسص
32 ي˘ف هؤوار˘جإا ارر˘ق˘˘م نا˘˘ك
ينطولا بعلملا ىلع يرفيف
ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘سسلا راد˘˘˘˘ل
تي˘قو˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا
ن˘م˘سض ل˘خد˘يو ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نم ةينا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا تاءا˘ق˘ل
ةطبار نم تاعومجملا رود
.ايقيرفإا لاطبأا

قÓع ودبع

زنواد ناضص ةهجاومل اينازنتل ادغ ريطيضس «يبرايضسلا»

مÓعإ’ا ششيمهت يكتسشت «روسسنلا» ةرادإا
ةرواسسلا ةب˘ي˘ب˘سش ةرادإا تح˘ت˘ف
سضع˘بو مÓ˘عإ’ا ى˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا
هسشيعي يذلا ريبكلا سشيمهتلا
دج جئاتن دسصح مغر قيرفلا
مسسوملا ةقÓطنا ع˘م ة˘ي˘با˘ج˘يا
.ديدجلا يوركلا

ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تر˘سشنو
ه˘˘ي˘˘ف تدد˘˘ن ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
هفرعي يذلا ريبكلا سشيمهتلاب

تايطغتلا سصخي اميف يدانلا
يدان ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو
ةري˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف بو˘ن˘ج˘لا

ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا تع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لاو
رظنلا سضغب بيتر˘ت˘لا ة˘مد˘ق˘م
يت˘لا ةر˘ي˘ث˘كلا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘ع
.قيرفلا اهيف طبخت
نأا ه˘˘˘تاذ رد˘˘˘سصم˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
هؤوÓمزو فيرسش ىيحي دئاقلا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م م˘˘ل˘˘ظ˘˘ل او˘˘سضر˘˘ع˘˘ت

دئار˘ج˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا تاو˘ن˘ق˘لا
يف يدانلا ةقفارم مدع ببسسب
ىتح ’و ةيمسسرلا تايرابملا
ةياهن بقع تا˘عا˘ب˘ط˘ن’ا ذ˘خأا
جرا˘˘خو ل˘˘خاد تا˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ىوتسسملا نم مغرلاب بعلملا
يف ه˘نو˘مد˘ق˘ي يذ˘لا ل˘ي˘م˘ج˘لا
ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

.سسيليبوم
ب.م.يرضسيإا

ةرواضسلا ةبيبضش

ةيلام ةمارغو فاقيإ’اب ةيدملا يبملوأا بردم بقاعت تابوقعلا ةنجل
ةعباتلا تابوقعلا ةنجل تبقاع
مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلل
يبملوا بردم راجح فيرسش
ةماركلاب ه˘سسا˘سسم˘ل»  ة˘يد˘م˘لا

هيلع تطلسس ثيح ،«فرسشلاو
ر˘ه˘سش ةد˘م˘ل فا˘ق˘يإ’ا ة˘بو˘ق˘˘ع
بع˘ل˘م˘لا لو˘خد ن˘م ع˘˘ن˘˘م˘˘لاو
سسبÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘˘فر˘˘˘غو
ةميقب ةيلام ةمارغل ةفاسضإ’اب
ةارابم لÓخ رانيد001 .000
مامأا اهيف مزه˘نا ي˘ت˘لا ،ه˘ق˘ير˘ف
تب˘˘˘سسلا مو˘˘˘ي ،ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن

ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل41ـلا
هب تدافأا ام بسسحب ةفرتحملا
. ةطبارلا

تب˘˘قو˘˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش ة˘˘يد˘˘نأا

وداراب يدان ،نارهو ةيدولوم
ةمارغ عفدب ،ةيدملا يبملوأاو
بب˘سسب را˘ن˘˘يد002 .000
لو˘كو˘تور˘ب˘لا مار˘ت˘˘حا مد˘˘ع»
،ه˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘˘م ،«ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
،جيريرعوب جرب يلهأا عفديسس

ـب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ،ىر˘خأا ةر˘˘م
بايغ˘ل» را˘ن˘يد002 .000
،«سسامتلا طخ ىلع بردملا

˘مز˘ه˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
امك ،ناسسملت دادو مامأا اهيف
تا˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تف˘˘قوأا

بع’ يوار˘˘ي˘˘خ ى˘˘ف˘˘ط˘˘˘سصم
دعب دحاو ءاقلب سسابعلب داحتا

ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ر˘˘ي˘˘خأ’ا در˘˘ط
ن˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
.تاقاطبلا مكارتل  ياد

طيمز.ع

لوألا فرتحملا نم41 ةلوجلا تافلخم نمضض

يناتيروملا يلودلا تاقحتضسم ديدضستب قيرفلا تبلاط «افيفلا»

ةبعلل ›ودلا دا–’ا نم ةيسساق تابوقعب ددهم تنانجات عافد

ترايت ةبيبضش
يسضارتلاب يرسشم بردملا دقع خسسفت «اقرزلا» ةرادإا
سسيئر نيدمو˘ب نا˘ي˘ف˘سس خ˘سسف
بردملا دقع ،تراي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘سش
يسضار˘ت˘لا˘ب ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ير˘سشم
دعب ريخأ’ا عم ه˘عا˘م˘ت˘جا د˘ع˘ب
يف قيرفلل ةرثعتملا ةقÓطن’ا

ةوه ةيناثلا ةلوطبلا تاسسفانم
د˘ق˘ع خ˘سسف ءا˘˘جو.‐برغ‐
ق˘ير˘˘ف ةرا˘˘سسخ بق˘˘ع ير˘˘سشم
نارهو ةيعمج مامأا «ةبيبسشلا»
ترا˘ي˘ت˘ب د˘م˘حا د˘يا˘ق بع˘ل˘م˘˘ب
،فده لباقم ني˘فد˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
سضرأ’ا باح˘سصأا نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب

ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ب˘˘˘سس
جرخو ،ءازج ةبرسض عييسضتو
بقع ابسضاغ هللا دبع بردملا
ةرسشابم جرخ ثيح ءاقللا ةياهن
.نيبعÓلا يقتلي نأا ىتح نودب

بردملا نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
دوعسص سسد˘ن˘ه˘م نا˘ك ير˘سشم
ةاوه يناثلا مسسقلل  «ءاقرزلا»
موقتل ،يسضاملا مسسوملا ةياهن
ديدجتب يترايتلا قيرفلا ةرادإا
.هسصخسش يف ةقثلا

طيمز.ع

ةيديلقتلا باعلألاو تاضضايرلل ينطولا ناجرهملا

راسشبب مداقلا شسرام ةرهاظتلا يف نورظتنم اكراسشم051
و˘ح˘ن كرا˘سشي نأا بق˘تر˘م˘لا ن˘˘م
22 ـلا ةعبطلا يف ايسضاير051
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةيديلقتلا باعلأ’او تاسضايرلل
62 ي˘مو˘ي ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘مز˘م˘لا

ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م72و
ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،را˘˘سشب  ة˘˘ي’و
هذهل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
.ةسضايرلا

يرو˘˘سصن˘˘م ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل ح˘˘سضوأاو
نأا ةرهاظتلا ميظنت ةنجلب وسضع
نولثمي˘سس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا
ن˘م ة˘يد˘نأاو تا˘ي’و01 و˘ح˘ن
ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
تاسضايرلا هذه يف ةسصسصختم
نوسسفانتيسس ةيديلقتلا باعلأ’او
اهنيب نم تاسصاسصتخا ةدع يف
«ةر˘˘˘˘˘˘كلا»و «قر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا»
قلسست»و «قيسسلا»و «ةقبرخلا»و
.«ليخنلا

اذ˘ه نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ را˘سشأاو
بق˘تر˘م˘لا ي˘سضا˘ير˘˘لا ثد˘˘ح˘˘لا
ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا
تاسضايرلل ةينطو˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا

ةمهاسسمب ةيديل˘ق˘ت˘لا با˘ع˘لأ’او

فدهي ةسضايرلاو بابسشلا عاطق
نيكراسشملل ءا˘سضف ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإا
هذه يف ةسسفانملل نيسصتخملا
ةيديلقتلا باعلأ’او تا˘سضا˘ير˘لا

ةمادتسسا يف اسضيأا ةمهاسسملاو
تا˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘˘ه
.«ةليسصأ’ا

ةد˘˘ع ا˘˘سضيأا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
نمسض ةينفو ةيفاقث تارهاظت
يذلا ناجرهملا اذه تا˘ي˘لا˘ع˘ف
ءايحإا ةب˘سسا˘ن˘م˘ب كلذ˘ك م˘ظ˘ن˘ي
داهسشتسس’16ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا
يف هقافر ع˘م ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا
سسرام72 يف فرسشلا ةحاسس
تاسسفان˘م ير˘ج˘ت˘سسو ،0691
تاسضايرلل ينطولا ناجرهملا

ي˘ت˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا با˘˘ع˘˘لأ’او
قرفو ماكح اه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي˘سس
ةينطولا ةيداحت’ا ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت
با˘˘˘ع˘˘˘لأ’او تا˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةعباتلا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تآا˘سشن˘م˘لا
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا عا˘ط˘˘ق˘˘ل
.راسشبب

قÓع ودبع

ةرادإا تلسصو ةديدج ةلسسارم يف
عوبسسأ’ا اذه ةيادب تنانجات عافد
مدقلا ةركل ةيلودلا ةيداحت’ا نم
فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘سضق سصو˘سصخ˘˘ب
د˘م˘ح˘م ق˘با˘سسلا ي˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘لا
ىلع «اف˘ي˘ف˘لا» تد˘كأا ،ي˘نادو˘سس
د˘سض ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ردا˘˘سصلا م˘˘كح˘˘لا
غلبم ديدسستب يسضاقلاو يدانلا

بعÓ˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م6.3
هتدّيأا يذلا مكحلا وهو روكذملا
هذه ،ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا
ىلع ةقعاسصلاك تلزن ةلسسارملا
.قيرفلا تيب

ةلهملا نإاف ةلسسارملا بسسحبو
تنانجات عافد اهنم دافتسسا يتلا

ي˘سضا˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش ذ˘˘ن˘˘م
بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘˘سست˘˘ل
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لاو ،ته˘˘ت˘˘˘نإا ي˘˘˘نادو˘˘˘سس
تابوقعلا ةلئاط تحت نوكيسس
قلعتملا نوناقلا اهنمسضتي يتلا
نوكتسسو ،ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ب
ة˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ةرادإ’ا

يناتيروملا مجاهملا تاقحتسسم
راسشأا يتلا ةدّدحملا لاجآ’ا يف
ي˘˘ف ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا
ديزملا يدافتل ةديدجلا ةلسسارملا

فسصعتسس يت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ن˘م
.يدانلا لبقتسسمب

ىلوأ’ا ةله˘م˘لا ءا˘سضق˘نا د˘ع˘بو
بعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘˘سست˘˘ل

تنا˘ن˘جا˘ت عا˘˘فد نإا˘˘ف ،ي˘˘نادو˘˘سس
ن˘م ا˘عو˘ن˘م˘م ا˘ي˘˘م˘˘سسر ح˘˘ب˘˘سصأا
تار˘ت˘ف ثÓ˘ث˘ل تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘سسإ’ا

ه˘نا˘كمإا˘ب نو˘كي ن˘لو ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘˘م
ي˘ف د˘يد˘˘ج بع’ يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
تناكو ،2202 ةياغ ىلإا قيرفلا

ىلإا تراسشأا دق ،ونيت˘نا˘ف˘نأا ة˘ئ˘ي˘ه
ةرادإا تم˘ل˘˘عأاو ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ل˘سسار˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ب سشي˘˘عر˘˘ق
،يسضاملا لير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘ق˘با˘سسلا

نم عو˘ن˘م˘م ق˘ير˘ف˘لا نأا تد˘كأاو
ن˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب تا˘˘˘ماد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإ’ا
يف طرافلا يفيسصلا وتاكريملا

مجاهملا تاقحتسسم ّوسسي مل لاح
نأا ينعي رمأ’ا اذه.يناتيروملا
ةفسصب نّكمتت نل يدانلا ةرادإا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ن˘م ة˘ي˘م˘سسر
مهعم دقا˘ع˘ت˘لا م˘ت ن˘يذ˘لا دد˘ج˘لا
قوفي نيذلاو يسضاملا فيسصلا

قيرفلا ناكو ،ابع’51 مهددع
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘˘ف ر˘˘ّخأا˘˘ت د˘˘ق
ببسسب ددجلا نيدفاولا تازاجإا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا
ةطبارلل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل
نأا لبق ،مدق˘لا ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
دكؤوتو ،«افي˘ف˘لا» ة˘ل˘سسار˘م ي˘تأا˘ت

ل˘ي˘ج˘سست ن˘˘م عا˘˘فد˘˘لا نا˘˘مر˘˘ح
وتاكريملا ةياغ ىلإا ددج نيبع’
.2202 علطم يوتسشلا

طيمز.ع افده91 ـل هديضصر عفر
لسصاوي حاجنوب
ششرع ىلع هعبرت

يرودلا يفاده
يرطقلا

ي˘لود˘لا حا˘ج˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب ل˘˘ضصاو˘˘ي
ير˘ط˘ق˘لا د˘ضسلا م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ي˘˘˘فاد˘˘˘ه ةراد˘˘˘ضص ىل˘˘˘ع ع˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘˘لا

ي˘ف ا˘فد˘ه مو˘ي˘لا ه˘ع˘ي˘قو˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ن˘م˘ضض ي˘بر˘ع˘لا ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘˘ل
يرود ن˘˘˘م71 ة˘لو˘ج˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م
.رطق موجن
زوف قيقحتل هيدان «حافضسلا» داقو
ةثÓثب يبرعلا فيضضلا ىلع ريثم
ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م فاد˘˘˘˘هأا
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا

ع˘˘˘قو ن˘˘˘ي˘˘˘ح ،د˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘ب م˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ج
يف «م˘ي˘عز˘لا»ـل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘با˘ضصإلا
يتناضس حنمي نأا لبق09 ةقيقدلا

ه˘ق˘ير˘ف˘ل  ا˘ي˘لا˘غ ارا˘ضصت˘نا لورزا˘ك
ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا فد˘˘ه ة˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه˘˘ب ،2+09 ة˘ق˘ي˘قد˘لا
ةطقن74 ىلإا دضسلا ديضصر عفترا

،بي˘تر˘ت˘لا ة˘م˘ق ىل˘ع ا˘ه˘ب ع˘˘بر˘˘ت˘˘ي
طقف نيتطقن ىلإا جاتحي حبضصأاو
اميف ،يرودلا عردب ايمضسر زوفلل
32 د˘ن˘ع ي˘بر˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ضصر د˘˘م˘˘ج˘˘ت
ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
.صسداضسلا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘با نأا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو
يفاده ةداير يف دجاوتي نارهو
افده91 ديضصرب يرطقلا يرودلا

ه˘ن˘˘طاو˘˘م ن˘˘ع فاد˘˘هأا5 قرا˘˘ف˘˘ب
ي˘ف ر˘ط˘˘ق بعل ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘ضسو˘˘ي
حا˘ج˘نو˘ب لو˘ع˘يو ،ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

يرود˘لا فاد˘ه بق˘ل ف˘ط˘خ ىل˘˘ع
.مضسوملا ةياهن يف
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ةيقيرفإ’ا ةيداحت’ا تددح
ةارا˘ب˘م د˘عو˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
هريظن مامأا ينطولا بختنملا
سسرام52 مو˘˘ي ي˘˘ب˘˘ماز˘˘˘لا
5 ةلوجلا باسسح˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا ن˘˘م
.2202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل

يمسسر˘لا ع˘قو˘م˘لا بسسحو
ميكحتلا ي˘ثÓ˘ث نإا˘ف فا˘كل˘ل
ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ر˘يد˘ي˘سس يذ˘لا
ر˘م˘˘ق˘˘لا رز˘˘ج ن˘˘م نو˘˘كي˘˘سس
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
،ناميلسس نيدلاما هيدعاسسمو
هذه بعلتسسو ،رمع يلبسشو
،«اكازول» ةنيدم يف ةارابملا

Óي˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع
ةراسشإÓل.رئازج˘لا تي˘قو˘ت˘ب
دق زرحم سضاير ءاقفر نإاف

نا˘ك ى˘لإا م˘ه˘ل˘هأا˘˘ت او˘˘ن˘˘م˘˘سض

ةلوجلا يف2202 نوريماكلا
بق˘ع ،يرار˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘لدا˘˘ع˘˘ت

يذلا رمأ’ا وهو ،يوبابميزلا
لامج سشتوكلا ار˘ي˘ث˘ك مد˘خ˘ي
ه˘˘نا د˘˘كأا يذ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس

هوجو بيرجتل ن˘ي˘ت˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ديعاو˘م˘ل˘ل ار˘ي˘سضح˘ت ةد˘يد˘ج
.ةلبقملا

يناميلسس مÓسسإا مجاهملا داع
نويل مجاهمو يرئازجلا يلودلا
ةسصق نع ثيد˘ح˘ل˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا
«لاو˘ل» فو˘˘ف˘˘سصل ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا

نم اهب ىظحي يتلا ةقثلا نعو
،ايسسراغ يدور بردملا فرط
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
سصو˘سصخ˘ب ة˘ما˘˘ه˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ة˘يا˘كحو ي˘فار˘ت˘˘ح’ا هراو˘˘سشم
ينطولا بخت˘ن˘م˘ل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا
.يرئازجلا

هناكم فطخل لتاقأاضس»
ققحت يملحو...ةيضساضسأا

«ةرباثملاو لمعلاب
«مي˘ل˘سس ر˘بو˘سسلا» ف˘خ˘ي م˘لو

ةانق عم هارجأا يذلا هراوح يف
ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسترو˘˘ب˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب
نويل يدانل عيقو˘ت˘لا˘ب ه˘تدا˘ع˘سس
ل˘جأا ن˘م ل˘تا˘ق˘ي˘سس ه˘نأا ار˘ي˘˘سشم
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ه˘˘سسف˘˘ن سضر˘˘ف
ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

ةر˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘لا
ةرك بع’ انأا »:Óئاق ةيمامأ’ا
يأا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع بجو ،مد˘˘ق
تسسل ،ايسساسسأا نوكأا ىتح ءيسش
امد˘ن˘ع ءاد˘ع˘سس نو˘نو˘كي ن˘م˘م
ن˘كل طا˘ي˘ت˘ح’ا ي˘ف نو˘˘نو˘˘كي
حفاكأاو قيرفلا دعاسسأا نأا بحأا
ة˘˘˘نا˘˘˘كم˘˘˘ب ر˘˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘˘سشب
بعلت امدنع»: عباتو ،«ةيسساسسأا
،نويل كيبملوأا مجحب قيرف يف
ل˘˘جأا ن˘˘م بع˘˘ل˘˘ت كنأا د˘˘ي˘˘˘كأ’ا
رييسست لواح˘ن ،بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا
عمو ةارا˘ب˘م˘ب ةارا˘ب˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ا˘˘م ىر˘˘ن م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
فاد˘˘˘ه را˘˘˘سشأاو ،«ثد˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘˘سس
نا˘ك ه˘نأا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا
«لاول» ناولأا لمحي نأا ىنمتي
امدنع ىد˘م˘لا د˘ي˘ع˘ب م˘ل˘ح ه˘ناو
نسس يف»:احرسصم اريغسص ناك
تنك ،نويل قيرف عباتأا تنك21
لوسصولا بعسصلا نم هنأا ىرأا
.«لمعلاب كلذ ققحت نكل ..هيلإا

ملح رضضخلا ليثمت»
ناك صشتيزوليلحو ..ققحت
«ابوروأا يف يفارتحا ببضس

نأا «ر˘˘سضخ˘˘لا» فاد˘˘ه د˘˘˘كأاو
بخا˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م هءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
بختنملا ةقفر بعلل ينطولا
ل˘م˘˘جأا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
قذأا م˘ل »:ا˘حر˘سصم تا˘ير˘˘كذ˘˘لا

دعب عوب˘سسأا ةد˘م˘ل مو˘ن˘لا م˘ع˘ط
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ي˘ئا˘عد˘ت˘سسا لو˘˘سصو
»:فدرأاو ،«ةر˘م لوأ’ ر˘˘سضخ˘˘لا

لثمأا نأا يل ةبسسنلاب املح ناك
،«يرئازجلا ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

كاذنآا ه˘برد˘م ى˘ل˘ع ى˘ن˘ثأاو اذ˘ه
ه˘˘ل دو˘˘ع˘˘ي ل˘˘˘سضف˘˘˘لا نأا لا˘˘˘قو
د˘ي˘حو ي˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل

هيلإا لسصو امي˘ف سشت˘يزو˘ل˘ي˘ل˘ح
ق˘˘˘ث˘˘˘ي نا˘˘˘ك ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف نآ’ا
ه˘ل فر˘سش كلذو ه˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ديحوب تيقتلا اهنيح »:افيسضم
لمعأا ينلعجو ،سشت˘يزو˘ل˘ي˘لا˘ح

تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف نو˘ن˘ج˘م˘˘لا˘˘ك
»:همÓك متخو ،«اريثك انروطو
ببسسب ناك ابوروأا يف يفارتحا

%09 ة˘ب˘سسن˘ب سشت˘˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ىلع يتامدخ سضرع هنأا ىتحو
.«تنان يدان

يذلا لابقتضسلا»
اخضسار ىقبيضس هب انيظح

«ناهذألا يف
Óيلق ع˘جر ر˘سضخ˘لا م˘جا˘ه˘م

د˘ن˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘˘بو ءارو˘˘لا ى˘˘لإا
جيوتت بقع رسصم نم ةدوعلا
ايقيرفإا ممأا تايئا˘ه˘ن˘ب ر˘سضخ˘لا

يذلا لابقتسس’ا نأاب فخي ملو
رثكأا ناك هئÓمز عم هب يظح
نأ’ بق˘ل˘لا˘ب زو˘ف˘لا ن˘م ار˘ي˘ثأا˘ت
ةخسسار ىقبتسس يتلا دهاسشملا
ىوسس اهعنسصي ’ ناهذأ’ا يف
.ينطولا بختنملا
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ةر˘حا˘سسلا قا˘سشع نو˘كي˘سس
ىلع مويلا ةرهسس ةريدتسسملا

را˘ي˘ع˘لا ن˘م ءا˘ق˘ل ع˘م د˘˘عو˘˘م
،لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ف ل˘ي˘ق˘ث˘لا

ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ي˘˘قÓ˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
دئاق ةدايقب يزيلجن’ا يتيسس
سضا˘ير ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘˘ي˘˘سسيرو˘˘ب هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن زر˘˘ح˘˘˘م
هل بعلي يذلا خابدÓغسشنوم
نب يمار بختنملا يف هليمز
رود˘لا را˘طإا ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ع˘˘ب˘˘سس
ى˘˘ل˘˘غأا ن˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘م˘˘˘ث
نم ةيادب ةيراقلا تاسسفانملا
.00:12ـلا ةعاسسلا

يذلا يمار لواحيسسو اذه
هسضرأا ىلع هنطاوم لبقتسسي
ي˘˘˘ف قرزأ’ا د˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا
سصخي اميف اميسس’ ةهجاوملا

تا˘ب ر˘ي˘خأ’ا نأا ا˘م˘ب ،زر˘˘ح˘˘م
ةبيكرت ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘ع˘ط˘ق
ءادأ’ا ل˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب ’و˘˘˘يدراو˘˘˘غ
اهرخآا رخآ’ ءاقل نم مدقملا

لا˘ن˘سسرأا ة˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف نا˘˘ك

.يزيلجن’ا
نب ةمهم نوكت نلو اذه

فاقيإا ي˘ف ة˘ل˘ه˘سس ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
سضاير بختنم˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘مز
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلاو ة˘˘سصا˘˘خ زر˘˘ح˘˘˘م
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’ ما˘˘˘ع ل˘˘˘كسشب
امهسضعب نا˘فر˘ع˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ة˘م˘ه˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م سضع˘ب˘لا

.رسسيأ’ا ريهظلل ةبعسص
ايضساضسأا ينيعبضس نب

كضش لحم زرحمو
ةسسردم جيرخ هجتيو اذه

ي˘ف ا˘ي˘سسا˘سسأا نو˘كي˘ل ودارا˘˘ب
نوكت˘سس ي˘ت˘لا مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م
،هبردم نأا ’إا ةياغلل ،ةبعسص
هقاروأا لك بعل ىلع مزاع
لكسشب زرحم فاقيإا لجأا نم
،ماع لكسشب يتيسسلاو سصاخ
باهذ˘لا ةارا˘ب˘م نأاو ا˘م˘ي˘سس’
قيرفلا ريبك لكسشب ددحتسس
ن˘م مدا˘ق˘لا رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘م˘˘لا
.ةسسفانملا

نو˘˘˘كت˘˘˘سس ،ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
كسش ل˘ح˘م زر˘ح˘م ة˘كرا˘˘سشم
ءادأ’ا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا سضغ˘˘˘˘ب
يدان مامأا همدق يذلا يقارلا
نأاو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس’ لا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسرأا
ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سس’ا فو˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

ىلع لمع ام امئاد ’ويدراوغ
نإاف هيلعو ،ةليكسشتلا رييغت
نأا ىلإا تراسشأا عقاوملا بلغأا

ي˘ف Ó˘يد˘ب نو˘˘كي˘˘سس زر˘˘ح˘˘م
.مويلا ةهجاو

زرحم نوقدغي داقنلا
حيدملاو ءانثلاب

دئاق زرحم سضاير لسصاو
يدان مجن ينطولا بختنملا

ءانثلا دسصح يتيسس رتسسسشنام
ءادأ’ا ةيفل˘خ ى˘ل˘ع ح˘يد˘م˘لاو
ةارابم يف همدق يذلا يقارلا
اسصو˘سصخ ،ةر˘ي˘خأ’ا لا˘ن˘سسرأا
ةر˘كلا سضيور˘ت ة˘ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف
ةديرف ريثكلا اهربتعا يتلاو
.اهعون نم

،«كت˘ي˘ل˘تأ’ا» ع˘قو˘˘م د˘˘عأاو
م˘ج˘ن لو˘ح ’و˘˘ط˘˘م ار˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ن˘ع ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ،ر˘˘سضخ˘˘لا

ي˘ف ةر˘كلا سضيور˘ت ة˘ق˘˘ير˘˘ط
نم ربتعت يتلاو فدهلا ةطقل
ةرك يف ةي˘ن˘ف˘لا ع˘ط˘ق˘لا زر˘بأا
.مدقلا

لاقملا بتا˘ك ف˘قو˘ت˘ي م˘لو
دعبأا حار لب دحلا اذه دنع
ةسسملب داسشأا امدعب كلذ نم
ام امئاد اهنأا احسضوم سضاير
ـل ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ˘لا ع˘ن˘سصت
.’ويدراوغ بيب

نأا لاقملا بتاك ددسش امك
كرا˘سشي م˘ل ناو ى˘ت˘ح زر˘ح˘˘م
ةدوج˘لا نإا˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
مجنلا ىدل ةدوجوم ةبهوملاو
لهسسلا نم سسيلو ،يرئازجلا
ريرمتلا وأا ةركلا فاقيإا ادبأا

.ىلوأ’ا ةسسمللا نم
ب.م.يرضسيإا

جاحلب اضضر

ايبمازو رئاز÷ا ةارابم دعوم ددحي يقيرفإ’ا دا–إ’ا

«لاول» فوفضص يف بعلل هملح ققح هنأا دكأا

  «ققحت ملح «رسضخلا» يف دجاوتلاو ...فادهأ’ا ليجسست لجأا نم نويل يف انأا»:يناميلسس

ايقيرفإا لاطبأا يرود يئاهن نمث رودلا راطإا يف

ةيرئازج لباوتب ةيبوروأا ةمق يف خابدÓغو ينيعبسس نب ـب نامدطسصي يتيسسلاو زرحم

       رطق موجن يرود نم71 عوبضسألا راطإا يفةهجاوŸا هذه ةرادإل رمقلا رزج نم ميك– يثÓث

تاطيرخلا مامأا ريبك زوفل نايرلا دوقي يميهارب
يف يرطقلا نايرلا مجنو يرئازجلا يلودلا يميهارب نيسساي مهاسس

71ـلا ةلوجلا باسسحل تاطيرخلا يدان باسسح ىلع هقيرف راسصتنا
.در نود فادهأا ةثÓث عقاوب تهتنا يتلاو ،رطق موجن يرود نم

رطخأا دحأا ناكو ةعئار تايوتسسم ىلع «رسضخلا» مجن مسصبو
تارك ميدقتو سصرفلا نم ديدعلل هقلخ دعب ناديملا يف رسصانعلا
ثلاثلا فدهلا افيسضم اعئار افده لجسسي نأا لبق ،هئÓمزل ةيرحسس
،در نود ةيثÓثب ريخأ’ا زوفب ءاقللا يهتنيل58ـلا ةقيقدلا يف نايرلل
هليمزل هناكم اكرات88 ةقيقدلا يف ناديملا «براحملا» رداغو
زكرملا يف82 ةطقنلل راسصتن’ا اذه دعب هديسصر نايرلا عفريل
.ليحدلا فيسصولاو دسسلا ردسصتملا فلخ ثلاثلا

طيمز.ع
يضسنرفلا يرودلاب ةديدج ةزئاج لاني رضضخلا مجن

زتيم يدان يف رهسشلا بع’ ةي’وب ديرف
زتيم هيدان يف بع’ لسضفأاك يرئازجلا يلودلا ةي’وب ديرف ريتخا

يدانلل يمسسرلا باسسحلا فسشكو.يسضاملا يفناج رهسشل يسسنرفلا
بع’ لسضف�ا ةزئاج ىلع لسصح ةي’وب ن�ا ،«رتيوت» ىلع يسسنرفلا

قيرفلا ريهامج نم ةئاملاب5.58 تيوسصت دعب يسضاملا رهسشلا نع
ةزئاج فاسضأا دق رسضخلا مجن نوكي اذهبو.ءارحسصلا براحمل

بقل ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ققح امدعب ،1 غيللا يف ةديدج
،يف˘نا˘ج ر˘ه˘سشل ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘ف بع’ ل˘سضفأا

سسيراب مجاهم افليسس اد رامين يليزاربلا مجنلا ىلع كلذب ًاقوفتم
يرئازجلا مجنلا ناكو .دن’وف نفيك وكانوم بع’و نامريج ناسس
.يسضاملا رهسشلا لÓخ اريثك قلأات دق ةي’وب ديرف

ميدقتو فادهأا5 ليجسست نم نكمت اماع82 بحاسص نإاف ةراسشإÓل
يف فادهأا6 ليجسست يف كراسش هنأا ملعلا عم ،ةمسساح تاريرمت5
.مدقلا ةركل يسسنرفلا يرودلا يف اهسضاخ تايرابم7 رخآا

جاحلب اضضر
ةطلتخملا ةعراضصملل ةيرئازجلا ةيداحتلا
ةيقيرفإلا ةلوطبلل «رضضخلا» تادادعتضسا نمضض

يريسضحت شصبرتل  اعراسصم52 ءاعدتسسا
   لبقملا شسرام

ةمئاق رسشنب ةطلتخملا ةعرا˘سصم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تما˘ق
لخدي يذلاو ،ينطولا بختنملا سصبرتل نيعدتسسملا نيعراسصملا

تركذ ام بسسحب ةيقيرفإ’ا ةلوطبلل «رسضخلا» تاريسضحت نمسض
سسرام حتافلا نم ةيادب سصبرتلا قلطني نأا ررقملا نمو.ةيداحت’ا
يذلاو ةيناديوسسلاب ةينطولا تابختنم˘لا ر˘ي˘سضح˘ت ز˘كر˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
نم اعراسصم52 دجاوت ةمئاقلا تدهسش امك ،مايأا ةرسشعل موديسس
ةلوطبلل ادادعتسسا سصبر˘ت˘لا نو˘ل˘خد˘ي˘سس ط˘سساوأ’او ر˘با˘كأ’ا ي˘ت˘ئ˘ف
.ةمداقلا ةيراقلا

طيمز.ع
ةثلاثلا ةلوجلا ءاقلل ريضضحتلا راطإا يف

ةيواجبلا رذنيو ليقثلاب برسضي ششارحلا داحتا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا ة˘ل˘ي˘كسشت سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص تزا˘˘ف

داحتا قيرف مامأا ةيدمحملاب ربمفون لوأا بعلمب اهتسضاخ يتلا ةيدولا
لباقم فادهأا ةثÓثب داحت’ا زوفب تهتنا ةارابملا ،ةنسشخ سسيمخ
نم ةسصرفلا مهل تحنم نابسش نيبع’ ةكراسشم تفرعو ديحو فده
ةسسفانملا يف مهجامدإا لجا

ةداعضسوب نم اهب اندع يتلا ةجيتنلا ديكأاتل ىعضسنضس بلاطوب ديعضس
قيرفلا نأا بلا˘طو˘ب د˘ي˘ع˘سس سشار˘ح˘لا دا˘ح˘تا برد˘م د˘عا˘سسم د˘كأا

ةسصرفلا مهل تحنم ن˘يد˘لا نا˘ب˘سشلا ة˘سصا˘خو ه˘ي˘ب˘ع’ ل˘كل ة˘جا˘ح˘ب
ةلبقملا ةارابملل ةليكسشتلا تاريسضحت ريسس نسسحب بلاطوب داسشأاو
طاقنلا ةيمهأا ىلع بلاطوب ددسشو ةنسسح فورظ يف ىرجت يتلا
ةبيبسش مامأا تبسسلا طاقنب رفظلل نيدهاج ىعسسنسس» Óئاق ثÓثلا
.«ةداعسسوب لقنت نم اهب اندع يتلا ةجيتنلا ديكأاتل ةياجب

قÓع.ودبع
يلاحلا هقيرف عم يناثلا هفده ىلع عقو

شسأاك يئاهنل «ديمعلا» ةقفر لهأاتي ديبع
تارامإ’ا شسيئر

ةقفر رسصنلا يدانو رسضخلا ناديم طسسوتم ديبع يدهم لهأات
يف ةقراسشلا يدان يطخت دعب تارامإ’ا سسيئر سسأاك يئاهنل هقيرف
ةيثÓثب زوفلا قيقحت دعب يبدب دسشار بعلم هنسضتحا يذلا ءاقللا
ايسساسسأا ءاقللا يف يسسنرفلا «تنان»ـل قباسسلا بعÓلا كراسشو.ةفيظن
فدهلا ءارو ناك نأا دعب ،ققحملا زوفلا يف ريبك لكسشب مهاسسو
بناجلا نم رورمو ةعيرسس ةمجه دعب34 ةقيقدلا يف رسصنلل يناثلا
ديبع برسضيل ،زيدنيم ناير هليمز نم ةيسضرأا ةيسضرعو رسسيأ’ا

.ةسسفانملل يماتخلا ءاقللا يف يلهأ’ا بابسش عم ادعوم رسصنلا ةقفر
ثيح نيفدهل هديسصر عفر ةنسس82 بحاسص نأا ةراسشإ’اب ريدجلا

رسصنلا هيدان عم يتارامإ’ا يرودلا تاءاقل يف ليجسستلا هل قبسس
ربتعت ثيح ،يسسنرفلا تنان نم امداق قيرفلا فوفسصب هقاحتلا ذنم
.ابوروأا جراخ يرئازجلا مجنلل اهعون نم ىلوأ’ا ةبرجتلا هذه

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

«دئاوف موق دنع موق بئاسصم»
نيترظتنملا نيتارابملا ليبق
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ماز ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘˘مأا

را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘سستو˘˘˘˘˘بو
ةلهؤوملا ةيقيرفإ’ا تايفسصتلا
«سشتوكلا» هجتي2202 ناكل
د˘˘ع˘˘ب ثاد˘˘حإ’ ى˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ددع ةباسصإا د˘ع˘ب تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

ةباسصإÓل بختنملا موجن نم
،لازغ ،رسصان نب رارغ ىلع
لعجي ام ،ي˘ح˘لو˘ب˘مو رو˘ل˘يد
ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي «ناو ل˘˘˘سشي˘˘˘ب˘˘˘سسلا»

ةد˘يد˘˘ج ءا˘˘م˘˘سسأا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سس’
مه˘تا˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لاو
نا˘˘˘م˘˘˘سض د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘˘لا
.اركبم «ناكل»ـل

..لّوعم وهار
ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ح˘سضأا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا م˘ل˘ح
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ي˘˘حودز˘˘˘م
بع’ سشامح نيسساي ةروسص
،يلاغ˘تر˘ب˘لا ا˘ت˘سسي˘فاو˘ب يدا˘ن
زاوج جارختسس’ عراسس يذلا
ر˘˘سشنو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا هر˘˘ف˘˘˘سس
ر˘ب˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن ج˘ير˘خ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ه˘˘˘با˘˘˘˘سسح
زاو˘ج ةرو˘˘سص «مار˘˘غ˘˘ت˘˘سسنا»
نع اربع˘م ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ف˘سس
،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘لو˘سصأا˘ب هر˘خ˘ف
دادعتسسا ةوطخلا هذه دكؤوتو
ناو˘˘˘لأا سصم˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
لاح يف ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ةوعدلا هل تهجو

مهلوكحي
؟يراسص هار ششاو

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا رر˘˘ق
ةيفحسص ةودن دقع زازب نيسساي ينيطنسسقلا

يف رودت يتلا رومأ’ا لك حيسضوت لجا نم
هسشيعي ام لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا عرا˘سشلا
ىلإا قرطتلاو ةريخأ’ا ةرتفلا لاوط قيرفلا
دوليم بردم˘لا ة˘ق˘فر˘ب طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ملع ىلع رفانسسلا نوكي ىتح اذهو يدمح
قيرفلا يف ثادحأا نم رودي ام لكب ةياردو
لمعلا ىقبت ريسسملا مقاطلا ةين نأاو ةسصاخ
يف لمعي قيرفلا لعجت يتلا ةيفافسشلا يف

. ةيباجيإا فورظ
يلاولل «اكسش» يحاي

د˘ب˘ع ي˘حا˘ي ة˘يوا˘سشلا دا˘ح˘تا سسي˘˘ئر ى˘˘كت˘˘سشا
باي˘غ ن˘م ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و ي˘لاو˘ل د˘ي˘ج˘م˘لا
ةكرسش اهسسأار ى˘ل˘عو ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا
ادع ام ةيدنأ’ا عيمج تلوم هبسسح يتلا «اكيج»
دكؤوي يلاولا لعج يذلا رمأ’ا وهو داحت’ا
امب ةيواسشلا ةمدخ يف ةكرسشلا عسضول هيعسس
دو˘ع˘سصلا ة˘قرو بع˘ل فد˘ه˘ت˘˘سسي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا

هسشيعي يذلا جهوتلا نمث ريخأ’ا نأاو ةسصاخ
لاونملا سسفن ىلع ةلسصاوملا اينمتم قيرفلا

لÓخ دو˘عو˘لا م˘ي˘سسر˘ت سسي˘ئر˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
ىلإا ةجاح يف قيرفلا نأا امب لبقملا عوبسسأ’ا
.يدام زيفحت

qarsana@essalamonline.com

5692ددعلا ^2441 بجر21ـل قفاوملا1202 يرفيف42ءاعبرألا

..«نودلا» ةحرف
ىلع يفويلل ريبكلا راسصتن’ا دعب

فخي مل ،ةفيظن ةيثÓثب ينوتورك
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا

د˘ع˘ب زو˘ف˘لا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس ود˘˘لا˘˘نور
ريخأ’ا هجو نيأا ،ةيئانث ىلع هعيقوت
فو˘ف˘سص ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ى˘لإا ة˘لا˘˘سسر
ثيح ،ءاقللا بقع زوجعلا ةديسسلا
يمسسرلا هباسسح ىلع «نودلا» رسشن
هفادهأاب لافتح’ا روسص «رتيوت» يف
:ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بت˘˘كو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ي˘˘ن˘˘نأ’ د˘˘ي˘˘ع˘˘سس !م˘˘ه˘˘م را˘˘سصت˘˘نا»
اذه ىلع اورمتسسا !قيرفلا تدعاسس
ود˘لا˘نور ع˘قوو «با˘˘ب˘˘سش ا˘˘ي ءادأ’ا

ردسصت Óسصاوم ءاقللا يف نيفده
.»أا يريسسلا» يف نيفادهلا ةمئاق

15

فورسصملا وسصقني
قافو ولوؤوسسم ثحبي
ءاق˘ل سضو˘خ ف˘ي˘ط˘سس
يف سستاريب ودن’روا
نم حتافلا موي اينازنت
يف لاق˘ت˘ن’او سسرا˘م
ة˘ق˘فر ة˘سصا˘خ ةر˘ئا˘˘ط
دادزولب باب˘سش ق˘ير˘ف
و˘ه سضو˘خ˘ي˘سس يذ˘˘لا
ناسص مامأا هءاقل رخآ’ا
يقيرفإا بونجلا زنواد
كلذو يرفيف82 موي

في˘لا˘كت نو˘كت ى˘ت˘ح
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لا

ىلع لمعلا لجا نم فاكلا ةلسسارم ىلع قافولا ةرادإا لمعتسسو اذه نييدانلا ىلع ةموسسقم
.نييرئازجلا نيقيرفلا مدخي ام وهو ةهجاوملا ميدقت

زيمم مقر

مجنل ةبذبذتملا ةكراسشملا نم مغرلا ىلع
عاطتسسا هنأا ’إا زرحم سضاير «رسضخلا»
«يتيسسلا» ع˘م ز˘ي˘م˘ُم م˘قر ى˘ل˘ع ة˘م˘سصب˘لا

،يسضاملا مسسوملا ذنم ادماسص يقب يذلاو
سصتخُملا «دروكسس وه» عقوم رسشن ثيح
بي˘تر˘ت ر˘سشن تا˘ي˘ئا˘سصحإ’او ما˘قرأ’ا ي˘˘ف
تÓ˘كر ى˘ل˘ع ’و˘سصح ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا
هردسصت يذلاو غيلرم˘ير˘ب˘لا ي˘ف ح˘ي˘جر˘ت˘لا
سسو˘˘كرا˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م م˘˘ج˘˘ن
تÓكر6 ىلع لسصحت يذلا دروفسشار
5 يف هببسستب ايناث زرحم ءاج امنيب ءازج
ميحر هليمز عم همسساقتو ءازج تÓكر
ددعلا سسفن ىلع لسصحت يذلا غنيلريتسس
.ءازجلا تÓكر نم
زوميغ نوديري ’ «ةيبوبلا»

ةراسسخ ةنتاب ةيدولوم راسصنأا مسضهي مل
كلذو ةيواسشلا داحتا مامأا ةريخأ’ا مهقيرف
ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع م˘ه˘يأار بسسح او˘ف˘قو نأا د˘ع˘˘ب
ثيح يئاوسشع بعل عم حور نودو راهنم
ة˘ي˘ق˘ب ن˘ع ة˘با˘ي˘ن م˘ه˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا عرا˘˘سس
سسمأا حا˘ب˘سص لا˘سصت’ا ى˘لإا ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘˘لا
تاراسسفتسساب ةبلاطملل يناديز سسيئرلاب

ةرورسضو ةيواسشلا ةعفسصب هومسسأا ام لوح
يتلا ةينفلا ةسضراعلا يف تارييغت ثادحإا
ط˘˘خ˘˘سسو ة˘˘عذ’ تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ تسضر˘˘ع˘˘˘ت

. قيرفلل ماعلا طيحملا نم يعامج
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رضصعلا

05:55

رهظـلارجفلا

12:3415:15

برغŸا

17:34

ءاضشعلا

19:02

ةÓسصلا تيقاوم

ةيرئازج لباوتب ةيبوروأا ةمق يف خابدÓغو ينيعبسس نب ـب نامدطسصي يتيسسلاو زرحم  ̂ 
زتيم يدان يف رهسشلا بع’ ةي’وب ديرف  ̂ 

راسسŸا حيحسصت» :ششودح
ىلعو ةيدŸا نم قلطني

«دنجتلا عيم÷ا

5692ددعلا ^2441 بجر21ـل قفاوملا1202 يرفيف42ءاعبرألا

ةهجاوŸا هذه ةرادإل رمقلا رزج نم ميك– يثÓث

دادزولب بابضش ةنيطنضسق بابضش ترايت ةبيبضش

نويل ‘ انأا»:Êاميلسس
ليجسست لجأا نم

دجاوتلاو ...فادهأ’ا
  «قق– ملح «رسضÿا» ‘

‘ بعلل هملح ققح هنأا دكأا
«لاول» فوفضص

 ايبمازو رئاز÷ا ةارابم دعوم ددحي يقيرفإ’ا دا–إ’ا

زنواد ناضص ةهجاوŸ اينازنتل ادغ Òطيضس «يبرايضسلا»

يلهأا ةارابم لجؤوت ةطبارلا
دادزولب بابسشو جيريرعوب جرب

دقع خسسفت «اقرزلا» ةرادإا
يسضاÎلاب يرسشم بردŸا


